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  چکیده

  

این تحقیق . هدف این تحقیق بررسی نیازهاي آموزشی گلخانه داران شهرستان ورامین بود

گلخانه داران کشت خیار شهرستان  تحقیق راري جامعه آما. همبستگی است - از نوع توصیفی

که پس از نمونه تعیین گردید  120مطابق فرمول کوکران  و) N=504( تشکیل دادندورامین 

. آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتپرسشنامه صحیح جمع 116توزیع پرسشنامه، تعداد 

قرار  راهنما و مشاور تاداناس اریتدر اخبه منظور سنجش میزان روایی ابزار تحقیق، پرسش نامه 

 ،هاي الزم و جمع آوري نظرات و اعمال اصالحات مورد نظرگرفت که پس از انجام بررسی

در (پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از  آلفاي کرونباخ .  روایی پرسش نامه مذکور تأیید شد

براي ارزیابی نیازهاي آموزشی گلخانه داران با اقتباس از مدل . به دست آمد) 83/0-77/0بازه 

صالحیت دانشی که از مرور  13بدین منظور، . ارزیابی نیازهاي آموزشی بوریچ استفاده شد

براي گلخانه داران  »میانگین وزنی نمرات تفاوت«ه به یات تحقیق حاصل شده بود با توجادب

آگاهی از غرقاب کردن گلخانه، شناخت  مانندموضوعاتی  که نشان داد نتایج. رتبه بندي شدند

ترین میزان اسیدیته و یا ارقام مقاوم متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه، شناخت مناسب

آگاهی از کاشت درخت به عنوان بادشکن در اطراف گلخانه جهت راي کاشت، قلیایی خاك ب

دانش در زمینه غلظت دي اکسید کربن در گلخانه و آگاهی در رابطه  کاهش مصرف سوخت،

ترین نیازهاي آموزشی گلخانه داران عنوان مهم و دفعات آبیاري به با میزان آب مصرفی

سن  متغیر میزان تحصیالت و 2سیون نیز نشان داد نتایج رگر. شهرستان ورامین مطرح بودند

  .کنندتبیین می را واریانس نیازآموزشی آنها% 49گلخانه داران 

  

 ورامین  ستانآموزش، نیاز آموزشی، مدل بوریچ، گلخانه داران، شهر :کلیدي هايهواژ

  

  مقدمه

 علوم انگیز حیرت و تصاعدي هايپیشرفت که امروزه

 پایدار، توسعه اندیشه مانند علمی هايدیدگاه ،کشاورزي

ساخته  مطرح را انسانی و مادي منابع از بهینه وريبهره

 کشاورزان به خانواده اقتصاد بیشتر هر چه ارتقاء و است

 به کشاورزي بخش توسعه در عنصر تریناساسی عنوان

 منديبهره منظور به آموزش، اهمیت رود؛می شمار

 کشاورزي بخش در پیشرفت که انسانی، از منابع مطلوب

است  آشکار پیش بیش از شود،می میسر بهتر آنان توسط

)Pezeshkirad, 2008 ( .هايفرصت ایجاد لحاظ بدین 
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 افزایش سطح جهت گلخانه داران در آموزش براي الزم

 اقدامات جمله از آنان، فنی و علمی معلومات و اطالعات

 بدون گلخانه داران آموزش. است توسعه فرآیند در بنیانی

 بی ها،برنامه اثربخشی افت موجب آنان نیازهاي به توجه

 هدر و آموزشی ايهدوره در شرکت رغبتی آنان براي

دقیق  نیازسنجی انجام لذا .شودمی ملی هايسرمایه رفتن

 امري آنان واقعی نیازهاي به بردن پی جهت آموزشی

گلخانه  آموزشی نیازهاي به توجه .است ناپذیر اجتناب

 سوق بهبود و توسعه سمت به کشاورزي را تواندداران می

   ).Sabouri & Minaei,2009 .(  دهد

نیاز آموزشی، فرایند مشخص کردن آن چیزي است 

که باید آموخته شود؛ یعنی تعیین جهت گیري کلی 

برنامه و تشخیص کمبود و نارسایی در دانش و مهارتها 

)Zarafshani etal,. 2011.( تواند می چنین هم نیازسنجی

 هايگروه عملکرد و هاشایستگی بهبود به کمک براي

 و به آمادگی نیاز مساله، حل و وريبهره موضوعات شغلی،

 شغلی وظایف یا سازمان در آینده تغییرات به پاسخگویی

  ). (Ommani & Chizari, 2005 شود برده کار به

متنوعی براي  هايمدل گذشته دهه چهار طی در

وجود دارد که هر کدام داراي  موزشیآارزیابی نیازهاي 

هاي جامع ترین مدل یکی از .اي هستنداهداف ویژه

مدل ارزیابی نیازهاي آموزشی  ارزیابی نیازهاي آموزشی،

 مدل فرض). Conklin et al., 2003( بوریچ است

 نیازسنجی، افراد مخاطب که است این بوریچ نیازسنجی

 این .کنند قضاوت خود عملکرد مورد در توانندمی بهتر

 موضوع اهمیت میزان بین نمره پایه اختالف بر مدل

  است شده نهاده بنا زمینه، آن در فرد مهارت و آموزشی

Bourich, 1980).(  ،در مدل بوریچ بر اساس تعریف نیاز

 بوسیله مطلوب، وضعیت و موجود وضعیت بین فاصله

 وسیلهو بدین آمده بدست مهارت و اهمیت نمره تفاوت

 باالترین نیازهایی .شودمی مشخص پاسخگویان نیازهاي

 مهارت و زیاد هااهمیت آن که داشت خواهند را اولویت

 رایج، نیازسنجی هايروش در .باشد کم زمینه آن در افراد

 مورد گویان، پاسخ دید از موضوعات آموزشی اهمیت فقط

 به اهمیت میانگین براساس سپس و گرفته قرار سنجش

 که است حالی در این پردازند؛می ها بندي نیاز اولویت

 مهارت آموزشی، موضوعات اهمیت رغم علی است ممکن

 نداشته آموزش به نیازي و بوده باال زمینه در آن افراد

میانگین  تنها براساس نیازسنجی ترتیب بدین .باشند

 نیازها از صحیحی برآورد موجب است ممکن نیاز، اهمیت

ی که در ادامه بیان تحقیقات. )Pezeshkirad, 2008( نشود

نشان دهنده مطالعات عملیاتی ونحوه تعیین  شده،

 استهاي مختلف کشاورزي نیازهاي آموزشی در حوزه

  .تر شدن موضوع کمک نمایدتواند در روشنکه می

 عالیق و نیازها به منظور شناخت ايمطالعه در

به  نیازهااین  ایالت ویرجینیا، داران گلخانه آموزشی

 ساماندهی طریقه گیاهان، تغذیه مدیریت شامل ترتیب

 مربوط هايفعالیت ها،گلخانه به اتوماسیون مربوط وظایف

 صحیح مدیریت و اي گلخانه گیاهان نگهداري فرآیند به

   .(Latimer et al., 2002)  بودنددر گلخانه  آب

هاي آموزشی کشاورزان کوچک ایالت  مطالعه اولویت

طبان به شدت تنسی غربی آمریکا نیز نشان دادکه مخا

هاي آموزشی آنان به  اولویت. ندازمند آموزش بودنی

هاي وابسته به  ترتیب شامل بازاریابی محصوالت، فعالیت

 ,Ford) بود  ها کش حفاظت خاك، استفاده از آفت

2005).  

 ارزیابی«عنوان  با) Mattson  )2008 درتحقیق

،  »نیویورك ایالت داران گلخانه آموزشی نیازهاي

 هاي بخش در را خود آموزشیداران نیازهاي  گلخانه

 کنترل تولیدات، کیفیت افزایش راهکارهاي به مربوط

 اي، گلخانه گیاهان رشد مدیریت محیط ها، بیماري

 محصول بازاریابی و شیمیایی تغذیه نحوه آبیاري، مدیریت

نیازهاي آموزشی ) Suvedi et al. )2010 .نمودند عنوان

محصوالت تولیدي و یابی  کشاورزان میشیگان را بازار

استفاده از سموم شمیایی علف کش، آفت کش، قارچ 

 .ها، مدیریت مزرعه و کشاورزي پایدار بیان نمودند کش

 همبستگی تحلیل نتایج )Rajaei et al )2014  در مطالعه

 با سابقه و تحصیالت میزان متغیرهاي که بود آن بیانگر

 در داري معنی و منفی رابطه داران گلخانه آموزشی نیاز

 و گلخانه کشت زیر سطح متغیرهاي دارند،01/0 سطح

 داران گلخانه آموزشی نیاز با انرژي هايحامل هزینۀ

 متغیر و دارند01/0سطح در داريمعنی و مثبت رابطۀ

 داريمعنی همبستگی دارانگلخانه آموزشی نیاز با سن

  .نداشت

استان تهران به لحاظ سطح زیر کشت محصوالت 

اي کشاورزي در کشور داراي رتبه نخست  گلخانه
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درصد کل  20شهرستان ورامین به دلیل آنکه . باشد می

هاي کشور را در دل خود جا داده است به عنوان   گلخانه

اي در استان و کل کشور  قطب تولید محصوالت گلخانه

اي از  ان طیف گستردهدر این شهرست. رود به شمار می

اي کشت  محصوالت صیفی و باغی بصورت گلخانه

شود که در این بین سهم خیار از سایر محصوالت  می

اي نیاز به  با توجه به اینکه کشت گلخانه .بیشتر است

مدیریت دانش و فنی باال داشته و شهرستان ورامین 

 هاي خیار و تولید آنمرتبه تولید باالیی در زمینه گلخانه

و احتمال عدم وجود اطالعات کافی در این زمینه  دارد

تواند باعث هدر رفت سرمایه مالی و انسانی شود و با می

اي در این زمینه در این توجه به اینکه تاکنون مطالعه

شهرستان صورت نگرفته است، در این تحقیق سعی بر 

بررسی و شناخت نیازهاي آموزشی گلخانه داران کشت 

ار در شهرستان ورامین و میزان دانش فنی اي خیگلخانه

گلخانه داران در زمینه کاشت، داشت و برداشت و 

اي را سنجیده و آنها را انبارداري خیار گلخانه ،همچنین

اهمیت و ضرورت این تحقیق از این . مشخص نماییم

نیازهاي آموزشی منظر نیز قابل توجه است که با بررسی 

می توان تا حدودي به  گلخانه داران شهرستان ورامین

یک شناخت کلی نسبت به نیازهاي آموزشی دست یافت 

که با آگاهی از آنان مشکالت گلخانه داران تاحدودي 

این تحقیق بررسی نیازهاي  هدف کلیلذا . رفع گردد

مدل  با اقتباس ازدانشی گلخانه داران شهرستان ورامین 

هاي فردي  آن شناخت ویژگی در است کهبوریچ 

هاي اقتصادي،  داران ورامین، شناخت ویژگی هگلخان

داران، ارزیابی سطح دانش فعلی و  تولیدي و فنی گلخانه

اي نیز  اهمیت دانش فعلی پرورش دهندگان خیارگلخانه

  .به عنوان اهداف اختصاصی مطرح هستند

  

  هامواد و روش

. باشد همبستگی می -تحقیق از نوع توصیفی این

جهت تدوین . رسشنامه بودآوري اطالعات پ ابزار جمع

پرسشنامه، ابتدا مبانی نظري موضوع با توجه به منابع و 

قرار گرفت؛ سپس با در نظر  بررسیمراجع مربوطه مورد 

گرفتن نتایج مطالعات، پرسشنامه مقدماتی تهیه گردید و 

پس از اطمینان از روایی
١
پایایی و 

٢
آن و انجام اصالحات  

به منظور بررسی . الزم، پرسشنامه نهایی طراحی گردید

طراحی شده در اختیار   روایی ابزار تحقیق، پرسشنامه

قرار گرفت که پس از  مربوطه استادان راهنما و مشاور

ها، گویهانجام اصالحات الزم و تغییر دادن بعضی از 

آزمون  جهت. مورد تأیید قرار گرفتپرسشنامه  روایی

 گلخانه دارانپرسشنامه توسط  30پایایی ابزار، تعداد 

تکمیل شد و آلفاي کرونباخ محاسبه  شهرستان ورامین

  ) .83/0-77/0در بازه (گردید 

                                                                                  
1. Validity  
2. Reliability  

  

  داران گلخانهضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه تحقیق براي  -1جدول 

  کرونباخ آلفا مختلف پرسشنامه هايبخش                فیرد      

  79/0              دانش مورد نیاز گلخانه داران در کشت خیار  1

  77/0  مهارت مورد نیاز گلخانه داران در کشت خیار  2

  83/0  نگرش مورد نیاز گلخانه داران در کشت خیار  3

  79/0  هاي آموزشی در افزایش دانش، بینش و مهارتاستفاده از روش  4

  

نیازهاي آموزشی گلخانه"متغیر وابسته این تحقیق 

متغیرهاي مستقل این و  است "شهرستان ورامین داران

  :تحقیق نیز شامل

فاصله محل  سن، محل سکونت،(هاي فردي ویژگی

تعداد ، میزان تحصیالت، سکونت تا جهاد کشاورزي

ه از سوي جهاد دفعات شرکت در کالسهاي آموزشی ک

کشاورزي برگزار شده است، تعداد دفعات بازدید از 

هاي نمونه، میزان ارتباط با کارشناسان و مروجان گلخانه

کشاورزي و میزان مطالعه کتاب و مجالت علمی  مربوط 

سطح زیر کشت (هاي تولیدي ویژگیو  )به گلخانه

اي، نوع گلخانه، میزان تولید، سابقه کشت و کار گلخانه

 .است )گلخانه و شیوه آبیاري مورد استفاده در گلخانه
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مدلی که در این پژوهش به منظور تعیین نیازهاي 

گیرد داران ورامین مورد استفاده قرار میآموزشی گلخانه

در . است )Bourich )1980 مدل نیازسنجیاقتباس از 

براي رتبه بندي و تعیین نیازهاي آموزشی  ،این پژوهش

محاسبه می ) MWDS( »نمرات تفاوتمیانگین وزنی «

 از استفاده با ،به این منظور ابتدا گلخانه داران. گردد

 موضوعات از یک هر که نمودند مشخص لیکرت طیف

 دارد و اهمیت آنان براي حد چه تا سنجش مورد آموزشی

میزان دانش فعلی خود را در زمان تحقیق  سپس

 و هیچ میزان دانش در حد نشانه 1 عدد نمودند؛ مشخص

در و  است میزان دانش در حد خیلی زیاد نشانه 5 عدد

میزان اهمیت دانش گلخانه داران در زمینه کشت  مورد

میزان اهمیت در حد  نشانه 1 نیز عدد اي خیارگلخانه

 میزان اهمیت در حد خیلی مهم نشانه 5 عدد و هیچ

 امتیاز 2 آموزشی موضوع براي هر ترتیب بدین .باشدمی

 دیگري و اهمیت میزان گویاي یکی که گردید محاسبه

 از استفاده با. استمیزان دانش فعلی در زمان تحقیق 

-گلخانه دید از آموزشی موضوع 13 اولویت بوریچ، فرمول

 به بوریچ مدل فرمول .گردید مرتب و شده داران مشخص

  WDS = MWDS١  :باشد می زیر صورت

 *(I – C)        اولویت نمره MWDS = :  آن در که

mI =WDS  

=I آموزشی موضوع 13 از یک هر میزان اهمیت 

  گلخانه داران دید از

=C از یک هر با رابطه در گلخانه داران دانش 

 آموزشی موضوع 13

= mI موضوع 13 از یک هر اهمیت میانگین 

  آموزشی

- آن اولویت نمره که آموزشی موضوعات مدل، این در

 .باشندمی را دارا آموزش به نیاز بیشترین باشد 4 باالي ها

 جزء باشد  3 و 2باالي   هاآن اولویت نمره که موضوعاتی

. دارند تقویت نیاز به اما نبوده آموزشی هاينیاز

 به نیاز باشد 2 زیر هاآن اولویت نمره که موضوعاتی

کلیه جامعه آماري تحقیق حاضر شامل . ندارند آموزش

است که  ورامینداران کشت خیار در شهرستان گلخانه

از این تعداد بر اساس فرمول  .استنفر  504تعداد آنها، 

                                                                                  
1. MWDS: Mean Weighted Discrepancy Score 

اساس روش نمونه  بر عنوان نمونه وه نفر ب 120کوکران،

بدلیل ( گیري تصادفی ساده با انتساب متناسب

که پس از تکمیل  انتخاب شدند) هاپراکندگی دهستان

به منظور  .پرسشنامه قابل تحلیل بود 116ها، پرسشنامه

آوري شده از  هاي جمع تجزیه و تحلیل داده

ضریب (تحلیل همبستگی هاي  روش و  SPSS16افزار نرم

براساس (و رگرسیون چندگانه ) همبستگی اسپیرمن

  .استفاده شد ) βو B مقادیر

  

  بحث نتایج و

درصد از  9/6بر اساس اطالعات گردآوري شده 

-46بین درصد  1/54سال،  31-38گلخانه داران بین 

. سال سن دارند 47-54درصد بین  5/38سال و  39

سال بوده است که  45متوسط سن گلخانه داران 

در  .سال داشتند 21و کمترین آنان  53بیشترین آنها 

 4/36بار و  1-3درصد از گلخانه داران  6/73این تحقیق 

هاي آموزشی که از سوي جهاد بار در کالس 4- 6درصد 

بر اساس . ندود شرکت نمودشکشاورزي برگزار می

 6/23اطالعات گردآوري شده فاصله محل سکونت 

 1- 4درصد از گلخانه داران تا جهاد کشاورزي بین 

با  .باشدکیلومتر می 5-8درصد بین  4/76کیلومتر و 

درصد از گلخانه  2/47توجه به نتایج حاصل از تحقیق 

 9/18سال و  8-11درصد بین  34سال،  4- 7داران بین 

سال سابقه کشت و کار  12- 15د از آنان بین درص

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق  .اي دارندگلخانه

 8اي گلخانه داران متوسط سابقه کشت و کار گلخانه

سال و کمترین  15باشد که بیشترین سابقه سال می

-همانطور که نتایج نشان می. سال بوده است 5سابقه 

داراي تحصیالت زیر  درصد از گلخانه داران 5/57دهد 

 9/15درصد فوق دیپلم و  5/11درصد دیپلم،  15دیپلم، 

درصد از  6/73در این تحقیق . درصد لیسانس هستند

-بار در کالس 4-6درصد  4/36بار و  1- 3گلخانه داران 

شود ه از سوي جهاد کشاورزي برگزار میهاي آموزشی ک

ؤال ن به سنفر از گلخانه دارا 10 تعداد .ندشرکت نمود

  .ندمورد نظر پاسخی نداد
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  مطالعه مورد گلخانه داران فردي هايویژگی فراوانی توزیع  -2 جدول

    طبقات فراوانی درصد  

  سال 31: کمینه

  سال 53: بیشینه

  4=انحراف معیار

  44=میانگین

9/6  

1/54  

5/38  

100  

8  

59  

42  

109  

38-31  

46-39  

54-47 

 جمع

  سن

  بار 1:کمینه

  بار 5: بیشینه

6/73  

4/36  

100  

78  

28  

106  

3-1  

6-4  

 جمع

هاي شرکت در کالس

  ترویجی

  سال 4=کمینه

  سال 15: بیشینه

  05/3= انحراف معیار

  17/8=میانگین

2/47  

34  

9/18  

100  

50 

36  

20  

106  

  سال7-4

11-8  

15-12  

  جمع

  سابقه کشاورزي

  کیلومتر 1=کمینه

  کیلومتر 8: بیشینه

  4/25:انحراف معیار

  کیلومتر 93/5=میانگین

6/23  

4/76  

100  

  

25  

81  

106  

4-1  

8-5  

  جمع

میزان فاصله تا مراکز 

  خدمات

  

  

  زیر دیپلم: میانه

  زیردیپلم: نما

5/57  

15  

5/11  

9/15  

100  

65  

17 

13  

  زیردیپلم

  دیپلم

  فوق دیپلم

  لیسانس

  جمع

  سطح تحصیالت

18  

103 

  

نشان داد  )2جدول (هاي اقتباس از مدل بوریچ یافته

بوده و داراي  4نیاز آموزشی،  باالتر از  6که نمره اولویت 

آگاهی «اولویت اول  .باشندباالترین اولویت آموزشی می

هفته جهت کنترل  2-3از غرقاب کردن آب به مدت 

با توجه به اینکه غرقاب . باشدمی» هاي قارچی بیماري

باشد نمودن آب جهت کنترل بیماریهاي قارچی الزم می

کند، باید ها به گلخانه جلوگیري میو از بروز بیماري

گلخانه داران این آگاهی را داشته باشند تا سرمایه آنان 

در این . هاي قارچی هدر نرودبه خاطر بروز بیماري

اولویت دوم شامل  .باشدزمینه نیاز به آموزش می

شناخت واستفاده از ارقام مقاوم متناسب با شرایط آب «

باشد، استفاده از ارقام مقاوم از بروز می» و هوایی منطقه

 کند و بازده تولید را افزایش ها جلوگیري میبیماري

میزان  شناخت مناسب ترین«اولویت سوم . دهدمی

. باشدمی» خاك براي کاشتاسیدیته و یا قلیایی 

اسیدیته و یا قلیایی بودن خاك جهت تولید شناسایی 

خاك مناسب خیار بسیار مهم و ضروري است، زیرا 

در این زمینه باید  ،بنابراین .کشت خیار، قلیایی باشد

اولویت چهارم . ه گرددارایهایی به گلخانه داران آموزش

آگاهی از کاشت درخت به عنوان بادشکن در «شامل 

وجود . بود» کاهش مصرف سوختاطراف گلخانه جهت 

درختان در اطراف گلخانه از آسیب رساندن باد به گلخانه 

زیرا ضربات ناشی از باد بر گلخانه . کندجلوگیري می

دانش در زمینه «پنجمین اولویت . راکاهش می دهد

باشد که بایستی می» غلظت دي اکسید کربن در گلخانه

ه یداران ارا هایی به گلخانهدر این زمینه نیز آموزش

آگاهی در رابطه با میزان آب «اولویت ششم . گردد

با توجه به اینکه . باشدمی» و دفعات آبیاري مصرفی

باشد، دفعات آبیاري عامل بسیار مهمی در رشد گیاه می

اگر تعداد دفعات آبیاري کم باشد گیاه دچار پژمردگی 

شده و اگر دفعات آبیاري زیاد باشد گیاه دچار مرگ می 

 این موضوعات مواردي است که می باید در. ودش

نمره . هاي مورد نظربه گلخانه داران لحاظ گرددآموزش

هاي  کنترل موضوع آموزشی آشنایی با روش 4اولویت 
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هاي هرز، دانش در زمینه مصرف کود زراعی علف

آمونیوم، شناخت نسبت به شرایط اقلیمی، خاکی و آبی 

نکه در زمستان باید آگاهی از ایمنطقه جهت کاشت و 

گراد  درجه سانتی 20-23دماي خاك اطراف ریشه بین 

 آموزشی نیازهاي که جزء می باشد 2 و 3 باالي ،باشد

دارند و بایستی مورد توجه قرار  تقویت نیاز به اما نبوده

آگاهی و دانش در زمینه زمان نمره اولویت  .گیرند

کنترل  يهاروش با یآشنایها،  مناسب هرس برگ

آگاهی از نحوه مکانیکی به جاي روش شیمیایی و 

 می 2زیر برداشت محصول با استفاده از چاقو یا قیچی 

لذا گلخانه داران آگاهی و  .ندارند آموزش به نیاز که باشد

 .دانش کافی در این زمینه را دارند

  

 براساس دانش فعلی و اهمیت آن نیازهاي آموزشی گلخانه داران  - 3جدول 

 ***MWDS  میانگین  
 رتبه

      **اهمیت  *دانش فعلی  نیاز

هفته  2-3آگاهی از غرقاب کردن آب به مدت 

  ها  جهت کنترل بیماري

79/2  67/4  78/8  1  

  2  46/8  43/4  52/2  شناخت ارقام مقاوم خیار در منطقه

اسیدیته و یا قلیایی  شناخت مناسب ترین میزان

 خاك براي کاشتبودن 

94/1  88/3  53/7  3  

آگاهی از کاشت درخت به عنوان بادشکن در اطراف 

  گلخانه جهت کاهش مصرف سوخت

94/2  40/4  43/6  4  

  5  24/6  25/4  78/2  دانش در زمینه غلظت دي اکسید کربن در گلخانه

  6  07/5  37/4  21/3  و دفعات آبیاري آگاهی از میزان آب مصرفی

  7  58/3  93/3  02/3 آشنایی با روش هاي  کنترل زراعی علف هاي هرز

  8  47/3  89/3  3  دانش در زمینه مصرف کود آمونیوم 

شناخت نسبت به شرایط اقلیمی، خاکی و آبی 

 منطقه جهت کاشت 

71/2  63/3  34/3  9  

آگاهی از اینکه در زمستان باید دماي خاك اطراف 

  گراد باشد درجه سانتی 20-23ریشه بین 

39/3  4  44/2  10  

آگاهی و دانش درخصوص زمان مناسب هرس 

  ها  برگ

55/3  03/4  93/1  11  

کنترل مکانیکی به جاي روش  يها روش با یآشنای

 شیمیایی

35/3  83/3  84/1  12  

  13  39/0  62/3 51/3  آگاهی از نحوه برداشت محصول با چاقو یا قیچی 
 وزنی نمرات تفاوتمیانگین : ***

 
همبستگی اسپیرمن بین متغیرهاي مالك و پیش 

نیاز آموزشی گلخانه داران سن با بین نشان داد متغیر 

اطمینان،  درصد 99رابطه مثبت و معنی داري در سطح 

نیاز آموزشی گلخانه داران سطح تحصیالت با متغیر 

اطمینان، و معنی داري در سطح درصد رابطه منفی 

نیاز فاصله محل سکونت با جهاد کشاورزي با متغیر 

ابطه مثبت و معنی گلخانه داران ر) دانشی(آموزشی 

دفعات شرکت در و متغیرهاي  درصد 95داري در سطح 

هاي اموزشی، سابقه کشت و میزان مطالعه کتاب کالس

انه داران گلخ) دانشی(نیاز آموزشی و مجالت علمی با 

. دارند درصد 95رابطه منفی و معنی داري در سطح 

معنی داري را از خود نشان  سایر متغیرها نیز همبستگی

 . ندنداد
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  گلخانه داران) دانشی(هاي فردي و تولیدي با نیاز آموزشی همبستگی بین برخی از ویژگی -4جدول 

  pدار مق  rمقدار   متغیر اول

  000/0  533/0**  سن

  028/0  241/0*  فاصله محل سکونت تا جهاد کشاورزي

  012/0  273/0* دفعات شرکت در کالسهاي اموزشی

  050/0  237/0 دفعات بازدید از گلخانه هاي نمونه

  083/0  -190/0 میزان ارتباط با کارشناسان و مروجان کشاورزي

  261/0  -123/0 سطح زیر کشت

  534/0  068/0 خیارمیزان تولید 

  025/0  -245/0* سابقه کشت

  013/0  - 256/0* میزان مطالعه کتاب و مجالت علمی

  000/0  -607/0**  سطح تحصیالت

  01/0معنی داري در سطح = **        05/0معنی داري در سطح =         *

 
 بابراي تولید محصول خیار آموزشینیاز برآورد

 گانه صورت پذیرفت واستفاده از رگرسیون چند

متغیرهاي معنی دار وارد تحلیل رگرسیونی گام به گام 

. آمده است) 6(و ) 5(نتایج تحلیل در جداول . شدند

 میزان تحصیالت، در اولین گام متغیر )5(طبق جدول 

)10x( درصد  2/38 وارد معادله رگرسیونی شد و توانست

در گام . وابسته را تبیین کندتغییرات واریانس متغیر 

درصد  4/47 به همراه متغیر قبلی )1x( دوم متغیر سن

نشان می  )R2( این ضریب. تغییرات را تبیین کرده است

نیاز آموزشی تغییرات واریانس  درصد 49دهد که 

به این دو متغیر مربوط می شود گلخانه داران، ) دانشی(

 . به عوامل دیگر بستگی دارد%) 51(و بقیه 

  

  تحلیل رگرسیون نیاز آموزشی گلخانه داران -5جدول 

R R2  R2  متغیر  مراحل
Adj 

    
Std 

میزان   1

تحصیالت 

)10x(  

626/0  391/0  382/0  421/4  

 1x(  700/0  490/0  474/0 08/4(سن   2

 
متغیرهاي وارد شده در معادله رگرسیونی در جدول 

 . آمده است) 6(

  

  ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده نیاز آموزشی گلخانه داران -6جدول 

 .B Beta T Sig اشتباه استاندارد B  متغیر

  10x(  498/2  488/0  497/0  118/5  000/0(میزان تحصیالت 

 1x(  390/0  112/0  339/0 486/3 001/0(سن 

  -  - -  423/5  251/47  عدد ثابت

  

بشرح  βو  Bبنابراین معادله خط رگرسیون بر اساس 

  .زیر می باشد

 B :                                       1 x390/0 +10بر حسب 

x)498/2- + (251/47 Y=   

 β :                                        1 x339/0بر حسب 

 +10 x497/0-Y=     

هاي میزان تحصیالت و ریمتغبر اساس نتایج حاصل، 

- تغییرات نیاز آموزشی گلخانه از درصد 4/47 حدودسن 

هاي این تحقیق با یافته .تبیین می کنند را داران

 Tabarraei )2006( ،Sabouri & Ommani مطالعات

 نیب ،همچنین .مطابقت داشت) 2010( Panahi، و )2010(

نیاز آموزشی گلخانه داران رابطه مثبت و معنی سن و 
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 Tabarraei حال آنکه نتایج تحقیق. داري وجود دارد

در این  )2005( Charmchiyan & Chizariو ) 2006(

زمینه، رابطه مثبت و معنی داري را نشان می دهند و 

در این زمینه، رابطه منفی ) Panahi)2010  نتایج تحقیق

میزان مطالعه  نیب .دهند و معنی داري را نشان می

نیاز آموزشی گلخانه داران رابطه کتاب و مجالت علمی و 

) Pezeshki-Raad)2008  .منفی و معنی داري وجود دارد

 .در این زمینه به رابطه مثبت و معنی داري دست یافت

نیاز آموزشی دفعات شرکت در کالسهاي اموزشی و  نیب

 .وجود داردگلخانه داران رابطه منفی و معنی داري 

 Charmchiyan & Chizari توسطتحقیقات انجام شده 

  .یافته فوق را مورد تأیید قرار داده است )2005(

Ekanem et al)2001 ( در این زمینه به رابطه مثبت و

  .معنی داري دست یافتند

نیاز آموزشی گلخانه سابقه کشت و  نیب همچنین

  .داران رابطه منفی و معنی داري وجود دارد

Tabarraei)2006(  در این زمینه به رابطه مثبت و معنی

ی همبستگ بیضر از حاصل جینتا. داري دست یافت

نیاز آموزشی سطح تحصیالت و  نیب دهد کهنشان  می

این . داري وجود داردگلخانه داران رابطه منفی و معنی

 Charmchiyan & Chizari هاي تحقیقنتیجه با یافته

 تحقیق .همخوانی دارد )2006(Tabarraeiو ) 2005(

Sabouri & Ommani )2010 ( در این زمینه به رابطه

در ) Panahi )2010 .مثبت و معنی داري دست یافتند

  .این زمینه به رابطه معنی داري دست نیافت

  پیشنهادها نتیجه گیري و

موضوعاتی  که دهدهاي انجام شده نشان میبررسی

، شناخت ارقام مقاوم چون آگاهی از غرقاب کردن گلخانه

-متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه، شناخت مناسب

خاك براي کاشت، میزان اسیدیته و یا قلیایی  ترین

آگاهی از کاشت درخت به عنوان بادشکن در اطراف 

  دانش در زمینه گلخانه جهت کاهش مصرف سوخت،

  

غلظت دي اکسید کربن در گلخانه و آگاهی در رابطه با 

ترین عنوان مهم و دفعات آبیاري به مصرفیمیزان آب 

داران شهرستان ورامین مطرح نیازهاي آموزشی گلخانه

هستند که باید برنامه ریزي مناسب جهت برطرف سازي 

 .آن از سوي مجریان ودست اندرکاران امر صورت پذیرد

  :گرددذیل پیشنهاد می به این منظور موارد

در مقوله با توجه به اینکه نیازهاي آموزشی  -

هفته جهت  2-3آگاهی از غرقاب کردن آب به مدت «

هاي قارچی، شناخت ارقام مقاوم غیر  کنترل بیماري

 ترین میزانژنتیکی خیار در منطقه و شناخت مناسب

در مدل بوریچ » خاك براي کاشتاسیدیته و یا قلیایی 

هاي باشند، لذا برگزاري دورههاي باالیی را دارا میاولویت

 . گردددر این زمینه توصیه می آموزشی

میزان نیاز  با میزان مطالعه کتاب و مجالت علمی -

لذا استفاده از این  .داري داردآموزشی رابطه منفی معنی

وسایل آموزشی به منظور برطرف کردن نیاز آموزشی 

-پیشنهاد می. گرددورامین توصیه می گلخانه داران شهر

کتاب و مجالت آموزشی متنوعی در اختیار  شود تا

داران قرار گیرد تا آنها اطالعات خویش را در این گلخانه

  .زمینه افزایش دهند

با توجه به اینکه ارتباط با کارشناسان و مروجان و  -

ها باعث تمایل بیشتر گلخانه داران به بازدید از گلخانه

من شود و ضهاي نوین کشاورزي میاستفاده از روش

هاي توجه به نیازهاي اموزشی بدست آمده از کالس

مربوطه با تمرکز به آبیاري متناسب و بویژه استفاده از 

بایستی کارشناسان و  ،بنابراین ؛هاي نوین آبیاريشیوه

مروجان ارتباطات بیشتري را با گلخانه داران برقرار 

  .نمایند

مند از توجه بیشتر به برگزاري بازدیدهاي نظام -

 نمایش  ،اکز مناسب کشت گلخانه و همچنینمر

تواند روند تحول آموزشی را تحت تأثیر اي نیز میطریقه

  .را باعث شودقرار داده و بهبود آن
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