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 در یزد یاگلخانه خیار کنندگان دیتول یزراع و به یاستانداردساز نیاز آموزشی

 6یابد ژنیب

 . دانشگاه مراغه یدانشکده کشاورز ترویج و آموزش کشاورزی اریاستاد -1
 

 چکیده

 ییشناسا یرا برا ییمبنا، یاگلخانه یهاسامانه تیریابعاد مختلف مد رامونیداران پدانش گلخانه یبررس
 دیتول یفیو ک یمطلوب کمّ هایرویهبه  یابی دست یالزم برا یآموزش یهاموجود و اقدام یدانش یهاشکاف

 رامونیپ، زدیداران شهرستان گلخانه نیاز آموزشی یپژوهش به بررس نیا، لیدل نیبه هم. کندیم جادیا
با فرمول کوکران  واحد 233، یاواحد گلخانه 3702از ، یبررس نیدر ا. پردازدیم یزراع و به یاستانداردساز

 یبرا. اقدام شد نامهپرسشبا ابزار ها آوری داده، نسبت به جمعمتناسبای طبقهگیری نمونه تعیین و طبق
و بخش  یو آموزش کشاورز جیبخش ترو یعلم أتیه یتن از اعضا دونامه، پرسش شکلی روایی دییتأ

 یهااصالح، آنان یشنهادهایکردند و برابر نظرها و پ ینیآن را بازب رازیدانشگاه ش ریزیبرنامهو شناسی جامعه
و  دهیتتا سنج بیبا روش ضر، مطالعه راهنما كیبا انجام  زین قیتحقهای شاخص ییایپا. الزم انجام گرفت

که تفاوت  دهدمینشان  لکاکسونیوای به دست آمده از آزمون رتبه جینتا(. θ=  07/7-70/7) شد دییأت
، و نظارت میتنظ تیریمد یهانهیزم رامونیداران پدانش موجود و مطلوب گلخانه نیب یداریمعن

، گیرینتیجهبخش  رد. کندیم دییآن را تأ زین 70/7 تأثیروجود دارد که اندازه  یزراع و به یاستانداردساز
پر  یبرا، دارانآموزش گلخانه نهیدر زم ییاجرا یهایریگمیو تصم یزیربرنامه یبرا یکاربرد یشنهادهایپ

 . اندارائه شده یکردن شکاف دانش
 

 . ایای، به زراعی گلخانهتولید گلخانه ،دارگلخانه، نیاز آموزشی واژگان: هینما
 

 یابد ژنیب مسئول: نویسنده
 abadi.bijan@gmail.com رایانامه:

 

 17/13/1230 پذیرش:  70/17/1230 دریافت:
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 قدمهم
در  یدیکل یبه عنوان عنصر دارینقش دانش پا

 چکسیبر ه یکشاورز یهاتیفعال یکارا تیریمد
 یبه دانش داریپا یکشاورز، امروزه. ستین دهیپوش

های سازمان، است که با آنچه در گذشته ازمندین
متفاوت ، دادندمی نشر یکشاورز جیو ترو قاتیتحق
 اب، مهم نیا(. 3777، و ون دن بن سیوویل) است
 یآموزش یهابرنامه یو اجرا ریزیبرنامه، نیتدو

ه ک ردیگیانجام م ،امر انیمتول یشده از سو یبازنگر
 شیو افزا یانسان یروین تیفیک یارتقا، به موجب آن

 نیدر ا. را به دنبال خواهد داشت دیتول یورهبهر
در  یینقش به سزا یکشاورز جیترو یهاآموزش، انیم

 یو توسعه کشاورز اورزاندانش و نگرش کش یارتقا
و  نی؛ گود1237، نظرزاده زارع و همکاران) دارند

، یآموزش یازهاین صیکه تشخ( 3712، گلدثورپ
کاربرد  یمؤثرتر در راستا یهابه ارائه آموزش تواندیم

 منجر شود نینو یهایفناور وستهیمناسب و پ
 یاجرا، نیبنابرا(. 3711، و همکاران یاعظم)

های تیفعال نهیبه تیریمد یهااستیو س دهایتمه
داران گلخانه یازهاین صیتشخ ازمندین، یاگلخانه
 یکردهایاستفاده از رو، منظور نیبه هم. است

 یدر انجام کارا ینقش مؤثر تواندیم یازسنجین
 نینخست، در واقع. داشته باشدای گلخانه یهاتیفعال

است که  یازسنجین، جیتروهای برنامه یگام در اجرا
ها و نقاط هدف ییو شناسا ریزیبرنامه ندیفرا، آن اب

؛ 1271، و همکاران یمحمد) شودیم نیمطلوب تضم
 (. 1232، و همکاران یرجائ

 توانیم، یاصل یازهاین صیبا تشخ، نیبنابرا
الزم را در  یهایها و توانمندمهارت، هاتیقابل

، یکرد تا بتوانند به نحو کاراتر جادیکشاورزان ا
خود  دیتول یرا در واحدها یاگلخانههای تیفعال
 یهااعمال آموزه تأثیراز نقطه نظر . سازند یاتیعمل

به کاهش مصرف  توانیم، مثال یبرا، یآموزش
رفتار داوطلبانه  رییو تغ یکشاورز یهانهاده

و  هاحیترج، هاادراكگیری کشاورزان با هدف
، آبراهامز و همکاران) آنان اشاره کردهای ییتوانا

 نهیمصرف به تیریآموزش مد چنین،(. هم3770
 رییتغ تواند به، میداریدانش پا شیبا افزاها نهاده

با لحاظ کردن . منجر شود ندارانگرش و رفتار گلخانه
 جهینت"و  "نیشیپ"رفتار به  رییتغ یراهکارها
 به شمار نیشیپ یجزء راهکارها، آموزش، "محور
 یانتخاب یدارهایگز رامونیپرسانی که با اطالع دیآمی

، یاحتمال یمنف ایمثبت  جینتا رامونیدادن پ یو آگاه
، استج و ولك) رفتار را دنبال خواهد کرد رییهدف تغ
 قیمانند عا یاصول فنّ  آموزش، مثال یبرا(. 3773

بر  وستهیو نظارت پ دیگلخانه و بازد یوارهاید یکار
 شیتواند پ، مییشیو سرما یشیگرما یهاسامانه

نگرش و رفتار  رییاصالح و تغ یبراای نهیزم
 . داران در دراز مدت باشدگلخانه
الزم است ، یآموزش تینجام هر فعالاز ا شیپ

و  یاعظم) شود یمخاطبان بررس یآموزش یازهاین
 یو نگرش یمهارت، یتا شکاف دانش(، 3711، همکاران

و  ییموجود و مطلوب شناسا تیوضع نیمخاطبان ب
پرداخته  یازسنجین یکردهایبه رو، در ادامه. پُر شود

در  یازهاین ییبا شناسا یازسنجین رایز، شودیم
 یها و سازماندههدف نیتدو یرا برا ییمبنا، تیاولو

 گوپتا و همکاران. سازدیفراهم م یآموزش یهابرنامه
: کنندیم یرا معرف یازسنجین یچهار الگو( 3770)
 ییشناسا، الگو نیهدف ا :هادانش و مهارت یالگو( 1

است که  یانجام کار یالزم برا یهادانش و مهارت
. شودیاستفاده م، نینو یفناور كی یدر زمان اجرا

و  هاتیمسئول، الگو نیدر ا :فهیشغل و وظ لیتحل( 3
در . شوندیم نییشغل تع كیانجام  یالزم برا فیوظا
متناسب با  یآموزش یدهایتوسعه تمه، الگو نیا

را  یفرصت ،افراد رایز، شودیانجام م یفنّ  یهاشغل
 یازسنجین( 2. شغل دارند نییو تع فیتعر یبرا
، هامهارت، دانش ییشناسا یمحور: برا ستهیشا

 كی یالزم برا یهایستگیو شا هاتیصالح، هانگرش
و توسعه  یشغل یوربهره شیافزا یدر راستا، شغل

( 7. شودیاستاندارد شده استفاده م یهاآموزش
، یواکنش یبررس، الگو نیهدف ا :یراهبرد یازسنجین
عملکرد و  باموجود مرتبط  یهامسئله رامونیپ

 نیا. عملکرد است یبرا ندهیآ یازهایفعال ن ییشناسا
 دید) الگو در توسعه طرح بهبود عملکرد بلند مدت

، گرید یبندگروه كیدر . رودیبه کار م( یراهبرد
 کردیبه چهار گروه رو، یازسنجین یکردهایالگوها و رو
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 شوندیم میتقس یصیو تشخ یلیتحل، آزاد، یاختالف
و  هایکه برتر( 1270، یمحمد موحدو  رگوهریم)

در . آورده شده است 1 در جدولها آن یهایکاست
 . استفاده شده است یاختالف کردیاز رو، یبررس نیا

 
، یو موحد محمد رگوهریمها )آن یهایو کاست هایو برتر ازهایسنجش ن یکردهایها و روروش -6جدول 
1270 ) 

 هاکاستی هابرتری ها و تعریفروش

رویکرد اختالفی: نیاز عبارت است از تفاوت بین 

 . عملکرد موجود و عملکرد مطلوب

ها و معیارها در سطح منبع -1

 . روندبسیار باالیی به کار می

در مجموع مورد پذیرش  -3 

های آموزشی و پرورش نظام

 . است

سنجش نیاز بر متغیرهایی نظیر آزمون و هنجارهای در های بررسی -1

 . کننددسترس تأکید می

 دهد. مینیاز را به سمت یك جریان حرکتی سوق ، فرایند سنجش -3

رویکرد آزاد: نیاز عبارت است از تغییرهای 

های مطلع ایجاد مطلوبی که از طریق گروه

 . شودمی

متغیرهای زیادی را مدنظر  -1

 . دارد

راد زیادی را در تعیین اف -3

 . دهدها مشارکت میهدف

اطالعات سودمندی برای  -2

های مهم نیازهای تعیین رابطه

 دهد. میبالقوه ارائه 

 . قرار دارد تریبیشپیچیدگی نیازها در اولویت  -1

، هایی که گروه مرجع در آن شکل گرفته استارتباط قوی با زمینه -3

 . دارد

وضعیت مطلوبی است که  رویکرد تحلیلی: نیاز

 . بینی شودتواند پیشبه طور مستقیم می

بررسی و توصیف کاملی از  -1

 دهد. میتغییر و پیشرفت ارائه 

به معیارهای از پیش تعیین  -3

 . وابسته است، شده

 . دشوار باشد، یك پدیده ذهنی است که در عمل ممکن است

 . طلبدمهارت باالی کارکنان را می

تشخیصی: نیاز عبارت است از نقص یا رویکرد 

کمبود و ضعفی که توسط خود فرد احساس 

 . شده و در عملکرد وی مؤثر است

شود که نیازهای فرض می -1

احساس ، موجود توسط فرد

 . شوندمی

تأکید بر نیازهای موجود و نادیده گرفتن نیازهای سطح باال از 

شواهد کمّی ذهنی است و ، در عمل. های این الگوستمحدودیت

 دهد. میهای محدودیت در آموزش نشان پیرامون اثراگذاری

 

انجام گرفت. این  زدیشهرستان مطالعه حاضر در 
 اریهکتار خ 1110 کشت ریبا سطح زشهرستان 

عملکرد  نیانگیبا م ،تن 270711 دیو با تول یاگلخانه
سوم در  گاهیتن در هکتار، در جا 337حدود 

 وزارت) قرار گرفته است رانیای اگلخانه هایدیتول
مسئله بنابراین،  .(70: ص 1231ی، جهاد کشاورز

ابعاد مختلف حرفه چرا بود که  نیا قیتحق
، و نظارت میتنظ تیریاز جمله مد یدارگلخانه

در این  و شودرعایت نمی یزراع و به یاستانداردساز
در  ؟ندکدام دارانگلخانههای آموزشی اولویت رابطه

 دنبال شد: ریز ژهیو یهاهدف، راستا نیا
 دارانگلخانه یهادانش گروه ییشناسا . 1

 (؛اسیمتوسط و بزرگ مق، کوچك ای،هیحاش)
داران دانش موجود و مطلوب گلخانه سهیمقا . 3

و  یاستانداردساز، و نظارت میتنظ تیریمد رامونیپ
 ؛یزراع به

داران در های آموزشی گلخانه. شناسایی اولویت2
 و به یو نظارت، استانداردساز میتنظهای زمینه
 ی؛زراع
با توجه  یاتیو عمل یتیریمد یارائه راهکارها . 7
 رامونیداران پگلخانه یو شکاف دانش ازهایبه ن
 . یزراع و به یاستانداردساز، و نظارت میتنظ تیریمد

 یازهاین رامونیپ، اتیادامه به مرور ادب در
پرداخته  یکشاورزهای تیفعال تیریکشاورزان در مد

 یهایدر بررس( 3710) و همکاران یاصالن. شودیم
 یآموزش یازهاین یبندتیخود با هدف اولو

 جهینت نیبه ا، داران شهرستان نجف آبادگلخانه
، دیجد یفنّ  یهاشرفتیاز پ یریگکه بهره دندیرس

 یهامناسب و پربازده و روش یهابا رقم ییآشنا
 یآموزش یازهاین، یاگلخانه اهانیمبارزه با آفات گ

و موحد  رگوهریم. دهدیداران را شکل مگلخانه یاصل
در پژوهش خود که به منظور ( 1270) یمحمد
 یهاگندمکاران استان یآموزش یازهاین ییشناسا
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که  دهندیگزارش م، اصفهان و تهران انجام گرفت
و  تیریمد، بذر در واحد سطح زانیم، یتناوب زراع
به  یاریبذر و آب یضد عفون، هرز یهامهار علف

گندمکاران  یآموزش یازهاین ترینمهم بیترت
 زادهیو مهد دیپورسع، گرید یدر بررس. باشندیم
ها و مناسب سم زانیغلظت و م، انتخاب نوع( 3773)
گندم و نحوه  یهایماریب یبرا هایزمغذیر
را به عنوان  یتناوب زراع تیو رعا یزنسكید

گزارش  المیگندمکاران استان ا یآموزش یهاتیاولو
 زین( 3770) یذریو چ یماناز نظر عُ . کنندیم
و  یستیگندمکاران به مبارزه ز یآموزش یازهاین

 یهایبررس جینتا. شودیمربوط م یتناوب زراع
که  دهدیمنشان ( 3713) و همکاران انییرسا
با آفات و  ییایمیزمان مناسب مبارزه ش صیتشخ

 یمناسب برا یهانوع سم صیو تشخ هایماریب
 نیادیبن یازهایاز ن هایماریآفات و ب تیریمد

 . هستند یباغداران در شهرستان شازند استان مرکز
با ( 3770) که توسط شکراله زاده یپژوهش در

 ارکاریداران خگلخانه یآموزش یازهاین یهدف بررس
 دهدمینشان  هاافتهی، شهرستان گرمسار انجام گرفت

نور و رطوبت محصول و ، ییدما یازهایبا ن ییکه آشنا
داران گلخانه یآموزش یازهایآفات از ن تیریمد

 كیانجام  اب( 3717) و همکاران یسوود. هستند
 جهینت نیبه ا گانیشیم التیدر ا یشیمایپ یبررس

کشاورزان در  یآموزش یازهایکه ن رسندیم
و  دیتول یهامهارت، مزرعه تیریمد یهانهیزم

قابل  داریپا یو کشاورز یطیمح ستیز یهاموضوع
خود  یدر بررس زین( 3777) ماتسون. هستند میتقس

شهر  رد یدارصنعت گلخانه یازسنجیبا هدف ن
بستر رشد  تیریکه مد کندیعنوان م وركیوین
و  هایماریب، یاریآب تیریمد، یاگلخانه اهانیگ
صنعت  نیبرداران در ابهره یازهایاز ن هیتغذ تیریمد

 . است
با ( 3717) که توسط بنارد و همکاران یقیتحق در

کشاورزاِن  یو آموزش یاطالعات یازهاین یهدف بررس
 که نشان داد جینتا، انجام گرفت ایبرنجکار کشور تانزان

دارند که از  یمتنوع یآموزش یازهاین، کشاورزان
 رامونیپ یاطالعات یازهایبه ن توانیمها ترین آنمهم

ها یماریو مهار آفات و ب تکاش روش، یمیاقل طیشرا
 یازهاین(، 3773) و همکاران مریاز نظر لت. اشاره کرد

 تیریمانند مد ییهانهیداران به زمگلخانه یآموزش
های تیفعال، هاگلخانه یخودکارساز، اهانیگ هیتغذ

 یاریآب نهیبه تیریو مد یاگلخانه اهانیگ ینگهدار
 یشانیدرو ینیحس یهایبررس جینتا. شودیمربوط م
گل و  یهاکه گلخانه دهدینشان م( 3773) یو زارع

احداث و  یمنطقه گرگان از لحاظ فناور ینتیز اهیگ
در سطح ، روز یداران منطقه از نظر دانش فنّ گلخانه

ای مالحظه انیقرار دارند و شکاف شا ینییپا اریبس
 . وجود دارد یالمللنیب یاستانداردها رامونیپ

 یآموزش یازهاین( 3717) یینایو م یصبور
، نیزمسازی داران شهرستان گرمسار را آمادهگلخانه

مبارزه با ، رطوبت و نور، دما میتنظ، مناسب یاریآب
 یستیهرز و مهار ز یهاو علفها یماریب، آفات

 یازهاین زین (3717) یاز نظر پناه. اندگزارش کرده
 یهانه سمیکاربرد به، بیباغداران س یآموزش

، برداشت، داشت، کاشت اتیبا عمل ییآشنا، ییایمیش
 زیو استفاده از ر هایماریمبارزه با آفات و ب

 . هاستیمغذ

 شناسیروش
 یازسنجین یبا استفاده از الگو یبررس نیا

به ( 1270، یو موحد محمد رگوهری)م یاختالف
داران شهرستان گلخانه یآموزش یازهاین ییشناسا

و از  یکاربرد از این جهت تحقیقپرداخت که  زدی
 زانیم میدانی و به لحاظ ،هاداده ینظر روش گردآور

، جینتا میتعم تیو قابل رهاینظارت و درجه کنترل متغ
، یمورد بررس تیجمع. است شبه آزمایشی یقیتحق

، که شمار آنها هستند زدیداران شهرستان گلخانه
 زدیاستان  یسازمان جهاد کشاورزدار )بهره بر 3701
 70 تقریبا  ) آنان یدیو محصول عمده تول( 1237

ای گلخانه اریخ، (ایدرصد تولید محصوالت گلخانه
 نیدر ا. (1231ی، جهاد کشاورز )وزارت است
متناسب ای طبقهگیری از روش نمونه، یبررس

حجم نمونه از رابطه کوکران  نییتع یبرا. استفاده شد
 .استفاده شد
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با حجم ای نمونهآزمون پیش آهنگ، انجام برای 
 یهمسان جامعه آمارای از جامعه ،دارگلخانه 23
دار به گلخانه 221 ،در نهایت. انتخاب شد قیتحق

به  گیری،و برای نمونه ندعنوان نمونه تعیین شد
از  یدرصد، داران در هر طبقهگلخانه تناسب شمار

ه به با توج. افتیاختصاص ها آن حجم نمونه به
 هر طبقه یبراها شمار نمونه، دارانفهرست گلخانه

متناسب محاسبه شد و ای به روش طبقه( دهستان)
 233، نامهرسشپ زشیدرصد ر 0با احتساب 

 . ه، تحلیل شدشد لیتکم ینامهپرسش
 کرتیل فیاز ط، قیتحق یرهایسنجش متغ یبرا

 متوسط(، 3) کم(، 1) کم یلیشامل خ یانقطه 0
ابزار . استفاده شد( 0) ادیز یلیو خ( 7) ادیز(، 2)

ها پرسشنامه بود که سؤاالت نگرشی آوری دادهجمع
گرفت. سؤاالت نگرشی، دانش و حقایق را در بر می

نمود. داران را سنجش میموجود و مطلوب گلخانه
دو تن از  از نظرنامه، پرسش شکلی ییروا دییتأ یبرا

 یو آموزش کشاورز جیبخش ترو یعلم أتیه یاعضا
 رازیدانشگاه ش ریزیبرنامهو شناسی و بخش جامعه

 ییایپا. استفاده و اصالحات الزم انجام گرفت
با با انجام مطالعه راهنما  زین قیتحقهای شاخص

-70/7) قرار گرفت دییو مورد تأ دهیسنج ،تتا بیضر
07/7  =θ) . 

و  win15Spssنرم افزار از ها، داده پردازش یبرا
آزمون ، یدگیکش، یچولگ یآمار یهامدلی محاسبه

آزمون ، )آزمون توزیع نرمال( رنوفیاسم -کولموگروف
نمرات )آزمون ناپارامتری جهت مقایسه  لکاکسونیو

، آزمون کروسکالوالیس )آزمون های وابسته(گروه
و  جهت مقایسه نمرات بیش از دو گروه(ناپارامتری 

 . استفاده شد یعامل لیتحل

 هایافته
 ترینبیشکه  دهدمینشان  یفیآمار توص جینتا

درصدشان زن  3/1مرد و ( درصد 1/37) انیپاسخگو
را  یسنّ های از گروهای گسترده فیآنان ط. هستند
سال و  32آنان ترین دهند که جوانمی لیتشک
 نیانگیماند. سال سن داشته 13، آنانترین مسن
 یوانفرا نیسال است و باالتر 73/70 زین شانیسنّ

سال تعلّق  77کمتر از  یبه گروه سنّ ( درصد 0/20)
به نسبت جوان  ،دارانگلخانه دهدمیدارد که نشان 

 التیسطح تحص یدرصد فراوان ترین. بیشهستند
و  ییابتدا التیبه افراد با تحص(، درصد 2/20)

بودن  نییشود که پامی مربوط ،(درصد 30) ییماراهن
 را نشان انآن ترینبیش یرسم التیسطح تحص

 313) دارانگلخانه تربیش، قیتحق نیدر ا. دهدمی
 یدارتنها به شغل گلخانه( درصد 7/10، نفر
 یدارا( درصد 23) نفر 172، حال نیبا ا. پردازندمی

 زین یدر شغل دولت( درصد 3/3) نفر 0شغل آزاد و 
کار  نهیشیپ ایتجربه  نیانگیم. مشغول کار هستند

است  00/3 اریسال با انحراف مع 70/1، دارانگلخانه
و در حال گسترش بودن  یینوپا یکه نشان دهنده

، جیبنابر نتا. است زدیصنعت در شهرستان  نیا
مالك ( درصد 3/33، نفر 333) دارانگلخانه ترینبیش
 1/0) نفر 32گلخانه خود هستند و تنها  یشخص
 اند.مشغول یداربه گلخانهای به شکل اجاره( درصد

 دارانگلخانهالزم به ذکر است که میانگین تحصیالت 
، متوسط و بزرگ مقیاس به ترتیب ای، کوچكحاشیه

 است. 33/3و  10/3، 17/3، 03/3
بر ای گلخانه یواحدهابندی میبه منظور تقس

از روش فاصله استاندارد از ، کشت ریسطح ز یپایه
داران به چهار گروه به و گلخانه استفاده شد نیانگیم

 (. 3جدول ) شرح زیر تقسیم شدند
ایحاشیهداران گلخانه  A < 𝑀𝑒𝑎𝑛 − 𝑆𝐷 

داران کوچك مقیاسگلخانه  Mean − SD < 𝐵 <

𝑀𝑒𝑎𝑛 
متوسط مقیاسداران گلخانه  Mean < 𝐶 <

𝑀𝑒𝑎𝑛 + 𝑆𝐷 

بزرگ مقیاسداران گلخانه  Mean + SD < 𝐷 
 دیتول یبرا گلخانهمساحت  نهیاگرچه کم

(؛ 1277مترمربع است )سالم  1777 ،اریخ یاقتصاد
 از درصد 27به  كیکه نزد دادندنشان  جینتا ی،ول

مترمربع  1777 ریز ای،گلخانه دیتول یواحدها
، یاهیداران حاشمساحت دارند )گروه اول، گلخانه

 72/27اس، یهای کوچك مقگلخانهدرصد(.  13/33
شوند. ای را شامل میگلخانه دیتول یهادرصد سامانه

مترمربّع  3077تا  1777 نیمساحت گلخانه آنان، ب
با  اسیداران متوسط مقاست. گروه سوم، گلخانه
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مترمربع  0777تا  3077دامنه مساحت گلخانه 
گروه چهارم، باالتر از  یاگلخانه یهستند. واحدها

 مترمربع مساحت دارند. 0777

دانش موجود و  اریو انحراف مع نیانگی، م2 جدول
 نهیبه تیریمد رامونیپداران گلخانهمطلوب 

( را یزراع و به یای )استانداردسازگلخانه یهاتیفعال
  دهد.نشان می

 
 گلخانه گستره یپایهداران بر گلخانهبندی گروه -2جدول 

 (میانگین±انحراف معیار) گستره درصد شمار گروه گلخانه

 1030/± 01 7071 13/33 37 مترمربع(  1777ای )کمتر از داران حاشیهگلخانه

 3201/± 27 2310 72/27 37 مترمربع(  3077از  1777داران کوچك مقیاس )گلخانه

 7072/± 17 2013 10/33 02 مترمربع(  0777تا  3077داران متوسط مقیاس )گلخانه

 27/13307±  3300             01/10 00 مترمربع(  0777داران بزرگ مقیاس )باالی گلخانه

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

 
 داراندانش موجود و مطلوب گلخانه اریو انحراف مع نیانگیم -9جدول 

 دانش موجود

 هاگویه

 مطلوب دانش
 منبع

 میانگین گویه
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

70/1 31/7 
های بیماری زای گیاهان و باکتریها قارچ، چرخه زندگی حشرات

 ها و گیاهان و برهمکنش سمای گلخانه
 خودساخته 07/7 77/7

00/3 30/7 
(، هاانواع بخاری، شوفاژ) سامانه گرمایشی تنظیم و بازبینی فنّی

 ( مه پاش، فن و پد) سرمایشی و تهویه
 خودساخته 77/7 27/7

71/1 37/7 
 و شیمیایی( آبیاری و شخم همزمان) مکانیکی، زیستیهای روش

 مبارزه با آفات ( میزان سم و زمان مناسب سمپاشی)
 (1232) دین پناه و اخوان 73/7 01/7

03/1 31/7 
شدّت ، دما، برق و آب، میزان سوخت، هاسم، مصرف استاندارد کودها

 مترمربعی 1777نور و تهویه برای گلخانه 
37/7 32/7 

 (؛1230) صندوقی و همکاران

 (1277) قاسمی و کرمی

 خودساخته 70/7 07/7 ای گلخانهآیش و استفاده از گیاهان تناوبی در کشت های روش 70/7 07/1

07/1 70/7 
و میزان بهینه ( فراگیر/ غیر فراگیر) هادوره کارنس و نوع کارکرد سم

 هاکاربرد کودها و سم
 (3717ابدی ) 77/7 03/7

77/1 30/7 
چگونگی قرارگیری ، سازگاری محل گلخانه با شرایط اقلیمی محل

 در گلخانهها و بخاریها فنها، تهویه
 خود ساخته 71/7 17/7

 است 0تا  1 نیب نیانگی* دامنه م

 
که  دهدینشان م قیتحق آزمون ویلکاکسون جینتا

داران دانش موجود و مطلوب گلخانه یهانمره نیب
 ، > 771/7P) وجود دارد یداریتفاوت معن

11/10=Z) .فراسنجه  یواقع تأثیر ارزش نییتع یبرا
Z ، در (. 1رابطه ) پرداخته شد تأثیربه محاسبه اندازه
، N وهنجار  یهانمره Z، تأثیراندازه  r، رابطه نیا

، بیترت نیبه ا. دهدیرا نشان م هایشمار آزمودن
 انیمحاسبه شد که تفاوت شا 70/7 تأثیرمقدار اندازه 
 دهدیرا نشان م وابسته دو گروه یهامالحظه نمره

 (. 3712، لدیف)
(1) رابطه : 𝑟 =  

𝑍

√𝑁
 

داران، های آموزشی گلخانهبرای شناسایی اولویت
از مدل نیازسنجی بوریچ استفاده شد. در این مدل، 

( و EKحاصلضرب اختالف میانگین دانش موجود )
داران در میانگین دانش ( گلخانهDKدانش مطلوب )

محاسبه شد. بنابر نتایج،  گویه 0مطلوب هریك از 
داران به آموزش بیشترین اولویت آموزشی گلخانه

های زیستی، مکانیکی )آبیاری و شخم پیرامون روش
همزمان( و شیمیایی )میزان سم و زمان مناسب 
سمپاشی( مبارزه با آفات، سازگاری محل گلخانه با 

ها، یط اقلیمی محل، چگونگی قرارگیری تهویهشرا
ها در گلخانه و مصرف استاندارد ها و بخاریفن
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ها، میزان سوخت، برق و آب، دما، شدّت کودها، سم
مترمربعی مربوط  1777نور و تهویه برای گلخانه 

 (.7شود )جدول می
و  یفنّ نهیزم این سهداران در گلخانه بنابراین،

دانش الزم  تیدارند و مطلوب ینییدانش پا، یتیریمد

 یانیشیدرو ینیحس یهایبررس. کنندمی را احساس
 نشان زیدر شهرستان گرگان ن( 3773) یو زارع

در  اهیگل و گداران گلخانه یدهد که دانش فنّمی
 . است ینییار پایسطح بس

 
 یزد دارانگلخانه رتبه بندی نیازهای آموزشی -7جدول 

 هاگویه
میانگین دانش 

 (𝐊𝐄موجود )

میانگین دانش 

 (𝐊𝐃مطلوب )
(𝐊𝐃 − 𝐊𝐄) ×

 𝐊𝐃 
 رتبه

ای و های بیماری زای گیاهان گلخانهها و باکتریچرخه زندگی حشرات، قارچ

 ها و گیاهان برهمکنش سم
70/1 77/7 30/10 0 

ها(، سرمایشی و تهویه ، انواع بخاریشوفاژسامانه گرمایشی ) تنظیم و بازبینی فنّی

 )فن و پد، مه پاش( 
00/3 27/7 70/0 0 

های زیستی، مکانیکی )آبیاری و شخم همزمان( و شیمیایی )میزان سم و روش

 زمان مناسب سمپاشی( مبارزه با آفات 
71/1 01/7 11/10 1 

نور و تهویه ها، میزان سوخت، برق و آب، دما، شدّت مصرف استاندارد کودها، سم

 مترمربعی 1777برای گلخانه 
03/1 37/7 37/10 2 

 1 77/10 07/7 07/1 ای های آیش و استفاده از گیاهان تناوبی در کشت گلخانهروش

ها )فراگیر/ غیر فراگیر( و میزان بهینه کاربرد دوره کارنس و نوع کارکرد سم

 هاکودها و سم
07/1 03/7 00/10 7 

ها ها، فنبا شرایط اقلیمی محل، چگونگی قرارگیری تهویه سازگاری محل گلخانه

 ها در گلخانهو بخاری
77/1 17/7 70/11 3 

 
 سهیمقا یبرا سیکروسکالوالآزمون  نتایج ،0جدول 

چهار گروه دانش موجود و مطلوب  نیانگیم
، آزمون نیا جِیبنابر نتادهد. میداران را نشان گلخانه

تفاوت  یاچهار سامانه گلخانه نیتنها دانش موجود ب
( دانش موجود) = 71/7P < ،03/11) دارد یداریمعن

Kruskal- Wallis .)است  نیموضوع ا نیا لیدل

از دانش تری یاحساس و ادارك واقع داراننهگلخا
دانش مطلوب به ، در حالی کهموجود خود دارند؛ 

مربوط  ندهیزمان آ بهتر ، بیشیآرمان ذهن كیعنوان 
وجود  ندهیشده و احتمال و امکان تحقق آن در آ

 . دارد

 
 یزد دارانگلخانه تأثیر اندازه گلخانه در نیاز آموزشی -7جدول 

 شمار گروه گلخانه
 ای دانش موجودمیانگین رتبه

 (مطلوبدانش )
 -Kruskalمیزان آماره 

Wallis 

سطح 

 داریمعنی

 37 ( مترمربع 1777کمتر از ) ایداران حاشیهگلخانه
11/172 

(31/103) 

**03/11 

(77/2) 

773/7 

(32/7) 

 3077از  1777) کوچك مقیاسداران گلخانه

 ( مترمربع
37 

02/170 

(33/173) 

 0777تا  3077) متوسط مقیاسداران گلخانه

 ( مترمربع
02 

20/103 

(01/110) 

 00 ( مترمربع 0777باالی ) بزرگ مقیاسداران گلخانه
71/102 

(30/101) 

 معنادار است 71/7در سطح * 
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دانش موجود های هیگو یبندگروه یبرا
 نییسهم هر گروه در تب نییداران و تعگلخانه

استفاده  یعامل لیاز روش تحل، ریمتغ نیا انسیوار
 یدهد که انسجام درونمی نشان لیتحل جینتا. شد
 مناسب است یعامل لیاز تحلگیری بهره یبراها داده

(07/7 =KMO .) اریمع نیا یبرا 07/7مقدار کمتر از 

. است لیتحل ینشان دهنده نامناسب بودن آن برا
است که در سطح  20/770برابر  زیآماره بارتلت ن

در (.  P> 771/7) ستا داریدرصد معن 771/7
تفاوت  نییتع یآماره بارتلت برا، یعامل لیتحل
جدول ) شودمی با عدد صفر انجام رهایمتغ بستگیهم
 (. 0و  1

 
 یتجمع انسیو درصد وار انسیدرصد وار، ژهیاستخراج شده همراه با مقدار وهای عامل -5جدول 

 هاعامل

 استخراج مقدار بارگذاری مربع شده مقدار ویژه اوّلیه

 کل
 درصد واریانس

 مقدار ویژه

 فراوانی تجمعی

 درصد واریانس
 کل

 درصد واریانس

 مقدار ویژه
 فراوانی تجمعی درصد واریانس

 73/27 73/27 11/3 73/27 73/27 11/3 اول

 17/02 27/33 00/1 17/02 37/33 00/1 دوم

 00/17 77/10 70/1 00/17 77/10 70/1 سوم

 ( Principal component analysis) یمؤلفه اصل لیروش استخراج: تحل

 
دانش  یژگیمربوط به و یهاهیگو، تیدر نها

و  میتنظ یداران در سه عامل فنّ موجود گلخانه
، یاهیگ یهایماریب یریشگینظارت و پ

 0جدول . شدند ینامگذار یزراع و به یاستانداردساز
دانش موجود  یهاهیگو یها و بار عاملعامل
درصد  تریندهد. بیشمیداران را نشان گلخانه

و  میتنظ یفنّ یهان شده توسط عاملییتب انسیوار

های افتهیبا  افتهی نیا. ردیگمی نظارت صورت
 و همکاران یمانند اصالن یمحققان یهایبررس

و  یعمان(، 3773) زادهیو مهد دیپورسع(، 3710)
(، 3713) و همکاران انییرسا(، 3770) یذریچ

( 3717) بنارد و همکاران(، 3770) شکراله زاده
( 3717) ینظر پناه(، 3717) یینایو م یصبور

 . دارد یهمخوان
 

 (دانش موجودها )آن یچرخش سیاز ماتر یناش یعامل یبارها زانیعوامل و م -1جدول 

 گویه نام عامل ویژگی
بار 

 عاملی

ده
 ش
ك
درا
د ا
جو
مو
ش 

دان
 

فنّی تنظیم و نظارت و 

 پیشگیری

ها و ای و برهمکنش سمهای بیماری زای گیاهان گلخانهها و باکتریچرخه زندگی حشرات، قارچ

 گیاهان
73/7 

شخم همزمان( و شیمیایی )میزان سم و زمان مناسب های زیستی، مکانیکی )آبیاری و روش

 سمپاشی( مبارزه با آفات
17/7 

 13/7 هاهای )فراگیر/ غیرفراگیر( و میزان بهینه کاربرد کودها و سمدوره کارنس و نوع کارکرد سم

 استانداردسازی

، انواع بخاری ها(، سرمایشی و تهویه )فن و پد، مه شوفاژسامانه گرمایشی ) تنظیم و بازبینی فنّی

 پاش( 
30/7 

 1777ها، میزان سوخت، برق و آب، دما، شدّت نور و تهویه برای گلخانه کاربرد استاندارد کودها، سم

 متر مربعی
37/7 

 به زراعی

 71/7 های آیش و استفاده از گیاهان تناوبی در کشت گلخانه ایروش

ها در ها و بخاریها، فنگلخانه با شرایط اقلیمی محل، چگونگی قرارگیری تهویهسازگاری محل 

 گلخانه
70/7 

 



 نیاز آموزشی استانداردسازی ... 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 617 

 گیریبحث و نتیجه

نیازهای آموزشی  یبه بررس قیتحق نیا
و  میتنظ تیریمد رامونیپ زدیداران شهرستان گلخانه
 یهاتیفعال یزراع و به یاستانداردساز، نظارت
که  دهدمینشان  قیتحق جینتا. پرداخت یاگلخانه

دانش موجود و مطلوب  نیب یداریتفاوت معن
 ینهادها شبر نق، رو نیاز ا. وجود داردداران گلخانه
ارائه خدمات  یبرا یکشاورز جیمانند ترو یآموزش
داران گلخانه ییارتقا و دانش افزا یدر راستا یآموزش
توان دانش افراد را می با آموزش رایز، شودمی دیتأک

نگرش و  رییتواند به تغمی جهیکه در نت دیارتقا بخش
جا آن از(. 3777، این یصفار) رفتار آنان منجر شود

 یازهاین دیبا، دارانبهبود دانش گلخانه یکه برا
 شنهادیپ، لذا، داده شود صیآنان تشخ یآموزش

 یازسنجین یدر راستا ییهاریزیبرنامهکه  شودیم
 . داران انجام شودگلخانه

های زیستی، پیرامون روشالزم است ، جیبنابر نتا
مکانیکی و شیمیایی مدیریت آفات، سازگاری محل 
گلخانه با شرایط اقلیمی محل، چگونگی قرارگیری 

ها در گلخانه و مصرف ها و بخاریها، فنتهویه
ها، میزان سوخت، برق و آب، استاندارد کودها، سم

، 1777ا، شّدت نور و تهویه برای گلخانه دم
داران تنظیم و به گلخانه جیترو یآموزش هایبرنامه

 نهیبه تیریمد یهانهیکه نبود زمجا آن از. ارائه شود

 یو آموزش برا اهیگ ییغذا ازین نیتأم، ربست هیته
 یهاتوسعه کشت یهاداران به عنوان بازدارندهگلخانه
و ( 3770، و اروند ایبهن) شوندیم یمعرف یاگلخانه

دانش  یبه ارتقا یاگلخانه یهامحصول دیتول شیافزا
، هال) دارد یداران بستگگلخانه یفن و یمهارت
3772). 
 یازهاین یسازمرتفع یالزم است در راستا ،لذا

آنان  یبرا یآموزش یهادوره، دارانگلخانه یفنّ
 شنهادیپ، منظور نیبه هم. ابدی نیو تدو یزیربرنامه

، یآموزشهای دوره نیو تدو یکه با طراح شودیم
کاربرد  رامونیداران پنسبت به آموزش گلخانه

 یمرکزها یداردهاو رجوع به استانها استاندارد نهاده
 طیبا شراها آن یو همخوان یدانشگاه قاتیتحق
 .اقدام شود یمیاقل

است که دانش  نیا قیتحق نیا یهاتیاز محدود
 یبررس یکل یهانهیها و زمدر مقولهداران گلخانه

در هر  تریبیش قاتیشده است که الزم است تحق
 ترقیدق یمفهوم یبه شکل الگوها هانهیزم نیاز ا كی

 چنین،. همردیکشاورزان انجام گ ترقیعم شیمایو پ
 دگاهیدر ارتباط با د ییهایالزم است بررس

 یهانهیدر زم یدارکارشناسان و متخصصان گلخانه
انجام  یزراع و بهسازی استاندارد، و نظارت میتنظ
و سنجش دانش  یبرا ینظر یهاتا چارچوب ردیگ

 . فراهم شود دارانگلخانه های آموزشیاولویت
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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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