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در جهت توسعهمرکبات باغدارانررسی نیازهاي آموزشی ب
شهرستان ساري):(مطالعه مورديکسب و کار

محمد مهدي مردانشاهی
)mehdy1352@yahoo.comول: ونویسنده مس(لوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدکتري کارآفرینی، دانشگاه ع
15/5/97تاریخ پذیرش:19/9/96دریافت:تاریخ

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نیازهاي آموزشی باغداران مرکبات در جهت توسعه کسب و کار صورت پذیرفت. جامعه آماري 

در هیچ دوره آموزشی وبودهداراي حداقل یک هکتار باغ مرکبات بودند که 1396شهرستان ساري، در سال باغدار 98شامل 
بود کهبوریج سنجینیازپرسشنامه مبتنی بر الگوي ابزار تحقیق،.شدندانتخابنمونهعنوانبههاآنکلیه کهنده بودشرکت نکرد

ردید. ) تائید گ86/0با کسب نظر استادان دانشگاه و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ (آن روایی 
هاي کسب و کارهاي مالی، قابلیتتأمینهايروش،نتایج نشان داد که موضوعاتی نظیر آشنایی با اصول انتخاب رقم مرکبات

اینترنتی، عناصر غذایی خاك، اصول مبارزه بیولوژیک، اصول کشت ارگانیگ، قوانین و مقررات تجارت و کسب و کار و مقررات 
هاي آموزشی کاربردي متناسب با نیازهاي آموزشی مذکور دورهگردد لذا پیشنهاد میار گرفتند.اي، در باالترین اولویت قربیمه

اجرا گردد.مرکباتباغداران

بوریچ، کسب و کارنیازسنجی، مدل مرکباتآموزشی، باغداراننیازسنجی: هاي کلیديواژه

مقدمه
نظران آموزش را بهترین عامل رشد و صاحبامروزه

بهبود توانمندي مورد نیاز ) و19(دانندروي انسانی میتوسعه نی
. دارداهمیت شایانی آموزشی هاياز طریق اجراي برنامههاآن

وشناسایی،آموزشیریزيبرنامهگاماولیناز سوي دیگر 
نیازسنجیعنوانتحتآنازکهاستآموزشیهاينیازتعیین

سطحمیانفحقیقت شکادرآموزشینیاز. )20(شودمییاد
ووظایفانجامافراد دریافردتواناییمطلوبسطحوکنونی

یندفرآاجرايمنظوربه).18(باشدمیخویشهايمسئولیت
که در این دارندوجودمتعدديهايالگو،آموزشینیازسنجی

هامدلترینجامعازیکی١بوریچهاينیازارزیابیمدل،بین
هايمدلکه چرا). 25(باشدمیزشیآمونیازهايارزیابیبراي

شایستگیخواهندمیمخاطبانازفقط،ارزیابی نیازهادیگر 
ازآنهاادراکاتبرتنهاوکنندبنديرتبهیارا ارزیابیخاصی
که مدل ارزیابی بوریچ،حالیدر،هستندمبتنیموضوعاهمیت

درفردمهارتو میزاناهمیتمیزانبیننمرهاختالفپایهبر
این حیثازبوریچنیازسنجیدر واقع مدل.باشدمیزمینهآن
تعیینبرعالوهکه مخاطبان،داردبرتريردیگهايروشبر

نیزموضوعاتدر آنراخودمهارتمیزانموضوعات،اهمیت
).32(نمایندمیمشخص

تولیداتبه گسترشروزافزوننیازامروز،جهاندر
غذاییامنیتازتريمناسبسطحبهدستیابیوکشاورزي

تولیداي که گونهبیش از پیش اهمیت یافته است به
ترینمهمعنوانبهغذاییحفظ امنیتوکشاورزيمحصوالت

که خود )10(آیندمیحساببهرقابت سیاسیصحنهدرسالح
هاي نوین با توجه به تغییرات روزافزون علوم کشاورزي و شیوه

نیز تنوع بازار و رقابت، ضرورت کاشت، داشت و برداشت و
هاي آموزشی و سطح مهارت کشاورزان را شناسایی نیاز
شناختیبومواقلیمیشرایط،سازد. در این بینآشکارتر می

بسیار مناسب،بستردارايکهاستايگونهمازندران بهاستان
موردکشاورزيمحصوالتازبسیاريتأمینوتولیدجهتدر

اي گونهبه) 4(باشدمیآنهاصادراتو حتیخلیدامصارفنیاز

رتبه نخست ) 1394آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي (طبق که، 
. باشدمیمازندراناستانبهمتعلق،تولید مرکبات کشور

63/17شهرستان ساري نیز با در اختیار داشتن نزدیک به 
تولید نزدیک به وکشت مرکبات استاندرصد سطح زیر

65/9نزدیک به ،صد از کل تولید مرکبات استاندر67/23
مذکورآمار . )23(کندتولید میدرصد از کل مرکبات کشور را 

باغداران نقش ویژهثر استان مازندران و مؤبیانگر نقش 
با توجه به باشد.شهرستان ساري در تولید مرکبات کشور می

سطح زیرکشت و سهم تولید مرکبات، نقش باغداران و بهبود 
، ضرورت شانهاي آنها در جهت توسعه کسب و کارمهارت

رشد و توسعه در جهت هاي آموزشی باغداران بررسی نیاز
رفاه اجتماعی روستائیان و امنیت غذایی با که شانکسب و کار

گردد. بیش از پیش آشکار میجامعه ارتباطی تنگاتنگ دارد، 
شنتایج پژوهدر راستاي بررسی اهمیت آموزش کشاورزي، 

که شرکت در کالس دهد مینشان ) 8(برزایل و همکاران
باعث شده در ایالت نوادا آموزشی ترویجی مدیریت مزرعه 

هاي خود به دانستن مطالب بیشتر درباره است که افراد به نیاز
مزرعه پی ببرند.

نیازباغدارانکهگرفتندنتیجه )27(پیرمرادي و همکاران
آشناییها وبیماريوآفاتباهمبارزهايکالسدرشرکتبه

نیز ) 14(خیرياند و کردهاحساسراايقطرهآبیاريبا نظام
، نیاز شدیدي به رودبارشهرستانکه باغداران داد نشان 

هاي تغذیه، هرس، مبارزه هاي آموزشی در زمینهگذراندن دوره
.رندها و آبیاري دابا آفات و بیماري

اي در منطقه شمالی ایاالت هعلدر مطا) 11(گمیر و مارتین
تحصیالت سطحوجنسهايمتغیربینکهدادندنشانمتحده 

آنگو و همکارانوداردوجودداريمعنیرابطهآموزشینیازبا
بانوع آموزشوسوادسطحبینکهد نکنمیبیاننیز) 5(

وجوددارياختالف معنیترویجکارکنانآموزشیهاينیاز
.دارد

هاي آموزشی نیازبررسیبا) 28(ادخواه و همکارانپورجو
هاي در جهت توسعه فعالیتگیالن جوانان روستایی 

1-Borich

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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21...................................................................................................................1396بهار و تابستان/ 7م/ شماره چهارراهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال 

کهددندانشانبوریچمدلازاستفادهکارآفرینانه کشاورزي با
مهارت کارآفرینیوعلومآموزشینیازباموضوع مرتبطچهارده

.ردداقرارنیازبااليسطحدر
به این نتیجه در پژوهش خود ) 29(رضانژاد و همکاران

روش صحیحباآشناییزمینهدرمراغهباغدارانرسیدند که
وتسهیالتانواعوباغاتآبیاريجدیدهايتکنیکهرس،

بهباغاتبا آبیاريارتباطدرآنهااخذنحوهومرتبطهايوام
.داشتندرانیازبیشترینترتیب
رزیابیاخصوصدرزیاديهايپژوهشحقیقت در

؛نظیرتحقیقاتبرخی. استصورت گرفتهآموزشیهاينیاز
الهامولی )،32(همکارانوزرافشانی)، 16(الي فیلد و دوبینز

همکاران ونامدار)، 17()، منالد و همکاران9(و همکاران
در)، 31()، سوسیر و همکاران6(باریک و همکاران)،23(

وارزیابیاهمیتیدتأیجهتدرنظراتنقطهراستاي ارائه
محققینازبرخیواستآموزشیارزیابیاستقرار فرآیند

یزن) 26(رادپزشکیو)12(زمانیورحیمیهمانند حاجی میر
درآموزشیو ارزشیابیارزیابیفرآیندسازيپیادهپیدر

به منظور نیز این پژوهش با این تفاسیر . بودندهاناسازم
در جهت توسعه مرکبات اغداران هاي آموزشی ببررسی نیاز

: شکل گرفتو در راستاي اهداف زیر کار وکسب
با آنانخوددیدگاهازباغدارانهاي آموزشینیازشناسایی - 1

. بوریچمدلازاستفاده
کارشناسان دیدگاهازباغدارانهاي آموزشینیازشناسایی - 2

. بوریچمدلازبا استفاده
آنان و دیدگاه خودازباغدارانشیهاي آموزنیازبررسی - 3

. کوآدرانتتحلیلوتجزیهمدلاساسبرکارشناسان
. بوریچمدلوکوآدرانتمدلازحاصلنتایجمقایسه- 4

مواد و روش
لحاظ بهوکاربرديهدفنظرنظرازتحقیقاین

پژوهش، آماريجامعه. استپیمایشیاطالعاتگردآوري
1396در سال شهرستان ساري مرکبات دارانباغشامل 

و در هیچ ندداراي حداقل یک هکتار باغ بودکه،دنباشمی
گیرينمونهازبا استفاده. انددوره آموزشی شرکت نکرده

باغدار 98و شمار انتخاببخش 3تصادفیطوربهوايخوشه
دلیل احتمال عدم بازگشت بهشدند کهبا ویژگی فوق مشخص 

.و مورد بررسی قرار گرفتندانتخابانهها همه آپرسشنامه
از مبانیاستفادهباکه بودپرسشنامههادادهگردآوريابزار

باپرسشنامهروایی. شدتحقیق، طراحیهايفرضیهونظري
ییدأتاصالح و مورددانشگاه علمیهیأتاعضاي ازنظرکسب

يآلفاضریبنیز به روشپرسشنامه پایایی.گرفتقرار
هاينیازبررسی براي تعیین گردید.86/0محاسبه وکرونباخ
براي استفاده گردید.) 7(بوریچمدلازباغدارانآموزشی

تفاوتنمراتوزنیمیانگین، آموزشیهاينیازبنديرتبه
میانگیناساس اینبرآموزشی نیاز18تعدادوگردیدمحاسبه

.شدندبنديرتبه
I-C= تفاوتنمره
I-C(I(=تفاوتنمرهوزن

n)I-C(IΣ/=تفاوتنمراتوزنیمیانگین
I: ،میزان اهمیتC: ،میزان مهارتn تعداد باغداران یا :

.)3باشد (کارشناسان می
هاآناولویتينمرهکهآموزشیموضوعاتمدل،ایندر
کهموضوعاتی. نددارراآموزشبهنیازبیشترینباشد4باالي
آموزشینیازهايجزءباشد2و 3بااليهاآناولویتينمره
اولویتينمرهکهموضوعاتیودارندتقویتبهنیازامانبوده
هاينیازتطبیقبراي.ندارندآموزشبهنیازباشد2زیرآنها

سازمان جهاد (مروجینکارشناساننظراتباباغدارانآموزشی
کوادرانتمدلازه) علمی دانشگاهیأتکشاورزي و اعضاي 

استفادهدودردوماتریسیکاز ،مدلایندر.شددهاستفا
دیدازمهارتواهمیتينمرهتفاوتآن،بعدیککهشودمی

دیدازمهارتواهمیتينمرهتفاوتدیگربعدوباغداران 
بندياولویتوشناساییجهت.دهدمینشانراکارشناسان

از هادادهتجزیه و تحلیلبرايوExcelافزار نرمازنیازها 
شد. استفادهtزمونآوSPSS20افزارنرم

نتایج و بحث
مورد مطالعهافراداي حرفه–مشخصات فردي

باغداران مورد مطالعهدرصد 86کهدهد نشان میهایافته
،از نظر تحصیالتهمچنینومتأهلهاآندرصد61/80، مرد
59/29.اندبودهداراي مدرك تحصیلی دیپلم درصد،73/36

اطالعات مورد نیاز شغلی خود را از طریق سایر هاآندرصد
ند. در خصوص کارشناسان مورد ادهکشاورزان به دست آور

درصد 68/92بوده اند. ها مرد درصد آن85/65مطالعه نیز 
داراي مدرك تحصیلی ها،آندرصد34/46متاهل بوده و 
.اندبودهکارشناسی ارشد 
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22....... .............................................................................................................................کسب و کارتوسعهبررسی نیازهاي آموزشی باغداران مرکبات در جهت

مورد مطالعهجمعیتی افرادهايویژگی-1جدول
Table 1. Demographic characteristics of studied people

درصدفراوانی

ران
غدا

با

8675/87مردجنسیت
1225/12زن

1939/19مجردوضعیت تاهل
7961/80متاهل

تحصیالت

2551/25زیر دیپلم
3673/36دیپلم

1837/18فوق دیپلم
1633/16کارشناسی

306/3کارشناسی ارشد

اتکسب اطالعمنابع

1429/14رادیو و تلویزیون
2755/27مروجین

1122/11فروشندگان
2959/29کشاورزانسایر 

918/9اینترنت
816/8بروشورروزنامه و 

ان
ناس

رش
کا

2785/65مردجنسیت
1415/34زن

332/7مجردوضعیت تاهل
3868/92متاهل

سطح تحصیالت
1039/24کارشناسی

1934/46کارشناسی ارشد
1227/29دکتري

مأخذ: نتایج تحقیق

هاي مروجین سازمان جهاد کشاورزي براي مقایسه دیدگاه
علمی دانشگاه در خصوص میزان مهارت هیأتو اعضاي 

، 2استفاده گردید. مطابق با نتایج جدول tباغداران، از آزمون 
علمی در خصوص میزان هیأتبین دیدگاه مروجین و اعضاي 

گردد. داري مشاهده نمیهاي باغداران، اختالف معنیمهارت
هر دو گروه از کارشناسان در خصوص میزان ،به عبارتی دیگر

هاي مورد نیاز اتفاق نظر دارند.برخورداري باغداران از مهارت
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23...................................................................................................................1396بهار و تابستان/ 7م/ شماره چهارراهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال 

علمیهیأتهاي مروجین و اعضايدیدگاهاز مرکباتمهارت باغدارانمقایسه - 2جدول
Table 2. Comparison of citrus gardeners skills from the perspective of extension agents and faculty members

داريمعنی tآماره  انحراف معیار میانگین گروه شیموضوعات آموز

931/0 87/0 87/0 18/3 مروجین 25/1آشنایی با زمان و کاربرد درست سموم شیمیایی 21/3 علمیهیأتاعضاي 
521/0 64/0 65/0 25/3 مروجین 01/1آشنایی با اصول برداشت محصول 42/3 علمیهیأتاعضاي 
182/0 358/1 95/0 07/3 مروجین 94/0آشنایی با اصول داشت درخت 5/3 علمیهیأتاعضاي 
226/0 229/1 92/0 81/3 مروجین 01/1آشنایی با اصول کاشت درخت 42/3 علمیهیأتاعضاي 
906/0 119/0 89/0 96/2 مروجین 03/1هاآشنایی با آفات و بیماري 3 علمیهیأتاعضاي 
388/0 873/0 8/0 77/3 مروجین 51/0آشنایی با انبارداري محصول 57/3 علمیهیأتاعضاي 
404/0 844/0 81/0 85/2 مروجین 73/0آشنایی با اصول انتخاب رقم مرکبات 07/3 علمیهیأتاعضاي 
201/0 3/1 89/0 88/2 مروجین 99/0آشنایی با نحوه ازدیاد و رشد 28/3 علمیهیأتاعضاي 
097/0 7/1 64/0 11/4 مروجین 82/0هی و آبیاريآشنایی با نحوه کود 71/3 علمیهیأتاعضاي 
126/0 565/1 62/0 81/3 مروجین 66/0آشنایی با اصول هرس 14/4 علمیهیأتاعضاي 
668/0 432/0 95/0 92/2 مروجین 14/1آشنایی با عناصر غذایی خاك 07/3 علمیهیأتاعضاي 
85/0 19/0 95/0 7/2 مروجین 1نایی با اصول مبارزه بیولوژیکآش 64/2 علمیهیأتاعضاي 
786/0 274/0 03/1 66/2 مروجین 08/1آشنایی اصول کشت ارگانیگ 57/2 علمیهیأتاعضاي 
087/0 753/1 94/0 85/2 مروجین 63/0آشنایی با قوانین و مقررات تجارت و کسب و کار 35/2 علمیهیأتاعضاي 
409/0 835/0 06/1 7/2 مروجین 85/0ايبیمهآشنایی با مقررات 42/2 علمیهیأتاعضاي 
206/0 287/1 91/0 07/3 مروجین 16/1آشنایی با اصول بازاریابی و تبلیغات 5/3 علمیهیأتاعضاي 
252/0 164/1 93/0 48/2 مروجین 77/0مالیتأمینهاي آشنایی با روش 14/2 علمیهیأتاعضاي 
361/0 924/0 08/1 55/2 مروجین هاي کسب و کارهاي اینترنتییی با قابلیتآشنا

18/1 21/2 علمیهیأتاعضاي 
مأخذ: نتایج تحقیق

باغداران مرکباتدیدگاهازهاي آموزشینیاز
دیدگاههاي آموزشی باغداران ازنیازبندينتایج اولویت

داراي موضوع12دهد که) نشان می3(آنان در جدولخود
داراي ها که در واقعاین نیازباشند. می4ازباالترنمره 

باشند کار میودر جهت توسعه کسبآموزشیاولویتباالترین
آشنایی با عناصر غذایی خاك، اصول مشتمل برترتیببه

هاي کسب و کارهاي اینترنتی، قابلیتمبارزه بیولوژیک،
اصول کشت ارگانیگ، مقررات مالی،تأمینهاي روش
و مقررات تجارت و کسب و کار، نحوه ازدیاد و اي، قوانین بیمه

رشد، انبارداري محصول، اصول انتخاب رقم مرکبات، اصول 
.باشدمیکاشت درخت و اصول بازاریابی و تبلیغات
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24......................... ...........................................................................................................کسب و کاربررسی نیازهاي آموزشی باغداران مرکبات در جهت توسعه

مدل بوریچر اساس بمرکبات هاي آموزشی باغداران نیازبندياولویت- 3جدول
Table 3. Prioritizing educational needs of citrus gardeners based on Borich model

وضعیت نمره اولویت میانگین مهارت میانگین اهمیت موضوعات آموزشی

***

73/8 2/2 15/4 آشنایی با عناصر غذایی خاك
98/7 26/2 06/4 آشنایی با اصول مبارزه بیولوژیک
81/7 74/1 54/3 و کارهاي اینترنتیهاي کسب آشنایی با قابلیت
71/7 2 83/3 مالیتأمینآشنایی با روش هاي 
45/7 3/2 94/3 آشنایی اصول کشت ارگانیگ
75/6 63/2 13/4 ايآشنایی با مقررات بیمه
53/6 4/2 89/3 آشنایی با قوانین و مقررات تجارت و کسب و کار
79/5 37/2 66/3 دن و قلمه زدن)(پیوند زآشنایی با نحوه ازدیاد و رشد
59/5 61/2 84/3 آشنایی با انبارداري محصول
48/5 5/2 76/3 آشنایی با اصول انتخاب رقم مرکبات
3/4 18/3 08/4 آشنایی با اصول کاشت درخت
23/4 3 82/3 آشنایی با اصول بازاریابی و تبلیغات

**

94/3 86/2 73/3 آشنایی با اصول داشت درخت
55/3 9/2 76/3 هاي مرکباتآشنایی با آفات و بیماري
98/2 92/2 56/3 آشنایی با زمان و کاربرد درست سموم شیمیایی
87/2 93/2 6/3 آشنایی با اصول برداشت محصول

* 87/1 57/3 88/3 هی و آبیاريآشنایی با نحوه کود
72/1 5/3 77/3 آشنایی با اصول هرس

نیاز به آموزش   *** نیاز به آموزش     ** نیاز به تقویت     * بیمأخذ: نتایج تحقیق              

آشنایی با اصول هاي موضوعبرمبناي نتایج،همچنین
زمان و کاربرد هاي مرکبات،آفات و بیماريداشت درخت،

هاينیازجزءاصول برداشت محصولو درست سموم شیمیایی
2تنها دارند. در نهایتیتتقونیاز بهامانبودهآموزشی
اصول و هی و آبیاريآشنایی با نحوه کود؛شاملموضوع
ایندهدنشان میکههبود2ازکمترداراي نمره هرس 
.ندارندآموزشبهنیازيهاموضوع

کارشناساندیدگاهازباغدارانهاي آموزشینیاز
کارشناسان دیدگاههاي آموزشی ازنیازبندينتایج اولویت

4ازباالترداراي نمره موضوع14دهد؛مینشان)4(جدول
، کاصول کشت ارگانیآشنایی باشاملترتیبکه بهباشدمی

هاي مرکبات، اصول مبارزه بیولوژیک، آفات و بیماري

اي، مقررات بیمههاي کسب و کارهاي اینترنتی،قابلیت
اصول انتخاب رقم مرکبات، زمان ومالی،تأمینهاي روش

کاربرد درست سموم، اصول داشت درخت، عناصر غذایی 
خاك، قوانین و مقررات تجارت و کسب و کار، نحوه ازدیاد و 

اصول بازاریابی و تبلیغاتو رشد، اصول برداشت محصول
هاي آشنایی با اصول کاشت درخت . همچنین موضوعباشدمی

نیاز بهامانبودهآموزشیهاينیازانبارداري محصول جزءو
آشنایی با نحوه شامل موضوع2دارند. در نهایت تقویت

اي داراي نمرهکودهی و آبیاري و آشنایی با اصول هرس نیز
نیازيهاموضوعایندهدنشان میکهبوده است2ازکمتر

.ندارندآموزشبه

مدل بوریچساس ابر،کارشناساندیدگاهازمرکباتهاي آموزشی باغداراننیازبندياولویت- 4جدول
Table 4. Prioritizing educational needs of citrus gardeners from the perspective of experts, based on Borich model

وضعیت نمره اولویت میانگین مهارت میانگین اهمیت موضوعات آموزشی

***

97/6 6/2 12/4 آشنایی اصول کشت ارگانیگ
9/6 3 39/4 آفات و بیماري هاي مرکباتآشنایی با 
46/6 68/2 1/4 آشنایی با اصول مبارزه بیولوژیک
29/6 44/2 9/3 آشنایی با قابلیت هاي کسب و کارهاي اینترنتی
29/6 61/2 4 ايآشنایی با مقررات بیمه
26/6 4/2 83/3 مالیتأمینهاي آشنایی با روش
24/6 9/2 2/4 مرکباتآشنایی با اصول انتخاب رقم 
12/6 2/3 44/4 آشنایی با زمان و کاربرد درست سموم شیمیایی
07/6 22/3 4/4 آشنایی با اصول داشت درخت
53/5 98/2 1/4 آشنایی با عناصر غذایی خاك
29/5 68/2 9/3 آشنایی با قوانین و مقررات تجارت و کسب و کار
51/4 02/3 4 و قلمه زدن)(پیوندنحوه ازدیاد و رشد آشنایی با 
48/4 32/3 3/4 آشنایی با اصول برداشت محصول
41/4 2/3 15/4 آشنایی با اصول بازاریابی و تبلیغات

** 92/3 68/3 5/4 آشنایی با اصول کاشت درخت
8/2 71/3 2/4 آشنایی با انبارداري محصول

* 73/1 98/3 2/4 هی و آبیاريآشنایی با نحوه کود
92/0 9/3 02/4 آشنایی با اصول هرس

نیاز به آموزش   مأخذ: نتایج تحقیق                                         *** نیاز به آموزش     ** نیاز به تقویت     * بی
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25...................................................................................................................1396بهار و تابستان/ 7م/ شماره چهارراهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال 

مدلاساسبرمرکباتباغدارانهاي آموزشینیاز
کوآدرانتتحلیلوتجزیه

نظرموردهاي موضوعبنديبراي اولویتدر این پژوهش
استفاده گردید کوآدرانتتحلیلمدلازو کارشناسانباغداران

هاي مورد نظر موضوع،)1(نمودارو) 5(جدولکه مطابق با
مجزاصورتبهچهارگانههايربعدرباغداران و کارشناسان

.شدندفهرست

کوآدرانتتحلیلمدلر اساس ب،و کارشناسانمرکباتباغداراندیدگاهازمورد نیازموضوعات آموزشی- 5جدول
Table 5. Educational s needs topic from the perspective of citrus gardeners and experts, based on Coudrant Analysis

Model
تفاوت نمره کارشناسان تفاوت نمره باغداران موضوعات آموزشی ربع

29/1 29/1 آشنایی با اصول انتخاب رقم مرکبات

1

46/1 78/1 مالیتأمینهاي آشنایی با روش
46/1 79/1 آشنایی با قابلیت هاي کسب و کارهاي اینترنتی
17/1 94/1 آشنایی با عناصر غذایی خاك
41/1 80/1 آشنایی با اصول مبارزه بیولوژیک
48/1 68/1 آشنایی اصول کشت ارگانیگ
19/1 48/1 و کسب و کارآشنایی با قوانین و مقررات تجارت
36/1 5/1 ايآشنایی با مقررات بیمه
24/1 64/0 آشنایی با زمان و کاربرد درست سموم شیمیایی

221/1 87/0 آشنایی با اصول داشت درخت
41/1 80/0 هاي مرکباتآشنایی با آفات و بیماري
53/0 22/1 آشنایی با انبارداري محصول 397/0 29/1 دیاد و رشد(پیوند زدن و قلمه زدن)آشنایی با نحوه از
95/0 67/0 آشنایی با اصول برداشت محصول

4
80/0 89/0 آشنایی با اصول کاشت درخت
24/0 30/0 هی و آبیاريآشنایی با نحوه کود
07/0 20/0 آشنایی با اصول هرس
92/0 83/0 آشنایی با اصول بازاریابی و تبلیغات

مأخذ: نتایج تحقیق     

8دهد کهمینشانکوآدرانتمدلازحاصلهايهافتی
و 3ربعدرموضوع2، 2ربعدرموضوع3، 1ربعدرموضوع

بهباغداراناساساین بر.دارندقرار4ربعدرموضوع5
اصول آشنایی باهايموضوعدرضروريوفوريآموزش

هاي کسب مالی، قابلیتتأمینهاي ت، روشانتخاب رقم مرکبا
هاي اینترنتی، عناصر غذایی خاك، اصول مبارزه و کار

قوانین و مقررات تجارت و بیولوژیک، اصول کشت ارگانیگ،
.، نیاز دارندايمقررات بیمهوکسب و کار

منظرازکهبودندهاي آموزشینیازجملهازها این موضوع
جزءوموضوعاتترینمهمعنوانبهباغداران و کارشناسان

دیگر این موارد عبارتیشناسایی شدند. بهآموزشیهاياولویت
و اهمیتمیزانبیشتریناز دیدگاه هر دو گروه از یک سو

دیگر سويازورا در توسعه کسب و کار داشتهضرورت
مواجهکاستی و کمبودباآنانجاماغداران مورد مطالعه درب

ندارند. در این خصوصراالزمهايقابلیتویتوانایوبوده
مالی، آشنایی با تأمینهاي آشنایی با روشباغداران بهنیاز 

قوانین و مقررات تجارت و کسب و کار و آشنایی با مقررات 

) و آشنایی با 28(پورجوادخواه و همکاراناي با نتایج بیمه
) همسو 29(رضانژاد و همکارانمالی با نتایجتأمینهاي روش

باشد.می
هاينیازجزءنیاز آموزشی5بر مبناي نتایج این تحقیق، 

این گیرند که قرارمورد تقویتبایدامانبوده،الزمآموزشی
زمان و کاربرد درست سموم شیمیایی، آشنایی بانیازها شامل

هاي مرکبات، انبارداري اصول داشت درخت، آفات و بیماري
در این پژوهش گرچه. باشدمیرشدمحصول، نحوه ازدیاد و

نیاز به آموزش زمان و کاربرد درست سموم شیمیایی و آشنایی 
ها مشاهده نگردید لیکن ضرورت تقویت آنان با آفات و بیماري

سازمان جهاد )، 14(خیري)، 13(حمیدي و یعقوبیبا نتایج
حاجی ،)27(پیرمرادي و همکاران)، 24(کشاورزي مازندران

همخوانی )،10(فاضلی و همکاران) و 12(ی و زمانیمیررحیم
درخت دارد. همچنین ضرورت تقویت آشنایی با اصول داشت

سازمان جهاد کشاورزي ) و 21(موسوي و چیذريبا نتایج 
باشد.) همسو می24(مازندران
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26....... .............................................................................................................................کسب و کاربات در جهت توسعهبررسی نیازهاي آموزشی باغداران مرک

نو کارشناسامرکبات باغداران نظرازکوآدرانتتحلیلمدل-1شکل 
Figure 1. The Coudrant analysis model from the perspective of citrus gardeners and experts

مأخذ: نتایج تحقیق

هاآناجرايدرباغدارانکهموضوع آموزشی دیگر5اما 
بهآنها براي انجاموبودهالزمهايقابلیتوتواناییداراي

اصول برداشت محصول، آشنایی باشاملنداشتندنیازآموزش
و هی و آبیاري، اصول هرساصول کاشت درخت، نحوه کود
عدم نیاز به آموزش در باشند.اصول بازاریابی و تبلیغات، می
رضانژاد ) و 14(خیريمطالعاتموضوع اصول هرس با نتایج 

) همخوانی ندارد. نیاز به آموزش هرس در 29(و همکاران
تواند طبق اذعان خود ) می14(خیريباغداران مورد پژوهش 

ونوشتاريموادازدر استفادهباغداران، ناشی از ناتوانی
مناسبرابطهبرقراريدرتواناییو عدمروزبهعلمیمطالب

سوادي محققین، متخصصین و باغداران پیشرو، به دلیل بیبا
دار سواد درصد آنان و همچنین رابطه معنی67سوادي و کم
که در مطالعه حاضر حالی وزشی هرس باشد در هاي آمبا نیاز

درصد باغداران داراي مدرك دیپلم و باالتر 75نزدیک به 
باشند.می

بوریچمدلوکوآدرانتمدلازحاصلنتایجمقایسه
دیدگاهازموضوعی که12ازموضوع8در مجموع 

مدلدرداشتند،اعالم راآموزشینیازبیشترینباغداران 
هاییموضوعجزءکارشناسانمنظرازنیزانتکوآدرتحلیل
نیازوبودهمواجهکمبودباهااجراي آندرباغدارانکهبودند

کهموضوع آموزشی2درهمچنین،.داشتندفوريآموزشبه
نداشتند،آموزشبهنیازيباغداراننظرطبقوبوریچمدلدر

اغدارانب، نیزکارشناساننظرازوکوآدرانتتحلیلمدلطبق
بهنیازودادهخود نشانازراالزمهايقابلیتهاآناجرايدر

ازحاصلهمسانی تقریبیبهتوجهلذا با.ندرندابیشترآموزش
،کارشناسانوباغدارانکهگرفتنتیجهتوانمیمدل،دواین
توان باشند و میمیتوافقدرهمباهاي آموزشینیازمورددر

نمود که کارشناسان مورد مطالعه شناختگونه برداشت این

دارند.باغدارانهاي آموزشیاز نیازدرستیسبتاًن
مرکبات شهرستان باغدارانهاي پژوهش؛یافتهاساسبر

هاي آشنایی با در موضوعضروريوفوريآموزشبهساري
مالی، تأمینهاي اصول انتخاب رقم مرکبات، آشنایی با روش

ي کسب و کارهاي اینترنتی، آشنایی با هاآشنایی با قابلیت
عناصر غذایی خاك، آشنایی با اصول مبارزه بیولوژیک، آشنایی 
اصول کشت ارگانیگ، آشنایی با قوانین و مقررات تجارت و 

ترینمهمعنواناي، بهکسب و کار، آشنایی با مقررات بیمه
برايويدارند. از این روآموزشیهاياولویتوموضوعات

تقویتوایجادیعنیمطلوب،وضعیتبهابییدست
ها،تواناییکه آنانايگونهبهمورد نیاز باغداران موضوعات

را به هاشایستگیاینانجامبرايکافیوالزمهايقابلیت
گردد:ارائه میزیرهايپیشنهاددست آورند،

با توجه به نیاز باغداران به آشنایی با اصول انتخاب رقم - 
،بارآوري مرکباتطوالنی به نسبت و همچنین دوره مرکبات

اقلیم رقم مناسب با ،مراکز علمی و پژوهشیشودپیشنهاد می
انتخاب و در صورت را کسب و کار بازار و شرایط و همچنین 

در هاي مرتبطنهاداز طریق با اصالح رقم، رقم مطلوب رانیاز 
نایی با هاي آشدورهدسترس باغداران قرار دهند. همچنین 

توسط سازمان جهاد کشاورزي ،انتخاب رقم مرکباتاصول 
با توجه به شیوه غالب دیده شود که براي این منظور،تدارك 

در ق مروجین و دیگر کشاورزان، یکسب اطالع باغداران از طر
هاي مروجین مورد نیاز پیش بینی و با همکاري دانشگاهابتدا 

کشاورزيتخصصی و مراکز تحقیقات سازمان جهاد 
به اجرا الزم را براي کشاورزانیآموزشهاي دورهوشدهتربیت

. رآورندد
با مشارکت کارشناسان بانک کشاورزي، اداره کل تعاون، - 

و ، بازرگانان گذار فعال در حوزه کشاورزيهاي بیمهشرکت
مالی، قوانین و تأمینهاي روش، همچنین باغداران پیشرو
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اي مورد نیاز به ر و مقررات بیمهمقررات تجارت و کسب و کا
گري سازمان جهاد با متولی،هاي کاربرديصورت دوره

تدارك و در راستاي توسعه کسب و کار باغداران وکشاورزي 
اجرا گردد.

هاي هاي مجازي و کسب و کارثر فضاؤبا توجه به نقش م- 
ی در کاهش هزینه و انتقال سریع و آسان اطالعات و تاینترن

سود گیري بازارهاي پرروند رو به رشد شکلهمچنین
،گرددالمللی از مسیر فضاهاي اینترنتی پیشنهاد میبین

هاي دسترسی آسان و گذاران بستر و زمینهمسئولین و سیاست
و همچنین نداینترنت را در روستاها فراهم آوربه هزینه کم

ا رهاي اینترنتی هاي کسب و کارآشنایی با قابلیتهاي دوره
ریزي نمایند.برنامهخصوص باغداران براي کلیه کشاورزان، به

اي و نیاز تحوالت منطقه،که شرایط اقتصادي کشورویژه آنبه
هاي همسایه به محصوالت کشاورزي، ضرورت توسعه کشور

ها و صادرات محصوالت کشاورزي را بیش از پیش فعالیت
سازد.نمایان می

ن مبنی بر برخورداري از کنندگامصرفتقاضاي به نظر- 
المللی در هاي بینهمچنین استاندار،تغذیه سالم و ارگانیک

مانده سموم در محصوالت کشاورزي، خصوص میزان باقی

دهی بدون اهمیت آشنایی با عناصر خاك و پرهیز از کود
آگاهی و نیز آشنایی با اصول مبارزه بیولوژیک اهمیت شایانی 

علت به مصرف سمومستان مازندران امتاسفانه در یافته است. 
عدم آشنایی با اصول کشت ارگانیگ و اصول مبارزه بیولوژیک

مصرف سموم در این استان اي که گونهبسیار باال بوده است به
افزایش ضمنکه این امر ،)30(برابر میانگین کشوري است5

، هاي الزمشده و نیز عدم امکان دریافت استانداردهزینه تمام
از منظر سالمت از سوي دیگر.گرددمینع رقابت و صادرات ما

از استفاده از سموم کشاورزي خطرناك و غیراستاندارد نیز، 
مازندران در زمینه ، استانباعث شدهکهاست یجمله عوامل

رتبه ، متاسفانه سرطان گوارشویژه هاي گوارشی بهبیماري
آموزش ي،رواز این. به دست آوردباالئی را در کشور 
در این خصوص امري حیاتی این استان کشاورزان و باغداران 

هايکسب و کارباشد که ضمن کمک به توسعه و ملی می
سالمت و رفاه اجتماعی بخش بزرگی از ،کشاورزي

شته و کنندگان داخلی را به همراه دامصرفتولیدکنندگان و
امکان فروش و صادرات هرچه بیشتر محصوالت را نیز فراهم 
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Abstract
The purpose of this study was to investigate educational needs of citrus gardeners to improve

business. The population of this study included 98 Citrus gardeners in Sari, in 2017, which had
at least one hectare of citrus gardens and did not attend any training course, all of which were
selected as samples. In order to assess the educational needs, a questionnaire based on Borich
Model was used. Its validity was confirmed by a panel of experts and also its reliability was
reported 0.86 (the Cronbach's alpha). Results showed that competencies such as: Citrus species
selection, financing methods, internet business capabilities, soil nutrition elements, biological
pest control, organic planting, business regulations and insurance regulations was noticed as the
most important priority for education. Therefore, it is suggested that training courses should be
implemented in accordance with the educational needs of gardeners.

Keywords: Business, Borich Needs Model, Citrus Gardeners, Educational Need Assessment
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