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Abstract
As far as agricultural education works as a tool for the acception of new technologies and applying scientific agricultural methods by producers and beneficiaries, this study was
conducted in order to investigate farmers, information in
Ahvaz city, regarding their awareness from soil and agriculture sciences to determine their educational priorities. The
research population was determined to be 500 subjects using
the Cocharane formula. The field study method was selected
and a researcher-made questionnaire consisted of 42 questions in 8 pedagogical areas including “general agriculture”,
“agronomy”, “soil”, “water”, “fertilizers”, “plant nutrition”
and “primary and secondary luxury education” was used in
which 10,6,4,5,4,7,3,3 items were available respectively.
The questionnaire was developed based on Likert five degree spectrum. Descriptive and independent t-test methods
were used to compare respondents, viewpoints. Finally, data
analysis was done for each area by using LSD follow-up test
by SPSS software. The results showed that the greatest educational need for farmers was in the area of aquatic issues in
order to get familiar with affective parameters in irrigation
quality. The mean was 1.79±1.341 and this type of education was in the first priority. The results also indicated that
the lower score rate was in the area of agronomic with an
average of 4.38±0.756, and this education was in the last
priority. Accordingly, the educational needs for farmers in
the region were recommended.
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چکیده
با توجه به اینکه آموزش کشاورز عاملی برا پذیرش فناور ها نوین و بهکارگیر
 این تحقیق با،روشها علمی کشاورز توسط تولیدکنندگان و بهرهبرداران است
هدف بررسی اطالعات کشاورزان منطقه اهواز از مسائل مربوط به علوم خاک و زراعت
 جامعه آمار تحقیق با استفاده از.جهت تعیین اولویتها آموزشی آنان انجام گرفت
 نفر تعیین شد که بهصورت میدانی توسط پرسشنامه محقق ساخته500 فرمول کوکران
، آبی، خاکی، زراعی،  آموزش عمومی کشاورز: حیطه آموزشی شامل8  سوال در42 با
،4 ،5 ،4 ،6 ،10  اول و لوکس دوم به ترتیب شامل1 آموزش لوکس، تغذیه گیاه، کود
 درجها لیکرت5  پرسشنامه بر اساس طیف. گویه مورد بررسی قرار گرفت3  و3 ،7
 گروهها مستقل برا مقایسهt  از روشها توصیفی و آزمون آمار.تنظیم گردید
 در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها هر حیطه توسط.دیدگاه پاسخدهندگان استفاده شد
 نتایج نشان داد که. انجام گردیدSPSS  با کمک نرم افزارLSD آزمون تعقیبی
 جهت آشنایی با،بیشترین نیاز آموزشی کشاورزان در حیطه آموزش مسائل آبی
 بوده و این نوع1/79±1/341 پارامترها موثر در کیفیت آب آبیار با میانگین
 همچنین یافتهها تحقیق حاکی از کمترین نیاز.آموزش در اولویت اول قرار گرفت
آموزشی پاسخ دهندگان در حیطه آموزش زراعی به منظور آگاهی از روشها مختلف
 بود که این مسئله در اولویت آخر آموزشی قرار4/38±0/756 خاکورز با میانگین
.گرفت و بر این اساس نیاز آموزشی کشاورزان منطقه توصیه گردید
واژههای کلیدی
. مسائل آبی،، کشاورزان، علوم خاک،نیاز سنجی آموزشی
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 اطالعاتی است که علم به آنها توسط زارع بهطور مستقیم، منظور از لوکس.1
.نقشی در تولید کمی و کیفی محصوالت ندارد

هیبتاهللپور و همکاران ،نیازسنجی آموزشی کشاورزان به مسائل مربوط به علوم خاک و زراعت ...

تعیین نیاز آموزشی  -ترویجی بهویژه در انتخاب و اولویت-

مقدمه
پیشرفت و توسعه سازمانها و مؤسسات ،در گرو ارتقا سطح

بند اهداف اهمیت دارد .آگاهی از فرصتها ،مسائل و مشکالت

دانش ،بینش ،مهارت و رفتار منابع انسانی است ( Sarchami et

فراگیران از نکات مهم و اولیه هر برنامهریز است ،چرا که الزمه

 .)al., 2008توسعه منابع انسانی به عنوان وسیلها

تنظیم بودجه و تهیه وسایل و امکانات الزم برا دوره به تعیین

برا

ارتقا کیفیت آن و راهی برا تطابق سودمند با تغییرات ،که دو

دقیق اهداف و شناخت مسائل و مشکالت فراگیران ارتباط دارد.

شاخصه اساسی رقابت سازمانها هستند از اهمیت حیاتی برخودار

با تعیین نیاز آموزشی ه ترویجی میتوان به نقاط ضعف و قوت

بوده ،که بایستی به خوبی طراحی و برنامهریز

شود

وضع موجود فراگیران آگاه گردید و برا رسیدن آنها به سطح

( .)Emadzade et al., 2004ضرورت برنامهریز

در

مطلوب برنامهریز کرد .بعد از جمعآور و تفسیر آنها  ،تعیین

سازمانها و مؤسسات آموزشی ،زمانی مطرح گردید که لزوم

نیاز آموزشی  -ترویجی مهمترین مرحله در برنامهریز

است

استفاده مطلوب از منابع و امکانات محدود و دستیابی به حداکثر

(.)Emadzadeh et al., 2004

اصولی و

شیوهها سنتی آموزش کشاورز  ،به دلیل وابستگی به

واقعبینانه ،اطالعات مطمئن ،جامع و صحیح مورد نیاز است ،در

مؤلفههایی مانند محیط فیزیکی ،تعداد محدود مربیان ،تعداد انبوه

دههها گذشته فرایند نیازسنجی آموزشی ،بیش از پیش مورد

متقاضیان،گستردگی فزاینده موضوعات علوم و فنون کشاورز

توجه قرار گرفته است ( .)McClelland, 1992اولین گام

و ...عمالً فرصتها برابر آموزش کشاورز را از کشاورزان و

مشخص شد و چون در برنامهریز

بهرهور

برنامهریز آموزشی ،شناسایی نیازها آموزشی و اولویتبند

روستائیان فعال در بخش کشاورز

آنهاست که اگر این مرحله به خوبی و به درستی انجام شود،

سلب کرده است .اما در عصر حاضر که با حضور بی بدیل

اجرا فرایندها توسعه آموزشی راحتتر و مؤثرتر خواهد بود

رسانهها ارتباط جمعی ،دنیا به دهکدها کوچک تبدیل شده

( .)Emad zadeh et al., 2004نیازسنجی آموزشی به عنوان

است ،دیگر نمیتوان به شیوهها سنتی آموزش کشاورز اکتفا

انسانی

کرد .در واقع باید از تجارب دیگران آگاه شد و با هدف رشد و

یکی از ابزارها

مهم در راستا

توانمندساز نیرو

به عنوان مخاطبان اصلی

موجب نمایان ساز شکافها آموزشی شده ،تصمیمگیر اثر

توسعه بخش کشاورز  ،فعالیتها

بخش و سریع را تسهیل کرده و به تصمیمگیران و برنامهریزان

شناخت و آگاهی از چگونگی به کار بردن فنون علمی و فنی

این امکان را میدهد تا با توجه به منابع مالی محدود و

توسط تولیدکنندگان زراعی در هر مرحلها از تولید و سنجش

هزینهها

فزاینده ،با اولویتبند

مناسب را برا

گزینهها

نیازها

مختلف ،راهکار

آموزشی را به کار بست.

علمی آنان میتواند کمک شایان توجهی به افزایش

دانش و مهارت آنان بنماید ،طور که این مهارتها و توانمند

پر کردن شکافها به کار گیرند ( Emad

آنان ،برا

استفاده بهینه از نیروها و استعدادهایشان را شکوفا

zadeh, 2004; Spurlin JE, 2007;Mc Cawley PF,
 .)2009بنابراین از آنجایی که جهان امروز ،جهان پیشرفت

میسازد و به ارتقا توان تولید محصوالت کشاورز جهت نیل

مختلف

توسعه

درعرصه فناور
اقتصاد

و آموزش و ترویج آن در بخشها

از جمله بخش کشاورز

است ،بهرهگیر

به توسعه کشاورز

پایدار منجر میشود .در کشورها

از

یافته با بهره گرفتن از خرد ،دانش و فناور نوین توانستهاند تا

فناور ها نوین آموزشی ،موجب بازنگر در شیوهها سنتی

حد زیاد از خسارات آفات و بیمار ها گیاهی در امان باشند تا

آموزش کشاورزان و روستائیان بزرگسال فعال در بخش کشاورز

جایی که بسیار از این کشورها اکنون با مسأله مازاد تولیدات

شده است .ازاینرو ،تالش برا یافتن شیوهها جدید به ضرورت

کشاورز مواجهاند (.)Rafiei and Fakharzadeh, 2010

انکار ناپذیر عصر ما تبدیل شده است.

در ادامه به تحقیقاتی که راجع به نیاز سنجی آموزشی انجام شده

نیازسنجی آموزشی ،اقدامی است که فاصله یا اختالف بین

اشاره میگردد.

« آنچه هست» و « آنچه باید باشد» را معلهوم میکند و نشهان

) ،Pourjavadkhah et al., (2016نیازها آموزشی-

باید تاکیهد داشتهه باشهد

کارآفرینانه

میدهد کهه آموزش بر چهه چیز

ترویجی جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیتها

(.)Mc Cawley, 2009

کشاورز در استان گیالن را بررسی و دریافتند که موضوعاتی چون
36
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"اصول صحیح روشها تصمیمگیر " ،در باالترین الویت جهت

و بهکارگیر

آموزش و "اصول صحیح راهانداز مشاغل خانگی" در پایینترین

) ،Mirzaei Karzan (2013در نیازسنجی آموزشی اعضا هیأت

اولویت قرار دارند .همچنین طبق یافتهها ،تمامی موضوعات مرتبط با

علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم دریافتند که اولویت اول نیاز آنها

نیاز آموزشی پاسخگویان درخصوص دانش و مهارت کارآفرینی در

مربوط به حیطه زبان انگلیسی و اولویت آخر مربوط به حیطه

سطح باالیی از نیاز قرار داردMardani and Pezeshki Rad .

ارزشیابی آموزشی بوده است .بررسی منابع فوق نشان میدهد که نیاز

) ،(2014در مطالعه بر رو برآورد نیازها آموزشی کشاورزان پیرامون

آموزشی مختص به یک صنف نبوده و در هر صنف و سازمانی جهت

مدیریت کیفیت محصوالت کشاورز در استان چهارمحال و بختیار

رسیدن به پایدار و قوام در آن سازمان از ضروریات آن شمار میرود.

رایانه در انجام امور آموزشی در اولویت میباشد.

دریافتند که رابطه مستقیم و معنیدار بین سن و میزان سابقة
اشتغال در حرفه کشاورز

با میزان نیاز آموزشی وجود دارد.

همچنین رابطه معکوس و معنیدار

روش شناسی پژوهش

بین میزان تحصیالت و

مطالعه حاضر به صورت توصیفی ـ پیمایشی و با استفاده از ابزار مصاحبه

میزان درآمد ماهیانه کشاورزان با میزان نیاز آموزشی آنان مشاهده

نیمه ساختارمند در جامعه کشاورز به منظور بررسی نیازها آموزشی

گردید .لیکن رابطه

معنیدار

بین میزان مالکیت زمینها

و نیز تعیین اولویتها آموزشی کشاورزان در رابطه با مسائل مربوط به

زراعی و باغی با میزان نیاز آموزشی کشاورزان مشاهده نشد.

کشت و زرع در شهرستان اهواز انجام شد .گویهها یا نیازها آموزشی

) ،Mirgohar and Movahed Mohammadi (2008در

بهصورت علمی از دیدگاه محققان مشخص شد و سپس گویهها یا به

بررسی و اولویتبند نیازها آموزشی و ترویجی کشاورزان با

عبارت دیگر نیازها در قالب پرسشنامها  42سؤالی در  8حیطه

استفاده از رویکرد سنجش اختالفی سطح دانش فنی و میزان

آموزشی شامل :آموزش عمومی کشاورز  10گویه ،آموزش زراعی 6

کاربرد آن در گندمکاران استانها تهران و اصفهان دریافتند که

گویه ،آموزش خاکی  4گویه ،آموزش آبی  5گویه ،آموزش کود 4

تناوب زراعی ،مقدار بذر در واحد سطح ،کنترل علفها هرز ،ضد

گویه ،آموزش تغذیها گیاه  7گویه ،آموزش لوکس اول  3گویه و

عفونی بذر و آبیار

به ترتیب مهمترین نیازها

آموزشی

آموزش لوکس دوم نیز  3گویه مورد بررسی قرار گرفتند .جامعه آمار

گندمکاران میباشد .مقدار بذر ،مصرف بهینه کودها ،علفها

شامل کشاورزان منطقه اهواز در سال زراعی  1392-1393بود که با

هرز ،روش کاشت ،تناوب زراعی ،تعداد و زمان آبیار  ،ضدعفونی

استفاده از فرمول کوکران تعداد آنها  500نفر تعیین و مورد مطالعه قرار

و بوجار

بذر و کنترل آفات و بیمار ها نیز از مهمترین

گرفتند .چنانچه گفته شد پرسشنامه شامل  42سؤال بود که بر اساس

اولویتها

ترویجی آنان میباشد.

Tavakoli et al.,

طیف  5درجها لیکرت تنظیم شد و در آن خیلی کم به معنا

) ،(2012تحقیقی در رابطه با نیازسنجی آموزشی مرتبط با

کمترین امتیاز (یک) که معادل بیشترین نیاز آموزشی و خیلی زیاد به

رشتهها

بلند مدت دانشگاهی اعتیاد در ایران انجام دادند.

معنا بیشترین امتیاز (پنج) معادل کمترین نیاز آموزشی بود .روایی

یافتهها

ایشان حاکی از آن بود که فراوانترین نیاز آموزشی

پرسشنامه با نظر چند نفر از متخصصان حوزه کشاورز و مدیریت

جمعیت مورد مطالعه در حیطه درمان و پس از آن مشاوره بوده است.

آموزشی صاحب نظر و پایایی آن با اجرا پرسشنامه بر رو  85نفر از

) ،Taheri et al., (2007نیازها آموزشی اعضا هیأت علمی

جامعه آمار و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ ( )r=0/84تأیید شد .با

دانشگاه علوم پزشکی گیالن را در سال  1386مورد مطالعه قرار دادند و

اهتمام و حوصلها که محققان در انجام تحقیق داشتند همه تعداد

دریافتند که اعضا هیأت علمی ،شرکت در کارگاهها و دورهها

 500پرسشنامهها تکمیل و معیار ورود به مرحله تجزیه و تحلیل گردید.

آموزشی تکنولوژ آموزشی و مهارتها عمومی را آگاهی مناسب در

در این مرحله از روشها توصیفی نظیر فراوانی ،میانگین و انحراف

جهت ارتقاء توان آموزشی خود و کیفیت آموزشی دانشگاه میدانند.

معیار و همچنین آزمون آمار  tگروهها مستقل برا مقایسه دیدگاه

) ،Khodayari et al., (2014نیازسنجی آموزشی کارکنان

گروهها پاسخدهنده به پرسشنامه بر حسب جنسیت ،سن و میزان

خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز را در سال 90-91

تحصیالت استفاده شد .با توجه به رتبها بودن دادهها ،نیاز به نرمال

مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که به ترتیب ،دانش زبان انگلیسی،

نمودن آنها گردید و از آنجایی که تعداد نمونه محدودیتی ایجاد نمیکرد

روشها تحقیق و پژوهش ،به روز رسانی دانش در خدمات آموزشی

دادهها از آزمون معتبر کولموگروف -اسمیرنوف

برا
37

نرمالساز
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( ،)2/57±0/89آموزش آبی ( ،)2/77±0/75آموزش کود

استفاده شد و در نهایت به منظور مقایسه دیدگاهها گروهها پاسخ

گیاه ( ،)3/22±0/79آموزش

دهنده نسبت به حیطهها مختلف مورد مطالعه از آزمون تعقیبی

( ،)3/17±0/78آموزش تغذیها

 LSDتوسط نرم افزار آمار  SPSSانجام شد.

لوکس  )2/85±0/97( 1و آموزش لوکس  )2/85±1/09( 2بود.

معیار تعیین اولویت نیازها آموزشی ،میانگین امتیازها به

با توجه به نتایج بدست آمده از مصاحبه و تکمیل پرسشنامهها،

دست آمده بود .با توجه به اینکه گویهها میزان اطالعات افراد را نسبت

مطالعهشوندگان در حیطه آموزش عمومی ،بیشترین نیاز را به

به مسائل مربوط به کشت و زرع نشان میداد ،کمترین میانگین به

آشنایی با روشها

بیولوژیکی مبارزه با آفات و بیمار ها و

عنوان اولویت اول نیازها آموزشی تعیین شد.

کمترین نیاز را به اطالع از دوره بازگشت وقوع سیل در منطقه
داشتند .در حیطه آموزش زراعی بیشترین نیاز را به آگاهی از زمان

یافتههای پژوهش

کاشت ،داشت ،برداشت گیاهان بومی و استراتژیک همچنین

الف) یافتههای توصیفی

آگاهی از مراحل مختلف داشت و کمترین نیاز را به آگاهی از
مختلف خاکورز ؛ در حیطه

آموزش خاکی

همه  500پرسشنامه توزیع شده جمعآور گردید .بر این اساس

روشها

 497نفر ( 99/4درصد) از شرکتکنندگان در مطالعه ،مرد و  3نفر

بیشترین نیاز را به آگاهی از آهک خاک و تأثیرات آن در زراعت و

( 0/6درصد) زن بودند .از نظر سن 42 ،نفر ( 8/4درصد) دارا

کمترین نیاز را به آگاهی از بافت خاک و أثرات آن در زراعت؛ در

سن کمتر از  30سال 171 ،نفر ( 34/2درصد) بین  30تا  40سال،

حیطه آموزش آبی بیشترین نیاز را به آشنایی با پارامترها مؤثر

 154نفر ( 30/8درصد) بین  40تا  50سال و  133نفر (26/6

در کیفیت آبیار

و کمترین نیاز را به تخمین مقدار برداشت

درصد) باال  50سال داشتند .از نظر سطح سواد و تحصیالت،

محصول با توجه به کیفیت آب؛ در حیطه آموزش کود بیشترین

 210نفر ( 42درصد) بیسواد 55 ،نفر ( 11درصد) ابتدایی 87 ،نفر

نیاز را به آگاهی از آلودگیها

خاک و نقش آن در سالمتی

( 17/4درصد) سیکل 124 ،نفر ( 24/8درصد) دیپلم و  24نفر

انسان و کمترین نیاز را به آشنایی با انواع مختلف کودها

( 4/8درصد) لیسانس بودند .الزم به ذکر است برا افراد بیسواد

شیمیایی؛ در حیطه آموزش تغذیها

و یا کم سواد ،گویهها پرسشنامه توسط محققین تبیین و تکمیل

آشنایی با انواع عناصر غذایی ضرور گیاهان و کمترین نیاز را

میگردید .از نظر نوع مالکیت زمین 473 ،نفر ( 94/6درصد) مالک

عالقهمند به دانستن روش رفع عالئم کمبود مواد غذایی در

و  27نفر ( 5/4درصد) در زمین استیجار کشاورز مینمودند .از

گیاه؛ در حیطه آموزش لوکس  1بیشترین نیاز را به آگاهی از

نظر نوع تأمین آب 17 ،کشاورز ( 3/4درصد) از طریق چاه و 483

کشتها گلخانها و کمترین نیاز را عالقهمند به کشت و

کشاورز (96/6درصد) از طریق رودخانه آب مورد نیاز کشاورز را

پرورش قارچ و در حیطه آموزش لوکس  2بیشترین نیاز را به

تأمین میکردند .از نظر مساحت زمین کشاورز  73 ،نفر (58/8

آگاهی از مراحل مختلف اخذ تسهیالت کشاورز و کمترین نیاز

زمین با مساحت زیر  5000متر مربع 294 ،نفر

را تمایل به گذراندن دورهها آموزشی در اداره کشاورز نشان

درصد) دارا

گیاه بیشترین نیاز را به

دادند (جدول .)1

( 58/8درصد) بین  5000تا  15000و  133نفر ( 26/6درصد)

مقایسه دیدگاهها گروهها پاسخ دهنده با اجرا آزمون

باال  15000متر مربع مساحت داشتند.

 LSDنشان داد که میزان آگاهی کشاورزان در رابطه با مسائل
ب) اولویتبندی نیازهای آموزشی پاسخگویان

مربوط به آموزش عمومی ،زراعی ،کود

جدول  1میانگین و انحراف معیار امتیازات محاسبه شده برا

مقدار متوسط میباشد .لیکن در رابطه با مسائل مربوط به آموزش

تمامی پارامترها مورد بررسی را نشان میدهد .بر این اساس

خاکی ،آبی ،همچنین پارامترها مورد بررسی در قالب لوکس  1و

میانگین و انحراف معیار امتیازات به دست آمده از مجموع پنج

 2کمتر از حد متوسط میباشد و میبایست این موارد در

هشتگانه شامل :آموزش عمومی

اولویتبند نیاز آموزشی کشاورزان مورد توجه قرار گیرد (جدول

امتیاز در حیطهها

.)2

( ،)3/22±0/62آموزش زراعی ( ،)4/22±0/71آموزش خاکی
38
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جدول  .1میانگین انحراف معیار و اولویتبند نیازها آموزشی کشاورزان به مسائل مربوط به علوم خاک و زراعت در شهرستان اهواز
حیطه

آموزش عمومی

آموزش زراعی

آموزش خاکی

آموزش آبی

آموزش کود

آموزش تغذیها
گیاه

آموزش لوکس 1

آموزش لوکس 2

گویه

شناخت از وضعیت فیزیولوژیکی گیاهان
شناخت از موقعیت استراتژیکی گیاهان
شناخت علفها هرز موجود در منطقه
دانستن اطالعات هواشناسی
شناخت آفات و بیمار ها موجود در منطقه
اطالع از از دوره بازگشت وقوع سیل در منطقه
آگاهی از وضعیت سیلگیر منطقه
اقدام به کشت با توجه به موقعیت استراتژیکی
آشنایی با روشها بیولوژیکی مبارزه با آفات و بیمار ها
استفاده از از روش ها بیولوژیکی برا جلوگیر از آفات و
بیمار ها گیاهان
آگاهی از زمان کاشت ،داشت ،و برداشت گیاهان بومی و
استراتژیک
آگاهی از مراحل مختلف کاشت
آگاهی از مراحل مختلف داشت
آگاهی از مراحل مختلف برداشت
آگاهی از روشها مختلف خاکورز
آگاهی از روشها بدون شخم
آگاهی از بافت خاک و تاثیرات آن در زراعت
آگاهی از ساختمان خاک و تأثیرات آن در زراعت
آگاهی از آهک خاک و تأثیرات آن در زراعت
آگاهی از مواد آلی و تأثیرات آن در زراعت
آشنایی با پارامترها مؤثر درکیفیت آب آبیار
آشنایی با عکسالعملها گیاه به شور
تخمین مقدار برداشت محصول با توجه به کیفیت آب
آشنایی با روشها مختلف آبیار
اطالع از معایب و محاسن روشها آبیار تحت فشار

میانگین نمره

انحراف

از 5

معیار

اولویت

2/91
2/92
3,46
3/45
3/15

0/875
0/880
0/891
0/844
0/815

15
16
28
27
23

3/78
3/82
3/04
2/82
2/85

0/982
0/907
0/696
0/788
0/927

30
31
20
12
13

4/17

0/794

33

4/19
4/17
4/19
4/38
4/22
4/67
2/56
2/48
2/56
1/79
3/04
3/23
2/91
2/85

0/799
0/794
0/783
0/756
0/998
0/956
0/975
0/973
0/998
1/341
0/967
0/825
0/878
0/868

34
33
34
36
35
8
6
4
6
1
20
25
15
13

آشنایی با انواع مختلف کودها شیمیایی
آگاهی از روشها مختلف کاربرد کودها شیمیایی
آگاهی از مزایا و معایب روشها کاربرد کودها شیمیایی
آگاهی از از آلودگیها احتمالی کودها شیمیایی
آگاهی از ازعواقب استفاده بی رویه از کودها شیمیایی
آگاهی از از آلودگیها خاک ونقش آن در سالمتی انسان
آگاهی از از نحوه انتقال آلودگی خاک به انسان و بیمار ها
پیش رو

3/10
3/00
2/81
2/65
2/49
2/05
2/56

0/779
0/774
0/858
0/929
1/015
1/095
0/766

22
19
11
7
5
2
6

آشنایی با انواع عناصر غذائی ضرور گیاهان
آگاهی از نقش عناصر غذائی در گیاهان زراعی
آگاهی از عالئم ظاهر کمبود عناصر غذایی در گیاهان
استراتژیک و بومی منطقه
عالقهمند به دانستن روش رفع عالئم کمبود عناصرغذایی

2/90
2/97
3/06

0/831
0/834
0/874

14
18
21

3/96

1/765

32

آگاهی از کشاورز مکانیزه
آگاهی از کشتها گلخانها
عالقهمند به کشت و پرورش قارچ

2/81
2/79
2/95

0/983
1/095
1/426

11
10
17

آگاهی از مراحل مختلف اخذ تسهیالت کشاورز
تمایل به گذراندن دورهها آموزشی در اداره کشاورز
تمایل به گذراندن دورهها آموزشی در دانشگاه

2/30
3/55
2/70

1/346
1/351
1/618

3
29
9

39
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حیطه

آمهههوزش
عمومی

جدول  .2نتایج آزمون  tمستقل برا حیطهها و پارامترها مورد مطالعه
گویه
مقدار آماره t
شناخت از وضعیت فیزیولوژیکی گیاهان

*-2/954

4/419

شناخت از موقعیت استراتژیکی گیاهان

*-1/499

4/490

شناخت علفها هرز موجود در منطقه

**11/939

4/444

دانستن اطالعات هواشناسی

**11/959

4/444

شناخت آفات و بیمار ها موجود در منطقه

**9/29

4/444

اطالع از از دوره بازگشت وقوع سیل در منطقه

**10/921

4/444

آگاهی از وضعیت سیلگیر منطقه

**24/293

4/444

اقدام به کشت با توجه به موقعیت استراتژیکی

2/225ns

4/221

آشنایی با روشها بیولوژیکی مبارزه با آفات و بیمار ها

**-5/121

4/444

استفاده از از روشها بیولوژیکی برا جلوگیر از آفات و
بیمار ها گیاهان

**-3/100

4/444

میانگین

آمهههوزش
زراعی

0/421

آگاهی از زمان کاشت ،داشت ،و برداشت گیاهان بومی و استراتژیک

**32/815

0/000

آگاهی از مراحل مختلف کاشت

**33/225

0/000

آگاهی از مراحل مختلف داشت

**32/969

0/000

آگاهی از مراحل مختلف برداشت

**33/928

0/000

آگاهی از روشها مختلف خاکورز

**40/862

0/000

آگاهی از روشها بدون شخم

**27/292

0/000

میانگین

آمهههوزش
خاکی

38/472

آگاهی از بافت خاک و تاأیرات آن در زراعت

**-7/733

0/000

آگاهی از ساختمان خاک و تأثیرات آن در زراعت

**-10/063

0/000

آگاهی از آهک خاک و تأثیرات آن در زراعت

**-12/024

0/000

آگاهی از مواد آلی و تأثیرات آن در زراعت

**-9/88

0/000

میانگین

آموزش
آبی

Pvalue

-10/892

آشنایی با پارامترها مؤثر درکیفیت آب آبیار

**-20/084

0/000

آشنایی با عکسالعملها گیاه به شور

0/926ns

0/355

تخمین مقدار برداشت محصول با توجه به کیفیت آب

**6/245

0/000

40

میزان
آگاهی
کمتر از مقدار
متوسط
کمتر از مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
برابر با مقدار
متوسط
کمتر از مقدار
متوسط
کمتر از مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
کمتر از مقدار
متوسط
کمتر از مقدار
متوسط
کمتر از مقدار
متوسط
کمتر از مقدار
متوسط
کمتر از مقدار
متوسط
کمتر از مقدار
متوسط
برابر با مقدار
متوسط
بیشتر از مقدار
متوسط
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حیطه

ادامه جدول  .2نتایج آزمون  tمستقل برا حیطهها و پارامترها مورد مطالعه
گویه
مقدار آماره t
آشنایی با روشها مختلف آبیار

*-2/194

0/029

اطالع از معایب و محاسن روشها آبیار تحت فشار

**-3/924

0/000

میانگین

آمهههوزش
کود

-7/01

آشنایی با انواع مختلف کودها شیمیایی

**2/879

0/004

آگاهی از روشها مختلف کاربرد کودها شیمیایی

0ns

1/000

آگاهی از مزایا و معایب روشها کاربرد کودها شیمیایی

**-4/907

0/000

آگاهی از از آلودگیها احتمالی کودها شیمیایی

**-8/39

0/000

آگاهی از ازعواقب استفاده بی رویه از کودها شیمیایی

**-11/253

0/000

آگاهی از از آلودگیها خاک ونقش آن در سالمتی انسان

**-19/36

0/000

آگاهی از از نحوه انتقال آلودگی خاک به انسان و بیمار ها پیش رو

**-12/696

0/000

میانگین

آمهههوزش
تغذیههها
گیاه

آشنایی با انواع عناصر غذائی ضرور گیاهان

*-2/588

0/010

آگاهی از نقش عناصر غذائی در گیاهان زراعی

-0/7ns

0/485

ns

1/488

0/138

**12/082

0/000

آگاهی از عالئم ظاهر کمبود عناصر غذایی در گیاهان استراتژیک و
بومی منطقه

میانگین

6/256

آگاهی از کشاورز مکانیزه

**-4/285

0/000

آگاهی از کشتها گلخانها

**-4/216

0/000

عالقهمند به کشت و پرورش قارچ

**-0/817

0/414

میانگین

آمهههوزش
لوکس 2

-3/45

آگاهی از مراحل مختلف اخذ تسهیالت کشاورز

**-11/655

0/000

تمایل به گذراندن دورهها آموزشی در اداره کشاورز

**9/02

0/000

تمایل به گذراندن دورهها آموزشی در دانشگاه

**-4/128

0/000

میانگین

-3/117

** * ،و  :nsبه ترتیب نشاندهنده معنیدار در سطح  1درصد 5 ،درصد و غیر معنیدار میباشد.
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2/879

عالقهمند به دانستن روش رفع عالئم کمبود عناصرغذایی

آمهههوزش
لوکس 1

Pvalue
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آگاهی
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هیبتاهللپور و همکاران ،نیازسنجی آموزشی کشاورزان به مسائل مربوط به علوم خاک و زراعت ...

کشاورز یک امر ضرور و اجتناب ناپذیر است .همچنین نتایج
نشان داد کشاورزان منطقه در حیطه مسائل خاکی ،به آگاهی از
وضعیت آهک در خاک و تأثیرات آن در زراعت نیاز آموزشی
بیشتر دارند .با توجه به توضیحاتی که محقق در موقع تکمیل
پرسشنامه برا پاسخ دهندگان میداد و به خاطر اینکه وجود
آهک در خاک باعث غیر قابل جذب شدن عناصر غذایی موجود
در خاک برا گیاه میشود ،و از آنجا که بیش از  40درصد آهک
در خاکها استان خوزستان وجود داشته ( Barihi et al.,
 )2015و این مسئله نیز در طی مصاحبه برا ایشان تشریح
گردید ،عالقه کشاورزان را به دانستن مسائل و مشکالتی که
بواسطه آهک بوجود میآید بیشتر نشان داد.
در حیطه آموزش آبی ،آشنایی با پارامترها موثر در
کیفیت آب آبیار بیشترین نیاز آموزشی توسط پاسخ دهندگان
نشان داده شد .این یافته با توجه به این نکته که اهمیت کیفیت
آب در یک منطقه از موجودیت آب کمتر نیست و این مسئله
برا کشاورزان تبیین گردید ،مطابقت دارد ( Alizadeh,
 .)2004اکثر قریب بهاتفاق مردم و کشاورزان از شور بودن آب
آبیار در هراس بوده و از آن گریزانند و چنان میپندارند که با
آب شور نمیتوان کشاورز نمود ،این در حالی است که با
آبها بسیار شور نیز میتوان با اعمال مدیریتها صحیح از
جمله تناوب کشت و انتخاب محصول مناسب برا کشت ،به-
کارگیر روشها مدرن برا آبیار  ،زمان آبیار و محاسبات
درست برا میزان و مقدار آب مورد نیاز هر محصول نیز
میتوان کشاورز قابل قبولی را داشت.
در حیطه آموزش کود  ،آگاهی از آلودگیها خاک و
نقش آن در سالمتی انسان بیشترین نیاز آموزشی پاسخدهندگان
تعیین گردید .این یافته با توجه به این نکته که ساالنه مقادیر
زیاد از انواع کودها شیمیایی در اراضی کشاورز مورد
مصرف قرار میگیرد و بسیار از این کودها دارا آلودگیها
خاصی هستند ،مانند کودها فسفره که آلوده به فلز سنگین
کادمیوم میباشند و موجب آسیب رسیدن به محصوالت
کشاورز و مصرف کنندگان آن میگردد مطابقت دارد
( .)Panahpour et al., 2012این در حالی است که
آزمایشات شیمیایی خاکها منطقه نشان میدهد که این
خاکها از نظر مقدار عناصر غذایی دچار کمبود نیستند ،لکن عدم
مدیریت صحیح باعث غیر قابل جذب شدن بسیار از آنها شده
و باعث میشود کشاورزان مقادیر زیاد از کودها شیمیایی را
استفاده نمایند.
همچنین یافتهها تحقیق در رابطه با حیطه آموزش

بحث و نتیجهگیری
برا اینکه برنامهریزان نظام آموزشی بتوانند به طرز صحیحی
برنامهریز نمایند نیاز به دالیل قانع کنندها دارند ،بنابراین
تمامی تصمیمات درخصوص تدوین اهداف آموزشی ،محتوا
برنامهها و استفاده موثر از منابع و امکانات محدود ،تابعی از
نیازسنجی است .طور که با تشخیص نیازها ،قبل از انتخاب هر
نوع راه حل ،میتوان بر میزان کارآیی و اثربخشی برنامهها افزود
و با انجام اقدام مناسب ،قابلیت اعتماد ،اثربخشی و اخالقی بودن
آنچه انجام میشود را ممکن ساخت .با توجه به میانگین
امتیازات داده شده توسط جامعه مورد مطالعه ،مشاهده میشود
که در حیطه آموزش عمومی ،آشنایی با روشها بیولوژیکی
مبارزه با آفات و بیمار ها گیاهی بیشترین نیاز آموزشی را در
بین کشاورزان داشته است .نا آگاهی و عدم دسترسی به
روشها جدید کنترل آفات و بیمار ها گیاهی و تکیه بر
روشها سنتی و پرخطر مانند استفاده مکرر و بی رویه از سموم
آفت کشها ،باعث شده تا کشورها در حال توسعه ،نه تنها
موفقیتی در زمینه کنترل بیولوژیکی آفات و بیمار ها نداشته
باشند بلکه انسان و محیطزیست را نیز قربانی فعالیتها
نادرست خود کند و تاوان سنگین ناتوانی خود در بهرهگیر از
فناور مدرن را بپردازند ( Rafiei and Fakharzadeh,
.)2010
نتایج این تحقیق در حیطه آموزش زراعی حاکی از آن بود
که کشاورزان منطقه نیازمند ارائه آموزشهایی راجع به آگاهی از
زمان کاشت ،داشت و برداشت گیاهان بومی و استراتژیک
همچنین آگاهی از مراحل مختلف داشت را دارند .با توجه به این
نکته که استان خوزستان در مقایسه با نواحی هم عرض خود بر
رو کره زمین از نظر گرما نظیر نداشته و حداکثر گرما در این
استان بین  50تا  55درجه سانتیگراد است و از نظر شرجی
رطوبت نسبی آن به بیش از  90درصد میرسد ،همچنین از
آنجایی که دارا گستردگی اقلیمی در جهات مختلف جغرافیایی
میباشد ،صحیح بوده و مورد انتظار است ( Meteorological
 .)Organization of Khuzestan Province, 2015زیرا
که این استان در نواحی شمال شرقی و شمال به رشته کوهها
زاگرس و در نواحی جنوبی خود به دریا خلیج فارس منتهی
میگردد و در این بین جلگه خوزستان شرایط اقلیمی خاصی پیدا
میکند که هر نقطه از آن مختص پرورش گیاهان ویژها نظیر
مرکبات ،نخیالت ،نیشکر ،زیتون و غالت میگردد .بنابراین با
توجه به دانش محور بودن توسعه پایدار ،در نظر گرفتن
برنامهها آموزش این قشر از جامعه به منظور توسعه پایدار
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.)Moradmand et al., 2013(
Pour Javadkhah et یافتهها این تحقیق با نتایج
،Mardani and Pezeshkirad (2014) ،al., (2016)
 وMirgohar and Movahed Mohammadi (2008)
.هم راستا میباشد و مطابت دارد
با توجه به نتایج کلی به دست آمده از نیازسنجی آموزشی
 تمامی موضوعات مورد بررسی در،کشاورزان منطقه اهواز
 بنابراین.حیطهها به عنوان نیاز آموزشی احساس و تعیین گردید
 در برنامهریز،الزم است جهت دستیابی به کشاورز پایدار
توسط مسئوالن مربوطه با اولویتها تعیین شده مورد توجه
 از طرفی دیگر الزم است با در نظر گرفتن موارد.قرار گیرد
 هزینه برگزار،همچون زمان مناسب برگزار کالس آموزشی
و اهمیت یادگیر اولویتها به جهت اینکه در بسیار از موارد
با سالمت انسان و حفظ پایدار محیطزیست نیز در ارتباط
 اقدام به برگزار کالس و انجام آموزش،تنگاتنگ میباشد
.گردد

 بیشترین نیاز آموزشی،تغذیها گیاه نشان داد که پاسخ دهندگان
را به آشنایی و یادگیر انواع عناصر غذائی ضرور گیاهان
 این یافته با توجه به این مقوله که عناصر غذایی معدنی از.دارند
مهمترین عوامل مرتبط با تولید محصوالت کشاورز بوده و
مصرف علمی کودها شیمیایی و آلی مهمترین راه بهبود
حاصلخیز خاک و افزایش تولید محصوالت زراعی و باغی با
جانبی میباشد مطابقت دارد
کمترین پیامدها
.)Khoshgoftarmanesh, 2007(
پاسخدهندگان همچنین در رابطه با حیطهها آموزشی
 بیشترین عالقمند را به آگاهی از کشتها گلخانها،لوکس
.و آگاهی از مراحل مختلف اخذ تسهیالت کشاورز نشان دادند
توجه به این نکته که در کشت گلخانها تولید محصول خارج از
فصل وجود داشته و شرایط محیطی قابل کنترل میباشد و با
 عملکرد محصول در واحد،توجه به اینکه در این نوع کشت
 پاسخ دهندگان تمایل زیاد،سطح زیادتر از شرایط باز میباشد
به آگاهی یافتن از کشتها گلخانها نشان دادند
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