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 چکیده 

 
 بندی نیازهای آموزشی انجیرکاران شهرستان پلدختراین تحقیق با هدف شناسایی و اولویت

آماری تحقیق شامل تمام انجیرکاران در زمینه بازاریابی و فرآوری انجیر انجام گرفت. جامعه
گیری ( که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه=2000Nشهرستان بود )

ز یانجیرکار به عنوان نمونه از هشت روستای انجیرخ 322ای با انتساب متناسب تصادفی طبقه
ای محقق ساخته بود که روایی آوری اطالعات پرسشنامهان انتخاب شدند. ابزار جمعاین شهرست

آن توسط پانلی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با انجام آزمون مقدماتی و 
( تأیید گردید. 94/0( و بازاریابی )87/0های فرآوری )وسیله محاسبه آلفای کرونباخ برای بخشبه

پرسشنامه کامل و مناسب جهت انجام تجزیه و  274پرسشنامه توزیع شده،  322از  ،در نهایت
تحلیل تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین نیاز آموزشی انجیرکاران با جنسیت، 

داری های آموزشی تفاوت معنیبرداری و شرکت در دورهسطح تحصیالت، شغل، نوع بهره
ابقه کار، درآمد و میزان ارتباط با منابع اطالعاتی و میزان نیاز بین س ،وجود دارد. همچنین

های های آموزشی بحثروش ،داری وجود دارد. در نهایتآموزشی آنها رابطه منفی و معنی
ررسمی، پرسش و پاسخ و حل مسأله برای آموزش در زمینه بازاریابی و روش آموزشی نمایش یغ

 ی پیشنهاد شد.ای برای آموزش در زمینه فرآورطریقه
 

 نیاز آموزشی، مدل نیازسنجی بوریچ، بازاریابی و فرآوری انجیر، پلدخترکلیدی:  های واژه

 

  مقدمه

ترين عوامل سرمايه انسانی به عنوان يکی از اساسی

–ای در تولید و توسعه اقتصادیتولید، دارای جايگاه ويژه

. ضرورت هر اقتصادی برای استای اجتماعی هر جامعه 

اينکه بتواند فرايند توسعه را طی کند، اين است که خود 

 را به نیروی انسانی ماهر و متخصص مجّهز نمايد

(Ghafarpour, 1995توسعه منابع انسانی بدون .) شک در

اقتصاددان  Alfred Marshalگرو آموزش مناسب است. 

علم و دانش قدرتمندترين موتور "کند که بزرگ بیان می

نسان های اتصاددانان بر اين باورند توانايی. اق"تولید است

شوند و توان اکتسابی مانند ديگر بر اثر دانايی کسب می

گذاری ای است که برای آن بايد سرمايهکاالهای سرمايه

نمود. تعیین نقش سرمايه انسانی در اقتصاد به طور اعّم و 

ترين نیازهای در بخش کشاورزی به طور اخّص، از ضروری

از آنجا که بخش  .کشورهای جهان سوم است اقتصادی

د باشهای مهم اقتصاد کشورها میکشاورزی يکی از بخش
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 ۀکارگیری حداکثر از منابع اولیبه دلیل به ،و همچنین

تولید )زمین و آب( با محدوديت اين منابع برای افزايش 

تولید مواجه هستیم. بنابراين، تنها راه افزايش تولید، 

توسعه منابع انسانی و افزايش سطح آگاهی و مهارت 

های نوين کشاورزی برای کشاورزان از طريق آموزش شیوه

 به حداکثر رساندن میزان برداشت در واحد سطح است

(Zamanipour, 2008 ترويج و آموزش کشاورزی به .)

تواند با بررسی عنوان بخش مولّد دانش و مهارت می

ريزی کشاورزان و با طراحی يک برنامه نیازهای آموزشی

صحیح رسالت خود را در بخش کشاورزی به خوبی ايفا 

 نمايد. 

 رانيا اقتصاد در یاژهيو تیاهم از یکشاورز بخش

 اقتصاد در یدیکل یهابخش از یکي و است برخوردار

 یمحور بخش مثابه به بخش نيا. شودیم محسوب کشور

 نیتأم در یراهبرد بخش و یاقتصاد توسعه و رشد در

 یکشاورز بخش .است رشد به رو تیجمع يیغذا یازهاین

 خدمات بخش از پس کشور یاقتصاد بخش نيتربزرگ

 است کشور تیجمع از یعیوس بخش اشتغال محل و است

(Layeghi et al., 2013).  بخش کشاورزی و منابع طبیعی

درصدی از تولید ناخالص  12ايران با عنايت به سهم 

درصد صادرات غیر نفتی،  15درصد اشتغال و  22داخلی، 

درصد مواد اولیه صنايع کشاورزی و  90تأمین کننده 

میلیارد  400ای نظیر غذايی کشور و استعدادهای بالقوه

کیلومتر مرز دريايی  3000نی و متر مکعب نزوالت آسما

میلیون هکتار مرتع  14هکتار اراضی قابل کشت و  30و 

بردار بخش و تولیداتی بیش از میلیون بهره 3/4و بیش از 

ای در اقتصاد ملی برخوردار میلیون تن از جايگاه ويژه 100

 .(Ministry of Jihad-e Keshavarzi, 2009است )
میلیون تن،  5/17از محصوالت باغی با تولید بیش 

باشد که اين ترين بخش کشاورزی ايران میاقتصادی

-درصد صادرات کشاورزی کشور را شامل می 80مقدار 

شود. ايران هشتمین کشور تولید کننده محصوالت باغی 

طوری که در تولید محصوالت پسته، باشد، بهیدر دنیا م

نگور، انار، خرما، گردو، بادام، کیوی، گیالس، زردآلو، ا

های اول تا هفتم دنیا را سیب، بادام، مرکبات و انجیر رتبه

 (. IANA, 2013به خود اختصاص داده است )

                                                                                                                                                                                        
1. FAO (FOOD AND AGRICULTURE) ORGANIZATION) 

( در 2007) 1بر اساس آمارنامه سازمان خواربار جهانی

هزار  88ايران پس از ترکیه و مصر با تولید  1386سال 

پنجمین تولید کننده انجیر  1389تن سومین و در سال 

(. در Fars News Agency, 2010) شودب میدنیا محسو

 اول تولید انجیر ۀسطح کشور، استان لرستان دارای رتب

(. طبق آمار سازمان جهاد Zkaei, 2008باشد )سیاه می

کشاورزی استان لرستان، سطح زير کشت انجیر آبی رقم 

درصد کل کشور(  20هکتار است ) 934سیاه در استان 

کیلوگرم در  17500استان که متوسط برداشت انجیر در 

هزار تن( است که اين مقدار تولید  16هر هکتار )مجموع 

دهد درصد انجیر سیاه کشور را تشکیل می 36

(Pirhayati, 2010 شهرستان پلدختر بزرگترين تولید .)

درصد  90کننده انجیر سیاه در استان لرستان است، که 

اشتغال و درآمدزايی  ۀشود و زمینانجیر استان را شامل می

نمايد خانوار اين شهرستان را تأمین می 2000بیش از 

(Nazari, 2012( زودرسی محصول .)روز نسبت  30تا  20

یه( هايی مثل ترکبه انجیر ساير مناطق کشور و حتی کشور

به دلیل شرايط مساعد آب و هوايی و عملکرد مناسب 

وری است( برابر میانگین کش 5/2تن در هکتار که  5/17)

فرد تولید انجیر سیاه در دو ويژگی مهم و منحصر به

 توانند بهها میباشد. اين ويژگیشهرستان پلدختر می

عنوان مزيتی برای صادرات اين محصول به بازارهای 

(. اما Moradi, 2012خارجی و تأمین ارز به حساب آيند )

 با وجود پتانسیل باالی تولید انجیر در شهرستان پلدختر،

مشکالتی در زمینۀ تولید، حمل و نقل، بازاريابی و تبديل 

 و فرآوری اين محصول وجود دارد.

های مناسب جهت برون رفت از اين حلکی از راهي

ل و مشکالت، آگاه ساختن و تجهیز کشاورزان به يمسا

مهارت و دانش در مراحل مختلف تولید است. اين امر جز 

واسطۀ ترويج ها بههارتاز راه آموزش دادن اين دانش و م

 بردارانبهره واقعی نیازهای با و آموزش کشاورزی متناسب

شرايطی خاص آنها میسر نخواهد بود. بنابراين،  با منطبق و

ترين گام در تدوين و اجرای برنامه اولین و اساسی

آموزشی، اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرايند 

نگ زيرين نیازسنجی است. در حقیقت، نیازسنجی س

 ساختمان آموزش است و هر قدر اين سنگ زيرين 
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تر و تر باشد، بنای روی آن محکمتر و مستحکمبنیانی

 (.Esmaeili, 2007) ناپذير خواهد بودآسیب

Hedjazi  ،نیازسنجی آموزشی را فرايند تعیین اهداف

گیری نیازها و تعیین بررسی وضع موجود، اندازه

 & Mardaniداند )های برنامه آموزشی میاولويت

Pezeshkirad, 2007.)  در تعريفی ديگرKizlik  نیازسنجی

مند تعیین و پرداختن نیازها، يا شکاف بین را فرايند نظام

خواهد باشد( وب )آنچه میوضعیت فعلی و وضعیت مطل

تواند بهبود وضعت فعلی و يا اصالح کند که میمعرفی می

. (Kizlik, 2012)شد اکمبودها را به همراه داشته ب و رفع

های متعددی آوری اطالعات روشجهت نیازسنجی و جمع

ها ها بر حسب موقعیتوجود دارد که هر کدام از اين روش

دارند. يک روش ممکن ای و شرايط خاص کارايی ويژه

است در يک موقعیت مؤثر باشد و در شرايط ديگر 

 . (Tibezinda, 1998)نامناسب باشد 

به وسیلۀ  1980که در سال  Borichمدل نیازسنجی

های نیازسنجی است کی از مدليبوريچ پیشنهاد گرديد 

ای در آموزش و ترويج کشاورزی جهت که به طور گسترده

کشاورزان و ارزيابی نیازهای معلمان کشاورزی، مروجان، 

مورد استفاده قرار گرفته است. اين مدل رويکردی را جهت 

انجام نیازسنجی آموزشی بر اساس يک مدل اختالفی 

ه شده توسط ياشرح داده است. اين مدل اطالعات ار

د تواننکند که اين اطالعات میپاسخگويان را مطالعه می

بندی يا وزن داده شوند. اين مدل اساساً يک به ترتیب رتبه

روش خود ارزيابی است که متکی بر قضاوت افراد نسبت 

به عملکرد خودشان است. پیش فرض اين مدل نیازسنجی 

مورد  تواند دراين است که مجری )پاسخگو( بهتر می

شود عملکرد خود قضاوت کند و هنگامی که خواسته می

دهد تری انجام میکاری را انجام دهد، قضاوت عینی

(Garton & Chung, 1997.) Albright  نقطه قوت مدل بوريچ

های سطوح داند. در اين مدل تفاوترا در خودداوری می

نی بیاهمیت دانش و اهمیت کاربرد برای هر توانايی پیش

ر و تک تحلیل رياضی نیاز آموزشی مناسبيشود و با می

  (.Gregg, 2002شود )تر انتخاب میدقیق

(؛ 2012) .Agahi et alمحققان مختلف از جمله 

Zarafshani et al. (2011 ؛)Suvedi et al. (2010 ؛)

Alibaygi and Zarafshani (2008؛) Pezeshkirad and 

Feli (2007 ؛)Nikdokht and Sedighi (2005)  ؛Miller 

Mudukuti and (2002 ؛)Gregg (2002 از مدل )

 استفاده یآموزش ینیازسنجی بوريچ جهت برآورد نیازها

اند. برخی از نتايج تحقیقات انجام شده در زمینه نموده

 اند.شده نیازسنجی آموزشی  در زير شرح داده

به شناسايی  Tabatabaeifar  (2002)یدر تحقیق

کاران شهرستان گرمسار آموزشی و ترويجی پنبهنیازهای 

پرداخت. نتايج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای 

ر کشت پنبه و استفاده از يمستقل سطح سواد، سطح ز

ترويجی با متغیر میزان نیازهای -های آموزشیبرنامه

وجود دارد. همچنین،  داریآموزشی رابطه مثبت و معنی

های ت در کالسبین متغیرهای مستقل سن، شرک

آموزشی و استفاده از نشريات و مجالت آموزشی با میزان 

 .داری وجود داردنیازهای آموزشی رابطه منفی و معنی

ترويج  –های آموزشی متغیر شرکت در کالس ،همچنین

تأثیر منفی بر متغیر وابسته و متغیرهای سطح زير کشت 

ثبتی مپنبه و استفاده از مجالت و نشريات آموزشی تأثیر 

 بر متغیر وابسته میزان نیازهای آموزشی ترويجی داشت.

با Ghasemi and Tabaraei (2005 )در پژوهشی 

بررسی نیازهای آموزشی نخودکاران استان خراسان 

شمالی و عوامل مؤثر بر آن، دريافتند که سطح درآمد 

گیری و استفاده از وسايل جمعی و ها، میزان بهرهخانواده

داری با میزان نیازهای آموزشی تباط معنیتجربه کاری ار

در حالی که سطوح مختلف سواد و برخورداری از  نداشته،

خدمات ترويجی در کلیۀ مراحل تولید نخود تأثیر 

 داری داشته است. معنی

داران نیازهای آموزشی باغPanahi (2010 )در مطالعه 

کار شهرستان اقلید فارس مورد بررسی قرار گرفته سیب

است. نتايج تحقیق نشان داد که بین سن و سواد 

کاران و نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی دارد سیب

وجود ندارد. اما میزان درآمد رابطه مثبت و میزان 

ر کاران دارتباطات رابطه منفی با نیازهای آموزشی سیب

ويتنی داشت. همچنین نتايج آزمون من05/0سطح خطای 

نده کنن نیاز آموزشی افراد شرکتنشان داد که بین میزا

کننده در کالس آموزشی در زمینه کاربرد و غیر شرکت

داری وجود صحیح سموم و تغذيه تفاوت آماری معنی

 ندارد.

به بررسی نیازهای  Suvedi et al.  (2010)در پژوهشی 

آموزشی کشاورزان میشیگان پرداختند. نتايج به دست 
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مهارت بازاريابی و  آمده از اين تحقیق نشان داد که

، مديريت و های کشاورزی پايدارکار تجاری، روشوکسب

کود و مواد شیمیايی، آفات و  نگهداری از حیوانات اهلی،

ها، تولید محصول، مديريت مزرعه و قوانین و بیماری

ترين نیازهای آموزشی کشاورزان مقررات به ترتیب مهم

اورزان را کش درصد نیازهای 8/73بودند. اين نیازها 

 تشکیل دادند. 

Mudukuti and Miller (2002 نیز به بررسی عوامل )

مؤثر بر نیازهای آموزشی زنان زيمباوه در کشاورزی با 

استفاده از مدل نیازسنجی بوريچ پرداختند. نتايج 

همبستگی نشان داد که ارتباط کمی بین مقدار تولید 

 10/0های حضور در مدرسه وجود دارد )محصوالت و سال

r=( همچنین، بین تولیدات دامی و سن .)03/0 r= و )

( ارتباط ناچیزی r =01/0های حضور در کالس)تعداد سال

 (.Mudukuti & Miller, 2002وجود داشت )

 روستای کارانزيتون آموزشی نیازهای در بررسی

 سنجی نیاز اهمیت تأکید بر ضمن شهرستان رودبار ويايه

 تولید، بیان شده است که بر آن مثبت تأثیر و آموزشی

 ترويجی -آموزشی هایکالس در باغدارانی که دانش

 ها شرکتدر اين کالس که افرادی از اند داشته شرکت

 به باغداران طورکلیاما به است. بوده بیشتر اند،نکرده

 و هابیماری و آفات با مبارزه خصوص در هايیکالس

 .(Kheiri, 2012ارند )د ی نیازاآبیاری قطره ويژه به آبیاری

با توجه به مطالب گفته شده تحقیق حاضر به دنبال 

تعیین نیازهای آموزشی انجیرکاران شهرستان پلدختر در 

باشد. در راستای اين هدف زمینه فرآوری و بازاريابی می

 :کلی، اهداف زير مدنظر هستند

 ای انجیرکاران؛های فردی و حرفهشناخت ويژگی -1 

نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه شناسايی  -2

 بندی آنها؛بازاريابی انجیر و رتبه

شناسايی نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه  -3 

 ؛بندی آنهافرآوری انجیر و رتبه

ای های فردی و حرفهتعین رابطۀ بین ويژگی -4

 و  انجیرکاران با میزان نیاز آموزشی آنها

ای ردی و حرفههای فبررسی تأثیر ويژگی -5

 انجیرکاران بر میزان نیاز آموزشی آنان.

 

 

 روش تحقیق 
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کمی، 

توصیفی و از نظر هدف  -از نظر روش تحقیق پیمايشی

باشد. جامعه آماری شامل کلیه انجیرکاران کاربردی می

الر، سرنجه، شهرستان پلدختر در هشت روستای بن

اسعلی، زورانتل، کالت، برگالن سوخته، جلگه خلج عبطاق

 خانوار( که با استفاده از جدول 2000) باشدو افرينه می

Krejcie & Morgan (1970) گیری تصادفی و روش نمونه

انجیرکار به عنوان نمونه  322ای با انتساب متناسب طبقه

ابزار اصلی  از جامعه مورد نظر انتخاب شدند. پرسشنامه

آوری اطالعات بود که از دو قسمت نیازهای آموزشی جمع

ای انجیرکاران تشکیل شده های فردی و حرفهو ويژگی

های نیازهای آموزشی خود شامل دو قسمت مهارت است.

های مورد گويه و مهارت 10مورد نیاز در زمینه بازاريابی با 

 322از  باشد.گويه می 14نیاز در زمینه فرآوری با 

پرسشنامه عودت داده  300وزيع شده، نزديک پرسشنامه ت

پرسشنامه جهت انجام  274شدند که در نهايت تعداد 

روايی ابزار  تحلیل آماری مناسب تشخیص داده شدند.

از اساتید و دانشجويان دکتری گروه  یوسیلۀ پانل تحقیق به

دانشکده کشاورزی دانشگاه ترويج و آموزش کشاورزی 

وسیله انجام آزمون مقدماتی  هپايايی آن بتربیت مدرس و 

و محاسبه انجیرکار شهرستان کوهدشت  32در بین 

( و بازاريابی 87/0ضريب آلفای کرونباخ در زمینه فرآوری )

وسیله آمار آوری شده بههای جمع( تأيید شد. داده94/0)

افزار آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم

SPSSwin21  وExcel ف و تجزيه و تحلیل توصی مورد

 قرار گرفتند. 

گیری میزان نیاز آموزشی جهت طراحی و اندازه

انجیرکاران از مدل نیازسنجی بوريچ استفاده گرديد. در 

. میزان دانش 1 :شوداين مدل از پاسخ دهنده دو سؤال می

. میزان 2و اطالعات فرد پیرامون مهارت و يا شايستگی و 

ؤال شده برای فرد. پاسخ اهمیت مهارت و يا شايستگی س

تايی لیکرت قسمتی از خیلی کم  5ها بر اساس طیف گويه

شوند. سپس از طريق مراحل تا خیلی زياد عالمت زده می

 گردندهای زير میزان نیازهای آموزشی برآورد میو فرمول

(Borich, 1980). 
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مرحله اول: محاسبه میانگین میزان دانش و اطالعات 

 شدهسؤال گويه )مهارت و شايستگی(  هر و میزان اهمیت

 از نظر پاسخگو

 آموزشی برای هر گويه: مرحله دوم: محاسبه نیاز

 
 که در آن  
1= CAL EN  نیاز آموزشی محاسبه شده برای هر

 گويه
2Im = میزان اهمیت گويه از نظر پاسخگو 

 3Kn =  میزان دانش پاسخ دهنده پیرامون گويه 

 4Ig = گويه از نظر کل  میانگین میزان اهمیت

 پاسخگويان

همچنین برای تعیین نیاز آموزشی هر مؤلفه از فرمول  

 گردد: زير استفاده می

مرحله سوم: محاسبه نمره نیاز آموزشی کل برای هر 

مؤلفه يا حوزه )در اين مرحله اگر يک موضوع مثال به پنج 

گويه تقسیم شود يک شاخص کلی برای هر زير بخش که 

 .زان نیاز آموزشی است محاسبه می شود(مبین اندازه می

 
 که در اين فرمول موارد به ترتیب عبارتند از:

Need Total =  نیاز آموزشی برای هر مؤلفه 

Need1  وNeed2  وNeedn  =  به ترتیب نشان دهنده

ام نیاز آموزشی محاسبه شده برای گويه اول، دوم و ان

 است.

n = های هر مؤلفه يا بخشتعداد گويه 
 

 

 هاافتهی
 آمار توصيفي 

جنسيت، تحصيالت، نوع شغل، نوع بهره برداري و نوع 

 فروش

( 1های حاصل از تحلیل آمار توصیفی )جدول افتهي

درصد( مرد  3/88دهد که اکثريت پاسخگويان )نشان می

                                                                                                                                                                                        
1. Calculated Educational Need 

2. Importance Of The Item Reported By The Respondent 

3. Perceived Knowledge Of The Item Reported By The 

Respondent 
4. Average Importance of The Item As Rated By All The 

Respondents. 

درصد( از حجم نمونه را  7/11نفر ) 32بوده و زنان تنها 

دهند. بر اساس نتايج سطح تحصیالت، بیشتر تشکیل می

درصد( دارای تحصیالت ابتدايی و باالتر  2/80انجیرکان )

نفر از پاسخگويان(  54درصد انجیرکاران ) 8/19هستند و 

 (. 1سواد خواندن و نوشتن نداشتند )جدول 
فراوانی انجیرکاران بر حسب جنسیت، توزيع  -1جدول 

 تحصیالت، شغل، مالکیت و نوع فروش

 متغیر
سطوح 

 متغیر
 درصد  فراوانی

 جنسیت
 زن

 مرد

32 

242 

7/11 

3/88 

سطح 

 تحصیالت

 بی سواد

 ابتدايی

 راهنمايی

ديپلم و 

 باالتر

54 

98 

58 

63 

8/19 

9/35 

2/21 

23 

 نوع شغل

 شغل اصلی

شغل 

 فرعی

209 

65 

3/76 

7/23 

نوع 

 برداریبهره

 ایاجاره

 شخصی

شخصی و 

 ایاجاره

53 

179 

42 

3/19 

3/65 

4/15 

نوع 

 فروش

 سر باغ

 بارفروشی

دست 

 فروشی

254 

26 

2 

74/89 

53/9 

73/0 

 

نفر  209ها نشان داد که انجیرکاری شغل دوم افتهي

درصد( است. به لحاظ نوع نظام  3/76از پاسخگويان )

ران پنجم انجیرکابرداری از باغات انجیر، نزديک به يکبهره

ای برداری به صورت اجارهنفر( دارای نظام بهره 53)

نفر( دارای نظام  179درصد انجیرکاران ) 3/65باشند، می

 4/15نفر ) 42که تنها رداری شخصی، در حالیببهره

درصد( عالوه بر داشتن باغات شخصی، قسمتی را نیز 

نفر از پاسخگويان  254ها، نمايند. بر اساس يافتهاجاره می

 

 

 

 
 

IgKnENCAL )(Im

n

needneedneed
TotalNeed n


...21
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درصد  2/10( محصول انجیر خود را سر باغ و تنها 4/89)

نفر( از آنان محصول خود را در بارفروشی يا  28)

 (.1رسانند )جدول یدستفروشی به فروش م
 سن و سابقه انجيرکاري

سال با انحراف  44میانگین سنی افراد مورد مطالعه 

 نيترجوان پاسخگويانباشد. در بین می 85/10معیار 

. باشدیم سال 72 هاآن نيترمسن و سال 18 هاآن

طبقه درصد( مربوط به  4/31بیشترين درصد فراوانی )

انگین سابقه انجیرکاران می ،همچنین بود. 45تا  35سنی 

باشد. کمترين سابقه انجیرکاری يک سال سال می 35/15

باشد. میانگین درآمد سالیانه سال می 35بیشترين آن  و

 95/6میلیون تومان با انحراف معیار  90/11انجیرکاران 

درصد( انجیرکاران  7/77باشند. بیش از دو سوم )می

نفر  43بوده،  میلیون تومان 16دارای درآمد کمتر از 

میلیون  24تا  16درصد( دارای درآمد سالیانه  7/15)

نفر( دارای درآمد سالیانه  18درصد ) 6/6تومان و تنها 

 (.2باشند )جدول میلیون تومان می 24بیش از 

 

 صل از انجیرکاریتوزيع فراوانی انجیرکاران بر حسب سن، سابقه و درآمد حا -2جدول 

 توضیحات درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر متغیر

 سن )سال(

 35کمتر از 

45-35 

55-45 
 55بیشتر از 

64 

86 

74 
50 

4/23 

4/31 

27 
2/18 

 53/15میانگین: 

 349/7انحراف معیار: 

 سال 18: ترينجوان
 سال 35: ترينمسن

 سابقه

 انجیرکاری)سال(

 8کمتر از 

16-8 

24-16 

 24از بیشتر 

52 

99 

90 

33 

19 

1/55 

88 

100 

  53/15میانگین: 

  349/7انحراف معیار: 

 سال 1: سابقه کمترين

 سال 35: سابقه بیشترين

 درآمد 

 )میلیون تومان(

 8کمتر از 

16-8 

24-16 

 24بیشتر از 

100 

113 

43 

18 

5/36 

2/41 

7/15 

6/6 

  90/11میانگین: 

  95/6انحراف معیار: 

  7/0: درآمد کمترين

 33: درآمد بیشترين

 

 انجيرکاري کسب اطالعاتمنابع 

 19/95ها اکثريت انجیرکاران )بر اساس يافته

ترين درصد( همسايگان و انجیرکاران روستا را مهم

دانند. می منبع کسب اطالعات انجیرکاری خود

ها، همچنین، منابعی همچون دالالن و واسطه

، یآموزش یهاکارشناسان جهاد کشاورزی، کالس

های دوم تا ششم رتبهها ها و رسانههيان، نشريمشتر

 (.3را به خود اختصاص دادند )جدول 
 

 

 

 
 

توزيع فراوانی انجیرکاران بر حسب منابع کسب  -3جدول 

 اطالعات انجیرکاری

 متغیر
سطوح 

 متغیر
 رتبه درصد فراوانی

منابع کسب 

اطالعات 

 انجیرکاری

همسايگان و 

 اهالی روستا
257 19/95 

1 

دالالن و 

 هاواسطه
201 30/74 

2 

 3 85/31 86 کارشناسان

کالسهای 

 آموزشی
44 3/16 

4 

 5 4/10 28 مشتريان

ها و نشريه

 هارسانه
9 3/3 

6 
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پيرامون  بندي نيازهاي آموزشي انجيرکارانرتبه

 بازاريابي انجير

بندی نیازهای آموزشی انجیرکاران در نتايج رتبه 

( نشان داد که انجیرکاران در اين 4زمینه بازاريابی )جدول 

 طوری کهباشند، بهزمینه دارای نیاز آموزشی بااليی می

مهارت مورد نیاز در زمینه  دهمیزان نیاز آموزشی برای 

انجام "باشد. دو مهارت بازاريابی بیشتر از هشت می

ی با میزان نیاز آموزش "شناخت بازار"و  "غات بازاريابیتبلی

در اولويت اول و دوم و دو مهارت  07/12و  21/14

شناخت مکان "و  "دانستن زمان عرضه محصول به بازار"

ترتیب در به 43/8و  61/8زان نیاز آموزشی یبا م "فروش

شش مهارت ديگر  ،های آخر قرار گرفتند. همچنیناولويت

شناخت "، "ها در بازارگاهی از قیمتآ"از جمله 

با میزان نیاز  "فروش روش شناخت"و ،  ... "مشتريان

در اولويت سوم تا  15/10 ، ... و89/10،  93/10آموزشی 

 هشتم قرار گرفتند. 

 
 بندی نیازهای آموزشی انجیرکاران در مرحله بازاريابیرتبه -4جدول 

 ای مورد نیاز در مرحله بازاريابی انجیرهمهارت
 سطح اهمیت سطح دانش 

 رتبه *نیاز
 SD **میانگین 1SD ***میانگین

 1 21/14 54/0 80/4 11/1 90/1 انجام تبلیغات بازاريابی

 2 07/12 46/0 81/4 02/1 34/2 شناخت بازار

 3 93/10 44/0 8/4 07/1 56/2 ها در بازار آگاهی از قیمت

 4 89/10 4/0 81/4 11/1 57/2 شناخت مشتريان 

 5 52/10 53/0 61/4 04/1 37/2 گذاری آشنايی با عوامل مؤثر بر قیمت و قیمت

 6 40/10 52/0 62/4 07/1 41/2 هاآگاهی از نقش واسطه

 7 23/10 46/0 71/4 06/1 58/2 زنی با آنها آشنايی با رفتار مشتريان و چانه

 8 15/10 50/0 7/4 14/1 58/2 شناخت روش فروش

 9 61/8 46/0 75/4 04/1 98/2 دانستن زمان عرضه محصول به بازار

 10 43/8 49/0 69/4 05/1 95/2 شناخت مکان فروش

 وسیله مدل بوريچ*نیاز آموزشی محاسبه شده به

 : خیلی زياد(5: زياد و 4: تا حدودی، 3: کم، 2خیلی کم،  :1** طیف لیکرت )

 

بندي نيازهاي آموزشي انجيرکاران پيرامون فرآوري رتبه

 و تبديل انجير 

بندی نیازهای آموزشی های مربوط به رتبهطبق يافته

دانستن "( گويۀ 5در مرحله فرآوری انجیر )جدول 

 های انجیر طی و پسها بر فرآوردهچگونگی تأثیر میکروب

در رتبه اول و  62/12میانگین نیاز آموزشی  با "از تولید

با میانگین  "نگهداری انجیر خشک شده، مربا و شیره"

نشان  4های جدول در رتبه آخر قرار گرفت. يافته 97/7

های مورد نیاز دهد که انجیرکاران در رابطه با مهارتمی

بندی برای نگهداری، کنترل شرايط محیطی، بسته

رای نیاز آموزشی کمتری بوده، محصوالت فرآوری شده دا

ولی در زمینه تهیه شیره و مربا، ترکیب نمودن مواد 

ها دارای دانش کمتر )نیاز مختلف و اضافه نمودن افزودنی

 آموزشی بیشتر( هستند. 

  

                                                                                                                                                                                        
1. Standard Deviation  
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 بندی نیازهای آموزشی انجیرکاران در مرحله فرآوریرتبه -5جدول 

 مورد نیاز در مرحله فرآوری انجیر هایمهارت
 سطح اهمیت سطح دانش

 رتبه *نیاز
 **دانش

SD اهمیت** 
SD 

 1 62/12 44/0 77/4 12/1 16/2 بر فرآورده انجیر دانستن چگونگی تاثیر میکروب

 2 05/11 53/0 64/4 09/1 29/2 افزودن مواد به منظور ماندگاری بیشتر شیره و مربا

 3 87/10 6/0 65/4 1/1 35/2 منظور طعم و رنگ بهتر شیره و مرباافزودن مواد به 

 4 62/10 62/0 58/4 02/1 31/2 های خشک و تغلیظ کردن انجیر ها و روشدستگاهآشنايی 

 5 12/10 40/0 83/4 18/1 77/2 تهیۀ شیره انجیر

 6 97/9 48/0 79/4 02/1 74/2 ترکیب نمودن مواد مختلف در تهیۀ مربا و شیره

 7 91/9 38/0 85/4 07/1 84/2 تهیۀ مربای انجیر 

 8 91/9 58/0 58/4 04/1 47/2 استفاده از انجماد برای تبديل و نگهداری شیره، مربا و...

 9 53/9 54/0 70/4 09/1 72/2 استفاده از حرارت )پختن، استريل و..( جهت تبديل و نگهداری

 10 69/8 51/0 66/4 02/1 84/2 های انجیردانستن شرايط نگهداری از فرآورده

 11 62/8 56/0 64/4 02/1 84/2 کنترل کردن شرايط محیطی جهت خشک نمودن انجیر

 12 24/8 55/0 79/4 06/1 11/3 خشک نمودن انجیر برای فروش

 13 15/8 52/0 69/4 06/1 99/2 بندی درست انجیر خشک بسته

 14 97/7 52/0 68/4 17/1 01/3 نگهداری انجیر خشک شده، مربا و شیره

 وسیله مدل بوريچ*نیاز آموزشی محاسبه شده به

 : خیلی زياد(5: زياد و 4: تا حدودی، 3: کم، 2خیلی کم،  :1** طیف لیکرت )

 آمار استنباطي

 tاي نتايج آزمون مقايسه

منظور مقايسه نیازهای آموزشی بین دو گروه به

کننده و غیر انجیرکار زن و مرد، انجیرکاران شرکت

های آموزشی ترويجی و همچنین در کالسکننده شرکت

بین انجیرکاران با شغل اصلی و فرعی انجیرکاری از آزمون 

t  ( نشان داد  که در زمینه 6استفاده گرديد. نتايج )جدول

( نسبت به 23/5نیاز آموزشی کمتری )فرآوری، زنان 

( دارند، اما در زمینه بازاريابی، زنان نیاز 35/10مردان )

( 35/10( نسبت به مردان )28/12آموزشی بیشتری )

های آموزشی کننده در کالسداشتند. افراد شرکت

ترويجی در هر دو زمینه فرآوری و بازاريابی انجیر، دارای 

ده در کننافراد غیر شرکتنیاز آموزشی کمتری نسبت به 

ها بودند. همچنین افراد با شغل انجیرکاری اين کالس

اصلی نسبت به افرادی که انجیرکاری شغل فرعی آنهاست، 

( و 86/9دارای نیاز آموزشی کمتری در زمینه بازاريابی )

 ( بودند.87/8فرآوری )

 
 (Fآزمون )تحليل واريانس نتايج آزمون 

( بین کشاورزان Fآزمون )نتايج آزمون تحلیل واريانس 

( نشان داد که نیازآموزشی 7های مختلف )جدول با ويژگی

انجیرکاران بیسواد بیشتر از افراد با تحصیالت ابتدايی و 

آموزشی افراد با تحصیالت ابتدايی بیشتر از افراد با  نیاز

نی اباشد. همچنین، انجیرکارتحصیالت سیکل و باالتر می

اند، که دارای ارتباط کمتری با منابع اطالعاتی بوده

( دارای نیاز 01/0داری )سطح خطای صورت معنیبه

آموزشی بیشتری نسبت به افراد با ارتباطات متوسط و 

بردای مقايسه نیاز آموزشی افراد با نوع بهرهزياد هستند. 

ای در زمینه فرآوری ای، و شخصی و اجارهشخصی، اجاره

برداری بازاريابی بیانگر وجود تفاوت بین افراد با بهره و

بود. به  01/0ای با دو گروه ديگر در سطح خطای اجاره

برداری اجارهاين صورت که انجیرکاران دارای نظام بهره

ای دارای نیاز آموزشی بیشتری نسبت به دو گروه ديگر 

 .هم در زمینه فرآوری و هم در زمینه بازاريابی بودند
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 های مختلف مقايسه نیازهای آموزشی انجیرکاران ويژگی -6جدول 

 t sigمقدار  انحراف معیار 1میانگین متغیر وابسته فراوانی سطوح متغیر مستقل متغیر مستقل

 جنسیت
 مرد

 زن

242 

32 

 فرآوری
35/10 

23/5 

51/3 

76/2 
90/7- **0001/0 

 بازاريابی
43/10 

28/12 

25/4 

42/3 
36/2- *019/0 

 شرکت در 
 هایکالس

 آموزشی

 بله
 خیر

44 
229 

 فرآوری
91/7 

07/10 

72/3 

73/3 
53/3- **0001/0 

 بازاريابی
72/6 

41/11 

83/3 

83/3 
43/7- **0001/0 

 شغل

 انجیرکاری

 اصلی

 فرعی

209 

65 

 فرآوری
87/8 

47/12 

50/3 

39/3 
25/7- **0001/0 

 بازاريابی
86/9 

15/13 

19/4 

15/3 
78/6- **0001/0 

 01/0داری در سطح ** معنی   05/0وسیله فرمول بوريچ   * معنی داری در سطح میانگین نیاز آموزشی محاسبه شده به .1

 های مختلف مقايسه نیازهای آموزشی انجیرکاران با ويژگینتايج آزمون تحلیل واريانس،  -7جدول 

 t sigمقدار  انحراف معیار 1میانگین متغیر وابسته فراوانی سطوح متغیر مستقل متغیر مستقل

 تحصیالت

 بی سواد

 ابتدايی

 راهنمايی

 ديپلم و باالتر

54 

98 

58 

63 

 فرآوری

54/10a 

75/9ab 

42/9ab 

48/8b 

39/4 

76/3 

39/3 

19/3 

16/3 *025/0 

 بازاريابی

70/13a 

07/11b 

37/9bc 

77/7c 

97/2 

01/4 

87/3 

58/3 

54/27 **0001/0 

 میزان ارتباط

 منابع اطالعاتی

 کم

 متوسط

 زياد 

60 

17

4 

40 

 فرآوری

71/9a 

10/10a 

15/7b 

46/4 

43/3 

31/3 

55/10 **0001/0 

 بازاريابی

22/13a 

63/10b 

78/5c 

18/3 

74/3 

50/3 

99/51 **0001/0 

 نظام نوع 

 برداریبهره

 ایاجاره

 شخصی

 هر دو

53 

17

9 
42 

 فرآوری

39/13a 

42/8b 

69/9b 

51/2 

46/3 

31/3 

17/47 **0001/0 

 بازاريابی

71/13a 

49/9b 

70/10b 

04/3 

13/4 

75/3 

31/24 **0001/0 

 01/0داری در سطح ** معنی      05/0فرمول بوريچ   * معنی داری در سطح وسیله میانگین نیاز آموزشی محاسبه شده به .1
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 نتايج آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن

های همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان نتايج آزمون

داد که بین سابقه انجیرکاری، درآمد و سطح زير کشت 

انجیر و نیاز آموزشی در مرحله بازاريابی رابطه منفی و 

که با افزايش سابقه طوری داری وجود دارد. بهمعنی

انجیرکاری، درآمد و سطح زير کشت انجیر، میزان نیاز 

ابد. اما در مرحله يآموزشی در زمینه بازاريابی کاهش می

فرآوری غیر از سابقه انجیرکاری که دارای رابطه منفی و 

ای گونه رابطهبود، هیچ 01/0داری در سطح خطای معنی

ن سن، درآمد و سطح زير کشت با میزان نیاز آموزشی بی

 مشاهده نشد.

 
 های فردی انجیرکاران با میزان نیازهای آموزشی آنها در زمینه فرآوری و بازاريابی انجیررابطه بین ويژگی -8جدول 

 ری داسطح معنی (rضريب همبستگی پیرسون ) متغیر دوم متغیر اول

 سابقه
 0001/0** -408/0 نیاز آموزشی فرآوری

 0001/0** -485/0 نیاز آموزشی بازاريابی

 سن
 279/0 -066/0 نیاز آموزشی فرآوری

 016/0* 144/0 نیاز آموزشی بازاريابی

 درآمد
 101/0 -099/0 نیاز آموزشی فرآوری

 0001/0** -276/0 نیاز آموزشی بازاريابی

 سطح زيرکشت
 064/0 -112/0 آموزشی فرآورینیاز 

 0001/0** -291/0 نیاز آموزشی بازاريابی

 01/0داري در سطح ** معني      05/0* معني داري در سطح 

نتايج رگرسيون چندگانه بين متغيرهاي مستقل و 

 وابسته تحقيق

به منظور تببین واريانس متغیر وابسته و تعیین 

یر بینی متغتوانايی متغیرهای مستقل تحقیق در پیش

وابسته تحقیق )میزان نیاز آموزشی انجیرکاران( از آزمون 

در هر  1آماری رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام

 يک از مراحل فرآوری و بازاريابی استفاده گرديد.

جهت محاسبه رگرسیون چند متغیره با استفاده از 

در مرحله بازاريابی انجیر، متغیرهای درآمد  گامبهروش گام

حاصل از انجیرکاری، سابقه انجیرکاری، تحصیالت، فرعی 

های يا اصلی بودن شغل انجیرکاری، شرکت در کالس

برداری از باغ و میزان ارتباط با آموزشی ترويجی، نوع بهره

منابع اطالعاتی به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق که 

ا متغیر وابسته تحقیق )نیازهای آموزشی دارای ارتباط ب

انجیرکاران در مرحله بازاريابی( بودند، وارد رگرسیون 

 ا ب  ارتباط میزان  شدند. نتايج نشان داد که چهار متغیر 

 

 

                                                                                                                                                                                        
1. Stepwise 

منابع اطالعاتی، سطح تحصیالت، سابقه انجیرکاری و نوع 

برداری از باغ در طی چهار مرحله وارد معادله بهره

 793/1های دوربین واتسون )د. شاخصرگرسیون شدن

نشان از مناسب بودن  VIFبرای اين آزمون( و میزان 

 باشد.استفاده از آزمون رگرسیون برای اين متغیرها می

داری آن برای اين متغیرها نشان از و سطح معنی tمقادير 

وجود تأثیر بر متغیر وابسته تحقیق است. همچنین مقادير 

ه دهد که بی اين متغیرها نشان میدست آمده برابه یبتا

ازای هر انحراف معیار تغییر در متغیر مستقل به اندازه بتا 

 شود.در متغیر وابسته تغییر ايجاد می

در خصوص برآورد میزان تغییرات متغیر وابسته 

گونه که ضريب تعیین توسط متغیرهای مستقل، آن

دهد، ( نشان می2Adjusted R= 418/0تعديل يافته )

برداری هارمتغیر ارتباط، تحصیالت، سابقه و نوع بهرهچ

تغییرات نیازهای آموزشی انجیرکاران را در درصد  8/41

  نمايد.مرحله بازاريابی برآورد می
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 بازاريابی انجیرمقدار تأثیر متغیرهای تأثیرگذار بر نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه  -9جدول 

 VIF داری سطح معنی B S.E.B β t متغیرها

 (bضريب ثابت)

 ارتباط

 تحصیالت

 سابقه

 مالکیت )شخصی(

33/19 

58/1- 

29/0- 

133/0- 

08/1- 

876/0 

417/0 

051/0 

034/0 

456/0 

 

233/0- 

304/0- 

233/0- 

123/0- 

08/22 

80/3- 

72/5- 

92/3- 

38/2- 

**0001/0 
**0001/0 
**0001/0 
**0001/0 
*018/0 

 

272/1 

299/1 

624/1 

221/1 

 01/0داري در سطح ** معني      05/0* معني داري در سطح 
 

 رگرسیون چندگانه برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق و میزان نیاز آموزشی انجیرکاران در زمینه بازاريابی -10جدول 

 R 2R 2Adjusted R مدل
Std. Error of 

the Estimate 
Durbin Watson 

1 

2 

3 

4 

533/0 

598/0 

644/0 

653/0 

284/0 

357/0 

414/0 

427/0 

282/0 

352/0 

408/0 

418/0 

57/3 

39/3 

24/3 

21/3 

793/1 

F= 898/40     sig= 001/0 

 

با توجه به اطالعات به دست آمده از دو جدول باال 

 برای برآورد نیازهای آموزشیمعادله رگرسیون زير 

انجیرکاران شهرستان پلدختر در زمینه بازاريابی بدست 

 آمد.

Y= 19/33 –1/58 (X1) - 0/29 (X2) –0/133  (X3) 

- 1/08 (X4)  

1Xمنابع اطالعاتی : میزان ارتباط با 

2X سطح تحصیالت : 

3X سابقه انجیرکاری : 

4X برداری از باغ: نوع بهره 

در ادامه، جهت مناسب بودن آزمون رگرسیون 

چندگانه بین متغیرهای مستقل تحقیق و میزان نیازهای 

های آموزشی انجیرکاران در زمینه فرآوری از شاخص

و آزمون   VIFبرای اين آزمون(،  872/1دوربین واتسون )

F (F= 056/40   001/0و sig = استفاده شد. نتايج اين )

بودن آزمون رگرسیون چندگانه  ها نشان از مجازشاخص

نتايج تحلیل رگرسیون چند متغیره برای اين متغیرها بود. 

( نشان داد که پنج متغیر 11در مرحله فرآوری )جدول 

قه به سابمستقل مالکیت، جنسیت، ارتباط، تحصیالت و 

 -152/0، -129/0، -476/0، 229/0ترتیب با ضرايب بتا 

توالی وارد معادله به ترتیب در پنج گام م -170/0و 

داری آنها نشان و سطح معنی tرگرسیون شدند. مقادير 

آموزشی انجیرکاران در  دهد که اين متغیرها بر نیازمی

 ر دارند. یمرحله فرآوری انجیر تأث

ب همبستگی رگرسیون، ينیز تغییرات ضر 12جدول 

ضريب تعیین، و ضريب تعیین تعديل شده را با وارد شدن 

دهد. ل به معادله رگرسیون نشان میمتغیرهای مستق

طبق اين جدول، پنج متغیر وارد شده در رگرسیون 

درصد واريانس کل تغییرات میزان دانش  2/42توانستند 

 ن نمايند.یانجیرکاران در مرحله فرآوری را تبب

با توجه به نتايج حاصل از گرسیون چند متغیره در 

رای برآورد مرحله فرآوری انجیر، معادله رگرسیون زير ب

نیازهای آموزشی انجیرکاران شهرستان پلدختر در زمینه 

 دست آمد.فرآوری به

 Y=13/99 +2/165 (X1) – 5/564 (X2) –0/781  

(X3) – 0/13 (X4) – 0/087 (X5) 

1Xبرداری از باغ: نوع بهره 

2X جنسیت : 

3X ارتباط بامنابع اطالعاتی : 

4X سطح تحصیالت : 

5X : سابقه انجیرکاری میزان 
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 ریمقدار تأثیر متغیرهای تأثیرگذار بر نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه فرآوری انج -11جدول 

 VIF داری سطح معنی B S.E.B β t متغیرها

 (bضريب ثابت)

 )اجاره( بردارینوع بهره

 جنسیت

 ارتباط
 تحصیالت

 سابقه

99/13 

165/2 

564/5- 

781/0- 
130/0- 

087/0- 

996/0 

559/0 

645/0 

406/0 
046/0 

032/0 

 

229/0 

476/0- 

129/0- 
152/0- 

170/0- 

05/14 

88/3 

63/8- 

924/1- 
80/2- 

67/2- 

**0001/0 
**0001/0 
**0001/0 

*05/0 
**006/0 
**008/0 

 

682/1 

314/1 

086/1 
287/1 

365/1 

 01/0داري در سطح ** معني      05/0* معني داري در سطح                  

 رگرسیون چندگانه برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق و میزان نیاز آموزشی انجیرکاران در زمینه بازاريابی -12جدول 

 R 2R 2Adjusted R Std. Error of مدل
the Estimate Durbin Watson 

1 

2 
3 

4 

5 

489/0 

597/0 
635/0 

646/0 

658/0 

239/0 

357/0 
404/0 

418/0 

433/0 

236/0 

352/0 
397/0 

409/0 

422/0 

27/3 

02/3 
91/2 

88/2 

85/2 

 

 
872/1 

F= 056/40     sig= 001/0 

 گيري بحث و نتيجه

طبق نتايج، زنان دارای نیاز آموزشی کمتری نسبت به 

های مورد که مهارت مردان در زمینه فرآوری هستند، چرا

دار تر بوده و مقهای زنان نزديکنیاز در اين زمینه با ويژگی

محصول فرآوری شده که اکثراً جنبه خود مصرفی دارد، 

شود. نتايج تحقیقات گذشته زنان تولید می وسیلهبه

Tabatabaifar (2002) کندید مینتیجه را تأي نیز.  

ها، کشاورزانی که انجیرکاری شغل بر اساس يافته

آموزشی کمتری نسبت به  اصلی آنها است دارای نیاز

کشاورزانی است، که انجیر شغل دوم و فرعی آنها است. 

 توان تفسیر نمود که اصلیاين اختالف را به اين صورت می

شود که افراد دانش و بودن شغل انجیرکاری باعث می

ت خود را بر روی آن فعالیت متمرکز نمايند. بنابراين، مهار

های مربوط به شغل خود را به صورت اين افراد فعالیت

تر انجام داده و نیازهای آموزشی آنها کمتر است. تخصصی

 ( همسو2002) Tabatabaifarاين يافته با نتايج تحقیق با 

Mosavi and Chizari (2007 ) و با نتايج تحقیق باشدمی

 باشد. همسو  نمی

کننده در ها، انجیرکاران شرکتبر اساس يافته

به  تری نسبتهای آموزشی سطح نیاز آموشی پايینکالس

ها شرکت نکرده بودند، کشاورزانی که در اين کالس

توان به اين صورت تفسیر نمود داشتند. اين تفاوت را می

های آموزشی در افزايش سطح دانش و مهارت که کالس

یرکارن مؤثر بوده و کشاورزان با شرکت در اين انج

اند. نتايج تحقیق ها نیازهای خود را مرتفع نمودهکالس

Tabatabaifar (2002 و )Kheiri (2012 اين يافته را )

Panahi (2010 )های تحقیق نمايد. اما يافتهد میيیتأ

 باشد.دست آمده از اين تحقیق میمخالف با نتايج به

واريانس مشخص نمود افراد دارای نوع نتايج تحلیل 

ای میانگین برداری شخصی، و شخصی و اجارهنظام بهره

د. کار دارننیازآموزشی کمتری نسبت به انجیرکاران اجاره

چرا که اکثر افراد با مالکیت شخصی، انجیرکاری شغل و 

رو روی تولید اين نوع منبع اصلی درآمد آنها است. از اين

ه و به صورت اختصاصی عمل محصول تمرکز نمود

نمايند و جهت کسب هر چه بیشتر درآمد دانش خود می

دهند که در نتیجه آن نیاز آموزشی آنها را افزايش می

( در بررسی 2007) Mosavi and Chizariابد. يکاهش می
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کاران در مراحل مختلف زمینینیازهای آموزشی سیب

ای مخالف با نتیجه تحقیق حاضر دست بازاريابی به نتیجه

يافتند. بر اساس نتايج تحقیق آنان، افراد با مالکیت 

متفاوت نیاز آموزشی يکسانی دارند. اما اين نتیجه با نتايج 

 باشد. ( همسو می2002) Tabatabaifarتحقیق 

شی نیاز آموزنتايج تحلیل واريانس نشان داد که بین 

ايی، سواد، ابتدانجیرکاران با سطح تحصیالت متفاوت )بی

راهنمايی، ديپلم و باالتر( و میزان ارتباط متفاوت )کم، 

متوسط و زياد( با انجیرکارن روستا، روستاهای مجاور، 

استان و کارشناسان جهاد کشاورزی تفاوت آماری 

نسبت  داری وجود دارد و افراد با سطح سواد باالترمعنی

سوادتر و همچنین افراد با میزان ارتباط زياد به افراد کم

ری دارند. تنسبت به افراد با ارتباط کم، نیاز آموزشی پايین

همچنین نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که 

همبستگی منفی بین میزان نیازهای آموزشی و میزان 

. دارد تحصیالت و میزان ارتباط با منابع اطالعاتی وجود

زيرا اين افراد به واسطه تحصیالت و ارتباط باالتر با منابع 

و افراد بیشتری دسترسی و رابطه داشته و از اين طريق 

اند. اين نتیجه که بین دانش و مهارت خود را افزايش داده

داری وجود سواد و میزان نیاز آموزشی ارتباط منفی معنی

( نیز 2005) Tabaraei and Ghasemiدارد، در تحقیق 

و  Panahi (2010) ،مورد تأيید قرار گرفته است. همچنین

Tabatabaifar (2002 در تحقیق خود به اين نتیجه )

دست يافتند که بین میزان ارتباط و میزان نیاز آموشی 

 ارتباط مثبتی وجود دارد.

بررسی ارتباط بین سن انجیرکارن و نیازهای آموزشی 

 پیرسون مشخص نمود کهبا استفاده از ضريب همبستگی 

بین اين دو متغیر در مرحله بازاريابی رابطه آماری وجود 

 Mudukutiج تحقیق، يدارد. در تفسیر اين نتیجه که با نتا

and Miller (2002)  وTabatabaifar (2002 مخالف و با )

( همسو 2007) Mosavi and Chizariنتايج تحقیق 

ا اد دلیلی بر کم يتوان بیان نمود که سن افرباشد، میمی

زياد بودن دانش نیست و متغیرهای ديگری هست که با 

 نیاز آموزشی در ارتباط هستند.

 داری بینبر طبق نتايج، همبستگی منفی و معنی

سابقه انجیرکاری و میزان نیاز آموزشی انجیرکاران وجود 

داشت و با افزايش سابقه میزان دانش افزايش يافته و 

از  کیيابد. تجربه يا سابقه يکاهش میمیزان نیاز آموزشی 

 .باشدترين منابع در افزايش دانش و مهارت میمهم

بنابراين، افراد با سابقه باالتر در طی سالیان متمادی دانش 

و مهارت خود را افزايش داده و در جهت رفع نیازهای خود 

اند. بنابراين، نیاز آموزشی با افزايش سابقه به کار برده

( در تحقیق 2009) Saburi and Minaeiابد. يکاهش می

بین سابقه و نیاز  یدارخود به وجود رابطه مثبت و معنی

 Tabaraei andآموزشی دست يافتند و همچنین 

Ghasemi (2005 ،)Mosavi and Chizari (2007 به اين )

نتیجه دست يافتند که بین سابقه و نیازهای آموزشی 

د ندارد، که اين نتايج با داری وجوکشاورزان ارتباط معنی

 های اين تحقیق مطابقت ندارد. يافته

در آزمون همبستگی پیرسون مشخص شد  ،همچنین

که بین سطح زير کشت و درآمد با نیاز آموزشی 

ای منفی وجود دارد و با افزايش سطح انجیرکاران رابطه

ابد. زيرا افراد يزير کشت و درآمد، نیاز آموزشی کاهش می

ر کشت و درآمد باال روی تولید محصول انجیر با سطح زي

ترين منبع تأمین درآمد است، تمرکز نموده و به که مهم

نمايند و جهت کسب هر چه صورت اختصاصی عمل می

دهند که در نتیجه بیشتر درآمد دانش خود را افزايش می

 Saburi and Minaeiابد. يآن نیاز آموزشی آنها کاهش می

( نیز در تحقیق خود به 2002) Tabatabaifar( و 2009)

( به وجود رابطه منفی 2010) Panahiوجود رابطه مثبت و 

بردند. همچنین بین درآمد و نیازهای آموزشی پی

Tabaraei and Ghasemi (2005 در تحقیق خود به اين )

نتیجه دست يافتند که بین سطح زير کشت و میزان نیاز 

 داری وجود ندارد. نیآموزشی کشاورزان رابطۀ مع

در نهايت، مقايسه نتايج حاصله در قسمت رگرسیون 

چندمتغیره حاکی از آن است که سه متغیر تحصیالت، 

کار انجیرکاری و میزان ارتباط با منابع اطالعاتی به سابقه

های بازاريابی طور مشترك نیازهای انجیرکاران در بخش

أثیر اين متغیرها با اند. تو فراوری را تحت تأثیر قرار داده

میزان نیازهای انجیرکاران در اين دو بخش منفی است. 

طور که قبالً نیز گفته شد هر اندازه به عبارت ديگر، همان

انجیرکاران دارای تحصیالت و سابقه انجیرکاری بیشتری 

بوده و با منابع اطالعاتی ارتباط بیشتری داشته باشند، 

 نیازهای آموزشی کمتری دارند. 
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 يشنهادهاپ

با توجه به اين نتیجه که کشاورزان بیشتر از  -1

همسايگان و اهالی روستا در مورد انجیرکاری اطالعات 

دی های انفراشود از بین روشکنند، پیشنهاد میکسب می

و استفاده از  1کشاورز نمونه آموزشی ترويجی، از روش

 های مؤثر و نیز کممددکاران ترويجی در روستا که روش

 تری هستند، استفاده شود. زينهه

ات رکاران اطالعیبا توجه به اين نتیجه که اکثر انج -2

 یهاتیاز خود را با مشاهده فعالیانجیرکاری مورد ن

آورند، بهتر است از افراد یدست مان بهيگان و آشنايهمسا

د ه افراد دارنینسبت به بق یبا تجربه که اطالعات بهتر

گاه ين افراد پايد، چرا که االزم داده شو یهاآموزش

 ن بایه اطالعات بوده و همچنيارا یبرا یمناسب یجيترو

ن ی، انسجام بیشتری بین بودن اطالع رسانيیتوجه به پا

 گردد.یبرقرار م یرکاران و مراکز اطالعاتیانج

با توجه به اينکه نیازهای آموزشی بررسی شدۀ  -3

باشند، میانجیرکاران در دو بعد نظری و عملی مطرح 

شود در مورد نیازهای آموزشی نظری مثل پیشنهاد می

های بحث بیشتر نیازهای مرحله بازاريابی، از روش

، پرسش و پاسخ و حل مسأله استفاده شود تا 2غیررسمی

ها و تجارب خود را بیان ضمن اينکه انجیرکاران ايده

نمايند، بتوانند از دانش و مهارت ساير افراد شرکت کننده 

 ببرند. رهبه

مرحله  یهات مهارتينکه اکثريبا توجه به ا -4 

شنهاد یباشند، پیم یفرآوری به صورت مهارت عمل

از در مرحله یمورد ن یهاشود جهت آموزش مهارتیم

 استفاده شود. یاقهيش طري، از نمایفرآور

ن یب یآموزش یازهایدار نتوجه به تفاوت معنیا ب -5

سطح  و التیشغل، سطح تحص ت، نوعیرکاران با جنسیانج

 نيشود در تدویشنهاد می، پیارتباط با منابع اطالعات

 ها توجه شود.ن تفاوتيبه ا یآموزش یهابرنامه

با توجه به رابطه بین سابقه انجیرکاری، سطح  -6

زيرکشت، درآمد و میزان ارتباط با منابع اطالعاتی با سطح 

نیازهای آموزشی انجیرکاران در مراحل مختلف تولید 

های شود برای اثربخشی بیشتر برنامهانجیر، پیشنهاد می

های آموزشی، انجیرکاران را بر اساس اين ويژگی

های ها کالسبر اساس اين گروه بندی نموده وگروه

آموزشی متناسب با سطح نیاز آموزشی آنها اجرا گردد تا 

های اضافی بدينوسیله از اتالف امکانات، زمان و هزينه

 جلوگیری شود. 

 های محلی يکیها و رسانهبا توجه به اينکه نشريه -7

های انتقال اطالعات به کشاورزان است، ترين روشاز مهم

درصد  3/3ين تحقیق مشخص شد که تنها اما در ا

پیشنهاد  ؛نمايندکشاورزان از اين منبع استفاده می

شود مراکز جهاد کشاورزی و ديگر نهادهای دولتی با می

ای محلی، های رسانهتهیه بروشور، نشريه و برنامه

انجیرکاران را به استفاده و کسب اطالعات مورد نیازخود 

 تشويق کنند.
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