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نیاز آموزشی استانداردسازی و به زراعی تولید کنندگان خیار گلخانهای در یزد
بیژن ابدی
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 -1استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه.

چکیده
بررسی دانش گلخانهداران پیرامون ابعاد مختلف مدیریت سامانههای گلخانهای ،مبنایی را برای شناسایی
شکافهای دانشی موجود و اقدامهای آموزشی الزم برای دست یابی به رویههای مطلوب کمّی و کیفی تولید
ایجاد میکند .به همین دلیل ،این پژوهش به بررسی نیاز آموزشی گلخانهداران شهرستان یزد ،پیرامون
استانداردسازی و به زراعی میپردازد .در این بررسی ،از  3702واحد گلخانهای 233 ،واحد با فرمول کوکران
تعیین و طبق نمونهگیری طبقهای متناسب ،نسبت به جمعآوری دادهها با ابزار پرسشنامه اقدام شد .برای
تأیید روایی شکلی پرسشنامه ،دو تن از اعضای هیأت علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی و بخش
جامعهشناسی و برنامهریزی دانشگاه شیراز آن را بازبینی کردند و برابر نظرها و پیشنهادهای آنان ،اصالحهای
الزم انجام گرفت .پایایی شاخصهای تحقیق نیز با انجام یك مطالعه راهنما ،با روش ضریب تتا سنجیده و
تأیید شد ( .)θ = 7/07-7/70نتایج به دست آمده از آزمون رتبهای ویلکاکسون نشان میدهد که تفاوت
معنیداری بین دانش موجود و مطلوب گلخانهداران پیرامون زمینههای مدیریت تنظیم و نظارت،
استانداردسازی و به زراعی وجود دارد که اندازه تأثیر  7/70نیز آن را تأیید میکند .در بخش نتیجهگیری،
پیشنهادهای کاربردی برای برنامهریزی و تصمیمگیریهای اجرایی در زمینه آموزش گلخانهداران ،برای پر
کردن شکاف دانشی ارائه شدهاند.
نمایه واژگان :نیاز آموزشی ،گلخانهدار ،تولید گلخانهای ،به زراعی گلخانهای.
نویسنده مسئول :بیژن ابدی
رایانامهabadi.bijan@gmail.com :
دریافت1230/17/70 :
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مقدمه
نقش دانش پایدار به عنوان عنصری کلیدی در
مدیریت کارای فعالیتهای کشاورزی بر هیچکس
پوشیده نیست .امروزه ،کشاورزی پایدار به دانشی
نیازمند است که با آنچه در گذشته ،سازمانهای
تحقیقات و ترویج کشاورزی نشر میدادند ،متفاوت
است (لیوویس و ون دن بن .)3777 ،این مهم ،با
تدوین ،برنامهریزی و اجرای برنامههای آموزشی
بازنگری شده از سوی متولیان امر ،انجام میگیرد که
به موجب آن ،ارتقای کیفیت نیروی انسانی و افزایش
بهرهوری تولید را به دنبال خواهد داشت .در این
میان ،آموزشهای ترویج کشاورزی نقش به سزایی در
ارتقای دانش و نگرش کشاورزان و توسعه کشاورزی
دارند (نظرزاده زارع و همکاران1237 ،؛ گودین و
گلدثورپ )3712 ،که تشخیص نیازهای آموزشی،
میتواند به ارائه آموزشهای مؤثرتر در راستای کاربرد
مناسب و پیوسته فناوریهای نوین منجر شود
(اعظمی و همکاران .)3711 ،بنابراین ،اجرای
تمهیدها و سیاستهای مدیریت بهینه فعالیتهای
گلخانهای ،نیازمند تشخیص نیازهای گلخانهداران
است .به همین منظور ،استفاده از رویکردهای
نیازسنجی میتواند نقش مؤثری در انجام کارای
فعالیتهای گلخانهای داشته باشد .در واقع ،نخستین
گام در اجرای برنامههای ترویج ،نیازسنجی است که
با آن ،فرایند برنامهریزی و شناسایی هدفها و نقاط
مطلوب تضمین میشود (محمدی و همکاران1271 ،؛
رجائی و همکاران.)1232 ،
بنابراین ،با تشخیص نیازهای اصلی ،میتوان
قابلیتها ،مهارتها و توانمندیهای الزم را در
کشاورزان ایجاد کرد تا بتوانند به نحو کاراتری،
فعالیتهای گلخانهای را در واحدهای تولید خود
عملیاتی سازند .از نقطه نظر تأثیر اعمال آموزههای
آموزشی ،برای مثال ،میتوان به کاهش مصرف
نهادههای کشاورزی و تغییر رفتار داوطلبانه
کشاورزان با هدفگیری ادراكها ،ترجیحها و
تواناییهای آنان اشاره کرد (آبراهامز و همکاران،
 .)3770همچنین ،آموزش مدیریت مصرف بهینه
نهادهها با افزایش دانش پایدار ،میتواند به تغییر

نگرش و رفتار گلخانهداران منجر شود .با لحاظ کردن
راهکارهای تغییر رفتار به "پیشین" و "نتیجه
محور" ،آموزش ،جزء راهکارهای پیشین به شمار
میآید که با اطالعرسانی پیرامون گزیدارهای انتخابی
و آگاهی دادن پیرامون نتایج مثبت یا منفی احتمالی،
هدف تغییر رفتار را دنبال خواهد کرد (استج و ولك،
 .)3773برای مثال ،آموزش اصول ف ّنی مانند عایق
کاری دیوارهای گلخانه و بازدید و نظارت پیوسته بر
سامانههای گرمایشی و سرمایشی ،میتواند پیش
زمینهای برای اصالح و تغییر نگرش و رفتار
گلخانهداران در دراز مدت باشد.
پیش از انجام هر فعالیت آموزشی ،الزم است
نیازهای آموزشی مخاطبان بررسی شود (اعظمی و
همکاران ،)3711 ،تا شکاف دانشی ،مهارتی و نگرشی
مخاطبان بین وضعیت موجود و مطلوب شناسایی و
پُر شود .در ادامه ،به رویکردهای نیازسنجی پرداخته
میشود ،زیرا نیازسنجی با شناسایی نیازهای در
اولویت ،مبنایی را برای تدوین هدفها و سازماندهی
برنامههای آموزشی فراهم میسازد .گوپتا و همکاران
( )3770چهار الگوی نیازسنجی را معرفی میکنند:
 )1الگوی دانش و مهارتها :هدف این الگو ،شناسایی
دانش و مهارتهای الزم برای انجام کاری است که
در زمان اجرای یك فناوری نوین ،استفاده میشود.
 )3تحلیل شغل و وظیفه :در این الگو ،مسئولیتها و
وظایف الزم برای انجام یك شغل تعیین میشوند .در
این الگو ،توسعه تمهیدهای آموزشی متناسب با
شغلهای ف ّنی انجام میشود ،زیرا افراد ،فرصتی را
برای تعریف و تعیین شغل دارند )2 .نیازسنجی
شایسته محور :برای شناسایی دانش ،مهارتها،
نگرشها ،صالحیتها و شایستگیهای الزم برای یك
شغل ،در راستای افزایش بهرهوری شغلی و توسعه
آموزشهای استاندارد شده استفاده میشود)7 .
نیازسنجی راهبردی :هدف این الگو ،بررسی واکنشی،
پیرامون مسئلههای موجود مرتبط با عملکرد و
شناسایی فعال نیازهای آینده برای عملکرد است .این
الگو در توسعه طرح بهبود عملکرد بلند مدت (دید
راهبردی) به کار میرود .در یك گروهبندی دیگر،
الگوها و رویکردهای نیازسنجی ،به چهار گروه رویکرد
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اختالفی ،آزاد ،تحلیلی و تشخیصی تقسیم میشوند
(میرگوهر و موحد محمدی )1270 ،که برتریها و

کاستیهای آنها در جدول  1آورده شده است .در
این بررسی ،از رویکرد اختالفی استفاده شده است.

جدول  -6روشها و رویکردهای سنجش نیازها و برتریها و کاستیهای آنها (میرگوهر و موحد محمدی،
)1270
روشها و تعریف

رویکرد اختالفی :نیاز عبارت است از تفاوت بین
عملکرد موجود و عملکرد مطلوب.

رویکرد آزاد :نیاز عبارت است از تغییرهای
مطلوبی که از طریق گروههای مطلع ایجاد
میشود.

رویکرد تحلیلی :نیاز وضعیت مطلوبی است که
به طور مستقیم میتواند پیشبینی شود.
رویکرد تشخیصی :نیاز عبارت است از نقص یا
کمبود و ضعفی که توسط خود فرد احساس
شده و در عملکرد وی مؤثر است.

برتریها
 -1منبعها و معیارها در سطح
بسیار باالیی به کار میروند.
 -3در مجموع مورد پذیرش
نظامهای آموزشی و پرورش
است.
 -1متغیرهای زیادی را مدنظر
دارد.
 -3افراد زیادی را در تعیین
هدفها مشارکت میدهد.
 -2اطالعات سودمندی برای
تعیین رابطههای مهم نیازهای
بالقوه ارائه میدهد.
 -1بررسی و توصیف کاملی از
تغییر و پیشرفت ارائه میدهد.
 -3به معیارهای از پیش تعیین
شده ،وابسته است.
 -1فرض میشود که نیازهای
موجود توسط فرد ،احساس
میشوند.

مطالعه حاضر در شهرستان یزد انجام گرفت .این
شهرستان با سطح زیر کشت  1110هکتار خیار
گلخانهای و با تولید  270711تن ،با میانگین عملکرد
حدود  337تن در هکتار ،در جایگاه سوم در
تولیدهای گلخانهای ایران قرار گرفته است (وزارت
جهاد کشاورزی :1231 ،ص  .)70بنابراین ،مسئله
تحقیق این بود که چرا ابعاد مختلف حرفه
گلخانهداری از جمله مدیریت تنظیم و نظارت،
استانداردسازی و به زراعی رعایت نمیشود و در این
رابطه اولویتهای آموزشی گلخانهداران کدامند؟ در
این راستا ،هدفهای ویژه زیر دنبال شد:
 .1شناسایی دانش گروههای گلخانهداران
(حاشیهای ،کوچك ،متوسط و بزرگ مقیاس)؛
 .3مقایسه دانش موجود و مطلوب گلخانهداران
پیرامون مدیریت تنظیم و نظارت ،استانداردسازی و
به زراعی؛
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 -1بررسیهای سنجش نیاز بر متغیرهایی نظیر آزمون و هنجارهای در
دسترس تأکید میکنند.
 -3فرایند سنجش ،نیاز را به سمت یك جریان حرکتی سوق میدهد.

 -1پیچیدگی نیازها در اولویت بیشتری قرار دارد.
 -3ارتباط قوی با زمینههایی که گروه مرجع در آن شکل گرفته است،
دارد.

یك پدیده ذهنی است که در عمل ممکن است ،دشوار باشد.
مهارت باالی کارکنان را میطلبد.
تأکید بر نیازهای موجود و نادیده گرفتن نیازهای سطح باال از
محدودیتهای این الگوست .در عمل ،ذهنی است و شواهد کمّی
پیرامون اثراگذاریهای محدودیت در آموزش نشان میدهد.

 .2شناسایی اولویتهای آموزشی گلخانهداران در
زمینههای تنظیم و نظارت ،استانداردسازی و به
زراعی؛
 .7ارائه راهکارهای مدیریتی و عملیاتی با توجه
به نیازها و شکاف دانشی گلخانهداران پیرامون
مدیریت تنظیم و نظارت ،استانداردسازی و به زراعی.
در ادامه به مرور ادبیات ،پیرامون نیازهای
کشاورزان در مدیریت فعالیتهای کشاورزی پرداخته
میشود .اصالنی و همکاران ( )3710در بررسیهای
خود با هدف اولویتبندی نیازهای آموزشی
گلخانهداران شهرستان نجف آباد ،به این نتیجه
رسیدند که بهرهگیری از پیشرفتهای ف ّنی جدید،
آشنایی با رقمهای مناسب و پربازده و روشهای
مبارزه با آفات گیاهان گلخانهای ،نیازهای آموزشی
اصلی گلخانهداران را شکل میدهد .میرگوهر و موحد
محمدی ( )1270در پژوهش خود که به منظور
شناسایی نیازهای آموزشی گندمکاران استانهای
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اصفهان و تهران انجام گرفت ،گزارش میدهند که
تناوب زراعی ،میزان بذر در واحد سطح ،مدیریت و
مهار علفهای هرز ،ضد عفونی بذر و آبیاری به
ترتیب مهمترین نیازهای آموزشی گندمکاران
میباشند .در بررسی دیگر ،پورسعید و مهدیزاده
( )3773انتخاب نوع ،غلظت و میزان مناسب سمها و
ریزمغذیها برای بیماریهای گندم و نحوه
دیسكزنی و رعایت تناوب زراعی را به عنوان
اولویتهای آموزشی گندمکاران استان ایالم گزارش
میکنند .از نظر ُعمانی و چیذری ( )3770نیز
نیازهای آموزشی گندمکاران به مبارزه زیستی و
تناوب زراعی مربوط میشود .نتایج بررسیهای
رساییان و همکاران ( )3713نشان میدهد که
تشخیص زمان مناسب مبارزه شیمیایی با آفات و
بیماریها و تشخیص نوع سمهای مناسب برای
مدیریت آفات و بیماریها از نیازهای بنیادین
باغداران در شهرستان شازند استان مرکزی هستند.
در پژوهشی که توسط شکراله زاده ( )3770با
هدف بررسی نیازهای آموزشی گلخانهداران خیارکار
شهرستان گرمسار انجام گرفت ،یافتهها نشان میدهد
که آشنایی با نیازهای دمایی ،نور و رطوبت محصول و
مدیریت آفات از نیازهای آموزشی گلخانهداران
هستند .سوودی و همکاران ( )3717با انجام یك
بررسی پیمایشی در ایالت میشیگان به این نتیجه
میرسند که نیازهای آموزشی کشاورزان در
زمینههای مدیریت مزرعه ،مهارتهای تولید و
موضوعهای زیست محیطی و کشاورزی پایدار قابل
تقسیم هستند .ماتسون ( )3777نیز در بررسی خود
با هدف نیازسنجی صنعت گلخانهداری در شهر
نیویورك عنوان میکند که مدیریت بستر رشد
گیاهان گلخانهای ،مدیریت آبیاری ،بیماریها و
مدیریت تغذیه از نیازهای بهرهبرداران در این صنعت
است.
در تحقیقی که توسط بنارد و همکاران ( )3717با
ن
هدف بررسی نیازهای اطالعاتی و آموزشی کشاورزا ِ
برنجکار کشور تانزانیا انجام گرفت ،نتایج نشان داد که
کشاورزان ،نیازهای آموزشی متنوعی دارند که از
مهمترین آنها میتوان به نیازهای اطالعاتی پیرامون

شرایط اقلیمی ،روش کاشت و مهار آفات و بیماریها
اشاره کرد .از نظر لتیمر و همکاران ( ،)3773نیازهای
آموزشی گلخانهداران به زمینههایی مانند مدیریت
تغذیه گیاهان ،خودکارسازی گلخانهها ،فعالیتهای
نگهداری گیاهان گلخانهای و مدیریت بهینه آبیاری
مربوط میشود .نتایج بررسیهای حسینی درویشانی
و زارعی ( )3773نشان میدهد که گلخانههای گل و
گیاه زینتی منطقه گرگان از لحاظ فناوری احداث و
گلخانهداران منطقه از نظر دانش ف ّنی روز ،در سطح
بسیار پایینی قرار دارند و شکاف شایان مالحظهای
پیرامون استانداردهای بینالمللی وجود دارد.
صبوری و مینایی ( )3717نیازهای آموزشی
گلخانهداران شهرستان گرمسار را آمادهسازی زمین،
آبیاری مناسب ،تنظیم دما ،رطوبت و نور ،مبارزه با
آفات ،بیماریها و علفهای هرز و مهار زیستی
گزارش کردهاند .از نظر پناهی ( )3717نیز نیازهای
آموزشی باغداران سیب ،کاربرد بهینه سمهای
شیمیایی ،آشنایی با عملیات کاشت ،داشت ،برداشت،
مبارزه با آفات و بیماریها و استفاده از ریز
مغذیهاست.
روششناسی
این بررسی با استفاده از الگوی نیازسنجی
اختالفی (میرگوهر و موحد محمدی )1270 ،به
شناسایی نیازهای آموزشی گلخانهداران شهرستان
یزد پرداخت که از این جهت تحقیق کاربردی و از
نظر روش گردآوری دادهها ،میدانی و به لحاظ میزان
نظارت و درجه کنترل متغیرها و قابلیت تعمیم نتایج،
تحقیقی شبه آزمایشی است .جمعیت مورد بررسی،
گلخانهداران شهرستان یزد هستند که شمار آنها،
 3701بهره بردار (سازمان جهاد کشاورزی استان یزد
 )1237و محصول عمده تولیدی آنان (تقریبا 70
درصد تولید محصوالت گلخانهای) ،خیار گلخانهای
است (وزارت جهاد کشاورزی .)1231 ،در این
بررسی ،از روش نمونهگیری طبقهای متناسب
استفاده شد .برای تعیین حجم نمونه از رابطه کوکران
استفاده شد.
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برای انجام آزمون پیش آهنگ ،نمونهای با حجم
 23گلخانهدار ،از جامعهای همسان جامعه آماری
تحقیق انتخاب شد .در نهایت 221 ،گلخانهدار به
عنوان نمونه تعیین شدند و برای نمونهگیری ،به
تناسب شمار گلخانهداران در هر طبقه ،درصدی از
حجم نمونه به آنها اختصاص یافت .با توجه به
فهرست گلخانهداران ،شمار نمونهها برای هر طبقه
(دهستان) به روش طبقهای متناسب محاسبه شد و
با احتساب  0درصد ریزش پرسشنامه233 ،
پرسشنامهی تکمیل شده ،تحلیل شد.
برای سنجش متغیرهای تحقیق ،از طیف لیکرت
 0نقطهای شامل خیلی کم ( ،)1کم ( ،)3متوسط
( ،)2زیاد ( )7و خیلی زیاد ( )0استفاده شد .ابزار
جمعآوری دادهها پرسشنامه بود که سؤاالت نگرشی
و حقایق را در بر میگرفت .سؤاالت نگرشی ،دانش
موجود و مطلوب گلخانهداران را سنجش مینمود.
برای تأیید روایی شکلی پرسشنامه ،از نظر دو تن از
اعضای هیأت علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی
و بخش جامعهشناسی و برنامهریزی دانشگاه شیراز
استفاده و اصالحات الزم انجام گرفت .پایایی
شاخصهای تحقیق نیز با انجام مطالعه راهنما با
ضریب تتا ،سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت (-7/70
.)θ = 7/07
برای پردازش دادهها ،از نرم افزار  Spsswin15و
محاسبهی مدلهای آماری چولگی ،کشیدگی ،آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف (آزمون توزیع نرمال) ،آزمون
ویلکاکسون (آزمون ناپارامتری جهت مقایسه نمرات
گروههای وابسته) ،آزمون کروسکالوالیس (آزمون
ناپارامتری جهت مقایسه نمرات بیش از دو گروه) و
تحلیل عاملی استفاده شد.
یافتهها
نتایج آمار توصیفی نشان میدهد که بیشترین
پاسخگویان ( 37/1درصد) مرد و  1/3درصدشان زن
هستند .آنان طیف گستردهای از گروههای س ّنی را
تشکیل میدهند که جوانترین آنان  32سال و
مسنترین آنان 13 ،سال سن داشتهاند .میانگین
سنّیشان نیز  70/73سال است و باالترین فراوانی
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( 20/0درصد) به گروه س ّنی کمتر از  77سال تعلّق
دارد که نشان میدهد گلخانهداران ،به نسبت جوان
هستند .بیشترین درصد فراوانی سطح تحصیالت
( 20/2درصد) ،به افراد با تحصیالت ابتدایی و
راهنمایی ( 30درصد) ،مربوط میشود که پایین بودن
سطح تحصیالت رسمی بیشترین آنان را نشان
میدهد .در این تحقیق ،بیشتر گلخانهداران (313
نفر 10/7 ،درصد) تنها به شغل گلخانهداری
میپردازند .با این حال 172 ،نفر ( 23درصد) دارای
شغل آزاد و  0نفر ( 3/3درصد) در شغل دولتی نیز
مشغول کار هستند .میانگین تجربه یا پیشینه کار
گلخانهداران 1/70 ،سال با انحراف معیار  3/00است
که نشان دهندهی نوپایی و در حال گسترش بودن
این صنعت در شهرستان یزد است .بنابر نتایج،
بیشترین گلخانهداران ( 333نفر 33/3 ،درصد) مالك
شخصی گلخانه خود هستند و تنها  32نفر (0/1
درصد) به شکل اجارهای به گلخانهداری مشغولاند.
الزم به ذکر است که میانگین تحصیالت گلخانهداران
حاشیهای ،کوچك  ،متوسط و بزرگ مقیاس به ترتیب
 3/10 ،3/17 ،3/03و  3/33است.
به منظور تقسیمبندی واحدهای گلخانهای بر
پایهی سطح زیر کشت ،از روش فاصله استاندارد از
میانگین استفاده شد و گلخانهداران به چهار گروه به
شرح زیر تقسیم شدند (جدول .)3
𝐷𝑆  A < 𝑀𝑒𝑎𝑛 −گلخانهداران حاشیهای
< 𝐵 <  Mean − SDگلخانهداران کوچك مقیاس
𝑛𝑎𝑒𝑀
< 𝐶 < Mean

گلخانهداران

متوسط

مقیاس

𝐷𝑆 𝑀𝑒𝑎𝑛 +

𝐷 <  Mean + SDگلخانهداران بزرگ مقیاس
اگرچه کمینه مساحت گلخانه برای تولید
اقتصادی خیار 1777 ،مترمربع است (سالم )1277؛
ولی ،نتایج نشان دادند که نزدیك به  27درصد از
واحدهای تولید گلخانهای ،زیر  1777مترمربع
مساحت دارند (گروه اول ،گلخانهداران حاشیهای،
 33/13درصد) .گلخانههای کوچك مقیاس27/72 ،
درصد سامانههای تولید گلخانهای را شامل میشوند.
مساحت گلخانه آنان ،بین  1777تا  3077مترمربّع
است .گروه سوم ،گلخانهداران متوسط مقیاس با
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دامنه مساحت گلخانه  3077تا  0777مترمربع
هستند .واحدهای گلخانهای گروه چهارم ،باالتر از
 0777مترمربع مساحت دارند.

جدول  ،2میانگین و انحراف معیار دانش موجود و
مطلوب گلخانهداران پیرامون مدیریت بهینه
فعالیتهای گلخانهای (استانداردسازی و به زراعی) را
نشان میدهد.

جدول  -2گروهبندی گلخانهداران بر پایهی گستره گلخانه
گروه گلخانه
گلخانهداران حاشیهای (کمتر از  1777مترمربع)
گلخانهداران کوچك مقیاس ( 1777از  3077مترمربع)
گلخانهداران متوسط مقیاس ( 3077تا  0777مترمربع)
گلخانهداران بزرگ مقیاس (باالی  0777مترمربع)

شمار

درصد

37
37
02
00

33/13
27/72
33/10
10/01

گستره (انحراف معیار±میانگین)
1030/ ±01 7071
3201/ ±27 2310
7072/ ±17 2013
13307/27 ± 3300

الف :میزان عملکرد بر حسب تن در  1777مترمربّع گلخانه میباشد.

جدول  -9میانگین و انحراف معیار دانش موجود و مطلوب گلخانهداران
دانش موجود
میانگین

دانش مطلوب
گویهها

انحراف
معیار

1/70

7/31

3/00

7/30

1/71

7/37

1/03

7/31

1/07

7/70

1/07

7/70

1/77

7/30

میانگین

چرخه زندگی حشرات ،قارچها و باکتریهای بیماری زای گیاهان
گلخانهای و برهمکنش سمها و گیاهان
تنظیم و بازبینی فنّی سامانه گرمایشی (شوفاژ ،انواع بخاریها)،
سرمایشی و تهویه (فن و پد ،مه پاش)
روشهای زیستی ،مکانیکی (آبیاری و شخم همزمان) و شیمیایی
(میزان سم و زمان مناسب سمپاشی) مبارزه با آفات
مصرف استاندارد کودها ،سمها ،میزان سوخت ،برق و آب ،دما ،شدّت
نور و تهویه برای گلخانه  1777مترمربعی
روشهای آیش و استفاده از گیاهان تناوبی در کشت گلخانهای
دوره کارنس و نوع کارکرد سمها (فراگیر /غیر فراگیر) و میزان بهینه
کاربرد کودها و سمها
سازگاری محل گلخانه با شرایط اقلیمی محل ،چگونگی قرارگیری
تهویهها ،فنها و بخاریها در گلخانه

انحراف
معیار

منبع
گویه

7/77

7/07

خودساخته

7/27

7/77

خودساخته

7/01

7/73

دین پناه و اخوان ()1232

7/37

7/32

صندوقی و همکاران ()1230؛
قاسمی و کرمی ()1277

7/07

7/70

خودساخته

7/03

7/77

ابدی ()3717

7/17

7/71

خود ساخته

* دامنه میانگین بین  1تا  0است

نتایج آزمون ویلکاکسون تحقیق نشان میدهد که
بین نمرههای دانش موجود و مطلوب گلخانهداران
تفاوت معنیداری وجود دارد (،P < 7/771
 .)Z=10/11برای تعیین ارزش تأثیر واقعی فراسنجه
 ،Zبه محاسبه اندازه تأثیر پرداخته شد (رابطه  .)1در
این رابطه r ،اندازه تأثیر Z ،نمرههای هنجار و ،N
شمار آزمودنیها را نشان میدهد .به این ترتیب،
مقدار اندازه تأثیر  7/70محاسبه شد که تفاوت شایان
مالحظه نمرههای دو گروه وابسته را نشان میدهد
(فیلد.)3712 ،
𝑍
𝑁√ = 𝑟 :رابطه ()1

برای شناسایی اولویتهای آموزشی گلخانهداران،
از مدل نیازسنجی بوریچ استفاده شد .در این مدل،
حاصلضرب اختالف میانگین دانش موجود ( )KEو
دانش مطلوب ( )KDگلخانهداران در میانگین دانش
مطلوب هریك از  0گویه محاسبه شد .بنابر نتایج،
بیشترین اولویت آموزشی گلخانهداران به آموزش
پیرامون روشهای زیستی ،مکانیکی (آبیاری و شخم
همزمان) و شیمیایی (میزان سم و زمان مناسب
سمپاشی) مبارزه با آفات ،سازگاری محل گلخانه با
شرایط اقلیمی محل ،چگونگی قرارگیری تهویهها،
فنها و بخاریها در گلخانه و مصرف استاندارد
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را احساس میکنند .بررسیهای حسینی درویشیانی
و زارعی ( )3773در شهرستان گرگان نیز نشان
میدهد که دانش فنّی گلخانهداران گل و گیاه در
سطح بسیار پایینی است.

کودها ،سمها ،میزان سوخت ،برق و آب ،دما ،شدّت
نور و تهویه برای گلخانه  1777مترمربعی مربوط
میشود (جدول .)7
بنابراین ،گلخانهداران در این سه زمینه فنّی و
مدیریتی ،دانش پایینی دارند و مطلوبیت دانش الزم
جدول  -7رتبه بندی نیازهای آموزشی گلخانهداران یزد
گویهها

میانگین دانش

میانگین دانش

موجود ( 𝐄 𝐊)

مطلوب ( 𝐃 𝐊)

× ) 𝐄 𝐊 (𝐊 𝐃 −
𝐃𝐊

رتبه

1/70

7/77

10/30

0

3/00

7/27

0/70

0

1/71

7/01

10/11

1

1/03

7/37

10/37

2

1/07

7/07

10/77

1

1/07

7/03

10/00

7

1/77

7/17

11/70

3

چرخه زندگی حشرات ،قارچها و باکتریهای بیماری زای گیاهان گلخانهای و
برهمکنش سمها و گیاهان
تنظیم و بازبینی فنّی سامانه گرمایشی (شوفاژ ،انواع بخاریها) ،سرمایشی و تهویه
(فن و پد ،مه پاش)
روش های زیستی ،مکانیکی (آبیاری و شخم همزمان) و شیمیایی (میزان سم و
زمان مناسب سمپاشی) مبارزه با آفات
مصرف استاندارد کودها ،سمها ،میزان سوخت ،برق و آب ،دما ،شدّت نور و تهویه
برای گلخانه  1777مترمربعی
روشهای آیش و استفاده از گیاهان تناوبی در کشت گلخانهای
دوره کارنس و نوع کارکرد سمها (فراگیر /غیر فراگیر) و میزان بهینه کاربرد
کودها و سمها
سازگاری محل گلخانه با شرایط اقلیمی محل ،چگونگی قرارگیری تهویهها ،فنها
و بخاریها در گلخانه

جدول  ،0نتایج آزمون کروسکالوالیس برای مقایسه
میانگین دانش موجود و مطلوب چهار گروه
گلخانهداران را نشان میدهد .بنابر نتایجِ این آزمون،
تنها دانش موجود بین چهار سامانه گلخانهای تفاوت
معنیداری دارد (( = 11/03 ،P <7/71دانش موجود)
 .)Kruskal- Wallisدلیل این موضوع این است

گلخانهداران احساس و ادارك واقعیتری از دانش
موجود خود دارند؛ در حالی که ،دانش مطلوب به
عنوان یك آرمان ذهنی ،بیشتر به زمان آینده مربوط
شده و احتمال و امکان تحقق آن در آینده وجود
دارد.

جدول  -7تأثیر اندازه گلخانه در نیاز آموزشی گلخانهداران یزد
شمار

گروه گلخانه
گلخانهداران حاشیهای (کمتر از  1777مترمربع)
گلخانهداران کوچك مقیاس ( 1777از 3077
مترمربع)
گلخانهداران متوسط مقیاس ( 3077تا 0777
مترمربع)
گلخانهداران بزرگ مقیاس (باالی  0777مترمربع)

میانگین رتبهای دانش موجود

میزان آماره Kruskal-

سطح

(دانش مطلوب)

Wallis

معنیداری

172/11
()103/31
170/02
()173/33
103/20
()110/01
102/71
()101/30

**11/03
()2/77

37
37
02
00

* در سطح  7/71معنادار است
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برای گروهبندی گویههای دانش موجود
گلخانهداران و تعیین سهم هر گروه در تبیین
واریانس این متغیر ،از روش تحلیل عاملی استفاده
شد .نتایج تحلیل نشان میدهد که انسجام درونی
دادهها برای بهرهگیری از تحلیل عاملی مناسب است
( .)KMO =7/07مقدار کمتر از  7/07برای این معیار

نشان دهنده نامناسب بودن آن برای تحلیل است.
آماره بارتلت نیز برابر  770/20است که در سطح
 7/771درصد معنیدار است ( .)P < 7/771در
تحلیل عاملی ،آماره بارتلت برای تعیین تفاوت
همبستگی متغیرها با عدد صفر انجام میشود (جدول
 1و .)0

جدول  -5عاملهای استخراج شده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
مقدار ویژه اوّلیه
عاملها
اول
دوم
سوم

کل
3/11
1/00
1/70

درصد واریانس
مقدار ویژه
27/73
33/37
10/77

استخراج مقدار بارگذاری مربع شده
فراوانی تجمعی
درصد واریانس
27/73
02/17
17/00

کل
3/11
1/00
1/70

درصد واریانس
مقدار ویژه
27/73
33/27
10/77

فراوانی تجمعی درصد واریانس
27/73
02/17
17/00

روش استخراج :تحلیل مؤلفه اصلی ()Principal component analysis

در نهایت ،گویههای مربوط به ویژگی دانش
موجود گلخانهداران در سه عامل ف ّنی تنظیم و
نظارت و پیشگیری بیماریهای گیاهی،
استانداردسازی و به زراعی نامگذاری شدند .جدول 0
عاملها و بار عاملی گویههای دانش موجود
گلخانهداران را نشان میدهد .بیشترین درصد
واریانس تبیین شده توسط عاملهای فنّی تنظیم و

نظارت صورت میگیرد .این یافته با یافتههای
بررسیهای محققانی مانند اصالنی و همکاران
( ،)3710پورسعید و مهدیزاده ( ،)3773عمانی و
چیذری ( ،)3770رساییان و همکاران (،)3713
شکراله زاده ( ،)3770بنارد و همکاران ()3717
صبوری و مینایی ( ،)3717نظر پناهی ()3717
همخوانی دارد.

جدول  -1عوامل و میزان بارهای عاملی ناشی از ماتریس چرخشی آنها (دانش موجود)
ویژگی

نام عامل

بار

گویه

فنّی تنظیم و نظارت و
پیشگیری

دانش موجود ادراك شده

استانداردسازی

به زراعی

عاملی

چرخه زندگی حشرات ،قارچها و باکتریهای بیماری زای گیاهان گلخانهای و برهمکنش سمها و
گیاهان
روشهای زیستی ،مکانیکی (آبیاری و شخم همزمان) و شیمیایی (میزان سم و زمان مناسب
سمپاشی) مبارزه با آفات
دوره کارنس و نوع کارکرد سمهای (فراگیر /غیرفراگیر) و میزان بهینه کاربرد کودها و سمها
تنظیم و بازبینی فنّی سامانه گرمایشی (شوفاژ ،انواع بخاری ها) ،سرمایشی و تهویه (فن و پد ،مه
پاش)
کاربرد استاندارد کودها ،سم ها ،میزان سوخت ،برق و آب ،دما ،شدّت نور و تهویه برای گلخانه 1777
متر مربعی

7/73
7/17
7/13
7/30
7/37

روشهای آیش و استفاده از گیاهان تناوبی در کشت گلخانه ای

7/71

سازگاری محل گلخانه با شرایط اقلیمی محل ،چگونگی قرارگیری تهویهها ،فنها و بخاریها در
گلخانه
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بحث و نتیجهگیری
این تحقیق به بررسی نیازهای آموزشی
گلخانهداران شهرستان یزد پیرامون مدیریت تنظیم و
نظارت ،استانداردسازی و به زراعی فعالیتهای
گلخانهای پرداخت .نتایج تحقیق نشان میدهد که
تفاوت معنیداری بین دانش موجود و مطلوب
گلخانهداران وجود دارد .از این رو ،بر نقش نهادهای
آموزشی مانند ترویج کشاورزی برای ارائه خدمات
آموزشی در راستای ارتقا و دانش افزایی گلخانهداران
تأکید میشود ،زیرا با آموزش میتوان دانش افراد را
ارتقا بخشید که در نتیجه میتواند به تغییر نگرش و
رفتار آنان منجر شود (صفاری نیا .)3777 ،از آنجا
که برای بهبود دانش گلخانهداران ،باید نیازهای
آموزشی آنان تشخیص داده شود ،لذا ،پیشنهاد
میشود که برنامهریزیهایی در راستای نیازسنجی
گلخانهداران انجام شود.
بنابر نتایج ،الزم است پیرامون روشهای زیستی،
مکانیکی و شیمیایی مدیریت آفات ،سازگاری محل
گلخانه با شرایط اقلیمی محل ،چگونگی قرارگیری
تهویهها ،فنها و بخاریها در گلخانه و مصرف
استاندارد کودها ،سمها ،میزان سوخت ،برق و آب،
دما ،شدّت نور و تهویه برای گلخانه ،1777
برنامههای آموزشی ترویج تنظیم و به گلخانهداران
ارائه شود .از آنجا که نبود زمینههای مدیریت بهینه

تهیه بستر ،تأمین نیاز غذایی گیاه و آموزش برای
گلخانهداران به عنوان بازدارندههای توسعه کشتهای
گلخانهای معرفی میشوند (بهنیا و اروند )3770 ،و
افزایش تولید محصولهای گلخانهای به ارتقای دانش
مهارتی و فنی گلخانهداران بستگی دارد (هال،
.)3772
لذا ،الزم است در راستای مرتفعسازی نیازهای
فنّی گلخانهداران ،دورههای آموزشی برای آنان
برنامهریزی و تدوین یابد .به همین منظور ،پیشنهاد
میشود که با طراحی و تدوین دورههای آموزشی،
نسبت به آموزش گلخانهداران پیرامون کاربرد
استاندارد نهادهها و رجوع به استانداردهای مرکزهای
تحقیقات دانشگاهی و همخوانی آنها با شرایط
اقلیمی اقدام شود.
از محدودیتهای این تحقیق این است که دانش
گلخانهداران در مقولهها و زمینههای کلی بررسی
شده است که الزم است تحقیقات بیشتری در هر
یك از این زمینهها به شکل الگوهای مفهومی دقیقتر
و پیمایش عمیقتر کشاورزان انجام گیرد .همچنین،
الزم است بررسیهایی در ارتباط با دیدگاه
کارشناسان و متخصصان گلخانهداری در زمینههای
تنظیم و نظارت ،استانداردسازی و به زراعی انجام
گیرد تا چارچوبهای نظری برای سنجش دانش و
اولویتهای آموزشی گلخانهداران فراهم شود.
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Abstract
Investigating the knowledge of greenhouse owners about the different aspects of the
management of greenhouse systems makes a base through which it is possible to discern the
existing knowledge gaps together with implementing the respective educational measures to
provide the desirable quantitative and qualitative levels of production. Due to this, the present
study was aimed at investigating educational needs of greenhouse owners in Yazd City in
reference to the management of control and prevention, standardization and crop improvement.
Using the proportional stratified sampling, 322 greenhouse units were selected and surveyed in
light of a self-implemented questionnaire (N = 2073). In order to confirm the face validity of the
questionnaire, two faculty members of the Agricultural Extension and Education Department
and the Department of Sociology and Planning of Shiraz University reviewed, thus according to
their comments, the necessary amendments were achievable. The reliability of the research
indices was also measured by a Cronbach’s alpha coefficient test (θ = 0.74-0.87). The results of
Wilcoxon signed-rank test (i.e., non-parametric statistical hypothesis test) show that there is a
significant difference between the mean rank of the existing and the desired knowledge of
greenhouse owners, the effect size of 0.87 also confirms the considerable impact. In conclusion,
it is needed to give thought to the educational planning for greenhouse owners in order to fill
their knowledge gap.
Index Terms: educational need, greenhouse owner, greenhouse producing, greenhouse crop
improvement.
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