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Abstract
The purpose of this study was to investigate effective
factors on livestock breeders' knowledge about nutrition
management and livestock health. The present research
was applied in a practical way and in terms of its causal
relationship. The statistical population of this study was
all dairy farmers in Garmsar County (N = 1800). The
sample size was 110 using Cochran formula, which was
added to increase the accuracy of 20 people. Finally,
using random sampling method, the data were gathered
from the population (n =130). The data gathering tool
was a researcher-made questionnaire whose validity was
determined by its related experts and verified by pre-test
and Cronbach's alpha test 0.85. Multiple regressions
were used to analyze the results. The predictive variables
were 59.5% of the dependent variable fluctuations. The
variables of practical training, methodological education,
education level, livestock history and participation in
workshops played the most roles in livestock breeders'
management in nutrition management and livestock
health.
Keywords: Animal Health Management, Dairy Farmers
Skills, Garmsar, Nutrition Management.

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر برمهارت دامداران درخصوص
 کاربردی، تحقیق حاضر از نظرنوع.مدیریت تغذیه و بهداشت دام اجرا شد
 جامعه آماری این تحقیق کلیه گاوداران.واز نظرروش علی– ارتباطی بود
 حجم نمونه با استفاده.)N=1011( (دامداران) شهرستان گرمسار بودند
 نفربه21  برآورد گردید که برای افزایش دقت تعداد111 ،ازفرمول کوکران
آن اضافه گردید ودر نهایت با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
- ابزار جمع.)n=191( اقدام به جمعآوری اطالعات از جامعه آماری گردید
آوری اطالعات پرسشنامهای محقق ساخته بودکه روائی آن توسط
متخصصین مرتبط واعتبار آن با پیش آزمون وانجام آزمون الفای کرونباخ
. برای تحلیل نتایج نیز از رگرسیون چندگانه استفاده شد. تعیین گردید1/08
 ضریب تبیین) ازR2=1/831( %83/11 که متغیرهای پیشبین توان تبیین
 آموزشهای، متغیرهای آموزش عملی.میزان نوسانات متغیر وابسته را داشتند
 سابقه دامداری و شرکت در کارگاههای، سطح تحصیالت،به شیوه طریقهای
آموزشی به ترتیب بیشترین نقش را در برمهارت دامداران در مدیریت تغذیه
.و بهداشت دام داشتند
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مقدمه و کلیات

منجر به کداهش عملکدرد محصدوالت کشداورزی در

محدودیت منابع غذایی و مهمتر از آن انحصار منابع و

کشور ایران شده اند .بده دلیدل اهمیدت آمدوزش هدای

تولیددد غددذای جهددان در نددزد تعددداد محدددودی از

علمی و فنی مورد نیداز کشداورزان آنهدا بایدد بتوانندد

صددنعتی و توزیددع نامتعددادل آن در

آموزشهای مورد نیداز خدویش را توسدط یدک نظدام

جهان تراژدی غم انگیز فقر ،گرسنگی و سدو تغذیده

آموزش غیررسمی و ترویجی کسب کنند ،بنابراین بدا

بدیش از 081

توجه به رسالت پدرورش افدراد روسدتایی بده عندوان

میلیون نفر کودک ،زن و مرد کشورهای عقدب افتداده

هدف برنامه ،توجه به آموزشهای ترویجدی بدیش از

یا در حال توسعه را رقم می زند .در ایران با توجه بده

پیش اهمیت مییابد .ترویج کشاورزی به عندوان یدک

افزایش جمعیت به گونهای که هر  21سدال ،جمعیدت

نظام آموزش غیررسمی داوطلبانده سدعی مدیکندد بدا

کشور دو برابر میگردد و با توجه به تحوالت سیاسی

آموزش روستاییان ،آنهدا را در یدک زنددگی مرفده و

و اقتصادی بین المللی و مسدائل مربدو بده تجدارت

سعادتمند هدایت کند ( .)Roling, 1990لذا مدیران و

جهانی ،تأمین محصوالت غذایی روز به روز پیچیده تر

مروجان بخش کشاورزی میتوانند با معرفدی الگدوی

شده و امنیت غذایی کشور با مشکالتی مواجه خواهد

مناسدب تولیدد و مددیریت دام بده افدزایش کددارائی و

شددد (بهمنددی قائدددی .)1913 ،در ایددن میددان صددنعت

اثربخشی فعالیت های دامدداری کمدک کنندد (زارعدی

دامپروری که بخدش عمددهای از سدتاندههدای بخدش

اسدددی .)1901 ،مهددمتددرین عامددل در توسددعه بخددش

کشدداورزی را در جهددان تشددکیل داده و تولیدددات آن

کشاورزی سرمایه انسانی است ،در این بخش تدرویج

سهم بسزایی در تأمین مواد غدذایی مدورد نیداز مدردم

کشاورزی میتواندد تغییراتدی را از طریدق آمدوزش و

دارد ،از اهمیت ویژه برخوردار است (دعایی.)1906 ،

ارتباطات در دانش ،نگدرش و مهدارت کشداورزان بده

متأسفانه دامداران در خصدوص مددیریت امدور دام از

وجددود آورد ،در واقددع نقددش تددرویج شددامل انتشددار

آگاهی کافی برخوردار نمیباشند ،قاسمی جمال آبادی

اطالعددات ،فرفیددت سددازی در کشدداورزان از طریددق

( )1901بیان میکندد کده عددم آشدنایی دامدداران بدا

کاربرد روشهای متندوع اطالعدات و کمدک بده آنهدا

مصرف کنسدانتره در جهدت تغذیده دام و بکدارگیری

جهت شکل دهی تصمیم میباشد .ترویج تنها یک پل

کنسددانتره ای کدده از فرموالسددیون علمددی برخددوردار

نیست بلکه باعث بهبدود کدارائی و اثربخشدی هدم در

نیست ،سبب گشته که بازدهی در اینگونه دامداریهدا

کشاورزان و هم در بخدش تحقیقدات مدیشدود ،و بدا

تفاوت چشمگیری با دیگر دامداریها کده در اسدتفاده

مدیریت دانش کار خود را آغاز میکندد و در نهایدت

از کنسانتره مطلوب و با کیفیت استاندارد و با فرمدول

با پربارکردن و غنی سازی انسان کار خود را به پایدان

مشخص پیشی گرفتهاند داشته باشد .عمانی و چیذری

مدیرسداند ( .)AL-Sharafat et al., 2012تدرویج و

( )1901معتقدند که پایین بودن آگاهیهدای علمدی و

آموزش کشاورزی با استفاده از روش های مختلد

و

عملی و میزان کاربرد فن آوری های مناسدب ،ناکدافی

وسددایل و امکانددات مناسددب آموزشددی مخاطبددان و

بودن برنامههای هدایتی ،کدم سدوادی و پدایین بدودن

ذینفعان خویش را مورد آموزش قرار داده تا تغییدرات

سطح دانش علمی کشاورزان از عواملی میباشدند کده

الزم در دانش ،بینش ،نگرش و ارتقدای مهدارتهدای

کشددورهای بددزر

بیش از یک میلیارد نفدر و نهایتدا مدر
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الزم را در آنها به وجود آورد ،چرا کده بدا اسدتفاده از

هدددف بررسددی عوامددل مددؤثر برمهددارت دامددداران

یافتههدای علمدی و فندی ندوین ،بهدره وری بیشدتر و

درخصددوص مدددیریت تغذیدده و بهداشددت دام اجددرا

افزایش تولید و نهایتا افزایش درآمد ،شرایط بهتری در

مددیشددود .اهددداف اختصاصددی نیددز شددامل بررسددی

زندگی اعضا و ذینفعان پدیدار خواهد شد .لذا اهمیت

ویژگیهدای فدردی ،اقتصدادی ،ترویجدی ،اجتمداعی،

و ضددرورت تددرویج و آمددوزش کشدداورزی جهددت

روانشناختی دامداران و تأثیرشدان بدر رفتدار حرفدهای

تغییرات در ذینفعان خود به عنوان سرمایههای ملدی و

آنددان ،همچنددین بررسددی میددزان رضددایت دامددداران از

منابع انسانی کشور و یک قشر مولد ،مهم و تأثیرگدذار

دورههددای آموزشددی -ترویجددی و دانددش ،نگددرش و

در بخش کشاورزی کشور ضروری میباشد (صادقی،

مهددارت دامددداران در خصددوص مدددیریت تغذیدده و

 .)1904بر طبدق آمارنامده کشداورزی ( )1903اسدتان

بهداشت دام و در نهایت بررسی موانع و مشکالت در

سمنان دارای  1112هدزار واحدد دامدی اصدیل9111 ،

خصوص مددیریت بهداشدت و تغذیده دام مدیباشدد.

و  92هزار واحد دامی بدومی

( )Davidson et al., 2001در بررسددی اثربخشددی

نیز میباشد ،لدذا اثدرات آمدوزشهدای -ترویجدی در

مشاورههای سازمانی تدرویج خصوصدی در رابطده بدا

این اسدتان تدأثیر

کشت پنبه در پاکستان رابطه مثبت و معنی داری بدین

چشمگیری بر میزان تولید و عملکرد خواهدد داشدت.

سطح زیرکشت پنبه ،اندازه زمین زراعدی و اثربخشدی

زیرا ترویج میتواندد بدا شدناخت نیازهدا و عالئدق و

این مشاورهها پیددا کردندد)Renchie et al., 2004( .

خواسته های ارباب رجوع و برنامه ریزی فعالیتهدای

تحقیقی با هدف بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی

آموزشددی -ترویجددی گددام مهمددی را در راه افددزایش

کشاورزان انجام داد .نتایج تحقیدق نشدان داد مهدارت

تولیدات کشور داشته باشد (پاداریدامچی .)1909 ،لدذا

آنان پس از اتمام برنامه به طدور معندی داری افدزایش

سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که فعالیدتهدای

یافته بود .محققان بین سن ،سابقه کشاورزی و سدطح

آموزشی -ترویجدی تدا چده انددازه بدر بهبدود رفتدار

تحصیالت با تحقق اهداف ،رابطه معنی داری را پیددا

حرفهای دامداران در زمینه مدیریت تغذیه و بهداشدت

نکردند .از نظر شرکت کنندگان بهترین نحوه آمدوزش

تأثیرگذار بوده است؟ با توجه به مرور ادبیات و پدیش

استفاده از اسالید ،سخنرانی و بحث بدودBarret et ( .

نگاشتههای کارپیشه ( ،)1909غیاثوند غیداثی (،)1909

 )al., 2005تحقیقددی بددا هدددف بررسددی اثربخشددی

قناعت ( ،)1908بقدائی و چیدذری ( ،)1908فرجدی و

عملکرد مشاوران ترویجی انجام دادند .نتدایج تحقیدق

میردامددادی ( ،)1908نظیفددی و میردامددادی (،)1901

نشان داد دانش ،مهدارت ،عالیدق و اعتمداد بده نفدس

صددبوری و عمددانی ( ،)1900سددلوکی و همکدداران

شرکت کنندگان در برنامه آموزشی ،بعد از اتمام دوره

،Hosseini and

افزایش معنی داری یافتده بدودKarbasioun et al., ( .

()2004( ،Davidson et al )2001( ،Couch)2001

 )2006در مطالعددهای در خصددوص نقددش حمددایتی

AL- )2012( ،Barret et al )2005( ،Renchie et al

خدمات ترویج کشاورزی در استان اصدفهان بده ایدن

 )Sharafat and et alپژوهش پیرامون این موضوع از

نتیجه رسیدند که دو مورد از مهمترین منابع اطالعات

ضرورت فراوانی برخوردار است و تحقیق حاضدر بدا

اسددتفاده شددده توسددط کشدداورزان بددرای آگدداهی از

هزار واحد دامی دور

زمینه مدیریت دام در مناطق مختل

(Rivera)2000( ،)1903

 65فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره سیزدهم ،شماره اول7931 ،

برنامههای خدمات ترویج کشاورزی ،مروجین دولتدی

فعالی دتهددای بهبددود یافتدده دامددداری رابطدده مثبددت و

و تجارب خود کشاورزان بوده ،و یکی از نقدشهدای

معنیداری وجود دارد.

مهدم تدرویج کشداورزی کمدک بده کشداورزان بددرای

فرآیند پژوهش

استفاده پایدار از زمین و سایر منابع کشاورزی بواسطه

تحقیق حاضر از نظرنوع ،کاربردی واز نظرروش

حمایتهای اطالعاتی ،آموزشی و مشاورهای میباشد.

علی– ارتباطی میباشد .جامعه آماری این تحقیق کلیه

( )Akinsorotan, 2009در مطالعددهای در خصددوص

گاوداران (دامداران) شهرستان گرمسار استان سمنان

تأثیر روز -مزرعه در میزان دانش نخل کاران بده ایدن

درسال زراعی  1931-32میباشد ( .)N=1011حجم

نتیجه رسید که اکثر کشاورزان شرکت کنندده میانسدال

نمونه با استفاده ازفرمول کوکران 111 ،برآورد گردید

( 91-81سال) بودند و در حدود  %02آنها با سواد و

که برای افزایش دقت تعداد  21نفربه آن اضافه گردید

کمتر از نیمدی ( )%61بده طدور میدانگین دارای 6-13

ودر نهایت با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی

هکتار اراضی کشاورزی داشتند .فاصله محدل زنددگی

طبقهای اقدام به جمعآوری اطالعات از جامعه آماری

کشاورزان تا محل زندگی برگزاری روز -مزرعده از 1

گردید

اطالعات

تا  111کیلومتر بود .کشاورزان مورد مطالعده انتخداب

پرسشنامهای محقق ساخته شامل سه بخش بود که

شرکت کننددگان و زمدان برگدزاری روز -مزرعده در

روایی آن توسط گروهی از کارشناسان سازمان جهاد

سال راضی و از غددا و تبلیغدات در مدورد برگدزاری

کشاورزی استان سمنان و مدیریت جهاد کشاورزی

ناراضی بودند .نتایج نشان داد تفداوت معندی داری در

شهرستان سمنان و استادان گروه ترویج و آموزش

میزان دانش نخل کاران قبل و بعد از شدرکت در روز

کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرمسار مورد

مزرعدده وجددود دارد)AL-Sharafat et al., 2012( .

تأیید قرار گرفت .برای تعیین پایایی (اعتبار) نیز

معتقدند جهت غلبه کردن بدر اکثدر مواندع پدیش روی

آزمون مقدماتی انجام گردید .بدین ترتیب که تعداد

برنامددههددای تددرویج در اردن دولددت مددیبایسددت

 91پرسشنامه در جامعهای همگن با جامعه آماری

آموزشهای گسترده ضمن خددمت کشداورزی بدرای

توزیع و جمعآوری گردید و پس جمعآوری

پرسنل ترویج ایجاد نماید تا اینکه آنها بتوانند نیازهای

پرسشنامهها ضرایب آلفای کرونباخ  1/09بهدست

در حال رشد کشاورزان را درک نمایندFita et al., ( .

آمد .قابل ذکر است که متغیر وابسته این تحقیق ،بهبود

 )2012در مطالعه ای در خصوص ارتبا ویژگیهدای

رفتار حرفهای دامداران در مدیریت تغذیه و بهداشت

اجتماعی -اقتصادی دامداران با پذیرش فعالیدت هدای

دام میباشد که برای سنجش آن از سه شاخص دانش

بهبود یافته دامداری در اتیوپی به ایدن نتیجده رسدیدند

فنی ،نگرش و مهارت حرفهای استفاده شده است و

کدده بددین میددزان تحصددیالت ،تجربدده دامددداران در

متغیرهای مستقل شامل ویژگیهای فردی و

فعالیت های دامدداری ،میدزان مشدارکت دامدداران در

ویژگیهای اقتصادی ،میزان مشارکت اجتماعی و

فعالیدتهددای متنددوع دامددداری ،رسددانههددای جمعددی،

ویژگیهای روانشناختی دامداران ،روشهای های

آمددوزش کشدداورزی در حیطدده تهیدده لبنیددات ،دانددش

آموزشی -ترویجی و میزان رضایت دامداران از

دامدارای در مورد فعالیت هدای دامدداری بدا پدذیرش

اجزای دورههای آموزشی -ترویجی بودند .در این

(.)n=191

ابزار

جمعآوری
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تحقیق ازدوروش کتابخانهای و اَسنادی و میدانی برای

نتایج و بحث

جمعآوری اطالعات استفاده شده است .برای تحلیل

نتایج جدول شماره  1نشان میدهند که میانگین سن

تحقیق از روشهای آماری ضریب همبستگی

پاسخگویان  89سال ( )89/69با انحراف معیار  0سال

اسپیرمن ،آزمون منوایتنی و تحلیل رگرسیون

( )1/49است که در دامنه سنی  61سال تا  44سال در

چندگانه استفاده شد.

تغییر است .همچنین ،اکثریت پاسخگویان ( 60یا
 )94/31%از نظر سنی در گروه سنی  86 -41سال
قرار دارند.
جدول  :1توزیع سن پاسخگویان ()n=131
سطوح متغیر

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

61 -64

26

10/81

10/81

61 -89

94

21/11

64/21

86 -41

60

94/31

09/11

41 -44

22

14/31

111

کمینه

61

بیشینه

44

میانگین

89

انحراف معیار

0

نتایج جدول شماره  2نشان میدهند که تحصیالت اکثریت پاسخگویان در سطح راهنمایی ( 0یا  )94/31%است .این
وضعیت در حالی است که سطح تحصیالت دیپلم ( 96یا  )24/21%و بیسواد ( 26یا  )10/81%در رتبههای دوم و
سوم قرار دارند.
جدول  :2توزیع سطح تحصیالت پاسخگویان ()n=131
سطوح متغیر

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

بیسواد

26

10/81

10/81

ابتدایی

12

3/21

21/11

راهنمایی

60

94/31

46/41

دیپلم

96

24/21

31/01

فوق دیپلم و باالتر

12

3/21

111

نتایج جدول شماره  9نشان میدهند که میانگین سابقه دامداری پاسخگویان  21سال ( )13/30با انحراف معیار 0
سال ( )0/91است که در دامنه  4سال تا  61سال در تغییر است .همچنین ،اکثریت پاسخگویان ( 11یا )89/01%
دارای  8تا  29سال سابقه دامداری هستند.
جدول  :3توزیع سابقه دامداری پاسخگویان ()n=131
سطوح متغیر

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

4 -16

26

10/81

10/81

8 -29

11

89/01

12/91

26 -92

26

10/81

31/01

99 -61

12

3/21

111

کمینه

4

بیشینه

61

میانگین

21

انحراف معیار

0

به منظور بررسی میزان مهارت پاسخگویان نسبت به

میزان مهارت پاسخگویان درباره مدیریت تغذیه و

مدیریت تغذیه و بهداشت دام  0گویه استفاده گردید

بهداشت دام را نشان میدهد .نتایج نشان میدهند که

و از پاسخگویان درخواست شد تا نظر خویش در

بیشترین میزان مهارت پاسخگویان در گویههای تهیه

لیکرت پنج قسمتی در دامنه

زندگی

این حوزه را در طی

جیره غذایی دام در مراحل مختل

خیلیکم تا خیلیزیاد بیان کنند .جدول شماره ()6

( ،)CV=1/169تهیه کنسانتره مناسب ( )CV=1/191و

میانگین ،انحراف معیار ،ضریب پراکندگی ورتبهبندی

غنیسازی کاه ( )CV=1/218است.
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جدول  :4اولویتبندی مهارت پاسخگویان درباره مدیریت تغذیه و بهداشت دام ()n=131
*

انحراف معیار

ضریب تغیرات

رتبه

6/14

1/81

1/191

1

میانگین

گویه ها
تهیه کنسانتره مناسب

6/24

1/41

1/169

2

غنیسازی کاه

9/31

1/01

1/218

9

جلوگیری از کپکزدگی علوقه دام

6/21

1/42

1/168

6

واکسیناسیون و استفاده از داروهای مناسب برای دام

6/21

1/42

1/168

8

استفاده از مواد ضدعفونی کننده و عمل ضدعفونی جایگاه دام

6/94

1/11

1/114

4

سمپاشی جایگاه دام

6/64

1/10

1/116

1

انجام عملیات ضدعفونی در هنگام زایمان دام

6/49

1/46

1/190

0

تهیه جیره غذایی دام در مراحل مختل

زندگی

*=1 :خیلیکم=2 ،کم=9 ،متوسط=6 ،زیاد=8 ،خیلیزیاد

نتایج جدول شماره ( )23 -6نشان میدهد که میزان

همچنین ،میزان مهارت اکثریت پاسخگویان درباره

مهارت تمامی پاسخگویان درباره مدیریت تغذیه و

مدیریت تغذیه و بهداشت دام در سطح "زیاد تا

بهداشت دام در سطح "متوسط تا خیلیزیاد" است.

خیلیزیاد" میباشد.

جدول  :5توزیع فراوانی مهارت پاسخگویان درباره مدیریت تغذیه و بهداشت دام ()n=131
خیلیکم

کم

متوسط

درصد

1

1

3/21

88/61

تهیه جیره غذایی دام در مراحل مختل
تهیه کنسانتره مناسب
غنیسازی کاه
جلوگیری از کپکزدگی علوقه دام

واکسیناسیون و استفاده از داروهای مناسب برای دام
استفاده از مواد ضدعفونی کننده و عمل ضدعفونی جایگاه دام
سمپاشی جایگاه دام
انجام عملیات ضدعفونی در هنگام زایمان دام

زیاد

فراوانی

1

1

12

12

64
98/61

گویه ها
زندگی

خیلیزیاد

دامنه طی

فراوانی

1

1

12

06

96

درصد

1

1

3/21

46/41

24/21

فراوانی

1

1

60

64

94

درصد

1

1

94/31

98/61

21/11

فراوانی

1

1

12

11

60

درصد

1

1

3/21

89/01

94/31

فراوانی

1

1

12

11

60

درصد

1

1

3/21

89/01

94/31

فراوانی

1

1

26

96

12

درصد

1

1

10/81

24/21

88/61

فراوانی

1

1

26

22

06

درصد

1

1

10/81

14/31

46/41

فراوانی

1

1

12

26

36

درصد

1

1

3/21

10/81

12/91

بررسی ضرایب همبستگی اسپیرمن نشان میدهند که

همبستگی اسپیرمن محاسبه شده برای متغیرهای

رابطه میان میزان مشارکت اجتماعی ،تعداد افراد تحت

آموزش عملی ،آموزش به روش نمایش طریقهای،

تکفل ،درآمد سالیانه فعالیتهای متفرقه ،میزان تولید

سطح تحصیالت ،سابقه دامداری ،درآمد سالیانه از

روزانه شیر ،میزان مساحت واحد تولیدیو میزان وام

دامداری ،شرکت در کارگاههای آموزشی ،تعداددام با

دریافتی با میزان مهارت دامداران درخصوص

میزان مهارت دامداران درباره مدیریت بهداشت و

مدیریت بهداشت و تغذیه دام معنیدار نیست .ضریب

تغذیه دام رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
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جدول  :6رابطه بین سایر متغیرها با مهارت دامداران دربره مدیریت بهداشت و تغذیه دام ()n=131
ضریب همبستگی و سطح معنیداری

متغیرها

p

rs

استفاده از روش عملی

**1/812

1/111

آموزش به روش نمایش طریقهای

**1/968

1/111

میزان مشارکت اجتماعی

-1/124

1/189

سن

1/243

1/182

سطح تحصیالت

**

1/614

1/111

سابقه دامداری

**1/238

1/111

تعداد افراد تحت تکفل

-1/186

1/866

درآمد سالیانه حاصل از دامداری

**1/601

1/111

درآمد سالیانه فعالیتهای متفرقه

1/908

1/160

میزان تولید روزانه شیر

1/166

1/112

**

شرکت در کارگاههای آموزشی
میزان مساحت واحد تولیدی

1/111

1/881

1/221
**

تعداد دام دراختیار
میزان وام دریافتی

1/149
1/111

1/918

1/113
0.05



*

0.01 P



P

1/101
**

در این پژوهش ،برای تبیین و تعیین معادله خط

و بقیه مرتبط به سایر عوامل خواهد بود .جدول

رگرسیون مهارت درباره مدیریت بهداشت و تغذیه

شماره ( ،)1اطالعات مربو به این تجزیه و تحلیل را

دام ( )Yبهعنوان متغیر وابسته با متغیرهای پیشبین

نشان میدهند .نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نیز

( )Xمعنیدار این تحقیق تجزیه و تحلیل رگرسیون

نشان دهنده معنیدار بودن رگرسیون و رابطه خطی

چندگانه خطی به روش گام به گام بهره گرفته می-

بین متغیرها تا گام پنجم است .یعنی عدد فیشر

شود .در این روش ،قویترین متغیرها یک به یک به

محاسبه شده برای هر گام بسیار معنیدار است و

معادله وارد میشوند تا هنگامی که خطای آزمون

میتوان به تحلیل ادامه داد .به منظور برآورد معادله

معنی داری به  8درصد برسد .نتایج نشان میدهد این

تخمین ،با توجه به اطالعات به دست آمده و معنیدار

متغیرهای پیشبین  R2=1/831( %83/11ضریب

بودن

متغیره

تبیین) از میزان نوسانات متغیر وابسته را تبیین میکنند

()F=91/068P,≥1/111

مدل

نهایی

رگرسیون

چند

جدول  :7ضرایب و سطح معنیداری تحلیل رگرسیون گام به گام (متغیر وابسته :مهارت) ()n=131
ضریب رگرسیون

ضریب تبیین ()R2

ضریب تبیین تعدیل شده

1

آموزش عملی

1/801

1/994

1/916

2

آموزش به روش نمایش طریقهای

1/466

1/611

1/611

9

سطح تحصیالت

1/111

1/631

1/601

6

سابقه دامداری

1/194

1/861

1/823

8

شرکت در کارگاههای آموزشی

1/143

1/831

1/813

گام

نام متغیر

مقدار بتا اهمیت نسبی متغیرهای مستقل را در تبیین

روش نمایش طریقهای (P≥1/111؛ t=6/814؛

متغیر وابسته نشان داده است .در این رگرسیون بر

،)β=1/210

(P≥1/111؛

اساس بتای استاندارد بهدست آمده ارائه آموزش

t=9/190622؛

عملی (P≥1/111؛t=1/484؛ ،)β=1/964آموزش به

(P≥1/111؛ t=2/992؛  )β=1/112و شرکت در

سطح

تحصیالت

،)β=1/114

سابق

دامداری
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کارگاههای

آموزشی

(P≥1/111؛

وابسته مهارت داشتند .لذا این متغیرها در مدل نهایی

t=2/116؛

 )β=1/136بهترتیب ،به عنوان مهمترین متغیرهایی

باقیمانده و بقیه متغیرها از معادله حذف شدند.

بودند که بیشترین سهم را در میزان تغییرات متغیر
جدول  :8نتایج مدل نهایی تحلیل رگرسیون گام به گام برای تبیین میزان مهارت دامداران درباره مدیریت بهداشت و تغذیه دام ()n=131
متغیرهای پیشبین

ضرایب استاندارد شده

ضرایب استاندارد نشده

 tمحاسبه شده

سطح معنیداری
1/111

ضریب ورود

خطای معیار

بتا ()ß

4/280

2/909

-

18/210

آموزش عملی ()X1

1/110

1/112

1/964

1/484

1/111

آموزش به روش نمایش طریقهای ()X2

1/118

1/190

1/210

6/814

1/111

سطح تحصیالت ()X3

1/824

1/161

1/114

9/190

1/111

سابقه دامداری ()X4

1/623

1/106

1/112

2/992

1/121

شرکت در کارگاههای آموزشی ()X5

1/182

1/128

1/136

2/116

1/198

عدد ثابت ()Constant= a

در این تحقیق ،با معادله رگرسیونی ذیل میتوان میزان نگرش دامداران نسبت به مدیریت بهداشت و تغذیه دام را
تخمین زد:
)Y= Constant + b1 (x1) + b2 (x2) + b3 (x9) + b4 (x6) + b5 (x8
میزان مهارت درباره مدیریت بهداشت و تغذیه دام =Y
متغیرهای معادله که در جدول شماره ( )60 - 6آمده است = x1, x2, x3, x4, x5
معادله (Yk= 4/280 + 1/110x1 + 1/118x2 + 1/824x9 + 1/623x6 + 1/182x8 )9

نتایج حاصل از آزمون منوایتنی نشان میدهد که

درباره مدیریت بهداشت و تغذیه دام بیشتر است

تفاوت معنیداری بین میزان مهارت دامداران مرد و

(جدول  .)3نتایج حاصل از آزمون منوایتنی نشان

زن درباره مدیریت تغذیه و بهداشت دام وجود ندارد

میدهد که تفاوت معنیداری بین مهارت دامداران

( Z=-1/944و  .)P>1/18نتایج حاصل از آزمون

مالک و مستأجر واحدهای دامداری درباره مدیریت

منوایتنی نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین

بهداشت و تغذیه دام وجود دارد ( Z=-9/694و

مهارت دامداران ساکن شهر و روستا درباره مدیریت

 .)P  1/18بدین معنی که دامداران مالک (میانگین

بهداشت و تغذیه دام وجود دارد ( Z=-8/316و

رتبهای=  )43/14مهارت بهتری نسبت به دامداران

 .)P  1/18بدین معنی که مهارت دامداران ساکن

مستأجر (میانگین رتبهای=  )91/81درباره مدیرت

شهر (میانگین رتبهای=  )116/03در مقایسه با

تغذیه و بهداشت دام دارند (جدول .)3

دامداران ساکن روستا (میانگین رتبهای= )19/39
جدول  :9تأثیر متغیرهای جنسیت ،محل سکونت و وضعیت مالکیت واحد دامداری بر مهارت دامداران درباره مدیریت بهداشت و تغذیه دام ()n=131

جنسیت
نوع مالکیت واحد تولیدی
محل سکونت

سطوح متغیر

فراوانی

میانگین

مرد

114

44/11

زن

26

49

اجارهای

12

91/81

مالک

110

43/14

شهر

64

116/03

روستا

06

19/39

0.01



آزمون Z

آزمون U

سطح معنیداری

-1/944

1212

1/116

**-9/694

200

1/111

**-8/316

121

1/111

**

P

بددر اسدداس نتددایج اخددذ شددده از رگرسددیون چندگاندده

بکارگیری روشهای عملی در آموزش آنها میباشدد

مهمتددرین عامددل افددزایش وبهبددود مهددارت دامددداران،

ولذا به توسعه انسانی به شیوه گارگاهی وعملیاتی نیاز

عوامل موثر بر ارتقای مهارت دامداران56 ...
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