سنجش دانش انگور کاران شهرستان تاکستان در ارتباط با
تهيه و بستهبندی کشمش و عوامل مرتبط با آن
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چکيده
افزایش دانش انگور کاران نیازمند شناخت صحیح عوامل مرتبط با دانش آنها در خصوص تهیه و بستهبندی
کشمش میباشد .هدف این تحقیق توصیفی همبستگی نیز شناسایی این عوامل بود .جامعه آماری تحقیق 2462
نفر از انگور کاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان بودند که با استفاده از فرمول کوکران  240نفر از طریق روش
نمونهگيري طبقهاي تصادفي انتخاب و مطالعه شدند .روایی محتوایی ابزار تحقیق با استفاده ازنظرت متخصصان تأیید
شد و با انجام مطالعه مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از  0/7برای شاخصهای ترکیبی ،پایایی
آن به دست آمد .نتایج تحقیق نشان داد که دانش اکث ِریت انگور کاران ( 86/7درصد) در حد متوسط بود و بیشترین
دانش آنها به فعالیتهای قبل از کاشت انگور و کمترین دانش آنها به فعالیتهای بستهبندی و نگهداری کشمش
مربوط میشد .همچنين  51/6درصد انگور کاران نگرش مثبت نسبت به تهیه و بستهبندی کشمش داشتند .سطح
استفاده انگور کاران از خدمات آموزشی و ترویجی در حد متوسط بود و پاسخگویان در بین  13منبع اطالعاتی
تجربیات خود را مهمترین منبع اطالعاتی معرفی کردند .آزمون همبستگی نشان داد که دانش انگور کاران رابطه
مثبت و معنیداری با سطح استفاده از خدمات آموزشی -ترویجی و میزان استفاده از کانالهای ارتباطی د اشت.
واژههای کلیدی :کشمش ،دانش ،نگرش ،خدمات آموزشی و ترويجی ،شهرستان تاکستان.
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مقدمه
بر اساس آمار و اطالعات مرتبط با توليد محصوالت باغي
در سال  ،1389استان قزوين با سطح زير کشت  32950هکتار
و توليد حدود  327090تن انگور در مقام اول توليد انگور
و کشمش ايران قرار دارد (فدايی اقدام و همکاران.)1391 ،
شهرستان تاکستان نيز يکی از مهمترين مناطق انگور کاری
در ايران محسوب میشود .وجود بيش از دوسوم باغهای انگور
استان قزوين در اين شهرستان و مطرح بودن آن بهعنوان
سومين شهر مهم ايران از حيث ميزان توليد انگور شايان
توجه است (يزدانی و شهبازی .)1386 ،اگرچه کشمش قب ً
ال
بهصورت سنتی تهیه و صادر میشد ولی در حال حاضر تولید
و صادرات آن با تکنولوژی جدید و مدرن همراه شده است
(قدوسی و همکاران .)1394 ،بااینوجود در سالهای اخیر به
دلیل عدم رعایت استانداردها و عقب ماندگی در فراوری و
بستهبندی ،کیفیت کشمش تولیدی در ایران کاهش یافته و
از عرصه رقابت خارج شده است (مالزاده و قهرمانی.)1393 ،
بهطوریکه استفاده از روشهای کمبازده به علت عدم آگاهی
و تمایل کشاورزان از روشهای نوین باعث شده است که انگور
کاران بخش زیادی از محصول خود را از دست بدهند .به همين
دليل در راستای بهبود روشهای سنتی و استفاده از روشهای
پربازده تهيه کشمش تالش زیادی شده است (داداش زاده
و مرتضی پور1391 ،؛ .) 2012 ,.Prozil et alبا این وصف،
استفاده از روشهای سنتی در تولید انگور و تبدیل آن به
کشمش ،عالوه بر افزایش میزان ضایعات و کاهش کیفیت
و ایمنی غذایی پایین ،منابع ارزشمندی همچون آب ،خاک،
ماشینآالت ،سرمایه و نیروی انسانی به هدر رفته و کشاورز
از زحمات طاقتفرسای خود درآمد ناچیزی کسب مینماید.
بخش عمدهای از مشکالت مرتبط تبدیل انگور به کشمش و
بستهبندی این محصول ،به دانش محدود انگور کاران و عدم
بهرهمندی آنها از ابزار و تکنولوژی مناسب مربوط میشود.
ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ دانش اﻓﺮاد از آن ﺟﻬـت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ از اطالعات اﻓـﺮاد درﺑـﺎره
ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﻄﻠـﻊ ﺷـﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز برنامههایی
را ﺑﺮاي افزایش دانش آنها ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ تا شيوه تفکر افراد
را با برنامهای جامع و کامل تحت تأثیر قرار دهند (شمس و
همکاران)1394 ،؛ زیرا فرض بر این است که دانش و نگرش
بر نحوه عملکرد ما تأثیر میگذارند (رضوانی .)1384 ،از سويی
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ بهصورت پراکنده و غیرمنسجم است و ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ذینفع ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮسی یکنواخت و هدفمند به آن محروماند
(تاجری مقدم و همکاران .)1391 ،تشکیالت ترویجی برای
انجام اين ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻄﻴﺮ ﻭ ﺣﺴﺎﺱ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ مناسب هستند
تا با ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ اطالعات را ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻲ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮﻩبرداﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺆﺍﻻﺕ بهرهبرداﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
(خیری .)1382 ،ازاینرو با استفاده از روشهای مختلف
ترويجی با برنامهريزی دقيق و توجيه روشهای مناسب تهيه
کشمش میتوان دانش انگور کاران را در راستای بهبود کيفيت
و کميت کشمش و بازارپسندی آن افزايش داد (همدانی و
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مجردی .)1394 ،نقش مهم كانالهاي ارتباطي و منابع
اطالعاتي نیز در پذيرش اطالعات قابل تعمق است (حجازی و
شریفی .)1390 ،بهطوریکه امروزه در اکثر کشورها و ازجمله
ایران منابع ارتباطی شخصی و انبوهی نقش عم دهای در
اطالعرسانی به گروههای ذینفع و ازجمله کشاورزان عه دهدار
هستند (علی میرزایی.)1389 ،
مطالعات بسیاری در خصوص تقويت دانش و بهبود
فعالیتهای کشاورزی توسط عوامل مرتبط انجام شده است.
هاوکینز ( )1385بیان میکند که با آگاه کردن کشاورزان،
فرصتهای جدید توسعه را باید شناسایی نمود و کشاورزان
را با فرآیند ایجاد دانش و حمایت از یادگیری تجارب قبلی
تحت پوشش قرار داد .او این اقدام را یکی از نقشهای عمده
سازمان ترویج برمیشمارد .راسخ جهرمی ( )1386در تحقیق
خود راهکار مناسب در راستای بهبود صنعت کشمش ایران
را باال بردن سطح آگاهي تولیدکنندگان ،ارتقا دانش فني
آنها ،انتقال دانش و فنآوري بیان میکند .یافتههای حاصل
از پژوهش عنایتی راد و همکاران ( )1388نشان میدهد که
سطح سواد ،میزان استفاده از کانالهای ارتباطی ،میزان تماس
با مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی و میزان عملکرد با
متغیر دانش کشاورزی پایدار رابطه مثبت و معنیداری دارند.
فعلی و همکاران ( )1389نیز استفاده از منابع اطالعاتي و
تماسهاي ترويجي را ازجمله عوامل مهم بر تغییرات مثبت در
دانش و نگرش کشاورزان بیان می کنند.
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش جمشیدی و همکاران
( )1389دانش فنی باعث افزايش میزان درآمد بهرهبرداران
میشود که اين امر بهبود نگرش را به همراه دارد .تبرایی و
همکاران ( )1390نیز يادگيری را در ارتباط با تنوع در نوع و
شیوهی ارائه خدمات ترویجی بر اساس سن و بهتبع آن تجربه
و سطح تحصیالت کشاورزان میدانند .یافتههای میرکزاده و
علیآبادی ( )1391در اثربخشي روشهاي آموزشي ترويجي
بر بهرهبرداران روستايي در رابطه با انتقال دانش و اطالعات
بهرهبرداران روستايي باالترین
نوين كشاورزي ،نشان داد که 
اولویتها را ازنظر اثربخشي بر فراگير ،به بحث گروهي و مزرعه
نمايشي نتيجهاي و بهرهبرداران مرد به گردش صحرايي ،مزرعه
نمايشي نتيجهاي و مالقات مروج در خانه يا مزرعه دادند.
همچنین میرترابی و همکاران ( )1392در تحقیق خود برگزاری
کالسهای آموزشی را بهعنوان مهمترین منابع اطالعاتی معرفی
کردند .درحالیکه در بررسی نقش منابع اطالعاتی در تغییر
نگرش توسط اسماعیلی و همکاران ( )1392رادیو و تلویزیون
منبع اطالعاتی مهم قلمداد شده بود.
مطالعه رفیعی و همکاران ( )1394نیز در بررسی دانش،
نگرش و منابع اطالعاتی نشان داد که بین میزان استفاده از
منابع اطالعاتی و نگرش با بهبود دانش در پذيرش عمليات
کشاورزی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .نتایج حاصل
از تحقیق اقبالی و همکاران در سال  1394نشان داد که
سطح آگاهی تولیدکنندگان از کشاورزی نوين کم و کلی است
و با افزایش سن ضمن کاهش میزان دانش و آگاهی ،منبع
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کسب دانش و اطالعات آنها نیز به سمت کشاورزان همسایه،
رسانههای گروهی ،رادیو و تلویزیون سوق مییابد که البته
فعاليتهای آموزشی و ترويجی در ايجاد اين برنامههای کسب
دانش نقش مهمی ايفا میکنند .میرسلیمی و همکاران نيز
در سال  1395نگرش مصرفکنندگان را نسبت به کشاورزی
ارگانيک مورد بررسی قراردادند .نتایج پژوهش نشان داد که
ﻧﮕﺮش مصرفکنندگان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و معنیداری با دانش
بهکارگیری ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ دارد.
( )2002 Asiabakaدر تحقیق خویش به این نتیجه دست
یافت که در آفریقا تدارک دورههای آموزشی و ترویجی عملگرا
با استفاده از وسایل کمکآموزشی واقعی نقش بسزایی در
ارتقای دانش و توان تحلیلگری کشاورزان دارد .نتایج حاصل
از تحقیق  )2005( Boyetteنیز نشان داد که عواملی همچون
آموزش روشهای صحیح برداشت ،درجهبندی میوه ،بستهبندی
مناسب ،آموزش باغداران در مورد نگهداری و فرآوری میوهها
و گسترش خدمات تحقیقی ،آموزشی و ترویجی با دانش آنها
در ارتباط است .همچنین ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ )2010( Kashem
ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ،ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ،ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ،ﺩﺍﻧﺶ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﻧﺴﺒﺖ به
بهکارگیری ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﺍين ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻓــﺮﺍﻭﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟيتﻫﺎﻱ ﺗﺮﻭيج ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﻬﺮﻩﮔيرﻱ ﺍﺯ منابع اطالعاتی جديد ،ﺗﺤﻘيقی ﺑﺎ عنوان
سنجش دانش انگور کاران شهرستان تاکستان در ارتباط با
تهيه و بستهبندی کشمش و عوامل مرتبط با آن ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ .با
توجه به اینکه شهرستان تاکستان يکی از قطبهای مهم توليد
کشمش در ايران است ،سؤال مهم قابلطرح در اينجا اين است
که دانش انگور کاران شهرستان تاکستان (نمونهای از انگور
کاران کل کشورمان) بهعنوان قشر توليدکننده کشمش ،درباره
تهيه و بستهبندی کشمش در چه حدی است و اینکه ﻋﻮاﻣـﻞ
ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑـا دانش انگور کاران نسبت به تهيه و بستهبندی
کشمش در ارتباط اﺳــﺖ ﮐــﻪ در تحقيق حاضر به بررسی
ارتباط اين متغيرها پرداخته میشود.
اهداف تحقيق
ﻫﺪﻑ ﻛﻠﻲ ﺍين ﺗﺤﻘيق تعيين دانش و عوامل مرتبط با
دانش انگور کاران شهرستان تاکستان در ارتباط با تهيه و
بستهبندی کشمش اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳــﺘياﺑﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺯير ﺗﻌﺮيف ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ؛
 ـ ﺗﻮﺻيـف ﻭيژﮔﻲﻫﺎﻱ ﻓــﺮﺩﻱ ﻭ شغلی انگور کاران
 ـ توصيف دانش ،نگرش ،ميزان استفاده از خدمات
آموزشی و ترويجی
 ـ منابع اطالعاتی و ارتباطی و همبستگی بين دانش و
متغيرهای تحقيق.
روش پژوهش
تحقيق حاضر ازنظر ماهيت از نوع پژوهشهای کمی و ازنظر

هدف ،کاربردی است زﻳـﺮا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن در برنامهریزی
و تصمیمگیریها قابلاستفاده اﺳﺖ .جامعه آماری اين تحقيق
را انگور کاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان تشکيل دادند
که تعداد آنها  2462نفر بود و ازلحاظ تعداد انگور کاران ،توليد
انگور و تهيه کشمش نسبت به بخشهای ديگر شهرستان
قابلتوجه و دارای جايگاه ويژهای بودند .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮدي و
شغلی ،ﻧﮕﺮش ،خدمات آموزشی و ترويجی و منابع اطالعاتی
در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد سؤال قرار ﮔﺮﻓـﺖ .سطح دانش انگور کاران
بهعنوان شاخص ترکیبی مشتمل با  32گویه و در قالب چهار
مؤلفه اصلی دانش و اطالعات قبل از کاشت؛ دانش و اطالعات
مرحله داشت؛ دانش و اطالعات مرتبط با تولید کشمش؛ و
دانش و اطالعات مربوط به بستهبندی و نگهداری کشمش
سنجیده شد .بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونهگيري
طبقهاي تصادفي 15 ،روستا و  240انگور کار از بخش مرکزی
شهرستان تاکستان بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .براي
تعيين روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوايي استفاده شد
و با استفاده از نظرات اساتيد گروه ترويج و آموزش کشاورزي
دانشگاه زنجان و کارشناسان خبره و مطلع ،روايی پرسشنامه
سنجیده شد .برای تعيين پايايی یا قابليت اعتماد نيز تعداد
 30پرسشنامه در ميان انگور کاران شهرستان خرمدره و خارج
از جامعه آماری تحقيق توزيع و تکميل گرديد .مقدار آلفای
کرونباخ برای شاخص ترکيبی دانش برابر  0/76به دست آمد
و ساير بخشهای پرسشنامه نيز از اعتبار قابل قبولی برخوردار
بودند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه 18
استفاده شد .بـرای بررسـی رابطـه متغیرهـای تحقیـق و
دانش انگور کاران از ضرایـب همبسـتگی استفاده شد.
يافتهها
ازنظر ويژگیهای فردی و شغلی انگور کاران نتایج نشان
داد که بیشترین فراوانی ( 33/9درصد) ازنظر گروه سنی
مربوط به انگور کارانی که  47 56سال سن داشتند و ميانگين
سنی آنها  46/62سال با انحراف معيار  10/20بود .ازلحاظ
سابقه انگور کاری ،اکثریت افراد با سابقه انگور کاری  1 5سال
( 22/9درصد) و کمترين افراد با سابقه انگور کاری  40سال
و باالتر ( 2/5درصد) بودند .برحسب سطح تحصيالت نیز
بيشترين فراواني مربوط به دیپلم ( 30/5درصد) و کمترين
فراواني مربوط به بیسواد ( 10/5درصد) بود.
سطح دانش انگور کاران با استفاده از شاخص ترکیبی
مشتمل بر  32گویه و در قالب چهار مؤلفه اصلی دانش و
اطالعات قبل از کاشت؛ دانش و اطالعات مرحله داشت؛ دانش
و اطالعات مرتبط با تولید کشمش؛ و دانش و اطالعات مربوط
به بستهبندی و نگهداری کشمش سنجیده شد (جدول .)1
نتایج تحقیق با توجه به اولویتبندی گويهها در هر مؤلفه بر
مبنای ضريب تغييرات رتبهای نشان داد که انگور کاران در
زمینه کاشت از دانش قابل قبولی در خصوص انتخاب ارقام
مناسب برای تولید کشمش برخوردار بودند ولی میزان دانش
آنها درباره مزایای روش داربستی نسبت به روش جوی و
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پشته بسیار ناچیز و اندک بود و شواهد میدانی نیز نشان داد که اکثر باغداران بخش مرکزی شهرستان تاکستان به دلیل عدم
برخورداری از دانش الزم ،باغات خود را به روش جوی و پشته کشت کردهاند و عامل مذکور کیفیت کشمش تولیدی آنها را به
شدت کاهش داده است.
بررسی دادههای مرتبط با میزان دانش انگور کاران در خصوص فعالیتهای داشت ،نشان داد که انگور کاران از دانش نسبتاً
مناسبی درباره هرس بهموقع و مناسب برخوردارند و آگاهی آنها از زمان صحیح حلقه برداری در حد متوسط است تعداد کمی
از این افراد نيز به تأثیر آبیاری منظم در درشت شدن حبههای انگور واقف بودند.
ندهنده این مطلب بود که اگرچه
بررسی وضعیت دانش پاسخگویان در ارتباط با مؤلفه دانش و اطالعات تولید کشمش نیز نشا 
پاسخگويان در مورد گویههای اول و دوم که مربوط به روشهای متداول خشککردن انگور میباشد از دانش و اطالعات خوبی
برخوردار بودند اما میزان دانش و اطالعات پاسخگویان در مورد گویههای سوم تا آخر این مؤلفه سیر نزولی داشته است .اين امر
حکایت از آن دارد که تولیدکنندگان انگور و کشمش با استفاده از منابع اطالعاتی قابلدسترس محلی و کسب تجربه از یکدیگر
توانستهاند اطالعات مورد نیاز خود را کسب کنند.
بررسی گویههای تشکیلدهنده مؤلفه چهارم یعنی بستهبندی و نگهداری کشمش بهوضوح مشخص میکند که انگور کاران
بخش مرکزی شهرستان تاکستان از دانش چندانی در این خصوص برخوردار نمیباشند .باالترین ميزان دانش در اين مؤلفه به دو
گویه ضرورت بستهبندی کشمش در جعبههای کوچک و استفاده از دماي باال و پایین براي مبارزه با آفات کشمش تعلق گرفته
است .همچنين اعداد مربوط به بقیه گویهها پایین بودن میزان دانش انگور کاران در ارتباط با بستهبندی و نگهداری کشمش را
یدهد.
نشان م 
جدول  .1شاخصهای آماری مربوط به تکتک گویههای شاخص ترکیبی سطح دانش انگور کاران و رتبهبندی گویههای مربوط به هر مؤلفه
()240 =N
میانگین رتبهای گویه*

انحراف معیار

ضريب تغييرات رتبهای

بیدانه سفید

0.97

0/170

0/175

آشنایی با ارقام مناسب برای کشمشی
دانش و اطالعات قبل تولید کشمش
بیدانه قرمز
از کاشت
عسگری

0.91

0/293

0/32

0.89

0/309

0/34

0.74

0/442

0/6

اطالع از نامناسب بودن روش جوی و پشته در مقایسه با روش داربستی برای تولید انگور
با هدف تهیه کشمش

0.08

0/272

3/4

اطالع از تأثیر هرس بهموقع و مناسب در بهبود عملکرد و افزایش کیفیت محصول

0.86

0.349

0/39

آشنایی با زمان صحیح حلقه برداری

0.55

0.498

0/9

آگاهی از تأثیر استفاده از کودها در طعم محصول

0.19

0/391

2/05

آگاهی از تأثیر آبیاری در اندازه حبهها برای تولید کشمش

0.05

0/212

4/24

آگاهی از معایب بارگاههای سنتی تولید کشمش ازجمله آلودگی و زمانبر بودن

0.85

0/357

0/42

آشنایی با روش آویزان کردن انگور از سقف در زیر سایه با هدف دستیابی به رنگ سبز در
دانش و اطالعات تولید تهیه کشمش به روش تیزابی
کشمش
0.71
آگاهی از فواید روش خشککردن کالیفرنیایی برای تولید کشمش طالیی

0/418

0/53

0/455

0/64

0.69

0/462

0/66

گویهها

مؤلفه

دانش و اطالعات
داشت

0.78

آشنایی با بهترین زمان برداشت انگور برای تولید کشمش
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دانش و اطالعات بسته
بندی و نگهداری

اطالع از نقش مواد شیمیایی در رنگ کشمش و کوتاه شدن زمان خشک شدن آن

0.69

0/463

0/67

اطالع از شیب مورد نیاز زمین برای چیدن انگور با هدف تهیه کشمش آفتابی

0.58

0/495

0/85

استفاده از محلول کربنات پتاسیم و روغن استرالیائی در روش خشککردن تیزابی

0.58

0/495

0/85

اطالع از تأثیر آب داغ در تسریع زمان خشکشدن کشمش تیزابی

0.57

0/496

0/87

آگاهی از فواید خشککنهای صنعتی ازجمله کیفیت و سرعت

0.56

0/498

0/88

آشنایی با فواید بارگاههای آذربایجانی و خراسانی

0.36

0/481

1/33

اطالع از وجود خشککنهای خورشیدی در صنعت تولید کشمش

0.35

0/477

1/36

آگاهی از مزایای بارگاههای نورین و فالح در مقایسه با بارگا ه های سنتی

0.34

0/476

1/4

اطالع از مدت زمان مورد نیاز برای آمادهسازی کشمش به روش تیزابی

0.33

0/470

1/42

اطالع از تأثیر گاز گوگرد در بهبود رنگ کشمش

0.15

0/254

1/69

آگاهی از تأثیر رنگ روشن در بازارپسندی کشمش آفتابی

0.07

0/251

3/58

واقف بودن به تأثیر سایه در دستیابی به رنگ مطلوب در تولید کشمش آفتابی

0.06

0/243

4/05

ضرورت بسته بندی کشمش در جعبههای کوچک

0.62

0/487

0/78

استفاده از دماي باال و پایین براي مبارزه با آفات کشمش

0.56

0/498

0/88

استفاده از متیل بروماید برای محافظت از کشمش در برابر حشرات

0.48

0/501

1/04

لزوم استفاده از لفافهای پالستیکی برای محافظت از رنگ و بافت کشمش

0.38

0/486

1/27

آگاهی از شرایط کارتن های مقوایی جهت بستهبندی کشمش

0.34

0/476

1/4

ضرورت درجهبندی کشمش تولیدی توسط باغداران

0.20

0/400

2

اطالع از نامناسب بودن جعبههای پالستیکی برای بستهبندی کشمش

0.12

0/324

2/7

٭( مقیاس :درست= 1غلط و نمیدانم=)0

بهمنظور ارائه توصيفي بهتر از دانش با توجه به اين نكته كه كمترين ميزان دانش براي هر فردي در صورت انتخاب تمامي
گزينههاي نادرست و نمیدانم برای همه گويهها ،صفر و بيشترين مقدار در صورت انتخاب گزينههای درست با احتساب گويههای
منفی برای همه گويهها ،برابر با  32ميگرديد .لذا فاصله بين اين دو عدد ( )0 32بهصورت مساوي به  3سطح (پايين ،متوسط و
باال) تفکيک گرديد که نتايج را میتوان در جدول  2مشاهده نمود .نتايج بيانگر آن است که بيشترين فراواني ( 86/7درصد) مربوط
به انگور کارانی بود که سطح دانش آنها در خصوص مراحل مختلف توليد انگور ،تهيه و بستهبندی کشمش در سطح متوسط بود
و تنها  9/2درصد از آنها دارای سطح دانش بااليی بودند.
جدول  .2وضعيت دانش انگور کاران در خصوص مراحل مختلف تهيه و بستهبندی کشمش
وضعيت

فراواني

درصد معتبر

درصد تجمعي

ساير آمارهها

پايين

4

2/1

2/1

ميانگين رتبهای0/49 :

متوسط

168

86/7

878/7

انحراف معیار0/092 :

باال

22

9/2

100

جمع

195

100

یکی از متغیرهای مرتبط با دانش انگور کاران ،نگرش آنها میباشد که در این تحقیق با استفاده از شاخص ترکیبی مشتمل
بر  14گویه به شرح جدول  3سنجیده شد .از دیدگاه انگور کاران مصرف هر چه بیشتر مواد شیمیایی برای افزایش تولید در اولويت
اول قرار گرفته و مهم ارزيابی شد .بر اساس پیشینه تحقیق تأثیر گویه اول بر افزایش کیفیت کشمش منفی است زیرا بقایای
غیرمجاز مواد شیمیایی ضمن به خطر انداختن سالمت مصرفکننده ،بازارپسندی کشمش بهویژه در سطح جهانی را به شدت
کاهش میدهد ،ازاینرو الزم است که با ارائه دانش کافی به انگور کاران از مصرف بیشازاندازه مواد شیمیایی جلوگیری شود ولی
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نتایج مرتبط با گویههای عالقهمندی به پذیرش شیوههای نوین کشاورزی ،یادگیری اين شیوهها و استفاده از تجارب کشاورزان
پیشرو در اولویتهای بعدی نشاندهنده رغبت خیلی زیاد انگور کاران برای کسب دانش و اطالعات بیشتر در زمینه بهبود وضع
زندگی از طریق پذیرش شیوههای جدید کشاورزی بهویژه در حوزه تولید انگور و تبدیل آن به کشمش است .با این وصف آنها
نقش حمایتی دولت در بهبود کیفیت کشمش و همچنین تأثیر عدم استفاده از روش های سنتی به دلیل کاهش آلودگی کشمش
را در حد زیاد ارزیابی کردند .همچنين پنج گویه مرتبط با نگرش مذهبی افراد نسبت به تولید کشمش و گویههای عدم اعتقاد به
بستهبندی کشمش ،تشویق باغداران به مصرف مواد شیمیایی و تغيير سيستم پرورشی در اولویتهای آخر قرار گرفتند.
جدول  .3نگرش انگور کاران نسبت به تهیه و بستهبندی کشمش
میانگین رتبهای٭

انحراف معیار

1

مصرف هر چه بيشتر مواد شيميايي روشي مناسب براي افزايش توليد است٭٭

4/30

ضريب تغييرات رتبهای

اولویت

گویهها

0/19 0/840

2

بهمنظور بهبود روش زندگي بايد شيوههاي نوين كشاورزي را پذيرفت

4/17

1/09

0/261

3

براي حفظ و بهبود خصوصيات کشمش تولیدی عالقمند هستم در مورد شيوههاي نوین تولید کشمش
آموزش ببينم٭

4/10

1/09

0/265

4

درصورتیکه يكي از كشاورزان منطقه از روشهای نوین تولید کشمش استفاده کند ،من از تجارب او
استفاده کرده و روش سنتی را کنار میگذارم٭

4/14

1/18

0/28

5

دولت با ایفای نقش حمایتی میتواند در بهبود کیفیت کشمش کمککننده باشد٭

3/73

1/25

0/33

6

استفاده از روشهای سنتی تولید کشمش باعث آلودگی آنها ميشود٭

3/50

1/33

0/38

7

میزان کشمش تولیدی با دعا و نذرونیاز افزایش مییابد٭٭

3/32

0/388 1/290

8

کاهش میزان تولید کشمش نتیجه گناهان و اعمال بد میباشد٭٭

3/32

0/39 1/315

9

ندادن زکات باعث کاهش درآمد ناشی از تولید کشمش میشود٭٭

3/29

0/4 1/334

10

مقدار محصول و درنتیجه درآمد باغدار دست خداست و نميتوان آن را کم یا زیاد کرد٭٭

2/83

0/46 1/320

11

رعایت مسائل دینی و واجبات و ترک محرمات باعث بهبود در تولیدات کشمش میشود٭٭

2/26

0/55 1/252

12

بستهبندی و درجهبندی کشمش مهم نیست و حالت فله بهتر میباشد٭٭

1/92

0/58 1/125

13

ساير كشاورزان را به استفاده از مواد شیمیایی برای بهبود خواص فیزیکی کشمش خود تشويق
میکنم٭٭

1/83

0/59 1/096

14

میتوان با تغییر سیستم پرورشی انگور از جوی و پشته به داربستی میزان و کمیت تولید کشمش را
افزایش داد٭

4/30

3/47

0/8

ال مخالف = 1مخالف =  2نظري ندارم= 3موافق = 4کام ً
در گویههای مثبت٭ امتیاز کام ً
ال موافق =  5بود
ال مخالف =  5و کام ً
ولی در گویههای منفی٭٭ امتیاز کام ً
ال موافق =  1بود.

به منظور ارائه توصيفي بهتر از نگرش با توجه به اين نكته كه كمترين میزان نگرش براي هر فردي در صورت انتخاب تمامي
گزينههاي خیلی کم برای همه گویهها با در نظر گرفتن گویههای مثبت 14 ،و بيشترين مقدار در صورت انتخاب گزينههای خیلی
زیاد با احتساب گویههای منفی برای همه گویهها ،برابر با  70ميگرديد .لذا فاصله بين اين دو عدد ( )14 70بهصورت مساوي به
 3سطح (مثبت ،خنثی و منفی) تفکیک گرديد که نتایج را میتوان در جدول  4مشاهده نمود .بر اساس نتايج اکثر انگور کاران
نگرش مثبت و خنثی نسبت به تهیه و بستهبندی کشمش دارند.
الزم به توضیح است که اگرچه در برخی از موارد تمایل به انجام فعالیتهای مثبت و مؤثر در زمینه تهیه و بستهبندی کشمش
ی خورد ولی تبدیل آن به عمل ،نیازمند ارائه دانش کافی به انگور کاران و پیگیری
در ارتباط با گویههای مورد بررسی به چشم م 
الزم از سوی متولیان عمل است.
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جدول  .4توزيع فراوانی انگور کاران برحسب نگرش نسبت به تهیه و بستهبندی کشمش
طبقهبندی نگرش

فراواني

درصد معتبر

سایر آمارهها

مثبت

113

51/6

میانگین رتبهای3/02 :

خنثی

103

47

انحراف معیار1/32 :

منفی

3

1/4

جمع

219

100

ازآنجاییکه بر اساس پیشینه تحقیق بهبود نگرش به میزان خدمات آموزشی وابسته بود ،لذا در این تحقیق میزان دسترسی
انگور کاران به خدمات آموزشی و ترویجی در دسترس آنها در خصوص تهیه کشمش ،با نه گويه در قالب طیف پنج سطحی
لیکرت سنجیده شد.
با توجه به جدول  5نتایج نشاندهنده این بود که انگور کاران برای کسب اطالعات خود از خدمات آموزشی و ترویجی در
خصوص تهیه کشمش به میزان زیادی از مالقات با مروجان و كارشناسان کشاورزی در مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي،
استفاده از فيلمها یا سی ديهای آموزشی ترويجي مرتبط و استفاده از حضور مروجان بهره میبرند چراکه هرقدر کشاورزان در
قالب پیوندهای اقتصادی ،آموزشی و ترویجی و خدماتی با تعداد بیشتری کنشگر آموزشی و ترویجی در ارتباط باشند از معلومات
باالتری برخوردار خواهند بود.
همچنين انگور کاران کمتر از نمایشگاهها و جلسات ترويجي مرتبط در این خصوص بهره میگیرند .از آنجاییکه نمایشگاهها
تأثیر زیادی بر نگرش افراد میگذارد بهتر است در این راستا اطالعرسانی بیشتری صورت بگیرد و افراد در راستای بهبود تولیدات
خود از جلسات برگزارشده در مساجد با وجود مشغله کاری خود بهرهمند شوند.
جدول  .5رتبهبندی دیدگاه پاسخگویان در ارتباط با میزان دسترسی آنها به خدمات آموزشی و ترویجی در دسترس آنها
رتبه

گويهها

ميانگين رتبهای*

انحراف معيار

ضریب تغییرات رتبهای

1

مالقات با مروجان و كارشناسان کشاورزی در مركز ترويج و خدمات
جهاد كشاورزي

2/63

1/11

0/42

2

استفاده از فيلمها یا سیديهای آموزشی  ترويجي مرتبط

2/5

1/2

0/46

3

حضور مروجان يا كارشناسان كشاورزي در مزرعه

2/58

1/25

0/48

4

شركت در كالسهاي آموزشي  ترويجي برگزارشده

2/62

1/31

0/5

5

بازديد از مزارع الگويي و طرحهای تحقيقي و ترويجي در منطقه

2/41

1/23

0/51

6

مطالعه نشريههاي ترويجي مرتبط

31/2

2/1

0/51/0

7

استفاده از برنامههای ماهوارهای مرتبط به تولید و بستهبندی کشمش

2/56

1/45

0/55

8

نمایشگاههای ترویجی

2/18

1/23

0/56

           *(مقياس :خيلي کم=    1کم=    2متوسط=    3زياد=   4خيلي زياد= )5

بر اساس جدول  6حدود  47درصد پاسخگویان میزان دسترسی خود به خدمات آموزشی و ترویجی را در حد خیلی کم و
کم ارزیابی کردند 22/1 ،درصد میزان دسترسی خویش به این خدمات را در حد متوسط 23 ،درصد آن را در حد زیاد و فقط
 8/1درصد از پاسخگویان میزان دسترسی خود به خدمات آموزشی و ترویجی مختلف را در حد خیلی زیاد ارزیابی کردند .بدیهی
است که ارائه خدمات آموزشی و ترویجی ضعیف و نامطلوب نمیتواند نقش چندانی در افزایش دانش فنی و تکنیکی انگور کاران
به همراه داشته باشد.

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال نهم  /شماره  / 2تابستان  / 95پیاپی 34

41

سنجش دانش انگور کاران شهرستان تاکستان در ارتباط با تهيه و بستهبندی کشمش و عوامل مرتبط با آن

جدول .6طبقهبندی میزان دسترسی پاسخگویان به خدمات آموزشی و ترویجی مورد نیاز
میزان دسترسی

فراوانی

درصد فراوانی

خیلی کم

15

6/4

کم

95

40/4

متوسط

52

22/1

زیاد

54

23

خیلی زیاد

19

8/1

جمع

235

100

انگور کاران نیز همانند سایر کشاورزان با توجه به محدودیت دسترسی به خدمات آموزشی و ترویجی و بهمنظور غلبه بر
مشکل دسترسی به اطالعات مورد نیاز خویش سعی میکنند به سراغ منابع اطالعاتی و مجاری ارتباطی مختلفی بروند تا بخشی از
این محدودیتها را برطرف نمایند .به همین دلیل در تحقیق حاضر بهمنظور بررسی میزان استفاده انگور کاران از منابع اطالعاتی
و مجاری ارتباطی در خصوص تهیه کشمش 13 ،منبع اطالعاتی و مجرای ارتباطی که در دسترس انگور کاران بود مورد بررسی
قرار گرفت .یافتههای تحقیق که در جدول  7آمده است نشان داد تجربه شخصی ،نزديکان و افراد خبره و مطلع در اولویتهای
اول تا سوم قرار داشتند.
اکثریت انگور کاران تجربه شخصی را بهعنوان مهمترین منبع اطالعاتی معرفی نمودند که قابل قیاس با سایر منابع نیست
و اکثر کشاورزان تا نتیجهای را خود تجربه نکنند قبول ندارند .همچنين اظهار داشتند که افرادی در جامعه و اطرافشان حضور
دارند که بیشتر از خود آنها اطالعات مورد نیاز را دارا میباشند که در حد زیاد و خیلی زیاد از تجربیات آنها استفاده میکنند.
دلیل این امر نزديکی به اين افراد و توانایی باالی آنها در انتقال دانش مورد نیاز انگور کاران میباشد؛ اما آنها نقش و اهمیت
ايستگاههاي تحقيقاتي و پیامکهای جمعی را در دانشافزایی خویش بهعنوان یک منبع اطالعاتی و مجرای ارتباطی کمتر
دانستند .بهعبارتدیگر از دیدگاه پاسخگویان کم اعتبارترین منبع اطالعاتی و مجرای ارتباطی پیامکهایی است که برای انگور
کاران ارسال میشود .همچنين فاصله زیاد مراکز تحقيقاتی تا روستاها و عدم تعامل و ارتباط بیشتر و بهتر کارشناسان مراکز و
ایستگاههای تحقیقاتی با کشاورزان سبب استفاده کمتر انگور کاران از این مراکز میشود .شایان ذکر است که کارشناسان ترویج
با ایفای نقش خود میتوانند این ارتباطات را بهبود بخشند.
ی ميزان استفاده از منابع اطالعاتی در خصوص تهیه و بستهبندی کشمش
جدول  .7رتبهبند 
رتبه

گويهها

ميانگين رتبهای*

انحراف معيار

ضریب تغييرات رتبهای

1

تجربه شخصی

3/62

0/97

0/26

2

نزديکان

3/60

0/96

0/26

3

انگور کاران خبره

3/72

1/03

0/27

4

كشاورزان همسايه

3/52

1/18

0/33

5

شرکتهای تعاونی

2/93

1/29

0/44

6

تأمینکنندگان نهادهها

3/47

1/13

0/46

7

برنامههای تلويزيون

3/03

1/44

0/47

8

مراکز مشاورهای

2/7

1/3

0/48

9

ناظران کشاورزی

3/07

1/5

0/48

10

برنامههای راديويی

2/77

1/38

0/49

11

بانکها

2/91

1/46

0/5

12

ايستگاههاي تحقيقاتي

2/52

1/3

0/51

13

پيامکهای جمعی

2/21

1/42

0/54

*(مقياس :خيلي کم=    1کم=    2متوسط=    3زياد=   4خيلي زياد=)5
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بر اساس دادههای جدول  8بین متغیرهای سن ،تعداد اعضای خانوار ،سابقه انگور کاری و نگرش با میزان دانش رابطه منفی
وجود دارد .بهعبارتدیگر انگور کاران مسنتر ،با اعضای خانوار بیشتر ،با سابقه بیشتر و دارای نگرش مساعدتر ،از دانش کمتری
نسبت به تولید انگور ،تهیه و بستهبندی کشمش برخوردار میباشند؛ اما بین متغیر سطح تحصیالت با دانش رابطه مثبت وجود
دارد ،یعنی انگور کاران دارای سطح تحصیالت باالتر ،از دانش بیشتری نیز نسبت به تهیه و بستهبندی کشمش برخوردار
میباشند .بااینوجود ازلحاظ آماری رابطه بین متغیرهای مذکور با دانش معنیدار نیست .لذا متغیرهای مذکور تأثیر معنیداری
بر کسب دانش انگور کاران به همراه نداشته است .این درحالی است که بین میزان بهرهمندی انگور کاران از خدمات آموزشی
ترویجی و همچنین بین میزان استفاده آنها از کانالهای ارتباطی با دانش رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بهعبارتدیگر
دانش انگور کارانی که از خدمات آموزشی و ترویجی بیشتری بهرهمند بوده و عالوه بر آن از منابع اطالعاتی و مجاری ارتباطی
بیشتری استفاده کردند ،نسبت به بقیه همقطاران خود بیشتر بوده است .رابطههای مذکور ازلحاظ آماری به ترتیب در سطح پنج
درصد و یک درصد معنیدار تلقی میشود.
جدول  .8رابطه بين سطح دانش انگور کاران با متغيرهای تحقیق
متغير

مقدار r

سطح معنیداري

ضريب مورداستفاده

سن

0/022

0/76

پيرسون

سطح تحصيالت

0/035

0/63

اسپيرمن

سابقه انگور کاری

0/038

0/06

پيرسون

نگرش

0/022

0/77

اسپيرمن

خدمات آموزشی و ترويجی

٭0/175

0/016

اسپیرمن

منابع اطالعاتی مورد استفاده

٭٭0/196

0/007

اسپیرمن

بحث و نتيجهگيری
در این تحقیق سطح دانش انگور کاران در قالب  4مؤلفه اصلی یعنی دانش و اطالعات قبل از کاشت ،دانش و اطالعات مرحله
داشت ،دانش و اطالعات مرتبط با تولید کشمش و نهایتاً دانش و اطالعات مربوط به بستهبندی و نگهداری کشمش سنجیده شد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد كه انگور کاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان علیرغم برخورداری از تجربه نسبتاً باال با
میانگین بیش از  15سال از سطح دانش محدودی در جهت تولید انگور ،تهیه و بستهبندی کشمش برخوردارند .بررسی  32گویه
مختلف در ارتباط با دانش انگور کاران بهخوبی کاستیهای فراوان در خصوص دانش و اطالعات مورد نیاز برای تولید انگور ،تهیه
و بستهبندی کشمش در بین انگور کاران مورد مطالعه را نشان داد.
در مرحله کاشت میزان دانش انگور کاران درباره مزیتهای روش داربستی نسبت به روش جوی و پشته بسیار ناچیز و اندک
بود و به همین دلیل اکثر افراد مورد مطالعه ،باغهای خود را به روش جوی و پشته کشت کرده بودند .نتیجه چنین اقدامی تماس
یدهد.
انگور با سطح زمین و عدم استفاده از نور کافی است که درنهایت کیفیت کشمش تولیدی را به شدت کاهش م 
در خصوص فعالیتهای داشت ،اگرچه انگور کاران از دانش نسبتاً مناسبی درباره هرس بهموقع و مناسب برخوردار بودند و تا
حدودی از زمان صحیح حلقه برداری آگاهی داشتند اما دانش آنها نسبت به تأثیر مثبت کود بر بهبود طعم انگور و فرآوردههای
آن و نیز تأثیر آبیاری منظم در درشت شدن حبههای انگور بسیار اندک و ناچیز بود .پرواضح است انگور کاران در این مرحله به
دانش نسبتاً زیادی نیاز دارند تا با انجام دقیق و صحیح فعالیتهای مورد نیاز ،محصولی بازارپسند تولید نمایند .بدیهی است به
دلیل عدم آگاهی کافی و عدم انجام برخی از فعالیتهای مهم و مؤثر در بهبود کمی و کیفی انگور تولیدی ،انگور کاران بخشی از
منافع بالقوه خود را از دست خواهند داد و قدرت رقابتی آنها بهویژه در سطح جهانی برای عرضه فرآوردهی ارزشمندی همچون
کشمش به شدت کاهش خواهد یافت.
اگرچه از دیدگاه کارشناسی به هیچوجه نمیتوان تأثیر کیفیت اولیه انگور تولیدی را در تهیه کشمش مرغوب و بازارپسند
انکار کرد ولی در کنار آن برخورداری از دانش و اطالعات تولید کشمش را نیز نمیتوان نادیده گرفت؛ زیرا در بسیاری از مواقع با
یک اقدام اشتباه ممکن است انگورهای بسیار مرغوب به کشمشی بسیار نامرغوب تبدیل شوند که نتیجه آن به هدر رفتن منابع
ارزشمندی است که باغدار برای تولید خود مصرف نموده است .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که دانش اکثريت انگور کاران مورد
مطالعه در ارتباط با تولید کشمش در حد متوسط است .بنابراين انگور کاران به سطح قابلتوجهی از دانش نیاز دارند که تاکنون
به آن دست نیافتهاند که اين امر تا حد زیادی منافع مادی آنها را به خطر میاندازد.
نتایج تحقیق در خصوص دانش مرتبط با بستهبندی و نگهداری کشمش بهوضوح مشخص میکند که انگور کاران بخش
مرکزی شهرستان تاکستان از دانش چندانی در ارتباط با بستهبندی و نگهداری کشمش برخوردار نمیباشند .این درحالی است که
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امروزه صنعت بستهبندی در دنیا بسیار پیشرفت کرده است و
تولیدکنندگان برای حضور موفق در بازارهای ملی و بینالمللی،
ضمن کسب دانش مورد نیاز ،آن را در بستهبندی ،نگهداری و
حملونقل بهدقت بکار میگیرند تا بتوانند از حداکثر منافع
ممکن برخوردار شوند.
اگرچه بررسی تکتک مؤلفههای فوقالذکر نقاط قوت و
ضعف انگور کاران مورد مطالعه را به تفکیک از لحاظ دانشی
ی کند اما بررسی همزمان دانش بهصورت کلی،
مشخص م 
تصویری نسبتاً جامع از وضع موجود را ترسیم میکند تا بر
اساس آن مسیر حرکت آینده مشخص شود .لذا اقدامات انجام
شده برای دانشافزایی انگور کاران مراحل آغازین خود را
طی کرده و برای رسیدن به هدف نهایی یعنی حضور مؤثر
در بازارهای جهانی و کسب سود مناسب راه درازی در پیش
است .باید توجه داشت که طی کردن مراحل آغازین برای
رسیدن به اهداف کوتاهمدت و میانمدت کار نسبتاً آسانی است
و حصول به آن با صرف هزینه و وقت کمتری میسر است
ولی دستیابی به اهداف نهایی ،نیازمند تالش و کوشش فراوان،
هزینه بسیار و ابزار پیچیدهای است که جز با برنامهریزی
جامع و همکاری و هماهنگی همهجانبه امکانپذیر نمیباشد.
ازاینرو ضرورت ایجاب میکند که متولیان تحقیق ،ترویج و
آموزش با محور قراردادن تولیدکننده و برای پاسخگویی به
نیازهای واقعی انگور کاران ،ضمن راهاندازی واحدهای تحقیق
و توسعه و همچنین فعال کردن شرکتهای دانشبنیان ،عالوه
بر اشاعه دانش موجود و بهکارگیری آن در عرصه عمل ،نسبت
به تولید دانش و تکنولوژی مناسب اقدام نمایند و شرایطی را
فراهم کنند که ضمن دانشافزایی مستمر انگور کاران و آشنا
کردن آنها با تکنولوژیهای مناسب ،امکان حضور آنها را در
بازارهای داخلی و خارجی با سود قابلقبول تضمین نمایند.
بدیهی است میزان دانش و اطالعات انگور کاران وابسته به
فعالیتهای آموزشی و ترویجی است و ازاینرو کمی و کاستی
دانش و اطالعات انگور کاران را باید در میزان فعالیتهای
پژوهشی ،آموزشی و ترویجی و ناکارآمدی آنها جستجو کرد.
امروزه در عرصه جهانی موسسههای تحقیق و توسعه فراوانی
شکل گرفتهاند که به تولید دانش و اشاعه آن بهصورت
کام ً
ال حرفهای و تخصصی مشغول می باشند .این موضوع در
یافتههای تحقیقاتی عنایتی راد و همکاران ( ،)1388فعلی و
همکاران ( ،)1389میرک زاده و علی آبادی ( )1391و اقبالی
و همکاران ( )1394نیز موردتوجه بوده است.
یافتههای تحقیق در ارتباط با خدمات آموزشی و ترویجی
نشان داد که انگور کاران منطقه مورد مطالعه دسترسی
مناسبی به خدمات آموزشی و ترویجی ندارند و از کمبود
یا ناکارآمدی این خدمات رنج میبرند .ناکارآمدی خدمات
مذکور وقتی بیشتر احساس میشود که نتیجه تحقیق عدم
وجود رابطه معنیدار بین دانش و سطوح مختلف تحصیلی
و همچنین عدم وجود رابطه معنیدار بین دانش و سن
پاسخگویان را به وضوح تأیید میکند .این امر تلویحاً بیانگر
تالش نامناسب مراکز تحقیقاتی در تولید دانش مورد نیاز و یا
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ناکارآمدی آنها در انتشار یافتههای پژوهشی در سطح جامعه
تلقی میشود .در چنین شرایطی همه افراد اعم از باسواد و
بیسواد و در گروههای مختلف سنی از دسترسی به دانش
مورد نیاز و کاربرد آن محروم میشوند .لذا ضرورت ایجاب
میکند که متولیان تحقیق ،تولید دانش و اطالعات کاربردی و
مؤثر در ارتباط با انگور و فرآوری آن بهویژه تولید و بستهبندی
کشمش را در دستور کار قرار دهند و تشکیالت ترویجی نیز
با برنامهریزی منسجم و بهکارگیری ابزار و امکانات مناسب
اطالعات مذکور را بهصورتی ساده و قابلفهم در اختیار انگور
کاران قرار دهد .گویههای مرتبط با خدمات مختلف آموزشی و
ترویجی ،این حقیقت تلخ را بیان میکند که تشکیالت ترویجی
برای رسانش اطالعات مورد نیاز انگور کاران تالش چندانی
نکرده است .درحالیکه در عصر ارتباطات و اطالعات ،ابزار
بسیار متنوعی برای رسانش اطالعات کاربردی به مخاطبین
وجود دارد و در صورت اراده متولیان ترویج ،بستر الزم برای
ارائه خدمات مذکور ازلحاظ سختافزاری و نرمافزاری تا حد
زیادی فراهم است .ضرورت ایجاب میکند که در کوتاهمدت،
رونق کسبوکار انگور کاران ،بهبود وضعیت زندگی و افزایش
درآمد آنها ،در دستور کار تشکیالت تحقیقی و ترویجی
کشور قرار گیرد و در درازمدت سیاستهای حمایتی دولت
به سمت توانمندسازی و خوداتکایی انگور کاران و سازمانهای
مردم نهادی سوق پیدا کند که بهصورت کام ً
ال حرفهای بتوانند
خدمات مورد نیاز اعضای خود را ارائه نمایند .این مباحث را
نتایج حاصل از تحقیقات تبرایی و همکاران ( ،)1390میرترابی
و همکاران ( ،)1392اسماعیلی و همکاران ( )1392و رفیعی
و همکاران ( )1394تأیید میکند .در این خصوص ()2002
 Asiabakaنیز بر تدارک دورههای آموزشی و ترویجی عملگرا با
استفاده از وسایل کمکآموزشی واقعی تأکید نموده و Boyette
( ،)2005گسترش خدمات تحقیقی ،آموزشی و ترویجی را در
بهبود فعالیتهای باغداران مؤثر میداند.
یافتههای مرتبط با  13منبع اطالعاتی و مجرای ارتباطی
مورد بررسی در تحقیق حاضر نیز نشان داد که انگور کاران
بخش مرکزی شهرستان تاکستان برای غلبه بر مشکل
دسترسی به اطالعات مورد نیاز در خصوص تولید انگور،
تهیه و بستهبندی کشمش ،به سراغ منابع اطالعاتی و مجاری
ارتباطی مختلفی رفتهاند .مهمترین منبع اطالعاتی و مجرای
ارتباطی آنها ،تجربه شخصی بود ،پس ازآن نزديکان ،افراد
خبره و مطلع محلی ،کشاورزان هممحل و همسایه ،تعاونیها،
تأمینکنندگان نهادههاي كشاورزي و برنامههای کشاورزی
تلويزيون به ترتیب ،اولویتهای دوم تا هفتم را به خود
اختصاص دادند که از دیدگاه پاسخگویان نقش و اهمیت منابع
مذکور در کسب اطالعات مورد نیاز در حد زیاد ارزیابی شد؛ اما
از دیدگاه آنها اگرچه سایر منابع اطالعاتی و مجاری ارتباطی
یعنی خدمات مشاورهای ،کشاورزان ناظر ،برنامههای رادیویی،
بانکها ،ايستگاههاي تحقيقاتي و پیامکهای جمعی در حد
متوسط در دانشافزایی مؤثر هستند اما به ترتیب از میزان
اهمیت آنها بهعنوان یک منبع اطالعاتی و مجرای ارتباطی
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کاسته میشود .لذا کم اعتبارترین منبع اطالعاتی و مجرای
ارتباطی پیامکهایی است که برای انگور کاران ارسال میشود.
پيشنهادها
با توجه به اينکه بين دانش انگور کاران با سطح نگرش،
خدمات آموزشی و ترويجی و منابع اطالعاتی و مجاری ارتباطی
یدار وجود داشت پيشنهادهای زير ارائه
رابطه مثبت و معن 
میشود:
ـ الزامی کردن آموزش برای انگور کاران تا آنها نسبت به
آموزش و اثرات آموزش آگاه شوند و بفهمند زمانی که آموزش
ببينند میتوانند کميت و کيفيت کشمش توليدی و در نتيجه
درآمد خود را افزايش دهند .ازآنجاییکه حدود  51/6درصد از
انگور کاران دارای نگرش مساعدی نسبت به تهيه و بستهبندی
کشمش بودند ،بنابراين میتوان از اين مهم بهعنوان عامل
محرک فعاليتهای الزم در اين زمينه استفاده کرد چراکه
داشتن ديدگاه مثبت راهگشای مراحل بعد خواهد بود.
ـ عکسها و پوسترهای تأثیرگذار ،در محلهايی که بيشتر
کشاورزان مراجعه میکنند مانند خدمات کشاورزی مربوط
نصب گردد .هرچقدر اين تصاوير تأثیرگذارتر باشند باعث
بيشتر برانگيختن رفتار افراد میشوند؛ چراکه بر جز عاطفی
نگرش تأثیر دارد.
ـ برگزاری کالسهای مشاورهای جهت افزايش انگيزه انگور
کاران و ترغيب ديد مثبت آنها نسبت به روشهای نوين تهيه
و بستهبندی کشمش میتواند مؤثر باشد.
ـ از آنجاییکه تکرار نقش بسيار مهمی در موفقيت و
اثربخشی برنامهها دارد ،بنابراين بهتر است بازديدهای مرتبط
در اين زمينه در خصوص افزايشدانش و نگرش انگور کاران،
بهصورت منظم برای تمامی انگورکاران برگزار گردد.
ـ بههنگام كردن دانش مروجان و كارشناسان كشاورزي و
تشكيل كالسهاي آموزشي تخصصي ،براي بهبود تواناييهاي
آموزشي آنها مفيد میباشد.
ـ اجراي مزارع نمايشي و نمايشهاي طريقهاي نيازمند
دانش فني زيادي است كه ميبايست در بهبود انجام آن،
مدنظر قرار گیرد.
ـ اجراي برخي مسابقهها در قالب روز مزرعه يا نمايشگاههاي
كشاورزي بهطور ساليانه ميتواند اثر زيادي بر ايجاد انگيزههاي
توليدي داشته باشد.
ـ استفاده مفيد و مؤثر از ابزار نوين اطالعرساني در
روزآمد كردن كارشناسان و بهبود فعاليتهاي ترويج ،مورد نياز
بوده و ميبايست مورد توجه قرار گيرد.
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 .7ﺧﻴــﺮﻱ ،ﺵ .)1382( .ترویج مجازی و ارتباط آن با
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در روستا ،مجموعه مقاالت
همایش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در روستا ،تهران:
دانشگاه علم و صنعت ایران ،پژوهشکده الکترونیک.
 .8داداش زاده ،م ،.و مرتضی پور ،.ح .)1391( .بررسي انواع
خشككنهاي خورشيدي براي خشك كردن انگور .پنجمین
کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون.
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
 .9راسخ جهرمی ،ع .)1386( .تخمین تابع صادرات
کشمش و بادام و ارائه راهکارها .مجله توسعه و بهرهوری .جلد
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 .10رفیعی ،ل ،.صدیقی ،ح ،.و پزشکی راد ،غ.)1394( .
بررسی نقش دانش ،نگرش و منابع اطالعاتی گندمکاران در
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بررسی نقش فعالیتهای آموزشی و ترویجی در فعالیتهای
زراعی گندم کاران شهرستان گرمسار در طرح محوری گندم
طی سالهای  .1382 83فصلنامه دانش کشاورزی ایران .جلد
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تهیه کشمش .پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی .شماره
 ،13صفحات .16 28
 .14فعلی ،س ،.میرزایی .ا ،.بقایی ،م ،.و بنداریان ،ن.
( .)1389عوامل مؤثر بر دانش کشاورزان شهرستان شهر رضا
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