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Abstract
Attitudes of students is one of the most important motivation factor that is gradually changed into 

behavior. attitudes have an important role in behaviour formation and employment of graduate students.
The aim of this study was a survey about attitude of applied-scientific agricultural graduates. related to 
educational factors for determining  influential factors on it.The statistical community which  consists of 
470 graduated students gathered from educational center of khorasan-e-e razavi jihad-agriculture at the 
end of 2013. The study was a of retrospective research. Data collection at the base of  questionnaire.the 
validity of  questionnaire was checked by 3 specialists and its. Reliability surveyed by  ordinal theta co-
efficient (ѳ=./86).the analysis of data were done in three domains of cognitive (knowledge), emotional 
(insight) and skill (behavior).the analysis of dependent variables and determination of influential factors 
on attitude was done by Probit multi regression model.The results showed that the attitude of graduated 
females is often an integrated attitude and partly insight and about  graduated males their  attitudes are 
often behavioral attitude. free quota graduates had cognitive attitude and young graduates  had emotion-
al attitude.

Index Terms:  graduate attitudes, educational components, agricultural applied scientific agricultural 
graduates, multiple probit model.
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چکیده
آمـوزش، بنیـان توسـعه اسـت و هنگامـی اثربخـش خواهـد بـود كه بـا نیازسـنجی همراه باشـد. بنابرایـن، هدف ایـن پژوهش 
نیازسـنجی آموزشـی پـرورش دهنـدگان ماهـی قـزل آالی رنگیـن كمـان در شهرسـتان بویراحمد بود. بـرای این منظـور از روش 
توصیفی-همبسـتگی بـر پایـه پیمایـش با اسـتفاده از مدل نیازسـنجی بوریچ اسـتفاده شـد. جامعه آمـاری این تحقیـق را 70 تن 
از پـرورش دهنـدگان ماهـی قـزل آالی رنگیـن كمـان در شهرسـتان بویراحمـد تشـكیل -دادنـد. از این میـان، 59 نفر با اسـتفاده 
از جـدول نمونـه گیـری پاتـن بـه عنـوان نمونـه مـورد بررسـی گزینـش شـدند. بـرای گـردآوری داده هـا از پرسشـنامه دو بخشـی 
اسـتفاده شـد. روایـی صـوری پرسشـنامه بـا كسـب نظـر اسـتادان متخصص به دسـت آمـد. پایایی پرسشـنامه نیـز با اسـتفاده از 
ضریـب آلفـای ترتیبـی α =0/82 محاسـبه شـد كـه گویـای پایایـی مطلـوب آن بـود. بـه  این منظـور 42 توانمنـدی مورد نیـاز كه با 
اسـتفاده از مـرور ادبیـات و بـا توجـه بـه مدل نیازسـنجی بوریـچ و میانگین وزنی نمـره تفاوت، رتبه بندی شـدند. نتایج به دسـت 
آمـده از پژوهـش نشـان داد، آشـنایی بـا بیمـاری های ماهیان و نشـانه هـای آن، غذادهی و آشـنایی با مـواد غذایـی، و آگاهی از 
شـرایط برداشـت از بارزتریـن نیازهـای آموزشـی پرورش دهنـدگان ماهی قـزل آالی رنگین كمـان بودند. افزون بـر آن، كم ترین 
نیـاز آموزشـی در شـرایط نگهـداری و نظافـت اسـتخر نشـان داده شـد. نتیجـه تحلیـل رگرسـیون ترتیبی نیز نشـان داد كـه چهار 
متغیـر نگـرش بـه آبـزی پروری، سـطح تحصیالت، شـركت در دوره های آموزشـی، و مسـاحت اسـتخر سـنجش احتمـال برآورد 

مهـارت پـرورش دهنـدگان ماهـی قـزل آالی رنگین كمـان را تحـت تأثیر قـرار داده اند.
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مقدمه
آبـزی پروری رشـته  ای بسـیار مهـم و در عین حال روشـی 
مناسـب برای پاسـخ بـه تأمیـن پروتئین مورد نیـاز جمعیت رو 
بـه رشـد جهان اسـت. هر سـاله مصـرف آبزیان نسـبت به دوره 
هـای پیـش در حـال افزایـش اسـت. از سـوی دیگر، صـادرات 
هـای  فرصـت  جملـه  از  توانـد  مـی  شـیالتی  هـای  فـرآورده 
اقتصادی مناسـب بـرای كشـور و همچنین اسـتان كهگیلویه و 
بویراحمد باشـد. آبزی-پروری در مقایسـه با كشـاورزی سنتی 
و یـا دامپـروری و دامداری سـودآوری بیشـتری دارد؛ به دلیل 
اسـتفاده از ضایعـات دامـی و كشـاورزی در حفاظـت از محیط 
زیسـت تأثیـر بسـیاری دارد. از سـوی دیگـر، آبـزی پـروری به 
توسـعه روسـتایی كمـک كـرده و فرصـت هـای شـغلی جدیدی 
را بـرای افـراد متقاضـی كار در روسـتا، بـه ویـژه در كشـورهای 
در حـال توسـعه بـه وجـود مـی آورد و مـی توانـد از مهاجـرت 
و  )سـانتانام  كنـد  جلوگیـری  شـهری  مناطـق  بـه  روسـتاییان 

همـكاران، 1390(. 
در ایـن میـان، آمـوزش و تربیـت نیـروی انسـانی جوهـره 
و  كارایـی  اسـت.  پـروری  آبـزی  توسـعه ی  برنامـه ی   ی هـر 
ثمربخشـی آبـزی پروری بـه برنامه ریزی آموزشـی دقیق آن از 
جملـه تعییـن نیازهای آموزشـی آبـزی  پروران  بسـتگی دارد. 
آمـوزش آبـزی پروری بـدون توجه بـه نیازهـای بهره-بـرداران 
سـبب پاییـن آمدن ثمربخشـی برنامه ها، هدر رفتن سـرمایه، 
انـرژی و بـی رغبتـی بهـره بـرداران بـرای شـركت در فعالیـت 
های آموزشـی می شـود )اربعیـن و زرافشـانی، 1390(. از این 
رو، نخسـتین گام در برنامـه ریـزی ترویجـی تعییـن نیازهـای 
آموزشـی جامعـه روسـتایی اسـت. نیـاز وضعیتـی اسـت بیـن 
آنچـه هسـت )وضعیـت موجـود( و آنچـه مطلـوب اسـت و بایـد 
بـه وجود بیاید، یا شـكافی اسـت كه بین سـطح كنونـی قابلیت 
هـا و سـطوح باالتـر آن وجـود دارد )زرافشـانی بـه نقـل از نولز، 

.)1390
هایـز  و  یوتلـر  توسـط  شـده  انجـام  هـای  پژوهـش  بنابـه 
اساسـی تریـن گام در برنامـه ریـزی آموزشـی تعییـن نیازهـای 
آموزشـی اسـت و چنانچـه نیازهـای آموزشـی تشـخیص داده 
شـده مبتنـی بـر واقعیـت باشـد، برنامـه هـای آموزشـی نیز كه 
بـر مبنـای ایـن نیازهـا تنظیـم و اجـرا مـی شـوند بـا واقعیـت 
هماهنگـی داشـته و در رفـع چالـش هـا مؤثـر واقـع مـی شـود 

.)1388 صبـوری،  و  )خیـری 

اصلی  شالوده  تواند  می  آموزشی  دقیق  نیازسنجی  انجام 
برای طرح ریزی و اجرای یک برنامه آموزشی مناسب باشد. 
سطحی  هر  در  نیازسنجی  های  برنامه  اجرای  و  ریزی  طرح 
مستلزم پیروی از یک طرح و الگوی مشخص است و گزینش 
و  دقت  افزایش  و  آسانگری  باعث  تواند  می  مناسب  مدل 
اعتبار فرآیند نیازسنجی شود )زرافشانی،1390(. مدل های 
گوناگونی برای ارزیابی نیازهای آموزشی وجود دارد. بی شک 
جامع ترین مدل، مدل ارزیابی نیازهای آموزشی بوریچ است. 
عملكرد  و  آموزشی  هدف  بین  فاصله  را  آموزشی  نیاز  بوریچ 
مربوط به آن هدف تعریف می كند. مدل بوریچ یک مدل خود 
ارزشیابی است كه به داوری آموزشگران از توانایی های حرفه 
در  كند.  می  تكیه  توانایی  و  اهمیت  ُبعد  دو  در  خودشان  ای 
پاسخگویان  از  مستقیم  طور  به  كه  هنگامی  رایج،  های  مدل 
كنند،  بیان  را  خود  آموزشی  نیازهای  تا  شود  می  خواسته 
ممكن است نیازهای آموزشی با جهت گیری های كه مبتنی 
همكاران،  و  خندقی  )امین  شوند  بیان  باشد،  آنها  بركاهش 
پاسخگویان  كه  این  به  توجه  با  بوریچ  لیكن در مدل   ،)1391
به طور غیر مستقیم نیازهای آموزشی خود را بیان می-كنند و 
این محقق است كه با محاسبات ریاضی، نیازهای آموزشی را 
تعیین می كند، شناسایی نیازهای آموزشی دارای درستی و 

دقت بیشتری است )زرافشانی و همكاران، 1390(.
و  طراحی  با  شک  بدون  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با  حال 
هماهنگ  و  مناسب  محتوای  با  آموزشی  های  برنامه  اجرای 
می  سردآبی  ماهیان  دهندگان  پرورش  آموزشی  نیازهای  با 
توان به هدف های آموزشی مورد نظر از جمله تأمین نیازهای 
و  تهیه  و  كشاورزان  نیازهای  تعیین  رسید.  آنان  آموزشی 
تدوین برنامه های آموزشی بر پایه نیازشان، به برنامه-ریزان 
كنند  طراحی  را  الزم  مناسب  های  برنامه  كه  كند  می  كمک 
مورد  اثربخش  طور  به  اجرائی  نیروهای  و  سرمایه  زمان،  و 
برنامه  چنین  از  آبزی-پروران  همچنین  گیرند.  قرار  استفاده 
)چیذری  كنند  می  مشاركت  آنها  در  و  كرده  حمایت  هایی 
به  پژوهش  این  راستا  همین  در  لذا،   .)1999 نورآبادی،  و 
سرد  ماهیان  دهندگان  پرورش  آموزشی  نیازسنجی  موضوع 
این منظور هدف  برای  پردازد.  بویراحمد می  آبی شهرستان 

های اختصاصی زیر دنبال شدند: 
• تعییـن نیازهـای  آموزشـی پـرورش دهنـدگان ماهی قزل 

آال در فرآینـد پـرورش ماهی؛

نیازسنجی آموزشی پرورش ...

121فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 37، تابستان 1395

دهنـدگان  پـرورش  آموزشـی  نیازهـای  بنـدی  اولویـت   •
ماهـی. پـرورش  فرآینـد  در  آال  قـزل  ماهـی 

تـا كنـون در حیطـه نیازسـنجی پـرورش دهنـدگان آبزیـان 
بررسـی هـای جامعـی صـورت نپذیرفته اسـت، لیكـن در دیگر 
محصـوالت كشـاورزی و دامـی ایـن نیازسـنجی از غنـای الزم 

برخوردارنـد كـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره می شـود.  
مختاری آبكناری و همكاران )1382( در تحقیقی با عنوان 
موضوعاتی  شیالت،  كارشناسان  آموزشی  نیازهای  واكاوی 
نظیر مدیریت آبزی پروری پایدار، مدیریت عامل های زیست 
فناوری )بیوتكنولوژیكی( مؤثر بر پایداری، كنترل و مدیریت 
بیماری های  آبزیان را به عنوان اولویت های آموزشی مشخص 
نمودند. حاجی میررحیمی )1382( نیز در پژوهشی با عنوان 
بررسی نیازهای آموزشی شاغالن گاوداری های نیمه صنعتی 
تولید مثل، مدیریت  عامل مدیریت  داد سه  نشان  قم  استان 
تغذیه و مدیریت پرورش مهم ترین عامل های تبیین كننده 
بررسی در  گوناگونی دانش و مهارت شاغالن واحدهای مورد 
نیازهای آموزشی  آیند.  به شمار می  گاوداری  زمینه  مسائل 
افراد یاد شده نیز به ترتیب به موضوع های شیردوشی، تولید 
مثل، پرورش گاو، بهداشت واحدهای گاوداری، بیماری های  
گاوهای شیری و پرواری، مدیریت اقتصادی واحد گاوداری و 

تغذیه گاوهای شیری و پرواری اختصاص دارد.
گاوداری  های  واحد  بر  نظارت  نوع  در  تفاوت  همچنین   
و  دانش  سطح  در  معناداری  تفاوت  شاغالن،  سواد  سطح  و 
مهارت آنان ایجاد كرده است. چرمچیان لنگرودی و چیذری 
آموزشی  نیازهای  تعیین  عنوان  با  شان  بررسی  در   )1384(
نوغانداران در استان گیالن در پاره ای از نتایج خود دریافتند، 
روش آموزش عملی مناسب ترین شیوه آموزشی از نظر افراد 
مورد بررسی خواهد بود، ضمن اینكه: شناسایی بیماری ها و 
آفات كرم ابریشم به ویژه شناخت بیماری فالشری3، مرحله 
برای  مناسب  محیطی  شرایط  )تفریخ(،  تخم  از  آمدن  بیرون 
تفریخ، در مرحله كرم های جوان، آشنایی با ماده ضدعفونی 
كننده، روش های برداشت برگ های توت و شاخه های تازه، 
چگونگی  بالغ،  های  كرم  تیمار  توت،  شپشک  آفات  آشنایی 
پاک سازی بستر كرم ابریشم،  كاشت درختان توت، شناخت 
ها،  پیله  برداشت  و  تنیدن  نهال،  تولید  برای  مناسب  زمان 
پیله،  تنیدن  برای  ها  كرم  آوری  جمع  گردآوری  چگونگی 
روش های داشت درختان توت، آشنایی با چگونگی حفاظت 

نیازهای  اولویت های  به عنوان مهم ترین  از خاک توتستان، 
آموزشی مشخص شدند. 

موسـوی و چیـذری )1386( در پژوهشـی بـا عنوان بررسـی 
عجـب  شهرسـتان  كاران  زمینـی  سـیب  آموزشـی  نیازهـای 
شـیر در زمینـه بازاریابـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند كـه میـزان 
هـای  فعالیـت  و  بـازار  شـناخت  پاسـخگویان،  فنـی  دانـش 
پیـش از برداشـت، ترابـری و فـروش از اولویـت هـای نیازهای 
 )1387( راد  پزشـكی  اسـت.  كاران  زمینـی  سـیب  آموزشـی 
در تحقیقـی بـه عنـوان ارزیابـی نیازهـای آموزشـی حرفـه ای 
مربیـان كشـاورزی مراكز آمـوزش كشـاورزی اسـتان مازندران 
و گلسـتان بـا اسـتفاده از مـدل بوریـج بـه ایـن نتیجـه رسـید 
و  كشـاورزی  تدریـس  پیشـینه،  سـن،  متغیرهـای  بیـن  كـه 
شـمار دوره هـای آموزشـی ضمـن خدمـت بـا میـزان نیازهـای 
آموزشـی رابطه معنـی داری وجود دارد و آشـنایی با اینترنت، 
آگاهـی نسـبت بـه روش هـای ارزشـیابی فراگیـران، ایجـاد و 
هدایـت انگیـزه یادگیـری در فراگیـران و تدریـس بـه فراگیـران 
بـا اسـتفاده از روش حـل مسـئله و تصمیـم گیـری مهـم تریـن 

نیازهـای آموزشـی مربیـان كشـاورزی شـناخته شـد.
عنـوان  بـه  تحقیقـی  در   )1388( همـكارن  و  زرافشـانی   
سـقز  شهرسـتان  قمـام  روسـتای  زنـان  آموزشـی  نیازسـنجی 
بیشـتر  كـه  نتیجـه رسـیدند  ایـن  بـه  بوریـچ  مـدل  مبنـای  بـر 
نیازهـای آموزشـی از دیـدگاه زنـان و كارشناسـان بـا یكدیگـر 
همخوانـی دارنـد و سـه اولویـت اقتصـاد خانـه داری، آمـوزش 
تغذیـه كـودكان و مهـارت هـای پخت غـذا به عنـوان مهم ترین 
نیازهـای آنـان مشـخص شـد. مهرنگار و حسـینی نیـا )1388( 
در پژوهشـی بـا عنـوان شناسـایی نیازهـای آموزشـی مدیـران 
عامـل تعاونـی هـای مرغـداری و عامـل هـای مؤثـر بـر آنهـا در 
خراسـان رضـوی بیـان داشـتند كـه اصـول تغذیه طیـور، زدن 
واكسـن )واكسیناسـیون( و بهداشـت مرغ،  مدیریت بهداشـت 
در  هـای شـایع  بیمـاری  بـا  آشـنایی  و  مرغـداری  بهسـازی  و 

مرغـداری هـا از نظـر مدیـران بیشـترین اولویـت را دارنـد.
عنـوان  بـا  خـود  بررسـی  در   )1389( عمانـی  و  صبـوری 
دیـدگاه  از  كاران  پنبـه  آموزشـی  نیازهـای  عاملـی  تحلیـل 
كارشناسـان ترویـج كشـاورزی اسـتان سـمنان بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدند كـه شـش عامل آمـوزش در زمینـه بیماری هـا و علف 
هـای هـرز پنبـه و آبیـاری، آمـوزش روش هـای بهینـه آمـاده 
سـازی زمیـن، اسـتفاده از نهـاده های شـیمیایی، آمـوزش در 
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مقدمه
آبـزی پروری رشـته  ای بسـیار مهـم و در عین حال روشـی 
مناسـب برای پاسـخ بـه تأمیـن پروتئین مورد نیـاز جمعیت رو 
بـه رشـد جهان اسـت. هر سـاله مصـرف آبزیان نسـبت به دوره 
هـای پیـش در حـال افزایـش اسـت. از سـوی دیگر، صـادرات 
هـای  فرصـت  جملـه  از  توانـد  مـی  شـیالتی  هـای  فـرآورده 
اقتصادی مناسـب بـرای كشـور و همچنین اسـتان كهگیلویه و 
بویراحمد باشـد. آبزی-پروری در مقایسـه با كشـاورزی سنتی 
و یـا دامپـروری و دامداری سـودآوری بیشـتری دارد؛ به دلیل 
اسـتفاده از ضایعـات دامـی و كشـاورزی در حفاظـت از محیط 
زیسـت تأثیـر بسـیاری دارد. از سـوی دیگـر، آبـزی پـروری به 
توسـعه روسـتایی كمـک كـرده و فرصـت هـای شـغلی جدیدی 
را بـرای افـراد متقاضـی كار در روسـتا، بـه ویـژه در كشـورهای 
در حـال توسـعه بـه وجـود مـی آورد و مـی توانـد از مهاجـرت 
و  )سـانتانام  كنـد  جلوگیـری  شـهری  مناطـق  بـه  روسـتاییان 

همـكاران، 1390(. 
در ایـن میـان، آمـوزش و تربیـت نیـروی انسـانی جوهـره 
و  كارایـی  اسـت.  پـروری  آبـزی  توسـعه ی  برنامـه ی   ی هـر 
ثمربخشـی آبـزی پروری بـه برنامه ریزی آموزشـی دقیق آن از 
جملـه تعییـن نیازهای آموزشـی آبـزی  پروران  بسـتگی دارد. 
آمـوزش آبـزی پروری بـدون توجه بـه نیازهـای بهره-بـرداران 
سـبب پاییـن آمدن ثمربخشـی برنامه ها، هدر رفتن سـرمایه، 
انـرژی و بـی رغبتـی بهـره بـرداران بـرای شـركت در فعالیـت 
های آموزشـی می شـود )اربعیـن و زرافشـانی، 1390(. از این 
رو، نخسـتین گام در برنامـه ریـزی ترویجـی تعییـن نیازهـای 
آموزشـی جامعـه روسـتایی اسـت. نیـاز وضعیتـی اسـت بیـن 
آنچـه هسـت )وضعیـت موجـود( و آنچـه مطلـوب اسـت و بایـد 
بـه وجود بیاید، یا شـكافی اسـت كه بین سـطح كنونـی قابلیت 
هـا و سـطوح باالتـر آن وجـود دارد )زرافشـانی بـه نقـل از نولز، 

.)1390
هایـز  و  یوتلـر  توسـط  شـده  انجـام  هـای  پژوهـش  بنابـه 
اساسـی تریـن گام در برنامـه ریـزی آموزشـی تعییـن نیازهـای 
آموزشـی اسـت و چنانچـه نیازهـای آموزشـی تشـخیص داده 
شـده مبتنـی بـر واقعیـت باشـد، برنامـه هـای آموزشـی نیز كه 
بـر مبنـای ایـن نیازهـا تنظیـم و اجـرا مـی شـوند بـا واقعیـت 
هماهنگـی داشـته و در رفـع چالـش هـا مؤثـر واقـع مـی شـود 

.)1388 صبـوری،  و  )خیـری 

اصلی  شالوده  تواند  می  آموزشی  دقیق  نیازسنجی  انجام 
برای طرح ریزی و اجرای یک برنامه آموزشی مناسب باشد. 
سطحی  هر  در  نیازسنجی  های  برنامه  اجرای  و  ریزی  طرح 
مستلزم پیروی از یک طرح و الگوی مشخص است و گزینش 
و  دقت  افزایش  و  آسانگری  باعث  تواند  می  مناسب  مدل 
اعتبار فرآیند نیازسنجی شود )زرافشانی،1390(. مدل های 
گوناگونی برای ارزیابی نیازهای آموزشی وجود دارد. بی شک 
جامع ترین مدل، مدل ارزیابی نیازهای آموزشی بوریچ است. 
عملكرد  و  آموزشی  هدف  بین  فاصله  را  آموزشی  نیاز  بوریچ 
مربوط به آن هدف تعریف می كند. مدل بوریچ یک مدل خود 
ارزشیابی است كه به داوری آموزشگران از توانایی های حرفه 
در  كند.  می  تكیه  توانایی  و  اهمیت  ُبعد  دو  در  خودشان  ای 
پاسخگویان  از  مستقیم  طور  به  كه  هنگامی  رایج،  های  مدل 
كنند،  بیان  را  خود  آموزشی  نیازهای  تا  شود  می  خواسته 
ممكن است نیازهای آموزشی با جهت گیری های كه مبتنی 
همكاران،  و  خندقی  )امین  شوند  بیان  باشد،  آنها  بركاهش 
پاسخگویان  كه  این  به  توجه  با  بوریچ  لیكن در مدل   ،)1391
به طور غیر مستقیم نیازهای آموزشی خود را بیان می-كنند و 
این محقق است كه با محاسبات ریاضی، نیازهای آموزشی را 
تعیین می كند، شناسایی نیازهای آموزشی دارای درستی و 

دقت بیشتری است )زرافشانی و همكاران، 1390(.
و  طراحی  با  شک  بدون  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با  حال 
هماهنگ  و  مناسب  محتوای  با  آموزشی  های  برنامه  اجرای 
می  سردآبی  ماهیان  دهندگان  پرورش  آموزشی  نیازهای  با 
توان به هدف های آموزشی مورد نظر از جمله تأمین نیازهای 
و  تهیه  و  كشاورزان  نیازهای  تعیین  رسید.  آنان  آموزشی 
تدوین برنامه های آموزشی بر پایه نیازشان، به برنامه-ریزان 
كنند  طراحی  را  الزم  مناسب  های  برنامه  كه  كند  می  كمک 
مورد  اثربخش  طور  به  اجرائی  نیروهای  و  سرمایه  زمان،  و 
برنامه  چنین  از  آبزی-پروران  همچنین  گیرند.  قرار  استفاده 
)چیذری  كنند  می  مشاركت  آنها  در  و  كرده  حمایت  هایی 
به  پژوهش  این  راستا  همین  در  لذا،   .)1999 نورآبادی،  و 
سرد  ماهیان  دهندگان  پرورش  آموزشی  نیازسنجی  موضوع 
این منظور هدف  برای  پردازد.  بویراحمد می  آبی شهرستان 

های اختصاصی زیر دنبال شدند: 
• تعییـن نیازهـای  آموزشـی پـرورش دهنـدگان ماهی قزل 

آال در فرآینـد پـرورش ماهی؛

نیازسنجی آموزشی پرورش ...

121فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 37، تابستان 1395

دهنـدگان  پـرورش  آموزشـی  نیازهـای  بنـدی  اولویـت   •
ماهـی. پـرورش  فرآینـد  در  آال  قـزل  ماهـی 

تـا كنـون در حیطـه نیازسـنجی پـرورش دهنـدگان آبزیـان 
بررسـی هـای جامعـی صـورت نپذیرفته اسـت، لیكـن در دیگر 
محصـوالت كشـاورزی و دامـی ایـن نیازسـنجی از غنـای الزم 

برخوردارنـد كـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره می شـود.  
مختاری آبكناری و همكاران )1382( در تحقیقی با عنوان 
موضوعاتی  شیالت،  كارشناسان  آموزشی  نیازهای  واكاوی 
نظیر مدیریت آبزی پروری پایدار، مدیریت عامل های زیست 
فناوری )بیوتكنولوژیكی( مؤثر بر پایداری، كنترل و مدیریت 
بیماری های  آبزیان را به عنوان اولویت های آموزشی مشخص 
نمودند. حاجی میررحیمی )1382( نیز در پژوهشی با عنوان 
بررسی نیازهای آموزشی شاغالن گاوداری های نیمه صنعتی 
تولید مثل، مدیریت  عامل مدیریت  داد سه  نشان  قم  استان 
تغذیه و مدیریت پرورش مهم ترین عامل های تبیین كننده 
بررسی در  گوناگونی دانش و مهارت شاغالن واحدهای مورد 
نیازهای آموزشی  آیند.  به شمار می  گاوداری  زمینه  مسائل 
افراد یاد شده نیز به ترتیب به موضوع های شیردوشی، تولید 
مثل، پرورش گاو، بهداشت واحدهای گاوداری، بیماری های  
گاوهای شیری و پرواری، مدیریت اقتصادی واحد گاوداری و 

تغذیه گاوهای شیری و پرواری اختصاص دارد.
گاوداری  های  واحد  بر  نظارت  نوع  در  تفاوت  همچنین   
و  دانش  سطح  در  معناداری  تفاوت  شاغالن،  سواد  سطح  و 
مهارت آنان ایجاد كرده است. چرمچیان لنگرودی و چیذری 
آموزشی  نیازهای  تعیین  عنوان  با  شان  بررسی  در   )1384(
نوغانداران در استان گیالن در پاره ای از نتایج خود دریافتند، 
روش آموزش عملی مناسب ترین شیوه آموزشی از نظر افراد 
مورد بررسی خواهد بود، ضمن اینكه: شناسایی بیماری ها و 
آفات كرم ابریشم به ویژه شناخت بیماری فالشری3، مرحله 
برای  مناسب  محیطی  شرایط  )تفریخ(،  تخم  از  آمدن  بیرون 
تفریخ، در مرحله كرم های جوان، آشنایی با ماده ضدعفونی 
كننده، روش های برداشت برگ های توت و شاخه های تازه، 
چگونگی  بالغ،  های  كرم  تیمار  توت،  شپشک  آفات  آشنایی 
پاک سازی بستر كرم ابریشم،  كاشت درختان توت، شناخت 
ها،  پیله  برداشت  و  تنیدن  نهال،  تولید  برای  مناسب  زمان 
پیله،  تنیدن  برای  ها  كرم  آوری  جمع  گردآوری  چگونگی 
روش های داشت درختان توت، آشنایی با چگونگی حفاظت 

نیازهای  اولویت های  به عنوان مهم ترین  از خاک توتستان، 
آموزشی مشخص شدند. 

موسـوی و چیـذری )1386( در پژوهشـی بـا عنوان بررسـی 
عجـب  شهرسـتان  كاران  زمینـی  سـیب  آموزشـی  نیازهـای 
شـیر در زمینـه بازاریابـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند كـه میـزان 
هـای  فعالیـت  و  بـازار  شـناخت  پاسـخگویان،  فنـی  دانـش 
پیـش از برداشـت، ترابـری و فـروش از اولویـت هـای نیازهای 
 )1387( راد  پزشـكی  اسـت.  كاران  زمینـی  سـیب  آموزشـی 
در تحقیقـی بـه عنـوان ارزیابـی نیازهـای آموزشـی حرفـه ای 
مربیـان كشـاورزی مراكز آمـوزش كشـاورزی اسـتان مازندران 
و گلسـتان بـا اسـتفاده از مـدل بوریـج بـه ایـن نتیجـه رسـید 
و  كشـاورزی  تدریـس  پیشـینه،  سـن،  متغیرهـای  بیـن  كـه 
شـمار دوره هـای آموزشـی ضمـن خدمـت بـا میـزان نیازهـای 
آموزشـی رابطه معنـی داری وجود دارد و آشـنایی با اینترنت، 
آگاهـی نسـبت بـه روش هـای ارزشـیابی فراگیـران، ایجـاد و 
هدایـت انگیـزه یادگیـری در فراگیـران و تدریـس بـه فراگیـران 
بـا اسـتفاده از روش حـل مسـئله و تصمیـم گیـری مهـم تریـن 

نیازهـای آموزشـی مربیـان كشـاورزی شـناخته شـد.
عنـوان  بـه  تحقیقـی  در   )1388( همـكارن  و  زرافشـانی   
سـقز  شهرسـتان  قمـام  روسـتای  زنـان  آموزشـی  نیازسـنجی 
بیشـتر  كـه  نتیجـه رسـیدند  ایـن  بـه  بوریـچ  مـدل  مبنـای  بـر 
نیازهـای آموزشـی از دیـدگاه زنـان و كارشناسـان بـا یكدیگـر 
همخوانـی دارنـد و سـه اولویـت اقتصـاد خانـه داری، آمـوزش 
تغذیـه كـودكان و مهـارت هـای پخت غـذا به عنـوان مهم ترین 
نیازهـای آنـان مشـخص شـد. مهرنگار و حسـینی نیـا )1388( 
در پژوهشـی بـا عنـوان شناسـایی نیازهـای آموزشـی مدیـران 
عامـل تعاونـی هـای مرغـداری و عامـل هـای مؤثـر بـر آنهـا در 
خراسـان رضـوی بیـان داشـتند كـه اصـول تغذیه طیـور، زدن 
واكسـن )واكسیناسـیون( و بهداشـت مرغ،  مدیریت بهداشـت 
در  هـای شـایع  بیمـاری  بـا  آشـنایی  و  مرغـداری  بهسـازی  و 

مرغـداری هـا از نظـر مدیـران بیشـترین اولویـت را دارنـد.
عنـوان  بـا  خـود  بررسـی  در   )1389( عمانـی  و  صبـوری 
دیـدگاه  از  كاران  پنبـه  آموزشـی  نیازهـای  عاملـی  تحلیـل 
كارشناسـان ترویـج كشـاورزی اسـتان سـمنان بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدند كـه شـش عامل آمـوزش در زمینـه بیماری هـا و علف 
هـای هـرز پنبـه و آبیـاری، آمـوزش روش هـای بهینـه آمـاده 
سـازی زمیـن، اسـتفاده از نهـاده های شـیمیایی، آمـوزش در 
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زمینـه انبـارداری و مدیریـت مبارزه غیر شـیمیایی بـا آفات در 
مجمـوع 75 درصـد نیازهای آموزشـی را تبییـن و از مهم ترین 

نیازهـای آموزشـی پنبـه كاران بـه شـمار مـی آینـد.
اربعین و زرافشانی )1390( در پژوهشی به عنوان بررسی 
استان  صیفی  و  سبزی  داران  گلخانه  آموزشی  نیازهای 
كرمانشاه بر پایه مدل بوریچ بیان داشتند كه تزریق دی اكسید 
كربن، روش های مبارزه با بیماری ها، هوادهی، زمان مناسب 
كاشت، تنظیم رطوبت، شناخت بیماری ها، مدیریت مبارزه 
كاربرد  چگونگی  و  ضایعات  كنترل  آفات،  با  شیمیایی  غیر 
هستند.  داران  گلخانه  آموزشی  نیازهای  ترین  مهم  كودها 
با عنوان  اعظمی و همكاران )1390(  بررسی  نتایج  همچنین 
آبیاری  های  سامانه  برداران  بهره  آموزشی  نیازهای  واكاوی 
تحت فشار در شهرستان سنقر نشان داد كه حفاظت از سامانه 
های آبیاری، شناخت برتری ها و كاستی های آنها و شناخت 

اجزای آبیاری از مهم ترین نیازهای آموزشی می باشد.
شائمی و همكاران )1390( در تحقیقی با عنوان نیازسنجی 
آموزشی زنان كارآفرین شهر اصفهان نشان دادند كه بیشترین 
بازاریابی  با  آشنایی  بازاریابی،  حوزه  در  زنان  آموزشی  نیاز   
بین المللی وكمترین نیازشان، آشنایی  با چهار اصل بازاریابی 
ی  حوزه  در  كارآفرین  زنان  آموزشی  نیاز  بیشترین  است. 
انواع نسبت  با  به آشنایی  مدیریت مالی و حسابداری مربوط 
تأمین  های  شیوه  به  مربوط  نیازشان  كمترین  و  مالی  های 
مالی از بانک ها و مؤسسه های مالی است. در زمینه  حقوقی 
و قانونی نیز بیشترین نیاز آموزشی زنان كارآفرین آشنایی با 
قراردادهای  و  بیمه  به  مربوط  نیازشان  كمترین  و  كار  قانون 
كارآفرین  زنان  آموزشی  نیاز  بیشترین  همچنین  است.  بیمه 
در حوزه  مدیریت تولید و عملیات به روش های اندازه گیری 
كار و زمان و كمترین نیازشان به استانداردهای كیفیت مربوط 

می شود.
كاركنان  امور  و  انسانی  های  منبع  مدیریت  زمینه   در 
احراز  شرایط  تعیین  كارآفرین  زنان  آموزشی  نیاز  بیشترین 
در  شرایط  این  ایجاد  های  شیوه  نیازشان  كمترین  و  شغل 
كاركنان بود و میان نیازهای آموزشی  زنان كارآفرین بر حسب 
پیشینه ی خدمت و میزان تحصیالت تفاوت معناداری وجود 
نداشت. كوماران و  پوناسومی )2001( در پژوهشی با عنوان 
منطقه  در  میگو  دهندگان  پرورش  آموزشی  نیازهای  ارزیابی 
راه  كه  رسیدند  نتیجه  این  به  نادو4  تامیل  ناگپشنم  ساحلی 

با بیماری ها، و مدیریت استخرها ی پرورش  های رویارویی 
میگو مهم ترین نیازهای آموزشی جامعه مورد بررسی است. 

التمیـر و همـكاران )2002( در بررسـی نیازهـای آموزشـی 
گلخانـه داران در ایـاالت ویرجینـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند كـه 
نیازهـای مشـترک همـه گلخانـه داران اعـم از بـزرگ و كوچـک 
در زمینـه امـور مدیریتـی و كنتـرل ضایعـات اسـت. فرینـد و 
آموزشـی  نیازهـای  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   )2005( آجایـی 
دادنـد  نشـان  نیجریـه  در  دامـی  تولیـدات  در  كشـاورز  زنـان 
كـه بازاریابـی محصـوالت دامـی، تشـخیص دام هـای بیمـار، 
سـاخت جایـگاه بـرای دام هـا مهـم تریـن نیازهـای آموزشـی 
اسـت. آدسـوجی و همـكاران )2006( در تحقیقـی بـا عنـوان 
تعییـن نیازهای آموزشـی كشـاورزان در نیجریه بـه این نتیجه 
رسـیدند كـه كشـاورزان در مـواردی چـون كنتـرل شـیمیایی 
آفـات، چگونگـی تغذیـه گیاهـان نیـاز بـه آمـوزش دارنـد و این 
نیازهـا بـا میزان سـال های آموزشـی رابطـه منفی، و بـا میزان 

اراضـی و تنـوع كاشـت رابطـه مثبتـی وجـود دارد.
عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   )2008( زرافشـانی  و  بیگـی  علـی 
پیرامـون  كشـاورزی  مروجـان  آموزشـی  نیازهـای  بررسـی 
كشـاورزی پایـداری بـا اسـتفاده از مدل نیازسـنجی بوریچ پنج 
صالحیـت مـورد نیاز آنان را بـه ترتیب در مدیریت كشـاورزی، 
سـاماندهی  آب،  از  نگهـداری  مشـاركتی،  فنـاوری  توسـعه 
و  پاتیـل  نمودنـد.  شناسـایی  خـاک  فرسـایش  محصـوالت، 
همـكاران )2009( در پژوهشـی بـا عنـوان نیازهـای آموزشـی  
دامپـروران در منطقـه ناگپـور نشـان دادنـد كـه مراقبـت هـای 
بهداشـتی و جلوگیـری از بیمـاری، مراقبـت و مدیریـت دام،  
بـا خـوراک دام و تولیـد شـیر  شـیوه هـای پـرورش، آشـنایی 
پـاک مهـم تریـن نیازهـای آموزشـی آنـان هسـتند. پاداریـا و 
نیازهـای  ارزیابـی  بـا عنـوان  همـكاران )2009( در پژوهشـی 
آموزشـی پنبـه كاران در پنجـاب و كارناتاكا6 هند خاطر نشـان 
كردنـد كـه شناسـایی بـذر بـا كیفیـت، تراكم بوتـه ها، اسـتفاده 
از كـود، اسـتفاده از عناصـر كم مصـرف و شناسـایی بیماری ها 
مهـم تریـن نیازهـای آموزشـی كشـاورزان پنبـه كار می باشـد. 
نیازهای  سنجش  عنوان  با  پژوهشی  در   )2011( رزاق 
آموزشی مرغدارن در فیصل آباد پاكستان به این نتیجه رسید 
از اماكن مسكونی، پاكسازی پرنده  كه حفظ فاصله مرغداری 
های بالغ از اتاق پیش از ورود جوجه ها، پاک كردن تجهیزات، 
سفید  اسهال  درمان  و  پیشگیری  غذایی،  مسمومیت  درمان 
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نیازهای آموزشی پرورش دهندگان مرغ  جوجه ها مهمترین 
طیور،  خونی  اسهال  درمان  مرغدانی،  پاكسازی  و  گذار  تخم 
كاردیوم،  واكسن هیدروپری  زمانی زدن  زكام، جدول  درمان 
جلوگیری از گمبور و عالئم بیماری كاستل جدید از مهم ترین 

نیازهای پرورش دهندگان مرغ گوشتی به شمار می آیند. 

روش شناسی 
ایـن پژوهـش از نظـر ماهیت از نوع پژوهشـی كّمـی، از نظر 
هـدف از نـوع پژوهـش كاربـردی و از لحـاظ گـردآوری داده هـا 
از نـوع تحقیـق پیمایشـی  اسـت. جامعه آماری ایـن پژوهش، 
شهرسـتان  در  كمـان  رنگیـن  آالی  قـزل  دهنـدگان  پـرورش 
بویراحمـد اسـت. در ایـن شهرسـتان 70 پـرورش دهنـده در 
حـال فعالیـت هسـتند كـه بـا اسـتفاده از جـدول نمونـه گیـری 
پاتـن )2002( حجـم نمونه 59 مزرعه دار برآورد شـد. آن گاه با 
اسـتفاده از نمونـه گیـری تصادفـی سـاده نمونه های مشـاركت 
كننـده در پژوهـش گزینـش و مورد بررسـی قرار گرفتنـد. ابزار 
گـردآوری داده هـا پرسشـنامه ای مبتنـی بـر مدل بوریـچ بود.
فهرسـتی از 42 توانمنـدی مـورد نیـاز بـر پایه مرور بررسـی 
بهداشـت،  بنـا،  احـداث  زمینـه  ُنـه  در  شـده  انجـام  هـای 
غذادهـی، رهاسـازی بچـه ماهـی، جـا به جایـی، ویژگـی های 
آب، و بازاریابـی تهیـه شـد و از پـرورش دهنـدگان درخواسـت 
شـد تـا این صالحیت ها را كه بـر پایه دو ُبعد اهمیـت و توانایی 
آبـزی پـرور در نظر گرفته شـده بـود در قالب طیـف لیكرت پنج 
قسـمتی )1= خیلـی كـم و 5= خیلـی زیـاد( رتبـه بنـدی كننـد. 
بـرای رتبـه بنـدی صالحیـت هـا و تعییـن نیازهـای آموزشـی 
میانگیـن وزنـی نمـره تفاوت محاسـبه شـد. بـرای ایـن منظور 
در آغـاز نمـره تفـاوت هـر صالحیـت بـرای هـر فـرد محاسـبه  
)معادلـه1( و آن گاه وزن نمـره تفـاوت بـرای صالحیـت شـغلی 
هـر فـرد محاسـبه می-شـود )معادلـه 2(. در پایـان بـا جمـع 
وزن نمـره تفـاوت تقسـیم بـر شـمار افـراد میانگین وزنـی نمره 
هـای تفـاوت صالحیت ها محاسـبه می شـود )معادلـه 3( و 42 
صالحیـت آموزشـی بر پایـه MWDS۷ رتبه بندی مـی گردند:                                                 

               I-C=نمره تفاوت 
I(I-C)= وزن نمره تفاوت       

                                        =تفاوت نمرات وزن میانگین

كه در آن:

از  یک  هر  با  رابطه  در  دهندگان  پرورش  مهارت   =C
توانمندی های مورد نیاز

I= اهمیت هر یک از توانمندی های مورد نیاز
n =شمار نمونه ها

آنها  اولویت  نمره  كه  آموزشی  های  موضوع  مدل،  این  در 
بیش از چهار باشد، بیشترین نیاز به آموزش را دارا می باشند. 
موضوع هایی كه نمره اولویت آنها بیشتر از سه و دو باشد، جزء 
موضوع  دارند.  تقویت  به  نیاز  اما  نبوده،  آموزشی  نیازهای 
هایی كه نمره اولویت آنها زیر دو  باشد نیاز به آموزش ندارند.

پـس از گـردآوری اطالعات مـورد نیاز، داده هـای گردآوری 
  SPSS شـده كدگـذاری شـده و با اسـتفاده از نـرم افزار آمـاری
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتند كـه در این راسـتا از آزمون 
هـای آمـار توصیفـی فراوانـی، میانگیـن، انحـراف معیـار و در 
بخـش اسـتنباطی نیز از روش هـای آماری مانند مـن ویتنی8 

اسـتفاده به عمـل آمد. 

یافته ها 
تحلیـل توصیفی ویژگی های فردی پاسـخگویان نشـان می 
دهـد كه میانگین سـنی پـرورش دهنـدگان ماهیان قـزل آالی 
رنگیـن كمـان مـورد بررسـی، 36/80 سـال بـا انحـراف معیـار 
6/85 و بیشـترین فراوانـی سـنی در میـان افـراد 52 سـال بـا 
بیشـینه ی سـنی 70 سـال و كمینه  22 سـال می باشـد. شـغل 
اصلـی 71 درصـد از افـراد پـرورش ماهـی و 13/6 كشـاورزی، 
10/2 شـغل دولتـی داشـتند. بررسـی تحصیـالت افراد نشـان 
مـی دهـد كـه 35/6 درصـد از افـراد بـدون تحصیـالت، 27/1 
درصـد دیپلـم، 18/6 درصد كاردانی، 13/6 درصد كارشناسـی 
همچنیـن  هسـتند.  باالتـر  تحصیـالت  دارای   درصـد   5/1 و 
62/7 درصـد از آنـان در دوره هـای آموزشـی شـركت كـرده كـه 
57/6 از آنـان در دوره  آموزشـی آشـنایی و مبـارزه بـا بیمـاری 
هـا و 5/1 درصـد در دوره آموزشـی چگونگـی غذادهی ماهیان 

كردند. شـركت 
چگونگـی آگاهـی آنـان از ایـن طـرح هـا از طریـق دوسـتان 
و آشـنایان بـوده اسـت. افـزون بـر ایـن، تحلیـل های ناشـی از 
چگونگـی دسترسـی بـه اطالعـات نشـان مـی دهد كـه پرورش 
دهنـدگان ماهـی ایـن شهرسـتان اطالعـات مـورد نیـاز خـود 
بـه دسـت مـی  بـه كارشناسـان شـیالت  را از طریـق مراجعـه 
آورند. میانگین مسـاحت اسـتخرها 2725مترمربـع با انحراف 
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زمینـه انبـارداری و مدیریـت مبارزه غیر شـیمیایی بـا آفات در 
مجمـوع 75 درصـد نیازهای آموزشـی را تبییـن و از مهم ترین 

نیازهـای آموزشـی پنبـه كاران بـه شـمار مـی آینـد.
اربعین و زرافشانی )1390( در پژوهشی به عنوان بررسی 
استان  صیفی  و  سبزی  داران  گلخانه  آموزشی  نیازهای 
كرمانشاه بر پایه مدل بوریچ بیان داشتند كه تزریق دی اكسید 
كربن، روش های مبارزه با بیماری ها، هوادهی، زمان مناسب 
كاشت، تنظیم رطوبت، شناخت بیماری ها، مدیریت مبارزه 
كاربرد  چگونگی  و  ضایعات  كنترل  آفات،  با  شیمیایی  غیر 
هستند.  داران  گلخانه  آموزشی  نیازهای  ترین  مهم  كودها 
با عنوان  اعظمی و همكاران )1390(  بررسی  نتایج  همچنین 
آبیاری  های  سامانه  برداران  بهره  آموزشی  نیازهای  واكاوی 
تحت فشار در شهرستان سنقر نشان داد كه حفاظت از سامانه 
های آبیاری، شناخت برتری ها و كاستی های آنها و شناخت 

اجزای آبیاری از مهم ترین نیازهای آموزشی می باشد.
شائمی و همكاران )1390( در تحقیقی با عنوان نیازسنجی 
آموزشی زنان كارآفرین شهر اصفهان نشان دادند كه بیشترین 
بازاریابی  با  آشنایی  بازاریابی،  حوزه  در  زنان  آموزشی  نیاز   
بین المللی وكمترین نیازشان، آشنایی  با چهار اصل بازاریابی 
ی  حوزه  در  كارآفرین  زنان  آموزشی  نیاز  بیشترین  است. 
انواع نسبت  با  به آشنایی  مدیریت مالی و حسابداری مربوط 
تأمین  های  شیوه  به  مربوط  نیازشان  كمترین  و  مالی  های 
مالی از بانک ها و مؤسسه های مالی است. در زمینه  حقوقی 
و قانونی نیز بیشترین نیاز آموزشی زنان كارآفرین آشنایی با 
قراردادهای  و  بیمه  به  مربوط  نیازشان  كمترین  و  كار  قانون 
كارآفرین  زنان  آموزشی  نیاز  بیشترین  همچنین  است.  بیمه 
در حوزه  مدیریت تولید و عملیات به روش های اندازه گیری 
كار و زمان و كمترین نیازشان به استانداردهای كیفیت مربوط 

می شود.
كاركنان  امور  و  انسانی  های  منبع  مدیریت  زمینه   در 
احراز  شرایط  تعیین  كارآفرین  زنان  آموزشی  نیاز  بیشترین 
در  شرایط  این  ایجاد  های  شیوه  نیازشان  كمترین  و  شغل 
كاركنان بود و میان نیازهای آموزشی  زنان كارآفرین بر حسب 
پیشینه ی خدمت و میزان تحصیالت تفاوت معناداری وجود 
نداشت. كوماران و  پوناسومی )2001( در پژوهشی با عنوان 
منطقه  در  میگو  دهندگان  پرورش  آموزشی  نیازهای  ارزیابی 
راه  كه  رسیدند  نتیجه  این  به  نادو4  تامیل  ناگپشنم  ساحلی 

با بیماری ها، و مدیریت استخرها ی پرورش  های رویارویی 
میگو مهم ترین نیازهای آموزشی جامعه مورد بررسی است. 

التمیـر و همـكاران )2002( در بررسـی نیازهـای آموزشـی 
گلخانـه داران در ایـاالت ویرجینـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند كـه 
نیازهـای مشـترک همـه گلخانـه داران اعـم از بـزرگ و كوچـک 
در زمینـه امـور مدیریتـی و كنتـرل ضایعـات اسـت. فرینـد و 
آموزشـی  نیازهـای  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   )2005( آجایـی 
دادنـد  نشـان  نیجریـه  در  دامـی  تولیـدات  در  كشـاورز  زنـان 
كـه بازاریابـی محصـوالت دامـی، تشـخیص دام هـای بیمـار، 
سـاخت جایـگاه بـرای دام هـا مهـم تریـن نیازهـای آموزشـی 
اسـت. آدسـوجی و همـكاران )2006( در تحقیقـی بـا عنـوان 
تعییـن نیازهای آموزشـی كشـاورزان در نیجریه بـه این نتیجه 
رسـیدند كـه كشـاورزان در مـواردی چـون كنتـرل شـیمیایی 
آفـات، چگونگـی تغذیـه گیاهـان نیـاز بـه آمـوزش دارنـد و این 
نیازهـا بـا میزان سـال های آموزشـی رابطـه منفی، و بـا میزان 

اراضـی و تنـوع كاشـت رابطـه مثبتـی وجـود دارد.
عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   )2008( زرافشـانی  و  بیگـی  علـی 
پیرامـون  كشـاورزی  مروجـان  آموزشـی  نیازهـای  بررسـی 
كشـاورزی پایـداری بـا اسـتفاده از مدل نیازسـنجی بوریچ پنج 
صالحیـت مـورد نیاز آنان را بـه ترتیب در مدیریت كشـاورزی، 
سـاماندهی  آب،  از  نگهـداری  مشـاركتی،  فنـاوری  توسـعه 
و  پاتیـل  نمودنـد.  شناسـایی  خـاک  فرسـایش  محصـوالت، 
همـكاران )2009( در پژوهشـی بـا عنـوان نیازهـای آموزشـی  
دامپـروران در منطقـه ناگپـور نشـان دادنـد كـه مراقبـت هـای 
بهداشـتی و جلوگیـری از بیمـاری، مراقبـت و مدیریـت دام،  
بـا خـوراک دام و تولیـد شـیر  شـیوه هـای پـرورش، آشـنایی 
پـاک مهـم تریـن نیازهـای آموزشـی آنـان هسـتند. پاداریـا و 
نیازهـای  ارزیابـی  بـا عنـوان  همـكاران )2009( در پژوهشـی 
آموزشـی پنبـه كاران در پنجـاب و كارناتاكا6 هند خاطر نشـان 
كردنـد كـه شناسـایی بـذر بـا كیفیـت، تراكم بوتـه ها، اسـتفاده 
از كـود، اسـتفاده از عناصـر كم مصـرف و شناسـایی بیماری ها 
مهـم تریـن نیازهـای آموزشـی كشـاورزان پنبـه كار می باشـد. 
نیازهای  سنجش  عنوان  با  پژوهشی  در   )2011( رزاق 
آموزشی مرغدارن در فیصل آباد پاكستان به این نتیجه رسید 
از اماكن مسكونی، پاكسازی پرنده  كه حفظ فاصله مرغداری 
های بالغ از اتاق پیش از ورود جوجه ها، پاک كردن تجهیزات، 
سفید  اسهال  درمان  و  پیشگیری  غذایی،  مسمومیت  درمان 
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نیازهای آموزشی پرورش دهندگان مرغ  جوجه ها مهمترین 
طیور،  خونی  اسهال  درمان  مرغدانی،  پاكسازی  و  گذار  تخم 
كاردیوم،  واكسن هیدروپری  زمانی زدن  زكام، جدول  درمان 
جلوگیری از گمبور و عالئم بیماری كاستل جدید از مهم ترین 

نیازهای پرورش دهندگان مرغ گوشتی به شمار می آیند. 

روش شناسی 
ایـن پژوهـش از نظـر ماهیت از نوع پژوهشـی كّمـی، از نظر 
هـدف از نـوع پژوهـش كاربـردی و از لحـاظ گـردآوری داده هـا 
از نـوع تحقیـق پیمایشـی  اسـت. جامعه آماری ایـن پژوهش، 
شهرسـتان  در  كمـان  رنگیـن  آالی  قـزل  دهنـدگان  پـرورش 
بویراحمـد اسـت. در ایـن شهرسـتان 70 پـرورش دهنـده در 
حـال فعالیـت هسـتند كـه بـا اسـتفاده از جـدول نمونـه گیـری 
پاتـن )2002( حجـم نمونه 59 مزرعه دار برآورد شـد. آن گاه با 
اسـتفاده از نمونـه گیـری تصادفـی سـاده نمونه های مشـاركت 
كننـده در پژوهـش گزینـش و مورد بررسـی قرار گرفتنـد. ابزار 
گـردآوری داده هـا پرسشـنامه ای مبتنـی بـر مدل بوریـچ بود.
فهرسـتی از 42 توانمنـدی مـورد نیـاز بـر پایه مرور بررسـی 
بهداشـت،  بنـا،  احـداث  زمینـه  ُنـه  در  شـده  انجـام  هـای 
غذادهـی، رهاسـازی بچـه ماهـی، جـا به جایـی، ویژگـی های 
آب، و بازاریابـی تهیـه شـد و از پـرورش دهنـدگان درخواسـت 
شـد تـا این صالحیت ها را كه بـر پایه دو ُبعد اهمیـت و توانایی 
آبـزی پـرور در نظر گرفته شـده بـود در قالب طیـف لیكرت پنج 
قسـمتی )1= خیلـی كـم و 5= خیلـی زیـاد( رتبـه بنـدی كننـد. 
بـرای رتبـه بنـدی صالحیـت هـا و تعییـن نیازهـای آموزشـی 
میانگیـن وزنـی نمـره تفاوت محاسـبه شـد. بـرای ایـن منظور 
در آغـاز نمـره تفـاوت هـر صالحیـت بـرای هـر فـرد محاسـبه  
)معادلـه1( و آن گاه وزن نمـره تفـاوت بـرای صالحیـت شـغلی 
هـر فـرد محاسـبه می-شـود )معادلـه 2(. در پایـان بـا جمـع 
وزن نمـره تفـاوت تقسـیم بـر شـمار افـراد میانگین وزنـی نمره 
هـای تفـاوت صالحیت ها محاسـبه می شـود )معادلـه 3( و 42 
صالحیـت آموزشـی بر پایـه MWDS۷ رتبه بندی مـی گردند:                                                 

               I-C=نمره تفاوت 
I(I-C)= وزن نمره تفاوت       

                                        =تفاوت نمرات وزن میانگین

كه در آن:

از  یک  هر  با  رابطه  در  دهندگان  پرورش  مهارت   =C
توانمندی های مورد نیاز

I= اهمیت هر یک از توانمندی های مورد نیاز
n =شمار نمونه ها

آنها  اولویت  نمره  كه  آموزشی  های  موضوع  مدل،  این  در 
بیش از چهار باشد، بیشترین نیاز به آموزش را دارا می باشند. 
موضوع هایی كه نمره اولویت آنها بیشتر از سه و دو باشد، جزء 
موضوع  دارند.  تقویت  به  نیاز  اما  نبوده،  آموزشی  نیازهای 
هایی كه نمره اولویت آنها زیر دو  باشد نیاز به آموزش ندارند.

پـس از گـردآوری اطالعات مـورد نیاز، داده هـای گردآوری 
  SPSS شـده كدگـذاری شـده و با اسـتفاده از نـرم افزار آمـاری
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتند كـه در این راسـتا از آزمون 
هـای آمـار توصیفـی فراوانـی، میانگیـن، انحـراف معیـار و در 
بخـش اسـتنباطی نیز از روش هـای آماری مانند مـن ویتنی8 

اسـتفاده به عمـل آمد. 

یافته ها 
تحلیـل توصیفی ویژگی های فردی پاسـخگویان نشـان می 
دهـد كه میانگین سـنی پـرورش دهنـدگان ماهیان قـزل آالی 
رنگیـن كمـان مـورد بررسـی، 36/80 سـال بـا انحـراف معیـار 
6/85 و بیشـترین فراوانـی سـنی در میـان افـراد 52 سـال بـا 
بیشـینه ی سـنی 70 سـال و كمینه  22 سـال می باشـد. شـغل 
اصلـی 71 درصـد از افـراد پـرورش ماهـی و 13/6 كشـاورزی، 
10/2 شـغل دولتـی داشـتند. بررسـی تحصیـالت افراد نشـان 
مـی دهـد كـه 35/6 درصـد از افـراد بـدون تحصیـالت، 27/1 
درصـد دیپلـم، 18/6 درصد كاردانی، 13/6 درصد كارشناسـی 
همچنیـن  هسـتند.  باالتـر  تحصیـالت  دارای   درصـد   5/1 و 
62/7 درصـد از آنـان در دوره هـای آموزشـی شـركت كـرده كـه 
57/6 از آنـان در دوره  آموزشـی آشـنایی و مبـارزه بـا بیمـاری 
هـا و 5/1 درصـد در دوره آموزشـی چگونگـی غذادهی ماهیان 

كردند. شـركت 
چگونگـی آگاهـی آنـان از ایـن طـرح هـا از طریـق دوسـتان 
و آشـنایان بـوده اسـت. افـزون بـر ایـن، تحلیـل های ناشـی از 
چگونگـی دسترسـی بـه اطالعـات نشـان مـی دهد كـه پرورش 
دهنـدگان ماهـی ایـن شهرسـتان اطالعـات مـورد نیـاز خـود 
بـه دسـت مـی  بـه كارشناسـان شـیالت  را از طریـق مراجعـه 
آورند. میانگین مسـاحت اسـتخرها 2725مترمربـع با انحراف 
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نیازهای آموزشی پرورش دهندگان مرغ  جوجه ها مهمترین 
طیور،  خونی  اسهال  درمان  مرغدانی،  پاكسازی  و  گذار  تخم 
كاردیوم،  واكسن هیدروپری  زمانی زدن  زكام، جدول  درمان 
جلوگیری از گمبور و عالئم بیماری كاستل جدید از مهم ترین 

نیازهای پرورش دهندگان مرغ گوشتی به شمار می آیند. 

روش شناسی 
ایـن پژوهـش از نظـر ماهیت از نوع پژوهشـی كّمـی، از نظر 
هـدف از نـوع پژوهـش كاربـردی و از لحـاظ گـردآوری داده هـا 
از نـوع تحقیـق پیمایشـی  اسـت. جامعه آماری ایـن پژوهش، 
شهرسـتان  در  كمـان  رنگیـن  آالی  قـزل  دهنـدگان  پـرورش 
بویراحمـد اسـت. در ایـن شهرسـتان 70 پـرورش دهنـده در 
حـال فعالیـت هسـتند كـه بـا اسـتفاده از جـدول نمونـه گیـری 
پاتـن )2002( حجـم نمونه 59 مزرعه دار برآورد شـد. آن گاه با 
اسـتفاده از نمونـه گیـری تصادفـی سـاده نمونه های مشـاركت 
كننـده در پژوهـش گزینـش و مورد بررسـی قرار گرفتنـد. ابزار 
گـردآوری داده هـا پرسشـنامه ای مبتنـی بـر مدل بوریـچ بود.
فهرسـتی از 42 توانمنـدی مـورد نیـاز بـر پایه مرور بررسـی 
بهداشـت،  بنـا،  احـداث  زمینـه  ُنـه  در  شـده  انجـام  هـای 
غذادهـی، رهاسـازی بچـه ماهـی، جـا به جایـی، ویژگـی های 
آب، و بازاریابـی تهیـه شـد و از پـرورش دهنـدگان درخواسـت 
شـد تـا این صالحیت ها را كه بـر پایه دو ُبعد اهمیـت و توانایی 
آبـزی پـرور در نظر گرفته شـده بـود در قالب طیـف لیكرت پنج 
قسـمتی )1= خیلـی كـم و 5= خیلـی زیـاد( رتبـه بنـدی كننـد. 
بـرای رتبـه بنـدی صالحیـت هـا و تعییـن نیازهـای آموزشـی 
میانگیـن وزنـی نمـره تفاوت محاسـبه شـد. بـرای ایـن منظور 
در آغـاز نمـره تفـاوت هـر صالحیـت بـرای هـر فـرد محاسـبه  
)معادلـه1( و آن گاه وزن نمـره تفـاوت بـرای صالحیـت شـغلی 
هـر فـرد محاسـبه می-شـود )معادلـه 2(. در پایـان بـا جمـع 
وزن نمـره تفـاوت تقسـیم بـر شـمار افـراد میانگین وزنـی نمره 
هـای تفـاوت صالحیت ها محاسـبه می شـود )معادلـه 3( و 42 
صالحیـت آموزشـی بر پایـه MWDS۷ رتبه بندی مـی گردند:                                                 

               I-C=نمره تفاوت 
I(I-C)= وزن نمره تفاوت       

                                        =تفاوت نمرات وزن میانگین

كه در آن:

از  یک  هر  با  رابطه  در  دهندگان  پرورش  مهارت   =C
توانمندی های مورد نیاز

I= اهمیت هر یک از توانمندی های مورد نیاز
n =شمار نمونه ها

آنها  اولویت  نمره  كه  آموزشی  های  موضوع  مدل،  این  در 
بیش از چهار باشد، بیشترین نیاز به آموزش را دارا می باشند. 
موضوع هایی كه نمره اولویت آنها بیشتر از سه و دو باشد، جزء 
موضوع  دارند.  تقویت  به  نیاز  اما  نبوده،  آموزشی  نیازهای 
هایی كه نمره اولویت آنها زیر دو  باشد نیاز به آموزش ندارند.

پـس از گـردآوری اطالعات مـورد نیاز، داده هـای گردآوری 
  SPSS شـده كدگـذاری شـده و با اسـتفاده از نـرم افزار آمـاری
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتند كـه در این راسـتا از آزمون 
هـای آمـار توصیفـی فراوانـی، میانگیـن، انحـراف معیـار و در 
بخـش اسـتنباطی نیز از روش هـای آماری مانند مـن ویتنی8 

اسـتفاده به عمـل آمد. 

یافته ها 
تحلیـل توصیفی ویژگی های فردی پاسـخگویان نشـان می 
دهـد كه میانگین سـنی پـرورش دهنـدگان ماهیان قـزل آالی 
رنگیـن كمـان مـورد بررسـی، 36/80 سـال بـا انحـراف معیـار 
6/85 و بیشـترین فراوانـی سـنی در میـان افـراد 52 سـال بـا 
بیشـینه ی سـنی 70 سـال و كمینه  22 سـال می باشـد. شـغل 
اصلـی 71 درصـد از افـراد پـرورش ماهـی و 13/6 كشـاورزی، 
10/2 شـغل دولتـی داشـتند. بررسـی تحصیـالت افراد نشـان 
مـی دهـد كـه 35/6 درصـد از افـراد بـدون تحصیـالت، 27/1 
درصـد دیپلـم، 18/6 درصد كاردانی، 13/6 درصد كارشناسـی 
همچنیـن  هسـتند.  باالتـر  تحصیـالت  دارای   درصـد   5/1 و 
62/7 درصـد از آنـان در دوره هـای آموزشـی شـركت كـرده كـه 
57/6 از آنـان در دوره  آموزشـی آشـنایی و مبـارزه بـا بیمـاری 
هـا و 5/1 درصـد در دوره آموزشـی چگونگـی غذادهی ماهیان 

كردند. شـركت 
چگونگـی آگاهـی آنـان از ایـن طـرح هـا از طریـق دوسـتان 
و آشـنایان بـوده اسـت. افـزون بـر ایـن، تحلیـل های ناشـی از 
چگونگـی دسترسـی بـه اطالعـات نشـان مـی دهد كـه پرورش 
دهنـدگان ماهـی ایـن شهرسـتان اطالعـات مـورد نیـاز خـود 
بـه دسـت مـی  بـه كارشناسـان شـیالت  را از طریـق مراجعـه 
آورند. میانگین مسـاحت اسـتخرها 2725مترمربـع با انحراف 
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شماره 37، تابستان 1395

نیازهای آموزشی پرورش دهندگان مرغ  جوجه ها مهمترین 
طیور،  خونی  اسهال  درمان  مرغدانی،  پاكسازی  و  گذار  تخم 
كاردیوم،  واكسن هیدروپری  زمانی زدن  زكام، جدول  درمان 
جلوگیری از گمبور و عالئم بیماری كاستل جدید از مهم ترین 

نیازهای پرورش دهندگان مرغ گوشتی به شمار می آیند. 

روش شناسی 
ایـن پژوهـش از نظـر ماهیت از نوع پژوهشـی كّمـی، از نظر 
هـدف از نـوع پژوهـش كاربـردی و از لحـاظ گـردآوری داده هـا 
از نـوع تحقیـق پیمایشـی  اسـت. جامعه آماری ایـن پژوهش، 
شهرسـتان  در  كمـان  رنگیـن  آالی  قـزل  دهنـدگان  پـرورش 
بویراحمـد اسـت. در ایـن شهرسـتان 70 پـرورش دهنـده در 
حـال فعالیـت هسـتند كـه بـا اسـتفاده از جـدول نمونـه گیـری 
پاتـن )2002( حجـم نمونه 59 مزرعه دار برآورد شـد. آن گاه با 
اسـتفاده از نمونـه گیـری تصادفـی سـاده نمونه های مشـاركت 
كننـده در پژوهـش گزینـش و مورد بررسـی قرار گرفتنـد. ابزار 
گـردآوری داده هـا پرسشـنامه ای مبتنـی بـر مدل بوریـچ بود.
فهرسـتی از 42 توانمنـدی مـورد نیـاز بـر پایه مرور بررسـی 
بهداشـت،  بنـا،  احـداث  زمینـه  ُنـه  در  شـده  انجـام  هـای 
غذادهـی، رهاسـازی بچـه ماهـی، جـا به جایـی، ویژگـی های 
آب، و بازاریابـی تهیـه شـد و از پـرورش دهنـدگان درخواسـت 
شـد تـا این صالحیت ها را كه بـر پایه دو ُبعد اهمیـت و توانایی 
آبـزی پـرور در نظر گرفته شـده بـود در قالب طیـف لیكرت پنج 
قسـمتی )1= خیلـی كـم و 5= خیلـی زیـاد( رتبـه بنـدی كننـد. 
بـرای رتبـه بنـدی صالحیـت هـا و تعییـن نیازهـای آموزشـی 
میانگیـن وزنـی نمـره تفاوت محاسـبه شـد. بـرای ایـن منظور 
در آغـاز نمـره تفـاوت هـر صالحیـت بـرای هـر فـرد محاسـبه  
)معادلـه1( و آن گاه وزن نمـره تفـاوت بـرای صالحیـت شـغلی 
هـر فـرد محاسـبه می-شـود )معادلـه 2(. در پایـان بـا جمـع 
وزن نمـره تفـاوت تقسـیم بـر شـمار افـراد میانگین وزنـی نمره 
هـای تفـاوت صالحیت ها محاسـبه می شـود )معادلـه 3( و 42 
صالحیـت آموزشـی بر پایـه MWDS۷ رتبه بندی مـی گردند:                                                 

               I-C=نمره تفاوت 
I(I-C)= وزن نمره تفاوت       

                                        =تفاوت نمرات وزن میانگین

كه در آن:

از  یک  هر  با  رابطه  در  دهندگان  پرورش  مهارت   =C
توانمندی های مورد نیاز

I= اهمیت هر یک از توانمندی های مورد نیاز
n =شمار نمونه ها

آنها  اولویت  نمره  كه  آموزشی  های  موضوع  مدل،  این  در 
بیش از چهار باشد، بیشترین نیاز به آموزش را دارا می باشند. 
موضوع هایی كه نمره اولویت آنها بیشتر از سه و دو باشد، جزء 
موضوع  دارند.  تقویت  به  نیاز  اما  نبوده،  آموزشی  نیازهای 
هایی كه نمره اولویت آنها زیر دو  باشد نیاز به آموزش ندارند.

پـس از گـردآوری اطالعات مـورد نیاز، داده هـای گردآوری 
  SPSS شـده كدگـذاری شـده و با اسـتفاده از نـرم افزار آمـاری
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتند كـه در این راسـتا از آزمون 
هـای آمـار توصیفـی فراوانـی، میانگیـن، انحـراف معیـار و در 
بخـش اسـتنباطی نیز از روش هـای آماری مانند مـن ویتنی8 

اسـتفاده به عمـل آمد. 

یافته ها 
تحلیـل توصیفی ویژگی های فردی پاسـخگویان نشـان می 
دهـد كه میانگین سـنی پـرورش دهنـدگان ماهیان قـزل آالی 
رنگیـن كمـان مـورد بررسـی، 36/80 سـال بـا انحـراف معیـار 
6/85 و بیشـترین فراوانـی سـنی در میـان افـراد 52 سـال بـا 
بیشـینه ی سـنی 70 سـال و كمینه  22 سـال می باشـد. شـغل 
اصلـی 71 درصـد از افـراد پـرورش ماهـی و 13/6 كشـاورزی، 
10/2 شـغل دولتـی داشـتند. بررسـی تحصیـالت افراد نشـان 
مـی دهـد كـه 35/6 درصـد از افـراد بـدون تحصیـالت، 27/1 
درصـد دیپلـم، 18/6 درصد كاردانی، 13/6 درصد كارشناسـی 
همچنیـن  هسـتند.  باالتـر  تحصیـالت  دارای   درصـد   5/1 و 
62/7 درصـد از آنـان در دوره هـای آموزشـی شـركت كـرده كـه 
57/6 از آنـان در دوره  آموزشـی آشـنایی و مبـارزه بـا بیمـاری 
هـا و 5/1 درصـد در دوره آموزشـی چگونگـی غذادهی ماهیان 

كردند. شـركت 
چگونگـی آگاهـی آنـان از ایـن طـرح هـا از طریـق دوسـتان 
و آشـنایان بـوده اسـت. افـزون بـر ایـن، تحلیـل های ناشـی از 
چگونگـی دسترسـی بـه اطالعـات نشـان مـی دهد كـه پرورش 
دهنـدگان ماهـی ایـن شهرسـتان اطالعـات مـورد نیـاز خـود 
بـه دسـت مـی  بـه كارشناسـان شـیالت  را از طریـق مراجعـه 
آورند. میانگین مسـاحت اسـتخرها 2725مترمربـع با انحراف 
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شماره 37، تابستان 1395

نیازهای آموزشی پرورش دهندگان مرغ  جوجه ها مهمترین 
طیور،  خونی  اسهال  درمان  مرغدانی،  پاكسازی  و  گذار  تخم 
كاردیوم،  واكسن هیدروپری  زمانی زدن  زكام، جدول  درمان 
جلوگیری از گمبور و عالئم بیماری كاستل جدید از مهم ترین 

نیازهای پرورش دهندگان مرغ گوشتی به شمار می آیند. 

روش شناسی 
ایـن پژوهـش از نظـر ماهیت از نوع پژوهشـی كّمـی، از نظر 
هـدف از نـوع پژوهـش كاربـردی و از لحـاظ گـردآوری داده هـا 
از نـوع تحقیـق پیمایشـی  اسـت. جامعه آماری ایـن پژوهش، 
شهرسـتان  در  كمـان  رنگیـن  آالی  قـزل  دهنـدگان  پـرورش 
بویراحمـد اسـت. در ایـن شهرسـتان 70 پـرورش دهنـده در 
حـال فعالیـت هسـتند كـه بـا اسـتفاده از جـدول نمونـه گیـری 
پاتـن )2002( حجـم نمونه 59 مزرعه دار برآورد شـد. آن گاه با 
اسـتفاده از نمونـه گیـری تصادفـی سـاده نمونه های مشـاركت 
كننـده در پژوهـش گزینـش و مورد بررسـی قرار گرفتنـد. ابزار 
گـردآوری داده هـا پرسشـنامه ای مبتنـی بـر مدل بوریـچ بود.
فهرسـتی از 42 توانمنـدی مـورد نیـاز بـر پایه مرور بررسـی 
بهداشـت،  بنـا،  احـداث  زمینـه  ُنـه  در  شـده  انجـام  هـای 
غذادهـی، رهاسـازی بچـه ماهـی، جـا به جایـی، ویژگـی های 
آب، و بازاریابـی تهیـه شـد و از پـرورش دهنـدگان درخواسـت 
شـد تـا این صالحیت ها را كه بـر پایه دو ُبعد اهمیـت و توانایی 
آبـزی پـرور در نظر گرفته شـده بـود در قالب طیـف لیكرت پنج 
قسـمتی )1= خیلـی كـم و 5= خیلـی زیـاد( رتبـه بنـدی كننـد. 
بـرای رتبـه بنـدی صالحیـت هـا و تعییـن نیازهـای آموزشـی 
میانگیـن وزنـی نمـره تفاوت محاسـبه شـد. بـرای ایـن منظور 
در آغـاز نمـره تفـاوت هـر صالحیـت بـرای هـر فـرد محاسـبه  
)معادلـه1( و آن گاه وزن نمـره تفـاوت بـرای صالحیـت شـغلی 
هـر فـرد محاسـبه می-شـود )معادلـه 2(. در پایـان بـا جمـع 
وزن نمـره تفـاوت تقسـیم بـر شـمار افـراد میانگین وزنـی نمره 
هـای تفـاوت صالحیت ها محاسـبه می شـود )معادلـه 3( و 42 
صالحیـت آموزشـی بر پایـه MWDS۷ رتبه بندی مـی گردند:                                                 

               I-C=نمره تفاوت 
I(I-C)= وزن نمره تفاوت       

                                        =تفاوت نمرات وزن میانگین

كه در آن:

از  یک  هر  با  رابطه  در  دهندگان  پرورش  مهارت   =C
توانمندی های مورد نیاز

I= اهمیت هر یک از توانمندی های مورد نیاز
n =شمار نمونه ها

آنها  اولویت  نمره  كه  آموزشی  های  موضوع  مدل،  این  در 
بیش از چهار باشد، بیشترین نیاز به آموزش را دارا می باشند. 
موضوع هایی كه نمره اولویت آنها بیشتر از سه و دو باشد، جزء 
موضوع  دارند.  تقویت  به  نیاز  اما  نبوده،  آموزشی  نیازهای 
هایی كه نمره اولویت آنها زیر دو  باشد نیاز به آموزش ندارند.

پـس از گـردآوری اطالعات مـورد نیاز، داده هـای گردآوری 
  SPSS شـده كدگـذاری شـده و با اسـتفاده از نـرم افزار آمـاری
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتند كـه در این راسـتا از آزمون 
هـای آمـار توصیفـی فراوانـی، میانگیـن، انحـراف معیـار و در 
بخـش اسـتنباطی نیز از روش هـای آماری مانند مـن ویتنی8 

اسـتفاده به عمـل آمد. 

یافته ها 
تحلیـل توصیفی ویژگی های فردی پاسـخگویان نشـان می 
دهـد كه میانگین سـنی پـرورش دهنـدگان ماهیان قـزل آالی 
رنگیـن كمـان مـورد بررسـی، 36/80 سـال بـا انحـراف معیـار 
6/85 و بیشـترین فراوانـی سـنی در میـان افـراد 52 سـال بـا 
بیشـینه ی سـنی 70 سـال و كمینه  22 سـال می باشـد. شـغل 
اصلـی 71 درصـد از افـراد پـرورش ماهـی و 13/6 كشـاورزی، 
10/2 شـغل دولتـی داشـتند. بررسـی تحصیـالت افراد نشـان 
مـی دهـد كـه 35/6 درصـد از افـراد بـدون تحصیـالت، 27/1 
درصـد دیپلـم، 18/6 درصد كاردانی، 13/6 درصد كارشناسـی 
همچنیـن  هسـتند.  باالتـر  تحصیـالت  دارای   درصـد   5/1 و 
62/7 درصـد از آنـان در دوره هـای آموزشـی شـركت كـرده كـه 
57/6 از آنـان در دوره  آموزشـی آشـنایی و مبـارزه بـا بیمـاری 
هـا و 5/1 درصـد در دوره آموزشـی چگونگـی غذادهی ماهیان 

كردند. شـركت 
چگونگـی آگاهـی آنـان از ایـن طـرح هـا از طریـق دوسـتان 
و آشـنایان بـوده اسـت. افـزون بـر ایـن، تحلیـل های ناشـی از 
چگونگـی دسترسـی بـه اطالعـات نشـان مـی دهد كـه پرورش 
دهنـدگان ماهـی ایـن شهرسـتان اطالعـات مـورد نیـاز خـود 
بـه دسـت مـی  بـه كارشناسـان شـیالت  را از طریـق مراجعـه 
آورند. میانگین مسـاحت اسـتخرها 2725مترمربـع با انحراف 
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معیـار 577/62 مترمربـع كه بزرگترین اسـتخر دارای مسـاحت 
4000 متـر مربـع و كوچكتریـن اسـتخر 1700 متـر مربـع بـود. 
انحـراف  و  تـن  اسـتخرها 60  ایـن  در  ماهـی  تولیـد  میانگیـن 
معیـار 30/77 بـه دسـت آمـد. میانگیـن درآمـد به دسـت آمده 

از ایـن اسـتخرها 1095/2 میلیـون ریـال شـد.
سنجش نگرش به آبزی پروری

بـه منظـور سـنجش نگـرش پـرورش دهنـدگان نسـبت بـه 
شـش  بویراحمـد  شهرسـتان  در  ماهـی  پـرورش  هـای  طـرح 
پرسـش بسـته با طیف لیكرت پنج قسـمتی )از خیلـی مخالفم 
تـا خیلـی موافقـم( پرسـیده شـد. بـه منظـور توصیـف كیفـی 
نگـرش از روش انحـراف معیـار از میانگیـن ISDM 9 اسـتفاده 
بـرای توصیـف  از جملـه روش هـای مطـرح  ایـن روش  شـد. 
كیفـی بـه كار مـی رود كـه در آن امتیازهـای بـه دسـت آمـده 
افـراد به چهار سـطح تقسـیم می شـوند )صدیقـی و احمدپور، 
1384(. روش تبدیل امتیازهای كسـب شـده را به چهار سـطح 

بـر پایـه میانگیـن و انحـراف معیـار تقسـیم بنـدی شـدند.          

وضعیت مهارت های آبزی پروری در آبزی پروران 
دهندگان  پرورش  است،  آمده   2 جدول  در  كه  طور  همان 
ماهیان سردآبی در شیوه فروش، میزان غذای مصرفی، تراكم 
بچه ماهی در مخزن ترابری و جابه جایی، پاكسازی استخرها 
پیش از ماهی داركردن، ابزار مطلوب برای صید، شفافی و زاللی 
آب، شمار نوبت های غذادهی، رعایت اصول غذادهی، میزان 
استخرها،  هنگام  به  پاكسازی  رسد،  می  استخر  به  كه  نوری 
بازار فروش، جلوگیری از جست و خیز ماهی، تراكم  شناخت 
بچه ماهی در استخرها، مكان رهاسازی بچه ماهی، استفاده 
از غذای سالم و با كیفیت، چگونگی غذادهی پیش از حمل بچه 

ماهی، ارتفاع بهینه آب استخر بیشترین مهارت را دارند.

آالی  قـزل  دهنـدگان  پـرورش  فراوانـی  توزیـع  جـدول1- 
رنگیـن كمـان بر پایه نظرشـان در مورد طـرح پرورش ماهی

سطح

ضعیف
متوسط

خوب
عالی

مجموع

فراوانی

10
3

37
9

59

درصد

16/9
5/1

62/7
15/3
100

درصد معتبر

16/9
5/1

62/7
15/ 3
100

شاخص های آماری

میانگین: 3/75
انحراف معیار: 0/423

بیشینه:4/33
كمینه:2/83

منبع: یافته های پژوهش

جـدول2-  وضعیت مهـارت های آبـزی پـروری در پرورش 
دهنـدگان ماهـی قـزل آالی رنگین كمان 

موارد

شیوه فروش
میزان غذای مصرفی

ابزار مطلوب برای صید و شیوه صید
تراكم بچه ماهی در مخزن های ترابری

شمار نوبت های غذادهی
رعایت اصول غذا دهی پس از رهاسازی

پاكسازی استخرها پیش از ماهی دار كردن
شفافی و زاللی آب

شناخت بازار فروش
میزان نوری كه به استخرها می رسد

پاكسازی به هنگام استخرها
استفاده از غذای سالم و با كیفیت

مساحت مناسب استخر
اندازه مطلوب مجرا های استخر

جلوگیری از فعالیت و جست و خیز ماهی
تراكم بچه ماهی در استخرها

مكان رهاسازی بچه ماهی
نصب توری در مجرا های ورودی و خروجی استخر

ارتفاع بهینه آب استخر 
همدمایی 

زمان رهاسازی بچه  ماهی
روش های غذادهی  به ماهیان

انبارداری
چگونگی غذادهی پیش از حمل بچه ماهی

اكسیژن دهی و اضافه كردن نمک در حمل بچه 
ماهی

اندازه پلت غذا 
درجه بندی محصول

دمای مناسب آب
جنس مخزن های ترابری )جابه جایی(

وزن بچه ماهی برای جابه جایی
انواع بیماری ماهیان و نشانه ها آن

بسته بندی  
دانه بندی غذا

حجم مناسب آب درون مخزن های جابه جایی 
استفاده از داروهای بیهوشی در ترابری  
بررسی بیماری بچه ماهیان  

pH   آب 
سرعت جریان آب در استخرها

زمان صید
شستشوی ماهی با آب سرد

وزن مناسب ماهی برای برداشت 
شیب مناسب استخر

انحراف 
معیار

0/60
0/82
0/72
0/65
0/71
0/55
0/85
0/64
0/75
0/74
0/96
0/68
0/74
0/85
0/76
0/86
0 /83
0/74
0/88
0/85
0 /63
0 /97
0/88
1/03
0/84

0/86
0/74
0/94
0/88
0/85
0/73
0/86
0/91
0/80
0/99
1/07
-/69
1/00
0/75
0 /69
0/72
0/98

میانگین 
رتبه ای

3/98
3/80
3/75
3/75
3/73
3/73
3/70
3/69
3/66
3/58
3/47
3/42
3/44
3/44
3/43
3/42
3/41
3/41
3/32
3/31
3/27
3/21
3/20
3/20
3/08

3/07
2/97
2/97
2/97
2/95
2/93
2/93
2/92
2/92
2/90
2/90
2/88
2/88
2/88
2/85
2/83
2/28

* دامنه میانگین ها بین 1=خیلی كم تا 5=خیلی زیاد می باشد.

نیازسنجی آموزشی پرورش ...

125فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 37، تابستان 1395

آبزی  های  مهارت  اهمیت   پیرامون  پروران  آبزی  دیدگاه 
پروری

جدول3 طبقه بندی میزان اهمیت موضوع های آموزشی 
را نشان می دهد. برای به دست آوردن میزان اهمیت موضوع 
بیماری  انواع  كه  شد  استفاده  معیار  انحراف  و  میانگین  از  ها 
غذادهی  چگونگی   ،)4/22( میانگین  با  آنها  نشانه   و  ماهیان 
پیش از حمل بچه ماهی با میانگین )4/17(، زمان  رهاسازی 
بچه ماهی با میانگین )4/07(، شیب مناسب استخر)4/00(، 
دانه-بندی  غذا )3/98(، میزان غذای مصرفی )3/98(، شفافی 
و زاللی آب )3/97( به عنوان با اهمیت ترین نیازهای آموزشی 

مشخص شدند.
ارزیابی و تحلیل نیازهای آموزشی )مدل بوریچ(

در ایـن پژوهـش 42 توانمنـدی مـورد نیـاز )صالحیـت( بـر 
پایـه نمـره اولویت كـه از مدل بوریچ به دسـت آمـد رتبه-بندی 
شـدند. در جـدول شـماره 4 وضعیـت توانمنـدی هـای مـورد 
نیـاز آموزشـی نشـان داده شـده اسـت. تجزیـه تحلیـل نشـان 
مـی دهـد نمـره هـای مـوارد بیـش از 4،  باالتریـن و بیشـترین 
نیـاز آموزشـی پـرورش دهنـدگان را دارنـد كـه عبـارت انـد از: 
انـدازه پلـت غـذا، زمـان  دانـه بنـدی مناسـب مـواد غذایـی، 
قطـع غـذا پیش از جابـه جایـی، اسـتفاده از داروی بیهوشـی، 
جریـان  سـرعت  آب،   pH آب،  مناسـب  دمـای  همدمایـی، 
آب اسـتخر، آشـنایی بـا بسـته بنـدی محصـول، درجـه بنـدی 
محصـول، زمـان رها سـازی بچه ماهـی درون اسـتخرها، وزن 
مناسـب ماهـی بـرای برداشـت، انـواع بیمـاری هـای  ماهـی و 
نشـانه هـای آن،  بیمـاری هـای  بچـه  ماهیـان، جلوگیـری از 
جسـت و خیز ماهی پس از برداشـت اسـت. نیازهای آموزشـی 
كـه نمـره اولویـت آنها بیـن دو تا چهار می باشـد نیـاز به تقویت 

دارند. 
شیوه  از  آموزشی  صالحیت  نتایج  این  بنابر  همچنین 
پاک  صید،  شیوه  و  صید  برای  استفاده  مطلوب  ابزار  فروش، 
سازی استخرها پیش از ماهی دار كردن استخر، پاک سازی 
مرتب و به هنگام استخرها، شناخت بازار فروش، نصب توری 
در مجراهای ورودی و خروجی استخر، استفاده از غذای سالم 
و با كیفیت، رعایت اصول غذا دهی پس از رهاسازی، میزان 
نوری كه به آب استخرها می رسد، میزان غذا مصرفی، جنس 
غذایی  برنامه  رعایت  همدمایی،  جایی،   جابه  های  مخزن 
مجراهای  مطلوب  اندازه  ماهی،  بچه  مناسب  وزن  ماهی، 

پیرامـون  ماهـی  دهنـدگان  پـرورش  دیـدگاه  جـدول3-  
پـروری آبـزی  هـای  مهـارت  اهمیـت  میـزان 

موارد

انواع بیماری ماهیان و نشانه های آن
چگونگی غذادهی پیش از حمل بچه ماهی

زمان رهاسازی بچه  ماهی
شیب مناسب استخر

دانه بندی غذا
میزان غذای مصرفی

شفافی و زاللی آب
شیوه فروش

روش های غذادهی  به ماهیان
اندازه پلت غذا

 pH آب
شستشوی ماهی با آب سرد

سرعت جریان آب در استخرها
وزن مناسب ماهی برای برداشت

جنس ظروف مخزن های ترابری )جابه جایی(
همدمایی

رعایت اصول غذا دهی پس از رهاسازی
ارتفاع بهینه آب استخر

مساحت مناسب استخر
اندازه مطلوب مجرای استخر

نصب توری در مجرای ورودی و خروجی استخر
تراكم بچه ماهی در استخرها

شمار نوبت های غذادهی
دمای مناسب آب

شناخت بازار فروش
بسته بندی

استفاده از داروهای بیهوشی در جا به جایی
اكسیژن دهی و اضافه كردن نمک در حمل بچه 

ماهی
استفاده از غذای سالم و با كیفیت

حجم مناسب آب درون مخزن های جا به جایی
درجه بندی محصول

مكان رهاسازی بچه ماهی
پاک سازی استخرها پیش از ماهی دار كردن

تراكم بچه ماهی در ظروف جا به جایی
ابزار مطلوب برای صید و شیوه صید

انبار داری
میزان نوری كه به استخرها می رسد

وزن  بچه ماهی برای جا به جایی
زمان صید

پاک سازی به هنگام استخرها
جلوگیری از فعالیت و جست و خیز ماهی

بررسی بیماری بچه ماهیان

انحراف 
معیار

0/61
0/67
0/71
0/70
0/77
0/74
0/69
0/75
0/76
0/81
0/74
0/64
0/57
0/78
0/71
0/73
0/81
0/67
0/75
0/77
0/70
0/83
0/61
0/77
0/76
0/81
0/78
0/84

0/77
0/63
0/71
0/81
0/72
0/75
0/76
0/82
0/73
0/67
0/73
0/73
0/78
0/78

میانگین 
رتبه ای

4/22
4/17
4/07
4/00
3/98
3/98
3/97
3/95
3/93
3/92
3/92
3/91
3/90
3/90
3/90
3/90
3/88
3/69
3/66
3/76
3/76
3/88
3/88
3/86
3/83
3/81
3/81
3/81

3/81
3/80
3/80
3/78
3/78
3/76
3/74
3/73
3/73
3/69
3/68
3/66

                                3/63
3/61

* دامنه میانگین بین 1= خیلی كم اهمیت  تا 5= خیلی با اهمیت
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معیـار 577/62 مترمربـع كه بزرگترین اسـتخر دارای مسـاحت 
4000 متـر مربـع و كوچكتریـن اسـتخر 1700 متـر مربـع بـود. 
انحـراف  و  تـن  اسـتخرها 60  ایـن  در  ماهـی  تولیـد  میانگیـن 
معیـار 30/77 بـه دسـت آمـد. میانگیـن درآمـد به دسـت آمده 

از ایـن اسـتخرها 1095/2 میلیـون ریـال شـد.
سنجش نگرش به آبزی پروری

بـه منظـور سـنجش نگـرش پـرورش دهنـدگان نسـبت بـه 
شـش  بویراحمـد  شهرسـتان  در  ماهـی  پـرورش  هـای  طـرح 
پرسـش بسـته با طیف لیكرت پنج قسـمتی )از خیلـی مخالفم 
تـا خیلـی موافقـم( پرسـیده شـد. بـه منظـور توصیـف كیفـی 
نگـرش از روش انحـراف معیـار از میانگیـن ISDM 9 اسـتفاده 
بـرای توصیـف  از جملـه روش هـای مطـرح  ایـن روش  شـد. 
كیفـی بـه كار مـی رود كـه در آن امتیازهـای بـه دسـت آمـده 
افـراد به چهار سـطح تقسـیم می شـوند )صدیقـی و احمدپور، 
1384(. روش تبدیل امتیازهای كسـب شـده را به چهار سـطح 

بـر پایـه میانگیـن و انحـراف معیـار تقسـیم بنـدی شـدند.          

وضعیت مهارت های آبزی پروری در آبزی پروران 
دهندگان  پرورش  است،  آمده   2 جدول  در  كه  طور  همان 
ماهیان سردآبی در شیوه فروش، میزان غذای مصرفی، تراكم 
بچه ماهی در مخزن ترابری و جابه جایی، پاكسازی استخرها 
پیش از ماهی داركردن، ابزار مطلوب برای صید، شفافی و زاللی 
آب، شمار نوبت های غذادهی، رعایت اصول غذادهی، میزان 
استخرها،  هنگام  به  پاكسازی  رسد،  می  استخر  به  كه  نوری 
بازار فروش، جلوگیری از جست و خیز ماهی، تراكم  شناخت 
بچه ماهی در استخرها، مكان رهاسازی بچه ماهی، استفاده 
از غذای سالم و با كیفیت، چگونگی غذادهی پیش از حمل بچه 

ماهی، ارتفاع بهینه آب استخر بیشترین مهارت را دارند.

آالی  قـزل  دهنـدگان  پـرورش  فراوانـی  توزیـع  جـدول1- 
رنگیـن كمـان بر پایه نظرشـان در مورد طـرح پرورش ماهی

سطح

ضعیف
متوسط

خوب
عالی

مجموع

فراوانی

10
3

37
9

59

درصد

16/9
5/1

62/7
15/3
100

درصد معتبر

16/9
5/1

62/7
15/ 3
100

شاخص های آماری

میانگین: 3/75
انحراف معیار: 0/423

بیشینه:4/33
كمینه:2/83

منبع: یافته های پژوهش

جـدول2-  وضعیت مهـارت های آبـزی پـروری در پرورش 
دهنـدگان ماهـی قـزل آالی رنگین كمان 

موارد

شیوه فروش
میزان غذای مصرفی

ابزار مطلوب برای صید و شیوه صید
تراكم بچه ماهی در مخزن های ترابری

شمار نوبت های غذادهی
رعایت اصول غذا دهی پس از رهاسازی

پاكسازی استخرها پیش از ماهی دار كردن
شفافی و زاللی آب

شناخت بازار فروش
میزان نوری كه به استخرها می رسد

پاكسازی به هنگام استخرها
استفاده از غذای سالم و با كیفیت

مساحت مناسب استخر
اندازه مطلوب مجرا های استخر

جلوگیری از فعالیت و جست و خیز ماهی
تراكم بچه ماهی در استخرها

مكان رهاسازی بچه ماهی
نصب توری در مجرا های ورودی و خروجی استخر

ارتفاع بهینه آب استخر 
همدمایی 

زمان رهاسازی بچه  ماهی
روش های غذادهی  به ماهیان

انبارداری
چگونگی غذادهی پیش از حمل بچه ماهی

اكسیژن دهی و اضافه كردن نمک در حمل بچه 
ماهی

اندازه پلت غذا 
درجه بندی محصول

دمای مناسب آب
جنس مخزن های ترابری )جابه جایی(

وزن بچه ماهی برای جابه جایی
انواع بیماری ماهیان و نشانه ها آن

بسته بندی  
دانه بندی غذا

حجم مناسب آب درون مخزن های جابه جایی 
استفاده از داروهای بیهوشی در ترابری  
بررسی بیماری بچه ماهیان  

pH   آب 
سرعت جریان آب در استخرها

زمان صید
شستشوی ماهی با آب سرد

وزن مناسب ماهی برای برداشت 
شیب مناسب استخر

انحراف 
معیار

0/60
0/82
0/72
0/65
0/71
0/55
0/85
0/64
0/75
0/74
0/96
0/68
0/74
0/85
0/76
0/86
0 /83
0/74
0/88
0/85
0 /63
0 /97
0/88
1/03
0/84

0/86
0/74
0/94
0/88
0/85
0/73
0/86
0/91
0/80
0/99
1/07
-/69
1/00
0/75
0 /69
0/72
0/98

میانگین 
رتبه ای

3/98
3/80
3/75
3/75
3/73
3/73
3/70
3/69
3/66
3/58
3/47
3/42
3/44
3/44
3/43
3/42
3/41
3/41
3/32
3/31
3/27
3/21
3/20
3/20
3/08

3/07
2/97
2/97
2/97
2/95
2/93
2/93
2/92
2/92
2/90
2/90
2/88
2/88
2/88
2/85
2/83
2/28

* دامنه میانگین ها بین 1=خیلی كم تا 5=خیلی زیاد می باشد.
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آبزی  های  مهارت  اهمیت   پیرامون  پروران  آبزی  دیدگاه 
پروری

جدول3 طبقه بندی میزان اهمیت موضوع های آموزشی 
را نشان می دهد. برای به دست آوردن میزان اهمیت موضوع 
بیماری  انواع  كه  شد  استفاده  معیار  انحراف  و  میانگین  از  ها 
غذادهی  چگونگی   ،)4/22( میانگین  با  آنها  نشانه   و  ماهیان 
پیش از حمل بچه ماهی با میانگین )4/17(، زمان  رهاسازی 
بچه ماهی با میانگین )4/07(، شیب مناسب استخر)4/00(، 
دانه-بندی  غذا )3/98(، میزان غذای مصرفی )3/98(، شفافی 
و زاللی آب )3/97( به عنوان با اهمیت ترین نیازهای آموزشی 

مشخص شدند.
ارزیابی و تحلیل نیازهای آموزشی )مدل بوریچ(

در ایـن پژوهـش 42 توانمنـدی مـورد نیـاز )صالحیـت( بـر 
پایـه نمـره اولویت كـه از مدل بوریچ به دسـت آمـد رتبه-بندی 
شـدند. در جـدول شـماره 4 وضعیـت توانمنـدی هـای مـورد 
نیـاز آموزشـی نشـان داده شـده اسـت. تجزیـه تحلیـل نشـان 
مـی دهـد نمـره هـای مـوارد بیـش از 4،  باالتریـن و بیشـترین 
نیـاز آموزشـی پـرورش دهنـدگان را دارنـد كـه عبـارت انـد از: 
انـدازه پلـت غـذا، زمـان  دانـه بنـدی مناسـب مـواد غذایـی، 
قطـع غـذا پیش از جابـه جایـی، اسـتفاده از داروی بیهوشـی، 
جریـان  سـرعت  آب،   pH آب،  مناسـب  دمـای  همدمایـی، 
آب اسـتخر، آشـنایی بـا بسـته بنـدی محصـول، درجـه بنـدی 
محصـول، زمـان رها سـازی بچه ماهـی درون اسـتخرها، وزن 
مناسـب ماهـی بـرای برداشـت، انـواع بیمـاری هـای  ماهـی و 
نشـانه هـای آن،  بیمـاری هـای  بچـه  ماهیـان، جلوگیـری از 
جسـت و خیز ماهی پس از برداشـت اسـت. نیازهای آموزشـی 
كـه نمـره اولویـت آنها بیـن دو تا چهار می باشـد نیـاز به تقویت 

دارند. 
شیوه  از  آموزشی  صالحیت  نتایج  این  بنابر  همچنین 
پاک  صید،  شیوه  و  صید  برای  استفاده  مطلوب  ابزار  فروش، 
سازی استخرها پیش از ماهی دار كردن استخر، پاک سازی 
مرتب و به هنگام استخرها، شناخت بازار فروش، نصب توری 
در مجراهای ورودی و خروجی استخر، استفاده از غذای سالم 
و با كیفیت، رعایت اصول غذا دهی پس از رهاسازی، میزان 
نوری كه به آب استخرها می رسد، میزان غذا مصرفی، جنس 
غذایی  برنامه  رعایت  همدمایی،  جایی،   جابه  های  مخزن 
مجراهای  مطلوب  اندازه  ماهی،  بچه  مناسب  وزن  ماهی، 

پیرامـون  ماهـی  دهنـدگان  پـرورش  دیـدگاه  جـدول3-  
پـروری آبـزی  هـای  مهـارت  اهمیـت  میـزان 

موارد

انواع بیماری ماهیان و نشانه های آن
چگونگی غذادهی پیش از حمل بچه ماهی

زمان رهاسازی بچه  ماهی
شیب مناسب استخر

دانه بندی غذا
میزان غذای مصرفی

شفافی و زاللی آب
شیوه فروش

روش های غذادهی  به ماهیان
اندازه پلت غذا

 pH آب
شستشوی ماهی با آب سرد

سرعت جریان آب در استخرها
وزن مناسب ماهی برای برداشت

جنس ظروف مخزن های ترابری )جابه جایی(
همدمایی

رعایت اصول غذا دهی پس از رهاسازی
ارتفاع بهینه آب استخر

مساحت مناسب استخر
اندازه مطلوب مجرای استخر

نصب توری در مجرای ورودی و خروجی استخر
تراكم بچه ماهی در استخرها

شمار نوبت های غذادهی
دمای مناسب آب

شناخت بازار فروش
بسته بندی

استفاده از داروهای بیهوشی در جا به جایی
اكسیژن دهی و اضافه كردن نمک در حمل بچه 

ماهی
استفاده از غذای سالم و با كیفیت

حجم مناسب آب درون مخزن های جا به جایی
درجه بندی محصول

مكان رهاسازی بچه ماهی
پاک سازی استخرها پیش از ماهی دار كردن

تراكم بچه ماهی در ظروف جا به جایی
ابزار مطلوب برای صید و شیوه صید

انبار داری
میزان نوری كه به استخرها می رسد

وزن  بچه ماهی برای جا به جایی
زمان صید

پاک سازی به هنگام استخرها
جلوگیری از فعالیت و جست و خیز ماهی

بررسی بیماری بچه ماهیان

انحراف 
معیار

0/61
0/67
0/71
0/70
0/77
0/74
0/69
0/75
0/76
0/81
0/74
0/64
0/57
0/78
0/71
0/73
0/81
0/67
0/75
0/77
0/70
0/83
0/61
0/77
0/76
0/81
0/78
0/84

0/77
0/63
0/71
0/81
0/72
0/75
0/76
0/82
0/73
0/67
0/73
0/73
0/78
0/78

میانگین 
رتبه ای

4/22
4/17
4/07
4/00
3/98
3/98
3/97
3/95
3/93
3/92
3/92
3/91
3/90
3/90
3/90
3/90
3/88
3/69
3/66
3/76
3/76
3/88
3/88
3/86
3/83
3/81
3/81
3/81

3/81
3/80
3/80
3/78
3/78
3/76
3/74
3/73
3/73
3/69
3/68
3/66

                                3/63
3/61

* دامنه میانگین بین 1= خیلی كم اهمیت  تا 5= خیلی با اهمیت
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آنها  اولویت  نمره  كه  آنجا  از  استخر،  مناسب  شیب  استخر، 
كمتر از 2 بود نیاز به آموزش ندارند.

جدول4-  اولویت بندی نیازهای آموزشی پرورش دهندگان 
ماهی قزل آالی رنگین كمان در شهرستان بویراحمد

نیاز آموزشی

 انواع بیمارهای ماهیان و عالئم بیماری
 شمار نوبت های غذادهی

دانه بندی مواد غذایی
وزن مناسب ماهی برای برداشت

آشنایی با زمان رهاسازی بچه ماهی  
تراكم بچه ماهی

بررسی بیمارهای ماهیان و نشانه های آن
همدمایی

زمان قطع غذا پیش از جا به جایی
سرعت مناسب جریان آب در استخرها

اندازه پلت غذا
pH  مطلوب مناسب آب

استفاده از دارو های بیهوشی
حجم  مناسب آب

جلوگیری از فعالیت و جست و خیز ماهی
دمای مناسب آب

درجه بندی محصول
آشنایی با بسته بندی ماهی
شستشوی ماهی با آب سرد

تراكم بچه ماهی در استخرهای پروش ماهی
رعایت اصول غذا دهی پس از رهاسازی

اكسیژن دهی و اضافه كردن نمک 
زمان صید ماهی

روش های غذا دهی به ماهیان
وزن مناسب بجه ماهی 
ارتفاع بهینه آب استخر 

مكان رهاسازی بچه ماهی
مساحت مناسب هر استخر

انبارداری
استفاده از غذای سالم و با كیفیت

نصب توری در مجرا های ورودی و خروجی استخر
شیب مناسب استخر

شفافی و زاللی مطلوب آب
میزان غذای مصرفی 

 اندازه مطلوب مجرا های استخر  
شناخت بازار فروش

جنس مخزن های جا به جایی
میزان نوری كه به آب استخرها می رسد 

پاكسازی مرتب و به هنگام استخرها  
پاكسازی استخرها پیش از ماهی دار كردن استخر

ابزار مطلوب استفاده برای صید و شیوه صید
 شیوه فروش      

نمره اولویت

5/88
4/96
4/94
4/86
4/44
4/37
4/30
4/28
4/26
4/25
4/22
4/18
4/16
4/15
4/11
4/10
4/08
4/06
3/77
3/55
3/45
3/49
3/42
3/38
3/35
3/28
3/10
2/59
2/50
1/98
1/81
1/72
1/49
1/47
1/37
1/25
1/24
1/15
0/96
0/62
0/47
0/35

منبع: یافته های پژوهش

كه   داد  نشان  ویتنی  من  آزمون  از  آمده  دست  به  نتایج   
مهارت پرورش دهندگان ماهی قزل آالی رنگین كمان در دو 
آموزشی  های  دوره  در  كننده  شركت  دهندگان  پرورش  گروه 
ندارد.  وجود  معناداری  تفاوت  اند،  نكرده  شركت  كه  آنان  و 
با  بودند  یعنی كسانی كه در دوره های آموزشی شركت كرده 
نداشت  تفاوت چندانی وجود  بودند  نكرده  كسانی كه شركت 
بنابراین،   .)5 )جدول  داشتند  یكسانی  آموزشی  نیازهای  و 
دوره های آموزشی اجرا شده در رفع نیاز آموزشی آنان نقشی 

نداشته است. 

بحث و نتیجه گیری
پرورش  آموزشی  نیازسنجی  تحقیق  این  كلی  هدف 
دهندگان ماهی قزل آالی رنگین كمان در پرورش شهرستان 
بویراحمد بود. یافته های به دست آمده در مورد ویزگی های 
ماهی  دهندگان  پرورش  سنی  میانگین  كه  داد  نشان  فردی 
قزل آالی رنگین كمان مورد بررسی، 36/80 سال با انحراف 
ی  بیشینه  سال،   52 سنی  فراوانی  بیشترین  و   6/85 معیار 
 71 اصلی  شغل  باشد.  می  سال   22 كمینه   و  سال   70 سنی 
درصد از افراد پرورش دهنده ماهی و 13/6 درصد كشاورزی 
و 10/2 درصد شغل دولتی داشتند. بررسی تحصیالت افراد 
نشان می دهد كه 35/6 درصد از افراد بدون تحصیالت، 27/1 
درصد دیپلم، 18/6 درصد كاردانی و 13/6 درصدكارشناسی و 
باالتر هستند. همچنین 62/7  5/1 درصد دارای  تحصیالت 
 57/6 كه  كرده  شركت  آموزشی  های  دوره  در  آنان  از  درصد 
بیماری  با  و مبارزه  آنان در دوره  آموزشی آشنایی  از  درصد 
ها و 5/1 درصد در دوره آموزشی چگونگی غذادهی ماهیان 

شركت كردند.
دوستان  طریق  از  ها  طرح  این  از  آنان  آگاهی  چگونگی 

جدول5-  مقایسه نیاز و شركت پرورش دهنگان ماهی قزل 
آالی رنگین كمان در دوره های آموزشی

متغییر

دوره آموزشی    

منبع آب                

میانگین                   

27/80
31/31
31/32
0/50

z

-/76

-1/39

p

0/44
 

0/16

منبع: یافته های پژوهش
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از  ناشی  های  تحلیل  این  بر  فزون  است.  بوده  آشنایان  و 
پرورش  كه  دهد  می  نشان  اطالعات  به  دسترسی  چگونگی 
با  را  نیاز خود  این شهرستان اطالعات مورد  دهندگان ماهی 
میانگین  آورند.  می  دست  به  شیالت  كارشناسان  به  مراجعه 
كه   577/62 معیار  انحراف  با  متر   2725 استخرها  مساحت 
بزرگترین استخر دارای مساحت 4000 متر مربع و كوچكترین 
استخر 1700 متر مربع بود كه میانگین تولید در این استخرها 
60 تن و انحراف معیار 30/77 به دست آمد. میانگین درآمد به 

دست آمده از این استخرها 1095/2 میلیون ریال شد.
كه  داد  نشان  نگرش  تحلیل  از  آمده  دست  به  های  یافته 
 15/3 خوب،  نگرش  دارای  دهندگان  پرورش  از  درصد   62/7
درصد   5/10 و  ضعیف  نگرش  درصد   16/90 عالی،  درصد 
میزان  آوردن  دست  به  منظور  به  داشتند.  متوسط  نگرش 
شد  استفاده  معیار  انحراف  و  میانگین  از  اهمیت،  و  مهارت 
كه  در صالحیت های شیوه فروش، ابزار مطلوب برای صید و 
شیوه صید، پاكسازی استخر بیشترین مهارت و  در خصوص 
انواع بیماری های ماهیان و نشانه های آن، شمار نوبت های 
برای  ماهی  مناسب  وزن  و  غذایی  مواد  بندی  دانه  غذادهی، 

برداشت كمترین مهارت را داشتند.
از  استفاده  با  آموزشی   نیازهای  بندی  اولویت  همچنین 
مدل بوریچ نشان داد كه در زمینه انواع بیماری های ماهیان و 
نشانه های آنها نتیجه به دست آمده با نتایج  پاتیل و همكاران 
)2009( و كوماران و  پوناسومی )2001( همخوانی دارد.  شمار 
نوبت های غذادهی كه در رشد و نمو مناسب ماهی نقش دارد 
اندازه ماهی است، دانه بندی مواد غذایی، وزن  به  و وابسته 
مناسب ماهی برای برداشت كه وزن مناسب 250 تا 300 گرم 
باال می  بیشتر شود مصرف غذایی  و هر چه وزن ماهی  است 
رود و باعث افزایش هزینه می شود، آشنایی با زمان رهاسازی 

از  بیش  ماهی  بچه  دادن  قرار  ماهی،  بچه  تراكم  ماهی،  بچه 
به عنوان  آنها خواهد شد،  باعث كاهش رشد  ظرفیت استخر 

مهم ترین نیازهای آموزشی آنان هستند.
1- میزان مهارت كسانی كه در دوره آموزشی گذشته شركت 
تفاوتی  اند،  نكرده  شركت  كه  طرحدارانی  مهارت  با  اند  كرده 
وجود ندارد، این نشان می دهد كه دوره های آموزشی كه در 
گذشته برگزار شده با نیاز پرورش دهندگان همخوانی الزم را 
نداشته و یا شیوه برگزاری آنها درست نبوده كه سودمند واقع 
نشده اند. از این رو پیشنهاد می شود پیش از برگزاری دوره 

های آموزشی نیاز سنجی آموزشی الزم صورت بگیرد.
2- با توجه به اینكه پرورش دهندگان ماه قزل آالی رنگین 
كمان كمترین مهارت را در  شناسایی بیماری ها و نشانه های 
این  در  آموزشی  های  دوره  شود  می  پیشنهاد  داشتند،  آن 

زمینه برگزار شود.
برخوردار  خوبی  از درآمد  پرورش دهندگان  كه  آنجا  از   -3
بودند لذا پیشنهاد می شود كه این طرح ها گسترش پیدا كنند 
و یا طرح های جدید احداث شوند تا پرورش دهندگان نسبت 
به روش های جدید انجام كار، ابزار جدید و پیشرفته، آشنایی 

الزم را پیدا كنند.

پی نوشت ها
1-Flashery
2-Nagpshnm Tamil Nadu
3-Nagpur
4-Punjab & Karnataka
5- Mean Weight Discrepancy Score
6- Interval of Standard Deviation from the 

Mean

منبع ها
بر  كرمانشاه  استان  و صیفی  داران سبزی  گلخانه  آموزشی  نیازهای  بررسی   .1390 كیومرث.  زرافشانی،  و  رؤیا  اربعین، 

اساس مدل بوریچ و كوادرانت. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش كشاورزی، شماره 18، 77-67.
اعظمی، امیر، زافشانی، كیومرث، دهقانی، حسین و گرجی، علی. 1390. واكاوی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم 

های  آبیاری تحت فشار شهرستان سنقر. آب و خاک، شماره 5، 1127-1119.
حرفه ای  شایستگی های  نیازسنجی   .1391 محمود.  رضوانی،  سعیدی  و  مرضیه  بزرگ،  جامه  مقصود،  خندقی،  امین 
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از  ناشی  های  تحلیل  این  بر  فزون  است.  بوده  آشنایان  و 
پرورش  كه  دهد  می  نشان  اطالعات  به  دسترسی  چگونگی 
با  را  نیاز خود  این شهرستان اطالعات مورد  دهندگان ماهی 
میانگین  آورند.  می  دست  به  شیالت  كارشناسان  به  مراجعه 
كه   577/62 معیار  انحراف  با  متر   2725 استخرها  مساحت 
بزرگترین استخر دارای مساحت 4000 متر مربع و كوچكترین 
استخر 1700 متر مربع بود كه میانگین تولید در این استخرها 
60 تن و انحراف معیار 30/77 به دست آمد. میانگین درآمد به 

دست آمده از این استخرها 1095/2 میلیون ریال شد.
كه  داد  نشان  نگرش  تحلیل  از  آمده  دست  به  های  یافته 
 15/3 خوب،  نگرش  دارای  دهندگان  پرورش  از  درصد   62/7
درصد   5/10 و  ضعیف  نگرش  درصد   16/90 عالی،  درصد 
میزان  آوردن  دست  به  منظور  به  داشتند.  متوسط  نگرش 
شد  استفاده  معیار  انحراف  و  میانگین  از  اهمیت،  و  مهارت 
كه  در صالحیت های شیوه فروش، ابزار مطلوب برای صید و 
شیوه صید، پاكسازی استخر بیشترین مهارت و  در خصوص 
انواع بیماری های ماهیان و نشانه های آن، شمار نوبت های 
برای  ماهی  مناسب  وزن  و  غذایی  مواد  بندی  دانه  غذادهی، 

برداشت كمترین مهارت را داشتند.
از  استفاده  با  آموزشی   نیازهای  بندی  اولویت  همچنین 
مدل بوریچ نشان داد كه در زمینه انواع بیماری های ماهیان و 
نشانه های آنها نتیجه به دست آمده با نتایج  پاتیل و همكاران 
)2009( و كوماران و  پوناسومی )2001( همخوانی دارد.  شمار 
نوبت های غذادهی كه در رشد و نمو مناسب ماهی نقش دارد 
اندازه ماهی است، دانه بندی مواد غذایی، وزن  به  و وابسته 
مناسب ماهی برای برداشت كه وزن مناسب 250 تا 300 گرم 
باال می  بیشتر شود مصرف غذایی  و هر چه وزن ماهی  است 
رود و باعث افزایش هزینه می شود، آشنایی با زمان رهاسازی 

از  بیش  ماهی  بچه  دادن  قرار  ماهی،  بچه  تراكم  ماهی،  بچه 
به عنوان  آنها خواهد شد،  باعث كاهش رشد  ظرفیت استخر 

مهم ترین نیازهای آموزشی آنان هستند.
1- میزان مهارت كسانی كه در دوره آموزشی گذشته شركت 
تفاوتی  اند،  نكرده  شركت  كه  طرحدارانی  مهارت  با  اند  كرده 
وجود ندارد، این نشان می دهد كه دوره های آموزشی كه در 
گذشته برگزار شده با نیاز پرورش دهندگان همخوانی الزم را 
نداشته و یا شیوه برگزاری آنها درست نبوده كه سودمند واقع 
نشده اند. از این رو پیشنهاد می شود پیش از برگزاری دوره 

های آموزشی نیاز سنجی آموزشی الزم صورت بگیرد.
2- با توجه به اینكه پرورش دهندگان ماه قزل آالی رنگین 
كمان كمترین مهارت را در  شناسایی بیماری ها و نشانه های 
این  در  آموزشی  های  دوره  شود  می  پیشنهاد  داشتند،  آن 

زمینه برگزار شود.
برخوردار  خوبی  از درآمد  پرورش دهندگان  كه  آنجا  از   -3
بودند لذا پیشنهاد می شود كه این طرح ها گسترش پیدا كنند 
و یا طرح های جدید احداث شوند تا پرورش دهندگان نسبت 
به روش های جدید انجام كار، ابزار جدید و پیشرفته، آشنایی 

الزم را پیدا كنند.

پی نوشت ها
1-Flashery
2-Nagpshnm Tamil Nadu
3-Nagpur
4-Punjab & Karnataka
5- Mean Weight Discrepancy Score
6- Interval of Standard Deviation from the 

Mean

منبع ها
بر  كرمانشاه  استان  و صیفی  داران سبزی  گلخانه  آموزشی  نیازهای  بررسی   .1390 كیومرث.  زرافشانی،  و  رؤیا  اربعین، 

اساس مدل بوریچ و كوادرانت. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش كشاورزی، شماره 18، 77-67.
اعظمی، امیر، زافشانی، كیومرث، دهقانی، حسین و گرجی، علی. 1390. واكاوی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم 

های  آبیاری تحت فشار شهرستان سنقر. آب و خاک، شماره 5، 1127-1119.
حرفه ای  شایستگی های  نیازسنجی   .1391 محمود.  رضوانی،  سعیدی  و  مرضیه  بزرگ،  جامه  مقصود،  خندقی،  امین 

تعیین كننده های مهارت در پرورش دهندگان ماهی قزل 
آالی رنگین كمان

قزل- ماهی  دهندگان  پرورش  مهارت  پژوهش،  این  در 
در  كه  گرفت  قرار  كنكاش  و  ارزیابی  مورد  كمان  رنگین  آالی 
این قسمت به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش شامل 
نگرش به آبزی پروری، سطح تحصیالت، شركت در دوره های 
میزان  و  استخر  مساحت  اطالعات،  به  دسترسی  آموزشی، 
كه  آنجا  از  شود.  می  پرداخته  آنان  مهارت  بر  ماهی  تولید 
مهارت آبزی پروری پرورش دهندگان در قالب طیف لیكرت 
متغیرهای  نقش  بررسی  برای  بود،  شده  سنجش  ای(  )رتبه 
استفاده  ترتیبی  رگرسیون  از  متغیر  این  بر  پژوهش  مستقل 
سازی  مدل  برای  آماری  روش  یک  ترتیبی  رگرسیون  شد. 
ارتباط میان متغیر وابسته ترتیبی چند سطحی با متغیرهای 
رگرسیونی  مدل  كه  داد  نشان  ها  یافته  باشد.  می  مستقل 
و   )p=0/0001 و   x²  =112/34( بوده  خوبی   برازش  دارای 
متغیرهای مستقل قادرند در حد مطلوبی تغییرات واریانس 
سطوح متغیر وابسته )مهارت آبزی پروری( را تبیین نمایند. 
همان-گونه كه در جدول 6 مشهود است، متغیرهای مستقل 
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آنها  اولویت  نمره  كه  آنجا  از  استخر،  مناسب  شیب  استخر، 
كمتر از 2 بود نیاز به آموزش ندارند.

جدول4-  اولویت بندی نیازهای آموزشی پرورش دهندگان 
ماهی قزل آالی رنگین كمان در شهرستان بویراحمد

نیاز آموزشی

 انواع بیمارهای ماهیان و عالئم بیماری
 شمار نوبت های غذادهی

دانه بندی مواد غذایی
وزن مناسب ماهی برای برداشت

آشنایی با زمان رهاسازی بچه ماهی  
تراكم بچه ماهی

بررسی بیمارهای ماهیان و نشانه های آن
همدمایی

زمان قطع غذا پیش از جا به جایی
سرعت مناسب جریان آب در استخرها

اندازه پلت غذا
pH  مطلوب مناسب آب

استفاده از دارو های بیهوشی
حجم  مناسب آب

جلوگیری از فعالیت و جست و خیز ماهی
دمای مناسب آب

درجه بندی محصول
آشنایی با بسته بندی ماهی
شستشوی ماهی با آب سرد

تراكم بچه ماهی در استخرهای پروش ماهی
رعایت اصول غذا دهی پس از رهاسازی

اكسیژن دهی و اضافه كردن نمک 
زمان صید ماهی

روش های غذا دهی به ماهیان
وزن مناسب بجه ماهی 
ارتفاع بهینه آب استخر 

مكان رهاسازی بچه ماهی
مساحت مناسب هر استخر

انبارداری
استفاده از غذای سالم و با كیفیت

نصب توری در مجرا های ورودی و خروجی استخر
شیب مناسب استخر

شفافی و زاللی مطلوب آب
میزان غذای مصرفی 

 اندازه مطلوب مجرا های استخر  
شناخت بازار فروش

جنس مخزن های جا به جایی
میزان نوری كه به آب استخرها می رسد 

پاكسازی مرتب و به هنگام استخرها  
پاكسازی استخرها پیش از ماهی دار كردن استخر

ابزار مطلوب استفاده برای صید و شیوه صید
 شیوه فروش      

نمره اولویت

5/88
4/96
4/94
4/86
4/44
4/37
4/30
4/28
4/26
4/25
4/22
4/18
4/16
4/15
4/11
4/10
4/08
4/06
3/77
3/55
3/45
3/49
3/42
3/38
3/35
3/28
3/10
2/59
2/50
1/98
1/81
1/72
1/49
1/47
1/37
1/25
1/24
1/15
0/96
0/62
0/47
0/35

منبع: یافته های پژوهش

كه   داد  نشان  ویتنی  من  آزمون  از  آمده  دست  به  نتایج   
مهارت پرورش دهندگان ماهی قزل آالی رنگین كمان در دو 
آموزشی  های  دوره  در  كننده  شركت  دهندگان  پرورش  گروه 
ندارد.  وجود  معناداری  تفاوت  اند،  نكرده  شركت  كه  آنان  و 
با  بودند  یعنی كسانی كه در دوره های آموزشی شركت كرده 
نداشت  تفاوت چندانی وجود  بودند  نكرده  كسانی كه شركت 
بنابراین،   .)5 )جدول  داشتند  یكسانی  آموزشی  نیازهای  و 
دوره های آموزشی اجرا شده در رفع نیاز آموزشی آنان نقشی 

نداشته است. 

بحث و نتیجه گیری
پرورش  آموزشی  نیازسنجی  تحقیق  این  كلی  هدف 
دهندگان ماهی قزل آالی رنگین كمان در پرورش شهرستان 
بویراحمد بود. یافته های به دست آمده در مورد ویزگی های 
ماهی  دهندگان  پرورش  سنی  میانگین  كه  داد  نشان  فردی 
قزل آالی رنگین كمان مورد بررسی، 36/80 سال با انحراف 
ی  بیشینه  سال،   52 سنی  فراوانی  بیشترین  و   6/85 معیار 
 71 اصلی  شغل  باشد.  می  سال   22 كمینه   و  سال   70 سنی 
درصد از افراد پرورش دهنده ماهی و 13/6 درصد كشاورزی 
و 10/2 درصد شغل دولتی داشتند. بررسی تحصیالت افراد 
نشان می دهد كه 35/6 درصد از افراد بدون تحصیالت، 27/1 
درصد دیپلم، 18/6 درصد كاردانی و 13/6 درصدكارشناسی و 
باالتر هستند. همچنین 62/7  5/1 درصد دارای  تحصیالت 
 57/6 كه  كرده  شركت  آموزشی  های  دوره  در  آنان  از  درصد 
بیماری  با  و مبارزه  آنان در دوره  آموزشی آشنایی  از  درصد 
ها و 5/1 درصد در دوره آموزشی چگونگی غذادهی ماهیان 

شركت كردند.
دوستان  طریق  از  ها  طرح  این  از  آنان  آگاهی  چگونگی 

جدول5-  مقایسه نیاز و شركت پرورش دهنگان ماهی قزل 
آالی رنگین كمان در دوره های آموزشی

متغییر

دوره آموزشی    

منبع آب                

میانگین                   

27/80
31/31
31/32
0/50

z

-/76

-1/39

p

0/44
 

0/16

منبع: یافته های پژوهش

نیازسنجی آموزشی پرورش ...
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از  ناشی  های  تحلیل  این  بر  فزون  است.  بوده  آشنایان  و 
پرورش  كه  دهد  می  نشان  اطالعات  به  دسترسی  چگونگی 
با  را  نیاز خود  این شهرستان اطالعات مورد  دهندگان ماهی 
میانگین  آورند.  می  دست  به  شیالت  كارشناسان  به  مراجعه 
كه   577/62 معیار  انحراف  با  متر   2725 استخرها  مساحت 
بزرگترین استخر دارای مساحت 4000 متر مربع و كوچكترین 
استخر 1700 متر مربع بود كه میانگین تولید در این استخرها 
60 تن و انحراف معیار 30/77 به دست آمد. میانگین درآمد به 

دست آمده از این استخرها 1095/2 میلیون ریال شد.
كه  داد  نشان  نگرش  تحلیل  از  آمده  دست  به  های  یافته 
 15/3 خوب،  نگرش  دارای  دهندگان  پرورش  از  درصد   62/7
درصد   5/10 و  ضعیف  نگرش  درصد   16/90 عالی،  درصد 
میزان  آوردن  دست  به  منظور  به  داشتند.  متوسط  نگرش 
شد  استفاده  معیار  انحراف  و  میانگین  از  اهمیت،  و  مهارت 
كه  در صالحیت های شیوه فروش، ابزار مطلوب برای صید و 
شیوه صید، پاكسازی استخر بیشترین مهارت و  در خصوص 
انواع بیماری های ماهیان و نشانه های آن، شمار نوبت های 
برای  ماهی  مناسب  وزن  و  غذایی  مواد  بندی  دانه  غذادهی، 

برداشت كمترین مهارت را داشتند.
از  استفاده  با  آموزشی   نیازهای  بندی  اولویت  همچنین 
مدل بوریچ نشان داد كه در زمینه انواع بیماری های ماهیان و 
نشانه های آنها نتیجه به دست آمده با نتایج  پاتیل و همكاران 
)2009( و كوماران و  پوناسومی )2001( همخوانی دارد.  شمار 
نوبت های غذادهی كه در رشد و نمو مناسب ماهی نقش دارد 
اندازه ماهی است، دانه بندی مواد غذایی، وزن  به  و وابسته 
مناسب ماهی برای برداشت كه وزن مناسب 250 تا 300 گرم 
باال می  بیشتر شود مصرف غذایی  و هر چه وزن ماهی  است 
رود و باعث افزایش هزینه می شود، آشنایی با زمان رهاسازی 

از  بیش  ماهی  بچه  دادن  قرار  ماهی،  بچه  تراكم  ماهی،  بچه 
به عنوان  آنها خواهد شد،  باعث كاهش رشد  ظرفیت استخر 

مهم ترین نیازهای آموزشی آنان هستند.
1- میزان مهارت كسانی كه در دوره آموزشی گذشته شركت 
تفاوتی  اند،  نكرده  شركت  كه  طرحدارانی  مهارت  با  اند  كرده 
وجود ندارد، این نشان می دهد كه دوره های آموزشی كه در 
گذشته برگزار شده با نیاز پرورش دهندگان همخوانی الزم را 
نداشته و یا شیوه برگزاری آنها درست نبوده كه سودمند واقع 
نشده اند. از این رو پیشنهاد می شود پیش از برگزاری دوره 

های آموزشی نیاز سنجی آموزشی الزم صورت بگیرد.
2- با توجه به اینكه پرورش دهندگان ماه قزل آالی رنگین 
كمان كمترین مهارت را در  شناسایی بیماری ها و نشانه های 
این  در  آموزشی  های  دوره  شود  می  پیشنهاد  داشتند،  آن 

زمینه برگزار شود.
برخوردار  خوبی  از درآمد  پرورش دهندگان  كه  آنجا  از   -3
بودند لذا پیشنهاد می شود كه این طرح ها گسترش پیدا كنند 
و یا طرح های جدید احداث شوند تا پرورش دهندگان نسبت 
به روش های جدید انجام كار، ابزار جدید و پیشرفته، آشنایی 

الزم را پیدا كنند.

پی نوشت ها
1-Flashery
2-Nagpshnm Tamil Nadu
3-Nagpur
4-Punjab & Karnataka
5- Mean Weight Discrepancy Score
6- Interval of Standard Deviation from the 

Mean
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شماره 37، تابستان 1395

از  ناشی  های  تحلیل  این  بر  فزون  است.  بوده  آشنایان  و 
پرورش  كه  دهد  می  نشان  اطالعات  به  دسترسی  چگونگی 
با  را  نیاز خود  این شهرستان اطالعات مورد  دهندگان ماهی 
میانگین  آورند.  می  دست  به  شیالت  كارشناسان  به  مراجعه 
كه   577/62 معیار  انحراف  با  متر   2725 استخرها  مساحت 
بزرگترین استخر دارای مساحت 4000 متر مربع و كوچكترین 
استخر 1700 متر مربع بود كه میانگین تولید در این استخرها 
60 تن و انحراف معیار 30/77 به دست آمد. میانگین درآمد به 

دست آمده از این استخرها 1095/2 میلیون ریال شد.
كه  داد  نشان  نگرش  تحلیل  از  آمده  دست  به  های  یافته 
 15/3 خوب،  نگرش  دارای  دهندگان  پرورش  از  درصد   62/7
درصد   5/10 و  ضعیف  نگرش  درصد   16/90 عالی،  درصد 
میزان  آوردن  دست  به  منظور  به  داشتند.  متوسط  نگرش 
شد  استفاده  معیار  انحراف  و  میانگین  از  اهمیت،  و  مهارت 
كه  در صالحیت های شیوه فروش، ابزار مطلوب برای صید و 
شیوه صید، پاكسازی استخر بیشترین مهارت و  در خصوص 
انواع بیماری های ماهیان و نشانه های آن، شمار نوبت های 
برای  ماهی  مناسب  وزن  و  غذایی  مواد  بندی  دانه  غذادهی، 

برداشت كمترین مهارت را داشتند.
از  استفاده  با  آموزشی   نیازهای  بندی  اولویت  همچنین 
مدل بوریچ نشان داد كه در زمینه انواع بیماری های ماهیان و 
نشانه های آنها نتیجه به دست آمده با نتایج  پاتیل و همكاران 
)2009( و كوماران و  پوناسومی )2001( همخوانی دارد.  شمار 
نوبت های غذادهی كه در رشد و نمو مناسب ماهی نقش دارد 
اندازه ماهی است، دانه بندی مواد غذایی، وزن  به  و وابسته 
مناسب ماهی برای برداشت كه وزن مناسب 250 تا 300 گرم 
باال می  بیشتر شود مصرف غذایی  و هر چه وزن ماهی  است 
رود و باعث افزایش هزینه می شود، آشنایی با زمان رهاسازی 

از  بیش  ماهی  بچه  دادن  قرار  ماهی،  بچه  تراكم  ماهی،  بچه 
به عنوان  آنها خواهد شد،  باعث كاهش رشد  ظرفیت استخر 

مهم ترین نیازهای آموزشی آنان هستند.
1- میزان مهارت كسانی كه در دوره آموزشی گذشته شركت 
تفاوتی  اند،  نكرده  شركت  كه  طرحدارانی  مهارت  با  اند  كرده 
وجود ندارد، این نشان می دهد كه دوره های آموزشی كه در 
گذشته برگزار شده با نیاز پرورش دهندگان همخوانی الزم را 
نداشته و یا شیوه برگزاری آنها درست نبوده كه سودمند واقع 
نشده اند. از این رو پیشنهاد می شود پیش از برگزاری دوره 

های آموزشی نیاز سنجی آموزشی الزم صورت بگیرد.
2- با توجه به اینكه پرورش دهندگان ماه قزل آالی رنگین 
كمان كمترین مهارت را در  شناسایی بیماری ها و نشانه های 
این  در  آموزشی  های  دوره  شود  می  پیشنهاد  داشتند،  آن 

زمینه برگزار شود.
برخوردار  خوبی  از درآمد  پرورش دهندگان  كه  آنجا  از   -3
بودند لذا پیشنهاد می شود كه این طرح ها گسترش پیدا كنند 
و یا طرح های جدید احداث شوند تا پرورش دهندگان نسبت 
به روش های جدید انجام كار، ابزار جدید و پیشرفته، آشنایی 

الزم را پیدا كنند.

پی نوشت ها
1-Flashery
2-Nagpshnm Tamil Nadu
3-Nagpur
4-Punjab & Karnataka
5- Mean Weight Discrepancy Score
6- Interval of Standard Deviation from the 

Mean

منبع ها
بر  كرمانشاه  استان  و صیفی  داران سبزی  گلخانه  آموزشی  نیازهای  بررسی   .1390 كیومرث.  زرافشانی،  و  رؤیا  اربعین، 

اساس مدل بوریچ و كوادرانت. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش كشاورزی، شماره 18، 77-67.
اعظمی، امیر، زافشانی، كیومرث، دهقانی، حسین و گرجی، علی. 1390. واكاوی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم 

های  آبیاری تحت فشار شهرستان سنقر. آب و خاک، شماره 5، 1127-1119.
حرفه ای  شایستگی های  نیازسنجی   .1391 محمود.  رضوانی،  سعیدی  و  مرضیه  بزرگ،  جامه  مقصود،  خندقی،  امین 

مهارت  واریانس  تغییرات  از  درصد   62/24 اند،  توانسته 
رنگین  آالی  قزل  ماهی  دهندگان  پرورش  در  را  پروری  آبزی 
والد  آماره   .)R2 McFadden=0/622( نمایند  برآورد  كمان  
متغیرهای  از  یک  هر  رگرسیونی   احتمال  برآورد  و   ،)Wald(
بر مهارت آبزی-پروران در جدول 6 مشاهده می گردد.  مؤثر 
یافته ها حاكی از آن است كه چهار متغیر از شش متغیر مورد 
بر اساس  تأثیرگذارند.  پروران  آبزی  بر میزان مهارت  بررسی 
جدول 6، شاخص برآورد نگرش به آبزی پروری 1/56 محاسبه 
تأثیر  ماندن  ثابت  شرایط  در  كه  است  آن  از  حاكی  كه  شده 
متغیرهای مدل، افزایش یک واحد  در متغیر مستقل نگرش، 
لگاریتم متغیر میزان  افزایش1/56 واحدی در نسبت  موجب 
مهارت آبزی پروران می-گردد. این شاخص برای متغیرهای 
سطح تحصیالت، شركت در دوره آموزشی و مساحت استخر 
به ترتیب 0/87، 1/00، و 0/75 محاسبه شده است. بنابراین، 
 ،)X1( با توجه به معادله نوشته شده،  نگرش به آبزی پروری
 )X3( آموزشی  )X2(، شركت در دوره  های  سطح تحصیالت 
مهارت  میزان  بر  مثبت  صورت  به   )X4( استخر  مساحت  و 

پرورش دهندگان ماهی قزل آالی رنگین كمان مؤثرند.

بحث و نتیجه گیری
پرورش  آموزشی  نیازسنجی  تحقیق  این  كلی  هدف 
دهندگان ماهی قزل آالی رنگین كمان در پرورش شهرستان 
بویراحمد بود. یافته های به دست آمده در مورد ویزگی های 
ماهی  دهندگان  پرورش  سنی  میانگین  كه  داد  نشان  فردی 

انحراف  با  قزل آالی رنگین كمان مورد بررسی، 36/80 سال 
ی  بیشینه  سال،   52 سنی  فراوانی  بیشترین  و   6/85 معیار 
 71 اصلی  شغل  باشد.  می  سال   22 كمینه   و  سال   70 سنی 
درصد از افراد پرورش دهنده ماهی و 13/6 درصد كشاورزی 
افراد  و 10/2 درصد شغل دولتی داشتند. بررسی تحصیالت 
نشان می دهد كه 35/6 درصد از افراد بدون تحصیالت، 27/1 
درصد دیپلم، 18/6 درصد كاردانی و 13/6 درصدكارشناسی و 
 62/7 همچنین  هستند.  باالتر  تحصیالت  دارای   درصد   5/1
 57/6 كه  كرده  شركت  آموزشی  های  دوره  در  آنان  از  درصد 
بیماری  با  مبارزه  و  آشنایی  آموزشی  دوره   در  آنان  از  درصد 
ماهیان  آموزشی چگونگی غذادهی  و 5/1 درصد در دوره  ها 
از طریق  این طرح ها  از  آنان  آگاهی  شركت كردند. چگونگی 
دوستان و آشنایان بوده است. فزون بر این تحلیل های ناشی 
به اطالعات نشان می دهد كه پرورش  از چگونگی دسترسی 
با  را  نیاز خود  این شهرستان اطالعات مورد  دهندگان ماهی 
میانگین  آورند.  می  دست  به  شیالت  كارشناسان  به  مراجعه 
كه   577/62 معیار  انحراف  با  متر   2725 استخرها  مساحت 
بزرگترین استخر دارای مساحت 4000 متر مربع و كوچكترین 
استخر 1700 متر مربع بود كه میانگین تولید در این استخرها 
60 تن و انحراف معیار 30/77 به دست آمد. میانگین درآمد به 

دست آمده از این استخرها 1095/2 میلیون ریال شد.
كه  داد  نشان  نگرش  تحلیل  از  آمده  دست  به  های  یافته 
 15/3 خوب،  نگرش  دارای  دهندگان  پرورش  از  درصد   62/7
درصد   5/10 و  ضعیف  نگرش  درصد   16/90 عالی،  درصد 
میزان  آوردن  دست  به  منظور  به  داشتند.  متوسط  نگرش 
شد  استفاده  معیار  انحراف  و  میانگین  از  اهمیت،  و  مهارت 
كه  در صالحیت های شیوه فروش، ابزار مطلوب برای صید و 
شیوه صید، پاكسازی استخر بیشترین مهارت و  در خصوص 
انواع بیماری-های ماهیان و نشانه های آن، شمار نوبت های 
برای  ماهی  مناسب  وزن  و  غذایی  مواد  بندی  دانه  غذادهی، 

برداشت كمترین مهارت را داشتند.
از  استفاده  با  آموزشی   نیازهای  بندی  اولویت  همچنین 
مدل بوریچ نشان داد كه در زمینه انواع بیماری های ماهیان و 
نشانه های آنها نتیجه به دست آمده با نتایج  پاتیل و همكاران 
)2009( و كوماران و  پوناسومی )2001( همخوانی دارد.  شمار 
نوبت های غذادهی كه در رشد و نمو مناسب ماهی نقش دارد 
اندازه ماهی است، دانه بندی مواد غذایی، وزن  به  و وابسته 

جدول6-  خالصه رگرسیون ترتیبی نقش متغیرهای مستقل 
پژوهش بر مهارت پرورش دهندگان ماهی قزل آالی رنگین 

كمان  

متغییر

نگرش به آبزی پروری
سطح تحصیالت

شركت در دوره های آموزشی
دسترسی به اطالعات

مساحت استخر
میزان تولید

برآورد                   

1/56
0/87
1/00
0/31
0/75
0/43

SE

0/41
0/96
0/45
1/26
0/55
0/56

Wald

14/10
1/12
4/71
3/92
4/37
0/57

p

0/0001
0/041
0/036
0/066
0/022
0/451

R2 McFadden= 0.622, R2 Cox and Snell= 0.723, 
R2 Nagelkerk= 0.716 , Y=136.217 + 1.56 X1 + .87 X2 + 1.00 
X3+0.75X4
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از  ناشی  های  تحلیل  این  بر  فزون  است.  بوده  آشنایان  و 
پرورش  كه  دهد  می  نشان  اطالعات  به  دسترسی  چگونگی 
با  را  نیاز خود  این شهرستان اطالعات مورد  دهندگان ماهی 
میانگین  آورند.  می  دست  به  شیالت  كارشناسان  به  مراجعه 
كه   577/62 معیار  انحراف  با  متر   2725 استخرها  مساحت 
بزرگترین استخر دارای مساحت 4000 متر مربع و كوچكترین 
استخر 1700 متر مربع بود كه میانگین تولید در این استخرها 
60 تن و انحراف معیار 30/77 به دست آمد. میانگین درآمد به 

دست آمده از این استخرها 1095/2 میلیون ریال شد.
كه  داد  نشان  نگرش  تحلیل  از  آمده  دست  به  های  یافته 
 15/3 خوب،  نگرش  دارای  دهندگان  پرورش  از  درصد   62/7
درصد   5/10 و  ضعیف  نگرش  درصد   16/90 عالی،  درصد 
میزان  آوردن  دست  به  منظور  به  داشتند.  متوسط  نگرش 
شد  استفاده  معیار  انحراف  و  میانگین  از  اهمیت،  و  مهارت 
كه  در صالحیت های شیوه فروش، ابزار مطلوب برای صید و 
شیوه صید، پاكسازی استخر بیشترین مهارت و  در خصوص 
انواع بیماری های ماهیان و نشانه های آن، شمار نوبت های 
برای  ماهی  مناسب  وزن  و  غذایی  مواد  بندی  دانه  غذادهی، 

برداشت كمترین مهارت را داشتند.
از  استفاده  با  آموزشی   نیازهای  بندی  اولویت  همچنین 
مدل بوریچ نشان داد كه در زمینه انواع بیماری های ماهیان و 
نشانه های آنها نتیجه به دست آمده با نتایج  پاتیل و همكاران 
)2009( و كوماران و  پوناسومی )2001( همخوانی دارد.  شمار 
نوبت های غذادهی كه در رشد و نمو مناسب ماهی نقش دارد 
اندازه ماهی است، دانه بندی مواد غذایی، وزن  به  و وابسته 
مناسب ماهی برای برداشت كه وزن مناسب 250 تا 300 گرم 
باال می  بیشتر شود مصرف غذایی  و هر چه وزن ماهی  است 
رود و باعث افزایش هزینه می شود، آشنایی با زمان رهاسازی 

از  بیش  ماهی  بچه  دادن  قرار  ماهی،  بچه  تراكم  ماهی،  بچه 
به عنوان  آنها خواهد شد،  باعث كاهش رشد  ظرفیت استخر 

مهم ترین نیازهای آموزشی آنان هستند.
1- میزان مهارت كسانی كه در دوره آموزشی گذشته شركت 
تفاوتی  اند،  نكرده  شركت  كه  طرحدارانی  مهارت  با  اند  كرده 
وجود ندارد، این نشان می دهد كه دوره های آموزشی كه در 
گذشته برگزار شده با نیاز پرورش دهندگان همخوانی الزم را 
نداشته و یا شیوه برگزاری آنها درست نبوده كه سودمند واقع 
نشده اند. از این رو پیشنهاد می شود پیش از برگزاری دوره 

های آموزشی نیاز سنجی آموزشی الزم صورت بگیرد.
2- با توجه به اینكه پرورش دهندگان ماه قزل آالی رنگین 
كمان كمترین مهارت را در  شناسایی بیماری ها و نشانه های 
این  در  آموزشی  های  دوره  شود  می  پیشنهاد  داشتند،  آن 

زمینه برگزار شود.
برخوردار  خوبی  از درآمد  پرورش دهندگان  كه  آنجا  از   -3
بودند لذا پیشنهاد می شود كه این طرح ها گسترش پیدا كنند 
و یا طرح های جدید احداث شوند تا پرورش دهندگان نسبت 
به روش های جدید انجام كار، ابزار جدید و پیشرفته، آشنایی 

الزم را پیدا كنند.

پی نوشت ها
1-Flashery
2-Nagpshnm Tamil Nadu
3-Nagpur
4-Punjab & Karnataka
5- Mean Weight Discrepancy Score
6- Interval of Standard Deviation from the 

Mean
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مناسب ماهی برای برداشت كه وزن مناسب 250 تا 300 گرم 
باال می  بیشتر شود مصرف غذایی  و هر چه وزن ماهی  است 
رود و باعث افزایش هزینه می شود، آشنایی با زمان رهاسازی 
از  بیش  ماهی  بچه  دادن  قرار  ماهی،  بچه  تراكم  ماهی،  بچه 
به عنوان  آنها خواهد شد،  باعث كاهش رشد  ظرفیت استخر 

مهم ترین نیازهای آموزشی آنان هستند.
1- میزان مهارت كسانی كه در دوره آموزشی گذشته شركت 
تفاوتی  اند،  نكرده  شركت  كه  طرحدارانی  مهارت  با  اند  كرده 
وجود ندارد، این نشان می دهد كه دوره های آموزشی كه در 
گذشته برگزار شده با نیاز پرورش دهندگان همخوانی الزم را 
نداشته و یا شیوه برگزاری آنها درست نبوده كه سودمند واقع 
نشده اند. از این رو پیشنهاد می شود پیش از برگزاری دوره 

های آموزشی نیاز سنجی آموزشی الزم صورت بگیرد.
2- با توجه به اینكه پرورش دهندگان ماه قزل آالی رنگین 
كمان كمترین مهارت را در  شناسایی بیماری ها و نشانه های 
این  در  آموزشی  های  دوره  شود  می  پیشنهاد  داشتند،  آن 

زمینه برگزار شود.
برخوردار  خوبی  از درآمد  پرورش دهندگان  كه  آنجا  از   -3
بودند لذا پیشنهاد می شود كه این طرح ها گسترش پیدا كنند 
و یا طرح های جدید احداث شوند تا پرورش دهندگان نسبت 
به روش های جدید انجام كار، ابزار جدید و پیشرفته، آشنایی 

الزم را پیدا كنند.
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از  ناشی  های  تحلیل  این  بر  فزون  است.  بوده  آشنایان  و 
پرورش  كه  دهد  می  نشان  اطالعات  به  دسترسی  چگونگی 
با  را  نیاز خود  این شهرستان اطالعات مورد  دهندگان ماهی 
میانگین  آورند.  می  دست  به  شیالت  كارشناسان  به  مراجعه 
كه   577/62 معیار  انحراف  با  متر   2725 استخرها  مساحت 
بزرگترین استخر دارای مساحت 4000 متر مربع و كوچكترین 
استخر 1700 متر مربع بود كه میانگین تولید در این استخرها 
60 تن و انحراف معیار 30/77 به دست آمد. میانگین درآمد به 

دست آمده از این استخرها 1095/2 میلیون ریال شد.
كه  داد  نشان  نگرش  تحلیل  از  آمده  دست  به  های  یافته 
 15/3 خوب،  نگرش  دارای  دهندگان  پرورش  از  درصد   62/7
درصد   5/10 و  ضعیف  نگرش  درصد   16/90 عالی،  درصد 
میزان  آوردن  دست  به  منظور  به  داشتند.  متوسط  نگرش 
شد  استفاده  معیار  انحراف  و  میانگین  از  اهمیت،  و  مهارت 
كه  در صالحیت های شیوه فروش، ابزار مطلوب برای صید و 
شیوه صید، پاكسازی استخر بیشترین مهارت و  در خصوص 
انواع بیماری های ماهیان و نشانه های آن، شمار نوبت های 
برای  ماهی  مناسب  وزن  و  غذایی  مواد  بندی  دانه  غذادهی، 

برداشت كمترین مهارت را داشتند.
از  استفاده  با  آموزشی   نیازهای  بندی  اولویت  همچنین 
مدل بوریچ نشان داد كه در زمینه انواع بیماری های ماهیان و 
نشانه های آنها نتیجه به دست آمده با نتایج  پاتیل و همكاران 
)2009( و كوماران و  پوناسومی )2001( همخوانی دارد.  شمار 
نوبت های غذادهی كه در رشد و نمو مناسب ماهی نقش دارد 
اندازه ماهی است، دانه بندی مواد غذایی، وزن  به  و وابسته 
مناسب ماهی برای برداشت كه وزن مناسب 250 تا 300 گرم 
باال می  بیشتر شود مصرف غذایی  و هر چه وزن ماهی  است 
رود و باعث افزایش هزینه می شود، آشنایی با زمان رهاسازی 

از  بیش  ماهی  بچه  دادن  قرار  ماهی،  بچه  تراكم  ماهی،  بچه 
به عنوان  آنها خواهد شد،  باعث كاهش رشد  ظرفیت استخر 

مهم ترین نیازهای آموزشی آنان هستند.
1- میزان مهارت كسانی كه در دوره آموزشی گذشته شركت 
تفاوتی  اند،  نكرده  شركت  كه  طرحدارانی  مهارت  با  اند  كرده 
وجود ندارد، این نشان می دهد كه دوره های آموزشی كه در 
گذشته برگزار شده با نیاز پرورش دهندگان همخوانی الزم را 
نداشته و یا شیوه برگزاری آنها درست نبوده كه سودمند واقع 
نشده اند. از این رو پیشنهاد می شود پیش از برگزاری دوره 

های آموزشی نیاز سنجی آموزشی الزم صورت بگیرد.
2- با توجه به اینكه پرورش دهندگان ماه قزل آالی رنگین 
كمان كمترین مهارت را در  شناسایی بیماری ها و نشانه های 
این  در  آموزشی  های  دوره  شود  می  پیشنهاد  داشتند،  آن 

زمینه برگزار شود.
برخوردار  خوبی  از درآمد  پرورش دهندگان  كه  آنجا  از   -3
بودند لذا پیشنهاد می شود كه این طرح ها گسترش پیدا كنند 
و یا طرح های جدید احداث شوند تا پرورش دهندگان نسبت 
به روش های جدید انجام كار، ابزار جدید و پیشرفته، آشنایی 

الزم را پیدا كنند.

پی نوشت ها
1-Flashery
2-Nagpshnm Tamil Nadu
3-Nagpur
4-Punjab & Karnataka
5- Mean Weight Discrepancy Score
6- Interval of Standard Deviation from the 

Mean
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از  ناشی  های  تحلیل  این  بر  فزون  است.  بوده  آشنایان  و 
پرورش  كه  دهد  می  نشان  اطالعات  به  دسترسی  چگونگی 
با  را  نیاز خود  این شهرستان اطالعات مورد  دهندگان ماهی 
میانگین  آورند.  می  دست  به  شیالت  كارشناسان  به  مراجعه 
كه   577/62 معیار  انحراف  با  متر   2725 استخرها  مساحت 
بزرگترین استخر دارای مساحت 4000 متر مربع و كوچكترین 
استخر 1700 متر مربع بود كه میانگین تولید در این استخرها 
60 تن و انحراف معیار 30/77 به دست آمد. میانگین درآمد به 

دست آمده از این استخرها 1095/2 میلیون ریال شد.
كه  داد  نشان  نگرش  تحلیل  از  آمده  دست  به  های  یافته 
 15/3 خوب،  نگرش  دارای  دهندگان  پرورش  از  درصد   62/7
درصد   5/10 و  ضعیف  نگرش  درصد   16/90 عالی،  درصد 
میزان  آوردن  دست  به  منظور  به  داشتند.  متوسط  نگرش 
شد  استفاده  معیار  انحراف  و  میانگین  از  اهمیت،  و  مهارت 
كه  در صالحیت های شیوه فروش، ابزار مطلوب برای صید و 
شیوه صید، پاكسازی استخر بیشترین مهارت و  در خصوص 
انواع بیماری های ماهیان و نشانه های آن، شمار نوبت های 
برای  ماهی  مناسب  وزن  و  غذایی  مواد  بندی  دانه  غذادهی، 

برداشت كمترین مهارت را داشتند.
از  استفاده  با  آموزشی   نیازهای  بندی  اولویت  همچنین 
مدل بوریچ نشان داد كه در زمینه انواع بیماری های ماهیان و 
نشانه های آنها نتیجه به دست آمده با نتایج  پاتیل و همكاران 
)2009( و كوماران و  پوناسومی )2001( همخوانی دارد.  شمار 
نوبت های غذادهی كه در رشد و نمو مناسب ماهی نقش دارد 
اندازه ماهی است، دانه بندی مواد غذایی، وزن  به  و وابسته 
مناسب ماهی برای برداشت كه وزن مناسب 250 تا 300 گرم 
باال می  بیشتر شود مصرف غذایی  و هر چه وزن ماهی  است 
رود و باعث افزایش هزینه می شود، آشنایی با زمان رهاسازی 

از  بیش  ماهی  بچه  دادن  قرار  ماهی،  بچه  تراكم  ماهی،  بچه 
به عنوان  آنها خواهد شد،  باعث كاهش رشد  ظرفیت استخر 

مهم ترین نیازهای آموزشی آنان هستند.
1- میزان مهارت كسانی كه در دوره آموزشی گذشته شركت 
تفاوتی  اند،  نكرده  شركت  كه  طرحدارانی  مهارت  با  اند  كرده 
وجود ندارد، این نشان می دهد كه دوره های آموزشی كه در 
گذشته برگزار شده با نیاز پرورش دهندگان همخوانی الزم را 
نداشته و یا شیوه برگزاری آنها درست نبوده كه سودمند واقع 
نشده اند. از این رو پیشنهاد می شود پیش از برگزاری دوره 

های آموزشی نیاز سنجی آموزشی الزم صورت بگیرد.
2- با توجه به اینكه پرورش دهندگان ماه قزل آالی رنگین 
كمان كمترین مهارت را در  شناسایی بیماری ها و نشانه های 
این  در  آموزشی  های  دوره  شود  می  پیشنهاد  داشتند،  آن 

زمینه برگزار شود.
برخوردار  خوبی  از درآمد  پرورش دهندگان  كه  آنجا  از   -3
بودند لذا پیشنهاد می شود كه این طرح ها گسترش پیدا كنند 
و یا طرح های جدید احداث شوند تا پرورش دهندگان نسبت 
به روش های جدید انجام كار، ابزار جدید و پیشرفته، آشنایی 

الزم را پیدا كنند.

پی نوشت ها
1-Flashery
2-Nagpshnm Tamil Nadu
3-Nagpur
4-Punjab & Karnataka
5- Mean Weight Discrepancy Score
6- Interval of Standard Deviation from the 

Mean
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Abstract
Education is crucial for development and training need assessment is essential for effiective educa-

tion. For this purpose, a descriptive research methodology design with the aid of Borich Need Assess-
ment Model was used to conduct the study. The target population of the study consisted of all Rainbow 
Trout fish farmers of Boyer-Ahmad County. Based on the model, 42 competencies needed were de-
veloped to assess needs of Rainbow Trout fish farmers (N=70). The perceived level of importance and 
perceived level of competence of the 42 competencies of Rainbow Trout fish farmers were measured. 
The data were acquired by questionnaire using face-to-face interviews. A panel of experts confirmed the 
face validity of the questionnaire. The questionnaire was subjected to reliability testing by using a sam-
ple of fish farmers outside the study area and confirmed with the ordinal Alpha value of 0.82. Overall 
training needs were analyzed and ranked using Mean Weighted Discrepancy Scores (MWDS). The top 
five competencies in need by Rainbow Trout fish farmers included fish diseases and their symptoms, 
characteristics of food and fish feeding, transporting and harvesting condition (release, fish density, 
temperature and weight). 

Index Terms:  Agricultural development, training need, Rainbow Trout, fish farmers
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