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بررسي نيازهاي آموزشي و مشكالت اعضاي تعاوني زنان روستايي 
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   27/10/1396تاريخ پذيرش:            28/4/1396تاريخ دريافت: 
  چكيده

هدف اصلي اين تحقيق شناسايي و اولويت بندي نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني زنان روستايي        

نودشه بود. نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني در ابتدا با  استفاده از روش كيفي ارزيابي مشاركتي روستايي 

بندي يتسنجش و اولوبندي گرديد. براي نامه) اولويتشناسايي و سپس با استفاده از روش كمي(پرسش

نيازهاي آموزشي در بخش كمي از الگوي تجزيه و تحليل شغل استفاده شد. جامعة آماري اين مطالعه 

نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم  144نفر از اعضاي تعاوني بودند كه  230شامل 

بررسي  كه روايي آن را متخصصان نامه بودنمونه انتخاب شدند. ابزار تحقيق در روش كمي، پرسش

شد. روش  تعيين  SPSSنرم افزار  از و با استفاده آزمونپيش انجام آن با  پايايي كردند و محتوايي

ازهاي ترين نيها به دو صورت توصيفي و استنباطي انجام گرفت. نتايج نشان داد كه مهمتحليل داده

. حفاظت، احيا و 1بررسي عبارت بودند از:  آموزشي زنان عضو تعاوني نودشه در موضوعات مورد

. آشنايي با 3ها و هاي هرز موجود در باغها و علف. كنترل آفات، بيماري2پيشگيري از تخريب مراتع؛ 

ترين مشكالت اعضاي تعاوني هاي جديد گيوه و لباس. نتايج همچنين نشان داد كه مهمطراحي مدل

. كافي نبودن 2رات تعاوني؛ عضا با اهداف، اصول و قوانين و مقر. عدم آشنايي كافي ا1عبارت بودند از: 

. انتظارات غيرمنطقي برخي از اعضا از تعاوني و 4. استيجاري بودن ساختمان تعاوني؛ 3تعاوني؛  سرماية

  . نگرش منفي نسبت به تعاوني. 5
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  مقدمه 

هويت نخواهد بود و  مشاركت آحاد مردم و از جمله زنان ميسر پايدار بدون توسعه

ال و فراهم كردن زمينه مشاركت فع ، افزايش توانمنديدادن به زنان، استقالل بخشيدن به آنان

ن بيشتر ايهرچه عامل مهمي در انگيزش و فرهنگي  اجتماعي ،آنها در امور مختلف اقتصادي

ثرترين ؤيكي از م .)1388(رضايي،  توليدي اجتماعي استهاي نيروي عظيم در چرخه

هاي ذهني و فكري زنان راهكارها كه بستر الزم را براي رشد شخصيتي و ارتقاي توانمندي

ر دآنها گردد، فعاليت هاي گروهي ميدر فعاليت فعال اعضامهيا مي كند و موجب مشاركت 

هاي زنان راهكاري مناسب ل تعاوني). تشكي1389(روستا و همكاران،  هاستقالب تعاوني

براي ايجاد خودباوري و توانمندسازي زنان روستايي است و تعاوني زنان روستايي نودشه 

. شركت تعاوني زنان براساس قانون تعاوني در صورتي شده استنيز در همين راستا تشكيل 

دهند. عضويت در شركت درصد اعضاي آن را بانوان تشكيل  70تشكيل مي شود كه حداقل 

تعاوني روستايي زنان براي كليه زنان روستايي كه به تمام و يا قسمتي از خدمات شركت نياز 

عدم . 2سكونت در حوزه عمل شركت، . 1: آزاد است باشند زيرشرايط داراي داشته و 

عايت مقررات سپردن تعهد مبني بر ر .3 ،عضويت در تعاوني با موضوع عمليات مشابه

  ). 1390پرداخت حداقل بهاي يك سهم (بنار و ديگران،  .4نامه تعاوني و اساس

ها باشد تا آنهاي زنان افزايش خودباوري و توانمند كردن اعضا ميهدف اصلي تعاوني

زايي و افزايش درآمد، حضوري هاي انساني و مادي خود ضمن اشتغالبا تجميع سرمايه

تعاوني  گيري بكنند. اعضايبراي آينده خود تصميم و بتوانندباشند پررنگ در اجتماع داشته 

را فراهم آورند كه ضمن داشتن درآمد  توانند زمينه توسعه و پيشرفت تعاونيزماني مي

ابد مگر يمناسب،  ارتباط و مشاركت تنگاتنگ با تعاوني داشته باشند و اين مهم تحقق نمي

ينه كسب و كار خود، آشنايي كامل آنكه  تك تك اعضا عالوه بر داشتن مهارت كافي در زم

هم از طريق ارائه  نسبت به اهداف، اصول و قوانين و مقررات تعاوني داشته باشند كه آن

تر باشند، گيرد. اعضاي هر شركت تعاوني، هرچه آگاههاي الزم به اعضا صورت ميآموزش
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ه عمومي شركت نمودتر، فعاالنه در مجامع ت مديره و بازرسان توانائضمن انتخاب اعضاي هي

ن تعاوني را در جهت پيشرفت امور تعاوني ياري مسئوال ،و با ارائه راهكارهاي مناسب

آموزش به عنوان يك زيرساخت اصلي در نظام تعاون مطرح است  ،رسانند. به همين دليلمي

هاي موفق، توجه دست اندركاران و برنامه ريزان به مسئله و يكي از عوامل مهم در تعاوني

يابد با آموزش شروع، با آموزش ادامه و با آموزش تداوم مي تعاوني ،موزش است. در واقعآ

  گذاري است.ها نوعي سرمايهتوان گفت آموزش در تعاونيو به عبارت ديگر مي

اوني رساني هرچه بيشتر تعدر تعاوني روستايي زنان نودشه شرايط بالقوه براي خدمت

فرهنگي، اقتصادي و سياسي در جامعه  -تحول عظيم اجتماعيبه اعضا و در نتيجه ايجاد 

شده است. يكي از  اين امرهاي موجود مانع زنان آن منطقه وجود دارد، ولي محدوديت

ه گيرد كمشكالت تعاوني اين است كه به اندازه كافي توسط اعضا مورد حمايت قرار نمي

ل و قوانين تعاوني و نحوه مشاركت توان در ناآگاهي اعضا نسبت به اصوعلت اصلي آن را مي

ني گيري تعاوو همكاري اعضا با تعاوني جستجو كرد. ناآگاهي اعضا نسبت به اهداف شكل

وجود آمدن انتظارات غيرمنطقي بعضي از اعضا از تعاوني شده ه هاي آن باعث بموريتأو م

عدم  و در نهايتنسبت به تعاوني  راو عدم برآورده شدن انتظارات مذكور، يك نوع بدبيني 

وان در تهمكاري با تعاوني را به دنبال داشته است. كليد رفع تمام مشكالت ذكر شده را مي

  ).1386ارتقاي سطح آگاهي اعضا از طريق آموزش جستجو كرد (سعدي و همكاران، 

توان استعدادهاي بالقوه اعضا را به فعليت رساند و از آنها براي بقا و با آموزش مي

ها زماني اثربخش خواهد بود كه وني و توانمندسازي اعضا بهره برد. ارائه آموزشتوسعه تعا

هاي هر چند آماربر اساس يك نيازسنجي آموزشي علمي و منطقي صورت گرفته باشد. 

تالش موجود سازمان تعاون روستايي و مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي گوياي 

 التو مشك هاييرساناباشد، اما وجود ميها ونيتعادر زمينه آموزش نيروي انساني اي گسترده

 يشترب ها توجه شده ويد اين مسئله است كه بيشتر به بعد توسعه كمي آموزشؤم موجود

هاي برگزار شده بر اساس نيازسنجي اصولي نبوده است. تحقيق حاضر هم به همين دوره
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نيازهاي آموزشي اعضاي بندي منظور صورت گرفت با اين اميد كه با شناسايي و اولويت

اون د و سازمان تعوتعاوني، باعث موفقيت هر چه بيشتر تعاوني روستايي زنان نودشه ش

اين  اهداف اصلي ،بنابرايند. كنها ياري روستايي را در كمك به رفع مشكالت ساير تعاوني

و بررسي  .2شناسايي نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني زنان،  .1تحقيق عبارت بودند از: 

ل و مشكالت اعضاي ئتحليل مسا .3 بندي نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني زنان،اولويت

  تعاوني زنان.

  

  پژوهش ةپيشين

 هايهايي كه در خصوص نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني ها به ويژه تعاونيپژوهش

ثير آن در أيكي اهميت آموزش و ت :زنان انجام گرفته حكايت از دو موضوع اساسي دارند

هايي كه اعضا در آن نيازمند آموزش ها و ديگري زمينهموفقيت و بهبود عملكرد كلي تعاوني

 ل وئالبته موضوع مساشود. بوده و طيف مختلفي از انواع نيازهاي آموزشي را شامل مي

هاي زنان روستايي موضوع مهم ديگري است كه با توجه به اهميت آن و مشكالت تعاوني

ها در  تحقيق حاضر نيز در كنار هاي اين تعاونيالت و محدوديتنياز به شناسايي مشك

به برخي از  در ادامه، هاي زنان به آن پرداخته شده است.موضوع نيازهاي آموزشي تعاوني

  شود. اشاره مي در اين باره هاترين پژوهشمهم

  

  هاتعاوني ثير آن در موفقيت و بهبود عملكرد كليأاهميت آموزش و ت

هاي بررسي اثر عامل)  در پژوهشي به 1395عليخاني دادوكاليي و عباسي رستمي (

هاي تعاوني روستايي زنان استان بر توسعة كارآفريني در شركت		شناختي نآموزشي و روا

ستايي زنان هاي تعاوني رووسعة كارآفريني در شركتنتيجه گرفتند كه تو  گلستان پرداختند

  .پذيردشناختي تأثير ميعامل آموزشي و رواناستان گلستان از هر دو 
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ثيرگذار بر توسعه أبندي عوامل ت) به شناسايي و اولويت1393( بيگيعليكرمي و 

شي كه  عوامل آموز ندنشان دادند و هاي توليدي كشاورزي شهرستان كرمانشاه پرداختتعاوني

اين كشاورزي  هاي توليديثير را بر توسعه تعاونيأفرهنگي به ترتيب بيشترين ت -و اجتماعي

  اند.شهرستان داشته

هاي آموزشي و كيفيت ) در مطالعه خود تعداد دوره1391(اسدي بنيفر و قلي

  اند.هاي موفق اعالم كردههاي اصلي موفقيت تعاونيهاي ارائه شده را از علتآموزش

 آموزشي، هاي دوره در شركت ميزان كه  ند) نشان داد1391ان (سلمنائيني و نكويي

 تعاون اصول از شناخت ميزان و تعاون به نگرش نسبت تعاوني، عملكرد از رضايت ميزان

مديريت  هاي گيري تصميم در ثر بر مشاركت اعضاؤم عوامل از اعضا تحصيالت سطح و

  هستند. روستايي هايتعاوني

ها ) ميزان و نوع آموزش، تجربه كاري، همكاري سازمان1387ثمري و رسول زاده (

  .ندثر دانستؤها را در موفقيت شغلي مو نهاد

ها براي شركت در به اين نتيجه رسيد كه ميزان تمايل اعضاي تعاوني )1388كرمي(

هاي مربوطه همبستگي قوي و مثبت با هاي آموزشي و كارآموزي و شركت در دورهدوره

  ها داشته است. ميزان موفقيت تعاوني

هاي برگزار ) نشان داد كه رابطه بين ميزان آموزش1385اميني و رمضاني(مطالعه نتايج 

دار و مثبت بوده و در ها معنيهاي تعاوني و موفقيت آن شركتشده براي اعضاي شركت

اً در خصوص ،هاي بيشتر ارائه شده است ميزان مشاركت اعضاهايي كه آموزشتعاوني شركت

  بيشتر بوده است. ،گذاري در تعاونيزمينه سرمايه

اندكاران هاي موفق، توجه دست) يكي از عوامل مهم در تعاوني1383تقاد اشرفي (به اع

  باشد.له آموزش و ترويج ميئريزان به مسو برنامه

) در تحقيقات خود 1389) و صبوري و عماني (1384و چيذري(لنگرودي چرمچيان 

 ند.  آموزش كاركناناترين شيوه آموزشي از نظر افراد مورد مطالعه دانستهآموزش عملي را مهم
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يت ها و تقوثر براي نيل به توسعه منابع انساني تعاونيؤها يك راهكار مو اعضاي تعاوني

  ). 1381هاي آنان است (عباسي، نگرش، دانش و مهارت

هاي ) در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه برنامه1381نيا و صديقي (درويشي

اند و رابطه معناداري بين موفقيت ها داشتهتعاونيآموزشي ترويجي نقش مهمي در موفقيت 

  هاي ارائه شده وجود دارد.ها و كيفيت آموزشتعاوني

هاي بيشتري اعضاي خود آموزش ههايي كه ب) معتقد است تعاوني1377( عبداللهي

  د.باشبيشتر مينيز  شانترند ميزان مشاركت و موفقيتاند و اعضاي آنها آگاهارائه داده

  

  نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني هاي روستايي و  كشاورزي زنان

) در پژوهشي به بررسي نياز آموزشي زنان روستايي 1395واحدي و همكاران (

كه زنان روستايي مورد  ندنشان دادو  شهرستان ايالم درباره حفظ محيط زيست پرداختند

هاي ب، هوا، خاك، گونهمطالعه در همه زمينه هاي حفاظت محيط زيست شامل حفاظت از آ

  گياهي و جانوري، جنگل و مرتع نياز به آموزش دارند.

) در پژوهشي به بررسي نياز آموزشي زنان روستايي در توليد شير 1393شفيعي (

هاي سنتي شهرستان بم پرداخت. نتايچ اين تحقيق نشان داد كه گاوداران بهداشتي در گاوداري

هاي دام نياز به آموزش داشته تغذيه دام، بهداشت و بيماريزن اين شهرستان در زمينه هاي 

و بين دانش اين گاوداران با متغيرهاي سن، سطح تحصيالت، شركت در دوره هاي آموزشي، 

  هاي نمونه، و مطالعه نشريات ترويجي رابطه معني داري وجود دارد. بازديد از گاوداري

استفاده از دو مدل نيازسنجي بوريج  بارا ) نيازهاي آموزشي باغداران 1392( ساساني

و  و خاك د كه با توجه به وقوع چند پديده خشكسالي، گردانشان د بررسي كرد و و دلتا

قابله با م در زمينهسرماهاي ابتداي فصل بهار در منطقه، بيشترين نيازهاي آموزشي باغداران 

مختلف درختان مقاوم به باشد كه از جمله آنها شناخت و كاشت ارقام هاي مذكور ميپديده
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 هاي آبياريهاي آبياري نوين و از جمله سيستمدو پديده مذكور، استفاده صحيح از روش

  باشد.اي و شناخت و كاشت ارقام ديرگل و مقاوم به سرما ميباراني و قطره

) در پژوهش خود به بررسي نيازهاي آموزشي بهره برداران مزارع 1391قاسمي(

بيشترين نياز آموزشي  و به اين نتيجه رسيد انشاه پرداختماهي در كرم پرورش

دهندگان ماهي در زمينه مسائل بهداشتي مزارع پرورش ماهي بوده است. وي پرورش

مشكالت فرهنگي و مخالفت مردان را به عنوان يكي از موانع جدي فعاليت زنان در بيرون 

دانست. همچنين از نقش صدا و ها را در رفع اين مشكل راهگشا خانه و آموزش خانواده

  هاي بيرون از منزل توسط زنان نام برد.سازي انجام فعاليتسيما در فرهنگ

) به بررسي نيازهاي آموزشي گندمكاران در راستاي كاهش 1388محمدي و همكاران (

ا انجام برداران بكه براي افزايش دانش فني بهره ندو نتيجه گرفت ندضايعات گندم پرداخت

ريج سپس به تد ،جي آموزشي، ابتدا بايد نيازها سنجش و عوامل مربوطه شناسايينيازسن

  .شودنسبت به رفع نيازهاي با اولويت باالتر اقدام 

 ثير نحوه رهبري و هدايت) در پژوهشي درباره تأHarwiki, 2016هارويكي (

تعهد  ماني،ثير مستقيمي بر فرهنگ سازأهاي زنان در اندونزي نشان داد كه رهبري تتعاوني

  دارد. هاسازماني، رفتار سازماني و بهبود عملكرد زنان در تعاوني

هاي ) درباره سنجش نيازهاي آموزشي زنان در گروهJain, 2015پژوهش جاين (نتايج 

هاي هميار هميار نشان داد كه دانش و اطالعات زنان درباره تمامي جنبه هاي تشكيل گروه

ل اجتماعي،  تشكيل ئها، مديريت مالي، آگاهي از مسامديريت اين گروه از جمله نحوه اداره و

  هاي گروهي ضعيف است.شبكه و مشاركت آزاد در فعاليت

) در زمينه نيازهاي آموزشي زنان Kumari et al., 2015كوماري و همكارانش (

نان در زروستايي هند درباره پرورش گاوهاي شيري نتيجه گرفتند كه بيشترين نياز آموزشي 

هاي مديريت محيط پرورش گاوها، بهداشت دام، مراقبت و نگهداري دام، تغذيه، زمينه

  تبديل و نگهداري فراورده هاي شير بوده است. و بازاررساني، مديريت مزرعه و حسابداري
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) به بررسي نيازهاي آموزشي كشاورزان Roberts et al., 2015روبرت و همكارانش (

ي ترين نيازهاي آموزشو نتيجه گرفتند كه مهم ندمنيت غذايي پرداختترينيداد در زمينه ا

كشاورزان شامل نحوه ارائه برنامه هاي تشويقي براي محصوالت خروجي، برنامه هاي تحقيق 

هاي خصوصي و و توسعه هم براي محصوالت زراعي و هم دامي، نحوه مشاركت با بخش

  د.باشنبندي محصوالت ميهاي بستههاي پس از برداشت، فناوريتحقيقاتي، فناوري

) نيازهاي آموزشي زنان روستايي آسام در زمينه Mech et al., 2010مچ و همكارانش (

ن در هاي زناند كه سطح دانش و مهارتفتگرنتيجه را بررسي كردند وپرورش كرم ابريشم 

  دارند.در اين زمينه نياز به آموزش  زمينه پرورش عملي كرم ابريشم پايين بوده و

) به بررسي نيازهاي آموزشي زنان روستايي Butt et al., 2013بوت و همكارانش (

و ، ند كه نبود اعتماد به نفس، نبود امنيت اجتماعيفتپنجاب پاكستان پرداختند و نتيجه گر

  د.نوجود تضاد اجتماعي بين زنان و مردان از جمله مشكالت زنان روستايي اين ناحيه مي باش

خود درباره نيازسنجي كشاورزان زن در استان  ) در پژوهشObiora, 2013ابيورا (

آنامبرا در نيجريه نتيجه گرفتد كه مهم ترين نيازهاي آموزشي اين كشاورزان در  كسب دانش 

و اطالعات در زمينه نحوه سازگاري با اقليم منطقه، دانش و اطالعات در زمينه هواشناسي، 

ژاد موقع كود شيميايي، آشنايي با اصالح نه توزيع ب كسب خدمات ترويجي پيشرفته، نحوه

هاي اطالعات و ارتباطاتي دام، آشنايي با گونه هاي اصالح شده گياهي، و آشنايي با فناوري

  باشد. مي

ترين نيازهاي آموزشي اعضاي دهد مهمنتايج مطالعات صورت گرفته نشان مي

اي و تخصصي، مديريتي و هاي حرفهمهارتتوان در زمينه آشنايي با هاي زنان را ميتعاوني

ان الزم هاي زندر ارتباط با آموزش اعضاي تعاوني ،ها دانست. بنابرايناصول و قوانين تعاوني

طور دقيق شناسايي و سپس ه كسب و كار ب است ابتدا نيازهاي آموزشي اعضا در خصوص

تا با توجه به شرايط و امكانات موجود نسبت به رفع نيازهاي مذكور اقدام  شودبندي اولويت

  گردد. 
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  هاي زنان روستاييل و مشكالت تعاونيئمسا

الش ترين چنشان داد كه مهم ) 1395تحقيق كالنتري و لوايي آدرياني ( ايجنت 

كمبود "از  ناشي است كه "محوريسرمايه"، روستايي در ايران هاي تعاونيروي شركتشپي

در  "طلبي مفرطمنفعت"منجر به  كه است "خألهاي قانوني"و  "دانش و تجربة كاري

  .هاي تعاوني توليد روستايي گرديده استشركت

متغيرِ احساس مسئوليت  7) نشان داد كه 1393نتايج تحقيق محبوبي و مقصودلو نژاد ( 

رعامل تعاوني، شناخت كافي پذيري مديكاركنان تعاوني در قبال انجام وظايف، مسئوليت

موقع و مناسب در زمينه ه هيئت مديره و مديرعامل از اعضا و نيازهاي آنان، اطالع رساني ب

جلسات و تصميم گيري ها به اعضا، تعداد سهام عضو در تعاوني، تعداد مراجعه عضو به 

 55بيش از  ،تعاوني در طول ماه و برخورداري هيئت مديره و مديرعامل از دانش و توانايي

 .ندكنميرا تبيين  فدك در استان گلستان موفقيت تعاوني زنان روستايي درصد از 

هاي زنان ترين مشكالت تعاوني) در تحقيق خود برخي از مهم1392ي بوشهري (ئفدا

 به دمن عالقه و زنان متخصص ها، كمبود تعاوني در زنان صوري روستايي را شامل عضويت

تعاوني، محدوديت زنان روستايي  هايصحيح شركت مديريت عدمها، تعاوني  در عضويت

  شغلي شناسايي كرد. و هاي تخصصيآموزش به در دستيابي

 بر ثرؤم عوامل بر روي) 1392(علي بيگي لنگرودي و  نتايج مطالعه چرمچيان

 مانع ترينروستايي شهرستان ساري نشان داد كه مهم زنان شناختيروان توانمندسازي

 راهكار ترينمهم يكديگر و به زنان اعتماد عدم روستايي زنان شناختي توانمندسازي روان

روش  است. همچنين مفيدترينبوده  روستايي زنان به اعتبارات و دادن وامحل اين مشكل 

مانند  گروهي هايروش ،روستايي از نظر آنها زنان به ترويجي -آموزشي خدمات ارائه

  بوده است. كشاورزي محصوالت وريافر موزشيآ هايكارگاه برگزاري

هاي غيردولتي شناسي سازمانآسيببه  اي) در مطالعه1390نيا و همكاران(محمدقلي

ه اين بپرداختند و محلي زنان روستايي كشاورز و تبيين راهكارهاي تجهيز و تقويت آنها 
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تايي محلي زنان روسهاي غير دولتي كه جهت تجهيز، توسعه و تقويت سازمان ندنتيجه رسيد

سازي، معيارسازي، توسعه سازي، توانمندسازي، حساسظرفيت ،سازيبايست به آگاهمي

  اقدام كرد. اجرامنابع اجتماعي و 

ايران  در روستايي توليد هايشناسي تعاوني) به آسيب1389( شاهينبذرافشان و 

گيري شكل فلسفه و اصول از اعضا محدود آگاهي كه  ندپرداختند و به اين نتيجه رسيد

 تعاوني،اعضاي  آموزش ضعف خدمات، ارائه به هاتعاوني گرايش توليد، هايتعاوني

 تعاوني، به اعضا اعتماد عدم يا محدود اعتماد دولت، به ها تعاوني گرايش سرمايه، محدوديت

 ودنب كشاورزي و محصوالت بازاريابي به يتوجهبي مسئوليت اعضا، قبول و همكاري عدم

  . كنندها را تهديد ميهايي هستند كه تعاونياز جمله آسيب ها تعاوني مورد در مشخص قوانين

هاي عمده مشاركت زنان چالش ة) در مطالع1388مقدم (زاده و رضاييغالمعلي

الري، ساها به اين نتيجه رسيدند كه عواملي همچون فرهنگ سنتي مردروستايي در تعاوني

ودن بزنان در داخل و خارج از منزل، مشكالت اعتباري و تأمين بودجه، كمحجم زياد فعاليت 

اگزير نعدم دسترسي به متخصصان با تجربه و استفاده  و هاي اقتصاديحضور زنان در بنگاه

  ها هستند.ترين موانع مشاركت زنان در تعاونيتجربه از جمله مهمهاي كماز نيرو

هاي زنان استان مسائل و مشكالت تعاونيبررسي ) به 1388آجيلي و همكاران (

محدوديت  تريننتيجه گرفتند كه مهم و پرداختند هاي ارتقاي كمي و كيفي آنهاخوزستان و راه

ها شامل ضعف جسماني زنان نسبت به مردان،  وجود موانع فرهنگي و هاي زنان در تعاوني

  اعضا مي باشد. ها و پايين بودن سطح تحصيالتاجتماعي حضور زنان در تعاوني

 هاي) عدم آشنايي كافي اعضا با فلسفه تعاون و نبود آموزش1380آقاجاني ورزنه (

  ها بيان كرده است. هاي عدم موفقيت تعاونيمذكور را يكي از علتالزم جهت رفع مشكل 

 فردي،بين مشكالت دادند نشان )Vakoufaris et al., 2007همكاران ( و واكوفاريس

 مسائل از زنان اندك مشاركت و شاغل زنان عنوانبه خود جديد هاينقش از اعضا درك عدم

  .است يونان در خود اهداف به رسيدن در زنان تعاوني هايشركت توفيق عدم زمينه در مهم
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) با تحليل موانع Movahedi & Yaghoubi-Farani, 2012موحدي و يعقوبي فراني (

روستايي به اين نتيجه دست يافتند كه از جمله موانع هاي توسعه كارآفريني زنان و محدوديت

ماعي، اجت -هاي خانوادگي، شرايط فرهنگيهاي كارآفريني زنان روستايي ويژگيو محدوديت

  باشند.عوامل اقتصادي، شرايط جغرافيايي و زيست محيطي و ... مي

  

  مباني نظري تحقيق

برد و آنها را قادر را باال ميظرفيت كار و خدمت كاركنان و اعضاي تعاوني  ·آموزش

). آموزش كاركنان و 1372گردند (اميني، تبديل يك كارمند واقعي تعاوني به كه  سازدمي

ت نگرش، ها و تقويثر براي نيل به توسعه منابع انساني تعاونيؤها يك راهكار ماعضاي تعاوني

ها زماني اثربخش خواهد بود ). ارائه آموزش1381هاي آنان است (عباسي، دانش و مهارت

هاي هر چند تالشكه بر اساس يك نيازسنجي آموزشي علمي و منطقي صورت گرفته باشد. 

ها توسط وزارت تعاون صورت تعاوني و توانمندسازي اعضاي در زمينه آموزشاي گسترده

وسعه تيد اين مسئله است كه بيشتر به بعد ؤم موجود و مشكالت هاييرسانا، اما وجود گرفته

هاي برگزار شده بر اساس نيازسنجي اصولي نبوده اكثر دوره ها توجه شده وكمي آموزش

  است.

نيازسنجي آموزشي و يا ارزيابي نيازهاي آموزشي اقدامي است كه فاصله يا اختالف 

دهد كه آموزش برچه كند و نشان ميرا معلوم مي "آنچه بايد باشد"و  "آنچه هست"بين 

ي نياز آموزشي به ارائه طرحي براي فعاليت آموزش ،عبارتيه ب ؛داشته باشد كيدأچيزي بايد ت

فراگيران چه مطالبي را بايد "هايي نظير الؤهايي براي سشود كه شامل پاسخمنتهي مي

هايي و چه وقت ارائه خواهد شد؟، چه نوع مطالب و يا مواد بياموزند؟، آموزش به چه روش

). قبل از ارائه هر آموزشي 1378(بابايي،  "است قرار داده شود؟آموزشي بايد در اختيار آنان 

 ،)1372و به اعتقاد شهبازي ( اي آموزشي جامعه مخاطب مشخص گرددالزم است نيازه
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اجراي  ،به عبارت ديگر ؛باشدثر ؤهاي متواند الزمه ارائه آموزششناسايي نيازهاي آموزشي مي

  وم به شكست است.هرگونه برنامه آموزشي بدون نيازسنجي محك

 دارد وجود نيازسنجي الگوهاي از زيادي براي سنجش نيازهاي آموزشي تعداد امروزه

 كدامهيچ ياد شده، الگوهاي تنوع با وجود ليكن گيرد؛مي قرار ريزانبرنامه مورد استفاده كه

 هريك دارد. انتخاببرگزيده پروژه  بستگي به آنها بودن مناسب و ندارد ارجحيت ديگري بر

 تعيين منابع ميزان مشاركت، برنامه، نوع جمله از هاييمالك به نيازسنجي الگوها براي از

 و اسناد بررسي و الگوها از حاصل هايپايايي داده و روايي ميزان و سيستم ساختار نياز،

). 22: 1384واجارگاه، ؛ فتحي219: 1393زاده و همكاران، بستگي دارد (ترك موجود مدارك

بندي نيازهاي آموزشي در اين مطالعه توجه به مطالب گفته شده، براي سنجش و اولويتبا 

 و هامهارت دانش، تعيين اين الگو از الگوي تجزيه و تحليل شغل استفاده شد. هدف

 ،است. در اين الگو شغلي وظايف بهينه انجام براي (نيازهاي آموزشي) الزم هاينگرش

 شود كهثبت مي فرمي در هر وظيفه يا شغل دادن انجام براي الزم نگرش و مهارت دانش،

 براي يادگيري سختي تكرار و اهميت، فراواني و ضرورت (معيار) مفهوم سه داراي

  است. (نيازهاي آموزشي) مشاغل نگرش يا مهارت دانش، بندياولويت

 نگرش يا مهارت دانش، اهميت و ضرورت بيانگر مفهوم اين اهميت: و ضرورت

  است.  شغلي وظايف بهينه دادن انجام براي نظر مورد

(دانش، مهارت،  ن.م.د به كه است دفعاتي تكرار مفهوم اين از منظور تكرار: فراواني

 قرار رجوع يا استفاده مورد و است نياز شغلي دادن وظايف انجام براي نظر موردنگرش) 

   گيرد.مي

يادگيري  صرف بايد كه دارد اشاره تالشي و وقت ميزان به مفهوم اين يادگيري: سختي

  ). 1376شود (چيذري،  مطالب

  



  53                                                                         .....بررسي نيازهاي آموزشي  

   

  هامواد و روش

توصيفي و از نظر  ،هااين تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده

 نتايج تحقيق ،گردد. در اين پژوهشكيفي محسوب مي-جزء تحقيقات كمي ،هاماهيت داده

نامه كمك و براي تكميل آن از ابزار پرسش را فراهم آورد بستر الزم براي تحقيق كميكيفي، 

شي بود همبستگي با راهبرد پيماي –گرفته شد. روش كمي پژوهش مبتني بر روش توصيفي 

 230و  جامعه آماري در اين بخش، شامل تمام اعضاي تعاوني روستايي زنان نودشه به تعداد 

باشد شهرستان پاوه در استان كرمانشاه مي ). نودشه يكي از شهرهاي توابعN=230نفر بودند (

كه در بخش نوسود در اين شهرستان نزديك به خط مرزي بين ايران و عراق واقع شده است. 

روش به )  n=144نفر ( 144هاي تحقيق با استفاده از جدول مورگان تعداد براي تعيين نمونه

ت صوره گيري بروش نمونه ،. در بخش كيفيندشد نتخابگيري تصادفي ساده انمونه

  هدفمند انجام شد. 

 از ،دو روش كيفي و كمي استفاده ازبا توجه به  ،هاگيري دادهدر گردآوري و اندازه

 هايداده آوري جمع منظور به ،شد. در بخش كمي پژوهش گرفتهبهرهابزارهاي متفاوت 

و  دانشگاه انادتاس نامه ازپرسش روايي تعيين براياستفاده گرديد.   نامهپرسش از، موردنياز

شاه هاي كرمانكارشناسان سازمان جهاد كشاورزي و كارشناسان سازمان تعاون روستايي استان

نهايي اعمال گرديد. براي  نامهپرسش تنظيم ا درهآن اصالحي نظر و و همدان كمك گرفته شد

و  ضريب  SPSSافزار نرم از نامه تكميل شده با استفادهپرسش 30هاي پايايي، داده سنجش

آلفاي كرونباخ  محاسبه گرديد و ضريب محاسبه شده براي نيازهاي آموزشي مربوط به 

دست ه براي بخش مشكالت تعاوني ب 899/0و مقدار  84/0تا  76/0مشاغل مختلف بين 

اي ليكرت و براي هاي تعاوني از طيف پنج درجهآمد. براي بررسي مشكالت و محدوديت

بندي و تكنيك رتبهدر د. شآموزشي از روش تحليل شغل يا وظيفه استفاده  بررسي نيازهاي

 ،مشاغل مورد نياز تعيين گرديدند ،هاي كيفياولويت بندي مشاغل ابتدا با استفاده از روش

زايي هر سپس با استفاده از روش ماتريس مقايسه اي بر حسب ميزان اهميت و ميزان اشتغال
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با  مشاغلِ ، آنگاهها ، امتيازات هر شغل مشخص شدشوندهشغل با دو گروه از مصاحبه 

اولويت باالتر براي تعيين وظايف مربوطه از نظر اعضاي تعاوني  مورد بررسي اكتشافي قرار 

  .گرفت

 هايداده تحليل و به تجزيه تحليلي(استنباطي) و توصيفي روش دو به ،در بخش كمي

فراواني،  نظير هاي آماريشاخص از استفاده با توصيفي، در بخششد.  پرداخته آمده دست به

 بخشپرداخته شد و در  هاي جامعهويژگي تحليل و توصيف به ،معيار و انحراف ميانگين

ويتني و كروسكال واليس و ضريب همبستگي پيرسون استفاده هاي مناستنباطي از آزمون

از روش ارزيابي هاي مورد نياز در بخش كيفي اين تحقيق براي گردآوري داده گرديد.

اي از بهره گرفته شد. اين روش به طور متداول شامل مجموعه PRA(4( مشاركتي روستايي

عميق، مشاهده، بحث گروهي و ترسيم نقشه و كروكي  هاي مختلف مانند مصاحبهتكنيك

ها براي رسيدن به اهداف اصلي اين تحقيق مورد استفاده قرار مي باشد كه همه اين تكنيك

اين صورت كه الزم بود براي تعيين دقيق فهرستي از مشاغل و وظايفي كه در  گرفت به

همچنين به منظور تعيين فهرستي دقيق  و تعاوني نودشه نياز به آموزش در آنها وجود داشت

ه ك استفاده شودهاي مختلفي ك خود اعضاي تعاوني از تكنيككماز مشكالت تعاوني با 

از چگونگي و كيفيت انجام وظايف مختلف در تعاوني  از مشاهده براي آگاهي .اشاره شد

ن و با سطح اطالعات باال و همچنين مسئوال از روش مصاحبه عميق با اعضايِو نودشه 

 روستايي در خصوص مشكالت تعاوني زنان نودشه استفاده شد. كارمندان مرتبط با تعاوني

و  برداري از وظايفسياههسازي و به منظور فهرستنيز از تكنيك ترسيم نقشه و كروكي 

  دهي در مرحله كمي بهره گرفته شد.بندي و نمرهمشكالت تعاوني به منظور رتبه

به منظور تجزيه و تحليل داده هاي كيفي  از سه فرايند زير استفاده شد: الف)تلخيص 

 يندافرهاي كيفي جزئي از يص دادهخ. تل 7ييدأگيري و تو ج) نتيجه 6ها، ب) عرضه داده5هاداده

                                                           

4. Participatory Rural Appraisal 

5. Data Reduction 

6. Data Display 

7. Conclusion Drawing & Verification 
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نظور از تر است. مصورتي خالصهها بهها بوده و شامل تمركز، تنظيم و تبديل دادهتحليل داده

طوري كه به كمك آنها هاست بهاي سازمان يافته از دادهها ظاهر ساختن مجموعهعرضه داده

 وجود دارد كه از هاي گوناگونيها شيوه. براي عرضه دادهپرداختگيري نتيجهبه بتوان 

پژوهشگر در ها و امثال آن اشاره كرد. ها، نمودارها، شبكهتوان به انواع ماتريسآنها ميجمله 

برده، به نظم رويدادها، الگوي وقوع آنها، ييد، به معناي هر رويداد پيگيري و تأمرحله نتيجه

ه باالخربرده و پي نيز شانوجودآورندهه عوامل ب وتبيين آنها، چگونگي وقوع احتمالي 

 ،هاي كيفي). در مورد بررسي1392كند (سرمد و همكاران، هاي مربوطه را بيان ميگزاره

ها وجود ندارد. اين نوع از تجزيه و فرمول ثابت و مشخصي براي تجزيه و تحليل يافته

  . شوندها قبل از آنكه يك روال علمي باشند، يك مهارت فكري و ذهني محسوب ميتحليل

  

  نتايج و بحث

اعضايي كه  در بخش كيفي تحقيق مشاركت و همكاري فعال داشتند  ،در اين پژوهش

سال عضويت در تعاوني بودند و  2/13طور متوسط داراي ه سال، ب 5/38با ميانگين سن 

د ميانگين سن افرا ،درصد آنها تحصيالت دانشگاهي داشتند. در بخش كمي تحقيق 8/36

سال بود.  53و  18قل و حداكثر سن به ترتيب سال و حدا 84/35مورد مطالعه برابر 

درصد سابقه  7سال در تعاوني و تنها  84/9اي حدود طور ميانگين سابقهه پاسخگويان ب

هل و ميانگين بعد خانوار آنها برابر أدرصد پاسخگويان مت 5/78ند.  داشتمسئوليت در تعاوني 

د كه ناشتغال داشتهاي ديگري غلداري به شنفر بود. اكثر پاسخگويان عالوه بر خانه 32/4

ترين آنها از نظر ميزان آوري گياهان دارويي و خياطي از مهمبافي، جمعباغداري، گيوه

سواد بودند و درصد از پاسخگويان بي 1/2زايي و ميزان اهميت در منطقه بودند. تنها اشتغال

پاسخگويان درصد از  7/9درصد آنها تحصيالت دانشگاهي داشتند. حدود  7/9حدود

درصد آنها يك ميليون تومان و يا  3/77 سرپرست خانوار بودند و ميزان درآمد ماهانه خانوارِ

  كمتر بود. 
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  بررسي نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني  

ابتدا تمام مشاغلي كه امكان انجام بررسي نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني  منظور به 

از  ،يي شدند. در مرحله شناسايي مشاغلشناسا شتآنها براي اعضاي تعاوني وجود دا

 PRAبرداري در قالب دو گروه  وفان انديشه و سياهه(ليست)تهاي مصاحبه گروهي، تكنيك

ن اي از طول سال به آهايي كه اعضاي تعاوني در دورهتمام شغل ،استفاده شد. در اين فعاليت

صورت ه ود كه زنان بهاي مذكور شامل تمام مواردي بد. شغلفهرست شدنند بودمشغول 

وقت، پاره وقت، فصلي، با حقوق و مزايا و يا بدون حقوق و مزايا به آن مشغول بوده و تمام

 هاي شناسايي شده با استفادهدادند. شغلتمام و يا بخشي از وظايف شغل مربوطه را انجام مي

زايي تغالبندي ماتريسي بر اساس ميزان اهميت  و اشهاي بحث گروهي و رتبهاز تكنيك

بافي، هاي باغداري، گيوهدست آمده نشان داد كه شغله نتايج ب بندي شدند.اولويت

  .  )1ند (جدول دارس جدول اولويت بندي قرار أو خياطي در رراتع برداري از مبهره

  زاييبندي مشاغل از نظر ميزان اهميت و اشتغالاولويت .1دول ج

جمع   امتياز كسب شده  عنوان شغل
ت  امتياز

لوي
او

  2گروه   1گروه   

  1  28  14  14  باغداري

  2  26  13  13  بافيگيوه

 گياهان بنديو بستهكردن آوري، خشكجمعبرداري از مراتع (بهره
  خوراكي و دارويي)

12  11  23  3  

  4  22  12  10  هاي محليلباس نخياطي و دوخت

  5  21  10  11  پرورش زنبور عسل

، ترشي، سركه، (تهيه ربوري محصوالت كشاورزي و باغي افر
  دوشاب، خشك كردن و ... ميوه و سبزيجات)

9  8  17  6  

  7  16  9  7  قالي بافي، گليم بافي، جاجيم بافي، زيلوبافي و موج بافي

  8  15  7  8  كاشت سبزي و صيفي در خانه و باغ

- پرورش ماكيان (بوقلمون، غاز، اردك و مرغ و خروس) و جوجه

  آنهااز كشي 
6  6  12  9  
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          1ادامه جدول 

، و جوراب نخي، شال سنتي ژاكت هايبافتنيبافتن  كاموابافي و
  ... سجاده و

5  5  10  10  

  11  7  3  4  هاي خانگي و آپارتمانيپرورش گل

  12  6  4  2  كار در مغازه و فروشندگي

  13  5  2  3  سقزچيني، عمل آوري و بسته بندي آن

  14  2  1  1  آرايشگري زنانه

  15  0  0  0  گوسفند و بزپرورش گاو، 

  هاي تحقيقمأخذ: يافته

  بندي نيازهاي آموزشي اعضاي تعاونياولويت

در اين مرحله از تحقيق، شدت نيازهاي آموزشي در خصوص مجموعه وظايف هريك 

آوري گياهان دارويي و خوراكي)، باغداري، گيوه هاي بهره برداري از مراتع (جمعاز شغل

  ) مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج زير حاصل گرديد:نامهو خياطي با روش كمي (پرسشبافي 

ز ا برداريبهرهبيشترين نياز آموزشي اعضاي تعاوني در خصوص مجموعه وظايف 

وري و افر ؛9از  65/8مربوط به رعايت اصول صحيح برداشت با ميانگين  به ترتيب مراتع

عمليات آبخيزداري جهت پيشگيري از  ؛مراتع يحياا ؛62/8 خشك كردن  گياهان با ميانگين

  ).2(جدول  هاي اول تا چهارم)بوده است (رتبهتخريب مراتع 

ا  هآفات و بيماري ،هاي هرزي، كنترل علفداردر خصوص وظايف مربوط به شغل باغ

 دخود اختصاص داباالترين سطح نياز آموزشي اعضاي باغدار تعاوني را به 27/8با ميانگين 

 89/7و   16/8 هايبسته بندي و برداشت محصول به ترتيب با ميانگين و پس از آن،

  ).2 جدولدوم و سوم نيازهاي آموزشي باغداران را تشكيل دادند ( هاياولويت
 ترين نياز آموزشي بافندگان گيوهبافي، مهمدر خصوص وظايف مربوط به شغل گيوه

. 54/7گ آميزي و طرح و نقشه گيوه با ميانگين عبارت بود از طراحي شكل ظاهري، مدل، رن
ه رتبه دوم نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني را ب 32/7بازاريابي و فروش محصول با ميانگين

  2/7عمل آوري مواد اوليه و برش چرم و پارچه با ميانگين  ،خود اختصاص داده و پس از آن



  25 ة شمار - و كشاورزي تعاون                                                                     58

في محصوالت توليدي از جمله وظايبندي گيري و بستهدر رتبه سوم قرار گرفته است. قالب
ا كمتر احساس شده است هاي آموزشي در خصوص آنهزاري دورهد كه نياز به برگبودن

  ).2(جدول 
داشتن براي راضي نگه 3/8هاي جديد لباس از نظر شكل و فرم با ميانگين طراحي مدل

اري ارتباط برقر .مشتريان باالترين نياز آموزشي  پاسخگويان در زمينه شغل خياطي عنوان شد
هاي دوخت لباس ، مرتبه دوم و مهارت11/8با مشتريان جهت جذب آنها با ميانگين  مناسب

  ).2 جدولاولويت بندي نيازهاي آموزشي قرار گرفت ( سومدر مرتبه  1/8با ميانگين 

 بندي نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني زنان نودشهاولويت .2 جدول 

  عنوان شغل
ت   عنوان وظيفه

ور
ضر

 و
ت

همي
ا

  

  

رار
 تك

ني
اوا

فر
  

كار
ي 

خت
س

  

مع
ج

ت  
لوي

او
  

  
  
  
  

برداري از مراتع بهره
آوري گياهان (جمع

  خوراكي و دارويي)

  1  65/8  85/2  86/2  94/2  حفاظت (رعايت اصول صحيح برداشت)
  2  62/8  82/2  83/2  97/2  وري  و  خشك كردن گياهان مرتعي فرا

  3  83/7  1/2  83/2  9/2  (كاشت بذر در مراتع) احيا
پيشگيري از تخريب مراتع با انجام قرق، 

  عمليات آبخيزداري و ...
91/2  40/1  93/2  24/7  4  

  5  6/7  65/2  99/1  96/2  بازاريابي و  فروش محصوالت
  6  54/7  70/2  06/2  78/2  برداشت 

  7  12/7  15/2  99/1  98/2  بندي محصولبسته
  8  08/7  50/2  02/2  56/2  گياههاي قابل برداشت شناخت بخش

  9  95/6  88/2  08/1  99/2  شناخت گياهان
  
  
  
  

  باغداري

  1  27/8  50/2  77/2  3  هاهاي هرز، آفات و بيماريكنترل علف
  2  16/8  21/2  95/2  3  بسته بندي محصول
  3  89/7  92/1  97/2  3  برداشت محصول
  4  28/7  55/2  90/1  83/2  بازاريابي و فروش

  5  75/6  69/2  08/1  98/2  ثمردهي)  هرس (فرم و
  6  71/6  51/2  21/1  99/2  پيوند زدن

  7  7/6  40/2  35/1  95/2  انتخاب و  كاشت نهال
  8  64/6  74/2  01/1  89/2  كوددهي
  9  11/6  12/2  32/1  67/2  آبياري
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  هاي تحقيقمأخذ: يافته

، 2، متوسط= 1؛ فراواني تكرار: كم= 3، زياد=2، متوسط= 1ضرورت و اهميت: كم= تذكر: 

  3، سخت=2، متوسط=1سختي انجام: آسان=؛ 3زياد=

              2ادامه جدول 
  
  
  
  
  
  

  بافيگيوه

طراحي شكل ظاهري، مدل، رنگ آميزي 
  نقشهو طرح و 

90/2  16/2  48/2  54/7  1  

  2  32/7  46/2  18/2  68/2  بازاريابي و فروش

عمل آوري مواد اوليه و برش چرم و 
  پارچه

99/2  24/1  97/2  2/7  3  

  4  15/7  33/1  92/2  9/2  دوخت رويه گيوه
انتخاب مواد اوليه مورد نياز براي تهيه 

  چرم  و گيوه مانند نخ
91/2  13/1  44/2  48/6  5  

  6  37/6  47/2  1  90/2  زيره گيوه دوخت
  6  16/6  19/1  03/2  94/2  اتصال رويه به زيره گيوه

بافي و نحوه آشنايي با ابزارهاي گيوه
  استفاده از آنها  

79/2  97/1  13/1  89/5  7  

  8  29/5  10/1  30/1  89/2  گيري گيوهقالب
  9  16/5  81/1  11/1  24/2  بندي بسته

  
  
  
  

  خياطي

  1  3/8  31/2  3  99/2  از نظر شكل و فرمطراحي مدل لباس 

  2  11/8  14/2  3  97/2  ارتباط با مشتريان (جذب مشتري)

  3  10/8  11/2  3  99/2  مهارت دوخت
  4  06/8  06/2  3  3  كاربرد و تنظيم وسايل و ابزارهاي خياطي

  5  04/8  05/2  3  99/2  برش
  6  6/7  90/2  85/1  85/2  گيرياندازه

  7  02/7  17/2  18/2  67/2  تهيه الگو
  8  98/6  15/2  31/2  52/2  تعمير لباس

  9  91/6  39/1  81/2  71/2  پرو
تعمير وسايل و ابزارهاي خياطي مانند 

  خياطيچرخ
12/1  05/1  45/2  62/4  10  
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  مشكالت تعاوني زنان روستايي نودشه

كه با استفاده از مصاحبه در  ،هاي تعاونيمشكالت و محدوديت ،در اين بخش از تحقيق

نامه و نظرخواهي از گويه با استفاده از پرسش 23در قالب  ،بخش كيفي مشخص شده بودند

 طور كه در جدولو اولويت بندي قرار گرفتند. همان زنان عضو تعاوني نودشه مورد بررسي

سرمايه و نداشتن ساختمان ملكي (استيجاري بودن محل  مبوددو مشكل ك ،شودمشاهده مي 4

در صدر مشكالت تعاوني قرار  02/4و  13/4فعاليت شركت تعاوني) به ترتيب با ميانگين 

)، وجود نگرش منفي اعضا نسبت 94/3دارند. انتظارات غير اصولي اعضا از تعاوني (ميانگين 

) از جمله 83/3اصول، قوانين و مقررات تعاوني( بانها نبودن آ ) و آشنا90/3به تعاوني (

ها در جدول اند. ساير اولويتمشكالتي هستند كه به ترتيب در رتبه سوم تا پنجم قرار گرفته

  بيان شده اند.  3

  نودشهبندي مشكالت تعاوني زنان اولويت .3 ولجد

ين  مشكالت
انگ

مي
يار  

 مع
ف

حرا
ان

  

ت
لوي

او
  

ين  مشكالت
انگ

مي
يار  

 مع
ف

حرا
ان

  

ت
لوي

او
  

  13  206/1  52/3  با تعاوني  همكاري ضعيف اعضا  1  921/0  13/4  كمبود سرمايه

نبود  قوانين و مقررات پشتيبان   2  985/0  02/4  نداشتن ساختمان ملكي

  هاي زنانتعاوني

51/3  058/1  14  

غيراصولي اعضا از انتظارات

  تعاوني

كارگيري افراد ه عدم استخدام و ب  3  933/0  94/3

  متخصص مورد نياز تعاوني 

45/3  136/1  15  

با شركت زنان در   مخالفت خانواده  4  973/0  90/3   به تعاوني نگرش منفي اعضا

  هاي بيرون از خانه و تعاوني   فعاليت

26/3  931/0  16  

 آشنا نبودن اعضا با اصول،

  قوانين و مقررات تعاوني

پايين بودن قدرت خالقيت فردي،   5  053/1  83/3

  اهروحيه نوگرايي و  نوپذيري در خانم

85/2  922/0  17  
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                3ادامه جدول 

س نف پايين بودن روحيه اعتماد به  6  941/0  81/3  توجهي  به اصل آموزش بي

  در زنان

82/2  966/0  18  

پايين بودن قدرت رهبري در   7  176/1  80/3  اصوليعضوپذيري غير 

  هاخانم

81/2  124/1  19  

ن و عدم حمايت مسئوال

  هاادارات محلي از تعاوني

نداشتن مجوز صادرات محصوالت   8  087/1  79/3

  توليدي به خارج از كشور

77/2  069/1  20  

كمبود امكانات و تجهيزات 

  مانند رايانه، خودرو و ...

ن تعاوني همكاري ضعيف مسئوال  9  731/0  76/3

  با يكديگر

49/2  975/0  21  

  مشكل فروش محصوالت
هاي عدم تمايل شركت در دوره  10  919/0  71/3

  آموزشي

42/2  094/1  22  

پايين بودن سطح آموزش و 

  هاي اعضامهارت

 هاي رقيب تعاونيفعاليت افراد و گروه  11  074/1  65/3

  هاي اقتصاديدر انجام فعاليت

22/2  919/0  23  

ارتباط ضعيف تعاوني با 

  هاساير تعاوني

59/3  949/0  12          

  هاي تحقيقمأخذ: يافته

  مشكالت تعاوني زنان نودشه تحليل عاملينتايج 

ها و مشكالت موجود تعاوني به منظور دسته بندي و خالصه كردن تعداد محدوديت

مناسب  تشخيص ابتدابه اين منظور، از روش تحليل عاملي اكتشافي استفاده شد. زنان نودشه 

. گرفتو آزمون بارتلت انجام  KMO آماره هاي  از استفاده تحليل عاملي با براي هاداده بودن

 همان ميزان تر باشد بهبين صفر تا يك بوده و هر چقدر اين آماره به يك نزديك KMOدامنه 

 649/0 از ترتحقيق بزرگ دست آمده در اينه بKMO است. مقدار باالتر نيز نمونه كفايت

 هاعامل تفكيك كه گرفت نتيجه توانمي آزمون بارتلت بودن معني دار به توجه باشد و بامي

 دارمعني هايعامل تعيين تعداد براي ،بعد مرحله ). در4است (جدول  شده انجام درستي به

 معموالً .شودمي حاصل همبستگي ماتريس از كه دگردياستفاده  ويژه مقادير معيار از
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 بار عاملي كه باشد. متغيرهايي بيشتر يك از آنها ويژه مقدار كه دنشومي انتخاب هاييعامل

گردند. پس از دوران دار استخراج ميعنوان بارهاي عاملي معني به باشد 5/0از  تربزرگ آنها

  ).1385(دالور،  شدبه استنتاج مفهومي پرداخته  ،هاها از طريق انتساب متغيرها به عاملعامل

 و آزمون بارتلت KMOمقدار ضريب  .4جدول 

  مقدار آزمون  نام آزمون

  KMO(  649/0ين (لاوك -ماير -كيسر

  Bartlett(  042/776بارتلت (

  253  درجه آزادي

  000/0  معني داري

  هاي تحقيقمأخذ: يافته                      

مقادير ويژه و درصد واريانس تبيين شده بر حسب مقدار بار عاملي هر  5در جدول 

اي هدر دو حالت استخراج اوليه و چرخش يافته به منظور مشخص شدن تعداد عاملمتغير 

  خالصه شده درباره مشكالت تعاوني نودشه نشان داده شده است.

  درصد واريانس تبيين شده مربوط به عوامل مشكالت تعاوني نودشه  و مقادير ويژه. 5جدول 

 مقادير ويژه چرخش يافته  مقادير ويژه اوليه  

درصد   مقدار ويژه  عامل

  واريانس

 درصد

  تجمعي

مقدار 

  ويژه

درصد 

  واريانس

 درصد

  تجمعي

1  519/4  646/19  646/19  499/2  864/10  864/10  

2  879/1  170/8  816/27  195/2  543/9  407/20  

3  623/1  055/7  872/34  103/2  144/9  551/29  

4  491/1  483/6  355/41  703/1  403/7  954/36  

5  396/1  069/6  424/47  645/1  150/7  104/44  

6  289/1  605/5  029/53 605/1  976/6  080/51 

7  187/1  162/5  191/58  384/1  018/6  098/57  

8  071/1  656/4  846/62  322/1  750/5  847/62  

  هاي تحقيق: يافتهمأخذ
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كه مقدار ويژه آنها  ،عامل 8طبق نتايج حاصل از تحليل مشكالت تعاوني زنان نودشه، 

درصد  8/62عامل   8اين  ،دهدنشان مي 9ه جدول ك شناسايي شدند. چنان ،بود 1تر از بزرگ

گذاري امنهاي استخراج شده و در نتيجه كنند. ماهيت عاملتغييرات واريانس كل را تبيين مي

 قابل مشاهده است.  6آنها در جدول 

  ها، متغيرهاي مربوط به هر عامل و بارهاي عاملي حاصلگذاري عاملام. ن6جدول 

  دوران يافته از ماتريس

  بار عاملي  متغير  عامل

عدم به كارگيري 

افراد متخصص و 

هاي عدم آموزش

  كافي

 همكاري الزم  عضوگيري و جذب افرادي كه نيازي به تعاوني نداشته و

  با تعاوني را ندارند

693/0  

  582/0  ها و كافي نبودن قوانين مربوطه توجهي  به اصل آموزش در تعاونيبي

كارگيري افراد متخصص مورد نياز تعاوني مانند ه عدم استخدام و ب

  ريز، بازارياب و ...برنامه

694/0  

هاي عدم حمايت

  پشتيباني و زيرساختي

  757/0  هان و ادارات محلي از تعاونيمسئوالعدم حمايت 

  735/0  نداشتن ساختمان ملكي

مشكل فروش 

  محصوالت تعاوني

  799/0  مشكل فروش محصوالت تعاوني

  610/0  هاي زناننبود  قوانين و مقررات پشتيبان تعاوني

  513/0  هاي اعضاپايين بودن سطح آموزش و مهارت

عدم اعتقاد برخي 

 اعضا به فوايد

  تعاوني

  802/0  اعتقاد نداشتن اعضا به تعاوني و فوايد آن

  559/0  ناچيز بودن سرمايه تعاوني/ كمبود نقدينگي تعاوني

مخالفت 

هاي خانواده

روستايي با  

هاي بيرون فعاليت

  از خانه زنان

ها با شركت زنان و دختران در  وجود تعصبات و مخالفت خانواده

  هاي بيرون از خانهفعاليت

685/0  

  651/0  هاي اقتصاديهاي رقيب تعاوني در انجام فعاليتفعاليت افراد و گروه

  635/0  همكاري ضعيف اعضا با تعاوني
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      6ادامه جدول 

پايين بودن روحيه 

نوآوري و اعتماد به 

  نفس زنان روستايي

پايين بودن قدرت خالقيت فردي، روحيه نوگرايي و  نوپذيري در 

  هاخانم

802/0  

  603/0  هانفس در خانمپايين بودن روحيه اعتماد به

همكاري و ارتباط 

ضعيف تعاوني با  

  هاديگر تعاوني

  825/0  ن تعاوني با يكديگرهمكاري ضعيف مسئوال

  585/0  هاارتباط ضعيف تعاوني با ساير تعاوني

عدم تمايل اعضا به 

  شركت در آموزش

  673/0  هاي آموزشيدورهعدم تمايل اعضا براي شركت در 

  593/0  نداشتن مجوز صادرات محصوالت توليدي به خارج از كشور

  هاي تحقيقمأخذ: يافته

    اهگيري و پيشنهادنتيجه

برداري از مراتع نسبت به ساير ميزان نياز آموزشي اعضاي تعاوني در مورد شغل بهره

باغداري قرار گرفته است. ميزان نياز آموزشي اعضاي تعاوني  ،ها بيشتر بوده و پس از آنشغل

عاوني بوده و اعضاي ت گفتهپيشكمتر از دو شغل مجموعه وظايف شغل گيوه بافي  در زمينه

اند. مجموعه وظايف داشتهبه نسبت اعالم نياز آموزشي كمتري در خصوص شغل خياطي 

 "پيشگيري از تخريب مراتع"و  "مراتع ياحيا" ،"فراوري گياهان مرتعي"، "حفاظت از مراتع"

 خود اختصاص داده است و اينبرداران از گياهان مرتعي را بهبيشترين نيازهاي آموزشي بهره

مسئله وابستگي و نياز مردم منطقه به منابع طبيعي و همچنين عالقه آنها به حفظ و احياي 

- هاي هرز مهمها و علفماريدهد. كنترل آفات، بيمنابع طبيعي و محيط زيست را نشان مي

. توجه به عالقه، سليقه و نياز مشتريان خياطي نداترين نياز آموزشي باغداران را تشكيل داده

هاي داشتن ظاهري شيك و زيبا و طراحي مدل "و همچنين مصرف كنندگان گيوه از نظر

ذوق و سليقه است. باف را تشكيل دادههترين نياز آموزشي افراد خياط و گيومهم "جديد

ير باشد و اين مسئله باعث تغيمشتريان مذكور بسيار متنوع بوده و دائماً در حال تغيير مي

رايط نيازها با تغيير ش ،به عبارت ديگر ؛شودبافان و خياطان ميمرتب نيازهاي آموزشي گيوه

  ) هم آمده است.  1392ساساني ( همطالعكنند. اين يافته در نتايج تغيير مي
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 به بوده كه ترين مشكالت تعاوني عدم آشنايي كافي اعضاء با تعاونيز مهمايكي 

) 1386با نتايج مطالعات سعدي( . اين نتيجهدنكمينيازهاي آمورشي اعضا در اين زمينه اشاره 

) همخواني دارد. مشكل ذكر شده خود ريشه مشكالت ديگر 1389و بذرافشان و همكاران (

توان به ايجاد انتظارات غيراصولي اعضا از تعاوني، تعاوني بوده است كه از جمله آنها مي

فع . راهكار رايجاد نگرش منفي نسبت به تعاوني و عدم همكاري اعضا با تعاوني اشاره كرد

اند، ارتقاي ) نيز به آن رسيده1380( ) و آقاجاني ورزنه1386( گونه كه سعدياين مشكل همان

  باشد. سطح دانش و آگاهي اعضاي تعاوني و رفع نيازهاي آموزشي آنها مي

اكثر مشكالت تعاوني ريشه در وجود نيازهاي آموزشي اعضا و عدم آگاهي كافي آنها 

ها در اين زمينه راهگشا بوده و موفقيت تعاوني را آموزش در تعاوني دارد و توجه به اصل

نائيني و )، نكويي1391فر و همكاران(قلي مطالعهاين مسئله در نتايج تضمين خواهد كرد. 

)، 1387)،  ثمري و رسول زاده (1389)، بذرافشان و همكاران (1391همكاران (

  ييد شده است. أ) ت1385ضاني ()، اميني و رم1378نيا ()، درويشي1388كرمي(

)، اميني 1385ي()، امين1383)، اشرفي (1380طور كه در تحقيات آقاجاني ورزنه(همان

)، 1377)، عبداللهي(1386)، سعدي (1378نيا()، درويشي1387ثمري()، 1385و رمضاني(

) 1385) و نائيني(1390نيا و همكاران()، محمدقلي1388)، كرمي(1391فر و همكاران(قلي

ترين ارتقاي سطح دانش و آگاهي اعضاي تعاوني از طريق آموزش مناسب ،نيز آمده است

  . ندراهكارهاي رفع مشكالت و موفقيت تعاوني شناخته شد

ند از: اند كه عبارتشددسته تقسيم  8مشكالت تعاوني زنان نودشه در  ،در نهايت

هاي پشتيباني و حمايتهاي كافي، عدم عدم به كارگيري افراد متخصص و عدم آموزش

زيرساختي، مشكل فروش محصوالت تعاوني، عدم اعتقاد برخي اعضا به فوايد تعاوني، 

هاي بيرون از خانه زنان، پايين بودن روحيه نوآوري هاي روستايي با  فعاليتمخالفت خانواده

ها، عدم و اعتماد به نفس زنان روستايي، همكاري و ارتباط ضعيف تعاوني با  ديگر تعاوني

  .تمايل اعضا به شركت در آموزش
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  زير قابل ارائه هستند: ياهپيشنهاد ،با توجه به نتايج

ها ريشه در ناآگاهي و عدم شناخت كافي اعضا از اكثر مشكالت تعاوني از آنجا كه

بين ميزان دانش و آگاهي اعضاي تعاوني با  وتعاوني و وجود نيازهاي آموزشي آنها دارد 

 ميزان همكاري اعضا با تعاوني و در نتيجهو نيز  ت اعضا نسبت به تعاونيميزان نگرش مثب

 شود به اصللذا پيشنهاد مي وجود دارد،دار مثبت و معنيرابطه  هاميزان موفقيت تعاوني

ها بيشتر توجه شود و زمينه ارتقاي دانش و آگاهي اعضا در خصوص آموزش در تعاوني

  تعاوني فراهم گردد. 

ايين بودن سطح درآمد و وضعيت اقتصادي اكثر خانوارهاي اعضاي با توجه به پ

اين مسئله  .هاي اقتصادي تعاوني توسعه و افزايش يابدشود فعاليتتعاوني نودشه پيشنهاد مي

هاي همه جانبه دولت از طريق تك اعضاي تعاوني و حمايتتنها با همكاري و مشاركت تك

هاي پژوهشي ي اعضاي تعاوني، اجراي طرحافزايش سطح دانش و آگاهي و توانمندساز

بهره به تعاوني و اعضاي كم هاي بالعوض و هاي اقتصادي و اعطاي واميابي ايجاد طرحزمينه

دي توسط تعدابه تعاوني با كشور عراق  تجارتدادن مجوز  ،باشد. در اين زمينهآن مقدور مي

  ها پيشنهاد شده است. نامهاز پاسخگويان به پرسش

، يرهغبافي، خياطي و مرتب ذوق و سليقه مشتريان مشاغل مختلف مانند گيوه تغيير

 طلبد كه آموزششود و اين مسئله ميباعث تغيير مرتب نيازهاي آموزشي افراد شاغل مي

  مستمر در خصوص كسب و كار براي اعضاي تعاوني صورت گيرد. 

تعاوني روستايي  از آنجا كه رفع نيازهاي آموزشي اعضاي تعاوني از عهده شركت

هاي تعاوني به تنهايي خارج بوده، لذا پيشنهاد زنان نودشه و در سطح كالن از عهده شركت

هاي آموزش و پرورش، آموزش هاي مرتبط با آموزش مانند وزارتخانهشود تمام ارگانمي

  .دها داشته باشنعالي،  جهاد كشاورزي، صدا و سيما و مطبوعات همكاري الزم را با تعاوني

ين دار منفي ببا توجه به افزايش ميانگين سني اعضاي تعاوني و وجود رابطه معني

التي شود مشكبيني ميكه پيش ،هاي آموزشيافزايش سن و ميزان عالقه براي شركت در دوره
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ر و تد زمينه پذيرش اعضاي جديد با سن پايينگردرا براي تعاوني فراهم آورد، پيشنهاد مي

  فراهم گردد. سطح سواد باالتر

پذيرش اعضاي جديد بدون توجه به نياز  ،عضوپذيري غير اصولي و به عبارت ديگر

ر منطقي انتظار غي"مشترك متقاضيان يكي از مشكالتي است كه خود مشكالت ديگري مانند: 

عدم همكاري و "و  "وجود آمدن نگرش منفي اعضا نسبت به تعاونيبه"، "اعضا از تعاوني

لذا  ؛را به دنبال دارد "انجام كارشكني با تعاوني"و حتي  "ا با تعاونيمشاركت كافي اعض

وجود  پايهشود اعضاي جديد بر اساس قوانين مدون علمي و منطقي و همچنين برپيشنهاد مي

نياز مشترك پذيرش شوند و در زمان پذيرش اعضاي جديد جلسات توجيهي براي متقاضيان 

  برگزار گردد. 

يكي از مشكالت جدي است كه موتور حركت تعاوني را كند نداشتن سرمايه كافي 

توانند تعاوني را در رفع كرده است. از آنجا كه اعضاي تعاوني به دليل عدم درآمد كافي نمي

 ،بهره به تعاونيكمشود با اهداي وام بالعوض و يا اين مشكل ياري نمايند، پيشنهاد مي

  ايش يابد. هاي اقتصادي و درآمدزاي تعاوني افزفعاليت
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Abstract  

      The main purpose of this research was to both identify and prioritize training 

needs of rural women cooperatives’ members. The study has used both qualitative 

and quantitative methodologies. Training needs of cooperatives' members were 

first explored by qualitative method (PRA), then prioritized by the quantitative 

method (questionnaire). In order to assess and prioritize the educational needs a 

job analysis model was used. The population included 230 members of the 

Noodsheh cooperative. A sample of 144 women was selected by a randomized 

method and Morgan’s Table was used for this purpose. The quantitative research 

tool was a questionnaire, that its validity was examined by a group of experts and 

to assess the reliability of the questions a pilot-test was used through SPSS 

software. Data was analyzed by descriptive and analytical methods. The results 

showed that the most important training needs for rural women cooperatives’ 

members of Noodsheh were: 1) conservation, rehabilitation and prevention of 

pasture’s demolition, 2) pest, diseases and weed control on gardens, 3) familiarity 

with designing new models of Geevah and dresses. The results also revealed that 

the most important problems of rural women cooperatives’ members of 

Noodsheh were: not enough understanding of members regarding to goals, 

principles and rules of coops, capital shortage of the coop, rental situation of the 

coop building, unreasonable expectations of some members regarding the coop, 

negative attitude of some members to the coop.  

Keywords: Cooperative, Rural Women, Educational Need Assessment, 

Noodsheh 

                                                           

1. Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali-Sina 

University, Hamedan, Iran 

* Corresponding Author                                                          movahedi686@yahoo.com, 

2. Former Master Student, Department of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali-

Sina University, Hamedan, Iran 

3. Associate Professor, Department  of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali-

Sina University, Hamedan, Iran 


