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چكيده
افزايش بازده توليدمثلی از عوامل اساسی افزايش بازده اقتصادی و بقای دامداران متوسط و خردهپاست.
تحقق اين مهم مستلزم تحقيقات مشارکتی و برنامههای ترويجی با همکاری دامداران است .در تحقيق
توصيفی-همبستگی حاضر ،وضعيت همة دامداران هدف طرح همزمانسازی فحلی (دام سبك) در
استانهای مرکزی (11نفر) و فارس ( 12نفر) از نظر دانش و نگرش دربارة اين فناوری مطالعه شد .برای
جمعآوری دادههای مورد نياز از ابزار پرسشنامه و نيز مصاحبة عميق استفاده شد .يافتههای تحقيق نشان داد
که دانش فنی دامداران هدف طرح دربارة همزمانسازی فحلی در حد متوسط قرار داشت .همچنين نگرش
عاطفی ،کاربردی و معرفتی مشارکتکنندگان دربارة فناوری همزمانسازی فحلی در سطح مطلوبی بود و
پايينترين مطلوبيت ،مربوط به دانش کاربردی پاسخگويان بود .وجود مسائلی مانند رعايتنکردن برخی
نکات از سوی دامداران (مانند تعداد ناکافی قوچ در زمان جفتگيری ،تغذية ناقص در زمان فحلی)،
برگزارنشدن دورة آموزشی از سوی مجريان ،نبود شاخص مناسب در انتخاب دامدار و مکملنبودن
برنامههای آموزشی با اجرايی در برنامة طرح مانع گسترش مطلوب اين فناوری در بين دامداران شد.
واژههاي کليدي :دامدار ،دانش ،نگرش ،همزمانسازی فحلی.
مقدمه
افزایش جمعیت و توزیع نامتعادل غذا از بزرگترین
مشکالت دنیاي امروز به شمار ميرود .سوءتغذیه یکي از
مسائل مهم کشورهاي پرجمعیت توسعهنیافته و در حال
توسعه است که تأثیرات زیانباري بر سالمت افراد دارد و
افراد تحت تأثیر را در تمام طول عمر دچار مشکل
ميکند .بر اساس گزارش اخیر  )2012( FAOدربارة
میزان ناامني غذایي در جهان ،از هر هشت نفر یک نفر
گرسنه است و بهطور کلي آمار گرسنگان جهان 819
میلیون نفر ميباشد .طبق این گزارش ،در بیست سال
گذشته ،تعداد افراد گرسنه در کشورهاي آسیایي و
* تلفن93343435193 :

آمریکاي التین کاهش یافته ،اما در صحراي جنوب
آفریقا افزایش یافته است .بنابراین افزایش عملکرد
واحدهاي تولیدي کشاورزي از اهمیت زیادي برخوردار
است .بررسيها نشان داده است که کاهش هزینههاي
اقتصادي و بیولوژیک در تولید گوشت در اثر افزایش
میزان تولیدمثل در مقایسه با سرعت رشد بیشتر یا
کاهش چربي بدن به مراتب بیشتر است و این به معناي
افزایش تعداد و وزن برههاي پرورشدادهشده به ازاي
میشهاي نگهداريشده است که به واسطة افزایش
فراواني باروري ،تعداد بره در هر زایمان و در کل میزان
گوشت تولیدي افزایش ميیابد (.)Vatankhah, 1995
Email: m-motlagh@araku.ac.ir
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فناوري همزمانسازي سالیان درازي است که به منظور
افزایش عملکرد تولیدمثل در گلههاي کشورهاي
پیشرفته در سطوح تجاري در حال اجراست و تأثیر
بسزایي در تولید دامها بهخصوص در ابعاد تولیدمثلي
داشته است.
به منظور افزایش ضریب برهگیري در برنامة توسعة
کشور در بخش دامپروري بر ضرورت بهکارگیري تکنیک
همزمانسازي فحلي و تلقیح مصنوعي تأکید شده و
فعالیتهاي مناسبي هم در این زمینه در تمامي
استانهاي کشور صورت پذیرفته است .با وجود این هنوز
دربارة سطح دانش و نیز جهت و شدت نگرش دامداران
هدف به این فناوري در روستاهایي که طرح
همزمانسازي فحلي گوسفند بهصورت الگویي با
یارانههاي دولتي اجرا شده ،شناخت کافي وجود ندارد و
از آنجا که هر گونه تغییر در رفتار دامداران براي استفاده
از این فناوري نیازمند شناخت ابعاد معرفتي ،عاطفي و
رفتاري نگرش گوسفندداران دربارة این فناوري است،
تحقیقي براي بررسي دانش و نگرش دامداران هدف
دربارة فناوري همزمانسازي فحلي گوسفند در
روستاهایي که طرح الگویي مربوطه اجرا شده و تعیین
عوامل همبسته با دانش و نگرش دامداران ضرورت دارد.
نتایج این تحقیق ميتواند اطالعات خوبي براي مجریان و
سیاستگذاران طرح فراهم آورد تا قوتها و ضعفهاي
روشهاي اجرایي خود را شناسایي کنند و در طرحهاي
آتي مورد توجه قرار دهند .همچنین سایر محققان
ميتوانند از ابزار و نتایج این تحقیق براي تحقیقهاي
مشابه در سایر استانهاي کشور بهره گیرند.
بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسي سطح دانش و
نگرش دامداران ساکن روستاهاي هدف طرح الگویي
همزمانسازي فحلي در گوسفند دربارة این فناوري و
شناسایي عوامل همبسته و تأثیرگذار بر دانش و نگرش
دامداران در استانهاي مرکزي و فارس است.
در بند و مادة  38قانون برنامة چهارم توسعة کشور
دربارة سهم سرانة پروتئین حیواني کشور چنین آمده
است :افزایش تولید مواد پروتئیني دام و آبزیان در
راستاي اصالح ساختار تغذیه بهنحوي که سرانة سهم
پروتئین حیواني در الگوي تغذیه به  43گرم افزایش یابد.
در طرحهاي حفظ ،حراست و اصالح نژاد دام و طیور،

طرح جامع بهبود و توسعة تحقیقات دام و طیور و طرح
توسعه و افزایش تولید گوشت قرمز و سایر تولیدات دامي
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ضرورت بهکارگیري
تکنیک همزمانسازي فحلي و تلقیح مصنوعي براي
اجراي هرچه بهتر برنامة توسعة کشور در بخش
دامپروري مشاهده ميشود .طرح همزمانسازي فحلي در
همة استانهاي کشور اجرا شده است و طبق برنامه34 ،
هزار و  933رأس دام سبک در کشور تحت پوشش این
طرح قرار گرفتهاند .سهم هر استان در این طرح مشخص
شده است که به ترتیب در استان مرکزي و فارس هدف
برنامه حدود  3399و  4499رأس دام سبک است
( .)Statistical Center of Iran, 2002همزمانکردن
فحلي ،روشي است که با بهکارگیري آن ،گروهي از
مادههایي که در گامههاي گوناگون چرخة تخمدان
هستند ،در فاصلة زماني کوتاهي از یکدیگر (تقریباً
هماهنگ) تخمکریزي ميکنند (فحل ميشوند) .در
واقع همزمانکردن فحلي نوعي شیوة مدیریت تولیدمثل
است که با کمک هورمونهاي تولیدمثلي ،تخمدان دام و
به دنبال آن زمان زایش را تحت کنترل گیرند .از طرف
دیگر با همزمانسازي میشها دوقلوزایي افزایش ميیابد
و باعث افزایش بازده اقتصادي گله ميشود .براي اجراي
این تکنیک اسفنج و سیدر را به مدت  34-33روز در
واژن میش قرار ميدهند و دو روز بعد از برداشتن آن،
دامها فحل ميشوند.
در این قسمت به برخي یافتههاي تحقیقات مرتبط
با دانش و نگرش دامداران و عوامل مؤثر بر آن اشاره
ميشود .نتایج پژوهش  )2004( Padar Yamchiنشان
داد که با افزایش دانش فني ميتوان نگرش بهرهبرداران
را ارتقا داد .همچنین با افزایش سن و سابقة کار ،نیاز
آموزشي دامدار افزایش و با افزایش میزان تحصیالت و
دانش فني ،نیاز آموزشي کاهش ميیابد .بنابراین،
پذیرش نوآوريها و تغییر نگرش دامداران مبتني بر
سطح دانش آنان است .در مطالعة (2008) Jannat et al.
که به منظور بررسي دانش فني گاوداران دربارة بهبود
کیفیت شیر در شهرستان گلپایگان صورت گرفت،
مشاهده شد که ارتباط معناداري بین ویژگيهاي فردي
(سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت و سابقة دامپروري) و
دانش فردي وجود دارد .همچنین بین مقدار مطالعة
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نشریههاي ترویجي و مشارکت در کالسهاي آموزشي با
دانش فني گاوداران ارتباط معناداري وجود داشت.
همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که افراد
آموزشدیده و عضو اتحادیه به برنامههاي اجرایي نگرش
مثبتتري داشتند .یافتههاي )2010( Zarifian & Azizi
بیانگر این بود که  55درصد مدیران واحدهاي دامپروري
تبریز نگرش مثبتي به طرح تجمیع دامداريها داشتند و
مهمترین عوامل تعیینکنندة نگرش آنها عبارت بودند
از :مقدار آشنایي با طرح ،فاصلة محل سکونت تا محل
طرح و میزان مشارکت اعضاي خانواده در فعالیتهاي
دامداري .مطالعة )2003( Rezvanfar & Mokhtarnia
نشان داد که آگاهي دامداران مرتبط با مراکز خدماتي و
سازمان جهاد کشاورزي بهطور معناداري بیشتر از
دیگران بود .تحقیقات )1997( Zavar & Farjadnia
نشان داد که شرکت در دورههاي آموزشي پرورش
گوسفند سبب افزایش آگاهي و اطالعات شغلي
گوسفندداران سنتي در آذربایجان غربي شده است ،به
طوري که شاخصهاي تولید آنها در یک سال بعد از
آموزش در مقایسه با قبل از آن بهبود یافته است.
 )2006( Asadolahpourدر مطالعة موردي ارزیابي
دورههاي آموزشي دامداران نتیجهگیري کرد که با
افزایش سطح سواد ،عالقهمندي به دورههاي آموزشي
مرتبط با حرفة دامداران افزایش ميیابد .همچنین
دامداراني که تعداد دامشان بیشتر بود ،به مشارکت در
دورههاي آموزشي عالقة بیشتري داشتند .نتایج مطالعات
متعدد نشان ميدهد که براي افزایش توان دانشي و
مهارتي بهرهبرداران ،برگزاري دورههاي آموزشي مرتبط
بسیار ضروري است ( Babmorad, 2000; Haji
 .)Mirrahimi, 2002براي مثال ،یافتههاي )2002( Joori
نشان داد که دامداران بهرهبردار از مراتع ییالقي جواهرده
رامسر دربارة مرتع و مرتعداري سواد و آگاهي کمي
دارند (بيسوادي بیشتر از  94درصد) و نیاز به
آموزشهاي ترویجي در میان آنها بهشدت احساس
ميشود .در تحقیق  ،)2002( Haji Mirrahimiبین سطح
سواد دامداران و دانش آنها همبستگي مثبت مشاهده
شد ،یعني با افزایش سواد دامداران دانش آنها افزایش
یافته و حضورشان در کالسهاي آموزشي بیشتر شده
است .نتایج  )1980( Sindhuنشان داد که ارتباطات و
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دسترسي به منابع اطالعات در افزایش یادگیري و
بهکارگیري فناوريها بسیار مؤثر است و موجب افزایش
تولید و بهرهوري ميشود .تحقیق  )1996( Abateنشان داد
که سطح دانش و اطالعات بهرهبرداران در پذیرش
فناوريهاي جدید نقش اساسي ایفا ميکند .بر اساس
تحقیقات  )1992( Singh & Lahariaموانع بسیاري بر سر
راه انتقال فناوريها در کشورهاي در حال توسعه وجود
دارد .این موارد مربوط به فناوري ،ویژگيهاي اجتماعي و
روانشناسي کشاورزان ،فضاي فرهنگي ،موانع سازماني و
تجارب گذشته در ارتباط با پذیرش فناوري کشاورزي و
دامپروري است .همچنین ایشان به این نتیجه دست یافتند
که مواردي مانند سن ،آموزش ،طبقة اجتماعي ،درآمد،
وضعیت اجتماعي-اقتصادي ،تمایل به نوآوري ،نگرش
دامداران به پرورش علمي ،مدیریت محوري و تماسهاي
ترویجي در انتقال فناوري نقش عمده دارد.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع توصیفي-همبستگي و از لحاظ
هدف ،کاربردي است .جامعة مورد مطالعه ،گلهداران
تحت پوشش طرح همزمانسازي فحلي در استانهاي
مرکزي ( 33نفر) و فارس ( 34نفر) بودند (جامعة مورد
مطالعه= 43نفر) که به منظور تکمیل پرسشنامهها ،با
همة دامداران مصاحبه شد (سرشماري) .با توجه به
پراکندگي افراد تحت پوشش این طرح در استانهاي
مختلف و محدودیتهاي زماني و مالي براي دسترسي به
گروه هدف ،فقط دامداران این دو استان مورد مطالعه
قرار گرفتند .در این مطالعه تعمیم یافتهها مد نظر نبوده
است و مؤلفان تالش کردهاند با انجام این تحقیق و
انتشار یافتههاي آن براي ارزیابي چنین طرحهایي گامي
برداشته باشند .در تحقیق حاضر بر مقایسة دو استان
مرکزي و فارس تأکید نبوده است و براي افزایش تعداد
افراد مورد مطالعه ،دامداران هدف طرح در این دو استان
مطالعه شدند .براي جمعآوري دادههاي مربوط به دانش
و نگرش پاسخگویان از پرسشنامه استفاده شد .روایي
پرسشنامه توسط پانلي از متخصصان رشتههاي ترویج و
آموزش کشاورزي و علوم دامي و نیز برگزارکنندگان
طرح تأیید شد .تعدادي از سؤالهاي مربوط به سنجش
دانش و نیز گویههاي مربوط به سنجش نگرش به
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پیشنهاد اعضاي پانل حذف یا به منظور تسهیل درک
آنها توسط دامداران اصالح شد .کمترین ضریب آلفاي
کرونباخ براي مقیاسهاي مختلف پرسشنامه  9/13بود
که بیانگر اعتبار قابل قبول ابزار جمعآوري دادههاست.
نگرش دامداران به همزمانسازي فحلي در سه حیطة
نگرش معرفتي (یازده گویه) ،نگرش عاطفي (پنج گویه)
و نگرش کاربردي (چهار گویه) ،با استفاده از طیف
لیکرت پنج قسمتي (کامالً مخالفم= 3تا کامالً موافقم=)4
سنجش شد .همچنین براي سنجش دانش دامداران
دربارة همزمانسازي فحلي از یازده سؤال چندگزینهاي
استفاده شد .سؤاالت طراحيشده براي سنجش دانش
فني دامدار به دو قسمت تفکیک شدند .بخش اول شامل
سؤاالتي بود که از طریق مشاهده و عمل کردن توسط
دامدار قابل آموختن بود ،مانند  .3زمان خروج سیدر یا
اسفنج از بدن دام که پیمانکار در روز مشخصي ( 34تا
 33روز پس از سیدرگذاري) با اطالع قبلي براي خروج
سیدر به دامداري مراجعه ميکرد؛  .4زمان قوچاندازي یا
تلقیح مصنوعي که معموالً حدود دو روز پس از برداشت
سیدر یا اسفنج ،قوچاندازي با هماهنگي پیمانکار و دامدار
در موعد مشخصي انجام ميگرفت؛  .3محل قراردادن
اسفنج یا سیدر (که در واژن دام است) که طي طرح در
حضور دامدار انجام ميشد و دامدار با مشاهده متوجه آن
ميشد؛  )5فصل مناسب جفتگیري میشها در منطقه
که طي طرح دامدار به صورت عملي آن را ميآموزد.
بخش دوم سؤاالت مربوط به دانش فني ،شامل مباحث
مرتبط با سازوکار اثر سیدر و غلظت و دُز آن ،همچنین
مادة مؤثرة سیدر یا اسفنج بود که آگاهي از این مباحث
مستلزم حضور فعال در دورههاي آموزشي تخصصي
است .به منظور تحلیل دادههاي پرسشنامه از نرمافزار
 SPSSو براي توصیف یافتهها از آمارههاي میانگین و
انحراف معیار استفاده شد .براي رتبهبندي گویههاي
سنجش متغیرهاي مختلف از ضریب تغییرات استفاده
شد .از ضریب همبستگي اسپیرمن براي بررسي ارتباط
بین متغیرهاي تحقیق استفاده شد .همچنین در
مشاهدههاي محققان از گلههاي دامداران ،دادههاي
مناسبي از نحوة اجراي طرح و مشکالت مرتبط با آن
براي تحلیل یافتههاي تحقیق به دست آمد .اگرچه
کمبودن تعداد دامداران هدف طرح و پراکندگي آنها در

سطح استانهاي مورد بررسي ،استفاده از روشهاي آماري
استنباطي و تعمیم نتایج را با محدودیتهایي روبهرو
ساخت ،اما باعث شد که محققان اطالعات کاملتري دربارة
هر کدام از دامداران و کل طرح کسب کنند.
همچنین براي بررسي عوامل مؤثر بر اثربخشي طرح
(ارتقاي دانش و نگرش دامداران و تغییر رفتار ایشان) با
پنج نفر از کارشناسان و پیمانکاران مجري طرح مصاحبه
شد .براي تحلیل دادههاي حاصل از مصاحبه از
کدگذاري و طبقهبندي استفاده شد تا مقولههاي اساسي
تأثیرگذار بر طرحها شناسایي شوند .از نتایج این
مصاحبهها براي بحث عمیقتر دربارة یافتههاي بخش
کمي و ارائه پیشنهادهاي کاربرديتر استفاده شد.
نتايج
ویژگیهاي پاسخگویان و واحدهاي دامی آنها

میانگین سن پاسخگویان حدود  54سال بود .بیشتر
دامداراني که در این پروژه همکاري داشتند ،در گروه سني
میانسال قرار داشتند .تمامي پاسخگویان مرد بودند .محل
اصلي کسب درآمد بیش از نیمي از پاسخگویان ( 34نفر)
کشاورزي و دامداري و محل اصلي کسب درآمد بقیة آنها
( 33نفر) دامداري بود .تقریباً  49درصد افراد هدف این
پروژه بهصورت حرفهاي و تخصصي دامداري ميکردند و
بقیه عالوه بر دامداري به کشاورزي هم مشغول بودند و
کشاورزي شغل دوم آنان محسوب ميشد .سه نفر از
پاسخگویان بيسواد بودند و از میان بقیة دامداران ،هفت
نفر تحصیالت ابتدایي ،پنج نفر راهنمایي ،پنج نفر دیپلم،
یک نفر فوق دیپلم و دو نفر لیسانس داشتند .سطح
تحصیالت دامداراني که در استان فارس براي مشارکت در
طرح انتخاب شده بودند ،در مقایسه با استان مرکزي باالتر
بود .میانگین سابقة دامداري پاسخگویان حدود  49سال
بود .سه نفر از پاسخگویان با هیچ کدام از تشکلهاي محلي
همکاري نداشتند .از میان کساني که با تشکلهاي محلي
همکاري داشتند ،پنج نفر فقط با شوراي اسالمي روستا ،دو
نفر فقط با تعاوني تولید ،هفت نفر فقط با پایگاه بسیج35 ،
نفر با تعاوني تولید و هیئتهاي مذهبي همکاري داشتند و
یک نفر با شوراي اسالمي روستا ،تعاوني تولید ،تعاوني
مصرف روستایي ،پایگاه بسیج و هیئتهاي مذهبي همکاري
داشت .تمامي پاسخگویان کارشناسان ادارة جهاد کشاورزي
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را مرجع اصلي کسب اطالعات دربارة همزمانسازي فحلي
گوسفند معرفي کردند.
نسبت قوچ به میش در دامداريهاي پاسخگویان از
 3به  4تا  3به  49متغیر بود که به طور متوسط به ازاي
هر قوچ  44میش در نظر گرفته شده بود .بیش از 49
درصد دامهاي دامداران طرح در استان مرکزي از نژاد
فراهاني بود که نژاد غالب استان مرکزي است .دامهاي
بیشتر دامداران استان فارس ( 99/99درصد) از نژاد
کبودة شیراز بود که نژاد غالب این استان است.
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سنجیده شد .یافتههاي تحقیق نشان داد که گویة
«تغذیة مطلوب از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت
همزمانسازي و افزایش برهدهي است ».باالترین رتبه را
به خود اختصاص داد .همچنین گویة «زایش همزمان
میشها ،دامدار را به زحمت و دشواري مياندازد» در
پایینترین رتبه قرار گرفت .میانگین کل نگرش معرفتي
پاسخگویان  5/33به دست آمد که بیانگر این است که
دامداران به همزمانسازي فحلي نگرش معرفتي مطلوبي
داشتند و دانش ایشان دربارة مزیتهاي این فناوري در
حد خوب بود (جدول .)4

دانش فنی دامداران دربارة همزمانسازي فحلی

سطح دانش پاسخگویان دربارة همزمانسازي فحلي با
استفاده از یازده سؤال مورد سنجش قرار گرفت (جدول.)3
میانگین نمرة دانش دامداران  9/95از ( 33انحراف
معیار= )4/14بود که بیانگر دانش متوسط پاسخگویان
دربارة موضوع است .میانگین نمرة دانش دامداران استان
فارس ( )8/38بیشتر از میانگین نمرة دانش دامداران استان
مرکزي ( )3/39بود .بیشتر پاسخگویان ( 49نفر)
ميدانستند که سیدر چند روز باید در بدن دام باقي بماند.
از طرف دیگر بیشتر پاسخگویان ( 49نفر) نميدانستند که
سیدر با چه روشي سبب افزایش برهزایي ميشود.
نگرش پاسخگویان دربارة همزمانسازي فحلی
نگرش معرفتی

نگرش معرفتي دامداران با استفاده از یازده گویه

نگرش عاطفی

بر اساس یافتههاي تحقیق ،میانگین کل نگرش عاطفي
پاسخگویان به همزمانسازي فحلي  5/33بود .به عبارت
دیگر ،دامداران مشارکتکرده در این تحقیق نگرش
عاطفي نسبتاً مطلوبي به این فناوري داشتند .گویة
«تمایل دارم در ارتباط با همزمانسازي آموزش ببینم»
با میانگین  5/13در باالترین رتبه قرار داشت و این
بیانگر ناآشنایي با مباحث فني همزمانسازي فحلي
است .گویة «پیگیريهاي من براي افزایش برهزایي در
گله نتیجة دلخواهم را نداشته است» با میانگین 4/34
در پایینترین رتبه قرار گرفت که ميتواند به علت
پایینبودن دانش فني دامدار یا احتماالً رعایتنکردن
برخي شروط توصیهشده توسط پیمانکار یا سازمان جهاد
کشاورزي از سوي دامدار باشد (جدول .)3

جدول  .3سؤالهاي سنجش دانش و تعداد پاسخهاي صحیح و غلط
*

سؤال
سیدر چند روز باید در بدن دام باقي ماند؟
نام مادهاي که از سیدر آزاد ميشود ،چیست؟
چند روز پس از سیدربرداري قوچاندازي یا تلقیح انجام ميشود؟
سیدر با چه روشي سبب افزایش برهزایي ميشود؟
همزمانسازي به چه منظوري انجام ميشود؟
فصل جفتگیري در منطقه چه ایامي است؟
همزمانسازي با کدامیک از روشهاي زیر انجام ميشود؟
روش اسفنجگذاري به چه شکلي انجام ميشود؟
همزمانسازي سبب کدامیک از موارد زیر ميشود؟
همزمانسازي چه فرصتهایي براي دامدار فراهم ميکند؟
از اسفنج در کدامیک از موارد زیر نباید استفاده کرد؟
* میانگین نمرة دانش=3/39؛ انحراف معیار=4/34؛ حداقل=3؛ حداکثر=1
** میانگین نمرة دانش=8/38؛ انحراف معیار=4/53؛ حداقل=9؛ حداکثر=33
*** میانگین نمرة دانش=9/95؛ انحراف معیار=4/14؛ حداقل=3؛ حداکثر=33

مرکزي ()n=11
غلط
صحیح
3
8
39
3
9
4
39
3
5
1
5
1
33
9
1
5
1
5
4
9
39
3

**

فارس ()n=12
غلط
صحیح
9
34
5
8
3
33
39
4
9
34
3
33
5
8
8
5
3
33
3
33
4
1

***

کل ()n=23
غلط
صحیح
3
49
35
3
1
39
49
3
5
33
4
38
34
8
34
8
8
34
9
31
34
8
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جدول  .4نگرش معرفتي دامداران به همزمانسازي فحلي ()n=23
گویه
تغذیة مطلوب از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت همزمانسازي و افزایش برهدهي است.
همزمانسازي قوچها در فصل جفتگیري ،برهزایي را در گله افزایش ميدهد.
دوقلوزایي میشها در گله براي دامدار مطلوب است.
چندقلوزایي در گله به نفع دامدار است.
با برنامههاي همزمانسازي فحلي میشها آشنایي دارم.
همزمانسازي فحلي موجب شناسایي دامهاي نابارور ميشود.
همزمانسازي موجب کاهش دامهاي قصر ميشود.
همزمانسازي مدیریت گله را تسهیل ميکند.
روش همزمانسازي فحلي باعث افزایش درآمد دامدار ميشود.
روش سنتي اثر دام نر در گله براي همزمانسازي میشها کافي است*.
زایش همزمان میشها ،دامدار را به زحمت و دشواري مياندازد*.
مجموع

میانگین
5/43
5/94
5/48
5/59
5/93
3/13
5/31
5/33
5/95
3/34
3/93
5/33

انحراف معیار
9/55
9/15
9/18
9/11
9/13
9/11
9/88
9/33
3/31
3/33
3/44

ضریب تغییرات
9/931
9/399
9/319
9/314
9/318
9/493
9/433
9/431
9/333
9/599
9/534

رتبه
3
4
3
5
4
9
1
8
3
39
33

* نمرهدهي معکوس؛ مقیاس :کامالً مخالفم= 3تا کامالً موافقم=.4

جدول  .3نگرش عاطفي دامداران به همزمانسازي فحلي ()n=23
گویه
تمایل دارم در ارتباط با همزمانسازي آموزش ببینم.
به دلیل باالبودن هزینههاي همزمانسازي تمایلي به انجام آن ندارم*.
به دستکاري در روند جفتگیري دامها اعتقادي ندارم ،بهتر است طبیعي انجام شود*.
همزمانسازي را به سایر دامداران توصیه ميکنم.
پیگیريهاي من براي افزایش برهزایي در گله نتیجة دلخواهم را نداشته است*.
مجموع

میانگین
5/13
5/38
5/39
5/43
4/34
5/33

انحراف معیار
9/54
9/81
9/85
3/4
3/35

ضریب تغییرات
9/934
9/318
9/334
9/484
9/544

رتبه
3
4
3
5
4

* نمرهدهي معکوس؛ مقیاس :کامالً مخالفم= 3تا کامالً موافقم=.4

نگرش کاربردي

از میان گویههاي مربوط به نگرش کاربردي پاسخگویان،
گویة «براي تصمیمگیري در ارتباط با همزمانسازي فحلي
با کارشناسان مشورت ميکنم» با میانگین  5/93در
باالترین رتبه قرار گرفت .از این نگرش کاربردي ميتوان
استنباط کرد که دامداران مورد مطالعه به بدنة کارشناسي
پیمانکار یا سازمان جهاد کشاورزي اعتماد الزم را دارند .از
طرف دیگر ،گویة «بخشي از درآمد خود را صرف اجراي
روشهاي بهروز همزمانسازي خواهم کرد» با میانگین

 4/13در پایینترین رتبه جاي گرفت .سنتيبودن دامداران
خردهمالک و کمبودن درآمد دامدار ميتواند از علتهاي
اصلي تمایلنداشتن به هزینه در زمینة فناوري باشد.
میانگین کل نگرش کاربردي دامداران  3/54به دست آمد
که بیانگر نگرش کاربردي نسبتاً مطلوب ایشان به
همزمانسازي فحلي است .اگرچه براي رسیدن به نگرش
مطلوب باید اقدامات بیشتري توسط مسئوالن مربوطه
صورت گیرد تا دامداران براي اقدام عملي دربارة
همزمانسازي فحلي تمایل بیشتري بیابند.

جدول  .5نگرش کاربردي دامداران به همزمانسازي فحلي ()n=23
گویه
براي تصمیمگیري در مورد همزمانسازي فحلي با کارشناسان مشورت ميکنم.
دامدار هر آنچه براي افزایش برهزایي در گله نیاز باشد انجام ميدهد.
تا به حال به دوقلوزایي توجهي نداشتهام (به دلیل مشغلة زیاد) *
بخشي از درآمد خود را صرف اجراي روشهاي بهروز همزمانسازي خواهم کرد.
مجموع
* نمرهدهي معکوس؛ مقیاس :کامالً مخالفم= 3تا کامالً موافقم=.4

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

5/93
3/43
3/99
4/13

9/43
3/49
3/34
3/33

9/339
9/339
9/553
9/519

3
4
3
5

3/54
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همزمانسازي فحلي به دست آورده بودند .یافتهها همچنین
نشان داد که هرچه تحصیالت دامداران بیشتر باشد ،نگرش
عاطفي ایشان به همزمانسازي فحلي مطلوبتر است .همان
طور که انتظار ميرود ،نگرش معرفتي و نگرش عاطفي
پاسخگویان نیز ارتباط مثبت و معناداري در سطح  3درصد
داشتند .یافتههاي تحقیق حاضر بیانگر این بود که بین سن
و تحصیالت افراد رابطة منفي و معناداري در سطح 3
درصد وجود داشت ،یعني هرچه افراد سن بیشتري داشتند،
تحصیالت آنها کمتر بود .سایر متغیرها همبستگي
معناداري با یکدیگر نداشتند.

همبستگی بين متغيرهاي تحقيق

یافتههاي تحقیق (جدول  )4بیانگر ارتباط مثبت و معنادار
در سطح  3درصد بین دانش فني دامداران با نگرش
معرفتي و نگرش عاطفي آنها دربارة همزمانسازي فحلي
است .به عبارت دیگر هر چه دانش فني دامداران دربارة
همزمانسازي فحلي بیشتر باشد ،نگرش معرفتي و نگرش
عاطفي آنان به این فناوري مطلوبتر است .بین سطح
تحصیالت و دانش فني دامداران نیز ارتباط مثبت و
معناداري در سطح  4درصد به دست آمد ،یعني افرادي که
سطح تحصیالت باالتري داشتند ،دانش فني بیشتري دربارة

جدول  .4همبستگي اسپیرمن بین متغیرهاي تحقیق
دانش فني
دانش فني
نگرش معرفتي
نگرش عاطفي
نگرش کاربردي
سن
تحصیالت

3

نگرش معرفتي
**

نگرش عاطفي

9/935
3

**

9/438
**9/993
3

نگرش کاربردي
-9/958
9/913
-9/499
3

سن
-9/339
-9/499
-9/393
-9/931
3

تحصیالت
*

9/493
9/355
*9/493
9/339
**-9/444
3

* معنادار در سطح  4درصد؛ ** معنادار در سطح  3درصد

یافتههاي مصاحبه با مجریان

عوامل مؤثر بر اثربخشي طرح در ارتقاي دانش و بهبود
نگرش دامداران از دیدگاه مجریان در جدول  9ارائه
شدهاند .در ادامه هر کدام از عوامل به اختصار توضیح
داده ميشوند.
 .3مشکالت مربوط به برنامة طرح :مشکالت مربوط به
برنامة طرح بیشترین تعداد پاسخها ( 39تکرار) را به
خود اختصاص داد .فاصلة زماني کوتاه بین ابالغ
بودجههاي طرح و مدت زمان در دسترس براي
اجراي طرح از جمله مشکالت طرح بود .بر اساس
دیدگاه مجریان ،نبود ابالغ بهموقع طرح و تالش
برگزارکنندگان براي استفاده از بودجة تخصیص
دادهشده به طرح باعث شد که دقت کافي در
قسمتهاي مختلف اجراي طرح و بهخصوص انتخاب
دامداران صورت نگیرد که پیامدهاي منفي مختلفي
به همراه داشت .از دیگر مشکالت مربوط به برنامة
طرح ،ضعف در طراحي برنامه بهخصوص از بعد
آموزشي و ترویجي بود که باعث شد طرح اثربخشي

الزم را از لحاظ ارتقاي دانش و بهبود نگرش
دامداران به همزمانسازي فحلي نداشته باشد.
 .4ضعف در همکاري بین سازماني :نبود همکاري و
هماهنگي الزم بین سازماني بهخصوص بین بخش
اجرا و واحدهاي ترویجي در برنامههاي توسعة بخش
دام باعث شد که اجراي طرح به خصوص در انتخاب
دامداران هدف طرح با مشکالت بسیاري همراه باشد.
پاسخگویان گزارش کردند که مباحث آموزشي در
هیچکدام از مراحل قبل از اجراي طرح ،هنگام اجرا و
بعد از آن بهخوبي صورت نگرفت.
 .3خصوصیات نامطلوب دامداران هدف :ویژگيهاي
نامطلوب دامدار نیز تعداد درخور توجهي از پاسخها
( 3تکرار) را به خود اختصاص داد .برگزارکنندگان
طرح اعتقاد داشتند که اگرچه براي انتخاب دامداران
هدف تالش شایان توجهي صورت گرفت ،اما
دامداران طرح از خصوصیات مطلوبي برخوردار
نبودند .از جمله مهمترین مشکالت مربوط به
خصوصیات دامداران عبارت بودند از :باالبودن سن و
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سنتيبودن دامداريها ،کمبودن تعداد دام تحت تملک
دامداران ،سطح تحصیالت پایین ،نبود آرامش روحي و
فکري در دامداران و به عبارت دیگر آمادگينداشتن
دامداران براي فراگیري و بهکارگیري آموختهها .در این
میان باالبودن سن دامدار و نپذیرفتن توصیههاي طرح
بیش از سایر موارد توسط مجریان گزارش شد.
 .5اجرانشدن دقیق و کامل توصیهها توسط برخي
دامداران :برخي توصیهها از جمله افزایش تعداد
قوچها در هنگام برداشتن سیدر و تغذیة مطلوب
دامها ،اهمیت زیادي در موفقیت طرح داشتند ،اما
تعداد شایان توجهي از دامداران به این امر توجه

کافي نداشتند .این مشکل ميتواند به دلیل
ویژگيهاي شخصیتي خود دامداران هدف یا نبود
سازوکارهاي مناسب نظارت و کنترل در طرح باشد.
 .4پیگیرينکردن طرح از جمله مشکالت دیگر بود .بعد
از اجرا ،برگزارکنندگان به دالیل مختلف از جمله
مشغلة کاري و پرداختن به سایر امور اداري ،معموالً
از دامداران خبري نميگیرند .پیگیري نکردن
بهخصوص در مواقعي که دامدار براي ادامة اجراي
طرح نیازمند مشاورة فني باشد ،معموالً دامداران را
براي بهکارگیري فناوري بعد از اجراي طرح با
مشکالت بسیاري روبهرو ميسازد.

جدول  .9موانع اثربخشي طرح از دیدگاه مجریان ()n=5
گویه (تکرار)

موضوع محوري (تکرار)

زمانبربودن فرایند ابالغ و اختصاص بودجه ()3؛ فاصلة زماني کوتاه بین ابالغ و اجراي
طرح ()3؛ جدينگرفتن ابعاد آموزشي و ترویجي طرح ()4؛ عدم انگیزش مجریان ()4؛
نبود سازوکار مناسب نظارت و ارزشیابي طرح ()4
باالبودن سن دامدار و نپذیرفتن توصیههاي طرح ()5؛ کمبودن تعداد دام دامدار ()4؛
سطح تحصیالت پایین ()4؛ آرامش فکري نداشتن دامدار به دلیل نوسانهاي بازار ()3
ناهماهنگي اجرا و ترویج ()4؛ ضعف ارتباطي مجریان ()3
تغذیة نامناسب دامها()4؛ افزایشندادن قوچها در زمان سیدربرداري()3
پیگیرينشدن توصیههاي پیشنهادي بعد از اتمام طرح ()4؛ پیگیرينشدن نتایج
بهکارگیري توصیهها توسط مجریان ()3؛ بيتوجهي به مشکالت مربوط به ادامة اجراي
طرح توسط دامدار ()3

مشکالت مربوط به برنامة طرح ()39

نتيجهگيري و پيشنهادها

نتایج تحقیق نشان داد که دانش فني دامداران دربارة
همزمانسازي فحلي در حد متوسط بود .اگرچه بیشتر
دامداران اطالعات خوبي از طریق تجربي و طي اجراي
طرح کسب کرده بودند ،اما اطالعات کلي ایشان دربارة
این فناوري باید ارتقا یابد .یافتههاي تحقیق نشان داد که
ارتباط مثبت و معناداري بین تحصیالت پاسخگویان و
نمرة دانش فني آنها در همزمانسازي فحلي وجود
دارد .این یافته با نتایج تحقیقات  )2008( Jannat et al.و
 )2002( Haji Mirrahimiتطابق دارد .در استان فارس
دامداراني که براي طرح انتخاب شده بودند از سطح سواد
باالتري در مقایسه با دامداران هدف در استان مرکزي
برخوردار بودند .همچنین میانگین دانش دامداران استان
فارس از دامداران استان مرکزي بیشتر بود .در صورت
آموزش صحیح دامداران ،ميتوان انتظار داشت که نمرة

خصوصیات نامطلوب دامداران هدف ()3
ضعف در همکاري بین سازماني ()3
اجرانشدن کامل توصیهها توسط دامدار ()3
پیگیرينشدن طرح توسط برگزارکنندگان ()5

دانش ایشان افزایش یابد .از طرفي با توجه به اینکه
یافتههاي تحقیق ارتباط مثبت و معناداري بین دانش
فني با نگرشهاي عاطفي و معرفتي نشان داد ،ميتوان
انتظار داشت که با افزایش دانش فني دامداران ،نگرش
آنها به فناوري بهبود یابد .ارتباط مثبت و معنادار بین
دانش و نگرش دامداران در تحقیق Padar Yamchi
( )2004نیز به دست آمده بود .بیشتر پاسخگویان به
سؤالهایي که به قسمت عملي مربوط بود و موارد مربوط
را مشاهده کرده بودند ،بهتر پاسخ ميدادند ،ولي معموالً
و بهخصوص کشاورزان کمسواد ،در پاسخ به سؤالهاي
بخش دوم (اطالعاتي که بهصورت شفاهي و بدون تکرار
و یادآوري به ایشان گفته شده بود) مشکل داشتند .از
علتهاي باالنبودن سطح دانش فني دامداران ،ميتوان
به برگزارنشدن دورههاي آموزشي متناسب با طرح یا
توجیهنشدن دامداران دربارة اهمیت اطالعات منتقلشده

خدایيمطلق و همکاران :دانش و نگرش دامداران هدف طرح الگویي همزمانسازي فحلي ...

اشاره کرد .همانطور که مجریان در مصاحبه گزارش
کردند ،آموزش در هیچکدام از دورههاي قبل از اجراي
طرح ،هنگام اجرا و بعد از آن بهخوبي انجام نگرفت .از
طرف دیگر ،تأخیر در زمان ابالغ طرح به استانها و
شهرستانها و عقبافتادن موعد آغاز آن موجب شده بود
که برخي دامداران که براي مشارکت در طرح انتخاب
شده بودند ،آمادگي و ظرفیت الزم را براي پذیرش
نداشته باشند .همانطور که یافتههاي تحقیق حاضر
نشان داد ،نگرش کاربردي پاسخگویان در مقایسه با سایر
ابعاد نگرشي نمرة کمتري داشت؛ البته چنین نتیجهاي
قابل انتظار است زیرا نگرش کاربردي ،در مقایسه با سایر
ابعاد نگرش ،به قصد افراد براي انجام کار نزدیکتر است
و عوامل بسیاري در تصمیمگیري افراد براي انجام کار یا
استفاده از فناوري خاصي نقش دارند .پیشنهاد ميشود
برنامههاي آموزشي و توجیهي مرتبط با طرحهاي الگویي
به نحو صحیح برنامهریزي و بهطور جدي اجرا شود تا
ضمن ارتقاي دانش دامداران هدف ،نگرش آنها به
فناوري منتقلشده نیز بهبود یابد.
دربارة انتشار فناوري در روستاهاي هدف ،بیشتر
دامداران عنوان کردند که دامداران همسایه از آنها
دربارة همزمانسازي پرسیدهاند .در نتیجه در صورتي که
دامداران نتایج مثبت بهکارگیري فناوري را در محل خود
ببینند ،این قابلیت وجود دارد که استفاده از آن بهسرعت
در میان دامداران روستاهاي هدف توسعه یابد .یکي از
دامداران هدف طرح در استان مرکزي عالوه بر اینکه
مهارت الزم و کافي در همزمانسازي فحلي را داشت
بهعنوان نیروي آموزشدهنده در منطقه مطرح بود ،به
گونهاي که با یکي از پیمانکاران این طرح در سال 3339
طرف قرارداد شده بود .از خصوصیات این دامدار ميتوان
به نمونه معرفيشدن او در سطح کشور ،ارتباط با
گروههاي دانشگاهي دامپزشکي و علوم دامي و تسلط بر
دانش همزمانسازي و تلقیح مصنوعي ،اشاره کرد .او با
مراکز خرید اسپرم داخل کشور به طور کامل آشنایي
داشت و همچنین با ارتباطات بینالمللي خویش در
واردات اسپرم نیز فعال بود .حوزة اثرگذاري این دامدار تا
شعاع  399کیلومتري محل فعالیتش بود .این یافته،
ارتباط مثبت و معنادار تحصیالت و دانش فني و نیز
نتیجة دیگر تحقیق مبني بر باالتربودن سواد و به تبع آن
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نمرة دانش دامداران هدف در استان فارس ،به همراه
گزارش مصاحبهشوندگان از انتخاب نامناسب برخي
دامداران به عنوان یکي از مشکالت اساسي طرح ،به
اهمیت انتخاب صحیح بهرهبرداران هدف طرح اشاره
ميکند .براي مثال کمبودن تعداد دام از جمله مشکالت
مربوط به برخي دامداران انتخابشده براي مشارکت در
طرح بود .این در حالي است که یافتههاي
 )2006( Asadolahpourنیز نشان داده است که
دامداراني که دام بیشتري دارند ،معموالً عالقة بیشتري
براي مشارکت در طرحهاي آموزشي دارند .از جمله دیگر
مشکالت مهم مرتبط با دامدار که مصاحبهشوندگان
مطرح کردند ،سطح تحصیالت پایین ،باالبودن سن و
نپذیرفتن توصیههاي طرح بود .تحقیق Zamani-
 Miandashtiو  )2012( Malek Mohammadiنیز نشان
داد که بین سن کشاورز و تغییر در رفتار او رابطة
معنادار منفي وجود دارد .معموالً افراد جوان قدرت
خطرپذیري بیشتري در مقایسه با افراد مسن دارند.
تحقیقات پیشین مانند (،)Movahedi & Chizari, 2005
خصوصیاتي از قبیل سواد ،نوآوري ،صداقت و عالقه به
مشارکت در طرح را ،ویژگيهاي بهرهبرداران مناسب
براي مشارکت در این گونه طرحها معرفي کردهاند.
بنابراین پیشنهاد ميشود براي طرحهاي الگویي و
ترویجي ،دامداراني انتخاب شوند که از سطح سواد باالتر
و سن کمتر برخوردارند و به واسطة میل به پیشرفت
بیشتر ،تمایل بیشتري براي استفاده از توصیهها و
یافتههاي جدید علمي دارند .تعداد دام بیشتر هم
ميتواند به نوعي بیانگر میل به پیشرفت بیشتر و انگیزة
حرفهاي قويتر دامدار باشد و براي انتخاب دامدار مد
نظر قرار گیرد .در هر حال باید توجه کرد که این انتخاب
باعث سوگیري طرحها و فناوريها فقط به نفع دامداران
برخوردار نشود و دامداران فقیر و کمبرخوردار فراموش
نشوند .نظام تولید و انتقال فناوري باید به نحوي طراحي
شود که همة دامداران از نتایج آن بهرهمند شوند.
نتایج این تحقیق همچنین یافتههاي تحقیقات
)2012( Zamani-Miandashti & Malek Mohammadi
را در ارتباط با اینکه یکي از مشکالت اساسي طرحهاي
اجرایي وزارت جهاد کشاورزي و سازمانها و مؤسسات
تابعة آن ،نبود برنامة خاصي براي پیگیري و ادامة
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بهکارگیري فناوري است ،تأیید کرد.
) (2004نیز در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند
که مهمترین مشکل نظام تولید ،انتقال و کاربرد فناوري
کشاورزي از دیدگاه خبرگان ترویج عامل برنامهریزي
است که شامل متغیرهایي از جمله نبود پشتیباني فني
از نظام و ضعف منابع مالي است .دامداران و همچنین
مجریان مصاحبهشده در این تحقیق بیان کردند که
معموالً بعد از اجراي طرحها به دالیل مختلف معموالً
بهرهبردار به حال خود رها ميشود و سازوکار صحیحي
براي شناسایي این وجود ندارد که کدام بهرهبرداران به
استفاده از فناوريها ادامه دادهاند و اگر ادامه ندادهاند،
مشکالت آنها چه بوده است .پیشنهاد ميشود براي
تکمیل فرایند انتقال فناوري ،سیستم مناسبي براي
نظارت و ارزشیابي طرح طراحي شود که آثار و پیامدهاي
طرح را نیز مورد توجه قرار دهد و بعد از اجراي طرح
براي ذينفعان مختلف بازخوردهایي فراهم کند.
یافتههاي  )2010( Muller-Praefcke et al.نشان داد که
مشکالت نظارت و ارزشیابي پروژههاي کشاورزي شامل
طراحي ضعیف یا عدم اجراي صحیح و جدي
سیستمهاي نظارت و ارزشیابي ،فقدان شاخصهاي
واضح نظارت و نبود حس مالکیت و مشارکت ذينفعان
مختلف در فرایند نظارت و ارزشیابي ميشود .مهمترین
پیشنهادهاي آنها براي نظارت و ارزشیابي مطلوب
پروژههاي کشاورزي عبارت بودند از :توجه به نظارت و
ارزشیابي بهعنوان یکي از اجزاي اصلي مدیریت پروژه،
مشارکت تمامي ذينفعان در فرایند نظارت و ارزشیابي،
تعیین شاخصهاي مناسب ارزیابي عملکرد و نظارت،
استفاده از فنون و منابع مختلف براي جمعآوري
اطالعات ،سیستم مناسب ارتباطات ،تبادل اطالعات و
ارائة بازخورد ،ظرفیتسازي در ذينفعان جهت نظارت و
Asadi et al.

ارزشیابي ،مشارکتدادن یک مؤسسه یا شخص شایستة
مستقل در فرایند ارزشیابي .همچنین پیشنهاد ميشود
تا با کاهش زمان فرایند اداري تصویب و ابالغ طرحها و
اختصاص بهموقع بودجه به اجراي صحیحتر طرحها
کمک شود .تأخیر در ابالغ طرح و اختصاص بودجه
همچنین ميتواند به کاهش سطح انگیزة مجریان و تعهد
ایشان به فرایند و نتایج طرح منجر شود.
همانند هر تحقیق دیگر ،این تحقیق نیز
محدودیتهایي داشت .از جمله محدودیتهاي تحقیق
حاضر ،کمبودن تعداد دامداران هدف طرح ،پراکندگي
جغرافیایي پاسخگویان و مشکالت دسترسي به ایشان
بود .همچنین ماهیت توصیفي داشتن تحقیق حاضر،
مانع از آن شد تا روابط علي میان متغیرها بررسي گردد؛
البته روابط غیرعلي میان متغیرها با استفاده از
همبستگي اسپیرمن بررسي شد که نتایج آن نیز با توجه
به کمبودن تعداد پاسخگویان ،باید با احتیاط تحلیل
شود .در این تحقیق  43نفر از دامداران هدف طرح
همزمانسازي در استانهاي مرکزي و فارس بررسي
شدند .با توجه به شرایط خاص مجریان و دامداران در
اجراي این طرح در این استانها ،امکان تعمیم یافتههاي
تحقیق به دامداران هدف در سایر استانهاي کشور
محدود است .در هر حال ،ابزار مورد استفاده در این
تحقیق ميتواند توسط سایر محققان یا عملگران براي
بررسي آثار طرح در سایر استانهاي کشور استفاده شود.
در تحقیقات آتي ميتوان با استفاده از روشهاي دیگر و
تحقیق و بررسي تعداد بیشتري از دامداران هدف ،به
بررسي رابطة علي میان متغیرهاي تحقیق پرداخت .با
توجه به اهمیت ارزشیابي بلندمدت این گونه طرحها،
تحقیقات آینده ميتوانند این نتایج و آثار بلندمدت را نیز
مورد توجه قرار دهند.
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