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   چكيده
كاربردي  -پودماني مهارتي علميهاي تكنيازسنجي آموزشي دورهپژوهش حاضر با هدف  

تحقيق از نوع  ت.گرفهاي روستايي زنان استان تهران به روش پيمايشي انجام كشاورزي در تعاوني
هاي روستايي زنان استان تهران و كارشناسان مربوطه ن را اعضاي تعاونيآآماري  ةجامعبود و توصيفي 

اي گيري تصادفي طبقه) و روش نمونه1970( رجسي و مورگانكگيري از جدول تشكيل دادند. با بهره
انتخاب شدند. با  عضو تعاونينفر از زنان داراي حداقل مدرك ديپلم  150با انتساب متناسب تعداد 

ند. اين پژوهش در شد هدداكارشناس در مطالعه شركت  30همه  ،توجه به محدوديت تعداد كارشناسان
نامه نخست نيازهاي آموزشي زنان از ديدگاه خودشان با استفاده از پرسش فت:دو مرحله انجام گر

سه و ند تشدا ارنياز آموزشي باالترين اولويت  17نتايج نشان داد  كه دشمبتني بر مدل بوريچ مشخص 
. ندبودبندي و كارآفريني و خوداشتغالي هاي نوين بستهرايانه و اينترنت، شيوهاولويت اول به ترتيب، 

هاي دوم به منظور تعيين سطح توافق زنان عضو تعاوني و كارشناسان در خصوص نياز ةدر مرحل
نتايج نشان داد اكثر نيازهاي آموزشي از ديدگاه زنان  كه آموزشي زنان، از مدل كوادرانت استفاده شد

هاي آموزشي، توجه به ديدگاه زنان و كارشناسان با يكديگر تطابق دارد. به منظور اثربخشي برنامه
روستايي و كارشناسان ترويج امري ضروري و اين مسئله با استفاده از مدل نيازسنجي بوريچ و 

  پذير است. كوادرانت امكان

هاي روستايي زنان، استان نيازسنجي آموزشي، مدل بوريچ، مدل كوادرانت، تعاوني كليدي:هاي هواژ
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  مقدمه

جانبه، نيروي انساني ترين ثروت هر جامعه براي توسعه پايدار و همهترين و اساسيمهم

بر بايد  باشد. هر تالشي كه در راستاي توسعه انجام شود،آمد آن جامعه ميمتخصص و كار

تعيين نقش سرمايه انساني در اقتصاد به  .)1389هاي نيروي انساني تمركز يابد (گودرزي، فعاليت

 هاي اقتصادي كشورهاي جهانترين نيازطور اعم و در بخش كشاورزي به طور اخص، از ضروري

توسعه ، باشدهاي مهم اقتصاد كشورها ميسوم است. از آنجا كه بخش كشاورزي يكي از بخش

برداران، و... از طريق آموزش بع انساني و افزايش سطح آگاهي و مهارت كشاورزان، بهرهمنا

موفقيت بخش  هايشان الزمهها و تواناييهاي نوين كشاورزي براي به حداكثر رساندن مهارتشيوه

  ).1392آبادي، و علي (رستمي كشاورزي است

پذير ون كسب دانش امكانبدرسيدن به توسعه كشاورزي در كشورهاي رو به توسعه، 

شود، اما هرچند آموزش به تنهايي سبب پديد آمدن توسعه در بخش كشاورزي نمي .نيست

همان شود (هاي اصلي و عنصر كليدي در توسعه كشاورزي شمرده ميبرندهگمان يكي از پيشبي

ثرترين توان به عنوان يكي از مؤدر بخش كشاورزي رويكرد آموزش پودماني را مي ).منبع

برداران اصلي اين بخش هاي كاركنان، شاغالن و بهرهريزي و تدوين آموزشسازوكارهاي برنامه

هاي مورد نياز آنها سعي در هاي اساسي شغل و مهارتاين رويكرد با تمركز بر نياز معرفي نمود.

هاي مالي ينههاي آموزشي كاركنان، صرف هزكردن نيازهايي دارد كه عالوه بر برطرفارائه آموزش

 ).1393علمي كاربردي وزارت جهاد كشاورزي،  مؤسسهدهد (و زماني را تا حدامكان كاهش مي

را در  آموختهتواند دانشهاي فني مربوط به كار است و ميها تزريق مهارتمزيت مهم اين آموزش

توان به ها ميآموزشهاي اين گونه دهد. از ديگر ويژگي شغل خود شايسته و پربارتر از قبل نشان

هاي تخصصي بودن، در اولويت قرار داشتن براي شاغالن و توليدكنندگان، ارتباط پيوسته با بخش

پذيري از نظر تنوع آموزش اشاره نمود هاي مرتبط و باالخره انعطافاجرايي، تعاوني

ورزي، كاربردي وزارت جهادكشا-مؤسسه آموزش عالي علمي). 1388 ،ميررحيمي و مخبر(حاجي

ن برداران و شاغالكاربردي، با هدف ارتقاي سطح مهارت بهره-تحت نظارت دانشگاه جامع علمي
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 اي آنان اقدام به برگزاري اولين دورههاي حرفههاي مختلف كشاورزي و افزايش مهارتبخش

هاي مهارتي يكي پودمانتك پودماني عالي تخصصي و مهارتي نموده است. پذيرش سراسري تك

، دار، توانمنديهاي رسمي و مقطعمدت است كه در كنار آموزشهاي كوتاهانواع آموزشاز 

برداران هاي مورد نياز يك حرفه يا يك شغل خاص را در سطح عالي به بهرهتخصص و يا مهارت

علمي كاربردي  مؤسسهدهد (و شاغالن بخش كشاورزي و منابع طبيعي آموزش و انتقال مي

  ).1393زي، وزارت جهاد كشاور

از جمله شاغالن و  پودماني اقشار مختلفي از مردم جامعههاي تكمخاطبان دوره

درصد نيروي  50شود. طبق گزارش بانك جهاني، زنان برداران بخش كشاورزي را شامل ميبهره

درصد  70ند. كه در برخي از كشورها اين ميزان حتي به دهرا تشكيل ميكار كشاورزي در جهان 

  ).FAO, 2012(رسد مي

اما با وجود سهم عظيم زنان روستايي در توليد غذا و رفاه خانواده،آنها دست كم گرفته  

  .)Parvin, 2008( مانندشوند و در راهبردهاي توسعه مغفول ميمي

زنان همواره دسترسي كمتري به منابع داشته و كمترين بهره را از  ،به داليل فرهنگي

 ).Mudukuty and Miller, 2002و  1389مهر، (اميراعظمي و سروشاند خدمات ارائه شده برده

توان آنان را به عنوان ثر زنان روستايي در امور مختلف كشاورزي ميؤبنابراين، با توجه به نقش م

هاي آموزشي معرفي نمود. اگر به زنان فرصتي داده شود آنها ترين مخاطبان اين دورهيكي از مهم

باشند و حتي تجارب نشان داده است كه زنان نسبت رشد فردي و اجتماعي مينيز قادر به افزايش 

سازي زنان تري دارند. لذا براي توسعه انساني توانمندبه مردان از نظر خوداشتغالي رشد سريع

 ؛ عطائي و زماني1384كند (زراء نژاد و منتظر حجت، روستايي توجه ويژه اي را طلب مي

  ).1390مياندشتي، 

دهند ميتر افزايش ها زنان را جهت انتخاب آگاهانهها، توانمنديهايي مانند تعاونيسازمان

  .)Fayrban, 2003 و 1389مهر، د (اميراعظمي و سروشنكاها ميپذيري آنهو از ميزان آسيب



  21 ة شمار - و كشاورزي تعاون                                                                      4

 هاي روستايي رويكرد مهمي در كاهش فقرسازي زنان، از طريق تعاونيدر واقع، توانمند

 هايتعاوني .)Sangyong and Hanang, 2008پايدار روستايي است (وسعه زنان و افزايش ت

هاي جمعي، هاي مردمي هستند كه با افزايش مشاركت در فعاليتروستايي از جمله تشكل زنان

هاي اقتصادي د تا در زمينهنسازد و آنان را قادر مينكميزنان را تبديل به افرادي فعال و اجتماعي 

فرجام و هاي مناسب را جهت اشتغال فراهم كنند (نيكشكوفايي برسند و زمينهو اجتماعي به 

ها ها توجه به اصول جهاني تعاوني). براي موفقيت تعاوني1388؛ آجيلي و همكاران، 1391جليلي، 

 Oczkowski etباشد (ضروري است. يكي از اين اصول، اصل آموزش و پرورش و اطالعات مي

al., 2013 هاي اجتماعي و آموزش زيرساختي بنيادي و پايه اصلي توسعه ،تعاون). در مكتب

تري را براي تر و متنوعهاي آموزشي بيشتر، مناسباقتصادي است، لذا هر تعاوني كه فرصت

تري خواهد داشت. با توجه به مديران، كاركنان و اعضاي خود فراهم نمايد، توسعه چشمگير

ها را ها از مسائلي است كه تعاونيوزش اعضاي تعاونيسفانه ضعف آمأاهميت نقش آموزش، مت

هاي ). دوره1389؛ نكويي نائيني،  1386؛ سعدي و همكاران، 1386كند (سعدي، تهديد مي

توانند در جهت افزايش مهارت و پودماني مهارتي با توجه به اهدافي كه دارند ميآموزشي تك

ثر واقع ؤهاي روستايي زنان مني از جمله تعاونيسازي اعضاي تعاوها و در كل، توانمندتوانايي

  شوند.

نيازسنجي دقيق آموزشي است. از  ياست كه موفقيت هر برنامه آموزشي در گرو گفتني

هاي آموزشي را عدم دقت در نيازسنجي و يا ثرترين عوامل شكست برنامهؤتوان مطرف ديگر، مي

). حلقه مفقوده 1389(خراساني و عيدي،  يند آموزشي به حساب آورداسنجي در فرنبود خودنياز

تري نتايج به طور جدي كشورهاريزي آموزشي ايران، نسبت به ساير نيازسنجي در نظام برنامه

). در تمامي سطوح از ابتدايي تا 1384واجارگاه، كند (فتحيهاي آموزشي را تهديد ميبرنامه

هاي آموزشي، ر تدوين و طراحي دورهترين عامل دكنندهآموزش عالي، نيازهاي آموزشي تعيين

  باشد.يند آموزشي مياموضوعات درسي و به طور كلي فر
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هاي مختلف اقتصادي و ريزي نيروي انساني، نيازهاي بخشدر نظام برنامه ،با اين حال

يند اتوجهي به فر). بيMudukuti & Miller, 2002گيرند (اجتماعي كمتر مورد بررسي قرار مي

هاي هاي مخاطبان در اكثر برنامههاي آموزشي با نيازوزشي و منطبق نبودن برنامهسنجي آمنياز

  يند آموزش شده است.اآموزشي باعث ناكارآمد شدن فر

ريزي و اجراي يك برنامه تواند بنيان اصلي براي طرحانجام نيازسنجي دقيق آموزشي مي

  اعده مستثني نيستند.پودماني نيز از اين قهاي آموزشي تكآموزشي باشد كه دوره

مطالعات زيادي در خصوص اهميت و نحوه انجام نيازسنجي آموزشي در مقاطع زماني 

  شود.مختلف انجام شده است كه در ادامه  به تعدادي از آنها اشاره مي

آموزشي زنان روستاي سنقر را  اولويت نيازمدل بوريچ با ) 1390زرافشاني و همكاران (

 ظريفيان و سلمانهاي پخت غذا بيان كردند. آموزش تغذيه كودكان و مهارتداري، اقتصاد خانه

 منطقه كشاورزي و روستايي هايتعاوني عامل مديران آموزشي نيازهاي به شناسايي) 1391(

 در بنديدوره آموزشي به عنوان نياز مديران نام بردند. بودجه 18پرداخته و از  ايران غربشمال

 تا اول اولويت در ترتيب به معامالتي هاينامهآيين با آشنايي و مالياتي قوانين با آشنايي ها،تعاوني

  گرفتند. قرار سوم اين نيازها

آباد را با ) نيازهاي آموزشي زنان روستايي شهرستان نجف1392شريفي و همكاران (

نشان داد  هاي حاصل از مدل بوريچاستفاده از مدل بوريچ و تحليل كودرانت بررسي كردند. يافته

پزي، آرايشگري و ، پرورش قارچ، شيرينيايانهنيازهاي آموزشي ر ،كه از ديدگاه زنان روستايي

هاي آموزشي باالتري برخوردارند. نتايج تحليل كوادرانت نشان داد عسل از رتبهپرورش زنبور

  داشتند. هاي آموزشي از ديدگاه زنان روستايي و كارشناسان با يكديگر تطابقتعدادي از نياز

ها و راهكارهاي توانمندسازي بررسي شاخص«) در پژوهشي با عنوان 1388مهر (سروش

وري محصوالت لبني و باغي همراه با انشان داد كه فر »اقتصادي زنان روستايي شهرستان همدان

كه بيشتر زنان جامعه آماري توانايي انجام آن را دارند و  ندستهسبزيكاري به ترتيب سه مهارتي 
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 شانكه زنان براي انجام باشندمياز اموري  ايانهرورش زنبورعسل، پرورش قارچ و كار با رپ

  كمترين مهارت را دارند.

) با بررسي نيازهاي آموزشي ترويجي زنان Ndifon et al., 2012( نيفون و همكاران 

شش  مهارت مورد بررسي، در 17كشاورز در جنوب نيجريه دريافتند كه كشاورزان زن از بين 

ريزي براي همكاري با دولت محلي، مديريت نيروي كار، نگهداري تجهيزات، برنامه مهارت

برداري از تجهيزات داراي كمترين مهارت بودند و بنابراين ها و بهرهبازنشستگي، ايجاد زير ساخت

  نياز به آموزش دارند.

هاي آموزشي دوره طراحيد كه تدوين و نسارتوجه به مطالب فوق ما را به اين نتيجه مي

. انجام ستجانبه و بهنگام در ارتباط با نيازهاثر نيازمند اطالعاتي وسيع، همهؤكارساز، اثربخش و م

ريزي و اجراي يك برنامه آموزشي باشد تواند بنيان اصلي براي طرحنيازسنجي دقيق آموزشي مي

نيازهاي واقعي زنان تركيبي از نيستند. پودماني نيز از اين قاعده مستتثني هاي آموزشي تككه دوره

نيازهاي محسوس و غيرمحسوس آنان است. در اين تحقيق نيازهاي محسوس نيازهايي هستند كه 

 و نيازهاي غيرمحسوس نيازهايي هستند اندهها ضرورت آنها را تشخيص دادخود اعضاي تعاوني

است  يند نيازسنجي بهتراموفقيت فراند. بنابراين، براي ن را تشخيص دادهشاكه كارشناسان ضرورت

). تحقيق 1384واجارگاه، كه نيازهاي محسوس و غيرمحسوس با يكديگر همسو باشند (فتحي

هاي زنان عضو تعاوني و كارشناسان مربوطه چه حاضر با پاسخ به اين سؤال كه مقايسه ديدگاه

بين اين دو نياز ايجاد كند و  تواند اين همسويي و تطابق رادهد؟ مينيازهاي مشتركي را نشان مي

  يند نيازسنجي كمك كند. ابه موفقيت فر

 هايتعاوني آموزشي اعضاي نيازسنجيهش وبا توجه به مطالب باال، هدف كلي اين پژ

 كشاورزي كاربردي ـ علمي مهارتي پودمانيتك هايدوره تهران در زمينه استان زنان روستايي

  باشند:اهداف اختصاصي زير مطرح ميدر راستاي اين هدف كلي، باشد. مي

پودمان تبيين نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني روستايي زنان در زمينه آموزش تك -

  ها؛مهارتي كشاورزي با استفاده از مدل بوريچ از ديدگاه اعضاي تعاوني
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پودمان تبيين نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني روستايي زنان در زمينه آموزش تك -

   ؛كشاورزي با استفاده از مدل بوريچ از ديدگاه كارشناسانمهارتي 

  تحليل نتايج حاصل از مقايسه مدل بوريچ و مدل كوادرانت.  -

  

  شناسيروش
به جهت  ؛كاربردي ،از نظر هدف ؛هاي كمياين تحقيق از نظر ماهيت از نوع پژوهش

انجام  1394- 1393كه در سال  بودميداني از نوع  ،توصيفي و از لحاظ گردآوري اطالعات ،روش

تن از زنان عضو سه  435. جامعه آماري پژوهش حاضر دو گروه بودند. گروه اول شامل گرفت

پودماني هاي آموزشي تكتعاوني روستايي در استان تهران بود.  با توجه به شرايط برگزاري دوره

نفر عضو داراي حداقل  250 ،تن از اعضا 435از بين  ،(مخاطب داراي حداقل مدرك ديپلم باشد)

) و Krejcic & Morgan, 1970مدرك ديپلم بودند كه با استفاده از جدول كرجسي و مورگان (

  نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. 150اي، تعداد گيري تصادفي طبقهروش نمونه

  استان تهران جامعه آماري و حجم نمونه آماري تعاوني روستايي زنان .1جدول

  تعداد اعضا  روستا  م تعاونينا

 (N)در جامعه

  تعداد اعضا

 (n)در نمونه

  36  60  ارسبويه  آفرين ارممهر

  30  50  بومهن  سياهرود

  84  140  پرندك  كريمرباط

  150  250  -  جمع

  هايمأخذ: يافته              

تعاون نفر از كارشناسان مرتبط در مؤسسه علمي ـ كاربردي و سازمان  30گروه دوم شامل 

از آنجا كه جامعه آماري كارشناسان مربوطه كوچك و . ندروستايي وزرات جهاد كشاورزي بود

  محدود بوده لذا همه آنان مورد مطالعه قرار گرفتند. 
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  استان تهران جامعه آماري كارشناسان .2جدول 

 تعداد كارشناس  نام مؤسسه

  12  كاربردي كشاورزي -علمي

  13  روستاييسازمان مركزي تعاون 

  5  ره تعاون روستايي شهرستان تهران ااد

  30  جمع

  تحقيق هايمأخذ: يافته                      

روايي ظاهري سؤال در هفت بخش بود.  57 اي مشتمل برنامهها پرسشابزار گردآوري داده

و كارشناسان استادان دانشگاه گيري از نظرات تعدادي از اعضاي نامه با بهرهو محتوايي پرسش

كاربردي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان تعاون روستايي تأييد شد. روشي كه  - مؤسسه علمي

آلفاي كرونباخ  بود. براي ضريب براي سنجش ميزان پايايي ابزار تحقيق به كار گرفته شد محاسبه 

 قرار آزمون يشپ مورد آماري، جامعه افراد همسان از نفر 30 بين شده تدوين نامهپرسش اين منظور،

شد  محاسبه 81/0تا  73/0بين  نامهپرسش مختلف هاي بخش كرونباخ آلفاي ضريب .گرفت

  . )3(جدول 

  نامههاي مختلف پرسشميزان پايايي بخش .3جدول 

  آلفاي كرونباخضريب   تعداد گويه  نامههاي پرسشبخش

  82/0  11  نيازهاي آموزشي در زمينه دامداري

  76/0  6  نيازهاي آموزشي در زمينه صنايع تبديلي 

  79/0  10  نيازهاي آموزشي در زمينه صنايع دستي

  81/0  10  نيازهاي آموزشي در زمينه باغباني

  73/0  5  شناسينيازهاي آموزشي در زمينه روان

  75/0  6  نيازهاي آموزشي در زمينه تعاون 

  78/0  9  هانيازهاي آموزشي در ساير زمينه

  -  57  جمع

  تحقيق هايمأخذ: يافته        
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هاي آموزشي اعضا اين تحقيق در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول به منظور تعيين نياز

سنجي بوريچ استفاده شد. زنان در مورد سؤاالت هر يك از از ديدگاه خودشان از مدل نياز

نامه با استفاده از طيف ليكرت مشخص كردند كه هر يك موضوعات آموزشي مورد سنجش پرسش

نشانه اهميت بسيار  " 4"نشانه عدم اهميت و عدد  "صفر"تا چه حد براي آنان اهميت دارد. عدد 

د. سپس ميزان مهارت خود را نيز با استفاده از طيف ليكرت مشخص وبزياد موضوع آموزشي 

د. همچنين اين وبزياد  نشانه مهارت بسيار " 4"نشانه عدم مهارت و عدد  "صفر"عدد  كردند كه

نامه در اختيار كارشناسان قرار گرفت و آنان نيز ميزان اهميت موضوعات آموزشي را براي پرسش

موضوع آموزشي  زنان و همچنين ميزان صالحيت آنان را مشخص نمودند. بدين ترتيب براي هر

د كه يكي گوياي اهميت موضوع آموزشي و ديگري گوياي ميزان مهارت زنان اسبه شدو امتياز مح

ديد زنان روستايي مشخص و مرتب  اولويت هر موضوع آموزشي از ،د. با استفاده از مدل بوريچوب

  مدل بوريچ به صورت زير مي باشد:شد. 

IgKnENCAL )(Im−=  كه در آن:                                                                   

CAL EN= نياز آموزشي محاسبه شده براي هر گويه  

Im ميزان اهميت گويه از نظر پاسخ دهنده =  

Kn  گويه درباره= ميزان مهارت پاسخ دهنده  

Ig دهندگان= ميانگين ميزان اهميت گويه از نظر كل پاسخ  

  :درابطه زير استفاده شهمچنين براي تعيين نيازهاي آموزشي هر مؤلفه از 

  

    

 ن:آكه در  

Need Total  نياز آموزشي براي هر مؤلفه =  

Need 1  وNeed 2 وزشي محاسبه شده براي هر گويهنياز آم ،و ... = به ترتيب  

n هاي هر مؤلفه= تعداد گويه.  

n

needneedneed
TotalNeed n+++

=
...21
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، بيشترين نياز به آموزش را نمره اولويت باالي چهار باموضوعات آموزشي  ،در اين مدل

اما نياز به  هاي آموزشي نبودهنمره اولويت باالي سه و دو جزء نياز باباشند و موضوعاتي دارا مي

  زير دو باشد نياز به آموزش ندارند.آنها تقويت دارند. موضوعاتي كه نمره اولويت 

هاي آموزشي زنان روستايي با نظرات كارشناسان به منظور تطبيق نيازدر مرحله دوم تحقيق 

ترويج از مدل كوادرانت استفاده شد. فرض مدل كوادرانت اين است كه مخاطبان نيازسنجي (در 

باشند كه خود اين پژوهش زنان عضو تعاوني) داراي دو دسته نياز محسوس و غير محسوس مي

محسوس آنان بايد نيازهاي غيرتشخيص ند، اما خويش هستهاي محسوس قادر به تشخيص نياز

  توسط متخصصان (در اين پژوهش كارشناسان) صورت گيرد.

اين مدل جهت مشخص نمودن نقاط اشتراك ديدگاه زنان روستايي و كارشناسان ترويج در 

ر دو باشند كه از ه. اين نقاط اشتراك، موضوعات آموزشي ميبه كار رفتزمينه نيازهاي آموزشي 

  اند.اولويت بااليي را كسب نموده ،ديدگاه

گيرد كه  يك بعد آن تفاوت در مدل كوادرانت يك ماتريس دو در دو مورد استفاده قرار مي

اهميت و مهارت هر يك از موضوعات آموزشي را از ديد اعضا، و بعد دوم آن تفاوت نمره  نمره

نتايج اين مدل  .دهديد كارشناسان نشان مياهميت و مهارت هر يك از موضوعات آموزشي را از د

توان در قالب نمودار پراكنش نشان داد كه با استفاده از ميانگين دو متغير به چهار ربع تقسيم را مي

  :گيرندموضوعات آموزشي در اين چهار ربع قرار مي ،شود و در نهايتمي

ضاي تعاوني و كارشناسان ترويج شامل اختالف نمره اهميت و مهارت باال از ديدگاه اع ربع اول:

  باشد.مي

 شامل اختالف نمره اهميت و مهارت باال از ديدگاه اعضاي تعاوني و اختالف نمره ربع دوم:

  باشد.اهميت و مهارت پايين از ديدگاه كارشناسان ترويج مي

 مرهاهميت و مهارت پايين از ديدگاه اعضاي تعاوني و اختالف ن شامل اختالف نمره ربع سوم:

  باشد.اهميت و مهارت باال از ديدگاه كارشناسان ترويج مي
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اهميت و مهارت پايين از ديدگاه اعضاي تعاوني و از ديدگاه  شامل اختالف نمره ربع چهارم:

هاي گيرند اولويتباشد. بدين ترتيب موضوعاتي كه در ربع يك قرار ميكارشناسان ترويج مي

هاي گيرند جزء اولويتموضوعاتي كه در ربع دو و سه قرار مي و دهندآموزشي را تشكيل مي

گيرند نيازي به موضوعاتي كه در ربع چهار قرار مي و آموزشي نبوده ولي نياز به آموزش دارند

  ).Witkin, 1984( آموزش ندارند

 ددرص فراواني، مانند توصيفي آمار از و شدند پردازشSPSS با استفاده از نرم افزار  هاداده

نيز  كوادرانت تحليل و تجزيه مدل و نيازسنجي بوريچ مدل از چنان كه گفته شد، و ميانگين و

  .شد استفاده

  

  نتايج و بحث

بر آمار توصيفي مربوط به زنان روستايي عضو تعاوني شرح داده شده است.  ،در اين بخش

. طبقه سني بيشتر وده استب  22/42ها، ميانگين سني افراد مورد مطالعه اساس نتايج پردازش داده

درصد به ترتيب  3/31فراواني سال با  45-55درصد و طبقه سني  1/12 فراواني سال با 50از 

اند. از نظر سطح تحصيالت، اكثر كمترين و بيشترين درصد فراواني را به خود اختصاص داده

نفر) داراي  26درصد ( 3/17درصد) داراي تحصيالت ديپلم و  3/51 با برابر نفر 77پاسخگويان (

نفر) داراي تحصيالت ليسانس بودند. سطح تحصيالت هيچ  39درصد ( 1/26تحصيالت كارداني و 

كدام از پاسخگويان باالتر از ليسانس نبود. بر اساس توزيع فراواني سابقه عضويت در طبقات 

 3/7سال و 10تا  5درصد داراي سابقه بين 3/39، 5قه كمتر از درصد افراد داراي ساب 4/51مختلف، 

درصد) در  7/70نفر ( 106دهنده پاسخ 150ند. از بين ودبسال  10درصد داراي سابقه بيشتر از 

هاي آموزشي شركت درصد) در كالس 7/26نفر (  40اند و هاي آموزشي شركت كردهكالس

  اند.نكرده

د. بر وب 79/5با انحراف معيارسال  8/42سني كارشناسان در خصوص كارشناسان، ميانگين 

درصد آنان را مردان تشكيل  3/23درصد كارشناسان مورد مطالعه را زنان و  6/76اساس جنسيت، 
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درصد  3/43نفر) داراي تحصيالت ليسانس و  17برابر  درصد 7/56د. اكثريت كارشناسان (ادند

  س بودند. نفر) داراي تحصيالت باالتر از ليسان 13(

مهارتي كشاورزي  يپودمانتبيين نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني روستايي زنان در زمينه آموزش تك

  با استفاده از مدل بوريچ از ديدگاه خود آنان

هاي حاصل از مدل بوريچ در تعاوني روستايي زنان نشان داد كه يافته ،4با توجه به جدول 

شوند. تر از چهار بوده و جزء نيازهاي آموزشي محسوب ميموضوع آموزشي باال 16نمره اولويت 

نياز آموزشي اعضا، دو نياز در مقوله دامداري و شيالت، دو نياز در مقوله صنايع تبديلي، دو  16از 

دستي، شش نياز در مقوله باغباني، يك نياز در مقوله اصول تعاون و چهار نياز نياز در مقوله صنايع

گيرند. همچنين نتايج حاصل از مدل بوريچ نشان ارتباطات قرار مي عات ودر مقوله فناوري اطال

موضوع آموزشي جزء نيازهاي  27موضوع آموزشي زير دو بوده و اين  27اولويت  داد كه نمره

  د.نباشموزشي نميآ

آموزش تك پودماني  بندي نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني روستايي زنان در زمينهاولويت .4جدول 

  مهارتي با استفاده از مدل بوريچ

 رديف موضوعات آموزشي ميانگين تفاوت نمره نمره اولويت

  اهميت  مهارت

 1 هاي آپارتمانيتوليد و نگهداري گل 26/4 56/2 70/1 24/7

 2 پروش قارچ 31/4 70/2 61/1 94/6

  3  رايانه و اينترنت  31/4  70/2  61/1  94/6

 4 بندي بسته شيوه هاي نوين 66/4 23/3 43/1 66/6

 5  پرورش كرم ابريشم 41/4 93/2 48/1 53/6

 6 يفيپرورش سبزي و ص 41/4 11/3 30/1 73/5

 7 كارآفريني و خوداشتغالي 66/4 43/3 23/1 73/5

 8 آموزش خياطي 43/4 10/3 30/1 72/5

 9 پرورش بلدرچين 38/4 11/3 27/1 56/5

 10 توليد محصوالت گلخانه اي 23/4 99/2 24/1 25/5

            



  13                                                                            .....سنجي آموزش زنان نياز

   

  4ادامه جدول         

  11 مهارت طبخ غذا 45/4 31/3 14/1  07/5

 12 هاي كسب موفقيت در تعاونراه 25/4 11/3 14/1 85/4

 13 كشت گل محمدي 28/4 25/3 03/1 41/4

 14 آشنايي با اصول درآمدزايي 95/4 11/4 84/0 16/4

  15 تكثير گياهان دارويي 30/4 35/3 95/0 08/4

 16 وري محصولااصول انبارداري و فر 95/4 14/4 81/0 00/4

 17 پزيشيريني 31/4 69/3 62/0 67/2

 18 بافت تابلوفرش 88/3 21/3 97/0 60/2

 19 هاي داميهورداتوليد فر 33/4 73/3 60/0 60/2

 20 پرورش زنبور عسل 36/4 77/3 59/0 57/2

 21 فتابگردانآ پرورش گل 18/4 58/3 60/0 51/2

 22 بازاريابي و بازاررساني 15/4 55/3 60/0 49/2

 23 حسابداري 15/4 56/3 59/0 45/2

 24 پرورش شترمرغ 50/4 98/3 52/0 34/2

 25 گذارتخمپرورش مرغ 91/3 33/3 58/0 27/2

 26 جواهرسازي 56/3 45/3 51/0 02/2

 27 هاارتباط با ساير تعاوني يبرقرار 55/4 11/4 44/0 00/2

 28 مونلقوپرورش ب 53/4 10/4 43/0 59/1

  29 توليد خشكبار و لواشك 91/3 46/3 45/0 76/1

  30 شنايي با رفتار مشتريآ 50/4 15/4 35/0 57/1

  31 آموزش مديريت مالي 38/4 03/4 35/0 53/1

  32 بافيقالي 36/4 01/4 35/0 53/1

 33 پرورش گاو 46/4 12/4 34/0 43/1

 34 پرورش بز 21/4 87/3 34/0 43/1

 35 آشنايي با بيمه محصوالت 45/4 13/4 32/0 42/1

 36 پرورش ماهي 43/4 11/4 32/0 43/1

 37 اصول بهداشت طيور 56/4 25/4 31/0 41/1

 38 پرورش ميگو 43/4 12/4 31/0 37/1
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  4دامه جدول ا   

 39 غازپرورش اردك و  55/4 25/4 30/0 33/1

 40 پرورش ماهي زينتي 40/4 11/4 29/0 28/1

 41 نحوه ثبت تعاوني 30/4 01/4 29/0 25/1

 42 مهارت زندگي زنان خانوار 26/4 98/3 28/0 15/1

 43 آيين همسرداري 25/4 98/3 28/0 15/1

 44 اصول بهداشت دام سبك 36/4 10/4 26/0 13/1

 45 سفالگري 20/4 95/3 25/0 05/1

 46 بافيگليم 35/4 11/4 24/0 04/1

 47 تهيه گالب 21/4 98/3 23/0 97/0

 48 قوانين و مقررات بخش تعاون 35/4 13/4 22/0 96/0

 49 بهداشت شير 40/4 23/4 17/0 75/0

 50 مهارت فرزندپروري 90/4 75/4 15/0 74/0

 51 هاي مناسب توليدآموزش روش 06/4 88/3 18/0 73/0

 52  ليمو، سركه و آبغورهتوليد آب  28/4  11/4  14/0  59/0

 53 پرورش گياهان روغني 25/4 11/4 14/0 59/0

 54 الرشدپرورش گياهان سريع 13/4 03/4 10/0 41/0

  تحقيق هايمأخذ: يافته

مهارتي كشاورزي  يپودمانآموزش تك تبيين نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني روستايي زنان در زمينه

   با استفاده از مدل بوريچ از ديدگاه كارشناسان

هاي حاصل از مدل بوريچ در تعاوني روستايي زنان نشان داد كـه  ، يافته5 با توجه به جدول

شـوند.  آموزشي محسوب مي يموضوع آموزشي باالتر از چهار بوده و جزء نيازها 35نمره اولويت 

 5نياز در مقولـه صـنايع تبـديلي،     3نياز در مقوله دامداري و شيالت،  14نياز آموزشي اعضا،  35از 

نياز در سـاير   7نياز در مقوله باغباني، يك نياز در مقوله اصول تعاون،  5دستي، نياز در مقوله صنايع

موضـوع   3كه نمره اولويـت  گيرند. همچنين نتايج حاصل از مدل بوريچ نشان داد ها  قرار ميزمينه

  باشند.جزء نياز آموزشي نمي اتآموزشي زير دو بوده و اين موضوع
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بندي نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني روستايي زنان در زمينه آموزش تك پودماني اولويت  .5جدول 

  مهارتي با استفاده از مدل بوريچ از ديد كارشناسان
 رديف موضوعات آموزشي ميانگين تفاوت نمره نمره اولويت

      مهارت  اهميت    
  1  رايانه اينترنت  44/0  55/3  75/1  04/11
  2  پرورش ميگو  76/0  44/3 83/1  27/9
  3  پرورش قارچ  85/0  45/3 03/2  09/9
  4  پرورش بوقلمون  65/0  31/3 68/2  78/8
  5  آموزش مديريت مالي  93/0  37/3 94/1  27/8
  6  بيمه محصوالتآشنايي با   04/1  37/3 82/0  85/7
  7  گذارپرورش مرغ تخم  86/0  13/3 14/2  14/7
  8  اصول بهداشت طيور  60/1  75/3 98/1  09/7
  9  كارآفريني و خود اشتغالي  82/0  07/3 11/3  90/6
  10  توليد خشكبار و لواشك  3/1  24/3 68/2  28/6
  11  پرورش مرغ گوشتي  86/0  93/2 06/2  06/6
  12  بلدرچينپرورش   94/0  93/2 50/1  83/5
  13  آموزش خياطي  62/0  74/2 1  81/5
  14  پرورش بز  36/1  17/3 72/1  73/5
  15 پرورش كرم ابريشم  89/0  87/2 77/1  68/5
  16  ايتوليد محصوالت گلخانه  72/0  75/2 94/0  61/5
  17  پرورش ماهي  03/1  93/2 44/2  55/5
  18  آشنايي با رفتار مشتري  22/1  03/3 81/1  48/5
  19  پرورش گاو  13/1  96/2 19/1  41/5
  20  هابرقراري ارتباط با ساير تعاوني  74/0  72/2 98/1  38/5
  21  بافيقالي  72/0  70/2 51/1  34/5
  22  يفيصپرورش سبزي و   06/1  86/2 13/1  14/5
  23  بنديهاي نوين بستهشيوه  93/0  75/2 87/2  04/5
  24  آپارتمانيهاي توليد و نگهداري گل  07/1  82/2 99/1  97/4
  25  شيريني پزي  31/1  93/2 50/1  75/4
  26  حسابداري  1/1  79/2 25/2  71/4
  27  پرورش شترمرغ  17/1  79/2 62/1  52/4
  28  بازاريابي و بازاررساني  17/1  79/2 62/1  52/4
  29  مهارت طبخ غذا  72/0  49/2 25/1  4/4
  30  پرورش ماهي زينتي  82/0  55/2 31/1  39/4
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   5ادامه جدول 

  31  بهداشت شير  06/1  68/2 25/1  35/4
  32  پرورش گياهان زينتي  82/0  51/2 31/1  25/4
  33  بافت تابلو فرش  86/0  53/2 62/1  22/4
  34  هاي داميوردهتوليد فرا  29/1  79/2 62/1  18/4
  35  پرورش زنبور عسل  86/0  51/2 98/1  16/4
  36  پرورش اردك و غاز  11/1  62/2  44/1  97/3
  37  قوانين و مقررات بخش تعاون  34/1  75/2  43/1  90/3
  38  گليم بافي  51/0  20/2  89/1  72/3
  39  مد زاييآآشنايي با اصول در  94/0  44/2  66/1  71/3
  40  هاي كسب موفقيت در تعاونراه  36/1  69/2  62/1  61/3
  41  توليد آبليمو، سركه و آبغوره  62/1  86/2  69/1  55/3
  42  هاي مناسب توليدروشآموزش   86/1  3  12/1  41/3
  43  آيين همسرداري  89/0  34/2  81/1  39/3
  44  پرورش گل آفتابگردان  51/0  1/2  68/1  33/3
  45  اصول انبارداري و فرآوري محصول  34/1  59/2  35/1  21/3
  46  بافندگي  41/1  60/2  56/1  16/3
  47  اصول بهداشت دام سبك  03/1  34/2  69/1  07/3
  48  جواهرسازي  96/0  17/3  20/2  06/3
  49  دارياقتصاد خانه  89/1  89/2  59/1  89/2
  50  الرشدپرورش گياهان سريع  13/0  75/1  61/1  85/2
  51  مهارت زندگي زنان خانوار  1  55/2  68/1  55/2
  52  كشت گل محمدي  04/1  17/2  67/1  47/2
  53  تهيه گالب  93/0  62/2  10/2  43/2
  54  داروييتكثير گياهان   66/1  58/2  82/1  40/2
  55  بهداشت شير  1  82/1  25/1  60/1
  56  سفالگري  51/0  65/1  33/2  06/1
  57  نحوه ثبت تعاوني  44/0  27/1  12/1  05/1

  تحقيق هايمأخذ: يافته

  نتايج حاصل از مدل كوادرانت

موضوع آموزشي 11دهد هاي حاصل از مدل كوادرانت نشان مييافته 6با توجه به جدول 

موضوع آموزشي 18موضوع آموزشي در ربع سه و 14موضوع آموزشي در ربع دو،  13در ربع يك، 

پرورش ( نياز موجود در ربع يك، سه نياز در مقوله علوم دامي 11در ربع چهار قرار گرفت. از 
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يك نياز در مقوله فناوري اطالعات و  )،ابريشمگذار، پرورش كرمزنبور عسل، پرورش مرغ تخم

دارويي، پرورش قارچ، توليد  تكثير گياهان(، سه نياز در مقوله باغباني )ينترنترايانه و ا(ارتباطات 

بازاريابي و (سه نياز در مقوله مديريت مالي و بازاريابي  ،)هاي شاخه بريدهو نگهداري گل

كارآفريني و (و يك نياز در مقوله كارآفريني ) بنديبستههاي نوين شيوهبازاررساني، حسابداري، و 

  قرار گرفت. )غاليخوداشت

  هاي آموزشي در چهار ربع مدل كوادرانت از ديدگاه كارشناسان و اعضانياز .6جدول 
 هاربع موضوعات آموزشي تفاوت نمره كارشناسان تفاوت نمره اعضا

  رايانه و اينترنت 75/1 61/1

  بنديبسته هاي نوينشيوه 87/2 43/1

  كارآفريني و خوداشتغالي 11/3 23/1

  تكثير گياهان دارويي 82/1 78/0

  پرورش زنبور عسل 98/1 59/0

 ربع يك بازاريابي و بازاررساني 80/1 60/0

  حسابداري 25/2 59/0

  گذارپرورش مرغ تخم 14/2 58/0

  هاي آپارتمانيتوليد و نگهداري گل 99/1 70/1

  پرورش قارچ 03/2 61/1

  پرورش كرم ابريشم 77/1 48/1

   وري محصولااصول انبارداري و فر 35/1 81/0
  
  
  
  
  

 ربع دوم

 پرورش سبزي و صيفي 13/1 30/1

 آموزش خياطي 1 30/1

 پرورش بلدرچين 50/1 27/1

 توليد محصوالت گلخانه اي 94/0 24/1

 مهارت طبخ غذا 25/1 14/1

 هاي كسب موفقيت در تعاونراه 62/1 14/1

 كشت گل محمدي 67/1 03/1

 پزيشيريني 50/1 99/0

 آشنايي با اصول درآمدزايي 66/1 84/0

 دارياقتصاد خانه 59/1 62/0

 بافت تابلوفرش 62/1 67/0

 پرورش گل آفتابگردان 68/1  60/0
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 6ادامه جدول 

  پرورش شتر مرغ 26/2 52/0

   پرورش مرغ گوشتي 06/2 49/0

   جواهر سازي 19/2 51/0

   هاارتباط با ساير تعاونيبرقرار  98/1 44/0

   پرورش بوقلمون 68/2 43/0

 ربع سوم  آموزش مديريت مالي 94/1 35/0

   آشنايي با رفتار مشتري 81/1 35/0

   پرورش ماهي 44/2 32/0

   اصول بهداشت طيور 98/1 31/0

  پرورش ميگو 83/1 31/0

  آيين همسرداري 81/1 28/0

  سفالگري 33/2 25/0

  بافيگليم 89/1 24/0

  تهيه گالب 10/2 23/0

   توليد خشكبار و لواشك 68/2 45/0

  

  

  

  

  

 ربع چهارم

 قالي بافي 51/1 35/0

 پرورش گاو 19/1 34/0

 پرورش بز 72/1 34/0

 آشنايي با بيمه محصوالت 84/0  32/0

  بافندگي  56/1  31/0
 پرورش اردك و غاز 44/1 30/0

 زينتيپرورش ماهي  31/1 29/0

 نحوه ثبت تعاوني 12/1 29/0

 مهارت زندگي زنان خانوار 68/1  27/0

   اصول بهداشت دام سبك  69/1  26/0

   قوانين و مقررات بخش تعاون  43/1  22/0

   مهارت فرزند پروري  63/1  15/0

   پرورس گياهان روغني  87/0  14/0

   هاي مناسب توليدآموزش روش  12/1  18/0

   بهداشت شير  25/1  17/0

   توليد آب ليمو، سركه و آبغوره  69/1  14/0

   پرورش گياهان سريع الرشد  61/1  10/0

  تحقيق هايمأخذ: يافته
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   كوادرانت ونتايج حاصل از مدل بوريچ مقايسه 

) به چهار ربع 63/1ها (Y) و محور 57/0(ها Xنمودار كوادرانت به وسيله ميانگين محور

مقايسه نتايج حاصل از مدل بوريچ با نتايج حاصل از مدل  1به نمودار شود. با توجه تقسيم مي

نياز آموزشي ربع يك مدل كوادرانت و  11كوادرانت در تعاوني روستايي زنان نشان داد كه از بين 

:  توليد و اند ازعبارت نياز مشترك وجود داشت كه 7اولويت اول مدل بوريچ از ديدگاه اعضا،  16

بندي ، پرورش بستهشيوه هاي نوين هاي آپارتماني، پروش قارچ، رايانه و اينترنت، نگهداري گل

نيازي كه بر اساس مدل  27اشتغالي و تكثير گياهان دارويي. از بين كرم ابريشم، كارآفريني و خود

نياز موجود در ربع چهار مدل كوادرانت  18بوريچ از ديدگاه اعضا نمره اولويت آنها زير دو بود و 

نياز موضوع آموزشي مشترك وجود داشت. بنابراين با توجه به همساني تقريبي نتايج حاصل از  12

داراي ديد  هاي روستايي زنان تقريباًتوان نتيجه گرفت كه كارشناسان و اعضاي تعاونيدو مدل مي

  هاي آموزشي بوده و با هم در توافق هستند.يكساني در مورد نياز

Mean= 63/1  

 

 

 

 

 

 

  

  

  تحقيق) هايمأخذ: يافته( مدل تجزيه و تحليل كوادرانت .1 نمودار

  و پيشنهادها گيرينتيجه
نيازسنجي آموزشي اعضاي تعاوني روستايي زنان استان تهران   حاضر هدف كلي پژوهش

حاصل از مدل   د. نتايجوكاربردي كشاورزي ب -پودماني مهارتي علميهاي تكدورهدر زمينه 

Mean= 57/0  
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بود كه جزء  4موضوع آموزشي باالتر از  16نشان داد كه نمره اولويت براي اعضا نيازسنجي بوريچ 

كمتر از دو بوده و جزء نيز موضوع آموزشي  27ند. نمره اولويت دشنيازهاي آموزشي محسوب 

هاي حاصل از تجزيه و تحليل مدل كوادرانت حساب نيامدند. همچنين يافتهنيازهاي آموزشي به

موضوع  14موضوع آموزشي در ربع دو،  13موضوع آموزشي در ربع يك،  11ان داد كه نش

  موضوع آموزشي در ربع چهار قرار گرفت. 18آموزشي در ربع سه و 

رايانه و  از: بودند موضوع آموزشي واقع شده در ربع يك به ترتيب اولويت عبارت 11

اشتغالي، تكثير گياهان دارويي، پرورش زنبور بندي، كارآفريني و خودهاي نوين بستهاينترنت، شيوه

هاي گلتوليد و نگهداري ،گذارتخمعسل، بازاريابي و بازاررساني، حسابداري، پرورش مرغ

ترين نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني آپارتماني، پرورش قارچ و پرورش كرم ابريشم كه جزء مهم

  زنان استان تهران شناخته شدند. يروستاي

بندي نيازهاي آموزشي بر اساس مدل تجزيه و تحليل كوادرانت حاصل از اولويتنتايج 

هاي اعضا د كه با توجه به فعاليتوبنشان داد كه اولويت اول نياز آموزشي اعضا، رايانه و اينترنت 

توان اي و ...  ميدر تعاوني در زمينه صندوق قرض الحسنه، دفتر پيشخوان دولت، خدمات رايانه

هاي شغلي خود فعاليتاز زمينه اين هايشان در اعضا خواهان ارتقاي مهارت و توانايي كه فتگ

  .است) همسو 1388مهر و همكاران (سروشمطالعه با نتايج اين نتيجه باشند كه مي

ها د. با توجه به فعاليت تعاونيوببندي ي نوين بستههادوم نياز آموزشي اعضا، شيوه اولويت

و همچنين با توجه به   غيرهو خشكبار  و  ، ادويهبندي و فروش گياهان داروييدر زمينه بسته

توان نتيجه گرفت كه خود اعضا نيز در مي بندي از لحاظ ظاهري و كيفينامناسب بسته ،هايشيوه

و افزايش  در زمينه بازاريابي محصوالت و كسب موفقيتبندي محصوالت جهت بهبود روش بسته

هاي ) نيز از شيوه1392راد (در تحقيق مرداني و پزشكي .ندابه آموزش كرده احساس نيازدرآمد 

  بندي به عنوان يكي از نيازهاي آموزشي كشاورزان نام برده شده است.بسته

هاي زنان روستايي استان تهران، كارآفريني و سومين اولويت نيازهاي آموزشي تعاوني

خوداشتغالي به خلق كسب و كار جديد يا توسعه  كارآفريني و ،د. به طور كليوبخوداشتغالي 
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شود (شائمي و همكاران، هاي كوچك گفته ميكار قديمي و به كوشش فرد يا گروهو كسب 

). بنابراين با توجه به اينكه موضوع كارآفريني و خوداشتغالي اولويت سوم نياز آموزشي اعضا 1390

كارآفريني  و خوداشتغالي نيازمند آموزش كه  اعضا در زمينه  دهدنشان ميشود، را شامل مي

) 1382يار () و نيك1388اين بخش از نتايج تحقيق با نتايج تحقيق آمدي و حسيني نيا ( باشند.مي

در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه ارائه  )1998براش (  و يچرسيه . همچنينستهمسو

با توجه به آمار به است.  مثبتي داشته هاي كشاورزي در ترويج كارآفريني نقشخدمات در تعاوني

تعاوني كشاورزي در سطح اين استان  139 نيزدست آمده از اداره كل تعاون روستايي استان تهران 

) كه با مسائلي از قبيل پايين بودن سطح آگاهي اعضا از 1391وجود دارد (سازمان تعاون روستايي، 

  باشند.آفريني در بين اعضا مواجه ميهاي كارمقوله كارآفريني و پايين بودن مهارت

به ترتيب، پرورش گياهان دارويي و  نيز چهارمين و پنجمين اولويت نيازهاي آموزشي اعضا

بندي و فروش گياهان ها در زمينه بستهد كه با توجه به فعاليت تعاونينباشپرورش زنبور عسل مي

 يهايي بيشتر جهت ارتقاآموزش توان گفت كه اعضا نيازمنددارويي و پرورش زنبور عسل مي

  .ست) همسو1388مهر (باشند كه با نتايج تحيق سروشهاي خود ميدانش و مهارت

هاي روستايي زنان مقايسه نتايج مدل بوريچ با نتايج حاصل از مدل كوادرانت در تعاوني

مورد نيازهاي هاي روستايي زنان داراي ديد يكساني در تعاوني ينشان داد كه كارشناسان و اعضا

شناخت كارشناسان از آگاهي و له حاكي از ئباشند كه اين مسآموزشي بوده و باهم در توافق مي

  باشد.هاي روستايي زنان مياعضاي تعاونينيازهاي آموزشي 

  گردد:هاي پژوهش، پيشنهادهاي زير ارائه ميبا توجه به نتايج و يافته

يازهاي آموزشي اعضاي هر سه تعاوني استان بندي نبا توجه به نتايج حاصل از اولويت

شود در كاربردي وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد مي - به مؤسسه آموزش عالي علمي ،تهران

كاربردي موضوعات آموزشي رايانه و اينترنت،  - مهارتي علمي يپودمانهاي تكبرگزاري دوره

اهان دارويي و پرورش زنبور عسل بندي، پرورش گيهاي نوين بستهكارآفريني و خوداشتغالي، شيوه
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هاي خاص زنان عضو تعاوني ها توجه به ويژگيالبته در اجراي اين دورهد. دهدر اولويت قرار را 

  از قبيل مكان تعاوني، عالقه افراد و ... ضروري است.

با استفاده از مدل بوريچ و  ،هاي آموزشي زنانگردد كه قبل از اجراي برنامهپيشنهاد مي

اده از مدل تجزيه و تحليل كوادرانت تفاسدر اين راستا، انجام شود. تر تكميلينيازسنجي  ،نتكوادرا

هاي كارشناسان و زنان روستايي در زمينه زمان ديدگاهجهت كاهش خطا در نيازسنجي و تلفيق هم

گردد. همچنين با توجه به مقايسه نتايج حاصل از مدل بوريچ با نيازهاي آموزشي توصيه مي

گردد از طريق ايجاد ارتباط بيشتر بين هاي روستايي زنان پيشنهاد ميادرانت در تعاونيكو

نيازهاي و بيشتر تر درك صحيح زمينههاي روستايي زنان كارشناسان مربوطه و اعضاي تعاوني

  د.شو آموزشي زنان توسط كارشناسان فراهم
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Abstract 

This study was conducted in order to assess agricultural applied-scientific 

modules skills of rural women's cooperatives in Tehran province. The research was 

descriptive and was implemented through a survey. Using Krejcie and Morgan's (1970) 

Table a stratified random sampling method was used to select 150 rural women of 

cooperatives. Due to the limited number of experts, all of 30 experts participated in this 

study. This study was carried out in two steps. In the first step, women’s educational 

needs were identified from their own perspectives by the use of Borich-based 

questionnaire. Results of this step indicated that 17 educational needs had the highest 

priority “computer and internet”, “modern ways of packaging”, and “entrepreneurship 

and self-employment”. In the second step in order to determine the congruence level of 

women and experts regarding the women's educational needs, Quadrant model was 

used. Results indicated that majority of needs are matched from the women and experts 

perspectives. In order to make educational program effective, it is necessary to pay 

attention to women and experts' perspectives, and this can be achieved possible by using 

Borich and Quadrants model of educational needs assessment. 

Keywords: Educational Needs Assessment, Borich Model, Quadrant Model, Rural 

Women Cooperatives, Tehran Province 
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