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نیازسنجي آموزشي گلخانهداران گل و گیاهان زینتي استان تهران با استفاده از مدل بوریچ
(مطالعة موردی :کاربرد انرژیهای جایگزین)
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی گلخانهداران پرورشدهندة گل و گیاهان زینتی در مورد کاربرد
انرژیهای جایگزین انجام گرفت .پژوهش از نوع کاربردی به روش توصیفی -همبستگی است .جامعة
آماری آن  499نفر از گلخانهداران گل و گیاهان زینتی استان تهران هستند که براساس فرمول کوکران 117
نفر از آنها به عنوان نمونه به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری استفادهشده
در این تحقیق ،پرسشنامهای مبتنی بر مدل بوریچ بود .تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوریشده از نرمافزار
 SPSSWin18انجام گرفت .نتایج نشان داد که گلخانهداران مزبور برای کاربرد انرژیهای جایگزین نیاز
آموزشی دارند و گویههای انتخاب نوع انرژی استفادهشده در گلخانه ،استفاده از امکانات الزم برای کاربرد
انرژیهای جایگزین در گلخانه ،نحوة برقراری ارتباط با کارشناسان سازمان انرژیهای نو در زمینة استفاده
از انرژیهای جایگزین در گلخانه به ترتیب به عنوان نیازهای رتبة یك تا سه معرفی شدند .نتایج تحلیل
همبستگی نیز بیانگر آن بود که متغیرهای میزان تحصیالت و سابقه با نیاز آموزشی گلخانهداران رابطة منفی
و معنیداری در سطح  0/01دارند ،متغیرهای سطح زیر کشت گلخانه و هزینة حاملهای انرژی با نیاز
آموزشی گلخانهداران رابطة مثبت و معنیداری در سطح  0/01دارند و متغیر سن با نیاز آموزشی
گلخانهداران همبستگی معنیداری نداشت.
واژههای کلیدی :انرژیهای جایگزین ،گیاهان زینتی ،مدل بوریچ ،نیازسنجی آموزشی.
مقدمه
ایران موطن اصلی بسیاری از گیاهان است که امروزه به
عنوان گیاهان زینتی در گوشه و کنار دنیا کشت میشوند.
یکی از روشهای مفید و کارآمدی که میتواند تولید گل را
افزایش دهد ،کشت گلخانهای است که در سالهای اخیر رشد
شایان توجهی داشته است .به دلیل ماهیت تولید گل در
خارج از فصل ،مصرف انرژی در این صنعت باالست )Shabani
* نویسندة مسئول:

 .(et al., 2009مهمترین منبعهای تولید انرژی موتورها و
ماشینهای حرارتی ،سوختهای فسیلیاند )& Zenoozi
 .(Ghobadian, 2007با توجه به حذف تدریجی یارانة
حاملهای انرژی از جمله گازوئیل و گاز و مصرف نادرست
سوخت در گلخانهها از یك سو و مشکالت پرشمار دیگر
تأمین آنها از سوی دیگر ،هزینة تولید افزایش شدیدی یافته
است ()idem.؛ بنابراین بهکارگیری فناوریهای نوین برای
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استفاده از انرژیهای جایگزین ،به عنوان یك منبع مفید،
سالم و بیخطر برای گرمکردن گلخانهها ،گامی مهم در
صرفهجویی سوختهای فسیلی کشور و حفظ ذخایر آنها
برای آیندگان و جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست
خواهد بود ) .(Fakharzade & Nabifar, 2008
انرژیهای تجدیدپذیر که امروزه از آن به عنوان
انرژیهای جایگزین یاد میکنند ،به معنای هر نوع انرژی
است که منبع آن از سوختهای غیرفسیلی مانند :نور
خورشید ،جزر و مد دریا ،زمین گرمایی ،باد و زیستتوده
تأمین شده باشد و دارای ساختار انرژی متفاوتی نسبت به
فناوریهای تولید انرژی متعارف باشند .در فرایند توسعه ،این
انرژیها هزینههای سرمایهگذاری اولیة باال و هزینة تعمیر و
نگهداری پائینی دارند )Power Distribution Company,
 .(2011بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر موجب افزایش
دسترسی به منبعهای پایدار انرژی و مطمئن برای مناطق
روستایی و کشاورزی و محصولهای گلخانهای ،بهویژه پرورش
گل و گیاهان زینتی میشود .یکی از راهکارهایی که میتواند
موجب استفادة هرچه بیشتر از این نوع انرژیها شود ،بررسی
نیازسنجی آموزشی گلخانهداران است )Rezaian Yazdi,
.)2011
نیازسنجی ،فرایند مشخصکردن آن چیزی است که باید
آموخته شود؛ یعنی تعیین جهتگیری کلی برنامه و تشخیص
کمبود و نارسایی در دانش و مهارتهاست )Zarafshani et
 .(al., 2011نیازسنجی همچنین میتواند برای کمك به بهبود
شایستگیها و عملکرد گروههای شغلی ،موضوعهای بهرهوری
و حل مسئله ،نیاز به آمادگی و پاسخگویی به تغییرهای آینده
در سازمان یا وظایف شغلی به کار برده شود )& Ommani
 .)Chizari, 2005از این رو ،گام نخست در فرایند برنامهریزی،
شناسایی هدفها یا نقطههای مطلوب است .هدفها بهطور
همگانی ریشه در نیازها دارند )(Simpson et al., 2002؛
بنابراین نیازسنجی دقیق آموزشی میتواند بنیان اصلی برای
طرحریزی و اجرای یك برنامة آموزشی باشد )Zarafshani et
.(al., 2011
در چهار دهة گذشته ،مدلهای گوناگونی برای ارزیابی
نیازهای آموزشی به وجود آمده که هرکدام از آنها دارای
هدفهای ویژهای هستند .بیشك جامعترین مدل ،مدل
ارزیابی نیازهای آموزشی بوریچ است (.)Conklin et al., 2003
مدل بوریچ بر پایة اختالف نمره بین میزان اهمیت موضوع
آموزشی و مهارت فرد در آن زمینه بنا نهاده شده است

) .)Borich, 1980برتری مدل نیازسنجی بوریچ در این است
که در این مدل مخاطبان ،عالوه بر تعیین اهمیت موضوعهای
آموزشی ،میزان مهارت خود را نیز مشخص میکنند .به این
ترتیب ،افراد فاصلة بین آنچه میتوانند انجام دهند و آنچه باید
انجام دهند ،تخمین میزنند ( .)idem.در مدل بوریچ ،بر
اساس تعریف نیاز ،فاصلة بین وضعیت موجود و وضعیت
مطلوب ،با تفاوت نمرة اهمیت و مهارت به دست میآید و به
این ترتیب نیازهای پاسخگویان مشخص میشود )Pezeshki
.(Rad, 2008
با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهشهای متعددی در داخل و
خارج از کشور در زمینة نیازسنجی آموزشی صورت پذیرفته
است که در این بخش با توجه به هدف تحقیق و محدودة
موضوعی پژوهش ،به مرور نتایج برخی از مهمترین آنها پرداخته
شد (2011) Zarafshani et al. .در تحقیقی بر مبنای مدل بوریچ
دریافتند اکثر نیازهای آموزشی از دیدگاه زنان و کارشناسان با
یکدیگر تطابق دارد و توجه به دیدگاه زنان روستایی و
کارشناسان ترویج امری ضروری است تا برنامههای ترویجی
اثربخشتر و کارآمدتر باشند .نتایج مطالعة )(2010 Panahi
نشان داد بین میزان سیب تولیدشده و تمایل به بازدید از
مکانهای کشت مالینگ و نیاز آموزشی ،رابطة منفی و معنیدار و
بین میزان ارتباطات و نیاز آموزشی ،رابطة مثبت و معنیداری
وجود داشت (2007) Khairi .در تحقیق خود مشخص کرد که
دانش باغداران شرکتکننده در کالسهای آموزشی -ترویجی از
افرادی که شرکت نکردهاند ،بیشتر بوده است(2006) Tabaraee .
در تحقیق خود دریافت که بیشتر کشاورزان گندمکار نیازمند
آموزشهایی مبتنی بر هدف و اصلهای کشاورزی پایدار در
حوزههای مختلفاند .همچنین ،نتایج مطالعه نشان داد که رابطة
بین سن پاسخگویان با نیازهای آموزشی آنها مثبت بود ،اما
رابطة سابقة کار و میزان تحصیالت با نیازهای آموزشی آنها
منفی است .در تحقیق  ،(2008) Mattsonگلخانهداران نیازهای
آموزشی خود را در بخشهای مربوط به راهکارهای افزایش
کیفیت تولیدات ،کنترل بیماریها ،مدیریت محیط رشد گیاهان
گلخانهای ،مدیریت آبیاری ،نحوة تغذیة شیمیایی و بازاریابی
محصول عنوان کردند .در مطالعة  (2002) Latimer et al.در
خصوص نیازها و عالقههای آموزشی گلخانهداران ایالت ویرجینیا،
نیازهای آموزشی آنها به ترتیب شامل مدیریت تغذیة گیاهان،
طریقة ساماندهی وظایف مربوط به اتوماسیون گلخانهها،
فعالیتهای مربوط به فرایند نگهداری گیاهان گلخانهای و
مدیریت صحیح آب در گلخانه بود.

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

هماکنون بیش از هشتهزار هکتار گلخانه در کشور فعال
است که در مجموع  2176هکتار به گل و گیاهان زینتی
اختصاص یافته است و هر هکتار گلخانه بهطور متوسط حدود
سیصدهزار لیتر گازوئیل برای یك دورة تولید نیاز دارد .تهران
از جمله استانهایی است که میزان سطح کشت کل
گلخانههای آن تا سال  2374/5 ،1389هکتار است که از این
میزان  823/5هکتار را سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی
شامل میشود  .(Jehad-e Agricultural Ministry, 2010).با
توجه به نقش و جایگاه تولید گل و گیاهان زینتی و از طرفی
وجود مشکالتی که گلخانهداران پیرامون تولید گل دارند -از
جمله :افزایش هزینة حاملهای انرژی ،رفتار سنتی برخی از
تولیدکنندگان ،ناآگاهی آنان از وجود انرژیهای جایگزین و
ارتباطنداشتن آنها با مراکز تحقیقاتی -در صورتی که بتوان در
میان گلخانهداران آگاهی و شناخت الزم از کاربرد انرژیهای
جایگزین از طریق بررسی نیاز آموزشی آنان ایجاد کرد ،میتوان
تا حدی از مشکالت اقتصادی ،افزایش ضایعات گل و بیکارشدن
بسیاری از گلخانهداران جلوگیری کرد؛ بنابراین پرسش اصلی
تحقیق این است که مهمترین نیازهای آموزشی گلخانهداران در
زمینة استفاده از انرژیهای جایگزین کداماند؟
با توجه به پرسش مطرحشده ،این تحقیق با هدف کلی
نیازسنجی آموزشی گلخانهداران پرورشدهندة گل و گیاهان
زینتی در مورد کاربرد انرژیهای جایگزین انجام گرفت .برای
دستیابی به هدف کلی اشارهشده ،اهداف اختصاصی زیر مد
نظر قرار گرفتند:
 .1شناخت ویژگیهای فردی گلخانهداران پرورشدهندة گل
و گیاهان زینتی
 .2نقش کاربرد انرژیهای جایگزین در تولید گل و گیاهان
زینتی
 .3ارزیابی سطح دانش فعلی و اهمیت دانش فعلی
پرورشدهندگان گل و گیاهان زینتی
 .4اولویتبندی نیازهای آموزشی تولیدکنندگان گل و
گیاهان زینتی در مورد کاربرد انرژیهای نوجایگزین
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نیازهای آموزشی گلخانهداران در دو بخش میزان اهمیت در
کاهش هزینه ( 13گویه) و میزان استفادة در حال حاضر (13
گویه) در قالب طیف لیکرت پنج امتیازی را در بر دارد و
بخش سوم شامل هزینة حاملهای انرژی در گلخانه
(هزینههای قبل و بعد یارانه) است .به منظور بررسی روایی
ظاهری و محتوایی ،ابزار تحقیق در اختیار استادان راهنما و
مشاور دانشگاه علوم و تحقیقات تهران قرار گرفت .برای
سنجش پایایی پرسشنامه نیز آزمون مقدماتی از طریق
تکمیل  30پرسشنامه (که خارج از جامعة آماری و توسط
گلخانهداران پاکدشت ورامین پر شده بود) اجرا شد و ضریب
کرونباخ آلفا برای بخش میزان اهمیت در کاهش هزینهها 83
درصد و برای بخش میزان استفادة در حال حاضر  84درصد
محاسبه شد .معیارهای سنجش نیازهای آموزشی در
پرسشنامه بر اساس مدل ارزیابی نیازهای آموزشی بوریچ
شکل گرفته است .برای رتبهبندی و تعیین نیازهای آموزشی
«میانگین وزنی نمرات تفاوت» ( MWDS: Mean Weighted
 )Discrepancy Scoreمحاسبه میشود .به این منظور ،ابتدا
گلخانهداران با استفاده از طیف لیکرت مشخص کردند که
هریك از موضوعات آموزشی مورد سنجش تا چه حد برای آنان
اهمیت دارد و سپس میزان مهارت خود را در زمان تحقیق
مشخص کردند .در هر دو مورد عدد  1نشانة میزان انجامدادن
در حد هیچ و عدد  6نشانة میزان انجامدادن در حد خیلی
زیاد است .به این ترتیب ،برای هر موضوع آموزشی  2امتیاز
محاسبه شد که یکی گویای میزان اهمیت یا تأثیر کاربرد
انرژیهای جایگزین در کاهش هزینه و دیگری میزان مهارت
استفاده از آن در زمان تحقیق است.
با استفاده از فرمول بوریچ ،اولویت  13موضوع آموزشی از
دید گلخانهداران مشخص و مرتب شد .فرمول مدل بوریچ به
صورت زیر است:
MWDS= WDS
()1
که در آن
 :MWDSنمرة اولویت
(I – C)* mI :WDS

مواد و روشها
این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی-
همبستگی است .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه است که
سه بخش اصلی دارد .بخش اول شامل ویژگیهای فردی و
حرفهای مشتمل بر سن ،سابقة کار ،سطح تحصیالت ،رشتة
تحصیلی ،سطح زیر کشت و میزان درآمد میشود .بخش دوم،

 :Iمیزان اهمیت هریك از  13موضوع آموزشی از دید
گلخانهداران
 :Cمهارت گلخانهداران در زمینة هریك از  13موضوع
آموزشی
 :mIمیانگین اهمیت هریك از  13موضوع آموزشی
).(Zarafshani et al., 2011
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در این مدل ،موضوعهای آموزشی که نمرة اولویت آنها
باالی  4باشد ،به عنوان بیشترین نیاز گلخانهداراناند.
موضوعهایی که نمرة اولویت آنها باالی  3و  2باشد ،جزء
نیازهای آموزشی نیستند ،اما نیاز به تقویت دارند .موضوعاتی
که نمرة اولویت آنها زیر  2باشد ،نیاز به آموزش ندارند .جامعة
آماری تحقیق حاضر شامل تمام گلخانهداران پرورشدهندة
گل و گیاهان زینتی در استان تهران بود .برای تعیین حجم
نمونه در گروه مطالعهشده در پژوهش حاضر از فرمول کوکران
استفاده شد.
()2

N(ts)2
n
Nd2  (ts)2
499(1 / 96)2 (0 / 31)2
 117
499(0 / 05)2  (1 / 96)2 (0 / 31)2

n

 :Nحجم کامل جامعه 499
 :nحجم نمونه
 :tسطح اطمینان 1/96
 :Sانحراف معیار متغیر وابستة  30پرسشنامه که در
مرحلة پیشآزمون به دست آمده است و برابر با  0/31است.
 :dمحدودة خطای قابل قبول (خطای مجاز) که 0/05
محاسبه شد.
براساس این فرمول حجم نمونة مناسب برای این تحقیق
 117نفر است و در ادامه برای نمونهگیری از روش
نمونهگیری تصادفی ساده بهره گرفته شد .به منظور تجزیه و
تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار  SPSSwin18استفاده
شد.
نتایج
براساس اطالعات گردآوریشده ،نزدیك به یك درصد از
گلخانهداران زن و  99درصد مرد بودند .حدود یكسوم از
گلخانهداران در گروه سنی  51تا  63سال بودند و 14/2
درصد در گروه سنی  64تا  76سال قرار داشتند .نتایج
تحقیق نشان داد  9درصد از گلخانهداران بیسواد27/9 ،
درصد زیر دیپلم 50/5 ،درصد دیپلم 1/8 ،درصد فوق دیپلم،
 9درصد لیسانس و  1/8درصد فوق لیسانس بودند .میانگین
سابقة گلخانهداری پاسخگویان  24/31سال بود که حکایت از
تجربة مناسب آنها در زمینة کار گلخانه و تولیدات گلخانهای

دارد .بیشینة سابقة پاسخگویان مطالعهشده  50سال و کمینه
 5سال بود .میانگین سطح زیر کشت گلخانهداران 6978/3
مترمربع بود که نشان میدهد اکثر گلخانهداران از سطح زیر
کشت باالیی برخوردارند .کمترین سطح زیر کشت 500
مترمربع و بیشترین سطح زیر کشت  30000مترمربع (3
هکتار) بود .میانگین هزینة گازوئیل مصرفی قبل از اجرای
طرح هدفمندی یارانهها اندکی بیش از  1/330هزار ریال و
کمترین هزینة گازوئیل مصرفی  825هزار ریال و بیشترین
هزینه  1750هزار ریال بوده و میانگین هزینة گازوئیل
مصرفی بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهها  25065هزار
ریال بوده است که به مراتب بیشتر از قبل از اجرای طرح
هدفمندی یارانههاست .کمترین هزینة گازوئیل مصرفی
 1750هزار ریال و بیشترین هزینة گازوئیل مصرفی 95000
هزار ریال بوده است .در این تحقیق ،در زمینة گل و گیاه
تولیدی 62/9 ،درصد از گلخانهداران گل شاخهبریده9/5 ،
درصد گیاهان گلدانی 1/7 ،درصد درخت و درختچه20/7 ،
درصد گل شاخهبریده و گلدانی 1/7 ،درصد گل شاخهبریده و
درختچه و  3/4درصد نیز همه نوع محصوالت گلخانهای تولید
میکردند .میانگین درآمد گلخانهداران در ماه  16/330هزار
ریال بود که نشانگر درآمد باالی گلخانهداران مطالعهشده
است .کمترین درآمد نیز  5000هزار ریال و بیشترین درآمد
 90میلیون ریال بود.
به منظور شناخت میزان اهمیت کاربرد انرژیهای
جایگزین در گلخانه برای کاهش هزینهها و میزان مهارت
استفاده از آن در زمان انجامدادن تحقیق از  13گزینه در
قالب طیف لیکرت استفاده شد .با توجه به امتیاز خیلی زیاد
( )7و نمیدانم ( ،)0کمترین و بیشترین امتیاز برای هر
پاسخگو به ترتیب  13×0 =0و  13×6=78است .از این رو،
همة گویهها با هم جمع و دوباره کدبندی شدند ،به گونهای
که امتیازهای ( 10-0نمیدانم)( 22-11 ،هیچ)34-23 ،
(خیلی کم)( 46-35 ،کم)( 58-47 ،متوسط)( 70-59 ،زیاد)
و ( 82-71خیلی زیاد) طبقهبندی شدند .یافتههای تحقیق
بیانگر آن است که اکثریت افراد مطالعهشده ( 74/4درصد)،
میزان اهمیت کاربرد انرژیهای جایگزین در گلخانه در
کاهش هزینهها را در حد خیلی زیاد میدانند و اکثریت افراد
مطالعهشده ( 73/2درصد) میزان مهارت خود را در حد کم
میدانند.
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جدول  .1توزیع فراواني گلخانهداران بر حسب دیدگاه آنان در خصوص میزان کاربرد انرژیهای جایگزین در گلخانه در کاهش هزینهها

*

میزان تأثیردر کاهش هزینهها

**

میزان مهارت

* میانه :خیلي زیاد
** میانه :کم

طیف ارزیابی

فراوانی

درصد نسبی

درصد معتبر

درصد تجمعی

متوسط
زیاد
خیلی زیاد
بدون پاسخ
جمع
خیلی کم
کم
متوسط
بدون پاسخ
جمع

1
19
58
39
117
6
60
16
35
117

0/9
16/2
49/6
33/3
100
5/1
51/3
13/7
29/9
100

1/3
24/4
74/4
100
7/3
73/2
19/5
100

1/3
25/6
100
7/3
80/5
100
-

مد :خیلي زیاد
مد :کم

برای تعیین نیازهای آموزشی گلخانهداران ،از مدل
نیازسنجی بوریچ استفاده شد .یافتههای مدل بوریچ مندرج در
جدول  2نشان داد نمرة اولویت  13نیاز آموزشی ،باالتر از 4
است و دارای باالترین اولویت آموزشیاند .اولویت اول
«انتخاب نوع انرژی استفادهشده در گلخانه» است ،انتخاب نوع
انرژی با توجه به نیاز منطقه و موقعیت جغرافیایی بسیار الزم
است .باید گلخانهداران این آگاهی را داشته باشند تا سرمایة
آنها به دلیل اشتباه به هدر نرود؛ بنابراین در این زمینه نیز
نیاز به آموزش است .اولویت دوم شامل «استفاده از امکانات
الزم برای کاربرد انرژیهای جایگزین در گلخانه» است .با
توجه به نقش انرژیهای نو در گلخانه ،استفاده از امکانات
الزم برای کاربرد انرژیهای جایگزین در گلخانه به عنوان نیاز
تلقی شد که باید این امکانات در اختیار گلخانهداران قرار
بگیرد تا بتوانند راحتتر از انرژیهای جایگزین استفاده کنند.
اولویت سوم شامل «نحوة برقراری ارتباط با کارشناسان
سازمان انرژیهای نو ،محققان و مروجان متخصص در زمینة
استفاده از انرژیهای جایگزین در گلخانه» است .برقراری
ارتباط با کارشناسان و مروجان موجب بهرهوری بهینة
گلخانهداران در استفاده از انرژیهای جایگزین میشود که
ضروری است در این زمینه اقدامات الزم برای برقراری ارتباط
با کارشناسان از طریق برگزاری کالسهای آموزشی ،بازدید از
مراکز تحقیقاتی و  ...صورت گیرد .اولویت چهارم «استفاده از
سرمایه و تخصیص بودجه در زمینة فعالیتهای انرژیهای نو
در گلخانه» است ،اگر گلخانهداران در استفاده از سرمایه و
تخصیص بودجه در زمینة فعالیتهای انرژیهای نو مهارت

کافی داشته باشند بهتر میتوانند از انرژیهای جایگزین
استفاده کنند و سرمایة آنان هدر نخواهد رفت .اولویت پنجم
«بهکارگیری کارشناسان برای نصب و راهاندازی انرژیهای
جایگزین در گلخانه» است .با توجه به اینکه اکثر گلخانهداران
توانایی و دانش کافی در زمینة نصب و راهاندازی انرژیهای
جایگزین در گلخانه ندارند ،در این زمینه بهتر است از
کارشناسانی متخصص استفاده شود تا به آنان آموزشهای
الزم را ارائه دهند یا کالسهای آموزشی در زمینة نصب و
راهاندازی برای گلخانهداران برگزار شود .اولویت ششم
«توانایی و مهارت در تدوین ،اجرا و ارزیابی برنامهای جامع
برای رسیدن به اهداف بلندمدت در گلخانهای که در آن از
انرژیهای جایگزین استفاده شد» است .برنامهریزی موجب
میشود تا برنامه با اهداف از پیش تعیینشده و منظم پیش
رود و اختاللی در روند برنامه ایجاد نشود؛ بنابراین الزم است
در گلخانهداران توانایی و مهارت در تدوین ،اجرا و ارزشیابی را
ایجاد کرد .اولویت هفتم «انتخاب مکان مناسب برای احداث
انرژی استفادهشده در گلخانه» است؛ چون انتخاب محل
مناسب برای احداث انرژیهای جایگزین بسیار مهم است و
باید در مکانهایی احداث شوند که به انرژیهای نو بهراحتی
دسترسی داشته باشند؛ بنابراین باید از متخصصانی استفاده
شود تا به گلخانهداران این نوع مهارت را آموزش دهند و
بتوانند مکانی مناسب برای احداث نوع انرژی انتخاب کنند.
اولویت هشتم «محاسبات مالی و تهیة ترازنامة مناسب سود و
زیان گلخانه حاوی انرژیهای جایگزین» است .باید
گلخانهداران توانایی انجام محاسبات مالی را داشته باشند تا
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بدانند چقدر هزینه باید صرف احداث ،راهاندازی و خدمات
تولید و فروش شود؛ بنابراین نیاز است در این زمینه نیز
آموزشهای الزم ارائه شود .اولویت نهم «مهارت رقابت با رقبا
برای موفقیت در شرایطی که وضعیت بازار نامشخص باشد»
است .اولویت دهم «بهکارگیری کارکنان ماهر برای استفاده و
نگهداری از تجهیزات مرتبط با انرژیهای جایگزین در گلخانه»
است .عالوه بر راهاندازی و احداث ،باید گلخانهداران اطالعات
الزم در زمینة استفاده و نگهداری از تجهیزات مرتبط با
انرژیهای جایگزین را در گلخانه داشته باشند که در این

زمینه نیاز به مهارت برای آموزش به گلخانهداران احساس
میشود .اولویت یازدهم «کنترل و نظارت بر فعالیت
گلخانههای دارای انرژیهای جایگزین» است .اولویت دوازدهم
«نحوة مدیریت انرژیهای نو در گلخانه» است و توجه به این
امر ضروری است .در نهایت ،اولویت سیزدهم «استفادة بهینه
از منابع مالی و فیزیکی مورد نیاز برای راهاندازی انرژیهای نو
در گلخانه» است .باید از منابع مالی و فیزیکی بهینه استفاده
شود تا از هدررفتن سرمایه جلوگیری به عمل آید.

جدول  .2نیازهای آموزشي گلخانهداران با استفاده از مدل بوریچ
میانگین
نیازهاي آموزشی

میزان اهمیت

انتخاب نوع انرژی استفادهشده در گلخانه
استفاده از امکانات الزم برای کاربرد انرژیهای جایگزین در گلخانه
نحوة برقراری ارتباط با کارشناسان سازمان انرژیهاای ناو ،محققاان و مروجاان
متخصص در زمینة استفاده از انرژیهای جایگزین در گلخانه
استفاده از سرمایه و تخصیص بودجه در زمینة فعالیتهاای انارژیهاای ناو در
گلخانه
بهکارگیری کارشناسان برای نصب و راهاندازی انرژیهای جایگزین در گلخانه
توانایی و مهارت در تدوین ،اجرا و ارزیابی برنامهای
جامع برای رسیدن به اهداف بلندمدت در گلخاناهای کاه در آن از انارژیهاای
جایگزین استفاده شد
انتخاب مکان مناسب برای احداث نوع انرژی استفادهشده در گلخانه مهاارت در
محاسبات مالی و تهیة ترازنامه
مناسب سود و زیان گلخانه حاوی انرژیهای جایگزین
مهارت رقابت با رقبا برای موفقیت در شرایطی که وضعیت بازار نامشخص باشد
بهکارگیری کارکناان مااهر بارای اساتفاده و نگهاداری از تجهیازات مارتبط باا
انرژیهای جایگزین در گلخانه

نیازهاي

میزان مهارت آموزشی*MWDS

رتبه

5/33
5/12
5/12

2/98
2/84
2/95

12/56
11/50
11/34

1
2
3

4/99

2/77

11/14

4

5/06
5/15

2/95
3/08

10/84
10/75

5
6

5/11

3/09

10/36

7

5/07
4/83
4/94

3/11
2/84
3/09

10/09
9/61
9/15

8
9
10

کنترل و نظارت بر فعالیت گلخانههای دارای انرژیهای جایگزین

4/77

3/13

8/10

11

مهارت فنی در نحوة مدیریت انرژیهای نو در گلخانه

4/83

3/16

7/92

12

استفادة بهینه از منابع مالی و فیزیکی مورد نیاز برای راهاندازی انرژیهای نو در گلخانه

4/55

2/94

7/16

13

طیف ارزیابي :0 :نمي دانم

 :1هیچ

:2خیلي کم

 :3کم

 :4متوسط

 :5زیاد

 :6خیلي زیاد

* میانگین وزني نمرات تفاوت

به منظور تعیین رابطه بین متغیرهای مالک و پیشبینی
از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای مطالعة تأثیر یك یا
چند متغیر مستقل بر متغیر وابسته از روش رگرسیون
چندگانه به روش گامبهگام استفاده شد.
نتایج نشان داد متغیرهای میزان تحصیالت و سابقه با نیاز

آموزشی گلخانهداران رابطة منفی و معنیداری در سطح
 0/01داشتند .همچنین ،متغیرهای سطح زیر کشت گلخانه و
هزینة حاملهای انرژی با نیاز آموزشی گلخانهداران رابطة
مثبت و معنیداری در سطح  0/01دارند.
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جدول  .3همبستگي بین متغیرهای تحقیق و نیازهای آموزشي گلخانهداران
ردیف

1
2
3
4
5

r
**

میزان تحصیالت
سن
سابقة گلخانهداری
سطح زیر کشت گلخانه
هزینة حاملهای انرژی

* معنيداری در سطح 0/05

-0/201
-0/050
**-0/258
**0/365
**0/277

p

0/001
0/634
0/004
0/000
0/007

** معنيداری در سطح 0/01

نتیجهگیری و بحث
هدف کلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی گلخانهداران گل و
گیاهان زینتی در زمینة کاربرد انرژیهای جایگزین با استفاده
از مدل نیازسنجی بوریچ بود .اولویتبندی نیازهای آموزشی
گلخانهداران از دید آنان با استفاده از مدل بوریچ نشان داد 13
نیاز آموزشی مطرحشده همگی دارای باالترین اولویتاند.
انتخاب نوع انرژی استفادهشده در گلخانه ،استفاده از امکانات
الزم برای کاربرد انرژیهای جایگزین در گلخانه و نحوة
برقراری ارتباط با کارشناسان سازمان انرژیهای نو ،محققان و
مروجان متخصص در زمینة استفاده از انرژیهای جایگزین در
گلخانه به ترتیب نیاز اول تا سوم بودند.
 دادههای تحقیق بیانگر آن است که بین میزانتحصیالت و نیاز آموزشی گلخانهداران رابطة منفی و
معنیداری وجود دارد .هرچه میزان تحصیالت گلخانهداران
کمتر باشد ،چون دانش و آگاهی آنان در زمینة تکنولوژیهای
نوین کم است ،نیاز آموزشیشان بیشتر میشود و برعکس .در
حالی که نتایج تحقیقات Pezeshki Rad ،(2006) Tabaraee
) (2008نشان میدهد در این زمینه رابطة منفی و
معنیداری وجود دارد .در حالی که نتایج تحقیقات Panahi
) (2010نشان میدهد در این زمینه رابطة معنیداری وجود
ندارد.
 دادههای تحقیق بیانگر آن است که بین سن و نیازآموزشی گلخانهداران رابطه وجود ندارد .تحقیقات انجامگرفته
توسط (2007) Musavi & ،(2009) Sabori & Minaee
 Chizariیافتة باال را تأیید کرده است .در حالی که نتایج
تحقیقات Pezeshki Rad ،(2010) Panahi ،(2006) Tabaraee
) ،(2008نشان میدهد در این زمینه رابطة معنیداری وجود
دارد.
 دادههای تحقیق بیانگر آن است که بین سابقةگلخانهداری و نیاز آموزشی گلخانهداران رابطة منفی و

معنیداری وجود دارد؛ بنابراین گلخانهدارانی که از سابقة باالیی
در زمینة کشت گلخانهای برخوردارند ،تجربة بیشتری نیز در
زمینة کشت گلخانهای دارند و بهتر میتوانند مزیتهای
استفاده از انرژیهای جایگزین را درک و از آن استفاده کنند.
در نتیجه ،نیاز آموزشی آنان کمتر میشود و برعکس ،اما
گلخانهداران کمسابقهتر ،نیاز آموزشی بیشتری دارند.
تحقیقات Musavi & Chizari ،(2006) Tabaraee
) (2007یافتة باال را تأیید کرده است .در حالی که نتایج
تحقیقات  (2008) Pezeshki Radنشان میدهد در این
زمینه رابطة معنیداری وجود دارد.
 دادههای تحقیق بیانگر آن است که بین سطح زیرکشت و نیاز آموزشی گلخانهداران رابطة مثبت و معنیداری
وجود دارد .هرچه سطح زیر کشت بیشتر باشد نیاز آموزشی
نیز بیشتر میشود ،زیرا گلخانهداران باید دانش و آگاهی
بیشتری در زمینة مدیریت گلخانه داشته باشند که این امر
مستلزم ارائة آموزشهای الزم به گلخانهداران است .تحقیقات
انجامگرفته توسط Haidari et ،(2009) Sabori, & Minaee
 (2010) al.یافتة باال را تأیید کرده است .در حالی که نتایج
تحقیقات  (2007) Musavi & Chizariنشان میدهد در این
زمینه رابطة معنیداری وجود ندارد.
 دادههای تحقیق بیانگر آن است که بین هزینةحاملهای انرژی و نیاز آموزشی گلخانهداران رابطة مثبت و
معنیداری وجود دارد .یافتهها نشان میدهد هرچه هزینة
حاملهای انرژی بیشتر شود ،گلخانهداران باید نحوة استفادة
بهینه از حاملهای انرژی را بیاموزند تا بتوانند در مصرف
سوخت صرفهجویی کنند .در نتیجه ،هرچه هزینة حاملهای
انرژی بیشتر شود ،نیاز آموزشی بیشتر میشود و بالعکس.
پیشنهادها
با توجه به یافتهها و نتایج پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:

1393  پاییز،3  شماره،45  دوره،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

410

نیازهای آموزشی گلخانهداران توسط کارشناسان را فراهم
.آورد
 برنامهریزان دورههای آموزشی به روشهای مناسبآموزشی اهمیت دهند و برنامههای خود را بر این اساس
 زیرا استفاده از روشهای آموزشی متنوع،پیریزی کنند
موجب میشود گلخانهداران استفاده از انرژیهای نو را
 به آشنایی بیشتر گلخانهداران با، همچنین.راحتتر بپذیرند
انرژیهای نو منجر میشود و همکاری و تعاون گلخانهداران
در استفاده از انرژیهای نو بیشتر شده و به مشارکت آنان در
 اگر، در نتیجه.بحثهای کالسی و دورهها منجر میشود
گلخانهداران در این زمینه ابهاماتی داشته باشند برطرف
.خواهد شد
 از آنجا که بین سن گلخانهداران و نیازهای آموزشی پیشنهاد میشود،آنان رابطة معنیداری وجود ندارد
، در هر ردة سنی،کالسهای آموزشی برای تمامی گلخانهداران
یکسان در نظر گرفته شود و همچنین میتوان با استفاده از
استادان و کارشناسان این کالسها را از نظر علمی نیز پربارتر
.کرد
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