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چکیده
 هـدف ایـن پژوهـش، سـنجش نیازهـای آموزشـی  مرکبـات کاران شهرسـتان جهـرم در زمینـه تجـارت الکترونیـک 
کشـاورزی بـا اسـتفاده از الگـوی نیازسـنجی بوریـچ بـود. بدیـن منظـور از دیدمـان تحقیـق کّمی بـر پایه مطالعـه میدانی 
اسـتفاده شـد. جامعـه آمـاری پژوهـش را مرکبـات کاران دو بخـش خفـر و مرکـزی شهرسـتان جهـرم کـه کانـون تولیـد 
مرکبـات در ایـن شهرسـتان هسـتند، تشـکیل دادنـد )N=906(. بـرای تعییـن حجـم نمونه از جـدول کرجسـی و مورگان 
اسـتفاده شـد و شـمار 270 مرکباتـکار بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری تصادفی طبقه بندی با انتسـاب متناسـب انتخاب 
شـدند. بـرای گـردآوری داده هـا از پرسشـنامه دو بخشـی اسـتفاده شـد. روایـي ظاهـري پرسشـنامه توسـط تنـی چند از 
خبـرگان و پایایـی پرسشـنامه ها بـا اسـتفاده از مقادیر آلفـای ترتیبـی 0/88 و 0/92 به ترتیـب، برای متغیرهـای اهمیت و 
متغیرهـای توانمنـدی، تاییـد شـد. برمبنـای میانگیـن وزنـی نمره های تفـاوت میـزان اهمیت و میـزان توانمنـدی، از بین 
28 موضـوع آموزشـی، 18 مـورد اولویت های آموزشـی قلمداد شـدند. بـه منظور توسـعه فعالیت های تجـارت الکترونیک، 
ایجـاد و یـا تقویـت اولویت هـای آموزشـی بایـد در صـدر برنامه های آموزشـی قرار گیـرد. همچنیـن نتایج آمـاره F آزمون 
تحلیـل واریانـس یک سـویه نشـان داد کـه نیازهای آموزشـی گروه هـای پیرتر و با سـطح تحصیالت کمتر نسـبت به افراد 
جوان تـر و سـطح تحصیـالت بیشـتر در زمینه تجـارت الکترونیک بیشـتر می باشـد. نتایج تحلیـل رگرسـیون چندمتغیره 
نیز نشـان داد که متغیرهای سـن، سـطح تحصیـالت و درآمد در قالب یک مـدل میتوانند 39/8 درصـد از تغییرهای متغیر 

نیازهـای آموزشـی را تبیین کنند. 
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مقدمه
آوردن  فراهـم  بـا  ارتباطـی1  اطالعاتـی و  فناوری هـای 
امـکان دسترسـی مناسـب تر بـه اطالعـات، تأثیـر قابـل 
توجهـی در زندگـی حرفه ای و شـخصی افراد دارنـد. اینگونه 
از فناوریهـا بـه سـرعت در حـال توسـعه بـوده و در دسـترس 
همـگان قـرار گرفته اسـت )مک کمپبـل و همـکاران، 2018؛ 
میتیـچ و همـکاران، 2017(. بخـش مهمـی از فناوری هـای 
اطالعاتـی و ارتباطی مورد اسـتفاده در کسـب وکارها، تجارت 
الکترونیـک2 نامیـده می شـود )اسـترزبیکی، 2015(. تجارت 
الکترونیـک را فـروش یـا خریـد کاال یـا خدمـات از طریـق 
آکریـج،  دولـی و  )هندرسـون،  کرده انـد  تعریـف  اینترنـت 
2004(. بـا ایـن وجـود، تجـارت الکترونیـک تنها بـه خرید و 
فـروش از طریـق اینترنت محدود نمی شـود. سـازمان تجارت 
جهانـی )WTO( معامله هـای تجـارت الکترونیـک را به سـه 
مرحلـه متمایز تقسـیم می کنـد: مرحله تبلیغات و جسـتجو؛ 
مرحلـه سـفارش و پرداخـت؛ و مرحلـه تحویل. هریـک از این 
مرحله هـا یا همهـی آن ها امکان دارد به صـورت الکترونیکی 
انجـام شـود و لذا تحت مفهـوم تجارت الکترونیـک قرار گیرد 
)مککالـی، 2009(.  تاریخچـه تجارت الکترونیـک را مي توان 
تقسـیمبندی کـرد: سـال های  زمانـي  مهـم  دوره  بـه سـه 
2000-1990 دوره اختـراع و اکتشـاف؛ 2006-2001 دوره 
تثبیـت؛ و 2007 تـا کنـون، دوره توسـعه تجـارت الکترونیک 
از طریـق رسـانه های مجـازی اجتماعـی و تلفن هـای همـراه 
به کارگیـری  امـروزه   .)2018 تـراور،  )الدون و  هوشـمند 
تجـارت الکترونیـک از اولویت هـای اصلـی کسـب و کارهـا 
بـه شـمار می آیـد بـه گونـه ای کـه اگـر بـر فعالیت هـای 
تجـارت الکترونیـک متمرکـز نشـوند، در کوتاه یـا بلند مدت 
بـا کاهـش سـودآوری روبـه رو شـده و از بیـن خواهنـد رفت 
)گیالنی نیـا و همـکاران، 2011(. همـگام بـا توسـعه تجـارت 
الکترونیـک  تجـارت  زمینه هـا،  از  بسـیاری  در  الکترونیـک 
کشـاورزی که بـه معنای روشـی نوین برای فـروش و گردش 
طریـق  از  کشـاورزی  کاالهـای  فرآورده هـا و  محصول هـا، 

اینترنـت می باشـد، بـه امـری پرهیـز  ناپذیـر تبدیـل شـده 
اسـت )وانـگ، زو و ژانـگ، 2016؛ هو و مو 2017( و بسـیاری 
فعالیت هـای  بهبـود  بـرای  از کسـب و کارهـای کشـاورزی 
تجـارت  از  خـود  محصول هـای  تجـارت  بازاریابـی و 
الکترونیـک کشـاورزی بهـره برده انـد )زیائوپینـگ، 2009(. 
تجـارت الکترونیـک کشـاورزی بـا افزایـش فـروش و کاهش 
هزینه هـای معامله هـا، سـودآوری در بازارهـای کشـاورزی را 
افزایـش می دهـد )کارپیـو و همـکاران ، 2013(. همچنیـن 
بسـیاری  برتری هـای  سـودمندی و  معاملـه  روش  ایـن 
بـرای کشـاورزان بـه همـراه دارد کـه می تـوان بـه افزایـش 
سـودآوری از طریـق حضـور بهینـه واسـطه های کشـاورزی، 
فـروش،  بـازار  توسـعه  بـه خریـداران و  دسترسـی  افزایـش 
افزایـش آگاهـی از قیمت های بـازار، تقویـت رقابت در جهت 
ارتقـاء کیفیـت محصول های کشـاورزی و افزایش دسترسـی 
بـه بازارهـای ملـی و بین المللـی اشـاره کرد )اسـدی کوب و 
الکترونیـک  از دیگـر مزایـای تجـارت   .)2014 ، ابراهیمـی 
کشـاورزی میتـوان بـه بهبود گـردش محصوالت کشـاورزی، 
توسـعه تجارت محصول های کشـاورزی ، تسـریع در ساختار 
اقتصـادی و کشـاورزی روسـتا و بهبـود رقابـت بیـن المللـی 
کشـاورزی اشـاره کـرد )لیـو، ونـگ و زی، 2013(. همچنین 
اهمـک و همـکاران )2001( اسـتدالل می کننـد کـه تجارت 
الکترونیـک کشـاورزی بـه شـکل بالقـوه می توانـد زنجیـره 
تأمین محصول های کشـاورزی را انسـجام بخشـیده و حاشیه 
بازاریابـی و هزینه هـای معامله هـا را بـه نفـع تولیدکننـدگان 
کوچکتـر، تولیدکننـدگان محلـی و کسـب وکارهـای محلی، 
کاهـش دهـد. لـذا، تجـارت الکترونیـک کشـاورزی می تواند 
نقـش مهمـی در بهبـود توسـعه کشـاورزی ایفا کنـد )کای و 
ایجـاد و  اسـت کـه  یـادآوری  بـه  ، 2015(. الزم  همـکاران 
الکترونیـک  تجـارت  الکترونیکـی مسـتقل  بسـتر  مدیریـت 
کشـاورزی3 برای بیشـتر کشـاورزان به ویژه در کشـورهای در 
حـال توسـعه، امـری غیر واقعـی اسـت. در چنیـن شـرایطی، 
فعالیـت کشـاورزان در بسـتر الکترونیکـی عمومـی تجـارت 
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الکترونیـک کشـاورزی4 راهگشـا خواهد بود. به عنـوان مثال، 
توسـعه تجـارت الکترونیـک کشـاورزی در چیـن بـه طـور 
عمـده بـر پایـه بسـترهای عمومی تجـارت الکترونیک اسـت 

)لـو، 2015(. 
در ایـران، کشـاورزی یکـی از بخش هـای مهـم اقتصادی 
اسـت که زندگی بسـیاری از روسـتاییان به آن وابسـته است. 
همچنین درصـد مهمـی از تولیـد ناخالـص داخلـی را بخـش 
کشـاورزی بـه خـود اختصـاص داده اسـت. تولیـد مرکبـات 
در ایـران دارای اهمیـت باالیـی اسـت و بـه عنـوان یکـی از 
منابـع اصلـی تولید ثـروت، مبادله هـای تجاری و اشـتغال در 
نظـر گرفتـه می شـود )علیپـور و همـکاران، 2013(. اسـتان 
فـارس بـا تولیـد بیـش از 28 درصـد مرکبات کشـور، دومین 
تولیدکننـده مرکبـات در ایـران اسـت و شهرسـتان جهـرم 
یکـی از قطب هـای اصلـی تولیـد مرکبـات در اسـتان فارس 
می باشـد کـه ایـن امـر، بیانگـر نقـش مؤثـر  مرکبـات کاران 
می باشـد  کشـور  مرکبـات  تولیـد  در  جهـرم  شهرسـتان 
)سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس، 1396(. بـا ایـن 
از  بسـیاری  بـا  جهـرم  شهرسـتان  مرکبـات کاران  وجـود، 
نارسـاییها و تنگناهـای بازاریابـی روبـه رو هسـتند. بـه عنوان 
مثـال، بیشـتر تولیدکنندگان، محصول های خـود را با قیمت 
پاییـن بـه دالالن کشـاورزی فروختـه و بخـش قابـل توجهی 
از سـود بـازار را از دسـت می دهنـد. یکـی از دالیـل اصلـی 
ایـن ناکارآمـدی، ناآگاهـی  تولیدکننـدگان در مـورد تقاضای 
مرکبـات و قیمـت بـازار مرکبـات و نداشـتن دسترسـی بـه 
بازار مناسـب کشـاورزی اسـت. تجربه های کشـورهای چین، 
ایـاالت متحـده، کانـادا و دیگـر کشـورهای موفـق در تجارت 
الکترونیـک کشـاورزی کـه در منبع هایی مانند هندرسـون و 
همـکاران )2004(؛ بودینـی و زانولـی )2011(؛ اسـترزبیکی 
)2011(؛ اسـترزبیکی )2015(؛ زاپاتـا و همـکاران. )2016(؛ 
نیسـار و پرابهـاکار )2017( آمـده اسـت، نشـان می دهـد که 
بـراي  سـودمند  رویکـردي  کشـاورزي  الکترونیـک  تجـارت 
حـل چالش هـای بازاریابـي کشـاورزان اسـت و آنـان را قـادر 

مي سـازد بـه اطالعـات بـازار دسترسـی بهتـری پیـدا کنند. 
افـزون بر این، بسـیاری از کشـاورزان از جملـه مرکبات کاران 
شهرسـتان جهـرم در مقیـاس اقتصـادی کوچـک و متوسـط 
فعالیـت می کننـد. در نتیجـه، رقابت بـا تولیدکنندگان عمده 
بـرای آنـان تا حدودی ناممکن اسـت. این در حالی اسـت که 
به کارگیـری تجـارت الکترونیک توسـط کشـاورزان می تواند 
راهـکاری سـودمند بـرای چیـره شـدن بـر محدودیت هـای 
سـطح واحـد تولیـدی باشـد )هندرسـون ، 2001(. امـا بـا 
الکترونیـک کشـاورزی،  بالقـوه تجـارت  وجـود برتری هـای 
میـزان پذیـرش آن در بیـن کشـاورزان بـه نسـبت پاییـن 
اسـت )گل، متلـو وبـال، 2004(. زیـرا ایـن شـکل از تجارت، 
بـه ویـژه بـرای کشـاورزان در ایـران نوعی نـوآوری به شـمار 
می آیـد. بنابرایـن، ماننـد دیگر نوآوری ها اسـتفاده درسـت و 
مؤثـر از تجـارت الکترونیـک کشـاورزی توسـط کشـاورزان 
مسـتلزم اجـرای برنامه هـای آموزشـی و ترویجـی اسـت. در 
ایـن راسـتا، ایگاراشـی، سـیووجز و مـاس )2002( بـر ایـن 
باورنـد کـه کشـاورزان بـرای کسـب شایسـتگي هاي الزم در 
تجـارت الکترونیـک کشـاورزي نیازمند برنامه هاي آموزشـي 
هسـتند. دارچ و لـوکاس )2002( نیـز بـر ایـن باورنـد کـه 
آمـوزش در زمینـه تجـارت الکترونیک باعـث افزایش آگاهی 
از برتری هـای تجـارت الکترونیـک و در نتیجه گسـترش این 
نـوع از تجارت می شـود. آموزش بـه عنوان فرآیند دسـتیابی 
بـه مهارت هـا، نگـرش و دانـش جدیـد از نیازسـنجی آغـاز 
می شـود )سـاجیف، سـینگها و ونکاتاتوسـبرامانیان، 2012(. 
در واقـع، آمـوزش هنگامـی اثربخـش خواهـد بـود کـه بـا 
نیازسـنجی همراه باشـد )احمدوند و احمـدی کیش، 1395(. 
نیازسـنجی یـک رویکرد )نظـام یافته( برای بررسـی وضعیت 
دانـش، توانایـی، عالقـه یـا نگـرش مخاطبان در یـک موضوع 
خـاص می باشـد. آموزشـگران کشـاورزی بـا آگاهـی از نیـاز 
تشـریح و  را  آنـان  کنونـی  وضعیـت  می تواننـد  کشـاورزان 
توصیـف کـرده و راهکارهای آموزشـی را برای رفـع نیازها در 
نظـر بگیرنـد )مک کاولـی، 2009(. لـذا، بـدون درک کافی از 
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نیازهـای کشـاورزان، برنامه هـای آموزشـی و ترویجی تجارت 
الکترونیـک کشـاورزی نمی توانـد خدمات مناسـب آموزشـی 
گولدثـورپ،  )گودویـن و  آورد  فراهـم  کشـاورزان  بـرای  را 
2013(. نیازسـنجی آموزشـی در زمینـه تجـارت الکترونیک، 
نیازهـای حرف هـای فراگیران در زمینه تجـارت الکترونیک و 
کمبودهـای حرفـه ای آنـان را مشـخص می سـازد. همچنین 
الزم بـه یادآوری اسـت که برای بـرآوردن نیازهای حرف های 
ماننـد  منبع هـا  برخـی  بـه  دسترسـی  آمـوزش،  طریـق  از 
بودجـه و زمان کافی ضروری اسـت. در حالیکـه، این منبع ها 
بـه ویـژه در کشـورهای در حـال توسـعه ماننـد ایـران کـه با 
محدودیت هـای بودجـه روبه رو هسـتند به آسـانی امکانپذیر 
نیسـت. بنابرایـن، اولویت بنـدی آموزشـی بایـد بـه گونـه ای 
انجام شـود که مشـخص سـازد کدامیـک از شایسـتگی های 
حرف هـای از نظـر ضـرورت و اهمیـت نیاز به توجه بیشـتری 

دارنـد )عمـر و همـکاران، 2017(. 
چندیـن روش و فـن کّمـی و کیفـی بـرای نیازسـنجی 
کـدام  هـر  کـه  دارد  آنهـا وجـود  اولویت بنـدی  آموزشـی و 
برتری هـا و کاسـتی هایی دارند )عبد المکسـود و سـاکنیدی، 
2016(. در میـان الگوهای نیازسـنجی آموزشـی، الگوی ارائه 
شـده توسـط بوریـچ )1980( یکـی از پرکاربردتریـن الگوهـا 
می باشـد. الگـوی نیازسـنجی بوریـچ، بـه شـکلی گسـترده  
در پژوهش هـای آمـوزش و ترویج کشـاورزی اسـتفاده شـده 
اسـت. بـه عنـوان مثـال، می تـوان بـه پژوهش های عباسـی 
رسـتمی، ذبیـح الـه نـژاد و چرمچیـان لنگـرودی )1393(؛ 
احمـدی کیـش )1395(؛ صبـوری و همـکاران  احمدونـد و 
)1395(؛ گارتـون و چانـگ )1997(؛ علـی بیگی و زرافشـانی 
آقایـی و  دامـاالس )2009(؛  )2008(؛ هاشـمی، حسـینی و 
)2013(؛  شـهبازی  لنگـرودی و  گلـی،  )2012(؛  همـکاران 
کنـن، کیچـل و دانکـن )2012(؛ الهامولـی، کولـدوی و کامل 
همـکاران  چـودری و  )2016(؛  همـکاران  مـن و  )2014(؛ 

)2016( و عمـر و همـکاران )2017( اشـاره کـرد. 
لـذا، هدف کلـی این پژوهش، نیازسـنجی آموزشـی 

تجـارت الکترونیـک کشـاورزی در بیـن  مرکبـات کاران 
نیازسـنجی  الگـوی  از  اسـتفاده  بـا  شهرسـتان جهـرم 

بوریـچ می باشـد. 

 روش شناسی
پژوهش هـای  نـوع  از  ماهیـت،  نظـر  از  پژوهـش  ایـن 
گـردآوری  لحـاظ  از  کاربـردی و  هـدف،  نظـر  از  کّمـی؛ 
اطالعـات، میدانـی می باشـد. جامعـه آمـاری ایـن پژوهش را 
مرکبـات کاران دو بخـش خفـر و مرکـزی شهرسـتان جهـرم 
کـه کانـون اصلی تولیـد مرکبات این شهرسـتان می باشـند، 
جـدول  از  نمونـه،  حجـم  تعییـن  بـرای  دادنـد.  تشـکیل 
کرجسـی و مـورگان )1970( اسـتفاده شـد. در ایـن راسـتا، 
از بیـن 906 مرکبـات کار ایـن دو بخـش شهرسـتان جهـرم، 
شـمار 270 مرکبـات کار بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری 
تصادفـی طبقه بنـدی بـا انتسـاب متناسـب انتخـاب شـدند 

.)1 )جـدول 
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جدول 1- حجم نمونه مرکبات کاران در مناطقههای مختلف شهرستان جهرم

شمار مرکبات کاران )نفر(بخشردیف
شمار نمونهشمار جامعه

476142خفر1
430128مرکزی 2

906270جمع کل

تشـکیل  طریـق  از  شـکلی  روایـی  نظـر  از  پرسشـنامه 
گـروه تخصصـی، تاییـد متخصصـان رشـته ترویـج و آموزش 
کشـاورزی دانشـگاه شـیراز و متخصصـان مرکـز تحقیقـات و 
قـرار  فـارس  اسـتان  طبیعـی  منابـع  کشـاورزي و  آمـوزش 
گرفـت. بـرای سـنجش پایایـی، پرسشـنامه ها در اختیار 30 

نفـر از  مرکبـات کاران خارج از جامعه آمـاری ) مرکبات کاران 
شهرسـتان داراب( قرار گرفت و پس از تکمیل پرسشـنامه ها، 
پایایـی آنها با اسـتفاده از آزمون آلفای ترتیبی محاسـبه شـد 
کـه بـرای متغیر اهمیـت، ضریب آلفاي ترتیبـی 0/88 و برای 
متغیـر توانایـی یادگیـری، 0/92 بهدسـت آمـد. چنانچه آلفا 
بیـن 0/80 تـا 0/90 باشـد، پایایی متغیرها در سـطح خوب و 
چنانچـه آلفا بیـش از 0/90 باشـد، پایایی متغیرها در سـطح 
عالـی می باشـد )کورتینـا، 1993(. بدین ترتیب، پرسشـنامه 

از نظـر پایایـی در سـطح قابـل قبول قـرار دارد.

برابـر مـدل نیازسـنجی بوریچ، یـک نیاز به عنـوان فاصله 
بین سـطح کنونی شایسـتگی های فرد در یک زمینه و سـطح 
مطلـوب )ایـده ال( فـرد در زمینـه آن شایسـتگی ها توصیف 
می شـود )ویتکین و آلتشـولد، 2000(. همچنین شایسـتگی، 
کـه  اسـت  نگرش هـا  مهارت هـا و  دانـش،  از  مجموعـه ای 
بـرای عملکـرد پایـدار و مؤثـر در یـک حرفـه ، شـغل، نقش ، 
یـا موقعیت  ضروری اسـت )مولـدر و وینترتـون، 2017(. لذا، 
مـدل نیازسـنجی بوریـچ شـامل صورتـی از شایسـتگی هایی 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از مقیـاس لیکـرت، وضعیـت کنونی و 
وضعیـت مطلـوب افراد در زمینه هر شایسـتگی را میسـنجد 
)آقایی و همکاران ، 2012(. در رابطه با نیازسـنجی آموزشـی، 

ایـن مـدل بر پایـه اختالف نمره بیـن میزان اهمیـت موضوع 
آموزشـی و توانمندی فرد در آن زمینه، بنا نهاده شـده اسـت 

 .)1980 )بوریچ، 
الکترونیـک  تجـارت  شایسـتگی3  شـمار 28  بنابرایـن، 
پژوهـش  از  آموزشـی،  موضوع هـای  عنـوان  بـه  کشـاورزی 

پیشـین )زارعـی، زمانی، لوی، 2017( اسـتفاده شـد. با توجه 
بـه متغیرهـای اهمیت و توانایـی و بر مبنای مدل نیازسـنجی 
بوریـچ )1980( بـرای تعییـن درجـه نیـاز آموزشـی ضروری 
اسـت میزان اهمیت هر موضوع آموزشـی و میـزان توانمندی 
در هـر یـک از موضوع های آموزشـی توسـط مرکبـات کاران، 
مشـخص شـود. لذا از مرکبات کاران خواسـته شـد با استفاده 
از طیـف لیکرت سـطح توانمنـدی خود در 28 مـورد موضوع 
آموزشـی تجارت الکترونیک کشـاورزی را مشـخص کنند که 
بدیـن ترتیب “بسـیار توانمند” عدد پنج و “بـدون توانمندی” 

عـدد یـک را بـه خـود اختصـاص مـی داد. همچنیـن بـرای 
دیـد  از  آموزشـی  موضوع هـای  اهمیـت  سـطح  تعییـن 
مرکبـات کاران، از آنـان خواسـته شـد کـه میـزان اهمیت هر 
موضـوع آموزشـی در زمینه تجـارت الکترونیک کشـاورزی را 
در طیـف لیکرت مشـخص کننـد. بدین ترتیب کـه عدد پنج 
نمایانگـر بیشـترین و عـدد یـک به معنـای کمتریـن اهمیت 
هـر موضوع آموزشـی می باشـد. )الزم بـه یادآوری اسـت که 
پیـش از تکمیـل پرسشـنامه توسـط مرکبـات کاران، مفهـوم 
چگونگـی  کشـاورزی و  محصول هـای  الکترونیـک  تجـارت 
کاربـرد آن بـرای هرکدام از مرکبات کاران توضیح داده شـد(. 
بدیـن ترتیـب بـرای هر موضـوع آموزشـی، دو نمـره که یکی 
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گویـای میـزان توانمنـدی مرکبـات کاران در زمینـه موضـوع 
موضـوع  هـر  اهمیـت  میـزان  گویـای  دیگـری  آموزشـی و 
آموزشـی از دیـد  مرکبـات کاران می باشـد، محاسـبه شـد. 
سـپس، بـر مبنـای رابطـه بوریـچ، میانگیـن وزنـی نمره های 
تفـاوت میـزان اهمیـت و میـزان توانمنـدی هـر 28 موضـوع 
آموزشـی از دید مرکبات کاران بنابر رابطه )1( مشخص شـد: 

MWDSi=
∑(i=1)

n∑(j=1)
m((Aij-Bij )×A i̅ ) 

N  (1)

MWDSi میانگین وزنی نمره های تفاوت 
در ایـن رابطـه 1

i بیـن میـزان اهمیـت و میـزان توانمنـدی موضوع آموزشـی
ام، Aij میـزان اهمیـت موضـوع آموزشـی iام از نظـر پاسـخ 
j ام از نظـر پاسـخ دهندهi میـزان توانمنـدی Bij ،امj دهنـده

ام، A ̅i میانگیـن میـزان اهمیـت موضوع آموزشـی iام از نظر 
پاسـخ دهندگان و N شـمار پاسـخگویان می باشـد. در رابطه 
)1(، در مـدل بوریـچ، MWDS بیانگـر میانگیـن نمر ه هایـی 
اسـت کـه نتایـج به کارگیری مـدل تعیین نیازهای آموزشـی 
بوریـج را ارائه می کنـد. در این راسـتا، با توجه بـه متغیرهای 
اهمیـت و توانمنـدی، موضوع هـای آموزشـی کـه میانگیـن 
نمـره آن هـا بـاالی چهـار باشـد، بیشـترین نیـاز بـه آموزش 
را داشـته و در گـروه اولویت هـای آموزشـی قـرار می گیرنـد. 
موضوع هـای آموزشـی کـه میانگیـن نمـره آن هـا دو بـه باال 
تـا کمتـر از چهار باشـد جـزو اولویت های آموزشـی بـوده اما 
نیـاز بـه تقویـت دارنـد. موضوع هـای آموزشـی کـه میانگین 
نمـره آنهـا زیـر دو باشـد نیاز بـه آمـوزش ندارند )زرافشـانی، 

آقایـی و خالـدی، 2011؛ هان و مارتیـن، 2018(.
پـس از گـردآوری اطالعات مورد نیـاز، داده ها کدگذاری 
شـده و با اسـتفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شـدند. 
در ایـن راسـتا از آزمون هـای آمـار توصیفی ماننـد میانگین، 
فراوانـی و انحراف معیار اسـتفاده شـد و در بخش اسـتنباطی 
نیـز بـه منظـور توافق سـنجی نیازهـای آموزشـی به دسـت 

1- Mean Weighted Discrepancy Score

آمـده در بیـن پاسـخگویان از آزمـون تحلیـل واریانـس یـک 
سـویه و آزمـون تـی اسـتفاده شـد. همچنیـن جهـت تعیین 
عوامـل موثـر بـر نیازهـای آموزشـی از رگرسـیون چندگانـه 

اسـتفاده شد. 

یافته ها
آمار توصیفی

می دادنـد.  تشـکیل  مـردان  را  همـه ی  مرکبـات کاران 
بـود.  سـال   47 حـدود  سـنی  مرکبـات کاران  میانگیـن 
همچنیـن بیشـترین فراوانـی مربوط بـه گروه سـنی 43-53 
بـود که نشـان می دهد بیشـترین  مرکبـات کاران، میانسـال 
می باشـند. از نظـر مقطـع تحصیلـی، 10/7 درصـد )29 نفر( 
دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد و کارشناسـی؛ 31/4 درصـد 
)85 نفـر( دارای مـدرک کاردانـی و دیپلـم بودند و بیشـترین 
آنان )156 نفر،57/7 درصد( سـطح سـواد زیردیپلم داشـتند. 
بعـالوه، میانگیـن تجربـه فعالیت هـای باغبانـی آن هـا حدود 
از نظـر میـزان درآمـد ماهیانـه، بیشـترین  23 سـال بـود. 
فراوانـی مربـوط به درآمـد ماهیانـه 40-25/01 میلیون ریال 
بـود. از نظـر سـطح زیرکشـت نیز بیشـترین  مرکبـات کاران 
از یـک هکتـار جـای  )44 درصـد( در گـروه یـک و کمتـر 
گرفتنـد. افـزون بـر ایـن بیشـترین آنـان )57/8 درصـد( در 
طـول یـک سـال در کالس هـای آموزشـی ترویجـی جهـاد 

کشـاورزی شـرکت نکـرده بودنـد )جـدول 2(.
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جدول 2- توزیع پاسخگویان در زمینه ویژگی های فردی-حرفه ای

درصدفراوانیسطوحمتغیر

جنسیت
270100مرد
00زن

سن )میانگین:47/2 سال(

31-213512/96
42-325620/8
53-4310438/51

547527/8 و بیشتر

مقطع تحصیلی
15657/7زیر دیپلم

8534/5دیپلم و کاردانی 
2910/7کارشناسی وکارشناسی ارشد

تجربه فعالیت های باغبانی 
)میانگین:23/3 سال(

11-14617/0
22-1212546/3

239936/7 و بیشتر

در آمد ماهیانه 
)ده میلیون ریال(

1≥3312/22
1/001 -2/55721/11
2/501 -411843/70
6223بیشتر از 4

میزان زمین زیر کشت 
)هکتار(

1≥11944/0
1/001 -210639/3
4516/7بیشتر از 2

شرکت در کالس های آموزشی 
ترویجی جهاد کشاورزی در 

طول سال

11442/2بلی

15657/8خیر

سـطح اهمیـت موضوع هـای آموزشـی تجـارت 
الکترونیک کشـاورزی و توانمندی  مرکبات کاران 

آنها  در 
الکترونیـک  تجـارت  آموزشـی  نیازسـنجی  راسـتای  در 
از  مرکبـات کاران  بوریـچ،  الگـوی  مبنـای  بـر  کشـاورزی 
خواسـته شـد کـه میـزان اهمیـت هـر موضـوع آموزشـی در 
زمینـه تجـارت الکترونیـک کشـاورزی را با اسـتفاده از طیف 
لیکـرت مشـخص کننـد. بدین ترتیـب که عدد پنـج نمایانگر 
هـر  اهمیـت  کمتریـن  معنـای  بـه  یـک  عـدد  بیشـترین و 

موضـوع آموزشـی می باشـد. به منظـور تجزیـه و تحلیل بهتر 
داده هـا، میـزان اهمیـت موضوع های آموزشـی بدیـن ترتیب 
تقسـیم بندی شـدند: )x ̅ =4/50-5/0( بسـیار مهـم؛ )4/49-
x ̅=3/50( مهـم؛ )x ̅=2/50-3/49( تـا حـدی مهـم؛ )2/49-

اهمیـت.  بـی   )x =̅1/0  -1/49( اهمیـت؛ و  کـم   )x =̅1/50
همانطـور کـه در جـدول 3 مشـاهده می شـود، بـر مبنـای 
میانگیـن نظـر  مرکبات کاران، شـمار 12 موضوع آموزشـی از 
28 موضوع آموزشـی تجارت الکترونیک کشـاورزی به عنوان 
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موضوع هـای آموزشـی “بسـیار مهم” قلمداد شـدند ) نمایش 

بـا رنـگ قرمز(. ایـن موضوع های آموزشـی به ترتیـب عبارت 

هسـتند از: مهـارت کار بـا رایانـه و اینترنت؛ توانایـی تجزیه و 

تحلیـل هزینـه- سـود معامله هـای محصول های کشـاورزی؛ 

تولیـدی؛  واحـد  بـرای  وبـالگ  مدیریـت  ایجـاد و  توانایـی 

توانایـی کار بـا شـبکه های اجتماعـی مجـازی )ماننـد فیس 

بـوک و ...(؛ بـاور داشـتن بـه قابلیـت تجـارت الکترونیـک در 

افزایـش درآمـد  مرکبـات کاران؛ دارا بـودن اطالعات درسـت 

در مـورد قیمت مرکبـات در بازار؛ توانایی کسـب دقیق ترین 

اطالعـات در بهتریـن زمـان در بـازار محصول هـای مرکبات؛ 

آشـنایی بـا روش هـای بهینه حمـل و نقل مرکبات؛ آشـنایی 

بـا قوانیـن حقوقی تجـارت الکترونیـک؛ توانایی بسـته بندی 

مرکبـات برابر بـا نیازها و سـلیقه خریداران؛ مهـارت در مورد 

قیمت گـذاری مناسـب محصول هـای مرکبـات؛ و دارا بـودن 

اطالعـات در مـورد قیمـت نهاده هـای کشـاورزی در بـازار 

مرکبـات. همچنیـن شـمار 15 موضـوع آموزشـی بـه عنـوان 

موضوع هـای آموزشـی “مهم” تجـارت الکترونیک کشـاورزی 

قلمـداد شـدند و تنهـا یـک مـورد از موضوع هـای آموزشـی 

کـه شـامل توانایـی راه انـدازی و طراحـی وب سـایت بـود به 

عنـوان شایسـتگی “تـا حـدی مهـم” بـه شـمار آمد. لـذا، بر 

مبنـای میانگیـن نظرهـای  مرکبـات کاران، هیچکـدام از 28 

موضوع آموزشـی  تجـارت الکترونیک کشـاورزی در محدوده 

“کـم اهمیـت” و “بی اهمیـت” بـه شـمار نیامدنـد. همچنین 

از  مرکبات کاران خواسـته شـد که میـزان توانمندی خود در 

زمینـه هـر موضـوع آموزشـی تجـارت الکترونیک کشـاورزی 

را بـا اسـتفاده از طیـف لیکرت مشـخص کنند. بدیـن ترتیب 

“بسـیار توانمنـد” عـدد پنج و “نداشـتن توانایی” عـدد یک را 

بـه خـود اختصـاص می داد. بـه منظـور تجزیه وتحلیـل بهتر 

توانمندی هـا بدیـن ترتیـب تقسـیم بندی  داده هـا، میـزان 

کمـی   )x =̅1/50-2/49( ناتـوان؛   )x =̅1/0-1/49( شـدند: 

توانمنـد؛ )4/49- تـا حـدودی   )x =̅2/50-3/49( توانمنـد؛

x ̅=3/50( توانمند؛ و )x ̅=4/50-5/0( بسـیار توانمند. با توجه 

بـه جـدول 3، بـر مبنـای میانگین نظرهـای  مرکبـات کاران، 

آنـان در 13 مـورد از موضوعهـای آموزشـی “ناتوان” هسـتند 

)نمایـش بـا رنگ قرمـز(. ایـن موضوع های آموزشـی عبارتاند 

از: توانایـی راه انـدازی و طراحـی وب سـایت؛ سـواد پایه زبان 

انگلیسـی؛ آشـنایی بـا قوانیـن حقوقـی تجـارت الکترونیـک؛ 

آشـنایی بـا روش هـای پرداخـت الکترونیـک ایمـن؛ مهـارت 

تجـارت  بـا روش هـای  اینترنـت؛ آشـنایی  رایانـه و  بـا  کار 

عقـد  در  مهـارت  کشـاورزی؛  محصول هـای  الکترونیـک 

خریـداران  سـلیقه  شـناخت  تجـاری؛  قراردادهـای  بهینـه 

در  نیـاز  مـورد  اطالعـات درسـت و  توانایـی درج  مرکبـات؛ 

مـورد محصول هـای )مرکبات( در وب سـایت؛ توانایی بسـته 

بنـدی مرکبـات مطابـق با نیازها و سـلیقه خریـداران؛ مهارت 

در مـورد قیمتگـذاری مناسـب محصـوالت مرکبات؛ بـاور به 

بهـره وری بیشـتر تجـارت الکترونیـک نسـبت بـه کسـب و 

کارهـای سـنتی و نگـرش مثبـت در رابطـه بـا ایمـن و قابـل 

کنتـرل بـودن معامله هـا در فضـای الکترونیـک. افـزون بـر 

ایـن بـر مبنـای میانگیـن نظرهـای  مرکبـات کاران، آنـان در 

14 مـورد از موضوع های آموزشـی “کمـی توانمند” و تنها در 

یـک مـورد که شـامل توانایـی شناسـایی گونه هـا و رقم های 

مرکبـات اسـت، “تـا حـدودی توانمند” می باشـند. 

الکترونیـک  نیازسـنجی آموزشـی تجـارت 
بـرای  مرکبـات کاران کشـاورزی 

بـر مبنـای رابطـه )1(، میانگیـن نمـره اختـالف مـوزون 
میـزان اهمیـت هـر موضـوع آموزشـی و میـزان توانمندی در 
زمینـه هـر موضـوع آموزشـی محاسـبه شـد. بـا اسـتفاده از 
ایـن میانگیـن نمـره، نیازهـای آموزشـی تجـارت الکترونیک 
شناسـایی و  جهـرم  شهرسـتان  مرکبـات کاران  کشـاورزی 
مبنـا، شـمار 18  ایـن  بـر  )جـدول 3(.  رتبه بنـدی شـدند 
چهـار  بـاالی  نمـره  میانگیـن  دارای  آموزشـی،  موضـوع 
می باشـند کـه برابـر با مـدل بوریـچ، بـه عنـوان اولویت های 
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آموزشـی مرکبات کاران در زمینه تجـارت الکترونیک قلمداد 
می شـوند. بر اسـاس اطالعات جـدول یاد شـده، هرچند این 
18 موضـوع آموزشـی میانگیـن نمره اهمیت بسـیار باالیی را 
کسـب کرده انـد، امـا میانگین توانمنـدی مرکبـات کاران در 
زمینـه ایـن موضوع هـای آموزشـی بسـیار پاییـن می باشـد. 

همچنیـن نتایـج مـدل نیازسـنجی بوریچ نشـان می دهد که 
نمـره شـش مـورد از موضوع های آموزشـی، کمتـر از دو بوده 
اسـت. لـذا، ایـن مـوارد در گـروه نیازهـای آموزشـی تجـارت 

الکترونیـک  مرکبـات کاران، قلمـداد نمی شـوند.

جدول 3-  رتبه بندی نیازهاي آموزشي تجارت الکترونیک  مرکبات کاران بر مبنای الگوی بوریچ 

موضوع های آموزشی
)A( میانگین توانمندی میانگین اهمیت

)B(
MWDSرتبه

میانگین
انحراف 

معیار
انحراف معیارمیانگین

4/850/211/03111/251* مهارت کار با رایانه و اینترنت

4/520/350/94211/022* آشنایی با قوانین حقوقی تجارت الکترونیک

4/320/190/85310/833* سواد پایه زبان انگلیسی

4/250/451/00410/124* آشنایی با روش های پرداخت الکترونیک ایمن

* آشنایی با روش های تجارت الکترونیک 
محصول های کشاورزی

4/310/551/1059/945

3/180/250/7069/816* توانایی راه اندازی و طراحی وب سایت

4/340/501/2179/797* شناخت سلیقه خریداران مرکبات

* توانایی بسته بندی مرکبات برابر با نیازها و 
سلیقه خریداران 

4/520/331/4089/508

4/240/441/1399/419* مهارت در عقد بهینه قراردادهای تجاری

* مهارت در مورد قیمت گذاری مناسب 
محصول های مرکبات

4/520/181/44108/6510

* توانایی تجزیه و تحلیل هزینه- سود 
معامله های محصول های کشاورزی

4/850/381/81117/3511

* دارا بودن اطالعات درست در مورد قیمت 
مرکبات در بازار

4/640/451/61127/2112

* آشنایی با روش های بهینه حمل و نقل 
مرکبات

4/550/531/53136/6613

* توانایی ایجاد و مدیریت وبالگ برای واحد 
تولیدی

4/840/291/83146/1214

* توانایی کار با شبکه های اجتماعی مجازی 
)مانند فیس بوک و ...(

4/670/451/96155/8115
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موضوع های آموزشی
)A( میانگین توانمندی میانگین اهمیت

)B(
MWDSرتبه

میانگین
انحراف 

معیار
انحراف معیارمیانگین

* توانایی درج اطالعات درست و مورد نیاز در 
مورد محصول های )مرکبات( در وب سایت

4/040/541/36165/6116

* دارا بودن اطالعات در مورد قیمت نهاده های 
کشاورزی در بازار مرکبات

4/510/231/86174/2017

* نگرش مثبت در رابطه با ایمن و قابل کنترل 
بودن معامله ها در فضای الکترونیک

4/120/361/49184/1218

* باور داشتن به امکان پذیری به کارگیری 
تجارت الکترونیک کشاورزی توسط کشاورزان

4/100/411/52193/8719

* توانایی کسب دقیق ترین اطالعات در بهترین 
زمان در بازار محصول های مرکبات

4/560/332/01203/6220

* باور داشتن به به بهره وری مثبت اقتصادی راه 
اندازی تجارت الکترونیک کشاورزی

4/460/251/97212/8721

* باور داشتن به فزونی مزیت اقتصادی تجارت 
الکترونیک نسبت به معامالت سنتی

4/450/192/00222/5122

باور داشتن به قابلیت تجارت الکترونیک در 
افزایش درآمد  مرکبات کاران

4/650/232/24231/9823

باور داشتن به قابلیت تجارت الکترونیک در 
افزایش شمار خریداران

4/480/182/09241/8724

باور داشتن به به قابلیت های تجارت الکترونیک 
برای سوق دادن کشاورزان به بازارهای مناسبتر

4/350/211/97251/7125

باور داشتن به بهره وری بیشتر تجارت الکترونیک 
نسبت به کسب و کارهای سنتی

3/840/151/48261/5726

توانایی شناسایی همه ی گروه های خریداران 
بالقوه مرکبات

3/890/271/64271/2427

4/150/303/03280/8028توانایی شناسایی گونه ها و رقم های مرکبات

A= اهمیت: 5= بسیار مهم، 4= مهم، 3= تا حدی مهم، 2= کم اهمیت و 1= بی اهمیت

B= توانمندی: 5 = بسیار توانمند، 4= توانمند، 3= تا حدی توانمند، 2= کمی توانمند و 1= غیر توانمند 
* نیاز آموزشی 

ادامه جدول 3- رتبه بندی نیازهاي آموزشي تجارت الکترونیک  مرکبات کاران بر مبنای الگوی بوریچ 
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در ایـن قسـمت از پژوهـش بـه منظـور توافق سـنجی 
پاسـخگویان،  بیـن  در  آمـده  به دسـت  آموزشـی  نیازهـای 
نیازهـای آموزشـی در بیـن گروه هـای مختلـف پاسـخگویان 
مقایسـه شـد. بدیـن منظـور از آزمـون تحلیـل واریانس یک 
سـویه )ANOVA( و آزمـون تـی مسـتقل )T-test( اسـتفاده 
شـد. همانطـور کـه در جـدول 6 مشـاهده می شـود، نتایـج 
آمـاره F آزمـون تحلیـل واریانـس یک سـویه نشـان می دهد 
گروه هـای سـنی و  بیـن  آموزشـی  نیازهـای  میانگیـن  کـه 
 0/001 0/05 و  از  کمتـر  سـطح  در  ترتیـب  بـه  تحصیلـی 
تفـاوت معنـی داری را بوجود آورده اسـت. در ادامه به منظور 
بررسـی تفاوت ها از آزمون دانکن اسـتفاده شـد. نتایج نشـان 
می دهـد کـه نیازهـای آموزشـی گروه هـای پیرتر و با سـطح 

جدول 6- تاثیر ویژگی های  مرکبات کاران در سطح نیازهای آموزشی تجارت الکترونیک کشاورزی

سطح معنی داریآزمونمیانگین فراوانیسطوح متغیرمتغیر

سن )سال(

31-21355/02

F= 4/110/01
42-32566/10
53-431046/72

54759/65 و بیشتر

تحصیالت

15611/32زیردیپلم

F=7/310/000
858/86دیپلم و کاردانی
کارشناسی و 

کارشناسی ارشد
294/54

تجربه باغداری )سال(
11-1468/65

F=1/510/21 22-1212510/23
239911/65 و بیشتر

درآمد )ده میلیون ریال(

1≥3310/13

F=2/630/60
1/001 -2/5579/45
2/501 -41188/32
628/12بیشتر از 4

مساحت باغ زیر کشت مرکبات 
)هکتار(

1≥1199/56
t =1/230/83 1/001 -21068/66

458/60بیشتر از 2
شرکت در کالس های آموزشی 

ترویجی جهاد کشاورزی
1149/38بلی

t =0/530/77
15610/12خیر

تحصیـالت کمتر نسـبت به افـراد جوانتر و سـطح تحصیالت 
می باشـد.  بیشـتر  الکترونیـک  تجـارت  زمینـه  در  بیشـتر 
همچنیـن نتایـج تحلیـل واریانـس یک سـویه نشـان میدهد 
کـه میانگیـن نیازهـای آموزشـی بیـن گروه هـای متفـاوت 
افـراد از لحـاظ تجربـه کاری، درآمـدی و سـطح زیرکشـت 
تفـاوت معنـاداری را نشـان نمی دهـد. نتایـج تحلیـل آزمون 
آموزشـی  نیازهـای  میانگیـن  نشـان میدهـد کـه  نیـز  تـی 
بیـن  مرکبات کارانـی کـه در کالس هـای آموزشـی ترویجی 
جهـاد کشـاورزی در طـول یک سـال گذشـته شـرکت کرده 
بودنـد و گروهـی که شـرکت نکـرده بودنـد تفـاوت معناداری 

نداشـت.  وجود 
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تعیین کننده های نیازهای آموزشی  مرکبات کاران 
در تجارت الکترونیک کشاورزی

بـا عنایت بـه اینکه میانگیـن نمره اختالف مـوزون میزان 
مقادیـری  بـا  متغیـری کّمـی  توانمنـدی،  میـزان  اهمیـت و 
بـر  موثـر  عامل هـای  تعییـن  منظـور  بـه  اسـت،  پیوسـته 
نیازهای آموزشـی از رگرسـیون چندگانه اسـتفاده شد. در گام 
نخسـت متغیرهای سـن، سـطح تحصیـالت، تجربـه باغداری، 
درآمـد ماهیانه و مسـاحت باغ وارد معادله رگرسـیونی شـدند. 
بـا اسـتناد بـه نتایـج رگرسـیون، از مجمـوع پنـج متغیـر که 

جدول 7- نتایج به دست آمده از رگرسیون چندگانه برای تعیین عامل های موثر بر نیازهای آموزشی  مرکبات کاران در تجارت 
الکترونیک کشاورزی

BBetatSig.R2changedR2Adمتغیر 

2/7811/200/00مقدار ثابت
)x1( 1/510/222/740/000/440/42سن
سطح 

)x2(تحصیالت
-2/45-0/36-5/440/000/510/49

)x3( 2/150/410/410/40-0/15-0/80-درآمد

Y= 78/2+51/1 (x1) -45/2(x2) – 80/0 (x3)

تحصیـالت و  سـن، سـطح  متغیرهـای  شـدند،  معادلـه  وارد 
درآمـد یـک مـدل قابـل اتـکا (F= 24/50 , Sig= 00/0)  را 
تشـکیل داده انـد که 39/8 درصد از تغییرهـای متغیر نیازهای 
آموزشـی را تبییـن می کننـد )جـدول 7(. با توجـه به ضرایب 
اسـتاندارد شـده، سـطح تحصیالت تاثیـر بیشـتری در تبیین 
نیازهـای آموزشـی دارد زیـرا بـه ازای یک واحـد تغییر در این 
متغیـر 0/36-  واحـد در متغیر نیازهای آموزشـی تغییر ایجاد 
می شـود. بـر مبنـای مقادیـر جـدول 7 معادله رگرسـیونی را 

می تـوان بـه شـرح زیر نوشـت:

بحث و نتیجه گیری 
تجـارت  آموزشـی  نیازسـنجی  پژوهـش،  ایـن  هـدف 
بیـن  مرکبـات کاران شهرسـتان  الکترونیـک کشـاورزی در 
جهـرم بـا اسـتفاده از الگـوی نیازسـنجی بوریچ بـود. یکی از 
مهمتریـن ویژگی هـای الگـوی بوریـچ، اتـکا بر خـود ارزیابی 
اسـت. فـرض بنیادیـن ایـن الگـو ایـن اسـت کـه افـراد بـه 
بهتریـن شـکل می تواننـد وضعیـت خـود را ارزیابـی کـرده و 
بـا وضعیـت مطلوب مقایسـه کنند )علـی بیگی و زرافشـانی، 
موضوع هـای  اهمیـت  سـطح  اسـاس،  ایـن  بـر   .)2008
آموزشـی تجـارت الکترونیـک کشـاورزی و سـطح توانمندی 
فـرد در زمینـه آن موضوع هـای آموزشـی دو عنصـر اساسـی 
الگـوی نیازسـنجی بوریـچ در تجـارت الکترونیک کشـاورزی 
بـر  بـود کـه  ایـن پژوهـش، گویـای آن  نتایـج  می باشـند. 

مبنـای میانگیـن نظرهـای  مرکبات کاران، شـمار 12 موضوع 
الکترونیـک  تجـارت  آموزشـی  موضـوع   28 از  آموزشـی 
کشـاورزی بـه عنـوان موضوع هـای آموزشـی “بسـیار مهم” و 
شـمار 15 موضوع آموزشـی بـه عنوان موضوع های آموزشـی 
“مهـم” تجـارت الکترونیـک کشـاورزی قلمـداد شـدند و تنها 
یـک مـورد بـه عنـوان موضوع آموزشـی “تـا حدی مهـم” به 
شـمار آمـد. همچنیـن هیـچ یـک از 28 موضـوع آموزشـی  
تجـارت الکترونیـک کشـاورزی در محـدوده “کـم اهمیت” و 
“بی اهمیـت” بـه شـمار نیامدنـد. بنابرایـن می تـوان اذعـان 
کرد کـه  مرکبـات کاران، یادگیری موضوع های آموزشـی یاد 
شـده در این پژوهش را برای به کارگیـری تجارت الکترونیک 

کشـاورزی، عاملـی بنیادیـن می پندارنـد.
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همچنیـن از  مرکبـات کاران خواسـته شـد کـه میـزان 
توانمنـدی خـود در زمینـه هـر موضـوع آموزشـی تجـارت 
لیکـرت  طیـف  از  اسـتفاده  بـا  را  کشـاورزی  الکترونیـک 
مشـخص کنند. بر مبنـای میانگین نظرهـای  مرکبات کاران، 
“ناتـوان”،  آموزشـی  موضوع هـای  از  مـورد   13 در  آنهـا 
در 14 مـورد، “کمـی توانمنـد” و تنهـا در یـک مـورد، “تـا 
حـدودی توانمنـد” می باشـند. بنابـر نتایـج بهدسـت آمـده، 
الزامـات  اولیـه  مرحله هـای  در  مرکبـات  تولیدکننـدگان 
اجـرای تجارت الکترونیک کشـاورزی بـوده و توانمندی کمی 
در اسـتفاده از تجـارت الکترونیـک دارنـد. ایـن امـر گویـای 
آن اسـت کـه به کارگیـری تجـارت الکترونیک کشـاورزی در 
بیـن تولیدکننـدگان مرکبات منطقه جهرم نیـاز به طراحی و 
اجـرای برنامه هـای آموزشـی پرشـماری دارد. اما بـا توجه به 
منبع هـا و امکانـات محـدود، ضـروری اسـت کـه برنامه های 
آموزشـی-ترویجی رتبه بنـدی شـده و مطابـق بـا اولویت هـا 
طراحـی و اجرا شـوند. لذا، بر مبنـای فرمول بوریـچ، نیازهای 
مرکبـات کاران  کشـاورزی  الکترونیـک  تجـارت  آموزشـی 
شهرسـتان جهـرم شناسـایی و رتبه بنـدی شـدند. بـر ایـن 
مبنـا، شـمار 18 موضـوع آموزشـی بـه عنـوان اولویت هـای 
اهمیـت  بهرغـم  قلمـداد  شـدند.  مرکبـات کاران  آموزشـی 
بسـیار زیـاد آمـوزش ایـن موضوع هـای آموزشـی در زمینـه 
تجـارت الکترونیـک، توانمنـدی مرکبـات کاران در زمینه این 
در  نمی باشـد.  مطلـوب  سـطح  در  آموزشـی  موضوع هـای 
ادامـه، شـماری از اولویت هـای آموزشـی تجـارت الکترونیک 

کشـاورزی تشـریح می شـوند. 
نخسـتین موضوع آموزشـی با بیشـترین نیاز بـه آموزش، 
مهـارت کار بـا رایانـه و اینترنـت بـا نمـره 11/25 می باشـد. 
رایانـه و  ماننـد  اطالعاتـی  ارتباطـی و  فناوری هـای  اگرچـه 
اینترنـت، نقشـی بنیادیـن در تجـارت الکترونیـک دارد، امـا 
نـرخ پذیـرش آن بـه ویژه در بخـش کشـاورزی و منطقه های 
روسـتایی نسـبت بـه دیگـر بخش هـای اقتصـادی به نسـبت 
پاییـن اسـت )میلوانوویـچ، 2014( کـه ایـن مـورد بـه نوبـه 

خـود، میـزان پذیـرش تجـارت الکترونیـک کشـاورزی را در 
بیـن کشـاورزان محـدود می کنـد.

اسـدی کوب و ابراهیمـی )2014( نیـز بـه ایـن نتیجـه 
دسـت یافتنـد کـه نبـود دانـش درسـت فنـاوری اطالعـات و 
ارتباطـات در بیـن کشـاورزان از جمله بازدارنده هـای کاربرد 
تجـارت الکترونیـک کشـاورزی در ایـران اسـت. لـذا، ارتقـاء 
شایسـتگی های کشـاورزان در زمینـه دانـش و مهارت هـای 
اینترنتـی، عاملـی ضـروری در توسـعه تجـارت  رایانـه ای و 

الکترونیـک کشـاورزی اسـت.
آشـنایی بـا قوانیـن حقوقـی تجـارت الکترونیـک دومین 
اولویت آموزشـی تجارت الکترونیک کشـاورزی شـناخته شد. 
در ایـن رابطـه، ایـد، ترومـن و منعیـم احمـد )2002( اظهار 
می کننـد کـه درک شـرایط کسـب وکار و قوانیـن حقوقـی 
مرتبـط بـا آن براي فعالیت هـاي تجـارت الکترونیک ضروري 
اسـت. همچنیـن شـهداد نـژاد و نخاعـی )2011( نیـز خاطر 
نشـان می کننـد کـه درک شـرایط حقوقـی در هـر جامعـه 
عامـل مهمـی در تجارت الکترونیـک به ویـژه در معامله های 

بین المللـی اسـت.
سـواد پایـه زبان انگلیسـی با نمـره 11/02 در رتبه سـوم 
نیازهـای آموزشـی قرار گرفت. زبان انگلیسـی، زبـان غالب در 
به کارگیری و توسـعه فنـاوری اطالعات و ارتباطـات و از جمله 
تجـارت الکترونیک اسـت. در واقـع زبان اصلی مورد اسـتفاده 
در وب، زبـان انگلیسـی اسـت کـه بـه عنـوان دروازه انتقـال 
اطالعـات و دانـش در دنیـای دیجیتـال بـه شـمار می آیـد. با 
ایـن وجـود، کمبـود دانـش زبان انگلیسـی بـه عنـوان یکی از 
موانع اجتماعی و فرهنگی شـناخته شـده اسـت که دسترسی 
بـه اطالعـات و اینترنـت و مشـارکت در تجـارت الکترونیک را 

محـدود می سـازد )الرنس و تـار، 2010(.
آشـنایی با روش هـای پرداخت الکترونیـک ایمن از دیگر 
اولویت هـای آموزشـی در ایـن پژوهش اسـت. در این راسـتا، 
تریبلمیـر، پینتریتـس و فلـو )2008( خاطـر نشـان می کنند 
کـه یکـي از عامل هـای موفقیـت اینترنـت بـه عنوان مسـیر 
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فروش، اسـتفاده از سـامانه هاي پرداخت ایمـن آنالین براي 
حفـظ حریـم خصوصـي کاربـران اسـت زیـرا اعتمـاد بیـن 

فروشـندگان و خریـداران را افزایـش می یابد.
آشـنایی با روش های تجـارت الکترونیـک محصول های 
کشـاورزی بـه عنـوان پنجمیـن اولویـت آموزشـی شـناخته 
بـه  الکترونیـک کشـاورزی  واقـع تجـارت  شـده اسـت. در 
بسـترهای  به کارگیـری  از  اعـم  گوناگونـی  روش هـای 
عمومـی؛ و  بسـترهای  خصوصـی؛  مسـتقل و  الکترونیکـی 
کشـاورزی5 و  الکترونیـک  تجـارت  مشـترک  بسـترهای 
میتوانـد  اجتماعـی  مجـازی  شـبکه های  به کارگیـری  یـا 
ایـن  از  اسـتفاده هرکـدام  مـوارد  بـا  آشـنایی  انجام گیـرد. 
روش هـا و به کارگیـری درسـت آنهـا بـرای توسـعه تجـارت 
الکترونیـک کشـاورزی ضـروری می باشـد. امـا نتایج نشـان 
می دهـد که تولیدکنندگان مرکبات جهرم در مورد آشـنایی 
بـا روش هـای تجـارت الکترونیـک محصول های کشـاورزی 
دارای شایسـتگی الزم نیسـتند. در ایـن راسـتا وانـگ، زو و 
ژانـگ )2016( نیـز در مورد کشـور چین بیـان می کنند که 
آگاهـی ضعیف کشـاورزان از تجارت الکترونیک کشـاورزی و 
نبـود درک کاربردها و روش های پرشـمار تجارت الکترونیک 
روسـتایی  شـرکت های  بیـن  در  کشـاورزی  محصول هـای 
چیـن، اجرای تجارت الکترونیک کشـاورزی در این کشـور را 
محـدود کرده اسـت. لـذا، آمـوزش  مرکبـات کاران در زمینه 
کشـاورزی،  الکترونیـک محصول هـای  تجـارت  روش هـای 

اسـت.  ضروری 
عنـوان  بـه  وب سـایت  طراحـی  راه انـدازی و  توانایـی 
ششـمین اولویت آموزشـی تعیین شـد. در این راسـتا آنجلز و 
نات )2005( بر این باورند که طراحی هوشـمندانه وبسـایت و 
اسـتفاده بهینـه از آن در موفقیـت تجـارت الکترونیک مؤثر و 

ضـروری می باشـد.
شـناخت سـلیقه خریداران مرکبات و توانایی بسـته بندی 
عنـوان  بـه  خریـداران  سـلیقه  نیازهـا و  بـا  برابـر  مرکبـات 
هفتمیـن و هشـتمین اولویت هـای آموزشـی قلمـداد شـدند. 

از  یکـی  مصرف کننـدگان  رضایـت  کلـی، کسـب  طـور  بـه 
مهمتریـن موضوع هـا بـرای بهبـود کیفیـت در بـازار رقابتـی 
بـه شـمار می آیـد )فلیکـس، 2015(. در رابطـه بـا تجـارت 
الکترونیـک نیـز لیـن، وو و چانـگ همـکاران )2011( بیـان 
می کننـد کـه درک و بـرآوردن خواسـته  و سـلیقه  خریداران 
بـرای حفظ خریـد آنان در درازمدت ضروری اسـت. همچنین 
بـا پیشـرفت تجـارت الکترونیـک، کارکردهـای بسـته بندی 
سـوی  از   .)2014 همـکاران،  )آلبرتـو و  یافته انـد  توسـعه 
دیگـر نیـز در تجـارت الکترونیـک بـرآورده  کـردن انتظارها و 
خواسـته های خریـداران از کارکردهـای بنیادین بسـته بندی 
می باشـد و اسـتفاده از بسـته بندی مناسـب بـرای نگهـداری 
از کاالهـا، اسـتفاده از اطالعـات مناسـب نمایـش داده شـده 
روی بسـته بندی و اسـتفاده از طراحـی جـذاب و به کارگیـری 
بسـته بندی های قابـل بازیافـت می توانـد نیازهـای خریداران 
در این زمینه را برآورده سـازد )کورزنیوفسـکی و جاسـیچاک، 
2005(. لـذا، آمـوزش  مرکبـات کاران در خصـوص شـناخت 
برابـر  مرکبـات  بنـدی  بسـته  توانایـی  خریـداران و  سـلیقه 
بـا نیازهـا و سـلیقه آنـان از اولویت هـای آموزشـی تجـارت 

الکترونیـک کشـاورزی قلمـداد شـدند. 
افـزون بـر ایـن، چهـار موضـوع آموزشـی از 28 موضـوع 
آموزشـی تجـارت الکترونیـک کشـاورزی نمـره بیـش از دو و 
کمتـر از چهـار دریافـت کردنـد. برمبنـای الگوی نیازسـنجی 
عنـوان  بـه  آموزشـی  موضوع هـای  از  گـروه  ایـن  بوریـچ، 
اولویت هـای آموزشـی در نظـر گرفتـه نمی شـوند. بـا ایـن 
وجـود، بـه عنـوان نیازهـای آموزشـی بـه شـمار می آیند که 
بایـد توسـط برنامه های آموزشـی، ترویجی شـکل گرفته و یا 
تقویـت شـوند. ایـن موضوع های آموزشـی عبارت انـد از: باور 
داشـتن بـه امکان پذیـری به کارگیـری تجـارت الکترونیـک 
کشـاورزی توسـط کشـاورزان؛ توانایـی کسـب دقیـق تریـن 
اطالعـات در بهتریـن زمـان در بـازار محصول هـای مرکبات؛ 
اعتقـاد بـه بهـره وری مثبـت اقتصـادی راه انـدازی تجـارت 
الکترونیـک کشـاورزی؛ و اعتقـاد بـه فزونـی مزیـت اقتصادی 

تجـارت الکترونیـک نسـبت بـه معامله هـای سـنتی. 
 چهـار مـورد از 28 موضوع آموزشـی تجـارت الکترونیک 
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کشـاورزی نیـز نمره کمتر از دو کسـب کردند. لـذا، به عنوان 
نیازهـای آموزشـی در نظـر گرفتـه نمی شـوند. ایـن بـدان 
معناسـت کـه بین سـطح کنونـی توانمنـدی  مرکبـات کاران 
در زمینـه این موضوع های آموزشـی و سـطح اهمیـت آنها از 

دیـد  مرکبـات کاران  فاصلـه زیادی وجـود ندارد.
نتایـج آزمـون تحلیـل واریانس یک سـویه نشـان داد که 
نیازهـای آموزشـی گروه هـای مرکبـات کار پیرتـر و با سـطح 
تحصیـالت کمتر نسـبت به افـراد جوانتر و سـطح تحصیالت 
بیشـتر در زمینـه تجارت الکترونیک بیشـتر می باشـد. بدین 
معنـی کـه بین توانمنـدی کنونی آنها در زمینـه موضوع های 
آموزشـی تجـارت الکترونیک و اهمیت موضوع های آموزشـی 
از دیـد آنـان تفـاوت زیادی وجـود دارد و برای کم شـدن این 
فاصلـه به آموزش بیشـتری نسـبت به دیگر گروه هـا نیازمند 
هسـتند. همچنیـن نتایـج رگرسـیون چند متغیره نشـان داد 
کـه متغیرهای سـن، سـطح تحصیالت و درآمـد در قالب یک 
مـدل توانسـتند  39/8 درصـد از تغییرهـای متغیـر نیازهـای 

آموزشـی تجـارت الکترونیـک کشـاورزی را تبییـن کننـد. با 
توجـه بـه ضریب هـای اسـتاندارد شـده، سـطح تحصیـالت 
تاثیـر بیشـتری در تبییـن نیازهـای آموزشـی دارد و بـه ازای 
یـک واحد تغییر در انحراف معیار سـطح تحصیـالت، 0/36- 
الکترونیـک  نیازهـای آموزشـی تجـارت  انحـراف معیـار  در 

تغییـر ایجاد می شـود. 

پی نوشت ها
1- Information and Communication Technologies 

(ICTs)
2- Electronic Commerce (E-commerce)
3- Private owned agricultural e-commerce 

platform
4- Public owned agricultural e-commerce platform

5- Collaborative owned agricultural e-commerce 

platform
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Abstract

The objective of this study was to assess the educational needs of Jahrom citrus growers in agricultural 

e-commerce using the Borich need assessment model. For this purpose, a quantitative research method based 

on the survey was used. The statistical population consisted of Khafr and central parts of Jahrom county, which 

are the center of citrus production in this county (N = 906). The Krejcie and Morgan table was used to determine 

the sample size. 270 citrus growers were selected by the stratified random sampling method with the appropriate 

assignment from two parts of Khafr and central of Jahrom county. A two-part questionnaire was used for data 

collection. The validity of the questionnaire was confirmed by a number of experts and the reliability of the 

questionnaires was confirmed using ordinal alpha values of 0.88 and 0.92, respectively, for the variables of 

importance and ability. According to the mean weighted discrepancy scores between importance and capability, 

among 28 educational topics, 18 were identified as the educational priorities. In order to develop e-commerce 

activities, creating/strengthening of these should be placed at the top of the training programs. The results of the 

F-statistic of one-way ANOVA test showed that the educational needs of older and less educated groups were 

higher than those of younger and more educated individuals. The results of multivariate regression analysis also 

showed that the variables of age, level of education and income in a model could explain 39.8% of the variations 

of educational needs.

Index Terms: Agricultural Electronic Commerce, Professional Competencies, Citrus Growers
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