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نوع مقاله: پژوهشی

تجارت الکترونیکيینهزمدرکاران شهرستان جهرممرکباتآموزشی هاينیاز
هاي ارزیابی بوریچ و کوادرانتکاربرد مدل:کشاورزي

3و عبدالرسول شیروانیان*2، غالمحسین زمانی1رها زارعی

)26/01/98؛ پذیرش: 02/08/97(دریافت: 
چکیده

با استفاده تجارت الکترونیک کشاورزي يینهدرزمکاران شهرستان جهرم مرکباتبندي نیازهاي آموزشی ین و اولویتهدف این پژوهش تعی
به کمک پرسشنامه و از با استفاده از روش پیمایشی هاي مورد نیاز ادهد. بودمدل نیازسنجی بوریچ و مدل تجزیه و تحلیل کوادرانتاز 

مرکبات کار 270و هاي شیراز و جهرم شهرستانيجهاد کشاورزهاي باغبانی و اقتصاد کشاورزي از مدیریتکارشناس 60اي شامل نمونه
تصادفی صورتبهکاران تصادفی و انتخاب مرکباتصورتبهيجهاد کشاورزانتخاب کارشناسان آوري شد. جمعشهرستان جهرم 

با استفاده از آن پایایی و با استفاده از نظرسنجی از متخصصان پرسشنامهروایی ظاهري بندي با انتساب متناسب صورت گرفت. طبقه
کارشناسان داراي شناخت صحیح از نیازهاي آموزشی تجارت الکترونیک ،بر اساس نتایج مطالعه. ضریب آلفاي کرونباخ تأیید شد

. در این راستا نتایج بیانگر آن است بودندکاران نیز داراي شناخت صحیح از نیازهاي آموزش الکترونیک خود کاران بوده و مرکباتمرکبات
تجارت الکترونیک محصوالت کشاورزي، آشنایی با قوانین حقوقی تجارت يهاوتر و اینترنت، آشنایی با روشمهارت کار با کامپیکه
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بنابراین پیشنهاد ؛ دهندمیرا تشکیل کاران مرکباتنیک نیاز آموزشی قطعی تجارت الکتروهفت،مهارت در عقد صحیح قراردادهاي تجاري

آموزشی و ترویجی تجارت الکترونیک قرار گیرند.يهابرنامهدر صدر هایستگیشاایجاد و یا تقویت این ،شودمی
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مقدمه
،)wwwمشارکت در شبکه گسترده جهانی (به عرصه با تجاري شدن اینترنت و ورود کاربران جدید 1990در اوایل دهه 

بکارگیري اینترنت در سطح دنیا در از آنجا که ).1389نژادورزي، عباس نژادورزي و عباس تجارت الکترونیک ابداع گردید (
,Dsouza & Joshi)حال افزایش است  براي توسعه بازار و توسعه فضاي کسب و یک فرصت ، تجارت الکترونیکتوسعه،(2014

Daniel(باشدمیکار et al., Liu(باشددمات از طریق اینترنت میمعناي مبادله کاال و خبه تجارت الکترونیک ). 2002 et al.,

2013.(
Wang)تبدیل شده استیرناپذاجتناببا توسعه اینترنت، تجارت الکترونیک کشاورزي به یک امر مروزها et al., 2016) .

آوردهرا فراهم افزایش تعداد کاربران اینترنت در مناطق روستایی یک فرصت مناسب براي توسعه تجارت الکترونیک کشاورزي 
Henderson)است  et al., تواند به افزایش فروش محصوالت کشاورزي از طریق افزایش تجارت الکترونیک کشاورزي می. (2016

و یا حذف حضور کاهشیزنمعامالت و کاهش هزینهاز دیگر مزایاي این نوع تجارت،تعداد و تنوع مشتریان کمک کند. 
,Dsouza & Joshi(استها در خرید و فروش محصوالت کشاورزي واسطه تجارت الکترونیک کشاورزي همچنین). 2014

موجب بهبود گردش محصوالت کشاورزي در بازار، ارتقاء تجارت محصوالت کشاورزي، افزایش درآمد کشاورزان، بهبود وضعیت 
Liu(شودمیاقتصادي روستاها و بهبود رقابت در عرصه معامالت کشاورزي  et al., بر آن، به دلیل سهولت عالوه). 2013

، امکان مقایسه فراهم شده و در نتیجههاي بیشتر براي انتخاب محصوالتگزینه،دسترسی به اطالعات در تجارت الکترونیک
استقبال درتجارت الکترونیک با گذشت زمان مورودانتظار می. بر این اساس، یابدمیافزایشمحصوالت و سهولت خرید 

Henderson(قرار گیرد کنندگان مصرفروزافزون  et al., 2016.(
. در کشور چین، تجارت اندبردهکشاورزي بهره يینهدرزمگوناگون از تجارت الکترونیک يهاروشکشورهاي مختلف به 
Liu)است"پا و بازار بزرگ کشاورزيکشاورزان خرده"مناسبی براي حل مشکالت حلراهالکترونیک کشاورزي،  et al., 2013) .

تعداد پسشد. از آن ياندازراهمیالدي 2000در این کشور، نخستین سایت تجارت الکترونیک کشاورزي در سال 
Xiaoping)کشاورزي مدام در حال افزایش است هايیتساوب et al., سایت تجارت 2000بیش از 2015در سال .(2009

یتساوبتنهانهها بسیاري از استان.کشاورزي در چین وجود داشته استیتساوب10000الکترونیک روستایی و بیش از 
. تجارت الکترونیک در چین، اندکردهياندازراهاطالعات کشاورزي را ایجاد، بلکه برخی از بازارهاي آنالین گسترده خود را نیز 

تفاده صنایع، کودهاي شیمیایی، انواع خام کشاورزي مورد اساي از مبادالت بخش کشاورزي اعم از محصوالتطیف گسترده
,Yanyan(گیردرا در بر میهامحصوالت غذایی کشاورزي و گل 2015.(

,Morehart & Hopkins(آمریکا نیز یکی از پیشگامان استفاده از تجارت الکترونیک محصوالت کشاورزي است  مک . )2000
McFarlaneفرلین ( et al., تجارت صوالت خود از که بسیاري از مزارع آمریکا براي فروش محددهگزارش می) 2003

Carpio)کننداستفاده میالکترونیک  et al., 2013).
هاي کنندگان، شرکتتجارت الکترونیک معموالً بر اساس نوع معامالت و ارتباط میان فعاالن این نوع تجارت که شامل مصرف

کنندگان مصرف-هاي تجاريها، مدل شرکتشود. از بین این مدلتقسیم میباشند، به چندین مدل ها میتجاري و دولت
)Business to Consumerهاي تجاري (شرکت-هاي تجاري) و مدل شرکتBusiness to Business(هاي ترین مدلمتداول

,Mueller)باشندتجارت الکترونیک می فروشند و در اشخاص حقیقی میها کاالها یا خدمات را به . در مدل اول، شرکت(2000
(عباس هاي تجاري فعالیت دارند ها و سایر سازمانهاي تجاري اعم از بنگاهمدل دوم، صرفاً افراد حقوقی در قالب شرکت

یکی از ،یتساوباستفاده از در تجارت الکترونیک محصوالت کشاورزي، . از طرف دیگر، )1389نژادورزي و عباس نژادورزي، 
,Mueller(آیدبه شمار میي مبادله کاالها و خدماتهاروشترین رایج ها معلول از وب سایتکشاورزان ل قبااست. )2000

وجود اطالعات جامع فنی در توان به الکترونیک میتجارتهاي این شیوه . از جمله ویژگیهاي این روش مبادله استویژگی
اقتصادي محصوالت از جمله قیمت محصوالت، اطالعات پایه واحد مورد محصوالت در قالب معرفی محصوالت، اطالعات 

هایی براي تولیدي از قبیل سابقه واحد تولیدي، اطالعات بازار فروش محصوالت از جمله محل فروش محصوالت، وجود لینک
ها ات کشاورزي، دانشگاههایی براي اتصال به سایر منابع اطالعاتی از قبیل ادارهاي تجاري مرتبط، وجود لینکاتصال به انجمن
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، امکان سفارش آنالین محصوالت، امکان ارتباط برخط از جمله چت روم، امکان ایجاد فضاها با ربطيذو مراکز تحقیقاتی 
یتساوبمحتواهایی خاص براي مخاطبین خاص و نیز دارا بودن رمز عبور براي ایجاد قابلیت دسترسی براي افرادي که در 

McFarlane(اشاره کرداند، کردهنامثبت et al., تجارت الکترونیک هايیتساوب، کاربران هاویژگیاین ساس ابر.)2003
بران ساده گروهی رکا. شوندمی) تقسیم Power user(ايحرفهانکاربر) و Basic user(ساده انبه دو گروه کاربرکشاورزي 
حاوي اطالعات جامع فنی در مورد محصوالت در قالب معرفی محصوالت، اطالعات هاآنمورد استفادهیتساوبهستند که

واحد تولیدي از قبیل سابقه واحد تولیدي، اطالعات بازار فروش یهپااطالعاتاقتصادي محصوالت از جمله قیمت محصوالت، 
هایی براي ي مرتبط، وجود لینکهاي تجارهایی براي اتصال به انجمنمحصوالت از جمله محل فروش محصوالت، وجود لینک

اي اربران حرفهکو باشد میربطيذها و مراکز تحقیقاتی اتصال به سایر منابع اطالعاتی از قبیل ادارات کشاورزي، دانشگاه
از قبیل امکان سفارش آنالین محصوالت، امکان یک و یا چندین ویژگی پیشرفتهداراي ها آنیتساوبگروهی هستند که 

ارتباط برخط از جمله چت روم، امکان ایجاد فضاها با محتواهایی خاص براي مخاطبین خاص و نیز دارا بودن رمز عبور براي 
McFarlane(باشدرا دارا میاند کردهنامثبتیتساوبایجاد قابلیت دسترسی براي افرادي که در  et al., بر این اساس، ). 2003

هايیتساوبطراحیارتباطی و استراتژي معامالتی آنالین در -شامل استراتژي اطالعاتیدو استراتژي معمول طوربه
کند و یک سري اطالعات از قبیل یک بروشور آنالین فراهم می،ارتباطی-اطالعاتیاستراتژي . شودکشاورزي به کار گرفته می

در این کند. اما معامالت آنالین را پشتیبانی نمی؛دهدایمیل فروشنده را در معرض نمایش قرار میشماره تلفن، فاکس و یا 
عامالت آنالینو مکنند طالعات فروش استفاده میاابزار تبلیغاتی براي فراهم آوردنعنوانبههایتساوباز راستا، عوامل بازار 

اطالعاتی و ارتباطی، هايآنالین، صفحه وب عالوه بر ویژگیاستراتژي معامالتیاما در ؛ گیردانجام نمیهایتساوبدر این 
Wen(آوردمیامکان معامالت آنالین براي کاربران را فراهم  et al., 2001.(

استفاده مناسب و ها،دیگر نوآوريمانندیک نوآوري است که بکارگیري تجارت الکترونیک کشاورزي با عنایت به موارد فوق،
است صحیح، انجام نیازسنجی کارآمدآموزشی و ترویجیریزيبرنامهاولین مرحله در اثربخش از آن نیازمند آموزش است.

در نگرش و یا مهارتنیاز آموزشی در حوزه تجارت الکترونیک بیانگر نوعی کمبود دانش، ).1387(میرگوهر و موحد محمدي، 
Man)تواند از طریق آموزش، کاهش یافته و یا برطرف گردد این حوزه است که می et al., درك درست . در این راستا، (2016

ریزان آموزشی جهت تهیه و تواند به برنامهتجارت الکترونیک محصوالت کشاورزي میينهیدرزماز نیازهاي آموزشی کشاورزان 
نسبت به پذیرش تجارت الکترونیک محصوالت کشاورزي کمک هاي آموزشی مناسب براي ترغیب کشاورزان تدوین برنامه

عوامل فعال در این نوع تجارت خواهد به نیازهاي واقعی بردنیپبراي یرناپذاجتنابامري نیازسنجی دقیق آموزشی لذا، نماید.
در تدوین و توسعه و اولیه هاي اساسی یکی از گامعنوانبهو ساخته کمبودهاي واقعی را مشخص ومسائل، این نیازسنجیبود. 

Sajeev(آید میشماربه بکارگیري تجارت الکترونیک هاي آموزش برنامه et al., نیازسنجییند افربهتوجهییب. )2012
زشموآیندافريمدرآناکاتجارت الکترونیک کشاورزي، نمخاطبايهازنیاباشیزموآيهابرنامهدننبومنطبقو شیزموآ

(ریاحی و همکاران، در نتیجه عدم موفقیت و توسعه این نوع تجارت در بخش کشاورزي را در پی داردتجارت الکترونیک و
هاي آموزشی تنها به دلیل نامتناسب بودن موضوع تدریس با نیازهاي واقعی فراگیران در واقع، بسیاري از اوقات تالش).1396

).1395شود (منفرد، میها و امکانات آموزشی و باعث اتالف سرمایهشدهحاصلیب
هاي نیازسنجی، مدل نیازسنجی که توسط بوریچ از بین مدلوجود دارد. تعدديهاي م، مدلي آموزشیبراي سنجش نیازها

)Borich, کشاورزي مورد استفاده قرار گرفته است هاي بخش نوآوريگسترده در ترویج و آموزش صورتبهه) مطرح شد1980
(AliBaygi & Zarafshani, ال هاي فعلی فرد و وضعیت ایدهفاصله بین شایستگیبر اساس مدل بوریچ، نیاز آموزشی . (2008

,Altschuld & Witkin(باشدمیهایستگیشاهمان ينهیدرزمفرد  از شایستگی، تعاریف متعددي بیان شده است. یکی )2000
,Mulderمربوط به مولدر (هاآنترین از کامل است اي هاي یکپارچهکند شایستگی عبارت از توانمنديمی) است که بیان 2015

اي از دانش، نگرش و مهارت در یک حرفه یا نقش و یا موقعیت ضروري است و شامل مجموعهپایدار و مؤثرکه براي عملکرد 
هاي آموزشی در هکه توسط برنامیک موضوع آموزشی قلمداد شدهعنوانبهتوانند ها میبنابراین، هریک از شایستگی؛ شودمی

کرتیلاسیبا استفاده از مقست که هاشایستگیاز یستیلشامل مدل نیازسنجی بوریچ، شوند.میو یا تقویت افراد ایجاد 
Agahi(سنجدتوسط پاسخگویان را مییستگیهر شاالوضعیت ایدهووضعیت موجود et al., در واقع مدل نیازسنجی ).2012
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فرد در آن زمینه بنا شده توانمنديموضوع آموزشی) و عنوانبهنمره بین میزان اهمیت هر شایستگی (بوریچ بر پایه اختالف 
عالوه بر دهد کهمیمخاطبان نیازسنجیاین امکان را بهیادشدهمدل بر این اساس، ).1390است (زرافشانی و همکاران، 

نیز مشخص نمایند.ها را شایستگیدر آن خود توانمندي، میزان هایستگیشاهر یک از اهمیت 
به مطالعه توانیمانجام شده است. از جمله این مطالعات کشاورزان نیازسنجی آموزشیينهیدرزمفراوانیمطالعاتتاکنون 

Suvediسوودي و همکاران ( et al., تعیین نیازهاي آموزشی کشاورزان منطقه میشیگان آمریکا در مدیریت ينهیدرزم) 2010
Tredeترد و ویتاکر (؛ هاي کشاورزيکسب و کار & Whitaker, کارتازهکشاورزان نیازهاي آموزشیتشخیص ينهیدرزم)2000

؛ ندي فون و همکاران دامپروريو تجهیزات کشاورزي وآالتنیماشکشاورزي،مالی، خرید زمینتأمینمنطقه آیوا آمریکا در 
)Ndifon et al., هاي کشاورزي؛ اکوچ زن منطقه شمال نیجریه در فعالیتتعیین نیازهاي آموزشی کشاورزانينهیدرزم) 2012

Okwocheو همکاران ( et al., تولید محصوالت زراعی اشاره آموزشی کشاورزان نیجریه درنیازهايشناساییينهیدرزم) 2015
.اندکردهاستفاده مدل نیازسنجی بوریچ، مطالعات متعددي از نیازهاي آموزشیيبندتیاولوتعیین و در راستاي همچنین نمود. 

رورش دهندگان نیازسنجی آموزشی پينهیدرزم) 1395احمدوند و احمدي کیش (توان به مطالعهاز جمله این مطالعات می
Hashemiهمکاران (هاشمی و در شهرستان بویراحمد؛آالقزل et al., تعیین نیازهاي آموزشی کشاورزان ينهیدرزم) 2009

Agahiآگهی و همکاران (؛محصوالت کشاورزيمدیریت آفاتدر شهرستان کرج  et al., نیازهاي تشخیصدر مورد)2012
Goli، گلی و همکاران (آموزشی ماهیگیران شهرستان داالهو استان کرمانشاه et al., تعیین نیازهاي آموزشی ينهیدرزم) 2013

,Garton & Chungگارتون و چانگ (برنج کاري؛ ج کاران زن شهرستان ساري در فعالیت هايبرن تعیین با هدف)1997
AliBaygiعلی بیگی و زرافشانی (نیازهاي آموزشی ضمن خدمت آموزشگران کشاورزي تازه کار در ایالت میسوري آمریکا؛ &

Zarafshani, کنون و تعیین نیازهاي آموزشی ضمن خدمت کارکنان ترویج کشاورزي استان کرمانشاه؛ در راستاي)2008
Cannonهمکاران ( et al., متوسطه ایالت آیداهو يتدریس در بین معلمان دورهايحرفهتعیین نیازهايينهیدرزم)2012

Manمن و همکاران (؛ آمریکا et al., و ؛نیازهاي آموزشی کارکنان ترویج کشاورزي در کشور عراقشناساییينهیدرزم) 2016
Chaudhryچادهري و همکاران ( et al., تعیین نیازهاي آموزشی کارکنان ترویج کشاورزي ایالت پنجاب يینهدرزم) 2016

اشاره نمود.پاکستان 
در کنار ، الزم است تجارت الکترونیک بخش کشاورزييدر حوزهمؤثرموزشی ایجاد برنامه آمنظوربهالزم به ذکر است که 

طوربهنیز تجارت الکترونیک کارشناسان در رابطه با تشخیص نیازهاي آموزشی هاي ، دیدگاههاي مخاطباندیدگاهتمرکز بر 
ید کارشناسان، ها را و نیازسنجی از دنیازسنجی از دید مخاطبان، غالباً نیازهاي محسوس آن. مورد توجه قرار گیردزمانهم

تحلیل مدل تجزیه و از استفاده از طریق تواند میبه این دو دیدگاهزمانهمسازد. توجه نیازهاي نامحسوس آنان را مشخص می
نخستین بار تحلیل کوادرانت تجزیه و مدل ).1390(زرافشانی و همکاران، انجام شود) quadrant analysis model(کوادرانت 

Gable(همکارانگابل و توسط  et al., هاي آموزشی معلمان و سایر کارکنان مدرسه بکار گرفته تعیین اولویتمنظوربه) 1981
,Garton & Chungگارتن و چانگ (در این راستا، شد.  کوادرانت براي تجزیه و تحلیل دو مدل نیازسنجی بوریچ و ) از 1997

. نتایج مطالعه استفاده کردندایالت میسوري آمریکا ضمن خدمت آموزشگران کشاورزي آموزشیبندي نیازهايتعیین و اولویت
آید، همپوشانی کوادرانت بدست میتحلیل مدل نیازسنجی بوریچ با نیازهایی که از طریق مدل يریبکارگنشان داد که ها آن

Riyahiریاحی و همکاران (دارد.  et al., از مدل نیازسنجی بوریچ براي به ترتیب نیز ) 1390و زرافشانی و همکاران () 2017
کشاورزي در استان تهران و تعیین نیازهاي آموزشی ياحرفهفنی يهاآموزشينهیدرزمنیازهاي آموزشی زنان روستایی ارزیابی 

تجزیه و و کارشناسان از مدلروستایی ن زنالحاظ نمودن دیدگاه منظوربه، استفاده کردند. سپسزنان روستایی شهرستان سنقر 
نشان داد که اکثریت این دو پژوهش نتایج .پرداختندنیازهاي آموزشی بندي از این طریق به اولویتتحلیل کوادرانت بهره بردند و 

.ارشناسان با یکدیگر تطابق داشتندو کزنان روستاییاز دیدگاه ي آموزشینیازها
نشده گزارشتعیین نیازهاي آموزشی کشاورزان در تجارت الکترونیک محصوالت کشاورزي يینهدرزمدر ایران تاکنون پژوهشی 

درصد از تولید 2/28تن انواع مرکبات، 1432357تولید مرکبات با تولیدي معادل يینهدرزماز سوي دیگر، استان فارس است. 
ست. در این استان شهرستان جهرم کل کشور را دارامرکباتمرکبات کشور را به خود اختصاص داده و از این منظر رتبه دوم تولید 

تعیین و با هدف لذا، این پژوهش ). 1396،ن فارسسازمان جهاد کشاورزي استا(باشد هاي اصلی تولید مرکبات مییکی از قطب
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و کارشناسان با کاران مرکباتاز دید تجارت الکترونیک يینهدرزمجهرم شهرستان کارانبندي نیازهاي آموزشی مرکباتاولویت
.انجام شدهاي بوریچ و کوادرانت استفاده از مدل

روش پژوهش
باشد. از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ گردآوري اطالعات، پیمایشی می؛کمیهاياین پژوهش از نظر ماهیت، از نوع پژوهش

شیراز و جهرم هايشهرستانيجهاد کشاورزيهامدیریتياقتصاد کشاورزکارشناسان باغبانی و جامعه آماري این مطالعه را 
)75=N 906کاران شهرستان جهرم (مرکبات) و=N ( جدول کرجسی و ، از نمونه کارشناسانراي تعیین حجم بو تشکیل دادند

,Krejcie & Morganمورگان ( يجهاد کشاورزهاي مدیریتکارشناس60تعداد در این راستا، . استفاده شد)1970
ه از روش مرکبات کار با استفاد270، تعداد همچنینانتخاب گردید. تصادفی گیرينمونهصورتبهیاد شدهيهاتانشهرس
.)1(جدول دو بخش خفر و مرکزي شهرستان جهرم انتخاب شدنداز بندي با انتساب متناسب تصادفی طبقهيریگنمونه

در مناطق مختلف شهرستان جهرمکاران مرکباتحجم نمونه -1جدول 

تعداد مرکبات کاران (نفر)بخشردیف
تعداد نمونهتعداد جامعه

476142خفر1
430128مرکزي2

906270جمع کل

از آنجا که مدل نیازسنجی بوریچ، نوعی مدل نیازسنجی شایستگی محور رسشنامه مبتنی بر مدل بوریچ بود.ها، پدادهيآورجمعابزار 
مطالعه بر اساس تجارت الکترونیک کشاورزي يزمینهشهرستان جهرم در کاران مرکباتشایستگی مورد نیاز 28تعداد ؛باشد لذامی

گیري از نظرات متخصصان روایی ظاهري و محتوایی پرسشنامه با بهره. ندمورد استفاده قرار گرفتاستخراج و در این پژوهش ،پیشین
از نفر 30براي این منظور، پرسشنامه تدوین شده بین شد. براي سنجش پایایی نیز از ضریب آلفاي کرونباخ بهره گرفته شد. تأیید

8/0تا 7/0هاي مختلف پرسشنامه بین جامعه آماري، مورد پیش آزمون قرار گرفت. ضریب آلفاي کرونباخ بخشکارشناسان خارج از
.قرار گرفت
,Borichمدل نیازسنجی بوریچ (بر اساس  خود توانمنديت سطح فعلی طیف لیکربا استفاده ازکاران خواسته شدرکباتاز م) 1980

"تواناییعدم "و پنج عدد "بسیار توانمند"بدین ترتیب که را مشخص نمایندمورد شایستگی تجارت الکترونیک کشاورزي28در 

تجارت يزمینهکاران خواسته شد که میزان اهمیت هر شایستگی در از مرکبات،داد. همچنینرا به خود اختصاص میعدد یک 
کمترین به معناي یک نمایانگر بیشترین و عدد پنجالکترونیک کشاورزي را در طیف لیکرت مشخص نمایند. بدین ترتیب که عدد 

کاران، مفهوم تجارت الکترونیک الزم به ذکر است که قبل از تکمیل پرسشنامه توسط مرکبات(باشداهمیت هر شایستگی می
امتیاز ، دوبدین ترتیب براي هر شایستگی). کاران توضیح داده شدآن براي هرکدام از مرکباتمحصوالت کشاورزي و چگونگی کاربرد

اهمیت هر شایستگیو دیگري گویاي میزان ها شایستگیيکاران در زمینهتوانمندي مرکباتیکی گویاي میزان محاسبه گردید که 
صورتبهمدل بوریچ رکبات کاران مشخص و مرتب گردید. از دید مشایستگی 28بوریچ، اولویت هر بر اساس رابطه ،. سپسباشدمی
باشد:میزیر 

= ∑ ∑ − × ̅
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ام iمیزان اهمیت گویه ام، iمیانگین موزون نمره اولویت )MWDS)Mean Weighted Discrepancy Score،در این رابطه
و دهندگانپاسخاز نظر ام iمیانگین میزان اهمیت گویه ̅م،اjدهندهپاسخاز نظر ام iمیزان توانمندي ام، jدهندهپاسخاز نظر 

نیاز به آموزش را بیشترینباشد،چهار باالي ها آنهایی که نمره اولویتشایستگیباشد. بر اساس این رابطه، تعداد پاسخگویان می
باشد جزو تا کمتر از چهار باالدو به ها هایی که نمره اولویت آنشایستگیگیرند.هاي آموزشی قرار میاولویتو در گروه بوده دارا 

باشد نیاز به آموزش ندارند (زرافشانی و دو زیر هاآنهایی که نمره اولویت شایستگی. هاي آموزشی نبوده اما نیاز به تقویت دارنداولویت
باشدمحسوس مخاطبان مینانیازهاي واقعی ترکیبی از نیازهاي محسوس و ،که بر اساس ادبیات موضوعاز آنجا ). 1390همکاران، 

)Rothman & Grant, ,Rothman & Grantروتمن و گرانت (به پیروي ازدر این پژوهش )، 1987 نیازهاي محسوس نیازهایی )1987
را ها آنمحسوس نیازهایی هستند که کارشناسان ضرورتنااند و نیازهاي ها را تشخیص دادهکاران ضرورت آنهستند که مرکبات

.اندتشخیص داده
هاي آموزشی و جلوگیري از اشتباه در مدل تجزیه و تحلیل کوادرانت یک روش براي تعیین اولویتنکهیادر ادامه، با توجه به 

,Witkinهاي آموزشی است (گیريتصمیم ،کارانمرکباتبندي آموزشی تجارت الکترونیک پرهیز از اشتباه در اولویتمنظوربه)، 1984
در طراحی شده بر مبناي مدل بوریچ پرسشنامه ،بدین منظوراستفاده شد. کاران با کارشناسانتطابق نظرات مرکباتاز این مدل براي 

کاران و میزان اهمیت هر لیکرت سطح فعلی شایستگی مرکباتاختیار کارشناسان قرار گرفت و از آنان خواسته شد با استفاده از طیف 
,Witkinبه پیروي از ویتکین (شایستگی را مشخص نمایند.  عملیاتی نمودن مدل کوادرانت از یک ماتریس دو در دو منظوربه) 1984

کاران و بعد دوم آن، تفاوت تشایستگی از دید مرکبا28استفاده شد. یک بعد این ماتریس تفاوت نمره اهمیت و مهارت هر یک از 
با توجه به میانگین هر بعد، ماتریس به چهار ربع . را از دید کارشناسان در نظر گرفتشایستگی 28نمره اهمیت و مهارت هر یک از 

گرفته شدند. نظر در هاي آموزشی اولویتعنوانبهفتند هایی که در ربع اول ماتریس مدل کوادرانت قرار گرشد. شایستگیتقسیم 
هاي آموزشی اما بایستی توسط برنامهندهاي آموزشی نبود، اولویتفتندگرهایی که در ربع دوم و سوم این ماتریس قرار شایستگی

نداشتند.، نیاز به آموزش فتندگرهایی که در ربع چهارم ماتریس یادشده قرار تقویت شوند. در نهایت، شایستگی
و بحثهاافتهی

نفر) از 58درصد (6/96سال بود. به لحاظ جنس، 42حدود میانگین سنی کارشناسان که حاصل از پژوهش نشان داد يهایافته
نفر) از کارشناسان 6درصد (10، در رابطه با سطح تحصیالت.دادندمیتشکیل نفر) را زنان 2درصد، 3/3و مابقی (ان مردراهاآن

درصد 25ي مدرك کارشناسی بودند.دارانفر) 34درصد (6/56نفر) مدرك کارشناسی ارشد و 20درصد (3/33مدرك دکترا، داراي 
شهرستان شیراز کشاورزي مدیریتنفر) در 45درصد (75و مابقی شهرستان جهرم کشاورزي مدیریت نفر) از کارشناسان در 15(

از نظر . دادندمیرا مردان تشکیل هاآنسال بود و تمامی 47کاران حدود میانگین سنی مرکباتهمچنینمشغول فعالیت بودند. 
نفر) داراي مدرك فوق دیپلم و 85درصد (4/31ی؛ نفر) داراي مدرك کارشناسی ارشد و کارشناس29درصد (7/10مقطع تحصیلی، 

سال 23حدود هاآنباغبانی يهاتجربه فعالیتبعالوه، میانگین .داشتنددیپلم نفر) سطح سواد زیر156درصد (7/57بودند ودیپلم
کشاورزي نظیر فعالیت در ي هافعالیتمرتبط با مرکبات، به دیگر يهاتیفعالنفر) در کنار 196درصد، 5/72(هاآنبود و اکثریت 

ي هافعالیتنفر) در کنار 80درصد (6/26همچنیندامداري نیز مشغول بودند. فعالیت در حیطه بادام، نخل، انار و داريباغيزمینه
غیر کشاورزي نیز مشغول بودند.ي هافعالیت، به کشاورزي

با استفاده از مدل بوریچکارانمرکباتتجارت الکترونیک تبیین نیازهاي آموزشی 
نشان کاران شهرستان جهرم بر اساس مدل نیازسنجی بوریچ رابندي نیازهاي آموزشی تجارت الکترونیک مرکباتاولویت2جدول 

. بر این باشندمیچهار نمره اولویت باالي ، داراي)موضوع آموزشی(شایستگی18تعداد دهد. بر اساس اطالعات این جدول،می
بر اساس د. نشوقلمداد میتجارت الکترونیک يکاران در زمینهمرکباتهاي آموزشی اولویتعنوانبهشایستگی 18اساس، این 

اند، اما میانگین توانمندي را کسب کردهباالییمیانگین نمره اهمیت بسیار شایستگی 18اطالعات جدول یادشده، هرچند این 
يزمینهها دررغم اهمیت بسیار زیاد کسب این شایستگیبهلذا. باشدمیبسیار پایینها این شایستگیيکاران در زمینهمرکبات

نتایج مدل نیازسنجی همچنیند. باشنمیها، در سطح مطلوب این شایستگیيدر زمینهکارانمرکباتتوانمنديتجارت الکترونیک،
در گروه نیازهاي آموزشیاین موارد ، بنابرایناست. دو بوده کمتر از ،هامورد از شایستگیشش دهد که نمره اولویت بوریچ نشان می

شوند.نمیلمدادقکارانمرکباتتجارت الکترونیک 
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مدل بوریچبر اساسکارانمرکباتتجارت الکترونیک بندي نیازهاي آموزشیاولویت-2جدول 

میانگینa(موضوعات آموزشی)هایستگیشايبندتیاولو
اهمیت

bمیانگین
توانمندي

نمره اولویت 
)MWDS(

85/403/125/11مهارت کار با کامپیوتر و اینترنت1
52/494/002/11قوانین حقوقی تجارت الکترونیکآشنایی با 2
32/485/083/10سواد پایه زبان انگلیسی3
25/400/112/10پرداخت الکترونیک ایمنيهاآشنایی با روش4
31/410/194/9تجارت الکترونیک محصوالت کشاورزييهاروشآشنایی با 5
18/370/081/9تیساوبو طراحی ياندازراهتوانایی 6
34/421/179/9شناخت سلیقه و ذائقه مشتریان مرکبات7
52/440/150/9مرکبات مطابق با نیازها و سلیقه مشتریانيبندبستهتوانایی 8
24/413/141/9مهارت در عقد صحیح قراردادهاي تجاري9
52/444/165/8گذاري مناسب محصوالت مرکباتمهارت در مورد قیمت10
85/481/135/7فایده معامالت محصوالت کشاورزي-توانایی تجزیه و تحلیل هزینه11
64/461/121/7دارا بودن اطالعات صحیح در مورد قیمت مرکبات در بازار12
55/453/166/6صحیح حمل و نقل مرکباتيهاروشآشنایی با 13
84/483/112/6تولیديتوانایی ایجاد و مدیریت وبالگ براي واحد 14
67/496/181/5هاي اجتماعی مجازي (نظیر فیس بوك و ...)توانایی کار با شبکه15
04/436/161/5تیساوبتوانایی درج اطالعات صحیح و کافی در مورد محصوالت (مرکبات) در 16
51/486/120/4کشاورزي در بازار مرکباتيهانهادهدارا بودن اطالعات در مورد قیمت 17
12/449/112/4نگرش مثبت در رابطه با ایمن و قابل کنترل بودن معامالت در فضاي الکترونیک18
10/452/187/3بکارگیري تجارت الکترونیک کشاورزي توسط کشاورزانيریپذامکاناعتقاد به 19
56/401/262/3اطالعات در بهترین زمان در بازار محصوالت مرکباتنیترقیدقتوانایی کسب 20
46/497/187/2تجارت الکترونیک کشاورزيياندازراهوري مثبت اقتصادي اعتقاد به بهره21
45/400/251/2اعتقاد به فزونی مزیت اقتصادي تجارت الکترونیک نسبت به معامالت سنتی22
65/424/298/1کارانمرکباتاعتقاد به قابلیت تجارت الکترونیک در افزایش درآمد 23
48/409/287/1اعتقاد به قابلیت تجارت الکترونیک در افزایش تعداد مشتریان24
تجارت الکترونیک براي سوق دادن کشاورزان به بازارهاي يهاتیقابلاعتقاد به 25

35/497/171/1ترمناسب

84/348/157/1بیشتر تجارت الکترونیک نسبت به کسب و کارهاي سنتیيوربهرهاعتقاد به 26
89/364/124/1خریداران بالقوه مرکباتيهاگروهتوانایی شناسایی تمامی 27
15/403/380/0هاي مرکباتو واریتههاگونهتوانایی شناسایی 28

a= :بی اهمیت1اهمیت و کم= 2= تا حدي مهم، 3= مهم، 4= بسیار مهم، 5اهمیت =
b =غیر توانمند1توانمند و = کمی 2، = تا حدي توانمند3توانمند، =4، توانمندبسیار 5: توانمندي =

کوادرانتتجزیه و تحلیل با استفاده از مدل کارانمرکباتتجارت الکترونیک تبیین نیازهاي آموزشی 
کاران و کارشناسان در مورد نیازهاي آموزشی تجارت الکترونیک دیدگاه مرکباتاطالعات مربوط به تطبیق 1و نمودار 3جدول 

شایستگی از هفت تعداد ،1نمودار اند. بر اساس اطالعات این جدول و با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل کوادرانت را ارائه کرده
ها از دید که این شایستگیاین موضوع بیانگر آن است کوادرانت قرار گرفتند. تحلیل تجزیه و شایستگی، در ربع اول مدل 28

این هفت باشند. لذا، میينمره توانمندنمره اهمیت و نمره بین تفاوت کاران داراي بیشترین هر دو گروه کارشناسان و مرکبات
هاي آموزشی شامل اولویتشوند. این قلمداد میکاران تجارت الکترونیک مرکباتهاي آموزشی اولویتعنوانبهشایستگی 

محصوالت کشاورزي، آشنایی با قوانین حقوقی تجارت هاي تجارت الکترونیکآشنایی با روشکار با کامپیوتر و اینترنت، مهارت 
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وبالگ براي واحد ایجاد و مدیریت ، توانایی ایمنالکترونیکیپرداختهايآشنایی با روشسواد پایه زبان انگلیسی، ، الکترونیک
شایستگی، در ربع دوم مدل 28مورد از هفت ، تعداد عالوهبهاست. و مهارت در عقد صحیح قراردادهاي تجاريتولیدي

.کوادرانت قرار گرفتند

کارشناسانو کارانمرکباتنیازهاي آموزشی در چهار ربع مدل کوادرانت از دیدگاه -3جدول 

موضوع مبین آن است که این هفت شایستگی، داراي اختالف باالیی بین نمره اهمیت و نمره توانمندي ارائه شده توسط این
چنین، چهار مورد از همکاران بوده اما اختالف پایینی بین نمره اهمیت و نمره توانمندي ارائه شده توسط کارشناسان هستند. مرکبات

گرفتند. در این چهار شایستگی از دید کارشناسان، تفاوت باالیی بین نمره اهمیت و نمره شایستگی، در ربع سوم مدل جاي 28
هاي واقع در ربع دوم و کاران، پایین است. بر این اساس، شایستگیتوانمندي وجود دارد، در حالی که این تفاوت نمره از دید مرکبات

نمرهتفاوت
)discrepancy scores(

1ربع 

شماره 
سؤاالت

مرکبات (موضوعات آموزشی)هایستگیشا
کاران

کارشناسان

82/373/3کار با کامپیوتر و اینترنتمهارت1
21/316/3کشاورزيتجارت الکترونیک محصوالتيهاروشآشنایی با9

58/372/2حقوقی تجارت الکترونیکآشنایی با قوانین 13
47/336/3سواد پایه زبان انگلیسی2
25/383/1پرداخت الکترونیک ایمنيهاآشنایی با روش15
01/300/2وبالگ براي واحد تولیديایجاد و مدیریت توانایی 25
11/372/1قراردادهاي تجاريصحیح مهارت در عقد 24

2ربع 

12/347/1مرکبات مطابق با نیازها و سلیقه مشتریانيبندبستهتوانایی 4
02/313/1صحیح حمل و نقل مرکباتيهاروشاطالعات در مورد 11
03/392/0دانش و اطالعات الزم در مورد قیمت مرکبات در بازار7
08/393/0مناسب مرکباتيگذارمتیقمهارت در مورد 18
13/366/1مربوط به سلیقه و ذائقه مشتریان مرکباتاطالعاتداشتن 6

04/369/0فایده معامالت محصوالت کشاورزي- توانایی تجزیه و تحلیل هزینه20
68/263/1اجتماعی مجازي (نظیر فیس بوك و ...)يهاشبکهتوانایی کار با 26

3ربع 

45/232/2به معامالت سنتیاعتقاد به فزونی مزیت اقتصادي تجارت الکترونیک نسبت 3
48/277/2یتساوبو طراحی ياندازراهتوانایی 14
63/296/1نگرش مثبت در رابطه با ایمن و قابل کنترل بودن معامالت در فضاي الکترونیک19
58/201/2بکارگیري تجارت الکترونیک کشاورزي توسط کشاورزانيریپذامکاناعتقاد به 10
55/209/1اطالعات در بهترین زمان در بازار مرکباتنیترقیدقتوانایی کسب 8

4ربع 

65/268/0کشاورزي در بازار مرکباتيهانهادهاطالعات در مورد قیمت 12
39/260/1اعتقاد به قابلیت تجارت الکترونیک در افزایش تعداد مشتریان17
49/227/1تجارت الکترونیک کشاورزيياندازراهمثبت اقتصادي يوربهرهاعتقاد به 23
38/237/1ترتجارت الکترونیک براي سوق دادن کشاورزان به بازارهاي مناسبيهاتیقابلاعتقاد به 21
41/231/1اعتقاد به افزایش درآمد در تجارت الکترونیک کشاورزي16
25/252/1خریداران بالقوه مرکباتيهاگروهتوانایی شناسایی تمامی 5
12/10هاي مرکباتو واریتههاگونهتوانایی شناسایی 27
68/263/1تیساوبتوانایی درج اطالعات صحیح و مناسب در مورد محصوالت (مرکبات) در 28
36/218/1تجارت الکترونیک نسبت به معامالت سنتیبیشتريوربهرهاعتقاد به 22
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هاي صحیح حمل و نقل سلیقه مشتریان، اطالعات در مورد روشبندي مرکبات مطابق با نیازها وسوم که شامل توانایی بسته
داشتن اطالعات ، گذاري مناسب مرکباتمرکبات، دانش و اطالعات الزم در مورد قیمت مرکبات در بازار، مهارت در مورد قیمت

کشاورزي، توانایی کار با فایده معامالت محصوالت - توانایی تجزیه و تحلیل هزینه، مربوط به سلیقه و ذائقه مشتریان مرکبات
هاي اجتماعی مجازي (نظیر فیس بوك و ...)، اعتقاد به فزونی مزیت اقتصادي تجارت الکترونیک نسبت به معامالت سنتی، شبکه

نگرش مثبت در رابطه با ایمن و قابل کنترل بودن معامالت در فضاي الکترونیک و اعتقاد به ، یتساوبو طراحی ياندازراهتوانایی 
آموزشی براي تجارت الکترونیک يهاتیاولوباشند، بکارگیري تجارت الکترونیک کشاورزي توسط کشاورزان میيریپذامکان

شایستگی 10تعداد آموزشی تقویت شوند. در نهایت،يهااز طریق برنامههااما ضروري است که این شایستگی؛ کاران نیستندمرکبات
کاران و کارشناسان، داراي ها از دید هر دو گروه مرکباتکوادرانت قرار گرفتند. این شایستگیشایستگی در ربع چهارم مدل28از 

اطالعات در بهترین زمان در نیترقیدقها شامل توانایی کسب اختالف پایین بین نمره اهمیت و نمره توانمندي بودند. این شایستگی
رزي در بازار مرکبات، اعتقاد به قابلیت تجارت الکترونیک در افزایش تعداد کشاويهابازار مرکبات، اطالعات در مورد قیمت نهاده

تجارت الکترونیک براي يهااندازي تجارت الکترونیک کشاورزي، اعتقاد به قابلیتوري مثبت اقتصادي راهمشتریان، اعتقاد به بهره
جارت الکترونیک کشاورزي، توانایی شناسایی تمامی تر، اعتقاد به افزایش درآمد در تسوق دادن کشاورزان به بازارهاي مناسب

هاي مرکبات، توانایی درج اطالعات صحیح و مناسب در مورد ها و واریتههاي خریداران بالقوه مرکبات، توانایی شناسایی گونهگروه
سنتی بوده و به دلیل قرار گرفتن وري بیشتر تجارت الکترونیک نسبت به معامالت سایت و اعتقاد به بهرهمحصوالت (مرکبات) در وب

در ربع چهارم ماتریس یاد شده، نیاز به آموزش تجارت الکترونیک ندارند.

مدل تجزیه و تحلیل کوادرانت-1نمودار 

گیري و پیشنهادهانتیجه
شایستگی داراي نمره اولویت باالي 28مورد از 18، کارانمرکباتبوریچ نشان داد که از دیدگاهمدل نیازسنجی يهایافته

کاران مرکباتنیازهاي آموزشی تجارت الکترونیک عنوانبهداراي نمره توانمندي پایینی نیز بودند نکهیاچهار بوده و با توجه به 
در زمرههامامی آنتکه توسط مدل کوادرانت در ربع اول قرار گرفتند،نیاز آموزشیسوي دیگر، هفت از . شوندمیقلمداد 

5/4
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هفت نیاز آموزشی قطعی تجارت ، بر اساس نتایج هر دو مدل بوریچ و کوادرانت، لذا.قرار دارندبوریچ هاي آموزشی مدل نیاز
شوند:میزیرمواردشدند که شاملمشخص کاران مرکباتالکترونیک 

) و تجارت ICTدر واقع فناوري اطالعات و ارتباطات (.باشدمیهارت کار با کامپیوتر و اینترنتم، این نیازهاي آموزشییکی از 
Kumar(باشند و تجارت الکترونیک کامالً وابسته به فناوري اطالعات و ارتباطات استمیيریناپذییجداالکترونیک مفاهیم  et

al., ,Hailongهایالنگ (. )2014 امکاننقش مهمی در تجارت الکترونیک از طریقوري کامپیوترفنا) نیز معتقد است که 2016
و بین فروشنده و خریدار داردسازنده تعامل افزایش ، فروش کاال و خدمات در دنیاي مجازي و تیساوبایجاد و مدیریت 

در وري کامپیوتر هاي فنالذا، آموزش مهارتشود.میبا تکنولوژي کامپیوتر، حاصل نتلفیقتوسعه تجارت الکترونیک بدون
سواد پایه زبان انگلیسیاز دیگر نیازهاي شناسایی شده داراي اولویت، .شودمیتوصیه هاي مرتبط با تجارت الکترونیک برنامه

Warschauer(است شدهزبان انگلیسی در سطح دنیابکارگیريیادگیري و موجب توسعهاینترنتکامپیوتر و کاربرد باشد. می

et al., دنیا کاربرد زبان انگلیسی سرتاسرهاي مشتریان درگروهتمامیبا جهت برقراري ارتباطدر تجارت الکترونیک، ) و 2002
,Shahdad nejad & Nakhaieباشد (میضروري  2011.(

در همین راستا است.نیز یکی دیگر از نیازهاي اساسیتجارت الکترونیک محصوالت کشاورزيگوناگون يهاآشنایی با روش
Wang(ونگ  et al., متفاوت ي هادر تجارت الکترونیک، فهم مدلقبل از انتخاب یک مدل کسب و کارکندمینیز بیان )2016

باشد.میها ضروري آنکسب و کار الکترونیکی و چگونگی کاربرد 
در همین راستا آنجلز باشد.میواحد تولیديتوانایی ایجاد و مدیریت وبالگ برايداراي اولویت، آموزشیدیگر از نیازهايیکی 

,Angeles & Nath(و نات  کسب و کارهاي الکترونیکی به سازيیادهپنیز در پژوهشی با هدف شناسایی عوامل موفقیت ) 2005
باشد.میمؤثرو استفاده صحیح از آن در موفقیت تجارت الکترونیک افزارنرماین نتیجه دست یافتند که طراحی هوشمندانه 

,Rogersراجرز ( -میا در موفقیت تجارت الکترونیک الزم و هدفمند ر، مفیدقابل استفادهیتساوبیک ) نیز بکارگیري 2001

آموزشیاز دیگر نیازهاي ا قوانین حقوقی تجارت الکترونیکآشنایی بمهارت در عقد صحیح قراردادهاي تجاري و.پندارد
Eidاید و همکاران (باشند. در همین راستا میدار اولویت et al., و شناخت کامل محیط کسب و معتقدند که درك ) نیز 2002

Shahdad nejad(نخعیشهدادنژاد و .نظام حقوقی و قوانین تجارت براي کسب و کار الکترونیک ضروري استکار و آشنایی با

& Nakhaie, خصوصبهکه درك صحیح از شرایط قانونی و اقتصادي هر جامعه در تجارت الکترونیک، کنندمینیز بیان )2011
.باشدمیضروري المللیینبدر مبادالت 

تریبلمایر و در همین راستا باشد. میپرداخت الکترونیک ایمنيهاآشنایی با روشدار،اولویتنیازهاي آموزشیدیگر از 
فروش، پذیرش و یک کانالعنوانبهاز عوامل موفقیت اینترنت کنند که می) نیز بیان 2008et al.,Treiblmaierهمکاران (

د.حریم خصوصی کاربران را حفظ نمای. به صورتی کهباشدمیایمن پرداخت برخط (آنالین) يهابکارگیري سیستم
آموزشی و ترویجی تجارت يهابرنامهدر صدر ذکر شده،شایستگی هفت مورد ایجاد و یا تقویت این شود میپیشنهاد 

هشت شایستگی که توسط مدل کوادرانت در ربع چهارم قرار گرفتند، 10از بین از طرف دیگر، الکترونیک قرار گیرند. 
با توجه به همسانی تقریبی نتایج حاصل از دو مدل قرار دارد.اولویت آخر مدل نیازسنجی بوریچ 10شایستگی در زمره 

فاقد نیاز به آموزش تجارت الکترونیک، يهاشایستگینیازهاي آموزشی و عنوانبهمطرح يهایستگیشايدر زمینهنیازسنجی
موضوع از این نیازسنجی آموزشی هستند.يیکسانی در زمینهکاران داراي دید توان نتیجه گرفت که کارشناسان و مرکباتمی

شناخت صحیح همچنینو کارانمرکباتتجارت الکترونیک آموزشی نیازهاي شناخت صحیح کارشناسان ازیک سو بیانگر 
نتایج مدل نیازسنجی بوریچ با بوده و از سوي دیگر، حاکی از مطابقت داشتن خودآموزش الکترونیک کاران از نیازهاي مرکبات

Riyahiبا نتایج تحقیق ریاحی و همکاران (این امر باشد.میمدل تجزیه و تحلیل کوادرانت  et al., ) و زرافشانی و 2017
,Garton & Chung) و گارتن و چانگ (1390همکاران ( نتایج مدل نیازسنجی بوریچ با در خصوص مطابقت داشتن ) 1997

28از شایستگی 11نتایج تجزیه و تحلیل کوادرانت نشان داد کهعالوه بر آن، هماهنگی دارد. و تحلیل کوادرانت مدل تجزیه 
هاي مرکبات مطابق با نیازها و سلیقه مشتریان، اطالعات در مورد روشيبندبستهتوانایی شامل ، تجارت الکترونیکشایستگی

مناسب يگذارمتیقصحیح حمل و نقل مرکبات، دانش و اطالعات الزم در مورد قیمت مرکبات در بازار، مهارت در مورد 
فایده معامالت محصوالت - توانایی تجزیه و تحلیل هزینه، طالعات مربوط به سلیقه و ذائقه مشتریان مرکباتاداشتن ، مرکبات
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اجتماعی مجازي (نظیر فیس بوك و ...)، اعتقاد به فزونی مزیت اقتصادي تجارت الکترونیک هايکشاورزي، توانایی کار با شبکه
کنترل بودن معامالت در نگرش مثبت در رابطه با ایمن و قابل، یتساوبو طراحی ياندازراهتوانایی نسبت به معامالت سنتی، 

مدل و سوم دوم هاي در ربعبکارگیري تجارت الکترونیک کشاورزي توسط کشاورزان يریپذامکانفضاي الکترونیک و اعتقاد به 
آیند نمیتجارت الکترونیک به شماراولویت آموزشیعنوانبهدارند. هرچند بر اساس مدل یاد شده، این عناوین درانت قرار کوا
یا تقویت گردند.ایجاد و کاران مرکباتترویجی در بین -آموزشیيهابرنامهها از طریقشایستگیشود این پیشنهاد میا ام
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Abstract
The purpose of the study was to identify and prioritize the educational needs of Jahrom citrus producers towards
agricultural e-commerce with application of the Borich need assessment model and the Quadrant analysis
model. The required data were collected using a survey method with questionnaire and a sample of 60 experts in
horticulture and agricultural economics of Shiraz and Jahrom Agricultural Jahad Administrations and 270
Jahrom citrus producers. To selection of Agricultural Jahad experts, were used random sampling method and to
selection of citrus growers, stratified random sampling method. Face validity of the questionnaire confirmed by
a panel of experts and its scales' reliability were evaluated using a pilot test and calculating Cronbach's Alpha
coefficient. According to the results, experts had a correct understanding of citrus producers’ e-commerce
educational needs and also citrus producers had a correct understanding of their e-commerce educational needs.
In this regard, the results indicate proficiency towards working with computer and internet, understanding the
methods of e-commerce for agricultural products, understanding the legal laws of e-commerce, the basic literacy
of English language, understanding safe electronic payment methods, the ability to create and manage a weblog
for the firm and skills in contracting business contracts are seven definitive e-commerce educational needs of
citrus producers. Therefore, it is recommended that create or strengthen of these competencies are placed on the
top of the educational and extensional programs of e-commerce.
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