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 چکیده
گل و گیاهان زینتی در مورد کاربرد  ةدهندپرورشداران  حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی گلخانه پژوهش

 جامعة. استهمبستگی  -های جایگزین انجام گرفت. پژوهش از نوع کاربردی به روش توصیفی انرژی

 117 کوکران فرمول براساس که هستندداران گل و گیاهان زینتی استان تهران  نفر از گلخانه 499آن  آماری

 شده استفاده گیری اندازه ابزار. شدند انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه روش به نمونه عنوان به ها آن از نفر

افزار  از نرم شدهآوری جمعهای  ای مبتنی بر مدل بوریچ بود. تجزیه و تحلیل داده در این تحقیق، پرسشنامه

SPSSWin18 های جایگزین نیاز  داران مزبور برای کاربرد انرژی انجام گرفت. نتایج نشان داد که گلخانه

در گلخانه، استفاده از امکانات الزم برای کاربرد  شده های انتخاب نوع انرژی استفاده آموزشی دارند و گویه

استفاده  ةهای نو در زمین رژیبرقراری ارتباط با کارشناسان سازمان ان ةهای جایگزین در گلخانه، نحو انرژی

یك تا سه معرفی شدند. نتایج تحلیل  ةهای جایگزین در گلخانه به ترتیب به عنوان نیازهای رتب از انرژی

منفی  ةداران رابط آن بود که متغیرهای میزان تحصیالت و سابقه با نیاز آموزشی گلخانه انگریبهمبستگی نیز 

های انرژی با نیاز  حامل ةیرهای سطح زیر کشت گلخانه و هزیندارند، متغ 01/0داری در سطح  و معنی

دارند و متغیر سن با نیاز آموزشی  01/0داری در سطح  مثبت و معنی ةداران رابط آموزشی گلخانه

 داری نداشت. داران همبستگی معنی گلخانه

 

  .یآموزش یازسنجین چ،یبور مدل ،ینتیز اهانیگ ن،یگزیجا یها یانرژ :یدیکل یهاهواژ

 

 مقدمه

است که امروزه به  اهانیاز گ یاریبس یموطن اصل ایران
د. شون یکشت م ایدر گوشه و کنار دن ینتیز اهانیعنوان گ

ا ر گل دیتول تواند یکه م یو کارآمد دیمف یها از روش یکی
رشد  ریاخ یها است که در سال یاکشت گلخانه ،دهد شیافزا
در  گل دیتول تیماه لیداشته است. به دل یتوجه انیشا

 (Shabaniصنعت باالست  نیدر ا یانرژخارج از فصل، مصرف 

(et al., 2009 .تولید انرژی موتورها و  یها بعترین منمهم
 (& Zenooziنداهای فسیلیسوخت ،های حرارتیماشین

(Ghobadian, 2007 .ارانةی یجیتوجه به حذف تدر با 
 نادرستو گاز و مصرف  لیاز جمله گازوئ یانرژ یها حامل

 گرید پرشمارها از یك سو و مشکالت گلخانهسوخت در 
 افتهی یدیشد شیافزا دیتول نةیهز ،ز سوی دیگرا هاآنتأمین 

 یبراهای نوین وریفنا یریکارگ هب نیبنابرا(؛ .idem) است
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، به عنوان یك منبع مفید، نیگزیجا یها یانرژاستفاده از 
ها، گامی مهم در کردن گلخانهخطر برای گرمبی وسالم 

ها های فسیلی کشور و حفظ ذخایر آنسوختجویی  هصرف
برای آیندگان و جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست 

 ( Fakharzade & Nabifar, 2008).خواهد بود 
عنوان  بهکه امروزه از آن  ریدپذیتجد یها یانرژ

 یهر نوع انرژ یبه معنا کنند، یم ادی نیگزیجا یها یانرژ
مانند: نور  یلیرفسیغ یها است که منبع آن از سوخت

 تودهستیزباد و  ،ییگرما نیزم ا،یجزر و مد در د،یخورش
نسبت به  یمتفاوت یساختار انرژ یشده باشد و دارا نیتأم

 نیا ،توسعه ندیافرد. در نمتعارف باش یانرژ دیتول یها یفناور
و  ریتعم ةنیهز و باال ةیاول یذارگ  هیسرما یها نهیها هز یانرژ

 (,Power Distribution Companyدارند  ینیپائ ینگهدار

 شیافزا موجب ریپذدیتجد یها یاز انرژ یبردار. بهره2011)
مناطق  یو مطمئن برا یانرژ داریپا یها بعبه من یدسترس
پرورش  ژهیوبه ،یاگلخانه یها لمحصو و یو کشاورز ییروستا

 تواند یم. یکی از راهکارهایی که شود یم ینتیز اهانیگل و گ
بررسی  ،شودها  هرچه بیشتر از این نوع انرژی ةاستفادموجب 

 (,Rezaian Yazdiاستداران  نیازسنجی آموزشی گلخانه

2011).  

 دیاست که با یزیآن چ کردنمشخص ندیافر ،یازسنجین
 صیبرنامه و تشخ یکل یریگ جهت نییتع یعنیآموخته شود؛ 
 (Zarafshani etهاستمهارتدر دانش و  ییکمبود و نارسا

(al., 2011 .بهبود به کمك برای تواند می همچنین ازسنجیین 

 وری بهره یها موضوع شغلی، هایگروه عملکرد و هاشایستگی

 آینده یتغییرها به پاسخگویی و آمادگی به نیاز له،ئمس حل و

 (& Ommaniشود برده کار به شغلی وظایف یا سازمان در

Chizari, 2005.) یزی،ر برنامه فرایند در نخست گام ،رو این از 

 طوربه هاهدف .است مطلوب یها نقطه یا ها هدف شناسایی
 ؛(Simpson et al., 2002) دارند نیازها در ریشه یهمگان

 برای یاصل انیبن تواند یم یآموزش قیدق یازسنجین نینابراب

 (Zarafshani etباشد  یآموزش ةبرنام كی اجرای و زییرطرح

(al., 2011.  
 یابیارز یبرا یگوناگون هایمدل ،گذشته ةچهار ده در

 یدارا هاآن از هرکدام که آمده وجود به یآموزش یازهاین
 مدل مدل، نیتر جامع شك یب. هستند یا ژهیو یها هدف

(. Conklin et al., 2003) است چیبور یآموزش یازهاین یابیارز
 موضوع تیاهم زانیم نیب هنمر اختالف ةیپا بر چیبور مدل

 است شده نهاده بنا نهیزم آن در فرد مهارت و یآموزش

Borich, 1980) .)است  نیدر ا چیبور یازسنجین مدل برتری
 یها موضوع تیاهم نییتع بر عالوه مخاطبان، مدل نیا در که 

 نیا هب .ندکن یم مشخص زین را خود مهارت زانیم ،یآموزش
 دیبا آنچه و دهند انجام توانند یم آنچه نیب ةفاصل افراد ،بیترت

بر  ،چیبور مدل در(. .idem) زنند یم نیتخم ،دهند انجام
 تیوضع و موجود تیوضع نیب ةفاصل از،ین فیاساس تعر

 هب و دیآ یم دست هب مهارت و تیاهم ةنمر تفاوت با مطلوب،
 (Pezeshkiشود یم مشخص انیپاسخگو ازهایین بیترت نیا

(Rad, 2008. 
های متعددی در داخل و  توجه به اهمیت موضوع، پژوهش با

آموزشی صورت پذیرفته  سنجی ازین زمینةخارج از کشور در 
 محدودةتوجه به هدف تحقیق و  بااست که در این بخش 

 پرداخته هاآن ترین مهم از برخی نتایج مرور به پژوهش، موضوعی
 چیمدل بور یبر مبنا یقیتحق در Zarafshani et al. (2011). شد
زنان و کارشناسان با  دگاهیاز د یآموزش یازهاین اکثر افتندیدر
و  ییزنان روستا دگاهیتطابق دارد و توجه به د گریکدی

 یجیترو یها است تا برنامه یضرور یامر جیکارشناسان ترو
 Panahi)  (2010 ةمطالع. نتایج باشند کارآمدتر و تراثربخش

 از بازدید تمایل به و تولیدشده سیب میزان بیننشان داد 
 و دارمعنیو  منفی ةرابط ،آموزشی نیاز و مالینگ کشت های مکان
 داریمعنی و مثبت ةرابط آموزشی، و نیاز ارتباطات میزان بین

 که کردتحقیق خود مشخص  در Khairi  (2007).داشت وجود
 از ترویجی -آموزشی هایکالس در کننده شرکتباغداران  دانش

 Tabaraee  (2006)است. بوده بیشتر ،اند نکرده شرکت که افرادی
  کار نیازمندگندمکشاورزان  شتریب که دریافت خود تحقیق در

کشاورزی پایدار در  یها و اصل  هدف رهایی مبتنی بآموزش
 ةنتایج مطالعه نشان داد که رابط ،. همچنیننداهای مختلفحوزه
اما  بود،ها مثبت پاسخگویان با نیازهای آموزشی آن سن بین
ها کار و میزان تحصیالت با نیازهای آموزشی آن ةسابق ةرابط

داران نیازهای  گلخانه ،Mattson  (2008)تحقیقدر منفی است. 
 افزایش راهکارهای به مربوط های بخش در را خود آموزشی
 گیاهان رشد مدیریت محیط ها، بیماری کنترل تولیدات، کیفیت
 بازاریابی و شیمیایی ةتغذی ةنحو آبیاری، مدیریت، ایگلخانه

 در  .Latimer et al (2002) ةمطالع . دردندکر عنوانمحصول 

، ویرجینیاایالت  دارانگلخانه آموزشی یها القهع و نیازها خصوص
 ،گیاهان ةتغذی مدیریت شامل به ترتیب هاآن آموزشی نیازهای

، هاگلخانه به اتوماسیون مربوط وظایف ساماندهی ةطریق
و  ای گلخانه گیاهان نگهداری یندافر به مربوط های فعالیت

 .بوددر گلخانه  آب صحیح مدیریت
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 فعال کشور در گلخانه هکتار هزارهشتاز  شیب اکنونهم
 ینتیز اهانیگ و گل به هکتار 2176 مجموع در که است

 حدودطور متوسط است و هر هکتار گلخانه به افتهیاختصاص 
دارد. تهران  ازین دیتول ةدور كی یبرا لیگازوئ تریل هزارصدیس

سطح کشت کل  زانیاست که م ییها از جمله استان
 نیاز ا که استهکتار  5/2374، 1389آن تا سال  یها گلخانه

 ینتیز اهانیکشت گل و گ ریهکتار را سطح ز 5/823 زانیم
 با .(Jehad-e Agricultural Ministry, 2010). شود یشامل م

 یطرف از و ینتیز اهانیگ و گل دیتول گاهیجا و نقش به توجه
از  -دارند گل دیتول رامونیپ دارانگلخانه که یمشکالت وجود
از  یبرخ یرفتار سنت ،یانرژ یها حامل ةنیهز شیافزا :جمله

 و نیگزیجا یها یانرژ وجود از آنان یآگاهنا دکنندگان،یتول
که بتوان در  یدر صورت -یقاتیتحق مراکز با هاآن نداشتنارتباط

 یها یو شناخت الزم از کاربرد انرژ یآگاه دارانگلخانه انیم
 توان یم ،دکر جادیآنان ا یآموزش ازین یبررس قیاز طر نیگزیجا
 کارشدنیب و گل عاتیضا شیافزا ،یاقتصاد مشکالت از یحد تا

اصلی  پرسش نیبنابرا کرد؛ یریجلوگ دارانگلخانه از یاریبس
 در دارانگلخانه آموزشی نیازهای ترینتحقیق این است که مهم

  ند؟ا کدام جایگزین ایه   استفاده از انرژی ةزمین

 یبا هدف کل قیتحق نیا شده،مطرح پرسشتوجه به  با
 اهانیگل و گ ةدهندپرورش داران گلخانه یآموزش یازسنجین
 یبراانجام گرفت.  نیگزیجا یها یدر مورد کاربرد انرژ ینتیز

 مد ریز یاختصاص اهداف شده،اشاره یبه هدف کل یابیدست
 :گرفتند قرار نظر

گل  ةدهند پرورشداران  های فردی گلخانه ویژگی شناخت .1
 ینتیز یاهانو گ

 اهانیگل و گ دیدر تول نیگزیجا یها ینقش کاربرد انرژ .2
 ینتیز

 یدانش فعل یتو اهم یسطح دانش فعل ارزیابی .3
 زینتی گیاهان و گل دهندگان پرورش

 گل و دکنندگانیتول یآموزش یازهاین یبندتیولوا .4
 نیگزیجانو یها یدر مورد کاربرد انرژ ینتیز اهانیگ

 

 ها روشو  مواد
 -توصیفی قیو روش تحق یپژوهش از نوع کاربرد نیا

 که استپرسشنامه  هادادهآوری  جمع ابزار .استهمبستگی 
 و یفرد یهایژگیبخش اول شامل و .دارد یبخش اصل سه

 ةرشت الت،یکار، سطح تحص ةسابق سن، بر مشتمل یاحرفه
 ،بخش دوم .شود یم درآمد زانیکشت و م ریسطح ز ،یلیتحص

در  تیاهم زانیبخش م دو در دارانگلخانه یآموزش یازهاین
 13حال حاضر ) در استفادة زانی( و مهیگو 13) نهیکاهش هز

 ودر بر دارد  را یازیامت پنج کرتیل فی( در قالب طهیگو
 گلخانه در یانرژ یهاحامل ةنیهز شاملبخش سوم 

 روایی یبررس منظور به. است( ارانهیقبل و بعد  یها نهیهز)
راهنما و  انادتاس اریاخت در قیتحق ابزار ،ییمحتوا و یظاهر

 یبرا .گرفت قرار تهران قاتیمشاور دانشگاه علوم و تحق
 قیاز طر یآزمون مقدمات زیپرسشنامه ن ییایسنجش پا

و توسط  یآمار ةپرسشنامه )که خارج از جامع 30 لیتکم
 بیو ضر شد اجراپر شده بود(  نیپاکدشت ورام دارانگلخانه

 83 هانهیهزدر کاهش  تیاهم زانیبخش م یکرونباخ آلفا برا
درصد  84 حاضر حال در استفادة زانیبخش م یبرا ودرصد 

در  یآموزش یازهایسنجش ن یارهایمع .شد محاسبه
 چیبور یآموزش یازهاین یابیپرسشنامه بر اساس مدل ارز

 یآموزش یازهاین نییتع و یبندرتبه یشکل گرفته است. برا
 MWDS: Mean Weighted) «تفاوت نمرات یوزن نیانگیم»

Discrepancy Score  ابتدا  ،منظور نیا به. شودیم( محاسبه
 که دندکر مشخص کرتیل فیط از استفاده با دارانگلخانه

 آنان برای حد چه تا سنجش مورد یآموزش موضوعات از كیهر

 قیتحق زمان در را خود مهارت زانیم سپس و دارد تیاهم
 دادن انجام زانیم ةنشان 1 عدد در هر دو مورد .دندکر مشخص

 یلیدر حد خ دادن انجام زانیم ةنشان 6 عدد و چیدر حد ه
 ازیامت 2 یآموزش موضوع هر برای ،بیترت نیا هب .است ادیز

 کاربرد ریتأث ای تیاهم زانیم اییگو یکی که دش محاسبه
مهارت  زانیم گریید و نهیهز کاهش در نیگزیجا یها یانرژ

  .است قیاستفاده از آن در زمان تحق
 از یآموزش موضوع 13 تیاولو چ،یبور فرمول از استفاده با

 به چیبور مدل فرمول .شد مرتب و مشخص دارانگلخانه دید

 :است ریز صورت
(1)  MWDS= WDS 

 آن در که

:MWDS تیاولو نمرة 
(I – C)* mI :WDS 

 :I دید از یآموزش موضوع 13 از كیهر تیاهم زانیم 
 دارانگلخانه
:C موضوع 13 از كیهر نةیزم در دارانگلخانه مهارت 
 یآموزش

:mI یآموزش موضوع 13 از كیهر تیاهم نیانگیم 
(Zarafshani et al., 2011) . 
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 ها آن تیاولو ةنمر که یآموزش یها موضوع مدل، نیا در
 .ندادارانگلخانه ازین نیشتریب به عنوان ،باشد 4 باالی

 جزء ،باشد 2 و 3 باالی هاآن تیاولو ةنمر که ییاه   موضوع
 یموضوعات. دارند تیتقو به ازین اما ستند،ین یآموزش ازهایین

 ةجامع. ندارند آموزش به ازین ،باشد 2 ریز هاآن تیاولو ةنمر که
 ةدهندپرورش دارانگلخانه تمامآماری تحقیق حاضر شامل 

حجم  نییتع یبرادر استان تهران بود.  ینتیز اهانیگل و گ
در پژوهش حاضر از فرمول کوکران  شده نمونه در گروه مطالعه

 . دشاستفاده 

(2) 
N(ts)

n
Nd (ts)




2

2 2
 

  
( / ) ( / )

n
( / ) ( / ) ( / )

 


2 2

2 2 2

499 1 96 0 31 117
499 0 05 1 96 0 31

 

N 499: حجم کامل جامعه  

n حجم نمونه : 
t :96/1 نانیاطم سطح 

:S پرسشنامه که در  30 وابستة ریمتغ  اریمع انحراف
 .  است 31/0به دست آمده است و برابر با  آزمونشیپ مرحلة
:d 05/0مجاز( که  ی)خطا قبول قابل یخطا محدودة 

 . محاسبه شد
 قیتحق نیا یبرا مناسب نمونةفرمول حجم  نیا براساس

 روش از یریگنمونه یبراو در ادامه  استنفر  117
 و تجزیه نظورم به. شد گرفته بهره ساده یتصادف یریگ نمونه

 استفاده SPSSwin18 افزار نرم از ژوهش پ های داده تحلیل
 شد. 

 

  نتایج
درصد از  كیبه  كینزد ،هشدیگردآور اطالعات براساس
 از سومكی حدوددرصد مرد بودند.  99زن و  دارانگلخانه
 2/14سال بودند و  63تا  51 یدر گروه سن دارانگلخانه
 جینتا .داشتند قرار سال 76 تا 64 یگروه سن دردرصد 

 9/27 سواد،یب اراند  گلخانه از درصد 9نشان داد  قیتحق
 پلم،یدرصد فوق د 8/1 پلم،یدرصد د 5/50 پلم،ید ریدرصد ز

 نیانگیمبودند.  سانسیدرصد فوق ل 8/1و  سانسیدرصد ل 9
 از تیحکا که بود سال 31/24 انیپاسخگو یدارگلخانه ةسابق
 یا گلخانه داتیکار گلخانه و تول ةنیزم در هامناسب آن ةتجرب

 نهیسال و کم 50 شده مطالعه انیپاسخگو ةسابق ةنیشیب. دارد
 3/6978 دارانکشت گلخانه ریسطح ز نیانگیسال بود. م 5

 ریز سطح از دارانگلخانه اکثر دهد یم نشان که بود مترمربع
 500 کشت ریز سطح نیکمتر. برخوردارند ییباال کشت

 3) مترمربع 30000 کشت ریز سطح نیشتریب و مترمربع
 یقبل از اجرا یمصرف لیگازوئ ةنیهز نیانگیم. بود( هکتار

 و الیر هزار 330/1 از شیب یاندک هاارانهی یطرح هدفمند
 نیشتریو ب الیهزار ر 825 یمصرف لیگازوئ ةنیهز نیکمتر

 لیگازوئ ةنیهز نیانگیبوده و م الیهزار ر 1750 نهیهز
هزار  25065 هاارانهی یطرح هدفمند یبعد از اجرا یمصرف

طرح  یاز اجرا قبل از شتریب مراتب به که استبوده  الیر
 یمصرف لیگازوئ نةیهز نی. کمترهاستارانهی یهدفمند
 95000 یمصرف لیگازوئ نةیهز نیشتریو ب الیهزار ر 1750

 اهیگ و گل نةیزم در ،قیتحق نیا در. است بوده الیر هزار
 5/9 ده،یبرشاخهگل  دارانگلخانهدرصد از  9/62 ،یدیتول

 7/20درصد درخت و درختچه،  7/1 ،یگلدان اهانیدرصد گ
و  دهیبرشاخهدرصد گل  7/1 ،یو گلدان دهیبرشاخهدرصد گل 
 دیتول یا همه نوع محصوالت گلخانه زیدرصد ن 4/3درختچه و 

 هزار 330/16 ماه در دارانگلخانهدرآمد  نیانگی. مکردند یم
 شده مطالعه دارانگلخانه یدرآمد باال گرنشان که بود الیر

 درآمد نیشتریب و الیهزار ر 5000 زیدرآمد ن نیاست. کمتر
 .بود الیر ونیلیم 90

 یها یکاربرد انرژ تیمنظور شناخت میزان اهم به
 مهارت میزان و هانهیهز کاهش یبرادر گلخانه  نیگزیجا

در  نهیگز 13از  قیتحق دادن انجام زمان در آن از استفاده
 ادیز یلیخ امتیاز به توجه با. قالب طیف لیکرت استفاده شد

کمترین و بیشترین امتیاز برای هر  ،(0) دانم ینم و( 7)
 ،رو این از. است 13×6=78 و 13×0= 0پاسخگو به ترتیب 

 ایگونهکدبندی شدند، به  دوبارهبا هم جمع و  ها گویه همة
 34-23(، چی)ه 22-11(، دانم ی)نم 10-0 امتیازهای که
( ادی)ز 70-59)متوسط(،  58-47)کم(،  46-35کم(،  یلی)خ
تحقیق  هاییافتهشدند.  بندیطبقه( ادیز یلی)خ 82-71و 

درصد(،  4/74) شده آن است که اکثریت افراد مطالعه انگریب
در گلخانه در  نیگزیجا یها یکاربرد انرژ تیاهم زانیم

 افراد اکثریت و دانند یم ادیز یلیخ حد در را هانهیکاهش هز
مهارت خود را در حد کم  زانیدرصد( م 2/73) شده مطالعه

 .دانند یم
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 ها نهیهز کاهش در گلخانه در نیگزیجا یها یانرژ کاربرد زانیم خصوص در آنان دگاهید حسب بر دارانگلخانه يفراوان عیتوز .1 جدول

 یتجمع درصد معتبر درصد ینسب درصد یفراوان یابیارز فیط 

 3/1 3/1 9/0 1 متوسط 

 6/25 4/24 2/16 19 زیاد 

 100 4/74 6/49 58 ادیز یلیخ *ها نهیهز کاهش ردریتأث میزان

 - - 3/33 39 پاسخ بدون 

 - 100 100 117 جمع 

 3/7 3/7 1/5 6 کم یلیخ 

 5/80 2/73 3/51 60 کم 
 100 5/19 7/13 16 متوسط **مهارت زانیم

 - - 9/29 35 پاسخ بدون 

 - 100 100 117 جمع 
 ادیز يلیخ: مد             ادیز يلیخ: انهیم *

 کم: مد                  کم: انهیم **

 

 مدل از داران،گلخانه یآموزش ازهایین نییتع یابر
مندرج در  چیمدل بور یها افتهی .شد استفاده چیبور یازسنجین

 4باالتر از  ،یآموزش ازین 13 تیاولو ةنمرنشان داد  2جدول 
اول  تیاولو .ندایآموزش تیاولو نیباالتر یدارا و است

 نوع انتخاب ،است« گلخانه در شده استفاده انرژی نوع انتخاب»
الزم  اریبس ییایجغراف تیو موقع منطقه ازین به توجه با یانرژ

 ةیسرما تارا داشته باشند  یآگاه نیداران ا گلخانه دیبا .است
 زین نهیزم نیدر ا نیبنابرا ؛اشتباه به هدر نرود لیدلبه  هاآن

 امکانات از استفاده»دوم شامل  تیاولو .استبه آموزش  ازین

با  .است «گلخانه در نیگزیجا هایانرژی کاربرد برای الزم
نو در گلخانه، استفاده از امکانات  یها یتوجه به نقش انرژ

 ازیدر گلخانه به عنوان ن نیگزیجا یها یکاربرد انرژ یالزم برا
داران قرار  گلخانه اریامکانات در اخت نیا دیکه با شد یتلق
. نندکاستفاده  نیگزیجا یها یتر از انرژ تا بتوانند راحت ردیبگ

 کارشناسان با ارتباط برقراری ةنحو» شامل سوم تیاولو
 ةنیزم در متخصص مروجان و محققان نو، های انرژی سازمان
 یبرقرار .است «گلخانه در نیگزیجا هایانرژی از استفاده

 ةنیبه یورارتباط با کارشناسان و مروجان موجب بهره
که  دشو یم نیگزیجا یها یانرژ از استفاده در داران گلخانه
ارتباط  یبرقرار یبرااقدامات الزم  نهیزم نیدر ا است یضرور

 از دیبازد ،یآموزش یهاکالس یبرگزار قیبا کارشناسان از طر
 از استفاده» چهارم تیاولو. ردیگ صورت...  و یقاتیتحق مراکز

 نو هایانرژی هایتیفعال ةنیزم در بودجه صیتخص و هیسرما

 و هیسرما از استفاده در دارانگلخانه اگر ،است «گلخانه در
مهارت  نو هایانرژی هایتیفعال نةیزم در بودجه صیتخص

 نیگزیجا یها یاز انرژ توانند یمداشته باشند بهتر  یکاف
 پنجم تیآنان هدر نخواهد رفت. اولو ةیاستفاده کنند و سرما

 های انرژی اندازیراه و نصب یبرا کارشناسان رییکارگبه»
 دارانگلخانه اکثر نکهیا به توجه با. است «گلخانه در نیگزیجا

 هایانرژی اندازیراه و نصب ةنیزم در یکاف دانش و ییتوانا

 از است بهتر نهیزم نیا درندارند،  گلخانه در نیگزیجا
 یهاتا به آنان آموزش شودمتخصص استفاده  یکارشناسان

نصب و  ةنیزم در یآموزش یهاکالس ای دهند ارائه راالزم 
 ششم تی. اولوشودبرگزار  دارانگلخانه یبرا یانداز راه
 جامع ای برنامه یابیارزو  اجرا ن،یتدو در مهارت و ییتوانا»

 از آن در که ای گلخانه در بلندمدت اهداف به دنیرس برای
 موجب یزیربرنامه. است «شد استفاده نیگزیجا هایانرژی

 شیپ منظم و شدهنییتع شیپ از اهداف با برنامه تا شود یم
 استالزم  نیبنابرا ؛دشون جادیا برنامه روند در یاختالل و رود
را  یابیاجرا و ارزش ن،یو مهارت در تدو ییتوانا دارانگلخانه در

 احداث یبرا مناسب مکان انتخاب» هفتم تیاولو. کرد جادیا
چون انتخاب محل  ست؛ا «گلخانه در شده استفاده انرژی

و  ستمهم ا اریبس نیگزیجا یها یاحداث انرژ یمناسب برا
 یراحتبه نو یها یانرژ به که ندشواحداث  ییهادر مکان دیبا

استفاده  یصصانتخاز م دیبا نیبنابرا ؛باشند داشته یدسترس
 ونوع مهارت را آموزش دهند  نیا دارانگلخانهبه  تا شود

. نندکانتخاب  ینوع انرژ احداث یبرامناسب  یمکان بتوانند
 و سود مناسب ةترازنام ةیته و یمال محاسبات» هشتم تیاولو

 دیبا .ستا «نیگزیجا هایانرژی حاوی گلخانه انیز
را داشته باشند تا  یانجام محاسبات مال ییتوانا داران گلخانه
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 خدمات و یاندازراه احداث، صرف دیبا نهیهز چقدر بدانند
 زین نهیزم نیا در است ازین نیبنابرا ؛شود فروش و دیتول

 رقبا با رقابت مهارت» نهم تی. اولودشوالزم ارائه  یها آموزش

 «باشد نامشخص بازار تیوضع که یطیشرا در تیموفق برای
 و استفاده یبرا ماهر کارکنان رییکارگبه» دهم تی. اولواست

 «گلخانه در نیگزیجا هایانرژی با مرتبط زاتیتجه از نگهداری
 اطالعات دارانگلخانه دیبا احداث، و یاندازعالوه بر راه .است
 با مرتبط زاتیتجه از استفاده و نگهداری ةنیزم در الزم

 نیا درداشته باشند که  گلخانه در را نیگزیجا های انرژی

 احساس دارانگلخانهبه  آموزش یبرابه مهارت  ازین نهیزم
 تیفعال بر نظارت و کنترل» ازدهمی تیاولو .شود یم

 دوازدهم تی. اولواست «نیگزیجا های انرژی دارای های گلخانه
 نیا به توجهو  است« گلخانه در نو های انرژی تیریمد نحوة»

 نهیبه استفادة» زدهمیس تیاولو ،تیدر نها .است یضرور امر

 نو های انرژی اندازی راه برای ازین مورد یکیزیف و یمال منابع از
استفاده  نهیبه یکیزیو ف یاز منابع مال دی. بااست «گلخانه در

 . دیبه عمل آ یریجلوگ هیسرما نهدررفت از تا شود

 
 بوریچ مدل از استفاده با داران گلخانه آموزشي نیازهای. 2 جدول

 نیانگیم 
 نیازهاي

 *MWDSآموزشی
 یآموزش يازهاین رتبه

 مهارت زانیم تیاهم زانیم

 1 56/12 98/2 33/5       گلخانه    در    شده         استفاده      انرژی    نوع       انتخاب 
 2 50/11 84/2 12/5       گلخانه   در  ن ی  گز ی  جا     های       انرژی       کاربرد     برای    الزم        امکانات   از        استفاده

          مروجاان   و         محققاان       ناو،       هاای        انرژی       سازمان           کارشناسان   با       ارتباط        برقراری      نحوة
       گلخانه   در  ن ی  گز ی  جا     های       انرژی   از        استفاده   نة ی  زم   در      متخصص

12/5 95/2 34/11 3 

   در     ناو       هاای        انارژی       هاای    ت ی    فعال   نة ی  زم   در       بودجه  ص ی   تخص  و  ه ی    سرما   از        استفاده

       گلخانه
99/4 77/2 14/11 4 

 5 84/10 95/2 06/5       گلخانه   در  ن ی  گز ی  جا    های       انرژی        اندازی     راه  و    نصب  ی   برا          کارشناسان   ری ی    کارگ    به 
   ای        برنامه   ی  اب ی   ارز  و      اجرا   ن، ی   تدو   در      مهارت  و   یی     توانا 

      هاای        انارژی    از   آن   در     کاه    ای          گلخاناه    در         بلندمدت      اهداف   به   دن ی  رس     برای     جامع

   شد        استفاده   ن ی  گز ی  جا

15/5 08/3 75/10 6 

           مهاارت در          گلخانه   در    شده         استفاده      انرژی    نوع       احداث  ی   برا      مناسب     مکان       انتخاب
         ترازنامه   ة ی  ته  و    ی           محاسبات مال

11/5 09/3 36/10 7 

 8 09/10 11/3 07/5    ن ی  گز ی  جا     های       انرژی     حاوی       گلخانه   ان ی ز  و    سود      مناسب
 9 61/9 84/2 83/4                  بازار نامشخص باشد   ت ی      که وضع   ی ط ی      در شرا   ت ی                             مهارت رقابت با رقبا برای موفق 
     باا         مارتبط     زات   یا    تجه   از          نگهاداری    و          اساتفاده   ی     بارا        مااهر           کارکناان    ری ی    کارگ    به 

       گلخانه   در  ن ی  گز ی  جا     های       انرژی
94/4 09/3 15/9 10 

 11 10/8 13/3 77/4  ن ی  گز ی  جا    های       انرژی      دارای    های      گلخانه  ت ی    فعال   بر      نظارت  و      کنترل
 12 92/7 16/3 83/4         گلخانه    در   نو    های       انرژی  ت ی ر ی  مد     نحوة   در  ی  فن      مهارت
 13 16/7 94/2 55/4                 های نو در گلخانه     انرژی       اندازی    راه     برای     از ی      مورد ن   ی ک ی ز ی   و ف   ی            از منابع مال    نه ی  به   ة      استفاد

 ادیز يلیخ: 6        ادیز: 5        متوسط: 4       کم: 3    کم    يلیخ:2        چیه: 1     دانم   ينم: 0: يابیارز فیط

 نمرات تفاوت يوزن نیانگیم *
 

 ینیبشیپمالک و  یرهایمتغ نیرابطه ب نییمنظور تع به
 ای كی ریتأث مطالعة یو برا رمنیاسپ یهمبستگ بیاز ضر

 ونیوابسته از روش رگرس ریمستقل بر متغ ریچند متغ
 .شداستفاده  گامبهگامچندگانه به روش 

 ازینو سابقه با  التیتحص زانیم یمتغیرهانشان داد  جینتا

 سطح در داریمعنیو  یمنف رابطة دارانگلخانه یآموزش
کشت گلخانه و  ریسطح ز یرهایمتغ ن،ی. همچنداشتند 01/0
 رابطة دارانگلخانه یآموزش ازینبا  یانرژ یهاحامل نةیهز

 .دارند 01/0 سطح در داریمعنیو  مثبت



 409رجایي و همکاران: نیازسنجي آموزشي گلخانه داران گل و گیاهان زینتي...       

  

 دارانگلخانه يآموزش یازهایو ن قیتحق یرهایبین متغ يهمبستگ. 3 جدول

 r p  ردیف

 001/0 -201/0** التیتحص زانیم 1

 634/0 -050/0 سن 2

 004/0 -258/0** یدارگلخانه سابقة 3

 000/0 365/0** گلخانه کشت ریز سطح 4

 007/0 277/0** یانرژ یهاحامل نةیهز 5

 01/0در سطح  یداريمعن**          05/0در سطح  یداريمعن*     

 

 و بحث  یریگ جهینت
گل و  دارانگلخانه یآموزش یازسنجین پژوهش نیا یکل هدف

 استفاده با نیگزیجا یها یانرژ کاربرد نةیزمدر  ینتیز اهانیگ
 یآموزش ازهایین بندی تیاولو .بود چیبور یازسنجین مدل از

 13 داد نشان چیبور مدل از استفاده با آنان دید از داران گلخانه

 .نداتیاولو نیباالتر دارای همگی شدهمطرح یآموزش ازین
 امکانات از استفاده گلخانه، در شده استفاده انرژی نوع انتخاب

 نحوة وگلخانه  در نیگزیجا های انرژی کاربرد برای الزم
 و محققان نو، هایانرژی سازمان کارشناسان با ارتباط برقراری
 در نیگزیجا هایانرژی از استفاده ةنیزم در متخصص مروجان
 .بودند سوم تا اول نیاز ترتیب بهگلخانه 

 زانیم نیآن است که ب انگریب قیتحق یها داده -
و  یمنف ةرابط دارانگلخانه یآموزش ازیو ن التیتحص
 دارانگلخانه التیتحص زانیم هرچه. دارد وجود یدار یمعن

 یها یتکنولوژ ةنیآنان در زم یچون دانش و آگاه ،باشد کمتر
. در برعکسو  شود یم شتریب شانیآموزش ازین است،کم  نینو

 Tabaraee  (2006)، Pezeshki Rad قاتیتحق جیکه نتا یحال

و  یمنف رابطة نهیزم نیا در دهد یم نشان (2008) 
  Panahi  قاتیتحق جیکه نتا یوجود دارد. در حال یدار یمعن

 وجود یداریمعن رابطة نهیزم نیا در دهد یم نشان (2010)
 .ندارد
 ازیسن و ن نیآن است که ب انگریب قیتحق یها داده -
 هگرفت انجام قاتیتحق. ندارد وجود رابطه دارانگلخانه یآموزش
 & Sabori & Minaee ،(2007) Musavi (2009) توسط

Chizari  جیکه نتا یاست. در حال دهکر دیتأی را باال ةیافت 
 Tabaraee ،(2010) Panahi ،Pezeshki Rad (2006)قاتیتحق

 وجود یداریمعن رابطة نهیزم نیا در دهد ینشان م ،(2008)
 .دارد

 سابقة نیآن است که ب انگریب قیتحق یها داده -
و  یمنف رابطة دارانگلخانه یآموزش ازین و یدار گلخانه

 ییباال سابقةکه از  یدارانگلخانه نیبنابرا ؛دارد وجود یدار یمعن
در  زین یشتریب تجربة ،ندبرخوردار یا گلخانه کشت نةیزمدر 
 یهاتیمز توانند یم بهتر و دارند یا گلخانه کشت نةیزم

 .کنند استفاده آن از و درک را نیگزیجا یها یانرژ از استفاده
 اما ،برعکسو  شود یآنان کمتر م یآموزش ازین ،جهیدر نت

 دارند.  یشتریب یآموزش ازین ،تر هسابقکم دارانگلخانه
  Tabaraee (2006)،  Musavi & Chizari قاتیتحق
 جینتا که یحال در. است دهکر دیتأی را باال ةیافت (2007)

 نیا در دهد یم نشان Pezeshki Rad   (2008)قاتیتحق
 .دارد وجود یداریمعن رابطة نهیزم

 ریسطح ز نیآن است که ب انگریب قیتحق یها داده -
 یداریمثبت و معن ةرابط دارانگلخانه یآموزش ازیکشت و ن

 یآموزش ازین باشد شتریب کشت ریز سطح هرچه. دارد وجود
 یدانش و آگاه دیبا دارانگلخانه رایز ،شود یم شتریب زین
امر  نیگلخانه داشته باشند که ا تیریمد ةنیدر زم یشتریب

 قاتیتحق. است دارانگلخانه به الزم یهاآموزش ةمستلزم ارائ
 Sabori, & Minaee ، Haidari et (2009)توسط هگرفت انجام

al. (2010)  جینتا که ی. در حالاست دهکر دیتأی راباال  یافتة 
 نیا در دهد یم نشان Musavi & Chizari  (2007) قاتیتحق
 .ندارد وجود یداریمعن رابطة نهیزم

 نةیهز نیآن است که ب انگریب قیتحق یها داده -
و  مثبت رابطة دارانگلخانه یآموزش ازیو ن یانرژ یها حامل

 نةیهز هرچه دهد ینشان م هاافتهی. دارد وجود یداریمعن
استفادة  نحوة دیبا دارانگلخانهشود،  شتریب یانرژ یهاحامل

تا بتوانند در مصرف  اموزندیرا ب یانرژ یهاحامل از نهیبه
 یهاحامل نةیهزهرچه  ،جهینت در. کنند ییجوصرفهسوخت 

 .بالعکس و شود یم شتریب یآموزش ازین شود، شتریب یانرژ
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 و جیترو کارشناسان نیب شتریب ارتباط جادیا قیطر از -
 یآموزش ازهایین حیصح درک امکان توان یم داران گلخانه
 .آورد فراهم را کارشناسان توسط دارانگلخانه
 انتخاب مقولةدر  یآموزش یها ازین نکهیتوجه به ا با -

 چیبور یازسنجیگلخانه، در مدل ن در شده استفاده انرژی نوع
 ازیبا توجه به ن یانتخاب نوع انرژ ،رداد ییباال یآموزش تیاولو

 دیباو  استالزم  اریبس ییایجغراف تیمنطقه و موقع
 به هاآن ةیسرما تارا داشته باشند  یآگاه نیا داران گلخانه
 یها دوره دیبا نهیزم نیدر ا نیبنابرا ؛نرود هدر به اشتباه
 دارانگلخانه یبرا نو یها یکاربرد انرژ ةنیدر زم یآموزش

 .ابدی شیافزا آنان یآگاه و دانش تا دشو لیتشک

 روزنامه و ...( یزیون،تلو یو،)راد جمعی های رسانه در  -
 دشو یهته یگزینجا های یاستفاده از انرژ ةزمین در هاییبرنامه

 .ندک یجادا داراندر گلخانه یعموم یتا آگاه

 و محققاننو و  های یکارشناسان سازمان انرژ از  -
 تا شوددعوت  جدید های ایده کسب برای مروجان
 یشترارتباط ب یجادا .نندکرا با دانش روز آشنا  داران گلخانه

 یحصح درک امکان تواند یم داران گلخانه و محققان ینب

توسط کارشناسان را فراهم  داران گلخانه یآموزش نیازهای
 آورد. 

مناسب  یها به روش یآموزش یها دوره ریزان برنامه -
 اساس این بر را خود های برنامه و دهند یتاهم یآموزش

متنوع  یآموزش هایروش از استفاده زیرا ،کنند ریزی پی
نو را  های یاستفاده از انرژ داران گلخانه شود می موجب
با  داران گلخانه یشترب ییبه آشنا ،همچنین. بپذیرند تر راحت

 داران گلخانهو تعاون  یهمکار و شود یم منجرنو  های یانرژ
شده و به مشارکت آنان در  یشترنو ب های یدر استفاده از انرژ

اگر  ،نتیجه در. شود می منجرها  و دوره یکالس یها بحث
 برطرف باشند داشته ابهاماتی زمینه این در داران گلخانه
 .شد خواهد
 یآموزش یازهاین و دارانگلخانه سن نیب که آنجا از -

 شود یم شنهادیپ ،ندارد وجود یدار یمعن رابطة آنان

 ،یسن ردة هر در ،دارانگلخانه یتمام یبرا یآموزش یها کالس
 از استفاده با توان یم نیهمچن و شود گرفته نظر در کسانی

 پربارتر زین یعلم نظر از را هاکالس نیا کارشناسان و انادتاس

 .کرد
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