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 چکيده

و آموزش    و مهارتی متناسب با فرصت های کارآفرین و اشتغالامروزه مسئله ارزیابی و سنجش نیازهای آموزشی  

پژوهش ء مسائل ضروری تشخیص داده، جزآنان این  که باید برای رفع آن اقدام شود. هدف اصلی    شده است 

یکرد اقتصاد  های کارآفرین واشتغال شهرستان رازوجرگالن با رونیازسنجی های آموزشی و مهارتی متناسب با فرصت  
از نوع نیازسنجی    پیمایشی  -وصیفینظر روش در گروه تحقیقات ت  نظر هدف کاربردی و از  . این پژوهش ازبود  مقاومتی

ن،  جامعه آماری در بخش مصاحبه متخصصان و مدیران شهرستان راز وجرگالن و در حوزه کمی شامل مدیرا   باشد.می

نفر به شیوه    11باشد که در بخش مصاحبه  کارشناسان و دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان رازو جرگالن می

پرسشنامه    هاابزار گردآوری دادهای انتخاب شدند.  نفر به شیوه تصادفی طبقه  195هدفمند و در بخش کمی تعداد 
سط مبانی نظری و همچنین مصاحبه با خبرگان  محقق ساخته نیازسنجی آموزشی منطقه رازوجرگالن بود که تو

نیازهای آموزشی  تا    .ابتدا عوامل از پیشینه استخراج و این عوامل توسط اساتید بررسی و بومی سازی شدطراحی شد.  

برای ارزیابی  .  مشخص شود  (تعیین سطح مطلوبمتناسب با فرصت های کارآفرین و اشتغال شهرستان رازوجرگالن)

پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ انجام    شد.استفاده    و محتوایی  روش اعتبار صوریاز  شنامه  و سنجش روایی پرس
-SPSSبدست آمد. داده های گردآوری شده توسط نرم افزار   982/0شد و مقدار ضریب پایایی برای پرسشنامه  

V24  آموزش و ترهای تربیت معل ها نشان داد رشتهبا استفاده از میانگین پردازش شد. یافته کارآفرینی،  م،  ویج 

های مامایی،  مددکاری اجتماعی، اقتصاد کشاورزی و کارآفرینی با گرایش کسب و کار در شاخه علوم انسانی، رشته

های  پرستاری، زنبورداری، پزشکی، بهداشت محیط، حرفه ای و عمومی و دامپزشکی در شاخه علوم تجربی، رشته 
یاری، مهندسی عمران در شاخه فنی  ازی و نقشه کشی، راه سازی، مهندسی آبتولیدی سازه های بتن و آجر، شهرس 

لوم تغذیه، رادیولوژی در شاخه پیراپزشکی،  های بهداشت و پرستاری، مامایی، فوریت های پزشکی، عو مهندسی، رشته

گلدوزی، چرم دوزی و طراحی دوخترشته برای   های قالی بافی، پرورش کرم ابریشم، صنایع دستی، خیاطی و 

زنبورداری برای  کارآفرینی خواهران و رشته دامپزشکی، و  کرم ابریشم،  های کارآفرینی، پرورش اسب، پرورش 
رشته کارآفرینی، قالی بافی، بهداشت و  رشته شامل    7اول تا پنجم قرار دارند. در نهایت  ت  کارآفرینی برادران در الوی

 .تعیین گردیدمتناسب با نیازهای شهرستان    یت معلمپرستاری، پرورش اسب، کرم ابریشم، دامپزشکی و ترب

نیازسنجی مهارتی، فرصت کارآفرین، اشتغال، اقتصاد مقاو :واژگان کليدي  .متینیازسنجی آموزشی، 
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 مقدمه
 از یکی به آموزش برای اجتماعی موضوع تقاضای شد موجب داد، رخ انسانی سرمایۀ مفهوم در اخیر های دهه در که انقالبی

باالست.   بسیار مختلف دالیل به ایران جامعۀ در عالی آموزش برای اجتماعی شود. امروزه تقاضای تبدیل بشر های دغدغه ینتر مهم

 باشند. برای  صنایع صاحبان تقاضای نیازها و پاسخگوی هم و دهند پاسخ اجتماعی عظیم نیاز این به باید هم ها دانشگا رو، از این

 بازار  و اجتماعی نیازهای محوریت با دانش این کاربست جهت در ها آموزش روزآمد کردن و دانش تولید به باید آنها منظور این

است.  مهارت و دانش داشتن ،توانمند انسان های ویژگی ترین مهم از یکی  (.1390طهماسبی،   و )انتظاریان  گمارند کارهمت
(.  1384سازد)میرسپاسی،   عملی می شده تعیین شرایط رد را کار انجام که است الزم ابتدایی های توانایی کلیه مهارت شامل

  در کشورهای کار بازار نیاز وردم ماهر نیروهای تربیت طریق از انسانی سرمایۀ تشکیل مهمی در نقش ای حرفه و فنی های آموزش

  های بخش نیاز مورد کار نیروی تربیت عهده دار تنها توسعه نه حال در کشورهای در ها آموزش کنند. این می ایفا جهان مختلف
 کنند. به عالوه،  می کمك نیز بیکاری مشکل حل به اشتغالی، خود سازی بستر طریق از که هستند کشورها این اقتصاد مختلف

 این  مندیبهره به توجه با سو یك از که آیند؛ چرا می شمار به نیز انسانی نیروی تربیت مسیر در بری میان راه   ها آموزش این

 تجربه عملی  برمبنای یادگیری از را خود راه کالسیك های آموزش شدۀ پذیرفته های استفاده از روش و علمی مبانی از ها آموزش

  ها، آموزش این(.  2010،  1است)اوتز کرده را کوتاه فراگیری نوع این علمی غیر و دراز مدت هرا طریق این از و کرده جدا صرف
  افزایش را افراد استعدادهای نهفته رساندن فعلیت به امکان و شده افراد های تارمه و دانش ارتقاء که موجب هستند هایی آموزش

 آموزش  با وری بهره و اشتغال رابطه به که دانست نخستین فردی را اسمیت آدام بتوان شاید(.  1391و همکاران،  نیرومند)  دهد می

  خود تخصص و مهارت با سازگار و متناسب شغل ردوا و ببیند آموزش زیاد وقت با صرف فردی اگر وی نظر است. به کرده توجه
 ی به عنوان موتور حرکت توسعه امروزه در ادبیات علمی از کارآفرین(.  1986،  2است)باومن قیمت گران ماشین یك از ترباارزش شود،

به نظر م  ی رسد. دلیل آن صنعتی و اقتصادی ذکر می شود. امروزه وجود کارآفرینی در سازمان ها جهت بقای آنها امری ضروری 

  مانندکند با استفاده از کارآفرینان از این قافله عقب ن هم قرار گرفتن در محیط رقابتی دنیای امروز است که سازمان ها را وادار می

نشوند. کارآفرینی یك تفکر و اندیشه قابل پرورش و کوشش اصولی و اکتسابی است. جوهر اصلی کارآفرینی،   و از گردونه خارج 
نوآورخالقیت     یك جانب از یا مستقل شکل به که هستند هایی گروه یا افراد کارآفرینان،(.  1392ی است)صادق عمل نیك،  و 

 وجود  قبالً که کنند می سازمانی  احیای و نوآوری به اقدام یا کنند می ایجاد جدید هایی انسازم کنند، می عمل سازمانی سیستم

  افراد آن، طی هدفگراست که و آگاهانه مند، فرایندی نظام آموزش کارآفرینی،.  (61:  2006، 3)کریسمن و کلرمانس است داشته
  در کنفرانس جهانی در یونسکو جهانی سازمان زمینه، این درشوند.  تربیت می به صورت خالق بالقوه، توان با ولی غیرکارآفرین،

 بودن  مهم برای را حمایت خود عالی، آموزش رد آن مهارتهای و کارآفرینی حمایت از ارزش و رسمیت شناختن به با  1998سال 

  د موثر آن در تولید به یكتولید دانش در کنار انتشار موفق و کاربر(.  1395)ملکی پور و همکاران،   کرد اعالم آموزش کارآفرینی

 حقیقات دانشگاهی هدف جهانی تبدیل شده و بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال روش هایی برای انتقال دانش و فناوری حاصل از ت
  از طریق کانال های کارآفرینی هستند. به همین دلیل بیشتر دولت ها عالقمند به تحقیقات دانشگاهی و به کارگیری نتایج حاصل

به معنی مشارکتاز   توسعه صنایع خود هستند. کارآفرینی دانشگاهی  برای  توسعه اقتصادی است  این تحقیقات    دانشگاه ها در 

برای جذب و اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی و عدم امروزه به دلیل نبود زمینه(.  1390همکاران،  )یداللهی فارسی و   های الزم 
برای فارغ التحصیالن توانایی آنها در خلق فرصتها و ایجاد برای خویش، مشکل کاریابی و کارآفرینی به مسئله مهمی    زمینه کار 

  ررسی بیشتری را می طلبد. یکیبحرانها و آسیبهای اجتماعی متعددی بشود که بدانشگاهی تبدیل شده و می تواند به شکل گیری 

برای حل این مسئله توانمندکردن آنها ب   ه مهارت کارآفرینی در طول تحصیالت دانشگاهی است واز راهکارهای مناسب و مطمئن 

نمی کنند بدلیل برخی آسیب ها در زمینه های تربیت و آموزش کارآفرین دانشجویان مهارت های    الزم را در این زمینه کسب 
نیاز جامعه است که بنا(.  1394و فیضی،   )طالبی به دالیل   نظام آموزش عالی رکن مهم آموزش و پرورش نیروهای متخصص مورد 
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یر با متعدد و با توجه به پژوهش ها دانش آموختگان این نظام کارآمدی و توانمندی الزم را برای اشتغال نداشته و در سال های اخ

معضل بیکاری و عدم اشتغال در بخش خصوصی و دولتی رو به رو هستند. در این رابطه در کشورهای مختلف راهکار را کارآفرینی 

باید یکی از ضروریات هزاره جدید دانست. در این راستا آموزش کارآفرینی یکی از  اند. در وتهدانس اقع کارآفرینی و آموزش آن را 
برنامه های ان از سطح خانواده، مدرسه تا دانشگاه و سازمان گسترده شده است. آموزش مهم ترین فعالیت ها م ی باشد که اجرای 

از طریق انتقال دانش کاربردی در زمینه اشتغال، ایجاد مهارت ها و توانایی های مورد    ارآفرینانه وعالی می تواند با آموزش های ک

(. آموزش عالی  1396)ارزانش و خسروی پور،  برای توانمندی دانشجویان به عمل آوردنیاز در زمینه کارآفرینی، بسترسازی الزم را 

ظ اینکه تربیت نخبگان را بر عهده دارد و مبنایی را برای جامعه دهد، نه تنها به لحادر جهان سوم، نهاد بسیار مهمی را تشکیل می
برخوردار از تکنولوژی مهیا می بلکه از این منظر مهمتریای  بسیار گسترده نسازد،  بر فرهنگ، امور  نهاد فکری است که تاثیر  ای 

و همچون ایجاد دوره ها  به مواردی  توجه جدی دانشگاه ها  ... دارد.  و  آموزش کارآفرینی برای    سیاسی و اقتصادی  رشته های 

روش در   آموزشدانشجویان، تغییر اساسی  محتوای  تدریس و  کردن آهای  همسو  راستای  در  با ضرورتهای  های دانشگاهی  نها 
توسعه   عالی ایران کارآفرینی و  آموزش  درسی  برنامه های  اولویت کاری  جمله مهمترین  کارآفرینانه دانشجویان، از  توانمندی 

پور )1398ی پور و همکاران، است)خسرو تواند به عنوان یك  ( در پزوهش خود نشان داد کارآفرینی، می1397(. زایری و خسروی 

برای ایجا نیز به این نتیجه رسیدند    (1392و همکاران ) تاج آبادیگرفته شود. د فرصتهای شغلی دانش آموختگان در نظر  استراتژی 

به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری باالخص بیکاری ساختاری که ناشی   زاییاشتغالتوسعه کارآفرینی و  جهت در هاآموزش که
باشد، نگریس به این از تغییرات در اقتصاد جهانی می  نوعی پرورش کارآفرینی است،  خصیصه این آموزشها،  ته می شود. در واقع 

بود کمعنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص د ه فرصتهای شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در  انش فنی، قادر خواهند 

بهبود توانایی های  آموزشاین    درنی  یکی از اهداف آموزشی کارآفریهمچنین نشان دادند  نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند.   ها، 
های بازار شده  فردی و تخصصی مهارت آموزان است. آموزش فنی و حرفه ای می تواند از طریق دانش افزایی، باعث افزایش فرصت

 و سطح تقاضای کارآفرینی را ارتقاء بخشد.  

 برای کشور نیاز اساسی و کردند مطرح را متیاومق اقتصاد بحث کارآفرینان، با دیدار در  1389رهبری در سال  معظم مقام 

 مهم نهادهای از یکی عنوان به را دانشگاه و معرفی نمودند دشمنان اقتصاادی فشار و جهش برای کشور آمادگی را کارآفرینی

 دانش های شرکت مسئوالن و پژوهشگران با در دیدار ایشان .کند آفرینی تواند نقش می جامعه در که کردند معرفی فرهنگی

 اقتصاد اصطالحرهبرانقالب  رساند. خواهد حقیقی شکوفایی به را کشور اقتصاد علم، طریق از آفرینی ثروت کردند که تأکید بنیان

 و شد مطرح کشور کارآفرینان جمعی از با دیدار در رهبری معظم مقام سوی از 1389 سال در ایران بار در اولین برای مقاومتی
 و ها توطئه برابر در مقاومت آمادگی و مقاومتی اقتصاد گرفت. قرار ایشان تأکید مورد های متعددی نیسخنرا در نیز آن از پس

 اقتصاد اساس باشد. بر این مجاز نمی کشور آن برای الملل بین تعامالت و تجارت که شرایطی است. در دیگر کشورهای های برنامه

 که است آن اقتصاد مقاومتی معنای انقالب رهبر معظم نظر بود. از داهخو فرصت به تهدید تحریم کننده تبدیل تنها مقاومتی،

 وضع دهد. یعنی کاهش را پذیری آسیب هم بماند و محفوظ آن در اقتصادی رشد روبه روند هم که باشد اقتصادی داشته کشور

 و ببیند آسیب کمتر بود، خواهد های مختلف شکل به و همیشگی که دشمنان ترفندهای مقابل در که نحوی باشد به اقتصادی

هنگی امروزه دانشگاه جزء مهمترین و تاثیر گذارترین نهاد توسعه اجتماعی فر(.  1391کند)بیانات مقام معظم رهبری،   پیدا اختالل

و اقتصادی است. به طوریکه این روزها بحث اقتصاد مقاومتی توجه دانشگاه ها را به عنوان موتور محرک اقتصادی به وسیله تجاری  
لوالکی و همکاران،  در نظام آموزش عالی نیز اقتصاد مقاومتی به عنوان (.  1393سازی دارایی فکری بخود جلب نموده است)امیری 

برتوانمندی های خود   یك فرصت نیازمند بررسی بودن و اتکا  است. بنابراین باتوجه به ماهیت اقتصادی مقاومتی مبنی بردورن زا 

رکردهای آموزش عالی در تولید دانش و ارایه خدمات اقتصاد دانش محور را خواهیم داشت. تاکید و از طرف دیگر اتحاد آن با کا
نیروی انسانی با نیازهای حال و آینده    کیفیت دانش در اقتصاد دانش محور بر  خدمت نیازهای توسعه ای و خدمات در خدمت 

 (.  1395)محمدی و همکاران،  است

بلند مدت است که تنها تحت تدابمقاوم سازی درونی اقتصاد، یك راهب یر خاصی می تواند محقق شود. در کشوری مانند  رد 

نفتی است، توسعه بخش های مول د اقتصاد، به خصوص بخش صنایع می تواند گام مهمی  ایران که به شدت وابسته به درآمدهای 
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نوآوری در رشد و توسعه   نقش دانش و  پوشیده نیست و به ویژه در  در مقاوم سازی اقتصاد به شمار آید. امروزه  صنایع بر کسی 

نوآوری جز ارکان مهم جریان توسعه اقتصادی به حساب می آیند تور اصلی رشد . به طور کلی، موجوامع در حال توسعه، دانش و 

عوامل سنتی نظیر کار و سرمایه، در توسعه ملی نقش دارد.  دانشگاه به و ایجاد ثروت در دنیای امروز، دانایی است و دانش بیش از 
فا کند.  عنوان نهاد تولیدکننده علم، می تواند نقشی حیاتی در رشد و توسعه صنایع دانش پایه و شکل گیری اقتصاد دانش بنیان ای

ه نشان داده است که خلق و ابداع دانش و فناوری در دانشگاه ها و تولیدات در بخش صنایع ایران، ارتباط ضعیفی با یکدیگر  اما تجرب

ترین داشته و   نهاد دانشگاه و صنعت از ضروری  دو  نقاط قوت یکدیگر بی اطالع اند. درحالی که ارتباط  نیازها و  نهاد از  این دو 

واند به رشد و شکوفایی یکدیگر و ارتقا و بهبود شرایط کل جامعه یاری برساند)عظیمی و همکاران،  امعه است که می تمناسبات هر ج
قانون اساسی   44رود که دولت با توجه به دستور مقام معظم رهبری دراجرای اصل  ان انتظار میدر شرایط فعلی اقتصاد ایر(.  1395

برای تسریع درانجام واگذاری   ب  بخشهایو  برنامه چهارم و سندچشم انداز مختلف اقتصادی  اهداف  ه بخش خصوصی در راستای 

به سمت ا قتصاد مقاومتی گام مثبتی در جهت شک رشد بیست ساله کشور و حرکت  بر افزایش  با تاکید  وفایی اقتصادی کشور 
بیکاری و جلوگیری ازهزینه های مضاعف بردارد در مسیر تحقق رشد  پایدار که توان   اقتصادی متوازن واقتصادی کاهش میزان 

 (.  1393ن، مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد تنها با حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی امکان پذیر است)محنت فر و همکارا

بیان شده   به مطالب  به دلیل نبود زمینهبا توجه  برای جذب و اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی و عدم  امروزه  های الزم 

برای فارغ التحصیالن  توانایی آنها در   برای خویش، مشکل کاریابی و کارآفرینی به مسئله مهمی  خلق فرصتها و ایجاد زمینه کار 
می تواند به شکل گیری بحرانها و آسیبهای اجتماعی متعددی بشود که بررسی بیشتری را می طلبد. در دانشگاهی تبدیل شده و 

برنامه های ان از سطح خانواده، مدرسه تا دانشگاه و  از مهم ترین فعالاین راستا آموزش کارآفرینی یکی   یت ها می باشد که اجرای 

وزش های کارآفرینانه و از طریق انتقال دانش کاربردی در زمینه اشتغال، سازمان گسترده شده است. آموزش عالی می تواند با آم
زم را برای توانمندی دانشجویان به عمل آورد. همچنین رینی، بسترسازی الایجاد مهارت ها و توانایی های مورد نیاز در زمینه کارآف

نیاز اساسی معظم طبق بیانات مقام  و دشمنان است اقتصادی فشار و جهش برای رکشو آمادگی کارآفرینی، برای کشور رهبری 

آموزش عالی اقتصاد از طرفی در نظام   .کند آفرینی تواند در این زمینه نقش می فرهنگی مهم نهادهای از یکی عنوان به دانشگاه

ا تحت تدابیر مقاومتی نیز به عنوان یك فرصت نیازمند بررسی است. مقاوم سازی درونی اقتصاد، یك راهبرد بلند مدت است که تنه
اد، خاصی می تواند محقق شود. در کشوری مانند ایران که به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است، توسعه بخش های مولد اقتص

صنایع می تواند گام مهمی در مقاوم سازی اقتصاد به شمار آید و با توجه به وضعیت حال حاضر کشورمان که با به خصوص بخش  

های ظالمانه روبرو است توسعه و ترویج کارآفرینی در دل افراد خالق و نوآور در نظام  د اقتصادی و تحریمبحران بیکاری، کاهش رش
بین دان به بازار کار میوجودی آنشجویان که الزمه آموزشی آن هم در  باشد، به یك ضرورت ها ایجاد کسب و کار هدایت افراد 

است که   ناپذیر تبدیل شده  اجتناب  رجدی و  و کار در    ازوجرگالنشهرستان  نیست و ایجاد کسب  این قاعده مستثنی  نیز از 

پژوهش حاضر به دنبال نیازسنج به مطالب فوق محقق در  ی های آموزشی و مهارتی متناسب با شهرستان ضرورت دارد. با توجه 

 باشد.فرصت های کارآفرین واشتغال شهرستان رازوجرگالن با رویکرد اقتصاد مقاومتی می

 

 و مبانی نظري   وهشژپپيشينه  

 نيازسنجی

به شکل   آموزش  وجود دارد. اجرای  نیروی انسانی و فرآیند نیاز سنجی رابطه مستقیم  نمود که بین نیاز آموزش  باید توجه 

که عملیات و فرآیند نیاز سنجی توسط مجریان و متخصصان آموزش اجرا گردد. تعاریف  گیرد، مگر آنرآمد و درست صورت نمیکا

دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود  یندی نظامآنیازسنجی فرفهوم نیاز سنجی نشان داده است که مختلف از م

آوری و تحلیل اطالعات است که منجر به یند جمعآفر. باید توجه داشت که باشدبرای عمل می هانهایتا تعیین اولویت ها وو هدف
یند شناسایی آفرتوان عنوان نمود، نیاز سنجی، طورکلی میبنابراین به شود.امعه میسات و جها، موسشناسایی نیازهای افراد، گروه

نیازسنجی عبارتست از شناسایی نیازها )فاصله میان و به بیانی دیگر،  نیازها استرفع آن جهت  کردن زمینه  نیازهای مهم و فراهم

  خاب نیازهایی که باید کاهش یافته و حذف شود.اولویت و انتها به ترتیب  بندی آنآنچه هست و آنچه باید باشد( و درجه
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ها و جوامع مورد ها، سازمانگروهآوری و تحلیل اطالعات است که براساس آن نیازهای افراد،  یند جمعآنیازسنجی در واقع فر

نظامگیشناسایی قرار می نگرد. نیازسنجی روشی  رش و تمایل یك گروه معین در  مند برای مطالعه جایگاه دانش، توانایی، ارزش، 

 (.  2009، 4باشد)مك کوالیخصوص موضوعی معین می
رو گام شود. از ایناجرا گذاشته میسپس بهراحی و آموزشی برای ایجاد تحول و تغییر در وضعیت موجود، طمعموالً هر برنامه

ها عموماً ریشه در نیازها هدف . زیرااستمطلوب نقاط    وها ریزی، شناسایی هدفیند برنامهآفردر یك نیازسنجی، اجرای  آغازین  

برنامه  دلیلهمینبهدارند.   دقیقاً سنجیده و براساس نیازها،  بینانه و اثربخش، ضرورت دارد تا نیازهاهای واقعبرای طراحی و اجرای 

به بهترین  شده  برنامه تدوین  هراهداف ویژه   وسایلی که  محقق میوجه نیازها رو سپس مجموعه اقدامات و  بینی  سازند، پیشا 
(، عناصر چهارگانه مدل 1ت. شکل )نیاز یك سیستم آموزشی موفق اس. شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی، پیشگردند

 دهد.  سنجی را نشان مینیاز

 

 
 (2009هاي سازمان)مک کوالی، (: مدل نياز سنجی فرد و رابطه آن با هدف1شکل )

 نجی آموزشی وجود دارد:ده و کلی برای نیازسطور کل دو رویکرد عمبه
وضعیت مطلوب و وضعیت موجود است و در آن  گیری مطلوبیت و فاصله بین رویکرد اختالفی که مبتنی بر فرآیند اندازه -  1

 شود.از دو الگوی قیاسی و استقرایی استفاده می

کل، خواستن، ترجیح و احساس نیاز است و اغلب  رویکرد تشخیصی که مبتنی بر تعریف نیاز به عنوان وجود نقص، مش - 2

نظران در زمینه نیازسنجی از رویکرد برخی صاحب  (. البته1385،  کند)حجازیگیری میها را اندازهنگرشمسایل عاطفی عالیق و  
 است.رد تشخیصی بودهطور عمده در اکثر مطالعات انجام شده نیازسنجی با استفاده از رویکاند. بهآزاد و رویکرد تحلیلی نام برده

اهداف، کاربردها و شرایط خروش اص خود دنبال  ها و فنون مختلفی جهت تعیین نیازهای آموزشی وجود دارد که هرکدام 

نیازسنجی ضرورت دارد. مناسبها و انتخاب کاربرد صحیح آننمایند. شناسایی کامل این روشمی بودن هر    ترها برای موفقیت 
   (.1381،  کند)ثمریط مختلف معنا پیدا میروش در موقعیت و شرای

 

و اقترآفرینکا مقاومتیی   صاد 

بر اساس آموزهالب اسالهبر معظم انقر نوعی عبادت  بزرگ و   یسرمایه گذاری و کارآفرینی کار: فرمایدمی میالهای اسمی 

تیزپرواز در فضای پیشرفت و آبادانی و افتخار   است. ایران امروز بیشتر از هر زمان دیگر به کار و کارآفرین نیاز دارد تا همچون عقابی
به اهمیت کار و کارآفرین ایالی از دیدگاه اساوج گیرد. ایشان با اشاره  عم  وه بر جنبه ثروت آفرینی، نوعی زمینه الجاد اشتغال را 

به کارگیری گنجینه استعداد انسانی دانسته و برای  به کارگاه بزرگ تمی  سازی  نوآوری تبدیل  الافزاید ایران امروز  ش و ابتکار و 

 .شده است اما این واقعیت تنها گام اول از روند پیشرفت و سرافرازی کشور است
به کار و کارآفرینی خاطرالب اسالرهبر انق بر نیاز اساسی کشور  با تأکید  یعنی آمادگی نشان می می  کنند دو دلیل اساسی 

ایران بیش از هر دوره دیگر به کار و کارآفرینی احتیاج دارد. ایشان  که کندثابت می کشور برای جهش و فشار اقتصادی دشمنان،

 
4. Mccawley, P. F 

 یازهای آموزشیتعیین ن

 هدفهای سازمان

 عملکرد موجود عملکرد مطلوب)مورد انتظار(

 کمبود دانش و مهارت
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افزایند، برای مقابله با این فشارها باید اقتصاد مقاومتی اقعی به وجود آوریم سلطه میها و فشارهای اقتصادی نظام  با اشاره به تحریم

می  الب اسالرهبر انق(.  16/6/1389  -ر دیدار با کارآفرینانبیانات مقام معظم رهبری د)که معنای واقعی کارآفرینی نیز همین است

بایست در مسیر تحقق  ه اهتمام و سرمایه مادی و غیرمادی میدهد که همن هشدار میالاساس محوری بودن کارآفرینی به مسئو  بر
شود که ایشان آفرینان معلوم میکارآفرینی باشد تا اقتصاد مقاومتی واقعی شکل گیرد. با نگاهی به بیانات ایشان در دیدار با کار

علمی و عملی در نظر دارند. هدف ایشان در بیان راهکارهای   برای تحقق مفهوم کامل کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی روش مشخص 

کامل، دقیق، همه: فرمایدمی  اومتیتحقق اقتصاد مقدر   بسیاری از مشکال، ح44های اصل  جانبه، مستمر سیاست  اجرای  ت  الل 

به دو کار اساسی در این زمینه موظف کردند تا اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی به معنای درست شکل گیردیشان دولاست. ا  . ت را 
عالمانه منابع مالی-1 بدونزیرا   نمی -2،  مدیریت دقیق و  توان امید داشت که اقتصاد مقاومتی شکل بهبود فضای کسب و کار 

توجه  . مورد پیش گفته در رأس آن قرار داردو  فراهم آید که دمناسب بسترهای ت که زم اسالگیرد. برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

با محوریت کارآفرینی بیان میبه آنچه مقام معظم رهبری درباره تحقق ا به الگوی التواند جامعه اسکند میقتصاد مقاومتی  می را 
نابود ساخته و اج نداده و تحرکات اسبرتر در جهان امروز تبدیل کند و سلطۀ مستکبران را  به دشمن  بر الازه تحرک  می مبتنی 

 (.1394)میرکازهی ریگی، عدالت را در جامعه جهانی سازماندهی کند

المللی  بینمرجعیت   می،الالمللی و بقای کشور، اثبات عملی کارآمدی نظام دینی و اسعدالت اجتماعی، کسب اقتدار بین حققت

به شمار میمهم ترین اهداف در اقتصاد مقاومت...  و وه بر این که به صورت مستقیم تحت الروند. کسب موفقیت در این اهداف عی 
بازنگری در نظام اولویت گذاری هایی است و نیز سیستم مدیریت اقتصادی است، به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر زیرساخت تأثیر 

حتی جنبه فرهنگی و سیاسی   گردد واقتصاد باز نمی   به بخشها لزوماًزیرساخت  ریزی به آنها توجه داشت. اینکه باید قبل از برنامه

فراوانی که بر بخش . دارند به علت تأثیر  باید توجه داشت که تحقق  ،  ندکشور داراقتصاد اما  هستند. از سوی دیگر  حائز اهمیت 
را بر فرآیند تحقق  ر فکری خود باشند که چتنی میالها و راهبردهای کاهداف اقتصادی که اهداف بلندمدت هستند نیازمند دکترین

تقارن اقتصادی و ... از جمله این هدف قرار داده و نحوه تحقق آن را در چارچوبی خاص پیش برد. قطع وابستگی به نفت، جنگ نام

 .باشندها میدکترین

د تا هم زمینه تحقیق و ریزی جامعه و مدونی انجام شودر زمینه میل و تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق کارآفرینی باید برنامه
ن نیز مورد توجه قرار گیرد های کارکردی آح و تسهیل شده و زمینهالفراهم گردد و فرایند تخصیص بودجه برای این کار اص  توسعه

برتر در داخل کشور جذب شوند و امکاناتی در اختیارشان قرار گیرد تا   و هم تدابیری اندیشیده شود که متخصصان و استعدادهای 

به فعالیت در داخل کشور افزایش یافته است و تکنولوژی که در کشورهای پیشرفته به طور مرتب در حال به روز    رغبت این افراد 
 (.1394)میرکازهی ریگی،  ن است در داخل و با استفاده از تقویت فرآیند تحقیق و توسعه انجام شودشد

 

و فرضيهپرسش  هاي پژوهشها 

مهارتی   .1 و  نیازهای  آموزشی  کارآفرین  چه  با فرصت های  با رویکرد اقتصاد متناسب  رازوجرگالن  واشتغال شهرستان 

 بررسی می باشد؟   قابل و مقاومتی درشهرستان رازوجرگالن موجود
 رشته های کارآفرین آموزش عالی در علوم انسانی کدام اند؟  .2

 رشته های کارآفرین آموزش عالی در علوم تجربی کدام اند؟  .3

 مهندسی کدام اند؟ –وزش عالی فنی رشته های کارآفرین آم .4

 رشته های کارآفرین آموزش عالی در پیراپزشکی  کدام اند؟  .5
نیاز برا .6 متناسب با فرصت های کارآفرینی و اشتغال زایی درشهرستان رشته های تحصیلی مورد  ی کارآفرینی خواهران 

 کدام اند؟ 

رصت های کارآفرینی و اشتغال زایی درشهرستان کدام رشته های تحصیلی مورد نیاز برای کارآفرینی برادران متناسب با ف .7
 اند؟ 
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 تحقيقروش  
ای و مروری، مقاالت اینترنتی و پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه  هابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش مطالعات کتابخان

فر از خبرگان بخش آموزش عالی  ن  25الی  15باشد. جامعه آماری پژوهش دو بخش کمی و کیفی بود. نمونه گیری بخش کیفی می

جهاد کشاورزی، شهرداری،   های مختلف )آب منطقه، بخشداری،قیق حوزهباشد و جامعه آماری در این تحو اساتید دانشگاهی می

نور راز و   بهداشت، صنعت و معدن، فرمانداری، گردشگری و کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام  کار، شبکه  منابع طبیعی، اداره 

ای  نفر  مطابق جدول مورگان  به صورت تصادفی طبقه  195باشد که به صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی  الن( میجرگ
پژوهش  نمونه گیر عنوان راهبرد  به  فازی  ساخته به روش دلفی  پرسشنامه محقق  از  پژوهش  سنجش متغیرهای  شد. جهت  ی 

و کارشناسان مرحله اولیه پرسشنامه طراحی    های استاد راهنمااده از آموزهبا مراجعه به فهرست کتابخانه ها و استفاستفاده شد. 

پرسشنامه برای   اعضای هیات علم 25شد. این  بازرگانی و اقتصاد و کارافرینی و کارشناسان آموزشی، مدیران نفر از  ی در رشته 
که به صورت هدفمند انتخاب شدند، ارسال شد. منطقه در فرمانداری و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، اداره کار و امور اجتماعی 

  هایسوالسؤال در زمینه    112راحی تعداد  حاصل طها، یك فهرست کامل از پرسشنامه را تدوین شد.  پس از تجزیه و تحلیل پاسخ

بود. علوم انسانی، علوم تجربی، فنینیازسنجی در رشته پژوهش  پیرا پزشکی در نظر گرفته شد. همچنین-های  در دو    مهندسی، 

بندی شد.   برادران دسته  پرسشنامه  بعد کارآفرینی خواهران و  اعتبار صوریاز  برای ارزیابی و سنجش روایی   ی و محتوای  روش 
محاسبه شد که نشان دهنده پایایی قابل قبول برای پرسشنامه   982/0پایایی کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ شد.  استفاده  

نرم افزار آماری  بود. داده های گردآوری شده    پردازش شد.  SPSS-V24توسط 

 

 یافته هاي پژوهش

 ام اند؟رشته هاي کارآفرین آموزش عالی در علوم انسانی کد سؤاالت اول:

 (: رشته هاي مورد نياز کارآفرین آموزش عالی در علوم انسانی بر اساس ميانگين1جدول )

های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی در رشته

 ی در شهرستان راز و جرگالنعلوم انسان

تعداد افرادی که 

 بیشترین نیاز را دارند

تعداد افرادی که گزینه بدون  

 نیاز را انتخاب کردند
 گینمیان

 3.63 5 121 . رشته علوم اقتصادی1

 3.87 5 150 . رشته اقتصاد کشاورزی2

 4.06 0 151 . رشته تربیت معلم3

 3.48 3 111 . رشته حقوق قضایی4

 3.56 1 110 یریت مالیته مد. رش5

 3.60 1 114 . رشته مدیریت بازاریابی6

 3.33 2 101 . رشته مدیریت بازرگانی7

 3.28 5 98 . رشته حسابداری8

 3.83 2 134 . رشته روانشناسی9

 3.89 2 141 . رشته مددکاری اجتماعی10

 3.58 1 108 . رشته شهرسازی11

 3.27 8 93 . رشته جهانگردی و گردشگری12

 3.86 1 136 . رشته کارآفرینی با گرایش کسب و کار13

 3.93 2 144 . رشته آموزش و ترویج کارآفرینی14

 3.18 5 94 . رشته حقوق15
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 (: رشته هاي مورد نياز کارآفرین آموزش عالی در علوم انسانی به تفکيک الویت2جدول )

های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی در رشته

 سانی در شهرستان راز و جرگالنعلوم ان
 میانگین الویت

 4.06 1 رشته تربیت معلم

 3.93 2 رشته آموزش و ترویج کارآفرینی

 3.89 3 ری اجتماعیرشته مددکا

 3.87 4 رشته اقتصاد کشاورزی

 3.86 5 رشته کارآفرینی با گرایش کسب و کار

 3.83 6 رشته روانشناسی

 3.63 7 رشته علوم اقتصادی

 3.60 8 دیریت بازاریابیه مرشت

 3.58 9 رشته شهرسازی

 3.56 10 رشته مدیریت مالی

 3.48 11 رشته حقوق قضایی

 3.33 12 گانیرشته مدیریت بازر

 3.28 13 رشته حسابداری

 3.27 14 رشته جهانگردی و گردشگری

 3.18 15 رشته حقوق
 

نشان می( رشته های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی در 1جدول ) دهد. با توجه به  رشته علوم انسانی بر اساس میانگین را 

های دهد که رشتهباشد، نشان می( باالتر می3انسانی از میانگین معیار)های علوم  اینکه مقدار میانگین بدست آمده برای تمام رشته

 باشد.ن میفوق مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی در رشته علوم انسانی در شهرستان راز و جرگال
رشته    (،4.06دهد که  رشته تربیت معلم با میانگین )( که به تفکیك الویت درج شده است، نشان می2همچنین نتایج جدول)

(  3.87(، رشته اقتصاد کشاورزی با میانگین)3.89(، رشته مددکاری اجتماعی با میانگین)3.93آموزش و ترویج کارآفرینی با میانگین)

 باشد.های اول تا پنجم در رشته علوم انسانی می( به ترتیب در الویت3.86ا گرایش کسب و کار با میانگین)و رشته کارآفرینی ب

 هاي کارآفرین آموزش عالی در علوم تجربی کدام اند؟ رشته سؤاالت دوم:

 (: رشته هاي مورد نياز کارآفرین آموزش عالی در علوم تجربی بر اساس ميانگين3جدول )

فرین آموزش عالی در نیاز کارآهای مورد رشته

 علوم تجربی در شهرستان راز و جرگالن

تعداد افرادی که 

 بیشترین نیاز را دارند

که گزینه بدون  تعداد افرادی  

 نیاز را انتخاب کردند
 میانگین

 3.78 5 142 . رشته پزشکی16

 3.91 0 143 . رشته مامایی17

 3.89 2 139 . رشته پرستاری18

 3.57 4 122 ی سنجی. رشته شنوای19

 3.45 3 104 . رشته بینایی سنجی20

 3.72 3 123 . رشته بهداشت محیط، حرفه ای و عمومی21

 2.48 5 126 وسازی. رشته دار22

 3.53 1 107 . رشته علوم تغذیه23
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 3.59 5 127 . رشته دندان پزشکی24

 3.50 6 117 . رشته فیزیوتراپی25

 3.71 8 130 طر. رشته گیاهان دارویی و مع26

 3.72 8 130 . رشته دامپزشکی27

 3.40 10 110 . رشته مهندسی منابع طبیعی28

 3.46 6 109 . رشته مهندسی آب و خاک29

 3.79 4 133 . رشته زنبورداری30

 3.65 8 128 . رشته باغبانی31

 3.65 2 123 . رشته پرورش طیور32

 3.32 13 111 . رشته زیست گیاهی33

 3.12 15 91 نوریزیست جا  . رشته34

 3.31 12 105 . رشته گیاه پزشکی35

 3.23 15 91 . رشته زمین شناسی36

 نياز کارآفرین آموزش عالی در علوم انسانی به تفکيک الویت (: رشته هاي مورد4جدول )

های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی در رشته

 علوم تجربی در شهرستان راز و جرگالن
 گینمیان الویت

 3.91 1 رشته مامایی

 3.89 2 رشته پرستاری

 3.79 3 رشته زنبورداری

 3.78 4 رشته پزشکی

 3.72 5 فه ای و عمومیرشته بهداشت محیط، حر

 3.72 5 رشته دامپزشکی

 3.71 6 رشته گیاهان دارویی و معطر

 3.65 7 رشته باغبانی

 3.65 7 رشته پرورش طیور

 3.59 8 رشته دندان پزشکی

 3.57 9 رشته شنوایی سنجی

 3.53 10 رشته علوم تغذیه

 3.50 11 رشته فیزیوتراپی

 3.48 12 رشته داروسازی

 3.46 13 دسی آب و خاکرشته مهن

 3.45 14 رشته بینایی سنجی

 3.40 15 رشته مهندسی منابع طبیعی

 3.32 16 رشته زیست گیاهی

 3.31 17 رشته گیاه پزشکی

 3.23 18 رشته زمین شناسی

 3.12 19 رشته زیست جانوری
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دهد. با توجه به  س میانگین را نشان می( رشته های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی در رشته علوم تجربی بر اسا3جدول )

های هدهد که رشتباشد، نشان می( باالتر می3های علوم تجربی از میانگین معیار)اینکه مقدار میانگین بدست آمده برای تمام رشته

 باشد.فوق مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی در رشته علوم تجربی در شهرستان راز و جرگالن می
نشان می4جدول)همچنین نتایج   ( در الویت  3.91دهد که  رشته مامایی با میانگین)( که به تفکیك الویت درج شده است، 

با میانگین) پرستاری  رشته  زنبو3.89اول،  رشته  دوم،  الویت  میانگین)( در  با  با 3.79رداری  پزشکی  رشته  سوم،  الویت  ( در 

(  3.71( و دامپزشکی با میانگین) 3.71رفه ای و عمومی با میانگین)های بهداشت محیط، ح( در الویت چهارم و رشته3.78میانگین)

 در الویت پنجم در رشته علوم تجربی قرار دارند.

 مهندسی کدام اند؟–ی رشته هاي کارآفرین آموزش عالی در فن سؤاالت سوم:

 (: رشته هاي مورد نياز کارآفرین آموزش عالی در علوم تجربی بر اساس ميانگين5جدول )

ای مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی در هرشته
 مهندسی در شهرستان راز و جرگالن-فنی

تعداد افرادی که 
 بیشترین نیاز را دارند

تعداد افرادی که گزینه بدون  
 کردندنیاز را انتخاب  

 میانگین

 3.48 5 109 . رشته مهندسی عمران37

 3.45 4 106 . رشته مهندسی تاسیسات38

 3.21 17 96 . رشته مهندسی معدن39

 3.53 3 114 . رشته مهندسی آبیاری40

 3.18 10 96 . مهندسی برق قدرت41

 3.62 1 112 . رشته راه سازی42

 3.68 5 127 . رشته تولیدی سازه های بتن و آجر43

 3.66 1 123 . رشته شهرسازی44

 3.66 2 118 . رشته نقشه کشی45

 3.42 1 101 . رشته مهندسی کامپیوتر46

 3.34 6 94 شبکه های کامپیوتر  .47

 3.28 10 96 . رشته برنامه نویسی48

 3.44 5 112 . رشته مکانیك49

 سی به تفکيک الویتندمه–(: رشته هاي مورد نياز کارآفرین آموزش عالی در فنی 6جدول )

های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی در رشته

 مهندسی در شهرستان راز و جرگالن-فنی
 یانگینم الویت

بتن و آجر  3.68 1 رشته تولیدی سازه های 

 3.66 2 رشته شهرسازی

 3.66 2 رشته نقشه کشی

 3.62 3 رشته راه سازی

 3.53 4 رشته مهندسی آبیاری

 3.48 5 مرانرشته مهندسی ع

 3.45 6 رشته مهندسی تاسیسات

 3.42 7 رشته مهندسی کامپیوتر

 3.34 8 شبکه های کامپیوتر
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 3.21 9 دسی معدنرشته مهن

 3.18 10 مهندسی برق قدرت

 
دهد. با توجه ( رشته های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی در رشته فنی و مهندسی بر اساس میانگین را نشان می5جدول )

رشته دهد که ن میشاباشد، ن( باالتر می3های فنی و مهندسی از میانگین معیار)به اینکه مقدار میانگین بدست آمده برای تمام 

 باشد.های فوق مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی در رشته فنی و مهندسی در شهرستان راز و جرگالن میرشته

نتایج جدول) به تفکیك الویت درج  6همچنین  نشان می( که  با    دهد که  شده است،  بتن و آجر  رشته تولیدی سازه های 
(  3.62( در الویت دوم، رشته راه سازی با میانگین)3.66و نقشه کشی با میانگین)های شهرسازی ( در الویت اول، رشته3.68میانگین)

( در الویت پنجم 3.48عمران با میانگین)( در الویت چهارم و رشته مهندسی 3.53در الویت سوم، رشته مهندسی آبیاری با میانگین)

 در رشته فنی و مهندسی قرار دارد.

 زش عالی در پيرا پزشکی کدام اند؟رشته هاي کارآفرین آمو سؤاالت چهارم:

 (: رشته هاي مورد نياز کارآفرین آموزش عالی در پيرا پزشکی بر اساس ميانگين7جدول )

 های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی دررشته
 پیراپزشکی در شهرستان راز و جرگالن

تعداد افرادی که 
 بیشترین نیاز را دارند

تعداد افرادی که گزینه بدون  
 را انتخاب کردند  نیاز

 میانگین

 4.01 0 148 . رشته مامایی50

 4.11 0 149 . رشته بهداشت و پرستاری51

 3.67 3 117 . رشته علوم تغذیه52

 3.46 3 98 . رشته گفتاردرمانی53

 3.48 5 109 . رشته علوم آزمایشگاهی54

 3.78 2 126 . رشته فوریت های پزشکی55

 3.61 2 115 . رشته رادیولوژی56

 3.49 8 111 . رشته تکنسین اتاق عمل57

 3.43 7 108 . فناوری اطالعات سالمت58

 لویت(: رشته هاي مورد نياز کارآفرین آموزش عالی در پيرا پزشکی به تفکيک ا8جدول )

های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی در رشته

 پیراپزشکی در شهرستان راز و جرگالن
 میانگین الویت

 4.11 1 داشت و پرستاریرشته به

 4.01 2 رشته مامایی

 3.78 3 رشته فوریت های پزشکی

 3.67 4 رشته علوم تغذیه

 3.61 5 رشته رادیولوژی

 3.49 6 رشته تکنسین اتاق عمل

 3.48 7 آزمایشگاهیرشته علوم  

 3.46 8 رشته گفتاردرمانی

 3.43 9 فناوری اطالعات سالمت
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نشان می( رشته های مورد ن7جدول ) عالی در رشته پیراپزشکی بر اساس میانگین را  به  یاز کارآفرین آموزش  دهد. با توجه 

های  دهد که رشتهباشد، نشان می( باالتر می3یانگین معیار)های پیراپزشکی از ماینکه مقدار میانگین بدست آمده برای تمام رشته

 باشد.در شهرستان راز و جرگالن میفوق مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی در رشته پیراپزشکی 
(،  4.11دهد که  رشته بهداشت و پرستاری با میانگین)( که به تفکیك الویت درج شده است، نشان می8همچنین نتایج جدول)

وژی ( و رشته رادیول3.67(، رشته علوم تغذیه با میانگین)3.78(، رشته فوریت های پزشکی با میانگین)4.01مایی با میانگین)رشته ما

 های اول تا پنجم در رشته پیراپزشکی قرار دارند.( به ترتیب در الویت3.61با میانگین)

تناسب با فرصت هاي کارآفرینی و اشتغال رشته هاي تحصيلی مورد نياز براي کارآفرینی خواهران م سؤاالت پنجم:

 زایی درشهرستان کدام اند؟

 لی براي کارآفرینی خواهران بر اساس ميانگين(: رشته هاي مورد نياز کارآفرین آموزش عا9جدول )

های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی برای رشته

 کارآفرینی خواهران در شهرستان راز و جرگالن

تعداد افرادی که 

 رین نیاز را دارندبیشت

تعداد افرادی که گزینه  

 بدون نیاز را انتخاب کردند
 میانگین

 3.87 1 137 . رشته طراحی دوخت59

 3.89 1 137 . رشته خیاطی و گلدوزی60

 3.87 1 122 . رشته چرم دوزی61

 3.76 1 114 . رشته تولیدی کیف و کفش62

 4.20 1 153 . رشته قالی بافی63

 3.94 1 134 دستی  . رشته صنایع64

 3.82 1 123 . رشته صنایع نساجی65

 3.80 1 124 . رشته پرورش طیور66

 3.97 1 140 م. رشته پرورش کرم ابریش67

 3.46 9 117 . رشته پزشکی68

 3.39 8 104 . رشته دندان پزشکی69

 3.65 5 121 . رشته مامایی70

 3.62 5 122 . رشته پرستاری71

 3.46 3 107 یط، حرفه ای و عمومی. رشته بهداشت مح72

 3.36 6 104 . رشته داروسازی73

 3.69 8 129 . رشته داروهای گیاهی74

 3.52 4 112 ادیولوژی. رشته ر75

 3.49 4 108 . رشته علوم آزمایشگاهی76

 3.43 1 101 . رشته مدیریت مالی77

 3.34 3 97 . رشته حسابداری78

 3.48 12 113 . رشته مربی کودک79

 3.54 4 112 . رشته گردشگری80

 3.28 7 95 . رشته حقوق81
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 براي کارآفرینی خواهران به تفکيک الویت (: رشته هاي مورد نياز کارآفرین آموزش عالی 10جدول )

های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی برای رشته

 کارآفرینی خواهران در شهرستان راز و جرگالن
 میانگین الویت

 4.20 1 ی بافیرشته قال

 3.97 2 رشته پرورش کرم ابریشم

 3.94 3 رشته صنایع دستی

 3.89 4 رشته خیاطی و گلدوزی

 3.87 5 زیرشته چرم دو

 3.87 5 رشته طراحی دوخت

 3.82 6 رشته صنایع نساجی

 3.80 7 رشته پرورش طیور

 3.76 8 رشته تولیدی کیف و کفش

 3.69 9 رشته داروهای گیاهی

 3.65 10 ماییرشته ما

 3.62 11 رشته پرستاری

 3.54 12 رشته گردشگری

 3.52 13 رشته رادیولوژی

 3.49 14 رشته علوم آزمایشگاهی

 3.48 15 رشته مربی کودک

 3.46 16 رشته پزشکی

 3.46 16 رشته بهداشت محیط، حرفه ای و عمومی

 3.43 17 رشته مدیریت مالی

 3.39 18 رشته دندان پزشکی

 3.36 19 داروسازیرشته 

 3.34 20 رشته حسابداری

 3.28 21 رشته حقوق

 

نشان می  ( رشته های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی9جدول ) بر اساس میانگین را  دهد. با توجه برای کارآفرینی خواهران 
دهد که  باشد، نشان می( باالتر می3ار)های کارآفرینی خواهران از میانگین معیبه اینکه مقدار میانگین بدست آمده برای تمام رشته

 باشد.رستان راز و جرگالن میهای فوق مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی برای کارآفرینی خواهران در شهرشته

( در الویت  4.20دهد که رشته قالی بافی با میانگین)( که به تفکیك الویت درج شده است، نشان می10همچنین نتایج جدول)

( در الویت سوم، رشته خیاطی 3.94( در الویت دوم، رشته صنایع دستی با میانگین)3.97رورش کرم ابریشم با میانگین)اول، رشته پ
با میانگین)( در الویت چهارم و رشته3.89لدوزی با میانگین)و گ دوزی و  طراحی دوخت  ( در الویت پنجم برای  3.87های چرم 

 کارآفرینی خواهران قرار دارند.

رشته هاي تحصيلی مورد نياز براي کارآفرینی برادران متناسب با فرصت هاي کارآفرینی و اشتغال  :سؤاالت ششم

 اند؟ زایی درشهرستان کدام
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 (: رشته هاي مورد نياز کارآفرین آموزش عالی براي کارآفرینی برادران بر اساس ميانگين11جدول )

های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی برای رشته

 ی برادران در شهرستان راز و جرگالنکارآفرین

تعداد افرادی که 

 بیشترین نیاز را دارند

تعداد افرادی که گزینه  

 تخاب کردندبدون نیاز را ان
 میانگین

 3.81 10 138 . رشته مهندسی کشاورزی82

 4.06 5 155 . رشته دامپزشکی83

 3.62 4 116 . رشته گیاه پزشکی84

 3.80 4 134 . رشته زراعت85

 4.11 1 143 . رشته پرورش اسب86

 4.10 0 152 . رشته کرم ابریشم87

 3.97 1 135 . رشته زنبورداری88

 3.93 1 142 یور. رشته پرورش ط89

 3.58 5 111 . رشته آبخیزداری90

 3.78 1 122 . رشته صنایع تبدیل و بسته بندی91

 3.89 1 137 . رشته داروهای گیاهی92

 3.60 3 118 . رشته پزشکی93

 3.53 7 119 . رشته دندان پزشکی94

 3.65 5 125 . رشته پرستاری95

 3.45 4 108 . رشته بهداشت محیط، حرفه ای و عمومی96

 3.50 8 115 . رشته داروسازی97

 3.41 10 113 . رشته رادیولوژی98

 3.50 3 108 . رشته مدیریت مالی99

 3.23 6 85 . رشته حسابداری100

 3.67 1 121 ندسی عمران. رشته مه101

 3.52 2 113 . رشته علوم و مهندسی باغبانی102

 3.46 7 109 . رشته گیاه پزشکی103

 3.65 3 119 گردشگری  . رشته104

 3.56 2 108 . رشته اقتصاد105

 4.91 2 131 . رشته کارآفرینی106

 3.45 7 104 . رشته برنامه نویسی کامپیوتر107

 3.56 2 106 یك. رشته مهندسی مکان108

 3.47 5 117 . رشته مهندسی صنایع چوب109

 3.37 5 105 . رشته مهندسی برق قدرت110

 3.55 6 120 صنایع. رشته مهندسی 111

 3.46 6 110 . رشته راه اندازی و طراحی سایت112
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 یت(: هاي مورد نياز کارآفرین آموزش عالی براي کارآفرینی برادران به تفکيک الو12جدول )

های مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی برای رشته

 کارآفرینی برادران در شهرستان راز و جرگالن
 میانگین اولویت

 4.91 1 ارآفرینیرشته ک

 4.11 2 رشته پرورش اسب

 4.10 3 رشته کرم ابریشم

 4.06 4 رشته دامپزشکی

 3.97 5 رشته زنبورداری

 3.93 6 رشته پرورش طیور

 3.89 7 گیاهی  رشته داروهای

 3.81 8 رشته مهندسی کشاورزی

 3.80 9 رشته زراعت

 3.78 10 رشته صنایع تبدیل و بسته بندی

 3.67 11 عمران رشته مهندسی

 3.65 12 رشته گردشگری

 3.65 12 رشته پرستاری

 3.62 13 رشته گیاه پزشکی

 3.60 14 رشته پزشکی

 3.58 15 رشته آبخیزداری

 3.56 16 رشته اقتصاد

 3.56 16 رشته مهندسی مکانیك

 3.55 17 رشته مهندسی صنایع

 3.53 18 رشته دندان پزشکی

 3.52 19 یرشته علوم و مهندسی باغبان

 3.50 20 رشته داروسازی

 3.50 20 رشته مدیریت مالی

 3.47 21 رشته مهندسی صنایع چوب

 3.46 22 رشته گیاه پزشکی

 3.46 22 رشته راه اندازی و طراحی سایت

 3.45 23 رشته بهداشت محیط، حرفه ای و عمومی

 3.45 23 رشته برنامه نویسی کامپیوتر

 3.41 24 رشته رادیولوژی

 3.37 25 رشته مهندسی برق قدرت

 3.23 26 رشته حسابداری
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نیاز کارآفرین آموزش عالی برای کارآفرینی برادران بر اساس میانگین را11جدول ) دهد. با توجه نشان می ( رشته های مورد 

دهد که  باشد، نشان میباالتر می  (3های کارآفرینی خواهران از میانگین معیار)به اینکه مقدار میانگین بدست آمده برای تمام رشته

 باشد.های فوق مورد نیاز کارآفرین آموزش عالی برای کارآفرینی برادران در شهرستان راز و جرگالن میرشته
(، رشته  4.91دهد که رشته کارآفرینی با میانگین)( که به تفکیك الویت درج شده است، نشان می12دول)همچنین نتایج ج

( و رشته زنبورداری  4.06(، رشته دامپزشکی با میانگین)4.10(، رشته پرورش کرم ابریشم با میانگین)4.11ن)پرورش اسب با میانگی

 جم برای کارآفرینی برادران قرار دارند.های اول تا پن( به ترتیب در الویت3.97با میانگین)

ر شاخه هاي مختلف در شهرستان دسته بندي رشته هاي مورد نياز کارآفرین و اشتغال با رویکرد اقتصاد مقاومتی د

 رازوجرگالن

 دسته بندي رشته هاي مورد نياز کارآفرین و اشتغال در شاخه هاي مختلف در شهرستان رازوجرگالن(: 13جدول)

 شماره الویت هاي الویت در حيطهرشته ميانگين  نام حيطه

 علوم انسانی

 اول رشته تربیت معلم 4.06

 دوم رآفرینیرشته آموزش و ترویج کا 3.93

 سوم رشته مددکاری اجتماعی 3.89

 چهارم رشته اقتصاد کشاورزی 3.87

 پنجم رشته کارآفرینی با گرایش کسب و کار 3.86

 علوم تجربی

 اول ماییرشته ما 3.91

 دوم رشته پرستاری 3.89

 سوم رشته زنبورداری 3.79

 چهارم رشته پزشکی 3.78

 پنجم رشته دامپزشکی ط، حرفه ای و عمومیرشته بهداشت محی 3.72

 مهندسی–فنی 

بتن و آجر 3.68  اول رشته تولیدی سازه های 

3.66 
 رشته شهرسازی

 رشته نقشه کشی
 دوم

 ومس رشته راه سازی 3.62

 چهارم رشته مهندسی آبیاری 3.53

 پنجم رشته مهندسی عمران 3.48

 پیرا پزشکی

 ولا رشته بهداشت و پرستاری 4.11

 دوم رشته مامایی 4.01

 سوم رشته فوریت های پزشکی 3.78

 چهارم رشته علوم تغذیه 3.67

 پنجم رشته رادیولوژی 3.61

 کارآفرینی خواهران

 اول یرشته قالی باف 4.20

 دوم رشته پرورش کرم ابریشم 3.97

 سوم رشته صنایع دستی 3.94

 چهارم رشته خیاطی و گلدوزی 3.89
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3.87 
 رشته چرم دوزی

 رشته طراحی دوخت
 پنجم

 کارآفرینی برادران

 اول رشته کارآفرینی 4.91

 دوم رشته پرورش اسب 4.11

 سوم رشته کرم ابریشم 4.10

 چهارم یرشته دامپزشک 4.06

 پنجم رشته زنبورداری 3.97

 

ر رشته هاي مورد نياز کارآفرین واشتغال الویت بندي رشته ها به ترتيب ميانگين از بين کليه نيازهاي آموزش عالی د

 شهرستان رازوجرگالن

 رگالنها به ترتيب ميانگين از بين کليه نيازهاي آموزش عالی در شهرستان رازوج(: الویت بندي رشته14جدول )

 نام حیطه شماره الویت میانگین رشته مورد نیاز

 کارآفرینی برادران اول 4.91 . رشته کارآفرینی1

 کارآفرینی خواهران دوم 4.20 قالی بافی. رشته 2

 . رشته بهداشت و پرستاری3

 . رشته پرورش اسب4
 سوم 4.11

 پیرا پزشکی

 کارآفرینی برادران

 ارآفرینی برادرانک چهارم 4.10 . رشته کرم ابریشم5

 . رشته دامپزشکی6
 . رشته تربیت معلم7

 پنجم 4.06
 کارآفرینی برادران

 علوم انسانی

 
ها جهت کارآفرینی برادران قرار ( در الویت اول از بین تمام شاخه4.91( رشته کارآفرینی با میانگین )14ه جدول)با توجه ب

های جهت کارآفرینی خواهران قرار دارد.  رشته بهداشت دوم از بین تمامی شاخه( در الویت  4.20دارد. رشته قالی بافی با میانگین)

( جهت کارآفرینی برادران در الویت سوم 4.11ه پیرا پزشکی و رشته پرورش اسب با میانگین)( در شاخ4.11و پرستاری با میانگین)
های  ( جهت کارآفرینی برادران در الویت چهارم و رشته4.10ها قرار دارد. رشته پرورش کرم ابریشم با میانگین)از بین تمامی شاخه

بین تمامی  4.06ه علوم انسانی با میانگین)دامپزشکی جهت کارآفرینی برادران و رشته تربیت معلم در رشت ( در الویت پنجم از 

 ها قرار دارند.شاخه

 

 و نتيجه گيري   بحث

ها و جوامع مورد ها، سازمانبراساس آن نیازهای افراد، گروه آوری و تحلیل اطالعات است کهیند جمعآنیازسنجی در واقع فر

برنامرد. گیشناسایی قرار می به  معموالً هر  اجرا گذاشته سپس بهرای ایجاد تحول و تغییر در وضعیت موجود، طراحی و  آموزشی 

برنامهرو اولین و اساسیشود. از اینمی ند نیازسنجی  آیبر واقعیت فر و مبتنیآموزشی، اجرای صحیح ترین گام در تدوین و اجرای 

نیازسنجی در حقیقت   از این جهت هرآموزش    ترین موضوع در بحثاصلیاست.  فرآیند نیازسنجی با دقت مورد    بوده و  چقدر 
های اساسی و  آموزش، نیازسنجی به عنوان یکی از مولفه  فرآینددر  یابد.  بررسی قرار گیرد، درصد تحقق اهداف آموزش افزایش می

زشی مطرح  ای از تدابیر آموها و اتخاذ مجموعهشود و هر کجا که مسئله تدوین طرحریزی در نظر گرفته مییند برنامهآروری فرض

برنامه  .باشد نیازهای آموزشی اولین گام  ریزی آموزش کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخش کارکرد تعیین 
بهسازی است که اگر ب برنامه تریصحیحه درستی انجام شود، مبنای  آموزش و  ریزی به عنوان نقشه اثربخشی فراهم خواهد  برای 

جملهشد و احتمال تطابق آن   نظر از  نهایت اثربخشینیازهای سازمان، حوزه اهداف مورد  در  شغلی و کارکنان و  افزایش    ،های 
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برنامه  دلیلبه همینخواهد یافت.   بینانه و اثربخش، ضرورت دارد تا نیازها دقیقاً سنجیده و براساس های واقعبرای طراحی و اجرای 

بینی  سازند، پیشوجه نیازها را محقق میمجموعه اقدامات و وسایلی که به بهترینو سپس    شده  برنامه تدوینهرنیازها، اهداف ویژه  

نیازهای آموزشی، پیشگردند تحلیل اثربخش  به ت.  سنیاز یك سیستم آموزشی موفق ا. شناخت و  با توجه  بر این اساس و  لذا، 
ا فرصت های کارآفرین واشتغال شهرستان نیازسنجی های آموزشی و مهارتی متناسب ب"اهمیت موضوع، پژوهش حاضر، با عنوان  

 های مرتبط نیازسنجی آموزشی و مهارتی متناسب با فرصت های کارآفرین ریمتغبه بررسی    ،"رازوجرگالن با رویکرد اقتصاد مقاومتی

پرداخته است.  بین جوانان و اهالی شهرستان رازوجرگالن   واشتغال در 

(، رشته مددکاری 3.93(، رشته آموزش و ترویج کارآفرینی با میانگین)4.06)نتایج نشان داد رشته تربیت معلم با میانگین 
با میانگین)3.89اجتماعی با میانگین) (  3.86گرایش کسب و کار با میانگین) ( و رشته کارآفرینی با3.87(، رشته اقتصاد کشاورزی 

پنجم در رشته علوم انسانی میبه ترتیب در الویت نیازسنجی آموزش ( در پژوهشی 1391) زادهیع  سمو   صفریباشد.  های اول تا 

علوم انسانی  هایهمه رشته در  تقریباً  دادنتایج حاصل نشان  را انجام دادند که    های علوم انسانی دانش و مهارت کارآفرینی در رشته
وضعیت نامناسبی ا ست. در حقیقت مواد،  دانشگاه، وضعیت آموزش کارآفرینی چه از دید دانشجویان و چه از دید استادان دارای 

برنامه و  شیوهمحتوا  و حتی  علمی آموزشی  رشتههای فرعی  تدریس در  کارآفرینی و  های  انتقال مفاهیم  علوم انسانی در  های 

به دانشجویانکسب نظر استادان رشته وکار  ندارند. همچنین از  علوم انسانی دانشگاه، گنجاندن موضوعات وضعیت مناسبی  های 

و تجاری، حسابداری،  وکار، طرح کسبی کسبآموزشی چون: مبان وکار، ارتباطات، مدیریت و سازمان، قوانین و مقررات حقوقی 
های کارآفرینی، الملل، مهارتوکار بینبی، مدیریت استراتژیك، کسبوکار، بازاریاوکار الکترونیك، تأسیس کسبمدیریت مالی، کسب

علمی آگاهی آموزشی در واحدهای درس-به عنوان یك واحد  مهارت کارآفرینی و افزایش  برای گسترش دانش و  ی دانشجویان، 

با نتایج پژوهش حاضر است. چرا که درپژوهش حاضر از   .کارآفرینانه دانشجویان الزم است نیازهای کارآفرین آموزش که همسو 
غیره میعالی در رشته علوم انسانی آموزش و ترویج کارآفرینی، اقتصاد کشاورزی، کارآفرینی با گرای باشد که ش کسب و کار و 

با تحصیالت دانشگاهی و آموزش کاربردی در این رشتهمی نتایج فوق میهای گامتوان  برداشت. در تبیین  بیان  های موثری  توان 

علوم انسانیهایدر حوزه  ارآفرینیککرد.  فرینی که وقتی صحبت از کارآو علوم طبیعی بسیارمورد اقبال قرار گرفته است تا جایی ، 

علوم انسانیشودمدرن تصور می  هایدر قالب ارائه محصول جدید به همراه تکنولوژی آید، کارآفرینیبه میان می و   این توانایی . 
به خلق فرصت کندحرفه  هایو مشاوره  تخصصی خدماتی  یهاقابلیت را دارد که درحوزه علوم انسانی.  ای،اقدام  در برخورد  اهمیت 

را در   آنها  حل برایراه و یافتن اجتماعی مسائل پیچیده  وتحلیلکه قدرت تجزیه  جامعه است  مسائل پیشِرویبا    نقادانه و منطقی

علوم انسانی، کارآفرینی رشتهدر  . کندمی  بشر تقویت به دلیل تفاوتهای  بین بیشتر ماهیت خدماتی دارد. در واقع  موجود  های 

نوآوری کاال، ت نوآوری خدماتی و  نوآوری محصول فیزیکی با توسعه خدمات خدمات و کاال و  یکسان بودن الگوهای  ضمینی برای 

ل حاضر وضعیت خاکستری دارد،  ای است، در حارشته  صورت میان  های درسی علوم انسانی که بهطراحی برنامه.  جدید وجود ندارد
-غلب نوآوری (. ا1394رآبادی و همکاران،  )نو ها و نیازهای واقعی کشورها درنظر گرفته نشده استزیرا چنان که الزم است واقعیت

بازار، از مسیر قالبه موفقیت در  پیروی میای خدماتی قبل از  درون فرایند توسکنند. برخی قالبهای نوآورانه  عه های نوآوری، 

بیانگر نوع خاصی از تغییرات در خصوصیا .  دهدخدمات جدید و بعضی دیگر خارج از فرایند آن رخ می ت یك  یك قالب نوآوری 

باشد. به    تواند در توسعه کارآفرینی علوم انسانی قابله میک های جدید برای یك خدمت استخدمت خاص یا ایجاد ویژگی توجه 
علوم انسا علوم فنی و تجربی، باید بستر توسعه اعتقاد خبرگان دانشگاهی،  علوم در هر کشوری است، بنابراین قبل از  نی بستر تمام 

علوم انسانی فراه به سمت دانشگاه های آموزشم شود. حرکت دانشگاهتوسط  به  های کارآفرینمحور  محور، با ایده تبدیل تئوری 

شده، جایگاه علوم انسانی در توسعه کارآفرینی است. علوم انسانی وده و آنچه در این میان نادیده گرفته  بعمل و تجاریسازی دانش 
یا ادار نباید صرفاً از بعد اقتصادی  برای توسعه و شناختی را  نظر گرفت، بلکه باید از منظر فعالیت فکری و همچنین راهی  ی در 

به آن نگریست. اگر دانشگاهها و قابلیتخالقیت د علوم انسانی توجه کنند، دانش آموختگان دو کارکر ها بتوانند به اینهای فردی 

برای رویارواین رشته کرد.ها، افراد قابل و توانایی خواهند شد که جامعه را  نرم آماده خواهند  در شهرستان راز و   یی با فناوری 

به جایی رسانده که های دانشگاهی با نیاز مردم و ناتوانی آن در گشودن گرهی از زندگی آنان کار ربیگانگی کنونی رشتهجرگالن  ا 
نفر تنها یك    621، یعنی از هر نفر دانشجو باشند  95هزار نفری این شهرستان مرزی، تنها   70به گفته مسووالن استان از جمعیت 
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با نیازهای مناطق تاجایی ایجاد رشته  .دانشجو در این شهرستان در حوزه آموزش عالی تحصیل می کند های تحصیلی متناسب 

ا ظرفیت های آن مناطق تربیت کنند، شاید دیگر شاهد بسیاری از  ب متناسب متخصص نیروهای اگر دانشگاه ها،  اهمیت دارد که

پیرو آن مهاجرتمشکالت ا پدیده ای به نام بیکاری و    رازوجرگالن  مرزی شهرستان از جوان  هزاران  ساالنه قتصادی و اجتماعی و 
زش و ترویج کارآفرینی، مددکاری اجتماعی، اقتصاد کشاورزی و رشته کارآفرینی های تربیت معلم، آمو. رشتهه کالنشهرها نباشیمب

نظر سازمانه علوم انسانی در شهرستان رازهای شاحبا گرایش کسب و کار از الویت بودند که از  های واحدهای مختلف و  جرگالن 

 ها قرار گیرد.همچنین دانشجویان شناسایی شده است که باید در الویت رشته

نبورداری ( در الویت دوم، رشته ز3.89( در الویت اول، رشته پرستاری با میانگین)3.91ایج نشان داد رشته مامایی با میانگین)نت
های بهداشت محیط، حرفه ای و عمومی ( در الویت چهارم و رشته3.78( در الویت سوم، رشته پزشکی با میانگین)3.79با میانگین)

نتایج  3.71با میانگین)  ( و دامپزشکی3.71با میانگین) با  دارند. نتایج پژوهش فوق  علوم تجربی قرار  پنجم در رشته  ( در الویت 

 باشد.( همسو می2017(، لوندکویست )1394دالور. )  (، مالکپور و1395) باریو ج مرادخانیپژوهش 

با میانگین) بتن و آجر  رشته تولیدی سازه های  با  ( در الویت اول، رشته3.68نتایج نشان داد  نقشه کشی  و  های شهرسازی 

( در الویت  3.53هندسی آبیاری با میانگین)( در الویت سوم، رشته م3.62( در الویت دوم، رشته راه سازی با میانگین)3.66میانگین)

نتایج پژوهش فوق با نتا 3.48چهارم و رشته مهندسی عمران با میانگین) یج  ( در الویت پنجم در رشته فنی و مهندسی قرار دارد. 

(   1391)  کاوندیو    معصومی( و  1392و همکاران )  تاج آبادی(،  1394(، جمشیدنژاد و آرایش )1395پژوهش مرادخانی و جباری )
که امروزه بدلیل نبود زمینه ها و بسترهای الزم برای جذب و اشتغال ا  از آنجتوان بیان کرد  باشد. در تبیین نتایج فوق میهمسو می

برای خویش، مشکل کاریابی و کارآفرینی به فارغ التحصیالن دانشگاه ی و عدم توانایی آنها در خلق فرصتها و ایجاد زمینه کار 

برا های اجتماعی متعددی شود  ی فارغ التحصیالن دانشگاهی تبدیل شده و می تواند به شکل گیری بحرانها و آسیبمساله مهمی 
مطمئن برای حل این مساله توانمندکردن آنها به مهارت کارآفرینی که بررسی بیشتری را می طلبد. یکی از راهکارهای مناسب و  

دانشگاهها و مراکز  .  د جلوی بوجود آمدن بسیاری از چالشها و مسائل را بگیردتحصیالت دانشگاهی است که این توانایی می توان  با

در کارآفرین   های مورد نیازرشتهاه اندازی آموزش عالی در حوزه کار آفرینی نقش برجسته ای دارند و با اقداماتی مانند تشکیل و ر

به نحو مطلوب انجام   ربا برای حل این  .دهندآوردن فارغ التحصیالن می توانند نقش خود را  یکی از راهکارهای مناسب و مطمئن 
نیاز با توجه به نیاز منطقه مینیازسنجی رشتهمسئله  تواند جلوی  شود که میایجاد   هااین فرایند باید در دانشگاه  باشد.های مورد 

به اینکه شهرستان راز و جرگالن از نبوجود آمدن خیلی از چالشها ومسائل را بگیر باشد و بیشتر ظر جمعیت جوانان مید. با توجه 

یا سایر استانها مهاجرت میجوانان جهت اشتغال به استان مجاور و  به اینکه حائز اهمیت میهای  باشد. تحصیالت کنند؛ توجه 
نیز با شود و از جهتی ها و ادامه تحصیل میاهی اگر متناسب با نیاز منطقه باشد، از یك سو جهت گرایش جوانان به دانشگاهدانشگ

های فنی و مهندسی از جمله تولیدی سازه های  شود. رشتهبدست اوردن تخصص در زمینه کارآفرینی، مهاجرت انان نیز کمتر می

ریزی  هندسی عمران از نیازهای کارآفرینی در این شهرستان شناسایی شده است که با برنامهبتن و آجر، مهندسی آبیاری، رشته م

 مینه به کارآفرینی در این شهرستان افزود.توان در این زمسئوالن می
با میانگین) پزشکی با  4.01(، رشته مامایی با میانگین)4.11نتایج نشان داد رشته بهداشت و پرستاری  (، رشته فوریت های 

تا پنجم در   های اول( به ترتیب در الویت3.61( و رشته رادیولوژی با میانگین)3.67(، رشته علوم تغذیه با میانگین)3.78یانگین)م

 رشته پیراپزشکی قرار دارند.

م، ( در الویت دو3.97( در الویت اول، رشته پرورش کرم ابریشم با میانگین)4.20نتایج نشان داد رشته قالی بافی با میانگین)

های چرم  ته( در الویت چهارم و رش3.89( در الویت سوم، رشته خیاطی و گلدوزی با میانگین)3.94رشته صنایع دستی با میانگین)

( در الویت پنجم برای کارآفرینی خواهران قرار دارند. نتایج پژوهش فوق با نتایج پژوهش 3.87دوزی و  طراحی دوخت با میانگین)
)(1395)  باریو ج  مرادخانی )  تاج آبادی( و 1394، اکبری و همکاران  نتایج فوق همسو می  (1392و همکاران  باشد. در تبیین 

بیان کرد  می شود، در حالی که آید، تعداد زنان کارمند به ذهن متبادر میتی بحث از اشتغال و کارآفرینی زنان به میان میوقتوان 

ترین معیارها جهت  و کارآفرین شهری اختصاص دارد. بنابراین یکی از مهم باالترین میزان اشتغال به زنان روستایی و خوداشتغال

که نیمی باشند. با توجه به اینهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا میسنجش درجه توسعه یافتگی یك کشور، میزان ا
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نان صورت می پذیرد، تنها یك دهم درآمد از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط ز

های اقتصادی است. عدم مشارکت زنان در فعالیت  های جهان به زنان اختصاص یافتهجهان و فقط یك صدم مالکیت اموال و دارایی

بر سر راه توسعهمی باید با افزایش و گسترش فرصتتواند مشکلی  غلی بر های شی کشور تلقی گردد. ضرورت کارآفرینی زنان را 
لطیف -مبنای خالقیت که بار فرهنگی طبع  پاسخ مثبت داد و از آنجا که زنان دارای  و مادرانه ای  ارزشی آن قابل کنترل است، 

ها افزایش سطح تحصیالت زنان باعث شده آن.  هستند باید شغلی را انتخاب نمایند که برای آن از هر حیث آمادگی داشته باشند

پیدا کنندامکان اشتغال به کارهای ت به اشتغال شهرستان راز و جرگالن در    .خصصی را  به شرایط اقتصادی اقدام  نیز زنان با توجه 

به پایین بودن تخصص و آموزش کاربردی در این شهرستان و بخصوص در بین زنان، در  در واحدهای مخ با توجه  تلف دارد. اما 
ا مزیت های موجود در منطقه،  نیز بانشگاهی ایجاد شده در شهرستان  های درشتهاشتغال و کارآفرینی کمتر موفق هستند. از طرفی  

 ی زنان از اهمیت باالیی برخوردار است.. بنابراین نیازسنجی جهت کارآفرینهمخوانی ندارد

با میانگین) رشته کارآفرینی  نشان داد  با میانگین)4.91نتایج  اسب  با  4.11(، رشته پرورش  ابریشم  پرورش کرم  (، رشته 
برای    های اول تا پنجم( به ترتیب در الویت3.97( و رشته زنبورداری با میانگین)4.06(، رشته دامپزشکی با میانگین)4.10)میانگین

( پور  خسروی  و  زایری  نتایج پژوهش  با  فوق  نتایج پژوهش  دارند.  قرار  برادران  )  (، مالکپور و1397کارآفرینی  (،  1394دالور. 

( توان  باشد. در تبیین نتایج فوق می( همسو می2018) وینتر و کلتز( و  1391)  کاوندیو    معصومی(،  1394جمشیدنژاد و آرایش 

برنامه های ان از سطح خانواده، مدرسه تا دانشگاه و  بیان کرد آموزش کارآفرینی ی کی از مهم ترین فعالیت ها می باشد که اجرای 
آفرینانه و از طریق انتقال دانش کاربردی در زمینه اشتغال، سازمان گسترده شده است. آموزش عالی می تواند با آموزش های کار

رآفرینی، بسترسازی الزم را برای توانمندی دانشجویان به عمل آورد. همچنین ایجاد مهارت ها و توانایی های مورد نیاز در زمینه کا

نیاز اساسی معظم طبق بیانات مقام  و دشمنان است اقتصادی فشار و جهش برای کشور آمادگی کارآفرینی، برای کشور رهبری 
از طرفی در نظام آموزش عالی اقتصاد  .دکن آفرینی تواند در این زمینه نقش می فرهنگی مهم نهادهای از یکی عنوان به دانشگاه

ر مقاومتی نیز به عنوان یك فرصت نیازمند بررسی است. مقاوم سازی درونی اقتصاد، یك راهبرد بلند مدت است که تنها تحت تدابی

قتصاد، خاصی می تواند محقق شود. در کشوری مانند ایران که به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است، توسعه بخش های مولد ا

به خصوص بخش صنایع می تواند گام مهمی در مقاوم سازی اقتصاد به شمار آید و با توجه به وضعیت حال حاضر کشورمان که با 
های ظالمانه روبرو است توسعه و ترویج کارآفرینی در دل افراد خالق و نوآور در نظام  تحریم بحران بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و

بین  به بازار کار میدانشجویان که الزمه وجودی آنآموزشی آن هم در  باشد، به یك ضرورت ها ایجاد کسب و کار هدایت افراد 

است که   ناپذیر تبدیل شده  اجتناب  رازوجرگالن  جدی و  و کار در  نشهرستان  نیست و ایجاد کسب  این قاعده مستثنی  یز از 
 شود:له پیشنهادات زیر داده میبا توجه به نتایج حاص شهرستان بخصوص برای مردان ضرورت دارد.

از جمله)رشته قالی بافی، رشته پرورش کرم ابریشم،   ای زنانهای آموزشی متناسب با نیازهای حرفهها و برنامهتدوین سیاست

...رشته صن دوخت و  رشته طراحی  دوزی،  رشته خیاطی و گلدوزی، رشته چرم  نظام آموزشی   ایع دستی،  توسط سیاستگذاران 

ها،  فراهم کردن زمینه آموزش کارآفرینی در هنرستان های دانشگاهی؛های آموزشی رشتهاندن دروس مرتبط در برنامهگنج کشور؛
نیازهای رشته پیراپزشکی آموزشکده ها و دانشکده ها به منظور تربیت نیروی  انسانی کارآفرین؛ تخصیص بودجه کافی جهت اجرای 

بدون آ نام  جرگالن؛ ثبت  ی در زمینه هایتاسیس آزمایشگاهزمون رشته پیراپزشکی در دانشگاه راز و جرگالن؛  در دانشگاه راز و 

عات زنان در  الجهت آگاهی و افزایش اط های آموزشیسالبرگزاری کها؛ های پیراپزشکی جهت افزایش مهارت در این رشتهرشته
نیازهای شناسایی ترغیب و تشویق زنان و    د، دانش ارتباطات و...؛شده ازجمله دانش تجربی تولید، شناسایی بازارهای جدی مورد 

یت و  جهت حماقالی بافی، خیاطی و گلدوزی و چرم دوزی دستی بومی و محلی ازجمله   دختران به انجام فعالیت در زمینه صنایع

بیان جذابیتمعرفی فرصت توسعه این مشاغل؛ رش کارآفرینی منظور گست  های کارآفرینی از زبان کارآفرینان بههای کارآفرینی و 
های اقتصادی  در مورد اشتغال و تأثیرگذاری آنان بر بنیان مردانزم به  الهای  دادن آگاهی ؛مردانعنوان یك انتخاب شغلی برای   به

 نیازهای به آموزشی سنجی نیاز و در اعمال آنها نیازهای منطقه براساس آموزشی های دوره در فراگیران انتخاب  ؛و فرهنگی خانواده

 شود. توجه فراگیران و شخصی فردی ی،اجتماع
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