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  کشاورزی محصوالت کیفیت مدیریت پیرامون کشاورزان آموزشي نیازهای برآورد

 (بختیاری و محال چهار استان: موردی مطالعة)
 

 2 راد پزشكي غالمرضا ،1مرداني ابراهیم
* 

 مدرس تربيت دانشگاه كشاورزي، آموزش و ترويج ارشد كارشناس. 1

 ربردي جهاد كشاورزيكا -علمي عالي آموزش مؤسسةآموزش و مدرس  كارشناس

 مدرس تربيت دانشگاه كشاورزي، آموزش و ترويج دانشيار. 2
 (92 /4 /13: بيتصو خيتار -90 /2 /7: افتيدر خي)تار

 

 چكیده
پيرامون مديريت كيفيت  وبختياريچهارمحال استان كشاورزان آموزشي نيازهاي برآوردهدف اين مطالعه 

پيمايشي و همبستگي  -هاي توصيفيمطالعه از نوع روش . روش تحقيق در ايناستمحصوالت كشاورزي 

با  تصادفياي مرحلهچند اي طبقهگيري نمونهشهرستان استان از طريق روش  ششاز  كشاورز 398. است

نيازسنجي بوريچ استفاده شد.  مدل پرسشنامةاطالعات از  آوريانتساب متناسب انتخاب شدند. براي جمع

. انبارداري 1: دهدميازهاي آموزشي كشاورزان را به اين صورت نشان هاي مطالعه اولويت ني يافته

 كشاورزي محصوالت بنديبسته. 3تبديل محصوالت كشاورزي  و فراوري. 2محصوالت كشاورزي 

. عمليات كشاورزي مؤثر بر 6بازاريابي محصوالت كشاورزي  هايمهارت. 5با رفتار مشتريان  آشنايي .4

بين  داريمعنيو  مستقيم رابطةكه  دهدمي. ميزان ضرايب همبستگي نشان كيفيت محصوالت كشاورزي

و  معكوس رابطةبا ميزان نياز آموزشي وجود دارد.  كشاورزي حرفةدر  اشتغال سابقةسن و ميزان 

با ميزان نياز آموزشي آنان مشاهده شد.  كشاورزان ماهيانةدرآمد  ميزانداري بين ميزان تحصيالت و  معني

 .نشد مشاهده كشاورزان آموزشي نيازهاي زراعي و باغي با ميزان  مالكيت زمين ميزانبين  دارينيمع ةرابط

 

  .آموزشي نيازسنجيكيفيت،  مديريت های کلیدی:واژه
 

 مقدمه 
درصد محصوالت كشاورزي  35آمارهاي موجود، ساالنه  طبق

 تبديلبه ضايعات  و رود یمايران در اثر سوء مديريت از بين 
 20 تا 15 غذاي تأمين توان ضايعات مقدار اين. دشومی

. (Bayat, 2004) دارد را كشور جمعيت از نفر ميليون
 بازارپسندي در كيفيت كه نداهايی كاال از كشاورزي محصوالت

در كشور كره  لامث يبرا ؛كند می بازي را مهمی نقش ها آن
عيار مواد آن  هاي مصرف،  هنگام تحويل محصول به فروشگاه

)مواد  دهندهتشكيلعناصر  ميزان اگر ،شود می گيرياندازه
 ،باشد كمتر يا بيشتر مجاز حدود از...( و پروتئينه ازته،

 در. (Qouvan, 2004)شود  مورد نظر برگردانده می محصول
با نصب برچسب كد روي گوشت، امكان رديابی  ،ژاپن

شود  داده میاز طريق اينترنت به مشتري  دام شناسنامة
(Reuters Press, 2004). 

تعاريف مختلف و گوناگونی ارائه شده است.  ،كيفيت براي
كيفيت يك مفهوم ذهنی  ،آمريكا كيفيت كنترل جامعةاز نظر 

هاي  است كه هر شخصی تعريف خود را از آن دارد. در كاربرد
 يك هاي  ويژگی به كيفيت. 1كيفيت به دو معنی است:  ،فنی

ها بايد   زيرا اين ويژگی ،شود می اطالق خدمت كي يا محصول
به  كيفيت. 2 بتوانند رضايت مشتريان را برآورده سازند.
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يا خدمت عاري از هرگونه نقص و كمبود گفته  محصول
 .(Jouran & Goodferi, 2006)شود  می

 ايگزينه یطرف ازكيفيت محصوالت كشاورزي  مديريت
 كنندگانمصرفهاي  هبراي پاسخگويی به انتظارات و خواست

 براي يا نهيگز گريطرف د از و استمحصوالت كشاورزي 
محسوب  كشاورزي محصوالت رقابتی بازار در موفقيت

. بحث مديريت كيفيت محصوالت كشاورزي در دنياي شود یم
زيرا با ارتقاي سطح  دارد، ايبرجستهمدرن امروز جايگاه 

 هامروز زندگی شهروندان و تعداد زياد توليدكنندگان،
يا مزيت پايين در رقابت با ساير  كيفيت بامحصولی 

 (,OECDاي داشته باشد  تواند جايگاه ويژه توليدكنندگان نمی

(2009. 

 

 نظری چارچوب
. ميزان 1كيفيت از پنج بخش تشكيل شده است:  مديريت

. خدمات مكمل محصول 3. قيمت محصول 2كيفيت محصول 
محصول  لييستم عرضه و تحو. س5 ديتول در پذيريانعطاف. 4

(Jafari et al., 2000) . 
 پردازاننظريه ،Jouran & Goodferi (2006)نظر  از
 اقتصادي بنگاه در كيفيت كردنپيادهبراي  ،كيفيت جهانی
 شناسايی. 2 پروژه اجراي .1: است ضروري زير عوامل به توجه

 محصول ةتوسع. 4 مشتري هاي نياز كشف. 3 مشتريان
 Jouran & Goodferi ةنظري به توجه با. يندافر ة. توسع5

 در كيفيت مديريت بر ثيرگذارأت ةشش مؤلف (2006)
عمليات كشاورزي مؤثر بر  .1: از عبارتند كشاورزي محصوالت

انبارداري محصوالت  .2كيفيت محصوالت كشاورزي 
فراوري و  .4بندي محصوالت كشاورزي  بسته .3كشاورزي 

هاي بازاريابی  مهارت .5تبديل محصوالت كشاورزي 
آشنايی با رفتار مشتريان. به صورت  .6محصوالت كشاورزي 

هاي مديريت كيفيت محصوالت  خالصه هريك از مؤلفه
 معرفی كرد: ريزبه شرح  توانكشاورزي را می

. عملیات کشاورزی مؤثر بر محصوالت کشاورزی: 1
گوناگونی اجرا  يها عمليات شاورزيك محصول يك توليد براي
بهو  درستیبهكشاورزي  يها عمليات از يكی هرگاه. دشومی

 و نديب یممحصول مورد نظر آسيب  شكیب ،دشون اجرا موقع
 (;Khajepour, 1998شود.  از كيفيت آن كاسته می

Khodabande, 1995; Malakouti, 1997; Rajabzade, 

(1995; Mansourirad, 1996. 

از مواقع  بسياري. انبارداری محصوالت کشاورزی: 2

انبارداري نادرست كاهش  ليدلمحصول توليدشده به  كيفيت
. شود می كاسته آن بازارپسندي از نتيجه در و استپيدا كرده 

 شكل نوين هايفناوريانبارها منطبق با  ،مدرن كشاورزي در
 دتمو زمينه را براي انبارداري طوالنی است كرده پيدا

 (;Meidani, 1994.كند می فراهم كشاورزي محصوالت

(Bagheri Zenouz,1996. 

 بندي بستهبندی محصوالت کشاورزی:  . بسته3

محصوالت كشاورزي موجب افزايش عمر و مدت نگهداري 
. بسياري از محصوالت كشاورزي شود میمحصول كشاورزي 

ندي ب بسته نشدهفراوريو بسياري هم  شدهفراوريبه صورت 
 (;Sedaghat, 1995. شوند میبه بازار مصرف ارائه  و شود یم

Katler & Armestrang, 2000; Mirnezami Ziabori, 

(2000 . 

 از بسياري. فراوری و تبدیل محصوالت کشاورزی: 4

دوام و طول عمر  ،تبديل و فراوري اثر در كشاورزي محصوالت
ت فراوري و تبديل محصوال ،همچنين. دارندبيشتري 

 شود یمكشاورزي موجب ارتقاي كيفيت محصوالت كشاورزي 
(Meidani, 1994). 

های بازاریابي محصوالت کشاورزی:  . مهارت5
محصول  ديبعد از تول يها اتيعمل و ندهايفرا تمامبه  یابيبازار

برسد.  يینها ةكنندمصرف دست به محصول تا شودیماطالق 
 محصول، بنديدرجه نقل،و  بازاريابی شامل عملياتی نظير حمل

 & Pandey) دشو می فروشیخرده و فروشی عمده مالی، تأمين

Tewari, 2005). 

 يك توانيممی یزمان. آشنایي با رفتار مشتریان: 6

 شخريدار نيازهاي و هاخواستهمحصول را باكيفيت بناميم كه 
بر  روانیو  را پاسخگو باشد. عوامل متعدد فرهنگی، شخصی

 (,Katler & Armestrangنداتأثيرگذار كنندهفمصررفتار 

(2000. 
 

 يآموزش نیازسنجي
منطبقهاي آموزش كشاورزي  از داليل ناكارآمدي برنامه يكی

ها و مشكالت  ها با نياز ها و كالس برنامه يامحتو نبودن
نيازسنجی اولين گام در  .(Hedjazi, 1996)كشاورزان است 

آموزشی است. سپس بر مبناي  ريزيبرنامه مراحلسلسله
 به توجه با و دوش یمها مشخص  هاي آموزشی هدف نياز

هاي دستيابی به اهداف شناسايی و اجرا   استراتژي ،ها  هدف
 نيازسنجی (2005) ي. حجاز(Kaufman, 1982)شوند  می

آموزشی را فرايند تعيين اهداف، بررسی وضع موجود، 
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 آموزشی برنامةهاي  تعيين اولويتنيازها و  گيري اندازه
 .داند می

Mudukuti & Miller (2002)  نيازهاي  ،خود مطالعةدر
را با استفاده از مدل نيازسنجی بوريچ  آموزشی زنان كشاورز
. هاشمی، حسينی و داماالس كردنددر زيمبابوه برآورد 

ی از طريق مدل نيازسنجی بوريچ نيازهاي آموزش (2009)
 .كردندرا پيرامون مديريت آفات شناسايی  كشاورزان
Ness و  ازهاين خود مطالعةدر  (2010) همكاران و

چهار محصول  رامونيپرا  يیاروپا كنندگانمصرف يها شيگرا
 یبررس نهادهكم يبا اصول كشاورز دشدهيو تول كيارگان
 در ارذرگيتأث عوامل افتنديدست  جهينت نيبه ا ها. آندندكر
 تيفيك از تيرضا: از عبارتند كنندگانمصرف يازهاين

 محصوالت ديتول اصول تيارع و مناسب یابيبازار محصول،
  .كيارگان

 اهداف كلی و اختصاصی اين مطالعه عبارتند از:
 هدف كلی

 وچهارمحال استان كشاورزان آموزشی هاي نياز برآورد
 يكشاورز محصوالت كيفيت مديريت پيرامون بختياري

 اهداف اختصاصی
 وچهارمحال استان كشاورزان آموزشی هاي نياز برآورد .1

 كيفيت بر مؤثر كشاورزي عمليات پيرامون بختياري
محصوالت  بنديبسته فنون و اصول كشاورزي، محصوالت

 و فراوريكشاورزي، اصول انبارداري محصوالت كشاورزي، 
 والتمحص بازاريابی هاي  مهارتتبديل محصوالت كشاورزي، 

 كشاورزي محصوالت مشتريان هاي رفتار كشاورزي،

 استان كشاورزان یآموزش يازهاين يبندتياولو .2
 تيفيك تيريمد يهامؤلفه يبر مبنا ياريوبختچهارمحال
 يكشاورز محصوالت

 

 تحقیق ابزار و آماری جامعة ،روش تحقیق
پيمايشی و  -هاي توصيفیروش ،روش تحقيق در اين مطالعه

 ايطبقهگيري  از روش نمونه ،. در اين مطالعهاستهمبستگی 
اي تصادفی با انتساب متناسب استفاده شده است.  چندمرحله

 طبقاتو سپس از درون  شناسايی طبقاتابتدا  ،در اين روش
د شو مینمونه انتخاب  ةجامعدر چند مرحله اعضاي 

(Delavar,2000) طبقاتهريك از  (1998) اينحافظ. از نظر 
 گذارند. ثير میأتحجم آن بر تعداد افراد نمونه  با توجه به

  شهرستان شش كشاورزانآماري اين مطالعه از  ةجامع
مرحلة اول  در. است  شدهتشكيل  وبختياريچهارمحالاستان 

 درهر شش شهرستان را انتخاب كرده و  محقق گيري،نمونه
با تعداد كشاورزان هر شهرستان از ميان  متناسبگام بعد 

نظر را به صورت تصادفی انتخاب كرده است.  مورد نمونة ها آن
: از عبارتند وبختياريچهارمحالهاي استان  شهرستان
. تعداد كوهرنگ و فارسان اردل، لردگان، بروجن، شهركرد،
 جامعة. حجم استنفر  54586شهرستان  ششاين  كشاورزان

 مورگاننمونة  جامعةاز طريق جدول تعيين حجم  نمونه
وقتی  ،درصد 5براي سطح دقت  ها، جدول اين در. دش برآورد

 وقتی و نفر 397 ،باشد نفر 50000 اصلی جامعةجمعيت 
-Taylor)نفر توصيه شده است  398 ،باشد نفر 100000

Powell, 1998., Israel, 2003)با توجه به  محقق نيبنابرا ؛
كشاورز  398را  نمونه جامعةحجم  ،نفر 54586 تيجمع

 برآورد كرد. 
از مدل نيازسنجی بوريچ براي طراحی  ،مطالعه اين در

بر  ،بوريچ نيازسنجی مدل درپرسشنامه استفاده شده است. 
دسته  دو در هدهندپاسخليكرت از  ايگزينهپنجاساس طيف 

. ميزان دانش و اطالعات فرد 1 :رديگ یم صورت پرسش
. ميزان اهميت 2 شده دهيپرسپيرامون مهارت يا شايستگی 

ها  براي فرد. پاسخ گويه شدهدهيپرسرت يا شايستگی مها
. شوند می زده عالمت ليكرت اي گزينهپنجبراساس طيف 

 نيازهاي ميزان زير هاي فرمول و مراحل طريق از سپس
 .(Borich, 1980) ندشو می برآورد آموزشی
ميانگين ميزان دانش و اطالعات و  ةاول: محاسب ةمرحل

)مهارت و شايستگی(  گويةفرد پيرامون  تيميزان اهم
  شده دهيپرس

 :گويهبراي هر  آموزشی نياز محاسبة: دوم مرحلة
(1) CAL EN (Im Kn)Ig  

CAL EN گويه هر براي شدهمحاسبه= نياز آموزشی 
Im دهندهپاسخ= ميزان اهميت گويه از نظر 
Kn پيرامون گويه  دهندهپاسخ= ميزان دانش 
Ig =كل نظر از گويه اهميت ميزان ميانگين 
 دهندگان پاسخ

 هر براي كل آموزشی نيازنمرة  محاسبة: سوم مرحلة
به پنج      مثال  موضوع يك راگ مرحله اين)در  حوزه يا مؤلفه

يك شاخص كلی براي هر زيربخش  ،گويه تقسيم شود
 (است آموزشی نياز ميزان اندازةمبين  كه شودمی محاسبه

(2) nneed need ... need
NeedTotal

n

  
 1 2 

 :از عبارتند ترتيب به موارد فرمول اين رد كه
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Need Total مديريت  مؤلفة= نياز آموزشی براي هر
 كيفيت محصوالت كشاورزي

Need 1 و Need 2  نياز آموزشی  گرنشانو...= به ترتيب
 است گويه هر براي شدهمحاسبه

n بخش يا مؤلفه هر هايگويه= تعداد 
. است شده يلتشك مؤلفه شش از حاضرمطالعة  پرسشنامة

 محصوالت كيفيت مديريت در نوعی به مؤلفه شش اين از هريك
 عمليات. 1. اين شش مؤلفه عبارتند از: دان مسهي كشاورزي
 (گويه 16) كشاورزي محصوالت كيفيت بر مؤثر كشاورزي

 نديب   بسته. 3( گويه 7) كشاورزي محصوالت انبارداري. 2
 محصوالت تبديل و فراوري .4گويه(  8محصوالت كشاورزي )

بازاريابی محصوالت كشاورزي  ايه  مهارت. 5( گويه 8) كشاورزي
 گويه( 7) . آشنايی با رفتار مشتريان6گويه(  8)

 ةمطالعپرسشنامه از  يهاهيگو و سازماندهی انتخاب يبرا
Mudukuti & Miller 2002) و )Borich (1980)  استفاده

چندين نسخه  ،ري و محتوايی. به منظور تعيين روايی ظاهدش
جهاد  سازماناز پرسشنامه در اختيار چند تن از كارشناسان 

شهركرد و تربيت مدرس  دانشگاه استادانكشاورزي استان و 

اصالحی خود را  يهانظر تاد ش هها خواست قرار گرفت و از آن
 نند.كدر ارتباط با پرسشنامه بيان 

 ،كشاورز نفر 30 براي تعيين پايايی، پرسشنامه در حضور
 ،ها  . پس از استخراج دادهدشتست آزمون مقدماتی يا پيش

كيفيت  مديريت مؤلفةهر  براينباخ وكر يضريب آلفا
شد:  گيري اندازه SPSSافزار  محصوالت كشاورزي توسط نرم

كشاورزي مؤثر بر  عمليات مؤلفة هايگويهضريب آلفا براي 
ي محصوالت ، انباردار92/0كيفيت محصوالت كشاورزي 

، 82/0محصوالت كشاورزي  بنديبسته، 93/0كشاورزي 
 هايمهارت، 81/0تبديل محصوالت كشاورزي  و فراوري

و آشنايی با رفتار مشتريان  9/0بازاريابی محصوالت كشاورزي 
و  70كرونباخ از  يآلفا ضريب هرگاه. شد گيرياندازه 86/0

ا پايايی مطالعه اعتبار ي ،درصد باالتر باشد 75در برخی منابع 
 .(Mansourfar, 2002; Kalantari, 2004)است  ینرفتيپذ

 

 نتایج و بحث
 كشاورزاناي حرفههاي شخصی و توصيفی از ويژگی 1جدول 
 . دهدمیرا نشان  وبختياريچهارمحال استان

 
 ایحرفههای شخصي و ویژگي. 1جدول 

 N )حداقل( نهيکم )حداکثر( نهيشيب انحراف معيار ميانگين ايحرفهو  شخصيهاي ويژگي
 390 18 80 2/15 8/47 سن
 390 2 70 71/17 8/31 كشاورزي حرفةدر  اشتغال ةسابق

 272 1 16 41/4 95/7 *)سال( باسواد افراد تميزان تحصيال
 370 500000 10000000 1197830 1618920 )ريال( ميزان درآمد خالص ماهيانه

 389 1/0 30 44/3 57/4 (ميزان مالكيت زمين زراعي )هكتار
 386 03/0 28 86/0 94/0 )هكتار( باغي زمين مالكيتميزان 

 .هستند سواديب کشاورزان از( درصد 1/30) نفر 117* 

 
غالب كشاورزان  ،1 جدول در هاميانگينتوجه به ستون  با

 در طوالنی سابقةداراي سن باال،  وبختيارياستان چهارمحال
 سطح در سواد(، سال 30 از بيشتر سابقة) كشاورزيحرفة 
 . ندامالكی  خرده مالكيت و يیراهنما مقطع
 

 محصوالت کیفیت بر مؤثرکشاورزی  عملیات مؤلفة

نيازهاي آموزشی پيرامون عمليات  ،2 جدول در :کشاورزی

كشاورزي مؤثر بر كيفيت محصوالت كشاورزي براي هر فرد از 
CAL رابطةطريق  EN (Im Kn)Ig   محاسبه شده
 است.

گوية مؤلفة عمليات كشاورزي مؤثر بر كيفيت  16از 
، كشاورزان بيشترين نياز آموزشی خود را محصوالت كشاورزي

چگونگی اجراي پيوند برخی از محصوالت »هاي  در گويه
چگونگی كنترل »، «تر كشاورزي براي توليد محصول باكيفيت

چگونگی انتخاب ارقام مناسب »و « هاي گياهی ريآفات و بيما
هاي اين مؤلفه  اعالم كردند. همة گويه« براي منطقة شما

ها  بيانگر اين مطلب هستند كه كشاورزان دربارة اين گويه
اطالعاتی دارند، اما به لحاظ اهميت عمليات كشاورزي در 
 ها فرايند توليد، كشاورزان معتقدند كه باز هم در اين زمينه

 نياز به آموزش دارند.
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 (N=390)کشاورزی مؤثر بر کیفیت محصوالت کشاورزی  عملیات مؤلفةبرای  شدهمحاسبهآموزشي  نیاز. 2 جدول

 رتبه انحراف معيار ميانگين هاگويه

 1 77/4 31/7 تر باكيفيت محصول توليد براي كشاورزي محصوالت از برخي پيوند اجراي چگونگي
 2 16/4 77/4 گياهي هايبيماريو كنترل آفات  چگونگي
 3 16/4 86/3 شما منطقةانتخاب ارقام مناسب براي  چگونگي
 4 28/4 84/3 كنندميشناسايي و تشخيص آفات و امراضي كه به محصوالت كشاورزي حمله  چگونگي
 5 26/4 44/3 ها بيماري و آفات كنترل براي زراعي تناوب از استفاده چگونگي
 6 02/4 14/3 هرز هاي لفع كنترل چگونگي
 7 34/4 96/2 باال كيفيت با بذور انتخاب چگونگي
 8 53/4 89/2 كنندميهاي هرزي كه به محصوالت كشاورزي حمله  شناسايي و تشخيص علف چگونگي
 9 6/4 84/2 كش آفت سموم از استفاده براي منظم زماني برنامةتدوين  چگونگي
 10 32/4 66/2 كشاورزي محصوالت سمپاشي چگونگي
 11 46/4 65/2 برداشت ضايعات از جلوگيري براي مناسب برداشت هاي روش انتخاب چگونگي
 12 37/4 4/2 نظر مورد محصول براي صحيح كود انتخاب چگونگي
 13 26/4 86/1 اقدامات ايمني در حين سمپاشي دادن انجام چگونگي
 14 49/4 61/1 رنظ مورد محصول به كوددهي زماني تقويم تنظيم چگونگي

 15 16/4 45/1 سودآورترند توليد در محصوالتي چه اينكه از اطالع
 16 39/3 -32/0 کاشت براي زمين سازيآماده چگونگي

 

 نيازهاي :کشاورزی محصوالت انبارداری مؤلفة

محصوالت  انبارداري مؤلفةآموزشی كشاورزان پيرامون 

 . است شده محاسبه 3 جدول در كشاورزي

 
 (N=388) کشاورزی محصوالت انبارداری مؤلفةبرای  شدهمحاسبهآموزشي  نیاز. 3 جدول

 رتبه انحراف معيار ميانگين هاگويه

 1 75/3 12/9 انبار در محصول عمر طول افزايش براي گازها ساير و كربنيك گاز اكسيژن، غلظت تنظيم چگونگي
 2 96/7 80/8 ها براي محصوالت كشاورزي مختلف مكانيسم كار سردخانه چگونگي

 3 26/6 59/8 نگي تنظيم فشار هوا براي محصوالت مختلف كشاورزي در انبارچگو
 4 31/4 86/7 انبار در محصول حرارت و رطوبت دما، تنظيم چگونگي
 5 47/4 61/7 براي انبار  مناسب تهويةتنظيم  چگونگي
 6 81/4 59/6 كشاورزي محصوالت...( و پرندگان ها، موش)حشرات،  انباري آفات كنترل چگونگي
 7 46/4 36/6 كشاورزي محصوالت انبار بهداشت حفظ و مديريت چگونگي

 
انبارداري محصوالت  ةهفت گويه دربار ،مطالعه اين در

كشاورزي پرسيده شد. هر هفت گويه از نظر نياز آموزشی در 
سطح بااليی قرار دارند. كشاورزان بيشترين ميزان نياز 

ی تنظيم غلظت چگونگ»هاي  آموزشی خود را به گويه
اكسيژن، گاز كربنيك و ساير گازها براي افزايش طول عمر 

ها براي  چگونگی مكانيسم كار سردخانه»و « محصول در انبار
از  بعضی رايز ،اعالم كردند« محصوالت كشاورزي مختلف

 براي توجه انيشاهاي انبارداري نيازمند سطح علمی  گويه
 اديزكه  هايی هگوي نيبنابرا ؛است آن كار مكانيسم درك

 ،است اندك ها آن در كشاورزان دانش ميزان و نيستند متداول
نيازهاي آموزشی قرار  مراتبسلسلهدر جايگاه باالتري در 

 گرفتند. 
 

اين مؤلفه محصوالت کشاورزی:  بندی بسته مؤلفة

آموزشی كشاورزان را پيرامون  نيازهاياست كه  گويه 8شامل 
سنجد. وضعيت  می اورزيكش محصوالت بنديبسته مؤلفة

 . است 4مطابق جدول  مؤلفه اين هايگويهپاسخ به 
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 (N=389) محصوالت کشاورزی بندی بسته مؤلفةبرای  شدهمحاسبهآموزشي  نیاز. 4 دولج

 رتبه انحراف معيار ميانگين هاگويه

 1 59/4 92/7 يكشاورز محصوالت نگهداري و حفظ مدت طول با بنديبستهبا چگونگي تطبيق نوع  آشنايي
 2 91/3 83/7 كشاورزي محصوالت بنديبستهبا چگونگي استفاده از ظروف فلزي در  آشنايي
كشاورزي مورد نظر قيمت  محصول نكهيا يبرامناسب  بنديبستهبا چگونگي انتخاب روش  آشنايي

 باشد داشتهكمتري 
74/7 55/4 3 

 4 53/5 72/7 بندي محصوالت كشاورزي اي در بسته با چگونگي استفاده از ظروف شيشه آشنايي
 5 30/4 54/7 كشاورزي محصوالت جذاب بنديبستهبا چگونگي طراحي  آشنايي
 جلب براي شدهبنديبستهرساني عمومي پيرامون محصوالت  با چگونگي تبليغات و اطالع آشنايي
 مشتريان توجه

30/6 77/4 6 

 7 31/4 29/5 مشتريان جلب بر شدهبنديتهبسو شعار محصول  عنوان تأثيربا چگونگي  آشنايي
 8 28/5 17/4 كشاورزي محصوالت بنديبستهبا چگونگي استفاده از انواع كاغذ، مقوا و پالستيك در  آشنايي

 
گويه از زواياي گوناگون پيرامون  8 ،مطالعه اين در
هاي  بندي محصوالت كشاورزي پرسيده شد. گويه بسته

با طول مدت  بنديبستهق نوع آشنايی با چگونگی تطبي»
آشنايی با چگونگی »، «داري محصوالت كشاورزي حفظ و نگه

بندي محصوالت  اي در بسته استفاده از ظروف شيشه
 بنديبستهآشنايی با چگونگی انتخاب روش »و « كشاورزي

 داشتهمناسب تا محصول كشاورزي مورد نظر قيمت كمتري 

نيازهاي آموزشی كسب  هاي يك تا سه را از نظر رتبه «باشد
 رسدمیبه نظر  ،ها گويه تمامكردند. البته در نگاهی كلی به 

 .باالست    با يتقرگويه  8نياز آموزشی در هر 
 

 اين درمحصوالت کشاورزی:  تبدیل وفراوری  مؤلفة

 تبديل و فراورينيازهاي آموزشی كشاورزان پيرامون  ،مؤلفه
 .است شده ارزيابی كشاورزي محصوالت

 
 (N=390) محصوالت کشاورزی تبدیل وفراوری  مؤلفةبرای  شدهمحاسبهآموزشي  نیاز. 5 ولجد

 رتبه انحراف معيار ميانگين هاگويه

  افزودن مواد شيميايي و غير شيميايي مفيد به محصوالت كشاورزي براي افزايش مدت چگونگي
 زمان نگهداري آنان

38/9 96/3 1 

 2 31/4 11/9 محصوالت كشاورزي كردنتغليظهاي خشك و  ها و روش چگونگي فعاليت دستگاه
 3 45/4 92/8 محصوالت كشاورزي كردنپاستوريزه چگونگي

 4 57/4 8 چگونگي استفاده از انجماد براي تبديل و نگهداري محصوالت كشاورزي
 5 86/4 41/7 ( براي تبديل و نگهداري محصوالت كشاورزيكردناستريلچگونگي استفاده از حرارت )پختن، 

 6 21/4 86/6 پس از توليد  و ديتول هنگامبر محصوالت كشاورزي در  ها ميكروب تأثير چگونگي
 7 09/5 31/5 (هاشيرهها )مرباها،  تغليظ محصوالت كشاورزي براي افزايش دوام و ماندگاري آن چگونگي
 8 5/4 23/4 محصوالت كشاورزي كردنخشك چگونگي

 
تبديل محصوالت  و راوريفموضوع مؤثر در  هشت

. شد دهيپرسكشاورزي در قالب هشت گويه از كشاورزان 
چگونگی افزودن »هاي  كشاورزان بيشترين نياز خود را به گويه

مواد شيميايی و غير شيميايی مفيد به محصوالت كشاورزي 
چگونگی فعاليت »و « زمان نگهداري آنان  براي افزايش مدت

محصوالت  كردنتغليظهاي خشك و  ها و روش دستگاه
 مواد نكهيا ليدل بهرسد  اعالم كردند. به نظر می «كشاورزي
در دسترس كشاورزان  شيميايی غير و شيميايی افزودنی

 اين توجه انيشا تأثيراتندارد و به نوعی از خواص و  وجود
آنان بيشترين ميزان نياز  ،است شده گفته زياد آنان براي مواد

تغليظاند. خشك و  آموزشی خود را به اين مبحث اعالم كرده
 سنتی صورت به روستاها در ارهاب كشاورزي محصوالت كردن

هاي جديد و مدرن  ها و روش اما دستگاه ،شود می استفاده
محصوالت كشاورزي از ديگر نيازهاي  كردنتغليظخشك و 

 است.  آموزشی كشاورزان اعالم شده
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بازاریابي محصوالت کشاورزی:  های مهارت مؤلفة
بازاريابی  هاي مهارت مؤلفةمربوط به  هايگويه كشاورزان

 .دادند پاسخ 6 جدول طبق را كشاورزي محصوالت

 
 (N=385)بازاریابي محصوالت کشاورزی  های مهارت مؤلفةبرای  شدهمحاسبهآموزشي  نیاز. 6 جدول

 رتبه ف معيارانحرا ميانگين هاگويه

 1 38/4 8 نوين و علمي بازاريابي محصوالت كشاورزي هايروشپيرامون  اطالعات
 2 06/4 37/7 پيرامون مراحل بازاريابي محصوالت كشاورزي اطالعات
 3 72/4 15/5 ها در بازار محصوالت كشاورزي تعيين قيمت چگونگي
 4 48/4 58/4 بازار در كشاورزي محصوالت فروش چگونگي
 5 07/4 92/3 بازاريابي در مختلف محصوالت دادنبرترياولويت و  چگونگي
 6 08/5 79/3 آن بازاريابي در موفقيت براي كاشت زمان در محصول انتخاب چگونگي
 7 25/4 90/2 محصوالت كشاورزي براي فروش ونقلحمل چگونگي
 8 6/4 53/2 رساند فروش به خانه و مزرعه به محل ترين نزديك دررا  محصولبتوان  كه نحوي به بازاريابي چگونگي

 
بازاريابی و  هاي مهارت دربارةهشت گويه  ،مطالعه اين در

اصول اقتصاد كشاورزي پرسيده شد. كشاورزان بيشترين نياز 
 پيرامون اطالعات» گوية دربارةآموزشی خود را در اين مؤلفه 

قتصادي ها و نشريات ا در كتاب شدهارائه بازاريابی هاي روش
 حال در. كردند اعالم «مرتبط با بازاريابی محصوالت كشاورزي

 مبناي بر و تجربی بازار دربارةاطالعات كشاورز  ،حاضر
 كه دهد می نشان گويه اين. است بازار سنتی سازوكار

هاي بازاريابی  روش كارگيري هب به مند عالقه نيز كشاورزان
ر و مراحل پيرامون ساختا اطالعات» گويةعلمی هستند. 

را در نيازهاي  دوم رتبةنيز  «بازاريابی محصوالت كشاورزي

 كشاورزي محصوالت بازاريابی. است آورده مؤلفه اين آموزشی
اين گويه نشان  نيبراابن ؛است منطقی ساختار يك داراي
 اين در زيادي اطالعات فنی نظر از كشاورزان كه دهد می

 اصولی مراحل رايب توجهی انيشااهميت  اما ،ندارند موضوع
 . ندا قائل آن

 

پاسخ  7 جدولبا رفتار مشتریان:  آشنایي مؤلفة

با رفتار مشتريان  آشنايی مؤلفة هايگويهكشاورزان را به 
 .دهدمینشان 

 
 (N=385) با رفتار مشتریان آشنایي مؤلفةبرای  شدهمحاسبهآموزشي  نیاز. 7 جدول

 رتبه انحراف معيار ميانگين هاگويه

 1 17/4 06/7 گيري خريدار  با مراحل فرايند تصميم ييآشنا
 2 91/3 80/5 كشاورزي محصوالت مشتريان رفتار بر ها نگرش و باورها تأثير چگونگي
 3 82/4 11/5 كشاورزي محصوالت كنندگان مصرف هاي خواسته و نيازها تأمين چگونگي
 4 66/4 08/5 ها آن خريد بر كشاورزي محصوالت مشتريانانگيزة  تأثير چگونگي
 5 56/4 77/4 نظير سن، شغل، وضع اقتصادي، شخصيت بر رفتار مشتريان محصوالت كشاورزي  عواملي تأثير چگونگي

 6 62/4 6/4 ها آن رفتار بر كشاورزي محصوالت مشتريان اجتماعيطبقة  تأثيرچگونگي 
 7 56/4 43/4  ها محصوالت كشاورزي بر رفتار آن كنندگانمصرف فرهنگ تأثير چگونگي

 
گويه از كشاورز  7 ،مشتريان رفتار با آشنايی مؤلفة در
دهد كه بيشترين نياز آموزشی در  . نتايج نشان میشد دهيپرس
با « گيري خريدار با مراحل فرايند تصميم آشنايی» گوية

نيازهاي آموزشی به  دوم رتبةشود.  ديده می 06/7ميانگين 
ها بر رفتار مشتريان  گرشو ن باورها تأثير چگونگی» گوية

 بقية ،اول گويةاز  غير بهتعلق دارد. « كشاورزي محصوالت
توان گفت  می نيبراابن ؛دارند نزديكی ميانگين ها گويه

رفتاري مشتريان نياز به آموزش دارند  اصول دربارةكشاورزان 
 . كند می تأييدها نيز اين مطلب را  و نتايج داده

 



 1393 ، پاییز3 شماره، 45 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      446

آموزشي کلي برای هر  ازنینمرة  محاسبةکلي:  هدف

 کشاورزی محصوالت کیفیت مدیریت مؤلفة
كيفيت،  مديريتمؤلفة  هر در كلی آموزش نيازنمرة  محاسبة با

اولويت و اهميت نيازهاي آموزشی مديريت كيفيت محصوالت 
 آن آموزشی نياز نمرةكه  ايمؤلفه. شوندمیكشاورزي شناسايی 

 آن در آموزشی نياز شدت كه است مفهوم اين به باشد بيشتر
براي هر  شدهمحاسبهنيازهاي آموزشی  ،مرحله اين در. است بيشتر

ها را از  را در هر مؤلفه با همديگر جمع كرده و ميانگين آن گويه

nneed رابطةطريق  need ... need
NeedTotal

n

  
 1 2 

آموزشی كل  نياز نمرةكنيم و ميانگين مذكور شاخص  حساب می
 .استبراي آن مؤلفه يا دسته 

براي هر  شدهمحاسبهآموزشی كلی  نياز نمرة 8 جدول
 دهد. مديريت كيفيت محصوالت كشاورزي را نشان می مؤلفة

 
 کشاورزی محصوالت کیفیت مدیریت مؤلفةنیازهای آموزشي برای هر  کلي. نمرة 8 جدول

 رتبه رانحراف معيا ميانگين مديريت کيفيت محصوالت کشاورزي مؤلفة

 1 53/3 87/7 كشاورزي محصوالت انبارداري
 2 04/3 46/7 كشاورزي محصوالت تبديل و فراوري

 3 13/3 83/6 كشاورزي محصوالت بنديبسته
 4 26/3 28/5 مشتريان رفتار با آشنايي
 5 95/2 80/4 بازاريابي محصوالت كشاورزي هايمهارت

 6 68/2 94/2 ورزيكشا محصوالت كيفيت بر مؤثر كشاورزي عمليات

 
بيشترين نياز  ،است مشخص 8 جدول از كه طورهمان

تبديل محصوالت  و فراوريانبارداري و  هايمؤلفهآموزشی در 
 ،(1997)و چانگ  گارتون مطالعةشود. در  كشاورزي ديده می

نياز آموزشی  ،باشد 4 باالي آموزشی نياز كلی نمرةهرگاه 
باشد نياز  2كمتر از  یكل نمرةو هرگاه  ستمحسوس و باال
ميانگين  ،اول مؤلفةپنج  ،9 جدول در. شود میناچيز تلقی 

و اين گوياي نياز باالي آموزشی است. ستون  دارند 4باالتر از 

كشاورزان را  یآموزش يازهاين تياولو 8در جدول  رتبه
 . دهدیم نشان هامؤلفه رامونيپ

 

دد از ثير چند عأت ،9در جدول : دموگرافیك متغیرهای

 نيازهاياي را بر متغيرهاي شخصی )دموگرافيك( و حرفه
 .نيمك  می بررسی كشاورزان آموزشی

 
 آموزشي نیازهای باای حرفهمتغیرهای شخصي و  رابطة. 9جدول 

 شخصي و  هايويژگي
 ايحرفه

 کيفيت مديريت هاي مؤلفه
 سن

 اشتغال ةسابق
 کشاورزي در

ميزان 
 تحصيالت

ميزان مالكيت 
 اعيزمين زر

ميزان مالكيت 
 زمين باغي

 ماهيانه درآمد

 كيفيت بر مؤثر كشاورزي عمليات
 كشاورزي محصوالت

**181/0 **15/0 **146/0- **181/0- 004/0 *122/0- 

 -056/0 -085/0 056/0 -138/0*** 178/0*** 125/0* كشاورزي محصوالت انبارداري

 -113/0* -049/0 061/0 -218/0*** 245/0*** 18/0** كشاورزي محصوالت بنديبسته

 -113/0* -066/0 053/0 -185/0*** 207/0*** 15/0** كشاورزي محصوالت تبديل و فراوري

 -107/0* -004/0 078/0 -252/0*** 227/0*** 243/0*** بازاريابي محصوالت كشاورزي هايمهارت

 -115/0* -005/0 -05/0 -284/0*** 218/0*** 189/0*** مشتريان رفتار با آشنايي

1- r 001/0      ضریب همبستگي پیرسون*** p<    01/0** p<     05/0* p< 

 

 کیفیت مدیریت مؤلفة ششمتغیر سن با  ة. رابط1

 ،(1971)با توجه به نظر ديويس  :کشاورزی محصوالت

 كيفيت مديريت مؤلفةميزان همبستگی سن با شش 
 زيرا در هر شش مؤلفه ،پايين است كشاورزي محصوالت
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 گرفته قرار 1/0-29/0 طبقةضرايب همبستگی در  ميزان
 سن هرچند كه است مطلب اين گوياي موضوع اين. است

 شش هر در آموزشی نيازهاي تشديد بر دار معنی تأثيركشاورز 
 باال اريبسميزان ارتباط سن و نيازهاي آموزشی  ،دارد مؤلفه

 مديريت هايمؤلفهنيست. بسياري از مباحث ذكرشده در 
كشاورزان  رسدمیبه نظر  .هستند علمی درك دننيازم يفيتك

بيشتر به اصول و ضوابط مديريت  آشنايی ليدلجوان به 
كيفيت نياز كمتري به آموزش دارند. با توجه به ميانگين سن، 
كشاورزان سالمند به دليل آشنايی كمتر با مباحث مديريت 

 و یودوكوتم. اند  كردهكيفيت نياز آموزشی باالتري را ابراز 
نيز همبستگی پايين را بين سن و نيازهاي  (2002)  لريم

 آموزشی پيرامون كشاورزي در زنان زيمبابوه پيدا كردند. 

 حرفةدر  اشتغال سابقةمتغیر میزان  ة. رابط2

 محصوالت کیفیت مدیریت مؤلفة ششبا  کشاورزی

دهد كه هر  ها در اين بخش نشان می يافته نتايج: کشاورزی

 باالتر كشاورزي حرفةفرد در  اشتغال سابقةزان قدر مي
 مديريت مؤلفةميزان نيازهاي آموزشی وي در شش  ،رود می

مباحث  رايز ،يابد می افزايش نيز كشاورزي محصوالت كيفيت
نوينی                                           مديريت كيفيت محصوالت كشاورزي موضوعات كامال 

ممكن است فرد ساليان سال در  نيبراابن هستند؛در كشور ما 
اطالعات وي با دانش  اما ،باشد كار به مشغول كشاورزي حرفة

روز هماهنگ نباشد. ميزان ضريب همبستگی پيرسون در اين 
در سطح پايينی  (1971)بندي ديويس  شش مؤلفه طبق طبقه

است و گوياي اين مطلب است كه جوانان به علت تعامل 
 مديريت دربارةبيشتر با دنياي مدرن اطالعات بيشتري 

 حصوالت كشاورزي دارند. كيفيت م

 مؤلفة ششبا  تحصیل هایسال تعداد ة. رابط3

 ضرايب به توجه با :کشاورزی محصوالت کیفیت مدیریت

تحصيل  هايسالهر قدر تعداد  ،پيرسون همبستگی
 نيازهاي كاهش بر داري معنی رابطة ،رودمیكشاورزان باالتر 

كيفيت محصوالت  مديريت مؤلفةآنان در شش  شیزآمو
شود. ميزان اين همبستگی پايين است.  كشاورزي مشاهده می

بهتر به دليل برخورداري از اطالعات  كرده كشاورزان تحصيل
هرچند  .با اين شش مؤلفه آشنايی بيشتري دارند ،روزتر

به كار نگيرند. ميزان ضريب                             ممكن است اين اطالعات را عمال 
ميزان  با رفتار مشتريان با آشنايی مؤلفةهمبستگی در 

هاست و اين گوياي اين مطلب  تحصيالت بيش از ساير مؤلفه
 اين با بيشتري آشنايی تركردهتحصيلاست كه كشاورزان 

 .است كمتر آنان آموزشی نياز و دارند مؤلفه

 مؤلفةبا شش  زراعي زمین مالكیت میزان ة. رابط4

ضرايب  بررسی :کشاورزی محصوالت کیفیت مدیریت

 مؤلفةدهد كه جز در  مت نشان میهمبستگی در اين قس
 رابطة ،كشاورزي محصوالت كيفيت بر مؤثر كشاورزي عمليات
 مؤلفه شش آموزشی نيازهاي و مالكيت ميزان بين داريمعنی
 كوچكی زمين مالك كه كشاورزي بين يعنی ؛ندارد وجود
 نظر از دارد بيشتري زراعی زمين ميزان كه كشاورزي با است
 محصوالت كيفيت مديريت پيرامون یآموزش نيازهاي ميزان

 وبختياريچهارمحال استان در. ندارد وجود تفاوتی كشاورزي
و علمی  ايحرفه هايتوانمنديچون مالكيت از طريق 

 نيازهاي تشديد در نيزم مقدار است؛كشاورزان حاصل نشده 
 نيست.  ثيرگذارأت چنانآن استان كشاورزان آموزشی

 ششبا  باغي های نزمی مالكیت میزان ة. رابط5

: ضرايب کشاورزی محصوالت کیفیت مدیریت مؤلفة

 با داريمعنی رابطةهمبستگی پيرسون در هر شش مؤلفه 
 بنابراين ؛ندادند نشان خود از باغی هاي زمين مالكيت ميزان
 ها آن باغی هاي زمين ميزان كه افرادي آموزشی نيازهاي بين
تفاوتی  ندامالك ار كوچكی واحدهاي كه هايی آن و است زياد

و  یها داراي نيازهاي يكسانی هستند. هاشم وجود ندارد و اين
 كشاورزان یآموزش يازهاين نيب يارابطه (2009) زيهمكاران ن

 یزراع يهانيزم تيمالك زانيآفات و م یقيتلف تيريمد ةدربار
 .اوردندين دست به یباغ و

 

 پیشنهادها 
يازهاي آموزشی شاخص كلی ن هاي نمره بهتوجه  با .1
پيشنهاد  ،كشاورزي محصوالت كيفيت مديريت مؤلفةشش 
هاي آموزشی به ترتيب اولويت پيرامون  شود اهداف دوره می

 و فراوري. 2محصوالت كشاورزي  انبارداري .1: هايمؤلفه
 محصوالت بنديبسته. 3تبديل محصوالت كشاورزي 

بازاريابی  هايمهارت. 5 مشتريان رفتار با آشنايی. 4 كشاورزي
. عمليات كشاورزي مؤثر بر كيفيت 6محصوالت كشاورزي 
 . شود برگزارمحصوالت كشاورزي 

شاخص كلی  باالي نمرةشود با توجه به  می پيشنهاد .2
 كشاورزي، محصوالت انبارداري مؤلفةنياز آموزشی در 

 كشاورزي جهاد سازمان برداري بهره نظام و ترويج مديريت
هاي آموزشی الزم را  برنامه يوبختيارچهارمحال استان

 پيرامون مباحث عمومی و تخصصی انبارداري تنظيم كند. 
و فراوري و  بنديبسته مؤلفةنياز آموزشی در  شاخص .3
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 نياز ميزان كه دهد می نشان كشاورزي محصوالت تبديل
به لحاظ  .باالست انبارداري از پس مقوله دو اين در آموزشی

زي استان و حتی ايران اين مباحث در كشاور بودننوين
شود نيازهاي آموزشی كشاورزان استان با تدوين  پيشنهاد می

 هايمؤلفه. در ضمن در شودهاي آموزشی الزم برطرف  برنامه
 محصوالت بازاريابی هاي مهارت مشتريان، رفتار با آشنايی

 محصوالت كيفيت بر مؤثر كشاورزي عمليات و كشاورزي
شود اين  پيشنهاد می .دارد دوجو آموزشی نياز نيز كشاورزي

دورهنيازها به ترتيب شدت نياز آموزشی هر مؤلفه با برگزاري 
 .شودآموزشی برطرف  هاي
 سابقةميزان  سن، رابطةشدت  بودنپايينتوجه به  با .4
و ميزان تحصيالت با نيازهاي  كشاورزي حرفةدر  اشتغال

 ،مديريت كيفيت محصوالت كشاورزي مؤلفةآموزشی شش 
شود براي ارتقاي بحث مديريت كيفيت در استان  د میپيشنها

هاي آموزشی بيشتر متناسب با  برنامه وبختياريچهارمحال

زيرا بيشتر  ،شود طراحی پرتجربه و مسن افراد سنی شرايط
شاغالن فعلی در بخش كشاورزي استان را افراد مسن تشكيل 

هاي مختلف مديريت  هرچند هر دو گروه در زمينه .دهندمی
 يفيت محصوالت كشاورزي نياز به آموزش دارند.ك

شود محققان بعدي پيرامون موضوعاتی  می پيشنهاد .5
شخصيتی مختلف مشتريان محصوالت  هاي تيپ تأثيرنظير 

هاي آموزشی  كشاورزي استان بر خريد آنان، ارزشيابی دوره
هاي مديريت كيفيت محصوالت  برگزارشده پيرامون حوزه

كشاورزان استان  باورهاي و ها نگرش ارزيابی ،كشاورزي
. نندكپيرامون مديريت كيفيت محصوالت كشاورزي تحقيق 

 موضوعی به نسبت را كافی دانش كشاوزان است ممكن گاهی
 آننگرش نامساعد آنان نسبت به  دليل به اما ،باشند داشته
آن موضوع اقدامی را انجام  نةيزمحاضر نيستند در  موضوع
 دهند. 
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