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 چکیده
 درزمینة مدیریت هاي روستاییتعاونی عاملمدیران شناسایی نیازهاي آموزشی هدف با حاضر پژوهش

 استان مازندران روستایی هايتعاونی عاملمدیران تحقیق را آماري جامعة. گرفت انجام پیمایشی روش به كارآفرینی
كارشناس  35 روستایی و هايمدیرعامل تعاونی 935 تعداد. دادند هاي تعاون تشکیلكارشناسان آموزش اداره و

روایی صوري و محتوایی ابزار . شماري مورد تحقیق قرار گرفتندبه روش تمام هاي تعاون در استان مازندراناداره
تحقیق را كارشناسان و استادان كارآفرینی تأیید كردند. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفاي كرونباخ در دامنه 

عامل مدیران آموزشی نیازهاي نخست گرفت. انجام مرحله دو در پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. این 13/2تا  77/2
 در. شد مشخص بوریچ مدل برمبتنی نامهپرسش از استفاده با خودشان و سپس از دیدگاه كارشناسان دیدگاه از

 از شان،آموزشی نیازهاي درخصوص كارشناسان و هاعامل تعاونیمدیران توافق سطح تعیین منظور به دوم مرحلة
دار راهبردي نیازهاي آموزشی اولویت مالی و مدیریت مدیریت استفاده شد. نتایج نشان داد كه ابعاد كوادرانت مدل

هاي آموزشی قرار گرفتند. هاي روستایی در حوزة مدیریت كارآفرینی بودند و در اولویت برنامهعامل تعاونیمدیران
 ،تیدرنها تا شود ارائه ازین هر فراخور به یعمل و ينظر يهاآموزش ،هااولویت با متناسبن پیشنهاد، باید عنوابه
 در هایتعاونو توسعة فعالیت  رشد زمینة یابد و ارتقا روستایی يهایتعاون عاملرانیمد ینیكارآفر تیریمد یژگیو

 فراهم شود. بازار
 مدل بوریچ، مدل كوادرانت، تعاونی روستایی كارآفرینی، یریتمد آموزشی، : نیازسنجیكلیدي هايواژه

 مقدمه
های قابل توجه آنها در ها و پیشرفتتعاونی امروزه به رغم شواهدی مبنی بر موفقیت

دیگر با توجه به تأکید سو و ازسویهای توسعه کشور ازیکنقاط مختلف دنیا و در برنامه
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ش و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور، هنوز بر توسعة نق 44ابلاغی اصل  یهاسیاست
های اقتصادی و اجتماعی دست یابند و اند به جایگاه واقعی خود در عرصهها نتوانستهتعاونی

اعتمادی و تردید نسبت به کارآمدی این ساختار بر بدنة اقتصادی کشور همچنان روح بی
اند )نظریان و ور ما موفق نبودهها در کشدهد که تعاونیحکمفرماست. این موضوع نشان می

آفرینی در سوی کارآفرینی و ارزشها به(؛ لذا از دهة گذشته، تعاونی1334حسینی، 
های مختلف روستایی گام نهادند. اندیشمندان، کارآفرینی را به عنوان یک متغیر عرصه

اند؛ به دهکنندگی توسعه اقتصادی همواره مورد توجه قرار داهای تسریعمیانجی با ویژگی
های مختلف است عبارتی، آنها معتقدند که کارآفرینی جرقه رشد و توسعة اقتصادی در زمینه

و خلاق نیز از یک سو با توجه به جدید بودن مستعد  یروهایو ن نانیکارآفر(. 1334)همان، 
( و از سوی 1331و متنوع بودن نیازهای در حال تغییر جوامع بشری )تقدیسی و همکاران، 

و چه  دهندیبه کار خود ادامه م ییتنهابه ی،نیکارآفرگر به دلیل نبود یک سیستم آموزشی دی
 گمان، رفعبی. مانندیو از ادامه کار باز م خورندیمر ب یموانع به تیاز فعال یابسا در مرحله

 (.1333است )موحدی و همکاران،  کارآفرینی به آموزش نپرداخت خلأ همانا نیا
های ی منابع انسانی یکی از راهبردهای اصلی دستیابی به سرمایهآموزش و بهساز

ها قلمداد های رقابتی سازمانانسانی و سازگاری مثبت با شرایط در حال تغییر و از مزیت
ترین تلاشی است که بستر لازم برای آموزش کارآفرینی مهم(. 1331شود )کواری و حسینی، می

را های اقتصادی فعالیتهای افزایش خواهان راهفراد های ضروری افراگیری دانش و مهارت
(. ضرورت موضوع در حدی است که بسیاری از تحقیقات 1331)شرفی و احمدی،  کندفراهم می

کلائی و (، زارعی پهنهKüttim et al., 2014(، کوتیم و همکاران )Ghina, 2014از جمله، قینا )
نحوی باشد این آموزش باید به  اند.تأکید کرده(  بر اهمیت آموزش کارآفرینی 1332همکاران )

ای که این افراد سازمان گونهبه ی افراد را نیز پوشش دهدو تجار یاجتماعی، فن یهامهارتکه 
در  ،رو نیاز ا(؛ Korhonen-Yrjanheikki et al., 2007) ثر اداره کنندؤبه طور ممتبوع را 

 یهابا فرصت ییآشنا رینظ یازم است موضوعاتل ،ینیکارآفر آموزش یهابرنامه یمحتوا نیتدو
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 ،یاتیو مال یمسائل حقوق نانه،یکارآفر یو کارها بکس هیبازار، نحوه ته یطو شرا نانهیکارآفر
باید اما (. 1333قرار گیرد )موحدی و همکاران، مد نظر کار  یروین یریو به کارگ یابیبازار

ثر و مفید است که بر ؤزمانی م ارد،ی که دبا همه اهمیت و ضرورت ،آموزشکه  کردتوجه 
(؛ 1331د )شرفی و احمدی، اساس نیازهای افراد باشد و از طریق نیازسنجی تحقق پیدا کن

 درزمینة افراد یآموزشی ازهایتا ن کوشید یدبا ،ینیآموزش کارآفر منظور به ن،یبنابرا
 شود میآنان تنظ یازهاین هیبر پا ینیکارآفر یآموزش یمحتوا وگردد  ییشناسا ینیکارآفر

(Kauffman Center, 2001.) 
های روستایی هستند به طوری ترین بسترهای توسعه کارآفرینی، تعاونییکی از مهم

ها های این تعاونیعنوان یک رکن و هدف، در حیطه فعالیت که می توان گفت کارآفرینی به
های مرتبط با توسعه ها نقش و جایگاه مهمی در حیطه فعالیتشود. این تعاونیشمرده می

کشاورزی و روستایی دارند. بر این اساس، روند تأسیس آنها در مناطق روستایی مختلف 
گیری آنها، سرعت گرفته است. استان مازندران نیز با کشور، منطبق با نیاز و ضرورت شکل

ها بوده گیری و توسعه تعاونیتوجه به ظرفیت عظیم کشاورزی، بستر مناسبی برای شکل
کنند. موضوع تعاونی در این استان فعالیت می 133ست به طوری که در حال حاضر، حدود ا

ها، آگاهی از روند تغییرات و تحولات سریع و مهم و قابل توجه در مسیر فعالیت این تعاونی
مؤثر بر حوزه و نحوه فعالیت آنها در شرایط و دنیای کنونی است. این تغییر و تحولات 

های ها را با تغییرات مختلف عرصهگیری و انطباق حرکت تعاونیجهتروزمره و سریع، 
کند. متأسفانه اقدامات مناسبی در این جهت تولیدی و اقتصادی بیش از گذشته طلب می

صورت نگرفته است، لذا توجه به مقوله کارآفرینی به عنوان رکن همسوکننده با تغییرات 
زآمد، در شرایط کنونی، بیش از هر زمانی احساس های لازم و رومذکور و لزوم ارائه آموزش

 گردد. می
ها، در نوک واسطه تسلط بر امور و شرایط تعاونیعامل بهها، مدیراندر این تعاونی

به خصوص در دنیای رقابتی امروز که  ،پیکان توسعه و ارتقا قرار دارند و آموزش این افراد
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ها و کارهای ادارات ت در اولویت فعالیتبایسمی ،موضوع کارآفرینی بسیار برجسته است
آموزش، ارائه آموزش مطابق با نیاز مخاطبین بودن  کارآمدلازمه ازسویی، تعاون قرار گیرد. 

باشد. نجی آموزشی لازم و ضروری میگروه هدف است. بر این اساس، قبل از هر چیز، نیازس
عامل یریت کارآفرینی مدیرانتحقیق حاضر با تمرکز بر نیازهای آموزشی مد ،در این راستا

استان مازندران با استفاده از مدل  ترکیبی بوریچ و کوادرانت، اقدام به  های روستاییتعاونی
های مذکور درزمینة مدیریت عامل تعاونیدار مدیرانشناسایی نیازهای آموزشی اولویت

 کارآفرینی نمود.
  

 مبانی نظري و پیشینة تحقیق
های مختلف کاربرد نسبتاً وسیعی دارد. ی است که در زمینهیک مفهوم عموم "نیاز"

قابل در یک تعریف عمومی، نیاز عبارت است از چیزی که برای تحقق یک خواسته و هدف 
(، نیاز Monette, 1997(. مطابق با نظر مونته )1331دسترس ضروری یا مفید است )اسمعیلی، 

نیازسنجی فرایندی است  مطلوب. در این راستا، عبارت است از: فاصله فرد یا گروه از استاندارد
که در اثنای آن اگر بین آنچه هست و آنچه باید باشد، شکاف وجود داشته باشد، آنها را 

(. در تعریفی دیگر، نیازسنجی 1331کند )سوانسون و همکاران، بندی میشناسایی و اولویت
های آموزشی است ور موفقیت برنامهفرایند شناسایی نیازها و اولویت قرار دادن آنها به منظ

(Abdel-Maksoud and Saknidy, 2016 ،به همین ترتیب .) نیاز آموزشی اختلاف بین
(. بر Borich, 1980یک هدف آموزشی و عملکرد یادگیرنده در ارتباط با آن هدف است )

نخستین ریزی آموزش کارکنان و در واقع این اساس، تعیین نیاز آموزشی اولین گام برنامه
عامل ایجاد و تضمین اثربخشی کارکرد آموزش و بهسازی است. اگر این مورد به درستی 

ریزی فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با تری برای برنامهانتخاب شود، مبنای عینی
های شغلی و کارکنان و در نهایت اثربخشی آن افزایش خواهد یافت نیازهای سازمان، حوزه

 (. 1331)اسمعیلی، 
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ی نیکارآفر آموزش ومیعضو کنسرس یهاکشورکارآفرینی،  آموزش درزمینة محتوای
(Consortium for Entrepreneurship Education, 2004) یالگو کی نیبه تدو 
 یهاجنبه ازی نیالگو، آموزش کارآفر نیا هیاند. بر پاپرداخته ینیکارآفر آموزش یالمللنیب

 ینیکارآفر آموزش یهاجنبه همهپژوهش از پرداختن به  نیا در است. یقابل بررس یگوناگون
ة نیدر زم های روستاییعامل تعاونیی مدیرانآموزش یهاازین یبه بررستنها و  شد زیپره

)که معرف مدیریت کسب و کار توسط کارآفرینان در یک فعالیت  "ینیکارآفر تیریمد"
 ینیآموزش کارآفر یالمللنیب یالگو هیکننده آن برپانییتب هایشاخص باشد( وتجاری می
 تیریمد بازار، تیریمد اطلاعات، تیریمد ،یمنابع انسان تیریمد ،یمال تیریشامل مد

(. به منظور تبیین 2114شد )همان،  پرداختهی راهبرد تیریو مد ریسک تیریمد ات،یعمل
وعات نیاز های جامعه آماری، از تلفیقی از موضگانه فوق، بر اساس ویژگیهای هفتشاخص

آموزشی مبتنی بر الگوی بین المللی آموزش کارآفرینی و نیازهای آموزشی مستخرج از منابع 
 مختلف استفاده شد. 

در بررسی ادبیات تحقیق، نیازهای آموزشی متعددی درزمینة مدیریت و توسعه 
 طرح ینتدو جدید، خدمات و اند از: تولیدترین آنها عبارتکارآفرینی شناسایی شدند که مهم

 در بندی(؛ بودجه1333بازار )خالدی و همکاران  مختلف هایبخش تعیین و تجاری
 و معاملاتی )ظریفیان هاینامهآیین با وآشنایی مالیاتی قوانین با آشنایی ها،تعاونی
 و اصول گیری،تصمیم مهارت رهبری، و هدایت توانایی نوآوری، و (؛ خلاقیت1331سلمان،

 تدوین کار، و کسب نیاز مورد منابع و تأمین هایروش انسانی، منابع تمدیری مذاکره، فنون
 راهبردی ریزیبرنامه وری،بهره کیفیت مدیریت و کار، کسب ریزیبرنامه و کار، کسب طرح

(؛ 1331احمدی،  و بازاریابی )شرفی و بازار موقعیت حفظ رقابت کوچک، هایشرکت در
 و کسب تازه کار و کسب ارزیابی کار، و کسب یجادا سنجی امکان کار، و کسب اندیشه خلق

 و بازارها شناسایی و بازار (؛ بررسی1334همکاران،  و فردموجود )خسروانی کار و
 Dabic etکار ) و کسب بیشتر معنوی مالکیت رشد و تطبیق برای جدید هایفرصت
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al., 2016هماهنگی و یزیربرنامه کار، و کسب اندازیراه در اساسی هایگام تطبیق (؛ 
 در تغییرات و جدید هایایده استخراج مقرر، موعد در گیریتصمیم و کار و کسب منابع

 مناسب، کار و کسب برنامه اندازیراه ارتباطی، توانایی و انسانی روابط دانش کار، و کسب
 و مشتریان دوام و حفظ ایجاد، توانایی ریسک و خطر، مدیریت و خطرات تعیین توانایی

 کار، و کسب یهافرصت شناسایی (؛Gerber, 2014کارکنان ) عملکرد ارزیابی اییتوان
 بازاریابی، برنامه مدیریتی، برنامه پرداز،نرم افزارهای محاسباتی و واژه الکترونیک، تجارت

 قانون انسانی، منابع مدیریت بازار، تحلیل تبلیغات، و ترویج کار، و کسب برنامه تولید، برنامه
 و حسابداری زبانی، هایمهارت کار، و کسب قانون عرضه، مدیریت نوآوری، ،استخدام
 هایمهارت کار، و کسب برای محل شناسایی ها،هزینه کارکنان، مدیریت مالی، مدیریت
 مناسب، خدمات/محصولات گذاریقیمت کار، و کسب مالی منابع زمان، مدیریت رهبری،
 ,.Jusoh et alفروش ) هایمهارت و مشتریان برای خدمات نمودن فراهم عملیات، مدیریت

2011.) 
طور که توضیح داده شد، تحقیق حاضر با تمرکز بر نیازهای آموزشی مدیریت همان

های روستایی  استان مازندران با استفاده از مدل بوریچ و عامل تعاونیکارآفرینی مدیران
ظور رفع محدودیت مدل بوریچ، گیری از نظرات کارشناسان آموزش ادارات تعاون به منبهره

عامل دار مدیراندر قالب مدل کوادرانت، اقدام به شناسایی نیازهای آموزشی اولویت
سنجی مروجین های مذکور درزمینة مدیریت کارآفرینی نمود. این مدل برای نیازتعاونی

 یاتیعمل مدل، این مهم (. ویژگیBorich, 1980کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است )
 به توجه عدم نیز آن مشکل عمده و است آموزشی مختلف نیاز ابعاد به توجه و آن بودن

باشد )ظریفیان می آموزشگران و مدیران ترویج، سرپرستان مدیران و متخصصان مانند نظرات
آموزش  یالمللنیب یالگوبر این اساس، مدل مفهومی تحقیق بر پایه  .(1331و سلمان، 

ی ادبیات تحقیق و با توجه به هدف تحقیق، یعنی شناسایی نیازهای ی و بررسنیکارآفر
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های روستایی استان مازندران  درزمینة مدیریت کارآفرینی، به عامل تعاونیآموزشی مدیران
 شکل زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی تحقیق9شکل 
 

 تحقیق روش
 کردیرو و تیماه نظر از و یردکارب قاتیتحق نوع از ،هدف حسب بر قیتحق نیا

. انجام گرفت 1331در سال  توصیفی و یشیمایپ صورت به وبود  یکم پژوهش ،غالب
کارشناس آموزش ادارات  14های روستایی و مدیرعامل تعاونی 133 قیتحق یآمار جامعه

یت، شماری مورد تحقیق قرار گرفتند. در نهابودند که به روش تمام استان مازندران تعاون در
نامه کارشناسان عودت داده شد و مورد تجزیه و پرسش 43عامل و نامه مدیرانپرسش 111

نامه مشابه )البته با کمی های مورد نظر، دو نوع پرسشتحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده
های تعاون عامل و کارشناسان ادارههای فردی( برای مدیرانهای ویژگیتفاوت در نوع سؤال

نیازسنجی 
آموزشی  

 زمینةدر

مدیریت 
 کارآفرینی 

 اطلاعات مدیریت

 راهبردی یتیردم

 بازاریابی مدیریت

 منابع مدیریت
 انسانی

 ریسک مدیریت

 مدیریت
 عملیات

 مالی مدیریت
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گیری از نظرات متخصصان و کارشناسان ی گردید. به منظور تعیین روایی ابزار اندازهطراح
گیری از نظرات ادارات تعاون استان مازندران و استادان دانشگاه استفاده شد؛ لذا با بهره
نامه اولیه تدوین اعضای پنل و با کم و زیاد کردن و اصلاحات برخی از سؤالات، پرسش

خارج از منطقه  در شدهتکمیل نامهپرسش 21 از تحقیق نیز ابزار پایایی گردید. برای تعیین
 .شد گرفته بهره کرونباخ آلفای مورد مطالعه )در شهرستان گرگان استان گلستان( و آزمون

های مختلف به دست آمد که حاکی از پایا برای بخش 33/1تا  77/1ضریب این آزمون از 
نامه نهایی تدوین و در بین نمونه بر این اساس، پرسش(. 1بودن ابزار تحقیق است )جدول 

ای های فردی و حرفهمتشکل از دو بخش ویژگی نامهآماری مورد نظر توزیع گردید. پرسش
 های روستایی بود. عامل تعاونیو نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی مدیران

 .  نتایج آزمون آلفاي كرونباخ9جدول 

 مقدار ضریب هاتعداد گویه بعد ردیف
 37/1 11 مدیریت مالی 1
 31/1 13 مدیریت منابع انسانی 2
 31/1 7 مدیریت اطلاعات 3
 31/1 23 مدیریت بازاریابی 4
 33/1 3 مدیریت عملیات 1
 77/1 13 مدیریت ریسک 1
 33/1 3 مدیریت راهبردی 7

 های تحقیقمأخذ: یافته

ای آموزشی مدیران از مدل نیازسنجی که گفته شد، به منظور ارزیابی نیازهچنان
 انجام گرفت:مرحله  دو در پژوهش نیاآموزشی بوریچ و مدل کوادرانت استفاده شد؛ لذا 

و از دیدگاه کارشناسان  نشاخود دگاهیاز دعامل ی مدیرانآموزش یهاازینمرحله اول: 
 در نامهظور، پرسشمن نیا ی. براشد نییتع( 1331بوریچ ) با استفاده از مدل های تعاوناداره
د. داده ش قرار های تعاونهای روستایی و کارشناسان ادارهعامل تعاونیمدیران اریاخت
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 خود)مهارت(  تیصلاح زانیمو  یآموزش یهااز موضوع کی هر تیاهم زانیمعامل مدیران
 تیصلاح زانیم زینو  یآموزش یهااز موضوع کی هر تیاهم زانیمو همچنین کارشناسان 

 . با استفاده ازکردندها مشخص از موضوع کیهر درها را عامل تعاونیت( مدیران)مهار
 از یآموزشی هااز موضوع کی هر تیاولوتفاوت نمره و نمره  ،(1)رابطه  چیبور فرمول

                                                                                       :مشخص و مرتب شدعامل و کارشناسان مدیران گاهدید

تینمره اولو= تیاهم ×مهارت(  –)اهمیت     (1)                                       
مهارت= تفاوت نمره –اهمیت                          

مدل  کیکوادرانت  مدل .به کاررفتمدل کوادرانت  در این مرحله، دوم:مرحله 
شده است. فرض  هئارا( Gable et al.,1981) همکاران و است که توسط گابل یبندطبقه

های عامل تعاونی)مدیرانپژوهش  نیدر ای ازسنجیکه مخاطبان ن است نیمدل کوادرانت ا
 صیقادر به تشخ خود باشند کهیمحسوس م ریمحسوس و غ ازیدو دسته ن یداراروستایی( 

توسط  دینان بامحسوس آریغ یازهاین صیتشخنیستند و  یشمحسوس خونا یهاازین
)ریاحی و  ردیصورت گ کارشناسان آموزش ادارات تعاون(پژوهش  نیدر ا) متخصصان
 .(1331همکاران، 

آن،  بعد کیکه  ردیگیممورد استفاده قرار  2 ×2 سیماتر کیدر مدل کوادرانت، 
ها( و Xعامل )محور مدیران نظررا از  یآموزش یهاو مهارت موضوع تیتفاوت نمره اهم

نظر کارشناسان را از  یآموزش یهاو مهارت موضوع تیم آن، تفاوت نمره اهمدو بعد
 یهااز موضوع کیهر تیموقعسپس  ،دهدیمها( نشان Yمحورهای تعاون )آموزش اداره

توان در قالب نمودار یمدل را م نیا جینتا شود.یم مشخص محور مختصات یرو یآموزش
در شود و خانه تقسیم می 4( به Yو  X) ریدو متغ نیانگیبا استفاده از مداد که  پراکنش نشان

 :(1)نمودار  رندیگیقرار مبه شرح زیر  موقعیت چهار نیدر ا یآموزش یهاموضوع ،تینها
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کارشناسان  یهم برا وعامل مدیران یهم برا بالا : شامل اختلاف نمره1 موقعیت
 باشد.یمآموزش ادارات تعاون 

 یبرا نیینمره پا اختلاف وعامل مدیران یبالا برا : شامل اختلاف نمره2 موقعیت
 باشد.یم های تعاونکارشناسان آموزش اداره

ی بالا برا نمره اختلاف وعامل مدیران یبرا نییپا : شامل اختلاف نمره3 موقعیت
 باشد. یم های تعاونکارشناسان آموزش اداره

 باشد.یم هر دو گروه یبرا نییف نمره پالا: شامل اخت4 موقعیت
 یآموزش یهاتیاولو رند،یگیقرار م کموقعیت یکه در  ییهاموضوع ب،یترت نیبد

 یآموزش یازهایجزو ن رند،یگیم قرار 3و  2 هایموقیعتکه در  ییهاموضوعو هستند 
که در  ییهاموضوع دارند. تیبه تقو ازین یولندارند  ییبالا یآموزش تیاما اولو ،هستند

 (.1334ندارند )ویتکین،  به آموزش یازین رند،یگیقرار م 4 موقعیت
 

 

 

 

 

 . مدل كوادرانت9نمودار 

افزار آوری شده با استفاده از نرمهای جمعیادآور می شود، در این پژوهش، داده
SPSS19  وExcel تجزیه و تحلیل شدند. 
 

 نتایج و بحث
 اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهویژگی

Y 

X 

 :1موقعیت 
 بالا، بالا

 :3موقعیت 
 پایین، بالا

 :2موقعیت 
 بالا، پایین

 :4موقعیت 
 پایین، پایین
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سال و  27/1سال با انحراف معیار  31/43عامل مدیران، میانگین سن 2برپایه جدول 
سال و حداقل و حداکثر سن هر  11/1سال با انحراف معیار  31/43میانگین سن کارشناسان 

های تعاون و کارشناسان اداره (٪31/71)عامل مدیرانسال بود. اغلب  11سال و  34دو گروه 
های تعاون تحصیلات و کارشناسان ادارهمل عامدیران( مرد بودند. بیش از نیمی از 11/71٪)

 معیار انحراف با سال 33/13عامل مدیران یشغل سابقه نیانگیمکارشناسی و بالاتر داشتند. 
 یشغل سابقه نیانگیم .بود سال 21 و 1 بیترت به آن نیکمتر و نیشتریب و سال 13/4

 به آن نیکمتر و نیشتریب و سال 14/1 انحراف با سال 13/11نیز  های تعاوناداره کارشناسان
 .بود سال 23 و 1 بیترت

 اي پاسخگویانهاي فردي و حرفه. ویژگی0جدول 

 هاطبقه متغیر
 های روستاییعامل تعاونیمدیران

  
 های تعاونکارشناسان اداره

 -میانگین )مد( درصد -فراوانی
-میانگین )میانه/مد( درصد -فراوانی انحراف معیار

 انحراف معیار

 سن
 71/23-43 سال و کمتر 41

31/43-27/1 
  11-71/32 

 21/13-23   11/12-33 11تا  41 31/43-11/1
 21/3-4   31/3-14 و بیشتر 11

 11/71-37   31/71-113 مرد مرد 11/24-12   مرد 71/24-37 زن جنسیت

 سطح تحصیلات

 71/14-22 دیپلم

 فوق دیپلم

  3-41/13 

 11/31-11   71/34-12 یپلمفوق د فوق دیپلم
 11/21-13   11/31-41 لیسانس

 11/24-12   11/21-31 فوق لیسانس و بالاتر

 سابقه شغلی
 71/23-43 سال و کمتر 11

33/13-13/4 
  11-41/22 

 31/11-32   71/71-111 21تا  11 13/11-14/1
 21/12-1   71/1-1 سال و بیشتر 21

 ی تحقیقهامأخذ: یافته 
 عامل در بعد مدیریت راهبردي نیازهاي آموزشی مدیران

 کیهر تیاولوتفاوت نمره و نمره  چ،یبور فرمول با استفاده ازکه ذکر شد، ابتدا چنان
مثلاً، برای گویه  ؛مشخص شدعامل و کارشناسان مدیران گاهدید از یآموزشی هااز موضوع

عامل، تفاوت بین میزان مهارت فرد نگاه مدیراناز  اتیعمل جینتا با شده صرف بودجه تناسب
دست آمد، سپس میزان تفاوت و میزان اهمیت گویه مورد نظر محاسبه شد و تفاوت نمره به
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دست آمد نمره در میزان اهمیت گویه مورد نظر ضرب شد که در نهایت، نمره اولویت به
با نمره  (اتیعمل جینتا با شده صرف بودجه تناسب(. از نگاه کارشناسان، این گویه )14/3)

ها نیز انجام شد. در گام دوم، با محاسبه گردید. این محاسبه برای سایر گویه 73/7اولویت 
ها در چهار موقعیت )چهار ربع( انجام شد. بندی گویهاستفاده از مدل کوادرانت، طبقه

و  Xتلاقی دو محور عامل و کارشناسان به عنوان نقطه میانگین کل تفاوت نمره از نظر مدیران
Y  ،مهارتو  تیتفاوت نمره اهمبه منظور ایجاد چهار موقعیت در نظر گرفته شد؛ برای مثال 

 بعدها و Xعامل، به عنوان محور مدیران نظراز  اتیعمل جینتا با شده صرف بودجه تناسب
از  اتیعمل جینتا با شده صرف بودجه تناسب مهارتو  تیتفاوت نمره اهم یعنی دوم آن

ها مطابق با اصول مدل Y محورهای تعاونی روستایی به عنوان نظر کارشناسان آموزش اداره
 Xبر این اساس، این گویه مبتنی بر میانگین کل دو محور  کوادرانت مورد توجه قرار گرفت.

 (. 2مربوط به عامل نیازهای آموزشی مدیریت راهبردی، در ربع اول قرار گرفت )نمودار  Yو 
تناسب بودجه صرف ، (33/2) هاY محور و( 42/2) هاX محورکل  نیانگیم مطابق با

دار یاتی به عنوان نیازهای آموزشی اولویتعمل هایبرنامه ینتدویات و عمل یجشده با نتا
های مربوط به ها درزمینة مدیریت راهبردی هستند. همچنین کلیه گویهعامل تعاونیمدیران

ی هستند که اولویت بالایی ندارند، ولی نیاز به تقویت اربع دوم و سوم نیازهای آموزشی
 (. 3ندارند )جدول  به آموزش یازین نیز 4 های ربعدارند. گویه

 
 عامل در چهار ربع مدل كوادرانتراهبردي مدیران . نیازهاي آموزشی مدیریت5جدول 

 کد موقعیت
موضوعات 

 آموزشی

 عاملنیاز آموزشی از نظر مدیران
  

 از نظر کارشناساننیاز آموزشی 
تفاوت  *میانگین

 نمره
نمره 
 اولویت

تفاوت  *میانگین
 نمره

نمره 
 مهارت اهمیت مهارت اهمیت اولویت

 ربع یک
1 

بودجه  تناسب
صرف شده با 

 یاتعمل یجنتا
3/35 0/48 2/87 9/64   3/18 0/76 2/43 7/73 

2 
 یهابرنامه ینتدو

 یاتیعمل
3/44 1/01 2/43 8/37   3/18 0/80 2/39 7/60 
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 ربع دوم

3 
 هایبرنامهین تدو

 ینهکنترل هز
3/39 0/94 2/45 8/32   3/12 0/78 2/35 7/33 

7 
اهداف  ینتدو
 یو جزئ یکل

 شرکت
3/43 0/97 2/47 8/47   3/02 0/73 2/29 6/90 

ربع 
 سوم

1 
و  یهانجام تجز

 یرقابت یلتحل
3/38 1/04 2/34 7/91   3/49 0/71 2/78 9/69 

3 
و  یهانجام تجز

 SWOT یلتحل
3/41 1/03 2/38 8/12   3/12 0/59 2/53 7/90 

4 
طرح  ینتدو

 کسب و کار
3/39 1/06 2/33 7/92   3/14 0/67 2/47 7/76 

1 
 یتمأمور ینتدو

کسب و کار 
 )تجارت(

3/31 1/13 2/17 7/19   3/20 0/76 2/45 7/85 

ربع 
 چهارم

3 
 بینی یشپ

فروش/درآمد 
 شرکت

3/35 0/99 2/36 7/90   3/22 1/43 1/80 5/79 

  33/2      42/2   کل نیانگیم  

 های تحقیقمأخذ: یافته 
 1تا بیشترین=  1* طیف لیکرت: کمترین= 
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 های تحقیق()مأخذ: یافتهراهبردي بر اساس مدل كوادرانت  . نیازهاي آموزشی مدیریت0نمودار 

 مدیریت منابع انسانی عامل در بعدنیازهاي آموزشی مدیران
( و محور 13/2ها )X، در این بعد بر اساس میانگین محور 3و نمودار  4برپایه جدول 

Y( نیازهای آموزشی اولویت23/2ها ،)اند از: های روستایی عبارتعامل تعاونیدار مدیران
، (یکلاس و برنامه آموزش ی)برگزار یبا تعاون یمشتاق به همکار ینحوه آموزش اعضا

محول کردن ی، با تعاون یمشتاق به همکار یاعضا یبرابر برا هایفرصت یجادا یگونگچ
ی. با تعاون یمشتاق به همکار یو کنترل کردن اعضا یتهدای و شغل یفوظا یبرا یتمسئول

 یکار/پروژه برا یسازماندهی، مشتاق به همکار یاعضا اییکار یابیارزهای همچنین گویه
 ینتدوو  مناسب هاییدهبا ا یتعاون یاعضا ی/نظام پاداش برایزشیبرنامه انگ ینتدویگران، د

 نیاز به تقویت دارند )ربع دوم و سوم(. ( مشاغلیفشرح )وظا
 

 عامل در چهار ربع مدل كوادرانت. نیازهاي آموزشی مدیریت منابع انسانی مدیران5جدول 
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 موضوعات آموزشی کد موقعیت
 عاملنیاز آموزشی از نظر مدیران

  
 از آموزشی از نظر کارشناساننی

تفاوت  *میانگین
 نمره

 نمره
 اولویت

تفاوت  *میانگین
 نمره

 نمره
 مهارت اهمیت مهارت اهمیت اولویت

 ربع یک

1 
 ینحوه آموزش اعضا

با  یمشتاق به همکار
کلاس و  ی)برگزار یتعاون

 (یبرنامه آموزش
2/98 0/61 2/37 7/07   3/61 0/63 2/98 10/76 

2 
 یجادا یچگونگ

 یبرابر برا  یهافرصت
مشتاق به  یاعضا

 یبا تعاون یهمکار
3/03 0/64 2/39 7/26   3/61 73/1 2/88 10/39 

 یتمحول کردن مسئول 3
 10/03 2/78 34/1 3/61   7/04 2/34 0/67 3/01 یشغل یفوظا یبرا

4 
و کنترل کردن  یتهدا

مشتاق به  یاعضا
 یبا تعاون یهمکار

3/06 0/55 2/51 7/69   3/18 13./ 2/59 8/25 

 یاعضا اییکار یابیارز 1 ربع دوم
 6/54 1/98 1/33 3/31   7/51 2/46 0/59 3/05 یمشتاق به همکار

 ربع سوم

کار/پروژه  یسازمانده 1
 9/58 2/65 31/1 3/61   5/50 2/05 0/63 2/68 یگراند یبرا

7 
برنامه  ینتدو

 ی/نظام پاداش برایزشیانگ
 یهایدهبا ا یتعاون یااعض

 مناسب
2/68 0/59 2/09 5/59   3/57 1/06 2/51 8/97 

( یفشرح )وظا ینتدو 3
 8/54 2/49 34/1 3/43   5/22 2/01 0/59 2/60 مشاغل

ربع 
 چهارم

 7/54 2/27 1/06 3/33   6/45 2/11 0/95 3/06 یرهبر یهامهارت 3

 یبرنامه سازمان ینتدو 11
 6/87 2/14 1/06 3/20   4/45 1/81 0/64 2/45 یپرسنل

 4/65 1/59 1/33 2/92   6/54 2/11 0/98 3/09 یفرهنگ سازمان یجادا 11

12 
  یانجام اقدامات اصلاح

 یبا همراه یازمورد ن
مشتاق به  یاعضا

 یهمکار
2/91 0/73 2/18 6/35   3/14 1/69 1/45 4/55 

13 
 یبرا یکار گروه یقتشو

مشتاق به  یاعضا
 یبا تعاون یهمکار

3/03 1/09 1/93 5/85   2/94 1/55 1/39 4/08 

  23/2      13/2   میانگین  

 های تحقیقمأخذ: یافته
 1تا بیشترین=  1* طیف لیکرت: کمترین= 
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 های تحقیق()مأخذ: یافته منابع انسانی بر اساس مدل كوادرانت . نیازهاي آموزشی مدیریت5نمودار 

  امل در بعد مدیریت اطلاعاتعنیازهاي آموزشی مدیران
ها و Xدر محور  37/2دهد براساس میانگین کل نشان می 4و نمودار  1 جدول
های آموزشی هیچ یک از گویهها،  در بعد مدیریت اطلاعات، Yدر محور  13/2میانگین کل 

اما  ندارند؛عامل قرار دار مدیرانمدیریت اطلاعات جزو نیازهای آموزشی اولویت درزمینة
نگهداری سوابق مشتریان، انجام  اند از:عبارت که نیاز به تقویت دارند اییازهای آموزشین

مورد نیاز  یدست آوردن اطلاعات بازاریابی و انتخاب منابع اطلاعاته بررسی محیطی برای ب
استفاده از فناوری بر کسب و کار، نگهداری سوابق  ثیرگذاریأهای تراه، برای کسب و کار

)ربع دوم و تدوین و توسعه سیستم نگهداری سوابق مانند حقوق و دستمزد  الی،معاملاتی م
 سوم(.

 
 

 



          17                                         .....                                     نیازسنجی آموزشی  

  

 عامل در چهار ربع مدل كوادرانت. نیازهاي آموزشی مدیریت اطلاعات مدیران3جدول 

 موضوعات آموزشی کد موقعیت
 عاملنیاز آموزشی از نظر مدیران

  
 نیاز آموزشی از نظر کارشناسان

 *میانگین
 اوت نمرهتف

 نمره
 اولویت

 *میانگین
 تفاوت نمره

 نمره
 مهارت اهمیت مهارت اهمیت اولویت

 ربع دوم

 6/15 1/84 1/51 3/35   9/04 2/61 0/86 3/47 یانسوابق مشتر ینگهدار 1

2 
ه ب یبرا یطیمح یانجام بررس

 یابیدست آوردن اطلاعات بازار
3/43 0/97 2/45 8/41   3/18 1/31 1/88 5/98 

3 
 یازمورد ن یانتخاب منابع اطلاعات

 کسب و کار یبرا
3/43 1/01 2/42 8/29   3/43 1/37 2/06 7/07 

 ربع سوم

4 
استفاده از   یرگذاریثأت یهاراه

 بر کسب و کار یفناور
3/43 1/11 2/32 7/97   3/43 0/94 2/49 8/54 

 8/67 2/47 1/04 3/51   7/78 2/27 1/17 3/43 یمال یسوابق معاملات ینگهدار 1

1 
 ینگهدار یستمو توسعه س ینتدو

 سوابق مانند حقوق و دستمزد
3/43 1/21 2/22 7/62   3/67 0/96 2/71 9/97 

 3/24 1/18 1/55 2/73   7/48 2/30 0/95 3/25 یمشتر یاصل یازهاین یینتع 7 ربع چهارم

  13/2      37/2   میانگین کل  
 قهای تحقیمأخذ: یافته

 1تا بیشترین=  1ت: کمترین= طیف لیکر* 
 

 

 
 
 
 
 
 

 های تحقیق()مأخذ: یافتهاطلاعات بر اساس مدل كوادرانت  . نیازهاي آموزشی مدیریت5نمودار 
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 عامل در بعد مدیریت بازاریابی نیازهاي آموزشی مدیران
(، 13/2ها )Y( و محور 13/2ها )Xدر این بعد، بر اساس میانگین کل محور 

مفهوم بازار و  یینتبی و ساخت برند تجار یچگونگ، هدف یانتخاب بازارهاهای گویه
های روستایی عامل تعاونیبه عنوان نیازهای آموزشی اولویت دار مدیران بازار ییشناسا

 یینتعهای زیر نیاز به تقویت دارند: درزمینة مدیریت بازاریابی شناسایی شدند. همچنین گویه
 یابیارزیابی، بازار یمفهوم راهبردها یینتبی، مشتر یازبرطرف کردن ن یل/خدمات برامحصو
 ریزیبرنامه اینددر فر یتوضع یلنقش تحل یینتب، واردات یگزینیجا یبرا هافرصت

و  بازار یلو تحل یهتجز، محصول/خدمات یک هاییدهخلق ا یبرا هاییروش یینتبیابی، بازار
انتخاب نام ، محصولات گذارییمتق یمثر بر تصمؤم یفاکتورها یینتب ،تدوین طرح بازاریابی

 هاییزهانگ یینتع، استفاده در فروش یدست آوردن اطلاعات محصول براه ب، محصول یبرا
و برآورد  یینتع، /ارباب رجوعیارتباط با مشتر یجادا، استفاده در فروش یبرا یانمشتر یدخر

و نمودار  1یابی )جدول برنامه بازار اییکار یابیرزنظارت و ا، /ارباب رجوعیمشتر یازهاین
1.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



          11                                         .....                                     نیازسنجی آموزشی  

  

 
 

 عامل در چهار ربع مدل كوادرانتمدیران بازاریابی . نیازهاي آموزشی مدیریت6جدول 

 موضوعات آموزشی کد موقعیت
 عاملنیاز آموزشی از نظر مدیران

  
 نیاز آموزشی از نظر کارشناسان

تفاوت  *میانگین
 نمره

 نمره
 اولویت

تفاوت  *میانگین
 نمره

 نمره
 مهارت اهمیت مهارت اهمیت اولویت

 ربع یک

 یانتخاب بازارها 1
 8/83 2/59 0/82 3/41   8/82 2/64 0/70 3/34 هدف

ساخت  یچگونگ 2
 8/14 2/27 1/33 3/59   9/18 2/71 0/69 3/39 یبرند تجار

مفهوم بازار و  یینتب 3
 7/55 2/10 1/49 3/59   9/14 2/69 0/70 3/39 بازار ییشناسا

 ربع دوم

4 
 یینتع

محصول/خدمات 
برطرف کردن  یبرا

 یمشتر یازن
3/45 0/69 2/76 9/53   2/88 0/82 2/06 5/93 

مفهوم  یینتب 1
 6/33 2/04 1/06 3/10   9/39 2/72 0/73 3/45 یابیبازار یراهبردها

1 
 هافرصت یابیارز
 یگزینیجا یبرا

 تواردا
3/43 0/68 2/75 9/45   2/90 1/00 1/90 5/50 

7 
 یلنقش تحل یینتب

 اینددر فر یتوضع
 ریزی برنامه
 یابیبازار

3/33 0/69 2/64 8/80   3/59 1/76 1/84 6/60 

3 
 ییهاروش یینتب
 یهایدهخلق ا یبرا

 یک
 محصول/خدمات

3/13 0/80 2/33 7/31   2/78 0/92 1/86 5/15 

 4/93 1/63 1/39 3/02   9/29 2/73 13/1 3/41 بازار یلو تحل یهتجز 3

طرح  ینتدو 11
 5/90 1/98 1/00 2/98   6/54 2/23 0/69 2/93 یابیبازار

 ربع سوم

11 
 یفاکتورها یینتب
 یمثر بر تصمؤم
 گذاری یمتق

 محصولات
2/66 0/61 2/05 5/46   3/20 0/94 2/27 7/26 

 یانتخاب نام برا 12
 10/26 2/86 0/73 3/59   6/36 1/87 1/52 3/39 محصول

13 
دست آوردن ه ب

اطلاعات محصول 
استفاده در  یبرا

 فروش
2/41 0/64 1/77 4/25   3/27 0/59 2/67 8/73 
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14 
 یهایزهانگ یینتع
 یبرا یانمشتر یدخر

 استفاده در فروش
2/41 0/65 1/75 4/22   3/12 0/55 2/57 8/03 

ارتباط با  یجادا 11
 8/52 2/53 0/84 3/37   4/29 1/77 0/65 2/42 ب رجوع/اربایمشتر

11 
و برآورد  یینتع

 یازهاین
 /ارباب رجوعیمشتر

2/43 0/65 1/77 4/30   3/43 1/00 2/43 8/33 

17 
 یابینظارت و ارز

برنامه  اییکار
 یابیبازار

2/42 0/69 1/73 4/18   3/08 0/90 2/18 6/73 

 ربع چهارم

13 

 یلو تحل یهتجز
ات محصول اطلاع

 یامزا ییشناسا یبرا
 هاییژگیو و

 محصول

1/00 0/66 0/34 0/34   3/06 1/00 2/06 6/31 

 یهاینهانتخاب گز 13
 6/50 2/04 1/14 3/18   4/32 1/77 0/66 2/43 فروش یغتبل

21 
انتخاب راهبرد 

 گذاری یمتق
 محصولات

2/47 0/65 1/81 4/47   2/86 0/94 1/92 5/48 

 یغاتیح تبلطر ینتدو 21 
 5/23 1/61 1/63 3/24   4/10 1/73 0/65 2/37 کسب و کار  یبرا

 22 
 یطرح راهبردها

استفاده  یبرا یگیریپ
 در فروش

2/39 0/61 1/79 4/28   2/65 1/18 1/47 3/90 

 یلو تحل یهتجز 23 
 2/70 1/10 1/35 2/45   3/92 1/69 0/64 2/33 فروش هایگزارش

  13/2      13/2   میانگین کل  

 1تا بیشترین=  1* طیف لیکرت: کمترین=     های تحقیقمأخذ: یافته
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 های تحقیق()مأخذ: یافتهبازاریابی بر اساس مدل كوادرانت  . نیازهاي آموزشی مدیریت3نمودار 

 عامل در بعد مدیریت عملیات نیازهاي آموزشی مدیران
انتخاب محل ، (31/1)  هاY محور و (31/1) هاX محور کل نیانگیم بر اساس

دار به عنوان نیازهای آموزشی اولویتفنون بهبود کیفیت اجرای و  )مکان( کسب و کار
های مربوط به ربع دوم و سوم به عنوان عامل شناسایی شدند. همچنین کلیه گویهمدیران

 و 7نیازهای آموزشی هستند که اولویت بالایی ندارند، ولی نیاز به تقویت دارند )جدول 
 (.1نمودار 

 عامل در چهار ربع مدل كوادرانتعملیات مدیران . نیازهاي آموزشی مدیریت7جدول 

 موضوعات آموزشی کد موقعیت
 عاملنیاز آموزشی از نظر مدیران

  
 نیاز آموزشی از نظر کارشناسان

تفاوت  *میانگین
 نمره

نمره 
 اولویت

تفاوت  *میانگین
 نمره

نمره 
 مهارت اهمیت رتمها اهمیت اولویت

 ربع یک
 5/65 2/02 0/78 2/80   7/64 2/26 1/12 3/38 انتخاب محل )مکان( کسب و کار 1

 5/86 1/94 1/08 3/02   6/50 2/04 1/15 3/19 یفیتفنون بهبود ک اجرای 2

 ربع دوم

 5/24 1/80 1/12 2/92   7/35 2/20 1/14 3/34 انتخاب فروشندگان 3

 3/23 1/27 1/29 2/55   6/74 2/06 1/21 3/27 اد با فروشندگانانعقاد قرارد 4

1 
مبادله کالا به کالا با  یابیو ارز یچگونگ

 فروشندگان
3/33 1/24 2/09 6/94   2/53 2/02 0/51 1/29 

 ربع سوم

 9/56 3/08 0/02 3/10   5/50 1/84 1/15 2/99 یازمورد ن یزاتیتجه یازهاین یینتع 1

7 
و  ایندهافر لیو تحل یهتجز

 کسب و کار یهادستورالعمل
3/00 1/16 1/84 5/52   3/12 0/71 2/41 7/52 

 5/43 2/00 0/71 2/71   5/14 1/77 1/14 2/91 منابع وری بهره یابیارز 3

3 
انجام کار(  یب)ترت بندی طرح یطراح

 کسب و کار
2/60 1/99 0/61 1/58   3/12 1/00 2/12 6/63 

  31/1      31/1   میانگین کل  

 های تحقیقمأخذ: یافته
 1تا بیشترین=  1* طیف لیکرت: کمترین= 
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 های تحقیق()مأخذ: یافته عملیات بر اساس مدل كوادرانت . نیازهاي آموزشی مدیریت6نمودار 

 عامل در  بعد  مدیریت ریسک نیازهاي آموزشی مدیران
ها درزمینة مدیریت ریسک با عامل تعاونیدار مدیراننیازهای آموزشی اولویت

کسب اند از: عبارت 32/1به مقدار  هاY محور و 13/2به مقدار  هاX محورمیانگین کل 
انواع  یحتشر، برنامه تداوم کسب و کار ینتدو، کسب و کار یاندازراه یبرا یمجوز قانون

 ییناآشیان، زضرر و  در برابرحفظ کسب و کار کوچک  هایراه یینتع، کسب و کار ریسک
های ربع دوم و سوم نیز . گویهبا مقررات محل کار ییآشناریسک و انتقال  هایراه یحو تشر

 (.7و نمودار  3نیاز به تقویت دارند )جدول 
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 عامل در چهار ربع مدل كوادرانتمدیران ریسک . نیازهاي آموزشی مدیریت3جدول 

 موقعیت
 

 موضوعات آموزشی
 لعامنیاز آموزشی از نظر مدیران

  
 نیاز آموزشی از نظر کارشناسان

 کد
تفاوت  *میانگین

 نمره
نمره 
 اولویت

تفاوت  *میانگین
 نمره

نمره 
 مهارت اهمیت مهارت اهمیت اولویت

 ربع یک

1 
 یبرا یکسب مجوز قانون

کسب و     یراه انداز
 کار

3/12 0/83 2/29 7/13   3/10 0/57 2/53 7/85 

وم برنامه تدا ینتدو 2
 6/03 2/08 0/82 2/90   7/36 2/30 0/90 3/20 کسب و کار

 ریسکانواع  یحتشر 3
 5/57 2/02 0/73 2/76   6/71 2/11 1/06 3/17 کسب و کار

4 
حفظ  یهاراه یینتع

در کسب و کار کوچک 
 یانز ضرر و برابر

3/17 1/04 2/13 6/73   2/65 0/71 1/94 5/14 

 یهاراه یحو تشر ییآشنا 1
 5/27 1/90 0/88 2/78   7/14 2/23 0/98 3/21 ریسکتقال ان

محل    با مقررات ییآشنا 1
 5/09 1/92 0/73 2/65   7/86 2/46 0/73 3/19 کار

 ربع دوم
 یهایتمسئول یینتع 7

 4/79 1/71 1/08 2/80   8/16 2/56 0/63 3/19 کارکنان در کسب و کار

 خط و  هایاستس ینتدو 3
 4/67 1/73 0/96 2/69   7/79 2/43 0/77 3/20 تییامن یهاو مشی

از  یریجلوگ 3 
 2/83 0/92 2/16 3/08   6/64 2/11 1/05 3/15 اختلاس/سرقت

 ربع سوم
ثر ؤم یموارد قانون ینتبب 11

 5/56 1/92 0/98 2/90   4/78 1/79 0/89 2/67 در کسب و کار

 دهیلزوم گزارش یحتشر 11
 6/31 2/22 0/61 2/84   2/99 1/21 1/25 2/47 کسب و کار

 ربع چهارم
12 

 یبرا ییپارامترها یمتنظ
 یتقدرت و مسئول

مشتاق به  یاعضا
 یبا تعاون یهمکار

3/19 1/40 1/79 5/69   2/59 1/02 1/57 4/07 

 یتحفظ حقوق مالک 13
 3/53 1/24 1/59 2/84   4/74 1/76 0/93 2/69 یمعنو

  32/1      13/2   میانگین کل  

 1تا بیشترین=  1* طیف لیکرت: کمترین=        های تحقیقأخذ: یافتهم
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 های تحقیق()مأخذ: یافتهعملیات بر اساس مدل كوادرانت  . نیازهاي آموزشی مدیریت7نمودار 

 عامل در  بعد  مدیریت مالی نیازهاي آموزشی مدیران
های عامل تعاونیندار مدیرانیازهای آموزشی اولویت ،3و نمودار  3 براساس جدول

در  37/2ها و میانگین کل Xدر محور  71/2روستایی درزمینة مدیریت مالی با میانگین کل 
پول  یانجر یریتمدی، بده یریتمد یبرا هاییو مشی خط یاجرااند از: ها عبارتYمحور 
وام از  یافتدر یچگونگ، ارزش کسب و کار یینتعگذاری، یهسرما یتماه یینتبینگی، و نقد

با  ییآشنای و سسات مالؤو استمرار ارتباط با م یجادا یچگونگی، اعتبار و یسسات مالؤم
 4 ربع هایهای ربع دوم و سوم نیاز به تقویت دارند. گویهی. همچنین گویهاصول حسابدار

 ندارند. به آموزش یازین نیز
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 درانتعامل در چهار ربع مدل كوا. نیازهاي آموزشی مدیریت مالی مدیران1جدول 

 موضوعات آموزشی کد موقعیت
 عاملنیاز آموزشی از نظر مدیران

  
 نیاز آموزشی از نظر کارشناسان

تفاوت  *میانگین
 نمره

 نمره
 اولویت

تفاوت  *میانگین
 نمره

نمره 
 مهارت اهمیت مهارت اهمیت اولویت

 ربع یک

1 
   یبرا ییهاو مشی خط یاجرا

 یبده یریتمد
3/41 0/65 2/75 9/38   2/29 0/53 3/51 4/01 

 8/50 43/3 1/12 3/53   9/69 2/83 0/60 3/43 ینگیپول و نقد یانجر یریتمد 2

 10/46 2/98 0/53 3/51   9/61 2/79 0/65 3/44 گذاری یهسرما یتماه یینتب 3

 9/94 2/90 13/1 3/43   9/53 2/78 0/65 3/43 ارزش کسب و کار یینتع 4

1 
سسات ؤوام از م یافترد یچگونگ

 یاعتبار و یمال
3/43 0/65 2/78 9/53   3/53 1/14 2/39 8/43 

1 
و استمرار ارتباط با  یجادا یچگونگ

 یسسات مالؤم
3/43 0/65 2/78 9/53   3/51 71/1 2/80 9/81 

 8/25 2/45 0/92 3/37   9/44 2/79 0/60 3/39 یبا اصول حسابدار ییآشنا 7

 ربع سوم

 8/02 2/29 1/22 3/51   13/3 31/2 11/1 41/3 نظارت بر بودجه و ینتدو 3

11 
شروع  یبرا یازمورد ن یمنابع مال یینتع

 کسب و کار یک
3/33 0/60 2/73 9/11   3/53 1/47 2/06 7/28 

 5/88 1/73 1/65 3/39   9/40 2/76 0/65 3/41 یترازنامه مال یهته 11

 2/86 1/29 0/94 2/22   9/17 2/71 0/67 3/38 کاهش آن یهاو روش ینههز یریتمد 12

 8/69 2/49 1/00 3/49   9/17 2/71 0/67 3/38 یاتیپرونده اظهارنامه مال یلتشک 3 ربع دوم

ربع 
 چهارم

 9/11 2/55 12/1 3/57   9/09 2/71 0/65 3/36 ینیصورت درآمد تخم یهته 13

 7/42 2/10 1/43 3/53   8/96 2/69 0/65 3/33 یاعتبار یهایاستس یجادا 14

11 
و  یمال یهاگزارش ینظارت/اجرا

 یمنظم حسابدار یهایهرو
3/22 1/13 2/09 6/72   2/06 1/14 0/92 1/89 

  37/2      71/2   میانگین کل  

 های تحقیقمأخذ: یافته
 .1تا بیشترین=  1* طیف لیکرت: کمترین= 
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 های تحقیق()مأخذ: یافته اساس مدل كوادرانتعملیات بر  . نیازهاي آموزشی مدیریت3نمودار 

  كارآفرینی تجمیعی نیازهاي آموزشی مدیران در حوزة مدیریت  ارزیابی
عامل با میانگین دار مدیرانبه طور کلی، نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی اولویت

(، شامل عوامل 3و نمودار  11)جدول  هاY محوردر  14/2 و هاX محوردر  21/2کل 
مدیریت مالی و مدیریت راهبردی هستند. همچنین عوامل مدیریت منابع انسانی و مدیریت 
اطلاعات به ترتیب در قالب ربع دوم و سوم، نیاز به تقویت دارند. ربع چهارم، که مدیریت 
ریسک،  مدیریت بازاریابی و مدیریت عملیات را در بر گرفته است، نشان دهنده عدم نیاز 

 عات می باشد.ضودر این موبه آموزش مدیران 
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 عامل در چهار ربع مدل كوادرانتكارآفرینی مدیران . نیازهاي آموزشی مدیریت92جدول 

موضوعات  موقعیت
 آموزشی

 نیاز آموزشی از نظر کارشناسان    عاملنیاز آموزشی از نظر مدیران
تفاوت  *میانگین

 نمره
نمره 
 اولویت

تفاوت  *میانگین 
 نمره

نمره 
 مهارت اهمیت  مهارت اهمیت لویتاو

 ربع یک
 37/7 21/2 12/1 23/3    21/3 71/2 17/1 33/3 مدیریت مالی

مدیریت 
 12/7 33/2 31/1 13/3    21/3 42/2 31/1 33/3 راهبردی

مدیریت  ربع دوم
 13/7 13/2 24/1 33/3    13/3 37/2 14/1 41/3 اطلاعات

مدیریت منابع  ربع سوم
 71/7 23/2 11/1 34/3    31/1 13/2 71/1 31/2 یانسان

 ربع چهارم

مدیریت 
 13/1 32/1 33/1 31/2    44/1 13/2 31/1 11/3 ریسک

مدیریت 
 11/1 13/2 11/1 11/3    17/1 13/2 71/1 31/2 بازاریابی
مدیریت 
 11/1 31/1 37/1 33/2    33/1 31/1 21/1 11/3 عملیات

  14/2       21/2   کل نیانگیم 

 1تا بیشترین=  1طیف لیکرت: کمترین=    های تحقیق* مأخذ: یافته

 
 های تحقیق()مأخذ: یافته هاي روستاییعامل تعاونیی مدیراننیكارآفر . نیازهاي آموزشی مدیریت1نمودار 
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 گیري و پیشنهادها نتیجه
وستایی مربوط به ر هایعامل تعاونیمدیران آموزشی ترین نیازهاینتایج نشان داد مهم

 دارو مدیریت راهبردی بودند که به عنوان نیازهای آموزشی اولویت مالی ابعاد مدیریت
ینگی، پول و نقد یانجر یریتمد شناسایی شدند. نیازهای مهم آموزشی مدیریت مالی شامل

با توجه به اینکه سه اولویت  .کار بودند و کسب ارزش و تعیین گذاری سرمایه ماهیت تبیین
عامل درزمینة مدیریت مالی از دیدگاه خودشان با استفاده از اول نیازهای آموزشی مدیران

مدل بوریچ، تقریباً منطبق بر نیازهای آموزشی آنها در ربع اول مدل کوادرانت است، 
عامل عامل دارای دید تقریباً یکسانی در مورد نیازهای آموزشی مدیرانکارشناسان و مدیران

 شامل حسابداری، مالی ت مالی بوده و با هم در توافق هستند. مدیریتدرزمینة مدیری

 آن شخص کارآفرین با هر که است ایجزو مسائل روزمره باشد که می ... و بودجه مدیریت

های برنامه در لحاظ کردن آن و مالی های مدیریتآموزش توجه به لذا سرو کار دارد؛ 
(، 2111(، جوسو و همکاران )1333و همکاران )آموزشی حائز اهمیت است. مطالعه خالدی 

 ( آشنایی با مسائل مالی و معاملاتی را مورد تأکید قرار دادند. 1331ظریفیان و سلمان )
 صرف بودجه تناسب یآموزش موضوعاتدر بعد نیازهای آموزشی مدیریت راهبردی، 

رفتند. با توجه به اینکه در ربع اول قرار گ یاتیعمل یهابرنامه نیتدو و اتیعمل جینتا با شده
عامل درزمینة مدیریت راهبردی از دیدگاه خودشان سه اولویت اول نیازهای آموزشی مدیران

با استفاده از مدل بوریچ، منطبق بر نیازهای آموزشی آنها در ربع اول مدل کوادرانت است، 
آموزشی عامل تقریباً دارای دیدگاه یکسانی در مورد نیازهای کارشناسان و مدیران

 عامل درزمینة مدیریت راهبردی بوده و با هم در توافق هستند. مدیران
عوامل مدیریت منابع انسانی و مدیریت اطلاعات به عنوان نیازهای آموزشی که باید 
تقویت شوند مورد توجه قرار گرفتند. در بعد نیاز آموزشی مدیریت منابع انسانی، موضوعات 

 و تعاونی و هدایت با همکاری به مشتاق اعضای برای برابر هایفرصت ایجاد چگونگی
های اول و دوم نیازهای آموزشی تعاونی اولویت با همکاری به مشتاق اعضای کردن کنترل
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عامل درزمینة مدیریت منابع انسانی از دیدگاه خودشان با استفاده از مدل بوریچ بوده مدیران
 مدل کوادرانت است. بر این اساس،که منطبق بر نیازهای آموزشی آنها در ربع اول 

های روستایی عامل تعاونیعامل در خصوص نیازهای آموزشی مدیرانکارشناسان و مدیران
( 1333درزمینةمدیریت مالی تا حدودی زیادی دیدگاه مشابهی دارند. خالدی و همکاران )

 هایر فعالیتبیشت پذیرد، اما تحقق نیز فردی صورت به تواندتأکید کردند کارآفرینی می

 نوع مدیریت به مدیریت قوی منابع انسانی دارد. این نیاز و جمعی است صورت به کارآفرینی

 تعهد و تعلق، مسئولیت احساس یک سازمان کارآفرین، در شاغل افراد شود کهمی باعث

( و 2111خود کنند. جوسو و همکاران ) هایبهینة فعالیت انجام مجموعه و به به بیشتری
تأکید  مدیریت منابع انسانی، بر شروع کسب و کار جدید درزمینة( 1331احمدی ) شرفی و
 داشتند.

 ولی نبودند بالایی دارای اولویت که ایآموزشی نیازهایدر بعد مدیریت اطلاعات،  
 کار، و کسب بر فناوری از استفاده تأثیرگذاری هایداشتند عبارت بودند از: راه تقویت به نیاز

 و حقوق مانند سوابق نگهداری سیستم توسعه و تدوین  مالی، معاملاتی بقسوا نگهداری
 اطلاعات آوردن به دست برای محیطی بررسی انجام مشتریان، سوابق نگهداری دستمزد،
( 2111جوسو و همکاران ) .کار و کسب برای نیاز مورد اطلاعات منابع انتخاب و بازاریابی

ها را به عنوان نیازهای آموزشی در کارآفرینی، مورد نهتحلیل بازار و مدیریت کارکنان و هزی
 تأکید قرار دادند.

 مدل اول ربع عامل درمدیران یآموزش یازهاینبر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، 
های عامل تعاونیمدیران نامحسوس و محسوس یازهاین یتلاق حاصل که - کوادرانت
لذا  ؛ردیگ قرار توجه موردهای آموزشی آنان امهبایست به طور جدی در برنمی -بود روستایی

شود مراکز و نهادهای مسئول، با تمرکز و توجه لازم و تحت پوشش قرار دادن پیشنهاد می
های نظری )مانند ها و برنامههای آموزشی لازم را به صورت دورههمه مدیران عامل، برنامه

های خصوص چگونگی فعالیت اصول و مبانی حسابداری و مدیریت بودجه( و عملی در
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حسابرسی و چگونگی تأمین و مصارف بودجه به طرق مختلف مجازی و حضوری برگزار و 
موجب افزایش  های نظری و عملی مورد نیاز به صورت توأماناجرا نمایند. اجرای آموزش

 یهایعامل تعاونمدیرانهای مالی شود که در نهایت بر ارتقای توانمندیکیفیت آموزش می
مؤثر  ی،رقابت بازار در هایتعاونو توسعه فعالیت  رشد زمینه به منظور فراهم شدن روستایی،

 خواهد بود.
 

 منابع
 .44-41(،131)13، تدبیردلفای.  الگوی با کارکنان آموزش (. نیازسنجی1331اسمعیلی، ب. )

ارآفرینی در (. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ک1331تقدیسی، ا.، جمشیدی، ع.ر. و نجفی، م. )
های ترویج و آموزش فصلنامه پژوهشهای تولید روستایی شهرستان اصفهان. تعاونی

 .72-11(،2)3، کشاورزی
 کارآفرینی مدیریت آموزشی (. نیازهای1333خالدی، خ.، آگهی، ح. و اسکندری، ف. )

، کشاورزی آموزش مدیریت پژوهشایران.  کشاورزی غرب هایدانشکده دانشجویان
31 ،3-11. 

 انیدانشجو یموزشآ یهاازین نییتع(. 1334. )ط، نورایی. و ا، شریفیان .،ح ،خسروانی فرد
. یورزش نانیفرآکار و انیدانشجو د،یاسات دگاهیاز د ینیفرآکار درزمینة یبدن تیترب

المللی دانشگاه بینورزش،  و بدنی تربیت نوین دستاوردهای ملی همایش اولین
 .هارچابشهریور،  1و  1، چابهار

 (. نیازسنجی آموزشی زنان روستایی درزمینة1331ریاحی، م.، عباسی، ع. و چیذری، م. )
فصلنامه تعاون کاربردی کشاورزی استان تهران. -های تک پودمانی مهارتی علمیدوره

 .27-21(،21)1، و کشاورزی
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 بر ؤثرم عوامل (.1332لنگرودی، م. ) چرمچیان احمدپور، ا. و کلائی، س.ح.،پهنه زارعی
فصلنامه مازندران.  استان زنان روستایی تعاونی هایشرکت در کارآفرینی توسعة

 .111-73(، 7)2، تعاون و کشاورزی

 . ترجمهکشاورزی ترویج بهبود(. 1331) .سوفرانکو، ا.ج و. نبتز، ر.پ سوانسون، ب.ی.،
 ندهکردی. تهران: ناشر سازما کرمی اسماعیل موحدی، رضا نسب، صالح غلامحسین
 کشاورزی. ترویج و آموزش تحقیقات،

 کارشناسی دوره دانشجویان آموزشی نیازهای بررسی(. 1331شرفی، م. و احمدی، س.م. )
 کنفرانس . اولیندرزمینة کارآفرینی تهران دانشگاه فنی دانشکده برق مهندسی رشته
آینده. قابل دسترس در:  هایسازمان و خلاقیت کارآفرینی، ملی

http://www.ensani.ir/fa/content/69240/default.aspx. 

 یهاعامل تعاونیمدیران آموزشی نیازهای (. شناسایی1331ظریفیان، ش. و سلمان، م. )
و  فصلنامه تعاونآن.  بر مؤثر عوامل و غرب ایران شمال منطقه کشاورزی و روستایی

 .13-37(، 11)3، روستا

های آموزشی مورد نیاز و پیشنهادی (. نیازسنجی دوره1331کواری، س.ح. و حسینی، م.ع. )
های آموختگان دانشگاهبه منظور ایجاد کارآفرینی و کاریابی در دانشجویان و دانش

 .11-14، 3، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرمعلوم پزشکی جنوب کشور. 

 نیازپیش کشاورزی کارآفرینی (. آموزش1333حیدری ترازک، خ. و سامیان، م. )موحدی، ر.، 
 .43-33(، 4)1، کشاورزی در کارآفرینیکشاورزی.  توسعه

های (. عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی1334نظریان، م. و حسینی، م. )
 .134-113(، 11)4، فصلنامه تعاون و کشاورزیکشاورزی استان تهران. 
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Abstract 

The aim of this study was to identify the educational needs of managing 
directors of rural cooperatives in the field of entrepreneurship management by 
survey method. The statistical population of the study consisted of the 
managing directors of rural cooperatives and training experts of cooperative 
offices in Mazandaran province. A total of 183 managing directors of 
cooperatives and 54 experts of cooperative offices in Mazandaran province 
were surveyed by census method. The face and content validity of the research 
tool was confirmed by experts and professors in the field of entrepreneurship. 
The reliability of the research instrument was confirmed using Cronbach's alpha 
in the range (0.77 to 0.98). This research was conducted in two stages: first, the 
educational needs of managing directors were determined from their own point 
of view and then from the point of view of experts using a questionnaire based 
on the Burich model. In the second stage, in order to determine the level of 
agreement between the managing directors of cooperatives and experts 
regarding their educational needs, the quadrant model was used. The results 
showed that the dimensions of financial management and strategic management 
were identified as priority training needs of managing directors of rural 
cooperatives in the field of entrepreneurial management and were prioritized in 
training programs. It is necessary to provide theoretical and practical training in 
accordance with the priorities in accordance with each need in order to 
ultimately promote the entrepreneurial management characteristics of the 
managing directors and provide the ground for the growth and development of 
cooperatives in the market. 
Keywords: Educational Needs Assessment, Entrepreneurship Management, 
Borich Model, Quadrant Model, Rural Cooperatives 
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