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چکیده
آمـوزش کشـاورزی دقیـق امـروزه بـه یـک ضـرورت انکارناپذیر در نظـام آموزش عالی کشـاورزی تبدیل شـده اسـت؛ 
چـرا کـه دانشـجویان امـروز، متخصصـان فـردا هسـتند و اگـر این افـراد بـا اطالعات اندکـی وارد بخش کشـاورزی شـوند 
نمی تواننـد موتـور محرکـه توسـعه کشـاورزی باشـند. از ایـن رو تحقیـق کّمـی حاضـر سـعی دارد بـا اسـتفاده از روش 
سرشـماری به بررسـی و تبیین نیازهای آموزشـی اعضای تعاونی دانشـجویی پردیس کشـاورزی و منابع طبیعی دانشـگاه 
رازی در زمینـه کشـاورزی دقیق بپـردازد. جامعه آماری، اعضای فعال تعاونی دانشـجویی در سـال تحصیلی 1399-1400 
بودنـد )N=121( کـه بـا روش همه شـماری مـورد مطالعه قرار گرفتنـد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشـنامه محقق سـاخته 
سـه بخشـي در قالـب طیـف لیکرت 5 قسـمتي بـود. برای حصـول اطمینـان از روایـی محتوایی پرسشـنامه، تنـی چند از 
صاحـب نظـران پرسشـنامه را بررسـی و بازنگـری کردنـد. روایی همگرا نیـز بـا مقدارهـای CR=0/94 و AVE= 0/64 تایید 
شـد. پایایـي پرسشـنامه نیـز با اسـتفاده از آلفای ترتیبـی ) Ө=0/92-0/96( محاسـبه شـد. نتایج آزمون نشـانه گویاي آن 
بـود میـان وضعیـت موجـود و مطلـوب دانش مشـارکت کننـدگان بـا اطمینـان 99 درصد اختـالف معناداری وجـود دارد. 
ضریـب تغییـر پذیـری نیز نشـان داد، تجهیز ماشـین های کشـاورزی به سـامانه های کنتـرل خـودکار، اندازه-گیری نقطه 
بـه نقطـه محصـول، فناوری هـای مرتبط با نقشـه های عملکرد محصـول، فناوری های مرتبـط با داده هـا و تجزیه و تحلیل 
آن هـا و فناوری هـای مرتبـط بـا نقشـه های علف هـرز از مهـم ترین نیازهـای آموزشـی دانشـجویان می-باشـند. بر طبق 
تحلیـل عاملـی اکتشـافی نیازهـاي آموزشـي سـه عامل: فنـاوری بـه روز، اگاهی و شـناخت، و عملـی و کاربـردی بودن در 
مجمـوع 77 درصـد از تغییرهـای متغیـر نیازهـاي آموزشـي را تبییـن می کننـد. هم چنیـن آزمون t هم بسـته نشـان داد 
اختـالف معنـاداری بیـن وضعیـت موجـود و مطلـوب حیطه هـای شناسـایي شـده وجـود دارد. بر طبـق نتایج رگرسـیون 
ترتیبـي نیـز، متغیرهای شـرکت در دوره های آموزشـی، تجربـه، مقطع تحصیلی و بازدید از کشـتزارهای با فنـاوری به روز 
بـاال توانسـته انـد، 0/347 درصـد از احتمـال واریانـس نیازهای آموزشـی را برآورد کننـد )R2=34/7 مک فـادن(. از این رو 
پیشـنهاد مـي شـود بـا راهکارهایـي همچـون: برگـزاری دوره هـای و کارگاه های آموزشـی، تشـکیل گروه هـای تلگرامی و 
واتسـاپی، دعـوت از متخصصـان و .. در جهـت ارتقـاء بـه تقویـت ایـن مهارت ها در دانشـجویان کشـاورزي برنامـه ریزی و 

اقدام هـای جـدی صـورت گیرد.
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مقدمه
توسعه کشاورزی در ایران مستلزم مشارکت متخصصان 
و به کارگیری اصول علمی در تولید محصول های کشاورزی 
است )سلیمانی و همکاران، 2009(. بررسی ها نشان می دهد 
کشاورزی دقیق به عنوان یکی از روش های علمی و سازگار 
توسعه  تحقق  برای  الزم  بستر  می تواند  زیست،  محیط  با 
در   )2004 النبرگ-دبویر،  و  )بانگیووانی  کشاورزی  پایدار 
بسیاری  توجه  مورد  مقوله  این  امروزه  آورد.  فراهم  را  کشور 
است  قرار گرفته  و کشاورزان  اندیشمندان، سیاستگذاران  از 
انجام  بررسی های  نتایج  بر  بنا  همکاران، 1399(.  و  )عیدي 
شده، اگر چه زیر ساخت های قابل قبولی در زمینه کشاورزی 
اما  و محمدی، 2014(،  )باقرپور  دارد  وجود  ایران  در  دقیق 
توسعه و کاربرد آن با چالش هایی مانند: عدم اعتماد کشاورزان 
به سودآوری این فناوری )آدرین و همکاران، 2006(، هزینه 
باالی تجهیزات، کمبود نیروهای متخصص ترویجی و مشاوران 
و  برداران  بهره  ناآشنایی  النبرگ-وبویر،2001(،  و  )سوینتن 
)رابرت وهمکاران،  فناوری  این  زمینه  آموزش در  میزان کم 

2002( رو به رو می باشد. 
 ایـن در حالـی اسـت کـه اسـتفاده از کشـاورزی دقیـق 
مي توانـد برتـری و سـودمندی های بسـیاري را بـراي جامعه 
زیرزمینـي،  آب هـاي  منبع هـای  حفـظ  همچـون:  هـدف 
توسـعه منطقه هـای روسـتایي، افزایـش بهـره  وري و درآمد 
را به دنبـال داشـته باشـد )توحیدیان فـر و رضایـي مقـدم، 
2017(. در ایـن راسـتا نتایج بررسـی های باسـامپم )2019( 
نیـز نشـان مي دهـد فناوری هـای  کشـاورزی دقیـق به دلیل 
پتانسـیل هایی کـه دارنـد اغلـب بـه دو صـورت می تواننـد 
چالش هـای بخـش کشـاورزی را مرتفـع سـازند: 1( افزایـش 
بهـره  وری بخـش کشـاورزی در جهت تامین امنیـت غذایی 
و 2( تعدیـل و سـازگاری بـا برخـی تغییرپذیری هـای آب و 

هوایـی می باشـد.
حـال پرسـش اساسـی کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد 
آن اسـت کـه چگونـه می توان به نشـر و توسـعه کشـاورزی 

دقیـق کمک کـرد؟. به طـور یقین دانشـکده های کشـاورزی 
به دلیـل رسـالتی کـه در تربیـت و پـرروش نیـروی انسـانی 
ماهـر و تخصـص دارنـد می تواننـد در ایـن زمینـه راه گشـا 
باشـند. آگاهـی و آشـنایی بـا فناوری  هـای به روز کشـاورزی 
حـوزه  در  توانمنـد  افـرادی  بـه  را  آنـان  می توانـد  دقیـق 

فناوری هـای کشـاورزی تبدیـل کننـد. 
بـار  اولیـن  بـرای  دارد  تحقیـق سـعی  ایـن  ایـن رو،  از 
ایـن موضـوع در تعاونـی دانشـجویی پردیـس  بـه بررسـی 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی بپـردازد. توجـه بـه ایـن موضوع 
در تعاونی هـای دانشـجویی از چندیـن جنبـه دارای اهمیـت 
اسـت؛ اول اینکه بررسـی وضعیـت موجود دانشـی مخاطبان 
و نیازهـای آموزشـی آنـان می توانـد مـا را در توانمندسـازی 
اعضـای ایـن تعاونی هـا در زمینـه به کارگیـری فناوری هـای 
اینکـه دانشـجویان در  یـاری دهـد. دوم  کشـاورزی دقیـق 
قالـب تعاونـی بـه فعالیت هـای اجرایـی و عملـی می پردازند 
و مـی تـوان دیدگاه آنـان را در زمینـه میـزان بکارگیری این 
روش نویـن و پیشـرفته کشـاورزی اسـتخراج کـرد. افزون بر 
موارد ذکر شـده، نیازسـنجی آموزشـی دانشـجویان در زمینه 
کشـاورزی دقیـق می توانـد منجـر بـه تدویـن یـک منطـق 
بنیادیـن برای برنامه ریزی آموزشـی شـود و مدیریت آموزش 
کشـاورزی دقیـق را به شـیوه ای موثر و کارآمد فراهم سـازد. 
در ایـن راسـتا شـعری آناقیـز و همـکاران )1396( تاکیـد 
می کننـد در حرفه هـای دانـش محـور، نظام هـای آموزشـی 
به دلیـل نقـش کلیـدی کـه در سیاسـت گذاری های دانشـی 
نظام هـای  دارنـد، در زمـره  فنـاوری  تعمیـق حوزه هـای  و 
اصلـی به شـمار می آینـد و موظـف انـد تـا افـزون بـر ایجـاد 
زیرسـاخت های جامـع الزم، بـا شـناخت و تحلیـل اثربخـش 
نیازهـای آموزشـی، دانـش فنـی و مهارت هـای مـورد نیـاز 
متخصصـان را تامیـن کنند. بـا توجه به مطالب مطرح شـده، 

الزم اسـت هدف هـای زیـر دنبـال شـود:
- شناسـایی و اولویت بنـدی نیازهـای آموزشـی اعضـای 
طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  پردیـس  دانشـجویی  تعاونـی 

دانشـگاه رازی در زمینـه کشـاورزی دقیـق؛
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-دسـته  بنـدی نیازمندی های آموزشـی اعضـای تعاونی 
دانشـجویی پردیس کشـاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی 

در زمینـه فناوری هـای به روز کشـاورزی دقیق؛
-شناسـایی عامل هـای موثـر بـر تامیـن نیازمندی هـای 
آموزشـی اعضـای تعاونـی دانشـجویی پردیـس کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی در زمینـه فناوری هـای به روز 

دقیق. کشـاورزی 
در ادامـه بـه بررسـی مبانـی نظـری مرتبـط بـا پژوهش 

پرداخته شـده اسـت.
به عنـوان  دقیـق1  1980،کشـاورزی  دهـه  اواخـر  در 
راهـی بـرای انجـام درسـت کارها، در زمـان و مکان مناسـب 
تعریف شـد )گبـر و آدامچـوك، 2010(. از آن زمـان تاکنون 
تعریف هـای متفاوتـی از کشـاورزی دقیـق ارائه شـده اسـت. 
بنابـر تعریـف انجمن بین المللي کشـاورزي دقیق، این شـیوه 
کشـاورزی نوعـی از اسـتراتژي مدیریتي به شـمار می آید که 
امـکان پـردازش، تجزیـه و تحلیـل داده هاي زمانـي و مکاني 
را بـراي مدیـر کشـتزار فراهـم مـی آورد. بـه گونـه اي کـه 
بتوانـد از منبع هـای در اختیـار خـود به  صـورت کارآمـد و 
سـودمند تري اسـتفاده کنـد )باسـامپم، 2019(.  هم چنیـن 
ایـن روش کشـاورزی بـا در نظـر گرفتن تنـوع، محصول های 
کشـاورزی را تولیـد می کنـد )بختیـاری و همتیـان، 2013(. 
نتایج بررسـی ها نشـان می دهـد فناوری های کشـاورزی 
دقیـق از اوایـل دهـه 1990 بـه صـورت تجاری در دسـترس 
بـوده اسـت بـا ایـن حـال عامل هـای چنـدی بازدارنـده از 
پذیرش آن در بین تولیدکنندگان شـده اسـت )دبرکو و مک 
برایـد، 2003(. در ایـن راسـتا نتایـج یزدانی فـر و همـکاران 
)1394( نشـان می دهـد 5 عامـل: نبـود زمینـه الزام هـای 
اقتصـادی و فنـی، نبـود زمینـه الزام هـای شـناختی، جامعه 
پذیـری پاییـن، ضعـف خدمـات حمایتـی و ناسـازگاری بـا 
بازدارنده هـای شناسـایی  از  اجتماعـی  و  محیطـی  شـرایط 
شـده در به کارگیـری کشـاورزی دقیـق می باشـند. عیدي و 
همـکاران )1399( نیز عنـوان می دارند مهم ترین مسـئله ها 

کارشناسـان،  دیـدگاه  از  دقیـق  کشـاورزی  چالش هـای  و 
چالش هـای اطالعاتـی و آموزشـی )ضعـف دانـش در زمینـه 
چالش هـای  دقیـق(،  کشـاورزی  بـا  مرتبـط  فناوری هـای 
اقتصـادی )نبـود توجیـه اقتصـادی و سـودآوری کشـاورزی 
چالش هـای  کشـاورزان(،  مالـی  بنیـه ی  ضعـف  و  دقیـق 
مدیریتـی )پایبنـدی مدیـران بـه اعمال سـنتی(، چالش های 
فنـی و سـازمانی )دسترسـی ضعیـف بـه نرم افزارها و سـخت 
افزارهـای مـورد نیاز در داخل کشـور(، چالش های انگیزشـی 
)انگیـزه کـم دانـش آموختـگان بـرای ورود بـه عرصـه تولید 
کشـاورزی(، کمبـود فنـاوری )کمبـود توسـعه مکانیزاسـیون 
بـه  نیـز  بردبـار)1392(  و  باقـری  می باشـد.  کشـاورزی( 
یافته هـای هماننـدی دسـت یافتنـد بنابـر یافته هـای ایـن 
محققـان چهـار عامـل اقتصـادی، مدیریتـی، فنـی و منابـع 
انسـانی از مهم تریـن عامل هـای توسـعه سـریع کشـاورزی 
دقیـق در ایـران به شـمار می آینـد. افـزون بـر ایـن، نتایـج 
رابطـه  داد  نشـان   )1389( همـکاران  و  حسـینی  تحقیـق 
معنـی داری بیـن متغیرهـای عامل های آموزشـی، اقتصادی، 
کاربـرد  امـکان  و  سیاسـت گذاری ها  مدیریتـی،  فنـی، 
کشـاورزی دقیـق وجـود دارد، اما بین عامل هـای اجتماعی و 
امـکان کاربرد کشـاورزی دقیق رابطه معنـی دار وجود ندارد. 
اولویت بنـدی  بـه  بررسـی ها  از  دیگـر  دسـته ای 
ایـن  در  انـد.  پرداختـه  دقیـق  کشـاورزی  فناوری هـای 
زمینـه نتایـج بردبـار و حسـینی )1389( نشـان داد میـزان 
متغیـر حشـره کش هـا، اسـتفاده از حّسـگرهای علـف هـرز، 
تهیـه نقشـه پسـتی و بلنـدی، شـیب و عمـق خـاك، تهیـه 
نقشـه عملکـرد محصـول، اسـتفاده از سـنجش از راه دور و 
عکس هـای هوایـی از مهم-تریـن اولویت هـای آموزشـی در 
بیـن مخاطبـان می باشـند. نتایـج بررسـی های محمـدزاده و 
همـکاران )1394( نیـز نشـان داد اطالعـات و بـه کارگیـری 
 ، GIS فناوری هـای مرتبـط با سـامانه اطالعـات جغرافیایـی
آگاهـی و بـه کارگیـری فناوری هـای مرتبـط بـا نقشـه های 
فناوری هـای  بـه کارگیـری  و  عملکـرد محصـول و آگاهـی 
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مرتبـط بـا نقشـه های خاك شناسـی کشـتزار بـه ترتیـب به 
بـرای آمـوزش  اولویـت دار  عنـوان مهم تریـن موضوع هـای 

کارشناسـان بـرای اجـرای کشـاورزی دقیـق می باشـد.
نیازهـای  بررسـی  بـه  پژوهش هـا  از  دیگـر  گروهـی 
پرداختـه  دقیـق  کشـاورزی  زمینـه  در  مخاطبـان  آموزشـی 
انـد. در ایـن راسـتا، نتایـج ایـزدی و حیاتـی )1391( نشـان 
دسـته:  سـه  در  آموزشـگران  نیـاز  مـورد  قابلیت هـای  داد 
کاربـردی، شـناختی و تبییـن اثرگذاری هـای به کارگیری قرار 
می گیـرد. اسـکندزاده و همـکاران )1394( نیـز عنـوان کردند 
هفـت مهـارت: حسـابداری، زراعـت، تشـخیص تغییرپذیـری، 
اطالع یابـی، تعییـن هدف هـا و تصمیم گیری هـا، مهارت های 
اقتصـادی به کارگیـری ماشـین و ادوات مناسـب کشـاورزی و 
مهارت هـای فنـی به کارگیـری آنها در مجمـوع 62/27 درصد 
از واریانـس کل متغیـر مهارت هـای ضـروری بـرای کشـاورزی 
دقیق در فرآیند توسـعه پایدار کشـاورزی را تبیین می نمایند. 
هـر  شـد  مالحظـه  ادبیـات  مـرور  در  کـه  همان گونـه 
گـروه از مشـارکت کنندگان متناسـب بـا شـغل و حرفه خود 
نیازهـای آموزشـی متفاوتـی داشـتند. در ایـن تحقیق سـعی 
شـد مبحـث نیازهـای آموزشـی کشـاورزی دقیـق از منظـر 
دانشـجویان کشـاورزی عضـو تعاونـی پردیـس کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی مـورد کنـد و کاو قـرار گیـرد.

روش شناسی
در ایـن پژوهـش کاربـردی سـعی شـد بـا اسـتفاده از 
دیدمـان )پارادایـم( کمـی و روش سرشـماری بـه بررسـي 
پردیـس  دانشـجویی  تعاونـی  اعضـای  آموزشـی  نیازهـای 
زمینـه  در  رازی  دانشـگاه  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 
کشـاورزی دقیـق پرداختـه شـود. جامعـه آمـاری، اعضـای 
بودنـد   1399-1400 سـال  در  دانشـجویی  تعاونـی  فعـال 
)N=121( کـه بـا اسـتفاده از روش همـه شـماری بررسـی 
شـدند )الزم بـه یـادآوری اسـت تنهـا 98 نفـر از مشـارکت 
کننـدگان حاضـر به مشـارکت در پژوهش شـدند(. به منظور 

گردآوری داده ها از پرسشـنامه محقق سـاخته سـه قسـمتي 
بهـره گرفته شـد: قسـمت اول به بررسـي ویژگي هـاي فردي 
و حرفـه اي پاسـخگویان اختصـاص داشـت و بخـش دوم نیز 
شـامل شـاخص های 16 گانه آموزشـی کشـاورزی دقیق بود. 
اعضـا تعاونـی در مـورد هر یـک از گویـه های پرسشـنامه، با 
اسـتفاده از طیـف لیکرت مشـخص کردند که هر یـک از این 
شـاخص هـا از لحـاظ وضعیت موجـود )1= دانش بسـیار کم 
تـا 5= دانـش بسـیار زیاد( و مطلـوب )1= اهمیـت خیلی کم 
تـا 5= اهمیـت خیلـی زیـاد( در چـه شـرایطی قـرار دارند. از 
ایـن رو بـرای هر یک از شـاخص ها دو امتیاز محاسـبه شـد. 
بـرای حصـول اطمینـان از روایـی و اعتبـار گویه هـای 
پرسشـنامه، تنـی چنـد از صاحـب نظـران جهـاد کشـاورزی 
شهرسـتان کرمانشـاه و اعضـای هیـات علمـی گـروه ترویـج 
و آمـوزش کشـاورزی دانشـگاه رازی پرسشـنامه را بررسـی 
پایایـي  سـنجش  به منظـور  همچنیـن  کردنـد.  بازنگـری  و 
پرسشـنامه از روش آلفـای کرونبـاخ بهـره گرفتـه شـد. برای 
از  اعضـای خـارج  اختیـار  در  پرسشـنامه  منظـور 30  ایـن 
جامعـه )دانشـجویان غیـر فعـال تعاونـی پردیس کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی( قـرار گرفـت. بـرای حصول 
اطمینـان از روایـی محتوایی پرسشـنامه، تعـدادی از صاحب 
نظران پرسشـنامه را بررسـی و بازنگری کردنـد. روایی همگرا 
نیـز بـا مقادیـر CR=0/94 وAVE =0/64 تاییـد شـد. پایایـي 
 )Ө=-0/9692/0( پرسشـنامه نیز با اسـتفاده از آلفای ترتیبـی

شـد. تایید 
از  پژوهـش،  بـه هدف هـای  بـرای دسـتیابی  ادامـه  در 
آماره هـای توصیفـی: میانگیـن، انحـراف معیار، درصـد و نما 

)مد( اسـتفاده شـد. 
افـزون بـر ایـن از آن جایي کـه در این تحقیـق، محققان 
بـه دنبـال مقایسـه نمـره هـر یـک از مشـارکت کننـدگان 
در دو حالـت وضعیـت موجـود و مطلـوب بودنـد، لـذا بـراي 
تعییـن فهرسـت نیازهاي آموزشـي از آزمون نشـانه اسـتفاده 
تعییـن  بـرای  تغییرپذیـری  ضریـب  از  همچنیـن  کردنـد. 
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اولویـت نیازهـای شناسـایی شـده و از آزمون تحلیـل عاملی 
اکتشـافی برای دسـته بنـدی نیازهای آموزشـی بهـره گرفته 
شـد. در پایـان نیـز بـا اسـتفاده از رگرسـیون ترتیبـی بـه 
بررسـی عامل هـای موثر بـر نیازهای آموزشـی اعضـا تعاونی 
دانشـجویی در زمینه کشـاورزی دقیق پرداخته شـد.  الزم به 
 ،SPSS18 یـادآوری اسـت در ایـن راسـتا از نرم افـزار آمـاری

بـرای پـردازش داده هـای دریافتی اسـتفاده شـد. 

یافته ها
بنابـر یافته هـا 67/3 درصـد از افراد مشـارکت کننده در 
پژوهـش زن و مابقـی مـرد بودند. میانگین سـنی افـراد مورد 
بررسـی 24/53 سـال بـا انحراف معیـار 2/57 بود. ایـن افراد 
به طور متوسـط دارای 2 سـال تجربه کار در تعاونی بودند. بر 
مبنـای اطالعـات گرد آوری شـده 72/2 درصـد دارای مدرك 
کارشناسـی و بـه ترتیـب 21/6 و 6/2 درصـد دارای مـدارك 
کارشناسـی ارشـد و دکتری بودند. بدین ترتیب دانشـجویان 
دکتـری، کمتریـن عضویـت را در تعاونـی دانشـجویی دارند. 
بنابـر اطالعـات گـردآوری شـده 89/7 درصـد از افـراد مورد 
بررسـی در زمینـه کشـاورزی دقیـق اطالع دارنـد و 10/3 در 

ایـن زمینـه هیـچ گونه اطالعـی ندارند.

 نتایـج بررسـی ها نشـان داد بـه ترتیـب دانشـجویان مورد 
بررسـی اطالعـات خود را بیشـتر از کالس درس و سـایت های 
اینسـتاگرام،  و  درصـد(   38/9( انـد  کـرده  کسـب  اینترنـی 
تلگـرام و وب هـا بـه ترتیـب بـا 16/7، 3/7 و 1/9 درصـد در 
رتبـه هـای بعـدی قـرار گرفتنـد. به طـور کلـی از بیـش از دو 
سـوم دانشـجویان بـاور دارنـد تعاونـی عملکـرد خیلـی ضعیف 
و  دارد  دقیـق  به کارگیـری کشـاورزی  زمینـه  در  و ضعیفـی 
ایـن وضعیـت را مطلـوب و خیلـی مطلـوب  تنهـا 8 درصـد 
ارزیابـی کردنـد. بررسـی وضعیـت دانـش کشـاورزی دقیـق از 
دیـدگاه خود دانشـجویان نشـان داد کـه بیـش از 85 درصد از 
دانشـجویان دانـش خود را متوسـط به پایین ارزیابـی کرده اند. 
مـی  1مالحظـه  شـماره  نمـودار  در  کـه  همان گونـه 
شـود، دانـش موجـود اعضـای تعاونـی دانشـجویی در زمینه 
کشـاورزی دقیـق در حـد کـم و خیلـی کـم ارزیابـی شـد 
)میانگیـن 1/80 از 5 و انحـراف معیـار 0/85(، امـا بررسـی 
میـزان اهمیـت شـاخص های 16 گانـه آموزشـی کشـاورزی 
دقیـق نشـان داد اعضـای تعاونـی، اهمیـت به کارگیـری این 
رهیافـت را در حد متوسـط بـه باال قلمـداد کرده اند)میانگین 

3/84 از 5 و انحـراف معیـار 0/64(. 
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مطلوب, 3.84
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نمودار 1- میانگین وضعیت موجود و مطلوب شاخص های 16 گانه آموزشی کشاورزی دقیق
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 در جـدول شـماره 1، شـکاف میـان وضعیـت موجـود و 
وضعیت مطلوب دانشـی اعضای تعاونی دانشـجویی دانشـگاه 
وضعیـت  داد  نشـان  نتایـج  اسـت.  داده شـده  نشـان  رازی 
موجـود دانـش اعضـای تعاونی در همـه ی مولفه هـا کمتر از 

2 می باشـد. ایـن در حالی اسـت که وضعیـت مطلوب تمامی 
ایـن شـاخص ها باید از حد متوسـط باالتر باشـد )جدول 1(.

 
 
 

جدول 1- تعیین نیازهای آموزشی افراد مورد مطالعه بر مبنای آزمون نشانه

Sig Z

وضعیت

موجودپرسش ها مطلوب

انحراف 
معیار میانگین انحراف 

معیار میانگین

0/000 9/07 1/04 1/79 0/79 3/92 آشنایی با نقشه های عملکرد محصول

0/000 8/96 1/02 1/78 0/88 3/82 فناوری های مرتبط با نقشه های کشتزار 

0/000 8/54 1/11 1/73 0/91 3/81
آشنایی با سامانه ها و ماشین های مورد استفاده در 

کشاورزی دقیق

0/000 8/86 0/98 1/73 0/92 3/76 فناوری های مرتبط با تفسیر داده ها

0/000 9/33 0/95 1/76 0/92 3/80 نرم افزارها و رایانه ها برای تولید نقشه های الکترونیکی

0/000 9/06 1/03 1/81 0/91 3/82
فناوری های پخش متغیر برای کود، سم و بذر ، آفت کش 

)VRT( ... و

0/000 9/07 1/01 1/59 0/80 3/74
توانایی تجهیز ماشین های زراعی به سامانه های کنترل 

اتوماتیک

0/000 9/06 0/92 1/83 0/77 3/78 توانایی کاربرد داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها

0/000 8/85 1/10 2/28 0/98 4/53 GPS سامانه موقعیت یاب جهانی

0/000 9/33 0/93 1/83 0/81 3/90 اندازه گیری نقطه به نقطه محصول

0/000 8/73 1/15 2/10 0/88 3/97 سامانه سنجش از راه دور

0/000 8/86 1/04 1/75 0/80 3/79 توانایی نقشه برداری و مرزکشی

0/000 9/03 1/00 1/60 0/89 3/74 توانایی کاربرد نقشه های علف هرز

0/000 8/60 1/09 1/71 0/88 3/64
آشنایی با اینترنت و پست الکترونیکی برای مقاصد 

کشاورزی دقیق

0/000 8/85 1/08 1/68 0/90 3/62 شناسلیی اختالف و محدودیت های موجود در کشتزارها 

0/000 8/53 1/10 1/84 0/99 3/70 آگاهی از فناوری اطالعات و ارتباطات

منبع: یافته های پژوهش
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 بـه منظـور اولویـت بنـدی نیازهـای آموزشـی، در آغـاز 
سـعی شـد هـر یـک از نیازهـای آموزشـی کـه معنادار شـده 
بودنـد در قالـب متغیـر جدیـد تعریف شـوند و با اسـتفاده از 
ضریـب تغییرپذیـری بـه اولویت بنـدی آن ها پرداخته شـود 
)جـدول 2(. بـر طبـق ضریـب محاسـبه شـده، اهـم نیازهای 
آموزشـی در زمینـه کشـاورزی دقیـق عبارت انـد از: تجهیـز 
ماشـین های موجـود بـه سـامانه های کنترل خـودکار، اندازه 

فنـاوری هـای مرتبـط  نقطـه محصـول،  بـه  نقطـه  گیـری 
بـا نقشـه هـای عملکـرد محصـول، فنـاوری هـای مرتبـط با 
داده هـا و تجزیـه و تحلیـل آن هـا و فنـاوری هـای مرتبط با 
نقشـه هـای علـف هـرز می باشـد. در ایـن راسـتا دو متغیـر 
سـامانه سـنجش از راه دور و فناوری اطالعات و ارتباطات در 

پایین تریـن جایـگاه قـرار گرفتنـد.
 

جدول 2- اولویت بندی نیازهای آموزشی افراد مورد بررسی بر مبنای ضریب تغییرها

رتبه ضریب 
تغییرات

انحراف 
معیار میانگین پرسش ها

3 43 0/92 2/13 آشنایی با نقشه های عملکرد محصول
9 47 0/95 2/04 فناوری های مرتبط با نقشه های کشتزار 
12 49 1/01 2/08 آشنایی با سامانه ها و ماشین های مورد استفاده در کشاورزی دقیق
10 47 0/95 2/03 فناوری های مرتبط با تفسیر داده ها
8 46 0/94 2/04 نرم افزارها و رایانه ها برای تولید نقشه های الکترونیکی
11 48 0/97 2/01 )VRT( ... فناوری های پخش متغیر برای کود، سم و بذر ، آفت کش و
1 42 0/90 2/15 توانایی تجهیز ماشین های زراعی به سامانه های کنترل خودکار
4 43 0/84 1/95 توانایی کاربرد داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها
7 46 1/04 2/25 GPS سامانه موقعیت یاب جهانی
2 42 0/87 2/07 اندازه گیری نقطه به نقطه محصول
15 54 1/02 1/87 سامانه سنجش از راه دور
6 45 0/92 2/04 توانایی نقشه برداری و مرزکشی
5 44 0/95 2/14 توانایی کاربرد نقشه های علف هرز
14 51 0/99 1/93 آشنایی با اینترنت و پست الکترونیکی برای مقاصد کشاورزی دقیق
13 51 0/99 1/94 شناسلیی اختالف و محدودیت های موجود در کشتزارها 
16 56 1/04 1/86 آگاهی از فناوری اطالعات و ارتباطات

منبع: یافته های پژوهش

 در ادامـه با اسـتفاده از روش تحلیل عاملی اکتشـافی به 
دسـته بنـدی نیازهـای آموزشـی اعضـای تعاونی دانشـجویی 
پردیـس کشـاورزی و منابـع طبیعـی پرداختـه شـد. در آغاز 
بـه کمک ضرایـب KMO و بارتلت به بررسـی مناسـب بودن 
 KMO داده هـا بـرای تحلیـل عاملـی پرداختـه شـد. مقـدار

معـادل 0/922 و آمـاره بارتلت نیز در سـطح 1 درصد معنادار 
شـد. برابـر ایـن یافتـه، داده هـا بـرای تحلیل عاملی مناسـب 
تشـخیص داده شـدند. از ایـن رو فرض شـناخته شـده بودن 
 3 ،Scree plot ماتریـس هم بسـتگی رد می شـود. بـر طبـق
عامـل مناسـب تشـخیص داده  شـدند کـه 77/07 درصـد از 
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واریانـس 16 متغیـر مـورد نظـر را تبیین می کننـد و 22/93 
درصـد مابقـی آن مربـوط بـه عامـل هـا یـا خطایـی بـود که 
در تحلیـل شناسـایی نشـده بودنـد. در این زمینه بـه ترتیب 

عامـل اول بـا 65/88 و عامـل آخـر بـا 4/89 بیشـترین و 
کمتریـن سـهم را در تبییـن به خـود اختصـاص دادند.

 

جدول 3- عامل های استخراج شده، مقدارهای ویژه و درصد تبیین واریانس آنها از مجموعه شاخص ها

عامل ها
استخراج مجموع ضریب مقدار ویژه اولیه

چرخش مجموعه ضرایبعامل ها

مجموع
واریانس 
)درصد(

درصد 
انباشته

مجموع
واریانس 
)درصد(

درصد 
انباشته

مجموع
واریانس 
)درصد(

درصد 
انباشته

110/54165/88265/88210/54165/88265/8824/76429/77429/774
21/0076/29172/1731/0076/29172/1734/22026/37556/149
30/7834/89577/0680/7834/89577/0683/34720/91877/068

منبع: یافته های پژوهش

 در ادامـه فرآیند کار از روش واریماکس برای جداسـازی 
عامل های مربوط به هر دسـته از نیازهای آموزشـی اسـتفاده 

شد )جدول 4(. 
بـا توجـه به بارهای عاملی اسـتخراج شـده شـاخص های 

16 گانه مورد بررسـی را می توان به سـه حیطه: فناوری های 
بـه روز، اگاهـی و شـناخت، و عملـی و کاربردی تقسـیم کرد. 
بـر اسـاس نتایـج ایـن جـدول، همـه ی شـاخص ها، بیش از 
50 درصـد در تبییـن عامل هـا نقش داشـته اند )جـدول 5(.

 
جدول 4- ماتریس عامل های درون یافته با استفاده از روش واریماکس

عامل ها )ماتریس عامل های درون یافته(
پرسش ها

3 2 1
0/207 0/636 0/466 آشنایی با نقشه های عملکرد محصول
0/235 0/524 0/686 فناوری های مرتبط با نقشه های کشتزار
0/257 0/747 0/358 آشنایی با سامانه ها و ماشین های مورد استفاده در کشاورزی دقیق
0/416 0/226 0/727 فناوری های مرتبط با تفسیر داده ها
0/180 0/342 0/823 نرم افزارها و رایانه ها برای تولید نقشه های الکترونیکی
0/484 0/255 0/711 )VRT( ... فناوری های پخش متغیر برای کود، سم و بذر ، آفت کش و
0/746 0/490 0/229 توانایی تجهیز ماشین های زراعی به سامانه های کنترل خودکار
0/570 0/316 0/513 توانایی کاربرد داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها
0/282 0/270 0/793 GPS سامانه موقعیت یاب جهانی
0/422 0/520 0/480 اندازه گیری نقطه به نقطه محصول
0/283 0/478 0/686 سامانه سنجش از راه دور
0/823 0/227 0/311 توانایی نقشه برداری و مرزکشی
0/643 0/433 0/418 توانایی کاربرد نقشه های علف هرز
0/471 0/732 0/244 آشنایی با اینترنت و پست الکترونیکی برای مقاصد کشاورزی دقیق
0/416 0/780 0/212 شناسلیی اختالف و محدودیت های موجود در کشتزارها 
0/194 0/673 0/466 آگاهی از فناوری اطالعات و ارتباطات

منبع: یافته های پژوهش
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جدول 5- دسته بندی شاخص های 16 گانه آموزشی کشاورزی دقیق از منظر اعضا تعاونی دانشجویی

بارهای عاملی سوال ها نام عامل
0/69 فناوری های مرتبط با نقشه های کشتزار

حیطه فناوری های به روز

0/73 فناوری های مرتبط با تفسیر داده ها
0/82 نرم افزارها و رایانه ها برای تولید نقشه های الکترونیکی
0/71 )VRT( ... فناوری های پخش متغیر برای کود، سم و بذر، آفت کش و
0/79 GPS سامانه موقعیت یاب جهانی
0/69 سامانه سنجش از راه دور
0/64 آشنایی با نقشه های عملکرد محصول

حیطه آگاهی و شناخت

0/75 آشنایی با سامانه ها و ماشین های مورد استفاده در کشاورزی دقیق
0/52 اندازه گیری نقطه به نقطه محصول
0/73 آشنایی با اینترنت و پست الکترونیکی برای مقاصد کشاورزی دقیق
0/78 شناسایی اختالف و محدودیت های موجود در کشتزارها 
0/67 آگاهی از فناوری اطالعات و ارتباطات
0/75 توانایی تجهیز ماشین های زراعی به سامانه های کنترل خودکار

حیطه عملی و کاربردی
0/57 توانایی کاربرد داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها
0/82 توانایی نقشه برداری و مرزکشی
0/64 توانایی کاربرد نقشه های علف هرز

منبع: یافته های پژوهش

آموزشـی کشـاورزی  گانـه  مقایسـه شـاخص های 16   
دقیـق بـه حسـب حیطه هـای شـناخته شـده نشـان داد بـا 
وضعیـت  بیـن  معنـاداری  اختـالف  درصـد   99 اطمینـان 
موجـود و مطلـوب حیطه هـای فناوری هـای بـه روز، آگاهـی 

و شـناخت و عملـی و کاربـردی وجـود دارد. بـه گونـه ای که 
در همـه ی مـوارد از وضعیت موجود کمتـر 2 )میانگین از 5( 

دارا می باشـند )جـدول 6(. 
 

جدول 6- مقایسه وضعیت موجود و مطلوب در سه حیطه شناسایی شده

انحراف میانگینوضعیتعامل ها
سطح آمار tمعیار

معناداري

فناوری به روز
1/910/92موجود

-19/150/000
3/950/80مطلوب

آگاهي و شناخت
20/97-1/760/90موجود

0/000
3/770/69مطلوب

عملي و کاربردي
21/81-1/690/87موجود

0/000
3/760/66مطلوب

منبع: یافته های پژوهش
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نیازهـای  بـر  موثـر  عامل هـای  بررسـی  بـه  ادامـه  در   
آموزشـی مخاطبان پرداخته شـد. در این راسـتا از رگرسـیون 
ترتیبـي بهـره گرفته شـد. نتایج نشـان داد، مدل رگرسـیونی 
از بـرازش خوبـی برخوردار می باشـد )کای اسـکوئر= 77/24 
یافته هـا،  بنابـر  همچنیـن   .)0/000 معنـاداری=  سـطح  و 
متغیرهـای شـرکت در دوره هـای آموزشـی، تجربـه، مقطـع 
بـاال  فناوری هـای  بـا  کشـتزارهای  از  بازدیـد  و  تحصیلـی 
و بـه روز توانسـته انـد، 0/347 درصـد از احتمـال واریانـس 

نیازهـای آموزشـی را برآورد کننـد )R2=34/7 مـک فادن( و 
مابقـي مربوط به دیگر متغیرهایي اسـت کـه در تحقیق بدان 
پرداختـه نشـده اسـت. از بیـن 4 متغیـر اشـاره شـده، متغیر 
شـرکت در دوره های آموزشـی داراي اهمیت بیشتري نسبت 
بـه سـایرین اسـت. بـر طبق معادله نوشـته شـده شـرکت در 
دوره هـای آموزشـی، تجربه، بازدید از کشـتزارهای با فناوری 
بـاال و بـه روز تاثیـر منفـي و مقطـع تحصیلی تاثیـر مثبت بر 

متغیـر وابسـته پژوهـش دارند )جـدول 7(. 

جدول 7- بررسی متغیرهای مستقل بر نیازهای آموزشی مخاطبان

P Wald  S td.Error برآورد متغیر
0/000 29/79 0/92 -5/03 شرکت در دوره های آموزشی
0/005 7/85 2/36 6/63 تجربه در تعاونی
0/022 5/21 1/52 5/209 مقطع تحصیلی
0/049 3/77 1/94 -3/77 بازدید از کشتزارهای با فناوری های باال و به روز

R2 McFadden= 0.347,   R2 Cox and Snell= 0.584

R 2Nagelkerk= 0.635, Y= 77.24- 5.03 X1 – 6.63 X2 + 5.209 X3-3.77X4
منبع: یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری 
بنابـر نتایـج، وضعیـت موجـود دانـش اعضـاي تعاونـي 
دانشـجویي در همه ی شـاخص ها مورد بررسـی در وضعیت 
کـم بـه پاییـن قـرار دارد. ایـن در حالـي اسـت کـه همـه ی 
مشـارکت کننـدگان، شـاخص هـاي 16 گانـه آموزشـي را 
از لحـاظ، اهمیـت متوسـط بـه بـاال ارزیابـي کـرده انـد. این 
وضعیـت مي توانـد نشـانه اي از شـکاف بین وضعیـت موجود 
و مطلـوب دانـش اعضـاي تعاوني دانشـجویي دانشـگاه رازي 
باشـد. بـه نظـر مـي رسـد متناسـب نبـودن آموزش هـاي 
رسـمي بـا نیازهـاي بخـش کشـاورزي خـود عامـل مهمـي 
در ایـن شـکاف باشـد. ایـن موضـوع توسـط باقـري و بردبـار 
شـده  تاییـد   )1395( همـکاران  و  شـیرخانی  و   )1392(

اسـت. بـه نظـر می رسـد نبـود زمینـه آمـوزش و کمیـود 
اطالعـات دانشـجویان در زمینـه کشـاورزی دقیـق می توانـد 

از چالش هـای مهـم پیـش روی پذیـرش کشـاورزی دقیـق 
به شـمار آیـد. در این زمینـه، باقری و بردبـار )1392( عنوان 
مي دارنـد ضعـف دانـش در زمینـه فناوری هـای مرتبـط بـا 

کشـاورزی دقیق، ناآشـنایی بهره برداران با کشـاورزی دقیق، 
عـدم توجـه به ترویج شـیوه های نویـن و پایبندی بـه اعمال 
مدیریـت سـنتی بیشـترین سـهم را نبـود زمینـه پذیـرش 
کشـاورزی دقیـق دارنـد. افـزون بـر ایـن، یافتـه یزدانی فـر 
الزام هـای شـناختی  نبـود  و همـکاران )1394( نشـان داد 
می توانـد بازدارنـده از به کارگیـری کشـاورزی دقیـق شـود. 
همچنیـن بهبهانـی مطلـق و همـکاران )1396( در تحقیـق 
خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند متغیـر دانش بـا میـزان تاثیر 
0/359 می توانـد بیشـترین تاثیـر را در پذیـرش فناوری های 
کشـاورزی دقیق داشـته باشـد. عیدي و همکاران )1399( و 
حسـینی و همـکاران )2011( نیـز نشـان دادند مسـئله های 
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اطالعاتـی و آموزشـی یـا به عبـارت دیگـر ضعـف دانـش در 
زمینـه فناوری هـای مرتبـط در کشـاورزی دقیـق می توانـد 
بازدارنـده به کارگیـری فناوری های کشـاورزی دقیق در بین 
بهـره بـرداران شـود. در تحقیـق آرایـش و صبـوري )1395( 
آمـده اسـت که الزام آموزشـی بـه تنهایی قادر اسـت 56/16 
درصـد از ضرورت هـای به کارگیـری کشـاورزی دقیـق را بـه 

خـود اختصـاص داده اسـت. 
بنابـر ضریـب تغییرپذیـری محاسـبه شـده،  همچنیـن 
کنتـرل  سـامانه های  بـه  کشـاورزی  ماشـین های  تجهیـز 
خـودکار، انـدازه گیری نقطـه به نقطه محصـول، فناوری های 
مرتبط با نقشـه هـای عملکرد محصـول، فناوری های مرتبط 
بـا داده هـا و تجزیـه و تحلیـل آنهـا و فنـاوری هـای مرتبـط 
بـا نقشـه هـای علـف هـرز از مهـم تریـن نیازهای آموزشـی 
مـی باشـند. در ایـن زمینه یافته هـای شـیرخانی و همکاران 
)1395(، اسـکندرزاده و همـکاران )1394( و محمـدزاده و 
همـکاران )1395( نیـز نشـان می دهد موضوع هـای اولویت 
دار آموزشـی شناسـایی شـده از مهارت هـای ضـروری بـرای 

کشـاورزی دقیـق به شـمار می آینـد.  
 نتایـج دسـته بنـدی نیازهـای آموزشـی بـا اسـتفاده از 
تحلیـل عاملی اکتشـافی نشـان داد سـه عامـل: فناوری های 
بـه روز، آگاهـی و شـناخت، و عملـی و کاربـردی بـودن در 
مجمـوع 77 درصـد از تغییرهـای متغیـر وابسـته نیازهـاي 
آموزشـي را تبییـن می کنند. نتایج شرسـتا و خانال )2020( 
و باقرپـور و محمـدی)2014( نشـان داد یکـی از عنصرهـای 
آن هـا  آمـوزش  و  فناوری هـا  دقیـق،  کشـاورزی  اصلـی 
می باشـند. بـه گونـه ای کـه ناآشـنایی بـا آن هـا می توانـد 
چالـش جـدی را در پذیـرش آن ایجـاد کنـد. افـزون بـر این 
نتایـج چاودهـاری و همکاران )2001(، و رائو )1996( نشـان 
مي دهـد اگـر نیازهـای فنـی و فناورانـه، آگاهـي و شـناخت 
مخاطبـان در زمینـه کشـاورزي دقیق تامین نشـود مي تواند 

منجـر بـه عـدم پذیـرش ایـن فناوری شـود. 
بنابـر نتایـج رگرسـیون ترتیبـي نیـز، متغیرهای شـرکت 

در دوره هـای آموزشـی، تجربـه، مقطـع تحصیلـی و بازدیـد 
از کشـتزارهای بـا فنـاوری به روز و باال توانسـته انـد، 0/347 
درصـد از احتمـال واریانس نیازهای آموزشـی را برآورد کنند 
)R2=34/7 مـک فـادن(. بررسـی دقیق تـر ایـن یافته نشـان 
داد، بیـن تجربـه، شـرکت در دوره هـای آموزشـی، بازدیـد از 
کشـتزارهای بـا فنـاوری بـه روز و بـاال و نیازهـای آموزشـی 
مشـارکت کننـدگان در زمینه کشـاورزی دقیـق رابطه منفی 
و معنـادار وجـود دارد. بدیـن معنا که اگر اعضـا تعاوني در در 
دوره های آموزشـی بیشـتری شـرکت کنند، ایـن دوره ها می 
توانـد نیـاز آنـان را در زمینـه کشـاورزی دقیق مرتفع سـازد. 
همچنیـن بـه نظـر می رسـد کـه بـا شـرکت در دوره هـای 
مسـئله  همیـن  و  بیشـتر شـده  کاربـران  تجربـه  آموزشـی 
نیـاز آنـان را بـرای شـاخص های 16 گانـه آموزشـی تحـت 
تاثیـر قـرار دهـد. افـزون بـر ایـن، نتایـج پژوهش نشـان داد 
دانشـجویان مقطع هـای باالتر نیازهای آموزشـی بیشـتری را 
در زمینـه کشـاورزی دقیـق احسـاس کـرده انـد. از ایـن رو 
رابطـه بیـن مقطـع تحصیلـی و نیازهـای آموزشـی مثبـت و 
معنـادار بـه دسـت آمـد. در ایـن راسـتا نتایـج دبرکـو و مک 
برایـد )2003( نیز نشـان داد بین سـطح تحصیالت و آگاهی 

از کشـاورزی دقیـق رابطـه معنـاداری وجـود دارد.  
بـه طور کلـي مي تـوان این گونـه نتیجه گیـري کرد که 
پاییـن بودن سـطح دانـش دانشـجویان کشـاورزی در زمینه 
کاربـرد کشـاورزی دقیـق می توانـد در آینده نه چنـدان دور، 
توسـعه بخش کشـاورزی و پذیرش فناوری هـای نوین در آن 
را بـا چالش هـای جـدی مواجـه سـازد. از ایـن رو بـه منظور 
جلوگیـری از چنیـن چالشـی، بدیهـی اسـت کـه شناسـایی 
هـای  برنامـه  راس  در  بایـد  قشـر  ایـن  آموزشـی  نیازهـای 
وزارت علـوم و تحقیقـات قـرار گیـرد تـا بتـوان با آمـوزش و 
بـه کارگیـری این فناوری ها به رشـد و توسـعه اسـتعدادهای 
دانشـجویان کمـک کـرد. از ایـن رو بـا توجـه بـه نقـش بـه 
نیازهـای آموزشـی شناسـایی شـده می تـوان پیشـنهادهای 

زیـر را ارائه داد:
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زمینه  � در  آموزشی  کارگاه های  و  دوره ها  برگزاری 
اندازه  محصول،  عملکرد  های  نقشه  با  مرتبط  فناوری های 
موجود  ماشین های  تجهیز  نقطه محصول،  به  نقطه  گیری 
با  مرتبط  های  فناوری  و  خودکار  کنترل  های  سامانه  به 

نقشه  های علف هرز به اعضای تعاونی دانشجویی؛
تشکیل گروه های تلگرامی و واتساپی، توسط مدیرعامل  �

با  مرتبط  آموزشی  مطالب  و  فیلم ها  دادن  قرار  و  تعاونی 
کشاورزی دقیق در آن؛

دعوت از متخصصان موضوعی در زمینه کشاورزی دقیق  �
و ارائه آموزش های نظری و کاربردی به اعضای تعاونی؛

به کارگیری فناوری های نوین و به روز کشاورزی دقیق  �
در فعالیت های تعاونی؛
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Abs tract

Precision agricultural education has become an undeniable necessity for the agricultural higher education 

sys tem; because today's s tudents are tomorrow's professionals, and if semi-literate people come into the 

agricultural sector with little information, they cannot be the driving force in agricultural development. 

Therefore, this article set out to use the census method to s tudy training needs on precision agriculture in 

S tudent's Cooperative in College of Agriculture and Natural Resources at Razi University. 121 s tudents, who 

were active members of the cooperative in the academic year 2020-2021, s tudied using a census method. The 

data collection tool was a three-part researcher-made ques tionnaire in the form of a 5-part Likert scale. To ensure 

validity of the ques tionnaire items, a number of experts reviewed the ques tionnaire. Also, Convergent validity 

confirmed by calculating CR=0/94 and AVE=0/64. Ordinal coefficient alpha was calculated to measure reliability 

of the ques tionnaire (Θ =0/92-0/96). Sign tes t showed difference among the current and desired knowledge of 

participants with 99% confidence. Further, the coefficient of variation revealed that equipment guidance and 

agricultural machinery automatic control technology, measurement of the product point-to-point, yield maps 

technologies, data analytics technologies and weed maps technologies are the mos t important training needs of 

participants. Exploratory factor analysis indicated support for a three-factor s tructure: technology, awareness and 

cognition, and practicality and applicability totally explained 77% of the total variance in training needs. Paired 

sample t-tes t showed difference among current and desired of identified factors. Based on ordinal regression, 

the variables of participation in training courses, experience, level of education, and visiting high-tech farms 

were able to es timate 0.347% of the probability of variance of training needs (R2 = 7.34 McFadden). Therefore, 

it is sugges ted some solution such as:holding courses and workshops, forming telegram and WhatsApp groups, 

inviting specialis ts, etc., help s trengthen these skills in agricultural s tudents.

Index terms: Precision Agriculture, Training Needs, Need assessment, Agricultural S tudents, S tudent's 

Cooperative.
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