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چکیده
کشـت های گل خانـه ای به دلیـل تولیـد محصول هـای بـا کیفیـت و خـارج از فصـِل مصـرف، دارای اهمیـت باالیـی هسـتند. 
و آمـوزش هـدف دار و منظـم بـرای تولیدکننـدگان ایـن بخـش ضـروری می باشـد. هـدف ایـن تحقیـق تحلیـل و طبقه بنـدی 
عامل هـای آموزشـی مؤثـر در بهبـود عمل کـرد گل خانـه داران در بـراآِن اصفهـان می باشـد. ایـن تحقیـق  از نـوع کاربـردی اسـت 
کـه بـه صـورت توصیفـی و بـه روش پیمایشـی انجام شـده اسـت. جامعـه ی آمـاری آن را 180 تـن گل خانـه داراِن دهسـتان براآن 
جنوبـی بـه عنـوان یکـی از قطب هـای تولیـدات گل خانـه ای در شهرسـتان اصفهـان تشـکیل می دهنـد. حجـم نمونـه از طریـق 
فرمـول کوکـران بـه شـمار 72 گل خانـه دار بـرآورد شـد. نمونه گیـری نیـز بـه شـیوه نظام منـد و بـه شـکل تصادفـی صـورت گرفت. 
ابـزار تحقیـق، پرسشـنامه ای بـود کـه روایی آن براسـاس پایه نظـر هیأت علمی تأیید شـد و برای تعییـن پایایی آن نیـز از ضریب 
آلفـای کرونبـاخ )α= 0/88( اسـتفاده شـد. تجزیـه و تحلیـل داده هـا بـا نرم افزار SPSS صـورت گرفت. بنـا بر نتایج به دسـت آمده 
از تحلیـل عاملـی، عامل هـای آموزشـی تأثیرگـذار بـر عمل کرد گل خانـه داران در پنـج عامل آموزش هـای: ارتباطـی، فنی هنگام 
داشـت، فنـی پیـش و حیـن کاشـت، فنـی پـس از برداشـت و اقتصـادی دسـته بندی شـده اند کـه ایـن عامل هـا در مجمـوع 68/7 

درصـد از تغییـرات واریانـس کل متغیرهـا را تبییـن کننـد.
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مقدمه
توسـعه کشـت گل خانـه ای و افزایـش بهـره وری منبع هـای 
و  دانـش  سـطح  پیوسـته ی  افزایـش  نیازمنـد  بخـش  ایـن 
تولیدکننـدگان  و  بهره بـرداری  واحدهـای  مدیـران  مهـارت 
در  گل خانـه دار  یـا  باغـدار  کشـاورز،   گل خانه ایسـت.  کشـت 
نقـش مدیـر تولیـد، بدون آشـنایی و پذیرش شـیوه های نوین 
و بـدون آگاهـی از یـك مدیریت منطقـی نمی تواند بـا موفقیت 
بـه فعالیـت اقتصـادی بپـردازد. از آنجا کـه آموزش بـه عنوان 
یـك عامـل زمینه سـاز الزم، برای انجـام فعالیت هـای تولیدی 
موثـر می باشـد، یـك آموزش خـوب، فراگیـر را قادر می سـازد 
آورد  به دسـت  را  مهـارت  و  بنفـس  اعتمـاد  احسـاس  کـه 

.)1380 )حسـینی، 
توسـعه،  فرآینـد  در  پربـازده  سـرمایه گذاری  یـك  آمـوزش 
به ویژه توسـعه انسـانی، در بخش کشـاورزی و روستایی است. 
ولـی، ایـن امر هنگامـی تحقق می یابـد که آموزش متناسـب با 
نیازهـای واقعـی بهره بـرداران و هماهنـگ با شـرایطی خاص، 
همـراه بـا بازدهـی و کارایـی بهینـه باشـد. بـرای طراحـی یـك 
برنامه ریـزی آموزشـی اثربخـش، بـاور بـر ایـن اسـت کـه ایـن 
نیازهـای  پاسـخگوی  گوناگـون  جنبه هـای  از  بایـد  آمـوزش 
فراگیـران باشـد تـا آنـان انگیـزه الزم بـرای شـرکت فعـال در 

آمـوزش را داشـته باشـند )عمانـی و چیـذری، 1381(. 
آموزشـی  نیازهـای  تعییـن  ضـرورت  کـه  دالیلـی  از  یکـی 
را توجیـه می کنـد آن اسـت کـه، تـا سـرحد امـکان اطمینـان 
هـم  و  آموزشـی  روش هـای  و  محتـوا  هـم  کـه  شـود  حاصـل 
اسـت،  شـده  گزینـش  موضـوع  تدریـس  بـرای  کـه  سـطحی 
بایـد   .)1997 همـکاران،  و  )سوانسـون  باشـد  مناسـب ترین 
توجـه داشـت کـه تولیـد و پـرورش تجـاری گیاهـان بـا کمیـت 
و کیفیـت بـاال نیـز موفقیـت و سـودآوری ایـن حرفـه بـا توجـه 
بـه سـرمایه گذاری اولیـه بـه نسـبت زیـاد آن، تنهـا هنگامـی 
میسـر خواهـد شـد کـه تولیدکننـده همه اصـول علمـی، عملی 
را  بـه احـداث و تجهیـز گل خانـه  به صرفـه مربوطـه  و مقـرون 
رعایـت کـرده و بـا اسـتفاده از دانـش و فنـاوری روز و اعمـال 
یـك مدیریـت بهینـه فنـی، همـه شـرایط مـورد نیاز برای رشـد 
گیـاه را در حـد مطلـوب فراهـم کنـد تـا محصولـی بـا کمیـت و 
کیفیـت بیشـتر و قابـل عرضـه در بازارهـای جهانی تولید شـود 

.)1385 همایـی،  و  )جعفرنیـا 
کشـت  افزایـش  می رسـد  نظـر  بـه  اخیـر  سـال های  در 

گل خانـه ای نـه تنهـا بـه افزایـش تولیـد در واحـد سـطح، بلکـه 
بـه بهـره وری بیشـتر از آب و خـاك نیز کمـك کرده و ایـن امکان 
فراهـم شـده تـا محصـوالت خـارج از فصل و بـا تنوع بسـیار در 
اختیـار مصرف کننـدگان قـرار گیـرد. نیاز بـه مدیریـت و دانش 
فنـی بـاال در تولیـد محصوالت گل خانـه ای باعث شـده تا به آن 
به عنوان یك کشـاورزی فنی و تجاری نگریسـته شـود. به رغم 
چنیـن نیاز و ضرورتی، تولیدکننـدگان محصوالت گل خانه ای، 
بیشـتر اطالعـات مـورد نیاز خـود را بـه صورت هـای گوناگون و 
پراکنـده دریافـت کـرده و گاهی ممکن اسـت با شـرایط زمانی، 
مکانی و فنی هماهنگی نداشـته و باعث سـردرگمی، آسـیب و 

زیـان و حتـی ورشکسـتگی آنان شـود. 
برای  به ویژه  اشتغال زایی،  به  دولت  توجه  دیگر،  سوی  از 
پیش  از  بیش  توجه  کشاورزی،  رشته های  دانش آموختگان 
شد.  خواهد  بهره برداری  نظام  این  رونق  باعث  قشر،  این  به 
از لحاظ فنی برای آموزش های مناسب  اما اختصاص بودجه 
فنی در نظر گرفته نشده است و بی توجهی به این امر می تواند 
هدررفت  موجب  ها،  هدف  به  دست یابی  در  ناکارآیی  ضمن 
می رسد  نظر  به  لذا  شود.  کشور  انسانی  و  مالی  سرمایه های 
این نوع نظام تولیدی نیز، نیاز به یك برنامه منسجم آموزشی 
و توانمندسازی برای مخاطبان داشته باشد. بنابراین، پیش 
ارتباطی  و  اقتصادی  فنی،  نیازهای  است  الزم  چیز  هر  از 
پایه آن  بر  گاه  و آن  به درستی شناسایی شده  تولیدکنندگان 

مراحل بعدی انجام شوند.
نیازهـای  طبقه بنـدی  در   ،)1388( مینایـی  و  صبـوری 
دیـدگاه  از  گرمسـار  شهرسـتان  گل خانـه داران  آموزشـی 
کـه  گرفتنـد  نتیجـه  کشـاورزی  کارشناسـان  و  گل خانـه داران 
گـروه  پنـج  در  را  خـود  آموزشـی  نیازهـای  گل خانـه داران 
آمـوزش: هـرس بوته هـا، آبیـاری مناسـب، مراحـل داشـت، 
و  بازاریابـی  و  بسـته بندی  انبـارداری،  کاشـت،  مراحـل 
اسـتفاده از ریزمغذی هـا طبقه بنـدی کـرده و کارشناسـان نیـز 
آبیـاری  زمینه هـای  در  را  گل خانـه داران  آموزشـی  نیازهـای 
و  هـرز  علف هـای  بیماری هـا،  و  آفـات  بـا  آشـنایی  مناسـب، 
زیسـتی  کنتـرل  و  داشـت  مراحـل  محصـول،  مناسـب  ارقـام 
)بیولوژیـک(، تغذیه شـیمیایی، روش های کاشـت، روش های 
مناسـب افزایـش کیفیـت محصـول و فرآینـد پس از برداشـت، 

کردنـد. طبقه بنـدی 
اولویت بنـدی  در   ،)1387( موحدمحمـدی  و  میرگوهـر 
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نیازهـای آموزشـی و ترویجی کشـاورزان با اسـتفاده از رویکرد 
سـنجش اختالفـی سـطح دانـش فنـی و میـزان کاربـرد آن در 
بیـن گنـدم کاران اسـتان های تهـران و اصفهـان نتیجـه گرفتند 
کـه در دوازده مـورد از شـاخص های فنـی و زراعـی بیـن سـطح 
و  دارد  وجـود  معنـاداری  اختـالف  آن  کاربـرد  و  فنـی  دانـش 
میـزان کاربـرد بیشـتر آنهـا کم اسـت کـه شـامل: عمـق و زمان 
بهینـه  مصـرف  دیسـک،  از  بهینـه  اسـتفاده  شـخم،  مناسـب 
کودهـا و بوجاری بذر می باشـد. دسترسـی نداشـتن بـه هنگام 
بـه نهاده هـا و وسـایل مـورد نیـاز، افزایـش هزینـه، نـا آگاهـی 
و ناکارآمـدی دانـش فنـی بـه ترتیـب از دالیـل عمـده ی نبـود 

زمینـه کاربـرد آنهـا می باشـد. 
کنتـرل  سـطح،  واحـد  در  بـذر  میـزان  زراعـی،  تنـاوب 
علف هـای هـرز، ضدعفونـی بـذر و آبیـاری به ترتیـب مهم ترین 
نیازهـای آموزشـی گنـدم کاران می باشـد. میـزان بـذر، مصرف 
بهینـه کودهـا، علف هـای هـرز، روش کاشـت، تنـاوب زراعـی، 
شـمار و زمـان آبیـاری، ضدعفونـی و بوجـاری بـذر و کنتـرل 
ترویجـی  اولویت هـای  مهم تریـن  از  نیـز  بیماری هـا  و  آفـات 
آنـان بودند. بـرای تحقق نیازهـای ترویجی، عـالوه بر آموزش 
و ارتقـای سـطح دانـش و مهارت هـا، ارایه خدمـات حمایتی و 

نظارتـی نیـز مـورد نیاز اسـت.
ماننـد  موردهایـی   ،)1384( ارونـد  و  بهنیـا  بررسـی  در 
مدیریـت نادرسـت تهیـه بسـتر کشـت، تأمین نشـدن مناسـب 
نیـاز غذایـی گیـاه، نبـود تشـکل های تولیـدی و نبـود زمینـه 
هـای آمـوزش و بازدیـد مسـتمر بـرای گل خانه داران بـه عنوان 
عامل هـا و بازدارنـده هـای توسـعه کشـت های گل خانـه ای در 

اسـتان خوزسـتان معرفـی شـد.
بـه بررسـی عامل هـای  شـکری زاده )1382(، در تحقیقـی 
نبـود موفقیـت مدیریـت گل خانه هـا در  یـا  مهـم در موفقیـت 
شهرسـتان اصفهـان پرداخته اسـت. نتیجه تحقیق نشـان داد 
کـه گل خانـه داران در زمینـه ی کارهای فنی )کاشـت، داشـت، 

برداشـت( نیـاز بـه آمـوزش بیشـتری دارند.
مهارت هـای  و  دانـش   ،)2008( همـکاران  و  اوباپیـل 
ویـژه  بـه  گل خانـه،  اداره  بـه  نسـبت  را  کشـاورزان  مدیریتـی 
روش مبـارزه بـا آفـات و بیماری ها، جویا شـدند. بررسـی های 
آنـان نشـان داد کـه 98 درصـد از کشـاورزان مصـرف سـموم را 
نخسـتین راه حـل مبـارزه می داننـد کـه در صورت دیـدن آفت 

گرفتـه می شـود. کار  بـه 

نیویـورگ  گل خانـه داران   ،)2008( ماتسـون  تحقیـق  در 
نیازهای آموزشـی خود را در بخش هـای مربوط به راهکارهای 
افزایـش کیفیـت تولیـد، کنتـرل بیماری هـا، مدیریـت محیـط 
شـیمیایی  تغذیـه  روش  آبیـاری،  مدیریـت  گیاهـان،  رشـد 

گیاهـان و بازاریابـی محصـول عنـوان کردنـد.
افزایـش  عنـوان  بـا  تحقیقـی  طـی   ،)2003( بارتـون 
سـودآوری گل خانه هـا از طریـق بهبـود مدیریـت پرسـنل آن، 
بـه تأثیـر میـزان تحصیـالت و تخصـص مدیر یـا مالـك گل خانه 

اسـت. نمـوده  اذعـان  تولیـدی  واحـد  بـر عملکـرد آن 
کشـت های  توسـعه  رونـد  مطالعـه  بـا   ،)2003( هـال 
گل خانـه ای در امریـکا برتـری یافتن ایالـت کالیفرنیـا در تولید 
محصـوالت گل خانـه ای را ناشـی از افزایـش دانـش مهارتـی و 
بـاال بـودن سـطح تحصیـالت گل خانـه داران ایـن  فنـی و نیـز 

ایالـت نسـبت بـه سـایر نقـاط ذکـر کـرده اسـت.
در بررسـی انجام شـده توسـط التیمر و همـکاران )2002(، 
ایالـت  گل خانـه داران  آموزشـی  عالیـق  و  نیازهـا  زمینـه  در 
ویرجینیـا، نیازهـای آموزشـی آنان بـه ترتیب شـامل مدیریت 
تغذیـه گیاهـان، روش سـاماندهی وظایـف مربـوط بـه کنتـرل 
بـه  مربـوط  فعالیت هـای  گل خانه هـا،  )اتوماسـیون(  خـودکار 
فرآینـد نگهـداری گیاهان گل خانـه ای و مدیریـت بهینه آب در 

گل خانـه مطـرح شـدند.
ایـن تحقیـق با هدف کلـی تحلیـل و طبقه بنـدی عامل های 
آموزشـی مؤثـر در بهبـود عمل کـرد گل خانـه داران انجـام شـد. 
نقـش  بـه  می تـوان  نیـز  پژوهـش  تخصصـی  هـای  هـدف  از 
آموزش هـای اقتصـادی، فنی و سـازمانی )ارتباطـی( در بهبود 
و افزایـش عمل کـرد گل خانـه داران دهسـتان براآن شهرسـتان 

اصفهـان اشـاره کرد.

روش شناسی
نظـر  از  و  کاربـردی  نـوع  از  هـدف  نظـر  از  تحقیـق  ایـن 
گـردآوری داده هـا، میدانـی و بـه لحـاظ روش از نـوع توصیفی 
 180 تحقیـق،  ایـن  در  نظـر  مـورد  آمـاری  جامعـه ی  اسـت. 
تـن از گل خانـه داران دهسـتان بـرآن جنوبـی بـه عنـوان یکـی 
اصفهـان  شهرسـتان  در  گل خانـه ای  تولیـدات  قطب هـای  از 
جهـاد  سـازمان  آمـاری  اطالعـات  بـه  توجـه  بـا  کـه  می باشـد 
از  اسـتفاده  بـا  اسـتان اصفهـان مشـخص گردیـد.  کشـاورزی 
فرمـول کوکـران حجـم نمونـه 72 نفـر تعیین شـد. پرسشـنامه 
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بـه صـورت  کـه شـمار 72 مـورد  بـود  گـردآوری داده هـا  ابـزار 
اطالعـات  و  گرفتـه  قـرار  گل خانـه داران  اختیـار  در  تصادفـی 

گـردآوری شـدند. نیـاز  مـورد 
شـماری  محتوایـی،  و  شـکلی  روایـی  تأییـد  منظـور  بـه 
پرسشـنامه در اختیـار صاحـب نظـران قـرار گرفـت کـه پـس از 
اصالحـات الزم و بازنگـری، اطمینـان حاصـل شـد که پرسـش 
طرح شـده توانایـی و قابلیـت اندازه گیری محتـوا و ویژگی های 
مـورد نظـر در تحقیـق را دارد. ضریـب آلفـای کرونبـاخ بـرای 
سـنجش پایایـی ابـزار انـدازه گیـری )پرسشـنامه( α= 0/88 به 
پایایـی مناسـبی  دسـت آمـد کـه نشـان می دهـد پرسشـنامه 
دارد. در ایـن پژوهـش از آماره هـای توصیفـی ماننـد ضریـب 
پـردازش  بـرای  و  شـد  اسـتفاده  عاملـی  تحلیـل  و  تغییـرات 

داده هـا از نـرم افـزارSPSS  بهـره گرفتـه شـد.
پرسشـنامه شـامل ویژگـی هـای فـردی و حرفـه ای گل خانه 
کار  پیشـینه  تحصیـالت،  سـطح  سـن،  جنـس،  ماننـد  دارن 
گل خانـه داری و مسـاحت گل خانـه، میزان آموزش های کسـب 
میـزان  و  سـازمانی  و  اقتصـادی  فنـی،  زمینه هـای  در  شـده 
آموزشـی  عامل هـای  و  گل خانـه داران  تجربـی  مهارت هـای 
اصولـی  احـداث  زمینه هـای  در  آمـوزش  متغیر هـای  شـامل: 
آب  گل خانـه،  کشـت  محیـط  آماده سـازی  گل خانـه،  سـازه 
کشـت هـا )هیدروپونیک(، مبـارزه اصولی با آفـات و علف های 
مصـرف  آبیـاری،  مناسـب  روش هـای  از  بهره گیـری  هـرز، 
مناسـب نهاده هـای شـیمیایی، برداشـت اصولـی محصـوالت 
گل خانه ای، بسـته بندی و حمل و نقل مناسـب آن ها و روش های 

عامل هـای  و  فعالیت هـا  می باشـد.  گل خانـه  بیمـه  مناسـب 
آموزشـی یـاد شـده بـا اسـتفاده از روش تحلیـل عاملـی مـورد 

ارزیابـی و تحلیـل قـرار گرفتنـد.

یافته ها
بررسی پاسخ های ارایه شده از سوی نمونه مورد مطالعه )بر 
افراد مورد  نتایج جدول 1( نشان داد که 90/2 درصد  اساس 
افراد  میانگین سنی  بودند.  نیز زن  و 9/8 درصد  مطالعه مرد 
مورد مطالعه 39 سال و کمترین آن 20 سال و بیشرین آن 72 
 30-40 سنی  گروه  به  نفر(   27( فراوانی  بیشترین  و  بود  سال 
بیشتر  داد  نشان  تحقیق  نتایج  هم چنین  داشت.  تعلق  سال 
تا  دیپلم  فوق  تحصیالت  دارای  درصد(   36/1( پاسخگویان 

لیسانس و کمترین آن بی سواد )6/9 درصد( بود.
نزدیـک بـه 42 درصـد ارز گل خانـه داران )30 نفـر( دارای 
سـابقه کار کشـاورزی 20-10 سـال بـوده کـه دارای بیشـترین 
فراوانـی می باشـد. از بیـن نمونـه آمـاری تحقیـق حاضـر، 37 
نفـر )51/3 درصـد( دارای سـابقه کار گل خانـه داری کمتر از 10 
سـال بوده انـد کـه بیشـترین فراوانـی را در ایـن متغیر تشـکیل 
می دادنـد. هـم چنیـن از بیـن نمونـه آمـاری تحقیـق حاضـر 
50 نفـر )72/1 درصـد( دارای مسـاحت گل خانـه کمتـر از یـك 
هکتـار می باشـند. چهـل تـن )65/6 درصـد( با داشـتن سـطح 
زیرکشـت محصـوالت گل خانـه ای کمتر از نیم هکتار بیشـترین 

فراوانـی را دارا می باشـند.

ویژگی

جنسیت

طبقه سنی

سطح تحصیالت

سابقه کار کشاورزی

فراوانی

65
7

10
27
18
17
5

10
25
26
6

18

درصد

90/2
9/8

13/9
37/5

25
23/6
6/9

13/9
34/7
36/1
8/4
25

درصد انباشته

90/2
100
13/9
51/4
76/4
100
6/9

20/8
55/5
91/6
100
23

مرد
زن

20-30
31-40
41-50

باالی 50 سال
بیسواد

ابتدایی
سیکل تا دیپلم

فوق دیپلم تا لیسانس
فوق لیسانس و باال تر

کمتر از 10 سال

جدول 1- توزیع فراوانی گل خانه داران بر پایه ویژگی های فردی و حرفه ای 

عامل های آموزشی بهبود عملکرد ...
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گل خانـه داران  آشـنایی  میـزان  اولویت بنـدی  منظـور  بـه 
بـا هریـک از عامل هـا و متغیرهـای آموزشـی مؤثـر در بهبـود 
و  اسـتاندارد  انحـراف  رتبـه ای،  میانگیـن  از  آنهـا،  عمل کـرد 
می دهـد  نشـان   2 جـدول  شـد.  اسـتفاده  تغییـرات  ضریـب 
کـه متغیرهـای روش هـای مناسـب آبیـاری، مصـرف مناسـب 

و  آفـات  بـا  اصولـی  مبـارزه  و  گل خانـه  در  کودهـا  و  سـموم 
علف هـای هـرز بـه ترتیـب در اولویت هـای اول تـا سـوم بودنـد 
آبکشـت، عضویـت در  بـه  اصـول علمـی مربـوط  و هم چنیـن 
تعاونی هـا و بازاریابـی مناسـب محصـول، بـه ترتیـب سـه رتبه 
انتهایـی در ایـن اولویت بنـدی را بـه خـود اختصـاص داده اند.

سابقه کارگل خانه ای

مساحت گل خانه

سطح زیر کشت

10تا20
بیشتر از 20

کمتر از 10 سال
10تا 20

بیشتر از 20
کمتر از 10000مترمربع

10000تا 20000
بیشتر از 20000

کمتر از5 هکتار
5تا 10 هکتار

بیشتر از 10 هکتار

30
24
37
28
7

50
12
10
43
22
7

41/6
33/4
51/3
38/8
9/9

72/1
13/1
14/8
65/6
31/1
3/3

66/6
100
54/1
90/1
100
72/1
85/2
100
65/6
96/7
100

ادامه جدول 1

زمینه

روش های مناسب آبیاری
مصرف مناسب سموم و کودها در گل خانه

مبارزه اصولی با آفات و علف های هرز
آماده سازی محیط کشت گل خانه

استفاده از فناوری های نوین
معرفی بذر مناسب برای کشت
کاهش هزینه سوخت و انرژی

احداث اصولی سازه گل خانه
برداشت اصولی محصول

بهره گیری از تعاونی ها
روش بسته بندی اصولی محصوالت

روش بهینه بیمه گل خانه و محصوالت
حسابداری و مدیریت اقتصادی گل خانه

استفاده از تسهیالت و وام ها
حمل و نقل محصوالت

بازاریابی مناسب محصوالت
عضویت در تشکل ها

کشت آبکشتی

انحراف معیار

0/99
1/09
1/14

1/047
0/99
1/13
1/13

1/147
1/15
1/21
1/24
1/13
1/15
1/17
1/29
1/24
1/36
1/28

ضریب تغییرات 

26/05
28/38
30/23
31/34
31/52
33/33
34/13
36/64
38/72
44/81
45/58
48/91
49/14
49/57
51/39
51/45
51/51
55/65

اولویت

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

میانگین )از 5(

3/8
3/84
3/77
3/34
3/14
3/39
3/31
3/13
2/97
2/7

2/72
2/31
2/34
2/36
2/51
2/41
2/64
2/3

جدول2- اولویت بندی زمینه های گل خانه داری بر پایه میزان آشنایی گل خانه داران 

آموزشـی  عامل هـای  بررسـی  منظـور  بـه  تحقیـق  ایـن  در 
تحلیـل  روش  از  گل خانـه داران  عمل کـرد  بهبـود  در  مؤثـر 

عاملـی اسـتفاده شـد. بـه منظـور تشـخیص مناسـب بـودن و 
از  عاملـی  تحلیـل  روش  در  تحلیـل  مـورد  داده هـای  کفایـت 
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آزمـون بارتلت و شـاخص KMO اسـتفاده شـد. نتیجه نشـان 
می دهـد کـه انسـجام درونـی داده هـا بـرای بهره گیـری از روش 
تحلیـل عاملی مناسـب بـوده )KMO= 0/615( و آماره بارتلت 
 ،df =153 ،p =0/000( نیـز در سـطح 99 درصـد معنـی دار بـود

566/93=بارتلـت(.
بـا  استخراج شـده همـراه  در جـدول 3، شـمار عامل هـای 
و  تبیین شـده  واریانـس  درصـد  آنهـا،  از  هریـک  ویـژه  مقـدار 
درصـد انباشـته واریانـس عامل هـا ارایـه شـده اسـت. مقـدار 
ویـژه بیانگـر سـهم هریـک از عامل هـا از کل واریانـس متغیرها 
نشـان دهنده  باشـد،  بزرگتـر  آن  مقـدار  هرچـه  و  می باشـد 
کـه  طـور  همـان  اسـت.  عامـل  آن  بیشـتر  نقـش  و  اهمیـت 
نتایـج بـه دسـت آمـده از جـدول 3 نشـان می دهد، پنـج عامل 
توانسـتند 68/68 درصـد از کل واریانـس عامل هـای آموزشـی 

کننـد. تبییـن  را  بـر عمل کـرد گل خانـه داران  تأثیرگـذار 

پـس از چرخـش عاملـی بـه روش وریماکـس کـه تغییـرات 
توزیـع  یکنواخـت  شـکل  بـه  عامل هـا  میـان  در  را  متغیرهـا 
می کنـد، متغیرهـای تحقیـق بـاز هـم در پنـج عامل)جـدول4( 
دسـته بندی شـدند. بـه منظـور نـام گـذاری عامل هـا هـم بـه 
ماهیـت متغیرهـای موجـود در هـر عامـل و هـم بـه مهم تریـن 

متغیرهـای موجـود در هـر عامـل توجـه شـد.
بـر  مؤثـر  آموزشـی  هـای  متغیـر  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا 
عامـل  نـام  اول  گل خانه داران،عامـل  عمل کـرد  بهبـود 
 20/468 مقـدار  عامـل  ایـن  شـد.  گـذاری  نـام  ارتباطـی 
بهبـود  بـر  آموزشـی موثـر  واریانـس عامل هـای  از کل  درصـد 
عملکـرد گل خانـه داران را تبییـن کـرد. عامـل دوم، بـا توجـه 
بـه متغیرهـای قـرار گرفتـه در آن بـه نـام عامـل آموزش هـای 
 14/175 مقدار  کـه  گردیـد  گـذاری  نـام  داشـت  هنـگام  فنـی 
درصـد از کل واریانـس متغیرهـای آموزشـی موثـر بـر بهبـود 
عملکـرد گل خانه هـا را تبییـن کـرد. عامـل سـوم، به نـام عامل 
آموزش هـای فنـی پیـش و حیـن کاشـت نـام گرفت که قـادر به 
آموزشـی  متغیرهـای  واریانـس  درصـدازکل   12/651 تبییـن 
از  پـس  فنـی  آموزش هـای  عامـل  چهـارم،  عامـل  گردیـد. 
برداشـت نـام گـذاری گردید کـه توانسـت 11/485 درصد از کل 
واریانـس متغیرهـا راتبییـن کنـد. عامـل پنجـم نیزبـه عنـوان 
عامـل آموزش هـای اقتصـادی نام گـذاری شـد و 9/908 درصد 
از کل واریانـس متغیرهـای آموزشـی موثـر بـر بهبـود عملکـرد 
گل خانه هـا راتبییـن کـرد. پنـج عامـل یـاد شـده در مجمـوع 
68/687درصـد از کل واریانسـکل متغیرهـا را تبییـن کردنـد.

عامل 

1
2
3
4
5

درصد واریانس 
انباشته

20/468
34/643
47/294
58/779
68/687

مقدار ویژه

3/684
2/552
2/277
2/067
1/783

درصد واریانس 
مقدار ویژه

20/468
14/175
12/651
11/485
9/908

بـر  مؤثـر  متغیرهـای  عاملـی  تحلیـل  خالصـه  جـدول3- 
گل خانـه داران عمل کـرد 

عامل ها

آموزش های ارتباطی )سازمانی(

آموزش های فنی هنگام داشت

آموزش های فنی پیش و حین کاشت

آموزش های فنی پس از برداشت

بار عاملی

0/911
0/852
0/744
0/822
0/762
0/746
0/716
0/750
0/720
0/692
0/544
0/785

متغیر

آموزش در زمینه عضویت در تشکل ها
بهره گیری از خدمات تعاونی ها

حمل و نقل اصولی محصوالت گل خانه ای
مصرف مناسب سموم و کودها در گل خانه

روش مبارزه اصولی با آفات و علف های هرز
بهره گیری از روش های مناسب آبیاری

کشت آبکشتی
احداث اصولی سازه گل خانه

آماده سازی محیط کشت گل خانه
روش استفاده بهینه از فناوری های نوین

معرفی بذر مناسب جهت کشت گل خانه ای
استفاده از تسهیالت و وام ها

جدول4- خالصه تحلیل عاملی چرخش یافته متغیرهای آموزشی مؤثر بر عمل کرد گل خانه داران 

عامل های آموزشی بهبود عملکرد ...
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بحث و نتیجه گیری
از  گل خانه داران  بیشتر  دادندکه  نشان  تحقیق  این  نتایج 
نظر سنی جوان بوده و هم چنین دارای تحصیالت دانشگاهی 
می باشند و  بنا بر نتایج این بررسی نسبت زنان در امر مدیریت 
تولیدات گل خانه ای نزدیك به 3 درصد بوده که، این امر نشان 
و  دارند  ناچیزی  نقش  گل خانه ها  اداره  در  زنان  که  می دهد 
مدیریت  امر  در  آنان  گسترده تر  حضور  زمینه های  است  الزم 

تولیدات گل خانه ای فراهم آید.
بـه  ایـن بررسـی نشـان می دهـد کـه گل خانـه داران  نتایـج 
کسـب  خـود  گل خانـه ای  واحدهـای  عمل کـرد  بهبـود  منظـور 
آمـوزش در زمینه هایـی ماننـد: کشـت آبکشـتی، روش بهینـه 
بیمـه گل خانه و محصوالت گل خانه ای، حسـابداری و مدیریت 
اقتصـادی گل خانه، اسـتفاده از تسـهیالت و وام هـا و همچنین 
اصـول بهینـه حمـل و نقـل محصـول، روش بسـته بندی بهینه 
و بازاریابـی مناسـب را نیازمندنـد کـه ایـن یافته هـا بـا نتایـج 
تحقیقـات صبوری و مینایـی )1388( دارای همخوانی اسـت.
یافته های این پژوهش، گویای این مطلب است که بیشتر 
می شود،  گذاشته  گل خانه داران  اختیار  در  که  آموزش هایی 
ارتباطی  و  اقتصادی  های  آموزش  و  بوده  فنی  های  آموزش 
سهم کمتری از ساعت های آموزشی گل خانه داران را به خود 
اختصاص می دهند، که این یافته ها با نتایج تحقیقات التیمر 

و همکاران )2008( هم خوانی دارد.
عامل هـای  می دهـد،  نشـان  هم چنیـن  تحقیـق  نتایـج 
مربـوط بـه آموزش هـای ارتباطـی بیشـترین تأثیـر را در بهبود 
تغییـرات  از  درصـد   20/5 و  داشـته  گل خانـه داران  عمل کـرد 
واریانـس کل متغیـر بهبـود عملکـرد واحدهـای گل خانـه ای را 
تبییـن می کند، به نظر می رسـد اسـتفاده از نهادهای حمایتی 
ماننـد تشـکل های تولیدی، خدمـات تعاونی و اسـتفاده از این 

مطلـوب  بازاررسـانی  و  بازاریابـی  و  نقـل  و  حمـل  در  نهادهـا 
بهبـود  در  را  مطلـوب  تاثیـر  بیشـترین  می توانـد  تولیـدات 
عملکـرد واحدهـای گل خانـه ای داشـته باشـد کـه ایـن نتایج با 

نتیجـه تحقیـق ماتسـون )2008( را تاییـد مـی کنـد. 
ارتباطی و سازمانی  نتایج این تحقیق، آموزش های  بر  بنا 
از  بهبود عمل کرد گل خانه داران  تأثیرگذار در  بیشترین عامل 
یادآوری  که  گونه  همان  اما  می باشد،  گل خانه ها  مدیران  نظر 
به  مربوط  متغیرهای  با  گل خانه داران  آشنایی  میزان  شد 
آموزش های ارتباطی بسیار پایین بوده و در واقع آموزش های 
سازمان های  سوی  از  زمینه ها  این  در  هدفداری  و  منظم 
دولتی و حتی غیردولتی در اختیار گل خانه داران قرار نگرفته 
زمینه  این  در  خود  شخصی  های  آموزه  از  آنان  از  بسیاری  و 
با یافته های تحقیق میرگوهر  استفاده می کنند که این نتایج 
و ملک محمدی )1388( و شکری زاده )1382( همخوانی دارد.

بر پایه یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود:
بـا  همـگام  سـازمانی  و  اقتصـادی  آموزش هـای  بـه   -
بهبـود  در  بیشـتری  تأثیـر  می تواننـد  کـه  فنـی  آموزش هـای 

شـود. توجـه  باشـند  داشـته  گل خانـه داران  عمل کـرد 
فعالیت های  آغاز  و  گل خانه  سازه های  احداث  از  پیش   -
تولیدی، آموزش های غیر رسمی با کمک نهادهای ترویجی-
با مهارت های اداری و  آموزشی در جهت آشنایی کامل افراد 
سازمانی مانند عضویت در تعاونی ها، بیمه محصوالت و واحد 

تولیدی، کسب مجوزهای مورد نیاز ارایه شود.
فعالیت هـای  در  فنـی  ابعـاد  ی  همـه  بـه  یکسـان  توجـه   -
مهارت هـای  افزایـش  در  مؤثـر  گامـی  می توانـد  کـه  آموزشـی 

فنـی گل خانـه داران باشـد بـه عمـل آیـد.
- جایگاهـی مناسـب در سـاعت های آموزشـی، بـه آموزش 
در ایـن زمینه هـا ضروری گل خانه داری اختصاص داده شـود.

آموزش های اقتصادی

راهکارهای کاهش هزینه سوخت و انرژی در گل خانه
روش بهینه بیمه گل خانه و محصوالت آن

حسابداری و مدیریت اقتصادی گل خانه
برداشت اصولی محصول

نحوه بسته بندی اصولی محصوالت
چگونگی بازاریابی مناسب محصوالت گل خانه ای

0/723
0/558
0/462
0/802
0/662
0/513

ادامه جدول 4
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Performance
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Abstract
The main purpose of this study was to classify educational factors affecting performance of the green-

house owners in Isfahan. This study used a descriptive survey method and statistical population of the 
study consisted of 180 South-Baraan Distract greenhouse owners in Isfahan Township (N= 180). Ac-
cording to Cochran's formula, the sample size was calculated as 72 greenhouse owners. Face validity 
of the questionnaire is obtained by applying corrections made by an expert panel. Reliability of the 
questionnaire is calculated using Cronbach’s alpha coefficient α= 0.88. Data were analyzed using SPSS. 
Results of factor analysis revealed that, five factor of communication, planting and maintenance, before 
and during planting and postharvest and economical training explained 68.7% of the variance perfor-
mance variables of greenhouse owners. 

Index Terms: Educational factors, technical factors, economic factors, communicational factors, 
greenhouse owners planting.
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