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چکیده
ثْشُ گیشی اص ًیشٍی ضگشف صًبى ثشای دستیبثی ثِ سضذ ٍ تَسؼِ ثب ضیَُ ّبی صًذگی هَجَد دس
ایشاى (ػطبیشی ،سٍستبیی،ضْشی )ٍ ثْشُ گیشی اص اًذیطِ ّبی خالق ٍ سبصًذُ صًبًی کِ ًیوی اص
جوؼیت کطَس ٍتشثیت کٌٌذگبى ًین دیگش آى هی ثبضٌذ ثبیذ هَسد تَحِ ثشًبهِ سیضاى هلی لشاس گیشد
فشایٌذ تغییش ٍ تحَل هستوش ٍ پش ضتبة دس اغبص ّضاسُ سَم هیالدی  ،اص ػوذُ تشیي جشثبًْبی حبکن ثش
حیبت ثطشی است کِ فشایٌذ کبس آفشیٌی ٍ خاللیت اسبس ایي دگشگًَی است لزا ثب تَحِ ثِ ضشایظ
اجتوبػی ٍ التصبدی ٍ فشٌّگی استبى ،ثبصثیٌی هذاسس هْبستی ٍسضتِ ّبی هَسد ًیبص آى جْت ًْبدیٌِ
ضذى فشٌّگ کبس آفشیٌی دس جبهؼِ داًطی اهشٍص  ،پیًَذ ثیي دٍ فشٌّگ کبس ٍ ػلن دس جبهؼِ ثب تشثیت
هؼلوبى کبس آفشیي ٍ هخصَصب دس ثیي صًبى ػطبیشی ٍ سٍستبیی ٍدس ًمبط هشصی استبى ضشٍسی است.
ایي همبلِ حبصل تحمیمی است کِ جبهؼِ آهبسی آى ضبهل کلیِ داًص آهَصاى دختش استبى ثِ تؼذاد
ً 81116فش دس سبل  68-68ثَدُ ٍ اصسٍش ًوًَِ گیشی تصبدفی – عجمبتی ٍ ثِ تفکیک سضتِ ّبی
هتَضغِ ًظشی ٍ هْبستی ثِ تؼذاد ً 855فش ثب استفبدُ اص فشهَل کَکشاى اًتخبة ٍ پس اص جوغ آٍسی
دادُ ّب اص عشیك پشضسٌبهِ لیکشت ٍ ثب سٍش آصهَى آهبسی ً -شم افضاس  SPSSهَسد تجضیِ ٍتحلیل لشاس
گشفتِ ٍ سٍش تحمیك اص ًَع تَصیفی صهیٌِ یبة هیجبضذ .سَاالت اصلی تحمیك ػجبستٌذ اص :
دس گزس اص جبهؼِ سٌتی ثِ جبهؼِ اعالػبتی ،آیب صى سٍستبیی ٍ ػطبیش فبلذ تَاًبییْبی الصم دس کست
هْبستْبی صًذگی دس صهیٌِ تصوین گیشی ،خاللیت ،آگبّی اص حمَق لبًًَی ٍکست دس آهذ ٍ سالهت
سٍاى هخصَصب دس خبًَادُ ّبی چٌذ ّوسشی ً ،مص سبصًذُ ای خَاّذ داضت ؟
آیب آهَصش ٍپشٍسش هؼلوبى کبس آفشیٌی جْت ّوگبم ضذى ثب دًیبی هتحَل کًٌَی ثشای تشثیت
داًص آهَصاى تبثیش گزاس خَاّذ ثَد ؟
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 .ػضَ ّیئت ػلوی هجتوغ آهَصش ػبلی ضْیذ ثبکشی جْبد کطبٍسصی استبى آرسثبیجبًغشثی Avasef 2552 @ yahoo .com ،
 . 2هذسس داًطگبُ جبهغ ػلوی کبسثشدی ٍ دثیش دثیشستبًْبی اسٍهیِ

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار
دس ضشایظ کًٌَی ضشٍسی است دسجْت ایجبد سضتِ ّبی جذیذ ٍ هخصَصب سضتِ ّبی هْبستی
آهَصش ٍ پشٍسش هشتجظ ثب کطبٍسصی ٍ داهپشٍسی ٍ تَسؼِ ثٌگبُ ّبی صٍد ثبصدُ التصبدی ثب تبکیذ ثشکبس
آفشیٌی ٍ ثب تَجِ ثِ صهیٌِ ّبی التصبدی ًٍیبص جبهؼِ ٍگستشش فشٌّگ کبسآفشیٌی ٍ خَد اضتغبلی ٍ
استمبء فشٌّگ هشدم دس خصَظ آهَصش دختشاى  ،کبس کبسضٌبسی اًجبم گیشد تب سٍضْبی ػلوی ثب
کبسّبی سٌتی اهیختِ گشدد صیشا تؼذاد داًص آهَصاى اصهمغغ ًظشی ثِ پیص داًطگبّی ثِ ػلت کبسدس
هضاسع ٍ داهذاسیْب ٍ ػَاهل خبظ فشٌّگی استبى کبّص پیذا کشدُ است .
کلید واژه ها :آهَصش ٍ پشٍسش هْبستی ـ کبس آفشیٌی ـ ًیبصآهَصضی ـ تَسؼِ فشٌّگی ـ گشایص
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هقذهه
ثب ث شسػی تبسیخ سٍؿي هی ؿَد وِ یىی اص اسوبى اػبػی ٍ هْن تَػِٔ ٍ پیـشفت ٍ اًتمبل اسصؽ ّب
ٍ هیشاث فشٌّگی ًِ ،بم آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػت ٍ ّیش توذى ثضسگی ثی استجبى ثب ًْبد آهَصؿی ًجَدُ
اػت ٍ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اص لذیوی تشیي ٍ اػبػی تشیي ًْبدّبی ارتوبٓی ٍ فشٌّگی اػت وِ ثب
ًْبدّبی خبًَادُ  ،دیي  ،التلبد ٍ ػیبػت ساثٌِ ای تٌگبتٌگ ٍ هغىن داسد  .صشا وِ تغَل هؼتوش دس
ّش یه اص ًْبدّبی فَق الزوش دس استجبى هؼتمین ثب آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػت صیشا اص ًشیك ًْبد تٔلین ٍ
تشثیت  ،اسصؽ ّب ً ،گشؽ ّب داًؾ ّب ٍ هْبست ّب اص ًؼلی ثِ ًؼل دیگش ٍ اص ربهِٔ ای ثِ ربهِٔ دیگش
هٌتمل هی ؿَد ٍ اص ًشفی ثب پشٍسؽ ًیشٍ ّبی هتْٔذ ٍ هتخلق  ،صهیٌِ تغییش ٍ ًَ آٍسی  ،ایزبد
تغشن ارتوبٓی  ،گؼتشؽ ٓلن ٍ اخالق ٍ تىٌَلَطی  ،تَلیذ فىش ٍوبسآفشیٌی( ایزبد فشكت ّبی ؿغلی
هؼتمین ٍ غیش هؼتمین ) دس ؿبخق ّبی سؿذ ٍ تَػِٔ هلی هی گشدد  ،اهب هتبً ػفبًِ ثشًبهِ سیضی
هٌٌمِ ای ٍ هغلی دس ًِبم آهَصؽ ٍ پشٍسؽ فٔلی ربیگبّی ًذاؿتِ ٍ غبلجبٌ ثشًبهِ سیضی اص ثبال ثِ پبییي
ٍ ثِ كَست هتوشوض ٍ ثش خالف ػیبػت ٓذ م توشوض گشایی آوبل هی گشدد  ،ثِ گًَِ ای وِ ثشًبهِ ّبی
دسػی ٍ آهَصؿی ٍ ًیشٍی اًؼبًی دس هٌبًك سٍػتبیی ٍ ٓـبیشی ٍ ؿْشی  ،گشهؼیش ػشد ػیش ی،
وَّؼتبًی ٍ ثیبثبًی  ،وٌبس ٍ دسیب ٍ وَیشی ٍ  ....یىؼبى ٍ فبلذ تٌبػت ثب ؿشایي ٍ ًیبص ّب اهب هتفبٍت اص
ًِش اهىبًبت ٍتزْیضات ٍ ؿشایي ثشخَسداسی ( ًیشٍی اًؼبًی ٍ غیشُ) هی ثبؿذ .یٌٔی ٓذم تٔبدل ثیي
هؤلفِ ّبی آهَصؽ ٍپشٍسؽ ٍ ٓذال ت آهَصؿی ٍ ارتوبٓی ٍ التلبدی وبهال هـَْد ٍ سًذ آٍس اػت .
( ًیبص هغَس ًجَدى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ )
آهَصؽ وبس آفشیٌی همَلِ هْوی اػت وِ وـَسّبی پیـشفٌِ دس فشآیٌذ تَػِٔ التلبدی ٍ ارتوبٓی
تَرِ رذی ًوَدُ اًذ ٍ پشٍسؽ وبس آفشیٌبى سا دس اٍلَیت ثشًبهِ ّبی تَػِٔ خَد لشاس دادُ اًذ وِ ثب
ػیبػتگزاسی ٍ ٍ پـتیجبًی ارشایی دٍلتْب ؿبهل فشٌّگ ػبصی ٍ تشٍیذ سٍعیِ وبس آفشیٌی  ،اكالعبت
ػبختبسی ٍ ًْبدػبصی  ،ایزبد هَػؼبتأهَصؿی دٍلتی خلَكی ٍ ووه ثِ ساُ اًذاصی ٍ اداسُ وؼت ٍ
وبسّبی وَصه  ،آهَصؽ وبس آفشیٌی اص ًشیك هذاسع  ،داًـىبُ ّب ٍ آهَصؿْبی اص ساُ دٍس  ،هـبٍسُ
ّبی هبلی ـ فٌی هذیشیتی ٍ اًالّ سػبًی دٍلتی ثَدُ اػت .دس وـَس هب وِ آهَصؽ وب آفشیٌی اص صٌذ
ػبل گزؿتِ آغبص ؿذُ ًیبص هٌذ هىبًیض م ّبی ارشایی ٍ ٓضم هلی دس ػبیِ ّوىبسی دٍلت ٍ ثخؾ
خلَكی اػت ٍ هی ثبیؼت ساُ وبسّبی هـبثِ وـَس ّبی تَػِٔ یبفتِ اص هشعلِ آهَصؽ دس هذاسع
اثتذایی ٍ اص وَدوی سا دس ایي صهیٌِ ثىبس ثجٌذین  .تب هَرت تَػِٔ التلبدی ٍ ارتوبٓی ،افضایؾ دسآهذ
ػشاًِ ،استمب ػٌظ صًذگی هشدم ایزبدهَلٔیت ّبی كٌٔتی ٍ تَلیذی ٍ وـبٍسصی ٍ عوَس ٍ تغشن
ثیـتش دس ثبصاس ّبی رْبًی ؿَد .
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اص آًزب وِ تَػِٔ ی بفتگی رضء آهبل ٍ آسصٍّبی ّش ربهِٔ اػت ٍ یىی اص هجبعج اػبػی دس صهیٌِ
تَػِٔ هیضاى ثْشُ گیشی دسػت ٍ هٌٌمی اص اػتٔذادّب ٍ تَاًبیی ّبی ًیشٍی اًؼبًی هی ثبؿذ لزا
آهَصؽ صًبى دس ثبال ثشدى ٓضت ًفغ آًبى ٍ هـبسوت ّبی التلبدی  ،فشٌّگی ٍ ارتوبٓی ٍ ػیبػی ٍ
ثَیظُ اؿتغبل هشٍسی اػت ٍ ستجِ اػتبى آرسثبیزبًغشثی ثش اػبع تَػِٔ اًؼبًی دس آخشیي ستجِ ّب یٌٔی
لجل اص وشدػتبى ٍ ػیؼتبى ٍ ثلَصؼتبى هیجبؿذ .
ّشصٌذ وِ دس تٔشیف آهبیؾ ػشصهیي ٍ اكَل لبًَى اػبػی ٍهخلَكب اكل  48آى استمبء ػٌظ
صًذگی هشدم ٍ سفْ تجٔین اص هَاسد خَؿشًگ آى اػت ٍ فمي ًمؾ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ثشخَسداسی
وَدوبى ٓـبیش اص آهَصؽ اثتذایی ثذٍى تجٔین دس خلَف دختشاى ٍ پؼشاى ثب ٍرَد توبم هـىالت ٍ
ثَدرِ ون لبثل تغؼیي اػت  .اهیذ اػت ثب تَرِ ثِ ًمؾ ایي ًْبد دس عفَ اًؼزبم هلی ٍ اتغبد
اػالهی ٍ َّیت ایشاًی ٍ ،عذت ٍ یىپبسصگی ٍ همبثلِ ثب تْبرن فشٌّگی ٍ ػبیش صهیٌِ ّبی صًذگی اص
رولِ استمبء ػٌظ صًذگی  ،ثْذاؿتی ٍ رؤیتی ٍ ؿبخلِ ّبی تَػِٔ اًؼبًی ( اهیذ ثِ صًذگی  ،ػٌظ
ػَاد ٍدس آهذ ػشاًِ ) آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٓـبیشی ٍسٍػتبیی دس تَػِٔ وبس آفشیٌی هَسد تَرِ ثیـتش لشاس
گشفتِ ٍ دس هلَثبت هزلغ ٍ دس دسٍى ػبصهبى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اص ًِش ثَدرِ ٍ ًیشٍی اًؼبًی ٍ
تزْیضات ٍ( )I Tتلویبت رذی اتخبر گشدیذُ ٍدس ًْبیت ثِ هشعلِ ارشا گزاؿتِ ؿَد .
بیاى هسا له
اص آى رْت وِ ًیوی اص رؤیت ٓـبیشی سٍػتبیی وـَس سا صًبى تـىیل هی دٌّذ ٍدختشاى
دثؼتبًی اهشٍص هب هبدساى فشدا هی ثبؿٌذ ٍ ًیبص هجشم ثِ آهَصؽ داسًذ  ،ثبیذ دس ایي صهیٌِ صبسُ ای
اًذیـی ذ  .ثش اػبع ثشسػی ّبی ثِ ٓول آهذُ  ،عمَق صًبى ٍ دختشاى ٓـبیش دس ّوِ صهیٌِ ّب ًب دیذُ
گشفتِ ؿذُ ٍ اص ػَی دیگش ثِ دلیل ثی تَرْی ثِ آهَصؽ دختشاى ٍ عؼبػیتی وِ ًؼجت ثِ فشػتبدى
دختشاى ثِ والع آلبیبى دس ثیي ٓـبی ش ٍرَد داسد هشٍست اػتفبدُ اص ًیشٍی صى ثِ دالیل آهَصؽ
دختشاى دس صهیٌِ ّبی آهَصؿی  ،ثْذاؿتی  ،اخاللی  ،التلبدی  ،فشٌّگی  ،ػیبػی ٍ ارتوبٓی هشٍسی
اػت ( .محمود آبساالن  ،کرمان ) 5831،

فشایٌذ تغییش ٍ تغَل هؼتوش ٍ پشؿتبة دس آغبص ّضاسُ ػَم  ،اص ٓوذُ تشیي رشیبًْبی عبون ثش عیبت
ثـشی ٍ اص هْن تشیي هـخلبت ثبسص آى ثِ ؿوبسهی سٍد ٍ فشایٌذ وبس آفشیٌی ٍ خاللیت وِ اػبع تغییش
ٍ تغَل اػت دس ایي خلَف ًمؾ ثؼیبس تٔییي وٌٌذُ ای داسد تغییشسا ًوی ؿَد هتَلف وشد اهب هی
ؿَد ثشًبهِ سیضی ًوَد (پیتش دساوش )دس احش گؼتشؽ ؿگشف كٌٔت ٍ تىٌَلَطی دس لشى ًَصدّنً ،یبص ثِ
ًیشٍی اًؼبًی هتخلق ٍ آهَصؿْبی فٌی ٍ عشفِ ای ثِ ٌَٓاى ٓبهل هْن تإهیي ًیشٍی هْبست یبفتِ
ثشای دًیبی وبس هٌشط ؿذ افشاد  ،ػبصهبًْب ٍ رَاهٔی وِ ًتَاًٌذ خَد سا ثب ایي تغَالت پش ؿتبة ّوگبم
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وٌٌذ دصبس عبلت ایؼتبیی ؿذُ  ،ثی ؿه دس آیٌذُ عوَس فٔبلی ًخَاٌّذ داؿت ًْ.بدیٌِ ؿذى فشٌّگ
وبس آفشیٌی دس ربهِٔ داًـی اهشٍص  ،هؼتلضم پیًَذ هؼتغىن ثیي دٍ فشهٌگ وبس ٍ ٓلن ٍ ًْبدیٌِ ؿذى
ایي دٍ فشٌّگ دس ربهِٔ اػت  .تب خشٍری ّبی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثشای هـتشیبى اسصؿوٌذ ثبؿذ
ٓلیشغن ًمؾ ساّجشدی آهَصؿْبی فٌی ٍ عشفِ ای ثشای سػیذى ثِ تَػِٔ پبیذاس ثِ دلیل ٓذم
ؿٌبخت خبًَادُ ٍ ربهِٔ ٍ ٓذم تَرِ رــذّی هؼئَالى ،صهیٌِ ّذایت داًؾ آهَصاى « ون ثوبٓت
ٓلوی» ٍ َّؿی ثِ آهَصؿْبی فٌی ٍ عشفِ ای فشاّن ؿذُ اػت هتإػفبًِ ثش اػبع ثیٌـْبی غلي دس
وـَس هب ٌّشػتبًْبی فٌی ٍ عـــــشفِ ای هخبًجبى اكلی خَد یٌٔی ٌّشآهَصاى ٍ ٌّشرَیبى هتفىش ٍ
خالّق سا دس اختیبس ًذاسد« .محبوبه خلفي ـ »5831

ًىتِ هْن هَسد تبویذ ایي اػت وِ اص دیذگبُ هؼَلیي ًِبم آهَصؽ  ،آهـَصؿْبی سػوی فٌی ٍ
عشفِ ای ثب ًیبصّبی ثبصاس وـــبس دس تٌبثك ًجَدُ اػت ًتیزِ غـــبیی آًىِ دس كَست ٓـذم تٌبثك توبم ٍ
ووبل آهـَصؿْبی فٌی ٍ عشفِ ای ثب ثبصاس وبس ،ثش خیل ثیىبساى فبسٕ التغلیل افضٍدُ خَاّذ ؿذ.
«مسعود منصوري»5831

آهَصؽ ٍ اؿتغبل دساػالم همبم ٍاالیی داسد ٍ صٌبًضِ ثِ دػتَس لشآى ٍ سٍیِ ائوِ اًْبس سفتبس هی
وشدین یىی اص پیـشفتِ تشیـي وـَسّبی رْبى ثَدین .اوٌَى ًیض ساُ ًزبت هب اص ایي ثغشاى ثیىبسی
آهَصؿْبی فٌی ٍ عشفِ ای هی ثبؿذ ،هشٍسی ثِ ًِش هی سػذ وِ هتٌبػت ثب ًیبصّب ٍ آهبیؾ ّش هٌٌمِ
ؿىل دادُ ؿَد« .هغوذٓلی ًیىٌبمً .مؾ آهَصؿْبی فٌی ٍ عشفِ ای دس اؿتغبل ،وبسآفشیٌی»
گشایؾ خبًَادُ ّب ثِ آهَصؿْبی ًِشی ٍ ٓذم اًالّ وبفی اص آهَصؿْبی فٌی ٍ عشفِ ای ،هبًْ ٓوذُ
ای ثشای تإهیي ًیبص ربهِٔ ٍ تشثیت اًؼبًْبی وبسآهذ ٍ وبسآفشیي ثِ هٌَِس تَػِٔ ٍ آتالی وـَس ثَدُ
اػت« .محمذ نشاسته ريزـ »5831

ثب تَرِ ثِ اّذاف سؿتِ ّبی هْبستی اص داًؾ آهَختىبى ایي سؿتِ ّب اًتِبس هی سٍد وِ ثتَاًٌذ ثب
ثىبس گیشی ػٌَعی اص داًؾ خَد دس هْبست ّبی ؿغلی  ،داًؾ فٌی سا ثب ًیبص ّبی ثبصاس پیًَذ صًٌذ ٍ
هغلَل یب خذهت رذیذی سا ثِ ربهِٔ اسایِ دٌّذ ٍ یب فشایٌذ تَلیذ سا ثب سفتبس ٍ ثیٌؾ ٓلوی خَد ثْجَد
ثخـٌذ  ،لزا ثبتَرِ ثِ ثشًبهِ پٌذ ػبلِ صْبسم تَػِٔ وِ هجتٌی ثش داًبیی هغَسی اػت ًِ ،بم فٌی ٍ
عشفِ ای ٍ هْبستی هی تَاًذ ثب آهَصؽ ٓلوی – وبسثشدی هٌزش ثِ گؼتشؽ هـبغل هجتٌی ثش داًؾ
ؿذُ ٍ ثؼتش هٌبػی سا ثشای التلبد داًبیی هغَس فشاّن آٍسد ثب تَرِ هٌبلت فَق ًِبم ٓلوی – وبسثشدی
ثبیذ دس كف اٍل آهَصؿی وـَس ثِ گؼتشؽ وبس آفشیٌی هجبدست ٍسصد ٍ ایي اهش سا یىی اص اػبػی تشیي
سػبلتْبی خَد تلمی ًوَدُ ٍ دس

رْت تَػِٔ آى تالؽ ًوبیذ« .مهذي سعیذي کیا » 5831-
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اهویت وضرورت هساله
ثِ رشؤت هی تَاى گفت وِ آهَصؿْبی فٌی ٍ عشفِ ای ثؼتشی هؼبٓذ رْت َُْس ٍ تَػِٔ پبیذاس
هی ثبؿذ .اهب صگًَگی ثشًبهِ سیضی ٍ ارشای آى اغلت اص هٔوالت آهَصؿی وـَسّبی دس عبل تَػِٔ
اػت ،پیـشفت تَػِٔ هٌبثْ اًؼبًی ثشای سؿذ التلبدی هـذاٍم ٍ عفَ أًٌبف پزیشی ثشای رْت
گیشی ّبی هلی آیٌذُ هشٍسی ثِ عؼبة هی آیذ .اگش ًمؾ پـشاّویت آهَصؽ فٌی ٍ عشفِ ای دس ووه
ثِ تَػِٔ التلبدی وـَس اص ًشیك تشثیت وبسگشاى هبّش ٍ تىٌؼیي ّب دس ًِش گشفتِ ؿَد ثبیذ الگَّبی
تخللی ٍ پـتیجبًی ثِ آهَصؿْبی فٌی ٍ عشفِ ای هَسد تزذیذ ًِش لشاس گیشد ٍ تإهیي ثخـی اص
آهَصؽ ثِ ْٓذُ ثخؾ خلَكی گزاؿتِ ؿَد اهب ًِبم ٓوَهی ًمؾ خَد سا ثِ ٌَٓاى تإهیي وٌٌذُ
اكلی آهَصؽ فٌی ٍ عشفِ ای عفَ وٌذ تب اّذاف هلَة خَد ؿبهل آتالی تشثیت ٍ اخالق تب ػٌظ
فشٌّگ ـ داًؾ ٓوَهی ٍ صهیٌِ ػبصی رْت ّذایت داًؾ آهَص ،هؼیشّبی تغلیلی هَسد ًِش ثش اػبع
ؿٌبخت اػتٔذاد ٍ ٓاللِ ٍ اسائِ آهَصؿْبی الصم رْت ّذایت ثِ ػوت اؿتغبل هفیذ ٍ اعشاص آهبدگی
الصم ثشای اداهِ تغلیالت ٓبلیتش ٓلوی ٍ وبسثشدی سا تغمك ثخـذ ٍ آهبدُ ػبصی صهیٌِ هٌبػت فشٌّگی
رْت پزیشؽ ٍ ثبٍس ایي ؿبخِ اص آهَصؽ ،تإهیي ًیشٍی اًؼبًی هبّش ثِ هٌَِس آهَصؽ ٌّشرَیبى ،اسائِ
تؼْیالت ٍ أًٌبف دس رْت ایزبد اؿتغبل ٍ فشاّن ًوَدى صهیٌِ ثشٍص خاللیت ٍ ؿىَفبیی اػتٔذادّب
هَرت ایزبد سلبثت ثشای رب ثبص وشد ى دس ثبصاس وبس ٍ خالق وشدى ثبصاس وبس ٍ تغییش ًَّ هغلَل ،وبّؾ
فمش ـ تإحیش دس تَصیْ دسآهذ ،خَداؿتغبلی ٍ استمبء هْبست سا خَاّذ ؿذ.
َٓاهل هؤحش دس تشن تغلیل داًؾ آهَصاى ٓـبیشی ٍسٍػتبیی آرس ثبیزبى ؿشلی َٓ :اهل فشدی (
ٓذم ٓاللِ ثِ تغلیل ٍ ًیبص هغَس ًجَدى آهَصؽ ّب )ـ َٓاهل خبًَادگی ( ٍهٔیت پبییي التلبدی
ٓـبیش  ،پبییي ثَدى هیضاى یگبًگی ٍ اًؼزبم ٍ ػٌظ آگبّی خبًَادُ ّب ً ،گشؽ هٌفی ٍالذیي ثِ آیٌذُ
ی ؿغلی فشصًذاى اص ًشیك اداهِ تغلیل ،اؿتغبل ثِ وبس آًبى دس خبًِ ) ـ َٓاهل فشٌّگی ( ًگشؽ هٌفی
دس هَسد تغلیل دختشاى  ،هذاسع هختلي  ،اصدٍاد صٍدسع ٍ ؿَّش داسی ) ـ َٓاهل هغیٌی ( هـىالت
سفت ٍ آهذ ٍ هغل اػتمشاس هذسػِ ٍ وبس آیی ًذاؿتي آهَصؽ ّب ثب ؿشایي التلبدی ٍ ارتوبٓی ) ـ
َٓاهل آهَصؿی ٍ دسٍى هذسػِ ای ( ٍرَد َٓاهل اًگیضؿی آن اص اهىبًبت سفبّی ٍ اهىبًبت آهَصؿی
هذسػِ )  .جواد نخودچي با نظارت دکتر لطف ا ..عباسي 5831،

دس ربهِٔ ی سٍػتبیی ٍ ٓـبیش وَس سٍ فشاگشفتي هْبست ّبی صًذگی ًیبصی ثِ آهَصؽ ّبی خبسد
اص خبًَادُ ٍ ًبیفِ ٍ ثِ ٓجبست دیگشآهَصؽ والػیه ٍ هذسػِ ای ًذاسد لزا " ثَهی وشدى آهَصؽ ٍ
پشٍسؽ " ثبیذ هَسد تَرِ لشاس گیشد

( نعمت کاظمي )5831 ،
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ٓلیشغن اهىبًبت ٍػیٔی وِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ فٌی ٍ عشفِ ای وـَس دس اػتبًْبی هختلف دس اختیبس
ٓاللوٌذاى لشاس دادُ اػت  ،ایي آهَصؽ دس رزة دختشاى دس هٌبًك هغشٍم ثب هَاًْ خبكی سٍثشٍ ثَدُ
اػت« .مرضیه عارفي ـ »5831

ثٌبثش ایي رْت تغییش ًگشؽ ٍ دیذگبُ فشٌّگی ًیبص ثِ تمَیت آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ فشٌّگ ػبصی
اػت  ،صَى صًبى سٍػتبیی ٍ ٓـبیش " ؿشوبی تَػِٔ ٍ ٓوشاى " وـَسًذ .
هغممبى ثِ ایي ًتیزِ سػیذ ُ اًذ وِ  ٪ 32اص ول ًَآٍسی ّب ی رْبى ًبؿی اص اسئِ ساُ عل ّبی
ٓلوی دس عَصُ فٔبلیت ّبی عشفِ ای هی ثبؿذ ثٌب ثش ایي ثِ وبس گیشی ػٌَعی اص داًؾ دس فٔبلیت
ّبی ؿغلی  ،خَد یه ًَ آٍسی ثَدُ ٍ ثیبًگش خاللیت افشاد هی ثبؿذ وِ ایي وبس هؼتلضم اًزبم وبسّب ثِ
ؿیَُ ای ٓلوی  ،رذیذ ٍ ًَ آٍساًِ اػت  .اص ایي عیج داًؾ آهَص هْبستی ثب آگبّی اص تئَسیْبی ٓلوی
هَرَد ٍ آؿٌبیی ثب داًؾ رذیذ  ،اًْب سا دس عشفِ خَد ثِ وبس ثٌذد ٍ ساُ عل ٍ ساّىبس رذیذ ٍ ًَ آٍساًِ
ای سا ثشای هؼبئل وبسثشدی اسائِ دّذ .دس ًِبم آهَصؿی وـَس ،پبیبى ػبل اٍل هتَػٌِ ًِشی ثشای
داًؾ آهَص هشعلِ اًتمبل ٍ تلوین گیشی هْوی ثِ ؿوبس هی آیذ .اًتخبة سؿتِ ثشای اٍ هْوتشیي
تلوین صًذگی دس ایي هشعلِ هی ثبؿذ وِ اهىبى هی دّذ ّ .ذفْبٓ ،الیك اسصؿْب ٍ اػتٔذادّب ٍ
تَاًبییْبی خَد سا وـف ٍ ثشسػی وٌذ ،آیب ًِبم ساٌّوبیی ٍ هـبٍسُ دس دسٍى ًِبم آهَصؿی اًالٓبت
تغلیلی هشٍسی ثِ هٌَِس ووه ثِ ؿٌبخت اػتٔذادّب ٍ سغجتْب ،آهبدُ ػبختي ثشای اداهِ تغلیل یب
اؿتغبل دس ربهِٔ ٍ ووه ثِ سفْ هـىال ت دسػی دس فشآیٌذ تغلیل ثِ داًؾ آهَص هی دّذ ٍ اٍ سا ثِ
هَفمیت یٌٔی آى دسرِ اص پیـشفت وِ ثِ تٌبػت تَاًبییْبی خَد ثِ آى سػیذُ ثبؿذ ػَق هی دّذ ٍ
هَرت ایزبد ّوبٌّگی ثیي َٓاهل سؿذ یٌٔی خبًِ ،هذسػِ ٍ ربهِٔ هی گشدد هْوتشیي ػئَالی وِ دس
هَسد سؿتِ ّبی فٌی ٍ عشفِ ای هٌشط هی گشدد ایي اػت وِ آیب هذاسع هشثًَِ ثِ ّذف خَد یٌٔی
اًتمبل داًؾ فٌی ّوگبم ثب تىٌَلَطی سٍص ٍ ًیبص ربهِٔ سػیذُ اػت ٍ هیتَاًذ افشادی سا تشثیت وٌذ وِ
اص لغبٍ هْبست ثب تشثیت ؿذگبى دسهضاسّ وـبٍسصی ٍ داهذاسی ّب ٍ وبسگبّْبی خلَكی ٍ هغبصُ ّبی
فٌی وِ صیش ًِش اػتبدوبساى اداسُ هی ؿًَذ سلبثت وٌٌذ ٍ آیب عبكل آتوبد وبهل داًؾ آهَص دس
گزاؿتي ثْتشیي ػبلْبی ٓوش خَد دس اختیبس ًِبم آهَصؿی ثِ سهبیت ،لزت ،وؼت ٓلن ٍ داًؾ فٌی ٍ
هْبستی ،سؿذ خاللیت ٍ آفشیٌٌذگی ٍثٌَس ولی وبس آفشیٌی هی اًزبهذ
ٍ آخش ایٌىِ آیب صهیٌِ هٌبػت فشٌّگی رْت پزیشؽ ایي ؿبخِ اص آهَصؽ فشاّن ؿذُ ٍ صیش ػبخت
ّبی هؼبٓذ التلبدی ٍ اسائِ تؼْیالت الصم رْت ایزبد اؿتغبل ٍ ثشٍص خاللیّت ٍ ایزبد تغَل ٍ تٌَّ دس
تَلیذ هغلَل كَست گشفتِ اػت تب یىی اص هْوتشیي دسدّب ٍ هٔوالت ربهِٔ ،هخلَكبً رَاًبى یٌٔی
ثیىبسی عل گشدد
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ثشًبه ِ سیضی هٔمــَل ٍ ّوبٌّگ رْت پبػخگَیی ثِ ػئَاالت فَق ،صهیٌِ هٌبػجی رْت رزة ٍ
ًگْذاسی داًؾ آهَصاى دس سؿتِ ّبی فٌی ٍ عشفِ ای خَاّذ ؿذ.
اص آًزبییىِ دس وتبة ّبی دسػی هب فمي  ٪ 3هٌبلت هْبستی ٍ ٪ 97ثمیِ ًِشی ّؼتٌذ دس عبلیىِ
دس وـَسی هبًٌذ طاپي ٪ 60هٌبلت هْبستی هی ثبؿٌذ الگَی تَػِٔ ایشاى هَفك صِ هی تَاًذ ثبؿذ  /ساُ
عل آى اػت وِ ثبیذ التلبد هَفك داؿتِ ثبؿین وِ دس گشٍ ػبصهبًذّی ػبصهبًْبی التلبدی هَفك اػت
ٍ وبس آفشیٌبى لْشهبى تَػِٔ ّؼتٌذ .
اهذاف تحقیق
اهذاف كلي

ثشسػی ربیگبُ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتبى آرسثبیزبًغشثی دس گشایؾ داًؾ آهَصاى دختش سٍػتبیی ٍ
ٓـبیشی ثِ سؿتِ ّبی ٓلوی ـ وبسثشدی وـبٍسصی ٍ تَػِٔ وبس آفشیٌی
اهذاف اختصاصي (فرػي)

 .1ؿٌبخت َٓاهل هؤحش ثش گشایؾ یب ٓذم گشایؾ داًؾ آهَصاى
 .2ؿٌبػبیی ًیبصّبی آهَصؿی داًؾ آهَصاى ٌّشػتبى ّب ٍ هذاسع هْبستی
 .3ؿٌبخت ٍیظگی ّبی تغلیلی ،آهَصؿی داًؾ آهَصاى ایي هذاسع
 .4ؿٌبػبیی َٓاهل گشایؾ ٍ استجبى آى ثب ؿشایي التلبدی ٍ ارتوبٓی اػتبى
 .5ؿٌبػبیی َٓاهل هَحش ثش آهَصؽ وبس آفشیٌی دس هذاسع
 .6استجبى تبحیش آهَصؽ ّبی ٓلوی وبسثشدی ثش رزة فبسٕ التغلیالى هذاسع
 .7پبػخ ثِ ایي ػؤال وِ تٔذاد ه غذٍد ٌّشػتبًْب ٍ فبكلِ صهبًی ًَالًی ًؼجت ثِ هغلِ ّبی ؿْش،
ػبٓبت دسػی ثیـتش ًؼجت ثِ ػبیش سؿتِ ّب ٍ ّضیٌِ ثش ثَدى آى دس گشایؾ یب ٓذم گشایؾ تإحیش داسد یب
خیش
همبیؼِ ًتبیذ ثذػت آهذُ اص اًزبم ایي ًشط ثب تغمیمبت دیگش دس ایي صهیٌِ رْت اسائِ الگَی
آهَصؿی هٌلَة
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فرضیه های تحقیق
آیب ثیي ٓذم اسائِ اًالٓبت وبفی اص ػَی هؼئَالى ٍ ًبؿٌبختِ هبًذى سؿتِ ّبی فٌی ٍ عشفِ ای ،
هشاوض ٓلوی ـ وبسثشدی ٍ ٓذم گشایؾ داًؾ آهَصاى ساثٌِ هٌٔبداسی ٍرَد داسد
آیب ثیي ًگشؽ ربهِٔ ٍ اٍلیب داًؾ آهَصاى ٍ پبییي ثَدى هٌضلت ؿغلی ایي سؿتِ ًؼجت ثِ سؿتِ
ّبی دیگش ٍ ٓذم گشایؾ داًؾ آهَصاى ساثٌِ هٌٔبداسی ٍرَد داسد
آیب ثیي هغذٍدیت اهىبًبت اػتبى آرسثبیزبى غشثی دس اسائِ گشایؾ ّبی گًَبگَى سؿتِ ّبی فٌی
ٍعشفِ ای ٍ ًیبص ربهِٔ ٍٓذم گشایؾ داًؾ آهَصاى ساثٌِ هٌٔبداسی ٍرَد داسد
آیب ثیي هغذٍدیت اداهِ تغلیل دس ه مبًْ ثبالتش ٍ داًـگبّْب ٍ ٓذم گشایؾ داًؾ آهَصاى ثِ سؿتِ
ّبی فٌی ٍ عشفِ ای ساثٌِ هٌٔبداسی ٍرَد داسد
هتغیشّب ٍ تٔشیف ٓولیبتی هفبّین ( :ولیذ ٍاطُ ّب )
ًیبص آهَصؿی ) : ) Training needفبكلِ ایؼت هیبى آًضِ فشد یب گشٍُ ؿغلی ثبیذ ثذاًٌذ ٍ اًزبم
دٌّذ ٍ آًضِ وِ دس ؿشایي هَرَد هی داًٌذ ٍ اًزبم هی دٌّذ« .ػیبٍؽ گالثی ـ .»1369
وبسآیی ًِبم آهَصؿی  :)Efficena of educationl systemثِ ًِش یــَوِ ،وبسآیی ًِبم
آهَصؿی ثِ ایي اهش هی پشداصد وِ آى ًِبم تب صِ عذ هی تَاًذ ثشای همبدیش هٔیٌی اص دسًٍذاد ،عذاوخش
ثشًٍذاد سا ثذػت دّذٓ«.جبع ثبصسگبى .»1372
آهَصؽ فٌی ٍ عشفِ ای ): Vocational Education and Training (VET
فٔبلیتْبیی اػت وِ فشد سا ثشای اعشاص ؿغل عشفِ ٍ وؼت ٍ وبسی آهبدُ هی وٌذ ٍ یب وبسآیی ٍ
تَاًبیی ٍی سا دس اًزبم آًْب افضایؾ هی دّذ.
رزة ٍ گشایؾ داًؾ آهَصاى )ٓ :(Attractaing the studentsبهلی دسًٍی وِ داًؾ آهَص سا
ثِ فٔبلیتْبی عبهش ٍ داسای ّذف هـخق ػَق هی دّذ ٍ دس آى ًگْذاسی هی وٌذ «ٓلی اوجش ؿٔبسی
ًظاد ـ »1378
وبس آفشیٌی) : (Enterpreneurshipوبس آفشیي اص ًِش ؿَهپیتش ًیشٍی هغشوِ التلبدی ٍ هَتَس
تَػِٔ اػت ٍ ًمؾ ٍی ٓجبست اػت اص ًَ آٍسی ٍ ایزبد تشویت ّبی تبصُ اص هَاد  ( .تخشیت خالق ) وِ
تٔبدل پَیب اص ًشیك ًَ آٍسی ٍ وبس آفشیٌی ایزبد هی گشدد ایٌْب هـخلِ یه التلبد ػبلن اػت .
اعوذپَس ـ همیوی  1385 ،ف )48
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تَػِٔ ( : (Developmentتَػِٔ رشیبًی صٌذ ثٔذی اػت وِ ّذف آى ثْجَد صًذگی ارتوبٓی
ّ وشاُ ثب تؼشیْ سؿذ التلبدی  ،وبّؾ ًبثشاثشی ٍ سیـِ وي وشدى فمش ٍ تغییش ثیٌؾ فشٌّگی هشدم
اػت ػبل  ،آهبیؾ ػشصهیي ثشًبهِ ای اػت وِ  1364ثِ ٌَٓاى اثضاس تَػِٔ فوبیی وـَس هٌشط ؿذٍ
ثِ تٌِین سٍاثي اًؼبى  ،فوب ٍ فٔبلیت ّبیؾ ثب ّذف ثْشُ ثشداسی هٌٌمی اص ّوِ ی اهىبًبت  ،ثشای
ثْجَد ٍهٔیت هبدی ٍ هٌَٔی اًؼبى ّبػت وِ ثش اػبع اسصؽ ّبی آتمبدی ٍ فشٌّگی یب اثضاس ٓلن ٍ
تزشثِ دس ًَل صهبى ؿىل هی گیشد ٍثب ػبصهبًذّی هٌلَة فوب ثِ تَػِٔ پبیذاس هیشػذ .دس تَػِٔ
پبیذاس اًؼبى هشوض تَرِ اػت ٍ اًؼبى ّب ّوبٌّگ ثب ًجیٔت ػضاٍس عیبتی تَام ثب ػالهت ٍ ػبصًذگی
ّؼتٌذ.
نوع و روش تحقیق
سٍیِ تغمیك پیوبیـی اػت ٍ اص سٍؽ همٌٔی پیوبیـی اص ًَّ اسصؿیبثی  Cross sectionalثِ
هٌَِس گشدآٍسی دادُ ّب دسثبسُ ؿیَُ ّبی رزة ٍ ًگْذاسی داًؾ آهَصاى ثشای اداهِ تغلیل دس
ٌّشػتبًْب اػتفبدُ ؿذُ ٍ ثشای ثشسػی دادُ ّب دس ًَل صهبًْبی هختلف گشدآٍسی ٍ ساثٌِ هتغیشّب اص
ًِش تغییشات دس ًَل صهبى اػتفبدُ هی ؿَد ٍ ثشای گشدآٍسی دادُ ّب اص پشػـٌبهِ ،هلبعجِ ،اػٌبد ٍ
هذاسن ،آصهًَْب ٍ همیبع اًذاصُ گیشی اػتفبدُ گشدیذ وِ ثب تَرِ ثِ پشػـْبی تغمیك ثِ ًشیك همیبع
لیىشت (ًیف هزوَِٓ ًوشات اص  1تب  5دسرِ) تْیِ ؿذ وِ هتٌبػت ثب اّذاف ٍ ػؤالْبی تغمیك تٌِین
ثشای افضایؾ آتجبس ٍ سٍایی اثضاس پظٍّؾ (پشػـٌبهِ) ثب تَرِ ثِ همیبػْبی اًذاصُ گیشی ٓالٍُ ثش
ػؤاالت ثؼتِ پبػخ صٌذ ػؤال ثبص پبػخ دس پشػـٌبهِ ًشاعی ؿذ
جاهؼه آهاری ،روضهای نوونه گیری ،و حجن نوونه
 .ثب تَرِ ثِ اًالٓبت ثذػت آهذُ اص هشوض «ثىفب» اداسُ ول آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اًالٓبت اٍلیِ هشثَى
ثِ ربهِٔ آهبسی ثِ ؿشط صیش دس تٔییي عزن ًوًَِ ثِ سٍؽ ًوًَِ گیشی تلبدفی ًجمبتی «ػیؼتوبتیه
هَسد ثْشُ ثشداسی لشاس گشفتِ اػت.
رذٍل1تٔذاد داًؾ آهَصاى هتَػٌِ اػتبى آرسثبیزبى غشثی ثِ تفىیه سؿتِ دس ػبل تغلیلی
1385ٍ1381
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وبّؾ ؿذیذ ٍسٍدیْبی پیؾ داًـگبّی  ،لضٍم تَرِ ثِ سؿتِ ّبی هْبستی سا افضایؾ هی دّذ .
هوٌبً اص ول تٔذاد  143آهَصؿگبُ هتَػٌِ ًبعیِ  2 ٍ 1اسٍهیِ فمي ٌّ 4شػتبى دختشاًِ ٍ پؼشاًِ ٍ
 4هذسػِ وبسداًؾ هَرَد اػت ٍ دس هٌبًك سٍػتبیی اػتبى تٔذاد ٌّشػتبًْبی فٌی ٍ عشفِ ای ٍ
وبسداًؾ كفش هی ثبؿذ.
الف ًَّ :هٌبلِٔ ّو شاُ ثب ًشط پظٍّؾ :هٌبلِٔ اص ًَّ تَكیفی ـ وبسثشدی اػت ٍ تغمیك ثِ سٍؽ
پیوبیـی (صهیٌِ یبة) ٍ ثب اػتفبدُ اص پشػـٌبهِ ا ػت .صَى دادُ ّب اص ًَّ پبساهتشی هی ثبؿٌذ اص
آصهًَْبی پبساهتشی صَى آصهَى  x ٍ tهَسد اػتفبدُ لشاس گشفت ٍ تَػي ثؼتِ ًشم افضاسی  SPSSثب
سایبًِ اًزبم گشفت
تزضیِ ٍ تغلیل اًالٓبت
بروى داد out put
آهَصؽ دسٍع ٓولی ٍ ًِشی رْت آهبدُ ػبصی فشد ثشای صًذگی دس دًیبی ٍالٔی ًِ دًیبی
هلٌَٓی آهَصؽ هْبستْبی اهتٌبٓی دس ثشاثش فـبس ّوگبى ٍ ایزبد سٍعیِ خَد ثبٍسی ٍتوبیل ثِ ایٌىِ
خَد سا فشدی ؿبیؼتِ هَارِْ ثب صبلؾ ّبی اػبػی صًذگی ٍ ؿبدی ّب ثذاًذ ٍ ٍیظگی ّبیی هبًٌذ
آگبّبًِ صیؼتي  ،خَیـتي پزیشی  ،هـتبلبًِ پزیشفتي تَاًبییْب  ،خَد هؼئَلی  ،خَد تبییذی ّ ،ذفوٌذ
صیؼتي ٍكذالت ٍ لبًَى پزیش ثَدى سا آهَصؽ دّذ .
آهَصؽ هْبستْبی صًذگی ٍ اسایِ اًالٓبت كغیظ ،رذیذ رْت ٍسٍد ثِ ثبصاس وبس ٍ اؿتغبل ،تشثیت
تىٌؼیي ًیوِ هبّش ٍ هبّش رْت خَد اؿتغبلی ٍ هؼتمل ػبصی ،ایزبد آتوبد ثِ ًفغ ٍ آهبدگی ثشای
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ٍسٍد ثِ دٍسُ ّبی وبسداًی ایزبد اػتمالل فىشی ،خاللیت ٍ اثتىبس ،تَرِ ثِ كٌبیْ ثَهی  ،اعیب ٍ
ًَآٍسی دس آى( .وبس آفشیي ثَدى )
بازخورد Feed back
هشٍسی اػت وِ هىبًیضم ثبصخَسد ،ؿشایي ،فشكتْب ٍ هـىالت آیٌذُ سا پیؾ ثیٌی ٍ دس ػشیٔتشیي
صهبى هوىي ًؼجت ثِ ثْشُ ثشداسی اص فشكتْب ٍ اسائِ ساُ وبسّبی هفیذ ثشای عل هـىالت الذام گشدد.
تغمیك دس ایي هَاسد تَػي هذیشاى ٌّشػتبًْب یب وبسؿٌبػبى فٌی ٍ عشفِ ای آهَصؽ ٍ پشٍسؽ هشٍسی
اػت.
صٌذ دسكذ اص فبسٕ التغلیالى هذاسع فَق ؿبغل ؿذُ اًذ
آیب آهَصؽ اسائِ ؿذُ دس هذاسع دس صًذگی داًؾ آهَص وبسػبص ثَدُ اػت
فبسٕ التغلیالى ایي هذاسع لبدس ثِ سلبثت ثب افشادی وِ اص ًشیك ػٌتی ٍ تزشثِ وبسآهَختِ اًذ هی
ثبؿٌذ
تب صِ عذ هَرت تغییش ًگشؽ ٍ فشٌّگ ربهِٔ ٍ آؿٌبیی اٍلیب ثب ایي سؿتِ ّب ؿذُ اػت
آیب سؿتِ ّبی اسائِ ؿذُ ثب هَلٔیت ٍ ٍیظگیْبی هٌٌمِ ای ٍ هغلی ّوؼبًی داؿتِ ٍ هَرت سفْ
ًیبص آى ؿذُ ٍ یب ثِ خَداؿتغبلی اًزبهیذُ اػت
ؿشایي هَرَد صیؼت ٍ ثبیذ صِ تغَلی دس ؿشایي آیٌذُ ایزبد وشد
آیب ؿشایي هؼبٍی رْت دػت یبثی ثِ ؿغل ثشای دختشاى ٍ پؼشاى ٍرَد داسد
آیب هـــَلٔیت رذیذ فشٌّگی ثشای ایزبد اؿتغبل ٍ سلـــــبثت ثَرَدآهذُ ٍ خــاللیت ٍ اثتىبس ثِ
ّوشاُ فبسٕ التغلیالى ٍاسد ثبصاس وبس ؿذُ ٍ ثِ تغییش ًَّ هغلَل ٍ تَاًبیی ثبصاسیبثی اًزبهیذُ اػت.
آیب هَرت تمَیت سٍعیِ آتوبد ثِ ًفغ دس داًؾ آهَص ،رلت هـبسوت اٍلیب گشدیذُ اػت
آیب فبسٕ التغلیالى تَرْی ثِ آهَصؽ هبدام الٔوش ٍ ثِ سٍص وشدى اًالٓبت خَد داسًذ ٍ اص ّوِ
هْوتش آیب ٌّشػتبًْب اهىبًبتی ثشای آهَصؽ هبدام الٔوش ٍ هشارِٔ هزذد فبسٕ التغلیالى ٍ آؿٌبیی داًؾ
سٍص داسًذ
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جوغ بنذی یافته ها
الف :نتایج حاصل از تحلیل آهاری فرضیات پژوهص

سؿذ ػشیْ رؤیت داًؾ آهَصی ٍ لضٍم تَرِ ثِ اػتٔذادّب ٍ تفبٍتْبی فشدی آًبى ٍ ّوضٌیي
گؼتشؽ ٓلَم ٍ تىٌَلَطی ٍ تَػِٔ سؿتِ ّبی تغلیلی ٍ گشایؾ ّبی آًبى صهیٌِ ػبص ایي هؼإلِ اػت
وِ ثبیذ لجل اًتخبة ثذٍى آگبّی ٍ پی ؾ صهیٌِ رٌّی خي هـی صًذگی ٍ تغلیلی داًؾ آهَص ،ثِ ًشق
هختلف اًالٓبت الصم ٍ هَسد ًیبص دس اختیبس اٍ لشاس گیشد ٍ دس اًتخبة سؿتِ هؼیش آیٌذُ صًذگی ٍ ّذف
خَد سا هـخق ػبصد .اًتخبة سؿتِ ای وِ ًمؾ ػبصًذُ دس صًذگی فشدی ٍ ارتوبٓی ٍ ؿغلی آیٌذُ اٍ
ایفب هی وٌذ.
هزوَِٓ ٓ َاهل روش ؿذُ دس لؼوتْبی پیـیي ٍ كذّب َٓاهل دیگش هَرت ؿذُ تب دس رْت آگبّی
ٍ ؿٌبعت داًؾ آهَصاى ًؼجت ثِ ؿبخِ ّب ٍ سؿتِ ّبی تغلیلی فٌی ٍ عشفِ ای ٍ وبسداًؾ تغمیك
فَق اًزبم گیشد .دس ایي صهیٌِ یبفتِ ّبی تغمیك عبهش ٍ ًتبیذ ثشسػیْبی ثذػت آهذُ اص تغمیمبت
كَست گشفتِ تَػي هغممبًی ًِیش (خلفیٓ ،جبع كذسی ،ؿبلضیبى ،صسگش ـ ٓاللوٌذاى) هؤیذ ًمؾ
هؼئَلیي آهَصؿی دس تغییش ًگشؽ ربهِٔ ٍ خبًَادُ ٍ دیگش َٓاهل هؤحش دس گشایؾ داًؾ آهَصاى ٍ ٓذم
رزة آًبى هی ثبؿذ.
دس استجبى ثب فشهیِ  1ثیي ٓذم اسائِ اًالٓبت وبفی اص ًشف هؼئَالى ٍ ٓذم گشایؾ داًؾ آهَصاى
ثِ سؿتِ ّبی فٌی ٍ عشفِ ای ٍ وــبسداًؾ ساثٌِ هٌٔی داس ٍرَد داسد صـــَى  tهغبػجِ ؿذُ
( )t ; 4/372ثضسگتش اص  tرذٍل یٌٔی ( )t ; 2/327دس ػٌظ هٌٔی داس  0/01ثضسگتش اػت پغ فشم
كفش سد ؿذُ ٍ فشم همبثل  tپزیشفتِ هی ؿَد .ثٌبثــشایي ًتیزِ هی گیشین وِ ٓـــــذم اسائِ وبفی اص
ًشف هؼئَالى ٍ سػبًِ ّبی گشٍّی ٍ ٓذم گشایؾ ٍ رزة داًؾ آهَصاى ثِ ٌّشػتبًْب اص ًِش آهبسی
ساثٌِ هٌٔی داسی ٍرَد داسد.
ًَسیىِ اص ثیي ول داًؾ آهَصاى هتَػٌِ دس ػبل  85دس اػتبى آرسثبیزبى غشثی ثِ تٔذاد 120936
فمي تٔذاد ً 24918فش دس ٌّشػتبًْب هـغَ ل ثِ تغلیل ثـــــَدُ اًذ ٍ ثب ٍرَد صهیٌِ ّبی هؼبٓذ
وـبٍسصی دس اػتبى ووتشیي داًؾ آهَص دس ایي سؿتِ هـبّذُ هی ؿًَذ.

2-13

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار
(نوودار -5تؼذاد دانص آهوز و رضته تحصیلي)
كشاورزي; 490

غیرانتفاػي ; 453

فني; 5170

حرفه اي; 5238
كاردانش ; 14020

متوسطه نظري ;
96111

ًوَداس ً -6وَداسهمبیؼِ ای تٔذاد داًؾ آهَصاى ثِ تفىیه سؿتِ ٍ دس ساثٌِ فـــشهیِ  2یٌٔی آیب
ثیي ًگشؽ ربهِٔ ٍ پبییي هٌضلت ؿغلی ایي سؿتِ ًؼجت ثِ سؿتِ ّــــبی دیگش ثب گــــشایؾ یب ٓذم
گشایؾ داًؾ آهَصاى ثِ سؿتِ ّبی ٌّشػتبى استجبى هٌٔی داسی ٍرَد داسد صَى  tهغبػجِ ؿذُ
( )t ; 6/591ثضسگتش اص  tثذػت آ هذُ اص رذٍل یٌٔی ( )t ; 2/327هی ثبؿذ فشم  Hoسد ؿذُ ٍ فشم
 H1پزیشفتِ هی ؿَد.
پیش دانشگاهی
کاردانش
کشاورزی

ش های استان

ا نو ه

سرد

ن

ت ا

پیرانش ر

میان و

اهین

وکان

س ما

م ا اد

پ

ا ران

و

ا ار

ماکو

ارومیه

خوی

حرفه ای
فنی
نظری

ثٌبثشایـــي ًتیزِ هی گیشین ًگشؽ ربهِٔ ٍ پیؾ داٍسی ّـــــبی غلي خبًَادُ دس اًتخبة سؿتِ
داًؾ آهَصاى فَق الٔبدُ تبحیشگزاس ثَدُ ٍ فشهیِ دٍم پظٍّؾ دس ػٌظ هٌٔی داس  0/01ثب اًویٌبى %99
پزیشفتِ هی ؿَد).
نوودار -7ظرفیت دانص آهوز ثبت نام ضذه در كالس
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نوودار -8هقایسه درصذی دانص آهوزاى نظری و ههارتي

نظری; 3.92

نظری
م ارتی

نظری; 96.8

نوودار9ـ درصذی هقایسه ای جوؼیت ػطایركطور با استاى

کشور
90%
کشور
استان
استان
10%
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نوودار11ـ درصذی هقایسه ای هذارس ػطایركطور با استاى
استان
5%

کشور
استان

کشور
95%

نوودار 11ـ درصذی هقایسه ای دانص آهوزی ػطایركطور با استاى

استان
12%
کشور
استان

کشور
88%

دس استجــبى ثب فشهیِ  3ـ یٌٔی ثیي هغــــذٍدیت اداهِ تغلیل دس همبًْ ثـــبالتش ٍ داًـگبّْب ٍ
ٓذم گشایؾ داًؾ آهَصاى ثِ سؿتِ ّبی فٌی ٍ عشفِ ای ساثٌِ هٌٔی داسی ٍرَد داسد
صَى  tهغبػجِ ؿذُ یٌٔی ( )t ; 8/622ثضسگتش اص  tرذٍل یٌٔی ( )2/327هی ثبؿذ فشم كفش سد
ٍ فشم همبثل كفش دس ػٌظ هٌٔی داس  0/01ثب اًویٌبى  %99پزیشفتِ هی ؿَد.
دس اػتبى آرسثبیزبى غشثی فمي  2آهَصؿىذُ دختشاى دس ؿْشّبی اسٍهیِ ٍخَی ٍ  2آهَصؿىذُ
پؼشاى دس اسٍهیِ رْت اداهِ تغلیل فبسٕ التغلیالى ٌّشػتبى ّب دس ًِش گشفتِ ؿذُ ٍ دس رٌَة
اػتبى ّیش آهَصؿىذُ ای اعذاث ًـذُ اػت .ثٌبثشایي سؿتِ ّبی ٓلوی ـ وبسثشدی دس داًـگبُ ربهْ
ٓلوی ـ وبسثشدی هی تَاًذ س اّی هٌبػت ثشای اداهِ تغلیل داًؾ آهَصاى ثشًبهِ سیضی گشدد .ثب تَرِ
ثبیٌىِ  5هزتوْ ٓلوی وبسثشدی دس اػتبى دس سؿتِ ّبی فشٌّگ ٍ ٌّش -هذیشیت كٌٔتی –
رْبدداًـگبّی – كٌبیْ دػتی ٍ رْبد وـبٍسصی ٍرَد داسد  ،ثیـتشیي تٔذاد داًـزَ دس سؿتِ ّبی
وـبٍسصی هـتول ثشثْذاؿت فشاٍسدُ ّبی داهی ٓ ،لَم آصهبیـگبّی داهپضؿىی  ،تىخیش ٍ پشٍسؽ اثضیبى
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،پشٍسؽ صًجَس ٓؼل  ،هشتْ داسی  ،آثخیض داسی  ،پشٍسؽ گبٍ ٍگبٍهیؾ ،تَلیذ ٍ فشاٍسی اًگَس ،تَلیذ
ًْبل  ،اًتمبل آة  ،هىبًیضاػیَى هبؿیٌْبی وـبٍسصی هی ثبؿذ ٍ ایي اهش ًبؿی اص ًیبص اػتبى هشتجي ثب
كٌبیْ وـب ٍسصی ٍ تجذیلی ٍاثؼتِ ثِ آى ٍ تَلیذات داهی ّوبٌّگ ثب هَلٔیت وـبٍسصی ٍ داهی اػتبى
اػت دس عبلیىِ دس همٌْ هتَػٌِ فمي ٌّ3شػتبى وـبٍسصی داسین وِ یىی اص آًْبًیض هتٔلك ثِ رْبد
وـبٍسصی هیبًذٍآة هی ثبؿذ دس كَستیىِ ثیـتشیي تٌَّ سؿتِ دس صهیٌِ خذهبت ( 79سؿتِ ) ٍ صهیٌِ
كٌٔت ( 56سؿتِ ) هیجبؿذ وِ ًِ ثب هَلٔیت التلبدی ًٍِ ثب ًیبصّبی اػتبى ّوخَاًی ًذاسد  .اص هزوَّ
 5963آهَصؿگبُ ٓـبیشی وـَس فمي  308آهَصؿگبُ دس آرسثبیزبى غشثی هی ثبؿذ
دس فشهیِ  4ثیي هغذٍدیت اسائِ اهىبًبت ٍٓذم ٍرَد تٌَّ سؿتِ ّبی فٌی ٍ عشفِ ای دس اػتبى ثب
ًیبص ّب ی ربهِٔ ٍ ٓذم گشایؾ داًؾ آهَصاى ثِ ایي سؿتِ ّب ساثٌِ هٌٔی داسی ٍرَد داسد
صَى  tهغبػجِ ؿذُ ( )t ; 9/755ثضسگتش اص  tثذػت آهذُ اص رذٍل ( )t ; 2/327هی ثبؿذ فشهیِ
صْبسم دس ػٌظ هٌٔی داسی  0/01ثب اًویٌبى  %99پزیشفتِ ؿذُ ٍ فشم كفش سد هی ؿَد .ثٌَسیىِ اص
تٔذاد  684هذسػِ هٌَػٌِ دس ػٌظ اػتبى فمي  275هذسػِ ؿبهل ٌّشػتبًْبی فٌی ٍعشفِ ای اػت.
ٍ ثشای دختشاى ّیش ٌّشػتبى وـبٍسصی اعذاث ًـذُ اػت  .دس عبلیىِ ًمؾ صًبى دس تَلیذات
وـبٍسصی پشسًگ تش اص هشداى اػت.
ًوَداس -12همبیؼِ ای تٔذاد ٍ ًَّ هذاسع اػتبى آرسثبیزبى غشثی دس ػبل 85
کاردانش; 79

فنی; 14
کشاورزی; 3

حرفه ای

تر ی

فنی

نی ; 1

نظری
تر ی

نی

کاردانش
کشاورزی
نظری; 980

نوودار هقایسه ای كل دانص آهوزاى هقاطغ هختلف استاى در سال 1386

ًوَداس فَق ًـبًذٌّذُ وبّؾ ؿذیذاص اثتذایی ثِ ساٌّوبیی هی ثبؿذ وِ عبوی اص ًیبص هغَس ًجَدى
آهَصُ ّبی هذاسع دس اػتبى
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نوودار -13تؼذاد هذارس استاى بر حسب رضته های تحصیلي در سال1381
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نتیجه گیری كلي حاصل از یافته های پژوهص
ثب تَرِ ثِ تغلیلْبی كَست گشفتًِ ،تیزِ گیشی هی ؿَد وِ آهبدُ ػبصی صهیٌِ هٌبػت فشٌّگی
رْت پزیشؽ ٍ ثبٍس ایي ؿبخِ اص آهَصؽ ٍ فشاّن ًوَدى صیش ػبخت ّبی هؼبٓذ التلبدی ٍ تإهیي
ًیشٍی اًؼبًی هبّشٍ وبس آفشیي ثِ هٌَِس آهَصؽ ٌّشرَیبى ٍ عوبیت اص فبسٕ التغلیالى ثِ هٌَِس
پزیشؽ الضاهی ایـبى اص ػَی كبعجبى ثخؾ ّبی كٌٔت ،خذهبت ٍ وـبٍسصی كَست ًگشفتِ اػت ٍ ثب
تَرِ ثِ هَلٔیت وـبٍسصی ٍ داهپشٍسی اػتبى سؿتِ ّبی اسائِ ؿذُ ثذٍى تَرِ ثِ الگَّبی فشٌّگی،
هغلی ٍ هٌٌمِ ای ثَدُ ٍ تٔذاد ٌّشػتبى ّب ثِ ًؼجت داًؾ آهَصاى همٌْ هتَػٌِ ثؼیبس اًذن ٍ دس
فَاكل دٍس لشاس گشفتِ اًذ ٍ تَاًبیی ٍ اسادُ هؼئَالى دس هٔشفی سؿتِ ّبی فَق ثِ خبًَادُ ّب ٍ داًؾ
آهَصاى ثؼیبس هٔیف ٍ دس عذ سفْ ٍُیفِ ثَدُ اػت .دس عبلیىِ سؿتِ ّبی اسائِ ؿذُ دس داًـگبُ ربهْ
ٓلوی وبسثشدی هٌٌجك ثب ًیبصّبی ربهِٔ ٍ صهیٌِ التلبدی آى هی ثبؿذ ثٌبثشایي هشٍسی اػت دسرْت
ایزبد سؿتِ ّبی رذیذ ٍ هخلَكب سؿتِ ّبی هشتجي ثب وـبٍسصی ٍ داهپشٍسی ٍ سفْ خؼبستْبی ًبؿی اص
عَادث ًجیٔی هبًٌذ ػیل ٍ خـىؼبلی دس اػتبى ٍ تَػِٔ ثٌگبّْبی صٍد ثبصدُ التلبدی ثب تبویذ ثشوبس
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آفشیٌی ٍ خَد اؿتغبلی وب س وبسؿٌبػی اًزبم گیشد سؿتِ ّبیی هبًٌذ آثخیض داسی  ،پشٍسؽ گبٍ گبٍهیؾ
،صًجَس ٓؼل  ،پشٍسؽ اثضیبى ،فشاٍسی تَلیذ ػیت ٍ اًگَس  ،ثؼتِ ثٌذی هغلَالت وـبٍسصی  ،كٌٔت
تَسیؼن ،وبسّبی هشتجي ثب ثبصاسصِ ّبی هشصی ٍهٌبًك آصاد تزبسی ٍ ....هَسد هٌبلِٔ لشاس گشفتِ ٍ
سٍؿْبی ٓلوی ثب وبسّبی ػٌتی اهیختِ گشدد صَى تٔذاد داًؾ آهَصاى اص ًِشی ثِ پیؾ داًـگبّی ثِ
ٓلت وبسدس هضاسّ ٍ داهذاسیْب وبّؾ پیذا وشدُ اػت  ٍ.هؼئَالى آهَصؽ ٍپشٍسؽ ثغج وبس آفشیٌی سا
رذی گشفتِ ٍ ثشای آهَصؽ آى اص همبًْ اثتذایی ؿشٍّ وشدُ ٍ داًؾ آهَصاى هتَػٌِ سا ثب گشایؾ ّبی
هشاوض ٓلوی ـ وبسثشدی ثیـتش آؿٌب ًوبیٌذ .
نتایج دیگر حاصل از یافته های پژوهص ػبارتنذاز
ٓذم عوَس داًؾ آهَصاى هؼتٔذ ،خالق ٍ فٔبل دس ٌّشػتبًْب رْت تغییش ثٌیبدی ٍ ایزبد خاللیت
دس ثبصاس وبس ٍ تَلیذ.
هٔوَالً سؿتِ ّبی ٌّشػتبى ثِ ٌَٓاى آخشیي اًتخبة ٍ تٌْب ساُ صبسُ تلمی هی ؿَد.
تٌَّ سؿتِ ّبی ٌّشػتبى ثشای دختشاى ثؼیبس ووتش اص پؼشاى ثَدُ ٍ دس ٌّشػتبى وـبٍسصی ّیش
سؿتِ ای هخلَف دختشاى ثشًبهِ سیضی ًـذُ اػت.
ثِ دلیل ٓذم اهىبًبت عوبیتی دٍلت ،آهَصؿْبی فٌی ٍ عشفِ ای ثب ثی هْشی ربهِٔ ٍ خبًَادُ ّب
هَارِ ؿذُ اػت ٍ هؼئَالى آهَصؿی توبیل صٌذاًی ثِ اسائِ ساُ عل ّبی ٓولی ثشای هٔشفی ایي سؿتِ
ّب ًذاسًذ.
ثِ ٓلت ٓذم ٍرَد هشاوض كٌٔتی ٍ تَلیذی دس اػتبى ،ایزبد سؿتِ ّبی وـبٍسصی الضاهی اػت .
ثِ ٓلت هغذٍد یت هشاوض آهَصؽ ٓبلی ثشای سؿتِ ّبی ٌّشػتبًی ،اداهِ تغلیل ثشای آًبى ثؼیبس
هـىل ؿذُ ٍ اص َٓاهل اكلی ٓذم گشایؾ داًؾ آهَصاى ثِ ایي سؿتِ ّبػت .ثٌبثشایي ًمؾ داًـگبُ
ربهْ ٓلوی وبسثشدی دس رزة ایي داًؾ آهَصاى هشٍسی اػت.
ػبل اٍل دثیشػتبى وِ فشكت هٌبػجی ثشای اًتخبة سؿتِ هی ثبؿذ دس هذاسع هتَػٌِ ًِشی اسائِ
ؿذُ ٍ ٓوالً داًؾ آهَص ّیش ؿٌبختی اص سؿتِ ّبی ٌّشػتبًی ًذاؿتِ ٍ آگبّی اٍ هغذٍد ثِ صٌذ
ثشٍؿَس ٍ گبّی ػخٌبى یه رلؼِ ای هـبٍسُ هی ثبؿذ ٍ .عتی هذیشاى ٍ هٔلوبى ایي سؿتِ ّب سا ثشای
داًؾ آهَصاى هؼتٔذ تَكیِ ًوی وٌٌذ .صیشا خَد آًْب ؿٌبخت دلیمی اص سؿتِ ّبی هْبستی ٍ اكَل وبس
آفشیٌی ًذاسًذ .
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هتإػفبًِ تٔذاد ٌّشػتبًْبی غیشاًتفبٓی دس ػٌظ اػتبى ثؼیبس ًبصیض ٍ هـبسوت ثخؾ خلَكی دس
ایي صهیٌِ ثِ ًؼجت دسكذ داًؾ آهَصی  %0/37دسكذ اػت یٌٔی عتی  1دسكذ ًیؼت.
دس دًیبی هتغَل فشاكٌٔتی اهشٍص  ،آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ًمؾ وبس آفشیٌی سا فمي دس سؿتِ ّبی
هْبستی دسًِش گشفتِ ٍ ػبیش همبًْ تغلیلی ٍ سؿتِ ّبی دیگش سا فشاهَؽ وشدُ اػت .
تذسیغ د سٍع وبس آفشیٌی هٔوَال تَػي افشاد ثی تزشثِ وِ تخلق وبفی ًذاؿتِ ٍ دٍسُ ّبی
وبسگبّی سا ًگزساًذُ ثش ْٓذُ داسًذ ٍ عتی دس آهَصؿىذُ ّب اص هٔلوبى ثب هذسن لیؼبًغ عؼبثذاسی
اػتفبدُ وشدُ ٍ وبس آفشیٌی سا هتشادف ثب عؼبثذاسی هی داًٌذ .
پیطنهادات:
تغییش ًگشؽ ربهِٔ ٍ الگَّبی فشٌّگی ٍ ارتوبٓی ٍ ثبٍسّبی خبًَادُ ثش ایٌىِ تىٌؼیي ّبی هبّش اص
َٓاهل هْن تَػِٔ پبیذاس هی ثبؿٌذ ٍ دس فشآیٌذ تَلیذ ،اهىبى ثشٍص خاللیت ایـبى ثیؾ اص وبسگشاى ثی
ػَاد خَاّذ ثَد.
تشثیت هٔلوبى وبسآفشیي رْت سؿذ ٍ تَػِٔ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثشای ّوگبم ؿذى ثب ٓلش فشاكٌٔتی
ٍ هتغَل اهشٍص ٍ تشثیت داًؾ آهَصاًی خالق ٍ ًَآٍس ثب هْبست ّبی گًَبگَى ثشای ٍسٍد ثِ صًذگی هَفك
ٍ ؿبد دس دًیبی ٍالٔی
تَرِ رــ ذی هؼئَالى دس رلت ٍ رزة داًؾ آهَصاى هؼتٔذ ،فٔبل ٍ خالق رْت پَیبیی ایي
ؿبخِ اص آهَصؽ هتَػٌِ ثب تزْیض وبسگبُ ّب ٍ وبّؾ ّضیٌِ ّبی تغلیل دسسؿتِ ّبی فٌی ٍ عشفِ ای
ٍ ؿٌبػبًذى سؿتِ ّبی هختلف آى دس همٌْ ساٌّوبیی ثِ داًؾ آهَصاى ٍ اٍلیبء آًبى.
ثشای آؿٌبیی ثیـتش داً ؾ آهـــَصاى ٍ خبًَادُ ّبی آًبى ،ػبل اٍل ًِشی دس ٌّـشػتبى ّبی
وبسداًؾ ٍ فٌی ٍ عشفِ ای اسائِ گشدد ٍ ّوضهبى دس ًَل ػبل تغلیلی صٌذیـي ًَثت تـىیل هزوْ
ٓوَهی ثب عوَس خبًَادُ ّب ٍ هؼئَالى ٍ ؿٌبػبًذى سؿتِ ّبی هختلف ،آیٌذُ ؿغلی ٍ تغلیلی ٍ
اهىبًبت آهَصؿی هذاسع فٌی ٍ عشفِ ای دس هذاسع هتَػٌِ هشٍسی اػت.
ّش ػبلِ پغ اص پبیبى ػبل تغلیلی آهبس دلیك اؿتغبل ٌّشرَیبى فبسٕ التغلیل ،هَفمیت ّب ،ایزبد
هشاوض خَداؿتغبلی ٍ دسیبفت ٍام اص اداسُ وبس ٍ اهَس ارتوبٓی ٍ هیضاى لجَلی دس دٍس ُ ّبی وبسداًی اص
ًشیك ٌّشػتبى ّب ٍ سػبًِ ّبی رؤی ثِ اًالّ ٓوَم هشدم سػبًذُ ؿَد.
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ثب تَرِ ثِ هَلٔیت رغشافیبیی ٍ وـبٍسصی اػتبى سؿتِ ّبی هتٌَّ ّوبٌّگ ثب فشٌّگ ربهِٔ هبًٌذ
وـبٍسصی ،صًجَسداسی ،ثؼتِ ثٌذی هَاد غزایی ٍ وـبٍسصی هخلَكبً ثشای دختشاى ،ثب تَرِ ثِ ایٌىِ
كٌبیْ هَرَد دس اػتبى ثؼیبس ًبصیض اػت ،دس ًِش گشفتِ ؿَد.
ایزبد هشاوض ٍ والػْبیی دس خَد ٌّشػتبًْب ثشای آهَصؽ هبدام الٔوش وِ فبسٕ التغلیالى دائوبً
ثتَاًٌذ ثب هشارِٔ ثِ هشاوض فَق خَد سا ثب تىٌَلَطی ٍ ٓلَم ٍ فٌَى رذیذ تٌجیك دادُ ٍ ثشای سلبثت دس
ثبصاس وبس آهبدُ ثبؿٌذ.
اًتخبة وبسوٌبى آهَصؿْبی فٌی ٍ عشفِ ای ٍ وبسؿٌبػبى ٍ هؼئَالى اص هیبى افشاد ٓاللوٌذ ،ثب
تزشثِ ٍ هتخلق ٍ ارشای هشتت والػْب ٍ وبسگبُ ّبی آهَصؿی هوي خذهت ٍ ثشگضاسی آصهَى ّش 2
ػبل یىجبس رْت اعشاص هْبست ّبی ؿغلی ٍ آهَصؿی الصم ٍ ثشگضاسی هؼبثمبت ٓولی ثب ًیشٍّبی آصاد
ثبصاس وبس.
ثب تَرِ ثِ تٔذاد هغذٍد هذاسع فٌی ٍعشفِ ای ،اعذاث صٌیي هذاسػی هخلَكبً دس هٌبًك هغشٍم
ؿْشّب رْت دػتشػی آػبى دختشاى ٍ عل هـىل هؼبفت ّبی ًَالًی ،ثؼیبس هشٍسی ثِ ًِش هی
سػذ.
دادى اگبّیْبی الصم ثِ هذیشاى هشاوض فٌی ٍعشفِ ای ٍ وبسؿٌبػبى ٍ هؼئَالى هشثًَِ دس اداسُ دس
صهیٌِ ّبی وبسآفشیٌی  ،خَد اؿتغبلی ،تشثیت تىٌؼیي ،سلبثت ثب ثبصاس ٍ ایزبد تغییش ٍ خاللیت دس ٓشهِ
تَلیذات ٍ خذهبت تَػي ٌّشرَیبى ٍ ثبالثشدى وبسآیی ٌّشآهَصاى هشاوض ٌّشػتبًی ٍ عوبیت اص
ٌّشػتبًْبی غیشاًتفبٓی.
غٌی وشدى هغتَا ٍ ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ٍ ثْجَد ویفی آى دس ساػتبی تَػِٔ فٌبٍسی ثِ هٌَِس
تجییي ٍ آهَصؽ وـــبسآفشیٌی دس رْت اؿبِٓ فشٌّگ خَداؿتغبلی ٍ تَػِٔ اؿتغبل ٍ اسایِ آهَصؽ
ّبی الصم دس صهیٌِ ّبی عفبُت ،ایوٌی ،ثْذاؿت وبس ٍ عفبُت هغیي صیؼت دس هغتَای دسٍع.
داًـگبُ ربهْ ٓلوی ـ وبسثشدی سؿتِ ّبیی هتٌبػت ثب هشاوض ٌّشػتبًْب ٍ ثش اػبع ًیبصػٌزی
ا ػتبى ٍ هٌٌمِ ًشاعی ٍ ارشا ًوبیذ تب هـىل اداهِ تغلیل فبسٕ التغلیالى ٌّشػتبًْب تب عذٍدی سفْ
گشدد.
سؿتِ ّبیی هبًٌذ آثخیض داسی  ،پشٍسؽ گبٍ گبٍهیؾ ،صًجَس ٓؼل  ،پشٍسؽ اثضیبى ،فشاٍسی تَلیذ
ػیت ٍ اًگَس  ،ثؼتِ ثٌذی هغلَالت وـبٍسصی  ،كٌٔت تَسیؼن ،وبسّبی هشتجي ثب ثبصاسصِ ّبی هشصی
ٍهٌبًك آصاد تزبسی دس هذاسع هْبستی ایغبد گشدد .
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ثبتَرِ ثِ تشویت رؤیتی اػتبى ( ٓـبیشی  ،سٍػتبیی ٍ ؿْشی )ٍهَلٔیت اػتخٌبیی ّوزَاسی ثب 3
وـَسّوؼبیِ سؿتِ ّبی ٌّشػتبًی تجلَسی اص رٍق ٍ ٌّش ٍ ػلیمِ هشدم ٍ سفْ هـىل ثیىبسی هتٌبػت
ثب پتبًؼیل ّبی ثبلمَُ آى ًشاعی ٍ ارشا گشدد .
ارشای اكَل ولی آهبیؾ ػشصهیي ٍ اكل  48لبًَى اػبػی ٍ سفْ هغشٍهیت اص ًشیك عوبیت اص
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٓـبیشی ثب تَرِ ثِ دٍ گبًگی ربهِٔ ٓـبیشی رْت هیل ثِ سفبُ ٍ عفَ ػٌت ّب ٍ
اسصؽ ّب دس آهَصؽ ثِ رَاًبى ٍ تضسیك آى ثِ خبًَاس ّب ثشای پیـشفت ّبی فٌی ٍ تىٌَلَی ٍ تَػِٔ
اًؼبًی ٍ التلبدی  ،اخاللی ٍ َّیت هلی ٍ اػالهی ٍ ثبال ثشدى ُشفیت تَلیذ اص ًِش ووی ٍ ویفی ..
رزة هٔلوبى صى اص ًیشٍ ّبی ؿبیؼتِ ٍ ٓاللوٌذ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ  ،وبسؿٌبػبى ٍ هشٍربى صى
رْبدوـبٍسصی ٍ اهَس ٓـبیش ٍ اعذاث هىبى هزْض ثب تزْیضات فٌی ٍ تىٌیىی ٍ اهىبًبت ػىًَت هذسى
ٍ ّوبٌّگ ثب ػٌت ّبی ٓـبیش رْت تغییش ًگشؽ هشد ػبالساًِ ٍ رلت آتوبد ثیـتش هشدم ٓـبیشی ثِ
تغلیل دختشاى دس همبًْ ثبالتش ثشای آهَصؽ دس ارشای پشٍطُ ّبی ٓوشاًی آیٌذُ اص دختشاى خَد
ٓـبیش  ( .دس كَستیىِ ٌَّص دس ػبصهبى اهَس ٓـبیش اػتبى وبسؿٌبع صى ٍرَد ًذاسد )
تـىیل ػتبد هـتشن اص ولیِ ػبصهبى ّبی هشتجي ثب ٓـبیش رْت ّوبٌّگی دس ارشای هلَثبت(
هشاوض ثْذاؿتی  ،آهَصؿی  ،داهپضؿىی  ،تشٍیذ  ،اداسُ ساُ  ،رْبد ٍ ًیشٍ ّبی اهٌیتی ٍ اداسُ تٔبٍى ٍ فش
ٌّگ ٍاسؿبد ٍهؼىي ٍرْبًگشدی ٍ اهَس صًبى) ٍ اًالّ دلیك اص ٍهٔیت صًذگی ٓـبیش ی ٍ سٍػتبیی،
ٍیظگیْب  ،هـىالت ٍ هؼبئل خبف ّش هٌٌمِ ثشای تَصیْ ٓبدالًِ حشٍت ٍ صًذگی هشفِ ٍ هذسى ثب عفَ
اسصؽ ّب ٍ .اًتخبثبت ؿَساّبی اػالهی ٍ فٔبلیت دس ثَسع تَلیذات ٓـبیشی  ٍ.وبسثشدی وشدى آهَصُ
ّبی وبس آفشیٌی
تَرِ ثِ تغییش هَهَٓبت دس ٍع دس ساػتبی ًیبص هغَس وشدى آى ٍتذسیغ وبس آفشیٌی اص همٌْ
اثتذایی دس هذاسع تب ثشای سٍػتبییبى ٍ ٓـبیشتفبٍت ٓولىشدی ثیي افشاد ثبػَاد ٍ ثیؼَاد دس اًزبم
وبسّب ٍ صًذگی هلوَع ثبؿذ .
وب س آهذ وشدى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس رْت ایزبدػِ اًمالة ربهِٔ اًالتی ( ایٌتشًت ـ دیزیتبل ـ
وبس آفشیٌی ) دس وٌبس عفَ اسصؽ ّب ٍ ػٌت ّبی لبثل اعتشام ٓـبیش ٍسٍػتبییبى ٍ ارشای ًشط فٌبٍس ی
اًالت ٍ استجبًبت ػیبس ٍ تَرِ ثیـتش ثِ سفبُ ٍ اػتفبدُ اص تىٌَلَطی هذسى ّ ،وبًٌذ ًَاعی ثیبثبًی
اػتشالیب ًَ ،اعی لٌجی وبًبدا  ،آالػىب ٍ اػىبًذیٌبٍی .
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ثشًبهِ سیضی دلیك ثشای سفْ هـىالت ٓـبیشی ٍ سٍػتبیی اص لجیل ػبخت هذاسع هْبستی  ،ساُ
تبػیؼبت وشدؿىشی ّتل ،ثبصاسصِ ٓشهِ تَلیذات  ،هغل ارشای هشاػن ٍ هَػیمغ ػٌتی ٍ ...ثشای
وؼت دسآهذ ٍ وبسآفشیٌی اص ًشیك رلت تَسیؼت .
سفْ ًبهٌبػت ثَدى ؿبخق ّبی دسٍى داد ٍ فشایٌذ ٍ ثشًٍذاد آهَصؿی  ،ثِ گًَِ ای وِ دس ػبل 86
تغلیلی  115000داًؾ آهَس دس همٌْ آهَصؽ ٓوَهی تشن تغلیل وشدُ اًذ صیشا هشدم ٓـبیشی ٍ
سٍػتبیی ًیبصی ثِ آهَصؽ ّبی سػوی دس صًذگی سٍصاًِ اعؼبع ًوی وٌٌذ .
ٍ آخش ایٌىِ  ،صى ٓـبیشٍ سٍػتبیی  ،هبدس آیٌذُ ٓ ،بهل هؤحش دس تَلیذ ًِبم التلبدی  ،هذیش داخلی
خبًَاس  ،تلوین گیشًذُ ٓ،وَ هؤحش دس تَػِٔ ٍ ٓوشاى وِ صیبد وبس هی وٌذ ٍ ون ثْشُ هی ثشد ٍحوشُ وبس
اٍ ثشای خبًَاس اػت  ،آیب هؼتغك آهَصؽ ٍپشٍسؽ هتٌبػت ثب ٓلش داًبیی ًیؼت

ٍ ػَاد اثتذایی

ؿبیؼتِ اٍػت ٍ آیب دٍلت ًجبیذ لَاًیٌی ثشای ثْشُ ثشداسی اٍ اص صعوبت التلبدی ٍ تَلیذیؾ ٍهْ
ًوبیذ ٍ آیب صهبى آى ًشػیذُ اػت وِ وبس آفشیٌی دس هذاسع اص ػٌَط اٍلیِ تغلیل رذی گشفتِ ٍ
ٓوال آهَصؽ دادُ ؿَد
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1376 ِ اًتـبسات هذسػ،  ثشًبهِ سیضی آهَصؿی:  ثْشام،  هغؼي پَس-17
 ّوؼَیی آهَصؿْبی سػوی فٌی ٍ عشفِ ای ثب ًیبص ّبی ثبصاس وبس ثِ ٌَٓاى هشٍستی:  هؼَٔد،  هٌلَسی-18
1380، دس فشاگشد تَػِٔ كٌٔتی
ِثب ًِبست لٌف ال،  َٓاهل هَحش دس تشن تغلیل داًؾ آهَصاى ٓـبیش آرسثبیزبًـشلی:  رَاد،  ـ ًخَدصی19
1385پبئیض، 9 ُ ؿوبس،  فللٌبهِ وَس، ٓجبػی
. وبسداًؾ )ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ،  فٌی ٍ عشفِ ای، ـ اؿٌبیی ثب ثشًبهِ سیضی تغلیلی – ؿغلی ( ًِشی20
هٔبًٍت،  ػبصهبى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ارسثبیزبًغشثی، آؿٌبیی ثب سؿتِ ّب ٍ ٌّشػتبًْبی فٌی ٍ عشفِ ای ٍ وـبٍسصی
1386 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ًِشی
1384 ـ وتبة وبسافشیٌی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثشای سؿتِ ّبی وبسداًؾ21
Studying the position of education organization of West Azerbaijan province in
absorbing the female students of villagers and nomads to agriculture related fields of
applied sciences and technology system and promotion of entrepreneurship
Abstract;
Prodigious power of Iranian women (citizens, villagers, nomads) must be regarded in order
to achieve growth and development in relationship with the present living methods of Iranians.
Planners must profit from their innovative thoughts as they constitute half of the country
population. Consistent and speedy evolutionary processes of today's life at the begining of the
third millenium are highly in need of innovation and entrepreneurship. Regarding the social ,
economical and cultural situation of the province , giving importance to skill training schools
and their related fields and linking the two working and knowledge gaining cultures specially
between the women of villagers and nomads and in border regions is needed. This will improve
the culture of entrepreneurship in today's educational society and it will be possible by training
entrepreneur teachers.
In our survey, statistical society includes all of the female students of west Azerbaijan
province in the educational year of 1385 - 1386 , with the number of 69118 students. We have
used random and sorting sampling method by separating the theoretical and skill related fields.
We chose 500 students by using the Kokeran formula. This was done after collecting the data
by using the lickert questionnaire and SPSS statistical - software method. Descriptive method
was the base.
Could villager or nomad women without necessary capabilities for gaining skills of living in
areas of deciding , innovation , being informed of their legitimate rights , earning money and
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having mental health specially in cases of polygamy have an effective role in their own part? Is
there entrepreneurship in training the students in order to cope with today's developed world?
It is essential to create new fields specially the ones that are skill related (agriculture and
animal husbandry sectors) in our education system and establish profitable economical units
regarding entrepreneurship and economical needs of the society. We must work well in order to
promote the culture of the society on educating the female students. Scientific methods should
be mixed with the traditional ones , as the numeral of female villager and nomad students in
west Azerbaijan province passing from high school to pre university degree has decreased
because of working in farms and some cultural factors.
Key words: skill based education system - entrepreneurship- educational need - cultural
development - tendency
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