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  :چکیده

ترویجـی در بـین   -، تحلیل نیازهاي آموزشـی توصیفیاز این تحقیق  هدف

زي در اسـتان  هاي کارآفرینانه کشاور جوانان روستایی جهت توسعه فعالیت

 35تا  15این پژوهش کلیه جوانان روستایی ي آمار جامعه. باشد گیالن می

حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از جـدول      ). =2598N(ساله استان گیالن بودند 

 بـه ). =262n(تعیـین شـد   ) 2001(حداقل حجم نمونه بارتلت و همکـاران  

مبتنی بر الگوي نیازسـنجی بـوریچ    نامه پرسشها، از  آوري داده منظور جمع

 SPSS18افـزار   ها با اسـتفاده از نـرم   تجزیه و تحلیل داده. استفاده گردید

هاي  اصول صحیح روش"که موضوعاتی چون  داد  ها نشان یافته. انجام شد

اصـول صـحیح   " لویـت جهـت آمـوزش و   ودر بـاالترین ا  ،"گیـري  تصـمیم 

همچنین طبق  .گرفتند قرار اولویت ترین پایین در "اندازي مشاغل خانگی راه

درخصوص  گویان پاسخها تمامی چهارده موضوع مرتبط با نیاز آموزشی  یافته

نتـایج   .دانش و مهارت کـارآفرینی در سـطح بـاالیی از نیـاز قـرار داشـتند      

نشان داد که به غیر از متغیر وجـود بازارهـاي محلـی در     Fو  tهاي  آزمون

در سایر مـوارد بـین نیازهـاي آموزشـی و     محل روستا یا روستاي همجوار، 

ــه  ــاوت 05/0اي در ســطح خطــاي خصوصــیات فــردي و عوامــل زمین  تف

  .مشاهده نگردید يدار یمعن
  

نیاز، نیازسنجی آموزشی، مدل بوریچ، جوانان  :کلیديهاي  واژه

  .روستایی، کارآفرینی

  .JEL A200 ،O150 ،I210:بندي طبقه

Abstract: 
The purpose of this descriptive study was to assess the 
educational needs of rural youth on agricultural 
entrepreneurial activities in Guilan province. The 
statistical population of this study consisted of rural 
youth who were between 15-35 year old (N = 2598) and 
the sample size was determined by using a minimum 
sample size table for given population by Bartlett et al. 
(n = 262). In order to assess the educational needs, a 
questionnaire based on Borich Model was used. Data 
analysis was performed using (SPSS18). The educational 
needs were analyzed and ranked using Mean Weighted 
Descriptive Scores (MWDS). Results showed that 
competencies such as “identifying principles of proper 
decision-making procedures” was noticed as the most 
important priority for education. Although, “identifying 
principles of proper establishment of home 
employment" was in the last rank in educational needs. 
MWDS indicated that all competencies were in the high 
level of needs. The findings of t and F-tests reveal that 
there were no significant differences between individual 
characteristics and contextual factors, while “local 
markets in the village or neighboring village” had a 
significant effect on educational needs (p < 0.05). 
 

Keywords: Need, Educational Need Assessment, 
Borich Needs Model, Rural Youth, Entrepreneurship. 
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  مقدمه -1

نگرش متفاوت دانشمندان و ایده پردازان در شناسـایی عوامـل   

هاي مرتبط بـا ایـن حـوزه،     مؤثر بر کارآفرینی و تکوین شاخص

هاي  فرآیند کارآفرینی را به سمتی سوق داد که جوامع و سازمان

اجتمـاعی و  هـاي خـاص فرهنگـی،     پیشرو با استفاده از ویژگی

. محیطی خود، به تعریف و اسـتفاده از ایـن موضـوع پرداختنـد    

کارآفرین فردي است که خدمتی را کشـف و بـراي پیگیـري و    

: 1387صمد آقایی، (کند  تحقق آن سازمان مناسبی را ایجاد می

-یندي است که فرد کارآفرین با ایدهدر واقع کارآفرینی فرآ). 25

هاي جدید و با بسـیج منـابع    هاي نو و خالق، شناسایی فرصت

هـاي   هـاي نـو، سـازمان    مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت

مایـد، ایـن امـر تـوام بـا پـذیرش        جدید و نوآور رشد یابنده می

مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصـول یـا خـدمت    

: 1386فـر،  گودرزوند چگینی و فروزان(گردد  جدید به جامعه می

آفرینان در توسعه اقتصـادي کشـورها از   اهمیت و نقش کار ).4

دانـیم میـزان    که مـی  طور همان. اي برخوردار است جایگاه ویژه

توسعه اقتصادي هر کشوري مالك فقر و ثروت آن است و رشد 

ثروت یا فقر یک کشور بستگی به کارآفرینی مـردم آن کشـور   

و توسـعه کـارآفرینی   بنـابراین  ). 15: 1386هزار جریبـی،  (دارد 

تأثیر زیادي در رشـد  هاي کارآفرینانه در روستاها  فعالیت توسعه

  . اقتصادي روستاها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد

این اصل . نیروي انسانی بزرگترین سرمایه یک کشور است

مورد پذیرش عموم است که از دیرباز به عنوان مهمترین عامل 

و بـدیان،  بـافرد  (پیشرفت هر کشور و ملت به شمار آمده اسـت  

یابی به رشد اقتصادي کارآمـد و   در واقع جهت دست). 9: 1375

توسعه پایدار، توانمندسازي منابع انسانی امـري اجتنـاب ناپـذیر    

ترین بخـش نیـروي    در این میان جوانان به عنوان پررنگ. است

  . گردند انسانی جهت رسیدن به توسعه محسوب می

 نیروي و عیتاز جم عظیمی بخش روستایی جوانان امروزه

 بهبـود  در کار بازوي عنوان به و دهند می تشکیل را جامعه کار

 نقـش  روسـتایی  هـاي  اجتماعی خـانواده  و اقتصادي وضعیت

 جوامـع  قشـر  نیازهـاي  بـه  توجه لزوم بنابراین. دارند اي ارزنده

 فنی هاي مهارت و ها توانایی افزایش در هدایت آنها و روستایی

). 24: 1372 شـهبازي، (نیست  پوشیده کس هیچ بر اجتماعی و

جوانان روستایی همواره به عنوان اهرمی کـاربردي در راسـتاي   

هاي منابع روستایی در نـواحی غیرتوسـعه    فعال ساختن پتانسیل

با توجه به موارد ذکر شده اهمیت آموزش  .روند یافته به کار می

وري بهینـه از منـابع انسـانی، خصوصـاً جوانـان       به منظور بهره

روستایی جهت پیشبرد اهـداف توسـعه در بخـش کشـاورزي و     

بنابراین آموزش جوانـان روسـتایی   . روستایی کامالً روشن است

هـاي توسـعه    به عنـوان یکـی از ارکـان اصـلی اجـراي برنامـه      

قبل از آموزش جوانـان روسـتایی   . روستایی امري ضروري است

 جهت افزایش سطح اطالعات و مهارت علمی و فنی آنـان الزم 

است نیازهاي آنان شناسایی شـود و ایـن آمـوزش متناسـب بـا      

ریـزي   بنابراین نخستین مرحله در برنامـه . نیازهایشان پیش رود

ترویجی شناسـایی نیازهـاي آموزشـی جامعـه هـدف      -آموزشی

  ).139: 2011قیمایر و مارتین، ( باشد می

فرد یا گـروه شـغلی    آنچه بین اي است آموزشی، فاصله نیاز

 حقیقـت در  آموزشـی  نیـاز . دهند باید بدانند و آنچه که انجام می

میان سطح کنونی و سطح مطلوب توانایی فرد یـا افـراد    شکاف

طبق تعریـف  . باشد میهاي خویش  و مسئولیت وظایفدر انجام 

منـد بـراي    عبارت است از فرآینـدي نظـام   آموزشینیاز سنجی 

هـا و   وضع موجـود و هـدف   بینصله تعیین اهداف، شناسایی فا

و محمـدزاده   32: 1384فتحی واجارگاه، (ها  تعیین اولویت نهایتاً

فرآیند شناخت نیازهاي آموزشـی   اصوالً ).6: 1394و همکاران، 

ریـزي و اجـراي    ها در جریان طـرح  ترین فعالیت یکی از مشکل

ر زیرا به علت پیچیدگی رفتا. آید هاي آموزشی به شمار می برنامه

و  شـود  مـی هایی که به وسیله فرد انجام  انسان، شناخت فعالیت

 حاجی میر رحیمـی و زمـانی،  (گیري آن کار آسانی نیست  اندازه

بــه منظــور اجــراي فراینــد نیازســنجی آموزشــی  .)242: 1381

الگوهاي متعددي وجود دارند که از جمله مهمترین این الگوهـا  

الگـوي  ، کالیـن الگـوي   ،الگـوي کـافمن و هـرمن   توان به  می

تحلیـل پیشـتازي   ، مدل شایسـتگی انسـانی   ،SWOTتحلیل 

تحلیـل مسـائل    و مدل کوفمان، کوریگـان و جانسـون   ،هارلس

و مـدل نیازسـنجی بـوریچ اشـاره کــرد      عملکـرد رابـرت مـاجر   

در این پژوهش، به منظور تحلیل نیازهاي . )120: 1386،پیدایی(

توســعه ترویجــی در بــین جوانــان روســتایی جهــت -آموزشــی

هاي کارآفرینانه کشـاورزي در اسـتان گـیالن، از مـدل      فعالیت

. ارزشیابی است، استفاده شد نیازسنجی بوریچ که یک مدل خود

 گویـان  پاسـخ هاي رایج هنگامی که به طور مسـتقیم از   در مدل

تا نیازهاي آموزشی خود را بیان کننـد، ممکـن    شود میخواسته 

ایی که مبتنی بر کـاهش  ه گیري است نیازهاي آموزشی با جهت
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طـور   بـه  گویـان  پاسـخ ولی در این مـدل،  . آنها باشد، بیان شود

کنند و این محقق  غیرمستقیم نیازهاي آموزشی خود را بیان می

 کند است که با محاسبات ریاضی، نیازهاي آموزشی را تعیین می

تري برخوردار  ارزیابی نیازهاي آموزشی از صحت و سقم بیش و

 انجام شـده هاي  در بین پژوهش. )56: 1387 ،دپزشکی را(است 

مطالعات زیادي در خصوص ارزیابی نیازهاي آموزشـی صـورت   

حاجی میررحیمـی و   بسیاري از این تحقیقات نظیر،. است گرفته 

میرگـوهر و موحـد محمـدي    ، )1385(، بشـیري  )1381(زمانی 

ــینی)1387( ــار و حس ــا  ، مهرنگ ــانی ، )1388(نی ــبوري و عم ص

ــدار ونا، )1389( ــاران  م ــاران  )1389(همک ــانی و همک ، زرافش

، )2004(، ایکــرز و همکــاران )2002(، لیفیلــد و دابینــز )1390(

الحـاملی   ،)2011(همکاران ، باریک و )2009(منالد و همکاران 

در راسـتاي  ، )2014(و سوسیر و همکـاران  ) 2014(و همکاران 

قرار ییـد اهمیـت ارزیـابی و اسـت    أارائه نقطه نظرات در جهـت ت 

برخی از محققین نیز در پی ارائه ت و اس فرآیند ارزیابی آموزشی

هــایی جهـت اســتقرار و پیــاده سـازي فرآینــد ارزیــابی و    مـدل 

محققانی نظیـر، حـاجی   . اند ها بوده ارزشیابی آموزشی در سازمان

ــانی   ــی و زم ــر رحیم ــکی)1381(می ــدایی )1387( راد ، پزش ، پی

در این راسـتا، هـدف   . شمردتوان از این دست بر ، را می)1386(

ترویجـی در بـین   -کلی پژوهش حاضر تحلیل نیازهاي آموزشی

هاي کارآفرینانه کشاورزي  جوانان روستایی جهت توسعه فعالیت

  .اشدب در استان گیالن می

  

  روش پژوهش -2

ـ  حاضـر از نظـر ماهیـت    قیتحق نـوع  از هـدف  نظـر  ازو  یکم 

ـ م نظـر  از پـژوهش  نیا نینچهم. کاربردي است قاتیتحق ن زای

 نحوه نظر از و یشیمایپ-یفیتوص قاتیتحق ءجز رهایمتغ کنترل

 دري آمار جامعه. باشد یم یدانیمجزء تحقیقات  ها داده يآورگرد

کلیه جوانان ساکن در مناطق روستایی بـوده   شامل قیتحق نیا

از بـین روسـتاهاي اسـتان     ،اي گیري خوشـه   مونهکه از طریق ن

سـال   35تا  15شدند و دامنه سنی  انتخاب) =2598N(گیالن 

حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل . را به خود اختصاص داد

) =262n(، تعیـین شـد   )2001(حجم نمونه بارتلت و همکـاران  

اي متناسـب، انتخـاب    گیري خوشـه  که این تعداد با روش نمونه

ترویجی در بین جوانان -نیازهاي آموزشیحلیل به منظور ت. شد

هـاي کارآفرینانـه کشـاورزي در     براي توسـعه فعالیـت   روستایی

محقـق سـاخته بـه عنـوان ابـزار       نامـه  پرسشاستان گیالن، از 

داراي دو بخش بود  نامه پرسش. ها استفاده گردید گردآوري داده

هاي جمعیت شناختی مورد بررسی قرار  که در بخش اول ویژگی

ی براسـاس الگـوي نیازسـنج    نامـه  پرسشدر بخش دوم . گرفت

عنـوان آموزشـی منـتج از     16 شاملبوریچ طراحی شده بود که 

آگاهی و مهارت و میـزان   در دوسطح میزان کهمرور ادبیات بود 

ـ  .پـردازد  یمـ  ترویجی-نیازسنجی آموزشی تحلیل بهاهمیت  ه ب

 میتنظـ  از بعد ،نامه پرسشظاهري و صوري  منظور تعیین روائی

 قـرار  امر کارشناسان و دانشگاه دیاسات از تن چند اریاخت در هیاول

نهـایی اعمـال    نامـه  پرسـش و نظرات اصالحی آنها در  شد داده

 کرونباخي آلفاضریب  از ،نامه پرسشی ئایپای بررسبراي . گردید

 هـر ي برا شده محاسبه اعتماد بیضر زانیم گردید که استفاده

دوسطح میزان آگـاهی و مهـارت و میـزان اهمیـت بـه       از یک

خواسته شـد تـا    گویان پاسخاز . محاسبه شد87/0و 89/0ترتیب 

بـا اسـتفاده از    نامـه  پرسشهاي  در مورد اهمیت هریک از گویه

تـا اهمیـت بسـیار     1= عدم اهمیت (طیف لیکرت پنج سطحی 

ی هاي آموزش ، نظرات خود را در مورد هریک از عنوان)5= زیاد 

میزان مهارت خـود را نیـز    گویان پاسخهمچنین . مشخص کنند

تـا   1= عـدم مهـارت   (با استفاده از طیف لیکرت پنج سـطحی  

بـه ایـن ترتیـب بـراي هـر      . مشخص نمودند) 5= مهارت زیاد 

 موضوع آموزشی دو نمره متفاوت محاسبه شد که یکی از آنهـا 

) C(و دیگري گویاي میـزان مهـارت   ) I(گویاي میزان اهمیت 

به منظور محاسبه میزان نیـاز آموزشـی در هـر    . بود گویان پاسخ

  یک از عناوین از رابطه زیر استفاده شد

MWDS = (I-C) mI  
I =  اهمیت         C =         مهارت mI = میانگین 

 نامـه  پرسـش گذاري هـر پاسـخ در    ا توجه به میزان ارزشب

ریـزي   برنامـه گویه به منظـور   بندي مرتبط با هر ، سطحپژوهش

نیاز به آموزش یعنی نمـرات  ترین  بیشجهت اجرا، در سه سطح 

هاي مذکور جهت آمـوزش یعنـی نمـرات     ، تقویت دوره4باالي 

صـورت   2زیـر   ش یعنی نمـرات زنیاز به آمو بدون و 3تا  2بین 

هـاي آمـاري    ها از روش به منظور تجزیه و تحلیل داده .پذیرفت

نی، میـانگین و انحـراف معیـار    توصیفی نظیر جداول توزیع فراوا

نیـز در بخـش آمـار     Fو  tهـاي   همچنین از آمـاره . استفاده شد

هـاي   در بخش شناسایی حیطـه فعالیـت  . استنباطی استفاده شد

ــل   ــاس تمای ــاورزي براس ــخکش ــان پاس ــل  گوی از روش تحلی
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طوري که از هر پاسخگو خواسته شد  چندپاسخی استفاده شد، به

. اندازي هر کسب و کار نشان دهـد  ه راهتا میزان تمایل خود را ب

 .هر پاسخگو قادر به انتخاب چند مورد برحسب تمایل خود بود

  

  ها و بحث یافته -3

  بخش توصیفی -3-1

 گویان پاسخهاي حاصل از مطالعه مشخص کرد که بیشتر  یافته

بودند و بیشترین فراوانـی سـن مربـوط بـه      )درصد 30/60(مرد 

اکثریـت پاسـخ دهنـدگان    . بود) درصد 42( سال 25تا  21گروه 

 الت،یتحصـ  مـورد  درمتأهل بودنـد و همچنـین   ) درصد 8/50(

) درصـد  00/37( دهنـدگان  پاسـخ  تر شیبفراوانی نشان داد که 

   ).1جدول (بودند  تحصیلی دیپلم مدركي دارا

 هاي فردي پاسخ گویان ویژگی. 1 دولج

  ي تحقیقها یافته: مأخذ

 اي تأثیرگذار متغیرهاي زمینه. 2جدول 

  درصد  فراوانی    متغیر

  )کیلومتر(مسافت تا شهر 

  8/66  175  5تا  1

  8/24  65  10تا  6

  4/8  22  کیلومتر به باالتر 10

  وضعیت شغلی

 6/7 20 آموز دانش

 3/31 82 دانشجو

 3/23 61  کار جویاي بیکار

 8/37 99 شاغل

هاي زراعی  مساحت زمین

  )هکتار(

 81/74 196 هکتار 1 زیر

 60/12 33 2 تا 1

 92/9 26 5 تا 3

 67/2 7 باال به هکتار 5

  آموزشی برگزاري دوره
  1/22  58  بلی

  9/77  204  خیر

هاي برگزاري  روش

  هاي آموزشی دوره

  5/9  25  سخنرانی

  6/46  122  عملی

  3/26  69  بازدیدهاي علمی

  5/9  25  مکاتبه اي

  8  21  مجازي

  وجود بازارهاي محلی
  24  63  بلی

  76  199  خیر

هاي  فعالیت در بخش

  مختلف

  6/41  109  زراعت

  9/14  39  باغ داري

  1/11  29  دامداري

  3/5  14  پرورش آبزیان

  3/5  14  پرورش طیور

  2/9  24  درخت کاري

  6/12  33  کدام هیچ

وضعیت فعالیت در 

  هاي اقتصادي بخش

  13  34  صنعت

  7/13  36  خدمات

  3/73  192  کشاورزي

هاي اعتبار  وجود صندوق

  خرد روستایی

  4/32  85  بلی

  6/67  177  خیر

  اي پوشش خدمات بیمه

 5/9  25  خیلی کم

  2/17  45  کم

  9/67  178  متوسط

 3/5  14  زیاد

هاي  تمایل در فعالیت

تولیدي به صورت 

  گروهی و جمعی

  9/14  39  خیلی کم

  9/17  47  کم

  9/43  115  متوسط

  3/23  61  زیاد

مهمترین عوامل در 

اجراي بهتر دوره هاي 

  آموزشی

  50  131  ها شوراها و دهیاري

مروجین جهاد 

  کشاورزي
107  8/40  

هاي خدمات  شرکت

  مهندسی
12  6/4  

  6/4  12  کارگزاران دولتی

  ي تحقیقها یافته: مأخذ

  میانگین  درصد  فراوانی  سطوح متغیر  متغیر
انحراف 

  معیار

  جنس
  3/60  158  مرد

    
  7/39  104  زن

  )سال(سن 

20-15  35  4/13  

12/25  16/5  
25-21  110  42  

30-26  65  8/24  

  8/19  52  31باالتر از 

وضعیت 

  تأهل

  2/49  129  مجرد
    

  8/50  133  متأهل

سطح 

  تحصیالت

  4/29  77  زیر دیپلم

    

  37  97  دیپلم

  5/22  59  فوق دیپلم

  4/8  22  لیسانس

 سانسیل فوق

  باالتر و
7  7/2  
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هاي کسب اطالعات و دسترسی به  روش. 3جدول 

  امکانات

  درصد  فراوانی    متغیر

هاي کسب  روش

اطالعات مورد نیاز 

  شغل

  6/20  54  ها و مجالت روزنامه

  6/28  75  رادیو و تلویزیون

  21  55  همسایگان و سایر کشاورزان

  3/5  14  هاي کشاورزي فروشندگان نهاده

  4/8  22  تبلیغاتی بروشورهاي

  16  42  مروجین جهاد کشاورزي

وضعیت دسترسی 

  به امکانات

  5/9  176  راه آسفالته

  9/3  73  ها مراکز بهداشتی و درمانگاه

  2/11  208  مدارس

  2/2  40  کتابخانه

  2/11  208  خطوط تلفن ثابت

  2/12  227  شبکه گاز

  1/12  224  برق

  1/10  187  آب لوله کشی

  2/9  171  پست

  3/7  135  خدمات اینترنت

  2/11  208  منابع آب کشاورزي

  ي تحقیقها یافته: مأخذ

، میزان مسافت محل 2هاي پژوهش جدول  براساس یافته

) درصد 8/66(تا اولین شهر نشان داد که  گویان پاسخسکونت 

. ترین فراوانی بودند کیلومتر در بیش 5با مسافت ا تا  گویان پاسخ

 گویان پاسخ از) درصد 8/37( توان گفت می در خصوص اشتغال

هاي زراعی  اکثریت فراوانی میزان مساحت زمین .اند شاغل بوده

مربوط به مساحت زیر ) درصد 81/74(، گویان پاسخدر اختیار 

نسبت به ) درصد 9/77( دهندگان پاسخ شتریب .یک هکتار بود

 مورد در .دادندمنفی  پاسخهاي آموزشی مذکور  برگزاري دوره

هاي  هاي مرتبط با برگزاري دوره وضعیت تمایل به روش

) درصد 6/46( دهندگان پاسخ رت شیب ،کارآفرینی و کسب و کار

 در .هاي مذکور به روش عملی را اعالم نمودند برگزاري دوره

) درصد 76( گویان پاسخ تر شیب ،وجود بازارهاي محلی مورد

 دهندگان پاسخ تر شیب .دادند منفینسبت به وجود بازار پاسخ 

فعالیت در بخش زراعت را به عنوان یکی از ) درصد 6/41(

 3/73( گویان پاسخاکثر  .هاي کسب درآمد عنوان نمودند راه

وجود  مورد در .در بخش کشاورزي فعالیت داشتند) درصد

 6/67( گویان پاسخاکثر  ،هاي اعتبار خرد روستایی صندوق

نسبت به وجود صندوق پاسخ منفی خود را اعالم ) درصد

وضعیت پوشش ) درصد 9/67( دهندگان پاسختر  بیش. نمودند

وضعیت میزان  مورد در .اي را متوسط اعالم نمودند خدمات بیمه

هاي تولیدي به صورت گروهی  گویان جهت فعالیت تمایل پاسخ

) درصد 9/43( نفر 115ی یعن دهندگان، پاسخ تر شیب ،و جمعی

از ) درصد 9/14(نفر  39میزان تمایل خود را در حد متوسط و 

 .گویان وضعیت مربوطه را در حد خیلی کم اعالم نمودند پاسخ

گویان در جهت  وضعیت تعیین عوامل مهم از نظر پاسخ مورد در

ی یعن دهندگان، پاسخ تر شیب ،هاي آموزشی  اجراي بهتر دوره

طور  نفر، به 24ها و  شوراها و دهیاري) درصد 50( نفر 131

هاي خدمات فنی و  گویان شرکت از پاسخ) درصد 2/9(مشترك 

  .مهندسی و کارگزاران دولتی را اعالم نمودند

هاي کشاورزي  حیطه فعالیتتوزیع فراوانی . 4 جدول

  گویان پاسخبراساس تمایل 

 درصد یفراوان فعالیت
درصد 

 مورد

اي و فنـاوري اطالعـات و    خدمات رایانه

  ارتباطات
106  8/11  5/40  

  7/34  1/10  91  هاي چندگانه کشت

  4/29  6/8  77  صنایع دستی

  9/27  1/8  73  پرورش ورمی کمپوست

  2/25  4/7  66  پرورش گل و گیاه زینتی

ــی و    ــوالت دام ــرورش محص ــد و پ تولی

  دامپروري
62  9/6 7/23 

  1/22  5/6  58  صنایع بسته بندي محصوالت دامی

  1/19  6/5  50  جنگلداريتولید صنایع چوبی و 

  7/18  5/5  49  صنایع تبدیلی

  6/17  1/5  46  اي پرورش گیاهان گلخانه

  8/16  9/4  44  صنایع بسته بندي محصوالت کشاورزي

  5/14  2/4  38  خدمات دامپروري

  4/13  9/3  35  پرورش طیور و مرغداري

  6/12  7/3  33  پرورش زنبورداري

  1/11  2/3  29  پروري پرورش صنایع شیالت و آبزي

  3/5  6/1  14  پرورش کرم ابریشم و نوغانداري

  3/5  6/1  14  گردشگري

ــوالت    ــدي محصـ ــته بنـ ــنایع بسـ صـ

  محصوالت باغی
12  3/1  6/4  

 --  100 897 کل جمع

  ي تحقیقها یافته: مأخذ
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 6/28( دهنـدگان  پاسـخ ، اکثریـت  3براساس نتایج جـدول  

از طریق رادیو و تلویزیون اطالعات مورد نیاز مربوط بـه   )درصد

  .کردند شغل خود را دریافت می

هـاي کشـاورزي    ، توزیع فراوانی حیطه فعالیت4براساس جدول 

که زمینه و بستر مناسب جهـت ایجـاد و توسـعه کسـب و کـار      

نشان داده و آن را بـه ترتیـب از    گویان پاسخجدید را طبق نظر 

براین اساس . کند لویت بندي میوبه کمترین اترین تمایل  بیش

 ،"ارتباطـات  و اطالعـات  يفناور و يا انهیرا خدمات"به ترتیب 

به عنوان سـه حیطـه    "یدست عیصنا"و  "چندگانه يها کشت"

اندازي کسب و کار در مناطق روستایی اسـتان   فعالیت اصلی راه

  .گیالن معرفی شدند

  

بر  گویان پاسخبندي نیازهاي آموزشی  اولویت -3-2

  هاي آموزشی  اساس سرفصل

گانـه براسـاس اهمیـت و     شـانزده هـاي   ن بخش، شـاخص یدر ا

هـاي مـورد نیازشـان     گویـان درخصـوص آمـوزش    آگاهی پاسخ

مشـاهده  ، 5 گونـه کـه در جـدول    همـان . شوند بندي می اولویت

اصـول صــحیح  " ،براسـاس نتـایج بـه دسـت آمـده      گـردد  یمـ 

ترین رتبـه جهـت آمـوزش و    در بـاال  ،"گیري هاي تصمیم روش

 تـرین  پـایین  در، "انـدازي مشـاغل خـانگی    اصول صـحیح راه "

همچنین نمرات اولویت محاسـبه شـده در    .گرفتند قرار اولویت

هد که چهارده موضوع مـرتبط بـا نیـاز    د جدول مذکور نشان می

در خصوص علوم و مهـارت کـارآفرینی در    گویان پاسخآموزشی 

اصـول صـحیح اقتصـاد    "سطح باالي نیاز قرار داشـته و فقـط   

به عنوان نیاز آموزشی نبوده بلکه نیاز بـه تقویـت دارد و    "منزل

بـه عنـوان تنهـا     "انـدازي مشـاغل خـانگی    اصول صحیح راه"

در خصـوص ایـن    گویـان  پاسخاي است که کمترین تعداد  دوره

یاز داشته و به عنوان عدم نیاز بـه آمـوزش اعـالم    دوره اعالم ن

  ).5جدول (گردید است 

  

  ها براساس نیاز آموزشی بندي شاخص اولویت. 5 جدول

 نمره اولویت میانگین نمره آگاهی میانگین نمره اهمیت نیاز آموزشیي ها شاخص
 نتیجه و پیشنهاد

 بدون نیاز تقویت نیاز به آموزش

   86/10 27/2 62/4  گیري تصمیمهاي  اصول صحیح روش

   94/9 34/2 53/4  هاي خالقیت و نوآوري تکنیک

   22/9 44/2 49/4  حقوق تجارت و قوانین کسب و کار

   05/9 49/2 50/4  اصول صحیح تهیه و تدوین طرح کسب و کار

   68/8 33/2 34/4  اصول و مفاهیم اولیه حسابداري و مدیریت مالی

   42/8 45/2 38/4  اي بیمهاصول خدمات 

   08/8 60/2 43/4  يگذار سرمایهروش تامین منابع مالی و 

   93/7 65/2 44/4  ها طرحارزیابی اقتصادي 

   68/7 70/2 43/4  هاي کسب و کار اصول صحیح مهارت

   61/7 71/2 43/4  هاي کارآفرینانه نهادهاي حامی فعالیت

   30/7 57/2 28/4  فروش و تبلیغاتاصول صحیح مدیریت بازاریابی، 

   29/7 56/2 27/4  رداريب هاي بهره اصول بهبود روش

   01/4 49/3 40/4  اصول صحیح شیوه هاي مشارکت و تعاون

   91/3 53/3 42/4  اندازي و مدیریت کسب و کارهاي کوچک اصول صحیح راه

    28/2 94/3 45/4  اصول صحیح اصول اقتصاد منزل

    91/1 72/3 18/4  اندازي مشاغل خانگی صحیح راهاصول 

باشند ترین نیاز را به آموزش دارا می ، بیش4و باالي  4نمرات.  

 بیانگر این موضوع می باشند که شاخص مذکور جزء نیازهاي آموزشی نبوده اما باید تقویت شوند 3تا  2نمرات بین.  

باشند دهنده آن است که شاخص مذکور جزء نیازهاي آموزشی نمی باشند نشان 2هایی که نمرات آنها زیر  شاخص. 

ي تحقیقها یافته: مأخذ
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  آمار استنباطی -4

 نیازهاي آموزشـی  که دهد می نشان ،6 جدول درt  آزمون نتایج

زن،  و مـرد  گویان پاسخ از گروه دو شده کسب مراتن از حاصل

ــل و  ــرد و متأه ــزاري دورهمج ــود   برگ ــارآفرینی و وج ــاي ک ه

هاي اعتبار خرد روستایی به غیـر از متغیـر وجـود بـازار      صندوق

ـ  تفاوتهاي محلی در محل روستا یا روستاي همجوار   دار یمعن

  .)6 جدول(مشاهده نگردید 

یـک از متغیرهـاي    هیچ که داد نشان F آزمون از حاصل جینتا

آماري در سطح خطـاي  مستقل مورد مطالعه در پژوهش از نظر 

جـدول  (اند  درصد تأثیر معناداري بر روي نیاز آموزشی نداشته 5

7.(  

  )n=262(نیاز آموزشی براساس برخی از متغیرهاي تحقیق مقایسه  .6 جدول

 داري معنی t آماره معیار انحراف میانگین ها گروه رمتغی

 جنس
 09/2 16/7 مرد

283/0 778/0 
 52/1 7/10 زن

 وضعیت تأهل
 06/2 98/6  مجرد

34/1 - 182/0 
 69/1 7/29  متأهل

 برگزاري دوره در روستاي حوزه تحقیق
 55/1 50/7  بلی

68/1 095/0 
 96/1 03/7  خیر

 وجود بازارهاي محلی در محل روستا یا روستاي همجوار
 43/2 69/7  بلی

69/2* 008/0 
 64/1 96/6  خیر

 هاي اعتبار خرد روستایی وجود صندوق
 30/1 21/7  بلی

434/0 665/0 
 11/2 10/7  خیر

  ي تحقیقها یافته: مأخذ

  )n=262(نیاز آموزشی براساس برخی از متغیرهاي تحقیق مقایسه  .7 جدول

 داريمعنی F آماره ها گروه

 449/0 886/0 سن

 407/0 903/0 سطح تحصیالت

 580/0 545/0  مسافت تا شهر

  339/0  138/1  وضعیت شغلی

  225/0  464/1  مساحت زمین زراعی

  281/0  274/1  هاي آموزشی ي مورد نیاز برگزاري دورهها روش

  807/0  949/1  منابع کسب اطالعات مورد نیاز شغل

  517/0  661/0  ها فعالیت در بخش

 394/0 998/0  اي میزان پوشش خدمات بیمه

 239/0 415/1  هاي گروهی فعالیتتمایل به حضور در 

 305/0 215/1  هاي آموزشی مهمترین عوامل در اجراي بهتر دوره

ي تحقیقها یافته: مأخذ

  گیري بحث و نتیجه -5

کارآفرینی به عنـوان فعالیـت کـاربردي در افـزایش سـرعت و      

هـاي خالقانـه بـه منظـور رشـد اقتصـادي جوامـع         انتشار ایـده 

تـوان گفـت جهـت اجـراي      بنـابراین، مـی  . شـود  مـی محسوب 

هاي کارآفرینانـه در منـاطق روسـتایی توجـه بـه نقـش        فعالیت

کلیـدي سـرمایه انســانی ایـن ناحیـه یعنــی جوانـان روســتایی      

توجه و تأکید روي نیازهاي آموزشـی جوانـان   . انکارناپذیر است

ـ  وان مهمتـرین سـرمایه انسـانی جهـت توسـعه      روستایی به عن



  ...توسعه روستایی در جهت جوانان ترویجی - آموزشی نیازهاي: و همکاران پورجوادخواه                                         90

 

هاي کارآفرینانه در بخش کشـاورزي از اهمیـت خاصـی     فعالیت

هـدف اصـلی ایـن پـژوهش تحلیـل نیازهـاي        .برخوردار است

ترویجــی در بــین جوانــان روســتایی جهــت توســعه -آموزشــی

. باشـد  هاي کارآفرینانه کشاورزي در اسـتان گـیالن مـی    فعالیت

بنـدي آموزشـی مخاطبـان از دیـد      لویـت وحاصل از ا هاي یافته

خودشان با استفاده از مدل بوریچ نشان داد که چهارده موضـوع  

خصوص علـوم و مهـارت    در گویان پاسخمرتبط با نیاز آموزشی 

اصول صحیح "کارآفرینی در سطح باالي نیاز قرار داشته و فقط 

به عنوان نیاز آموزشی نبوده بلکه نیاز به تقویـت   "اقتصاد منزل

بـه   "اندازي مشاغل خـانگی  اصول صحیح راه"همچنین  دارد و

در  گویـان  پاسـخ اي است کـه کمتـرین تعـداد     عنوان تنها دوره

خصوص این دوره اعالم نیاز داشته و به عنـوان عـدم نیـاز بـه     

نشان داد کـه بـه    Fو  tهاي  نتایج آزمون. آموزش اعالم گردید

ستا یـا روسـتاي   غیر از متغیر وجود بازارهاي محلی در محل رو

همجوار، در سایر موارد بـین نیازهـاي آموزشـی و خصوصـیات     

 نیا .مشاهده نگردید يدار یمعن تفاوتاي  فردي و عوامل زمینه

، نامـدار و  )1390(زرافشانی و همکاران  قیتحقي راستا در یافته

، پیــدایی )1388(، مهـر نگــار و حسـینی نیـا    )1389(همکـاران  

ــکی راد )1386( ــدي   )1387(، پزش ــد محم ــوهر و موح ، میرگ

  .باشد ، می)1381(میر رحیمی و زمانی حاجی ، )1387(

  

  پیشنهادات -6

هاي این تحقیق پیشنهادهاي زیر ارائـه   با توجه به نتایج و یافته

  :شود می

گـردد   با توجه به نتایج به دست آمده از مدل بوریچ، پیشنهاد می

در آموزش مـورد نیـاز بـراي سـه اولویـت اول مشـخص شـده        

تحقیق، در روستاهاي مورد نظر براي جوانان روستایی و به طور 

 .خاص براي دانش آموزان دوران دبیرستان اجرا گردد

 علمی مناسب هاي مدل و الگوها براساس آموزشی نیازسنجی

. شـود  در سایر مناطق و با اولویت مشابه با تحقیق حاضر انجـام 

 و ماهر و متخصص افراد توسط آموزشی گذاري همچنین هدف

 .گیرد صورت مناسبی و علمی به شکل

 نیازهاي منطقه براساس آموزشی هاي دوره در فراگیران انتخاب

 اجتمـاعی،  نیازهـاي  بـه  آموزشـی  سنجی نیاز و در اعمال آنها

 .شود توجه فراگیران و شخصی فردي

منـدان از   بهـره  زمینـه  در جـامع  اطالعاتی بانک تهیه و تدوین

 .آموزشی براساس مناطقآموزش و نیازهاي 

 با مطابق دوره ها بندي اولویت به آموزشی هاي دوره اجراي در

 .شود توجه تحقیق این نتایج

هـاي مـورد    نتایج تحقیق حاکی از ضعف کاربرد دانـش در دوره 

 گویـان  پاسـخ ها در بین  نیاز و باال بودن میزان اهمیت این دوره

رتبط بـا توسـعه   هـاي مـ   بنابراین براي بهبود حـوزه . است بوده

گـردد، بـا توجـه بـه نتـایج       هاي کارآفرینانه پیشنهاد می فعالیت

هاي متولی در ایـن   هاي مناسب از سوي دستگاه تحقیق حمایت

 .خصوص صورت پذیرد

گردد نیازهاي آموزشی در تحقیقـات آتـی براسـاس     پیشنهاد می

بـر مبنـاي مهـارت و کـاربرد     حیطه دانش و نیازهاي ترویجـی  

  .سنجیده شوند و عملی از هم تفکیک
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