
شماره 32، بهار 94

5فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

نیازهـای آموزشـی كارشناسـان سـازمان جهـاد كشـاورزی گیـان در اجـرای 

كشـاورزی دقیـق
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چکیده
هـدف از ایـن تحقیـق توصیفـی- تحلیلـی، یافتـن نیازهـای آموزشـی کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان گیالن در 
اجرای کشـاورزی دقیق اسـت. جامعه آماری شـامل همه ی 234 کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی در رشـته های )زراعت، 
باغبانـی، ترویـج، مکانیزاسـیون و فنـی مهندسـی( اسـتان گیـالن بـود. حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از جـدول حداقـل حجـم نمونه 
بارتلـت و همـکاران، 133 تـن تعییـن شـد، کـه ایـن شـمار بـا روش نمونـه گیری خوشـه ای متناسـب، انتخـاب شـدند. هریک از 
مدیریـت هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان های اسـتان گیالن به عنوان یک خوشـه در نظـر گرفته شـدند که ترکیبـی از کارکنان 
بـا تخصـص هـا و گرایـش هـای شـغلی متفـاوت بودنـد. به منظـور سـنجش نیازهـای آموزشـی پاسـخگویان از پرسشـنامه مبتنی 
بـر مـدل نیازسـنجی بوریچ اسـتفاده شـد. برای بررسـی روایـی محتوایی، پرسشـنامه اولیـه در اختیـار چند تن از اعضـای هیأت 
علمـی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد رشـت و دانشـگاه گیـالن و کارشناسـان کشـاورزی قـرار داده  شـد و نظرهـای اصالحـی در 
پرسـش نامـه لحاظ شـد. به منظور بررسـی پایایـی پرسشـنامه، از روش آلفای ترتیبی اسـتفاده شـد )α=0/89(. تجزیـه و تحلیل 
داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS21  انجـام شـد. نتایـج نشـان  دادنـد کـه اطالعـات و بـه کارگیـری فناوری هـای مرتبـط بـا 
سـامانه اطالعـات جغرافیایـیGIS، آگاهـی و بـه کارگیـری فناوری هـای مرتبـط بـا نقشـه های عملکـرد محصـول و آگاهـی و بـه 
کارگیـری فناوری هـای مرتبـط بـا نقشـه های خاک شناسـی کشـتزار به ترتیـب به عنـوان مهم تریـن موضوع هـای اولویـت دار برای 
آمـوزش کارشناسـان بـرای اجـرای کشـاورزی دقیـق مـورد توجـه قـرار گرفتنـد. هـم چنیـن، آگاهـی و بـه کارگیـری فناوری های 
مرتبـط بـا فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در آخرین اولویت آموزشـی قرار گرفت. نمره ها اولویت محاسـبه شـده نشـان می دهد 
کـه همـه ی هفـده موضـوع مـورد بررسـی در نیازسـنجی آموزشـی در زمینـه ی دانش و مهـارت کشـاورزی دقیق در سـطح باالی 
نیـاز قـرار دارنـد. آزمـون هـای من-ویتنی و کروسـکال والیس نشـان دادند که به غیـر از متغیر رشـته تحصیلی، سـایر متغیرها بر 

نیـاز آموزشـی کارشناسـان تأثیـر معنـی داری نداشـتند. پـس درخصـوص نیازهای آموزشـی اتفـاق نظر وجود داشـت.
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مقدمه
کشـاورزی دقیـق، یکـی از جدیدتریـن فناوری هـا در عرصه 
کشـاورزی اسـت کـه بـر مبنای کشـاورزی پایـدار و تولیـد غذای 
سـالم و پـاك، اسـتوار اسـت و بـر سـه پایـه افزایـش عملکـرد، 
بـد زیسـت  اثـر هـای  افزایـش بهـره وری اقتصـادی و کاهـش 
محیطـی دنبـال مـی شـود. در واقـع کشـاورزی دقیـق در پـی 
مدیریـت تنـوع در دو ُبعـد مـکان و زمان اسـت. از آن جا که گونه 
گونـی و ناهـم گونـی در نقـاط مختلـف کشـتزار همیشـه وجـود 
نقـاط  بایـد  بیشـترین مطلوبیـت  بـه  یابـی  بـرای دسـت  دارد، 
مختلـف زمیـن را آسیب شناسـی کـرد و در جهـت اصـالح آن 
متناسـب بـا شـرایط مختلـف کشـتزار گام برداشـت. بـه کمیـت 
زراعـی،  گیـاه  کـرد  عمـل  بـر  تاثیرگـذار  متغیرهـای  آوردن  در 
مهـم تریـن مسـاله در کشـاورزی دقیـق بـه شـمار مـی آیـد زیرا 
تغییـرات بـه طور کلـی در طی زمـان ناپایدار و متفاوت هسـتند 
کشـاورزی  پاگیرشـدن  بـرای  همـکاران،1387(.  و  )نظـرزاده 
دقیـق، کشـاورزان نیازمنـد مهـارت و تخصـص کافـی هسـتند. 
نیـروی  بیـن همـه ی منبـع هـای موجـود در سـازمان،  در 
انسـانی همیشـه به عنوان سـرمایه ای ارزشـمند برای پیشـرفت 
آن سـازمان بـه شـمار می آیـد. پس جسـتجو و تعییـن نیازهای 
آموزشـی،  نیـاز  داشـت.  خواهـد  فراوانـی  اهمیـت  آموزشـی 
فاصلـه ای اسـت بیـن آنچـه فـرد و یـا گـروه شـغلی بایـد بداننـد و 
آنچـه کـه انجـام می دهنـد. نیـاز آموزشـی در حقیقـت شـکاف 
میان سـطح کنونی و سـطح مطلوب توانایی فرد یا افراد در انجام 
وظایـف و مسـئولیت های مربـوط اسـت. در واقـع، نیازسـنجی 
آموزشـی عبارت اسـت از فرآینـدی نظام مند بـرای تعیین هدف 
هـا، شناسـایی فاصله بیـن وضع موجود و هدف ها )آرمـا ن  ها( و 
در نهایـت تعیین اولویت ها )فتحـی واجارگاه، 1384(. شـناخت 
نیازهـای آموزشـی یکـی از دشـوار تریـن فعالیـت هـا در جریـان 
طـرح ریـزی و اجـرای برنامـه هـای آموزشـی بـه شـمار مـی آید. 
زیـرا، بـه علـت پیچیدگـی رفتـار انسـان، شـناخت فعالیـت های 
فـرد و انـدازه گیـری آن کار آسـانی نیسـت )حاجـی میـر رحیمی 
و زمانی، 1383(. برای نیازسـنجی آموزشـی الگوهای پرشماری 
وجـود دارنـد کـه از جملـه مهـم تریـن ایـن الگوهـا مـی تـوان بـه 
 ،SWOT الگـوی کافمن و هرمـن، الگوی کالین، الگـوی تحلیل
مـدل شایسـتگی انسـانی، تحلیـل پیشـتازی هـارل، کوریـگان 
مـدل  و  ماجـر  رابـرت  عملکـرد  مسـایل  تحلیـل  و  جانسـون  و 
نیازسـنجی بوریـچ اشـاره کـرد )پیدایـی، 1389(. ایـن تحقیق با 

اسـتفاده از مدل نیازسـنجی بوریـچ که یک مدل خود ارزشـیابی 
اسـت، به تعیین نیازهای آموزشـی کارشناسـان جهادکشاورزی 
پرداخـت. در مـدل هـای رایـج هنگامـی کـه بـه طور مسـتقیم از 
پاسـخگویان خواسـته می شود تا نیازهای آموزشـی خود را بیان 
کننـد، ممکـن اسـت نیازهای آموزشـی بـا جهت گیـری هایی که 
برپایـه کاهش آنها باشـد، بیان شـوند ولـی، در این مـدل با توجه 
بـه ایـن که پاسـخگویان به طـور غیرمسـتقیم نیازهای آموزشـی 
خـود را بیـان مـی کننـد و ایـن محقـق اسـت کـه بـا محاسـبات 
ریاضـی، نیازهـای آموزشـی آنـان را تعییـن مـی کنـد، ارزیابـی 
نیازهـای آموزشـی دارای اعتبـار اسـت )پزشـکی راد، 1387(. 
در بیـن پژوهش هـای صـورت گرفتـه، مهرنـگار و حسـینی نیـا 
)1388(، در بررسـی خـود بـه اولویـت بنـدی نیازهـای آموزشـی 
مدیـران عامـل تعاونی هـای مرغـداری پرداختند و نشـان دادند 
کـه دوره هـای آموزشـی تخصصـی آنـان نسـبت بـه دوره هـای 

آموزشـی مشـترک اولویـت دارند.
آمـوزش،  کـه  معتقنـد   ،)1390( همـکاران  و  آبـادی  نجـف 
اقتصـاد، ویژگـی هـای اجرایـی، مهـارت فنـی، کیفیـت داده، 
و  آموزشـگاهی  آمـوزش  زمـان،  بـاال(،  )ریسـک  خطرپذیـری 
ناسـازگاری از چالش هـای پیـش  روی اجـرای کشـاورزی دقیق 
بودنـد. در ایـن بیـن چالش هـای آموزشـی و اقتصـادی دارای 
اهمیـت باالتـری بودنـد و متغیرهایـی کـه چالـش آموزشـی را 
می سـازند، نبود کارشناسـان محلی، نبود تحقیقـات قابل درک 
و اتـکا و نبـود کارکنـان ترویجـی تاثیـر مهـم تـری در مقایسـه با 

دیگـر موردهـا دارنـد. 
حسـینی و همکاران)1389(، در پژوهـش زیربناهای امکان 
کاربـرد کشـاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسـان جهادکشـاورزی 
اسـتان فـارس به رابطـه ی معنـی داری بین متغیرهـای: عامل 
هـای آموزشـی، اقتصادی، فنی، مدیریتی، سیاسـتگزاری ها و 
امـکان کاربرد کشـاورزی دقیـق اشـاره کردند؛ در حالـی که بین 
عامـل هـای اجتماعـی و امـکان کاربـرد کشـاورزی دقیـق رابطه 
ی معنـی دار وجـود نداشـت. متغیرهـای عامل های آموزشـی، 
اقتصـادی و فنـی قـادر بودنـد 69 درصـد از تغییـرات متغییـر 

وابسـته نیاز آموزشـی را بـرآورد کنند.
نگـرش  و  ادراک  بررسـی  در  همـکاران)2005(،  و  آدریـان 
تولیدکننـدگان دربـارۀ فنـاوری هـای کشـاورزی دقیـق، از مدل 
معادلـه های سـاختاری و تحلیل چند متغیری اسـتفاده کرده و 
گـزارش کردنـد که نگـرش در زمینه ی اعتماد بـه کاربرد فناوری 

نیازهای آموزشی كارشناسان ...
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انـدازه کشـتزار  هـای کشـاورزی دقیـق، ادراک سـود خالـص، 
و سـطح آموزشـی کشـاورز بـه طـور مثبـت بـر مفهـوم پذیـرش 

فنـاوری کشـاورزی دقیـق تأثیر داشـتند.
اشـرف و همـکاران )2012(، در بررسـی نیازهـای آموزشـی 
فنـاوری  پذیـرش  دربـاره  کشـاورزی  مدیـران  خدمـت  ضمـن 
سـنجش از راه دور، بـه عنـوان یکـی از فنـاوری های کشـاورزی 
دقیـق پرداختنـد. از آزمـون بـرای انـدازه گیـری سـطح مهارت 
تحلیـل  نتایـج  برابـر  کردنـد.  اسـتفاده  کشـاورزی  مدیـران 
رگرسـیونی آمـوزش، منبع هـای اطالعاتی و پیشـینه کاری مهم 
تریـن متغیرهـای پیش بیـن بودند کـه بـه میـزان 79/9 درصد از 
واریانـس متغیـر وابسـته نیاز آموزشـی را بـرآورد کردنـد. فرصت 
هـای آموزشـی و منبـع هـای اطالعاتی نقـش مهمـی در افزایش 
مهارت مدیران کشـاورزی در زمینه سـنجش از راه دور داشـتند.
الحاملـی و همـکاران)2014(، در پژوهشـی بـه رتبـه بنـدی 
نیازهای آموزشـی مروجان کشـاورزی با اسـتفاده از مدل بوریچ 
پرداختنـد. آنـان شـانزده صالحیـت حرفـه ای بـرای مروجـان 
مشـخص و رتبه بندی کردند.  در نهایت به این نتیجه رسـیدند 
کـه مروجـان کشـاورزی بـه طـور کلـی دارای نیازهای آموزشـی 

سـطح باال دربـاره روش هـای کشـاورزی ارگانیـک بودند.
بـا توجـه بـه مـرور ادبیـات تحقیـق و نقـش مهـم و تاثیرگذار 
کارشناسـان سـازمان جهادکشـاورزی در پاگیرشـدن کشاورزی 
دقیـق، ایـن پژوهـش در پـی تعییـن نیازهـای آموزشـی مـورد 
اتفاق نظر کارشناسـان سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان گیالن 

بـرای اجـرای کشـاورزی دقیـق به شـرح زیـر بود:
سـامانه  بـا  مرتبـط  فناوری هـای  کارگیـری  بـه  و  اطالعـات 

GISجغرافیایـی اطالعـات 
آگاهـی و بـه کارگیـری فناوری هـای مرتبـط بـا نقشـه هـای 

عملکـرد محصـول
نقشـه های  بـا  فناوری هـای مرتبـط  کارگیـری  بـه  و  آگاهـی 
خاکشناسـی کشـتزار )شـوری، بافـت، تراکـم و عناصـر غذایی و 

) ه غیر
توانایـی طراحی سـامانه ها و ماشـین های مورد اسـتفاده در 

کشاورزی
تفسـیر  بـا  مرتبـط  فناوری هـای  کارگیـری  بـه  و  آگاهـی 
دقیـق کشـاورزی  فناوری هـای  از  آمـده  دسـت  بـه  داده هـای 
اصـول  بـا  مرتبـط  فناوری هـای  کارگیـری  بـه  و  آگاهـی 
نقشـه های  تولیـد  بـرای  کامپیوتـر  و  نرم افزارهـا  بکارگیـری 

نیکـی و لکتر ا
آگاهـی و بـه کارگیـری فناوری هـای مرتبط با فنـاوری پخش 

)VRT(متغیـر بـرای کود، سـم و بـذر، آفت کش و غیـره
توانایـی تجهیـز ماشـین های موجود به سـامانه هـای کنترل 

اتوماتیک
آگاهـی و به کارگیـری فناوری های مرتبط بـا داده ها و تجزیه 

و تحلیل آنها
سـامانه  بـا  مرتبـط  فناوری هـای  از  آگاهـی  و  کارگیـری  بـه 

GPS جهانـی  موقعیت یـاب 
اطالعـات و بـه کارگیـری فناوری هـای مرتبط بـا اندازه گیری 

نقطـه به نقطـه محصول
سـامانه  بـا  مرتبـط  فناوری هـای  کارگیـری  بـه  و  اطالعـات 

دور راه  از  سـنجش 
آگاهـی و بـه کارگیـری فناوری هـای مرتبـط بـا نقشـه برداری 

مرزکشی و 
آگاهـی و به کارگیـری فناوری های مرتبط با نقشـه علف های 

هرز  
آگاهـی و بـه کارگیـری فناوری هـای مرتبـط بـا اسـتفاده از 
اینترنـت و پسـت الکترونیکـی بـرای مقاصـد کشـاورزی دقیـق
شناسـایی اختالفـات و محدودیت هـای موجـود در کشـتزار 

بـرای اجـرای کشـاورزی دقیق
فنـاوری  بـا  مرتبـط  فناوری هـای  کارگیـری  بـه  و  آگاهـی 

ارتباطـات و  اطالعـات 

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظـر ماهیـت دارای دیدمـان کمـی و از نظـر 
هـدف از نـوع تحقیقـات کاربردیسـت. از نظـر امـکان و میـزان 
کنتـرل متغیرهـا جـزو تحقیقـات غیرآزمایشـی اسـت  و از نظـر 
آمـاری  ی  جامعـه  اسـت.  میدانـی  هـا  داده  آوری  گـرد  روش 
شـامل همـه ی 234 تـن کارشناسـان و مسـئول هـای زراعـت، 
باغبانـی، مکانیزاسـیون، ترویج و امور فنی مهندسـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان گیـالن )N=234(، بـود. حجـم نمونـه 
بـا اسـتفاده از جـدول حداقـل حجـم نمونـه بارتلت و همـکاران 
روش  بـا  شـمار  ایـن  کـه   ،)n=133( شـد  تعییـن   ،)2001(
نمونـه گیـری خوشـه ای متناسـب، به طـور تصادفـی انتخـاب 
شـدند. ابـزار گـرد آوری داده هـا پرسشـنامه ای مبتنـی بـر مدل 
نیازسـنجی بوریـچ بـود کـه شـامل 17 سـرفصل آموزشـی بـود. 
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بـرای بررسـی روایی محتـوای این پرسشـنامه، به دلیـل این که 
این پرسشـنامه توسـط محقق اقتبـاس و طراحی شـده، پس از 
تنظیـم پرسشـنامه اولیـه، در اختیـار چنـد تـن از هیـأت علمی 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد رشـت و دانشـگاه گیـالن و برخـی 
و کارشناسـان کشـاورزی قرار داده  شـد و نظرهـای اصالحی در 
پرسشـنامه لحاظ شـدند. به منظور بررسـی پایائی پرسشـنامه، 
از روش آلفـای ترتیبـی اسـتفاده شـد )α=0/89(. پاسـخگویان 
در مـورد هریـک از گویـه هـای پرسشـنامه بـا اسـتفاده از طیـف 
لیکـرت، مشـخص کردنـد که هریـک از سـرفصل های آموزشـی 
تـا چـه حـد بـرای آنـان اهمیـت دارد. عدد صفـر یا هیچ نشـانه ی 
اهمیـت نداشـتن و عـدد چهـار نشـانه ی اهمیـت بسـیار زیـاد 
داشـتن موضوع آموزشـی بـود. آن گاه میـزان مهارت خـود را با 
اسـتفاده از طیـف لیکـرت بیـان کردند کـه در این مـورد نیز عدد 
صفـر نشـانه ی نبـود مهـارت و عدد چهار نشـانه ی مهـارت زیاد 
در آن حیطـه بـود. بـه ایـن ترتیـب بـرای هـر موضـوع آموزشـی 
دو نمـره متفـاوت محاسـبه شـد کـه یکـی از آنهـا گویـای میزان 

اهمیـت و دیگـری گویـای میـزان مهـارت پاسـخگویان بـود. 
mI = میانگین اهمیت            I  = اهمیت             C = مهارت
MWDS  = )I-C( mI

بـا توجـه بـه میـزان ارزش گـذاری هر پاسـخ در پرسشـنامه، 
سـطح بنـدی مرتبط بـا هرگویـه، بـه منظـور برنامه ریـزی برای 
اجـرا، در سـه سـطح: بیشـترین نیـاز بـه آمـوزش )نمـره هـای 
بـاالی 3(؛ تقویت دوره های آموزشـی،)نمره هـای بین 1 تا 2( و 
بـدون نیـاز به آمـوزش )نمره های کمتـر از 1( صـورت پذیرفت. 

یافته ها
نتایـج بـه دسـت آمـده نشـان دادنـد کـه درزمینـه ی جنس 
و سـن از میان 133 پاسـخ دهنده، بیشـتر پاسـخگویان )88/7 
درصـد( مـرد و در گـروه سـنی 41 تـا 50 سـال )60/2 درصـد( 
بودند. بیشـترین پیشـینه کاری پاسـخگویان در گروه 11 تا 20 
سـال )42/9 درصـد( بود و بیشـتر پاسـخگویان سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان گیـالن دارای پسـت سـازمانی کارشناسـی 
)51/9 درصـد( بودنـد. هـم چنیـن 74/2 درصـد دارای مـدرک 
تحصیلـی کارشناسـی بودنـد. در زمینه ی رشـته ی تحصیلی، 
84/2 درصـد دارای رشـته تحصیلـی مرتبط با علوم کشـاورزی 
دوره هـای  در  تـر  پیـش  54/1درصـد،  چنیـن  هـم  بودنـد. 

کشـاورزی دقیـق شـرکت نمـوده بودند )جـدول 1(.

جدول 1- توزیع فراوانی کارشناسان کشاورزی استان گیالن برپایه ویژگی های آن ها 

ویژگی

جنس

سن )سال(
)M=42/36،SD =8/62(

پیشینه ی کار )سال(
)M=17/5،SD =6/91(

پست سازمانی

تحصیالت

سطح

مرد
زن

20-30
31-40
41-50

باالتر از 50

تا 5 سال
6 تا 10 سال

11 تا 20 سال
21 سال و باالتر

کارشناس
کارشناس مسئول

رئیس اداره
معاون

مدیر
کارشناسی

کارشناسی ارشد و باالتر

شمار

118
15

4
33
80
13

7
20
57
49

69
36
16
10

2
99
34

درصد انباشت

-
-

3/1
28/5
90/0
100

5/3
20/3
63/2
100

-
-
-
-

-
74/2
100

درصد

88/7
11/3

3/1
25/4
61/5

10

5/3
15

42/9
36/8

51/9
27/1

12
7/50

1/5
74/2
25/6

نیازهای آموزشی كارشناسان ...
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شـاخص هـای هفـده گانـه )سـرفصل هـای آموزشـی کاربرد 
کشـاورزی دقیق( برپایه اهمیت و آگاهی پاسـخگویان نسبت به 
هـر یـک اولویت بندی  شـدند. همان گونه که در جـدول 2، دیده 
مـی شـود: اطالعات و بکارگیـری فناوری های مرتبط با سـامانه 
اطالعـات جغرافیایـیGIS ، )بـا میانگیـن نمره اهمیـت3/21 و 
میانگیـن نمـره آگاهـی 1/31 و  نمره اولویـت 6/10(؛ آگاهی و به 
کارگیـری فناوری هـای مرتبـط بـا نقشـه های عملکـرد محصول 
بـا )میانگیـن نمره اهمیـت 3/17، میانگین نمـره آگاهی 1/33 و 

نمـره اولویـت 5/81(؛ آگاهی و به کارگیـری فناوری های مرتبط 
بـا نقشـه های خـاک شناسـی کشـتزار )شـوری، بافـت، تراکـم و 
عناصـر غذایی وغیره(؛ )میانگیـن نمره اهمیت 3/10، میانگین 
نمـره آگاهـی 1/33 و نمـره اولویـت 5/50( بـه ترتیـب، بـه عنـوان 
سـه اولویـت برتـر در باالتریـن رتبـه بـرای آمـوزش و آگاهـی و بـه 
کارگیـری فناوری هـای مرتبط با فنـاوری اطالعـات و ارتباطات، 
بـا میانگیـن نمـره اهمیـت 3/16، میانگیـن نمـره آگاهـی 1/98 و 

نمـره اولویـت 3/73  در پایین تریـن اولویت قـرار گرفتند. 

سرفصل كشاورزی دقیق 

 GISاطالعات و به کارگیری فناوری های مرتبط با سامانه اطالعات جغرافیایی
آگاهی و به کارگیری فناوری های مرتبط با نقشه های عملکرد محصول

آگاهـی و بـه کارگیـری فناوری هـای مرتبـط بـا نقشـه های خاکشناسـی کشـتزار )شـوری، بافـت، تراکـم و عناصر 
غذایـی و غیره(

توانایی طراحی سامانه ها و ماشین های مورد استفاده در کشاورزی 
آگاهی و به کارگیری فناوری های مرتبط با تفسیر داده های به دست آمده از فناوری های کشاورزی دقیق

آگاهـی و بـه کارگیـری فناوری هـای مرتبـط بـا اصـول بکارگیـری نرم افزارهـا و کامپیوتر بـرای تولید نقشـه های 
الکترونیکی 

آگاهـی و بـه کارگیـری فناوری هـای مرتبـط بـا فنـاوری پخـش متغیـر بـرای کـود، سـم و بـذر، آفـت کـش و 
)VRT(غیـره

توانایی تجهیز ماشین های موجود به سامانه های کنترل اتوماتیک 
آگاهی و به کارگیری فناوری های مرتبط با داده ها و تجزیه و تحلیل آنها

 GPS به کارگیری و آگاهی از فناوری های مرتبط با سامانه موقعیت یاب جهانی
اطالعات و به کارگیری فناوری های مرتبط با اندازه گیری نقطه به نقطه محصول 

اطالعات و به کارگیری فناوری های مرتبط با سامانه سنجش از راه دور 
آگاهی و به کارگیری فناوری های مرتبط با نقشه برداری و مرزکشی

آگاهی و به کارگیری فناوری های مرتبط با نقشه علف های هرز  
آگاهی و به کارگیری فناوری های مرتبط با استفاده از اینترنت و پست الکترونیکی برای مقاصد کشاورزی دقیق

شناسایی اختالفات و محدودیت های موجود در کشتزار برای اجرای کشاورزی دقیق 
آگاهی و به کارگیری فناوری های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات

3/21
3/17
3/10

2/84
2/99
3/06

2/06

2/75
3/10
3/18
2/87
2/81
2/85
2/76
3/27
3/06
3/16

6/10
5/81
5/50

5/01
4/98
4/83

4/80

4/77
4/68
4/63
4/61
4/47
4/41
4/16
4/10
3/98
3/73

1/31
1/33
1/33

1/07
1/31
1/48

1/33

1/02
1/59
1/72
1/26
1/21
1/30
1/24
2/01
1/76
1/98

جدول 2- اولویت بندی نیاز آموزشی کارشناسان کشاورزی استان گیالن برای اجرای کشاورزی دقیق 

ادامه جدول1

رشته تحصیلی

شرکت در دوره های
 کشاورزی دقیق

کشاورزی
غیر کشاورزی

بلی
خیر

112
21

72
61

-
-

-
-

84/2
15/8

54/1
45/9

ن نمره
میانگی

ت
 اهمی

ن نمره 
میانگی

ی
آگاه

ت
نمره اولوی

* میانگین کل نمره ها اولویت 4/73 می باشد.
* نمره های باالی 3 بیشترین نیاز را به آموزش داشتند.

* نمره های بین 1 تا 2 بیانگر این موضوع بود که شاخص یادشده جزء نیازهای آموزشی نبوده، اما باید تقویت شوند.
* شاخص هایی که نمره های آنها زیر 1 باشند نشان دهنده آن است که شاخص یادشده جزء نیازهای آموزشی نیستند. 
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انجـام آزمـونMann-Whitney U ، نشـان داد کـه تنهـا 
متغیـر رشـته تحصیلـی بـر نیازهـای آموزشـی کارشناسـان در 
مـورد کشـاورزی دقیـق در سـطح خطـای p=0/05 تاثیـر معنی 

در  شـرکت  و  جملـه جنـس  از  موردهـا  دیگـر  و  داشـته  داری 
دوره هـای آموزشـی پیشـین تأثیـر معنـی داری در ایـن سـطح 

دیـده نشـده )جـدول3(.

در نتیجـه مـی تـوان گفـت کـه نظـر آموزشـی کارشناسـان 
مزبـور  از جهـت نیاز بـه آموزش بـرای اجرای کشـاورزی دقیق 

یکسـان اسـت. بنابرایـن مـی تـوان بـرای آنـان برنامه یکسـان 
آموزشـی در ایـن زمینـه اجـرا کرد.

متغیر 

جنس
تحصیلی رشته 

شرکت در دوره ها

U

720/5
858/5

2161/5

P

0/242
0/047
0/876

جدول 3- تاثیر جنس، تحصیالت و دوره های آموزشی بر نیاز آموزشی کارشناسان در کشاورزی دقیق

بـه ایـن ترتیـب از نظـر جنـس بیـن زنـان و مـردان و نظـر 
شـمار شـرکت در دوره هـای آموزشـی بین کسـانی کـه در دوره 
های آموزشـی پیشـین شـرکت کـرده  و یـا حتی شـرکت نکرده 
بودنـد توافق نسـبت بـه نیاز آموزشـی بـرای اجرای کشـاورزی 
پایـدار وجود داشـت امـا، بین کسـانی که رشـته تحصیلی آنان 
غیرکشـاورزی  هـای  رشـته  در  کـه  کسـانی  بـا  بـود  کشـاورزی 

تحصیـل کـرده بودنـد از این نظر تفـاوت وجود داشـت. آزمون  
کروسـکال والیـس نیزنشـان داد کـه متغیرهای سـن، پیشـینه 
آموزشـی  نیازهـای  بـر  تحصیـالت  و  سـازمانی  پسـت  کار، 
کارشناسـان مـورد مطالعـه درزمینـه کشـاورزی دقیـق، تاثیـر 
معنـی داری در سـطح خطـای 0/05 نداشـته انـد )جـدول 4(. 

جدول 4- تأثیر سن و ویژگی های حرفه ای بر نیاز آموزشی کارشناسان کشاورزی استان گیالن نسبت به اجرای کشاورزی دقیق 

متغیر

سن )سال(

پیشینه کار )سال(

پست سازمانی

گروه

20-30
31-40
41-50

<51 

تا 5 سال
 6-10

 11-20
 <21

کارشناس
کارشناس مسول

رئیس اداره
معاون

مدیر

میانگین رتبه

59/88
64/83
65/17
70/92

66/36
60/28
68/69
67/87

67/91
72/24
42/34
74/60
100/5

P

0/965

0/862

0/057

X2

0/375

0/746

9/153

نیازهای آموزشی كارشناسان ...
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بحث و نتیجه گیری 
اثــر بخــش تریــن اقــدام بــرای ارتقــای ســطح دانــش و 
مهــارت نیــروی انســانی در هرســازمان، تعییــن نیازهــای 
ــتجو  ــن رو، جس ــت. از ای ــازمان اس ــان آن س ــی کارکن آموزش
ســازمان  کارشناســان  آموزشــی  نیازهــای  تعییــن  و 
جهادکشــاورزی بــه عنــوان موثرترین نیــروی انســانی دربخش 
کشــاورزی دارای اهمیــت ویــژه ایســت. ایــن پژوهــش بــا 
هــدف تعییــن نیازهــای آموزشــی کارشناســان ســازمان جهــاد 
ــنجی  ــدل نیازس ــتفاده از م ــا اس ــالن ب ــتان گی ــاورزی اس کش
ــه دســت آمــده از رتبــه  بوریــچ صــورت گرفــت. یافتــه هــای ب
بنــدی ســرفصل هــای آموزشــی مخاطبــان از دیــد خودشــان 
ــر  ــان در ه ــه مخاطب ــان داد ک ــچ نش ــدل بوری ــتفاده از م ــا اس ب
ــد.  ــوزش دارن ــه آم ــاز ب ــی نی ــطح باالی ــاخص در س ــده ش هف
ــت و  ــه اهمی ــده گانــه برپای ــای هف ــاخص ه ــدی  ش ــه بن رتب
ــان  ــورد نیازش ــای م ــه آموزش ه ــخگویان درزمین ــی پاس آگاه
فناوری هــای  کارگیــری  بــه  و  اطالعــات  کــه،  داد  نشــان 
ــوان  ــه عن ــیGIS ، ب ــات جغرافیای ــامانه اطالع ــا س ــط ب مرتب
نخســتین و مهــم تریــن نیازآموزشــی اســت. پــس از آن آگاهی 
ــرد  ــه های عملک ــا نقش ــط ب ــای مرتب ــری فناوری ه ــه کارگی و ب
کارشناســان  نیازآموزشــی  دومیــن  عنــوان  بــه  محصــول 
شــناخته شــد. نقشــه های عملکــرد محصــول دارای داده هــای 
ــه دســت آمــده از میــزان  مــورد تاییــدی هســتند کــه نتایــج ب
اختــالف هــای موجــود در قســمت های مختلــف کشــتزار 
ــه  ــوان نقط ــی ت ــه هــا م ــن نقش ــه کمــک ای ــد. ب ــان می کن را بی
ــدارد  ــود ن ــی وج ــرد مطلوب ــه در آن عملک ــن را ک ــی از زمی های
شناســایی کــرده و در جهــت اصــالح آن برآمــد )نظــرزاده 
فناوری هــای  کارگیــری  بــه  و  آگاهــی  و همــکاران،1386(. 
ــا نقشــه های خاکشناســی کشــتزار )شــوری، بافــت،  مرتبــط ب
ــای  ــه ه ــد نقش ــی تولی ــره(، یعن ــی و غی ــر غذای ــم و عناص تراک
ــه  ــف مزرع ــرایط مختل ــا و ش ــی ه ــی از ویژگ ــرفته و دقیق پیش
ــه  ــای ب ــی ه ــتفاده از خروج ــا اس ــف ب ــای مختل ــه ه در زمین
هــای  ماشــین  و  گرهــا  حــس  گیرنده هــا،  از  آمــده  دســت 
هوشــمند بــه عنــوان ســومین نیازآموزشــی دارای اهمیــت 
مشــخص شــد. آگاهــی و بــه کارگیــری فناوری هــای مرتبــط بــا 
ــه عنــوان پایین تریــن نیــاز  فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، ب
بــه آمــوزش کارشناســان مــورد مطالعــه تعییــن شــد. آزمــون 
هــای Mann-Whitney U و کروســکال والیــس نشــان دادنــد 

کــه نگــرش کارشناســان و ویژگــی هــای فــردی هیچ گونــه تاثیر 
معنــی داری بــر نیازهــای آموزشــی کارشناســان مــورد مطالعه 
ندارنــد کــه ایــن یافتــه گویــای اتفــاق نظــر آنــان نســبت بــه 17 
ــان از  ــه کارشناس ــق ب ــاورزی دقی ــی کش ــاز آموزش ــورد از نی م
ایــن دیــدگاه اســت. تنهــا رشــته تحصیلــی بــر نیــاز آموزشــی 
ــره  ــی نم ــن کل ــه میانگی ــه ب ــا توج ــت. ب ــی دار داش ــر معن تاثی
ــق  ــه هــای کشــاورزی دقی ــخگویان در هــمۀ زمین ــاوت پاس تف
ــتر  ــا بیش ــه ب ــج در مقایس ــن نتای ــد. ای ــوزش دارن ــه آم ــاز ب نی
پژوهــش هایــی کــه در ایــن حــوزه صــورت گرفتــه هــم خوانــی 
دارنــد از جملــه یافتــه هــای مهرنــگار و حســینی نیــا )1388( 
و  آبــادی  نجــف  امیــدی   ،)1389( همــکاران  و  حســینی   ،
همــکاران )1390(، آدریــان و همــکاران )2005(، اشــرف و 
همــکاران )2012(، و الحاملــی و همــکاران )2014(. در تاییــد 
ــگار و حســینی نیــا )1388(،  یافتــه هــای ایــن بررســی، مهرن
ــان  ــی مخاطب ــای آموزش ــا نیازه ــینه کاری ب ــن و پیش ــن س بی

ــد. ــاداری ندیدن ــر معن ــه تاثی ــچ گون هی
با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود:

بــا  ارتبــاط  در  اجرایــی  و  تحقیقــی  اولویت هــای   -
اطالعــات و بــه کارگیــری فناوری هــای مرتبــط بــا ســامانه 
اطالعــات جغرافیایــیGIS، بــا نقشــه های عملکــرد محصــول 
ــم و  ــت، تراک ــوری، باف ــتزار )ش ــی کش ــه های خاکشناس و نقش

عناصــر غذایــی و غیــره(، در نظــر گرفتــه شــود. 
- بــرای تقویــت، توســعه و ترویــج مفهــوم کشــاورزی دقیــق 
ــوان  ــه عن ــاورزی  ب ــاد کش ــازمان جه ــان س ــن کارشناس در بی
عامــالن اصلــی ترویــج کشــاورزی اقــدام هــای آموزشــی الزم 

صــورت پذیــرد. 
ــرد کشــاورزی دقیــق  ــرای آگاهــی و ارتقــای دانــش کارب - ب
ــرای کارشناســان فراهــم شــود  زیــر ســاخت هــای آموزشــی ب
و برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای معرفــی عملــی ایــن 

ــود. ــزار ش ــا برگ ــاوری ه فن

پی نوشت ها:
1- Mean Weighted Descriptive Scores
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Abstract
The purpose of this descriptive-analytical study was to assess the educational needs of Guilan 

agricultural experts on applying precision agriculture. The statistical population consisted of all experts 
in different field of agriculture (Agronomy, Horticulture, Extension, Mechanization and Engineering) in 
Guilan (N=234). The sample size (n=133) was determined by using Bartlett Minimum Sample Size 
Table for the given population and cluster sampling method was applied to select them. In order to 
assess these educational needs, a questionnaire based on Borich Needs Model was provided. Data analysis 
was performed using SPSS21. These educational needs were analyzed and ranked using Mean Weighted 
Descriptive Scores (MWDS). Results showed that competencies such as geographic information system 
and variable rate technology were noticed as the most important priorities for education, respectively. 
However, information technology was in the last rank in the educational needs list. Findings indicated 
that all competencies were placed at the high level of importance. Findings of Mann-Whitney U and 
Kruskal-Wallis tests revealed that there was no significant difference between men and women, level of 
education, attending the prior education program, age, experience and organizational position at 0.05 
significant level. Then, there was a contingency on education needs

Index Terms: Educational need assessment, Borich Needs Model, Precision agriculture. 

Corresponding Author: M.S.Allahyari
Email:  allahyari@iaurasht.ac.ir
Received: 30/10/2014  ;  Accepted: 26/5/2015

JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH

No:32, Spring 2015

13


