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چکیده
یکی از مهمترین چالشهای تولید محصوالت کشاورزی برای جمعیت رو به افزایش جهان کاهش حاصلخیزی زمینهای
کشاورزی است .بر مبنای درک اهمیت این موضوع این تحقیق با هدف تعیین نیازهای آموزشی بهرهبرداران و کشاورزان در
زمینه خاک و حاصلخیزی خاک انجام شده است .منطقه مورد بررسی ناحیه عمرانی یک از ساحل راست شهرستان رامشیر
به وسعت  2255هکتار میباشد .این تحقیق به لحاظ رویکرد از نوع کمی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از جهت
امکان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی است .همه کشاورزان محدوده طرح ( ،)N=285جامعه آماری تحقیق را تشکیل
دادند .حجم نمونه آماری بر پایه فرمول کوکران  111نفر برآورد شد که برای باال بردن دقت اندازهگیری 152 ،نفر به
صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری گزینش شدند .یافتههای تحقیق نشان داد که مهمترین نیاز آموزشی کشاورزان
عبارتند از :علل تخریب خاک و روشهای کنترل آن ،استفاده از میکروارگانیسمها برای حاصلخیزی خاک ،و روشهای
کشت تلفیقی .عالوه بر این ،یافتههای این تحقیق نشان داد که شرکت در دورههای آموزشی و ترویجی در افزایش سطح
دانش حرفهای کشاورزان تأثیر مهمی دارد .همچنین ،دانش حرفهای کشاورزان رابطه مستقیم و معنیداری با میزان سن و
پیشینه کار کشاورزی دارد.

واژههای کلیدی:

نیازسنجی آموزشی ،اولویتبندی نیازهای آموزشی ،خاک و حاصلخیزی ،دانش حرفهای

 - 1آدرس نویسنده مسئول :کرج ،کیلومتر هفت جاده ماهدشت ،خیابان شهید همت ،مرکز آموزش عالی امام خمینی
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خاک افزایش یافته است .با توجه به این که خاکهای

مقدمه
تولید محصوالت کشاورزی متأثر از عوامل
متعددی نظیر نوع محصول ،رقم گیاه ،مدیریت آب ،دفع
آفات و بیماریهای گیاهی و همچنین حاصلخیزی خاک و
تغذیه گیاهی است .در میان این عوامل حاصلخیزی خاک
به معنی توان خاک برای تأمین عناصر غذایی به مقدار
کافی و در توازن مطلوب برای رشد گیاه از جمله مهم-
ترین عوامل در دستیابی به امنیت غذایی و کشاورزی
پایدار میباشد (خاوازی .)1131 ،آن چه که اهمیت
حاصلخیزی را دو چندان می کند نیاز به تولید غذای بیشتر
برای جمعیت در حال افزایش است که مناسبترین روش
برای تحقق این موضوع افزایش تولید در واحد سطح
است .تولید غذای بیشتر و سایر منابع محیطی با حفظ
منابع زیستی برای آیندگان تنها در سایه بهینه سازی بهره-
برداری از خاک امکانپذیر است (سیدمحمدی و
همکاران .)1131،در تجزیه و تحلیل خاک به منظور تولید
محصوالت زراعی ،معموالً بیشترین توجه معطوف به
حاصلخیزی خاک است (لطفی آرپاچائی و همکاران،
 .)1131این در حالی است که تولید پایدار کشاورزی از
طریق مدیریت بهبود خاک برای تأمین امنیت غذایی و
کاهش فقر بسیاری ضروری است (شمس الدین سعید و
همکاران .)1131 ،لطفی آرپا چایی و همکاران ( )1131بر
این باور هستند که پیشرفتهای سریع و شگفت انگیز که
حاصل و نتیجه دستیابی انسان به فناوریهای نوین است
آثار سوئی را به دنبال داشته است که از جمله آنها بروز
اختالل و دگرگونی در شرایط تعادلی و متعارف منابع پایه
به ویژه خاک و آب است.
آن چه که اهمیت بررسی حاصلخیزی خاکهای
زراعی در ایران و اتخاذ راه کارهای مناسب برای بهبود
این وضعیت را مورد تأکید قرار میدهد ،ناپایداری
حاصلخیزی غالب خاکهای کشور از منظر عناصر مختلف
از جمله کربن آلی ،فسفر و پتاسیم است (باللی و
همکاران .)1131 ،در سالهای اخیر ،در سطح جهان،
بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،توجه به حاصلخیزی

زراعی ایران نیز با محدودیت ناپایداری حاصلخیزی
مواجه هستند ،افزایش حاصلخیزی این خاکها با انخاذ
سیاستهای مناسب باید مورد توجه قرار گیرد .رمز
موفقیت برنامههای آموزشی -ترویجی ،مشارکت همه
جانبه مخاطبان در همه مرحلههای برنامهریزی آموزشی
است .بنابراین ،رضایت کشاورزان هنگامی تأمین خواهد
شد که برنامهها بنابر خواست و نیاز مخاطبان پایهریزی
شده باشند (پاالسیوس 1001 ،و ویل .)1001 ،با توجه به
اینکه ارزیابی نیاز ،نخستین گام در نظام آموزش
غیررسمی بهشمار میآید ،لزوم نیازسنجی فعالیتهای
کشاورزی و تعیین عاملهای تاثیرگذار بر نیاز آموزشی
کشاورزان امری پرهیز ناپذیر است (آلتچالد و ویتکینز،

 .)1001به عبارت دیگر ،تعیین نیازهای یادگیری کشاورزان
و تهیه برنامههای آموزشی بر پایه نیاز مخاطبان به
برنامهریزان کمك میکند تا برنامههایی مناسب تهیه کرده
و چنین فعالیتهایی مورد حمایت کشاورزان قرار گیرد
(چرمچیان و چیذری.)1131 ،
به منظور افزایش کارایی و اثربخشی ،الزم است
همه برنامههای آموزشی با نیازسنجی آموزشی آغاز شوند.
پیش از این که آموزش واقعی رخ دهد ،الزم است
اطالعات تا حد امکان بررسی و تجزیه و تحلیل شوند.
این بررسی و تجزیه و تحلیل ،در واقع بررسی و سنجش
نیاز است .نیاز را میتوان از روشهای مختلفی شناسایی و
سنجش کرد .نیاز به عنوان شکاف بین وضع موجود و
وضع مطلوب و با تعریف جدید ،بهعنوان فاصله و شکاف
بین نتایج جاری و نتایج مورد انتظار توصیف میشود
(کافمن و همکاران .)1000 ،فاصلهها و شکافها میتواند
شامل تفاوتهایی بین آنچه انتظار میرود و آنچه که رخ
میدهد ،عملکرد کنونی و مطلوب ،شایستگیها و
مهارتهای موجود و مطلوب باشد (تائو و همکاران،

 .)1001نیازسنجی فرآیندی است در جهت شناخت
فراگیران و میل آنان برای یادگیری ،این فرآیند به منظور
تشخیص تفاوت دانش فرد با وضعیت مطلوب و یافتن راه
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حل آموزشی برای برخی از چالشها به کار میرود،

پنبهکاران ازدیدگاه کارشناسان کشاورزی نشان داد که از

همچنین نیازسنجی نقطه اتکای برنامههای ترویجی است

میان شش عامل شناسایی شده که در مجموع  91درصد

و هدف از آن ایجاد شالودهای برای آموزش است (کاپالن،

تغییرات نیاز آموزشی افراد مورد مطالعه را تبیین میکردند،

 .)1001از دیدگاهی دیگر ،نیازسنجی عبارت است از

عاملهای دو و سه به ترتیب عبارت بودند از :آموزش

فرایند تعیین هدفها ،مشخص کردن وضع موجود،

نحوه صحیح آماده نمودن زمین و آموزش در زمینه استفاده

سنجش نیازها و تعیین اولویت برای عمل (بردشاو.)1391 ،

از کودهای شیمیایی .خیری و صبوری ( )1133در مطالعه

از جمله تحقیقاتی که به جهت موضوع و محل

خود نیازهای آموزشی زیتونکاران شهرستان رودبار را

به این تحقیق نزدیك میباشد ،تحقیق هیبتاهلل پور و

مورد توجه قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که در

همکاران ( )1131است که نیاز آموزشی کشاورزان اهواز

میان چهار عنوان کالس آموزشی در زمینههای تغذیه،

در زمینه علوم خاک و زراعت را مورد توجه قرار داد.

مبارزه با آفات و بیماریها ،هرس و آبیاری ،تغذیه اولویت

نتایج این تحقیق نشان داد که آگاهی از آهك خاک و

نخست را به خود اختصاص داد .همچنین ،مهمترین

تأثیرات آن در زراعت اولیترین نیاز آموزشی افراد مورد

نیارهای آموزشی افراد مورد مطالعه در حوزه تغذیه و به

مطالعه است .همچنین ،سایر پژوهشهایی که در زمینه

ترتیب اولویت عبارت بودند از :بهترین زمان کودهی،

نیازهای آموزشی بهرهبرداران در برخی از محصوالت

نیازهای غذایی زیتون در مراحل رشد و نمو ،دانش به

زراعی و باغی انجام شده است ،جملگی بر اولویت و

کارگیری کودها ،شناخت دفعات کوددهی و آشنایی با

اهمیت موضوعات مرتبط با حاصلخیزی خاک تأکید

انواع کودهای شیمیایی .بخش دیگری از یافتههای این

دارند؛ که از آن جمله میتوان به بررسیهای زیر اشاره

تحقیق نشان میداد که بین نیازهای آموزشی افراد مطالعه

نمود.

شده در زمینه تغذیه و سن ایشان همبستگی مستقیم و
نتایج مطالعه مقصودلو و همکاران ( )1131نشان

معنیدار وجود دارد .به عبارت دیگر ،زیتون کاران مسنتر

داد بین متغیرهای سن ،سطح تحصیالت ،سابقه فعالیت

نیاز آموزشی بیشتری در زمینه تغذیه گیاهی و نکات

کشاورزی ،سابقه کشت اکالیپتوس ،سطح زیر کشت

مرتبط با خاک داشتند .یافتههای پژوهش شکرالهزاده و

زراعت چوب ،حد مراجعه به کارشناسان و افراد با تجربه

دیگران ( )1131در خصوص نقش ویژگیهای فنی و

در زمینه تولید چوب ،حد شرکت در کالسها و برنامه-

ترویجی در نیاز آموزشی گلخانهداران خیارکار شهرستان

های ترویجی ،حد حضور در برنامههای بازدید جمعی از

گرمسار نشان داد که در مرحله کاشت ،دانش و آگاهی در

مزارع نمونه و الگویی و تعداد ساعات گوش کردن به

مورد میزان درجه شوری آب و خاک دومین اولویت

رادیو در طول روز با نیاز دانشی کشتکاران در زمینه

آموزشی افراد مورد مطالعه بوده است .همچنین ،در مرحله

کاشت ،داشت و برداشت اکالیپتوس در استان گلستان

داشت گویههای آشنایی با میزان مصرف سموم گیاهی و

رابطه معنیداری وجود دارد.

کودهای شیمیایی و آشنایی با کودهای مورد نیاز خیار

یافتههای تحقیق حسینی و همکاران ( )1131در

گلخانهای نیز به ترتیب اولویتهای آموزشی پنجم و ششم

موضوع نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت

افراد مورد مطالعه را به خود اختصاص میدادند .مردانی و

بهینه آب نشان داد که یکی از نیازهای آموزشی افراد مورد

پزشکی راد ( )1131در تحقیق خود در زمینه نیازهای

مطالعه با سطح نیاز باال شیوه اصالح بافت خاک با استفاده

آموزشی کشاورزان پیرامون مدیریت کیفیت محصوالت

از خاکهای شنی -رسی است .نتایج مطالعه صبوری و

کشاورزی به این نتیجه رسیدند که در میان مؤلفههای

عمانی ( )1133در زمینه تحلیل عاملی نیازهای آموزشی

عملیات کشاورزی مؤثر بر کیفیت محصوالت کشاورزی
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دو گویه چگونگی انتخاب کود صحیح برای محصول

زمینههای شایستگی ،مهارت و دانش مورد نیاز بهرهبرداران

مورد نظر و چگونگی تنظیم تقویم زمانی کوددهی به

رامشیر خوزستان برای مدیریت پایدار و حاصلخیزی

محصول مورد نظر به ترتیب اولویتهای دوازدهم و

خاک کشاورزی ،طی نشستهایی با کشاورزان،

چهاردهم را به خود اختصاص میدهند .التیمر و همکاران

کارشناسان مجری طرح ،اعضای هیأت علمی و محققان

( )1001به مطالعه نیازهای آموزشی گلخانهداران ایالت

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و انجام

ویرجینیا پرداختند .بر مبنای نتایج این مطالعه نخستین نیاز

مطالعات کتابخانهای و مشاهده فعالیتهای کشاورزی در

آموزشی افراد مورد مطالعه مدیریت تغذیه گیاهی بود.

منطقه به روش ارزیابی مشارکتی روستایی (،)PRA

مطالعه فورد ( )1001در مورد اولویتهای آموزشی

فهرستی از زمینههای شایستگیها ،مهارتها و دانش مورد

کشاورزان ایالت تنسی غربی در آمریکا نشان داد که عالوه

نیاز کشاورزان در زمینه مدیریت پایدار و حاصلخیزی

بر این که ایشان به شدت به آموزش نیاز دارند ،سه

خاک کشاورزی (پرسشنامه تحقیق) تهیه شد .ابزار تحقیق

اولویت آموزشی افراد مورد مطالعه نیز به ترتیب عبارت

شامل پرسشنامه ویژه کشاورزان و پرسشنامه ویژه مدیران

هستند از :بازاریابی محصوالت ،فعالیتهای وابسته به

و کارشناسان موضوعی بود .پرسشنامه کشاورزان دارای

حفاظت خاک و استفاده از آفت کشها.

سه بخش اصلی؛ ویژگیهای فردی و حرفهای بهرهبرداران،

این پژوهش نیز در راستای توسعه و تجهیز

نیازسنجی آموزشی و برنامهریزی آموزشی بود .در بخش

شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی در اراضی واقع در

دوم ،وضعیت کنونی سطح دانش کشاورزان در زمینه

شهرستان رامشیر از توابع استان خوزستان و در منطقهای

موضوعهای اصلی خاک و حاصلخیزی خاک با  11گویه

واقع در ساحل راست رودخانه جراحی به گستره حدود

در مقیاس لیکرت (بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و بسیار

 1111هکتار از سال  1131آغاز شده است.

کم) مورد سنجش قرار گرفت .دادههای میدانی با استفاده

با توجه به لزوم منطبق بودن دورههای آموزشی

از این ابزار و با توجه به سواد پایین کشاورزان بیشتر

ترویج با نیازهای آموزشی مخاطبان ،شناسایی نیازهای

بهصورت شفاهی و مصاحبههای فردی گردآوری شد.

آموزشی بهرهبرداران به عنوان نخستین گام در طراحی و

پرسشنامه دوم برای سنجش وضعیت مطلوب دانش مورد

اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی نقش تعیین کنندهای

نیاز طرح در اختیار  10نفر از مدیران و کارشناسان آب و

در موفقیت این برنامهها داشته و باعث خواهد شد ترکیب

خاک استان خوزستان قرار گرفت و استاندارد هر عنوان یا

مناسب خدمات برای پاسخگویی به نیازهای پرشمار و

به عبارتی وضعیت مطلوب هر عنوان آموزشی بر پایه

گوناگون کشاورزان مشخص شود .بر این اساس هدف

میانگین پاسخهای ارایه شده و با استفاده از مقیاس لیکرت

اصلی این تحقیق تعیین نیازهای آموزشی بهرهبرداران و

(بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و بسیار کم) ،بهدست آمد.

کشاورزان در زمینه چالشهای مرتبط با خاک و

جامعه آماری تحقیق شامل همه کشاورزانی بود که در

حاصلخیزی خاک است در منطقه رامشیر مورد توجه قرار

محدوده طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی

گرفت.

واحد عمرانی یك از ساحل راست رودخانه جراحی
شهرستان رامشیر در سال  1131دارای زمین کشاورزی

مواد و روشها

بودهاند .حجم نمونه آماری در این تحقیق با استفاده از

این تحقیق به لحاظ رویکرد از نوع کمی و به

فرمول کوکران تعیین شد .برای این منظور در آغاز

لحاظ هدف از نوع کاربردی و از جهت امکان کنترل

پرسشنامه میان  10نفر از کشاورزان خارج از نمونه تحقیق

متغیرها از نوع غیرآزمایشی است .به منظور شناسایی

توزیع و انحراف معیار شرکت در کالسهای آموزشی و
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ترویجی معادل  0/1111محاسبه شد ،بدین ترتیب حجم

وضعیت کنونی دانش کشاورزان با وضعیت مطلوب از راه

نمونه با توجه به حجم جامعه آماری ( 131تن)؛  tبرای

آزمون نشانه مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت .سپس به

سطح اطمینان  31درصد برابر 1/31؛ انحراف معیار جامعه

منظور تعیین اولویت نیازهای آموزشی ،اولویتبندی

برابر  0/1111و دقت احتمالی مطلوب که برابر  0/01در

نیازهای تعیین شده با استفاده از ضریب تغییرپذیری انجام

نظر گرفته شده است ،حجم نمونه برابر با  110نفر

شد؛ بنابراین نیازهای آموزشیای که مقدار ضریب

محاسبه شد .برای باال بردن دقت اندازهگیری ،این تعداد

تغییرپذیری کمتری دارند دارای اولویت باالتری هستند

به  111نمونه افزایش داده شد.

(مهرنگار و حسینی نیا.)1133 ،

برای تعیین روایی ظاهری و محتوایی ،پرسشنامه
مقدماتی تهیه شده پیش از توزیع میان پاسخگویان مورد

نتایج و بحث

نظر به چندتن از اعضای هیئت علمی مراکز و مؤسسههای

جامعه مورد بررسی از نظر سنی جامعهای مسن

تحقیقاتی و چند تن از مسئوالن و دست اندرکاران

بود به ترتیبی که میانگین سن آنان  11/1سال بوده و

پروژههای آب و خاک و کارشناسان ترویج داده شد و

بیشتر آنان ( 11/9درصد) در گروه افراد میانسال ( 10تا

اصالحهای مورد نیاز در آن انجام شد .برای بهدست

 11سال) قرار دارند ،کمترین گروه سنی با  11نفر به گروه

آوردن پایایی پرسشنامه ،تعداد  10نسخه از آن در میان

سنی جوان (کمتر از  10سال) اختصاص داشت .با توجه

بهرهبرداران ساحل چپ رودخانه جراحی آزمون شد و با

به وضعیت سنی گروه مورد بررسی ،پیشبینی میزان باالی

محاسبه تتای ترتیبی با استفاده از نرم افزار  Rمعادل

تأهل در نمونه مورد بررسی نیز دور از ذهن نبود ،بررسی-

 0/391اعتبار یا پایایی آن مورد تایید قرار گرفت.

ها نشان از آن داشت که بیش از  30درصد از پاسخگویان

متغیرهای تحقیق شامل سن ،میزان تحصیالت ،وضعیت

متأهل هستند .از نظر تحصیلی ،جامعه مورد بررسی سطح

تاهل ،پیشینه کار کشاورزی ،گستره اراضی آبی ،کیفیت

تحصیالت پایینی داشت ،به ترتیبی که  11نفر از

خاک اراضی و شمار دورههای آموزشی گذرانده شده بود.

پاسخگویان بیسواد و  11نفر نیز در سطح ابتدایی بودند

نرمافزار آماری  Rبرای محاسبه تتای ترتیبی و نرمافزار

که این موضوع باید برای برنامهریزیهای آموزشی مورد

 SPSSبهمنظور تجزیه و تحلیل آماری تحقیق به کار

نظر قرار گیرد( .جدول  .)1یکی از عاملهای تأثیرگذار در

گرفته شد .آمارههای توصیفی مانند فراوانی ،درصد،

میزان دانش حرفهای پاسخگویان ،شرکت آنان در دوره-

میانگین ،انحراف معیار ،بیشینه و کمینه برای توصیف

های آموزشی و ترویجی بود .یافتههای تحقیق نشان دادند

جامعه مورد بررسی ،آزمون نشانه (معادل با آزمون t

که از مجموع  111نفری که به این پرسش پاسخ دادهاند،

زوجی در آزمونهای مشخصهای یا پارامتری) برای تعیین

 10نفر دستکم در یك دوره آموزشی و ترویجی شرکت

فهرست نیازهای آموزشی و ضریب تغییرپذیری برای

کرده و  11نفر نیز در هیچ دورهای تا زمان انجام تحقیق

تعیین اولویت نیازهای شناسایی شده ،استفاده شد .برای

شرکت نکرده بودند.

تعیین نیاز آموزشی کشاورزان ،در آغاز فاصله میان
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جدول  -1توزیع کشاورزان مورد مطالعه بر پایه ویژگيهاي فردي و حرفهاي
فراواني

متغير

سن
جوان (كمتر از  33سال)
ميانسال ( 33تا  22سال)
مسن (بيش از  22سال)
بدون پاسخ
سطح تحصيالت
بيسواد
ابتدايي
راهنمايي
متوسطه و ديپلم
وضعيت تأهل
مجرد
متأهل
شركت در دورههاي ترويجي
بلي
خير
بدون پاسخ
پيشينه كار كشاورزي
تا  53سال
 55تا  53سال
 55تا  33سال
بيشتر از  33سال
بدون پاسخ
گستره زمين آبي
كمتر از  2هكتار (خرده مالک)
 2تا  23هكتار (مالكان متوسط)
بيشتر از  23هكتار (بزرگ مالک)

درصد

درصد معتبر

ميانگين

کمينه

بيشينه

انحراف معيار

64/3

52

87

52/42

53/3
64/8
33/3
-

56
24
63
6

51/6
62/5
35/3
6

25
35
7
35

65/1
52/7
4/2
52/7

55
555

1/8
13/3

43
25
55

67/6
65/1
1/8

23/4
64/6
-

56
57
53
67
6

51/6
55/4
54/5
37/8
3/5

53
53/3
54/8
63/3
-

53
77
54

54/5
85
55/1

بيسواد

3

54/3

56/6

5

2

5 /2

ديپلم

7

27

573

5/12

52/42

36/67

جهت بررسی نیاز آموزشی کشاورزان مورد

اهمیت و روشهای حفاظت خاک؛ آشنایی با روشهای

مطالعه در موضوع خاک و حاصلخیزی خاک از  11گویه

نوین عملیات خاکورزی؛ روشهای مقابله با فرسایش

استفاده شد .برای این منظور و برای سنجش هر یك از

خاک؛ روشهای اصالح خاک کشاورزی؛ آشنایی با آزمون

گویهها از طیف پنج گزینهای لیکرت (خیلی کم تا خیلی

تجزیه خاک؛ شناسایی عالئم کمبود مواد غذایی گیاهان

زیاد) بهره برده شد .یافتههای تحقیق نشان دادند که در هر

مختلف؛ آشنایی با علل تخریب خاک و روشهای کنترل

 11مورد ،اختالف و شکاف محسوسی میان وضعیت

آن؛ و آشنایی با انواع ماشینآالت خاکورزی و کاربرد آن

دانشی موجود کشاورزان و وضعیت مطلوب وجود دارد.

است .همچنین ،کشاورزان در زمینههایی وضعیت دانشی

از نظر وضعیت موجود دانش حرفهای خاک و

بهتری داشتند که عبارتند از :نحوه شخم و تعیین عمق

حاصلخیزی ،بدترین وضعیت با میانگین کمتر از دو (کم)

صحیح شخم؛ آموزش کاربرد کوددهی مناسب در مزارع؛

به ترتیب مربوط به استفاده از میکروارگانیسمها برای

انواع کودهای شیمیایی ،زیستی و حیوانی و کاربرد آنها؛

حاصلخیزی خاک؛ روشهای کشت تلفیقی؛ آشنایی با

و فواید استفاده از کودهای آلی (جدول .)1

کودهای ریزمغذی و روش ،مقدار و زمان مصرف؛ آشنایی

بخش دیگری از نتایج مندرج در جدول دو

با روشهای شناسایی و تعیین بافت خاک؛ آشنایی با

سطح مطلوب برخورداری کشاورزان از  11گویه مرتبط
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با حاصلخیزی خاک و از دیدگاه مدیران و کارشناسان

آموزشهای ترویجی متعدد برای کشاورزان در این زمینه

است .ارقام مندرج در ستون مطلوب سطح مطلوب

مهمترین علت اعتالی سطح دانش کشاورزان باشد.

برخورداری کشاورزان از هر یك از گویههای مورد نظر را

همچنین ،اختالف (شکاف) میان وضعیتهای موجود و

با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت نشان میدهد.

مطلوب به لحاظ آماری معنیدار است.

همانطور که مشاهده میشود در تمامی موارد میانگین

برای نیازسنجی آموزشی ،ابتدا هر یك از

سطح مطلوب گویهها که بر اساس دیدگاه کارشناسان و

نیازهای آموزشیای که در مرحله پیش به شکل معنیداری

مدیران سنجیده شدهاست ،از سطح موجود برخورداری

به عنوان نیاز آموزشی تعیین شد (جدول  ،)1در قالب

کشاورزان که توسط خودشان ابراز شده است ،باالتر است.

متغیر جدید تعریف شد و با استفاده از شاخص ضریب

تنها استثناء در این زمینه "نحوه شخم و تعیین عمق

تغییرپذیری که حاصل تقسیم انحراف معیار به میانگین هر

صحیح شخم" است که در مورد آن میانگین دانش ابراز

نیاز آموزشی است ،نسبت به اولویتبندی نیازهای

شده توسط کشاورزان از سطح مطلوب بیان شده توسط

آموزشی اقدام شد (جدول .)1

کارشناسان و مدیران باالتر است .به نظر می رسد که ارائه
جدول  -2تعيين نيازهاي آموزشي بهرهبرداران در زمينه حاصلخيزي خاک با استفاده از آزمون نشانه
نياز آموزشي در زمينه خاک و حاصلخيزي خاک

ميانگين
موجود

مطلوب

Z

سطح معني-
داري

آشنايي با اهميت و روشهاي حفاظت خاك

1.48

4.26

550364

30333

استفاده از ميكروارگانيسمها براي حاصلخيزي خاك

1.10

3.35

550362

30333

آشنايي با آزمون تجزيه خاك

1.71

3.94

10431

30333

آشنايي با علل تخريب خاك و روشهاي كنترل آن

1.97

4.74

550363

30333

روشهاي كشت تلفيقي

1.16

3.77

550332

30333

انواع كودهاي شيميايي ،زيستي و حيواني و كاربرد آنها

3.00

3.87

70661

30333

روشهاي مقابله با فرسايش خاك

1.55

4.33

530533

30333

آشنايي با اهميت و روشهاي آيش و تناوب زراعي

2.13

4.29

530743

30333

فوايد استفاده از كودهاي آلي

3.00

3.84

80555

30333

نحوه شخم و تعيين عمق صحيح شخم

3.87

2.31

40833

30333

آموزش كاربرد كوددهي مناسب در مزارع

3.00

3.41

60537

30333

آموزش روشهاي كودپاشي و زمان مناسب كودپاشي

2.90

3.61

20123

30333

روشهاي اصالح خاك كشاورزي

1.67

3.97

10515

30333

شناسايي عالئم كمبود مواد غذايي گياهان مختلف

1.87

3.69

10132

30333

آشنايي با انواع كودپاشها

2.63

3.77

80178

30333

آشنايي با اهميت يكپارچهسازي اراضي و روشهاي آن

2.60

4.24

80178

30333

آشنايي با روشهاي جلوگيري از شوري خاك

2.45

4.43

80165

30333

آشنايي با روشهاي شناسايي و تعيين بافت خاك

1.45

3.50

530535

30333

آشنايي با روشهاي نوين عمليات خاكورزي

1.52

3.37

10633

30333

آشنايي با انواع ماشينآالت خاكورزي و كاربرد آن

1.97

3.63

10515

30333

آشنايي با انتخاب مناسبترين گياه بر حسب وضعيت خاك

2.26

4.52

70485

30333

آشنايي با كودهاي ريز مغذي و روش ،مقدار و زمان مصرف

1.39

3.48

530533

30333

 / 791نیاز آموزشی کشاورزان در خصوص مدیریت خاک در منطقه رامشیر استان خوزستان
همانگونه که یافتههای تحقیق نشان میدهند،

یافتههای این بخش از تحقیق نشان داد که در انتهای

مهمترین نیاز آموزشی کشاورزان محدوده مورد مطالعه ،با

فهرست نیازهای آموزشی ،عناوین آشنایی با انواع

ضریب تغییرپذیری  CV= ./42آشنایی با علل تخریب

کودپاشها ،فواید استفاده از کودهای آلی ،آموزش

خاک و روشهای کنترل آن است .پس از این ،نیازهای

روشهای کودپاشی و زمان مناسب کودپاشی و آموزش

آموزشی استفاده از میکروارگانیسمها برای حاصلخیزی

کاربرد کوددهی مناسب در مزارع به ترتیب با مقدار

خاک ،روشهای کشت تلفیقی و آشنایی با اهمیت و

ضریب تغییرپذیری  1/31 ،1/3 ،1/1و  1/09قرار دارند که

روشهای حفاظت خاک به ترتیب با ضریب تغییرپذیری

با توجه به باال بودن ضریب تغییرپذیری ،از اهمیت نسبی

/19 ./11؛ و  ./11مهمترین نیازهای آموزشی کشاورزان

کمتری در مقایسه با سایر نیازهای آموزشی برخوردار

هستند.

هستند.
جدول  -3اولویتبندي نيازهاي آموزشي بهرهبرداران در زمينه خاک و حاصلخيزي
انحراف

ضریب

معيار

تغييرپذیري

آشنايي با علل تخريب خاك و روشهاي كنترل آن

2.77

0.66

0.24

5

استفاده از ميكروارگانيسمها براي حاصلخيزي خاك

2.26

0.57

0.25

5

روشهاي كشت تلفيقي

2.61

0.71

0.27

3

آشنايي با اهميت و روشهاي حفاظت خاك

2.77

0.91

0.33

6

روشهاي مقابله با فرسايش خاك

2.81

1.16

0.41

2

آشنايي با اهميت و روشهاي آيش و تناوب زراعي

2.16

0.96

0.44

4

آشنايي با كودهاي ريز مغذي و روش ،مقدار و زمان مصرف

2.10

1.23

0.59

8

آشنايي با آزمون تجزيه خاك

2.23

1.34

0.60

7

آشنايي با روشهاي شناسايي و تعيين بافت خاك

2.17

1.30

0.60

1

شناسايي عالئم كمبود مواد غذايي گياهان مختلف

1.93

1.18

0.61

53

روشهاي اصالح خاك كشاورزي

2.28

1.56

0.68

55

آشنايي با انتخاب مناسبترين گياه بر حسب وضعيت خاك

2.26

1.92

0.85

55

آشنايي با روشهاي نوين عمليات خاكورزي

1.83

1.60

0.87

53

آشنايي با انواع ماشينآالت خاكورزي و كاربرد آن

1.67

1.69

1.01

56

آشنايي با روشهاي جلوگيري از شوري خاك

1.97

2.08

1.06

52

آشنايي با اهميت يكپارچهسازي اراضي و روشهاي آن

1.66

1.77

1.07

54

انواع كودهاي شيميايي ،زيستي و حيواني و كاربرد آنها

0.87

0.98

1.12

58

آشنايي با انواع كودپاشها

1.07

1.71

1.60

57

فوايد استفاده از كودهاي آلي

0.84

1.51

1.80

51

آموزش روشهاي كودپاشي و زمان مناسب كودپاشي

0.75

2.12

2.83

53

آموزش كاربرد كوددهي مناسب در مزارع

0.48

1.97

4.07

55

عنوان نياز آموزشي

ميانگين

اولویت

به منظور بررسی تأثیر شرکت در دورههای

به صوت معنیداری از میانگین سطح دانش حرفهای

آموزشی و ترویجی در دانش حرفهای کشاورزان از آزمون

کشاورزانی که در این دورهها شرکت نداشتهاند ()10/13

من ویتنی استفاده شد .نتایج نشان داد که میانگین سطح

باالتر است (جدول  .)1این نتایج به این معنی است که با

دانش حرفه ای کشاورزان شرکت کننده در کالسهای

گسترش آموزشهای ترویجی میتوان انتظار داشت که

آموزشی و ترویجی در زمینه حاصلخیزی خاک ()90/11

سطح دانش حرفهای کشاورزان در زمینه حاصلخیزی
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نیز بهبود پیدا کند.

خاک افزایش یافته و به تبع آن سطح تولید و درآمد ایشان

جدول  -4تأثير دورههاي آموزشي ترویج در دانش حرفهاي حاصلخيزي خاک
شرکت

ميانگين رتبه

انحراف معيار

مقدار z

U

P

كرده
نكرده

83043
63051

560573
50572

60183

855

30333

ترویجی ،دانش حرفهای کشاورزان در زمینه حفاظت خاک

به منظور بررسی رابطه میان تعداد دورههای

نیز افزایش یافته است.

آموزشی و ترویجی و میزان دانش حرفهای کشاورزان ،از
ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد ،نتایج نشان دادند

بررسی اختالف میان دانش حرفهای کشاورزان

که دانش حرفهای کشاورزان با ضریب همبستگی 0/805

در گروههای مختلف تحصیلی نیز که با استفاده از آزمون

=  rscو سطح معنیداری  Sig = 0/000رابطه مستقیم و

کروسکال والیس انجام شد ،نشان از عدم وجود تفاوت

قوی با شمار دورههای آموزشی و ترویجی دارد ،به این

معنیداری میان کشاورزان با سطوح تحصیلی مختلف

معنی که با افزایش دفعات شرکت در دورههای آموزشی و

داشت (جدول .)1

جدول  -5تأثير تحصيل در دانش حرفهاي حاصلخيزي خاک کشاورزان
سطح تحصيل

تعداد

ميانگين رتبه

کاي اسکوار

بيسواد
ابتدايي
راهنمايي
متوسطه و ديپلم

25
35
7
35

28065
24033
85023
86082

40682

سطح معنيداري

30315

به منظور یافتن رفتار دانشی کشاورزان محدوده

اسپیرمن اقدام شد .جدول  1بیانگر وجود رابطهای معنی-

طرح توسعه و تجهیز شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی

دار میان سن و پیشینه کار با میزان دانش حرفهای

در شهرستان رامشیر ،به بررسی نوع و شدت رابطه میان

کشاورزان و نبود رابطه معنیدار میان گستره زمین آبی و

دانش حرفهای مزبور و متغیرهای سن ،پیشینه کار

دانش حرفهای کشاوزران است.

کشاورزی و گستره زمین آبی با محاسبه ضریب همبستگی
جدول  -6همبستگي ميان دانش حرفهاي حاصلخيزي خاک و سن ،تجربه کشاورزي و گستره زمين آبي
متغير

R

P

سن
پيشينه كاركشاورزي
گستره زمين آبي

30541
30541
30354

30333
30333
30885

نتیجه گیری

دانش کم و خیلی کم میباشند .این نتیجه با یافتههای

این تحقیق نشان داد که به طور متوسط بهره-

مطالعه خیری و صبوری ( )1133که در آن در میان چهار

برداران مورد مطالعه در بیش از نیمی از گویههای مربوط

عنوان کالس آموزشی بر تغذیه به عنوان اولویت نخست

به دانش حرفهای در زمینه حاصلخیزی خاک دارای سطح

 / 711نیاز آموزشی کشاورزان در خصوص مدیریت خاک در منطقه رامشیر استان خوزستان
تأکید شده است و نیز پژوهش شکرالهزاده و همکاران

حاصلخیزی خاک در  11مورد اختالف معنیداری میان

( )1131همسو است.

دانش موجود افراد مورد مطالعه و وضعیت مطلوب

بررسی نیازهای آموزشی کشاورزان نشان داد که

مشاهده شد .بر این مبنا پیشنهاد میشود  11مورد فوق به

کشاورزان در زمینههای آشنایی با علل تخریب خاک و

عنوان سرفصلهای آموزشی در حوزه حاصلخیزی خاک

روشهای کنترل آن ،استفاده از میکروارگانیسمها برای

برای افزایش دانش و مهارت کشاورزان مورد توجه

حاصلخیزی خاک ،روشهای کشت تلفیقی و آشنایی با

واحدهای ترویج قرار گیرند .با توجه به نتایج حاصله در

اهمیت و روشهای حفاظت خاک به ترتیب اولویت به

برگزاری دورههای آموزشی مورد اشاره در بند قبل ،دوره-

آموزش بیشتری نیاز دارند.

های ذیل در اولویت برگزاری قرار گیرند :آشنایی با علل

همچنین ،دانش حرفهای کشاورزانی که در

تخریب خاک و روشهای کنترل آن ،استفاده از

دورههای آموزشی و ترویجی شرکت داشتند به صورت

میکروارگانیسمها برای حاصلخیزی خاک ،روشهای

معنیداری بیشتر از افرادی بود که در این دورهها شرکت

کشت تلفیقی و آشنایی با اهمیت و روشهای حفاظت

نکرده بودند .یافتههای تحقیق مقصودلونژاد و همکاران

خاک .با عنایت به این که دانش حرفهای افراد شرکت

( )1131نیز همسو با این نتیجه است .در نهایت دانش

کننده در دورههای آموزشی ترویج در زمینه حاصلخیزی

حرفهای کشاورزان در زمینه حاصلخیزی خاک رابطه

خاک به صورت معنی داری باالتر از کشاورزان محروم از

مستقیم و معنیداری با میزان سن و پیشینه کار کشاورزی

این دورهها میباشد ،توسعه و گسترش این دورهها باید به

ایشان داشت که این موضوع میتواند تأکیدی بر تأثیر

صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و برای این منظور

تجربه بر افزایش دانش حرفهای کشاورزان باشد،

ضمن توجه به اصول آموزش بزرگساالن ،از روشهای

موضوعی که در سالیان اخیر با رویکرد دوباره ترویج به

آموزشی دارای ابعاد عملی قویتر مانند بازدیدهای از

شناسایی و رشد و گسترش دانش بومی کشاورزان در

مزارع نمایشی و کارگاههای آموزشی استفاده شود .با

زمینه حاصلخیزی خاک ،جایگاه ممتازی در بررسیهای

توجه به وجود رابطه مثبت و معنیدار میان سابقه کار

مربوطه پیدا کرده است.

کشاورزی و سن کشاورزان با دانش حرفهای ایشان از یك
طرف و برقراری ارتباط بهتر کشاورزان با یکدیگر از

پیشنهادات ترویجی
از میان بیست و دو عنوان مورد بررسی به عنوان
نیازهای آموزشی بهرهبرداران در حوزه خاک و

طرف دیگر ،توصیه میشود از کشاورزان مسن و در عین
حال مجرب و موفق در کشاورزی در آموزشهای
ترویجی به منظور گسترش این آموزشها استفاده شود.
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Abstract
One of the most important challenges facing agricultural crop production for the
growing population of the world is the declining fertility of agricultural lands.
Based on this recognition, the present quantitative study was designed, as an
applied and non-experimental one with no control over the variables, and
implemented to determine the users’ and farmers’ training needs in the areas of soil
and soil fertility. Covering an area of 5422 ha, the study area was the civil district
1 on the eastern side of Ramshir Township. The statistical population comprised all
the farmers across the study area (n = 382). Using the Cochran’s formula, the
statistical sample size was estimated at 110. However, 124 individuals were
randomly selected as the statistical sample in order to achieve enhanced
measurement accuracy. Our findings show that the most important training needs
of the farmers include: the root causes of soil degradation and the relevant control
methods, application of microorganisms for enhancing soil fertility, and hybrid
farming methods. In addition, it was found that participation in training and
extension courses has significant contributions to elevating farmers’ professional
knowledge of agriculture. Finally, farmer’s age and professional background were
found to be directly and significantly related to farmers’ professional
understanding.
Keywords: Training needs assessment, Training needs prioritization, Soil and fertility, Professional
knowledge
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