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 -1محقق مرکزتحقیقات وآموزش تیرتاش ،بخش ترویج ،گلوگاه ،مازندران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
 -3استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

چکیده

ایـن تحقیـق کاربـردی به منظور بررسـی نیازهای آموزشـی مهندسـان ناظر کشـت و تولید برنج شـركت های خدمات مشـاوره ای

فنـی مهندسـی كشـاورزی اسـتان مازندران انجام شـد كه بـه روش علـی  -ارتباطی انجام شـد .جامعه آماری تحقیق شـامل 186

تـن از مهندسـان ناظـر کشـت و تولیـد برنـج اسـتان مازنـدران بـا مـدرک تحصیلـی کارشناسـی و باالتـر بوده کـه بر اسـاس فرمول
كوكـران شـمار  113تـن از مهندسـان ناظـر بـا روش نمونـه گیـری طبقـه ای بـا انتسـاب متناسـب انتخاب شـدند .ابزار گـرد آوری
داده هـا پرسشـنامه بـود کـه روایـی آن توسـط گروهـی از هیـأت علمـی صاحـب نظـر و پایایـی آن با کمـک ضریب آلفـای کرونباخ

مـورد تاییـد قـرار گرفـت .دامنه ضریب آلفـای کرونباخ متغیرهـا از  0/75تا  0/96بود .برای ارزیابی نیازهای آموزشـی مهندسـان

ناظـر کشـت و تولیـد برنج از مدل نیازسـنجی بوریچ اسـتفاده شـده اسـت کـه در این مـدل نیازهای آموزشـی با توجه بـه میانگین
وزنـی نمـره هـای تفـاوت ( )MWDSرتبـه بندی شـدند .نتایج توصیفـی ،نیازهای آموزشـی مهندسـان ناظر کشـت و تولید برنج

را بـه ترتیـب اولویـت نـوع و میـزان مصـرف کودهـای شـیمیایی ،دامـی و سـموم گیاهـی  ،مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری هـای برنـج

و شناسـایی علـف هـای هـرز و مبـارزه بـا آنهـا نشـان داد .نتایـج بـه دسـت آمـده از تحلیـل رگرسـیون لجسـتیک ترتیبـی بـرای
مـدل سـازی نشـان داد کـه  22/3درصـد از احتمـال متغیر ملاک (نیازهای آموزشـی) توسـط متغیرهـای اقتصـادی ،منبع های
اطالعاتـی و ویژگـی هـای شـغلی شـامل; تأمین نهـاده های مورد نیاز ،بسـتن به موقـع قرارداد از سـوی وزارت جهاد کشـاورزی،

زمینـه سـازی دولـت در تأمیـن نهـاده ،ارتبـاط بـا اداره جهـاد کشـاورزی ،ارتبـاط بـا کارشناسـان مرکـز تحقیقـات ،ارتبـاط بـا
دوسـتان و دیگـر ناظـران ،بحـث و گفتگـو باهـم و بـا متخصصـان ،اسـتفاده از فیلـم هـا و اسلایدهای آموزشـی ،حقـوق و مزایای

درخـور و شایسـته ،ماهیـت کار ،وجـود همـکاران خـوب ،کارهای تکـراری و یکنواخت ،نداشـتن آزادی عمـل و خودمختاری در
انجـام کار و بارهـای بازدیـد از شـالیزارهای تحـت پوشـش تبیین می شـود.

کلید واژهها :نیازسنجی آموزشی ،مهندسان ناظر کشت و تولید برنج ،شرکت خدمات مشاوره ای کشاورزی.

نویسندهی مسئول :علی اکبر عباسی رستمی

رایانامهAbbasi.rostami@yahoo.com :

دریافت 93/2/23 :؛پذیرش93/7/23 :
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مقدمه

در طی چهار دهه ی گذشته مدل های نیازسنجی زیادی

آمـوزش بـرای جامعـه های انسـانی از ضـرورت هـای اولیه

به وجود آمده اند که هر یک از این مدل ها دارای هدف های

جامعـه هـا ،توجـه بـه امـر آمـوزش بـه ویـژه آمـوزش هـای

روست ( ،)1987مورویز ( ،)1988کافمن ( ،)1992بارتون

اسـت و یكـی از مهمتریـن عامـل هـا در زمینـه رشـد و توسـعه

کاربـردی مـی باشـد ،بـه طـوری كه مـی تـوان آن را سرمنشـاء
بسـیاری از تحـوالت اجتماعـی و عامـل اصلـی در توسـعه

منابـع انسـانی دانسـت (حاجـی حسـین نـژاد .)1387 ،حیات

هـر سـازمان تـا حـدود زیادی بسـتگی بـه مهـارت هـا و آگاهی

هـای مختلـف کارکنان آن دارد (توسـلی و همـکاران.)1386 ،
سـازمان هایـی کـه منبـع هـا و تلاش زیـادی را صـرف برنامـه

هـای آموزش و توسـعه مهـارت هـای کارکنان خود مـی کنند،
زمینـه رشـد و ارتقـای دایـم مهـارت هـا ،افزایـش انگیـزش،
افزایـش انتقـال دانـش و پویایـی مثبـت روان شـناختی و

سـازمانی خـود را فراهـم مـی سـازند و فرصـت رقابتـی خـود را
افزایـش مـی دهنـد (پـت و مارتیـن.)2000 ،

در جریـان برنامـه ریـزی آموزشـی نکتـه مهـم و اساسـی،

برنامـه ریـزی آموزشـی واقـع بینانـه و بهینـه بـرای کسـب

بهتریـن بازدهـی اسـت (حاجـی میـر رحیمـی.)1381 ،

شـناخت و تحلیـل نیازهـای آموزشـی پیـش نیـاز یـک نظـام

آموزشـی موفـق اسـت و تعییـن نیازهـای آموزشـی نخسـتین
گام برنامـه ریـزی آموزشـی افـراد بـه شـمار مـی آیـد (میـرزا

محمـدی.)1384 ،

ویژه ای هستند ،از جمله مدل نیازسنجی گیلبرت (،)1987

و میلر ( ،)1991گوردون ( )1994و هانوم و هانس (.)1989
بی شک جامع ترین مدل ،مدل ارزیابی نیازهای آموزشی

بوریچ است (کوالین و دیگران .)2003 ،بوریچ ( ،)1980نیاز

آموزشی را فاصله بین هدف آموزشی و عملکرد مربوط به آن

هدف تعریف می کند.

این مدل بر پایه ی اختالف نمره بین میزان اهمیت موضوع

آموزشی و مهارت فرد در آن زمینه بنا نهاده شده است (باریک
و دیگران .)1983 ،در این مدل با توجه به اینکه پاسخ گویان

به طور غیر مستقیم نیازهای آموزشی خود را بیان می کنند و
این محقق است که با محاسبات ریاضی نیازهای آموزشی را

تعیین می کند ،ارزیابی نیازهای آموزشی از صحت بیشتری
برخوردار است (گریگ.)2002 ،

دربخـش كشـاورزی ،بـا توجـه بـه کمبـود شـمار مروجـان

دولتی نسـبت به شـمار مخاطبـان ،برای ارایـه اطالعات کیفی
مـورد نیـاز ترویجـی وآموزشـی ،تمهیداتـی بـه کار گرفته شـده

کـه یکـی از آنهـا  ،اسـتفاده از کارشناسـان باتجربـه و دانـش

آموختـگان مرکـز هـای آمـوزش عالـی کشـاورزی بـه عنـوان
کارشناسـان ناظـر در جهـت افزایـش عملکـرد تولیـد ،ارتقـای

یكـی از دالیلـی كـه ضـرورت تعییـن نیازهـای آموزشـی را

بهـره وری و توسـعه کشـاورزی در طـرح افزایـش تولیـد مـی

شـود كـه هـم محتـوی و روش هـای آموزشـی و هـم سـطحی

آموزشـی به کشـاورزان تحت پوشـش طرح در همـه ی مراحل

توجیـه مـی كنـد ،آن اسـت كه تـا حد امـكان اطمینـان حاصل
كـه بـرای تدریـس موضـوع گزینـش شـده اسـت مناسـب ترین

باشـند (عمانـی و دیگـران ،)2011 ،نیازسـنجی دقیـق

آموزشـی مـی توانـد بنیـان اصلـی طـرح ریـزی و اجـرای یـک
برنامـه ی آموزشـی باشـد (زرافشـان و همـکاران.)1390 ،

باشـد .ماموریت این کارشناسـان ،ارایه خدمات مشـاوره ای و

هـای زراعـت مـی باشـد (فعلـی و احمـدی.) 1387 ،

ایـن مشـاوران مـی تواننـد با انتقـال دانش فنـی و مهارت

هـای نویـن مدیریـت کشـتزار بـه کشـاورزان در بهبـود

اثربخشـی خدمـات ترویجـی نقـش مهمـی را ایفـاء کننـد

نیازسـنجی بـا شناسـایی نیازهـای مهـم ،مبنایـی بـرای

(ریـورا و دیگـران .)2004 ،سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان

دیگـر عناصـر مهـم حـول محـور نیازهـای اولویتیافتـه

 1386تاکنـون براسـاس پهنـه بنـدی صـورت گرفته ،نسـبت به

هـدف هـا و در نهایـت بسـتر مناسـبی را بـرای سـازماندهی
فراهـم میسـازد ،بنابرایـن همـه ی تصمیـم گیـری هـا در

زمینـه ی تـدارك هـدف هـای خـاص ،محتـوای آموزشـی

مناسـب ،اسـتفاده مؤثـر از دیگـر منابـع و امكانـات محـدود
(انسـانی ،مالـی و مـادی) ،تابعـی از بررسـی هـای نیازسـنجی

اسـت(خاوری.)1383 ،

مازندران با همکاری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان ازسـال

تشـکیل 102شـرکت خدمـات مشـاوره ای ،فنـی و مهندسـی
کشـاورزی (بـا شـمار  186تن ناظر کشـت و تولید برنـج) ،اقدام
کـرده کـه در دهسـتان هـای اسـتان مسـتقر بـوده و بـر اسـاس

رتبـه دریافتـی از سـازمان نظـام مهندسـی مشـغول خدمـات
رسـانی در پهنـه ی فعالیـت خـود مـی باشـند.
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در صورتــی ایــن مهندســان ناظــر کشــت و تولیــد برنــج

آبیاری تحت فشـار در اسـتان كرمانشـاه با مدل بوریچ بررسـی

در کارخودموفــق مــی شــوند کــه خــود آمــوزش هــای مــورد

آبیـاری تحـت فشـار ،سـرویس و حفاظـت از سـامانه هـای

شــركت هــای خدمــات مشــاوره ای فنــی مهندســی كشــاورزی
نیــاز را دیــده باشــند .امــا در ایــن شــرکت هــا دوره هــای
آموزشــی موجــود بــرای رشــد و ارتقــای دانــش و مهــارت
اعضــا و هــم چنیــن روز آمــد نگــه داشــتن آنــان ناکافــی وگاهــی

کـرده و نشـان دادند که شـناخت اجـزای مختلف سـامانه های

آبیـاری ،معرفی سـامانه هـای مختلف آبیاری و شـناخت عیب
هـا و برتـری هـا آنها ،بـه عنوان مهـم تریـن نیازهای آموزشـی
بهـره بـرداران مـی باشـند.

نامرتبــط مــی باشــد چــرا کــه بــا توجــه بــه وجــود ایــن کالس

راستگو و همکاران ( ،)1392در مدل یابی نیازهای آموزشی

اطالعــات کارشناســان ناظــر بــه عنــوان یــک مســاله در ایــن

نتیجه رسیدند که  54/9درصد از واریانس نیازهای آموزشی-

هــا و دوره هــای آموزشــی ،کمبــود اطالعــات و بــه روز نبــودن
شــرکت هــا مطــرح مــی باشــد.

پرورش دهندگان ماهیان گرمابی شهرستان ساری به این
ترویجی آنان توسط متغیرهای ویژگی های اجتماعی ،سن،

پژوهش در زمینه ی نیازهای آموزشی مهندسان ناظر کشت

درآمد ،پیشینه فعالیت ها ،استفاده از وام حمایتی و میزان

كشاورزی به عنوان یک موضوع جدید ،از اجرای برنامه های

همکاران ( ،)1385در تحقیقی نیازهای آموزشی کارشناسان

وتولید برنج شركت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی
غیر ضروری و هدررفتن سرمایه ،وقت و توان دستگاه های
اجرایی جلوگیری کند و باعث می شود که از کمیت برنامه

های آموزشی کاسته و بر کیفیت آنها افزوده شود .این تحقیق
نیز در پی آن است تا ضمن واکاوی وضعیت موجود آموزشی

مهندسان ناظر کشت و تولید برنج ،به شناسایی نیازهای
آموزشی و هم چنین طراحی مدلی برای تعیین ارتباط میان

متغیر نیازهای آموزشی و متغیرهای مستقل تحقیق بپردازد
و در این راه از پژوهش های انجام شده بهره گیرد.

پزشـکی راد ( ،)1387ضـروری تریـن نیازهـای آموزشـی

اهمیت عامل های اقتصادی تبیین می شود .چیذری و

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی را مطالعه کردند و نشان
دادند که بین متغیرهای سطح سواد ،پیشینه ی خدمت و

درآمد ماهیانه در زمینه بیمه با متغیر نیازهای آموزشی رابطه

منفی و معنی داری وجود دارد.

در حالـی کـه بیـن میـزان شـرکت در کالس هـای آموزشـی

و ترویجـی و میـزان نیازهـای آموزشـی رابطـه مثبـت و معنـی

داری بـه دسـت آمـد و رشـته تحصیلـی تأثیـر مثبتی بـر متغیر
وابسـته نیازهای آموزشـی داشـت .چیمیر و مارتین (،)2011

نشـان دادنـد کـه بیـن متغیرهـای جنـس و سـطح تحصیلات

مربیـان کشـاورزی را آشـنایی بـا اینترنـت ،آشـنایی بـا روش

بـا نیـاز آموزشـی رابطـه معنـی داری وجـود دارد .آنگـو و

و روش حـل مسـاله معرفـی کـرد و رابطـه ی معنـی داری بیـن

آمـوزش هـا بـا نیازهـای آموزشـی کارکنـان ترویـج اختلاف

های ارزشـیابی ،ایجـاد و هدایت انگیزه یادگیـری در فراگیران
متغیرهـای سـن ،پیشـینه تدریـس کشـاورزی و شـمار دوره
هـای ضمن خدمت گذرانده شـده بـا میزان نیازهای آموزشـی
آنها را نشـان داده اسـت .عباسی رستمی و همکاران (،)1393
بـا مـدل بوریـچ اولویت نیازهـای آموزشـی مروجان کشـاورزی

شـرکت دخانیـات اسـتان های مازنـدران وگلسـتان را آموزش

زبـان انگلیسـی ،چگونگـی کار بـا ماشـینهای کشـاورزی و

خاکشناسـی نشـان دادند.

کیومـرث زر افشـانی و همـکاران ( ،)1390اولویـت نیـاز

آموزشـی زنان روسـتای قمام شهرسـتان سـنقر با مـدل بوریچ

دیگـران( ،)2011نشـان دادنـد کـه بیـن سـطح سـواد و نـوع

معنـی داری وجـود دارد.

چاووانـگ ( ،)2010نیازهـای آموزشـی کشـاورزان برنج کار

در ناگالنـد را بررسـی کـرده و نشـان داد کـه بیـن ویژگـی هـای
شـخصی ،اجتمایـی و اقتصـادی برنـج کاران بـا نیـاز آموزشـی

آنهـا رابطـه معنـی داری وجـود دارد .پاداریـا و دیگـران
( ،)2009در تجزیـه و تحلیـل نیازهـای آموزشـی پنبـه کاران

کارنتـا نشـان دادنـد کـه بیـن متغیـر منبـع کسـب اطالعـات و
نیـاز آموزشـی آنـان رابطـه معنـی داری وجـود دارد.

مودوکوتـی و دیگـران ( ،)2002بـه بررسـی عامـل هـای

را اقتصـاد خانـه داری ،آمـوزش تغذیـه ی کـودکان و مهـارت

مربـوط بـه نیازهـای آموزشـی زنـان زیمبـاوه در کشـاورزی

( ،)1390نیازهـای آموزشـی بهـره بـرداران سـامانه هـای

روسـتایی دسترسـی بـه زمیـن و اعتبـار بـوده اسـت .محمود و

هـای پخـت غـذا نشـان دادنـد .امیـر اعظمـی و همـکاران
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دیگـران ( ،)2011در بررسـی نیـاز های آموزشـی هیأت علمی

کشـت و تولیـد برنـج در این شهرسـتان ها  186تن می باشـند

بیـن شـرکت دردوره های آموزشـی فنـاوری اطالعـات در پنج

تعییـن حجـم نمونه تحقیق از فرمول كوكران اسـتفاده شـد که

دانشـکده هـای کشـاورزی و منابـع طبیعـی تفـاوت معنـیدار
سـال اخیـر و میـزان نیاز آموزشـی اعضـای هیات علمـی یافته
و رابطـه معنـی داری بیـن دسترسـی بـه رایانـه و اینترنـت بـا
میـزان نیازهـای آموزشـی آنـان در زمینـه اسـتفاده از فنآوری
اطالعـات پیـدا کردنـد.

کـه جامعـه ی آمـاری ایـن پژوهـش را تشـکیل دادنـد .بـرای

شـمار  113مشـخص گردیـد و نمونـه هـا بـه صـورت تصادفـی
انتخـاب شـدند .شـمار نمونـه هـا برای هـر طبقه (شهرسـتان)

به روش انتسـاب متناسـب محاسـبه شـد.

ابـزار تحقیـق پرسشـنامه بـود و پرسـش هـا بـا اسـتفاده از

صادقـی و روسـتا ( ،)2002نیـز در تحقیقـی بـه بررسـی

مبانـی نظـری ،تحقیقـات انجام شـده و فرضیه هـای تحقیق،

فنـی و اجـرای اصـول کشـاورزی پایـدار پرداختنـد  .نتایـج

بـر روی آن صـورت پذیرفـت و از روش میدانـی بـرای تكمیـل

نیازهـای آموزشـی ذرت کاران اسـتان فـارس در زمینـه دانش
نشـان داد کـه بیـن ایـن دو متغیـر رابطـه بـه نسـبت قـوی و

معنـیداری وجـود دارد در نتیجـه الزمـه ی کاهـش نیازهـای

کشـاورزی پایـدار کشـاورزان ارتقـا سـطح دانـش فنـی آنـان
میباشـد و متغیرهـای نیازهای کشـاورزی پایدار کشـاورزان را
میـزان تحصیلات ،و دانـش فنـی و میـزان دسترسـی آنـان به

منابـع اطالعـات تعییـن مـی کننـد.

طراحـی شـد و بـرای تامین روایـی و پایایی ،اصلاح های الزم
آن اسـتفاده شـد .روایـی پرسشـنامه بـا كسـب نظـر شـماری

از هیـات علمـی دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه آزاد اسلامی
واحـد سـاری مـورد تاییـد قـرار گرفـت .پایایـی پرسشـنامه

توسـط آزمـون مقدماتـی در خـارج از نمونـه اصلی تعیین شـد
و ضریـب آلفـا کرونبـاخ بخـش هـای مختلـف پرسشـنامه بیـن
 0/75تـا  0/96محاسـبه شـد.

پناهـی ( ،)1389در تعییـن نیازهـای آموزشـی باغـداران

بـرای ارزیابـی نیازهـای آموزشـی از مـدل بوریـچ اسـتفاده

مناسـب تریـن شـیوه آموزشـی از نظـر افـراد مورد بررسـی می

نیازهـای آموزشـی ،میانگین وزنی نمره تفاوت ها 1محاسـبه

هـای كشـت رقـم مالینـگ و ارتباطـات 83 ،درصـد از تغییرات

در صالحیـت بـه صـورت فـرد( 2نمـره تفـاوت) و پـس از آن،

سـیب کار در شهرسـتان اقلیـد نشـان داد کـه بازدیـد مروجـان
باشـد و متغیـر هـای میـزان سـیب تولیـدی ،بازدیـد از مـكان

شـد .در ایـن روش بـرای رتبـه بنـدی صالحیـت هـا و تعییـن

شـد(گارتون و چانـگ .)1996 ،بـه ایـن منظـور در آغـاز تفاوت

نیازهـای آموزشـی افـراد را در زمینه سـیب كاری را برآورد می

وزن نمـره تفـاوت بـرای صالحیـت شـغلی 3محاسـبه شـد و

یابـی نیازهـای آموزشـی مهندسـان ناظـر کشـت و تولیدبرنـج

میانگیـن وزنـی نمـره هـای تفـاوت صالحیت ها محاسـبه شـد

کنـد .بـا توجـه بـه آن چه مطرح شـد هـدف این تحقیـق ،مدل
شـركت هـای خدمـات مشـاوره ای فنـی مهندسـی كشـاورزی
اسـتان مازنـدران مـی باشـد کـه طـی سـه مرحلـه به شـرح زیر

در ایـن مقالـه انجام شـده اسـت.

شناسـایی و نعییـن ویژگـی هـای مهندسـان ناظـر کشـت و

تولیـد برنـج؛ رتبـه بنـدی نیازهـای آموزشـی مهندسـان ناظـر
کشـت و تولیـد برنج با اسـتفاده از مـدل بوریچ؛ و بررسـی ت ًاثیر
عامـل هـای مختلـف در نیازهـای آموزشـی مهندسـان ناظـر

کشـت و تولیـد برنـج و طراحـی مـدل
روش شناسی

ایـن تحقیـق از نـوع تحقیقـات كاربـردی اسـت که بـه روش

علـی  -ارتباطی انجام شـد .منطقه ی مورد بررسـی شـامل 19

شهرسـتان اسـتان مازنـدران بـود و شـمار كل مهندسـان ناظر

در پایـان بـا جمـع نمـره هـای تفـاوت تقسـیم بـر شـمار افراد،

و صالحیـت ها بر این اسـاس رتبه بندی شـدند .برای بررسـی
وابسـتگی متغیـر وابسـته ترتیبـی (نیازهـای آموزشـی) بـه

متغیرهـای مسـتقل تحقیـق از رگرسـیون الجسـتیک ترتیبـی
اسـتفاده شد.

نمره تفاوت =I-C

وزن نمره تفاوت =)I(I-C

میانگین وزن نمره های تفاوت =∑ I(I-C)/n

شمار مهندسان = nمیزان توانایی و =، Cمیزان اهمیت =I

ناظر کشت و تولید برنج

یافته ها

وضعیـت گروهـای سـنی :بـا توجـه بـه جـدول  1میانگیـن

سـنی مهندسـان ناظـر کشـت و تولیـد برنـج  34سـال بـوده
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و بیشـترین فراوانـی ( 31درصـد) ،در گـروه سـنی  35تـا 37

بیـن  80تـا  89هکتـار قـرار دارد و میانگیـن آن برابـر 102/22

و تولیـد برنـج دارای پیشـینه فعالیـت کشـاورزی بیـن  1تـا 2

تحـت نظـارت برابـر  115تـن مـی باشـد .از بیـن افـراد مـورد

و 38/9درصـد هـم دارای پیشـینه بیـن  5تـا  7سـال بـوده اند.

کرده-انـد .و  32تـن (28/3درصـد) در دوره هـای آموزشـی

هکتـار مـی باشـد و همچنیـن میانگیـن شـمار بهـره بـرداران

سـال قـرار دارد .نزدیـک بـه  20درصـد مهندسـان ناظر کشـت

بررسـی 81 ،تـن (71/7درصد) در دوره های آموزشـی شـرکت

سـال بـوده انـد 41/6 ،درصـد دارای پیشـینه بیـن  3تا  4سـال

شـرکت نکـرده انـد.

بیشـترین فراوانـی (28/3درصـد) اراضـی تحـت پوشـش

جدول  -1توزیع فراوانی مهندسان ناظر کشت و تولید برنج بر پایه سن و ویژگی های حرفه ای
سطوح متغیر

فراوانی

درصد

میانگین

انحراف معیار

متغیر

23-25
26-28
29-31
32-34
35-37
38-40

6
10
9
27
35
26

5/3
8/8
8
23/9
31
23

34

4/25

1-2
3-4
5-7

22
47
44

19/5
41/6
38/9

4/08

1/79

میزان اراضی تحت پوشش (هکتار)

80-89
90-99
100-109
110-119

32
23
12
16

28/3
20/4
10/6
14/2

102/22

17/14

شمار بهره برداران تحت نظارت

120-130
100-105
106-111
112-117
118-123
124-130

30
19
25
19
27
23

26/5
16/8
22/1
16/8
23/9
20/4

115/1

9/2

بلی
خیر

81
32

71/7
28/3

سن(سال)

پیشینه فعالیت کشاورزی (سال)

شرکت در دوره های آموزشی ترویج

جـدول  2رتبـه بنـدی نیازهـای آموزشـی مهندسـان ناظـر

مـورد بررسـی را نشـان مـی دهـد و مشـخص مـی کنـد کـه نیاز

آموزشـی شـناخت نـوع و میـزان مصـرف کودهـای شـیمیایی،
دامـی و سـموم دفع آفـات گیاهی با نمـره وزنـی  ، 5/48مبارزه

بـا آفـات و بیمـاری های برنج با نمـره وزنی  3/84و شناسـایی
علـف هـای هـرز و مبـارزه با آنهـا با نمـره وزنی  3/65بـه ترتیب

اولیـن تـا سـومین اولویـت را دارند.

جدول  -2توزیع فرآوانی مهندسان ناظر کشت و تولید برنج بر پایه نیاز آموزشی
نیاز آموزشی

میانگین اهمیت

میانگین توانایی

میانگین وزن نمره تفاوت

رتبه

4/13
3/64
3/52
3/58
3/63

2/89
2/91
2/92
3/02
2/95

5/48
3/84
3/65
3/54
3/29

1
2
3
4
5

نوع و میزان مصرف کودهای شیمیایی،دامی و سموم دفع آفات گیاهی
مبارزه با آفات و بیماری های برنج
شناسایی علف های هرز و مبارزه با آنها
انتقال و پخش بذر در خزانه
مدیریت آبیاری
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ادامه جدول2
آگاهی از شیوه های انبارداری
آشنایی با مدیریت خزانه
پنجه دهی در خزانه ودر زمین اصلی
گزینش تناوب زراعی مناسب
روش ضدعفونی و جوانه دار کردن بذر
آشنایی با عناصر غذایی خاک
برگزاری کارگاه آموزشی
آشنایی با اهمیت و ضرورت کشت برنج در ایران
گزینش زمان برداشت برنج
گزینش تعیین زمان کاشت
چگونگی کار با ماشین های کشاورزی
آشنایی با کاشت و مراحل داشت نشاء برنج در سینی
آشنایی با مدیریت کیفیت
عملیات پس از برداشت
شناسایی ارقام مناسب کشت برنج
تهیه بستر و آماده سازی زمین برای کاشت
آشنایی با مراحل تهیه و گزینش نوع بذر متناسب با منطقه
آماده کردن نشاء برای انتقال به زمین اصلی
توجه به بحث شوری خاک

3/61
3/53
2/97
2/99
3/07
3/22
3/31
3/43
3
3/01
3/77
2/98
3/46
3/27
3
2/92
3/29
2/91
2/91

محاسبه ضریب هبستگی اسپیرمن نشان داد که بین

3/53
3/32
2/95
3/03
2/97
3/30
3/25
3/51
2/83
3/04
4/06
3/09
3/49
3/39
3/61
3/59
3/75
3/14
3/45

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1/58
1/47
1/25
1/19
1/11
1/02
1
0/89
0/80
0/78
0/50
0/44
0/44
0/42
-0/78
-0/62
-0/35
-0/33
-0/22

آموزشی  ،ارتباط با کارشناسان مراکز تحقیقات (مناسب بودن

متغیرهای تأمین نهاده های مورد نیاز و به هنگام بودن

منابع اطالعاتی) و ارتباط با دوستان و دیگر ناظران ،بحث و

ناظر(میزان اهمیت عامل های اقتصادی) و زمینه سازی دولت

آموزشی (میزان استفاده از منابع اطالعاتی) با نیازهای آموزشی

انعقاد قراردادها از سوی وزارت جهاد کشاورزی با مهندسان
در تأمین نهاده ،به هنگام بودن انعقاد قراردادها از سوی وزارت

جهاد کشاورزی با مهندسان ناظر و تأمین نهاده های مورد نیاز
(میزان نارسایی عامل های اقتصادی) ،با نیازهای آموزشی

رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین بین متغیرهای ارتباط
با اداره جهاد کشاورزی و استفاده از فیلم ها و اسالیدهای

گفتگو باهم و با متخصصان  ،استفاده از فیلم ها و اسالیدهای

رابطه معنی داری وجود دارد و بین متغیرهای ماهیت کار،

کارهای تکراری و یکنواخت ،شمار بارهای بازدید از شالیزارها
تحت پوشش در طول هفته ،حقوق و مزایای درخور و شایسته

و نداشتن آزادی عمل و خودمختاری در انجام کار با نیازهای
آموزشی رابطه معنی داری وجود دارد (جدول .)3

جـدول  -3همبسـتگی متغیرهـای اقتصـادی ،منابـع اطالعاتـی و ویژگی های شـغلی با نیازهای آموزشـی مهندسـان
ناظر کشـت و تولیـد برنج

متغیر
اهمیت متغیرهای اقتصادی
انجام تعهدات از سوی دولت
زمینه سازی دولت در تأمین نهاده
تأمین نهاده های مورد نیاز
به هنگام بودن انعقاد قراردادها از سوی وزارت جهاد کشاورزی با مهندسان ناظر
میزان نارسایی متغیرهای اقتصادی انجام تعهدات از سوی دولت
زمینه سازی دولت در تأمین نهاده
تأمین نهاده های مورد نیاز
به هنگام بودن انعقاد قراردادها از سوی وزارت جهاد کشاورزی با مهندسان ناظر
میزان استفاده از منابع اطالعاتی
ارتباط با اداره جهاد کشاورزی
ارتباط با دوستان و دیگر ناظران
بحث و گفتگو باهم و با متخصصان
استفاده از فیلم ها و اسالیدهای آموزشی

P

r

-0/024
-0/031
-0/187
-0/221
-0/035
0/189
0/251
-0/198
-0/210
-0/150
-0/014
0/195

0/803
0/742
0/047
0/018
0/713
0/045
0/007
0/036
0/026
0/114
0/883
0/039
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ادامه جدول3
مناسب بودن منابع اطالعاتی

ویژگیهای شغلی

0/186
-0/112
-0/195
-0/195
-0/195
-0/001
-0/249
-0/215
-0/211
0/211
0/271
0/064
0/007
0/198

ارتباط با کارشناسان مراکز تحقیقات
ارتباط با اداره جهاد کشاورزی
ارتباط با دوستان و دیگر ناظران
بحث و گفتگو باهم و با متخصصان
استفاده از فیلم ها و اسالیدهای آموزشی
ارتباط با کارشناسان مراکز تحقیقات
حقوق و مزایای درخور و شایسته
ماهیت کار
وجود همکاران خوب
کارهای تکراری و یکنواخت
نداشتن آزادی عمل و خودمختاری در انجام کار
میزان گستره شالیزارهای تحت پوشش
شمار بهره برداران تحت نظارت
شمار بارهای بازدید از اراضی برنج تحت پوشش

0/048
0/237
0/039
0/038
0/037
0/988
0/008
0/022
0/025
0/024
0/004
0/498
0/944
0/035

بررسـی تاثیـر رشـته تحصیلـی (،)X2=9/21 ، P=0/056

احتمال تبیین شدن سطح نیاز های آموزشی با توجه به R2

 )U=1194/5و سـطح تحصیلات( ،)U=1162،P =0/1بـر

یعنـی 22/3 ،درصـد از احتمـال واریانـس متغیـر ملاک

شـرکت در کالس هـای آموزشـی ترویـج (،P=0/518

مک فادلن 22/3 ،درصد می باشد.

نیازهـای آموزشـی نشـان داد کـه ایـن متغیرهـا بـر نیازهـای

(نیازهـای آموزشـی) ،توسـط متغیرهـای تأمیـن نهـاده هـای

رگرسیون ترتیبی یک روش آماری برای مدل سازی

کشـاورزی ،زمینـه سـازی دولـت در تأمیـن نهـاده ،ارتبـاط بـا

مستقل می باشد(اگرستی .)2002 ،با توجه به این که نیازهای

ارتبـاط بـا دوسـتان و دیگـر ناظـران ،بحـث و گفتگـو باهـم و با

آموزشـی تاثیـری ندارنـد.

ارتباط میان متغیر وابسته ترتیبی چندسطحی با متغیرهای
آموزشی به عنوان متغیر مالک ،دارای مقیاس ترتیبی است،

مـورد نیـاز ،بسـتن بـه موقـع قـرارداد از سـوی وزارت جهـاد
اداره جهـاد کشـاورزی ،ارتباط با کارشناسـان مرکز تحقیقات،

متخصصـان ،اسـتفاده از فیلـم هـا و اسلایدهای آموزشـی،

بنابراین از رگرسیون ترتیبی برای برآورد احتمال وقوع سطح

حقـوق و مزایـای درخـور و شایسـته ،ماهیـت کار ،وجـود

متغیر وابسته ترتیبی (نیازهای آموزشی) ،با یک مجموعه از

آزادی عمـل و خودمختـاری در انجـام کار و بارهـای بازدیـد از

های آن استفاده شد و نتیجه نشان داد که مدل وابستگی

متغیرهای مستقل برازش دارد(جدول  ،)4و درصد واریانس

همـکاران خـوب ،کارهـای تکـراری و یکنواخـت ،نداشـتن
شـالیزارهای تحـت پوشـش تبییـن مـی شـود.

جدول  -4خالصه رگرسیون الجستیک ترتیبی نیازهای آموزشی مهندسان ناظر کشت و تولید برنج
مدل

درست نمایی تابع احتمالی

X2

df

P

948/068
737/044

211/024

64

0/000

بیشینه قابلیت موجود برای تبیین واریانس
نهایی

بحث و نتیجه گیری

مهندسان ناظر(میزان نارسایی داشتن) با نیازهای آموزشی

نتایج نشان دادند که بین متغیرهای اقتصادی شامل

رابطه معنی داری وجود دارد که با نتایج به دست آمده از

از سوی وزارت جهاد کشاورزی با مهندسان ناظر(میزان

امکان دسترسی به نهاده  ،زمین و اعتبار به عنوان باالترین

(تأمین نهاده های مورد نیاز و به هنگام بودن انعقاد قراردادها
اهمیت) و زمینه سازی دولت در تأمین نهاده ،به هنگام
بودن انعقاد قراردادها از سوی وزارت جهاد کشاورزی با
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پژوهش(مودوکوتی و دیگران ،)2002 ،در زمینه تأمین و
عامل ها در نیازهای آموزشی  ،همخوانی دارد .نتایج نشان

میدهد بین متغیرهای اطالعاتی شامل (ارتباط با اداره جهاد

شماره  ،31زمستان 93

کشاورزی ،ارتباط با کارشناسان مراکز تحقیقات و استفاده از

مراحـل کار را مـی تواننـد مشـاهده کننـد.

دوستان و دیگر ناظران ،بحث و گفتگو باهم و با متخصصان

پیشـنهاد میگـردد کـه هر سـال در دوره های آموزشـی روشـها

فیلم ها و اسالیدهای آموزشی (میزان استفاده) و ارتباط با
و استفاده از فیلم ها و اسالیدهای آموزشی (میزان مناسب
بودن) ،با نیازهای آموزشی رابطه معنی داری وجود دارد که با

بـرای جلوگیـری از انجـام کارهـای تکـراری و یکنواخـت

و ابزارهـای جدیـد و بـروز علمـی به آنـان آموزش داده شـود تا
علاوه بـر ایجـاد انگیـزه  ،نیاز هـای آموزشـی آنـان را در زمینه

نتایج به دست آمده از پژوهش (محمودی و دیگران)2011 ،

هـای مختلـف تحـت پوشـش قـرار دهد.

دادند که بین متغیرهای شغلی شامل (شمار بار های بازدید

هـای الزم را بـرای تأمیـن نهـاده هـا و تحویـل بـه هنـگام آنهـا

و (صادقی و روستا )2002 ،همخوانی دارد .نتایج نشان
 ،ماهیت کار ،وجود همکاران خوب ،نداشتن آزادی عمل
و خودمختاری در انجام کار ،کارهای تکراری و یکنواخت،

حقوق و مزایای درخور و شایسته) با نیازهای آموزشی رابطه
معنی داری وجود دارد که با نتایج به دست آمده از پژوهش

پناهی در( ) 1389همسو می باشد.

با توجه به نتیجه های دریافت شده پیشنهاد می شود:

در زمینـه متغیرهـای اقتصـادی بهتـر اسـت دولـت اقـدام

بعمـل آورد و همچنیـن بـرای ایجـاد روابـط بهتـر بیـن ناظران
و کشـاورزان مسـؤلیت آن را بـر عهـده شـرکت هـای خدمـات
مشـاوره ای قـرار دهـد.

بـا توجـه به وجـود بازدارنده ها و نارسـایی هـای اقتصادی،

بـه منظـور کاهـش نارسـایی هـای اقتصـادی الزم اسـت

تمهیداتـی اتخـاذ گـردد جهـت زمینـه سـازی دولـت در تأمین

در زمینه نیازهای آموزشـی مهندسـان ناظر کشـت و تولید

نهـاده و بـه هنـگام بـودن انعقـاد قراردادهـا از سـوی وزارت

میـزان مصـرف کودهای شـیمیایی ،دامـی و سـموم دفع آفات

تمهیداتـی اتخـاذ گـردد جهـت افزایـش ارتبـاط بیـن

برنـج اسـتان بـه عامـل هـای چـون آمـوزش در زمینـه نـوع و
گیاهـی ،چگونگـی مبـارزه بـا آفـات و بیماریهـای برنـج و روش

شناسـایی و مبـارزه بـا علـف هـای هـرز مـی بایسـتی بیـش از
پیـش توجه شـود.

در حیـن برگـزاری کالس هـای آموزشـی مهندسـان ناظـر،

بـرای بـاال بـردن درک و شـناخت بهتـر مطالـب از اسلایدها و
فیلـم هـای آموزشـی بیشـتری اسـتفاده شـود چرا که علاوه بر
اینکـه منجـر بـه یادگیـری بهتـر مـی شـود  ،بسـیاری از نـکات

جهـاد کشـاورزی بـا مهندسـان ناظـر.

مهندسـان ناظر با دانشـگاه هـا ،مراکز تحقیقاتـی ،متخصصان
و مهندسـان ناظـر دیگـر
پی نوشت ها

)1- Mean Weight Discrepancy Score (MWDS
2- Discrepancy Score
3- Discrepancy Score Weight
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Abstract
The purpose of this study was to investigate educational needs of rice production monitoring engineers agricultural consulting service firms in Mazandaran. The methodological approach of this study
was descriptive- correlational. Statistical population of consisted of 186 rice monitoring engineers of
Mazandaran Province, and based on Cochran formula, 113 of them were selected randomly through
proportional stratified sampling technique. Data collection tool was questionnaire , thats validity was
confirmed by a panel of experts, and its reliability was measured through Cronbach's alpha formula (α
= 0.75-0.96). Educational needs assessment of agricultural extension agents was used to gain from the
mean weight discrepancy score (MWDS) based on Burich model. Analysis of the data showed that the
highest priority of the educational needs of rice supervisors recognition of type and amount of chemical
fertilizers, animal and plants pesticides, pest control and diseases of rice and weed control. The results
achieved from ordinal regression method indicated that 22.3 percent of probability criterion variable
(training needs) is explained by economic, information resources and job characteristics variables consist of supplying the necessary inputs, government preparation for input supplying, on time contract
preparation by the Agriculture Jihad Ministry, communication with the Agricultural Jihad Department,
communication with together and research center experts, communication with friends and other supervisors, discussion with experts, use of educational videos and slides, appropriate wages and benefits,
nature of work, good colleagues, repetitive and monotonous tasks, lack of freedom and autonomy at
work and number of views covered paddies.
Index Terms: Training needs assessment, rice production monitoring engineers.
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