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چکیده
 مطالعـه ی حاضـر بـه بررسـی نیازهـای آموزشـی کشـاورزان چغنـدرکار اسـتان بـا اسـتفاده از مـدل بوریـچ و تحلیـل 
کوادرانـت پرداختـه اسـت. ایـن پژوهـش از نظـر ماهیـت از نـوع پژوهش هـاي کمـی، از نظـر هـدف از نـوع پژوهش هـاي 
کاربـردي و از لحـاظ گـردآوري داده هـا از نـوع تحقیـق پیمایشـی محسـوب می شـود. جامعـه ي آمـاري ایـن مطالعـه را 
کشـاورزان چغنـدرکار اسـتان کرمانشـاه )N=4745( و کارشناسـان مراکـز جهـاد کشـاورزی این اسـتان )N=480( تشـکیل 
دادنـد. نمونه گیـري از کشـاورزان و کارشناسـان بـه ترتیـب بـا اسـتفاده از نمونه گیـری در دسـترس وخوشـه ای  به شـیوه 
انتسـاب متناسـب انجـام پذیرفـت. بـا بهره گیری از جـدول بارتلت و همـکاران، 254 تن از کشـاورزان چغنـدرکار و176 تن 
ازکارشناسـان بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند. ابـزار گـردآوري داد ه هـا، پرسشـنامه اي مبتنـی بر مـدل بوریچ بـود. روایی 
ظاهـري و محتوایـی پرسشـنامه به وسـیله ي پانل متخصصین، بررسـی شـد. بـراي تعیین پایایـی از ضریب آلفـاي کرونباخ 
اسـتفاده شـد.  نتایـج نشـان داد بـر اسـاس مـدل بوریـچ از نـگاه چغنـدرکاران دو موضـوع شناسـایي، تشـخیص و کنتـرل 
بیماری هـای رایزوتونیـا و رایزومانیـا بـه عنـوان نیـاز آموزشـی شـناخته می شـوند. باتوجه بـه تحلیـل کوادرانـت، از دیدگاه 
کشـاورزان چغنـدکار و کارشناسـان پهنـه تمامـی 29 موضـوع آموزشـی، به عنوان نیاز آموزشـی شـناخته شـدند. تطبیق و 
مقایسـة نتایـج حاصـل از دو مدل نشـان داد دو نیاز آموزشـی شـامل شناسـایي، تشـخیص وکنتـرل بیماری هـای رایزوتونیا 
و رایزومانیـا در ربـع یـک مـدل کوادرانـت بـر دو  اولویـت اول در مـدل نیازسـنجی بوریچ از دید کشـاورزان منطبـق بود. با 
توجـه بـه ناهمسـانی نسـبی نتایج حاصـل از دو مـدل، می توان نتیجـه گرفت بین کارشناسـان پهنـه و کشـاورزان در مورد 

اولویت هـای آموزشـی اختـالف نظر  مشـهود وجـود دارد. 
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مقدمه
در  کلیـدی  عامـل  یـک  آمـوزش  در  سـرمایه گذاری   
تأمیـن سـرمایه  اسـت.  اقتصـادی  توسـعه  و  فرآینـد رشـد 
انسـانی مسـتلزم انجام فعالیت های آموزشـی اسـت. سـرمایه 
گذاری آموزشـی از یکسـو قابلیت های نیروی انسانی را ارتقاء 
می بخشـد و از سـوی دیگر، نیروی کار را برای اسـتفاده بهتر 
از فنـاوری جدیـد تولیـد مهیـا می سـازد و به ایـن ترتیب راه 
رشـد و توسـعه ی اقتصـادی را برای کشـورها همـوار می کند 
اقتصادسـنجی،  مطالعـات  همـکاران،1393(.  و  )هوشـمند 
شـواهد محکمـی بـر ایـن مدعـا فراهـم کرده انـد که رشـد و 
توسـعه اقتصـادی کشـورها بـه میـزان قابـل توجهی از رشـد 
و توسـعه آموزشـی تأثیـر می پذیـرد. در چنیـن شـرایطی، 
کشـورهایی کـه بـه اهمیـت آمـوزش و نقـش آن در اقتصـاد 
آینـده پـی برده انـد و همزمـان دغدغـه توسـعه یافتگـی نیـز 
دارنـد، کیفیت بخشـی به نظـام آموزش را محور رسـالت های 
بنیادیـن و اولویت هـای خـود می دانند و سـهم قابـل توجهی 
از تولیـد ناخالـص ملـی را صـرف نظـام آموزشـی می نمایند. 
توسـعه ی کشـاورزی نیـز از ایـن امـر مسـتثنی نیسـت و در 
رونـد توسـعه ی آن بویـژه بـا رویکـرد پایـداری می بایسـت 
پیـش از هـر چیـز بـر منابـع انسـانی و توسـعه ی آن متمرکز 
شـد، اساسـاً در دیدگاه هـای جدیـد، تأکیـد بر توسـعه منابع 
انسـانی درکشـورهای در حـال توسـعه یـک اصـل محسـوب 
می شـود )نـادری و افشـارزاده ، 1400(.در سـند چشـم انداز 
جمهوري اسـالمي ایـران نیز در افق 1404 هجري شمسـي، 
مناطـق  در  بویـژه  محرومیت هـا  رفـع  و  سـرزمین  آمایـش 
روسـتایي کشـور بـه عنـوان رسـالت آمایش سـرزمین مطرح 
شـده اسـت؛ همچنیـن در بنـد "و" مـواد 21 و 194 قانـون 
برنامـه پنج سـاله پنجم توسـعه جمهـوري اسـالمي ایران نیز 
بـر توسـعه آموزش هـاي مهارتـي روسـتائیان و آموزش هـاي 
فنـي و حرفـه اي مسـتمر ایشـان تأکید شـده اسـت. بـه طور 
کلـی می تـوان گفـت آمـوزش و ارتقــاء مهـارت روسـتاییان 
از عوامـل اساسـي و مهـم در تقویـت و پایــداري توســعه 

کشاورزی-روســتایي محسـوب می شـود )همـان منبـع(.

با عنایت به اینکه مناطق روسـتایی کشـور کشاورزی محور 
بـه شـمار می آینـد، مسـلماً کارایـی و اثربخشـی و مجموعـاً 
بهـره وری برنامه هـای آمـوزش کشـاورزی در ایـن مناطـق در 
گـرو برنامه ریـزی آموزشـی دقیـق از جملـه تعییـن نیازهـای 
آموزشـی مهارتـی بهره بـرداران اسـت، چـرا که آمـوزش بدون 
توجـه بـه نیازهـای بهره بـرداران سـبب کاهـش ثمربخشـی 
برنامه هـا، هـدر رفتـن سـرمایه و انـرژی و بی رغبتـی آنـان 
بـرای شـرکت در فعالیت هـای آموزشـی می شـود )اربعیـن و 
زرافشـانی،1390(. از ایـن رو مطالعـه ی حاضر بـر آن بود که 
با بررسـی نیازهای آموزشـی مهارتی محسـوس و نامحسوس 
چغنـدرکاران اسـتان کرمانشـاه در زمینـه کاشـت، داشـت 
و برداشـت محصـول بـا اسـتفاده از مـدل بوریـچ و تحلیـل 
کوادرانت در راسـتای توسـعه ی انسـانی بخش کشـاورزی به 
مثابـه اساسـی ترین سـرمایه ی ایـن بخـش گام بـردارد، چـرا 
کـه نیازسـنجی آموزشـی این گـروه ازکشـاورزان ایـن امکان 
را فراهـم مـی آورد کـه بـا شناسـایی نیازهـای مهـم، مبنایی 
برای تعیین اهداف و بسـتر مناسـبی برای سـازماندهی سـایر 
عناصـر مهم، حول نیازهای اولویت یافته فراهم شـود، اساسـاً 
قبـل از اینکـه آمـوزش واقعـي اتفـاق بیفتـد، آموزشـگر باید 
ایـن موضـوع را مشـخص کنـد کـه چـه کسـي، چـه چیزي، 
چـه وقتـي، چـه جایـي، چـرا و چگونـه بایـد آمـوزش دهـد 
)عباسـزادگان و ترکـزاده، 1388(. ایـن امـر زمانـی ضـرورت 
بیشـتری می یابـد که بـه هزینه های سرسـام آور کشـاورزان و 
بویـژه کشـاورزان چغندرکار توجه شـود. در چنین شـرایطی 
ایـن قشـر لزومـاً می بایسـت بـراي شـرکت در جریـان نویـن 
تولیـد، تخصـص و مهـارت الزم را داشـته باشـند. واقعیـت 
تلـخ آنکـه برخـی مطالعـات نظیر بررسـی نـادری و همکاران 
)1380(،گویـای آن اسـت کـه اگرچه توسـعه ی آموزش های 
مهارتـی و فنـی و حرفـه ای مـورد توجـه سیاسـت گذاران و 
برنامه ریـزان آموزشـی کشـور بـوده اسـت، ولـی اجرا نشـدن 
نیازسـنجی یا ارزشیابی های مسـتمر منجر به ایجاد پدیده ای 
شـده اسـت کـه می تـوان آن را توسـعه نامـوزون، نامیـد. در 
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اسـتان کرمانشـاه نیـز مسـائل و چالش هـای عدیـده مبتـال 
بـه سـازمان جهـاد کشـاورزی، نظیـر کمبـود خودرو،کمبـود 
اعتبـار و... ضـرورت تخصیـص منابـع موجـود را در جهـت 
بـه دسـت آوردن بهتریـن نتایـج گریزناپذیـر نموده اسـت، از 
ایـن رو در راسـتای تامیـن محتـوای آموزشـی مهارتـی مورد 
نیـاز چغنـدرکاران اسـتان، پژوهـش حاضـر تـالش نمـود به 
نیازسـنجی آموزش هـای مـورد نیاز این کشـاورزان بپـردازد، 
چـرا کـه بـر اسـاس مطالعات، شـکر به عنـوان یکـي از منابع 
تأمیـن انـرژي در سـبد کاالهاي اساسـي کشـور جـاي دارد. 
بـه نحـوی که مصـرف مسـتقیم و غیرمسـتقیم آن، حدود 8 
تا10درصـد نیـاز به انـرژي جمعیت ایـران را تأمیـن مي کند. 
برابـر گزارش هـا طـي دهه هاي گذشـته، افزایـش جمعیت از 
یک سـو و افزایش سـرانه مصرف شـکر از سـوی دیگر موجب 
شـد ه اسـت تا میزان مصرف سـالیانه شکر درکشـور از حدود 
570 هـزار تُـن در دهـه چهـل، بـه حدود2/4میلیـون تُن در 
ابتـدای دهـه نـود افزایش یابد. بـه نحوي که در سـال1392، 
با احتسـاب جمعیت کشـور، بالغ بر 79/6 میلیون نفر و سرانه 
مصـرف شـکر حدود 30 کیلوگـرم، مقدار نیاز به شـکر حدود 
2/4 میلیـون تُـن بـود )فتح اهلل طالقانـي و همـکاران،1394(. 
بـرای تامیـن چنیـن تقاضایی و به منظور جلوگیـری از اتالف 
سـرمایه های سـازمانی الزم اسـت هـم کشـاورزان چغندرکار 
آمـوزش ببیننـد و هـم آموزش گره گشـای مسـائل آنهـا و از 
اولویت هـای مـورد نیازشـان باشـد. از ایـن رو مطالعـه پیـش 
رو بـه بررسـی نیازهای آموزشـی این دسـته بهره بـرداران از 
نـگاه خـود آنان و کارشناسـان مرتبط با آنـان در مراکز جهاد 
کشـاورزی پرداخـت تـا هـر دو نیاز محسـوس و نامحسـوس 
آنـان را شناسـایی و اولویـت بنـدی نمایـد. چرا که از سـویی 
در طـرح آمایش سـرزمینی کشـور، اسـتان کرمانشـاه بعنوان 
منطقـه ای بـا اولویت کشـاورزی مطرح شـده اسـت و از دیگر 
سـو بـر مبنـای مطالعـات، چغنـدر جـزء محصوالت با پاسـخ 
قابـل مالحظـه بـه مدیریـت قلمـداد می شـود. بـه عنـوان 
مثال هایـی در ایـن زمینه می تـوان به گزارش سـیاهمرگویی 

)1389( اشـاره کـرد کـه یـادآوری می کنـد عملکـرد ریشـه 
و قنـد در چغندرقنـد بـه شـدت بـه وسـیله علف هـاي هـرز 
کاهـش می یابـد و چنانچـه اقدامات کنترلـی در این محصول 
انجام نشـود، وجود آلودگی شـدید در طی فصل رشـد، منجر 
بـه از بیـن رفتـن کل محصـول خواهـد شـد )سـیاهمرگویی 
)1389( بـه نقـل از نادعلی، 1999؛ شـهبازي، 1996؛ عالمه، 
مقایسـه  توجـه  قابـل  نکتـه   .)1984 فرحبخـش،  1993؛ 
میانگین عملکرد کشـاورزان اسـتان با کشـاورز نمونه کشـور 
در چغنـدره بهـاره مـی باشـد، در حالیکـه تولیـد در هکتـار 
کشـاورز نمونـه 1398 برابر بـا 139000 کیلوگـرم در هکتار 
بـا عیار 18/19 می باشـد میانگین عملکرد کشـاورزان اسـتان 
تقریبـا برابـر بـا 60000 کیلوگـرم در هکتـار گـزارش شـده 
اسـت )مؤسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی،1398(.توجه 
بـه اینکـه چغندرقنـد گیاهـي اسـت که بـا وجود سـازگاري 
بـا شـرایط آب و هوایـي گوناگـون میـزان تولیـد آن بسـتگي 
بـه چگونگـي انجـام عملیـات زراعـي دارد و هر چـه عملیات 
زراعـي در ایـن محصـول به موقـع و با کیفیت مطلـوب انجام 
گیـرد شـاهد محصول ریشـه و قند در هکتـار بهتري خواهیم 
بـود )نظـری گیـوی، 1391(. همچنیـن در نظر داشـتن این 
امـر کـه رتبـه کشـوری ایـن اسـتان در تولید چغنـدر چهارم 
بـوده و دو کارخانـه قنـد1 بـا مجمـوع 4745 کشـاورز طـرف 
پیمان در سـطح اسـتان مشـغول فعالیت می باشـند )سازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه، 1398( مساله نیازسنجی 
آموزشـی چغنـدرکاران را حائز اهمیت جدی نشـان می دهد. 
در زمینـه نیازهـای آموزشـی کشـاورزان، پژوهش هـای 
متعـددی در داخـل و خـارج از کشـور صورت پذیرفته اسـت 
امـا هیچکـدام از پژوهش هـای مذکـور بـه چغندر قنـد و نیاز 
هـای کشـاوزان چغنـدرکار نپرداختـه اسـت، یرخـی از ایـن 

مطالعـات به قـرار زیر اسـت:
دهگانـه ی  نیازهـای   )1390( زرافشـانی  و  اربعیـن 
گلخانـه داران سـبزی و صیفـی اسـتان کرمانشـاه را به ترتیب 

1- کارخانه های قند بیستون و اسالم آبادغرب
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دی  اکسـیدکربن،  تزریـق  می کننـد:  بیـان  چنیـن  اولویـت 
روش هـای مبارزه با بیماری، هوادهی، زمان مناسـب کاشـت، 
تنظیـم رطوبـت، شـناخت بیماری هـا، اسـتفاده از روش های 
کنتـرل و مبـارزه غیرشـیمیایی آفت هـا و بیماری هـا، کنترل 
ضایعـات و چگونگـی مصـرف کودهـا. براسـاس ایـن گزارش 
تحلیـل کودارنـت همخوانـی نیازهـای آموزشـی را از دیدگاه 

گلخانـه داران و کارشناسـان باغبانـی تأییـد نمـود. 
نتایـج بررسـی زرافشـانی و همـکاران )1390( بـا عنوان 
"نیازسـنجی آموزشـی زنان روسـتاي قمام شهرسـتان سنقر 
)بـر مبنـاي مـدل بوریـچ و تحلیـل کوادرانـت(" نشـان داد 
می باشـند  اولویـت  باالتریـن  داراي  نیازآموزشـی،   12 کـه 
کـه سـه اولویـت اول بـه ترتیـب شـامل اقتصـاد خانـه داري، 
آمـوزش تغذیـه ي کـودکان و مهارت هـاي طبـخ غذا بـود. در 
ایـن مطالعـه اسـتفاده از تطبیـق نتایـج دو مـدل کوادرانت و 
بوریـچ نشـان داد کـه اکثر نیازهاي آموزشـی از دیـدگاه زنان 

وکارشناسـان بـا یکدیگـر تطابـق دارد.
رضانـژاد و همـکاران )1395( نشـان دادنـد کـه باغداران 
مراغـه بیشـترین نیاز را بـه ترتیب در زمینه آشـنایی با روش 
صحیـح هـرس، تکنیک هـاي جدیـد آبیـاري باغـات و انـواع 
تسـهیالت و وام هـاي مرتبـط و نحـوه اخـذ آنهـا در ارتباط با 

آبیـاري باغـات دارند.
اصالنـی و همـکاران )1394( در بررسـی خـود بـا هـدف 
اولویـت بنـدی نیازهـای آموزشـی گلخانه داران در شهرسـتان 
نجـف آبـاد اصفهـان نشـان دادنـد کـه مهـم تریـن نیازهـای 
نویـن،  فنـاوری هــای  کاربــرد  گلخانــه داران  آموزشــی 
آشــنایی بــا گونــه ها و رقــم های مناســب و پربازده بذرها 
برای کشــت در گلخانــه، روش مبــارزه بـا آفــات گیاهـان 
گلخانــه ای و چگونگی کاهــش ضایعـات محصول بود. بنـابر 
نتایج، بیشـترین نیازهـای آموزشـی گلخانـه داران در مرحلـه 
داشـت گیاهـان شـامل روش مبـارزه بـا آفـات و بیمـاری ها، 
آشــنایی با سـم ها و کودهــای مـورد اسـتفاده در تولیدهای 

گلخانــه ای و مدیریت اســتفاده از آنهـا بود.

حمیـدی و یعقوبـی )1395( در بررسـی خـود بـا عنوان 
"نیازهای آموزشـی کشـاورزان شـهری از دیدگاه شـهروندان 
زنجان" شــیوه مبــارزه بـا آفــات و بیمـاری هـای گیاهـی، 
اصــول بهینـه کاشــت گیاهــان و اصــول بهینــه آبیـاری، 
شــیوه مبــارزه غیـرشــیمیایی و زیســتی )بیولوژیـک( بـا 
آفـات، اصــول بهینه عملیات سمپاشــی و آشــنایی با انواع 
ســموم و مـوارد کاربرد آنهـا بــه ترتیـب مهمترین نیازهای 
آموزشــی رتبـه یـک تـا شــش بـر پایــه ضریـب تغییـرات 

می باشـند. معرفی 
بـا  پژوهشـی  در   )1395( احمدی کیـش  و  احمدونـد 
عنـوان " نیازسـنجی آموزشـی پـرورش دهندگان قـزل آالی 
رنگین کمـان در شهرسـتان بویراحمد" نشـان دادند آشـنایی 
بـا بیماری هـای ماهیان و نشـانه های آن، غذادهی و آشـنایی 
بـا مـواد غذایـی و آگاهـی از شـرایط برداشـت از بارزتریـن 
آالی  قـزل  ماهـی  پرورش دهنـدگان  آموزشـی  نیازهـای 
رنگین کمـان بودنـد. افـزون بـر آن، کم تریـن نیـاز آموزشـی 
داده شـد.  نشـان  اسـتخر  نظافـت  و  نگهـداری  شـرایط  در 
نتیجـه تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی نیـز نشـان داد کـه چهار 
متغیـر نگـرش بـه آبزی پـروری، سـطح تحصیـالت، شـرکت 
در دوره های آموزشـی و مسـاحت اسـتخر، سـنجش احتمال 
بـرآورد مهـارت پـرورش دهنـدگان ماهـی قـزل آالی رنگیـن 

کمـان را تحـت تأثیـر قـرار داده انـد.
هیبت اهلل پـور )1396( در مطالعه ای با عنوان "نیاز سـنجی 
آموزشـی کشـاورزان بـه مسـائل مربـوط بـه علـوم خـاک و 
حیطه هـای  بررسـی  ضمـن  اهـواز"  شهرسـتان  در  زراعـت 
آمـوزش عمومـی زراعـی، خاکـی، آبـی، کـودی و تغذیـه ای 
گیاهـان لوکـس2 می نویسـد: با توجـه به نتایج کلی به دسـت 
آمده از نیازسـنجی آموزشـی کشـاورزان منطقه اهواز، تمامی 
موضوعـات مـورد بررسـی در حیطه ها به عنوان نیاز آموزشـی 
احسـاس و تعیین گردید. بنابراین الزم اسـت جهت دسـتیابی 

2- منظــور از لوکــس، اطالعاتــی اســت کــه علــم بــه آنهــا توســط زارع به طــور 
مســتقیم نقشــی در تولیــد کمــی و کیفــی محصــوالت نــدارد.
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به کشـاورزی پایدار، در برنامه ریزی توسـط مسـئوالن مربوطه 
بـا اولویت هـا تعییـن شـده مـورد توجه قـرار گیـرد. از طرفی 
دیگـر الزم اسـت بـا در نظـر گرفتـن مـواردی همچـون زمان 
مناسـب برگـزار کالس آموزشـی، هزینـه برگـزاری و اهمیـت 
یادگیـری اولویت هـا اقـدام بـه برگـزار کالس و انجـام آموزش 

گردد.
چـاوان و همکاران )2018( در مطالعه نیازهای آموزشـی 
نیشـکرکاران بخـش یاواتمـال هنـد نشـان دادنـد مهمتریـن 
نیازهـای آموزشـی مقاومـت در برابـر تنـش آبـی، نـوع ریـز 
مغـذی، نوع کود بیولوژیک و اسـتفاده از ریزمغذی می باشـد. 
نتایـج حاصـل از تحلیـل همبسـتگي نشـان داد متغیرهایـي 
چـون سـن، تحصیـالت، مالکیـت زمیـن، تجربه کشـاورزي، 
مشـارکت اجتماعـي، تمایـل بـه ریسـک، در دسـترس بودن 
آبیـاري و افزایـش تمـاس ارتبـاط معنـي داري بـا نیازهـاي 

داشتند. آموزشـي 
لگـو و همـکاران )2018( مهمتریـن نیازهـای آموزشـی 
مروجیـن کشـاورزی در اروناچـال پـرادش هنـد را بـه شـرح 
زیـر گزارش کردند: کاشـت محصـول، پـرورش دام و بیماری 
محصـول. بر اسـاس نمـره اهمیت آمـوزش، نیاز آموزشـی در 
مسـائل مرتبـط بـا مصـرف ریزمغـذی در خاک های اسـیدی 
، مدیریـت اسـتفاده از فضـوالت آلـی بـه عنـوان کـود رشـد، 

همچنیـن تولیـد و اسـتفاده ازآزوال باالتـر بود. 
رانـی و همـکاران )2018( نیازهای آموزشـی کشـاورزان 
ناحیـه گـوداواری هنـد را بـه شـرح زیـر گـزارش می کننـد: 
مدیریـت محصـول، محصوالت باغبانی، پرورش طیور، کشـت 
سـبزیجات، پرورش بـز، پرورش گاو، تهیه ورمی کمپوسـت و 
کمپوسـت، کشـت آزوال و پرورش زنبور عسـل، کشت علوفه، 
پـرورش گوسـفند، ماهیگیـری و پرورش شـترمرغ. بـر پایه ی 
ایـن پژوهـش اکثریـت پاسـخ دهنـدگان در هـر دو زمینه ی 
بهبـود محصـوالت کشـاورزی  زمینـه  در  و عملـی  تئـوری 

نیازمنـد آموزش هسـتند.
نخسـت  می دهـد  نشـان  فـوق  بررسـی های  چنانچـه 
نیازهـای آموزشـی طیـف گسـترده ای را در جوامـع مختلـف 

بـه خـود اختصـاص داده انـد، دوم در هیـچ یـک از مطالعاتی 
کـه حاصـل جسـتجوی گسـترده ی منابـع داخلـی و خارجی 
اسـت به نیازسـنجی آموزشـی چغنـدرکاران پرداخته نشـده 
اسـت؛ کـه ایـن امر خـود ضـرورت مطالعـه در ایـن حیطه را 
بـار دیگـر تاییـد می نمایـد. نکتـه دیگر مناسـب بـودن مدل 
بوریـچ و کوادرانـت جهت مطالعه اسـت، چرا کـه مدل بوریچ 
بـا اندازه گیـری میزان اهمیـت و مهارت از دیـدگاه مخاطبین 
و مـدل کوادرانـت بـا یافتن نقاط اشـتراک دیـدگاه گروه های 
مخاطب مختلف نظیر کشـاورزان و کارشناسـان به شناسـایی 

بهتـر نیازهـا کمـک می کنند.

روش شناسی
 ایـن پژوهـش از نظر ماهیـت از نـوع پژوهش هاي کمی، 
لحـاظ  از  و  کاربـردي  پژوهش هـاي  نـوع  از  نظـر هـدف  از 
گردآوري داده ها از نوع تحقیق پیمایشـی محسـوب می شـود. 
جامعـه ي آمـاري این مطالعه را کشـاورزان چغندرکار اسـتان 
کرمانشـاه )N=4745( و کارشناسـان مراکـز جهاد کشـاورزی 

ایـن اسـتان )N=480(تشـکیل دادند. 
نمونه گیـری از کشـاورزان بـر اسـاس جـدول بارتلـت و 
همـکاران )2001( و بـه شـیوه نمونه گیـری خوشـه ای و بـه 
شـیوه انتسـاب متناسـب )N=4745, n=254( انجـام پذیرفت.

حجـم نمونه کارشناسـان بـا بهره گیری از جـدول بارتلت 
 .3)N=480,n= 176( شـد  محاسـبه   )2001( همـکاران  و 
شـیوه ی  بـه  و  تصادفـی  خوشـه ای  روش  بـه  نمونه گیـري 
انتسـاب متناسـب انجام شـد. شـاخص مورد اسـتفاده جهت 
انتخـاب نمونه هـای کارشناسـان اضافـه بـر حضـور در مراکز 
جهـاد کشـاورزی ارتبـاط با کشـاورزان چغندرکار یـا بعبارتی 
دارا بـودن محصـول چغنـدر در پهنه ی کنونی یا پیشـین این 
کارشناسـان بـود. در ایـن مطالعـه شهرسـتان هـای داالهـو، 
جوانـرود، ثـالث باباجانـی، سـنقر، روانسـر و پـاوه بـه دلیـل 
عـدم کشـت چغندرمورد بررسـی قـرار نگرفـت. بر ایـن مبنا 

3- کارشناسان
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تعـداد 198 پرسشـنامه از کشـاورزان تکمیـل و داده های آن 
اسـتخراج شـد، بعبارتـی نـرخ بازگشـت پرسشـنامه 77.95 
بـود. ابـزار گـردآوري داده هـا، پرسشـنامه ای مبتنـی بر مدل 

بود. بوریـچ 
داده هـا  گـردآوری  ابـزار  تحقیـق،  نـوع  بـه  توجـه  بـا 
پرسشـنامه ی محقـق سـاخته بـر مبنـای ادبیـات موضـوع 
و نظـرات کارشناسـان شـامل اعضـای هیـات علمـی بخـش 
چغنـدر مرکز تحقیقات کشـاورزی کرمانشـاه و کارشناسـان 
بخش چغندر سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان کرمانشاه بود. 
روایـی ظاهـري و محتوایی پرسشـنامه به وسـیله ي پانل 
متخصصیـن، مشـتمل بـر اعضـای هیئـت علمـی بخش های 

چغندرقنـد و اقتصادی- اجتماعی مرکز تحقیقات کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی اسـتان کرمانشـاه و کارشناسـان زراعـت 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان بررسـی شـد. بـراي تعیین 
پایایـی از ضریـب آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـد. ضریب آلفاي 
محاسـبه شـده بـراي هـر یـک از بخش هـاي پرسـش نامـه 
شـامل3 قسـمت : 1- کاشت2-داشـت3- برداشـت به شـرح 
جـدول شماره1می باشـد. با توجـه به ضرایب آلفاي محاسـبه 

شـده پرسشـنامه از پایایي مناسـبي برخوردار اسـت.

جدول1- متغیرهای تحقیق

ضرایب آلفای محاسبه شده گویه ها 

0/78

کاشت:
• مدیریت بقایای محصول سال قبل

• رعایت تناوب زراعي
• انتخاب زمین مناسب از نظر حاصلخیزی و بافت خاک

• زمان مناسب شخم
• استفاده صحیح ازدنباله بندها )پنجه غازی، بذرکار،و....(

• رعایت تاریخ مناسب کاشت
• تراکم مناسب کاشت )تعداد بوته در هکتار(

• انتخاب ارقام مناسب براي منطقه
• مقدارمصرف بذردرهکتار

• تنظیم دقیق ردیفکار از لحاظ رعایت دقیق فاصله خطوط، عمق کاشت و....

0/82

داشت:
• استفاده از کودهای آلی )حیوانی(

• شناسایي، تشخیص وکنترل بیماری رایزوتونیا
• شناسایي، تشخیص وکنترل بیماری رایزومانیا

• شناسایي، تشخیص وکنترل آفت لیتا 
• شناسایي، تشخیص وکنترل آفت خرطوم بلند 

• شناسایي، تشخیص وکنترل آفت کارادرینا
• شناسایي، تشخیص وکنترل علف های هرز

استفاده ازروش های غیرشیمیایی )نظیراستفاده ازتله، مبارزه بیولوژیکی و...( درکنترل 
آفات وبیماری
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ضرایب آلفای محاسبه شده گویه ها 

0/82

داشت:
• کاربردکودهای فسفره وزمان مصرف

• کاربردکودهای شیمیایی پتاسه وزمان مصرف
• کاربردکودهای شیمیایی کم مصرف وزمان مصرف

• کاربردکودهای ازته وزمان مصرف
• عوامل موثربرافزایش درصدقند

• انجام دادن اقدامات ایمني جهت حفظ سالمت درحین سمپاشي
• آبیاری با استفاده ازسیستم های تحت فشار )قطره ای وبارانی(

0/75

برداشت:
• تنظیم صحیح ماشین های برداشت وکاهش ضایعات برداشت

• زمان برداشت مناسب
• روش صحیح سیلوکردن درکنارمزرعه وپیش ازانتقا ل به کارخانه.

داده ها با اســتفاده از نــرم افــزار SPSS پردازش شــد. 
در بخـش آمار توصیفی از آماره هایی نظیر فراوانــی، درصــد 
و میانگیــن استفاده شد. مــدل نیازســنجی بوریـچ و مـدل 
تجزیــه و تحلیـل کوادرانـت نیـز بـه منظور تجزیـه و تحلیل 
داده هـا مـورد اســتفاده قـرار گرفـت. بطـور کلـی پژوهـش 
حاضـر در دو مرحلـه انجـام پذیرفـت؛ در مرحلـه ي نخسـت 

بـه منظور تعییـن نیازهاي آموزشـی چغنـدرکاران از دیدگاه 
خـود آنـان، از مـدل نیازسـنجی بوریـچ اسـتفاده شـد. بدین 
ترتیـب بـراي هـر موضـوع آموزشـی دو امتیاز محاسـبه شـد 
کـه یکـی گویاي میـزان اهمیت موضـوع آموزشـی و دیگري 
بیانگـر میـزان مهـارت بهره بـرداران بـود. بنابراین با اسـتفاده 
از فرمـول بوریـچ، اولویـت موضوعـات آموزشـی از دیـدگاه 
چغنـدرکاران مشـخص و مرتـب شـد. فرمـول ایـن مـدل به 

زیراسـت: قرار 
MWDS=WDS معادله

که در آن : =MWDS نمره اولویت و 
 (I – C)* mI =WDS

I: اهمیـت هـر یـک از موضوعـات آموزشـي از دیـدگاه 
چغنـدرکاران

C: مهارت چغندرکاران در هریک از موضوعات آموزشي
mI: میانگین اهمیت هر یک از موضوعات آموزشي

در ایـن مـدل، موضوعـات آموزشـی کـه نمـره ي اولویت 
آن هـا بـاالي 4 بود بیشـترین نیـاز به آموزش را نشـان دادند. 
موضوعاتـی کـه نمـره ي اولویـت آن ها بـاالي 2و 3 بـود جزء 
اولویت هـای نیازهـای آموزشـی نبـوده ، امـا نیـاز بـه تقویت 
دارنـد و موضوعاتـی کـه نمـر ه ي اولویت آن ها زیـر 2 بود نیاز 

به آمـوزش ندارند )بوریـچ،1980(. 
در مرحلـه ي دوم تحقیـق، از مـدل کوادرانـت اسـتفاده 
شـد. مـدل کوادرانـت، یـک مـدل طبقه بنـدی اسـت کـه 
توسـط گابـل و همکاران )1981(، ارایه شـده اسـت )خالدی 
و همـکاران،1393(. فـرض مـدل کوادرانـت ایـن اسـت کـه 
مخاطبـان نیازسـنجی )در ایـن پژوهش چغنـدرکاران( دارای 
دو دسـته نیـاز محسـوس و غیـر محسـوس می باشـند، کـه 
خـود قـادر به تشـخیص نیازهای محسـوس خود می باشـند، 
امـا تشـخیص نیازهـای غیـر محسـوس آنـان بایـد بـا کمک 
مراکـز  پهنـه  کارشناسـان  پژوهـش  ایـن  )در  متخصصـان 

ادامه جدول1- متغیرهای تحقیق
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جهـاد( صـورت گیـرد. در این مرحلـه، پرسشـنامه در اختیار 
کارشناسـان پهنـه قـرار گرفـت و آنـان میـزان اهمیـت هـر 
یـک از موضـوع هـای آموزشـی را بـرای کشـاورزان و هـم 
چنیـن میـزان مهـارت آنـان را مشـخص کردند. پـس از آن، 
تفـاوت نمـره اهمیـت ومهـارت بـرای هریـک از موضوع های 
آموزشـی از دیـد کارشناسـان محاسـبه شـد. در ایـن مـدل، 
یـک ماتریـس 2 ×2 مـورد اسـتفاده قـرار گرفت کـه یک بعد 
آن، تفـاوت نمـره اهمیـت و مهـارت موضوع هـای آموزشـی 
را از دیـد چغنـدرکاران )محـورx هـا( و بعـد دوم آن، تفـاوت 
از دیـد  را  آموزشـی  اهمیـت و مهـارت موضوع هـای  نمـره 
کارشناسـان ترویـج )yهـا( نشـان داد، آن گاه شناسـه های 
از موضوع هـای  موقعیـت هریـک  عبارتـی  بـه  یـا  هرنقطـه 
آموزشـی بـر روی محـور مختصات مشـخص شـد. نتایج این 
مـدل را می تـوان در قالـب نمـودار پراکنـش نشـان داد کـه 
بـا اسـتفاده از میانگیـن دو متغیـر X و Yبه 4 خانه تقسـیم 
می شـود و در نهایـت موضوع هـای آموزشـی در ایـن چهـار 

خانـه قـرار می گیرند:

خانـه اول: شـامل اختالفـي نمـره اهمیـت و مهـارت 
بـاال، هم بـراي بهره بـرداران و هم براي کارشناسـان مراکز 

جهاد می باشـد.
خانـه دوم :شـامل اختـالف نمـره ي اهمیـت و مهـارت 
بـاال، بـراي بهره بـرداران و اختالف نمـره ي اهمیـت و مهارت 

پاییـن، بـراي کارشناسـان مراکـز جهـاد می باشـد.
خانه سـوم :شـامل اختالف میـان نمره اهمیـت و مهارت 
پاییـن، بـراي بهره برداران و اختالف نمـره ي اهمیت و مهارت 

بـاال، براي کارشناسـان مراکز جهاد می باشـد.
خانه چهارم: شامل اختالف نمره ي اهمیت و مهارت پایین، 
جهاد  مراکز  کارشناسان  براي  هم  و  برداران  بهره  براي  هم 
می باشد. بدین ترتیب موضوعاتی که در ربع یک قرار می گیرند، 
اولویت هاي آموزشی را تشکیل می دهند. موضوعاتی که در ربع 
دو و سه قرار می گیرند، جزء اولویت هاي آموزش نبوده ولی نیاز 
به تقویت دارند و موضوعاتی که در ربع چهار قرار می گیرند، 
نیازي به آموزش ندارند )زرافشانی و همکاران ،1390 به نقل 

از ویت کین(.

نمودار1: مدل کواردانت
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یافته ها
یافته هـای بـه دسـت آمـده در مـورد ویژگی هـای فردی 
چغنـدرکاران نشـان داد کـه میانگین سـنی کشـاورزان مورد 
بررسـی، 45/6سـال با انحراف معیار 11/62، بیشـینه ی سنی 
بررسـی تحصیـالت  75سـال و کمینـه 22سـال می باشـد. 
بـدون  افـراد  از  4درصـد  کـه  می دهـد  نشـان  کشـاورزان 
 30/9 زیردیپلـم،  تحصیـالت  دارای  درصـد  تحصیـالت،41 
درصـد دیپلـم، 8/6 درصـد کاردانی و 13/9درصدکارشناسـی 
و 2/2 درصـد دارای تحصیـالت کارشناسـی ارشـد هسـتند. 
ایـن کشـاورزان عمومـا بهـاره کار )84.6 درصـد( و بطـور 
چغنـدر  کشـت  زیـر  زمیـن  هکتـار   3/74 دارای  میانگیـن 
هسـتند. کشـاورزان یـاد شـده بطـور متوسـط دارای سـابقه 
حـدود 14 سـال کشـت چغنـدر بـوده و بیـش از 95 درصـد 
ازآنـان طـرف قـرارداد کارخانه هـای داخـل و خـارج اسـتان 
می باشـند. بیـش از 79 درصـد از چغنـدرکاران اسـتان مالک 
زمیـن مورد اسـتفاده ی خود هسـتند و تنهاحـدود 11 درصد 

بهـره برداری هـا اسـتیجاری اسـت.

نیاز هـاي آموزشـی کشـاورزان چغندرکار 
اسـتان کرمانشـاه بـا اسـتفاده از مـدل 

بوریـج )دیـدگاه کشـاورزان(
برابـر جـدول4، یافته هـاي حاصـل از مـدل بوریچ نشـان 
می دهـد کـه نمـره اولویـت دو موضـوع باالتـر از 4 اسـت و 
داراي باالتریـن اولویـت آموزشـی می باشـند؛ ایـن اولویت هـا 

به ترتیـب عبارتنـد از: 
1. شناسایي، تشخیص وکنترل بیماری رایزوتونیا
2. شناسایي، تشخیص وکنترل بیماری رایزومانیا

برمبنـای ایـن مـدل موضوعات آموزشـی کـه دارای نمرۀ 
اولویـت 4 – 2 هسـتند؛ نیاز آموزشـی محسـوب نمی شـوند، 
امـا نیازمنـد تقویت و آموزش بیشـتر اسـت. پنـج اولویت اول 

ایـن موضوعات آموزشـی بـه ترتیـب عبارتند از:
1. تنظیـم دقیـق ردیفـکار از لحـاظ رعایت دقیـق فاصله 

خطـوط، عمق کاشـت و....

2. شناسایي، تشخیص وکنترل آفت لیتا
3. شناسایي، تشخیص وکنترل آفت خرطوم بلند 

4. شناسایي، تشخیص وکنترل آفت کارادرینا
5. عوامل موثر برافزایش درصدقند

باتوجـه بـه یافتـه هـای پژوهـش نمـرۀ اولویـت 7 نیاز 
آموزشـی کمتـر از 2 بـود کـه نشـان می دهدکشـاورزان در 
زمینـه اینموضوعـات به آمـوزش نیازی ندارنـد. پنج موضوع 

آموزشـی بـا کمترین نمـره از ایـن نـوع عبارتند از:
1. مدیریت بقایای محصول سال قبل 

2. تنک کردن به موقع
فشـار  تحـت  ازسیسـتم های  اسـتفاده  بـا  آبیـاری   .3

وبارانـی( )قطـره ای 
4. انتخـاب زمین مناسـب از نظـر حاصلخیزی و بافت 

ک خا
5. انجـام دادن اقدامـات ایمنـي جهـت حفـظ سـالمت 

درحیـن سمپاشـي
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جدول 2 - نیازهاي آموزشی کشاورزان چغندرکار استان کرمانشاه با استفاده از مدل بوریج )دیدگاه کشاورزان(

نیازهاي آموزشیردیف
میانگین 
اهمیت

میانگین 
مهارت

نمره 
اولویت

3/972/754/83شناسایي، تشخیص وکنترل بیماری رایزوتونیا1
3/862/764/24شناسایي، تشخیص وکنترل بیماری رایزومانیا2

3
تنظیم دقیق ردیفکار از لحاظ رعایت دقیق فاصله خطوط، عمق 

کاشت و....
4/233/33/92

3/942/953/89شناسایي، تشخیص وکنترل آفت لیتا 4
3/822/823/83شناسایي، تشخیص وکنترل آفت خرطوم بلند 5
4/013/233/11شناسایي، تشخیص وکنترل آفت کارادرینا6
3/983/213/08عوامل موثربرافزایش درصدقند7
3/813/032/95روش صحیح سیلوکردن درکنارمزرعه وپیش ازانتقا ل به کارخانه8

9
استفاده ازروش های غیرشیمیایی )نظیراستفاده ازتله، مبارزه 

بیولوژیکی و...( درکنترل آفات وبیماری
3/352/482/9

3/943/232/82تنظیم صحیح ماشین های برداشت وکاهش ضایعات برداشت10
4/343/742/62کاربردکودهای فسفره وزمان مصرف11
4/183/562/61کاربردکودهای شیمیایی پتاسه وزمان مصرف12
4/283/682/58رعایت تناوب زراعي 13
4/283/712/46شناسایي، تشخیص وکنترل علف های هرز14
3/723/072/39کاربردکودهای شیمیایی کم مصرف )میکرو( وزمان مصرف آنها15
4/083/512/33انتخاب ارقام مناسب براي منطقه16
3/883/292/3استفاده از کودهای آلی )حیوانی(17
4/193/712/2تراکم مناسب کاشت )تعداد بوته در هکتار(18
4/113/572/2مقدارمصرف بذردرهکتار19
4/273/762/17زمان برداشت مناسب20
4/053/532/08استفاده صحیح ازدنباله بندها )پنجه غازی، بذرکار،و....(21
4/233/762کاربردکودهای ازته وزمان مصرف22
4/273/81/99زمان مناسب شخم23
4/293/861/85رعایت تاریخ مناسب کاشت24
3/833/351/84انجام دادن اقدامات ایمني جهت حفظ سالمت درحین سمپاشي25
4/153/711/8انتخاب زمین مناسب از نظر حاصلخیزی و بافت خاک26
4/13/691/7آبیاری با استفاده ازسیستم های تحت فشار )قطره ای وبارانی(27
4/263/891/59تنک کردن به موقع28
3/783/371/56مدیریت بقایای محصول سال قبل 29
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نیازسنجی آموزشی چغندرکاران استان 
کرمانشاه با استفاده از مدل کوادرانت

چنانکـه جـدول4-11 نشـان می دهـد تمامـی29 نیـاز 
آموزشـی در ربـع یـک قـرار گرفته انـد. برابـر مـدل کودرانت 
نیازهایـی کـه در ربـع 1 جـای گرفته انـد، از هـر دو دیـدگاه 

دریافـت  را  باالیـی  اولویت هـاي  کارشناسـان  و  کشـاورزان 
کرده انـد، بعبارتـی اختـالف نمـرۀ بـاال بیـن سـطح اهمیت و 
میـزان توانایـی و عملکـرد را هم بـرای کشـاورزان و هم برای 
متخصصان نشـان داده اند که خود نشـان از ضـرورت آموزش 

گسـترده چغنـدرکاران برابـر مـدل فوق اسـت.

جدول 3- نیازسنجی آموزشی چغندرکاران استان کرمانشاه با استفاده از مدل کوادرانت

تفاوت نمره نیاز هاي آموزشی ردیفربع ها
کشاورزان

تفاوت نمره 
کارشناسان

3/842/93مدیریت بقایای محصول سال قبل11
4/213/31رعایت تناوب زراعي 12
4/233/23انتخاب زمین مناسب از نظر حاصلخیزی و بافت خاک13
4/13/55زمان مناسب شخم14
3/943/26استفاده صحیح ازدنباله بندها )پنجه غازی، بذرکار،و....(15
4/353/43رعایت تاریخ مناسب کاشت16
4/273/33تراکم مناسب کاشت )تعداد بوته در هکتار(17
4/323/16انتخاب ارقام مناسب براي منطقه18
4/073/37مقدارمصرف بذردرهکتار19
4/23/03تنظیم دقیق ردیفکار از لحاظ رعایت دقیق فاصله خطوط، عمق کاشت و....110
3/823/02استفاده از کود های آلی )حیوانی(111
3/952/53شناسایي، تشخیص وکنترل بیماری رایزومانیا112
4/042/47شناسایي، تشخیص وکنترل بیماری رایزوتونیا113
4/23/15شناسایي، تشخیص وکنترل علف های هرز114
4/112/89شناسایي، تشخیص وکنترل آفت کارادرینا115
3/992/63شناسایي، تشخیص وکنترل آفت لیتا116
3/932/56 شناسایي، تشخیص وکنترل آفت خرطوم بلند117
4/183/34کاربردکودهای ازته وزمان مصرف118
4/113/29کاربردکودهای فسفره وزمان مصرف119
4/053/17کاربردکودهای شیمیایی پتاسه وزمان مصرف120

3/832/68کاربردکودهای شیمیایی کم مصرف )میکرو( وزمان مصرف آنها21

استفاده ازروش های غیرشیمیایی )نظیراستفاده ازتله،مبارزه بیولوژیکی 22
و...( درکنترل آفات وبیماری

3/592/22

4/153/19تنک کردن به موقع23
3/972/69انجام دادن اقدامات ایمني جهت حفظ سالمت درحین سمپاشي24
4/412/68عوامل موثر برافزایش درصد قند25

4/163/16آبیاری با استفاده ازسیستم های تحت فشار )قطره ای وبارانی(126
4/243/2زمان برداشت مناسب127
4/062/72تنظیم صحیح ماشین های برداشت وکاهش ضایعات برداشت128
4/042/5روش صحیح سیلوکردن درکنارمزرعه وپیش ازانتقا ل به کارخانه129
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و  بوریچ  مدل  از  حاصل  نتایج  مقایسه 
کوادرانت

دیـدگاه  اشـتراک  نقـاط  نمـودن  منظـور مشـخص  بـه 
کشـاورزان و کارشناسـان تطبیـق نتایجی کـه از هریک از دو 
مـدل بوریـچ و کواردانـت بـه تنهایی حاصل شـده بـود انجام 
شـد. چنانکـه ذکـر شـد دوموضـوع آموزشـی بـا نمـره باالتر 
از 4 داراي باالتریـن اولویـت آموزشـی از دیـدگاه کشـاورزان 

از:  بودند  عبـارت 

1- شناسایي، تشخیص وکنترل بیماری رایزوتونیا
2- شناسایي، تشخیص وکنترل بیماری رایزومانیا

برابـر نمـودار 2 بـا توجـه بـه اینکـه تمـام موضوعـات 
آموزشـی بر اسـاس مـدل کوادرانت در ربع یک قـرار گرفتند، 
نتایـج نشـان می دهـد در مجمـوع دو نیـاز آموزشـی در ربـع 
یـک مـدل کوادرانت بـر دو اولویـت اول در مدل نیازسـنجی 
بوریچ )شناسـایي، تشـخیص وکنترل بیماری هـای رایزوتونیا 

و رایزومانیـا( از دیـد کشـاورزان منطبـق بود.

نمودار 2: نیازهای آموزشی بر اساس مدل کوادرانت

بحث و نتیجه گیری:
نیازهـاي آموزشـی  ایـن پژوهـش تعییـن  هـدف کلـی 
کشـاورزان چغنـدرکار اسـتان کرمانشـاه بـا اسـتفاده از مدل 
نیازسـنجی بوریـچ، بررسـی نیازهـا از دیـدگاه کشـاورزان و 
کارشناسـان پهنـه مراکز جهاد کشـاورزی با اسـتفاده از مدل 

کوادرانـت و نهایتـاً تطبیـق دو مـدل فـوق بـود.
کشـاورزان  دیـدگاه  آموزش یـاز  نیازهـاي  اولویت  بنـدي 
نشـان داد که دو نیاز آموزشـی شـامل شناسـایي، تشـخیص 
وکنتـرل بیمـاری رایزوتونیـا و شناسـایي، تشـخیص وکنترل 
می باشـند.  اولویـت  باالتریـن  داراي  رایزومانیـا  بیمـاری 

موضوعـات آموزشـی کـه برمبنـای مـدل بوریـچ دارای نمـرۀ 
نیازمنـد  امـا  نیسـتند،  نیازآموزشـی  اولویـت 4-2 هسـتند؛ 
تقویـت و آمـوزش بیشـتر می باشـند. پنـج اولویـت اول ایـن 
موضوعـات آموزشـی شـامل تنظیـم دقیـق ردیفـکار از لحاظ 
رعایـت دقیـق فاصلـه خطـوط، عمق کاشـت و....، شناسـایي، 
تشـخیص وکنتـرل آفـت لیتا، شناسـایي، تشـخیص و کنترل 
آفـت  وکنتـرل  تشـخیص  شناسـایي،  بلنـد،  خرطـوم  آفـت 
کارادرینـا و عوامـل موثربرافزایـش درصدقنـد بودنـد. چنانکه 
پیداسـت در میـان این پنج موضوع نیازمنـد تقویت و آموزش 
بیشـتر نیـز سـه موضـوع مرتبـط بـا آفت اسـت. پس بـه نظر 
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شناسـایي،  کلـی  تقسـیم بندی  یـک  در  بتـوان  می رسـد 
مهمتریـن  جـز  را  آفـات  و  بیمـاری  وکنتـرل  تشـخیص 
چالش هـای چغندرکاران اسـتان برشـمرد. با توجـه به تجربه 
نسـبتاً طوالنـی ایـن کشـاورزان )بطـور میانگیـن حـدود 18 
سـال( این امـر موضوعی جدی اسـت و ضـرورت برنامه ریزی 
مناسـب جهـت غلبـه بـر آن انکارناپذیـر بـه نظـر می رسـد، 
چـرا کـه بیماری هـا و آفـات چغنـدر ضمـن اینکـه باعـث 
کاهـش کمـی و کیفـی محصول می شـوند می تواننـد موجب 
پیامدهایـی نظیر کاهش بهره وری منابـع تولید،کاهش درآمد 
تولیدکننـدگان، افزایش قیمت مـواد غذایی، محدودیت تولید 
محصـوالت صنایـع تبدیلی و نظایـر آن گردند. ایـن امر خود 
بخوبی نشـان می دهد که متولیان آموزش کشـاورزی اسـتان 
تـا چـه انـدازه می بایسـت بـر شـناخت آفـات و بیماری هـا، 
تعییـن پراکنش، آگاهـی از چرخه زندگـی و بیواکولوژی آنها 
و در نهایـت مشـخص نمـودن روش هـای مؤثـر مبـارزه برای 
کشـاورزان چغنـدرکار اهتمـام ورزنـد. به نظر می رسـد بتوان 
در قالـب برنامه هـای آموزشـی کشـاورزمحور بـر ایـن چالش 

کرد. غلبـه 
مـدل تجزیـه و تحلیـل کوادرانت نیـز به منظور بررسـی 
نیازهـاي آموزشـی از دیـد چغنـدرکاران و کارشناسـان پهنه 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفت. بر مبنـای این مـدل 29 موضوع 
آموزشـی بـه عنـوان نیـاز شـناخته شـد. نتایـج حاصـل از 
تطبیـق دو مـدل بوریـچ وکوادرانـت نشـان داد در مجمـوع 
2 نیـاز آموزشـی در ربـع یـک مـدل کوادرانـت بـر 2 اولویت 
اول در مـدل نیازسـنجی بوریـچ از دیـد کشـاورزان شـامل 
شناسـایي، تشـخیص وکنترل بیماری رایزوتونیا و شناسـایي، 

تشـخیص وکنتـرل بیمـاری رایزومانیـا منطبـق بود. 
بـه نظـر می رسـد جهـت فایـق آمـدن بـر چالش هـای 
آموزشـی و توانمندسـازی فنـی کشـاورزان ضـروری اسـت 
نسـبت به تغییر دانش، بینش و مهات این کشـاورزان اسـتان 
اقـدام نمـود. در ایـن راسـتا می بایسـت بـا توجـه بـه اینکـه 
قصـد تغییـر در کدامیـک از سـه حیطـه پیـش گفتـه وجود 

دارد، نسـبت به شناسـایی بهترین روش آموزشی و مهمترین 
رسـانه آموزشـی مورد اسـتفاده این کشـاورزان اقدام نمود تا 
حداکثـر بهـره وری حاصـل گـردد. بـه نظر می رسـد بـا توجه 
بـه اینکـه شناسـایي، تشـخیص وکنتـرل بیمـاری در حیطه 
مهارتـی قـرار می گیـرد برنامه هــای آموزشــی و ترویجــی 
مبتنـی بـر مشــارکت نظیـر مدرسـه در مزرعـه و سـایت ها 
و کانون هـای یادگیـری کـه بـر مرکـز ثقل مشـارکت اسـتوار 
شـده اند از جملـه بهتریـن راه هـای بـرآوردن ایـن نیازهـای 
آموزشـی هسـتند. آنچـه ضـرورت توجـه بـه ایـن روش ها را 
انکارناپذیـر می نمایـد وضعیـت تحصیلـی جامعـه هـدف می 
باشـد. در ایـن مطالعـه شـمار افـراد زیردیپلـم در حـدود 41 
درصـد و بـی سـوادان حـدود 4 درصد بـود، بنابرایـن نزدیک 
بـه نیمـی از کشـاورزان در دسـته بـا سـواد نـه چنـدان بـاال 
قـرار می گیرنـد و از آنجـا کـه پروژه هـای مشـارکتی شـرایط 
یادگیـری و نـه آمـوزش صـرف را بـرای ایـن افـراد تسـهیل 

می کنـد، از مناسـب ترین گزینه هـا بـه نظـر می رسـند.
درصـد   50 از  بیـش  نتایـج  برابـر  مطالعـه  ایـن  در 
کشـاورزان تحصیـالت باالتـر از دیپلـم دارنـد، بـا توجـه بـه 
گسـتردگی اسـتفاده از موبایـل بویـژه بـرای ایـن دسـته از 
 کشـاورزان می تـوان از آموزش هـای مبتنـی بـر ICT نظیـر

 )M- Learning) بهره برد. 
بــا توجـه بـه نتایـج چالـش اصلـی کشـاورزان آفـت و 
بخــش کشــاورزی،  آنجـا کـه رسـالت  از  اسـت.  بیمـاری 
افــزون بـر رفــع نیـاز روزافـزون بـه غــذا، حفظ کیفیـت و 
ســالمت غـذا نیز تعریف شـده اسـت، به نظر می رسـد بحث 
قدیمـی تقـدم پیشـگیری بـر درمـان می بایسـت اینجـا نیـز 
مـد نظـر قـرار گیرد و تاکیـد بـر روش هایی اسـتوار گردد که 
بـا جلوگیـری از آلودگـی زمینه دسـتیابی بیشـتر بـه امنیت 

غذایـی را فراهـم نمایـد. 
در مجمـوع براسـاس یافته هـا و بـا توجـه بـه ناهمسـانی 
نسـبی نتایـج حاصـل از دو مـدل می تـوان نتیجـه گرفت که 
کارشناسـان ترویـج و کشـاوران داراي دید یکسـانی در مورد 
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نیازهاي آموزشـی نبوده و با هم در توافق نیسـتند. مطالعه ی 
حاضر از این دیدگاه با پژوهش صبــوری و مینایــی )1388( 
که نشان دادند اولویت بنــدی نیازهــا از دیــد کارشناســان 
بــا گلخانــه داران متفــاوت بــوده اسـت، همخوانـی دارد. 
ایـن نتایـج بـا مطالعـه زرافشـانی و اربعیـن )1390( کـه بـر 
اسـاس آن تحلیـل کودارنـت همخوانـی نیازهـای آموزشـی 
را از دیـدگاه گلخانـه داران و کارشناسـان باغبانـی نشـان داد، 
همخوانـی نـدارد. نتایـج همچنیـن در ناهمخوانی بـا مطالعه 
زرافشـانی و همـکاران )1390( می باشـد کـه بـر مبنـای آن 
یافته هـا گویـای آن بود کـه اکثر نیازهاي آموزشـی از دیدگاه 

زنـان وکارشناسـان بـا یکدیگر تطابـق دارد. 

پیشنهادها:
آمـوزش  جـدی  ضـرورت  از  نشـان  پژوهـش  نتایـج 
چغنـدرکاران اسـتان دارد، امـا از آنجـا که اطالعـات چندانی 
در مـورد کمیـت و کیفیـت آموزش های کنونی در دسـترس 
نیسـت پیشـنهاد می گـردد در مطالعـات آتـی مـوارد ذیـل 

مـورد توجـه قـرار گیـرد:
1- بـا عنایـت بـه اینکـه در تطبیـق دو مـدل بوریـچ و 
کوادرانت شناسـایي، تشـخیص وکنتـرل بیماری های چغندر 
جـز اولویت هاي آموزشـی باال هسـتند، روش های آموزشـی و 
میـزان تخصص کارشناسـانی که در این زمینـه تاکنون مورد 
اسـتفاده قـرار گرفته اند بررسـی شـده و میزان اثربخشـی آن 

تعییـن گـردد. بویـژه با توجـه به تاثیـر روش های مشـارکتی 
مـدارس  الگویـی،  )سـایت های  مهـارت  آمـوزش  جهـت 
مزرعـه ای و کانون هـای یادگیـری و...( چگونگـی اجـرای این 
روش هـا، میـزان بهـره  وری، زمان آمـوزش و ...مـورد پژوهش 

قـرار گیرد. 
2- بـا توجـه بـه نقـش مـددکاران ترویجی و کشـاورزان 
نمونـه در گسـترش هـر چه بیشـتر شـبکه ترویج بـه منظور 
انتقـال و مدیریـت دانش ، جهت ارتقا مهـارت های مورد نیاز 
چغنـدرکاران از ایـن نیروهـا به نحـو بهینه ای اسـتفاده گردد. 
3- بـا توجـه بـه نقـش کنتـرل و نظـارت بخـش اصـالح 
بـذر و نهـال اسـتان در جهت جلوگیـری از انتقال بـذر آلوده، 

فعالیـت ایـن بخـش آسیب شناسـی گردد.
4- بـا عنایـت بـه تاثیـر همـکاری مسـتمر و پویـا بیـن 
نظیـر  چغنـدر  کشـت  بـا  مرتبـط  مختلـف  بخش هـای 
تحقیقـات  کشـاورزی،  جهـاد  قـراداد،  طـرف  کارخانجـات 
افزایـش  نگـر  جامـع  برنامه هـای  شـکل گیری  موانـع  و.... 
بهره وری کشـت ایـن محصـول در هماهنگی با ایـن ارگان ها 

بررسـی گردد.
5- با توجه به اختالف نظر بین کشـاورزان و کارشناسـان 
مراکز جهاد کشـاورزی، شـیوه ارتباط، میـزان و موانع ارتباط 
بین کارشناسـان و کشـاورزان جهت افزایـش درک متقابل از 
وضعیـت موجـود و تصمیـم گیری جهـت اجـرای برنامه های 

آموزشـی بررسـی و مرتفع گردد.
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Abs tract 

The present s tudy inves tigated the beet farmers training needs in the province using Borich model and 

quadrant analysis. In terms of nature, this research is a quantitative type of research. In terms of purpose, 

it is considered as applied research and in terms of data collection, it is considered as survey research. The 

s tatis tical population of the research was made up of two groups of beet farmers and experts of agricultural jihad 

centers of the Kermanshah province. Sampling was done using s tratified random sampling and proportional 

assignment method. Using the Bartlett et al, table 254 beet farmers and 176 experts were selected as samples. 

Data collection tool was a ques tionnaire based on Borich model. The external and content validity of the 

ques tionnaire was checked by a panel of experts.Cronbach's alpha coefficient was used to determine reliability 

.Prioritizing the educational needs of these farmers from their point of view using the Borich model showed that 

two educational needs including identification, diagnosis and control of rhizotonia disease and rhizomania have 

the highes t priority. According to the quadrant analysis, from the point of view of beet farmers and experts, all 29 

educational subjects were recognized as educational needs. Comparison of the results of the two models showed 

that only two training needs (including identification, diagnosis and control of rhizotonia and rhizomania) in the 

firs t quarter Quadrant model were consis tent with the top two priorities in the Borich need assessment model 

from the farmers' point of view. Given the inconsis tency of the results of the two models,It can be concluded that 

extension experts and farmers dont have the same vision of educational needs.

Index Terms: Training need, beet farmers, kermanshah, borichmodel, quadrant analysis.
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