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بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در تولید شیر بهداشتی در گاوداریهای سنتی شهرستان بم
الدن شفیعی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
(تاریخ دریافت -91/1/28 :تاریخ تصویب)92/7/3 :

چکیده
گاوداریهای سنتی عمدهترین واحدهای تولید شیر در جوامع روستایی هستند که در تأمین مواد لبنی و
درآمد خانوار روستایی نقش دارند .زنان روستایی مدیران این واحدهای سنتی هستند که متأسفانه به دالیل
اجتماعی و فرهنگی آموزش ندیدهاند .تولید شیر در گاودارهای سنتی بار میکروبی باالیی دارد و سالمت
جامعه و اقتصاد تولیدکنندگان را به خطر میاندازد .در این پژوهش ،نیازهای آموزشی زنان روستایی در
زمینة تولید شیر سالم بررسی میشود .روش این تحقیق توصیفی -همبستگی است .جامعة آماری این
تحقیق شامل تمام گاوداران زن شهرستان بم هستند که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
دومرحلهای 90 ،نفر برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند .با توجه به نتایج تحقیق بین متغیرهای سن،
سطح تحصیالت ،سابقة دامداری ،شرکت در کالسهای آموزشی ،بازدید از گاوداریهای نمونه و مطالعة
نشریههای ترویجی با متغیر دانش گاوداران زن در زمینة تولید شیر بهداشتی ارتباط معنیداری وجود دارد.
درنهایت ،نتایج نشان داد گاوداران زن سنتی بیشتر در زمینة تغذیه ،بهداشت و بیماریهای دام به آموزش
نیاز دارند.
واژههای کلیدی :تولید شیر بهداشتی ،زنان روستایی ،شهرستان بم ،گاوداری سنتی ،نیاز آموزشی.
مقدمه
در کشورهای درحال توسعه ،بخش کشاوری نسبت به سایر
بخشها مزایای نسبی فراوانی دارد .در این زمینه ،میتوان به
بینیازی به مواد اولیة وارداتی ،تأمین غذای مردم جامعه،
تأمین بخشی از مواد اولیة بخش صنعت ،تولید ارز اشاره کرد
که درنهایت برای بیرونآمدن کشور از سلطة غذایی
کشورهای استعمارگر و اجازهندادن به این گروه از کشورها
برای استفاده از غذا بهعنوان ابزاری سیاسی در صحنة بین
المللی نقش مهمی دارد .در این میان ،تولیدات دامی کشور
در مقایسه با تولیدات سایر زیربخشهای کشاورزی -با توجه
به ظرفیتهای موجود در کشور و منابع داخلی فراوان و قابل
استفاده -ارزش باالیی دارد (.)Bakhshi, 2004
دامداری سنتی از جمله فعالیتهای مهم اقتصادی
* نویسندة مسئول:

روستاهاست که درصد زیادی از تولیدات دامی از جمله
گوشت ،شیر و فرآوردههای آن را دربر میگیرد و عالوه بر
خودمصرفی خانوارهای روستایی به ایجاد درآمد از طریق
فروش این فرآوردهها نیز میانجامد .شیر و مصرف آن ،عالوه
بر داشتن اثر مطلوب در حفظ بهداشت جامعه ،موجب افزایش
درآمد تولیدکننده و تقویت وضع اقتصادی هر کشور میشود.
توجه به نحوة تولید شیر و کیفیت آن بسیار مهم است.
باالبودن بار میکروبی شیر و آلودهبودن شیر تولیدی
گاوداریها بهویژه گاوداران سنتی که بهصورت خانگی و با
تعداد گاو بسیار کم (حدود دو تا سه رأس به ازای هر خانوار)
در حد تولید معیشتی اقدام میکنند ،از جمله مسائلی است
که باید برای رفع آن تالش کرد .در چند سال اخیر ،طرح
بهبود کیفیت شیر در کشور اجرا شد ،اما آنطورکه باید میزان
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آلودگی در سطح کشور بهصورت فراگیر کاهش نیافت؛ البته
بهصورت موردی و بهویژه در گاوداریهای بزرگ این امر با
موفقیتهایی نیز همراه بود .آموزش روستاییان بهعنوان مهم
ترین و اصلیترین ابزار ارتقای سطح دانش فنی گاوداران،
راهکاری است که به آن توجه ویژهای شد .نکتة مهم
اثربخشی آموزشهای ارائهشده است؛ بهعبارتی ،تأثیر آموزش
و ترویج در تغییر رفتار و بهینهسازی الگوی تولید و رفتاری
فرد مهم است.
شهرستان بم بهعنوان یکی از قطبهای اصلی دامپروری و
تولید محصوالت دامی و فرآوردههای آن در استان کرمان
مطرح است .همچنین ،بررسیها نشان داد شیر تولیدی
گاوداریهای سنتی منطقه که اغلب توسط زنان روستایی
جمعآوری میشود ،بار میکروبی بسیار زیادی دارد و ضمن به
خطرانداختن سالمت آحاد مصرفکنندگان ،بر قیمت شیر
تحویلی به کارخانه و بهتبع آن دامداران نیز تأثیر منفی دارد.
جدول  1نشان میدهد میانگین بار میکروبی شیر جمع
آوریشده از گاوداریهای سنتی شهرستان (توسط مراکز

دهگانة مربوطه در شهرستان) در سال  1387نزدیک به
 11/97میلیون است که در قیاس با میانگین نهماهة کل شیر
دریافتی کارخانة شیر کرمان در سال مذکور ( 2/32میلیون)
افزایش بسیار چشمگیری را شاهدیم.
از اهداف مهم این تحقیق میتوان به این موارد اشاره کرد:
 .1بررسی دانش فنی و نیاز آموزشی زنان روستایی در
زمینة شیوة صحیح و بهداشت دوشش شیر
 .2بررسی دانش فنی و نیاز آموزشی زنان روستایی در
زمینة بهداشت گاو و جایگاه آن
 .3بررسی دانش فنی و نیاز آموزشی زنان روستایی در
زمینة بیماریهای گاو
 .4بررسی دانش فنی و نیاز آموزشی زنان روستایی در
زمینة زمان و شیوة علوفهدهی
 .5بررسی دانش فنی و نیاز آموزشی زنان روستایی در
زمینة شیوه و شرایط نگهداری و حمل شیر
 .6تعیین و ارائة راهکارهایی در راستای رفع خألهای فنی
و دانشی زنان روستایی در زمینة بار میکروبی

جدول  .1وضعیت بار میکروبی شیر تولیدی تحویلدادهشده از شهرستان بم به کارخانة شیر پگاه کرمان
ایستگاه جمعآوری شیر

میزان شیر تحویلی (کیلوگرم در سال)

میانگین بار میکروبی (میلیون)

گنبکی
خرگوشآباد

2220
5385

10
10

دهشتر

391920

9/6

عزیزآباد

2549

5/1

ریگان

793585

14

اسدآباد

512492

14

محمدآباد

504036

13

مشک

187301

14

قلعه شهید

158267

17

ارجمند

238991

13

مأخذ :کارخانة شیر کرمان

با توجه به اهمیت موضوع ،تحقیقات متعددی توسط
پژوهشگران دربارة نیاز آموزشی کشاورزان انجام گرفت که
میتوان به تحقیق  (2004) Bakhshiاشاره کرد .یافتههای این
پژوهش بیان میکند میزان سواد گاوداران بسیار پایین است و
بهطور معنیداری با میزان دانش فنی آنها در زمینة
بیماریهای آلودهکننده و میزان عملکرد شیر گاو رابطة مثبت
دارد .مسئلة فروش شیر و شیوة نگهداری شیر پس از دوشش

تا زمان تحویل از دیگر مسائلی است که بر میزان آلودگی شیر
اثر دارد .نتایج تحقیق نشان میدهد آموزش دانش گاوداران را
در زمینة مسائلی مانند دمای مناسب نگهداری شیر ،عوامل
مؤثر بر آلودگی شیر و زمان مناسب علوفهدهی (برای جلوگیری
از آلودگی شیر) ارتقا بخشید .از جمله مواردی که به عنوان
مانعی برای بهکارگیری توصیههای کارشناس برای تولید شیر
سالم ذکر شد ،توانایی مالی تولیدکنندگان برای خرید و تجهیز

الدن شفیعی :بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در تولید شیر بهداشتی...

امکانات مورد نیاز است .همچنین ،یافتههای تحقیق نشان
میدهد زنان نسبت به مردان نه تنها سطح سواد بیشتری
دارند ،بلکه میزان دانش فنی آنها نیز در زمینة راههای
جلوگیری از آلودگی شیر بهطور معنیداری بیشتر از مردان
است .توجه به امر آموزش مستمر و فرهنگسازی برای تولید
شیر سالم ،بهکارگیری تنوعی از شیوههای آموزش گاوداران،
اعمال سیاستهای نظارتی بر شرایط حمل و نگهداری شیر،
توجه به اثربخشترکردن و مسائل کیفی آموزشهای ترویجی از
جمله پیشنهادهای این مطالعه است(2003) Haji Mirahimi .
نیازهای آموزشی گاوداران نیمهصنعتی استان قم را بهترتیب در
موضوعات شیردوشی ،تولید مثل ،بهداشت واحد گاوداری و
پرورش گاو معرفی کرد )2003) Tabaraei .نیز در تحقیقی
مشابه نشان داد بیشترین نیاز آموزشی زعفرانکاران جنوب
خراسان دو مرحله داشت که شامل نحوة کنترل آفات و
علفهای هرز میشد .تحقیق وی بیانگر رابطة معنیداری بین
دانش فنی کشاورزان با سابقة کشاورزی ،سطح تحصیالت و
استفاده از خدمات آموزشی و ترویجی استMudukuti & .
 )2002( Millerنقش آموزش زنان روستایی -بهعنوان نیمی از
جامعة روستایی -را از دو جنبه در تولیدات کشاورزی حائز
اهمیت دانستند و معتقد بودند آموزش زنان روستایی زمانی
ثمربخش است که شناخت دقیق و علمی از وضعیت کار و
زندگی روستاییان داشته باشند و برنامهای منسجم و مدون
برای آنان تهیه و اجرا شود )2000( Larry & Scott .در
پژوهشی به بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینة
مدیریت تولید دام پرداخت .براساس دادههای این تحقیق
مناسبترین مکان ،زمان و بهترین روش برای آموزش زنان
روستایی بهترتیب روستا ،آموزشهای عملی و آموزش از طریق
فیلم و اسالید است .طبق پژوهش انجامگرفته ،بین سابقة
دامداری افراد و نیاز آموزشی آنها رابطة مستقیم و بین تماس
افراد با مروج و نیاز آموزشی آنها رابطة معکوس وجود دارد .از
نیازهای آموزشی افراد بهترتیب اولویت تغذیة دام ،نوسازی
جایگاه دام ،تولید مثل ،بیماریهای دامی ،واکسیناسیون،
تزریقات و مصرف صحیح دارو و اصالح نژاد است.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و پیمایشی و به روش
توصیفی -همبستگی 3است .جامعة آماری این تحقیق شامل
1

2

2. Survey Research
4. Validity
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تمام زنان روستایی شهرستان بم است که حداقل یک رأس
گاو شیری داشتند و در سال  1387-1386بهعنوان گاودار
سنتی شناخته شدند .برایناساس ،جامعة آماری  375نفر بود
و  90گاودار زن با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
دومرحلهای انتخاب شدند .در مرحلة اول ،در کل شهرستان
بم سه منطقه و از هر منطقه دو روستا (درمجموع شش
روستا) بهصورت تصادفی بهعنوان خوشه انتخاب شدند.
روستاهای انتخابشده شامل حسنآباد ،جهانآباد ،دهوسط،
رحمتآباد ،فقیرآباد و ضیاآباد میشوند .سپس از روستاهای
مذکور  90نفر با استفاده از فرمول کوکران مشخص شدند:
()1

2
Max  Min)2
( 2  ( R ) 
4
4
2
N.

n
(N  1)D  2

 :Nتعداد کل گاوداران زن
 :nتعداد نمونه
 :Rدامنه (بیشترین و کمترین رأس دام)
 : 2واریانس دادهها
 :Dحداکثر خطای مجاز نمونهگیری

در این تحقیق ،برای جمعآوری اطالعات از روش
کتابخانهای (روش مطالعة منابع اسنادی و جستوجوی منابع
رایانهای) و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) استفاده شد .ابزار
مورد نیاز در این تحقیق پرسشنامهای مشتمل بر  28پرسش
چهارگزینهای بود .در این تحقیق ،متغیرهای مستقل شامل
سن ،تحصیالت ،وضعیت تأهل ،تعداد فرزندان ،سابقة کاری،
میزان دسترسی به مناطق شهری ،عضویت در تشکلها،
میزان درآمد ،تعداد وام ،میزان مشارکت در دورههای
آموزشی– ترویجی ،تعداد برگزاری دورههای آموزشی–
ترویجی در منطقه ،دالیل شرکتنکردن در جلسههای
آموزشی ،روشهای تماس با مربیان و مروجان و میزان
استفاده از نشریههای ترویجی ،رادیو و تلویزیون است .متغیر
وابستة این تحقیق میزان نیازهای آموزشی زنان روستایی در
گاوداریهای سنتی شهرستان بم است.
برای تعیین روایی4پرسشنامه از نظرها و پیشنهادهای
استادان و دانشجویان دورة دکتری رشتة ترویج و آموزش
کشاورزی دانشگاه شیراز ،صنایع غذایی و علوم دامی دانشگاه
کرمان ،کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمان و
1. Application
3. Descriptive Correlation

718

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،45شماره  ،4زمستان 1393

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بم استفاده شد .برای تعیین
اعتبار 1پرسشنامه ،سی نسخه از پرسشنامههای مورد نظر در
هریک از روستاهای حسنآباد و ضیاآباد تکمیل شد .سپس
اطالعات با استفاده از نرمافزار  Spss13وارد کامپیوتر شد و به
روش آلفای کرونباخ سنجیده شد .نتایج ضریب کرونباخ آلفا
برای پرسشهای دوگزینهای پرسشنامه  72درصد و برای
پرسشهای چهارگزینهای پرسشنامه  78درصد محاسبه شد
که قابل قبول است ) .(pedhazur, 1982برای تجزیه و تحلیل
دادهها از آمارههای توصیفی و استنباطی استفاده شد .در
قسمت آمار توصیفی ،از آمارههایی مانند فراوانی ،درصد فراوانی،
فراوانی تجمعی ،میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در
بخش آمار استنباطی همبستگی بین متغیرهای مستقل با
متغیر وابستة تحقیق با استفاده از آمارهایی مانند ضریب
همبستگی پیرسون ،اسپیرمن بررسی شد.
برای محاسبة میزان نیاز آموزشی گاوداران شهرستان در
زمینة بهبود کیفیت شیمیایی و کاهش بار میکروبی شیر25 ،
پرسش مطرح شد (جدول  )8که به پاسخ درست نمرة یک و
به پاسخ غلط نمرة صفر تعلق گرفت .با توجه به اینکه 25
پرسش مطرح بود ،دامنة تغییرات نمرهها بین  0و  25بود.
سپس براساس پاسخهای ارائهشده از سوی گاوداران زن
منطقه ،دانش آنها با توجه به شاخص  2ISDMبه چهار
ضعیف ،متوسط ،خوب و عالی گروهبندی شد ( Jannat et al.,
.)2007
A  Mean  SD
Mean  SD  B  Mean
()2
Mean  C  Mean  SD
D  Mean  SD
عالی= D

خوب= C

متوسط= B

ضعیف = A

نتایج و بحث
ویژگیهای فردی و اقتصادی

وضعیت گروههای سنی :توزیع سنی افراد مورد مطالعه نشان
میدهد بیشترین درصد افراد ( 31/1درصد) در گروه سنی
 50-41سال و کمترین درصد افراد در گروه سنی  60سال به
باال قرار دارند .میانگین سنی گاوداران بررسیشده  45/1سال
است و این بیانگر میانسالبودن اکثر افراد جامعه است و این
1. Reliability
2. Interval of standard division from the mean

مسئله اهمیت توجه به روشهای متنوع و عملی را روشنتر
میسازد که با نتایج تحقیق  (2001) Mirsardooو Mousavi
 (2006) & Chizariمطابقت دارد (جدول .)2
وضعیت سواد :همانطورکه جدول  2نشان میدهد،
بیشترین افراد مورد مطالعه تحصیالت ابتدایی (32/2درصد)
دارند و بیش از  22/3درصد آنها بیسوادند؛ بهعبارتی ،سطح
تحصیل بیش از نیمی از افراد مورد مطالعه ( 72/2درصد)
پایینتر از دیپلم است .این امر بهنوعی بیانگر اختالف زیاد
بین میزان تحصیالت طبقات مختلف و ضعف کلی سواد
شاغالن گاودار جامعة مورد مطالعه است که باید برنامهریزان
به آن توجه کنند .این نتایج با نتایج تحقیق Mirsardoo
) (2001و  (2006) Mousavi & Chizariمطابقت دارد.
سابقة کار :میانگین سابقة کار دامپروری در بین گاوداران
منطقة مورد مطالعه پانزده سال است .سابقة فعالیت بیش از
 38/8درصد افراد مورد مطالعه  20-15سال و  12/2درصد
نیز کمتر از ده سال است؛ بنابراین مالحظه میشود ترکیبی از
نیروهای باتجربه و کمتجربه در واحدهای مورد مطالعه
مشغول به فعالیتاند.
درآمد گاوداران :اطالعات بیانگر آن است که  21نفر
( 21/3درصد) کمتر از  500هزار تومان 34 ،نفر (37/7
درصد) بین  500تا  1000هزار تومان 23 ،نفر ( 25/5درصد)
بین  1500-1000هزار تومان و  12نفر ( 13/3درصد) باالتر
از  1500هزار تومان در ماه درآمد از گاوداری دارند .دامداری
شغل اصلی (و تنها شغل)  85نفر از افراد مورد مطالعه (94/4
درصد) است .میانگین تعداد گاو شیری در بین گاوداران زن
منطقه  3/28با انحراف معیار  41/9است .میانگین تولید شیر
روزانة هر رأس گاو در دامداریهای سنتی حدود  30کیلوگرم
است .با توجه به میانگین تعداد گاو شیری افراد ( )3/2و
میانگین تولید شیر روزانة آنها ،بهنظر میرسد متوسط درآمد
ماهیانة دامداری (با توجه به هزینة نگهداری و پرورش دامها)
چندان چشمگیر نباشد.
متغیرهای ترویجی
میانگین فاصله تا مرکز خدمات کشاورزی  12/5کیلومتر است
که بیشترین فاصله  25کیلومتر و کمترین فاصله 0/2
کیلومتر است.
از بین  90گاودار زن مورد مطالعه ،فقط  46نفر (51/1
درصد) از برنامههای ترویجی استفاده کردند و  44نفر (48/9
درصد) از هیچگونه برنامههای ترویجی -آموزشی استفاده نکردند.
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از گاودارانی که از برنامههای ترویجی -آموزشی نیز استفاده
کردند 26 ،نفر ( 56/5درصد) در بازدید از دامداریهای نمونه،
 11نفر ( 23/9درصد) در کالسهای ترویجی -آموزشی و  9نفر
( 19/56درصد) در کالسهای عملی در گاوداری شرکت داشتند.

براساس اطالعات جمعآوریشده ،عواملی از قبیل زمان نامناسب
برنامههای آموزشی ،کار زیاد منزل و کارهای خانه و زندگی،
نبودن عوامل تشویقکننده موجب شرکت نکردن تعداد زیادی از
زنان در برنامههای آموزشی شد (جدول .)3

جدول  .2توزیع فراوانی متغیرهای شخصی گاوداران مورد مطالعه
متغیرها

گویهها

فراوانی

درصد نسبی

درصد تجمعی

 30و کمتر

12

13/3

13/3

31-40

18

20

33/3

41-50

28

31/3

64/4

51-60

23

25/5

89/9

 60و باالتر

9

89/9

100

جمع

90

100

100

بیسواد

21

23/3

23/3

ابتدایی

29

32/2

55/5

راهنمایی

15

16/6

72/5

دیپلم

18

20

92/1

فوق دیپلم و باالتر

7

7/7

100

جمع

90

100

100

 10و کمتر

11

12/2

12/2

10-15

20

22/2

34/4

16 -20

35

38/8

32/2

 20و بیشتر

24

26/6

100

جمع

90

100

100

21

23/3

34

37/7

23

25/5

12

13/3

سن (سال)

وضعیت سواد

سابقة کار (سال)

 500و کمتر
500-1000
درآمد (هزار تومان)

1000-1500
 1500و بیشتر
جمع
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23/3
61/1
86/5
100
100

مأخذ :نتایج تحقیق
جدول  .3توزیع فراوانی شرکت در برنامههای آموزشی -ترویجی
نوع برنامه

فروانی

درصد نسبی

درصد تجمعی

بازدید از دامداریهای نمونه
شرکت در کالسهای ترویجی

26
11

56/5
23/9

56/5
80/4

کالسهای عملی در مزرعه

9

19/5

100

رادیو و تلویزیون و سایر

-

-

-

جمعگروهی
رسانههای

46

100

100
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دوستان و آشنایان و ایستگاههای جمعآوری شیر عنوان
کردند (جدول .)4

نمونههای مورد مطالعه ،در زمینة بهبود کیفیت شیر،
بیشترین منبع کسب اطالعات را کارشناسان و مروجان،

جدول  .4توزیع فراوانی انواع کانالهای ارتباطی
منابع کسب اطالعات

فروانی

درصد نسبی

درصد تجمعی

دوستان و آشنایان
سایر دامداران

26
12

28/3
13/3

28/8
42/1

کارشناسان و مروجان

29

32/2

74/3

ایستگاههای جمعآوری شیر

23

25/5

100

جمع

90

100

100

بررسی میزان دانش فنی گاوداران زن گاوداریهای سنتی
برای محاسبة میزان دانش فنی گاوداران شهرستان 25 ،پرسش
در این زمینه مطرح شد (جدول  )5که به پاسخ درست نمرة
یک و به پاسخ غلط نمرة صفر تعلق گرفت .براساس پاسخهای
ارائهشده از سوی گاوداران زن منطقه ،دانش آنها به چهار
سطح ضعیف ،متوسط ،خوب و عالی گروهبندی شد .این
گروهبندی براساس دو مشخصة میانگین و انحراف معیار دانش
فنی بهدست آمد .بر این اساس ،دانش فنی  24/6درصد افراد
در سطح ضعیف ،دانش فنی  30/2درصد گاوداران در سطح
متوسط ،دانش فنی  25/9درصد افراد در سطح خوب و دانش
فنی  10/3درصد افراد در سطح عالی قرار داشت.
براساس دادههای جدول « ،5عوامل مؤثر در نگهداری
شیر بهطور مناسب» با پاسخگویی اشتباه از سوی  72نفر
( 80درصد)« ،آشنایی با تغذیة دام و اثر مواد دارویی بر تغذیة
دام» با پاسخگویی اشتباه از سوی  69نفر ( 76/7درصد) و
«بیماریهای دام و تشخیص عالئم آن» با پاسخگویی اشتباه
از سوی  63نفر ( 70درصد) سه نیاز اول از نظر کمبود و
ضعف دانش فنی بودند« .روشها و ظروف مناسب
شیردوشی» با پاسخگویی اشتباه از سوی هشت نفر (8/8
درصد) آخرین رتبه را از نظر ضعف دانش فنی داشتند.
اولویتبندی میانگین نیازهای آموزشی افراد مورد مطالعه در
زمینة تولید شیر بهداشتی

برای اولویتبندی نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینة
تولید شیر بهداشتی ،موارد نیازهای آموزشی در قالب یکسری
پرسشهایی مطرح شد و از پاسخگویان خواسته شد نیازهای
آموزشی خود را براساس طیف لیکرت میزان مطرح کنند.

براساس اطالعات جدول  ،6آگاهی از مسائل تغذیهای دام در
اولویت اول ،مسائل بهداشت دام در اولویت دوم و آشنایی با
انواع بیماریهای دام در اولویت سوم از نیازهای آموزشی زنان
روستایی در زمینة تولید شیر بهداشتی در گاوداریهای سنتی
قرار گرفت .نتایج باال با نتایج تحقیق  (2001) Mirsardooو
 (2006) Mousavi & Chizariمطابقت دارد.
اولویتبندی روشهای مناسب آموزشی -ترویجی

در جدول  ،7نظر افراد درمورد روشهای مؤثر آموزشی -ترویجی
نشان داده شد .نتایج این بخش گویای آن است که حضور مروج
زن در محل ،اولویت اول را دارد .شرکت در کالسهای ترویجی
اولویت دوم ،همسایگان و سایر اهالی روستا اولویت سوم را دارند
و مطالعة نشریههای ترویجی آخرین اولویت را از نظر افراد مورد
مطالعه دارد که با نتایج تحقیق (1995) ،(2001) Mirsardoo
Fordو  (2000) Trede & Whitakerمطابقت دارد و نشان می
دهد افراد مورد مطالعه به روشهای آموزش انفرادی و عملی
بیشتر عالقه دارند .در تحقیقاتی که توسط (2005) Akhondi et
 (2006) Norouzi & Chizari،(2004) Bakhshi ،al.بهترتیب
روی پستهکاران ،دامداران و گندمکاران انجام گرفته است ،نتایج
باال دیده میشود و شرکت در کالسهای آموزشی -ترویجی از
عوامل تأثیرگذار بر بهبود تولید شیر بهداشتی بود ،اما )(2006
 Mousavi & Chizariدر تحقیقی مناسبترین روش ترویجی را
حضور مروج در مزرعه معرفی کردند که با نتایج این تحقیق
مطابقت دارد (2007) Janat et al. .نیز در تحقیق خود در زمینة
بررسی دانش فنی گاوداران پیرامون بهبود کیفیت شیر در
شهرستان گلپایگان ،بین میزان شرکت دامداران در کالسهای
آموزشی و ترویجی و دانش دامداران ارتباط معنیداری یافتند.
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جدول  .5توزیع فراوانی پاسخهای ارائهشده به پرسشهای دانش فنی
پرسشهای مربوط به نیازسنجی آموزشی گاوداران در زمینۀ

پاسخ صحیح

پاسخ غلط

میانگین

انحراف معیار
0/18
0/17

تولید شیر بهداشتی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ظروف آلومینیومی برای دوشش و نگهداری شیر مناسبتر است.
صافیهایی که برای صافکردن شیر استفاده میشود باید توری
استیل داشته باشند.
در فصول گرم ،باید سریعتر شیر را به مراکز جمعآوری شیر
تحویل داد.
در هنگام دوشیدن شیر ،قطرههای اولیة شیر را باید دور ریخت.
استفاده از کنجالههای دانههای روغنی در جیرة غذایی گاوهای
شیری میزان پروتئین شیر را افزایش میدهد.
نژادهایی که میزان تولید شیر در آنها بیشتر است ،درصد چربی و
پروتئین شیر در آنها کمتر است.
با افزایش میزان تولید شیر ،درصد چربی آن کاهش مییابد.
زمان دوشش شیر در روزهای مختلف باید یکسان باشد.
نوک پستان دام باید بالفاصله قبل و بعد از شیردوشی با یورین یا
تنتور ید ضد عفونی شود.
با تغییر نوع مادة غذایی ،میتوان بهراحتی درصد چربی شیر را
تغییر داد.
زمان شیردوشی برای نژادهای مختلف متفاوت است.
مدتزمان الزم برای دوشیدن کامل گاو شیری باید پنج دقیقه
باشد.
باقیماندة داروها و آنتیبیوتیک در شیر طعم و بوی نامطبوع ایجاد
میکند.
آفالتوکسین در اثر تغذیة دام با غلظت فاسد و نانهای کپکزده
در شیر ایجاد میشود.
با افزایش سن دام ،امکان ابتال به بیماری ورم پستان افزایش
مییابد.
با افزایش تعداد شیردوشی دام در روز ،شیر تولیدی افزایش
مییابد.
بعد از شیردوشی باید دهانة ظروف شیردوشی را نیمهباز گذاشت
تا هوای آن خارج شود.
شیر بالفاصله پس از دوشیدهشدن باید تا دمای چهار درجة
سانتیگراد سرد شود.
سلولهای سوماتیک در شیر در اثر بیماری ورم پستان در دام به
وجود میآید.
زمان تغذیة دام شیرده باید بالفاصله پس از دوشیدن دام باشد تا
میزان ابتال به ورم پستان دام کاهش یابد.
بیماریهای سل و تب مالت از طریق شیر به انسان منتقل
میشوند.
بیماری ورم پستان در دام شیرده ،بیماریای عفونی است که گاهی
مشخص نمیشود.
کوتاهکردن دم دام موجب بهبود کیفیت شیر و کاهش بیماری ورم
پستان میشود.

14
8

15/6
8/8

76
82

84/4
91/1

0/92
0/96

12

13/4

78

86/6

0/89

0/31

18
21

20
23/3

72
69

80
79/6

0/81
0/80

0/38
0/40

25

27/7

65

72/3

0/80

0/40

26
28
29

28/9
31/2
32/3

64
62
61

71/1
68/8
67/7

0/80
0/74
0/73

0/40
0/43
0/42

32

35/5

58

64/5

0/53

0/50

36
36

40
40

54
54

60
60

0/51
0/51

0/50
0/51

69

76/7

21

23/3

0/15

0/36

39

43/4

51

56/6

0/47

0/50

40

44/4

50

55/6

0/45

0/49

41

45/5

49

54/6

0/44

0/49

41

45/5

49

54/6

0/44

0/49

45

50

45

50

0/36

0/48

52

57/8

38

42/2

0/31

0/46

53
58

85/9
64/4

37
32

41/4
35/6

0/31
0/28

0/46
0/45

63

70

27

30

0/21

0/42

39

43/4

51

56/6

0/47

0/50
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جدول  .6اولویتبندی نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینة تولید شیر بهداشتی
تعداد پاسخگویان میانگین (درصد) انحراف معیار (درصد)

نیازهای آموزشی

اولویت

آگاهی از ظروف مناسب برای دوشش و نگهداری و صافکردن شیر
آشنایی با طرز صحیح شیردوشی

90
89

87
52

21
51

6
5

آگاهی از زمانهای مناسب شیردوشی

90

61

42

4

آشنایی با انواع بیماریهای دام که بر کیفیت شیر تأثیر میگذارد

88

36

48

3

آگاهی از مسائل بهداشت دام

90

28

45

2

آگاهی از مسائل تغذیهای دام

90

15

28

1

جدول  .7اولویتبندی روشهای مناسب آموزشی -ترویجی
روش

میانگین

انحراف معیار

رتبه

حضور مروج زن در مزرعه

3/89

1/15

1

شرکت در کالسهای ترویجی

3/54

1/23

2

همسایگان و سایر اهالی روستا

3/25

1/12

3

ارتباط با کارشناسان

3/11

1/36

4

ارتباط با مروج در اداره

3/05

1/12

5

برنامة رادیویی

2/89

1/17

6

برنامة تلویزیونی

2/85

1/1

7

مطالعة نشریههای ترویجی

2/63

1/2

8

تحلیل همبستگی
برای بررسی وجود رابطة میان ویژگیهای فردی و اقتصادی
مخاطبان تحقیق (سن ،سواد ،سابقة دامپروری ،درآمد،
میانگین تولید شیر روزانه ،میانگین تعداد گاو) و نیازهای

آموزشی آنان از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و پیرسون
استفاده شد که در جدول  8نتایج این آزمون برای موارد
معنیدار نشان داده شد.

جدول  .8همبستگی ویژگیهای فردی و اقتصادی و نیاز آموزشی
متغیر مستقل

ضریب همبستگی

)(r

سطح معنیداری

سن+

-0/352

0/000

تحصیالت++

0/387

0/000

سابقة دامپروری+

-0/399

0/000

درآمد دامداران از دامپروری+

0/039

0/726

میانگین تولید شیر روزانه+

0/014

0/885

میانگین تعداد گاو+

0/035

0/678

)(sig

 +ضریب همبستگی پیرسون
 ++ضریب همبستگی اسپیرمن

نتایج ضریب همبستگی بین سن با نیاز آموزشی بیانگر آن
است که بین دو متغیر مذکور رابطة منفی و معنیداری وجود
دارد؛ بنابراین میتوان گفت با افزایش سن ،میزان نیاز آموزشی

افراد مورد تحقیق کاهش مییابد؛ بهعبارتی ،نیاز آموزشی
گاوداران زن جوان پیرامون مسائل تولید شیر بهداشتی بیش از
گاوداران زن مسن است .این موضوع در کنار سطح سواد بیانگر

الدن شفیعی :بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در تولید شیر بهداشتی...

ضرورت تحول در منابع انسانی شاغل در این بخش است .نتایج
ضریب همبستگی بین سطح سواد زنان روستایی و نیاز
آموزشی بیانگر آن است که بین دو متغیر مذکور رابطة مثبت و
معنیداری در سطح  0/01وجود دارد ،بهگونهای که با افزایش
سطح سواد زنان روستایی میزان نیازهای آنان نیز افزایش یافت.
نتایج ضریب همبستگی بین سابقة فعالیت دامپروری و میزان
نیازهای آموزشی آنان نشان میدهد بین دو متغیر مذکور رابطة
منفی و معنیداری در سطح  0/01وجود دارد؛ بهعبارت دیگر
هرچه سابقة دامپروری بیشتر شود ،میزان نیاز آموزشی آنان
کمتر میشود (جدول .)8
یافتههای جدول  8نشان میدهد بین متغیرهای درآمد،
میانگین تولید شیر روزانه و میانگین تعداد گاو شیری با میزان
نیازهای آموزشی گاوداران زن روستایی رابطة معنیداری وجود
ندارد .درواقع ،براساس این تحقیق متغیرهای اقتصادی بر
میزان نیاز آموزشی آنان پیرامون تولید شیر بهداشتی هیچ
تأثیری نداشت.
نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسی نتایج نشان میدهد میانگین سنی گاوداران مورد
بررسی  45/1سال است و این بیانگر میانسالبودن اکثر افراد
جامعه است و این مسئله اهمیت توجه به روشهای متنوع و
عملی را روشنتر میکند .بررسی وضعیت سواد نشان میدهد
بیش از نیمی از افراد مورد مطالعه ( 72/2درصد) پایینتر از
دیپلم است .این امر بهنوعی بیانگر اختالف زیاد بین میزان
تحصیالت طبقات مختلف و ضعف کلی سواد شاغالن گاودار
جامعة مورد مطالعه است که باید برنامهریزان به آن توجه
کنند .در این زمینه ،میتوان منابع اطالعاتی و کانالهای
ارتباطی را که بیشتر شنیداری و دیداریاند در راستای
آموزش زنان روستایی شاغل در گاوداریها پیشنهاد داد.
بیشترین نیاز آموزشی در مورد آگاهی بر مسائل تغذیهای
دام است که شاغالن در این زمینه ،کمترین میزان مهارت و
دانش را دارند .آگاهی دربارة بهداشت دام ،دومین اولویت را
در زمینة نیازهای آموزشی گاوداران دارد و این امر نشان
میدهد کارشناسان ،به مسائل تغذیه ،بهداشت و بیماریهای
دام کمتر توجه کردهاند .بررسی دورههای کم برگزارشده در
زمینة باال مؤید این مسئله است .این موضوع بیانگر ضعف
برنامههای ترویجی منطقه در زمینة آموزش امور گاوداری
است .در عین حال ،دالیل متعددی با این نتیجهگیری مرتبط
است که شامل این موارد میشود :کمتوجهی مسئوالن به
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مسائل آموزشی واحدهای گاوداری سنتی ،نبودن برنامههای
مداوم و منسجم ترویجی برای آموزش زنان شاغل در این
واحدها ،ضعف نظام برنامهریزی ترویج استان ،اختصاصندادن
اعتبار مناسب به واحدهای ترویجی شهرستانها در زمینة
برگزاری برنامههای آموزشی با کیفیت مناسب ،بیتمایلی
گاوداران زن به شرکت در دورههای آموزشی و نبودن قوانین
الزم برای پیشنیاز قراردادن گذراندن دورههای آموزشی برای
صدور ،تمدید ،اعطای تسهیالت یا هرگونه خدمات به
واحدهای گاوداری.
کمترین سطح دانش و مهارت گاوداران زن در زمینة عوامل
مؤثر در نگهداری شیر ،آشنایی با تغذیة دام و بیماریهای دام
است .بیشترین سطح دانش گاوداران در زمینة ظروف مناسب
شیردوشی است که در این زمینه ارتقای آگاهی گاوداران زن از
طریق منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی مختلف باید در
صدر برنامههای سازمانهای متولی این امر قرار گیرد.
با توجه به نتایج ،مسئوالن و برنامهریزان باید سعی در
افزایش سطح سواد بین این گروه از افراد جامعه داشته باشند.
همچنین ،برنامههای ترویجی مناسب با توجه به وضعیت سنی و
تحصیالتی گروههای مختلف طراحی شود .اطالعرسانی دقیق و
بهموقع و تشکیل برنامههای آموزشی و بازدیدهایی از
دامداریهای نمونه و تبادل اطالعات در این راستا بسیار ضروری
بهنظر میرسد .طراحی مناسب نشریههای ترویجی با توجه به
سطح سواد و سن دامداران و استفاده از اشکال مناسب و رنگ
های جذاب ،عاملی مهم در ترغیب افراد به مطالعة مطالب
آموزشی است .برنامهریزان ترویجی در طراحی محتوای
برنامههای آموزشی -ترویجی برای ارتقای کیفیت ،دانش و
مهارت افراد در واحدهای گاوداری ،به موضوعات مرتبط با اولویت
آموزشی در زمینة بهداشت ،تغذیه و انواع بیماریهای دام توجه
کنند.
باید مروجان مراکز خدمات کشاورزی ،دامداران را برای
افزایش ارتباط با مراکز خدمات برای کسب اطالعات بیشتر در
زمینههای مختلف گاوداری ترغیب کنند و این مهم با روشهای
مختلفی از جمله استفاده از مروجان زن ،دایرکردن کالسهای
آموزشی ،تولید و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی ،انتشار و
توزیع بروشورها ،نشریهها و مجلهها ،برنامة بازدید از گاوداریهای
نمونه امکانپذیر است .کارشناسان و مروجان زن یکی از مهمترین
کانالهای ارتباطی با گاوداران زن منطقه شناخته شدند که
موجب افزایش دانش گاوداران در زمینة تولید شیر بهداشتی
شدند؛ بنابراین بخش ترویج و آموزش کشاورزی باید در ارائة

1393  زمستان،4  شماره،45  دوره،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

باید اولویت برگزاری دورههای آموزشی با توجه به
،نیازهای آموزشی بهترتیب در زمینة شناخت بیماریهای دام
آشنایی با مسائل بهداشت دام و آگاهی از مسائل تغذیة دام
.باشد
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برنامههای آموزشی خود از کارشناسان و مروجان زن در راستای
.گسترش دانش زنان استفاده کند
افزایش سطح دانش مروجان در زمینة مسائل تولید شیر
بهداشتی بهمنظور بهبود مهارتهای آنها و درنتیجه بهبود و ارتقای
.مهارت گاوداران و تولید شیر بهداشتی ضروری بهنظر میرسد
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