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  پيشگفتار
 

هاي سياست، اقتصاد، علم و ها در عرصهاي از دگرگونيدر شرايطي كه جهان امروز با مجموعه
عنوان يكي از  به اورانههاي فنّ رو است، قابليت هي وسيع روبا هاي زندگي در دامنهفرهنگ و شيوه

رود؛ اهميت اين شاخص تا جايي  شمار مي هاي اصلي توسعه در فضاي رقابت جهاني به شاخص
 است كه نقش قابليت انساني در فرآيند توسعه بر نقش منابع طبيعي برتري يافته است.

محور، توليد كاال با مهارت بيشتر،  از همين روي عواملي همچون اهميت يافتن اقتصاد دانش
ها را خارجي و ...، دولت ةتأثير نيروي كار در مشاغل، تربيت نيروي كار ماهر براي جذب سرماي

هاي مهارتي خود و سازگاري آن با  بر آن داشته است تا براي كيفيت بخشيدن به نظام آموزش
 اي در اين فضا بزنند. هاي فعاالنه تغييرات جهاني، دست به اتخاذ استراتژي

هاي مهارتي  پژوهي در آموزش محوري و آينده ها، استراتژي پژوهش ژييكي از اين استرات
هاي مهارتي در كنار ساير  آموزش ةشك در مسير حركت به سمت توسع است؛ بحثي كه بي

هايي  ناپذير است؛ در اين استراتژي ضروت پرداختن به سياست ها امري اجتناب استراتژي
هاي برتر و پيشرفته و  نه، شناسايي مهارتاوراهاي فنّ همچون ايجاد و تقويت توانمندي

ناپذير است. اتخاذ اين استراتژي  توليد و انتقال امري اجتناب ةهاي اشتغال در حوز فرصت
اي را به دنبال خواهد داشت و در اين مسير  هاي فني و حرفه تر به آموزش پرداختن عميق

 مي سازد.ها را ضروري  نگر به اين آموزش داشتن رويكردي جامع و كالن
اي كشور در اتخاذ استراتژي مهارتي كشور در  با اين رويكرد سازمان آموزش فني و حرفه

سال گذشته اقدام به تدوين سند  3ويژه در توليد و انتقال فناوري، از  فرآيند رقابت جهاني و به
ده است. اين سازمان در سند راهبردي مهارت و فناوري، در كرراهبردي مهارت و فناوري 

محوري  سياست اهتمام به پژوهش "ها و فرآيندها استاندارد سازي، اصالح و بهبود روش"اهبرد ر
 گيري را در دستور كار خود قرار داده است. سازي و تصميم در تصميم

 "آموزي و اشتغال مهارت "المللي و دومين همايش بين  سومين همايش ملي، در همين راستا
 اي كشور برگزار گرديد. در اين همايش مقاالتي در چهار حرفهنيز توسط سازمان آموزش فني و 

طراحي نظام آموزش مهارتي ، هاي مهارتي در تحقق آن اقتصادي و نقش آموزش ةماسح محور
هاي  آموزش ةپژوهي در حوز ارتباطات فراملي و آينده، با رويكرد نظام جامع مهارت و فناوري

فضاي بسيار مناسبي را براي بحث و  هاي مهارتي، اي در آموزش اخالق حرفه ةتوسعو  مهارتي
هاي مهارتي را فراهم  آموزشنظران  متخصصان و صاحب پژوهشگران، ،انادتاس تبادل نظر علمي

نمود.
ريزان  اران، برنامهذگ و سياست موارد زير مورد تأكيد پژوهشگرانپاياني اين همايش  ةدر بياني

 قرار گرفت:جمهوري اسالمي ايران اي در كشور  آموزش فني و حرفه و مديران
 ؛اي هاي آموزش فني و حرفه محوري در برنامه پژوهشراه  ةتدوين نقش �



 

هاي  اي در دنيا از طريق تكيه بر پژوهش هاي فني و حرفه آموزش ةرصد تحوالت عرص �
 ؛كاربردي
 ؛هاي مهارتي ريزي آموزش پژوهي در سياستگذاري و برنامه اتخاذ رويكرد آينده �
 ؛اي هاي آموزش فني و حرفه ها و تحقيقات علمي در اجراي برنامه نتايج پژوهشكاربست  �
هاي  اي در بخش هاي فني و حرفه آموزش ةگذاري كالن در حوزسياستدر لزوم هماهنگي  �

 ؛مدت متوسطه، آموزش عالي و آموزش غير رسمي كوتاه
منظور  به هاي مهارتي آموزش ةپژوهشي در حوزهاي مناسب كارگيري سياست هلزوم ب �

 ؛كاربست نتايج آن در ايجاد، توسعه و پايداري اشتغال در كشور
هاي  پژوهشي براي تحقق نقش آموزشكارگيري راهكارهاي مناسب  هاتخاذ تدابير و ب �

 ؛مهارتي در اقتصاد مقاومتي
آموزي و اشتغال ساالنه و  المللي مهارت هاي ملي و بين مداوم همايشبرگزاري  �

هاي مهارتي و  منظور بسط مباني علمي و پژوهشي آموزش فصلي بهسمينارهاي تخصصي 
 ؛نظران و پژوهشگران اين حوزه دريافت نظرات صاحب

 ةپژوهشي در حوز –اي كشور در راستاي توليد منابع علمي  سازمان آموزش فني و حرفه �
المللي  اي، مقاالت سومين همايش ملي و دومين همايش بين هاي فني و حرفه آموزش

 .جلدي حاضر منتشر نموده است 7 ةصورت مجموع را به "آموزي و اشتغال مهارت"
 اين مجموعه به موضوعات:

هاي مهارتي؛ آموزش فني و  ؛ المپياد و رقابت اي اي و آموزش فني و حرفه اخالق حرفه �
 "جلد يك " .اي و ارتباطات فراملي حرفه

پايدار روستايي؛  ةاي و توسع حرفهو پايدار؛ آموزش فني  ةاي و توسع حرفهو آموزش فني  �
 "جلد دوم" .اي، مديريت و رفتار سازماني آموزش فني و حرفه

 "جلد سوم " .اي كارآفريني و آموزش فني و حرفه �
. اي؛ نظام جامع مهارت و فنّاوري برنامة درسي، الگوهاي يادگيري و آموزش فني و حرفه �

  "چهارمجلد "
 "جلد پنجم" .اي آموزش فني و حرفهنيازسنجي، ارزيابي و نظارت بر  �
آموزي، جوانان و جامعه؛ مربيان و آموزش  اي؛ فرهنگ مهارت زنان و آموزش فني و حرفه �

  "جلد ششم" .اي فني و حرفه
 .پردازد مي " هفتمجلد " .فرهنگ كار، اشتغال و توليد ملي �

المللي، دو   نگاه بينمحوري با  سازي مبتني بر پژوهش اكنون كه در راستاي استراتژي مهارت
برگزار شده  "آموزي و اشتغال مهارت"المللي و سه دوره از همايش ملي  دوره از همايش بين

هاي متخصصان، اساتيد،  ها بتوانند از طريق تبادل افكار و انديشه است، اميدواريم اين همايش
اين مسير فراهم  اي، دستاوردهاي مناسبي را در هاي فني و حرفه پژوهشگران و خبرگان آموزش

 نمايند.
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  وو  فنيي  آموزشش  كارآفرينيي

 اي حرفهه



 

 

 
 

 



 
 

 ارزيابي اثر بخشي آموزش الكترونيكي كارآفريني
  1زهرا زماني زنوز

 چكيده 
ي كارآفريني نام برد، اينكه منجـر بـه يـك كسـب و كـار      ها توان در مورد جذابيت ميآنچه 

اي پيچيـده كـه مسـتلزم     را رضايت خاطر حاصل از پروژه  توان آن ميگردد. يعني  ميجديد 
امـروزه در   .در به ثمر رساندن آن است دانسـت  ل توجهيمداومت و پافشاري و خالقيت قاب

، نيروهاي متخصص نياز به بروز استعدادهاي خود به صورت خـالق در   ميزندگي عل هگستر
ي خود را به فعليت رسانند و بـه شـكوفايي در   ها محيط كسب و كار دارند تا بتوانند قابليت

اكثر كشورهاي جهان در اثر رقابت در  ، اقتصادي و اجتماعي دست يابند. رويكرد ميابعاد عل
ي اخيـر  هـا  زايي در دهـه  له بيكاري و اشتغالئسطح جهاني، تخصصي شدن كارها و نيز مس

باشد  مييك رويكرد اساسي مد نظر همگان  عنوان بهآن  هاست و موضوع كارآفريني و توسع
. كشـورهاي  هاي كـارآفريني در دنيـا را ايجـاد نمـوده اسـت      و موجي روز افزون از سياست

گذشته براي فائق آمدن بر مشـكالت مختلـف اقتصـادي و     هيي در سه دهها حل مختلف راه
، نـان ي الزم از كارآفريهـا  فرهنگ كارآفريني با انجـام حمايـت   هاجتماعي پيدا كردند. توسع

هـاي الزم در ايـن زمينـه، از     ي مورد نياز به آنـان و انجـام پـژوهش   ها آموزش هترويج و ارائ
ي فنـي و  هـا  در كشور، آموزش ها باشد. در واقع براي تحقق اين سياست ميي اخير ها يافته
بسـتر آمـاده سـازي تخصـص و آمـوزش ايفـاي نقـش نمـوده و مسـير           عنـوان  بـه اي  حرفه

در محـيط كسـب و كـار را همـوار      هـا  ي كارآفرينانه و چگونگي تبادل اين تواناييها توانايي
پـردازد. تحقيـق    ميخشي آموزش الكترونيكي كارآفريني اين مطالعه به ارزيابي اثرب كند. مي

حاضر در مورد اثر بخشي آموزش كارآفريني بـا روش اثـر بخشـي آمـوزش كـرك پاتريـك       
. هدف اين تحقيق بررسـي اثـر   صورت گرفته است باشد. اين تحقيق در محيط آموزشي مي

باشـد. ابـزار    مـي آمـوزش كـارآفريني و ايجـاد كـارآفرين      هبخشي اين نوع آموزش بر توسع
 هـا  جهت تجزيه و تحليـل داده  SPSSافزار  باشد و از نرم ميسنجش اين تحقيق پرسشنامه 

آوري   ال است جمعؤس 86ساخته كه داراي  محقق هبوسيله پرسشنام ها داده استفاده گرديد.
 يد قرار گرفت. أيگرديده و روايي و پايايي آن مورد ت

 
 غال، كارآفريني، آموزش الكترونيكي.مهارت آموزي و اشتواژگان كليدي:  

 

                                                                                                                
   Email: zamanizenooz@yahoo.comاي كشور،  ريزي آموزشي، سازمان آموزش فني و حرفه . كارشناس ارشد برنامه 1
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 مقدمه 
ثري ؤنوين نقش مـ  هيك پديد عنوان بههمراه بشر بوده و  ،كارآفريني مفهومي است كه همواره

را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها يافته است، به طوري كه در اقتصاد رقابتي و مبتني 
ضـمين حيـات و بقـاء كشـورها نيازمنـد      بر بازار امروزه داراي نقش كليدي است، از ايـن رو ت 

از ايـن رو اقتصـاددانان بـراي     نوآوري، ابداع و خلق محصـوالت و خـدمات جديـد مـي باشـد.     
ي خود به تشريح كارآفرين و كارآفريني پرداختند. افزايش بـي رويـه   ها نخستين بار در نظريه

اري را در سرتا سر اي بيك موج فزاينده هاو عدم ساماندهي مناسب آن 20و 19جمعيت در قرن 
 هـا  تـرين بحـران   يكي از اصلي عنوان بهدر اكثر جوامع، بيكاري  جهان به همراه داشت و تقريباً

ي مختلفي به مقابله با بيكـاري و مـديريت ايـن بحـران     ها نمود پيدا كرد. در آن زمان با روش
كـارآفريني   هپرداخته شد، آنچه حائز اهميت بود، اينكه همه در يك موضوع و آن هـم توسـع  

ي بزرگ جهان، آموزش و ها موتور رشد و توسعه اتفاق نظر داشتند. از اين رو دانشگاه عنوان به
اي در ايـن زمينـه در اكتبـر     تفكر كارآفريني را در اولويت خود قراردادند و در نهايت اعالميـه 

بايـد در  مهارت و ابتكارهاي كارآفريني  هزير نظر يونسكو در پاريس صادر شد كه توسع 1998
. عالوه بـر آن در كشـورهاي در حـال توسـعه نيـز      گرفت ي دانشگاهي قرار ميها آموزش هزمر

، كـارآفريني از  جهاني شـدن  هيي براي ترويج كارآفريني ايجاد شد و با توجه به پديدها سازمان
 يك فرهنگ جهاني خودنمايي كرد. عنوان بهديگر منتقل شد و  هاي به نقط نقطه

زندگي علمي، نيروهاي متخصص نيـاز بـه بـروز اسـتعدادهاي خـود بـه        هامروزه در گستر
انند و بـه  ي خود را به فعليت رسها صورت خالق در محيط كسب و كار دارند تا بتوانند قابليت

، در ايـن مسـير پـر فـراز و نشـيب      ، اقتصادي و اجتماعي دست يابند.شكوفايي در ابعاد علمي
گيـري از تخصـص    افراد ماهر است تا بتوانند بـا بهـره   اي از دانشگاه موظف به تربيت مجموعه

صـر اصـلي نظـام اجتمـاعي دنيـاي      عنا عنوان بهخويش، سطح زندگي انساني را ارتقاء دهند و 
، در جامعـه فعاليـت   پرورش نيروي ذهني و عملي انساني و ها ، در شكل دادن به آگاهيمدرن

الزم برخوردار خواهد بود كه به تقويـت  كنند. در حقيقت دانشگاه زماني از پويايي و كارآمدي 
 هـا  ي الزم براي زندگي در جامعه نظر داشته باشد و به طوري كـه ايـن قابليـت   ها قابليت ههم

اي در زنـدگي اجتمـاعي گـردد.     ي پايهها دانش تخصصي و ايجاد مهارت هموجب توليد و اشاع
له أدن كارها و نيز مسرويكرد اكثر كشورهاي جهان در اثر رقابت در سطح جهاني، تخصصي ش

يـك   عنـوان  بهآن  هي اخير است و موضوع كارآفريني و توسعها زايي در دهه بيكاري و اشتغال
هاي كارآفريني در دنيا  رويكرد اساسي مد نظر همگان مي باشد و موجي روز افزون از سياست

آمـدن بـر   يي در سه دهه گذشته بـراي فـائق   ها حل را ايجاد نموده است.كشورهاي مختلف راه
فرهنـگ كـارآفريني بـا انجـام      همشكالت مختلف اقتصـادي و اجتمـاعي پيـدا كردنـد. توسـع     

ي مـورد نيـاز بـه آنـان و انجـام      هـا  ، تـرويج و ارائـه آمـوزش   ي الزم از كارآفرينـان هـا  حمايت
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ي اخيـر مـي باشـد. در واقـع بـراي تحقـق ايـن        هـا  ي الزم در اين زمينـه، از يافتـه  ها پژوهش
سازي تخصص و آموزش، ايفاي نقش نمـوده   بستر آماده عنوان به، دانشگاه ها در كشور سياست

در محيط كسب و كـار   ها ي كارآفرينانه و چگونگي تبادل اين تواناييها توانايي هو مسير توسع
سال گذشته از افزايش  20رشد تقاضاي اجتماعي به آموزش عالي در طول  را هموار مي كند.

بـا نيازهـاي    هـا اما كيفيت دانشجويان و سازگاري تخصصي آنچشمگيري برخوردار بوده است 
سيس مراكز أاي از ابهام قرار دارد. اين در صورتي است كه يكي از اهداف ت لهها جامعه هنوز در

آموختگان براي محيط كار و كـارآفريني اسـت. بـا ايـن وجـود       سازي دانش آموزش عالي آماده
نيروهـاي   هتصـادي و پيشـرفت صـنعتي بـه واسـط     اق هرويارويي با معضل بيكاري و رشد بهين

 70متخصص نيازمند توجه به كارآفريني را بيش از پيش ضروري مي سـازد، چنانچـه حـدود    
دهند و اين اعتقـاد وجـود دارد كـه     درصد از رشد اقتصادي را به فعاليت كارآفريني نسبت مي

 آفرينانه است.ي كارها ثير فعاليتأي رشد در اقتصاد ملي تحت تها يك سوم از نرخ
مباحث كارآفريني، توسعه و بررسي رونـد آن در فضـاي دانشـگاهي رويكـردي جديـد در      

گذاران را به خود جلب نموده است بـه طـوري    ران و سياستظن ايران مي باشد كه نظر صاحب
آموزش، تـرويج و   كارآفريني در كشور شده است. هدانشكدسيس اولين أكه اين امر منجر به ت

باشند كه در اين پژوهش سعي شده است با توجـه   ورهاي اصلي در كارآفريني ميمشاوره، مح
يند آن در محيط دانشگاهي مـورد توجـه قـرار    آي آموزش كارآفريني و بررسي فرها به دغدغه

 گيرد تا شايد گامي هر چند كوچك در مسير سازندگي و پيشرفت علمي كشور برداريم.
يافتـه مـورد توجـه دانشـمندان،      رهاي توسـعه هاست كه موضوع كارآفريني در كشـو  سال

ي مختلـف  ها در بين رشته ها مسئوالن و مردم قرار گرفته است و يكي از پرطرفدارترين زمينه
را يكي از عوامـل   نظران آن . اهميت كارآفريني به آنجا رسيده كه برخي از صاحبگرديده است

 كنند. اقتصادي معرفي مي هموتور توسع عنوان بهرا   شناسند و آن توليد مانند سرمايه و كار مي
اي براي آمـوزش متحمـل    با توجه به اين كه امروزه جوامع مختلف ، مخارج قابل مالحظه

سسـات  ؤرو هستند و بسـياري از م  هنيز با مشكالت روز افزوني روب ها شوند بنابراين دانشگاه مي
. وجـوه  مجدد قرار دهندابي ي كل خود را مورد ارزيها موريت و استراتژيأآموزشي مجبورند م

يابـد.   دولتي در حال كاهش يافتن است پاسخ گويي در مورد استفاده از اين وجوه افزايش مـي 
ي ديگـري بـراي ايجـاد درآمـد و پشـتيباني از      هـا  بايـد گزينـه   ها ، دانشگاهبا اين الزامات مالي

زامـات محيطـي و   گـويي بـه ال   پاسـخ  هـا  ماموريتشان را مورد جستجو قرار دهنـد. يكـي از راه  
يشان استفاده ازر كارآفريني است. از سوي ديگر طبق تحقيقات انجـام  ها پشتيباني از ماموريت

د: آمـوزش، پـژوهش و فعاليـت    شـو  اساس سه عنصر مهم تدوين مي موريت دانشگاه برأشده م
شـود كـه    ، هر عنصري با عنصر ديگر در ارتباط است و اين ارتباط در صورتي كامل مياجرايي

 ريان به صورت دو سويه باشد.ج
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ز بايسـتي بـر اسـاس نيازهـا و     اساس تحقيق صورت پـذيرد و تحقيـق نيـ     آموزش بايد بر

شود آن اسـت كـه از دنيـاي     بر دانشگاه وارد مي ي جامعه انجام شود. انتقادي كه عموماًتقاضا
اقعـي  گيـرد و نيازهـاي و   واقعي جدا شده و تحقيقاتش در محيط بسته آزمايشگاه صورت مـي 

شود به  آموزش مشخص مي هداد و نتيج له در برونأگيرد.  پيامد اين مس جامعه را در نظر نمي
ها تناسبي ندارد. از طـرف ديگـر    التحصيالن دانشگاه طوري كه نيازهاي واقعي بازار كار با فارغ

ين باشد و در ا معضل مهم كشور مطرح مي عنوان بهالتحصيالن  ما بحث بيكاري فارغ هدر جامع
افزايي و چگـونگي كـاربرد محتـواي آمـوزش      يند دانشآ، فراي جز تغيير در نگرش عرصه چاره

 نداريم.
اخيـر   هدهـد در طـي چهـار دهـ     نشـان مـي   هـا  اين در صورتي است كه مطالعات پژوهش

 10كمتـر از   1960 هي آمريكا افزايش يافته است. در دهـ ها ي كارآفريني در دانشگاهها برنامه
نزديك بـه   1990، در سال آموزش كارآفريني فعاليت داشتند هن كشور در زميندانشگاه در اي

 باشد. دانشگاه مي 700اين مقدار بالغ بر  1998در سال  يدانشگاه 400
در كشور آلمان نيز آموزش كارآفريني در مراكـز آموزشـي فزونـي يافتـه اسـت. در سـال       

كرسي در  42. اين ميزان به مقدار ، اختصاص يافته بودكرسي براي كارآفريني 21تنها  1998
آموزشــي متعــددي در خصــوص ي هــا افــزايش يافتــه اســت. در ســنگاپور دوره 2001ســال 

 گردد. برگزار مي ها ، توسط دانشگاهكارآفريني
ي كوتـاه مـدت را   هـا  ي دولتي نيز تعدادي از برنامهها سسه آموزشي دانشگاهي و آزانسؤم

آمـوزش كـارآفريني    هد. يكي از مراكز آموزشي كه در زميندهن در ارتباط با اين رشته ارائه مي
ي درسـي مهـم  ايـن دانشـگاه     هـا  ، دانشگاه نائينگ اسـت. يكـي از برنامـه   كند نيز فعاليت مي

كنندگان بـه منظـور    ، شركتدرسي هي شخصي است. در اين برنامها ي توسعه مهارتها برنامه
 هگيرنـد. و توسـع   هـم را فـرا مـي   ي شخصـي م هـا  تكميل دانش فني  مورد نياز خود، مهـارت 

شود. يكي از تكاليف محوله  كيد واقع ميأهاي مهمي نظير كارآفريني و خالقيت مورد ت مهارت
ي هـا  توسـعه يـك كسـب و كـار اسـت كـه از طريـق آن مهـارت         هكنندگان پروژ براي شركت

 شود. كارآفرينانه فرا گرفته مي
كوچـك و متوسـط) كـه در سـال      (در سازمان توسـعه صـنايع   كارآفريني هسسه توسعؤم

جويان دانشـگاه بـه   ي كـارآفريني را بـراي دانشـ   هـا  ، دورهأسيس يافته استدر تركيه ت 1998
ي آموزشـي  هـا  منظور مشاركت و همكاري با كارآفرينان فعلي و تبادل نظر بـين آنهـا در دوره  

مـدارس  . همچنـين در  كنـد  اندازي كسب و كار كوچك و آموزش توسعه تجارت برگزار مي راه
گردد.  اي دو ساعت تدريس مي ي توسعه و گسترش كارآفريني هفتهها كار و دانش تركيه دوره

سسات كسب و كار كوچك و گسترش اطالعـات اساسـي   ؤتشويق به ايجاد م ها هدف اين دوره
باشد. دانشگاه كالگري كانادا براي اولين بـار   مي ها در مورد چگونگي مديريت اين گونه شركت

ــال  ــه را ت   هدور 1973در س ــن زمين ــد در اي ــي ارش ــرد. در  أكارشناس ــيس ك  هدور 1973س
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اين دانشـگاه بـه ارزيـابي     1985. در ژوئن سال أسيس كردكارشناسي ارشد در اين زمينه را ت

 1984تـا دسـامبر   1984ژوئـن   هي آموزشي خود كـه در فاصـل  ها نتايج برگزاري يكي از دوره
كننـده دوره پيرامـون نتـايج     نفر شـركت  65تعداد كل  نفر از 50برگزار شده بود، پرداخت و از

دالر  75000 آموزشـي تقريبـاً   ه. اين دورخواهي كرد زشي به صورت تلفني نظري آموها برنامه
دهد  براي دانشگاه هزينه داشته است ولي با وجود اين هزينه تجربه دانشگاه كالگري نشان مي

ارهـاي كوچـك منجـر بـه ايجـاد ارزش      كوچكي در آموزش كارآفرينان كسب و ك هكه سرماي
ثير زيادي در ايجاد فرصت استخدام و تسـهيل ايجـاد   أافزوده فراواني گرديده و  عالوه بر آن ت

سرمايه داشته است. در دانشگاه ويندر بيلت آمريكا با اسـتفاده از روش ابتكـاري پروفسـور آر    
مـوردي   هشان بـا اسـتفاده از مطالعـ    ي اصليها جويان در كنار آموزش رشتهكلوز دانش ويلبرن
ثر در خصـوص  ؤي مـ هـا  حل الين به يافتن مشكالت و راه  اي و راهنمايي كارشناسان آن شبكه

 برند. مسايل كاربردي كارآفريني پي مي
هـاي   ي محققين نشان از قابل اكتساب بودن بسياري از ويژگـي ها با توجه به اينكه بررسي

ي آموزشي براي كارآفرينان طراحي شده اسـت. هـدف ايـن    ها هدور ،بنابراين ؛كارآفرينان دارد
طور كلي افرادي كـه   شناس و به نفس باال فرصت  در مجموع تربيت افرادي با اعتماد به ها دوره

باشد. در واقع منظور  اندازي كسب و كارهاي مستقل دارند مي تري براي راه تمايل قوي و بيش
است كه فراگيران طي دوران تحصـيل خـود افـرادي     ي آموزشي مختلف اينها از اجراي دوره

، غنيمت شمردن فرصـت و ترقـي   رو در جسارت، ابتكار كارآفرين تربيت شوند. اين افراد پيش
ي افراد ها به دنبال بهبود انگيزش و گرايش ها باشند. به عبارت ديگر اين قبيل دوره خواهي مي
، تمايل بـه حـل   پذيري، تعهد به كار خاطره، تمايل به مطلبي، ابتكار ستقالل، فرصتنسبت به ا

ي آموزش كـارآفريني را  ها باشند. اهداف دوره مشكالت و لذت بردن از عدم قطعيت و ابهام مي
: كسب دانش مربـوط  بندي نمود اي ديگر نيز در شش مورد به شرح زير دسته توان به گونه مي

ي عمليـاتي،  هـا  يـب برنامـه  ي اقتصـادي و ترك ها به كارآفريني كسب مهارت در تحليل فرصت
پذيري در استفاده  ، القاي مخاطرهتعيين و تقويت ظرفيت، كسب استعداد و مهارت كارآفريني

ي انحصار كارآفريني و باالخره ها هم فكري و حمايت متقابل در جنبه هاز فنون تحليلي، توسع
طـور كلـي   توان گفت كـه بـه    بندي نهايي مي تقويت نگرش در جهت پذيرش تغيير. در جمع

 از است ي مورد نظر در آموزش كارآفريني عبارتها هدف

 ايجاد انگيزش
يكي از اهداف آموزش و ترويج كارآفريني ايجاد انگيزش در افرادي است كه داراي خصوصيات 

ي خود و آگـاهي دادن در ايـن زمينـه و    ها باشد. شناساندن اين افراد به توانايي كارآفرينانه مي
گردد  يي كه موجب ميها ترين وظايف آموزش كارآفريني است. ويژگي اصلياز  هابرانگيختن آن

در افـراد   هـا  . بنابراين پرورش اين ويژگيشود ارثي نيست بلكه اكتسابي است تا فرد كارآفرين
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اي بـراي تحريـك    يابنـد كـه زمينـه    يي پرورش ميها . برخي افراد در محيطمختلف الزم است

در صورتي كـه ايـن افـراد كسـب و      ،بنابراين ؛فراهم است ها ني آها و پرورش ويژگي ها انگيزه
تـر مـردم در چنـين     . امـا بـيش  اغلب با موفقيـت همـراه خواهـد بـود     كاري را شروع نمايند ،

ي هـا  از طريـق برنامـه   هـا  ايجاد انگيـزش و پـرورش ويژگـي    ،بنابراين ؛يي قرار ندارندها محيط
، توفيـق طلبـي،   از قبيل: ميل به كسب ثـروت  يزش ازآموزشي براي آنان الزم است. ايجاد انگ

نفـس،    ، باال بردن قدرت تحمل ابهام، دادن اعتمـاد بـه  پذيري طلبي، باال بردن ريسك استقالل
ي موجود، قرار نگرفتن ها ، تمايل به ساختن چيزي نو، قبول نداشتن شيوهمركز كنترل دروني

وجب مي شود كـه فـرد در مسـير    ، مماعي كه اليقش نباشد و شناخت خودفرد در پايگاه اجت
 كارآفرين شدن قرار گيرد.

 ها آموزش مهارت
سـيس شـركت و   أ، زمان تأسيس شركتگردند: قبل از ت به سه دوره تقسيم مي ها اين آموزش

وزش تفكـر  سيس ، فرد كـارآفرين آمـ  أ(اداره شركت). در دوره قبل از ت أسيس شركتبعد از ت
يـك كسـب و كـار و مراحـل آن، چگـونگي انجـام        اندازي چگونگي راه ،خالق، فرصت شناسي

 هسيس بايد در زمينأآموزد. در زمان ت ي ارتباطي و نظاير آن را ميها كارهاي گروهي و مهارت
، اقتصاد، قانون كار و امور حقـوقي و نظـاير آن   ، شناخت بازار اصول مديريت بيمهل ماليئمسا

ي هـا  ، يـافتن شـيوه  وسعه و رشد شركتتوانايي مديريت تآگاهي و تبحر الزم را كسب نمايد. 
هاي مورد نياز كارآفرين بعد  ، رقابت و حفظ موقعيت بازارهاي جديد نيز از جمله مهارتجديد

و مراحل فوق به منظور ايجاد انگيزش در بين افراد و  ها هدف هسيس شركت هستند. كليأاز ت
ن بــه ســوي كســب ، هــدايت و تشــويق كارآفرينــافرينــان جديــد، آگــاهي دادنپــرورش كارآ

ي مـورد نيـاز بـه كارآفرينـان صـورت      هـا  ي الزم و ارائه آموزش براي كسب مهـارت ها مهارت
محلـي   ههـيچ گونـه سـابقه و زمينـ     گيرد. به طوري كه براي موفقيت كارآفريناني كه قبالً مي

 نداشتند ضروري است. 
خـالف آمـوزش    باشد و بر مي ITالكترونيكي كه يكي از كاربردهاي آموزش هزمين  با پيش

باشـد. بـه طـوري     جويان در كالس درس نميسنتي نيازي به حضور فيزيكي دانش و ،رو در رو
كنـد تـا بـه محتـواي      جويان ايجاد ميكي كارآفريني نظامي را براي دانشكه يادگيري الكتروني

 .تجهيزات متنوع دسترسي پيدا كننددرسي در زمان و مكان مطلوب به همراه 
اي كه  و استقبال فزاينده ها در روش آموزش الكترونيكي و نيز پيشرفتبا توجه به سهولت 

له در كشورهاي در حال توسـعه از جملـه   ئجهاني وجود دارد، اين مس هاز كارآفريني در عرص
يي بـراي آينـده   هـا  باشد كه در اين راستا اقداماتي انجام گرفته و مكـانيزم  مل ميأايران قابل ت

ي كارآفريني را بـه  ها كز آموزش الكترونيكي دانشگاه تهران دورهوجود دارد. در حال حاضر مر
، ان ارائـه مـي دهـد. وجـود ايـن مسـائل      كارآفريني دانشگاه تهر هصورت تحت وب در دانشكد
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آن مسـائل و   همحقق را بر آن داشت تا پژوهش را در سطح دانشـگاه انجـام داده و بـه واسـط    

ي آموزشـي كـارآفريني   هـا  فعاليـت  هسير توسعتر گردد و نيز بتوان گامي در م مشكالت روشن
ي متفاوت آموزش كارآفريني تحقيق حاضر بـا هـدف كشـف اثـر     ها برداشت. با توجه به شيوه

. در اين تحقيق از روش ارزيابي استبخشي روش استفاده شده در داخل كشور انجام پذيرفته 
 اثر بخشي آموزشي كيرك پاتريك استفاده شده است.   

 روش شناسي 
روش تحقيـق در ايـن پـژوهش روش     ،بنـابراين  ؛باشد ا توجه به نوع پژوهش كه توصيفي ميب

ي صورت گرفته پيشين كه با موضوع ارتباط محتـوايي و  ها اي بوده و اسناد و پژوهش كتابخانه
اهدافي دارد مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس با گردآوري مطالـب مربوطـه پـژوهش    

 ست.حاظر گردآوري شده ا

  ها يافته
هدف اصلي از  اين تحقيق ارزيابي اثر بخشي آموزش الكترونيكي در دانشگاه اسـت و در گـام   

، ابتدا بـراي متغيرهـاي اصـلي و فرعـي تحقيقـي آلفـاي كرونبـاخ        ها اول تجزيه و تحليل داده
ـ ؤافزار س ييد گرديد. به طوري كه نرمأت ها االت شاخصؤمحاسبه گرديد و پايايي س وط االت مرب

. پـس از  ؤاالت اعمـال شـد  بندي سـ  به هر شاخص تعريف گرديد و دستورات الزم جهت دسته
، در گام دوم آزمون تي جهت تعيين اثربخشي آمـوزش بـر روي   ها ييد پايايي ابعاد و شاخصأت

ـ    ،شاخص آموزشي صورت گرفـت  26دام از هر ك دسـت آمـده بـراي سـطح      هو طبـق اعـداد ب
گيري از آزمون جهت  ، نتيجه)05/0با ميزان خطا (مقايسه آن  دار در جدول آزمون تي و معني

شـاخص   11دست آمده از اين تحقيـق   هنتايج ب هانجام شد. بر پاي ها اثربخشي آموزش شاخص
 نطلبي، باال بـرد  طلبي، استقالل (كه شامل: ميل به كسب ثروت، توفيق آموزش ايجاد انگيزش

نفس، مركز كنترل دروني، تمايـل    دادن اعتماد به، باال بردن قدرت تحمل ابهام، پذيري ريسك
ي موجود قرار نگرفتن فرد در پايگاه اجتماعي كـه  ها به ساختن چيزي نو، قبول نداشتن شيوه

شاخص آموزش  15باشد و از  طور كامل اثر بخش مي به باشد) اليقش نباشد، شناخت خود مي
، كـار  انـدازي كسـب و كـار    ، راهشناسي : تفكر خالق، فرصت(كه شامل شاخص 10،  ها مهارت

، شناخت بازار، مسائل اقتصادي، توانايي مديريت توسعه و رشد شركت، گروهي، مهارت ارتباط
باشد و آموزش  اثر بخش مي باشد) كامالً ي جديد، رقابت در بازارهاي  جديد ميها يافتن شيوه

، قانون كـار  يريتشاخص مسائل مالي، اصول مد4است و در مورد  شاخص بيمه غير اثر بخش
ري وجـود نـدارد. در گـام    امعنـي د  ه، رابطـ ي و حفظ موقعيت در بازارهاي جديدو امور حقوق

بـا اسـتفاده از دسـتورات تكميلـي      هـا  بعدي پس از تعيين اثر بخشي آموزش تمامي شـاخص 
باشد  اثر بخش مي كامالً ها افزار معلوم گرديد كه آموزش بعدهاي انگيزش و آموزش مهارت نرم
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در نهايت اثر بخشي متغيير اصلي تحقيق بررسي گرديد. به طوري كه آمـوزش الكترونيكـي    و

 اثر بخش مي باشد. كارآفريني در دانشگاه كامالً

 گيري بحث و نتيجه
. نشگاه پرداختـه شـد  در اين پژوهش به ارزيابي اثربخشي آموزش الكترونيكي كارآفريني در دا

ترونيكي كارآفريني در دانشگاه بـا توجـه بـه رويكـرد و     نتايج حاكي از آن است كه آموزش الك
آميز و اثر بخش مي باشد. همچنين آمـوزش دو   موفقيت تدريس كامالً همحتواي درسي و شيو

اثـر بخـش بـوده و موجـب      هـا  بعد آموزش كارآفريني يعني ايجاد انگيزش و آمـوزش مهـارت  
كـارآفريني مشـخص   شـاخص آمـوزش    26جويان شـده اسـت. در بررسـي    دگيري در دانشـ يا

پـذيري بـاال    ، باال بـردن ريسـك  طلبي ، استقاللطلبي گردد كه ميل به كسب ثروت، توفيق مي
نفس، مركز كنترل دروني، تمايل به ساختن چيـزي    ، دادن اعتماد بهبردن قدرت تحمل ابهام
، ي موجود، قرار نگرفتن فرد در پايگاه اجتمـاعي كـه اليقـش نباشـد    ها نو، قبول نداشتن شيوه

و كار، كار گروهي، مهارت ارتبـاط،   اندازي كسب شناسي، راه شناخت خود، تفكر خالق، فرصت
ي جديد، ها ، توانايي مديريت توسعه و رشد شركت، يافتن شيوهمسائل اقتصادي ،شناخت بازار

اثر بخش بـوده و شـاخص بيمـه غيـر اثـربخش       شاخص) كامالً 21( رقابت در بازارهاي جديد
شاخص مسائل مالي، اصول مديريت، قانون كار و امور حقوقي و  4در مورد  باشد. همچنين مي

 داري وجود ندارد. معني هجديد، رابط حفظ موقعيت در بازارهاي
االتي در رابطـه بـا   ؤاالت اصلي و فرعي در تحقيق، محقق بـه طـرح سـ   ؤدر كنار بررسي س

دسـت   داخته اسـت. نتـايج بـه   آماري پر هميزان آشنايي و مهارت استفاده از كامپيوتر در جامع
آمده از محاسبات مشخص كرد كه ضريب همبستگي بين ميزان آشنايي و مهارت اسـتفاده از  

. به طوري كه اثر مضـاعف و مسـتقيم روي   اي دوره و انتهاي دوره وجود داردكامپيوتر در ابتد
شـان بـا    و ميـزان آشـنايي   هـا  معني كه دانشجويان در طـي دوره بـر مهـارت     هم دارند. بدين

 افزوده شده است.  ICDLكامپيوتر و اينترنت و 

 پيشنهادها
 پيشنهادهايي در رابطه با آموزش الكترونيكي كارآفريني

، اصول مديريت، قـانون  شاخص بيمه، مسائل مالي 5د در رابطه با آموزش شو پيشنهاد مي
ريس، بـا  تـد  هكار و امور حقوقي و حفظ موقعيت در بازارهاي جديـد محتـواي دروس و شـيو   

ي آموزشي اثـربخش  ها آموزش اين شاخص توجه به نظر خبرگان تغيير كند. به طوري كه در
 ارائه گردد.
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، تهران: نشـر  ، چاپ ششمكارآفريني تعاريف، نظريات، الگوها،)1384(؛ پور دارياني، احمد
 پرديس.

ـ   بررسي تطبيقي برنامه)، 1379( ؛موسوي بازرگاني، سيد جالل ارآفريني هاي آمـوزش ك
نامـه كارشناسـي ارشـد، سـازمان      ، پاياني مشابه در ايرانها به منظور طراحي دوره

 مديريت صنعتي.
) از نظـر  ICT(ي آموزشي ضمن خدمتها ارزشيابي دوره )،1384(؛ سلطاني نژاد، مهري

ش و پـرورش در  ستادي وزارت آمـوز  هها در حوز كنندگان در اين دوره شركت
روانشناسي و علـوم   هانشگاه تربيت معلم تهران، دانشكدد  ،1382-83سال تحصيلي 

 تي.يترب
، ارزيابي اثربخشي آموزش الكترونيكي كـارآفريني )، 1391(؛ زعفريان، رضا و همكـاران 

 دانشگاه تهران
هـاي آمـوزش طـرح     ارزيـابي اثربخشـي دوره  ، )1388(؛ خدابخش تبار آهنگر، حسـن 

نشـگاه پيـام نـور اسـتان مازنـدران      دا زودبازده و كارآفرين در اسـتان مازنـدران،  
 شهرستان ساري.

هـاي آمـوزش و    بررسي ميـزان آمـادگي سـازمان   )، 1384(؛ سيد مجتبيمحمد زاده، 
، دانشـگاه  هاي كشور براي تبديل شدن بـه سـازمان يادگيرنـده    پرورش استان

 تربيت مدرس. دانشكده علوم انساني.
هاي مقطع كارشناسي  نامه ه پايانارزشيابي و مقايس)، 1382(؛ شجاعي باصيري، عليرضـا 

هاي دولتي شـهر تهـران    هاي تحصيلي گروه علوم تربيتي دانشگاه ارشد رشته
 شناسي و علوم تربيتي. ، دانشگاه تربيت معلم، دانشكده روان80-76هاي  طي سال

 
 



 
 

 ه: مطالعاي، نيروي انساني وكارآفريني آموزش فني و حرفه
 اي استان كردستان ي فني و حرفهها آموزشموردي 

  1دكتر جمال سليمي        

 چكيده
استان كردستان   اي حرفه پژوهش ما به دنبال بررسي وضعيت مراكز آموزش فني و در اين

كار و اشتغال  هساني و نيز پرورش روحيان هتربيت نيروي انساني  و توليد سرماي  هدر زمين
مبتني بر پرسشنامه و مشاهده بوده است. پيمايشي  ما تحقيق  هشژوپروش ايم.  بوده
 هپسران اي حرفهآموختگان دوازده مركز فني و  نفر از دانش 9897آماري اين تحقيق  هجامع

گيري  ونهباشد كه با استفاده از روش نم مي 1391-88هاي  استان كردستان در سال
نفر از آنان انتخاب شدند. براي  370اي و با استفاده از فرمول كوكران،  طبقه تصادفي

از ابزار پرسشنامه استفاده شد كه روايي آن با استفاده از روش روايي  ها آوري داده جمع
دست آمده  نتايج به آلفاي كرونباخ به دست آمد. 78/0محتواي برآورد شد و پايايي آن 

در  اند كه نقش نسبتاً مناسبي موفق شده اي حرفهي فني و ها دهد كه آموزش مينشان 
اشتغال  انساني و تربيت نيروي انساني خود هنيروي كار ماهر يا همان توليد سرمايپرورش 

در جهت توليد، توسعه و عنوان يك ابزار و راهكار اصلي  توانند به داشته  و ميآفرين  روكا
دهد كه در خصوص  مياساسي داشته باشد. البته نتايج نشان ش انساني نق هبهسازي سرماي

ي موجود، نياز به دقت و عمل ها ي درسي و كيفيت آموزشها مواردي چون بازنگري برنامه
التحصيالن  اي فارغ بيشتري هست. همچنين در صورت در اختيار دادن منابع مالي و سرمايه

 .و كارآفريني خواهند داشت اشتغالي توانايي بيشتري براي حركت به سمت خود
 

ي فني و ها آفريني و اشتغال، نيروي انساني، آموزش آموزش مهارتي، كار واژگان كليدي:
 استان كردستان. اي حرفه

                                                                                                                
                           Email: j_salimi2003@yahoo.comعلوم انساني و اجتماعي دانشگاه كردستان،  ةاستاديار دانشكد .1
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 مقدمه
رها را ناگزير كرده تـا از  فناوري و تغييرات گسترده برخاسته از آن، كشو هجهان امروز با توسع

تغييـر جهـت دهنـد و    » اقتصاد مبتني بر دانـش « سمت به» بتني بر منابعاقتصاد م« رويكرد
همين موضوع سبب شده تا سه محور نوآوري، فناوري و شايستگي در روند توسعه و پيشرفت 

ي نيـروي انسـاني و   هـا  و مهـارت  هـا  از اهميت قابل توجهي برخوردار گردد. بهبود شايسـتگي 
ي فنـي و  هـا  ري چـون آمـوزش  العمـ  هاي مـادام  از طريق آموزش آنهاهاي يادگيري  توانمندي

). يكي 1392زين آبادي و پرند، ( ارهاي دسترسي به اين سه محور استترين ابز اي مهم حرفه
ي دانشـگاهي و عـدم   هـا  بين بخش صنعت و آموزش هاز مشكالت بخش آموزش عالي ما فاصل

ري مسـتمر نـرخ بيكـا    ها با نيازهاي بازار كار است كـه منجـر بـه افـزايش     انطباق اين آموزش
آموختگان دانشگاهي شده است. هر چند كه داليل متعددي باعث اين اتفاق شده اسـت   دانش

نيرومنـد و همكـاران،   ( هـاي بـازار كـار اسـت     ترين داليل، عدم داشتن مهارت اما يكي از مهم
ي مختلـف نظـام اجتمـاعي    هـا  انساني مورد نياز بخش هتوان گفت كه سرماي ). پس مي1392

 وجــود داشــته باشــد هــا كــه نــوعي تطــابق بــين نيازهــا و آمــوزش ،شــود زمــاني فــراهم مــي
(KarakayaPlasman, and Rcyx, 2007)  . 

ي آخر قرن گذشته و به دنبـال  ها در كشورهاي صنعتي در دهه 1محورظهور اقتصاد دانش
 2انسـاني  هآن در برخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا و آمريكاي التين نشان داد كه سرماي

بانـك  ( ايفـاء نمـوده اسـت    ي در توفيق اين كشورها براي ورود به اقتصاد جديـد نقشي محور
تـوان گفـت كـه     عـالوه مـي   . بـه )1384(فـر و مرتضـوي،    ؛ بـه نقـل از سـليمي   2002 جهاني:
هاي نظري و عملي از توانايي زيـادي   م نمودن آموزشأبه دليل تو 3اي هاي فني وحرفه آموزش

سـليمي فـر و   ( باشـند  برخـوردار مـي   4مـدار  دانـش  كارگرانساني و تربيت  هدر تشكيل سرماي
ايست كه با عوامل متعددي در  انساني مقوله هله نيروي انساني و سرمايأمس ).1384مرتضوي، 
نيروي انساني با متغيرهايي همچون رشـد جمعيـت، توزيـع     هباشد. از يك سو عرض ارتباط مي

سوي ديگر تقاضـاي نيـروي انسـاني بـا      سني و جنسي، مهاجرت، نرخ مشاركت زنان و .....و از
گـذاري، تكنولـوژي، رشـد اقتصـادي و      گـذري، توزيـع سـرمايه    متغيرهايي چون حجم سرمايه

 .(Hisrich, Peters & Shepherd, 2009) كند ....ارتباط پيدا مي
انسـاني رخ داد، موجـب گرديـد موضـوع      هي اخير در مفهوم سـرماي ها انقالبي كه در دهه

ي بشـر تبـديل شـود. امـروز     هـا  تـرين دغدغـه   براي آموزش به يكي از مهم تقاضاي اجتماعي
 ايران به داليل مختلف بسيار باالسـت. از ايـن   هتقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در جامع

                                                                                                                
1. Knowledge base Economy  
2. Human Capital. 
3. Vocational and Technical Educations 
4. Knowledge-Worker  
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ها هم بايد به اين نيـاز عظـيم اجتمـاعي پاسـخ دهنـد و هـم پاسـخگوي نيازهـا و          رو دانشگاه 

اين منظور آنها بايـد بـه توليـد دانـش و روزآمـد كـردن       تقاضاي صاحبان صنايع باشند. براي 
 ها در جهت كاربست اين دانش با محوريت نيازهاي اجتماعي و بازار كار همت گمارنـد  آموزش

 هتشـكيل سـرماي  در   مينقش مه اي حرفههاي فني و  آموزش). 1390انتظاريان و طهماسبي،(
كـاردر كشـورهاي مختلـف جهـان ايفـا       تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بـازار انساني از طريق 

دار تربيت نيروي كار مـورد   ها در كشورهاي در حال توسعه نه تنها عهده كنند. اين آموزش مي
اشـتغالي،   سازي خود طريق بستر بلكه از ،باشند مياين كشورها  مختلف اقتصادهاي  نياز بخش

بـري در مسـير    ا راه ميـان هـ  اين آمـوزش  عالوه، نمايند. به ميبه حل مشكل بيكاري نيز كمك 
منـدي ايـن    بـا توجـه بـه بهـره     از يـك سـو   ،كه چرا ؛روند ميبه شمار نيزتربيت نيروي انساني 

هاي كالسيك راه خـود   آموزش ههاي پذيرفته شد و استفاده از روش  ميها از مباني عل آموزش
دت و غيـر  ايـن طريـق راه درازمـ    از را از يادگيري بر مبناي تجربه عملي صرف جـدا كـرده و  

ديـده   و ايـن توانـايي را در آمـوزش    (Oates, 2010) اين نوع فراگيري را كوتاه نمـوده   ميعل
تواند خود را در مقابل تغييرات تكنولوژيكي به آسـاني هماهنـگ نمايـد. از    تا ب كنند ميفراهم 

هـاي نظـري و عملـي ايـن امكـان را بـراي        م نمـودن آمـوزش  أها با تو سوي ديگر اين آموزش
سويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريـق   نمايند كه هم ميديده فراهم  شآموز

ــا در فعاليــت  ــراي جــذب آنه ــاي اقتصــادي امكــان بيشــتري ب ــراهم  -ه ــردداجتمــاعي ف  گ
(Gorard&Selwyn,2002). مـورد اشـاره    اي حرفـه  و هاي فني يي كه براي آموزشها مزيت

باشـد كـه از آن جملـه     مـي هـا   اين آمـوزش  هارائ ايط درقرار گرفت منوط به وجود برخي شر
برخورداري از امكانات و تجهيـزات   ،ها ريزي مدون براي اين آموزش توان به ضرورت برنامه مي

اسـتفاده   ،ي قـوي ها و انگيزه  ميهاي عمو اساس توانايي انتخاب كارآموزان بر ،كارگاهي مناسب
و  هـا  هـاي عملـي و نظـري در ايـن دوره     مـوزش مند، سهم مناسـب آ  قهاز مربيان مجرب و عال

 ,Gorard, Fevre & Rees) اشـاره نمـود   هـا  طراحي زمان مناسـب بـراي هـر يـك از دوره    
1999). 

 مباني نظري و پيشينه تحقيق
ي توسـعه و  هـا  عنـوان يكـي از شـاخه    اي به هاي فني و حرفه آموزش هاهميت و ضرورت توسع
يافتـه   صادي، اجتماعي و فرهنگي در اقتصادهاي توسـعه اقت هي توسعها ابزارهاي تحقيق برنامه
بيشتر كشورهاي دنيا درگير  . (Green, Wolf and Leney, 2000) بر كسي پوشيده نيست

هـا و   له نقش دارند كه محتواي آمـوزش أله اشتغال هستند اما عوامل متعددي در اين مسأمس
آموختگان يكـي از   ان نام برد. اشتغال دانشتو با نيازهاي بازار كار و ..... را مي ها تناسب آموزش

گـذاران كشـورها بـوده اسـت. ايـن       ريزان و سياست مسائلي است كه همواره مورد توجه برنامه
عنـوان مركـز ثقـل اقتصـادي و اجتمـاعي و هـم بـه لحـاظ          توجه به لحاظ اهميت بازار كار به
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كشـور محـول    هداف توسـع آموخته براي نيل به اه ي اجتماعي است كه به افراد دانشها نقش

 .(Swayze, 2010) شود مي
را به ي كالسيك ها و آموزش  اي حرفهي ها طرفداران آموزش ،ها پايين بودن سطح مهارت

نسبت به نيـروي  آوري و انتظارات بازار كار است و  سرعت تغييرات فن نوعي به تقابل كشانيده
ي حـين كـار، بـه    هـا  قالب آمـوزش در  اي حرفهي ها تبع آن  تشديد ضرورت آموزش و به ماهر

بسياري از كشورهاي اي كه در به گونه ،(UNESCO, 2010) اين تقابل دامن زده استشدت 
بـه   اي حرفـه و   ميي عمـو هـا  به ويژه كشورهاي آسيايي) انتخاب بين آموزش( در حال توسعه

 .UNESCO)  ،(2008 گردد ميعنوان يك تصميم دشوار قلمداد 
است و آموزش فني  ميعمو هسرمايموجد   ميانساني، آموزش عمو هسرماي هاز منظر نظري

دوم ايـن اسـت كـه بـه اتكـاي       همزيـت سـرماي  ، اختصاصـي اسـت   هموجد سـرماي  اي حرفهو 
ي شـغلي بيشـتر آمـاده    ها دست آوردن جايگاه را براي به  ي كسب شده دارندگان آنها مهارت

شـورهاي جهـان حتـي در    سـازد و همـين بيـنش باعـث گرديـده اسـت كـه در بيشـتر ك         مي
 عمـومي، هـاي   آمـوزش كنـار مقـاطع تحصـيلي     در از دير باز هاي تعليم و تربيت آنها سيستم
) 1390؛ به نقل از نـادري،  1964، 1بكر( ندنيز مورد نظر واقع گرد اي حرفهي فني و ها آموزش

در  ن كشـور ايـ ريـزي در   از زمان شروع برنامه  توان از هند نام برد كه از جمله آن كشورها مي
كني بيكـاري   ريشه ي اشتغال و نهايتاًها افزايش فرصت بر آن هميشهكنون دولت  تا1950سال 

انـداز و   ي پـس هـا  كيد داشـته اسـت. بـه ايـن منظـور سـرعت بخشـيدن بـه نـرخ         أاز كشور ت
پياپي اين كشور بوده است.  هپنج برنام هوري از اهداف اولي گذاري و افزايش سطح بهره سرمايه
وجود نرخ بيكاري در ميان جوانان به دليل كمبود امكانات افزايش يافته است. بـه ايـن    با اين

 اي حرفهي فني و ها بر اشكال مختلف آموزش آنهاكه اغلب راي ديگري ها سياست كشورجهت 
در آموزش  2گرايي  حرفههاي مهم پذيرش  از جمله روش متكي است به اجرا گذاشته است كه

 2000و  1995ي ها بود. اهداف طراحي شده براي سال 1992و  1986ي ها متوسطه در سال
 اي حرفـه ي هـا  درصد از دانش آموزان دبيرستاني براي مطالعه در زمينه 25تا  10سوق دادن 

بهبـود   فراتر از دريافت گواهي امتحانات دبيرستان بـود. اهـداف ايـن طـرح عبـارت بودنـد از      
مـاهر و  اني كاف بين عرضه و تقاضاي نيروي انسـ آموزان، كاهش ش ي شغلي در دانشها قابليت

 كردنـد  مـي ي عالي را بدون هدف خاصي دنبال ها ايجاد يك جايگزين براي كساني كه آموزش
(Mourshed, Mona, Farrell, and Barton,2013). 

تـوان   گذاري در نيروي انساني در نظر داشته باشـيم، مـي   اگر آموزش را مترادف با سرمايه
اقتصادي و به كارگيري مهارت و تخصص نيروي انسـاني   هم و مثبت ميان توسعارتباط مستقي

گذاري در  اساس است كه سرمايه  اين  كيد نمود. برأترين عوامل توليد ت عنوان يكي از مهم را به

                                                                                                                
1. Becker.  
2. Vocationalistion  
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كار) و سرمايه را، به دليل ( وري عوامل توليد، اعم از نيروي انساني نيروي انساني، افزايش بهره

اصـوالً بحـث آمـوزش و     .(Lim, 2013)  ابل ميان اين دو به همراه خواهد داشـت ارتباط متق
ي صـورت گرفتـه در   ها ريزي نيروي انساني ارتباط دارد. طبق ارزيابي اشتغال به نوعي با برنامه

پـذير   مـدت امكـان   مـدت و بلنـد   مدت، ميان ريزي در مقاطع مختلف كوتاه اين خصوص، برنامه
مدت، امكـان تغييـر و تحـول در نظـام آموزشـي       روي انساني در كوتاهريزي ني است. در برنامه

وجود ندارد و صرفاً با ايجاد تغييرات و اصالحات آموزشي مكمل و سريع، با توجـه بـه نيـروي    
نيروي كـار بـا تقاضـاي آن مناسـب      هكاري كه در بازار كار به صورت بالفعل وجود دارد، عرض

 هريزان با توجه به اهداف مورد نظر در خصوص نحـو  برنامهمدت،  ريزي ميان شود. در برنامه مي
ي اقتصادي، به دنبال برقراري تعادل و يا تناسب ميان عرضه و تقاضا در بـازار  ها فعاليت بخش

مدت، امكان تغييرات ساختاري چه در بعد اقتصادي و چـه در   ريزي بلند كار هستند. در برنامه
مدت اقدام بـه   ي بلندها ريزان در چارچوب برنامه ، برنامهاساس  اين  بعد آموزشي وجود دارد. بر

د نيـاز از طـرف ديگـر نمـوده و     برآورد نيروي انساني مورد نياز و تعيين سـطح آمـوزش مـور   
ترتيب در جهت تطبيق و تناسب شرايط عرضه و تقاضاي مورد نيـاز در بـازار كـار اقـدام      بدين

 .(Ogundele;Waidi; Akingbade, et al, 2012) نمايند
ـ   83انجام شـده در كشـور آمريكـا،     هاساس يك مطالع بر مـورد پرسـش    هدرصـد از نمون
كيـد  أگيرنـدگان بيشـتر ت   آمادگي كـاري تعلـيم   در موردالقول بودند كه مدارس بايستي  متفق

  76 ،اي حرفـه ي فنـي و  هـا  ال ديگري در مورد جايگاه و عملكرد آموزشؤورزند. در پاسخ به س
درصد آنـان   90توجه بيشتري مبذول گردد.  ها آموزشاين بودند كه بايد به درصد بر اين باور 

ي مـالي بـاالتري را نسـبت    ها شانس دريافت اي حرفهآموختگان فني و  قبول داشتند كه دانش
 اي حرفـه ي فني و ها درصد موافق بودند كه آموزش 92خواهند داشت،  ميي عموها به آموزش

درصـد   98بخشـند،   مـي  ءارتقـا  اي حرفـه در مراتـب بـاالي   تحصـيل   هافراد را بـه ادامـ   هعالق
ي كـاري را بـراي فراگيـران ضـروري     هـا  آموزي در محـيط  شاگردي و كار -ي استادها آموزش

اه شـغلي بـاال منظـور    را فاقد جايگ اي حرفههاي فني و  شآموز آنهادرصد از  4دانسته و فقط 
 .(Harbourne, 2010)نموده بودند

مشي منسجم آموزشي هستند،  كشورها نيازمند به يك خط ه، همكويونس هاساس توصي  بر
به عنوان يـك بخـش اساسـي از ايـن سسـتم       اي حرفهي فني و ها نحوي كه در آن آموزش به

. اين در حالي است كـه از جملـه مشـكالت    (UNESCO, 2011) دباشنشده يكپارچه ديده 
 همشخص نبودن الگـوي توسـع   ما ويژه در كشور به اي حرفهمطروحه در بخش آموزش فني و 

در كشـور   اي حرفـه ي فني و ها گيري مناسب آموزش در نتيجه نامشخص بودن جهت و كشور
 )1390، سازمان برنامه و بودجه( است

ي قبـل از  هـا  در قالـب آمـوزش    ميو غيـر رسـ    ميبه صورت رسـ  اي حرفهي فني و ها آموزش
و حتـي در برخـي از    (Dash, 2002) اشتغال و حين اشتغال در بيشتر كشورها وجود دارنـد 
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ي مهـارتي ملـزم   هـا  كشورها صاحبان صنايع و كارفرمايان نيز در براي انجام  برخـي آمـوزش  

واحـد در سـال    59سسات آموزش صنعتي از ؤعنوان مثال، در كشور هندوستان م شوند. به مي
ايـن   .انـد  افـزايش يافتـه   1996واحد در سال  3000و  1992واحد در سال  2447به  1956

سـاله از نقـش بـااليي در     2تـا   1ي آموزشي در يك چارچوب زمـاني  ها مراكز با اجراي برنامه
  .(Wunsch & Lechner, 2007) اند گران برخوردار بوده تربيت صنعت

هاي كافي را براي  بر نتايج تحقيقات انجام شد، اصالح نظام آموزشي، به طوريكه مهارت بنا
 10را تـا   (GDP) توانـد توليـد ناخـالص ملـي     راهم نمايد مـي شهروندان و جويندگان شغل ف

هاي آموزشي  . افزايش كارآمدي نظام(Tomlinson, 2011) مدت افزايش دهد درصد در بلند
هـاي مختلـف    شغلي و مهارتي و توجه به تغييرات و نيازهاي شغلي بازار كار و شناخت ويژگي

براي جوينـدگان  تي و آموزش متناسب هاي مناسب شغلي و مهار هاي شغلي به انتخاب فرصت
 (Scarpetta; Sonnet & Manfredi, 2010).  شغل خواهد انجاميد

 روش شناسي پژوهش
انـد   توانسـته   اي و حرفـه   مراكـز فنـي   ال اسـت كـه آيـا   ؤپژوهش موجود به دنبال پاسخ به اين سـ 

ي اين مراكز موفق بـه   ها ديدهآموزش  آيانمايند؟ و   را ارائه  جامعه  با نيازهاي  متناسب  هاي آموزش
اند و اگر اينگونه هست، شغل آنان تا چه حد با  شدهي زماني معين، ها جذب در بازار كار در فاصله

هـاي ارائـه شـده در ايـن مراكـز       عالوه، آيا آمـوزش  به اند سازگاري دارد؟ كه فراگرفتههايي  آموزش
 نيازمند اصالح و بازنگري مي باشند؟

پيمايشي و ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه است.  -توصيفي روش تحقيق از نوع
. اعتبار پرسشنامه با ساخته طراحي شد اي محقق آوري اطالعات پژوهش پرسشنامه به منظور جمع

استفاده از روش تحليل محتوا و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديـد. از  
مـورد   هتوان گفـت كـه پرسشـنام    باشد مي مي 89/0سبه شده براي اين ضريب آنجا كه مقدار محا

 % از قابليت اعتماد الزم برخوردار است. 95استفاده در اين پژوهش، در سطح 
اي انتخاب گرديد. بنابراين تعداد  طبقه -گيري تصادفي پژوهش با استفاده از روش نمونه هنمون

اي به شرح ذيل توزيع شده بودنـد،   گانه كه در طبقات دهنفر  9897اي به حجم  جامعه نفر از 370
ي ناپـارامتري ازقبيـل   هـا   آزمـون  با استفاده از ي پژوهشها داده  و تحليل  انتخاب گرديدند. تجزيه

 استفاده شده است. 1كروسكال واليس  آزمون
  عمير لـوازم ت -4؛  سواري  تعمير اتومبيل -3؛ الكتريكي  هاي تعمير ماشين -2؛  صنعتي  برق -1

خـودرو    تعميـر بـرق   -7جوشـكاري؛   -6؛  درجه  ساختمان  برق -5و برقي؛   حرارتي  گردنده خانگي
 رنگي   تعمير تلويزيون -10 درجه  ساختمان  كشي نقشه -9؛  تراشكاري -8 ؛   درجه

                                                                                                                
1. Kruscal-Waliss Test.  
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 آموختگان آموزش:  اطالعات مربوط به دانش

اي  كز فني و حرفها، در مرها نامهاجراي پرسشي حاصل از ها با توجه به دادهوضعيت تحصيلي: 
درصـد ديـپلم،    6/38آموختگان داراي تحصيالت كمتر از ديـپلم،   درصداز دانش 2/43، استان

 اند. درصد فوق ديپلم و بقيه داراي مدرك كارشناسي بوده 15
اي اسـتان   التحصيالن مراكز فني و حرفـه  ميزان) اشتغال در بين فارغ( وضعيت  .1

 چگونه است؟
، بيشـترين  اشتغال هاساس توزيع ساليان حاكي از آن است كه بر ها نتايج حاصل از تحليل داده 

بـوده و كمتـرين نـرخ     1390آموختگان سـال   درصد اشتغال، مربوط به دانش3/30اشتغال، با 
وضـعيت   1 باشـد. جـدول   مـي درصد اشتغال،  2/28 ، با1390آموختگان سال مربوط به دانش

اسـاس رشـته و سـال نشـان      براستان كردستان  اي حرفهفني و كز اا در مراشتغال و بيكاري ر
 دهد. مي

 

 هاي مورد مطالعه التحصيالن در سال وضعيت اشتغال فارغ )1( جدول

سال
كد رشته

 وضعيت
 اشتغال

آمار كل10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

سال
88

1/522/427/204/221/261/295/266/202/183/2428,7 شاغل
9/478/573/796/877/739/705/734/797/817/7571,6 بيكار

سال
89

2/499/503/223/276/242/312/297/229/183/2630,1 شاغل
8/501/497/877/724/748/688/703/771/817/7369,9 بيكار

سال
90

6/473/595/202/242/205/306/334/218/172/2730,3 شاغل
4/527/405/798/748/795/694/766/787/888/7269,7 بيكار

سال
91

3/404/512/233/296/196/272/304/203/201/2128,2 شاغل
7/596/498/767/704/802/728/696/797/799/8871,8 بيكار
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 هاي مورد مطالعه ) وضعيت اشتغال  در سال1( نمودار

 
درصـد   7/23حقـوق بگيـر) و   ( درصـد كارمنـد يـا كـارگر     3/76همچنين در بين افراد شاغل 

 50/38حـدود   دهـد كـه   مـي ي اشتغال نشـان  ها اند. توجه به نسبت كارفرما) بوده( كار صاحب
در بقيـه  انـد و   بـوده آموزشي خود مشـغول   هدرصد از افراد شاغل، در مشاغل متناسب با رشت

سيســات أتعميــر و نگهــداري، تمشــاغلي ماننــد گازكشــي ســاختمان، طراحــي دكوراســيون، 
ي گوشتي، دانشجو و مشـاغل ديگـر   ها ساختمان، صافكاري ماشين، خدمات كامپيوتر، فرآورده

 اند. داشتهفعاليت 
نه التصيالن چگو ميزان) اشتغال افراد با توجه به  سطح  تحصيالت فارغ( وضعيت .2

 بوده است؟
اسـتان كردسـتان بـه نسـبت      اي حرفـه آموختگان مراكز فنـي و  بررسي وضعيت اشتغال دانش

 ارائه شده است. 2 هتحصيالت آنان در جدول شمار
 

 آمار شاغل و بيكار به تفكيك سطح تحصيالت )2( جدول
 شاغل بيكار ميزان سطح تحصيالت

 7/40 3/59 كمتر از ديپلم
 3/40 7/69 ديپلم

 9/50 1/49 ديپلمفوق 
 6/68 4/31 كارشناسي
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درصد  2/40 از ديپلم،آموختگان كمتر  درصد دانش 7/40 بينيم كه، مي بلقدر جدول 

آموختگان  درصد دانش 6/68 ديپلم و آموختگان فوق دانش درصد 9/50 آموختگان ديپلم، دانش
 اند.  كارشناسي،  شاغل و بقيه فاقد كار و حرفه بوده

آموختگـان  بـر حسـب مراكـز آمـوزش فنـي و        اشتغال دانش ميزان)( وضعيت .3
 اي در استان كردستان چگونه است؟  حرفه

اي اسـتان   وضعيت اشـتغال در مراكـز مختلـف فنـي و حرفـه     ( به منظور بررسي اين پارامتر  
دو  و  ي آمـاري خـي  هـا  ميزان اشتغال و بيكاري  در اين مراكز  از آزمون هكردستان) و مقايس

ت اشتغال و بيكاري دانـش  اساس ابتدا وضعي اين اول توافقي استفاده شده است. برفيشر در جد
آورده شـده اسـت و    3 هاي در جدول شـمار  حسب مراكز فني و حرفه به درصد) بر( آموختگان

پرداختـه شـده    هـا  ي مذكور به تجزيه و تحليـل اسـتنباطي داده  ها سپس با استفاده از آزمون
 است.

 

 آموختگان شاغل و بيكار به تفكيك مركز آموزشي وضعيت دانش) 3( جدول
 شاغل بيكار اي مراكز فني و حرفه

 2/30 8/69 هي سنندجال شهيد امان
 6/32 4/67 شهيد ورمقاني سنندج

 18 82 بانه
 3/33 7/66 بيجار
 6/28 4/71 سقز

 5/27 5/72 سروآباد
 7/32 3/67 كامياران
 8/26 2/74 ديواندره

 5/23 5/76 گوالن مريوان 22
 27 73 دي دهگالن 9

 3/37 7/63 آباد قروه مظفر
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 اي استان كردستان آموختگان شاغل به تفكيك مراكز فني و حرفه درصد دانش )2( نمودار
 

اي  آموختگـان مركـز فنـي و حرفـه     توان ديد، دانـش  باال مي گونه كه در جدول و نمودار همان 
التحصـيالن   انـد، و فـارغ   درصد اشتغال، بيشترين ميزان اشتغال را داشـته  3/37ميزان قروه با 

 اند. ،كمترين ميزان شغل را داشتهدرصد اشتغال 18اي بانه فقط با  همركز آموزش فني و حرف
آموزشي)  در اسـتان  ( تحصيلي هآموختگان بر حسب رشت وضعيت اشتغال دانش .4

 كردستان چگونه است؟
آموزشي در مراكز  فني  هآموختگان به تفكيك رشت ي مربوط به اشتغال  دانشاه بررسي داده 

التحصـيالن بـا    دهد كه وضعيت اشتغال و بيكـاري  فـارغ   مياي استان كردستان نشان  و حرفه
 مدرك تحصيلي متفاوت، در مراكز مختلف با يكديگر تفاوت دارند.

 

 ي و تحصيليآموزش هآمار شاغلين و بيكار به تفكيك رشت )4( جدول
 شاغل بيكار رشته آموزشي

 3/47 7/52 كشي ساختمان نقشه
 9/50 1/49 تعمير اتومبيل سواري

 6/21 4/78 برق ساختمان
 8/25 2/74 تعمير لوازم خانگي

 6/22 4/77 هاي الكتريكي تعمير ماشين
 6/29 4/70 جوشكاري برق
 8/29 2/70 تراشكاري برق

 2/21 8/78 تعمير تلويزيون سياه و سفيد
 7/18 3/81 تعمير تلويزيون رنگي

 7/24 3/75 برق صنعتي
 2/29 7/70 كل
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تعمير اتومبيل سـواري بـا    هآموختگان رشت شود، دانش همچنانكه از كه جدول باال دريافت مي

تعميـر تلويزيـون رنگـي     هآموختگان رشت دانش، درصد اشتغال، بيشترين ميزان اشتغال 9/50
بـه ترتيـب درصـد     3انـد. نمـودار   راداشـته يـابي   فرصـت شـغل  ، كمترين درصد اشتغال7/18با

 دهند. آموزشي نشان مي هآموختگان شاغل و بيكار را به تفكيك رشت دانش

 
 ي جدول فوق)ها به ترتيب رشته( آموزشي هآموختگان شاغل به تفكيك رشت درصد دانش )3( نمودار

 
 

 توان ارائه كرد؟   آموختگان در بازار مي راي جذب بيشتر دانشچه راهكارهايي را ب .5
ال شده بود كه چه راهكارهايي را براي جذب ؤالتحصيالن س در بخش ديگر از پژوهش از فارغ 

درصد آنان بهبـود   3/29دهد كه  نشان مي ها كنند. تحليل داده بيشتر در بازار كار پيشنهاد مي
اي در  كه بـا نيازهـاي منطقـه   آموزشي  هرصد افزايش دورد 4/22 ،ي آموزشيها كيفيت برنامه

دهندگان افزايش امكانات  درصد از پاسخ 2/40در اين رابطه  اند. ارتباط هست را پيشنهاد داده
مـواردي چـون    ،انـد و بقيـه   و تجهيزات مركز را به عنوان راهكار اصلي و اثرگذار پيشنهاد داده

 اند. كمل و فوق برنامه را پيشنهاد كردهم ي تخصصي،ها دوره ها، برگزاري كارگاه

 
 اي از منظر خود آنان التحصيالن مراكز فني و حرف ديدگان و فارغ راهكارهاي جذب آموزش )4( نمودار
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تـوان بـراي بيكـاري     را مـي  عـواملي آموختگـان، چـه  علـل و     از منظر دانـش  .6
 آموختگان برشمرد؟ دانش

از ميـان  پـردازيم.   التحصـيالن مـي   به بررسي داليل و علل بيكاري در بين فـارغ  در اين بخش
اند.  درصد فاقد شغل و حرفه بوده 8/70اند  گرفتهآماري اين پژوهش قرار  هافرادي كه در جامع

مهـارت    سـطح درصد عدم ارتبـاط   2/19هــــاز آنان نداشتن سرماي درصد 6/41در اين ميان 
آموزشي با نيـاز بـازار كـار و بقيـه      هدرصد عدم ارتباط رشت 4/21ر كار، كسب شده با نياز بازا

انـد. بنـابراين    و .... را ذكـر كـرده  ، خدمت سـربازي  ادامه تحصيلداليلي چون كمبود مهارت، 
 هعدم ارتباط رشـت  ،كافي هنداشتن سرماي بيكاري آنان به ترتيب هتوان گفت سه دليل عمد مي

 بوده است. كسب شده با نياز بازار كار مهارت  سطحعدم ارتباط آموزشي با نياز بازار كار و 

 آموختگان ) علت و عوامل موثر بر  بيكاري دانش5( نمودار 
 

بـا نيازهـاي    متناسـب ي هـا  اند آموزش تا چه حد توانسته اي حرفهمراكز فني و  .7
 جامعه را ارائه دهند؟

ال ؤميانه و مد) در جدول فراواني مربوط به ايـن سـ  ( آمار توصيفي ي حاصل ازها نتايج تحليل
اسـتان كردسـتان بـراين امـر      اي حرفـه آموختگان مراكز فنـي و   دهد كه غالب دانش مينشان 

ي نظـري و  هـا  انـد آمـوزش   تا حدود زيادي توانسـته  اي حرفهاند كه مراكز فني و  كيد داشتهأت
تـوان   مـي ه دهند. همچنين با توجه به جدول فراوانـي  عملي متناسب با نيازهاي جامعه را ارائ

انـد كـه    استان معتقد بـوده  اي حرفهآموختگان مراكز فني و  درصد از كل دانش7/10گفت كه 
هاي نظري و عملي متناسب با نيازهاي جامعه  اند آموزش توانسته اين مراكز در حد خيلي زياد

را متوسـط   درصـد آن  7/39انـد،   آورد كـرده درصد اين امر را در حد زياد بـر  1/43ارائه دهند،
انـد. آزمـون آمـاري ناپـارامتري      را كم و يا خيلي كـم ارزيـابي نمـوده    آن ،ارزيابي نموده و بقيه

 كروسكال واليس نيز به منظور تجزيه و تحليل استنباطي به مورد استفاده قرار گرفته است.
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 آماره آزمون كروسكال واليس )5( جدول

 7ل اؤس 
 09/1021 آزمونآماره 

 6 آزادي هدرج
P000/0 مقدار 

 ي پرسشنامهها ي مربوط به گزينهها ميانگين رتبه )6( نمودار 

 گيري و پيشنهادات نتيجه
اي نتوانسـته موفقيـت    ي فنـي و حرفـه  ها هر چند كه بيانگر آن است كه آموزش ها نتايج داده

ديـدگان ايـن نـوع     آموختگـان و آمـوزش   و حرف الزم بـراي دانـش  چناني در ايجاد مشاغل  آن
حـدود  ( ييها آموخته نين استدالل كرد كه اگر ميزان دانشچتوان  ايجاد نمايد اما مي ها برنامه

اند كه بيشترين علت بيكاري آنان نداشتن سـرمايه   درصد) كه در اين پژوهش اذعان كرده 42
تـوان چنـين    درصد اسـت اضـافه كنـيم، مـي     32سط است را به ميزان اشتغال كنوني كه متو

توانند نقـش بسـيار مهمـي در كـارآفريني ايجـاد       ها مي نتيجه گرفت كه اين دسته از آموزش
خدمات آموزشي و همچنـين خـدمات    أو چه بسا كه بخش عظيمي از آنان بتوانند منش ،كنند

ضـرورت بـازنگري در   ايجاد شغل و حرفـه بـراي اجتمـاع باشـند. البتـه در ايـن ميـان نبايـد         
عنوان پيشنهادهاي حاصل از  ي آموزشي بر حسب نيازهاي اجتماع را ناديده گرفت. بهها برنامه

 توان به موارد زير اشاره داشت: نتايج پژوهش مي
قبل از هر چيز، نتايج نشان از عدم توازن در دسترسي به اشـتغال در نقـاط مختلـف      �

اقتصادي و صنعتي اسـتان بـه    هريزان توسع برنامه استان است. در اين رابطه ضروري است كه
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ايـدار نقـاط مختلـف اسـتان     پمتـوازن و   هاي متناسب و متوازن براي توسـع  فكر تدوين برنامه

 باشند.
ي آموزشي كنـوني  ها و بخش ها نتايج بيانگر آن است كه توزيع اشتغال در بين رشته  �

مـا ميـزان    هـا  ر در برخـي از رشـته  شود مساوي نيست. به عبارت ديگـ  كه در استان اراده مي
بايـد يـك نـوع     ،بنـابراين  ؛داريم بسيار كم تر ها التحصيالن شاغل بيشتر و در برخي رشته فارغ

اساس نيازهـاي بـازار كـار و جامعـه انجـام       ي آموزشي موجود برها و حوزه ها بازنگري در رشته
 .گيرد
يازهـاي بـازار كـار يكـي     ها و ارتباط ضعيف آن بـا ن  له عدم مناسب بودن آموزشأمس  �

ي هـا  دهد كه بايـد بـازنگري جـدي در برنامـه     ديگر از موارد مطرح شده است. نتايج نشان مي
آمايش سرزميني استان كردستان، سازمان فني  هاساس برنام  آموزشي موجود انجام گيرد و بر

گون اسـتان  ها و نيازهاي مناطق گونـا  سازي آموزش سزايي در تناسب هاي بتواند نقش ب و حرفه
هـاي   يي با بخـش ها تواند از طريق انجام بازديدها و يا عقد قرارداد ميانجام دهد. در اين راستا 

تواننـد   مـي  ها مختلف جامعه، به منظور تربيت نيروي انساني مورد نياز آنان انجام گيرد. بخش
ر نيروي كار مقابل مراكز مذكو كمك نموده و دراي  فني و حرفه تجهيز بيشتر مراكز هدر زمين

 .ماهر مورد نياز آنان را تربيت كرده و در اختيار آنان قرار دهند
ي آن، يكـي ديگـر از مـواردي    هـا  نظر از نوع و گونه ها، صرف توجه به كيفيت آموزش  �

توان  اي به دقت مورد توجه قرار گيرد. در اينجا مي هاي فني و حرفه هست كه بايد در آموزش
توان با باال بـردن سـطح    و همچنين مشاهدات پژوهشگر، مي ها دادهگفت كه با توجه به نتايج 

 التحصيالن شد. باعث توانمندي هر چه بيشتر فارغ ها كيفي آموزش
توان ارائه نمود مربوط به تجهيز مراكز آموزش كنوني به ابزار  پيشنهاد ديگري كه مي  �

يالن يكـي از داليـل   التحصـ  و وسايل آموزشي مجهز و به روز اسـت. در ايـن مـورد هـم فـارغ     
ها و وسايل و ابزارهـاي آموزشـي و كـارآموزي موجـود در      كاري خود را سطح نازل آموزش بي

 اند. اي دانسته مراكز فتي و حرفه
قابل توجه در نتايج پژوهش اين است كه تعـداد بسـياري از افـرادي كـه مـورد       هنكت  �

توانند براي خـود و   ه باشند ميكافي داشت هاند مدعي هستند كه اگر سرماي پرسش قرار گرفته
اي كشـور   گردد كه مراكز فني و حرفه ديگران اشتغال ايجاد نمايند. در اين راستا پيشنهاد مي

سسـات اعتبـاري داشـته باشـند كـه بـه صـالحديد آنـان،         ؤو م هـا  يي بـا بانـك  ها يك قرارداد
ي مالي دريافت كنند ها و كمك ها وام ،سسات پولي و اعتباريؤالتحصيالن بتوانند از اين م فارغ

كـه بـا ايـن كـار      ،انداري كنند قابل ذكـر اسـت   خود را راه هاي كه بتوانند شغل و حرف به گونه
 تواند پل ارتباط بين بخش آموزش و صنعت باشد. اي مي سازمان آموزش فني و حرفه

گـردد يـك مركـز پايگـاه داده رهگيـري و       مـي توجه به آنچه گفته شد، پيشـنهاد   با  �
التحصـيالن مراكـز فنـي و     التحصيالن طراحي شـود تـا رونـدهاي اشـتغال فـارغ      فارغپيگيري 
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ي آتـي اسـتفاده شـود. يكـي از     هـا  ريـزي  نتايج آن براي برنامـه اي استان، مشخص و از  حرفه

 كار باشد.   ها و نيازهاي بازار سازي بين آموزش تواند تناسب مي ها محاسن اين نوع سيستم
ثير آن بر تقاضـاي بـازار كـار    أهاي اقتصادي و ت ات فعاليتشود روند تغيير توصيه مي  �

هـاي مناسـب جهـت     بيني شده و سياسـت  پيگيري شود تا از اين طريق تحوالت مذكور پيش
طـور مثـال امـروزه مـا شـاهد       بـه  با آن اتخاذ گردد. اي حرفهو  ي آموزش فنيها تطبيق برنامه

وانـد در آينـده بـر نيازهـاي آموزشـي      ت ي زيادي در استان هستيم كه اين امر ميها سدسازي
 گذار باشد. اي اثر ي فني و حرفهها مناطق مختلف استان در خصوص آموزش

 منابع
 رشد، اي حرفه و فني آموزش يها نظام در موفقيت عوامل ،)1385( ؛ابراهيم آزاد،
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 2ابراهيم دكتر عبدالرحيم نوه

 3آبادي رضا زين دكتر حسن
  4رضا بهرنگي دكتر محمد

 چكيده
 آموزش ةتوسعهاي هاي آموزشي بر برنامهمنظور بررسي نقش مؤلفه پژوهش حاضر به

شجويان دانشگاه خوارزمي در سال تحصيلي كارآفريني دانشگاهي از ديدگاه دان
 ـ گردآوري اطالعات توصيفي ةانجام شده است. روش تحقيق از نظر شيو 1392ـ1391

دانشجويان  ةآماري پژوهش شامل كلي ةپيمايشي و از نظر هدف كاربردي است. جامع
نفر به روش  220ارشد و كارشناسي) بوده كه  (دكتري، كارشناسي مقاطع تحصيلي

 هها پرسشناماي براي مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهطبقهگيري تصادفي نمونه
منابع و اخذ نظرات استادان با تجربه و  ةكه روايي آن با مطالعاست ساخته  محقق
پايايي، از آزمون  ةدست آمد و براي محاسب كارآفريني به آموزش ةنظر در زمينصاحب

ها، از روش  ارزيابي شد. براي تحليل داده =94/0aه ميزان آن آلفاي كرانباخ استفاده ك
هاي  يابي معادالت ساختاري استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه بين مؤلفه مدل

كارآفريني در دانشگاه  آموزش ةآموزشي اجراي برنامه، محتواي دوره و ارزشيابي در توسع
هاي  شاخص ها بيانگر آن است كههيافت ،دست آمد. همچنين مستقيم و مثبت به ةرابط

هاي آموزش  برنامه ةگذار بر توسعهاي آموزشي اثر برازندگي اوليه در تأييد الگوي مؤلفه
  كند. كارآفريني دانشگاهي تناسب داشتن الگو را تأييد مي

 
آموزش كارآفريني، اجراي برنامه، محتواي دوره، ارزشيابي، كارآفريني  ي:كليد واژگان

 دانشگاهي.
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 مقدمه 
ترين ابزارهاي كارآيي است. پيدايش و تقويت كارآفريني به ، امروزه يكي از ارزان1كارآفريني 

فردي مستلزم  هبسترهاي مناسب از جمله بستر مساعد فرهنگي نياز دارد. كارآفريني از جنب
اساس نيازمند   اين  باشد، برست كه بخشي از آن اكتسابي ميچارچوب شخصيتي خاصي ا

شود و بايد ورش و آموزش است. از نظر كريسنر كارآفريني با آموزش مستقيم حاصل نميپر
كس منكر اين مطلب  )، اما هيچ1992، 2(كريسنر پرورشي كارآفرينان را تربيت كرد به روش

وهش عمالً ژهاي نو و ايجاد كسب و كار بدون آموزش و پ نيست كه استفاده از فناوري
) كارآفريني 2005( زعم كوراتكو و ديگران ). به2005، 3و ديگران (آلدريچ نيافتني است دست

ترين نيروي اقتصادي در جهان مورد تجربه واقع شده است. به  اخير به عنوان قوي هدر دو ده
آموزش كارآفريني نيز گسترش يافته است. رشد و توسعه در  هحوز ،خاطر همين عامل

هاي جديد  آفريني و ايجاد كسب و كارهاي آموزشي و درسي كه به موضوع كار برنامه
هاي كارآفريني  هايي كه دوره توجه است. در آمريكا تعداد دانشگاه  اختصاص دارند، بسيار قابل

مورد  2000به بيش از  2005كه در سال  دادند بسيار كم بودند؛ در حالي را آموزش مي
اي در  يندهاطور فز به گذشته آموزش و پرورش كارآفريني ههمچنين در طول ده .رسيده است

طوري كه تعداد نشريات علمي در  به ،هاي مختلف پژوهش و آموزش افزايش يافته حوزه
مقايسه با سال  درصد افزايش در 300بيش از  2010آموزش و پرورش كارآفريني در سال 

  .)2011، 4(ريزا و واروم دهد نشان مي 2000
هاي دنيا تغيير و تحوالت  أموريت دانشگاهنشان داده شده، در م 1گونه كه در جدول  همان
هاي ما از اين قاعده مستثني نبوده و بايستي جهت  وجود آمده است كه دانشگاه هعظيمي ب

هاي مطلوبي را اتخاذ و اعمال  تأثيرگذاري بيشتر در جامعه و ايجاد ارتباط تنگاتنگ با آن الگو
 .)5،2005اتزكويز( نمايند

                                                                                                                
1. Entrepreneurship  
2. Kriesner  
3. Aldrich & et al  
4. Rizza & Varum  
5. Etzkowitz  
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 ي دانشگاهها مأموريت ه) توسع1جدول (

امد
پي

 

 كارآفرينانه پژوهش آموزش

اولين تحول  حفظ و انتشار دانش
 دومين تحول دانشگاهي دانشگاهي

هاي جديد  مأموريت
 گردد باعث تنش مي

دو نوع مأموريت: 
 آموزش و پژوهش

اقتصادي و  همأموريت سوم: توسع
هاي قبلي نيز  اجتماعي؛ مأموريت
 يابد. ادامه مي

 آن هحفظ دانش و توسع
 پرورش متخصص

حل مسايل و 
مشكالت جامعه؛ 

 فناوري هتوسع

كردن دانش، ايجاد ثروت  سرمايه
و رفاه؛ ايجاد شغل؛ پيشرفت 

 جامعه
 

اصلي آنان آموزش، حفظ و  هها، مأموريت و وظيف گيري دانشگاه از زمان پيدايش و شكل
ا براي ورود به دانشگاه و انتقال دانش بوده است. اما با رشد و پيشرفت جامعه و افزايش تقاض

و تربيت نيروي  التحصيالن، مأموريت دانشگاه از آموزش در نتيجه افزايش ميزان فارغ
 ).1388(كوثري و نوروز زاده،  متخصص فراتر رفت

اكنون بايد از  ) دانشگاه يكي از پايدارترين نهادها است، اين نهاد هم1998( زعم روپكه به
آيد. اين آزمون جديد و پيچيده كه نقش و كاركرد  ه بريك آزمون جديد و پيچيد هعهد

طور قابل توجهي تغيير داده است عبارت است از: شرايط  ها و مراكز تحقيقاتي را به دانشگاه
 ).3:1998، 1(روپكه المللي اي، ملي، و بين سطح منطقهكارها در  و  جديد كسب

ست كه آموزش اين مقوله با آموزش كارآفريني معتقد ا ه) نيز در زمين1994( 2گارتنر
ها مثل اشتغال تفاوت دارد. آغاز يك فعاليت اقتصادي با موضوع مديريت  آموزش ديگر مقوله

متفاوت است. آموزش كارآفرينانه بايد به ماهيت يك فرصت شغلي اشاره كند.  آن كامالً
و دانشجويان آموزان  هاي دانش دروسي است كه مهارت ئهگرو ارا يابي به اين منظور، در دست

هاي جديد و داشتن فكر خالق و  برقراري ارتباط، مديريت، توليد فرآورده هرا در زمين
هاي كاري و  ديگر زمينه .)1994، 3(مكمولن و لنگ وري نوآورانه تقويت كنداي به فندسترس

تحقيق كه براي آموزش كارآفريني اهميت دارند شامل: آگاهي از تعداد مشاغلي كه كارآفرين 
كند، توانايي رويارويي  هايي كه شخصيت كارآفرينان را تعريف مي تواند انتخاب كند، ويژگي مي

كارهاي پرخطر وجود دارد، صحيح با ابهامات و باالخره موانعي كه در هر يك از مراحل اجراي 
 .)1998، 4هيلز( باشدمي

                                                                                                                
1. Ropke  
2. Gartner  
3. McMullan & Long  
4. Hills  
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آموزش  هايي كه در ) در نتايج مطالعات خود ابزار1991( همچنين سالمن و ديگران

كار، شروع به كار  و هاي كسب دانند: طرح روند را شامل موارد زير مي كارآفريني به كار مي
هاي اقتصادي، مشاوره با كارآفرينان شاغل، مصاحبه با كارآفرينان و  دانشجويان در فعاليت

هاي آموزشي و  هاي واقعي، استفاده از فيلم هاي محيطي، قرار گرفتن در محيط بررسي
  .ي مربوطها سفر

هاي پويا در كند كه دانشگاه) در نتايج مطالعات خود بيان مي2004( 1بارتون كالرك     
هاي تخصصي و هايي هستند كه كارآفرين باشند و بتوانند ارزشجديد دانشگاه ههزار

هاي كشورهاي همديريتي را تلفيق كنند. در عصر ما آموزش معطوف به كارآفريني در دانشگا
هاي ها عمدتاً با هدف ايجاد تجربهافته و در حال توسعه رو به افزايش است. اين برنامهي توسعه

ها به اين برنامه اند و معموالًهاي كارآفريني طراحي شدهعلمي و تربيت نيروهايي با ويژگي
ا كمك هريزي به منظور علمي ساختن اين ايدههاي نوين و برنامهدانشجويان در توليد ايده

هاي مهارت ءهاي مختلف آموزشي به منظور ارتقاها از روشدر اين برنامهند. كنمي
(ميرعرب،  شودهاي تجاري استفاده ميس شركتدانشجويان براي ورود به بازاركار و تأسي

1388.( 
 7طراحي الگوي آموزش كارآفريني به  ه) در نتايج پژوهش خود در زمين1388( عزيزي

قلمرو  هحوز -2هاي نهادي دانشگاه  ويژگي -1 از است كه عبارت ،داناصلي اشاره داشته هلفؤم
 اجراي برنامه آموزشي -6ارزشيابي  -5محتواي دوره  -4نيازسنجي آموزشي  -3آموزش 

هاي نهادي دانشگاه و حوزه قلمرو آموزشي  هاي گسترش. در اين الگو ويژگي فعاليت -7
ها تأثيرشان  هگذارند و در ساير مؤلف ميصورت غير مستقيم بر آموزش كارآفريني تأثير  به
محتواي دوره آموزشي از اولويت و  هها، مؤلف باشند. از بين اين مؤلفه مي صورت مستقيم به

 اهميت باالتر و بيشتري برخوردار است.
هاي  گذاري و شناسايي نهاد مشي ) نيز در تحقيقي پيرامون خط1390( الواني و ديگران

 هگذاري از عناصر مهم در توسع مشي كنند خط مي ارآفريني بيانك هدر توسعگذار  مشي خط
 طور ويژه مورد توجه قرار گيرد.  باشد كه بايستي بهكارآفريني مي

 هدهد، بين آموزش و كارآفريني رابط) نشان مي1391( نتايج مطالعات شرفي و ديگران
توجهات باشد اين  تنگاتنگي وجود دارد و در صورتي كه همراه با يك مجموعه مالحظات و

  .شودتأثير دو چندان مي
ويژه از نظر كمي  هعالي در كشور ايران از ابعاد مختلف ب در صد سال گذشته، آموزش

هاي چشمگيري داشته است و در اين خصوص نبايد ترديد كرد. اما پيشرفت بيشتر پيشرفت
ور با جمعيت جوان اي براي كشعالي فني و حرفه عالي عمومي بوده و آموزش در آموزش

                                                                                                                
1. Klark  
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طوري كه نزديك به نيمي از بيكاران جامعه را  ناكافي بوده است. به نظير ايران، نسبتاً

). ميزان 1382(آراسته،  دهند مراكز آموزش عالي تشكيل مي ها و التحصيالن دانشگاه فارغ
(سازمان تحقيقات و آموزش  توجه به ابعاد مختلف آن در اجرا گذاري و عدم سرمايه

كاربردي، عدم توجه  –)، تمركز بر آموختن دانش نظري به جاي دانش علمي1381ورزي،كشا
هاي درسي با  به پرورش خالقيت و توان ابتكاري يادگيرندگان، عدم تناسب محتواي برنامه

)، عدم جديت در آموزش 1388(حاجي ميررحيمي و همكاران،  هاي بازار كار شرايط و نياز
(حسيني و  كار هآموختگان نظام آموزش عالي كشور در عرص نشدروس عملي و ناكارآمدي دا

هاي   ياين نظام است. همچنين نتايج مطالعات و بررس ه) از معضالت عمد1388همكاران، 
هاي كسب و كار كشورمان در بعد   بر روي شاخص GEM(1( بان جهاني كارآفريني ديده

ي از نامطلوب شدن اين شاخص در هاي عضو حاك آموزش كارآفريني در مقايسه با ساير كشور
كنند،  ) نيز در نتايج مطالعات خود بيان  مي1390( . مقيمي و ديگرانكارآفريني دارد هتوسع

برنده نيستند و نيازمند  كارآفريني در موقعيت پيش ههاي خرد و كالن مؤثر بر توسع سياست
 هاي آموزشي موردلفهبنابراين ارزيابي ديدگاه دانشجويان در خصوص شناسايي مؤبهبودند. 

آموزش كارآفريني ضروري است. سؤال اصلي اين پژوهش اينكه،   ههاي توسع نياز براي برنامه
هاي اجراي برنامه، محتواي برنامه و ارزشيابي چگونه و به چه  از ديدگاه دانشجويان مؤلفه

 گذارند؟  هاي آموزش كارآفريني تأثير مي برنامه هشكل بر توسع

 ها مواد و روش
 هپيمايشي از نوع همبستگي و از جهت هدف كاربردي است. جامع -پژوهش حاضر توصيفي 

گيري  نفر با روش نمونه 220بوده كه   آماري پژوهش شامل دانشجويان دانشگاه خوارزمي
اي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.. به منظور تعيين قابليت اعتماد تصادفي طبقه

باشد.  پايايي مطلوب ابزار تحقيق مي هدهند . محاسبه شد كه نشان/93ها، مقدار آلفاي  پرسش
هاي پژوهش حاضر در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي با استفاده  تجزيه و تحليل داده

االت از ؤستجزيه و تحليل انجام شده است. در اين پژوهش براي  lisrelو  spssافزار  از نرم
 گيري به عمل آمد.  بهرهيابي معادالت ساختاري  روش مدل

                                                                                                                
 (Global Entrepreneurshipي در برخي كشورها، مدل جي.اي.ام ، با همكاري مراكز معتبر دانشگاه1997از سال  -1

Monitor ( اين الگو در ده كشور جهان مشتل بر:  1999براي ارتباط بين كارآفريني و رشد اقتصادي طراحي شده و در سال
هاي بعد كشورهاي ديگر از جمله  ا، فنالند و دانمارك بررسي شد و درسالآمريكا، انگليس، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، كاناد

 آرژانتين، هند، ايران و ...، هم به آنها پيوستند.
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 ها يافته 
هاي اجراي برنامه، محتواي دوره و ارزشيابي چگونه و به چه از ديدگاه دانشجويان مؤلفه 

 برنامه هاي آموزش كارآفريني تأثير مي گذارند؟ هشكل بر توسع
بررسي اعتبار الگوي پيشنهادي با استفاده از تحليل عاملي تأييدي؛ در اين بخش به      
هاي  پرداخته شده است. نخست الگو 3تا 1هاي     سؤال اساس هاي پژوهش بر سي يافتهبرر

آموزش كارآفريني  هگذار بر توسع هاي آموزشي اثر ها و مؤلفه مرتبط با هريك از ابعاد سياست
هاي  هاي برازندگي، آزمون شده و در نهايت الگوي نهايي شاخص در دانشگاه از نظر شاخص

هاي ساختاري، تحليل و آزمون شده  گذار بر آن با الگوي معادله وزشي اثرگذاري و آم سياست
گذار  هاي آموزشي اثر گذاري و مؤلفه هاي برازندگي اوليه در تأييد الگوي سياست است. شاخص

طوري كه  رساند. به هاي آموزش كارآفريني تناسب داشتن الگو را مي برنامه هبر توسع
0104/0,RMSEA=  GFI=0/98  وAGFI=0/92 مؤيد ضرايب 4( ) تا2( بود. جداول (

هاي  ها و مؤلفه و ضريب تشخيص در الگوي مرتبط با سياست tآزمون  هاستاندارد، مقدار آمار
 آموزشي است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

104/0 =RMSEA 033/0؛ =p 2؛= df 2= 77/6؛χ 
 يابي معادالت ساختاري آمده از مدل دست ) نتايج مدل عاملي به1شكل (

 

دهد.  يابي معادالت ساختاري را نشان مي آمده از مدل  دست . نتايج مدل عاملي به1شكل      
 tيابي معادالت ساختاري و محاسبه ضرايب برآوردي استاندارد و آماره  اساس نتايج مدل  بر

 شود. ) استخراج مي3(جدول
 

اجراي برنامه

محتواي 
 برنامه

 ارزشيابي

-آموزش
كارآفريني 
 دانشگاهي

40/
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34/
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 هدر الگوي توسع tآزمون  ه) ضرايب استاندارد و مقدار آمار3جدول (
 95اطمينان % ههاي آموزش كارآفريني در فاصل برنامه 

 نتيجه tآماره  مقدار استانداردمقدار برآورد شاخص

 تأييد شد 12,24 ./.77 ./.77 برنامه اجراي
 تأييد شد 13,46 ./.84 ./.48 برنامه محتواي

 تأييد شد 10,45 ./.68 ./.54ارزشيابي آموزش
 

آمده براي تمام  دست به t هدهد، مقدار آمار نشان مي 3 گونه كه نتايج جدول همان
يعني مقدار  0./5ها از مقدار سطح زير منحني معادل آلفاي  هاي مربوط به مؤلفه شاخص

هاي آموزش كارآفريني  برنامه هها با توسع  روابط بين تمام مؤلفه ،بنابراين ؛بيشتر است 96/1
 ود.ش در دانشگاه تأييد مي

 

 ) مقدار استاندارد، ضريب تشخيص و اولويت اثر در 4جدول (
 هاي آموزش كارآفريني برنامه هالگوي توسع

 اولويت اثر ضريب تشخيص مقدار استاندارد شاخص

 اول ./.59 ./.77 اجراي برنامه
 دوم ./.70 ./.84 محتواي برنامه

 سوم ./.46 ./.68 ارزشيابي
    

دهد، مقدار ضريب تشخيص براي هر كدام از  نشان مي 4 آمده از جدول دست ج بهنتاي 
برنامه آموزش با ضريب  محتواي اساس آن شاخص  هاي محاسبه شده است كه بر  شاخص

آموزش كارآفريني در  ههاي توسع گذار بر مؤلفه برنامه ترين شاخص اثر ./. مهم70تشخيص 
هاي اجراي برنامه، ارزشيابي هر كدام به ترتيب با   خصشود. همچنين شا دانشگاه شناسايي مي

 هاي بعدي قرار گرفته است. ./. و در اولويت46 ./.،59ضريب تشخيص 
 ) برازش مدل5جدول (

الگوي مفهومي
 نتيجهمقدار در مدل مورد قبول هدامن هاي  شاخص

2χ مورد قبول است 77/6(بزرگتر از ميزان جدول)معنادار باشد 
GFI  مورد قبول است 98/0 9/0برابر يا بزرگتر از

AGFI  مورد قبول است 92/0 9/0برابر يا بزرگتر از
IFI مورد قبول است 98/0 صفر تا يك

RMR مورد قبول است 031/0 )0./5(كوچكتر از نزديك به صفر
RMSEA مورد قبول است 0104/0 )1/0(كوچكتر از نزديك به صفر

NFI  مورد قبول است 98/0 9/0بزرگتر از
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هاي  آمده براي شاخص دست مقادير به ه، مقايس5آمده از جدول دست با توجه به نتايج به 
مورد قبول قرار گرفته  هدر دامن RMSEA ، RMR ، GFI، AGFI  برازش از جمله شاخص

 است كه حاكي از برازش مناسب مدل است.  

 بحث و نتيجه گيري
آموزش كارآفريني  هبر نقش مؤلفه اجراي برنامه بر توسع در پاسخ به سؤال پژوهش مبني 

آموزش كارآفريني دانشگاهي رابطه دارد اين  هنتايج حاكي از آن بود كه اين مؤلفه با توسع
كند. ايشان در نتايج ) مطابقت مي1388( دست آمده از پژوهش عزيزي تايج بهنتيجه با ن

اجراي برنامه را حايز اهميت  هآفريني مؤلفمطالعات خود در زمينه طراحي الگوي آموزش كار
اجراي آن  هدانسته است. بنابراين در ميزان تحقق كمي و كيفي يك برنامه، توجه به شيو

واي برنامه، نتايج پژوهش نشان ز اهميت است. در پاسخ به نقش مؤلفه محتئبرنامه حا
ها د. افزون بر اين يافتهآموزش كارآفريني دانشگاهي رابطه دار هدهد؛ اين مؤلفه با توسع مي

هاي مورد بررسي بر گذار در ميان ساير شاخص ترين شاخص اثر حاكي از آن است كه مهم
باشد. همچنين ها ميآموزش كارآفريني در دانشگاه توجه به محتوا برنامه ههاي توسع برنامه

 ررحيميمي) و حاجي 1388( )، حسيني و همكاران1388( هاي عزيزي ها با يافته اين يافته
) و حاجي 1388( ر نتايج مطالعات حسيني و همكارانكند. د) مطابقت مي1388(

 ه) نيز هر كدام بر نقش و تأثيرگذاري محتواي آموزش كارآفريني بر توسع1388( ميررحيمي
محتواي آموزش كارآفريني بايستي  ،بنابراين ؛آموزش كارآفريني دانشگاهي توجه شده است

د كه شناخت افراد را از مسايل اطراف خود باال ببرد و قدرت تحليل اي طراحي شوبه گونه
اي متفاوت با ديگران به دانشجويان كارآفريني عطا كند. در پاسخ به نقش مسايل را به گونه
توان نتيجه گرفت اين  هاي آموزش كارآفريني، مي برنامه هها بر توسعارزشيابي برنامه

هاي آموزش  برنامه هخيص قابل قبولي براي توسعها نيز در مجموع از ضريب تش شاخص
) كه 1391( با نتايج مطالعات شرفي و ديگران هاكارآفريني برخوردار است. نتايج اين يافته

كنند: ضروري است براي بررسي ميزان دستيابي به هر دسته يا گروه از اهداف بيان مي
ي شناسايي و تعريف گردند، هاي الزم براي ارزشيابكارآفريني معيارها و شاخصآموزش

هاي آموزش كارآفريني، ميزان مطابقت دارد. بنابراين، به منظور اطمينان از اثربخشي دوره
 هاي آموزشالتحصيالن دورهاندازي كسب و كار توسط فارغشروع كسب وكار جديد يا راه

توجه قرار گيرد. ها مورد عنوان معياري براي ارزيابي اثربخشي آموزش تواند بهكارآفريني مي
گذاري و  هاي متعددي از جمله سياستكارآفريني از عوامل و مؤلفهآموزش ههاي توسعبرنامه

پذيرد و اين هاي آموزشي شامل: اجراي برنامه، محتواي دوره و ارزشيابي تأثير مي لفهؤم
يني در هاي آموزش كارآفر برنامه ههاي مثبت براي توسع توانند پيامد ها ميعوامل و مؤلفه

هاي آموزش كارآفريني دانشگاهي گذاران برنامهدانشگاه بوجود آورند. لذا بايستي سياست
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هايي اتخاذ مشي ها و خط هاي كارآفرينانه سياست براي ايجاد و پرورش كارآفريني و ديدگاه

هاي كارآفرينانه خود را بروز دهند. همچنين تحقيقات پيرامون  كنند كه دانشجويان قابليت
هاي  هاي كارآفريني دانشگاهي و بروز قابليت برنامه ههايي كه توسعوع و عوامل و متغيرموض

 هدهد، متمركز شود. همچنين جهت تعميم و توسع كارآفرينانه دانشجويان را افزايش مي
 هايي از جمله موارد فوق توجه ويژه شود.كارآفريني به مؤلفهآموزش ههاي توسعبرنامه

 هاراهكارها و پيشنهاد
هاي  لفهؤگذراي و م نخست اينكه نتايج اين پژوهش نقش و اهميت توجه و ارتقاء سياست

هاي آموزش  برنامه هعنوان يكي از مؤثرترين عناصر در توسع آموزشي را براي مديران به
كند. دوم اينكه اين پژوهش به مديران نظام آموزش عالي و  كارآفريني برجسته مي

دهد براي موفقيت در كارآفريني،  كارآفريني نشان مي هر زمينگذار د مشي هاي خط سازمان
هاي  هاي توجه به منابع انساني و ارتقاء برنامه يندآفر همند و سيستمي از كلي بايد با نگاه نظام

آموزشي آنان پشتيباني كنند. و آخر اينكه با توجه به يافته هاي اين تحقيق ضرورت دارد، 
هاي كارآفريني  يلي مختلف با هدف پرورش مهارتهاي آموزشي مقاطع تحص برنامه

رغم  اجراء، محتواي دوره و ارزشيابي مورد بازنگري قرار گيرد. به هبرنام هدانشجويان در زمين
آماري استفاده شده در اين پژوهش تنها يكي از  هدست آمده، جامع اهميت نتايج به

ها  شود در ساير دانشگاه هاد ميآموزش كارآفريني است. پيشن ههاي متولي در زمين دانشگاه
ها توسط پرسشنامه  آوري داده هاي آموزش كارآفريني انجام شود. جمع برنامه هتحقيق در زمين

هاي ديگري مانند مشاهده، مصاحبه و  شود از روش انجام شده است، از اين رو پيشنهاد مي
 تحليل محتوا در كنار روش پرسشنامه استفاده شود.

 منابع
 ه. مجله رهيافت، شمارعالي: اصول و موانع كارآفريني و آموزش ،)1382(؛ يدآراسته، حم

29) ،5-13.( 
 در كارآفريني آموزش نظام در گذاري مشي خط ،)1390(؛ ديگران و مهدي سيد الواني،

 ).29-4( ،140 شماره جامعه، و كار ماهنامه ايران،
 براي چهارچوبي( ها هدانشگا در كارآفريني آموزش ،)1388(؛ تقي  محمد ايماني، 

 مديريت تحقيقات هفصلنام ،)كارآفريني هاي برنامه ارزيابي و اجراء ريزي، برنامه
 49 -27 ص اول، هشمار آموزشي،
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 آن توسعه و كارآفريني آموزش ،)1388(؛ عبداهللا مخبر، و ؛داود سيد ميررحيمي، حاجي

 پژوهشي فصلنامه علمي و ،كشاورزي كاربردي –علمي عالي آموزش نظام در
 ).84-71( ،9 شماره كشاورزي، آموزش جهاد مديريت

 در كارآفرينانه هاي فعاليت ارزيابي ،)1388-1387(؛ ايران كارآفريني جهاني بان ديده
 كارآفريني هدانشكد: تهران ،2009 و 2008 برنامه نتايج ام،.اي.جي اساس بر ايران

 .تهران دانشگاه
 محتوا، هدف،: كارآفريني آموزش درس هنامبر ،)1391(؛ مينا ،مقدم ؛محمد شرفي،

 اول سال انساني، علوم در خالقيت و ابتكار فصلنامه ،ارزشيابي هشيو و تدريس روش
 .4 هشمار

 هاي دانشگاه در كارآفريني آموزش وضعيت بررسي ،)1388(؛ محمد عزيزي، 
 مديريت در دكتري هرسال كارآفريني، آموزش الگوي هئارا و تهران شهر دولتي

 .بهشتي شهيد دانشگاه روانشناسي و تربيتي علوم هدانشكد: تهران ،عالي آموزش
 هبرنام چهارگانه عناصر هاي ويژگي تبيين ،)1388(؛ رضا نوروززاده، و ؛مريم كوثري،

 هفصلنام ،كارآفريني هاي مهارت پرورش بر تأكيد با كارشناسي مقطع درسي
 .18-1 ص ،54 شماره عالي، آموزش در ريزي برنامه و پژوهش

ترجمه:  ،كارآفريني بر معاصر نگرشي ،)1383(؛ ريچاردام هاجتس، و ؛اف دانلد كوراتكو،
 .فردوسي دانشگاه انتشارات: مشهد ابراهيم، محرابي،  عامل

 و كالن هاي سياست برندگي پيش ارزيابي ،)1390(، ديگران و ؛سيدمحمد مقيمي، 
 .8 شماره ،3 دوره بازرگاني، مديريت فصلنامه ،كشور كارآفريني هتوسع خرد

-عالي علمي هاي  آموزش ،)1381(؛ كاربردي شهيد زمانپور-عالي علمي آموزش هسسؤم
ها و گزارش از  ها، برنامه كاربردي در وزارت جهاد كشاورزي، اهداف، ضرورت

 فعاليت تحقيقات و آموزش كشاورزي.
               

Aldrich, H., T. P. Jones and D. Mcevoy(2005); “Ethnic Advantage and 
Minority Business Development”, in Ward, R., Jenkins, R. (Eds), 
Ethnic Business, Cambridge University Press , Cambridge. 

Clark, B. R. (2004); “The Entrepreneurship University Demand and 
Response: Theory and Practice”; Tertiary Education Management, 
Vol. 22, Spring. 



   ...آموزش كارآفريني دانشگاهي: اجراي برنامه                                                       
 

 

46 
Etzkowitz,. H (2005). The Evolution of the Entrepreneurship Univercity. 

Int. J. Technology and Globalisation, 1 (1), 64-77. 
Gartner, W. & Vesper, K. (1994). Experiments in entrepreneurship 

education: Success and failures. Journal of Business Venturing. 9(3), 
179-181. 

Hills, G.E (1988). Variations in university entrepreneurship education: An 
empirical  study of an evolving field. Journal of Business Venturing,3, 
109-122. 

Hisrich,Robert B. Michael p. peters(2002). Entrepreneurship, Tata 
McGraw Hill publishing company limited. 

Kriesner, W. F. (1998); “Small Business Course Content, Training and 
Other Critical Factors in the Success of Small Business Training 
Courses”; Montreal, Canada, Paper Presented to the 30th Annual 
World Conference of the International Council for Small Business, 
No. June. 

Kuratko, D.F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: 
Development trends and challenges. Entrepreneurship Theory and 
Practice, 29(5), 577–598. 

McMullan, W.E. & Long, W.A. (1994). Entrepreneurship Education in 
The nineties. Journal of Business Venturing. 2, 261- 275. 

Rizza, C. & Varum,. C (2011). Directions in Entrpreneurship Education in 
Europe, XX Journadas de la Asociacion de Economia de la 
Education. 

Ropke,. J (1998). The Entrepreneurship University: Innovation, Academic 
Knowlede Cretion and Regional Development in a globalization 
Economy Department of Economics, Philipps, Universitat Marbury, 
Germany. 

Solomon, G. & Fernald Jr., L. (1991). Trends in small business 
management and entrepreneurship education in the United States. 
Entrepreneurship Theory and Practice, 15, 25-39. 

 



 
 

 فرآينددر بهبود  و نقش آن KABآموزش كارآفريني با رويكرد 
 اي استان گيالن كسب و كار كارآموزان فني و حرفه

 1محمد رضا يوسف پور 
 2مهدي رشيدي

 رضا حقدوست

 چكيده
هاي  گذار در بهبود شاخص ثيرأزايي در كشور، از مسايل مهم و ت تبع آن، اشتغال اهميت توليد و به

ي حمايتي اشتغال، بهبود فضاي ها رود. هدف نهايي تمام سياستشمار مياقتصادي كشور به 
ي كشور در ها كند كه زيرساختزايي است. تربيت افراد كارآفرين، اين امكان را فراهم مي اشتغال

اشتغال و بهبود فضاي كسب و كار مهيا گردد. پرورش  هخدمت توليد قرار گرفته و فضا براي توسع
ي سنتي ها ي نوين تدريس كارآفريني است و روشها مستلزم استفاده از روش افراد كارآفرين خود

باشد. يكي از متدهاي نوين آموزش كارآفريني، كارآفريني آموزش، قادر به تربيت افراد كارآفرين نمي
KAB  با همكاري سازمان  جهاني كار اي  حرفهاست كه در چند سال اخير، سازمان آموزش فني و
ILO هكارآفريني، مبادرت به طراحي و تدوين بست هده از تجارب كشورهاي موفق در زمينو با استفا 

، بستر و زيربنايي براي KABگيرد. كارآفريني آموزشي آن نموده و آموزش آن به فراگيران صورت مي
آموختگان  و دانشاي  حرفهشود و جهت آموزش به فراگيران فني و تربيت كارآفرينان محسوب مي

سازي شده  هاي آموزشي شبيهفرآيندرود. اين روش آموزشي به دليل استفاده از كار مي هبدانشگاهي 
فراگيران دارد. آموزش  هفرينانآنگرش كار هثيرگذاري زيادي بر توسعأي كسب و كار، تها از محيط

دنبال آن، برگزاري  هدر استان گيالن، با تربيت مدرسين كارآفريني و ب KABكارآفريني با رويكرد 
ي مختلف ها آموختگان دوره آغاز گرديد. مهارتاي  حرفهي كارآفريني در مراكز فني و ها كالس

مهارتي، ضمن شركت در اين دوره، ضمن آشنايي با فضاي كسب و كار و گرايشات كارآفرينانه، قبل و 
ثير أت ،KAB، مورد ارزيابي قرار گرفتند. آموزش كارآفريني با رويكرد KABبعد از آموزش كارآفريني 

ي نوين آموزشي مانند ها دليل استفاده از روش هفراگيران داشته و ب همثبتي بر نگرش كارآفرينان
الگوي كارآفريني و ترغيب فراگيران به  هگذاري زيادي بر ايجاد و توسع ثيرأي كارآفريني، تها بازي

 اندازي كسب و كار داشته است. راه
 

 ، كسب و كار، گيالن. KAB: كارآفريني با رويكرد واژگان كليدي

                                                                                                                
                                                                           Email: yoosefpour@yahoo.comكارشناس ارشد كشاورزي، . 1
  .(ره) رشتاي كشاورزي امام خميني مربي مركز آموزش فني و حرفه. 2
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 مقدمه
يافته، پيشرفت خود را بيش از هر چيز مديون افراد خالق، مطلع و جسوري  جوامع توسعه

ثر خود را به واقعيت تبديل كرده و با پشت سر گذاشتن ؤي مها اند انديشه هستند كه توانسته
اتي نمايند و حاصل ي خود را عمليها مشكالت متعدد، صبورانه و مدبرانه، گام به گام برنامه

مهارت شده است، بلكه با توليد كار و شغل،  هوسعتآن نه تنها موجب پيشرفت تكنولوژي و 
نين ترين شكل ممكن، چ اند و در ساده اجتماعي شده هساز رونق اقتصادي و توسع زمينه

 ).6( ناميم افرادي را كارآفرين مي
نگاه، نيروهاي اهل فكر، يادگيرنده، ي هر كشور و بها ترين سرمايه در دنياي امروز، بزرگ

ترين عامل،  اساسي عنوان بهكه نيروي انساني   باشند. چرا خالق و به عبارتي، كارآفرينان مي
 ).5( ليدي در توليد كاال و خدمات داردنقش ك

اي قادر نيست بدون آموزش بهبود و توسعه يابد و آموزش را نبايد يك هزينه  هيچ جامعه
يابد و در همين  ميگذاري است كه اثرات آن در آينده ظهور و بروز  ي سرمايهدانست، بلكه نوع

ي دولتي و خصوصي، هر يك ها سسات و شركتؤو م ها ازمانس مي ديدگاه است كه امروزه تما
ها نكنند و البته اين امر منوط به اين نكته است كه آ ميگذاري  به نوعي در امر آموزش سرمايه

گذاري در  نتايج سرمايه دست خواهند آورد و اصوالً هش چه منافعي را ببدانند با انجام آموز
 ).4( و در كجا خود را نشان خواهد داد آموزش چگونه

شغل، از مباحث مهم و استراتژيكي است كه  هاشتغال و اهميت توليد، حفظ و توسع
راد كارآفرين گزاران و مديران را در سراسر دنيا متوجه اهميت كارآفريني و پرورش اف سياست

نموده است. در كشور ما نيز چند سالي است كه به موضوع كارآفريني توجه خاص شده و 
دولتي به آموزش  ي دولتي و غيرها آموزشي در بخش ي متعدد آموزشي يا غيرها دستگاه

اند.  پرداخته يو غير رسم  ميي كارآفريني در مقاطع و سطوح مختلف به شكل رسها دوره
ي ها ي كارآفريني به شيوهها ا پرورش افراد كارآفرين و متدهاي تدريس كالسامروزه در دني
تئوريك و  ي سنتي تدريس و صرفاًها توان با شيوه ميثر تبديل شده و ديگر نؤروشمند و م

جامعي از آموزش  هدور KABكارآفريني  همباحث نظري، افرادي كارآفرين تربيت نمود. دور
اي و ساير  آموختگان فني و حرفه آموزان و مهارت جهت مهارت طور ويژه هكارآفريني است كه ب

تكنولوژي يا مهارتي آشنايي كافي  هكه با يك شاخ  ميموزش رسآالتحصيالن نظام  فارغ
با استفاده از تجارب كشورهاي موفق  ILOاند، طراحي شده است. سازمان جهاني كار  داشته

المللي تورين ايتاليا مبادرت به طراحي و  ي بينها كارآفريني توسط مركز آموزش هدر زمين
يكي  KABالمللي نموده است كه  ي مختلفي از كارآفريني با استانداردهاي بينها تدوين دوره

روشي  عنوان به KABي الزم، آموزش كارآفريني ها اساس پس از بررسي  همين  از آنهاست. بر
التحصيالن  اي و فارغ رفهآموختگان فني و ح كارآفريني در مهارت هكارآمد جهت توسع
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پايه و زيربنايي جهت تربيت كارآفرينان برگزيده شد.  هدور عنوان يك دانشگاهي و به

طبق استاندارد مربوط، محيطي سرشار از فعاليت و مشاركت  KABي كارآفريني ها كالس
اي تدوين شده است كه جريان تدريس  لحظه به لحظه فراگيران است. اين مجموعه به گونه

 ).6( باشد ميي كسب و كار ها اي از محيط سازي شده يند شبيهآطور عمده، فر به
ي آموزشي ها اين است كه با استفاده از شيوه KABهدف الگوي آموزشي كارآفريني 

ي كارآفرينانه را در ميان فراگيران ها و ذهنيت ها ، نگرشها تعاملي و مشاركتي، مهارت
اندازي كسب و كار توسعه دهد. اعتقاد  دان به راهمن ي مهارتي و همچنين عالقهها آموزش

اندازي كسب و كار بوده و  دهندگان اين الگو، ايجاد نگرش مثبت به كارآفرين و تمايل راه ارايه
 ).7( باشد ميدر نهايت، كاهش بيكاري از جمله دستاوردهاي قابل انتظار اين الگو 

 تعريف كارآفريني
توان به مفهوم واقعي آن پي برد. اين واژه  مياش ن معني كلمهاي است نو كه از  كارآفريني واژه
رود كه به معني متعهد شدن است. كارآفرين  ميبه كار  Entrepreneurshipبه جاي كلمه 

يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل كند.  هشود مخاطر ميكسي است كه متعهد 
. كارآفرين يك مدير صاحب  فكر و ابتكار اقتصادي است هترين عامل توسع كارآفرين مهم

ي طاليي ها ديد، فرصت پذيري، هوش، انديشه و وسعت است كه همراه با خالقيت، ريسك
تر و  وسيعمي تحول ايجاد كند. كارآفريني داراي مفهو ها آفريند. او قادر است كه با نوآوري مي

همانند بارور شدن   ميمثبت و مه زايي است. كارآفريني داراي پيامدهاي تر از اشتغال با ارزش
تكنولوژي،  هنفس، ايجاد و توسع ن، افزايش اعتماد بهآ ه، ترغيب به نوآوري و توسعها خالقيت

زايي  اشتغال هاست و در صورتي كه تنها به جنب مي توليد ثروت در جامعه و افزايش رفاه عمو
ي كه بتواند با استفاده فرآيند. )3( پيامدهاي آن بي بهره خواهيم ماندن توجه شود، از ساير آ

از خالقيت، چيز نويي را همراه با ارزش جديد با استفاده از زمان، منابع، ريسك و به كارگيري 
تواند  سازماني هم مي ،همراهان بوجود آورد كارآفريني گويند. كارآفريني فقط فردي نيست

به كارآفريني دست زنند. توانند  هاي بزرگ اعم از دولتي و خصوصي هم مي باشد حتي شركت
 .امروزه حتي صحبت از دولت كارآفرين به ميان آمده است

 كارآفريني و اشتغال 
اشتغالي  اي به خود گرفته و به سوي خودكارفرمايي و خود امروزه كه كار و فعاليت شكل تازه

در حركت است، كارآفريني و كارآفرينان نقش كليدي در روند توسعه و پيشرفت اقتصادي 
كنند. تجارب كشورهايي مانند ژاپن، كره جنوبي، مالزي و هند، آكنده  ميوامع مختلف ايفا ج

يافتگي كشور خود  ي چشمگير كارآفريناني بوده است كه امروزه به توسعهها از فعاليت
پردازند  ميي شغلي جديد نها بالند. بايد توجه داشت كه كارآفرينان تنها به ايجاد فرصت مي
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زنند تا از دل  مير، تفكر، تحرك و فرهنگ الزم، دست به تخريب خالق بلكه با ساختا

ي كهن، بناي رفيع آباداني و پيشرفت را برافرازند. با توجه به نقش و اهميت ها ويرانه
بسياري از كشورها و با توجه به مشكالت  هكارآفريني و سابقه درخشان كارآفرينان در توسع

طلبد، ترويج و  ميمواجه بوده و دست ياري از هر سويي اقتصادي زيادي كه كشور ما با آن 
تر از همه تربيت  كارآفريني و مهم  ميسازي براي فرهنگ حا مفهوم كارآفريني، بستر هاشاع

جوامع به خصوص براي جوامع در حال توسعه مانند ايران از   ميافراد كارآفرين براي تما
ر شرايط اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و اهميت و ضرورت حياتي برخوردار است. از سوي ديگ

ي جديد و ها حل اي است كه حل مشكالت و تنگناها، الگوها و راه فرهنگي كشور به گونه
كند. آنچه در شرايط كنوني ضرورت آن در جامعه بيش از پيش احساس  ميمتفاوتي را طلب 

يات ممتاز و كارآفريني است. كارآفرينان با توجه به خصوص هشود، پرداختن به مقول مي
ي ها برجسته خود قادرند در چنين شرايطي منابع الزم را براي ايجاد، رشد و توسعه در زمينه

توليد و منابع انساني فراهم نموده و اشتغال و كسب و كار جديد ايجاد كرده و با نوآوري در 
 ). 3( دامنه محصوالت و خدمات بيفزايند هصنعت و كشاورزي، بر توسع

 نيآموزش كارآفري
يي است كه بين منابع ها در دنياي در حال تحول امروز، كاميابي از آن جوامع و سازمان

داري برقرار سازد.  معني هي مديريتي و كارآفريني منابع انساني خود، رابطها كمياب و قابليت
تواند در مسير توسعه، حركت رو به جلو و با شتابي  ميبه عبارتي ديگر جامعه و سازماني 

اشد كه با ايجاد بسترهاي الزم منابع انساني خود را به دانش و مهارت كارآفريني مولد داشته ب
تجهيز كند تا آنها با استفاده از اين توانمندي ارزشمند، ساير منابع جامعه و سازمان را به 

 ).2( شد و توسعه، مديريت و هدايت كنندسوي ارزش و حصول ر
ي ها آموختگاني هستند كه توانايي دانش روي جوامع مختلف، ي پيشها يكي از چالش

اندازي كسب و كار مناسب ندارند. ايجاد نگرش  ي الزم را براي راهها فردي و مهارت
 ).8( تار كارآفرينانه از سوي آنان استكارآفرينانه در افراد شرط الزم براي بروز رف

ارآفريني در افراد ك هترين عامل مؤثر در حركت كارآفريني از قوه به فعل، بروز روحي مهم
توان امكان بروز رفتارهاي  ميآموزش متناسب با نيازهاي افراد  هئاراباشد.  از طريق آموزش مي

 ي كسب و كار را فراهم نمايد.ها بنگاه هكارآفرينانه را بيشتر كرده و زمينه براي رشد و توسع
شغلي مزدبگيري  يها با عنايت به اينكه در حال حاضر بسياري از جوانان به دنبال فرصت

اندازي كسب و كار مستقل را ندارند، آموزش  پذيري راه آمادگي ريسك ،بنابراينهستند و 
اي  سازي محيط واقعي كسب و كار، نقش ارزنده ي نوين و مبتني بر شبيهها كارآفريني با روش

در آماده كردن اين افراد براي ورود به بازار كار دارد. در اين صورت است كه افرادي با اعتماد 
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شوند كه با الزامات ورود به بازار كار آشنا بوده و توانايي  ميشناس تربيت  به نفس باال و فرصت

 اداره كسب و كار مستقل خود را دارند.
يني بايد بتواند مخاطب خود را براي بروز برنامه درسي تهيه شده براي آموزش كارآفر

، عواطف ها ي كارآفرينانه آماده كند و يادگيرنده مجموعه كاملي از شناختها عملي فعاليت
 ي عملي الزم براي تحقق نگرش كارآفرينانه را كسب نمايد. ها مثبت و همچنين مهارت

 KABبرنامه آموزشي كارآفريني با رويكرد 
فريني براي جوانان در آآموزش كار هسازمان جهاني كار در توسع هحاصل تجرب KABبرنامه 

شد.  1996در سال  KABباشد كه منجر به ايجاد بسته  ميميالدي  90و  80 هكنيا در ده
ي اشتغال جوانان در كشورهاي مختلفي مورد استفاده قرار ها پس از آن اين بسته در پروژه

آموزشي صورت گرفته است.  هي اين بستگرفت. در حال حاضر تغييرات زيادي در محتوا
آموزش كارآفريني است.  هجامعي از مواد درسي دربار ه، مجموعKABآموزشي  هبست

يك حرفه در  عنوان بهكند تا خوداشتغالي را  مي، جوانان را تشويق KABآموزشي  همجموع
فريني آشتاق كارآموزان م توانند دانش ميآموزشي، مدارس  هنظر بگيرند. با استفاده از اين بست

ي مديريت يك كسب و كار كوچك ياري رسانند. ها عضي از چالشرويارويي با برا جهت 
كنندگان، نه فقط  ي كارآفريني و سپس آماده ساختن شركتها مهارت ههدف اين بسته، توسع

ورانه در كسب و  سيس كسب و كارشان در آينده، بلكه كار كردن به شكل بهرهأبه منظور ت
كمك  KABتر، هدف كلي  چك و متوسط است. به اين نحو، در يك سطح وسيعكارهاي كو

قادر ساختن افراد جوان به انتخاب  KABبه ايجاد يك فرهنگ كسب و كار است. هدف 
اين نيست كه  ضرورتاً KABيك گزينه شغلي است. هدف  عنوان بهكارآفريني يا خوداشتغالي 

كارآفرين يا خوداشتغال شروع كنند، بلكه  عنوان هبشان را  افراد جوان را وادار كند كه حرفه
، اقدامات، ها ، چالشها منظور آن است كه به آنها نوعي آگاهي و استفاده عملي از فرصت

 KAB هآميز بدهد. بست ي مورد نياز براي كارآفريني موفقيتها و مهارت ها ، نگرشها ويژگي
اي طراحي شده و اين بسته به  فهآموزش و تعليم حر عنوان بهسسات ؤبراي استفاده در م

شود.  ميممكن  ي كالس درسها اي تنظيم شده است كه اجراي آن با تنوعي از محيط گونه
اندازي كسب و  نيز از تمركز ابتدايي بر آموزش و چگونگي راه KAB شناسي اهداف و روش

وزش بخشي در مورد آم 2008شود و در بازبيني سال  ميكار و آموزش كارآفريني ناشي 
 ).9( ارآفرينانه به آن افزوده شده استايجاد نگرش و عادات ك

عبارت از ايجاد نگرش مثبت نسبت به  KAB آموزش كارآفريني هبست هئهدف از ارا
ي بادوام و خوداشتغالي در ميان مردم از طريق هدف قرار دادن جوانان، ايجاد ها شركت

براي جوانان، ايجاد آگاهي در مورد  شغلي هيك گزين عنوان بهآگاهي در مرود كارآفريني 
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و  ها اين شركت هاندازي و ادار راه هي ويژها ي بادوام و چالشها مطلوب شركت هشاخص
 باشند. ميگذر از مدرسه به كار  تسهيل

 مروري بر ادبيات تحقيق
م با أكارآفرين فردي است داراي ايده و فكر جديد كه از طريق فرآيند ايجاد كسب و كار تو

 كند ميمالي و اجتماعي، محصول يا خدمت جديدي را به بازار عرضه  همنابع و مخاطربسيج 
محيط يك رويداد يا  عنوان بهاي از عوامل فيزيكي و روان شناختي فرد كه  ). مجموعه1(

شوند را نگرش شخصي گويند. نگرش شخصي عواملي است كه با  ميتجربه محسوب 
رش خانوادگي، جنسيت و تعليم و تربيت مرتبط شخصيت فردي از قبيل شغل قبلي فرد، نگ

است. الگوي رفتاري عبارت از طرز رفتار تكراري در انجام كار از سوي فرد در جهت هدف 
سازي، كسب  توان به مشاركت فعال در شبكه ميباشد. از جمله الگوهاي رفتاري  ميه شده ئارا

اره كرد. سبك زندگي عبارت از و گردآوري سرمايه، انتخاب تيم درست و پيگيري توافقات اش
عادات، تمايالت، استانداردهاي فكري و سطح اقتصادي فرد است كه با همديگر، حالت زندگي 

اي از  زندگي افراد شامل گستره هدهند. سبك زندگي، شيو ميسازند و شكل  ميفرد را 
ي ها فعاليت هفرهنگي است كه پيكر -ي روزمره در راستاي نيازها و نگرش اجتماعيها فعاليت

 بخشد.  ميآنان را توسعه 

 شناسي روش
ي ها اسنادي با استفاده از تحليل محتواي دوره هتحقيق حاضر يك تحقيق كيفي از نوع مطالع

است. تحليل محتوا يك روش پژوهشي است كه به صورت منظم و  KABآفريني  آموزش كار
يا اطالعات به  ها روش، پيام شود. در اين ميعيني براي توصيف مقداري محتوا به كار برده 

  ميشوند كه پژوهشگر بتواند آنها را به صورت ك ميبندي  گذاري و طبقه صورت منظم كد
 تجزيه و تحليل كند.

 آماري هجامع
ي ها كالس KABي كارآفريني با رويكرد ها آماري پژوهش شامل كارآموزان دوره هجامع

باشند. با توجه به ماهيت  ميزي رشت اي كشاور برگزار شده در مركز آموزش فني و حرفه
 پژوهش از شاخص آماري فراواني استفاده شد. 

 ها يافته
ي مختلف مهارتي، ضمن شركت در اين دوره، ضمن ها آموختگان دوره در اين تحقيق، مهارت

، KABآشنايي با فضاي كسب و كار و گرايشات كارآفرينانه، قبل و بعد از آموزش كارآفريني 
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قرار گرفتند. براي ارزيابي گرايشات كارآفرينانه، نگرش شخصي، الگوهاي رفتاري  مورد ارزيابي

ي ها آموزشي از طريق پرسشنامه هو سبك زندگي فراگيران، قبل و بعد از شركت در دور
اندازي يك كسب و كار مستقل، قبل و بعد از  استاندارد و همچنين تمايل كارآموزان براي راه

مشتمل  KABي آموزشي ها ه پودمانئرفت. فرآيند آموزش شامل ارادوره مورد بررسي قرار گ
چگونه  -4كارآفرينان چه كساني هستند؟  -3چرا كارآفريني؟  -2كسب و كار چيست؟  -1بر 

چگونه يك شركت را  -6چگونه يك ايده كاري خوب بيابم؟  -5يك كارآفرين شوم؟ 
ي بعدي جهت كارآفرين ها امگ -8چگونه يك شركت را اداره كنم؟  -7سازماندهي كنم؟ 

ي ها چگونه طرح كاري خود را ايجاد نمايم؟ و همچنين بازي -9شدن چه هستند؟ 
ي كارآفريني ها نفر از كارآموزان دوره 50مورد مطالعه شامل  هكارآفريني بوده است. جامع

KAB اي كشاورزي رشت بودند كه به صورت تمام شماري، قبل و  مركز آموزش فني و حرفه
بود. در اين جامعه كه  1391زماني تحقيق سال  هاز آموزش مورد ارزيابي قرار گرفتند. باز بعد
درصد زير بيست و پنج سال و مابقي بين بيست و پنج سال تا سي  73آنها مرد بودند،  ميتما

ي ها ، با استفاد ه از كدگذاري به تحليل دادهها يند گردآوري دادهآو دو سال بودند. در فر
 هتحقيق، بر اساس معيارهاي استخراج شده از مرحل  ميك هپرداخته شد. در مرحلمصاحبه 

آنها را پر كردند و در نفر كارآموز،  50راحي شد و ابتدا ي استاندارد طها كيفي، پرسشنامه
 توسط كارآموزان تكميل گرديدند.  هپس از اجراي دور ها نهايت، پرسشنامه

 نتايج تحقيق
ي كارآفرينانه ها بر نگرش KABق نشان داد  كه آموزش كارآفريني نتايج حاصل از اين تحقي

براي  ها نامه ميانگين نتايج حاصل از پرسش هثير مثبتي داشته است. براي مقايسأكارآموزان ت
ها بررسي  ، توزيع نرمال و همساني واريانسها لفهؤآزمون در هر يك از م آزمون و پس پيش

دوره برگزار شده رضايت كامل داشتند و بيان كردند كه اين درصد از كارآموزان از  96گرديد. 
أثير مثبتي دوره بر الگوي رفتاري، سبك زندگي و نگرش شخصي آنها نسبت به كسب و كار ت

 هتوان در روحي ميي كارآفريني ها توان بيان داشت كه از طريق آموزش ميداشته است. 
 هاساس نتايج حاصل از اين تحقيق، دور رثير مثبت بر جاي گذاشت. بأكارآفريني كارآموزان ت

ثير مثبتي أبر الگوي رفتاري، سبك زندگي و نگرش شخصي فراگيران ت KABآموزشي 
 داشته است. 

 نتيجه گيري
 هيك برنام عنوان بهتواند  مي KABبا توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق، برنامه آموزشي 

اي  نه كارآموزان آموزش فني و حرفهگرايشات كارآفرينا هآموزشي مطلوب در جهت توسع
 هئي نوين اراها استفاده از تكنيك هآموزشي، به واسط همورد استفاده قرار گيرد. اين برنام
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اندازي  سازي شده محيط كسب و كار، فراگيران را ترغيب به راه مطلب و ايجاد فضاهاي شبيه

ثيرگذار باشد. بهبود صفاتي أت اشتغالي ي خودها بنگاه هتواند در توسع ميكسب و كار نموده و 
م با خالقيت، شناخت أپذيري، تفكر واگرا، شكستن عادت، درك تو مانند ابتكار، انعطاف

طلبي از نتايج اجراي  الگوهاي تشخيص فرصت، تحمل ابهام، نوآوري، درك ريسك و استقالل
 اي بوده است. اين دوره در كارآموزان فني و حرفه

 منابع
 ،انتشارات محراب قلم ،كارآفريني )،1383؛ (عزيزي، م ؛ماحمد پور دارياني، 

بررسي ارتباط بين نگرش به تسهيم دانش و رفتار كارآفرينانه   )،1387؛ (بزرگي، مائده
 هكارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكد هپايان نام ،در صنايع غذايي استان قم

 ،مديريت
 ،انتشارات عبدي ،تكارآفريني و خالقي )،1388؛ (دلجوي شهير، جواد

آموزشي در  ميعل همي آموزش ماهناها اثربخشي دوره  )،1385؛ (عباسيان، عبدالحسين
 170مجله تدبير شماره  ،مديريت هزمين

ي آموزش پااليشگاه نفت ها بررسي موانع اثربخشي دوره)، 1388؛ (فتوحي، ملك
 كار هنام پايان ،اصفهان
انتشارات سازمان  ،KABرسي كارآفريني مجموعه محتواي د )،1388؛ (كريمي، عباس

 اي كشور آموزش فني و حرفه
بر گرايش  KABثير آموزش الگوي أت  )،1391؛ (نيرو، مو  ؛حقاني، م ؛ر كيائي،

 1391دوم، زمستان  هآموزي، سال اول، شمار مهارت هفصلنام ؛فراگيران هكارآفرينان
 هينانه دانشجويان رشتي كارآفرها بررسي موانع نگرش  )،1386؛ (مرادي، يزدان

كارشناسي ارشد  هنام پايان ،و كاربردي شهر تهران  ميدانشگاه جامع عل كامپيوتر
 دانشگاه تهران.

Rezende, T., Christensen, J. 2009. Supporting Entrepreneurship education: 
A report on the global outreach of the ILO's Know About Business 
program, small enterprise program, Job creation and enterprise 
development department, International labour office, Geneva, Sep 
2009, 10-13 

 



 
 

 يواحدها تيو موفق ياجتماع هيسرما نيرابطه ب يبررس
 انهيدر شهرستان م يا و حرفه يآموختگان فن مهارت ،ياشتغال خود

1ابوالفضل حسينجاني  
  2سميه مطلبي شيخدرآبادي

 چكيده 
و  يفن آموختگان مهارت تيو موفق ياجتماع هيسرما نيرابطه ب يهدف پژوهش حاضر بررس

باشد. اين تحقيق از نظر هدف از نوع  مي انهيدر شهرستان م يغالخوداشت هنيدر زم اي حرفه
استفاده شد كه از طريق پيمايش و   ميتحقيقات كاربردي است. در اين تحقيق از روش ك

 آموختگان مهارت تيو موفق ياجتماع هيسرما نيب هرابط يبررس هپرسشنامه ب يريبا بكارگ
پرداخته شده است. از نظر  انهيتان مدر شهرس يخوداشتغال هنيدر زم اي حرفهو  يفن

عمليات آماري اين تحقيق از يك جهت از نوع تحقيقات توصيفي است و از يك جهت از 
 يفن آموختگان مهارت هيكل لشام قيتحق نيا يآمار هنوع تحقيقات همبستگي است. جامع

و اقدام برخوردار شده  اي حرفهو  يفن يها كه از آموزش 92و  88 يها سال يط اي حرفهو 
پرسشنامه  قيالزم از طر يها باشد. اطالعات و داده مياند  كسب و كار نموده يانداز به راه

استفاده  ها يآزمودن يا چند مرحله يرگي حاضر از روش نمونه قيشد. در تحق يگردآور
از  يليو آمار تحل يفيدر دو سطح آمار توص ها داده ليو تحل هيتجز ياست. برا دهيگرد
پژوهش روش آزمون  نيمورد استفاده در ا ياستفاده شد. آمار استنباط spssافزار  نرم
كسب و  تيو موفق ياجتماع هيسرما نيداد كه ب شانن جيبود. نتا رسونيپ يهمبستگ بيضر

درصد وجود دارد.  95دار در سطح  يمعن هرابط اي حرفهو  يفن آموختگان مهارتكار 
 هنيدر زم تيو موفق  ميرس ريو غ  ميرس يادهااعتماد به خود، اعتماد به نه نيب نيهمچن

 درصد وجود دارد. 95در سطح  يدار يمثبت معن هرابط يكسب و كار از نوع خود اشتغال
 

اعتماد،  ،ياجتماع هيدر كسب و كار، سرما تيموفق ،يخوداشتغال: يكليد واژگان
 .اي حرفهو  يفن يها آموزش

 
 

                                                                                                                
                                                       Email: abolfazl1_ hosinjani@yahoo.com، انهينور م اميمدرس دانشگاه پ .1
 .انهيمنور  اميدانشگاه پ يزير مدرس و مسئول برنامه .2
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 مقدمه 
اقتصادي و فرهنگي جامعه  ط فردي، اوضاع اجتماعي،انتخاب زندگي شغلي افراد به شراي

و اهداف خويش يكي از  ها ، روحيات و ايدهها اساس عاليق، گرايش  بستگي دارد و افراد بر
اي  انواع زندگي شغلي از قبيل استخدام، خوداشتغالي و كارآفريني را براي ادامه فعاليت حرفه

ز نوع خوداشتغالي به بيان و توصيف گزينند. در اين بين زندگي شغلي ا خويش بر مي
و  مشاغل آزاد موجود در بازار كارت، اياساس تجرب  خود را بر هحرف پردازد كه فرد شرايطي مي

و  ها اندازي كسب و كار در قالب بنگاه كند و دست به راه ميي انتخاب شخص تيمسئول
اصطالح  ).1387 و احمدپور، مي (مقي زند ميواحدهاي خوداشتغالي كوچك و گاها بزرگ 

بندي صنعت  وجود داشته و استخوان ها اقتصاد كشور هواحدهاي كوچك از دير زمان در بدن
جديدي در ادبيات اقتصادي و  هدهد. امروزه اين واحدها با واژ ميهر كشوري را تشكيل 

) هست كه SME( ي كوچك و متوسطها شوند و آن تحت عنوان بنگاه ميصنعتي معرفي 
گردد كه  مي ي توسعه برها يعني همزمان با بحث 60 هو اوايل ده 50 هاخر دهقدمت آن به او

مان و فرانسه بايد در كشورهاي آمريكاي التين، ژاپن، كره جنوبي، آل خاستگاه نخستين آن
اين واحدها در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ضمن ). 1385 (آرامنش، جستجو كرد

ايجاد اشتغال، ريشه كن كردن فقر، بهبود توزيع درآمد و دستيابي به اهداف بنيادين همچون 
 ،يي(موال ثري هستندؤبرآوردن نيازهاي اساسي كشورهاي در حال توسعه داراي نقش م

اي در امر  آموزش  فعاليت سازمان فني و حرفه هي اخير  با گسترش دامنها طي سال ).1383
و افراد فاقد مهارت و جوياي كار جذب اي از جوانان  اي، عده ي شغلي و فني و حرفهها مهارت

اي وارد فضاي كسب و  ي حرفهها اي شده و با كسب مهارت ي فني و حرفهها آموزش مهارت
اشتغالي  ي كوچك از نوع خودها سيس بنگاهأاند كه برخي از اين افراد اقدام به ت كار شده

بازوهاي  عنوان بهند و اند. اين واحدها داراي كاركرد متنوع اقتصادي و اجتماعي هست نموده
كنند نظر به اهميت و  مياجتماعي و اقتصادي عمل  هتوانمند جامعه در امر اشتغال و توسع

اشتغالي و خدمات وسيع اجتماعي آنان باييستي اين واحدها را جز  جايگاه واحدهاي خود
 ياز سو .)1388(صلواتي سرچشمه و همكاران،  ي اجتماعي جامعه محسوب نمودها سرمايه

جوامع  يو اجتماع ياقتصاد يها يدر بررس يلفظ عطف ،ياجتماع هيتوجه به نقش سرما گريد
 يها هيتر از سرما به مراتب مهم ياست كه نقش ينينو مياز مفاه هيسرما نيمدرن است. ا

 جامعه كي ياعضا انيو ارتباطات م وندهايكند و به پ مي فايدر جوامع ا يو انسان يكيزيف
اشاره داشته كه با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجبات  -با ارزش منبع كي عنوان به

اثر  ها هيسرما ريسا ،ياجتماع هيسرما ابيسازد. در غ ميرا فرآهم  جامعه يتحقق اهداف اعضا
 ،يو اقتصاد ياجتماع ،يتوسعه و تكامل فرهنگ يها راه مودنيو پ هخود را از دست داد يبخش

و  ياستفاده جمع ييتوانا يعني ياجتماع هيكه سرما يطير شراگردد. د ميناهموار و دشوار 
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است كه تنها  ديوجود نداشته باشد، بع ،يعموم فيانجام وظا ياز منابع برا يم با همكارأتو
و  يهمچون رشد اقتصاد يمثبت جيبتواند به نتا يانسان هيسرما شيو افزا يمال هيسرما نيتأم

 ياجتماع هيسرما ،زيرا .منجر شود مينهادها عمو ييگو و پاسخ شتريمشاركت ب ايكاهش فقر 
 ياست كه موجب ارتقاء سطح همكار ياجتماع يها ستميموجود در س يمجموعه هنجارها

تبادالت و ارتباطات  يها نهيآمدن سطح هز نييو موجب پا دهيآن جامعه گرد ياعضا
نقش  تيماه هدهند نشان ،ياز مباحث اقتصاد ياريموضوع در بس نيگردد. طرح ا مي

 هيسطح، سرما نيتر ياست. در كل ياقتصاد يرهايبر متغ يساختارها و روابط اجتماع
و  يجمع يسازمانده تيظرف هاست ك يگروه اجتماع ايجامعه  كياز  ييها يژگيو ياجتماع

برخالف  هيسرما نيدهد. ا مي شيرا افزا  ميمسائل عمو ايحل مشكالت متقابل  يداوطلبانه برا
و  يگروه يوجود ندارد بلكه حاصل تعامالت و هنجارها يكيزيصورت ف هب اه هيسرما ريسا

 ).1999 اما،ي(فوكو باشد مي ياجتماع
 عنوان بهآن  ييبوده و شناسا يو اجتماع يبر عوامل فرهنگ يعمدتاً مبتن ياجتماع هيسرما

 يها ها و بنگاه سازمان تيريكالن و چه در سطح مد تيريچه در سطح مد ه،ينوع سرما كي
كند و به  جاديا ياجتماع ،ياقتصاد يها ستميرا از س يديتواند شناخت جد مي ،ياقتصاد

 د،يو خلق محصوالت و خدمات جد يدر جهت نوآور ستميبهتر س تيدر هداجامعه  رانيمد
مين و أو به نوعي ت رساند ياري بنگاها و واحدهاي خوداشتغال يو بقا اتيبه منظور حفظ ح

واحدهاي كه  يياز آنجا. )1386ناطق،  ،ي(الوان ينگونه واحدها باشدموفقيت ا هكنند تضمين
، اشتغالي داراي نقش سازنده در كاهش بيكاري و كاهش فقر دارند كسب و كار از نوع خود

اعتماد متقابل، مشاركت و شبكه روابط  قيتواند از طر مي ياجتماع هيسرماگيري از  بهره
 رقرا ها بنگاه اريدر اخت ها استفاده از منابع و فرصت را جهت يو بستر مناسب نهيزم ،ياجتماع

 يها تينوآورتر شده و نسبت به موقع د،يبا خلق محصوالت و خدمات جد دهد تا اين واحدها
ناظر بر وجود منابع و  ياجتماع هيالعمل نشان دهند. از آنجا كه سرما عكس عتريبازار، سر

كه  يهر عامل رد،يگ ميآنها قرار  اريراد در اختاف ياست كه بواسطه ارتباطات اجتماع يامكانات
موجب كاهش و از دست رفتن  ميمستق ريطور غ هشود ب مي ياجتماع هيسرما اهشموجب ك

به  ييپژوهش به دنبال پاسخگو نيرو ا  نياز ا شود. ميو عدم موفقيت اين واحدها  ها فرصت
 آموختگان مهارتداشتغالي موفقيت واحدهاي خودر  ياجتماع هيسرما ايال است كه آؤس نيا

 نيبه ا ييجهت پاسخگو ،بنابراينارتباط است؟  يو با آن دارااست   گذارتأثير اي  فني و حرفه
 هيو سرما خوداشتغالي ميبا مفاه ييبه آشنا ازيو ارتباط ن يگذارتأثير نيا يو برقرار سؤال

است كه  نينبال اد هحاضر ب قياساس  تحق نيگردد. بر ا مياحساس  شيش از پيب ياجتماع
 آموختگان مهارت ،يخوداشتغال يواحدها تيو موفق ياجتماع هيسرما نيرابطه ب يبه بررس

 يبررسبه  ينوشتار مرور نيمنظور در ا نيبد بپردازد. انه،يدر شهرستان م اي حرفهو  يفن
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ي و خوداشتغال ها هيسرما ريو تفاوت آن با سا ياجتماع هيبخصوص سرما هيانواع سرما ميمفاه

 پردازد. مي اي حرفهو فني و 

 تحقيق  هادبيات و پيشين
 هيمفهوم سرما

 يبخش هيماركس، سرما يتوان از آراء ماركس دنبال كرد. در مفهوم پرداز ميرا  هيسرما مفهوم
از گردش  -دارند اريرا در اخت ديكه ابزار تول يكسان -داران هياست كه سرما ياز ارزش اضاف

گردش، به  نيآورند. در ا ميرا به دست   و مصرف، آن ديتول ياندهيآكاالها و پول در فر
دهد  ميشود كه به آنها امكان  ميپرداخت  ي) دستمزدشاني(كاال مقابل كار دركارگران 

كنند.  يداري(ارزش مبادله) خر خود اتيح يغذا، مسكن و لباس) را برا ل،ي(از قب ييكاالها
در مصرف  يباالتر متيتوان با ق ميداران را  هيتوسط سرما دشدهيپردازش و تول ياما كاال
دو عنصر  انگريب هيسرما ،يدار هيسرما هاز جامع ريتصو نيكننده ). در ا (ارزش مصرف فروخت

زعم ماركس  است كه به ياز ارزش اضاف يبخش هيسو سرما كياست. از  زيمرتبط اما متما
 كي انگريب هيسرما گر،يد يسوشود. از  ميدار  هيسرما بيشده اما نص ديتوسط كارگران تول

و كسب سود  يبازده ديو گردش كاالها) به ام ديول(در ت گذاران هيسرما ياز سو يگذار هيسرما
 نياست. بنابرا نديآفر كيمحصول  ياز ارزش اضاف يبخش عنوان به هيدر بازار است. سرما

دو  انيم يتثماراس يدرباره روابط اجتماع ييها هي) نظركي(كالس يدر مفهوم ماركس هيسرما
كار جمع  هيعنوان نمود، سرما وانت مي هيسرما گريد في). اما از تعار1999 ن،ي(ل طبقه است

و  قيدر مورد عال ياستفاده انحصار يبرا ها گروه ايتواند به تملك افراد  مياست كه  يا شده
مولد داللت  سرمايه به ماهيتي زاينده و ه. در واقع واژديخود درآ يا هيسرما تيمالك شيافزا
 .نمايد مي

 مفهوم اجتماع 
 اياز احساس تعلق و  يمختلف يها وهياست، كه به ش اي واژه  -community-اجتماع
است،  يحس جمع كيمانند  يزيشود. چ ميبه كار گرفته  گرانيدر مورد ما و د ت،يمحروم

تماعات گرفته تا اج ياز اجتماعات مربوط به حفظ سالمت يشمار يب يها يكه در همبستگ
اجتماع  كيتواند ادعا كند، كه حداقل متعلق به  مي يكس ر. هرديگ ميقرار  يو محل يشغل

 يباشد، كه در آن زندگ ياجتماع محل كي ايو   ميتواند اجتماعات عل مياجتماع  نياست. ا
 يهم هست و معان كيدئولوژيو ا يبلكه هنجار ست،ين يفياجتماع تنها توص هكند. واژ مي

 يو اساس تعلق يكل ي). اجتماع تصور1993-97ن،ي(بل و والنتا ا خود همراه داردرا ب ياديز
 ايتواند خود به خود و  ميگردد. اجتماع  ميآن  ياعضا يشود، كه عامل همبستگ ميرا شامل 

به  دنيرس يبرا ييشده و راهكارها نييتع يتوانند اهداف مي. اجتماعات رديآگاهانه شكل بگ
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بر آن شكل  يمبتن تيهو سمكان و احسا كي ايموضوع  كيتنها حول  ايآن داشته باشند و 

دو موضوع  هباردر دنيشياند يبرا يمربوط به اجتماعات، تالش هدر واقع مطالع گرفته باشند.
كند و  مياجتماع را درست  كي يزيچه چ نكهيحال وابسته به هم است. ا نيجداگانه و در ع

 .)2001(بل ندآور ميرا از آن به دست  يزياجتماع چه چ كي ياعضا نكهيا گريد
 هيانواع سرما 

... كه مشوق ، مفروضات وها اعم از ارزش يفرهنگ يها يژگي: ويفرهنگ هيسرما -الف
 .باشند ينيكارآفر
ناملموس اعم از اطالعات و دانش كه  يفكر يها يياز دارا يا : مجموعهيفكر هيسرما -ب

ساس نظر چن و ا در سازمان را بر يفكر هير واقع سرما منجر به خلق ارزش شوند. د
فكري  هنمود. سرماي يبند ميتقس يو ساختار يتوان به دو بعد انسان مي) 2004(همكارانش

(ستارامان و  ي آن استها ييدارا ينيگزيجا هنيشركت و هز كي يارزش بازار نيتفاوت ب
 )2002همكاران، 

سازمان است.  كيشده افراد  دانش فراگرفته يموجود هدهند : نشانيانسان هيسرما -ج
حل مسئله،  ييو توانا ها افراد، مهارت يفكر ينگرش، چاالك ،يستگيشا قياز طر هيسرما نيا
شركت محسوب  كيدر  ينيو بازآفر ينوآور يمهم برا يمنبع يانسان هيشود. سرما مي جاديا

 .شود مي
افراد در  تيضوع قيكه از طر ي: مجموعه منابع بالقوه و بالفعلياجتماع هيسرما -د
 .رديگ ميقرار  ارشانيدر اخت ياجتماع يها شبكه
 .نانيكارآفر يها زهيو انگ ها از مهارت يا : مجموعهنانهيكارآفر هيسرما -ه
 ... الزم و هي: اعم از منابع، پول و مواد اوليكيزيف هيسرما -و

ر هر ممكن است د ييالذكر به صورت اقتضا فوق يها هيانواع سرما تياهم نييتع در
 تياهم هياز انواع سرما يكيشركت  ايآن لحظه سازمان  ازيو با در نظر داشتن ن يتيموقع

 .دينما دايپ يشتريب
 ياجتماع هيتعاريف سرما 

 يو مال يانسان هيسرما ميبه سمت مفاه يالديم 90 هده يدر ط ياجتماع هيسرما مفهوم
است،  يگروه اي يفرد ازيامت كي ياجتماع هيو واكون سرما هياساس نظر بورد رفت. بر شيپ

) حاصل آمده است. اديز اي(كم  يشبكه بادوام از روابط نهاد كيبه  يكه از دسترس
است و از اعتماد و  يكامالً اجتماع  ميمفهو ياجتماع هيباور است كه سرما نيبر ا» امايفوكو«

 هوم در رابطمفه نيدارد كه ا دهيكلمن عق ،يشود. از طرف مي يناش ها انسان انيم يهمكار
 يو هنجارها يارتباط يها و انتظارات و شبكه فيگرفته است و شامل وظا يافراد جا انيم

 اياعتماد و سراسر اعتماد و  يب يها شيبه گرا انتو ميمثال  يشود. برا مي ها آن ياجتماع
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وع ن نيتر متنوع ياجتماع هياعتماد به خانواده در مقابل اعتماد به اجتماع اشاره كرد. سرما

  .باشد مي هيسرما
 ياست كه در روابط اجتماع يدرون هديپد كي ياجتماع هيمعتقد است كه سرما كلمن

  .كند مي داينمود پ
دست آوردن سود حاصل از  هافراد در ب يها يياشاره به توانا ياجتماع هيسرما يتئور

). 1998, پورتر ،1981 ،و واغان ني(ل آنان دارد يها تيو عضو ها شبكه ،ياجتماع يساختارها
به هم و  گرانياتصال باز قياز طر ياعتماد درون سازمان لهيوس هتواند ب مي ياجتماع هيسرما

 ديمنبع مف كي عنوان بهمنابع  نيمأجهت ت يخارج يها با شركت طارتبا لهيوس هب نيهمچن
  .)2000، پاتنم،2002(آدلر و ون، ديبه حساب آ

  :كنند ميدو مفهوم اضافه  »يورجيج«و  »تسايپ«
 هيسرما ييبه شكوفا ياديدارد و كمك ز يا عمل گسترده هحوز ياجتماع هي) سرماالف

خالقانه را  ديتول يها نهيتوان هز ميآن  هليوس به رايكند. ز مي ينيكارآفر يها و مهارت يانسان
  .كاهش داد

ته وجود داش ياجتماع هيو سرما يانسان هيسرما انيم يفراوان ييجا ه) ممكن است جابب
 هيبه سرما ياجتماع هيشوند و به طور خاص سرما ليبه هم تبد هيدو سرما نيمعنا كه ا نيبه ا

 .گردد ليتبد ياقتصاد
كار  ه) ب2002( يو ترنل نويتوسط بول ) كه مجددا1998ً( و گوشال تيناهاپ فيتعر مطابق

داخل كه در  يعبارت است از؛ مجموع منابع و ارزش ياجتماع هيگرفته شده است، سرما
خصوص  ني. در ارديگ ميت ئموجود است و از آن نش يو سازمان ياز روابط فرد يا شبكه

) هي(سرما نيارزش آفر يمنبع عنوان به يارتباط يها د شبكهينما مي) عنوان 2005( يل يالك
 .)1386ناطق،  ،ي(الوان شود ميمحسوب  ها سازمان ايافراد  يبرا

در  يفرد ياجتماع هياست. سرما يسازمان انيم اي يفرد انيبه صورت م ياجتماع هيسرما
از  يناش ،يسازمان ياجتماع هيسرما كهيشود در حال مي جاديافراد ا انيم يارتباط يها شبكه
را  يفرد انيم ياجتماع هي) سرما2001( است. استون ها سازمان انيم يارتباط يها شبكه

 يداند كه توسط اعتماد و همكار مي يانسان يها شبكه انيموجود در م يشامل منابع سازمان
 .)1386ي و همكاران(الوان شود مي يبانيآنان پشت انيم

و  ها افراد در شبكه تيعضو قيكه از طر يبه مجموع منابع بالقوه و بالفعل جهينت در
شود. در واقع  ميگفته  اجتماعي هسرماي رديگ ميقرار  ارشانيدر اخت ياجتماع يها گروه

وجود  هبه واسط ياجتماع يها است كه افراد موجود در شبكه يارزش اجتماعي هسرماي
خود از  انيم ياثربخش، اعتماد متقابل و روابط شخص مالتمشترك، تعا يفرهنگ يهنجارها

 .آن برخوردارند
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 يآن به صورت جمع تياز روابط نهفته است و مالك يدر دل ساختار اجتماعي هسرماي

كه به صورت  يبه اهداف يابيدست اجتماعي هيسرماطرف خاص تعلق ندارد.  كيبوده و به 
 .دينما مي سريخواهند بود را م نهيپرهز يليخ اينبوده و  يقابل دسترس يفرد

(مگدول و بسل،  احاطه دارد ياجتماع يوندهايبر منافع بالقوه پ اجتماعي هسرماي مفهوم
ط فرد با افراد رواب قياز طر اجتماعي هسرماي) معتقد است 2002( لرايآگوئ ني). همچن2003

و با آنان  ديرا بشناس يشتري) اعتقاد دارد كه هر چه مردم ب2003( لديگردد. ف مي جاديا گريد
 .بود ديثروتمندتر خواه اجتماعي هسرمايدر  ديمشترك باش اهو نگ نشيدر ب

داند كه حاصل  مياي  از منابع بالفــعل و بالقوه يا اجتماعي را مجموعه هبورديو سرماي پير
شده از طريق آشنايي و شناخت متقابل  نهياي پايدار از روابط كم و بيش نهاد ك شبكهتمل
كند و  ميابزار بازتوليد فرهنگي عمل  هاجتماعي به منزل هباشد. او معتقد است سرماي مي

 .دهد ميآموزشي نابرابر را توضيح  يها موفقيت
مشترك، منجر  يو هنجارها اعتماد متقابل هيبر پا ياجتماع يها وجود گره ،يكل انيب به

اعضا  نيب يهمكار ،ياجتماع يها شبكه ليشود. با تشك مي ياجتماع يها شبكه جاديبه ا
 گريبه عبارت د ايو  رديگ ميشكل  گريكديشبكه از  يمتقابل اعضا تيشبكه آسان شده و حما

 ندهيآ در نكهيبا اعتماد به ا گريكدياعضاء از  تي. حمارديپذ مي تصور يمبادالت اجتماع
 ياجتماع هريخواهند كرد، ذخ افتيرا از طرف مقابل در تيحما نيپاسخ مناسب و مستحق ا

 افراد) و در جامعه اني(م ها آورد كه انباشت آن در فرد، در شبكه ميهر عضو به وجود  يرا برا
 .)1385 دفر،ي(مو دهد مي ليرا تشك اجتماعي هسرماي)، ها شبكه اني(م
 تماعياج هسرمايابعاد  يبرخ 

روارد، انجام ها  در دانشگاه »يكند« توسط گروه اجتماعي هسرمايكه از ابعاد  يبند دسته در
 :نموده است ميتقس يوعو ابعاد متن ها را به گونه اجتماعي هسرمايشده، 
 اعتماد .1

 كيهمكار، فروشنده  ه،يمانند؛ همسا ي: شامل اعتماد به افرادياعتماد اجتماع -الف
روزمره با آنها در  ياست كه در زندگ يكسان هو خالصه هم سيپل ش،يهم ك كيفروشگاه، 

 .ميارتباط هست
 مختلف ينژادها انيم اجتماعي هسرمايمختلف: ممكن است  ينژادها انياعتماد م -ب

 .شود دهيسنج گرياعتماد نژادها به همد زانيشود و م يزرد) بررس د،يسف اه،ي(س
 ياسيمشاركت س .2

دهنده،  يتعداد رأ يتوان از رو مينوع مشاركت را  ني: ايعاد ياسيمشاركت س -الف
... مورد روز و ياسي، اطالعات شهروندان از مسائل سها روزنامه ديمطالعه و حجم خر زانيم

 .قرار داد يريگ اندازه
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جامعه در حد  كي يعاد ياسينقادانه: ممكن است مشاركت س ياسيمشاركت س -ب

داشته باشد و  يينقادانه، سطح باال ياسياز لحاظ مشاركت س جامعه نيهم ي، ولباشد ينييپا
... حضور فعال و ياسي، انقالب سها ، تجمعها مي، تحرها ييمايمثل؛ راهپ ييها تيافراد در فعال
 .داشته باشند

 يمدن يمشاركت و رهبر .3
 ايو امور شهر  ها ، انجمنها ، باشگاهها افراد در گروه ي: نقش رهبريمدن يرهبر -الف

 هسرماياز  يا گونه ،هستند يـ كه اشكال مختلف مشاركت مدنها نيا ريمدرسه و دانشگاه و نظا
 .است اجتماعي

 يها باشگاه ،يمذهب يها افراد جامعه تا چه اندازه در انواع گروه يعني: يمشاركت مدن -ب
 ،هيريو مؤسسات خ يها گروه ن،يمربوط به والد يها جوانان، انجمن يها سازمان ،يورزش
 .كنند مي تيسراها و ... فعال فرهنگ ،يكارگر يها هيو اتحاد ها يتعاون

 يرسم ريغ ياجتماع يوندهايپ .4
 اجتماعي هسرماي ميرس ريغ يها به سنجش جنبه ،يبعد، بر خالف بعد قبل نيا
 يادار طيمعاشرت فرد با دوستان خود در مح زانيفرد، م كيپردازد، مانند: تعداد دوستان  مي

 ...و لياز فام داريد ،يگروه يها ياز آن، مشاركت در بازو خارج 
 يداوطلب هيبخشش و روح .5

 يخدمات انسان دوستانه و همكار يردولتيغ يها شهروندان در سازمان يافتخار تيعضو
 نيو صرف وقت، از ا يو فكر يو داوطلبانه، چه به صورت مال هيريخ يافراد جامعه با نهادها

 .است يعاجتما يها هيسرما ليقب
 يعدالت در مشاركت مدن .6

است و  يو نژاد خاص هيعال التيافراد متمكن، تحص يبه سو ليجوامع تما يبرخ در
عوامل در  نيجا كه ا قرار دارند. از آن تيدر اولو ريافراد فق گر،يجوامع د يبالعكس در برخ

 يها تافراد مختلف در مشارك يتساو زانيم يريگ سالمت جامعه مهم هستند، اندازه
 .است تيحائز اهم ،ياجتماع
 ها يو دوست ها تنوع معاشرت .7

و متعلق به نژادها و مذاهب مختلف در  شتريب يها چه فرد با افراد، طبقات و گروه هر
 هسرماي شيبرقرار كرده باشد، به همان اندازه موجب افزا يدوست هارتباط باشد و با آنها رابط

 .شده است اجتماعي
مطرح  زيرا ن گريدو بعد د يعالوه بر ابعاد قبل يديو كس انينارا گريد يبند دسته در

 از است نمودند كه عبارت
 طالق در جامعه زانيم يمانند بررس آن: تيثبات خانواده و حفظ تمام .1
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در  تيترس از جرم و جنا زانيم يقتل در جوانان، بررس زانيم يو جرم: بررس تيامن .2
 )2001،يديو كس اني(نارا جامعه

 هسرمايمهم  يها يژگياز و يكيرا  يگرياز ابعاد به د كيهر  ليتبد تي) قابل2007( شولر
پردازد. كه چگونه منابع  مينكته  نيا حيخود به توض ياثبات ادعا يداند. او برا مي اجتماعي

 قيو از آن طر اجتماعي هسرمايبه  ليتواند تبد مي(موجود در خانواده)  يو انسان ياجتماع
 يمنابع برا يريپذ تحرك تيخاص هدهند نشان يو يادعا نيرفاه گردد. همچن شياسبب افز

كه منابع  يوقت اجتماعي هسرمايدر  يريپذ تحرك تيبوده و خاص اجتماعي هسرمايخلق 
 كيمثال در  يدهد. برا ميگروه وجود دارد، را نشان  كيدر  ياجتماع يو كاركرد يساختار

 شان روابط هتوسع يافراد جوان برا يبرا يمنبع مثبت دتوان مي نيوالد التيخانواده، تحص
كه كمبود منابع  ياز حاالت، همانند زمان يافراد باشد. در بعض گري) با داجتماعي هسرماي(

 يكامل برا يريپذ در خانواده وجود دارد، جوانان قادر نخواهند بود تحرك يساختار ياجتماع
روابط مثبت با  يبرقرار ييحالت، توانا نيدر ا نآنا رايتوسعه منابع خانواده داشته باشند، ز

وجود  تياحتمال دارد محدو تيوضع نيافراد اطراف خود را نخواهند داشت. در ا گريد
 هسرمايبر رفاه شود.  ياثر منف جاديسبب ا قيطر نيافزوده شده و از ا اجتماعي هسرماي

 بيترت نيشد. بد واهدخ زين ،يانسان هيسبب كاهش در سرما نيمحدود شده همچن اجتماعي
و رفاه خانوار مؤثر  ياجتماع ،يمنابع انسان يتواند رو مي اجتماعي هسرمايدر  يريپذ تحرك

 يرو ميرمستقيو هم به صورت غ ميهم به صورت مستق اجتماعي هسرمايطور خالصه  باشد. به
 .رفاه اثر خواهد داشت

  ها هيسرما ريبا سا اجتماعي هسرمايتفاوت 
شود  ميدگرگون  يا وهيافراد به ش انيكه روابط م ديآ ميبه وجود   ميهنگا ،عياجتما هسرماي

قابل  يكامالً ملموس است، و به صورت ماد يكيزيف هيكند. سرما مي ليكه كنش را تسه
 يو دانش ها كمتر ملموس است و در مهارت يانسان هياست. سرما افتهيمشاهده بوده و تجسم 

 يكمتر تيملموس زانيم اجتماعي هسرماي. ابدي ميكسب كرده است، تجسم  يكه فرد
توان  مي بيترت نيشود. بد مي يگران متجل كنش انيبرخوردار است، چون در روابط متقابل م

 نيا  مياست كه سبب اختالف مفهو يا ژهيو اتيخصوص يدارا اجتماعي هسرمايكه  افتيدر
  .شود ميشناخته شده  يها هيسرما ريبا سا هيسرما
 :اشاره كرد ريتوان به موارد ز مي ها هيسرما ريبا سا اجتماعي هسرماي هعمد يها تفاوت از
 هيكه استفاده از آن موجب استهالك و كاهش ارزش آن سرما يكيزيف هيبرخالف سرما .1

افزون آن  ) موجب انباشت روزيانسان هي(مانند سرما اجتماعي هسرمايشود، استفاده از  مي
 ،يعلوم اجتماع لسوفيف رشمن،ي. پاتنام با اشاره به آلبرت ه)2006 (وستالند، خواهد شد

تبع استفاده، نه  به ،يكيزيف هيبرخالف سرما يعنيداند؛  مي يرا منبع اخالق اجتماعي هسرماي
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و برعكس؛ در صورت استفاده نشدن، نابود  ابدي مي شيشود، بلكه افزا مين يتنها دچار كاست

 .)2006؛ وستالند،  2000(پاتنام،  شود مي
حداقل دو فرد در جامعه وجود  ديفعال شود با ايو  جاديا اجتماعي هسرمايآنكه  يبرا .2

 هسرمايدارد،  ديتأك يفرد تيكه بر عامل ،يانسان هيبرخالف سرما نيداشته باشند. بنابرا
در  يحت هياشكال سرما ريسا كهياست. در حال يآنها متك نيو روابط ب ها بر شبكه اجتماعي

؛ 1990(كلمن،  باشد مياثرات خالقانه خود را به صورت بالقوه دارا  ،يفر؛ تك نجامعه كي
 .)2003 لد،ي؛ ف1997 1996شولر، 
 هسرماي. صدر دارد هبه گذشت و سع ازين يمساع كيتشر انيدر جر اجتماعي هسرماي .3

د افرا  ميعمو يكاالها ريباشد و مانند سا ميرا دارا   ميعمو يكاالها تيخصوص اجتماعي
آن ندارند. به  ديبه تول ليمثبت آن، تما يكامل از آثار خارج يبردا در بهره ييعدم توانا ليبدل
آن  ه(كه مشخص هستند يارتباطات افق يكه دارا ييها و نهاد ها كه سازمان تاس ليدل نيهم

 نيافراد در ا رايتر هستند. ز موفق اجتماعي هسرماي دياعضا است) در تول انيقدرت م يتساو
دارند،  هيسرما نيكسب منافع حاصل از ا يبرا يشانس مساو نكهيا ليبه دل ها ازمانس
(برهان  كنند ميكسب  يشتريب ازيو امت ندينما ميآن  ديتولدر  يشتريالقاعده مشاركت ب يعل
 .)1383 زدان،ي

با  ايدر زمان و  يگذار هيدارد كه سرما يو خط ميمستق يكرديرو يانسان هيسرما يالگو .4
كم به  يليخ اجتماعي هسرماي. ديآ ميبه دست  ميهم مستق يشود و سود اقتصاد مي پول

به نظر  زيآم هم ابهام  ميپراكنده و ك ينوع شتريتوجه دارد، بلكه ب ميو مستق يخط كرديرو
 .)1388 ،يريدل ،ي(به نقل از رنان رسد مي

آموزش،  نيب زيه تماتوان ب ميرا  اجتماعي هسرماي يو الگو يانسان هيسرما يالگو تفاوت
 ريغ جيتر است و نتا كه گسترده التيزودرس دارد و تحص ديو عوا جيمهارت كه نتا كيمثالً 
 .)2001و همكاران،  لدي(ف كرد هيتواند داشته باشد، تشب مي يگوناگون يول ميمستق

 ايانباشته و  ه،يانواع سرما رينند ساما زين اجتماعي هسرمايدهد كه  مينشان  مشاهدات
 رييبا تغ اجتماعي هسرماي هانبار )2006(وستالند  رود مي نياز ب يحت ايشود و  ميمستهلك 

روستا با  كيمثال در  عنوان به. افتيخواهد  شيافزا ،يمدت در تعداد تعامالت اجتماع بلند
 هسرماي ليو تشك افتهي شيفزاآنها ا نيب يخانوارها، تعامالت اجتماع يمكان هاصلكاهش ف
شدن آن است.  ديتول اجتماعي هسرمايشود. اما نكته مبهم در مورد  مي ليهتس اجتماعي

كامالً  زيآن ن ديتول نديآشود و فر مي ديو تول جاديا يگذار هيسرما قياز طر يكيزيف هيسرما
 ايو  يضمن يها اقتصاد توسط آموزش كيدر  زين يانسان هيرماو محسوس است. س ينيع

به صورت  اجتماعي هسرمايشده است كه  دهيندرت دشود. اما به  مي ديتول حيصر يحت
كه به مقاصد و  ييها تيفعال ريسا يخارج شود، بلكه اغلب آثار ديشده تول يزير برنامه

داده خواهد شد  حيدر ادامه توض بته(ال شود مي يبند طبقه رند،يگ ميانجام  گريد يمنظورها
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شده در حال  يزير صورت برنامهبه  اجتماعي هسرماياز  ييها قسمت زيكه در حال حاضر ن

نشان داده است كه اصطالح  اجتماعي هسرماي يانجام شده بر رو قاتياست). تحق يريگ شكل
) 2000؛ ارو2000(سولو،  است يمفهوم استعار كي انگريب ،اجتماعي هسرماي هدر واژ ه،يسرما

 نيمثال، سولو به ا انعنو به. را دارا باشد هيسرما اتيتمام خصوص يتواند از نظر اقتصاد ميو ن
 گريتوان مانند انواع د ميرا ن اجتماعي هسرمايحاضر از  فيكه تعر رديگ ميمطلب خرده 

  .گنجاند ينظام حسابدار كيدر  ه،يسرما
رود. بر  ميو اساس نظام به شمار  هيگران، پا كنش انيتقابل م ،ينظام اجتماع كي در

تقابل  .گران است كنش يياهداف نها نيتأم يتقابل در راستا نيهدفمند، ا يها كنش يمبنا
جامعه  كياز  يا در هر تشكل ساده ها افراد و گروه نيكاال و خدمات ب  ميدر مبادالت دائ

مشترك،  تيمشترك، هو يهنجارها ديطرف در تول كيجامعه را از  ن،يشود و ا مي دهيد
(اسوندسن،  سازد ميحد مت گريكديبا  يقو يروابط اقتصاد گريو از طرف د نانياعتماد و اطم

2000(. 
 تواند چهار نوع خدمت ارائه دهد مي اجتماعي هسرماي ب،يترت نيبد
در جامعه سبب  اجتماعي هسرمايتوان گفت فقدان  ميحالت  ني: در ايخدمات اقتصاد .1

 هسرمايبا وجود  يدر مصرف داشته باشند ول يا اهانهخودخو يها شود افراد كنش مي
 ريمصرف سا زانيم يافراد عالوه بر وجود مصرف خود شخص، حاو تيبتابع مطلو ،اجتماعي

 .رديگ ميدارند، قرار  يتماعاج يكه با آنها وابستگ يافراد
است و  يضرور ازين كي ها به انتقال تجربه در انسان ازي: احساس نيخدمات اجتماع .2

اعتماد متقابل برقرار بر  يمبتن يها افراد كنش نيكه ب ديآ ميبه وجود  يحالت تنها زمان نيا
 .شود

و در عوض فرد مقابل  ديفرد مقابل احترام بگذار ديرا كه شما به عقا ي: روابطابياعتبار .3
و  يشناس شتنيخو يبرا يقو هپشتوان كي جاديشما احترام بگذارد، سبب ا ديبه عقا زين
فرد  هنديدر آشده و  اجتماعي هسرماي ليتواند سبب تشك ميعمل  نيخواهد شد. ا ينگر ندهيآ

 .كند يبردار به مقاصد مختلف، بهره دنيرس يخود، برا هيسرما نياز ا
در  ند،يبب گرانيدارد تا خود را از نگاه د ازين ي: هر شخصيانعكاس اي يخدمات اطالعات .4

افراد  نيب ي. وجود روابط اجتماعديام كار خواهد رسانج يبرا  ميدلگر كيحالت فرد به  نيا
و همكاران،  سوني(روب ننديبب گرانيدهد كه بتوانند خود را از منظر د ميه آنان امكان را ب نيا

2002.( 
 ي كوچك و واحدهاي خوداشتغاليها بنگاه

اخير در بازارهاي جهاني  هدو ده يبا توجه به تغييرات محتوايي و كيفي بسيار زيادي كه ط
 به و شده شروع بازارها شدن جهاني يا ايمنطقه يرخ داده است و حركت به سوي بازارها

 گرفتن شكل حال در محوري مشتري و خود حيات انتهاي در محوري توليد هدور آن موازات



   ...اجتماعي و موفقيت واحدها ةرابطه بين سرماي بررسي                                         
 

 

66 
بهينه از  هي خدماتي با هدف استفادها كنندگان صنعتي و بنگاه توليد براي ها دولت است،

يير ساختار آن تغ هاند كه نتيج امكانات و جلوگيري از به هدر رفتن منابع، تمهيداتي انديشيده
 و كوچك هايصنعتي است. از مشخصات اصلي اين تغيير ساختار ترويج بيش از پيش بنگاه

 نگرشي بلكه اند،نداشته وجود قبل از هابنگاه نوع اين كه نيست معني بدان اين. است متوسط
 ارائه ها د اين بنگاهايجا و رشد جهت در حمايتي نوين هايروش و هابنگاه اين به جديد

 به متوسط و كوچك هايبنگاه از حمايت و ايجاد اساس،  همين بر .)1388 ادراكي،( نمايد مي
 كشورهاي از بسياري در اجتماعي -اقتصادي هتوسع هايبرنامه در اساسي هاياولويت از يكي

راهم ف اشتغال، ايجاد در متوسط و كوچك اقتصادي هايبنگاه. است شده مبدل پيشرفته
جايي كه اين  دارند. از آن  ميراي نوآوري و افزايش صادرات نقش مهكردن بستر مناسب ب

. پذيردمي صورت هادر آن شتريبي خالقيت و كارآفريني دارند، بااليي پذيري انعطاف هابنگاه
 و كرده منطبق محيطي شتاب پر تغييرات با را خود توانندمي ترراحت كه اين بر عالوه ها آن

 بخش اشتغال و جذب عامل دهند، نشان واكنش ترسياسي سريع ت به عوامل اقتصادي ونسب
 انساني نيروهاي تأمين. هستند ماهر كار نيروي آموزش و كشورها جمعيت از  ميعظي

. گيردمي صورت متوسط و كوچك هايشركت توسط غالباً بزرگ، هايمتخصص براي شركت
 متوسط و كوچك هايي، بنگاهاست؛ در بعد اجتماع مطرح بعد چند در هاشركت اين فعاليت

 را سياسي ساختار هابنگاه اين سياسي، بعد در. گذارندمي باز را جامعه افراد پيشرفت راه
 لحاظ از. آورندبه عمل مي رييو از تمركز قدرت در شهرهاي بزرگ جلوگ دكننمي اصالح

 نظر از. دشوند شغل محسوب ميايجا عوامل هعمد از متوسط و كوچك هايبنگاه اقتصادي،
 هايافق ايجاد و تخصصي و فردي هتوسع براي را زمينه متوسط و كوچك هايبنگاه نيز فردي
 ).1388سرچشمه و همكاران،  صلواتي( آورند مي فراهم اي حرفه روشن

 هاياولويت از يكي متوسط و كوچك هايبراي ايجاد، رشد و گسترش بنگاه حمايت
 جمله از و كشورها از بسياري در صادرات رشد و زايياقتصادي، اشتغال هعتوس براي اساسي

 از يكي دولت كه است متوسط و كوچك اقتصادي هايبنگاه مهم نقش به توجه با. است ايران
 عادالنه توزيع به دستيابي هدف با هاخود را گسترش اين بنگاه ايهتوسع هايبرنامه ترينمهم

د و صادرات غيرنفتي، تقويت تحرك اقتصادي، محروم، افزايش تولي مناطق در ويژهبه منابع
 شغلي هاي فرصت افزايش و زاييافزايش كارايي تسهيالت بانكي، تقويت كارآفريني، اشتغال

 ).1388(ادراكي، است داده قرار جديد
 ايجاد كارآفريني، ها،آن پذيري انعطاف به توانمي متوسط و كوچك هايمزاياي بنگاه از

 بزرگ هاياز جمعيت كشور در مقايسه با شركت  ميل بخش عظيو جذب و اشتغا خالقيت
 تسهيالت و قوانين بايد هستند، رو  به  رو آن با هابنگاه اين كه مشكالتي به توجه با. برد نام

 به كمك براي مناسب فضاي ايجاد. آيد وجود به هابراي حمايت از آن عيمتنو و گوناگون
 و جذب و نوآوري و كارآفريني براي بستري ايجاد و قوي هاياختزيرس تعيين و هاآن رشد
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 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هتوسع برنامه اجراي مسير در هاسرمايه و منابع هدايت

 ادراكي،( است ضروري مرتبط هايدستگاه هيكل و دولت توسط ايران  مياسال جمهوري
1388(. 

عاد سياسي و فرهنگي اجتماع ابآن كه بر  بر عالوه هاترتيب اين گروه از بنگاه  بدين
سزايي نيز در تبديل اقتصاد به اقتصادي رقابتي، پويا، مبتني بر دانش و  هگذارند، سهم بتأثير

(صلواتي سرچشمه و همكاران،  ايجاد شغل و تحكيم انسجام دارندنيز توانايي رشد مداوم، 
1388(. 
براي كمك و حمايت از متنوعي  هايي اخير شاهد ظهور اقدامات و برنامهها سال در

 المللي بين و ملي سطح در متوسط و كوچك اقتصادي هايايجاد، رشد و گسترش بنگاه
 اجرايي، سطوح در هابنگاه اين از مشترك تعريفي كه زماني تا اقدامات اين نتيجه اما. ايم بوده

از آنجا كه هر اهد بود. نخو سنجش و گيرياندازه قابل باشيم، نداشته... و مديريتي تحقيقاتي،
سازمان يا دستگاه اجرايي بسته به نيازهاي كاربردي خود تعريفي متفاوت از سايرين را مورد 

كاربران آمار و اطالعات و عدم تعيين و   ميدهد. اين موضوع باعث سردرگ مياستفاده قرار 
ن تعريف جها مختلف كشورهاي در. است شده هااين بنگاه بتيتعريف دقيق موقعيت رقا

 يك تواننمي اين وجود با اما است، زيادي هايشباهت داراي متوسط و كوچك هاينگاهب
 خود، خاص شرايط به توجه با كشور هر و آورد دست به هاآن براي يكسان و واحد تعريف
 مقداري و  ميك معيارهاي براساس هاتعريف ينا بيشتر. است كرده ارائه هابنگاه اين از تعريفي

  ميك معيارهاي اين چند هر. انداركنان و يا ميزان گردش مالي مطرح شدهتعداد ك نظير
 مورد فناوري نوع برحسب كشورهاي بعضي در اما كند،مي راحت را هابنگاه بنديتقسيم

 متفاوت است ها بنديتقسيم شوند،مي محسوب كيفي معيارهاي بيشتر كه هابنگاه استفاده
 ).1388(ادراكي، 

 ميك معيارهاي اما كند، مي ترراحت را هابنگاه بنديمي، تقسيمهر چند تعاريف ك
 كه فوالدسازي شركت يك مثالً. نيستند مناسبي روش هابنگاه بنديطبقه براي هميشه
 در آيد،مي حساب به متوسط شركت يك فوالد صنعت در باشد، نفر 500 آن كاركنان مجموع

 كار، نيروي نفر 500مالي با حدود  همشاور شركت يك مانند خدماتي شركت يك كه حالي
 مشخصات و كيفيت بنابراين،. شودمي محسوب خود تخصصي هزمين در بزرگ شركت يك

 ويژگي سه از متوسط و كوچك هايبنگاه و هاشركت معموالً. است مهم نيز هاشركت كيفي
 :برخوردارند كيفي
 وحدت مالكيت و مديريت -1
 مالكيت فردي و خانوادگي -2
 .هاتقالل از ساير بنگاهاس -3
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 هايبنگاه عنوان به هاشركت كاركرد و جايگاه تعريف در بايدمي نيز كيفي هاياين ويژگي

 معيارهاي بر كردن اكتفا تنها صورت اين غير در. گيرند قرار توجه مورد متوسط و كوچك
چار مشكل را د متوسط و كوچك هايبنگاه به مربوط هايسياست و هابرنامه اجراي  ميك

 هاي) زماني يك شركت را بنگاهEu( گونه كه بيان شد اتحاديه اروپا خواهد نمود. همان
 حجم و باشد نفر 250 از كمتر شركت كاركنان تعداد كه كند مي تلقي متوسط و كوچك
 شركت ترازنامه كل رقم يا و باشد يورو ميليون 500 از كمتر شركت ساليانه مالي گردش

 آمار و ثبت سوابق در تعريف اين كه آنجايين يورو باشد. با اين حال از ميليو 43 از كمتر
 در مشكالتي است، نشده گرفته كار به وابسته هايشركت گروه در خصوص به هاشركت

 آنها از حمايتي هايسياست بخشي اثر و واقعي متوسط و كوچك هايبنگاه آمار و شناسايي
 ايوابسته هايشركت يا و هال واحدهاي حقوقي شركتمثا عنوان به كه چرا. است آورده پديد

 نفر 250 از كمتر آنها كاركنان تعداد و شوندمي كنترل و اداره هاشركت ديگر توسط كه
 نه رويكردي، چنين اصلي مشكل. آيندمي شمار به متوسط و كوچك هايبنگاه هزمر در است،
اه اقتصادي است، بلكه در اين حالت با يك بنگ عنوان به حقوقي واحدهاي آوردن شمار به تنها

 يكساني برخورد متوسط و كوچك هايبنگاه با متفاوت كامالً فعاليت و ماهيت با هاييشركت
 اين متوسط، و كوچك هايبنگاه از حمايتي هايسياست شرايط، اين در. است گرفته صوت
ت و اين امر منجر به برخواهد گرف در نيز را متوسط و كوچك هايبنگاه شبه واحدهاي گونه

 .شد خواهد متوسط و كوچك هايبنگاه هتوسع و حمايتي هايتخصيص نامناسب بودجه
 ايران در كوچك هاياهميت و نقش بنگاه

صنايع كوچك  هدر كشور ما نيز همانند ديگر كشورهاي در حال توسعه براي حمايت و توسع
طوري كه  اي در نظر گرفته شده است، به هاي كالن توسعه اهميت و جايگاه خاصي در برنامه

 از توسعه و حمايت ضرورت به مستقيماً ،كشور هتوسع چهارم هبرنام 39 و 21در ماده 
هاي  اشاره شده و دولت موظف به طراحي، تدوين و اجراي برنامه ياقتصاد ازدهزودب هاي بنگاه
ريزان و  اساس، رويكرد نسبتاً جديد برنامه  اين  بر. است شده هايتي ويژه براي آنحما

گيري مراكز رشد  كارهاي كوچك و متوسط، ايجاد و شكل  و  كسب هسازان جهت توسع تصميم
اند. هدف اصلي اين  به طور جدي آغاز كرده 81را از سال  دبوده است. اين مراكز فعاليت خو

تر به ايجاد  هاي كوچك و نوپا است تا در سطحي كالن ت شركتمراكز حمايت و هداي
عنوان  و صنعتي و رونق اقتصادي بپردازند و به  ميعل هتر جامع همكاري و نزديكي بيش

اقتصاد مبتني بر  هو به توسع داي واسط ميان دولت، صنعت و دانشگاه ايفاي نقش كنن حلقه
  .)1388اران، (صلواتي سرچشمه و همك دانش در كشور كمك كنند

 در كه است هاييمتوسط از جمله برنامه و كوچك اقتصادي هايموضوع بنگاه خوشبختانه
 كه افرادي آن صحيح اجراي با و است شده تجربه توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي

 بر تكيه با هستند نوآوري شم و باال پذيريمخاطره هدرج خالقيت، قدرت داراي
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ار جديد براي ك و كسب ايجاد بر عالوه تواننداندك مي بعمنا دريافت و يشخص هاي توانمندي

 طريق از توانندالتحصيالن و جوانان جوياي كار مي ديگران نيز شغل ايجاد كنند. فارغ
 كوتاه نگاهي. كنند تبديل اقتصادي هايبنگاه به را خود جديد هاي ايده مناسب، هاي آموزش

 متوسط طور به. دهندمي به اهميت و جايگاه  ار ما كشور، ادياقتص نظام ساختار به مختصر و
 در شودمي بينيپيش و شده ايجاد كوچك صنايع توسط صنعت بخش اشتغال درصد 45

شود  ايجاد كشور در طريق اين از نيز ديگر شغلي فرصت هزار 350 توسعه چهارم هبرنام طول
مطالب فوق آمار بخشي از  تا رشد مناسبي در ساماندهي صنايع كوچك حاصل شود.

 شامل است، شده ارائه معادن و صنايع وزارت توسط كه را متوسط و كوچك هاي بنگاه
و ايجاد  زيسا بستر متولي تنها ايران صنعتي هايشهرك و كوچك صنايع سازمان. شود مي
 به توجه با. است صنعتي هايستقرار صنايع كوچك در شهركا براي نياز مورد هايساختزير
 به خدمات و كشاورزي بخش در اقتصادي هاي بنگاه انداره كه فرض اين قبول با و فوق آمار
 در كه نمود اظهار توانمي است صنعت بخش در هابنگاه هانداز از تركوچك متوسط طور

 درصد است 50كشور بيش از  اشتغال كل از متوسط و كوچك هايبنگاه سهم مجموع
 .)1388(صلواتي سرچشمه و همكاران، 

 اقتصاد در متوسط و كوچك اقتصادي هايبنگاه جايگاه به توجه با كهقابل اهميت آن هنكت
 داراي كوچك هايتنها بخش صنعت و آن هم فقط در بخش بنگاه راناي كشور در جهان،
 و خرد هايبنگاه و اقتصادي هايبخش ساير و است سازي بستر براي مشخص  ميرس متولي

 .اندشده رها اص،خ متولي بدون متوسط
و  اجتماعي هسرماي هي مختلفي در زمينها دهد كه پژوهش ميتحقيق نشان  همرور پيشين

 از  است اشتغال در داخل و خارج كشور انجام پذيرفته است كه اهم آنها عبارت
 هسرماي ،ينيقصد كارآفر ) با عنوان2008( در ساللينن و همكاران  نتايج پژوهش

 يريادگي هيدهد نظر مينشان  وانيو تا ايدر اسپان يتجرب ليفرهنگ: تحلو  يشناخت اجتماعي
خلق، قصد و  يندهايآدر فر يدرك بهتر نقش روابط اجتماع يرا برا ديامكانات جد ياجتماع

 صيتشخ نديآو  فر يساختار اجتماع انيروابط م نيبنابرا وجود آورده است هب رصتف صيتشخ
 اجتماعي هسرمايمذكور ارتباط  همانده است. مقال يباق ها در مدل هيثانو تيفرصت در موقع

مختلف بررسي نموده  يها افراد در طول كشور نانهيقصد كارآفر يريگ را با شكل يشناخت
باشد، اما نه  نانهيكارآفر يها دگاهيدهنده د تواند شكل مي يو معتقد است كه فرهنگ مل ستا

و فرهنگ ممكن است با  يشناخت اجتماعي هسرمايهر دو  ني. بتابرايشناخت اجتماعي هسرماي
 -يمقاله ادغام مفهوم اقتصاد نينقش داشته باشند. هدف ا نانهيهم در كمك به قصد كارآفر

 ياست. هدف بعد ديمورد توجه از خلق شركت جد يها با مدل اجتماعي هسرماي ياجتماع
جه با شروع ادغام است. در نتي نانهيكارآفر يها ييدر شناسا يفرد يها كشف اثرات تفاوت

 هسرمايشد.  يمعرف ديعامل جد عنوان به اجتماعي هسرماي نانه،يقصد كارآفر يها مدل
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مانند  ديتول گريبه منابع د يفرد كه دسترس اطاتاز ارتب يكامل همجموع عنوان به اجتماعي

 .شود مي يكند، معرف مي ريرا امكانپذ يكيزيو ف يانسان هيسرما
مراحل  هديبه پد ديبا ينيكنند كه پژوهش كارآفر مياستدالل  )2000( و ونكاتارامن نيش

 د،يآ ميچگونه بوجود  ديجد سازمان ايشوند و  مي ييشناسا ها چگونه فرصت نكهيمانند ا هياول
 يها مربوط به كشف فرصت نديآشامل دو فر ينيكنند كه كارآفر مي ديكأت آنانبپردازد. 

كند.  ميرا پيروي  گاهيد ني، است. پژوهش فوق اها از آن فرصت يبردار و بهره نانهيكارآفر
را  ها از فرصت يبردار بهره اي اختشن ييممكن است توانا ياجتماع يندهايآاز فر يبعض
 يداشتن تجربه قبل نيو همچن  ميرس التيمطالعه از نقش تحص نيا يها افتهيدهند.  شيافزا
انجام شد،   ميعمو تياز جمع يا قطعه انيكه در م يا ينيب شيكسب و كار در پ يانداز راه

در  يعامل عنوان به  ميرس التيرسد كه داشتن تحص ميكند. در مقابل به نظر ن مي تيحما
در  ايو  يريگ در طول زمان شكل يها تيدرفعال اي يبردار بهره نديآدر فر تيموفق نييتع
 نانيدهد، كارآفر مين نشا ها افتهيآور، باشد.  سود يگذار هيسرما اي هيفروش اول يها ينيب شيپ

 راتييبا توجه به تغ يو داخل شركت يشركت نيروابط ب ژهيبه و ها به توسعه و ارتقاء شبكه
به صورت  نانيامكان به كار كارآفر شيو افزا يارتباط يها يفناور يها شرفتيو پ عيسر

 يها تيلشبكه و قاب ،ياجتماع هو توسع ءبه ارتقا قيجدا از هم، توجه دق يها طيخودكفا، مح
 هسرمايمداخله  يفرصت بزرگتر برا قيتحق نيا يخواهند شد. در فضا هتوج يگريمرب

 يانتخاب برا يها ينيب شيكه در پ اجتماعي هسرمايمختلف  يها و جنبه شد افتي اجتماعي
 شيافزا ييدر تمام مراحل روند نوپا نيمهم بودند و همچن ارينوپا شدن بس نيكارآفر كي

مهم  يسودآور ايكسب و كار احتمال فروش  يها در شبكه تيعضو سرعت و با توجه به
 ينوپا نگهدار نانيو كارآفر نانيكارآفر يبرا دهند مينشان  ها افتهيهستند، شناخته شدند. 

البته  مهم است و اريدر صنعت بس يروابط اجتماع هو توسع يامكانات مال ي، نگهدارها تيفعال
 يكسب و كارها هبودن در طبق يحت اي يكمك يها نروابط از حفظ ارتباط با سازما نيا

در طول عمر  يا وستهيپ يقو جيكسب و كار نتا يها در شبكه تيتر هستند. عضو مهم  ميعمو
 .دهد مينشان  يينوپا تيفعال

اجتماعي در مسير پيشرفت  هنقش سرماي ) با عنوان1387( نتايج پژوهش رضايي در سال
عميقي با محيط كار دارد و ممكن  هاجتماعي رابط هسرمايدهد كه، مفهوم  ميشغلي نشان 

انساني در دستيابي به منافع سازماني داشته باشد. مزاياي  هاست اهميت بيشتري از سرماي
ي جابجايي، بهبود تسهيم اطالعات، افزايش ها اجتماعي كه در قالب كاهش هزينه هيسرما

منافع فراواني به فرد، گروه و   شود، مين ... نمايادر سازمان، ثبات، اهداف مشترك و اعتماد
ي انساني، مهارت ها ترين مهارت رساند. در نتيجه در عصر حاضر يكي از ضروري ميسازمان 

اجتماعي غني هم باعث كاميابي شغلي و  هكه سرماي اجتماعي است چرا هايكسب و ايجاد سرم
 .شدبخ ميگردد هم به زندگي فرد معني و مفهوم  ميسازماني افراد 
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ي اجتماعي ها سرمايه ) با عنوان2005( وارد آلدريچ در سالها نتايج پژوهش فليپ كيم و

اجتماعي از طريق سه عامل ذيل قابل  هدهد، اصول و مفاهيم شبك ميو كارآفريني نشان 
روابط به لحاظ  -اند. ب ي اجتماعي متمايل به هماننديها شبكه -باشند؛  الف ميبررسي 

خواهد با  ميافرادي هستند كه مردم بيشتر دلشان  -يكديگر متفاوتند. ج به هشدت و فاصل
طور عمده از آن  آنها در مراوده باشند. همچنين نشان داده شد منافع شبكه اجتماعي به

تر را ترتيب دهند. در غير اين  تر و گسترده اي متنوع كارآفريناني هست كه قادرند شبكه
حتمالي شبكه متنوع، تحت شرايط عقالنيت محصور كار ا فعصورت مردم به جاي تعقيب منا

 .كنند و به روال هميشگي وابسته شده و درون روابط همانند فرو خواهند رفت مي
شناخت و  ،اجتماعي هسرماي ) با عنوان2006( در سالمارير و اسپرتروئد  نتايج پژوهش

 هسرماينه از طريق دهد كه چگو مينشان  يچهار چوب نظر كي: نانهيكارآفر يها فرصت
 نيا يكنند و برا مي دايپ ها از فرصت يبردار بهره يو شناخت، تعامل و نفوذ برا اجتماعي

موضوع كه چگونه  نيا حيتوض يبرا يشناخت اجتماع هينظر يها دهيا يمنظور مقاله بر رو
شبكه) و  اجتماعي هسرماي( طيمح انيفعل و انفعاالت م هجي) نتها از فرصت يبردار (بهره رفتار

 يشناخت اجتماع هيكند. نظر مي هي)، تكسكيو درك ر ي(تعصبات شناخت يتيعوامل شخص
در شكل دادن به شناخت افراد و در  يحورنقش م ياجتماع يها طيكند كه مح مياستدالل 

 ياجتماع يدر زندگ ،سرچشمه يمعنا كه شناخت فرد نيكنند، به ا مي يرفتار،  باز تينها
ممكن است باعث شود كه  يو ارتباطات دارد. هر تعصب شناخت يانافراد، تعامالت انس

به شكست در  و منجر ردي) را دست كم بگسكي(ر توجه به خطر زانيم نيكارآفر
شناخت  يها نديآداده شدن در اشكال شبكه، فر ياز جا اجتماعي هسرمايشود.  يگذار هيسرما

ارتباطات  تياز اهم يمدل حاك نيا دست آمده است. هرفتار آنها ب تيو در نها ها نيكارآفر
روابط  نييجستجو و تع يتالش برا كيبوده و  ديجد يها دهيا شرفتيو پ ديبر تقل يا شبكه

را  يمفروضات چياست و ه نانهيكارآفر يها و شناخت فرصت اجتماعي هسرمايابعاد خاص  انيم
 تأثيردهد. و  ميائه نشود را ار زيآم تيموفق يها يگذار هيمنجر به سرما هاآن ينيب شيكه پ

 انيتوسعه طرح كسب و كار م اياطالعات  يمختلف مانند نوع جستجو يها نديآعوامل و فر
در  يشناخت تيو جمع يكند. عوامل روانشناخت مي يرا بررس ها فرصتاز  يردار ادراك خطر و 

و  اجتماعي هسرماي نياند. بنابرا گنجانده نشده نانهيفرآمدل از رفتار كار نيا يها ينيب شيپ
 زين يشود. همچنين عواقب منف نانهيفرآكار يها به فرصت يابيشناخت ممكن است مانع دست

ممكن است  يا لهچا يبا ساختارها يها مثال شبكه ياوجود دارد. بر اجتماعي هسرماياز 
از  نانيببرند و الزم است كه كارآفر نيرا به عمل آورده و منافع قدرت را از ب دياطالعات مف

تر باشند و توجه  آن تعصبات آگاه هكنند كيموجود در مورد تعصبات و عوامل تحر ليانسپت
اطالعات داشته باشند و با توجه  نيا يابيز ارزياطالعات و ن افتيبه انواع و منابع در يشتريب
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از  يبردار كشف و بهره يبه مدل ارتباطات متنوع در داخل و خارج سازمان شانس فرد را برا

 .دهد مي شيرا افزا ديجد يها فرصت
 هثير سرمايأتحليل رابطه و ت ) با عنوان1387( در سال و همكاران نتايج پژوهش قلي پور

اجتماعي و ابعاد  همعناداري بين سرماي هدهد، رابط مياجتماعي بر كارآفريني سازماني نشان 
اجتماعي  هبين سرماي توان عنوان داشت كه ميرو  آن با كارآفريني سازماني وجود دارد. از اين

ي اجتماعي ها برقرار است و افزايش يا كاهش سرمايه  ميمستقي هكارآفريني سازماني رابط و
 .ثير مستقيم بر افزايش كارآفريني سازماني خواهد داشتأت

توجه بيشتر به واحد   ؛ستلزم به كارگيري راهكارهايي چونكارآفريني سازماني م افزايش
محصوالت و  هيك معاونت جديد در سطح سازمان براي توليد و ارائتشكيل   تحقيق و توسعه،

 ...ومند به كارآفريني  خدمات جديد، آموزش افراد عالقه
ي ها فراهم نمودن زمينه  در مقابل با افزايش روابط افقي و عمودي در سطح سازمان،

كنان از طريق برقراري ارتباط نزديك بين مديران و كار  بهبود اعتماد بين اعضا و مديريت،
ي اجتماعي سازمان را ها سرمايه  رسمي، ي غيرها رشد ناهمگني و عدم جلوگيري از رشد شبكه

 .دياب ميارتقاء 
در شركت  يسازمان ينيبا كارآفر اجتماعي هسرمايرابطه  يبررس« تحت عنوان يقيتحق

 كيوجود  نيكه مب رفتهي) صورت پذ1384( آشنا يتوسط  مصطف» واگن پارس اراك
باشد. از  ميدر شركت فوق  يسازمان ينيو كارآفر اجتماعي هسرماي نيمثبت ب  يبستگهم

انتخاب صرف  ابدي ميها تبلور  سازمان يياجرا هاغلب در بدن يزمانسا ينيآنجا كه كارآفر
 .كاسته است قيتحق نيا جينتا ميو تعم نانياطم زانياز م ؛يجامعه آمار عنوان به رانيمد

مشخص كردن ابعاد آن،  ،اجتماعي هسرماي يريگ به اندازه قيتحق كير ) د1997( انينارا
 نيشوند و همچن مي اجتماعي هسرماي يريگ كه باعث شكل يعوامل اي ها كننده نييتع

دو كشور غنا و اوگاندا  يو شهر ييدر مناطق روستا اجتماعي هسرماي يدستاوردها
نقطه حركت،  عنوان بهرا  يليمدل تحل كي. ما نديگو مي جيانت ليدر تحل نيپردازند. محقق مي
 ياسي. ما مشاركت سميكن مي انيحاصله را ب جينتا يآمار يها ليو حاال پس از تحل ميرفتيپذ
 كي نيا ميگوئ ميحاال  كهيدر نظر گرفته در حال اجتماعي هسرمايبعد  كي عنوان بهرا 

 كي عنوان بهم بودن با ه اي ياجتماع اماست. انسج اجتماعي هسرماي جهينت ايدستاورد 
بعد به آن نگاه  كي عنوان بهدر نظر گرفته شد كه حاال  اجتماعي هسرمايكننده  نييتع

اضافه  اجتماعي هسرمايكننده  نييتع كي عنوان بهو باالخره آنها شاخص ارتباطات را  ميكن مي
و  يدولت يداشتن نظر مناسب نسبت به نهادها ،ياز زندگ تيرضا ،ينيب كردند. خوش

 .است هيابعاد سرما تأثيرتحت  يهمگ ياسيشاركت سم
 تيفيو ك اجتماعي هسرماي نيارتباط ب يبه بررس يقي) در تحق2003( و همكاران مونيت
كننده  نييعوامل تع صيتشخ نيمحقق يپردازند. هدف اصل ميسالمندان در بنگالدش  يزندگ
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 هسرمايو  يزندگ تيفيك نيب يدر مورد همبستگ قيو تحق يزندگ تيفيبر ك گذارتأثير

 يرهايمتغبنگالدش بود.  يسالمندان در روستاها انيم  ميو جس يدر سطح فرد اجتماعي
 هسرمايافراد سالمند و  ياقتصاد گاهيپا الت،يشامل سن، جنس، تحص قيتحق نيمستقل ا
بود كه توسط خود سالمندان  يزندگ تيفيوابسته ك ريمتغ يدر سطح روستا و فرد اجتماعي
 نييخانواده و سطح پا فيضع ياقتصاد گاهينشان داد كه سن باال، پا جيشد. نتا ميمشخص 

سالمندان  نيدر ب فيضع يزندگ تيفيك هكنند نييدر سطح فرد و روستا تع اجتماعي هسرماي
طور  هو روستا ب يدر سطح فرد اجتماعي هسرمايآن بود كه  انگريب قيتحق جيبودند. نتا

 ش در ارتباط است.دبنگال يدر روستاها رانيپ يزندگ تيفيبا ك ميمستق

 روش شناسي 
استفاده   مياين تحقيق از روش ك دراين تحقيق از نظر هدف از نوع تحقيقات كاربردي است 

با  اجتماعي هسرماي هبررسي رابطپرسشنامه به  يريشده كه از طريق پيمايش با بكارگ
پرداخته شده است. از نظر  اي حرفهفني و  آموختگان مهارتموفقيت واحدهاي خوداشتغالي 

 نبه بررسي و بيا ،عمليات آماري اين تحقيق از يك جهت از نوع تحقيقات توصيفي است زيرا
 دنبال به زيرا است همبستگي تحقيقات نوع از جهت يك از و پردازدآنچه كه هست مي

 .باشد مي عوامل بين روابط بررسي
در شهرستان ميانه را  اي حرفهفني و  آموختگان مهارت هيحاضر كل قيتحق يآمار هجامع

را فرا گرفته و اقدام به  اي حرفهي فني و ها مهارت 92تا  88گيرد كه از سال  ميدر بر 
دهد  مين انش موجود آمار به توجه. ردگييدر بر ماند  اندازي واحدهاي خوداشتغالي نموده راه

اشتغالي  واحدهاي خودداراي  آموختگان مهارتنفر از  400ساله حدود  5كه طي مدت 
حاضر از روش  قيدر تحق. بود 65محاسبه شده توسط فرمول كوكران  ه. حجم نموناند بوده

جهت بررسي  گيري تصادفي ساده استفاده شد. استفاده  و سپس نمونه يا خوشه يرگينمونه
) و استون استفاده شد و موفقيت واحدهاي 2005( از پرسشنامه الك لي اجتماعي هسرماي

 26ال سرمايه اجتماعي و ؤس24دراين پرسشنامه  ساخته بود  اشتغالي پرسشنامه محقق دخو
 .را مورد سنجش قرار داد موفقيت واحدهاي خوداشتغاليال ؤس

 يبرا ي، از روش اسناديدانيپرسشنامه و روش م يريحاضر عالوه بر بكارگ قيدر تحق
جامع اسناد، مدارك، منابع  يبررس اطالعات استفاده شد. در ابتدا، به يآور و جمع يگردآور

 و هاژورنال ها،پروژه و هاگزارش طرح ،ييدانشجو هاينامهانپاي ها،كتاب ري(نظ ايكتابخانه
 جياز نتا قيتحق ينظر هايهيپا مي) پرداخته شد تا ضمن تحكيپژوهش -ميعل مجالت

راستا از  نيدر ا نين. همچاستفاده شود قيصورت گرفته در ارتباط با موضوع تحق هاييبررس
و  يخارج  ميو مقاالت عل يپژوهش هاي افتهيمطالعات و  جيبه نتا يابيبه منظور دست نترنتيا

االت پرسشنامه، ؤحاضر و س قيتحق تياست. با توجه به ماه دهيتبادل اطالعات استفاده گرد
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 ييروا نييشده است. جهت تع يپرسشنامه بررس ييمحتوا ييصرفاً روا قيتحق نيدر ا

و متخصصان و اعضاي هيئت  ديچند تن از اسات اريرا در اخت يمقدمات هپرسشنام ،ييمحتوا
نظرات، اصالحات الزم  يبند و جمع اهنآ يدانشگاه  قرار داده شد كه ضمن نظر خواه  ميعل

 شيبا استفاده از پ يرگياعتماد ابزار اندازه زان،يجهت سنجش م قيتحق ني. در اديانجام گرد
شد و با استفاده  وتريوارد كامپ ها شده) داده ليپرسشنامه تكم 20 ي(برا ت گرفتهآزمون صور

 ري. مقادد/. به دست آم721 رونباخك ييآلفا زانيكرونباخ م يو روش آلفا spss 18افزار از نرم
 ليو تحل هي. تجزباشديقابل قبول م قيانجام تحق يپرسشنامه برا يياينشان داد كه پا

  . انجام شده است ياستنباط اي يليو تحل يفيدر دو بخش آمار توص قيتحق نياطالعات ا

  ها يافته
و با  85/36دهد كه ميانگين سني پاسخگويان  ميي حاصل از آمار توصيفي نشان ها يافته

درصد زن بودند. ميانگين سابقه  8/34درصد پاسخگويان مرد و  65/2بود.  21/8معيار  نحرافا
بود.  08/1سال و با انحراف معيار  79/2 اي حرفهفني و  آموختگان مهارتفعاليت خوداشتغالي 

درصد از نوع 94/19درصد از نوع خدماتي و  19/34درصد واحدها از نوع صنعتي،  87/45
اشتغالي اقدام به دريافت وام  اندازي واحد خود واحدها براي احداث و راه  ميكشاورزي بود. تما
ميليون تومان بود.  100ميليون تومان تا حداكثر  5ز اند كه ميزان آن ا و تسهيالت كرده

نفر  5نيروي كار يك نفر و بيشترين آن  دبود و كمترين تعدا 87/2ميانگين افراد نيروي كار 
 هي مختلف در زمينها اشتغالي پرسش همچنين جهت تعيين موفقيت واحدهاي خود بود.

 اد نيروي كار، ميزان سود ساالنه،اشتغالي، تعد اندازي واحد خود ميزان سرمايه جهت راه(
بازارسازي  هي تخصصي، نحوها شركت در دوره ي نوين تبليغات و بازاريابي،ها استفاده از روش

مالكيت وسايل توليد و محل فعاليت، دوري و نزديكي به  هو فروش محصول و خدمات، نحو
ميزان هزينه و  و كار،ميزان آشنايي با فنون مديريت و اداره كسب  شهر و فاصله جغرافيايي،

بندي به موارد مطرح شده در باال مقياس موفقيت واحدهاي  درآمد ماهيانه و ساليانه) با امتياز
تا  20گونه بود كه واحدهاي بندي بدين اساس مالك تقسيم  اين  مد كه برآاشتغالي بدست  خود
موفق ناميده  80 تا 61از نظر موفقيت متوسط و  60تا  41امتياز از نظر موفقيت ضعيف 40

 شدند.
درصد 21/49 درصد واحدها از نظر موفقيت ضعيف و 78/33امتياز واحدها نشان داد كه 

 اند. از واحدها موفق بوده 01/17متوسط و 
و موفقيت واحدهاي خوداشتغالي در شهرستان  اجتماعي هسرماياول: بين  هفرضي

 ميانه رابطه وجود دارد.
 تيو موفق اجتماعي هسرماي نينشان داد كه ب يهمبستگآزمون  جينتا 1اساس جدول   بر

درصد وجود دارد. چون سطح  95در سطح  يدار يمثبت و معن هرابط ياشتغال واحد خود
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 نيب يمعنادار هبر عدم رابط ي؛ فرض مبتنتر استكم /05 يخطا زانياز م /)040( يمعنادار
بر وجود  يفرض مبن نيابراشود. بن ميرد  ياشتغال خود احدو تيو موفق اجتماعي هسرماي

 يهمبستگ زانيشود و م مي رفتهيپذ ياشتغال واحد خود تيو موفق اجتماعي هسرماي نيرابطه ب
 .وجود دارد يرابطه معنادار ريدو متغ نيا نيب نياست. بنابرا 678/0آن برابر با 

 

 يلخوداشتغا يواحدها تيموفقو  اجتماعي هسرمايآزمون همبستگي پيرسون بين  )1(جدول 
متغير 
مقدار  نوع آزمون مقياس متغير وابسته مقياس مستقل

 پيرسون
سطح 

 داري معني
 هسرماي

موفقيت واحد اي فاصله اجتماعي
همبستگي اي فاصله خود اشتغالي

 04/0 /.678 پيرسون
 درصد 01/0معني داري در سطح **

 

 يهاواحد تيو موفقگروهي  درون اجتماعي هسرمايي ها لفهؤم ني: بدوم هيفرض
 رابطه وجود دارد. انهيدر شهرستان م يخوداشتغال

درون ابعـاد  بـه  االت مربـوط  ؤسـ  ازاتيامت كيابتدا به تفك يبخش جهت شاخص ساز نيدر ا
تعـادل   ،تعامـل اجتمـاعي  ، اعتمـاد بـين شخصـي   ، اعتماد به خـود ( اجتماعي هسرمايگروهي 

 گريبـا همـد   ضاي نظام جامعه)اجتماعي، شبكه روابط غير رسمي، ميزان مبادله اطالعات با اع
شـدند و در   ليتبـد  يا فاصـله  اسيمشخص با مق يها و شاخص رهايجمع شده و در قالب متغ

 هسـرماي با هم جمـع شـده شـاخص     يدرون گروه اجتماعي هسرمايابعاد  ازاتيبعد امت همرحل
 . چون هر دو متغير مسـتقل و وابسـته  شد تهساخ اي در مقياس فاصله يدرون گروه اجتماعي

اي هستند از آزمون ضـريب همبسـتگي پيرسـون جهـت بررسـي رابطـه        از نوع مقياس فاصله
و  يگروه درون اجتماعي هسرماياستفاده شد. نتايج آزمون همبستگي نشان داد كه بين رابطه 

درصـد وجـود دارد.    95داري در سـطح   مثبت و معنـي  هاشتغالي رابط موفقيت واحدهاي خود
 ده شده است.نمايش دا 2نتايج در جدول 

 

 اشتغالي  ي با موفقيت واحدهاي خودگروه درون اجتماعي هسرمايبين  هرابط )2(جدول

نوع  مقياس متغير وابسته مقياس متغير مستقل
 آزمون

مقدار 
 پيرسون

سطح 
معني 
 داري

اجتماعي هسرماي
موفقيت واحدهاياي فاصله يدرون گروه

آزمون اي فاصله خود اشتغالي
 05/0 534/0* پيرسون

   درصد 05/0در سطح  يدار ي*معن          درصد               01/0سطح  معني داري در**
 

و  اعتمـاد بـه خـود   همچنين نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين 
درون گروهـي بـا موفقيـت واحـدهاي      اجتمـاعي  هسرمايي ها لفهؤاز م  ميرس ريشبكه روابط غ
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درصـد وجـود دارد.    95داري در سـطح   مثبت و معني هود اشتغالي رابطكسب و كار از نوع خ

 شينمـا  3در جـدول   جينتا داري با متغير وابسته مشاهده نشد. معني هرابط ها لفهؤبين ساير م
 داده شده است.

 

 ياشتغال خود يواحدها تيبا موفق يگروه درون اجتماعي هسرمايابعاد  نيرابطه ب)3(جدول
هسرمايي ها لفهؤم

 جتماعيا
 گروهي درون

نوع  مقياس متغير وابسته مقياس
 آزمون

مقدار 
 پيرسون

سطح 
 داري معني

 اعتماد به خود
 يشخص نياعتماد ب

 يتعامل اجتماع
 ياجتماع تعادل

 ريشبكه روابط غ
 يرسم

مبادله  زانيم
 ياطالعات با اعضا
 نظام جامعه

 
 
اي فاصله

 
 
 تيموفق

 يواحدها
 ياشتغال خود

 
 
اي فاصله

 
 
ون آزم

 پيرسون

* 485/0 
545/0 
598/0 
769/0 

*591/0 
627./ 

035/0 
08/0 
062/0 
055/0 
02/0 
079/0 

   درصد 05/0در سطح  يدار ي*معن    درصد                      01/0معني داري در سطح **
 

 يواحدها تيو موفق يگروه نيب اجتماعي هسرماي يها لفهؤم نيب :سوم هيفرض
 رابطه وجود دارد. انهيم در شهرستان يخوداشتغال

ـ    ؤسـ  ازاتيـ امت كيابتدا به تفك يبخش جهت شاخص ساز نيدر ا  نياالت مربـوط بـه ابعـاد ب
 ،مشـاركت اجتمـاعي   ،به نهادهـا رسـمي  ، اعتماد ها غريبه(اعتماد به  اجتماعي هسرماي يگروه

بـا  ) خـارج از نظـام اجتمـاعي، ميـزان آگـاهي     مبادله اطالعات بـا   زانيم ،يشبكه روابط رسم
 ليتبـد  يا فاصـله  اسيـ مشـخص بـا مق   يها و شاخص رهايجمع شده و در قالب متغ گريهمد

با هم جمع شـده شـاخص    يگروه نيب اجتماعي هسرمايابعاد  ازاتيبعد امت هشدند و در مرحل
مسـتقل و   ريـ ساخته شد. چون هـر دو متغ  يا فاصله اسيدر مق يگروه نيب اجتماعي هسرماي

 يجهـت بررسـ   رسـون يپ يهمبسـتگ  بيهستند از آزمون ضر يا هفاصل اسيوابسته از نوع مق
و  يگروهـ  نيب اجتماعي هسرماي نينشان داد كه ب يآزمون همبستگ جيرابطه استفاده شد. نتا

ي هـا  لفـه ؤولـي بـين م   دارد.نوجود  يدار يمثبت و معن هرابط ياشتغال خود يواحدها تيموفق
 ميروابط رس شبكهي؛ ا خارج از نظام اجتماعمبادله اطالعات ب زانيمي، اعتماد به نهادها رسم

درصد برقـرار اسـت    95داري در سطح  مثبت و معني هبا موفقيت واحدهاي خوداشتغالي رابط 
 نشان داده شده است.  5و  4نتايج در جدول 
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 اشتغالي  ي با موفقيت واحدهاي خودگروهبين  اجتماعي هسرمايرابطه بين  )4(جدول 

نوع  مقياس ر وابستهمتغي مقياس متغير مستقل
 آزمون

مقدار 
 پيرسون

سطح 
معني 
 داري

اجتماعي هسرماي
موفقيت واحدهاياي فاصله يگروه نيب

آزمون اي فاصله خود اشتغالي
 064/0 850/0 پيرسون

   درصد 05/0در سطح  يدار ي*معن              درصد            01/0ي در سطح معني دار**
 

 ياشتغال خود يواحدها تيبا موفق يگروه درون اجتماعي هسرمايد ابعا نيرابطه ب )5(جدول 
هسرمايي ها لفهؤم

بين  اجتماعي
 گروهي

نوع  مقياسمتغير وابسته مقياس
 آزمون

مقدار 
 پيرسون

سطح 
 داري معني

 ها بهياعتماد به غر
اعتماد به نهادها 

 يرسم
 يمشاركت اجتماع
 يشبكه روابط رسم

مبادله  زانيم
از  اطالعات با خارج

 ينظام اجتماع
 يآگاه زانيم

اي فاصله
 تيموفق
خود يواحدها

 ياشتغال
آزمون اي فاصله

 پيرسون

371/0 
*545/0 
*347/0 
*620/0 

591/0 
622./ 

290/0 
036/0 
050/0 
033/0 
02/0 
179/0 

   درصد 05/0در سطح  يدار ي*معن             درصد             01/0در سطح  معني داري**
 

 گيري هبحث و نتيج
ي فيزيكي، انساني و ها براي رشد اقتصادي هستند كه شامل سرمايه  ميعامل مه ها سرمايه

ي ها ي غير فيزيكي هستند سرمايهها ي انساني و اجتماعي، سرمايهها اند. سرمايه اجتماعي
 هسرمايي فردي است در حالي كه ها و مهارت ها فردي بوده و شامل توانايي انساني معموالً

 هسرمايي مختلف است. ها بيانگر ساختار اجتماعي و روابط متقابل بين افراد و گروه عياجتما
تواند  ميكند كه  ميي اقتصادي فراهم ها فضايي را براي كسب و كار و فعاليت اجتماعي

ي بنگاه اقتصادي را ها ي اقتصادي را تسهيل و رونق بخشد و هزينهها مبادالت و فعاليت
توان از عواملي  ميرا  اجتماعي هسرمايبنابراين  ).1387اران،(سوري و همك كاهش دهد

دارد و  تأثيري اقتصادي ها دانست كه به صورت مستقيم و غير مستقيم در تحوالت و فعاليت
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به نوعي در بهبود كارايي اقتصادي و اجتماعي داراي نقش هست. اما بررسي اينكه چه ابعادي 

ثر باشد نيازمند كار تحقيقي ؤتواند م ميقيت بنگاه در ترسيم نقشه موف اجتماعي هسرماياز 
اشتغالي  را در موفقيت واحدهاي خود و ابعاد آن اجتماعي هسرمايبود كه اين پژوهش نقش 

 ،اند بررسي نمود. زيرا اندازي نموده سيس و راهأرا ت آن اي حرفهفني و  آموختگان مهارتكه 
برنده و شناسايي عوامل بازدارنده در  ششناخت عوامل دخيل در موفقيت و تقويت عوامل پي

رو نتايج حاصل از  تداوم موفقيت هر فعاليت اقتصادي حائز اهميت و مهم است. از اين
 هاشتغالي رابط و موفقيت واحدهاي خود اجتماعي هسرمايي تحقيق نشان داد كه بين ها يافته

افزايش يا  اجتماعي هايسرمبه عبارت ديگر افزايش يا كاهش . داري وجود دارد مثبت و معني
اشتغالي را به همراه دارد كه اين يافته با تحقيقات مشابه كه  كاهش موفقيت واحدهاي خود

 يي است كه اساساًها و كارآفريني پرداخته داراي مطابقت اجتماعي هسرمايبه بررسي  عمدتاً
نتايج پژوهش و ) 2006( اسپرتروئد) 2000( و ونكاتارامن نيو ونكاتارامن ش نيشبا تحقيقات 

 برخي از مطابقت دارد. همچنين نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه بين )1387( رضايي
اعتماد به خود و شبكه روابط مانند  اجتماعي هسرمايگروهي  گروهي و بين ي درونها لفهؤم
 هشبك ي ومبادله اطالعات با خارج از نظام اجتماع زانيم ،ياعتماد به نهادها رسم،  ميرس ريغ

اشتغالي  درصد با موفقيت واحدهاي خود 95داري در سطح  رابطه معني   ميروابط رس
 تياهمنتايج حاصل از تحقيق و با توجه به  ،نيبنابرا ؛دارد اي حرفهفني و  آموختگان مهارت
 هنيدر زم يمختلف يها الزم است برنامه ياشتغال خود يواحدها تيدر موفق اجتماعي هسرماي

ي ها و انجمن ها جمله تشويق به تشكيل گروه من رديصورت پذ جتماعيا هسرماي شيافزا
ي ها حل يكي از راه  ميو غير رس  ميزيرا تقويت جايگاه نهادهاي رس ،و تخصصي اي حرفه

و فني فعاليت  اي حرفهدليل ماهيت  هاست. ب اجتماعي هسرمايساختاري براي افزايش 
ي، اين واحدها نيازمند برقراري روابط گسترده اشتغال در قالب واحدهاي خود آموختگان مهارت

نيز  اجتماعي هسرمايهستند كه افزايش اين روابط در افزايش و تقويت   ميو غير رس  ميرس
متولي  عنوان به اي حرفهپس ضروري است كه سازمان فني و  .اي دارد نقش سازنده

 هسرمايتقاي ي فني و شغلي به ارها ي مهارتي و شغلي ضمن آموزش مهارتها آموزش
 هسرمايگذار بر  تأثيري ها لفهؤيكي از م ،زيرا ؛نيز توجه نمايد آموختگان مهارت اجتماعي
 است.  ميو غير رس  ميي رسها بحث نظام آموزش اجتماعي
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 اي كارآفريني سازماني و اخالق حرفه هبررسي رابط
اي  مطالعه موردي: مراكز آموزش فني و حرفه

 شهرستان كرمان
 1جواد نوري پوراپورواري

 چكيده
هاي بشري بر  گيري تمدن و نيز شكل ها انساننقش با اهميت آموزش در تعالي 

كشور كه اي  هيچ كس پوشيده نيست. در اين بين مراكز آموزش فني و حرفه
باشند. اين  اي برخوردار مي كنند، از جايگاه ويژه نيروي كار جامعه را تربيت مي

اي به خصوص در معاني اخالق  اخالق حرفه هشود كه مقول جايگاه ويژه باعث مي
نظران  سازمان و اخالق كار مورد توجه بسياري از انديشمندان و صاحب

در اين پژوهش تحت عنوان  .هاي ديني، فرهنگي و اخالقي قرار گيرد عرصه
 447آماري، شامل  هاي، جامع سازماني و اخالق حرفه كارآفريني هبررسي رابط
اي  رسمي، پيماني و حق التدريس) مراكز آموزش فني و حرفه( اننفر از مربي

با محاسبه فرمول كوكران) ( نفري 207باشد كه نمونه  شهرستان كرمان مي
آوري گرديد. تجزيه  طريق دو پرسشنامه جمع انتخاب و اطالعات مورد نياز از

صورت پذيرفته كه در نتيجه مشخص  SPSSافزار  تحليل اطالعات توسط نرم
 معناداري وجود دارد. هاي رابط گرديد بين كارآفريني سازماني و اخالق حرفه

 
اي، مراكز آموزش فني و  كارآفريني سازماني، اخالق حرفهواژگان كليدي: 

 اي. حرفه

                                                                                                                
                       Email: javadas90@ yahoo.comاي سما، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرمان،  آموزشكده فني و حرفه .1

 



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

83 

 و بيان مسأله مقدمه
ي است كه بين منابع كمياب و ها سازماندر دنياي پر تحول امروز موفقيت از آن جوامع و 

داري برقرار سازند. به  معني هرابطهاي مديريتي، كارآفريني و منابع انساني خود  قابليت
ته تواند در مسير توسعه، حركت رو به جلو و باشتاب داش عبارتي ديگر، جامعه و سازماني مي

باشد كه با ايجاد بسترهاي الزم، منابع انساني خود را به دانش و مهارت كارآفريني مولد 
با استفاده از اين توانمندي ارزشمند، ساير منابع جامعه و سازمان را به  آنهاتجهيز كند تا 

امروزه كه كار و فعاليت  .سوي ايجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مديريت هدايت كنند
اشتغالي در حركت است،  اي به خود گرفته است و به سوي خود كارفرمايي و خود شكل تازه

كارآفريني و كارآفرينان نقش كليدي در روند توسعه و پيشرفت اقتصادي جوامع مختلف 
 ).1389دلجويي شهير، ( كنند ايجاد مي

افته و در حال ه يتوسعبسيار مهمي است كه بسياري از كشورهاي  هكارآفريني مقول
دارند. در اين جوامع كارآفريني تبديل به ابزار نيرومندي  وسعه به آن توجه جدي مبذول ميت

تواند باعث رفع مشكالتي  مي آنهاگيري از  هاي مناسب شده كه بهره در جهت ايجاد فرصت
 همچون بحران اشتغال، كمبود نيروي انساني خالق و پويا، ركود اقتصاد و افزايش رقابت شود

 ). 2001اپفورد،فولر و است(
باشد. توسعه و ترويج  حلي براي مشكالت اقتصادي امروز مي از آنجايي كه كارآفريني راه

گذاري  باشد. در شرايطي كه كاهش سرمايه كارآفريني يكي از نيازهاي جدي اقتصاد ايران مي
ي ها سازمانوري پايين و گرايش به تعديل نيروي انساني در  در اقتصاد كشور از يك سو، بهره

واردان به عرصه كار ازسوي ديگر، بيكاري را  و سيل تازه ،دولتي و وابسته به دولت از ديگر سو
 هرسد كه توسع به معضل بزرگ اقتصادي و اجتماعي اين زمان مبدل كرده است؛ به نظر مي

پيكارجو و علي ( كارآفريني در ايران يك ضرورت جدي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است
 ).1387اصغري،

هاي  از طرفي بسياري از رفتارها و اقدامات مديران و كاركنان در سازمان، متأثر از ارزش
، در ها سازمانتوجهي به اخالق كار در  اي دارد. بي اخالقي بوده و ريشه در اخالق حرفه

هاي اخالقي غني بوده و از سوي ديگر با  جوامعي مانند ايران كه از يك سو داراي ارزش
به  ها سازمانتواند معضالتي بزرگ براي  قابل توجهي دارند، مي هرفته فاصلكشورهاي پيش

 مؤثراي ضعيف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مديران  وجود آورد. اخالق حرفه
 تواند بر عملكرد فردي، گروهي و سازماني اثر بگذارد. بوده و مي
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عان اجتماع علمي و فن ء و ذيهاي ارتباطي اعضا اي از طريق كنش اخالق حرفه هتوسع

تر در  هاي عمومي هاي انعكاسي از ضعف و نارسايي شود و اين اخالق دانشگاهي ميسر مي
 ).1983هرسي و برانچارد، ( اخالق اجتماعي است

رغم دورنماي روشن تاريخي و تمدني گرانبار و ميراث زرين فرهنگي و ديني،  كشور ما به
هاي صنعتي غرب و حتي برخي جوامع شرقي پيشرو، از در افق كنوني خود نسبت به كشور

اي برخوردار نيست. اين در حالي  اخالق حرفه هتوسعوضعيت مناسب شأن تاريخي خود در 
هاي گرانباري از ميراث غني خود در  است كه تاريخ فرهنگي و ديني اين سرزمين حامل گنج

حوري رسالت خود را تكميل ص) هدف م( جا كه پيامبر مكرم اسالم اين مورد است، تا آن
داند. اما با وجود چنين پشتوانه و  مي ها انسانسجاياي اخالقي در روح و جان و رفتار 

جوشان  هاي كه اخالق در آن محور آموزش و عمل، اشتغال افراد و اجتماع و نقط گذشته
ان كنوني ما از فقدان يا نقص هنيروي پويايي جامعه اسالمي و ايراني بوده است، جامع

 ).1386قراملكي و سياري، ( برد هاي اخالقي در حرَف كاركردي خود رنج مي دغدغه
 باشد مي آن دنبال به حاضر تحقيق كه اصلي الؤس شده بيان مطالب به توجه با

 و فني آموزش مراكز در اي حرفه اخالق با سازماني كارآفريني بين آيا كه است اين
 ارد؟د وجود رابطه كرمان شهرستان اي حرفه

 اهميت و ضرورت تحقيق
اي در مشاغل،  اي در ترويج اخالق حرفه توجه به نقش راهبردي سازمان آموزش فني و حرفه
دهد. ترويج اثربخش اخالق در سازمان  ضرورت اخالقي بودن سازمان را بيشتر نشان مي

دانش  اي مانند هر سازمان ديگر در گرو سه گام عمده است. اول اين كه آموزش فني و حرفه
هاي تخصصي سازمان باشد؛ دوم، گرايش دروني و  اي معطوف به زمينه اخالق حرفه

هاي اخالقي  انگيختگي سازمان، مديران و منابع انساني آن در جهت تحقق اخالق و ارزش خود
بركسون و همكاران، ( در سازمان باشد و سوم، مهارت سازمان در اجراي اصول اخالقي باشد

2011(. 
، كارآفريني را به اين دليل كه جامعه را به سمت تغييرات تكنيكي و )2003( شان

شود و همچنين چون كارآفريني دانش جديد را  مبتكرانه سوق داده و باعث رشد اقتصادي مي
نوروز زاده و رضايي، ( داند كند حايز اهميت مي به خدمات و محصوالت جديد تبديل مي

1388.( 
هاي  هاي تكنولوژيك در محيط ع و گسترده و پيشرفترو با وجود تغييرات سري از اين

هاي جديد از طريق ايجاد اخالق  رقابتي، پرداختن به موضوع كارآفريني سازماني و خلق ايده
 اي مناسب در سازمان بيش از پيش حائز اهميت است. حرفه
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 اهداف تحقيق
 هدف اصلي

اي در مراكز آموزش فني و  هآن با اخالق حرف هرابطبررسي و توصيف كارآفريني سازماني و 
 اي شهرستان كرمان. حرفه

 اهداف فرعي
اي در مراكز آموزش  آن با اخالق حرفه هرابطبررسي و توصيف محيط كسب و كار و  -1

 اي شهرستان كرمان. فني و حرفه
اي در مراكز آموزش فني  آن با اخالق حرفه هرابطبررسي و توصيف فرهنگ مديريت و  -2

 ان كرمان.اي شهرست و حرفه
اي در مراكز آموزش  آن با اخالق حرفه هرابطي اجرايي و ها سازمانبررسي و توصيف  -3

 اي شهرستان كرمان. فني و حرفه
اي در مراكز  آن با اخالق حرفه هرابطهاي عمومي مديريت و  بررسي و توصيف تصميم -4

 اي شهرستان كرمان. آموزش فني و حرفه
اي با توجه به  آن با اخالق حرفه هرابطسازماني و بررسي و توصيف كارآفريني  -5

اي  خدمت، تحصيالت) در مراكز آموزش فني و حرفه هسن، جنسيت، سابق( متغيرهاي ميانجي
 شهرستان كرمان.

 پژوهش همباني نظري و پيشين
هاست.  به معناي صفات، خصائص و ويژگي ethosيوناني  هاخالق: واژه اخالق برگرفته از واژ

نيز ارتباط معنايي دارد. اگرچه در بسياري از  moralityديگري يعني  هح با واژاين اصطال
 .)1387رحمتي، ( اند موارد اين دو كلمه به يك معنا به كار رفته

اي به معناي اخالق كار و اخالق مشاغل به  اي: در ابتدا مفهوم اخالق حرفه اخالق حرفه
اي از معناي نخستين اين مفهوم  ن اخالق حرفهاي از نويسندگا رفت و امروزه نيز عده كار مي

 ). 2004قراملكي، ( كنند براي تعريف آن استفاده مي
اي در مفهوم امروزي آن، عبارت است از هويت علم و دانش  هاي اخالق حرفه ويژگي

داشتن، نقشي كاربردي داشتن، بومي و وابسته بودن به فرهنگ، وابستگي به يك نظام 
 ).2007حسينيان، ( انساني و داراي زبان روشن انگيزشي دانش هاخالقي، ارائ

جمعي، در  هاي، متعهد شدن انرژي ذهني، رواني و فيزيكي فرد يا گروه به ايد اخالق حرفه
 ). 2002كادوزير، ( جهت اخذ قوا و استعداد دروني گروه و فرد براي توسعه است

وشد به مسائل اخالقي ك هاي جديد اخالق است كه مي اي يكي از شعبه اخالق حرفه
 ). 2007هارتوگ، ( هاي گوناگون پاسخ دهد حرفه
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عنوان فرد انساني و  اي، به طور ذاتي از مسئوليت فرد در قبال رفتار خود به اخالق حرفه

كند، بلكه از مسئوليت سازمان يا بنگاه به  حتي مسئوليت فرد در قبال رفتار شغلي بحث نمي
 كند عناصر محيط داخلي و خارجي سازمان بحث مي ههمعنوان يك واحد حقوقي در قبال 

 ).2007حسينيان، (
داند كه توأم با  كارآفريني: رابرت هيسريچ، كارآفريني را خلق هر چيز جديد و با ارزش مي

صرف وقت و تالش بسيار و پذيرش خطرات مالي، روحي و اجتماعي براي رسيدن به رضايت 
 ).1389، آزاديان( مالي، فردي و استقالل است

هاي اقتصادي،  بيشتر نويسندگان و صاحب نظران، كارآفريني را فرآيند شناسايي فرصت
هاي  برداري از فرصت هاي جديد، نوآور و رشد يابنده براي بهره ايجاد كسب و كار و شركت

قاهري، ( شود آن كاال و خدمات جديدي عرضه مي هدانند كه در نتيج شناسايي شده مي
1387.( 

المللي و گذار از جامعه صنعتي به  رآفريني با تحوالت سريع و شتابان محيط بينمفهوم كا
 و جهاني شدن اقتصاد هايي همانند اطالعاتي در اقتصاد جهاني و مطرح شدن پديده هجامع

آوري اطالعات مباحث اساسي در خصوص راهكارهاي مختلف براي تسريع فرآيند رشد و  فن
گردد يكي از اين مباحث جديد، نقش كارآفرينان در  مطرح ميپايدار و رفاه اقتصادي  هتوسع

 ).1388همتي، ( باشد اين فرآيند مي

 كارآفريني سازماني
ي ها سازمانپينكات، واژه كارآفريني سازماني را ابداع نمود؛ آن را فردي تعريف كرد كه در 

، ارائه بزرگ همچون يك كارآفرين مستقل فعاليت او ايجاد واحدهاي جديد در سازمان
ها را به سوي رشد و نوآوري سوق  باشد كه شركت محصوالت، خدمات و فرآيندهاي جديد مي

 ).1389قيدر و فراستي، ( دهند مي
 از صحيح طور به كه را هايي فعاليت را سازماني كارآفريني هامر، شول هانس

 جديد، محصول براي نوآورانه هاي تالش جهت در سازماني منابع و قانوني حمايت
  كند. مي تعريف گردد، مي برخوردار جديد فرآيندهاي و محصول و بهبود رشد،
 نوآورتر شركت شود مي سبب كه است فرآيندي سازمان كارآفريني وسپر، هگفت به
 حس طريق از و دهد مي نشان العمل عكس تر سريع بازار هاي موفقيت به نسبت و شده

 .)1386 رياني،پوردا احمد( انگيزد برمي را كاركنان مالكيت،
اي از كارآفريني است كه جمع يا كل سازمان يا شركت به  كارآفريني سازماني: گونه

دهند. اگر اين كارآفريني در سازمان انجام شود به آن  صورت گروهي، آن را انجام مي
 ). 2002پيترز و هيسريچ، ( گويند كارآفريني سازماني مي
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ن محصوالت و فرآيندهاي نوآوري شده، از كارآفريني سازماني: فرآيندي است كه در آ

 رسند طريق القاء و ايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان از قبل تأسيس شده به ظهور مي
 ).1389عبدالعلي و پور دستكوهي، (

 چكيده پژوهش هاي داخلي و خارجي
 هرابط بررسي عنوان تحت تحقيقي در )1388-1389( همكارانش و پور شهركي
 نتايج اين به لرستان دانشگاه كاركنان بين در سازماني كارآفريني با مانيساز فرهنگ

 قوي و مثبت همبستگي سازماني كارآفريني و سازماني فرهنگ بين كه يافتند دست
 و انسجام يكپارچگي،( سازماني فرهنگ از هلفؤم سه بين همچنين و دارد وجود

 دارد. وجود معناداري هرابط كارآفريني با پاداش) سيستم و مديريت حمايت
اي با هم  طور قابل مالحظه چاسمير و پاركر دريافتند كه اخالق كاري مديران زن و مرد به

پـاركر،  چاسمير و ( داري با هم دارند شباهت دارند، اما اخالق شخصي دو گروه، اختالف معني
1991.( 

 ليرضاع همكاري با بابل واحد آزاد دانشگاه علمي هيئت عضو )1387( ثريا علي
 كارآفريني نگرش تقويت بررسي« عنوان تحت تحقيقي در عليخاني حمدم و پاكدامن
 كارآفريني با سازماني فرهنگ هواسط به آموزش كه است داده نشان »سازماني
  .دارد رابطه فردي و سازماني

پذيري اجتماعي  اي و مسئوليت كند كه بين استانداردهاي اخالق حرفه والنتين گزارش مي
ها بايد استانداردهاي اخالق  اي كند كه حرفه منفي وجود دارد. نتايج وي پيشنهاد مي هرابط

پذيري اجتماعي ارتقاء دهند؛ زيرا اين عمل با بهبود  اي خود را براي رشد مسئوليت حرفه
 ).2008والنتين، ( هاي اخالقي كاركنان ارتباط دارد نگرش

تكنولوژي  هسسؤدانشگاهي كه در مكارآفرينان  ) در تحقيقي با عنوان2008( فولر
علمي جورجيا انجام داد؛ به اين نتيجه رسيد كه  هيئتآموزشي بر روي كارآفريني اعضاي 
كارآفريني در دانشگاه و  هتوسعتواند روش خوبي براي  تحكيم ارتباط دانشگاه و صنعت مي

 تبع آن پرورش كارآفرين باشد. به
دهد كه اخالق كار بر  ها نشان مي ها و آمريكايي علي، با بررسي اخالق كار بين كانادايي

). از نظر 1988علي، ( حسب سن، جنسيت، سطوح سازماني و ميزان تحصيالت متفاوت است
يي با بيش از ها سازمانعلي، سطوح مديريتي بر اخالق كار تأثيرگذار است. مديراني كه در 

 ).1995علي، ( كنند، خودمحورترند كارمند كار مي 250
) در تحقيقي با عنوان تجارب آموزشي كارآفرينان معمولي، نشان داد كه 2004( ونجانس

رو،   در  كارآفرينان بر اهميت ايجاد حس مشترك، يادگيري با يكديگر از طريق گفتگوي رو
 خلق ايده هاي نو، اشتباه كردن تأكيد داشتند.
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التر از حد متوسط معيدفر در پژوهشي دريافت ميزان اخالق كاري در ادارات دولتي با

معكوس وجود  هاست؛ همچنين بين اخالق كاري با تحصيالت و پايگاه اجتماعي اعضاء رابط
 ).2007معيدفر،( دارد

 بومي الگويي هارائ و طراحي عنوان تحت تحقيقي در )1388( كاوسي اسماعيل
 تحقيقات و علوم واحد موردي همطالع دانشگاه در سازماني كارآفريني ارتقاي جهت

 مطلوبي كارآفريني وضعيت از واحد اين كه خود پژوهش هاي يافته در هرانت
 عوامل به توجه با بايستي آن در كارآفريني استقرار منظور به و نيست برخوردار
 الزم بسترهاي و كند حمايت كارآفرينانه هاي فعاليت از اي زمينه و رفتاري ،ساختاري

 اي زمينه و رفتاري ساختاري، عوامل مدل توانست آورد فراهم آن اجراي براي را
 اسالمي آزاد دانشگاه تحقيقات و علوم واحد در سازماني كارآفريني ارتقاي جهت
 كند. ارائه تهران

داري وجود دارد؛  مثبت و معني هرابطويتز معتقد است كه بين فرهنگ مشاركتي و اخالق 
د، وفاداري كاركنان و اي و فرهنگ مشاركتي بااليي دارن يي كه اخالق حرفهها سازمان

 ).2010ويتز، ( نيز باالست آنهامشتريان 
 نوع بين هرابط بررسي ) در تحقيقي تحت عنوان1378( فردين وكيليو حسين خنيفر 

به اين  متوسط و كوچك هاي شركت در سازماني كارآفريني و اقتصاديـ  سازماني ساختار
 و كوچك ياه شركت در اقتصادي ينيكارآفر و سازماني ساختار نوع بيننتايج دست يافتند 

) در تحقيقي 1390( مراد رضايي ديزگاه و همكاران .دارد وجود معناداري ي رابطه متوسط
هاي كوچك  ابعاد مختلف عدالت سازماني با كارآفريني سازماني در شركت هتحت عنوان رابط

الت توزيعي عد( عدالت سازماني هابعاد چهارگان هبه اين نتايج دست يافتند كه كه هم
عدالت بين فردي سازماني عدالت اطالعاتي سازماني)  ،اي سازماني سازماني، عدالت رويه

 باشد. هاي مذكور مي معنادار و مثبت با كارآفريني سازماني در شركت هداراي رابط
معني داري بين اخالق كاري و ميزان تحصيالت وجود  هرابطدهد كه  ويجتينگ نشان مي

 ).1978ويجتينگ، ( دارد
 كاركنان سازي توانمند پيرامون پژوهشي عنوان تحت تحقيقي در )1388( صادقي

 دست نتايج اين به و است داده انجام سرچشمه مس مجتمع در سازماني كارآفريني با
 وجود داري معني هرابط سازماني كارآفريني با كاركنان سازي توانمند بين كه يافت
 توسط كار هنتيج كاركنان، خودسازي و اثربخشي خود بين همچنين و ندارد

 وجود دار معني هرابط كاركنان بين اعتماد و كاركنان كار بودن دار معني كاركنان،
 ندارد.

كند كه بين اخالق كار و تعهد سازماني  كارمندان دانشگاه گزارش مي هدر مطالع راندال
 ).1991راندال، ( ارتباط وجود دارد
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 چارچوب نظري
گيرد و با  بين مورد استفاده قرار مي عنوان متغير پيش آفريني سازماني بهدر اين تحقيق كار

اي در كارآفريني دارد متغير مالك يا هدف در اين  توجه به نقش مهمي كه اخالق حرفه
هايي كه  كارآفريني سازماني را فعاليت»: هانس شول هامر«باشد.  اي مي تحقيق اخالق حرفه

هاي نوآورانه براي محصول  و منابع سازماني در جهت تالشبه طور سريع از حمايت قانوني 
كند. از  گردد، تعريف مي يندهاي جديد توليد برخوردار ميآجديد، رشد، بهبود محصول و فر

هاي بازار  تر شده و نسبت به موفقيت شود شركت نوآورانه كارآفريني سبب مي» وسپر« نظر
 انگيزد س مالكيت، كاركنان را برميالعمل نشان دهد و از طريق ايجاد ح سريعتر عكس

هاي متفاوتي وجود دارد كه يكي از آن  بندي كارآفريني تقسيم ه). در زمين1386پوردارياني، (
ي كارآفرين را در ها سازمانباشد. سات، ايجاد يك شركت و  ها توسط سات مي بندي تقسيم

 كند:  چهار فرآيند به ترتيب زير تقسيم مي
گذارد  ): مجموعه عواملي است كه برعملكرد سازمان تأثير ميBE( محيط كسب و كار -1

عوامل داخل و  ه). و شامل هم2004ميدري، ( تواند آن را به سهولت تغيير دهد اما مدير نمي
كنندگان،  داران، عرضه شود اين عوامل شامل مشتريان، رقبا، سهام خارج سازمان و شركت مي

و كار محيط اجتماعي، تكنولوژي، اقتصادي، سياسي صنعت و... است. به عبارتي محيط كسب 
 ).1389حسيني، ( كند است كه يك كسب و كار در آن فعاليت مي

عنوان اساس و زير  فرهنگي كشور به ه: فرهنگي براي توسع(MC) فرهنگ مديريت -2
ها و  اي از ارزش باشد و به عبارتي ديگر درك به عنوان مجموعه اقتصادي مي هبناي توسع

 هاي مديران در به اشتراك گذاشته شدن سازمان در يك فضا و زمان است. شيوه
اجتماعي است و عبارت است از فرآيندهاي نظام  ه: يك پديد (CE)سازمان اجرايي -3

هدفمندي است  هيافته از روابط متقابل افراد براي دست يافتن به هدف هاي معين، مجموع
 ي است كه آن را از محيط جدا مي سازدكه پيرو يك نظام است و داراي رمز و حدود

 مقدس زاده ).(
عنوان جوهر اصلي فعاليت گيري به : تصميم(DGM) هاي عمومي مديريت تصميم -4

شود و شامل  وظايف مدير مربوط مي هباشد و به كلي مي آنهامديران در تمامي وظايف 
، ارزيابي شناسايي، تعريف، تشخيص مسائل، يافتن شقوق گوناگون براي حل مسئله

باشد و براي استفاده كارا از نيروي  حل مي هاي ارائه شده و انتخاب بهترين شفق يا راه حل راه
رو مدير   انساني، تجهيزات و ديگر منابع سازماني براي هر مديري امري ضروري است از اين

به وري را از امكانات و منابع خود براي دستيابي  هميشه در صدد است تا بيشترين بهره
 ).2008كندري، ( هاي از پيش تعيين شده محقق سازد هدف

شود و كراتكو  بندي كه توسط سات شده مبناي كار قرار گرفته مي در اين پژوهش، تقسيم
كارآفريني براي رسيدن به عملكرد  هبا شناسايي استراتژي سازمان و درنظر گرفتن مقول
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مديريت منابع  -2 ،ساختار -1كند  مطلوب چهار شاخص مهم را در سازمان معرفي مي

اساس اين چهار شاخص به  فرهنگ سازماني. وي معتقد است بر -4 ،كنترل -3 ،انساني
 بهترين عملكرد كارآفرينانه دست مي يابيم. 

اي اسالمي است.  اساس اصول اخالق حرفه  اي در اين تحقيق بر هاي اخالق حرفه لفهؤم
ست از حفظ كرامت انساني، رعايت آزادي، ترين اصول راهبردي اين مالك عبارت ا مهم

ها مشترك  حرفه هورزي است. اصول منشور اخالقي در اسالم در هم برقراري عدالت و امانت
 آيد ها در فروع است و اصولي كه از منابع اسالمي به دست مي است ولي تفاوت حرفه

 ).2004قراملكي، (
شخصيت معرفي  واال و با شهاي نوع منزد هكرامت، جايگاه و منزلتي است كه انسان را در 

نوعان و انسانيت افراد انساني، بدون اين كه  كند. در جوامع بشري نيز احترام نهادن به هم مي
بر ايشان در ميان باشد، از وظايف اخالقي به شمار  آنهامنافع و ضررهايي در پس تكريم 

 رساندن به ديگري را نداردطبق موازين اسالمي هيچ فردي حق ضرر و زيان  ،كه رود چرا مي
 ).1990حر آملي، (

كه فطرت  ا اي با حفظ حرمت و كرامت انساني قرين است، چر هاي حرفه آزادي در فعاليت
بشر طالب، حريت و آزادگي است و از هرگونه قيد و بندي كه اراده و اختيار او را محدود 

اي الهي است كه خداوند به گزيند؛ زيرا آزادي در عقيده و حيات از عطاي سازد، دوري مي
اي، هيچ عاملي نبايد آزادي  هاي حرفه اساس اين ديدگاه، در شغل بخشيده است. بر ها انسان

اي  عنوان مثال تعهدات سازماني و حرفه ال ببرد. بهؤهر يك از افراد و اعضاي سازمان را زير س
حر آملي، ( شود آنهاي توجهي به آزاد برخي از كارمندان در قبال استخدام، نبايد موجب بي

1990( 
مفهوم عدالت به معناي قرار دادن هر امري در موضع و جايگاه واقعي آن است كه در 

 ه). عدالت در سازمان يعني استفاد2004فضائلي، ( اي اهميت فراوان دارد اخالق حرفه
ع و تبع آن وجود نظام جام ساالري و به شايسته از منابع طبيعي و انساني در آن، شايسته

). 2004قراملكي، ( پذيري با وجود تعهد و تخصص الزم علمي انتصاب و ارتقاء و مسئوليت
معني كه ما عالوه بر اين كه در  است. بدين ي وحفظ سررادهاي امانت ها و شكل يكي از نمونه

هاي  كنيم و سعي داريم كه سپرده هاي مادي و دنيوي احساس امانت مي مقابل اموال و بهره
قراملكي، ( ا محافظت كنيم، بايد در حفظ اسراري كه در سينه داريم، بكوشيمديگران ر

2004.( 
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 مدل مفهومي
 

 

 
 

 

 فرضيات تحقيق
 اصلي هفرضي

ن اي شهرستان كرما اي در مراكز آموزش فني و حرفه بين كارآفريني سازماني و اخالق حرفه
 رابطه وجود دارد.

 فرعي فرضيات
اي شهرستان  اي در مراكز آموزش فني و حرفه بين محيط كسب و كار و اخالق حرفه -1

 كرمان رابطه وجود دارد.
اي شهرستان  اي در مراكز آموزش فني و حرفه بين فرهنگ مديريت و اخالق حرفه -2

 كرمان رابطه وجود دارد.
اي شهرستان  در مراكز آموزش فني و حرفه اي ي اجرايي و اخالق حرفهها سازمانبين  -3

 كرمان رابطه وجود دارد.

 بين متغير پيش
 كارآفريني سازماني:

 محيط كسب و كار -1
 نگ مديريتفره -2
 هاي اجرايي سازمان -3
 هاي عمومي مديريت تصميم -4

 متغير مالك
 :اي اخالق حرفه

 حفظ كرامت انساني -1
 رعايت آزادي -2
 برقراري عدالت -3
 امانت ورزي -4

 متغير ميانجي
 سابقه كار -4 ميزان تحصيالت، -3جنس،  -2سن،  -1
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اي  اي در مراكز آموزش فني و حرفه هاي عمومي مديريت و اخالق حرفه بين تصميم -4

 شهرستان كرمان رابطه وجود دارد.
سن، ( اي با توجه به متغيرهاي ميانجي بين كارآفريني سازماني و اخالق حرفه -5

اي شهرستان كرمان رابطه  خدمت) در مراكز آموزش فني و حرفهجنسيت، تحصيالت، سابقه 
 وجود دارد.

 شناسي روش
 روش تحقيق
اساس روش، توصيفي از نوع همبستگي و براساس هدف، تحقيقي كاربردي  اين تحقيق بر

 گردد. آوري مي تحقيقات ميداني جمع هاست و اطالعات مورد نياز به شيو
 آماري هجامع
التدريس  نفر از مربيان رسمي، پيماني و حق 447هش عبارت است از آماري اين پژو هجامع

 .1392اي شهرستان كرمان در سال  مراكز آموزش فني و حرفه
 گيري حجم نمونه و روش نمونه

اي متناسب با حجم نمونه و با استفاده از  گيري طبقه در اين تحقيق، با استفاده از روش نمونه
 ر تعيين شده است.نف 207فرمول كوكران حجم نمونه 

اي تصادفي  گيري طبقه گيري مورد استفاده در اين تحقيق روش نمونه روش نمونه
متناسب با حجم جامعه است. پس از تعيين حجم نمونه در هر طبقه، از روش تصادفي ساده 

گيري استفاده شده است. يعني تعداد نفرات هريك از واحدها تعيين  براي انتخاب واحد نمونه
گيري به نسبت حجم از  اساس حجم نمونه تعداد افراد الزم براي نمونه و سپس بر شده است

 ليست اسامي انتخاب و پرسشنامه بين آنها توزيع شده است.

 ها  آوري داده ابزار جمع
گيرد:  ساخته صورت مي  اي كه محقق ها در اين تحقيق از طريق دو پرسشنامه آوري داده جمع

باشد و  سؤال مي 16به كارآفريني سازماني است، و شامل  يك، مربوط هشمار هپرسشنام
اي مورد استفاده قرار گرفته است. هر دو پرسشنامه  دوم براي سنجش اخالق حرفه هپرسشنام

زياد)، نسبتاً ( بسيار زياد)، موافق( كامالً موافق اي براساس طيف ليكرت به صورت پنج گزينه
كامالً  هخيلي كم) طراحي شده است. به گزين( لفكم)، كامالً مخا( متوسط)، مخالف( موافق

، 1 ه، كامالً مخالف نمر2 ه، مخالف نمر3 ه، نسبتاً موافق نمر4 ه، موافق نمر5 هموافق نمر
 اختصاص داده شده است. 
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 ها آوري داده اعتبار) ابزار جمع( روايي و پايايي

اي براي  خالق حرفها هبه منظور سنجش روايي پرسشنامه كارآفريني سازماني و پرسشنام
نفر از اساتيد محترم دانشگاه قرار گرفت تا نظر خود را در  5تحقيق، پرسشنامه در اختيار 

)، تا 75/0( )، متناسب1( هاي كامالً متناسب لفه با مقياسؤها و م الؤمورد ميزان تناسب س
 ) اعالم نمايند. 0( ) و كامالً نامتناسب25/0( )، نامتناسب50/0( حدودي متناسب
كارآفريني سازماني  هها نتايج تحليل گرديد و روايي پرسشنام آوري پرسشنامه پس از جمع

تعيين شد كه در سطح  950/0اي نيز برابر  اخالق حرفه هو روايي پرسشنام 950/0برابر 
 باشد.  خوبي مي

) استفاده شده بازآزمايي( از روش آزمون مجدد پرسشنامهبه منظور تعيين پايايي هر دو 
آماري توزيع و پس از تكميل  هنفر از جامع 10بين  پرسشنامه10ترتيب كه ابتدا  است بدين

ها بين همان افراد توزيع شده و پس از  پرسشنامهروز مجدداً  10دريافت شد. پس از گذشت 
ها محاسبه گرديد. به اين  پرسشنامهاول و دوم، پايايي  ههاي مرحل پرسشنامهآوري  جمع

 860/0فرهنگ سازماني   هپرسشنامو  940/0كارآفريني سازماني  هپرسشنامرتيب، پايايي ت
 گيري شد. اندازه

 ها روش تجزيه و تحليل داده
هاي آماري، از جمله  هاي جمع آوري شده، از انواع شاخص در اين پژوهش جهت توصيف داده

جهت تعيين همبستگي از  فراواني، درصد فراواني، آمارهاي توصيفي استفاده گرديده است.
هاي آماري به  تحليل ههاي همبستگي پيرسون و اسپيرمن استفاده شده است. كلي آزمون
 انجام شده است. SPSSنرم افزار كامپيوتري  هوسيل

 ها تحليل داده
اي  اي در مراكز آموزش فني و حرفه اصلي: بين كارآفريني سازماني و اخالق حرفه هفرضي

 وجود دارد. شهرستان كرمان رابطه
H0اي شهرستان  اي در مراكز آموزش فني و حرفه : بين كارآفريني سازماني و اخالق حرفه

 كرمان رابطه وجود ندارد.
H1اي شهرستان  اي در مراكز آموزش فني و حرفه : بين كارآفريني سازماني و اخالق حرفه

 كرمان رابطه وجود دارد.
اي از ضريب همبستگي پيرسن  با اخالق حرفهبين كارآفريني سازماني  هرابطبراي بررسي 

 آمده است. 1و اسپيرمن استفاده شد. نتايج حاصل از اين آزمون در جدول 
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 اي بين كارآفريني سازماني با اخالق حرفه ي پيرسن و اسپيرمنهمبستگ ريبض )1( جدول

 اي شهرستان كرمان در مراكز آموزش فني و حرفه 
 نوع رابطه وجود رابطهتعداد معني داري گيمقدار ضريب همبست آماره همبستگي

 پيرسن
 اسپيرمن

 مستقيم دارد 207 >001/0** 373/0
 مستقيم دارد 207 >001/0** 360/0

 دار معني 01/0در سطح **دار،   معني 05/0در سطح *
 

و  373/0اساس نتايج حاصل از آزمون همبستگي، ضريب همبستگي پيرسن برابر  بر
اين است بين كارآفريني  هاست كه نشان دهند 360/0رمن برابر ضريب همبستگي اسپي

 هرابطاي شهرستان كرمان  اي در مراكز آموزش فني و حرفه سازماني با اخالق حرفه
هاي همبستگي محاسبه شده مثبت  ). و از آن جا كه ضريب>05/0p( داري وجود دارد معني

يعني با افزايش كارآفريني سازماني،  مستقيم بين اين دو متغير است هرابط هدهند است؛ نشان
 كند. اي مربيان افزايش پيدا مي اخالق حرفه

اي در مراكز آموزش فني و  فرعي اول: بين محيط كسب و كار و اخالق حرفه هفرضي
 اي شهرستان كرمان رابطه وجود دارد. حرفه

H0 شهرستان اي  اي در مراكز آموزش فني و حرفه : بين محيط كسب و كار و اخالق حرفه
 كرمان رابطه وجود ندارد.

H1 اي شهرستان  اي در مراكز آموزش فني و حرفه : بين محيط كسب و كار و اخالق حرفه
 كرمان رابطه وجود دارد.

اي از ضريب همبستگي پيرسن  بين محيط كسب و كار با اخالق حرفه هرابطبراي بررسي 
 آمده است. 2جدول و اسپيرمن استفاده شد. نتايج حاصل از اين آزمون در 

 

اي در مراكز  بين محيط كسب وكار با اخالق حرفه ي پيرسن و اسپيرمنهمبستگ ريبض )2( جدول
 اي شهرستان كرمان آموزش فني و حرفه

 نوع رابطه وجود رابطهتعداد معني داري مقدار ضريب همبستگي آماره همبستگي
 پيرسن

 اسپيرمن
 مستقيم دارد 207 >001/0** 278/0
 مستقيم دارد 207 >001/0** 206/0

 دار معني 01/0در سطح **دار،   معني 05/0در سطح *
 

و  278/0بر اساس نتايج حاصل از آزمون همبستگي، ضريب همبستگي پيرسن برابر 
اين است بين محيط كسب و  هاست كه نشان دهند 206/0ضريب همبستگي اسپيرمن برابر 

هاي  جا كه ضريب ). و از آن>05/0p( وجود دارد داري معني هرابطاي  كار با اخالق حرفه
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مستقيم بين اين دو متغير است  هرابط ههمبستگي محاسبه شده مثبت است، نشان دهند

 كند. اي مربيان افزايش پيدا مي يعني با افزايش محيط كسب و كار، اخالق حرفه
بعد  هلدار شد در مرح اي معني وقتي همبستگي بين محيط كسب و كار و اخالق حرفه

اي ارتباط دارد  هاي اخالق حرفه لفهؤبايد بررسي شود كه محيط كسب و كار با كدام يك از م
و كدام يك ارتباط ندارد. براي اين بررسي از ضريب همبستگي پيرسن بين اين متغيرها 

 آورده شده است. 3استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحليل در جدول 
 

اي در مراكز  هاي اخالق حرفه لفهؤيرسن بين محيط كسب و كار و مضريب همبستگي پ)3( جدول
 اي كرمان آموزش فني و حرفه

هاي اخالق  لفهؤم
 اي حرفه

 
ضريب 

 همبستگي
 -p( داري معني

وجود تعداد )مقدار
 ارتباط

نوع 
 ارتباط

 مثبت دارد207 >001/0* 254/0 حفظ كرامت انساني
 مثبت دارد207 003/0* 164/0 رعايت آزادي

 مثبت دارد207 009/0* 186/0 برقراري عدالت
 - ندارد207 191/0* 075/0 ورزي امانت

 )p>05/0( دار معني 05/0در سطح *
 

 هلفؤاساس نتايج جدول همبستگي، ضريب همبستگي بين محيط كسب و كار و م  بر
 است آنهامثبت بين  هرابط هاست كه نشان دهند 254/0حفظ كرامت انساني برابر 

)05/0<p( هاي رعايت  لفهؤبين محيط كسب و كار با م 3. همچنين با توجه به نتايج جدول
 هلفؤمثبت وجود دارد. اما بين محيط كسب و كار با م هرابطآزادي و برقراري عدالت 

 اي وجود ندارد. ورزي رابطه امانت
و اي در مراكز آموزش فني  فرعي دوم: بين فرهنگ مديريت و اخالق حرفه هفرضي

 اي شهرستان كرمان رابطه وجود دارد. حرفه
H0 اي شهرستان  اي در مراكز آموزش فني و حرفه : بين فرهنگ مديريت و اخالق حرفه

 كرمان رابطه وجود ندارد.
H1 اي شهرستان  اي در مراكز آموزش فني و حرفه : بين فرهنگ مديريت و اخالق حرفه

 كرمان رابطه وجود دارد.
اي از ضريب همبستگي پيرسن و  ين فرهنگ مديريت با اخالق حرفهب هرابطبراي بررسي 

 آمده است. 4اسپيرمن استفاده شد. نتايج حاصل از اين آزمون در جدول 
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اي در مراكز  فرهنگ مديريت با اخالق حرفه ينب ي پيرسن و اسپيرمنهمبستگ ريبض )4( جدول

 اي شهرستان كرمان آموزش فني و حرفه
 نوع رابطه وجود رابطهتعداد معني داري ضريب همبستگي مقدار آماره همبستگي

 پيرسن
 اسپيرمن

 مستقيم دارد 207 >001/0** 261/0
 مستقيم دارد 207 >001/0** 215/0

 دار معني 01/0در سطح **دار،   معني 05/0در سطح *
 

و  261/0اساس نتايج حاصل از آزمون همبستگي، ضريب همبستگي پيرسن برابر   بر
اين است بين فرهنگ مديريت  هاست كه نشان دهند 215/0مبستگي اسپيرمن برابر ضريب ه

هاي همبستگي  ). و از آنجا كه ضريب>05/0p( داري وجود دارد معني هرابطاي  با اخالق حرفه
مستقيم بين اين دو متغير است يعني با  هرابط همحاسبه شده مثبت است، نشان دهند

 كند. اي مربيان افزايش پيدا مي فهافزايش فرهنگ مديريت، اخالق حر
بعد بايد  هدار شد در مرحل اي معني وقتي همبستگي بين فرهنگ مديريت و اخالق حرفه

اي ارتباط دارد و كدام  هاي اخالق حرفه لفهؤبررسي شود كه فرهنگ مديريت با كدام يك از م
غيرها استفاده يك ارتباط ندارد. براي اين بررسي از ضريب همبستگي پيرسن بين اين مت

 آورده شده است. 5شده است. نتايج حاصل از اين تحليل در جدول 
 

اي در مراكز  هاي اخالق حرفه ضريب همبستگي پيرسن بين فرهنگ مديريت و مولفه )5( جدول
 اي شهرستان كرمان آموزش فني و حرفه

هاي اخالق  لفهؤم
 اي حرفه

 
ضريب 

 همبستگي
 -p( داري معني

ود وجتعداد )مقدار
 ارتباط

نوع 
 ارتباط

 مثبت دارد207 >002/0* 242/0 حفظ كرامت انساني
 مثبت دارد207 005/0* 174/0 رعايت آزادي

 مثبت دارد207 004/0* 183/0 برقراري عدالت
 مثبت دارد207 027/0* 074/0 امانت ورزي

 )p>05/0( دار معني 05/0در سطح *
 

توان نتيجه  ي و مقدار ضريب همبستگي، مياساس نتايج حاصل از آزمون همبستگ  بر
 مثبت وجود دارد هرابطاي  هاي اخالق حرفه لفهؤگرفت كه بين فرهنگ مديريت با تمامي م

)05/0<p(. 
اي در مراكز آموزش فني و  ي اجرايي و اخالق حرفهها سازمانفرعي سوم: بين  هفرضي

 اي شهرستان كرمان رابطه وجود دارد. حرفه
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H0  اي شهرستان  اي در مراكز آموزش فني و حرفه ي اجرايي با اخالق حرفهها سازمان: بين

 كرمان رابطه وجود ندارد.
H1  اي شهرستان  اي در مراكز آموزش فني و حرفه ي اجرايي با اخالق حرفهها سازمان: بين

 كرمان رابطه وجود دارد.
ب همبستگي پيرسن و اي از ضري ي اجرايي با اخالق حرفهها سازمانبين  هرابطبراي بررسي 

 آمده است. 6اسپيرمن استفاده شد. نتايج حاصل از اين آزمون در جدول 
 

اي در مراكز  ي اجرايي با اخالق حرفهها سازمان ينب ي پيرسن و اسپيرمنهمبستگ ريبض )6( جدول
 اي شهرستان كرمان آموزش فني و حرفه

 نوع رابطه رابطه وجودتعداد داري معني مقدار ضريب همبستگي آماره همبستگي
 پيرسن

 اسپيرمن
 - ندارد 207 >758/0** -017/0
 - ندارد 207 >695/0** 022/0

 دار معني 01/0در سطح **دار،   معني 05/0در سطح *
 

و  286/0اساس نتايج حاصل از آزمون همبسـتگي، ضـريب همبسـتگي پيرسـن برابـر        بر
ي هـا  سـازمان اين اسـت بـين    هنداست كه نشان ده 275/0ضريب همبستگي اسپيرمن برابر 

 ).>05/0p( داري وجود ندارد معني هرابطاي  اجرايي با اخالق حرفه
اي در مراكز آموزش  هاي عمومي مديريت و اخالق حرفه فرعي چهارم: بين تصميم هفرضي

 اي شهرستان كرمان رابطه وجود دارد. فني و حرفه
H0 اي  در مراكز آموزش فني و حرفـه  اي هاي عمومي مديريت و اخالق حرفه : بين تصميم

 شهرستان كرمان رابطه وجود ندارد.
H1 اي  اي در مراكز آموزش فني و حرفـه  هاي عمومي مديريت و اخالق حرفه : بين تصميم

 شهرستان كرمان رابطه وجود دارد.
اي از ضـريب   مـديريت بـا اخـالق حرفـه    هـاي عمـومي    بـين تصـميم   هرابطـ براي بررسي 

 آمده است. 7سپيرمن استفاده شد. نتايج حاصل از اين آزمون در جدول همبستگي پيرسن و ا
 

اي  هاي عمومي مديريت با اخالق حرفه تصميم ينب ي پيرسن و اسپيرمنهمبستگ ريبض )7( جدول
 اي شهرستان كرمان در مراكز آموزش فني و حرفه

 طهنوع راب وجود رابطهتعداد معني داري مقدار ضريب همبستگي آماره همبستگي
 پيرسن

 اسپيرمن
 مستقيم دارد 207 >001/0** 281/0
 مستقيم دارد 207 >001/0** 272/0

 دار معني 01/0در سطح **دار،   معني 05/0در سطح *
 

و  281/0اساس نتايج حاصل از آزمون همبستگي، ضريب همبستگي پيرسن برابر   بر
هاي  است بين تصميم اين هدهند است كه نشان 272/0ضريب همبستگي اسپيرمن برابر 

). و از آنجا كه >05/0p( داري وجود دارد معني هرابطاي  عمومي مديريت با اخالق حرفه
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مستقيم بين اين دو  هرابط ههاي همبستگي محاسبه شده مثبت است، نشان دهند ضريب

اي مربيان افزايش پيدا  هاي عمومي مديريت، اخالق حرفه متغير است يعني با افزايش تصميم
 كند. مي

دار شد در  اي معني هاي عمومي مديريت و اخالق حرفه وقتي همبستگي بين تصميم
هاي اخالق  لفهؤهاي عمومي مديريت با كدام يك از م بعد بايد بررسي شود كه تصميم همرحل
اي ارتباط دارد و كدام يك ارتباط ندارد. براي اين بررسي از ضريب همبستگي پيرسن  حرفه

 آورده شده است. 8تفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحليل در جدول بين اين متغيرها اس
 

هاي اخالق  لفهؤهاي عمومي مديريت با م تصميم ينب ي پيرسن و اسپيرمنهمبستگ ريبض )8( جدول
 اي شهرستان كرمان اي در مراكز آموزش فني و حرفه حرفه

هاي اخالق  لفهؤم
 اي حرفه

 
ضريب 

 همبستگي
 -p( معني داري

وجود تعداد )دارمق
 ارتباط

نوع 
 ارتباط

 مثبت دارد207 >001/0* 258/0 حفظ كرامت انساني
 مثبت دارد207 003/0* 185/0 رعايت آزادي

 مثبت دارد207 007/0 209/0 برقراري عدالت
 مثبت دارد207 041/0 097/0 امانت ورزي

 )p>05/0( دار معني 05/0در سطح *
 

توان نتيجه  زمون همبستگي و مقدار ضريب همبستگي، مياساس نتايج حاصل از آ  بر
مثبت  هرابطاي  هاي اخالق حرفه هاي عمومي مديريت با تمامي مولفه گرفت كه بين تصميم

 .)p>05/0( وجود دارد
اي با توجه به متغيرهاي  فرعي پنجم: بين كارآفريني سازماني و اخالق حرفه هفرضي

اي شهرستان  خدمت) در مراكز آموزش فني و حرفه سن، جنسيت، تحصيالت، سابقه( ميانجي
 كرمان رابطه وجود دارد.

0H: سن، ( اي با توجه به متغيرهاي ميانجي بين كارآفريني سازماني و اخالق حرفه
اي شهرستان كرمان رابطه  جنسيت، تحصيالت، سابقه خدمت) در مراكز آموزش فني و حرفه

 وجود ندارد.
1H : سن، ( اي با توجه به متغيرهاي ميانجي اخالق حرفهبين كارآفريني سازماني و

اي شهرستان كرمان رابطه  جنسيت، تحصيالت، سابقه خدمت) در مراكز آموزش فني و حرفه
 وجود دارد.

را دو متغير كمي در نظر اي  كارآفريني سازماني و اخالق حرفهدر صورتي كه متغيرهاي 
با حضور متغيرهاي ميانجي استفاده از اين دو متغير  هرابطبگيريم يك راه براي بررسي 

 آورده شده است. 10و  9همبستگي جزئي است. نتايج حاصل از اين آزمون در جداول 
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با حضور اي  كارآفريني سازماني و اخالق حرفهدر ابتدا همبستگي جزيي بين متغيرهاي 

زمان  به صورت هم سن، جنسيت، ميزان تحصيالت، سابقه خدمت)( تمامي متغيرهاي ميانجي
كارآفريني بعد همبستگي جزيي بين متغيرهاي  هو در مرحل 9آورده شده است جدول 

با حضور تك تك متغيرهاي ميانجي به صورت جداگانه آورده شده اي  سازماني و اخالق حرفه
 .10است جدول 

 

اي با حضور متغيرهاي  ضريب همبستگي جزئي بين كارآفريني سازماني و اخالق حرفه )9( جدول
 انجيمي

 اي آزمون همبستگي بين كارآفريني سازماني و اخالق حرفه متغير ميانجي
 نوع ارتباط وجود ارتباط تعداد معني داري ضريب همبستگي

 مستقيم دارد 207 >001/0* 424/0 كل متغيرها
 )p>05/0( دار معني 05/0در سطح *

 

اي  ازماني و اخالق حرفهبين كارآفريني سدهد كه  نتايج حاصل از همبستگي جزيي نشان مي
و  ).>05/0p( معناداري وجود دارد هرابطزمان  طور هم تمامي متغيرهاي ميانجي بهبا حضور 

 اين رابطه به صورت مستقيم است.
 

اي در حضور متغيرهاي  ضريب همبستگي جزئي بين كارآفريني سازماني و اخالق حرفه )10( جدول
 ميانجي

 اي ن كارآفريني سازماني و اخالق حرفهآزمون همبستگي بي متغير ميانجي
 نوع ارتباط وجود ارتباط تعداد معني داري ضريب همبستگي

 مستقيم دارد 207 >001/0* 376/0 سن
 مستقيم دارد 207 >001/0* 375/0 جنسيت
 مستقيم دارد 207 >001/0* 390/0 تحصيالت

 مستقيم دارد 207 >001/0* 372/0 سابقه خدمت
 )p>05/0( دار معني 05/0در سطح *

 

اي  بين كارآفريني سازماني و اخالق حرفهدهد كه  نتايج حاصل از همبستگي جزيي نشان مي
) به طور سن، جنسيت، ميزان تحصيالت، سابقه خدمت( تك تك متغيرهاي ميانجيبا حضور 
 و اين رابطه به صورت مستقيم است. ).>05/0p( داري وجود دارد معنا هرابطجداگانه 

 تحقيق هايادپيشنه
هاي صورت گرفته و نتايج حاصل از تحقيق و با نظر به بحث و  با توجه به تجزيه و تحليل

نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق و نگاهي به تحقيقات ديگران،  هبررسي دربار
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شود كه به  اي ارائه مي پيشنهاداتي در جهت بهبود وضعيت كارآفريني سازماني و اخالق حرفه

 است:شرح زير 
تواند سازمان را در نيل به  منابع انساني ارزشمندترين منابع هر سازمان بوده و مي �

اهدافش ياري رساند. براي كارآفريني هر سازمان بايد فرهنگ سازماني كارآفرين را در اعضاي 
ترين رده، تشويق و  ينيهاي ناب و خالقانه افراد حتي در پا گيري از ايده آن ايجاد كند. بهره

ترغيب افراد به مطرح كردن ايده، برگزاري جلسات نشست و گفتگو، آناني كه مستقيماً در 
 باشد. مؤثرتواند در اصطالح و بهبود فرآيندها  خدمات دخالت دارند، مي هتوليد كاال يا ارائ

سازمان، الزم است ميزان آموزش اخالق  هتوسعاي در  با توجه به اهميت اخالق حرفه �
ازمان مورد توجه قرار گيرد. البته در همين زمينه از جمله موانع تغيير رفتار اي در س حرفه

اخالقي در هر سازماني، جهل و ناآشنايي كاركنان نسبت به اخالقيات شغل و سازمان بيان 
شده است و با توجه به اين كه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد، 

هاي مورد نياز هر  ها و مهارت عالوه بر آموزش تخصص ها سازمان بنابراين الزم است كه در
 هاي آموزشي سازمان قرار گيرد. شغل به كاركنان، آموزش اخالق اداري و سازماني جزء برنامه

مستقيم بين كارآفريني سازماني  هاصلي تحقيق و وجود رابط هبا توجه به تأييد فرضي �
مدار  مسئوالن سازمان از افراد مبتكر، خالق و اخالقشود كه  اي پيشنهاد مي و اخالق حرفه

 بكوشد. آنهاحمايت همه جانبه كرده و براي حفظ 
اي، تالش در جهت تهيه و تدوين منشور  بهترين راهكار براي بهبود اخالق حرفه �

نظران و نهادينه  اي با كمك مسئولين امر و صاحب مراكز آموزش فني و حرفه هاخالقي در هم
 ن امر در تمامي مراكز مي باشد.كردن اي
دار بين كارآفريني  مستقيم و معني هفرعي اول و وجود رابط هبا توجه به فرضي �

شود مديراني كه به دنبال كارآفريني سازماني هستند  اي پيشنهاد مي سازماني و اخالق حرفه
سازمان  اي را جستجو كنند كه به اين عامل سازماني توجه بيشتري كنند و اخالق حرفه

 .تر باشد پوياتر و جامع
اي در محيط كار در بعد  شود كه مربيان به منظور رعايت اخالق حرفه پيشنهاد مي �

حفظ و كرامت انساني اظهار نظرهاي كارآموزان و همكاران را بشنوند، تعامالت نزديك با 
ت كارآموزان ديگر افراد با هدف رشد فضايل اخالقي در طرفين داشته باشند، به رفع مشكال

ورزي به عهد و  توجه نمايند و نگاه يكسان نسبت به كارآموزان داشته باشند. در بعد امانت
ها در انجام امور سازماني  نوآوري هئپيمان خويش با ديگر افراد وفادار باشند، در جهت ارا

پاسخگو هاي فردي  پذير باشند، در قبال اشتباه تالش نمايند، در قبال كارآموزان مسئوليت
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هاي سازمان پايبند باشند. در بعد رعايت آزادي، اظهار نظر  مشي باشند و به اهداف و خط

اي داشته باشند، از تفكر انتقادي در مركز و سازمان  منطقي در مورد تعهدات سازماني و حرفه
 گيري استقبال كنند، بر نظرات غير استقبال كنند. از نظرات همكاران هنگام تصميم

سازي محيط آموزشي مناسب و محيط كسب و  خويش اصرار نورزند و در فراهم هانكارشناس
كار براي تمامي كارآموزان همكاري نمايند. در بعد برقراري عدالت، عملكرد خويش و 

جانبه به نقاط قوت و ضعف  كارآموزان را بدون جانبداري ارزشيابي نمايند، توجه همه
پذيري در تعامالت با ديگر كارآموزان  اشند و انعطافها داشته ب خويشتن در قبول مسئوليت

هاي عمومي مديريت مشاركت و فضاي محيط كار را با اولويت  داشته باشند. در تصميم
 محيط كسب و كار را فراهم نمايند. همداري كنترل و زمين اخالق

 منابع 
 .14،ص12، تهران، صراهنمايي كارآفريني، انتشارات آرون)، 1389( ؛آزاديان، ا

، چاپ پنجم اريف، نظريات، الگوها)،تع( كارآفريني)، 1386( ؛احمدپور دارياني، م
 ،390ص  ،25، ص 4ص  ، تهران،57انتشارات شركت پرديس 
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 ه، ماهناماي تحويلي نگري مانع ترويج اخالق حرفه ،)1386( ؛قراملكي، ا. ف؛ سياري، س
 .7، صفحه184 هتدبير، سال هجدهم، شمار
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انتشارات  ،، چاپ اولهاي شخصيتي كارآفرينان ويژگي)، 1389( ؛و فراستي، و ؛قيدر، ز
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 .80ص ،79ص ،71ص ،70ص

اول، انتشارات  ، چاپدانشگاه؛ كارآفريني و توسعه)، 1388( ؛و رضايي ، ر ؛نوروز زاده، ر
 .46مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، تهران،ص 

، 16،صارات آواي نو، تهرانچاپ اول، انتش كارآفريني اصول و مباني،)، 1388( ؛همتي، ج
 .47، ص24، ص 20ص 
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 كارآفريني در  هبررسي راهكارهاي آموزشي مؤثر در توسع
 كاربردي كشاورزي ميمراكز آموزش عالي عل

 1يمانپوردكتر محمد رضا سل
  2پور بهمن خسرويدكتر 

 چكيده
كارآفريني در مراكز آموزش  هراهكارهاي آموزشي مؤثر در توسع يفيپژوهش حاضر با هدف بررسي ك

كيفي  -ت پذيرفته است. رويكرد اين مطالعه در انجام تحقيق كميكاربردي كشاورزي صور ميعالي عل
 تگانآموخ آماري در اين مطالعه آموزشگران و دانش هبوده كه فاز اصلي آن در بخش كيفي است. جامع

مركزي شامل تهران، قم، سمنان و  ههاي همجوار در منطق كاربردي كشاورزي استان ميمراكز عل
 ميهاي عل آموخته موفق دوره دانش 30مدرس باتجربه و 30اري تحقيق آم هباشد. نمون قزوين را مي

كاربردي كشاورزي بودند كه به صورت تصادفي انتخاب شدند. متغير اصلي تحقيق راهكارهاي  
كاربردي كشاورزي و ابزار مورد استفاده جهت   ميكارآفريني در مراكز عل همؤثر در توسع آموزشي

حضوري  هساخته بود كه از طريق مصاحب  ساختارمند و محقق  نيمه اي گردآوري اطالعات پرسشنامه
افزار  با استفاده آمار توصيفي و نرم  ميهاي اين مطالعه در بخش ك تكميل گرديد. تجزيه و تحليل داده

SPSS هدرصد از آموزشگران مورد مطالع 80كه  دهد يمطالعه نشان م نيا جيانجام پذيرفته است. نتا 
درصد از آموزشگران عالوه  7/66باشند.  استادياري مي  ميعل هدرصد داراي رتب 20ها مربي بوده و تن

از  يحاك تحقيق همچنين يها افتهيبر اشتغال به تدريس داراي كسب و كاري شخصي نيز هستند. 
از آنها در بخش دولتي   ميني كهيآموختگان مورد مطالعه شاغل هستند، در حال دانش هآن است كه هم

عوامل  يصورت خوداشتغالي فعال هستند. بررس هب تنها تعداد اندكي از آنهاه كارند و مشغول ب
 يها آموزش ينيكارآفر همؤثر در توسع يراهكارها زيكارآفريني و ن هبرنده و بازدارنده توسع پيش

كه افراد  دهد ينشان م جيمطالعه صورت گرفته است. نتا نيا يفيدر فاز ك يكشاورز يكاربرد ميعل
از مدرسان كارآفريني در كنار مدرسان دروس تخصصي، جذب و بكارگيري  گيري د مطالعه بهرهمور

ثابت و متناسب نمودن سرفصل دروس با  طور بهمدرسان دروس تخصصي توانمند و واجد شرايط 
 .  كنند يم يتلق يآموزش يراهكارها نيتر كارآفريني را از مهم همقول

 
 .تحقيق كيفي، آموزش كشاورزي ،كارآفريني هكاربردي، توسع ميآموزش عالي علواژگان كليدي: 

 

                                                                                                                
                                                     Email: m_soleimanpour@yahoo.com،نيورام يدانشگاه آزاد اسالم ارياستاد. 1
  .اهواز يو آموزش كشاورز جيگروه ترو . دانشيار2
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 مقدمه 
پايدار و  هباشد و براي نيل به توسعاي عامل انساني ميترين عامل توسعه در هر جامعه مهم

هاي مختلف جامعه در نهادهاي متوازن، تربيت نيروي متخصص، كارآمد و مورد نياز بخش
وري مطرح است. رويكرد اكثر كشورهاي جهان در يك اصل اساسي و ضر عنوان بهآموزشي 

هاي توسعه  فريني و توسعه آن، موجب گرديده موجي از سياستآهاي اخير به موضوع كار دهه
 هحلي را كه در سه ده و آموزش كارآفريني در دنيا ايجاد گردد. كشورهاي پيشرفته راه

اند،  ه آن روي آوردهگذشته براي فائق آمدن بر مشكالت مختلف اقتصادي و اجتماعي ب
هاي مورد نياز به آنان و  آموزش ه، ارائ هاي الزم از كارآفرينان آموزش كارآفريني، انجام حمايت

، تأمل در وضعيت اقتصادي و  اند هاي الزم در اين زمينه عنوان كرده انجام تحقيقات و پژوهش
ه به موضوع روند مراحل پيشرفت و توسعه در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه ك

هاي  اند به پيشرفت اند، نشانگر آن است كه اين كشورها توانسته كارآفريني توجه نموده
هاي  يافته و يا حداقل بحران هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي دست چشمگيري در زمينه

بيني  هايي كه وقوع آنها را در آينده پيش پيش آمده را به سالمت پشت سر گذاشته و بحران
هاي اطالعاتي و ارتباطاتي بر سرعت تغييرات در  سيستم هد، مهار نمايند. توسعكردن مي

اشتغال مولد افزوده است، لزوم تعامل و همسويي با اين روند براي  هفرآيند تحوالت عرص
 رسد. ناپذير به  نظر مي كشور ما، با توجه قرار گرفتن در مسير اين تحوالت اجتناب

و فراگير با تأكيد بر دانش و افزايش   ميعل هه سوي جامعكلي تحوالت اقتصادي ب طور به
باشد. تغيير در تركيب جمعيتي  كشور،  پذير مي سهم آن در كارآفريني و اشتغال مولد امكان
 هترين دغدغ هاي شغلي جديد باعث گرديده مهم لزوم نوآوران در كسب و كار و ايجاد فرصت

آفريني براي جمعيت جوان و پوياي كشور باشد. ريزان، توسعه و آموزش كار حال حاضر برنامه
اساس مطالعات انجام شده بخش  كه بر اين دغدغه در بخش كشاورزي بيشتر است چرا

مشكل آنها فقدان  هكرده در اين بخش قرار دارند كه عمد از بيكاران تحصيل ميعظي
؛ 1380،صبوحي(  باشد اند مي تخصصي كه آموزش ديده ههاي الزم حتي در رشت مهارت
 .)1384 و سلمانزاده، يعقوبي؛ 1380،زماني

التحصيالن بخش كشاورزي  دهد كه اكثر فارغ نشان مي )1380،زماني( نتايج يك تحقيق
كيد دارد كه يكي از أهمين تحقيق ت بيكار بوده و يا در كارهاي غير تخصصي اشتغال دارند.

  ي آموزشي است.ها امهاين موضوع فقدان مهارت ناشي از عدم كارايي برن هعوامل عمد
التحصيالن در پژوهشي پيرامون مشكالت و تنگناهاي اشتغال فارغ )1379( محسنين

آموختگان كشاورزي را باالترين نرخ بيكاري در مقايسه با  نرخ بيكاري دانش، كشاورزي
 3گويد كه در بخش كشاورزي تنها مركز آمار ايران مي داند.ها ميآموختگان ديگر رشته دانش

 . )1383، مركز آمار ايران( باشنددرصد از نيروي متخصص كشور شاغل مي
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آموختگان يك سوم دانش دارد كه صرفاًدر پژوهش خود بيان مي )1383( جاللي

ي ها در بخش شوند. ميكشاورزي مشغول به كار هستند و بقيه جزو بيكاران جامعه محسوب 
آموزش عالي در بخش  هآموخت يشترين درصد شاغلين دانشب 1383 اقتصادي در سال

درصد در  9/1و كشاورزي با  درصد 8/3صنعت با  اند. داشتهر درصد حضو 5/24خدمات با 
 . )1384، آقاسي زاده( مراتب بعدي قرار دارند

نيز ذكر شده به داليل مختلف از جمله عدم تطبيق محتواي  حال همانطور كه قبالً هر  هب
نبود ، د زياد به مباحث تئوري و كمبود واحدهاي عمليكيأت، آموزشي با نياز بازار كار

پائين بودن سطح ، نبود اطالعات شغلي، هاي الزم جهت اشتغالهاي كارآفريني و دوره آموزش
باعث شده كه نيروي كار با صالحيت و توانمند براي بخش كشاورزي  ها و ...كيفي آموزش

اندازي كسب و كار و توقع  و توانايي راه اشتغالي خود همين نشود و به جهت عدم وجود روحيأت
بيشتر ، جذب در بخش دولتي از طرفي و از طرف ديگر تورم نيرو در اين بخش

 ،بنابراين ؛پردارندكشاورزي بيكار مانده و يا به كارهاي غير تخصصي مي آموختگان دانش
 نيست. و قابل توجيهبوده ناپذير  هنگفتي كه صرف آموزش آنان شده است برگشت ههزين

هاي كشاورزي و افزايش بيكاري كشور ما با توجه به مشكالت موجود در برنامه در
 هايآموزش و اعم طور بهاربردي ك ميهاي علرويكرد آموزش، آموختگان بيكاردانش خصوصاً

و  تواند يكي از راهكارهاي ممكن و اثربخش باشدكشاورزي به طور اخص مي كاربردي  ميعل
توجه به تركيب جمعيتي كشور و اهميت بخش كشاورزي و با دقت به نتايج  از طرف ديگر با

ريزان و مديران كشور بايد به تحقيقات انجام شده در خصوص آموزش عالي كشاورزي برنامه
كاربردي كشاورزي با  ميهاي علدر آموزش توسعه و آموزش آن خصوصاً، بحث كارآفريني

نوروز زاده و محرابي ( توجه جدي داشته باشندها هاي خاص اين آموزشعنايت به ويژگي
هاي كاربردي يك مزيت عمده دارند و آن تزريق مهارت -هاي علمي). آموزش1385، يگانه

تواند فرد را در شغل اتخاذ شده بسيار شايسته و پربارتر از تخصصي مربوط به كار است كه مي
) ذكر كرده است 1996( همكاران). در تحقيق ديگر ليندلي و 2005جيمز، ( قبل نشان دهد

در توانمندسازي كشاورزان، محققان،  ميكاربردي كشاورزي نقش مه -هاي علميكه آموزش
كنندگان  آموزشگران، پرسنل ترويج، افراد داراي مشاغل مرتبط با كشاورزي و توزيع

) در پژوهش خود تأكيد كرده است كه 2000( محصوالت كشاورزي برعهده دارد. الندكين
گذاري در بهبود كيفي نيروي انساني به يك سرمايه عنوان بهكاربردي  ميهاي علموزشآ

ها باعث ايجاد دانش و مهارت در فرآيند توليد همراه  آيد، بدليل آنكه اين آموزشحساب مي
) در 1385( شود. نوروززاده و محرابي يگانهاقتصادي و اجتماعي مي هاشتغال در راستاي توسع

كاربردي كشاورزي را  ميآموزش كارآفريني در مراكز آموزش عالي عل هسعپژوهش خود تو
اند. الدر  وري منابع انساني در بخش كشاورزي دانسته هاي كارآمد در افزايش بهره يكي از روش
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خود در ايالت ويرجينيا در آمريكا در رابطه با  ههمين نكته را در مطالع ) نيز2001( و درا
 اند. كيد قرار دادهأاربردي مورد تك ميهاي تحصيلي عل دوره

زنند آموزش در دنيا حرف اول را مي هامروزه در دنياي پيشرفته و كشورهايي كه در زمين
بر همين مبنا  باشد.امور از اهميت بسياري برخوردار مي هخالقيت و نوآوري در هم همقول

هاي يه و مهارتهاي كارآفريني و پرورش روحآموزش هاكثر مراكز آموزش عالي در زمين
در  كنند.دنبال مي با حساسيت اين برنامه را ريزي كرده وكارآفريني براي دانشجويان برنامه

هاي ايران نيز نتايج تحقيقات مختلف گواه بر اين است كه جاي آموزش كارآفريني در آموزش
حو كاربردي كشاورزي خاليست يا به ن ميهاي علدر آموزش عالي كشاورزي كشور خصوصاً

از طرفي كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد فرصت  آيد.مطلوب به اجرا در نمي
 تغيير ،و محصوالت غلاشمها براي ساختاردهي مجدد  تشويق سازمان ،پذيري رقابت

كاربردي   ميهاي عل آموزش ديده نياز دارند. به منابع انساني آموزش، افزايش تقاضا ،تكنولوژي
 ير اين خواسته به سرعت محتواي خود را با آنها تطبيق دهدمؤثر بايد بتواند در تغي

علمي و كاربردي) ( ايكند در آموزش فني و حرفه) پيشنهاد مي1999( كاتن ).2005،جيمز(
 هاي كارآفرينانه گردد. زمان بيشتري بايد صرف آموزش

دهد كه مراكز ) نشان مي1383( محقق معين و )1380( زادهنتايج مطالعات مقني
طور اخص در سطح  كاربردي كشاورزي به ميموزش عالي به طور اعم و نظام آموزش علآ

 )1383،واشقاني فراهاني( ديگري هدر مطالع مطلوب و قابل قبولي از لحاظ كيفي قرار ندارند.
هاي بنيادي لفهؤكاربردي كشاورزي نارسايي وسيعي در م  ميهاي علنشان داده كه آموزش

 سازدها و برون دادهاي آن وارد ميي لطمات جدي به اين دورهدارند كه به لحاظ كيف
هاي ارائه شده در خود ضمن اشاره به پائين بودن كيفيت آموزش همطالع در .)1383،رهنما(

كيد قرار داده أها را مورد تضرورت ارزيابي مستمر اين آموزشي، كاربرد  ميهاي علآموزش
اند كه در بيان نموده )1381( رادنيا و )1380( همچنين بينقي و سعيد رضواني است.

ثير أكرده و اين مراكز تحت ت كاربردي تغيير ميرسالت مراكز آموزش عل بسياري موارد
ريزي آموزشي غالب در نظام متداول هاي آموزش نظري و با پيروي از الگوهاي برنامه جاذبه

  ميبخش عل عالي كشاورزي دررو آموزش   از اين غلتند.به دامان اين نظام در مي دانشگاهي
م با آموزش أعملي دانشجويان تو هايمهارتي خود كه ارتقا هتوجه به فلسف كاربردي با

هاي آموزش كارآفريني را در بايستي برنامه ،باشدتئوري و بالفعل قراردادن خالقيت آنها مي
نظام آموزش ريني در كارآف هراهكارهاي توسعاولويت قرار دهد و براي اين كار الزم است ابتدا 

 هبرنده و بازدارنده توسعشناخت و سپس با شناسايي عوامل پيش ،كشاورزي ،كاربردي ميعل
اين  ،بنابراين .ايددادهاي اين نظام از لحاظ كيفي ايجاد نم كارآفريني تحول الزم را در برون

راكز آموزش كارآفريني در م همطالعه با هدف بررسي كيفي راهكارهاي آموزشي مؤثر در توسع
كننده اهداف اختصاصي ذيل كاربردي كشاورزي انجام پذيرفته است و دنبال  ميعالي عل

 : است
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  .آموختگان دانشآموزشگران و شغلي و تحصيلي  ،هاي فردي شناخت ويژگي �
كاربردي  ميكارآفريني مراكز آموزش عل هشناسايي راهكارهاي مؤثر در توسع �

 .كشاورزي
كاربردي  ميكارآفريني مراكز آموزش عل هه و بازدارنده توسعبرند شناسايي عوامل پيش �

 .كشاورزي
كاربردي  ميكارآفريني مراكز آموزش عل هبندي راهكارهاي مؤثر در توسع اولويت �

  .كشاورزي از نظر آموزشگران

 ها مواد و روش
 يكه در بخش اول تحقيق بهطور بهكيفي انجام پذيرفته است.  -حاضر با رويكرد كمي همطالع

گيري شده است، اما در قسمت بهره  ميهاي كمنظور شناسايي افراد مورد مطالعه از آماره
 ههاي مورد نظر از روش كيفي استفاده شده است. جامعاصلي و به منظور استخراج يافته

كاربردي كشاورزي   ميآموختگان مراكز عل در اين تحقيق آموزشگران و دانش آماري
مركزي از تقسيمات وزارت جهاد كشاورزي اعم از تهران، قم،  هقهاي همجوار در منط استان

نفر از  30نفر از مدرسان باتجربه و  30آماري تحقيق  هشود. نمون سمنان و قزوين را شامل مي
گيري كاربردي كشاورزي هستند كه از طريق نمونه  ميهاي علآموختگان موفق دوره دانش

هاي مورد مطالعه  نمونه انتخابي به تفكيك استانتعداد  1تصادفي انتخاب شدند. در جدول 
 آمده است. 

 

كاربردي و تعداد  -آموختگان مورد مطالعه بر اساس مراكز آموزش علمي ) تعداد دانش1( جدول
 نمونه

 هنمون نام مركز آموزش ها استان
 آموزشگران

 هنمون
 آموختگان دانش

 تهران
مركز آموزش عالي شهيد 

 زمانپور  تهران
وزش عالي امام مركز آم

 ره) كرج( خميني

8 
10 

7 
8 

 10 8 مركز آموزش عالي سمنان سمنان
 3 2 مركز آموزش عالي قزوين قزوين

مركز آموزش عالي شهيد  قم
 2 2 محمدي علي

 30 30 جمع
 

 كاربردي كشاورزي ـ وزارت جهاد كشاورزي -هاي علمي منبع: مؤسسه آموزش
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 هاي تحقيق يافته

كارآفريني در  همتغير اصلي اين مطالعه راهكارهاي آموزشي مؤثر در توسعبا توجه به اهداف، 
هاي فردي، اينكه متغيرهاي ديگري مثل ويژگي كاربردي كشاورزي است. ضمن ميمراكز عل

گرفته است. ابزار مورد استفاده در  مورد مطالعه نيز مورد بررسي قرارتحصيلي و شغلي افراد 
ساخته بود كه مطابق اهداف اصلي مقاله تارمند و محققساخ نيمه هاين تحقيق پرسشنام

طراحي شد. روش گردآوري اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت تحقيق مصاحبه حضوري بود. 
 SPSSافزار  استفاده آمار توصيفي و نرم با  ميبخش ك هاي اين مطالعه در داده تحليل و تجزيه

فراواني، درصد،  آماري نظير هاي هاز مشخص توصيفي است. در بخش آمار انجام پذيرفته
است. ضمن  شده گيري هاي بهره داده به منظور توصيف معيار  انحراف و واريانس ميانگين،

اينكه در بخش پاياني تحقيق هم راهكارهاي آموزشي مؤثر كه در بخش كيفي و از نظرات 
 فته است. بندي قرار گرشوندگان استخراج شد مجدداً مورد ارزيابي و اولويتمصاحبه

 ها  يافته
سال با  7/43حاصله، ميانگين سن آموزشگران مورد مطالعه در اين تحقيق اساس نتايج   بر

آموزشگر  3نفر مرد و تنها  27از ميان آموزشگران مورد مطالعه . بوده است 8/4معيار  انحراف
 20و تنها درصد از آموزشگران مورد مطالعه مربي بوده  80علمي،  هزن هستند. از نظر رتب

نفر از  12هاي بدست آمده، اساس يافته بر باشند.استادياري مي  ميعل هدرصد داراي رتب
ارشد شاغل   آموزشگران در مقطع كارداني و بقيه در مقاطع پودماني، كارشناسي و كارشناسي

 ميصورت رسه آموزشگران مورد مطالعه ب هباشند. از لحاظ وضعيت شغلي، هم به تدريس مي
 7/66( نفر 20همين نتايج،  هكاربردي كشاورزي مشغول به كار هستند. بر پاي  ميراكز علدر م 

درصد) از آموزشگران مورد مطالعه عالوه بر اشتغال به تدريس داراي كسب و كاري شخصي 
 نيز هستند. 

آموختگان مورد مطالعه، ميانگين  در بخش آمار توصيفي دانش دست آمده هنتايج ب مطابق
بوده است كه نشانگر پراكنش نسبي سن  2/4معيار آن   سال و انحراف 5/27فراد سن اين ا

 هآزاد و بقيه با سهمي هآموختگان با استفاده از سهميدرصد اين دانش 3/63باشد. آنها مي
 هآموختگان سهمي نفر از دانش 12 اند.كاربردي كشاورزي شده  ميهاي عل شاغل وارد آموزش

شاغل مرد هستند كه توزيع جنسيتي اين افراد  هآموختگان سهمي نفر از دانش 11آزاد و 
 قابل مشاهده است.  2آموزشي در جدول  هاساس سهمي بر
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 آموختگان مورد مطالعه بر اساس جنسيت آموزشي دانش هسهمي )٢( جدول

 جنسيت
 نفر)( شاغل نفر)( آزاد جمع نوع سهميه

 23 11 12 نفر)( مرد
 7 0 7 نفر)( زن

 30 11 19 جمع
 

درصد از افراد مورد مطالعه در مقطع كارداني تحصيل كردند  7/56اساس نتايج حاصله،  بر
 ههم 3مطابق اطالعات جدول . اندالتحصيل شدهو بقيه در مقطع كارشناسي فارغ

وقت  نفر داراي شغل پاره 9آموختگان مورد مطالعه شاغل هستند و از ميان آنها  دانش
آموختگان مذكور در بخش دولتي از دانش  ميني 4توجه به جدول  هستند. همچنين با
صورت خوداشتغالي فعال ه نفر داراي كسب و كار شخصي بوده و ب 8مشغول به كارند و 

 هستند. 
 

 اساس نوع سهميه آختگان مورد مطالعه بر) وضعيت شغلي دانش3( جدول

 شاغل پاره وقت شاغل تمام وقت جمع وضعيت شغلي 

 19 6 13 نفر)( آزاد سهميهنوع 
 11 3 8 نفر)( شاغل

 30 9 21 جمع
 

 اساس وضعيت شغلي آختگان شاغل بر) نوع شغل دانش4( جدول

 خوداشتغالي خصوصي دولتي جمع نوع شغل 
 21 0 6 15 وقت شاغل تمام
 9 8 1 0 وقت شاغل پاره
 30 8 7 15 جمع

 

ف پژوهش، اهداتكميل اطالعات و تحقق  ظوراين مطالعه و در بخش كيفي به من هادامدر 
صـالح معرفـي شـده بودنـد      كه توسط مراجع ذي مورد مطالعهآموختگان  دانشو  آموزشگران

 گردد.   هدفمند قرار گرفتند كه نتايج حاصله در دو بخش اشاره مي همورد مصاحب
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ربردي كا  ميهاي عل كارآفريني در آموزش هبرنده و بازدارنده توسع عوامل پيشالف) 

 كشاورزي
 موانع)( عوامل بازدارنده )1

كـاربردي    مـي هـاي عل  هاي آمـوزش  عنوان آسيب هتوان از آنها ب اين عوامل كه در واقع مي
 كنندگان در مصاحبه به صورت زير عنوان شده است:  كشاورزي نيز نام برد از ديدگاه مشاركت

وصاً مدرسان ويژه كاربردي كشاورزي خص  ميهاي عل كمبود مدرسان در مراكز آموزش �
كاربردي بايد بـا كـار عجـين باشـد. تأكيـد بـر كـاربردي بـودن           ميها؛ مدرس عل اين آموزش

هـاي   اي بـودن رشـته   ويژه در دروس اصلي و تخصصي، جديد بودن و بين رشـته   ها به آموزش
هاي خـاص مواجـه    ها و حساسيت كاربردي انتخاب منابع انساني مورد نياز را با دشواري  ميعل

كـاربردي كشـاورزي شـامل      مـي اكنون بخش اعظم مدرسـان مراكـز آمـوزش عل    سازد. هم مي
باشند  هاي اجرايي و خبرگان بدون مدرك مي ها، كارشناسان دستگاه مدرسان مدعو از دانشگاه

 معضل اساسي در اين مراكز نمود دارد. عنوان يك  هكه اين امر ب
عدم حضور مربيان تخصصي و همچنين عدم وجود مربيان واجـد شـرايط كـارآفريني     �

ثابت و در دسترس در مراكز؛ اين مورد نيز ناشي از مـورد اول اسـت كـه بـا توجـه بـه        طور به
 باشد.   اكز ميآموختگان يكي از موانع و مشكالت اساسي اين مر نظرات ابراز شده از سوي دانش

عدم نظارت كفي و مستمر بر اركان آموزشي مراكز؛ در اين رابطه آنچه الزم است اين  �
كه دفتر نظارت و ارزشيابي مؤسسـه فواصـل ارزشـيابي خـود را كـاهش داده و بعـد از انجـام        

هـا و نتـايج آن در مراكـز داشـته      ارزيابي از اركان آموزشي، نظارت كافي را بر اعمال خروجـي 
   باشد.
كـاربردي از اهـداف و     مـي هاي عل عدم شناخت و آگاهي دانشجويان و داوطلبان رشته �

رسـاني مناسـب)؛ در ايـن رابطـه       عـدم اطـالع  ( كاربردي كشاورزي ميهاي عل رسالت آموزش
تحصيل صرف و مشغول بودن نگاه كرده و انگيـزه الزم را   همكاني براي ادام عنوان بهداوطلبان 

ها ندارند. شاغالن نيز صرفاً نگاه كسب مـدرك و ترقـي    از ماهيت رشته با توجه به عدم آگاهي
 شغلي به اين مراكز دارند.  

هـاي   كـاربردي كشـاورزي و دسـتگاه    مـي عدم ارتباط منسجم بين مراكـز آمـوزش عل   �
 اجرايي بخش كشاورزي.  

كـاربردي كشـاورزي بـدون در نظـر گـرفتن نيـاز         ميمراكز آموزش عل  ميگسترش ك �
 زار كار.  جامعه و با
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هـاي   كمبود امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي مورد نياز و مرتبط با آموزش �

عملي و مهارتي؛ اين موضوع با توجه به مطلب ذكر شـده در بنـد قبـل مشـكل را دو چنـدان      
 كرده و خواهد كرد.  

ناپذير و توجيه بـيش از حـد بـه مباحـث نظـري نسـبت بـه         ساختار آموزشي انعطاف �
 هاي كاربردي و عملياتي.   آموزش

 ها)  مشوق( برنده عوامل پيش
هدفمندي كه با آنها به عمل آمـد   هكنندگان طي مصاحب برنده، مشاركت عوامل پيش هدر زمين

طور دقيق و آگاهانه ابراز نمودند كه در اينجا به دليل ممانعت از افـزايش   موارد مشروحي را به
از موارد تكراري حذف و ساير موارد نيز به اختصار  حجم مطالب و احياناً تكراري شدن، بعضي

 شود:  ذكر مي
كـاربردي بـه     مـي هاي عل هاي مختلف جهت معرفي آموزش فعاليت گسترده در رسانه �

طور خاص و تعيين و تعريف شأن و جايگاه  كاربردي كشاورزي به ميهاي عل طور عام و آموزش
 ي آموزشي كالن كشور؛ ها ها در برنامه مناسب و درخور براي اين آموزش

هـاي   آموختگـان آمـوزش   كـارگيري دانـش   ههاي مناسب براي جذب و ب ايجاد و زمينه �
 هاي دولتي و خصوصي كشاورزي.  كاربردي كشاورزي در بخش  ميعل

كاربردي كشـاورزي؛ ايـن    ميهاي عل تحصيل براي مدرسان آموزش هايجاد فرصت ادام �
بـرد. در كنـار ايـن موضـوع      شتر و با كيفيت باال مـي مدرسان را براي فعاليت بي هموضوع انگيز

و آموزشي در مراكز پرداخته   ميحداكثر تالش بايد به عمل آيد كه مدرسان اول به فعاليت عل
هاي اجرايي به آنهـا بـه    و حضور مستمر در مراكز داشته باشند و از سپردن كارها و مسئوليت

هـاي   توانند در قالب گـروه  نمود. مدرسان مي دليل تبعات منفي كه داشته و دارد جداً ممانعت
هاي خود را ابراز و پيگيـر اجـراي آنهـا باشـند و      آموزشي در مناطق مختلف، نظرات و ديدگاه

آنها فـدا گـردد،     مياصلي يعني معل هنيازي به قبول پست اجرايي آن هم به صورتي كه وظيف
 ندارند.  
اي تخصـيص اعتبـارات كـافي بـه     هاي اجرايي مـرتبط بـر   حمايت دولت و ساير ارگان �

طـور مثـال بـا تجهيـز      هـا؛ بـه   منظور ايجاد بسترهاي مناسب براي ارتقاء كيفي ايـن آمـوزش  
 ها، در اختيار قرار دادن زمين و ... .   ها، آزمايشگاه كارگاه
هاي الزم براي جذب مدرسان متخصص و آشنا به اهداف  مناسب و انگيزه هايجاد زمين �

كارگيري ايـن مدرسـان پـس از گذرانـدن      هكاربردي كشاورزي و ب ميلهاي ع و رسالت آموزش
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هاي تـدريس جديـد بـه صـورت      مباني كارآفريني و فنون و روش ههاي آموزشي در زمين دوره

 ثابت در مراكز.
هـاي   آمـوزش  هاندازي مركز يـا كـانون كـارآفريني بـه مركزيـت و نظـارت مؤسسـ        راه �

 هاي كارآفريني در مراكز.  آموزش هتن مقولكاربردي كشاورزي به منظور جدي گرف ميعل
آموختگان موفق و  ها به منظور برقراري ارتباط بين دانش برگزاري سمينارها و نشست �

از واحـدها و    مـي تواند در قالـب بازديـدهاي عل   كارآفرين با دانشجويان مراكز؛ اين موضوع مي
شود نيز انجـام   شده و اداره مياندازي  آموختگان موفق راه هاي توليدي كه توسط دانش كارگاه
 گيرد.  
انجام نظارت و ارزشيابي مستمر از اركان نظام آموزشي مراكز و ورود عملي و به موقع  �

 گير و دقيق مؤسسه.  ها به سيستم با نظارت پي بازخورد ازشيابي
مشـاوره شـغلي هـر مركـز و      هآموختگـان در هسـت   آوري اطالعات الزم از دانـش  جمع �

 با كمك و نظارت مؤسسه). ( كار آنها پس از فراغت از تحصيلگيري مراحل  پي
 تدوين محتواي درسي با توجه به مقوله كارآفريني.  �

كاربردي   ميهاي عل راهكارهاي آموزشي مؤثر در توسعه كارآفريني در آموزشب) 
 كشاورزي

 كنندگان در هاي تحقيق و همچنين با توجه به نظرات مشاركت اساس نتايج يافته  بر
 هراهكارهاي متعددي در رابطه با توسعآوري اطالعات،  هاي تكميلي جهت جمع مصاحبه

بندي نهايي  كاربردي كشاورزي اظهار شده است كه در جمع  ميهاي عل كارآفريني در آموزش
 گردد:  ترين آنها به شرح زير اشاره مي ترين و عمده با در نظر گرفتن حجم مطالب مهم

ارآفريني در كنـار مدرسـان دروس تخصصـي در مراكـز؛ ايـن      گيري از مدرسان ك بهره .1
وقت در مراكز آموزشي حضـور داشـته باشـند.      گروه از مدرسان الزم است به طور ثابت و تمام

اوقـات نيـز در    هدر بقيـ شود به جز موارد تشـكيل كـالس،    حضور ثابت اين مدرسان باعث مي
 باط و تعامل باشند.تدر ار دسترس دانشجويان بوده و با اساتيد دروس تخصصي نيز

هـاي   كارگيري مدرسان دروس تخصصي توانمنـد و واجـد شـرايط آمـوزش     هجذب و ب .2
 وقت در مراكز. كاربردي كشاورزي به طور ثابت و تمام ميعل

كارآفريني؛ در اين رابطـه بـا توجـه بـه نـوع       همتناسب نمودن سرفصل دروس با مقول .3
صصي بازار كار و جامعـه را شناسـايي و متناسـب بـا     هاي فعال در مراكز بايد نيازهاي تخ رشته

هـاي مـورد    آموختگان مهارت ريزي و طراحي شوند كه دانش آنها سرفصل دروس طوري برنامه
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كسب و كـاري را كـه    هاندازي كسب و كار يا ادام نياز را در ارتباط با تخصص مربوط جهت راه

 مشغول هستند به دست آورند.
مـديريت كسـب و كارهـاي    مباني و اصول كارآفريني،  هآموزشي در زمين تدوين كتب .4

 اندازي كسب و كار. و چگونگي ثبت شركت و راهكوچك 
هاي سنتي؛ در ايـن رابطـه ضـرورت     هاي تدريس نوين به جاي روش استفاده از روش .5

هاي تدريس نوين گذرانده و به كـار   روش ههاي آموزشي الزم را در زمين دارد كه مدرسان دوره
 هشـود بايـد در جهـت پـرورش روحيـ      هاي تدريس كه در مراكز به كار گرفته مي شگيرند. رو

  مـي ي گروهي و تيها ها و كار ابتكار و خالقيت دانشجويان بوده و آنها را به مشاركت در فعاليت
هـاي تجربـي بـراي     و ايجـاد فرصـت    مـي هاي كار تي توان از برنامه طور مثال مي وادار نمايد. به

 توان نام برد. هاي پروژه را مي دانشجويي و روشهاي  تشكيل شركت
ها دانشجويان را از بـدو ورود تحـت    مشاوره شغلي در مراكز؛ اين هسته هتشكيل هست .6

هاي شغلي موجود و نيازهـاي   نظارت و مشاوره داشته و در طي دوران تحصيل آنها را با فرصت
 سازد. بازار كار آشنا مي

در  تـوان  اين موارد را مي؛ يابي نوآوري و ايدهالقيت، خ ههاي الزم در زمين آموزش هارائ .7
هاي آموزشي فوق برنامه ارائه داد يا در قالب درسـي بـه نـام كـارآفريني جهـت آمـوزش        دوره

هاي آموزش حـين   توان در دوره دانشجويان اقدام نمود. در همين ارتباط براي مدرسان نيز مي
 ريزي نمود. خدمت برنامه

هاي كارآفريني به منظور تغيير دانش و معرفت دانشجويان؛  ستبرگزاري سمينار و نش .8
ـ     توان از دانش در اين ارتباط مي  هآموختگان موفق و كارآفرين جهـت حضـور در سـمينار و ارائ

 تجربيات خود به دانشجويان بهره برد.
خصوصاً از واحدهاي توليـدي و كسـب و كارهـايي      ميها و بازديدهاي عل انجام گردش .9

آميـز در حـال كـار     طور موفقيـت  اندازي شده و به ها راه آموختگان اين آموزش نشكه توسط دا
 هستند.
مراكـز موفـق كسـب و كـار و     برقراري ارتباط دو سويه و مستمر با واحدهاي توليدي؛  .10

و خصوصـي بخـش كشـاورزي تـا از ايـن ارتبـاط رابـط بـين          يهـاي دولتـ   ها و سازمان ارگان
اين رابطـه هـم بـراي دانشـجويان و هـم       ني فراهم گردد.هاي تئوريك مباحث كارآفري آموزش

   تواند مثمرثمر باشد. هاي كارآفريني واقعي مي براي مدرسان از بعد آموزش
ها مجدداً حاضر راهكارهاي آموزشي استخراج شده از مصاحبه هدر بخش ديگري از مطالع

اساس نتايج مندرج   د. بربندي شمورد ارزيابي قرار گرفته و توسط افراد مورد مطالعه اولويت
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گيري از مدرسان كارآفريني در كنار مدرسان  ، پاسخگويان به مواردي مثل بهره5در جدول 

 طور بهكارگيري مدرسان دروس تخصصي توانمند و واجد شرايط  هدروس تخصصي، جذب و ب
 عنوان مؤثرترين راهكارهاي هكارآفريني ب هثابت و متناسب نمودن سرفصل دروس با مقول

 هاي علمي كاربردي كشاورزي اشاره كردند. كارآفريني آموزش هآموزشي در توسع
 

 كارآفريني  هبندي راهكارهاي آموزشي مؤثر در توسع) اولويت5( جدول
 هاي علمي كاربردي كشاورزيآموزش

انحراف  ميانگين ها گويه رتبه
 معيار

ضريب 
 تغييرات

گيري از مدرسان كارآفريني در  بهره 1
 47/51 15/3 12/6 رسان دروس تخصصي در مراكزكنار مد

2 
جذب و بكارگيري مدرسان دروس 

 طور بهتخصصي توانمند و واجد شرايط 
 ثابت

77/6 35/3 48/49 

متناسب نمودن سرفصل دروس با  3
 51/48 42/3 05/7 كارآفريني همقول

مباني و  هآموزشي در زمين تدوين كتب 4
 84/46 11/3 64/6 اصول كارآفريني

هاي تدريس نوين به  استفاده از روش 5
 95/44 07/3 83/6 هاي سنتي جاي روش

 18/43 20/3 41/7 شغلي در مراكز همشاور هتشكيل هست 6

 ههاي الزم در زمين آموزش هارائ 7
 83/41 84/2 79/6 يابي نوآوري و ايدهخالقيت، 

8 
برگزاري سمينارهاي كارآفريني به 

منظور تغيير دانش و معرفت 
 انشجوياند

61/7 03/3 82/39 

از   ميها و بازديدهاي عل انجام گردش 9
 45/39 88/2 30/7 آموختگان واحدهاي توليدي دانش

برقراري ارتباط دو سويه و مستمر با  10
 74/37 71/2 18/7 واحدهاي توليدي
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 گيري نتيجه

شي مؤثر در همانطور كه گفته شد در اين پژوهش به منظور بررسي كيفي راهكارهاي آموز
آموختگان موفق هاي علمي كاربردي كشاورزي، دو گروه از آموزشگران مجرب و دانش آموزش

درصد از  80دهد كه براي شركت در مطالعه انتخاب شدند. نتايج حاصله نشان مي
اند كه درصد استاديار بوده 20علمي مربي بوده و تنها  هآموزشگران مورد مطالعه داراي رتب

ي از سطح علمي نسبتاً پائين آموزشگران در مقايسه با ساير مراكز آموزش عالي اين امر حاك
توجه بيشتر به ارتقاء سطوح علمي در بين مدرسان علمي كاربردي حائز  ،بنابراين ؛باشد مي

تواند كارآفريني آنها مي هي آن روحيپاشتغالي آموزشگران و در  اهميت است. در حاليكه خود
هاي علمي كاربردي كشاورزي تلقي گردد، نتايج كارآفريني آموزش هعاملي مهم در توسع

درصد از آموزشگران عالوه بر اشتغال به تدريس داراي كسب و كاري  7/66دهد كه  نشان مي
 شخصي نيز هستند. 

درصد  3/63آموختگان حاكي از آن است كه نتايج اين پژوهش در خصوص دانش
  ميهاي عل شاغل وارد آموزش هآزاد و بقيه با سهمي هآموختگان با استفاده از سهمي دانش

آموختگان مورد مطالعه دانش هدهد كه هماند. همين نتايج نشان ميكاربردي كشاورزي شده
از آنها در بخش دولتي مشغول به كارند و درصد كمي از آنها   ميشاغل هستند، در حاليكه ني

 فعال هستند. داراي كسب و كار شخصي بوده و بصورت خوداشتغالي 
كاربردي كشاورزي،  ميدست آمده، كمبود مدرسان در مراكز آموزش عل هنتايج ب هبر پاي

ثابت، عدم نظارت كافي  طور بهعدم حضور مربيان تخصصي و مربيان واجد شرايط كارآفريني 
كاربردي   ميو مستمر بر اركان آموزشي مراكز، عدم ارتباط منسجم بين مراكز آموزش عل

هاي اجرايي بخش كشاورزي و عدم شناخت و آگاهي دانشجويان و  و دستگاهكشاورزي 
كاربردي كشاورزي   ميهاي عل كاربردي از اهداف و رسالت آموزش  ميهاي عل داوطلبان رشته

كاربردي كشاورزي محسوب  ميهاي عل كارآفريني در آموزش هتوسع هاز عوامل بازدارند
هاي مختلف جهت  لي مثل فعاليت گسترده در رسانهدهد عوامشوند. همين نتايج نشان مي مي

هاي مناسب براي جذب و بكارگيري  كاربردي، ايجاد و زمينه ميهاي عل معرفي آموزش
تحصيل براي  ههاي دولتي و خصوصي كشاورزي، ايجاد فرصت ادام آموختگان در بخش دانش

اعتبارات كافي  كاربردي كشاورزي و حمايت دولت براي تخصيص  ميهاي عل مدرسان آموزش
برنده تلقي ها از عوامل پيش به منظور ايجاد بسترهاي مناسب براي ارتقاء كيفي اين آموزش

ترين و مؤثرترين راهكارهاي آموزشي براي  شوند. ضمن اينكه بنابر نتايج اين مطالعه، مهممي
از  گيري از بهره كاربردي كشاورزي عبارت است  ميهاي عل كارآفريني در آموزش هتوسع

مدرسان كارآفريني در كنار مدرسان دروس تخصصي، جذب و بكارگيري مدرسان دروس 
ثابت، متناسب نمودن سرفصل دروس با مقوله  طور بهتخصصي توانمند و واجد شرايط 
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تنها با عنايت  ،بنابراين ؛مباني و اصول كارآفريني هآموزشي در زمين كارآفريني و تدوين كتب
كارآفريني  هتوان نسبت به توسعو اهتمام در جهت بكارگيري آنها ميبيشتر به اين راهكارها 

 كاربردي كشاورزي اميدوار بود.  ميهاي عل در آموزش

 منابع
 ،آموختگان كشاورزي: الزامات و راهكارها اشتغال دانش ،)1383( ؛زاده، ف آقاسي

 ، تهران.1383آبان ماهآموزش كشاورزي كشور،  ميعلمجموعه مقاالت همايش 
كارگيري كارآفريني در آموزش  ههاي ب راه ،)1384( ؛و صالحي، س ؛رادران، مب

دانشگاه آزاد اسالمي واحد  مجموعه مقاالت همايش ملي كارآفريني، ،كشاورزي
 . 84رودهن. اسفندماه 

 ،كاربردي در آموزش عالي -آموزش علمي ،)1382( ؛و سعيدي رضواني، م ؛بينقي، ت
 ، تهران.جلد اول المعارف آموزش عالي، دائره

بيني كارآفريني طراحي و تبيين الگويي براي پيش ،)1384( ؛جعفرزاده، م
 مديريت، دانشگاه تهران. همديريت، دانشكد هدكتري در رشت هرسال آموختگان، دانش

متن سخنراني در اولين همايش نظام مهندسي كشاورزي و منابع  ،)1383( ؛جاللي، خ
 .1383مرداد ماه ، طبيعي

هاي علمي ـ كاربردي بررسي تحليلي آموزش ،)1378( ؛ي ميررحيمي، س. دحاج
اين آموزش از ديدگاه مربيان، مديران و  هكشاورزي و راهكارهاي توسع

هاي همايش بررسي و تحليل آموزشدومين  ،مسئولين مراكز آموزش كشاورزي
 ، تهران.علمي ـ كاربردي

ثير آن در ميزان جمعيت فعال در أو ت هاي علمي كاربردي آموزش ،)1381(؛ رادنيا، ح
، تبريز ،هاي علمي كاربردي كشاورزي آموزش چهارمين همايش، بخش كشاورزي

 .1381شهريور ماه 
هاي خودارزيابي و نقش آن در بهبود كيفيت آموزشي در آموزش ،)1383( ؛رهنما، ا
: آذرماه ، تهرانهاي عالي علمي كاربردي سومين كنگره ملي آموزش ،كاربردي  ميعل
83 . 
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شناسي اشتغال برآورد نيروي متخصص مورد نياز و آسيب ،)1380( ؛زماني، غ

ريزي آموزش عالي، مؤسسه پژوهش و برنامه ،بخش كشاورزي آموختگان دانش
 تهران.
 ،آموختگان آموزش عاليبررسي و تحليل علل بيكاري دانش ،)1380( ؛صبوحي، ف

پژوهش و  هيروي انساني متخصص، مؤسسنتايج طرح نياز سنجي ن هسمينار ارائ
 ريزي آموزش عالي، تهران.  برنامه

سومين كنگره  ،هاي علمي كاربردي كشاورزي دورهاثربخشي  ،)1383( ؛معين، م. ح محقق
 .83هاي عالي علمي كاربردي، تهران: آذرماه  ملي آموزش

 .1375سال   ميعمو نتايج تفصيلي سرشماري ،)1375( ؛مركز آمار ايران
سسه ؤمكاربردي، -علميهاي  ارزشيابي ثمربخش دوره ،)1380( ؛ح. مزاده،  قنيم

 تهران.، يزي آموزش عالير پژوهش و برنامه
مراكز آموزش عالي علمي كاربردي كارآفرين  ،)1385(؛ و مهرابي يگانه، م ؛نوروززاده، ر

 فصلنامه آموزش و سازندگي وزارت جهاد كشاورزي،، با تأكيد بر بخش كشاورزي
 . 85، بهار 1شماره 

هاي نظام  استانداردسازي مؤلفه ،)1383( ؛و اسفندفرد، س. م ؛واشقاني فراهاني، م
، تهران: كاربردي  ميهاي عل سومين كنگره ملي آموزش ،كاربردي  ميآموزش عل

 .1383آذرماه 
مشكالت آموزش عالي كشاورزي در بررسي  ،)1384(؛ زاده، سو سلمان ؛يعقوبي، ج

، راهكارهاي بهبود آن از ديدگاه دانشجويان سال آخر كشاورزيايران و 
  ، تهران.1385آموزش كشاورزي كشور، آبان ماه   ميهمايش عل
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 از دانشجويان كارآفريني در تأثيرگذار آموزشي يها روش بررسي
 رامين طبيعي منابع و كشاورزي دانشگاه آموختگان دانش ديدگاه

 خوزستان
 1پور خسروي بهمن دكتر

 2برادران مسعود دكتر
 3غنيان منصور دكتر

 4صفاري حامد
 5شباني كبري

 چكيده
  ميعل رهيافت يك وجود دانشجويان، ينيكارآفر آموزشي نيازهاي بر مبتني آموزشي يها روش

 كه هستند مواردي جمله از دانشجويان توسط ها آموزش اين قبول كارآفريني، ترويج هزمين در مناسب
 هدف با حاضر پژوهش راستا اين در .باشد مي تأثيرگذار كارآفريني آموزشي يها دوره اثربخشي در

 يها سال در آموختگان دانش ديدگاه از دانشجويان كارآفريني در تأثيرگذار آموزشي يها روش بررسي
 از كشاورزي مختلف يها رشته آموختگان دانش همطالع آماري هجامع .شد انجام 1390 و 1389

 با آنان از نفر 242 تعداد كه بودند نفر 672 تعداد به )1387- 1384 يها سال( رامين دانشگاه
 انتخاب مطالعه آماري هنمون عنوان به اي، طبقه بمتناس تصادفي روش به و مورگان جدول از استفاده

 و نظران صاحب توسط آن اعتبار كه شد طراحي اي پرسشنامه اطالعات آوري جمع منظور به .شدند
 spsswin16 افزار نرم از استفاده با ها داده تحليل تجزيه .شد تأييد مقدماتي آزمون انجام با آن پايايي
 انجام كوچك، كارهاي و كسب مديريت و اندازي راه پيرامون درس هارائ داد نشان نتايج .پذيرفت انجام
 مراكز يا كانون تشكيل و رشته با مرتبط كوچك كار و كسب ايجاد پيرامون تحقيقاتي يها پروژه

 .اند داشته عالي آموزش مراكز كارآفريني توسعه در را تأثير ترين مهم كارآفريني
 

 .دانشجويان كارآفريني آموختگان، دانش آموزش، كارآفريني، :ييدكل واژگان

 

                                                                                                                
                          Email: b.khosravipour@gmail.comو آموزش كشاورزي دانشگاه خوزستان،  . دانشيار گروه ترويج1

                                   .. دانشيار گروه ترويج و آموزش كشاورزي خوزستان2

                                          .گروه ترويج و آموزش كشاورزي خوزستان . استاديار3

 .آموخته كارشناسي ارشد . دانش4
 .وزش كشاورزي دانشگاه خوزستانكارشناسي ارشد ترويج و آم. 5
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 مقدمه
 و فردي ييها توانايي كه هستند آموختگاني دانش مختلف، جوامع روي پيش يها چالش از يكي

 سازي آماده مرا اين ندارند. مناسب كار و كسب اندازي راه براي را الزم هاي مهارت
 سازد. مي ضروري آنان در نيكارآفري فرهنگ هتوسع طريق از را دانشگاهي التحصيالن فارغ
 امر اين تحقق براي بلكه باشد. التحصيلي فارغ از بعد نبايد سازي آماده اين است، مسلم آنچه
 ها محدوديت و موانع و گردد فراهم الزم مقدمات تحصيل، حين در و فرآيند طي است الزم

 شده آشكار گذاران سياست و دولتمردان اكثر بر امروزه ).1387مرادي، و اميري( شوند برطرف
 ميزان طريق، بدين و بگذارند تأثير فراگيران بر آموزشي نظام طريق از توانند مي كه است

 توانند هب افراد كه باشد ايگونه به آموزشي نظام اگر دهند. افزايش جامعه در را كارآفريني
 نيز   )كار و كسب دنياي( بازار و محيط در را آن از استفاده چگونگي دانش، كسب بر عالوه

 ي،اصالن( شد خواهد زياد تازه كارهاي و كسب آن، دنبال به و كارآفرينان تعداد بگيرند، ياد
 و پيشرفته اقتصادهاي در حاصله اقتصادي نظريات اساس بر كه است حالي در اين ).1381

 و گردد مي محسوب اقتصادي هتوسع و رشده محرك موتور كارآفرينان رشد، حال در
 در متعددي نتايج اينكه به توجه با باشد. مي كارآفريني مهم آوردهاي ره از يكي اييز اشتغال

 يها توانايي و ها مهارت بينش، دانش،ه عمد بخش كه است داده نشان دنيا مختلف كشورهاي
 يك عنوان به موضوع اين است، آموزش قابل و اكتسابي كارآفريني رفتار و خصلت با مرتبط
 محافل و ها دانشگاه خاص عنايت مورد اقتصاديه توسع در أثيرگذارت و مهم بسيار عامل

، كه  چرا ).1384 اسكندري،( است گرفته قرار توسعه حال در و پيشرفته كشورهاي در توسعه
 خالق كنندگان حل و نوآوران رهبران، كه كند مي كمك دانشجويان به كارآفريني آموزش
 هاي نظام اهداف ترين مهم از يكي رو اين از ).2004 ،1سالزانو و فتندرونها ( شوند مسائل

 نياز مورد شغلي يها مهارت با متناسب آموزش هارائ امكان آوردن فراهم جوامع آموزشي
 و شرايط چون ميمه عوامل اثربخش، آموزشي نظام هر طراحي در بنابراين، است. جامعه
 و تدريس هاي روش ياز،ن مورد تجهيزات و تسهيالت دروس، محتواي داوطلبان، يها ويژگي

 ،از است عبارت نظران صاحب پيشنهادي يها حل راه راستا اين در .گيرند مي قرار مدنظر غيره
  آموزشي هاي روش و يادگيري منابع درسي، يها برنامه عميق نظر تجديد

 اطالعات و مزارع در آموزش كاربردي، و عملي واحدهاي بر بيشتر تأكيد )1375نژاد، شعاري(
 در عالي آموزش حقيقت در ).1380فوالدي، و دنياني محمدي ،1375ظريفيان،( ديكاربر

                                                                                                                
1. Haftendorn & Salzano 
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 بسيار نقش حاضر عصر در شده مطرح مفاهيم ترينمهم از يكي عنوان به كارآفريني هتوسع

 ايجاد اشتغال، هزمين در كاربردي دانش انتقال طريق از عالي آموزش نمايد. مي ايفا را  ميمه
 حمايت و توسعه و فرهنگي سازي بستر اشتغال، هزمين در نياز مورد يها توانايي و ها مهارت

 كند ايفا كارآفرينيه توسع در بسزايي نقش تواند مي شدن، كارآفرين و كارآفريني از پژوهشي
 هتوسع يها روش كارگيري به 1384حسيني، و عزيزي همچنانكه ).1387 زاده، واحمد كيا(

 در كارآفريني يها مهارت افزايش در را كشاورزي ليعا آموزش مراكز در كارآفريني آموزش
 برشمردند. مؤثر كشاورزي يها رشته دانشجويان ميان

 حدود كشاورزي، آموختگان دانش از كه دارد مي اظهار خود پژوهش در نيز 1383 آقاسي،
 نيروي ضمناً شوند. مي محسوب جامعه بيكاران وجز هبقي و هستند كار به مشغول سوم يك
 از ديگري منفي پيامد جنبه اين كه شود مين تأمين كشاورزي بخش براي صالحيت با كار

 نداشتن تناسب .باشد مي كشاورزي آموزش هبرنام و كاركشاورزي بازار نياز بين تناسب عدم
 كارورزي، واحدهاي نبودن كافي نظري، مسائل بر تأكيد و موجود شرايط با آموزشي محتواي

 ايجاد عدم و توليدي عمليات مديريت جهت آموختگان شدان اي حرفه هاي مهارت ضعف
 باشند مي عالي آموزش در كارآفريني وانعم ديگر از دانشجويان در كاري تجارب

 ظريفيان، ،1380يعقوبي، ،1380 زماني، ،1380 زاده، آقاسي ،1380 صبوحي، 1380بهرامي،(
1375.( 

 كارآفريني آموزشي زهاييان رب مبتني كه آموزشي هاي روش و ها شيوه اينكه مسلم
 اين قبول كارآفريني، ترويج هزمين در مناسب  ميعل رهيافت يك وجود باشد، دانشجويان

 آموزشي يها دوره بخشي اثر در كه هستند مواردي جمله از  ...و دانشجويان توسط ها آموزش
 در را آموزش سطح سه )1990(1كنت خصوص، اين در .باشد مي تأثيرگذار كارآفريني

  است: برده نام كارآفريني متفاوت يها رهدو
 به آن تداوم و كارآفرينانه يها فعاليت مالكيت تداوم به بالقوه كارآفرينان برانگيختن �

 ابتدايي) مدارس درسطح( شغلي انتخاب يك
 در( خود اقتصادي مالكيت تداوم به بالقوه كارآفرينان ساختن متقاعد و بخشيدن الهام �
 )متوسطه  مدارس سطح
 سطح در( جديد شركت يك هتوسع ايجاد براي الزم يها مهارت و انگيزه بكس �

 .)دانشگاه

                                                                                                                
1. Kent 
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 حال در كه موضوع اين گرفتن نظر در با كه كند مي اشاره نكته اين به نيز 1380مكنون،

 داشتن نيازمند دانشگاهي، مدرك بودن دارا به نياز بر عالوه كشور در كار نيروي جذب حاضر
 دوران طول در ها توانايي اين كه است، نظر مورد باشغل مرتبط خاص يها ويژگي و ها توانايي

 شود مين ايجاد عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه طريق از دانشگاهي آموختگان دانش تحصيلي
 نبودن موفق علل ترين مهم از كار بازار نياز و آموزشي مواد بين تناسب عدم اين و

 مديريت امروزه، .است كاريابي در كشاورزي هرشت وصخص به ها رشته اكثر التحصيالن فارغ
 در آفرين مشكل عوامل كنترل و شناخت براي  ميعل يها روش از استفاده دنبال به كشور كالن
  .است توسعه به دادن شتاب براي ها فرصت به ها چالش تبديل و اشتغال هزمين
 عـالي  آمـوزش  ختگـان آمو دانـش  بـين  در بيكـاري  رشـد  داليل ترين عمده از كلي طور هب

 محتواي تناسب عدم :كرد اشاره موارد اين به توان مي گرفته صورت مطالعات طبق كشاورزي،
 ضعف علمي، واحدهاي كفايت عدم نظري، دروسي و مسائل بر تأكيد كار، بازار نياز با آموزشي
 رد مدرسـان  ضـعف  كـارآفريني،  آمـوزش  بـه  توجه عدم ،التحصيالنفارغ اي حرفه يها مهارت
ــي دروس ــارتي و عمل ــزوم و مه ــأمين ل ــاي ت ــود نيازه ــتغالي خ ــي( اش  ،1379 زاده، آقاس

 آموزشي، محتواهاي ترين كامل از يكي ).1998 فائو، ،1384 يعقوبي، حسيني ،1380صبوحي،
 شـده  ارائـه  1گيـپ  سـوي  از ها دانشگاه سطح در كارآفريني آموزش براي كه است پيشنهادي

 آموزشـي  نظـام  در جديـد  رهيـافتي  كارآفريني آموزش اينكه به توجه با وي، ديدگاه از است.
 آموزشـي  نيازهاي تمام بايستي كارآفريني آموزشي جامع برنامه يك بنابراين است، دانشگاهي

 ).2،2000ماگنوز( دهد قرار پوشش تحت را
 يها آموزش در كارآفريني هتوسع براي را زير موارد خود همطالع در نيز 1386ضيايي،

 كشاورزي، آموزش مراكز در كارآفريني مراكز ايجاد است: داده قرار تأكيد مورد كشاورزي
 گنجاندن كارآفرينان، حضور با كشاورزي آموزش مراكز در سمينارها و جلسات برگزاري

 درسي. مختلف مقاطع دانشجويان و آموزاندانش دروس در كارآفريني مفاهيم و ها ارزش
 نظام حركت چگونگي با رابطه در خود پژوهش در 1387 پور، خسروي ديگر سوي از

 و عملياتي ماهر، دانشجوياني بتواند كه مينظا سمت به كشاورزي - كاربردي ميعل يها آموزش
 يها توانايي و ها قابليت كه يافت دست نتيجه اين به كند، تربيت كارآفريني هروحي داراي

 يها مؤلفه جمله از موزشيآ محتواي بهبود و تغيير آموزشي، يها روش تغيير مدرسان،
 روند. مي شمار به تأثيرگذار

                                                                                                                
1.  Gibb 
2.  Magnos 
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 بخش در عالي آموزش تكاملي سير بر مروري با و گرفته صورت مطالعات به عنايت با

 و عملي علوم به را خود جاي تدريج به نظري يها آموزش كه است ضروري كشاورزي
 شكلي به آموزشي نظام ينا در يها ريزي برنامه و ها گذاري سياست و داده كاربردي تحقيقات

 بين در كارآفريني ميزان و اشتغال وضعيت در آن مثبت آمد پي كه گيرد صورت
 .گردد مشاهده آن آموختگان دانش

 تحقيق اهداف
 اصلي هدف
 از دانشـجويان  كـارآفريني  در تأثيرگـذار  آموزشـي  يهـا  روش بررسي تحقيق اين اصلي هدف

 باشد. مي خوزستان رامين طبيعي منابع و كشاورزي دانشگاه آموختگان دانش ديدگاه
 اختصاصي اهداف
 ؛پاسخگويان اي حرفه و فردي يها ويژگي بررسي )1
  ؛آموزشي هاي روش خصوص در آموختگان دانش ديدگاه بندي اولويت )2
 هاي روش و موارد تأثير ميزان خصوص در آموختگان دانش ديدگاه بندي اولويت )3

 ؛عالي آموزش اكزمر كارآفريني هتوسع در مختلف

 پژوهش روش
 چون1كاربردي نوع از تحقيق، ماهيت و نوع لحاظ از تحقيقات اين در استفاده مورد روش
 از باشد، مي كشاورزي عالي آموزش نظام واقعي شرايط در كارگيري هب قابل ازآن حاصل نتايج
 اين آماري همعجا است. 3همبستگي و2توصيفي نوع از متغيرها، كنترل و ها داده گردآوري نظر

 هاي سال طي خوزستان رامين طبيعي منابع و كشاورزي دانشگاه آموختگان دانش تحقيق
 از استفاده با آماريه نمون باشد. مي )1( جدول شرح به آنها تعداد كه باشد مي 1387-1384
 با متناسب تصادفي طبقاتي گيري نمونه روش گرديد. تعيين 242تعداد به مورگان جدول
 .بود طبقه حجم

 

                                                                                                                
1. Applied 
2. Descriptive 
3. Correlation 
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 آماري نمونه و جامعه حجم )1( جدول

 تعداد تحصيلي هرشت
 آموختگان دانش

 درصد
 جامعه

 حجم
 نمونه

 40 923/16 110 كشاورزي آموزش و ترويج
 يها ماشين و مكانيزاسيون

 51 53/21 140 كشاورزي

 55 07/23 150 زراعت
 51 53/21 140 دام علوم
 25 10 65 غذايي صنايع

 20 92/6 45 خاكشناسي
 242 100 660 جمع

 

 از جمعـي  نظـر  بـا  تحقيـق  ابـزار  اعتبار شد. استفاده پرسشنامه از ها داده آوري جمع براي
 جهـت  نيـز  كرونبـاخ  آلفـاي  ضـريب  ميزان و تأييد آموزش و ترويج گروه علمي هيئت اعضاي

 از نيـز  هـا  داده تحليـل  تجزيـه  جهـت  بـود.  قبـول  قابل حد در تحقيق ابزار پايايي از اطمينان
 شد. استفاده  spss win16افزار نرم

 ها يافته
 از نفر) 130( درصد 54 داد، نشان پاسخگويان فردي يها ويژگي بررسي از حاصل نتايج
 شده گزارش سني ميانگين همچنين اند. بوده زن نفر)112( درصد 46 و مرد آموختگان دانش
 آموختگان دانش كه سني بيشترين و سال 24 سن كمترين است. سال 4/27 آموختگان دانش
 نشان تحصيليه رشت حسب بر آموختگان دانش توزيع به مربوط جدول است. سال 36 دارند

 كمترين و نباتات اصالح و زراعته رشت به مربوط درصد) 7/22( نفر 55 فراواني بيشترين داد
 فراواني يعتوز است. درصد) 3/8( نفر 20 فراواني با خاكشناسيه رشت به مربوط فراواني
 به مربوط فراواني بيشترين داد نشان آموختگي دانش سال اساس بر آموختگان دانش
 1384 سال به مربوط فراواني مترينك و درصد) 9/39نفر، 82( 1387 سال آموختگان دانش

   باشد. مي درصد)1/16نفر، 39(
 در ختگانآمو دانش ديدگاه سنجش براي كه ييها گويه بين از دو، جدول نتايج مطابق

 در دانشجويان دادن شركت يها گويه اند، گرفته قرار بررسي مورد آموزشي يها روش خصوص
 يها توانايي با متناسب يها روش از استفاده آنها، نظرات از استفاده و درسي مباحث

 در مزرعه و آزمايشگاه در آموزشي يها كارگاه برگزاري و اساليد و فيلم نمايش و دانشجويان
 براي كارآفريني يها نشست و سمينارها برگزاري گويه و اند گرفته قرار سوم تا اول اولويت

 با آمده بدست نتايج باشد. مي دارا را آخر اولويت زايي اشتغال به دانشجويان انگيزش
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 ،Cliatt (2000) ،1375 نژاد، شعاري ،1386 ضيايي، ،1387پور، خسروي پژوهش هاي يافته

Aldrich (2004) دارد. خواني هم 
 

 آموزشي يها روش خصوص در آموختگان دانش ديدگاه)2( جدول

 ضريب معيار انحراف ميانگين گويه
 بندي اولويت تغييرات

 در دانشجويان دادن شركت
 از استفاده و درسي مباحث

 آنها نظرات
987/6 192/2 313/0 1 

 يها روش از استفاده
 يها توانايي با متناسب

 دانشجويان
661/6 375/2 338/0 2 

 واساليد فيلم نمايش
 يها كارگاه وبرگزاري

 و آزمايشگاه در آموزشي
 مزرعه

0124/7 3711/2 356/0 3 

 عملي يها پروژه انجام
 و كسب ايجاد پيرامون
 حين در جديد كارهاي

 تحصيل

2893/7 6416/2 3623/0 4 

 نوين يها روش از استفاده
 يها روش جاي به تدريس

 سنتي
9215/6 56493/2 3705/0 5 

 

 براي كه ييها گويه ميان از گردد، مي الحظهم نيز سهه شمار جدول در كه همانگونه
 مختلف يها روش و موارد تأثير ميزان خصوص در آموختگان دانش ديدگاه ارزيابي و سنجش

 درس هارائ يها گويه اند، گرفته قرار بررسي مورد عالي آموزش مراكز كارآفريني هتوسع در
 پيرامون تحقيقاتي يها پروژه انجام كوچك، وكارهاي كسب مديريت و دازيانراه پيرامون

 منظور به كارآفريني مراكز يا كانون تشكيل و خود هرشت با مرتبط كوچك كار و كسب ايجاد
 ايجاد سوم، تا اول اولويت مراكز در آنها يابي ايده و سازي ايده و كارآفريني هروحي ارتقاي

 و آموختگان دانش با دوسويه ارتباط ايجاد براي كشاورزي عالي آموزش مراكز در تشكيالتي
 دارا را آخر يها اولويت  مراكز در وقت تمام و ثابت صورت به تخصصي مدرسان وجود
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 1387پور، خسروي ،1379زاده، آقاسي اتتحقيق نتايج با حدودي تا حاصله نتايج باشند. مي

Lauglo (1990)، Aldrich (2004) دارد. طابقتم 1385عزيزي، و 
 

ه توسع در مختلف يها روش و مواد تأثير ميزان خصوص در آموختگان دانش ديدگاه )3( جدول
 عالي آموزش مراكز كارآفريني

 ضريب معيار انحراف ميانگين گويه
 بندي اولويت تغييرات

 و اندازي راه پيرامون در ارائه
 كارهاي و كسب مديريت

 كوچك
6818/8 7880/1 2327/0 1 

 تحقيقاتي يها پروژه انجام
 كار و كسب ايجاد پيرامون
 خوده رشت با مرتبط كوچك

8719/7 9781/1 2512/0 2 

 مراكز با كانون تشكيل
 ارتقاي منظور به كارآفريني
 و كارآفرينيه روحي

 در نهاآ يابي ايده و سازي ايده
 مراكز

5661/7 9340/1 2556/0 3 

 مراكز در تشكيالتي ايجاد
 رايب زيكشاور عالي آموزش
 با دوسويه ارتباط ايجاد

 آموختگان دانش

6757/7 9678/0 2583/0 4 

 به تخصصي مدرسان وجود
 در وقت تمام و ثابت صورت

 مراكز
6757/7 9846/1 2606/0 5 

 بحث و نتايج
 يها جريان ترين عمده از ميالدي، سومه هزار آغاز در پرشتاب و مستمر تحول و تغيير يندآفر 

 و كارآفريني فرآيند و رود مي شمار به آن بارز مشخصات ترين مهم از و شريب حيات بر حاكم
 بنيادين نقش خصوص اين در است دگرگوني و تحول و تغيير بسترساز و اساس كه خالقيت

 تغيير در مهمي بسيار نقش تواند مي كارآفريني آموزش كند. مي ايفا اي كننده تعيين و
 آموزش طريق از و نموده ايفا كارآفريني و شتغاليخودا جهت در دانشجويان يها ديدگاه
 نمايد. آماده اشتغالي خود كار بازار در اشتغال براي را آنها كارآفريني، جهت الزم يها مهارت

 خصوصاً بيكاري افزايش و كشاورزي ريزي برنامه در موجود مشكالت به توجه با ما كشور در
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 طور به كشاورزي عالي آموزش و اعم طور به عالي آموزش رويكرد بيكار، آموختگان دانش
 كشاورزي عالي آموزش مراكز بنابراين باشد. اثربخش و ممكن يها راه از يكي تواند مي اخص

 يها حل راه از يكي تواند مي دانشجويان، علمي يها مهارت ارتقاي يعني خود فلسفه به توجه با
ه توسع طريق از رزيكشاو آموختگان دانش ميان در بيكاري نرخ كاهش جهت عمده

 سنجش براي كه ييها گويه بين از گردد مي مشاهده 3 جدول در همانگونه باشد. كارآفريني
 يها گويه اند، گرفته قرار بررسي مورد آموزشي يها روش خصوص در آموختگان دانش ديدگاه
ه گوي و اول اولويت در آنها، نظرات از استفاده و درسي مباحث در دانشجويان دادن شركت

 اولويت زايي اشتغال به دانشجويان انگيزش براي كارآفريني يها نشست و سمينارها برگزاري
 پرورش باعث درسي مباحث در دانشجويان دادن شركت حقيقت در باشد. مي دارا را آخر

 بدست نتايج گردد. مي آنها گيري تصميم توان بكارگيري و خالقيت دانشجويان، استعدادهاي
 Cliatt ،1375نژاد، اريشع ،1386ضيايي، ،1387پور، خسروي ژوهشپ يها يافته با آمده

(2000)، Aldrich (2004)  ارزيابي و سنجش براي كه ييها گويه ميان از دارد. خواني هم 
ه توسع در مختلف هاي روش و موارد تأثير ميزان خصوص در آموختگان دانش ديدگاه

 مالحظه 4 جدول در كه همانگونه اند، رفتهگ قرار بررسي مورد عالي آموزش مراكز كارآفريني
 انجام كوچك، وكارهاي كسب مديريت و اندازي راه پيرامون درس ارائه يها گويه گردد مي

 كانون تشكيل و خود هرشت با مرتبط كوچك كار و كسب ايجاد پيرامون تحقيقاتي يها پروژه
 مراكز در آنها يابي ايده و سازي ايده و كارآفريني هروحي ارتقاي منظور به كارآفريني مراكز يا

 ارتباط ايجاد براي كشاورزي عالي آموزش مراكز در تشكيالتي ايجاد سوم، تا اول اولويت
 مراكز در وقت تمام و ثابت صورت به تخصصي مدرسان وجود و آموختگان دانش با دوسويه

 زاده، اسيآق قاتتحقي نتايج با حدودي تا حاصله نتايج باشند. مي دارا را آخر يها اولويت 
 مطابقت 1385 عزيزي، و 1387Lauglo (1990)، Aldrich (2004) پور، خسروي ،1379

 كوچك، كارهاي و كسب مديريت و اندازي راه پيرامون دروسيه ارائ حقيقت در دارد.
 تقويت را آنها مديريته قو و ككم كارها و كسب اين اندازي راهه زمين در را دانشجويان

 نمايد. مي

 هادهاپيشن
 فعاليت به نسبت كشاورزي عالي آموزش دانشجويان عالقمندسازي جهت هايي برنامه �

 كارآفرينان، توسط سخنراني قالب در كشاورزي عالي آموزش مؤسسات توسط كارآفرينانه،
 گردد. اجرا كارآفريني هاي نشست و گردهمايي

 عالي شآموز مراكز كارآفرينيه توسع در آموزشي يها روش كه نقشي توجه با �
 براي را الزمه زمين خود تدريس يها روش در آموزشگران شود مي پيشنهاد دارد كشاورزي

 نمايند. ايجاد كار و كسب مديريت و اندازي راه
 با آشنايي و نوين تدريس يها روش با آشنايي آموزشي يها كارگاه شود مي پيشنهاد �
 نتايج و برگزار دانشگاه در مستمر تصور هب دانشجويان و اساتيد براي كارآفريني اصول و مباني

 گيرد. قرار ارزيابي مورد آن
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 هاي دوره جمله از دانشجويانه عالق و توانايي با متناسب آموزشي هاي روش اتخاذ با �

 و شغليه آيند با مرتبط علمي بازديدهاي دانشجو، نياز و تحصيليه رشت با مرتبط كارآموزي
ه كارآفرينان توانمندي در ثرؤم گامي انتو مي درسي مباحث در دانشجويان مشاركت

 برداشت. دانشجويان
 محور دانشجو تدريس هاي روش مهارتي، و علمي آموزشي هاي روش از استفاده بر �
 شود. مي تأكيد پروژه و مسئله حل روش و آموزشي كارگاه بحث، جلسه مانند
 جهت اهدانشگ در دانشجوئي كارآفريني و مشاوره كانون يا مركز يك فعال تشكيل �
 آنان عملياتي و درسي هاي فعاليت به دادن جهت درسي،ه مشاور دانشجويان، شغليه مشاور

 شود. مي توصيه كارآفريني راستاي در
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بر  )KAB(وكاربررسي نقش الگوي آموزش كارآفريني گداركسب 
موردي استان  ههاي كارآفريني كارآموزان: مطالع ارتقاء مهارت

 اصفهان
 1احسان زارعي سبهتي
 2دكتر عباس شكاري
 3دكتر علي يزد خواستي

 چكيده
در ارتقاء  كارآفريني، جايگاه آموزش كارآفريني و نقش آن هترين مسائل مطرح در حوز از مهم
 آموزش هاي كارآفريني است. از اين منظر، هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي نقش الگوي مهارت

اي  كارآموزان مراكز فني و حرفه كارآفريني يها مهارت ارتقاء بر) KAB( وكار گداركسب كارآفريني
سازي  دلهمبستگي و مبتني بر م -باشد. اين پژوهش كاربردي بوده و روش آن از نوع توصيفي مي

اي ثابت  آماري اين پژوهش شامل كارآموزان مراكز فني و حرفه هباشد. جامع معادالت ساختاري مي
نفر با روش  285اساس جدول كرجسي و ديگران،  دولتي و شعب شهري استان اصفهان است كه بر

استاندارد  هنام ، پرسشها اند؛ ابزار گردآوري داده اي متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شده خوشه
(براي هر  با ضريب آلفاي كرونباخ KABي ها ساخته آموزش محقق هي كارآفريني و پرسشنامها مهارت

 Tسازي معادالت ساختاري، آزمون باشد. نتايج پژوهش با استفاده از مدل مي 92/0دو پرسشنامه) 
ي گدار كسب و ها وزشداري بين آم مثبت و معني هدهد كه رابط ميمستقل و تحليل واريانس، نشان 

تي و فني) وجود دارد. همچنين ي شخصي، مديريها (مهارت ي كارآفرينيها و ابعاد مهارت )KABكار(
 شناختي ي جمعيتها حسب ويژگي بر )KAB( ي كارآفريني الگوي گدار كسب و كارها آموزشبين 

 ت.تفاوت معناداري مشاهده نشده اس تحصيلي) هرشت مدرك و نوع فعاليت، (جنسيت،
 

 ي شخصي و مديريتي و فني، الگوي گدار كسب و كارها آموزش كارآفريني، مهارت:يواژگان كليد
)KAB،( سازمان جهاني كار )ILO.( 
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 مقدمه
اي قرار گرفته است،  كيد ويژهأيكي از دستورات دين اسالم، كه در منابع ديني مختلف مورد ت

و ... ( فرمايد: اسراء  مي هوند در سورباشد. خدا تالش و فعاليت در جهت كسب روزي حالل مي
اسراء،  هسور .روز را روشن ساختيم تا به كار و تالش بپردازند و فضل پروردگار را طلب نمايند

 وري را داشته باشد. صورت گيرد كه حداكثر بهره اي  اين تالش و فعاليت بايد به گونه ).12آيه
ب و كار بسيار حائز اهميت است، موضوع يكي از مباحث مهمي كه در اقتصاد و رونق كس ،لذا

عنوان يك راه براي افزايش رشد اقتصادي و  به ها باشد كه در بسياري از كشور كارآفريني مي
). اشتغال و اهميت توليد، حفظ و Cassia et al,2013,P.2( شود ايجاد شغل محسوب مي

اران و مديران، گذ شغل از مباحث مهم و استراتژيكي است كه باعث شده سياست هتوسع
 عنوان يك ابزار مهم براي انطباق جوامع با اقتصاد جديد به رسميت بشناسند كارآفريني را به

)moberg,2011,P.2.( 
ي پذيرفته شده براي ترويج وگسترش ها باتوجه به اهميت كارآفريني، يكي از روش

ثبت آموزش م تأثيررشدي از  باشد كه شواهد رو به كارآفريني، آموزش كارآفريني مي
 ,European Commission, 2012( ي جهان وجود داردها كارآفريني در بسياري از كشور

P.5(. اقتصادي ارزش ايجاد يها قابليت هتوسع اصلي عوامل از توان مي را كارآفريني آموزش 
 اقتصاد هعتوس براي ها دانشگاه و ها دولت براي كارآمدي ابزار ها آموزشاين  .دانست
ثر ؤم اي  ي فني و حرفهها تواند در آموزش آموزش كارآفريني، به ويژه مي .باشد ميمحور  دانش
ي آموزشي متنوعي با ها و برنامه ها . دوره)EuropeanCommission,2009,P.11( باشد

ي كارآفريني ها هدف آموزش كارآفريني و مجهز كردن جويندگان كسب و كار به  مهارت
ي كارآفريني ها تقاضا براي يادگيري مهارت هسابق بي رشد هدهند رايج شده است كه نشان

ي كسب و كار ها توانند در عرصه سسات آموزشي در صورتي ميؤالتحصيالن م است و فارغ
با ي كارآفريني نيز مجهز شوند. ها ي تخصصي به اين مهارتها كه دركنار آموزش موفق باشند

      ميي رسها ترين متولي آموزش ماي به عنوان مه توجه به نقش سازمان آموزش فني وحرفه
 هسازمان با مدنظر قرار دادن آموزش كارآفريني به عنوان يك برنام اينمهارت در كشور،  

درسي، با استفاده از نظر متخصصين سازمان و دانشگاه به تهيه و تدوين استاندارد براي آن 
 )ILO( المللي كار بين ه از سوي سازمانشد پرداخته است. در همين ارتباط الگوي پيشنهاد

 ميعنوان مبنا، انتخاب و بو بهتجارب اين سازمان است  ها كه حاصل سال KABتحت عنوان 
هر برنامه درسي نياز به سنجش دارد، اين  تأثيرآنجايي كه كارايي و  سازي شده است. از 

را  )KAB( ي كارآفريني بر مبناي الگوي گدار كسب و كارها پژوهش قصد دارد نقش آموزش
 را مورد بررسي قرار دهد. اي  ي كارآفريني كارآموزان مراكز فني و حرفهها بر ارتقاي مهارت
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 تحقيق همروري بر ادبيات و پيشين

 هبراي ايجاد اين كلمه در مقال 5به طور كلي به ريچاردكانتيلون 4كارآفريني و 3كارآفرين كلمه
 هاين واژه از واژ .اده شده استنسبت د 6جستاري در ماهيت تجارت عمومي خود تحت عنوان

 ,Mason( باشد مي 7عهده گرفتن به مشتق شده كه به معناي Entreprender فرانسوي
2011, P.13ح ي اقتصادي خود به تشريها ). اقتصاددانان نخستين كساني بودند كه در نظريه

 ).7،ص1386(احمدپوردارياني و عرفانيان، كارآفرين و كارآفريني پرداختند
 سازي، آموزش و پژوهش دارد مدرن ديگر نياز  به فرهنگ هريني مانند هر پديدكارآف

از   اي عمده هدهند ). آموزش كارآفريني ارائه65،ص1388(يدالهي فارسي و ميرعرب رضي،
، دانش و بينش ها ايجاد مهارت هوسيل همنابع زيربنايي مورد نياز اقتصاد مبتني بر كارآفريني ب

) و هدف آن ترويج خالقيت، askun& yildirim,2011,P.665( است كارآفرينانه در افراد
 ). European Commission ,2009,P.10( باشد اشتغالي مي خود نوآوري و

ي آن قابل آموزش ها بيشتر اساتيد اين حوزه اعتقاد دارند كه كارآفريني يا برخي از جنبه
كند  بيان مي 8مثال پيتر دراكر)؛ به عنوان 29،ص1389(شكاري و همكاران، باشد و ترويج مي

شنويد اشتباه است، كارآفريني سحر و جادو نيست،  كه اكثر آنچه راجع به كارآفريني مي
ي علمي كه قابل آموزش و ها عجيب و غريب نيست بلكه يك رشته است مانند ديگر رشته

يني كند كه به كارآفر ). همچنين گيب نيز بيان ميKuratko,2005,P.580( يادگيري است
ي ها و ويژگي ها مهارت هگذاري به وسيل ي سرمايهها ي آموزشي و از نظر رفتارها در زمينه

حمايت كند كه  ). كوراتكو تصريح ميGibb, 2002, 234( توان توجه كرد خاص، بهتر مي
آيد. بسياري از  مي ) بر1985-1994( سال 10بيشتر از اين ديدگاه از بازنگري ادبيات 

تواند آموزش داده شود و با توجه به اين  دهد كه كارآفريني مي ان ميمطالعات تجربي نش
تواند  ال كه آيا كارآفريني ميؤوري است، اين س مفهوم كه كارآفريني كليد نوآوري و بهره

 Kuratko,2005,P.580.(1( آموزش داده شود، منسوخ شده است

 ي كارآفرينيها مهارت
 يي را از طريق آموزش كسب كند.ها بايد مهارت هر فرد براي تبديل شدن به يك كارآفرين،

آموزان را نسبت به كارآفريني  ي كارآفريني، نگرش دانشها در اختيار داشتن دانش و مهارت

                                                                                                                
1. International Labour Organization 
2. know about business 
3. Entrepreneur 
4. Entrepreneurship 
5. Richard Cantillon 
6. Essay on the Nature of Trade in General 
7. To undertake 
8. Peter Drucker 
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 شود براي شركت در مشاغل كارآفريني ميدهد و موجب افزايش نيت آنها  افزايش مي

)Watchravesringkan et al 2013, P.329.( توان شامل سه  مي را ي كارآفرينيها مهارت
پذيري،  كنترل و نظم دروني، ريسك يي مانندها ي شخصي؛ مهارتها بخش دانست؛ مهارت

انديشي،  محوري، پافشاري، مقاومت و پشتكار و رهبري دور  تغيير، تغيير هنوآوري، توانايي ادار
ريزي  نامهيي مانند برها ي مديريتي؛ مهارتها باشند. مهارت ي شخصي كارآفريني ميها مهارت

ي مالي ها اندازي كسب وكار، مهارت ي، روابط انساني، بازاريابي، راهگير و تعيين اهداف، تصميم
ي مديريتي كارآفريني ها و حسابداري، مديريت، كنترل، مذاكره و مديريت توسعه، مهارت

ي نوشتاري، ارتباطات شفاهي يا ها يي مانند مهارتها ي فني؛ مهارتها مهارتهستند. 
فردي،  اطات كالمي، نظارت يا ارزيابي محيط، مديريت كسب و كار، فناوري، مهارت ميانارتب

، )مديريت مشاركتي( ي مديريتيها مهارت شنيداري، توانايي سازماندهي، ايجاد شبكه
ي فني ها سازي، ازجمله مهارت تيمي ها نقش درتيم يا مهارت همربيگري، بازيگر و ايفاكنند

 ؛ 1388؛ شكاري و همكاران، 106ص ،1387همكاران، بدالملكي و(ع باشند ميكارآفريني 
؛ دربان آستانه 113-112 ص ،1390؛ شكاري و حيدرزاده،20ص ،1389 شكاري و همكاران،

 Hisrich&Perters؛23 ص ،1387 زارعي، ابراهيمي و ؛38 ص ،1391  و همكاران،
 . ) European Commission ,2009 ,P.24؛2002

 )KAB( ريني گدار كسب و كارلگوي آموزش كارآف
المللي  ي فني ارتقاء اشتغال جوانان است كه سازمان بينها آموزش كارآفريني يكي از زمينه

در ژنو و مركز ) ILO( المللي كار سازمان بين 1996) بر عهده گرفته است. درسالILO( كار
آموزشي  هبست المللي كار در تورين براي ايجاد يك سازمان بين) ITC( المللي آموزش بين
ي بسياري انجام دادندكه شامل ها تالش)TVET( اي سسات فني وحرفهؤم هبراي توسع

  نام دارد KABكه  ي كسب وكار بود،ها مهارت آموزش كارآفريني و
)Rezend & Christensen , 2009, P.7(، ايران در  اي سازمان آموزش فني وحرفه و 

 منتشركرده است.  گداركسب و كار عنوان با آن ايجاد و در تغييراتي را 2011بازنگري 
 معرفي شده است  اي سسات فني و حرفهؤم براي اجرا در KABاصل  در

)Abid, 2012, P.5سسات آموزش ؤيي كه آن را براي مها آن، به صورت بسته ) اما عالوه بر
قابل اجرا ساخته، سازگار شده ) SE( عمومي هعالي و آموزش متوسط

و  ها ، نگرشها مهارت هتوسع KABهدف  .)Rezend&Christensen , 2009, P.11(است
) و در مقياس Abid ,2012 ,P.4( ميان مردان و زنان جوان است ي كارآفرينانه درها باور

ي عضو سازمان ها كند به سوي ايجاد يك فرهنگ كارآفرينانه دركشور تر، كمك مي وسيع
در اينجا شايسته است به چند  ).Rezend&Christensen , 2009, P.11( المللي كار بين

 گيرد: پژوهش تجربي انجام شده اشاره كرد كه مبناي علمي اين مطالعه را در بر مي
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ي بدو يا ها كنندكه بين آموزش در تحقيق خود بيان مي) 1390( شكاري و حيدرزاده

يز بيان ن )1389( هاي كارآفريني رابطه وجود دارد. فراهاني و همكاران خدمت با مهارت  ضمن
ي ها نظري پرورش مهارت هكنند محتواي دروس تخصصي تربيت بدني در ارتقاي زمين مي

درسي  هكنند برنام بيان مي) 1388( است. همچنين شكاري و همكاران ثرؤمكارآفريني 
 اي ي كارآفريني را براي كارآموزان فني و حرفهها كارآفريني توانسته است اطالعات و مهارت

ي ها كنند بين شركت در دوره نيز بيان مي) 1391( همكاران بان آستانه وفراهم سازد. در 
 جود دارد.داري و ي كارآفريني دهياران ارتباط مثبت و معنيها آموزشي و مهارت

بر دانش و انگيزش دانشجويان دانشگاه در سوريه  KABهاباش و همكاران در ارزيابي اثر 
ني و نگرش به سوي كارآفري بر روي دانش كسب و كار KABنشان دادند كه 

). ايزدونمي و AL-Habash .L et al ,2007( داشته است تأثيرنندگان مرد و زن ك شركت
آموزش كارآفريني در قصد و نيت كارآموزان، نشان دادند كه قرار گرفتن  هاكافور نيز در مطالع

. آنها توصيه كارآموزان دارد همثبت بر نيت كارآفرينان تأثيردر معرض آموزش كارآفريني 
اجباري در مدارس باشد زيرا به نفوذ  هكنند كه آموزش كارآفريني به عنوان يك دور مي

). فكري و Izedonmi & Okafor ,2010( كارآفريني در ميان جوانان كمك مي كند
محوري شفيع  اساس مدل چند همكاران نيز به اين نتيجه رسيدند كه آموزش كارآفريني بر

 ).Fekri et al,2012( ثر استؤي كارآفريني دانشجويان مها آبادي بر مهارت
دهند كه از يك طرف كارآفريني قابل آموزش  ترتيب مطالعات انجام شده، نشان مي بدين

دارد. اما به  تأثيري كارآفريني ها و يادگيري است و از طرف ديگر آموزش كارآفريني بر مهارت
بر ) KAB( الگوي گدار كسب و كاررآفريني ي كاها كنون در مورد نقش آموزشدليل اينكه تا

ي كارآفريني كارآموزان پژوهشي انجام نگرديده است، نگارندگان در اين پژوهش ها مهارت
 درصددند اين مورد را بررسي نمايند.

 ي پژوهشها فرضيه
 كارآفريني يها ) با مهارتKAB( ي كارآفريني گدار كسب و كارها اصلي: بين آموزش هفرضي

 معنادار وجود دارد. هاي رابط فني) كارآموزان مراكز فني و حرفه يريتي،مد (شخصي،
هاي  ) با مهارتKAB( هاي كارآفريني گدار كسب و كار : بين آموزش1فرعي هفرضي

 دار وجود دارد.  معنا هشخصي كارآفريني رابط
هاي  ) با مهارتKAB( هاي كارآفريني گدار كسب و كار : بين آموزش2فرعي هفرضي

 دار وجود دارد. معنا هتي كارآفريني رابطمديري
هاي فني  ) با مهارتKAB( هاي كارآفريني گدار كسب و كار : بين آموزش3فرعي هفرضي

 دار وجود دارد. معنا هكارآفريني رابط
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ي ها ) بر حسب ويژگيKAB( ي كارآفريني گدار كسب و كارها : آموزش4فرعي هفرضي
تحصيلي) مشابه  هرشت(وع فعاليت)، مدرك و (ن آموزشي ه، خوش)شناختي(جنسيت جمعيت

 است.
ي ها و مهارت) KAB( الگوي گدار كسب و كارنهايت، مطابق با آنچه در خصوص  در

اساس فرضيات مطرح شده، چارچوب مفهومي مطالعه به صورت شكل  كارآفريني ذكر شد و بر
 مي باشد. 1

 
 

 
                                                       
                                                                              
  

                                                                 
                                                        

 
 ش)پژوه ه(مستخرج از پيشين چارچوب مفهومي پژوهش )1(شكل

 روش شناسي
همبستگي و  -از نوع تحقيقات توصيفي ها گردآوري داده هاين پژوهش، كاربردي و از نظر نحو

 هآماري اين پژوهش شامل كلي هباشد. جامع سازي معادالت ساختاري مي مبتني بر مدل
 استان  اي وابسته به سازمان آموزش فني و حرفه  اي (زن و مرد) مراكز فني و حرفه كارآموزان

در مراكز ثابت دولتي و شعب شهري  91سوم و چهارم سال  هاصفهان است كه در سه ماه
الگوي گدار كسب و ي كارآفريني مقدماتي ها استان اصفهان مشغول تحصيل بوده و آموزش

ي مقدماتي ها شهر دوره 14زماني، ه). در اين باز=1096N( اند را دريافت كرده )KAB( كار
اند كه به دليل گستردگي و پراكندگي شهرها،  را ارائه كرده )KAB( الگوي گدار كسب و كار

(كاشان)،  و چهار شهر ديگر در شمال (بزرگترين شهر و مركز استان) پنج شهر اصفهان
 اي گيري خوشه (فريدون شهر)، انتخاب و با روش نمونه غرب و (نايين) (مباركه)، شرق جنوب

نفر به صورت تصادفي از اين  285 همكاران،اساس جدول كرجسي و  حجم و بر متناسب با 
 به عنوان نمونه انتخاب شدند. پنج شهر

استاندارد  هييد يا رد فرضيات پژوهش از پرسشنامأآوري اطالعات الزم جهت ت براي جمع      
 ه) و پرسشنام1390؛ شكاري و حيدرزاده،1388 (شكاري و همكاران، ي كارآفرينيها مهارت
ي كارآفريني داراي ها مهارت هاستفاده شده است. پرسشنام KABي ها آموزش هساخت محقق

ي شخصي، مديريتي و ها (مهارت هلفؤم 3ليكرت و   اي گويه بسته پاسخ با طيف پنج درجه 32

KAB            
مهارت هاي 

 كارآفريني

 شخصي

 مديريتي                                        

 فني                                          
 Hكلي

H1 

H2 

H3 
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. اعتبار ال را به خود اختصاص داده استؤس 13و  11، 8باشد كه به ترتيب  فني) مي

، 705/0ي شخصيها (مهارت 92/0مه) پرسشنا 35( مقدماتي هپرسشنامه از طريق مطالع
 دست آمد. همچنين شكاري و حيدرزاده ه) ب87/0فنيي ها مهارت ،82/0ي مديريتيها مهارت

ي كارآفريني را به ها مهارت ه) پايايي پرسشنام1388( ) و شكاري و همكاران1390(
مراجعه  نيز با KABي كارآفريني ها آموزش هاند. پرسشنام محاسبه كرده 88/0و  84/0ترتيب

پاسخ  هگويه بست 24ي اين الگو تهيه شد. اين پرسشنامه داراي ها به متون تخصصي و ماژول
باشد. روايي پرسشنامه از نوع روايي محتوايي است، كه با  ليكرت مي  اي با طيف پنج درجه

تربيت مربي سازمان  مندي از نظرات متخصصان دانشگاهي و كارشناسان كارآفريني مركز بهره
 35( اساس آزمايش پايلوت ييد شد و اعتبار آن برأو دانشگاه كاشان ت  اي و حرفهفني 

ي اين پژوهش در ها ييد شده است. تحليل دادهأت 92/0پرسشنامه) با ضريب آلفاي كرونباخ 
و  SPSS 20( افزار ) و آمار استنباطي با استفاده از نرمSPSS20دو سطح آمارتوصيفي(

LISREL 8/54( ت.انجام شده اس 

 هايافته
ي ها پژوهش در قالب متغير هشناختي، نمون ي جمعيتها به منظور شناخت بهتر ويژگي 

 تحصيلي ه، مدرك تحصيلي و رشت)خوشه آموزشي(فعاليت  نوع ،)(جنسيت شناختي جمعيت
 )خالصه شده است. 1درجدول (

 

 شناختي ي جمعيتها ويژگي )1(جدول 
 آموزشي) هنوع فعاليت(خوش جنسيت

 كشاورزي خدمات صنعت نز مرد
57,5 42,5 32,3 67,0 0,7 

 تحصيلي(دوران متوسطه) هرشت مدرك تحصيلي
 دانش و كار اي فني و حرفه نظري ديپلم و باالتر فوق ديپلم زيرديپلم
14,4 39,3 46,3 59,6 25,3 15,1 

 

وش از ر 3و2و1به منظور بررسي برازش مدل مفهومي تحقيق و بررسي فرضيات كلي،      
 )ها بين متغير ه(آزمون رابط LIZRELافزار  سازي معادالت ساختاري با استفاده از نرم مدل

) نتايج حاصل از بررسي  برازش مدل و 1( ) و نمودار2( بهره گرفته شده است. جدول
علي پيشنهاد  هو رابط) R( گر ضريب استاندارددهد و نمايانكلي تحقيق را نشان مي Gفرضي

و  tهاي كارآفريني و ارزش و مهارت )KAB( الگوي گدار كسب و كار هاي ششده ميان آموز
 .باشد مي... و  RMSEA،GFI ي برازش مدل از قبيل كاي دو،ها شاخص
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 ي كارآفرينيها و مهارت KABي ها نتايج اجراي مدل ساختاري ميان آموزش )2( جدول

ضريب  مدل اصلي تحقيق
 )Rاستاندارد(

t- 
value نتيجه 

هاي  مهارت             KABي اه آموزش
 قبول 6,13 0,22 كارآفريني

2� = 744.66    df=323   RMSEA=0.047    GFI=0.97    AGFI=0.95 
 دار است. درصد معني 99در سطح اطمينان tارزش 

 

رازندگي ، اعتبار و بtدار بودن ارزش شود، با توجه به معني ميطور كه مشاهده  همان      
 از (كوچكتر آزادي هدو به درج دو، نسبت كاي كاي شود، چراكه مقدار ميمناسب مدل تأييد 

درصد است، 90باالي  نيز AGFIو  GFI مقدار ) و1/0 از (كوچكتر RMSEA) و مقدار 3
 شود. ييد ميأاصلي تحقيق ت هباشد و فرضي دار مي درصد معني99 سطح در tبنابراين ارزش

 

 
ي كارآفريني در حالت ها و مهارت) KAB( ي گدار كسب و كارها بين آموزش هآزمون رابط )1( نمودار

 داري معني
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 . 3و2و1فرضيات شماره 

مديريتي و  ي شخصي،ها و مهارت KABي ها نتايج اجراي مدل ساختاري ميان آموزش )3( جدول
 فني

ضريب  اول هفرضي
 )βاستاندارد(

داري       ضريب معني
t- value تيجهن 

           KABي ها آموزش
 دار معني 31/4 43/0 هاي شخصي مهارت

2�  74/101 =df =  463RMSEA =   062/0GFI =   97/0AGFI =   95/0 
RMR=039/0 

    = CFI = 0/94  NFIارزش  tدار است.  درصد معني 99 سطح اطمينان در
96/0X2/df=19/2 

ضريب  دوم Gفرضي
 )βاستاندارد(

داري       يضريب معن
t- value نتيجه 

           KABي ها آموزش
 دار معني 07/5 37/0 هاي مديريتي مهارت

2�  286,61 =df =  103RMSEA =  053/0GFI =  91/0AGFI =   92/0NFI = 
95/0 

  =CFI = 94/0    RMRارزشt درصد معني دار است. 99درسطح اطمينان
013/0X2/df=05/2 

يب ضر سوم هفرضي
 )βاستاندارد(

داري      ضريب معني
t- value نتيجه 

           KABي ها آموزش
 دار معني 40/4 61/0 هاي فني مهارت

2�  59/199 =df =  53RMSEA =   048/0GFI =   96/0AGFI =   92/0 
RMR=035/0 

 CFI = 91/0  NFI =   93/0ارزش tدرصد معني دار است. 99درسطح اطمينان
X2/df=15/2 

 
قرار  )96/1تا  -96/1( هباز خاطر اينكه در ) بهt-value( داري با توجه به مقدار معني

، 8/0خطاي ميانگين مجذورات تقريب كمتر از  ه، ريش3كمتر از  x2/dfنگرفته و همچنين
، 5/0كمتر از  RMR و همچنين مقدار 9/0بيشتر از   CFIو NFI و AGFI وGFI ميزان 
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ي ها با مهارت )KAB( الگوي گدار كسب و كاري ها توان نتيجه گرفت كه بين آموزش مي

داري وجود دارد  مثبت و معني هرصد رابطد 99شخصي، فني و مديريتي كارآفريني در سطح 
 شود. ييد ميأو در هرسه فرضيه، فرض پژوهشگر ت

 

 .4فرضيه 
 شناختي ي جمعيتها ويژگي بر حسب KABي ها تفاوت آموزش -Fمستقل و T) آزمون4( جدول

براي برابري  tآزمون ي توصيفيها آماره جنسيت
 ها ميانگين

 T Sig معيار انحراف ميانگين تعداد
 58/12 35/86 121 زن 58/0 -54/0 36/12 54/85 164 مرد

 F Sigمقدار فرضيه
آموزشي)  ه(خوش برحسب نوع فعاليت KABي ها آموزش

 533/0 63/0 متفاوت است.

 574/0 555/0 برحسب مدرك تحصيلي متفاوت است. KABي ها وزشآم
 760/0 275/0 برحسب رشته تحصيلي متفاوت است. KABي ها آموزش

 

)، sig( داري و سطح معني Fو tآيد، با توجه به مقدار ) بر مي4گونه كه از جدول( همان
) بر KAB( ي الگوي گدار كسب و كارها رد شده و آموزش ها فرض تفاوت بين ميانگين

چهارم  هتحصيلي فراگيران تفاوتي ندارد و فرضي هحسب جنسيت، نوع فعاليت، مدرك و رشت
 شود. به طور كامل پذيرفته مي

 گيري بحث و نتيجه
با ) KAB( الگوي گداركسب و كاري كارآفريني ها اين پژوهش، به بررسي ارتباط آموزش 

پردازد. كه نتايج نشان  مي  اي فني وحرفهكارآفريني كارآموزان درمراكز  هي سه گانها مهارت
ي كارآفريني دارد. ها داري با مهارت ارتباط مثبت و معني KABي كارآفريني ها داد آموزش

ي فني كارآفريني با ها ي مديريتي و مهارتها ي شخصي، مهارتها چنين بين مهارت هم
ي ها ينكه آموزشداري وجود دارد. و در نهايت اارتباط مثبت و معني KABي ها آموزش
KAB تحصيلي مشابه است. هبر حسب جنسيت، نوع فعاليت، مدرك و رشت 
ي كارآفريني الگوي گدار كسب و ها اصلي پژوهش مشخص شد كه آموزش هييد فرضيأبا ت

ارتباط مثبت و   اي ي كارآفريني كارآموزان مراكز فني و حرفهها با مهارت KABكار 
ي كارآفريني الزم را ها كارآفريني مناسب مي تواند مهارتداري دارد. يك الگوي آموزش  معني
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توان كارآموزان را به  ، ميها در كارآموزان ايجاد كند، بنابراين با باال بردن كيفيت اين آموزش

اين  هي كارآفرينانه ترغيب كرد. نتيجها يي مناسب جهت انتخاب و انجام فعاليتها مهارت
كنند محتواي دروس  كه بيان مي )1389( كارانفرضيه با نتايج تحقيق فراهاني و هم
ثر است، ؤي كارآفريني مها نظري پرورش مهارت هتخصصي تربيت بدني در ارتقاي زمين

خدمت با   ي بدو يا ضمنها كنند بين آموزش كه بيان مي )1390( شكاري و حيدرزاده
آموزش  كنند ان ميكه بي )2010( ي كارآفريني رابطه وجود دارد، ايزدونمي و اكافورها مهارت

كند، شكاري  هاي الزم براي كارآفرين موفق بودن را در كارآموزان ايجاد مي كارآفريني مهارت
درسي كارآفريني توانسته است اطالعات و  هكنند برنام كه بيان مي )1388( و ديگران

 و همكارانفراهم سازد، دربان آستانه   اي براي كارآموزان فني و حرفه ي كارآفريني راها مهارت
ي كارآفريني دهياران ها ي آموزشي و مهارتها كنند بين شركت در دوره كه بيان مي )1391(

كنند آموزش  كه بيان مي )2012( داري وجود دارد، فكري و ديگران ارتباط مثبت و معني
ثر ؤي كارآفريني دانشجويان مها محوري شفيع آبادي بر مهارت  اساس مدل چند  كارآفريني بر

 الگوي گدار كسب و كار يها دهند آموزش كه نشان مي )2007( باش و همكارانها  است
)KAB( كنندگان زن و مرد  بر روي دانش كسب و كار و نگرش به سوي كارآفريني شركت

، لكوكو و )1389( خواني دارد و با نتايج تحقيق چاوشي و همكاران داشته است، همتأثير
كنند آموزش و آموزش  ، كه همه بيان مي)2010( )، استربيك وهمكاران2012( همكاران

خواني ندارد. بنابراين مشخص  يا ارتباط نداشته، هم تأثيري كارآفريني ها كارآفريني در مهارت
خصوص  هي كارآفريني، آموزش و بها ي مناسب براي ايجاد مهارتها شود كه يكي از راه مي

لين و مربيان آموزش ؤست كه مسآموزش كارآفريني از طريق يك الگوي آموزشي مناسب ا
 در كشور بايد به اين نكته توجه ويژه داشته باشند.   اي حرفه
با  )KAB( دهد كه بين الگوي گدار كسب و كار نشان مي 1فرعي  هبررسي فرضي     

مثبت و معناداري وجود دارد. اين بعد بر روي  هي شخصي كارآفريني كارآموزان رابطها مهارت
كند. بنابراين  ي شخصي افراد براي كارآفرين شدن تمركز ميها و ويژگيي فردي ها جنبه

ي ها پذيري، خالقيت و... باعث افزايش مهارت طلبي، ريسك توفيق هيي در زمينها آموزش
 تحقيق چاوشي وهمكاران هاين فرضيه با نتيج هشود. نتيج شخصي كارآفريني در افراد مي

(شخصي، مديريتي و فني) تقسيم كرده و  سه دستهي كارآفريني را به ها كه مهارت )1389(
ي شخصي ها ي دروس كارشناسي ارشد تربيت بدني و مهارتها كند بين سرفصل بيان مي

كه بيان  )1389( داري وجود دارد، همخواني دارد و با تحقيق فراهاني و همكاران معني هرابط
ي شخصي ها مهارت أمينتتربيت بدني در  هدرسي رشت هكند توجه عناصر مختلف برنام مي

 خواني دارد. همكارآفريني ضعيف است، نا
الگوي گدار كسب و  ي كارآفرينيها دهد كه بين آموزش نشان مي 2فرعي  هبررسي فرضي      

دار وجود دارد. نتايج  مثبت و معني  اي ي مديريتي كارآموزان رابطهها و مهارت )KAB( كار
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و  ها تواند ويژگي مي KABكارآفريني الگوي  يها سازد كه آموزش اين فرضيه مشخص مي

گيري، روابط انساني، بازاريابي و ... را   ريزي و تعيين اهداف، تصميم يي مانند برنامهها مهارت
اين  هار است، افزايش دهد. كه  نتيجكه ناظر بر روابط فرد با ديگر افراد در محيط كسب و ك

 و نتايج تحقيق فراهاني و همكاران )1389( با نتايج تحقيق چاوشي و همكاران فرضيه
ي مديريتي كارآفريني ها مهارت تأميندرسي تربيت بدني در هكنند برنام ) كه بيان مي1389(

 خواني دارد. ضعيف است، ناهم
 ي كارآفريني الگوي گدار كسب و كارها دهد آموزش نشان مي 3فرعي  هبررسي فرضي      

)KAB( داري دارد.  ارتباط مثبت و معني  اي راكز فني و حرفهي فني كارآموزان مها با مهارت
ي فني كارآموزان ها ي شخصي و مديريتي، با مهارتها همانند مهارت ها بنابراين اين آموزش

 )1389( داري دارد. نتيجه اين فرضيه با نتايج تحقيق چاوشي و همكاران نيز ارتباط معني
 خواني دارد. ناهم )1389( همكاران نتايج تحقيق فراهاني و خواني و با هم

شايد بتوان دو دليل را براي نتايج حاصل از اين سه فرضيه عنوان كرد؛ اول اينكه       
 اي ) اين الگوي آموزش كارآفريني را مختص مراكز فني و حرفهILO( المللي كار سازمان بين

ينكه، سازمان طراحي كرده كه در آموزش متوسطه و آموزش عالي نيز كاربرد دارد. و دوم ا 
درصد در  25تا  ILOالگو، با كسب مجوز از  2011كشور، در بازنگري  اي آموزش فني و حرفه

 سازي كرده است. متناسب  اي را با شرايط ملي و منطقه تغيير ايجاد كرده و آن محتواي الگو
و  الگوي گدار كسبي كارآفريني ها دهد كه آموزش نيز نشان مي 4فرعي  هبررسي فرضي      

(جنسيت، نوع فعاليت،  شناختي مورد نظر بر حسب هر چهار شاخص جمعيت )KAB( كار
) 35/86در  بين زنان ( ها تحصيلي) شباهت دارد. البته ميانگين اين آموزش همدرك و رشت

را در اين   دار نبود. شايد بتوان دليل آن ) است،كه اين تفاوت معني54/854( بيشتر از مردان
مشابه  تأثيرگونه تنظيم شده كه براي زنان و مردان داراي  به KABي ها دانست كه آموزش
به كارآموزان يكسان است، كه با نتايج تحقيق طيبي و  ها آموزش هارائ هباشد. بنابراين نحو

) همخواني ندارد. همچنين اين 2007( باشها  خواني دارد و با نتايج ) هم1388( نصراصفهاني
، كشاورزي)، (صنعت، خدمات آموزشي كارآموزان هسب خوشمدل آموزش كارآفريني بر ح

توان دليل آن  تحصيلي تفاوتي ندارد. در رابطه با مدرك تحصيلي مي همدرك تحصيلي و رشت
براي كساني دانست كه داراي مدرك ديپلم يا در  ILOسازي برنامه از سوي  را در متناسب

راد نمونه داراي مدرك ديپلم يا باالتر حال اخذ آن هستند، بنابراين به دليل اينكه اكثر اف
متوسطه  هرفت كارآموزاني كه در دور بودند اين نتيجه دور از انتظار نبود. در نهايت انتظار مي

، با ها آموزش كارآفريني در اين رشته هاند، به دليل ارائ ي كارودانش تحصيل كردهها در رشته
دهد كه با تحقيق عارفي و  را نشان مي  آنوت داشته باشند كه نتايج خالف تفا ها ساير رشته

ي مختلف در مورد اثربخشي ها كنند هنرجويان رشته كه بيان مي) 1389( ديگران
خواني دارد و با تحقيق شكاري و  كنند، هم ي كارآفريني نظرات مشابهي را اعالم ميها آموزش
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لف در مورد ي مختها كنند بين ديدگاه دانشجويان رشته كه بيان مي) 1388( ديگران

يكي از  .خواني ندارد داري وجود دارد، هم درسي كارآفريني تفاوت معني هكاربست برنام
ي اين الگو؛ زمان محدود دوره (بنا به اظهار كارآموزان) و محدوديت در منابع ها محدوديت

 ي مرتبط با اين الگو است.ها علمي و پژوهش
) الگوي بسيار مناسبي براي ايجاد و KAB( ي كارآفريني الگوي گدار كسب و كارها آموزش

باشد. اين الگو به دليل دارا بودن محتواي مناسب و  ي كارآفريني در افراد ميها افزايش مهارت
به عنوان يك  ها توانسته است در بسياري از كشور  اي ي منطقهها مد نظر قرار دادن ويژگي

د. مراكز آموزش فني و ي كارآفريني پذيرفته شوها الگوي مناسب جهت ايجاد مهارت
ر گسترده از اين الگو استفاده طو هو اشتغال هستند ب  اي كه متولي آموزش حرفه اي حرفه

 كنند. مي

 ها پيشنهاد
اي، به دليل خالء  گردد اين الگو در مدارس فني و حرفه باتوجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي 

مناسب الگوي فعلي  تأثيرعلت عدم  دانش به  و يك برنامه آموزش كارآفريني و مدارس كار
آموزان تدريس گردد و نيز متناسب با سطح  ي كارآفريني دانشها آموزش كارآفريني بر مهارت

 ي فني دانشگاهي گنجانده شود.ها درسي رشته هدانشگاه در برنام
 هاز لحاظ تحصيالت، رشت ها گني كالس بيشتر اين الگو بر كارآموزان، به هم تأثيرجهت      

 تحصيلي، و نوع فعاليت توجه شود.
منظور بازدهي بيشتر، مربيان از كارآفرينان موفق يا افراد با تحصيالت دانشگاهي در اين  به     

 رشته باشند و بازديد از مراكز كارآفريني و مالقات با كارآفرينان برتر بيشتر شود.
) در مراكز ديگر KAB( الگوي گدار كسب و كارتوصيه مي شود تحقيقي پيرامون     

 وتطبيق آن با نتايج اين مطالعه انجام شود. ها استان
ي آموزش كارآفريني ها اين الگو با ساير الگو تأثير هبراي مقايس تطبيقي هيك مطالع      

 صورت گيرد.

 منابع
 اقتصادي، هماهنام ،ي كارآفرينيها آموزش مهارت ،)1387( عظيم زارعي، ابراهيمي،كاظم؛
 .20-25ص ،100هشمار اجتماعي، كار و جامعه، ،فرهنگي

نقش و جايگاه كارآفريني در نيل به )، 1386( محمود؛ عرفانيان، امير احمدپوردارياني،
ي اقتصادي وزارت امور ها بررسي مسائل و سياست هماهنام ،اقتصادي هرشد و توسع

 .1-19، ص70و 69هاقتصادي و دارايي، سال هفتم، شمار
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نقش محتواي درسي و  ،)1389( محمود گودرزي،و  ابوالفضل فراهاني، زهرا؛ چاوشي،

ي كارآفريني ها مهارت تأمينبدني در  درسي كارشناسي ارشد تربيت  كمك
 ،8 هشمار پژوهش در علوم ورزشي، ،ديدگاه كار فرمايان آموختگان از دانش

 .139-152ص
بررسي  ارتباط بين  ،)1391(محمدعلي  فيروزي، و مجتبي دربان آستانه، عليرضا؛ قديري،

ي ها ، پژوهشي كارآفريني مديران محلي روستاييها عملكرد سازماني و مهارت
 .27-59ص يك، هشمار روستايي، سال سوم،

درسي  هتطبيق كارايي برنام )1388( علي محمدي، و فريبرز ارفعي، عباس؛ شكاري،
 هنام پايان ،اي كاشان ني و حرفهف هكارآفريني از ديدگاه دانشجويان آموزشكد

 .دانشگاه كاشان كارشناسي ارشد،
ي ها اثربخشي آموزشبررسي  ،)1390( سمن سا حيدرزاده آراني، عباس؛ شكاري،

 ي كارآفرينيها مهارت نظر ي بيمه ازها عملكردكاركنان شركت بيمه بر  اي حرفه
 سيزدهم، هشمار ال چهارم،س كارآفريني، هتوسع هفصلنام ،)اصفهان :موردي همطالع(

 .109-128 ص
، چاپ كارآفريني آموزشي )،1389( علي محمدي، و غالمحسين عباس؛ صديفيان، شكاري،

 نشر شاسوسا. اول، كاشان:
آموزش كارآفريني بر  هدور تأثيرارزيابي  ،)1388( رضا نصراصفهاني، سيدكميل؛ طيبي،

 .ن و كارآفرينياولين همايش ملي تعاو ،ضريب كارآفريني
ي رسمي ها نقش آموزش ،)1389( ندا نادري، و محمود ابوالفضل؛ گودرزي، فراهاني،

 تأمينتربيت بدني در مقطع كارشناسي ارشد در  هي كمك درسي رشتها برنامه
 .6شماره مديريت ورزشي، هفصلنام ،آموختگان نظر دانش ي دانشجويان ازها مهارت

 )، قم: انتشارات اسوه.1387آيت اهللا مكارم شيرازي(قرآن كريم، ترجمه 
و  مهديمحمدي، مهرداد؛ رو،  سبكسعيد؛ پيرمحمدي،  افراشته، يوسفي جمال؛ عبدالملكي،

 ي كارآفريني با كارآفريني سازمانيها مهارت هبررسي رابط ،)1387( نوشيروانا
كارآفريني،  هتوسع هفصلنام، )مديران مياني شركت ايران خودرو: موردي همطالع(

 .103-129ص شماره دوم، سال اول،
درسي  هبرنام هبررسي ارائ )،1388( رضا  و جهانگيرميرعرب رضي، يدالهي فارسي، 

كارآفريني، سال دوم،  هتوسع ه، فصلنامعلوم تربيتي هآموزش كارآفريني در رشت
 .61-80سوم، ص هشمار
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 هبررسي اثربخشي برنام )،1389( نساج، سعيده و شكور محبوبه؛ فتحي واجارگاه، عارفي،

 همشاور ه، فصلنامآموزش متوسطه ،دانشدانش و كار هدرسي كارآفريني شاخ
 .4 هشغلي و سازماني، دور دوم، شمار
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بررسي نقش آموزش كارآفريني بر بهبود انگيزه، دانش و مهارت 
 هاندازي كسب و كار: مطالع راه منظور بههنرجويان و اقدامات عملي 
 هاي كار و دانش استان البرز موردي هنرستان

 1رضا نويدي نكو
 2دكتر محمد حقيقي

   3ماني پويان

 چكيده 
يك  عنوان بهي نظري، ها ربردي در كنار آموزشي كاها آموزش همنظور حل معضل بيكاري، ارائ به

 عنوان بهي اخير، كارآفريني ها شود. در اين راستا در سال ميسياست اساسي از سوي دولت پيگيري 
اما در  .ي آموزشي گنجانده شده استها و مراكز ديگر در برنامه ها ، دانشگاهها واحد درسي در هنرستان

هنوز ابهاماتي وجود دارد. اين تحقيق با هدف بررسي  ي آموزشيها خصوص اثربخشي اين دوره
آموزان  دانش و مهارت هنرجويان و دانش ،آموزش كارآفريني و نقش آن در بهبود سطح انگيزه
ي كار ها نفر از ميان هنرجويان هنرستان 403هنرستاني به انجام رسيده است. براي اين منظور، تعداد 

 ، »بهبود انگيزه« تمدر خصوص چهار آي ها اب و نظرات آنو دانش شهر كرج با روش تصادفي انتخ
از » راه اندازي كسب و كار منظور بهاقدامات عملي  « و» بهبود مهارت «، »افزايش دانش كاربردي«

روش رگرسيون و با  SPSSافزار  آوري شده به كمك نرم ي جمعها گرديد. داده سؤال پرسشنامهطريق 
ثري ؤدهد كه آموزش كارآفريني نقش م ميتحليل گرديد. نتايج نشان و محاسبه ضرايب بتا، تجزيه و 

ي كسب و ها ثير چنداني بر بهبود مهارتأبر بهبود سطح انگيزه و دانش هنرجويان داشته است اما ت
الزم است در خصوص محتواي آموزش كارآفريني بازبيني  ،كار و اقدامات عملي نداشته است بنابراين

 ي كاربردي و كاركردي در اين خصوص لحاظ گردد. ها شتري بر جنبهكيد بيأصورت گيرد و ت
 
 اندازي كسب و كار. آموزش كارآفريني، انگيزه، دانش، مهارت، راه: يكليد واژگان 
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 مقدمه
 ،جهانيان( بر مبناي يك فكر و ايده نو است ،كسب و كار هسيس يا توسعأيند تآكارآفريني فر

نقش اساسي در  ،اقتصادي و اجتماعي هتوسع هتور محركمو عنوان بهكارآفريني  .)1389
 هبا نگاهي به روند توسع .)1387 ،و احمدپور دارياني ميمقي( آيند توسعه جوامع داردفر

اي پر  يندهاي اخير، نقش و جايگاه كارآفرينان به طور فزها يابيم كه در دهه درمي ،جهاني
ترين  تواند مهم ميكارآفريني  ،ارشناسانطوري كه به اعتقاد برخي از ك تر شده است به رنگ
 .)1389 ،طاهري و همكاران( اقتصادي داشته باشد هرا بر توسع تأثير

رغم برخورداري از جمعيت مستعد و منابع طبيعي فراوان؛ توليد ملي در  علي ،در ايران
ه، ورهاي منطقوري و اشتغال، در مقايسه با كش يي نظير بهرهها سطح مطلوبي نبوده و شاخص

اشتغال كه آمارها  هخصوص در حوز به .)1390 ،شريف و همكاران( وضعيت مناسبي ندارد
هاي اخير  باشد و تالش دولت در سال ميبيكاري در كشور   هكنند نمايانگر وضعيت نگران

رسد، بحران  مينظر  حتي به .بخش نبوده است كاهش نرخ بيكاري، چندان رضايت منظور به
هزار  800ساالنه  ،ها بيني كه طبق پيش چرا .تر باشد مراتب وخيم به ،ندههاي آي بيكاري در سال

 1400ميليون نفر بيكار تا افق  10شوند و تعداد  مينيروي انساني جوياي كار وارد بازار كار 
در  .)2006زارع، ( اجتماعي كشور خواهد بود -اقتصادي ههاي اساسي توسع يكي از چالش
رسد و دولت با  ميناپذير به نظر  امري ضروري و اجتناب ،ينيكارآفر هتوسع ،چنين شرايطي

يي در اين خصوص تدوين و اجرايي ها گيري از تجارب كشورهاي ديگر، اقدامات و برنامه بهره
مانند مقطع ( كارآفريني در مقاطع تحصيلي مختلفآموزش  ،ها يكي از اين برنامه .نموده است

هاي اخير، با جديت از سوي دولت پيگيري شده  لباشد كه در سا ميمتوسطه و دانشگاهي) 
؛ هنوز در يي نظير مالزي، ژاپن و هندها موفق كشور هبا اين حال و با وجود تجرب است.

 هي كارآفريني در مقاطع تحصيلي مختلف و نقش آن بر توسعها آموزش تأثيرخصوص 
 اكتشافي است هرحلكارآفريني، توافق نظر وجود ندارد و تحقيقات مرتبط با آن هنوز در م

ي آموزش كارآفريني بر ها برنامه تأثيرخصوص در مورد  به .)1389 ،باراني و همكاران(
ي بيشتر ها ، نيات كارآفرينانه و انگيزه افراد؛ ديدگاه جامعي ارائه نشده است و بررسيها نگرش

ي ها دوره در ايران نيز تحقيقات صورت گرفته در مورد اثربخشي .ضرورت دارد ،در اين زمينه
 از  است دو ويژگي عمده دارند كه عبارت ،آموزش كارآفريني

 .اند و مراكز آموزش عالي به انجام رسيده ها اغلب در دانشگاه .1
شود. بخش اول حاكي از اثربخشي  ميدست آمده به دو بخش متمايز تفكيك  هنتايج ب .2
) و  1389( عارفي )1389( باراني و همكارانقيني نظير مح .ستها ثر بودن اين آموزشؤو م

با اين حال، محققين  .اند كيد كردهأي آموزشي تها بر اثربخشي اين دوره )1386خازني جزني (
اين  هدر خصوص اثربخشي ارائ )1390( ) و شريف و همكاران1389مرادي (ديگري نظير 
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ده در اين تحقيق سعي ش .اند فعلي، ابهامات و ترديدهايي را مطرح ساخته هبا شيو ها دوره

هاي كار و دانش  ي آموزش كارآفريني در هنرستانها به بررسي اثربخشي دوره است تا اوالً
مهارت و اقدامات  ،دانشانگيزه، ( ي مختلفها لفهؤاين اثربخشي از منظر م پرداخته شود ثانياً

 .) مورد سنجش قرار گيردعملي

 مباني نظري 
 آموزش كارآفريني

اندازي  است كه طي آن، اطالعات و دانش مرتبط با راه يندي هدفمندآفر ،آموزش كارآفريني
پردازي افراد افزايش  گردد انگيزه و قدرت ايده مييابد و سعي  ميبه افراد انتقال  ،كسب و كار

مترادف با تربيت خالق و انتقال  ،در تعريف ديگر، آموزش كارآفريني .)2012 ،1گربا( يابد
از منظر ديگر،  .)2007 ،2سولومون( يف شده استطلبي شغلي به افراد تعر استقالل هروحي

ها، آشنا نمودن  آموزش كارآفريني عبارت است از بهبود توانمندي افراد در شناسايي فرصت
، 3ارتونا و گورل( هاي آنها مهارت هبهبود نگرش و توسع  ،اندازي كسب و كار افراد با مراحل راه

است از  ي كارآفريني عبارتها در آموزشترين موارد مطرح شده  مهم ،كلي طور به .)2011
ي بازاريابي؛ آشنايي با امور ها ؛ آشنايي با شيوهي آن؛ خالقيت و نوآوريها كارآفريني و مزيت

و  4چنگ( گذاري؛ تدوين طرح كسب و كار و مديريت واحدهاي شغلي كوچك مالي و سرمايه
حسابداري و  هفاهيم اوليشود تا افراد م ميدر آموزش كارآفريني سعي   .)2009 ،همكاران

هاي  ؛ كاركردن با منابع انساني؛ بازارشناسي و بازاريابي را بياموزند و مهارتمديريت مالي
گيري و  پردازي، خالقيت و نوآوري خود را بهبود ببخشند و توان تصميم ذهني مرتبط با ايده

ي ها آموزش هئبنابراين هدف از ارا. )2008 ،5متلي( ريزي خود را افزايش دهند برنامه
آموزان، هنرجويان و دانشجويان با  كارآفريني در مقاطع تحصيلي مختلف، آشنايي دانش

مفاهيم كسب و كار و بهبود انگيزه و مهارت آنها در ايجاد واحدهاي كسب و كار مستقل است 
 كند مياقتصادي كشور كمك  هوري و توسع بهره ،كه در سطح كالن به بهبود اشتغال

  .)2013 ،6حمدايسميل و ا(

 هنرجويان هآموزش كارآفريني و انگيز
ي كارآفريني ها از جمله مواردي است كه در آموزش ،اندازي كسب و كار جديد  راه هانگيز

به طور كلي انگيزه با بهبود پشتكار و سطح تالش افراد در ارتباط است و  .گردد ميدنبال 

                                                                                                                
1. Gerba  
2. Solomon   
3. Ertuna and gurel  
4. Cheung  
5. Matley  
6. Ismail and ahmad  
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 هنياز از تالش فراوان و روحي ه بياي نيست ك اندازي يك كسب و كار مستقل، مقوله راه

طور كلي انگيزه، محرك افراد است و  به .)2010 ،1تاتيال ( ناپذيري و پشتكار باشد شكست
تالش بيشتري در مسير نيل به اهداف از خود نشان دهند  ،شود تا افراد ميبهبود انگيزه سبب 

دهند و احساس خستگي و در صورت مواجهه با شرايط سخت، عزم و تمركز خود را از دست ن
انتقال  ،بنابراين .)2007 ،سولومون( ند با شرايط ابهام مقابله نمايندو شكست نكنند و بتوان

 ،گربا( ر آموزش كارآفريني  مطرح شده استي اثربخشي دها لفهؤيكي از م عنوان بهانگيزه 
رايط كنند كه حتي با وجود فراهم بودن ش ميبرخي محققان شرايطي را توصيف  .)2012

انگيزگي  اندازي كسب وكار در افراد وجود ندارد و بي هنوز تمايل به راه ،مالي و دانش كافي
با  .)2010 ،2جونز( يجاد كسب و كارهاي جديد مطرح استمانع بزرگي بر سر راه ا عنوان به

) ي اثربخشي آموزش كارآفرينيها لفهؤيكي از م عنوان بهبخشي  انگيزه( ها پذيرش اين ديدگاه
 عبارت است از ،ها اول تحقيق در خصوص اثربخشي آموزش كارآفريني در هنرستان هرضيف

بر بهبود سطح  ،و دانش استان البرز هاي كار آموزش كارآفريني در هنرستان «اول:  هفرضي
 .»ثر استؤهنرجويان م هانگيز

 آموزش كارآفريني و سطح دانش هنرجويان
ي آموزشي مطرح بوده ها ي اثربخشي در دورهها لفهؤيكي از م عنوان بهانتقال دانش همواره 

مرتبط با موضوع و هدف  اطالعاتانتقال دانش به شكل اثربخش به معنايي انتقال  .است
ري نسبت به موضوع نحوي كه افراد تحت آموزش، آگاهي و شناخت بيشت آموزش است به

انش در قالب اصول،  انتقال د ،در اغلب موارد .)2012 ،و همكاران 3شي( كسب كرده باشند
شكل نظري يا كاربردي تواند به  ميگيرد كه  ميهاي مرتبط با موضوع صورت  و مدل ها نظريه

 6الكوبوچي و ميكوزي) و 2008( 5وينست و فارلو  .)2011، 4گورلارتونا و ( انتقال يابد
موزش در مورد آ .دانند ميترين و مشهودترين كاركرد آموزش  انتقال دانش را مهم )2012(

انتقال دانش به معناي انتقال اطالعات مرتبط با مفهوم كارآفريني، معرفي انواع  ،كارآفريني
ي خالقيت، ها مين مالي، تكنيكأي تها روش ،هاي كارآفريني فرض كسب و كار، معرفي پيش

ي تجاري و آشنايي با اصول مديريت و كار با منابع ها ي شناسايي و پرورش ايدهها تكنيك
انتقال دانش  ،ي صورت گرفتهها كيدأبا توجه به ت .)2008 ،وينست و فارلو( باشد يمانساني 

شود و  ميي آموزش كارآفريني در نظر گرفته ها ي اثربخشي دورهها لفهؤيكي از م عنوان بهنيز 
 :گردد ميدوم به اين شكل مطرح  هفرضي

                                                                                                                
1. Tatila  
2. Jones  
3. Shi  
4. Ertuna and gurel  
5. Vinsett and farlow 
6. Lacobucci and micozzi  
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بر بهبود سطح  ،لبرزهاي كار و دانش استان ا آموزش كارآفريني در هنرستان« :دوم هفرضي

 .»ثر بوده استؤدانش و آگاهي هنرجويان در مورد كارآفريني و كسب و كار م

 آموزش كارآفريني و سطح مهارتهاي هنرجويان
هاي كاربردي نيز  مهارت ،اندازي يك كسب وكار مستقل، عالوه بر انگيزه و دانش راه منظور به

 مالي و حسابداري، مديريتي و غيره كه معموالً ،بازاريابي ههايي در حوز مهارت .مورد نياز است
اندازي و  ها با راه اين مهارت گيرد.  معموالً ميمورد توجه قرار  ،ي كارآفرينيها در آموزش

كند تا بهتر با فروشندگان، كاركنان و  ميكسب و كار مرتبط هستند و به افراد كمك  هتوسع
تري از  ثرتر و بهينهؤرقرار سازند و به شكل مكنندگان، ارتباط ب مينأي همكاري مانند تها طرف

ون ( ت و توليدات خود را توسعه بخشندمند شوند و  بتوانند بازار محصوال بهره ها اين همكاري
شود  ميطيف وسيع و متنوعي را شامل  ،هاي مرتبط با كسب و كار مهارت .)2010 ،1گلدرن

ماهر نيستند اما شناخت و كسب ، مسلط و ها كه اگرچه كارآفرينان در تمام اين زمينه
موفقيت كارآفرينان معرفي شده ي ها لفهؤيكي از م عنوان به ها هاي اوليه در اين زمينه مهارت

هاي هنرجويان و افراد تحت  خاطر، بهبود مهارت  به همين .)2012 ،شي و همكاران( است
 .طرح شده استي كارآفريني مها ي اثربخشي آموزشها يكي از شاخص عنوان بهآموزش نيز 

 سوم تحقيق عبارت است از هبنابراين فرضي
بر بهبود سطح  ،هاي كار و دانش استان البرز آموزش كارآفريني در هنرستان« :سوم هفرضي

 .»ثر بوده استؤهاي مرتبط با كسب و كار در هنرجويان م مهارت

 آموزش كارآفريني و اقدامات عملي كارآفرينانه
ي اثربخشي ها لفهؤم عنوان بهها،  ش دانش و بهبود سطح مهارتاگرچه بهبود انگيزه، افزاي
اندازي  شوند اما تا زماني كه شاهد اقدامات عملي در راستاي راه ميآموزش كارآفريني مطرح 

ني نتوانسته به هدف خود كسب و كار از سوي افراد تحت آموزش نباشيم؛ آموزش كارآفري
را شامل  ها وسيعي از فعاليت هدامن ،قدامات عمليا .)2012 ،2هريس -رائه و وودير( نائل آيد

دامات عملي را در توان اق ميطور كلي  اما به .شود كه در مورد آن، توافق نظر وجود ندارد مي
پردازي و پيگيري  ايده ،آشنايي با يك حرفه و صنعت منظور به: كارآموزي مواردي از قبيل

ديد ج هاندازي فروشگاه يا وارد شدن به حرف ثبت ايده، ثبت شركت يا بنگاه كسب و كار، راه
قدامات عملي به موارد ديگري در مورد هنرجويان، ا .)2008 ،وينست و فارلو( خالصه نمود

 آوري اطالعات؛  تدوين طرح تجاري به شكل فعال و پيگيرانه؛ كارآموزي و بعضاً : جمعنظير

                                                                                                                
1. Van gelderen  
2. Rae and wwodier-harris  
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فرضيه  ،ا توجه به اين مواردب .يابد مياغلب كسب وكارهاي خانگي) نمود ( شروع كسب وكار

 م عبارت است ازچهار
بر بهبود  ،هاي كار و دانش استان البرز آموزش كارآفريني در هنرستان«: چهارم هفرضي

 .»ثر بوده استؤكسب و كار م هاقدامات عملي هنرجويان در حوز

 سوابق موضوع
ش كارآفريني برگزار اي موفق در خصوص آموز دوره ،1947روارد در سال ها  اولين باردانشگاه
ميالدي، اولين كشوري كه در اين زمينه فعاليت نمود و ترويج فرهنگ  50 هنمود. اواخر ده

كشور  ،يي را به طور مدون ارائه نمودها كارآفريني را از سطح دبيرستان آغاز كرد و آموزش
 ،1992تا  1970هاي  بين سال .نيز تعميم داده شد ها ژاپن بود. اين كار به سرعت به دانشگاه

 ،درصد نوآوري صنعتي كه توانست موقعيت ژاپن در اقتصاد جهاني را شكوفا نمايد 96بيش از 
نتايج درخشان آموزش كارآفريني، ديگر كشورها  هتوسط كارآفرينان صورت گرفت. با مشاهد

ي كارآفريني از سنين پايه ها آموزش هي تخصصي و ارائها دهكاندازي دانش نيز اقدام به راه
يي برگزار و ها در تمام كشورهاي دنيا، چنين دوره تقريباً ،طوري كه امروزه نمودند به

 1383آموزش كارآفريني در سال  هشود. در ايران نيز اولين دور ميي مرتبط، ارائه ها آموزش
گرايش كارآفريني) برگزار ( تهران تحت عنوان مديريت بازرگانيمديريت دانشگاه  هدر دانشكد

ده كارآفريني دانشگاه تهران با همكاري وزارت علوم، وزارت كار و كدانش ،1385 در سال .شد
هاي بعد، اهتمام بيشتري در  در سال ).1386خاني جزني، ( اندازي شد دانشگاه تهران راه

ها و غيره  ها، هنرستان دبيرستان ،ها در دانشگاه ها خصوص آموزش كارآفريني در تمام رشته
اجرا  ،ي آموزش كارآفريني رايگان در سطح شهرهاي بزرگها صورت گرفت و حتي دوره

 گرديد. 
كارآفريني در كشور،  هاند كه توسع كيده كردهأت )1387( و احمدپور دارياني  ميمقي

 ،كه كارآفريني  باشد چرا ميي مرتبط با كسب و كار ها ها و توانايي مستلزم آموزش مهارت
با ) 1386( خازني جزنيقش آموزش را انكار كرد. توان ن مين ،اكتسابي است و در اين خصوص

ي كشور، اظهار ها آموزش كارآفريني بر ارتقاي فرهنگ كارآفريني در دانشگاه تأثيربررسي 
هاي مرتبط با ايجاد  ثري در ايجاد انگيزه و بهبود مهارتؤداشت كه آموزش كارآفريني نقش م

با كم و  ،ها كارآفريني در هنرستان كند كه آموزش ميبيان  )1389( عارفي .كسب وكار دارد
هايي همراه بوده است اما در مجموع، اثربخشي بااليي داشته است و توانسته به اكثر  كاست

ي كارآفريني در هنرجويان نائل ها تعيين شده نظير افزايش اطالعات و مهارت  اهداف از پيش
ي موارد، ميان روش گردد. البته ابهاماتي در خصوص روش تدريس وجود دارد و در برخ

در  )1389( باراني و همكارانتناسب اندكي گزارش شده است.  ،تدريس و محتواي آموزش
ي آموزش كارآفريني در دانشگاه پيام نور، بيان داشتند كه آموزش كارآفريني ها دوره بررسي
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مدي و آ نفس و خودكار بهبود اعتماد به ،در بهبود نگرش دانشجويان نسبت به كارآفريني

ثر بوده است. اين محققان در ؤي كارآفرينانه مها انجام فعاليت منظور بهاقدامات عملي 
ميزان نگرش نسبت به بازار كار و  ،ها دارد كه اين آموزش ميخصوص آموزش كارآفريني بيان 

 ) و مهرابي1384( اكبريتر محققاني نظير  پيش .شغلي را بهبود داده است هخودپندار
كيد كرده بودند. أت ،آموزش كارآفريني در بهبود نگرش نسبت به بازار كارنيز بر نقش  )1385(

ت آموزش كارآفريني در تحليل وضعي« نيز در تحقيقي با عنوان )1390( شريف و همكاران
دارند كه  ميبيان  ،ها كيد بر اهميت و لزوم آموزش كارآفريني در دانشگاهأبا ت» آموزش عالي
ي ها بايد در برنامه ميمدتري ارائه گردد و آثرتر و كارؤل متواند به شك مي ها اين آموزش

رويكرد تك درسي كه در  ،اين محققان .، تجديد نظر شودها آموزشي مراكز كارآفريني دانشگاه
اي يا رويكرد  حال حاضر بكار گرفته شده است را مورد انتقاد قرار داده و رويكرد بين رشته

 نمايند. مياي را پيشنهاد  دوره

 ها تحقيق و جمع آوري داده روش
 پيمايشي - كاربردي بوده و براي انجام آن از روش توصيفي ،لحاظ هدفاين تحقيق از 

 هبوده است كه با مطالع پرسشنامهترين ابزار گردآوري اطالعات،  مهم .شده استاستفاده 
ه اي ليكرت تدوين شد اي) و بر مبناي طيف هفت مرتبه روش كتابخانه( تحقيقات پيشين

مورد محاسبه قرار گرفته است.  ،تدوين شده پرسشنامهروايي و پايايي  ،بعد همرحل. در است
 ه گرديد كه نتايج آن در جدول زيرسنجش روايي از مدل تحليل عاملي استفاد منظور به
 ارائه شده است. )1 هجدول شمار(
 

 يدي ابزارهاي پژوهشأيي برازندگي تحليل عاملي تها ) شاخص1( جدول 

اقدامات  مهارت دانش انگيزه مالك خصشا
 عملي

آموزش  هدور
 كارآفريني

 P :051/0 خي دو
UP 

41/29675/26811/23549/301 23/295 

RMSEA
و   05/0

 032/0 031/0026/0019/0046/0 پاينتر

CFI 93/0 91/0 97/0 95/0 93/0 9/0حداقل 
GFI 95/0 91/0 96/0 90/0 94/0 9/0حداقل 

AFGI 94/0 90/0 97/0 95/0 93/0 9/0حداقل 
PGFI 68/0 52/0 86/0 74/0 66/0 5/0حداقل 

 

 گيري اندازه يها مدل در برازندگي يها شاخص از آمده دست هب نتايج به توجه با
 در حاصل دو خي مقدار :داشت بيان توان مي پژوهش ابزارهاي يديأيت عاملي تحليل
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 از حاكي و باشد مين معنادار05/0 حسط در ابزارها گيري اندازه هاي مدل  ميتما

 بر دو خي نسبت همچنين دارد. نظر مد ابزار تجربي مدل با  ميمفهو مدل برازش
 نظر مد مالك به توجه با نيز ابزارها گيري اندازه هاي مدل  ميتما در آزادي هدرج

 در RMSEA شاخص مقدار ست.ها داده با ابزارها  ميمفهو مدل مناسب برازش بيانگر
 نيز امر اين و دارد قرار قبول قابل مالك هدامن در ابزارها گيري اندازه هاي مدل ميتما

 باشد. مي ابزارها گيري اندازه هاي مدل  ميتما در در قبول قابل خطاي مقدار گوياي
 ابزارها گيري اندازه هاي مدل ميتما در PGFIو CFI،GFI،AGFI يها شاخص مقادير

  ميتما مناسب برازش نشانگر و گردند مي ارزيابي لوبمط مدنظر مالك به توجه با نيز
 گيري اندازه هاي مدل نتايج به توجه با بنابراين باشد. مي گيري اندازه ابزارهاي
 قبول قابل و مناسب برازش داراي پژوهش ابزارهاي  ميتما گفت: توان مي ابزارها؛

 .باشند مي روايي)(
ضريب آلفاي كرونباخ  ؛ ازها همساني دروني مقياس و سنجش پايايي منظور بههمچنين 

باشد تا بتوان پايايي  7/0. در بهترين حالت ضريب آلفاي كرونباخ بايد باالتر از استفاده گرديد
 ،برخي مواردو اصالح  پرسشنامهدر اين تحقيق پس از تدوين  گيري نمود. مطلوبي را نتيجه

يي ها انتخاب شده و پرسشنامه ،از اعضاي جامعهتايي   25 هيك نمون ،سنجش پايايي منظور به
و سه شاخص مختلف سنجش پايايي از جمله  آوري گرديد توسط ايشان تكميل و جمع

 ضريب آلفاي كرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت.
 

 هاي پرسش نامه بررسي پايايي شاخص )2( جدول

 ها گزاره لفهؤم
ضريب 
آلفاي 
 كرونباخ

ميزان همبستگي 
 هنمرهر شاخص با 

 كل

آلفاي كرونباخ 
اگر شاخص 
 حذف شود

 انگيزه
Mot 1 

786/0 
587/0 759/0 

Mot 2 446/0 714/0 
Mot 3 769/0 702/0 

دانش مرتبط با 
 كسب و كار

Kno1 

801/0 

402/0 764/0 
Kno2 639/0 632/0 
Kno3 565/0 677/0 
Kno4 496/0 692/0 

هاي  مهارت
مرتبط با كسب و 

 كار

Ski1 
773/0 

512/0 709/0 
Ski2 511/0 711/0 
Ski3 549/0 637/0 
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 ها گزاره لفهؤم
ضريب 
آلفاي 
 كرونباخ

ميزان همبستگي 
 هنمرهر شاخص با 

 كل

آلفاي كرونباخ 
اگر شاخص 
 حذف شود

Ski4 602/0 489/0 
Ski5 685/0 598/0 
Ski6 638/0 668/0 

اقداماتي عملي 
كسب و  هدر حوز

 كار

Pra1 

719/0 

449/0 709/0 
Pra2 583/0 664/0 
Pra3 580/0 564/0 
Pra4 543/0 479/0 

آموزش 
 كارآفريني

Edu1 

823/0 

637/0 571/0 
Edu2 720/0 711/0 
Edu3 618/0 608/0 
Edu4 584/0 712/0 

 

 ،موضوع است و اين 7/0موارد باالتر از  همقادير ضريب آلفاي كرونباخ براي هم
ميزان  مقادير همچنينهاي مورد ارزيابي است.  ييد شدن پايايي شاخصأدهنده ت نشان

اصلي  متغيررابطه ميان هر شاخص و  هدهند شانهمبستگي هر شاخص با نمره كل  ن
دهد كه كه اين شاخص چيزي غير از كل  ميجا نشان  در اين 3/0ير كمتر از مقاد .باشد مي

رد هيچ كدام از كنيد در مو ميهمانطور كه مشاهده  .كند ميگيري  مقياس را اندازه
آلفاي  ستون حاصل نشده است. در 3/0ر از مقداري كمت ،نامههاي اين پرسش شاخص
ه شده است. اين ئحذف هر شاخص از مقياس ارا تأثير ،اگر شاخص حذف شود ،كرونباخ

بيشتر از مقدار  ،اگر مقدار آن .دست آمده مقايسه شوند همقادير بايد با مقدار آلفاي نهايي ب
 ،ها از يك مقياس موجود توان آن شاخص را حذف نمود. حذف شاخص مي ،آلفاي نهايي باشد

توان نتايج خود را با نتايج مطالعات ديگري كه از اين مقياس استفاده  ميعناست كه نبدان م
رسيم كه هيچ از يك  ميمقايسه نمود. با مقايسه اين شاخص نيز به اين نتيجه  ،اند كرده
 گردد. ميي پرسشنامه زائد نبوده و حذف نها گويه

 آماري و نمونه گيري هجامع
هاي كارودانش) استان البرز و  هنرستان( د از كليه هنرجويانيق عبارت بودنآماري تحق هجامع

آماري با اتخاذ رويكرد  هاند. تعداد جامع مشخصا شهر كرج كه درس كارآفريني را گذارنده
ككران؛ و در  همحتاطانه، نامحدود فرض شده است و با همين پيش فرض و با استفاده از رابط
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 منظور به .نفر تعيين گرديد 384 ،آماري هن% ؛ حداقل حجم نمو5نظر گرفتن سطح خطاي 
 17آوري گرديد كه تعداد  توزيع و جمع هپرسشنام 420تعداد  ،پوشش خطاهاي احتمالي

يا پاسخ دادن به چند  ها مشابه بودن تمام پاسخ( به دليل خطاي آماري مشهود ،پرسشنامه
 افزار وارد نرم ،نامهپرسش 403گزينه به طور مكرر) كنار گذاشته شد و اطالعات مربوط به 

)SPSS  و از  ها ) گرديد. در انتخاب نمونه آماري سعي گرديد تا هنرجويان از رشته16ورژن
دهد كه نمونه آماري از طيف  مينشان  3هنرستانهاي مختلف انتخاب شوند. جدول شماره 

  .اند و جنسيت مختلف انتخاب شده ها رشته ،متنوعي از هنرستانها
 

 ي نمونه آماري انتخاب شدهها ) ويژگي3( جدول 
 تعداد نفرات ويژگي

 جنسيت
  

 115 دختر
 288 پسر

 هنرستان
  
  
  
  

 64 دخترانه عالمه اميني
 51 دخترانه آينده سازان
 83 پسرانه شهداي حصار
 109 پسرانه شهداي سايپا
 96 پسرانه شهيد پهلواني

رشته  
 تحصيلي

  
  
  

 86 حسابداري
 99 كامپيوتر
 83 معماري

 46 طراحي دوخت
 89 غيره

 403 مجموع

 ها تحليل دادهو تجزيه 
آموزش كارآفريني  تأثيربه بررسي  ،در اين تحقيق، از روش رگرسيون  و محاسبه ضرايب بتا

اقدامات عملي) استفاده گرديد. يكي  -مهارت -دانش -انگيزه( ي مختلف اثربخشيها بر مولفه
ست كه از طريق آزمون ها نرمال بودن داده ،فاده از اين روشي استها از پيش فرض

  .نتايج اين آزمون ارائه شده است ،4 هكولموگروف اسميرنف  بررسي گرديد. در جدول شمار
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 )ها سنجش نرمال بودن توزيع داده( )نتايج آزمون كولموگوروف اسميرنف4( جدول

اقدامات  مهارت دانش انگيزه 
 عملي

آموزش 
 كارآفريني

 403 403 403 403 403 تعداد قابل قبول
-آماره كولموگروف

 174/1 769/0 845/0 003/1 075/1 اسميرنف
Sig 199/0 263/0 470/0 578/0 129/0 

 

در مورد همه موارد نرمال است چرا كه با توجه به  ها دهد كه توزيع داده مينتايج نشان 
در نتيجه  .)4جدول شماره( يشتر استب  05/0همه متغيرها از  Sigسطح معناداري  ،نتايج

ي ها داده هدر ادام استفاده نمود. رگرسيون و ضريب بتا)( ي پارامتريكها توان از آزمون مي
آوري شده از طريق معادالت رگرسيون و محاسبه ضرايب بتا مورد تجزيه و تحليل قرار  جمع

 گرفتند.
 ضيات تحقيق) تحليل مسير و محاسبه ضرايب بتا در بررسي فر4( جدول

متغير فرضيه
 ها متغير وابسته

همبستگي 
استاندارد نشده

همبستگي
استاندارد 

وضعيت t sig مقدار شده
فرضيه مقدار 

 مقدار بتا خطا بتا

 انگيزه اول
 000/0 415/5 222/0041/0 ثابت

آموزش  ييدأت
 000/0 899/6 485/0070/0479/0كارآفريني

Sig=000F=60/609 دنبررسي فرض خطي بو

 دوم
دانش 

مرتبط با 
كسب و كار

 001/0 440/3 925/0269/0 ثابت
آموزش  ييدأت

 000/0 9,174 399/0044/0401/0كارآفريني
Sig=000F=78/942 بررسي فرض خطي بودن

يها مهارت سوم
كسب و كار

 00/0 794/2 729/0261/0 ثابت
عدم 

 ييدأت
آموزش 

 425/0 744/0 112/0151/0126/0نيكارآفري
Sig=000F=41/476 بررسي فرض خطي بودن

اقدامات چهارم
 عملي

 009/0 236/2 635/00,284 ثابت
عدم 

 ييدأت
آموزش 
 594/0 567/0 108/0191/0113/0كارآفريني

Sig=000F=34/072 بررسي فرض خطي بودن
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ييد پيش أباشد حاكي از ت مي 05/0كه كوچكتر از  sigقدار آنوا  و البته م Fمحاسبه مقدار 

جدول ( باشد ميفرض خطي بودن روابط ميان متغيرهاي تحقيق در هر معادله رگرسيوني 
سطح انگيزه «بر » آموزش كارآفريني« متغير تأثير ،در معادله رگرسيوني اول .)5شماره

دهد كه سطح انگيزه از آموزش  مين نشا sigو  tمقادير  .مورد بررسي قرار گرفت» هنرجويان
 متغير تأثير ،در معادله رگرسيوني دوم .) 479/0ضريب بتا برابر با ( پذيرد مي تأثير ،كارآفريني

مورد بررسي قرار » سطح دانش مرتبط با كسب و كار  هنرجويان« بر» آموزش كارآفريني«
 پذيرد مي تأثير ،آفرينيدهد كه سطح دانش از آموزش كار مينشان  sigو  tمقادير  .گرفت

دهد كه آموزش  مينتايج نشان  ،). در معادله سوم و چهارم401/0ضريب بتا برابر با (
 ،معناداري نداشته است چرا كه تأثير» اقدامات عملي« و» سطح مهارتها« كارآفريني بر

 گزارش شده است و مقادير ضريب بتا كه به 05/0براي هر دو متغير، بيشتر از  sigضريب 
 ،معنادار گزارش نشده است و فرضيات سوم و چهارم ،باشد مي 113/0و  126/0ترتيب برابر با 

 گيرد.  ميييد قرار نأمورد ت

  هانتايج و پيشنهاد
مثبت آموزش كارآفريني بر بهبود سطح دانش و انگيزه  تأثيرطور كلي نتايج حاكي از  به

انگيزه دو كاركرد مهم در آموزش  بهبود دانش و .باشد ميهنرجويان در حوزه كسب وكار 
 رند. با اين حال به اذعان محققانهستند كه در آموزش كارآفريني نيز از اهميت برخوردا

) تا زماني كه اين دانش و انگيزه به اقدامات عملي 2010 ،2؛ تاتيال2012 ،و همكاران 1شي(
تحقيق نشان داد كه  توان آموزش كارآفريني را اثربخش دانست. نتايج اين ميمنجر نشود، ن

ثر ؤاندازي كسب و كار، م ها، بر اقدامات عملي در راستاي راه آموزش كارآفريني در هنرستان
ي آموزشي ها هاي مرتبط با كسب و كار اگرچه در محتواي دوره نبوده است. همچنين، مهارت

وانسته ي آموزش كارآفريني نتها گنجانده شده است اما از منظر هنرجويان، حضور در دوره
 مهارتهاي آنها را در كسب وكار به شكل معناداري ارتقا بخشد.   

ي آموزش كارآفريني از اثربخشي كافي ها رسد دوره ميبه نظر  ،با توجه به اين موارد
، بازنگري صورت گيرد چرا كه ها برخوردار نيست و الزم است در مورد نحوه ارائه اين آموزش

رسد  ميتعيين شده محقق نشده است. همچنين به نظر  اهداف از پيش ،آيتم 2در مورد 
بازاريابي  ،مانند حسابداري( هاي كسب و كار مهارت همدرسين كارآفريني نيز چندان در حوز

ها را به هنرجويان منتقل نمايند.  توانند به خوبي اين مهارت ميو غيره) مسلط نيستند و ن
 :شود ميبنابراين دو پيشنهاد در اين خصوص ارائه 

                                                                                                                
1. Shi  
2. Tatila  
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هاي آموزش و ارائه  هاي آموزشي و سرفصل : بازنگري در محتواي كتاب1پيشنهاد  �

 هاي كسب و كار تر مطالبِ مرتبط با مهارت كاربردي
خدمت براي مدرسين كارآفريني به خصوص در  ي ضمنها : برگزاري دوره2پيشنهاد  �

 بازاريابي و غيره) ،مانند حسابداري( هاي كسب و كار مهارت  هحوز
ي عملي در حوزه ها رسد انجام اقداماتي در زمينه افزايش فعاليت مين به نظر همچني �

يي ارائه شود و نتايج ها ، آموزشها در اين دوره نبايد صرفاً .كسب و كار و ضرورت داشته باشد
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 پايداره توسع و اقتصادي رشد در كارآفريني آموزش نقش بررسي
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  چكيده
 است. شده تبديل ها دانشگاه هاي فعاليت ترين گسترده و ترين مهم از يكي به كارآفريني آموزش امروزه

 كمتر و است گرفته شكل دانشجو تخصصي آموزش هدف با كشور هاي دانشگاه در موجود ساختارهاي
 فعلي التحصيالن فارغ كه طوري به باشد، مي مدنظر دانشجويان در كارآفريني تربيت و تقويت

 در ها دانشگاه آموزشي نظام ضعف بر عالوه ندارد. آشنايي كارآفريني اوليه مفاهيم با اغلب ها دانشگاه
 هتوسع براي فيزيكي ساختار زير ايجاد جهت مكمل ساختارهاي عدم كارآفريني، مفاهيم آموزش

 ملي، هتوسع و رشد در .باشد مي نظام اين ديگر هاي ضعف از دانشجويان در كارآفريني هروحي
 از .كند مي مطرح اقتصادي هتوسع موتورعنوان  به را خود كارآفريني، ارزش هزنجير ايجاد با كارآفرين

 در كارآفرينانه هاي ويژگي تقويت در را مناسبي حمايتي هاي سياست پيشرفته، كشورهاي در رو اين
 رشد روند بررسي با .اند كرده اتخاذ جامعه سطح در كارآفريني هروحي ابقاي مجموع در و افراد

 زايي اشتغال و اقتصادي رشد در كارآفرينان كه شود مي مشخص يافته،  توسعه كشورهاي اقتصادي
 تربيت عالي آموزش ويژه هب مختلف سطوح در آموزش اصلي دهايكاركر از يكي ،اند داشته زيادي نقش
 اقتصادي هايبخش در تحول ايجاد براي افراد عملي هاي توانمندي .باشد مي كارآفرين و خالق افراد

 كارايي از مهم اين به رسيدن در عالي آموزش كه باشدمي ناخوشايند واقعيت اين هدهند نشان كشور
 ،مختلف هايزمينه در ما هديد آموزش افراد كه است اين امر واقعيت است. نبوده برخوردار چنداني

 نقش بررسي مقاله اين انجام از هدف .هستند الزم كاربردي و عملي هاي مهارت و ها قابليت فاقد
 بر پژوهش اين در آمدهدست  به نتايج باشد. مي پايداره توسع و اقتصادي رشد در كارآفريني آموزش

 حلي راهعنوان  به دارد، كه مثبتي پيامدهاي و دهاعملكر با كارآفريني كه دارد لتدال حقيقت اين
 جهاني، هاي رقابت هعرص در ماندن باقي و داخلي هاي بحران و مشكالت از بسياري رفع براي اساسي

 فرآيندي واقع در و گرفته قرار توجه مورد توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي از بسياري طرف از
 گردد.مي جهانيه عرص در پايدار توسعه و ايران اقتصاد پيشرفت باعث كه ستا

 
 كارآفريني. آموزش ها، دانشگاه اقتصادي، رشد پايدار،ه توسع كليدي: واژگان
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 مقدمه
 هرگونه منظور به انساني نيروي يا كار نيروي هعرض براي اصلي عامل كشور هر جمعيت
 هتوسع در ديده آموزش انساني منابع حياتي نقش ستا مهم آنچه اما است. توليدي فعاليت
 كه دهد مي نشان تجربه باشد. مي توسعه حال در كشورهاي تمام تأييد مورد كه است؛ فناوري

 حقيقت در مادي. منابع يا درآمد سرمايه، نه دهند، مي تشكيل انساني منابع را ملل ثروت
 كه هستند فعالي عوامل ها انسان اما تند؛هس توليد فعال غير عوامل از طبيعي منابع و سرمايه

 تشكيالت كنند، برداري بهره طبيعي منابع از بپردازند؛ سرمايه اندوختن و كسب به توانند مي
 بديهي بردارند. گام ملي هتوسع پيشبرد راه در و آورند وجود به سياسي و اقتصادي اجتماعي،

 نحو به آن از نتواند و نباشد خود دممر دانش و هامهارت هتوسع به قادر كه كشوري كه است
 انسان رو اين از داشت. نخواهد را فناوري هتوسع توانايي گيرد بهره ملي اقتصاد در مؤثري

 و آموزش و دارد عهده بر اي كننده تعيين و محوري نقش توسعه، هدف و عامل عنوان به
 و فيوضات( شود مي محسوب انسان كمال و رشد و بشريت براي منبع ترينحياتي تربيت

 ويژه به كشورها در انساني نيروي آموزش گسترش و رشد اساس اين بر ).1331 تهراني،
 شود؛ تلقي توسعه مسير در آغاز، نقطه عنوان به بايد توسعه درحال يا نيافته توسعه كشورهاي

 و سازماندهي از انتزاعي محيط يك در خود خودي به آموزش كه داشت خاطر به بايد پس
 آموزش كميت و كيفيت بنابراين شود. منجر توسعه به تواند مين جامعه در موجود طانضبا
 متناسب آنها كار بازار تقاضاي با بايد علمي، تخصص دارندگان و اي حرفه و فني گان ديده
 كارگيري به و متخصص كار نيروي دانش ارتقاي براي گذاري سرمايه چگونگي ،بنابراين ؛باشد

 كه است مواردي جمله از جامعه، نيازهاي بر مبتني و صحيح ديريتم همچنين آن، مناسب
 نيازمند حال عين در و جانبههمه و عالمانه بازنگري و مطالعه نيازمند خود عمق و سطح در

ه توسع براي خاطر بدين است. انساني كار نيروي بازار تغيير شرايط با متناسب ريزيبرنامه
 مجموعه اين به دستيابي كه داريم، كارآفرين و خالق مبتكر، هاي انسان به نياز جامعه،
 نظام نيازمند كنوني عصر در ويژه به تخصصي و  ميعل مهارتي هاي مجموعه كنار در مهارتي

 نظامي، چنين به دستيابي براي و باشد؛ مي محيطي تغييرات به پاسخگو و پويا فعال، آموزشي
 اي گونه به است؛ ضروري و اساسي شرط صنعت، با دانشگاه صحيح و مناسب مداوم، ارتباط

 به دستيابي صنعت و آموزش نظام دو بين تعامل نيز و ارتباط اين به دستيابي بدون كه
 توسعه به دستيابي ديگر، عبارتي به بود؛ خواهد دسترس از دور و ممكن غير پايدار هتوسع

 ميبو صنعت با شدن وانخ هم و ماهر انساني نيروي تربيت به ويژه توجه علم، توليد نيازمند
 تقويت با و شده ديده توسعه بيروني هالي عنوان به بايد صنعت با دانشگاه ارتباط است. 

 هر ايران در دانشگاه و صنعت كند. مهيا را فناوري و علم نزديكي هزمين كاربردي، تحقيقات
 موجود كاناتام از كشور نيازهاي و موقعيت شناخت با كه است اين ما هنر هستند وارداتي دو
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 مقاله اين در رو اين از  ).1333 شفيعي،( كنيم استفاده شده  ميبو فناوري توليد در  ميعل

 پايدار، هتوسع و اقتصادي رشد در كارآفريني آموزش نقش بررسي به است شده سعي
 دهد. ارائه اجرائي و الزم راهكارهاي

 كارآفريني ماهيت و مفهوم
 قرن اوايل از ميعل محافل در آن به توجه ليكن دارد. بشر هانداز به عمري خود كارآفريني،

 .است بوده ميالدي هجدهم
 شناسايي و خالق و نو يها ايده با كارآفرين فرد آن در كه است ينديآفر كارآفريني

 نو، يها شركت و كار و كسب ايجاد به مبادرت منابع، بسيج با و جديد يها فرصت
 منجر و است ريسك و مخاطره پذيرش با كه نموده ابندهي رشد و ورآنو و جديد يها سازمان

 عنوان به امروزه كه دراكر پيتر گردد. مي جامعه به جديدي خدمت يا و محصول معرفي به
 همقول كه كندمي بيان شود، مي محسوب مديريت هحوز در تأثيرگذار متفكران از يكي

 مرموزي چيز را آن توانمين و نيست هم جادو حتي نيست، غريبي و عجيب چيز كارآفريني
 و ارثي مسائل به ارتباطي هيچ كه است منسجم و منظم همقول يك تنها دانش اين دانست.

 و گرفت فرا را آن توان مي  ديگر مدون علوم تمام مانند كه است دانشي ندارد. مادرزادي
 مي تما همانند و شده شناسايي مي عل هرشت يك عنوان به كارآفريني امروز رو اين از آموخت.

 شود كسب ها آن به مربوط دانش بايد كه دارد  فضايي و يندهاآفر ،ها الگوه ديگر، يها رشته 
 چيز خالقيت، از استفاده با بتواند كه فرآيندي ديگر عبارت به ).1387 عزيزي، و پور احمد(

 به مراهانه كارگيري به و ريسك منابع، زمان، از استفاده با جديد ارزش با همراه را نويي
 باشد. تواند مي هم سازماني نيست. فردي فقط كارآفريني شود. مي گفته كارآفريني آورد وجود
 كار و زنند دست كارآفريني به توانند مي  هم خصوصي و دولتي از اعم بزرگ يها شركت حتي

 نقشه اجراي و طراحي نياز، مورد منابع آوريجمع ،ها فرصت تشخيص يندآفر يعني آفريني
 صمد( منعطف روش با آمده دست به نتايج آوري جمع و ها فرصت از برداري بهره براي  ميعل

 ).1331 آقايي،

 پايدار و اقتصادي هتوسع
 رشد مفهوم با اغلب كه است  ميمفاهي از (Economic development) اقتصادي هتوسع

 اي مالحظه بلقا هاي تفاوت مفهوم دو اين بين كه حالي در شود، مي شمرده يكي اقتصادي
 اقتصادي هتوسع لكن است، اقتصادي  ميك اي شاخصه هبرگيرند در اقتصادي رشد دارد. وجود

 و تغيير چون  ميمفاهي با مفهوم اين كه اي گونه به است، تري پيچيده فرآيندهاي متضمن
 همچنين ).1334 غفاري، و ازكيا( اقتصادي رشد مفهوم تا است نزديكتر اقتصادي تحوالت
 در اخير هاي سال در كه است  ميمفهو  Sustained development پايدار هتوسع مفهوم
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 شد، برگزار الهه در 1771سال در كه  ميسمپوزي در است. شده مطرح شناسيجامعه ادبيات

 زندگي امكانات گسترش توسعه، از منظور اگر  استك آمده پايدار هتوسع مفهوم مورد در
 نظر مد بايد نيز آينده هاي نسل براي بلكه حاضر نسل مورد در تنها نه امر اين هاست، انسان
 از جديدي مفهوم بلكه نيست، زيست محيط از حفاظت تنها پايدار هتوسع از منظور باشد.
 تعداد نه و جهان مردم تمام براي را زندگي امكانات و عدالت كه رشدي است. اقتصادي رشد

 تجاري، مالي، اقتصادي، هاي سياست پايدار هتوسع فرآيند در است. برگزيده افراد اندكي
 و اجتماعي ،اقتصادي هتوسع كه شود مي طراحي اي گونه به ... و صنعتي كشاورزي، انرژي،
 ،جاري مصارف مينأت براي توان مين ديگر اساس اين بر بخشد. تداوم را محيطي زيست
 نهايت در كرد. ايجاد ،است آينده هاي نسل عهده بر آن پرداخت باز كه اقتصادي يها بدهي
 به محيطي زيست يا و اجتماعي ،اقتصادي  هاي آسيب تحميل عدم معني به پايدار هتوسع
 ).1334غفاري، و ازكيا ( است آينده هاي نسل

 كارآفريني موضوع ضرورت و اهميت
 فراهم كشور براي را اي شايسته جايگاه كه ساله بيست انداز چشم هاي آرمان به دستيابي

 هتوسع استراتژي اجراي طريق از تنها نيز جامعه فعلي مشكالت حل همچنين و كند مي
 است. پذير امكان نفتي اقتصادي جايه ب كارآفريني اقتصاد جايگزيني تعبيري به و كارآفريني

 هاي تالش و نيست پذير امكان ها هدف تحقق كشور، هتوسع در كارآفريني نقش به توجه بدون
 و دهد مي هدر به را منابع همچنان موجود، وضع ادامه با و گذارد مي ناكام را انجام حال در

 و كارآفريني موضوع به جدي توجه بنابراين كند. مي اضافه را مشكالت پيچيدگي و حجم
 ،بنابراين ؛است حياتي بسيار كشور براي كارآفريني هتوسع ملي برنامه اجراي و تدوين

 به پايدار و اقتصادي هتوسع و رشد اصلي ايمحوره ترين مهم از يكي عنوان هب كارآفريني
 است: اهميت داراي زير داليل
 شود. مي گذارانسرمايه سرمايه و سود افزايش آن تبعبه و گذاري سرمايه افزايش عامل )1
 و مولد اشتغال ايجاد در ثريؤم راهكار و كار بازار در تازه هاي فرصت ايجاد سبب )2
 است. كشور در پايدار
 راهكارهاي و افكار ها، سياست ها، روش خدمات، محصوالت، پيدايش سبب ينيكارآفر )3

 شود. مي جامعه مشكالت حل براي نو
 صنايع با داخلي صنايع رقابت هزمين و است داخلي صنايع تكامل و تقويت عامل )4

  شود. مي كشور براي ارز دريافت و صادرات افزايش به منجر و آورد مي فراهم را خارجي
 و بهبود موجب سرانجام و يكديگر با داخلي مشابه صنايع تكامل و تقويت رقابت، عثبا )5

 شود. مي كاالها كيفيت سطح افزايش
 ).1331،نژاد بهزاديان( است جامعه اجتماعي تأمين و رفاه اقتصادي، هتوسع عامل )6
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 كارآفريني آموزش يها سبك

 خاصي يادگيري يها سبك بايد يكارآفرين آموزش در يادگيري هاي فعاليت اثربخشي براي
 سازي مفهوم تفكر، با همراه مشاهده واقعي، تجربيات يا اول دست تجربيات كسب نظير

 عملي هاي فعاليت به بايد كارآفرينانه رفتار درك براي برد. كار به فعال آزمايشگري و انتزاعي
 يها ايده و ها فرصت كه است اين كارآفريني يندآفر در اساسي هنكت داشت. بيشتري توجه

 فعال آزمايشگري به بايد مي كارآفرين هر رو اين از شود، منجر فعال كارآفريني به ابتكاري
 با همراه مشاهده فعال آزمايشگري بعد در كه است مفهوم بدان اين و باشد داشته كافي توجه
 و  .(Randolph and Posner, 1997) كرد بيشتري توجه فعال آزمايشگري به بايد تفكر،
 احتمال كه كارآفريناني كه است معتقد كارآفريني در تحصيالت و آموزش مورد در سپر
 بي تحصيالت از ولي اند، تجربه داراي كه هستند كساني است، بيشتر آنها شكست و  ميناكا
 هستند. بهره

 كساني است، اول هدست از بيشتر حتي آنها شكست احتمال كه كارآفرينان از گروه دومين
 دارند تجربه هم كه كارآفريناني مقابل، در ندارند كافي هتجرب اما دارند، تحصيالت كه هستند

 به ناآگاهانه را خود دست و نمايند مي هدايت را ها فعاليت پرسودترين اند،ديده آموزش هم و
 .(Vesper ,1982) كنند مين وارد زنبور النه

  ها دانشگاه در كارآفريني هتوسع
 و زمان با اينكه يعني نمايد. ايجاد افزوده ارزش كه است كسي كارآفرين ندانا اقتصاد نظر از

 آمده دست به محصوالت يا و آنها ارزش كه گيرد كار به اي گونه به را ها سرمايه الزم، انرژي
 جهاني انداز چشم در و ).1387عبدي، و  ميسلي( يابد افزايش اش اوليه حالت به نسبت

 را نوين هاي دانشگاه ،متحد ملل فرهنگ آموزشي و  ميعل زمانسا 21قرن ايران عالي آموزش
 تسهيل منظور به كارآفريني، يها مهارت آن در كه جايگاهي است: كرده تعريف اينگونه
 آموزش يابد. مي توسعه كار، گان كننده ايجاد به شدن تبديل براي التحصيالن، فارغ يها قابليت

 ءارتقا و آوردن فراهم با كه است انساني منابع رد گذاري سرمايه از مهم نوعي معرف عالي
 به مديريتي و اي حرفه و فني ارشد كاركنان نياز مورد يها نگرش و ها مهارت دانش، بخشيدن

  ميسه عالي، آموزش سساتؤم ساير و ها دانشگاه ترتيب بدين كنند. مي كمك اقتصادي هتوسع
 گذاري سرمايه نوعي عنوان به آموزش اهميت به ديرباز از دانان اقتصاد دارند. اقتصاد در مضاعف

 شده مطرح مشخصي هرشت عنوان به آموزشي اقتصاد  1960هده ابتداي از و بودند برده پي
 فنوني و ابزار به را ريزان برنامه تحليل و تجزيه اقتصادي رشد در را آموزش سهم كه است

 نمايند كمك آموزشي گذاري سرمايه ريزي برنامه امر به كه كنند مي مشخص
 گروهي و فردي هاي فعاليت ههم تنها نه ريزي برنامه و بودجه نظام .)1387سعيدي،(

 بلكه  شود. مي شامل نيازها و اهداف به دادن اولويت و امكانات تعيين در را مسئولين
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 كنترله نحو و كشور اجتماعي و اقتصادي هاي قسمت اي منطقه و ملي اهداف تحقق چگونگي

 گيرد. مي بر در را احتمالي اختالفات و انحرافات از جلوگيري و
 ايجاد به توان مي كارآفريني هتوسع در دانشگاه از انتظار مورد يها نقش ترينمهم از
 جامعه، مشكالت حل جامعه، به كارآفرين آموختگان دانش هعرض كشور، در نوآوري جريان
 كارآفرين، آموختگاندانش از ايتحم براي عمر طول در يادگيري نظام ايجاد ،ها بنگاه دولت،
 كارآفريني، امور در كارشناسي و مشاوره پژوهش، تدريس، براي متخصص نيروي تربيت

 كارآفريني  ميبو دانش توليد اجتماعي، اقتصادي، اصالحات از كارشناسي و  ميعل پشتيباني
 ايجاد ي،كارآفرين تخصصي يها شبكه هتوسع تشكيل از حمايت كشور، نيازهاي تأمين براي

 تأسيس آماده كارآفرين انگآموختدانش تربيت و پيشرفته يها فناوري بر مبتني يها شركت
  ).1384يدالهي،(  نمود اشاره جديد كار و كسب

 پايدار هتوسع و اقتصادي رشد در كارآفريني نقش
 فقمو اقتصادي چنين در توانند مي كشورهايي است. سريع تغييرات امروز، اقتصاد بارز ويژگي
 نظريات تاريخي سير بر نگاهي اگر باشند. داشته را تغييرات اين با تطبيق قابليت كه باشند
 هتوسع كه دارند تأكيد نظريات اين جديدترين كه يابيم ميدر باشيم، داشته اقتصادي هتوسع

 قرار بدون و است ها نوآوري خلق و ها ايده تغيير بر مبتني جامعه اقتصاد در پيشرفت و صنعت
 موفق هتوسع مسير سريع پيمودن در كشوري هيچ نوآوري، و علم پيشروان صف در فتنگر

 برساند، مقصود اين به را ما تواند مي كه ابزاري بارزترين كه است طبيعي بود. نخواهد
 ايده، و فكر صاحبان و نوآوران كارآفريني، بر مبتني اقتصادي نظام در است. كارآفريني

 شوند. مي محسوب پايدار هتوسع اصلي عوامل از و اقتصادي هبنگا يك اصلي يها سرمايه
 از يكي امروزه و دارد تنگاتنگي هرابط كشورها اجتماعي و اقتصادي هتوسع با كارآفريني

 ويژه جايگاه و نقش دليل به شود. مي محسوب رشد روبه كشورهاي در توسعه يها شاخص
 كشورهاي در ها دولت از بسياري جامعه، اقتصادي رشد و پيشرفت روند در كارآفرينان

 دستاوردهاي از برداري بهره و امكانات حداكثر با كنند مي تالش پيشرو و يافته توسعه
 آموزش به هستند كارآفريني يها ويژگي داراي كه را جامعه افراد از شماري تحقيقاتي،
 .)1331 همكاران، و  مينعي( كنند هدايت كارآفرينانه هاي فعاليت و كارآفريني

 كارآفريني آموزش اهداف
 شكلي به كه شود مي باعث كارآفريني، براي تجربي و فرهنگي نقش گرفتن نظر در

 وقتي است. آموزشي اقدامات تأثير  تحت كارآفريني كه شود حمايت ايده اين از غيرمستقيم
  شآموز ميان  موازي خطوطي توان مي آنگاه بخورد، پيوند رفتاري موضوع يك نتايج با آموزش

  نتايج قبال در آموزش اهميت مورد در شده پذيرفته اي نكته  به رايل كرد. ترسيم كارآفريني  و
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 پذيري، انعطاف خالقيت، نوآوري،  هبرگيرند در  خاص طور به كه كند مي اشاره رفتارها و

 سه . (Ryle, 1963) است وجود ابراز و استقالل مختلف، هاي موقعيت  به دادن پاسخ توانايي
 اكثر در .باشد مي نگرش و مهارت دانش، كارآفرينان و نوآوران مورد در مهم قالب و وضوعم

  به  دوم  موضوع  شود؛ مي  پرداخته  اول موضوع به تحليلي و جامع شكلي به رسمي، هاي آموزش
 و ديد مي  رس آموزش هاي سيستم در را آن توان نمي راحتي   به  و شود مي  توجه  ناقص  شكلي

 ترين مهم كاهون، و موالن مك ديد از .(Hills, 1988) شود نمي پرداخته اصالً سوم موضوع به
 و طلبي استقالل رشد به كه آموزشي هبرنام و كارآفريني آموزش مورد در ذكرشده اهداف

 و استعداد انگيزه،  تهييج  و  شناسايي را كنند، مي كمك تربيت و تعليم نظام در خالقيت
 هدايت ،كارآفريني فرد به منحصر ابعاد  مي تما از حمايت و كمك ،رينيكارآف هاي مهارت
 كارهاي و  كسب ديگر  و  تأسيس  تازه  هاي شركت  ترغيب ،تحوالت و تغيير سمت به ها نگرش

 توجه مورد ايران و سوم جهان كشورهاي در  آنچه .(McMullan, 1979)داند مي كارآفرينانه
 انتقال و جامعه در افراد به مبتال مشكالت و مسائل و وزشيآم محتواي در دقت است، نبوده

 مباحثي از يكي هاانسان در شغلي هويت نقش باشد. مي ها دانشگاه آموزشي هاي برنامه به آنها
 رشد با مسأله اين  امروزه و بگنجد اي رشته هر در آموزش برنامه همجموع در تواند مي كه است

 و كارآفريني نقش كه، همينطور است. كرده پيدا زيادي اهميت مشاغل، كمبود و ها جمعيت
 زيادي توجه مورد گوناگون هاي رشته آموزشي هاي برنامه در دنيا كشورهاي در اشتغالي خود

 طيف  و  است  يافتن  رواج  حال در  كارآفريني  هرحال به .(Anderson, 1998) است قرارگرفته
 كوچك كارهاي و كسب و كارآفريني به مندي القهع احياي در مختلف  عوامل از  اي گسترده 

 از بسياري نيز، اخير هاي سال در اند. داشته نقش 1990 دهة در متحده اياالت و اروپا در
 افزايش باعث وضعيت اين اند. آورده روي ها دانشگاه در موضوع اين  به ايران  جمله از كشورها

 از يكيعنوان  به كارآفرينان هبالقو شنق به سياسي گيران  تصميم و گذاران سياست توجه
 خاصي توجه همچنين است. شده اقتصادي  رفاه به دستيابي و بيكاري نرخ كاهش هاي حل راه
 خود كه هستند قادر هم كوچك كارهاي و كسب زيرا شده؛ كوچك كارهاي و كسب نقش به
 و فني تغييرات با قتطبي امكان آنها ساختار كه اين هم و دهند وفق امروز متغير محيط با را

 را  موضوع اين كشورها، از  بسياري ).1371 ديگران، و مرديث( آورد مي فراهم را بقايشان حفظ
 كار به كارآفرين و كوچك هاي شركت از حمايت براي اي تازه سياسي تدابير و اند پذيرفته

 هاي توانمندي زايشاف و نوآورانه هاي فعاليت ارتقاي هدف با نيز اي ويژه هاي تالش اند. گرفته
 كه پذيرفته اي گسترده درحد را  موضوع  اين اروپا  هاتحادي اينك،  هم است.  شده انجام نوآورانه
 اقتصاد در ريشه عميقاً كه است كارهايي و كسب ايجاد به منوط آينده، رفاه و  سعادت

 هكارآفرينان دادهاياستع از  اي مجموعه بايد امر، اين تحقق براي ).1380آقايي، ( دارند مي بو
 امر، اين ساختن واقعي براي كرد. مديريت را جديدي كارهاي و كسب و داد توسعه را  مي بو

 كه جديد كارهاي و كسب تقويت و  مي بو ابتكارات از  استفاده براي مؤثر حمايتي ساختارهاي
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 حمايتي ساختارهاي از  يكي هستند. موردنياز باشند، مي  مي الزا  ميدائ اشتغال ايجاد  براي 

 توسعه حال در كشورهاي اند، پذيرفته را موضوع  اين  يافته توسعه كشورهاي اشد،ب مي آموزش
 ).1382دارياني، احمدپور( هستند گذاشتن قدم حال در جهت اين در نيز

  اقتصادي هتوسع در آن نقش و ايران در صنعت و دانشگاه ارتباط
 به جوامع توسعه در تواند مي پيوند اين كه نقشي و نعتص و دانشگاه بين ارتباط كلي طور به

 بيشتر تا است شده موجب كه است عواملي جمله از باشد. داشته اقتصادي نظر از ويژه
 دانشگاهي دانش كردن هماهنگ گمارند. همت آن ارتقاي و پيوند جايگاه به جهان كشورهاي

 دانشگاهي تحقيقات از خدمات و صنايع برداري بهره و برخورداري و صنعت نيازهاي با
 عوامل ترين مهم از يكي امروزه افزايد. مي آن اهميت بر مرتب كه است كرده ايجاد را اي رابطه

 رسد مي نظر به اما است. دانشگاهي و عالي آموزش نظام به توجه كشورها صنعتي و اقتصادي
 عناصر اين ست.ا شده توجه كمتر عنصر دو به ايران عالي آموزش نظام تحول جريان در

 تعداد هزمين در ما چه اگر ).1314مهدوي،(  ميعل تحقيقات و روز دانش از است عبارت
 و مطلوب سطح به نيل تا پژوهش حوزه در ولي هستيم برتر كشورها از بسياري از دانشجو

 نظام ناكارآمدي علت نظران صاحب از يكي داريم. روي پش درازي راه جهاني استانداردهاي
 به دستيابي عموماً كه است باور اين بر و داند مي پژوهشي ساختار را ايران اليع آموزش

 سوم جهان كشورهاي در چون و دارد نياز طوالني زمان به پژوهشي و تحقيقي يها داده
 زمان چنين تحمل مطلق فقر و طبقاتي شكاف وجود بودجه، كسري دليل به مردم و دولت

 ما كشور در شود. مين نهادينه ها نظام اين در پژوهش تارساخ ،بنابراين ؛ندارند را طوالني
 بدان امر اين .اند داشته را اول طراز نقش تحقيقات دادن سازمان در سنتي طور به ها دانشگاه

 گير چشم چندان پژوهشي يها فعاليت در صنايع و خصوصي بخش مشاركت كه است علت
 يها دانشگاه آيا ديد بايد حال ).1333 ي،ابيل( اندداشته اي حاشيه نقش بيشتر و است نبوده

 كه است اين واقعيت خير؟ يا اند بوده موفق صنايع تحقيقاتي نيازهاي به پاسخگويي در ما
 پژوهش در ها دانشگاه اساسي كار بنابراين و است حاكم آنها بر نظم تابع ها دانشگاه اساساً
 استوار هپاي و بنيادي يها هشپژو اصل كه هستند اي ويژه دانش خاطره ب دانش بر بيشتر
 اين كه است حالي در اين و اند؛  شده اي توسعه و كاربردي تحقيقات مقوله وارد كمتر و است

 عامل دو در توان مي را امر اين اصلي علت دارند بيشتري صنعتي خصوصيت مقوله دو
 و گاهدانش ارتباط ضعف ديگري و ايتوسعه و كاربردي تحقيقات ماهيت يكي كرد جستجو
 بالفعل و بالقوه امكانات كه گرفت ناديده را واقعيت اين توان مين كلي طور به صنعت.

 چنانچه نيز صنعت و است شده ذخيره ها دانشگاه در سنتي طور به ما كشور در پژوهشي
 سر دو ها دانشگاه توانايي و صنعت نياز است. توسعه و تحقيق نيازمند باشد اتكا خود بخواهد
 صورت ضعيف يا نگرفته صورت اتصال اين اگر حال كند مي متصل هم به را اطارتب زنجير
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 يك وجود بنابراين كرد. جستجو مفقوده يا ضعيف يها حلقه در را آن داليل بايد باشد گرفته

 به روز ما جامعه در شكاف اين و شود مي احساس صنعت هحوز و دانشگاه بين در گسستگي
 هاي فناوري و پژوهش به توجهي بي بدليل ما يها انشگاهد زيرا است. گسترش حال در روز

 نوعي و دهند مي دست از صنعت مقابل در را خود بخشي اثر و كارايي روز به روز نوين
 ميعل سطح توانايي بودن پايين دليل به  ميعل مراكز به صنعت توجهي بي و ميلي بي

 دليل به ايران در كه گفت توان مي هخالص طور به شود. مي ايجاد صنعت نيازهاي به ها دانشگاه 
 در هريك و نيست كامل يكديگر از صنعت و دانشگاه شناخت فراوان، مشكالت و موانع وجود
 لحاظ از كشور بودن غني وجود با نتيجه در اند مشغول خود يها فعاليت به اي جداگانه مسير
 صنعت بخش در اي هسرماي و انرژي فكري ضايعات با همچنان كرده، تحصيل انساني نيروي
 كيفيت به كارآفرينانه رويدادهاي تكرار و كثرت ).1334همكاران، و جعفرنژاد( هستيم مواجه
   دارد بستگي رفتاري الگوهاي و اقدامات فرد، تصميمات نيروها، نسبي

(Tony & Yu Lai, 2001) فرآيند در اثرگذار اصلي مؤلفه دو عنوان به صنعت و دانشگاه 
 را ملي هتوسع اساسي يها بنيان فعال، نقش ايفاي صورت در توانند مي پايدار و موزون توسعه

 باز و گسترده حجم در اطالعات توليد دانش، شدن همگاني يها ويژگي به توجه با افكنند. پي
 تحوالت اصلي آفرين نقش دانشگاه شك بدون علمي، يها فناوري و دانش مستمر توليد

 و باشد مي متمركز دانشگاه در  ميعل يها يافته و دانش مستمر توليد كه رو  آن از .بود خواهد
 نوظهور يها ايده از گرفته الهام اكتشافات و اختراعات خلق اجرايي - كليدي پايگاه نيز صنعت

 آموزش يها دغدغه ترين مهم از يكي امروزه ).1381وفايي،( شد خواهد محسوب دانشگاهيان
 به التحصيالن فارغ توان از گيري بهره با و است كارآفريني از التحصيالن فارغ گيري بهره عالي

 در برداشت. مؤثري يها گام بيكاري معضل حل در توان مي مناسب يها ريزي برنامه همراه
 يها دانشگاه در كارآفريني هتوسع نامهآيين تصويب كارآفريني، مركز ايجاد با حاضر حال

 و دانشگاهي نهاد دو كه شرايطي در اند.هشد اعمال دولت حمايتي يها سياست برخي كشور،
 نيستند، برخوردار يكديگر يها نياز به پاسخگويي براي الزم يكپارچگي و انسجام از اقتصادي

 درجستجوي بايد يكديگر، در نهاد دو اين تأثيرگذاري براي سياست نوع هر تدوين منظور به
 در ).1382راد، قانعي( برآمد. آنها نبي پيوند و همگرايي براي الزم ساختارهاي و كارها و ساز

 ايجاد در تواند مي كشور آموزشي نظام ركن ترين مهم عنوان به دانشگاه سوم ههزار هآستان
 بر عالوه دانشگاه مسئوالنه و منظم عملكرد نمايد. ايفا را حياتي و مهم نقش  ميعل توسعه
 تعهدات و وظايف نمايد. مي فراهم نيز را جامعه  ميعمو امنيت كشور صنعتي هتوسع به كمك

  نمود: بيان زير صورت به توان مي را دانشگاه
 جامعه آتي و جاري نيازهاي كه اي گونه به آموزشي كارآمد و جديد يها برنامه هتوسع  -

 نيازها. افزايش به توجه با را
 باشد. پاسخگو توقعات افزايشي روند و زندگي سطح تغيير  -
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 ملي. سطح در پزوهشي و آموزشي يها شيوه و ستانداردهاا ارتقاء و كيفيت بهبود  -
 ).1385دانايي( كشور مختلف يها قوميت و شهروندان بين تفاهم و همكاري بر نظارت  -

 تواند مي يافته توسعه كشورهاي اقتصادي پيشرفت سالح ترين مهم عنوان به كارآفريني
 براي اقدام ترين مهم نمايد. ايفا  ميسو جهان جوامع اقتصاديه توسع در ايارزنده بسيار نقش
 كرده تحصيل و جوان نيروهاي بين در آن آموزش سوم جهان كشورهاي در كارآفريني هتوسع

 ).1384زالي،( باشد مي دانشگاه كارآفريني مراكز امر اين متولي كه است عالي آموزش

 پايدار هتوسع براي صنعت و دانشگاه بين ارتباط الزامات
 بازسازي يها ضرورت مبناي بر و بيستم قرن دوم نيمه از تقريباً يافتگيوسعهت و توسعه مفهوم

 و ها مدل مستمراً تاكنون زمان آن از شد متداول دوم جهاني جنگ ديده آسيب كشورهاي در
 پيشنهاد كارشناسان و نظران صاحب جانب از توسعه هدف به دستيابي براي تازهاي الگوهاي

 .است يافته بيشتري پيچيدگي و غنا مفهوم اين از افراد فهم و درك زمان گذشت با و شده
 است ساخته برخوردار زيادي بسيار حساسيت و ظرافت از را آن تحقق و توسعه مفهوم آنچه
 و محيطي زيست سياسي، اجتماعي، اقتصادي، مختلف ابعاد پيچيدگي هم به و تنيدگي درهم

 ).Welsh, R., L. Glenna, W. Lacy and B. Biscotti, 2008( است توسعه فرهنگي
 به ملي هتوسع اصول تريناصيل كنيم درك كه گردد مي نمايان بيشتر آنجا پيچيدگي اين

 مفهوم به واقع در وري بهره مستمر افزايش و شود مي نمايان وري بهره  مستمر افزايش صورت
 بهبود طريق از اندبتو جامعه يك كه شود مي مشهود زماني اثر اين و باشد پايدار مزيت ايجاد

 به نسبت برتري وضعيت توليد نظام ءارتقا و محصوالت يها ويژگي افزايش كيفيت، مستمر
 خود تأثيرگذاري برحسب صنعت و دانشگاه ميان اين در نمايد. كسب خاص يها حوزه در رقبا

 نيروي تربيت اصلي كانون دانشگاه آيند. مي شمار به براي اصلي محور دو مذكور عوامل بر
 هر تواند مي نو يها انديشه و ها ايده از برخورداري با كه است ديده آموزش و متخصص انساني
 كاربستن به با نيز صنعت و كند، تزريق را نويني نيروي جامعه حياتي هاي شريان در لحظه

 محقق را جامعه پيشرفت و اقتصادي هتوسع انديشه تواند مي دانشگاهي نوظهور يها ايده
 الزم موفقيت توانند مين تنهايي به نهاد دو اين تجربي، و نظري يها زمينه پيش به توجه سازد.

 پايداره توسع فرآيند در خلل ايجاد باعث آن ارتباط و گسست هرگونه و باشند داشته را
 پايه بر صنعت و دانشگاه بين همكاري تعميق )(Lawrence,D. Kirk,D,2007 گردد مي

 از نوين ابداعات و علم پيشرفت مالي، منافع كه بگيرد شكل تواند مي متفاوتي يها انگيزه
 هاي همكاري گسترش جهت در ذيل راهكارهاي اساس برهمين ست.ها انگيزه اين جمله

 است: شده اجرا و پيشنهاد صنعت و دانشگاه
 خودي به صنعت و دانشگاه ارتباط صنعت: و دانشگاه ارتباط متولي تعيين الف:    

 در بتواند جايگاه لحاظ به كه است متولي يك نيازمند امر اين ود.ش مين برقرار خود
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 در بايد غالباً را متوليان اين كند. نهادينه را ارتباط اين صنعت و دانشگاه گذاري سياست
 پيگيري دانشگاه طريق از را آنها تأمين خود، نيازهاي تدوين از پس تا كرد جستجو صنعت
 نمايند.
 بناي زير فيزيكي، بناي زير نظير زيربناهايي بنايي: زير لعوام نموده فراهم ب:    

 نهادي زيربناي محلي) هاي دانشگاه مشاركت با تخصصي توسعه و تحقيق مراكز( نظير  ميعل
 و كاربردي صنعتي هاي پژوهش براي مؤسساتي و نوآوري ءارتقا براي مراكزي تأسيس(

  جمله از  انكوباتورها) و رشد مراكز و فناوري هاي پارك ايجاد و تحقيقاتي  ميعل يها شركت
 شود. مي محسوب دانشگاه و صنعت همكاري در مؤثر و مفيد اقدامات
 انحصار وجود و تحقيقاتي مراكز و ها دانشگاه اكثر نمودن دولتي سازي: خصوصي ج:    
 بين مستحكم ارتباط برقراري در مشكالت از بسياري اصليه ريش كشور صنايع در شديد
 تصديگري نقش كاهش و سازي خصوصي امر در تسريع بنابراين باشد. مي صنعت و هدانشگا
 است. ناپذير انكار ضرورتي رهيافت اين در دولت

 در درسي ريزي برنامه ها: دانشگاه آموزشي هاي ريزيبرنامه در نظر تجديد د:    
 مربوطه يها تهرش در  ميعل تحوالت آخرين بر مبتني طرف يك از بايستي كشور هاي دانشگاه

 گسترش و ايجاد زمينه اين در باشد صنعتي واحدهاي نيازهاي با متناسب ديگر سوي از و
 آنچه فناوري: كردن  ميبو ضرورت است. ضروري امري صنايع نياز مورد كاربردي يها رشته
 فناوري انتقال و خريد بنابراين شوند  ميبو بايد كه است يها فناوري است مفيد صنعت براي

 است الزم نتيجه در شود پرهيز بايد شدت به و است مردود امري آن جذب ونبد
 هفناوران هاي توانايي و امكانات از كه باشند مهم امر اين به ملزم صنايع اصولي هاي سياست
 بودن كوتاه به توجه با البته سازند، همراه آن جذب با را فناوري انتقال يا و گيرند بهره داخلي

 و شود طراحي بيشتري دقت با فناوري انتخاب نظام است الزم آن تنوع و يفناور هچرخ عمر
 همكاران، و نژاد جعفر( باشد فناوري جهاني تغييرات سرعت از بيش سازي  ميبو سرعت
1334.( 

 گيري نتيجه
 توليد اشتغال، افزايش فناوري، سطح ارتقاي نوآوري، افزايش كارآفريني، هتوسع آثار ترين مهم

 ثروت افزايش تواند مي نتيجه در كه است جامعه سطح در درآمد توزيع و توليد و فني دانش
 امروز، جهان سراسر در تحوالت و دگرگوني باشد. برداشته در را جامعه اقتصادي رشد و ملي

 گذشته از بيشتر ها سازمان و يافته اهميت پيش از بيش كارآفريني كه است شده باعث
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 در ها سازمان حقيقت در باشند. جديد شرايط با تطبيق براي كارآفريني و نوآوري نيازمند
 از بيشتري سهم توانند مي اقتصادي، هتوسع عامل ترين مهم عنوان به كارآفريني با ارتباط
 در شايسته انساني نيروهاي وجود به توجه با ،بنابراين ؛دهند اختصاص خود به را بازارها
 درسطح كارآفريني هزمين در موجود ارزنده يها تجربه بودن دسترس در و كشورمان سطح
 گيرد. صورت كشور سطح در كارآفريني هتوسع هزمين در الزم يها ريزي برنامه است الزم دنيا،

 اشتياق و شور با كشور جوانان تا گردد گسترده كشور سراسر در كارآفريني روح است ضروري
 سرگردان جامعه در كار دنبال به هن باشند كار مولد خود و شوند كارآفريني يها فعاليت وارد

  پيشنهادات و راهكارها عنوان به ذيل شده اشاره موارد همانند مواردي براي بايد برند. سر به
 باشيم معتقد و مصمم و كنيم تهيه اجرايي هبرنام شده مطرح به رسيدن براي  كارآفرين ايران

 هتوسع راه از جز بيكاري بحران از گريز و صنعتي و اجتماعي اقتصادي، هتوسع راه كه
 بود. نخواهد ميسر كارآفريني

 اشتغال ايجاد و اقتصادي صنعتي، هتوسع در كارآفرين نقش كارآفريني: سازي فرهنگ
 امروز دنياي در كه آيد وجود به اعتقاد اين و درآيد همگاني باور يك صورت به بايد جامعه در
 پذير امكان خالقيت و نوآوري طريق از سعهتو و رشد محور دانش اقتصاد اطالعاتي جامعه در و

 است.
 دارد. كارآفريني هتوسع در نقش ترينكليدي و ترين مهم آموزش كارآفريني: آموزش

 و ها دانشكده اي، حرفه آموزش مراكز ،ها دبيرستان از اعم آموزشي سساتؤم است ضروري
 خود كار دستور در زيسا فرهنگ و كارآفريني ههتوسع جهت را الزم هاي آموزش ها دانشگاه

 محفوظات. نه شود داده بها خالقيت و ابداع به بايد ها آموزش در و دهند قرار
 رويكرد با ايتوسعه يها سازمان جدي تالش :كوچك كار و كسب توسعه مراكز ايجاد

 هدف با كوچك كار و كسب توسعه مراكز ايجاد به نسبت ها دانشگاه همكاري و مالي حمايت
 مراكز. اين در كارآفريني يها ههست گيري شكل

 در كارآفرينان از كننده حمايت مالي مراكز شدن فراگير  :كارآفرينان مالي حمايت
 مسئول مراكز و سساتؤم گذاري سرمايه خطر از بخشي قبول و پشتيباني و كشور سراسر
 دولت. توسط كارمناسب و ساز با فناوري هتوسع

 مالياتي و مالي مقررات و قوانين تدوين ني:كارآفري يها فعاليت قانوني بسترسازي
 كارآفريني. يها فعاليت مشوق

 شدن محسوب ارزش و كارآفرين افراد تكريم و حمايت كارآفرينان: از معنوي حمايت
 موفق. و نمونه كارآفرين الگوهاي معرفي و كارآفريني طريق از ثروت و درآمد كسب
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آفريني و  كاربردي كشاورزي در كار هاي علمي بررسي نقش آموزش
آموختگان دراستان آذربايجان غربي اشتغال دانش  

 1عبداله واصف 
 
 

 چكيده
ي جهان سابقه دارد اما اهتمام به آموزش ها آفريني بيش از نيم قرن است كه در دانشگاه آموزش كار

كافي نيافته است. تنوع  هو در حال حاضر نيز توسعچنداني ندارد  هي ايران سابقها آن در دانشگاه
افزون   اي كارآفريني از يك سو و پيچيدگي روز ي تحصيلي دانشگاهي و ماهيت ميان رشتهها رشته

المللي از سوي ديگر، اهميت توسعه و غناي  ملي و بين ،فضاي كسب و كار در سطوح محلي
آفريني دهد كه كار مينتايج تحقيقات نشان سازد.  ميآشكار  آفريني را مطالعات مربوط به آموزش كار

ي ها توان با روش ميكاربردي) است كه ( ) و هم داراي بعد عمليكتئوري( هم داراي بعد نظري
مختلف آموزشي، به آموزش و پرورش كارآفرينان همت گماشت. اين مقاله حاصل پژوهشي است كه 

دانشجوياني است كه در مركز  هشامل كليآماري پژوهش  هتوسط نگارنده انجام شده است. جامع
مشغول   88 -89آموزش شهيد باكري اروميه و مركز آموزش كشاورزي مياندوآب در سال تحصيلي 

باشد. براي  مينفر  1104نفر پسر جمعاً  803و دختر  نفر 301به تحصيل بودند كه به ترتيب شامل 
استفاده شده و از هر رشته به نسبت گيري تصادفي طبقاتي  از روش نمونه ها انتخاب آزمودني

سنج بوده كه با  نگرش ه، پرسشنامها آوري داده دانشجو حجم نمونه برگزيده شده است. روش جمع
گانه ليكرت طراحي شده و در دو بخش تنظيم شده كه بخش نخست آن  استفاده از مقياس پنج

يني و عدم كارآفريني آفر مربوط به اطالعات فردي پاسخگويان و بخش دوم براي سنجش كار
و همچنين از آزمون مجذور  tو  fاز آزمون  ها پاسخگويان طراحي شده است، براي آزمون فرضيه

ي حاصل از بررسي ها يابي  است. يافته زمينه –خي استفاده شده است روش تحقيق از نوع توصيفي 
ربردي منطبق با كا  ميعل هي ارائه شدها درصد رشته 90 دهد كه مينظرات پاسخگويان نشان 

زايي و  اشتغال هي فوق در توسعها اند كه رشته از دانشجويان اظهار داشته %81ي جامعه بوده و ها نياز
% از دانشجويان كامالً اعتقاد دارند كه درس كارآفريني 95. و بوده است مؤثرنواده افزايش درآمد خا

 ر نموده است.ي جديدي در جامعه براي شروع كسب وكاها آنان را متوجه فرصت
 

آموختگان، استان  آفريني و اشتغال، دانش كاربردي كشاورزي، كار ميي علها آموزشواژگان كليدي: 
 آذربايجان غربي.

                                                                                                                
                                                                     Email: avasef2007@yahoo.com. كارشناس ارشد مديريت دولتي، 1
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 مقدمه
ي جهان سابقه دارد اما اهتمام بـه  ها آموزش كار آفريني بيش از نيم قرن است كه در دانشگاه

كافي نيافته  هد و در حال حاضر نيز توسعچنداني ندار هي ايران سابقها آموزش آن در دانشگاه
آفرينـي  از يـك سـو و     اي كـار  ي تحصيلي دانشگاهي و ماهيت ميان رشتهها . تنوع رشتهاست

 ،المللـي از سـوي ديگـر    ملـي و بـين   ،كار در سطوح محلي  و  افزون فضاي كسب پيچيدگي روز
 ســازد ر مــيآشــكااهميــت توســعه و غنــاي مطالعــات مربــوط بــه آمــوزش كــار آفرينــي را  

 .)1385احمدپورداريانـئ (
رود كه  ميانتظار  ها ان اين رشتهگآموخت ي مهارتي از دانشها با توجه به اهداف رشته

ي ها دانش فني را با نياز ،ي شغليها كارگيري سطوحي از دانش خود در مهارت هبتوانند با ب
يند توليد را با آد و يا فره دهنئبازار پيوند زنند و محصول يا خدمت جديدي را به جامعه ارا

چهارم توسعه كه  هسال پنج هباتوجه به برنام ،بنابراين ؛خود بهبود بخشند  ميرفتار و بينش عل
 – ميتواند با آموزش عل مياي و مهارتي   نظام فني و حرفه ،محوري است مبتني بر دانايي

براي اقتصاد كاربردي منجر به گسترش مشاغل مبتني بر دانش شده و بستر مناسي را 
كاربردي بايد در صف اول آموزشي  – ميمحور فراهم آورد با توجه مطالب فوق نظام عل دانايي

قرار  ترين رسالت خود از اساسي يآفريني مبادرت ورزد و اين امر را يك كشور به گسترش كار
 .)1384سعيدي كيا ( دهد

ريك ) و هـم داراي  تئو( يآفريني هم داراي بعد نظر دهد كه كار مينتايج تحقيقات نشان 
ش و پـرورش  بـه آمـوز   ،ي مختلف آموزشـي ها توان با روش مي) است كه كاربردي( بعد عملي

  .)1373ابطحئ( آفرينان همت گماشت كار
در دوران نوجـواني و جـواني شـكل     عمـدتاً   مـي آد هبا توجه به اينكـه شخصـيت و روحيـ   

 هو روحيـ  ها ضمن پرورش ويژگي ،وزشيصحيح آم هتوان در گام اول با يك برنام مي ،گيرد مي
. آشـنا سـاخت  آفرينانـه   ي كـار هـا  اندازي كسب و كار ي راهها دانشجويان را با روش ،آفريني كار

فريني را از نظر آسسات آموزش عالي مفهوم كارؤمتواند از طريق آموزش و پرورش و  ميدولت 
آموزان و و دانشـجوياني   دانش يكي از دروس به عنوان بهيا  اجتماعي و اقتصادي معرفي كند و

 ي خود را ارزيـابي كننـد  ها آموخته شود تا بتوانند قابليت ،آفريني دارند كه تمايل به درك كار
 .  ) 1377ابيلي(

ژاپـن و   ،كشـورهايي همچـون آمريكـا    هدهد علت توسع ميشواهدي وجود دارد كه نشان 
يك حرفه ظهور كـرده و   عنوان بهكه آفريني است  اند كار يافته  آلمان كه از نظر صنعتي توسعه

ي آموزشـي و دانشـگاهي خـاص مبتنـي بـر      ها بايد توسعه يابد و از طريق برنامه ها ديگر حرفه
 .)1380خلفي ( پيدا كند پرورش ،مطالعات رفتاري و تجربي
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گـردآوري  ( اسـت از  كشـور عبـارت   هصـاد و توسـع  تي كـارآفريني در اق ها نقش ترين مهم

متوازن ـ كـاهش تمركـز اقتصـادي ـ       هبي هدف ـ ايجاد اشتغال ـ توسع    مياندازهاي عمو پس
درآمد و قدرت سياسي ـ تحرك اقتصادي ـ بهبود كيفيت زندگي ـ ارتقـاء      ،توزيع مجدد ثروت

 .)1376صدري( جارت خارجي و افزايش سود اجتماعيت
 .نددان مياقتصادي  هآفريني را يكي از دو شرط ضروري توسع كار ،پارسون و اسملسر

اقتصادي  هرا محور كليدي توسع آن ،آوري آفريني در ايجاد نو علت نقش كار شومپيتر نيز به
 كند ميي كشف نشده تعريف ها ي از فرصتبردار آفريني را بر بهره كند و كرايزنر كار تلقي مي

 .)1372بزازجزايري(
اطهار  ائمه هروي اسالم مقام وااليي دارد و چنانچه به دستور قرآن و آموزش و اشتغال در 

تريـن كشورهاي جهان بوديم. اكنون نيز راه نجات ما از اين  كرديم يكي از پيشرفته ميرفتار 
اي با روش  هاي فني و حرفه باشد، آموزش مياي  هاي فني و حرفه بحران بيكاري آموزش

ايجاد  اشتغالي در جوانان اين مملكت تواند جسارت الزم را براي خود ميسنتي قبلي و فعلي ن
 ا و آمايش هر منطقه شكل داده شودرسد كه متناسب با نيازه مينظر  نمايد و ضروري به

 .)1384اميد باراندوزي(
 هئاي جهان ناشي از ارها از كل نوآوري %32اند كه  همحققان به اين نتيجه رسيد

ي از گيري سطوحباشد بنابراين به كار مياي  ي حرفهها فعاليت هدر حوز  ميي علها حل راه
باشد كه اين كار  ميآوري بوده و بيانگر خالقيت افراد خود يك نو ،ي شغليها دانش در فعاليت

ي تدريس شده ها رشته ،بنابراين ؛آورانه است جديد و نو ،اي علمي مستلزم انجام كارها به شيوه
و ايجاد  ها و موقعيت ها ـ كاربردي با آموزش مهارت در تشخيص فرصت  ميدر مراكز عل

پيشگامان حقيقي تغيير در تحوالت اقتصادي و  عنوان بهدانشجويان  ههت توسعجكت در حر
باشد بلكه موتور  ميزايي ن شوند و كار آفريني فقط  مترادف با اشتغال مياجتماعي محسوب 

زايي يكي از  و بالطبع اشتغال .محركه توسعه اقتصادي و تحوالت اجتماعي و نوآوري است
 ).1380منصوري( باشد ميآفريني  ري مهم كاها آورد ره

 اهداف تحقيق 
 كاربردي   ميي علها بر گرايش دانشجويان به رشته مؤثرشناخت عوامل  -1
 ارتباط تدريس كارآفريني با ايجاد خالقيت و نوآوري  -2
 ها ارتباط تدريس كارآفريني با كشف فرصت -3
 ارتباط تدريس كارآفريني با اشتغال زايي -4
 ه شده نيازهاي جامعهي ارائها رشته تأثيرارتباط  -5
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 فرضيات تحقيق 
 داري وجود دارد ؟ انتخابي وي ارتباط معنا هآيا بين نوع ديپلم دانشجو با رشت -1
داري  معنـا  هخالقيـت و نـوآوري رابطـ    هتوسع آيا بين تدريس واحد درس كارآفريني و -2

 وجود دارد؟
داري وجود  معنا هرابط ها ي كشف فرصتها فريني و راهآآيا بين تدريس واحد درس كار -3
 دارد؟
داري  ـ كاربردي كشـاورزي و نيازهـاي جامعـه ارتبـاط معنـا      ميي علها آيا بين آموزش -4

 وجود دارد؟
داري وجود  زايي ارتباط معنا اشتغال هتوسع كاربردي و ـ ميي علها آيا بين آموزش -5
 دارد؟

 روش شناسي
د باكري اروميـه  دانشجوياني است كه در مركز آموزش شهي هآماري پژوهش شامل كلي هجامع

ل بودند كه به ترتيـب  مشغول به تحصي 88-89و پرديس آموزش مياندوآب در سال تحصيلي 
  از روش  هـا  براي انتخاب آزمـودني  باشد. مينفر  1104 پسر جمعاً  803دختر و  301شامل  

تصادفي طبقاتي استفاده شده و از هر رشته به نسبت دانشجو حجم نمونه برگزيده شده است. 
گانه ليكـرت   سنج بوده كه با استفاده از مقياس پنج ، پرسشنامه نگرشها آوري داده ش جمعرو

طراحي شده و در دو بخش تنظيم شده كـه بخـش نخسـت آن مربـوط بـه اطالعـات فـردي        
پاسخگويان و بخش دوم براي سنجش علل گرايش و عدم گرايش پاسـخگويان طراحـي شـده    

و همچنين از آزمون مجذور خـي   tو  fاز آزمون  ها ههاي آماري براي آزمون فرضي روش ،است
 .استفاده شده است

كـه بـه     يابي  است چـرا  زمينه –روش تحقيق از نوع توصيفي  ،با توجه به موضوع تحقيق
 ،مورد پژوهش در حاصل حاضـر رخ داده و هـدف   هو پديد ،شرايط موجود بوده همنظور مطالع

 مـي اه جامع علگدست آمده از دانش هتوجه به اطالعات بباشد. با  مي ها بررسي روابط بين متغير
آماري به شرح زير در تعيين  هـ كابردي استان آذربايجان غربي اطالعات اوليه مربوط به جامع

 برداري قرار گرفته است. گيري مورد بهره حجم نمونه به روش نمونه
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 ـ كاربردي ميآمار دانشجويان كارداني و كارشناسي مراكز آموزش عل )1( جدول

 89غربي خرداد  استان آذربايجان 

 نام مركز رديف
دانشجوي 

 كارداني
 دانشجوي

 كارشناسي
تعداد 

 كل
 362 93 269 صنايع دستي 1
 894 169 725 جهاد دانشگاهي 2

3 
جهاد كشاورزي 

 اروميه
430 121 551 

4 
جهاد كشاورزي 

 مياندوآب
454 99 553 

 589 136 453 فرهنگ و هنر 5
 151 ----------- 151 ت صنعتيمديري 6

 96 ---------- 96 امور مالياتي 7
 711 86 625 تكاب 8
 427 29 398 مياندوآب 9

 4334 733 3601 ----------مجموع

 
 89مراكز علمي كاربردي استان خرداد  دانشجويانبررسي آماري  )1( نمودار
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 1388دانشگاهي سال پيش هآموزان پسر در دور اي كا هش دانش مقايسه نمودار )2( نمودار

 
 

 1388اي كا هش دانش آموزان دختر در دوره پيش دانشگاهي سال نمودار مقايسه )3( نمودار

 
 دانشگاهياي تعداد دختران و پسران در مقطع  متوسطه نظري و پيش  ودار مقايسهمن )4( نمودار 

 
 ـ كاربردي   ميمقايسه اي دانشجويان زن و مرد مركز عل )5( نمودار 

 1389در سال جهاد كشاورزي استان
 

ي مهارتي را افزايش   ها لزوم توجه به رشته ،دانشگاهي هاي پيش كاهش شديد ورودي
اي و كاردانش صفر  هاي فني و حرفه دهد و در مناطق روستايي استان تعداد هنرستان مي
 باشد. مي
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كنند در مركـز جهـاد    ميمرد تحصيل  ٪40زن و  ٪61 ها در صورتي كه در ساير دانشگاه

دهنده عـدم   دانشجوي مرد مشغول به تحصيل هستند و اين نشان ٪71زن و  ٪29كشاورزي 
ي كشاورزي  در زمـان تحصـيل در آمـوزش و پـرورش     ها آموزان دختر به رشته آشنايي دانش

 باشد. مي
 د اختصاص داده است. اي كه بيشترين آمار را به خو تعداد دانشجو در رشته  )2( جدول

 غربي) آذربايجان(

تعداد كل تعداد رشته نام مركزرديف
 دانشجو

 362 46 مرمت و احيا بناهاي تاريخي صنايع دستي 1

2 
جهاد كشاورزي 

 اروميه
علوم آزمايشگاهي دامپزشكي ـ 

 توليد گياهان دارويي
127 551 

3 
جهاد كشاورزي 

 مياندوآب
 553 78 آالت كشاورزي مكانيك ماشين

 894 128 افزار كامپيوتر نرم جهاد دانشگاهي 4
 589 114 روابط عمومي فرهنگ و هنر 5
 151 80 مديريت بازرگاني مديريت صنعتي 6
 96 53 حسابداري با گرايش ماليتي امور مالياتي 7
 711 103 استخراج معدن تكاب 8
 427 32 آالت صنايع مكانيك ماشين دوآبميان 9

 

اي كـه مربـوط بـه     ـ كاربردي استان بيشترين تعداد دانشجو در رشـته   مياز كل مراكز عل
 ،علـق بـه مركـز جهـاد كشـاورزي اروميـه      كشاورزي دامي) استان است مت( موقعيت اقتصادي

كارآفريني براي ايجاد  هتر اين مراكز در توسع نقش افسون ،بنابراين ؛باشد مياندواب و تكاب مي
 استان مشهود است.  ميخالقيت و نوآوري در توليدات كشاورزي و دا

 ها يافته
% ديپلم آنان با 73دهد كه  ميي حاصل از بررسي نظرات پاسخگويان نشان ها يافته

از پاسخگويان  %83كاربردي ارتباطي ندارد. و  ميي انتخابي در مراكز علها هاي رشته گرايش
بوده  مؤثرخالقيت و نوآوري آنان بسيار  هي درس كارآفريني در توسعها معتقدند كه آموزه

ي ها % از دانشجويان كامالً اعتقاد دارند كه درس كارآفريني آنان را متوجه فرصت95و   .است
ـ  ميعل هي ارائه شدها % از آنان رشته90جامعه براي شروع كار نموده است وجديدي در 

شرايط اقتصادي  با ها محور بودن آموزش نياز( دانند ميي جامعه ها كاربردي را منطبق با نياز
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زايي و  اشتغال هي فوق در توسعها اند كه رشته % از دانشجويان اظهار داشته81 .استان )

 .بوده است مؤثرافزايش درآمد خانواده 
ورزي و صنايع تبديلي مرتبط با با توجه به موقعيت اقتصادي استان و وابستگي آن به كشا

و مدارس  ها ي كشاورزي در هنرستانها و عدم گسترش رشته  ميمحصوالت كشاورزي و دا
ي ها به آموزه ها دانشگاهي و عدم نياز خانواده آموز در مقطع پيش مهارتي و كاهش دانش

 ،شورك 3كالسيك مدرسه با در نظر گرفتن شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه و همسايگي با 
ي كشاورزي ها انتخاب رشته معضالت قاچاق و عوارض ناگوار خشكسالي در چند سال اخير و

مثبت مراكز جهاد كشاورزي اروميه و مياندوآب و  تأثير ،ـ كاربردي از سوي دانشجويان  ميعل
را در ساير شهرهاي استان به علت كشيدگي شكل آن در جهت  ها لزوم گسترش اين رشته

 .دهد مينشان  ،آن با مركز استان هو فاصلشمالي ـ جنوبي 

 نتايج حاصل از تحليل آماري فرضيات پژوهش
داري وجود ندارد. در بررسي  تفاوت معني انتخابي هبين نوع ديپلم و رشت« هدر ارتباط با فرضي

نوع ديپلم وجود ندارد اما بيشترين  انتخابي و هفرضيه مشخص گرديد هيچ ارتباطي بين رشت
اي است و كمترين آن در رياضي فيزيك  ي كار دانش و فني وحرفهها از رشتهكننده  شركت

 مشاهده شد.

 
 

 تحصيلي و نوع ديپلم هرشت هاساس رابط توزيع نسبي فراواني آماري بر )7( نمودار 
 

 
ابطه خالقيت و نوآوري ر هآفريني و توسع بين تدريس واحد درسي كار هدر رابطه با فرضي

ي خالقيت و تقويت آن و ها طوري كه دانشجويان با گذراندن اين واحد با روش وجود دارد به
 دانند. ميرا يك توانايي ذاتي ن  آفرينان آشنا گرديده و آن ي كارها ويژگي
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 خالقيت هني وتوسعآفري ي مختلف درس كارها بين سر فصل هتوزيع فراواني نسبي رابط )8( نمودار 

 

 
ي كشف فرصت تفاوت به شدت ها آفريني و راه بين واحد درس كار« رضيهدر ارتباط با ف

مثبت  ي موجود در جامعه كامالًها اين درس در شناسايي كشف فرصت تأثيردار است و  معني
 باشد. مي

 ي كشف فرصتها طه ي تدريس كار آفريني و راهتوزيع فراواني نسبي نمونه آماري راب )9( نمودار
 

 
 هاي جامعه ـ كاربردي و نياز هاي علمي ) توزيع فراواني نسبي بر اساس آموزش10( نمودار

 
دهد  ي جامعه نشان ميها ـ كاربردي ونياز ميي علها تحليل فرضيه مربوط به بين آموزش

در برطرف كردن مشكالت موجود از طريق  زيادي تأثيركه به شدت مورد نياز جامعه بوده و 
  .داشته است ميي علها روش

زايي تفاوت معنادار  اشتغال هكاربردي برتوسع ميي علها آموزش تأثير هفرضي در ارتباط با
آن در انجام كارها به شيوه  تأثير ترين مهمباشند و  ميدانشجويان شاغل % 9/56نيست زيرا 

  .تر بوده استوري بيش با كارايي و بهره  ميعل
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 گيري  بحث و  نتيجه
آفرين  ردنياز جامعه با تربيت افراد كاركاربردي كه با هدف تربيت افراد متخصص مو مينظام عل

 ءاسـتان ارتقـا    ميوري توليدات كشاورزي و دا ن كارايي و بهرهاسطح خالقيت و نوآوري و ميز
اورزي و آشنايي دانشجويان بـا  و كش  ميبخشيده است و موجب توزيع علم در بدنه توليدات دا

قبلي شده تا موجـب رشـد و    ي سنتي و نا كار آمدها به جاي روش  ميي علها كارها و شيوه هار
هـاي مخـتص بـه خـود       غربي بـا ويژگـي    محوري در استان آذربايجان  مبتني بر دانايي هتوسع
در استاني كه  مخصوصاً .رفع مشكل بيكاري و گسترش مشاغل يكي از مزاياي آن باشد گردد.
العـاده نـاچيز اسـت و بـراي دختـران هـيچ        ي كشاورزي در مدارس مهـارتي آن فـوق  ها رشته

 هنرستان كشاورزي احداث نشده است. 
 2خوي و  دختران در شهرهاي اروميه و هآموزشكد 2غربي فقط   در استان آذربايجان

 هبدون رشت ها ستانالتحصيالن هنر تحصيل فارغ هپسران در اروميه جهت ادام هآموزشكد
اي احداث نشده است.  گرفته شده و در جنوب استان هيچ آموزشكدهدر نظر  ميكشاورزي و دا
تواند راهي مناسب  ميـ كاربردي  ميـ كاربردي در دانشگاه جامع عل ميي علها بنابراين رشته

ـ كاربردي  ميمجتمع عل 5اينكه  هريزي گردد. با توجه ب آموزان برنامه تحصيل دانش هبراي ادام
صنايع دستي و  –جهاددانشگاهي  –مديريت صنعتي  -ي فرهنگ و هنرها در استان در رشته

 ي كشاورزي مشتمل برها بيشترين تعداد دانشجو در رشته ،جهاد كشاورزي وجود دارد
پرورش  ،بزيانآتكثير و پرورش  ،علوم آزمايشگاهي دامپزشكي ،ي داميها بهداشت فراورده

 ،توليد نهال ،وري انگورآتوليد و فر ،داري، پرورش گاو وگاوميش داري، آبخيز تعمر ،عسل زنبور
باشد و اين امر ناشي از نياز استان مرتبط  ميهاي كشاورزي  مكانيزاسيون ماشين ،انتقال آب

هماهنگ با موقعيت كشاورزي و   ميبا صنايع كشاورزي و تبديلي وابسته به آن و توليدات دا
هنرستان كشاورزي داريم كه يكي از  3در حاليكه در مقطع متوسطه فقط ست استان ا  ميدا

باشد در صورتيكه بيشترين تنوع رشته در  مينيز متعلق به جهاد كشاورزي مياندوآب  آنها
 باشد كه نه با موقعيت اقتصادي و رشته) مي 56( صنعت ه) و زمينرشته 79( خدمات هزمين

ي ها كند كه فرآيند و برنامه ميتحقيقات بسياري تأييد  .خواني ندارد نه با نيازهاي استان هم
ي ها تواند با تغيير بينش و فرهنگ افراد و تجهيز آنها به دانش و مهارت ميآموزشي خاصي 

رسند بسيار  ميراهي را كه آنها احتماالً با سعي و خطا با گذشت زمان طوالني به آن  ،خاص
 ،بنابراين .وه را به يك كارآفرين بالفعل تبديل كندكوتاه نموده و به سرعت يك كارآفرين بالق

اي و به  ي آموزشي ويژهها برنامه ،گذشته هبه دليل اهميت و نقش كارآفرينان در دو ده
هاي كشورهاي پيشرفته و  ي متنوعي براي آموزش و پرورش كارآفرينان در دانشگاهها شكل

: توان به موضوعاتي از قبيل مي ها رهگردد كه از جمله مباحث اين دو ميتوسعه ارائه  در حال
سنجي  اصول امكان ،ي بازارها بازاريابي و فرصت ،اشتغالي آشنايي با كارآفريني و خود

 ،مقررات مالي و عمليات بانكي ،آشنايي با قوانين تجارت و ايجاد شركت خصوصي ،اقتصادي
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آشنايي  ،ت مابع انسانيمديري ،اصول سازمان و مديريت ،مديريت منابع مالي ،مقررات مالياتي

.. اشاره نمود در واقع كارآفرينان با تعاريف جديد و ايجاد .با كارآفرينان موفق و تجارب آنها و
 هيند انجام كار، نوآوري در بازاريابي و نحوآنوآوري در خدمت يا محصول، ايجاد نوآوري در فر

عناوين كسب و كار را گذاري تعداد  هاي جديد در قيمتكاال به مشتري و يا ايده هعرض
 گردند و نهايتاً ميخدمات يا محصول  هافزايش داده و از اين طريق باعث افزايش كيفيت ارائ

ها نيز در اين مسير  سازند دولت ميامكان حضور در بازارهاي رقابتي و رشد اقتصادي را فراهم 
فا نمايند. بايست در امر ترويج فرهنگ كارآفريني نقش حمايتي خود را به خوبي ايمي

 كارآفريني يعني مديريت فرصت.

        هاپيشنهاد
 .ايجاد شرايط براي ورود دانشجويان به دنياي كار از طريق بارور كـردن دروس عملـي   �

   ....پروژه و ،كارآموزي ،كارورزي
براي ورود يك جـوان بـه دنيـاي كـار و      ،گذاري جدي روي آموزش كارآفريني سرمايه �

   .كنيم گذاري توليد نيز سرمايه
نـان موفـق بـه    معرفـي نـوآوران و شناسـايي كارآفري   الگوسازي براي جوانان از طريق  �

 ورودي در بازارهاي جهاني و معرفي آنان به جامعه  
ويـژه در   اي و روي آوردن به طرف صنايع كوچك به توجه به صنايع و توليدات زنجيره �

 .كارساز خواهـد بـود   ،ته باشندبخش كشاورزي و روستايي كه قابليت استقرار در روستاها داش
 .  كارآفريني ميعمو هورد ايجاد روحيدر م ها آموزش همگاني از طريق رسانه

 آمـوزان بـه دنيـاي كـار و بازديـد از مراكـز مختلـف و        ايجاد شرايط براي ورود دانـش  �
يـاه  گ؛ خطاطي پرورش خياطي؛ كامپيوتر؛ موسيقي ؛مواد متنوع امتحاني مانند نجاري برگزاري

 ور و.....  و جان
و از مقطـع   سـطوح  هآموزان كلي ي كارآفريني در كتب درسي دانشها وارد نمودن واژه �
 دبستاني    پيش
اولين محل انجام كار گروهي وآمـوزش خودبـاوري بـراي     عنوان بهبها دادن به كالس  �

 ي نو و جديد  ها ابراز ايده
در كشور و اي جهت رشد پويا و ايجاد نوآوري و خالقيت  فراهم آوردن زمينه �
اساس  ساالري بر آورانه و ايجاد بستر شايسته ي خالق و  نوها العمل مثبت نسبت به ايده عكس
  .دانايي
هاي كسب  توجه به نقش والدين در پرورش و ايجاد خالقيت فرزندان و كشف فرصت �

روستايي و  ،عشايري( عه باتوجه به تركيب جمعيتي استانو كار و فرهنگ ارزش كار در جام
ي هنرستاني تبلوري از ها رشته همسايه كشور 3موقعيت استثنايي همجواري با  و )يشهر
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آن طراحي و  هي بالقوها مردم و رفع مشكل بيكاري متناسب با پتانسيل هذوق و هنر و سليق

 .اجرا گردد
ي متنـوع هماهنـگ بـا    هـا  با توجه به موقعيت جغرافيايي و كشـاورزي اسـتان رشـته    �

غذايي و كشاورزي مخصوصاً براي   بندي مواد ورزي، زنبورداري، بستهفرهنگ جامعه مانند كشا
 دختران، با توجه به اينكه صنايع موجود در استان بسيار ناچيز است، در نظر گرفته شود. 

اي و كارشناسـان و مسـئوالن    هاي الزم بـه مـديران مراكـز فنـي وحرفـه      گاهيآدادن  �
وداشتغالي، تربيت تكنسين، رقابت با بازار و ايجـاد  خ ،ي كارآفرينيها در زمينه همربوطه در ادار

توليدات و خدمات توسط هنرجويان و باالبردن كـارآيي هنرآمـوزان    هصتغيير و خالقيت در عر
 هاي غيرانتفاعي.   مراكز هنرستاني و حمايت از هنرستان

 ي زندگي  ها هاي ايجاد خالقيت و مهارت ؛ راهنفس تقويت اعتماد به �
آفـرين  و   آموزان كـار  آفرين در مدارس براي تربيت دانش علمان كارتوجه به آموزش م �
 .ها آن در خانواده هتوسع
 شمال استان آذربايجان كاربردي در ساير نقاط استان مخصوصاً -  ميمراكز عل هتوسع �

  .سد ارس ،مراكز صيد ماهي و ميگو غربي به علت وجود جمعيت غالب عشايري و روستايي و 

 منابع 
 41و23هصفح ،انتشارات شابك ،كارآفريني ،)1384( ؛محمود ،داريانياحمد پور
انتشارات سازمان نوسازي  ،آموزش و بهسازي منابع انساني ،)1373( ؛سيد حسنابطحي، 

 86و11صنايع ايران صفحه
مديريت در آموزش و  هفصلنام ،آموزش و بهسازي نيروي انساني ،)1377( ؛ابيلي، خدايار
 16هپنجم  صفح هدور،پرورش

نفس بر مشاركت جويي دختران  عزت تأثيربررسي  ،)1384( ،زيبا اميد باراندوزي،
 8صفحه ،اروميه

ضرورتي شناخته شده در  عنوان بهآموزش كاركنان  ،)1373( ؛بزاز جزايري، سيد احمد
 9و 5 زمستان صفحه 27-26كاربردي مديرت دولتي، شماره  – ميمجله عل ،ها سازمان

 ،اي ي فني و حرفهها آموزش ،كارشناس آموزش مهارتي وزارت،)1380(؛ محبوبه ،خلفي
 10صفحه

 72و19و14صفحه 1384تهران  ،شابك ،كارآفريني،)1384( ؛مهدي ،كيا سعيدي
 15صفحه ،1400اي در سال  آموزش فني و حرفه ،)1376( ؛صدري، عباس

ي ها اي با نياز فني و حرفه ميهاي رس سويي آموزش هم)، 1380( ؛منصوري، مسعود
 .17صفحه  ،ضرورتي در فراگرد توسعه صنعتي عنوان بهبازار كار 

 ،اشتغال وكارآفريني اي در هاي فني حرفه نقش آموزش .)1380(؛ محمدعلي ،نيكنام
 .53صفحه



 
 

 ييزا اشتغال در آفريني كار مدت كوتاه هاي آموزش نقش بررسي
 مغان دشت در اي حرفه و فني سازمان كشاورزي بخش

 1گيگلو ميايرج كري
 2گيگلو ميرجب كري

 3كالم اله صفري
 4قاسم رحيمي 

 5داودسمندري گيگلو

 چكيده
تواند يكي  ميه است و هاي شكوفايي اقتصادي شناخته شد آفريني يكي از ضرورت آموزش و ترويج كار

ترين  به بازاركار باشد. همچنين يكي از مهم ،براي تسهيل انتقال جمعيت به كار ها ثرترين شيوهؤاز م
كارآفريني  ،و كار و ابزار آن ترين ساز و مهم اشتغال اقتصادي بخش كشاورزي ايجاد هي توسعها راهكار

 باشد. هدف اصلي از ميآموزش كار آفريني  ،بخشد ميآفريني را تحرك  است. در اين ميان آنچه كار
 ،باشد. متغير وابسته ميمدت كار آفريني در بخش كشاورزي  اين تحقيق بررسي نقش آموزش كوتاه

ي خالقيت و شناخت و ها ي آموزش تكنيكها زايي در بخش كشاورزي بوده است و متغير اشتغال
و كار، چگونگي تدوين طرح  كسب و كار  اندازي كسب سيس و راهأ، آموزش مراحل تها ارزيابي فرصت

كسب و كار مستقل را شامل شدند. نتايج حاصل از  همين منابع سرمايه و تثبيت و ادارأي تها و روش
 همتغيرهاي مستقل با اشتغالزاي بخش كشاورزي رابط هتحقيق همبستگي نشان داده كه بين هم

اصل از رگرسيون گام به گام نشان داد كه همچنين نتايج ح ،وجود دارد 99/0داري در  مثبت و معني
ي خالقيت و شناخت و ها در بخش كشاورزي سر فصل تكنيك يزاي وابسته به اشتغال در تبين متغير
درصداز تغييرات متغير وابسته را  30طوري كه اين   ثير را داشته است، بهأها بيشترين ت ارزيابي فرصت

 كند. ميتبيين 
 

 بخش كشاورزي. ريني، اشتغال،: آموزش كارآفيكليد واژگان

                                                                                                                
                                                                     Email: karimiiraj@ymail.comكارشناسي ارشد برق الكترونيك، .  1

 .كارشناسي ارشد برق قدرت.  2
 .ارشد علوم تربيتي. كارشناس 3 

 .كارشناس ارشد زراعت باغباني.  4
  ي.كارشناس ارشد كشاورز.  5
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 مقدمه
با توجه به اهميت و جايگاه كار آفريني در ايجاد كسب و كار و كارهاي جديد شغلي و افزايش 

نظر  به ،يان از سوي ديگريي شديد روستاها اشتغال از يك سو و نرخ باالي بيكاري و مهاجرت
حل مشكالت ضروري  رسد اجراي طرح آموزش كار آفريني در بخش كشاورزي در جهت مي

مدت كار آفريني يك جنبه از ضرورت و اهميت آموزش  باشد. اما اجراي طرح آموزش كوتاه
گيري آن  كار هنچه آموزش داده شده و چگونگي بآدر راستاي ايجاد اشتغال است و نقش 

 توان هو توسع ها ايجاد ظرفيت اند نظران معتقده صاحب تر است. تر و قابل توجه اي مهم جنبه
آفريني به جهت اشتغال در بخش كشاورزي به سه عامل مهم مرتبط است كه اين سه  كار

 باشد:  عوامل اساسي در احساس نياز به توجه به موضوع فوق مي ،عامل
آموزش  هيعني مديريت كار آمد و قوي بايد در زمين ،مديريتي است هعامل اول در زمين

آوري اطالعات و نياز سنجي  جمع ،د كه بتواندآفريني در بخش كشاورزي وجود داشته باش كار
 ستي را انجام دهد .در

 دهند. آفرين را تعليم مي عامل دوم كساني هستند كه كار
ينان بخش كشاورزي در عامل سوم كه بسيار مهم است جايگاهي است كه خود كار آفر

ند و بتوانند وضيعت بهره ببر ها ، بايد از اين آموزشجامعه دارند، چون آنها هستند كه سرانجام
ي اخير ها دهه در ايران رقم بزنند. طي زايي اشتغالآفريني بخش كشاورزي و  بهتري را از كار

ون زروز اف ه، رشد توسعهاي گوناگون علمي تغيير و تحوالت سريع در عرصه ،جهاني شدن
 ،ماتهاي  رقابتي در بازار كاالها و خد اجتماعي جهت كسب مزيت –نظامهاي اقتصادي 

ايش نرخ بيكاري وكاهش ، از طرف ديگر افزاتكا به منابع طبيعي و زير زمينيضرورت كاهش 
، سياستگذاران دنياي كسب و كار را به اين جهت سوق داده كه بهترين راه سطح اشتغال

باشد و اين به خوبي در مفهوم   مسائل مي هآورانه و حل خالقان ها برخورد نو غلبه بر چالش
 .آفريني  منعكس است كار مبتني بر هتوسع
 :آفريني را پيش برده است  موضوع كار ،سه موج زير 1980 هتا ده

هاي زندگي كار آفرينـان   انفجار عمومي مطالعه و تحقيق در قالب انتشار كتاب  :موج اول
ي سـريع پولـدار   هـا  ، چگونگي ايجاد كسب و كار شخصـي و شـيوه  هاي آنها شركت هو تاريخچ

 شروع مي شود. 1950 هموج از اواسط ده اين  .شدن مي باشد
ـ    1960 هاين موج كه شروع آن از دهـ : موج دوم هـاي آمـوزش    رشـته  هبـوده شـامل ارائ

 . نيز تسري يافته است ها ي به ساير رشتهها آفريني در حوزه كار
آفريني  كار هها به تحقيقات در زمين مندي دولت هاين موج شامل افزايش عالق: موج سوم

كوچك و انجام تحقيقات در خصوص ي ها ، تشويق رشد شركتي كوچكها و بنگاه
  .غاز شده استآ 1970 هي صنعتي مي شود كه از اواخر دهها آوري نو
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، هاي اخير ي قبل و برخي كشورهاي در حال توسعه در دههها كشورهاي پيشرفته از دهه

 ز اين توان براي، اجامعه هكارآفرينان اقتصادي در توسع ثر و مثبت ؤباتوجه به نقش م
اند.  برداري كرده ، تورم و بيكاري و نبود امكان اشتغال بهرهرويارويي با مشكالتي همچون ركود

، آموزش آفرينانه رفتار كار هي الزم براي گسترش روحيها و برنامه ها ، سياستتدوين راهبردها
گوناگون اقتصادي  هاي تر براي فعاليت كارآفرينانه در زمينه ايجاد فضاي مناسب و مشاوره،
، رفع موانع و ايجاد ارتباط و همكاري بين آنها و تسهيل دستيابي آنها به بازارهاي اجتماعي

دستاوردهاي چشمگير نيز ي است كه در اين زمينه صورت گرفته و ها جهاني از جمله كار
موضوع به بعد به  1970رغم اين كه در كشورهاي پيشرفته دنيا از اواخردهه  . عليداشته است

 هده بعضي از كشورهاي در حال توسعه هم از اواخركارآفريني توجه جدي شده وحتي در 
سوم توسعه  هاجراي برنام اند. در كشور ما تا شروع اين موضوع را مورد توجه قرار داده 1980

يز به جز موارد . حتي در محافل علمي و دانشگاهي نه چنداني به كار آفريني نشده بودجتو
بيني حادتر شدن  ، فعاليتي در اين زمينه صورت نگرفته بود. مشكل بيكاري و پيشدربسيار نا

موضوع توسعه  ،سوم و چهارم توسعه هموجب شد كه در زمان تدوين برنام 1380 هآن در ده
مطالعات و  ه. با ورود جامعه شناسان و روانشناسان به عرصآفريني موجب قرار گرفته است كار

آفرينان و نتايجي كه از اين تحقيقات حاصل شده است  آفريني و كار تحقيقات پيرامون كار
آفريني بيش از پيش مشهود شد و همين  ويژه آموزش كار آن به هآفريني و توسع ضرورت كار

گذشته شده  هآفريني و آموزش آن در دو ده كار هبراي توسع ها امر موجب افزايش تالش
 است.

 اهداف تحقيق
بخـش   زايـي  اشتغالمدت كارآفريني در  ي كوتاهها رسي نقش آموزشهدف كلي اين تحقيق بر

، سـتاي دسـتيابي بـه هـدف كلـي فـوق      باشد. در را استان اردبيل دردشت مغان مي كشاورزي
 اهداف اختصاصي زير در نظر گرفته شده است :

 زايي اشتغالها در  هاي خالقيت و شناخت و ارزيابي فرصت بررسي نقش آموزش تكنيك ٭
 ورزيبخش كشا

بخـش   زايـي  اشتغالاندازي كسب و كارها در  سيس و راهأبررسي نقش آموزش مراحل ت ٭
 كشاورزي

مين منـابع  أي تـ هـا  بررسي نقش آموزش چگونگي تـدوين طـرح كسـب و كـار و روش     ٭
 بخش كشاورزي زايي اشتغالسرمايه بر 

ن بخـش  كنندگا شركت زايي اشتغالكسب و كار در  هبررسي نقش آموزش تثبيت و ادار ٭
 كشاورزي
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 روش تحقيق
 زايي اشتغالآفريني در  مدت كار هاي كوتاه نجاي كه هدف اين تحقيق بررسي نقش آموزشآاز 

باشد و  تحقيق از نوع كاربردي مي ،باشد بخش كشاورزي در استان اردبيل در دشت مغان مي
كه محقق به  از نوع تحقيقات توصيفي است و با توجه به اين ها آوري داده جمع هبرحسب نحو

باشد و به بررسي روابط متغير  دنبال مشخص كردن وجود رابطه بين يك يا چند متغيير مي
، مصاحبه و آوري اطالعات مشاهده گيرد. ابزار جمع باشد در قالب همبستگي قرار مي مي

پرسشنامه منابع علمي و قابل استناد مورد استفاده قرار  همنظور تهي باشد به پرسشنامه مي
نهايي تنظيم  هبا انجام اصالحات الزم پرسشنام ،و پس از سنجش روايي و پاياني آن گرفت

ني بدست آمد كه ضريب پايا 0/836α=گردديد. براي آزمون پاياني پرسشنامه الفاي گرونباخ 
آموزش تكنيك خالقيت  :ي مستقل اين تحقيق شاملها . متغيرمناسبي رادر اختيار قرار دارد

سيس و أكنندگان، آموزش مراحل ت شركت زايي اشتغالدر  ها فرصتو شناخت و ارزيابي 
، آموزش چگونگي تدوين طرح كسب و كار و ازي  كسب و كارها در بخش كشاورزياند راه

كسب و  ه، آموزش و تثبيت و ادارفراگيران زايي اشتغالسرمايه براي مين منابع أي تها روش
در  زايي اشتغالمتغيير وابسته اين تحقيق باشند.  كنندگان مي شركت زايي اشتغالكار در 

، و شامل اشتغال در بخش زراعت، باغداري، دامداري، منابع طبيعي، شيالت( ورزيبخش كشا
منظور اندازگيري متغيير  باشد به صنايع تبديلي و صنايع دستي وابسته به اين بخش) مي

اي  شد كه در سطح فاصله يكرت استفادهگويه در قالب طيف ل 5وابسته در پرسشنامه تهيه از 
آماري مورد نظر در اين تحقيق شامل افراد جوياي كاري  همورد سنجش قرار گرفت. جامع

اند و  بوده است كه در سايت كاريابي سازمان كار و امور اجتماعي استان اردبيل ثبت نام نموده
دست  هي را بمدت آموزش كار آفرين ي كوتاهها ، امتياز شركت در دورهاساس شرايط خاصي بر

مدت  ي كوتاهها كننده در دوره آماري تحقيق شامل فراگيران شركت ه. بنابراين جامعاند آورده
، اصالندوز آباد، مشگين، گرمي ي پارسها نفركه در شهرستان 400آفريني به تعداد  آموزش كار

د در خو زايي اشتغالتاكنون بوده است،كه طرح كسب و كار و  85در استان اردبيل از سال 
نفر تعيين  147. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران اند بخش اقتصادي كشاورزي نموده

باشد. براي تجزيه و تحليل  اي با انتساب متناسب مي گيري اين تحقيق طبقه شد. روش نمونه
مار توصيفي در اين پژوهش كه به توصيف آاستفاده شد. شاخص  spss18افزار  از نرم ها داده
ي ها . آزمونميانه و مد بوده است ،اهده پرداخته جدول توزيع فراواني، ميانگينمورد مش افراد

كه در اين پژوهش براي آمار استنباطي مورد استفاده قرار گرفته است شامل ضرايب 
 همبستگي و رگسيون چند متغيره گام به گام مي باشد.
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 ها يافته
 بخش اول:آمار توصيفي

 ي شخصي پاسخگويانها ويژگي
 ،اساس سن دست آمده از افراد بر هات بدر اين قسمت ابتدا به توصيف متغييرها و اطالع

 شود. پرداخته مي شغل اصلي به شرح زير ،ميزان تحصيالت ،كار هسابق جنس،
 سن -

سال  26-20سني هزبانفراز فراگيران در 89ه از تحقيق براساس اطالعات گردآوري شد
سال قرار داشتند  33تا  20سني  هزبااز كل پاسخگويان دردرصد  87جموع در م و قرار دارند

 بدست آمده است. 5/26ميانگين سني پاسخگويان 
 جنس -

 نفر از افراد مورد مطالعه زن 85ه براساس اطالعات گردآوري شده مشخص گرديد ك
 باشد. درصد) مرد مي8/40( نفر باقيمانده 60و  درصد)8/57(

 سطح تحصيالت -
درصد) از پاسخگويان داراي مدرك  5/58( نفر 86ميزان تحصيالت  ،ها با توجه به يافته

نيز داراي مدرك تحصيلي  درصد)2( نفر 3و كمترين تعداد پاسخگويان  باشد كارشناسي مي
 باشند. كارشناسي ارشد مي

 شغل اصلي -
 باشد، درصد) باغداري مي4/22( پاسخگوياناصلي فعاليت در بخش كشاورزي اكثر  هزمين

 حدود بخود اختصاص داده است. را بيشترين مقدار درصد)7/19( آن شغل دامداري زبعد ا
ي شغلي زراعت، ها به ترتيب در زمينه نفر 75فراواني  پاسخگويان با درصد باقيمانده ساير 58

 باشند. صنايع تبديلي و صنايع دستي فعال مي ،منابع طبيعي
 تجربه كاري-

 1-6كاري  هداراي تجرب درصد)5/69( نفر 102پاسخگويان  دهد كه اكثر نتايج نشان مي
كمترين  باشند. سال مي 63/5كاري پاسخگويان بطور متوسط  هباشند. ميانگين تجرب سال مي

 باشد سال مي 30سال و بيشترين آن  1كار  هسابق

بخش  زايي اشتغالي كوتاه مدت كارآفريني در ها نقش آموزش
 كشاورزي دشت مغان

ي ها نقش آموزش درصد) 00/51( حاكي از آن است كه اكثر پاسخگويانحقيق ي تها يافته
 .اندبخش كشاورزي استان رادرحد متوسط ارزيابي كرده زايي اشتغالمدت كارآفريني در  كوتاه
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 00/17اند. حدود  درصد از افراد پاسخگو اين نقش را زياد دانستده 2/30در حالي  كه حدود 

 .)1جدول( خيلي كم ارزيابي كرده اند درصد نيز اين نقش را كم و
 

 )n=147( بخش كشاورزي زايي اشتغالمدت كارآفريني در  ي كوتاهها نقش آموزش)1( جدول 
درصدتجمعي درصدمعتبر درصد نفر)( فراواني وضيعت

 8/6 8/6 8/6 10 )5-8( خيلي كم
 8/17 11 9/10 16 )9-13( كم

 2/69 4/51 0/51 75 )14-18( متوسط
 9/97 8/28 6/38 42 )19-23( زياد

 100 1/2 0/2 3 )24-28( خيلي زياد
  100 7/0 1 بدون پاسخ

   100 147 جمع
 

ي هـا  منبع: يافته  5=خيلي زياد ،4=زياد، 3=متوسط ،2=،كم 1=خيلي كم طيف ليكرات:
 زايـي  اشـتغال مـدت كـارآفريني در    هاي كوتاه ن داردكه آموزشآ حكايت از )2( تحقيق جدول

پايداري و تداوم شغل فعلـي   ،از لحاظ بهبود مديريت كسب و كار شاورزي دشت مغانبخش ك
عيت مناسـبي را بـراي   در بخش كشاورزي و اشـتغال فعلـي افـراد در بخـش كشـاورزي وضـ      

مدت آموزش كار آفريني نسـبت بـه اخـذ مجوزهـاي الزم      ي كوتاهها كنندگان در دوره شركت
اندازي كسب و كار فـراهم نمـوده    يالت بانكي جهت راهاندازي كسب و كار و اخذ تسه براي راه

 است.
 

  زايي اشتغالمدت كار آفريني در  ي كوتاهها بندي نقش آموزش اولويت )2( جدول 
 بخش كشاورزي دشت مغان

انحراف معيارميانگين گويهاولويت
 01/1 59/3 بهبود مديريت كسب و كار 1
 07/1 39/3 زيپايداري و تداوم شغل فعلي در بخش كشاور 2
 10/1 38/3 اشتغال فعلي در بخش كشاورزي 3
 17/1 14/3 اندازي كسب و كار مجوزهاي الزم براي راه اخذ 4
 08/1 81/2اندازي كسب و كار تسهيالت بانكي جهت راه اخذ 5

 

 زايي اشتغالدر  ها ي خالقيت و ارزيابي فرصتها نقش آموزش تكنيك
 بخش كشاورزي

معتقدند كه آموزش  )8/38درصد( دهد كه اكثر پاسخگويان نشان مي )3( ي جدولها يافته
بخش كشاورزي در حد  زايي اشتغالها در  ي خالقيت و شناخت و ارزيابي فرصتها تكنيك
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ها  درصد از پاسخگويان نقش اين آموزش40/0متوسط نقش دارند. همچنين نزديك به 

اين نقش را در حد خيلي كم افراد درصد از  4/1اند و تنها  رادرحد زياد ارزيابي كرده
 اند. دانسته

 

 ها در  هاي خالقيت و شناخت و ارزيابي فرصت قش آموزش تكنيك)ن3( جدول
 )n=147( بخش كشاورزي  زايي اشتغال

هاي خالقيت و شناخت  آموزش تكنيك
 زايي اشتغالدر  ها و ارزيابي فرصت

 بخش كشاورزي

 فراواني
درصد درصد نفر)(

درصدتجمعي معتبر

 6/1 6/1 4/1 2 )14-24( خيلي كم
 2/10 6/8 5/7 11 )25-36( كم

 7/54 5/44 8/38 57 )37-48( متوسط
 2/92 5/37 7/32 48 )49-60( زياد

 100 8/7 8/6 10 )61-72( خيلي زياد
  100 9/12 19 بدون پاسخ

   100 147 جمع
 

 بخش دوم:آمار استنباطي
بخش  زايي اشتغالي تحقيق و ها بين متغير زمون همبستگي پيرسونآنتايج حاصل از 

ضريب همبستگي پيرسون استفاده  ات تحقيق ازآزمون فرضيكشاورزي دشت مغان براي 
شود نتايج حاصل از اين آزمون عنوان  نمايش داده مي rشود ضريب همبستگي پيرسون با  مي

 اند: شده
خالقيت و شناخت و  يها ي تكنيكها ن است كه بين آموزشآدادهاي تحقيق حاكي از  -

 99/0داري در سطح  مثبت و معني هبخش كشاورزي رابط زايي اشتغالو  ها ارزيابي فرصت
 باشد. مي (r=0.467) و مقدار آن برابر (sig=0.000) وجود دارد

اندازي كسب و  سيس و راهأي تحقيق حاكي از آن است كه بين آموزش مراحل تها داده -
 وجود دارد 99/0داري در سطح  مثبت و معني هرزي رابطبخش كشاو زايي اشتغالكارهاو 

(sig=0.004) و مقدار آن برابر (r=0.248) باشد. مي 
ي تحقيق حاكي از آن است كه بين آموزش چگونگي تدوين طرح كسب و كار و ها داده -
داري در  مثبت و معني هبخش كشاورزي رابط زايي اشتغالمين منابع سرمايه و أهاي ت روش

 باشد. مي (r=0.347) و مقدار آن برابر (sig=0.000) وجود دارد 99/0طح س
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كسب و كار و  هي تحقيق حاكي از آن است كه بين آموزش تثبيت و ادارها داده -

 وجود دارد 99/0 داري در سطح مثبت و معني هبخش كشاورزي رابط زايي اشتغال
(sig=0.005) مقدار آن برابر (r=0.241) باشد مي. 

 
 

rميزانمتغيروابسته مستقل متغيرهاي
سطح 

 دار معني
ي خالقيت وشناخت و ها آموزش تكنيك

 000/0 467/0 كشاورزي ها ارزيابي فرصت

اندازي كسب و  آموزش مراحل تاسيس و راه
 004/0 248/0 كشاورزي كارها

 و آموزش چگونگي تدوين طرح كسب وكار
 000/0 374/0 كشاورزي تامين منابع سرمايه

 005/0 241/0 كشاورزي كسب وكار هيت و ادارآموزش تثب
 

 تحليل رگرسيون
كند تا تغييرات متغير وابسته را از طريق  تحليل رگرسيون اين مكان را براي محقق  فراهم مي

ي مستقل را در متغير وابسته تعيين ها يك از متغيربيني و سهم هر ي مستقل پيشها متغير
متغير نقش آموزش  4به ترتيب  1گام   به   گامدر اين بخش با استفاده  از روش  كند.

اندازي كسب و  ه سيس و راأها آموزش مراحل ت ي خالقيت و شناخت ارزيابي فرصتها تكنيك
آموزش  ،مين منابع سرمايهأهاي ت آموزش چگونگي تدوين طرح كسب و كار و روش ،كارها

يدند. در اولين مرحله كسب و كار وارد معادله رگرسيون چند متغيره گرد هتثبيت و ادار
ها  هاي خالقيت و شناخت ارزيابي فرصت متغيري كه وارد معادله گرديد آموزش تكنيك

ي مستقل بيشترين ها نامبرده در ميان متغير باشد كه اين بدان مفهوم است كه متغير مي
و ضريب تعيين  2Rضريب تعيين  ،Rهمبستگي  را داشته است. در اين مرحله ضريب ثيرأت

دار  حاصل از تجزيه واريانس محاسبه گرديده است و سطح معني Fمقدار Ad2Rشده  تعديل
اساس   اين باشد. بر دار و مدل قابل اتكا مي رصد معنيد 99 كه با f=0.000بودن آن 

درصد  30ي حدود يبه تنها ها ي خالقيت و شناخت و ارزيابي فرصتها متغيرآموزش تكنيك
 كند. ين ميمغان را تعبكشاورزي در دشت  بخش زايي اشتغالدرصد از تغيرات 
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 مراحل مختلف ورود متغييرهاي مستقل در تحليل رگرسيوني

 R R متغيرمرحله
square 

Adj R 
square Std 

ي خالقيت ها آموزش تكنيك 1
66850/3 298/0 551/0304/0 ها و شناخت و ارزيابي فرصت

 

 ضرايب متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون

 B متغيرهمرحل
اشتباه 
 B Beta T siqاستاندارد

692/1093/0  084/3823/1 عددثابت 1

2 
ي ها آموزش تكنيك

خالقيت و شناخت و 
 ها ارزيابي فرصت

276/0037/0 551/0385/7000/0

 

 گيري نتيجه
، بين آموزش دست آمده از تحقيق هي استنباطي بها ي پژوهش و يافتهها فتهااساس ي بر

 هبخش كشاورزي رابط زايي اشتغالي ها خالقيت و شناخت و ارزيابي فرصت هاي تكنيك
 و مقدار آن برابر با(sig=0.000)  اطمينان وجود دارد 99/0ي در سطح دار مثبت و معني

(r=0.374) ي خالقيت و شناخت و ها باشد و اين بدين معني است بين آموزش تكنيك مي
بخش  زايي اشتغالمدت كارآفريني و  ي كوتاهها عنوان يكي آموزش به ها ارزيابي فرصت

باشد. اين نتايج با تحقيقات  جهت مي كشاورزي ارتباط وجود دارد و اين ارتباط هم
در  نيز نهاآو  پور مطابقت دارد احمدي )،1378( )، احمد پور دارياني1388( حسيني شاه

ناخت و ارزيابي هاي خالقيت و ش اهميت و نقش آموزش تكنيك هتحقيقات مشابهي در زمين
همبستگي را بين آموزش   هدست آمده رابط هاند. همچنين براساس نتايج ب ها رسيده فرصت

 9/0بخش كشاورزي در سطح اطمينان  زايي اشتغالاندازي كسب و كار و  سيس و راهأمراحل ت
(sig=0.004) و مقدار (r=0.248) دهنده ارتباط مثبت و  توان مالحظه نمود كه نشان مي

بخش  زايي اشتغالاندازي كسب كار  جهتي بين آموزش مراحل تاسيس و راه دار وهم معني
داري در سطوح اطمينان  ها همبستگي مثبت معني در تحليل داده كشاورزي وجود دارد.

99/0 (sig=0.000) و مقدار (r=0.374) هاي  بين آموزش چگونگي تدوين كسب و كار روش
 زايي اشتغالمدت كار آفريني نقش مثبت در  تاهآموزشي كو همين منابع در يك دورأت

 كنندگان در بخش كشاورزي داشته است. شركت
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 منابع

 دانشگاهي انتشارات جهاد :تهران ،كارآفريني)، 1378( ؛محمود احمد پور دارياني،
 انتشارات محراب قلم :كارآفريني تهران،)1383( ؛محمد محمود و عزيزي، ؛احمدپور دارياني

 انتشارات آييز . تهران:كارآفريني درعمل). 1388( ي،عل شاه حسيني،
 .1 هشمار ،2جلد  ،آموزش كشاورزي ايران، )1385( ؛محمود ،بيگي و علي رضا شهبازي، محمد

 انتشارات جهاد ،هاي تدريس كارآفريني تهران روش، )1386( ؛سعيده محمد و نساج، كيا،
 دانشگاهي

 اموراقتصادي هانتشارات پژوهشكد ران:ته، كار آفريني ،)1386( ؛جعفر هزار جرببي،
 كارآفريني هتوسع هفصلنام ،)1388( ؛رضا ميرعرب رضي، و جهانگير يداللهي فارسي،

علوم  همجل ،)1388( ،سيدجمال و سليمانپور فرجاله حسيني، ؛سيد محمود حسيني،
 ترويج و آموزش كشاورزي ايران

 
 
 

 
 



 
 

بررسي نقش تاكتيك ارتباطي بازديد همگاني در ترويج فرهنگ 
 آموزي و كارآفريني مهارت

 1محبوبه رنجبر
 2هيدجي ميربابه بهرا

 3سهرانگل اصالنپور
  4روح ا... جمعه اي

 چكيده
آن عناصري از برنامه  ها ي ارتباطي عناصر قابل رويت و مشهود ارتباطي هستند. تاكتيكها تاكتيك

ي اطالع رساني اينترنتي، تابلوهاي ها دهند اعم از پايگاه ميانجام  بينند و رأساً ميد هستند كه افرا
ي ارتباطي بسيار زياد است و با توجه به پيشرفت ها و بسياري ديگر تنوع تاكتيك ها تبليغاتي، خبرنامه

ه براي بندي كلي ك توان يك طبقه ميروز در حال رشد و توسعه است. ن ، اين تنوع هرفناوريسريع 
اساس   اي، بر ي رسانهها و تاكتيك ها مناسب باشد ارائه داد. رسانه ها شرايط و موقعيت مي تما

ي ها بندي رسانه طبقه هشوند. شايد بهترين شيو ميبندي  ي متمايز كننده و شاخص، طبقهها ويژگي
بندي نماييم. بر  بقهجويند، ط ميبهره  ها يي كه از آنها مبناي تمايز سازمان ارتباطي اين است كه بر

اي  ارتباطات ميان فردي، رسانه هي ارتباطي كه به طور كلي در يكي از چهار دستها اساس تاكتيك  اين
و  مي عمو روابط رشته شوند. در ميبندي  اي  تبليغي و ترغيبي  طبقه اي خبري و رسانه سازماني، رسانه

 و كليدي نكته اين روي بر اجرايي اندركاران دست و هم دانشگاهي هم كارشناسان بازاريابي، ارتباطات
 كردن درگير و نمودن متقاعد در اثرگذاري باالترين فردي بين كه ارتباطات دارند نظر اتفاق حساس

ي گردهمايي مخاطبان سازمان در محل ها باشند. امروزه بخش اعظم برنامه مي دارا را مخاطب ذهن
اند و از  پي برده مي ت تعامل با افكار عموپيش به اهمي زبيش ا ها شوند و سازمان ميسازمان برگزار 

و  ها از كارخانه مي توان به بازديدهاي عمو ميي بارز حضور در موقعيت مكاني سازمان ها نمونه
حاضر با رويكرد توجه به موضوع توسعه و تقويت فرهنگ  هاشاره نمود. مقال مي ي عموها مالقات
ثر تاكتيك ؤرآيند توسعه و ترويج فرهنگ كار،  به بررسي نقش مآموزي به عنوان بخشي از ف مهارت

اي و ترويج  ي فني و حرفهها براي توسعه آموزش  ميارتباطي بازديد همگاني در هدايت افكار عمو
پردازد و به دنبال آن است تا از طريق بيان دستاوردهاي اين  ميآموزي در جامعه  فرهنگ مهارت

ريزي دقيق براي اجراي اين بازديدها را تبيين نمايد. نتايج اين مقاله  مهتاكتيك ارتباطي، ضرورت برنا
 ريزان موضوع توسعه فرهنگ كار مورد استفاده قرار گيرد. ذاران و برنامه تواند براي سياستگ مي

ي فني  ها آفريني، آموزش ي ارتباطي،  بازديد همگاني، روابط عمومي، كارها : تاكتيككليدي واژگان
 ي.ا و حرفه

                                                                                                                
                               Email: ranjbar2084@yahoo.com. دانشجوي دكتري علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي، 1
  .كارشناس پژوهشگري علوم اجتماعي. 2
 .. كارشناس ارشد مديريت دولتي3
  .المللي كارشناس ارشد روابط بين .4
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 مقدمه
ي توسعه ها نظران به عنوان يكي از مؤلفه همواره از سوي صاحب اي حرفهي فني و ها آموزش

در كشور  ي عملياتي كشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته اند.ها معرفي شده و در برنامه
تعريف شده   ميو غير رس ميدر نظام آموزشي كشور در دو بخش رس ها ايران نيز اين آموزش

ي ها ريزان آموزشي و اقتصادي كشور نيز از آموزش نظران و برنامه شود؛ صاحب و اجرا مي است
ي مهارتي ها مفقوده اشتغال ياد كرده و در سطح  باالتر، آموزش هعنوان حلق هب اي حرفهفني و 

گونه كه  كنند ليكن آن ميپايدار در كشور تلقي  هرا از راهكارهاي اصلي دستيابي به توسع
 اند.  است منزلت و جايگاه حقيقي خود را درنيافتهشايسته 

نياز اصلي براي  آموزي و كارآفريني پيش در همين راستا ترويج و ارتقاي فرهنگ مهارت
بعد نهادينه كردن اين  هباشد و در مرحل ميي مهارتي در جامعه ها ارتقاي جايگاه آموزش

 يابد. ميفرهنگ اهميت 
ويژه  و به  ميسازي و اثرگذاري بر افكار عمو با فرهنگي فراواني در ارتباط ها تاكتيك

اي تبليغي و ترغيبي وتاكتيك  اي خبري، رسانه هاي رسانه مخاطبان خاص از جمله تاكتيك
 ارتباطي وجود دارند.

نمايند. از  مي ها فردي مزاياي راهبردي فراواني را نصيب سازمان  هاي ارتباط ميان تاكتيك
اي هستند كه به كمك آنها سازمان قادر است  ابزارهاي كنترل شده ،ها يك منظر، اين تاكتيك

هاي خود نظارت كامل داشته باشد، اما فراموش نكنيد كه واكنش  بر محتوا و نحوه انتشار پيام
 ها در كنترل سازمان قرار ندارد. مخاطبان به اين پيام

فردي جزء ابزارهاي غير هاي ارتباط بين  از نقطه نظر مديريت منابع سازمان نيز، تاكتيك
هاي ويژه در  ته برگزاري برخي از رويدادها و مناسبتمتوسط هستند. الب هگران و داراي هزين

طور كلي،  توانند بسيار هزينه بر باشند. اما به مياي اجازه دهند،  صورتي كه منابع بودجه
اطي، نوعاً مستلزم هاي ارتب فردي در مقايسه با ساير انواع تاكتيك هاي ارتباط بين تاكتيك

 سازي هستند. ريزي و پياده انرژي زيادي براي برنامه صرف زمان و
از   ميتوان به بازديدهاي عمو ميوقعيت مكاني سازمان ي بارز حضور در مها از نمونه

نمايش « تواند فرصت مييي، ها اشاره نمود. اين چنين برنامه  ميهاي عمو و مالقات ها كارخانه
ي غير انتفاعي در مقابل چشمان ها ي انتفاعي و هم سازمانها اي سازمانرا هم بر» عمومي

 مختلف سازمان فراهم آورد: كاركنان و داوطلبان همكاري فعلي و بالقوه،  ميافكار عمو
 و  ميحاميان عمو هاي مالي، كنندگان كمك اعطاء گذاران، مشتريان فعلي و بالقوه، سرمايه

 غيره. دولتي و
ديگري نيز كاربرد داشته   ميي عموها وري ممكن است براي گروهتاكتيك بازديد حض

تشريح اهداف  براي هر كدام از آنها، هاي مالي. باشد، مثالً دانشجويان و يا اعطاكنندگان كمك
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 هي خاصي بايد صورت پذيرد، هرچند ممكن است كه بودجه و شيوها عملياتي و استراتژي

 .)1390اسميت، ( ارزيابي ثابت باقي بماند
ساله در سازمان   ي ارتباطي است كه  همهها در اين بين بازديد حضوري، از تاكتيك

آموزي و كارآفريني اجرا  اي كشور با هدف  ترويج و ارتقاي فرهنگ مهارت آموزش فني و حرفه
اي كشور  اجراي بازديد همگاني از مراكز آموزش فني و حرفه هحاضر بر نحو هشود. در مقال مي

 كنيم.  ميي مهارتي در كشور مروري ها در هدايت و فراگيرنمودن آموزشو تأثير آن 

 عمومي روابط
 وجود باستان عهد از مردم با تفاهم و ارتباط برقراري در سعي و ميعمو روابط يها فعاليت
 با  ميعمو روابط يها فعاليت تخصص و مهارت نوع و ميعمو روابط ادوات و ابزار تنها و داشته
 .)1381 ،سيدمحسني( است بوده همراه تحول و تغيير

طور اصولي به آن  همان چيزي است كه اگر درست شناخته شود و به  ميروابط عمو
ها، ايجاد تفاهم متقابل، درك  پرداخته شود، عنصري اساسي براي به تحقق پيوستن ارزش

دها هاي شغلي و تحصيلي، رضايت از زندگي، برقراري نظم اجتماعي، و ص درست از واقعيت
 ).1375ملك لو، ( هدف ديگر است

متكي به ارتباطات چهره به چهره است و نبايستي   ميناب، روابط عمو  ميروابط عمو 
ها  در سازمان  ميفناوري منجر به فراموش شدن آن شود، زيرا ديگر مفهوم روابط عمو هتوسع

 ).1388اي، احمد،  يحيايي ايله( شود معنا مي بي
 اجراي در است ممكن كه  ميعل يها نمونه عمومي، روابط هدربار آمريكا  ميعمو روابط

 ارتباطي، يها مهارت: شمارد مي بر اينگونه را باشند الزم  ميعمو روابط فعاليت اي حرفه
 و مديريت اصول و اقتصاد سياسي، علوم شناسي، جامعه اجتماعي، شناسي روان شناسي، روان

 مهارت انتشارات، سازماني، تبليغات اي، رسانه وابطر اجتماعي، لئمسا تحليل و تجزيه اخالق،
 ).1386  همكاران، و ويلكاكس( فني دانش و سخنراني

در ايران، در بخش تعريف روابط عمومي، در  ميدر گزارش تحقيقي پيرامون روابط عمو
بخش خصوصي و دولتي، پرسشي به اين شكل   ميساي روابط عموؤارسالي به ر هپرسشنام

 چيست؟  ميعريف روابط عموآمده  بود: ت
دهندگان چنين تعريفي را  درصد پاسخ 70ها نشان داد كه  بندي پاسخ بررسي و طبقه

 پيشنهاد كرده بودند:
اي از اقدامات، در راستاي ايجاد ارتباط، حسن  عبارت است از سلسله  ميروابط عمو 

 و عموم ها ب مشتريكنندگان، جل رابطه، تفاهم، و آشنايي، به منظور جلب همكاري مراجعه
 .)1378ميرسعيد قاضي، (



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

199 
چيست؟ چنين نوشته   عمومي ها در برابر  پرسش روابط ساي روابط عموميؤدرصد ر 16
هايي كه در راستاي  نخست، عبارت است از كار و كوشش هدر درج  ميروابط عموبودند: 

 هآيد. در درج برقراري ارتباط صحيح و ايجاد حسن نيت و تفاهم با عموم مردم به عمل مي
ر اداري و هاي مختلف و كاد هايي است كه براي استقرار ارتباط بين كارمندان بخش دوم تالش

 .)1378ميرسعيد قاضي، ( آيد مديريت به عمل مي
تهران نيز اين جواب را در برابر پرسش مربوط به تعريف   ميدرصد كارگزاران روابط عمو 8

 نوشته بودند: ميروابط عمو
ميرسعيد قاضي، ( عبارت است از چشم و گوش و زبان يك سازمان  يمروابط عمو 

1378.(  
رسد  بينيم كه هيچكدام از تعاريف كامل نيستند و به نظر مي با توجه به آنچه گذشت، مي

هاي متفاوت، وظايف متفاوتي ترسيم كرد كه در  در موقعيت  ميتوان براي روابط عمو مي
 ناميم مي يك موقعيت خاص در  مياي اول روابط عمو فهرا  وظي گيرند و آن مياولويت قرار 

 .)1388اي،  يحيايي ايله(

 ي ارتباطيها تاكتيك
آن عناصري از  ها ي ارتباطي عناصر قابل رويت و مشهود ارتباطي هستند. تاكتيكها تاكتيك

رساني  ي اطالعها دهند اعم از پايگاه ميانجام  بينند و رأساً ميبرنامه هستند كه افراد 
هاي ارتباطي بسيار زياد  و بسياري ديگر. تنوع تاكتيك ها اينترنتي، تابلوهاي تبليغاتي، خبرنامه
 وري، اين تنوع هرروز در حال رشد و توسعه است. ااست و با توجه به پيشرفت سريع فن

مناسب باشد ارائه داد.  ها شرايط و موقعيت مي بندي كلي كه براي تما توان يك طبقه مين
بندي  ننده و شاخص، طبقهكي متمايزها اساس ويژگي  اي، بر ي رسانهها و تاكتيك ها رسانه

مبناي تمايز  ي ارتباطي اين است كه برها بندي رسانه طبقه هبهترين شيوشايد  شوند. مي
هاي  اساس تاكتيك  بندي نماييم. بر اين جويند، طبقه ميبهره  ها يي كه از آنها سازمان

اي سازماني،  ارتباطات ميان فردي، رسانه هدر يكي از چهار دستارتباطي كه به طور كلي 
 .)1390اسميت، ( شوند ميبندي  طبقه اي  تبليغي و ترغيبي اي خبري و رسانه رسانه

 ي يك برنامه استراتژيك ارتباطاتها ويژگي
يي كه هم در ها ي ذيل است؛ ويژگيها يك برنامه استراتژيك ارتباطات اثربخش، داراي ويژگي

 ي بازرگاني و غير انتفاعي صادق هستند:ها ي بزرگ و كوچك و هم سازمانها رد سازمانمو
 ها هم با قوانين و مقررات و هم با الگوي تقاضاي مشتريان سازگار است. سازمان �

در مورد   ميمسئول بدانند. انتظارات افكار عمو  ميبايست خود را در قبال افكار عمو مي
 ها رو به افزايش است. اگر سازمان ها مكان ارتباط باز توسط سازمانعملكرد با كيفيت و ايجاد ا
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محصوالت و خدمات با كيفيت كوشا باشند، در درازمدت موفق  ههمواره در راستاي ارائ

در محيط رقابتي مشغول فعاليت هستند. مشترياني كه در معرض  ها سازمان هخواهند شد. هم
ا هستند، نسبت به سازماني كه در راه كسب رضايت تبليغات و امتيازات ارائه شده توسط رقب

 مانند. ميآنها كوششي مستمر و مدوام داشته است وفادار باقي 
و بازاريابي   ميهاي روابط عمو ايجاد ارتباط اثربخش مستلزم همكاري مداوم بخش �

ريزي ارتباطات راهبردي نقشي مساوي و پررنگ  برنامه هبايست در عرص ميدو حوزه  است. هر
 داشته باشند.

ي زندگي اجتماعي حاكم شده است و در ها جنبه  ميكننده بر تما مصرف هفلسف �
مدار داشته و متوجه منافع  شوند كه رويكرد مشتري مييي موفق ها چنين محيطي، سازمان

شان باشند  يها يي كه در خدمت منافع و نيازمنديها باشند. مردم از سازمان  ميافكار عمو
 د.كنن ميپشتيباني 

ارتباطات سازماني تابع باالترين استانداردهايي اخالقي صداقت، صحت، حرمت،  �
مجموعه ضوابط و كدهاي اخالقي را ناظر  ها . بسياري از سازماناست  ميحقيقت و منافع عمو

 اند. بر عملكرد خود وضع نموده
تفاعي ان ي تجاري و غيرها ، تجديد ساختارها از جمله سازمانها سازي ها، كوچك ادغام �

گيري  كاري، تكرار و شكل برداري از منابع ناب سوق داده است و دوباره را به سمت بهره
زا  آنقدر هزينه  ميمجزا ساختن مطلق بازاريابي و روابط عمو هي تكراري در نتيجها فعاليت

 جويند. ميهرچه بيشتر از آن دوري  ها است كه سازمان
گيري سازمان است،  و فرآيند تصميم ارتباطات راهبردي بخشي از كاركرد مديريت �

موريت سازمان دارد و در خروجي عملكرد سازمان نمايان أراهبرد ارتباطات ريشه در م
شود. در اينجا خروجي عملكرد سازمان چيزي فراتر از درآمد يا سود كسب شده است،  مي

ن راهبرد، طراحا موريت تعريف شده است.أمنظور ميزان موفقيت سازمان در تحقق اهداف و م
 نمايند. ميكنند و نتايج عملكرد را ارزيابي  ميگذاري  كنند، هدف ميمسير را مشخص 

گذار هستند.  ثيرأي ارتباطي سازمان تها اي بر شيوه بسياري از تحوالت رسانه �
اند كه ديگر هيچكدام بر ديگري سلطه ندارد. مرز  بندي شده ي جمعي آنقدر بخشها رسانه

ي سرسام ها تر از گذشته شده است. ضمن آنكه هزينه مبهم  ميي و سرگري خبرها ميان برنامه
 ميهاي روابط عمو را برآن داشته تا توجه بيشتري به تكنيك ها اي، سازمان آور تبليغات رسانه

 مبذول دارند. 
ي تخصصي مختلف ارتباطات ها ارتباطات راهبردي از ابزارهاي متعدد برگرفته از حوزه �

ي نوين اين امكان را ها فناوري گيرد. ميي مختلف مخاطب بهره ها با گروهبراي ايجاد رابطه 
از ابزارهاي ارتباطي اختصاصي و هدفمندتر استفاده   ميي عموها فراهم كرده تا در كنار رسانه

 شود.
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باشد. كه  مي» نگرانه ارتباطات دوسويه پيش« راهبرد در يك فضاي رقابتي مبتني بر �

ي مورد نظر ها ريزي و برقراري ارتباط با طرف ابتكار عمل در طرح در آن اين سازمان است كه
 مونولوگ) بر گفت وگوي دوجانبه( جانبه اين رويكرد به جاي گفتار يكخود را در دست دارد. 

 .مبتني است ديالوگ)(
بيش از گذشته به اهميت ارتباطات بلندمدت متقابالً سودآور بين  ها امروزه سازمان �

دانستند  مياين موضوع را  هاز گذشت  مياند. فعاالن روابط عمو پي برده  ميموسازمان و افكار ع
 ورزند. ميكيد أو كارشناسان بازاريابي نيز اخيراً بر بازاريابي ارتباطي ت

 يها رسانه انواع يها محدوديت و قوت نقاط در دقت با سازماني، ارتباطات ريزان برنامه
 به كه را ارتباطي ابزارهاي مختلف انواع از تشكلم مطلوب تاكتيكي آميخته يك ارتباطي،

 نهايت در تركيب اين. نمايند مي طراحي سازند، مي درگير را هدف  ميعمو افكار مختلف انحاء
 را سازمان بازاريابي ارتباطات و  ميعمو روابط بلندمدت اهداف اثربخش، نحوي به بايست مي

 .)1390اسميت، ( سازد محقق

 فردي ميان ارتباط تاكتيك
 و نظري مباني به كه دانشگاهي كارشناسان هم بازاريابي، و ارتباطات  ميعمو روابط هرشت در

 هاي آموزش نوعاً كه حوزه اين در اي وحرفه اجرايي اندركاران دست وهم دارند احاطه ها تئوري
 اسوحس كليدي  نكته اين روي بر برخوردارند، بااليي كاري هتجرب از و گذرانده را كاربردي

 كردن درگير و نمودن متقاعد در اثرگذاري باالترين فردي بين ارتباطات: كه دارند نظر اتفاق
 .باشند مي دارا را مخاطب ذهن

 شايان نكته اين بلكه. كند مي نفي را ارتباطي هاي تاكتيك ساير نكته اين كه نكنيد تصور
 انبوهي خيل به را سازمان امپي قادرند تلويزيون خبري يها گزارش و ها روزنامه كه است توجه

 براي صرفه به مقرون بسيار روش يك تواند مي مستقيم پست. نمايند ارسال مخاطبان از
 است قادر تبليغ شود، محسوب كليدي و مهم  ميعمو افكار از زيادي تعداد به سريع دسترسي

 از تنها اگر اما .نمايد منتقل هدف  ميعمو افكار به باال دقت با را سازمان نظر مورد پيام تا
 ارتباطات پاي به تواند مين ها تاكتيك از كدام هيچ بنگريم، لهئمس به ارتباطات اثربخشي منظر

 .برسد فردي ميان روي در رو
 تجاري هاي شركت و ها سازمان نيازهاي پاسخگوي تواند مي فردي ميان ارتباطي هاي كانال

 ابتدا كنيد، مي مرور را ارتباطي هاي كانال واعان خود ذهن در كه  ميهنگا. باشد غيرانتفاعي و
 نگاهي بياييد ابتدا. نمايند جلب خود به را شما نظر بايست مي فردي ميان ارتباط يها روش
 انواع بعدي، گام در و بيافكنيم فردي بين ارتباط هاي تاكتيك از استفاده استراتژي به تر عميق

 مطرح را گيرند قرار استفاده مورد  ميعمو روابط فاهدا براي توانند مي كه رور د رو ارتباطات
 .خاص هاي مناسبت و رويدادها و اطالعات تبادل فردي؛ هرابط: كرد خواهيم
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سازد.  ميبرخورد و تعامل رو در روي افراد را فراهم  هزمين –ارتباطات ميان فردي  

ليكن  ،سي داشتهد اندكي از مخاطبان دسترهاي ارتباط بين فردي نوعاً به تعدا تاكتيك
 .)1390اسميت، ( تر است ها به مراتب قوي گذاري آنها بر مخاطبان  از ساير تاكتيك ثيرأت

 

            
 ي تبليغاتيها رسانه

 ي خبري ها رسانه
 ي سازماني ها رسانه

 ارتباطات ميان فردي 
 ثيرگذاري بر مخاطبأت                          

 
 )1390اسميت، ( أثيرگذاري بر مخاطببه مخاطب و ميزان ت ) ارتباط بين دسترسي1( شكل

 

 هاي ارتباط بين فردي  استراتژي استفاده از تاكتيك
نمايند. از يك  مي ها فردي مزاياي راهبردي فراواني را نصيب سازمان هاي ارتباط ميان تاكتيك

ن قادر است بر اي هستند كه به كمك آنها سازما ها، ابزارهاي كنترل شده منظر، اين تاكتيك
هاي خود نظارت كامل داشته باشد، اما فراموش نكنيد كه واكنش  محتوا و نحوه انتشار پيام

 ها در كنترل سازمان قرار ندارد. مخاطبان به اين پيام
فردي بدون  هاي ارتباط ميان اگر كاربرد تاكتيك  ميهاي روابط عمو به مانند تمام تاكتيك

ريزي دقيقي براي به كار  ها سوء استفاده نيز شود، اما اگر برنامهبرنامه باشد، ممكن است از آن
  ميها را متناسب با مقتضيات افكار عمو توان اين تاكتيك ميبستن آنها صورت پذيرد، آنگاه 

 هدف به كار گرفت.
هاي ارتباط بين فردي جزء ابزارهاي  از نقطه نظر مديريت منابع سازمان نيز، تاكتيك

هاي ويژه  هزينه متوسط هستند. البته برگزاري برخي از رويدادها و مناسبتغيرگران و داراي 
طور كلي،  توانند بسيار هزينه بر باشند. اما به مياي اجازه دهند،  در صورتي كه منابع بودجه

هاي ارتباطي، نوعاً مستلزم  هاي ارتباط بين فردي در مقايسه با ساير انواع تاكتيك تاكتيك
 سازي هستند. ريزي و پياده زيادي براي برنامهصرف زمان و انرژي 

داخلي و   ميتواند براي برقراري ارتباط با افكار عمو ميهاي ارتباط بين فردي  تاكتيك
م گردند، أها بتوانند با موفقيت تو خارجي مورد استفاده قرار گيرد. اما براي اينكه اين تاكتيك

هاي  آن وجود داشته باشد. تاكتيك  ميار عموبايست، روابط و پيوندهايي بين سازمان و افك مي
ها براي تحقق  ويژه اين تاكتيك بين فردي از پتانسيل بااليي براي اثرگذاري برخوردارند، به

گردند، مفيد واقع  ميترين دسته از اهداف ارتباطي محسوب  هدف ايجاد پذيرش كه مهم
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آنچه  توانند بر مينه تنها  ها ارتباط بين فردي، سازمانهاي  شوند. با استفاده از تاكتيك مي

توانند بر نوع احساس آنها در مورد اطالعات  مي، بلكه ثير بگذارندأدانند ت مي  ميافكار عمو
ي ارتباطي مبتني بر گفت وگو ها هاي بين فردي با مدل دريافتي نيز اثر بگذارند. اين تاكتيك

 .ماهنگ استمتقاعد سازي مخاطبان ه و مبتني بر
هاي ارتباط بين فردي نوعاً براي  سوي ديگر، اين نكته حائز اهميت است كه تاكتيك از

آن دسته از افرادي كه از مسير تعامل با سازمان خارج  –جوياي اطالعات   ميافكار عمو
شود. ويژگي اين افراد اين است كه احتماالً از قبل، به موضوع  ميبه كار برده  –اند  شده

مند بوده و ممكن است حتي اطالعاتي نيز راجع به آن داشته باشند، وحداقل اين است  عالقه
 كه آماده شنيدن پيام سازمان هستند.

هاي بين فردي تنها به  هاي ارتباطي، تاكتيك و اما نقطه ضعف؟ در مقايسه با ساير تاكتيك
ز اهميت بااليي برخوردار تعداد اندكي از افراد دسترسي دارند. بنابراين اگر تعداد مخاطبان ا

 تواند تاكتيك مناسبي باشد. ميباشد، اين تاكتيك ن
بايست به تنهايي و بدون توجه به ساير انواع  ميهاي ارتباط بين فردي را ن تاكتيك

هاي بين فردي  ثيرگذاري، تاكتيكأهاي ارتباطي مدنظر قرار داد. از نقطه نظر ت تاكتيك
گيرند، ليكن به لحاظ تقدم زماني  ميند كه مدنظر قرار هايي هست نخستين گروه از تاكتيك

 .)1390(اسميت،  شوند ميهاي به كار گرفته شده محسوب ن الزاماً اولين تاكتيك

 مشاركت فردي 
سازي و يا گفت و گو باشد،  رساني، آموزش، متقاعد ، اطالعمشاركت فردي، اعم از اينكه هدف

خود   ميمشاركت افكار عمو هسازمان فعاالنه زمين كه ميترين عنصر ارتباطات است. هنگا مهم
سازد، امكان برآورده ساختن  ميسويه آماده  كند و محيط را براي ارتباطات دو ميرا فراهم 

هاي ارتباطي،  شود، اين گروه از تاكتيك ميآن فراهم   ميزمان منافع سازمان و افكار عمو هم
را   ميشترك در موقعيت مكاني عموحضور مشترك در موقعيت مكاني سازمان و حضور م

 ) .1390اسميت، ( شود ميشامل 

 تاكتيك بازديد: حضور در موقعيت مكاني سازمان 
شوند و  ميي گردهمايي مخاطبان سازمان در محل سازمان برگزار ها بخش اعظم برنامه

كه به امروز شاهد آنيم برند و  مي  ميبيش از پيش به اهميت تعامل با افكار عمو ها سازمان
 اند. نصب شده ها در جاي جاي سازمان» خوش آمديد« تابلوهاي» ورود ممنوع« جاي عالئم

از   ميتوان به بازديدهاي عمو ميي بارز حضور در موقعيت مكاني سازمان ها از نمونه
 غذايي نوان مثال، شركت توليد مواداشاره نمود. به ع  ميهاي عمو و مالقات ها كارخانه

است كه در واقع » دنياي شكالت« برگزاركننده برنامه .)www.hersheys.com(» هرشي«
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شود. اين چنين  ميدر كارخانه به مانند يك پارك تخصصي را شامل   مييك گردش عمو

ي انتفاعي و هم ها را هم براي سازمان» نمايش عمومي« تواند فرصت مييي، ها برنامه
مختلف سازمان فراهم آورد: كاركنان   ميي غير انتفاعي در مقابل چشمان افكار عموها سازمان

كنندگان  گذاران، اعطاء و داوطلبان همكاري فعلي و بالقوه، مشتريان فعلي و بالقوه، سرمايه
 .غيره دولتي و و  ميهاي مالي، حاميان عمو كمك

ديگري نيز كاربرد داشته   ميي عموها تاكتيك بازديد حضوري ممكن است براي گروه
تشريح اهداف  ،ي هر كدام از آنهابرا .هاي مالي باشد، مثالً دانشجويان و يا اعطاكنندگان كمك

 ه، هرچند ممكن است كه بودجه و شيوي خاصي بايد صورت پذيردها عملياتي و استراتژي
 )1390اسميت، ( ارزيابي ثابت باقي بماند

 كارآفريني 
گردد.  ميت كه منجر به ايجاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد كارآفريني فرآيندي اس

منحصر به فردي از منابع  هيند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعآكارآفريني عبارت است از فر
 ).1383احمد پوردارياني، ( ها به منظور بهره گيري از فرصت

ها با تالش  ري از فرصتگي از نگاه هيسريچ كارآفريني عبارت است از  فرايند نوآوري و بهره
طلبي،   توفيق ههاي مالي، رواني و اجتماعي كه با انگيز و پشتكار بسيار همراه با پذيرش ريسك

پذيرد. خالقيت و نوآوري، شناسايي و  ميرضايت شخصي، استقالل و كسب سود مالي صورت 
طلبي، كسب رضايت شخصي و  پذيري، تالش و پشتكار، توفيق ها، ريسك شكار فرصت

 شود ميهاي شخصيتي كارآفرينان محسوب  ترين ويژگي دستيابي به استقالل مالي از مهم
 ).1384فيض، د و فيض، م ، (

كند و فرآيند كارآفريني را فراتر از  ميتري از كارآفريني ارائه  مك كلراند تعريف گسترده
وري، عشق به نمايد، به طوري كه خالقيت و نوآ ميزندگي تعبير  هشغل و حرفه بلكه يك شيو

گرايي،  آفريني، آرمان نگري، ارزش پذيري، آينده كار و تالش مستمر، پويايي، مخاطره
انديشي را زير بنا و اساس زندگي كارآفرينانه  گرايي و نياز به پيشرفت و مثبت فرصت

ندارد، به جز اينكه پله براي باال رفتن، موقعيتي   ميپندارد. در اين زندگي شكست مفهو مي
اي كه هنوز  كه در هدف وجود دارد و واقعه  ميآموختن، تصور ناقصي از واقعيت، ابها براي

ي ها فعاليت هاصلي و اولي هفوايد آن به سود تبديل نشده است. در اين زندگي پول انگيز
و   ميحات( شود مياقتصادي نيست، بلكه معياري براي سنجش ميزان موفقيت فرد محسوب 

 ).1388همكاران، 
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 اي فني و حرفهآموزش 
اين امكان را براي   ميي نظري و علها اي با توأم نمودن آموزش ي فني و حرفهها آموزش
نمايد كه همسويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين  ميديدگان فراهم   آموزش

 اجتماعي فراهم شود –هاي اقتصادي  طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در فعاليت
 .) 1384فر و مرتضوي ،  ميسلي(

 كند:  ميرا به صورت زير تعريف  اي حرفه) آموزش فني و 1374( هولنشيد
ي مورد نياز در ها با هدف تأمين دانش و مهارت  ميآموزش فني: نوعي آموزش رس

 ميو آموزش عالي مفهو ها در دبيرستان اي حرفهيندهاي توليدي كه نسبت به آموزش آفر
 تر دارد. گسترده 

سازي افراد براي مهارت شغلي در  با هدف آماده مي: نوعي آموزش رساي حرفهش آموز
 شود. ميصنعت، كشاورزي و بازرگاني كه عموماً در سطح دبيرستان تدريس 

براي اشتغال سر و كار دارد.  هاسازي آن هريك از اين دو نوع آموزش با مردم و آماده
زنان و مردان جواني است كه در  شامل آموزش اي حرفهآموزش فني و  هي عمدها نقش
كيفي افرادي كه به  ءچنين بازآموزي و ارتقا اي نزديك به بازار كار وارد خواهند شد وهم آينده

با تقاضاهاي ملي  اي حرفهي آموزش فني و ها كاري اشتغال دارند. در هر دو مورد، برنامه
فرهاديان، ( ر ارتباط داردي آموزشي براي بزرگساالن بي كاها نيروي انساني و ايجاد فرصت

 )1384زارعي، و دانشور ، 
عبارت است  اي حرفهي فني و ها شوراي عالي هماهنگي، آموزش همطابق تعريف دبيرخان

ي صنعت، كشاورزي، خدمات، پزشكي و ها در زمينه  مييا غير رس  ميي رسها از آموزش
سازد يا كارايي و توانايي  ميه پيراپزشكي كه فرد را براي احراز شغل، حرفه، كسب و كار، آماد

 ).1383، كارپيشه( دهد ميوي را در انجام آن افزايش 
)، ضمن بررسي clive( به نام كاليو اي حرفهآموزش فني و  هنظران حوز يكي از صاحب

، معتقد است  مطابق يك تعريف عام و پذيرفته شده اي حرفهتعاريف مختلف آموزش فني و 
فعاليتي است كه هدفش شناسايي و  اي حرفهآموزش فني و (( توان گفت: ميالمللي  بين

ي انساني به منظور يك زندگي كاري خالق و رضايت بخش است. بنابراين، ها توسعه ظرفيت
بايست توان درك و فهم را حاصل  ميشوند  ميبرخوردار  اي حرفهكساني كه از آموزش فني و 

 .كاري محيط اجتماعي تأثير بگذارند))كنند و از نظر فردي يا جمعي، بتوانند بر شرايط 
 : اي حرفهبنابراين تعريف، كاليو معتقد است كه آموزش فني و 

دانش و  هكه هدفش ارائ (an educational activity) يك فعاليت آموزشي است -
در بازار كار است و در عين  اي حرفهمهارت الزم جهت انجام يك شغل خاص، يا يك فعاليت 
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عنوان شهروند، نقش آموزش تكميلي را  ان، نه تنها به عنوان كارگر بلكه بهحال، براي فراگير

 )1384صالحي ،( كند ميايفا 

 اي كشور فرآيند اجراي بازديد همگاني از مراكز آموزش فني و حرفه
مركز ثابت آموزشي پيشرفته و  700كشور با دارا بودن بيش از اي حرفهسازمان آموزش فني و 

 هتواند پايگاه مناسبي براي عرض ميمختلف صنعتي، خدماتي و كشاورزي ي ها مجهز در زمينه
ويژه شاغالن،  به  مي، معرفي خدمات اين سازمان و تبليغ در ميان افكار عموها توانمندي

آموزان، جوانان جوياي كار  و حتي رؤسا و  التحصيالن دانشگاهي، دانش دانشجويان و  فارغ
 و ساير مقامات و مسؤوالن كشور باشد. ، رؤساي صنايعها اساتيد دانشگاه

اي به طور همزمان و هماهنگ در سراسر  بازديد همگاني از مراكز آموزش فني و حرفه
 يها آموزش ي و هدايت و فراگير نمودنآموز فرهنگ مهارتكشور با هدف ترويج و ارتقاي 

 شود. ميانجام  1385همه ساله از سال  اي حرفهو  يفن
ستاد مركزي سازمان آموزش فني و   مياي از سوي دفتر روابط عمو نامه در اين راستا شيوه

اي  ي ادارات كل آموزش فني و حرفهها ي براي انسجام و يكپارچگي روابط عموميا حرفه
 شود. ميسراسر كشور تدوين و به آنان ابالغ 

ي ها ي هدف، برنامهها راهي است كه در چند بخش به گروه هنقش هاين شيونامه به منزل
پردازد و از اين  ميافكارسنجي  هبندي و برنام زمان هرساني، برنام عملياتي، ابزارهاي اطالع

اي كشور را براي  طريق فرآيند اجراي برنامه بازديد همگاني از مراكز آموزش فني و حرفه
 كند. ميي كشور، ترسيم ها استان  ميتما

ه اهداف مورد نظر از برنامه توجه ب در چند سطح مختلف و با كننده ديبازد يها گروه
 ي زير جاي داد:ها توان در گروه ميشود. بنابراين بازديدكنندگان را  ميبازديد همگاني تعريف 

در كشور: ائمه  اي حرفهي فني و ها آموزش هگذار در توسع مقامات و مسؤوالن تأثير -
اعضاي شوراي جمعه، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي، استانداران، فرمانداران، 

 ي اجرايي و ... ها شهر، و رؤساي دستگاه
 و مراكز آموزش عالي، ها و آموزشي: رؤسا و مسئوالن دانشگاه  ميو مراكز عل ها نهاد -

 ،آموزان و دانش معلمانو دانشجويان و  ها دانشگاه استادان
  ها اصناف و صنايع: مديران و شاغالن صنايع، اصناف و اتحاديه -
 مردم.   كارجويان و عموم -

اي كشور،  زمان با اجراي برنامه بازديد همگاني از مراكز آموزش فني و حرفه هم
بيني شده است، صورت  پيش هنام يي كه در شيوهها افكارسنجي از بازديدكنندگان با ارائه فرم

 گيرد. مي
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 گيري نتيجه
كار است، بايد نگر براي ترويج فرهنگ  جامع و توسعه هدر شرايطي كه كشور نيازمند يك برنام

جانبه به ابعاد مختلف فرهنگ  اي نيازمند نگاه همه توجه داشت كه دستيابي به چنين برنامه
ي ها فرهنگ كار، آموزش هثيرگذار در توسعأي تها كار است. در اين ميان يكي از مؤلفه

ي مهارتي در فرآيند ترويج فرهنگ كار از اين منظر داراي ها موزشآمهارتي است. توجه به 
كند  ميفرد را به صورت عملي و كاربردي آماده پذيرش شغل  ها اهميت است كه اين آموزش

 آيد. ميي مهارتي به شمار ها عنوان يكي از مزاياي آموزش و اين به
اي كشور از سال  بازديد همگاني از مراكز آموزش فني و حرفه هدر همين راستا، برنام

اي كشور در سطح ملي  مان آموزش فني و حرفهساله از سوي ساز  به طور مداوم همه 1385
ويژه  و به اي حرفهي فني و ها آموزش هشود، كه دستاوردهاي ارزشمندي را براي توسع مياجرا 

 ترويج فرهنگ مهارت آموزي به همراه داشته است.
  مياي تقريباً تما ي مهارتي فني و حرفهها مخاطبان آموزش هتوجه به اين امر كه گستر

گيرد، بازديد همگاني از مراكز آموزشي اين سازمان فرصت مناسبي  ميه را در بر آحاد جامع
، خدمات و ها آموزي و كار و كارآفريني و همچنين معرفي فعاليت براي ترويج فرهنگ مهارت

 اي كشور است.  تجهيزات آموزش فني و حرفه
اعظم آنان را  كنندگان كه بخش آورد، بازديد ميبازديد همگاني اين امكان را فراهم 

عيني با  گيرند، به طور ميدر بر - آموزان و دانشجويان دانش –جمعيت جوان كشور 
 مند شوند. ي مهارتي آشنا شده و از مشاوره كارشناسان و مربيان اين حوزه بهرهها آموزش

الن اجرايي، رؤسا و استادان آموزش عالي، آموزش و ئودعوت از مقامات كشوري و مس
و اصناف، فرصت مناسبي را براي ارتقاي تعامل و توسعه  ها صنايع، اتحاديه پرورش، صاحبان

 آورد. ميافزايي بين بخشي فراهم  هم
ي ها نظرسنجي از بازديدكنندگان، اطالعات ارزشمندي از افكار جامعه نسبت به آموزش

يدار در دستيابي به اشتغال پا ها اي و ديدگاه جامعه نسبت به نقش اين آموزش فني و حرفه
دهد و همچنين فرصتي براي اطالع از انتظارات و  ميدر اختيار مسؤوالن اين سازمان قرار 

 نيازهاي مشتريان از زبان خود آنان است.  
اي كشور  ي برنامه بازديد از مراكز آموزشي سازمان آموزش فني و حرفهها از ويژگي

اشاره كرد. به طوري كه اين  ي سنيها گروه  ميبراي تما ها توان به جذابيت اين آموزش مي
 برنامه از حداقل و حداكثر شرط سني مستثني است.

توان به تالش آن براي اجراي مديريت  ميبازديد همگاني  هاز ديگر مزاياي اجراي برنام
دانش اشاره داشت كه از طريق تدوين و انتشار كتاب گزارش عملكرد ملي و پرداختن به ابعاد 

 شود. ميمحقق  مختلف اجراي اين برنامه
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توان به كم هزينه بودن آن  مياي  از مزاياي بازديد همگاني از مراكز آموزش فني و حرفه

ويژه اين  ي ارتباطي با مخاطبان اشاره كرد. بهها تاكتيك نسبت به  ساير ابزارهاي تبليغاتي و
تي روابط ي عملياها اي كشور به عنوان برنامه كه اين برنامه در سازمان آموزش فني و حرفه

و امكانات درون سازماني استفاده شده  ها تعريف شده است و در اجراي آن از ظرفيت  ميعمو
 است.

ريزان  گذاران و برنامه توجه سياست شود. اميد است مورد ميدر پايان پيشنهادات زير ارائه 
فرهنگ كار قرار گيرد: هموضوع توسع  

فرهنگ كار  هي توسعها ر ساير برنامهگيري از تاكتيك ارتباطي بازديد همگاني د بهره �
 .از جمله بازديد از مراكز توليدي و صنعتي

به  اي حرفهگيري از نتايج برگزاري بازديدهاي همگاني از مراكز آموزش فني و  بهره �
 .ويژه نتايج حاصل از افكارسنجي بازديدكنندگان

مگاني از مراكز ريزي براي همكاري بين دستگاهي براي اجراي برنامه بازديد ه برنامه �
فرهنگ كار از جمله مشاركت  هي ملي توسعها عنوان يكي از برنامه به اي حرفهآموزش فني و 

 .ها آموزش و پرورش و دانشگاه
 اي حرفهملي در اجراي برنامه بازديد همگاني از مراكز آموزش فني و  همشاركت رسان �

  .از طريق اطالع رساني گسترده اين برنامه

 منابع
ريزي استراتژيك براي روابط  برنامه ،)1390( ؛و جاللي، ف ؛النددي؛ اعرابي، مرو اسميت،

 . 243و  242سما، صفحه  ه، پژوهشكد، تهران ميعمو
انتشارات  ،. الگوها)ها . نظريهتعاريف( كارآفريني )،1380؛(مد پوردارياني، محموداح

 اي حرفهفني و ي ها . از كتاب مجموعه مقاالت اولين همايش نقش آموزش57، پرديس 
، 1383 مازندران ، ششم خرداد سال –، اجتماعي و فرهنگي در تحوالت اقتصادي

 .264صفحه 
، از كتاب و اشتغال در ايران اي حرفهآموزش فني و ، )1392( ؛پرند، ك ؛ر، زين آبادي، ح

 اي حرفهالمللي و دومين همايش ملي آموزش فني و  مجموعه مقاالت اولين همايش بين
 .241ل در ايران، جلد سوم، صفحه و اشتغا

 كارآفريني و هوش هيجاني.)، 1388( ؛حاتمي، مهري و همكاران
انساني و كارآفريني در رويكرد فني و  هسرماي)، 1384 ( فر، م؛ و مرتضوي؛ ميسلي

 )17صفحه ( ، ، مجله دانش و توسعهاي حرفه
 پارس: تهران. عمومي روابط در اي رسانه ارتباطات ،)1381 زمستان( ؛شهاب سيدمحسني،

 .7اول، صفحه  چاپ سينا،
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از كتاب  ،و مكانيزم نوسازي اي حرفهتحول آموزش فني و ، )1384( ؛صالحي، صادق

در تحوالت اقتصادي  اي حرفهي فني و ها مجموعه مقاالت دومين همايش نقش آموزش
  جلد اول، مازندران، –و اجتماعي 

ي ها بررسي تأثير آموزش ،)1384؛ (مريم ،شورو دان ؛زارعي، حميده ؛فرهاديان، همايون
از كتاب مجموعه مقاالت دومين همايش  ،منابع انساني هدر توسع اي حرفهفني و 

  در تحوالت اقتصادي و اجتماعي، جلد اول، مازندران، اي حرفهي فني و ها نقش آموزش
 ي فني وها طراحي الگوي تعاملي آموزش، )1384( ؛و فيض، محمود ؛فيض، داود
، كارآفريني و بازاركار از كتاب مجموعه مقاالت دومين همايش نقش اي حرفه

  ، جلد اول، مازندران،ر تحوالت اقتصادي و اجتماعيد اي حرفهي فني و ها آموزش
 .237-236صفحه 
در   ميغير رس اي حرفهي آموزشي فني و ها اثربخشي دوره )،1383؛ (كارپيشه، ل

كارشناسي  ه، پايان نامس از ديدگاه فراگيرانمراكز آموزش كشاورزي استان فار
 كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس. هارشد ترويج و آموزش كشاورزي، دانشكد

روابط عمومي،  ه، نشريوري در ايجاد بهره  مينقش روابط عمو ،)1375( ملك لو، محبوبه؛
 .6صفحه   هپيش شمار

هنر  هنشري ،ايران  ميعمو پژوهشي در روابط ،)1376تابستان ( مير سعيد قاضي، علي؛
 .53و  18، صفحه   چهارم ههشتم، شمار

 روابط ،)1386( ؛كي ورن ايجي، اچ؛ فيليپ آولت، تي؛.  كلنت كمرون، دنيس؛ ويلكاكس،
 جلد ايزدي، داود و اعرابي محمد سيد ترجمه استراتژي، و يندآفر نقش،: عمومي

 .فرهنگي يها پژوهش دفتر: تهران اول،
 وظايف نامشخص روابط عمومي،)، 1376ارديبهشت و خرداد (ي، احمد؛ ا يحيايي ايله
 .34صفحه  2 هروابط عمومي، شمار هنشري

 



 
 

 ايجاد و كارآفريني يها مهارت آموزش در رسانه نقش بررسي
 نظران صاحب نظر از جوانان و نوجوانان در ملي توليد خودباوري

 لرستان استان
 1مرادي فرشاد

 2زاده حسين مهدي
 3بخشي شيرزاد

 چكيده
 ايجاد و كارآفريني يها مهارت آموزش در رسانه نقش كردن مشخص حاضر پژوهش از هدف

 پژوهش روش .است لرستان استان نظران صاحب نظر از جوانان و نوجوانان در ملي توليد خودباوري
 آموزش در رسانه نقشه ساخت محققه پرسشنام پژوهش ابزار و بوده يابي زمينه نوع از و توصيفي
 نيز و لرستان مركز سيماي و صدا كارمندانه كلي باشد. مي خودباوري ايجاد و كارآفريني هاي مهارت

 نفر 482 جمعاً هادهند كه تعداد آن هش را تشكيل ميپژو اينه جامع لرستان استانه نمون آفرينانكار
عنوان  به نسبي اي طبقه گيري نمونه طريق از و مورگان جدول اساس  بر نفر 214 تعداد اين از .بودند
 همچون استنباطي و توصيفي آمار از پژوهش سؤاالت تحليل و تجزيه براي شدند. انتخاب نمونه

 همچنين و كرونباخ آلفاي اسميرنوف، كولموگروف آزمون درصدي،ه رتب معيار، انحراف ميانگين،
 نظران صاحب نظر از داد نشان پژوهش اين نتايج است. شده استفاده گروهي) تك( همبسته t آزمون
 نقشي جوانان، و نوجوانان در ملي توليد خودباوري ايجاد و كارآفريني هاي مهارت آموزش در ها رسانه
 در آن دنبال به و كارآفريني نوآوري، فرهنگ ترويج در ها رسانه ترتيب بدين دارند. معنادار و مثبت
 و ترين اصلي ميان اين در و دارند كليدي نقش جامعه يك در اقتصاد و پايدار هتوسع فرآيند

 شناخت با ملي هرسان .باشند مي ها رسانه كارآفريني، فرهنگ ترويج و گسترش براي راه ترين مهم
 فرهنگ كردن نهادينه و ايجاد به بايد جوانان و جامعه فرهنگي هايزمينه و ها فرصت ،ها تيظرف

 .نمايد اقدام جوانان براي كارآفريني
 

 نظر. صاحب كارآفريني، آموزش خودباوري، كارآفريني، هاي مهارت رسانه، :يكليد واژگان
 

                                                                                                                
                                  Email: farshadmoradi66@gmail.com. كارشناس ارشد مديريت آموزشي دامشگاه سمنان، 1

 .. كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه عالمه طباطبايي2
                               .. دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات واحد علوم تحقيقات3
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 مقدمه

 جامعه، جوان نيروي كثرت  به توجه با و است توسعه و رشد اصلي محورهاي از كارآفريني
 بايد كه است جوانان براي مولد اشتغال ايجاد  كشور، در اساسي هاي دغدغه از يكي 

 و خانواده از پس آورد. فراهم آنان نوآوري و كارآفريني براي الزم بستر دقيق، ريزي برنامه
 امروزه دارد. عهده بر انكارناپذير، نقشي يرخط رسالت اين تحقق در رسانه حكومتي، نهادهاي

 مقاصد براي آن از استفاده كه كند مي اقتضا انسان، زندگي در ها رسانه روزافزون نقش
 ).1388 بوذري، و رحماني( گيرد قرار توجه مورد بيشتر حرف و فنون ترويج و آموزشي

 شغل جوياي موختگان،آدانش ويژه به آن فعال نسل و است بيكاري مشكل درگير ماه جامع
 بيكار جمعيت تعداد كه لرستان استان مانند تريمحروم هاياستان در خصوص به باشند،مي
 اصولي هايگيريتصميم عدم صورت در است. ها استان ساير از بيشتر مراتب به استان اين در
 پيش از شبي آن، از ناشي اجتماعي و اقتصادي هايبحران امر، اين به مسئولين توجهي بي و

 داد خواهد قرار كنترل قابل غير و گوناگون خطرات معرض در را جامعه نهادهاي حيات
 ).1386 پورمقدم،(

 فرهنگ و اقتصادي رشد اجتماعي، تغييرات در تلويزيون و راديو مانند جمعي هايرسانه
 و ارندد آنها از جامعه مردم كه استقبالي دليل به و شوند؛ مي تلقي مهمي عامل كارآفريني

 و موفق كارآفرينان معرفي و شنماي با توانند مي پذيرند،مي آنها از همواره كه تأثيري
 ميان از كنند. جلب جامعه در توليد و اشتغال به را جوانان و مردم توجه كارآفريني هاي روش
 رساني، اطالع به توانمي دارند كارآفرينيه توسع در هارسانه كه متعددي هاي نقش

 ندوشن، طباطبايي( كرد اشاره وسيع تبليغات و آفرينيكار هايمهارت آموزش و ازيس فرهنگ
 ذات و آنها توفيقات و ها توانايي كارآفرينان، شخصيت از تجليل و توجه ضمن امر اين ).1391

 بخش، آذر( شد خواهد جوانان ميان در مسير اين به گرايش و تشويق باعث كارآفريني
 و ادراك خودباوري، دهد قرار تأثير تحت را افراد اشتغال توانديم كه ديگري عامل ).1391
 خودش هايويژگي مورد در تأمل هنگام به فرد كه است تصوري خودباوري است. فرد پنداره

 به نسبت فرد تصورات و اعتقادات تمامي از است عبارت شغلي خودباوري كند.مي مشاهده
 تعيين در ثرؤم عامل 1سوپر نظر به است. ارتباط رد حرفه و شغل انتخاب با نوعي به كه شغلش
 در همچنين وي باشد.مي خودشه دربار انسانه عقيد و پندار حرفه، و شغل تكاملي مسير

 و عاليق به آگاهي از ناشي خويشتن، از فهم و درك كه داشته بيان خودپنداره توصيف
 ).1388 پور، مدياح( دهدمي نشان شغل انتخاب در را آن فرد كه هاست نيازمندي

 از را افراد شناخت ها،رسانه از كارآفريني هايمهارت آموزش با رودمي انتظار نتيجه در
 و كار كسب واحد يك برپايي جهت را آنها و كرد بيشتر هايشانتوانمندي و عاليق ضعف،

                                                                                                                
1. Super 
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 اردو با و كرد آماده اقتصادي هايرقابته عرص به ورود و جديد شغلي هايفرصت به دستيابي

 طرف از و نموده هدايت مثبت جهت در كار بازار به نسبت را آنها نگرش متغيرها برخي كردن
 و داده كاهش را منفي نگرش متغيرها، از بعضي حذف و نمودن محدود جايي، هجاب به ديگر
 شده ذكر مطالب به توجه با كرد. ايجاد آنها در كار بازار و شغل به نسبت تري مثبته پندار

 نظران صاحب نظر از آيا كه است گرفته انجام سؤال اين به پاسخگويي هدف با اضرح تحقيق
 و جوانان در ملي توليد خودباوري ايجاد و كارآفريني هايمهارت آموزش در ها رسانه نقش

  است؟ موثر لرستان استان نوجوانان
 

 پژوهشه پيشين و نظري مباني
 را خودباوري و كارآفريني يها مهارت سانه،ر متغيرهاي كه آزموني قابل خاصه نظري تاكنون

 يها مهارت آموزش با ارتباط در مختلفي نظريات ماا ت.اس نشده مطرح دهد پيوند هم با
 سال در است. شده استفاده ها آن از پژوهش اين در كه دارد وجود خودباوري و كارآفريني

 ظرفيت و انگيزه رينيكارآف كه نمود اعالم چنين (IBID) اروپا ارتباطات كمسيون 2003
 منظور به آن كردن دنبال و فرصت يك تعريف با سازماني يا و مستقل صورت به را فردي
 ).2009 همكاران، و 1بناردو( سازدمي شكوفا اقتصادي موفقيت يك يا جديد ارزش توليد

 و است شده شناخته مدرن عصر در اقتصاديه توسع و رشد كليدي عاملعنوان  به كارآفريني
 به معطوف آنها رقابتي تيزه لب كه هستند كارآفرينانه هايشركت المللي،بين رقابت مركز در

 اكبرپور( هاستطرح و محصوالت فرآيندها، در مستمر تغيير استراتژي و سازماني انعطاف
 يادگيري قابل آن هايمهارت ،بنابراين ؛است اكتسابي كارآفريني كه آنجا از ).1388 دباغي،
  است.
 آن طي كه است 4گراهدف و 3آگاهانه ،2مندنظام ينديآفر كارآفريني آموزش كلي طوربه
 و ذبيحي( شوندمي تربيت خالق صورتي به بالقوه توان داراي ولي كارآفرين غير افراد

 اكثر متضاد، نظرهاي اظهار و مختلف هايبحث وجود رغم به ).86 ص ،1386 مقدسي،
 است يادگيري و آموزش قابل كارآفريني كه اندداده ننشا كالن و خرد سطح در مطالعات

 ).2005 همكاران، و 5اربانو(
 شدت به كارآفريني هپديد سو، يك از دارد. محكمي و قوي ارتباط هارسانه با كارآفريني     

 هايفعاليت هايويژگي و كار و كسب به مربوط هاي خالقيت و فرهنگ ها،رسانه صنعت بر
 از گذارد.مي تأثير انتقادي تفكر از جديدي هايشيوه و نوآوري ايجاد، لقبي از كارآفريني

                                                                                                                
1. Bonardo 
2. Systematic  
3. Conscious 
4. Goal-driven 
5. Urbano 
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 و هاارزش انتقال باعث كه دارند گفتمان يك ايجاد در مهمي نقش نيز هارسانه ديگر سوي

 از شوند.مي جامعه در كارآفريني هروحي تشويق و ترويج طريق از كارآفريني به مربوط تصاوير
 ).2010 همكاران، و 1ترونگ( دارند يكديگر بر متقابلي تأثير فرينيكارآ و هارسانه رو اين

 و راه و شناسانده مردم به را جديدي هاينقش ها،توده داخل به نو هايايده تزريق با هارسانه
 بوذري، و فضلي، رحماني( گذارندمي آنها رويپيش زندگي، براي بهتري و متفاوت رسم

 و مخصوص هشيو از سازي فرهنگ و تبليغي خاصيت همان هتج به ها رسانه واقع در ).1388
 فرهنگ ترويج در سزايي هب نقش )شنيداري ديداري، هاي رسانه خصوصاً( خودشان ذاتي مدل

 رشكياني،( دارند هايشان برنامه در كارآفريني الزم و صحيح اصول و ها پايه ايجاد و كارآفريني
1391.(  
 هركس وجود در رشد دوران طول در كه است انشناختيرو پندار يك نيز خودباوري       
 خودباوري گيريشكل يندآفر بهبود نيست. تغيير قابل سرعت و سادگي به و گيردمي شكل

 و محققين آراء بررسي است. مدت ميان و مدت طوالني كارشناسانه هايريزيبرنامه مستلزم
 دسته از مفاهيم اين دو هر كه كرد مشخص خودباوري و خالقيت هزمين در دانشمندان
 شناخت خودباوري اساسي شرط ).2012 همكاران، و فرزيانپور( هستند اكتسابي خصوصيات

 و عقلي فردي، رواني، هايقابليت و استعدادها ها،توانمندي انسان وقتي يعني است، خود
 به و يردگمي شكل دهد پرورش را آنها تواندمي اينكه مورد در او باور شناخت، را خود فكري
 خطرپذيري آن، اصلي هايمشخصه ).2011 همكارن، و 2فرزيانپور( رسدمي خود پنداري خود
 در جسارت عقيده، و نظر بيان در جرات وقت، فوت بدون و روان گيريتصميم خودباور، افراد
 بيان هراس بدون را خود نظر و فكر اجراي تر،سنگين و بيشتر پذيريمسئوليت اجرا، و عمل

 از باشند،مي كارشان و شغل در موفقيت كسب انگيزه پي در خودباور مديران باشد.مي ،كردن
 طور به تا كنندمي معطوف كار به را خود توان و توجه تمام و برندمي لذت كارشان انجام
 اصالح براي خودباور مديران .)2002 همكاران، و 3پاتريك كيرك( دهند انجام را آن كامل
 ).2007 همكاران، و 4باربوسا( كنند مي استقبال باز آغوش با و خوبي به بازخورد از عمل

 
 كشور از خارج و داخل در شده انجام تحقيقات

 نقش بر كيدأت با جوانان در كارآفريني فرهنگ مباني عنوان با تحقيقي در )1391( بخش آذر
 جامعه و رهنگف اقتصاد، هتوسع و تحول موتور كارآفريني كه كرد گيرينتيجه مليه رسان

 منجر ملي اقتصاد در اساسي دگرگوني و تحول به تواند مي پديده اين فراگيري و رشد است،

                                                                                                                
1. Truong 
2. Farzianpour 
3. Kirkpatrick 
4. Barbosa 
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 هتوسع يندفرآ در آن دنبال به و كارآفريني نوآوري، فرهنگ ترويج در ها رسانه همچنين شود.
 دارند. كليدي نقش جامعه يك در اقتصاد و پايدار

 راديو( رسانه آفريني نقش راهكاره ارائ عنوان با قييتحق در )1389( همكاران و كاروحدت
 و راديو خاص صورت به رسانه، آفرينينقش ملي،ه كارآفرينان فرهنگ تعالي در تلويزيون) و

 و مستقيم هايشآموز رويكرد دو با را ملي كارآفرينانه فرهنگ اعتالي در تلويزيون
 برنامه دسته پنج مستقيم، هايشآموز بخش در اند. نموده دنبال غيرمستقيم هاي آموزش

 با آشنايي شامل كه گرديد معرفي يزيونتلو و راديو هايگيريجهت اصلي رئوس عنوان به
 نهادهاي و مسئولين با گفتگو محور، گفتگو تخصصي هايپنل مختلف، ملل و اقوام فرهنگ
 هايآموزش خشب در .باشدمي كارآفريني هايمهارت آموزش و كارآفرينان با آشنايي حامي،

 و هافيلم كارآفرينانه، مسابقات شامل كه گرديد ارائه برنامه دسته پنج نيز مستقيم غير
 است. ينيكارآفر يرغ هايبرنامه متوليان به آموزش و تجاري تبليغات نظام اخبار، ها، سريال

 رتباطا هارسانه با كارآفريني آفريني كار و رسانه عنوان با خود تحقيق در )2007( هانگ
 و فرهنگ ها،رسانه صنعت بر شدت به كارآفريني هپديد سو، يك از دارد. محكمي و قوي

 ايجاد، قبيل از كارآفريني هايفعاليت هايويژگي و كار و كسب به مربوط هايخالقيت
 نقش نيز هارسانه ديگر سوي از گذارد.مي تأثير انتقادي تفكر از جديدي هايشيوه و نوآوري
 از كارآفريني به مربوط تصاوير و هاارزش انتقال باعث كه دارند گفتمان يك جاداي در مهمي
 كارآفريني و هارسانه رو اين از شوند.مي جامعه در كارآفريني هروحي تشويق و ترويج طريق
 دارند. يكديگر بر متقابلي تأثير

 ارآفرينيك آموزش كه رسيدن نتايج اين به خود تحقيق در )2005( همكاران و آندرسون
 توانمي و شود؛مي افراد نگرش و خالقيت ميزان در تغييراتي و كارآفريني رفتار افزايش باعث

 بيشتر هايشانتوانمندي و عاليق ها،ضعف از را افراد شناخت كارآفريني، هايمهارت آموزش با
 و جديد شغلي هايفرصت به دستيابي و كار و كسب واحد يك برپايي جهت را آنها و كرد
 كرد. آماده اقتصادي هايرقابته عرص به ورود

 پژوهش هدف
 و كارآفريني هاي مهارت آموزش در رسانه نقش كردن مشخص پژوهش اين انجام از هدف
 نظران صاحب ديدگاه از لرستان استان جوانان و نوجوانان در ملي توليد خودباوري ايجاد

 باشد. مي

 پژوهش هاي هفرضي
 يها مهارت آموزش در مستقيمي و مثبت ريتأث ها هرسان ،نظران صاحب نظر از .1

 دارند. كارآفريني
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 ملي توليد خودباوري ايجاد در مستقيمي و مثبت ريتأث ها رسانه ،نظران صاحب نظر از .2

 دارند. جوانان و نوجوانان در
 آموزش در رسانه نقش مورد در مايس و صدا كارمندان و كارآفرين افراد نظر بين .3

 دارد. وجود معناداري تفاوت ملي توليد خودباوري ايجاد و نيكارآفري يها مهارت
 ايجاد و كارآفريني يها مهارت آموزش در رسانه نقش مورد در زنان و مردان نظر بين .4

 دارد. وجود معناداري تفاوت ملي توليد خودباوري
 كارآفرينيه گان سه يها مهارت آموزش در مثبتي نقش ها رسانه ،نظران صاحب نظر از .5

 دارند. جوانان و نوجوانان به مجزا ورط به
 يها مهارت آموزش در بيشتري نقش راديو به نسبت تلويزيون ،نظران صاحب نظر از .6

 دارد. جوانان و نوجوانان در ملي توليد خودباوري ايجاد و كارآفريني

 پژوهش روش
 بستگيهم – توصيفي نوع از ها داده گردآوري نظر از و كاربردي هدف، نظر از حاضر پژوهش

 نفر) 400 تعداد به( نلرستا مركز سيماي و صدا كارمندانه يكل را آن آماريه جامع باشد. يم
 تعداد اين از كه دادند يم تشكيل نفر 482 جمعاً نفر) 82 تعداد به( ناستاه نمون كارآفرينان و

 نمونهعنوان  به نسبي اي طبقه گيري نمونه طريق از و مورگان جدوله يلوس به نفر 214
 د.ش گرفته بهره ساخته محققه پرسشنام يك از اطالعات گردآوري منظور به شدند. انتخاب

 شد گفته كه طور همان ت.اس شده ساخته پژوهش نظري چارچوب اساسبر پرسشنامه ينا
 و مديريتي يها مهارت ،شخصي يها مهارت كليه دست سه شامل كارآفريني يها مهارت
 سؤال 20 شامل كه شد تنظيم پرسشنامه هايگويه ساسا همين رب د.شو يم فني يها مهارت
 باشد. مي نمونه به مربوط شناختي جمعيت سؤال 6 و ليكرت گيري اندازه مقياس با پاسخ بسته

 كارآفريني يها مهارت آموزش در رسانه نقش به مربوط مورد 14 پرسشنامه اين سؤال 20 از
 214 زا د.باش يم ملي توليد اوريخودب ايجاد در رسانه نقش به مربوط ديگر مورد 6 و

 از ها داده تحليل و تجزيه براي دادند. پاسخ سؤاالت به نفر 210 شده توزيعه پرسشنام
 آمار يها روش ينهمچن ،و... معيار نحرافا ،ميانگين همچون توصيفي آمار يها روش

 عتبارا د.ش گرفته بهره و... كرونباخ آلفاي مستقل، t گروهي، تك t آزمون همچون استنباطي
 براي و شده تاييد لرستان دانشگاه آموزشي مديريت اساتيد توسط مذكوره پرسشنام روايي و

 كه آمد دست به 88/0 عدد و شده گرفته بهره كرونباخ آلفاي آزمون از آن پايايي تعيين
  باشد. يم قبولي قابل پاياييه دهند نشان
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 پژوهش هاي يافته
 هاي مهارت آموزش در مستقيمي و مثبت تأثير ها رسانه نظران، صاحب نظر از :اوله فرضي

 دارند. كارآفريني
 آن اطالعات كه توصيفي روش الف) شد. گرفته بهره روش دو از فرضيه اين آزمون براي

 است. درآمده نمايش به 6-4 جدول در
 

 كارآفريني هاي مهارت آموزش در رسانه تأثير سؤاالت به نمونه افراد هاي پاسخ )1( جدول
 جمع كم خيلي كم حدودي تا زياد زياد خيلي گزينه

 210 2 12 53 100 43 افراد تعداد
 %100 %98/0 %68/5 %17/25 %58/47 %56/20 درصد

      

 از درصد 56/20 معادل نفر 43 حدود كه است اين از حاكي 1 شماره جدول اطالعات
 درصد 58/47 معادل نفر 100 زياد، خيلي پاسخ مجموع در پرسشنامه سؤاالت به نمونه افراد
 كم پاسخ درصد 68/5 معادل نفر 12حدودي، تا پاسخ درصد 17/25 معادل نفر 53زياد، پاسخ

 دهد مي نشان كه اند داده كم خيلي پاسخ سؤاالت به نيز درصد 98/0 معادل نفر 2 نهايت در و
 اي عمده نقش ندتوا مي رسانه دارند عقيده پژوهش در كنندگان شركت اتفاق به قريب اكثريت

 09/68 معادل نفر 143 تعداد مجموع در زيرا .باشد داشته كارآفريني هاي مهارت آموزش در
 آموزش در تواند مي رسانه آيا اينكه بر مبني پژوهش سؤاالت به نمونه افراد از درصد
 اند. داده زياد خيلي و زياد پاسخ  باشند؟ داشته نقش كارآفريني هاي مهارت

 گروهي تك t آزمون روش شد گرفته كار به فرضيه اين آزمون براي كه ديگري روش ب)
 است: آمده 2 شماره جدول در آن اطالعات كه باشد مي

 

 گروهي تك t آزمون طريق از نمونه افراد از آمده دست به اطالعات  )2( جدول

:ها تفاوت براي اطمينانه فاصل
099/0 

Test value= 42 

باال حد پايين حد  سطح
داري يمعن df t 

 تفاوت
ميانگين ميانگين تعداد  در رسانه نقش

 آموزش
54/12 كارآفريني 17/10 00/0 209 88/24 35/11 35/53 210

 



 اي و اشتغال                                              آموزش فني و حرفه
 

 

217 
 كه طور همان .دهد مي نشان را ها داده از آمده دست به t مقدار باال جدول اطالعات     

 ؛باشد مي نادارمع 00/0 سطح در كه است 88/24 آمده دست به عدد گردد مي مالحظه
 و مثبت نقش ها رسانه نظران، صاحب نظر از گفت توان مي اطمينان درصد 99 با ،بنابراين

ه فرضي و شده رد صفره فرضي ،بنابراين .دارند كارآفريني هاي مهارت آموزش در معناداري
 گيرد. مي قرار ييدأت مورد پژوهش

 خودباوري ايجاد در مستقيمي و مثبت تأثير ها رسانه نظران، صاحب نظر از دوم:ه فرضي 
 دارند. جوانان و نوجوانان در ملي توليد

 توصيفي صورت به ابتدا و كنيم مي عمل قبله فرضي همانند نيز فرضيه اين آزمون براي
 معناداري t آزمون طريق از سپس گيرند مي قرار تحليل و تجزيه مورد نمونه افراد هاي پاسخ
 اند: درآمده نمايش به 4 و 3 جداول در اطالعات اين .رندگي مي قرار تحليل مورد ها پاسخ
 

 ملي توليد خودباوري ايجاد در رسانه نقش سؤاالت به نمونه افراد هاي پاسخ )3( جدول
 جمع كم خيلي كم حدودي تا زياد زياد خيلي گزينه
 210 2 17 67 91 33 تعداد
 %100 %95/0 %17/8 %83/31 %57/43 %71/15 درصد

 

 از درصد 71/15 معادل نفر 33 حدود كه است اين از حاكي 3ه شمار جدول عاتاطال     
 درصد 57/43 معادل نفر 91 زياد، خيلي پاسخ مجموع در پرسشنامه سؤاالت به نمونه افراد
 كم پاسخ درصد 17/8 معادل نفر 17حدودي، تا پاسخ درصد 83/31 معادل نفر 67زياد، پاسخ

 نشان كه اند داده كم خيلي پاسخ سؤاالت به نيز رصدد 95/0 معادل نفر 2 نهايت در و
 نقش تواند مي رسانه دارند عقيده پژوهش در كنندگان شركت اتفاق به قريب اكثريت ،دهد مي

 نفر 124 تعداد مجموع در ،زيرا .باشد داشته ملي توليد در خودباوري ايجاد در اي عمده
 ايجاد در تواند مي رسانه آيا اينكه بر بنيم پژوهش سؤاالت به نمونه افراد از درصد 59 معادل

 اند. داده زياد خيلي و زياد پاسخ  باشند؟ داشته نقش ملي توليد در خودباوري
 

 گروهي تك t آزمون طريق از نمونه افراد از آمده دست به اطالعات  )4( جدول
ه فاصل
 براي اطمينان
 ها: تفاوت
099/0 

 Test value= 18 

 حد
 باال

 حد
پايين

 سطح
داري معني Df T تفاوت 

ميانگين ميانگين تعداد  نقش
 در رسانه

 ايجاد
53/4خودباوري 21/3 00/0 209 25/15 86/3 87/21 210 
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 كه طور همان .است ها داده از آمده دست هب t مقدار بيانگر 4ه شمار جدول اطالعات     

 ؛باشد مي معنادار 00/0 سطح در كه بوده 25/15 آمده دست هب t مقدار گردد مي مالحظه
 و مثبت نقش ها رسانه نظران صاحب نظر از گفت توان مي اطمينان درصد 99 با ،بنابراين

 صفره فرضي بنابراين .دارند ملي توليد براي جوانان و نوجوانان خودباوري ايجاد در معناداري
 گيرد. مي قرار ييدأت مورد نيز پژوهش دومه فرضي و شده رد

 در رسانه نقش مورد در سيما و صدا كارمندان و كارآفرين افراد نظر بين سوم:ه فرضي
 دارد. وجود معناداري تفاوت خودباوري ايجاد و كارآفريني هاي مهارت آموزش

 در آن اطالعات كه است شده گرفته بهره مستقل t آزمون از فرضيه اين آزمون براي
 است: درآمده نمايش به زير جدول

 

 مستقل t آزمون طريق از نمونه افراد از آمده تدس به اطالعات  )5( جدول

ه درجميانگين سطوح مقياس خرده
آزادي

 ميزان
t 

 سطح
داري معني

 حد
پايين

 حد
 باال

 در رسانه نقش
 و كارآفريني آموزش
 خودباوري ايجاد

 72 كارآفرينان
208 25/2-02/0 31/7-49/0-  كارمندان

91/75سيما و صدا
 

 طور همان باشد. مي نمونه افراد از آمده دست به t مقدار بيانگر 5 شماره ولجد اطالعات     
 نقش مورد در سيما و صدا كاركنان پاسخ از آمده دست به ميانگين گردد مي مشاهده كه

 از تر بزرگ جوانان، و نوجوانان در ملي توليد خودباوري ايجاد و كارآفريني آموزش در رسانه
 جدول اين در آمده دست هب t همچنين است. كارآفرينان پاسخ از آمده دست به ميانگين
 سيما و صدا كاركنان و كارآفرينان يعني نمونه افراد گروه دو بين معنادار تفاوت نشانگر

 از آن بودن تر كوچك اختالف معناداري ييدأت براي قبول قابل معناداري سطح زيرا باشد. مي
 ،بنابراين .است 05/0 از تر كوچك كه باشد مي 02/0 اينجا در آمده دست به عدد و است 05/0
 نقش لحاظ از سيما و صدا كاركنان و كارآفرينان نظر بين معناداري اختالف گفت توان مي

ه پاي بر ،بنابراين شود؛ مي مشاهده ملي توليد خودباوري ايجاد و كارآفريني آموزش در رسانه
 شود. مي ييدأت پژوهش سومه فرضي و شده رد صفر فرض اطالعات اين

 كارآفريني هاي مهارت آموزش در رسانه نقش مورد در زنان و مردان نظر بين چهارم:ه فرضي
 دارد. وجود معناداري تفاوت ملي توليد خودباوري ايجاد و
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 مستقل t آزمون طريق از نمونه افراد از آمده دست به اطالعات  )6( جدول

ه درجميانگينسطوح مقياس خرده
 آزادي

 ميزان
t 

 سطح
 داري معني

 حد
 پايين

 حد
 باال

 در رسانه نقش
 آموزش
 و كارآفريني
 ايجاد

 خودباوري

 98/74 مرد

208 52/0-60/0 57/3-06/2
 73/75 زن

 

 كه طور همان باشد. مي نمونه افراد از آمده دست به t مقدار بيانگر 6 جدول اطالعات     
 و مردان گروه دو بين معنادار تفاوت نشانگر ولجد اين در آمده دست به t گردد مي مشاهده

 05/0 از تر بزرگ كه باشد مي 60/0 اينجا در آمده دست به معناداري سطح زيرا .باشد نمي زنان
 در رسانه نقش لحاظ از زنان و مردان نظر بين معناداري اختالف گفت توان مي ،بنابراين .است

 بر ،بنابراين گردد؛ نمي مشاهده ملي توليد يخودباور ايجاد و كارآفريني هاي مهارت آموزش
 شود. مي رد پژوهش چهارمه فرضي و پذيرفته صفر فرض اطالعات اينه پاي

ه گان سه هاي مهارت آموزش در مثبتي نقش ها رسانه نظران، صاحب نظر از پنجم:ه فرضي
 دارند. جوانان و نوجوانان به مجزا طور به كارآفريني

 

 گروهي تك t آزمون طريق از نمونه افراد از آمده ستد به اطالعات  )7( جدول
 اطمينانه فاصل
 ها= تفاوت براي

099/0 
 Test value= 12 

 حد
 باال

 حد
 پايين

 سطح
 معني
 داري

df t 
 تفاوت

ميانگين ميانگين تعداد  يها مهارت
 شخصي

209 00/0 15/3 78/3 كارآفريني 47/21 46/3 47/15 210 

38/3 74/2 00/0 209 90/18 05/3 06/15 210 
 يها مهارت

 مديريتي
 كارآفريني

03/3 36/2 00/0 209 95/15 69/2 70/14 210 
 يها مهارت

 فني
 كارآفريني

 

 كه طور همان .دهد مي نشان را ها داده از آمده دست به t مقدار باال جدول اطالعات
 و است بااليي مقدار گانه سه هاي مهارت زا يك هر براي آمده دست به عدد گردد مي مالحظه
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 كه باشد مي 95/15 و 47/21،90/18 فني و مديريتي شخصي، هاي مهارت براي ترتيب به

 گفت توان مي اطمينان درصد 99 با ،بنابراين ؛باشند مي معنادار 00/0 سطح در ها آن ي همه
 شخصي، هاي ارتمه آموزش در معناداري و مثبت نقش ها رسانه نظران، صاحب نظر از

 مورد پژوهش پنجمه فرضي و شده رد صفره فرضي بنابراين .دارند كارآفريني فني و مديريتي
 گيرد. مي قرار تاييد

 آموزش در بيشتري نقش راديو به نسبت تلويزيون نظران، صاحب نظر از ششم:ه فرضي
 دارد. جوانان و نوجوانان در ملي توليد خودباوري ايجاد و كارآفريني هاي مهارت

 تحليل و تجزيه مورد نمونه افراد هاي پاسخ توصيفي صورت به فرضيه اين آزمون براي
 اند: درآمده نمايش به جدول در اطالعات اين .گيرند مي قرار

 

 آموزش... در تلويزيون و راديو نقش سؤاالت به نمونه افراد هاي پاسخ )8( جدول
 جمع كم ليخي كم حدودي تا زياد زياد خيلي گزينهرسانه نوع

 210 4 4 73 87 42 تعداد راديو
%100 %9/1%9/1 %6/73%2/41 %9/19درصد

 210 0 8 1 105 96 تعداد تلويزيون
%100 %0%8/3 %5/0%8/49 %5/45درصد

 

 درصد 3/95 معادل نفر 201 مجموع در كه است اين از حاكي 8 شماره جدول اطالعات     
 خودباوري ايجاد و كارآفريني هاي مهارت آموزش در تلويزيون اند هداشت اعتقاد نمونه افراد از

 نمونه افراد از درصد 1/61 معادل نفر 129 مجموع در كه حالي در دارد نقش ملي توليد
 دارند؛ ملي توليد خودباوري ايجاد و كارآفريني هاي مهارت آموزش در راديو نقش به اعتقاد

 آموزش در بيشتري نقش تلويزيون دارند اعتقاد نمونه افراد گفت توان مي اساس اين بر ،بنابراين
 ييدأت نيز فرضيه اين ،بنابراين .دارند ملي توليد خودباوري ايجاد و كارآفريني هاي مهارت

 گردد. مي

 گيري نتيجه و بحث
 اكتسابي ينديآفر كارآفريني كه نمود گيري نتيجه توان مي پژوهش نظري ادبيات اساس بر

 ايفا را اساسي نقش يندآفر اين گيريشكل در پذيريجامعه عوامل هكلي عمجمو در و است
 كسب ايجاد براي جديد فكر و ايده با كارآفرين فرد فرايند اين طي ديگر عبارت به .نمايندمي

 طبيعي .كند مي ارائه را جديدي خدمت و محصول ريسك، تحمل و مخاطره قبول با كار و
 كار و كسب و اشتغال هحوز در شده حاصل نوآوري و يشهاند تفكر، طرز اين چنانچه است
 و سستي نوعي با زمان طي در جوانان نگرش بر حاكم ذهني هاي مؤلفه نشود، ترويج و تبليغ

 با رود.مي نابودي به رو آنها در نو هايانديشه يافتن فعليت نهايتاً و شودمي همراه خمودگي
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 اي ماهواره پخش اي، رسانه نوين هاي يورفنا پيدايش و جمعي ارتباط وسايل گسترش

 .است افزوده كارآفريني فرهنگ گسترش اهميت بر اينترنت پيدايش و تلويزيوني هاي برنامه
 بر همه از بيش و دارند دست در را ها انسان فرهنگي هويت و فرهنگ  فكر، ها رسانه امروزه
 جمعي هاي رسانه از استفاده با كه حدي تا گذارند مي اثر ها نگرش تغيير و  عمومي افكار
 مثل جديد هاي نگرش و ايده و برد ميان از را جامعه در غلط هاي نگرش و ايده توان مي

 ها رسانه از گيري بهره با ،بنابراين ؛كرد القا جامعه به را ثروت تقديس و كارآفريني نوآوري،
 و نموده عوض توليد و كار بازار به را نوجوانان و جوانان خصوصاً جامعه افراد ذهنيت توان مي

 و تغيير به توجه با شد گفته كه همچنان .نمود فراهم را جامعه در پايداره توسعه زمين
 از جلوگيري براي و حرف و مشاغل تعدد و فناوري فنون، و علوم پيشرفت و روزمره تحوالت

 دهدمي كيلتش را جوان قشر همان كه كشور بالقوه و انرژي پر انساني نيروي و منابع اتالف
 موضوع اين بسترهاي تأمين جهت در ايرسانه و ارتباطي هاي فناوري و ابزارها است ضروري

 حوزه و پوشش وسعت به توجه با ملي هرسان ما كشور در قاعدتاً .بردارند گام جدي صورت به
 ناي بر شگرفي تأثيرات تواندمي كه هاستفناوري اين جمله توجه قابل تأثير از آن فراگيري

 به جوانان فكري هايدامنه گسترش و سازي مفهوم ضمن را كارآفريني و گذارد جاي بر حوزه
 .سازد نهادينه جوانان هاينگرش در جدي و انكارناپذير ضرورت يك عنوان با سو و سمت اين

 هاي مهارت آموزش در رسانه معنادار و مثبت نقش از حاكي ها يافته پژوهش، اين در
 در تطبيقيه مقايس در .داشت نظران صاحب نظر از ملي توليد خودباوري دايجا و كارآفريني

 ملي توليد خودباوري ايجاد و كارآفريني هاي مهارت آموزش در رسانه مثبت نقشه زمين
 كارآفريني كه رسيد نتيجه اين به كه نمود اشاره )1391( بخش آذر پژوهش به توان مي

 به تواند مي پديده اين فراگيري و رشد است، معهجا و فرهنگ اقتصاد، هتوسع و تحول موتور
 به جمعي هاي رسانه كه ييآنجا از و شود منجر ملي اقتصاد در اساسي دگرگوني و تحول

 را تر ضعيف هاي نگرش و شگستر را اطالعات كنند، مي پيدا دست وسيع مخاطبان به سرعت
 در آن دنبال به و كارآفريني ،نوآوري فرهنگ ترويج در ها رسانه ترتيب بدين دهند، مي تغيير

 و ترين اصلي ميان اين در و دارند كليدي نقش جامعه يك در اقتصاد و پايدار هتوسع فرآيند
 با ملي هرسان .باشند مي ها رسانه كارآفريني، فرهنگ ترويج و گسترش براي راه ترين مهم

 نهادينه و ايجاد به بايد جوانان و جامعه فرهنگي هايزمينه و ها فرصت ،ها تيظرف شناخت
 )1389( همكاران و كار وحدت همچنين .نمايد اقدام جوانان براي كارآفريني فرهنگ كردن
 با را ملي كارآفرينانه فرهنگ اعتالي در تلويزيون و راديو خاص صورت به رسانه، آفرينينقش

 بخش در .نموداند دنبال غيرمستقيم هايآموزش و مستقيم هايشآموز رويكرد دو
 يزيونتلو و راديو هايگيريجهت اصلي رئوس عنوان به برنامه دسته پنج مستقيم، يها موزشآ

 گفتگو تخصصي هايپنل مختلف، ملل و اقوام فرهنگ با آشنايي شامل كه گرديد معرفي
 هايمهارت آموزش و كارآفرينان با آشنايي حامي، نهادهاي و مسئولين با گفتگو محور، 
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 كه گرديد ارائه برنامه دسته پنج نيز مستقيم غير هايآموزش بخش رد .باشدمي كارآفريني

 به آموزش و تجاري تبليغات نظام اخبار، ها،سريال و هافيلم كارآفرينانه، مسابقات شامل
 رسانه نقش به خود پژوهش در نيز )2001( ريكماير .است ينيكارآفر يرغ هايبرنامه متوليان

 را مليه توسع و آموزش در تلويزيون و راديو كاربرد بحث و پرداخته كارآفريني آموزش در
 دهيشكل و جوامع در رسانه نفوذه درج كه كندمي گيري نتيجه و است داد قرار بررسي مورد
 است. كرده تبديل ناپذيراجتناب امري به را رسانه آموزش كه است حدي به آنها در روابط

 نظر از ملي توليد خودباوري ايجاد در رسانه نقش از حاكي همچنين پژوهش نتايج
 به توان مي خودباوري ايجاد در رسانه نقشه زمين در تطبيقيه مقايس در بود. نظران صاحب
 اند دريافته كه نمود اشاره )،2005( همكاران و آندرسون )،1997( كورمان و هانالن پژوهش
 ميزان در تغييراتي و كارآفريني رفتار افزايش باعث ها رسانه طريق از كارآفريني آموزش
 را افراد شناخت كارآفريني، هايمهارت آموزش با توانمي و شود؛مي افراد نگرش و خالقيت

 كار و كسب واحد يك برپايي جهت را آنها و كرد بيشتر هايشانتوانمندي و عاليق ها،ضعف از
 در كرد. هآماد اقتصادي هايرقابت عرصه به ورود و جديد شغلي هايفرصت به دستيابي و

 ايجاد و كارآفريني هاي مهارت آموزش در را تلويزيون نقش پژوهش اين هاي يافته ديگر جاي
 همكاران و كار وحدت پژوهش نتايج با كه داد نشان ها رسانه ديگر از تر پررنگ خودباوري

 هاي مهارت آموزش در رسانه نقش داد نشان پژوهش نتايج همچنين دارد. همخواني )1389(
 است. كارآفريني ديگر هاي مهارت از بيش شخصي

 پژوهش پيشنهادهاي
 كه نقشي گرفتن نظر در با مسئولين :گردد يم پيشنهاد پژوهش نظري مباني اساس بر �

 به توجه با نيز و باشد داشته بيكاري معضل حل و كشور پيشرفت در تواند يم و كارآفريني
 روي پيشي از بيش گذاري سرمايه باشد، هداشت كشوره توسع مسير در تواند يم رسانه كه نقشي
 جوانان، و نوجوانان در خودباوري ايجاد و كارآفريني يها مهارت آموزش جهت ها رسانه

 بنمايند.
 نمايشي، يها لميف مستند، همچون متنوع هاي برنامه ساخت با مايس و صدا مسئولين �

 به و... نوجوانان و دكانكو مخصوص هاي برنامه ساخت برتر، و مطرح كارآفرينان با مصاحبه
 بايد مسئولين بپردازند. كشور در آن يها مهارت آموزش و كارآفريني فرهنگ ترويج و توسعه

 براي مخصوصاً سازي فرهنگ به كشور كه نيازي و جامعه موجود وضع گرفتن نظر در با
 به ورود هآماد نزديكه نديآ در و شود يم شامل را توجهي قابل جمعيت كه جوانان و نوجوانان

 نمايند. موضوع اين به اي ويژه توجه و ببرند پي موضوع حساسيت به ،شوند يم كار بازار
 زمان از توجهي قابل درصد شده، حساب و كافي ريزي برنامه با سيما و صدا مسئولين  �
ه روحي ترويج به كه دهند اختصاص ييها برنامه توليد از حمايت يا و توليد به را ها برنامه
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 در يخودباور شد گفته كه طور همان ،يراز د.پردازن يم مخاطبان در خودباوري و ياميدوار

 .شود يم نوآوري و شغل ايجاد به افراد روآوري موجب و شده ها آن در انگيزه ايجاد باعث افراد
 آموزشه حوز در راديويي هاي برنامه از بيش تلويزيوني هاي برنامه ساخت به مسئولين �

 هم و است بيشتر آن مخاطبان تعداد هم زيرا دهند. نشان توجه خودباوري ايجاد و كارآفريني
 آن. يرگذاريتأث

 هستند مفاهيمي از خودباوري ايجاد و كارآفريني يها مهارت آموزش در رسانه نقش �
 .باشند يم دارا را بيشتر كار و توجه پتانسيل و اندشده مطرح اخير هده چند در كه

 ولي آمد، دست به پرسشنامه قيطر از تنها نياز مورد هاي داده پژوهش اين در �
 نمود استفاده و... مشاهده و مصاحبه همچون ديگر يها روش از روش اين بر عالوه توان يم

  د.يآ دست به يدتريمف و تر قيدق اطالعات وسيله بدين شايد

 منابع
 بر دكيأت با جوانان در كارآفريني فرهنگ مباني ،)1391( ؛محمد علي سيد آذربخش،

  .78-101 صص: ،2 )7( هشمار .رسانه و جوان فصلنامه .ملي رسانه نقش
 موردي همطالع كارآفريني هتوسع در تعاون نقش بررسي ،)1388( ؛فريد دباغي، اكبرپور

 ،)20( 207 و 206 هشمار .تعاون .شرقي آذربايجان استان تعاوني هاي شركت
 .141-111 صص

 بر گرايانههستي رويكرد با شغلي ريزيبرنامه موزشآ تأثير ،)1386( ؛طاهره مقدم، پور
 .1385 سال در نور پيام دانشگاه دانشجويان كارآفريني و خالقيت افزايش

 طباطبايي. عالمه دانشگاه نشده، چاپ ارشد كارشناسي هنام پايان
 نشر مشهد: .عمل تا تئوري از كارآفريني ،)1386( ؛عليرضا مقدسي، و محمدرضا ذبيحي،

 ردا.ف جهان
 با روستا پايدار هتوسع به دستيابي ،)1388( ؛سيما بوذري، و عبدالرضا فضلي، رحماني
 توسعه. و جغرافيا همجل .جمعي هاي رسانه محوري نقش بر كيدأت

 الگوي اصالح فرهنگه توسع در مليه رسان نقش بررسي ،)1391( .مهدي رشكياني،
 .12-36 صص ،2 )7ه (رشما .رسانه و جوانه فصلنام جوانان. ميان در مصرف

 مصرف فرهنگ ترويج در مليه رسان نقش ،)1391( ؛مريم سيده ندوشن، طباطبايي
 صص: ،2 )7ه (شمار .رسانه و جوان مطالعاته فصلنام .جوانان ميان در ملي توليدات

128-101. 
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 و مدله ارائ ،)1389( ؛صادق محمد برادران، و مجتبي حسيني، مهدي؛ كار،وحدت واحد

 كارآفرينانه فرهنگ تعالي در تلويزيون) و راديو( رسانه آفرينينقش راهكار
 كارآفريني، و نوآوري مديريت المللي بين كنفرانس اولين در شده ارائهه مقال ،ملي

 شيراز.
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 هاي فرصت هتوسع جهت در اطالعات فناوري نقش بررسي
 نور پيام و آزاد يها دانشگاه اساتيد مورديه مطالع :كارآفريني

  1شفيعي محمدجعفر

 2آبادي سيف شفيعي محمد
  3پيشه زراعت ينبز

 چكيده
 شناخت باعث كارآفرينانه يها فعاليت و است كارآفريني مرهون خود اطالعات فناوري هتوسع امروزه
 بيش به سرعت به ارتباطات و اطالعات فناوري هئارا شوند. مي ها يورافن تولد و ها ايده خلق نيازها،

 ،ها فرهنگ ،ها مهارت مشاغل، ،ها فعاليت كند. مي بنيادي تغييرات دستخوش دنيا جوامع و تازد مي
 وهشژپ اين انجام از اصلي هدف اند. شده متحول و گرفته قرار اوريفن اين ثيرأت تحت همه و... نيازها

 بررسي مورد االتؤس است. كارآفريني يها فرصت هتوسع جهت در اطالعات فناوري نقش بررسي
 در اطالعات فناوري نقش مورد در نور پيام و آزاد يها دانشگاه اساتيد ديدگاه تفاوت بررسي شامل
 افزايش و ريبيكا كاهش در اطالعات فناوري نقش بررسي كارآفريني، يها فرصت هتوسع جهت

 كشور اقتصاد بهبود و اجتماعي رفاه و اشتغال ايجاد در كارآفريني نقش بررسي و اشتغال و كارآفريني
 اساتيد كل شامل وهشژپ اين آماري هجامع است. نور پيام و آزاد يها دانشگاه اساتيد ديدگاه از

 آزاد دانشگاه از نفر 50 آنها، زا نفر 100 تعداد كه است كازرون شهرستان نور پيام و آزاد يها دانشگاه
 از ها داده آوري جمع منظور به اند. شده انتخاب ساده تصادفي صورت به نور پيام دانشگاه از نفر 50 و

 است. شده استفاده ،گرديده تنظيم وهشژپ االتؤس و اهداف مبناي بر كه اي ساخته محقق هپرسشنام
 استفاده با آن پايايي و گرديده ييدأت شيراز انشگاهد اساتيد از تعدادي توسط مذكور هپرسشنام روايي

 SPSS افزار نرم از استفاده با شده آوري جمع هاي داده و آمده بدست ٪ 50 كرونباخ آلفاي آزمون از
 كه داد نشان آمده دست هب نتايج گرفت. قرار بررسي مورد 2 كاي و مستقل t آزمون طريق از و تحليل

 هتوسع جهت در اطالعات فناوري نقش مورد در نور پيام و آزاد يها دانشگاه اساتيد ديدگاه بين
 يها فرصت هتوسع در اطالعات فناوري اينكه و ندارد وجود معناداري تفاوت كارآفريني يها فرصت

 كند. مي ايفا اي سازنده و مثبت نقش كارآفريني
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 مقدمه
 و كشورها اين در موجود امكانات و منابع كاهش رشد، حال در كشورهاي در جمعيت افزايش
 اين مسئول مقاالت و نهادها توجه باعث همگي جديد، اقصادي اجتماعي نيازهاي پيدايش
 از برخورداري امروزه است. شده آنها براي مقطعي يا بنيادين انديشي چاره و نيازها به كشورها

 كه رود مي شمار به شهروندان حقوق هدهند تشكيل اصلي اجزاي از يكي جزو مناسب شغل
 كه طوري به نباشد كمتر انتخابات هصحن در حضور و آنها سياسي حقوق از آن اهميت شايد

 كامل، اشتغال همان يا بيكاري كردن كن ريشه و جامعه نيازهاي با متناسب زايي اشتغال
 سياسي، هتوسع با مستقيم ارتباط در اشتغال طرفي از است. ها دولت بنيادين وظايف ازجمله

 عدم يا موفقيت و جامعه هتوسع روند سرعت به و بوده جامعه فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،
 بر حاكم هاي ارزش از است تابعي اشتغال همچنين دارد. بستگي توسعه يها برنامه موفقيت

 بهداشتي، آموزشي، زيستي، نيازهاي با ارتباط در مستقيماً كه است بديهي و جامعه يك
 يها دغدغه از يكي زايي اشتغال مشكل حاضر عصر در باشد. جامعه معنوي و روحي رفاهي،

 ،2000سال در كه گزارشي در گردد. مي محسوب بشري جوامع ريزان برنامه و مديران مهم
 2010 سال تا هانج كشورهاي كه است شده تأكيد شد، منتشر كار جهاني سازمان توسط

 روند ديگر، ازسوي باشند. جديد شغلي موقعيت ميليون 500 ايجاد به قادر بايد ميالدي
 ظهور مهاجرت، از استقبال جمعيتي، وضعيت در چشمگير تغييرات مانند جهاني تحوالت
 و مديريت در نوين هاي ديدگاه طرح و اجتماعي جديد يها سازمان تولد نو، هاي فناوري

 از يكي .دهد مي قرار اشتغال امور مديران و ريزان برنامه فراروي را اي تازه هاي فقا سازمان،
 است، بوده بشر زندگي در تحول بستر و اساس گذشته، هده چند طي كه هايي فناوري
 شغلي جديد يها موقعيت توليد موجب خود تنها نه اطالعات فناوري است. اطالعات فناوري

 اين البته است. بوده هم ديگر مشاغل از بسياري در بنيادي اتتغيير ساز زمينه بلكه شده،
 درجهان هنوز خواهدشد، بيكاري افزايش موجب امور شدن مكانيزه روند كه ميقديه نظري

 تغييرات  زداست؟اشتغال يا زاستاشتغال اطالعات فناوري آيا راستي، به ولي .دارد طرفداراني
 آن ثيرأت و اطالعات فناوري حركت روند آيا است؟ تهداش بيكاري آمار بر تأثيري چه جمعيتي

 به موج، اين بر سوار مسافران اينكه يا است، بيني پيش قابل ها ملت شغلي هاي موقعيت بر
 تواند مي اطالعات فناوري آيا نهايت، در و هستند؟ درحركت مبهم و نامشخص مقصدي سوي

 باشد؟ داشته كشور يها تحصيلكرده و جوانان بيكاري بحران حل براي پاسخي

 مسئله بيان
 شايد و كرده مي زندگي بشر با باز دير از اطالعات تكنولوژي جمله از اطالعاتي هاي سيستم

 عمدتاً اطالعات تكنولوژي 1500 سال تا دانست. بشري زندگي قدمت به را آن قدمت بتوان
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 وقوع به سرعت با آنچنان تحوالت و تغيير امروزه بود. قلم و كاغذ ساختار نفوذ تحت

 آور سرسام سرعت اين با متناسب ابزارهايي به نياز آن با شدن همگام براي كه پيوندند مي
 در است توانسته تاكنون قدرتمند ابزار يك عنوان به ارتباطات و اطالعات تكنولوژي است.

 يهمگراي هنقط توان مي را اطالعات تكنولوژي باشد. مثمرثمر و راهگشا ها جنبه از بسياري
 در جهان ).1359 آقايي، صمد( دانست دوربرد ارتباطات و ها داده پردازش الكترونيك،

 به آن در  ميعظي اجتماعي تحوالت و بوده ارتباطات و اطالعات انقالب شاهد اخير هاي سال
 و اطالعات فناوري نام به جاري قرن تحوالت، اين اثر در كه طوري به است، آمده وجود

 مردم آگاهي و بينش سطح ارتباطات و اطالعات عصر در است. سيدهر ثبت به ارتباطات
 يها شبكه قالب در فناوري اين هاي مزيت با دنيا مردم هاي فعاليت هكلي و يافته افزايش
 كه است متصل اي دهكده دنيا عصر اين در است. شده كنترل و رسيده تعادل به ارتباطي

 اخبار جديدترين از و كنند سفر توانند مي آن هگوش هر به بخواهند كه لحظه هر در آن افراد
 به سرعت به ارتباطات و اطالعات فناوري هاراب بفرستند. پيغام جا بدان يا و شوند مطلع روز

 مشاغل، ها، فعاليت كند. مي بسياري تغييرات دستخوش را دنيا جوامع و تازد مي پيش
 عصر و شده متحول و گرفته قرار وريفنا اين تأثير تحت همه و همه ... و نيازها و ها فرهنگ

 ).1350نطاق، ترجمه همكاران، و ساالزار( است شده آغاز ارتباطات و اطالعات
 گذاشته اثر كارآفريني جمله از اجتماعي هاي فعاليت كليه بر ارتباطات و اطالعات فناوري

 به شدت به كارآفريني امروزه است. آورده بوجود  اساسي تحوالت آنها از بسياري در و
 از گيرد. مي زيادي هبهر آن از و است وابسته اطالعات فناوري توسط شده فراهم بسترهاي

 هاي فعاليت است. كارآفريني مرهون خود ارتباطات و اطالعات فناوري هتوسع ديگر سوي
 موتور كارآفريني و شوند مي ها فناوري تولد و ها ايده خلق نيازها، شناخت باعث كارآفرينانه

 نقش و عمده سهم كارآفريني شك بدون است جديد فناوري خلق و اطالعات فناوري هتوسع
 گذار تأثير كارآفريني روي بر خود نيز فناوري اين دارد، اطالعات فناوري هتوسع در اي ويژه
 همه تكنولوژي تحوالت حال هر در است آورده بوجود را مدرن كارآفريني عبارتي به و بوده
 صنعت است. نمانده مصون تحوالت اين از نيز اشتغال حتي و تاس كرده متحول را چيز

 ايجاد خود كه مشاغل از بسياري بر  عالوه دارد. اشتغال ايجاد در اساسي نقش اطالعات
 مشاغلي گردد. مي فراوان اشتغال باعث نيز آنجا در و دهد مي رونق نيز IT صنعت به كند، مي

 از ييها نمونه مختلف خدمات از بسياري و انيرس اطالع تحليلگري، مشاوره، مديريت، چون
 مهندسي و سيستم طراحي و تحليل نويسي، برنامه باشند. مي اطالعات صنعت مشاغل

  زاده، كاجي و نهاونديان( باشند مي IT صنعت مشاغل از ييها نمونه نيز افزار سخت يا افزار نرم
 هتوسع در ارتباطات و عاتاطال فناوري نقش بررسي به داريم قصد پژوهش اين در ).1359
 تصويري شود، مي كوشش شده مطرح مباحث پرتوي در بپردازيم. كارآفريني هاي فرصت
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 ارائه شغلي نوين هاي فرصت ايجاد در فناوري اين بالفعل و بالقوه هاي توانمندي از روشن
 گردد.

 موضوع ادبيات
 مطالعه، ي محدوده در را عاتاطال فناوري در كاري يها زمينه آمريكا اطالعات فناوري انجمن

 كند. مي تعريف كامپيوتر بر مبتني يها سيستم از پشتيباني و مديريت سازي، پياده طراحي،
 پرداخته آن تعريف به ادامه در كه اطالعات و فناوري همؤلف دو شامل اطالعات فناوري

 شود. مي

 چيست؟ فناوري
 آنها از بعضي به كه است شده ارائه فيمختل تعاريف فناوري براي شد گفته قبالً كه همانطور

 تجهيزات، ابزار، فنون، ها، روش يندها،آفر از هاي مجموع فناوري شود: مي اشاره قسمت اين در
 .گردد مي ارائه خدمتي يا شده ساخته كااليي آنها توسط كه است هايي مهارت و آالت ماشين
 و منظم مطالعات و ها رويه از استفاده با صنايع در علوم كاربرد از است عبارت فناوري
 است خدمات و كاال به انساني نيروي و سرمايه طبيعي، منابع تبديل عامل فناوري دار جهت

 انساني نيروي يا افزار انسان افزار، سخت از است عبارت آن اركان يا متشكله عناصر كه
 طارق،( افزار نهاد يا ها سازمان اطالعات، يا مدارك و اسناد در متبلور فناوري متخصص،

1351.( 

 چيست؟ اطالعات
 از ديگر برخي و معنا بر مبتني تعاريف بعضي كه دارد وجود اطالعات از متعددي تعاريف
 اي نامهواژه تعريف مطابق از است عبارت تعاريف اين از بعضي هستند كميت بر مبتني تعاريف

 به كه ذهن خالقانه رهايكا و ها واقعيت ها ايده تمام از است عبارت اطالعات ،اي ال اي
 ممكن كه است گرديده توزيع يا و منتشر ثبت، حالتي هر به و  ميرس غير يا  ميرس صورت

 فرهنگ در .(Freeman & Aspray, 1999) باشد مستند غير و مستند صورت به است
 كه نمادي يا حروفي ديجيتال عناصر از مجموعه هر از است عبارت اطالعات انفورماتيك،

 گيرد قرار اتوماتيك پردازش معرض در تواند مي و بوده مشخص و آشكار  مفهوم داراي
 ).1353 نور، مهدوي و فتحيان(

 اطالعات فناوري مفهوم
 كامپيوتري، فناوري و علوم هپيشرفت مباحث به مربوط موضوعات شامل اطالعات فناوري
 اطالعات فناوري .است آن كاربردهاي و اطالعاتي يها سيستم سازي پياده كامپيوتري، طراحي
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 هاي شكل از استفاده و سازي ذخيره ايجاد، براي كه فناوري هاي شكل ههم از است عبارت

 چند هاي داده متحرك، تصاوير  صوتي، مكالمات تجاري، اطالعات :شامل اطالعات مختلف
 .)1352 فتحيان، و منتظر( رود مي كار به غيره و ايرسانه

 تباطاتار و اطالعات فناوري مفهوم
 به را ها ارگانيسم كه است فرآيندي ارتباطات اما ايمكرده تعريف قبالً را اطالعات و فناوري 

 كنند، مي صحبت هم با كه دوست دو به است ممكن ارگانيسم اين دهد. مي پيوند يكديگر
 باشد داشته اشاره آن تلفن سيستم و پستي خدمات و كشور آن، خوانندگان و روزنامه

 و فرستنده بين ارتباطي محيط از پيام انتقال ارتباط برقراري از هدف ).1353 مقيمي،(
 مفهوم يك از  ارتباطات و اطالعات فناوري و اطالعات فناوري  هواژ دو لكن است. گيرنده

 به متعلق اطالعاتي منابع در چه اگر .شود مي استفاده يكديگر بجاي معموالً و بوده برخوردار
 ارتباطات و اطالعات فناوري از اروپايي منابع در و اطالعات فناوري از معموالً آمريكا كشور

 ).1350 نور، مهدوي و فتحيان( شود مي استفاده

 ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده ضرورت 
 جهت در ارتباطات و اطالعات فناوري از گيريبهره با مناسب اطالعاتي سيستم يك برقراري

 ارتباطات اطالعات فناوري گرچه است. حياتي امري اطالعات هدارينگ و پردازش آوري، جمع
 قدرت از ولي شود، گيري تصميم در انساني نيروي جايگزين نتوانسته هرگز رايانه از استفاده و

 دقيق اطالعات از استفاده با درست گيري تصميم جهت مديران و كاركنان به كمك در نيز آن
 فناوري اهميت به ها سازمان از بسياري كرد. نظر صرف نتوا مين كارها به بخشيدن سرعت و

 يها سيستم مشتريان، بيشتر رضايت امور، جريان دقت و سرعت بر آن تأثير و اطالعات
 گونه اين از آگاهي اند. برده پي ها سازمان كارايي ويژه به و مديران گيري تصميم پشتيباني،

 گرايش اطالعات فناوري از استفاده سمت به سرعت به ها سازمان بيشتر گرديده باعث تأثيرات
 (Egmond,2002) . كنند پيدا

 اشتغال ساختار و ارتباطات و اطالعات فناوري
 كرده زيادي تحوالت و تغيير دستخوش را اشتغال و كار ساختار ارتباطات و اطالعات فناوري

 راه از كار طريق از كار، محل در فيزيكي حضور بدون را مختلف مشاغل انواع توان مي است.
 داد انجام جغرافيايي مختلف هاي موقعيت در دور راه ارتباطات و ها رايانه از استفاده با دور،

(Histrich, 1998). همچنين ICT ماهيت و گذاشته تأثير ها فرهنگ و جوامع ساختار بر 
 مشاغل شدن تر فكري كار، سختي متوسط كاهش جمله از جهت چند از را جامعه در مشاغل

 انواع از استفاده طريق از نيز و است كرده تحول و تغيير دچار مشاغل شدن ناپايدارتر و
 يندآفر خودكارسازي و ها سيستم كنترل سازي خودكار توليد، خط اتوماسيون در ها روبات
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 سطح شدن تر تخصصي و ها ماشين به فيزيكي كارهاي واگذاري سبب اطالعات، گردش
 و اطالعات فناوريه توسع كه آنجا از .(histrich, 1998)  شود مي دافرا به شده واگذار وظايف

 ،بنابراين ؛شود مي مشاغل شدن تر تخصصي و شدن ناپايدارتر شدن، تر فكري سبب ارتباطات،
 رسد، مي نظر به ضروري افراد شغلي ملزومات از آگاهي و دانش سطح ءارتقا و مستمر آموزش

 ايجاد براي هاي زمين نيز آموزش خود كه كنند مي پيدا زنيا آموزش به مشاغله هم رواين از
 در ارتباطات، و اطالعات فناوري زايي اشتغال پتانسيل كه است ذكر قابل .باشد مي مشاغل
 به منوط پتانسيل، اين از گيري بهره و شود مي فعال مناسب شرايط در بودن فراهم صورت
 اطالعات، آزاد جريان اطالعات، توزيع و دتولي در رقابتي فضاي چون شرايطي تسهيل و ايجاد

 و كوراتكو( است اطالعاتي هاي ساخت زير گسترش و ايجاد و معنوي مالكيت به احترام
 نوع به نسبت اشتغال بر ICT و IT ويژه تأثيرات .)1353 محرابي، عامل ترجمه همكاران،

 در مثال عنوان به .است متفاوت هم با كامالً آن از متأثر هاي گروه جغرافياي موقعيت صنعت،
 از  ميعظي حجم با 1551هده در اداري وسايل كنندگان توليد و رايانه صنايع آمريكا كشور

 به توسعه حال در كشورهاي در مسأله اين كه صورتي در اند، بوده رو به رو اشتغال كاهش
 هكنند ايجاد بخش يك خود ICT و IT بخش آفريقا در مثال براي است. بوده ديگر اي گونه
 گيرد: صورت زير اقدامات بايستي مي اطالعاتي هجامع تحقق براي كلي طور به .باشد مي شغل

 خصوصي بخش جويي مشاركت فرهنگي، سازي بستر ارتباطي، مناسب ساخت زير تأمين
 . )1351طالبي، و لباف(

 كارآفريني مفهوم
 و است گرفته تئنش دنمتعهدش معناي به Entreprendre فرانسوي هكلم از كارآفريني هواژ
 زايياشتغال يا كار ايجاد معناي به كه باشد مي  Entrepreneurship معادل انگليسي زبان در

 منابع، كه است كسي كارآفرين دانان اقتصاد نظر، از .Drucker, 1998)(  شود مي ترجمه
 نمايد. بيشتر بلق به نسبت را آنها ارزش تا كند مي تركيب هم با را سرمايه و مواد كار، نيروي

 رود، مي پيش به خود شخصي ويژگي هوسيل به كه است كسي كارآفرين روانشناسان نظر، از
 يا دادن انجام نمودن، تجربه چيزي، به رسيدن يا كردن كسب به نياز قبيل از ييها ويژگي
 نيكارآفري ديگر، نظران صاحب از بعضي  .)1355 سلجوقي،( ديگران اختيار حوزه از فرار شايد

 نام اقتصادي هتوسع موتور عنوان به آن از و شناخته كار و سرمايه توليد عوامل از يكي را
 ).1351 صمدآقايي، ( برند مي

 كارآفريني انواع
 سازماني) كارآفريني و مستقل كارآفريني( شامل فردي الف)

 . )1359 كيا، سعيدي( اجتماعي) كارآفريني و شركتي كارآفريني( شامل ب)گروهي
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 كارآفريني يندفرآ

 تأثير آن بر زيادي عوامل كه است فرآيندي نتيجه جديد يها شركت تأسيس و ايجاد
 مورد دهد، مي انجام شركت تأسيس جهت در كه ييها فعاليت به بسته كارآفرين و گذارند مي

 رفتار تابع كارآفرين شخصيتي يها ويژگي ديدگاه، اين در كولرمير گيرد. مي قرار مطالعه
 آيد؟ مي وجود هب نوپا شركت يك چگونه كه باشد مي سؤال اين به پاسخ دنبال به و اوست

 بايد كنند مي مقاومت جديد چيزي پيدايش برابر در كه نيروهايي بر غلبه با كارآفرينان
 ارزيابي و شناسايي دارد: مرحله چهار فرآيند اين دهند توسعه را آن و بيابند را موقعيتي
  شده تأسيس بنگاه اداره نياز، مورد منابع تأمين ،تجاري طرح تدوين فرصت،

(Dovel chiristina, 1992). از كه است اي پيچيده فرآيند نوپا، شركت يك ايجاد و تأسيس 
 داشته خارجي وجود ثابت طور به كه نيست كسي كارآفرين پذيرد. مي تأثير زيادي عوامل
 گيرند. مي عهده به نوپا يها شركت يجادا منظور به افراد كه است نقشي كارآفريني بلكه باشد،

 يندآفر در مهم ازعوامل يكي عنوان به كارآفرين فرد رفتاري، ديدگاه در ديگر عبارت به
 و شخصيتي ديدگاه هدهند پوشش رفتاري ديدگاه و گيرد مي قرار توجه مورد كارآفريني

 از ديگري وسيع طيف ديدگاه، اين در شخصيتي يها ويژگي بر عالوه و باشد مي نيز ها ويژگي
 همچون فرد تجربي عوامل و كودكي خانواده، تحصيالت، سال، و سن همچون ييها ويژگي

 احمدپور( گيرد مي قرار توجه مورد نيز كار از اخراج شغلي، نارضايتي نقش، الگوي پذيرش
 ).1351 دارياني،

 كارآفريني فرآيند بر مؤثر عوامل
 اقتصادي شرايط كرد: تقسيم گروه پنج به  به توان مي را كارآفريني بر مؤثر عوامل كلي طور به
 خدمات اقتصادي، ساخت زير فيزيكي، تسهيالت كار، نيروي مالي، منابع( شامل كه بازاري و

 صنعت، و بازار ساختار بازار، رشد بازار، هانداز( شامل كه صنعت پويايي و ساختار تخصصي)،
 حقوقي، سيستم مالي، سيستم( شامل كه مقررات و قانون چهارچوب جغرافيايي)، تمركز

 هشبك فرهنگ، اجتماعي، مراتب سلسله( شامل كه اجتماعي هسرماي حماسي)، هاي سياست
 تحصيالت، كاري، هتجرب( كارآفرين به مربوط فردي يها جنبه آموزشي). سيستم كارآفريني،

 عوامل اين تأثير كه است بديهي است. شناختي)جمعيت عوامل و دارايي كارآفريني، ظرفيت
 اين بررسي نيازمند كشور هر در گذاري سياست رو اين از نيست يكسان مختلف جوامع در

 . )1359 محبي،( است كشور همان در عوامل

 كارآفرين تربيت در دانشگاه كاركردهاي نقش
 از كارآفريني بر ارتباطات و اطالعات فناوري نقش بررسي دنبال به مقاله اين در كه آنجا از

 اين در آموزش و دانشگاه نقش از مختصري كه است الزم هستيم. دانشگاه اساتيد ديدگاه
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 كه است عواملي آن از يكي كه است نظر مورد عامل دو كارآفرين تربيت در كنيم. بيان زمينه
 براي را محيط كه عواملي ديگري و شود مي فرد كارآفرينانه رفتار و ها ويژگي رويكردها، سبب

 مطرح روانشناختي ديدگاه كه اول عامل در سازد مي مناسب و مساعد كارآفرينانه فعاليت
 و ها توانمندي اين كسب هاي راه و كرده بيان فرد براي ا ر كارآفرينان يها ويژگي است،

 به دست فردي يها توانايي كسب با و شود تشويق فرد تا دهند مي نشان او به را ها ويژگي
 از كه جديدي تصور نيز و دانشگاه كاركردهاي به توجه با حال بزند. هكارآفرينان يها فعاليت
 عوامل در دانشگاه كاركردهاي نقش به كارآفرين سازماني عنوان به  شد، ترسيم دانشگاه

 فرآيندي زيمر و آلدريچ نظر اساسبر كارآفريني همچنين شود. مي پرداخته محيطي و فردي
 روابط اين است، شده واقع اجتماعي روابط از متغيريه شبك در كه شود مي محسوب
 شبكه اين نمايند. تسهيل يا محدود ها فرصته و منابع با را كارآفرين هرابط توانند مي اجتماعي
 اين توانند مي و دارند ارتباط يكديگر با خاص طريق از كه افرادي  ميتما مجموعه از عبارتست

 فكرها، انگيختن بر انگيزه، بردن باال نمايند: ايفا ها شركت تأسيس يندآفر در را مهم نقش پنج
 ،منتظر( پشتيباني و حمايت علمي، كمك هارائ واقعي، طرح يك به فكر تبديل تسهيل
 و اول هاي نقش ايفاي در كه شود مي گرفته نتيجه اين عامل پنج اين به نگاهي با .)1352

 توجه با ،بنابراين ؛است حمطر تثبيت پنجم نقش در و دانش چهارم و سوم نقش ،انگيزش دوم
 توسط را انگيزش نقش توان مي دانشگاه پژوهشي و آموزشي فرهنگي، كاركردهاي به

 با را تثبيت نقش و آموزشي يها برنامه توسط را دانش نقش ترويجي، و فرهنگي هاي فعاليت
 و ها انيسخنر و سمينارها برگزاري با بايد ابتدا در بنابراين نمود. ايفا پژوهشي هاي فعاليت

 كرد ايجاد دانشجويان در را كارآفريني و نوآوري خالقيت، هانگيز كارآفرينان، هاي ويژگي بيان
 با آن از بعد و داد قرار آنها اختيار در را الزم دانش كارآفريني هاي مهارت آموزش با سپس و

 ها حمايت با و نمود كمك يشانها طرح و ها ايده تحقق جهت در را افراد پژوهشي هاي فعاليت
 علم پردازان نظريه ).1351 عابدي،( كرد جلوگيري آنها شكست از انكوباتورها اندازي راه و

 كارآفرينان كه هستند اعتقاد اين بر كنند مي بررسي را كارآفريني فني بعد كه مديريت
 كه است معتقد كالرك برتون شوند. بالنده و ببينند آموزش درس كالس در توانند مي

 بتوانند و بوده كارآفرين كه هستند هايي دانشگاه يكم و بيست قرن در پويا ايه دانشگاه
 در كارآفريني به معطوف آموزش ما زمان در نمايند. تلفيق را مديريتي و تخصصي هاي ارزش

 هدف با ها برنامه اين است. افزايش به رو توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي هاي دانشگاه
 نوع اين معموالً اند. شده طراحي جديد كاالهاي توليد مناسب فرآيند و  يمعل تجربيات ايجاد
 ها ايده اين ساختن  ميعل جهت ريزي برنامه و نوين يها ايده توليد در دانشجويان به ،ها برنامه
 هاي مهارت ارتقاي منظور به آموزشي مختلف هاي روش از ها برنامه اين در كنند. مي كمك

 شود مي استفاده تجاري هاي شركت تأسيس و كار بازار به ورود براي دانشجويان
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(Mccelelland, 1962) . دارد قصد كه دانشگاهي كه كرد بيان گونه اين بتوان شايد 

 نيز خود كند سعي كه سازماني باشد كارآفرين سازماني خود بايد نمايد تربيت كارآفرين
 انعطاف تحوالت و تغيير به نسبت بتواند ات باشد كارآفرين و نوآور خالق، كارآمد، پذير،انعطاف
  .)1351منتظر،( ندهد دست از را بازار در موجود هاي فرصت و داشته

 كارآفريني در ارتباطات و اطالعات فناوري نقش
 ارزش خود هم دو اين هستند. مهم قدرت دو ارتباطات و اطالعات كه شده روشن امروزه 

 آن در اجناس قيمت و مختلف بازارهاي از كه رديف آورند. مي وجود به ارزش هم و دارند
 براي را بهتري تصميمات باشد، باخبر بازار آينده و گذشته از يا باشد داشته اطالع ها بازار

 به كه دارد ديگري هجنب ذاتي ارزش بر عالوه اطالعات بگيرد تواند مي بيشتر سود به رسيدن
 نيز ارتباطات گذارد، مي اثر آن بهتر انجام و گيري تصميم مكانيزم در و شود مي منتهي دانش
 افراد نصيب ارتباطات نوع و اندازه با متناسب اي افزوده ارزش و بوده ارزشمند اطالعات مانند

  ).1353عزيزي، و دارياني احمدپور( كند مي

 كارآفريني در ارتباطات و اطالعات فناوري مؤثر يها ويژگي
 فسادهاي از برخي رفع اطالعات، مخازن فيزيكي هازاند كاهش دقت، افزايش سرعت، افزايش
 يها ويژگي ترين مهم از دور راه از همكاري امكان ايجاد وقت، تمام كار امكان ايجاد اداري،

 ).1359 سلجوقي،( باشد مي كارآفريني در ارتباطات و اطالعات فناوري مؤثر

 پژوهش سواالت و اهداف
 :كلي سؤال

 و اطالعات فناوري كازرون شهرستان نور پيام و آزاد يها دانشگاه اساتيد نظر از آيا
 دارد؟ نقش كارآفريني هاي فرصت هتوسع در ارتباطات

 :جزئي سؤاالت
 نقش با رابطه در كازرون شهرستان نور پيام و آزاد يها دانشگاه اساتيد ديدگاه بين آيا
 ؟دارد وجود تفاوتي كارآفريني هاي فرصت هتوسع جهت در اطالعات فناوري
 است؟ مؤثر بيكاري كاهش بر كار و كسب هعرص به اطالعات فناوري ورود آيا
 است؟ مؤثر اشتغال و كارآفريني به افراد تمايل افزايش بر اطالعات فناوري آيا
 است؟ مؤثر اجتماعي رفاه و اشتغال ايجاد در كارآفريني آيا
 است؟ مؤثر كشور اقتصاد بهبود بر كارآفريني آيا
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 عملياتي تعاريف

 يا پشتيباني سازي، پياده توسعه، طراحي، مطالعه، به ارتباطات: و اطالعات فناوري -1
 افزاري سخت و افزاري نرم يها برنامه خصوصا رايانه، بر مبتني اطالعاتي هاي سيستم مديريت

 )ITAA آمريكا، اطالعات فناوري انجمن( پردازد مي رايانه
 دستگاه نوع هر به كه است اي واژه ارتباطات و اطالعات فناوري از منظور مقاله اين در

 افزار، نرم كامپيوتر، سلولي، يها تلفن تلويزيون راديو، نظير: ييها برنامه يا و ارتباطي
 خدمات ها، سرويس كه شده اطالق آن نظاير و اي ماهواره يها سيستم شبكه، افزارهاي سخت

 گردد. مي مرتبط آنان به متعددي يها برنامه و
 يها سازمان و كار و كسب ايجاد و جديد يها فرصت شناسايي فرآيند  ريني:كارآف -2

 شود. مي عرضه جامعه به جديد خدمات و كاال آن هنتيج در كه شود مي اطالق جديد

 پژوهش شناسي روش
 مورد آماري هجامع است. پيمايشي  توصيفي نوع از كاربرد و هدف به توجه با پژوهش روش

 باشد. مي كازرون شهرستان نور پيام و آزاد يها دانشگاه اساتيد هيكل از است عبارت تحقيق
 شده انتخاب نفر صد اساتيد بين از ساده تصادفي گيري نمونه روش از استفاده با آماري هنمون
 نور پيام دانشگاه اساتيد از نفر پنجاه و آزاد دانشگاه اساتيد از نفر پنجاه نفر، صد اين از كه
 و اطالعات فناوري نقش بررسي عنوان با ساخته محقق هپرسشنام هم هشپژو ابزار باشند. مي

 پژوهش سؤاالت و اهداف مبناي بر كه است  كارآفريني يها فرصت هتوسع جهت در ارتباطات
 شامل پرسشنامه اين گرفت. قرار نور پيام و آزاد يها دانشگاه اساتيد اختيار در و گرديد تنظيم

 سن، هدربار سؤال چهار شامل اساتيد فردي خصاتمش اول: بخش باشد: مي بخش دو
 موضوع به مربوط سؤاالت دوم: بخش و باشد مي كار هسابق و تحصيالت ميزان جنسيت،
 تا زياد، زياد، خيلي ايگزينه 5 مقياس اساس بر كه باشد مي سؤال 31شامل و پژوهش

 است. شده تهيه  كم خيلي كم، حدودي،
 و گرديد مراجعه شيراز دانشگاه اساتيد از برخي به امهپرسشن روايي آوردن دست هب براي

 آلفاي ضريب از استفاده با آن پايايي و اعتبار همچنين گرديد، تأييد مذكور پرسشنامه روايي
 است. آمده بدست  ٪ 50 كرونباخ

 تحقيق يها يافته تحليل و تجزيه
 اطالعات فناوري نقش سيبرر مورد در آزاد  نورو پيام دانشگاه اساتيد ديدگاه بين :1هفرضي

 دارد. وجود تفاوت كارآفريني يها فرصت هتوسع  درجهت
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 نور پيام و آزاد دانشگاه گروه دو ديدگاه ميانگين مقايسه براي مستقل t آزمون )1( جدول
 اطالعات فناوري نقش مورد در

 ميانگين تفاوت معناداري سطح آزاديه درج T آماره
 62/2 243/0 97 175/1 آماره مقدار

 

 معناداري سطح ميزان كه شود مي مشاهده باال جدول در آمده دست هب نتايج به توجه با
 و شود مي رد تحقيق فرض و شود مين رد صفر فرض است، بيشتر  . /50 از چون و 0 /342

 فناوري نقش بررسي مورد در آزاد و نور پيام دانشگاه اساتيد ديدگاه بين كه گيريم مي نتيجه
 ندارد. وجود تفاوت كارآفريني يها فرصت هتوسع رجهتد اطالعات

 است. مؤثر بيكاري كاهش بر كار و كسبه عرص به اطالعات فناوري ورود :2هفرضي
 

 دوم هفرضي سنجش براي دو خي )آزمون2( ولجد
 معناداري سطح آزاديه درج دو خي آماره

 000/0 3 86/144 آماره مقدار
 

 معناداري سطح اينكه به توجه با و باال جدول در دهآم بدست دو خي مقدار به توجه با
 ورود گيريم مي نتيجه و شود مي پذيرفته تحقيق فرض است، كوچكتر . /50 از و 000/0 برابر

 است. مؤثر بيكاري كاهش بر كار و كسبه عرص به اطالعات فناوري
 است. ؤثرم اشتغال و كارآفريني به افراد تمايل افزايش بر اطالعات فناوري :3هفرضي

 

 سوم هفرضي سنجش براي دو خي آزمون ):3( جدول
 معناداري سطح آزادي درجه دو خي آماره

 000/0 3 44 آماره مقدار
 

 معناداري سطح اينكه به توجه با و باال جدول در آمده بدست دو خي مقدار به توجه با
 گيريم مي يجهنت و شود مي پذيرفته تحقيق فرض است، كوچكتر . /50 از و 000/0 برابر

 است. مؤثر اشتغال و كارآفريني به افراد تمايل افزايش بر اطالعات فناوري
 است. مؤثر اجتماعي رفاه و اشتغال ايجاد در كارآفريني :4هفرضي

 

 سوم هفرضي سنجش براي دو خي آزمون )4( جدول
 معناداري سطح آزادي درجه دو خي آماره

 000/0 3 697/17 آماره مقدار
 

 معناداري سطح اينكه به توجه با و باال جدول در آمده دست هب دو خي مقدار به توجه با
 گيريم مي نتيجه و شود مي پذيرفته تحقيق فرض است، كوچكتر . /50 از و 000/0 برابر

 است. مؤثر اجتماعي رفاه و اشتغال ايجاد در كارآفريني
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 است. مؤثر كشور اقتصاد بهبود بر كارآفريني : 5ه فرضي

 

 پنجم هفرضي سنجش براي دو خي آزمون )5( لجدو
 معناداري سطح آزادي درجه دو خي آماره

 000/0 3 293/26 آماره مقدار
 

 معناداري سطح اينكه به توجه با و باال جدول در آمده دست هب دو خي مقدار به توجه با
 گيريم مي نتيجه و شود مي پذيرفته تحقيق فرض است، كوچكتر . /50 از و 000/0 برابر

 است. مؤثر كشور اقتصاد بهبود بر كارآفريني

 گيري نتيجه
 از اجتماعي يها فعاليت هكلي در زيادي تحوالت ارتباطات و اطالعات فناوري كه شد مالحظه

 قرار توجه مورد مدرن كارآفريني ابزار ترين مهم عنوان به و آورده بوجود كارآفريني جمله
 دارد. فعاليت براي وسيعي هپهن اطالعات وريفنا در كارآفريني همچنين است گرفته

 ميتاه اساس براين است. كارآفريني بستر فناوري هتوسع و فناوري هتوسع الزمة كارآفريني
 در كارآفريني بستر بايد دولت شود. مي مشخص دولت هوظيف و كارآفريني بسترسازي نقش
 و دهد توسعه را باشد يم اطالعاتي و ارتباطي يها شبكه همان كه اطالعات فناوريه حوز

 اينكه ضمن نمايد. فراهم را ها شبكه اين به همگان آسان دسترسي امكان و كند تقويت
 و تدوين را الزم مقررات و قوانين و دهد گسترش و كرده ايجاد را ها شبكه از استفاده فرهنگ

 ضعف يجنتا از است، رايج بيشتر نو يها فناوري در خصوصاً كه مغزها فرار نمايد. اجرا
 كشورها، اين هكرد تحصيل نيروهاي از بسياري است. توسعه حال در كشورهاي در كارآفريني

 كه هم افرادي شوند؛ مديريت ديگران توسط بايد و اند شده تربيت و آمده بار   ميعل صرفاً
 تمركز اينكه جالب .يابند مين كشورها اين در را كارآفريني بستر دارند كارآفريني شخصيت

 اين در خود داخلي نيروهاي تربيت كارآفرينانه يها فعاليت بر بيشتر يافته توسعه هايكشور
 اهداف راستاي در و گيرند مي بكار را خارجي متخصص نيروهاي طريق اين از و است حوزه
 براي تكنولوژي لبة در مشاغلي توانند مي كنند.كارآفرينان مي برداري بهره آنان از خود

 هكلي بر عالوه آورد مي بوجود كه شغلي رضايت اثر در و كنند ايجاد كشور داخل متخصصين
 بسترهاي ايجاد بر عالوه بايد دولت نمايد. جلوگيري نيز مغزها فرار از كارآفريني يها مزيت
 از حمايت يها زمينه آن، موانع رفع و ارتباطات و اطالعات فناوري افزارينرم و افزاريسخت

 نهادهاي با و نموده سيسأت را الزم گذاريسرمايه نهادهاي كند، همفرا را كارآفرينان فعاليت
 را متخصص كارآفرين بالقوه افراد دار هدف صورت به انكوباتورها و پژوهشي آموزشي،
 متعهد يها انسان اين يها مزيت از و برساند فعليت به آنها در را كارآفريني و كرده شناسايي

 بگيرد. بهره كشور اهداف پيشبرد در
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آموزان سال  دانش در بينني هاي كارآفري لفهؤبررسي و مقايسه م
 سقزشهرستان  مدارس متوسطه آخر

 1مصطفي رعنايي
 2بختيار رعنايي
 3زاهد رضايي
 4پروين رضايي

 چكيده
مدارس  آموزان سال آخر دانش ي كارآفريني در بينها لفهؤهدف بررسي و مقايسه م پژوهش حاضر، با

روش پژوهش از نوع توصيفي  انجام شد. 1389-90سال تحصيليدر  سقزمتوسطه شهرستان 
 ،و كاردانش اي آموزان سال آخر شاخه  نظري، فني و حرفه دانش هآماري شامل كلي هجامعپيمايشي، 

 نظري هشاخ ،از جدول مورگان اي با استفاده ساده طبقه گيري تصادفي نمونه روشآماري از  هنمونكه 
از  ،آوري اطالعات به منظور جمع .نفر 148كاردانش هنفر و شاخ 97 يا فني و حرفه هنفر، شاخ 248

 )،1980( و روتر )1957( اتكينسون ،)1963( مك كله لند هنظرياساس ساخته بر محقق هپرسشنام
)، 1995( )، كرتكو2002( هولت و )1982( ، جاكوبوويتز و وايلدر)1980( و برونكهاوس )1974اليز (

طلبي،  انگيزه پيشرفت، استقالل يها شد و اين ابزار شاخص ه) استفاد1982( رباومن، سكستون و اسكي
نگري را در بر  ندهيتيم كاري و آ پذيري، كنترل دروني، تحمل ابهام، گرايش به خالقيت، ريسك

سنجي پرسشنامه، روايي محتوايي آن با نظر خواهي از اساتيد  روان يها يژگيبراي تعيين و .رديگ يم
ها از روش آلفاي كرون  عالوه بر آن به منظور برآورد همساني دروني بين سؤال ر گرفت.ييد قراأمورد ت

 سك و مخاطره)، تمايل به ري86/0( شرفتپي هلفه انگيزؤم (پايايي) كه اعتبار ،باخ استفاده شد
 )، تحمل ابهام85/0( از به استقالل)، ني87/0( )، كنترل دروني86/0( ت)، گرايش به خالقي85/0(
به دست ) 84/0( كارآفريني هحيور، ) و شاخص كلي90/0( نگري )، آينده86/0( )، تيم كاري85/0(

آماري تحليل واريانس يك طرفه نشان داد كه تفاوت معناداري بين  يها . نتايج استفاده از روشآمد
 ) وجود دارد.01/0( و كاردانش در سطح اي ي نظري، فني و حرفهها كارآفريني شاخه يها تيقابل
 
 .اي ي نظري، كاردانش و فني و حرفهها آموزان شاخه ي كارآفريني، دانشها مؤلفه: اژگان كليديو

                                                                                                                
                                                            Email: m.ranai59@yahoo.comرسي،ريزي د كارشناس ارشد رشته برنامه .1

 .كارشناس علوم تربيتي .2
 .علوم تربيتي ةكارشناس رشت .3
 .شناسي همگاني زبان ةكارشناس ارشد رشت .4
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 مقدمه
اقتصادي ناميد كه باعث رشد و شكوفايي اقتصادي كشورها،  هتوسع توان يمكارآفريني را 

. بنابراين به نظر متخصصان تحقق شود يمي، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي ور بهرهافزايش 
يل شديدي به كاميابي دارند و كه م رديگ يمآيند كارآفريني به دست افرادي صورت فر

و امتيازات اين افراد  ها يژگيوكوش، عزم و اراده، خالقيت، ريسك پذيري و ... از جمله  سخت
يي كه به كارآفرينان نسبت ها يژگيو نيتر مهم ).2( باشد يمدر مقايسه با افراد ديگر جامعه 

طلبي، مركز  توفيق از  است به همراه محققين عبارت اند دهيرسر مورد آن به توافق و د اند داده
رايش به خالقيت، تيم كاري، طلبي، گ ، استقاللپذيري ، تمايل به ريسككنترل دروني

امروزه گرايش به پرورش كارآفريني نسبت به فطري بودن آن ). 3( تحمل ابهام نگري و آينده
ي كارآفريني ها مهارتو  ها يژگيوفته است و فرض بر اين است كه بيشتر مورد توجه قرار گر

مدارس ما در تقويت و  رسد يمبنابراين به نظر ). 4( در افراد ايجاد و تقويت نمود توان يمرا 
ي كارآفريني كه در باال ذكر شد در حد مطلوبي قرار ندارند و همچنين ها شاخصپرورش 

اي و كاردانش مشغول به تحصيل هستند و مباحث  فهآموزاني كه در مدارس فني و حر دانش
ي ها شاخص هي درسي خود دارند در زمينها آموزي را به صورت توأم در برنامه نظري و مهارت

نظري از سطح باالتري برخوردار باشند. از اين رو اين  هآموزان شاخ كارآفريني از دانش
ي موجود را ها يكاستنواقص و  تواند يمآموزشي  هي ديگر در حوزها پژوهشپژوهش نيز مانند 

  هموار سازد. ها آنمشخص و راه را براي بر طرف كردن 

 اهميت و ضرورت كارآفريني 
 هوري و توسعافن هدر حال حاضر سير تحوالت جهاني، كارآفرينان را در خط مقدم توسع

از  آميز اغلب كشورهاي پيشرفته و نيز برخي اقتصادي قرار داده است. تجربه موفقيت
كارآفريني در آن  هتوسع ههاي اقتصادي به واسط كشورهاي در حال توسعه در عبور از بحران

گيري كسب  كشورها، موجب گرديده تا ساير كشورها نيز براي كارآفريني، كارآفرينان و شكل
شدن اقتصاد، برخي  جهاني هو كارهاي نوآورانه اهميت خاصي قائل گردند. با عنايت به پديد

پذيري  هايي است كه به ريسك بازارهاي جهاني فردا در اختيار شركت« رند كهيده داعق
گذاري  هاي فكري خود در حد كالن سرمايه دهند و براي گسترش سرمايه كارآفرينانه بها مي

يط محيطي را مد نظر قرار ها، شرا كنند، در بالندگي فردي پرتالشند و در تعيين استراتژي مي
هاي  كارآفريني از جنبه  هاساس، توسع  همين  نه طرح كاراد). بر(سايت دبيرخا» دهند مي

هاي مهم در گسترش كارآفريني است  گوناگون مدنظر قرار گرفته است. آموزش، يكي از جنبه
اي واقع شده است. با توجه به مطالعات مختلف، ثابت شده است كه  كه مورد توجه ويژه

. از اين رو در حال حاضر آموزش نه وراثتينان اغلب اكتسابي است، هاي كارآفري ويژگي
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نظام آموزشي هر كشور به حساب  ي آن امري مهم درها لفهؤو دستيابي به مكارآفريني 

 .)1( ديآ مي

 تحقيق هپيشن
را به شرح زيـر   هاآن توان يميي انجام شده است كه ها پژوهشكارآفريني مطالعات و  هدر زمين

 هجو سـازماني مدرسـه بـا روحيـ     بررسي رابطه« ا عنوانپژوهشي ب ) در5( مورد برسي قرارداد
به اين نتيجه دست يافت كه عالوه بر رابطه بـين ايـن دو متغيـر     » آموزان دانش كارآفريني در

نگـري و   ي ميزان خالقيت، عزت نفس، منبع كنترل دروني، انگيزه پيشـرفت، آينـده  ها شاخص
. در تحقيقي )6( نگين نظري قرار داشت) باالتر از ميا01/0( پذيري در سطح معناداري ريسك

، بـه  انـد  دادهانجـام  » ي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان ها تيقابلبررسي « كه با عنوان
طلبي، كنتـرل   استقالل هي كارآفريني دانشجويان در زمينها تيقابلاين نتايج دست يافتند كه 

پـذيري از   بـود، امـا نمـرات ريسـك    پيشرفت و خالقيت باالتر از حـد ميـانگين    هدروني، انگيز
ي هـا  يژگـ يوي دانشـگاهي در پـرورش   هـا  آمـوزش  بود. همچنين تر نييپامعيار  همتوسط نمر

 هبررسـي و مقايســ « . پژوهشـي بـا عنـوان   )7( كـارآفريني در دانشـجويان مـؤثر نبـوده اســت    
يـن  انجـام داده اسـت. نتـايج ا   » ي بروز پرورش كارآفريني دانشجويان شهيد بهشـتي ها زمينه

دهد كه بين متغيرهايي چون ميزان تحمل، اعتماد به كنترل دروني، نياز به  پژوهش نشان مي
 هطلبـي بــا كـارآفريني رابطــ   ي، خالقيــت و نـوآوري و اســتقالل ريپـذ  مخــاطرهطلبـي،   توفيـق 
هاي تحصـيلي   اين پژوهش نشان داد كه بين برنامه هداري وجود دارد. عالوه بر آن، نتيج معني

داري وجـود   معنـي  هائه شده و ميزان كارآفريني در دانشجويان از نظر آنان رابطـ و آموزشي ار
 ندارد.  

 تحقيقف اهدا
 اي و كاردانش  ، فني و حرفهي نظريها شاخه النيالتحص پيشرفت فارغ هانگيز همؤلف بررسي �
 اي و كاردانش  ، فني و حرفهي نظريها شاخه النيالتحص پذيري فارغ ريسك همؤلف بررسي �
 اي و كاردانش  ي نظري، فني و حرفهها شاخه النيالتحص گرايش به خالقيت فارغ همؤلف بررسي �
 اي و كاردانش  ، فني و حرفهي نظريها شاخه النيالتحص كنترل دروني فارغ همؤلف بررسي �
 اي و كاردانش  ، فني و حرفهي نظريها شاخه النيالتحص طلبي فارغ استقالل همؤلف بررسي �
 اي و كاردانش  ، فني و حرفهي نظريها شاخه النيالتحص هام فارغتحمل اب همؤلف بررسي �
 اي و كاردانش  ، فني و حرفهي نظريها شاخه النيالتحص تيم كاري فارغ همؤلف بررسي �
 اي و كاردانش  ، فني و حرفهي نظريها شاخه النيالتحص نگري فارغ آينده همؤلف بررسي �
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 روش پژوهش
 استفاده در اين پژوهش روش توصيفي از نوع پيمايشيروش مورد  ،ف تحقيقاهدابا توجه به 

فني و  يها ، هنرستانها رستانيدب النيالتحص فارغ هآماري اين پژوهش را كلي هجامع .باشد يم
نفر و  102نفر،  443كه به ترتيب بالغ بر  دهند يتشكيل مسقز شهر  اي و كار و دانش حرفه
انجام شد. حجم نمونه با  اي طبقه هساد گيري به روش تصادفي . نمونهباشند ينفر م 210

نفر و  87 اي فني و حرفه  يها شاخه ، نفر 218ي نظري ها توجه به جدول مورگان در شاخه
اي  باشد. ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه مي نفر 122 كاردانش هشاخ

 )،1963( مك كله لند هاساس نظري بندي ليكرت است كه بر ال با درجهؤس 54شامل
 ، جاكوبوويتز و وايلدر)1980( و برونكهاوس )1974( اليز )،1980( و روتر )1957( اتكينسون

) كه به صورت 1982( باومن، سكستون و اسكير و )1995( )، كرتكو2002وهولت ( )1982(
طلبي، گرايش به خالقيت،  پيشرفت، استقالل هي انگيزها ساخته است و شاخص  محقق
. روش رديگ ينگري را در بر م ندهيرل دروني، تحمل ابهام، تيم كاري و آپذيري، كنت ريسك

از  ، و در آمار استنباطيمعيار و انحرافها در آمار توصيفي از ميانگين  تجزيه و تحليل داده
 .گرديدمحاسبه  SPSSافزار  نرم هليو به وس ANOVAآزمون آماري 

 ي تحقيقها يافته
ريسك و  تمايل به ،انگيزه پيشرفت( ي كارآفرينيها مؤلفهآيا بين  پژوهش: كلي الؤس

 و  تيم كاري  تحمل ابهام، ،مخاطره، گرايش به خالقيت، كنترل دروني، نياز به استقالل
اي و كار و دانش تفاوت  ي نظري، فني و حرفهها شاخه النيالتحص فارغ در )نگري آينده
 وجود دارد؟ يدار معني

، دانش كار و هشاخ اي و و حرفه فني هشاخ نظري، هاخش ، سه گروه ميانگينبراي مقايسه 
 محاسـبات  هاسـتفاده شـده اسـت. خالصـ     )ANOVA( از آزمون تحليل واريانس يك طرفـه 

 ) منعكس شده است.3و  2و  1ول (ادر جد اساس نتايج مشاهدات  بر
 

                       01/0 2=μ3                                      Sig  ≥μ =1μ          H0  
                01/0      Sig  <   براي حداقل يكi وj                μj ≠iμ H1 :           
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 به تفكيك سه شاخه )معيار ميانگين و انحرافي آماري(ها شاخص )1( جدول

 مجموع كار و دانش هشاخ اي فني و حرفه هشاخ نظري هشاخ ها گروه
ي ها شاخص

انحرافميانگينتعداد آماري
معيار انحرافميانگينتعدادمعيار انحرافميانگينتعدادمعيار انحرافميانگينتعدادمعيار

 49329/359/0 14835/356/0 24814/360/09759/345/0 انگيزه
 49344/365/0 14851/364/0 24832/368/09765/355/0پذيري ريسك

گرايش به 
 49333/362/0 14843/361/0 24817/363/09760/342/0 خالقيت

 49332/366/0 14842/349/0 24812/366/09769/362/0دروني كنترل
 49330/376/0 14840/373/0 24818/383/09748/358/0طلبي استقالل

 49330/370/0 14836/360/0 24817/376/09755/360/0تحمل ابهام
 49324/382/0 14836/388/0 24809/377/09743/380/0 تيم كاري

 49330/370/0 14836/360/0 24817/376/09755/360/0نگري آينده
 

 در بين سه شاخه ها نيانگيم هيك طرفه براي مقايس)ANOVA( )2جدول(

 سؤال
حقيقت

ي ها مؤلفه
 آفريني كار

منبع 
 تغييرات

مجموع 
مجذورات 

)ss( 

 هدرج
آزادي

ميانگين 
مجذورات

)ms( 

F 
محاسبه 

 شده

P-
مقدار

)Sig.(

 انگيزه 1
 72/7 2 44/15گروهي بين

*20/24000/0  49031/0 39/156گروهي درون
 -492 84/171 مجموع

پذيري ريسك 2
 28/4 2 56/8گروهي بين

*21/10000/0  49041/0 33/205گروهي درون
 -492 89/213 مجموع

گرايش به  3
 خالقيت

 46/7 2 92/14گروهي بين
*96/20000/0  49035/0 41/174گروهي درون

 -492 33/189 مجموع

 دروني كنترل 4
 13/12 2 27/24گروهي بين

*14/31000/0  49039/0 99/190گروهي درون
 -492 27/215 مجموع

طلبي استقالل 5
 94/3 2 88/7گروهي بين

*83/6 000/0  49057/0 61/282گروهي درون
 -492 5/290 مجموع
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 سؤال
حقيقت

ي ها مؤلفه
 آفريني كار

منبع 
 تغييرات

مجموع 
مجذورات 

)ss( 

 هدرج
آزادي

ميانگين 
مجذورات

)ms( 

F 
محاسبه 

 شده

P-
مقدار

)Sig.(

 تحمل ابهام 6
 58/5 2 16/11گروهي بين

*35/8 000/0  49066/0 38/327گروهي درون
 -492 55/338 مجموع

 تيم كاري 7
 5/5 2 11گروهي نبي

*63/11000/0  49047/0 78/231گروهي درون
 -492 78/242 مجموع

 نگري آينده 8
 23/11 2 46/22گروهي بين

*51/24000/0  49045/0 53/224گروهي درون
 -492 99/246 مجموع

 

 تفسير
انجـام آزمـون    ت،گـردآوري شـده اسـ    2 هبر اسـاس نتـايج مشـاهدات كـه در جـدول شـمار      

ANOVA  مقدار ، دهد يمنشانF ي كـار آفرينـي در   ها مؤلفهبراي هر يك از   محاسبه شده
 =66/4( جـدول بحرانـي   F، از مقـدار  ( * ) مشخص شده اسـت  كه با عالمت 2 هجدول شمار

 ،است تر بزرگ ) 2و  490( با درجات آزادي، )α=  01/0، (درصد 99) در سطح اطمينان Fب
درصـد   95با اطمينان  ، يعنيٰ).Sig=  000/0( بدست آمده است P-Value >01/0از طرفي 

(جـدول   LSDآزمـون تعقيبـي   داري وجـود دارد .   تفاوت معني ها گروهادعا كرد بين  توان يم
سـبب ايـن    هـا  گـروه خواهد داد كه ميانگين كـدام  به طور مجزا نشان ، با عالمت *)3 هشمار

 . اند شدهدار  اختالف معني
 

   ها گروهي معنادار در ها تفاوت، بررسي  LSDنتايج آزمون  )3(جدول

 ميانگين اختالف (ب)ها گروه (الف)ها گروه ي كار آفرينيها مؤلفه
 )ب –الف (

P-مقدار
)Sig.( 

 انگيزه
 

 000/0 -45/0*اي حرفهفني و  نظري
 000/0 -21/0* كار و دانش

 000/0 45/0* نظرياي فني و حرفه
 000/0 24/0* نشدا كار و

 000/0 21/0* نظري دانش كار و
 000/0 -24/0*اي فني و حرفه
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 ميانگين اختالف (ب)ها گروه (الف)ها گروه ي كار آفرينيها مؤلفه
 )ب –الف (

P-مقدار
)Sig.( 

 پذيري ريسك

 000/0 -33/0*اي فني و حرفه نظري
 005/0 -18/0* كار و دانش

 000/0 33/0* نظرياي فني و حرفه
 095/0 14/0 دانش كار و

 005/0 18/0* نظري دانش كار و
 095/0 -14/0اي فني و حرفه

 گرايش به خالقيت
 

 000/0 -43/0*اي فني و حرفه نظري
 000/0 -0/*25 كار و دانش

 000/0 43/0* نظرياي فني و حرفه
 026/0 17/0 دانش كار و

 000/0 25/0* نظري دانش كار و
 026/0 -17/0اي فني و حرفه

 كنترل دروني

 000/0 -56/0*اي فني و حرفه نظري
 000/0 -29/0* انشكار و د

 000/0 56/0* نظرياي فني و حرفه
 000/0 27/0* دانش كار و

 000/0 29/0* نظري دانش كار و
 000/0 -27/0*اي فني و حرفه

 طلبي استقالل

 001/0 -29/0*اي فني و حرفه نظري
 006/0 -21/0* كار و دانش

 001/0 29/0* نظرياي فني و حرفه
 432/0 07/0 دانش كار و

 006/0 21/0* نظري دانش كار و
 432/0 07/0اي فني و حرفه

 تحمل ابهام

 001/0 -33/0*اي فني و حرفه نظري
 002/0 -26/0* كار و دانش

 001/0 33/0* نظرياي حرفهفني و 
 513/0 06/0 دانش كار و

 002/0 26/0* نظري دانش كار و
 513/0 -06/0اي حرفهفني و 
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 ميانگين اختالف (ب)ها گروه (الف)ها گروه ي كار آفرينيها مؤلفه
 )ب –الف (

P-مقدار
)Sig.( 

 تيم كاري

 000/0 -38/0*اي حرفهفني و  نظري
 006/0 -19/0* كار و دانش

 000/0 38/0* نظرياي حرفهفني و 
 041/0 18/0 دانش كار و

 006/0 19/0* نظري دانش كار و
 041/0 -18/0اي حرفهفني و 

 نگري آينده

 000/0 -50/0*اي حرفهفني و  نظري
 000/0 -35/0* كار و دانش

 000/0 50/0* نظرياي حرفهفني و 
 077/0 50/0 دانش كار و

 000/0 35/0* نظري دانش كار و
 000/0 50/0*اي حرفهفني و 

 

 بحث و نتيجه گيري
 ه) مشخص شـد كـه بـين مؤلفـ    01/0در سطح (F پژوهش با توجه به آزمون سؤاالتدر مورد 

ذيري، گرايش بـه خالقيـت، كنتـرل درونـي،     پ پيشرفت، ريسك ه، انگيزنگري آينده( كارآفريني
 اي حرفه، فني و ي نظريها شاخه النيالتحص فارغ در طلبي، تحمل ابهام و تيم كاري) استقالل

 وجود دارد. داري و كاردانش تفاوت معني
 يهـا  عمـدتاً روي مهـارت   اي حرفـه فنـي و   هاين نتايج بـه آن معنـي اسـت كـه در شـاخ     

گرايش بـه خالقيـت، كنتـرل     تمايل به ريسك و مخاطره، رفت،پيش هانگيز كارآفريني از قبيل
نگري توجه بيشتري شـده و محتـواي    دروني، نياز به استقالل، تحمل ابهام، تيم كاري و آينده

ها در اين شاخه از آموزش، به محوريت تقويـت روحيـه و توانـايي كارآفرينـان و      آموزش دوره
چنانچـه   ،بنـابراين  ؛دهنـد  يم ها الزم را ارائه وزشو آم كنند يگذاري م ها سرمايهنآ يها يژگيو

ها مانند نظري و كاردانش نيز بخواهند نقطه ضعف خود را در ايـن زمينـه تقويـت     ساير شاخه
ق نتايج تحقيق فـو  ها تجديد نظر بنمايند. كنند بايد در مباحث نظري دوره و محتواي آموزش

 )، كالنتري و همكاران1383( همكاران)، بدري و چ1386( با نتايج صمدي شيرزادي اصفهاني
بـا  . دارد يخـوان  هـم ) 2002( 1، چك پيت)2003( )، انويك النگفورد1382( )، عزيزي1383(

به غير از مـدارس انجـام شـده     ييها كه ذكر شد در سازمان ييها اين تفاوت كه نتايج پژوهش
 .بود
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، نشـر فـرا   مبـاني كـارآفريني  ، )1385؛(و مقيمي، سـيد محمـد   ؛احمد پور دارياني، محمود
 16انديش، تهران، ص 

بررسـي ميـزان   «)، 1387(؛ فرجـي نجـار كاليـي، علـي     ؛اده، رحمـت عليـز  ؛حسـين  روئين،
ي دانشگاه آزاد اسـالمي اسـتان   ها ي كارآفريني در دانشجويان واحدها يژگيو

)، (با تأكيد بر تربيـت و تكنسـين   ، همايش ملي كارآفريني؛ فرهنگ و جامعه»مازندران
  .87سما واحد رودهن، چهارم ارديبهشت  اي حرفهفني و  هآموزشكد

، مشـهد:  »كارآفريني از تئوري تا عمـل «)، 1385(؛ و مقدسي، عليرضـا  ؛ذبيحي، محمدرضا
 نشر جهان فردا.

تحقيقات و آمـوزش   هسسؤكرج: انتشارات م،»مديريت كارآفريني«)، 1385(؛ نرگس مرادي،
 مديريت.
جو سازماني مدرسه بـا   هبررسي رابط«)، 1386(؛ اصفهاني، هما ،يشيرزاد؛ صمدي، پروين

، سـال پـنجم، تابسـتان    16 هي آموزشي، شمارها ينوآور هفصلنام ،»كارآفريني هروحي
86. 

بررسي «)، 1385(؛ جعفري، ابـراهيم  ؛عابدي، محمدرضا ؛لياقتدار، محمد جواد ؛احسان بدري،
سـايت جهـاد دانشـگاهي    » اصـفهان ي كارآفريني دانشجويان  دانشگاه ها تيقابل

WWW.SID.IR 
ي بـروز پـرورش كـارآفريني در    هـا  بررسي و مقايسه زمينه«)، 1382( ؛عزيزي، محمد

 ، طرح تحقيقاتي،  تهران، دانشگاه شهيد بهشتي.»دانشجويان شهيد بهشتي



 
 

 ي مشترك ده كارآفرين كشورها ويژگيبررسي 
 1طاهره مغني دامغاني 

 2مراد علي باقري
 3فرشته مغني دامغاني

 چكيده
يا  و ها در حركت كارآفرينان براي از قوه به فعل درآوردن ايده مؤثرعامل  ترين مهم

ي كارآفريني در شخصيت ها تبديل ايده به عمل، بروز و نهادينه كردن ويژگي
نان است، اين پژوهش با بررسي و مطالعه زندگي ده كارآفرين بزرگ كشور كارآفري

طلبي، پذيرش ابهام،  پذيري سنجيده، توفيق نفس، ريسك ههفت ويژگي مهم اعتماد ب
ي شخصيتي ها كوشي را در بين ويژگي شناسي و سخت مركز كنترل دروني، فرصت

را  ها قش اين ويژگيها تشخيص داده و ن تر از ديگر ويژگي آنان مشترك و مهم
داند. اين پژوهش به لحاظ هدف  فريني ميآي كارها تر از ساير ويژگي برجسته

آوري  اطالعات در اين پژوهش  باشد. ابزار جمع از نوع پيمايشي مي كاربردي و
ي كارآفرينان ها ويژگيدر اين مقاله سعي گرديده در مورد ضرورت باشد.  مصاحبه مي

لفعل كردن براي با را ها رورت نهادينه كردن اين ويژگيمطالبي را بيان كند و ض
 آور شود. ياد ها ايده

 
 .فرينآ كار، مشترك، ويژگي :يواژگان كليد

                                                                                                                
                                                                                                                                Email: t_damghani@post.irسابداري،حكارشناس  .1
 .ارشد مديريت منابع انساني كارشناس .2
 .ارشد زراعت كارشناس. 3
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 مقدمه
ي مؤثرنوين نقش  هعنوان يك پديد كارآفريني، مفهومي است كه همواره همراه بشر بوده و به

كه در اقتصاد رقابتي و مبتني  طوري است، بهداشته را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها 
رو تضمين حيات و بقاء كشورها نيازمند   بر بازار امروزه داراي نقش كليدي است، از اين
ما داستان  ههم .باشد ميتوسط كارآفرينان نوآوري، ابداع و خلق محصوالت و خدمات جديد 

 ايم. هرا كه همواره در امور شغلي خود موفق بوده اند شنيد كارآفريناني زندگي
شوند و صفات آنها به  د ميرآفرينان به جاي ساخته شدن، متولشد كه كا زماني تصور مي

شد. اما امروزه، شواهد كافي نشان  شد كه در هر جايي يافت نمي قدري نادر و خاص تصور مي
كي دوران كودكي، استقالل، به خود متآموزش  هتوانند در نتيج دهند صفات كارآفريني مي مي

  .هاي فرهنگي مرتبط با كار و صنعت قرار گرفتن، پرورانده شوند در معرضِ ارزشبودن و 

 نان يهاي كارآفر ژگييو بررسي 
  فرصت شناسي �

نمايد و چيزي را خلق  هاي پيرامون خود را درك مي كار آفرين شخصي است كه ارزش فرصت
كارآفريني يعني ). كرزنر معتقد است 2003جانگ،( نمايد ا در آن تغييراتي ايجاد ميو ي

مردم محيط اطراف خود را مملو  ههاي سودآور و كشف نشده. زماني كه هم آگاهي از فرصت
تواند قاطعانه نسبت به  بينند فقط كارآفرين است كه مي از تناقض، هرج و مرج و نابساماني مي

ها استفاده كند و يا حتي  العمل مناسب نشان داده و از فرصت هاي محيط عكس موقعيت
برداري نمايد. ديگران  هديدها را به فرصت تبديل كرده و به نفع خود و جامعه از آن بهرهت

ا فقط اي تجربه كنند ام ببينند، بشنوند، ياد بگيرند و حتي تا اندازهممكن است موقعيت را 
 كند ت اقتصادي مييل به يك موقعيرا تبد كارآفرين از آن به نحو مطلوب استفاده كرده و آن

آميز ناشي از يك  هاي موفقيت ). بيشترين كارآفريني و خصوصاً كارآفريني1382كيا، سعيدي(
  .هاي كارآفريني است انتخاب آگاهانه و هدفدار در فرصت

 رييگ ميتوان تصم �
بل اين سؤال ق وجود دارد. او در مقايك كارآفرين بسيار موف  هاي دربار العاده داستان خارق

 سؤال بعدي اين بود كه»  گيري درست با تصميم« ه بود:تق است گفكه چطور اين قدر موف
باالخره از او پرسيده  و» تجربه« بود:  و او پاسخ داده» تواند درست تصميم بگيرد؟ چطور مي«

 » گيري نادرست تصميم« بود:  او پاسخ داده» اي؟ چگونه تجربه به دست آورده« بود:  شده
قيت و شكست يك كسب و كار موفدر  ). عوامل بسياري1382اسميت؛ترجمه هدايت،(

كند  تأثيرگذار هستند كه بيشتر آنها غير قابل كنترل و ناشناخته هستند. كارآفرين سعي مي
با تصميمات مناسب و به موقع، عوامل مثبت را افزايش داده و از تأثير عوامل منفي جلوگيري 
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مناسب ارائه دهد. كارآفرين هاي  حل بيني راه نمايد و براي مشكالت و مسائل غير قابل پيش 

كه بدليل شرايط مبهمي كه وجود دارد اين  ،در هر لحظه ممكن است چند تصميم بگيرد
 نمايند.  ها نقش بسيار زيادي در صعود و نزول كسب و كار كارآفرين ايفا مي تصميم
  ندهيني آيب شيزي وپير قدرت برنامه  �

هلن كلر، ( انداز آرماني است اقد چشمكه ف فرد بينايي است ،ها در دنيا ترين انسان بيچاره
). رفتار كارآفرينان هدفمند بوده و هريك توان زيادي را 1382نقل از اسميت، ترجمه هدايت،

خواهند بروند، آنها  دانند به كجا مي نمايند. كارآفرينان مي براي رسيدن به آن هدف صرف مي
ر از ابتدا وجود ي از اوقات اين تصوبسيارسازمان خود دارند. البته  هتصور و ديدگاهي از آيند

ريزي  شود كارآفرين مجبور به برنامه گيرد. اين موضوع باعث مي ندارد و طي زمان شكل مي
مدت را  هاي كوتاه تواند اين برنامه مدت و مقطعي شود ولي داشتن چنين ديدگاهي مي كوتاه

  .يدبراي رسيدن به هدف آرماني كارآفرين در يك جهت هماهنگ نما
  ز فهمييت �

اند. بيشتر اختراعات  ق، سؤاالت كليدي بودههاي خال معتقد است كه كليد ايده اسبورن
انجام شده در جهان ناشي از يافتن همين سؤاالت كليدي و تالش براي يافتن جواب آنها بوده 

كه طور مثال برسيلوربرگ  هاست. كارآفرينان مهارت خوبي در پرسيدن سؤاالت كليدي دارند ب 
اي در پرسيدن  العاده مهارت و توانايي فوق سگويد: بيل گيت عضو تيم طراح ويندوز بود مي

 ). 1382كيا، سعيدي( سؤاالت كليدي دارد
  شييمثبت اند �

ذهن از نكات مثبتي كه ابتدا آن نكات را  هلينگرش مثبت عبارت است از تجسم او
. هاي كارآفرينانه است داوم تواناييبرخورد مثبت بزرگترين دارائي براي ت. دهيم پرورش مي

اند كه  به جايي رسيدهق، هوش و ذكاوتي بسيار باالتر از ديگران ندارند اما بسياري از افراد موف
گراي اين افراد، نيروي مغزي آنها را از نيروي  مسلماً ذهن مثبت. خوانيم مي نابغه ما آنان را

 گرداند.  تر مي دسترس كند، بلكه كارآمدتر و در مغز ديگران بيشتر نمي
  ريسك سنجيده �

زنند؛ از  ا دست به قمار نميبرند ام جوش كارهاي بزرگ لذت مي كارآفرينان از جنب و
كنند زيرا  ز پرهيز ميكنند زيرا جنب و جوشي ندارد؛ از ريسك باال ني ريسك پائين پرهيز مي

 يك پروژه اقتصادي در كردنكارآفرينان آنگاه كه تصميم به شركت . اند قيتخواهان موف
چه را كه ممكن باشد انجام  كنند و هر ت فراوان عمل ميگرفتند، بسيار حساب شده و با دق

دانلد اف. ( كنند د و غالباً بيهوده ريسك نميدهند تا شرايط را به سود خود برگردانن مي
ز خاطر ترس ا ههاي افراطي ب كارآفرين از ريسك. )1383ريچاردام ترجمه عامل محرابي،
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نرسيدن به مقصد و از كارهاي معمولي و كم ريسك به خاطر دير رسيدن به مقصد، گريزان 

 براي او جاذبه بيشتري دارند.  و سنجيده ، كارهايي با ريسك متوسطبنابرايناست. 
 ك طرفهيرهاي يحركت در مس �

گذارد كه يك طرفه است، و تنها به طرف  كارآفرين به صورت آگاهانه در مسيري گام مي
راه وسوسه  هكند كه مبادا در ميان جلو راه دارد. از اين جهت كارآفرين اين مسير را انتخاب مي

ت برسد، اي به موفقي خواهد در مسير تازه گويد: هركس مي شود و برگردد. ناپلئون هيل، مي
اي را حفظ  تواند روحيه هاي پشت سر خود را خراب كند. چنين است كه مي بايد تمامي پل

كوك،ترجمه ( شود و الزمه هر موفقيتي است وزي ناميده ميعشق به پيركند كه 
 ).1382تيموري،
  تجارب كاري متنوع �

ترين  ). بزرگ1382كوك، ترجمه تيموري.( ستاو آموزگار كارآفرين، تجارب شخصي 
در . شود كه به آن مشغول است فرصت شغلي هر فرد معمولي، دقيقاً توسط كاري ايجاد مي

اي انجام شده با كارآفرينان، اكثر آنها بيان نمودند كه داراي تجارب متنوع ه اكثر مصاحبه
خود معرفي نمودند. تجارب  هت كارآفرينانساز فعالي د. و همين تجارب را زمينهان اي بوده حرفه

  .بخشد كاري، باورهاي خودكارآمدي فرد را تحت تأثير قرار داده و آن را بهبود مي
 ت در كاريقاطع �

گيري كار تا  هاي افراد كارآفرين داشتن قاطعيت در كار است. يعني در پي يژگييكي از و
كنند،  وقت در كارهايشان امروز و فردا نمي كشند. هيچ نهايي دست از كار نمي هحصول نتيج

). 1377،(صمدآقايي شان است كنند، سرعت عمل، كليد موفقيت گيري مي به سرعت تصميم
 . اليمات داراي قاطعيت و اراده هستندكارآفرينان در مواجهه با نام

  جاد وحدت اضداديا �
ي متضادي را در درون خود تجربه ها توانند ويژگي كارآفرينان افرادي هستند كه مي

طبع،  عين استقالل وابسته، در محيط كار در عين جدي بودن شوخ توانند در نمايند. مثالً مي
هاي كارآفرينان تفكر  ند. يكي از ويژگيكار باش پذيري محتاط و محافظه و در عين ريسك

زنانه)، وابستگي به  خصوصيتي كامالً( ر خالق مستلزم حساسيتي بيش از حدخالق است. تفك
  .مردانه) است خصلتي كامالً( به خودغير و اتكاي 

  سخت كوشي)( تالش و پشتكار قوي �
كند  با بردباري تحمل مي ها را كارآفرين با توجه به اعتماد بااليي كه به خود دارد، ناكامي

دلخواه را به دست نياورد دست از تالش  هدهد و تا نتيج و به سعي و تالش خود ادامه مي
دانند. بدون اراده  كشد. اكثر كارآفرينان رمز موفقيت خود را تالش و پشتكار قوي مي نمي

يد. خصوصيت ترين مشكل كه همانا آغاز كار است برآ تواند از پس بزرگ قوي، كارآفرين نمي
اي متداول در تمام كارآفرينان  كار بيش از ديگران، انجام كار بيش از حد نياز، شاخصه هادام
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هاي آنان است. اگر شما ناخودآگاه بيشتر كار كنيد، استعداد ارزشمند  موفق و شركت

  .كارآفرين شدن را داريد
  تي سودمندينارضا �

رويد.  ناميم، مي را نارضايتي سودمند مي گل كارآفريني بر بستري از نارضايتي كه ما آن
ارضايتي سودمند برد بلكه ن ِ نوآوري و پيشرفت، موافقت و رضايت، كاري از پيش نمي هدر زمين
دادن، انديشيدن و اظهار عقايد تازه بويژه هنگامي   ر براي برانگيختن، نويداي است مؤث وسيله

ي طور جد طمينان باشند و رهبرانشان آنها را بهتوانند آزاد و مورد ا يابند كه مي كه مردم درمي
 كوپر،( و صحبت كنند و در امور شركت كنندكنند كه براي خود جايگاهي بسازند  تشويق مي

مك گيري عقايد و احساسات ارزشمند ك ). نارضايتي سودمند به شكل1377ترجمه عزيزي،
رضايتي سودمند شاهراه ). نا1377كوپر، ترجمه عزيزي،( بخشد كند و به كار معنا مي مي

كارآفريني است. يعني تا زماني كه فرد به اين نتيجه نرسد، كه موقعيت فعلي را بايد بهبود 
  .دهد بخشيد، كارآفريني رخ نمي

  ل ابهامتحم �
مرديث و ( هاي مهم كارآفرين است روكار داشتن با ابهام و عدم قطعيت از ويژگيس

رينان تمايل دارند تا در برابر ابهامات شكيبايي بااليي ). كارآف1371ئيان، همكاران، ترجمه نبي
كارآفرينان  .خطرات مقابل خود و ديگران را اداره كنند هاز خود نشان دهند و چگونگي ادار

 هاي كه باعث ابهام و تنش در هم اند. تغييرات پيوسته همواره با امكان عدم موفقيت مواجه
  ها اجتناب ها و شگفتي سازد. شكست تر مي پيچيده شود، اين عدم قطعيت را هاي كار مي جنبه

رشد كارآفرينان  هماي ت.اي از زندگي اس دهي، ساختار، و نظم، شيوه ناپذيرند؛ فقدان سازمان
شود. امنيت شغلي و  موفق سياليت و هيجاني است كه از وجود چنين ابهامي ناشي مي

يادگيري  هر يك طرح را يك تجربآنها شكست د .بازنشستگي عموماً براي آنان معني ندارد
ست كه تهديد به در پرتو همين تحمل ابهام ا. دانند نه يك تراژدي فردي و شخصي مي

  د.شو فرصت تبديل مي
  استقالل طلبي �

هاي  برنده كارآفرينان معاصر است. ناراحتي آنان از سيستم ميل به استقالل، نيروي پيش
ل ايجاد تفاوت منجر به شخصيتي مستق براي شائبه بوروكراسي خشك، همراه با تعهدي بي

خود به اهداف دست پيدا كند. منظور اين است كه  هكند تا به شيو شود كه كوشش مي مي
خاذ تصميمات مهم، واقعاً نياز به ا بايد خود بگيرند؛ بلكه براي اتتصميمات ر هكارآفرينان هم

  .افراد زبردست دارند
  ي مختلف فكريها استفاده از سبك �

ا چنانچه ام. هاي مختلف فكري را بكار برند ق به طور ناخودآگاه قادرند سبكفراد خالا
هاي آنها مطلع شوند و آموزش ببينند، بسيار بهتر  هاي فكري و تفاوت طور آگاهانه از سبك به



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

253 
توانند آنها را به كار گيرند و اين اثربخشي براي ساير افراد بسيار  تر از گذشته مي و اثربخش

هاي  سبك فكري يعني ترجيح دادن يك روش از روش .تر و بارزتر خواهد بود ملموس
افراد كارآفرين با  . هاي فكري است قيت در گرو استفاده مناسب از سبككارگيري فكر. خال به

هاي مختلف  باشند، در نتيجه از سبك توجه به اينكه از توان خالقيت بااليي برخوردار مي
  .نمايند فكري استفاده مي

  توفيق طلبي)( چالش خواهي �
به نظر آلپورت، هدف نهايي و ضروري زندگي افزايش تنش است كه ما را به يافتن 

دارد. زماني كه يك چالش را برآورده كرديم، براي يافتن  هاي جديد وا مي رويدادها و چالش
و نه  باشد دهنده است فرآيند پيشرفت مي شويم. آنچه براي ما پاداش ديگري برانگيخته مي

هاي  يك پيشرفت خاص، تالش براي هدف است و نه براي رسيدن به آن. ما همواره به هدف
 حفظ كنند  تنش را در شخصيت هجديدي نياز داريم كه ما را به پيش برانند و سطح بهين

پيتر دراكر كارآفريني را به معناي جستجوي دائمي  ).1377شولتز، ترجمه سيد محمدي،(
 .كند عنوان يك فرصت بيان مي در برابر آن و بهره برداري از آن بهبراي تغيير، واكنش 

ها،  ت كند، كه چالش وجود داشته باشد. چالشتواند فعالي كارآفرين در محيطي مي
ها  ي ويژگييشوند. موجب شكوفا هايي هستند كه به شكل يك كار يا وظيفه ظاهر مي فرصت

ها محك وجودي كارآفرين است.  چالش ،شوند هاي بالقوه و ارزشمند انسان مي و مهارت
را تجربه  و با حل هر چالش بودن ،خواهي در پي يافتن خويش است كارآفرين با چالش

  .كند مي
  قدرت حل تعارض در سطح عالي �

با تعارضات و مشكالتي كه عمدتاً نيز ماهيت عاطفي  هاكثر كارآفرينان در زندگي روزمر
دهد كه توانايي زيادي را براي  مشكل همزمان رخ مي رو هستند. گاه چندين  هب دارند، رو

 طلبد.  مقابله با آن مي
  شتنيعشق به خو �

تأثير بر محيط است. براي اين تأثيرگذاري ابتدا بايد خويشتن  أخويشتن انسان، منش
خويش را قبول داشته باشيم و به آن عشق بورزيم. اين دوست داشتن موجب تثبيت 

اساس   هاي محيطي بر شود. ديگر پديده منبع تحوالت در فرد ميعنوان مركز و  خويشتن به
ها شغل و  يكي از اين پديده. گيرند ميزان دوري و نزديكي به اين منبع تحت تأثير قرار مي

قيت او قرار گيرد، با منبع اليزال خالوجودي  هفرد در داير هباشد. زماني كه حرف فرد مي هحرف
  .دهد يني رخ ميكند و كارآفر ارتباط برقرار مي

  ل شكست و ناكاميتحم �
م شان مه آن چه كه به راستي براي  هيابي ب ترين عواملي كه افراد را از دست يكي از مهم

 اسميت، ترجمه( دارد، ترس از شكست است نه حتي خود شكست مي است باز
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هاي  يابند كه شهامت شكست هاي بزرگ دست مي قيت). تنها كساني به موف1382هدايت،

شكست و سر پا زرگ را داشته باشند. پذيرش يك شكست و قد خم نكردن در مقابل ب
هاي  اي ديگر از ويژگي اليت جهت رسيدن به موفقيت و لو با سبك و شيوهفع هايستادن و ادام

ها  اي از شكست كنيد تاريخچه افراد كار آفرين است، وقتي زندگي يك كارآفرين را بررسي مي
ر دارد، اما هيچگاه نااميد نشده است و در واقع قانون شكست را از ها در پشت س و ناكامي

  .آيد داند و خيلي راحت با آن كنار مي قوانين جاري بازي مي
  ت بااليبرخورداري از توان خالق �

پود فرهنگ كارآفريني از جنس خالقيت، نوآوري  و كارآفريني است، تار هخالقيت جوهر
نگ كارآفريني بر بها دادن به خالقيت و نوآوري استوار است. فره  كوشي بافته شده و سخت

را در قالب يك شركت   هاي نو توليد كرده و آن است. كارآفرينان افراد خالقي هستند كه ايده
دست آوردن ارزش از  هق براي باساساً كارآفريني يك فعاليت خال .رسانند به سرانجام مي

كارگيري  هقانه و ب). رفتار خال1380ور،مدپاح( باشد ايجاد يك شركت يا سازمان ميطريق 
 هزندگي به شيو . هاي استراتژيك مديريتي در كار، از خصايص كارآفرين است شيوه

را خلق كند.  هزمين كارآفرين بايد خود پيش ،بنابراين ؛ها منافات دارد كارآفرينانه با عادت
قع عنصر خالقيت در بطن باشند. در وا م در تعامل ميئدا ،زندگي هزمين زمينه و پس پيش

 زندگي كارآفرين حضور دارد. 
 اعتماد بنفس)( قوي باوريداشتن باورهاي خود  �

هم  هكوه نظري تا كوه عملي را بايد با پلي از جنس خودباوري وخودكارآمدي ب هفاصل
تواند اين ريسك را  پيوند داد. كارآفرين با تكيه بر خودباوري و خودكارآمدي خويشتن مي

باورهاي شخص درمورد توانايي  ايده را به عمل تبديل نمايند. خودكارآمدي يعني بپذيرد و
توانايي و  هخودكارآمدي به عمق اطمينان ما دربار . هاي متفاوت براي كنار آمدن با موقعيت

هاي خود را باور داشته  شود كه توانايي كاميابي نصيب كساني مي. اشاره دارد كارآيي شخصي
امكان آنها را به كار گيرند. فردي كه باور داشته باشد داراي كاال يا خدمات باشند و تا سرحد 

اي براي آن وجود دارد،  ارزشمندي جهت عرضه نمودن است و نيز احساس كند كه بازار بالقوه
  .اي در آن زمينه خواهد احتماالً وارد حرفه

  برخورداري ازمنبع كنترل دروني �
اليت كارآفرينانه نوپا دارند، اين همي كه اكثر مردم هنگام تشكيل فعهاي م يكي از نگراني

سازماني جديد، و هم در اداره و  هگيري اولي است كه آيا انگيزه و توان الزم را، هم در شكل
انگيزاند؟  مي رشد آن دارايند يا خير. آيا نياز دروني فرد را به سوي موفق شدن و بردن بر

اقبال و يا  قيت يا شكست را به سرنوشت، د ايمان دارند و موفبه خو موفق، كارآفرينان 
ها تحت كنترل و نفوذ  ها و پيشرفت آنها شكست هدهند. به عقيد نيروهاي مشابه نسبت نمي

دانند نبايد تصور شود كسي كه از منبع  ر ميود را در نتايج عملكردهايشان مؤثآنها بوده و خ
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گرداند، و توجهي به  ل همه چيز را به خود بر ميكنترل دروني برخوردار است در همه حا

محيط پيرامون خود ندارد. و يا كسي كه منبع كنترل بيروني دارد همه چيز را به عوامل 
افراد هم گرايش به اسناد بيروني و هم گرايش به اسناد دروني  هدهد. هم بيروني نسبت مي

د. آن عامل تصور خود ما از خويشتن شو ا يك عامل بسيار مهم باعث ايجاد تفاوت ميدارند. ام
  .است

 هاي ده كارآفرين كشور بررسي ويژگي
 سس زرماكارونؤمرتضي سلطاني م �

مرتضي سلطاني، بنيانگذار گروه صنعتي و پژوهشي زر و خالق برندهاي معتبري چون زر 
روهي آموزاند كه براي موفقيتي بيشتر بايد به كار گ ولين تجربه به من ميگويد ا مي ماكارون

دم كه وبله در طول سي سال خدمت در صنعت اين سرزمين، همواره بر اين باور ب اعتماد كرد.
خوب بايد در كنار توليد محصوالت كامل و  هتوليد خوب، عبادت است. يك توليدكنند

لفه ؤريت فطري و ذاتي وي تلقي شده و استمرار حياتش به اين مؤمام باكيفيت كه اساساً
توليد خود را چنان تنظيم كند كه امكان دسترسي دائمي تمامي  همبستگي دارد، برنا

ي اجتماعي نيازمند به آن محصول مهيا باشد. نگاه صرفا سودنگرانه به فرآيند توليد در ها اليه
بندي به اصول  نگاهي يك سونگرانه است. پس در صنعت، توجه به اخالقيات و پاي صنعت

معتقدم يك صنعتگر بايد در گام نخست يك  است اخالقي و انساني، در خور توجه زيادي
مديري كه بتواند فضاي كاري را بشناسد، نيازهاي جامعه را درك كند، . تدبير باشد مدير با

تر بتواند خصوصيات و شرايط كار گروهي  توانايي راهبري و هدايت داشته باشد و از همه مهم
اي انفرادي و  هيچ وجه حرفه را درك كرده و به آن پايبند باشند. كار در صنعت به

قوي  هيك صنعتگر موفق بايد يك مدير يك رهبر و يك هماهنگ كنند. فردمحورانه نيست
 .باشد

 ايسس شركت سپهر آسؤر عامل و ميمد فاطمه دانشور، �
خودم دركار و گويد:  او مي فاطمه دانشور، بنيانگذار مؤسسه نيكوكاري مهرآفرين است.

پذيري  هايم را به علت اين انعطاف بخشي از موفقيت ي دارم و اتفاقاًپذيري زياد زندگيم انعطاف
هاي مختلف ارتباط  تواند با شخصيت پذيري يك نفر باالست مي دانم چون وقتي انعطاف مي

كردم درآمد داشته باشم. هر كاري كه از دستم  خوبي برقرار كند، از همان بچگي سعي مي
ها را به شانس نسبت  مردم موفقيت .دست آوريد هواهيد تا بدادم. بايد بخ آمد را انجام مي برمي

شود و  كند و وارد مي كند، ريسك و خطر مي انتخاب ميدهند در صورتي كه مسيري آدم  مي
وقتي روح بزرگ داشته باشي، . اي دارد همچنين اعتماد و اعتقاد به خداوند اهميت ويژه

هاي آدم  دهد و قدم كر آدم را وسعت ميف ،هاي بزرگ گذاري هدف داري هاي بزرگ برمي قدم
كند. وقتي حس كنيد كه خداوند يك قدرت بزرگ را در وجودتان قرار داده  تر مي را محكم
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دانيد كه باز  مي، بد گرفتيد هم هكنيد. اگر شكست خورديد و نتيج نفس پيدا مي اعتماد به

جارت تالطم و توفان و به درياي ت. هاي بزرگ كردم گذاري توانيد بلند شويد. من هم هدف مي
كنندگان خوبي براي سيستمي كه وجود دارد هستند اما  مديران اداره ريختگي دارد. هم

 .آورد كارآفرين چيزي كه نيست را به وجود مي
 شميها شكوه السادات �

كش امحا است. به سبب  سوسك ريخم كننده ديمخترع و تول ،يشمها  السادات شكوه خانم
به خانواده از  ككم يو او برا ديرس يپدرش به مقدار اندك اديروت زث ،يمشكالت خانوادگ

 يزيمتذكر شوم كه من چ ديبا جانيدر ااو مي گويد به كار مشغول شد.  يسالگ  سن چهارده
را كه به آن  يزيكنون چتا ياز كودك ديو چنان كه مالحظه كرد شناسم يرا به نام مشكل نم

 نظرم به با توكل به خدا و پشتكار آنها را رفع كردم يلام و داشته يدر زندگ نديگو يمشكل م
 نفر يك اگر بگوييم، كه نيست اين. گذارد مي  ثيرأت ها آدم موفقيت در زيادي لييخ عوامل
 تنها اما است مهمي خيلي همسئل هم خالقيت. شود مي موفق حتماً باشد، مبتكر و خالق
 انساني و رواني عوامل اين از يكي. دهستن دخيل مسئله اين در مهمي عوامل و نيست عامل

 .باشند خالص ها آدم كه است آن
 طاهره جوان �
 درس بيشتر چهارم كالس تا خودم كه حالي در نشود باورتان شايد و كردم مي كاري ههم
 آن به و گرفتم مي ياد يكي از. دادم مي تقويتي درس راهنمايي آموزان دانش به بودم، نخوانده

 اغلب مثل شايد داشتم مادر اگر بود، من باال خيلي نفسم به عتمادا. دادم مي ياد يكي
 و باران. شدم تر محكم و كشيدم سختي خيلي نداشتم مادر چون اما بودم معمولي هاي خانم

 احساس را مادر خالي جاي هميشه بودم بچه كه وقتي. نبرد بين از و نداد تكان مرا باد
 . بردم لذت هم كلي آن نارك در اما كشيدم سختي است درست كردم مي

 شده، بزرگ كبدم دارم، آسم دارم، استخوان پوكي دارم، ديابت جان، از دور االن من
 داشته هم سرماخوردگي اگر و خورم مي قرص عدد دو و سي روزي و دارم خون فشار و چربي
 مه كردم سعي هميشه و نايستادم تالش از وقت هيچ اما شود مي اضافه هم قرص اين باشم،
 .باشم مفيدتر ام جامعه و ام خانواده خودم، براي هم و كنم بهتر را كارم

 محمد حسن سيد شجاع صاحب برند اريكا �
 برگزيده حساب گردش نظر از ملي بانك برتر مشتري سه از يكي عنوان به 89 سال در

گويد  مياو . است شده انتخاب بازار دار مغازه بهترين رضا، بازار امناي تئهي يدأيت به و شد
هشت  تا و ايستادم مي آنجا و فتم ر مي خاقاني چهارراه به و شدم مي بلند صبح پنج ساعت

 آن روي را ژاپن پرچم هنقط و كردم كوچك را شدن اريكا تر خاص براي .كردم مي كار شب
  .بود خود به اعتماد و استقالل كوشي، سخت سمبل من براي ژاپن چون. گذاشتم
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 و گيرم نمي آرام نكنم تمام تا كنم مي شروع را كاري وقتي كه دارم عادت يك من

 من و دارد قرار شما سر پشت االن  كه دارم برد وايت يك دفترم در كه بينيد مي كه همانطور
 غافل آن از اي لحظه تا باشد چشمم جلوي همواره هدفم كه نويسم مي آن روي را اهدافم
 .نشوم

 مريم طاهريان �
مريم طاهريان  هاين گفت، دهد و بايد اين ترس را مديريت كرد ترس از شكست معني نمي

يكي از كارآفريناني است كه طعم شكست را در راه كارآفريني چشيده، اما اجازه نداده كه اين 
هايش مدام از  طعم تلخ باقي بماند و كارش را دوباره از صفر شروع كرده است. در ميان حرف

تواني تصور كني كه زندگي اين كارآفرين دو  يد و ميگو اش مي اولين كار اقتصادي هتجرب
آيد. شايد به  ها از شكست خوششان نمي بخش عمده دارد، قبل و بعد از شكست: معموال آدم

 .تنها ارزش نيست بلكه ضدارزش است ما شكست خوردن نه هاين خاطر كه در جامع
شكست   گويد:  ارد، ميننوشته غلط ند هالمثل كه ديكت اين كارآفرين با آوردن اين ضرب

 . هاي بعدي تجربه است و موفقيتي براي گام
 سس شركت بهروزؤبهروز فروتن م �

عنوان كارآفريني كه هيچ اعتقادي به شانس ندارد و خود را يك فروتن  بهروز فروتن به
گفت انسان  ترين چيزي كه از پدرم به ياد دارم اين است كه مي مهمگويد  ميداند  واقعي مي

از بچگي سختي زندگي را ناخواسته حس كردم قبل از اينكه  وهر كار داشته باشد.بايد ج
كنم يك حالت  زندگي را ببينم سختي زندگي برايم نمايان شد به همين دليل احساس مي

شود مگر اينكه تشويق بشود و  به نظر من هيچ انساني موفق نمي .خود ساختگي خاص دارم
كند كه انسان  ايجاد مي  اي ويق، انگيزه و قدرت و روحيهتش يا خودش را باور داشته باشد.

يك مقدار فكرم جلوتر از ذهنم بود. از درك مفاهيم و  .اش كار كند از توان جسمي بيش
 .رفتم سنجيدم و جلو مي بردم و موقعيت را خوب مي راهنمايي ديگران بهترين بهره را مي

دست آمده است. يك مدير كسي است  به ها ها و سختي الي شكست  به هاي من از ال موفقيت
  .كه بپذيرد مشكل را بايد حل كند و متعهد باشد

بردم و از حضور پر تالش همكارانم و  رمز موفقيت من اين بود كه از سختي كار لذت مي
گر  مرگ فطري يك انسان تالش ،نشيني معتقدم عقب .شوم بودن در بين آنها خوشحال مي

قهرمان  .كند فهمد اما تجربه را خوب درك مي كست را نمياست بنابراين كارآفرين ش
دانم خودم را گم  افتخارات اجتماعي را در يك چيز مي هو هم، قهرمانان صنعت غذا هستم

، چون اعتقاد به شانس ندارم. نباختم و فخر نفروختم، فقط پشتكار داشتم و باورم بود  نكردم،
هاي  آغاز كردم هميشه گفتم كه آدم مجدداً .اند گويم شانس براي كساني است كه ذليل مي

سرم را خراب كردم تا  هاي پشت ورشكسته ذهني هميشه به دنبال شانس هستند. من پل
 .هميشه به سوي جلو حركت كنم
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 )رفويا( دفوال رانيعامل شركت ا  ريمدمهندس اعظم قلي زاده پاشا  �

به قول  . ميشو ها يغرب بعومر ديو نبا ميق باشمبدع و خال ديمعتقد بودم خودمان با
خاطر در  نيهم كار كرد. به دي. باميزن يها فقط حرف م ما مسلمان ،يطالقان اهللا تيمرحوم آ

را وارد  آالت نيكه ماش ميقول و قرار كرد م،يشركت نوشت يبرا 46كه در سال  يا نامه اساس
 يها جزو برنامه يرگ ختهيو ر يساز نيماش ،ياحو طر ميكن يرا بوم يخودمان تكنولوژ م،ينكن

  . بودم. االن هم هستم عامل ريما باشد. من از همان اول مد
را كنار بگذارد، در برابر مشكالت خم به ابرو  يپرواز بلند ديجوان اگر بخواهد كار كند، با

و توكل.  يكوش ل، سختاست: تعق زيچ 3 در تميموفق رمز نكندو احساس شكست  اوردين
باشم. شك   شده ديام، ناام كه كرده يكار هكردن خسته شده باشم از اداماز كار ديآ    ينم ادمي

 هيبر كل يكوش ر و سختبا توكل، تعقل، تدب تواند يمعنا ندارد. به نظر من انسان م ميبرا
به خود راه  يديناام ساياست كه هرگز  نيا زيعز نانبه جوا ام هي. توصديآ قيمشكالت فا
و  رنديقادر مطلق و با تمام وجود در خدمت آن كار قرار گ و اتكا ديبا ام شهيندهند و هم

 اند، قانع باشند.  كه كسب كرده يا و تجربه يعاد يها نظر از درآمد صرف
 رانيياردر ايليتاجر فرش و مولتي ماحد عظيم زاده  �

كسي كه در هفت سالگي و از همان روز اول مدرسه، مجبور مي شود پشت دار قالي 
ترين تاجران  اتكا به خالقيت و كار طاقت فرساي خودش، يكي از بزرگبنشيند، اكنون با 

رود، اين بازار را  فرش در دنيا است و به قول خودش هربار كه براي خريد به بازار تبريز مي
اي كه بحران در تار و پود توليد و تجارت فرش دستباف  دهد. آن هم در هنگامه تكان مي

ي كوچك و بردن آن از ها به دوش كشيدن پشتي و قالي كارم را بابود  ايران تنيده شده
اسفنجان يا اسكو براي فروش آغاز كردم اما پشتكار و اعتقاد به هدف با توكل به خدا تحمل 

پذير باشد و من هم ريسك كردم. با دست خالي  انسان بايد ريسك ،كرد ها را آسان مي سختي
كردم  ي فرش كشورها بازديد ميها م. از موزهي جديد دادها بسيار سفر كردم و ايده .و از هيچ
ي نو ها ، ايدهها گرفتم و با الهام از آنها و تلفيق طرح اقتباس يا از آنها عكس مي ها و از طرح
خودم  .مشتريان را شناختم. اصول كار خودم را پيدا كردم هدادم. در اين مدت سليق بيرون مي

 كنم پذيري خودم است. بسيار ريسك مي و ريسكاول به خدا و دوم به ايده و تفكر و پشتكار 
من به جوانان اين است كه منطقي فكر كنند. اين گونه نبوده كه شب بخوابم، صبح  هتوصي

خاك خوردم و رنج كشيدم و آثار اين رنج هنوز در من هست. اميدشان به خدا و . پولدار شوم
تالش كنند. اين فرمول من  فكر و بازوي خودشان باشد. درستكار باشند و تالش و تالش و

 .است
 فروشگاه ساز اينترنتي جهان ديتاموسس  محسن سالجقه �

دانشگاهي وارد  هاي كه به كامپيوتر و اينترنت داشتم همزمان به آغاز دور به دليل عالقه
اين كار شدم و شروع به فراگيري دورهاي فناوري اطالعات و تجارت الكترونيكي پرداختم و 
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ي ها اكنون نيز در حال تحصيل در دوره در اين زمينه كسب كردم و هم مدارك معتبري را

جرأت بايد بگويم كه مشكالت به  فناوري اطالعات و تجارت الكترونيكي هستم هپيشرفت
سفانه من هم مانند هر فرد كارآفرين ديگري براي شروع أفراواني در روند كار وجود داشت مت

رو بودم كه ناچار به فروش   هب ي فراواني روها غدغهطرح خود با مشكالت مالي و د هعو توس
خودرو و قرض از اقوام شدم و نتوانستم از امكانات دولتي و تسهيالت بانكي با توجه به 

كي از راهكارهاي موفقيت جهان ي ،ام استفاده نمايم هاي مدوامي كه تا به امروز داشته پيگيري
خدمات و ، توجه به نياز مشتريان، به مشتريانجذب بازار نمايش وفاداري  هديتا را در زمين

اساس چنين فاكتورهاي تعيين   پشتيباني سريع نام ببرم كه هميشه اهداف خود را نيز بر
 .ام كرده

 روش شناسي پژوهش
ات در اطالع آوري ابزار جمع باشد و اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي واز نوع پيمايشي مي

 اين پژوهش مصاحبه مي باشد.

 ها فتهيا
با توجه به بيست دو ويژگي شخصيتي كارآفريني كه مورد بررسي قرار گرفت مالحظه گرديد 

طلبي، پذيرش ابهام، مركز  ، توفيقپذيري سنجيده نفس، ريسك هب  كه هفت ويژگي مهم اعتماد
ي شخصيتي آنان مشترك و ها كوشي را در بين ويژگي شناسي و سخت كنترل دروني، فرصت

ي ها تر از ساير ويژگي را برجسته ها تشخيص داده و نقش اين ويژگي ها ر ويژگيتر از ديگ مهم
كند  به هر فرد در زندگي شغلي و خانوادگي كمك مي ها اين ويژگي داند فريني ميآكار

 .عملكردي مثبت داشته باشد

 گيري بحث و نتيجه
بندي  عو با جم هاي كارآفرينان داشته م ويژگيآوري اه سعي در جمعحاضر  همقال

ي موفقيت ها ترين ويژگي اثربخش ترين و ي انجام شده با ده كارآفرين كشور مهمها مصاحبه
، ده را اداره كنند اند كسب و كاري سود توانسته كارآفرينان آنهاكه با به كارگيري را كارآفريني

اي  ألهكه براي هر مس شدهاي انجام شده با كارآفرينان، بيان  . در مصاحبهشناسايي كرده است
تالش و  توان مي راز محرميت راكه اگر با هستي محرم شوي قطعاً جواب خواهيد گرفت، 

: و الذَّينَ جهدوا فينا شود اينچنين بيان ميپشتكار بيان نمود. همين مطلب با زبان قرآني 
هدايت هاي خودمان  لَنَهديِنَّهم سبلَنا: كساني كه براي ما جهاد و تالش كنند آنها را به راه

 ). 69 هسوره عنكبوت آي( كنيم مي
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 دانشگاهيان نياز به پاسخي فناوري؛ و علم هاي پارك
 پايدار اشتغال و توسعه سوي به ميگا :كارآفرين

 1پور خسروي بهمن دكتر
 2شباني كبري

 چكيده
 و  ميعل هتوسع موانع از يكي دانشگاه، و صنعت ساختاري هزنجير تكميل دمع 

 مواجه مشكل با را دارپاي هتوسع تحقق نهايت در مسئله اين و است كشورها اقتصادي
 و يافته توسعه كشورهاي از بسياري اقتصادي هتوسع كه است حالي در اين نمايد. مي
 از يكي و باشد مي ها آن در فناوري و علم يها پارك وجود مرهون توسعه حال در

 تلقي فناوري و علم يها پارك ،زايي اشتغال و كارآفريني هتوسع براي اساسي عوامل
 امكانات و ها قابليت از توانند مي ،ها پارك اين هواسط به رآفرينانكا و گردند مي

 هدف با فناوري و علم يها ك پار حقيقت، در .بنمايند را استفاده نهايت موجود،
 توسعه، و تحقيق مؤسسات ها، دانشگاه ميان در فناوري و دانش مديريت و جريان
 شكل نوآوري بر متكي هاي شركت رشد طريق از بازار و خصوصي هاي شركت

 محسوب كارآفرين دانشگاهيان نياز به پاسخي اصل در  ميعل هاي پارك گرفتند.
 مدارك كتب، اسناد، كمك به و اي كتابخانه و مروري روش به كه مقاله اين شود. مي

 علم هاي پارك معرفي ضمن تا دارد تالش است، گرديده تدوين اينترنتي هاي پايگاه و
 جهت را راهكارهايي هتوسع و اشتغال كارآفريني، با مراكز اين هرابط و فناوري و

 در و نمايد. ارائه پايدار هتوسع و اشتغال تحقق راستاي در مؤثرتر ييها گام برداشتن
  شد. خواهد ارائه رابطه اين در الزم كاربردي پيشنهادهاي پايان

 
 ار.پايد هتوسع اشتغال، كارآفريني، فناوري، و علم پارك :كليدي گانواژ
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 مقدمه
 فناورانه مشاركت و همكاري جهاني، رقابتي يها مزيت كسب در كليدي عوامل از يكي امروزه

 مؤسسات حضور و ظهور مبدأ و منشأ عنوان به كه فناوري رشد مراكز و ها پارك و باشد مي
 و مولد اشتغال ايجاد در قدرتمند ابزاري مثابه به اند، شده شناخته فناوري هعرص در پيشتاز

 نقش كه فناوري رشد مراكز رهگذر اين در گيرند. مي قرار استفاده مورد فناوري هتوسع
 كسب هتوسع و ايجاد با دارند، فناوري هتوسع و پژوهش نتايج سازي تجاري در مهم و اساسي

 مرتبتي و جايگاه شدن، صنعتي حال در اقتصادهاي در نوين يها فناوري بر مبتني كارهاي و
 اند گرفته قرار جهان اقتصادي و علمي گذاران سياست و نخبگان توجه دمور و يافته خاص

 متخصصان هوسيل به كه هستند ييها سازمان فناوري، و علم يها پارك ).1390 زاده، ملك(
 نشر و ابداع يا تطبيق جذب، براي محلي يا ملي است پايگاهي و شود مي مديريت اي حرفه

 در بومي فناوري سازي بهينه و ها قابليت افزايش و وريفنا بر تأكيد با كه نوين يها فناوري
 بيان به ).1390 نژاد، كياني و زاده ملك( كنند مي حركت كشور نوآوري توان تقويت جهت
 ميان هفاصل حذف طريق از دانش كردن تجاري هدف با فناوري و علم هاي پارك ديگر،

 اين بپردازند. اجتماعي و انساني زندگي مسائل حل براي فناوري هتوسع به جامعه، و دانشگاه
 باشند مستعدي هزمين توانند مي ه، دانشگا بر حاكم  ميعل جو از برخورداري دليل به ها سازمان

 فضايي در مكمل، و متنوع هاي تخصص از گيري بهره با را فني بسيار محصوالت كه
 هاي پارك در كه هدافيا ديگر از ).1388خواستار،( نمايند توليد اي رشته چند و اي رشته ميان
 در ثروت افزايش به كمك )1 همچون: مواردي به توان مي شود مي دنبال فناوري و علم

 ارتباط تحقق و تحقيقات نتايج سازي تجاري )2 محور؛ دانش اقتصاد هتوسع طريق از جامعه
 يها شركت رشد و رقابت قدرت افزايش )3 جامعه؛ خدماتي و توليدي تحقيقاتي، يها بخش

 حمايت )5 المللي؛ بين و داخلي هاي سرمايه و فني دانش جذب به كمك )4 دانش؛ بر كيمت
 اشاره كارآفريني و فناوري هتوسع هدف با متوسط و كوچك يها شركت هتوسع و ايجاد از

 يها زيرساخت جمله از فناوري و علم رشد مراكز و ها پارك ).1386رياحي، و فرجادي( نمود
 و تقويت كه شوند مي محسوب محور دانش فناور يها شركت  زا حمايت جهت شده ايجاد

 كشور اي توسعه يها برنامه و اهداف به دستيابي براي ساختارها اين عملكردي سطوح ارتقاي
 كشورهايي در امروزه همچنانكه ).1390 همكاران، و مصلحي( است برخوردار بااليي اهميت از

 هپاي بر مجدد سازي صنعتي تشويق و پژوهش و نوآوري ترويج اساسبر اقتصادي هتوسع كه
 يكي عنوان به فناوري و علمي يها پارك احداث است، گرفته قرار مدنظر پيشرفته يها فناوري
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 استفاده مورد راهكار اين كه است سال 50 حدود شود. مي مطرح اساسي راهكارهاي از

 توسعه حال در شورهايك نظر اكنون آن از حاصل مثبت نتايج و بوده يافته توسعه كشورهاي
 دانايي و آگاهي توسعه چهارم هبرنام اساسي محور نيز ايران در است. كرده جلب خود به را

 و فرجادي( است شده فناوري و علمي يها پارك به اي ويژه توجه برنامه اين در و اعالم
 فزايشا در فناوري و علم يها پارك نقش شناسايي نيز حاضر نوشتار از هدف ).1386 رياحي،

 باشد. مي پايدار هتوسع تحقق و كارآفريني

 پايدار اي توسعه و اشتغال هالزم كارآفريني
 در روز اجتماعي مسائل ترينمهم از يكي فقط نه بيكاري و كار موضوع يا اشتغال يها چالش 

 را  آن توان مي گذشته هده دو در جمعيت رشد ميزان به توجه با بلكه آيد مي شمار به كشور
 بحران، اين واسط پيامدهاي. آورد حساب به نيز آينده دهة چند اجتماعي چالش ترين مهم

 آن امثال و اعتياد فحشا، دزدي، قبيل از اجتماعي يها آسيب ديگر افزايش و فقر گسترش
 تجارب ديگر، سوي از اندازند. مي مخاطره به را اجتماعي انسجام و ثبات طبيعتاً كه است

 بهترين كه است آن هدهند نشان توسعه، حال در و افتهي توسعه از ماع دنيا مختلف كشورهاي
 كارآفريني آموزش و خوداشتغالي كار، بازار در اشتغال جهت افراد نمودن آماده براي گزينه
 امروزه كه است اي پيچيده وجهي چند مفهوم كارآفريني ).1387همكاران، و نژاد مرادي( است
 و كارآفريني كه دارند توافق نظران صاحب بيشتر و .است كرده جلب خود به را زيادي توجه

 ترديد بي .(Johnson & et al, 2006) ددارن اقتصادي هتوسع در سزايي هب نقش كارآفرينان
 كه طوري به دارد. جوامع ههم پايدار و اقتصادي هتوسع در كليدي بسيار نقش كارآفريني

 كارآفريني .شود مي محسوب رشد به رو كشورهاي در توسعه يها شاخص از يكي امروزه
 و كار كنار در كه عواملي از يكي باشد. مي توسعه و زايي اشتغال نوآوري، منبع ترين مهم

 يها ويژگي با كارآفرينان وجود است، مطرح اقتصادي هتوسع و رشد منبع عنوان به سرمايه
 پرورش و تربيت و كارآفريني هروحي گسترش هستند. نوآوري و خالقيت مانند اي برنده پيش

 با كارآفرينان ،كه  چرا دارد. اجتماعي و اقتصادي رشد بر مطلوبي اثر جامعه در كارآفرينان
 عملكرد بهبود موجب جديد تجاري يها فرصت خلق و اقتصادي امكانات از صحيح استفاده

 نقش كارآفريني ).1391 همكاران، و كياكجوري( شوند مي خدماتي و توليدي ييها بنگاه
 آل ايده  ميمفهو را كارآفريني شومپيتر .دارد جوامع اقتصادي هتوسع و رشد در كليدي اربسي
 آن بدون كه نمايد مي نقش ايفاي اقتصادي هتوسع پوياي تئوري موتور عنوان به كه داند مي

 دنياي تحوالت ).1386 صالحي،( يابد دست اقتصادي هتوسع به تواند مين كشوري هيچ
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 اجتماعي، -اقتصادي نظام پي در پي يها چالش و فني و علمي يها هعرص در كنوني پرشتاب
 و گذاران سياست تر عميق توجه موجبات بيكاري، و فقر افزايش زيرزميني، ذخاير كاهش

 را، توسعه الگوي آخرين كه آنجا تا است، نموده فراهم كارآفريني مفهوم به را انديشمندان
 طرفي از ).1385همكاران، و مارناني براتي( اند كرده قلمداد كارآفريني بر مبتني هتوسع

 اين برآيند كه است كرده ايجاد عالي آموزش براي را جديدي شرايط محيطي سريع تغييرات
 كارهاي و كسب ايجاد منظور به كشور در كارآفريني يها توانمندي هتوسع لزوم شرايط،
 مشكالت حل و موجود يها ظرفيت هتوسع استفاده، بدون يها ظرفيت از استفاده جديد،

 يها توانمندي ايجاد ها دانشگاه جديد مأموريت ،ها چالش اين به پاسخ در .است اجتماعي
 را خود ابتدا بايست مي ها دانشگاه منظور  بدين .ستا ها دانشگاه آموختگان دانش در كارآفريني

 به ها دانشگاه حقيقت، در ).1388همكاران، و عليمرداني( كنند آماده نقش اين ايفاي براي
 اغلب نظر در باشند. مي مثمرثمر كارآفريني جهت آوري فن هتوسع از منبع يك عنوان

 در كارآفريني تشويق براي راهي عنوان به دانشگاه در تحقيقات سازي تجاري گذاران، سياست
 نيازمند خصوصي بخش به ها دانشگاه از تكنولوژي انتقال حال اين با باشد. مي منطقه

 ).Shane,2004( باشد مي و... اختراع براي منابع تخصيص دانش، بازار از اريبرد بهره
 به اصلي عناوين از يكي ساله، بيست انداز چشم چهارسند محور در كه است ذكر شايان

 جايگاه از حاكي امر اين است. يافته اختصاص عالي آموزش نظام در كارآفرينيه توسع
  جوامع ههم در دانشگاهيان است. عالي آموزش هرصع در كارآفريني تأثيرگذار و ارزشمند

 كارآفريني هتوسع با اينك و اند بوده مطرح ها فناوري جديدترين از گيري بهره پيشتاز عنوان به
 نفوذ نيز جامعه سطوح ديگر در را كارآفريني مفاهيم بكوشيم بايد جامعه از قشر اين بين در

 تاريخ). بي ياري، تقي و راد فاتح( دهيم

 فناوري و علم يها پارك فهومم
 است سازماني علمي پارك يك(IASP)  1 علمي  يها پارك  المللي بين  انجمن تعريف  طبق

  در ثروت افزايش  سازمان اين  اصلي هدف و شود مي اداره  اي حرفه متخصصان وسيله هب كه
 و ها تشرك  نميا در رقابت قدرت افزايش و نوآوري فرهنگ ارتقاء و تشويق طريق از جامعه

 ميان در فناوري و دانش جريان مديريتي و انگيزش ايجاد با علم بر متكي كه است سساتيؤم
 يها شركت رشد و ايجاد بازار، و خصوصي يها شركت توسعه، و تحقيق مراكز ،ها دانشگاه

 .نمايد مي تسهيل زايشي يها فرآيند  و رشد مراكز طريق از آوري نو بر متكي

                                                                                                                
1. international Association of science  
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 علمي  ايه پارك  انواع

 R&D هاي فعاليت هزمين  سازي آماده - تحقيقاتي هاي پارك
 استانفورد  تحقيقاتي  پارك مثال: -

 /تكنولوژي  هاي پارك
 علمي

 هتوسع در مهندسي و علم كاربرد بر  تمركز
 پتانسيل با جديد  فرآيندهاي و محصوالت

 با  صنعتي  هاي پارك
 باال  تكنولوژي

 با  التمحصو توليد يتواناي با كاركنان  استخدام -
 افزوده ارزش حداكثر

 آسيايي هاي پارك  از  بسياري -

 انبار /توزيع هاي پارك

  تكنولوژي از  است ممكن كه بزرگ  يها جعبه
 باشد كرده استفاده پيشرفته

 ,NC در شده ساخته جهاني هاي پارك -
Kinston   تايلند و 

  حضور اداري، هاي فعاليت فروش،  كاركرد  -
 اي منطقه

  اداري /دفتري  هاي پارك
 صنعتي  هاي پارك

 اقتصادي

 و  بهينه  بصوررت خروجي  - ورودي  ارتباطات
  هتخلي / ذخيره  سازي حداقل براي  موقتي

 ها آلودگي و ضايعات
 تاريخ بي مودي، و كرد منبع:
 

 هب ،2009 3ديويس و 2006 2گرانت ،2005 1گريدينگز گفته به فناوري و علم يها پارك
 و بنيان دانش يها شركت هتوسع و رشد براي الزم شرايط ايجاد با حمايتي زيرساخت عنوان

 يها ايده با خالق افراد از ،هاآن همخاطر كاهش همچنين و فناوري بر مبتني نوپاي مؤسسات
 و ها شركت از حمايت فناوري و علم يها پارك اصلي مأموريت كنند. مي حمايت نوآورانه

 و دانش خلق و موجود دانش و ها فناوري هتوسع منظور به فناور، و يانبن دانش مؤسسات
 نيز )1( نمودار در كه همانگونه حقيقت، در  ).1391 همكاران، و گالبي( است جديد فناوري

  باشند مي صنعت و دانشگاه واسط هحلق فناوري و علم يها پارك باشد، مي مشاهده قابل
 ).2007 رائو از نقل به 1390 ايزديان،(

                                                                                                                
1. Griddings 
2. Grant 
3. Davis 
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به نقل از رائو  1390هاي علم و فناوري حلقه واسط دانشگاه و صنعت  (ايزديان،  ): پارك1نمودار (
2007.( 

 ها پارك اين براي را زير كاركردهاي علمي، يها پارك بياتاد بررسي در )،1995(  فرگوسن   
 .)1390 ايزديان،( است كرده مشخص

 
                                                            

  
                                       

 

 
 
 

 كارآفريني و فناوري و علم يها پارك ارتباط
 را دانشمندان از بسياري توجه ،1990هده از كشورها اقتصادي وانت توزيع در شگرف تغييرات

 اقتصادي، رشد جديد هاي ديدگاه در است. كرده جلب اي منطقه محلي/ اقتصادي هتوسع به
 ؛شوند مي شناخته رقابتي مزيت اساسبر توسعه راهبردي عوامل عنوان به دانش و نوآوري
 گذاري سرمايه مهم عامل سه به عمدتاً انمك شهر/ منطقه/ يك محلي توسعه در ،بنابراين
 فناوري و علم يها پارك هتوسع شود. مي توجه ها شركت هتوسع و نوآوري و كارآفريني جديد،

 همكاران، و بامداد( است شده ياد عوامل تقويت در كشورها توجه مورد راهكارهاي از يكي
 قدمت و يافت ظهور آمريكا در بار نخستين براي كه است اي پديده علمي يها پارك ).1387

 به انساني نيروي آموزش
 افراد تربيت منظور

 توانمند و متخصص

 مؤسسات و ها شركت از حمايت
 ةتوسع منظور به فناوري
 خلق و موجود هاي فناوري

 كارگيري به
 جديد هاي فناوري

 ةتوسع منظور به

 و علم رشد مراكز و ها پارك صنعت دانشگاه
 فناوري

 تحريك نوآوري

 ل فناوريانتقاشبكه سازي             

پشتيباني از كسب وكارهاي جديد               
 اي توسعه  منطقه

 هاي علم و فناوري كاركرد پارك
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 كارآفرين دانشگاهيان نياز به پاسخي اصل در علمي يها پارك گردد. برمي 1950 هده به آن

 از و داشته خود فناورانه يها ايده سازي تجاري به تمايل سو يك از افراد اين شود. مي محسوب
 نيروي تأمين منبع عنوان به دانشگاهي نهادهاي به را خود ارتباط كه بودند مايل ديگر سوي

 به است، جديد يها نوآوري و اختراعات منشأ كه محلي نيز و ديده آموزش و متخصص انساني
 و فناوري هتوسع فناوري، و علم يها پارك نقش ).1387سلسله، و خرقاني( كنند حفظ نحوي

 و اي حرفه متخصص انساني نيروي تربيت و فني دانش خلق طريق از بنيان دانش يها شركت
 تبديل بين توجه قابل هفاصل و توليد تا تحقيق از يكپارچه هزنجير فقدان اما است. فناور اي

 حل براي كه است كنوني يها واقعيت از خدمات و محصوالت به تحقيقاتي و علمي يها ايده
 يها سياست و مناسب زيرساختي از كه فناوري و علم يها پارك نقش به توجه چالش، اين

 كند مي پيدا اهميت بيشتر هستند، مند بهره بنيان دانش يها شركت براي كننده هدايت
 اساسي يها استراتژي از يكي علمي يها پارك ايجاد امروزه ).1390 همكاران، و مهدوي(

 با فناوري و علم يها پارك رود. مي شمار به نوآور نواحي ايجاد و اي منطقه كار و كسب هتوسع
 يافته انتشار دانش تا دهند مي قرار ها بنگاه و كارآفرينان ياراخت در را آن دانش، انتشار تسريع

 يها پارك دهندگان توسعه ديگر، عبارت به گيرند. كار به جامعه در ثروت افزايش براي را
 اساس بر كنند. مي استفاده كارآفريني بذر/ بستر يا نوآوري انتشار يها نظريه از اغلب علمي،

 منطقه باروري به غيرمكاني يها افزايي هم و كارآفريني املعو كارآفريني، بذر/ بستر هنظري
 و فرهنگي فعاليت مختلف يها حوزه شديد، رقابت داراي مناطق در خالقيت كنند. مي كمك

 خصوص در مشترك گسترده بينش بيروني، و دروني ارتباطات براي عالي امكانات دانشگاهي،
 نظير( دولت مشي خط افتد. مي اتفاق داخلي، نآفرينا نقش بين افزايي هم و نشده ارضا نيازهاي
 به ).1387 فرجادي، و رياحي( بگذارد تأثير شرايط اين بر تواند مي علمي) يها پارك تأسيس
 كارآفرينان نيز و فناوري و دانش با خود ساختن مرتبط در بايد علمي يها پارك دليل همين

 از باشند؛ توانمند هستند، اقتصادي هسعتو جهت در دانش از استفاده به قادر كه ييها بنگاه و
 هستند ييها فعاليت و فرعي ساختارهاي ،ها مشي خط طراحي پي در علمي يها پارك رو اين
 معمول يها روش از يكي باشند. شده ياد تعامالت برقراري به قادر ارزش، ايجاد طريق از كه
 افزوده ارزش داراي دماتخ نيز و مناسب زيرساخت داراي فضاهاي هارائ علمي يها پارك در
 پارك محيط در نوآوري و دانش بر متكي مؤسسات و ها شركت استقرار و جذب منظور به باال

  ).1387 همكاران، و بامداد( است يكديگر مجاورت در و

 پايدار هتوسع به دستيابي در فناوري و علم يها پارك وجودي ضرورت
 عدم و تحول عصر در و است رقابتي تمزي براي پايدار و ضروري منبعي دانش امروزه،

 استفاده و شناسايي جهت در فناوري و علمي يها پارك تجلي و ظهور محيطي، يها اطمينان
 يها بخش هفاصل روزافزون زايش ديگر سوي از است. خدمات و محصوالت در دانش اين از
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 چند در اوريفن و علم يها پارك پيدايش موجب فناوري، مؤسسات و ها دانشگاه با اقتصادي

 تبع به و فناوري هتوسع امر در مؤثر اجتماعي نهادهاي از يكي ها پارك است. شده اخير هده
 جهان كشورهاي از بسياري توجه مورد تخصصي زايي اشتغال و مدار دانش اقتصاد هتوسع آن

 نهادهاي از يكي عنوان به فناوري يها پارك ).1387سلسله، و خرقاني( است شده واقع
 گرفتند. شكل 1960 هده در فناوري بر مبتني اقتصادي هتوسع هزنجير از اي حلقه و اجتماعي

 راهبري تحت ساختاري) و زيربنايي( جانبه همه هتوسع به گذاران سياست رويكرد به توجه با
 از بخشي عنوان به نيز فناوري يها پارك ايجاد و توسعه شد، شروع 1980 هده از كه فناوري

 كشورها هكلي نظران صاحب و انديشمندان مردان، دولت استقبال مورد و يافت رواج رويكرد اين
 هزار از بيش حاضر حال در كه نحوي به گرفت. قرار توسعه حال در و يافته توسعه از اعم

 زاده، طاهر و صمدي( اند يافته توسعه و گرفته شكل المللي بين هعرص در فناوري پارك
 در ها آن تأثير و رشد چگونگي و ميزان به آينده يها دهه در ها ملت موفقيت ).1390

  داشت. خواهد بستگي هاآن استراتژيك محصوالت و پژوهشي علمي، مناسبات
 را استانداردها سطح اند توانسته ...و فرهنگ فناوري، علم، در مستمر پيشرفت با كشورها

 تحت را جهاني هگسترد ازارهايب فراملي، و ملي يها عرصه در كه آنجا تا دهند؛ ارتقا پيوسته
 سرآمد و دانش كردن كاربردي. اند داده قرار خود نوين يها فناوري و دانش و خود تسلط
 در ).Koh et al, 2005( است جوامع هتوسع اصلي يها شاخص از يكي فناوري در بودن

 وجود مرهون توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي از بسياري اقتصادي هتوسع حقيقت
 و علم پارك در فعال يها بنگاه موفق عملكرد اثر در و باشد. مي آنها در فناوري و علم پارك

 از و شده دگرگون كامالً كنند، مي فعاليت آنها در ها پارك اين كه مناطقي هچهر فناوري،
 اند شده مبدل جهان صنعتي مراكز ترين پيشرفته و ترين پرتحرك به غيرفعال و خفته مناطق

 ها دانشگاه در كارآفريني هروحي تقويت هدف با فناوري يها پارك ).1387 سلسله، و خرقاني(
 نظر در جانبه همه هتوسع به دستيابي جهت نهادي عنوان به و شده تشكيل ميعل جوامع و

 و توسعه به دستيابي راستاي در فناوري يها پارك ).1390همكاران، و طالبي( شود مي گرفته
 محوري، دانش بر تأكيد و تكيه با توسعه حال در يا يافته توسعه از عما كشورها اقتصادي رشد

 توسعه به دستيابي راهكارهاي را جديد نگاهي خالق، يها ايده برتر فناوري و جديد فناوري
  ).1386 زاده، طاهر و صمدي( گشودند

  فناوري و علم يها پارك  يها چالش
 هاي انگاره در تغييراتي با توأم قرن، اين تهاييان تغييرات خصوصاً و بيستم قرن سريع تغييرات

 جهان مختلف كشورهاي براي را ييها چالش ها، انگاره تغيير اين است. اقتصاد و فناوري علم،
 همراه هايي پيچيدگي با مناسب، جايگاه كسب و پيشرفت براي موجود شرايط و آورده بوجود

 و آموزش يها بخش بين شكاف و لهفاص افزايش ).1387همكاران، و الدين سيف( است شده
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 اين كردن پر جهت ييها سازمان ايجاد امروز، دنياي در خدمات و توليد بخش با تحقيقات

 ايجاد طريق از فناوري و علم يها پارك و رشد مراكز كلي، طور به نمايد. مي الزامي را فاصله
 از برخي كنند. مي عاليتف يكديگر بر تأثيرپذير و تأثيرگذار عوامل از تعدادي ميان ارتباط
 اي گسترده طيف وجود از: عبارتند ها پارك يها برنامه موفقيت در بحراني اجزاي و عناصر
 تدارك متوسط، و كوچك مشاغل ايجاد براي كارآفرينان تقاضاي حمايتي، تأثير و مؤثر عوامل
 تأكيد با كارآ و اثربخش مديريت مستأجران، به ارائه قابل خدمات و تسهيالت مناسب طيف

 زاده، ملك( اجتماعي و اقتصادي تأثيرات با  ميهمگا و توجه فناوري، و دانش مديريت بر
 موجود نيازهاي تمام گرفتن نظر در علمي، هاي پارك موفقيت در مهم عوامل از يكي ).1390

 بسيار ههزين ديگر، سوي از تاريخ). بي همكاران، و تواليي( است ها ساختمان احداث از قبل
 به توجهي بي بازاريابي، مؤثر مديريت از استفاده عدم فناوري، و  ميعل هاي پارك ايجاد اليبا

 عدم تواند مي ها پارك فعاليت الگوي نامناسب انتخاب و كافي جذابيت ايجاد عدم پارك، بازار
 و بامداد( باشد داشته پي در را آنها اهداف به رسيدن در شكست و تأسيس اقتصادي توجيه
 و محصوالت بازاريابي بنيان، دانش يها شركت مشكالت ترين عمده از ).1387ن،همكارا
 از كدام هر بالقوه يها قابليت و ها توانمندي از استفاده با فناوري يها پارك باشد. مي خدمات
 نيازهاي رفع هزمين در عمده پيمانكار يك عنوان به توانند مي محور، فناورانه جديد يها شركت
 و شده رفع مطلوبي نحو به ها شركت مالي مشكالت ترتيب بدين .برآيند دولت و صنعت

 نيز ديگري هجنب امر اين گردد. مي تقويت تر، بيش خدمات هئارا جهت ها پارك منابع همچنين
 يها پارك در مستقر يها شركت بين در كارآفرينانه فرهنگ و هروحي تقويت همانا كه دارد

  ).1388 ن،همكارا و طالبي( باشد مي فناوري

 فناوري و علم يها پارك تقويت در دولت نقش
 دارد آنها اثربخشي و موفقيت ميزان در زيادي بسيار اهميت ها پارك مالي تأمين ساختار
 دولتي هاي بخش در تأثيرپذير يا و تأثيرگذار عوامل مساعدت و كمك با بايد ها پارك بنابراين

 و فناوري اشتغال، از حمايت راهبردهاي دهنده اسانعك همكاري اين يابند، ارتقا غيردولتي و
 توسعه، حال در كشورهاي اغلب مانند ايران، در ها پارك هعمد كه چرا است اي منطقه هتوسع

 دولتي هاي پشتيباني مختلف انواع از ها مدت تا و اند شده تأسيس دولت گذاري سرمايه با
 حضور و وجود ها، پارك وفقيتم در ).1386 رياحي، و فرجادي( بود خواهند برخوردار
 با جهان سطح در ها دولت ).1390 زاده، ملك( است مؤثر دولتي و خصوصي فعال هاي سازمان

 ارتقاي به دستيابي پي در فناوري و علم پارك ايجاد طريق از مناسب، هاي سياست اتخاذ
 چارچوب در بر دانش و بر  فناوري هاي فعاليت در ويژه به كشور، يك صنايع رقابتي توان

 قرن اواخر از ).1387سلسله، و خرقاني( باشند مي رشد بر متكي اقتصادي كالن سياست
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 و رشد در تحقيقات ارزشمند نتايج با بشر آشنايي با همزمان بيستم، قرن اوايل و نوزدهم

 زمان اين در داد. روي تحقيقات مالي تأمين هنحو در تحولي اجتماعي، و اقتصادي هتوسع
 را تحقيقات از متمركز و مالي حمايت تحقيقات، مسير از توسعه راهبرد پذيرفتن با ها دولت

 روزافزون گسترش و رشد موجب يكسو از اقدام اين گرفتند. عهده بر ها زمينه از بسياري در
 هاي دغدغه از فراغت دليل به ديگر سوي از و شده فناوري سريع هتوسع نتيجه در و تحقيقات

 هفاصل افزايش و تحقيقاتي هاي زمينه انتخاب در محققين بيشتر لعم آزادي باعث مالي،
 بين شكاف بروز موجب تدريج، به پديده اين گشت. صنايع و جامعه نيازهاي با تحقيقات

 هنيم در كشورها ترين پيشرفته در حتي شكاف وجود شد. پژوهش و آموزش بخش و صنعت
 آن ترميم جهت در جدي اقدامات هب را ها دولت كه بود آشكار حدي به بيستم قرن دوم

 يها سازمان از استفاده شد، مطرح فاصله اين پركردن براي كه الگوهايي از يكي و واداشت
 فناوري و علم يها پارك نتيجه در بود. صنعت تا دانشگاه از تحقيقات چرخه در واسط

 و غفاري( شدند تكنولوژيك اهداف پيشبرد در ميمه بسيار نقش دار عهده و تأسيس
 ).1389همكاران،

 پيشنهادها و گيري نتيجه
 تسهيل براي دانشگاه سوي از شرايطي ايجاد و دانشگاهي التحصيالن فارغ اشتغال موضوع

 دانشگاه در پيش سال 60 تقريباً تحقيقات، محل از دانشگاه براي درآمد ايجاد و كارآفريني
 تا شد گرفته نظر در دانشگاه كنار در زميني زمان آن در شد. مطرح استنفورد،

 شرايط با بتوانند دارند، مهندسي و تحقيقاتي هاي شركت ايجاد به تمايل كه التحصيالني فارغ
 مثبت اثرات محوطه، اين در ها شركت تعداد افزايش با و بتدريج .يابند استقرار آن در ويژه

 به ادبياتي و شد آشكار نيز ها شركت اين ميان افزايي هم و همكاري همچون تمركز اين جانبي
 دولتي تقاضاهاي و نيازها موضوع البته شد. ايجاد (Technology Park) فناوري پارك نام

 اين كه بود آن هم پارك گذاري نام دليل .كرد تسريع را روند اين نيز فناوري خريد براي
 اصلي رويكرد و كرد مي فراهم نخبگان و متخصصان كار براي مناسبي و مفرح فضاي محيط

 سيليكون هدر به بعدها كه پارك اين اثرات بيشتر هرچه بروز با بود. فناوري توسعه يزن آن
 جهان در اكنون كه نحوي به پرداختند؛ آن از الگوبرداري به نيز كشورها ساير يافت، شهرت

 نهادهاي از يكي عنوان به يعلم هاي اركپ .است شده ايجاد فناوري پارك 2000 از بيش
  پارك، احداث .گرفتند شكل فناوري، بر مبتني اقتصادي هتوسع هزنجير از اي حلقه و اجتماعي

 و تحقيق مؤسسات گيري شكل و توسعه به كمك  جهت در رشد مركز و  فناوري و علم
 اخير دهة دو طي در تحقيقاتي و  ميعل هاي پارك .باشند مي متوسط صنايع و كوچك هتوسع
 اب كه است حالي در اين اند. نموده ايفا كشورها از بسياري اقتصادي هتوسع در سزايي هب نقش
 و نقش هنوز فناوري و علم يها پارك اندازي راه و سيسأت از سال چندين گذشت وجود
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 ارائه زير راهكارهاي راستا، اين در .است نشده شناخته دانشگاهي فضاي در آنها اهميت

  گردد. مي
 باالخص كشور هتوسع در زاييبس نقش فناوري و علم يها پارك اينكه به توجه با  �
 براي امر، اين متخصصان حضور با ييها كارگاه و سمينارها است الزم دارد، اقتصادي هتوسع

 گردد؛ برگزار آنها اهداف و وظايف ،ها پارك اين با آشنايي زمين در دانشگاهيان
 سعي باشند، مي دانشگاه و صنعت بين ارتباطي حلق علمي يها پارك اينكه به نظر  �

 به منابع و امكانات از تا گردد تأسيس ها دانشگاه مجاورت در مراكز اين االمكان حتي ودش
 كنند؛ استفاده مشترك صورت
 الزم است مؤثر بسيار ها پارك اين موفقيت  و توسعه در دولت نقش اينكه به توجه با  �

 فراهم ار ها پارك اين هتوسع و گسترش مقدمات ويژه تسهيالت و وام اعطاي با دولت است
      نمايد؛
 فناوري و علم پارك هاي دغدغه ترين مهم از مالي امكانات نبود اينكه به عنايت با  �

 مشاركت از فناوري و علم هاي پارك تأسيس در كه ضروريست مشكل اين حل جهت است
 نمود. استفاده توأم صورت به خصوصي بخش و دولت

 منابع
 بازاريابي مديريت در پيشنهادي روشي ،)1387( ؛پ رياحي، و غ ،فرجادي ؛ن، بامداد

 .70-97صص: ،فناوري و علم يها پارك
 جامعه، و كار هماهنام ،كارآفريني هتوسع در علمي يها پارك نقش ،)1390( .,ز ايزديان،

 .64-55 صص: ،1390مهرماه ،136 هشمار
 سازماني ساختار طراحي ).1385( ؛منصور ،ظهيري و سوگند ،توراني ,احمد مارناني، براتي

 پژوهشي -علمي هفصلنام .كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه در كارآفريني مراكز
 .50-41صص: .23هشمار ،9دوره سالمت، مديريت

 و ها فرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط ،تاريخ) بي( ؛ن معصومي، و ف ياره، تقي ؛م تواليي،
 تخصصي همفصلنا ،جديد يها فناوري تأثيرات ،ايران علمي يها پارك تهديدهاي

 .36-40 صص: رشد. مراكز و ها پارك
 رويكرد با فناوري و علم يها پارك شناسي نوع ،)1387( ؛م سلسله، و س خرقاني،

 .2-9 صص: .20هشمار رشد، مراكز و ها پارك تخصصي فصلنامه ،دانش مديريت
 هفصلنام ،فناوري و علم يها پارك هتوسع در اخالقي رويكرد ).1388( ؛ح خواستار،

 .39-48 صص: .4 و 3 يها شماره چهارم، سال فناوري، و علوم در قاخال
 روي پيش هاي چالش ).1387( ؛م سيداصفهاني، و م سليمي، ؛ا الدين، سيف

 توليد مديريت و صنايع مهندسي المللي بين هنشري .فناوري و علم گذاري سياست
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 .1-15صص: .4هشمار ،19جلد ايران، صنعت و علم دانشگاه

 ضوابط و معيارها ،ها شاخص تبيين و بررسي ،)1390( ؛م زاده، طاهر و س صمدي،
 ،جهاني تجارب بر تأكيد با ايران در فناوري و علم يها پارك معماري و طراحي
 .4-12 صص: .12شماره رشد، مراكز و ها پارك تخصصي هفصلنام

 املعو بندي اولويت و شناسايي ).1388( ؛ه زارع، و م تركماني، سليمي ؛ك طالبي،
 و كوچك كارهاي و كسب در جديد محصول هتوسع در موفقيت اساسي
  ن،نوي تجارت و اقتصاد .تهران فناوري و علم يها پارك در مستقر متوسط
 .100-83صص: ،)20-19( 5 ؛1389 بهار -1388 زمستان

 ميان هرابط بررسي ،)1388( ؛محمود ،ابوالقاسمي و محمد ،قهرماني مهرزاد، عليمرداني،
 ،بهشتي) شهيد دانشگاه موردمطالعه:( سازماني كارآفريني و سازماني رساختا
 .131-44صص: سوم. هشمار دوم، سال آموزشي، مديريت در نو رهيافتي هفصلنام

 و علم يها پارك يها كتابخانه مقايسه ،)1389( ؛م ايناللو، سيفي و ف سپهر، س، غفاري،
 دانشناسي هفصلنام ،ايران صيتخص يها كتابخانه استانداردهاي با كشور فناوري

 .47-61 صص: .9هشمار سوم، سال اطالعات). فناوري و رساني اطالع و كتابداري علوم(
 و نوآوري ملي نظام كارآفرين، دانشگاه ،تاريخ) بي( ؛حميدرضاياري  تقي و مهدي راد، فاتح

 .25-19صص: رشد. مراكز و ها پارك تخصصي هفصلنام .دانايي بر مبتني توسعه
 ،ايران فناوري و علم هاي پارك محلي بازار بررسي ،)1386( ؛پ رياحي، و غ جادي،فر

 .21-49صص: .44 هشمار عالي، آموزش در ريزي برنامه و پژوهش هفصلنام
  سوي هب  جهش  براي ابزاري  فناوري و علم  پارك تاريخ). بي(  ؛م مودي، و ب كرد،

 .آينده
 و اقتصادي هتوسع در كارآفريني ضرورت ،)1391( ؛ب اميري، و گر كوزه ؛د كياكجوري،

  بنيان. دانش كارهاي و كسب مديريت و كارآفريني ملي كنفرانس ،جامعه اجتماعي
 در بازاريابي مديريت يندآفر پردازي مفهوم ،)1391( ؛م رضواني، و ر مهرابي، ا، گالبي،

 هصلنامف ،اراك شهر فناوري و علم پارك در مستقر بنيان دانش كارهاي و كسب
 .1391پاييز ،22 و 21شماره نوين، تجارت و اقتصاد

 رشد مراكز عملكرد ارزيابي ،)1390(؛ ح مهدوي، و م برزكي، راستي ؛ق مصلحي،
 هفصلنام ،فناوري سطح ارتقاء شاخص وسيله به ها پارك و فناوري واحدهاي

 .13-17 صص: .12هشمار رشد، مراكز و ها پارك تخصصي
 يها شركت مديران مؤثر فردي يها شاخص بررسي ،)1390( ؛ا نژاد، كياني و غ زاده، ملك

 ،خراسان فناوري و علم پارك در مستقر يها شركت موردي همطالع نوپا فناور
 .25-32 صص: .26هشمار هفتم، سال رشد، مراكز و ها پارك تخصصي هفصلنام
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 و لمع يها پارك و رشد مراكز عملكرد موفقيت ارزيابي ،)1390( ؛غ زاده، ملك

 .20-23 صص: رشد. مراكز و ها پارك تخصصي هفصلنام ،فناوري
 و علم يها پارك اثربخشي تحليل ).190( ؛ل خدابنده، و م الدين، زين شيخ ؛ح مهدوي،

 تخصصي هفصلنام ،بنيان دانش يها شركت ارزيابي فرايند نتايج كمك به فناوري
 .53-60 صص: .27هشمار هفتم، سال رشد، مراكز و ها پارك
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 آموزش هاي دوره و كاركردها مفاهيم، در پژوهشي
 آفريني كار

 1گيگلو ميايرج كري
 2گيگلو ميرجب كري

 3شهرام اختياري
 4امامعلي سمندري
  5كالم اله صفري

 چكيده
اي پيرامون مفهوم كارآفريني و تعاريفي چند از  در اين مقاله پس از بيان مقدمه

گردد.  بيان ميآفريني  كارتاه از آموزش اي كو ، تاريخچهآفرين آفريني و كار كار
ژوهشي در ادبيات شوند. سپس طي پ ميمطرح آفريني  كارنگاه تعاريف آموزش آ

ترين اهداف و رئوس مطالب آموزش كارآفريني در قالب  ، عمدهمعاصر كارآفريني
يند آموزش آگردند. در ادامه  فر ميسازماني و محيطي تشريح  ،سه سطح فردي

شوند. اين مقاله  ميهاي آموزشي آن بررسي و مرور  انواع دوره وآفريني  كار
و تجربيات برخي از كشورها در آفريني  كارترين مراكز آموزشي  معرفي مهم

 دهد. ميهاي آن خاتمه  سازي برنامه پياده
 

 آموزش كارآفريني. كارآفرين، كارآفريني، :يواژگان كليد
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 مقدمه
طوريكه  گذشته متفاوت است. به تار كسب و كار امروز باساخ :درآمدي بركارآفريني

 ).1( الملل بود بين هها بر سطوح مختلف جوامع و در عرص ثير اين دگرگونيأتوان شاهد ت مي
ه قادر به رقابت با ديگران و يا كشورهايي موفق هستند ك ها ها، سازمان در اين شرايط شركت

گيرد و منحصر به يك  مي را در بر ها دگي انساني بسياري از زنها . اين رقابت جنبهباشند
يري بيشتر از گ موفقيعت در اين رقابت نيز بهره هشود. الزم ميخاص ن هموقيعت و يا حوز

 ،مواد اوليه و زمين ،ي مشهودها طوريكه ديگر مثل گذشته دارايي . بهاطالعات و دانش است
وتمندترين افراد دنيا كساني بودند كه ديروز ثر . اگر تارود ميمنابع مهم و اساسي به شمار ن

مدار و كارآفرين  افراد دانش ،امروزه ثروتمندترين مردم ،منابع فوق را بيشتر در اختيار داشتند
اقتصادي در عصر اطالعات  بيش از  هگويي توسع ).2( آنها كارآفريني است هباشند كه پيش مي

ايجاد اشتغال براي  را در ثيرات خودأت هرچيز نيازمند كارآفريني بوده و كارآفريني بيشترين
قبل و  ها . بنابرين كشورهاي پيشرفته از مدتگذارند ميوري و رفاه اجتماعي  بهره ،جوانان

. اين توجه در اند غاز نمودهآگيري از آن را  بهره ،بخشي از كشورهاي در حال توسعه به تازگي
جهت بسط و تقويت روحيه و رفتار  ي عمليها و برنامه ها سياست ،ها قالب تدوين استراتژي

تري براي  فضاي مناسب آن ظاهر گرديده و باعث ايجاد هآموزش و مشاور ،كارآفريني
 ).3( ي گوناگون كارآفريني شده استها فعاليت

داراي  ،رود مينجا كه كارآفريني جزء مفاهيم مديرتي به شمار آ ازتعريف كارآفريني: 
نيازمند داشتن ديدگاهي بين  آن كاملي از يك تعريف قطعي و مشخص نيست و درك

واسطه و دالل  به معناي Entreprendreفرانسوي  هكارآفريني از كلم ه. واژ)4( اي است رشته
س شده است كه در به معناي  متهد شدن  اقتبا  TO Undertakeيا اصطالح انگليسي و

ارزش آفرين  ا واژه بخوبي از اين  هدو ترجم آفريني ترجمه شده كه هر فارسي ابتدا كار
 از: است فرين عبارتآ كارتعاريف برخي از .)5( شد ميترجمه 

 ،ي طراحيها يندآابزارها و فر ،كارآفريني به معناي به كارگيري مفاهيم و فنون و مديرتي
 .)6( آموزش و سپس تحليل آن است هنهادن بر پاي بنا سازي محصول و استاندارد

در  كارآفرين مستقل) يا( انفرادي طور به ،به وسيله ها صتيند شكار فرآآفريني را فر كار
 دانند مي هابدون در نظرگرفتن منابع موجود در اختيار آن وكارآفريني سازماني) ( ها سازمان

)7.( 
تعاريف متفاوتي از آن  ،كارآفرين در محافل علمي هاز ابتداي طرح واژتعريف كارآفرين: 

 از  است ترين آنها عبارت . كه عمده)4( ه استبراساس ديدگاهاي گوناگون ارايه شد
كـاري را   كسـب و  ،كارآفرين فردي است كه به طور عمده به منظور كسب سود و رشد ٭
                    .)8( اصلي آن نوآوري و مديريت استراتژيك است كند كه مشخصات ميايجاد 
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سـيس و ايجـاد   أيند تآطريق فر جديد است كه از ظرين فريني فردي داراي ايده وآكار  ٭     

خـود معرفـي    همحصول يـا خـدمات جديـدي را بـه جامعـ      ،يك كسب و كار و قبول مخاطره
 .)5( كند مي

آشنايي با مفهوم  ،پس از روشن شدن ضرورت توجه به كارآفرينيآموزش كارآفريني: 
ن از اهميت كارآفري كارآفريني در افراد غير هآفريني و خصوصيات كارآفرين، پرورش روحي كار

آفرينان  ي تربيت كاري  آموزشي براها .  از اين رو فعاليت)4( شود ميخوردار  اي بر العاده فوق
 آفريني، كار هتوسع هالزم ،كه  . چراآموزش كارآفريني قرارگرفته در دستور كار بسياري از مراكز

 70 هسط دهاز اوا  ميغيررس طور ي آموزش كارآفريني بهها . فعاليت)9( آموزش آن است
عين حال  گردد. در مي بر 80 هبه ابتداي ده هاآن  ميميالدي آغاز شده ولي زماني شروع رس

به افزايش است.   يافته و درحال توسعه رو ي كشورهاي توسعهها در دانشگاه ها اين فعاليت
شد. در  ميمريكا تدريس آدانشكده  104دروس كارآفريني در  1975 طوريكه در سال به

 هدر ابتداي ده و 205عدد، در اواسط همان دهه به  163به  1980اين تعداد در سال حاليكه 
دانشگاه اين كشور  20دانشكده رسيده است و درحال حاضر در بيش از  253به  90
 . )10( گردد ميعنوان يك رشته تدريس  آفريني به كار

 تعريف آموزش كارآفريني
باشد كه طي  مي ،گرا و هدف ،گاهانهآ ،مند د نظامينآآموزش كارآفريني فر ،در يك تعريف ساده

. در واقع )1( گردند ميآن افراد غير كارآفرين  ولي داراي توان بالقوه به صورتي خالق تربيت 
نياز جهت  ن براي انتقال دانش و اطالعات موردآآموزش كارآفرين فعاليتي است كه از 

و  ها مهارت ها نگرش هبهبود و توسع ،ايشافز ه. كه در نتيج)5( شود ميآفريني استفاده  كار
 .)7( ي افراد غير كارآفرين رادر پي خواهد داشتها تواناي

 اهداف آموزشي كارآفريني
. اين قبيل )9( آفريني تربيت و پرورش افرادي خالق و نوآور است در واقع هدف از آموزش كار

تمايل به حل  ،پذيري هي مناسب فرهم شده مخاطرها به دنبال استفاده از فرصت ها دوره
 هكلي در آموزش رشت  طور . به)8( باشند ميي افراد ها مشكالت بهبود انگيزش و گرايش

 از است نها عبارتآكارآفريني اهداف متعددي مورد نظر است كه برخي از 
ريق آموزش توان از ط ميدانش بسياري را  كسب دانش مربوط به كارآفريني: -الف

ي ها كارآفريني ويژگي هكارآفريني، تاريخچ ،آفرين ي همچون تعريف كاراه آفريني در زمينه كار
آفرينان  نامه كار مزاياي كارآفريني و زندگي ،سيرتئوريك مباحث كارآفريني ،آفرين افراد كار

 .)8( بزرگ كسب كرد
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 وري:  حل مشكالت اشتغال و بهبود بهره -ب

زا باشند و ازسوي ديگر فراگيري و  تواند اشتغال مينجا كه يك سو كشاورزي ديگركمتر آاز
ي كارآفريني راه ها آموزش رسد ميورود به كارهاي سودآور نيز براي همه ميسر نيست به نظر 

وري است در اين زمينه افراد بسياري كه در  حل مطلوبي براي حل مشكالت اشتغال بهره
طور معمول از  بهنقاط جعرافياي متعددي پراكنده هستند بايد آموزش ببيند كه اين كار 

 آفريني  نيز بر سسات كوچك كارؤآموزش مجازي و از راه دور و توسط م ،طريق اينترنت
 .)2( ي آن قرار گرفتها يكي از كميته هعهد

 آفرينانه: ي كارها شناساي و تحريك استعدادها ومهارت -ج
تحريك  و رفتارهاي كارآفرينانه نيازمند شناساي و ها نگرش ،ها ايجاد و تقويت ارزش

ي ها ها و برنامه طور عمده در قالب سياست . اين هدف بهآن استي ها استعدادها و مهارت
 ،راي نمونه در نظام آموزشي سنگاپوربشود.  ميموزشي پيگيري آترويجي، و  ،تشويقي

و  شود ميآفريني به عموم مردم و به خصوص جوانان نشان داده  الگوهاي اجراي نقش كار
ي جمعي به ها گردد و آنها از طريق رسانه ميددي به كارآفرينان اعطا همچنين جوايز متع

 شوند. ميعموم شناسانده 
 استفاده از فنون تحليلي: پذيري با القاي مخاطره -د

كـي بـه دو عامـل يكـي     براي كارآفريني بايد شجاعتي عاشقانه و زيركانه داشـت كـه خـود مت   
شـجاعت بـراي رويـارويي بـا     ( و ديگري نيم)دا ميبراي آموختن چيزهاي كه ن( نفس اعتماد به

 .)2( شكست يا پذيرش مخاطره ) است 
 ها در جهت پذيرش تغيير: تجديد نگرش -ه

حاضر  اقتصادي كشورها در عصر هاست كه سبب رشد و توسع يكارآفريني يكي از عوامل
ي اه به قبول انعطاف ساختار ف. اين نقش كليدي كارآفريني بيش از هر چيز معطوشود مي

در  و ها يندآفر ،ها ي تغيير و تحول مستمر و پويا در سيستمها سازماني و اعمال استراتژي
 .)22( نهايت كاالها و خدمات است

 يند آموزشي كارآفرينيآفر
اي است كه حداقل در پنچ مرحله  يند يادگيري چند مرحلهآآموزش كارآفريني يك فر

شود كه  ميي يادگيري فرض ها . در اين دوره)23( يابد ميتوسعه و تحقق  ،متفاوت از زندگي
. اما در اوليه داشته باشند هي جهت يادگيري مرحلها هرفرد در سيستم آموزشي بايد فرصت

ري هر مرحله بتواند در يادگي گيرند كه با ميمراحل بعدي كساني هدف آموزش و گزينش 
هاي  ممكن است با فعاليت ،موزشيآيند آي هر يك مراحل فرها آفرين شوند. آموزش آينده كار

 ).4( درسي تدريس شود هعنوان يك دور ساير دروس تركيب شده و يا به
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راهنمايي و دبيرستان بايد  ،ي ابتداييها آموزان در دوره دانش: سطح پايه -اول همرحل

. در اين مرحله بر مفاهيم اساسي مالكيت كسب و كار را تجربه كنند ي مختلفها رويه
آيند و همچنين  ميوجود  تغييرات اقتصادي به هي كسب كار  كه در نتيجها فرصت ،اقتصادي

 .شود ميي اساسي مورد نياز جهت موفقيت در بازار كسب كار و كار تمركز ها مهارت
ي منحصر به فرد اقتصادي از نتايج غايي و ها انگيختن براي يادگيري بيشتر و درك فرصت بر

 مورد انتظار اين سطح است. 
آموزان بايد زبان  در اين مرحله دانش: ها سطح پرورش شايستگي – دوم همرحل

سسه و بنگاه ؤصاحبان م ي كه از نظرها تجارت و كسب كار را ياد بگيرند و با مسائل و ديدگاه
 اي نياز دارد ي حرفهها به طور مخصوصي به آموزش ها . سطح پرورش شايستگيمهم هستند

ي درسي مختلفي كه به نوعي با ها در تمام كالس تواند مياي  ي حرفهها اين آموزش .)7(
 .)9( تدريس گردد آفريني مرتبط هستند كار

آموزش كارآفريني در برگيرنده  يندآاين سطح از فر :سطح كاربرد خالق –سوم  همرحل
. است  ميبراي تشريح يك كسب كار و كارآفرين الزا ها حداقل دروسي است كه يادگيري آن

يادگيري جهت آغاز يك كسب كار وجود دارد و اين موضوع براي چيزهاي بسياري براي 
. براي انگيز هم نيست . تعجب برگير هستند ي كه با مسائل و مشكالت متفاوتي درها شغل

از اين مرحله  .)6( الني درس بخواند تا بتواند طبابت كندي طوها نمونه يك پزشك بايد سال
ي الزم و ضروري ها آتي كسب كار تمام چيز رود كه متعلمين يا همان صاحبان ميانتظار 

 در چند سمينار آموزشي بياموزند. را خود همرتبط با حرف
 هاين مرحله كه نتيجه مستقيم مرحلاندازي كسب و كار:  سطح راه –چهارم  همرحل
اندازي يك كسب كار توسط فراگيران ندارد و پيامد منطقي  . هدفي جزه راهقبل است

 از . بعد)10( آفريني داده شده است يند آموزش كارآي است كه در سطوح قبلي فرها آموزش
ي بيشتري را در آن ها اينكه افراد بزرگسال تجارب شغلي خاصي را كسب كردند و يا آموزش

ي خاص مربيان خود نياز دارند تا در حاليكه با معلمين خود به ها اند. به مساعدت زمينه ديده
 شود. مياندازي يك كسب كار برايشان روشن  هپردازند و نقاط تاريك را ميبحث و تبادل نظر 

اي به درخواست  اغلب صاحبان كسب و كار عالقه سطح رشد و توسعه: –پنجم  همرحل
اينكه در آن زمينه احساس  ي دانش خود ندارند مگرها آگاهياي افزايش ساعدت بركمك و م

تواند به اين افراد  مي  ميلع هاي همايي گردها و سميناره ،ي مستمر آموزشيها نياز كنند دوره
 هاي كسب و كار خود را باال برده و تقويت نمايند. يياكمك كنند تا توان

 آفريني ي آموزش كارها دوره
اصلي  هميالدي شكل گرفتند در چهار دست 1990آفريني كه تا سال  ي آموزش كارها دوره

 از است . عبارت)1( باشند ميبندي  قابل تقسيم
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ي ها هدف از برنامهكارآفريني :  يگيري به سو گاهي و جهتآ هايدور -اول هدست
عنوان يك انتخاب شغلي براي  بينش درك نسبت به كارآفريني به ،گاهيآافزايش  ،اين دوره

 ،ي اين دسته در مقاطع تحصيلي ابتداييها . برنامهاقشار اجتماعي است  ميافراد از تما
 ،ي نژاديگروها ،آفريني ي آزاد كارها . در دورهشوند ميدريس راهنمايي و دبيرستان ت

 تحت پوشش قرار گيرند. توانند مي.... ،كاركنان  دولت دانشمندان ،مخترعان
ي آموزشي اين دسته به ها برنامه :سيس بنگاهاأت هي توسعها دوره –دوم هدست

 يدر كشورهاي اي ژه. در اين زمينه مراكز وياند اقتضاي شرايط خاص هر كشور طراحي شده
 ه. اهداف عمداند ايجاد شده ،سنگاپور ،مالزي ،فيليپين ،هند، هلند ،همچون آمريكا، استراليا

ي عملي كارآفرينان ها مناطق شهري و آموزش هي ويژه جهت توسعها آموزش هاين مراكز ارائ
 .است

ها كه اين دوري كوچك: ها ي رشد و بقاي كارآفرينان و بنگاهها دوره –سوم  هدست
نيازهاي آموزشي بسيار متنوعي را تحت پوشش قرار  ،گيرد مي در بر ي كوچك راها شركت

عملي اين  ه. نمونكشوري بايد مورد توجه قرار گيرندي كوچك در هر ها شركت ،دهند مي
سيس تعداد زيادي از أآن ت هسياست در كشورهاي بلوك شرق قابل مشاهده است كه نتيج

ي بسيار مهم و مورد قبول در اين رابطه ها . از دورهكارمند بود 10زبا كمتر ا ها اين شركت
المللي كار  هاي اقتصادي خود را بهبود دهيد  توسط سازمان بين ي  فعاليتها توان به دوره مي

 ).5( گاه دارهام اشاره كردي كوچك در دانشها و  رشد شركت
شامل  ،ي اين دستهها برنامه: آفريني آموزش كار هي توسعها دوره –چهارم  هدست

يند آموزشي آدانشجو در فر –ي تازه استاد ها ي جديد آموزشي و تعيين نقشها شامل شيوه
استادان و مربيان از ميان   ميآموزش و گسترش ك ها اين برنامه ه. هدف عمدآفريني است كار

 هاي اقتصادي و صنعتگران براي آموزش كارآفريني است. كاران فعاليت اندر دست

 موزشي كار آفرينيآز مراك
توان از منابع و  ميصاحبان كسب و كارهاي گوناگون  آفريني كارآفرينان  و براي آموزش كار

يا  ها و كسب و كار سازمان ،سسات آموزشي دولتي و دانشگاهيؤمراكز مختلفي همچون م
ي غير ها ي بازرگاني و سازمانها سسات آموزشي خصوصي و اتاقؤي محلي و مها حكومت

 ).6( تي و... بهره جستدول

 آفريني ي آموزش كارها دوره هنكات مهم در ارائ
 .آفريني متنوع باشد ي آموزشي كارها كنندگان در كالس تركيب شركت -1
 .بيني نشده باشند خوردهاي مستمر و حتي از قبل پيش باز هدر بردارند ها كالس -2
 .كيد شودأآفرينانه هم ت ي كارها رات و خالقيتكار جديد بر انواع ابتكاواندازي كسب  بر راه عالوه -3
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 .حل جواب و مشخص و معيني ذكر گردد راه ،و مسائل كالس ها بحثاز جهت هر يك  -4
 .باشد ي آموزشي توسط معلم و يا استاد به آساني ميسر و مقدورها امكان تغيير و اصالح برنامه -5
 .ا باعث ايجاد هيجان و جذابيت شودت ي مختلفي تدريس استفاده گرددها و روش ها از سبك -6
 خودشان كار آفرين باشند. ،كنند ميآفرين تدريس  معلمان و يا استاداني كه كار -7

 آفريني ي آموزش كارها سازي برنامه تجربيات برخي از كشورها در پياده
زه و كمك ارتقا و ايجاد انگي ،ها امروزه تجربيات فراواني در سراسر دنيا راجع به طراحي برنامه

 شوند: ميآفريني از طريق آموزش آن وجود دارد كه تعدادي از آنها در اينجا مطرح  به كار
ي ها تالش ،آفريني هند كار هتوسع هسسؤسساتي همچون مؤدر هند م: هندوستان –الف 

با توجه به  ،آفريني مدت كار مدت و بلند ي كوتاهها برنامه هاي را براي ادار قابل مالحظه
در حال حاضر تحقيقات و آموزش  دهند و ميي هدف مورد نظر آموزش انجام ها گروه
موزاني آبر آن آموزش كار . عالوهگيرد ميسسات در سطح خوبي صورت آفريني در اين مؤ كار
را دو چندان كرده  ها بخشي اين آموزش اثر ،توانند در نقاط مختلف كشور كار كنند ميكه 

به آموزش  ملي هبه عنوان يك موسس ،آفريني هند ارك هتوسع هسسؤاست در اين زمينه م
 پردازند. ميآفرينان  كار

آفريني توسط  ي آموزش متعددي در خصوص كارها دوره ،در سنگاپورسنگاپور:  –ب 
ي ها ژانسآي آموزشي دانشگاهي و ها سسهؤ. مشود ميتكنيك برگزار  سسات پليؤدانشگاها و م

يكي از  ،اند. در اين رابطه مدت در اين ارتباط پرداخته هي كوتاها برنامه هدولتي نيز به ارائ
 ،ي درسي مهم اين دانشگاهها دانشگاه نانيانگ است يكي از برنامه ،مراكز آموزش كار آفريني

كنندگان به منظور  شركت ،ي درسيها . در اين برنامهي شخصي استها مهارت هتوسع هبرنام
آفريني و خالقيت را  همچون كار  ميشخصي مهي ها تكميل دانش فني مورد نياز خود مهارت

 آموزند. مي
 ،دانشگاه مركزي اين كشور ،ميالدي 70 هدر فيليپين نيز در اواخر ده: فيليپين –ج 
وليت ئسيس كرد كه مسأمديريت بازرگاني ت هصنايع كوچك را تحت پوشش دانشكد هموسس

اير دانشگاها نيز به پيروي س ،. سپسصنعتي بود هآموزش و خدمات توسع ،آن انجام تحقيقات
فيليپين در   مي. سيستم آموزش رسي را برداشتندها گام ،آفريني در جهت آموزش كار ،از آن
التحصيالن بود كه به جاي ايجاد كار و شغل براي خود  بيشتر معطوف به تربيت فارغ هگذشت

و بزرگ و افزايش  . اين رويكرد باعث رشد صنايع سرمايهها به دنبال پيدا كردن كار بودندتن
آفريني سبب رشد اشتغال و  براي ترويج كار ها بنابراين تالش دانشگاه ،شد مينسبت مهاجرت 

مديريت  هي اين كشور نيز در رشتها دانشگاه ه. دانشكدي بزرگ شدها كاهش مهاجرت به شهر
و پذير  دهند كه با مديريت ريسك ميسي ارائه واحد در 24رگاني  در سطح كارشناسي باز
 تباط مستقيم دارد.آفرين ار كار
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 گيري  نتيجه

يافته و  است كه بسياري از كشورهاي توسعه  ميآفريني مقوله بسيار مهدر عصر حاضر كار
آفريني تبديل به ابزار  كاردارند. در اين جوامع  ميحال توسعه به آن توجه جدي مبذول  در

تواند باعث رفع  مييري از آنها گ ي مناسب شده كه بهرهها نيرومندي در جهت ايجاد فرصت
گير  نزول چشم ،كمبود نيروي انساني خالق و پويا ،مشكالتي همچون بحران اشتغال

. از اين رو ركورد اقتصاد و افزايش رقابت شود ،كاهش كيفيت محصوالت و خدمات ،وري بهره
ي خويش قرار اجتماع –اقتصادي  هي توسعها آفرينان را در اولويت برنامه پرورش كارآموزش و 

ي ها آفريني پيش از هر چيز بايد ضرورت آن تعيين شده و ويژگي  . در آموزش كاراند داده
ي مورد نياز براي شروع يك كسب كار و جديد از ها . سپس مهارتآفرينان توصيف گردد كار

و ها  هي كه گروها . در ادامه بايد آنها را از حمايتي الزم به آنان گفته شودها طريق آموزش
. در نهايت در تمام مراحل آگاه نمود ،آورند ميعمل  نان بهآنهادهاي دولتي و غير دولتي از 

خورد در  باز هجهت ايجاد يك حلق ،آفرين كارگيري تجربيات افراد كار هب ،آفريني آموزش كار
 .آيند يادگيري الزم استفر

 منابع 
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 آموزي و اشتغال مبتني بر نوآوري و كارآفريني نظام مهارت تأثير
 اقتصادي هدر حماس

 1سمانه دولتي
  2مريم بابايي

 چكيده 
مـن جملـه    ، ي مهم مهـارتي و آموزشـي كشـور   ها     گانكه نهادها و ار از جمله خصوصيات بارز و اصلي

  و سـطوح مختلـف خـود،    ها     بخش  ميآوري در تماپويايي و نو ، بايد دارا باشند اي حرفهسازمان فني و 
براي اينكه بتوانند وظايف و اهداف خود را در اقتصاد  ها     اين ارگان باشد. مياعم از آموزشي و مديريتي 

 ، بايسـت خـود را بـا جديـدترين و بروزتـرين دسـتاوردهاي علمـي        ميو جامعه به درستي ايفا نمايند، 
تجهيز نمايند و در نهايت نيروي انساني كارآفرين كه شاهرگ  ، ي و مديريتي مورد نيازآموزش ، فرهنگي

اقتصادي كه همان اقتصاد كارآفريني مبتني  هباشند را تربيت نمايند و حماس مياساسي اقتصاد كشور 
بـه  بر مهارت و علم و توليد ثروت از طريق دانش است را به ارمغان آورند. پژوهش حاضر، كـاربردي و  

باشد. در اين مقاله، با تكيه بر فرمايشات رهبـر معظـم انقـالب كـه      ميروش توصيفي از نوع پيمايشي 
امروز بيش از هر زمان ديگر به كار و كـارآفريني نيـاز دارد تـا همچـون عقـابي       ، فرمودند: ايران بزرگ

سـعي   ، پـنجم توسـعه   هو نيـز اهـداف برنامـ    ،پرواز، در فضاي پيشرفت و آباداني و افتخار اوج گيرد زتي
اقتصادي و كـارآفريني و نـوآوري بررسـي     هآموزي و اشتغال در حماس گرديده است نقش نظام مهارت

 ،انـد  مشهد تشكيل داده اي حرفهمراكز فني و  آموزان مهارتآماري را گروهي از مربيان و  هگردد. جامع
انـد و در نهايـت پـس از     آموز انتخاب گرديـده  مربي و مهارت 120اي متشكل از  نمونه ها     كه از بين آن

 ي الزم، راهكارهاي مورد نظر بيان شده است. ها     بررسي
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 مقدمه
، ساختارها و كاركردهاي  ها     ر نظريههاي بسيار بزرگ و اساسي د دنياي امروز شاهد دگرگوني

شتابان  هتوسع ، ها اصلي اين دگرگوني أآموزشي و اجتماعي است، منش ، سيستم اقتصادي
طور عام و انقالب در فناوري اطالعات و تحول در مفاهيم دانش است.  حاصل اين  هفناوري ب

شود.  اقتصاد دانش  ناميده مي  جديدي از توسعه است كه اصطالحاً هتغييرات پيدايش مرحل
اقتصاد مبتني  توسعه را  ههاي اقتصادي واقع در اين مرحل در ادبيات اقتصادي اخير، سيستم

ماهيت فعاليت و  ، نامند. اين تحول اساسي و كيفي در اقتصاد جهاني ميبر دانش و نوآوري 
سي كرده و خواهد رقابت را هم در داخل يك كشور و هم در بين كشورها دچار دگرگوني اسا

 هي اقتصاد مقاومتي در جهت تحقق و دستيابي به حماسها     كرد. در ايران امروز، پايه
تكي است. ايجاد دانش جديد و اقتصادي، بر سه اصل مهم، دانش، نوآوري و كارآفريني م

ه سازي در جهت نيل ب عنوان نوآوري و فناوري براي رهمنون هبرداري مناسب از آن ب بهره
اجتماعي  -هاي اقتصادي  اساس حيات سيستم ، زايي هدفمند كارآفريني كاربردي و اشتغال

كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران را با چالش جديد و  ، لهأباشد. اين مس امروزه مي
هاي  نمايد كه بايد به مطالعه، طراحي و معماري و مهندسي مجدد نظام رو مي  به اساسي رو

عنوان يكي  هاي نيز، ب شي، مهارتي و فناوري خود بپردازد. سازمان فني و حرفهپژوهشي، آموز
 هدار اين امر است. تحقق توسع آموزي و اشتغال در كشور عهده از متوليان اصلي امر مهارت

كشور است، نيازمند تشكيل و  هانداز بيست سال مبتني بر دانايي كه از محورهاي اصلي چشم
 ،كننده نظامند دي و تسهيلها      عنوان آموزي مبتني بر نوآوري به نظام ملي مهارت هتوسع

مهارتي و اجتماعي در جامعه است. اين نظام با  ، تحقق نوآوري در سطوح مختلف آموزشي
ترتيب با بروز تحول در ديدگاه  كند. بدين كارآفريني ظهور و بروز پيدا مي همحوريت و بر پاي

آموزي كارآفرين، عالوه بر آموزش و  نظام مهارت ، قتصاديا هسنتي و پذيرش نقش توسع
گردد و از اين  ميهاي پيشرفته  ويژه در فضاي فناوري به ، پژوهش عامل تحقق نوآوري فناورانه

 هكند و زمينه را براي تحقق توسع ميي نظام ملي نوآوري را پايدار ها     خود، پايه هطريق به نوب
 نمايد. مييابي به حماسه اقتصادي فراهم مبتني بر دانايي و دست

 روش شناسي
 هاساس روش پژوهشي توصيفي و از نوع پيمايشي است . جامع كاربردي حاضر، بر همقال

باره آنها بپردازد كه در اينجا خواهد به تحقيق در ميآماري به افرادي اشاره دارد كه محقق 
هاي آزاد  اي و آموزشگاه اكز فني و حرفهآموزان مر آماري از گروهي از مربيان و مهارت هجامع

 هآماري است كه با مطالع هفرعي از جامع ه. گروه نمونه يك مجموعتشكيل شده است ، مشهد
اي  آماري تعميم دهد كه از اين بين نمونه هآن محقق قادر است كه نتيجه را به كل جامع



   ... آموزي و اشتغال مبتني بر نوآوري تأثير نظام مهارت                                        
 

 

284 
 ، مقدماتي هو در سه مرحل ندانتخاب گرديد ، ) آموز مهارت 80مربي و  40( نفر 120متشكل از 

هاي مد نظر موضوع مقاله و  شاخص هها در راستاي مقايس ارزشيابي و پيشنهادات بررسي
 .صورت پذيرفت ،بررسي كيفيت محورهاي مورد مطالعه

گيري از تحقيق ميداني و  در ابتدا در پژوهش حاضر، با بهره: مقدماتي همرحل -1
اي و اينترنتي استفاده گردد.  نابع معتبر و جامع كتابخانهسعي شده است كه از م ، اي كتابخانه

  ، بررسي محورهاي مورد مطالعه هاسنادي است كه به واسط ، گردآوري اطالعات تحقيق هشيو
علي و تجربي بهره اطالعات الزم دريافت گرديدند. سپس در راستاي فرآيند تحقيق از روش 

نظران  هاي انجام گرفته با صاحب و صحبت ها     اساس مصاحبه روش تجربي بر گرفته شده است.
ها و  فرم هي در سازمان صورت گرفته است. روش علي بر پايآموز مهارت هو بزرگان حيط

 منطبق با موضوع مقاله بر ، آماري هي طراحي شده است كه جهت بررسي جامعها پرسشنامه
خيلي  ،2  =، كم3 =متوسط  ،4 =زياد  ،5  =خيلي زياد( اي ليكرت اساس مقياس پنج گزينه 

  تنظيم گرديده است. آموز مهارت)، به صورت دو فرم مجزا مختص مربي و 1 =كم 
 ، آوري شـده  با تكيه بـر اطالعـات و مطالـب جمـع     ، دوم هدر مرحل: ارزشيابي همرحل -2

گرديد و به صورت اي طراحي و تهيه  هاي پرسشنامه فرم ، و مطالعات صورت گرفته ها     مصاحبه
 ان قرار گرفت.آموز مهارتجداگانه در اختيار مربيان و 

هــا و  و تجزيــه و تحليــل فــرم هــا     پــس از بررســي مصــاحبه: هاپيشــنهاد همرحلــ -3
وير هـا و تصـا   پيشنهادات و راهكارهاي  مد نظر ارائه گرديد و نمودارها و چـارت  ، ها    پرسشنامه

 ، اسـتانداردهاي آموزشـي   ي مورد نياز در ايـن پـژوهش را  ها     داده يد.مورد نياز مقاله تهيه گرد
 هرد ، جنسـيت افـراد   ، ي آموزشـي هـا      دوره ، تعداد ساعات كـاري مربيـان   ، ها     تعداد ساعات دوره

هـاي پيگيـري شـغلي و     فرم ، ميزان دستمزد مربيان ، ان و مربيانآموز مهارتتحصيالت  ، سني
 و ... تشكيل داده است. نجير سنظ

  ها     يافته
 ، اي هاي پژوهشي و مهارتي و از آن جمله سازمان فني و حرفـه  سازمان: كارآفريني سازماني

سـازي   ولي تجـاري  باشند. ميدار  فناوري و نوآوري را در كشور عهده همسئوليت پيشبرد توسع
ي كالن دارند اما از سـوي  ها     است و نياز به اختصاص بودجهبر   ها هزينه در اين سازمان ها     ايده

 ، سازي به علت در اختيار داشتن منابع مـالي و انسـاني بيشـتر    فرآيند تجاري ، ديگر در صنايع
المللـي   تر است ولي صنايع نيز براي حفظ و بقاي خود در بازار گرم رقابت داخلي و بـين  آسان

اي براي پيوند ميـان ايـن    مفقوده هدر اين بين حلق ،اي تازه هستنده نيازمند نوآوري و فناوري
مفقوده در جهت دستيابي به  هعطف و حلق هنقط كارآفريني سازماني هكه مقول ،دو وجود دارد

پژوهشگران پس از تحليـل  . باشد مياقتصادي در كشور  هزايي هدفمند و تحقق حماس اشتغال
 ،كنند ميعنوان فرآيندي تعريف  كارآفريني سازماني  را به ، كامل ساختار كارآفريني و ابعاد آن
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 ، فرد يا گروهي از افراد خبـره و متخصـص بـه همـراه يـك سـازمان موجـود        ، كه از طريق آن

نظـر و نـوآوري    كنند يا در همان سازمان موجود باعث يك تجديـد  ميسازماني جديد را ايجاد 
تـرين آنهـا    شوند كه مهـم  ميبندي  لف تقسيممخت هشوند. كارآفريني سازماني به چند دست مي

 .كارآفريني فرصتي -كارآفريني انكوباتوري  -كارآفريني اجرايي  است از عبارت
باشد كـه   ميسنتي  هشبيه تحقيق و توسع كارآفريني اجرايي تقريباً: كارآفريني اجرايي 

 R&Dي هـا      پـروژه  ، تجاري ابداعات جديد هدر آن سازمان براي تشويق بيشتر نوآوري و توسع
وجـود يـك    ، برد. تمايز اين نـوع بـا نـوع سـنتي     ميمرحله به مرحله به پيش   ميطور رس هرا ب

منـد منـابع    طـور نظـام   اشتياق از سوي سازمان براي پشتيباني محققان اسـت در حاليكـه بـه   
 R&Dيكرد افراد بخـش  كند. در اين رو ميي جديد فراهم ها     سازي ايده فراواني را براي تجاري

هاي سـازمان نيـز در اجـراي     فقط قسمتي از فرآيند نوآوري را اجرا خواهند كرد و ساير بخش
 فرآيند نوآوري همانند يك تيم كارآفريني، دخيل خواهند بود .

شوند در نهايت به جهت بازدهي  ي جديد عملي ميها     وقتي ايده: كارآفريني انكوباتوري
رو فرآيند انكوباتوري مورد  از اين پذيري تجاري توسعه يابند. امكان هايد تا مرحلبراي سازمان ب

ي اجرايـي قـوي   هـا      بـا برنامـه   R&Dاي  هـاي پـروژه   نياز است و الگوي اين فعاليت ايجاد تيم
رود كه يك نوآوري را از طريق فضـاي آن بـراي تسـت بـازار      ميها انتظار  باشد. از اين تيم مي
در  گيـري نماينـد.   هدايت نموده و سپس در خصوص رد يا پذيرش پروژه تصـميم  ،اوليه هنمون

كسب و كار جديد نيمه مستقل اسـتقرار   هعنوان يك واحد توسع واقع يك تيم به اين شيوه در
مسـئوليت   ، كه عالوه بر اختصاص سرمايه از طـرف سـازمان بـه آنهـا و آزادي  عمـل      ،يابد مي

دهنده يـك تغييـر    . در واقع اين الگو نشانرابر عهده داردتجاري سازي) ( رساندن ايده تا بازار
 ها به نوآوري است. اساسي در نگرش سازمان
شـود و بـه    مـي در اين مـدل سسـت     ميقيد و بندهاي ساختار رس:  كارآفريني فرصتي

سـازماني و   هـاي درون  آزادي عمل بيشـتري بـه منظـور پيگيـري فرصـت      ،مسئول تيم پروژه
مراتـب مـديريتي صـورت      شود. در اين محيط كنترل از طريـق سلسـله   ميزماني داده سا برون

 ، . خودشـان اقـدامات  برد ميمستقل بهره  از يك محيط كاري نيمه R&D گيرد بلكه تيم  مين
كننـد. در واقـع در ايـن روش كـه جديـدترين روش       مـي را مـديريت    هـا      تصميمات و بودجه

 ، هاي بزرگ به علـت دارا بـودن منـابع مـالي و انسـاني  و ...      سازمان ، كارآفريني سازماني است
 كنند. ميي ايجاد شده را در درون و برون سازمان تجاري ها ايده

هـاي ممتـاز    حاصـل بـه هـم پيوسـتن قابيلـت      ، اجراي موفق و سريع فرآيند ايده تا بـازار 
 .]1[ هاي پژوهش و مهارت و صنعت با يكديگر است سازمان

پردازي از الزامات رسيدن به اهداف در  ي فكري به منظور نظريهها   ها و هسته گروهتشكيل 
 باشد. مياي  سازمان فني و حرفه
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 تحقيق

 

 

 دانش پول

 

 

 سازي تجاري
 پايداري هچرخ )1( شكل

 ي و اشتغالآموز مهارتاقتصادي و نظام  هحماس
درستي بهره گرفتـه   به ، منابع مادي و انساني هگيرد كه از هم مياقتصاد مقاومتي زماني شكل  

ها صورت گيرد و فضـاي كسـب و كـار و     زيرساخت هاي در كلي شود و مديريت دقيق و عالمانه
زيرا در ايـن   ، توليد بهبود يابد و نيروي كار خبره و كارشناس در هر بخش به كار گرفته شوند

توجـه بـه منـابع     دگي دفـع كـرد و بـي   توان به سا ميگونه تحريم و فشار بيروني را صورت هر
رشـد خـود     به مستقل به روند رو ، گيرند ميعنوان اهرم فشار به كار  گران به خارجي كه سلطه
ي و اشتغال مبتني بر كـارآفريني بـه معنـاي آفـرينش كارهـاي      آموز مهارتادامه دهند. نظام 

ذار باشد. در بسياري مـوارد  گ ثيرأت ، كه در مسير رشد و شكوفايي اقتصاد ،مفيد و سازنده است
زايـي دارنـد كـه بـه معنـاي       به جـاي كـارآفريني تنهـا توجـه بـه اشـتغال        ها دولت و سازمان

زايي نـه تنهـا مفيـد و هدفمنـد      . اين نوع اشتغالازي افراد جامعه و نيروي كار استس مشغول
هـدر رفـت   عـث  مقـاومتي بسـيار خطرنـاك بـوده و با     بلكه براي ساختار نظام اقتصـاد  ، نبوده

العـاده    اقتصادي يك رخـداد مهـم و خـارق    هگردد. حماس ميي مالي و انساني كشور ها   سرمايه
ي اقتصادي و توليـدي  ها     سطوح و جنبه هشجاعانه و مديرانه در كلي ، افزايي ملي است كه با هم

ـ  ، ايـران امـروز    اساس اشارات مقام معظم رهبري  افتد. بر ميدر كشور اتفاق  ه كارگـاه بـزرگ   ب
هـاي بسـياري در رونـد     امـا هنـوز بايـد گـام     ، كارآفريني و ابتكار و نوآوري تبديل شده اسـت 

اي بـا دارا بـودن    سازمان فني و حرفه .]2پيشرفت و سرافرازي روز افزون كشور برداشته شود[
 هبا تكيـه بـر سـخنان رهبـري دربـار      ، ي و اشتغال در كشورآموز مهارتبيشترين مخاطب امر 

هدفمنـد    هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تالش براي دستيابي به ساختار و نظام آموزشي سياست
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اقتصـادي ايفـا    هتواند نقش شـاياني در تحقـق اهـداف حماسـ     مينوآوري و كارآفريني  هبر پاي

 نمايد.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تصويري از اقتصاد مبتني بر دانايي )2( شكل 
 

تـوان   مـي سازمان را  مسائلترين  مهم ، حاضر هي نويسندگان مقالها     براساس يافته: تحليل
ي هـا      چـالش و از ايـن طريـق    اصـالح نمـود   ثيرگذار بر منـابع انسـاني يافـت و   أي تها     درحوزه

اقتصادي را مرتفـع كردكـه    هو تحقق حماسكارآفريني  ،نوآوري خلقروي سازمان جهت  پيش
 :گردد مي موارد ذيل را شامل

طراحي گرديـده اسـت از    ، يادگيري سازماني هنام ) كه بر اساس پرسش1( طبق نمودار -1
 رهبـري مشـاركتي   هلفـ ؤي از نـوع م الؤسـ  ، عنوان نمونه سازمان به  ميو غير رس  ميمربيان رس

پيشرفت و ترفيع كاركنان دانشـي و  نـوآور    هكنند ساختار سازمان، تسهيل :است پرسيده شده
 كـه  انـد  داشـته  اعتقـاد  كم و كم خيلي يها     گزينه به باال هگوي به پاسخ در كاركنان %60است.
راهبردهـا و  نيز فقـدان   نيروي انساني ورهبري مشاركتي  بخش در سازمان ضعف هدهند نشان
 خش است. در اين ب ي نوآور و خالقها     مناسب براي حمايت و تشويق نيرو ي هدفمندها     برنامه

 

مهارت  نوآوري

 كارآفريني

اقتصاد 

 حماسه
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 پيشرفت و ترفيع كاركنان دانشي و نوآور )1( نمودار

 

كاركنـان   ي هـا      و شايسـتگي  هـا      با توجه به نگرش مثبت سازمان درجهت ارتقا توانمنـدي 
رسـدكه سـازمان بايسـتي     مـي بنظر هاي آزاد   الخصوص مربيان آموزشگاه علي ، ها   بخش  ميتما

و بـه  درآن گنجانيده شده است  امروز ي نيروي كارها     كه ويژگي ي جديد مديريتي روزها    شيوه
براي دستيابي  ،شود ميو در نتيجه افزايش راندمان كاري سازمان منجر  ها     رشد و خالقيت آن

زمان كـه  اهميت بـه مربيـان پژوهشـگر در سـا     ي سازمان بهره ببرد.ها     هرچه بيشتر به رسالت
كـه   ،و ايجاد فضايي امن و حمـايتي  هستند و نيز اختصاص بودجه مناسب داراي ايده و طرح

هـا   صادقانه حمايت كند و امنيت طرح ، ان و مربيان را در صورت داشتن ايده جديدآموز مهارت
ثير بسزايي در جهت نوآوري و كارآفريني در سـازمان خواهـد   أت ، ليفات آنان را حفظ نمايدأو ت

 داشت.
تحقـق عـدالت اجتمـاعي و     هـا      يكي از اهداف مهم دولـت  :ي مجزاي آموزشيها     شبكه -2

ق وكـارآفرين  اي خـال  براي داشتن جامعـه  ، پويايي و رشد اقتصادي اقشار مختلف جامعه است
را بـا  مختلـف   گير، وسيع و متنوع اسـت كـه بتوانـد تمـام سـاليق      همه نياز به روش آموزشي

ـ   ميرو پيشنهاد   از اين سازد.ترين هزينه برآورده كم  هشود كه سازمان بيشتر از پيش بـه مقول
و چه در صدا و سيما به صورت  ، و فضاي مجازيي مجزاي آموزشي چه در سطح وب ها     شبكه

 .ورزد رو اهتمام بيشت توجه ، در اين زمينهفعلي  هي كوتاه ساخته شدها     تر از برنامه گسترده
امور  ان درآموز مهارتتوانايي  شده كه به بررسي تنظيم هدر پرسشنام )2( طبق نمودار -3 

 هلفـ ؤي از مالؤسـ  عنوان نمونـه،  هب پردازد ميتحقيقاتي و پژوهشي مرتبط با دوره گذرانده شده 
پرسـيده  ف مختلـ  ي آزاد و در مراكـز  ها     مستقر در آموزشگاهان آموز مهارت از كيفيت تدريس 

ي مفيد در يـادگيري و آمـوزش همچـون تفكـر     ها     ي تدريس مربي منجر به بازدهها     روششد: 
 .گردد ميانتقادي و خالق 
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 مهارتي هدف هان در رشتآموز مهارتميزان خالقيت  )2( نمودار

 

نيـروي   تربيت  ، اند داشتهمخالفم و مخالف اعتقاد  ي كامالًها     به گزينه انآموز مهارت 53٪
 و رقابـت در جامعـه جهـاني    افزا در توليد محصول با كيفيـت  آور اهرم ارزش انساني خالق و نو
جامعـه را در بـر نخواهـد گرفـت.      ، آينده ي خالقانه هيچ پيشرفتي درها     ايده است بدون وجود

ان در بخـش  آمـوز  مهـارت اكثريـت  كه  رسد مينظر  هحاضر ب هي نويسندگان مقالها طبق يافته
آور  نو ان خالق وآموز مهارتپژوهش و نوآوري دچار ضعف هستند و  بخش ديگري از  ، تحقيق

 ،بنـابراين  ؛دارنـد  چـه از بعـد تشـويقي   نيز باور به عدم حمايت سازمان چه از منظـر مـالي و   
 ي نـوين و ها     وص روشخصلا ي يادگيري عليها     شيوه ميتما ضروريست كه در بخش آموزش از

گرفته شود و نيز با تصويب قـوانين حمـايتي و تشـويقي جديـد      خالقانه به بهترين وجه بهره
ان و چـه در سـاير   آمـوز  مهـارت آوري چـه در   پژوهش و نـو  همنجر به افزايش و پرورش روحي

 كنان شوند.كار
دنيـاي  در :و اطالعـات  ها     طراحي سيستم جامعي براي مديريت و كيفيت داده -4
ي مهم اعـم از:  ها     گيري تصميمو هدفمند در انواع  اطالعات راهبردينقش  كنوني،محور  دانش

ي هـا      جهت توسعه و گسـترش فعاليـت   ، گيري و ... اندازه ارزيابي، ريزي، برنامه گذاري، سياست
پـذيرش يـك سيسـتم جـامع      ،نبنابراي ؛صنعتي و مديريتي بر كسي پوشيده نيست ، اقتصادي

جملـه سـازمان فنـي و     مـن  ، مديريت كيفيت اطالعات بايد تصـميم اسـتراتژيك هـر سـازمان    
تر را براي  ضرورت اخذ تصميمات پيچيده ،گستردگي تحوالت داخلي و خارجي اي باشد. حرفه

و مـديريت   هـاي اطالعـاتي،   بدون دسترسي به سيسـتم  ارشد به ارمغان آورده است ومديران 
ي جامع، تازه، بـه موقـع و كامـل    ها     اساس داده كه بايستي برآن   ميگيري به مفهوم عل تصميم

و  هـا      بـا بررسـي چـالش    .]3[ كنـد  مـي معنا  ممكن و بي غير باشد را ، كه وثوق و همساني دارند
 نترل كيفيت اطالعات خصوصـاً ي مناسب جهت كها     راهكار هروي سازمان و ارائ ي فراها     فرصت
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در ابعاد تحليل كيفي كه از وظايف مهم كادر آموزشي در هر مركز محسوب شده و سازمان را 

هـا و اتخـاذ    رساند و براي بهبود سياست مينظام آموزشي مهارتي هدفمند ياري  هدر امر توسع
هـر چـه كيفيـت    كـه   . چراباشد ميبسيار حائز اهميت و حياتي  ، تصميمات صحيح در سازمان

 يابد. ميباالتر رود هزينه كاهش 
ـ   -توليـد  -آمـوزش ( مدل آموزشي بازارمحور -5 صـورت تخصصـي و بـين     هفـروش)، ب
 ي هـا  اي نه تنها در مراحل اوليه بلكه در كل پروسـه از ابتـدا تـا زمـان فـروش محصـول       رشته

 ، انآمـوز  مهـارت از  يـت  ،  هدايت و حماو پشتيبانيي مختلف صورت گيرد ها    رشتهآموزش در 
توسـط   محـور،  رهـاي بـازا   در جهت اجرايي نمودن طرح آمـوزش  كارآفرينان و نخبگان مهارتي

ان و نخبگان آموز مهارت  ميحمايت موجب دلگركه  ربط انجام گردد چر  ي زيرها  سازمان و نهاد
ل مراحـل  همچنـين بـا تسـهي    .]4[ شـود  مـي اشتغال پايدار آنها فـراهم   همهارتي شده و زمين

 امـر  تسهيالت خاص بـه كـار آفرينانـان در   محصوالت توليدي و يا با اعطاي  بازاريابي و فروش
 .گام برداشته شودكارآفريني  هتوسع

ان و مربيـان  آمـوز  مهـارت از تنظـيم شـده    هدر پرسشـنام ) 3( طبق نمودار -6
 مختلـف چقـدر   ي مهـارتي هـا      ايجاد ارتباط و هماهنگي بين رشـته از نظر شما  :پرسيده شد

پاسـخ   %60ثر باشد؟ بـيش از  ؤم آفريني و در نهايت اشتغال هدفمندآوري و كار تواند در نو مي
زيـاد   تواند به مقدار خيلي ميي مختلف ها     دهندگان معتقدند كه ارتباط و هماهنگي بين رشته

 .صادي كمك كنداقت ههايت تحقق حماسآفريني و در ن وري و كارآ و يا زيادي در نو
 

 
 كارآفريني و نوآوريي مهارتي در ها     ميزان اهميت ارتباط و هماهنگي در بين رشته ):3( نمودار

 

ي هـا      ارتباط بين رشـته  ايجاد دكنتوجه بايستي بيش از پيش يكي از مواردي كه سازمان 
 و ي منسجم كاري را طراحـي كـرد  ها     گروهبتوان كه از طريق آن  ،]5[مهارتي با يكديگر است

ان آمـوز  مهـارت توان بـا تلفيـق دوگـروه     ميعنوان مثال  هب به كارآفريني كاربردي دست يافت.
ايـن موضـوع وقتـي اهميـت     . هنرهاي دستي وطراح وب به كارآفريني الكترونيكـي دسـت زد  
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 خـارجي و كند كه بحث معرفي و فروش محصـوالت ايرانـي بـه فروشـندگان      مي اي پيدا ويژه

 ارزآوري مطرح باشد.
   (Us small business administrator)يي همچون نهـاد معـروف  ها     ايجاد نهاد -7

اي  جهت شناسايي جوانـان جويـاي    ، با همكاري دولت محترم و سازمان فني و حرفهآمريكا
و بـا وضـع   پرداخـت   آموزش اصولي مشاغل خانگي مورد نياز بازار كار داخلي و خـارجي  ، كار

مدت بـا كمتـرين بازپرداخـت و بازاريـابي و      ي طوالنيها     قوانين حمايتي همچون پرداخت وام
دولـت فـدرال   ( . ]8[ جهت ايجاد اشتغال پايدار  بـردارد   ميفروش محصوالت توليدي آنها، گا

 جويـاي ن اين نهاد جوانا .است نهاد در نظر گرفته ناي براي اي خاص و جداگانه همريكا بودجآ
مريكا و يا آداخلي  هموزش اصولي مشاغل خانگي مورد نياز جامعآبا  و كند را شناسايي مي كار

 يبزرگـ  فضاي نسـبتاً  ها     اكثر خانه، كند و چون جوانان را براي اشتغال آماده مي ، براي صادرات
ي بدون بهـره و سـود   موزش رايگان تسهيالت مالآدولت بعد از  ، در هر منزل دارد ژبه نام گارا

تواننـد در منـزل خـود مشـغول بـه       و مـي دهيد  مين مواد اوليه قرار ميأدر اختيار آنها براي ت
 و جالــب اينكــه خــود ايــن نهــاد بعــد از توليــد محصــول فعاليــت و كســب درآمــد نماينــد 

چـه   داخل و تمام كارهاي بازاريابي و فروش و پيداكردن بازارهاي هدف چه در ، انآموز مهارت
 ).دهد در اختيار آنها قرار ميپيگيري و در ساير نقاط جهان را 

 اي و مراكـز مختلـف هماننـد    همكاري سـازمان فنـي و حرفـه    :ي فن و حرفهها بازارچه -8
ي هـا      ي فن و حرفه با هدف معرفي آموزشها     برپايي بازارچه  سازمان شهرداري هر شهر جهت

ان و بازاريــابي و فــروش آمــوز مهــارتو محصــوالت توليــدي  هــا     انمنــديســازمان، نمــايش تو
تـوان بـه    مـي  هـا      از بازخوردهاي اين بازارچه .ي مختلف سالها     محصوالت توليدي در مناسبت

ايجاد  ، ان ماهر و نخبه توسط صاحبان مشاغلآموز مهارت: شناسايي و بكارگيري مواردي چون
 ، ان  فعـال در بازارچـه، رونـق كـارگروهي    آمـوز  مهـارت  ي كارآفريني كاربردي توسـط ها     هسته

اشـاره   ، ي مختلف آموزشي بـه آحـاد جامعـه   ها     ي سازمان و شناساندن حرفهها     ظرفيتمعرفي 
 كرد.

پيشـنهاد   ،است بحث تامين منابع مالي است مطرحسازمان در يكي از مواردي كه  -9
 workshopدر قالـب المللـي   بـين  -ي مهـارتي هـا      شود تا سازمان اقدام به برگـزاري دوره  مي

planning  استراتژيك ندارند هايراني كه جنب  ميو صنايع بو آموزش برخي هنرها هدر زمينو، 
ي هـا      بخشـي بـه آمـوزش    آوري و اعتبـار  عالوه بـر ارز  آموز مهارتاين راه با پذيرش  از و ،نمايد

تـوان   مياين موارد را  هازجمل .]6[فرهنگ ايراني كند اقدام به صدور سازمان در سطح جهاني،
آمـوزش   ي صنايع دستي،ها     برخي از رشته پزي ايراني، شيرني يي همچون آشپزي وها     به حرفه

 ي مهارتي در بخش توريسم و ... اشاره كرد.ها     برخي دوره
هـاي آزاد در   ويژه مربيـان آموزشـگاه   امنيت شغلي مربيان  و به هجه به مقولتو -10

ي جنـاب آقـاي   هـا      با توجه به اينكه بنا بـه گفتـه  اند،  سازمان كه بسيار مهجور واقع شده
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توجه به حقـوق و   ، گيرد ميهاي آزاد صورت  هاي سازمان در آموزشگاه % آموزش65دكتر پرند 

هاي آزاد و تقويت روحيه و حس فعال بودن و پويايي و ايجاد انگيـزه   زشگاهمزاياي مربيان آمو
اميدواري در مربيان در پيشرفت سازمان اهميت بسزايي دارد چون مربيان با  هو نشاط و روحي

 .]7[ ، نوآور و كارآفرين تربيت نمايندآموز مهارتتوانند  ميانگيزه 

 گيريبحث و نتيجه
باشـد.   مـي تكنولوژي و تنوع محصوالت جديد  ، غييرات سريع علومدر عصر حاضر، دنيا شاهد ت

با اتكا به مـديريت نـوين در    ، هاي پيشرو در كالس جهاني  جهت حضور فعال و موفق سازمان
گوي سـبقت   ، امر كيفيت سعي در توليد محصوالت و خدماتي دارند كه بتوانند در بازارجهاني

المللـي مسـتلزم    ملي و بين هحضور موفق در عرص ، را به خود اختصاص دهند. به عبارت ديگر
عنـوان يـك    هـاي مهـارتي بـه    محصوالت و خدمات با كيفيت است. در ايران نيز آمـوزش  هارائ

هـاي كلـي اقتصـاد     مطـابق بـا سياسـت    ، كارآفريني و توليد محصـول  هاولويت حياتي در عرص
وجه جدي قرار دارد. سـازمان فنـي و   مورد ت ، در پاسخ به نيازهاي اشتغال و بازار كار ، مقاومتي

به صورت عملـي نقـش شـاياني را در     ، اي با تربيت و آموزش نيروي انساني مهارتي ماهر حرفه
ي مبتني بر نوآوري و كـارآفريني را بهتـرين   آموز مهارتدر اصل نظام نمايد.  مياين حوزه ايفا 

توليد ناخـالص ملـي و بـاال بـردن      هاشتغال پايدار و افزايش سران ، وري مسير براي رشد و بهره
 هعتماد ملي و در نهايـت خلـق حماسـ   رشد اقتصادي و ا ، كيفيت محصوالت توليدي در كشور

 اقتصاد دانست.  هملي در عرص
توليـد علـم در دنيـا را     19 هايـران رتبـ   ، در حال حاضر مطابق با آخرين آمارهاي جهـاني 
نـوآوري و بهبـود    ، ايد منجر به كارآفرينيداراست. ولي مطلب مهمتر اين است كه توليد علم ب

مبتنـي بـر منـابع مـالي و      كيفيت و توليد ثروت در كشور گردد. در گذشته كارآفريني صـرفاً 
فنـاوري و   ، اهميـت پـژوهش   ، علت اصلي ظهور اقتصاد مبتنـي بـر دانـش    ، تجربه بود. در واقع

م كـارآفريني  اي بـه نـا   م تـازه تكنولوژي و علوم نوين پيشرفته در فرآيند كار و پيدايش مفهـو 
اي بـه دليـل داشـتن     باشد. سـازمان فنـي و حرفـه    ميكارآفريني سازماني مبتني بر دانايي يا 

محل بسيار مناسـبي بـراي    ، آموز مهارتانساني در قالب مربي و  ههاي پايه مانند سرماي ويژگي
ي بـه منظـور   هـاي فكـر   ظهور نوآوري و كارآفريني مبتنـي بـر دانـايي اسـت. تشـكيل گـروه      

در  ، شناسـي  نگـري و فرصـت   پردازي و مديريت دانش و هوش تجاري بـر مبنـاي آينـده    نظريه
هـاي تـازه در    ي و اشتغال و رويكرد آن به سمت خلـق فرصـت  آموز مهارتتقويت نظام  هزمين
 هالمللي بسيار حائز اهميـت اسـت، تـا سـازمان بتوانـد در عرصـ       ي داخلي و بينها    عرصه هكلي

ايفـاي   ، بـراي ايـران عزيـز    ، اقتصادي هدر خلق حماس ، زعم خود به ، امروزي هاي فشرده رقابت
 نقش نمايد.   
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  منابع

 نظريات و الگوها ، كارآفريني ،)1389( ؛م ، دارياني ع؛ ، احمد پور
نظام ملي نـوآوري و توسـعه مبتنـي بـر دانـايي و       )،1390( ؛ح ، تقي ياري م؛ ، فاتح راد

 ها و مراكز رشد تخصصي پارك هفصلنام ، يكارآفرين
   اي استعدادها مديريت ريشه ،) 1386( ؛ك ، كافمن

استراتژيك) تكنولـوژي  ( ي توسعهها     بررسي و تحليل متدولوژي )،1387( ؛م ، فاتح راد
 توسعه تكنولوژي  هفصلنام-

 ثر آموزشيؤي مها     رويه ،)1380( ؛سوزان ، جي پيك ؛هربرت ، جي والبرگ
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 بستر در كارآفريني در اي حرفه و فني هاي آموزش نقش تبيين
  الكترونيكي) كارآفريني(  اي شبكه اقتصاد و اطالعات فناوري

 1بهنامه دانيال
 2قزويني ليلي

  3زاده حسن نسيبه

  چكيده
 از كه آن، بستر در جديد انقالبي شدن حادث و اينترنت مخصوصاً الكترونيكي، داده يها شبكه رشد

 بعد يك ظهور باعث آمده، وجود به ارتباطات فناوري هتوسع و اطالعات هتوسع فرآيند بين اييهمگر
 هاي فناوري پايدار و سريع هتوسع است. گرديده الكترونيكي وكارهاي كسب نام به كار و كسب جديد

 امكانات نواعا در اي مالحظه قابل تأثير قطع طور به اي، شبكه اقتصاد با همراهي در نترنتاي  هب وابسته
 الكترونيكي ارتباطات و اطالعات يها شبكهه پاي بر كه اي  هخالقان كار و كسب مفاهيم گسترش براي
 الكترونيكي) آميز مخاطره يها فعاليت( جديد شركت يك تأسيس هواسط به و دارند گرديده، ايجاد
 تأسيس عمل بالطبع، يالكترونيك كارآفريني اصطالح انداز، چشم اين رغم به باشند. مي درك قابل

 امروزه الكترونيكي كارآفريني نمايد. مي توصيف را اي  هشبك اقتصاد در خصوصاً جديد يها شركت
 آن بخش اثر هاي لفهؤم از آگاهي كه آيد، مي شمار به كار و كسب نوين يها روش از يكي عنوان به

 سومه هزار اطالعاتيه جامع تگرانصنععنوان  به الكترونيكي كارآفرينان ترغيب و تربيت در تواند مي
 اثر يها لفهؤم از يكي ،آموزش كه است داده نشان تحقيقات از بسياري نتايج كند. ايفا سزايي هب نقش
 يها آموزش ميان اين در باشد. مي الكترونيكي كارآفريني نياز مورد مهارت و دانش كسب جهت بخش
 اهميت از شايستگي و فناوري نوآوري، به دستيابي يها ابزار ترين مهم از يكيعنوان  به اي  هحرف و فني
 و فني يها آموزش نقش تبيين ،مقاله اين فكري اصلي خط ،بنابراين است؛ برخوردار اي  همالحظ قابل
 و باشد مي الكترونيكي) كارآفريني( اي  هشبك اقتصاد و اطالعات فناوري بستر در كارآفريني در اي  هحرف
  .بردارد ييها گام آن به دستيابي و حوزه اين در تا كوشد مي مقاله اين
 
 يها فعاليت ،اي  هشبك اقتصاد الكترونيكي، كارآفريني الكترونيكي، كار و كسب :كليدي واژگان 

 .اي  هحرف و فني يها آموزش الكترونيكي، آميز مخاطره
 

                                                                                                                
                              Email: Danial.Behnameh@ Yahoo.Com  كارآفريني، مديريت ارشد كارشناسي دانشجوي. 1
   .مخابرات -. كارشناسي مهندسي برق2
 .الكترونيك -. كارشناسي مهندسي برق3
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 مقدمه
 مولـد  زايياشتغال و ركا و كسب در نويني هاي افق امروزه ارتباطات، و اطالعات فناوري صنعت
 اسـت  كـرده  ايفـا   مـي مه نقـش  جهـاني  هدهكـد  در پايـدار  هتوسـع  در همگي، كه كرده ايجاد

 خـارج  و داخـل  در اطالعـاتي  و ارتباطي يها يندآفر گذشته، سال چند طي .)1386آقازماني،(
 يهـا  فنـاوري  پوشـش  تحـت  صـنعتي  يهـا  بخـش  اكثـر  در اي  هفزايند طور به كارها و كسب

 كه اينترنت جمله؛ از( ها فناوري گونه ناي  ه عمد مزاياي .است گرفته قرار الكترونيكي اطالعات
ه توسـع  ينـد آفر بـين  همگرايـي  بـراي  را مناسـب  بسـتري  خـود،  فرد منحصربه هاي ويژگي با

 ايـن  هادام آنها، اثربخشي و كارايي به توجه با خصوصاً است)، كرده فراهم ارتباطات و اطالعات
 اي،  هشـبك  اقتصـاد  همراه به فناوري پيوسته و سريع هتوسع .نمايد مي تضمين دهدرآين را روند

 كـار  و كسـب  مفـاهيم  گسـترش  بـراي  امكانـات  انـواع  در اي  همالحظـ  قابل تأثير قطع طور به
 بـه  و دارنـد  گرديـده،  ايجـاد  الكترونيكي ارتباطات و اطالعات يها شبكهه پاي بر كه اي  هخالقان
 باشـند  مي درك قابل الكترونيكي) آميز مخاطره يها فعاليت( جديد شركت يك تأسيس واسطه

 ،آنهـا  از برخاسـته  گسـترده  تغييـرات  و ها فناوريه توسع با .)1،2013ساكتويالن ،باالچاندران(
 باشـند  مي دانش بر مبتني اقتصاد به منابع بر مبتني اقتصاد از رويكرد تغيير به ناگزير كشورها

 و توسـعه  رونـد  در شايسـتگي  و فنـاوري  ،نـوآوري  محـور  سـه  تا شده سبب موضوع همين و
 نيـروي  يهـا  مهارت و ها شايستگي بهبود .شوند برخوردار اي مالحظه قابل اهميت از پيشرفت

 طريـق  از ويـژه  بـه  و العمـر  مـادام  يـادگيري  طريـق  از ،آنهـا  يادگيري يها توانمندي و انساني
 .اسـت  محـور  سـه  ايـن  بـه  دستيابي يها رابزا ترين مهم اي حرفه و فني يها آموزش گسترش

 اهميـت  اي حرفـه  و فني يها آموزش توسعه، حال در و يافته توسعه كشورهاي اغلب در امروزه
 كند. مي ايفا راهبردي نقش كشورهاه توسع ريزي برنامه در و است كرده پيدا زيادي بسيار

 فرآيند در گرايي ددتج ،الكترونيكي) آميز مخاطره يها فعاليت( الكترونيكي كارآفريني
 .است جديد دنياي در كار و كسب در جديد هشيو يك و است جهانيه دهكد در كارآفريني

 مك 2جهاني هدهكد .بريم مي نام جهاني هدهكد يا ديجيتال دنيايعنوان  به آن از كه دنيايي
 ثرحداك ابزار، و هزينه كمترين با خواهند مي كه است افرادي براي طاليي فرصت يك لوهان

 را يكم و بيست قرن نام توان مي همين براي .آورند دست به خود هدفمند كار در را بازدهي
 ساز ،الكترونيكي كارآفريني .)1386آقازماني،( ناميد ديجيتالي اثربخشي قرن يا وري بهره قرن

 ترغيب و تربيت در تواند مي آن بخش اثر يها لفهؤم از آگاهي كه كند مي طلب را كارهايي و
 كند. ايفا بسزايي نقش سومه هزار اطالعاتيه جامع صنعتگرانعنوان  به الكترونيكي رآفرينانكا

 ترين كليدي و ترين مهم از يكي ،آموزش كه است داده نشان تحقيقات از بسياري نتايج

                                                                                                                
1. V. Balachandran, M. Sree Sakthivelan 
2. Village Global 
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 در .باشد مي الكترونيكي كارآفريني نياز مورد مهارت و دانش كسب جهت بخش اثر يها لفهؤم

 ،نوآوري به دستيابي يها ابزار ترين مهم از يكيعنوان  به اي حرفه و فني يها زشآمو ،ميان اين
 مقاله اين هدف ،بنابراين ؛است خورداراي بر مالحظه قابل اهميت از شايستگي و فناوري
 اقتصاد و اطالعات فناوري بستر در كارآفريني در اي حرفه و فني يها آموزش نقش تبيين
 كارآفريني مفاهيم تبيين به ابتدا ادامه، در .باشد مي رونيكي)الكت كارآفريني( اي شبكه

 كسب يك تعريف مبناي بر ،كارآفريني هر شروع اينكه به توجه با اما پردازيم، مي الكترونيكي
 را الكترونيكي كارآفريني مباني همان الكترونيكي يها كار و كسب و است مشخص كار و

 جديد يها شركت تأسيس عمل نيز كترونيكيال كارآفريني همچنين و دهند مي تشكيل
  اي  هشبك اقتصاد مفاهيم تبيين به اجمالي صورت به باشد، مي اي  هشبك اقتصاد در خصوصاً

 نقش و الكترونيكي كارآفريني مفاهيم تبيين به سپس و كارآفريني الكترونيك، كار و كسب
 اي شبكه اقتصاد و عاتاطال فناوري بستر در كارآفريني در اي حرفه و فني يها آموزش

 پرداخت. خواهيم الكترونيكي) كارآفريني(

  اي  هشبك اقتصاد
 سطح و بعد الكترونيكي، يها داده يها شبكه گسترش و اطالعات فناوري رشد به رو ارتباط 

 موضوع اين .ناميد اي  هشبك اقتصاد را آن توان مي كه نموده ايجاد كار و كسب در جديدي
 داده مسيرهاي به منتهي كه الكترونيكي كار و كسب يندهايآفر زا بخشي توسط خصوصاً

 و حمايتي عامل يك عنوان به اطالعات اهميت به توجه با .است متأثرگرديده اند، ديجيتال
 يك وجود بايست مي ديجيتال، داده يها شبكه افزايش همچنين و رقابتي، مستقل
 نمود. تلقي مسلم را دنيا در كار و بكس ندهيآ   هب مرتبط بازرگاني سطوح در بندي تقسيم
 الكترونيكي سطح يك واقعي)، اقتصاد( فيزيكي خدمات يا و محصوالت واقعي سطح بر عالوه
 امكانات .داشت خواهد وجود )اي  هشبك اقتصاد( ارتباطي و ديجيتال داده يها شبكه براي

 كه ،ناميد الكترونيكي كار و كسب توان، مي را اي) شبكه اقتصاد( توسعه اين از ناشي تجاري
 و كسب يندهايآفر از حمايت براي ديجيتال اطالعات يها فناوري كارگيري بهه دهند نشان

 مورد، اين در الزم اصلي عناصر .باشد مي گيري نتيجه و مذاكره سازي، آماده مراحل در كار
 يها بكهش طريق از كننده، شركت تجاري شركاي ميان معامالت، و ارتباطات اطالعات، شامل

 توان مي را ذيل تعريف فوق مطالب به توجه با .گردند مي منتهي و منتقل ترتيب به ديجيتالي،
  از تجاري استفاده بر اشاره اي  هشبك اقتصاد اصطالح نمود: ارائه اي شبكه اقتصاد براي

 زا كه دارد ديجيتال، اي  هشبك اقتصاد يك ؛ديگر عبارت به يا الكترونيكي، داده يها شبكه
 را معامالتي و ارتباطي اطالعاتي، يندهايآفر انجام گوناگون، مبناي يها طرح طريق
 راه از ارتباط شناختي:  فن ابداع چهار توسط اي  هشبك اقتصاد زيربناي نمايد. مي پذير امكان
 گرفته شكل زمان) بازارهاي به معروف(  ميسرگر و رسانه فناوري اطالعات، فناوري دور،
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 اطالعات، اداره براي عملي يها شيوه بر مالحظه قابل طور به ابداعات اين تاكنون، .است

 ).1،2006كولمان( اند اثرگذاربوده معامالت و ارتباطات

 كارآفريني و الكترونيك كار و كسب مفاهيم تبيين
 باشيم، الكترونيكي كارآفرين نوعي به و كنيم راپياده الكترونيكي كارآفريني داريم قصد اگر

 داشته آشنايي كارآفريني و الكترونيك كار و كسب يها كاركرد و مفاهيم با بايستي مي ابتدا
 بررسي به سپس و الكترونيك وكار كسب مفاهيم تبيين به ابتدا ،ما بخش دراين .باشيم
 كارآفريني مبحث به ورود ملزومات ازجمله كه ،پردازيم مي كارآفريني و كارآفرين مفهوم

 روند. ميشمار به الكترونيكي

 الكترونيك كار و كسب
 كسب بعد آن ابعاد از يكي .آنست بودن بعدي چند ،ديجيتال دنياي اصلي يها ويژگي از يكي 
 شده باز انسان زندگي در زمينه اين كه اخير هاي درسال .است آن اقتصادي جنبه و كار و

 اينترنت اآنه ترين مهم كه الكترونيكي داده يها شبكه و جديد هاي فناوري ظهور ،است
 و است داشته اقتصاد و وكار كسب به مربوط تحوالت در  ميمه بسيار نقش باشد مي

 از ناشي ها فرصت اين .است آورده وجود به وكارها كسب براي را  ميعظي هاي فرصت
 تبادالت عظيم حجم با كه امروز دنياي در .باشد مي اينترنت فرد منحصربه هاي ويژگي

 وكار كسباست. اينترنتي دنياي الينفك جزء الكترونيك وكار كسب مهستي رو به رو اينترنتي
 بسيار  ميعمو يها رسانه و كار و كسب،بازرگاني مقاالت در امروزه كه است اي  هواژ ،الكترونيك

 بسيار يها زمينه و كاربردها علت به هم و بودن نوپا علت به هم نوين هپديد اين .رود مي بكار
 الكترونيك وكار كسب همچنين .دارد مختلفي تعاريف گوناگون جعمرا نزد فعاليت، متنوع
 سوي از و اطالعات فناوري مفاهيم ترين پيشرفته با طرفي از كه است اي  هتشر چند اي  هپديد
 آن از گوناگوني تعابير رو اين از .دارد پيوستگي حقوقي و اقتصادي و مالي مباحث با ديگر
 بدون تجاري امور انجام معني به الكترونيك وكار كسب كنند ميفكر برخي .است آمده پديد

 خود حتي و اينترنت برروي تبليغات ديگر برخي .است كاغذي مدارك و اسناد از استفاده
 كنند مي تصور ديگر برخي .دانند مي اينترنتي)( الكترونيككار و كسب با مترادف را اينترنت

 رايانه بوسيله آنها خريد و خدمات و كاالها دادن سفارش معني به الكترونيك كار و كسب
 اما دهند مي پوشش را الكترونيك وكار كسب مفهوم از بخشي باال يها ديدگاه ههم است.
 وكار كسب مفهوم تبيين جهت ادامه در ،بنابراين ؛)1389،ديگران و قريبان( نيستند كامل

                        .پرداخت خواهيم آن از تعابير و تعاريف از برخي بيان، به الكترونيك
 به اطالعات پردازش يها آوري فن و شبكه كاربرد از است عبارت الكترونيك وكار كسب

                                                                                                                
1. Kollmann 
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 ها، هزينه كاهش وكار، كسب و توليد فرآيندهاي ساختن كارآمد و بخشيدن سرعت منظور

 .)1،2003كاتون( موجود مشتريان با بهتر روابطه توسع و حفظ و جديد مشتريان به دسترسي
 كه ،ناميد الكترونيكي كار و كسب توان، مي را ايشبكه اقتصاد از ناشي تجاري امكانات

 و كسب يندهايآفر از حمايت براي ديجيتال اطالعات يها فناوري كارگيري بهه دهند نشان
 مورد، اين در الزم اصلي عناصر .باشد مي گيري نتيجه و مذاكره سازي، آماده مراحل در كار

 يها شبكه طريق از كننده،  شركت تجاري شركاي ميان معامالت، و ارتباطات اطالعات، شامل
 ،ذيل شرح به محوري مبناي طرح سه و گردند مي منتهي و منتقل ترتيب به ديجيتالي،

 سه هر تبادل شامل كه شود، مي ارائه الكترونيكي كار و كسب فرآيندهاي اساس عنوان به
 .باشد مي معامالت) و اتارتباط اطالعات،( اصلي عنصر
 طريـق  از را شـركت  يـك  خـدمات  و محصوالت الكترونيكي خريد الكترونيكي: تدارك .1
 ارتبـاطي  و اطالعـاتي  يهـا  فناوري تلفيق از مبنا طرح اين .سازد مي ميسر ديجيتال يها شبكه

 اسـتفاده  تـدارك  بخـش  در راهبـردي  و عملـي  تكـاليف  انجام متعاقباً و حمايت براي خالقانه
 .نمايد مي

 يـك  بـه  مربـوط  خـدمات  و محصـوالت  الكترونيكـي  فروش الكترونيكي: فروشگاه يك .2
 يهـا  فنـاوري  از مبنـا  طـرح  ايـن  .نمايد ميپذير امكان ديجيتال يها شبكهه واسط به را شركت

 فـروش  بخـش  در راهبـردي  و عملي تكاليف انجام و حمايت براي خالقانه ارتباطي و اطالعاتي
 .نمايد مي استفاده

 هواسـط  بـه  را خـدمات  يـا  و محصـوالت  الكترونيكـي  ستد و داد الكترونيكي: بازار يك .3
 و اطالعـاتي  يها فناوري تلفيق هدهند نشان مبنا طرح اين .نمايد مي ميسر ديجيتال يها شبكه

 تقاضـا  و عرضـه  يهـا  طـرف  تطبيقي يها يندآفر انجام ومتعاقباً حمايت براي خالقانه ارتباطي
 ).2،2006انكولم( باشد مي

 كارآفريني و كارآفرين مفاهيم تبيين
 غرب در آمده وجود به مديريتي و اقتصادي تحوالت برآيند ،را آن كه است اي  همقول كارآفريني

 ارائه تعاريف ).1381عابدي،( نامن مي غرب اقتصادي هتوسع محرك موتور را آن و دانند مي
 كارآفريني ادبيات تاريخ بررسي اما ست،ا متفاوت و متعدد بسيار كارآفريني مورد در شده
 شد، مطرح اقتصاددانان توسط و اقتصادي هاي تئوري در بار اولين واژه ناي   هك است آن مؤيد

 شده مطرح علوم بين در .است شده علوم يها رشته ساير يها تئوري و مكاتب وارد سپس و
 دارند. مفهوم اين با تنگاتنگي ارتباط تجارت و مديريت و اقتصادي علوم كارآفريني با مرتبط

 داراي كه افرادي با مرتبط فرآيند و خاص ذهني قالب يكعنوان  به توان مي را كارآفريني
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 اين و باشند مي ..).و پذيري ريسك خالقيت، مثالعنوان  (به ها شايستگي از اي مجموعه

 كنار در موفقيت) به كار و كسب ايده تبديل( متمايز كارآفرينانه رفتار در را ها شايستگي
عنوان  به تواند مي كارآفريني همچنين .نمود تعريف سازند، مي آشكار و ارائه روزانه مديريت
 و تشخيص براي ها سازمان خارج و داخل در تيم، در افراد بخود خود تمايل و آشكار توانايي
 يها برنامه ،جديد توليد يها روش جديد، محصوالت( اقتصادي جديد يها فرصت ايجاد

 عدم حالت در بازار به جديد يها ايده معرفي و محصول) جديد باز تركيبات و جديد سازماني
 ).2012ديگران، و 1ترزا( باشد درك قابل قطعيت

 وخالقيت دگرگوني تحول، آرمان، شامل كه ناميد؛ پويا فرآيند يك توان مي را كارآفريني     
 يها ايده اجراي و خلق جهت در افراد هانگيز و نيرو استفاده و كاربرد به فرآيند اين .شود مي
 زير موارد شامل فرآيند اين اصلي اجزاي .دارد احتياج كاربردي يها حل راه چنين هم و نو

 :است
  زمان براساس شده حساب خطرپذيري به ميل �
  شغلي فرصت يا خالص ارزش �
  پرخطر كار يك انجام با ارتباط در تيم يك تشكيل توانايي �
  نياز مورد منابع به بخشيدن نظم در خالق تمهار داشتن �
 شغلي پايدار و منسجم طرح يك طراحي و ريزي پي در اساسي مهارت داشتن �
 به موقعيت يك در توانند مين ديگران كه ييها فرصت يافتن براي اندازيچشم داشتن �

 ).2007 ،2هودجيت ،كوراتوكو( دريابند پرآشوب و ريخته هم

 الكترونيكي كارآفريني 
 شديم، آشنا كارآفريني و الكترونيك وكار كسب اي، شبكه اقتصاد تعاريف و مفاهيم با اينجا تا 

 پر و مستمر تحول و تغيير فرآيند .پردازيم مي الكترونيكي كارآفريني پيرامون بحث به حال
 از و بشري حيات بر حاكم يها جريان ترين عمده از ميالدي، سومه هزاره آغاز در شتاب

 بستر و اساس كه خالقيت و كارآفريني فرآيند و رود مي شمار به آن بارز مشخصات ترين مهم
 ايفا اي كننده تعيين و بنيادين بسيار نقش خصوص اين در و است دگرگوني و تحول و تغيير

 .)1391،ديگران و كالنتريان( است قرارگرفته دگرگوني و تحول و تغيير بستر در خود كند، مي
 و است آن تصور به قادر ما نسل كه است فناوري و علم در انقالب رينبزرگت اينترنت شايد

 از يكي .است آورده ارمغان به جوامع براي را بسياري اقتصادي و سياسي فرهنگي، مزاياي
 كارآفريني .)3،2013باالچاندران،ساكتويالن( است تعامل امكان اينترنت، يها جنبه ترين مهم
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 علت و )1،2007وژ( شود مي توصيف الكترونيك يها كار و كسب در كارآفريني الكترونيكي،

 شده باعث كه باشد مي ارتباطاتي و اطالعاتي يها فناوري سريع رشد واژه، اين از زياد استفاده
 جهت جديد كارآفريني مفاهيم ايجاد و سنتي كارآفريني مفاهيم تغيير براي عالقمندي

 در .)2،2002پاتييل( يابد افزايش تكنولوژيكي يها نوآوري ار ناشي يها فرصت از بهتر استفاده
  .پرداخت خواهيم الكترونيكي كارآفرين و كارآفريني مختلف تعابير و تعاريف بيان به ادامه
 باشد مي اينترنت در كار و كسب يها فعاليت مالكيت خلق فرآيند الكترونيكي ارآفرينيك

 ).3،2013ساكتويالن باالچاندران،(
 قابليت بالقوه صورت به كه الكترونيكي كار و كسب مديريت ،كيالكتروني كارآفريني

 و ريسك قبول به تمايل كه فردي ،الكترونيك كارآفرين و باشد مي دارد، زيان يا دهي سود
 قابليت ،بالقوه صورت به كه الكترونيك وكار كسب دريك را پول و زمان بر گذاري سرمايه

  .)2012 ،4نهال( شود مي تعريف دارد، را زيان يا دهي سود
 كار و كسب ايده يك هواسط به جديد شركت يك تأسيس بر اشاره الكترونيكي كارآفريني

 يها شبكه در الكترونيكي مبناي طرح يك از استفاده با كه داشته، اي  هشبك اقتصاد در خالق
 تهالب .نمايد مي عرضه خالص الكترونيكي ارزش ايجاد مبناي بر را خدماتش / محصوالت داده،

 كورناس( باشد مي عرضه قابل اطالعات فناوري هتوسع طريق از تنها شده ايجاد ارزش ضرورتاً،
 ).5،2012ديگران و

 و استراتژييعنوان  به اينترنت از اساساً كه است سازماني يا فرد الكترونيكي كارآفرين
 .كند مي استفاده كار و كسب مقاصد و اهداف ،انداز چشم به دستيابي براي رقابتي مزيت

 نسبت غني و گسترده اي پايه بر كه پوياست، و جديد نسبتاًه رشت يك الكترونيكي كارآفريني
 روز يها ابزار توسط عموماً الكترونيكي است.كارآفرينان شده ايجاد سنتي كارآفريني به

 در رقابتي مزيت كسب دنبال به كوش سخت هاي شخصيت خالقانه يها انرژي از ،آوري فن
 ).6،2012كريد ،زوشي( باشند مي جهان سطح

 الكترونيكي كارآفريني مقابل در كارآفريني
 و كسب منطقه الكترونيكي كارآفرينانه رابط در منظوره چند مورديه مطالع يك استينبرگ

 كار و كسب در كارآفريني شده، بررسي كارآفرينان ديدگاه از .داد انجام 7الندن گريتر كار
 كارآفريني ،مهارت و دانش لحاظ از .بود سنتي)( كالسيك فرينيكارآ از متفاوت الكترونيك
 بلكه، است كار و كسب اساسي هاي تخصص و ها مهارت نيازمند تنها نه الكترونيكي
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 اين در .باشد مي ضروري ها رشته و ها بخش ديگر با رابطه ايجاد براي نيز اجتماعي هاي مهارت
 ميالزا الكترونيكي كارآفريني براي كارها و كسب و ها بخش ديگر با همكاري و ارتباط راستا،

 كامالً بازار يك در،امروزه الكترونيك وكارهاي كسب .)1،2004استينبرگ( است مهم بسيار و 
 يها فعاليت .كنند مي فعاليت است، ممكن غير تقريباً آن در پايدار رقابتي مزيت كه رقابتي،
 و ناپذيري بيني پيش ،قطعيت عدم ناپايداري، ،سريع انتقال مفاهيم با الكترونيكي وكار كسب

 توجه مستلزم الكترونيك كارهاي و كسب در كارآفريني ،بنابراين ؛دارد كار و سر ناشناختگي
 تخصص سنتي) مفهوم( گذشته در مثالعنوان  به .باشد مي سنتي كارآفرين مفاهيم به بيشتر

 مفهوم ،سنتي كارآفريني الفبرخ حاليكه در بود مشخصه رشت يك به محدود كارآفريني در
 مختلفي يها مجموعه خالقانه تركيب توانايي به ،الكترونيك كار و كسب در كارآفريني جديد

 با كه الكترونيكي كار و كسب نيازهاي از وسيعيه محدود بتواند كه ها تخصص از
 دارد رهاشا شوند، مي ايجاد سريع، هاي تحول و تغيير و پيچيده جديد ديجيتال يها تكنولوژي

 كارآفريني بنيادين يها پايه الكترونيك، كار و كسب شده ذكر خاص يها ويژگي اين و
 چند يا يك از پايدار و ثابت طور به ،بنيادين يها پايه اين و دهند مي شكل را الكترونيكي

 و كسب در دانش باشند. مي ارتباطي هاي تكنولوژي و نوآورانه اطالعاته توسع پي در روش
 و زمان هر در فردي هر براي و است مدت كوتاه اغلب كه واقعيات اين با رونيكيالكت كار

 كارآفريني سنتي مفهوم كه است حالي در اين .دارد كار و سر باشد، مي دسترسي قابل مكاني
 بازار از بخشي در فرد به حصرمن دانش يك از حفاظت و كشف و بودن متخصص معناي به

 كسب يك تأسيس يندآفر ذيل اصلي ويژگي چهار الذكر، فوق اردمو بر عالوه ).2،2007وژ( بود
 در شركت يك متعارف تأسيس از را الكترونيكي) كارآفريني( اي  هشبك اقتصاد در را كار و

 نمايد: مي متمايز سنتي) كارآفريني( واقعي اقتصاد
 كارآفريني( الكترونيكي آميز مخاطره فعاليت يك شده: تأسيس شركت نوع  -1

 .باشد مي اي  هشبك اقتصاد داخل در مبدع و اصيل مستقل، شركت يك اغلب كي)الكتروني
 توسط الكترونيكي) كارآفريني( الكترونيكي آميز مخاطره فعاليت يك تأسيس: محيط  -2

 هزمين در بعدي هتوسع به نسبت اطمينان عدم همچنان، و فراوانش بالقوه رشد يها فرصت
 توصيف قابل بوده، بسيار يها گذاري سرمايه نيازمند هك فناوري ،اطالعات فناوري يها موفقيت

 .باشد مي
 كارآفريني( الكترونيكي آميز مخاطره فعاليت يك شركت: تأسيس براي مرجعي  -3

 ابداع، كارگيري به طريق از بار اولين براي كه كار و كسب ايده يك براساس الكترونيكي)
 يك عنوانبه اطالعات بر بيشتر ايده خود .شود مي ايجاد گرديده، پذيرامكان اطالعات فناوري

 .باشد مي متمركز اي  هشبك اقتصاد در رقابتي عامل
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 الكترونيكي) كارآفريني( الكترونيكي آميزمخاطره فعاليت يك شركت: تأسيس اساس  -4

 طريق از مشتري براي ارزش الكترونيكي ايجاد مستلزم كه كار و كسب مفاهيم اساس بر
 و توسعه نيازمند امر اين .شود مي ايجاد بوده، اي  هشبك اقتصاد در يكيالكترون مبناي يها طرح
 .باشد مي گسترده و پيوسته هادار

 هر در مهارت و شايستگي داراي بايست مي الكترونيكي) كارآفرينان( بنيانگذاران همچنين
 امر اين .باشند معيني حد در كار و كسبه ادار و اطالعات مديريت ،رايانه علمه حوز سه

  :باشد مي ذيل يها جنبه مستلزم
 بنيادين دانشي و درك داشتن مستلزم اي  هشبك اقتصاد شناختي فن جنبه رايانه: علم  -1
 .باشد مي اينترنت معماري و نويسي برنامه داده، يها پايگاه ،ها سامانه ،ها فناوري به نسبت
 بايست مي گرديده، ادجاي   هرايان علم توسط كه شناختي فن اساس اطالعات مديريت  -2

 در دانش داشتن دليل،  بدين .باشند ارزيابي قابل كار و كسب مسائل با ارتباط و محتوا نظر از
 كنكاش داده، سازي ذخيره اطالعات فناوري امنيت اطالعاتي، يها سيستم ،مديريت يها حوزه
 درك كه قدر همان درست .باشد مي مهم بسيار الكترونيكي پرداخت يها سيستم حتي يا داده

 يها مدل بر دقيق مروري داشتن بوده، اهميت با اي  هشبك اقتصاد در مبنا يها طرح اساس
 .باشد مي مهم نيز الكترونيكي ارزش ايجاد امكانات و حاضر حال در موجود كار و كسب
 و كسب هزمين در كامل دانش داشتن كار، و كسب هادار سطح در  كار: و كسب اداره -3

 گيرند، قرار تأكيد مورد خاص طور به بايست مي زمينه اين در كه مباحثي .دارد ضروري كار
(  گذاري سرمايه و مالي تأمين مديريت، كار، و كسب يها سازمان بازاريابي، از است عبارت

 ).1،2006كولمان

  اي حرفه و فني يها آموزش
 كارآفريني و رآفرينيكا الكترونيك، وكار كسب اي، شبكه اقتصاد تعاريف و مفاهيم با كه حال 

 كارآفريني در اي حرفه و فني يها آموزش نقش تبيين به ادامه در شديم، آشنا الكترونيكي
 پرداخت. الكترونيكي،خواهيم

 است كشوري 1404 افق در كشور،ه سال 20 انداز  چشم سند اساس  بر  مياسال ايران      
 و انساني منابع برتر سهم بر متكي ،اوريفن و علم توليد در توانا ،پيشرفته دانش از برخوردار

 تالش ،جدي عزم بلند، انداز  چشم اين به دستيابي شك مليبي توليد در اجتماعيه سرماي
 اين به نيل .طلبد مي را آموزشي و  ميعل يها مجموعه  ميتما پيش از بيش پويايي و وافر

 و دانش بر مبتني اقتصاد به بعمنا بر مبتني اقتصاد از كشور رويكرد تغيير مستلزم انداز، چشم
 و نوآوري )1 محور: سه با كشور، در پايداره توسع به دستيابي موضوع يافتن اهميت
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عنوان  به نوآوري و اطالعات فناوري و علم امروزه .است شايستگي )3 و فناوري )2 ،كارآفريني

 و شده شناخته ا،كشوره رفاهه توسع فناورانه، توانمندي ايجاد اقتصادي،ه توسع و رشد محور
 از هاآن يادگيري توانمندي ارتقاي ،انساني نيروي يها مهارت و ها شايستگي بهبود ميان اين در

 ترين مهم اي، هحرف و فني يها آموزش گسترش همچنين و العمر مادام يادگيري طريق
 رويكرد با مهارت كسب نظران، صاحب اعتقاد به .هستند فناوري و نوآوري سياست ابزارهاي
 مولد، و پايدار اشتغاله توسع عمومي، رفاه افزايش متوازن، رشد در اساسي نقش فناورانه،
 ايجاد و ملي و اجتماعي همبستگي افزايش اي، منطقه و ملي منابع ،ها فرصت از بهينه استفاده

 بر كه ييها شركته توسع و ماندگاري برابر) 5 از بيش( باالي نرخ .دارد كار و كسب در تنوع
 كارهاي و كسب به نسبت ،گيرند مي شكل كارآفرينانه رويكردي با و اطالعات فناوري ساسا 

 اهميت .است اجتماعي و اقتصاديه درتوسع الكترونيكي كارآفريني اهميت بر دليلي معمولي،
 يكعنوان  به شايسته كار ترويج كنار در كار، المللي بين سازمان كه است حدي به مهارت
 طريق از استخدام قابليت ترويج ،خصوصي گذاري سرمايه و ارآفرينيك ترويج ،مولد عامل

 اشتغال ايجاد ،آينده محيطي  زيست و اجتماعي پايداري افزايش ،مهارت و دانش افزايش
 رشد براي جديد اقتصادي كالن چارچوب يك ساختن ،فقير كار نيروي براي مولد و شايسته
 و ماهر و متخصص افراد تربيت .است داده رارق خود فعاليت اساسي محورهاي از ،را اشتغال

 محسوب پايداره توسع در ناپذير انكار و كليدي عوامل از ،كشوره فناوران يها قابليته توسع
 يها سرمايه سازي توانمند اصلي اركان از يكعنوان  به فناوري و مهارت آموزش .شود مي

 انساني نيروي تربيت خصوص در را همگاني دسترسي قابليت و آفريني ثروت امكان ،انساني
 با مانأتو كار بازار نياز و افراد استعدادهاي با متناسب الكترونيك، كارآفرين و متخصص

 كند مي فراهم دولتي غير و دولتي از اعم  ميبو مختلف يها بخش ظرفيت از بهينهه استفاد
 و خالق كرف پرورش ،ها آموزش اين يها ويژگي از ديگر يكي ).1390همكاران، و پرند(

 خواهند قادر فني، دانش و تخصص مهارت، كسب از پس افراد كه، معني بدين است، كارآفرين
 .نمايند ايجاد شغلي فرصت نهايت در يا و آورده دست به را مناسبي شغلي يها فرصت كه بود
 نيازهاي شناسايي جهت شده پردازش اطالعات به نياز الكترونيكي كارآفريني كه جا آن از

 يها جنبه از گيريبهره و اطالعات دريافت محيط بهترين دارد، اجرايي اقدامات و اعياجتم
 ).1391،پور ميبيرا ،احمدي( است اطالعات وريافن متفاوت

 الكترونيكي كارآفريني در اي حرفه و فني يها آموزش نقش تبيين
 كارآفريني( آنها در كارآفريني و الكترونيكي وكار كسب يها فعاليت اينكه به توجه با 

 ناشناختگي و ناپذيري بيني پيش قطعيت، عدم ناپايداري، سريع، انتقال مفاهيم با الكترونيكي)
 خالقانه تركيب توانايي به ،الكترونيك كار و كسب در كارآفريني همچنين و دارند كار و سر
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 كار و كسب نيازهاي از وسيعي محدوده بتواند كه ها تخصص از مختلفي يها مجموعه

 شوند، مي ايجاد سريع، هاي تحول و تغيير و جديد ديجيتال يها تكنولوژي با كه كترونيكيال
 از استفاده و  ميعل مباني از مندي بهره با اي  هحرف و فني هاي آموزش ،بنابراين ؛دارد اشاره
 عمليه تجرب مبناي بر يادگيري از را خود راه ،كالسيك هاي آموزش شده پذيرفته هاي روش
 و نموده كوتاه را فراگيري نوع اين  ميعل غير و درازمدت راه طريق اين از و كرده جدا صرف

 سريع تغييرات مقابل در را خود بتواند تا كنند مي فراهم ديده آموزش در را توانايي اين
 نمودن مأتو با ها آموزش اين ديگر سوي از .نمايد هماهنگ آساني به ،فناورانه و تكنولوژيكي

 سويي هم كه نمايند مي فراهم ديده آموزش براي را امكان اين عملي و رينظ هاي آموزش
 در آنها جذب براي بيشتري امكان طريق اين از و داشته كار بازار روز نيازهاي با بيشتري
 بازدهي مزيت از همچنين ها آموزش اين گردد. فراهم اجتماعي -اقتصادي هاي فعاليت
 دليل به كالسيك هاي آموزش حاليكه در .باشند مي ربرخوردا مدت ميان يا و مدت دركوتاه

ه درنتيج و آنها در نظري هاي آموزش زياد سهم آموزش، دوره بودن طوالني باال،ه هزين
 جذب ،بنابراين و كار بازار نيازهاي با هماهنگي جهت از كارگاهي، عمليات از اندك مندي بهره

 اين الذكر فوق موارد بر عالوه .)1384 مرتضوي، فر، ميسلي( باشند مي مشكل دچار آن در
 اي  هحرف و افراد در اقتصادي تفكر و بينش ايجاد افراد، هاي توانايي افزايش طريق از ها، آموزش

 ارزش و اقتصادي توانايي ايجاد و شدن صنعتي جهت مناسب هاي زيرساخت ايجاد براي
 ،الكترونيك كارهاي و كسبه عرص در تر كيفي خدمات و محصوالت هعرض و بيشتر افزوده
 توجه جهان كشورهاي دليل همين به .)1389،معتمدي( دارد مؤثري و كليدي نقش

 به حتي ها آموزش ناي   هطوريك به اند، داشته مبذول اي  هوحرف فني هاي آموزش به را روزافزوني
 مرتضوي، فر، ميسلي(  است كرده نيزنفوذ كشورها اين آكادميك هاي آموزش سيستم درون

1384(. 

 گيري نتيجه
 در اي  هكنند تعيين نقش الكترونيكي)، كارآفريني( جديد آميزمخاطره يها فعاليت ايجاد
 كه است واقعيت اين از ناشي امر اين .نمايد مي بازي كشور، هر اقتصادي و اجتماعي هتوسع

 به كه هآمد وجود به شركايي نمايد، مي خلق بازاري كه جديد آميز مخاطره فعاليت هر كنار در
 در جديد يها شركت تشكيل بنابراين، .باشند مي اقتصاد پيشرفت و رقابت محرك بالقوه طور

 براي  ميمه موضوع ،فعلي بازار ميآرا نا رغم علي الكترونيكي) كارآفريني( شبكه اقتصاد داخل
 توسط بايست مي الكترونيكي ر كا و كسب حال، اين با .باشد مي ملي صنعت هر

 و واضح كامالً اششناختي فن مزاياي كهچرا نگيرد؛ قرار اعتناييبي مورد انگيرندگ تصميم
 وضعيت به توجه با .شد خواهد منجر كار و كسب در جديدي مفاهيم و ها يندآفر به قطعاً

 در جديد آميز  مخاطره يها فعاليت ايجاد براي استوار مبناي يك نزديك، اي  هآيند در مذكور،
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 شد، داده شرح مقاله اين در كه طوري همان .داشت خواهد وجود يا  هشبك اقتصاد داخل

 عدم به متمايل ،الكترونيكي) كارآفريني( اي  هشبك اقتصاد در شده تأسيس يها شركت
 از متفاوت ها جنبه از بسياري در آنها .برخوردارند بيشتري پيچيدگي از و اند تجانس
 يگانه و مجزا رويكرد يك وجود امر، اين .باشند مي واقعي اقتصاد در شده تأسيس يها شركت

 الكترونيكي) كارآفريني( اي  هشبك اقتصاد در شركت يك تأسيس چگونگي بررسي براي را
 از توانند مي كه است شده آشكار گذاران سياست و دولتمردان اكثر بر امروزه .نمايد مي توجيه
 را الكترونيكي كارآفريني ميزان قطري اين به و بگذارند ثيرأت فراگيران بر آموزشي نظام طريق

 كسب بر عالوه بتوانند افراد كه باشد اي گونه به آموزشي نظام اگر .دهند افزايش جامعه در
 ،دهند گسترش كار و كسب دنياي و كار بازار و محيط در را آن از استفاده چگونگي ،دانش
 طوري همان ،بنابراين ؛شد خواهد زياد تازه كارهاي و كسب آن دنبال به و كارآفرينان تعداد

 منحصر يها ويژگي به توجه با اي وحرفه فني هاي آموزش شد، داده شرح مقاله اين در كه
 نقش شايستگي و فناوري نوآوري، به دستيابي يها ابزار ترين مهم از يكيعنوان  به ،خود فرد هب

ه جامع تگرانصنععنوان  به الكترونيكي كارآفرينان ترغيب و تربيت در را ثريؤم بسيار
 كند. مي ايفا سومه هزار اطالعاتي

 منابع
 ،ديجيتالي كارآفرينيبر اي مقدمه، )1386( ؛عبداهللا ،شهريوري و ؛محمد علي ،زماني آقا

 .انديشه ناقوس نتشاراتا تهران، ،اول چاپ
 به راهكاري مهارتي يها آموزش بهبود ،)1391( ؛حميده پور، ميبيرا ؛آرمان احمدي،

 و كار از حمايت ،ملي توليد ءارتقا راهكارهاي ملي همايش ،ايدارپ اشتغال سوي
 ايراني. سرمايه

 ؛محبوبه رنجبر، ؛علي موسوي، ؛عزيز نيگجه، حبيبيو  ؛پوراندخت نيرومند، ؛كورش پرند،
 چاپ ،اي حرفه و فني آموزش سازمان فناوري و مهارت راهبردي سند ،)1390(

 كشور. اي حرفه و نيف آموزش سازمان انتشارات تهران، ،اول
 رويكرد در كارآفريني و انساني هسرماي ،)1384( ؛سعيد مرتضوي، ؛مصطفي فر، ميسلي

 .17 هشمار توسعه، و دانش مجله ،خراسان) مطالعاتي مورد( اي  هوحرف فني
 - مديريت مطالعات هفصلنام ،سازماني درون كارآفريني در كاوش، )1381( .رحيم عابدي،

 .36-35 يها شماره
 وبازدارنده برنده پيش عوامل، )1389(؛ ابوالقاسم عربيون، مهران؛ رضواني، عباس؛ قربيان،

 همايش ،پست ساله بيست انداز چشم درافق اينترنتي كارهاي و كسبه توسع
  .404 ايران در كارآفريني
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 و خالقيت كارآفريني، هرابط ،)1391( ؛سجاد غالمي، ؛سيامك ،نرگسي شيما؛ ،كالنتريان

 ،بنيان دانش كارهاي و كسب مديريت و كارآفريني ملي كنفرانس ي،نوآور
  .مازندران

 مراكز روستايي آموزش يها دوره محتواي دروني ارزيابي ،)1389( ؛محمد ،معتمدي
 آموزش و ترويج ارشد كارشناسي نامه  پايان ،جنوبي خراسان اي  هحرف و فني آموزش
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 اقتصادي جهاد تحقق در كارآفريني بنيادين نقش تبيين
 1ابولحسنا مهدي

 2انوري مسعود
  3عليخاني نسيم

  چكيده
 فرينانآكار .ناميد فرينيكارآ عصر توان مي را امروز عصر و ماست روزگار مهم موضوعات از كارآفريني

 افراد اين حق به .شود مي دهافزو آنها تعداد به روز  به روز و برخوردارند خاصي احترام از امروزه
 و پيشرفت محركه موتور به بايد بنابراين. هستند كشوري هر اقتصادي هتوسع قهرمانان و سربازان

 و مضاعف توجه است كارآفريني مديريتي و اقتصادي نظران صاحب منظر از كه اقتصادي هتوسع
 عمومي، اندازهاي پس گردآوري موجبات كشور اقتصادي يندآفر در كارآفريني كه چرا داشت جهادگونه

 ايجاد و گرديده سبب را داخلي) گذاري سرمايه افزايش( هسرماي بهبود و شده سرگردان و هدف بي
 از بسياري هريش كه بيكاري نرخ كاهش آن تبع به وسيع مقياس در را فراوان توليد و اشتغال

 براي كارآفريني هتوسع امروزه .داشت خواهد دنبال به است اقتصادي اجتماعي هاي ناهنجاري
 در .است گرديده مبدل كشورها هتوسع براي ناپذير اجتناب امري به اشتغال و رفاه ثروت، به دستيابي

 بين كه است هايي سازمان و جوامع آنِ از كاميابي ز،امرو پيشرفت حال در و تحول حال در دنياي
 نمايند. برقرار داري معني هرابط خود انساني منابع كارآفريني و مديريت هاي قابليت و كمياب منابع

 را خود زميني زير منابع باشد، كارآفرين ملتي اگر .است جوامع هتوسع و پيشرفت اساس كارآفريني،
 خالقيت، ها، ابداع انواع براي تالش بنابراين، .گرفت خواهد كار به ها زيرساخت هتوسع راستاي در نيز

 دانش از ثروت توليد آن، ميعل تعبير كه است اقتصادي جهاد ممه هاي جنبه از كارآفريني، و ها نوآوري
 در آنها نقش و آن ارتقاي راهكارهاي و كارآفريني هتوسع بر ثرؤم عوامل بررسي مقاله اين هدف .است

 .است اقتصادي جهاد تحقق
 

 نوآوري. ،خالقيت ،اقتصادي هتوسع كارآفريني، :كليدي واژگان

                                                                                                                
                                                    Emaill: Abolhasana.ac@gmail.com ،دانشجوي كارشناسي مهندسي صنايع.  1
                                                   .دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت.  2
  .قزوين مهندسي كامپيوتر  التحصيل فارغ.  3
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 مقدمه
 ترين عمده از شتاب پر و مستمر تحول و تغيير فرآيند يالدي،م سوم ههزار آستانه در

 فرآيند و رودمي شمار به آن بارز مشخصات ترين مهم از و بشري حيات بر حاكم يها انجري
 از و بشري حيات بر حاكم يها انجري ترين عمده از شتاب پر و مستمر تحول و تغيير
 بستر و اساس كه خالقيت و كارآفريني يندفرآ و رود مي شمار به آن بارز مشخصات ترين مهم
 ايهكنند تعيين و بنيادين بسيار نقش خصوص اين در است، دگرگوني و تحول و تغيير ساز
 كنند همگام شتاب پر تحوالت اين با را خود نتوانند كه جوامعي و ها انسازم افراد، .كند مي ايفا

 و داشت نخواهند حضورفعالي دهآين در شك بي شده، سكون و توقف و ايستايي حالت دچار
 .شوند مي اضمحالل دچار سرانجام

 و متفاوت هاي سازمان در كه شود مي محسوب جانبهچند يندآفر يك عنوان به كارآفريني
 اينكه به توجه با كرد نگاه آن به انتفاعي ديدگاه از صرفاً نبايد دارد كاربرد مختلف هاي مكان

 كارآفريني كه حالي در شود مي برده كار به خصوصي بخش در كارآفريني، هواژ بيشتر امروزه
 كه هاي فرصت دنبال به سازمان داخل در افراد آن در كه ينديآفر يك عنوان به سازماني
 تعريف جديد كارهايي انجام در را كاركنان تعامل يا است سازمان آن منابع از مستقل

 غيرقابل دليل همين به و فتهنيا ساختار نامشخص، فرآيندي كارآفريني ).7( كنند مي
 است آن بودن غيرمتعارف كارآفريني، آموزش در ما اصلي معضل ،بنابراين .است بيني پيش

 هاي مجموعه و ها محيط در كه است ينديآفر كارآفريني معتقدند )1998( نك و ايكولز ).1(
 به كه افرادي نوآوري طريق از اقتصادي سيستم در تغييرات آن طي و افتد مي اتفاق مختلفي
 و فردي ارزش ايجاد باعث اين كه دهد مي رخ دهند، مي نشان واكنش اقتصادي هاي فرصت

 از است عبارت و است يادگيري فرآيند يك شامل كارآفريني ).8( شد خواهد اجتماعي
 اين بر ).9( باشد مي آنها از گرفتن ياد نيز و مشكالت و مسائل هعهد از برآمدن توانايي

 پيچيده و بزرگ يها ناسازم به كوچك كار و كسب يك از كه است  ميمفهو فرينياساس،كارآ 
 است آن كارآفريني مورد در كلي بندي جمع .است پيداكرده گسترش دولتي هاي سيستم و

 خالق عمل خطرپذير، هاي اقدام ، آنها از استفاده و هافرصت ايجاد هبرگيرند در كارآفريني :كه
 ).2( باشد مي ارزش و آينده مورد در زاندا ايجادچشم نوآور، و

 كارآفريني مفاهيم تعريف
 است تبيين و تحليل قابل  ميهنگا انساني، علوم در مطرح هاي واژه ساير همانند كارآفريني

 تعريف در ها تفاوت وجود .كرد ارائه آن از مشخصي و روشن تعاريف يا تعريف بتوان كه
 مورد مختلف زواياي از تواند مي كه است موضوع اهميت و گستردگي هدهند نشان كارآفريني

 ها، مدل هارائ هزمين كه است موضوع پويايي هدهند نشان ديگر سوي از و گيرد قرار بررسي
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 معناي به كارآفريني كه كنند مي فكر ها خيلي .آورد مي فراهم را متفاوتي نظرات و ها تعريف

 .است كارآفريني از اشتباه اشتبرد يك اين كه صورتي در است، كار ايجاد و آفرينش
 اساس بر و است گرفته تئنش شدن متعهد معناي به فرانسوي هكلم از كارآفريني هواژ

 فعاليت يك هاي مخاطره شود مي متعهد كه است كسي كارآفرين بستر، و دانشگاهي هنام واژه
 چيز يك هكنند ايجاد را كارآفرين تيمونز جفري  كند. تقبل و اداره سازماندهي، را اقتصادي
 :دهد مي انجام مهم كار سه كارآفرين پس ).3( داند مي هيچ از ارزشمند

 ؛نوآوري و خالقيت ايجاد  -1
 ؛كار و كسب ايجاد فرآيند كردن طي و شركت يك اندازي راه  -2
 .بازار به خود خدمت و محصول هارائ  -3

 كارآفريني آموزش
 .آموخت و گرفت فرا را  نآ توان يم ديگر مدون علوم تمام مانند كه است دانشي كارآفريني

 توان مي را )كارآفريني( همقول .دهد مي نشان تجربي مطالعات روي بر شده انجام هاي بررسي
 اصلي موضوع ).10( داد بيشتري بسط و توسعه را  آن آموزشه وسيل به حداقل يا داد آموزش

 مثل ها مقوله ديگر شآموز با مقوله اين آموزش كه، است اين كارآفريني آموزش هزمين در
 است متفاوت كامالً آن مديريت موضوع با اقتصادي فعاليت يك آغاز .دارد تفاوت اشتغال،

 يابي دست ).12( كند اشاره شغلي فرصت يك برابر ماهيت به بايد كارآفرينانه آموزش ).11(
 در را دانشجويان و آموزان دانش هاي مهارت كه ستا دروسي هارائ گرو در ،منظور اين به

 به دسترسي و خالق فكر داشتن  ،جديد هاي فرآورده توليد ،مديريت  ،ارتباط برقراري هزمين
  ).13( كند تقويت فناورانه نوآوري

 كارآفريني آموزش ابزارهاي
 كار و كسب هاي طرح  -1
 اقتصادي فعاليت در دانشجويان كار به شروع  -2
 شاغل كارآفرينان با مشاوره  -3
 كامپيوتري زيسا همانند و سازي الگو  -4
 محيطي هاي بررسي و آفرينان كار با مصاحبه  -5
 واقعي هاي محيط در گرفتن قرار  -6

 به رو نيازهاي و ها خواسته براساس كارآفرينيه زمين در پرورش و آموزش موضوع
 دانشجويان براي كه آموزشي هاي برنامه .است دگرگوني و تحول حال در دائماً ،بازار افزايش

 نه باشد فردي هاي مهارت بر متكي بايد است شده طراحي رآفرينيكا پژوهان دانش و
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 ماهيتي كه كارآفريني محيط شرايط در تا شوند آماده بايد دانشجويان .جمعي هاي مهارت
 ).14( شوند چيره مشكالت بر بتوانند و كرده رشد ،دارد مطمئن غير و نيافته ساختار

 كارآفريني آموزش هاي چالش
 شده مواجه متعددي هاي چالش با اكنون هم آن، به مربوط تحقيقات و كارآفريني آموزش

 از است عبارت ها چالش اين از برخي كه است
 كارآفريني اثربخشي گيري اندازه براي تحقيق هاي متدلوژي ايجاد در چالش  -1
 كارآفريني آموزش هاي شيوه و محتوا در چالش  -2
 كارآفريني مدرسان كيفيت در چالش  -3
 كار و كسب به نسبت ها دانشكده در كارآفريني آموزش پذيرش در چالش  -4
 مختلف دانشي هاي زمينه در  مشترك  ميعمو پيكره يك ايجاد در چالش  -5
 آموزشي هاي روش اثربخشي در چالش  -6
 .هستند كار حال در كه كارآفريناني يادگيري نيازهاي در چالش  -7
 ).4( برند مي سر به آن در اكنون هم كه كاري و كسب زندگي هدور با متناسب  -8

 ايران در كارآفريني هتوسع موانع و ها چالش
 مورد قانوني موانع و انگيزشي ضد عوامل بعد دو از ايران در كارآفريني توسعه هاي چالش
 گيرد: مي قرار بررسي

 ايران در كارآفريني انگيزشي ضد عوامل الف)
 زياد مالي خطرپذيري  -1
 گذاري يهسرما براي مالي منابع به يابي دست عدم  -2
 اداري موانع  -3
 اداري فساد  -4
 ها مهارت فقدان  -5

 ايران در كارآفريني هتوسع قانوني موانع ب)
 بانكي مقررات و قوانين  -1
 مالياتي قوانين  -2
 اختراع ثبت و معنوي مالكيت حقوق قوانين  -3
 واردات و صادرات مقررات و قوانين  -4
  )5( ها شركت ثبت قوانين  -5
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 اسالم در كارآفريني

 وظيفه و تكليف عنوان به كارآفريني -1
 كلي علي فريضه الحالل طلب  فرمايد: مي باره دراين ص)( اسالم الشأن پيامبرعظيم -2
 .است واجب مسلمان زن و هرمرد بر حالل روزي كردن طلب ،مسلمه و مسلم
 خدا راه در جهاد عنوان به كارآفريني -3
 كسي ،اهللا سبيل في كالمجاهد عياله في الكاد  ص)( اسالم الشأن عظيم پيامبر تعبير -4

 .خداست راه در مجاهد همچون كند تالش و كار خود هخانواد زندگي تأمين براي كه
 من باعظم اهللا سبيل في احدكم غدوه ما فرمايد: مي باره اين در نيز ع)( علي اميرالمؤمنين

 در از خدا، راه در جهاد براي صبحگاهان شما درآمدن ،مايصلحهم عياله و لولده يطلب غدوته
 .نيست باالتر كند مي تالش خود هخانواد زندگي تأمين براي كه كس آن آمدن
 سعادته وسيل كارآفريني -5
 علوي، درتعاليم .داند مي رستگاريه وسيل را صالح عمل همراه به ايمان كريم قرآن -6

 سعادت به گذراني خوش و بيكاري به وگرايش سست، هاراد با انسان كه شده دانسته دور چه
 انجام به انسان كه است شده دانسته آن در سعادتمندي تعاليم اين در بلكه .يابد دست

 .شود نايل ارزنده كارهاي
 نفس عزت هوسيل كارآفريني -7
 علي حطب بجزمه فياتي حبال اخذ رجال ان لو  ص):( الشأن عظيم پيامبر تعبير -8
 هيزم اي پشته رد،بگي ريسماني اگرانسان يسأل. ان من له خير وجهه، بها فيكف فيبيعها ظهره،

 بهتر بسي برآورد، را خود زندگي نيازهاي رهگذر اين از و بفروشد را آن و كشد دوش بر را
  .كند كمك درخواست ديگران از كه اين از است

 انبيا رديف در كارآفرينان -9
 ثواب ياخذ و النبياء اعداد في القيامه يوم كان كديده، من اكل من  نبوي نگرش در -10
 .بود خواهد انبيا شمار در قيامت روز بخورد، خود دسترنج از هركس االنبياء.

 اقتصادي جهاد
 مفهوم به عام، معناي در بلكه ، مينظا كارزار معناي به صرفاً نه ،جهاد، كارشناسان هعقيد به

 .شود مي همراه اقتصاد چون عنواني با مفهوم اين كه زماني مشخصاً ،است پيروزي براي رقابت
 نو تعبير اقتصادي جهاد تعبير كند. مي متبادر ذهن به را اقتصادي رقابت در پيروزي معناي

 گام اقتصادي ادبيات قلمرو به تا است آن پي در طبعاً و شده متولد اخيراً كه است ظهوري
 كه است سازندگي جهاد تعبير يادآور برخورد نخستين در تعبير اين .شود كاربردي و بگذارد

 جهاد كه تفاوت اين با شد، كشور اجتماعي  -اقتصادي ادبيات هعرص وارد انقالب اوايل در
 تازه تعبير اما داشت، مدنظر در را اقتصادي هاي فعاليت از جزيي يا بخش يك تنها سازندگي
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 و ابعاد  ميتما و آمده صحنه به جهادسازندگي، يافته تكامل نسل عنوان به اقتصادي، جهاد
 اقتصادي، جهاد كلي طور به .)5( گيرد ميدربر را مصرف و توزيع توليد، از اعم اقتصاد، وجوه

 زدودن عمومي، رفاه ديني، همخلصان رفتار ديني، معرفت خردورزي، ،كه است اي پروسه
 . آورد مي ارمغان به را  ...و ها وعداوت ها جرم و تخلفات از بسياري

 از سرشار نيدي هاي آموزه .دارد سنت و قرآن در ريشه كه است تعبيري اقتصادي جهاد
 اي گونه به الهي، هاي انگيزه با همراه ايثارگرانه، تالش دهد مي نشان كه است رواياتي و آيات

 خدا راه در جهاد نوعي گردد، بيگانگان از كشور استغناي و اقتصادي استقالل موجب كه
 عليه اهللا رضوان خميني امام كه بس همين اقتصادي، جهاد اهميت باب در .شود مي محسوب

 حج و زيارات از باالتر را آن ثواب و كرده معرفي همه شرعي تكليف و عبادت را اقتصادي جهاد
 ).6( ددانن مي مستحبي هوعمر

 اقتصادي تالش با اقتصادي جهاد تفاوت
 با متناسب و هدفمند و مقدس تالش معني به اقتصادي جهاد انقالب، معظم رهبر نگاه در

 دارند. خدايي رويكرد و مذهبي رنگ ها فعاليت و كارها و است الهي و ديني هاي آموزه تحقق
 جهاد .نيست اقتصادى تالش صرفاً اقتصادى، جهاد فرمايند: مي اينباره در انقالب معظم رهبر
 رويارويي و حضور جهاد، در .جهاد گفت شود نمي را تالشى هر و دارد اى ويژه معنايي بارِ يك

 جهاد اين نيست؛ او مقابل در دشمنى كند، مي ىتالش كه يانسان .است مفروض دشمن، با
 دشمنى يك خصوص به كه دهيد، انجام را تالشى يك خواهيد مي شما وقت يك اما .نيست
 رهبري، بيانات برطبق واقع در جهاد معناي شود مي اين است؛ ايستاده شما سينة به سينه
 نه شود مي باعث كه است اي محركه عامل كننده، تالش فرد ذهن در متخاصم نيروي وجود
 و قوا تمام با تالش اين در بلكه كند، تالش مزيتي آوردن دست به يا كاري انجام در او تنها

 ).6( كند شركت مقابل طرف هاي فعاليت عالمانه رصد نيز و وقت فوت بدون

 اقتصادي جهاد هاي شرط پيش
 بدون كه دارد هايي شرط پيش و الزامات ايران اقتصاد در اساسي حركت و اصالح هرگونه اما

 از برخي .رسيد نخواهند مطلوب نتيجة به شده گرفته نظر در اقدامات و ها برنامه آنها به توجه
 .نمود خالصه ذيل شرح به توان مي را ها شرط پيش اين

 نيازها و ها اولويت اساس بر ريزي برنامه و كشور اقتصاد مشكالت و مسائل بندي اولويت .1
 و بيكاري مشكل حل و كشور اقتصاد بالقوة هاي ظرفيت به دنرسي اصلي مانع آنچه .2
 رعايت و ها سياست نادرست بندي اولويت است، كشور المللي بين جايگاه نابساماني و تورم

 دنياي در كشور صنعتي و  ميعل اقتصادي، نيازهاي مقابل در جناحي و سياسي مالحظات
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 گذاري سرمايه جهادي، هاي اولويت ترين همم از يكي كنوني وضعيت در .است امروز آميز رقابت

 .است همسايه كشورهاي با آبي و گازي و نفتي مشترك ميادين در
 به ها علت به توجه و اصالحي اقدام هرگونه از پيش اقتصادي مشكالت يابي ريشه .3
 ها معلول جاي

 تمايل و آن آزادسازي عدم كشور اقتصادي مشكالت اصلي ريشة كه رسد مي نظر به .4
 با تعامل از روشني انداز چشم نداشتن و اقتصادي كارهاي و ساز در گسترده مداخلة به دولت

 .است جهاني اقتصاد
 .اقتصاد از زايد هاي ساالري ديوان حذف و اقتصادي هاي ساخت زير اصالح .5
 و مفاسد از بسياري كه كشور اقتصاد در زيرساختاري اصالحات ترين اساسي از يكي .6
 به خدماتي و توليدي امور واگذاري و سازي خصوصي برد، مي بين از را دزاي هاي ساالري ديوان
 .است مردم
 تحقق جهت در ساله 5 هاي برنامه تدوين براي تالش و انداز چشم سند اهداف بررسي .7

 .است 1404 سال در اي منطقه اول جايگاه انداز،كسب  چشم سند اهداف مهمترين از يكي آن
 توانسته نفتي، درآمد داشتن بدون گذشته سال 10 فظر تركيه كه است حالي در اين

 .برساند 2010 سال در دالر ميليارد 114 حدود به دالر ميليارد 28 حدود از را خود صادرات
 .اقتصاد علم قواعد و قوانين به توجه .8
 كشور تواند مي است بشري انباشته تجربه حاصل كه اقتصاد علم قواعد و اصول رعايت .9

 و اقتصاددانان به اعتماد .دهد نجات خطا و آزمون شيوة به امور انجام و ها كاري دوباره از را
 و توسعه در اقتصاد دانش از گيري بهره موجب دولت، اقتصادي هاي روش منتقدين از استقبال
 .شود مي كشور پيشرفت
 جهت در مهم كارهاي راه از يكي كارآزموده مديران تجربيات و ها ظرفيت از استفاده .10
 ترين مهم است. كشور هاي سرمايه و ها ظرفيت تمام از استفاده اقتصادي جهاد ارشع تحقق

 انقالب پيروزي از پس سال 32 در كه است كارآزمودهاي مديران تربيت انقالب سرماية
 هاي سرمايه و تجربه با و متخصص انساني نيروهاي .هستند خدمت براي آماده و شده ورزيده

 پيشرفت و اقتصادي رشد به تواند مي آنها از گيري بهره كه تندهس كشور هاي دارايي اجتماعي
 .دهد جهش كشور

 .كشور امكانات و منابع بسيج .11
 و كاالها توليد در استفاده مورد ملي اقتصاد هاي ظرفيت درصد 50 از كمتر اكنون هم .12
 و كنند مي كار خود ظرفيت درصد 30  زير نساجي صنايع مثال براي .گيرد مي قرار خدمات

 مصرف بازار جمله از كشور هاي ظرفيت تمام تا .شود مي وارد كشور نياز مورد چاي درصد 95
 .ندارد وجود اقتصادي جهاد سوي به حركت امكان نگيرد قرار ملي توليد اختيار در كشور

 حماسي و جهادي هروحي وجود .13
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 به پرداختن از پرهيز جامعه، در معنويت افزايش و تدين استحكام جهادي، هروحي .14
 و همكاري و همدلي مردم، هكلم اتحاد جامعه، اصلي مشكالت بر تمركز جاي به فرعي مسائل

 فراهم سريع پيشرفت براي را جامعه هاي قابليت و توان تواند مي برادري و اخوت احساس
 .نمايد

 .كشور نسبي هاي مزيت به توجه و درست گذاري هدف .15
 كننده مصرف فقط جاي هب و پذيرفت را اقتصاد شدن جهاني بايد اقتصاد، به نگاه در حال هر به

 .داشت توجه جهان سطح در بودن اقتصادي هعرص بازيگر به جهاني كاالهاي و توليدات بودن

 اقتصادي جهاد ابزارهاي
 .اجرايي هاي سياست و مقررات و قوانين هاي حوزه در توليد موانع و ترمزها برداشتن

 ايجاد و اقتصادي جهاد شعار با كشور ياجراي هاي بخش همة هاي سياست دهي جهت
 افزايي. هم

 .حكومتي تعزيرات قانون گذاشتن كنار و كاالها قيمت و بازار هاي فعاليت كنترل
 . مردم و دولت رفتار از امدادي كميته هروحي حذف
 .ضروري غير واردات از كاستن و داخلي توليدات افزايش منظور به ارز قيمت اصالح
 كسب و كاالها توليد در نوين هاي فناوري از استفاده منظور به جهاني اقتصاد با تعامل

 ).6( ايراني محصوالت عرضة براي جهاني بازار از مناسب سهم

 اقتصادي جهاد تحقق راهكارهاي
 كشورهاي پيشرفت از بايد ما .شود جهاد و جنگ به تبديل بايد اقتصاد به ما رويكرد .1

 درصد هشت باالي به را خود اقتصادي رشد كه است اين امر اين هالزم و برويم جلوتر دنيا
 سنگر به را كارخانجات فشارها و ها تحريم اين در بايد و داريم اقتصادي جنگ امروز .برسانيم
 .كنيم عوض را ها نگاه و كرده تبديل
 الگوي فرهنگ در جدي نظر تجديد ،ها آوري فن و ها تكنولوژي روزآمدكردن و بهينه .2

 .شود مي محسوب اقتصادي جهاد در اساسي هلفؤم دو مصرف
 كارآفريني هاي بنگاه از حمايت .3
 اقتصادي جهاد شعار تحقق .4
 را تري مستحكم و تر دقيق هاي برنامه مشتركي هاي نشست با دولت هم و مجلس هم .5

 .كنند حركت همديگر همكاري و همدلي با و كرده طراحي
 .است ضروري و الزم يگمرك مالياتي، اي، بيمه بانكي، هاي زيرساخت اصالح .6
 .شود ها ليتؤمس رفع و النهؤغيرمس رفتارهاي جايگزين اقتصادي تعهد .7
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 در كشور منابع اگر .است اقتصادي جهاد اركان از ركن اولين گرايي مصرف از پرهيز .8

 بود، گرفته انجام زيربناها هتوسع جهت در ها گذاري سرمايه و شد مي هزينه ها زمينه اين غير
 .شد مي كشور عايد تري سبمنا بسيار رشد

  .اي سليقه و هاي حاشي موضوع هر از پرهيز .9
 داخلي و خارجي غيردولتي، و دولتي هاي حوزه در كشور هاي ظرفيت همه از استفاده .10

 .است اقتصادي جهاد رمز طبيعي و اي سرمايه انساني، هاي ظرفيت كردن بالفعل و
 معيارهاي با مطابق تصادياق زندگي يك سمت به حركت .ها هزينه در جويي صرفه .11
 كمك با بايد هم توليد بخش در اينكه ضمن بردارند اساسي هاي گام توانند مي مردم اسالمي،

 اقتصادي هاي تحريم و ها يارانه هدفمندي از ناشي مشكالت با كشور ريزان برنامه و دولت
 ارتقا كشور اقتصادي رشد جهت در مطلوب وضعيت به را خود و كنند نرم پنجه و دست
 .دهند

 گيري نتيجه
 سياسي، ممتاز موقعيت يك از كه است تجاري و اقتصادي وسيع امكانات با كشوري ايران

 سطح در توجهي قابل مزاياي از  مياسال جمهوري .باشد مي برخوردار تجاري و جغرافيايي
 هنيافت جهاني تجارت و اقتصاد قلمرو در را خود موقعيت هنوز ولي است برخوردار منطقه

 آن درست تبيين كه است ثريؤم و مناسب شعار و ظرفيت با موضوع اقتصادي جهاد .است
 ههم در كارآفريني هتوسع .دهد قرار ايران اقتصاد اختيار در را جديدي فرصت تواند مي

 نيز ايران در كارآفريني هتوسع رو، اين از .است بوده مواجه جدي موانع با همواره كشورها
 ههم در بايستي فرابخشي، همقول يك عنوان به كارآفرينيه توسع .ستا ملي عزم نيازمند

 جهت تالش بنابراين .گيرد قرار توجه مورد دولتي و  ميعمو نهادهاي ،ها ناسازم ،ها ناارگ
 پرورش و ها نوآوري و ها خالقيت بروز و جامعه سطوح تمام در كارآفريني آموزش كردن  ميبو

 سازوكارهاي با سود نرخ كاهش و بانكي نظام نقايص ترميم ،توليد افزايش و كارآفرين افراد
 اتخاذ و كشور اقتصاد فعلي وضع با متناسب مالياتي هاي سياست بكارگيري و اقتصادي
 اقتصادي توانند مي كه هستند مواردي جمله از ها بخش  ميتما در متوازن هتوسع هاي سياست

  ميعل تعبير كه باشند مي اقتصادي جهاد مهم ابعاد از كه بزنند رقم كشور براي را طراوت با
 است شده اعالم وي توسط بارها رهبري معظم مقام آرزوي اين .است دانش از ثروت توليد آن
 كارآفريني تا .كنيم زندگي بتوانيم و ببنديم را نفت هاي چاه در روزي كنم مي آرزو من :كه

 .پذيرفت اهدنخو انجام نيز مهم اين نگيرد قرار انساني نيروي محور
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 هاپيشنهاد
 ارائه زير هايپيشنهاد ايران در كارآفريني توسعه موانع رفع جهت حاصله نتايج به توجه با

 .شود مي
 قانوني مراحل و الزامات كاهش مانند بانكي مقررات و قوانين جدي بازنگري و اصالح .1
  .نوپا و جديد هاي شركت به مناسب بانكي بهره نرخ با بانكي تسهيالت ارائه براي

 كوچك كارهاي و كسب و كارآفريني توسعه ويژه خصوصي هاي بانك توسعه و ايجاد .2
 .متوسط و

 .ها بنگاه پايداري و كارآفريني رويكرد با كار قانون بازنگري و اصالح .3
 كارآفريني رويكرد با واردات و صادرات مقررات تجارت، قانون جدي بازنگري و اصالح .4
 اتاق ماهنامه /اقتصادي جهاد سال در اقتصاد پذيري ويتاول ،1390 نفيسه، زاد، آفرين .5
 ابتدايي، تحصيلي مقاطع در كارآفرينانه آموزش و كارآفريني آموزش1 ص/ 52 شماره /ايران

 . ها دانشگاه و دبيرستان راهنمايي،
 .كارآفريني رويكرد با صنعتي هاي شهرك توسعه .6
 .كوچك ارهايك و كسب رشد مراكز و آوري فن و علم هاي پارك توسعه .7
 هاي خوشه و ها شهرك در كارآفريني مشاوره هاي كلينيك تقويت و توسعه ايجاد، .8

 .كشور صنعتي
  .ايراني كارآفرينان تجربيات انتشار و سازي مستند طريق از كارآفريني فرهنگ توسعه .9

 .آنان نگراني كاهش جهت كارآفرينان از معنوي و مالي حمايت بيمه صندوق ايجاد .10

 منابع
 در كارآفريني آموزش الگوهاي تحليل و بررسي ،)1386( ؛السادات نيره بايي،طباط

 وكارآفريني عالي آموزش ملي همايش ايران،
 از مناسب ادراكي چهارچوب ارائه ،)1388؛ (محمدحسن ،مباركي ؛علي ،جهانگيري

 شماره اول، سال كارآفريني، .توسعه فصلنامه ،دولتي بخش  در كارآفريني
  سپاس، نشر انتشارات كارآفريني، با آشنايي )،1382؛ (هديم كيا، سعيدي
 .چيست آفريني كار ،)1388( ؛تفاهم روزنامه
 .ايران كوچك صنايع در كارآفريني رشد قانوني موانع، )1386( ؛بهزاد المعي،

 ،اقتصادي جهاد براي بستري جهادي مديريت )،1390؛(بهرام جليلخاني،
http://jalilkhani.blogfa.com. 

 تربيت و تعليم نظام در كارآفريني آموزش )،1387؛ (محمد زالي،  ؛اسداهللا نائيج، كرد
 ماهنامه ،كشور
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 3فشين روحانيا

 چكيده
 ترين عمده از شتاب پر و مستمر تحول و تغييرفرآيند  ميالدي، سوم ههزار در

 رود مي شمار به آن بارز مشخصات ترين مهم از و بشري حيات بر حاكم يها جريان
 دگرگوني و تحول و تغيير ساز بستر و اساس كه خالقيت و كارآفرينيفرآيند  و

 پي در پي يها انقالب تالطم پر دريايي دراين كه هستند افرادي ميان اين در.است
 تعادل عدم و تناقض نابساماني، بر همگان كه زماني در و بوده سوار ها موج روي بر

 محصول ارائه با انندبتو تا هستند فرصتي آوردن بدست دنبال به هاآن دارند، اذعان
 و بخشد سامان را اوضاع و كرده برقرار را تعادل جامعه، به جديدي خدمت يا و

 وجه كه بودند آن پي در دانشمندان از بسياري .گذارند جاي بر خود از ارزشي
 ديگر با شوند، مي خوانده كارآفرين و بوده اقتصادي هتوسع محور كه افراد اين تمايز
آورند سعي ما در اين پژوهش واكاوي هرچه بيشتر  دست هب را جامعه افراد

 ي شخصيتي كارآفرينان بوده است.ها ويژگي
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 مقدمه
فردي است و نشانگر اهميت خصوصيات فردي   ميشروع يك كسب و كار جديد، تصمي

ترين سيس كسب و كار، مهمأدر طول مرحلة ت .ستكارآفرين در تحقيق و بررسي كارآفريني ا
نوآور بودن  .هاي شخصيتي كارآفرينان عبارت از نوآوري و تمايل به عمل كردن استويژگي

هاي جديد هايي را در قبال موقعيتحلبه معناي آن است كه كارآفرين بايد توانايي ايجاد راه
كارآفرين دارد كه از طريق آموزش و تجربه هاي اين امر ارتباط زيادي با توانايي .دارا باشد

كردن، تا حدي منوط به تجربه و تا حدي مرتبط با آموزش  تمايل به عمل .گرددحاصل مي
هاي ها و نگرشدهندة ارزشاين عوامل تشكيل .كارآفرين و منابع تحت كنترل او است

توقعات و انتظارات  توان آنها را عواملي دانست كه مرتبط باهمچنين مي .كارآفرين هستند
پذيري، از توانايي ريسك است هاي يك كارآفرين موفق عبارت ويژگي .كارآفرين هستند

هاي مديريت كسب و كار و نوآوري، دانستن نحوة فعاليت بازار، تخصص توليدي، مهارت
هاي كارآفرينان را اين ويژگي كايرد. (Das, 1996)توانايي همكاري كردن با ديگران است

خوب براي كسب و كار، تمايل به پذيرش خطرات، توانايي  كند: داشتن شمبيان ميچنين 
هاي هاي كسب و كار، توانايي اصالح اشتباهات و توانايي دستيابي به فرصتشناخت فرصت

 .(Johannisson, 1995)سودآور

 كارآفريني
 .صل از آنخلق چيزي جديد و پذيرش مخاطرات و سود حافرآيند  كارآفريني عبارت است از

ارزش است كه با اختصاص زمان و  خلق چيزي جديد و بافرآيند  به عبارت ديگر، كارآفريني
ي مالي، رواني و اجتماعي و رسيدن به رضايت فردي و ها تالش الزم و در نظر گرفتن ريسك

 : اين تعريف داراي چهار جنبه اساسي است .رسد ميمالي و استقالل به ثمر 
اين خلق بايد  .خلق هر چيز ارزشمند و جديد .خلق استرآيند ف كارآفريني مستلزم .1

 .براي كارآفرين و مخاطبي كه اين خلق براي او انجام شده است ارزش داشته باشد
 .كارآفريني مستلزم وقف زمان و تالش كافي است .2
 .ناپذير الزمه كارآفريني است ي اجتنابها درنظر گرفتن ريسك .3
 .آيد ميستقالل كاري به وجود در كارآفريني، رضايت شخصي از ا .4

پذيري، خالقيت،  تعاريف كارآفريني وجود دارد: ريسك همشترك در هم هچند جنب
 .استقالل و پاداش

 كارآفرين كيست؟
كارآفرين كسي است كه فرصتي را كشف و براي پيگيري و تحقق آن، سازمان  �

 .كند ميمناسبي را ايجاد 
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سيس أسب سود و رشد، كسب و كاري را تكارآفرين كسي است كه عمدتاً به منظور ك �

 .كند كه مشخصات اصلي آن نوآوري و مديريت استراتژيك است ميو اداره 
گذاري كسب و كار با اوست و به حساب خود ريسك  كارآفرين كسي است كه سياست �

 .گيرد ميمالي آن را به عهده 
موالً سسه اقتصادي، خصوصاً كسب و كاري را كه معؤكارآفرين كسي است كه م �

 .كند ميمستلزم ابتكار و ريسك قابل توجهي باشد سازماندهي و اداره 

 وجوه مشترك كارآفرينان
 )ي متوسط و حساب شدها (ريسك پذيري ريسك �
 نياز به توفيق �
 نوآوري، خالقيت، ايده سازي �
 نفس  اعتماد به �
 پشتكار زياد �
 آرمان گرايي �
 پيشقدم بودن �
 )ها هستند تا تهديدات گرا بودن (بيشتر در جستجوي فرصت فرصت �
 گرا بودن نتيجه �
 اهل كار و عمل بودن �
 گرايي آينده �

 صفات اشخاص كارآفرين
ميزان خطر  ي بايها فعاليت .دهند ميكارآفرينان اعتدال در ميزان خطر را ترجيح  �

ممكن است  .كند ميمعتدل، آنهايي هستند كه مهارت و كوشش شخص نقش اصلي را ايفـا 
ثير آن به وسيله مهارت و كوشش شخصي أنقشي داشته باشد، اما ت شرايط مساعد هم در آن

 .هاي خود شخص باشد به حداقل رسيده تا نتيجه كار جزء مسئوليت
به  .كنند، در صورتي كه خطر محاسبه شده باشد ميكارآفرينان از خطر استقبال  �

وجود نداشته باشد هايي را كه در آنها هيچ امكان موفقيتي  عبارت ديگر، آنها مسئوليت فعاليت
كارآفرينان براي قبول خطر بايد جرأت  .گيرند ميو يا يك خودكشي مالي باشد را به عهده ن

اما در شرايط نامطمئن تمام جوانب  .زنند ميوسيله سرنوشت خود را رقم  داشته باشند و بدين
 .دكنن ميبندي  را براي حل مشكالت در نظر گرفته و بنابر تناسبشان، آنها را طبقه

 .كنند ميكارآفرينــان مسئوليت شخصي را قبول 
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دهد  مياو ترجيح  .ي اصلي براي دنبال كردن آينده، كارآفريني استها يكي از انگيزه �

خود را نيز به  هكه خودش تصميم بگيرد و در جريان آن، تمام كوشش، دانش، مهارت و سرماي
قصر بداند و اگر موفق بشود، فقط تواند خود را م اگر شكست بخورد، فقـط مـي .گيرد ميكار 

 .ييد كرده استأصالحيت كارآفريني خود را ت
نفس خود، شهرت   كارآفرينان به خاطر اعتماد به .نفس دارند  كارآفرينان اعتماد به �
به عبارت ديگر،  .توانند انتظاراتي كه از آنها هست برآورده كنند ميآنها براين باورند كه  .دارند

ظاهراً كارآفرينان  .گيرند ميت خود را بيش از آن چيزي كه هست، در نظر آنها امكان موفقي
بينند و براي ديگران غيرقابل لمس  مينفس بااليي كه در خود   واقعي به خاطر اعتماد به

 .شوند مياست، موفق 
كارآفرينان به خاطر آگاهي از  .كارآفرينان به دنبال بازتاب عملكرد خود هستند �

بدون داشتن اين  .نبال بازتاب عملكرد خود چه خوب، چه بد، هستندوضعيت موجود به د
 .اطالعات ادامه كار براي آنها خيلي مشكل است

ترتيب كه آنها  بدين .دهند، هدفگرا هستند ميكارآفرينان در هر كاري كه انجام  �
اي دهند، در راست ميهميشه به فكر اهداف طوالني مدت خود بوده و كارهايي كه امروز انجام 

آنها هميشه چيزي را مورد هدف قرار داده و اهداف آنها معموالً عادي  .شان است اهداف آينده
 .نامند ميپرواز  به همين خاطر ديگران آنها را بلند .نيستند
بنابراين  .كارآفرينان، هميشه به دنبال مبارزه بوده و احساس اكتساب را دوست دارند �

آنها محصوالتي با كيفيت باال توليد و  .گيرند ميود در نظر استانداردهاي بااليي را براي كار خ
آنها از مواجه شدن با رقابت ترسي ندارند و در  .كنند مياساس مرغوبيت و راندمان رقابت  بر

 .برند ميحقيقت از رقابت لذت 
هاي جديد  ها و روش ها از راه كارآفرينان نوآور هستند و همواره در مقابله با موقعيت �

از تصورات و ابتكارات شخصي  .برند ميآنها از توانايي خود در خالقيت لذت  .كنند مي استفاده
آنها پر از پرسش  .كنند ميهاي جديد و كنار هم گذاشتن چيزها استفاده  خود براي يافتن راه

 .هستند
در برابر مشكالت به دنبال راه حل  .كنند ميكارآفرينـان خستگي را زياد احساس ن �

ثر، به اهداف خود خواهند ؤدانند با كار م ميآنها  .كنند ميبراي حل آنها اقدام  گشته و سريعاً
 ).1385، شاهركني( رسيد

 شخصيت تعريف
 آنها از نمونه چند به جا اين در كه است شده ارائه شخصيت از بسياري تعاريف روانشناسي در

 : كنيم مي اشاره
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 چگونگي در كه فرد، ثبات با  ميجس و رفتاري هيجاني، شناختي، يها ويژگي ههم به �
 قابل هجنب شود؛ مي گفته شخصيت كند مي تجلي متنوع بسيار هاي موقعيت در او رفتار

 .دهد مي قرار تأثير تحت را ديگران كه است شخص يك منش همشاهد
 نسبتاً خصوصيات از متشكلي واحد و يافته سازمان همجموع از است عبارت شخصيت �

 .سازد مي متمايز ديگر، اشخاص يا شخص از را شخص يك هم روي بر كه ميمداو و ثابت
 عاليق، رفتار، بدني، ساختمان همسازي يا كلي الگوي همان فرد هر شخصيت �

 از منظور كه گفت توان مي ترتيب بدين .اوست ديگر صفات و ها نگرش ها، توانايي استعدادها
 ).1385(ساعتچي،  است فرد صفات و خصوصيات كل يا مجموعه شخصيت،

 از واحد تعريف يك با پردازان نظريه  ههم شود مي مالحظه ها نمونه دراين كهچنان
 عبارت شخصيت كه گفت توانيم مي هاآن مشتركات بر تكيه با اام نيستند موافق شخصيت

 دوام افراد رفتار به اي اندازه تا كه هايي ويژگي يا ها گرايش صفات، پايدار نسبتاً الگوي از است
 به كه شود مي تشكيل هايي گرايش يا صفات از شخصيت تر؛ اختصاصي طور به .شدبخ مي

گوناگون  يها موقعيت در رفتار تداوم و زمان طول در رفتار ثبات رفتار، در فردي هاي تفاوت
 كل يا باشند، مشترك ها گروه در باشند، فرد به منحصر توانند مي صفات اين .انجامد مي

 اين با كس هر اين بنابر .دارند تفاوت فرد هر در آنها الگوهاي ولي .باشند سهيم آن در اعضاي
 در ).1384(محمدي،  دارد فردي به منحصر شخصيت است ديگران به شبيه طريقي به كه

 ابعاد از انديشمندان نيز شود مي فرد در شخصيت گيري شكل باعث عواملي چه كه اين مورد
 و ارثي عوامل در را شخصيت هدهند شكل عوامل كلي طور به اام اند كرده بحث گوناگوني
 ).1383(گنجي،  دانند مي منحصر محيطي

 كارآفريني با مرتبط مفاهيم
 مهم هاي مؤلفه از انطباق و نوآوري خالقيت، مفاهيم آفريني؛ كار تعاريف در رسد مي نظر به

 به يكارآفرين مفهوم شدن تر روشن جهت اينجا در .است شده شمرده كارآفريني هپديد
 :پردازيم مي اصطالحات اين از كوتاهي هاي تعريف
 ديگر تعريف در .شود مي اطالق نو فكر و انديشه يك توليد و شدن پديدار به خالقيت؛ �

 نيز برخي .است جديد مفهوم يا فكر يك ايجاد براي ذهني هاي توانايي كارگيري به مفهوم به
 ).1384(جوادين،  اند دانسته ها يدها بين پيوستگي ايجاد يا ها ايده تركيب را خالقيت
 عملي نوآوري واقع در .است خالقيت از ناشي نوينِ هاي ايده كارگيري به نوآوري؛ �

 يا جديد محصول يك صورت به را  آن و سازد مي پذير امكان را خالقيت از ناشي هايد ساختن
 به نوآوري و دارد ون هاي انديشه ايجاد قدرت به اشاره خالقيت پس .دهد مي ارائه تازه خدمت
 (همان منبع). است تازه و نو افكار آن ساختن كاربردي معناي
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 خاليي كه اي گونه به آينده احتمالي شرايط با شدن رو هروب توانايي يعني انطباق؛ �
 به آن تبديل و خالق هايد اخذ فرآيند آينده، احتمالي شرايط است ممكن .نشود ايجاد

 يا ها فرصت از استفاده همچنين و نوآوري يا عمليات دجدي هاي روش و خدمات محصوالت،
 (همان منبع). باشد تهديدات با مواجهه

 كارآفرينان شخصيتي يها ويژگي
 گرفته صورت اقتصاددانان جانب از آفريني كار به مدون رويكرد نخستين شد اشاره كه چنان
 بوده دارد ارزشي چه شانكار و كنند مي چه كارآفرينان كه اين به بيشتر آنان توجه اام است
 بدانند خواستند مي كه گرفت صورت روانشناسان سوي از موضوع اين به رويكرد دومين .است

 خواهيم آن به نوشته اين در كه است ويژگي رويكرد همان اين و است كسي چه كارآفرين
 را محيط نقش كه است شناسان جامعه همان يا گرايان محيط ديدگاه سوم؛ رويكرد .پرداخت

 و آموزش تأثير درنتيجه و كند مي تلقي لاو درجه عامل عنوان به كارآفريني هپديد در
 ).1385(پرداختچي، شفيع زاده،  سازد مي برجسته زمينه اين در را يادگيري
 از هرگز اام كرده وارد ها ويژگي رويكرد بر را انتقادهايي طبيعي طور به گرايي محيط �
 با سرستيز آغاز از ها ويژگي رويكرد كه است آن امر اين يلدل شايد .است نكاسته آن اهميت
 توان مي رو اين از و است نداشته را كارآفرين شخصيت تشكيل بر گذار اثر محيطيِ عوامل

 .شمرد ها ويژگي رويكرد مكملِ را گرايي محيط رويكرد
 از طيفي و است شده طرح گوناگوني اشكال به خود محور، ويژگي رويكرد اما �
 كارشناسان هاي ديدگاه از نمونه چند بيان به جا اين در .گيرد برمي در را متنوع هاي هديدگا
 زمينه اين در آراء تكامل نوعي و تكثر تنوع، كه آن عين در ها نمونه اين .پردازيم مي گرا ويژگي

 نيز اصولي و محكم بنيادهاي نبود و مينظ بي و پراكندگي از گونه اي به دهد مي نشان را
 .دارد تحكاي

 :است كرده اشاره زير مهم شاخص ده به كارآفرينان يها ويژگي مورد در 1 روبياگ
 را كارشان و كسب و خود اهداف آن در كه دارند آينده از دورنمايي كارآفرينان :رؤيا -1

 .دارند نيز را رؤياها اين به بخشي تحقق توانايي كه هستند پردازاني  رؤيا آنها .كنند مي ترسيم
 تصميم سرعت به آنها .اندازند نمي تعويق به را خود كارهاي كارآفرينان :قاطعيت -2

 .است آنها موفقيت در عامل ترين مهم آنها سرعت و گيرند مي
 تا و گيرند مي تصميم خود عملياتي هاي روش هدربار سرعت به كارآفرينان :عمل اهل -3

 .دهند مي انجام سرعت به را آن دارد امكان كه آنجا

                                                                                                                
1. Biagro 
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 حتي آنها .دهند مي انجام كامل تعهد با را كاري هاي فعاليت كارآفرينان :اراده و عزم -4
 .شوند مي تسليم ندرت به نشدني حل ظاهر به موانع با مواجهه هنگام
 را آن كه اين تا باشند خود سرنوشت لئومس تا دارند تمايل كارآفرينان :سرنوشت  -5

 .كنند وابسته ديگر افراد و فرمايان كار به
 كار ناپذيري خستگي طور به آنها .كنند مي كارشان وقف را خود كارآفرينان :فداكاري -6

 .نيست معمول غير ها آن براي سخت كار و كنند مي
 دارند دوست آنها .ورزند مي عشق دهند مي انجام آنچه به كارآفرينان :دلبستگي -7

 .باشد مؤثر و مفيد كه كنند عرضه خدماتي يا توليدات
 در مهم جزئيات به خود كار و كسب هتوسع يا شروع در همواره كارآفرينان :جزئيات -8

 .كنند مي توجه كارشان
 موفقيت براي معياري بيشتر پول .نيست كارآفرينان هاولي هانگيز شدن ثروتمند :پول  -9

 .شود مي محسوب
 كليدي افراد با را كارشان و كسب از ناشي يها پاداش يا مالكيت كارآفرينان: توزيع -10

 .كنند مي تقسيم بودند سهيم شان موفقيت در كه
 شناسايي موفق كارآفرينان هاي ويژگي عنوان به را شاخص سه تنها) 1961( لند كله مك

 :از بودند عبارت ها ويژگي اين .است كرده
 .جويي رقابت -1
 .نتايج براي فردي هاي مسؤوليت پذيرش -2
 .نوآوري -3

 :كند مي عنوان چنين 21 قرن در را كارآفرينان ژگيوي ده) 2004(توماس
 .سودآور هاي فرصت از استفاده و شناسايي  -1
 .تدبير و كارداني  -2
 .خالقيت -3
 .دورنماسازي -4
 .مستقل تفكر -5
 .كوشي سخت -6
 .بيني خوش -7
 .نوآوري -8
 .پذيري ريسك -9

 .رهبري -10
 هاي ديدگاه بر پراكندگي از نوعي است احساس قابل خوبي به ها نمونه اين در كهچنان
 مختلف يها مكتب به را امر اين بتوان شايد .است حاكم زمينه اين در محور ويژگي
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 و نگرشي شناختي، هاي ويژگي از تركيبي ها شاخص بيشتر اما دانست مرتبط روانشناسي

 ).1380(شكركن،  اند داشته عرضه را رفتاري

 قرآن در شخصيت
 در .است نهفته شخصيت از جامع و درست تعريف در مشكل اين حل يدكل رسد مي نظر به

 بگو شاكلته؛ علي يعمل كل قل: است شده تعبير »شاكله« عنوان به شخصيت از كريم قرآن
 »شكل« هريش از شاكله ه) واژ.84/ اسراء ه(سور كند مي رفتار خود هشاكل طبق بر كسي هر

 آمده روانشناسان سوي از شخصيت تعريف در كه »الگو« معني به آن مفهوم و شده گرفته
 واقع؛ در شاكله فرمايد مي الذكر فوق هآي ذيل در طباطبايي عالمه مرحوم .است نزديك بسيار
 مورد در او .شود مي پرداخته و ساخته خودش دست به كه است انسان ثانوي) سرشت( فطرت

 در اما شود مي تلقي مكنم مجموع در آن تغيير: گويد مي ثانوي سرنوشت اين تغييرپذيري
 ).1384(فراهاني،  است محال امر يك وقوع مانند كه گردد مي مشكل حدي به گاهي عمل

 كارآفرينان شخصيتي هاي كاربردي ويژگي
 كنترل كانون �

 هرشت در مطالعه مورد مهم موضوعات از شخصيتي يها ويژگي از يكي عنوان به كنترل كانون
 .است گذار ثيرأت مديران و كاركنان رفتاري يها جنبه از ريبسيا بر كه است سازماني مديريت

 غير كم، پذيري وليتئمس مانند ييها ويژگي از بيروني كنترل كانون داراي افراد مثال عنوان به
 احساس و باال غيبت نرخ پايين، شغلي رضايت رويدادها، علل و حوادث برابر در بودن منطقي
 و پايين نفس  به اعتماد كم، انگيزش ديگران، به تماداع عدم كار، محيط به نسبت بيگانگي

 پذيري وليتئمس از دروني كنترل كانون داراي افراد كه صورتي در .برخوردارند ها اين نظاير
 به ميل آنان، به اعتماد و ديگران با همكاري به تمايل بيشتر، رواني بهداشت و سالمت باال،

 كه اين از است عبارت كنترل كانون كلي طور به .ندندم بهره تر زياد نفس به اعتماد و پيشرفت
 دي،ها محمد( دهد مي نسبت ديگران يا خود به را منفي يا مثبت نتايج منبع چگونه شخص
1379.( 
 :شود مي تقسيم قسمت سه به كنترل كانون
 از ناشي را خاصي رويداد شخص كه است معني بدين دروني كنترل :دروني كنترل �
 ديگر عبارت به .)1369همكاران، و اتيكنسون(داند مي خود پايدار نسبتاً يها ويژگي يا رفتار

 كنترل وراي تالش حامل شخصي يها تنبيه و تقويت كه معناست اين به دروني كنترل كانون
 .)1375براهني ،(است او

 يا مثبت تقويت نوعي شخص كه معناست اين به بيروني كنترل :بيروني كنترل �
 و تصادف نتيجه را آن بلكه ندانسته، خود رفتار معلول آمده، خاصي رفتار دنبال به كه را منفي
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 كشيدن پيش با و دهد مي نسبت قدرتمند افراد نفوذ به را  آن يا كند مي تلقي شانس و اتفاق
 اگر بنابراين .)1369همكاران، و اتيكنسون( كند مي نفي را آن بيني پيش امكان محيطي، عامل
 درون كنترل، مكان پيوستار طرف يك در كنيم تصور پيوستار يك روي بر را كنترل مكان

 اعمال از اساساً شوند مي مواجه آن با كه پيشامدهايي معتقدند كه گيرند مي قرار گرايان
 معتقدند كه هستند گرايان برون پيوستار، ديگر انتهاي در و گيرد مي سرچشمه خودشان

 مستقيم كنترل فراسوي و خارجي علل از اي يجهنت افتد مي اتفاق برايشان كه چيزهايي بيشتر
 كه حالي در است همراه بودن منطقي و شناخت بيني، واقع با دروني كنترل كانون .آنهاست

 يا حوادث برابر در بودن منطقي غير و شناخت عدم بودن، احساساتي بيروني كنترل كانون
 كه معتقدند كنترل دروني منبع داراي افراد .)1370كريمي،( دارد همراه به را رفتارها علل

 در .آيد مي دست به آنها خود گير پي كوشش و دقيق ريزي نقشه هنتيج در زندگي مثبت روندد
 و علت هرابط چگونگي رويدادها و خود رفتار بين بيروني كنترل منبع داراي افراد كه صورتي
 خود زندگي كنترل به اآنه .شوند نمي لئقا ارزش خود يها كوشش براي و بينند نمي را معلولي

 منبع به معتقد كه كساني مقابل در .ندارند ايماني چندان آينده و حال در خويش دست به
 براي و دارند دست در شخصاً را خود زندگي كنترل كه باورند اين بر هستند كنترل دروني
 شوند. مي قائل ارزش خود يها توانايي و ها مهارت
 كنترل بعد از و دروني كنترل بعد از فرد هك ميهنگا :بيروني – دروني كنترل �

 و اتيكنسون( است كنترل كانون نوع اين داري باشد، داشته متوسط وضعيت بيروني
 ).1369همكاران،
  خالقيت �

 سخن خالق انديشيدن مورد در نحوي به كدام هر مديريت، و روانشناسي نظران صاحب
 .است انديشيدن ناهشيار يها جنبه بر متكي آفريننده، انديشيدن از روانكاوان توجيه .اند گفته
 ذهن آن، در كه داند مي بافي خيال يا روز روياي نوعي را خالق انديشيدن ،)1959( فرويد

 تفكر همان .آورد مي رو) اصلي( ابتدايي فرآيندهاي به و گذارد مي كنار را ثانوي فرآيندهاي
 و است واقعي آدم يك تتمايال و شخصيت صاحب جان بي عروسك آن در كه كودكي هدور
 يندآفر عمل هحوز خالق، بزرگساالن مورد در اما .شود مي تلقي اسب يك راحتي به چوبي تكه

 جز چيزي گرايان آفرينندگي رفتار مكتب در .شود مي زده محك واقعيت به ذهن ابتدايي
 تداعي يها آزمون نظريه مبناي بر .نيست هم از دور يها پاسخ و ها محرك بين تداعي تكوين

 كه است شده سعي هم گاهي .است شده تهيه آفرينندگي استعداد گيري اندازه براي بعيد
 در خالق فرد اساس همين به .شود توجيه ابزاري شدن شرطي الگوي طبق بر خالق رفتار
 مسير در او نيروي و انديشه تدريج به و شود مي رو  به رو پاداش با خالق رفتارهاي برابر
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 آن انديشيدن هشيو اين اساسي ويژگي .)1366براهني،( شود مي متمركز قخال يها رفتار
 سانسور و حذف و انديشد مي آن هدربار و كرده توجه محيط به گسترده طور به فرد كه است

 ).1358اميد،( گيرد مي صورت كمتر خالق افراد در شناختي
  ابهام تحمل �

 توانايي زندگي، از بخشي عنوان هب قطعيت عدم پذيرفتن از است عبارت ابهام تحمل قدرت
 شخص آنكه بي مستقل فعاليتي آغاز به تمايل و محيط هدربار ناقص دانش با حيات هادام

 مديران از بيش مراتب به كارآفرينان كه رسد مي نظر به .خير يا شد خواهد موفق آيا بداند
 يا تهديد ساساح اينكه بدون كارآفرينان باشند، داشته را ابهام تحمل قدرت ها شركت

 سازمان قطعي، غير ناقص، مبهم، اطالعات و شرايط با بخش اثر طور به قادرند كنند ناراحتي
 در .دهند تغيير خود نفع به را آنها ابهامات، رفع ضمن و شوند رو  هب رو شفاف غير و نيافته
 .دارد تباطار كارآفرين يها ويژگي ساير با ويژگي اين .شود مي آنها انگيزش سبب ابهام واقع
 ذهن سازي سيال طريق از بيشتر يها ايده توليد توانايي و خالقيت با ابهام تحمل مثال، براي

 ابهام تحمل ويژگي از برخورداري نيازمند نوآوري و پردازي ايده توانايي يعني .است مرتبط
 ايطشر تحت ابهام تحمل داراي افراد كه دهد مي نشان تحقيقات نتايج اساس  همين بر .است

 .)1386كردنائيج،( پذيرند مي را باالتري ريسك يكسان،
  پذيري ريسك �

 كه مسئوليتي پذيرش يا كاري انجام براي فرد كه شود مي گفته حالتي به پذيري خطر
 به و فرد شخصيت به كردن خطر .كند مي آمادگي اعالم دارد، وجود آن در شكست احتمال

 كارآفرينان .دارد بستگي است، آورده دست هب حال يا گذشته در فرد كه كارهايي نتايج
مي حت موفقيت نه آن در كه را موقعيتي يعني دهند مي ترجيح را پذيري رخط در اعتدال

 .حتمي شكست نه و دارد وجود 
 طلبي توفيق يا موفقيت به نياز �

 استاندارها از اي مجموعه براساس هدف كسب به فرد تمايل عنوان به موفقيت هانگيز
 ترين عالي به توجه با خود عملكرد ارزيابي به جانبه همه گرايش بيانگر طلبي، يقتوف .است

 عملكرد در موفقيت با كه لذتي از برخورداري و عملكرد در موفقيت براي تالش معيارها،
 شود مي استفاده زياد اصطالح اين از مي عمو طور به چند هر ).1370،ياسايي( است همراه

 نياز از كه تعاريفي ترين مهم .نيست فهم قابل يكسان طور به همگان براي آن اغلب ولي
 دادن انجام و فعاليت به را شخص كه است اي انگيزه از است عبارت است شده طلبي توفيق
 شعاري( بگذارد اثر ديگران در خواهد مي وسيله  بدين او و كند مي وادار كار يك كامل
 ).1364نژاد،
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 گيري نتيجه
اين امر  .هاي جديد دارا باشدهايي را در قبال موقعيتحلايي ايجاد راهكارآفرين بايد توان

 .گردد هاي كارآفرين دارد كه از طريق آموزش و تجربه حاصل ميارتباط زيادي با توانايي
كردن، تا حدي منوط به تجربه و تا حدي مرتبط با آموزش كارآفرين و منابع  تمايل به عمل

 .هاي كارآفرين هستندها و نگرشارزش هدهندل تشكيلاين عوام .تحت كنترل او است
 توان آنها را عواملي دانست كه مرتبط با توقعات و انتظارات كارآفرين هستند. ميهمچنين 

فعاليت  هپذيري، نوآوري، دانستن نحوهاي يك كارآفرين موفق عبارت از توانايي ريسكويژگي
كار و توانايي همكاري كردن با ديگران  هاي مديريت كسب وبازار، تخصص توليدي، مهارت

ي شخصيتي ها توان گفت كه ويژگي ميبا درنظر گرفتن جميع تعاريف و شرايط  .است
 كارآفريني خواهد داشت. هعميقي با كاركرد آنها در حوز هاشخاص رابط

 منابع
 تحصيلي نامه پايان، خالقيت شكوفائي در مؤثر عوامل بررسي ،)1358(؛ هما اميد،

 .تهران دانشگاه ارشد اسيكارشن
 هدور اول، هشمار تربيتي، علوم هدانشكد هنشري ،آفرينندگي ،)1366(؛ تقي محمد براهني، 

 19-11 صص هفتم،
 .همكاران و براهني هترجم ،)اول جلد(، روانشناسي هزمين ،)1369(؛ همكاران و اتكينسون

 .رشد انتشارات:  تهران
 اول، چاپ .سازماني كارآفريني )1385(.يدحم زاده، شفيع و حسن محمد پرداختچي،

 .91 ص .ارسباران
 راهكار سايت از بازيابي كارآفرين، هاي ويژگي ،)1385(؛ اهللا حبيب سيد شاهركني،

 /http://www.mgtsolution.com: مديريت
 .ويرايش نشر هشتم، چاپ ،ديرانم براي كاربردي روانشناسي ،)1385(؛ محمود ساعتچي،
 .133 ص

 ص .دانش نگاه دوم، چاپ ،سازمان و مديريت هاي نظريه ،)1384(؛ رضا سيد جوادين، سيد
141. 

 چهارم، چاپ] ها[آن نقد و روانشناسي هاي مكتب )1380(؛ حسين شكن، شكر 
 .سمت انتشارات

 .اميركبير انتشارات:  تهران ،رفتاري علوم فرهنگ ،)1364(؛ اكبر علي نژاد، شعاري
 .189 ص 13 ج .بيروت اعملي همؤسس ؛الميزان ،)1376(؛ حسين محمد طباطبايي،
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 چاپ) دبيرستان هدور درسي كتاب( ،شناسي روان ،)1384(؛ تقي محمد فراهاني،

 .40 تا ص ،پنجم
 .نور پيام دانشگاه: تهران ،شخصيت روانشناسي )،1370(؛ يوسف كريمي،

 پروژه ،ايراني آفرين كار يكصد تجربيات تدوين و شناسايي )،1380(؛ اسداهللا كردناييج،
 تهران، كبير، امير دانشگاه آفريني كار مركز تحقيقاتي،

 .33 تا 32 ص .ساواالن نشر اول چاپ ،كار روانشناسي، )1383(؛ حمزه گنجي،
 نشر: تهران ياسايي، مهشيد: ترجمة ،كودك شخصيت و رشد ،)1370(؛ پاول هنري ماسن،

 .كزمر
 به آنان گرايش با مديران كنترل كانون هرابط بررسي ،)1379(؛ فريبرز دي،ها محمد

 تحصيلي نامه پايان ،آموزش يها سازمان در گيري تصميم در تمركز عدم
 .تهران دانشگاه ارشد كارشناسي

 .12 ص .روان نشر اول، چاپ، شخصيت هاي نظريه ،)1384(؛ يحيي سيد محمدي،
Das ,T.K.and Teng , B.S(1996):Time and entrepreneurial risk behaviour:, 

Entrepreneurship Theory and Practice ,Vol.22 No.2,pp.68-88 
Johannisson,  B.(1995), :Personal networks in emerging knowledge-based 

firms :spatial and functional patterns@, Entrepreneurship and 
Regional Development, Vol.10 No.4,pp.297-312 

 
 



 
 

هاي آموزشي مهارت كارآفريني تحليل اثر بخشي دوره
مطالعه موردي شهرستان سرپل  در ايجاد اشتغال: 

 شيرين ذهاب و قصر
 1اسكندري ياسر

 چكيده
ي آموزشي مهارت كارآفريني در ها تحليل اثر بخشي دورهبررسي  پژوهش حاضر به

 هست  از كليپژوهش حاضر  عبارت ا  آماري ه. جامعپردازد ميايجاد اشتغال 
 كشاورزي شهرستان سرپل ذهاب و قصر شيرين كه عموماً هالتحصيالن رشت فارغ
باشد كه بر طبق جدول  نفر مي 364 آنهااند و تعداد  ي كارآفريني را گذراندهها دروه

در اين مطالعه . نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 112كرجسي و مورگان تعداد 
 استفاده شد.كارآفريني  هساخت محقق هپرسشنام بررسي متغيرهاي پژوهش از جهت

ي آمار توصيفي شامل فراواني و درصد فراواني و براي ها از روش ها جهت تحليل داده
اي  استفاده شد.  ي تي مستقل، تي تك نمونهها از آزمون ها تحليل استنباطي داده

تفاوت  نامهپرسشي ها لفهؤنتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين مردان و زنان در م
ي ها معناداري وجود ندارد، همچنين نتايج نشان داد كه از نظر پاسخگويان دوره

اشتغال و ساير ابعاد  هفريني باعث شده است تا در زمينآآموزشي مهارت كار
 پذيري وضعيت بهتري داشته باشند.  شامل خالقيت، ابتكار و انعطاف پرسشنامه

 
 تغال.:كارآفريني، اثربخشي، اشكليدي گانواژ
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 مقدمه
ي كاري و تغيير در ها شماري در زمينه يي بيها ي فناوري منجر به دگرگونيها امروزه پيشرفت

سازماندهي كار شده است. تغيير و تحوالت سريع باعث شده است كه از دنياي امروزي به 
ي ها حل عنوان عصر عدم تداوم ياد شود. عدم تداوم به اين معناست كه ديگر تجارب و راه

اي ديگر انديشيد و به دنبال  گذشته براي مسائل جاري و آينده كارگشا نيستند و بايد به شيوه
ي مورد ها و صالحيت ها ي نوين بود. در اين شرايط، شايستگيها راهكارهاي جديد با ساختار

گيرند عبارت است  مييي كه در اين راستا قرار ها نياز در حال تغيير است. از جمله صالحيت
كار كارشناسي،  فناوري اطالعات و ارتباطات، توانايي در هكر انتقادي، شايستگي در زميناز تف

 نام برد گيري صحيح را ي پويا و تصميمها خالقيت و نوآوري، سروكار داشتن با موقيعت
 ). 1386رضوي، (

 هي موجود يكي ار مشكالت جوامع در حال توسعها بنابر مطالعات انجام شده و آمار
). 1384كريمي، ( ما نيز از اين امر مستثني نيست باشد كه كشور اري جوانان ميمشكل بيك

تر  جوامع مختلف براي حل مشكالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود و از همه مهم
يي كه ها اند. از جمله راه حل ي مختلفي روي آوردهها زايي در عصر حاضر، به راه حل اشتغال

اند،  ي اقتصادي به آن توجه كردهها انبراي عبور از بحر ها اخير اكثر كشور هدر دو سه ده
 ).2006رون،( و آموزش آن در تمام سطوح  تحصيلي است 1كارآفريني هتوسع

ترين عامل در رشد و پيشرفت بشر در  )، معتقد است كه مهم2003( 2كر و گاگلياردي
در بقاي  ميامل مهكارآفريني و نوآوري است به همين دليل كارآفريني ع ها تمام زمينه

در محيط پر رقابت كنوني است. در كشور ما نيز با توجه به افزايش جمعيت و نرخ  ها انانس
ش كارآفريني بيش از پيش احساس دانشگاهي نياز به آموز رشد بيكاران دانشگاهي و غير

يق يند كارآفريني قابل آموزش است و از اين طرآدهند كه فر نشان مي ها شود. پژوهش مي
؛ كاربي، 2003كتز، ( ي و ايجاد شغل براي خود سوق دادتوان افراد را به سمت كارآفرين يم

 ). 2008؛ ثوريك و همكارانش ، 2000؛ چارني و ليب كيب ،2008؛ ثوريك، 2004
يي كه ها توان گفت كشور ميفريني در دنياي امروز تا به حدي است كه آاهميت كار
توانند از اين  ميخود فعال و شكوفا سازند،  هي را در جامعي بالقوه كارآفرينها بتوانند ظرفيت

  ،كه  چرا اقتصادي خود بهره بگيرند. هعامل محركه قدرتمند در جهت رشد و توسع
وري و  ، بهرهكارايي، رقابت ان به لحاظ دارا بودن قدرت رهبري، مديريت، نوآوري،كارآفرين

اقتصادي جوامع  هدر رشد و توسع اي ، سهم قابل مالحظهي شغلي جديدها ايجاد  فرصت
دهند كه آموزش كارآفريني باعث  ميي انجام شده در داخل كشور نشان ها دارند. پژوهش
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ات اقتصادي و تأثيربين كارآفريني و ايجاد اشتغال ضمن  هشود و رابط كسب و كار مي هتوسع

ت. در دو سويه است، يكي از جهت كميت و يكي از جهت كيفيت اس هاجتماعي يك رابط
شغل ايجاد كند كه در صورت  تواند حداقل براي چندين نفر ميمورد اول يك كارآفرين 

توسعه، مشاغل تبعي را نيز به همراه خواهد داشت. در مورد دوم كيفيت اشتغال مطرح 
طوري كه فعاليت كارآفرينان عمدتاً در محيط پويا و مولد است و دائماً خود را  شود به مي

حسيني لرگاني، ( پذيري اين مشاغل كمتر است نتيجه امكان آسيب كند در ميتقويت 
نعيمي، پزشكي راد،   ؛1385نجف آبادي، عابدي و ربيعي،  ؛1387ميرعرب رضي و رضايي، 

 . )1386، ؛ عزيززاده1390حيدري،
) نشان داد كه  كه هر سازمان و نهادي در جهت 1391( زاده كشاورز و محمدپژوهش 

و كارآفرين نياز به ساختار مناسب و آموزش كافي براي افراد  پرورش افراد خودجوش
خود را به كار  هيي كه نتوانستند استعدادهاي نهفتها و كشور آنهاكارآفرين را دارد و سازم

) در تحقيق خود تحت 2005( لي و وونگ نيافتگي خواهند شد. گيرند دچار مشكالت توسعه
عنوان رهيافتي  ارآفريني رهيافت يادگيري را بهي آموزش و ترويج كها عنوان بررسي رهيافت
اند كه اين رهيافت  كارآفريني در بين افراد معرفي نموده و بيان داشته همؤثر براي ترويج روحي

ي فعال در شرايط زندگي واقعي و ها نيازمند تأكيد بر فرآيند آموزش از طريق اجراي برنامه
باشد. با توجه به آنچه گفته  ميتجربه و تخصص ي كارآفرينانه با حضور افراد داراي ها محيط

آموزش  تأثيرشد و اهميت كارآفريني در دنياي امروزي  با انجام اين تحقيق و روشن شدن 
شود تا در  ميريزان آموزشي فراهم  كارآفريني بر ايجاد اشتغال، ابزاري مناسب براي  برنامه

كيد بر تدوين أفريني و تآزش كارچارچوب شناسايي وضعيت موجود، آگاهي از نيازهاي آمو
 هگذارند زمين ميفريني صحه آي كارها تقويت فعاليت ي آموزشي كه برها آن دسته از برنامه

خدمات  هي آموزشي به ارائها سازي و پرورش هر چه بيشتر و بهتر افرادي كه در زمينه آماده
د جهت ترغيب و تشويق توان ميپردازند را فراهم سازند. به طور كلي نتايج اين تحقيق  مي

ل كارآفريني و ئگيران به كار رود  براي اين كه آنها پيگيري مسا مداران و تصميم سياست
و  ها ارتباط آن با ايجاد اشتغال بوده و آن را جدي و الزم تلقي نموده و در پي يافتن روش

تحقيق حاضر بنابراين هدف ي بهينه و اصالح شده، تصميمات الزم را اتخاذ نمايند. ها رويه
 باشد.  ميي آموزشي كارآفريني درايجاد اشتغال ها بخشي دوره بررسي اثر

 روش پژوهش
باشد.  مياجرا ميداني  هو شيو ها تحقيق حاضر ازنوع هدف كاربردي و از لحاظ ماهيت داده

ي مختلف كشاورزي ها التحصيالن رشته فارغ هآماري اين پژوهش شامل كلي 1هجامع
ي مهارتي آموزش كارآفريني ها دوره باشد كه عموماً ميقصرشيرين  اب وي سرپلذهآنهاشهرست

 40( نفر 110نفر بود كه به صورت تصادفي ساده  تعداد  364تعداد آنها  را گذرانده بودند و
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ساخته در  محقق هاصلي انتخاب شدند و با تكميل پرسشنام همرد) به عنوان نمون 72زن و 

 ايجاد اشتغال در اين پژوهش شركت كردند.  آن بر تأثيركارآفريني و  هزمين

 ابزار پژوهش
انعطاف پذيري، ابتكار) و بعد ( خالقيت و ابعاد آن شامل ال و دو بعدؤس 37شامل  پرسشنامه

اي  حاضر به صورت مقياس پنج درجه پرسشنامهكارآفريني و خوداشتغالي بود.  هديگر در زمين
ييد رسيد و براي أنظران به ت ق مشورت با صاحبدر طيف ليكرت بود. روايي پرسشنامه از طري

د. /.) بو88(برابر با  پرسشنامهوش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه براي كل رپايايي از 
 باشد.  مييك  هبه شرح جدول شمار پرسشنامهيك از ابعاد همچنين آلفاي كرونباخ براي هر

 

 پرسشنامهي ها مقادير آلفاي كرونباخ براي تعيين پايايي گويه )1( جدول
 

 ي پژوهشها يافته
ي آموزشي مهارت كارآفريني در ايجاد اشتغال ها حاضر تحليل اثر بخشي دوره هدف پژوهش

نشان داد كه  ها نتايج توصيفي دادهمورد بررسي قرار گرفت.  ها بود. ابتدا نتايج توصيفي داده
مرد هستند. همچنين نتايج توزيع فراواني نمونه نشان داد  ها% آن65پاسخگويان زن و  35%
%) 96/16( %) داراي مدرك كارشناسي و67/52( رداني ومدرك كا%) داراي 37/30( كه 

كار زير پنج   هداراي سابق)%53/20( اين  بر  عالوهباشند.  ميارشد   داراي مدرك كارشناسي
كار ده تا پانزده  %) داراي سابقه46/29( كار پنج تا ده سال و ه%) داراي سابق60/36( سال و
ع فراواني بر حسب پانزده سال و باالتر بودند. نتايج توزيكار   %) داراي سابقه32/22( سال و

%) داراي سن سي تا 10/49( %) داراي سن بيست تا سي سال،64/27( سن نشان داد كه
%) داراي سن باالتر از پنجاه 14/7( %) داراي سن چهل تا پنجاه سال و04/16( چهل سال
جاد اشتغال از آزمون تي تك در اي اي كارآفريني آموزش دوره تأثيربراي بررسي  سال بودند.

تك  tباشد. آزمون  ميدو قابل  مشاهده  هاي استفاده شد كه  نتايج آن در جدول شمار نمونه
داري با  طور معني اشتغالي به اي نشان داد كه ميانگين نمونه در بعد تشويق به خود نمونه

 مقدار آلفاي كرونباخ ها تعداد گويه متغيرها
 84/0 13 كارآفريني در آن تأثيرايجاد اشتغال و 

 82/0 9 كارآفريني در آن تأثيرابتكار و  
 74/0 8 كارآفريني در آن تأثيرپذيري و   انعطاف

 83/0 7 كارآفريني در آن تأثيرخالقيت  و  
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ار است. نتايج آزمون تي د ) معني001/0( ه تفاوت دارد و اين تفاوت در سطحميانگين جامع

ثر در تشويق ؤريني را عاملي مي كارآفها اي نشان داد كه گروه نمونه آموزش تك نمونه
در طيف ليكرت پنج  االتؤسدانند. الزم به توضيح است كه چون  مياشتغالي خودشان  خود

ل اؤس 13در نظر گرفته شد و چون بعد ابتكار داراي  3ال ؤاي بودند ميانگين هر س درجه
 ). 13*3=39( باشد مي 39ميانگين جامعه  ،است بنابراين

 

ونه و جامعه در بعد تشويق به ميانگين نم هاي براي مقايس تك نمونه  tآزمون ) 2( جدول
 اشتغالي خود

tمقدار ابعاد
 هدرج

آزادي
ميانگين 

 جامعه
ميانگي
 ن نمونه

تفاوت 
ميانگين

  انحراف
 معيار

سطح 
داري معني

خود 
اشتغالي

02/
23 111 39 54/53 54/14 68/6 001/0 

 

ي آموزشي مهارت كارآفريني در خالقيت افراد براي كار ها دوره تأثيربراي بررسي اين 
دهد ميانگين نمونه  مي. همانطور كه نتايج  نشان اي استفاده شد كردن از آزمون تي تك نمونه

 و اين تفاوت در سطح ه تفاوت داردداري با ميانگين جامع طور معني در بعد خالقيت به
اي نشان داد كه گروه  سه) نتايج آزمون تي تك نمونه هجدول شمار( دار است ) معني001/0(

دانند. الزم به توضيح  ميثر در خالقيت خودشان ؤي كارآفريني را عاملي مها نمونه آموزش
گرفته در نظر  3ال ؤاي بودند ميانگين هر س االت در طيف ليكرت پنج درجهؤاست كه چون س

 باشد.  مي 72ال است بنابراين ميانگين جامعه ؤس 24شد و چون بعد خالقيت داراي 
)72=3*24 .( 

 

 اي براي مقايسه ميانگين نمونه و جامعه در بعد خالقيت تك نمونه  tآزمون  )3( جدول

 tمقدار ابعاد
 هدرج

آزادي
ميانگين 

 جامعه
ميانگين 

 نمونه
تفاوت 
ح سطمعيار حرافانها ميانگين

داري معني
 001/0  86/16 86/88 72 708/11111خالقيت

 

پذيري از آزمون تي  انعطاف مؤلفهي مهارت كارآفريني در ها آموزش دوره تأثيربراي بررسي 
). 4 هجدول شمار( باشد مياي استفاده شد كه  نتايج آن در زير قابل مشاهده  تك نمونه

طور معني داري با  نمونه در بعد انعطاف بهاي نشان داد كه ميانگين  تك نمونه tآزمون 
) معني دار است. نتايج آزمون تي 001/0( ميانگين جامعه تفاوت دارد و اين تفاوت در سطح 

ثر در انعطاف ؤي كارآفريني را عاملي مها اي نشان داد كه گروه نمونه آموزش تك نمونه
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اي بودند  ليكرت پنج درجه االت در طيفؤدانند. الزم به توضيح است كه چون س ميخودشان 

ال است بنابراين ؤس 8در نظر گرفته شد و چون بعد انعطاف داراي  3 سؤالميانگين هر 
 ).8*3=24( باشد مي 24ميانگين جامعه 

 
 تك نمونه اي براي مقايسه ميانگين نمونه و جامعه در بعد انعطاف پذيري tآزمون  )4( جدول

 t ابعاد
 مقدار

درجه 
 آزادي

ميانگين  
 امعهج

ميانگين 
 نمونه

تفاوت 
 ها ميانگين

انحراف 
 معيار

سطح 
معني 
 داري

انعطاف 
 001/0 36/5 75/3 75/27 24 111 41/7 پذيري

 

اي  ابتكار از آزمون تي تك نمونه مؤلفهي كارآفريني در ها آموزش دوره تأثيربراي بررسي 
تك  tپنج). آزمون  هل شمارجدو( باشد مياستفاده شد كه  نتايج آن در زير قابل مشاهده 

ه داري با ميانگين جامع اي نشان داد كه ميانگين نمونه در بعد ابتكار به طور معني نمونه
اي  دار است. نتايج آزمون تي تك نمونه ) معني001/0( تفاوت دارد و اين تفاوت در سطح

دانند.  ميدشان در ابتكار خو مؤثري كارآفريني را عاملي ها نشان داد كه گروه نمونه آموزش
 سؤالاي بودند ميانگين هر  االت در طيف ليكرت پنج درجهؤالزم به توضيح است كه چون س

 27است بنابراين ميانگين جامعه  سؤال 9در نظر گرفته شد و چون بعد ابتكار داراي  3
 ).9*3=27( باشد.  مي

 

 در بعد ابتكار اي براي مقايسه ميانگين نمونه و جامعه تك نمونه  tآزمون  )5( جدول

مقدار  ابعاد
t 

 هدرج
آزادي

ميانگين 
 جامعه

ميانگين 
 نمونه

تفاوت 
سطح معيار انحرافها ميانگين

داري معني
 001/0 09/6 20/6 20/33 27 76/10111ابتكار

 

خالقيت، ( شامل پرسشنامهي ها مؤلفهبراي بررسي اين كه آيا بين مردان و زنان در 
پذيري) تفاوت معناداري وجود دارد از آزمون تي مستقل  نعطافاشتغالي و ا ابتكار، خود

گونه كه مشاهده  نشان داده شده است. همان 6 هاستفاده شد. نتايج آن در جدول شمار
تفاوت معناداري وجود ندارد  پرسشنامهي ها مؤلفهشود بين مردان و زنان در هيچ كدام از  مي

باشد. ساير نتايج از جمله  ميباالي پنج صدم  ها مؤلفهزيرا با توجه به سطوح معناداري همه 
 باشد. ميدر مردان و زنان قابل مشاهده  پرسشنامهي ها مؤلفهمعيار  ميانگين و انحراف
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 ي پرسشنامهها لفهؤمستقل براي تفاوت دو گروه مردان و زنان در م tآزمون  )6( جدول

تفاوت معيار انحرافميانگينتعدادگروه متغيرها
t df ميانگين

سطح 
 معناداري

801/0 05/1 7222/5414/6مرداناشتغالي خود
 110425/0 

 4016/5397/6زنان

 7260/3443/5مردان ابتكار
16/2 239/0110071/0 

 4043/3233/6زنان

 4006/2952/5زنان 729/0110068/0 93/1 89/4 7229مردان انعطاف

 4095/8707/16زنان 512/01104 01/3 7250/9067/13نمردا خالقيت
 

 بحث ونتيجه گيري
ي مهارت ها آموزش دوره هدست آمده از اين پژوهش نشان داد كه گروه نمون نتايج به

دانند.  ميپذيري و ابتكار خودشان  كارآفريني را عاملي مهم در ايجاد اشتغال، خالقيت، انعطاف
)، 1390( راد،  حيدري ي نعيمي، پزشكيها ز اين پژوهش با نتايج پژوهشي حاصل اها يافته

 ثوريك و همكارانش ، )1387( رضي و رضايي )، حسيني لرگاني، ميرعرب1386( عزيززاده
كليد طاليي « عنوان كارآفرينان بهباشد.  مي) همسو 2000( چارني و ليب كيبو  )2008(

فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، آموزش  هبه توسع دستيابي هوسيل ،اند و شناخته شده» توسعه
پذيري، خطرات  و ارتقاء كارآفريني است. كارآفرين براي اجراي طرح خود، با قدرت ريسك

گيرد. كارآفريني موتور محرك  مياي راسخ، تصميم  پذيرد و با عزم و اراده مياين كار را 
رت را دريافته بودند. بنابر ي پيش اين ضروها اقتصادي كشورهايي است كه از سال هتوسع

داد كه در  مياين كشورها نشان  ه)، تجرب2006( فايوله، گايلي و الساس كلركپژوهش 
دارد؛ اما بعد از مدتي دريافتند كه آموزش كارآفريني   ميكارآفريني، آموزش نقش مه هتوسع

ردازد و نتايج نشان تواند به تربيت كارآفرينان موفق بپ ميي آن به تنهايي نها و محتواي برنامه
داد كه آموزش در كنار عوامل ديگري همچون تسهيل قوانين و مقررات كار، ايجاد 

انكارناپذير دارد. بديل و  سازي، جايگاهي بي ي حمايتي و مالي، تبليغات و فرهنگها مكانيزم
ي درسي ها كنند، آنچه در كشورهاي جهان سوم در برنامه مي)، بيان 2005( آلدريچ و جونز

ل و مشكالت كسب و كار در جامعه و ئبه آن توجه نشده، دقت در محتواي آموزشي، مسا
ي حاصل از اين پژوهش نشان داد كه كه گروه ها ي آموزشي است. يافتهها انتقال آنها به برنامه
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دانند. ثوريك و  ميدر خالقيت خودشان  مؤثري مهارت كارآفريني را عاملي ها نمونه آموزش

) نيز در تحقيق  خود به اين نتيجه رسيدندكه كارآفرينان نقش مفيد و 2008( همكارانش
و  ها شدن بسياري از ايده التحصيالن دارند و باعث تجاري مؤثري در كاهش نرخ بيكاري فارغ

  اند. شده ها خالقيت
) نيز در پژوهش خود نشان دادند كه آموزش 1385( آبادي، عابدي و ربيعي نجف

همچنين نتايج  يابي زنان جوياي كار شهر كرد را افزايش داده بود.كارآفريني فعاليت كار
در  مؤثري كارآفريني را عاملي ها اي نشان داد كه گروه نمونه آموزش آزمون تي تك نمونه

) همسو 1391( كشاورز و محمد زادهدانند. نتايج اين يافته با نتايج يافته  ميانعطاف خودشان 
ر جهت پرورش افراد خودجوش و كارآفرين نياز به ساختار هر سازمان و نهادي د باشد. مي

يي كه نتوانستند ها و كشور ها نامناسب  و آموزش كافي براي افراد كارآفرين را دارد و سازم
نيافتگي خواهند شد. با توجه  استعدادهاي نهفته خود را به كار گيرند  دچار مشكالت توسعه

ي آموزشي مهارت ها داشت كه برگزاري دوره توان بيان ميتحقيق انجام شده  هبه نتيج
ي خالقيت، ابتكار، بسط و سيالي افراد مؤثر بوده است و با توجه به ها كارآفريني بر مؤلفه

شود ضروري به نظر ي افراد كارآفرين محسوب ميها اينكه خالقيت و نوآوري يكي از ويژگي
 رسد كه در اين زمينه مطالعات بيشتري صورت گيرد. مي

و مردان هاي شخصيتي زنان  گرفته تفاوتي را در خصوصيات و ويژگي  عات صورتمطال
، اما بايستي بر اين نكته اشاره نمود كه بين شخصيت و كارآفريني كارآفرين نشان نداده است

تدريج در حال  هدر خصوص آنها ب ي فردي متعددي قرار دارند كه دانش ماها متغير
هاي اخير نشان داده است كه  گرفته در سال  صورتي ها پژوهشگيري و تكميل است.  شكل
پذيري و نظائر آن، ساختار  هاي شخصيتي نظير ميل به كاميابي و ريسك تر از ويژگي مهم

كنند. ذهن افراد  ميتر ايفا  نقشي به مراتب با اهميت است كه فكري و كاركردهاي ذهني افراد
افراد واجد دو  هر است. به عبارت ديگر همواجد هر دو الگوي فرصت و تهديد با همديگ اصوالً

اول ناشي از فعال شدن  هافراد در وهل كارآفرينيباشند كه  ميالگوي فكري فرصت و تهديد 
ي ها در پايان و با توجه به يافته تر الگوي فرصت در مقايسه با الگوي تهديد است. سريع

 رائه كرد :ار را زي هايتوان پيشنهاد ميآموزش كارآفريني  هپژوهش  براي توسع
 ها ايجاد فرهنگ كارآفريني و آموزش آن بخصوص در دانشگاه �
 هي آموزشي كوتاها گيري از طريق دوره پذيري و مهارت تصميم ريسك هتقويت روحي �

 مدت كارآفريني
 ي آموزشي مهارت كارآفريني ها كردن محتواي دروه روز به �
پذير براي تدريس در دورهاي آموزشي مهارتي  كريس استفاده از اساتيد كارآفرين و �

 كارآفريني
 ها خانم سيس مراكز تخصصي آموزش مهارت كارآفريني وكسب وكار براي آقايان وأت �
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 ي آموزشي تخصصي كارآفريني وكسب وكار  براي تبادل اطالعات ها برگزاري همايش �
 ها يد از كارگاهدهت بازآموزان ج برگزاري تورهاي تفريحي كارآفريني براي مهارت �

اندازي كسب وكار خود شدند  پذير كه موفق به راه ريسك ي افرادكارآفرين وها وكارخانه
 اند. پيشرفت داشته

 منابع
 : انتشارات ني.تهران  ميمديريت عمو ).1372( ؛الواني، س

 هران:چاپ چهارم. ت ؛كارآفريني؛ تعاريف، نظريات، و الگوها). 1381( ؛احمدپور دارياني، م
 شركت پرديس.

پيشرفت  هبررسي تطبيقي انگيز ،)1388( ؛و خسروي، ز ؛لحي، مصا ؛احمدپوردارياني، م
 هتوسع هفصلنام ،در كارآفرينان با غير كارآفرينان در صنايع شهر تهران

 .57-72، زمستان، صص6، 2كارآفريني، 
ان در صنعت ي مديران و كارآفرينها بررسي و شناخت ويژ گي ،)1380( ؛بابانيا، ا

 مديريت بازرگاني. دانشگاه تهران. ه. پايان نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد. رشتكشور
 بررسي داليل گرايش به كارآفريني ،)1388( ؛و زرافشاني، ك ؛اطهري، ز ؛اني، شبار

 ،مطالعه موردي: استان كرمانشاه)( كاربردي كشاورزي-دانشجويان علمي
 .73-95زمستان، صص  ،6، 2كارآفريني،  هتوسع هفصلنام
الكترونيكي  همشاركت فناوري اطالعات در كارآفريني. مجل ،)1389( ؛حجازي، س

 . 2، شماره  2. دورهايران  ميمركز اسناد و مدارك عل
 هآموزش كارآفريني در هزار ،)1387( ؛و رضايي، س ؛ميرعرب رضي، ر ؛ي، محسيني لرگان

پژوهش  هفصلنام ،ن آموزش عاليآموختگا ساختي براي اشتغال دانش جديد؛ زير
سازي در آموزش عالي،  نامه آماده شدن براي جهاني ريزي در آموزش عالي، ويژه و برنامه

 .119-138، زمستان، صص 4، 14
ي عمقي شخصيت در ها نقش عامل ،)1385( ؛و حسيني نسب، د ؛اني، ز؛ مهين، هخانج

، 4، 1دانشگاه تبريز،  پژوهشي روانشناسي -علمي هفصلنام ،استعداد كارآفريني
 .87-113زمستان، صص 

بر موفقيت  مؤثرشناسايي عوامل مرزي و محيطي  ،)1388( ؛اني، كدر و ؛ي، نرازقند
 – ميعل هفصلنام ،الگوي آموزشي هكارآفرينان برتر استان تهران جهت ارائ

 . 33 – 55. صص  6.  2كارآفريني.  هپژوهشي توسع
: انتشارات دانشگاه شهيد ر فناوري آموزشي. اهوازمباحث نوين د ،)1386( ؛رضوي، س

 چمران.
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 ه. نامآموختگان زن اشتغال و بيكاري دانش ،)1388( ؛و حسيني لرگاني، م ؛روشن، ا

 .67-82، صص6، شماره 2جديد، سال  هآموزش عالي، دور
 چاپ اول. تهران: سپاس. ،آشنايي با كارآفريني). 1382( ؛سعيدي كيا، م
 تهران: آييژ. ،نوآوري كارآفريني ،)1388( ؛كاوسي، ا و ؛شاه حسيني، ع
 تهران: آييژ. ،كارآفريني ،)1383( ؛شاه حسيني، ع
طراحي و تبيين الگوي  ،)1388( ؛و نجاري، ر ؛زاهدي، ش ؛رضوي، س و ؛شريف زاده، ف

 ،موردي: دانشگاه پيام نور) همطالع( بر كارآفريني دانشگاهي مؤثروامل ع
 . 11 – 38. صص  6.  2كارآفريني.  هشي توسععلمي، پژوه هفصلنام
ساده و  هبررسي رابط ،)1381( ؛و شهني ييالق، م ؛نجاريان، ب ؛م برومندنسب، ؛شكركن، ح

نفس با كارآفريني در دانشجويان  پيشرفت و عزت هچندگانه خالقيت، انگيز
  ميعل هعلوم تربيتي و روانشناسي، فصلنام همجل ،دانشگاه شهيد چمران اهواز

، پاييز و زمستان، صص 4و3، شماره 9، سال 3پژوهشي، دانشگاه چمران اهواز، دوره 
24-1. 

 تهران: مركز آموزش مديريت دولتي. ،ي كارآفرينها ناسازم ،)1378( ؛صمدآقايي، ج
آموزش كارآفريني دانشگاهي و نقش آن در ايجاد  ،)1387( ؛طالبي، ك و زارع يكتا، م

 هتوسع هفصلنام ،بنيان ) دانشSMES( توسطي كوچك و مها شركت هو توسع
 .111 – 131اول. صص  هكارآفريني. سال اول. شمار

اثربخشي آموزش خالقيت بر افزايش نگرش كارآفرينانه  ،)1386( ؛عزيززاده، س
علوم تربيتي و  هدانشكد ،نامه كارشناسي ارشد بيكاران شهر تهران. پايان

 ان.روانشناسي. دانشگاه عالمه طباطبايي تهر
 ه. فصلنامها و چالش ها : پيدايش، توسعه، گرايشآموزش كارآفريني ،)1387( ؛علي ميري، م

 . 167 – 131اول . صص  هكارآفريني. سال اول. شمار هپژوهشي توسع  ميعل
بررسي تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر انگيزه و خالقيت  ،)1384( ؛كريمي، م

علوم تربيتي و  هنامه كارشناسي ارشد. دانشكد نپايا ،جوانان فرهنگسراهاي تهران
 روانشناسي. دانشگاه تربيت معلم تهران.

تهران: موسسه چاپ  ،مدني هكارآفريني در نهادهاي جامع ،)1383( ؛الف ،مقيمي، محمد
 و انتشارات دانشگاه تهران و مركز كارآفريني دانشگاه تهران.

ويكردي پژوهشي. چاپ سوم. تهران: ، رمديريت سازمان و ،)1383( ؛ب، مقيمي، محمد
 ترمه.
 ،نواحي روستايي هسنجي كارآفريني روستاييان در توسع امكان ،)1389( ؛نجارزاده، م
سايت ريزي روستايي. برگرفته از  برنامه و جغرافيا هارشد. رشت نامه كارشناسي پايان

www.creativity.ir. 
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اثر بخشي آموزش كارآفريني بر  ،)1385( ؛و ربيعي، م ؛ي، ماآبادي، ر؛ عابد جفصالحي ن

 ميدانشگاه آزاد اسال همجل ،افزايش فعاليت كاريابي زنان جوياي كار شهر كرد
 . 122-111سي ام. صص،  هواحد خواسگاران. شمار 

اي،  هحرف و آموزش فني رشد، پرورش و آموزش كارآفريني و ،)1387( ؛م ريز، نشاسته
 .1هشمار چهارم، هدور
،  مجله توسعه موضوع كارآفريني به عنوان يك حوزه علمي ،)1388( ؛الياسي، ق محمدي

 اول. هشماري كارآفرين
  وري ملي ، ترجمه : سيامك نطاق ، سازمان بهره اي بر كارآفريني مقدمه ،)1376( ؛ساالزار، م

 ايران .
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 كارآفريني گسترش موانع ايطبقه تحليل
  1ملكي طاهره

 2كاظمي نسترن
 3رستمي فرحناز دكتر

 چكيده
 به دستيابي جهت اساسي راهكاري عالي، آموزش در كارآفريني هتوسع امروزه،

 موانع شناسايي هدف با حاضر همقال شود. مي تلقي پايدار اقتصادي هتوسع
 آنها رفع براي الزم راهكارهاي هرائا جهت عالي آموزش در كارآفريني گسترش

 مركز دانشجويان از نفر 116 را توصيفي تحقيق اين آماري هنمون گرفت. صورت
 تصادفي ساده گيري نمونه روش با كرمانشاه شهرستان كاربردي -علمي آموزش
 نتايج مطابق شد. spss افزار نرم وارد آوري جمع از پس ها داده دادند. تشكيل

 در عملي هاي فعاليت كمبود كارآفرينانه، هاي پژوهش از يتحما عدم پژوهش،
 بخش التحصيالن فارغ مهارت و دانش سطح بودن پايين كشاورزي، دروس هزمين

 موانع ترين مهم كشاورزي كارآفرينان از حمايت مراكز وجود عدم كشاورزي،
 نظورم به بعد، همرحل در باشد. مي كشاورزي التحصيالن فارغ ميان در كارآفريني

 شد استفاده ISDM تحليل از نظر مورد موانع از يك هر اهميت سطح از اطالع
 هروحي پرورش در پژوهشي و آموزشي هاي نظام ضعف موانع آن، اساس  بر كه

 داراي  ميعل هيئت اعضاي روزآمدي و كارآمدي ضعف و خالقيت و پژوهشگري
 آموز خالقيت هاي ريفناو و رساني اطالع هاي ساخت زير كمبود و متوسط اهميت

 اهميت داراي موانععنوان  به دانشگاهي نظام تشكيالتي و ساختاري هاي مانع و
 ريزان برنامه به مطالعه، اين نتايج شد. شناخته موانع اين ميان در بيشتر

 راهكارهاي گسترش و موانع رفع با تا نمايد مي كمك دانشگاهي كارآفريني
 بردارند. گام ها دانشگاه در كارآفريني تقويت جهت در پيشنهادي

 
 عاملي. تحليل موانع، عالي، آموزش كارآفريني، :يكليد واژگان

                                                                                                                
 Email: olenarjes_313@yahoo.com  ، كشاورزي دانشگاه رازي ةروستايي دانشكد ةدانشجوي كارشناسي ارشد توسع .1
 دانشجوي كارشناسي ارشدگياهان دارويي جهاد دانشگاهي كرمانشاه. .2
 .اورزي دانشگاه رازياستاديار دانشكده ي كش .3
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 مقدمه
 افزايش رود، مي  شمار به كشور هر در مؤثر عامل ترين مهم انساني، نيروي اينكه به توجه با

 و دياقتصا وري بهره افزايش به تواند مي  جامعه يها بخش از يك هر در كار نيروي وري بهره
 بيكاري و كار موضوع يا اشتغال چالش امروزه اما، شود. منجر كشور اقتصادي رشد نهايت در

 شمار به كشور روز اجتماعي لئمسا ترين مهم از يكي تنها نه دانشگاهي آموختگان دانش
 ترينمهم را آن توانمي گذشته هده دو در جمعيت رشد ميزان به توجه با بلكه، رود، مي 

 راه مثابه به كارآفريني حاضر، حال در .آورد حساب به نيز آينده هده چند عياجتما چالش
 تلقي پايدار اقتصادي هتوسع به دستيابي و اشتغال بحران از جوامع رفت برون جهت نجات،

 كه، طوري به باشد. مي  بيشتر جوان جمعيت داراي كشورهاي در مسئله اين اهميت و شود مي 
 گذار فرآيند در كليدي نقشي آنان جمعيت، از بخش اين در فرينيكارآ پديده بروز صورت در

 گفت بايد حال، گشت. خواهد نموار جوامع اين ميان در وري بهره حداكثر و داشت خواهند
 و جوانان بين در امر اين متولي و دارد آموزش به نياز جامعه يك در كارآفريني هپديد ايجاد
 بر كارآفريني آموزش هزمين در نظران صاحب هستند. ها دانشگاه عالي آموزش التحصيالن فارغ
 طريق از بايد را كارآفريني بلكه شوند. مين متولد كارآفرين كارآفرينان، كه باورند اين

 براي را الزم بستر كارآفريني آموزش واقع، در آورد. فراهم آموزشي هاي فعاليت
  كند. مي  فراهم ند،هست كننده ارضا مشاغل جوياي كه دانشگاهي آموختگان دانش

 در اًصرف توانند نمي جامعه در پيشرو نهادهاي از يكي عنوان هب ها دانشگاه فعلي، شرايط در
 در را  مهمي نقش كه رود مي  انتظار آنها از عوض در شوند. ظاهر آكادميكي مؤسسات شمايل

 .ها دانشگاه دنكر كارآفرين در مگر يابد نمي تجلي مهم اين و شوند دار عهده توسعه يندآفر
 جامعه به الزم منابع هارائ با و كند مي  پر را توسعه و تحقيق بين شكاف كارآفرين دانشگاه

 را المللي بين هعرص در رقابت سريع، تغيير و يادگيري ترويج افزايي، هم ايجاد و توسعه جهت
 بايد گونه اين ).2001همكاران، و فمنها  ؛1386 ، رودگرنژاد و كياجوري( دهد مي افزايش

 سطح در رقابت فرآيند رشد همچون عواملي وجود بدليل امروز دنياي در كه داشت اظهار
 ضروري كارآفرين دانشگاه وجود تكنولوژيكي و محيطي سريع تغييرات و المللي بين و ملي

 و بارنس( دهد افزايش را خود ومنابع منافع بالطبع و اثربخشي و كارايي بتواند تا باشد مي 
 .)2002 ان،همكار
 طوري به است. شده پذيرفته ها دانشگاه توسط كارآفريني آموزش اهميت حاضر، حال در

 اقداماتي و اند گنجانيده خود واحدهاي ميان در را كارآفريني درسي واحد ها دانشگاه اغلب كه،
 زيكشاو عالي آموزش اند. داده انجام خود التحصيالن فارغ ميان در نييكارآفر هتوسع براي را

 گسترش جهت را بسزايي هايتالش اخير هاي سال در و باشد مين مستثني قاعده اين از هم
 انجام رغم علي متأسفانه، اما است. داده انجام كشاورزي التحصيالن فارغ ميان در كارآفريني

 آنجا تا روست.  هب رو كشاورزي التحصيالن فارغ اشتغال همسئل با همچنان كشور ها تالش اين
 مهندسان و التحصيالن فارغ را كشور بيكار و التحصيل فارغ جمعيت از زيادي رصدد كه،
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 از تر گسترده بسيار كشاورزي بخش در كارآفريني مفهوم چند، هر اند. داده تشكيل كشاورزي

 مجهز كارآفريني يها مهارت به التحصيالن فارغ از دسته اين اگر اما باشد مي  اشتغال ايجاد
 آنان، توسط شده كسب يها مهارت و رود مي  بين از آنان ميان در هم الاشتغ بحران شوند،
 افزايش حال در جمعيت براي سالم غذاي توليد افزايش كشاورزي، توليدات در نوآوري سبب

 به جامعه حركت نهايت، در و بخش اين توليدي يها فرآورده در صادرات افزايش كشور،
 در ايران كشاورزي بخش اهميت به توجه با ل،حا شد. خواهند پايدار هتوسع و رشد سمت
 به دستيابي جهت كشاورزي التحصيالن فارغ ميان در كارآفريني بروز اهميت و كشور هتوسع
 نمودن مجهز در كشاورزي يها دانشكده ويژه هب و ها دانشگاه روي پيش موانع ديد بايد امر اين

 محقق كه است اليؤس پرسش، اين به پاسخ كدامند؟ كارآفريني امر به خود التحصيالن فارغ
 برآمد. آن به پاسخ درصدد كشاورزي جهاد كشاورزي كاربردي -علمي دانشجويان ميان در

 و عمل با همراه علم به انگآموخت دانش نمودن مجهز ،ها دانشگاه اين ايجاد هدف كه، چرا
  باشد. مي  كارآفريني پديده به آنان بيشتر دستيابي آن بدنبال

 ژوهشپ هپيشين
 1990سال در ايرلند در آموزش، طريق از كارآفريني ترويج اهميت به بردن پي از پس

 به آموختگان دانش تجهيز در برنامه اين از هدف گرديد. آغاز كارآفريني هتوسع براي اي برنامه
 اين اثر در است. بوده شخصي كارهاي و كسب توسعه و كردن پا بر براي الزم يها مهارت
 شغل 219 و بايستند خود پاي روي اند توانسته پا تازه شركت 70 بين از ركتش 55 برنامه
  ).1382شيخان،( است شده ايجاد نيز جديد

 يها دانشگاه1990 هده اوايل از تقريب بطور كنند، مي  بيان )1998( همكاران و دانكن
 در شد. فعال آمريكا ماساچوست فناوري همؤسس و استانفورد دانشگاه رهبري به كارآفرين

 هزمين در كه دارد سيليكون همنطق در بنگاه هزار چهار حدود ماساچوست دانشگاه حاضر حال
 آكادميك كارآفريني به مندي عالقه كنند. مي فعاليت يندآفر و محصول هتوسع و  ميلع فناوري

 افزايش كه طوري به است. يافته افزايش بعد به 2000 سال از ويژه به و اخير هاي سال طي
 دروس از مهم هاي جنبهعنوان  به اقتصادي يها فعاليت توجيه و كار و كسب اهميت از اهيآگ

  دهند. مي  تشكيل را آكادميك
 بخش در كارآفريني ترويج اهميت موارد از يكي كه است معتقد )1381( طالبي
 به كارآفرينانه هاي مهارت آموزش با كه باشد مي آموختگان دانش بيكاري رشد كشاورزي،

 خواهد ممكن الزم يها آموزش طريق از كشاورزي يها رشته جويان دانش و آموختگان انشد
 باشند مي  مواجه موانعي با كارآفريني هزمين در ها دانشگاه كه آنست از حاكي شواهد اما شد.
 :گردند مي ذكر اند، كرده ذكر را موانع اين كه تحقيقاتي از تعدادي ذيل در كه

 ساختاري، عامل چهار كه داد نشان )1388 (  همكاران و ريفيش عاملي تحليل نتايج 
 كشاورزي دانشجويان كارآفريني موجود موانع ترين مهم انگيزش و ها مشوق آموزش، زيربنايي،
 هستند.
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 كارآفريني راستاي در را اجتماعي اقتصادي، سياسي، موانع تحقيقي در )1386 (  اميريان

 در اي كليشه تدريس فرهنگ كرد: اشاره آنها از مواردي به توان مي  برشمردكه ها دانشگاه
 براي دانشجويان هانگيز كمبود كافي،ه انداز به تخصصي يها مجله و كتب كمبود دانشگاه،
 دانشگاه،  ميعل هيئت اعضاي تركيب در كيفي و  ميك نارسايي يادگيري، پژوهش در همياري
 آموزش بين نامناسب هرابط و دانشگاهي يها كارگاه و ها آزمايشگاه نياز مورد تجهيزات كمبود

 اشتغال. و كار نظام و عالي
 بخش آموختگان دانش كارآفريني موانع تحقيقي در نيز )1388 (  رجبي و علي ابن

 كشاورزي، بخش در عالي آموزش نظام الزم كارآيي نبود :اندكرده بيان اينگونه را كشاورزي
 بودن بازده دير آموخته، دانش يروهاين كارآفريني براي مشخص الگوي يك نبود

 بين مناسب كار و ساز با نياز مورد هماهنگي نبود كشاورزي، بخش در گذاري سرمايه
  كارآفريني. امر متولي و اجرايي يها دستگاه

 براي عالي آموزش مشكالت و هامانع )،1386 (  تاجور و پورطهماسب محمدي، ميرزا
 نهادينه نظري، صورت به دانشگاهي هايدرس بيشتر هئراا را، ايران در كارآفريني اجراي
 در آموختگان دانش نبودن تخصصي جامعه، در گوناگون سطوح در كارآفريني فرهنگ نشدن

  .اند برشمرده صنعتي، و توليدي مراكز و ها دانشگاه ميان ارتباط نبود بازار، نيازهاي هزمين
 سازي زمينه و آموزش مرحله در كارآفريني ياه مانع نيز )1386 (  باغبان و نوروزي باور به

 به نادرست نگرش گريزي، ريسك) (  خطر عالي، آموزش ضعف از ستا عبارت ها دانشگاه در
 و فرهنگي يها مانع افراد، توانمندسازي و كار حين آموزش، به توجه نبود ثروت، و پول

 كمبود و پذيري مسئوليت زا نگراني اقتصادي، هاي فعاليت در همياري از جلوگيري اجتماعي،
 كارآفريني. تحرك همرحل در انگيزش عامل

 و دانشگاهي كارآفريني گسترش موانع ترين مهم  ) 1389 (  همكاران و پورعزت
 ضعف دانشگاه، مديريت نظام انعطاف نبود و بوروكراسي) (  ساالري ديوان را دانش سازي تجاري

 ضعيف قوانين دانشگاهيان، و فعاالن گذاران، مايهسر ميان ارتباطي هاي شبكه نبود و ارتباطات
 ضعف دولتي، هاي بودجه به دانشگاه بودن وابسته ملي، سطح در فكري هاي دارايي از حفاظت
 انگيزه و نياز احساس نبود و كار و كسب بخش هاي اولويت و نيازها درباره دانشگاه اطالعات

  اند. دانسته دانش سازي تجاري براي دانشگاه در
 به توجه كارانه، محافظه سازماني فرهنگ )1386 (  همكاران و نائيج كرد همچنين،

 از را پاداش ارائه و تشويق نادرست يها شيوه و شديد كنترل اعمال مدت، كوتاه سودهاي
 آوردند. شمار به كارآفريني هپاي موانع جمله
 كارآفريني سترشگ و ترويج كه رسيد نتيجه اين هب توان مي پيشين مطالعات مجموع از

 عواملي چه اينكه اما دارد فراواني اهميت كشاورزي عالي آموزش بخصوص و عالي آموزش در
 درصدد حاضر پژوهش كه است سؤالي شود مي مهم هدف باين عالي آموزش  دستيابي مانع

 باشد. مي  آن رفع جهت راهكاره ارائ همراه هب آن جواب يافتن
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  تحقيق روش

 نتايج از استفاده نظر از و است تحليلي -توصيفي ها، داده گردآوري روش نظر از پژوهش، اين
 كنترل امكان جهت از همچنين، آيد. مي حسابه ب كاربردي تحقيقات نوع از پژوهش،
 آموزش مركز دانشجويان را تحقيق اين آماري هجامع باشد. مي  غيرآزمايشي نوع از متغيرها

 با دادند. تشكيل1391 سال در كرمانشاه استان ماهيدشت كشاورزي جهاد كاربردي -علمي
 تعداد مورگان، و كرجسي جدول از گيري بهره و تصادفي  هساد گيري نمونه روش از استفاده

 ابزار .شدند انتخاب پژوهش اين در نمونه هدهند افرادتشكيل عنوان هب دانشجويان از نفر 116
 مطالعات از آن هاي گويه هعمد يمحورها كه بود ساخته محقق اي پرسشنامه تحقيق، اصلي

 .آمد دست هب اي كتابخانه مطالعات و پژوهشي مجالت ها، سايت در جستجو طريق از و پيشين
 موضوع به مربوط متغيرهاي و توصيفي متغير 53 از متشكل كه اي پرسشنامه نهايت، در

 و تاييروس هتوسع و ترويج گروه ميعل هيئت اختيار در شدن آماده از پس بود، پژوهش
 پايايي رسيد. تأييد به آن محتوايي و ظاهري روايي و گرفت قرار ارشد كارشناسي دانشجويان

 باالي پايايي كه شد محاسبه 89/0 با برابر كرونباخ آلفاي محاسبه با نيز پژوهش ابزار
 ها داده شد. داده قرار دانشجويان اختيار در شده تأييد پرسشنامه داد.مي نشان را پرسشنامه

 ها داده تحليل و تجزيه براي شد. spss افزار نرم وارد تحليل و تجزيه براي آوري جمع از پس
 از استنباطي آمار قسمت در و و... درصد فراواني، مانند هايي روش از توصيفي آمار قسمت در

 افزار نرم از استفاده با موانع عاملي تحليل براي شد. استفاده اكتشافي عاملي تحليلي روش
spss  همراه كشاورزي، يها دانشكده در كارآفريني گسترش موانع به مربوط عوامل از هريك 

 واريانس تجمعي درصد و ها عامل از يك هر واريانس درصد آنها، از هريك ويژه مقدار با
 متغيرها كل واريانس از عامل هر سهم بيانگر ويژه مقدار شد. استخراج مربوطه يها عامل

 در و عامل آن بيشتر تأثير و اهميت هدهند نشان باشد، بزرگتر آن ارمقد چه هر و باشد مي
 روش از عاملي چرخش براي باشد. مي عاملي تحليل براي دادها بين همبستگي نهايت،

 هستند، عامل هر به مربوط كه متغيرهايي چرخش، همرحل از پس شد. استفاده وريماكس
 كارآفريني گسترش موانع نمايانگر متغيرهاي پردازش از پس شدند. مشخص ستوني بروش

 شد. اقدام عاملي تحليل از آمده بدست هاي عامل نامگذاري به نسبت كشاورزي
 ها گويه جبري جمع از پس ،ها دانشگاه در ارآفرينيك بروز يها مانع بندي هقطب منظور به

 همكاران، و ميرزايي (  شد استفاده )ISDM( معيار يا ميانگين از معيار انحراف فاصله پايه بر
 باشد: مي  زير صورته ب كه )1386 همكاران، و توسلي ؛1386 همكاران، و فعلي ؛1386

A‹M-SD = ضعيف اهميت A- 
M-SD≤B≤M = متوسط اهميت-B 

M ≤C≤M+SD = زياد اهميت- C 
M+SD‹ D = زياد خيلي اهميت- D 
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 پژوهش يها يافته

-25 سني هرد در پاسخگويان درصد 93/62 پيداست، )1 (  جدول يها داده از كه همانگونه
 مقطع در آنان درصد 20/61 و درصد)89/56( بوده مرد آنان اكثريت داشتند. قرار سال20

 در درصدآنان 03/31 كه شد مشخص نتايج از همچنين اند. گرفته قرار كارشناسي تحصيلي
 .كردند مي تحصيل آفات تلفيقي مديريت تحصيلي هرشت

   

 فردي مشخصات )1 (  جدول
 تجمعي درصد درصد فراواني فردي مشخصات

 
 

 سني گروه
 

 37/16 37/16 19 كمتر و سال 20
25-20 73 93/62 30/79 

 100,0 68/20 24 سال 25 از بيشتر
 ........ 100,0 116 كل جمع

 
 جنسيت

 

 89/56 89/56 66 ردم
 100,0 10/43 50 زن
 .... 100,0 116 كل جمع

 
 تحصيلي مقطع

 48/34 48/34 40 كارداني
 68/95 20/61 71 كارشناسي

 100,0 31/4 5 باالتر و ارشد كارشناسي
 ........... 100,0 116 كل جمع

 
 اشتغال وضعيت

 24/92 24/92 107 بيكار
 100,0 75/7 9 شاغل

 ........... 100 116 كل جمع

 
 

 تحصيلي هرشت

 17/30 17/30 35 مكانيزاسيون
 85/50 68/20 24 روغني يها دانه

 88/81 03/31 36 آفات تلفيقي مديريت
 08/93 20/11 13 زراعي امور
 52/96 44/3 4 پزشكي گياه

 100,0 44/3 4 تعاون
 ............. 100,0 116 كل جمع

 
 اقتصادي مهارت

 5/39 34/35 41 اقتصادي مهارت داراي
 100,0 64/65 75 اقتصادي مهارت فاقد

 ........... 100,0 116 كل جمع
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 مهارت فاقد آنان درصد 64/65 و بودند اقتصادي مهارت داراي آنان درصد 34/35

 است. گرديده ذكر مهارت داراي دانشجويان هاي مهارت ليست )2( جدول در بودند. اقتصادي
  پاسخگويان اقتصادي يها مهارت -2 جدول 

 اقتصادي مهارت داراي پاسخگويان درصد34/35 )،2 (  هشمار جدول يها داده به توجهبا
 بيشتر كه است مشخص همچنين باشند. مي ... و نقاشي خياطي، مانند هنري كارهاي انجام

 مصاحبه طبق و بوده كشاورزي تحصيليه رشت با ارتباط بي پاسخگويان اقتصادي هاي مهارت
 از قبل و نشگاهدا محيط از خارج در را اقتصادي هاي مهارت اين اغلب آنان، با گرفته صورت

  بود. شده كسب دانشگاه به ورود
 

  پاسخگويان اقتصادي يها مهارت )2 (  جدول

 مهارت نوع
فراواني اقتصادي

 تفكيك به  اقتصادي مهارت ميزان
درصد جنسيت

 مرد زن
 75/9 3 1 4 صنعت

 75/9 - 4 4 كامپيوتر
63/14 6 - 6 جوشكاري

02/39 2 14 16 هنري يها رشته
 43/2 1 - 1 ساختماني هايكار

51/19 8 - 8 كشاورزي
 87/4 - 2 2 خدماتي كارهاي

 100 20 21 41 كل جمع
 

 يهـا  پژوهش از حمايت عدم داد، نشان كارآفريني موانع دهنده يلكتش يها گويه بندي اولويت
 و دانـش  سـطح  بودن پايين كشاورزي، دروس هزمين در عملي هاي فعاليت كمبود كارآفرينانه،

 هـاي  دانشـكده  در كـارآفريني  بـروز  موانـع  تـرين  مهم كشاورزي بخش التحصيالن فارغ مهارت
 است. مشاهده قابل ،3حدول در بندي اولويت اين نتايج هستند. كشاورزي
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 كارآفريني موانع دهنده يلكتش يها گويه بندي اولويت )3( جدول

 انحرافميانگين ها گويهرديف
 معيار

 ضريب
 رتبه تغييرات

 يها پژوهش از حمايت عدم 1
 اول 077/1 4642/0431/0 كارآفرينانه

 هزمين در عملي يها فعاليت كمبود 2
 دوم 2861/0 1002/1 844/3 كشاورزي دروس

 مهارت و دانش سطح بودن پايين 3
 سوم 3015/0 0008/1 319/3 كشاورزي بخش التحصيالن فارغ

 از حمايت مراكز وجود عدم 4
 چهارم 3054/0 1044/1 615/3 كشاورزي كارآفرينان

 تحصيلي هرشت به عالقه وجود عدم 5
 پنجم32507/0 1228/1 454/3 كشاورزي دانشجويان در

 ششم33303/0 1683/1 508/3آموزشي تجهيزات و امكانات كمبود 6
دانشجويان يها آموخته تناسب عدم 7

 هفتم 3336/0 3524/31091/1 كار بازار نيازهاي با كشاورزي

 بين در مفرط گرايي مدرك 5
 هشتم33657/0 2822/31047/1 كشاورزي دانشجويان

 مناسب معيار و مالك وجود عدم 9
 نهم 3384/0 0172/30213/1 كشاورزي هرشت به ورود جهت

 در ترويجي ميعل يها نشريه نبود 10
 دهم34012/0 0915/30515/1 كشاورزي كارآفريني هزمين

 متخصص مدرسان كمبود 11
 يازدهم 3416/0 1777/30856/1 كشاورزي كارآفريني

12 
 دروس يها سرفصل توجه عدم

 هروحي پرورش به كشاورزي
 كارآفريني

دوازدهم 3473/0 0247/1 95/2

 تخصصي معتبر منابع و كتب نبود 13
سيزدهم 3541/0 1387/31117/1 كشاورزي كارآفريني هزمين در

چهاردهم 3583/0 1336/31228/1سنتي تدريس يها روش از استفاده 14

15 
 بروزخالقيت يها زمينه بودن پايين

 آموختگان ودانش دردانشجويان
 كشاورزي

 پانزدهم 3712/0 0431/31297/1
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 انحرافميانگين ها گويهرديف
 معيار

 ضريب
 رتبه تغييرات

 مراكز و دانشگاه ميان ارتباط نبود 16
شانردهم 3629/0 0763/31166/1 توليدي و صنعتي

 در نوآوري و ابتكار به توجه عدم 17
 هفدهم 3659/0 1466/31515/1 كشاورزي يها دهدانشك

18 
 زمين به دانشجويان دسترسي عدم

 عملي كارهاي انجام كشاورزي
 كشاورزي

هجدهم37683/0 5477/33369/1

 بازديداز آموزشي اردوهاي نبود 19
 نوزدهم 3807/0 4067/32972/1 كارآفرينان فعاليت مراكز

در كارآفريني درسي واحد ارائه عدم 20
 بيستم7779/205871/138111/0 كشاورزي يها دانشكده

 نه كاريابي بر اساتيد تأكيد 21
 و بيست38505/021169/138505/0 كارآفريني

 يكم
و آموزشي يها كارگاه نكردن برگزار 22

 و بيست38523/0 2905/32676/1 كارآفريني با مرتبط يها جشنواره
 دوم

23 
 ها فرصت از دانشجويان آگاهي عدم
 بخش در موجود هاي پتانسيل و

 كشاورزي
 و بيست43305/0 9433/22746/1

 سوم
 

 گسترش موانع عاملي تحليل هزمين در شده گردآوري هاي داده بودن مناسب منظور هب
 كه شد استفاده بارتلت آزمون و KMO  ضريب از كشاورزي يها دانشكده در كارآفريني

 آماره ويژه مقدار و 740/0 كارآفريني رشگست موانع براي KMO ضريب مقدار
 مناسب نشانگر مطلب اين و بود معنادار 01/0 سطح در كه آمد دست هب  1/328E3بارتلت
 باشد، مي  مشخص )4( جدول يها داده از كه گونه همان بود. عاملي تحليل براي ها داده بودن
 درصد 873/19 تخالقي و پژوهشگري هروحي پرورش در پژوهشي و آموزشي سيستم ضعف

 در كارآفريني گسترش اول عامل 571/4 هويژ مقدار با و داده اختصاص خود به را واريانس
 هاي زيرساخت كمبود داد، نشان نتايج همچنين، است. بوده كشاورزي يها دانشكده

 ،دانشگاهي هاي سيستم تشكيالتي و ساختاري موانع ،آموز خالقيت هاي فناوري و رساني اطالع
 و 168/11 و 609/14 اختصاص با ترتيب به  ميعل هيئت اعضاي روزآمدي و آمديكار ضعف
  دادند. اختصاص خود هب بعدي موانع عنوان هب را ويژه واريانس بعدي درصد 999/9
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 همراه هب دانشگاهي كارآفريني گسترش موانع شده استخراج هاي عامل )4( جدول

 آنها انسواري تجمعي درصد و واريانس درصد ويژه، مقدار

 مقدار ها عامل
 ويژه

 واريانس درصد
 ويژه مقدار

 درصدتجمعي
 واريانس

 در پژوهشي و آموزشي سيستم ضعف
 873/19 873/19 571/4 خالقيت و پژوهشگريه روحي پرورش

 و رساني اطالع هاي زيرساخت كمبود
 482/34 609/14 360/3 آموز خالقيت هاي فناوري

 تشكيالتي و ساختاري موانع
 650/45 168/11 569/2 دانشگاهي هاي مسيست

 اعضاي روزآمدي و كارآمدي ضعف
 649/55 999/9 300/2 علمي هيئت

 

 يها عامل و اصلي متغير بين همبستگي بيانگر كه عاملي بار ،5 جدول يها داده اساس  بر
 تسا اين معناي هب اين كه شده 5/0 باالي جدول اين عوامل تمام در باشد، مي  آن به مربوط

 هستند. بااليي بسيار معناداري داراي  عاملي بارهاي كه
 

 به كشاورزي يها دانشكده كارآفريني گسترش موانع به مربوط متغيرهاي )5( جدول
 يافته دوران ماتريس از آمده دست هب عاملي بار و ها عامل از هريك همراه

بارعاملي متغير عامل نام

 
 و آموزشي سيستم ضعف

 هروحي پرورش در پژوهشي
 خالقيت و پژوهشگري

 مهارت و دانش سطح بودن پايين
 511/0 كشاورزي بخش التحصيالن فارغ

 در تحصيلي هرشت به عالقه وجود عدم
 592/0 كشاورزيه رشت دانشجويان

 در نوآوري و ابتكار به توجه عدم
 527/0 كشاورزي يها دانشكده

 درس هاي سرفصل به توجه عدم
 522/0 كارآفريني هيروح پرورش به كشاورزي

 50/0 كارآفرينانه هاي پژهش از حمايت عدم
 

رساني اطالع يها زيرساخت كمبود
 آموز خالقيت هاي فناوري و

 در خالقيت بروز يها نهيزم بودن پايين
 51/0كشاورزي آموختگان دانش و دانشجويان

 در تخصصي معتبر منابع و كتب نبود
 526/0 كشاورزي كارآفريني هزمين
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بارعاملي متغير عامل نام

 هزمين رد ترويجي-علمي يها نشريه نبود
 696/0 كشاورزي كارآفريني

 و ها فرصت از دانشجويان آگاهي عدم
 571/0كشاورزي بخش در موجود هاي پتانسيل

 تشكيالتي و ساختاري موانع
 دانشگاهي يها سيستم

 كارآفرينان از حمايت مراكز وجود عدم
0/.680 كشاورزي

 از زديدبا آموزشي اردوهاي نبود
 811/0 كارآفرينان از مراكزحمايت

 زمين به دانشجويان دسترسي عدم
 677/0كشاورزي عملي كار انجام براي كشاورزي

 در كارآفريني درسي واحدهاي ارائه عدم
 واحد بصورت كشاورزي يها دانشكده

 اجباري
713/0 

 
 روزآمدي و كارآمدي ضعف

 علمي هيئت اعضاي

 آفرينيكار متخصص مدرسان كمبود
 526/0 كشاورزي

 573/0 كارآفريني نه كاريابي بر اساتيد تأكيد
 50/0 سنتي تدريس روش از استفاده

 انجام به ميعل هيئت اعضاي توجهي كم
 دروس هزمين در عملي هاي فعاليت

 دانشجويان توسط كشاورزي
565/0 

 

 موانععنوان  به هآمد بدست عامل چهار معيار انحراف و ميانگين پژوهش، آخر قسمت در
 به نسبت گرفتن نظر در با و گرديد محاسبه كشاورزي يها دانشكده در كارآفريني بروز

 ضعف موانع اساس،  اين بر گرديد. بندي طبقه ISDM شاخص از استفاده با و كل ميانگين
 و كارآمدي ضعف و خالقيت و پژوهشگري هروحي پرورش در پژوهشي و آموزشي هاي نظام

 يها ساخت زير كمبود و متوسط اهميت داراي طبقه در ميعل هيئت عضايا روزآمدي
 دانشگاهي نظام تشكيالتي و ساختاري يها مانع و آموز خالقيت يها فناوري و رساني اطالع

 هيچ عالوه، به گرفت. قرار موانع اين ميان در بيشتر اهميت داراي طبقه در موانععنوان  به
 نگرفتند. قرار زياد خيلي و ضعيف اهميت داراي طبقه در موانع، از كدام
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 ISDM معيار از استفاده با موانع از هريك بندي اولويت )6 (  جدول

 موانع ISDM دامنه اهميت
 - >814/1A ضعيف

 هروحي پرورش در پژوهشي و آموزشي هاي نظام ضعف
  آموز و خالقيت و پژوهشگري

925/2<B<814/1
 

متوسط
 علمي هيئت عضايا روزآمدي و كارآمدي ضعف
 يها فناوري و رساني اطالع يها ساخت زير كمبود

C<925/2>035/4 آموز خالقيت
 زياد 

 دانشگاهي نظام تشكيالتي و ساختاري يها مانع

- 035/4>D خيلي 
 زياد

  گيري نتيجه و بحث
 يها دانشكده در كارآفريني موانع كه داد نشان عاملي تحليل قالب در پژوهش اين نتايج

 هروحي پرورش در پژوهشي و آموزشي سيستم ضعف ،كشاورزي دانشجويان ديد از كشاورزي
 موانع آموز، خالقيت هاي فناوري و رساني اطالع هاي زيرساخت كمبود ،خالقيت و پژوهشگري

 هيئت اعضاي روزآمدي و كارآمدي ضعف و دانشگاهي هاي سيستم تشكيالتي و ساختاري
 به توجه با كه نمودند تبيين را كل واريانس از 649/55 حدود رد عوامل اين كه بوده  ميعل

 موانع، اين بين در كرد. تأكيد ها عامل اين اهميت بر توان مي  شده تبيين واريانس مقدار
 خالقيت و پژوهشگري هروحي پرورش در پژوهشي و آموزشي سيستم ضعف مانع، ترين مهم
 مازندران دانشگاه در )1386( رستمي و الحيص پژوهش از حاصل نتايج با نتيجه اين كه بود
 در را خالقيت بروز هزمين دانشگاه آموزشي هاي برنامه معتقدند آنها دارد. مطابقت نيز

  نسب رجبي و علي ابن نتايج و تحقيق اين يها يافته ميان است. نكرده فراهم دانشجويان
 از استفاده با موانع نديب طبقه پژوهش، دوم قسمت در دارد. وجود سويي هم نيز )1386 (

 و رساني اطالع يها ساخت زير كمبود اساس،  اين بر كه گرفت رتصو ISDMمعيار
 موانععنوان  به دانشگاهي نظام تشكيالتي و ساختاري يها مانع و آموز خالقيت يها فناوري
 رفع جهت را ها آن به بيشتر توجه لزوم امر اين كه گرديد بندي طبقه بيشتر اهميت داراي
  دهد. مي  نشان كشاورزي التحصيالن فارغ و دانشجويان ميان در كارآفريني بروز عدم مسئله

 زيربنايي، ساختاري، عامل چهار نيز )1388 (  همكاران و شريفي عاملي تحليل نتايج
 كشاورزي دانشجويان ميان در كارآفريني ايجاد موانع ترين مهم را انگيزش و ها مشوق آموزش،

 موانع بيشتر ويژه مقدار واريانس درصد با زيربنايي، و ساختاري عامل دو كه نمودند عنوان
 هم )1386 (  اميريان يها يافته بودند. هم هانآ مطالعه مورد هجامع در كارآفريني بروز اول
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 در بازنگري خود نيز، )2005 (  همكاران و گالوي كند. مي  تأييد را بخش اين يها افتهي

 مراكز آموزشي مختلف يها گروه براي آموزشي يها دوره برگزاري و رسيد محتواي ،ها برنامه
 يها دانشگاه تبديل جهت در ها آن رفع براي راهكار ارائه كه دانند مي  موانعي را عالي آموزش
  است. ضروري كارآفرين يها دانشگاه به سنتي

 ود:شمي ارائه زير پيشنهادهاي پژوهش اين يها يافته به توجه با
 دانشجويان ميان در كارآفريني ايجاد موانع با ارتباط در عاملي تحليل نتايج يبررس �
 يك خالقيت و پژوهشگري هروحي پرورش در پژوهشي و آموزشي سيستم ضعف داد؛ نشان
 نوآورانه افكار به دادن هاب ،بنابراين است. دانشگاهي كارآفريني مسيست در جدي مانع و عامل

 ايجاد و نوآورانه و جديد هاي ايده ها، آزمايش پژوهشي، ايه طرح از حمايت دانشجويان،
 پيشرفت انگيزه پرورش و تقويت جهت در  ميعل جديد و نو هاي فعاليت اجرايي هاي زمينه

 داشت. خواهد را اثر بيشترين دانشجويان
 عامل دانشگاهي، كارآفريني گسترش موانع با ارتباط در عاملي تحليل نتايج بررسي �
 توجه قابل مانع يكعنوان  به را آموز خالقيت هاي فناوري و رساني اطالع هاياختس زير كمبود
 با ارتباط در دانشجويان  ميعل هاي زمينه تقويت رسد، مي نظر به خصوص اين در داد، نشان
 هزمين در جديد كتب به ها كتابخانه ساختن مجهز طريق از آنها  عالقه مورد هاي فعاليت هزمين

 بهبود روز، به و معتبر مجالت به دانشجويان پذيري دسترس افزايش رآفرينانه،كا هاي فعاليت
 آخرين با ارتباط در  ميعل سمينارهاي برگزاري و نشريات طريق از رساني اطالع وضعيت

 بيشتر چه هر تقويت جهت در دانشجويان تحصيلي و تخصصي هاي رشته  هزمين در ها يافته
 توجه قابل و مفيد دانشجويان ميان در آموز خالقيت هاي اوريفن و رساني اطالع هاي ساخت زير

     بود. خواهد
 دسترسي عدم كارآفرينان، از حمايت مراكز از بازديد آموزشي اردوهاي نبود �

 درسي واحدهاي ارائه عدم كشاورزي، عملي كار انجام براي كشاورزي زمين به دانشجويان
 ساختار وجود عدم همچنين اجباري، واحد تصوره ب كشاورزي يها دانشكده در كارآفريني

 هاي سازمان و نهادها ميان در كافي هماهنگي نبود و كارآفرينان از حمايت منظور به مناسب
 ساختاري ضعف به كه باشند مي  كارآفريني گسترش موانع جمله از كارآفريني امور در متولي

 كارآفريني نظام بر حاكم ساختارهاي بر حاكم قوانين اصالح بنابراين گردد. مي  بر تشكيالتي و
  شود. دانشگاهي جامعه از بيشتري طبقات در كارآفريني گسترش موجب تواند مي 

 گسترش موانع از ديگر يكي عنوان به  ميعل تئهي اعضاي روزآمدي و كارآمدي ضعف �
 جهت بهينه آموزشي شرايط ايجاد است بديهي گرفت. قرار ييدأت مورد دانشگاهي كارآفريني

 مند عالقه و آگاه ،زبده ماهر، آموزشگراني به دسترسي نيازمند كارآفرين، دانشجويان پرورش
 آخرين از روز  به و صحيح رساني اطالع خصوص؛ اين در باشد. مي كارآفرينانه هاي فعاليت به
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 از حمايت علمي، هيأت اعضاي به كارآفرينانه هاي فعاليت در ساززمينه و تخصصي هاي يافته
 در تحقيقاتي هاي اولويت تعيين نوآور، ميعل تئهي اعضاي كارآفرينانه و تجاري هاي طرح

 اعضاي براي خدمت ضمن هبرنام فوق هاي آموزش برگزاري و كارآفرينانه هاي فعاليت راستاي
 و علوم كارگيري به و آشنايي در  ميعل تئهي اعضاي كردن درگير ساز زمينه  ميعل هيأت
  بود. خواهد كارآفرينانه روز فنون

  منابع
 پرديس. انتشارات – تهران ، الگوها و نظريات ، كارآفريني )،1384 (  ؛م پوردارياني، احمد

 بخـش ( دانشـگاهي  آفرينيركا هتوسع يها مانع ،)1386( ؛ع نسب، رجبي و ؛ل علي، ابن
 دانشـگاه  سـمنان:  اسـفندماه،  كـارآفريني،  و عـالي  آمـوزش  ملـي  همايش كشاورزي)،

 سمنان
 يهـا  مانع و كشور كارآفريني امظن در ها دانشگاه جايگاه و نقش ،)1386( ؛س ريان،امي

 سمنان. دانشگاه ماه، اسفند كارآفريني، و عالي آموزش ملي همايش، آن هتوسع
 علم. توليد كنگره ،كارآفرين دانشگاه ظهور ،)1384 (  ؛گلناز ، پيوندي

 دانشگاهي كارآفريني موانع بيينت ،)1389( ؛س نديرخانلو، و ؛آ پور، قلي  ؛ا. ع پورعزت،
   .69-75 )،4( :2 فناوري و علم سياست ،تهران دانشگاه در دانش تجاريسازي و

ــلي، ــكي ؛ب توس ــذري، و ؛غ راد، پزش ــي ،)1386 (  ؛م چي ــا دوره اثربخش ــوزشآ يه  م
 همجلـ  ،بانـك  كارشناسـان  فني دانش افزايش در كشاورزي بانك خدمت ضمن
 97-104 ص ص ،2 هشمار ،3سال ايران، كشاورزي آموزش و ترويج علوم

 واكاوي و كشاورزي يها رشته التحصيالن فارغ بيكاري معضل )،1385 ( ؛اسداهللا ، زماني
 ، تهـران  ، كشـور  كشـاورزي  آمـوزش  مـي عل همـايش  مقاالت مجموعه ،آن يها ريشه

 مدرس تربيت دانشگاه
 رهيافت ،اروپايي رهايكشو در كارآفريني )،1389( ؛همكاران و ناهيد ، شيخان
 عـاملي  تحليـل ، )1388 ( ؛ الـف  سـليماني،  و ؛الـف  پور، اسماعيلي ؛ح عليزاده، ؛الف شريفي،

ـ  در موجـود  يهـا  مانع  ديـدگاه  از كشـاورزي  دانشـجويان  كـارآفريني  هزمين
 اسـفندماه،  كارآفريني، و عالي آموزش ملي همايش ،كشاورزي آخر سال دانشجويان

 سمنان. دانشگاه
 جوامـع  در دانشـگاه  و صـنعت  ارتبـاط  تطبيقـي  بررسـي  )،1384( ؛مسعود ، شفيعي

 سه همكاري سراسري كنگره نهمين مقاالت مجموعه ، توسعه حال در و يافته توسعه
 ملي. توسعه براي دانشگاه و صنعت دولت، جانبه

ـ  پـرورش  و عـالي  آمـوزش ، )1386 ( ؛ ف رستمي، و ؛ع صالحي،  در كـارآفريني  هروحي
 كـارآفريني،  و عـالي  آموزش ملي همايش مازندران. دانشگاه بررسي مورد ،دانشجويان

 سمنان دانشگاه ماه، اسفند
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 گندم طرح ناظرين مشاورهاي خدمات، )1386 (  ؛م چيـذري،  و ؛غ راد، پزشكي ؛س فعلي،

 كشـاورزي  آموزش و ترويج علوم مجله تهران. استان در پوشش تحت كشاورزان به
 .81-73 ص ص ،1 شماره ،3سال ايران.

 مورد :سازماني كارآفريني موانع بررسي ،)1386( ؛ع رضـائيان،  و ؛ح اكبري، ؛ا نائيج، كرد
 مديريت نامه ويژه انساني. علوم مدرس هفصلنام ،شمال چوب صنعت شركت بررسي،

 .141-159 ،1386 پاييز
 مجموعـه  ،توسعه و كارآفرين دانشگاه ، )1386 (  ؛فروغ ، رودگرنژاد و ؛كريم ، كياكجوري

 دانشـگاه  ؛تهـران  ، يعال آموزش نظام و اشتغال دوساالنه همايش سومين مقاالت
 مدرس. تربيت

ــور ؛م محمــدي، ميــرزا ــاجور و ؛س طهماســبي، پ ــانع )،1386؛ (ت ــا م ــاي و يه  راهكاره
 كـارآفريني،  و عـالي  آمـوزش  ملـي  همايش ،ايران عالي آموزش نظام در كارآفريني

 سمنان دانشگاه ن:سمنا .ماه اسفند
 و دانشـگاهي  كـارآفريني  هاي محدوديت و يها مانع )،1386؛ (ع باغبـان،  و ؛م نوروزي،

 آمـوزش  در موجود يها مانع حذف براي پيشنهادي راهبردي و عملي اقدامات
 آمـوزش  ملي همايش ،دانشجويان كارآفريني تقويت جهت در ها دانشگاه و عالي
 سمنان. گاهدانش :سمنان .ماه اسفند كارآفريني، و عالي
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  خردساالن: و كودكان ويژه كارآفريني مربي تربيت
 كارآفريني توسعه و ترويج براي بنيادين راهبردي

 1 ميكري عباس
 2علوي قدس آنوشا سيده 

 3 ميسلي محمود 

  چكيده
 مربي تربيت طريق از كارآفريني ترويج ضرورت بررسي به حاضر پژوهش 

 كاربردي قتحقي نوع از مقاله اين پردازد. مي نوجوانان و كودكانه ويژ كارآفريني
 مطالعات روش به اطالعات گردآوري باشد. مي پيمايشي آن انجام روش و بوده

 تربيت در محققينه سال چندينه تجرب فرآيند در مستندات بررسي و اي كتابخانه
 ادبيات مروري؛ه شيو با ابتدا .است گرديده انجام كارآفريني آموزش و مربي

 مروجين سيستم نقش و مربي تربيت ،كارآفريني ترويج آن، آموزش و كارآفريني
 با سپس و است شده بررسي كودكانه ويژ كارآفريني و خالقيت و آموزش
 مدل يك محققان، كاري مستندات و تجربيات از استفاده و ادبيات تحليل
هايي پيشنهاد نهايت در است. گرديده ارائه تحقيق عنوان راستاي در  ميمفهو

   است. شده بيان  ها آموزش اين با مرتبط ي ها سازمان و سساتؤم براي برديكار
 

 مروجين سيستم كودكان، كارآفريني و خالقيت مربي، تربيت كليدي: واژگان
 .پايداره توسع كارآفريني، ترويج آموزشي،

                                                                                                                
                                            Email: baharestan18@gmail.com  كارآفريني، و تربيتي علوم دپارتمان مديرگروه، . 1
 .كارآفريني ارشد كارشناس . 2
  .كارآفريني و تربيتي علوم دپارتمان مدرس، . 3
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 مقدمه
 در محركه نيروي مثابه به  ها سازمان بقاي و ظهور بر شتأثير خاطر به كارآفريني امروزه

 ،1زهرا( گردد مي تلقي كليدي و مهم موضوع يك اجتماعي هتوسع و مدرن ي ها اقتصادي
 ايجاد طريق از كارآفريني)( رشد استراتژي اين كه داشت اذعان توان مي همچنين )،1995
 و بوسما( گردد مي اقتصادي رشد موجب كار و كسب فضاي در نوآوري ترويج و اشتغال

 كارآفريني بنابراين .)2011 ،4همكاران و رو ها گومز و ؛2009 ،3همكاران و بوسما ؛2،2010لوي
 اقتصادي، منابع بسيج و نوآوري اقتصادي، ي ها فرصت از برداري بهره و تشخيص معناي به

 و كارها و كسب گسترش و توسعه كند. مي ايفا   ها كشور اقتصادي هتوسع در كليدي نقش
 از و بوده گذار تأثير زايي اشتغال و اقتصادي رشد بر مستقيم طور هب كارآفرينانه ي ها فعاليت
 كمك زندگي از مندي رضايت و ثروت عادالنه توزيع زندگي، كيفيت رفتن باال به طرفي

 هاي سازمان در اشتغال الگوي اينكه به توجه با انجامد. مي پايدار هتوسع به نهايت در و كند مي
 به رو تقاضاي پاسخگوي ديگر امروزه درآمد كسب عمنب يك عنوان هب دولتي غير و دولتي

 جايگزين و جديد الگوي يك عنوان به كارآفريني دارد ضرورت نيست، كار نيروي افزايش
 در كالن راهبرد يك عنوان هب كارآفريني هتوسع و ترويج اين از كند. پيدا گسترش و توسعه

 و ترويج ي ها برنامه هدف هنقط است. گرفته قرار كشورها اقتصادي ي ها گذاري سياست سأر
 رفتارهاي و  ها نگرش تقويت طريق از كارآفريني فرهنگ گسترش و بسط كارآفريني هتوسع

 و كايا پوشكارس( باشد مي افراد در باوري -خود به بخشيدن استحكام عبارتي به و كارآفرينانه
 آموزش مناسب سازوكار يك از برخورداري بدون مهم ناي به يابي دست .)2010 ،5اوشر

 ي ها مهارت و نگرش دانش، آموزش كه است داده نشان مطالعات نيست. پذير امكان كارآفريني
 هنكت دارد. مثبت و مستقيم اثر اقتصادي ي ها بنگاه رشد و اندازي راه نرخ ايشزفا بر كارآفريني

 وزشآم اثربخشي است. كارآفريني ي ها آموزش اثربخشي ارزيابي  ها آموزش اين در مهم
 و استري است. كارآفريني آموزش به  ميسيست رويكرد يك از برخورداري مستلزم كارآفريني
 اول هوهل در بايد كارآفريني آموزش ارزيابي ابزارهاي بهترين كه اند داشته بيان همكارانش

 يا نشده شروع مشاغل همچون هم يي ها لفهؤم از مناسبي ارزيابي بتوانند و باشند اقتصادي
 ارائه شده كسب مالي سود و شغل نگهداري و خلق درآمد، افزايش و ايجاد شده، ممانعت

 عزت خالقيت،( كارآفريني هروحي ي ها شاخص كه اند داده نشان تحقيقات طرفي از دهند.
 باالتر موزانآ دانش در پذيري) خطر و نگري آينده دروني، كنترل مركز پيشرفت، انگيزه ،نفس

 كه است واقعيت اين هندده نشان عامل اين ).1376ي،زادشير و صمدي( است ميانگين از
 تواند مي نيز نوجوانان و كودكان سطوح در مناسب آموزشي ريزي برنامه و گذاري سرمايه
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 همكاران و لوتان شود. نظرگرفته در كارآفريني آموزشي اثربخشي در مهم عامل يك عنوان هب
 به كشورها از برخي در آموزشي  نامناسب حيطم غالباً كه دارند كيدأت مطلب اين بر )2000(

 بنابراين ).1386 مشايخ،( شود مي كارآفرينان موفق هتوسع احتمال رفتن بين از سبب سادگي
 فضاي ايجاد و آموزشي محيط بخشيدن بهبود با مناسب طريق به توانند مي معلمان و مديران

 در كارآفريني هروحي رشد براي مقتضي و مناسب فرصتي مدارس، در مطلوب سازماني
 جامعه كل بر كارآفرينانه رفتار و كارآفريني هروحي طريق اين از تا كنند ايجاد آموزان دانش
 گان هآيند كه است تربيت اين به برود. پيش كارآفريني سوي و سمت به كشور و شود حاكم
 اين بر وهعال بود. نخواهند ما امروز جامعه اجتماعي و اقتصادي مشكالت و معضالت درگير
 نگرش تغيير كه است آن از حاكي كارآفريني مدرسان و مربيان آموزش مشاهدات و تجارب

 و صمدي( است نوجوانان و كودكان از تر دشوار و تر مشكل بسيار بزرگساالن سطوح در
 حل در ثرؤم راهكارهاي از يكي كارآفريني هروحي از برخورداري بنابراين ).1376 ي،دازشير

 به و آموزشي نظام بايد زمينه اين در تحوالت آغازين هنقط است. كشور ضالتمع و مشكالت
 است مدرسه در مناسب و سالم فضاي و جو ايجاد نخست گام و باشد پرورش و آموزش ويژه

 هروحي پرورش و رشد شود. فراهم آموز دانش در كارآفريني هروحي شكوفايي و رشد هزمين تا
 معلول كه را آموز دانش بر حاكم نااميدي و سأي سستي، و ترخو آموزان، دانش در كارآفريني

 و  ها ايده آفريدن براي فكري جنبشي به تبديل است، مستبدانه و خشك آموزشي فضاي و جو
 و گسترش جهت در كارآفريني مروجان و مربيان تربيت كند. مي سالم و نو ي ها انديشه
 هماهنگي و  ميتي كار و كار و كسب و كارآفريني نوآوري، خالقيت، آموزش شدن نهادينه
 نوجوانان  و نونهاالن پرورش و نوجوانان و نونهاالن ميان در هدف به رسيدن براي گروهي

 راه از و شده واقعي زندگي هعرص وارد جسارت و جرأت با كه كارآفرين و نوآور خالق، فكور،
 در گام ترين اساسي و اولين اند، هآورند دست هب را خود رواني و معنوي -مادي نيازهاي درست
 شود. قلمداد بايد كارآفريني هتوسع و ترويج ي ها برنامه

 موجود متون و منابع بررسي طريق از تا نمايند مي تالش محققان تحقيق، اين در بنابراين
 آيا كه دهد پاسخ الؤس اين به نوجوانان و كودكانه ويژ كارآفريني و مربي تربيت خصوص در
 فرهنگ ترويج به نوجوانان، و كودكانه ويژ كارآفريني مربي تربيت قطري از توان مي

 ال،ؤس اين به پاسخ براي نمود؟ كمك كشور پايداره توسع به نهايت در و جامعه در كارآفريني
 است. شده پرداخته مربوطه ادبيات تحليلي بررسي به

 تحقيق ادبيات
 آموزش و كارآفريني �

 يك عنوان به كانتيلون .گرفت قرار اقتصاددانان توجه مورد بار نخستين كارآفريني مفهوم
 از يكي هفدهم قرن در وي دانست. مرتبط كارآفريني به را اقتصادي فعاليت دان اقتصاد

 شناسان، روان بيستم قرن هميان از اما .كرد عرضه كارآفريني مورد در را  ها نظريه نخستين
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 كارآفريني هزمين در ردازيپ نظريهه عرص وارد نيز مديريت علم دانشمندان و شناسان جامعه
 و اند پرداخته كارآفريني شناختي روان ي ها ويژگي بررسي به بيشتر شناسان روان .شدند
 به اقدام در را فرد هر محيط و فرهنگ تأثير مديريت علم انديشمندان و شناسان جامعه

 در بار اولين براي كللند مك ديويد ).1388 همكاران، و زاده بهرام( اند دانسته مهم كارآفريني
 نظارت هزمين در راتر .داشت تحقيقاتي پيشرفت هانگيز در فرينانآكار رواني ي ها ويژگي هزمين

 افزايش بر آموزش تأثير مورد در يي مطالعه طي راشيد است. كرده مطالعه بيروني و دروني
 برگزاري كه دارد مي بيان دبيرستاني آموزان دانش در كارآفريني ي ها خصوصيت و  ها نگرش

 و دروني كنترل مركز نفس، عزت پيشرفت، هانگيز افزايش در زمينه اين در خاص ي ها آموزش
 نيز رولند و تن ها  .)1376 اصفهاني، شيرزادي صمدي،( است ثرؤم آموز دانش خالقيت
 ي ها نگرش خصوص در مدت كوتاه ليغش آموزشي ي ها دوره در شركت كه دريافتند

 ينكها به اشاره با راد احمديان ).2003 ،1رولند و هاتن( كند مي ايجاد تغييرهاي نهفريناآكار
 در كارآفريني و خالقيت آموزش لزوم بر نيست، صحيح ما كودكان پرورش و آموزش هنحو
 ديانماح( كند مي افشاريپ -مدرسه در هم و خانواده در هم -نوجواني و كودكي ي ها سال
ه كلي حاضر حال ي ها ضرورت از آن به پرداختن و ناپذير انكار رينيكارآف اهميت ).1386 راد،

 كامل طور به كارآفريني جايگاه و نقش آمده عمل به ي ها بررسي اساس بر كشورهاست.
 در كه يي ها هدف كشورهاست.ه توسع اصلي ي ها برنامه جز آن به پرداختن و مشخص

 هدايت جديد، مربيان تربيت از است ارتعب شود مي پيگيري فرينانآكار آموزش ي ها برنامه
 بردن باال منظور به آنان به الزم ي ها مهارت ئهارا و الزم ي ها مهارت كسب سمت به فرينانآكار

 بررسي .)1982 ،2كاسون( نمايند مي  شروع كه است كارهايي و كسب در آنان موفقيت ميزان
 كه هستند ي ها خصلت يكسري داراي افراد اين كه دهد مي نشان فرينآكار افراد ي ها ويژگي

 افراد ساير بين كارآفريني هتوسع و تقويت در الزم هزمين هكنند فراهم  ها خصلت اين شناسايي
 گرا فرصت )،1384 شاهركني،( پذيري ريسك از است عبارت  ها خصلت اين .بود خواهد جامعه
 )،1385 زماني، و زاده شريف( طلبي توفيق و پيشرفت به ميل گذشتگي، خود از بودن،
 مند، رقابت )،1386 مفاخري،( بودن نگر آينده بيني، خوش ،)1384 شاهركني،( بودن گرا هدف
 بودن، مصم انگيزش، بيرون، محيط كنترل ،)1385 زماني، و زاده شريف( تحمل قدرت
 طلبي استقالل طلبي، قدرت ،يورآنو و يتخالق بودن، گرا نتيجه داشتن، نفس به اعتماد

 كه يابيم مي در جهاني هتوسع و رشد به رو روند به نگاهي با ديگر، طرف از ).1386 ،مفاخري(
 اي فزاينده طور به فرينانآكار جايگاه و نقش پيشرفته، ي ها وريافن گسترش و افزايش با

 آموزش ضرورت و وريافن پيشرفت بين  ميمستقي ارتباط ديگر بيان به شود. مي بيشتر
 ي ها شيوه خصوص در )1389( همكاران و موحدي ).1387 اكبري،( دارد وجود فرينانآكار
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 و كارآفريني ضرورت گذشته هده دو در كه كنند مي قول نقل چنين كارآفريني آموزش بهبود
 افزايش موجب امر اين و گرديده مشهود پيش از بيش كارآفريني) آموزش ويژه به( آن هتوسع
 نشان  ها پژوهش ).1386 مفاخري،( است شده نآ آموزش و كارآفريني هتوسع براي   ها تالش

 ن،آ وردنآ در بالفعل به قوهبال از و كارآفريني حركت در ثرؤم عامل ترين مهم كه دهد مي
 در كارآفريني هروحي پرورش و باشد مي آموزش طريق از افراد در كارآفريني هروحي ظهور
 براي يآموزش ي ها فعاليت رو اين از .است برخوردار اي العاده فوق اهميت از فرينآكار غير افراد

 هالزم كه  چرا گرفته، قرار كارآفريني آموزش مراكز از بسياري كار دستور در فرينانآكار تربيت
 آموزشي روش سه نشاهمكار و سولمون ).1386 مقدسي،( است آموزش كارآفريني، توسعه
 طرح هتهي از است عبارت كه دان نموده معرفي كارآفريني آموزش ي ها برنامه اجراي براي عمده
 ).2002 ،1ناهمكار و سولمون( سخنراني هئارا و موردي، مطالعات فرينانه،آكار كار و كسب

 را يادگيري رهيافت كارآفريني، ترويج و آموزش ي ها رهيافت بررسي با وونگ و لي همچنين
 اين معتقدند و مودهن معرفي افراد بين در كارآفريني هروحي ترويج براي ثرؤم رهيافتي بعنوان

 ي ها برنامه اجراي طريق از آموزش جاي به يادگيري يندآفر بر كيدأت نيازمند رهيافت
 و تجربه داراي افراد حضور با فرينانهآكار ي ها محيط و واقعي زندگي شرايط در فعال مشاركتي
 الاشتغ وضعيت بهبود جهت عمده ي ها حل راه از .)2005 ،2وونگ و لي( باشد مي تخصص

 تقويت آن از تر مهم و درسي ي ها برنامه در كارآفريني ي ها آموزش هتوسع نيز موختگانآ دانش
 مرتبط ي ها زمينه در كار و كسب مديريت و اندازي راه جهت دانشجويان كارآفريني هروحي
 كارآفريني آموزش موجود وضعيت ارزيابي و بررسي با 2002 سال در گنپوستي است.

 آموزش براي  ها دوره ترين مهم دانشجويان نظر از كه كرد بيان رژانتينآ وركش در دانشجويان
 درمورد متعددي تعاريف ).2005 ،3گنپوستي( است وريآنو و خالقيت ي ها دوره كارآفريني
 ذكر پايدار توسعه ويژه به توسعه را آن مهم پيامد همگي در كه است هگرديد مطرح كارآفريني

  ).2012 ،4مباركي و ميكري ؛1378 احمدپور، ؛1383 ،ارانهمك و شبخ فيض( اند كرده
 ترويج �

 ارائه و پيشنهاد را مختلفي راهكارهاي محققان كارآفريني، هتوسع و ترويج منظور به
 به ادامه در اند؛ كرده بيان و بندي اولويت بررسي، را آن بر ثرؤم گوناگون عوامل و اند داده

 آموزش طريق از كارآفريني ترويج :پردازيم مي محقق هر نظر نقطه از  ها اولويت اين از بعضي
 آموزش، هزمين در اقداماتي طريق از كارآفريني ترويج )؛1382 عزيزي، و احمدپور( دانشگاهي

 تنظيم عالي شوراي ايجاد با كارآفريني ترويج )؛1385 شيخان،( رساني اطالع و مالي حمايت
 هكلي بين در كارآفريني مدرسان و مربيان يتترب و دروس طراحي منظور به كارآفريني دروس
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 مباحث با معلم تربيت مراكز دانشجويان و دبيران معلمان، آشناسازي دبيرستاني، ي ها رشته

 و آموزش خدمات كشاورزي تعاوني در شده ارائه خدمات بين در )؛1386 شيخان،( كارآفريني
 بيشترين آموزش گروهي، ي ها فعاليت بين در و كارآفريني ترويج بر تأثير بيشترين ،ترويجي

 مساعد با كارآفريني ترويج )؛1388 همكاران، و آمدي( اند داشته كارآفريني ترويج در را تأثير
 ايجاد از مالي ي ها حمايت اقتصادي،  -اجتماعي شرايط دولت، ي ها سياست و  ها رويه نمودن
 از يا حضوري صورت به چه آموزش اب كارآفريني ترويج )؛1995 ،1ئو يه و تانگ( كار و كسب
 نيا، حسيني و 1379 نيا، حسيني و محمدي ملك( تلويزيون و راديو ي ها رسانه طريق
 كمك كارآفرينان به تا باشد آموزشي پشتيباني كننده فراهم تواند مي ترويج بنابراين ).1378

 ي ها بنگاه به و ببخشند توسعه را خود كار و كسب در رهبري و سازي شبكه ي ها مهارت كند
 مك و باسانو( كند كمك جديد بازارهاي به رسيدن و نو ي ها آوري فن با سازگاري در كوچك

 افراد به تواند مي كارآفريني ترويج در موجود اثربخش ي ها برنامه عالوه به و ).2008 ،2كونن
 كنند سبك يي ها مهارت عالوهه ب و كنند كشف را كار و كسب مالكيت ي ها فرصت كند كمك

 ).2001 ،3شوستر( نمايند اندازي راه را كاري و كسب عالقه اساس  بر دهد امكان آنان به كه
 به را افراد توانند مي مروجان)( ترويج كارشناسان كه معتقدند ميوسك و هولكامب

 و اطالعات منبع نقش در آن تدوين در عالوهه ب و تشويق كار و كسب طرح از استفاده
 طرح تدوين و تهيه دهد انجام نبايد مروج كه كاري زمينه، اين در كنند. مشاركت مرورگر
 و طرح براي عالي ارزياب يك تواند مي عالوه  هب مروج است. كارآفرين براي كار و كسب
 در كارآفرين به كمك مروج وظايف ديگر از باشد. كار و كسب صاحب اقتضايي ي ها برنامه

 كه گوناگوني ي ها راه آنان نهايت، در است. كار و سبك موفقيت افزايش ي ها  گام پيشبرد
 مالي، آناليز به كمك كنند؛ مي تبيين شرح بدين كند كمك كارآفرينان به تواند مي ترويج

 به كمك توليد، فرآيند ارزشيابي محصول، هتوسع ريزي، برنامه و مديريت ي ها مهارت آموزش
 بندهاي و ماده تفسير و ملي، و استاني ،محلي كارشناسان و متخصصان شبكه هتوسع و ايجاد

 نقش به نسبت  ها ديدگاه بعد، ي ها سال در و .)2000 ،4ميوسك و هولكامب( قوانين از خاصي
 ترويج فرآيند طي در كه است معتقد اسكورسن مثال براي است. يافته گسترش ترويج

 موجود كارآفرينان از معهجا پشتيباني و حمايت كه نمود تدوين و تهيه يي ها برنامه بايست مي
 و گر تسهيل عنوان به عمل مروجان اصلي نقش عبارتي به كند. ترغيب و تشويق را بالقوه و

 ميحا ابخانت كارآفريني)،( كار و كسب آغاز برنامه شناخت خصوص در جامعه به كمك
 موزشآ ارائه مروج نقش است. محلي كار نيروي ايجاد و بازرگاني) اتاق مثال، براي( محلي 

 نتايج هزمين در نويس يشپ گزارش هتهي و ، ها داده تحليل نتايج همطالع محلي، كار نيروي براي
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 براي وضعيت مفيدترين عبارتي به و آل ايده حالت است. محلي كار نيروي براي بررسي
 و كسب صاحبان و محلي كار نيروي و ،تسهيلگري نقشِ وجانرم كه است زماني هدف جامعه

 اند كرده ادعا همكاران و باگدونيس ).2003 ،1اسكورسن( دارند را برنامه دانندهگر نقشِ كار
 و باگدونيس( بخشد تسهيل را مشاركتي كارهاي و كسب اندازي راه و آغاز تواند مي ترويج كه

 كه طوري به باشد. داشته نيز ديگري مهم ي ها نقش تواند مي ترويج ).2008 ،2همكاران
 پشتيباني و آموزشي ي ها نظام تدوين به تواند مي ترويج كه معتقدند اوشر و كايا پوشكاراس
 و شروع قصد كه كساني در را باوري -خود بتوان طريق اين از تا كند كمك كارآفريني

 نوپا كارآفرينان براي فرصتي مروجان مثال، براي كرد. تقويت دارند، را كار و كسب اندازي راه
 كنند مشاهده را قبلي موفق كارآفرينان مجازي يا واقعي يطمح نزديك از تا آورند مي فراهم

 و كارآفريني ترويج ضرورت به توان مي زمينه پيش اين با ).2010 اوشر، و كايا پوشكارس(
 داشت. اذعان مجريان و گذاران سياست نزد آن به پرداختن
  مربي تربيت �

 بيش مديريت در نوين هايرويكرد به نياز جوامع، سابقه بي و پرشتاب تغييرات با امروزه
 تغييرات با را خود كند مي كمك  ها سازمان به كه رويكردهايي شود، مي حس پيش از

 جمله از مربيگري بردارند. گام خود اهداف به آميز موفقيت دستيابي راه در و سازند هماهنگ
 در حساس و كليدي لفهؤم يك مربي تربيت اين، بنابر ).1389 نيا، فرزاد( است  ها رويكرد اين

 ،3اوگورمن و حياتي( است كارآفريني و كار و كسب خصوص در اثربخش ي ها آموزشه توسع
 و افزاري نرم ي ها حوزه در افراد و  ها سازمان افزايش روبه نيازهاي طرفي، از ).2004
 كه كند مي ايجاب فناوري و دانش در سريع تحوالت با همراهي ضرورت و افزاري سخت

 يافته  توسعه رويكرد و كنند قلمداد جدي را آموزش خطير امر گذشته از شبي  ها سازمان
 هسرماي مهم ي ها شاخص از يكي دهند. قرار خود راه فرا را گذاري سرمايه مثابه به آموزش
 قلمداد تر جدي سازمان يك در آموزش چقدر هر است. انساني نيروي آموزش به توجه انساني
 طرفي، از بود. خواهد تر محتمل سازماني اهداف پيشبرد و غييرت توسعه، ميزان همان به شود،

 تواند مي بودن آكادميك و بودن مدت بلند بر عالوه دانشگاهي و  ميرس درقالب آموزش
 يك جستجوي در  ها سازمان بنابراين، باشد. داشته مراهه به سازمان براي باالي ي ها هزينه
 يا تربيت به خود اهداف به دادن پوشش براي رديكارب و مدت كوتاه اثربخش، آموزشي راهكار

 خلق مربي عنوان تحت جديدي شغل و سمت سازمان هر در آورند. مي روي كارآموزي
 ي ها فعاليت دهد. آموزش را كاركنان بتواند كارگاهي روشي هب و دوره يك طي تا شود مي

 مهارت دانش، گسترش و توسعه آن هدف كه شود مي اطالق يي ها فعاليت مجموعه به  تربيتي
 باشد مي معين شغل يا تكليف يك در مناسب عملكرد انجام در فرد يك نياز مورد نگرش و
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 موجود خالء كوشيم مي تربيتي ي ها فعاليت در كلي طور به ).1975 ،1پاتريكس و استمرز(

 بطور .كنيم پر را دهد انجام تواند مي حاضر درحال آنچه و دهد انجام خواهد مي فرد آنچه بين
 در تغيير ؛افراد ي ها مهارت در تغيير و توسعه از است عبارت تربيتي هبرنام اهداف خاص
 ؛سازمان و فرآيند فناوري، دانش، روزآمدسازي ؛سازماني ساختار در تغيير ؛ ها فرآيند و  ها رويه

 مينأت و ؛ارزشي و اخالقي رفتاري، حيث از نگرش تغيير ؛گيري تصميم امر به تقويت و كمك
 ).1388 سيف،( سازماني نيازهاي و اهداف برآوردن و

 طور به كشورها و مستقيم طور به  ها سازمان آموزشي نياز مينأت در اثربخش رويكرد يك
 دانست. 2آموزشي مروجين سيستم قالب در مربي تربيت برنامه توان مي را غيرمستقيم

 مهارت، و دانش انتقال به: قادر هك هستند اي خبره و تجربه داراي مربيان آموزش مروجين
 آتي ي ها آموزش براي  ها فعاليت هماهنگي و ريزي برنامه مربي، تربيت در عملكرد ي ها شيوه

 سيستم اين ي ها مشخصه از هستند. روشي و تخصصي – فني ي ها دوره در شركت مربيان،
 نيازهاي بر مبتني ااجر ي ها روش زمانبندي، محتوا، گزينش در آن پذيري انعطاف و پويايي

 و روز هب عملي ي ها مهارت و دانش ارائه با مربي تربيت ي ها برنامه است. سازمان روز آموزشي
 خالء كوشند مي آموزشي ي ها فعاليت در فراگيران يكايك فعال مشاركت طريق از كاربردي

 از توان مي ار مربي تربيت ي ها برنامه اهميت پركنند. را مطلوب وضعيت و موجود وضعيت بين
 بر دليل لزوماً سازمان در فرد باالي تخصص و دانش اصوالً كه داد قرار بررسي مورد حيث اين

 مربي تربيت هبرنام فلسفه بنابراين، نيست. آنها اثربخش و بهينه انتقال در وي باالي توانايي
 به  ها مهارت و مفاهيم انتقال در باال تخصص و دانش داراي افراد توانمندسازي از است عبارت

 هبرنام هتهي هنحو يادگيري، ي ها سبك يادگيري، و آموزش اصول آموزش طريق از افراد
 از يابيشارز نهايت در و آموزش در سازي بصري ي ها شيوه تدريس، ي ها روش درسي،
 . ها آموخته

 و اهداف در ماندن قدم ثابت براي فردي از حمايت و مداوم همراهي يندآفر گري مربي
 نيرومند و تقويت و ترس بر آمدن فائق بر، ميان راهي پيمودن معناي به و است خود هداتتع

 تسهيل هنر گري مربي ديگر بيان به است. اساسي و مهم ي ها ويژگي و قوت نقاط ساختن
 يندهايآفر بر مداوم طور به و است فرد پيشرفت و يادگيري يندآفر ها، فعاليت اجراي كردن

 تعادلي است قادر مربيگري ).2009 ،3لوبانز( كند مي تمركز افراد قيتخال و رشد و پيشرفت
 سبب و كند فراهم پيشرفت و رشد براي كنانكار فردي نيازهاي و سازماني اهداف بين

 به كه نيست ضروري مربي يك ،شود سازمان و فرد بين منفعت بر مبتني رابطه يك برقراري
 در مگر باشد داشته را است كرده مراجعه او به كه فردي كاري مستقيم هتجرب حتم طور

 به كه نيست آن دنبال به مربي يك. باشد ويژه مهارت يك با رابطه در مربيگري كه مواردي
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 به بيشتر بلكه بپردازد ضعيف شغلي عملكرد و پايين نفس  به اعتماد مانند عميقي موضوعات
 مشخص زماني همحدود يك در جنتاي به دستيابي و  ها هدف تنظيم مانند كاربردي موضوعات

 روحيه و انگيزه آنها به و كند برقرار ارتباط افراد با باشد قادر بايد خوب مربي يك .پردازد مي
 خود در را مسئله حل ي ها مهارت و خالقيت كه كنند كمك افراد به توانند مي مربيان .بدهد

 .اند شده فراموش و اند هرفت دست از روزانه كاري زندگي در كه هايي مهارت كنند، تقويت
 .دارند بااليي هاي مهارت كه افرادي است ثرؤم بسيار اي حرفه افراد مورد در مربيگري يندآفر

 آنها به و دهند وفق را خود تر سريع محيطي تغييرات با كه كند مي كمك افراد به مربيگري
 كمك  ها مانساز به چنين هم بشناسند را خود ي ها توانايي و ظرفيت كه كند مي كمك

 ).2008 ،1سويني( يابند دست توسعه و رشد به افراد طريق از تا كند مي
 كودكان ويژه كارآفريني و خالقيت �
 مطالب كه است نآ بر سعي كودكان به كارآفريني آموزشي هبرنام تدوين و طراحي در

 آموزش يا شيوه شود. داده آموزش موزان،آ دانش به عملي و بازي داستان، قالب در وريئت
 هر كودك، و مربي روش اين در و بود خواهد فعال يادگيري صورت به كودكان به كارآفريني

 داده فرصت كودك به كارآفريني آموزش طرح در داشت. خواهند يادگيري پويايي يندآفر دو
 شده، موختهآ موارد مورد در بحث و صحبت دهد. نظر كرده، تجربه را مطالب تا شود مي

 براي كارآفريني آموزش ي ها روش گردد. مي آموخته تحكيم و گيريياد تسهيل موجب
 مربي توسط( جلسه هر در بحث مورد موضوع مورد در الؤس طرح و ايجاد .1 شامل: كودكان

 نوع اساس  بر كودك ي ها پاسخ وريآ جمع .2 ؛كودك) خود توسط بيشتر االتؤس طرح نيز و
 ايجاد در خالق اي شيوه عنوان فكري رشبا روش نيز و  بحث مورد موضوع از وي ادراك
 رفع و ثرترؤم يادگيري براي  ها آموخته عملي اجراي نقش: ايفاي .3 ؛عقايد و نظرات
 ي ها گروه در فعاليت .4 ؛شده بحث هزمين در كودك مهارت افزايش نيز و آموزشي ي ها كاستي
 تعامالت در مهارت ،ريفك هم  همكاري ايجاد و يادگيري ميزان افزايش براي :برزگ و كوچك

 در عملي كار از  ها موختهآ و تئوري ي ها آموزش بندي جمع جهت گفتگو: و بحث .5 ؛اجتماعي
 خودگردان كار و كسب ي ها كمپ و اردو برگزاري .6 ناتمام جمالت مانند يي ها روش قالب

 برگيرنده در كودكان به كارآفريني آموزش اين، بر عالوه . ها بچه خود مديريت با تابستاني
 .گيري تصميم ي ها مهارت آموزش -الف است: شرح بدين گوناگوني مرتبط اهداف و  ها مهارت
 از آگاهي برمبناي فعاالنه گيري تصميم .1پردازد: مي زير ي ها هدف آموزش به گيري تصميم
 دقيق ارزيابي مبناي بر گيري تصميم .2 دهد مي قرار تأثير تحت را انتخاب كه حقايق

 آمادگي .5 خود ي ها مسئوليت پذيرش و ريزي .برنامه4 بينانه واقع اهداف .تعيين3  ها يتموقع
 ارتباط برقراري آموزش -ب ؛جديد ي ها موقعيت با انطباق براي  ها تصميم دادن تغيير براي
 ثرؤم كردن گوش مهارت .2 مكالمه شروع در مهارت .1 مانند: موضوعاتي شامل موثر

 از مناسب استفاده .5 صدا لحن از درست استفاده .4 كلمات از صحيح و درست استفاده .3 
                                                                                                                
1. Sweeney 
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 مهارت -ج ؛جمع در كردن صحبت توانايي .7 احساسات و عقايد ابراز توانايي .6 بدن زبان

 دقيق بررسي( اوليه ارزيابي آموزش .1 استرس: با مقابله مهارت و منفي هيجانات با مقابله
 آموزش .2 خطر). بي يا زا سيبآ رويداد يك عنوان به ان كردن بندي طبقه جهت در رويداد
 يا زا استرس اوليه ارزيابي در كه رويدادي با مقابله ي ها راه و  ها توانايي بررسي( ثانويه ارزيابي

  انگيزي؛ خود -ه له؛ئمس حل ي ها مهارت آموزش -د ؛است شده شناخته زننده، سيبآ
 زمان. مديريت مديريتي؛ خود مذاكره؛ ي ها روش -ز افزايي؛ هم و  ميكارتي آموزش -و

 شناسي روش
 مطالعات اطالعات گردآوري روش باشد. مي پيمايشي و بوده كاربردي قتحقي نوع از مقاله اين

 باشد. مي محققان كاري گزارشات ويژه به اي كتابخانه

 هاپيشنهاد و گيري هنتيج
 تحقيق  ميمفهو مدل  �
 پيشنهاد )1شكل( زير  ميمفهو مدل نويسندگان، تجربيات و مربوطه ادبيات بررسي با

 گردد. مي

 
 

 تحقيق  ميمفهو مدل )1( شكل
 

 و رشد هدف با افراد و  ها شركت ، ها سازمان دولت، ؛كارآفريني اهميت و ضرورت درك با
 طرفي از باشند. مي آن به رسيدن براي راهكاري يافتن دنبال به پايدار هتوسع ويژه به توسعه

 نقشي آموزش آن در كه دانند مي راستا اين در اصلي راهبرد را كارآفريني ويجتر محققان،
 به مجهز گران تسهيل و مربيان تربيت و سازي آماده با جز آموزش اثربخشي دارد. كليدي
 اين كه است آل ايده چه پس شود. مين ميسر كار و كسب و تخصصي ي ها مهارت
 متمركز نوجوانان و كودكان يعني آينده نسل و هجامع بنيادين ي ها سلول در گذاري سرمايه
 كودكان ويژه كارآفريني هحوز در ماهر مربيان يعني ترويج آورد دست و حاصل بنابراين گردد.
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 فضاي گرفتن دست در با كه نوآورند و خالق كودكاني اثربخش، آموزش و نوجوانان و

 پايدار هتوسع در ثرؤم  ميهس كشور، كارآفريني و عملياتي توليدي، كارشناسي، مديريتي،
  داشت. خواهند كشور

 هاپيشنهاد
 گردد: مي ارائه زير هايپيشنهاد پايان در

 كارآفريني و اي حرفه و فني ي ها آموزش ارائه به اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت جدي ورود
 و مربي تربيت مركز و كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان طريق از كودكان براي
 اي حرفه و فني ي ها هشپژو

 مجازي و واقعي صورت به مشاغل داده  بانك با همراه مشاغل و حرَف موزه ايجاد -
 است. فعال ژاپن كشور در آنه نمون استان؛ هر تعاون و كار اراتاد توسط
 كه بهزيستي سازمان مربيانه كلي براي تدريس ي ها روش و كارآفريني آموزش ارائه -

 درگيرند. كودكان اب مستقيم طور به
   ها رسانه و آموزش طريق از كودكان بين در بورس و تعاون فرهنگ ترويج -

 منابع
 تحليل )،1388( ؛غالمحسين نيا، حسيني و ؛ايرج محمدي، ملك ؛اقدس آمدي،

 فصلنامه ،تهران كشاورزي هاي تعاوني در كارآفريني ترويج بر مؤثر عوامل رگرسيوني
 .)299 پياپي( 211-210 هشمار بيستم، سال ،تعاون

 تهران، ،الگوها ،نظريات تعاريف، كارآفريني: )،1387( ؛محمود دارياني، احمدپور
 .57 پرديس شركت

 طريق از كارآفريني ترويج )،1382( ؛محمد عزيزي، و محمود دارياني، احمدپور
 هاي سياست و مسايل بررسي ماهنامه -اقتصادي مجله ،دانشگاهي آموزش

 .21-24 ص ،20 و 19ه شمار دوم، سال ،اقتصادي
 و خالقيت دشمن آموزش، كهنه ي ها شيوه )،1386( ؛حميده راد، احمديان
 تيرماه، 25 دوشنبه گزارش، بخش ،3688ه شمار سيزدهم، سال ايران، روزنامه ،كارآفريني

 .25 ص
 تهران، سوم)، چاپ( آموزشي رويكرد كارآفريني،ه توسع ،)1387( ؛اهللا كرامت اكبري،

 دانشگاهي. جهاد نتشاراتا
 نقش ارزيابي  )،1388( ؛محمود ،جعفرپور بلقيس، ،باورصاد ؛مهدي محمد ،زاده بهرام

 علوم مجله ،اهواز شهره متوسط مقطع آموزان دانش فرينيآكاره روحي در سازماني جو
 پنجم.ه ،دور2-17سال اهواز، چمران شهيد دانشگاه تربيتي
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 زنان مشاركت ي ها انگيزه بر مؤثر عوامل بررسي )،1378( ؛غالمحسين نيا، حسيني

 و اورزيكش ترويج( جهاد ،مشاركتي و ترويجي آموزشي، هاي فعاليت در روستايي
 .50 تا 40 ص ،223 و 222 هشمار ،روستايي) توسعه

 .تهران دوران، نشر نوين، پرورشي روانشناسي  )،1388( ؛اكبر علي سيف،
 -علمي ماهنامه ،كارآفرين ي ها ويژگي )،1384( ؛اهللا حبيب سيد شاهركني،

 .82-83 ص ،160ه شمار شانزدهم، سال تدبير، شيآموز
 دانشجويان در كارآفرينيه روحي )،1385( ؛غالمحسين زماني، و ؛مريم زاده، شريف

ه شمار ،37-2 جلد ايران، كشاورزي علومه مجل ،شيراز دانشگاه موردي مطالعه كشاورزي:
 .107-115 ص ،1

 در جوانان ميان در يكارآفرين ترويج ي ها برنامه )،1385( ؛ناهيد شيخان،
 .59-78 ص ،51ه شمار ،مديريت مطالعات همجل ،اروپايي منتخب كشورهاي
 ،آموزان دانش ميان در كارآفريني ترويج و وزشآم )،1386( ؛ناهيد شيخان،

 .281 تا 272 از - صفحه ،246 و 245 هشمار ،اقتصادي - سياسي اطالعات
 مدرسه سازماني جو رابطه بررسي ،)1376( ؛هما اصفهاني. شيرزادي ؛پروين ،صمدي

 شماره پنجم، سال آموزشي، ي ها نوآوريه فصلنام ،آموزان دانش در فرينيآكاره روحي با
16. 

 اولين ،مديريت در آن كننده هدايت هاي مدل و گري مربي )،1389( ؛فرزانه ،نيا فرزاد
 .نوآوري يالملل بين كنفرانس
 ي ها برنامه اهداف )،1383( ؛روجا اميني، و امير، تجريشي، ؛سيدعليرضا بخش، فيض

 .29 شماره رهيافت، ،كوچك كارهاي و كسب و كارآفريني توسعه
 ،فرينيآكاره روحي بر فرينيآكار آموزش تأثير بررسي )،1386( ؛پري ،مشايخ

 چهارم. شماره م،دو سال ، تربيتي علوم در تازه ي ها انديشه فصلنامه
 دسترس: قابل چيست؟ كارآفريني )،1386( ندا، مفاخري،

http://www.modiriran.ir/modules/article/view.article.php/c33/331 
 ،ها دانشگاه در كارآفريني زشآمو هاي دوره در پژوهشي )،1386( ؛عليرضا مقدسي،

 www.jobportal.ir در: دسترس قابل
 زنان مشاركت ي ها انگيزه )،1379( ؛غالمحسين نيا، حسيني و ؛ايرج محمدي، ملك

 كشاورزي علوم مجله ،فارس استان در ترويجي و آموزشي ي ها برنامه در روستايي
 .39-53 ص ،1 شماره ،31 جلد ،ايران
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  )،1389( ؛شيما ،زارعي و ؛مجيدرضا ،خداورديان ؛احمد ،فراني عقوبيي ،رضا ،موحدي

 آموزش بهبود ي ها شيوه و كشاورزي دانشجويان كارآفريني هروحي بررسي
 .65-81 ص ،3ه شمار سوم، سال كارآفريني، آموزش و ترويج ي ها پژوهش مجله ،كارآفريني
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  شدن كارآفرين به تمايل و فرصت تشخيص
 ژنتيكي هدوگان ديدگاه يك

 1قاسميان جابر
 2 حامي دانيال 

  3جيرنده فارغي حسام

  چكيده
 ايجاد .باشد مي شغلي جديد هاي موقعيت شناخت بودن فرينآكار بخش ترين مهم

 اخير، هاي دهه در .است فرينيآكار روند در مهمي بخش ها موقعيت اين تشخيص
 ها يافته از يكي .دارند ها موقعيت اين تشخيص سوابق يافت بر اي فزاينده توجه نشمنداندا
 ها موقعيت اين يافتن در مردم از برخي كه دهد مي نشان عظيم تحقيقات اين بين در

 خواهند مي كه افرادي برابر در را نهاآ برتر توانايي همين و كنند مي عمل بقيه از بهتر
 موجب كه عواملي از برخي محققين كه حالي در .سازد مي متمايز دكنن غازآ را تجارتي
 امروزه است، كرده شناسايي را شوند مي ها موقعيت تشخيص در مردم بين تفاوت

 براي باالتري ژنتيكي استعداد با افراد برخي ياآ كه نيستند الؤس اين در محققين
 هاي عامل همين ياآ است نطوراي اگر و اند مدهآ بدنيا كارافريني هاي موقعيت شناسايي
 ها اين بر عالوه هستند؟ دخيل تجارت شروع براي افراد از برخي بيشتر كشش بر ژنتيكي

 تواند مي شدن كارفرما سوي به كشش بر ژنتيكي ثيراتأت كه كند مي بيان قبلي تحققيقات
 بررشي ليناو ما مقاله اين در .باشد مي مردان از بيشتر زنان در نآ اثر كه باشد جنسيتي

 بررسي و ايم كرده مادهآ را شغلي هاي موقعيت تشخيص در ژنتيكي هاي لفهؤم تجربي
 تا شدن فرينآكار براي زنان تمايل و ها موقعيت تشخيص بين كووارنس ياآ كه كنيم مي

 ؟خير يا دارد بستگي ژنتيكي عوامل به حدودي
 

 .ژنتيك ،فرصت تشخيص كارآفريني، كليدي: واژگان

                                                                                                                
                                                         Email: ghasemian.9270@gmail.com ،دانشجوي رشته مهندسي عمران.  1
 .دانشجوي رشته مهندسي پزشكي.  2
   .برقدانشجوي رشته مهندسي .  3
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 مقدمه
 يها فعاليت در افراد بعضي چرا اينكه دليل مفسر كه را مختلفي عوامل كارآفريني محققان

 .اند داده تشخيص را ،دهند مي شركت عدم به ترجيح بعضي ولي كنند مي شركت كارآفرينانه
 بررسي مورد كمتر حال به تا - ژنتيكي فاكتورهاي - توصيفات ترين جذاب از يكي كه جايي تا

 است ممكن ژنتيكي عوامل چگونه كه داديم ترتيب را بحثي ما مقاله اين در .گرفته قرار
 قرار ثيرأت تحت را هستند كارآفرينانه يها فعاليت دنبال افراد از بعضي چرا اينكه احتمال

 ژنتيكي عوامل كه كنيم مي مطرح را نظريه اين رفتاري ژنتيكي ادبيات به نزديكي با .دهند
 است. ثرؤم طريق چهار از كارآفرينانه يها فعاليت در شدن مسهي استعداد بر است ممكن

 شرايط كه مغز در شيميايي يها مكانيزم روي بگذارد مستقيم ثيرأت است ممكن ها ژن اول
 است ممكن يها ژن دوم .كنند مي فراهم كارآفرينانه يها فعاليت در بعضي شركت براي را

 كارآفريني در شركت احتمال افزايش بموج كه طبيعي يها محرك به نسبت را افراد بعضي
 براي را شرايط است ممكن كه ييها ژن سوم .كند تر حساس افراد بقيه با مقايسه در شود مي

 بر ثرؤم كه دروني كنترل منبع و برونگرايي مانند ،نمايند فراهم فردي يها ويژگي رشد
 نفوذ معرض در ستا ممكن كه ييها ژن چهارم .باشد مي كارآفرينانه امر در فرد گرايش

 در شركت به گرايش در اثرگزاري براي گيرد قرار باشد مي كارآفريني به مشتاق كه محيطي
 كارآفريني به مردم گرايش بر را ژنتيكي عوامل سهم كه مختلفي يها راه همچنين ،كارآفريني

 دهيم. مي قرار آزمايش مورد را دهند مي قرار ثيرأت تحت را

 كارآفرينانه فرصت تشخيص خالقانه مدل يك
 تشخيص .است آن تكرارپذير ماهيت فرصت، تشخيص عمومي مدل اين كليدي ويژگي يك

 آن طريق از كه است تكراري فرآيند يك بلكه نيست؛ خالي آهاي بيان يك به محدود فرصت
 گيرد، مي قرار مطالعه مورد و شود مي آوري جمع جديد اطالعات شوند، مي انديشيده ها نگرش

 فرصت يك براي بايد كار و كسب ايده يك مسير اين در .شود مي ايجاد زمان طول در دانش و
 .)1994 ،1(تيمونز بگيرد شكل كند ايجاد شركت براي افزوده ارزش كه

 فرينانهآكار فرصت تشخيص براي دليل چندين به فرصت، تشخيص خالقيته پاي بر مدل
 است، معلولي فرآيند يك آنه اولي مراحل در ويژه به كارآفريني اينكه اول .است يافته تناسب
 به براي تالش دراً غالب كارآفرين كه پيشيني و پس هاي فعاليت خالقيت، پذير بازگشت ماهيت
 دكن مي جفت هم با را است درگير اآنه با كار و كسب شونده پديدار مفهوم يك آوردن چنگ

 هاي مدل ساير از مدل اين اينكه دوم .)2001 ،2ساراسواتي ؛1992 ستار، و برد (گارتنر،
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 سطح در فعاليت يك توصيف براي اصوأل زيرا ،است متمايز سازماني ادبيات در خالقيت
 هاي تكنيك از استفاده اساساً خالقانه رويكردهاي ساير يكهحال در رود، مي كار به انفرادي
  .دارند نظر مد را شده تأسيس هاي سازمانه زمين در گروهي سطح در خالقيت

 فرصت تشخيصه مرحل پنج
 دهند؛ مي شكل را اكتشاف فاز كه بينش، )3 پرورش؛ )2 سازي؛ )آماده1 شامل: مراحل اين

 زيربخش در .دهند مي شكل را گيري شكل فاز كه پرداختن جزئيات به )5 و ارزيابي؛ )4
 استفاده فرصت تشخيص فرآيند در چگونه اينگهه رائا با عنصر پنج اين از كدام هر پايين،

 اند. گرفته قرار بحث مورد شود مي
 سازي آماده �

 تشخيص فرآيند يبرا قبلي دانش و سازي آماده كه بودند باور اين بر قبلي تحقيقات
 پيش كه كند مي رجوع دانشي و تجربه به سازي آماده .)12000شين( هستند ضروري فرصت

 براي آگاهانه تالش يك اساساً سازي آماده .)1989 2كائو( آيد مي فرصت اكتشاف يندفرآ از
 زمينه يك در مشكالت و موارد براي حساسيت يك ايجاد و حوزه يك در تخصص ايجاد

 اي تجربه و دانش شامل همچنين سازي آماده اما  .)1996ميهايلي (زيسكزنت است سودآور
ه مجموع يك در .است شده آوري جمع فرصت تشافاك قصد بدون و ارادي غير كه است

ه زمين از اغلب شود، مي منجر كار و كسب آميز موفقيت اندازي راه به كه ييها ايده سازماني،
 افراد حال، اين با .شود مي پديدار فني دانش يا خدمت، يا محصول جاري خط شركت،
 جديد كارهاي و كسب ايجاد به تواند مي كه آورند مي شركت به را جديد هاي ايده و ها مهارت
 شود. منجر
 دادن پرورش �

 تيم يا كارآفرينان كه شود مي گفته فرصت تشخيص فرآيند از بخشي به دادن پرورش
ه لئمس حل به مرحله اين حال اين با .انديشد مي ويژه مشكل يك يا ايده يك به كارآفرين

  .شود نمي ارجاع ها سيستم تحليل و تجزيه يا آگاهانه
 آگاهي يك زير از ها ايده دادن، پرورش طول در كه كند مي ابراز ،3ميهايلي كزنتزيس

 و تكراري سبك يك اًاساس دادن پرورش بنابراين .)1996ميهايلي (زيسكزنت يندآ مي بيرون
 يك عنوان به دادن پرورش .است متفاوت هاي گزينه يا امكانات كردن توجه از ،نيافته جهت
  .)1992 4تاوب و گاگليو( شود مي توصيف ،شود مي آمدن جوشه آماد تشخيص، كه دوره
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 بينش �

 پرورش حاليكه در .كند مي اشاره يابندهه جويند آهاي يا يافتم يافتم، لحظه به بينش
 (زيسكزنت كند مي اشاره تشخيص لحظه به بينش ،دارد نظر جاري فرآيند يك به دادن

 شكل به اساسي حل  راه يا جواب تمام كه ستا اي نقطه اين موارد، بسياري در .)1996ميهايلي
 است ادراكي تغيير نتيجه ناگهاني همگرايي اين .كند مي خطور ذهن به غيرمنتظره و ناگهاني

 ممكن ها بينش .)02001 ،1كاتز و (گاگليو ريزد مي هم به را موجود هدف -وسيله روابط كه
 اي نشده داده پوشش دانش يا جديد كار و كسب ايجاد براي سازي خنثي كاتاليزورهاي است

 يك بينش كه است محتمل غير .كنند فراهم اندازد، پيش به را اكتشاف جاري فرآيند كه
 فرصت تشخيص فرآيند طريق از پذيري بازگشت صورت به اغلب ها بينش باشد؛ منفرد رويداد

 رصتف ناگهاني تشخيص يا اًاساس كارآفريني هاي بينش .)1999 2(دكودينگ دهند مي روي
 از ايده يك آوردن دست به يا و شده مطالعه كامالً مشكل براي حلي راه يعني كار، و كسب

 شوند. مي شامل را مرتبط افراد ساير و دوستان همكاران،
 ارزيابي �

 اين .دهد مي نشان را گيري شكل يعني فرصت، تشخيص فرآيند دوم فاز شروع ارزيابي
 باشند، اجرا قابل اكتشاف فاز در شده ايجاد ممفاهي كه شود مي اين تحليل شامل مرحله
 ايده اين اينكه و باشند، داشته را آن انجام براي ضروري يها مهارت كارآفرين تيم/ آيا اينكه
ه مرحل كارآفرينانه، فرصت تشخيصه زمين در .كرد كار آن روي بشود كه باشد جديد آنقدر

 مختلف يها شكل طريق از ها ايده كه شكلي به شود، مي سنجي امكانه مطالع شامل ارزيابي
 از بازخوردهايي يا و مالي سنجي امكان هاي تحليل بازار، مقدماتي آزمون قبيل از بررسي
 )1999 3همكاران و سينگ ،1994 (بهيو اجتماعي شبكه در افراد ساير و ريتجا شركاي

 آن در هك شود مي داخلي فرآيند يك شامل همچنين ارزيابي .گيرند قرار آزمون مورد
 و كسب اين مفهوم آيا بپرسد: و كند جستجو جديد بينش براي اندازي چشم بايد كارآفرين

 .)1996ميهايلي (زيسكزنت كرد؟ اجرا را آن كه است ارزشمند كافيه انداز به كار
 پرداختن جزئيات به �

 كار طريق از آفريني ارزش يعني: جزئيات به پرداختن كارآفرينانه، خالقيت محيط در
 مرحله اين ارزيابي،ه مرحل اطمينان جستجوي در هاي جنبه عكس بر .)1989 4كائو( القانهخ

 قرار موضوع با پايدار فرصت يك از كار و كسب دادن شكل است: مشروعيت جستجوي شامل
 اين .آن براي حمايتي سيستم يك ساختن و خارجي موشكافانه بررسي يك در آن دادن

 ها انتخاب كردن نهايي ها، گزينه انتخابه كنند خسته اًنسبت كار دهنده نشان كه آنجا از مرحله
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 .)1996ميهايلي (زيسكزنت است فرآيند بخش گيرترين وقت اًاساس است، منابع سازماندهي و
 مرحله اين شود، مي مالحظه پايدار هنوز ارزيابيه مرحل از بعد كار و كسبه ايد اينكه فرض با

 خود حال اين با .شود مي اطمينان عدم از كاستن براي زئياتج ريزي برنامه هاي فعاليت شامل
 هاي تحليل يا توجه به نياز كه را كار و كسب مفهوم از هايي جنبه جزئيات به پرداختن فرآيند
 ).1999 1آلدريچ( كند مي آشكار گيرد، قرار ارزيابي تحت بيشتر بايد بنابراين و دارد تري دقيق

ه وسيل به تواند مي شده، گفته اختصار به مرحله پنج اين با كه فرصت تشخيص فرآيند
 كند. پيشرفت سازماني يادگيري هاي روش و اصول اجراي

  فرصت تشخيص رويكردهاي
 :ها فرصت كشف يبرا ياكتشاف دگاهيد �

 مورد را بازار كنند مي استفاده تشافياك ديدگاه از ها فرصت كشف و تشخيص براي كه كساني
 چه براي بازار در تقاضا و عرضه نامعلوم ابعاد و ،دهند مي قرار تحليل و تجزيه و بررسي

 پاسخگويه عرض ميزان يا ندارد وجود اصالً يا عرضه، آنها براي ولي دارد وجود تقاضا كاالهايي
 كشف را بازار پنهان تقاضاي توان يم چگونه كه اينجاست الؤس اما .نيست آنها تقاضاي ميزان
 تجربيات و جديد اطالعات از استفاده خود، يها شبكه در فعاليت طريق از كارآفرينان كرد؟
 مربوط تقاضاي يا عرضه ناشناخته ابعاد و دهند مي قرار بررسي مورد را بازار فرآيندهاي قبلي،

 كنند. مي كشف را پديده يك به
 : ها تفرص خلق براي آفرينش ديدگاه �

 خاص، خدمت يا كاال يك به مربوط تقاضاي و عرضه ابعاد از يك هيچ كه صورتي در
 براي رو اين از .نمود ايجاد و خلق را دو هر يا تقاضا يا عرضه، بايد نباشد، معلوم و مشخص

 بازاريابي يا محصول طراحي در اساسي اقتصادي ابتكارات بايد جديد، فرصت يك ايجاد
  .گيرد صورت محصول

 كارآفريني بر ژنتيك تأثير
 انتقال فرزندان به والدين از مثل، توليد حين در كه شود مي تعريف اي.ان.دي از اي قطعه ژن
 آن مورد در اينجا در كه ژنتيكي عوامل .دهد مي قرار تأثير تحت فردرا خصوصيات و يابد مي

 را كارآفرينانه اليتفع در شدن درگير براي افراد تمايل كه هستند عواملي كنيم، مي بحث
 انتقال بيولوژيكي صورت به و اند درآمده رمز صورت به اي.ان.دي در دهند، مي افزايش

 .يابند مي
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 كارآفرين براي افراد تمايل ژنتيكي عوامل گفت توان مي رفتاري ژنتيك ادبيات به توجه با
 در شيميايي هاي زممكاني بر ها ژن  )1 دهند مي قرار تأثير تحت مكمل شيوه چهار از را شدن
 توسعه هزمين ها )ژن2 .دهند مي افزايش را افراد كارآفريني احتمال و گذاشته اثر مغز

 افراد تمايل بر كه سازند مي فراهم را دروني كنترل مركز و برونگرايي مانند فردي خصوصيات
 به نسبت افراد از بعضي شوند مي باعث ها ژن )3 .گذارد مي تأثير شدن كارآفرين براي

 را كارآفرينانه هاي فعاليت انجام احتمال امر اين كه باشند حساستر محيطي هاي محرك
 كارآفريني براي مساعدتر محيطي معرض در افراد گرفتن قرار بر ها ژن )4 .دهد مي افزايش

 ). 13(گذارند مي تأثير
 به توان مي را ميگذارند تأثير كارآفريني بر ژنتيكي عوامل آن، طريق از كه ييها مكانيزم

 .داد نشان 1 درشكل شده ارائه مدل صورت
 

 
 كارآفرينانه يها فعاليت بر ژنتيكي عوامل ثيرأت)1(شكل

 

 كارآفريني بر ژنتيك ثيرأت چگونگي
 ها ژن فيزيولوژيكي اثر )1

 افراد شدن درگير احتمال مغز، در شيميايي هاي مكانيزم بر تأثير طريق از است ممكن ها ژن
 كه اند داده نشان محققان مثال، براي .دهند افزايش را كارآفرينانه ايه فعاليت در
 كه انسان مركزي عصبي سيستم در بازدارنده عصبي هدهند انتقال بر  GABRG3ژن

 استدالل قياس، اين با .گذارد مي تأثير است، الكل برابر در مقاومت يا وابستگي ههكنند تعيين
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 از كارآفرينانه، هاي فعاليت در شدن درگير به افراد تمايل بر است ممكن ها ژن كه شود مي

 تأثير فعاليت آن به منفي يا مثبت فيزيولوژيكي عملكرد سطح بر گذاشتن تأثير طريق
 دارد نقش توسين اوكسي توليد در كه  HT2c -5ژن در شكلي چند يك همچنين، .بگذارند

 شود مي باعث و گذاشته تأثير دهند، مي نشان موانع بر غلبه در افراد كه فيزيولوژيكي پاسخ بر
 هاي فعاليت اينكه به توجه با .دهند نشان فعاليتي چنين به تري مثبت فيزيكي پاسخ افراد

 شكلي چند است ممكن است، موانع بر غلبه براي زيادي سرسختي مستلزم كارآفرينانه
5-HT2c پاسخ يشافزا طريق از را كارآفرينانه فعاليت در افراد شدن درگير احتمال 

 ). 2007 1شين و (نيكوال دهد افزايش فعاليت، اين به مثبت فيزيولوژيكي
 

 ژنتيك از متأثر فردي خصوصيات )2
 براي افراد تمايل فردي، خصوصيات از بعضي هتوسع طريق از است ممكن ژنتيكي عوامل

 تخصوصيا به محدود خصوصيات اين .دهند افزايش را كارآفرينانه هاي فعاليت در شركت
 نشان محققان .گيرد مي بر در نيز را نگرشي و شناختي هاي فعاليت بلكه نيستند، شخصيتي

 هاي درفعاليت درگيري براي افراد تمايل با كه فردي خصوصيات و ژنتيكي عوامل بين اند داده
 كنترل مركز توارث قابليت محققان مثال، براي .دارد وجود رابطه است، مرتبط كارآفرينانه

 ژنتيكي عوامل به وابسته متغير يك در واريانس نسبت توارث قابليت اند؛ كرده تأييد را دروني
 كنترل مركز از برخورداري بين است داده نشان تحقيقات از گروهي ديگر، طرفي از .است

  .دارد وجود مثبت هرابط كارآفريني به اقدام و دروني
 محيط -ژن تعامالت )3

 محيط - ژن تعامالت هوسيل به توان مي را كارآفرينانه يتفعال در شركت براي افراد تمايل
 محيطي محرك يك به نسبت ژن يك كه است معني اين به محيط -ژن تعامل .داد نشان
 فردي محرك، آن معرض در قرارگرفتن هنگام ترتيب، بدين .كند مي ايجاد حساسيت خاص

 .دهد مي نشان ژن آن فاقد فرد به نسبت شديدتري لعملا عكس دارد، را مربوطه ژن كه
 ارائه اجتماعي پيامدهاي بر محيط - ژن تعامالت تأثير از شواهدي رفتاري ژنتيك تحقيقات

 .است داده
 محيط -ژن همبستگي )4

 از بعضي :داد توضيح اينگونه توان مي را كارآفريني بر محيط و ژن بين همبستگي تأثير
 بيشتر صنعت آن در كارآفريني احتمال هك باشند كار به مشغول صنعتي در است ممكن افراد

 آن در نياز مورد هاي مهارت مجموعه به خاص صنعت يك در فرد اشتغال طرفي از است،
 هدايت مختلف صنايع در شدن استخدام به را آنها كه افراد هاي مهارت .دارد بستگي صنعت

 هاي فرصت ختلف،م صنايع اينكه به توجه با .دارد قرار ژنتيكي عوامل تأثير تحت كند مي
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 بر كه صنعتي نوع به توجه با مختلف افراد بنابراين، كند، مي ايجاد را متفاوتي كارآفريني

 كارآفرين براي متفاوتي هاي شانس از هستند، كار به مشغول آن در خود هاي مهارت اساس
 هاي مهارت و رياضي هاي مهارت كه است شده ثابت مثال، عنوان به .هستند برخوردار شدن
 در رياضي هاي مهارت داراي افراد كه محيطي هاي ويژگي .دارند ژنتيكي بنيان دو هر زباني،

 زباني هاي مهارت داراي افراد فعاليت محيط هاي ويژگي با متفاوت شوند كارمي به مشغول آن
 نتيجه، در .است متفاوت محيط، نوع دو اين در كارآفريني هاي فرصت ميزان بنابراين، .است
 و (نيكوال هستند خورداربر شدن كارآفرين براي متفاوتي هاي شانس از افراد، از گروه دو اين

 ). 2007 شين

 زنان و مردان بين كارآفريني توارث قابليت تفاوت
 نرخ بودن پايين است مختلف كشورهاي در متعدد مطالعات هنتيج كه مسائلي از يكي

 آن و دارد بررسي و طرح امكان مسئله يك بنابراين .است مردان با مقايسه در زنان كارآفريني
 دارد اهميت رو اين از الؤس اين است؟ كمتر زنان بين كارآفريني نرخ چرا كه است الؤس اين
 هواسط هب حال عين در و دهند مي تشكيل زنان را كشورها جمعيت از  ميني به نزديك كه

 براي بيشتري آمادگي نزنا فني، و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، گوناگون تحوالت
 كارآفريني نرخ در افزايش هرگونه بنابراين .اند كرده پيدا اجتماعي هاي فعاليت در مشاركت

 از كمتر زنان چرا اما .گردد منجر كارآفريني هتوسع گيري شتاب به نهايت در تواند مي زنان
 نرخ كاهش در رثؤم داليل آيا و كنند؟ مي اقدام كارآفرينانه هاي فعاليت شروع به مردان

 رويكردهاي به نياز كه برخوردارند اهميتي آنچنان از مردان با مقايسه در زنان كارآفريني
 سازند؟ موجه را زنان كارآفريني هتوسع در متفاوتي

 هاي چالش و ها سختي با خود مرد همتايان با مقايسه در زن كارآفرينان اينكه به توجه با
 در زنان شود، مي باعث ژن - محيط تعامالت نتيجه، رد هستند، رو به رو بيشتري محيطي

 ژن - محيط تعامالت .باشند متكي خود ژنتيكي هاي توانمندي به بيشتر كارآفريني فرايند
 .برعكس يا كند مي تعديل را خصوصيت يك روي بر ها ژن اثر محيط، كه افتد مي اتفاق زماني

 بر ژنتيك بيشتر اثرات بروز باعث اندتو مي نامساعد محيط ژن، - محيط تعامالت اساس  بر
 اختيار در غني منابع فرد هر كه كننده حمايت محيط يك در مثال، براي .شود رفتار يك روي
 مندي بهره متفاوت سطوح با افراد است ممكن رقابت، كمبود و منابع فراواني هواسط به دارد،

 منابع كه زماني .باشند شتهدا شدن كارآفرين براي برابري احتمال كارآفريني، از ژنتيكي
 در عكس بر .كنند مي اعمال افراد شدن كارآفرين روي بر  ميك اثر ها ژن باشند بسيار محيطي
 توسعه براي خود ژنتيكي هاي توانمندي به بيشتر افراد، كم، حمايت با و نامساعد هاي محيط

 محيط در كنند يم تالش و هستند متكي جديد گذاري سرمايه شروع و كار و كسب هاي ايده
 به منجر مخاطرهآميز معامالت متفاوت محيطهاي داريم انتظار پس .آورند دوام نامساعد
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 1ژانگ( شود شدن كارآفرين براي زنان و مردان تمايل بر ژنتيكي تأثيرات از متفاوتي سطوح
2009.( 
 دهد، مي نشان را زنان كارآفريني بر ژنتيكي عوامل بيشتر تأثير كه تحقيقاتي جمله از

 :كرد اشاره زير تحقيق به توان مي
 (زن) همجنس و همسان قلوهاي دو از بزرگي هنمون روي بر مطالعه با كه تحقيقي در

 رفتارهاي به مربوط توارث قابليت كه رسيدند نتيجه اين به محققان  شد، انجام انگليسي
 مربوط واريانس درصد 42-37 دادند گزارش همكاران و نيكوال .است زياد زنان در كارآفرينانه

 مشترك غير محيط عوامل به مربوط بقيه و است ژنتيكي عوامل هنتيج زنان، كارآفريني به
 رو  به رو آن با يكسان خانوادهاي در رشد خالف بر افراد كه فردي به منحصر (محيط

 زنان تمايل بر  ميمه تأثير خانه) (محيط مشترك محيط كه حالي در .باشد مي شوند) مي
 كه بود شده باعث كارآفريني، براي زنان از خانواده حمايت عدم .نداشت شدن كارآفرين براي
 و (نيكوال كنند استفاده خود ژنتيكي هاي توانمندي از بيشتر شدن، كارآفرين براي زنان

 .)2010 2همكاران

 گيري نتيجه
 ارآفريني،ك بر ژنتيكي عوامل تأثير است، پيچيدهاي پديده كارآفريني اينكه به توجه با

 در شدن درگير و خصوص  به ژن يك داشتن بين گفت بتوان كه است آن از تر پيچيده
 تأثير براي ييها  مكانيزم محققان دليل همين  به .دارد وجود قوي ارتباط كارآفرينانه فعاليت
 هشيو چهار به ژنتيكي عوامل كه معتقدتد آنها .اند داده پيشنهاد كارآفريني بر ژنتيكي عوامل
 مغز در شيميايي هاي مكانيزم بر ها ژن )1 گذارند: مي تأثير كارآفريني به افراد تمايل بر مكمل

 خصوصيات هتوسع هزمين ها ژن )2 .دهند مي افزايش را افراد كارآفريني احتمال و گذاشته اثر
 براي افراد تمايل بر كه سازند مي فراهم را دروني كنترل مركز و برونگرايي مانند فردي

 هاي محرك به نسبت افراد از بعضي شوند مي باعث ها ژن ) 3.گذارد مي تأثير شدن رآفرينكا
 افزايش را كارآفرينانه هاي فعاليت انجام احتمال امر اين كه باشند حساستر محيطي

 تأثير كارآفريني براي مساعدتر محيطي معرض در افراد گرفتن قرار بر ها ژن )4دهد. مي
 عوامل اما است شديد شدن، كارآفرين براي زنان تمايل بر ژنتيكي عوامل اثر .گذارند مي

 اثر مردان، در برعكس .ندارد شدن كارآفرين براي آنها تمايل بر تأثيري محيط به مربوط
 بر ژنتيكي عوامل اما بود، شديد شدن كارآفرين براي آنها تمايل بر محيط به مربوط عوامل
 زنان كارآفريني براي محيط بودن نامساعد واقع، در .نداشت تأثير كارآفريني به آنها تمايل
 .باشند متكي خود ژنتيكي هاي توانمندي به بيشتر شدن، كارآفرين براي زنان بود، شده باعث
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 براي مردان كه بود شده باعث مردان كارآفريني براي محيط بودن مساعد كه حالي در

 هاي حمايت به متكي بيشتر و كنند هاستفاد خود ژنتيكي هاي توانمندي از كمتر كارآفريني،
 باعث نامساعد هاي محيط ژن،  -محيط تعامالت به توجه با داشت توجه بايد .باشند محيطي

 با كارآفريني يندآفر در زنان اينكه به توجه با .شود مي رفتار بر ژنتيكي عوامل بيشتر تأثير
 زنان كارآفريني بر ژنتيكي عوامل تأثير هستند، رو  به رو مردان به نسبت بيشتري مشكالت

 متكي خود ژنتيكي هاي توانمندي به بيشتر شدن، كارآفرين براي زنان يعني است؛ بيشتر
 .هستند
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 اي هاي فني و حرفه اي در آموزش جايگاه اخالق حرفه
 و اهميت آن در كارآفريني

1محمدرضا سليمانپور  
2كيقباد سليمانپور  

  3وند فرزانه امامقلي
4علي حبيبي رودكناري شريف  

5محمدرضا محمدحسيني  

 چكيده
ش و تربيت آموز هترين نهادي كه وظيف معنوان مه هب  ميرس و غير  ميمؤسسات آموزشي اعم از رس

اي و  اساس رويكرد كنوني كمتر به ابعاد مختلف اخالق حرفه نيروهاي متخصص را در جامعه  دارند، بر
پردازند. در نظام آموزشي فعلي كشور اهميت تخصص بيش از  هاي آموزشي مي جايگاه آن در برنامه

  صص بدون تعهد آنكارگيري افراد متخ هتعهد است. اين يك موضوع مهم و بحث برانگيزي است كه ب
اي در  ترديد بررسي تطبيقي ماهيت و منزلت آموزش اخالق حرفه كند. بي را به يك چالش تبديل مي

زيادي را بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب  هكشورهاي پيشرفته با جهان در حال توسعه، فاصل
كارآفريني يكي از دهد. از سوي ديگر در عصر حاضر  ما نشان مي هاي در جامع آموزش اخالق حرفه

توسعه به آن توجه  يافته و در حال شود كه بسياري از كشورهاي توسعه عناصر مهم توسعه محسوب مي
هاي مناسب  توان گفت كارآفريني به ابزار قدرتمندي در جهت ايجاد فرصت دارند. مي جدي مبذول مي

ن اشتغال، كمبود نيروي تواند باعث رفع مشكالتي همچو ميگيري از آن  تبديل شده است كه بهره
وري، كاهش كيفيت محصوالت و خدمات، ركود اقتصادي و  انساني خالق و پويا، نزول چشمگير بهره

مروري و با استفاده از تكنيك تحليل محتواي  -اي  كتابخانه هافزايش رقابت شود. اين مقاله به شيو
اي و  ا توجه به مفاهيم اخالق حرفهب . در اين مقالهتحقيقات گذشته و ادبيات مربوطه تهيه شده است

هاي  اي و جايگاه آن در آموزش مفهوم اخالق حرفه همباني نظري كارآفريني تالش شده ابتدا دربار
كارآفريني بحث شود و در پايان ضمن بررسي اهميت اخالق  همقول هاي، و سپس در زمين فني و حرفه

 ه گردد. ئارا اي در كارآفريني، پيشنهاداتي هم در اين راستا حرفه
 

 .اي هاي فني و حرفه اي، كارآفريني، آموزش اخالق حرفهواژگان كليدي: 
                                                                                                                

                                                           Email: m_soleimanpour@yahoo.com . استاديار دانشگاه آزاد اسالمي،1

 ريزي درسي  برنامه -ارشد علوم تربيتي كارشناس. 2
 كارشناس مديريت هتلداري . 3
 اي ش فني و حرفهريزي حوزه معاونت پژوهشي سازمان آموز كارشناس برنامه. 4
 ريزي درسي  برنامه -علوم تربيتي ةارشد رشت  . دانشجوي كارشناسي5
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 مقدمه
اي  اي است. اصول اخالق حرفه ها، اخالق حرفه ترين متغير در موفقيت سازمان امروزه مهم

ها و هنجارهاي اجتماعي،  هاي وااليي است كه رعايت آنها در سازمان داراي بار و ارزش
يك سازمان فراهم اي، اين قدرت را براي فرد يا در بعد  آفرين است. اخالق حرفه نقش

ها را در  اي، قابليت سازمان نمايد كه خودكنترل و خود بهبودگر باشند. رعايت اخالق حرفه مي
زاد و همكاران،  بيك( دهد ي سازمان و جامعه را كاهش ميها كسب و كار افزايش و هزينه

باشد.  يك مزيت رقابتي در سازمان مطرح مي عنوان بهاي همواره  ). داشتن اخالق حرفه1389
مديريت استراتژيك معتقد است در سازمان، اصول اخالقي خوب از  هديويد در حوز

روز اعتقاد به اينكه   به  هاي مديريت خوب است. وي بر اين باور است كه روز شرط پيش
 شود شود، در ميان مديران فراگير مي پايبندي به اخالق موجب ايجاد مزيت استراتژيك مي

 ).  1387فرامرز قراملكي، (
ها، همواره از اهميت بسياري برخوردار  كننده روابط ميان انسان تنظيم عنوان بهاخالق 

هاي بيروني داشته  بوده است. در مديريت نيز اين ساز و كار دروني، بدون آنكه نياز به اهرم
 باشد، قادر است تا عملكردهاي اخالقي را به وجود آورد. نقش اخالق در عملكردها و رفتارها،

الواني، ( كننده است ها و در برخوردها و ارتباطات، مهم و تعيين ها و انتخاب گيري در تصميم
باشد.  اي مي هاي كاربردي يك حرفه در داخل سازمان مرتبط با اخالق حرفه . ارزش)1383

ها و باورهاي درست اخالقي به اين باور خواهند  اي، ارزش كاركنان با داشتن اخالق حرفه
  است اي شان مستلزم داشتن اخالق حرفه شد فكري و شغليرسيد كه ر

(Ozar et al., 2000) . 
هاي  اي تخصصي در دانش اخالق است كه به بيان مسئوليت اي، حوزه اخالق حرفه

پردازد.  ها در مشاغل و نيز تحليل مسايل اخالق در كسب و كار مي اخالقي افراد و سازمان
ها و  آن، حل مسايل اخالقي سازمان هنش و آرمان عمداي به منزله دا رسالت اخالق حرفه

تبيين تعهدات اخالقي خود در قبال ديگران و نيز تشخيص و حل مسايل اخالقي در كسب و 
اي است. هيچ اقدام،  كار، محتاج دانش تخصصي معيني است و اين دانش همان اخالق حرفه

ه همراه با مسايل اخالقي نباشد. در توان سراغ داشت ك ها نمي تصميم و فعاليتي را در سازمان
توان رصد كرد. به همين دليل  بن هر تصميم مديريتي، انبوهي از مسايل اخالقي را مي

اميري و ( شود ها موجب ايجاد مزيت استراتژيك مي اي در سازمان پرداختن به اخالق حرفه
 ). 1391، همكاران

 اي مفهوم اخالق حرفه
 عنوان بهاخالقي فرد از حيث شغل است. يك پزشك  وليتمسئاي،  منظور از اخالق حرفه

اي او برخاسته از شغلي است  هاي حرفه وليتئاخالقي دارد. اما مس مسئوليتشخص حقيقي 
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هاي اخالقي  مسئوليتپذيرفت،  اي كه اگر شغل ديگري مي كه بر دوش گرفته است، به گونه

آفريند. اخالق در اين مفهوم  ميهاي اخالقي خاصي  مسئوليتكرد. هر شغلي،  وي تغيير مي
شود: اخالق  وابسته به شغل است كه بر حسب تنوع مشاغل، اخالقيات خاص مطرح مي

اخالق پزشكان، اخالق معلمان، اخالق مديران، اخالق سرپرستان، اخالق وكال، اخالق قضات، 
از دانش  اي اي به منزله شاخه ). اخالق حرفه1385قراملكي، ( ...تجار، اخالق محققان، و

اميري و ( پردازد ، در يك حرفه و مسايل اخالقي آن ميقياخالق به بررسي تكاليف اخال
 ). 1389همكاران، 

اي است كه شخص را به  كننده شخصيت فرد است و اين اخالق حرفه اخالق نمايان
كند. در چارچوب اين اخالق  شكل مطلوب، چه در جامعه و چه در بين همكارانش مطرح مي

تر  ها به هم معطوف گيرد، انسان پذيري افراد در جامعه شكل مي اي است كه نقش حرفه
يابد و يكسري از هنجارها و رفتارهاي  شوند، ارتباط اجتماعي بين اشخاص گسترش مي مي

اي در انجام  آيد. همچنين اخالق حرفه دروني اخالقي بين كارمندان و مديران به وجود مي
ايفا  مي شود، نقش مه غيراداري كه مربوط به ارباب رجوع ميها و امور اداري و  فعاليت

ها و رفع  خود موجب تحريم بسياري از محرك هاي در واقع به نوب كند. اخالق حرفه مي
 ). Kohen, 2001؛1389زاد و همكاران،  بيك( شود ها مي بسياري از ناهنجاري

بايدهاي رفتاري را تهيه هاي اخالقي، فهرستي از بايدها و ن هاي داراي دغدغه سازمان
آميز بودن  اند. رعايت اين بايدها و نبايدها تا حدي ضامن و هادي ارزشمندي و فضيلت كرده

رفتار صاحبان حرفه است. اين بايدها و نبايدها، الگوي رفتار ارتباطي افراد را با ذينفعان 
بايدها تدوين كند. فهرست الزامات و تعهدات اخالقي كه به صورت بايدها و ن ترسيم مي

). كدهاي 1385؛ قراملكي، 1386ماكسول، ( شوند اي اخالقي ناميده ميشود، غالباً كده مي
باشند. كدها معيار صحت رفتارهاي  ها درباره مسايل معين مي ارزش مي اخالقي غالباً بيان رس

از  شود كه آيا اساس آنها تعيين مي كنند و بر هاي مختلف را بيان مي اي در موقعيت حرفه
اي، تخطي صورت گرفته يا خير و اگر صورت گرفته چه مجازاتي بايد اعمال  اخالق حرفه

شود. اين امر ويژگي مهم كدهاي اخالقي است كه تنها به بيان اصول و كليات اخالقي بسنده 
كنند، به طوري كه در  اي دقيقاً رفتارهاي صحيح و ناصحيح را تعيين مي نكرده و در هر حرفه

 ). 1387لشكربلوكي، ( ماند ميار غيراخالقي ابهام چنداني باقي نتشخيص رفت

 اي در آموزش اخالق حرفه
با توجه به اينكه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد، الزم است در 

هاي مورد نياز هر شغل به كاركنان، ايجاد  ها و مهارت ها، افزون بر آموزش تخصص سازمان
هاي  ويژه اخالق اداري و سازماني جزو برنامه جمعي و به ، كار مشترك و دستهتعاون هروحي

اي  ). در حال حاضر موضوع اخالق حرفه1389صالحي اميري و همكاران، ( قرار گيرد آموزشي
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هاي شغلي و حرف مختلف مورد توجه قرار  مدت زماني است در كشورهاي مختلف و در گروه

وين كدها و استانداردهاي اخالقي صورت گرفته است. هايي در جهت تد گرفته و تالش
هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي جوامع  ها نيز از آنجا كه به مثابه پيشتازان حركت دانشگاه

هاي  بوده و اعتقادات و باورهاي حاكم بر آنها، دير يا زود به كل جامعه تسري يافته و عرصه
نعمتي ( ستندنياز ني اي بي ز توجه به اخالق حرفهاي را به سوي آحاد مردم خواهد گشود، ا تازه

 ). 1389و محسني، 
آموزش و تربيت نيروهاي متخصص و  هنهادي كه وظيف عنوان بهها  امروزه دانشگاه

متعهد جهت فعاليت در جامعه را دارند، مطرح هستند. اما رويكرد كنوني آموزش عالي در 
اي،  رغم اهميت موضوع اخالق حرفه تأسفانه بهكشور ما بر تخصص بيشتر از تعهد تكيه دارد. م

اي جايگاهي ندارد  هاي پيشنهادي شوراي عالي انقالب فرهنگي اصول اخالق حرفه در سرفصل
شود  بخشي از سرفصل برخي از دروس آموزش داده مي عنوان بهاي،  و تنها آيين رفتار حرفه

زاده و  عباس( كاهد ير ميگونه مباحث در ذهن فراگ كه اين خود از اهميت و لزوم اين
 ). 1391زاده،  معيني

اي معلمي، يك استاد در دو  ) بر اساس مباني اخالق حرفه1391( پور به اعتقاد ايماني
بعد بايد خود را ملزم به رعايت اصول اخالقي بداند؛ اول، به جهت جايگاه تأثيرگذاري كه بر 

ثرترين ؤه فضايل اخالقي نمايد و بداند مرفتار و افكار فراگيران دارد، بايد خود را آراسته ب
هاي اخالقي مثبت، آشكار شدن آنها در رفتار واقعي مدرس است. دوم،  روش در انتقال ارزش

اي كه در قبال برآوردن نيازهاي آموزشي دانشجويان دارد، بايد با رعايت  به جهت وظيفه
موزشي خود را به بهترين هاي آ مسئوليتاي،  حداكثري اصول اخالقي در انجام وظايف حرفه

 نحو به انجام رساند. 
اي  هاي فني و حرفه آموزش ،س آيين نامه نظام مهارت و فناورياز سوي ديگر بر اسا

تواند فرد را براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار آماده نمايد  هايي است كه مي فعاليت  انجام
ها را در  ها كسب مهارت اين آموزشيا كارايي و توانايي وي را در انجام آن افزايش دهد. 

هاي  هاي خاص مربوط به شغل و در بخش راستاي تكنولوژي و علوم وابسته به همراه دانش
كيد بر استانداردها و أدهد. و اين مهم با ت مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارائه مي

ب و كار در سطح ، حرفه و كساحراز شغل اي براي هاي شغلي مبتني بر اخالق حرفه صالحيت
ژه بر سازي فرهنگ كسب و كار با توجه وي اينكه اشاعه و نهادينه . ضمناشدب ميمطلوب ميسر 
اي در زمره  و اخالق حرفه  ميهاي اسال ، فناوري، كارآفريني با رويكرد ارزشدانش، مهارت

اي  حرفهاساس اهميت اخالق   اين  . برباشد ميترين اهداف نظام آموزش مهارت و فناوري  مهم
 ها دوچندان است.  در اين نوع آموزش
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سسات آموزشي ؤدر م  مياي مربوط به شغل معل كلي، اگر چه اصول اخالق حرفه طور به

ر همه آنها اصول زير ديده كشورهاي مختلف، خاص و تابع قوانين هر كشور است. اما غالباً د
 ): Anonymous, 2011؛1391پور،  ايماني( شود مي

فراگيران: استاد بايد در تكامل شناختي فراگيران مشاركت فعال داشته توانمندسازي  )1
 باشد و از اعمالي كه همراه با تبعيض يا استثمار دانشجو هستند بپرهيزد. 

طرفانه: استاد بايد از ورود به يك ارتباط عاطفي دوطرفه با فراگيران خود  ارتباط بي )2
 شود اجتناب كند.  بازي مي پارتي كه منجر به مساعدت نسبت به يك نفر يا اصطالحاً

ها و ارتباطات فردي فراگيران  رازداري: نمرات، گزارشات حضور و غياب، صحبت )3
مطالب محرمانه تلقي شده و تنها با رضايت آنها يا براي امور قانوني قابل ارائه به  عنوان به

 ديگري هستند.
كاران خود احترام گذاشته و احترام به همكاران: استاد دانشگاه بايد به مقام و شأن هم )4

 همراه با آنان در جهت تكامل و توانمندسازي فراگيران همكاري نمايد. 
ها و  سياستاهداف آموزشي،  مدرس نسبت بهالزم است  ؤسسه:احترام به م )5

 آموزشي آگاه بوده، به آنها احترام گذاشته و از آنها تبعيت نمايد.  هاستانداردهاي مؤسس
استاد دانشگاه بايد كامالً به موضوع تدريس خود احاطه داشته و تسلط به محتوا: يك  )6

شده دقيق،  هاز دانش كافي در اين زمينه برخوردار باشد و مطمئن باشد كه محتواي ارائ
 مورد نظر است.  هدرست، به روز و متناسب با دور

اف و هاي معتبر استفاده كرده و شف ارزشيابي معتبر: استاد بايد در ارزشيابي از روش )7
 طرف باشد و متناسب با اهداف آموزشي دوره را  ارزشيابي نمايد.  بي

هاي تدريس آشنا  تسلط به اصول آموزش: مدرس بايد كامالً با اصول آموزش و روش )8
بوده و روش تدريسي را انتخاب كند كه براي رسيدن به اهداف آموزشي مورد نظر مناسب 

 باشد. 

 كارآفريني
ها  جوامع بشري است. منبعي كه به توان انسان هناپذير هم و پايان كارآفريني از منابع مهم

ناپذير است. نيروي فكر،  گردد. از يكسو ارزان و از سوي ديگر بسيار ارزشمند و پايان برمي
كارآفريني خصوصاً در عصر حاضر كه عصر دانايي و  هابتكار و خالقيت و يا در يك كلم

باشد بيشتر از هر زمان ديگري مورد توجه و  تكارات ميها و اب خالقيت و عصر تلفيق انديشه
اقتصادي به شمار  هاين، كارآفريني امروزه از عوامل مهم رشد و توسع  بر باشد. عالوه تأمل مي

هاي طاليي  اخير دهه هطوري كه در غرب و برخي كشورهاي ديگر، دو ده آيد. به مي
 هشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، مقولكارآفريني نام گرفته است. بر اين اساس در اكثر ك

 ). 1386عدالت، ( مد نظر قرار گرفته است هترين منبع توسع اصلي عنوان بهكارآفريني 
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به طور كلي كارآفريني از ابتداي خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون زندگي حضور 

ندي است كه فرد هاي بشري بوده است. كارآفريني فرآي داشته و مبناي تحوالت و پيشرفت
هاي جديد و بسيج منابع، مبادرت به ايجاد  هاي نو و خالق و شناسايي فرصت كارآفرين با ايده

م با پذيرش مخاطره و ريسك است أهاي نوآور و رشديابنده نموده كه تو كسب و كار و شركت
زاده و زماني،  شريف( گردد يا خدمت جديدي به جامعه مي و منجر به معرفي محصول

1385 .( 
هاي ترفيع ثبات  فعاليت عنوان به) در يك مفهوم وسيع كارآفريني را Yamada, 2005( اماداي

وسيله پيشرفت اقتصادي، ايجاد ارزش اقتصادي جديد و  هبرداري مؤثر از منابع ب اقتصادي، بهره
) كارآفريني را Hisrich, 2005( چهاي اشتغال تعريف كرده است. هيستري سازي فرصت فراهم

هاي توأم  داند كه با صرف زمان و كوشش و ريسك رآيند خلق چيزي جديد و با ارزش ميف
هاي مادي، رضايت شخصي و استقالل عجين شده  مالي، رواني و اجتماعي و كسب پاداش

 است. 
منحصر به  هيند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعآطور كلي كارآفريني عبارتست از فر هب

يندي است كه منجر به ايجاد آها. كارآفريني فر گيري از فرصت فردي از منابع به منظور بهره
 ). 1383احمدپور دارياني، ( گردد مندي و يا تقاضاي جديد مي رضايت

هاي  آموختگاني هستند كه توانايي روي جوامع مختلف، دانش هاي پيش يكي از چالش
اميري و مرادي، ( كسب و كار مناسب ندارند اندازي اي راههاي الزم را بر فردي و مهارت

هاي اخير جهت  ترين الزامات و راهكارهايي كه در سال ). در اين زمينه، يكي از اصلي1387
هاي آموزشي از سوي شمار زيادي از دانشمندان و  ويژه تقويت نظام مقابله با اين چالش و به

 باشد كارآفريني در مراكز آموزشي مي هست، توسعنظران مورد توجه جدي قرار گرفته ا صاحب
)Cheung, 2008; Walter and Dohse, 2009نحوي كه آموزش كارآفريني به دليل  ). به

ت أانساني در قالب دانشجو و اعضاي هي هها از نظر داشتن سرماي هايي كه دانشگاه مشخصه
شورهاي مختلف دانشگاهي در كهاي  ترين فعاليت ترين و گسترده دارند، به يكي از مهم  ميعل

 ). 1387طالبي و زارع يكتا، ( دنيا تبديل شده است
دانش، مهارت و قدرت درك افراد و  ههاي در حيط ، افزايش تواناييهمانطور كه گفته شد

يكي از اهداف آموزش هاي فني و  عنوان بهوظايف شغلي  هتر كار در محدود انجام مطلوب
ترين مسائل و مشكالت جهان است و  وضوع بيكاري يكي از مهماي است. از آنجايي كه م حرفه

در كشورهاي در حال توسعه با توجه به عدم توازن ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و سياسي سهم بيشتري را بر توسعه دارد و با توجه به اينكه يكي از داليل بيكاري در كشور 

رود سازمان  باشد، انتظار مي سوي جويندگان كار ميهاي مورد نياز بازار كار از  فقدان مهارت
سزايي در كارآفريني ايفا  ههاي مهارتي بتواند نقش ب آموزش هاي با ارائ آموزش فني و حرفه

 كند. 
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 اي در كارآفريني اهميت اخالق حرفه

اي در آموزش به مشخص كردن حدود و ثغور رفتارهاي  همانطور كه گفته شد اخالق حرفه
انجامد. از آنجا  اي مي هاي حرفه مسئوليتامناسب و هدايت آموزشگران در اجراي مناسب يا ن

آموزشي، پژوهشي  هاي آموزشگران و اساتيد عمدتاً در سه حوز ها و وظايف حرفه مسئوليتكه 
پور،  ايماني( موزش نيز ناظر بر هر سه حوزه استاي آ شود اخالق حرفه و كارآفريني تقسيم مي

 شود.  هاي اصلي آن محسوب مي ي و كسب و كار يكي از حوزه) و كارآفرين1391
ها و  آن، حل مسايل اخالقي سازمان هاي به منزله دانش و آرمان عمد رسالت اخالق حرفه

در كسب و  تبيين تعهدات اخالقي خود در قبال ديگران و نيز تشخيص و حل مسايل اخالقي
اي نقش راهبردي در  اخالق حرفه). امروزه 1391صالحي اميري و همكاران، ( كار است

هاي اقتصادي دارد و متخصصان مديريت استراتژيك، اصول اخالقي شايسته در سازمان  بنگاه
سازماني  ه). توسع1381فردآر، ( اند ديريت استراتژيك خوب دانستههاي م شرط را از پيش

نوسازي نظام منظور بهبود و  ريزي شده است كه به تالشي پيگير، منسجم و كامالً برنامه
رد و هم بهبود كاركرد سازماني، هم بهبود زندگي شغلي ف هگيرد. هدف از توسع صورت مي

 ).1391صالحي اميري و همكاران، ( سازمان است
اي وجود دارد و به جاي فرآيندهاي عمومي،  در كارآفريني بيشتر ساختار شبكه

ب و برداشتن مرزها، روابط مرات  فرآيندهاي افقي در آنها جاري است. با كم شدن سلسله
گيرد و اطاعت، سهم كمتري در اين  بيشتر بر مبناي مشاركت و درك متقابل شكل مي

محور فعاليت گروه كارآفرين است و با تالش براي دستيابي به  ساختار تشكيالتي دارد. اخالق
 هد با عالقنمايد. گروه با اخالق، كه درگير فرآيند كارآفريني هستن اهداف، گروه فعاليت مي

تمام سعي و تالش خويش را براي هرچه بهتر شدن محصول يا خدمت جديد خود به كار 
يافتن بازخوردهاي منفي كه اي در العاده خالق كار، توان فوقگيرد. كارآفرينان پايبند به ا مي

يافتن حكمت بازخوردهاي منفي و  هممكن است از محيط دريافت كنند دارند و در انديش
 محسوب شود شان امري انگيزشي شود تا فعاليت آيند. اخالق كارآفرينان سبب مي مثبت برمي

 ). 1392صالحي عمران و بابايي، (
تر شدن روزافزون فرآيند كارآفريني و خلق كسب و كار جديد و  از سوي ديگر پيچيده

هاي كاري، توجه  افزايش ميزان كارهاي غيراخالقي، غيرقانوني و غيرمسئوالنه در محيط
كارآفرينان و گروه كارآفرين را به بحث اخالق كار بيشتر معطوف ساخته است. كارآفرينان با 

توانند اخالقيات را در فرآيند كارآفريني و محيط كار  مديريت اخالق مي هايجاد يك برنام
كند تا بتوانند در شرايط آشفته،  هاي اخالق كار به كارآفرينان كمك مي مديريت كنند. برنامه

 ).1387خاني جزني، ( خود را حفظ كنند رد اخالقي و وجدانيعملك
نسبت به رعايت اصول اخالقي در كسب و كار از زماني بيشتر شد كه برخي   ميتوجه عمو

هاي  حرص و ولع ناميدند و بعضي از سيستم هرا ده 1980 ههاي همگاني، ده از رسانه



... اي هاي فني و حرفه اي در آموزش جايگاه اخالق حرفه                                         
 

 

388 
ده از اخالق، متهم كردند. اين توجه بازاريابي به سوء استفا هبازرگاني را به ويژه در حرف

شعار روز شود. در آغاز اين دهه، چندين  1990 هها سبب شد كه اخالق در ده رسانه
متعددي در اين باره نوشته شد و نيز  يها كنفرانس درباره موضوع برگزار گرديد و كتاب

ر ي اروپا داياروپايي اخالق در كسب و كار در اكثر كشورها ههاي جديدي مانند شبك سازمان
 ).  1391صمدي و همكاران، ( شد

رنگ باخته است و  هاي اجتماعي در دنياي مدرن امروز مفاهيم اخالق كار و مسئوليت
كار، مانند فرهنگ  هايي ها مصون نمانده است. مقوله نيز از اين آسيبكشور ما 

ات ارائه شده در پذيري، وجدان كار، نظم، تعهد كاري، انضباط در كيفيت كار و خدم مسئوليت
فريني در آاخير اخالق كار و كار هكشور كيفيت خوبي ندارد، به اين دليل است كه در سد

بايد به نسل  ،بنابراين ؛كشور ما دچار آسيب جدي شده است و بايد مورد بازنگري قرار گيرد
نقش اخالقيات داده شود. چرا كه كشوري توسعه پيدا  ههاي الزم در زمين جديد آموزش

طور كلي اخالق جزء  ه). ب1387اي،  الهي قمشه( كند كند كه كار را ارزش تلقي مي
 ازمند استهايي است كه يك فرد براي تبديل شدن به يك كارآفرين موفق بدان ني مهارت

 ). 1390احمدپور، (

 گيرينتيجه
غير ترين مت يكي از مسايل اساسي همه جوامع بشري و مهم عنوان بهاي،  امروزه اخالق حرفه
ها در مصداق موفقيت و تعريف آن،  شود. اگر چه انسان ها محسوب مي در موفقيت سازمان

طلبي همسان هستند. موفقيت در زندگي شخصي،  ديدگاه واحدي ندارند، اما در موفقيت
است. توجه به اخالقيات يكي از   ميشغلي و حيات سازمان، آرمان مشترك و معنا بخش آد

طور كلي  هيزش دروني نيروي انساني، رضايت، مشاركت سازماني و بعوامل تقويت كننده انگ
اي از اصول، اغلب  مجموعه عنوان بهبرنده موفقيت در هر سازماني است. اخالقيات  پيش

شود، تعريف شده است. اين  ميمنشوري كه براي راهنمايي و هدايت استفاده  عنوان به
 ند. ك مجموعه اصول، چهارچوبي براي اقدام ارائه مي

ترين مزيت رقابتي  اي مهم از سوي ديگر با توجه به اينكه امروز در دنيا اخالق حرفه
رود، آموزش  هاي اقتصادي كوچك و بزرگ و نيز نيروهاي متخصص و ماهر به شمار مي بنگاه

 هآموزي است و سبب رشد و بالندگي آن در عرص هاي قطعي مهارت اي از ضرورت اخالق حرفه
هاي گوناگوني در  ريزي توسعه برنامه يافته و در حال شد و كشورهاي توسعهبا كسب و كار مي

 اند.  ها انجام داده اين نوع آموزش هزمين
يند يادگيري فراگيران را آاي كه فر هاي فني و حرفه محور بودن آموزش  در اين ميان كار

نمايد و محتواي  هاي كار، براي آن مراكز و در درون آنها طراحي و اجرا مي از طريق محيط
تبع آن در كاركرد نهادهاي  تكنولوژي و به ههاي حوز ها را با تغييرات و پيشرفت آموزش
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يكي از عناصر  عنوان بهها  سازد، سبب شده است كه اين آموزش اقتصادي جامعه هماهنگ مي
ثر در موفقيت ؤهاي اقتصادي محسوب گردد و از جمله عوامل م كليدي جهت تحقق پيشرفت

اي در كشور ناديده  اگر آموزش فني و حرفه ،بنابراين ؛يافته تلقي گردد اي توسعهكشوره
گرفته شود، در واقع باعث سوق دادن آموزش كشور به طور غيرمستقيم به آموزش اشتغال 

شود و به تدريج آسيب جدي به كشور وارد  الوصول و ناپايدار مي كاذب و درآمدهاي سهل
توان اصول اخالقي را در  وزش رعايت اخالقيات در كارآفريني ميسازد. از طرف ديگر با آم مي

افراد پرورش داد تا به جامعه انساني خدمت كنند و در جهت رفع مشكالت جامعه يا براي 
ابعاد گوناگون جامعه تالش نمايند. در واقع اخالق كار متعهد شدن توان ذهني، رواني و  ءارتقا

جانبه است، بنابراين رعايت و  همه هي در جهت توسعجمع هجسماني فرد يا گروه به انديش
اي  كارآفريني مبتني بر آموزش فني و حرفه هاي، عاملي مهم در توسع آموزش اخالق حرفه

 است. 

 منابع
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ناپذير  اي ضرورت اجتناب اخالق حرفه ،)1389( ؛قلعه، ر  ميو كاظ ؛صادقي، م ؛زاد، ج بيك

-58، صفحه 17و  16 هعصر مديريت، سال چهارم، شمار ه. مجلهاي امروزي سازمان
63 . 
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 .97-91، صفحه 4و  3 هو فناوري، سال سوم، شمار

اي  ضرورت اخالق حرفه ،)1391( ؛و باقي نصرآبادي، ع ؛ج ،ررحماني،  ؛صالحي اميري، س
 171-155اول و دوم، صفحه  ه، سال سوم، شمارهاي اخالقي پژوهش ها. در سازمان

اي و كارآفريني و  بررسي ارتباط اخالق حرفه ،)1392( ؛صالحي عمران، ا و بابايي، س
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التحصيالن جايگاه آموزش عالي در كارآفريني و اشتغال فارغ
 هاي كشاورزيرشته

 1عباس مالشاهي غالم
 2 هادي ميناب پودينه

 چكيده
است. امروزه  آن انساني منابع ايجامعه هر اقتصادي و اجتماعي هتوسع و رشد اساسي عوامل از يكي

 هو ضرورت كارآفرينان در فرآيند توسع هاي انديشمندان توسعه در خصوص نقشديدگاه اساس  بر
هاي هدفمند در توسعه و پرورش كارآفريني بر كسي اقتصادي اتفاق نظر وجود دارد و اهميت آموزش

هاي آموختگان رشتهپوشيده نيست. مشكالت ناشي از بيكاري در جامعه بخصوص در ميان دانش
هاي تواند با آموزشالي كشاورزي ميكشاورزي رو به افزايش است و در اين رابطه نظام آموزش ع

هاي مختلف مورد نياز و كاربردي، ها و مهارتكارآفريني و توانمندسازي دانشجويان نسبت به زمينه
در  ،اي قلمداد كرد، چرا كهرشته توان موضوعي بينرنگ نمايد. كارآفريني را مي اين معضل را كم

باشد مي تحليلي -پژوهش كه از نوع توصيفي اين هاي مختلف دانش به آن توجه شده است. در حوزه
مورد  گردآوري و اينترنتي هاياز سايت استفاده با و ايكتابخانه تحقيق روش به نياز مورد و اطالعات

تالش شده تا ضمن بررسي مفاهيم كارآفريني به نقش آموزش عالي است،  گرفته قرار تحليل
هاي كشاورزي پرداخته و التحصيالن رشتهر اشتغال فارغكارآفريني و تأثير آن د هكشاورزي در زمين

هاي كشاورزي راهكارهاي آموختگان رشته هاي كارآفريني در بين دانشجهت استفاده بهتر از موقعيت
توان به نظام تشويق و پاداش ترين اين راهكارهاي پيشنهادي مي الزم نيز ارائه شده است كه از مهم

هاي مساعد براي همكاري وزارت جهاد زمينهايجاد د كارآفرين، مناسب از سوي دولت به افرا
ها جهت جذب و تخصيص امكانات زمين و كشاورزي، بانك كشاورزي و سازمان امور اراضي با دانشگاه

آموختگان بيكار و تناسب محتوي آموزش در مراكز تسهيالت اعتباري تخصيصي براي اشتغال  دانش
  اشاره نمود. بازار كار و جامعهآموزش عالي كشاورزي با نياز 
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 مقدمه
هاي بالقوه آن، بازار كار علت تنگناها و مشكالت بخش كشاورزي و عدم استفاده از ظرفيت هب

اي بخش كشاورزي ها و مشكالتي است. مشكالت و تنگناهكشاورزي در ايران دچار نارسايي
وري غير از كمبود سرمايه، بهره است باشند عبارتطور جدي تأثيرگذار در بازار كار مي هكه ب

برداري خرد، پائين بودن اصولي از منابع آب و خاك كشور، معيشتي بودن واحدهاي بهره
اهنگ توسعه، پائين بودن سطح سطح فناوري توليد، عدم وجود يك الگوي جامع و هم

هاي بخش، عدم وجود برداري و بازدهي توليد، تشخيص نادرست نيازها و اولويت بهره
هاي مختلف كشاورزي و روستايي، عدم برخورداري از اطالعات و آمار دقيق و كامل در زمينه

 ).2002شريعت زاده، ( محصوالت كشاورزي يك سيستم بازاريابي و بازاررساني و
عنوان يك  ، حتي كشورهاي پيشرفته صنعتي بهامروزه كشاورزي در بسياري از كشورها

گذاران غالب كشورها را با  ستشود، براي حل اين مشكل، سيامشكل اساسي مطرح مي
ها توان گفت، ثبات يا زوال برخي دولتطوري كه مي رو كرده است به  هب هاي بزرگي رو چالش

بحران و پيامدهاي باشد. تجربه ثابت كرده است كه اين در گرو حل بحران بيكاري مي
جانبه، يكپارچه هاي فوري و ايدئولوژيك و اخالقي دارد و نه محو همهحلاجتماعي آن نه راه

هايي كه توان اميدوار بود كه با شناخت دقيق تفاوتپذير است. اما ميمدت آن امكان و كوتاه
جود دارد و هاي اقتصادي در كشور وهاي اصلي فعاليتهاي نسبي ميان بخشاز لحاظ مزيت

ها، زمينه را براي كاهش مشكالت هاي هر يك از بخشها و محدوديتنيز با توجه به ظرفيت
رفت از اين  هاي برونحلناشي از اين بحران فراهم نمود. بسياري از كشورها از جمله راه

 ).1383زماني، ( كننداي ميالعادهه آن توجه فوقدانند و ببحران را كارآفريني مي
 با توجه به تنگناهاي ذكر شده در بخش كشاورزي و مشكالت ناشي از گسترش روزحال 

هاي ها و برنامهاي از فرصتافزون بيكاري در جامعه، در آموزش كشاورزي بايد گستره
آموختگان بايد دانشفرهنگي براي دانشجويان فراهم كرد، همچنين براي نوآموزان و 

جاي تحقيق و درگير كردن خود در مسائلي از قبيل  ههاي كار متنوع ايجاد كرد، ب برنامه
جنسيت، قوميت و مانند آن، بايد كارآفريني و عملكرد و دانش و رفتار و نظراتي كه فرد در 

كشاورزي  همورد موضوعات گوناگون دارد و همچنين خالقيت، توسعه و كارايي مدارس پاي
گذاري در آموزش نيروي انساني ). هنگامي سرمايه2003آلستون، ( مورد توجه قرار گيرد
عنوان  ههاي كشاورزي بآموختگان مؤسسات و دانشكدهشود كه دانشمفيد و مؤثر واقع مي

اند قرار گرفته و از محصوالت اين نظام در جايگاه اصلي و تخصصي خود كه آموزش ديده
ف نابع مصرها و مسرمايه هشدن كلي تخصصي و فرعي كه باعث ضايع هاي غيراشتغال در بخش

 ).1993تبرايي، ( شده است، دوري كنند
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 تعاريف كارآفريني و كارآفرين
از كارآفريني تعاريف مختلفي شده است، دانشمندان علوم اجتماعي، روانشناسي، اقتصادي و 

توان مشاهده مديريت هريك تعاريف خاصي براي كارآفرينان دارند. اما آنچه در اكثر آنها مي
اقتصادي بوده و با تخريب روش كهن و  هكه كارآفرينان محور توسعكرد اين نكته است 

هاي كارآمد و نوين به نظام اقتصادي، پويايي و حيات ناكارآمد قبلي و جايگزيني آنها با شيوه
كارآفريني) اولين بار ( Entreprendreبخشد. در قرن شانزدهم ميالدي واژه فرانسوي مي

احمد ( انداختندنظامي خود را به خطر ميهاي ر مأموريتكار برده شد كه د هبراي افرادي ب
يك فعاليت اقتصادي را  ه). بعدها اين واژه به كساني اطالق شد كه مخاطر4، 1378پور، 

 و ايمراكز فني و حرفه هنامواژه( كردندازماندهي، تقبل و اداره ميرا س  پذيرفتند و آن مي
رود، داراي يك تعريف قطعي و شمار مي همديريتي ب بستر). از آنجا كه كارآفريني جزء مفاهيم

 هاي است. واژمشخص نيست و درك كاملي از آن نيازمند داشتن ديدگاهي بين رشته
و يا اصطالح » واسطه و دليل« به معناي Entrepreneurكارآفريني از كلمه فرانسوي 

فارسي ابتدا  اقتباس شده است كه در» متعهد شدن« به معناي To Undertake انگليسي
 كارفرمايي و سپس كارآفريني ترجمه شده كه هر دو ترجمه خوبي از اين واژه نيستند. به نظر

 ).1380المعي، ( شدترجمه مي» ارزش آفريني« رسد بهتر بود كه اين واژه بهمي
) در معنا و مفهوم فعلي را اولين بار ژوزف شومپيتر Entrepreneur( اصطالح كارآفرين

نامند بر اين باور بود كه . اين اقتصاددان اتريشي كه او را پدر علم كارآفريني ميبه كار برد
اقتصادي در يك نظام، زماني ميسر خواهد بود كه افرادي در بين ساير آحاد  هرشد و توسع

هاي جديد جايگزين حلها و راهجامعه با خطرپذيري، اقدام به نوآوري كرده و با اين كار روش
اكارآمد و كهن قبلي شود. تفكرات و آراء شومپيتر با انقالب اطالعات و شروع عصر كارهاي ن راه

عنوان عاملين تغيير و  فراصنعتي از ارزش و اهميت خاصي برخوردار شد زيرا كارآفرينان به
عنوان فرآيند تغيير و تحول در نظام اقتصادي مورد توجه قرار گرفت و  فرآيند كارآفريني به
 1970-1990هاي هاي مرتبط با آن طي دههاز تحقيقات و پژوهشحجم قابل توجهي 

كند كه در تخصيص شخصي تعريف مي عنوان بهميالدي صورت پذيرفت. كاسون كارآفرين را 
منابع كمياب بر اساس تصميمات مبتني بر قدرت تشخيص فردي، تخصص دارد. كرچهوف 

هاي جديد لسبب ايجاد و رونق شغ هاي جديد را كهداند كه شركتكارآفرينان را افرادي مي
يابد و براي ). كارآفرين يك فرصت را در مي1382برومند نسب، ( دهندشوند، شكل ميمي

كند و فرآيند كارآفريني تمام وظايف، اندازي ميپيگيري آن فرصت، يك سازمان را راه
ا هيري آن فرصتها و عملياتي را كه با درك فرصت و ايجاد يك سازمان به منظور پيگفعاليت

 ).1994بيگراو، ( گيرديابد، در بر ميارتباط مي
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داند. بنابراين جفري تيمونز، كارآفرين را ايجادكننده يك چيز ارزشمند از هيچ مي

ها را باشد و توان پيدا كردن خأل و فرصتكارآفرين كسي است كه داراي قدرت درك باال مي
دام ش ايده و تبديل فكر خود به يك محصول جديد اقتواند در جامعه از طريق پروردارد و مي

 ).1388كيا، سعيدي( آفريني از هيچ نمايدبه ارزش

 هاي كارآفرينانويژگي
هاي مشترك قابل تأملي بين كارآفرينان وجود دارد. البته دهد كه ويژگيتحقيقات نشان مي

و يا بالفعل به يك نسبت از  ها منحصر به فرد نبوده و هر يك از كارآفرينان بالقوهاين ويژگي
هايي كه ). ده مورد از ويژگي1382سعيدي كيا، ( ها برخوردار نيستندها و قابليتاين ويژگي

 از است اند عبارت) در خصوص كارآفرينان ذكر كرده1998( تامپسون، هيسريچ و پيترز
ور خالقانه ط كنند، در واقع آنها بهكارآفرينان افرادي هستند كه تفاوت ايجاد مي -1

 نمايند.مييي را براي كسب و كار ايجاد هافرصت
 باشد.ها ميكارآفريني، تشخيص و استفاده مطلوب از فرصت -2
ها به شدت كارآفرينان با هدف دستيابي به منافع مورد نياز براي استفاده از فرصت -3

 كنند.تالش مي
 كنند.اي جديد، ارزش ايجاد ميهمحصوالت خدمات يا شيوه هكارآفرينان از طريق ارائ -4
هاي هاي مطلوب منابع امكانات مالي، ابتكارات، شبكهشبكه هرينان ايجاد كنندفكارآ -5

 اجتماعي و مذاكرات مختلف هستند.
 ها و جايگاه خود را دارند.كارآفرينان شناخت دقيق از چگونگي و چرايي فرصت -6
هاي مختلفي نظير ين سرمايه به شكلكنند. اكارآفرينان خود، سرمايه ايجاد مي -7
 باشد.مالي، اجتماعي و هنري مي هسرماي
 هاي مختلف را دارند.ريسك هكارآفرينان خطرناپذيرند و توانايي ادار -8
 دار و مقاوم هستند. ها و مشكالت، خويشتنكارآفرينان در مقابل سختي -9

لباف و ( صر اصلي آن استاكارآفريني مستلزم خالقيت و نوآوري است و اين دو عن -10
 ).427، 1381طالبي، 

 ماهيت و تأثيرات پشتيباني دولت از كارآفريني
كارآفريني، نه تنها در سطح كالن بلكه بايد به تمامي  هبراي موفقيت و تشويق توسع

هاي خرد جامعه نيز سرايت كند و تنها داراي نيروي انساني، مالي و تسهيالت الزم براي  بخش
هاي حامي كارآفرينان را تدوين تواند قوانين و سياستاي است، دولت ميبرنامه اجراي چنين

دهد تا مؤثرترين عامل در تشويق توسعه كارآفريني كند. عملكرد وسيع دولت به آن اجازه مي
توان استفاده كرد كه از هاي حامي كارآفريني ميباشد. از قدرت دولت براي تأثير بر فعاليت



   ...جايگاه آموزش عالي در كارآفريني و اشتغال                                                     
 

 

396 
هاي آموزشي اشاره كرد. دولت از طريق سيستم آموزشي و وان به سيستمتها ميجمله آن

تواند مفهوم كارآفريني را از نظر اقتصادي و اجتماعي معرفي كند. مؤسسات وابسته به آن مي
يكي از دروس به فراگيراني كه تمايل به درك  عنوان بهتواند با اينكه مبحث كارآفريني مي
هاي خود را ارزيابي كنند. براي ارتقاي د تا بتوانند قابليتكارآفريني دارند، آموخته شو

توان ابزار آموزشي با موضوع كارآفريني را در ميان فراگيران توزيع نمود. ابزار كارآفريني، مي
آموزشي مانند كتاب، جزوات، راهنماها و مأخذهاي چگونگي شروع و مديريت مؤسسات      

مادگي بيشتري آيران شده و آنها در زمان شروع كار خود توانند باعث افزايش آگاهي فراگمي
خواهند داشت. مؤسسات آموزشي نيز بايد از فراگيراني كه روحيه و توان كارآفريني دارند 

التحصيلي، به جاي جويندگان حمايت كنند، آنان بايد تشويق شوند و در نتيجه پس از فارغ
 ).1380نطاق، ( كار جديدي را شروع كنند دتواننكار، افرادي را خواهيم داشت كه خود مي

 آموختگان نظام آموزش عالياشتغال و بيكاري دانش
اي از هويت خود ها بخش عمدهما، نقش بسيار مهمي دارد. انسان هاشتغال در رفاه مردم جامع

اشخاص نقش چشمگيري دارد.  هانگار گيري خود گيرند بنابراين اشتغال، در شكلرا از آن مي
ساني كه وظيفه دارند به ايجاد اشتغال كمك كنند، واجب است كه اطمينان حاصل براي ك

ترابي ( رود به بازار كار برخوردار هستندنمايند دانشجويان از آمادگي كافي به منظور و
اخير گسترش سريعي يافته است. افزايش  هه). آموزش عالي در دو د1386مهرباني، 

هاي استان هها و مراكز آموزش عالي در كلياد دانشگاههاي آموزش عالي از طريق ايج ظرفيت
ها شده و عدم آموختگان دانشگاهدانش هصاي در عركشور موجبات افزايش قابل مالحظه

هاي مختلف اقتصاد بخصوص بخش هاي شغلي موجود در بخشهماهنگي بين فرصت
آموختگان دانشگاهي تقاضا، بروز پديده بيكاري بسياري از دانش دكشاورزي و به عبارتي كمبو

و باالخص رشته كشاورزي را فراهم ساخته است. اگرچه مسئله بيكاري با توجه به تبعات آن 
دهنده و  آحاد جمعيت كشور آزار ههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي كلي در ناهنجاري

طور عام و  هها ب آموختگان دانشگاهاين حال بيكاري دانشبراي اقتصاد كشور بازدارنده است، با 
طور خاص از حساسيت و اهميت بيشتري برخوردار  هكشاورزي ب هآموختگان رشتدانش

گذاري انجام شده  براي تربيت نيروي انساني ماهر در باشد. اين اهميت به دليل سرمايه مي
و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملي  هاي اقتصاديكشور و بالاستفاده ماندن آن در فعاليت

هاي اجتماعي به افراد فرهيخته براي از يك سو و فراهم نبودن زمينه براي محول كردن نقش
العمل در نيل به اهداف توسعه كشور از ديگرسو و در عين حال امكان بروز اعتراض و عكس

 ).1388بختياري، ( سبب با سوادي و آگاهي بيشتر است جامعه به
ني كه در مراكز آموزشي و دانشگاهي كشورمان، تحصيالت خود را به پايان كسا

كاري با مشكالت بسياري مواجه هستند. آنها توان  هرسانند، اغلب به دليل نداشتن تجرب مي
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نفس الزم براي شروع كسب و كار مناسب را ندارند. به همين دليل بيشتر  مالي و اعتماد به

دولتي و غيردولتي) بوده و كمتر به ( خدام در نهادهاي رسمينشيني و استمايل به پشت ميز
هاي خود را كه اغلب ها و آموختهيك كارآفرين عمل كرده و ايده عنوان بهانديشند كه اين مي

هاي فردي و جمعي است، در قالب يك حرفه يا شغل پياده كنند. از همراه با ابتكار و نوآوي
ترين آرزوي هر  هاي تحصيلي مهمبط با رشتههاي مرتسوي ديگر اشتغال در زمينه

كرده  انگيز براي قشر تحصيلآموخته دانشگاهي است كه متأسفانه به يك چالش خوف دانش
آموختگان كشاورزي مسئله ). بيكاري دانش1388موتمني، ( كشورمان بدل شده است

اختار آموزش اي نيست كه به سادگي بتوان آن را ناديده گرفت. اين درست است كه س ساده
هاي كشاورزي را از آموختگان رشتهعالي ما در بخش كشاورزي آنگونه طراحي نشده كه دانش

درصد  80نظر عملي ساخته و پرداخته كند، همچنين اين فرضيه هم قابل قبول است كه 
آموختگان كشاورزي به دليل سكونت در شهرها، آمادگي حضور در روستاها را ندارند،  دانش

هاي مسئول نظير سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع سازمان هشك وظيف اما بدون
هايي هاي اين گروه است. بايد بپذيريم كه اجراي طرحطبيعي سامان بخشيدن به فعاليت

هاي كشاورزي و غيره اگرچه بسيار مؤثر است اما جوابگوي خيل بيكاران فعلي نظير دبيرستان
گروه، عزم  رسند، نيست و سامان بخشيدن به اينراه ميهايي كه از بخش كشاورزي و آن

 ).1386جمشيدي، ( طلبدملي و حمايت دولت را مي
هايي چون توليد دانش، تربيت نيروهاي دار رسالتها و مراكز آموزش عالي عهدهدانشگاه

متخصص مورد نياز جامعه، گسترش فناوري، نوآوريي و خالقيت هستند و امروزه 
كارگيري دانش روز و  هب هپايدار فقط در ساي هتقدند كه دستيابي به توسعنظران مع صاحب

توسعه و جلوگيري از  هشود. بنابراين براي قرار گرفتن در سايفناوري پيشرفته حاصل مي
ها بتوانند دانشجويان را براي بكارگيري ماندگي بايد شرايطي فراهم شود كه دانشگاهعقب

 ر سطح سازمان و جامعه پرورش دهندهاي مختلف دفناوري جديد و پذيرش مسئوليت
 ). 1387نظري كتولي، (

 اهميت و جايگاه آموزش عالي در كارآفريني
هاي افراد تأثير مثبت بگذارد. ها و تواناييتواند از طريق آموزش، بر خصيصهآموزش عالي مي

، آنها را توسعه توان از طريق آموزشهاي افراد از خصوصيات اكتسابي هستند كه ميمهارت
هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تواند با طراحي دورهداد، همچنين آموزش عالي مي

ها، آموزش عالي با توسعه و كارآفريني اقدام به تربيت نيروهاي كارآفرين نمايد. طي اين دوره
باعث هاي كارآفرينانه و نيز با افزايش توانايي مديريتي و كارآفرينانه افراد پرورش خصيصه

توان با توجه به نياز بازار كار به افراد گردد. در همين راستا ميكارآفريني مي هرشد و توسع
متخصص كه دانش مديريتي و كارآفريني دارند، اقدام به طراحي درس كارآفريني براي تمام 
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هاي بازار تواند باعث افزايش فرصتها نمايد. آموزش عالي از طريق دانش افزايي ميرشته

 ).1388شاه حسيني، ( تقاضاي كارآفريني را ارتقا ببخشدده و سطح ش
هاي دنياي متغير كار، وظايف آموزش عالي را اين گونه بيان يونسكو در پاسخ به چالش

دارد: آموزش عالي بايد تنوع بيشتري از لحاظ ساختاري همچون پيوند بين شرايط مي
هاي مهارتهاي عمومي، ه صالحيتداشته باشد بريزي شده، اقتصادي و درس برنامه

هاي منظم ارتباطي بين آموزش اجتماعي و پيشرفت شخصي توجه بيشتري نمايد و روش
وجود آورد. يونسكو براي غلبه كردن بر مشكالت طرف عرضه و تقاضاي  هعالي و دنياي كار ب

از  است نيروي كار تحصيل كرده ابزارهاي ارتباطي خاصي را پيشنهاد كرده كه عبارت
هاي درسي، در نظر گرفتن كارآموزي صنعتي در برنامه همشاركت كارفرمايان در توسع

اي و آموزش نيمه وقت هاي دانشگاهي و حرفهپذير كردن  دورههاي درسي، انعطاف برنامه
شود و تدارك هايي كه توسط صنعت اجرا ميشاغلين، كار نيمه وقت دانشجويان در پروژه

 ).1999هاروي، ( آموختگان اي كمك به اشتغال دانشاريابي برخدمات شغل و حرفه و ك

 هاگيري و پيشنهادنتيجه
طور عام و در كشور  هها در بسياري از كشورها بآموختگان دانشگاهاشتغال و بيكاري دانش

طور خاص، يكي از مسائل مهم و مورد توجه است. بيشترين فرصت شغلي براي  هايران ب
خش خدمات تأمين شده ولي متأسفانه بخش كشاورزي در اين مورد آموختگان توسط ب دانش

باشد. هر اندازه ها براي رفع اين مشكل ميموفق نبوده است، كارآفريني يكي از بهترين گزينه
توان انتظار داشت هاي كارآفريني مشاركت فعال داشته باشد، مييك جامعه بيشتر در فعاليت

چرا كه ثابت شده اقتصادي و اجتماعي دست يابد،  هوسعكه آن جامعه با سرعت بيشتري به ت
 گذارد.اقتصادي و اجتماعي جامعه تأثيري مستقيم مي هاست كارآفريني بر روي توسع

براي توفيق در امر كارآفريني هر چند خصوصيات ويژه كارآفريني، الزم و مؤثر هستند، 
كه ارتباط خاصي با تأسيس يك  باشند، بلكه بايد در كنار آن به دانش ديگرياما كافي نمي

مؤسسه آموزشي دارد نيز توجه كرد و در آن مهارت الزم و كافي به دست آورد. اگر ثابت شود 
يابند، طور ذاتي در فرد وجود داشته يا در دوران كودكي پرورش مي هكه صفات كارآفريني ب

صفات در خود نيست. م تالش جوانان و افراد بزرگسال براي پرورش اين گونه ددليلي براي ع
تواند با آموزش و تالش و حصول پذير بوده و ميبايد توجه داشت كه شخصيت انسان انعطاف

هاي جديدي را در خود به وجود آورد. با توجه به اينكه خالقيت، ها و مهارتتجربه، ارزش
ذار گيري و پشتكار از عوامل مهم و تأثيرگاستقالل، خوداتكايي، عزت نفس، قدرت تصميم

باشند، بنابراين نقش براي كارآفريني هستند و از آنجايي كه اين عوامل قابل آموزش مي
ها و خصوصيات ذكر شده و افزايش بسيار مهم آموزش عالي كشاورزي، آموزش ويژگي
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گيري كارآفريني و در واقع توانمندسازي كارآفرينانه دانشجويان، بسيار مهم تمايالت و جهت

 و اساسي است.
هاي توجه به مطالب ذكر شده، پيشنهادهاي ذيل جهت استفاده بهتر از موقعيتبا 

 گردد:هاي كشاورزي ارائه ميآموختگان رشتهكارآفريني در بين دانش
گذاري كافي در از سوي دولت، نظام تشويق و پاداش مناسب و همچنين سرمايه -

هاي كشاورزي در گان رشتهآموختراستاي گسترش و اشاعه فرهنگ كارآفريني در بين دانش
 نظر گرفته شود.

هاي سنتي با اصل هاي كارآفريني، معموالً روشگيري در زمينهدر رابطه با تصميم -
هاي مناسب براي رفع اين شود از شيوهكارآفريني در تضاد بوده، به همين دليل توصيه مي

 مشكل استفاده شود.
ش عالي كشاورزي متناسب با نياز بازار ي آموزش در مراكز آموزاشود محتوتوصيه مي -

 كار و جامعه تدوين شود.
هاي هاي آموزشي جهت آشنا كردن دانشجويان رشتهها و كارگاهتدوين و اجراي دوره -

 كشاورزي با مفاهيم و اصول كارآفريني.
پذيري، هاي كارآفريني مثل نوآوري و خالقيت، ريسكتوسعه و تقويت ويژگي -

 شود. هاي آموزشي توصيه ميدوره ها وغيره از طريق برنامهطلبي و  استقالل
هاي مساعد براي همكاري وزارت جهاد كشاورزي، بانك كشاورزي و سازمان امور زمينه -

اراضي با دانشگاه جهت جذب و تخصيص امكانات زمين و تسهيالت اعتباري تخصيصي براي 
 .ها ايجاد شودآموختگان بيكار دانشگاهاشتغال دانش

 آموزشي هبرنام نيز آنان نگرش براي تغيير مهارت آموزش هنگام كه شودمي پيشنهاد -
 هايبخش در جذب يا و اشتغالي خود آنان براي هعالق و ميل تا شود ديده تدارك مناسب

 شود. بيشتر خصوصي

 منابع
، تهران: كارآفريني: تعاريف، الگوها و نظريات ،)1378( ؛حمدپور دارياني، محمودا

 انتشارات شركت پرديس.
 –ساده و چندگانه وضعيت اجتماعي  هبررسي رابط ،)1382( ؛برومند نسب، مسعود

نفس  جويي، جايگاه مهارت و عزت پيشرفت، خالقيت، مخاطره هاقتصادي، انگيز
 ه، پايان نامه دكتري رشتبا كارآفريني در دانشجويان دانشگاه شهيدچمران اهواز

 چمران.روانشناسي، دانشگاه شهيد 
التحصيالن نظام تحليلي از وضعيت اشتغال و بيكاري فارغ ،)1388( ؛بختياري، صادق

 آموزش عالي. 
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 چهاردهم.
 . تهران، انتشارات آئيژ.كارآفريني، جلد اول ،)1388( ؛علي حسيني،شاه
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ن التحصيالهاي اشتغال فارغچالش ،)1388( ،و جعفري، ابراهيم ؛، عليرضاموتمني
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 آموزان مهارت خوداشتغالي روي فرا هايالشچ
 ايحرفه و فني 

 1نيا علوي مريم 
 2شاهمرادي مهنا

   چكيده
 مهارتي هايآموزش تكنولوژيك، و علمي تحوالت سريع رشد اخير هايسال در 
 در كه است كرده تبديل مهم بسيار ابزاري به انساني نيروي آموزش فرآيند در را

 هاآموزش اين است. سهيم فرهنگي و اجتماعي قتصادي،اه توسع كردن مردمي
 مورد كار نيروي پرورش و تربيت دارعهده تنها نه توسعه حال در كشورهاي در

 حل به خوداشتغالي بسترسازي طريق از بلكه باشند،مي مختلف هايبخش نيار
 با خود مسير در فرآيندي هر ترديدبي اما نمايند،مي كمك نيز بيكاري مشكل

 قاعده اين از نيز مهارتي هايآموزش كه است رو  به رو موانعي و مشكالت
 و شناسايي هدف با راستا همين در حاضره مطالع رو  اين  از باشد.نمي مستثني

 و فني مركز آموزان مهارت خوداشتغالي روي فرا هايچالش و مشكالت تبيين
 از هاداده ردآوريگ براي پذيرفت. انجام كرمانشاه استان دختران ايحرفه

 به توجه با گيرينمونه روش شد. استفاده متمركز هايگروه و عميقه مصاحب
 آوري جمع هايداده و شد انتخاب هدفمند گيرينمونه كيفي، تحقيقات طبيعت

 بيانگر هايافته گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد محتوا تحليل از استفاده با شده
 مهارت عملي هايقابليت و مهارت بر تمركز عدم قبيل از يهايچالش وجود

 است. تجاري و اقتصادي فهم و درك مالي، سواد نداشتن آموختگان،
  

 كرمانشاه. استان خوداشتغالي، اي،حرفه و فني آموزان مهارت :كليدي واژگان

                                                                                                                
                                                         Email: Alavinia3768@yahoo.comآموزش كشاورزي،   مهندس ترويج و. 1

 .رازي كرمانشاه دانشجوي كارشناس ارشد توسعه روستايي دانشگاه. 2
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  مقدمه
 تغيير از ناگزير را كشورها آن، از برخاستهه گسترد تغييرات و فناوريه توسع با امروز جهان

 سبب موضوع همين و نموده »دانش بر مبتني اقتصاد« به »منابع بر مبتني اقتصاد« رويكرد
 اهميت از پيشرفت و توسعه روند در انساني نيروي هايمهارت و هاشايستگي بهبود تا شده
 خود تأثير تحت پيش از بيش را جهاني اقتصاد آنچه امروزه شود. برخوردار ايمالحظه قابل
 استعدادها هدايت براي عامليعنوان  به شايسته، انسانيه سرماي تشكيل موضوع دهد،مي قرار

 كشورها رايطش اين در است. پايداره توسع و اشتغال سمت به كشورها منابع هايظرفيت و
 براي افراد سازي آماده هاينظام ايجاد و انساني منابع در گذاريسرمايه با تا تالشند در سخت

 مختلف كشورهاي نتيجه در دهند. قرار استفاده مورد بهينه طور به را خود ابعمن اشتغال،
 اكثر در چشمگيري رشد آموزشي مراكز و نمودند آموزشي هاينظامه توسع به خاصي توجه

ه توسع ،مهارت آموزش هاينظام كشورها از بسياري در الخصوص علي كرد. پيدا كشورها
 ).15 :1392 عمران، (صالحي كرد پيدا خوبي

 متوليان از يكيعنوان  به 1ايحرفه و فني هايآموزش رهگذر از انساني نيروي تربيت
 توجه مورد ميالدي 20 قرن يلااو و 19 قرن اواخر از ايحرفه و فني هايآموزش اصلي

 و فني آموزش هايبرنامهه توسع امروزه كه آنجا تا گرفت. قرار جهان رهايكشو از بسياري
 است اياندازه به هاآموزش اين اهميت گرفت. قرار كشورها از بسياري ملي اهداف از ايحرفه

 و كشاورزي صنعت،ه توسع در كشوري هر موفقيت هايشاخص از يكي به را آن توانمي كه
 اقتصاد برانگيز چالش فضاي درك با دنيا، مطرح كشورهاي از بسياري نمود. محسوب خدمات
 و فني آموزش هاينظام ايجاد با تا تالشند در سخت المللي بين و ملي كار بازارهاي و جهاني
 (زين نمانند دور المللي بين و ملي بازارهاي تصاحب اقتصادي، مداوم رشده گردون از ايحرفه

 .)6 :1392 آبادي،
 تربيت طريق از انسانيه سرماي تشكيل در مهمي نقش اي حرفه و فني هايآموزش

 در هاآموزش اين كنند.مي ايفا جهان مختلف كشورهاي در كار بازار نياز مورد ماهر نيروهاي
 مختلف هايبخش نياز مورد كار نيروي تربيت دار عهده تنها نه توسعه، حال در كشورهاي

 بيكاري مشكل حل به اشتغالي، خود بسترسازي طريق از بلكه ،باشند مي كشورها اين اقتصاد
 به نيز انساني نيروي تربيت مسير در ميانبري راه هاآموزش اين عالوه، به نمايند. مي كمك نيز

 و علمي مباني از هاآموزش اين منديبهره به توجه با سو يك از كه  چرا روند،مي شمار
 مبناي بر يادگيري از را خود راه كالسيك، هايآموزش شده پذيرفته هايروش از استفاده

 را فراگيري نوع اين علمي غير و مدتدراز راه قطري اين از و كرده جدا صرف عملي تجربه
 مقابل در را خود بتواند تا كنندمي فراهم ديده آموزش در را توانايي اين و نموده كوتاه

                                                                                                                
1. Knowledge-Worker 
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 نمودن مأتو با هاآموزش اين ديگر سوي از نمايد. هماهنگ آساني به تكنولوژيكي تغييرات
 سوييهم كه نمايند مي فراهم يدهد آموزش براي را امكان اين عملي و نظري هايآموزش

 در هاآن جذب براي تريبيش امكان طريق اين از و داشته بازاركار نيازهاي با بيشتري
 توجه جهان كشورهاي دليل همين به گردد. فراهم اجتماعي -اقتصادي هايفعاليت

 حتي هازشآمو اين كه طوري به اند، داشته مبذول ايحرفه و فني هايآموزش به را روزافزوني
 ؛2003 ،1(پراوين است كرده نفوذ نيز كشورها اين يكآكادم هايآموزش سيستم درون به

 در ريزيبرنامه شروع زمان از كه برد نام هند از توانمي كشورها آن جمله از ).19642 بكر،
 اًنهايت و اشتغال هايفرصت افزايش بر هميشه آن دولت كنونتا 1950در سال  كشور اين

 هاينرخ به بخشيدن سرعت منظور اين به است. داشته تأكيد كشور از بيكاري نيك ريشه
 كشور اين پياپيه برنام پنجه اولي اهداف از وري بهره سطح افزايش و گذاريسرمايه و اندازپس
 يافته افزايش امكانات كمبود دليل به جوانان ميان در بيكاري نرخ وجود اين با است. بوده

 هايآموزش مختلف اشكال بر آنها اغلب كه را ديگري هايسياست كشور جهت اين به است.
 پذيرش مهم هايروش جمله از كه است گذاشته اجرا به است، متكي ايحرفه و فني

 ايبر شده طراحي اهداف بود. 1992 و 1986 هايسال در متوسطه آموزش در 3گرايي حرفه
 مطالعه براي دبيرستاني آموزان دانش از درصد 25 تا 10دادن سوق 2000 و 1995 هايسال

 طرح اين اهداف بود. دبيرستان امتحانات گواهي دريافت از فراتر ايحرفه هايزمينه در
 و عرضه بين شكاف كاهش آموزان، دانش در شغلي هايقابليت بهبود از هستند عبارت

 بدون را عالي هايآموزش كه كساني براي جايگزين يك ايجاد و ماهر انساني نيروي تقاضاي
 .)2003 (پراوين، 4كردندمي دنبال خاصي هدف

 كار و مطالعه بين ارتباط برقراري براي را زيادي ارزش تاكنون انقالب زمان از نيز كوبا
 بخش بلكه است، نموده كارآمد و مؤثر را هاآموزش تنها نه طريق اين از و است شده قائل
 نموده تأمين مولد) كار (نيروي انفراگير طريق از نيز را آموزشي هايهزينه از توجهي قابل

 تشكيل كشور اين در را تحصيل دوره از مهمي بخش چنانهم مولد كار عالوه، به است.
 آموزش را آن ساعت 480 ابتدايي، ساله 6ه دور آموزش ساعت 5680 از كه نحوي به .دهد مي
 پرورش در اساسي اقدامات ليناو جمله از هاييسياست چنين اتخاذ دهد.مي تشكيل كار

                                                                                                                
1. Prarvin 
2. Becker. 
3. Vocationalistion  

اي جهت داده هاي حرفهآموزان دبيرستاني به سمت آموزش ميليون نفر از دانش 6/1هشتم هند تصويب نمود كه  هبرنام .4
. با اين وجود دبيرستان ثبت نام نمودند 5701در اي بخش حرفه 26450ميليون نفر در  91/0 ، تقريبا1994ً. تا مارس شوند

ها با صنعت ها كُند بوده و پيوند آنباشد. به عبارت ديگر، پيشرفت در اين دوره اي مورد ترديد ميهاي حرفهكيفيت دوره
 .ضعيف بود



   اي فني و حرفه آموزان روي خوداشتغالي مهارت هاي فرا چالش                               
 

 

404 
 نوعي عنوان به صرفاً كارآفريني به كه دارد قرار ديدگاه اين مقابل در و است كارآفرينيه روحي

 .)1995 ،1(تولنشينو است شده نگريسته ويژگي
 كنار در ايحرفه و فني هايآموزشه توسع كه است كشورهايي جمله از نيز مالزي   

 داخلي منابع به تنها خصوص اين در و است داده قرار خود كار توردس در را متنوع هاي برنامه
 و فني آموزشي سساتؤم صنعت، بخش به تكنولوژي انتقال براي بلكه ،ننموده بسنده
 نموده تأسيس كشورها آن در آلمان و فرانسه انگلستان، كشور سه با را مشتركي اي حرفه
  است.

 اي حرفه و فني هاي آموزش عملكرد و جايگاه دمور در شده انجام مطالعه يك اساس بر    
 مبذول بيشتري توجه هاآموزش اين به بايد ،كه بودند باور اين بر درصد 76 آمريكا كشور
 .2)1997 اچ، سي، و،( گردد

 رسمي عمومي آموزش جريان از شدت به ايحرفه و فني هايآموزش آلمان كشور در    
 و فني هايآموزش هزمين در صنعت و دولت ينب اجتماعي شراكت نوعي و است متمايز
 شودمي گفته اغلب و است شده تنظيم شدت به بازاركار كشور اين در دارد وجو اي حرفه

 ،3(شومان است جهان كشورهاي تمام بين در مهارت سطح باالترين داراي آلمان كار نيروي
 نزديكي ارتباط رسمي آموزش و ايحرفه و فني آموزش بين فرانسه در كه حالي در ).1998
 و بيكاري افزايش سبب كه است ايگونه به فرانسه بازاركار ساختار دليل همين به دارد. وجود
 كار نيروي باالي وري بهره به است نتوانسته نيز تاكنون و شده كشور اين در مدرك تورم

 پرورش و آموزش استانداردهاي بر مبتني آموزي مهارت ژاپن در ).1997 ،4(در يابد دست
 همكاران، و 5(گرين باشد مي كارخانه بر مبتني آموزش در زياد گذاري سرمايه و عمومي
2000.( 
 بر حاكم شرايط به بسته مختلف كشورهاي در ايحرفه و فني آموزش روند كلي طور به

 كه است اين است مهم آنچه اما است، متفاوت توسعه همرحل و نوع و ايدئولوژي عوامل جامعه،
 نيازهاي رفع براي ابزاريعنوان  به  مهارتي و ايحرفه و فني هايآموزش به كشورهاه هم در

 از ناشي كه ساختاري بيكاري خصوص به بيكاري، با مقابله و رقابتي محيط يك در مهارتي
 ).55 :1383 (اميري، شودمي نگريسته است، جهاني قتصادا در تغييرات

 وزارت به وابسته كشور ايحرفه و فني آموزش مانساز 1359 سال در مهم، اين درك با    
 از ايران اسالمي جمهوري انقالب شوراي مصوبهه واحد ماده اساس  بر اجتماعي، امور و كار

 و كارآموزي صندوق ايحرفه تعليمات مراكز اي،حرفه و فني آموزش كله ادار ادغام

                                                                                                                
1. Tolentiono. 
2.VO.C.H 
3. Schomann 
4. Dore 
5. Green 
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 هايبخش در مدت كوتاه تيمهار هايآموزش اصلي متولي عنوان به كارآموزي، هاي كانون

  كرد. فعاليت به شروع و شد تشكيل كشاورزي و خدمات صنعت، مختلف
 گذاران قانون و مسؤلين توجه وجود با و دهه سه از بيش گذشت با كه است حالي در اين

 جامع نگرش نبود جمله: از بسياري داليل به آموزش، از بخش اين اهميت و ارزش به كشور
 واحد، گذاري سياست مركز و متولي نداشتن ها،شآموز اين نبودن روز به ها،موزشآ اين به

 و مناسب تجهيزات فقدان دهنده، آموزش نيروي به توجهيبي مصوب، قوانين نشدن اجرايي
 برخواردار چنداني موفقيت از و... هاآموزش نوع اين و كار بازار ميان تناسب و تعامل نبودن
 نيروي كارآفريني و كارايي رفتن باال موجب بايد كه هاآموزش اين ديگر تعبار به است. نبوده

 به شود مردم زندگي كيفيت و بهبود جهت در اشتغال و اقتصادي رشد به كمك براي انساني
 در گذاريسرمايه ديگر عبارت به ).11 :1390 علي، (محمد است نشده منجر مطلوبه نتيج

 از يكي كه باشدمي درآمدهايش از بيشتر هايشهزينه و بوده ناكارآمد مهارتي هايآموزش
   است. جامعه در بيكار آموختگان مهارت افزايش آن بارز هاينشانه
 كاركرد داراي عمدتاً كه آموزي مهارت و ايحرفه و فني آموزشي هاينظام ديگر، بيان به

 نمودن فراموش ملهج از متعددي هايچالش با عمل در هستند، اشتغال با معطوف آموزشي
 است. بوده رو روبه »آموزش اقتصاد«

 از برخي چرا كه الؤس اين به پاسخ در )،1998( 1الحق خديجه و الحق محبوب دكتر
 ايحرفه و فني آموزش هايبرنامه اجراي در آسيايي كشورهاي سطح در ويژه به كشورها

 عبارت عوامل اين جمله از اند.نستهدا مؤثر را مختلفي عوامل اند،بوده ناموفق برخي و موفق
 از است

 كارهاي به منفي نگرش نوعي آسيايي كشورهاي از بسياري در اجتماعي: عوامل �
  دارد. وجود باشد، مي 2دستورالعمل بر مبتني كه يدي كارهاي اصطالحاً يا مهارت بر مبتني
 در هافعاليت تنوع و صنعت ساختار و اقتصاديه توسع سطح اقتصادي: عوامل �
 د.نشومي واقع مؤثر ايحرفه و فني هايآموزش به نياز ايجاد در اقتصادي گوناگون هاي بخش
 بيشتر در الزامات و هاخواسته جمله از كار براي جوانان سازيآماده هايآموزش به توجه

  است. يافته توسعه كشورهاي در حتي  كشورها
 عمومي هايآموزش به نسبت ايحرفه و فني هايآموزش كه آنجا از دولت: �

 هاآموزش اينه توسع در ايكننده تعيين نقش از هادولت ،بنابراين ؛باشندمي تر پرهزينه
 ايويژه توجه مالي منابع تخصيص در بايستمي هادولت كه است معني بدان اين برخوردارند.

 نخواهد مناسب دهباز به منتج نامناسب گذاريسرمايه كه چرا دارند، معمول هاآموزش اين به را

                                                                                                                
1. Mahbub ul- Haq & Khadija Haq  
2. Manual Work. 
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 به ااتك با ايحرفه و فني هايآموزش دستاوردهاي كسب در توفيق كه است واضح پر .1دش

ه سرماي آن حاصل كه است زيادي بسيار متغيرهاي و عوامل تعامل گرو در موجود ادبيات
 نمايدمي ايجاب حاضر عصر در مداري  مشتري رويكرد غلبه به نظر باشد.مي فرينآكار انساني

 بازبيني مورد ايحرفه و فني مراكز بخشي اثر عنصر، ترين اصليعنوان  به فراگيران منظر از كه
 آموزش هاينظام كه نحوي به گردد، واقع تحليل و سنجش مورد آن هايشاخصه و گيرد قرار

 كنند؟ عرضه بايد كسي چه براي و چيزي چه بدانند مهارت
 و فنـي  آمـوزان  مهـارت  خوداشـتغالي  فـراروي  يهاچالش هدف با حاضر پژوهش رو اين از
 و فنـي  آمـوزان  مهـارت  فـراروي  تهديـدهاي  و هـا چـالش  تبيـين  به ،كرمانشاه استان ايحرفه
 بـا  اسـت  اميـد  شـد.  انجام آنان اشتغالي خوده توسع جهت مناسب راهبردهايه ارائ و اي حرفه
 و آمـوزي  مهـارت  فرهنـگ ه توسـع  راستاي در مؤثري هايگام پژوهش، اين نتايج از گيريبهره

 برداشت. كشور انساني منابعه توسع واالي اهداف به رسيدن

  شناسي روش
 منابع و اطالعات نبودن كافي و تحقيق مورد موضوع بودن جديد به توجه با پژوهش اين در 

 بهره كيفي رويكرد از مطالعه، مورد موضوع جانبه همه و عميق درك منظور به زمينه اين در
 هايمصاحبه برگزاري طريق از نياز مورد هايهداد آوريجمع ميداني، بخش در شد. گرفته
 مورده جامع گرفت. صورت متمركز هايگروه و انفرادي هايمصاحبه ،ساختارمند نيمه و عميق
 كرمانشاه استان دختران ايحرفه و فني آموزان مهارته كلي شامل حاضر تحقيقه مطالع

 اين در كند،نمي تبعيت آماري گيرينمونه از كه كيفي تحقيقات بيعتط با متناسب باشد. مي
 داراي كه بود افرادي پي در محقق روش اين در شد. استفاده هدفمند گيرينمونه از پژوهش

 و (استرابرت باشند داشته تجارب اين بيان به لتماي و بوده تحقيق موضوع از عميق تجربه
 عدم و اطالعاتي اشباع يا هاداده شدن تكراري گيري،ونهنم توقف معيار ).2007 ،2كارپنتر

 30 تا 10 بين متوسط طور به هامصاحبه زمان مدت بود. ديگري جديد هداد به دستيابي
 درآمد. اجرا به متمركز گروه 3 و فرديه مصاحب 12 مجموع در و بود دقيقه

 مصاحبه هر پايان از پس و ضبط كنندگان مشاركت از اجازه اخذ از بعد هامصاحبه هكلي
 محتواي تحليل هشيو به ها،داده تحليل و تجزيه شدند.مي تحليل و بازنويسي كامل طور به

 روش از استفاده با شده، ثبت ارتباطات انواع تمامي مرحله اين در گرفت. انجام كيفي
  گرفتند. قرار تحليل و تجزيه مورد 4محوري و 3باز كُدگذاري

                                                                                                                
اي به طور بسيار فعالي عمل هاي فني و حرفهكشور ژاپن از جمله كشورهايي است كه در آن دولت در ارتقاء آموزش. 1

مك دولت امكان توسعه و باشد، ولي بدون ككند و اين در حالي است كه در اين كشور بخش خصوصي نيز فعال مي مي
 ها ممكن نيست. تسري اين آموزش

2. Streubert  & Carpenter 
3. Open Coding 
4. Axial Coding 
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  هايافته

 رو روبه موانع و مشكالت از ايمجموعه با خود اهداف تحقق مسير در فرآيندي هر ترديد بي
 رو روبه متعددي هايچالش با و نبوده مستثني قاعده اين از مهارتي هايآموزش كه است
 كدام هر كه بود اصليه طبق شامل تحقيق نهايي هاييافته اساس بر هاچالش ترينمهم است.
 بودند. متعددي فرعي طبقات حاوي
 هايبليتقا و مهارت بر تمركز عدم قبيل از هايچالش شامل: تحقيق اصلي طبقات  
 و اقتصادي فهم و درك مالي، سواد نداشتن ،»نبودن كاربردي« آموختگان مهارت عملي

 قضاوت مبنايعنوان  به فراگيران ذهني محفوضات به توجه ،»خوداشتغالي با بيگانگي« تجاري
  و... بازاركار آتي و فعلي نيازهاي به توجه عدم كمي، هاينارسايي ،»گرايي مدرك « ارزيابي و
 

 
 

 ايحرفه و فني آموزان مهارت اشتغالي خود فراروي هايچالش )1(شكل

  آموختگان مهارت عملي هايقابليت و مهارت بر تمركز عدم
 ريزانبرنامه هايدغدغه از همواره عملي و نظري هايآموزشه حوز بين ارتباط اگرچه

 مباني بين شكاف متعددي يلدال به هم هنوز اما است، بوده ايحرفه و فني آموزش هاي نظام
 را مواردي پژوهش در كنندگان شركت زمينه اين در شود.مي ديده مهارتي و عملي و نظري
 از است عبارت هاآن از برخي كه نمودند مطرح

 و فني هايآموزش سراغ همين خاطر به و دارم كارآفريني به زيادي يعالقه من «...
 و ميشه برگزار تئوري بيشتر هاكالس راستش اما بگيرم، ياد كاري يك كه آمدم ايحرفه

 هيچ انجام توان كنممي احساس همين رخاط به ميشه... داده عملي كارهاي به كمي فرصت
 ». ندارم... رو كاري

 اونه عهد زا گفت نميشه ندي، انجام عمالً و نكني تجربه خودت رو كاري يه وقتي تا «...
 ».مياي... بر كار
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 ».دارند... فرق داره وجود عمالً كه اوني با گيريممي ياد كه هاييخيلي «...

 عمل در نيست، كافي كتاب تا چند خوندن و جزوه نوشتن و تئوري هايآموزش «... 
 ».ببيني... آموزش دوباره داري نياز و شيمي مواجه مشكل با كني كار خودت خواي مي وقتي

 ».نيست... يكاف اما خوبه، بينيممي آموزش كه مطالبي «...
 و طراحي نظري، مباني به توجه ضمن هاآموزش اين ريزيبرنامه و طراحي در بايد بنابراين   

 شغلي هايمهارت و تجربه انتقال و ارتقاء به معطوف عمدتاً مهارت استانداردهاي اجراي
 تخصصي، و فني نيازهاي كسب از پس ديده آموزش فرد شودمي سبب مزيتي چنين بشود،

 باشد. داشته عمل در را هاآموخته كارگيري به ييتوانا

  تجاري و اقتصادي فهم و درك مالي، سواد نداشتن 
 و اقتصادي فهم و درك مالي، سواد عملي، هايقابليته زمين در كافي و الزم مهارت نداشتن 

 زمينه اين در است. ايحرفه و فني آموزان مهارت رويپيش ،چالش ترينمهم از يكي تجاري،
 از است عبارت پژوهش در كنندگان شركت اظهارات از برخي

 ماليش دردسرهاي از هميشه اما دارم، رو كار و كسب يه ايجاد توان خودم نظر به من«...
 ».دارم.. ترس

 ».بكشم... نيستم بلد هم چك يه حتي من «...

 تا هزار با انداختن راه قارچ پرورش كارگاه يك ديگه نفر چند با دوستانم از يكي «...
 ».آوردن... باال هم بدهي كلي نياوردن در پولي تنها نه نگذشت مدت يه اما گرفتن، وام دردسر
 و... قسط و پول و وام مشكل از اگه انداخت. راه كار و كسب يك ميشه الكي مگه «...
 قتصاديا هايفن و فوت آموزش به احتياج خودش تر.مهم همه از فروش و بازاريابي بگذريم
 ».داره...

 پدرم از مجبورم هم رو هاكالسه هزين همين و ندارن خوبي مالي وضع منه خانواد «...
 بيشتر و بشم موفق بتونم معلوم كجا از كنم. كار صفر تقريباً سرمايه با تونممي چطور بگيرم...

 ».نيارم... فشار مخانواده اقتصاد به اين از
 و دانش از چطور باشي بلد بايد من نظر به نيست، كافي تخصصي هايمهارت فقط«...
 ».بياري... در پول مهارت
 رو كاري يه خودم براي نتونستم حال به تا اما دارم، مدرك تا ده از بيشتر خودم من «...
 ».ندارم... من كه خوادمي سرمايه كار كنم. پا و دست

 ارزيابي و قضاوت مبنايعنوان  به فراگيران ذهني محفوضات به توجه
 امروز دنياي در كه چرا شود، ديده نامطلوب و بد نفسه في تواندنمي گواهي و مدرك اصوالً
 چالش يك كه آنچه اما دارند، صالحيت تعيين و گواهي به نياز شده طي آموزشي هايدوره
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 شناسايي، جامع نظام يك نبود است، ايران جامعه اشتغال و مهارت آموزش نظام در اساسي

 است. هايادگيري نوع اين بخشي اعتبار و بيارزيا
 ».بگيري؟... ياد كار تست تا چند و جزوه صفحه چند كردن حفظ با ميشه شما نظر به«...
 امتحان اينكه ترجالب كالس، ميان گرفتنش قاب و مدرك يه گرفتن براي فقط اخيلي «...

 ».گيرن...مي هم مدرك و شنمي قبول هم
 بپرسي ازم الؤس كدامش هر از االن اگه بخواي راستشو ولي دارم، مدرك تا چند من «...
 ».نمياد... يادم هيچي

 بازار آتي و فعلي نيازهاي به توجه عدم
 نيازهاي با هماهنگي و توجه بدون مهارتي آموزش هايظرفيت افزايش داشت توجه بايد

 مهارت آموزش نظام هك است مهارتي هايآموزش روي پيش هايچالش از ديگر يكي بازاركار
 را  آن »اجتماعي بازده« و »خصوصي بازده« ديگر عبارت .به سازدمي دور آن هدفمندي از را

 در گذاري سرمايه كه است اين معنايش يابدمي كاهش آن بازده كه هنگامي و دهدمي كاهش
 نيز رحاض پژوهش در كه فرآيند اين هاينشانه از يكي است. بوده ناكارآمد مهارت آموزش
 آموزي مهارت نظام يك طراحي لزوم بنابراين باشد.مي بيكار آموزان مهارت وجود بود، مشهود

 كارآفرينان سازيآماده و تربيت در تواندمي اشتغال، و كار بازار واقعي نيازهاي با مرتبط و پويا
 اين در نكنندگا شركت هايصحبت از برخي نمونهعنوان  به باشد. داشته ايكننده تعيين نقش

 از است عبارت پژوهش
 ».نيستند... پسند بازار هاآموزش«...
 كار بازار با حدودي تا كه خصوصي هايآموزشگاه به هايكالس از بعضي شدن سپرده «...

 ».برن... باال هاهزينه ميشه باعث دارد هماهنگي
 كار عيواق محيط توي كارآموزعنوان  به مدتي كي كه بود طوري هاآموزش كاش «...
 ».ديدم...مي آموزش
 بازار كه بگيرم ياد چيزي يه كه آمدم اين رخاط روبه ايحرفه و فني هايكالس من «..

 و... »بود... كافي دانشگاهم مدرك همون گرنه و باشه داشته كار

 فراگيران آتي و فعلي نيازهاي به توجه عدم 
 آن همراهي به ايحرفه و فني هايشآمور الخصوص علي آموزشي، سيستم هر موفقيت ميزان

 متأسفانه اما دارد، بستگي آموزشي هايبرنامه اصلي نفعان ذيعنوان  به فراگيران نيازهاي با
 نيازهاي به خود آموزشي هايبرنامه طراحي و تنظيم در موجود ايحرفه و فني هاينظام اكثر

 ايحرفه و فني نظام رند.ندا توجه كارآموزي محيط از خارج هايواقعيت و فراگيران واقعي
 باشد.نمي مستثني قاعده اين از نيز كرمانشاه استان دختران
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 كيفي و كمي هاينارسايي 

 و كميه توسع به قبله ده چند از امروزيه يافت توسعه كشورهاي از بسياري كه حالي در
ه سعتو اصلي هايشاخصه از يكيعنوان  به مهارتي هايآموزشه زمين در همزمان كيفي

 و ارزش به كشور گذاران قانون و لينئومس توجه وجود با ايران در اما اند،نموده اقدام انساني
 ها،آموزش اين به جامع نگرش نبود جمله: از بسياري داليل به آموزش، از بخش اين اهميت

 نشدن اجرايي واحد، گذاري سياست مركز و متولي نداشتن ها،آموزش اين نبودن روز به
 از و... مناسب تجهيزات فقدان دهنده، آموزش انساني نيروي به توجهي بي مصوب، قوانين

 پژوهش در نندگانك اظهارات از برخي زمينه اين در است. نبوده برخواردار چنداني موفقيت
 سطح تفاوت آموزشي، هاي دوره بودن كوتاه كارگاهي، تجهيزات كمبود از است عبارت

 مراكز اين توفيقات كاهش در صنعت در مشابه موارد با ايسهمق در كارگاهي وسايل تكنولوژي
 .است بوده ثرؤم

 آمـوزان  مهـارت  تعداد به و كم خيلي هاكارگاه از بعضي در آموزشي تجهيزات و وسايل «...
 ».نيست...
 ميشـه  جـورايي  يه اندكارافتاده از هم هاشخيلي بلكه كم، تنها نه تجهيزات و امكانات «...

 ».شدند... باستاني آثار جزء گفت
 مطالـب  بيشـتر  باشه... برگزار تئوري هاكالس از خيلي شهمي باعث اوليه مواد كمبود «...

 ».كنيم... تصور بايد رو
 ».اشتغال.. به نسبت كارآموزان قبال در ايحرفه و فني تعهد نداشتن «...
 و... »دارد... وجود وقت اتالف «...

  گيرينتيجه و بحث
 ضعيتو دگرگوني به منجر تكنولوژي سريع رشد و اقتصادي نوين نظم شتهگذه ده دو در

 ،يفناور هاينوآوري آن ويژگي ترينمهم از كه است گرديده كشورها از بسياري اقتصادي
ه يندافز رشد امروزه است. شناختي جمعيت روندهاي و جهاني بازار در شده تشديد هايرقابت
 عدم كار، بازار و آموزش نظام بين هماهنگي عدم و كافي ارتباط فقدان كار، نيروي حجم

 شدن مواجه باعث جمعيت رشد با جامعه زايي اشتغال هايظرفيت و اقتصادي رشد تناسب
 .است شده فقر و ناقص اشتغال بيكاري، نرخ افزايش همچون معضالتي با كشورها اكثر

 جوانان اغلب در كار، بازار نياز مورد هايمهارت و تخصص بودن دارا عدم كه آنجايي از
 بيكاري،  نرخ كاهش براي ماه جامع حل راه ،است آنان ماندن بيكار اصلي عامل كار، جوياي
 و كاال به را تئوري دانش و علم باشد قادر كه است مهارت به مجهز انساني نيروي تربيت

 و خالق ادافر تربيت تر مهم اين از و نمايد تبديل كشور اقتصاد در عرضه قابل خدمات
 يداريپا شغلي هايفرصت ثروت، توليد و افزوده ارزش ايجاد با بتوانند كه است كارآفرين
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ه توسع كه دارند داللت امر اين بر تحقيقات از آمده دست هب نتايج نمايند. ايجاد ديگران براي

 صالحيت نظام كنار در يفناور و مهارت آموزش نظام استقرار طريق از مهارتي هاي آموزش
 و بالنده انساني منابع برتر سهم به يافتن دست در را ما تواندمي اشتغال احراز نظام و ايحرفه

 توجهي قابل توفيق مهارتي هايآموزش واقع در ).4 :1392 (عباسي، سازد رهنمون كارآفرين،
 در بر ميان راه يكعنوان  به توانندمي و دشته اشتغال خود و ماهر كار نيروي پرورش در
 چنين تشكيل در بيشتر توفيقات اين وجود با نمايند. نقش ايفاي انساني سرمايهه توسع تجه

 مهارتي آموزش نظام نمودن راستا هم همچون موضوعاتي به ترجدي توجه نيازمند ايسرمايه
 و مؤسسات پذيري رقابت ظرفيت افزايش و كار بازار نياز با كشور علمي جامع نقشه به توجه با

 و آموزشي تجهيزاتي، انگيزشي، ابعاد عمله عرص در هاآموزش اين كاربد و شيآموز مراكز
 در مهارت جامع نظام تدوين و طراحي با راستا هم كه آنچه است. مراكز اين در ساختاري

 هايآموزش هاي روش در بازنگري رسد، مي نظر به ضروري امري و بوده اهميت داراي كشور
 روز هاي فناوري و هارداستاندا با مهارتي هاي آموزش انداردهاياست تطبيق و ارزيابي و مهارتي

  است. دنيا
ه آيند كه دهدمي نشان جهاني نگاهي در اشتغال و آموزي مهارت انداز چشم بررسي  

 بين ،مدوالر سوكتي اي،حرفه شايستگي مدت كوتاه هايدوره بر مبتي مهارتي هايآموزش
 كارآفريني بر تأكيد رقابت، افزايش سپاري، برون بر مبتني اشتغاله آيند همچنين ...و ايرشته

 صورت به چه كشور در اشتغال و آموزي مهارت كه است حالي در اين بود. خواهد و...
 صورت به چه و پرورش و آموزش وزارت در دانش و كار و ايحرفه و فني هاي آموزش
 اين با چنداني راستايي هم ايحرفه و فني سازمان در مدت كوتاه مهارتي هايآموزش

 رويپيش هايچالش ترينمهم حاضر پژوهش نهايي نتايج اساس بر ندارند. انداز چشم
 هايقابليت و مهارت بر تمركز عدم شامل: مواردي مطالعه مورد ايحرفه و فني آموزان مهارت
 فوضاتمح به توجه تجاري؛ و اقتصادي فهم و درك مالي، سواد نداشتن آموزان؛ مهارت عملي
 بازار؛ آتي و فعلي نيازهاي به توجه عدم ارزيابي؛ و قضاوت مبنايعنوان  به فراگيران ذهني

 باشد.مي كيفي و كمي هاينارسايي و فراگيران آتي و فعلي نيازهاي به توجه عدم
ه توسع به قبله ده چند از امروزيه يافت توسعه كشورهاي از بسياري كه حالي در واقع در  

 اصلي هايشاخصه از يكيعنوان  به مهارتي هايآموزشه زمين در همزمان كيفي و كمي
 به كشور گذاران قانون و مسؤلين توجه وجود با ايران در اما اند،نموده اقدام انسانيه توسع
 اين به جامع نگرش نبود جمله: از بسياري داليل به آموزش، از بخش اين اهميت و ارزش

 اجرايي واحد، گذاري سياست مركز و متولي نداشتن ها،آموزش اين نبودن روز به ها،آموزش
 و مناسب تجهيزات فقدان دهنده، آموزش انساني نيروي به توجهي بي مصوب، قوانين نشدن
 برخوردار چنداني موفقيت از و... هاآموزش نوع اين و كار بازار ميان تناسب و تعامل نبودن
 نيروي كارآفريني و كارايي رفتن باال موجب بايد كه هاآموزش اين ديگر عبارت به است. نبوده
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 به شود مردم زندگي كيفيت و بهبود جهت در اشتغال و اقتصادي رشد به كمك براي انساني

 در گذاري سرمايه ديگر عبارت به ).11 :1390 علي، (محمد است نشده منجر مطلوبه نتيج
 از يكي كه باشدمي درآمدهايش زا بيشتر هايشهزينه و بوده ناكارآمد مهارتي هايآموزش

 است. جامعه در بيكار آموختگان مهارت افزايش آن بارز هاينشانه
 آشنايي عدم مهارتي، هايآموزش فراروي اساسي هايچالش جمله از اينكه با توجه با    

 عيفض ارتباط اشتغالي، خوده پديد با آموختگان دانش بيگانگي و كار بازار با آموختگان دانش
 لزوم )،13 :1390 علي، محمد ؛ 12 :1391 زاده، (زينلي است خدماتي و آموزش بخش يانم

 به و كار بازار نياز مورد و اساسي هايمهارت با آموزان مهارت آشنايي براي هاييفرصت تدارك
 تحكيم و توسعه مستلزم خوده نوب به امر اين گردد.مي احساس عمل در هامهارت گيري كار

 و اقتصادي فهم و درك مالي، سواد عملي، هايقابليت بر تمركز و كار بازار با يآموزش مراكز
 اين به پاسخ است بديهي ).1384 (عزيزي، است كليدي هايصالحيت و هامهارت و تجاري

 از پس آموزان مهارت كه است ايگونه به آموزي مهارت هايبرنامه تدوين نيازمند مطالبات
 هايمحيط در آساني به بتوانند كه شوند توانمند حدي در هارتيم آموزشي هايدوره اتمام

 مديريتي، كارهايه عهد از و كنند استفاده خود هايمهارت از اقتصادي هايبنگاه و كار واقعي
 اين تحقق برآيند. خوبي به ... و درآمد و كار و كسب محيط يك ايجاد و تخصصي كارآفريني،

 طراحي و اقتصادي هايبنگاه و مراكز با شيآموز مراكز يانم يافته نظام ارتباط مستلزم امر
 است. كار بازار نياز تحليل و تجزيه و شناسايي اساس  بر آموزشيه برنام
 نظام يك نبود ايران جامعه اشتغال و مهارت آموزش نظام اصلي هايچالش از ديگر يكي    

 با توانمي كه هاست ادگيريي نوع اين بخشي اعتبار و ارزشيابي شناسايي، جامع، و كامل
 كمك چالش اين حل به زيادي حد تا ايحرفه ملي صالحيت نظام يك استقرار و طراحي

 ).14 :1392 عمران، (صالحي كرد
 اقتصادي فهم و درك مالي، سواد نداشتن سرمايه، كمبود داد نشان تحقيق از حاصل نتايج   
 باشد،مي آموزان مهارت اشتغالي خود فراروي هايچالش ترينمهم از ديگر يكي تجاري و

 مديريت هايمهارت نظير اساسي هايمهارت آموزش مناسب، تسهيالت پرداخت بنابراين
 از تواندمي تخصصي، و فني هايمهرت كنار در بازاريابي و ارتباطي هايمهارت اطالعات،

 .باشد مانع اين رفع در بلند هاي گام
 خارج نيازهاي با آموزشي، سيستم هر موفقيت ميزان كه كرد فراموش نبايد ديگر طرف از     

 را خود مختلف نفعان ذي بايستمي مهارت آموزش نظام ديگر عبارت به دارد. بستگي نظام از
 مهارت آموزش نظام موفقيت ميزان ،بنابراين ؛دهد پاسخ آنان واقعي نيازهاي به و بشناسد

 جامع نظام تدوين و طراحي با راستا هم كه نچهآ بنابراين است. نظام آن بودن »گرا جامعه«
 هايروش در بازنگري رسد، مي نظر به ضروري امري و بوده اهميت داراي كشور در مهارت
 و استاندادها با مهارتي هايآموزش استانداردهاي تطبيق و ارزيابي و مهارتي هايآموزش
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 ريزي برنامه و موجود وضعيت تبيين نيازمند آن تحقق كه امري است، دنيا روز هايفناوري
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راديو و تلويزيون) و ( ايت هدفمند و عادالنه توسط رسانهحم
هاي مجازي در خصوص ايجاد بستر خالقيت، آگاه سازي و  شبكه

 توانبخشي به كارآفرينان نوپا 
 1حميد مجمع ايزدي
   2صدف كاملي

 چكيده
ايست يكي از بهر جامعه براي تداوم حيات و بقاء به كار و فعاليت احتياج دارد و هر نظام اقتصادي مي

در اين بخش پرداختن به اصل  ،بنابراين ؛وظايف خود را حمايت از كارآفرينان، اشتغال و توليد بداند
خواهيم به مثلث ملزومات تشكيل يك فعاليت و به فرهنگ كار امري واجب است. در اينجا مي

از اين اضالع مورد  هاي پر مخاطب را در پروش برخياصطالح همان كارآفريني بپردازيم و نقش رسانه
باشد و آگاهي از نياز مي -3سرمايه  -2دانش و مهارت  -1بررسي قرار دهيم. مثلث كارآفريني شامل 

شود، كه هر سه ضلع اين مثلث موجود باشند، يك فعاليت اقتصادي در صورتي بدون مشكل خلق مي
باشد، كه يك ا يك نياز ميخالقيت برخورد ب هولي نكته حائز اهميت اين است كه عامل بروز و جرق

خواهيم روشي علمي را ارائه دهيم كه در دهد. در اين مقاله ميضلع مثلث كارآفريني را تشكيل مي
سازي نوين براي عموم فراهم كنيم و از طرفي  ريزي و برنامه بستر رسانه فضاي خالقيت را با برنامه

شغلي را براي كارآفرينان نوپا  هاالت بوده و هدايت و مشاورؤتوسط فضاي مجازي پاسخگوي س
مديريت كنيم. براي افرادي كه خالقيتي دارند و نيازمند به حمايت، با ارائه راهكارهاي علمي و عملي 

توسط كارشناسان مربوطه و تدوين نظام هدايت مشكالت كارآفرينان نوپا  هبراي مرتفع شدن عمد
توان عالوه  ايم كه در بستر آن ميراهم آوردهكاري ف -ايكاري. در اين صورت يك سيكل بسته رسانه

آماري قوي و مستند در اين حوزه بوجود آورد كه بتواند  ههايي كه ذكر شد يك جامع بر اين كارآمدي
برداري قرار گيرد. در آخر سخنم را هاي كالن مورد بهرهسازي به عنوان يك مرجع در خصوص تصميم

فرمايند كه امروز روز كار است و روز شمار نباشد و كنم، ميمي با كالم حكيمانه از نهج البالغه تمام
 فردا روز شمار است و كس را مجال كار نباشد.

 
 كارآفرينان نوپا، رسانه، فضاي مجازي، مثلث كارآفريني، ديپلماسي مهارت.واژگان كليدي: 
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 مقدمه
معه جهت خط مقدم ترويج فرهنگ كار و ايجاد كننده بستر خالقيت در جا ها رسانه

مادي يا معنوي) از طريق يك تالش ( كارآفريني هستند. كارآفريني همان فرآيند خلق ارزش
 .)1( هاي احتمالي آن را در نظر گرفته شودبايست ريسك ميبر پايه خالقيت است كه 

بايست  مي ،بنابراين ؛اهميت كارآفريني در اقتصاد امروز امري انكارناپذير و اثبات شده است
گانه را مورد اهميت بيشتري قرار داده جهت تقويت اين حوزه روي اضالع سه مي اي علهروش

 -3مين سرمايه و أت -2دانش و مهارت  -1و مورد بررسي قرار دهيم. مثلث كارآفريني شامل 
رسانه با  مي گذاري علتأثيريا همان بستر خالقيت) است، كه در اين مقاله ( آگاهي از نياز

و  مي كارهاي علراه هروي هر يك از اين اضالع را بررسي كرده و به ارائ هاي نوين برروش
هاي كلي اشتغال ابالغي از سوي مقام معظم با توجه به سياست ،بنابراين؛ پردازيم عملي مي

، نگاه فرهنگي و ترويج و تقويت فرهنگ كار و ظله العالي) طي بندهاي اول و دوممد ( رهبري
سفانه از رار گرفته است ولي تا به االن متأكيد قأي توسط رسانه مورد تتوليد به ويژه كارآفرين

سازي در جهت خالقيت و كارآفريني به خوبي توان صدا و سيما جهت آموزش و بستر
تر از اين برداري مناسبهاي اجرايي جهت بهره در اين مقاله به روش برداري نشده است. بهره

 پردازيم.آفرينان نوپا ميرسانه) در جهت حمايت از كار( امكان

 شناسي روش
اي است و نتايج تحقيق، با مراجعه به حاضر از نوع توصيفي و كتابخانه هشناسي مطالع روش

اسناد و مدارك به دست آمده است. اين مقاله با تكيه بر اطالعات و مستندات مرتبط كه از 
يا  (Global Entrepreneurship Monitor) بان جهاني كارآفريني گزارشات ساليانه ديده

GEM پژوهشي، و  -هاي علميعنوان بزرگترين كنسرسيوم دانشگاهي جهاني مركب از تيم به
هاي انجام شده در اتحاديه اروپا صورت پذيرفته است و هدف  هاي پژوهشهمچنين داده

ي ها المللي در خصوص فعاليت هاي پژوهشي معتبر بين، ارزريابي و ارائه دادهGEMاصلي 
 رآفرينانه است.كا

  ها يافته
 تأثير، در مورد ارتباط بين اين دو و ها رغم وجود ارتباط دوسويه كارآفريني و رسانه علي

ها از جمله تلويزيون مفهوم ها بر يكديگر تحقيق زيادي انجام نشده است. رسانهمتقابل آن
 شتري به آن شود.سازد كه بايستي توجه بيهاي شغلي فراهم ميمهارت هزيادي را براي توسع

دهند تا شبيه هاي خود را تغيير ميها و ديگر ويژگيها، فعاليتمخاطبان ظاهر، ارزش
نمايش تصوير از اشتغال توسط تلويزيون، ممكن است  ).9( افراد مورد تحسين و مشهور شوند
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ت مثب تأثيربر فرآيندهاي اجتماعي مخصوصا بر روي كودكان، نوجوانان و مخاطبان تلويزيون 

هاي جمعي رسانه اي برخوردار است.العادهاين بخش از اهميت فوق ،بنابراين ؛يا منفي بگذارد
، ايفا كنند. اندوجود نداشته ثري در خلق نظرات مسايل جديد كه قبالًؤم توانند نقش كامالً مي

 براي مي ولي منبع مه ،گيردمورد استفاده قرار مي مي اگرچه تلويزيون بيشتر براي سرگر
بايست از لحاظ ميزان مخاطب مورد  ميهاي تلويزيون باشد. برنامهانتقال اطالعات نيز مي

اطالعات موردنظر را در غالب آن  ،ريزي روي مخاطب هر حوزهبررسي قرار گيرند و با برنامه
هاي تركيبي شرايط پرورش خالقيت و بستر احساس برنامه ارائه دهيم و به صورت ارائه برنامه

 ).2( ا مديريت كنيمنياز ر
ها كارآفريني در كشورهاي مختلف بيانگر آن است كه دانشگاه همطالعه و بررسي در زمين

التحصيالن بدون توجه به اند، ولي فارغهاي آموزشي و پژوهشي پيشقدم بودهدر زمينه
موفق  چندان ،ها و قدرت ابتكار خود در شروع كار و ارائه خدمت در بازار كاركارگيري آموخته

 اند.نبوده

 يط كارآفرينانه و ديپلماسي مهارتنقش رسانه در پويايي مح
هاي ها و ارزشدر انتقال ايده مي هايي مانند روزنامه، تلويزيون و راديو ابزارهاي مهرسانه

كارآفريني در جامعه نقش  هها در درك كارآفرينان و پرورش روحيفرهنگي هستند. رسانه
 اساسي دارند.

رساني در كارآفرينان تواند نقش اطالعشود. رسانه ميآفريني در كودكي كاشته ميبذر كار
هاي تلويزيوني كه كارآفريني را به صورت حقيقي و آموزشي نشان برنامه داشته باشد، مثالً

-هاي صوتياطالعات مرتبط با كارآفريني كه توسط رسانه گذارند.تأثيردهند بسيار مي
 كند.را در راهنمايي نوجوانان ايفا مي  ميشوند، نقش مهپخش ميتوليد و  ،تصويري تهيه

آينده شغلي و استقالل  ،مانند درآمد( رسد كه اعتبار اجتماعي يك حرفهبه نظر مي
كاري) بر انتخاب بلندمدت يك كسب و كار تعيين كننده باشد. همانطور كه فقدان اعتبار 

تواند باعث كاهش تمايل به رآفرينان مياجتماعي و كمبود منابع براي شناسايي هويت كا
هاي مدون وصحيح محيطي فعال، پويا و  بايستي با آموزش ،بنابراين كارآفرين شدن شود.

 موفق را بسازيم.
 تصويري به آن نايل شد، عبارت -هاي صوتي توان با كمك رسانهبعضي از اهدافي كه مي

 از  است
 تقويت ضلع خالقيت در مثلث كارآفريني -
 :)1( نيازهاي مهارتي مانندآگاهي دادن در مورد پيش -
 مديريت ايده -
 مديريت مالي كسب و كار -
 مديريت بازاريابي -
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 گيريتصميم -
 مسير شغلي -
 تعيين اهداف -
 استخدام كاركنان -
 حفظ كاركنان -
 بيمه و ماليات ،قوانين كار -
 بهبود تصوير كارآفريني و كارآفرينان -
ها، مشكالت، منافع و فعاليت( در مورد يك كارآفريني ميها و مفاهيانتقال ايده -

 .شود)هايي كه يك كارآفرين با آن مواجه مي ريسك

 هاي كارآفريني:هاي مختلف تلويزيوني با در نظر گرفتن ويژگيبرنامه
پردازي، اي چندوجهي و پيچيده است. كارآفرينان صفات خاصي مانند خيالكارآفريني پديده

كاال،  هدربار( گيري استراتژيك دارند و نيازمند دانشهاي ريسك كردن، تفكر و تصميمناييتوا
معامله كردن و غيره) و البته توانايي و اشتياق  رهبري،( هايبازار،تكنولوژي و قوانين)، مهارت

 .)3( باشندكوشي و پشتكار ميبه سخت
هاي زان توجه افراد به برنامهبايست مورد بررسي قرار گيرد مييكي از مواردي كه مي

بايست برطبق آن  باشد كه در جدول زير آماري ارائه شده و ميمتفاوت تلويزيوني مي
 مديريت شود. ها ريزي جهت ساخت برنامه برنامه

 
 .كنندهاي تلويزيوني كه معموال مردم در اتحاديه اروپا تماشا ميدرصد برنامه )1( نمودار

 



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

419 
تواند به ها ميندبعدي دارد كه هر بعد آن در انواع برنامههاي چكارآفريني ويژگي

 .)5( شودصورت مستقيم و يا غير مستقيم منعكس مي

هاي كارآفرينان را توانند ويژگيهاي تلويزيوني كه مينواع برنامها
 )6( از است منعكس سازند، عبارت

رند، مانند و نه تنها اقتصادي) دا( هايي كه محتواي كارآفرينيگزارش ،گزارش -
هايي از كسب و كارهاي جديد و نشان دادن جوايزي كه به كسب و كارهاي نوپاي  گزارش

هاي سريع و  توانند با روشها منافع زيادي دارند و ميموفق اهدا شده است. اين نوع برنامه
-معتبر و موثق هستند، مي ها همچنين به اين دليل كه عموماًمنعطف توليد شوند. گزارش

ها به د اطالعات را به خوبي انتقال دهند. مشكلي كه ممكن است در اين گونه برنامهتوانن
كنند و مخاطب آنان را به خود جذب مي  ميمخاطبان ك وجود آيد، اين است كه احتماالً

 مند هستند. آفريني عالقهكساني هستند كه در حال حاضر به كار
هاي پيروزي كارآفرينان موفق با مشخص يي از داستانهامستند، مستندها برنامه -

باشند. اينگونه مستندها نه تنها بايستي ابعاد تخصصي كردن خصوصيات شخصي اين افراد مي
ها و زحمات اين افراد را نيز به و اميدواركننده كارآفرينان را نشان دهند بلكه بايد شكست

 مخاطبان نمايش دهند.
هاي اطالعاتي مانند چگونگي ايجاد و شروع يك كسب و كار هاطالعاتي، برنام هبرنام -

ها بايستي به صورت مختصر بر سواالت باشند اين برنامهاي خاص ميكوچك در شاخه
 كارآفريني متمركز شوند.

توانند ها مياساس زندگي كارآفرينان درست شوند. اين فيلم توانند برها ميفيلم، فيلم -
الشعاع قرار ها تحترا كم و بيش توسط فيلمنامه و شخصيت موضوعات واقعي كارآفريني

ل تجاري و ئها و صفات شخصي كارآفرينان بيشتر از مساها، ويژگيدر فيلم دهند. معموالً
-شود. در نتيجه با تركيب يك شخصيت قوي با مسايل كارآفريني ميكسب و كار مطرح مي

 تواند كم و بيش تصاوير مثبتي را منتقل كرد.
كنند. را ايفا مي  ميكارآفريناني هستند كه نقش مه ها هاي سريالال، شخصيتسري -

هاي كارآفرين و داراي شغل شود از شخصيتهايي كه در تلويزيون توليد ميدر اغلب سريال
شود. ولي در بيشتر مواقع كاراكتر كارآفرين بودن در متن سناريو ناديده آزاد استفاده مي

ها فقط به شكل يك پزشك و وكيل ديده زشكان و وكال در سريالپ شود. مثالًگرفته مي
دهند و نه كساني كه خود اشتغال هستند و با مسايل شوند كه كار خود را انجام مي مي

مقابله با ديوانساالري، معامله كردن  ،كارآفريني مانند استخدام كارمند، جذب مشتريان جديد
هاي مبتكرانه انجام كسب و كار كردن در مورد روشفكر ،ترمين كنندگان و از همه مهمأبا ت

 باشند.مشغول مي
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ها قسمتي از زندگي روزانه كارآفرينان نمايش داده زندگي روزنامه، در اينگونه برنامه -

هاي شخصي تمايل دارند كه بر ويژگي ها، معموالًها نيز مانند فيلم و سريالشود. اين برنامهمي
هاي قسمتي ل شغلي آنان را نمايش دهند. برنامهئكارآفرينانه مسا افراد تمركز كنند و مضمون

اي كارآفرين توانند به راحتي تقابل موجود بين زندگي خصوصي و حرفه از زندگي روزمره مي
 را نمايش دهند.

ها مانند رقابت بين جوانان و يا كارآفرينان براي دريافت يك مسابقه، مسابقه -
كنندگان  گيرد. شركتصورت مي -اندازي كسب و كارم براي راهگرفتن كمك هزينه و وا جايزه

 توانند توسط متخصصان كارآفريني و يا تماشاچيان تلويزيون مورد قضاوت قرار گيرند. مي
 هاين رسانه متمركز است، جدول شمار تأثيراز آنجا كه تحقيق حاضر بيشتر بر تلويزيون و 

 پردازند.آنها بر ارتقا كارآفريني مي ثيرتأهاي تلويزيوني و يك، به مقايسه برنامه
 

 هاامكان توسعه كارآفريني در هر يك از انواع برنامه )1( جدول

 

هاي شبكه( تصويري-هاي صوتيكارآفريني در ديگر رسانه هتوسع
 مجازي و اينترنت)
  يهـاي صـوت  ترين رسانه است ولي ديگـر رسـانه   ترين و وسيع محبوب با اينكه تلويزيون تقريباً

 در توسعه كارآفريني دارند.  ميتصويري مانند اينترنت نيز سهم و مشاركت مه
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، موج جديـدي  1990،و سپس همگاني شدن آن در دهه 1960با معرفي اينترنت در دهه 

ي مجـازي اينترنتـي ماننـد    هـا  گذاري شدند. امروزه اسـتقبال مـردم از شـبكه   ها پايهاز برنامه
Linkedin، Facebook ،You Tube اي و هـاي محـاوره  . سايت)4( و غيره بسيار زياد است

مندي از بـازخورد   فرصتي را براي بهره ،هاي آنالينداراي ارتباط دو طرفه با برخورداري از فرم
هـاي ويـديويي بـر روي    آورند. بـا افـزايش نقـش كليـپ    العمل بينندگان به وجود مي و عكس

خـدمات   هشوند و اين امكان را جهت ارائب ميبا هم تركي  ميو محتواي عل  مياينترنت، سرگر
توانيم از بسـتر اينترنـت بـا ايجـاد يـك       كند. ما ميتر فراهم مي عتر و سريع هرچه بهتر، وسي

شبكه هوشمند مجازي يك ارتباط چند سويه بين كارآفرينان نوپـا و كارشناسـان ايـن حـوزه     
عنوان يك بـازوي   اد كنيم و بههدايت شغلي در مسير كارآفريني ايج هفراهم كنيم و يك شبك

فرينـان نوپـا در   رآمكمل همراه رسانه تصويري همراه شود و  به حل مشـكالت اختصاصـي كا  
سـازي   آيد كـه پـس از برنامـه   اين مرحله گام دوم اين مسير به شمار مي طول مسير بپردازد.

طـب هـدف،   هوشمندانه و مديريت شده در رسانه و ايجاد بسترخالقيت با در نظر گـرفتن مخا 
حتي با اين بستر چند سـويه كـه امكـان     هاي مخاطبان خواهد بود.اين شبكه پاسخگوي نياز

كنـد ارزش   ي كـاري و تخصصـي آنهـا فـراهم مـي     ها ارتباط بين كارآفرينان را توسط اشتراك
 آورد.وجود مي هافزوده دوچندان را ب

 گيريبحث و نتيجه
تر شدن ها در كارآفرينسازد كه رسانهشن ميها و كارآفريني رومطالعات مرتبط با رسانه

 قابل مالحظه و چشمگيري دارند. تأثيرها، صنايع و حتي يك كشور، بنگاه
اي كشورهاي در حال توسعه امروزه هيچ ترديدي وجود ندارد، كه تمام كشورها، مخصوصاً

هاي  ا به مزيتباشند تا در فضاي متحول و رقابتي، كشور رمثل ايران نيازمند كارافريني مي
 رقابتي رهنمون سازند.

تلويزيون بر روي مخاطبان و تغيير نگرش آنان  ها مخصوصاًبا توجه به نقشي كه رسانه
هاي با توجه به هاي توسعه كارآفريني، رسانه ملي و توليد برنامهدارد، به جد يكي از راه

بايد از رسانه آگاهانه و  بندي كرده باشيم هاي كارآفريني است. اگر بخواهيم يك جمعويژگي
مستقيم با مخاطب هدف ارتباط برقرار كرده و مسير تبادل اطالعات مفيد مورد نياز 
كارآفرينان نوپا قدم برداريم و بستري از اطالعات متفاوت ولي هدفمند را در اختيار مخاطب 

ه مانند موارد ي اوليها قرار دهيم، با اهتمام به استخراج ايده توسط مخاطب و فراگيري مهارت
هاي سنتي مانند بررسي ريسك و... جهت كاهش خسارات مالي روش همالي و حقوقي و نحو
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پايستار شدن هرچه بيشتر آن و از طرفي يك هدايت  سعي وخطا در شروع كسب و كار  و

وجود آوريم بدين ترتيب  هشغلي در بستر شبكه مجازي و فضايي با ارزش افزوده دوچندان را ب
كنيم و از طرفي برداري مي ايم كه از حداكثر ظرفيت موجود بهرهم بگوييم كه توانستهتوانيمي

هاي صحيح بستر مناسبي براي يك ديپلماسي مهارتي و معرفي  اين آموزش  ميذيل چتر تما
اي شود شبكهايم. البته پيشنهاد ميثري برداشتهؤآن به جامعه و مطرح شدن اين مقوله گام م

سيس شود كه أملي ت هبه اين حوزه با نام شبكه مهارت و كارآفريني در رسانتلوزيوني مختص 
با  به صورت تخصصي در اين حوزه فعاليت كند و با توجه به نياز جامعه و جوانان حتماً

مجازي  همخاطب خوبي مواجه خواهد شد. مدل پيشنهادي و حمايتي در بستر رسانه و شبك
 شود.به صورت زير ارائه مي

 
 
 
 
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مدل پيشنهادي نقش رسانه و فضاي مجازي در حمايت از كارآفرينان نوپا )2( نمودار 

 رسانه هدفمند مخاطب رسانه
بستر ساز 

 ؟

هدايت و مشاوره شغلي 
در بستر فضاي مجازي 

بدليل كاهش 
حدوديت ها و ارائه م

 سريع ودقيق اطالعات 

تفكر و تحليل بر 
هاي  روي داده

 دريافتي

 جرقه خالقيت

 ترويج كارآفريني

تشويق به 
 گذاري سرمايه

 توليد شغل

 رفع نيازهاي داخلي

كاهش ريسك در 
 كارآفريني نوپا

ترويج ديپلماسي 
 مهارت

 آشنايي با قوانين

 پذيري روش ريسك

 عايتنحوة شروع يك ف

 مديريت ايده

 تأمين سرمايه

 تأيين اهداف...
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 دانشگاه كارآفرين و نقش آن در افزايش اشتغال
 1الهه اكبري صالحكوه

 2ها زاده  سليمان اسمعيل
  3مجتبي اميدوار

 چكيده 
عدم . باشد امروزه بيكاري يكي از مشكالت جوامع بشري از جمله كشور ما مي

 ميهاي اقتصادي موجب سردرگ زماني الزم بين علم و نظام هم و هماهنگي
 الگوي ارائه براي ها دولت چالش التحصيالن جوياي كار گشته است. غمتخصصان و فار 

 اشتغال و بيكاري ها، مغز فرار قبيل از اقتصادي و اجتماعي هاي آسيب رفع ،مناسب
 به ها حكومت ،بنابراين ؛است شده بيشتر اجتماعي رفاه ايجاد و توسعه نيز و نخبگان

 ها بحران و ها چالش بهتر كنترل و بيشتر كارايي براي دارند سعي ها دانشگاه كمك
 محصول سازي تجاري تا ايده ايجاد از جامعه صنعتي و فناوري و  ميعل هسامان كل

 تقابل در و هم كنار در نوآوري  ملي سامانه عنوان تحت كلي سامانه يك در را نهايي
 ها اهدانشگ و بنيان دانش هاي شركت ميان ارتباط راستا اين در .بگيرند نظر در هم با

 هاي شركت و دانشگاهي كارآفريني و است زيادي هنافناور هاي زايش عامل
همچنين كسب و كارهاي نوپا نقش  .دارند يكديگر با تنگاتنگي ارتباط بنيان دانش

، مراكز اساسي در ايجاد نوآوري، اشتغال و افزايش مزيت رقابتي كشور دارند. بنابراين
اي از يك سو و عنوان  هاي مشاوره مايتعنوان رويكردي اثر بخش با ح رشد به

هاي شغلي از سوي ديگر بايد مورد  اي نوظهور در ايجاد و گسترش فرصت پديده
و مراجع ها  نااميد است با حمايت سازم د.ريزان قرار گير توجه مسئوالن و برنامه

 كاهش در انهآينده آي علم و فناوري و مراكز رشد، شاهد نقش فزها ربط از پارك ذي
 باشيم. كشوري اقتصاد توسعه در شان قيتموف يشافزا و نوپا سساتؤم يسكر
 

 بنيان، مراكز رشد، دانشگاه كارآفرين. هاي دانش كارآفريني، شركتواژگان كليدي: 

                                                                                                                
                               Email: karafarini@qiau.ac.ir، قزوين اسالمي آزاد كارشناس مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه.  1
  .قزوين اسالمي آزاد سرپرست مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه .  2
 .رشته مهندسي عمران دانشجوي.  3
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 مقدمه 
وكارهاي در حال ظهور، عامالني مهم در اقتصاد امروز جهان هستند. در اياالت متحده،   كسب
بخش  ي كهاز نيروي كار  مينمايند، ني بازده اقتصادي را توليد مي از راندمان و  مينيآنها 

كنند، رقابت را  حضور دارند، نوآوري مي  ميخصوصي را در اختيار دارند، در بازارهاي مه
دهند تا پيشرفت كرده و به  دهند و به افراد در هر شرايطي كه باشند اجازه مي افزايش مي

و كارهاي جديد با شرايط كاري گوناگوني مواجه  موفقيت برسند. در بين صنايع، كسب
 هستند و بايد با استفاده از منابع متفاوت به مقابله با اين شرايط بپردازند.

 حيات كسب هاي از چرخ اي و در هر مرحله توان در هر اندازه هاي كارآفرين را مي شركت
صد مشاغل جديد در 80تا  60هاي كوچك بين  گذشته، شركت هسيس نمود. طي دهأوكار ت

آمار آمريكا، اكثر اين مشاغل جديد متعلق به  هاند كه طبق اعالم ادار در اقتصاد را خلق كرده
باشند. بخش اعظم  سيس هستند كه در دو سال نخست فعاليتشان ميأهايي تازه ت شركت

هاي جديد در اقتصاد همچنان ناشي از رشد نوآوري است كه در واقع موتوري است  استخدام
 .)7، ص1388گاندري و كيكول، ( كند رشد شغلي را تقويت مي كه

اي است تا  هاي اقتصادي نوپا مستلزم تالش و ريسك قابل مالحظه شروع و اداره فعاليت
نوپا،  هخلق چيزي تازه غلبه كرد. ضمن خلق و رشد فعاليت كارآفرينان هبتوان بر سكون اولي

هاي  خرد و از پاداش آن را به جان ميكارآفرين ريسك و مسئوليت توسعه و حفظ بقاي 
 .)22،ص1385هيستريچ و پيترز، ( برد متعاقب آن بهره مي

ها  اي شايع بود كه كارآفرينان داراي ويژگي ذاتي هستند و اين ويژگي در گذشته افسانه
مورد شناسايي قرار   مياي عل عنوان رشته شود. اما امروز كارآفريني به ميهمراه با آنان متولد 

ها، فرآيندها و  هاي ديگر، داراي مدل كارآفريني همانند تمام رشته ميعل هرفته است. رشتگ
از طريق تحول  مهم،تحقق اين  است كه بايد دانش مربوط به آنها كسب شود.ي قضاياي

دانست به دانشگاه كارآفرين امكانپذير  خود را تحقيق و تدريس مي هدانشگاه سنتي كه وظيف
فناوري و مراكز  و  هاي علم دادهاي تعامالت دانشگاهيان و صنايع، پارك است. يكي از برون

باشند.  باشد. اين دسته از مراكز نمود عيني يك دانشگاه كارآفرين مي انكوباتورها) مي( رشد
اقتصادي شكل  -هاي دانشگاهي و يا صنعتي در مجاورت قطب ها كه معموالً اين مجموعه

سازي نتايج آن   ب جهت انجام تحقيقات كاربردي و تجاريگيرند، ضمن ايجاد فضاي مناس مي
افزايي ناشي از مجاورت  ها و مؤسسات را از رهگذر هم ، موجبات رشد شركتو انتقال فناوري

سازد. همچنين اين  گذاري، فراهم مي هاي سرمايه فيزيكي اين واحدها و نيز كاهش هزينه
نش، مهارت و نگرش كارآفريني را در هاي كارآفريني شامل دا توانند قابليت مراكز مي

ها  آموختگان به عنوان عامالن تغيير اجتماعي، اين قابليت آموختگان ايجاد نمايد و دانش دانش
 .را در جامعه ترويج دهند
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هاي  فناوري و مراكز رشد در بين سازمان و  هاي علم ايجاد پارك ههاي اخير ايد در سال

جهت تقويت فرهنگ كارآفريني توجه به  .اي يافته است ژهدولتي و غيردولتي ايران جايگاه وي
از بيان تعريفي مختصر  نوشتار حاضر پس در د.رس اين مراكز بيش از پيش ضروري به نظر مي

صورت خاص به معرفي تشريح و تبيين مركز  هفرين بآبصورت عام و دانشگاه كار كارآفرينياز
بسترساز يك  ،ارتباط با صنعت ،رشد ، مركزفرينيآعنوان دومين ضلع مثلث كار هرشد ب

 .ها برعهده دارند پرداخته شد فرين و وظايفي كه اين واحدسازماني دردانشگاهآدانشگاه كار

 ماهيت و تحول كارآفريني
طور كلي كارآفريني از ابتداي خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون مختلف زندگي انسان  به

تعاريف زياد و  ،بنابراين ؛هاي بشري بوده است يشرفتحضور داشته و مبناي آن تحوالت و پ
متنوعي از آن شده است، با اين همه، مفهوم و ماهيت اصلي كارآفريني هنوز شناخته شده 

 توان تعريف استاندارد و جامعي از آن به دست داد.  نيست و نمي
ده و مانند كارآفريني بيش از دو قرن نيست كه در ادبيات مديريت و اقتصاد وارد ش هواژ

ي برخوردار بوده است. ولي هنوز لها تغييرات زيادي را به خود گرفته و از رشد تكام ساير واژه
الملل وجود ندارد. البته استنباط رايج و اشتباه از  كارآفريني در سطوح بين هدربار ميوفاق عمو

در . ين نيستكند اما چن كارآفريني اين است كه كارآفرين كسي است كه ايجاد شغل مي هواژ
و   ميادبيات كارآفريني تعاريف بسيار مختلفي براي آن ارائه شده است اما هنوز تعريف رس

در قرون وسطي، اصطالح  .نظران باشد وجود ندارد استانداردي كه قابل قبول اكثريت صاحب
كرد به  هاي توليدي بزرگ را اداره مي كارآفرين هم براي بازيگر و هم براي شخصي كه طرح

كرد، بلكه  هاي توليدي بزرگ، چنين فردي هيچ ريسكي نمي رفت. در اينگونه طرح ار ميك
شد، مديريت  دولت تهيه مي هبه وسيل طرحي را با استفاده از منابع آماده، كه معموالً صرفاً
كرد. در قرن هجدهم، بين صاحب سرمايه و فردي كه به سرمايه نياز دارد تفاوت گذاشته  مي

اي بود كه در جهان به وقوع پيوست. در  شدن همه جانبه  يل اين تمايز صنعتيشد. يكي از دال
 دادند و عموماً كارآفرينان را از مديران تمايز نمي اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، غالباً

ريزي  كارآفرين نوآور پايه هكردند. در اواسط قرن بيستم نظري اقتصادي به آنها نگاه مي هاز جنب
در اين تعريف وظيفه كارآفرين عبارت است از اصالح و متحول ساختن الگوي توليد با شد. 
تر امكان فني امتحان نشده در توليد كاالي جديد يا  برداري از اختراع يا به طور عمومي بهره

به روشي جديد، بازگشايي منابع جديد براي دسترسي به مواد يا بازار  ميتوليد كاالي قدي
  .)9-6،ص1385هيستريچ و پيترز، ( با سازماندهي صنعتي جديدجديد محصوالت 
گويد، كارآفريني يك رفتار است نه يك صفت ويژه در شخصيت فرد  پيتردراكر مي
هاي مديريت است. استانداردسازي   گويد، كارآفريني كاربرد مفاهيم تكنيك كارآفرين. وي مي

ا نهادن كار بر پايه آموزش و تحليل به كارگيري ابزارها و فرآيندهاي طراحي و بن محصول،
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ارائه  1934يا پدر كارآفريني، تعريف كاملي از كارآفريني در سال  ژوزف شومپيتر. كار است

هر فرآيندي در شركت كه منجر به كااليي جديد، ايجاد روشي جديد، « گويد، دهد. او مي مي
او ويژگي اصلي » است گوييم كارآفريني رخ داده شود، مي بازار جديد و منابع جديد مي

دراكر، ( ددان مركزي تالش فرد كارآفرين مي هعنوان هست كارآفريني را همانا وجود نوآوري به
1985(. 

شود. بلكه اگر  وكاري ختم نمي  هاي مادي و اقتصادي يا كسب كارآفريني به خلق ارزش
 رينانتعريف كنيم، كارآف» آفريني ارزش« قعي آن يعنياكارآفريني را به مفهوم و

ترتيب  بدين .اجتماعي، سياسي و فرهنگي نيز خواهند بود هآفرينان) موتور توسع ارزش(
گيري  تواند با وضعيت تصميم ويژگي شخصيتي نيست بلكه هر شخصي كه مييك كارآفريني 

تواند كارآفريني را ياد بگيرد به همين جهت كارآفريني به جاي يك ويژگي  رو شود مي هروب
هوم و تئوري قرار مبناي مف يك رفتار است و اساس آن به جاي شهود برشخصيتي، بيشتر 

عنوان  گيرد. در كل كارآفرين هميشه به دنبال تغيير بوده، به آن واكنش نشان داده، و به مي
 .)10،ص1385هيستريچ و پيترز، ( گيرد ميرا به كار   يك فرصت آن

 اهميت توجه به موضوع  كارآفريني در ايران 
سياري از كشورهاي در حال توسعه، ايران نيز به دنبال ايجاد كارآفريني موفق بوده انند بهم

كارآفريني هنوز موضوعي  مسئلهحال، در بسياري از كشورهاي درحال توسعه  است. با اين
دادند  هاي كارآفريني را آموزش مي هايي كه دوره تعداد دانشگاه 1970. در سال است جديد

دانشگاه افزايش يافت. هر  400فقط به بيش از  1995آنها در سال  انگشت شمار بود. تعداد
روز به تعداد مراكز كارآفريني   به  بخش نيست، ولي خوشبختانه روز چند كه اين آمار رضايت

 .شود افزوده مي
عنوان  هيافته است. ب تر از كشورهاي توسعه كارآفريني به مراتب ضعيف هكشور ما در زمين

هاي  دوره  ميدانشكده و مركز عل 5000، 1990تحده آمريكا در سال مثال در اياالت م
در حاليكه آموزش كارآفرينان در نظام . هاي آموزشي خود گنجانده بود كارآفريني را در برنامه

يافته در اواخر ه خير نسبت به كشورهاي توسعأسال ت 20آموزش عالي كشور ما با بيش از 
طرح كاراد مورد توجه قرار گرفت. عدم وجود كارآفريني  در وزارت علوم با عنوان 1379سال 

ما مشكالتي از قبيل بيكاري و عدم  هشود. در جامع موفق خود موجب پيدايش بيكاري مي
 .التحصيالن گريبانگر دولت شده است اشتغال فارغ

كارآفريني بشمار  هبا وجود اينكه دانشگاه از مراكز اصلي و دانشگاهيان از پيشگامان عرص
سزايي  هتواند در اشتغال آنها نقش ب كارآفريني كه مي مسئلهروند، هنوز دانشجويان ما با  يم

كارآفريني در  ههاي كافي براي توسع اند. چراكه زيرساخت داشته باشد تا حد زيادي بيگانه
التحصيالن  هاي كافي مشكل اشتغال فارغ مزها فراهم نشده است و به دليل نبود مكاني دانشگاه
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 كارآفريني هگاهي به يك معضل اجتماعي تبديل شده است. بدون ترديد، تقويت و توسعدانش

التحصيالن شود.  تواند موجب حل معضل اشتغال فارغ ها مي به معناي واقعي) در دانشگاه(
وضعيت شغلي جوانان را با توجه به نوع رشته و تخصص  هتواند آيند كارآفريني مي

 سازد.تر  دانشگاهيشان شفافت
و صنعتي يكي   مينزديك بين مراكز عل هقويت ارتباط صنعت با دانشگاه و ايجاد رابطت

باشد.  ميديگر از اهداف مهم كارآفريني است. در اين خصوص، كشور ما نيز، در حال توسعه 
دانشجويان بايد خود را مجهز به دانش و مديريت كارآفريني نموده تا با امكانات الزم كه 

صنعت نمايند. اين خود باعث  هدهد شروع به فعاليت در عرص آنها قرار مي دانشگاه در اختيار
ها جدا  توانند از دانشگاه ها به تدريج مي شود. اين شركت هاي خصوصي مي امكان ايجاد شركت

 .)1390طاهري، ( مند باشند ها نيز بهره توانند از حمايت دانشگاه شوند، البته همچنان مي
  : هاي زير است ريني در كشورمان در گرو پيمودن راهسازماندهي آغازين كارآف

 .هاي عملي رفع موانع شناخت عوامل مساعد و بازدارنده كارآفريني و راه -
 .هاي مذكور گذاري براي استفاده از فرصت هاي كارآفريني و سياست شناخت بهتر فرصت -
 .رينيهاي كارآف سسات آموزشي به فعاليتؤآموختگان مستعد م ترغيب دانش -
 .وكارهاي كوچك در جهت ايجاد اشتغال مولد  كسب هتوسع -
  .پرورش گروهي از جوانان مستعد كارآفرين -

كشور به تحصيل مشغولند  ميها و مراكز عل امروزه بسياري از جوانان كه در دانشگاه
ازار ب« شوند. عبارت» بازار كار« تر وارد اميدوارند كه پس از فراغت از تحصيل هر چه سريع

ثر ؤعبارتي است بسيار حساس و برداشت جوانان از اين عبارت، يكي از عوامل حياتي م» كار
در اذهان بسياري از جوانان و » بازار كار« سفانه امروزهأمت .آيد كشور به حساب مي هدر آيند

 يش تعيين شده و به عبارتي يك سريهاي از پ دانشجويان كشور يك سري پست
شود كه در جامعه منتظر آنهاست. اما ديدگاه كارآفرينانه  تعبير مي» تهساخ هاي پيش صندلي«

اشتغال، تا حد زيادي از مشكالت جوانان در مواجهه با آينده، خواهد كاست.  هنسبت به پديد
كارآفريني  هتواند در پوشش تحوالت فرهنگي الزم براي توسع يك چنين ديدگاهي مي

  د.دركشور، حاصل شو
ست كه براي كارآفريني بايد نظام آموزشي ما به سمتي برود كه نيروهاي با اعتقاد بر اين ا

هاي  التحصيالن رشته گيري پرورش دهد. وقتي ما از فارغ شهامت و شجاعت در تصميم
توانند از  هاي فني جهت خود و ديگران مي خواهيم كه براي اشتغال در رشته صنعتي مي

آنها مشاهده  يك حالت عدم اعتماد به نفس در تسهيالت قانوني استفاده نمايند معموالً
شود. به بيان ديگر شهامت ريسك كردن را براي استفاده از مزاياي قانوني و تسهيالت  مي

 هستند.بگيري  براي خودشان و ديگران ندارند و اغلب هم به دنبال فرصت شغلي مزد
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آموزشي ما به اين سو خواهيم بحث كارآفريني را در كشور جدي بگيريم بايد نظام  اگر مي

هاي كارآفرين را داشته باشند و  شوند ويژگي التحصيل مي هدايت شود كه افرادي كه فارغ
خصوص در مقاطع  هالبته خانواده هم نقش دارد، اما نقش اصلي را شايد نظام آموزشي ما ب

كنيم كه به ها رغبت ايجاد  التحصيالن دانشگاه كارشناسي و باالتر دارد. ما بايد در بين فارغ
هاي آموزش روش زندگي در  سيس مراكز آموزش كارآفريني و كانونأتفكر خالق بپردازند. ت

جويانه، دوري از تفكر منفي، پشتكار  شرايط دشواري اقتصادي مانند آموزش ديد مثبت و چاره
هاي الزم از جمله افكاري است كه بايد به  و خالقيت براي رفع موانع موجود و كسب مهارت

اندازي  هايي در سطح مديران و دانشجويان راه توجه شود. اميدواريم در آينده آموزشگاه آن
هاي بالقوه مردم شناسايي  ها نيز اگر مقداري فضاي الزم را ايجاد كنند، توانايي شود و دولت

توان بسترهاي اساسي براي آموزش آنها ايجاد كرد تا حركت به سمت  خواهد شد و مي
 د.بيشتري به خود بگيركارآفريني سرعت 

 در آموزش كارآفريني مينقش مراكز عل
خيلي كالسيك  آموزش كارآفريني هميالدي، اولين كشوري كه در زمين 50اواخر دهة 

هايي را دارد،  كاركرد و ترويج فرهنگ كارآفريني را از سطح دبيرستان شروع كرد و آموزش
هاي  ها هم كشيده شد. بين سال انشگاهكارآفريني در ژاپن به سطح د مسئلهكشور ژاپن بود. 

نوآوري صنعتي كه توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد  %96ميالدي بيش از 1992تا  1970
جهاني به يك موقعيت برجسته و برتر تبديل كند، توسط كارآفرينان صورت گرفت. آموزش 

ين در يك آفر كار هطور مستقيم در كميت و كيفيت عرض كارآفريني سياستي است كه به
ويژه كشورهاي پيشرفته  هگذارد. به همين دليل است كه در بسياري از كشورها ب جامعه اثر مي

ها به شكوفا كردن توان بالقوه مردم  اند، دولت االمكان موانع و مشكالت بر طرف شده كه حتي
كنندگان كوچك بسيار اهميت دارد. با اجراي اين سياست  اند. آموزش به توليد پرداخته

برداري از آنها،  ها و چگونگي بهره توان به اهداف گوناگوني مانند شناخت فرصت همواره مي
هاي جديد  آشنايي با تكنولوژي و دانش فني جديد و چگونگي بكارگيري آنها، روش

مانند آموزش از ( تواند بلندمدت مديريتي و بازرگاني جامعه عمل پوشيد. آموزش مي ميعل
 د.هاي ادواري) باش مانند سخنراني( مدت و يا كوتاه دورة دبيرستان به بعد)

كنند كه اگر فقط ما وسايل  هاي مبتني بر آموزش بر مبناي اين فرض عمل مي برنامه
مان، مدارس فني و  هاي هثر براي مرتبط ساختن منابع بر گرفته از دانشگاؤمناسب و م

ت ما واقعاً قادر به تقويت ابتكارات وق  وكار جديد پيدا كنيم، آن  ها را به جامعه كسب دانشكده
بر روي (BAULOR)   در دانشگاه بايلور 1982اي كه در سال  صنعتي هستيم. مطالعه

كارآفريني اين  هكارآفريني صورت گرفت. ارزيابي دانشجويان از دروس رشت هدانشجويان رشت
نظر آنها بايد  اي كه به كيد بر روي دروس مالي شود. دومين رشتهأبود كه بايد بيشترين ت
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كيد قرار گيرد، درس مديريت بود. عالوه بر اينها دروس روابط انساني و أبيشتر مورد ت

 .اي است ت ويژهميبازاريابي نيز از نظر دانشجويان داراي اه
سيس دوره كارشناسي ارشد را أمجوز ت 1973براي اولين بار دانشگاه كالگري در سال 

هاي اصلي مورد توجه قرا گرفت. در ژوئن  يكي از زمينه دريافت كرد و كارآفريني به عنوان
هاي آموزش  ميالدي اين دانشگاه به ارزيابي نتايج برگزاري يكي از دوره 1985سال 

 50ر شده بود، پرداخت و از ابرگز 1984تا دسامبر  1984كارآفريني خود كه در فاصلة ژوئن 
دانشگاه كالگري  هنظرخواهي كرد. تجرب كننده دوره پيرامون نتايج دوره نفر شركت 65نفر از 
دالر) در آموزش كارآفرينان كسب و  75000تقريباً ( وچكيگذاري ك دهد كه سرمايه مينشان 

دالر) گرديده و عالوه بر  000/750/1معادل ( فراواني هوچك منجر به ارزش افزودكارهاي ك
اشته است. با توجه به ثير زيادي درايجاد فرصت استخدام و تسهيل ايجاد سرمايه دأآن ت

فرينان آمطالبي كه تا به حال از كارآفريني ارائه شد بستر مناسب براي رشد و توسعه كار
 زعبارت است ا

هاي  رشته هآموزش خالقيت از دبستان تا دانشگاه حتي در مقطع دكتري براي كلي -
 ..پزشكي، اقتصادي و تحصيلي اعم از فني،

آموزان و  تجديد نظر در نظام آموزشي، روش تدريس و ارزيابي و سنجش دانش -
 .خالقيت فراگيران هدانشجويان براي تقويت و شكوفايي روحي

 .مستقيم هاي مستقيم و غير باال بردن نياز پيشرفت افراد از طريق آموزش -
ط گروهي خبره كارآفرين) جامعه توس( آفرين آفريني و شناسايي افراد ارزش آموزش كار -

به صورت ساليانه و معرفي و تشويق و حمايت آنها در سطح كشور و استان از طريق 
 ي.كشور ههاي جمعي و اعطاي جوائز توسط مسئوالن عالي رتب رسانه
آفرينان با  تشكيل انجمن كارآفرينان جهت ارتباط، همفكري، همكاري و تعاون كار -

 .يكديگر
  .هاي جمعي سسات فرهنگي و رسانهؤريق مترويج فرهنگ كارآفريني از ط -
ريزي، آموزش، تحقيق و مشاوره در  آفريني جهت برنامه كار هسيس مراكز توسعأت -

 .آفريني خصوص كار
 عبارتست از ها هاي مراكز كارآفريني در دانشگاه در اين راستا عمده فعاليت

 ترويج فرهنگ كارآفريني در ميان دانشجويان دانشگاه -
هاي كارآفريني از طريق  آموختگان دانشگاهي با مهارت جويان و دانشآشنايي دانش -
 .هاي آموزشي دوره
هاي كارآفرينانه و كسب و  دهي فعاليت هاي مربوط به چگونگي شكل مشاوره هارائ -

 .كارهاي كوچك



 اي و اشتغال                                          آموزش فني و حرفه
 

 

431 
هاي آموزشي خاص اساتيد دانشگاهي غير آشنا با مباني  برقراري سمينار و دوره -

 .كارآفريني
  .آموختگان دانشگاهي در تدوين طرح كسب و كار خود شكمك به دان -
ارتباط ارگانيك با ساير مراكز دانشگاهي نظير مراكز تحقيقات، مراكز رشد و فناوري به   -

 .آموختگان دانشگاهي هاي كارآفرينانه دانش ايده همنظور توسع
اجه شده هاي متعددي مو آموزش كارآفريني و تحقيقات مربوط به آن، هم اكنون با چالش

ارائه شده  (Stumpe)  و استامپ (Block)  ها توسط بالك است كه برخي از اين چالش
 زا است ها عبارت است. اين چالش

 .گيري اثر بخشي كارآفريني ي تحقيق براي اندازهها چالش در ايجاد مترولوژي -
  .هاي آموزش كار آفريني چالش در محتوا و شيوه -
 .آفريني رچالش در كيفيت مدرسان كا -
 .ها نسبت به كسب و كار آفريني در دانشكده چالش در پذيرش آموزش كار -
 ).دانشي مختلف هدر زمين( مشترك ميچالش در ايجاد يك پيكرة عمو -
 .هاي آموزشي چالش در اثر بخشي روش -
 هچالش در نيازهاي يادگيري كار آفريناني كه در حال كار هستند، متناسب با دور -

 .برند اكنون در آن به سر مي و كاري كه هم زندگي كسب
اي  هاي جديد هستيم، فضاي كشور بايد به گونه حل اگر بدنبال راهبنابر آنچه ذكر شد؛ 

گيري متمركز ضد  آفرينان رشد كنند. در اغلب موارد مديريت با تصميم طراحي شود كه كار
ركز تمام عيار نباشد. امروزه كند كه تم آفريني در جايي رشد مي كار .كارآفريني است هروحي

ها همه را تشويق  اند. در سطح دبيرستان آفريني گذاشته در جهان براي جوانان آموزش كار
آفريني، صرف اينكه  مهارت كار رسد، در جهان امروز بدون داشتن دانش و كنند. به نظر مي مي
 د.شوي ميجه اي داشته باشيد ولي دانش الزم را ندانسته باشيد، با شكست موا ايده

 هاي دانشگاه كارآفرين ويژگي
 كه كارآفريني شود مي گفته كارآفرين دانشگاه دانشگاهي، به گفت توانمي مختصر صورت به
 جهاني دربازارهاي رقابت باعث و كند ايجاد اقتصادي رشد براي نيرويي بتواند آن در مي عل

  Guerrero and Urbano)  (PP.1-32 ,2010,شود
كارآفرين  يها دانشگاه پيامدهاي روي بر تر بيش موجود، هاي مدل و ادبيات در سفانهأمت

 موضوع اين به و روپكه كالرك مانند افرادي وجود اين با هاي آن، ويژگي تا است شده پرداخته
 شود. مي داده توضيح ادامه در كه اند پرداخته
 گيرد: داشتن مينظر  رد كارآفرين دانشگاه يها ويژگي عنوان به را عامل روپكه سه ويلي

كالرك  مقابل در محيط. در كارآفرينانه تبادالت و كارآفرين اعضاي كارآفرينانه، مديريت هشيو
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 عنوان به مطالعه اين( 1990در اواسط  اروپايي يها دانشگاه از بعضي طوالني همطالع از بعد
 عنوان به را ملعا 5 است) شده نظر گرفته در كارآفرين دانشگاه ادبيات در عطف هنقط يك

 قوي، فرماندهي مركز از است كه عبارت گرفته درنظر كارآفرينانه يها دانشگاه يها ويژگي
 .كارآفرينانه هپارچ يك فرهنگ و يك دانشگاهي تحرك متنوع، هبودج گسترده، هتوسع

رهبري،  و مديريتي حاكميت ساختار، اهداف، از است عبارت كه را عامل چندين اسپورن
درنظر  كارآفرين دانشگاه يها ويژگي عنوان به را فرهنگ و همكاري راهبردهاي و ها شبكه
 هاآن منابع و هستند رو  به رو رقابتي محيط با اروپايي يها دانشگاه ،كه دارد مي بيان و گرفته

باقي  توانند مي بيايند كنار شرايطي چنين با كه ييها دانشگاه تنها و بوده كاهش حال در
 دانش ساختاري پيوندي، داشتن دانشگاه، با دولت و صنعت بين نزديك روابط زاتزكويت .بمانند

 كه حالي گيرد. در مينظر  در كارآفرين دانشگاه در اصلي عوامل و عناصر عنوان به را نوسازي و
 ييدأت پاداش، و شناختن رسميت به حمايت، و تشويق دهي، ارتباط، سازمان سازي، كربي پياده

 دانشگاه يك كيبري نظر از .داند مي كارآفرين دانشگاه يك در اصلي ان عناصرعنو به را ترويج و
 ها فعاليت هكلي در شدن بهترين براي مشترك انداز چشم يك با رقابتي كارآفرين محيطي

 دارد.
 پذير يا انعطاف فرهنگ داشتن كارآفرين يها سازمان يها ويژگي از شد بيان كه طور همان

 آن عالئم با بتوان كه شود مي تاييد باورهايي و هنجارها فرهنگ، ناي در .است كارآفرينانه
  .داد خود نشان از مناسب واكنش اساس آن بر و كرد تفسير و شناسايي را محيط در موجود

 و مرزهاي آينده بر تمركز و خطرپذيري با را كارآفرينانه يها سازمان پرلمن و كورنوال
 سازماني اند. چنين كرده توصيف جهات تماي در كررم و باز يها ارتباط و منعطف سازماني

 كه دارد را  آن توان و داده واكنش نشان خود از سرعت به جديد يها طرح برابر در تواند مي
 پيش در را جديدي رفتارهاي جديد، مجموعه كار يك انجام براي و كرده ساختار تجديد
 .(Lienser,2006, p. 483-495) بگيرد
 وحدت و همكاري ايجاد براي دارند، انعطاف غيرقابل ساختار فرهنگ و كه ييها سازمان 

 روابط كردن برقرار امكان كه ييها سازمان لكن شوند. مي دچار آشفتگي بحران، دوران در
 براي اثرگذاري و مثبت عوامل كنند، مي بيني خود پيش ساختار در را پذير و انعطاف  ميغيررس

 چنين آورند. در واقع مي وجود به خود سازمان رد نوآوري و خالقيت رشد ترغيب و
 دارند. كارآفرينانه ساختار ييها سازمان

 اختيارات ميزان وظايف، شرح مقررات، و كه قوانين دارد كارآفرينانه ساختار سازماني 
 توانمندسازي راستاي در و پذيري انعطاف ترين داراي بيش گيري تصميم در شده محول

 و ابتكارات از استفاده با تا شود داده كاركنان به اين اجازه و شدبا سازماني هزيرمجموع
 بهبود براي سازماني و شغلي اهداف گرفتن ضمن درنظر سازماني و فردي يها خالقيت

كارآفرين  دانشگاه يك اساتيد سازماني رفتار ديگر طرف كنند. از تالش مربوط واحد موريتأم
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و  صنايع با همكاري هنحو مورد در مثال طور هب و مختلف موارد در آنها تصميمات شامل

 در  مستقيم ثيرأت زايشي يها شركت ايجاد يا و تحقيقات نتايج رساندن ثبت به يا و ها سازمان
 اهميت صنعت جامعه و از اعم محيط با مستمر تعامل به عبارتي به دارد. و دانشگاه عملكرد
 دانشگاه دارد. مديران ازاند چشم به بستگي تعامل اين كه شود مي داده خاصي

 را در كارشان تا انگيزد مي بر را افراد كه است بزرگي بخش الهام منبع مشترك انداز چشم
 و از خمودگي را سازمان و شده نشاط و شادي سبب دهند، انجام آن از باالتر و استاندارد حد

 و مسائل با ههدر مواج را افراد شجاعت و شهامت اندازيچشم چنين دهد مي نجات روزمرگي
 به يابي دست توان درجهت حداكثر با اعضا تا كند مي كمك و دهد مي افزايش مشكالت

 موفقيت فعاالنه، در جستوجوي نگر آينده راهبرد از استفاده با و كنند تالش سازمان انداز چشم
 هب دانشگاه يك كه اين براي طرف ديگر از .باشند جديد آميز مخاطره وكارهاي كسب ايجاد و

 و نگريسته كليدي منبع عنوان خود به انساني نيروي به بايد شود، تبديل كارآفرين دانشگاه
 بايد دانشگاه نقش اين در. دهد را انجام خود تالش حداكثر آن از حمايت و نگهداري درجهت

 و حمايت افراد هنوآوران هاي فعاليت از تا ايجاد كند فضايي و تقويت خود در را عمل ابتكار اصل
 .كند پشتيباني

  نقش مراكز رشد در تقويت فرهنگ كارآفريني 
 جديد يها نوآوري و اختراعات اكتشافات، هشد دهي سازمان يا  ميرس انتقال تكنولوژي، انتقال
 يها آزمايشگاه و پژوهشي و دانشگاهي سساتؤم در شده انجام  ميتحقيقات عل از حاصل
 تبديل و توسعه براي محيطي صنعتو  تجارت كه جايي است، تجاري بخش به دولتي

  (Eshun,2004).  اند كرده فراهم مفيد يها تكنولوژي و محصوالت به يها نوآوري و اختراعات
 ريشه دانشگاهي و  ميعل تحقيقات از اكتشافات و ها نوآوري اختراعات، اغلب كه جاييآن از

 توسط تكنولوژي سازي تجاري و انتقال رشد مراكز اغلب كه تعجب نيست جاي گيرد، مي
 رشد، مراكز اين موريتأم. شده باشند پذيرفته يا ايجاد علمي، سساتؤم و ها دانشگاه

 سود يا به فكري امالك  ميعل و دانشگاهي تحقيقات خروجي تبديل و ارزيابي شناسايي،
 كه است اعتقاد اين بر مبتني تكنولوژي سازي تجاري و انتقال رشد مركز هفلسف. است درآمد
 محصوالت ،ها فناوري جديد كاربردهاي خلق احتمال صنعت، و تجارت در گذاري پايدار هسرماي
 .دهد مي افزايش را  ميعمو جهت منافع در تازه فرايندهاي و جديد

 و تكنولوژي انتقال پيشبرد هدف با و ها دانشگاه كنار در  ميرس رشد مراكز اولين
 خاص انواع كيدأت بر عالوه .آمدند وجود هب دانشگاهي وجديد نوآورانه تحقيقات سازي تجاري
 بر توسعه، و تحقيق و دانشگاهي يها مدل تكنولوژي، سازي تجاري يها مدل مانند رشد، مراكز

 و ي كارآفرينانها ايده سازي كاربردي و رشد به كمك با نيز رشد مراكز انواع ساير هدف، اين
 و كنند مي توليد را ايده از حاصل خدمات و محصوالت كه ييها شركت تشكيل و ايده صاحبان
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 و ها محيط رشد مراكز همچنين. كنند مي كمك ها ايده سازي تجاري به رسانند، ميفروش  به

 هستند ها شركت و كارآفرينان تعامل از ناشي تكنولوژي، انتقال در مناسبي يها واسطه
 .)1388 نژاد، طالب و آقاجاني(

 و حقوقي متخصصان و تجار گذاران، رمايهس داران سهام تكنولوژي، انتقال يندآفر
 و تبادالت و دهد مي قرار هم كنار در سازماني مختلف هاي محيط از را پژوهشگر دانشمندان

 و تحقيقاتي و دانشگاهي سساتؤميان م فرهنگي و فكري شكاف سازي برطرف يندآفر تعامالت
 درانجام را بازار بر مبتني ذهنيت يك هارائ امكان و بخشد مي تسهيل را صنعت و تجارت

 (Eshun,2004) . آورد مي فراهم  ميعل تحقيقات
 متخصص انساني نيروي تأمين كارآفريني، هاي آموزش هدف ترين مهم ديگر، عبارت هب
 و مستقل كارآفريني قالب در موجود هاي سازمان نيز و تأسيس تازه هاي سازمان نياز مورد

 تعاوني خصوصي، ايران يعني مياسال جمهوري ياساس قانون در مصرح بخش سه در( سازماني
 كار اين بالطبع كه نموده، تأمين را جامعه نياز مورد خدمات يا كاالها بتوانند تا است )دولتي و

 .)1388 نژاد، طالب و آقاجاني( رساند خواهد ياري نيز سازنده و مولد اشتغال ايجاد به
زم براي افزايش قدرت رقابت و خدمات ال ها در مجموع، مراكز رشد بايد زيرساخت

هاي مستقر در مركز رشد  افزايي بين شركت و همچنين، ايجاد هم ها ها و كاهش هزينه شركت
هاي  را ايجاد كنند. به عبارت ديگر، هر مركز رشد بايد باعث افزايش اعتبار براي شركت

به حساب آورد  خود شود. در غير اينصورت نبايد آنها را مركز رشدي كارا همستقر در مجموع
 هي صنعتي معمولي و سنتي هستند كه از نظر توسعها و در اين حالت آنها فقط مجموعه

 الگوي مركز ترتيب به زير نمودار در و خالصه اي اهميت زيادي نخواهند داشت. بطور منطقه
  .)27، ص1385سلجوقي، ( موفق ارائه شده است رشد

 گيري  بحث و نتيجه
ترين  اقتصادي جوامع امروز، دانش مهم هان نتيجه گرفت كه در توسعتو مياز آنچه گفته شد 

عنصر است و آينده جوامع مدرن يا اقتصاد پويا در گرو افزايش رقابت، ميل به رشد و نوآوري 
بنيان تبديل  دانش هباشد. در چنين شرايطي دانشگاه به اثر گذارترين نهاد در جامع مي
سويي هرچه بيشتر با  و نظام آموزش عالي به منظور هم ها شود. به همين دليل دانشگاه مي

 المللي به تغيير نقش سنتي خود كه صرفاً اي و بين اقتصادي بومي، منطقه هفرآيند توسع
 ها، آنها ي كارآفرين كه افزون بر توليد دانش و خلق ايدهها توليد دانش است به سوي دانشگاه

پرورش افراد كارآفرين  د. بنابر آنچه گفته شد،كنند، در حركت هستن ميرا به عمل نيز تبديل 
ي ذهني به كار و اشتغال را ها بايستي محدوديت  مياين نهادهاي عل؛ هاست مسئوليت دانشگاه

آوري در بين  از بين ببرند. شرايط را طوري فراهم نمايند تا باعث ايجاد خالقيت و نو
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دايت و تشويق افراد شاغل نيز نقشي دانشجويان و فارغ التحصيالن باشد. عالوه بر آن، در ه

 فعال داشته باشند. 
اين  .دهد را نيز مورد پذيرش و حمايت قرار مي ها شركت ،افراد فرين جدا ازآدانشگاه كار

براي تحريك كارآفريني در دانشگاه اين سه  ،بنابراين ؛همان واقعيت جاري درمركز رشد است
واحدهاي  هـ ارائ2. كارآفريني در كل دانشگاهـ ايجاد و تداوم فرهنگ 1فعاليت ضروري است:

خواهند  هاي آموزشي مخصوص براي افرادي كه مي ـ برنامه3. كارآفريني هجداگانه در زمين
 كسب و كار كارآفرينانه خود را شروع كنند. 

 توان جايگاه مراكز رشد در موفقيت كارآفرينان را ناديده گرفت. مراكز ميدر اين ميان ن
 به كند، مي ايجاد اعتبار دهد، مي افزايش را موفقيت شانس مستقر، يها تشرك براي رشد

 مشاوران، به دسترسي كند، مي خلق سينرژي ها شركت ميان كند، مي كمك ها مهارت بهبود
 ،ها گروه در كارآفرينان بندي دسته با ديگر عبارت هب  .كند مي آسان را اوليه هسرماي و اطالعات
 و تجربيات هاآن و برند مي از بين جديد كار و كسب يك كنندگان ازآغ در را تنهايي احساس

 به رشد مركز طريق از. گذارند مي اشتراك به يكديگر با را كار يها نشيب و فراز و منابع
نمودن  كاربردي و مولد اشتغال ايجاد و كارآفريني عملي هنمون دانشگاه دانشجويان

 توانند مي كه دانشجو كارآفرينان از .شود مي ادهد نشان شده فراگرفته دانشگاهي هاي آموزش
 در نمايند ايجاد مولد اشتغال ديگران و خود براي و نموده اقدام يك شركت تأسيس به نسبت

 عنوان هب رشد پيش مركز در هاي مستقر شركت همچنين. شود حمايت دانشگاه بضاعت حد
از  برخي حتي و يافته حضور هاآن كار محل در بتوانند دانشگاه دانشجويان كه باشند محلي

 البته( گيرند فرا مذكور هاي شركت فيزيكي محل در را خود دانشگاهي هاي آموزش
 .)باشند رسيده بلوغ همرحل به كه هاي شركت

  هاپيشنهاد
دانشجويان جهت  هشود نقش دولت و دولتمردان در تقويت انگيز ميدر اين زمينه پيشنهاد 

ن نقش مراكز رشد در رفع موانع و مشكالت موجود بر سر راه ايجاد اشتغال مولد و همچني
 عنوان موضوع تحقيقات بعدي مورد توجه قرار گيرد. كارآفريني، به

 منابع 
سسه انتشارات ؤ، چاپ سوم، تهران، مكارآفريني)، 1385( هيستريچ، رابرت؛ پيترز، ميشائيل؛

 .دانشگاه صنعتي شريف  ميعل
، چاپ اول، مديريت استراتژيك كارآفريني)، 1388( ؛جيل گاندري، ليزاك؛ ر.كيكول،

 .تهران، انتشارات مهكامه
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  وتسهيالت آموزش  نظارت بركيفيت ساماندهي 
 در سازمان  تا فروش طرح   همرحل  از  اشتغالي خود

 اي حرفه و فني 
 1سعيد رنجبرگيگلو
 2سارا وهابزاده زارنجي
 3حسين نصرالهي گيگلو

  4اسالم راضي 

 چكيده 
همچنين نظارت دقيق بر  ي مهارتي وها سازماندهي نظارت بر كيفيت آموزش

يكي از عوامل مهم دستيابي به  اي حرفه تسهيالت بانكي در سازمان فني و پرداخت
سازي  باشد كه باعث بستر ميي مختلف ها انساني در حرفه هسرماي هتوسع

شخص شده و به حل مشكل بيكاري  هي مورد عالقها خوداشتغالي تخصصي در حرفه
و نياز  كند. و مسبب رونق تربيت نيروي كار متخصص مورد ميكمك شاياني 

ي مختلف اقتصادي ها همچنين رسيدن تسهيالت به جايگاه اصلي توليد در بخش
مشي منسجم  نيازمند يك خط اي حرفهشود. به همين دليل سازمان فني و مي

اشتغالي ازجمله مرحله طرح، اجرا،  الت خودساماندهي نظارت بر تسهي آموزشي و
هايي در  كارگاه تشكيل دفاتر و ورباشد. براي اين منظ ميفروش  توليد، بازاريابي و

امور  هنظارت دقيق بر كلي كه با كنترل و باشد مي مي الزا اي حرفه مراكز فني و
اشتغالي ايفا  مولد خود فروش يك بخش اساسي را در توليد و هگيرندگان تا مرحل وام

 كند.
 

 توليد، مولد  اصلي  نظارت، بسترسازي، جايگاه ساماندهي   واژگان كليدي:
 .خوداشتغالي

 

                                                                                                                
                                                                                Email: zebaton_vatan@yahoo.com. كارشناسي عمران،  1

  .. كارشناسي معماري 2
  .رشد كامپيوتر. كارشناس ا 3
  .. كارشناسي عمران 4
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 مقدمه 
 مذهبي، آموزشي، فرهنگي، خدماتي، بازرگاني، صنعتي، دولتي،( سازمان  اجتماعي هر
شود، بايد وظايف نظارتي و مديريتي را  سياسي كه توسط افراد انساني اداره مي و مينظا

 تتح نظران از آنها برخي از صاحب وظايف حالت عام داشته و  اين دسته دار باشند. عهده
 ريزي، برنامه از ف عبارت استاين وظاي برند. عنوان عناصر يا اصول سازماني نام مي 

 كنترل. هدايت و سازماندهي،
باشدكه انجام آن  ريزي مي برنامه يكي از وظايف مهم نظارت و مديريت، :ريزي برنامه -1

 پذيرد.  امكنترل انج هدايت و آن يعني سازماندهي،  وظايف  هنظر گرفتن بقي بايد با در
در اين صورت  باشد. ميالزم   اقدامات و  ها تدوين برنامه بيني، ريزي عبارت از پيش برنامه

اجراي  ضروري است. الزم و كار، انتخاب بهترين راه و كارها گيري در ارزيابي راه فرآيند تصميم
 به  تگيبس  نيز  منابع  بسيج كنترل و هدايت، اين وظايف مانند سازماندهي، صحيح ديگر

 ).          1383جعفرنژاد،( دارد  ريزي برنامه 
 مقابل اهداف، سپس وضعيت فعلي در ريزي ابتدا مسأله تعريف خواهد؛ برنامه  فرآيند در 

مورد شرايط  يي درها فرض ئهارا بعد از آن با داريم و قرار كه بدانيم در كجا گردد ميبررسي 
بعد از  و شود ميبردي پرداخته ين راه عملي وكارانتخاب بهتر تحليل و آينده به تجزيه و

ريزي همواره قبل از  برنامه دهيم. ميسپس نتايج را مورد ارزيابي قرار  و آن را اجرا ، انتخاب
ي ها داشته پيش منابع و ،ها تعيين هدف شامل شناخت هدف و و شود ميسازماندهي انجام 

 ي چگونگي انجام كارها روش و ها رويه كلي، ي اساسي وها همچنين سياست محيطي و
ل ئراجع به مسا و مدت باشد يا كوتاه و مدت، ميان مدت، ريزي ممكن است بلند برنامه باشد. مي

 ).1381روستا،( مسايل توليد وفروش باشد نيروي انساني، يابي، بازار مالي،
ايي آن سازمان بايد توان ي سازمان،ها فعاليت بعد از تعيين اهداف و :سازماندهي -2

بنابراين سازماندهي نيل به هدف  دستيابي به آنها را داشته باشد. انجام اهداف تعيين شده و
اساس ارتباط بين  كه بر ساختار سازمان باشد به ايجاد رو قادر  اين  از سازد، ميميسر  را

 رو  اين  از شود. ميميزان پيچيدگي آنها طراحي  حدود اختيارت شاغلين و مشاغل واحدها،
 و تعيين اختيار ،ها بندي فعاليت گروه سازماندهي عبارت از شناسايي و شود، ميته گف

 ها فعاليت هماهنگي بين وظايف و ايجاد تعيين مراتب سطوح و ي شاغلين،ها مسؤليت
 باشد. مي

ممكن است داراي  شود، ميتحقق اهداف معيني تعريف  قصد هر سازمان كه با انديشه و
تجهيزات  كاركردهاي ابزار و با طريق فعاليت افراد اين اهداف ازكه  اهداف متعددي باشد،

امور  هفرد ناظر كلي اشتغالي،  با تشكيل دفاتر نظارت بر تسهيالت خود در ابتدا يابند. ميتحقق 
 ارائهتوليد، اجرا، بازاريابي، فروش با  هو وظايف را تا به سرانجام رساندن كار يعني ازمرحل
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عهده  مرحله بر  به  اشتغالي به صورت مرحله مالي از طريق وام خودمين منابع أت خدمات و

اي وام باعث  مرحله   به  پرداخت مرحله كند. ميپشتيباني  فرد كارآفرين حمايت و از و دارد
وام صرف  دوماً فقط شخص كارآفرين بتواند از اين تسهيالت استفاده بكند، شود كه اوالً مي

كمك ناظر  شود كه فرد با نظارت صحيح باعث مي سوماً جانبي نگردد، كارهاي ديگر و
اما با گسترده  فروش محصول نهايي لذت ببرد. و از توليد برسد و تر به هدف مورد نظر سريع

 يابد. ميتقسيم وظايف ضرورت  ها شدن حجم فعاليت
يت است كه به عقيده برخي از مدير هدايت از وظايف مهم نظارت و هدايت: -3

تعامل مناسب  ارتباط و باشد. ميشامل سه بحث رهبري، انگيزش و ارتباطات نظران  صاحب
 باشد. ميريزي شده  ي هدفمند برنامهها بين اجزاي انساني سازمان در جهت انجام فعاليت در

در كاركنان فراهم نموده  را نفوذ خود هناظرين با ايجاد نظام ارتباطات مناسب زمين مديران و
در هر حال داشتن  سازند ميدر جهت نيل به هدف ميسر  گيختن آنان رادر نتيجه توان بران و

 خدمت اهداف مديريت و توان كاركنان در كه حداكثر بخش موجب خواهد شد رهبري اثر
 سازمان قرارگيرد.

كه  آيد ميدست  به  ميقدرت تنبيه از اقتدار سازمان رس قدرت تشويق، مقام،  سه قدرت
تواند  مييك دستورعمل  هيا به واسط و كند مي را احراز  ميمقا يك حكم، هفرد مدير به واسط

 مرجعيت بستگي به اقتدار شخصي مدير دارد. اما دو قدرت مهارت و تشويق يا تنبيه كند.
 و بين افراد سازمان تلقي شود بهترين ما در و بيشترين ما به عنوان يكي از ما، مدير بايد

 .)1383فرنژاد،جع( ورده سازدآانتظارات بيرون را بر
سويي اهداف فردي با اهداف  هم داشتن كاركنان براي انجام وظايف و ههمچنين انگيز

 يكي ديگر از اركان مؤثر و وظايف مدير مراكز مربوطه دارد. سازمان نقش اساسي در پيشبرد
توفيق در  ي آنان،ها درك انگيزه با افراد و در واقع ارتباط مؤثر در مديريت ارتباطات است.

 بسياري از مشكالت فردي، هريش و گردد ميرهبري را موجب  هجهت انجام وظيف مديريت،
طور كلي  به نقش سيستم ارتباطي يا كمبود ارتباطات مؤثر، توان در مي اجتماعي را سازماني و

براي مديران به  بايد گفت ارتباط مؤثر ،بنابراين تفسيرهاي ارتباطي جستجو كرد و تعبير  سوء
 مهم است: داليل زير

رهبري وكنترل  هدايت و سازماندهي، ريزي، يندي است كه وظايف برنامهآارتباط فر -الف
 شود. ميتوسط آن انجام مديريت 

متناسب نمودن وقت خود  ارتباط فعاليتي است كه مديران جهت هماهنگ كردن و -ب
 .)26ش  ساكي،( گيرند مياز آن بهره 

از  ها اساس برنامه سهيالت خوداشتغالي برسنجش عملكردهاي متقاضيان ت كنترل:-4
 ناظرين با انجام اين وظيفه توان جلوگيري از باشد. ميهر رده  جمله وظايف مهم ناظرين در

خواهند  ها قادر به انجام اقدامات اصالحي در راستاي برنامه انحرافات برنامه را پيدا كرده و
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 ن همواره سعي در كنترل رفتار خود وكارآفرينا طور صحيحي انجام گيرد نظارت به اگر شد.

طراحي شده  هبرنام زيرا فقط با كنترل است كه ايده و گرفتن بازخورد از عملكرد خود دارند.
 ريزي دارد. برنامه نزديكي با هتوان گفت كه كنترل رابط ميبه درستي پيش خواهد رفت 

بيني انحرافات از  يشبا پ و شود ميكلي انجام  طور  كنترل يا قبل از انجام عمليات به
 شود مييا اينكه در حين اجراي برنامه انجام  و اقدامات اصالحي انجام خواهد شد استانداردها،

 رود. مييا بعد از انجام عمليات جهت بررسي نتايج به كار  و

 ساماندهي
فردي كه  ممكن است كارآفرين يا و رسد ميساده به نظر  هاولي طرح سازمان كامل، طور به

به  كه خودش قادر با كمك تسهيالت خوداشتغالي شروع كند تصوركند واهد كاري راخ مي
براي   ميدليل مه است و  مياين مشكل عمو عملكردهاي سازماندهي است.  مياجراي تما
تواند انجام  مي كه هر كاري را كند ميگاهي اوقات كارآفرين فكر  ست.ا ها شكست بسياري از

دادن ديگران در گروه مديريت برايش  ديگران يا حتي شركتواگذاري مسئوليت به  و دهد
تحول  ايجاد آفرين در افتد،كار ميبيشتر مواقع وقتي كه چنين حالتي اتفاق  در مطلوب نيست.

در درازمدت موفقيت  و شود ميفعاليت تجاري كه به خوبي اداره  و رشد اندازي تا سطح راه از
 يا تعداد بيشتري در كند يك نفر ميفرقي ن د كرد.مشكل پيدا خواه حفظ خواهد كرد، خود را

ساختار سازماندهي به  يابد، ميهمچنان كه حجم كار افزايش  دخيل باشند، شروع كار
بنابراين   سازمان نياز خواهد داشت. ي معين درها گنجاندن كارمندان بيشتري با مسئوليت
سازمان فني  همشاور مچنين نظارت وه العاده و فوق بايد همواره براي يافتن افراد استثنائي و

 جا چشمان كارآفرين بايد باز باشد. اي در همه حرفه و
بندي  دسته طراحي كارها و هدر برگيرند اي بوده و ساماندهي يك نوع فعاليت دوره

توان گفت  مي ،بنابراين باشد؛ ميپست سازماني  مشاغل و به صورت وظايف، ها فعاليت
تنظيم روابط  تعيين مراتب و اساس آن تقسيم كار، آيندي كه برفر ست ازا ساماندهي عبارت

 گردد. ميپذير  به منظوركسب اهداف امكان
در  كارها را هصورت كه كارآفرين هم  به اين تواند بسيار ساده باشد؛ ميطرح سازمان 

 تري داشته باشدكه در آن كارمنداني براي يا سطح پيچيده اندازي كار انجام دهد، راه همرحل
 انجام كارهاي اختصاصي استخدام شوند.

 انواع ساختارهاي سازمان
 اساس وظيفه بر -1 روش عمده3دهي نظارت را به  ساختار و توانيم ترسيم نمودار سازماني مي
 كنند ميبندي  اي تقسيم نمودار ماتريسي يا خزانه -3 مبناي محصول يا بازار بر -2
 .)1381روستا،(
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 نوع عمليات)( هنظارت سازمان براساس وظيف

اي است كه افرادي كه كارهاي  به گونه بندي كار تقسيم اساس وظيفه، ساختاردهي بر در
 در گيرند. ميسازماني قرار  هدر درون يك واحد يا داير دهند ميمشابهي انجام  مشخص و

 بازاريابي، ،مانند توليد عمليات مشابه، هامور مربوط به يك رشت هاي كلي بندي وظيفه بخش
 گيرند. ميي مربوطه قرار ها معاونت نظر يك اداره متمركز شده و زير غيره در رسنلي وپ

يي است كه ها سازمان و ها درمحيط كارايي باال سازماندهي، مزاياي اصلي اين نظارت و
آن  هعيب عمد شود. ميي قوي تخصصي ايجاد ها كه حوزه وظايف يكسان دارند و حالت پايدار

هدف  حوزه به فكر ديگر اينكه هر تغييرات محيط انعطاف ندارند، رابرب نيز اين است كه در
 نه هدف سازمان. باشد ميخود 

 نظارت وسازماندهي براساس محصول
ي ها روش وري متنوع واهايي است كه با فن بندي الگويي منطقي براي سازمان اين نوع تقسيم

 محصوالت متنوع و اني واحدي،چنانچه سازمان بازرگ نمايند. ميبازاريابي متفاوت فعاليت 
 ي هنگفت وها هزينه يك مستلزم سرمايه و هر توليد متفاوت و نوع آنها و متعددي تهيه كند
ايجاب  توليد هريك به مقدار زياد تعداد محصوالت و اين صورت تنوع و در فنون خاصي باشد،

 كندكه تقسيم كار برحسب نوع محصول صورت گيرد. مي
 :به شرح زير است ها معايب اينگونه سازمان و طور خالصه مزايا به

 مزايا -الف
 آيد. ميي الزم جهت تحقق آن به عمل ها خط توليد بسيار مورد توجه قرار گرفته و تالش -1
 گذارده شده است. ها بخش ههم همسئوليت سوددهي به عهد -2
سازمان گيرد ولي در سطح  ميدر سطوح مختلف به آساني صورت  ها هماهنگي در بخش -3

 شود. ميهماهنگي دچار مشكل 
 باشد. ميگيري در تمام سطوح مديريت ممكن  زمينه براي تصميم -4

 :معايب -ب
ي تخصصي ها پراكندگي نيروهاي تخصصي در واحدهاي سازمان موجب تضعيف گروه -1

 شود. مي
 كنترل براي مديران در سطوح باال دشوار است و تعداد زياد محصوالت موجب افزايش -2

 مديران كل خواهد شد.
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 سازماندهي ماتريسي نظارت و
برداري  سازماندهي مورد استفاده كه به طور متنوعي نيز مورد بهره يكي از اشكال نظارت و

اساس ماتريس است كه از آن با عناوين سازمان پروژه و شبكه نيز  سازمان بر واقع شده است،
 نام برده شده است.
در يك بعد  ختمان دو بعدي يا ساخت ماتريسي)سا( اساس پروژه در سازمان بر

حسب درجات مختلف تخصص و مهارت تحت  بر پروژه)( ي الزم براي انجام وظايفها تخصص
يي با ها صورت پروژه گيرند و در بعد ديگر محصول به ميقرار  ها سرپرستي مديران گروه

عملكرد و اجرايي  مشخصات معين نظير تاريخ شروع و پايان پروژه اعتبار پروژه مشخصات
 شوند. ميمعين قرار دارند كه توسط يك نفر مجري يا مدير پروژه هماهنگ و اداره 

ي الزم را براي ايجاد عمليات ها تخصص بعد اول)( مديران پروژه از ميان گروه كارشناس
اين افراد در مدت اجراي پروژه از لحاظ تخصص و  كنند ميتخصصي در دوره پروژه انتخاب 

سازماني تحت نظارت مستقيم و مدير پروژه قرار دارند و در پي انقضاي عمليات همچنين 
سازمان براساس پروژه در حقيقت يك نوع  گردند. ميپروژه دوباره به گروه تخصصي خود باز 

وري  اي و محصول است كه در نهايت باعث افزايش بهره بندي وظيفه تركيب بين بخش
 .گردد ميسازمان و ارضاي متقاضيان 

 مزايا -الف
 پذيري باال و حداكثر استفاده از منابع انساني انعطاف -1
 ايجاد نوعي روابط گروهي از طريق تركيب ارتباطات افقي و عمودي -2
 پاسخ بسيار سريع به نيازهاي محيط -3

 معايب: -ب
ي مهندسي و مديران پروژه تضاد وجود ها در حدود اختيار سازمان بين مديران گروه -1
 دارد.
بيش از حد  ها گيري نياز به ايجاد ارتباط گسترده وجود دارد و جلسات مكرر و تصميم -2
 است.
 امكان بروز دستورات متناقض فراوان وجود دارد. -3

 تركيب مختلط
ي ساختاري را در سازمان ممكن ها و مؤسسات تركيبي از طرح ها در عمل بسياري از سازمان

براي مثال در يك واحد  پذيري تركيبي استفاده نمايند. است به كار گيرند تا از مزاياي انعطاف
اساس نوع  بعد بر هاساس نوع محصول در مرحل اول بر هتوليدي ممكن است سازمان در مرحل

اساس  روش را بربعد خود ف براي مثال فروش و توليد)( عمليات و يا وظيفه تقسيم شود
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بندي نماييم  اساس نوع محصول طبقه عمليات تقسيم نماييم و توليد را نيز باز بر همنطق

 و...حال اين پرسش مطرح است:
 هي ديگري نيز از جمله سازماندهي براساس منطقها به جز مواردي كه ذكر شد روش

 جغرافيايي مشتري خدمت و...براي سازماندهي وجود دارد.
 اشكال متداول سازماني بهترين مزيت را دارند؟كدام يك از 

سازمان و  هبندي سازمان كه قابليت اجرا براي هم يك روش بهتر سازماندهي يا بخش
در اينجاست كه مديران از يك طرف با توجه به  را داشته باشد وجود ندارد. ها موقعيت ههم

نمايند  مين چيزي كه فكر اند و از طرف ديگر با توجه به آ يي كه با آن مواجهها موفقيت
 بهترين روش است بايد سازماندهي خود را دنبال كنند.

كه ساختار سازمان تعيين و وظايف ضروري براي انجام تمام عملكردهاي مهم   ميهنگا
 شرح وظايف شغلي و تحليل شغلي اقدام كند. هسازمان مشخص شد، كارآفرين بايد براي تهي

گشا  رح وظايف شغلي و تخصصي افراد راهزيابي عملكرد و شتحليل شغلي در روند استخدام ار
اند اما هر چه وسعت و پيچيدگي  كوچك اين مراحل ساده هدر فعاليت كارآفرينان خواهد بود.

 شوند. ميتر  كم پيچيده شود مراحل نيز كم ميفعاليت بيشتر 
روري است كه ض ها ليستي از كارها و مهارت  هبهترين مرحله براي آغاز تحليل شغلي تهي

كه فهرست آماده شد، كارآفرين بايد تعيين كند  ميباشد. هنگا ميفعاليت كارآفرينانه  هالزم
ها براي رفع اين نيازها ضروري خواهند بود و چه فرد يا افرادي  كه چگونه بسياري از سمت

ونه اينكه براي استخدام كارمند كجا آگهي دهيم كارمندان را چگ هاند. تصميم دربار مناسب
آموزش دهيم چه كسي آنها را آموزش دهد چگونه آنها را ارزيابي كنيم و چه مقدار دستمزد 

 تعيين كنيم.
شرح  با آماده كردن شرح وظايف شغلي نقش كارمندان رامشخص كند. سازمان بايد

شرايط ويژه را  ي آموزشي وها مهارت شود و ميوظايف شغلي بايد جزئيات كاري را كه اجرا 
بايد حاوي اطالعاتي درباره  شرح وظايف شغلي اجراي كار است مشخص كند. كه متضمن

 ،ها مسئوليت اي از وظايف و خالصه تجربه الزم، ي آموزشي ياها مهارت اي از مشاغل، خالصه
 .)26ش فخرايي،(  استانداردهاي اجرايي باشد توانايي افراد و

 سازمان خاتمه خواهند داد. به همكاري با زماني پيش خواهد آمدكه كاركنان ارزشمند
ي ها آنها برخي جنبه ناتوان خواهند بود. عملكردي مشابه، لحاظ تجربه و از افراد جايگزين،

بايد تمام  بنابراين، اشتباهات بزرگي روي خواهد داد. شايد ناديده خواهند گرفت و كار را
اين شرح  در ايدب ي عمليات تهيه شود.ها شرح رويه ي حياتي سازمان وها بخش يا كارها
آن  طرز عمل در تمام ظرايف شغلي و و روش دقيق انجام هر كار مشخص شود ،ها رويه

مداوم يك عمليات خاص را توسط  منظم و عملكرد نه تنها ها اين شرح رويه گنجانده شود.
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 هم روش دقيق انجام كار را بلكه به جانشينان آنها كند، ميكارمندان مجرب تضمين 

 آموزد. مي
ي الزم ها توانايي و ها مهارت ي شغلي بايد براي كارمند بالقوه نيز روشن شود.ها رتمها

بايد به صورت روشني  ميزان تحصيالت، ي الزم وها آموزش براي اجراي كار از جمله تجربه و
 سال تجربه كاري، 5براي مثال سمت مدير فروش ممكن است دست كم به  مشخص شوند.

مهارت  مديريتي، هتجرب فروش،و تجربه در آموزش  زرگاني،با همدرك كارشناسي در رشت
 ي ارتباطي نياز داشته باشد.ها مهارت نوشتاري و

كافي  هبه انداز خود، در شغل جديد براي شروع كار بايد مراقب بودكه كارمندان جديد
كته يك اين ن به تدريج بياموزند. نبايد انتظار داشت كه افراد وظايف خود را ديده باشند.  دوره

راهنمايي نياز  آنها به آموزش و هم براي كارآفرينان است. ضعف متداول هم براي سازمان و
 شرح داد. براي آنها بايد را  همه چيز دارند.

حال براي  هاي كوچك هم به هر اشتباه تواند سازمان راغرق كند. ميبزرگ  هاي اشتباه
 توانند خوب رشد ميسازمان  و زشيآمو مراكز بدون خطاهاي زياد، سازمان هزينه آورند.

 را قبل آنها امكان از در حد و بايد مراقب خطاهاي كاركنان بود و ها هزينه سازند اشتباه كنند.
 .)26ش ساكي،( پيشگيري نمود

 شناسي  روش
فعاليت  يك كار، هدر مرحل كند. ميسازمان را مشخص  همرحله از توسع دو 1-1شكل 

 سازماني، اين نمودار كند. ميه همان كارآفرين است اداره نوپا را شخصي ك هكارآفرينان
در اين مرحله ممكن  دهد. مياجرا را نشان  فروش و بازاريابي، ي اصلي درتوليد،ها فعاليت

 دست نداشته باشد. نيازي نيز به مديران زير و اداره كند را اين عملكردها هاست كارآفرين هم
 كار و سر بطن فعاليت اقتصادي باشد شخصي كه درهر  ي فعاليت وها مالك با تمام جنبه

ممكن است  و كند ميتوليد را كنترل  در اين مثال مدير كل سازمان يا شركت، دارد
 خريد و قبيل حسابداري،  از كارهاي اجرايي را ههم و يي را به پيمانكاران واگذار كندها بخش

انتخاب پاداش  معيار ارزيابي، ش،سنج ريزي، برنامه مدير كل است. هنقل بر عهد امور حمل و
 يابد، ميمهم نيستند. همچنان كه فعاليت اقتصادي توسعه  آموزش تا اين مرحله حساس و و

 در اين مرحله، مديران زير تشريح شود. 2 همرحل تري در شايسته سازمان ممكن است به نحو
استخدام  ي مختلف فعاليت اقتصاديها كنترل جنبه سازماندهي و هماهنگي، دست در 

 مدير محصول نهايي است. مونتاژ مسئول كنترل كيفي و توليد،  شكل زير  مدير در شوند. مي
تالش براي گسترش سازماندهي  و  برعهده دارد وارتقاي كاال را تبليغ  بازاريابي راهبرد

ي اجرايي را در ها اجرايي مسئوليت همه فعاليت نهايت مدير در كند. ميتنظيم  بازاريابي را
آموزش  انتخاب و پاداش، ارزيابي، سنجش، عناصر اينجا در كند. ميعملكرد سازمان تقبل 

 شود. ميآشكار 
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 يي كه درها فعاليت شود. ميمطرح  3 همرحل تري پيدا كرد بزرگ هكه شركت انداز ميهنگا

 شود ميبه سطح سوم مديران ارجاع داده  3 همديري است در مرحل هر نظر زير 2 همرحل
 ال مدير كنترل كيفيت).براي مث(

كارآمد  و سازمان مؤثر براي ايجاد نقش تصميم مدير يابد، ميهمچنان كه سازمان تكامل 
تطابق  كه ممكن است براي كارآفرين پيش بيايد،  ميدر اينجا نگراني مه شود. ميحياتي 

وقتي كه  هاي جديد است. نظريه و ها طرح ايده سازمان با تغييرات به وجود آمده در محيط و
جديدي پيدا شد،كارآفرين ناگزير خواهد بود كه توسعه را تحت مديريت خود يا واگذار  هايد

مدير  كننده، عالوه بر نقش هماهنگ كردن مسئوليت به شخص ديگري در سازمان آغاز كند.
 كننده يا از جانب عرضه فسخ قرارداد قبيل نارضايتي مشتري، از فشارهاي كاري، برابر بايد در

 غيره واكنش مناسب نشان دهد. نقش ديگر تمال دست از كاركشيدن كارمندي كليدي واح
كه چه كسي چه چيزي را دراختيار  يعني بايد تصميم بگيرد كارآفرين تخصيص منابع است.

 تواند روند ميتخصيص منابع  مسئوليت است. اين امر مستلزم واگذاري بودجه و داشته باشد.
چشمگيري  به طرز  ميتصمي هر ،كه چرا گذاري باشد، اي سرمايهمشكلي بر پيچيده و بسيار

 گذارد. مي تأثير ها ساير تصميم بر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مراحل طرح سازماني )1( شكل

 مديركل

 بازاريابي توليد امور اداره

مرحله

 مديركل

 مديرتوليد مديراجرايي مديربازاريابي

 امورماليخريد

 دريافت مواد
 اوليه ارسال

 كاالي ساخته شده

تبليغ 
 ارتقاي
 كاال

 كنترل كيفيت مونتاژ فروش

 2مرحله
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  ها يافته
براي اينكه  گيرد. ميپي صورت  در  نوآوري به صورت اقدامات متوالي يا مراحل پيمعموالً 

بايد نسبت به اين امر اطمينان حاصل  به اجرا درآيد، زآمي فرآيند نوآوري به صورت موفقيت
 و اگر يكي از اين مراحل اجرا نشود كه مراحل اين فرآيند به ترتيب در سازمان رخ دهد. كرد

اين مراحل  شد. رو خواهد  هب با شكست رو اين فرآيند نداشته باشد، يا يكي از اركان وجود
 )26ش ساكي،( باشد ميبدين شرح 

 كه افراد نسبت به عملكرد خود آيد مينوآوري زماني به وجود  و به تغيير زنيا :نياز
از  و ي جديد باشندها روش  پي كه در شود اي باعث مي چنين مسئله وجود ناراضي باشند

 ي تازه آگاه گردند.ها وجود روش
ايده  يا اين نظر يك راه جديد براي انجام دادن كارهاست. ارائه ايده، نظر يا نظريا ايده:

 را به اجرا درآورد.  كه يك سازمان بايد آن اي باشد طرح يا برنامه صورت الگو، به تواند مي
براي نظارت بر  يا روشي نو محصولي تازه و به صورت دستگاهي جديد، همچنين امكان دارد

 سازمان باشد. مديريتي نوين در هيا حتي شيو و امور
صدد  در گيرندگان، كه مديران يا تصميم ودش مياي گفته  پذيرفتن به مرحله پذيرفتن:

 به اجرا درآورند. نظر يا ايده پيشنهادي را پذيرفته و برآيند
 هجام روش يا رفتار جديد اجرا زماني است كه اعضاي سازمان به يك ايده، همرحل :اجرا

وسايل يا ماشين آالت الزم را خريداري  مواد، در اين مرحله شركت بايد پوشانند. ميعمل 
 ي جديد را آموزش ببينند.ها كاركنان دوره و كند

 يي صورت گيرد.ها بايد فعاليت و منابع انساني الزم است نوآوري، براي ايجاد :منابع
 ارائههم براي  منابع است، بلكه مستلزم صرف وقت و گيرد مينوآوري به خودي خود صورت ن

راستاي  اعضاي سازمان در كاركنان وعمل پوشانيدن به آن  ههم براي جام ايده جديد و
 تأمين كنند. يا آن را و بايد انرژي الزم را به مصرف برسانند نياز، تأمين اين دو
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 سازمان  محيط                      

 

 

 

 

 

 
 فرآينديك نوآوري موفقيت آميز) 2( شكل

 گيري بحث و نتيجه
يا  و  مينظا آنكه اقتصادي، بيش از برتري جهان پيشرفته برجهان عقب نگه داشته شده،

كشورهاي  اولين وجه تمايز به بيان ديگر اطالعاتي است. سياسي باشد؛ فرهنگي و
كاربرد اطالعات  سازماندهي و در ميزان توليد، حتي كشورهاي درحال توسعه، نيافته و توسعه
 هي مهارتي يكي از عوامل مهم دستيابي به توسعها كيفيت آموزشساماندهي نظارت بر  است.

كه باعث بسترسازي خوداشتغالي تخصصي در  باشد، ميي مختلف ها نيروي انساني در حرفه
 و مسبب رونق تربيت نيروي كار متخصص مورد نياز ي مورد عالقه شخص شده وها حرفه

 شود. ميي مختلف اقتصادي ها در بخش همچنين رسيدن تسهيالت به جايگاه اصلي توليد
يك  نيازمند اي اين مقاله ارائه شده اين است كه سازمان فني وحرفه پيشنهادي كه در

 هجمله مرحل اشتغالي از  ساماندهي نظارت بر تسهيالت خود و مشي منسجم آموزشي خط
 هايي در اهكارگ و تشكيل دفاتر براي اين منظور باشد. ميفروش  بازاريابي و توليد، اجرا، طرح،

گيرندگان تا  امور وام هنظارت دقيق بر كلي كه با كنترل و باشد مي  مياي الزا حرفه مراكز فني و
با تشكيل  اشتغالي ايفا كند. در ابتدا مولد خود فروش يك بخش اساسي را در توليد و همرحل

سرانجام رساندن وظايف را تا به  و امور هفرد ناظر كلي دفاتر نظارت بر تسهيالت خود اشتغالي،
مين منابع مالي از طريق أت خدمات و ارائهفروش با  بازاريابي، اجرا، توليد، هكار يعني ازمرحل

 فرد كارآفرين حمايت و از و مرحله برعهده دارد  به  اشتغالي به صورت مرحله  وام خود
شخص فقط  شود كه اوالً مياي وام باعث  به مرحله   پرداخت مرحله كند. ميپشتيباني 

 مشتريان
 رقيباي ه شركت

 مقرراتقوانين و 
 نيروي كار

كنندگان  عرضه
 اوليه مواد
 مشاورهاي  سازمان
 منابع و ها كتاب

 تحقيقاتي

ها موقعيت
 

خالقيت و 
 ابتكار

 نيازها

 ايده
 (نظر)

 اجرا پذيرفتن

 منابع
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 جانبي نگردد، وام صرف كارهاي ديگر ودوماً  كارآفرين بتواند از اين تسهيالت استفاده بكند،

از  برسد و نظر تر به هدف مورد كمك ناظر سريع شود كه فرد با نظارت صحيح باعث ميسوماً 
  فروش محصول نهايي لذت ببرد. و توليد

 منابع 
 مفاهيم اساسـي مـديريت توليـد و   )، 1383( ؛محمد، فاريابي باسمنجو  ؛احمد ،جعفرنژاد

 چاپ سوم، صفار، ،عمليات
 ايزايـران،   انسـتيتو  ،بيل گيتـز  هكار به شيوايرج صفاكسب،  مترجم، )،1380( ؛دي ،ديرالو

 چاپ
 سـمت،  ،مديريت بازاريـابي  )،1381( ؛عبدالحميد ،ابراهيمي و ؛داور ،و ونوس ؛احمد ،روستا

 چاپ ششم
ي كوچـك  هـا  نـوآوري فناورانـه درشـركت    ؛علـي اصـغر   ،صادق پور و ؛مرضيه ،فخرايي

 .26ش رهيافت، ،وكشورهاي درحال توسعه
 .26ش رهيافت، ،مديريت آموزشي نوآوري در سازمان و تغيير و ؛رضاساكي،

 
 

 
 



 
 

 هايشركت تأسيسسنجش اثربخشي آموزش كارآفريني در 
هاي التحصيالن رشته موردي فارغ همطالع: كوچك و متوسط

 جامع علمي كاربردي استان كرمان مديريت دانشگاه
 1دكتر علي اصغر رستمي ابوسعيدي
 2مجيد مالمحمدي راوري
 3محمد حسين فروزانفر

 چكيده
آموزشي  ههاي بزرگ و اصلي هر دوريكي از هدف رند و مسلماًعلم و عمل همواره الزم و ملزوم يكديگ

ديده به عمل و كاربردي كردن آن است. هدف اصلي اين  امكان تبديل آن علم توسط افراد آموزش
هاي كارآفريني در دانشگاه آكادميك هايال است كه آيا دروس و دورهؤمقاله پژوهشي پاسخ به اين س

؟ رشود و يا خيهاي كوچك و متوسط ميشركت تأسيسان منجر به جامع علمي كاربردي استان كرم
لفعل اخود تبديل به ب هلقواشده توسط دانشجويان از حالت ببه عبارت ديگر آيا اين علم فراگرفته

سنجي و پايايي آن با تست الفاي كرونباخ  كه روايي آن با خبرهاي اساس پرسشنامه  اين  بر خواهد شد؟
ها و واحدهاي آماري ارسال شد. گروه اول كساني بودند كه دوره هگروه مجزا جامعبه دو سنجيده شد، 

اند و گروه دوم شامل كساني است كه يا موفق به گذراندن كارآفريني را با نمره خوب گذرانده
اند. جهت اند و يا با نمره خوب آن دروس را پشت سر نگذاشتهواحدهاي كارآفريني در مرتبه اول نشده

نتايج اين تحقيق ميداني حاكي از آن  استفاده شد.SPSS زارفهاي آماري از نرم او تحليل داده تجريه
 تأسيسالتحصيلي حداقل يك شركت كوچك و يا متوسط  است كه گروه اول تا پنج سال بعد از فارغ

دوم صدق  اند در حالي كه چنين كاري در مورد گروهتراز گروه دوم بوده اند و حتي بزرگتر و فعالكرده
هاي توليدي و يا خدماتي از اندازي شركتو راه تأسيسها تمايلي براي كارآفريني و  كند و آننمي

 اند.خود نشان نداده
 

التحصيالن  ، فارغ)SME( هاي كوچك و متوسطشركت تأسيس: آموزش كارآفريني، يكليد ناگواژ
 .دانشگاه جامع علمي كاربردي

  

                                                                                                                
                                                  Email: rostamiabu110@Yahoo.Com ،دانشگاه شهيد باهنر ت علميأعضو هي .1
                                      .دانشجوي دكتري مديريت منابع انساني .2
                                            .. كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه تهران3
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 مقدمه و ادبيات موضوع
پذير است. آموزش پذير و تقويتدهد كه كارآفريني امري آموزشقات نشان ميتحقي

هاي يافته و در حال توسعه بخش قابل توجهي از برنامه كارآفريني امروزه در كشورهاي توسعه
سال اخير  چنداست. با توجه به اينكه در آموزشي دانشگاه را به خود اختصاص داده

ها اين است كه سازي دارد، بنابراين هدف اين آموزش صيكيد بر خصوأهاي دولت ت برنامه
هاي خصوصي باشند. در تربيت يك سسان شركتؤگذاران و مالتحصيالن بتوانند بنيان غارف

باشد، يكي از آنها عاملي است كه سبب به وجود عامل اساسي مورد نظر مي فرد كارآفرين دو
شود و ديگري عاملي است كه ه در فرد ميها و رفتار كارآفرينانآوردن رويكردها، ويژگي

گاهي دسازد. در عامل اول كه ديد و مناسب ميعهاي كارآفرينانه مسامحيط را براي فعاليت
هاي كسب اين هاي كارآفرينان را براي فرد بيان نموده و راهروانشناختي مطرح است ويژگي

ويق شود و با كسب توانايي فردي به دهند. تا فرد تشها را به او نشان ميها و ويژگيتوانمندي
شناختي است، محيط را متناسب با فعاليت كارآفريني بپردازد، اما عامل دوم كه ديدگاه جامعه
ها جامعه را براي فعاليت افراد ها و تشويقكارآفرين تنظيم كرده و با انواع تسهيالت حمايت

هاي اقتصادي بيشتر بر فعاليت هتوسعكارآفريني و  هسازند. در زمينخالق و كارآفرين مهيا مي
كيد أگذاري تهاي سرمايههاي صنعتي و باالبردن ظرفيتزيرساخت هروي تحقيق و توسع

منابع انساني براي مديريت  هكدام از اين عناصر بدون توسع شود، در حالي كه هيچ مي
دانشجويان ها از طريق ترغيب باشد. دانشگاه هاي اقتصادي كافي نميها و فعاليت شركت

 توانند آنان را به سمت كارآفريني سوق دهند كه سه فعاليت براي ترغيب آنان عبارت مي
هاي آموزشي اي كه فرهنگ كارآفريني در تمام دورهسازي در دانشگاه به گونهفرهنگ از است

هاي هاي خارج از دانشگاه جريان داشته باشد، آموزش دورهدانشگاه، تحقيقات و فعاليت
هاي كارآموزي براي افرادي كه تصميم به كارآفريني برنامه هريني به دانشجويان و ارائكارآف
بر بررسي پژوهشي سازمان جهاني ديدبان  بنا ).1391ا... حسيني، سعادت و فرج( دارند

عنوان يك موضوع ويژه مورد  ، آموزش كارآفريني به2008) در سال 1GEM( كارآفريني
درصد از كساني كه قصد كارآفرينانه دارند،  8/50گزارشات در ايران مطالعه قرار گرفت. بنابر 

درصد از كساني كه قصد  46اند. در حالي كه كارآفريني دريافت كرده هآموزش داوطلبان
 9/32كار دريافت كرده و  و اندازي كسبراه هكارآفرينانه دارند، آموزش اجباري در زمين

تر كساني كه آموزش اند. بنابراين بيشخوردار نبودهدرصدشان نيز اصال از هيچ آموزشي بر

                                                                                                                
1. Global Entrepreneurship Monitor 
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نتايج اين مطالعات را  1اند، قصد كارآفرينانه دارند جدول كارآفريني دريافت كرده هداوطلبان

 ).1389به نقل از زالي و همكاران،  Bosma et al, 2009( دهددركشور ايران نشان مي
 

  رينانهثير آموزش كارآفريني برقصد كارآفأت )1( جدول
 )2008بان كارآفريني، اساس گزارش سازمان جهاني ديده بر(

كار در سه  و اندازي كسبانتظار راه 
بدون آموزش آموزش 

9/32 46 8/50 ايران
2/37 9/55 4/62ميانگين كشورهاي داراي اقتصاد مبتني بر

 

ها تربيت دانشجوياني است كه قادر باشند پس آفريني در دانشگاههدف از اجراي طرح كار
المعارف آموزش  دايره( آموختگي شغل جديدي همراه با نوآوري و خالقيت ايجاد كننداز دانش
عنوان يك نهاد اجتماعي بايد آماده باشد كه به ارزيابي و تحليل  ). دانشگاه به1383عالي، 

هايي را براي حركت منسجم آينده كشور ترسيم و هدفمنطقي وضع موجود جامعه بپردازد 
اي براي ترين قشر جامعه بايد قادر باشد نقشهآگاه عنوان بهدانشگاهي  هنمايد و در واقع، جامع

هاي مختلف كشور به تدريج شروع به انجام اقدامات الزم جامعه طراحي كند. دانشگاه هتوسع
هاي  اند. كارآفرينانه نمودن دروس و شيوهمودهكارآفريني ن هاجراي طرح و توسع هدر زمين

هاي آموزشي كارآفريني، انجام تحقيقات در خصوص ها و كارگاهتدريس، برگزاري دوره
هاي  اي و مالي جهت انجام فعاليتهاي علمي، مشاورهكارآفريني و كارآفرينان، حمايت

هاي كارآموزي از جمله هاي فردي و برگزاري دورهكارآفرينانه دانشجويان، گسترش مهارت
-است. اكنون نياز جامعه به دانش اقداماتي است كه در كشورهاي مختلف مدنظر بوده
طور مستمر اطالعات خود را به روز  هآموختگاني با ظرفيت فكري و خالقيت باال كه بتوانند ب

ند، پيش از هاي جديدي را فراگيرند و در دنياي متحول بازاركار كارآفريني نماي كرده و مهارت
ريزي ). اما اگر بتوان چهارچوبي جهت برنامه1383احمدپور دارياني، ( شود پيش احساس مي

 زيردرنظرگرفت. مدل توانكارآفريني و به صورت ساختارمند طراحي كرد مي هو توسع
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 )1388ايماني، ( هاي كارآفريني در دانشگاهريزي، اجرا و ارزيابي برنامهچهارچوب برنامه )1( شكل

 هاي آموزش كارآفرينياهداف و اثربخشي دوره
آموزش كارآفريني بيان گرديده  هاي از سوي محققان مختلف در زميناهداف متنوع و گسترده

هاي كارآفرينانه در فراگيران، مهارت ههاي كارآفرينانه، توسعرفتارها و ويژگي هاست. توسع
كسب و كار جديد، كه در اين مورد بايد  اندازيخودباوري در مخاطبان به منظور راه هتوسع

رفتار كارآفريني را در اختيار مخاطب گذاشته و او را در معرض زندگي  هتجارب كافي در زمين
). هر 1388نبيوني و همكاران، ( تر گرددواقعي كارآفريني قرار داد تا يادگيري براي او واقعي

يني نيز از اين قاعده مستثني آموزشي داراي اهداف خاصي است كه آموزش كارآفر هدور
هاي آموزشي كارآفريني را به صورت زير بيان كرد: توان اهداف دورهكلي مي نيست. به طور

كارآفريني در بين تمامي اقشار جامعه، آموزش  هآگاه نمودن و ترويج فرهنگ و روحي
ها، تمايل به خالقيت، توانايي شناخت و استفاده صحيح از فرصت هلقوه در زميناكارآفرينان ب
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پذيري، استقالل و تعهد نسبت به كار، تمايل به حل مشكالت، افزايش انگيزه و  مخاطره

لفعل براي رشد و اآموزش كارآفرينان ب ،(Gibb, 1996) تمايالت فردي براي كارآفرين شدن
رسد با توجه هاي مالي، علمي و فني از آنها. به نظر ميبقاي كسب و كار و همچنين حمايت

گيرد. ها يك نوع آشنايي با مفاهيم كارآفريني براي كارآموزان صورت مينوع برگزاري دوره به
پور، احمدي( كندطبق تحقيقات انجام شده، نگرش كارآموزان نسبت به بازار كار تغيير مي

1388.( 

 كارآفريني هنقش دانشگاه در توسع
اند، ديده رآفريني روي آوردههايي كه به مباحث كاامروزه رشد سريعي در تعداد دانشگاه

 توانند سه فعاليت عمده انجام دهند:كارآفريني مي هها در زمينشود. دانشگاه مي
جهـت و مسـيرهاي مجـزا در     هارائ. 2؛ طور كلي ايجاد و حفظ فرهنگ ريسك كردن به. 1

 نـد ل دارهاي آموزشي خاص بـراي افـرادي كـه تمايـ    برنامه هارائ. 3؛ كارآفريني به دانشجويان
 .(Rasmussen & Sorheim,2006) اندازي نمايندسسات خودشان را راهؤم

ها و اشتغال، ايجاد مهارت هتواند از طريق انتقال دانش كاربردي در زمينآموزش عالي مي
كارآفريني و اشتغال، بسترسازي فرهنگي و توسعه و حمايت  ههاي مورد نياز در زمينتوانايي

دانشگاه كرده و دانش، نگرش و مهارت  يم كارآفريني را واردپژوهشي از كارآفريني، مفاه
دانشجويان را به سوي كارآفريني و كارآفرين شدن سوق دهد. نظام آموزش عالي بايد افراد 

هاي خالق، كارآفرين و يادگيرنده تربيت كند كه اين امر نيز جز با تحول و ايجاد زيرساخت
هاي آموزش اهد شد. بررسي برنامهوپذير نخانهاي مناسب امككارآفريني و اتخاذ سياست

هاي درباره اهداف، فلسفه، محتوا دهد، يكنواختي كم و تنوع قابل مالحظهكارآفريني نشان مي
دهي راهنمايي براي جهت ههاي آن وجود دارد. حال اگر بخواهيم نقشروش آموزش و پيامد

بايستي چهار رسيم كنيم ميكارآفريني ت ههاي دانشگاهي در جهت رشد و توسعفعاليت
 آمده است. 2ها در شكل استراتژي كلي را در دستور كار قرار دهيم. اين استراتژي

 
 )1389مرادي، ( هاي دانشگاهي جهت توسعه و آموزش كارآفرينياستراتژي )2( شكل
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 تحقيق هپيشين
يكي از  عنوان بهكارآفريني را  1990 ههاي مالزي اواسط دهها و دانشكدهبرخي دانشگاه

ها نشان هاي انجام شده در اين دانشگاهاند. تحقيقهاي مهم درسي در نظر گرفتهموضوع
گونگي آغاز كسب و كار و يا چمند به فراگيري  هدرصد از دانشجويان عالق 7/36دهد كه  مي

درصد از كل افراد مورد تحقيق  4/44هاي كوچك هستند. افزون بر اين سسهؤمديريت م
افراد وجود دارد. بنابراين با آموزش رسمي  ههاي كارآفرينانه در همدارند كه استعداداعتقاد 

در تحقيقي سه نوع   1. مارتين(Yu & Chan, 2007) ها را كارآفرين كردتوان آنبه افراد مي
 ها در دانشگاه شناسايي كرد:كارآفرين را بر اساس نقش آن

شود، اما به هاي كارآفرينانه درگير ميتكارآفرين دانشگاهي، كسي است كه با فعالي )1
 نگرد.هاي دانشگاهي مييك موضوع فرعي در كارها و فعاليت عنوان بهآن فقط 

آميز بوده و الزم است كه به مسائل مهم كسي كه تمام در كسب و كارهاي مخاطره )2
 علمي نيز توجه كند.

كسب و كار  كارآفرين دانشگاهي كسي است كه داراي شايستگي و صالحيت علمي )3
 گيرد كسب و كار درنظر مي عنوان بهآميز عمل كرده و علم را بوده، در شرايط مخاطره

(Martin, 2001). 
پژوهشي با عنوان آموزش كارآفرينان و متخصصان كارهاي كوچك در آفريقاي جنوبي 

ي كارهاو تر ايجادكنندگان كسبكيد بيشأدهد كه تانجام شد. نتايج اين پژوهش نشان مي
كوچك بر روي آموزش مديريت است تا آموزش كارآفرينانه. همچنين دخالت آموزش بيشتر 

طي  2. هريسون(Nie man, 2001) هاي كارآفرينانه استانگيزش شخصي و مهارت همتوج
كارآفريني به اين نتيجه رسيد كه  هتحقيقي با عنوان پردازش الگويي براي آموزش و توسع

گروهي، يادگيري درون سازماني و برون سازماني، ايجاد سازمان  يادگيري درون گروهي و بين
 چارچوب تغييرات سازماني نقش مهمي در كارآفريني سازماني دارد ف مجدديادگيرنده و تعري

(Harrison, 2002)با عنوان آموزش كارآفريني در كانادا با يك  3. تحقيقي توسط ابراهيم
هاي آموزش و پرورش كارآفريني در ن تحقيق تالشديدگاه و ارزيابي انتقادي انجام شد. اي

  كندهايي كه در اين راه وجود دارد را شناسايي ميكانادا را ارزيابي كرده و چالش
(Ibrahim, 2002) تحقيق ديگري با عنوان بررسي و ارزيابي وضعيت موجود آموزش .

دهد ين تحقيق نشان ميا هكارآفريني بر كارآفريني دانشجويان در آرژانتين انجام شد. نتيج
ترتيب اولويت براي آموزش كارآفريني پيشنهاد كردند كه  هايي را بهكه دانشجويان دوره

كار، خالقيت و نوآوري، كارآفريني  و اي براي كارآفريني و كسباز  مقدمه است عبارت

                                                                                                                
1. Martin 
2. Harrison 
3. Ibrahim 
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 كار و مديريت واحد شغليوگذاري، تدوين طرح كسباجتماعي، امور مالي و سرمايه

(Postigo, 2002)با عنوان بررسي آموزش و پرورش كارآفريني در  1لي. تحقيقي توسط مت
-اجتماعي -ها و كاربردهاي اقتصادينظريه( الگو در قالب 10چين انجام شد. در اين تحقيق، 

گرا، اقتصادهاي مديريتي، رفتار سازماني، مديريت مالي و بازاريابي، نظام اطالعات و 
ت، حسابداري، تحليل مالي و مديريت خطر مالي) در مدارس بازرگاني هاي اطالعا فناوري

توان افراد را با . با فرآيند آموزش كارآفريني مي(Matlay, 2003) چين ارائه شده است
نفس و  هاي تجاري به صورت داشتن اعتماد بهتوانمندي خود براي بازشناسي فرصت

. (Jones & English, 2004) قدام آشنا كردها براي اآن هاينفس و نيز داشتن و مهارت عزت
نفر از دانشجويان دانشگاه فلوريدا دريافتند  114با انجام پژوهش بر روي  2سگال و همكاران

طور معناداري باعث طور جذابيت شغلي هر سه بهكه خطرپذيري و ديدگاه علمي و همين
نفر از  519روي  در تحقيقي 3. گالوي(Segal & et al, 2005) شوندكارآفريني مي

هاي دانشجويان چهار دانشگاه اسكاتلند دريافت كه آموزش كارآفريني بر افزايش مهارت
هاي ارتباطي و نفس و همچنين مهارت هدانشجويان در خالقيت توانايي كار گروهي و اعتماد ب

لي در تحقيقي با عنوان اثرگذاري . مت(Galloway, 2005) مديريت اثرگذار بوده است
التحصيالن براي  دادهاي كارآفرينانه نشان داد كه نيازهاي فارغزش كارآفريني روي برونآمو

هاي كارآفرينانه، دانش و نگرش آموزش كارآفريني با بروندادهاي واقعي بر حسب مهارت
كارآفرينانه هماهنگي ندارد. اين ناهماهنگي ناشي از انتظارهاي كارآفرينان از نيازهاي 

در تحقيقي روي اثربخشي آموزش  4. چنگ(Matlay, 2008) ينده استآموزشي واقعي و آ
ارهاي انتظ هكنندكارآفريني در مالزي به اين نتيجه رسيد كه اين آموزش هماهنگ

ها نيست و ميزان سطح درك مفهوم كارآفريني هنوز بين افراد دانشجويان با كسب مهارت آن
زندگي واقعي و  ههاي توسعه با پروژههاي كارآفرينان. مهارت(Cheng, 2009) پايين است

هاي كارآفريني را تقويت يادگيري كارآفرينانه، صالحيت هشود و چرخعملي يادگرفته مي
از دانشگاه آكسفورد در سال  5وارد. هي(Taatila, 2010) كندكرده و از آن حمايت مي

كارآفريني هاي بازرگاني كه در درس هتحقيقي جامعي را بروي دانشجويان رشت 1997
هاي كارآفريني نه تنها دانش دانشگاه اسكاتلند حضور داشتند انجام داد. وي دريافت كه دوره

دهد، بلكه موجب آگاهي بيشتر ايشان دانند ارائه ميو مهارتي كه دانشجويان آن را مفيد مي
وجوي ها را به سمت جستنشود و آنسبت به مسائلي كه در آن آگاهي نداشتند نيز مي

 ). 1385 ،زالي( كندالعات بيشتر در اين زمينه رهنمون مياط

                                                                                                                
1. Matlay 
2. Segal & et al 
3. Galloway 
4. Cheng 
5. Hay ward 
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مدهوشي به بررسي موانع كارآفريني در دانشگاه مازندران پرداخت و به اين نتيجه رسيد 

ثير منفي را در ايجاد كارآفريني سازماني در دانشگاه مازندران أترين تاخلي بيشدكه موانع 
نقش بازدارنده را در دانشگاه مازندران ن ترياند. موانع محيطي در اين زمينه كمداشته
هاي نامناسب مديران عالي در انتصاب و انتخاب اند. از بين موانع داخلي، تصميم داشته

اجتماعي و از بين موانع محيطي نيز  ،مديران زيردست و از بين موانع ميانجي، متغير فرهنگي
). در 1382مدهوشي، ( انداه داشتهنبود رقابت، بيشترين اثر منفي را بر كارآفريني دانشگ

است، محققان با استفاده از مباني نظري نائيج كه به صورت تطبيقي انجام شده كرد همطالع
طراحي ساختار سازماني و نيز بررسي ساختار مراكز موفق كارآفريني جهان و درنظر گرفتن 

هاي ز و آموزشگاهاي كشور، الگويي را براي ساختار سازماني مراكشرايط بومي و منطقه
اند. در اين ساختار واحدهاي آموزشي، پژوهشي، ترويجي، امور كارآفريني ايران ارائه كرده

اداري و پشتيباني زير نظر مدير آموزشگاه و با منظور كردن يك شوراي مشورتي فعاليت 
 دكن كنند. اعضاي هيئت مديره نيز بر اين مراكز نظارت دارند و كارها را هماهنگ مي مي

هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه ). پژوهشي با عنوان بررسي قابليت1383كردنائيج، (
 هت كارآفريني در زمينياصفهان توسط بدري انجام شد. نتايج پژوهش نشان داد بين قابل

معناداري وجود دارد و  هپيشرفت و خالقيت رابط هدروني، انگيز طلبي، كنترل استقالل
معناداري  هخطرپذيري رابط ههاي دانشجويان باالتر از حد ميانگين بوده، اما در زمين نمره

). اميري در تحقيقي 1385بدري، ( استهاي مربوط به آن در حد ميانگين بودهنبوده و نمره
 ههاي كارآفرينانه دانشجويان و موانع آن دريافت كه بين نگرش كارآفرينانبا عنوان نگرش

هاي هاي مدرسان، ويژگيويژگي هاي مديريتشيوه( امل درون دانشگاهيدانشجويان و عو
مثبت و معناداري وجود دارد.  هنظام اداري، محتواي درسي، امكانات و عملكرد پرسنل) رابط

ترين هاي مديريت مهمهاي نظام اداري و شيوه ها نشان داد عملكرد كاركنان، ويژگييافته
). فكور تحقيقي با عنوان دانشگاه كارآفريني، 1386اميري، ( موانع نگرش كارآفرينانه هستند

هاي دستيابي انجام داد. اين تحقيق نشان داد كه تحول ههاي پيدايش و نحومفهوم، زمينه
هاي اخير در پيدايش ها در دهههاي دروني دانشگاهاجتماعي، اقتصادي، محيطي و نيز تحول

نشگاه كارآفرين به مفهوم داشتن كنش كارآفرينانه در اند و دادانشگاه كارآفرين اثرگذار بوده
هاي داخلي راهبردها، ساختارها و عملكردهاي دانشگاه بوده و در عمل منجر به ايجاد ظرفيت

اقتصادي محلي و ملي و از طرف ديگر باعث  هدر آن براي انتقال فناوري و اثرگذاري در توسع
ن الزم ها به دانشگاه كارآفريتبديل دانشگاهشود و در مسير افزايش درآمدهاي دانشگاه مي

هاي ها ابعاد ساختاري مديريتي، فرهنگي خود را متحول كرده و با گسترش زيرساختاست آن
 ).1387فكور، ( دمورد نياز زمينه را براي ايفاي كاركردهاي جديدتر فراهم كن
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 شناسي تحقيق روش

ال است كه ؤهمانا پاسخ به اين س ال و هدف اساسي اين پژوهش، كهؤبراي پاسخگويي به س
شود يا خير؟ جهت پي هاي جديد ميشركت تأسيسها و آموزش كارآفريني منجر به آيا دوره

شركت  تأسيسها و همچنين قصد و تفكر افراد براي ال بايد فعاليتؤبردن به پاسخ اين س
لتحصيالن اي به دو گروه متفاوت فارغ ا جديد سنجيده شود.  به همين علت پرسشنامه

 هاي جامع علمي كاربردي استان كرمان فرستاده شد، گروه اولهاي مديريت دانشگاه رشته
ها و واحدهاي كارآفريني را با نمره هاي كارآفريني) كساني بودند كه دورهگروه موفق در دوره(

ه يا هاي كارآفريني) شامل كساني است كگروه ناموفق در دوره( و گروه دوم ،اندخوب گذرانده
اند و يا با نمره خوب آن دروس را موفق به گذراندن واحدهاي كارآفريني در مرتبه اول نشده

است). اين پرسشنامه به باال تعريف شده 15نمره خوب در اينجا نمره ( اندپشت سر نگذاشته
بخش كلي شامل اطالعات شخصي، تحصيلي و شغلي مخاطبان و  3و حاوي  سؤال 18داراي 

و ايجاد يك شركت جديد  تأسيست آنها درباره قصد و تفكر كارآفرينانه و نيز نيز اطالعا
 2استفاده شد. جدول  SPSSهاي آماري از نرم افزار يه و تحليل دادهزباشد. جهت تج مي

 دهد.نمونه و نيز درصد مشاركت در پاسخ به پرسشنامه را نشان مي هانداز
 

 اطباناندازه نمونه و درصد مشاركت مخ )2( جدول
درصد مشاركت 

 مخاطبان
تعداد پاسخ 

 دريافتي
تعداد ( اندازه نمونه

  مخاطبان)

گروه موفق در ( گروه اول 107 87 3/81
 كارآفريني) هاي دوره

گروه ناموفق در ( گروه دوم 121 93 8/76
 هاي كارآفريني) دوره

 كل مخاطبان 228 180 05/79
 

يد نبوده است بلكه در آن بقا و مدت شركت جد تأسيسدر پرسشنامه تنها هدف سنجش 
شده نيز سنجيده شده است  تأسيسشركت  هزمان فعاليت شركت و نيز رشد و توسع

بايستي حداقل به مدت يكسال به  تأسيسهاي تازه  ترتيب كه بقاء و فعاليت شركت بدين
طول انجامد و نيز جهت سنجش رشد و توسعه دو متغير تعداد كاركنان و نيز ميزان كل 

 هتي دربارسؤاالفروش ساالنه مد نظر قرار گرفته است. جهت سنجش قصد و تفكر كارآفرينانه 
شركت در صورت عدم  تأسيستي درباره سؤاالشركت، نيز  تأسيسثير آموزش كارآفريني بر أت

 هاي كارآفريني پرسيده شد.ها و گذراندن دورهشركت در دوره
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 يافته هاي تحقيق

 هاه آنشده توسط دو گروه و متوسط انداز تأسيسهاي : تعداد شركت)3( جدول 
 

شده توسط  تأسيسهاي ق، شايان ذكر است كه بيشتر شركتقبل از بررسي نتايج تحقي
اند. ها توليدي بودههاي خدماتي بوده و تنها تعداد اندكي از آن شركتكارآفرينان، شركت

 تأسيسدهد كه گروه اول در مقايسه با گروه دوم بيشتر اقدام به نتايج تحقيق نشان مي
از لحاظ تعداد كاركنان) از گروه اول ( زرگترهاي آنها باند و نيز شركتهاي جديد كردهشركت

اندازي دو يا بيش از دو شركت و راه تأسيسبوده است. همچنين گروه اول بيشتر اقدام به 
 دهد. اين يافته را نشان مي 3اند. جدول جديد كرده
اساس متوسط ميزان كل فروش   از لحاظ فعاليت اقتصادي كارآفرينانه و بر نهمچني

كه گروه اول بسيار بيشتر نسبت به گروه دوم فعاليت اقتصادي  ساالنه مشخص گرديد
 ءاند. و هر سال نيز فعاليت و منفعت اقتصادي خود را ارتقااند و در اين زمينه فعال بوده داشته

. در حالي كه متوسط درصد ميزان فروش ساالنه براي گروه دوم كاهش نيز يافته اندداده
 گواه اين مطلب است. 4است. جدول 

 

 متوسط ميزان كل فروش ساالنه دو گروه )4( جدول
متوسط درصد ميزان 

افزايش كل فروش ساالنه
متوسط ميزان كل فروش 

  ساالنه بر حسب ميليون ريال

موفق در  گروه( گروه اول 370 29%
 هاي كارآفريني)دوره

گروه ناموفق در ( گروه دوم 140 %-7
 هاي كارآفريني)دوره

 

متوسط اندازه 
هاي شركت

 تأسيس شده

هاي  درصد اثربخشي دوره
كارآفريني در تأسيس 

 جديد هاي شركت

تعداد افراد موسس 
 دو يا بيش از دو

 جديد شركت

تعداد افراد 
موسس 

هاي جديد شركت
 

31 35 17 38 
گروه موفق( گروه اول

هاي در دوره
 كارآفريني)
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 گيرينتيجه

تحقيق،  هدر اين پژوهش پس از بررسي مفاهيم و ادبيات موضوع و نيز بررسي اجمالي پيشين
جهاني  اساس آمار سازمان به بررسي قصد كارآفرينانه در ايران و مقايسه آن با ساير كشورها بر

هاي دهدكه كساني كه در دورهبان كارآفريني پرداخته شد. نتايج اين پژوهش نشان ميديده
 .اندهاي درسي كارآفريني را در دانشگاه گذراندهاند و با موفقيت واحدكارآفريني شركت كرده

 هو با نمراول  هاند و يا نتوانستند در مرتبها شركت نكردهدر مقايسه با كساني كه در اين دوره
شركت و يا چندين  اندازي شركتو راه تأسيسخوب اين دروس را بگذرانند، بيشتر اقدام به 

اند همچنين در بررسي كه بر روي ها از لحاظ اندازه بزرگتر بودههاي آناند و نيز شركتكرده
ميزان فروش ساالنه صورت گرفت مشخص شده گروه اول به مراتب فروش ساالنه بيشتري 

اند اهميت آموزش كارآفريني و تر از آنها عمل كرده به افراد گروه دوم داشتند و فعال نسبت
شركت  تأسيسثير واحدهاي كارآفريني را در أاثربخشي آن زماني ثابت شد كه گروه اول ت

 ها دانند و اين درحالي است كه افراد ناموفق در اين دورهجديد بيشتر از افراد گروه دوم مي
پندارند كه تفكر كارآفرينانه امري ذاتي است و نه اكتسابي كه بتوان آن را از ميگروه دوم) (

 ها به آن جامعه عمل پوشاند. طريق آموزش فراگرفت و بعد

 هاپيشنهاد
شود كه كارآفرين يكي از نيازهاي اساسي گيري مي با توجه به مطالب بيان شده اينگونه نتيجه

باشد. و آموزش و پرورش بحث الزم و ضروري ميشود و آموزش اين مجامعه محسوب مي
هايي پرورش ها در افراد و اقشار مختلف الزم است. برخي از افراد در محيطاين ويژگي

هاي آنان فراهم است، اما بيشتر ها و پرورش ويژگييابند كه زمينه براي تحريك انگيزه مي
ها از طريق انگيزش و پرورش ويژگي ايجاد  ،بنابراين ؛هايي قرار ندارندمردم در چنين محيط

يكي از راهكارهاي آن آموزش اصولي  هاي آموزشي براي آنان الزم است. كه مسلماًبرنامه
كارآفريني و آموزش آن  هباشد. در ادامه پيشنهادهايي براي توسعكارآفريني به اين افراد مي

 آورده شده است:
؛ هاي مربوط به كارآفرينينجام پژوهشها و انيازسنجي آموزشي از طريق پخش پرسشنامه

ها و سمينارهايي با محتواي تشكيل همايش؛ كارآفريني هآموزشي در زمين  هاي تهيه فيلم
برگزاري جلساتي با حضور كارآفرينان موفق و بررسي موانع موجود ؛ كارآفريني و آموزش آن

هاي آموزشي و ترويجي به ستشكيل كال؛ هاي مقابله با موانع آنشيوه هبر سر راه آنان و ارائ
قرار دادن بحث ؛ هاي اساتيد و آموزشگران به منظور آموزش كارآفرينيمنظور ارتقاي توانايي

عملي براي  هسرفصل دروس تمامي مقاطع تحصيلي و مقرر كردن پروژ عنوان بهكارآفريني 
ها و در دورهطور عملي  ايجاد انگيزه در دانشجويان براي مشاركت بيشتر و به؛ دانشجويان

 .ها كارآفرينيدرس
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 تحقيقات آتي جهت هاپيشنهاد

ت قابل مطرح و سؤاالاين پژوهش تالش و تحقيقي دانشگاهي است كه بخش اندكي از 
هاي جديد را بررسي كرده شركت تأسيسثير آموزش كارآفريني بر أمطالعه در راستاي ت

اين حوزه، بررسي نقش عوامل  است. پژوهشگران اين تحقيق براي گسترده شدن مطالعات در
ميان آموزش  هكننده بتواند بر رابطمتغير تعديل عنوان بهو متغيرهاي متعدد ديگري كه 

داند و مطالعات ثيرگذار باشد را بسيار ضروري ميأكارآفريني و قصد كارآفرين شدن افراد ت
ميان  هبر رابطثير الگوي نقش أتبيين ت دهند:زير را در براي تحقيقات آتي پيشنهاد مي

 هثير جنسيت، تجربه كاري و اشتغال و سابقأتبيين ت، آموزش كارآفريني و قصد كارآفريني
هاي توليدي و اندازي شركتو راه تأسيسهاي اجتماعي بر كردن گروهمديريت و اداره

ثير ويژگي اقتصادي، أهاي مختلف و تاي در دانشگاهانجام مطالعات مقايسه، بازرگاني جديد
  .تماعي و صنعتي آن منطقه بر قصد كارآفرينانهاج

 منابع
چاپ اول،  نظريات، تعاريف، الگوها)،( كارآفريني ،)1378( ؛احمدپور دارياني، محمود

 تهران، انتشارات پرديس
، تجارب كارآفريني در كشورهاي منتخب ،)1383( ؛احمدپور دارياني، محمود و همكاران

 تهران، اميركبير
 .، چاپ سوم، همدان، انتشارات فراگير هگمتانهكارآفريني ،)1388( ؛ساحمدي مقيم، عبا

كار و  ه، ماهنامهاي كارآفرينيبررسي اثربخشي مهارت ،)1388( ؛پور، لقماناحمدي
 108 هجامعه، شمار

 ه، فصلنامكارآفرينانه دانشجويان و موانع آنهاي نگرش ،)1386( ؛نقياميري، علي
 45-67، ص 49 هزش عالي، شمارريزي در آموپژوهش و برنامه

-چهارچوبي براي برنامه( هاآموزش كارآفريني در دانشگاه ،)1388(؛ ايماني، محمدنقي
، فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي،  هاي كارآفرينيريزي، اجرا و ارزيابي برنامه

 اول هشمار
، صفهانهاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه ابررسي قابليت ،)1385( ؛بدري، احسان

 73-90، ص 12 هريزي درآموزش عالي شمارپژوهش و برنامه همجل
سسه آموزش و ؤ، چاپ اول، كرج، ممديريت كارآفريني ،)1385( ؛حسنمرادي، نرگس

 تحقيقات مديريت
هاي كارآفريني: آموزش كارآفريني در اوهام يا واقعيت ،)1385( ؛زالي، محمدرضا
 دانشكده مديريت دانشگاه تهرانهاي كاربردي ، مركز پژوهشهادانشگاه
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 ؛يداللهي فارسي، جهانگير و كردنائيج، اسدا... ؛رضوي، سيد مصطفي ؛رضا زالي، محمد

سسه ؤ، تهران، انتشارات مارزيابي وضعيت كارآفريني در ايران، چاپ اول ،)1389(
 مين اجتماعيأكار و ت

 ه، نشريآفرينيآموزش كار ،)1391( ؛سيد جمال ؛ا...فرج حسيني، ؛سعادت، مهسا
 7-9، ص 79 هكارآفرينان اميركبير، شمار

 35-42، ص 5 هرشد فناوري، شمار ه، مجلدانشگاه كارآفريني ،)1387(؛ فكور، بهمن
، هاي تدريس كارآفريني در نظام آموزش عالي كشورروش ،)1386( ؛فيض، داوود

 ه سمنانمجموعه مقاالت همايش ملي آموزش عالي و كارآفريني، انتشارات دانشگا
جلد دوم، تهران:  دايره المعارف آموزش عالي. ،)1383( ؛قورچيان، نادر قلي و همكاران

 بنياد دانشنامه بزرگ فارسي.
هاي كارآفريني طراحي ساختار سازماني مراكز و آموزشگاه ،)1383( ؛كردنائيج، اسدا...
 12-55، ص 43 همدرس علوم انساني، شمار هفصلنام در كشور،

، مجله پژوهش و موانع كارآفريني در دانشگاه مازندران ،)1382( ؛ردادمدهوشي، مه
 157-213، ص 9 هريزي در آموزش عالي، شماربرنامه

هاي آموزش كارآفريني در نيازها و اثربخشي برنامه پيش ،)1389( ؛مرادي، مرتضي
 11-18، ص 124 ه، ماهنامه كار و جامعه، شماركشور

بررسي تجربي پنج  ،)1388( ؛زاده، سهيالورديو اله ؛حمد رضاآقاجاني، م ؛نبيوني، ابراهيم
التحصيالن آموزش كارآفريني براي فارغ هتوسع هكشور موفق در زمين

 108 ه، ماهنامه كار و جامعه، شماردانشگاهي
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 كارآفرينان شكست هاي ريشه شناسايي
 1اميدوار مجتبي

 2اميني فرامرز
  3حسيني سعيد سيد

  چكيده
 رقابتي مزيت افزايش و اشتغال نوآوري، ايجاد در اساسي نقشي نوپا كارهاي و كسب
 آن تبع به و است باال كارها و كسب گونه اين شكست نرخ حال اين با دارند. كشور
 به را زيادي فيزيكي - جسماني و رواني -روحي تماعي،اج اقتصادي، هاي هزينه

 ها، شكست اين داليل شناسايي بنابرين كنند. مي تحميل جامعه افراد ساير و كارآفرينان
 هايي عامل كارها، و كسب اغلب شكست داليل شود. مي محسوب اهميتي با موضوع
 و تجربه انش،د نداشتن پژوهش، اين در هستند. شناسايي قابل و مشابه تقريباً

 نامناسب، شراكت مشكالت فروش، و بازاريابي چالش كارآفريني، هاي مهارت
 محيط بودن نامساعد خطا، مسير به شيفتگي مالي، مشكالت روش، در ناپذيري  انعطاف
 يا موفقيت اصلي علت است. گرديده بيان كارآفرينان شكست داليل از كار و كسب

 يك به بلكه نيست، مربوطه سرماي يا دانش فقدان به كوچك وكار كسب در شكست
 موفق كارآفرين است. مربوط انتخابي اقتصادي فعاليت و مالك بين ضعيف تناسب
 رسيدن براي راه دو تنها حال، .برد مي لذت وكار كسب با خوب ارتباط يك از همواره

 شانسي خوش اول :دارد وجود وكار كسب يك و كارآفرين يك بين خوب تناسبي به
 و هستيم كسي چه ما كه شود مي ناشي هوشيارانه بررسي يك از دوم و است، محض

 اين ما وقتي  كنيم. برقرار ارتباط خوداشتغالي دنياي با است ممكن چگونه كه اين
 به كه چيزهاييه دربار و برداريم قدم خودشناسي مسير در كه كنيم پيدا را زمان

 و پربارتر زندگي سادگي به يم،باش داشته فعاليت شود مي منجر خودمان شناخت
 .داشت خواهيم تري رضايتمندانه

 
 مسير. به شيفتگي كشته، كار كارآفرينان شكست، كليدي: واژگان

                                                                                                                
                                                         Email: mojtaba.omidvar@yahoo.comعمران،  . دانشجوي رشته مهندسي1
  .التحصيل رشته مديريت كسب و كار . فارغ2
  ق.. دانشجوي رشته مهندسي بر3
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 مقدمه
 و كوچك وكارهاي كسب دستاوردهاي از استفاده به شديدي نياز سو يك از ايران كشور در

 سوي از خورد، مي چشم به ملي جويي رقابت و نوآوري هتوسع آفريني، اشتغال قبيل از متوسط
 و كوچك كارهاي و  كسب شكوفايي براي كار و  كسب محيط بودن نامساعد به توجه با ديگر

 به نوپا، كارهاي و  كسب ويژه به موجود كارهاي و  كسب شكست باالي نرخ شاهد متوسط،
 اين اليلد و ها ريشه با كارآفرينان آشنايي شرايطي چنين در هستيم. آشكار و ضمني صورت

 گرفتن درس و شكست با رويارويي براي آنها كردن آماده و توانمندسازي منظور به ها شكست
 و  كسب و كارآفرينان اهميت امروزه .)1389 غالمي، و آراستي( باشد مي حياتي امري آن از

 نقش جمله از متعددي داليل به اي منطقه و ملي اقتصاده توسع در متوسط و كوچك كارهاي
 همچنين و پايدار اشتغال مولد )،1934 ،1شپرد( نوآوري ايجاد عامالن عنوان به رينانكارآف
 چنين است. شده ييدأت )2006 ،2لمن و كيلبك آدرتسچ،( رقابتي مزيت افزايش عامل

 و ايجاد از حمايت سمت به كشورها كالن هاي گذاري سياست كه شود مي سبب شرايطي
 آمار نيز و كارآفريني ضرورت و اهميت به توجه با .يابد سوق كوچك كارهاي و كسبه توسع
 از بيش شده ايجاد وكارهاي كسب از درصد 22 تنها دنيا در كارآفرينان شكست توجه قابل
 و خالقيت رشد، بسترهاي هاي ضرورت از يكي ).2003 ،3گينسبرگ( اند داشته ادامه سال سه

 آن شكست و موفقيت عوامل شناسايي و شده ياد يندآفر تحليل و نقد جامعه، در كارآفريني
 موفقيت احتمال با بالقوه كارآفرينان ظهور براي تر بيش چه هر را جامعه نقدها اين است.
 نسبت منفي هاي نگرش و گرايي پوچ تفاوتي، بي رشد از ترتيب اين به و كند مي آماده تر بيش

 اثربخشي به همچنين و كرده جلوگيري فيزيكي مهاجرت و مغزها فرار حتي و وكار كسب به
 براي تالش در كارآفرينان از نيمي .كند مي كمك زمينه اين در دولت هاي حمايت تر بيش

 در ها شكست .)1999 ،4آلدريچ( شوند مي رو  به رو شكست با خويش كار و  كسب سازماندهي
 اقتصادي، ههزين شامل: گوناگون هاي هزينه منظر از توانيم مي را كارها و  كسب اداره و ايجاد

 به .)1389 نوتاش،( دهيم قرار توجه مورد فيزيكي - جسماني و رواني - روحي اجتماعي،
 هاي نظام هاي پروژه از نيمي حدود كه است آن از حاكي تحقيق يك نتايج مثال عنوان

 حدود اي هزينه ها شكست اين و شده رو  به رو شكست با 1995 سال در مريكاآ اطالعاتي
 هاي ريشه و داليل شناسايي .)1999 ،5روبي و كيلي( اند داشته همراه به ردال ميليارد 140

                                                                                                                
1. Schumpeter, 1934 
2. Audretsch, Keilbach, & Lehmann, 2006 
3. Ginsberg, 2003 
4. Aldrich, 1999 
5. Keil & Robey, 1999 
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 پذيريتطبيق قابليت تقويت شامل: اساسي كاربردهاي كارآفرينانه وكارهاي  كسب شكست

 محتواي كردن فراهم خطاها، و ها شكست از يادگيري براي مناسب فضاي ايجاد كارآفرينان،
 متوسط كوچك، وكارهاي كسب پايداري و توسعه گذاري سياست براي الزم كاربردي - علمي

 و كوچك وكارهاي كسب شكست چگونگي حتي و چرايي هدربار .دارد سريع رشد با و
 عمده طور به كه است، شده انجام جهاني سطح در ارزشمندي و متعدد هاي پژوهش متوسط

 اين با دهند. مي تشكيل را كارها و  كسب گونه اينه توسع هاي گذاري سياست اساس و پايه
 در است. شده انجام كارآفريني شكست هاي ريشه شناسايي هدربار محدودي هاي پژوهش حال
 انجام پرسشنامه ابزار از استفاده با و كمي صورت به نيز موجود هاي پژوهش اندك حال عين
 دارند. وقايع بيني پيش و توصيف در كمي اعتبار كه دارند، نظرسنجي هجنب و شده

 تحقيق هپيشين
 و مديريت هاي انديشه در شكست از متفاوتي تعابير كه دهد مي نشان ها پژوهش بررسي
 به ديدگاه سه قالب در شناسي سنخ يك در توان مي را تعاريف اين .است شده هئارا وكار كسب

 :كرد بندي دسته زير صورت
 ايـن  سـاس ا بـر  دانـد،  مي وكار كسب انحالل و شدن تعطيل معادل را شكست اول ديدگاه

 خورده شكست شود، منحل و برداشته دست خود فعاليت هادام از كه وكاري كسب هر تعريف
 هـر  ديـدگاه  ايـن  اسـاس   بـر  ،زيـرا  .اسـت  رو  بـه  رو يـي  انتقادهـا  با ديدگاه اين شود. مي تلقي

 داليـل  كـه  حـالي  در شـود.  مـي  قلمـداد  ناموفق كند، منحل را وكار كسب يك كه كارآفريني
 مشـكالت  همچنـين  و اهـداف،  بـه  كامـل  يـابي  دست و موريتأم زمان پايان جمله: از فراواني

 ؛1993 ايـورت،  و واتسـون ( دارد وجود وكار كسب يك شدن منحل براي مديريتي، - شخصي
 1)2005 باتس، ؛2003 هيد،

 داند. مي تجاري شكست معادل را  آن و داده هئارا شكست از تري دقيق تعريف دوم ديدگاه
 نتيجـه  در و شـده  ورشكست ،و نرسيده اهدافش به كه دارد اشاره وكاري كسب به تعريف اين

 بورونو،( دهد  تن انحالل به و كشيده دست فعاليت هادام از خود تمايل برخالف شود مي مجبور
 و كـورنر  سـينگ،  ؛2003 شـپرد،  ؛1999 گـراتس،  مك ؛1992 تورگريمسون، و كوواري مك

 كـم  شدت به سازمان درآمدهاي كه دهد مي رخ زماني نانهكارآفري شكست .2)2007 پاولوويچ،
 فعاليـت  هادامـ  امكان و شده ورشكست شركت كه شود زياد قدري به آن هاي هزينه يا و شده

 دادن پايـان  را پروژه شكست چنين هم وي باشد. نداشته وجود فعلي مديريت و مالكيت با آن
                                                                                                                
1. Watson & Everett, 1993; Headd, 2003; Bates, 2005 
2. A. V. Bruno, Mcquarrie, & Torgrimson, 1992; McGrath, 1999; Shepherd, 2003; Singh, Corner, & 

Pavlovich, 2007 
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 كننـدگان مينأت توسط عملياتي صورت به هك قبول غيرقابل و پايين عملكرد دليل به پروژه به

 .1) 2009 كوراتكو، و كووين شپرد،(  كند مي تعريف شود، مي مشخص پروژه منابع كليدي
 شكست از بلكه نكرده، تلقي وكار كسب انحالل معناي به لزوما را شكست ديدگاه آخرين

 و  كسب مديريت يا سيسأت زمان در شده تعيين اهداف به كارآفرينان نيافتن دست عنوان به
 اين در 2)2005 و 2001 ادمندسون، و كانون ؛ 1992 سيتكين،( كند. مي ياد خود كار

 .است شده استفاده ديدگاه اين از نيز پژوهش
 در نمونه حجم است. شده انجام ايران در كارآفرينان شكست علل عنوان تحت تحقيقي

 است داده نشان تحقيق اين از حاصل تايجن. اند بوده ناموفق كارآفرينان از نفر 23 تحقيق اين
 جامعه، نامناسب اقتصادي جو خارجي عامل سه ايران در كارآفرينان شكست اصلي عوامل كه

 سه و ها بانك و گذاران سرمايه راه از مالي منابع نامناسب تامين و دولتي مقررات و قوانين
 عضويت و طرح واقعي غير يارزياب ، كار از دلسردي و خستگي انگيزه، تغيير داخلي عامل

 )1389 غالمي، و آراستي( است.  بوده وكار كسب با مرتبط هاي گروه و ها شبكه در نداشتن

 ؟است مواجه شكست خطر با وكار كسب يك چرا
 طور همان و نيست شانس اساس  بر يا و يخودبخود صورت هب گاه هيچ كار و  كسب در موفقيت

 يبستگ كار و  كسب انداز راه فرد بصيرت و يده  سازمان هب اصوالً موفقيت اين شد  گفته كه
 و است پذير ريسك هميشه كار و  كسب يك شروع ندارد.  وجود آن يبرا يتضمين و دارد

 از بيش 3آمريكا در كوچك يكارها و  كسب اداره گزارش بنابر باشد. يم اندك موفقيت شانس
 سال 5 در آنها %90 و شده  مواجه شكست با اول يها سال در كوچك يكارها و  كسب 50%
 روند. مي بين از اول

 دارد،   وجود آمريكا متحده اياالت در شده سيسأت هاي شركت از كه آماري اساس بر
 1 شماره جدول در آنها روي پيش مشكالت و آمريكا بازار در ها شركت شكست اصلي داليل

 دارند ايران بازار و آمريكا بازار كه هايي تفاوت دليل به چه اگر است. شده ذكر خالصه طور هب
 فاكتورها آن دانستن اما داد بسط ايران بازار در حاكم شرايط به را موارد اين همه نتوان شايد

 باشد. مي اهميت حائز چنان هم است شده آمريكايي هاي شركت شكست موجب كه
 

                                                                                                                
1. Shepherd, Covin, & Kuratko, 2009 
2. Sitkin, 1992; 2005, Cannon & Edmondson, 2001 
3. SBA 
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 ها آن يرو پيش مشكالت و آمريكا بازار در ها شركت شكست اصلي داليل )1( جدول

 اصلي علتشماره
 درصد

 شكست
 خاص مشكالت

 %46 كفايتي بي 1

 احساسي گذاري قيمت
 وكار كسب از اشتباه تصور

 ماليات پرداخت عدم
 گذاري قيمت دانش فقدان

 ريزي برنامه فقدان
 مالي تامين دانش فقدان
 و ثبت در تجربگي بي

 سوابق داشتن  نگه

2 
 عدم يا عادلنامت تجربه

 %30 مديريتي تجربه

 اعتبار اعطاي هاي شيوه
 ضعيف

 سريع حد از بيش گسترش
 و ناكارآمد استقراض هاي شيوه

 ناكافي

 كاال زمينه در تجربه فقدان 3
 خدمات و

11% 

 ناكافي موجودي
 مورد در دانش فقدان

 كنندگان مينأت
 شده تلف تبليغاتي بودجه

 - %1 اجعهف تقلب، غفلت، 4
 

 شامل: اند شده ثبت آمار در كه مديريتي خطاهاي برخي
 نادرست داليل به كار و  كسب به ورود -1
 دوستان و خانواده از گرفتن مشاوره -2
 اشتباه زمان در و اشتباه محل در بودن -3
 نياز مورد زمان گرفتن كم دست / كارآفرين خستگي و فرسودگي -4
 پول)( مالي تعهدات و نزما روي بر خانواده سوي از وارده فشار -5
 تكبر و غرور -6
 بازار از آگاهي فقدان -7
 شود مي خود وكار كسب يا خدمات محصول، عاشق كارآفرين -8
 مالي مسئوليت و آگاهي فقدان -9
 كافي تمركز عدم -10
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 2 شماره جدول در انديشمندان ديدگاه از ها شكست هاي ريشه و داليل ،همچنين

 .اند شده دهي سامان
 

 انديشمندان ديدگاه از ها شكست هاي شهري و داليل )2( جدول
 شكست داليل گران پژوهشرديف

 )1960( 1لويت 1

 بازار، به نسبت واقعي بينش نداشتن اهداف، ارزيابي نبود
 از نامناسب درك شركت، نبودن فرد به  منحصر و همتا بي

 و قوانين به توجهي بي ضعيف، مالي دانش نياز، مورد فناوري
 .مقررات

 2كلوت و الرسن 2
)1979( 

برخورد روش، در ناپذيري انعطاف ناكافي، تحصيالت بيني، خوش
 استفاده گذشته، در سير غيرمنطقي، گيري تصميم اي، سليقه

 وكار كسب مهارت و دانش نداشتن مشاوره، از نكردن

3 
 برونو،

 3ردرها ليدكر،
)1987( 

 نامناسب راهبرد محصول، طراحي مشكالت ضعيف، بندي زمان
 يك به حد از بيش اتكاي وكار، كسب مبهم تعريف ،توزيع
 گذاران سرمايه با نامناسب رابطه گرفتن، وام زود خيلي مشتري،

 انساني منابع مسايل و گروهي كار ضعف پذير، مخاطره

 4السون و ترپسترا 4
)1993( 

ضعف فروش، و بازاريابي مشكالت مالي، مديريت و مينأت ضعف
 مدير ضعف عمليات، و توليد يتمدير نقص محصول، توسعه در

 محيط از ناشي مشكالت نامناسب، انساني منابع مديريت عامل،
 كسب محيط بر حاكم نامناسب مقررات و قوانين و اقتصادي،

 وكار

 و فولرتون داج، 5
 )1994( 5رابينز

 بازار، دانش مشتري، با رابطه شامل: خارجي مشكالت
و رقبا محصول، توليد ذاري،گ قيمت يابي، مكان بازار، ريزي برنامه

 وكار كسب توسعه و گسترش
 نقدينگي، جريان سرمايه، مينأت شامل: داخلي مشكالت
 رهبري، انساني، منابع دارايي، كنترل نياز، مورد تجهيزات

 حسابداري سيستم و سازماني ساختار

 و مير زاكاراكيس، 6
)1999( 1دكاسترو

 ضعيف، ديريتيم استراتژي خارجي، بازار نامناسب شرايط
 سرمايه مينأت در ناتواني مديريتي، هاي مهارت كمبود

                                                                                                                
1. Levitt, 1960 
2. Larson & Clute, 1979 
3. Bruno, Leidecker, & Harder, 1987 
4. Terpstra & Olson, 1993 
5. Dodge, Fullerton, & Robbins, 1994 
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 شكست داليل گران پژوهشرديف

 2ديپريجكر و اگ 7
)2006( 

محيط كالن، محيط يا دور محيط به: مربوط مشكالت و ها عامل
 هاي ويژگي )،...و رقبا كنندگان، مينأت مشتريان، شامل( نزديك

 بلوغ،( سازمان هاي ويژگي شركت، هاي سياست كارآفرين،
 )...و پذيري انعطاف

 3مارتيز و گالست 8
)2009( 

 مديريتي، انساني، منابع مسايل: شامل ها، شركت شكست داليل
 بازاريابي حاكميتي، - خارجي مالي،

مسايل: شامل كارآفرينانه، و نوپا كارهاي و  كسب شكست داليل
 وكار كسب توسعه و رشد فرصت، ارزيابي محصول، مديريتي،

 غالمي و آراستي 9
)1389( 

 و خستگي و كافي ي انگيزه نداشتن طرح، غيرواقعي ارزيابي
 مرتبط هاي گروه و ها شبكه در نداشتن عضويت كار، از دلسردي

 مقررات و قوانين مالي، منابع نامناسب مينأت وكار، كسب با
نامناسب اقتصادي جو كارآفريني، هاي فعاليت با ناسازگار دولتي

 جامعه
 

 هاي توضيح ئهارا به كارآفرينان، شكست عوامل اهميت ي درباره يگر روشن براي ادامه در
 .پرداخت خواهيم تر بيش

 كارآفريني هاي مهارت و تجربه دانش، ضعف
 كسب هادار و اندازي راه ي تجربه نداشتن به مربوط هاي فعاليت از اي مجموعه به يادشده مقوله

 براي الزم هاي مهارت كم، خطرپذيري و حد از بيش احتياط كارگروهي، ضعف كار، و 
  برنامه و هدف نداشتن خطا، و آزمون روش بر حد از بيش هتكي قوي، ارتباطات وگو، گفت

 آموزشي، هاي دوره برگزاري .)1390 نوتاش، و الياسي محمدي( شود مي گفته سنجيده
 قالب در تخصصي هاي مشاوره به كارآفرينان دسترسي امكان برقراري و عملي هاي كارگاه

 از توان مي مراكز اين در كه كار و  كسب مشاوره مراكز يا و كار و  كسب هاي كلينيك
 براي كارآفريني و اقتصاد مديريت، هاي حوزه دانشگاهي اساتيد كنار در برجسته كارآفرينان

 اساس اين بر است. مشكل اين براي حلي راه گرفت؛ بهره كارها و  كسب مشكالت كردن حل
 فناوري و علم هاي پارك درون يا و ها دانشگاه نزديكي در مراكزي نينچ گردد مي پيشنهاد

                                                                                                                
1. Zacharakis, Meyer & DeCastro, 1999 
2. Ooghe & De Prijcker, 2006 
3. Gulst & Maritz, 2009 
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 و اساتيد مؤثر حضور براي البته گردند تقويت موجود مراكز و ايجاد كشور دانشگاهي
 .شود گرفته نظر در الزم انگيزشي هاي مشوق بايد مراكز اين در كارآفرينان

 فروش و بازاريابي چالش
 بازار، هاي پژوهش نيازها، شناسايي به مربوط هاي فعاليت از يا مجموعه به يادشده مقوله
 شود مي گفته توزيع هاي شبكه و بازار، با نامناسب و افراطي نوآوري رقبا، رفتار بيني پيش

 و تجربه دانش، نداشتن  زيرمجموعه توان مي را مالي مينأت مشكالت و بازاريابي ضعف البته.
 در را آنها باال، فراواني و زياد اهميت دليل به اما كرد، بندي طبقه كارآفريني هاي مهارت
 را مشكل اين حل راه )1390 ، نوتاش و الياسي محمدي( دهيم. مي قرار متمايز هايي مقوله

  :است كار كمك باره اين در زير پيشنهاد دو جست. آموزش تقويت در بايد
 پيشنهادي مراكز قالب در بازاريابي مشاوره هاي دوره و آموزشي هاي كارگاه برگزاري .1

 الذكر فوق بند
 داخلي موفق وكارهاي كسب از كارآفرينان و مديران براي اي دوره بازديدهاي برگزاري .2

 آنان بازاريابي هاي شيوه با آشنايي هدف با المللي بين و

 نامناسب شراكت مشكالت
 آنها، بين متقابل ريهمكا چگونگي و مالك يا دار سهام افراد انتخاب ي نحوه به شراكت  مقوله
 مشكالتي ترين مهم از يكي شراكت در اشتباه شود. مي گفته كار و  كسب ي اداره و ايجاد براي
 يكسان شركا، انتخاب در مناسب دقت نداشتن شود. مي كارآفرينان شكست باعث كه است
 در ها دوستي دخالت و ها مخالفت نكردن  ابراز و زياد تعارف داشتن شركا، تخصص بودن

 متأسفانه .)1390 نوتاش، و الياسي محمدي( كرد بندي طبقه گروه اين در توان مي را شراكت
 به و داشته تيمي كار يادگيري و تمرين عدم و ما جامعه فرهنگي ضعف در ريشه مشكل اين

 در افراد كودكي دوره هاي آموزش اصالح در معضلي چنين حل راه باشد. نمي حل قابل سادگي 
 در را افراد موفقيت شود سعي بايد كه جايي است. نهفته ابتدايي مدارس و اه كودك مهد

 امتحان و تدريس شيوه كار اين براي رقابت. گروي در نه و داد قرار آنان گروهي كار گروي
 كل به هم نمره و شده برگزار گروهي صورت به ها امتحان كرده، تغيير بايد كودكان از گرفتن

 گروهي كار كه كند كسب بااليي نمره تواند مي كسي تنها صورت ناي در گيرد. تعلق گروه
 بر عالوه كند. توجه آنان با همكاري به كودكان، ساير با رقابت جاي به و داشته تري قوي

 و كاري مناسبات در زياد تعارفات از پرهيز و گويي رك بايد كودكان تيمي، كار آموزش
 در خويشاوندي و دوستانه روابط به افراد كايات همچنين بياموزند. را اجتماعي تعامالت
 قانون اين اصالح كه باشد ايران در تجارت قانون نبودن پيشرفته از ناشي تواند مي شراكت

 .كرد خواهد فراهم مشكلي چنين رفع براي را مناسبي بستر
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 روش در ناپذيري انعطاف

 كارهاي راه نكردن جايگزين يا كار انجام هاي شيوه و ها روش تغيير در ناتواني به مقوله اين
 دارد اشاره موقعيت در ها تحول و تغييرها به توجه با متداول هاي شيوه جاي به مناسب

 است؛ افراد اندوزي تجربه گروي در مشكل اين حل .)1390 نوتاش، و الياسي محمدي(
 ارتباط برقراري و مختلف صنايع در تخصصي اجتماعي هاي شبكه ايجاد با توان مي كه هرچند
 را روند اين آنها بين تجارب گذاري اشتراك به و صنايع صاحبان و كارآفرينان بين تر نزديك
 .است توجه درخور ميان اين در نيز وكار كسب مشاوران نقش ضمن در كرد. تسريع

 مالي مشكالت
 براي نقدينگي مديريت و مناسب مالي مينأت به نكردن توجه و ضعف به مالي مشكالت  مقوله

 .)1390 نوتاش، و الياسي محمدي( شود مي گفته كار و  كسب گسترش و بقا

 خطا مسير به وابستگي و شيفتگي
  كسب  اداره و ايجاد به مربوط دانشي - تاريخي تصميم يك به مستمر بندي پاي به مقوله اين

 از يبسيار شود. مي گفته متفاوت بعضاً كاري هاي پروژه و ها موقعيت با مواجهه در كار و
 دچار ها، پروژه تعريف يا و كار و  كسب ايجاد با مرتبط هاي فعاليت و ها تصميم در ها شركت

 پذيرش به تمايلي خطا، و مشكل  اوليه هاي نشانه شدن آشكار و بروز از پس و شده شيفتگي
 به گاهي و شده تبديل بحران يك به مشكل كه دهند مي ادامه جايي تا نتيجه در ندارند، آنها

 اين متأسفانه .)1390 نوتاش، و الياسي محمدي( شود مي منجر وكار كسب انحالل و عطيليت
 عميق مطالعات دارد. ما جامعه عمومي دانش سطح و فرهنگي هاي ضعف در ريشه نيز معضل

 خورد مي چشم به ما مديريت سطوح همه در همواره مشكلي چنين كه دهد مي نشان تاريخي
 در هم آن جامعه، عمومي فهم و دانش ءارتقا به گماشتن همت جزه ب كه رسد نمي نظر به و

 .آورد دست به مشكالتي چنين براي ميانبر حلي راه بتوان بلندمدت

 وكار كسب محيط بودن نامساعد
 چنين هم و ها فعاليت بر حاكم قواعد در پايداري و ثبات ضرورت به وكار كسب محيط  مقوله
 ترين اصلي. دارد اشاره نياز مورد امكانات و منابع به هزينه  كم و هنگام  به دسترسي امكان
 ، وكار كسب محيط بودن ناسالم به شود مي مربوط مقوله اين در كارآفرينان شكست داليل
 كارفرمايان و مديران ثباتي بي اي، سليقه هاي سياست كارگيري هب و دولت هاي سياست تغيير

 بازار، بودن نامناسب محيطي، اطمينان نبود ي،غيرحمايت و نامناسب قوانين وجود دولتي،
 .)1390 نوتاش، و الياسي محمدي( خارجي عوامل ساير و بانكي هاي وام باالي ي بهره
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 گيري نتيجه

 است عبارت پژوهش اين در شده مطالعه كارآفرينان شكست اصلي هاي ريشه و داليل
 شراكت مشكالت فروش، و يابيبازار چالش كارآفريني، هاي مهارت و تجربه دانش، ازنداشتن
 بودن نامساعد ، خطا مسير به شيفتگي مالي، مشكالت روش، در انعطافناپذيري نامناسب،

 از و سو يك از ها شكست  درباره ها پژوهش ساير هاي يافته به توجه با . وكار كسب محيط
 و ايران در اكاره و  كسبه توسع و ايجاد فرايند بودن عمومي و مشترك به توجه با ديگر سوي

 در مگر باشد، داشته وجود ها شكست هاي ريشه در اساسي هاي تفاوت نبايستي قاعدتا جهان،
 هاي ريشه كه داشت توجه بايد البته شود.  آشكار هايي تفاوت اجتماعي - فرهنگي ابعاد

 متفاوت دارد امكان مختلف كشورهاي در و خاص هاي صنعت در آن بندي اولويت و شكست
 بر افزون كارها، و  كسب شكست نرخ كاهش و ايران در كارآفرينيه توسع منظور به باشد.

 توسط درازمدت و مند هدف هاي گذاري سياست بايد كارآفريني، هاي مهارت تقويت و آموزش
 در خارجي عوامل اثرگذاري كاهش و كارآفريني قانوني موانع رفع  زمينه در دولتي النئومس

 شكست هاي ريشه عنوان به شده شناسايي  مقوله 7 ميان از .دشو انجام كارآفرينان شكست
 )،1993 ،2السون و ترپسترا( )،1960 ،1لويت( جمله: از گران پژوهش از بسياري كارآفرينان،

 بيان شكست داليل از يكي عنوان به را مالي مشكالت )1994 ،3رابينز و فولرتون داج،(
 و الرسن( پژوهش در توان مي را الزم هاي ارتمه و تجربه دانش، نداشتن  مقوله اند. كرده
 كمبود بر )1999 ،5دكاسترو و مير زاكاراكيس،( مشابه طور به كرد. مشاهده )1979 ،4كلوت

 منابع مسايل و گروهي كار ضعف بر )1987 ،6ردرها ليدكر، برونو،( مديريتي، ي ها مهارت
 و توليد مديريت نقص ول،محصه توسع در برضعف )1993 ،7السون و ترپسترا( و انساني،

 تاكيد شكست داليل عنوان به نامناسب انساني منابع مديريت مديرعامل، ضعف عمليات،
 توسط شده بيان شكست هاي ريشه در توان مي نيز را فروش و بازاريابي مشكالت .اند داشته

 هدهمشا )1960 ،10لويت( و )1994 ،9رابينز و فولرتون داج،( )،1993 ،8السون و ترپسترا(
 در توان مي گذشته در سير قالب در را خطا مسير به شيفتگي و روش در ناپذيري انعطاف كرد.
 طرح غيرواقعي ارزيابي همچنين كرد، مشاهده )1979 ،11كلوت و الرسن( پژوهش هاي يافته

 زعم به است. شده مطرح شكست داليل از يكي عنوان به )1389غالمي، و آراستي( توسط نيز
 فرايند با مرتبط مسايل بودن عمومي از ناشي ها، يافته در ها شباهت وجود يلدل نگارندگان
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 نامناسب، شراكت به مربوط مشكالت ميان اين از باشد. مي نوپا كارهاي و  كسب ةادار و ايجاد
 شكست هاي ريشه در توان مي كمتر را آنها با نامناسب تعامل و شركا نادرست انتخاب شامل
 .كرد مشاهده ها پژوهش ساير در شده مطرح

 پيشنهاد
 يك جايگاه در .ندارد وجود اي زنده موجود هيچ ذات در نااميدي، و شكست با هركاري آغاز

 باور كامالً را هاآن و بگيريد جدي را باورهايتان بشناسيد، را تانروياهاي و اهداف بايد كارآفرين
 را خود مختلف عملكردهاي يد،ده قرار خود كارهاي راس در را ريزي برنامه همواره كنيد.

 و باورها ميان مكمل كامال اي رابطه برسيد. يكسان الگويي و معيار به و كنيد  ارزيابي
 ايمان هاآن به و بگذاريد احترام خويش باورهاي به كه هراندازه دارد. وجود ها ريزي برنامه
 دنبال به نفس  به اعتماد كرد. خواهيد كسب را بزرگتري و بيشتر اهداف اندازه همان به آوريد،
 ميان مناسب تعادلي تا كنيد سعي بنابراين آيد، مي دست هب ها موفقيت و ها پيروزي تكرار

 كوچكترين موفقيت صحت در حتي كنيد. ايجاد مطمئن راهكارهاي و ها خطرپذيري
 تنها شكست نكنيد، حركت مشخص الگويي بدون هيچگاه كنيد، ترديد نيز ها خطرپذيري

 باشد، تر طوالني فاصله اين كه اندازه هر اما است، پيروزي به رسيدن براي وقتم مانعي
 دليل به افراد اغلب كند. مي ايجاد موفقيت به دستيابي و ذهني روياهاي ميان تر عميق شكافي

 پيروزي حس كه است ذهني مانعي شكست واقع در خورند. مي شكست نشدن موفق از ترس
 اصل با تعامل يا تضاد در نگرانه سطحي يا عالمانه نگرشي پيرو ذهن، و كشد مي چالش به را

 كه هستيد اتفاق اين برنده برگ و عامل تنها شما گذارد. مي اجرا به را خويش انتخاب باورها،
 مرزهاي و حد بنابراين زنيد. مي رقم را عظيم رخدادي در شكست و موفقيت راه انتخابتان، با

 دريابي. را وفقيتم حقيقت تا ده، گسترش را ذهنت

 منابع
 كارآفريني، توسعه ،ايران در كارآفرينان شكست علل ،)1389( ؛م غالمي، و  ؛ز آراستي،
8، 163 - 184. 
 كارآفرينان شكست هاي ريشه شناسايي ،)1390( ؛ه نوتاش، و ؛ق الياسي، محمدي

 گفتماني روايتي نگاهي :ايراني كاركشته
 نامه پايان .شان خطاهاي و ها شكست از كارآفرينان يادگيري الگوي ،)1389( .؛ه نوتاش،

 .تهران تهران، دانشگاه كارآفريني دانشكده ارشد، كارشناسي
Aldrich, H. (1999). Organizations Evolving. London: Sage. 
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در  ينيكارآفر ش مهارت وضرورت آموز
 اه دانشگاه

 1پور خلفلو يتق يعل

 چكيده 
حال  در ايمطالعات مربوط به آن در سراسر دن آموزي و مهارتي، نيكارآفر

 يها و رشته ها دوره يانداز مختلف به راه يكشورها يها توسعه است. دانشگاه
 ژهيو هو مهم آموزش ب ياز اهداف اصل يكياند چون  اقدام نموده ينيكارآفر

شناخت و درك  يآموختگان برا دانش ييارتقاء دانش و توانا يآموزش عال
كار و  ت،يدر جهت فعال ،يواقع طيمح جاديمسائل و مشكالت جامعه و ا

و  د،يكسب و كار جد جاديا يبرا انيدانشجو يساز توانا ياشتغال است. برا
  ميعمو يها مهارت هنير زمبه آموزش د ازين نهيزم نيكسب مهارت الزم در ا

است، كه واكنش مناسب نظام  ينيكارآفر يكسب و كار و مهارت عمل
 اشتغال و جاديزده و ا شتاب راتيوفق دادن جامعه با تغ يبرا يالآموزش ع

ي و نيآموزش كارآفر نيكند. بنابرا ميرا طلب  يكاريرفع معضل ب
 يها دستگاه گريدبود و  اتياز ضرور يدر نظام آموزش عال آموزي مهارت

مقاله كه به  نيكنند. ا يارينهاد را  نيا ديبا نهيزم نيكشور در ا يياجرا
 ينيضرورت آموزش كار آفر انيبه ب افته،ي ارشنگ يليتحل -يفيروش توص

 يها و مدل و روش ينيآن، مفهوم كارآفر تيو اهم يدر نظام آموزش عال
اشتغال  يها نهيزم جاديو ا يدر نظام آموزش عال ينيآموزش كارآفر

 جاديمنظور ا به ينيكه آموزش كارآفر رسد مي جهينت نيپردازد و به ا مي
 است. يانكار نشدن ياشتغال در دانشگاه ضرورت يها نهيزم
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 مقدمه  
رورش نيروي انساني متخصص و يكي از اهداف و وظايف مهم نظام آموزش عالي هر كشور، پ 

هايي را  سسات آموزش عالي كشور تالشؤها و م كارآمد مورد نياز جامعه است. گرچه دانشگاه
هاي  ها و عنوان درس اند، ولي متأسفانه به علت نامناسب بودن سرفصل در اين زمينه آغاز كرده

كارآيي الزم براي تصدي ها از تخصص و  آموختگان دانشگاه دانشگاهي با نيازهاي جامعه، دانش
هايشان چندان با نيازهاي واقعي جامعه ارتباط  مشاغل مربوطه برخوردار نيستند، زيرا آموخته

سسات آموزش عالي، ضعف ؤها و م ندارد. از سوي ديگر افزايش جمعيت، افزايش شمار دانشگاه
سونگر براي  ر و همهاي فراگي اقتصادي، نبود برنامه ههاي توسع در تدوين و اجراي درست برنامه

است كه امروزه به ترين عواملي  پرورش نيروي انساني متخصص و مواردي از اين دست از مهم
تبديل شده است. از آنجا كه اين » آموختگان آموزش عالي اشتغال دانش« مشكلي با عنوان

امر، مشكلي اجتماعي و اقتصادي است و ممكن است در آينده به يك بحران تبديل شود، 
ريزي درست و هماهنگ نيازمنديم. با توجه به روند رو به  راي برطرف كردن آن به برنامهب

افزايش افراد تحصيلكرده از يك سو و مشكالت اجتماعي اقتصادي دولت از سوي ديگر، در 
براي يافتن  نياي يافته است. همچن اهميت ويژه 1هاي گذشته مسأله كارآفريني طول سال

ها وجود دارد، بايد از  كري كه در جامعه به خصوص در دانشگاهي فها تسلط بر سرمايه
هاي رقابتي  اند كه بايد مزيت مديريت دانش استفاده كرد. در شرايط كنوني افراد متوجه شده

كارآفريني را در خود  يها . افرادي كه مهارتنديرا در مسيرهاي شغلي خودشان كسب نما
ايط متغير جهاني، وفق پيدا كنند و از نقاط قوت بيشتري توانند با شر مياند، بهتر  افزايش داده

صنعتي نيز خود مرهون وجود عوامل ديگري است كه  هدر آينده برخوردار باشند. امروزه توسع
داخلي استفاده كرد.  يصنعت بايد از علم و تكنولوژ هكند. براي توسع ميما را به آن هدايت 

كار  هتوان گفت كه آموزش كليد توسع ميو كشورهاي پيشر هدر اين ميان بر اساس تجرب
به خصوص  يراه حل آن است كه نظام آموزش نياول يكاريرفع مشكل ب يباشد. برا ميآفريني 

 يدرسو  يآموزش يها بپردازد. برنامه رندگانيادگيبه  ينيبه آموزش كارآفر ينظام آموزش عال
الزم را  يها شود كه مهارت يطراح يا به گونه يستيبا يياجرا يها نديآفر و ها رشته هيدر كل

  ).1988، 2يپ و يوشين( ارائه كند انيبه دانشجو يو تخصص يفرد يها در دو محور مهارت
 ،يكالن اقتصاد يها استيبازار كار، س ،ياقتصاد و ياجتماع طيقبل از آن كه مح نيبنابرا

باشد، نظام آموزش  يو نوآور يعلم يها تياز فعال تيحما يكشور بر مبنا نيو قوان يتماعاج
 .كنند يم فايرابطه ا نيرا در ا يدينقش كل انيو دانشجو يعال
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 شناسي و مباني نظري روش

در  ينيتحقيق از نظر موضوعي، به بررسي ضرورت آموزش كار آفر : اينيشناس روش 
 باشد. يم يليتحل -يفيبا توجه به موضوع توص قيپردازد و روش انجام تحق يها م دانشگاه

 ينيكارآفر تيو ماهمفهوم 
در  يتحوالت بزرگ أمنش نانيافراد خالق و مبتكر به عنوان كارآفر ،يجهان هدر عرص امروزه 

موتور رشد و  ينيتوان گفت كارآفر يم يعبارت اند. به شده يخدمات و يتيترب ،يصنعت هنيزم
عنوان  به ينيكارآفر هو در حال توسعه مقول شرفتهيپ يكه اكثر كشورها يطور توسعه است. به

). 1385 ن،يزنان كارآفر هشبك( توسعه مورد توجه قرار گرفته است منبع نيتر ياصل
در عصر مدرن شناخته شده است و  ياقتصاد هتوسع رشد و يديبه عنوان عامل كل ينيكارآفر

آنها معطوف به  يرقابت زيت ههستند كه لب نيكارآفر يها شركت ،يالملل نيدر مركز رقابت ب
از  ينيكارآفر هست. واژها طرح محصوالت و ندهايآدر فر رمستم رييتغ راهبرد ،يانانعطاف سازم

نامه  واژه فيتعر نيت گرفته است. بنابرائنش متعهد شدن يبه معنا يفرانسو هكلم كي
 ياقتصاد تيفعال كي يها شود مخاطره ياست كه متعهد م يكس نيبستر، كارآفر و يدانشگاه

كه  ينياز كارآفر يفي). در تعر1384 ،يانياحمد پور دار( كنداداره و تقبل  ،يرا سازمانده
 نيكه فرد كارآفر ينديارائه شده از آن باشد، عبارت است از فرآ يها فيتعر هشامل هم باًيتقر
كسب  جاديمنابع، مبادرت به ا جيو با بس ديجد يها فرصت يينو و خالق و شناسا يها دهيبا ا

 رشيم با پذأكرده كه تو ابندهيو نوآور و رشد  ديجد يها نو، سازمان يها و كار و شركت
 گردد يبه جامعه م يديخدمت جد ايمحصول و  يمخاطره و خطر است و منجر به معرف

 نديآدر فر يكسب و كار، نوآور جاديدهد: ا يرا انجام م تيسه فعال ني). كارآفر1381 ،يميمق(
 ).1385ن،يكارآفرشبكه زنان ( ييزا و اشتغال يابيمحصول، و بازار ديتول

 گرند،يكديالزم و ملزوم  ينيو كارآفر يو نوآور تيكه خالق ديگو ي) م1985( 1دراكر
 ينيكارآفر گريد فيتعر كيندارد. در  يحاصل يو نوآور تيبدون خالق ينيكه كارآفر يحد به
 يدارزش اقتصا جاديثر از منابع، اؤم يبردار بهره ،يبهبود ثبات اقتصاد يها تيعنوان فعال به

 شده است. فيتعر د،ياشتغال جد يها فرصت يسازو فراهم  ديجد

 به لحاظ هدف ينيآموزش كارآفر يها دوره
 .رانيدر فراگ ينيكارآفر يبه سو شيدهنده دانش و گرا شيافزا يها برنامه �
 يو كسب و كارها ها شركت هتوسع سيسأكننده ت تيكننده حما قيتشو يها برنامه �

 .ديجد
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كوچك در حال  يو كسب و كارها نانيكارآفر يرشد و بقا هدهند پوشش يها دوره �

  .تيفعال
 نييو تع يآموزش ديجد يها شامل روش( ينيآموزش كارآفر هتوسع يها برنامه �
 ي).نيآموزش كارآفر نديآدانشجو و استاد در فر نينو يها نقش

ت، انتشار كتب، مجال( ينيو آموزش كارآفر  ينيدر كارآفر قيتوسعه و تحق يها برنامه �
 .)....و ناريسم يمقاالت، برگزار

 ينيآموزش كارآفر يها مدل
محتوايي. هدف  يها هاي فرآيندي و مدل كارآفريني دو دسته مدل ارائه شده است: مدل يبرا

تعريف كارآفريني بر مبناي  ههاي محتوايي، يافتن يك چارچوب روانشناسانه و ارائ مدل هاز ارائ
اظهار  و پرداختن ت كه باتوجه به محدوديت تحقيقات درهاي فردي بوده اس يكسري ويژگي

تروپمن ( هاي فردي، مدل محتوايي فراگير ارائه نشده است اين ويژگي بهنظر قطعي راجع 
هاي فرآيندي نيز به دو رويكرد فرآيند رويدادي و فرآيند  مدل). 1،1989،37مورنينگ استار

كه در آن  دي، كارآفريني فرآيندي استشود. در رويكرد فرآيند رويدا ميچند بعدي تقسيم 
نمايد. اين رويكرد شامل  ميريزي، اجرا و كنترل  برنامه راهاي كارآفرينانه  فعاليت هفرد كلي

، بيش از آنكه بر فرد كارآفرين تمركز شود، بر 2چندين مدل است. در مدل آلبرت شاپيرو
، سازمان، مديريت اجرايي، رويداد كارآفريني توجه شده است كه اين رويداد شامل ابتكار

سه عامل  4در مدل رويدادي فراي). 1975، 3شاپيرو( پذيري است استقالل نسبي و مخاطره
از  هستند سيس يا شركت جديد دخالت دارد. اين عوامل عبارتأكارآفرين براي ت هدر انگيز

. عامل 7بخشو متغيرهاي توان  6دهنده كننده يا حركت ، متغير تسريع 5متغير مقدم يا پيشينه
را مورد بررسي  آفرينيشود كه فرد بطور خودآگاه يا ناخودآگاه، امكانات كار ميمقدم باعث 

زندگي هستند و شامل تحوالت شخصيتي،  هكننده، حوادث برجست قرار دهد. عامل تسريع
باشند. عامل توانبخش  ميثيرگذار أگيري كارآفرين ت باشند كه در تصميم مياي  مالي و حرفه

عوامل مهم در  ،8در مدل رويدادي ويليام باي گريو ).1993فراي، ( ها و منابع است فرصتنيز 
ها عواملي هستند كه باعث تولد  باشند. اين ميكارآفريني عوامل شخصي، رواني و محيطي 

شوند. يك شخص، فكر نو براي ايجاد تشكيالت اقتصادي جديد را  مييك كسب و كار جديد 
گيري يا عدم آورد. تصميم ميدست  هقيق و يا بطور تصادفي بيا از طريق تحقيقات د
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ي شغلي، خانواده، دوستان، ها فكر به عواملي همچون زمينه نگيري براي پيگيري آ تصميم

الگوي نقش، وضعيت اقتصاد و قابل دسترس بودن منابع بستگي دارد، ضمن اينكه هميشه 
در رويكرد ). 1994بي گرآو،  ( ردزا در تولد يك سازمان جديد نقش دا سرعت هيك حادث

عوامل شامل فرد كارآفرين  هفرآيند چند بعدي، كارآفريني چارچوبي چند بعدي است كه كلي
هاي مديريتي او، فرهنگ، استراتژي، ساختار، نظام و  ها و سبك هاي او، مهارت و ويژگي

دل دارد. جفري اين رويكرد نيز چندين م ).1992، 1كوليرميير( گيرد مي سازمان را در بر
و نتايج را در  ف، رفتار، اهداها هاي شخصيتي، انگيزه و ديگران در مدل خود، ويژگي 2تيمونز
كند و كارآفرين را فردي  ميها تكيه  گذاري در فرصت گيرد و بر توانايي سرمايه مينظر 

خود در مدل  3ويليام گارتنر ).1985تيمونز، ( تهاي چندگانه اس داند كه داراي مهارت مي
هم  اداند و آنها را ب ثر ميمؤچهار عنصر فرد، محيط، سازمان و فرآيند را در ايجاد يك شركت 

هاي شخصيتي و  ،  ويژگي5ورسها در مدل فرآيندي چل و ).1985، 4گارتنر( داند مرتبط مي
ها كه مخالف  گذاري در فرصت عناصر شناختي مطرح است و همچنين بر قدرت سرمايه

هاي  كيد شده است. در اين مدل كارآفرين موفق فردي است كه مهارتأ، تتجهيز منابع است
وورس، ها سل( كاري و انجام كار با كمك ديگران را دارد ايه مختلفي همچون تشكيل تيم

و همكارانش است كه فرآيند كارآفريني را به اين  6مدل بعدي، مدل استيونسون ).1988
 هاز فرآيند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعكنند: كارآفريني عبارتست  شكل تعريف مي

ثر در فرآيند ؤها. وي عناصر م فرصت زگيري ا منظور بهرهه منحصر به فردي از منابع ب
 . )1989استيون سون، ( كارآفريني را در هر بعد از فرآيند كسب و كار بيان كرده است

در اين مدل چهار  باشد. مي 7آخر در اين رويكرد، مدل يكپارچه نياوالي و فوگل مدل
هاي نوپا دارند،  كننده بر فرآيند ايجاد شركت كننده يا تضعيف ثير تقويتأعنصر محيطي كه ت

 هاي دولت؛ ) رويكردها و سياست1از  است معرفي شده است. اين چهار عامل عبارت
هاي مالي و  حمايت )4هاي شغلي و كارآفريني؛  ) مهارت3 ؛) شرايط اقتصادي و اجتماعي2 

. مدل آخر، مدل جامع كارآفريني سازماني است كه توسط فراي )1994گن آوال، ( مالي  غير
) متعهد نمودن سازمان. جريان نوآوري 1مطرح شده است. اين مدل داراي چهار مرحله است: 

سازماني، يك فرآيند باال به پايين است زيرا  نياز پايين به باال است ولي تعهد به كارآفري غالباً
) تعيين مدل 2شود؛  ميي باال اعمال ها قدرت و اختياراتي دارد كه از سوي رده نياز به

تواند: كل سازمان را در برگيرد، بخش محصوالت  ميكارآفريني سازماني. كارآفريني سازماني 
جديد ايجاد شود، شركت  التايجاد شود، تشكيالت فرعي براي محصو  ميجديد بطور رس
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حمايت پيشنهادات ايجاد شود و بخشي در سازمان ايجاد شود گذاري براي بررسي و  سرمايه

) شناسايي استعدادهاي كارآفرينانه. اعضاي بالقوه براي 3كه به آموزش مديران بپردازد؛ 
سازماني.  ينان) پاداش به كارآفر4كارآفريني شناسايي شوند و نوآوران را ياري دهند؛  هتوسع

هاي پشتيباني  و نظام  اش مالي و غير مالي، گروهسازمان بايد نظام پاد همديران عالي رتب
 ،يانياحمد پور دار( ي نوآورانه را ايجاد نمايندها پروژه هفعاليت در توسع هترفيع بر پاي

 ).167ص1383

 ها در دانشگاه ينيآموزش كارآفر  تياهم
 است. ريپذ و پرورش ريپذ تيتقو ر،يپذ آموزش يامر ينيدهد كه كارآفر ينشان م قاتيتحق
آلمان،  ياند، كشورها را انجام داده ييها تيفعال ينيكارآفر هنيكه در زم ييكشورها نياول

و  نيتر از مهم يكيبه  يني). امروزه آموزش كارآفر1386ض،يف( ژاپن بودند كا،يآمر س،يانگل
ها بر حسب  ، دانشگاه1980هده يشده است. ط ليتبد يدانشگاه يها تيالفع نيتر گسترده

 يآموزش يها برنامه ،يو مل يا منطقه ،يمحل يازهايتحت آموزش و ن ياه گروه يژگيو
 زين يياروپا يها اند. دولت نموده يطراح يو عموم يخصوص يها سازمان يرا برا يمتعدد

شود،  يجوانان م نيدر ب ينيكارآفر قيكه جهت تشو ييها تيرا از فعال يا ژهيو يها تيحما
تواند در رفع معظل  يها م در دانشگاه ينيموزش كارآفر). آ1383احمد پور، ( اند كرده جاديا
ثر باشد. به شرط آنكه ؤجوامع م ياقتصاد طيدر بهبود شرا نياشتغال و همچن جاديو ا يكاريب

، كارآموزان ها مدرسان دوره س،يرتد يها هويآموزش، ش يهدف آموزش، محتوا ر؛ينظ يموارد
 .مطابقت داشته باشند گريكديبا 

شوند. اين مراكز از افراد  ميرين مكاني است كه مشاغل جديد در آن خلق كارآف دانشگاه
ي آموزشي، مالي و بازاريابي است. در ها كند. اين حمايت شامل حمايت ميكار آفرين حمايت 

كنند. در  ميرا پيدا غيره ها و  ، آزمايشگاهها نتيجه كارآفرينان امكان دسترسي به كتابخانه
شود تا مراكز جديدكسب و كار را  ميگذاران امكاناتي فراهم   سرمايه يي برايها هچنين دانشگا

بيني كرده و از  شود تا مشكالت آنها را پيش ميفراهم آورند. همچنين با آنها همكاري 
مالي و  هاي ارزشمند در حيط ترتيب تجربه دست آمده استفاده كنند و بدين ي بهها فرصت

كه با يك دانشگاه كارآفرين در ارتباط باشند از  ي صنعتيها بازاريابي كسب كنند. شركت
 .جويند ميمزاياي فناوري آن نيز بهره 

التحصيالن زيادي را براي بازار كار تربيت  ها فارغ مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه امروزه
اقتصادي نقش دارند. در محيط امروز، صرف پول براي تحصيالت،  هكنند كه در توسع مي

اي خود با  آموزش براي حفظ سطوح بودجه ،بنابراين. ؛اقتصادي دار هسعنقش زيادي در تو
خلق ارزش اثبات  رو نهادهاي آموزشي بايد خودشان را با اين زمشكالت زيادي مواجه است. ا

محيطي براي كسب دانش به مكاني براي  هفراهم آورند ها در سطح جهان، از نمايند. دانشگاه
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يي بزرگ كه نيازهاي بازار را براي خدمات آموزشي برآورده اه تربيت افراد جهت ايجاد شركت

بايد اهداف و  ها از مؤسسات آموزشي و دانشگاه يارياند. امروزه، بس سازند، تكامل يافته مي
رقابت فشرده در بازار  ههاي كلي خود را از نو بسنجند. اين ارزيابي مجدد در نتيج استراتژي

آن از طريق منابع دولتي  وده و بخش قابل توجهي ازآكادميك است كه محيطي پردرد سر ب
 ).2002، 1كي تون( شود ميتأمين 

 يدر سطح مل ياجتماع -ياقتصاد يها را در عرصه ديجد يروهاياز ن يريتصو ينيكارآفر
كوچك و متوسط  يكسب وكارها جاديدهد كه با ا يدر قرن حاضر نشان م يالملل نيو ب

متعادل درآمد  عيواستقالل، توز ييفرما شيخو ،يكاريكاهش ب و ييزا تواند امكان، اشتغال يم
 يها افتهيبه  يابياز امكانات و منابع در دسترس، دست حيصح يبردار در سطح جامعه بهره

 و يمل يور به بهره يابيدست ،يوتعلق اجتماع يحس غرور مل شيافزا ،يعلم وفناور ديجد
 ).1385 ،يسن مرادح( ديجامعه و... را فراهم نما شرفتيپ توسعه و

 ها هدر دانشگا ينيآموزش كارآفر ازين ليدال
و  ها و برنامه ها استي، سها يمش ، خطها تيموانع و محدود ،ينيو كارآفر يرشد اقتصاد مباحث

از  نديآفر نيا هو آموزش و توسع ينيكارآفر  هنيهر كشور در زم يو آت ياقدامات فعل
 خان،يش ،يانياحمدپور دار( كشورها است هعالق وردمو  يزير و مورد برنامه يقو يها نهيزم

در بحث  يعامل رو آوردن به مسائل آموزش نيتر مهم بينظر گ از). 1383رضازاده، 
كوچك  يها است و شركت ييزا در روند اشتغال يدولت ينظام ادار ييعدم كارآ ،ينيكارآفر
). با روشن 198 ب،يگ( دارندو استخدام افراد  ييزا اشتغال ،يرا در رشد اقتصاد يشتريسهم ب

 يخاص يشناخت تيو جمع يتيشخص يها يژگيبا و يافراد نكهيو ا  ينيكارآفر يايشدن مزا
وجه  ييدر جهت شناسا ياديز يها تالش ند،ينما يموفق اقدام م يها كسب و كار جاديبه ا
تا با صورت گرفت  نانيبا كارآفر رانيمد نيو همچن نانيركارآفريبا غ نانيكارآفر زيتما

 يها تيفعال ن،يركارآفريغ اددرافر ينيكارآفر هيروح تياختالفات نسبت به تقو نيا ييشناسا
به  80 هده ياز ابتدا يآموزش يها تيفعال ليدل ني. به همرديانجام پذ يا هژيو يآموزش

را از  ييها تيها فعال هاز دانشگا ي. گرچه برخافتيگسترش  ها و دانشكده ها سرعت در دانشگاه
). امروزه آموزش 1386 ،عرب ريبلوك و استامپ، ، به نقل از م ( اند آغاز كرده 70 هاسط دهاو

شده است  ليتبد ها دانشگاه يها تيفعال نيتر وگسترده نيتر از مهم يكيبه  ينيكارآفر
 يها و در رشته يخود رادر بستر دروس دانشگاه ينه تنها جا ينيكارآفر يآموزش يها دوره

مورد توجه  زين رستانيتا دب ييابتدا از يليمختلف تحص يها ه، بلكه در دورمختلف باز نموده
نفس و  ب ينمودن افراد متك تيهمانا ترب ينيكارآفر هاز توسع هيقرارگرفته است. هدف اول

 يرهاكسب وكا يانداز به راه يشتريب لياست كه تما يافراد يو به طور كل ها آگاه به فرصت

                                                                                                                
1. key ton 
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 هنيمختلف در زم يها كه كشور ياتي). از تجرب1383 ،يانياحمدپور دار( مستقل دارند

عنوان  در كشور را به نانيپرورش كارآفر ديگرفت كه با جهيتوان نت ياند، م داشته ينيكارآفر
و  ها دانشگاه نقش فعاالنه دولت مخصوصاً يفايمهم بدون ا نيكرد كه ا يتوسعه تلق هيگام اول

 قيتواند از طر يم ي). آموزش عال1383 ،يحمدا( محقق نخواهد شد يمراكز آموزش عال
افراد از  يها مثبت بگذارد، مهارت ريافراد تأث يها ييواناو ت ها صهيآموزش، برخص

 اتيآموزش آنها را توسعه داد. خصوص قيتوان از طر يهستند كه م ياكتساب يها تيخصوص
 آموزش قابل توسعه هستند. قيهم از طر تيو خالق يشخص يها يژگيو ،يريادگي رينظ يذات

 ييتوانا شيافزا زيو ن نانهيكارآفر يها صهيتواند با توسعه و پرورش خص يم يآموزش عال
راستا آموزش  نيگردد، در هم ينيكارآفر هعرض شيافراد، باعث افزا نانهيو كارآفر يتيريمد
دارند  ينيو كارآفر يتيريبازار كار به افراد متخصص كه دانش مد ازيتواند با توجه به ن يم يعال

 ).1381،ينيشاه حس( دينما ها تمام رشته يبرا ينيدرس كارآفر ياقدام به طراح

 اثرات آموزش كارآفريني
تواند اثرات بسيار زيادي را در جامعه به دنبال داشته باشد. اين اثرات  ميآموزش كارآفريني  

د بررسي قرار داد. از ابعاد توان در ابعاد فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي مور ميرا 
باشد كه  ميي نوپا ها آفريني، ايجاد شغل و استخدام افراد در اين گونه شركت بسيار مهم كار

تواند اثرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي خاصي را به دنبال داشته باشد. اين مسئله  خود مي
ز بيكاري و همچنين، ي ناشي اها ويژه از لحاظ سياسي و اجتماعي و به خاطر كاهش تنش به

كارآفريني  تواند يك مزيت غير قابل انكار براي آموزش ي رواني آن بر افراد بيكار، ميها جنبه
علت گستردگي بحث، فقط اثرات اقتصادي  ). به1385حسيني و خسروي پور، ( محسوب شود

 :دهيم را با تأكيد بيشتري مد نظر قرار مي
 كند؛ ميجلب  آموزش كارآفريني مشاركت بخش خصوصي را �
 شود؛ ميآموزش كارآفريني استقالل مالي افراد كارآفرين را سبب  �
اوري از دانشگاه به بخش خصوصي خواهد كارآفريني باعث افزايش انتقال فنآموزش  �

 .)2001رينولدو ديگران ،( شد
آموختگان را در كسب ثروت و افزايش تمكن مالي  آموزش كارآفريني، توانايي دانش �

متوسط  درصد بيشتر از 27آموختگان كارآفرين  ؛ حدوداً درآمد ساليانة دانشكند ميبيشتر 
 آموختگان غيركارآفرين است؛ درآمد ساليانة دانش

 آموختگان دانش دهد؛ مي افزايش را نوآوري و خالقيت از حمايت كارآفريني آموزش �
 آموختگان دانش به نسبت جديد محصوالت توسعة در بيشتري شايستگي و استعداد كارآفرين

هاي مرتبط با كار  تو توسعة فعالي تحقيق در را بيشتري زمان افراد اين دارند؛ غيركارآفرين
 ).2004كوريلسكي، ( كنند ميصرف 
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 ينيكارآفر هدرتوسع ينقش نظام آموزش عال

و  يانسان هتوسع ژهيعامل توسعه بو نيتر از دبستان تا دانشگاه مهم ينظام آموزش يطور كل به 
نكته  نيمورد توجه واقع شود، ا ديبا نهيزم نيمتخصص است. آنچه در ا يانسان يروين تيترب

داشته  يجامعه تناسب و هماهنگ يواقع يازهايبا ن ديآنها با تيفيها و ك است كه آموزش
 ياهداف ماد يدر راستا تواند يو آثار آن م جينتا ياست، ول يمعنو يامر وزشباشد.گرچه آم
الشعاع قرار  به كار رود و چون رشد و توسعه، كل جامعه را تحت زين ياقتصاد هرشد و توسع

اهداف  شبرديدر جهت پ يمهندس اي يتجرب ،يها اعم از علوم انسان تخصص ههم دهد، يم
 ).1378اطاعت، ( كند يم دايپ تيموضوع
آن  گاهيكند، جا فايا ياقتصاد هدر قبال توسع يتر بتواند نقش مهم ينظام آموزش عال اگر

و زنده هستند  ايپو ،يو پژوهش يكه مراكز آموزش يدر جوامع تر خواهد شد. جامعه روشندر 
و  ياست و حركت، نوآور يرشد و توسعه در آنها جد هديدارند. پد هيو با جامعه ارتباط دوسو

كه نقش آن در امر  شود يمشخص م يزمان يآموزش عال يواقع گاهي. البته جاردابداع وجود دا
. در رديمورد توجه قرار گ زين ياسيو س ياجتماع ،يفرهنگ هبه همچون توسعجان همه هتوسع

 .بود دواريام ندهيروشن داشت و به آ يانداز انتظار چشم توان ياست كه م طيشرا نيا
انجام دهند: اول  تيتوانند سه فعال يم ينيكارآفر هنيها در زم نظر گالسن، دانشگاه طبق

 يها ريجهت و مس هدر دانشگاه. دوم ارائ يطور كلكردن به  سكيحفظ فرهنگ ر و جاديا
دارند  ليكه تما يافراد يآموزش خاص برا هبرنام ه. سوم ارائانيبه دانشجو ينيمجزا در كارآفر

را  گريهمد ها تيفعال ني). اگر ا2006و راجر، نرويا( ندينما يانداز راه اسسات خودشان رؤم
انتقال دانش  قيتواند از طر يم يورند. آموزش عالآ يرا به وجود م ياديز يايمزا ندينما تيتقو

  و ينيكارآفر هنيدر زم ازيمورد ن يها ييتوانا ها و مهارت جادياشتغال ا هنيدر زم يكاربرد
را  ينيكارآفر ميمفاه ،ينياز كارآفر يپژوهش تيو حما هو توسع يرهنگف ياشتغال، بستر ساز

شدن سوق دهد.  نيكارآفر يرا به سو انيجونگرش و مهارت دانش وارد دانشگاه كرده و دانش،
 زيامر ن نيكند كه ا تيمستقل ترب و رندهيادگي ن،يافراد خالق، كارآفر ديبا ينظام آموزش عال

 ريپذ مناسب امكان يها استياتخاذ س و ينيكارآفر يها ساخت ريز جاديجزء با تحول و ا
 هنيدر زم يادياز تنوع ز ديبا يلدر نظام آموزش عا ينيآموزش كارآفر يها نخواهد شد. برنامه

موارد از  نيآن داشته باشد و در ا يامدهايپ و ،ياهداف، فلسفه، محتوا، روش آموزش
آموزش  يها چون برنامه ).1997گورمن و همكاران،( برخوردار باشد يكمتر يكنواختي

  .آموختگان دانشگاه دارد دانش يعمل و يكاربرد تيقابل يبر رو يادياثر ز يدانشگاه
 ديام ،يو اقتصاد ياجتماع هنوآوران يها تيدر گسترش فعال ينيتوجه به نقش كارآفر با

متخصص و  يروهاين تيترب يمتناسب برا يها برنامه شتر،يها با تالش ب دانشگاه رود يم
دانشگاه)، ( ينظام آموزش عال يداريعامل پا نيتر ياساس رايو اجرا كنند. ز ميتنظ نيكارآفر

به  ييو ماهر به منظور پاسخگو ستهيكارآمد، شا يانسان يرويساختن ن  پرورش و آماده



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

485 
عنوان  را به انيدانشجو تواند يكه م يگوناگون است، نظام يها نهيجامعه در زم يواقع يازهاين

 و به جامعه عرضه كند تيمخترعان، ترب يشناسان، و حت حرفه شمندان،ينوآوران، اند
رسانند كه بتوانند  ياري به جامعه  توانند يم ها انشگاهد ي). روشن است زمان1378 ،يميتسن(

 هماهنگ باشند. يدانش و تكنولوژ يها شرفتيبا پ

 يدر نظام آموزش عال ينيمشكالت كارآفر
رو هستند  به رو يبا مشكالت ينيطرح كارآفر ياجرا يبرا يو مؤسسات آموزش عال ها دانشگاه

 :برشمرد نيچن توان يآنها را م نيتر كه عمده
 ينظر هويبه ش يعلوم انسان يها در رشته ژهيو هب يدانشگاه يها درس شتريامروزه ب -1
رشته  كي انيدانشجو شتريكردن آنها نشده است. ب يكاربرد يبرا يو تالش جد شود يارائه م

 .شوند يو سرانجام موفق به گرفتن مدرك م دهند يرا حفظ كرده و امتحان م يمطالب درس
ندارند و  يخوان و هم يبازار كار هماهنگ يازهايها با ن دانشگاه النيالتحص رغفا شتريرو ب نيا از

 ي. به علت كاربردرديگ يبازار كار شكل نم يازهايجهت و همسو با ن ها هم ها و مهارت تخصص
كار  يبرا يآموختگان آمادگ دانش ،يفن يها در رشته ژهيو هب يدانشگاه يها نبودن درس

 .ندارند
در سطوح  ينينشدن فرهنگ كارآفر نهياشتغال، نهاد هنيالت در زممشك گرياز د -2

در  يفرهنگ كارمندپرور ،ينيفرهنگ كارآفر جاديا يگوناگون جامعه است. متأسفانه به جا
در  رويجذب ن تيبودن ظرف نييامر با توجه به پا نياست كه ا افتهيجامعه رشد و گسترش 

 .استآورده  ديپد يها مشكالت ها و سازمان اداره
رو بازار  نياست. از ا يدر حال دگرگون يبازار كار هماهنگ با تحوالت علوم و تكنولوژ -3

ها در دوران  آموختگان دانشگاه دانش ماًاست كه لزو ازمنديتازه ن يها تخصص يكار به برخ
 .رنديگ يفرا نم ليتحص

و  ينيركارآف يها درس يبرگزار هنيها در زم دانشگاه رانيمد ارياخت تيمحدود -4
. از شود يم يزا، منجر به كاهش ابتكار و نوآور اشتغال يكارها يمدت برا بلند يزير برنامه

به كاهش  زيكوتاه مدت ن يها يزير . برنامهشوند يمدت م در كوتاه يزير به برنامه ريناگز رو، نيا
 .انجامد يبا آثار درازمدت م نانهيرآفركا يابتكارها

 يا است، به گونه يو صنعت يديها و مراكز تول دانشگاه انيمنبود ارتباط  گر،يمشكل د -5
 ديآنها با صنعت و تول ونديپ يها حلقه ،يصنعت يها و گسترش دانشگاه جاديرغم ا كه امروزه به

شكل  يكه ارتباط دانشگاه و صنعت به درست يواقع تا زمان در .چندان شكل نگرفته است
 .بود دواريكشور ام يجد هو توسع شرفتيبه پ توان ينم رد،ينگ

 يها نهيدر زم يجوانان با بازار كار و مشاركت نداشتن فعال بخش خصوص ييآشنا نا -6
كشور  يها دانشگاه .است گرمشكالتياز د ينيو كارآفر يديتول يها تيپژوهش، توسعه، فعال

 يها نهيمدر ز ها تيفعال نياند. ا كرده طرح را آغاز نيا ياجرا هنياقدامات الزم در زم جيبه تدر
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 يها دوره يدارا ها معموالً در دانشگاه ينياست. آموزش كارآفر يو خدمات يپژوهش ،يآموزش

 يدارا كدهگوناگون با توجه به نوع دانش يها بوده و در دانشكده يو اختصاص يعموم ه،يپا
 .متفاوت است اتيمحتو
 يها و برنامه ينيكارآفر يواحدها يو بازرگان تيريمد يها از دانشكده يشمار كنونا

 طيدرمح ينيدر چند دانشگاه، مراكزكارآفر زيو ن دهند يارائه م شده يگوناگون سازمانده
  ).1381 ،يعسگر( شده است جاديا يدانشگاه

گوناگون  يها ها و رشته خود را در درس يآرام جا آرام ينيآموزش كارآفر امروزه
رشد، بقا و  يو اقدامات الزم برا ها يژگيها و دوره نيباز كرده است، چراكه در ا يدانشگاه

كوچك و بزرگ در نظر گرفته شده است.  يها ها و اداره ها، شركت ساختن سازمان نيكارآفر
آغاز شده است.  ينيآموزش كارآفر يها دوره يبا برگزار ها شگاهدر دان يآموزش يها تيفعال

 يها طرح يو اجرا هيهمبادرت به ت زين يپژوهش يها نهيطرح در زم نيا يمجر يها دانشگاه
به  توان يم زين يا ومشاوره يخدمات  هنياند. در زم كرده ينيكارآفر هنيگوناگون در زم يپژوهش
 ها، يو سخنران ها شيهما يها، برگزار خبرنامه ها، هينشر ها، ها، مقاله مانند انتشار كتاب يموراد

و  نانيو كارآفر ينيش كارآفرآموز يها لميف ريكتاب، تكث يها شگاهينما ،يآموزش يها كارگاه
به آن اشاره كرد.  طومرب يغاتيو تبل يآموزش يها پوسترها ، بروشورها، تراكت ريو تكث يطراح

آغاز شده  زين رانيا يها سال گذشته در دانشگاه چندامر در  نيگفت كه ا توان يرو م نياز ا
 نيكه ا رود يم ديو ام و هماهنگ است  منسجم يزير به برنامه ازيآن ن يسامانده يبرا يول

 رديمناسب صورت گ يها و برنامه شتريبا تالش ب نانيكارآفر تيآموزش و ترب يعنيامر 
 ).1380 ،يميرح(

 گيري بحث و نتيجه
 جاديا ازمندياست و جامعه ما ن يكاريكشور، بحران ب ليمسا نياز بزرگتر يكيچون 
از  ها در جامعه و دانشگاه ينيكارآفر رامونيپ يزير است. برنامه يتازه شغل يها فرصت

جز با توسعه و  يكاريرود، بحران ب يبه شمار م ازهايو ن ليمسا نيرفع ا يعوامل برا نيتر مهم
 ليدل ني. به همستين ريپذ در كالبد اجتماع امكان ينوآور روح دنيو دم ينيكارآفر
ته شده و در عصر مدرن شناخ ياقتصاد هرشد و توسع يديعنوان عامل كل به ينيكارآفر

است كه در كشور ما در  ياز جمله مباحث ينيشود. كارآفر يمردم و كشور م يمند موجب بهره
 نديآدر فر شرفتهيپ يبه آن مبذول شود. كشورها يتوجه خاص ديآموزش علوم مختلف با

 را در نانياند و پرورش كارآفر داشته ينسبت به آن توجه جد ياجتماع -ياقتصاد هتوسع
به  يهدفمند يريگ كشورها جهت نيكه در ا ياند. به طور خود قرار داده هتوسع هبرنام تيالو
جامعه ما ابتدا  طيراشود. لكن با توجه به ش يآغاز م يياز همان مقاطع ابتدا ينيكارآفر يسو

لحاظ شود تا  ها دانشگاه يآموزش هدر برنام ينيدر خصوص كارآفر يدرس يها شاخه ديبا
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از  ينيموضوع كارآفر يو بررس ينيآموزش كارآفر يبرا ديمدرسان و اسات تيضمن ترب
فراهم سازد. و  نانيو رشد كارآفر ييجهت شناسا يمختلف پرداخته و بستر مناسب يها دگاهيد

و  يسازندگ هدر دور ژهيبه و نيجامعه ما به افراد كارآفر ازيبه ضرورت روز افزون ن وجهبا ت
قدم بردارند و هر كدام  نهيزم نيهم در ا يهمكارها با  ارگان يالزم است تمام يرشد اقتصاد

 .رنديبر عهده گ ينقش نهيزم نيدر ا

 منابع 
اشتغال  يشورا يشياند هم ه، جلسواشتغال ينيكارآفر توسعه ،)1384( ؛يانيپوردار ،احمد

 .ينيكارآفر هخان ،يوزارت كار و امور اجتماع
، تهران : ني در كشورهاي منتخبتجارب كارآفري ،)1383( ،احمدپور دارياني، محمود

 .انتشارات اميركبير
، چاپ اول، )الگوها ف،يتعار ات،ينظر( ينيكارآفر ،)1388( ،محمود ،يانياحمد پور دار

 .سيتهران: انتشارات پرد
 ،يبرق مقطع كارشناس هرشت ينيكارآفر ،يآموزش يسنج ازين ،)1383( ؛يعل ،ياحمد

 .دانشگاه تهران ،يتيلوم تربع هارشد، دانشكد ينامه كارشناس انيپا
 هشمار زدهم،يسال س ،اقتصادي – ياسيآموزش و توسعه اطالعات س ؛اطاعت، جواد

 .21، ص 1378 وري، مرداد و شهر)44 -143شماره مسلسل( و دوازدهم ازدهمي
، دانش مجدد نقش دانشگاه نييو تب يبازشناس يبه سو ؛ديمحمد سع ،يميتسل

 .3، ص1378هم، زمستان ، سال دوازد47 هشمار ت،يريمد
آموزش و  ه. چاپ اول، كرج؛ موسسينيكارآفر تيريمد ،)1385( ؛نرگس ،يحسن مراد
 .تيريمد قاتيتحق

و  ها كارآفريني: سير تحول مفاهيم و ديدگاه ،)1385( ؛و خسرو ي پور، ب  حسيني، م
ن: همايش آموزش كشاورزي كشور ، تهرا نقش و اهميت آموزش در كارآفريني،

 ه تربيت مدرس .دانشگا
مقاالت چهل  هدي، چكها در دانشگاه ينيآموزش كارآفر يسازمانده ؛نيغالمحس ، يميرح

تهران:   ،)2( كشور يقاتيو تحق يها و مراكز علم دانشگاه ينشست رؤسا نيو چهارم
 .50، ص1380 ،يآموزش عال يزير پژوهش و برنامه همؤسس

نوشتن طرح كسب و كار، تهران، انتشارات روش  يكتاب كار ،)1381( ؛عبداهللا ،ينيشاه حس
 آگاه.
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، سنجش و پژوهش، گاهنامه مركز ها در دانشگاه ينيتوسعه كارآفر ؛ناصر ،يعسگر

 .10، ص 1381سوم، بهار همطالعات سازمان سنجش آموزش كشور، شمار
. كشور يدر نظام آموزش عال ينيكارآفر سيتدر يها روش). 1386( ؛داود ض،يف

 انتشارات دانشگاه سمنان. ،ينيوكارآفر يآموزش عال يمل شيمامجموعه مقاالت ه
مركز مطالعات سازمان سنجش  هو پژوهش، گاهنام سنجش ،ينيكارآفر ؛ا.. فضل ،يميمق

 .7،ص.1381سوم، بهار  هآموزش كشور، شمار
 ينيمناسب در كارآفر قاتيتحق يها نهيزم). 1385( .ينيكارآفر همركز توسع

و  يروانشناس يها رشته يكارشناس انيدانشجو يآگاه زانيم ).1386( ؛عرب، رضا ريم
 يو طراح 85-86ليتحصسال  ،ينيدانشگاه تهران از كارآفر يتيعلوم ترب

 هدانشگاه تهران. دانشكد ،ينيكارآفر هنيآنها در زم ييجهت دانش افزا يآموزش
 ،يآموزش يزيركارشناس ارشد. برنامه،يتيو علوم ترب يروانشناس

Bygrave, W.  (1994). ‘The Portable MBA in Entrepreneurship’, N. Y John 
Wiley & Sons Inc.Scott, A. J., Denslow, D., Janssen, F., Knyphausen, 
D. Z.  (2008). Teaching international entrepreneurship through 
student exchange: Observations, obstacles  and recommendations. 
Journal of Entrepreneurship Education, annual, onlin format, 11 (5), 
1-14. 

Chell, E. and J. Haworth.  (1988). ‘Explorations of the Entrepreneurial 
Personality: A Latent Class Analysis’, Paper to EIASM, Vienna. 

Fry, F.  (1993). ‘A Planning Approach: Entrepreneurship’, New Jersey. 
Gartner, W.  (1985). ‘A Framework for Describing the Phenomenon of 

New Venture Creation’, Academy of Management Review, pp. 696-
706. 

Gibb,A.A. (1987).Enterprise Culture-Its Meaning and Implications for 
Education andTraining, Journal of Europan Industrial 
Training,Vol.11.No2. 

Gorman, G. Hanlon, D.,king,W (1997). Some research perspctives on 
entrepreneur ship education, enterprise education and education for 
small business Journal 15 (3), 56-77. 

Gnyawali, D. and  D. Fogel.  (1994). ‘Environments for Entrepreneurship 
Development: Key Dimensions and Research Implications, 
Entreperneuship Theory and Practice’, Bayli University. 

Kollermeier, T.  (1992). ‘Entrepreneurship and Transition’ in I MacMillan 
& S. Birley  (eds), ‘International perspectives on Entrepreneurial 
Research’, (Elsevier Since Publishers B. V) Netherland. 



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

489 
Key ton J., understanding commaunizational processes, univerersity of 

Colorado press, 2002. 
Kourilsky, M.  (2004). Entrepreneurship education: opportunity insearch 

of curriculum. Business education forum. 
Reynold, P.D., Camp, S.M., Bygrave, W.D., Autio, E. & Hay, M (2001). 

Global entrepreneurship monitor  (Kauffman center 
forEntrepreneurial Leadership). 

Shapero,  A .  (1975). ‘Entrepreneurship and Economic Development’, 
Entrepreneurship and Enterprise Development: A Worldwide 
Perspective, Milwaukee: Proceedings of Project ISEED. 

Stevenson, H. M. Roberts and H. Grousbeck.  (1989). ‘New Business 
Ventures and Entrepreneurs. Homewood III: Richard Irwin Inc. 

Tropman, J. and G. Morningstar.  (1989). ‘Entrepreneurial Systems of the 
1990’, New York: Greenwood Press In. 

Tinara. Rasmussen&roger sorheim (2006). Action-based enter preneurship 
education. Technovation,16,185,194. 

Timmons , J. L.  Smollen  and  A. Dingee.  (1985). ‘New Venture 
Creation: A Guide to Small Business Development. Homewood: 
Irwin. 

Yip, G.S., Loewe, P.M. and Yoshino, M.Y.  (1988), “How to take your 
company to the global market”,Columbia Journal of World Business, 
winter, pp. 37-47. 

 



 
 

مهارتي  نظام  در  پيشرفته    الگويي معرفي  و    طراحي 
  ي ها ليپتانس و ي اقتصاد  يها انيبن  بر مبتني   نوين 

 آن در  نانهيكارآفر يارزش  نظام  نقش ي نيبازآفر  و  ي بوم
    

 1آرش نصيري

 چكيده
آن مدرنيسم، تغييرات   وري عصر حاضر و به تبععلمي و فنا  يها پيشرفت

زدن   در نيازهاي مصرفي جوامع و به دنبال آن پيچيدگي ساختار و برهم  هپيچيد
موجب شده است.   ي اقتصادي كنوني راها و بنيان ها معادالت رايج در نظام

نظام سيستم فعلي در  طور عام هبمهارت آموزش متمركز بر سنتي  عملكرد
با درك نياز خود و ساختار  ها در نگرش بنياديننياز به تغييرات  مهارتي كشور؛
يي نوين ها طراحي سيستم ؛ اهميتو فرداي اقتصاد كشوركنوني شرايط خاص 

پژوهش حاضر سعي دارد با بررسي زد. سا آشكار مي در نظام مهارت كشور را
شناسي نظام كنوني مهارت كشور، ضرورت  ي اقتصادي جديد و آسيبها بنيان

آموزش، توليد و ي اه محورِ فردي به سيستم ي آموزشها گذر از سيستم
محورِ كارگروهي را با تأكيد بر اهميت و نقش نظام ارزشي كارآفرينانه آن  تجارت

 و تربيت جامع مراكز و با طراحي الگويي پيشرفته در قالب ايجاد ،بيان كرده
 در تجاري و توليدي آموزشي، كاركرد كارآفريني با يها كارگروه سازماندهي

انساني هر منطقه، افراد نيازمند  ي طبيعي وها لمبتني بر پتانسي بومي مقياس
هاي كارآفريناني مستقل، ماهر و با تجربه تبديل  شغل، مهارت و تجربه را به گروه

 كرده، با حضور در هر منطقه، امنيت اقتصادي، ثروت و رفاه را به ارمغان آورند.
 

 آموزش، توليد، بازار، كارآفريني، اقتصاد.واژگان كليدي: 

                                                                                                                
                                                                 Email: nasiri.arash@.com كارشناسي مهندسي تكنولوژي معماري، .  1
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 مقدمه 
 افزايش كه اي گونه به  است؛ هركشوري اقتصاد كالن  موضوعات جمله از  بيكاري، و اشتغال
شده و   تلقي  جوامع يافتگي توسعه يها شاخص از يكي عنوان به  كاهش بيكاري، و اشتغال

سفانه در شرايط أاقتصادي كشور است كه مت هرشد و توسع هپايين بودن نرخ بيكاري، نشان
كه توازن و مسائل بنيادي اقتصاد ايران، باال بودن نرخ بيكاري است؛ معضلي كنوني، يكي از 

ي اجتماعي، ها ي متعدد در عرصهها باعث ايجاد بحران ريخته؛تعادل جامعه را به هم 
از دست رفتن  ،رفاه اجتماعي و اقتصادي هكاهش توسعشده؛ اقتصادي، رواني و سياسي 
 ةدر نتيج و وابستگي به توليدات خارجي توليد هحذف چرخ فرصت پيشرفت اقتصادي،

هاي آماري  شود. از سويي ديگر در بحث جمعيت شاغل، واقعيت ميرا موجب كاهش توليد 
تبع آن  بازدهي متوسط نيروي كار در اقتصاد ايران و بهكاهش  حاكي از پايين بودن و روند

تر از  جمعيت شاغل سريع ،هاي گذشته بوده؛ زيرا مد سرانه در سالآتوليد سرانه و متوسط در
توليد ناخالص داخلي افزايش يافته؛ كه اين روند طبعاً متضمن كاهش بازدهي متوسط نيروي 

 كار بوده است.
يافته و در حال توسعه  توسعه هايبسياري از كشور در تحليل و ارزيابي شرايط اقتصادي 

ترين عوامل  از مهم يكيكه  توان دريافت مي ،اند كه مسير خود را با موفقيت طي نموده
خاص حضور  طور به، تقويت بخش خصوصي و ها موفقيت در طي مسير توسعه در اين كشور

ريزان و  برنامهنحوي كه  به ؛مستقل و كارآفرين است ،ي كوچكها پر رنگ كسب و كار
در جهت رفع مشكالت و موانع كسب و كار را بر آن داشته است كه  هگذاران عرص سياست

و كمك به بلوغ، پايداري و  ها صنايع، كسب و كارهاي كوچك و خرده صنعت ةرشد و توسع
افزايش بازدهي  ، كاهش نرخ بيكاري ووري بيشتر، ايجاد اشتغال بهره پذيري آنها، رقابت

راهبري، پايش، ارزيابي، اصالح و  ؛گردد اقتصادي مي هكه منتج به توسعمتوسط نيروي كار 
ع توليدي از جمله نيروي كار ماهر را در جهت بهبود عوامل و مناب ةتحول ساختاري كلي

ي نوين، ها آموزش بهتر نيروي كار، كسب و به كارگيري مهارتمتغيرهاي اثرگذاري همچون 
 يها استفاده از ظرفيتسازماندهي بهينه، نوآوري و ابداع در افزايش بازدهي نيروي كار و نيز 

 را در دستور كار خود قرار دهند. كارآفريني 
ر اين راستا و با توجه به جايگاه و اهميت نقش نظام آموزش مهارتي كشور در تربيت و د

سيستم  عملكردترين عوامل و منابع توليدي؛ يعني نيروي كار ماهر،  سازماندهي يكي از مهم
عام؛  طور بهآموزش فن يا حرفه مربوطه  اي سنتي دربخش صرفاً فعلي آموزش فني و حرفه

 بنيادينولي نياز به تغييرات  ؛قابل تقدير است ن آموزش مهارتي كشورقراوال پيش عنوان به
 و المللي ها با توجه به سرعت تحوالت و جريانات اقتصادي ملي و بين ها و نگرش در ديدگاه

براي   ميهاي وسيع و گسترده و عل ريزي برنامه همچنين شرايط خاص كنوني اقتصاد كشور و
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ي نهادينه و پيوسته ها زايي تغالاش بيكاري، جمله اقتصادي ازي كالن ها نيازهاي اساسي حوزه

هايي نوين در نظام  طراحي سيستمضرورت تر از آن فرداي جامعه،  و مهم درك نياز امروز با
 زد.سا مهارت كشور را بيش از پيش آشكارتر مي

ي ها استراتژي پژوهش حاضر سعي دارد در راستاي نيل به اهداف تعيين شده در
پنجم توسعه و  هساله، برنام انداز بيست ي كالن در اسناد باالدستي همچون سند چشمراهبرد

اقتصاد، كسب و كار و تربيت نيروي كار ماهر و نيز با  هتي در حوزمهاي اقتصاد مقاو سياست
ريزي  توجه به ضرورت تبيين بستر اقتصادي در ساختارهاي نظام آموزش مهارتي نوين و پي

محورِ فردي به  هاي آموزش هاي اقتصادي جديد، ضرورت گذر از سيستم بنيان آن بر مبناي
محورِ كارگروهي را با تأكيد بر اهميت و نقش نظام  هاي آموزش، توليد و تجارت سيستم

 جامع ارزشي كارآفرينانه آن بيان كرده و با طراحي الگويي پيشرفته در قالب ايجاد مراكز
 مقياس در تجاري و توليدي آموزشي، كاركرد ريني باكارآف يها كارگروه سازماندهي و تربيت

انساني هر   ي طبيعي وها مبتني بر پتانسيل روستايي؛ و) اي محله و اي منطقه( شهري ميبو
 الگويي نوين در ساختار نظام مهارتي كشور باشد. همنطقه، ارائه دهند

 طرح بحث
 نوين ضرورت تبيين بستر اقتصادي در ساختارهاي نظام آموزش مهارتي �

بهترين روش در امور توليد، توزيع و  هكنند تعييندر متون اقتصادي، از اقتصاد با عنوان 
شود كه در آن نيروي كار ماهر؛ به معناي  ) ياد مي1358(حسين باهر،  مصرف بشر در جامعه

) 1358(حسين باهر،  مغزش بيشتر از بازويش استفاده كندنيرويي كه در عمل توليد، از 
ي توزيع و ها عوامل و منابع توليدي، در كنار حوزه هدهند يكي از اجزاي تشكيل عنوان به

باشند كه به نحوي  اي مي اقتصاد در هر جامعه هاركان بنيادي بدن هدهند ، تشكيلمصرف
متعامل به يكديگر متصل بوده، در ارتباطي مستقيم و تنگاتنگ بر فرآيندهاي يكديگر و كل 

ريزي و  پذيرند. از اين روي هرگونه مطالعه، برنامه ز آن تأثير ميگذارده و هم ا سيستم تأثير
ي كلي در هريك از اركان آن بايد با نگاه ها طراحي در مقياس كالن و تبيين استراتژي

و با توجه به نوع رفتار و عمل متغيرهاي ديگر در ارتباط با يكديگر و سنجش و  ميسيست
پذيري آنها نسبت به يكديگر  ل تأثيرگذاري و تأثيرو كيفي و ميزان عام ميارزيابي چگونگي ك

 و كل سيستم انجام شود.
ترين و اثرگذارترين متغيرهاي عوامل و  اساس نيروي كار ماهر نيز كه يكي از مهم  اين  بر 

نحوي   شود، از اين قاعده مستثني نبوده؛ به ميمنابع توليدي در اقتصاد هر كشوري محسوب 
تغيرهاي اثرگذار و به تبع آن كل ساختار اقتصادي در ارتباط بوده و كه مستقيماً با ساير م

فرآيند آموزش  هبديهي است كه سنجش و ارزيابي ميزان عامل اثرگذاري و اثرپذيري نتيج
اقتصاد حاكم بر  هنيروي كار ماهر بدون توجه به ساير عوامل و منابع توليدي و اجزاي بدن
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گذاري در بناي ساختار نظام  . در نتيجه هرگونه سياستاست مي عل جامعه امري بيهوده و غير

ژرف و واكاوانه پيرامون  ضرورت لزوم درك اين موضوع و بينشآموزش مهارتي بدون توجه به 
گذاري جهت آموزش مهارت يا حرفه؛  آن عمالً فاقد كارايي الزم بوده و صرفاً تمركز بر هدف

اقتصاد امروز، راه به جايي  هثرگذار در چرخمنحصراً و بدون در نظرگرفتن ساير متغيرهاي ا
 برد. مين

نظام سيستم فعلي در  عام طور بهمهارت آموزش متمركز و منحصر بر سنتي  عملكرد
مهارتي كشور، به داليل فوق نيازمند تحوالت و تغييرات گسترده در راستاي تبيين بستر 

موجود در  هي بالقوها ظرفيت باشد؛ به نحوي كه با توجه به مياقتصادي در ساختارهاي خود 
سازي ساير متغيرهاي اثرگذار در  سيستم فعلي؛ با تجميع، تركيب، سازماندهي و يكپارچه

خود و جزيي  هترين وظيف اصلي عنوان بهساختارهاي خود و در كنار آموزش نيروي كار ماهر؛ 
آموزش،  هگان(سيستم) متعامل؛ به شكلي كامالً پويا و هدفمند، كاركردهاي چند از يك كل

توليد، توزيع و فروش را با حفظ انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين آنها هدايت، 
 رهبري و سازماندهي نمايد.

هاي  بنيان هبناي بستر اقتصادي ساختارهاي نظام مهارتي نوين بر پاي �
 اقتصادي نوين، بهبود يافته و روزآمد

وري، شتاب چشمگير و او فن مي ي علها عصر حاضر در عرصه  هاي از سويي ديگر، پيشرفت
روزافزون آن، پيوستگي و وابسته بودن علوم و فنون در دنياي كنوني و در نهايت مدرنيسم و 

ها  سازي، باعث ايجاد تحوالت بنيادين و تأثيرات عميق در نگرش و سبك زندگي انسان جهاني
ي مصرفي ها در نيازها و ذائقه اي را  نحوي كه تغييرات پيچيده  در جوامع كنوني گرديده؛ به

ها و  زدن معادالت رايج در نظام  جوامع پديد آورده است. اين امر پيچيدگي ساختار و برهم
بهترين روش ممكن در امور توليد، توزيع و  هكنند كه تعيين  هاي اقتصادي كنوني را بنيان

و توزيع، در خدمت  نحوي كه در اين حلقه، توليد  اند را موجب شده است؛ به مصرف جامعه
اند. به عبارت ديگر اين مشتري است كه حرف اول و آخر را زده؛ به طوريكه از  مصرف جامعه

 هنوآورانه، طراحي، كيفيت ساخت، قيمت و عرض هنگاه او كاال يا خدمتي مرغوب؛ داراي ايد
هاي  مناسب است كه در اين راستا نقش ضرورت بازنگري، بهبود و روزآمدي در بنيان

 باشد. ميباشند، بسيار حائز اهميت  ميعوامل مذكور  هكنند قتصادي جامعه كه تعيينا
شكل روابط توليدي در هر جامعه بوده  هكنند هايي همچون بنيان توليدي كه تعيين بنيان

(چه كااليي و به چه مقدار توليد شود؟ به چه ترتيب  توان مواردي همچون ميو از آن جمله 
توسط چه كسي و براي چه كسي توليد شود؟) را برشمرد و نيز بنيان و چگونه توليد شود؟ 

كند و  ميتكنولوژيكي كه چگونگي تركيب عوامل و منابع توليدي در هر جامعه را تبيين 
اقتصادي و  ههمچنين بنيان جمعيتي كه از نظر توليدي؛ تأمين جمعيت نيروي كار يك جامع
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و بازارهايي كه جامعه براي فروش محصوالت كنندگان نهايي  از نظر مصرفي؛ تأمين مصرف

 آورد را برعهده دارد. ميفراهم 
هاي امروز؛ از جمله نظام آموزش مهارتي نوين، در بناي  كارآمدي سيستم ،بنابراين

 صادي جامعه استوار خواهد بود؛ بهاي اقت ساختارهاي خود در بستر اقتصادي مبتني بر بنيانه
يي كه در آن بازنگري، ها ها در قالب مكانيزم رزيابي اين بنياننحوي كه با پايش، مطالعه و ا 

بهبود و روزآمدي آنها را مد نظر قرار دهد؛ هدفمندي آموزشي خود را بر مبناي توليد 
ها و  بازار هدف قرار داده؛ زيرساخت ههدفمند محصول يا خدمت مبتني بر نياز و ذائق

صول را براي ورود مجموعه فرآيندهاي علم تا مح هسازوكارهاي الزم جهت تكميل زنجير
سازي و سازماندهي  توليدي و تجاري در كنار فرآيند آموزشي مهيا كرده؛ با تجميع، يكپارچه

 نتي متمركز و منحصر به آموزش صرفرو به جلو در جهت گذر از عملكرد س  ميآن گا
 محور بردارد. هاي نوين بازار (آموزش محوري) و استقرار سيستم

آموزش، توليد و هاي  محورِ فردي به سيستم هاي آموزش يستمگذر از س �
 محورِ كارگروهي تجارت

اهداف و ضرورت تبيين بستر اقتصادي در ساختارهاي نظام آموزش مهارتي نوين در كشور و 
يي ها هاي اقتصادي نوين، بهبود يافته و روزآمد جامعه كه شاخص ضرورت استقرار آن بر بنيان

، ترتيب و چگونگي تركيب عوامل و منابع توليدي در جهت توليد محصول از قبيل نوع، ميزان
 گذاري هر يك از هاي متقابل و ميزان بار عامل اثر يا خدمت و بازار هدف آن بر مبناي كنش

ي ساختاري نظام آموزش مهارتي كشور ها گيري كند، لزوم جهت ميعوامل ياد شده را تعيين 
عنوان يكي از  هي نوين كه در آن تربيت نيروي كار ماهر؛ بهاي به سمت و سوي استقرار سيستم

عوامل و منابع توليدي در كنار توليد و توزيع، در خدمت مصرف جامعه بوده و هدف نهايي 
توليد يعني فروش كاال يا خدمتي مرغوب در جهت مصرف جامعه و خريد مشتري كه از 

مناسب آن است را  همنظر او، مرغوبيت در نوآورانه بودن، ايده، طراحي، كيفيت، قيمت و عرض
 سازد. ميند، آشكار تأمين ك
ي ها هاي نوين؛ با توجه به بسترسازي اين، رويكرد اقتصادي در طراحي سيستمبنابر

ي ها گيري اقتصادي الزم از پيش تعريف شده در ساختارهاي نظام مهارتي نوين، جهت
رويكرد مهارتي  محور با هاي آموزش اقتصادي در كنار رسالت آموزشي را با گذر از سيستم

هاي آموزش،  باشند، به سمت و سوي استقرار سيستم ميكه صرفاً بنگاهي آموزشي محور  فرد
باشد،  ميآموزشي  -محور با رويكرد مهارتي كارگروه محور كه بنگاهي اقتصادي توليد و تجارت

 دهد. ميسوق 
سو و  طور متعامل، هم (كسب وكار) به مهم آموزش، توليد و تجارت هه حوزدر اين راستا س

هاي پيشرفته  آموزشي، آموزش هنحوي كه در حوز  شوند؛ به ميهبري و سازماندهي يكپارچه ر
(كاال يا خدمتي كه داراي نوآوري، ايده،  ورد نياز براي توليد محصول مرغوبسطوح م هدر كلي
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توليدي، استقرار  هدر حوز مناسب است)، ارائه شده و هطراحي، كيفيت، قيمت و عرض

 هامكانات الزم جهت توليد كاال يا خدمت و سرانجام در حوز هليواحدهاي توليدي و برقراري ك
امكانات الزم  هي تجاري و برقراري كليها تجارت و كسب وكار، استقرار واحدها و بازارچه

 پذيرد.  ميجهت فروش محصول توليد شده انجام 
محور فردي در نظام كنوني مهارتي كشور به  اين در حاليست كه سيستم سنتي آموزش

يل فقدان تعريف بستر و ساز و كارهاي اقتصادي در ماهيت ساختاري خود و تنها محور دل
قرار دادن آموزش مهارت و تمركز صرف بر روي آن، صرفاً بنگاهي آموزشي بوده و فاقد 

تربيت نيروي كار ماهر را  هباشند و تنها وظيف ميمحيط واقعي توليد، كسب و كار و تجارت 
عهده دارند. در نتيجه خروجي سيستم صرفاً  هرتي فردگرايانه بهاي مها به صورت آموزش

ي كافي و ها ديده و ماهر در مهارتي خاص ولي فاقد تمرين، تجربه يي آموزشها فرد
 شود. ميباشند كه تكميل آنها به خروج از سيستم موكول  ميهاي اقتصادي الزم  مهارت

 طراحي و معرفي الگويي پيشرفته در نظام مهارتي نوين
 كارآفريني يها كارگروه سازماندهي و تربيت ايجاد مراكز جامع �

اقتصادي  -داراي ساختاري آموزشيكارآفريني  يها كارگروه سازماندهي و تربيت جامع مراكز
شرط الزم جهت  پيش عنوان به( ترسازي اقتصادي نظام مهارتي نوينبوده و مبتني بر بس
 آموزشي، كاركردي عه بنا شده است. دارايهاي اقتصادي جام بنيان هتحقق آن) و بر پاي

 نحوي كه  روستايي بوده؛ به و) اي محله و اي منطقه( شهري  ميبو مقياس در تجاري و توليدي
 ميسيست هدهند انساني هر منطقه بنا شده و ارائه ي طبيعي وها كامالً مبتني بر ظرفيت

و جوياي كار) در هر دوره، (عمدتاً فاقد مهارت، بيكار  اي است كه در آن، افراد دوره 
خدمتي مرغوب كه داراي نوآوري،  همورد نياز براي توليد محصول يا ارائ ههاي پيشرفت آموزش

 همناسب است را دريافت كرده، سپس در بدن هايده، طراحي، كيفيت، قيمت و عرض
خود  ههاي حاصل از آموزش در جايگاه شايست يي مبتني بر سنجش مهارتها كارگروه

ل طراحي، ئوتوليدي و تجاري تعريف شده در ساختار مركز، مس هدهي شده و در حوزسازمان
 هها بعد از ارائ صورت كه تشكيل كارگروه شوند؛ به اين ميساخت، توليد و فروش محصول خود 

هاي  ها، استعدادها و قابليت مندي هها كه در آن ميزان عالق ها و پس از برگزاري آزمون آموزش
يكه هر كارگروه متشكل از افراد طور به شود، آغاز شده  ميده سنجيده و تعيين دي افراد آموزش

ي مختلف مرتبط با نوآوري و ايده، طراحي، توليد و ها ديده در حوزه متخصص و آموزش
ساالري)  (شايسته هاي فردي فروش محصول مرغوب است كه با توجه به استعدادها و قابليت

 گيرند. ميارگروه تشكيل شده قرار ك هدر جايگاه مخصوص خود در بدن
زماني تعريف شده در قالب تشكيل گروه  هبه اين ترتيب فرآيندي اقتصادي در باز

اقتصادي سه جانبه با منافع مشترك و همسو ميان كارآموزان، كار فرمايان و مركز آغاز 
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رت گروهي، عمل به صو هي اخذ شده را با تجارب كار در حوزها اي كه مهارت شود؛ به گونه مي

 كنند. ميدرشرايطي برابر و رقابتي آزاد باهم درآميخته، تمرين، كسب تجربه و درآمد 
برتري كارگروهي است كه نوآوري و  هدهند محصولي كه فروش بيشتري داشته، نشان 

را برعهده داشته است كه خود عامل ايجاد يك رقابت سالم و   ايده، طراحي، توليد و فروش آن
شود. در  ميهاي ديگر  ح، تغيير و بهبود ساير محصوالت توليدي توسط كارگروهسازنده، اصال

ي جاري مركز ها هزينه هكنند عين حال فروش محصوالت توليدي مركز يكي از منابع تأمين
سازي و تشويق  هاي دولتي و خصوصي باشد و اين به خود كفايي و عدم نياز به حمايت مينيز 

 كند. ميايجاد و احداث مراكزي از اين دست كمك شاياني  گذاران بخش خصوصي در سرمايه
اميد و متفرق مناطق  در نهايت با اتمام دوره و خروج از سيستم، افراد بيكار، سرگردان، نا

نحوي كه با حضور   هاي كارآفريناني قدرتمند، مصمم و با اراده مبدل شده؛ به مختلف، به گروه
منيت اقتصادي، آرامش، ثروت و رفاه را براي آن منطقه هر كارگروه كارآفرين در هر منطقه، ا

 .آورند ميبه ارمغان 

 ها اهداف و ويژگي
 تجميع عوامل �

 ءل و مشكالت به يكديگر مربوط بوده، هر جزئمسا ،با تجميع و پيوستگي اجزا سيستم
 هداند كه اين منجر به افزايش روحي ميسيستم حفظ و بقاي خود را در بقاي كل سيستم 

. از طرفي ديگر، گردد ميصورت اتوماتيك و غير شعاري  هوجدان كاري و انظباط ب ،يهمكار
 از جمله نيروي كار ماهر، سرمايه عوامل و منابع توليدي هر منطقه هسازماندهي كلي تجميع و

هاي اقتصادي هر  ساخت عوامل و زير هها)، منابع طبيعي و جامعه و همچنين كلي ساخت (زير
 باشد. ميهاي ديگر مركز  نظام توزيع و نظام مصرف، از مزيت  ام توليد،منطقه از جمله نظ

 اي عملكرد منطقه �
اي و  اي در مقياس خرد شهري، بخشي، منطقه و منطقه  ميي بوها استفاده از پتانسيل 

 ي آموزشي، توليدي و تجاري.ها حوزه  ميروستايي در تما
 كنترل و نظارت متمركز �

صورت متمركز  ي مذكور بهها ا، مشكالت و راهكارهاي عرصهنظارت و بررسي نيازه امكان
و تجميع شده با هدف حذف ناكار آمدي و انفعال حاصل از پراكندگي و رسيدن به تعاملي 

در  كه مراحل ورودي، پردازش و خروجي سيستم  ميبودن تما مند نظام پايدار و همچنين
سرعت در يافتن و حل مشكل در داخل  و نيزآن قابل كنترل بودن و اصالح و تغيير  به نتيجه

قابليت اطالعاتي و آماري سيستم از عملكرد و انجامد. در نتيجه  مي در هر مرحلهسيستم 
 ،ها ي مركز و امكان ارزيابي و سنجش عملكرد در هريك از مراحل و حوزهها نتايج و خروجي

سهولت قابل  رساني به اطالع هدر حوز ها سازي شناخت نقاط قوت و ضعف و نيز شفاف
  .دستيابي است
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 آموزش، توليد و تجارت هدفمند �

آموزش كاربردي و هدفمند با نيم نگاهي به توليد صورت  هبسازماندهي سيستم  و ساختار
؛ به مركز هگرايان و توليد هدفمند با نيم نگاهي به فضاي كسب و كار با توجه به ساختار تجميع

عي انجام قو توليد در محيط كسب و كار واآموزش در محيط توليد واقعي اي كه  گونه
 گيرد. مي
 و مشاركت مردمي  مياقبال عمو �

توليد، مردم، بازار ارزان، افزايش رغبت  هتوجه به محيط و جامعكه حاصل   ميعمو اقبال
دسترس بودن  درو  به خريد محصوالت داخلي و خدمات در اثر ملموس بودن آن  ميعمو

مراحل   ميامكان حضور مشاركت مردم و مشتريان در تمااست.  اي بودن آن اي و محله منطقه
و نظرات آنان كه اين خود باعث تغييرات سازنده و اصالح و  ها توليد و توزيع و استفاده از ايده

فروش  هبهبود در مراحل مختلف توليد از نوآوري و ايده گرفته تا طراحي و ساخت و نحو
الت مشتري پسندتر و نزديكي به انطباق بيشتر با شود كه در نتيجه توليد محصو ميمحصول 

  ميسليقه و معيارهاي مشتري، باعث ايجاد رغبت بيشتر جهت استفاده از كاالهاي ايراني و بو
 خواهد شد.

 رقابت سالم و آزاد �
هاي فردي  ها و قابليت فضاي رقابتي سالم و آزاد صرفاً با تكيه بر استعدادها، توانايي ايجاد

مراحل كار و در نتيجه رونق كسب وكار را به   ميازنده، اصالح و بهبود در تماكه تغييرات س
 همراه خواهد داشت.

 هاي كارآفريني همكاري و مهارت هافزايش روحي �
ي كاري با ها ها و گروه همكاري و كارگروهي در قالب تشكيل كارگروه هباال بردن روحي

 ها و حوزه ها افراد، تخصص  ميتم تماكه در اين سيس ها حوزه  ميي مختلف در تماها تخصص
كارآفريني، توانايي كار  ههايي همچون روحي مهارتبا يكديگر در تعاملي سازنده قرار دارند. 

اساس نياز جامعه، مشتري مداري و تعهد به لزوم باال بردن كيفيت و  پردازي بر گروهي، ايده
يي از اين ها نه و برابر در محيطعادال كاهش قيمت در رقابت سالم و آزاد در شرايط كامالً

 .هاي آموزشي دست ميسر است و نه در كالس
 خودباوري هايجاد روحي �

باوري، تقويت ابعاد معنوي، بصيرت افزايي، و احساس  خود هانگيزش و تقويت روحي ايجاد
 تعلق ملي. 

 زايي سريع اشتغال �
اه در مناطق مختلف ي شغلي در مدت زماني كوتها ايجاد اشتغال و رفع بيكاري و دغدغه

كه با گسترش و افزايش تعداد مراكزي از اين دست در مقياس كشوري، شاهد پايين آمدن 
سهم بري و اشتراك منافع  هنرخ بيكاري در كشور خواهيم بود. در عين حال سياست سه جانب

 شود. ميدر طول دوره سبب درآمدزايي افراد 
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 بخش خصوصيهاي دولتي و تقويت حضور  عدم نياز به حمايت �

ي جاري و عالوه بر آن كسب ها اي است كه باعث تأمين هزينه طراحي سيستم به گونه
هاي دولتي است و از اين جهت نيز كمك  سود و در نتيجه خودكفايي و عدم نياز به حمايت

شود و اين خود باعث تقويت و  ميي دولت در امر اشتغال ها شاياني به پايين آوردن هزينه
 گذاري در اين حوزه خواهد بود. وصي به سرمايهتشويق بخش خص

 گيري بحث و نتيجه
 شود: ميوار در زير ارائه  صورت فهرست نتايج حاصل از پژوهش به ترتيب اهميت و به

ي راهبردي كالن در اسناد ها استراتژي در راستاي نيل به اهداف تعيين شده در �
هاي اقتصاد  جم توسعه و سياستپن هساله، برنام انداز بيست باالدستي همچون سند چشم

سنتي  عملكردمقاوتي در حوزه اقتصاد، كسب و كار و تربيت نيروي كار ماهر و همچنين 
نياز به تغييرات  نظام مهارتي كشور؛سيستم فعلي در  عام طور بهمهارت آموزش متمركز بر 

؛ تصاد كشورو فرداي اقكنوني با درك نياز شرايط خاص و ساختار خود ها  در نگرش بنيادين
 زد.سا آشكار مي هايي نوين در نظام مهارت كشور را طراحي سيستم اهميت
زير ساخت  عنوان به نينو ينظام آموزش مهارت يدر ساختارها يبستر اقتصاد نييتب �

اقتصادي، امري ضروري و  -هاي نوين مبتني بر ساختار آموزشي الزم جهت استقرار سيستم
 ناپذير است. اجتناب
 هساختارهاي نظام آموزش مهارتي مبتني بر بستر اقتصادي، بر پاي ضرورت بناي �
هاي اقتصادي جامعه، موجب هدفمندي و حركت در راستاي توليد هدفمند محصول يا  بنيان

كارهاي الزم جهت تكميل  و  ها و ساز بازار هدف شده؛ زيرساخت هخدمت مبتني بر نياز و ذائق
موعه فرآيندهاي توليدي و تجاري در كنار فرآيند علم تا محصول را براي ورود مج هزنجير

 كند. ميآموزشي مهيا 
هاي  ي اقتصادي در كنار رسالت آموزشي با گذر از سيستمها گيري جهت لزوم �
هاي آموزش،  محور،  به سمت و سوي استقرار سيستم محور با رويكرد مهارتي فرد آموزش

 ري. توليد و تجارت محور با رويكرد مهارتي كارگروه محو
ساختاري  كارآفريني با يها كارگروه سازماندهي و تربيت جامع مراكزپيشنهاد ايجاد  �

عنوان پيش شرط  (به ترسازي اقتصادي نظام مهارتي نويناقتصادي مبتني بر بس -آموزشي
 و توليدي آموزشي، كاركردهاي هاي اقتصادي جامعه با بنيان هالزم جهت تحقق آن) و بر پاي

تشكيل گروه اقتصادي سه روستايي و  و) اي محله و اي منطقه( شهري  ميوب مقياس در تجاري
 سو ميان كارآموزان، كار فرمايان و مركز. جانبه با منافع مشترك و هم

 منابع
 انتشارات انجمن خدمات اسالمي. .مباني علم اقتصاد ،)1358( ؛باهر، حسين



 
 

اشتغال،كارآفريني و  هفراتحليل مطالعات انجام شده در زمين
 المللي و بين ملي هاي هاي كارآفرينان در همايش ويژگي

 اي كشور آموزي و اشتغال سازمان آموزش فني و حرفه مهارت
 1صغري حسيني قصر
 2دكتر حسن رضا زين آبادي
 3مرتضي عليزاده

 چكيده 
مختلف علوم از اهميت زيادي برخوردار شده، و  ياه پژوهشامروزه تالش محققين در خصوص  

كشور نيز از اين امر  اي حرفهو  يو اشتغال در نظام آموزش فن آموزي مهارتمطالعات مرتبط با 
المللي  بينو  يكشور دو همايش مل اي حرفهو  يباشد. در اين راستا سازمان آموزش فن ميمستثني ن

عمل آورد  مندان به پژوهش در اين زمينه دعوت به ز عالقهبرگزار نمود و ا 1392 و1391 يها سال يط
 تا مطالعات خود را در اختيار سايرين قراردهند، كه ماحصل اين دو همايش،  پذيرش و چاپ بيش از

تا به روش آن داشت باشد. اما تنوع موضوعات و نيز تعارضات در نتايج، ما را بر  ميمقاله  500
و  ي كارآفرينان، در سومينها و ويژگي يمرتبط با اشتغال، كارآفرين همقال 69فراتحليل به استخراج 

و  آموزي مهارت يهمايش ملو دومين  كامل مقاالت چاپ شده، در اولين هجلد از مجموعپنجمين 
تفكر، در  هنشان دادن شيو 1387 ،ياشتغال در ايران بپردازيم. هدف روش فراتحليل به نقل از خلعتبر

 ها تحليل از پژوهش است. در اينجا واحد تجزيه و ياساس روش آمار  بر يلمورد تركيب نتايج قب
تحقيقات مختلف تركيب، تا نتايج جديد و  ايج. در فراتحليل نتها يشود نه از آزمودن ميگرفته 
حجم  ،بنابراينشده حذف شوند.  يدر نتايج نهاي ياستخراج شود و آنچه كه موجب سوگير  ميمنسج

، وجود تعارضات در نتايج تحقيقات و هابا تركيب آن هيقات و نياز به تلخيص همراتحق هينداو فز يادز
دار و  هاي پژوهشي مسئله و تشخيص حوزه ي انجام شدهها كيفيت پژوهش، تعيين آنهاضرورت حل 

اند از جمله ضروريات و اهداف ويژه اين  كه محققان گذشته به آن نپرداخته يي تحقيقاتها حوزه
 .باشد ميپژوهش 

 .اي حرفهي فني و ها فراتحليل، اشتغال و كارآفريني، آموزش واژگان كليدي:
 

                                                                                                                
 ج                                                  Email:zhossinighasr@yahoo.comتحقيقات آموزشي، . كارشناسي ارشد رشته 1

   .ت علمي دانشگاه خوارزميئعضو هي.  2

    د.داروسازي مشه هروانشناسي عمومي، دانشكد ه. كارشناسي ارشد رشت 3
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 مقدمه
هاي خوداشتغالي به سمت  در دنياي پرشتاب اقتصاد، امروزه حركت تدريجي كار و فعاليت

طوري كه در اين راستا  هاي كارآفرينانه رواج زيادي پيدا نموده به كارآفريني  و موقعيت
كارآفريني  هش نمانده و درصدد دستيابي به مطالعات و تحقيقاتي در زمينمحققين نيز بي تال

اند، همچنين در نظام آموزش فني و  ي مختلف برآمدهها هاي كارآفريني در حوزه و مهارت
به نظام مهارت و كارآفريني  اي كشور نيز شاهد  گسترش روزافزون توجه مسئولين حرفه
هاي  اي كشور كه خود را متولي آموزش ش فني و حرفهايم. در اين راستا سازمان آموز بوده

 هاي المللي طي سال داند با برگزاري دو همايش ملي و بين آموزي مي غيررسمي مهارت
 همندان به پژوهش در زمين آموزي از عالقه اشتغال و مهارت هدر زمين 1392و1391

خود را در اختيار ساير اي دعوت به عمل آورد تا تجارب و مطالعات  هاي فني و حرفه آموزش
مقاله در  500دهند كه ماحصل اين دو همايش  پذيرش و چاپ بيش از مندان قرار عالقه

باشد. اما از آنجايي كه محورها و  آموزي و اشتغال مي اولين و دومين  همايش مهارت
ها، تعارضات يا  ناسازگاريموضوعات مختلفي دراين دو همايش به چشم مي خورد، تنوع ، 

در اين مقاله  با استعانت  ،بنابراين ؛خورد انجام شده به چشم مي قضاتي در نتايج تحقيقاتتنا
آموزي و كارآفريني كه در  فراتحليل به استخراج مقاالت مرتبط با بحث مهارت هاز شيو

آموزي  سومين و پنجمين مجلد از مجموعه كامل مقاالت اولين و دومين همايش ملي مهارت
يك روش پژوهشي فراتحليل  ن به چاپ رسيده شده بود پرداخته شده است.و اشتغال در ايرا

ك ه ياالتي كؤ، ستايج مطالعات انجام شده قبلي استبراي پاسخگويي به سواالتي درباره ن
ي جديد پژوهش يا ها تواند زمينه ميتواند به آنها پاسخ دهد. فراتحليل  ميمطالعه به تنهايي ن

 هنمايد و حتي ممكن است بتواند برآورد صحيحي از اندازاالت پژوهشي جديدي معرفي ؤس
 1976اين روش در سال  ).1389، يبيو حب زانلويا( وجود آورد هنمونه براي تحقيقات بعدي ب

اصلي روش فراتحليل، هماهنگ و يكدست كردن نتايج  كار .توسط گالس به كار گرفته شد
 تجزيه و تحليل درست متون گذشته بهبا   . در روش فراتحليل، است ي انجام شدهها پژوهش

 .)1391و همكاران، يمحمد( يي ملموس دست يافتها گيري نتيجه
اي بـا موضـوعات    در خصوص مطالعات مربوط بـه فراتحليـل تـاكنون تحقيقـات گسـترده     

مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، تربيتي و غيره دركشورمان انجام شده نظيـر تحقيقـات   
 )، سـيد ابريشـمي و كريمـي    1391( ، محمـدي و همكـاران  ( 1390(هامين خندقي و نـامخوا 

 ) و كالنتري و فقيـه ايمـاني  1391( )، پورجعفر و همكاران1391( )، آقاپور و زارع پور1391(
اي كه حائز اهميت است كمبود مطالعـات فراتحليـل مـرتبط بـا بحـث       ) و...،  اما نكته1392(

فراتحليـل   م شده تنها يـك كتـاب تحـت عنـوان    هاي انجا باشد كه طي بررسي كارآفريني مي
 رويكرد با  ميعمو بخش در كارآفرينيو  1390 ،ظهيري هنوشت مطالعات كارآفريني و اشتغال

فراتحليـل و   هزمينـ  امـا در  در ايران انجام شده است.1390توسط الواني و همكاران افزايي  هم
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 و آمـوزش  ثيرأتـ  فراتحليل، نظير اي در خارج از كشور انجام شده مطالعات گسترده كارآفريني

و  1كـارآفريني توسـط اسـلويئس    عملكـرد  و توسعه بر انتخـاب  حال در كشورهاي در پرورش
، راخ  كـارآفريني  هگسترش تحقيق و نظري براي ابزاري عنوان به تحليل فرا )،2005( همكاران
 كسـب  ادايج و شخصيت كار، و كسب صاحبان صفات بين رابطه فراتحليل)، 2006( 2و فرس

 يهـا  فعاليـت  در موفقيـت  )، فراتحليل عوامل2007( موفقيت فرد توسط راخ و فرس  و كار و
و  كـار  و كسـب  بر مؤثر  عوامل  )، فراتحليل2008( و همكاران 3سانگ توسط جديد اقتصادي

 و همكـاران 4كوچـك توسـط بـرينچمن     يهـا  شـركت  در عملكـرد  ريـزي  برنامه هبررسي رابط
توسعه توسط چو و هونوراتي  حال در كشورهاي در كارآفريني يها رنامهفراتحليل ب ) و2010(
هاي كارآفرينان در  اين مطالعات به نقش پراهميت كارآفريني و ويژگي ه)، كه در هم2013( 5

هاي انجام شـده،   با توجه به بررسي ،بنابراين؛ هاي مختلف پرداخته شده است ها و تشكل گروه
ي هـا  ويژگـي ، مقالـه مبنـي بـر رويكـرد اشـتغال و كـارآفريني      نوع نگاه پژوهشـگران در ايـن   

هـاي سـازمان فنـي و     كارآفريني در همـايش  هزمين كارآفرينان، و نوع مطالعات انجام شده در
ي اصلي دولت طبق سند راهبردي سـازمان  ها يكي از دغدغه ،كه  باشد. چرا اي ايران مي حرفه

حجم زياد و باشد و به دليل  شتغال مولد ميبحث كارآفريني و ا اي كشور آموزش فني و حرفه
وجـود  جهـت پـي بـردن بـه      ،بـا تركيـب آنهـا    هفزاينده تحقيقات و نيـاز بـه تلخـيص همـرا    

 دار ي پژوهشي مسئلهها تشخيص حوزههاي انجام شده و  كيفيت پژوهشتعيين ، ها ناسازگاري
اشـتغال و   هينـ زماسـاس تحقيقـات موجـود در     ي تحقيقاتي كه محققان گذشته برها حوزهو 

 به اين تحقيق مبادرت شده است. اند نپرداختهپرداخته و يا به آن كارآفريني 

 االت تحقيقؤس
 شده است؟ بررسي قرار گرفته مورد بيشترموضوعاتي در تحقيقات انجام شده، چه  )1
چگونه مطرح شده و چه متغيرهايي مورد بررسي  ها پژوهش ي به كار رفته درها فرضيه )2

 واقع شده؟
 عه پژوهش در تحقيقات مرتبط با كارآفريني بيشتر چه طيفي را در برگرفته است؟جام )3
 است؟ استفاده شدهگيري  تكنيك نمونه در تحقيقات مرتبط با كارآفريني بيشتر از چه )4
 روش تحقيق به كار رفته در آنها چگونه است؟ )5
و... چگونه اري  نوع روش آماعتبار، پايايي، گيري،  اندازه ابزاراز نظر  ها كيفيت پژوهش )6

 است؟

                                                                                                                
1. Justin van der Sluis 
2. Andreas Rauch and Michael Frese 
3. Michael Song 
4. Jan Brinckmann 
5. Yoonyoung Cho and Maddalena Honorati 
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 روش پژوهش

فراتحليل  هاين پژوهش از حيث هدف از تحقيقات كاربردي و از حيث روش اجرا به شيو
 بر يقبل جينتا بيتفكر در مورد ترك هوينشان دادن شدر واقع   ليهدف روش فراتحل باشد. مي

شود نه  يمگرفته  ها از پژوهش ليتحل و هيواحد تجز نجاياست. در ا ياساس روش آمار 
 كارآفريني در هتحقيقات انجام شده در زمين همورد نظر كلي هجامع ،بنابراين ؛ها يآزمودن

) 1392( مجموعه كامل مقاالت اولين و دومين همايش ملي مهارت آموزي و اشتغال در ايران
پژوهش حجم جامعه و نمونه برابر  69باشد كه به دليل محدود بودن جامعه يعني  مي
آوري اطالعات با  از تمام شماري استفاده شده است. در اين راستا جهت گردباشد و  مي

جلد مجموعه كامل مقاالت ني اصل مقاالت چاپ شده در سومين استفاده از اسناد موجود يع
جلد از دومين همايش ملي و نخستين همايش مقاله) و پنجمين 30( ين همايش ملياول

منابع دست اول استفاده شد، كه مراحل زير  عنوان بهمقاله) 39( آموزي المللي مهارت بين
 دنبال گرديد:

 منابع يشناساي )1
و  هـا  سـؤال  -2 عنوان پـژوهش  -1 ها مبتني بر موارد يازده گانه: پژوهش هخالص هيته )2

ي هـا  روش -6حجـم نمونـه    -5جامعة آمـاري   -4پژوهش  متغيرهاي -3ي پژوهش ها فرضيه
-آوري اطالعات روايي و پايايي ابزارهاي جمع -8عات آوري اطال جمع ابزارهاي -7گيري  نمونه

 .ها داده آماري ي تجزيه و تحليلها روش -10 نوع و روش اجرا)( روش انجام دادن پژوهش - 9
  .هاي انتخاب شده و مقايسه آنها با يكديگر تركيب نتايج پژوهش )3
 ي.نيدر خصوص كارآفرانجام شده مطالعات  هحد و مرز حوز نييتع )4
 از ابعاد مختلف. ها پژوهش جينتا تيفيك يابيارز )5

گذاري توسط محققـين و   ي اين پژوهش ابتدا پس از كدها در خصوص تجزيه وتحليل داده
وارد شده و توسـط آمـار توصـيفي بـه      21هنسخSPSS افزار آماري  توافق آراء اطالعات در نرم

 ها به همراه جداول و توضيحات مربوط پرداختيم. درصد فراواني هارائ

 ها افتهي
مقاله مورد نظـر در خصـوص كـارآفريني در ايـن پـژوهش       69ي ها با توجه به فراتحليل يافته

االت ؤتحقيـق بـه سـ    يهـا  يافتـه  شناسـي و فراتحليـل   توجه به دو بعد فراتحليل روش ابتدا با
و  ي مشـخص شـده  نيمطالعـات در خصـوص كـارآفر    هحد و مـرز حـوز  پژوهشي پاسخ داده و 

ـ  ا مورد ارزيابي قرار ميه پژوهش جينتاكيفيت  راهكارهـاي راهبـردي    هگيرد و در نهايت به ارائ
 پردازيم. مي

 كارآفريني هتحقيق مطالعات انجام شده در زمين روش فراتحليل -1
آيد بيشتر مطالعات مربوط بـه كـارآفريني در ايـن همـايش را      همانطور كه از جدول زير برمي

 37/46 نقش آمـوزش در كـارآفريني و اشـتغال    -1 اصلي تقسيم نمود: هتوان  به سه مقول مي
هـاي مفهـومي و چـارچوب و عوامـل كـارآفريني بـه صـورت         مـدل  همفاهيم و ارائ -2درصد، 
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درصـد   63/24هاي كارآفريني با  هاي شخصيتي و مهارت ويژگي – 3درصد،  و 29توصيفي با 

 اند. هاي مورد نظر را به خود اختصاص داده بيشترين عناوين تحقيق
درصـد و پـس از آن    3/85 االت پژوهشـي بـا  ؤاز نـوع سـ   ها ين جهت دهي پژوهشبيشتر

بنـدي   باشـد. همچنـين در تقسـيم    مـي  %4/4بـدون جهـت   ه% و فرضـي 3/10دار  جهت هفرضي
هـا و چـارچوب كـارآفريني بـه صـورت پـژوهش        مفـاهيم، مـدل   يي نظيرها متغيرها نيز مقوله

انـد و مفـاهيمي    ستقل و وابسـته قـرار گرفتـه   اي در اولويت اول هر دو دسته متغير م كتابخانه
 ههـاي كـارآفريني، سـبك رهبـري، رشـت      چون نقش آموزش، شخصيت كارآفرينانـه، مهـارت  

متغير مستقل و اشتغال، شخصـيت   عنوان بهاوليه  هاشتغال، هوش هيجاني و سرماي تحصيلي،
ير دوم مورد بررسـي  متغ عنوان بههاي كارآفريني  هاي كارآفريني و آموزش كارآفرينانه، مهارت

 اند. واقع شده
 

 ها ) موضوعات مطرح شده در پژوهش1( جدول

فرضيات و  موضوع پژوهش
 متغير وابسته متغير مستقل سواالت

درصد  موضوع
درصد  نوعفراواني

درصد  موضوعفراواني
درصد  موضوعفراواني

فراواني

نقش آموزش 
دركارآفريني و 

 اشتغال
ال ؤس3/46%

%3/85پژوهشي

فاهيم، م
ها و  مدل

چارچوب و 
عوامل 

ارآفريني به ك
صورت پژوهش

 اي كتابخانه

6/39%

مفاهيم، 
ها و  مدل

چارچوب و 
عوامل 

كارآفريني به 
وهشژصورت پ

 اي كتابخانه

5/42%

ها مفاهيم، مدل
و چارچوب و 

عوامل 
كارآفريني و... 

به صورت 
 توصيفي

 هفرضي 29%
%3/10دار جهت

هاي  آموزش
%1/22 اشتغال%4/32 كارآفريني
شخصيت 
شخصيت %8/8 كارآفرينانه

%7/17 كارآفرينانه
هاي  مهارت

هاي  مهارت%4/7 كارآفريني
%10,3 كارآفريني

 %3سبك رهبري
هاي  آموزش

%4/7 كارآفريني
هاي  ويژگي

شخصيتي و 
هاي  مهارت

 كارآفريني
63/24%

 هفرضي
بدون 
 جهت

4/4%
%9/2تحصيلي هرشت

%9/2 اشتغال
%5/1هوش هيجاني

%5/1 اوليه هسرماي
%100 كد5%100 كد9%100 كد3%100 كد3



   ...اشتغال ةفراتحليل مطالعات انجام شده در زمين                                                 
 

 

504 
 :نمود بندي طبقه دسته هشت قالب در توان مي را شده انجام تحقيقات در پژوهشي هجامع

 -4ي، ا كـارآموزان مراكـز فنـي و حرفـه     -3، دانشجويان -2، اي اسناد و منابع كتابخانه-1
 -6 گـردد)،  شـامل مـديران و مربيـان نيـز مـي     ( تياي دول كاركنان سازمانه -5،  آموزان دانش

 اسـاس  بـر ،كـه  ي كارآفرينيهـا  طرح -8 روزنامه و مجالت و -7هاي كارآفريني،  اعضاي تعاوني
 آمـاري  هجامعـ  فاقد و نظري شده بررسي هاي پژوهش از موردبيشترين  شده، انجام محاسبات

بيشـترين روش   .گـردد  مـي  ي كـارآفريني بـر  هـا  و كمترين مورد به مطبوعات و طرح اند بوده
تصادفي ساده و نوع ابزار گردآوري اطالعات نيـز   هگيري در تحقيقات انجام شده به شيو نمونه

باشـد. جـداي از تحقيقـات     سـاخته مـي   محقق هاي و پرسشنام بررسي اسناد و منابع كتابخانه
 هاعتبار پژوهش مورد لحاظ قرار گرفته مـي شـود همـ    عنوان بهبع اسنادي كه معتبر بودن منا

انـد   آلفاي كرونباخ پرداختـه  ه%) به ذكر پايايي ابزار خود به شيو8/8( مورد 6ها به جز  پژوهش
به باال مي باشد كه در ايـن زمينـه از مطلوبيـت     %60ابزارهاي مورد استفاده از هكه پايايي هم

 خوبي برخوردار مي باشد.
 

 ها گيري و ابزار گردآوري داده نمونه ه) جامعه، شيو2( لجدو
 پايايي ابزارابزار گردآوري اطالعاتگيري روش نمونه پژوهش هجامع

درصد  جامعه
درصد  روشفراواني

درصد  نوعفراواني
درصد  پايايي هدامنفراواني

فراواني
اسناد و منابع

تصادفي%8/33اي كتابخانه
د وبررسي اسنا%3/40 ساده

منابع 
 اي كتابخانه

3/35%91-100 2/131%
%20/22اي طبقه%6/17دانشجويان
كارآموزان 

مراكز فني و 
 اي حرفه

خوشه 2/16%
 هپرسشنام%55/15 اي

%6/20 90-81%3/35ساخته محقق

 هپرسشنام%3/13هدفمند%8/11آموزان دانش
هنجاريابي 

 شده
6/17%

71-80 7/14%
كاركنان 

در %4/10 هاآنسازم
 %5/1 70-61%65/6دسترس

اعضاي 
هاي  تعاوني

 كارآفريني
4/7%

تمام 
 %2شماري

 پرسشنامه،
مصاحبه و 

 مشاهده
%2/41اي اسنادكتابخانه4/7%

 هپرسشنام%5/1 مطبوعات
ساخته   محقق

 يابي و هنجار
 شده

4/4%
ي ها طرح 

 %8/8 ذكر نشده%5/1 كارآفريني

%100 كد6%100 كد5%100 كد6%100 كد8
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 كه است آن از حاكي شده، مرور تحقيقات در رفته كار به متدولوژي بندي دسته و بررسي

 هدرصـد بـه شـيو    3كيفـي و   هدرصد بـه شـيو   7/39كمي و  هبه شيو ها پژوهش درصد 57,3
 هباشد. بيشترين روش به كار گرفتـه شـده در مطالعـات بـه شـيو      كمي و كيفي) مي( آميخته

درصد  8/33 درصد و 7/63 تحليلي) هر كدام با-توصيفي هشيو( يقات پيمايشي و اسناديتحق
درصـد، آزمايشـي و شـبه     3درصد، تحليل محتـواي كيفـي   6/17باشد و سپس همبستگي مي

 باشـد.  درصد مـي 5/1 درصد و پس رويدادي و مدل ارزشيابي هر كدام 9/2 آزمايشي هر كدام
ن مقاله  از روش آميخته استفاده نموده بـود، كـه پـس از    آ هزعم نويسند البته يك پژوهش به

بنـدي گرديـد.    تر و نتايج مربوطه جزء تحقيقات كمي و از نوع پيمايشـي دسـته   بررسي دقيق
 علوم تحقيقاتي يها حوزه تمامي مانند نيز بررسي مورد هحوز در كه شود مي مالحظه بنابراين،

يقـات كيفـي   ته الزم به ذكر است كـه از تحق رد. البدا تسلط يمك و پيمايشي روش اجتماعي،
 27پـژوهش  از   3ها را بـه خـود اختصـاص داده تنهـا      صد پژوهشدر7/39موجود كه حدود 

مصـاحبه،  ( گيـري  پژوهش كيفي جزء تحقيقات پربار هـم از لحـاظ روش اجـرا و ابـزار انـدازه     
ـ  ها يافتهه مشاهده و پرسشنامه) و هم از لحاظ جديد بودن موضوع و ارائ آمـد و   ه شـمار مـي  ب

باشـد   تحليلـي مـي   -پژوهش ) كه به صورت اسنادي و توصيفي 24( هاي كيفي ساير پژوهش
فريني، آكارآفريني نظير مبحث بيكاري ،كـار  هبندي آراء و نظريات و مفاهيم عمد تنها به جمع

هاي فـراروي كشـور    كارآفريني اجتماعي ، اشتغال اثربخش، كارآفريني و بحران بيكاي، چالش
زايـي در ايـران و جهـان، برگـزاري و حمايـت از       ي اشـتغال هـا  در تحقق كارآفريني، سياسـت 

شـمار بيشـتر    اند، كه جـز در مـوارد انگشـت    هاي مالي و... پرداخته ي آموزشي، حمايتها دوره
ي هـا  ها يا تبيين آراء و نظريـه  تئوري هاي بوده تا اينكه به ارائ ليف كتابخانهأمقاالت شبيه به ت

پردازد و در حد ضعيف ارزيابي مي شود. و در تحقيقياتي كه به صورت آميخته انجام خاصي ب
جـزء   ، كه نهايتـاً به به تفكيك آراء پرداختهشده بود به خوبي با استفاده از پرسشنامه و مصاح

 اند .  تحقيقات پيمايشي تقسيم بندي شده
درصـد   3/43هـا   هشدر خصوص آمار توصيفي و استنباطي به كار رفته در پژو ،همچنين

 هدرصـد، توسـط همـ    7/36توصـيفي و   هاي بـه شـيو   توسط تحليل اسناد و منـابع كتابخانـه  
معيار و واريـانس    هاي گرايش مركزي نظير ميانگين، فراواني و درصد فراواني، انحراف شاخص

هـا   درصـد بـه فراوانـي    10درصد تنها به ذكر ميـانگين و 5/10مورد بررسي قرار گرفته شده و 
درصـد،   4/29بـا   Tهـا از آزمـون    اند. اما در خصوص آمار استنباطي بيشتر تحقيق ره كردهاشا

 درصد، همبسـتگي، رگرسـيون، آنـوا و تحليـل عـاملي هركـدام       6/17هاي ناپارامتريك  آزمون
 درصد استفاده شده است. Z ، 8/5درصد و آزمون8/11
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 ها ) روش به كارگرفته شده در پژوهش3( جدول

 آمار استنباطي ار توصيفيآم روش پژوهش

نوع 
پژوهش

درصد 
درصد  روش اجرافراواني

فراواني
هاي نوع شاخص

گرايش مركزي
درصد 
فراواني

نوع 
هاي  شاخص

 گرايش

درصد 
فراواني

تحليل اسناد %33,8 اسنادي%57,3 كمي
ومنابع 
 اي كتابخانه

43,3%
T 29,4%آزمون 

 -توصيفي%39,7 كيفي
هاي  آزمون%36,7 پيمايشي

%17,6 ناپارامتريك

هآميخت
كيفي و( 

 كمي)
3% 

 -توصيفي
 ههم%17,6 همبستگي

هاي  شاخص
گرايش مركزي

36,7%

%11,8 همبستگي

تحليل 
محتوي 

 كيفي
%11,8 رگرسيون 3%

%11,8 آنوا%10,5 ميانگين %2,9 آزمايشي
شبه 

 %2,9 آزمايشي

 %10 فراواني

%11,8تحليل عاملي

-توصيفي
 %1,5س رويداديپ

 -ارزشيابي Z 5,8%آزمون
 %1,5مدل نقادي

%100 كد8%100 كد4%100 كد8%100 كد3
 

 مطالعات انجام شده در زمينه كارآفريني يها يافته فراتحليل. 2
آميختـه در ايـن    هـاي كمي،كيفـي و   بندي اطالعات به سه دسته پژوهش با توجه به دسته

پيمايشـي، همبسـتگي،   ( ات كمي با توجه به نوع روش پـژوهش حقيقي تها قسمت ابتدا يافته
ي تحقيقات كيفي و آميخته در قالب ها رويدادي) و سپس يافته آزمايشي و پس آزمايشي، شبه

ژوهشـي  هاي مختلـف پ  اما به دليل پراكندگي متغيرها و روش گردد، جداول جداگانه ارائه مي
 ر هر پژوهش پرداخته نشده است.اث هعيين اندازدر مطالعات انجام شده به ت
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باعث باال  يا و حرفه يفن يها آموزش -1 و اشتغال يني)نقش آموزش در كارآفر1كد

در  شتريو كسب درآمد ب ينيكارآفر هيروح شيو ابداع، افزا ينوآور ،يمهارت يها ييبردن توانا
 .گردد يشهرستان گرمسار م يا و حرفه يآموختگان پسر آموزش فن مهارت نيب

عملكرد، سهولت  ،يكار زهيانگ ،يو عمل يعلم شيبر افزا يا و حرفه يفن يها آموزش -2
توسط  يبخش كشاورز يو خدمات يديمؤسسات تول يانداز و راه يبانك التيدر اخذ تسه

 موفق عملكرد نموده است.  رفتيشهرستان ج رانيفراگ
 تيس درس و جنسادراك از كال ،ينيكارآفر دگانيند و آموزش دگانيد آموزش نيب -3

تفاوت  ينيشهر اهواز و استعداد كارآفر يا و حرفه يفن يهنرستآنها النيالتحص در فارغ
 .ديمشاهده نگرد يمعنادار
آموزش  رانيفراگ يو سبك زندگ يرفتار يالگو يبر رو KAB ينيآموزش كارآفر -4

 اشته است.ند يمعنادار ريتأث يو بر نگرش شخص رگذارياستان البرز تأث يا و حرفه يفن
است كه  نيبر ا يمبن 87-86دانشگاه مازندران در سال يكارشناس انينظر دانشجو -5
فراهم نكرده  يبه خوب انيرا در دانشجو ينيپرورش كارآفر نهيدانشگاه زم يهاي آموزش برنامه

 انيدانشجو نيشده. همچن يابيارز فيدانشگاه متوسط و ضع يهاي آموزش و عملكرد برنامه
برخورداري  زانياند و م داشته يهاي آموزش نسبت به عملكرد برنامه يربهت دگاهيدزن از مرد 

دانشكده مورد مطالعه تفاوت معناداري با هم نداشته  14در  ينيكارآفر هياز روح انيدانشجو
 است.
و  يمركزآموزش فن ينيكارآفر دهيد كارآموزان آموزش ينيكارآفر يها يژگيو نيب -6
تفاوت  نيبه نسبت كارآموزان غيركارآفر 89سال  انيتا پا 88ابتدا سال  بيارجمند از يا  حرفه

 .گردد يآنها مالحظه م يا حرفه يو توانمندساز يفرصت شغل جاديدر ا يمعنادار
موفق در  نانيدعوت مستمر از كارآفر ،يديو مراكز تول عياز صنا يعلم يدهايبازد -7

اعمال  ،يپرداز عيبد سير، اعمال روش تدرجلسات بحث آزاد و اتاق فك يزير مدرسه، برنامه
كارگاه  جاديموفق ، ا يها توسعه شركت خيتار يها لميف شينقش، نما يفايا سيروش تدر

و ارتقاء  شيدر افزا سك،ير تيريو كارگاه مد كياستراتژ تيريمد هكارگا ياجرا ،ينيكارآفر
 يهنرستانها انيهنرجودر  ينيكارآفر هيروح شيو افزا يدر اذهان عموم ينيفرهنگ كارآفر

 رگذاريتأث يدر سطح معنادار 90-91و كاردانش استان مازندران در سال يا حرفه يفن
 اند. بوده

از  شيپسران ب نيدر ب91دانشگاه اصفهان در سال انيدانشجو ينيتوسعه كارآفر -8
كمتر زنان را به سمت  ياجتماع يفرهنگ يكه ساختارها يدارد به گونه ا گاهيدختران جا
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و شبكه  يو به خصوص دو مؤلفه اعتماد اجتماع ياجتماع هيسوق داده. سرما ينيارآفرك

است كه  يعوامل مهم گرينقش از د يشده و  الگو يابيارز تيقابل اهم يروابط اجتماع
در امر  زين يلي. عامل رشته تحصداننديمؤثر م ينيكارآفر يآن را در رفتن به سو انيدانشجو
به سمت  شتريب يرشته فن انيكه دانشجو يشده است، به گونه ا يابيمثبت ارز ينيكارآفر
 ينيكارآفر نهيمعتقدند زم يانسان معلو يها رشته انيدانشجو يدارند، ول ليتما ينيكارآفر

 آنان محدود است. يبرا
،  يكشاورز ياز بخشها كيدر هر تواننديم ياديتا حد ز يو حرفه ا يفن يآموزشها -9

شهرستان ابهر فرصت اشتغال  يو حرفه ا يمراكز آموزش فن رانيفراگ يصنعت و خدمات برا
 .*ندينما جاديا

،  يكشاورز ياز بخشها كيدر هر تواننديم ياديو كاربردي تا حد ز آموزشهاي علمي -10
استان اصفهان فرصت اشتغال  يكاربرد- يدانشگاه علم انيدانشجو يصنعت و خدمات برا

 .*ندينما جاديا
 -1 و ...) ينيها  و چارچوب و عوامل كارآفر ل  مد م،يمفاهموارد ( ري) سا2 كد

را  ينياشتغال و كارآفر زانيم نيشتريب يگذار هيبه نسبت ارزش سرما يزنبوردار يها يتعاون
اشتغال  زانيم نيشتريب ها يداشته و دامدار يا گلخانه اتيو تول ها يمرغدا ها، يدامدار نيدر ب
 .اند دهنمو جاديرا ا

از خدمات  90-91استان قم در سال  يستيسازمان بهز نيمعلول تيضار زانيم -2
دوره  يها و آموزش يخوداشتغال يها وام ،يابيدر سه بخش مشاوره وكار ينيكارآفر

خدمات،  يفن فتيكه سه بخش از لحاظ ك شود يم يابيدر سطح متوسط ارز يخوداشتغال
 تيفيدر ذهن دارند، تنها در كسازمان  از انيكه مشتر يريبرخورد كاركنان و تصو تيفيك

سازمان در  ريخدمات و تصو يفن تيفيقرار دارد و در ك يبرخورد كاركنان در سطح مطلوب
 است. يحد متوسط

از منظر كارآموزان مراكز  يا و حرفه يفن يها در آموزش يتناسب عناصر برنامه درس -3
داف، محتوا و ارزشيابي در حد گانه اه شهرستان سنندج  با توجه به  ابعاد سه يا فني و حرفه

متوسط و در خصوص عنصر روش آموزش بيش از حد متوسط است. بيشترين تناسب روش 
 به دست آمده است. يابيارزش شتناسب رو نيآموزش و كمتر

هاي منطقه،  هشت عامل آموزش، نظارت، پايدارسازي، استعدادسنجي، قابليت -4
هاي مهم در مدل  تسهيالت و بازار از مؤلفههاي  راهنمايي در پرداخت تسهيالت، ويژگي
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 1390درآمد تحت پوشش كميته امداد امام خميني در سال توانمندسازي اقتصادي اقشار كم

 .نديآ يبه شمار م
كسب و  جاديمالي از آنان جهت ا تيآموختگان و عدم حما موانع ضعف مالي مهارت -5

 بيرصه تجارت و اقتصاد، به ترتكار و احساس ناتواني زنان در رقابت با مردان در ع
آموختگان مرد و زن مراكز آموزش فني و  مهارت نييموانع اشتغال و كارآفر نياثرگذارتر

عوامل بودند..  ريبر سا ريتأث نيشتريموانع داراي ب نيو ا داي شهرستان گرمسار بودن حرفه
 ضياي و تبع حرفه فني و هاي نامهيدر اعطاي گواه ابييموانع ناكارآمدي نظام ارزش نيهمچن
 نييموانع اشتغال و كارآفر نيرتريعنوان اثرپذ به بيدر بازار كار به ترت تييجنس

عوامل  ستمياثر را از س نيشتريب موانع نيشدند و ا ييآموختگان مرد و زن شناسا مهارت
 هستند. رايپذ

نترل تحمل ابهام و كانون ك زانيم -1 ينيكارآفر يها و مهارت يتيشخص يها يژگي)و3كد
 ت،يخالق زانيو م شتريب يدولت رياز غ يو معاونان مدارس دولت رانيمد نيب يدرون

 .باشد يو استقالل كمتر م ت،يبه موفق ليم ،يريخطرپذ
و  يمختلف آموزشكده فن يها رشته انيدانشجو نانهيكارآفر يتيشخص يها يژگيو نيب -2
 يها رشته انيدانشجو ينيهكارآفروجود ندارد، اما رتب يسما زنجان تفاوت معنادار يا حرفه

در  بيبه ترت كيو الكترون يكش نقشه ،يساختمان، متالوژ ك،يمكان وتر،ي،كامپيحسابدار
 اول تا هفتم قرار دارد. يها رتبه

 رينظ نيافراد كارآفر يها يژگيو ياستان همدان دارا يمشاغل خانگ يتعاون ياعضا -3
باشند و هرچه  يم گرانيجلب اعتماد د و يريپذ انعطاف ،يريپذ انتقاد ،يريپذ سكير

 است. شتريب ينيبه كارآفر شيباشد گرا شتريو رقابت ب تر انساليباالتر و سن م التيتحص
 يها از نظر مهارت الميشهرستان ا يدام يديتول يواحدها نانيدرصد از كارآفر 86 -4

ابع و امكانات رتبه اول از من نهياستفاده به ييدر سطوح متوسط و باالتر بوده و توانا يتيريمد
 .باشند يرتبه اخر را دارا م روهايكنترل ن يبرا هيو تنب قيتشو ستمياستفاده از س ييو  توانا
و  يا و حرفه يفن ،ينظر يها در رشته ينيكارآفر يها تيقابل نيب يتفاوت معنادار -5

 يبر رو عمدتاً يا و حرفه يكاردانش مدارس متوسطه شهرستان سقز وجود دارد و شاخه فن
 برخوردارند. يشترياز نقطه قوت ب ينيكارآفر يها مهارت
نشان  رانيا يگلخانه ا يديتول يواحدها نانيكارآفر يها مهارت يعامل ليتحل جينتا -6

 باشند. يم نانهيكارآفر يها تيعوامل توسعه فعال نيمؤثرتر يو نوآور يابيداد كه مهارت بازار
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 ،يطلب قياستقالل، تحمل ابهام، توف ت،يخالق يها (مؤلفه يفرد ينيسطح كار آفر -7

خوب بوده،  يسار يكاربرد -يمراكز علم انيدانشجو انيو عزم و اراده) در م يريپذ سكير
 تا سطح مطلوب فاصله دارد. كنيل

دختر و پسر دانشگاه مازندران تفاوت  انيدانشجو يكارآفرين يبين روحيه كل -8
 يبين و خوش يكنترل درون ،يطلب استقالل يها خصدر شا يبه دست نيامده ول يدار يمعن

 يپسران بيشتر از دختران و ميزان كنترل درون يطلب  بوده و ميزان استقالل دار يتفاوت معن
و انگيزه  يپذير پسران بوده است. ميزان خالقيت، ريسك ازدختران بيشتر  يبين و خوش

آنها رابطه  يو روحيه كارآفرين پيشرفت دختران و پسران متوسط بوده است و بين سن مردان
 به دست آمده است. يو مثبت دار يمعن

شهر اصفهان در  2 هيكاردانش ناح يدانش آموزان هنرستانها ينيكارآفر يتهايقابل -9
بود، اما  نيانگيباالتر از حد م تيو خالق شرفتيپ زهيانگ ،يكنترل درون ،ياستقالل طلب نهيزم

 بود. نترييپا اريمع از متوسط نمره يريپذ سكينمرات ر
 ،يادراك شده، مركز كنترل درون يكنترل رفتار ،يذهن يهنجارها ،ينگرش فرد -10

اعتماد به نفس، نياز به كسب موفقيت، تحمل ابهام و همچنين دارا بودن قوه  ،يريسك پذير
پيشرفته  يعوامل مؤثر بر قصد كارآفرينانه مهارت آموزان مركز آموزش مهارتها ،ينوآور
 يتأثير مثبت يو نگرش فرد يذهن ي. به عالوه، هنجارهارونديبه شمار م 1391ن در سالگيال

مورد تأييد  يبر نگرش فرد يذهن يادراك شده دارند، اما تأثير هنجارها يبر كنترل رفتار
 قرار نگرفت.

تحقيق در خصوص نقش آموزش در  10پيمايشي، هتحقيق انجام شده به شيو 25از 
روش و ساير موارد كامال شبيه به  ،از لحاظ نمونه بوده كه دو تحقيق كارآفريني و اشتغال

تحقيق به مسائل  5 شود، برداري از كار يكديگر محسوب مي يكديگر بوده، كه به نوعي كپي
تحقيق  10ها و چارچوب و عوامل كارآفريني و ...) و  مفاهيم، مدل( مختلف كارآفريني نظير

شود، كه در اين قسمت به ابعاد  هاي كارآفريني مي رتهاي شخصيتي و مها راجع به ويژگي
 نفعان مختلف پرداخته شده است. فردي، رفتاري و سازماني كارآفريني براساس ذي

 

تحقيـق در خصـوص نقـش آمـوزش در      2همبسـتگي،  هتحقيق انجام شده به شـيو  10از 
ها  مفاهيم، مدل( تحقيق راجع به مسائل مختلف كارآفريني نظير 5 كارآفريني و اشتغال بوده،

هـاي شخصـيتي و    تحقيـق راجـع بـه ويژگـي     3 و چارچوب و عوامل كارآفريني و ...) و نهايتاً
 شود .   هاي كارآفريني مي مهارت
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و گسترش  يا و حرفه يفن يها آموزش نيب -1و اشتغال يني) نقش آموزش در كارآفر1كد

 ،يريپـذ  نفس، مخاطره اعتماد به ،يكسب دانش و توان فن ،يو نوآور تي(خالق ينيابعاد كارآفر
اسـتان   يا و حرفـه  يكـارآموزان مراكزآمـوزش فنـ    نيدر بـ  يطلب قيو توف تيبه مسئول ليتما

 مشاهده شد. ياربوشهر رابطه معناد
به صورت تمام وقـت و متناسـب نمـودن سرفصـل دروس بـا       يوجود مدرسان تخصص -2

در  ينيدر توسـعه كـارآفر   يآموزشـ  يكارهـا راه نيكار، از مـؤثرتر  بازار ازيو ن ينيمقوله كارآفر
 دگاهيـ و از د باشـد  يمـ  رانيـ ا يمنطقـه مركـز   يكشـاورز  يكاربرد يعلم يمراكز آموزش عال

 ينيكـارآفر  يمراكـز در راسـتا   يهمه عوامل آموزشـ  طلوبو م يفعل تيوضع نيب انيپاسخگو
ثر در توسـعه  و عوامـل مـؤ   باشـد  ياز حد مطلـوب مـ   تر نييوجود دارد و پا يدار اختالف معنا

 ،يو سازمانده تيريمد ،يآموزش يمحتوا ،يآموزش يها مراكز عبارت است از روش ينيكارآفر
 .يطيو مح يو عوامل فرد يآموزش زاتيامكانات و تجه

ــ -1و ... ينيها و چارچوب كارآفر مدل م،يموارد (مفاه ري) سا2كد ــه نيب ــا مؤلف ــو  يه ج
و  يآموزشكده فنـ  انيدانشجو نيدر ب ينيكارآفر) با و يميهمكارانه و صم ،يتي(حما يسازمان
 .شود يمشاهده م يسما واحد زنجان رابطه معنادار يا حرفه
 نيدر بـ  ينيدانـش و كـارآفر   تيريمـد  ،يفكـر  يهـا  هيسـرما  انيـ م يروابط سـاختار  -2

 .باشد ياستان كردستان مثبت و معنادار م يكاربرد يدانشگاه علم انيدانشجو
و  يكاركنان شاغل در سـازمان فنـ   نيدر ب يسازمان ينيا كارآفرب يفرهنگ سازمان نيب -3
توانسـته اسـت    يفرهنگ سازمان نيزاهدان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.  همچن يا حرفه
ـ  زيـ كنـد و ن  ينـ يب شيرا پـ  يسازمان ينيدرصد كارآفر 71 زانيبه م و  يفرهنـگ سـازمان   نيب

 تياركنان تفاوت معنادار و بر حسب جنسـ ك التيبر حسب سابقه و تحص يسازمان ينيكارآفر
 وجود ندارد. يتفاوت معنادار

اشتغال،  يها استان كرمان و مولفه يو حرفه ا يسازمان فن نانيكارآفر ينيكارآفر نيب -4
وجـود   يرابطـه معنـادار   يانسـان  يرويـ اطالعـات و ارتباطـات، و ن   يفناور ،يو نوآور تيخالق

 داشت.
 ينيگـر) بـا كـارآفر    و عـدم مداخلـه   يگـرا، تبـادل   (تحول و ابعاد آن يسبك رهبر نيب -5
 يمثبـت و معنـادار   م،يرابطه مستق 1391پارس ساوه در سال  ومينيدر شركت آلوم يسازمان

 وجود دارد.
 يهـا  يژگـ يو و يجانيهوش ه نيب -1ينيكارآفر يها و مهارت يتيشخص يها يژگي)و3كد
 .شود يمشاهده م يرابطه  مثبت و معنادار يا و حرفه يسازمان آموزش فن انيمرب نانهيكارآفر
ـ  بين مهارت -2 هـاي   هنرجويـان هنرسـتان   نيهاي كارآفريني و ادراك كل از كالس در ب

 دولتي كار و دانش شهر اهواز درس رابطه معناداري وجود ندارد.
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ـ  نييو تحصـيالت افـراد و كـارآفر    رييپـذ  استقالل، مسئوليت يها يژگيبين و -3  نيدر ب
همچنـين طبـق جـدول    وجـود دارد.  يدار يشهرستان شوش رابطه مثبـت و معنـ   نانيكارآفر
آزمايشـي و يـك تحقيـق بـه صـورت       آزمايشـي و نيمـه   هپژوهش به شيو4تنها  7و  6 هشمار
رويدادي انجام شده كه همه مربوط به نقش آموزش در كارآفريني و اشتغال مي باشد. كه  پس

آماري خـاص تنهـا    همشخص نمودن نمونه و ارائالزم به ذكر است در يكي از تحقيقات بدون 
 به ذكر نتيجه اكتفا نموده.

 

 آزمايشي ي كمي با توجه به روش آزمايشي و شبهها ي پژوهشها ) يافته6( جدول
دسته بندي 

ي ها مقوله
 پژوهشي

 ها يافته

)نقش 1كد
آموزش در 
كارآفريني و 

 اشتغال

نه در بين اي و نگرش كارآفرينا هاي فني و حرفه بين آموزش-1
مثبت و  هاي كشور رابط كارآموزان سازمان آموزش فني و حرفه

 .معناداري مشاهده گرديد
كارآفريني دانشجويان  هآموزش كارآفريني بر نگرش و روحي -2

تفاوت معناداري را نشان  89-90دانشگاه خوارزمي تهران در سال
 دهد و در گروه آزمايش بيشتر از گروه كنترل بوده است. مي
محدوديت و سازش  هي كارآفريني بر اساس نظريها آموزش مهارت-3

گاتفردسون از ديد دانشجويان واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد 
هاي كارآفريني را  افزايش مهارت 90-91اسالمي تهران در سال

را در حد زياد و خيلي   كنندگان اثربخشي آن برداشته و اكثر شركت در
فردي و فكري  هاي فردي، بين اند و خرده مقياس زياد ارزيابي نموده

دار شده  هاي كاربردي غيرمعنا هاي كارآفريني معنادار و مهارت مهارت
 است.

 نگرش روي بر را داري معنا و مثبت تأثير كارآفريني هاي آموزش -4
 هاي گروه كارشناسي هدر بين دانشجويان دور كوچك صنايع تأسيس
صنايع در  مهندسي و كامپيوتر علوم عمران، مهندسي آموزشي

 مباحث به نسبت ها نگرش اين بهبود در و است داشته 90-91سال
 .است بوده مؤثر كارآفريني
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 پس رويدادي -ي كمي با توجه به روش  توصيفيها ي پژوهشها ) يافته7جدول

دسته بندي 
ي ها مقوله

 پژوهشي
 ها يافته

نقش  )1كد
آموزش در 
كارآفريني و 

 اشتغال

 هاي مهارتي، اي باعث باال بردن توانايي هاي فني و حرفه شآموز
كارآفريني و كسب درآمد بيشتر  ه، افزايش روحينوآوري و ابداع

اي  آموختگان پسر مركز آموزش فني و حرفه در بين مهارت
شهرستان گرمسار شده و زمينه را براي اشتغال و كارآفريني 

 آموختگان فراهم نموده است. مهارت
 

پژوهش 9ي هر يك ها ها و يافته پژوهش عنوان بهقيقات كيفي انجام شده با توجه در تح
پژوهش با موضوع  4ي مختلف و ها پژوهش با مولفه 15آموزش و كارآفريني،  همرتبط با مقول

 شخصيت كارآفرينان انجام شده است.
 

 ي كيفيها ي تحقيقها ) يافته8( جدول
 هعنوان پژوهش و كد مقول

 ها يافته پژوهشي

تبيين جايگاه كارآفريني در رفع 
بحران بيكاري و ايجاد اشتغال 

يابي به  اثربخش به منظور دست
اهداف منابع انساني سند 

 )2كد( انداز  چشم

فريني، اشتغال اثربخش، كارآفرينيآبه مبحث بيكاري ،كار
هاي فراروي كشور در تحقق و بحران بيكاي، چالش

يي در ايران و جهان وزا ي اشتغالها كارآفريني، سياست
در تحقق كارآفريني در قالب تحقيقات مؤثرراهكارهاي 

كارآفريني را در ايجاد اشتغال مختلف اشاره شده و نهايتاً
 دانسته. مؤثراثربخش و رشد پايدار اقتصادي 

ي كوچك و ها توسعه بنگاه
) كشاورزي با SMES( متوسط

 )2كد( رويكرد كارآفرينانه

ي كوچك و محدود نياز بهها به كارگيري سرمايه
هااين پيشنهاد ،بنابراين ؛هاي كارآفرين و خالق دارد انسان

هاي كوچك كشاورزي مطرح گرديده: جهت تقويت بنگاه
ي آموزشي،ها هاي مشاوره، برگزاري دوره سيس شركتأت

هاي مالي، اعطاي ي آموزشي، حمايتها حمايت از دوره
هاي اداري م، حمايتوا هتسهيالت بانكي و كاهش نرخ بهر

هاي كشاورزي كارآفرين جهت و قانوني و معرفي بنگاه
 افزايش انگيزه.

انساني ماهر هاي با تشكيل سرماي هاي فني و حرفه آموزشهاي فني و  جايگاه آموزش
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 هعنوان پژوهش و كد مقول

 ها يافته پژوهشي

اي در كارآفريني و  حرفه
 )1كد( زايي اشتغال

اشتغالي و سازي مناسبي جهت خود جهت بازار كار، بستر
اري، كمك به كارآموز در هماهنگي بيشتر بارفع بيك

هاي نظري و موزشآتغييرات پرشتاب تكنولوژي، همسويي 
عملي با بازار كار و فراهم نمودن امكان جذب بيشتر در

 نمايد. اقتصادي و كارآفريني رافراهم مي هاي فعاليت

جايگاه كارآفريني در 
ديدگان  توانمندسازي آسيب

 )2كد( اجتماعي

هاي فردي و اجتماعي به اينكه ويژگيبا توجه 
ديدگان اجتماعي همچون رفتارهاي مغاير با آسيب
ضعف در پذيري، هاي جامعه، ضعف در مسئوليت ارزش

نداشتن آينده نگري و دورانديشي، ها، شناخت فرصت
نفس پايين و... در كار سازنده و اعتماد به هنداشتن روحي

عدم اعتماد خورد و همچنين اين افراد به چشم مي
عمومي، تمايل اندك به مشاركت با آنها و ضعف

گيري هاي رفاه اجتماعي در جامعه وجود دارد بهره سيستم
مدت با ريسك باال اي سخت و طوالني از كارآفريني پروسه

وفقيت نتايج پايداري راشود، اما در صورت م محسوب مي
 كند. ايجاد مي

ي ها چارچوب ارائه آموزش
 )1كد( و اشتغال زاكارآفريني 

چارچوب تئوري در خصوص طراحي يك دوره هارائ
موزشي و درسي كارآفريني مبني بر اهدف، محتوا وآ

-ي ياددهيها هاي يادگيري، روش تدريس و شيوه فعاليت
 .يادگيري، اجراي دوره و ارزشيابي

هاي مقابله با جرم و خشونت  راه
در جامه با رويكرد ترويج 

كاربردي در هاي علمي  آموزش
 اشتغال و كارآفريني هتوسع

 )1كد(

–سيس مراكز آموزش علمي أت( تنها به آموزش عالي
كارآفريني ههاي توسع يكي از زيرساخت عنوان بهكاربردي) 

توجه شده و در مورد متغير جرم و خشونت و مطالعات
 مرتبط با كارآفريني ارتباطي برقرار نشده.

دركارآفريني اجتماعي و ابعاد آن 
 )2كد( جامعه

هاي معرفي كارآفريني اجتماعي و نقش و اهميت ارزش
هاي اقتصادي، تبيين ابعاد اجتماعي آن نسبت به ارزش

سسات غير انتفاعي وؤكارآفريني اجتماعي در دو بعد م
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 هعنوان پژوهش و كد مقول

 ها يافته پژوهشي

ي كارآفريني اجتماعي با توجه بهها عمومي و محدوديت
هاي منحصراً اهداف اجتماعي به چهار بعد شركت

اعي، اجتماعي، اهداف اجتماعي بارز و اهدافاجتم
 اجتماعي در درجه دوم تقسيم مي شوند.

 هالگوي بومي و يكپارچه توسع
گذاري، كارآفريني و  سرمايه

 اشتغال در استان مازندران
 )3كد(

يها صاحبان ايده هالگويي سيستمي با سه حلق هارائ
كننده متصل هكارآفرينانه، صاحبان سرمايه و منابع كه حلق

 باشد. آن طراحان كسب و كار و كارآفرينان مي

اي م فني و حرفهأنقش آموزش تو
 و كارآفريني در اشتغال پايدار

 )1كد(

هاي سطوح بايستي آموزش هسسات آموزشي در همؤم
كارآفريني  در دستور كار خود قرار هالزم را جهت توسع

دردهند و به ابداع و خالقيت به جاي تاكيد بر محفوظات 
 ها بها داده شود. موزشآاين 

فرهنگ هنقش مطبوعات در توسع
 )2كد( كارآفريني
 

دنياي اقتصاد، جام جم، روزنامه اطالعات، 5جهت نمونه ( 
بازار كار انتخاب شدند هنام كيهان و همشهري و يك هفته

شماره از 20شماره از هر روزنامه و  40كه در مجموع 
شماره نشريه). نتايج نشان 220( نامه انتخاب شدند هفته

فرهنگ هداد كه مطبوعات نقش ناچيزي در توسع
ي موجود آموزشي،ها اند و از پتانسيل كارآفريني داشته

شود و گزارش و مصاحبه استفاده نمي اخبار توليدي،
درصد) و14( وزارت كار و امور اجتماعي بيشترين سهم

گذاري روز وزارت ارشاد هيچ درصدي ندارد. و نام
ههاي انجام شده توسع كارآفريني هيچ ارتباطي با فعاليت

 فرهنگ كارآفريني در مطبوعات ندارد.

سازي آموزش كارآفريني  نهادينه
 )1كد( از دبستان تا دانشگاه

آموزش كارآفريني بايد از خانواده شروع شود و سپس
سطوح هپذيران در هم دهندگان و آموزش آموزش

هاي به روز و مطابق با تحصيالتي بايد تحت آموزش
 تغييرات بازار كار قرار گيرند.
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 هعنوان پژوهش و كد مقول

 ها يافته پژوهشي

 عنوان بهواكاوي نقش دانشجو 
درسي در نيل  هاي از برنام مولفه

موردي  هبه كارآفريني، مطالع
نظام  آموزش علمي كاربردي 
 جهاد كشاورزي خراسان رضوي

  )1كد(

نفر دانشجو جهت انجام مصاحبه انتخاب 43جهت نمونه( 
درسي: روستايي هي همسو با اهداف برنامها فتهاند). يا شده

ي غيرها بودن دانشجو و آشنايي قبلي او با رشته. يافته
همسو با برنامه درسي: نقص در رفتارهاي ورودي و

فرار از انتظار استخدام دولتي، كسب مدرك، عاطفي،
الورود توسط دانشجويان جديد هسربازي، تخريب روحي

نفس ضعيف. پنداره و عزت تر، خودهاي باال دانشجويان سال

 هاي و نگرش ادراك شناسي آسيب
 مورد در آموزان ابتدايي دانش

 كارآفريني مبتني و شغلي هآيند
و خانوادگي هاي فردي، ديدگاه بر

 از در موردي همطالع ( :آموزشي
 )2كد( ) 1391شهرستان قدس

 هآيند به نسبت آموزان دانش اكثريت )الف :داد نشان نتايج
 روشني ديدگاه بودن، كارآفرين به تمايل و خود شغلي
را آينده براي خود هبرنام آنها، از نيمي از بيش و ندارند

 اهميت بر نيز والدين اغلب )ب .دانند مي تحصيل هادام
 آموزان دانش به ابتدايي هدور در كارآفريني نگرش تقويت
 يمعرف اي حاشيه امري يا هنگام زود را  آن و نبوده واقف
 كُتب در كه بودند باور اين بر معلمان اكثريت )ج .اند كرده

 ايجاد و كارآفريني مفاهيم بر جدي به طور درسي
 ضمن آنها .است نشده پرداخته آن به سازنده هاي نگرش
 مرتبط آموزشي يها دوره نگذراندن و آشنايي عدم به اذعان

 آموزان دانش در كارآفريني هاي مهارت تقويت هاي روش با
 باالي تعداد و مطالب فشردگي وقت، كمبود به دليل

 براي الزم فرصت كه باورند اين بر كالس، در آموزان دانش
 ندارد. وجود موضوع اين به پرداختن

آموزش  در آموزش كارآفريني
)1كد( ها چالش و ها گرايش :عالي

 را دانشگاهي كارآفريني آموزش هتوسع هاي چالش و موانع
 همچنين و دولتي و خصوصي مختلف سطوح در توان مي

هاپيشنهاد.نمود مطرح ملي و فردي، گروهي سطوح
 مجرب اساتيد و مربيان پرورش كاربردي پژوهش شامل:

 هتهي باشند، زمينه اين در عملي و علمي هتجرب كه داراي
 براي مالي منابع تأمين زمينه، اين در مدون مطالب درسي

 امكانات و يزاتتجه از گيري بهره آموزش كارآفريني،
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 هعنوان پژوهش و كد مقول

 ها يافته پژوهشي

 نتايج سازي بومي و الهام افزاري، نرم و افزاري سخت
كارآفريني آموزش هدر زمين پيشرفته كشورهاي مطالعات

 باشند. مي

فناوري  بين هبررسي رابط
 توليد كارآفريني در و اطالعات

 )1كد( ملي

و ها زيرساخت كه كشورهايي در دهد مي نشان ها بررسي
 معنوي مالكيت قانون دارند، مناسبي حمايتي قوانين
 تحقيقات بخش در اي مالحظه قابل ههزين و شود مي رعايت

 كارآفريني شود، مي صرف توسعه و تحقيق هاي بخش و
 شد مالحظه ها است. فرصت براساس باالتري سطح داراي

 هكلي در زيادي تحوالت ارتباطات، و اطالعات فناوري كه
 و آورده به وجود ارك و كسب جمله از اجتماعي هاي فعاليت

 قرار توجه مورد مدرن كارآفريني ابزار ترين مهم عنوان به
 .است گرفته

هاي  چالش و بررسي راهبردها
 به مهارت آموزش راه در موجود
افزايش  هپاي بر انساني، هجامع
 موانع موجود و كارآفريني توان

 )1كد(

 هاي آموزش و مهارت تعريف در هماهنگي عدم :ها چالش
 و آموزشي استانداردهاي به حد از بيش ي، اعتمادمهارت

 هاي كارگاه در واقعي كار محيط از استفاده مهارتي، عدم
 آموزش مورد هاي مهارت از بعضي نشدن آموزشي، رفتارگرا

 نقش گرا، تغير مدرك و سنتي ارزشيابي ها، وجود كارگاه در
دهنده، انتقال هخبر به هدايتگر، خالق فرد از مربيان

 مراكز سأر در خالق غير و هاي بخشنام مديران ابانتص
 اي، ابهام حرفه و فني آموزش مراكز يكم هآموزشي، توسع

 مربيان خصوصاً مربيان، در انگيزه وجود عدم و شغلي هآيند
 التدريس. حق

 و سازي پذيري، فرهنگ افزايش تعهد، انعطاف راهبردها:
دسازي،نها و ساختاري كارآفريني، اصالحات هروحي ترويج
 و دور راه از هاي خصوصي، آموزش آموزش مؤسسات ايجاد
 مديريتي، توانمندسازي و فني يها مشاوره هاي، ارائ رسانه

 مديريتي يها شبكه جديد، ايجاد هاي فناوري اساس بر
 شخصي هاي قابليت ، افزايش)مشاركتي مديريت(
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 هعنوان پژوهش و كد مقول

 ها يافته پژوهشي

 بازنگري ،)آموزش با مهارت توليد(آموزش تحت كارآموزان
 نگاه سازمان، تبديل در دانشي و آموزشي هايفرآيند
 به محوري رئيس ديدگاه فرآيندگرا، تغيير به گرا وظيفه

 محوري. مشتري

فرهنگ  هتوسع روند بررسي
 تشديد آن در نقش و كارآفريني

كارهاي  و كسب به آغاز گرايش
 )3كد( نوآورانه

 و كرده پيدا توسعه جامعه در فرهنگ كارآفريني اينكه براي
 اين هتوسع در دخيل عناصر از ييها حلقه بايد شود يتتثب
 هاولين حلق .گيرد قرار توجه مورد يكديگر كنار در امر

 اسالمي شوراي مجلس آنها رأس در و قانونگذاري نهادهاي
 دولت. هستند دولتي نهادهاي و دولت دوم، هحلق .باشد مي
 كارآفريني كشور، مدت بلند اهداف تدوين با تواند مي

 هاي فعاليت و كرده ترسيم زمينه اين در مناسبي انداز چشم
حلقه سوم .كند طراحي انداز چشم مبناي اين بر را خود

 اين پنجم همي باشند و حلقه چهارم خانواده. حلق ها رسانه
باشد مي) پايه سطح در( آموزش نظام و مدرسه يندآفر

 آنهاسازم آخر هباشند و حلق مي ها ششم دانشگاه هحلق
 مشاهده ها ناسازم در حاضر حال در آنچه .شندبا مي
 با سازماني يندهايآفر كه است مطلب اين مؤيد گردد، مي

به ها ناسازم ساختار .پذيرد نمي كارآفرينانه صورت رويكرد
 هيچ و عادت كرده اي آب باريكه به افراد كه است اي گونه

 .دهند نمي انجام آب باريكه هتوسع جهت كوششي

در رشد  رآفرينيكا بررسي نقش
ملي توليد از حمايت و اقتصادي

 )2كد( 

:رفتاري كارآفريني شامل: راهكارهاي هتوسع هاي راه هارائ
 نگرش، ايجاد هدفشان كه ييها برنامه و اقدامات هكلي

.افراد است رفتار در تغيير ايجاد سرانجام و مهارت دانش،
 زير كه ييها برنامه و اقدامات هكلي :ساختاري راهكارهاي

 كارآفريني هتوسع براي را و سازماني دولتي ساختارهاي
 و ها برنامه هكلي: اي زمينه راهكارهاي .سازند مي فراهم

ايجاد و عمومي آگاهي افزايش هدفشان كه اقداماتي
 هتوسع براي الزم فرهنگي اجتماعي هاي زيرساخت
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برخي بيان به نيز پايان در .است كشور در كارآفريني
آموزش كارآفريني پرداخته نظير: هتوسع جهاني راهكارهاي
فرهنگ كارآفريني و حمايت از هتوسع كارآفريني،
 كارآفرينان.

و هاي علمي كاربردي تأثيرآموزش
در كارآفريني بر شكوفايي مهارتي

 آموختگان دانشگاهي مهارت
 )1كد(

 با راستا هم پيشرفته، هاي مهارت مختلف يها دوره تنوع
 به روز همچنين صنعتي، علمي و هاي فتپيشر و تغييرات

به منجر منطقه نياز گرفتن نظر در و ها آموزش اين بودن
 توجه با و شود مي دانشگاهي هاي آموزش خألهاي كردن پر
 هاي آموزش سطوح در رسمي آموزشي مدارك اعتبار به

مراكز در مهارتي هاي آموزش سازي معادل عالي،
 منجر تواند مي مهارت رديعلمي كارب مراكز و آموزي مهارت

 دانشگاهي رسمي مدارك با فني همراه آموزش هارائ به
.داشت پي خواهد در را كار جوياي جوانان استقبال و گردد

 مهارت كارآفريني تبيين جايگاه
 )1كد( آموزشي نظام در

 و كارآفريني مراكز آموزشي يها برنامه در است الزم
 الگوي در اي رشته بين شود، رويكرد نظر تجديد ها دانشگاه
 درس آموزش و شود اتخاذ ها دانشگاه كارآفريني آموزش

 داده قرار ها دانشگاه اصلي يا عمومي دروس در كارآفريني
 كارآفريني آموزش يها برنامه در آموزش عالي نظام شود.
 در ايجاد تغييرات به بايد اثربخشي و كارايي افزايش براي
 درسي هبرنام در محتوا به توجه كند: توجه ذيل موارد

 هبرنام در يادگيري راهبردهاي به آموزش كارآفريني، توجه
 هبرنام در مديريت هشيو كارآفريني، توجه به آموزش درسي
 .كارآفريني آموزش درسي

 آموزان صنايع مهارت تبيين نقش
و  اشتغال دستي در ايجاد

 )3كد( كارآفريني كشور

اين است كه، در ي پژوهشگران پيشين حاكي ازها يافته
ي چشمگير تكنولوژي،ها كنوني با توجه به پيشرفت دنياي

نيرومندي در جهت كارآفريني و خالقيت تبديل به ابزار
گيري از آنها هاي مناسب شده كه بهره ايجاد فرصت
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مشكالتي همچون بحران اشتغال، تواند باعث رفع مي
وري هكمبود نيروي انساني خالق و پويا، نزول چشمگير بهر

 .و... شود

صنعت  چگونگي كاركرد
 و كارآفريني فرآيند در گردشگري

 )2كد( اشتغال

 هاي بخش از يكي گردشگري كه بود آن از حاكي نتايج
 هاي فعاليت مشاركت از بااليي هدرج به كه است اقتصادي

 ايجاد و درآمد منابع از يكي عنوان به و دارد نياز كارآفرينانه
 هتوسع براي رهيافتي تواند مي محلي سطح در اشتغال

 هاي فعاليت سود كه زماني در به خصوص .باشد اقتصادي
 باشد، جايگزين كاهش حال در اقتصادي هاي بخش ديگر

 است. توسعه براي راهبردي و آنها براي مناسبي

آموزش  ي تلفيقها شيوه
 درسي هبرنام در كارآفريني

 )1كد( آموزي مهارتي ها دوره

 توان مي را كارآفريني كه دهد مي نشان پژوهش اين نتايج
 درسي هبرنام در  ميغيررس و  ميرس به صورت

يها شيوه توان مي همچنين،. نمود تلفيق آموزي مهارت
 از كه نمود استفاده كارآفريني آموزش براي متنوعي

 مسأله محور، ادگيريه يب توان مي آنها ترين مهم
 فرصت بر مبتني يادگيري و عمل بر مبتني هاي آموزش

 .اشاره نمود

از  حمايت سازي قانون ظرفيت
 بنيان براي دانش هاي شركت
 و كارآفريني علمي ارتقاء

 آموزي مهارت
 )2كد( 

 صنعت، هسه جانب پيچش مدل نوآوري، پوياي الگوي
 بزرگ انقالب دو و هاي توليد دانش سبك دولت، دانشگاه و

 اوري،فن هتوسع و توليد اصلي مباني از جهان، در ميعل
 مباني، اين هپاي بر اند. دانش بنيان اقتصاد و نوآوري
 علمي، كارآفريني پژوهشي، سازي دستاوردهاي تجاري
 به دستيابي دانشگاه و صنعت، روابط هتوسع ،آموزي مهارت
 از  ميعل نظام مشروعت افزايش و پايدار اعتبارات و منابع

 است.  ميعل نظام اصلي هاي اولويت مسائل و
هاي  آموزش هحوز يني دركارآفر

)3كد( اي حرفه و فني كشاورزي
 كارآفريني خصوص در مختلف نظران صاحب هاي ديدگاه

 داراي شود، مي مشاهده آنها در كه هايي تفاوت رغم علي
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كه بودند باور اين بر افراد اين اغلب د.بو نيز مشتركي نقاط
 و است پذيري ريسك با همراه و نو كاري كارآفريني

 در موزشآ با تواند مي اين ويژگي متداول باورهاي مرغ علي
آموزشي سيستم دارد ضرورت ،بنابراين .شود ايجاد افراد

 به آتي هاي ريزي برنامه در )غيررسمي و ميرس( كشور
 تربيت موجب كه گيري كند جهت هايي آموزش سمت
 .گردد ماهر و خالق انساني نيروي

در  كارآفريني نقش آموزش
 اي حرفه و فني آموزش سازمان

 )1كد( ايران

 از يكي عنوان به كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان
 هكنند فراهم تواند مي و كارآفريني اشتغال هعرص پيشگامان

 و كه نظريه اي به گونه باشد، كارآمد و منسجم راهي هنقش
 .زند پيوند هم به كاربردي شكلي به را عمل

در  كارآفرينانه يادگيري تجربي
 براي رهيافتي: عالي شآموز
)1كد( پروري كارآفرينانه قابليت

آموزشي، يها دوره محتواي مناسب بودن آموزشي، اهداف
 گسترش و ايجاد ي تدريس،ها شيوه بودن كارآفرينانه

ايجاد دانشگاه، محيط در كارآفريني فرهنگ و مفهوم
 برگزاري به ها دانشگاه ترغيب اقتصادي، هتوسع براي تحرك

 گسترش كارآفريني، ي آموزشها كارگاه و ها دوره
كارآفرينان، و كارآفريني خصوص در ها پژوهش
 به منظور الزم مالي و مشاورهاي اطالعاتي، هاي حمايت

 و دانشجويان سوي از هاي كارآفرينانه فعاليت اندازي راه
 و ها دوره هبرگزاركنند اعضاي تركيب آموختگان، دانش

 يها دوره اثربخشي ،كارآفريني آموزشي هاي فعاليت
 موارد و آموزشي يها و هماهنگي دوره تطبيق و كارآفريني

و دانشجويان تربيت به منظور يكديگر با يادشده
 .است كارآفرين آموختگان دانش
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 پيمايشي -كيفي و كمي) با توجه به روش توصيفي( ي آميختهها ي پژوهشها ) يافته9( جدول

عنوان پژوهش و كد 
 ها يافته پژوهشي همقول

 و ها فرصت بررسي
 و آموزشي تهديدهاي
 كارآفريني پژوهشي

 )1كد( دانشجويان

 امروزه كه بودند باور اين بر دانشجويان تحقيق يها يافته اساس بر
به انساني علوم يها رشته در ويژه به دانشگاهي هاي درس بيشتر

آموختگان دانش اغلب رو، اين از شود؛ مي ارائه نظري هشيو
 و ندارند خواني هم و هماهنگي كار بازار نيازهاي با ها اهدانشگ
.گيرد مين شكل كار بازار نيازهاي با سو هم ها مهارت و ها صتخص

ها و تهديدها هر كدام به صورت كه اطالعات مربوط به فرصت
نامه و مصاحبه به ي حاصل از پرسشها مجزا در دو بخش يافته

 صورت كمي گزارش شده بود.

 بر مؤثر واملع تحليل
 خدمات هتوسع

 با روستايي گردشگري
 با كارآفريني رويكرد

مدل  از استفاده
SWOT  )2كد( 

 ضعف بازاريابي، هاي فعاليت ضعف كافي، هاي زيرساخت كمبود
 هتوسع راه سر بر اساسي موانع ترين مهم مديريت گردشگري،
 وجود ديگر، طرف از .آيند مي به حساب گردشگري روستايي

 نسبت عمومي تمايل و مرزي يها بازارچه زيبا، طبيعي ياه جاذبه
 و قوت نقاط ترين مهم عنوان به ترتيب به گردشگري هتوسع به

و سوختي مواد قيمت افزايش ،ها يارانه كردن هدفمند همچنين
 به تمايل افزايش گردشگري، و سفر جريان بر آن سوء تأثير

 ديد از نيز ليمح و سنتي فرهنگ رفتن بين از و خارجي سفرهاي
 گردشگري پيشروي تهديدهاي ترين مهم عنوان به كارشناسان

 شده. شناخته SWOTبر اساس مدل   روستايي

 بحث و نتيجه گيري
بندي موضوعات مختلف مطرح  در اين پژوهش با توجه به هدف اصلي آن، كه بررسي و دسته

فراتحليل اقدام به  باشد با روش اي كشور مي هاي سازمان فني و حرفه شده در همايش
ها مورد بررسي قرار گيرد،  هاي مطرح شده در اين همايش تا كيفيت پژوهش شد تلخيص آنها

 موارد زير به دست آمد: كه نهايتاً
نقش آموزش در الف:  هبيشتر موضوعات مطرح شده در اين دو همايش به سه مقول .1

چارچوب و عوامل كارآفريني به هاي مفهومي و  مدل هكارآفريني و اشتغال، ب: مفاهيم و ارائ
 هاي كارآفريني اختصاص پيدا نموده بود. هاي شخصيتي و مهارت صورت توصيفي و ج: ويژگي

االت پژوهشي بوده و همچنين در ؤاز نوع س ها دهي پژوهش بيشترين جهت  .2
ها و چارچوب كارآفريني به صورت  مفاهيم، مدل يي نظيرها بندي متغيرها نيز مقوله تقسيم
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اند و  اي در اولويت اول هر دو دسته متغير مستقل و وابسته قرار گرفته ش كتابخانهپژوه

هاي كارآفريني، سبك رهبري،  مفاهيمي چون نقش آموزش، شخصيت كارآفرينانه، مهارت
متغير مستقل و اشتغال،  عنوان بهاوليه  هاشتغال، هوش هيجاني و سرماي تحصيلي، هرشت

متغير دوم  عنوان بههاي كارآفريني  ي كارآفريني و آموزشها شخصيت كارآفرينانه، مهارت
 اند. مورد بررسي واقع شده

كارآموزان مراكز  ان،يدانشجوي، ا اسناد و منابع كتابخانهمطالعات به ترتيب از  بيشتر .3
 زين انيو مرب رانيشامل مد( يدولت يآنهاآموزان ،كاركنان سازم دانش ،يا و حرفه يفن
جامعه  عنوان بهي  نيكارآفر يها طرح ي، مطبوعات ونيكارآفر يها ينتعاو يگردد)، اعضا يم

پژوهش زمان اجرا و يك  17 پژوهش كمي در 40 وعماند، كه از مج پژوهشي استفاده نموده
 مورد مكان اجرا مشخص نشده بود.

باشد كه  مي ساده يتصادف هويانجام شده به ش قاتيدر تحق يريگ روش نمونه نيشتريب .4
  ستفاده از جدول مورگان و فرمول كوكوران استفاده شده بود.با ا عموماً
 و يفيك هويبه شي و سپس كم هويبه ش قاتيمتدولوژي به كار رفته در تحقبيشترين  .5

 يشيمايپ قاتيتحق هويش همچنينباشد.  ي) ميفيو ك يكم( ختهيآم هتنها دو پژوهش به شيو
هشي مطالعات كارآفريني  در اين هاي پژو س روشأدر ر) يليتحل-يفيتوص وهيش( يو اسناد

  باشند. دو همايش مي
درستي روش پژوهش و ، آن پايايي ي وريگ از لحاظ ابزار اندازهها  كيفيت پژوهش .6

و...  از كم و كيف  ها هاي آماري به كار گرفته شده، جديد بودن موضوع و يافته تحليل
ري مناسب با ذكر مقدار پايايي ابزار گي ها از ابزار اندازه مختلفي برخوردار بودند، اكثر پژوهش

 يا اسناد و منابع كتابخانه يبررسبيشتر اطالعات  يو نوع ابزار گردآوراند  خود استفاده نموده
ها  پژوهش ههاي كمي، هم و به جز دو مورد از پژوهش باشد يساخته م محقق هو پرسشنام

تحقيق بدون مشخص و در يك  درستي را براي پژوهش خود انتخاب نموده بودند هشيو
آماري خاص تنها به ذكر نتيجه اكتفا نموده بود. اما در خصوص جديد  هنمودن نمونه و ارائ

ها را به خود اختصاص داده و  بودن موضوعات پژوهشي، تحقيقات كمي غالب پژوهش
هاي كارآفرينان را بيشتر مورد توجه قرار داده بود و در تحقيقات  موضوعات آموزش و ويژگي

پربار هم از لحاظ روش اجرا و ابزار  قاتيجزء تحق پژوهشسه تنها انجام شده  كيفي
 ها افتهيبودن موضوع و ارائه  ديمصاحبه، مشاهده و پرسشنامه) و هم از لحاظ جد( يريگ اندازه

ي درسي قصد شده و قصد نشده ها كه به موضوعاتي نظير مطبوعات، برنامه آمد يبه شمار م
كارآفريني  و شغلي هآيند مورد در آموزان ابتدايي دانش هاي نگرش و ادراك آسيب شناسي و

 يكه به صورت اسنادي فيك يها پژوهش ريو سا در مقاطع پايين تحصيلي توجه شده بود
ي نيكارآفر هعمد ميو مفاه اتيآراء و نظر يبند باشد تنها به جمع يم ي)ليتحل -يفيتوص(

بوده تا  يا كتابخانه فيلأبه ت هيمقاالت شب شتريشمار ب اند، كه جز در موارد انگشت پرداخته
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 يابيارز فيبپردازد و در حد ضع يخاص يها هيآراء و نظر نييتب اي ها يتئور هبه ارائ نكهيا
با استفاده از  يانجام شده بود به خوب ختهيكه به صورت آم اتيقيتحق درشود. و  يم

جزء  تاًي، كه نهااء پرداختهآر كيبه تفك و تكنيك ديماتل فازي نامه و مصاحبه پرسش
  .اندهشد يبند ميتقس يشيمايپ قاتيتحق

 هدر مجموع نتايج به دست آمده در اين تحقيق همسو با ساير مطالعات فراتحليل در زمين
 عنوان به لي)، فرا تحل2006( راخ و فرسطوريكه طبق نظر  باشد به كارآفريني و اشتغال مي

مي تواند اشتباهاتي  ينيكارآفري مربوط به ها هينظر گسترشو  قيگسترش تحق يبرا يابزار
دهد كاهش داده و به يكدست  گيري، اعتبار نتايج، اعتماد به ابزار و... رخ مي را كه بر اثر نمونه

پردازان  تر نموده و به نظريه كردن نتايج پرداخته و قضاوت درباره نتايج مطالعات را راحت
كارآفريني نائل  هتري از عوامل اصلي مربوط به اشاع ارآفريني كمك كند تا به درك صحيحك

در اين پژوهش به دليل گستردگي تنوع تحقيقات تنها به برررسي كيفيت و  ،بنابراين ؛شود
دازه اثر هر متغير ندسته بندي مقوالت و موضوعات پژوهشي پرداخته شد و به بررسي ا

موضوعي براي تحقيقات  عنوان به پيرامون چند مولفه خاص پرداخته نشد، كه مي توان از آن
 همل است اينست كه پژوهشگران نگاهشان به مقولأاي كه قابل ت آتي ياد نمود، اما نكته

چو و و )2005( و همكاران ئسياسلوآموزش از بقيه مسائل پررنگ تر بوده و طبق مطالعات 
اند مطابقت  ودهها بر كارآفريني تمركز نم ثير آموزشأكه به فراتحليل ت )،2013( يهونورات

هاي  ي پركاربرد در بحث كارآفريني مربوط به ويژگيها لفهؤدارد. همچنين يكي ديگر از م
 راخ و فرسافراد مي باشد كه تحقيقاتي نظير فراتحليل  تيشخص و  صاحبان كسب و كار

باشد و ساير  مبين اهميت اين موضوع در كارآفريني مي )2008( )، سانگ و همكاران2007(
ريزي و ...در  ي مرتبط با كارآفريني نظير عوامل موفقيت و شكست، جو كاري، برنامهها مقوله

 )2010( و همكاران نچمنيبر و )2008( سانگ و همكارانهاي افرادي چون  فراتحليل
و  يالوان اين عوامل را طبق مطالعه هتوان كلي ردد و در مجموع ميگ مشاهده مي

 ،بنابراين ؛ف فردي، سازماني و محيطي تقسيم نموددر سه دسته عوامل مختل 1390همكاران
اي  هاي سازمان فني و حرفه كاران برگزاري همايش اندر كه براي دست هايياز جمله پيشنهاد

و نهادهاي مربوط به بحث كارآفريني و اشتغال مطرح مي باشد، خاص تر نمودن موضوعات و 
 ي تحقيقاتيها حوزهمسائل  تر و توجه بيشتر به ها به صورت تخصصي محورهاي همايش

، نظير نقش اند به آن نپرداختهاشتغال و كارآفريني  هزمينكه محققان گذشته در  باشد مي
هاي  فرهنگ كارآفريني، بررسي مدل هي ملي و خصوصي در اشاعها صدا و سيما و رسانه

در هاي دوران پيش از دبستان و دبستان، نقش معلمين، مربيان و والدين  آموزشي، بازي
از  ها NGOو  ها نا، سازمتافزايش خودباوري و خالقيت، نقش و برنامه حمايتي دول

هاي گسترشي در  ها و راهكارهاي كاربردي و عملياتي و طرح مدل هكارآفرينان و در نهايت ارائ
 اي و جهاني. كارآفريني و اشتغال در سطح ملي، منطقه هزمين
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  سازيفرصت يا شناختي فرصت رويكردي كارآفريني،
 كارآفريني هاي فرصت يا ها فرصت كارآفريني

 1باقري علي مراد
 2دامغاني مغني فرشته
 3دامغاني مغني مريم

 4دارايي مهدي

  چكيده
 و كارآفريني .است فرصت به معطوف فعاليت و اقدام فرآيند، رويكرد، كارآفريني
 در مهم هاي بخش از يكي و اند خورده گره ديگريك به شدت  به فرصت تشخيص

 هحوز ژوهشگران  پ از بسياري اعتقاد به باشد مي فرصت تشخيص كارآفريني يندآفر
 بياني به .است فرصت تشخيص كارآفرينانه فرآيند هر در گام ترين مهم كارآفريني،

 ها فرصت از برداري بهره و كشف به منجر كه ييرفتارها معناي به كارآفريني ديگر
 پژوهشگران از ديگر گروهي سو، ديگر از و باشد مي ها سازمان و افراد توسط

 احساس و ها نياز آورد وجود هب بايد را ها فرصت امروز رقابتي دنياي در معتقدند
 تعادل زدن برهم با را فرصت كارآفرينان واقع در و آورد وجود به بايد را ها كمبود

 و سياسي فرهنگي، ،اقتصادي شرايط از يگير هرهب با و ،كنند مي ايجاد بازار
 اين كنند مي ايجاد خدمت هارائ يا محصول فروش براي را محيطي اجتماعي
 را فرصت ايجاد و فرصت كشف وكروزنري، شومپيتري ديدگاه دو بررسي با پژوهش

 دهد. مي قرار تحليل مورد
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 مقدمه
 از است عبارت نيز فرصت .است فرصت به معطوف فعاليت و اقدام فرآيند، رويكرد، نيكارآفري

 همچنين .هدف يك به رسيدن در جامعه و سازمان فرد، موفقيت يبرا مساعد موقعيت
 و كسب رشد كار، و كسب ايجاد در موفقيت براي است مساعدي موقعيت كارآفريني فرصت

 موفقيت عامل و تداوم علت شروع، دليل فرصت. ينيكارآفر هاي فعاليت انواع ساير و كار
  .است كارآفريني هاي فعاليت

 .شوند مي محسوب كارآفريني يندآفر در اساسي بخش دو ها فرصت از برداري بهره و كشف
 وجود كلي ديدگاه دو آن هاي فرصت و منابع و كارآفريني انواع پيرامون كارآفريني، حوزه در

 دارد:
 پيدا با كارآفرين شومپيتري كارآفريني ديدگاه در شومپيتري، ديدگاه و كرزنري  ديدگاه

 براي كارآفريني نوع اين .است فرصت خالق يك ه،مبتكران هاي روش از ها فرصت كردن
 دارد. اي گسترده اجتماعي بازتاب كاري رشد و ملي محصول افزايش
 بودن نامتعادل زا كه است هايي فرصت كاشف كارآفرين كرزنري كارآفريني ديدگاه در
 نظارتي، سياسي، تكنولوژيكي، تغييرات در شومپيتري هاي فرصت .گيرند مي تئنش بازارها

 خاطر به كرزنري هاي فرصت تحقيقات، اساس بر .يابند مي نمود شناختي جمعيت و اجتماعي
 .آيند مي وجود به اند توجه عدم يا و خطاها هنتيج كه بازارها بودن نامتعادل

 .باشيم داشته ها فرصت منابع از دقيقي درك ،توانيم نمي ما كرزنري رآفرينيكا هحوز در
 بايد ها فرصت اين راه سر بر گرفته قرار موانع و جامعه متفاوت سطوح در ها فرصت اين ارزش

 مورد باشد كارآفريني تجربي شكل ترين رايج اگر حتي كارآفريني نوع اين تا ،شوند شناسايي
 هاي فرصت و منابع هدربار اي مقدمه و تعاريف ضمن مقاله دراين نابراين،ب .بگيرد قرار تأييد

 پديده بررسي آن اصلي هدف نوآورانه) و بديع( شومپيتري و )وغيرمبتكرانه معمولي( كرزنري
 .باشد مي كارآفريني فرآيند در فرصت

  فرصت تعريف
 مساعد و مناسب يطيشرا معني به را فرصت هواژ كارآفريني تعريف در نظران صاحب بيشتر 

 و كارآفريني اساسي ركن را شناسي فرصت و اند برده كار به سودآوري و ارزش ايجاد براي
 شده ارائه انديشمندان ديدگاه از فرصت مختلف تعاريف زير در اند ناميده آن مركزي ههست
 .است

 انپذيرامك و مطلوب نفسهفي را آن ،گيرندگان تصميم كه آينده در است موقعيتي فرصت
 .)1993 كروگر،( پندارندمي
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 خلق توانايي كه است اعمال و اعتقادات ،ها ايده از يهاي مجموع شامل كارآفرينانه فرصت

 .)1997 ونكاترمن،( كند مي فراهم آنها براي فعلي بازارهاي غياب در را آينده خدمات و كاالها
 منابع خالق تركيب طريق از باالتر ارزش هارائ براي بازار در نياز يك ديدن شانس فرصت،

 .)2003 وهمكاران، ارديچوبل( است
 قابليت از كه شرايطي و وضعيت نهفته؛ منفعت بالقوه، منفعت از است عبارت فرصت 

  .نهفته ارزش ؛بالقوه ارزش = فرصت است: رخوردارب منفعت به شدن تبديل
 مطلوب و ثبتم تأثير فرد بر كه وضعيتي يا عامل از است عبارت  فرصت همچنين 
 .كند كمك اهداف، تحقق يا وظايف انجام در را فرد تواند مي يا ،باشد داشته تواند مي

 نقصان كه منفعت) بروز بالقوة عوامل( ناقص صورت به منفعت بروز عوامل ييعن فرصت
 .كند مي تعيين ما، اهداف را ما منفعت .شود مي كامل انسان تدبير و تالش هوسيل به آن

  فرصت محوريت با كارآفريني هشد ارائه مهم تعاريف
 

 فرصت رويكرد با كارآفريني تعاريف )1( جدول

 ارائه كارافريني تعريفرديف
تاريخ دهنده

1 
 افراد آن هوسيل به كه است ينديآفر كارآفريني

 پيگيري و شناسايي را ها فرصت
.دارند كنترل تحت كه منابعي به توجه بدون ،كنند مي

 استيونسونو
1990 لوجاري

2 

 با و كسي، چه چگونه، كه است اين هدربار كارآفريني
 خدمات و كاال به كه را هايي فرصت نتايجي چه

مي گيريپي و ايجاد كشف، شوند، مي منجر جديدي
 .كنند

1997 ونكاترمن

3 

 كه است عمل و استدالل، تفكر، هشيو يك كارآفريني
 و رد،دا نگر كل رويكرد است، همراه فرصت با همواره
 يا خلق فرآيند اين قلب در .است مؤثر آن در رهبري

 براي شوق و تمايل با كه دارد، قرار فرصت شناسايي
 .شود مي دنبال ها فرصت اين از برداريبهره

1999 تيمونز

4 
 و ها فعاليت وظايف، ههم شامل كارآفريني يندآفر

 ييها سازمان خلق و ها فرصت درك با مرتبط اعمال
 .آنهاست كردن دنبال براي

2007 بيگراو
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 فرصت يها ويژگي

 :بايد فرصت يك است، كارآفريني فرآيند قلب فرصت است معتقد تيمونز
  باشد؛ جذاب �
 ؛باشد موقع به �
 ؛باشد بادوام �
 .كند خلق افزوده ارزش نهايي هكنند مصرف يا خريدار براي �

 كارآفريني هاي فرصت
 از كه است هايي فرصت برداري بهره و ابيارزي كشف، مستلزم كه است فعاليتي كارآفريني

 هاي روش جديد، خدمات و كاالها اند، نداشته وجود قبالً كه اقداماتي سازماندهي طريق
  .كند مي معرفي را خام مواد و فرآيندها بازارها، سازماندهي،

 ارزيابي، كشف، فرآيندهاي ها، فرصت منابع تحقيق مهم هوظيف كارآفريني هحوز
  .دارد عهده به را ها فرصت برداري بهره

 محصوالت، بتوان ،ها موقعيت آن در كه گردد مي اطالق موقعيتي هر به كارآفريني فرصت
  .نمود ارائه ،را جديدي سازماندهي هاي شيوه و بازار موادخام، خدمات،

 با ،كه است باور اين بر فرد آن در كه گردد مي اطالق يموقعيت به فرصت شين فتعري در
 گردد. نائل سودي به تواند مي منابع يبيترك نو

 كه گردد مي اطالق هائي موقعيت به فرصت .كند مي پيدا معني تهديد مقابل در فرصت   
 همراه به فرد براي مثبتي آمدهاي پي ها موقعيت اين ثانياً و باشند فرد توسط كنترل قابل اوالً

 اطالق منفي آمدهاي پي با نترلك قابل غير موقعيت هر به تهديد مقابل در .باشند داشته
 گردد. مي

 اين باور در .است محيطي شرايط به وابسته اي پديده فرصت كالين، مك  تعريف در
 موقعيت يك اينكه و داشته خود با همواره را تهديد و فرصت ذهني الگوي 2 افراد محققين
 2 از يك ره شدن فعال سرعت به بستگي ،دهند تشخيص تهديد يا فرصت بعنوان را مشخص

 بستگي  ذهني الگوي 2 از يك هر شدن فعال سرعت حال عين در .دارد مذكور ذهني الگوي
 گردد. مي دريافت محيط از كه دارد اطالعاتي و عالئم به

  فرصت منابع
 و ها چهارچوب ايجاد امكان ها، فرصت آن در كه دهد مي ارائه مبتكرانه ديدگاهي شومپيتر

 تغيير توانايي هستند نوآورانه و جديد كه ها فرصت اين .آورند يم وجود به را جديدي اهداف
 خالق، تخريب با كارآفرين ديدگاه اين در .دارند نيز را ملي توليد و استخدام افزايش اقتصاد،

 فراهم را بيشتري كارآفريني هاي فرصت تغيير اين با وسيله بدين و .كند مي نامتعادل را بازار
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 و سياسي تغييرات  تكنولوژيكي، تغييرات  كارآفريني، نوع اين در ها فرصت منابع .آورد مي

 اشكال در كه اند داده نشان مطالعات )2003شين،( باشد مي شناختي جمعيت اجتماعي،
 محيط شفاف، قانون :قبيل از باشند، داشته حضور بايد زيادي عوامل كارآفريني، هنوآوران

 باالي سطوح ي،آموزش باالي سطوح ارتباطات يتكنولوژ پيچيده، اطالعات نيرومند، بنيادي
 تأثيرات خاطر به كارآفريني نوع اين پيشرفته، صنعتي ساختارهاي متنوع، بازارهاي درآمد،

 است كرده جلب را گذاران سياست و محققان از بسياري توجه كارآمد و مالحظه قابل و مهم
 شود. مي مطرح ينيكارآفر نوع ترين معمولي عنوان به زير ديدگاه كه آنجا تا

 افزايش و شده كشف بازار نامتوازني خاطر به كه بيند مي نياز يك را ها فرصت كرزنر
 كرزنري است.كارآفريني كارآفريني نوع اين نياز پيش فردي، رويكرد بخش بر آگاهي يابند مي

 خاصي افراد توسط فرصت كه شود مي ناشي  عقيده اين از كارآفريني بتكرانهغيرم شكل يا
 ها فرصت تشخيص در كه افرادي ههم دسترس در آساني به جامعه در اما شود نمي ايجاد

 در بازار زيرا دهند مي رخ ها فرصت كه است معتقد كرزنر .گيرند مي قرار كنند مي عمل آگاهانه
 را محصول مازاد يا و كمبودها خود كه هايي چهارچوب ساختن و نادرست هاي تصميم هنتيج
 بر مازاد و كمبود نامتوازني اين در و .است گرفته قرار نامتعادلي وضعيت در شوند، مي باعث
 مانند اينكه جاي به فرد كارآفريني نوع اين در .شوند مي يافت ها فرصت كه است توليد

 كارآفريني نوع دو اين هر .هاست فرصت كاشف باشد ها فرصت خالق كه شومپيتري كارآفرين
  .باشد رسدست در زمان يك در توانند مي

 

 كرزنزي هاي فرصت برابر در شومپيتري هاي فرصت )2( جدول
 شومپيتري هاي فرصت كرزنري هاي فرصت

 توازن عدم تعادل)( موازنه
 جديد اطالعات به نياز جديد اطالعات به نياز عدم

 نوآورانه و مبتكرانه بسيار كمتر نوآوري
 نادر)( كمياب عادي)( رايج

 آفرينش و قيتخال داراي كشف محدوديت
 

 چندلر ديدگاه :كارآفرينانه يها فرصت
 كرده مشخص فرصت شناسايي براي را شيوه چهار فرصت، تشخيص ادبيات بررسي با چندلر
 :است
 فرصت خلق و تصادفي كشف غيرفعال، جستجوي فعال، جستجوي �
 شناسي هستي ديدگاه با تصادفي كشف و غيرفعال، جستجوي فعال، جستجوي �
 اين كارآفرين كار و دارند وجود بيرون در ها فرصت است معتقد كه گرايي واقعيت گرايي اثبات
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 كه شناسيهستي ديدگاه با فرصت خلق ديدگاه .دارد تطابق كند، كشف را آنها كه است

 .دارد تطابق هستند، شخص ذهن محصول ها فرصت است معتقد

 شومپيتر ديدگاه كارآفرينانه: يها فرصت
 فرينانآكار كنند مي ظهور خالق تخريب فرآيند يك عنوان به ها فرصت شومپيتر، ديدگاه در

 اقتصاد در نوآوري و تغيير، از مزيت كسب طريق از را آنها بلكه كنند مين كشف را ها فرصت
 با و زند مي هم به را جامعه تعادل كه است كسي كارآفرين شومپيتر، نظر از .كنند مي خلق
 جايي زماني هدور اين و برد مي پيش تعادل عدم سمت به را جامعه كارآفريني، هاي روش
 فرصت عمر رسيد، تعادل به مجدداً جامعه زمانيكه و .كند مي كسب سود كارآفرين كه است

 يك عنوان به كارآفريني پنداشتن باعث شومپيتري هاي فرصت واقع در .رسيد مي پايان به
 افراد كه است اين مستلزم مپيترشو هاي ازفرصت برداريبهره .هستند نامتعادل فرآيند

 كه است معتقد شومپيتر كل، در نمايند گيري تصميم اندكي شواهد اساس بر بخواهند
 يها ويژگي كارآفريني، يها فرصت ظهور كلي فرآيند در و ،كشف نه شوند مي خلق ها فرصت

 .كنند مي ايفا را اساسي نقش دانشي، منابع جاي به شخصيتي

 كرزنر ديدگاه ه:كارآفرينان يها فرصت
 نكته  اين به خود كشف و كارآفرينانه هوشياري تئوري هعرض با كرزنر شومپيتر، خالف بر

 بازار در افراد بين در خود اطالعاتي و دانشي يها شكاف محل از افراد چگونه كه كرد اشاره
 دارد ارهاش موجود اطالعات به افراد متفاوت دسترسي به كرزنر .آورند دست هب سود توانند مي

 و مازادها شود مي خطا دچار گيري تصميم فرآيند در انسان چون كه ادعاست اين بر و
 اطالعات به متمايز دسترسي طريق از كارآفرين و شود مي ايجاد جامعه در كمبودهايي

 گيري تصميم خطاي از منبعث را فرصت منبع وي نمايد، استفاده فرصت از تواند مي موجود،
 يها تقارن عدم مورد در كارآفرين هوشياري دل از ها فرصت ،گويد مي كرزنر ينبنابرا .داند مي

 بازار روزمره دانش داشتن بدون فرصت تشخيص و آمده وجود به اقتصاد در موجود اطالعاتي
 .باشد مين پذير امكان

 ها يافته
 ذيل شرح هب ديدگاه دو تفاوت شد بيان كه كرزنر و شومپيتر هاي ديدگاه و نظريات به توجه با

 باشد. مي استخراج قابل
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 يها فرصت و شده خالق تخريب درگير كه است كسي كارآفرين شومپيتر ديدگاه در

 كه صورتي در .باشد مي كارآفرين توسط آمده وجود به تعادل عدم حاصل كارآفرينانه،
 كه ستا ييها فرصت اجراي طريق از بازار در تعادل تثبيت دنبال به اساساً كرزنري كارآفرين

  .است آمده وجود به بازار اعضاي اطالعاتي تقارن عدم از
 .است شناختي  هستي يها پاراديم با ديدگاه دو اين ارتباط به مربوط آنها دوم تفاوت

 ديدگاه كه حالي در .است ارتباط در اروپاييان اجتماعي يا تفسيري بعد با شومپيتر ديدگاه
 گويند مي كه شمالي آمريكاي محققان خالص اييگر واقعيت و گرايي اثبات بعد با كرزنر

 ارتباط در باشند، مي كشف انتظار در و دارند وجود محيط به وابستگي بدون ها فرصت
 باشد. مي

  گيرينتيجه و بحث
 ىها فرصت از بردارى بهره و توسعه فرآيند است طلبيفرصت معني به كلي طور به كارآفريني

 به تبديل را  آن و يافته را اي ايده كارآفرين .شود مى هناميد كارآفرينى جديد، و تجارى
 را او كارآفريني، نگرش و مشتري نيازهاي و بازار محيط، از آگاهي .كند مي اقتصادي فرصتي

 به ها فرصت شكار فرآيند را كارآفريني .دهد مي ياري آن به پرداختن و فرصت يافتن در
 كسي آفرين كار فرد .دانند مي ها آن اختيار در ودموج منابع گرفتن نظر در بدون افراد، هوسيل
 را الزم منابع تواند مي و دارد كار و كسب يها فرصت ارزيابي و تشخيص توانايي كه است
 موفقيت به رسيدن براي را  مناسبي عمليات و نموده برداري بهره آنها از و كرده آوري جمع

 خصوصي گذاران سرمايه و پذير مخاطره رانگذا سرمايه و كارآفرينان ترين موفق  كند ريزيپي
 شروع دارند نياز بازارها و مشتريان آنچه با آنها كه ترتيب اين به .هستند محور فرصت

 كنند مي حفظ جديد كار و كسب ايجاد فرآيند كل در را محورانه  فرصت نگاه اين و كنند مي
 ايجاد يا ها فرصت .است ونيكن شديد رقابت بازار در مستمر موفقيت براي دليلي خود اين و

 موضوع عنوان هب فرصت .شوند مي خلق آفرينانه كار خالقيت و ها ايده از استفاده با يا شوند مي
 تالش در كارآفرينان و شد خواهد كارآفريني گراييدايجا و جامعيت باعث كارآفريني محوري

 حركت در اقتصادي هتوسع پيشتازان عنوان هب جامعه در همواره فرصت كشف يا خلق براي
 در عيني يها فرصت دنبال هب نمايند انتخاب را فرصت كشف فضاي كه صورتي در .هستند
 كه صورتي در نمايند مي كشف را ها فرصت خود كارآفرينانه هوشياري كمك به و بوده محيط
 اطمينان عدم و خالقيت دنياي در نمايند انتخاب خود استراتژي عنوان را فرصت خلق فضاي

 .پرداخت خواهند آنها مورد در قضاوت و كارآفرينانه يها گمان و دسح به
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  هتوسع در مشتري دانش مديريت كاربرد
 سازماني كارآفريني

 1محمدي مهدي
 2شميها گلستان مهدي سيد دكتر

 3يوسفي البنين ام دكتر

 چكيده
 از هـا  دانـش  انـواع  بـه  دستيابي به معطوف سازماني دانش مديريت يها سيستم

 اهـداف  تحقـق  جهـت  در آنهـا  از گيـري  بهـره  منظـور  بـه  مشتريان دانش جمله
 سـازماني  كـارآفريني  ارزش، خلـق  مهـم  رويكردهاي از يكي باشند. مي انيسازم
 در كـه  آنهـايي  ويـژه  بـه  سـازمان  مشـتريان  دانـش  و هـا  دهايـ  از اسـتفاده  است.
 كارآفريني در ميمه نقش تواند مي باشند مي مهارت و تخصص  داراي ييها زمينه

 در و مشـتريان  دانـش  و ها دهاي جذب منظور بدين اساسي گام نمايد. فااي سازماني
 مديريت  براي  ميمفهو مدلي مقاله دراين باشد. مي آنها قراردادن سازمان اختيار
 گردد. مي ارائه سازماني كارآفريني در مهارت داراي انمشتري دانش
 

 دانـش  مـديريت  مشـتري،  دانـش  كـارآفريني،  دانش، مديريت كليدي: واژگان
 مشتري.
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 مقدمه 
 به مراحل نخستين انبوه، توليد پردازان نظريه اول جهاني جنگ از دبع وراند در كه ميهنگا

 جهان سازي خودرو يها كارخانه ترين بزرگ از يكي در را  آن موفقيت و خود نظريات كارگيري
 هم از آنها رؤيايي كاخ بعد زماني مدت كه كردند مين هم را آن تصور هرگز گرفتند؛ مي جشن

 بودند توانسته آنها بود. حاكم )بفروش بيشتر كن، توليد بيشتر( هنظري دوره آن در پاشد.ب فرو
 انبوه پسوند بازاريابي هنگام آن در كنند. در به ميدان از را خود ساز دست رقباي تك تك

 ميان از بيشتر مصرف براي مشتري اشتياق و شور بردن باال آن وظايف معدود از و داشت،
 مشتري نياز و خواست به توجه بدون دوران ناي در واقع در بود. محدودش يها انتخاب

 به مجبور انبوه كنندگان توليد بيستم قرن اواسط در اما شد. مي تحميل وي به محصوالت
 او خواست به رسيدگي و مشتري براي بيشتر محصول تنوع كه شدند كنندگاني توليد با رقابت

 يها مؤلفه يعني پرداختند، ها تقيم كاهش به همزمان و بودند. داده قرار خود كار هلوح سر را
 .(Jeong A.V, 2003) آوردند گرد هم پيش را دستي و انبوه توليد
 حـال  در شـد.  مشـخص  مشـتري  خواسـت  بـه  رسيدگي اهميت كه بود زمان ناي  از پس 

 هـاي  شـركت  خـدمات،  و محصول نوآوري و كيفيت مورد در مشتريان يندهآفز تقاضاي حاضر
 ابزارهاي افزايش مشخصاً .(Bueran, 2005) است داده قرار شارف تحت را خدماتي – توليدي

 تـا  اسـت  شـده  باعـث  رقبـا  محصـوالت  از مشـتريان  اطالع و نترنتاي  گسترش رساني، اطالع
 هـر  كه تغييراتي و مشتري خواست خواهد. مي چه مشتري كه بدانند باشند، مجبور ها شركت
 .است نموده آنها با خود سريع بيقتط به مجبور را ها شركت دهد، مي رخ آن در لحظه
 در فعاليتي عنوان به اي گسترده طور به 1(CRM) مشتري با روابط مديريت راه، ناي  در
 بر قدم مشتريان داريهنگ و گسترش جهت در كه است، گرفته قرار توجه مورد ها شركت

 اكنون هم .(Xu M , 2005) اوست وفاداري و مشتري رضايت افزايش آن ابزارهاي و دارد، مي
 يها بخش از بسياري در اطالعات فناوري بر مبتني مشتري با ارتباط مديريت هاي سياست
 حال در آن هحيط گسترش براي نيز بسياري تحقيقات و است؛ شده گرفته كار به صنعت
 .است انجام

 به دستيابي جهت در پيشرفته تكنولوژي يك مشتري با ارتباط مديريت حقيقت در
 افزايش جهت آن از ها شركت و ؛(Bose R, 2003) است مشتري عاتاطال يها قله

 مديريت همچون 2(KM) دانش مديريت همچنين كنند. مي استفاده مشتري مندي رضايت
 رسيدن جهت در تجاري هاي فعاليت از كه دارد تأكيد منابعي آوري جمع بر مشتري با روابط

 مشتري، با روابط بهبود براي .(Gebert H.,2003) كند مي حمايت پذيري رقابت توانايي به
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 دانش مديريت«به رو ناي از .است ضروري اوست، دلخواه مورد كه روشي به رساني خدمات
 است. احتياج 1(CKM)»مشتري

 نـوآوري  و خالقيـت  يهـا  زمينـه  آن در كـه  اسـت  محيطـي  سازماني كارآفريني طرفي از
 ايـن  سـازمان  در آگـاهي  و دانش واختيكن توزيع هواسط به فناوري و شود مي شكوفا كاركنان

 سازند. مي شكوفاتر را محيط
 عصـر  كـه  بپـذيريم  كـه  نـداريم  اي چـاره  هسـتيم  افزون روز پيشرفت خواهان اگر بنابراين

 هـا  انسـان  روي بـر  بايـد  بنـابراين  .(Civi, 2000) اسـت  رسـيده  پايـان  بـه  اجزا به وابستگي
 خـود  مغـز  از كـارآفرين،  و نوآور خالق، يروين كه كنيم فراهم را بستري كرده، گزاري سرمايه
 اسـت  ارتباطـات  و اطالعـات  عصـر  در توسعه حياتي هماد كه را دانش و كنند ثريؤم هاستفاد
 كـاربرد  كـه  شود مي ارائه مدلي پژوهش اين در .(Bollinger & Smith , 2001)كنند توليد

 دهد. مي نشان سازماني كارآفريني در را مشتري دانش مديريت

  دانش ريتمدي
 را رقابت توانايي ييها شركت است، قطعيت عدم آن، اصلي همشخص كه امروز رقابتي بازار در

 كند. مي خدمات و كاالها به تبديل را آن و توزيع جاد،اي  را جديد دانش كه هستند دارا
 و مسائل حل امكان سازمان، به و كند مي جاداي رقابتي مزيت سازمان، براي دانش ترتيب، بدين

 خواهد رقابتي مزيت منبع يك فقط نه دانش بنابراين دهد. مي را جديد هاي فرصت تصرف
 .(Turban. E, Mclean, 2002) شود   مي آن منبع تنها واقع در بلكه شد

 يندهايآفر ؛كند مي تقويت و پشتيباني توانمند، را زير مهم و كاركردي عناصر دانش، مديريت
 به ،)دانش موجودي ايجاد( موجود دانش يشپاال و جديد دانش تساخ يا كشف

 جريان كردن مديريت( سازماني مرزهاي ههم سطح در و افراد ميان دانش گذاري اشتراك
 از بخشي عنوان به و افراد هروزان كار از بخشي عنوان به دانش از استفاده و ،جاداي )دانش

 شود مي اطالق ندهاييآفر همجموع به دانش مديريت .)دانش كردن كاربردي( گيري تصميم
 از برداري بهره آن از هدف و شود مي استفاده و نگهداري كسب، دانش آنها هنتيج در كه

 قابليت بردن باال و جديد هاي ارزش جاداي وري، بهره افزايش منظور به فكري هاي دارايي
 .(Hammer,Stanton, 1994)است پذيري رقابت

 مشتري با ارتباط مديريت
 كه مشتري با ارتباط مديريت است. مشتري با ارتباط هجنب بر نظام نيا  فعاليت تمركز
 يا و محوري مشتري ،مشتري ارزش مديريت مشتري، مديريتعنوان  به آن از اوقات از گاهي

 )1387 ابراهيمي، و دارنده آبادي، فيروز جمالي( شود مي برده  نام محور مشتري مديريت
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 »قراردادن نظر تحت« نظام، ناي  اجراي در شده گرفته كار به منطق ،كه است مديريتي

 با ارتباط مديريت ت.اس »كاربر/مشتري به رساني خدمت يندهايآفر تمام بر مديريت«و
 مشتري رضايت و مزايا منافع، بهبود« اند كرده تعريف زير نتايج با تجاري راهبردي را مشتري

 يندهايآفر اجراي و مشتري بخش رضايت رفتارهاي پرورش مشتري، اساسبر سازماندهي با
 در را مشتري با روابط مديريت چگونگي درك اطالعات، گردآوري با يندآفر ناي  مدار. مشتري
 سازي فراهم براي اطالعات فناوري از اي گونه به ريتجا راهبرد ناي  دهد. مي افزايش سازمان

 و فرآيندها همه از كه ندك مي استفاده مشتريان از يكپارچه و معتبر جامع، ديدگاهي
 ».جويد مي ياري سودمند و جانبه دو روابط گسترش و حفظ منظور  به مشتريان هاي تعامل

 بر و شده بنا سازمان و مشتري بين ارزش آوري فراهم مبناي بر مشتري، اب ارتباط مديريت
 هتوسع براي ها سازمان تالش بنابراين، كند. مي تأكيد ارتباط ناي  در شده جاداي  ارزش

 اصلي اهداف از طرف، دو هر براي ارزش جاداي  برمبناي مشتريان، با بلندمدت رتباطا
 طريق از مزايايي هارائ مشتري با ارتباط هدف ديگر عبارت به است. مشتري با ارتباط مديريت

 دو هر براي را برد - برد همعادل يك ارتباط ناي  هاست. وعده به عمل و جانبه دو همبادل
 براي ،كه است ارزشي مشتري با ارتباط مديريت مبناي كرد. خواهد فراهم همعادل ناي  سوي

  دارد. آن از مثبتي درك مشتري كه است چيزي ارزش، ناي  و شود مي گرفته نظر در مشتري
 از آورد. فراهم سازمان و مشتري براي مختلف هاي شكل به را مزايايي تواند مي ارزش ناي

 و ها كتابخانه هاي فعاليت كانون  هستند، سازمان يك دارايي نتريمهم از مشتريان كه ييآنجا
 و فعلي مشتريان حفظ رويكرد، ناي  از استفاده دهند. مي تشكيل نيز را رساني  اطالع مراكز

 بقاي ساز زمينه ،باشد مي منابع و خدمات از مجدد يريگ بهره و مراجعه به آنان ترغيب
 داده، پايگاه يك در مشتريان كامل اطالعات وريآ جمع با رويكرد، ناي  در است. سازمان
 و ها كتابخانه جمله از( ها سازمان معيارهاي و راهبردها اساس بر مشتريان بندي طبقه امكان
  شد. خواهد فراهم رساني) اطالع مراكز

 مشتري با ارتباط مديريت  فرآيند در دانش هاي جريان
 مشـخص  را دانـش  جريـان  نـوع  سـه  امـ  مشـتري،  دانش مديريت مفهوم شدن ملموس براي
 براي، دانش كنند: مي بازي مشتريان و شركت بين انفعال و فعل در حياتي نقشي كه كنيم مي

 .مشتري درباره و
 دانش جريان يك خريدشان، هچرخ در مشتريان از پشتيباني براي نخست، همرحل در

 دانش است. نياز پيش مشتري) براي دانش( شود مي هدايت مشتريان به شركت از كه پيوسته
 بعد ناي  است. كنندگان مينأت و بازارها محصوالت، مورد در اطالعاتي شامل مشتريان براي

 Taylor, S.A and( دگذار مي ثيرأت خدمات، كيفيت از مشتري درك روي بر همچنين دانش
Baker, T.L., 1994(. رد نوآوري خلق جهت در بايد مي مشتريان از دانش زمان، همين در 
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 به سازمان توسط خدمات، و محصوالت براي مستمر بهبود و دهاي  توليد محصول، و خدمات

 نوآوري فرآيند در مشتريان كردن دخيل و مشتري دانش كردن تسخير شود. داده پيوند هم
 محصوالت، مورد در مشتريان دانش مثال براي است. دستيابي قابل مختلفي طرق از
 فراهم براي مناسب بازخورد مكانيزم طريق از تواند مي بازار هاي گرايش و كنندگان مينأت

 شود استفاده محصوالت، نوآوري و سيستماتيك بهبود يك كردن
 .(Garcia-Murillo, M. and Annabi, H , 2002) هدربار دانش تحليل و آوري جمع 

 با باطارت مديريت هحوز در دانش مديريت فعاليت اشكال ترين قديمي از يكي قطعاً مشتري
 مشتري، مورد در دانش گذشته، معامالت و مشتريان خام هاي داده بر عالوه است. مشتري
 درنظر هم را مالي توانايي و خريد فعاليت ارتباط، آتي، هاي خواسته مشتريان، كنوني نيازهاي

 مشتري با ارتباط مديريت خدمات و پشتيباني فرآيند در مشتريان هدربار دانش گيرد. مي
 قرار تحليل و تجزيه مورد مشتري با ارتباط مديريت آناليز فرآيند در و شود مي ريآو جمع

 دگير مي
 (Davenport, T.H., Harris, J.G. an Kohli, A.K, 2001). 

  مشتري دانش مديريت
 بـا  روابـط  مـديريت  بـراي  ديگـري  نـام  تنهـا  است ممكن مشتري دانش مديريت اول نگاه در

 نيازمنـد  جوانـب  برخـي  در مشتري دانش مديران اما برسد. نظر به دانش مديريت يا مشتري
 .هستند مشتري طرواب مديريت و دانش مديريت در رايج هشيو از متفاوت نگرشي
 بر همه از پيش مشتري روابط مديران ،مشتري با روابط مديريت همشخص يكعنوان  به
 باهوش هاي سازمان ديگر، بيان به مشتري. هدربار دانش بر تا دارند تمركز مشتري از دانش

 انفعال و فعل ميان از را دانش كه هستند كارمندي از تر آگاه مشتريانشان كه اند دريافته
 فروش نمايندگان از مشتريان مورد در دانش جوي و پرس همچنين و مشتري با مستقيم
 انشد كنندگان جمع از كارمندان تبديل در تالش روي بر هم، دانش مديران كند. مي جستجو

 بر مبتني دانش تسهيم هاي نقشه توسط معموالً امر ناي دارند، تمركز دانش كنندگان تسهيم به
  .)1387 افضلي خواجه مريم ابراهيمي، بابك غالميان، محمدرضا( شود مي اجرا نترانتاي 

 مشاركتي و مولد روابط تقويت و تشويق روي دانش مديريت اختصاصي تمركز مقابل در
 بعد مشتري دانش مديريت ،» دانيم مي چه كه دانستيم مي تنها ما اگر« رشعا راستاي در

 چرا اما ».دانند مي چه مشتريان كه دانستيم مي تنها ما اگر« :كند مي پيشنهاد را ديگري
 براي سپس و كنند تسهيم شركت براي ارزش خلق براي را خود دانش خواهند مي مشتريان

 به امر ناي  كنند؟ پرداخت پول يافته بسط ركتش خدمات و محصوالت در كه خود دانش
 مفهوم نگرش تغيير ناي  گردد. مي باز دانش نهادعنوان  به مشتريان به نسبت نگرش تغيير

 خدمات و محصوالت منفعل هكنند دريافت يك از مشتري همه از تر مهم دارد. اي گسترده
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 در اسارت از مشتري همچنين است. شده رها بود، سنتي دانش مديريت در كه گونه آن

 است يافته رهايي نيز مشتري با روابط مديريت در مشتري وفاداري رايج هبرنام هزنجير
(Michael G, Marius L, Gilbert P, 2002). 

 متفاوت سنتي، دانش مديريت از اهداف، پيگيري در همچنين مشتري دانش مديريت
 از پرهيز( است سود بازدهي و راندمان دنبال به دانش مديريت نكهاي  گرفتن نظر در با است.

 مديران است. پيشرفت و نوآوري راستاي در مشتري دانش مديريت هچرخ )دوباره اختراع
 ارزش سازندگان هم باعنوان  به مشتريان با مشاركت هاي فرصت جستجوي در مشتري دانش

 مشتري پايگاه پرورش و داشتن نگه تمايل با مقايسه در همچنين امر ناي  هستند. سازمان،
 ارتباط مديريت معروف المثل ضرب است. مشاهده قابل ،مشتري با روابط مديريت در موجود

 آيد. مي ياد به »است آن يافتن از ارزانتر مشتري كردن حفظ« گويد مي كه مشتري با
 كليك چند هفاصل به تنها هستند، تقليد نيز اغلب كه رقبا محصوالت كه اي دوره در سفانهأمت
 دانش مديران سبب، همين به شود. مي سخت شدت به مشتري حفظ دارد، قرار شتريم از

 پيشرفت و توسعه چگونگي روي بر آنها مقابل در هستند. مشتريان حفظ نگران كمتر مشتري
 آنها با فزاا شارز و فعال گفتگوي كارگيري به با و جديد مشتريان آوردن دست  به با سازمان

 آنها كه آنچنان كنند؟ مي خلق را پيشرفت و نوآوري مشتري، دانش مديران چگونه متمركزند.
 خلق به را ما كه هست نيز مشتريان در بلكه ندارد وجود كاركنان در تنها دانش اند دريافته
 هدايت سنتي دانش مديريت در هزينه جويي صرفه از بيش پيشرفت، و نوآوري از ارزش

 ).1387 افضلي، خواجه مريم ،ابراهيمي بابك غالميان، محمدرضا( كند مي
 با ارتباط محيط يك در را هم از جدا هاي بخش و ها گروه بين يكپارچگي دانش، مديريت

 كاري، هاي واحد در است ممكن هم از جدا هاي بخش و ها گروه ناي  سازد. مي تر آسان مشتري
 حول دانش زا جرياني دانش مديريت باشند. متفاوتي جغرافيايي هاي موقعيت در يا تجاري

 سازي يكپارچه با وسيله  بدين و سازد مي آسانتر كاري هاي گروه بين را مشتري موضوعات
 مديريت دارد. اي عمده نقش آن به رسيدن در كارايي و سرعت به مشتري با مرتبط دانش
 نظر، مورد دانش كاربرد از تخصصي هزمين به توجه بدون مشتري براي اندازي چشم دانش
 مديريت كند.   مي جاداي  مشتري براي آن از استفاده چگونگي يا شده كشف نشدا كه مكاني
 سزايي هب ثيرأت دانش سازي يكپارچه يندهايآفر در نظر مورد دانش كردن شفاف با دانش
 گردش و ارتباطات از سازمان در مختلف كاركردهاي كه مواردي در دانش مديريت دارد.
 و مشتري دانش كردن ثبت با كه طوري به اند. شده واقع مفيد بسيار كند، مي جلوگيري دانش

 و كيفيت افزايش به منجر گيري چشم طور به مركزي، هنقط يك از آن گذاشتن اشتراك به
 با ارتباط مديريت محيط در شود. مي مشتري به دهي خدمت و گيري تصميم در سرعت
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 در سازمان هاي ليتفعا و تحقيقات گسترش هنتيج در ناي و است رايج مشاركت مشتري،
 ارتباطات از شكلي در مشاركت از ها سازمان ناي  شود. مي حاصل جغرافيايي مرزهاي سرتاسر
 را مشتري دانش نفوذ قدرت و سهم محصول، تا كنند مي استفاده بيروني و دروني مجازي

 اراختي در مشاركت اظهار براي هايي زمينه و يندهاآفر تكنولوژي، دانش مديريت كنند. حفظ
 از استفاده با امنيتي نظر از دانش تبادل هاي محل كه اي گونه به دهد مي قرار سازمان

 .(Sparks.G, 2005)است اطمينان قابل بسيار شده گذاشته اختيار در تكنولوژي
 دهي سازمان اي گونه به را دانش مديريت هاي سيستم يندها،آفر دانش مديريت هاي برنامه

 قابل آساني به نياز مورد هاي زمينه در زيرمجموعه و اي پايه هاي دانش ههم كه كنند مي
 دانش، مديريت شود. منجر سازمان براي اي افزوده ارزش به نتيجه در و باشند دسترسي

 نياز اساس بر را دانش تا كند مي فراهم كارمندان براي را هايي زمينه و يندهاآفر ابزارها،
 هشد يكپارچه دانش ارزش به دانش مديريت كمك به كارمندان بگذارند. اشتراك به مشتري

 ارائه تري كامل خدمات ارزشمندتر مشتريان به توانند مي طريق ناي از و برند مي پي مشتريان
 به مشتري با ارتباط مديريت محيط در اي وسيلهعنوان  به دانش مديريت ناي بنابر كنند.

  .پردازد مي خدمت
 مشتري، دانش مديريت از ما انتظار كه گرفت تيجهن توان مي باال مباحث به نگاهي با
 محمدرضا( تاس استرتژيك سطح يك در دانش مديريت و دانش از ارزش بيشترين خلق

 .)1387 ،افضلي خواجه مريم ابراهيمي، بابك غالميان،

 كارآفريني
 ات ناب هايد يك تولد از را ها فعاليت از وسيعي طيف كه است گسترده مفهوم يك كارآفريني 

 و پيشرفت عاملعنوان  به كارآفريني امروزه دارد. بر در فرد براي جديد هحرف ايجاد و نوآوري
 و مهم اصل يك كارآفريني مدرن اقتصاد در است. شده شناخته كشور هر اقتصادي هچرخ
 .(Sana El Harbia,2010) باشد مي انكار قابل غير

 محصول يك هئارا در تواند مي نوآوري اين باشد. داشته خاص نوآوري كه است كسي كارآفرين
 مشتري رضايت در نوآوري يا و نوين فرآيند يك طراحي در جديد، خدمت يك هئارا جديد،

 زمان اختصاص طريق از ارزش، با جديد چيز خلق فرآيند كارآفريني ).1388 عزتي،( باشد و...
 به رسيدن مراه،ه واجتماعي رواني مالي، يها ريسك گرفتن نظر در نياز، مورد تالش و

 فرآيندي كارآفريني ديگر عبارت به باشد. مي استقالل و فردي ورضايت پولي منتج يها پاداش
 و ها محيط در و گردد مي جديد تقاضاي يا و رضايتمندي ايجاد به منجر كه است
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 طريق از اقتصادي سيستم در تغيرات آن طي و افتد مي اتفاق مختلف يها مجموعه
  دهد مي رخ دهند، مي نشان واكنش اقتصادي يها فرصت به كه افراد يها نوآوري

 ).1387 آهنگرپور،(
 شود: مي ظاهر عمده شكل سه درقالب كارآفريني كلي طور به
 انجـام  كـاري  چـه  بايـد  و هستند كساني چه ينانركارآف اينكه تشخيص فردي: كارآفريني -1

 است. بوده متعددي مباحث ثقل هنقط شوند، ناميده كارآفرين تا دهند
 مفهــوم » كــارآفريني اشــكال« كتــاب در پينكــات گيفــورد ســازماني: درون كــارآفريني -2

 در كـه  شـود  مـي  اطـالق  فـردي  به كارآفريني نوع اين كرد. مطرح را ها سازمان در كارآفريني
 كنند. مي فعاليت ها سازمان

 كـه  آورد فـراهم  را محيطـي  تواند مي سازمان يك كارآفرينانه: سازمان سازماني كارآفريني -3
 كنند. شركت كارآفريني امور انجام در بتوانند اعضا تمام درآن

 سازماني كارآفريني
 باعث كارآفرين كاركناني داشتن طرفي از و محصوالت و خدمات در نوآوري به نياز امروزه

 اين بپردازند. خود سازماني ساختار در نظر تجديد به ها سازمان از بسياري است شده
 مربوطه سازمان تا كنند مي تلقي سازماني فرهنگعنوان  به را نوآوري و كارآفريني ها نسازما

 ).1388 عزتي،( دهد ادامه خود حيات به تري اثربخش طور به
 بـه  شـركت،  يـا  سـازمان  كـل  يـا  جمع كه است كارآفريني از اي گونه سازماني كارآفريني

 آن بـه  شـود،  انجـام  سـازماني  در كـارآفريني  ينااگـر  دهنـد.  مـي  مانجـا  را آن گروهي صورت
 .(Harris , 2009) گويند مي سازماني كارآفريني

 كنـد.  مي ايجاد رقابت نظر از شركت يا سازمان براي  ميمه بسيار تمايز سازماني كارآفريني
 نتيجـه  در باشد داشته خاصي نوآوري كه است كسي كارآفرين است معتقد شومپتر كه ازآنجا

 سـازمان  وماهيـت  شخصـيت  در تواننـد  مـي  كارآفرينـان،  خالق و نو نظرات به تكيه با مديران
 سـازمان  نوسازي و بهسازي موجب و كرده متحول را سازمان عملكرد كه كنند ايجاد تغيراتي

 ).1383 عزتي،( شود
 پـرورش  و رشـد  براي بستري نآ در كه نوين و كارآفرينانه سازماني ساختار ايجاد بنابراين

 در كـارا  دانـش  مـديريت  بـا  امر اين كه شده سازماني اثربخشي به منجر آيد، فراهم كارآفرين
  ).1389 ، همكاران و جيوان عزتي( شد خواهد همگام سازمان
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 شده نوآوري يها فرآيند يا محصوالت درآن، كه است فرآيندي سازمان كارآفريني واقع در

 رسد مي ظهور به شده سيسأت قبل از سازمان يك در ينانهكارآفر فرهنگ ايجاد و القا طريق از
 زيرا است. شراكت و نوآوري از تركيبي سازماني ).كارآفريني1387 وهمكاران، عبدالملكي(

 طرفي از و است نوآوري سازماني عملكرد بهبود جهت مهم بسيار راهكار كارآفرين يك براي
 از را سازماني كارآفريني شراكت، گذارد. مي جاي به كارآفريني از  ميمه بسيار تصوير نوآوري
 دهد. مي نشان ديگر جهت

     سازماني  كارآفرينان
 خود اطراف وكار، كسب يها فرصت از اي نشانه گونه هر اميد به كه هستند افرادي كارآفرينان

 تواند مين هم چيز هيچ و است هاآن يها ويژگي از هميشگي هوشياري كنند، مي مشاهده را
 از را منابع آفرينان كار است معتقد باتيست .(Doreen , 2012) بگيرد را هاآن وفقيتم جلوي
 يكي اين و كنند مي منتقل دارد، بااليي وري بهره كه جايي به دارد پاييني وري بهره كه جايي

 و خام مواد پول، تجهيزات، ابزار، مناسب تخصيص زيرا رود مي شمار به آنها موفقيت عوامل از
 توان مي كلي طوربه .)1385 ،جوادين سيد( شود مي سازمان نمو و رشد سبب نسانيا نيروي
 روشن اندازي چشم داشتن و  ميتهاج هروحي خالق، ذهن با كه است كسي كارآفرين گفت،
 را آلي ايده آينده زا تنش شرايط در كاركردن سخت با و پذيري ريسك و بيني خوش با همراه
 .كشد مي تصوير هب خويش سازمان موفقيت براي

 پژوهش االتؤس
 در اسـتفاده  جهـت  سـازمان  توسط مهارت داراي مشتريان دانش مديريت مدل اصلي: الؤس

 ؟ دارد مشخصاتي چه سازماني كارآفريني
   فرعي: االتؤس
 ؟ نمايد كسب را مهارت داراي مشتريان يها دانش تواند مي چگونه سازمان .1
 ؟ نمايد يكپارچه را شده سبك يها دانش تواند مي چگونه سازمان .2
 نمايد؟ گزينش كارافريني يندآفر براي را شده كسب يها دانش تواند مي چگونه سازمان .3

 پژوهش: االتؤس پاسخ
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 كـه  گرفت قرار بررسي و مطالعه مورد مربوط  ميعل منابع فوق االتؤس به گويي پاسخ منظور به
 االتؤسـ  پاسخ آنها تحليل و گيري نتيجه و بندي جمع از شد. داده توضيح قبل يها قسمت در

 باشد. مي زير شرح به فوق
 داراي مشـتريان  يهـا  دانـش  توانـد  مي زير روش از استفاده با سازمان : اول الؤس پاسخ

   : نمايد كسب  را مهارت
 يـك  در كـه  مشـترياني  از دانش اين بايد مي اول  همرحل در مشتريان دانش از استفاده جهت
 چطور؟ اما گردد، داده پايگاه يك به تبديل و آوري جمع دارند تخصص خاص هزمين

 مـديريت  و مشـتري  بـا  ارتبـاط  مـديريت  موفق يها گيري كار به هدربار مطالعات اساس  بر
 دانـش  پايگـاه  يـك  در آن آوري جمع و مشتري از دانش كسب كه كنيم مي پيشنهاد ما دانش

 جهـت  و سازماني يادگيري به كه سازماني فرهنگ )1 دهد قرار توجه مورد ار زمينه 4بايستي
 يهـا  سيسـتم  گيري كار به )3سازماني درون دانش مبادالت )2 .كند مي كمك مشتري گيري
   مشتري دانش كسب )4سازمان در مشتري با ارتباط

 هشـد  كسـب  يهـا  دانـش  توانـد  مـي  زيـر  روش از اسـتفاده  با سازمان : دوم الؤس پاسخ
   : نمايد يكپارچه  را مهارت داراي مشتريان

 كسب مشتريان از كه را دانشي توانيم مي سازماني درون دانش مبادالت هوسيل به ما
 اينكه براي اصلي دليل دو كل در نماييم. ذخيره داده پايگاه يك در و كنيم جا يك را شود مي
 دارد. وجود باشد، مي روريض مشتري دانش مديريت در سازماني درون دانش مبادالت چرا
 از كارمندان ميان يها بحث و  ميرس غير و  ميرس يها مالقات درون مشتري دانش اينكه اوالً

 به ضمني صورت به و شخصي مشتري دانش يعني شود، مي پخش و توليد مختلف، ادارات
 درون نشدا مبادالت ثانياً .آيد مي در صريح سازماني دانش صورت به و شده گذاشته اشتراك
 برخي زيرا است نياز مورد مشترك مشتري داده پايگاه يك داري نگه و گسترش در سازماني
 استفاده مورد و ايجاد متفاوتي هاي زمان در و مختلف ادارات توسط مشتري دانش و اطالعات

 چه اينكه با رابطه در گيري تصميم مثال براي است، نياز مورد مشتركي قوانين .گيرند قرار
 در شكلي چه به بايستي ها داده و گردند مي ذخيره و بوده نياز مورد مشتري يها داده از نوعي
 داد. انجام تحليل آنها روي بر بتوان تا باشند ها داده پايگاه

 بـراي  را شـده  كسـب  دانـش  تواند مي زير روش از استفاده با سازمان  سوم: الؤس پاسخ
   نمايد: گزينش كارآفريني فرايند
 به و كنيم جستجو مشتري دادنش پايگاه در توانيم مي كاوي داده يندآفر هيلوس به ما
 و ها الگو ،ها رابطه كشف يندآفر كاوي داده چون برسيم، سازماني فرينيآكار براي يها مدل
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 در شده ذخيره اطالعات از وسيعي حجم بررسي به كه است داري معني جديد يها روند

 پردازند. مي الگو تشخيص فناوري با داده انبارهاي

 پيشنهادي مدل
 بـه  پيشـنهادي   ميمفهـو  مدل باشد مي مدل اجزاي هدهند شكل كه فوق يها لفهؤم به باتوجه 

 باشد: مي زير شرح
 

 
 
 

                                      
 
 

 

 

 

 يگير نتيجه و بحث
 مطالب به توجه با .دكنن مي محسوب توسعه ابزارهاي از يكيعنوان  به را كارآفريني امروزه
 رقابت بازار در سازمان ماندن يها راه از يكي كه كرد اذعان توان مي كلي طور به شده گفته

 منابع ارزشمندترين از يكي مشتريان زيرا باشد. مي مشتري دانش مديريت از استفاده
 طرفي از است. شده توجه كمترين آن به دانش مديريت در كه باشند مي سازماني پيشرفت
 غير يها سازمان زمان، طي در و است الزم سازماني هر ماندگاري براي نوآوري و خالقيت

 هعرص به نتوانند را خود در نهفته استعداد كه ييها سازمان شوند. مي محو صحنه از خالق
 استعداد گيري كار به در كه شد خواهد ديگري سازمان مغلوب زماني اندك در برسانند ظهور

 وسيع ديد افق با اليق مديريتي از و داشته قدرت اندك ههزين با جديد محصول ئهاار و
 و مهم يها ابزار از يكي است. ابزار به نياز كارآفريني به يابي دست براي است. برخوردار
 تخصص ييها زمينه در كه باشد مي مشترياني دانش از استفاده فرينيآوكار رشد براي مناسب
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 افزايش جهت راهكاري دانشگاهي، كارآفريني گسترش
 اشتغال ايجاد و مهارت

1كاظمي نسترن  
2ملكي طاهره  

3رستمي فرحناز دكتر  

 چكيده
 و مهارت افزايش در مهم  ميگا عنوان به دانشگاهي كارآفريني گسترش حاضر، حال در

ه توسع شاهد وع،موض اهميت وجود با اما شود.مي قلمداد كشور در پايدار اشتغال ايجاد
-مي كشاورزي يها دانشكده خصوص هب و كشور يها دانشگاه در مهمه مسئل اين ضعيف
 جهت دانشگاهي، كارآفريني گسترش راهكارهاي هدف با حاضر پژوهش بنابراين، باشيم.
 نفر 116 را توصيفي تحقيق اين آماريه نمون  گرفت. صورت اشتغال ايجاد و مهارت افزايش

ه  ساد گيري نمونه روش با ماهيدشت كشاورزي جهاد كاربردي -علمي ركزم دانشجويان از
ه ارائ بر كيدأت شد. spss افزار نرم وارد آوري جمع از پس ها داده دادند. تشكيل تصادفي
 يها فعاليت به جديد يها ايده تبديل يها كارگاه برگزاري عملي، صورت هب كشاورزي دروس

 تريناصلي كشاورزي يها دانشكده در رآفرينيكا مركز يا كانون تشكيل اقتصادي،
-مي كشاورزي هايرشته دانشجويان ميان در زايي اشتغال و كارآفريني گسترش كارهاي راه

 از نظر مورد راهكارهاي از يك هر اهميت سطح از اطالع منظور به بعد،ه مرحل در باشد.
 و كم اهميت داراي راهكارها از يك هيچ آن، اساس  بر كه شد استفاده ISDM تحليل

 مطالعه اين نتايج .گرفتند قرار زياد اهميت داراي طبقه در هاآن ههم و نبوده متوسط
 راهكارهاي گسترش با تا كند كمك اشتغال و آموزش امر گذاران سياست به تواند مي

 التحصيالن فارغ ميان در اشتغال ايجاد و مهارت افزايش جهت هاييتحرك پيشنهادي،
 بردارند. دانشگاهي

 
 اشتغال. ايجاد راهكارها، ها،دانشگاه كارآفريني،ه توسع :يكليد واژگان

                                                                                                                
                                          Email: nastaran.kazemi67@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشدگياهان دارويي،  .1
 .روستايي ةدانشجوي كارشناسي ارشد توسع .2
 .كشاورزي دانشگاه رازي ةاستاديار دانشكد .3
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 مقدمه
 وريبهره افزايش رود. مي شمار به كشور هره توسع در ثرؤم عامل ترين مهم انساني، نيروي
 نهايت در و اقتصادي وريبهره افزايش به تواند مي جامعه هاي بخش از يك هر در كار نيروي

 آموزش نظام ميان، اين در ).1382 همكاران، و رحماني( شود منجر كشور صادياقت رشد
 و هاسطح در جامعه نياز مورد كارآمد و متخصص انساني نيروي تربيت مسئوليت كشور عالي
 عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه آموختگان دانش جذب دارد. عهده به را مختلف هاي رشته
 در بايست آنها از بخشي كه است هاييويژگي و هاتوانايي اشتند گرو در كار، بازار در كشور
 مهارت و توانمندي ديگر، عبارت هب همان).( گردند ايجاد دانشگاه در تحصيل دوران طول

 امروز پيشرفته دنياي كه،  چرا است؛ كار بازار در آنان جذب عامل آموختگان دانش اقتصادي
 و جامعه نيازهاي رفع در خود باالي هايمهارت و ييتوانا با كه است متخصصي افراد نيازمند
 تخصصي هايمهارت و باال تخصص داراي افراد آنكه ضمن باشند. مؤثر مشتريان جذب

ه توسع سمت هب حركت جديد، و نو اشتغال هايزمينه آوردن وجود هب و شغل ايجاد با توانند مي
 معتقدند، نيز نظران صاحب و تصادداناناق اكثر نمايند. تسريع و تسهيل كشور در را اقتصادي

 نوآوري، و تغيير از استفاده با كه آيدمي حساب هب اقتصادي هتوسع اصلي نيروي كارآفريني
 جديد، ههزار در بنابراين، ).1382 روستا، توده( آوردمي وجود به را خدمات و توليد رشد

 و تخصصي هاي ارزش بتوانند و باشند كارآفرين كه هستند هاييدانشگاه پويا، هايدانشگاه
 در كارآفريني آموزش كه است علت همين هب .)2004 كالرك،( كنند تلفيق را مديريتي
 هابرنامه اين كه است افزايش به رو توسعه حال در و يافتهتوسعه كشورهاي هايدانشگاه

 آرفرينانهكار هاي ويژگي با نيروهايي تربيت و عملي هايتجربه ايجاد هدف با عمده طور هب
 ساختن علمي منظور  هب ريزيبرنامه و نوين هايايده توليد در دانشجويان به و اندشده طراحي

 و كارآفريني مهم موضوع متأسفانه اما ).1386 ميرعرب،( كنند مي كمك هاايده اين
 كاربردي علمي آموزش نظام ويژه، هب و ايران عالي آموزش نظام در آن هتوسع راهكارهاي

 نمودن آماده در آن رسالت همچنين، است. گرفته قرار توجه مورد كمتر زيكشاور
 قرار تحليل و بررسي مورد كمتر كار بازار به ورود و مهارت افزايش جهت آموختگان دانش
 كاربردي علمي عالي آموزش نظام در كارآفريني اهميت به توجه با بنابراين، .است گرفته

 گردد، بخش اين آموختگان دانش يها مشكل از ياريبس راهگشاي تواند مي كه كشاورزي
 مركزهاي در كارآفريني هتوسع راهكارهاي تحليل و بررسي به كه نمود سعي حاضر تحقيق
 در گارآفريني گسترش راهكار به پژوهش اينه ويژ نگاه بپردازد. كاربردي -علمي عالي آموزش
 كه است دانشگاهي التحصيالن ارغف مهارت افزايش در مبحث اين اهميت علت هب ها،دانشگاه

 بررسي به ادامه، در گردد.مي التحصيالن فارغ بيكاري كاهش و اشتغالزايي به منجر نهايت در
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 و كارآفريني گسترش راهكارهاي راستاي در كشور از خارج و داخل تحقيقات از تعدادي نتايج

  پردازيم:مي دانشگاه در كارآفريني به پرداختن اهميت
 كارآفرينيه توسع براي اي برنامه 1990سال در ايرلند در كارآفريني، اهميت به بردن پي

 كردن پا بر براي الزم يها مهارت به آموختگان دانش تجهيز در برنامه اين از هدف گرديد. آغاز
 شركت 70 بين از شركت 55 برنامه اين اثر در است. بوده شخصي كارهاي و كسبه توسع و

 است شده ايجاد نيز جديد شغل 219 و بايستند خود پاي روي اند توانسته پا تازه
 دانشگاه رهبري به كارآفرين يها دانشگاه1990ه ده اوايل از تقريب طور هب و ،)1382شيخان،(

 ماساچوست دانشگاه حاضر حال در شد. فعال آمريكا ماساچوست فناوري مؤسسه و استانفورد
 محصوله توسع و علمي فناوريه زمين در كه رددا سيليكون منطقه در بنگاه هزار چهار حدود

  ).1998 همكاران، و دانكن( كنند مي فعاليت يندآفر و
 سبب آنچه رسيد، نتيجه اين هب و آورد عمل هب تحقيقاتي دانشگاه 15 از )،1996( هينز
 شود، مي آن اداره چگونگي و كار و كسب آغاز يندآفر مورد در افراد درك و آگاهي افزايش
 آموزش دريافت، دانشكده 22 بررسي در نيز، )2005( جونز است. كارآفريني هايآموزش

 شغلي دانش و توانايي افزايش هدف با كشاورزي عالي آموزش مراكز در را كارآفريني
 .است ضروري كشاورزي آموزش هاي هدف تحقق و دانشجويان

 مركزهاي در يكارآفرين آموزش هتوسع يها روش كارگيري هب )،1384( عزيزي و حسيني
 يها رشته دانشجويان ميان در كارآفريني يها مهارت افزايش در را كشاورزي عالي آموزش

 و كار بازار نياز با درسي برنامه محتواي خواني هم راستا اين در و دانسته  موثر كشاورزي
 نيز )1387( احمدپوردارياني .اندداده قرار ييدأت مورد را كارآفريني با دورس سرفصل تناسب
 عالوه،  هب هستند. مهم دركارآفريني محيطي و رواني شخصي، هايعامل است، معتقد

 به كارآفريني هايد تعقيب و كار و كسب به ورود براي گيريتصميم فقدان يا گيري تصميم
 وضعيت و نقش الگوي دوستان، خانواده، كودكي، شرايط شغلي، يها زمينه چون هاييعامل

 و ساالنين تحقيقات هاينتيجه كه، است حالي در اين دارد. بستگي بليق يها تجربه اقتصادي
 كارآفريني يها مهارت با پدر تحصيالت و سن كه است آن گوياي )،2000( همكاران

 با خانواده اعضاي شمار و مادر تحصيالت سطح و دارد داري معني و مثبت هرابط دانشجويان
  رد.ندا داري معني هرابط كارآفريني يها مهارت

 بين كه رسيدند نتيجه اين به خود تحقيق در )،1387( سليمانپور و پورخسروي
 توانمندي بين همچنين و گوناگون تحصيلي هايرشته آموختگاندانش كارآفرينانه توانمندي

 اينكه ضمن دارد. وجود معناداري تفاوتي مختلف آموزشي مراكز آموختگان دانش كارآفرينانه
 آموختگان دانش شناختيجامعه و روانشناختي تحصيلي، شغلي هاي ويژگي تأثير ميزان تعيين
 .بود مطالعه اين مهم يها نتيجه جمله از آنها كارآفرينانه توانمندي بر مطالعه مورد
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 و جامعه هنجارهاي كارآفريني، به نسبت نگرش كه دريافتند )1387( همكاران و باراني

 استان كشاورزي كاربرديو علمي دانشجويان كارآفرينانه نيت بر خودكارآمدي به باور
 بروز امكان و گرايش ايمطالعه در نيز، )2006( همكاران و گوئررو است. بوده ثرؤم كرمانشاه

 به نهايت در و دادند قرار بررسي مورد را كاتالونيا دانشجويان ميان در كارآفريني نيت و رفتار
 كه حالي در بودند، مند هعالق جديد كار يك دايجا به دانشجويان بيشتر كه رسيدند نتيجه اين
 را اشتغال ايجاد مهارت گفت، بايد عبارتي هب .داشتند شك آن اجراي در خود توانايي به

 نداشتند.
 نمودن آماده براي كاربردي علمي هاي آموزش كه اند نموده اظهار )2001( دراي و الدر

 خود آموزشي هايبرنامه در را آفرينيكار يها آموزش بايستي اشتغال، براي خود دانشجويان
 كه كرد ارائه طرحي 1987 سال در رونشتات نام به ديگري پژوهشگر چنين هم .نمايند هئارا
 به كارآفرينان كه شوند طراحي ايگونه به بايد كارآفريني به مربوط هايبرنامه آن اساس بر

 آنها  كردن برطرف براي بتوانند و شوند آگاه موجود موانع از خود اقتصادي فعاليت آغاز هنگام
 كه كرد طراحي ساختار فاقد و ساختارمند اي زنجيره دو الگوي يك وي، بيابند. راهكاري

 كه كند مي اشاره متعددي يها شيوه به وي، الگوي بود. كارآفريني آموزش هبرنام  به مربوط
 آنها  بررسي به وي كه ييها شيوه ميان در هستند. ها دانسته و تجربيات انتقال مورد در

 .كرد اشاره پذيري امكان يها طرح و موردي مطالعات ،ها سخنراني به توان مي پرداخته،
 تقسيم مسئوليت، و اختيار ها، فعاليت سازماندهي كه گرديد مشخص ديگر تحقيقي در

 و سازماني فرهنگ مراتب، سلسله و ساختار مديريتي، هاي حمايت هنجارها، و يها قانون كار،
 و هورنزبي( ثرندؤم ها سازمان در كارآفريني هتوسع و گيريشكل در منابع به سترسيد

   .)2002 همكاران،

 شناسي روش
 نتايج از استفاده نظر از و است تحليلي -توصيفي ،ها داده گردآوري روش نظر از پژوهش، اين

 متغيرها ترلكن امكان جهت از چنين، هم آيد. مي بحساب كاربردي تحقيقات نوع از پژوهش،
 -علمي آموزش مركز دانشجويان را تحقيق اين آماريه جامع باشد. مي غيرآزمايشي نوع از

 استفاده با دادند. تشكيل1391 سال در كرمانشاه استان ماهيدشت كشاورزي جهاد كاربردي
 نفر 116 تعداد ن،مورگا و كرجسي جدول از گيريبهره و تصادفي ه ساد گيري نمونه روش از
 اصلي ابزار .شدند انتخاب پژوهش اين در نمونهه دهند تشكيل افراد عنوان هب نشجوياندا از

 و پيشين مطالعات از آن يها گويهه عمد محورهاي كه بود ساخته محقق اي پرسشنامه تحقيق،
 در .آمد دست هب اي كتابخانه مطالعات و پژوهشي مجالت ها، سايت در جستجو طريق از

 پژوهش موضوع به مربوط متغيرهاي و توصيفي متغير 23 از متشكل كه اي پرسشنامه نهايت،
 دانشجويان و روستاييه توسع و ترويج گروه علمي هيئت اختيار در شدن آماده از پس بود،
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 ابزار پايايي رسيد. تأييد به آن محتوايي و ظاهري روايي و گرفت قرار ارشد كارشناسي

 را پرسشنامه باالي پايايي كه شد محاسبه 85/0 با برابر كرونباخ آلفاي محاسبه با نيز پژوهش
 از پس ها داده شد. داده قرار دانشجويان اختيار در شده تأييده پرسشنام داد. مي نشان
 در ها داده تحليل و تجزيه براي شد. spss افزار نرم وارد تحليل و تجزيه براي آوري جمع

 از استنباطي آمار قسمت در و و... ددرص فراواني، مانند هايي روش از توصيفي آمار قسمت
 افزار نرم از استفاده با راهكارها عاملي تحليل براي شد. استفاده اكتشافي عاملي تحليلي روش
spss ، كشاورزي، هايدانشكده در كارآفريني گسترش راهكارهاي به مربوط عوامل از هريك 
 واريانس تجمعي درصد و ها عامل از يك هر واريانس درصد آنها، از هريك ويژه مقدار با همراه
 متغيرها كل واريانس از عامل هر سهم بيانگر ويژه مقدار شد. استخراج مربوطه يها عامل

 در و عامل آن بيشتر تأثير و اهميته دهند نشان باشد، بزرگتر آن مقدار چه هر و باشد مي
 و روش از ليعام چرخش براي باشد. مي عاملي تحليل براي دادها بين همبستگي نهايت،

 هستند، عامل هر به مربوط كه متغيرهايي چرخش،ه مرحل از پس شد. استفاده ريماكس
 گسترش راهكارهاي نمايانگر متغيرهاي پردازش از پس شدند. مشخص ستوني بروش

 در شد. اقدام عاملي تحليل از آمده بدست هاي عامل نامگذاري به نسبت كشاورزي كارآفريني
 مهارت افزايش جهت دانشگاهي، كارآفريني گسترش راهكارهاي بندي هقطب منظور به نهايت،

 معيار يا ميانگين از معيار انحراف هفاصل هپاي بر ها گويه جبري جمع از پس اشتغال، ايجاد و
)ISDM( شد استفاده )باشد:مي زير بصورت كه) 2007 همكاران، و گنگاهارپا 

A<Mean-1/2 Sd  = كم اهميت )A( 
=Mean-1/2Sd<B<Mean+1/2Sd متوسط اهميت  )B( 

C>Mean+1/2Sd = زياد اهميت )C( 

 هايافته
 رارق سال20-25 سنيه رد در پاسخگويان درصد 93/62 پژوهش، توصيفي هاييافته اساسبر

 تحصيلي مقطع در آنان درصد 20/61 و درصد)89/56( بوده مرد آنان بيشتر داشتند.
 تلفيقي مديريت تحصيليه رشت در آنان درصد 03/31 چنين، هم اند. گرفته قرار كارشناسي

 آنان درصد 64/65 و داشته اقتصادي مهارت آنان درصد 34/35 كردند. مي تحصيل آفات
 يها دانشكده در كارآفريني گسترش راهكارهاي )،1( جدول در بودند. اقتصادي مهارت ونبد

ه ب كشاورزي دروسه ارائ بر كيدأت قسمت، اين يها يافته اساس  بر است. شده ارائه كشاورزي
 تشكيل اقتصادي، يها فعاليت به جديد يها ايده تبديل يها كارگاه برگزاري عملي، صورت
 اقتصادي مهارت افزايش راستاي در كشاورزي يها دانشكده در كارآفريني مركز يا كانون

 ).1( جدول شدند شناخته كارافريني گسترش راهكارهاي ترينمهم دانشجويان،
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 اشتغال ايجاد و مهارت افزايش جهت كارآفريني گسترش هايراهكار )1( جدول

 التحصيالن فارغ ميان در
 رتبهتغييرات ضريبمعيار انحرافميانگين ها گويهرديف

 كشاورزي دروسه ارائ بر كيدأت 1
 اول 2796/0 9256/30976/1 عملي صورت هب

2 
 تبديل يها كارگاه برگزاري

 يها يتفعال به جديد يها ايده
 اقتصادي

 دوم 2841/0 7212/30572/1

3 
 مركز يا كانون تشكيل
 يها دانشكده در كارآفريني
 افزايش راستاي در كشاورزي

 دانشجويان اقتصادي مهارت
 سوم 2919/0 6631/306933/1

4 
 آموزش يها برنامهه توسع

آموزش با ارتباط در الكترونيك
 جديد نيازهاي و كارآفريني

 كار بازار
 چهارم 29533/0 4892/30304/1

 و كتب به كتابخانه تجهيز 5
 پنجم 2962/0 6372/307776/1 كارآفريني آموزش مجالت

6 
  ميعل همجل دفتره توسع

 در كشاورزي كارآفريني
 ها دانشگاه

 ششم 2966/0 3579/39960/0

7 
 آموزشي يها كارگاه برگزاري

 با اساتيد بيشتر آشنايي جهت
 هاي راه و كارآفريني مباحث

 اشتغال ايجاد
 هفتم 3214/0 5915/31545/1

8 

 بين نزديك ارتباط برقراري
مراكز و كشاورزي يها دانشكده

جهت كشاورزي اي حرفه و فني
 مهارتي يها كالس برگزاري

 كارآفريني با مرتبط

 هشتم 32191/0 6034/31600/1

9 
ه ارائ و ها همايش برگزاري

 با مرتبط علمي سخنراني
 كارآفريني هاي موضوع

 نهم 32405/0 4784/31272/1

 يها پروژه و ها برنامه برگزاري 10
 دهم 3270/0 4736/313605/1 تيمي كار
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 رتبهتغييرات ضريبمعيار انحرافميانگين ها گويهرديف

11 
 براي ييها كارگاه برگزاري
 و بازاريابي قوانين، شناساندن

 وكار كسب محيط
 يازدهم 3298/0 6126/31916/1

12 

 يها پايگاه ايجاد و طراحي
 صيالنالتح فارغ اطالعاتي

 مشاورهه ارائ و كشاورزي
 درخصوص آنها به اي حرفه
كارآفرينانه كار و كسب ايجاد

دوازدهم 3373/0 664/32310/1

 دروس سرفصل بيشتر توجه 14
چهاردهم 35005/0 0767/3077/1كارآفريني مباحث به آموزشي

16 
 ارتباط امكان برقراري
خبره كارشناسان با دانشجويان

 موفق كارآفرين دانشجويان و
پانزدهم 36021/0 6073/32994/1

17 
 و مسابقات برگزاري

 با ارتباط در ييها نمايشگاه
 كارآفريني موضوعات

شانزدهم 3614/0 4208/32363/1

18 
 و ها نامه پايان از حمايت

 با مرتبط هاي پژوهش
 كارآفريني موضوعات

هفدهم 37005/0 3717/324779/1

19 
 با رآفرينيكا خبرنامه انتشار

در آموزي مهارت بر تأكيد هدف
 كشاورزي يها دانشكده

هجدهم 38229/0 2985/326101/1

 يها جشنواره برگزاري 20
نوزدهم 3869/0 333/328987/1 كارآفريني دانشجويي

21 
 كارآفريني درسي واحد ايجاد

 يها دانشكده در كشاورزي
 كشاورزي

 بيستم 4162/0 1142/329716/1

22 
 علمي هاي انجمن تتقوي

 جهت آنها وهدايت كشاورزي
 عملي كارهاي انجام

 و بيست 0770/1 0431/04642/0
 يكم

23 
 يها فيلم هعرض و نمايش
 موضوعات هزمين در ترويجي،

 كارآفريني
 و بيست 3484/1 0358/3442/1

 دوم
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 راهكارهاي عاملي تحليله زمين در شده گردآوري يها داده بودن مناسب منظور هب

 بارتلت آزمون و KMO ضريب از كشاورزي يها دانشكده در اشتغالزايي و كارآفريني گسترش
 مقدار و 740/0 كارآفريني گسترش راهكارهاي براي KMO  ضريب مقدار كه شد استفاده

 نشانگر مطلب اين و بود معنادار 01/0 سطح در كه آمد بدست 1/328E3 بارتلت آمارهه ويژ
 اصالح )،2( جدول از حاصل يها يافته اساس بر بود. عاملي تحليل ايبر ها داده بودن مناسب

ه توسع ،فرينيآكار خالقيت پرورش راستاي در عالي آموزش پژوهشي -آموزشي نظام
 گسترش راهكارهاي ايمشاوره و ايبرنامه فرا خدماته توسع ،سازماني -مديريتي يها حمايت

 مد.آ دست هب كشاورزي يها دانشكده در كارآفريني
 

 زايياشتغال و كارآفريني گسترش راهكارهاي عاملي تحليل خالصه )2( جدول

 مقدار عامل
 ژهيو

 درصد
 انسيوار

ژهيو مقدار
 يدرصدتجمع

 انسيوار
معيار انحرافميانگين

 و محتوا تناسب
 بازار نياز با ها سرفصل

 كارآفريني و كار
047/594/22 940/22 

 
463/3 1486/1 

 يها حمايت افزايش
 مديريتي -تيبانيپش

308/458/19 520/42 55013/31542/1 

 خدماته توسع
-برنامه فرا و ايمشاوره

 اي
901/3733/17 253/60 4923/3177/1 

 50181/32724/1    كل ميانگين
 

 در كارآفريني گسترش راهكارهايه هم پيداست، )3( جدول يها داده از كه همانگونه
 باالي بسيار معناداري معناي هب كه بوده 5/0 از بيشتر عاملي ربا داراي كشاورزي هايدانشكده

 هستند. عاملي بارهاي
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  يها دانشكده در ينيكارآفر گسترش يراهكارها افتهي دوران يعامل ليتحل خالصه  )3( جدول

 هاآن هدهند ليتشك يها عامل همراه به  كشاورزي
بارعاملي متغير عامل نام

 
 

 خدماته توسع
 فرا و اي مشاوره

 اي برنامه

 قوانين، شناساندن براي ييها كارگاه برگزاري
 525/0 كار و بكس محيط و بازاريابي

 729/0 كارآفريني دانشجويي يها جشنواره برگزاري
 با ارتباط در ييها نمايشگاه و ها مسابقه برگزاري

 546/0 كارآفريني يها موضوع

 به نو يها ديدگاه تبديل يها كارگاه برگزاري
 552/0 اقتصادي يها فعاليت

 يها دانشكده بين نزديك ارتباط برقراري
 كشاورزي اي حرفه و فني اكزمر و كشاورزي

 با مرتبط مهارتي يها كالس برگزاري جهت
 كارآفريني

672/0 

 بر تأكيد هدف با كارآفريني خبرنامه انتشار
 574/0 كشاورزي يها دانشكده در آموزي مهارت

 مرتبط علمي سخنرانيه ارائ و ها همايش برگزاري
 598/0 كارآفريني يها موضوع با

 
 و محتوا تناسب

 بازار نياز با ها سرفصل
 كارآفريني و كار

 به آموزشي يها درس سرفصل بيشتر توجه
 649/0 كارآفريني مباحث

 ارتباط در الكترونيك آموزش يها برنامهه توسع
 كار بازار جديد نيازهاي و كارآفريني آموزش با

801/0 
 

 آشنايي جهت آموزشي يها كارگاه برگزاري
 هايهرا و كارآفريني مباحث با اساتيد بيشتر

 اشتغال ايجاد

704/0 
 

 با مرتبط يها پژوهش و ها نامه پايان از حمايت
 720/0 كارآفريني يها موضوع

 صورت به كشاورزي يها درسه ارائ بر تأكيد
 656/0 عملي

 در كشاورزي كارآفريني درسي واحد ايجاد
 735/0 كشاورزي يها دانشكده

 747/0 گروهي كار يها پروژه و ها برنامه برگزاري
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 بروز موانع عنوان به آمده بدست عامل سه معيار انحراف و ميانگين ش،پژوه آخر قسمت در
 ميانگين به نسبت گرفتن نظر در با و گرديد محاسبه كشاورزي يها دانشكده در كارآفريني

 راهكارها از يكهيچ اساس،  اين بر گرديد. بندي طبقه ISDM شاخص از استفاده با و كل
 اين كه گرفتند قرار زياد اهميت داراي طبقه در هاآن ههم و نبوده متوسط و كم اهميت داراي
 و اقتصادي مهارت فريني،آكار گسترش جهت را راهكار سه هر گسترش لزوم نتيجه

 باشد.مي دانشگاهي اشتغالزايي
 

 ISDM معيار از استفاده با راهكارها از هريك بندي اولويت )4( جدول

بارعاملي متغير عامل نام

 
 
 

 يها حمايت افزايش
 مديريتي -پشتيباني

 

 در كارآفريني مركز يا كانون تشكيل
 افزايش راستاي در كشاورزي يها دانشكده

 دانشجويان اقتصادي مهارت
467/0 

 در كشاورزي كارآفريني علمي همجل دفتره توسع
 460/0 ها دانشگاه

 آموزش يها مجله و كتاب به كتابخانه تجهيز
 648/0 يكشاورز

 با مرتبط يها پژوهش و ها نامه پايان از حمايت
 739/0 اشتغال ايجاد و كارآفريني يها موضوع

 كارشناسان با دانشجويان ارتباط امكان برقراري
 647/0 موفق كارآفرين دانشجويان و خبره

 ها سازمان از بازديدي و علمي اردوهاي برگزاري
 و افزا مهارت سساتؤم كارآفريني، مراكز و

 اشتغالزا
535/0 

 اطالعاتي يها پايگاه ايجاد و طراحي
-حرفهه مشاوره ارائ و كشاورزي آموختگان دانش

 كار و كسب ايجاده زمين در آنها  به اي
 كارآفرينانه

84/0 

 ISDM هدامن اهميت
 بر كيدأت با يكارآفرين گسترش راهكارهاي

 اشتغالزايي و مهارت افزايش
 - >9831/0A ضعيف
B<9831/0>1769/1 متوسط - 
 خيلي
 D<1768/1 زياد

 و كار بازار نياز با ها سرفصل و محتوا تناسب
 -پشتيباني يها حمايت افزايش  كارآفريني،

 ايفرابرنامه و  اي مشاوره خدماته توسع ،مديريتي
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 گيرينتيجه و بحث
  جهت راهكاري عنوان هب دانشگاهي كارآفريني گسترش هايراه بررسي به حاضر تحقيق
ه ب كشاورزي دروس ارائه بر كيدأت اساس،  اين بر پرداخت. اشتغال ايجاد و مهارت افزايش
 تشكيل و اقتصادي يها فعاليت به جديد يها ايده تبديل يها كارگاه برگزاري عملي، صورت
 اقتصادي مهارت افزايش راستاي در كشاورزي يها دانشكده در كارآفريني مركز يا كانون

 در زايياشتغال و مهارت ايجاد كارآفريني، گسترش راهكارهاي اولين عنوان هب دانشجويان
 و موحدي پژوهش از حاصل نتايج و قسمت اين يها يافته بين شد. شناخته هادانشگاه

 وضعيت بهبود راستاي در راهكارها ترين مهم آنان دارد. وجود خواني هم )،1389( همكاران
 علمي، يها انجمن بين تنگاتنگ ارتباط برقراري را كشاورزي آموختگان دانش اشتغال

 تغيير و اصالح بازاركار، در فعال بنيان دانش يها شركت و دانشجويي هاي تشكل و تخصصي
 كاري مراكز نياز با متناسب و منظم طور به ها دانشگاه در كشاورزي درسي يها برنامه در

 مورد اكتشافي عاملي تحليل توسط كارآفريني گسترش راهكارهاي بعده مرحل در .برشمردند
 اين يها يافته ميان شد. بندي دسته طبقه سه قالب، سه در و گرفت قرار تحليل و تجزيه
 آنان، پژوهش نتايج اساس  بر دارد. وجود ارتباط )،1390( ديگران و سليمي يها يافته با بخش

 زيرساختي و ارتباطي - اطالعاتي گزاري، سياست حمايتي، آموزشي، مجزاي عامل نجپ
 علي و زاده ميرك پژوهش .باشدمي آنان بررسي مورد جامعه در كارآفريني هتوسع كارهاي راه

 ميان در كارآفرينانه يها گرايش هتوسع بر مؤثر يها عامل از يكي نيز )1390( آبادي
 يها كارگاه برگزاري مانند برنامه فرا و آموزشي عامل را شاورزيك دانشكده پسر دانشجويان

 و گالوي پژوهش يها يافته و پژوهش قسمت اين يها يافته ميان .كندمي عنوان آموزشي
 يها مانع رفع راهكارهاي هزمين در آنان، تحقيق دارد. وجود همخواني نيز )2005( همكاران

 و درسي محتواي ،ها برنامه در بازنگري خود ،داد نشان عالي آموزش روي پيش كارآفريني
 تبديل در عالي آموزش مراكز آموزشي مختلف يها گروه براي آموزشي يها دوره برگزاري
 در كارآفريني يها آموزش و است ضروري كارآفرين يها دانشگاه به سنتي يها دانشگاه
 يها مهارت زايشاف حتي و نفس به اعتماد و خالقيت در دانشجويان يها مهارت افزايش
 هاآن اهميت تعيين جهت آمده بدست طبقه سه نهايت، در است. مؤثر مديريتي و ارتباطي

 كه گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد ISDM معيار با اقتصادي مهارت افزايش و اشتغالزايي در
 شده ارائه شواهد با هم موضوع اين گرفت. قرار باال اهميت دارايه طبق در عامل سه هر
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 كارآفريني گسترش هايراه پايان، در است. توجيه قابل پيشين شده ذكر مطالعات وسطت
  گردد:مي ارائه زير بشرح جهت راهكاري عنوان هب

 دانشجويان مهارت افزايش جهت ايحرفه و فني مراكز با مؤثر و قوي ارتباط برقراري �
 .جديد مشاغل و كارآفريني هايزمينه با آنان آشنايي و

 هاي سرفصل بازنگري و اصالح منظور هب بيشتر كاربردي و عملي دروس گرفتن نظر در �
 نياز همچنين و روز علم و دانش با آنها نمودن منطبق و كاربردي  علمي مركزهاي دروس

 بازاركار؛
 كارآفرين؛ هاي شركت و مؤسسات از دانشجويان بازديد هايبرنامه اجراي �
 و كارآفرين هاي شركت و مؤسسات در دانشجويان كارآموزي امكان نمودن فراهم �

 در آنها و دانشگاه بين بيشتر تعامالت جهت خصوصي هاي سازمان همكاري جلب همچنين
 مختلف؛ هايزمينه
 ارتباطات و اطالعات هاي فناوري هزمين در بخصوص الزم هاي زيرساخت نمودن فراهم �

 امروز؛ كار دنياي در اساسي ملزومات از يكي عنوان به
 درس مدرسين براي كارآفريني، هزمين در خدمت ضمن هايدوره مستمر برگزاري �

 با آنان بيشتر آشنايي جهت ايحرفه و فني سازمان تجربه با اساتيد از دعوت و كارآفريني
 بازاركار. هاينياز و جديد مشاغل
 همچنين آموختگان، دانش تحصيلي و شغلي وضعيت هزمين در اطالعاتي بانك ايجاد �
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 هايبنگاه در كارآفريني همشاور و آموزشي هايمحرك
 متوسط و كوچك

 1فاريابي دكترمحمد
 2هالن فتحي حسين

 3كوششي محمدرضا

  چكيده
 حال در شرايط با آنها پذيري انعطاف سرعت دليل به متوسط و كوچك كارهاي و كسب
 دليل به ها  SMEكهآنجايي از باشند. مي كارآفرينانه يها فعاليت براي مأمن بهترين تغيير،
 در سزايي هب سهم توسعه و رشد جديد يها فرصت از برداري بهره در آنها خاص يها ويژگي

 همواره آنها عملكرد بهبود ،بنابراين ؛كنند مي ايفا امروزي جوامع كارآفريني اقتصاد هچرخ
 بررسي به گوناگوني و متفاوت رويكردهاي از مختلف محققان و است بوده توجه مورد

 تفكرات در شمرده بر عوامل ترين عمده از .اند پرداخته آنها عملكرد بهبود بر مؤثر واملع
 و كيدأت رغم علي اما است. بوده كارآفريني مشاوره و آموزش ،حوزه اين هاي تئوريسين

 و نقش بتواند كه محلي تحقيقات همچنان عامل، دو ناي نقش بر مستمر توجه
 شكافي و واحدها از دسته اين عملكرد بهبود بر جاري شده ارائه يها آموزش گذاري  تأثير

 گرفته صورت كمتر،سازند مشخص دارد وجود كارآفريني مشاوره و آموزش هحوز در كه را
 كارآفريني همشاور و آموزش تأثير  تا هستيم آن پي در ما تحقيق اين در ،بنابراين ؛است

 استان يها SME بر تمركز با راستا اين در و نموده بررسي ها SME عملكرد بر
 كار و كسب يها واحد مديران از منتخب نمونه يها ديدگاه بررسي به شرقي آذربايجان

 بر كارآفريني همشاور و آموزش كه دادند نشان نتايج پرداختيم. استان متوسط و كوچك
 در كارآفريني عملي يها آموزش ميان اين در داشته، تأثير ها SME عملكرد بهبود

 بندي دسته و شناسايي به منجر نتايج دارد. بيشتري تأثير تئوريك يها آموزش با مقايسه
 واحدها از دسته اين عملكرد بهبود بر كه كارآفريني يها مشاوره و ها آموزش ترين مهم
 گرديد. گذارند، مي تأثير

 
 متوسط، و كوچك يها بنگاه كارآفريني، مشاوره كارآفريني، آموزش كليدي: واژگان
  د.عملكر

                                                                                                                
                                                                    Email: infofaryab@yahoo.com، ة اقتصاد تبريزاستاديار دانشكد.  1

 .. كارشناس ارشد مديريت اجرايي دانشكده اقتصاد تبريز 2
     ريت اجرايي دانشكده اقتصاد تبريز.كارشناس ارشد مدي.  3
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 مقدمه
 به رو ايدن در ها 1SMEهتوسع و جاديا به توجه ،يصنعت ساختار رييتغ اتيضرور به توجه
 و پايه كه باشد مي كشور اقتصاد از يمهم بخش هدهند نشان ها بنگاه نوع اين است. بوده يفزون

 از د.گرد مي آمد در افزايش باعث تينها در و نموده فراهم اقتصادي هتوسع براي را الزم اساس
 صنعتي هتوسع يها برنامه براي ريزان برنامه دست در مؤثر سالحي عنوان به توانند مي رو  اين
 ).43،ص1377 چه، (قره باشند داشته اهتمام شدن صنعتي هب دادن شتاب در و گرفته قرار

 دارد كشور يصنعت ساختار در توجه قابل حضور كوچك صنايع اينكه رغم يعل ما كشور در
 يها بنگاه به متعلق كشور كل نيشاغل از درصد 63 شده ارائه آمارهاي اساس بر كه يا گونه به

 يفاحش يها يماندگ عقب و متعدد معضالت با واحدها اين ،است متوسط و كوچك اقتصادي
 همچون آنها يبرا انتظار مورد كياستراتژ نقش يفايا از كه ينحو به هستند، رو  به رو

  .)63ص،1389ديگران، و فر (ناصحي اند مانده ناتوان توسعه، حال در و افتهي توسعه يكشورها
 جاديا موجب دسترس، در منابع نپايي حجم و ها بنگاه ناي بودن كوچك گر،يد طرف از

 نهفته شمار بي مزاياي وجود با تا است شده باعث و ،دهگردي ها بنگاه نيا يبرا ييها تيمحدود
 تحوالت با  ميهمگا باال، پذيري انعطاف هجمل از متوسط و كوچك هاي بنگاه ذات در

 جوان نيروهاي از بهتر گيري بهره متناسب، خدمات و توليد در تر سريع تغييرات و تكنولوژيكي
 اين همواره رو اين از شوند. خارج ليتفعا هگردون از تر سريع و اشتهند چنداني عمر كارآمد، و

 با كه است بوده نظر ملحوظ بازده زود متوسط و كوچك هاي بنگاه عملكرد بررسي در لهأمس
 هدرج بر و داده بهبود را اقتصادي هاي بنگاه از نوع اين عملكرد توان مي ييها روش چه

 فزود؟ا شان فعاليت هحوز در آنها  تموفقي
 شده داده تشخيص ها SMEموفقيت تعيين در عامل ترين مهم كارآفريني آنجاييكه از
 بيشتر موفقيت شانس به منجر مفهوم اين هتوسع رايب اقدام كه رسد مي نظر به است،

SME مشاوره همراه به كارآفريني هتوسع و آموزش به توجه باعث لهأمس اين. شد خواهد ها 
 ممكن موفق آفرينان كار هاي ويژگي از بسياري كه ستا گرديده فرض  پيش اين اساس  بر

 در همواره  ميئدا هاي بحث شند.با آموزش و يادگيري قابل باشند ذاتي اينكه خالف بر است
 موفقيت به كارآفريني آموزش با افراد و شده تدريس تواند مي كارآفريني آيا اينكه خصوص

 به كار و كسب صاحبان ،آموزش مرغ علي كه معتقدند اي عده است. داشته وجود گردند نايل
 به است نهفته آنها ذات در كه آنچه با مطابق و داده تغيير را خود ديدگاه  زياد خيلي احتمال

 كه دارند اعتقاد برخي .پردازند مي خود روي پيش مسايل حل و كار و كسب تصميمات اتخاذ
 و اند داشته قبل از كه دنماي مجهز هايي مهارت با را آنها تواند مي افراد همشاور و آموزش
 آموزش ،راينبناب رساند. ياري خود قبلي هاي مهارت بهبود به و توسعه در را آنها آموزش

                                                                                                                
1. small and medium entrepreneurship 
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 از يكي .است مواجه متعددي يها چالش با اكنون هم آن، به مربوط تحقيقات و كارآفريني

 عملكرد بر آن تأثير و شده ارائه هاي آموزش اثربخشي در چالش ،ها چالش اين ترين مهم
 مطرح الؤس اين ،بنابراين  .)523 ص،2011،گرانيد و (طاهر باشد مي كار و كسب بانصاح
 و داشته يتأثير ها SME  عملكرد بر آفريني كار يها مشاوره نيز و ها آموزش آيا كه باشد مي

  نه؟ يا گردند مي آنها عملكرد بهبود باعث
 بهبود بر ينيكارآفر يها مشاوره زين و ها آموزش ات تأثير  يبررس با قيتحق نيا در

 يبررس مورد هجامع در تيواقع و يتئور نيب شكاف كردن پر دنبال به ها  SMEعملكرد
 .ميباش يم

 پژوهش نظري مباني 
 كارآفريني �

 زماني گردد.برمي فرانسه كشور در هجدهم قرن به كارآفرينان، شناخت و معرفي هايريشه
 داد. ارتباط كارآفريني به را خطرپيشگي فعاليت فرانسوي، اقتصاددان 1كانتيلون ريچارد كه

 يكي عنوان به را كارآفرين بار اولين براي ي،ميالد 1730 هاي سال حدود در كانتيلون ريچارد
 باتيست ژان وي از پس .كرد مطرح اقتصادي هايفعاليت هتوسع در مطرح عوامل از

 اقتصادي هتوسع بر آن  تأثير و كارآفريني درباره )،1943(3شومپيتر ژوزف و )1803(2سي
 عنوان به را كارآفريني يستم،ب قرن اوايل هبرجست اقتصاددان شومپيتر، اند.نموده ارائه نظرياتي

 از پرداخت. آن مختلف هاي جنبه بررسي به و كرده معرفي اقتصادي رشد همحرك موتور
 يافتن تازه، بازاري گشايش توليد، فرآيند در جديد روشي هارائ جديد، كااليي هارائ وي ديدگاه
 كارآفرينان يها تفعالي از آن نظاير و صنعت در جديد تشكيالت هرگونه ايجاد و جديد منابع
 بعدي، تحقيقات بر سزايي هب  تأثير كارآفريني، و اقتصادي هتوسع مورد در او مطالعات  است.
 نامند.مي كارآفريني علم پدر را وي كه نحوي به است، داشته

 با را اقتصادي كوچك فعاليت كه كه است كسي كارآفرين گويدمي )،1985(4دراكر پيتر
  .نمايدمي تحول دچار را آنها ماهيت و تغيير را هاارزش و كندمي شروع خود هسرماي
 تالش و وقت صرف با نو، چيزي خلق فرآيند كارآفريني ،است معتقد )1988( 5هيسريچ 

 يترضا مالي، منابع آوردن بدست براي اجتماعي و روحي مالي، خطرات پذيرش و بسيار
 ).12 ،1383 ترز،يپ و چيستريه( است استقالل و شخصي

                                                                                                                
1. Richard cantillon 
2. SAY. J.B 
3. Joseph Schumpeter 
4. Drucker, p 
5. Histrich 
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 اندازي راه را سازماني و يافته را فرصتي كارآفرين گويدمي )1994(1گريو باي يليامو
 آن پيگيري منظور با سازمان آن عمليات و هافعاليت تمام كارآفريني يندآفر و كند مي

 ).43 ،1385 همكاران، و (ابراهيمي گيردمي بر در را ها فرصت
 هاييفعاليت مجموعه توانمي را كارآفريني ،نماييم بندي جمع را باال تعاريف بخواهيم اگر

 اهميت از كارآفريني فرهنگ وجود دانست. پذيري مخاطره و نوآوري، خالقيت، جهت در
 از شغل ايجاد دنبال به كارآفرين دارد. كشور يك اقتصاد در بيكاري رفع در بااليي بسيار
 هايفرصت اختشن و درك با كارآفرين نيست. خصوصي هايبخش ساير يا دولت طرف

 توليد كمتر هزينه با محصوالتي امكانات و منابع از بهينه و مناسب استفاده و موجود
 شغلي هاي فرصت نيز افراد ساير براي بلكه شود،مي شاغل خودش تنها نه وي نمايد. مي
 به نياز بدون بيكاري نرخ كاهش سبب دارد، توليد در كه نقشي بر  عالوه آفريند. مي

 .گردد مي اشتغال ايجاد براي دولت ريگذا سرمايه
  آفريني كار آموزش �
 از كه است فكري رشد و معلومات معناي به آموزش جامع، تعريف يك بنابه طوركلي به

 است يادگيري بر آموزش اساس آيد. مي دست به مطالعه و  ميغيررس و  ميرس تحصيالت راه
 آموزشي هبرنام شود. مؤثر غلشانش در افراد عملكرد كند كمك تا كوشد مي سازماني هر و

 را موردنياز هاي مهارت يا ها نگرش كه طريقي به است تجربيات اين به بخشيدن سازمان همانا
 تغيير براي ها سازمان توسط كه است كوششي آموزش بنابراين، بخشد. بهبود و كرده متناسب

 آموزش گيرد. مي صورت هاآن اثربخشي افزايش خاطر به و يادگيري فرآيند ازطريق افراد رفتار
 آگاهي، و دانش سطح ارتقاي درجهت كه است هايي كوشش و مساعي هكلي ينيكارآفر
 و آيد يم عمل به افراد در مطلوب رفتار ايجاد همچنين و شغلي و اي حرفه -فني هاي مهارت
 در شدن ريدرگ جهت نفعان يذ در يكاف رغبت و مهارت ،دانش نمودن فراهم آن هعمد هدف
 دسته دو بر  ينيكارآفر يها آموزش باشد. يم گوناگون يها بخش در ينيكارآفر طراتمخا

 هر كه اند. دهش بندي تقسيم آكادميك غير و آكادميك محور عمل و محور تئوريك هاي آموزش
 .جويند مي بهره مختلفي هاي ازراه از ها آموزش از دسته اين از يك

 يها برنامه نوع چهار ،كوچك وكارهاي ركسبد كارآفريني آموزش هحوز در موجود ادبيات
 :است داده قرار توجه مورد كارآفرينان براي را پرورشي و آموزشي

 كوچك وكارهاي كسب مالكيت هدربار پرورشي و  ميتعلي يها فعاليت .1
 هدربار ها راهنمايي از است عبارت آغازين همرحل در كارها و كسب آموزشي نيازهاي

 حسابداري ماليات، ساختماني، امور و تجهيزات انتخاب مقررات، و وانينق مالي، منابع افزايش
 .غيره و بازاريابي مباحث انساني، منابع استخدام ساده،
 .كارآفرينانه يها مهارت آموزش .2

                                                                                                                
1. B, G, William 
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 . كوچك وكارهاي كسب يها فعاليت استمرار با مرتبط يها آموزش .3
 متوسط: و كوچك وكارهاي كسب هردربا دهنده آگاهي يها جنبه با مرتبط يها آموزش .4
 وكارهاي ازكسب كافي اطالعات كه است افرادي تعداد افزايش ،ها آموزش نوع اين هدف 

 شغلي هراه كار عنوان به را آن و آورند دست به اقتصادي مهم فعاليت يك عنوان به كوچك
 .)219 ص،1387،يانيودار يمي(مق هندد قرار توجه مورد مناسب
 در و نموده استفاده ها آموزش نيا دسته چهار هر از ينيكارآفر يها شآموز سنجش در ما

 در را اند شده دهيگنجان دسته چهار آن از كي هر مجموعه ريز در كه آموزش نوع 11 مجموع
 ليتفض به 1جدول در كه ميا داده قرار سنجش مورد ينيكارآفر يها آموزش ياثربخش يبررس
 .اند شده آورده
  كارآفريني مشاوره �
 آن، جريان در كه شود مي اطالق ييها فعاليت مجموعه به مشاوره شناسي،واژه نظر از
 در كه است ينديآفر مشاوره ديگر توصيفي در دهند. مي ياري مشكالتش بر غلبه در را فردي

 (براساس محكم منطقي تصميم يك درگرفتن اجعمر به كمك براي مصاحبه روش از آن طي
 به كه شود مي گفته كسي به مشاور . شود مي استفاده حقيقي) عاتاطال و انتخاب قابل موارد

 هشيو و حل راه انتخاب سپس و سالمتي با مرتبط مسائل تصريح و درك، شناخت، در مراجع
 و شناخت داشتن نيازمند ،مؤثر مشاوره .)99ص ،1368 ي(صاف كند مي كمك مناسب عمل
 در را خود كه است ييها وضعيت ،و مراجعان يها قابليت و ها نياز ،ها ويژگي از مناسبي درك
 به مشاور نگرش هنحو و ارزشي نظام باورها، تأثير تحت همچنين يند،آفر اين بينند. مي آنها

 او قبول مورد نظري و پنداشتي يها چارچوب رايج، شناختي روان مكاتب او، بيني جهان انسان،
 آنان توانند مي اما دهند، تغيير را كنندگان مراجعه زندگي خود، توانند مين مشاوران دارد. قرار

  كارآمدي خود و مسئله حل يها مهارت نفس، به اعتماد بهتر، شناخت آوردن دست به در را
 جهت راهنمايي هارائ زين ينيكارآفر همشاور ).94 ص ،1370نژاد، ي(نواب كنند ياري و حمايت

 جاديا مراحل از كيهر در تواند يم همشاور باشد. يم كار و كسب اجراي و اندازي راه و ايجاد
 پژوهش نيا در باشد. كار و كسب جاديا از پس و نيح ،جاديا از شيپ مرحله در كار و كسب

 تأثير سنجش جهت كار و كسب نيح و كار و كسب اندازي راه از قبل همشاور نوع دو از ما
 توانند يم كه ييها ورهمشا انواع و جست ميخواه بهره كار و كسب عملكرد بهبود بر آن يگذار 

 در را شوند هئارا سازمان خارج مشاور فرد توسط كار و كسب ريمد به كار و كسب نيح و قبل
 نيا زا كار و كسب عملكرد بر آنها تأثير سنجش جهت كه ميكرد يبند دسته مشاوره نوع 10
 .ميا نموده اشاره آنها به نيز 1 جدول در كه ميا جسته بهره نوع 10

 (SME) متوسط و كوچك يبنگاهها �
 توسط هستند، كشور يك اقتصادي بهبود و توسعه كليد كارآفرينان كه ايده اين

 است. گرفته قرار تأكيد مورد جاريلو و استيونسون شومپيتر، مانند اي برجسته متخصصان
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 جاي به هم،گاهي به زياد نزديكي علت به كارآفرين و كوچك وكار كسب صاحب يها واژه

 و وچكك وكار كسب صاحب توانيم مي نيز ما براين ناب .شوند مي گرفته ركا به يكديگر
 كه مستقل ايوكاره كسب .)10 ص،2001،كوراتكو و (هاجتس بدانيم مترادف را كارآفرين

 مرسوم ادبيات در بحث مورد كارآفريني نوع ترين مهم شود، مي گذاري بنيان كارآفرين توسط
 معموالً و اجرايي يها فعاليت گيساد مالك، مديريت سازمان، اين ويژگي است. كارآفريني

 ايجاد معناي به كارآفريني شرايط، اين در كاراست. و كسب بودن نوپا و كوچك حجم
 توليد عوامل تركيب طريق از را كار اين مالكان وكاراست. كسب يك براي ملموس ساختاري

 عمدتاً بردهاراه دهند. مي نجاما باشد، داشته دنبال به بازار براي افزوده ارزش كه طوري به
 كاري انجام راهبردي، هدف ترين مهم اغلب، است. مالك اهداف و شخصيت از برگرفته
 ازاي در را خوبي سود تواند مي كه است مناسب قيمت يك به دستيابي براي متفاوت
 نوعي، هب آورد. فراهم را بيشتر هتوسع امكان و باشد داشته دنبال به شده انجام گذاري سرمايه
 كه كنند مي شناسايي را بازارهايي و يابند مي تكامل كاال هتوسع كنار در راهبردي ايه اولويت

 نيا بر )1983( ايبست و كوبيسك شود مين ارائه آنها در كافي و خوب خدمات اينك هم
 قدرت شناخت خدمات، –محصوالت طرح از است عبارت حوزه اين در مهم توابع كه باورند
 در عمدتاً سازماني نيازهاي زيرساختاري. هتوسع و بودجه تأمين ،وكار كسب جاداي بازار،
 به را كافي اختيارات ،كنند اجرا را مالي مناسب هاي لكنتر مالكان كه هستند امر اين ايراست

 كنند. تعريف روشني به را افراد يها ليتمسؤ و وظايف و كرده واگذار بنگاه در ديگران
 تر. قوي و تر بزرگ رقباي جانب از رقابت و نقدينگي كمبود از است عبارت اصلي يها چالش

 و ناكافي دهاياستعدا يا اجرايي يها توانايي سرمايه، كمبود از است عبارت نيز رايج مشكالت
 فردي نخستين بايد را آمريكايي رچيب ديويد .) 68 ص،2006، لري(م ضعيف يها كنترل
 توجه و بازشناسي هزمين )) اشتغال ايجاد يندآ((فرعنوان با خود معروف كار هارائ با كه دانست
 مطالعات ،دهه سه گذشت با و نموده فراهم را كوچك هاي بنگاه نقش و جايگاه به مجدد

 است اين بر ادعا حتي است. داده نشان را او يها يافته صحت جهان، دركشورهاي متعددي
 حوزه اين گذاران سياست و اقتصاددانان ياراخت در هفتاد از قبل يها دهه در رچيب يافته اگر كه

 بتوان شايد نمود. مي تجربه را ديگري ساختار مختلف، كشورهاي اقتصاد بسا چه داشت، قرار
 است نموده اشاره آن به نيز خود كه آنگونه كوتاه، جمله يك در تنها را او هاي يافته ههم

 از و نموده تجربه را سريع رشدي كوچك، اقتصادي هاي بنگاه از اندكي تعداد« نمود خالصه
 ارزشمند هيافت با موضوع اين تلفيق »شوند مي محسوب شغل اصلي ايجادكنندگان رو اين

 با هاي بنگاه از درصد چهار توسط تنها اشتغال از درصد فتاده از بيش برآنكه مبني رچيب ديگر
 درصدي تنها باشد. داشته دنبال به را زير مهم هنتيج تواند مي شود، مي ايجاد سريع رشد

 موجود، هاي بنگاه از درصد ده از كمتر گرفته صورت مطالعات ميتما اساس بر و اندك بسيار
 كوچك هاي بنگاه كه است معني بدان اين شوند. مي محسوب شغل اصلي ايجادكنندگان
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 از  ميك درصد تنها و شده خارج گردونه از موجود مشكالت دليل هب آنها محاسن ههم رغم علي
 ،ص1981 ،رچي(ب باشند داشته الاشتغ ايجاد در يمؤثر نقش تواند مي كه مانند مي پايدار آنها
10(. 

 تحقيق هپيشين
 بردند يپ تيريمد مشاوران نقش خصوص در خود يبررس در زين 1998 در  زونهارديا و براون

  نانياطم عدم احساس كاهش و ريمد به يبخش نانياطم از شيب يزيچ مشاوران نقش  كه
 مؤثر مشاوران كه بردند يپ سازمان در مشاوران تأثير بر خود قيتحق با شانيا .باشد يم يو

 كه نمود ادعا توان يم و اند بوده زين يسازمان راتييتغ كننده ليتسه عامل كار و كسب در
  رساندن ياري در بلكه اند داشته نقش نيمراجع به خود يها مهارت انتقال در تنها نه مشاوران

 .)1997،دزنهاريآ و (براون باشند يم مؤثر اريبس آن با انطباق و رييتغ جاديا جهت در آنها به
 را ها سازمان مجدد يده ساختار منتظره ريغ جينتا 2000 سال در  شرر و ينليك مك

 يده ساختار و مشاور يها نوشته نيب يا رابطه نكهيا بر يمبن يا هيفرض آنها .نمودند يبررس
 خصوص در نيمشاور يها نوشته ،آنها يادعا به بنا نمودند. ئهارا دارد وجود ها سازمان مجدد

 يها نوشته به منجر جهينت در و رييتغ به يعال سطح رانيمد زشيانگ اعثب يسازمان راتييتغ
 شود. يم انتها يب حلقه كي در آنها شتريب يگذار  تأثير جهينت در و مشاوران شتريب و شتريب

 نيات بر كارآفريني آموزش اتتأثير بررسي با 2010 سال در شهمكاران و  گراونتيز
 دانشجويان براي را  ميعالي آفريني كار آموزش درآن كه را يادگيري مدل افراد كارآفرينانه

 ارزيابي را فرينيآكار وظايف به خود آمادگي عاليم اين دريافت با دانشجويان و كند مي ارسال
  تأثير خصوص در خود بررسي با 2010 در زين همكارانش و بيك استر .نمودند ارائه كنند مي

 با افراد كه يافتند دست نتيجه اين به انگيزش و كارآفريني هاي مهارت بر فرينيآكار آموزش
  دريافت خود كارآفريني هاي مهارت به نسبت اي بينانه واقع ديدگاه نموده دريافت يها آموزش
 جهت در آنها انگيزش كاهش اعثب ايشان قتحقي منتخب مونهن در امر اين كه داشته

 عنوان با خود بررسي با 2011 در همكارانش و طاهر .)2011،طاهر( است شده كارآفريني
 و آفرينان كار آموزش نقش به اشاره ضمن و  ها SMEدر موفقيت عوامل بر كوتاه مروري

 جمله از ار مديران مختلف هاي تمهار آموزش ،متوسط و كوچك هاي بنگاه گردانندگان
 .شمردند بر ها بنگاه از نوع اين موفقيت در مهم عوامل

 دارند نقش هاSME  موفقيت در كه عواملي ترين مهم بررسي به 2011 در  چيتاورن
 تحقيق يها يافته اساس  بر و گرفته صورت تايلند در همكارانش و وي همطالع است. پرداخته

 كه دارند نقش هاSME  موفقيت در بيروني و دروني مهم عوامل كه رسيدند نتيجه اين به
 نمودند توصيه آنها .است متوسط و كوچك هاي شركت مالي مينأت ،عوامل ترين مهم از يكي
 از و نموده ايفا متوسط و كوچك هاي بنگاه تفعالي آموزش در را رهبر نقش بايد ها دولت كه
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 كه هايي استراتژي ارگيريبك با را موفقيت مسير خود بايد نيز واحدها نوع اين ديگر سوي

 .بيابند سازد مي ممكن را جهاني بازارهاي به آنها دسترسي
 آفريني كار آموزش نقش خصوص در خود بررسي در 1387 در يكتا زارع و طالبي
 از دسته اين استراتژيك نقش بر كيدأت با بنيان دانش هايSME  هتوسع و ايجاد در دانشگاهي

 اين سازي متناسب براي را راهكارهايي ،آنها تحكيم و يدجد هاي شركت خلق در ها آموزش
 .نمايند مي ارائه كشوري و ليمح نيازهاي با ها آموزش از دسته

 هتوسع هزمين در موفق كشور پنج تجربي بررسي به 1388 در نيز ديگران و نبيوني
  تأثير به اشاره ضمن و پرداخته دانشگاهي التحصيالن فارغ براي آفريني كار آموزش
 .نمودند ارائه را فرينيآكار آموزش مختلف هاي مدل فرينيآ كار هاي آموزش

 بر كارآفريني آموزش  تأثير عنوان با 1389 سال در خود پژوهش در ديگران و باراني
 دانشجويان هآفرينان كار نيت بين داري معنا هرابط نور پيام دانشگاه دانشجويان كارآفرينانه رفتار

 كارآفرينانه رفتار و آمدي كار خود به باور ،ذهني هنجارهاي ،آفريني ركا به نسبت نگرش با
 هاي آموزش كارگيري هب و فرينيآكار هاي آموزش در تغيير با كه نمودند توصيه و نديافت

 رفتار در مثبتي  تأثير توان مي مثبت يها كننده تقويت از استفاده و ياب تسلط و گردان خود
 .نمود ايجاد گردد منجر وفقيتم به كه افراد هفرينانآكار

 آموزش عنوان با يپژوهش انجام با )يالديم 2010(1388  در همكارانش و يميكر ديسع
 يبررس را ينيكارآفر آموزش يها چالش ،روند ،تيوضع ،رانيا يعال آموزش در ينيكارآفر
 .اند داده هئارا ها آموزش نيا نمودن نهيبه يبرا ييها حل راه و نموده

 نوآوري موانع عنوان با پژوهشي انجام )با ميالدي 2011( 1389 در همكارانش و كماليان
 اين به متوسط تا كوچك هاي شركت مدير 86 هاي ديدگاه بررسي با ايراني هايSME  در

 با متوسط و كوچك هاي شركت در نوآوري راه سر بر مانع ترين مهم كه رسيدند نتيجه
 كمبود آنها درصد 50 باشد. مي دانش در كمبود عامل ترين تاهمي كم و بوده همراه ها هزينه
 .شمردند بر نوآوري بزرگ مانع عنوان به را ديده مهارت نيروي

 ها روش و ابزار
 و پژوهش موضوع به توجه با باشد. مي كاربردي بررسي يك هدف نظر از حاضر پژوهش

 پرسشنامه طريق از فرضيات آزمون جهت نياز مورد اطالعات آن در بررسي مورد متغيرهاي
 منابع از استفاده و كارآفريني خبرگان با مصاحبه آن بر  عالوه .است شده آوري جمع

 اطالعات كسب منابع جمله از نيز اينترنت و گرفته صورت مطالعات و مقاالت و اي كتابخانه
 تعيين براي .است بوده فرضيات آزمون منظور به اي پرسشنامه ايجاد جهت اوليه مراحل در
 سنجش براي درستي ابزار بتوان تا گرديده ارائه نظران صاحب و اساتيد به پرسشنامه ايي،رو

 استفاده كرونباخ آلفاي ضريب از پرسشنامه پايايي و اعتبار بررسي براي .نمود ايجاد فرضيات
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 كرونباخ يآلفا بيضر كه داد نشان پرسشنامه ييايپا يبررس از حاصل جينتا است. گرديده
 7/0 از  ييايپا بيضر نكهيا به توجه با است. 929/0 برابر پرسشنامه كل يبرا شده محاسبه

 يمناسب قيتحق ييايپا از استفاده مورد پرسشنامه كه گرفت جهينت توان يم ،است شتريب
 گيريياد هانداز براي و سؤال از متغيرها  گيري هانداز براي مطالعه اين در باشد. يم برخوردار

 آزمون از متغيرها روابط آزمون براي نهايت در شد. استفاده ليكرت فطي تكنيك از ها سازه
  است. شده استفاده فريدمن اي رتبه و ميانگين همقايس

 آذربايجان استان در متوسط و كوچك صنعتي هاي شركت تحقيق اين آماري هجامع
 داراي واحدها اين شوند. مي محسوب فعال تحقيق انجام زمان در كه باشند مي شرقي
 هستند: زير يها ويژگي
 فوق هاي شركت -2 باشند. مي كمتر يا نفركاركن 50داراي نظر مورد هاي تشرك -1
 باشند. مي برداري بهره پروانه داراي

 ،استان صنعتي هاي شهرك و كوچك صنايع سازمان از شده اخذ اطالعات و آمار برابر
 سازمان از صادره برداري بهره پروانه داراي و بوده فعال حاضر حال در كه واحدهايي تعداد

 جامعه حجم كه آنجائي از باشند. مي فقره 7437 تعداد باشند مي وتجارت معدن ،صنعت
  امكان استان هاي شهرستان سراسر در فوق واحدهاي پراكندگي دليل به و بوده بزرگ آماري

 رفت.گ خواهد صورت گيري نمونه ،بنابراين ؛ندارد وجود آنها هكلي از اطالعات اخذ
 به توجه با شد. خواهد استفاده تصادفي اي خوشه گيري نمونه روش از گيري نمونه براي

 روش با گيري نمونه امكان اند پراكنده استان شهرستان 19 در فوق واحدهاي اينكه
 از خوشه 6 اي خوشه گيري نمونه روش از استفاده با ،بنابراين باشد. مي اي خوشه گيري نمونه

 اهر و اسكو سراب، ،شبستر ،آذرشهر ،تبريز هاي شهرستان طوريكه به نتخابا فوق هخوش 19
 براي .گرفت صورت تصادفي صورت به خوشه هر داخل گيري نمونه  و انتخاب خوشه عنوان به

-z=، 5/0p=، p 96/1 فرمول اين در .است شده استفاده كوكران فرمول از نمونه حجم تعيين
1q= 1/0 وe=  95بر بالغ نمونه تعداد 7437 جامعه حجم به توجه با و گرفته نظر در را 

 درصد يا برآورد دقت :e .دباش مي بنگاه 7437 برابر كه جامعه اعضاي تعداد :n  گرديد.
 احتمالي همگوني درصد :P است. شده گرفته نظر در 1/0 پژوهش اين در كه مجاز خطاهاي

 در96/1 با برابر نرمال متغيير مقدار :Z  است. شده گرفته نظر در5/0 با برابر كه ها پاسخ در
 يها مشاوره و ها آموزش ات تأثير بررسي تحقيق موضوعي قلمرو است. شده گرفته نظر

  كوچ صنايع آن مكاني قلمرو و واحدها اين مديران  ديدگاه از ها   SMEعملكرد بر كارآفريني
 زماني قلمرو و  شرقي نآذربايجا استان  شهرستان 19 سطح در  شده برداري  بهره متوسط و

باشد.مي1391-1392هايسالهفاصل
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  تحقيق متغيرهاي
 عنوان به كارآفريني يها مشاوره و آموزش ،وابسته متغير كار و كسب عملكرد تحقيق اين در

 كارآفريني هاي آموزش سنجش براي تحقيق اين در .اند شده گرفته نظر در مستقل متغيرهاي
 يها مشاوره سنجش براي و شده استفاده عملي و تئوريك هاي آموزش آن هجنب دو از

 گرفته نظر در كار و كسب حين و كار و كسب اندازي راه از قبل يها مشاوره نيز كارآفريني
 در تحقيق مفهومي مدل همچنين و 1 جدول در متغير يها سنجه اختصار به كه اند. شده

 است. شده آورده 1شكل
 

 پرسشنامه يها سنجه )1(جدول
 متغير عملياتي ابعاد متغيرديفر

1 SME 
 و نفر 50 كاركن تعداد با صادره برداي بهره هپروان داراي واحدهاي

 كمتر

2 SME 
زايي اشتغال .3  آوري سود .2  رشد .1 عملكرد  

 شرقي آذربايجان استان متوسط و كوچك واحدهاي مديران كارآفرين 3

 آموزش 4
 كارآفريني

 .3 كارآفرينان هاي ويژگي .2 ارآفرينيك هاي تئوري و مباني .1
 .5 شناسي فرصت و يابي ايده هاي روش .4  كار و كسب هاي مدل

 .6 آن عملي هاي راهكار و كار و كسب هسرماي مينأت هاي وشر
 و داري دفتر و حسابداري اصول .7 فروش و يابي بازار اصول مباني
 برنامه يك هتهي هنحو .10 توليد مديريت .9 مالي مورا .8 انبار

كار و كسب مقررات و نين قوا .11 كامل و جامع كار و كسب  

5 
 همشاور

 كارآفريني

 همشاور .3 بازاريابي همشاور .2 توليد و فني همشاور .1
 و كسب طرح تهيه هنحو همشاور .4 فروش و مذاكره هنحو

 نيرو جذب هنحو همشاور .6 مالي مينأت هنحو همشاور .5 كار
 و انگيزش هنحو و مديريت همشاور .7 افراد بكارگماري و

 وكار كسب بر محاط قوانين و حقوقي همشاور .8 افراد هادار
ومالي حسابداري همشاور .10 يابي ايده و انگيزش همشاور .9
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 تحقيق مفهومي مدل )1(شكل
 

 تحقيق هايفرضيه
 :است شده فتهگر نظر در دار جهت يفرع هيفرض 4 و ياصل هيفرض 3 قيتحق نيا در

 .دارند مثبت  تأثير هاSME عملكرد بر ينيكارآفر يها موزشآ .1
 .دارند مثبت تأثير هاSME عملكرد بر ينيكارآفر كيتئور يها موزشآ الف:
 .دارند مثبت تأثير هاSME  عملكرد بر ينيكارآفر يعمل يها وزشآم ب:
 .نددار مثبت تأثير هاSME عملكرد بر ينيكارآفر يها اورهمش .2

 .دارند مثبت تأثير هاSME عملكرد بر كار و كسب جاديا از قبل يها مشاوره الف:
 .دارند مثبت تأثير هاSME برعملكرد كار و كسب نيح يها مشاوره ب:
  تأثير هاSME عملكرد در ،كيتئور يها آموزش به نسبت يعمل يها آموزش .3

 دارند. يتر مثبت

 تحقيق يها يافته
 استفاده ياستنباط و يفيتوص آمار فنون از حاضر قيتحق يها داده تحليل و تجزيه يبرا

 و يفيتوص صورت به آمده دست هب اطالعات ،spss يآمار افزار نرم از استفاده با ابتدا .ديگرد
  گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد يليتحل

 دهش گردآوري هاي داده تحليل و تجزيه جهت مناسب آماري هاي آزمون انتخاب منظور به
 ارزيابي آنان پراكندگي بودن نرمال لحاظ به هاداده توزيع نوع تا است الزم فرضيات آزمون و

 مشاهدات بودن نرمال مستلزم پارامتري، يها آزمون از بسياري انجام كه اين به توجه با شود

 رشد

 سودآوري

 اييزاشتغال 
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 برازش نيكويي يها روش از يكي كه اسميرنف -كولموگروف آزمون از توان مي بنابراين .است

 است. شده استفاده مشاهدات بودن نرمال بررسي براي تاس
 متغير استثناي به  متغيرها تمامي در معناداري سطح كه دهد مي نشان 2 جدول نتايج

 گفت توان مي پس باشند مي كوچكتر 05/0 از كارآفريني يها مشاوره و تئوريك يها آموزش
 آمده، دست هب نتايج از ميناناط براي و باشند نمي نرمال توزيع داراي مذكور متغيرهاي

 ايم. كرده تكرار اي جمله دو ناپارامتري آزمون با را آنها به وطبمر يها فرضيه
 

 متغيرها توزيع بودن نرمال بررسي  )2(جدول

 آموزش 
آفرينيكار

 آموزش
تئوريك

 آموزش
 عملي

 مشاوره
كارآفريني

 مشاوره
 از قبل

 سيسأت

 مشاوره
 از بعد

 سيسأت
ارجحيت

 142 142 142 142 142 143 143 تعداد
6807/45291/48380/47737/48146/47324/47887/4 ميانگين

74863/089716/078675/074842/085194/084144/083414/0معيار انحراف
كولموگروف
 114/2 074/2 034/2 248/1 315/2 230/1 745/1اسميرنوف

 سطح
 معناداري

 
005/0 097/0 000/0 089/0 001/0 000/0 000/0 

 

 كي نيانگيم t آزمون از مقابل، و صفر فرض شدن مشخص از پس ات،يفرض آزمون يبرا
  تأثير به مربوط يها هيفرض دييتأ ديمؤ 3 از شتريب نيانگيم و گرديد استفاده مستقل جامعه

 يبند رتبه يبرا باشد. كار و كسب عملكرد بهبود بر ينيكارآفر يها ورهمشا و ها آموزش
 دمنيفر آزمون يتئور به نسبت يعمل يها آموزش تياولو و ينيكارآفر همشاور و ها آموزش
 .شودمي استفاده

 يها فرضيه اي جمله دو آزمون نتايج و t آزمون كلي نتايج به ترتيب به 4 و 3 جداول در
 است. شده پرداخته فرعي و اصلي
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 تحقيق سوم تا اول يها هيفرض آزمون براي اي نمونه تك t آزمون نتايج )3(جدول

 
 متغير

 3 = آزمون مقدار

 tمعيار انحرافميانگينتعداد
 هدرج

آزادي
 سطح

داري معني

 ميانگين
 اختالف

 با متغير
آزمون مقدار

 68/0 87/1014200/0 14368/474/0كارآفريني آموزش
 تئوريك آموزش

 كارآفريني
14352/489/0 053/714200/0 52/0 

 ليعم آموزش
 كارآفريني

14283/478/0 69/12141000/0 83/0 

 77/0 319/12141000/0 14277/4748/0كارآفريني مشاوره
 از قبل مشاوره

 81/0 39/11141000/0 14281/485/0كار و كسب ايجاد

  حين مشاوره
 كار و كسب

14273/484/0 37/10141000/0 73/0 

 ارجحيت
 عملي يها آموزش

 هب نسبت
 يها آموزش

 تئوريك

14278/483/0 268/11141000/0 788/0 
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 تحقيق سوم تا اول يها فرضيه آزمون براي اي دوجمله آزمون نتايج )4(لجدو

 حدود متغير
 طبقه

 تعداد
 احتمال

 شده مشاهده
 احتمال
 آزمون

 سطح
 داري معني

 17/0 24 3 => كارآفريني آموزش
50/0 00/0 > 3 119 83/0 

 1 143 - كل
 عملي آموزش

 كارآفريني
<= 3 26 18/0 

50/0 000/0 > 3 116 82/0 
 1 142 - كل

 از قبل مشاوره
 كار و كسب ايجاد

<= 3 29 20/0 
50/0 000/0 > 3 113 80/0 

 1 142 - كل
 كسب حين مشاوره

 كار و
<= 3 43 30/0 

50/0 000/0 > 3 99 70/0 
 1 142 - كل

 ارجحيت
 عملي يها موزشآ

 به نسبت
 يها آموزش

 تئوريك

<= 3 33 23/0 

50/0 000/0 > 3 109 77/0 

 1 142 - كل
 

  ها آموزش انواع از يك هر هاي رتبه ميانگين و ميانگين فريدمن، آزمون از استفاده با
 برابر رتبه بيشترين داراي باشد داشته ار تأثير كمترين كه متغيري است. شده محاسبه

 برابر دو خي مقدار كه دهد مي نشان 5 جدول در آزمون نتايج باشد. مي پرسشنامه االتؤس
 داري معني سطح چون است. 000/0 داري معني سطح و 10 برابر آزادي هدرج ،44/135

 داري معني اختالف ها آموزش انواع بين بنابراين شود. مي رد صفر فرض است 05/0 از كمتر
 مديران نظر از شرقي آذربايجان استان در ها SME عملكرد بر رمؤث يها آموزش دارد. وجود
 باشد: مي زير صورت به زياد به كم از ترتيب به  متوسط و كوچك كارهاي و كسب
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 ها SME عملكرد بر مؤثر يها آموزش بندي اولويت براي فريدمن آزمون نتايج )5(جدول

ها آموزش انواع  ميانگين ميانگين 
 رتبه

 انحراف
داستاندار  تعداد 

19/6 كارآفرينان هاي ويژگي آموزش  64/7 28/3 135 

85/5 مالي امور  آموزش  02/7 98/2 135 

 حسابداري اصول آموزش
 انبار و داري ودفتر

56/5  74/6 87/2 135 

 كسب مقررات و نينقوا آموزش
 كار و

40/5  71/6 90/2 135 

15/5 كار و كسب هاي مدل آموزش  30/6 57/3 135 

 هاي تئوري و انيمب آموزش
 كارآفريني

19/5  24/6 75/2 135 

 و يابي ايده يها روش آموزش
 شناسي فرصت

67/4  96/5 74/2 135 

 برنامه يك تهيه هنحو آموزش
 كامل و جامع كار و كسب

53/4  31/5 12/3 135 

13/4 توليد مديريت آموزش  74/4 03/3 135 

 هسرماي مينأت يها روش آموزش
 عملي هاي راهكار و كار و كسب

 آن
85/3  73/4 77/2 135 

 و يابي بازار واصول مباني آموزش
 فروش

93/3  61/4 73/2 135 

  آزادي هدرج 11 ماكزيمم
     134  

 1 مينيمم
 سطح

 معناداري
000/0  

Chi-Square 44/135   
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 رتبه كمترين داراي يها آموزش كه دهد مي نشان فريدمن اي رتبه آزمون نتايج اساس بر
  مجموعه زير در را آنها توان مي كه هستند ييها آموزش ،تأثير بيشترين ارتيعب به و

 را تأثير كمترين عبارتي به و رتبه بيشترين كه ييها آموزش و نمود لحاظ عملي يها آموزش
 نتايج اساس  بر گرفته صورت بندي رتبه هستند. تئوريك يها آموزش انواع جمله از اند داشته
 نتايج اساس بر .كند مي يدأيت را تحقيق سوم هفرضي نتايج همچنين نفريدم اي رتبه آزمون

 كم و فروش و يابي بازار اصول و مباني عملكرد بر ها آموزش گذارترين تأثير آمده دست هب
 .باشند مي باال جدول با مطابق كارآفرينان هاي ويژگي آموزش آنها ترين تأثير
 

 رينيكارآف يها آموزش انواع بندي )دسته6( جدول
 كارآفريني تئوريك ها آموزش كارآفريني عملي هاي آموزش

هاي راهكار و كار و كسب هسرماي مينأت يها روش آموزش
 نآ عملي

 يها تئوري و مباني آموزش
 كارآفريني

 كشف و يابي ايده آموزش فروش و يابي بازار واصول مباني آموزش
كارآفرينان يها ويژگي موزشآ انبار و داري دفترو حسابداري اصول آموزش

 كار و كسب يها مدل آموزش مالي امور  آموزش
 توليد مديريت آموزش

كامل و جامع كار و كسب برنامه يك ههتهي نحوه آموزش 
 كار و كسب مقررات و نين قوا آموزش

 بحث و نتايج
 از ها SME عملكرد بر كارآفريني يها مشاوره و ها آموزش تأثير بررسي به حاضر پژوهش
 از حاصل نتايج بررسي به پژوهش از بخش اين .است پرداخته واحدها گونه اين مديران ديدگاه
          پژوهش يها الؤس قالب در شد اشاره آنها به قبل بخش در كه ها داده تحليل و تجزيه

 پردازد. مي
 گردد؟ مي ها SME عملكرد  بهبود موجب كارآفريني آموزش آيا -

 ها SME عملكرد بر كارآفريني آموزش كه است آن هدهند نشان پژوهش از حاصل نتايج
 كار و كسب ايجاد و كارآفريني هتوسع ساز زمينه تنهايي به آموزش اگرچه دارد. مثبتي تأثير
 يها بررسي .است اهميت حائز بسيار توسعه سيستم يك از جزئي عنوان به اما نيست مؤثر
 اگر كه است داده نشان نيز آسيا شرقي جنوب كشورهاي و پاارو متحده، اياالت در شده انجام

 گيرند، قرار كننده تسهيل و كننده ترغيب اقدامات ساير كنار در كارآفريني يها آموزش
 گرفته صورت خارجي تحقيقات نتايج با نتيجه اين .داشت خواهند توجهي قابل اثربخشي
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 چيتاورن و ها SME موفقيت در شآموز تأثير بر مبني  2011 در همكارانش و طاهر توسط

 تأثير بر مبني 1387 در آقايي امين توسط گرفته صورت داخلي تحقيقات نيز و 2011 در
 سازگار  1386 سال در جزني خاني و 1387 در كوچك صنايع عملكرد بهبود در ها آموزش

 است.
 گردد؟ مي ها SME عملكرد بهبود موجب كارآفريني تئوريك يها آموزش  آيا  -
 گردد؟ مي ها SME عملكرد بهبود موجب كارآفريني عملي يها آموزش  آيا  -
 دارند؟ بيشتري نقش هاSME  عملكرد بهبود در ها آموزش از دسته كدام -

 عملكرد بهبود در دو هر عملي هم و تئوريك يها آموزش هم كه است داده نشان نتايج
 عملكرد بهبود در بيشتري نقش عملي يها آموزش  ميان اين در اما دارند. نقش واحدها
 نياز مورد يها آموزش انواع كه رساند ييدأت به را لهأمس اين ها آموزش بندي رتبه نتايج و دارند.
 اين است. عملي يها آموزش دارند بيشتري نقش آنها عملكرد بهبود در كه مديران براي

 برگيرنده در كه نيكيتك و فني يها آموزش عنوان به آنها از كه ها آموزش از دسته
 و حسابداري اصول آموزش -فروش و يابي بازار واصول مباني آموزش قبيل از ييها آموزش

 بيشتري نقش شد برده نام نيز توليد مديريت آموزش - مالي امور آموزش -انبار و داري دفتر
 دارياني رپو احمد و مقيمي آقايان كه نتايجي با نتيجه اين كنند. مي ايفا عملكرد بهبود در

 سازگاري يافتند دست بدان SME توسعه براي راهكارهايي و نيازها بررسي در 1387 درسال
  دارد.
 گردد؟ مي ها SME عملكرد  بهبود موجب كارآفريني همشاور آيا  -
 گردد؟ مي هاSME عملكرد بهبود موجب كار و كسب ايجاد از لقب همشاور آيا  -
 گردد؟ مي ها SME عملكرد بهبود موجب كار و كسب حين همشاور آيا  -

 حتي و دارند تأثير SME عملكرد بهبود در كارآفريني يها مشاوره كه دادند نشان نتايج
 باشد. مي ها آموزش تأثير ميانگين از بيش واحدها مديران نظر از عملكرد بر آنها تأثير ميانگين

 كار و كسب سيسأت از دبع مشاوره هم و كار و كسب سيسأت از قبل مشاوره هم ميان اين در
 ميانگين ،حاصله يها داده به توجه با هستند. ارگذتأثير عملكرد بهبود بر  كار) و كسب (حين
 و كار و كسب سيسأت از بعد يها مشاوره از بيشتر اندكي سيسأت از قبل يها مشاوره تأثير
 يندهايآفر در كارآفرينان كمتر آشنايي و آشنايي عدم بتوان شايد باشد. مي وكار كسب حين

 اين به آنان بيشتر شدن قايل توجه و اهميت علت را بيشتر اطالعات كسب به نياز و ابتدايي
 حاضر حال در كه ييها مشاوره انواع بين از كه است داده نشان نتايج بررسي دانست. موضوع

 افزوده داتتولي و صنايع و جوامع پيشرفت با متناسب آنها تنوع بر روز  به روز و گردد مي هئارا
 موفقيت و واحدها عملكرد بر بيشتري تأثير و نقش همچنان مديريتي يها مشاوره شود مي
 دارند. قرار بعدي يها رده در مالي يها مشاوره و فروش و بازاريابي يها مشاوره و دارد آنها
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 پيشنهادها

 است شده نعنوا گذرتأثير ها SME عملكرد بهبود بر آفريني كار آموزش كه آنجايي از �
 راستا اين در نمايد. بيشتر را خود توجه و نموده مقوله اين به ايويژه توجه دولت تا است الزم

 و كارآفريني آموزش سساتؤم در دولت مالي حمايت با اكنون هم كه كارآفريني يها آموزش
 سطح در و نگرديده كارآفريني عمومي يها آموزش به محدود تنها گردد مي هئارا ها دانشگاه
 و اعتبارات تا است الزم راستا اين در شود. پرداخته مقوله اين توسعه به تر تخصصي و پيشرفته

 عملكردي ضرايب مبناي بر است شده داده اختصاص سساتؤم از  دسته اين به كه تسهيالتي
 شروع گردد. تخصيص باشد مي فراگيران عملكرد در آن گذاريتأثير و يادگيري از ناشي كه

 فراگيراني براي آوري سود و فروش رشد نيز و ها دوره طي از پس فراگيران براي ركا و كسب
 اين در اعتبارات تخصيص براي خوبي معيار تواند مي اند نموده سيسأت را واحدي قبالً كه

 يها آموزش مراكز هتوسع و حمايت باشد. كارآفريني تر تخصصي يها آموزش هتوسع و زمينه
 بيشتر توجه در تواند مي اي حرفه و فني تخصصي آموزشي مراكز جمله از كار و كسب عملي

 باشد. مؤثر تر كاربردي و عملي يها آموزش هتوسع به
 بهبود در مشاوران نقش و ضرورت به توجه با كارآفريني يها مشاوره بخش در �

 و اندازي راه تر سريع كارآفريني همشاور هاي شركت كه شود مي توصيه كارها و كسب عملكرد
 گردند بندي دسته كشاورزي و خدمات و صنعت مختلف نيازهاي مبناي بر و شوند سيسأت
 گردد. مرتفع تر تخصصي صورت به بخش هر واقعي نيازهاي تا

 ارتباط در واحدها نمديرا ،كارآفريني يها مشاور تأثير به توجه با گردد مي پيشنهاد �
 آگاهي و شناخت نيازمند كار و كسب ايلمس و مشكالت حل كه چرا باشند. مشاوران با مستمر

 گردد.مي حاصل آنها با مستمر ارتباط طي كه است كار و كسب واحد از
 ها آموزش برنامه پايدار سود به دستيابي جهت در واحدها مديران تا گردد مي پيشنهاد �

 نمايند. يينتع فعاليتي هر شروع بدو در اساسي اهداف از يكي عنوان به را ها شايستگي ءارتقا و
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 نظام آموزشي كارآفريني و مهارتي
بلكه مضامين  گيرد مي را در بر يا حرفه سوئد نه تنها كيفيت آموزش فني و كيفيت در

 پيچيدگي مشتركين و. گيرد مي نظر در نيز اهداف كلي چون خلّاقيت را و تر اجتماعي وسيع
ي، وچه كم  چه كيفي ها انواع مختلف ارزيابي زيرا در باشد؛ ميمهم  داران حياتي و سهام ديگر

 دارد.گيران  ريزيان وتصميم دهندگان، برنامه نتايج مفيد براي توسعه
هدف  هم مجزا نيستند و به روشني از كامالً و  ميآموزش عمو و اي حرفهآموزش فني و

آموزش  و اي حرفه شكاف بين آموزش فني و سيستم آموزش سوئد كم كردن فاصله يا
 برده است كه آموزش فني و پي  علوم سوئد وزارت آموزش و. باشد ميامكان  حد تا  ميعمو

زندگي وجود داشته  صورتي كه همكاري نزديكي بين مدرسه و ربا كيفيت باال د اي حرفه
آموزش  عنوان بهدرسطح دبيرستان  اي حرفهي ها برنامه. يافتني است دست و پذير امكان باشد

 بازار كارگرفته تا اشكال آموزش از ديگر. نظرگرفته شده است ابتدايي در اي حرفه فني و
. گرفته شده است نظر در مستمر اي حرفه ش فني وآموز عنوان بهدانشگاه  در اي حرفهمدارك 

مديريت   باشد، عموميت دادن ميزدا  خيلي تمركز سوئد آن جايي كه سيستم آموزشي در از
 . ) Seyfried,Kohlmeyer&Futh-Riedesser 1999(  كيفي خيلي مشكل است

 هلوسي به نيازهاي آموزشي كه خود ،سوي مميزي ساالنه مؤسسات آموزشي خصوصي از
عنوان يك مكانيزم ارزيابي كيفي بالفعل عمل  به شود ميانجمني از مشاغل كوچك رهبري 

 كند. مي
داراي يك  ملي سوئد، ت بازاركارئهي. ندارد وجود اي حرفهاي ازشرايط  درسوئد هيچ برنامه

 در ي كيفي زيرها شاخص ت ازئاين هي. باشد مي 1979سيستم ارزيابي مستمري از سال 
 كند: مياستفاده سطح سيستم 

           تكميل آموزش از اشتغال شش ماهه بعد ثيرأت -
 .تناسب مشتركيني كه آموزش را تكميل كردند -
 كاربرد آموزش -
 كه مقامات و قوانين جديدي پيروي كرد از ،اي ناحيه كار ت بازارئهي 1994سال  از

 توسعه و بعضي در كرده و دهندگان خصوصي راهنمايي براي آموزش ارائه ستادهاي دولتي را
گواهي  اقدامات آموزشي، بعضي مشاغل و. ي كيفي مناسب شركت كردندها ارتقاي شاخص

 ي بازارها سوي نمايندگي ي آموزشي يا استانداردهاي كيفي خود را توسعه دادندكه ازها نامه
 . به تصويب رسيد كار
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ان بايد آموزش مناسبي مربي ازاست  سطح سيستم عبارت ي كيفي درها شاخص پايان، در

الزم . فراهم سازند ي بعدي راها آموزش و ي مستمرها آموزش ،ها شهرداري. گذرانده باشند را
صالحيت مربي  محيط يادگيري و به محتوا، اي حرفه است كه كيفيت آموزش فني و به ذكر

 با يرمتغ محيط كار ويژه در صالحيت مربي) به( يعني آخرين مورد البته بر. بستگي دارد
 .(Abrahamsson 1999) شود مي تأكيد  ميي عموها افزايش تقاضا براي مهارت

 ازاست  عبارت سوئد اي حرفه آموزش فني و در ها اولويت
            هم مستمر) هم ابتدايي و( آموزش مربي -
 اي حرفهراهنمايي  -
                   كاري هپشتيباني براي تجرب -
 )اي حرفهشامل بازسازي ( فرادي ااه ناتواني و هايگرفتن نياز نظر در -
 بخش شرحي باالتر از تحقيق در تاريخچه يا -

 برند: مي به كار را ي كيفي زيرها سوئد شاخص در اي حرفه ي آموزش فني وها شبكه
 ميزان اشتغال كارآموزان ومشتركين، ها كميت دوره ي:كم -
 رضايت مشتركين و ها كيفي: رضايت شركت -

Seyfried,Kohlmeyer) &Futh-(Riedesser 1999. 
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 گرايشات كارآفرينانه
. است كارآفرينان و كارآفريني خصوص در مردم عموم ديدگاه بيانگر كارآفرينانه يها گرايش

 يها مهارت و كارآفريني يها فرصت درك توان داراي كه حضور افرادي از جامعه كلي طور به
 گرايش اي جامعه عالوه چنانچه به. برد خواهد سود باشند، يم هاآن از برداري بهره جهت الزم

 منابع و شده كارآفريني مشوق فرهنگ جاداي  باعث باشد، داشته كارآفريني به نسبت مثبتي
 اشكال ديگر و كارآفريني اجتماعي شبكه همچنين. كند مي سرريز ها آن فعاليت به را مالي

 .كرد واهدخ كمك بالقوه كارآفريني بروز به گر حمايت
 

 رآفرينانه در ايران وسوئدابين وضعيت گرايشات ك همقايس )1( جدول

 درك كشور
 فرصت

 درك
 قابليت

 از ترس
شكست

 قصد
كارآفرينانه

 كارآفريني
 هگزين

شغلي 
 مناسب

 منزلت
 اجتماعي
كارآفرين

 توجه
اي رسانه

 04/61 97/72 19/60 28/22 17/3915/5486/39 ايران

گزارش  72/11 48/6699/3693/38 سوئد
 نشده

گزارش 
 نشده

گزارش 
 نشده

ميانگين 
GEM 

36/4289/5069/37 01/27 80/65 71,30 04/60 
 

 GEMمفهوم درك فرصت در مدل 
 كاري و كسب فرصت كار، و كسب شروع جهت گيري تصميم براي است ممكن افراد 

 هاآن كه است ممكن. نندك شناسايي آگاهانه جستجوي در يا تصادفي صورت به را كارآفرينانه
 قبل از است ممكن يا و ،نداشتند سر در را كارآفريني فكر فرصت آن با برخورد از قبل  حتي

 درك نتيجه در. اند داده انجام جوهايي و جست منظور ناي به و بوده كار و كسب جاداي  فكر در
 و خاص رصتيف شناسايي به منجر نهايت در اما. دهد مي رخ متفاوتي مسيرهاي از فرصت
 شود. مي )جديد كار و كسب اندازي راه( كارآفريني براي مناسب

 بين درك فرصت در نظام كارآفريني ايران و سوئد همقايس
ي ها اقتصاد( گروه خود ي همها درصد در اين زمينه در مقايسه با كشور 39ايران با ميزان 

سوئد  واين گروه قرار دارد  محور) در جايگاه نازل سيزدهم در بين سيزده كشور عضور منبع
 . درصد از جايگاه بهتري نسبت به ايران برخوردار است 66ميزان  در اين زمينه با
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ي كارآفرينانه در ايران  را شايد بتوان در ها علل بسيار پايين بودن ميزان درك فرصت

 عوامل زير جستجوكرد:
مديريتي در ايران كه  هتغييرات زياد قوانين كسب و كاري و همچنين تغييرات گسترد -

 .برد ميرا از بين  ها بستر مناسب براي درك فرصت
در داخل كشور و هم براي كه باعث ايجاد اختالل در روند آزاد تجارت هم  ها تحريم -

 .واردات كشور شده استصادرات و 
مربوط به كسب و كار  مانند  گي از جامعه به مسائلي به غير از مسائلزرتوجه قشر ب -
 .، سياست فرهنگ مسائل غير اخالقي از هر نوع آن و غيرهشورز

به اصطالح عوام  ،ان به شغل كارمندي و حقوق بگيرياير هگي از جامعزرطيف ب هعالق -
 .اي براي امرار معاش داشتن آب باريكه

شود  ميي اقتصادي ها فعاليت هكارفرماي بزرگ كه وقتي وارد عرص يك عنوان بهدولت  -
 كند. ميبت را از بخش خصوصي سلب ديگر توان رقا

را شايد بتوان در عوامل  ي كارآفرينانه در سوئدها مطلوب درك فرصت علل ميزان نسبتاً
 زير جستجوكرد:

 .بخش خصوصي كه سهم بسيار بااليي در توليد درآمد ملي دارد  رونق -
 . حمايت واقعي دولت از بخش خصوصي به جاي شعار دادن تبليغاتي -
گذاري كسب و كار كه در نهايت خود باعث به وجود  ودن بستر مناسب سرمايهفراهم ب -

 . شود ميي جديد كسب و كاري ها آمدن فرصت
آموزش  هدر زمين ها سوئد يكي از كارآمدترين كشور ،ثر كه در اين زمينهؤي مها آموزش -

 شود. ميمحسوب 

 GEMمفهوم درك قابليت در مدل 
 دسـت  اقتصاد نوع هر در كارآفرينانه عبارت است از انرژي درك قابليتGEM  بنا به تعريف 

 شناسـايي  خـود  زنـدگي  محـل  در را هـا  فرصـت  كه است افرادي به وابسته زيادي حد تا كم،
 در كـه  مخـاطراتي  انـواع  بـا  مواجهـه  در خـود  توانـايي  بـه  كه باوري با افراد سپس. كنند مي
 نيـز  و شـده  درك يها فرصت كميت و تكيفي. شوند مي تشويق كار دارند، و كسب اندازي راه

 اقتصـادي،  رشـد  ماننـد  در محـيط  متعـددي  عوامـل  از متأثر يشها توانايي به نسبت فرد باور
 مختلـف  يهـا  گـروه  بـه  كارآفرينانه قابليت و فرصت از افراد درك. است فرهنگ و تحصيالت

 .دارد نگيفره و اقتصادي اجتماعي تاريخي، عوامل در ريشه خود كه وابسته است جامعه

 بين درك قابليت در نظام كارآفريني ايران و سوئد همقايس
تا حدود  ها الذكر كه آمار ي مربوط به درك فرصت در دو نظام كارآفريني فوقها بر عكس آمار

زيادي حكايت از برتري سوئد داشت اما در مورد درك قابليت كارآفرينانه ايران وضعيت 
 مل دارد.أمورد جاي بسي تبهتري نسبت به سوئد دارد كه اين 
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 ي آماري)ها علل به وجود آمدن تفاوت( چرايي آماري
توان در عوامل زير جستجو  ميبودن ميزان درك قابليت كارآفرينانه در ايران را  علت باال 

 كرد:
گرفته از عواملي مانند  دارا بودن ايرانيان از پيچيدگي شناختي بسيار باال كه خود نشئت 

 .شود ميسابقه بسيار زياد تاريخي و ديگر عوامل ، ادبيات هي پيچيدا زبان محاوره

 هوش وراثتي 
مورد مهم ديگر تفاوت ساختاري و ماهيتي بين دو نظام كارآفريني ايران و سوئد است كه بنا 

ايران  ،باشد ميبه گفته باي گريو پروفسور كالج بابسون كه از صاحب نظران كارآفريني جديد 
است در حالي كه فعاليت كل TEA  (necessity) محور اجبار هت كل كارآفرينانداراي فعالي

 . باشد مي opportunity)  (TEA محور سوئد فرصت هكارآفرينان
كارآفرينان  هشود كه درآمد سران ميمحور به حالتي از كارآفريني گفته  كارآفريني فرصت

كارآفريني اين افراد . ل باشدسيس كسب و كار بيش از سي هزار دالر در ساأبل از تقدر 
 . كسب و كاري درك شده در محيط است هثر از فرصت ويژأبيشتر مت

توان در عوامل زير  ميعلت پايين بودن ميزان درك قابليت كارآفرينانه در سوئد را 
 جستجو كرد:

 وئد غالباًطور كه در عوامل باال نيز بدان اشاره شد ساختار فعاليت كل كارآفرينانه س همان
از اين رو افراد رغبت چنداني براي . محور محور است نه اجبار مبتني بر كارآفريني فرصت

 دهند. ميي كارآفريني از خود نشان نها ليتبودرك قا ها تقويت مهارت

 GEM مفهوم ترس از شكست در مدل
 از درك اما تاس ديگري كاري هگزين هر از باالتر بسيار كارآفريني سود موارد برخي در چه گر

 اي ويژه نقش ريسك تحمل در موفقيت. دارد مي باز آن به مبادرت از را افراد برخي آن ريسك
 ميعمو هداي  از متأثر كارآفرين همچنين. دارد بالفعل كارآفرين به بالقوه كارآفرين تبديل در

 كنان،كار چون نفعاني ذي ريسك از درك بر كارآفريني،كه  چرا. باشد مي ريسك به نسبت 
 .است متكي ديگران و كنندگان تأمين گذاران، سرمايه
 براي. بگذارد اثر شكست از ترس ميزان بر تواند مي نژاد و جنسيت سن، چون ييها ويژگي

 ديگر عبارت به يا كنند مراقبت آن از كه ،ندارند سرمايه يا ها خانواده برخي يا جوانان مثال
 كه مهاجران. است زيادتر ها آن پذيري ريسك ،ينبنابرا ؛ندارند دادن دست از براي چيزي
 . كنند مي بيشتري ريسك اجباراً هستند كمتري شغلي يها فرصت داراي
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 بين ترس از شكست در نظام كارآفريني ايران و سوئد همقايس
برخالف موارد قبل تفاوت چنداني بين  ،نيز قابل مشاهده است 1 طور كه در جدول همان 

ميزان ترس از ( شود ميبين نظام كارآفريني ايران و سوئد مشاهده نميزان ترس از شكست 
توان در  ميدرصد است) داليل اين مشابهت را  38در سوئد  درصد و 39شكست در ايران 

 عوامل زير جستجو كرد:

 ي آماري)ها علل به وجود آمدن تفاوت( چرايي آماري
اد است يكي ترس از شكست ضمت نسبتاً هلفؤثير دو مأدر سوئد ميزان ترس از شكست تحت ت

آنها  هنشوند كه درآمد ساال مياز افرادي تشكيل  محور كه غالباً در بين كارآفرينان فرصت
يك اهرم بازدارنده عمل  عنوان بهبيش سي هزار دالر در سال است كه ترس از شكست 

ادي در ثير بسيار زيأمحور هستند كه ترس از شكست ت كند و ديگري كارآفرينان اجبار مي
  ميمرجع رس فروم جامع كارآفريني سوئد( ري آنها براي كارآفرين شدن نداردگي تصميم

 مكاتبات با افراد صاحب نظر در فروم) بان كارآفريني درسوئد و آوري اطالعات ديده گرد

 GEMمفهوم قصد كارآفرينانه  در مدل 
لفه ؤكه اين م ،يت كارآفرينانهقصد كارآفرينانه عبارت است از تمايل افراد براي شروع يك فعال

طوري كه اگر  ثيرپذيري بسيار زيادي از تساوي قدرت خريد در بين جوامع دارد بهأنيز ت
) برسد با توجه به معيارهاي آن جامعه( تر از حد مطلوب خود ميزان درآمد در جوامع پايين
نوع ديگري از قصد  آورند و البته الزم به ذكر است ميمحور  افراد روي به كارآفريني اجبار

ن نوع اي شود و در ميگرا گفته  كارآفرينانه نيز وجود دارد كه به آن كارآفريني فرصت
 . كنند ميدرك فرصت كارآفرينانه اقدام به كارآفريني  هكارآفريني افراد به واسط

 

 
 وابستگي سطح درآمد و  ميزان قصد كارآفرينانه)1( نمودار 
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 در نظام كارآفريني ايران و سوئد  بين  قصد كارآفرينانه همقايس
سوئد  هدرصد و ميزان قصد كارآفرينان 22ران اي  هميزان قصد كارآفرينان 1با توجه به جدول 

عيت قصد كارآفرينانه به تنهايي حاكي از آن است كه وض ن آمار اي  درصد است كه 12حدود 
 ي هم رديفها نه در كشورميزان قصد كارآفرينا هران مطلوب است اما با مشاهداي  در كشور

ران در بين اي  شود كه ميبان جهاني كارآفريني مشخص  در ديده محور) كشورهاي منبع( راناي 
قدرت چه گفته شد اگر سطح تساوي  چنان. سيزدهم است هن گروه حائز رتباي  كشور 13

 زنند ميبيايد آنها دست به فعاليت كارآفرينانه تر  خريد افراد از ميزاني پايين
(Entrepreneurship- William Bygrave 2009)  پس با اين اوصاف در حالت عادي

ن اي  درصد باشد اما به داليل زير 22ران باالتر از ميزان اي  بايست ميزان قصد كارآفرينانه در مي
 امكان محقق نشده است.

 )ي آماريها علل به وجود آمدن تفاوت( چرايي آماري
ن اي  قصد كارآفرينانه در هر دو كشور پايين است به بررسي چرايي ن كه ميزاناي  با اشراف به

 پردازيم: ميمورد 
ن كه درآمد سرانه و همچنين تساوي قدرت خريد قشر بزرگي از جامعه اي  ران بااي  در
تر از استاندارد است و بنا به گفته پروفسور باي گريو هر چه درآمد سرانه و تساوي  پايين

ران اي  ن اتفاق براياي  اما. رود ميتر بيايد ميزان قصد كارآفرينانه باال  ينقدرت خريد مردم پاي
توان در نبود امنيت اقتصادي در فضاي كسب و  مين مورد را اي  ترين دليل نيافتاده است اصلي

التحصيالن  ، فارغانگاري شغل كارمندي ران جستجو كرد و داليلي مانند بزرگاي  كاري
 از جوانان نيز بر پايين بودن ميزان قصد كارآفرينانه در ها مالي خانوادهعدم حمايت  ،مهارت بي

 گزار بوده است. تأثيرران اي 
در مورد ميزان قصد كارآفرينانه در سوئد نيز به دليل آنكه درآمد سرانه و تساوي قدرت 

ي با آنكه شرايط محيط ،بنابراين ؛خريد قشر بزرگي از مردم سوئد در حد مطلوب قرار دارد
مهياست اما مردم سوئد كار براي  كارآفريني)( پذير ك كسب و كارمخاطرهسيس يأبراي ت

آفريني و قبول مخاطرات ناشي از آن  آوري و ارزش ي خصوصي را به سودها دولت و شركت
بان جهاني كارآفريني بدان  كه در در آمارهاي ديده اي ميزان قصد كارآفرينانه. دهند ميترجيح 

گرا است و يا براي مهاجراني كه هنوز در سطح مطلوب و  براي كارآفريني فرصتاشاره شده يا 
 . مورد انتظار خود درآمد ندارند

 ران و سوئداي  كارآفرينانه در يها تحليل كلي وضعيت گرايش
 ترين وجه افتراق ران و سوئد مهماي وضعيت كارآفريني در هدر يك ديدكلي نسبت به مقايس

يافتگي آنها جستجو  نگرش به كارآفريني و سطح توسعه أوان در بحث منشت مين دو نظام را اي 
محور محسوب  ي منبعها ران  با  آنكه كشورمان جزو كشوراي  كارآفرينانه در هايگرايش. كرد
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شود بايد شاخص گرايشات كارآفرينانه باال باشد اما به دليل برخي مشكالت مانند عدم  مي

پايين است و در يك  ها ن شاخصاي  و مشكالت فرهنگي اقتصاد هنديآ اطمينان نسبت به
كارآفرينانه در كشور سوئد  نيز آمارها تا حدودي  هايتحليل كلي در باره وضعيت گرايش

رديف خود و هم در ميانگين  ي همها ن كشور هم در ميانگين كشوراي  وضعيت خوبي را براي
رديف خود و ميانگين  ي همها كشور دهد البته تفاوت آماري با ميانگين مينشان ن GEMكلي 
ران بسيار زياد نيست اما همين تفاوت آماري كوچك خود نشان اي ه نسبت ب GEMكلي 

ي كارآفريني در سوئد كار ها توان بر روي بهبود و افزايش برخي از شاخص ميدهد كه  مي
به  اكثراً اه ، علت پايين بودن شاخصبستر كسب و كاري در سوئد مهياست و از آنجا كه. كرد

يك بنگاه علت عدم رغبت مردم سوئد به كارآفريني و درگير شدن با مشكالت ناشي از اداره 
ن مبحث نيز تاحدودي روشن است سطح باالي درآمد اي  چرايي. شود كسب و كاري ناشي مي

سرانه و تساوي قدرت خريد مردم باعث شده تا افراد وقت بيشتري را به تفريحات اختصاص 
ران اي  ن رو گرايشات كارآفرينانه در سوئد نيز ماننداي از. كمتر به فكر كارآفريني باشنددهند و 

 بسيار متفاوت است. ها ن شاخصاي  پايين بودن أپايين است اما منش
 

 GEMمقايسه بين فعايت كارآفرينانه در ايران ،سوئد و ميانگين جهاني  )2( جدول  

كارآفريني كشور
 نوظهور

كارآفريني
 انوپ

 كارآفريني
شده تثبيت

كارآفريني 
نوپا فرصت

 گرا

كارآفريني 
نوپا اجباري

خروج از
 و كسب
 كار

 اقتصاد( ايران 
 68/2 53/4 24/6 53/9 79/10 47/4 محور)منبع

 اقتصاد( سوئد
 55/1 44/0 54/5 25/5 44/6 59/4محور)نوآوري

 GEM29/7 00/13 10/8 12/9 60/3 92/3ميانگين 
 

 تعريف فعاليت كارآفرينانه 
 بـا  فرآينـد  نايـ  . كنـد  مـي  تلقـي  پيوسته فرآيندي  را كارآفريني كارآفريني، جهاني بان ديده 

 درگيـر  كـه  هسـتند  كارآفريناني نوظهور كارآفرينان. گردد مي آغاز نوظهور، كارآفرينان فعاليت
 كـار  و مـدير كسـب   و لـك ما كـه  آفريناني كار بعد همرحلر د. باشند مي كار و كسب يك جاداي 

. باشـند  مـي  شـده  تثبيت كار و كسب يك مدير و مالك كه كارآفريناني سپس و هستند جديد
 .  كند مي را نيز ارزيابي كار و كسب از خروج ميزان و ماهيت GEMهمچنين 
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 GEMنوظهور در مدل  مفهوم كارآفريني
 قابل نيم) فعاليت و سال 3( گذشت ماه 42 طي در كه است كارآفريني فرد نوظهور كارآفرين 

 از بخشي يا تمام صاحب شخصاً و داده انجام جديد كار و يك كسب اندازي راه براي اي مالحظه
 هيچ براي و است وكار جديد كسب ناي  مديريت درگير فعال طور هب حاضر حال در و بوده آن

 .است نكرده پرداخت ماه 3 از بيش حقوقي كارمندي

 در نظام كارآفريني ايران و سوئدظهور نو فرينيبين  وضعيت كارآ همقايس
دو نيز پيداست نرخ كارآفريني نو ظهور هر دو كشور ايران و  هطور كه در جدول شمار همان

ن جهاني كارآفريني در جهان با ي عضو ديدهها سوئد در مقايسه با متوسط آماري كشور
نشان  %47/4ران نوظهور را در اي ، اين معيار وضعيت كارآفرينيتر از ميانگين كلي است پايين

گونه كه قابل مشاهده  همان. دهد ميرا نشان  %59/4دهد و همين ميزان براي سوئد عدد  مي
 .است وضعيت كارآفريني نوظهور در سوئد اندكي بهتر از ايران است

 ي آماري)ها علل به وجود آمدن تفاوت( چرايي آماري
ني در ايران و سوئد بحث شد باز هم اين معيار يعني ساختار كارآفري هچنانچه به كرات دربار 

محور اين  محور و نوآوري ي منبعها ثر از اقتصادأوضعيت كارآفريني نوظهور در اين دو نظام مت
براي اين . رسد ميبين دو عدد كار اشتباهي به نظر  هدو كشور است و اكتفا تنها به مقايس

 جهاني بان در مقايسه با ميانگين جهاني ديده اه ي پايين بودن آمارها منظور بايد به ريشه
توان دريافت كه دليل  ميمل أبا اندكي ت. كارآفريني در دو كشور را مورد بررسي قرار داد

پايين بودن سطح كارآفريني نوظهور در ايران ترس از شكست و دليل پايين بودن همين آمار 
 . در سوئد عدم رغبت به كارآفريني در سوئد است

 GEMدر مدل  نوپا كارآفريني مفهوم
 كارآفريني يها شاخص مجموع به است تركيبي شاخصي كه نوپا هكارآفرينان فعاليت شاخص
 الزم البته. شود مي ساله)گفته 64تا  18( بزرگسال جمعيت در بين جديد كارآفريني و نوظهور

 اقتصادي هتوسع با مثبتي ارتباط لزوماً نوپا كارآفريني نرخ بودن بيشتر كه است يادآوري به
 ميان بلكه. كرد برقرار خطي هرابط اقتصادي هتوسع و نوپا كارآفريني ميان نرخ توان مين. دندار

 .دارد وجود غيرخطي هرابط شاخص دو ناي 

 در نظام كارآفريني ايران و سوئد نوپا بين  وضعيت كارآفريني همقايس
و در % 79/10رآفريني نوپا در ايران گونه كه در جدول دو نيز قابل مشاهده است نرخ كا همان
بان جهاني  در همين حال ميزان كارآفريني نوپا در ميانگين ديده. است %44/6سوئد

دهد با اينكه وضعيت كارآفريني نوپا در ايران  مياين آمار نشان . است %13 كارآفريني دقيقاً
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با توجه به . است كمتر% 2حدود  GEMبهتر از سوئد است اما در مقايسه با ميزان متوسط 

 رسد. ميرقم مطلوبي به نظر ن ،محور ايران اين رقم اقتصاد منبع

 )ي آماريها علل به وجود آمدن تفاوت( چرايي آماري
افرادي هستند كه يا از تاريخ تولد كسب و كارشان  GEMبه تعريف  كارآفرينان نوپا  أمنش 

شوند به هر  ميان جديد محسوب نبيش از چهل و دو ماه نگذشته است يا اينكه جزو كارآفري
داري  معنا هالبته رابط. اند حال هر دو گروه به وضعيت كارآفريني تثبيت شده دست پيدا نكرده

توان يافت  مي ا، كارآفريني تثبيت شده و نرخ خروج از كسب وكار ربين ميزان كارآفريني نوپا
است كه  6/2 و  53/9 ،79/10به اين شكل كه ميزان سه شاخص مذكور در ايران به ترتيب  

داري بين اين سه شاخص وجود  معنا هتوان به اين نتيجه رسيد كه رابط ميمل أبا اندكي ت
شاخص بايد تدبيري انديشيد تا افراد كارآفرين نوپا معنايي اين  هپس از درك رابط. دارد

كار از كسب و  جكارآفريني تثبيت شده برسانند واز خرو هكسب و كار خود را به مرحل
 . اجتناب نمايند

 GEMشده در مدل  تثبيت مفهوم كارآفريني
 يا( شده تثبيت كارآفرين بان جهاني كارآفريني نرخ ديده هبرنام عملياتي تعريف مطابق

 و كسب اكنونهم كه است افراد بزرگسالي كارآفرينانه هاي فعاليت پايدار) شامل كارآفريني
 بخشي يا تمام مالك شخصاً و دارد فعاليت هسابق اهم 42 از بيش كه كنند مي مديريت را كاري
 .هستند شركت يا كار و كسب از آن

 شده در نظام كارآفريني ايران و سوئدضعيت كارآفريني تثبيت بين  و همقايس
و همين ميزان براي  53/9 دو ميزان كارآفريني تثبيت شده در ايران هطبق جدول شمار

خوشبختانه . دهد ميرا نشان  %10/8اني كارآفريني عدد بان جه و ميانگين ديده %25/5سوئد 
نيز  GEMرسد و حتي از ميانگين  ميكننده به نظر  در  اين مورد وضعيت كشور ايران اميدوار

 . باالتر است

 ي آماري)ها علل به وجود آمدن تفاوت( چرايي آماري
توان در  ميائل شده را كارآفريني تثبيت شده به توفيقاتي ن هعلت اينكه چرا ايران در زمين 

 عوامل زير جستجو كرد :
تثبيت  هدرصد بااليي از اين آمار مربوط به كارآفرينان نوپا اجباري بوده است كه به مرحل -1

 اند. كسب و كار خود رسيده
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جمعيت جوان ايران و اجبار قشر وسيعي از جوانان براي دست زدن به فعاليت  -2 

 .اند در كسب و كار خود به مرحله تثبيت رسيده كارآفرينانه كه  درصدي از آنان
ي ها ي رايگان كارآفريني براي اقشار مختلف كه با حمايت نهادها مناسب آموزش هسابق -3

 دولتي در ايران برگزار شد.

 گرا تفاوت بين كارآفريني نوپا اجباري و كارآفريني نوپا فرصت
دارنـد.   كارآفريني براي متفاوتي يها نگيزها كارآفرينان است بان جهاني كارآفريني معتقد ديده 

 را خود برخي. دارند تمايل آن براي خود يا هستند كارآفريني به مجبور يا هاآن خالصه طور به
منبـع   نيازمنـد  و يابنـد  مـي ن خود براي بهتري كاري هگزين زيرا بينند مي كارآفريني به مجبور

بهـره  بـراي  ديگر برخي. گويد مي اجباري نانكارآفري كارآفرينان، از دسته ناي  هستند به مالي
 كارآفرين فرصت كردن دنبال در هاآن يعني زنند مي كارآفريني به دست فرصت يك از برداري

 يا بوده خود كار در بيشتر استقالل خواهان. نامد مي گرا فرصت كارآفرين را افراد ناي  شوند مي
 .باشند مي خود درآمد افزايش يا حفظ دنبال به

 .گويد مي پيشرفت با انگيزه گرا فرصت كارآفرينان افراد ناي  بان جهاني كارآفريني به هديد

 GEMمفهوم كارآفريني نوپا فرصت گرا در مدل 
 گرا فرصت يها شود كه كارآفريني ميكيد أبان جهاني كارآفريني ت ي ديدهها گزارش در 

سافت و ديگر  مايكروپل، يي نظير اها شركت .اند داشته خود اقتصاد در بيشتري مشاركت
اكنون جز  محور تشكيل شده و هم ي منبعها كارآفريني در كشور هيي كه با انگيزها شركت
 ينوع كارآفريني نوپااز  . اكثراًكسب و كاري خود هستند هي موفق در زمينها شركت
 .اند گرا  بوده فرصت

ايران  گرا در نظام كارآفريني بين  وضعيت كارآفريني نوپا فرصت همقايس
 و سوئد

بان جهاني كارآفريني اين ميزان براي ايران  آمده از گزارش ديده دست بهبر طبق اطالعات  
% 44/6دهد و سطح كارآفريني نوپا در سوئد نيز چيزي در حدود  ميرا نشان  79/10عدد 

دارد اما نسبت به ميانگين  است كه ايران در اين معيار وضعيت مطلوبي نسبت به سوئد
توان چنين گفت كه  ميدر واقع  ،تر است دهد پايين ميرا نشان  %13كه عدد   GEMجهاني

باشد  ميي مورد استناد ها تر از استاندارد سطح كارآفريني سوئد با استفاده از هر معياري پايين
 پردازيم. ميملي بيشتر دارد كه در  پايين به آن أكه همين امر جاي ت
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 ي آماري)ها تفاوت علل به وجود آمدن( چرايي آماري 
مل برانگيز و نازل سطح كارآفرينان نوپا در سوئد جاي أطور كه گفته شد ميزان ت همان

 اظهارنظر فروم كارآفريني سوئد اساس  براما به طور خالصه  ،كند ميكنكاش بيشتري را طلب 
ز ثر اأاين آمار تا حدود زيادي مت )بان جهاني كارآفريني ي ديدهها گزارش ميمرجع رس(

اقتصادي   ميوضيعت ركود اقتصادي حاكم شده در غرب در ساليان گذشته و اقدامات ترمي
ي فعاليت كارآفرينانه در سوئد به علت ها طور كلي وضعيت شاخص اما به. توسط دولت است

  . سطح باالي درآمد در سوئد به طور معمول پايين است

 GEMمفهوم كارآفريني نوپا اجباري در مدل 
گرا مفهـوم كـارآفريني نوپـا اجبـاري داريـم كـه ايـن نـوع از          كارآفريني نوپا فرصت در مقابل 

 كارآفريني به مجبور را كارآفريني مختص به افرادي است كه چنانچه گفته شد اين افراد خود
 نيازمنـد  مين معيشـت خـود  أبراي ت و يابند مين خود براي بهتري كاري هگزين زيرا ،بينند مي

 .هستند منبع مالي

بين  وضعيت كارآفريني نوپا اجباري در نظام كارآفريني ايران و  هقايسم
 سوئد

را % 44همين ميزان در سوئد عدد نازل و  %53/4ميزان كارآفريني نوپاي اجباري در ايران 
نرخ  GEMباالتر از ميانگين  %20برابر سوئد و تقريبا  8 پس ايران حدوداًدهد.  مينشان 

كه اين عدد باتوجه به ساختار اقتصادي ايران عددي معقول  ر را داردرآفريني برآمده از اجباكا
 .به نظر ميرسد

 ي آماري)ها علل به وجود آمدن تفاوت( چرايي آماري
 برابر سوئد و تقريباً 8 طور كه بيان شد در ايران ميزان كارآفريني نوپاي اجباري حدوداً همان

ايران عددي  باتوجه به ساختار اقتصاديباشد و اين عدد  مي GEMباالتر از ميانگين  20%
مطلوب نيست بلكه نفسه مطلوب يا نا باال يا پايين بودن اين ميزان فيرسد.  معقول به نظر مي

اقتصاد ايران  هتوان چنين گفت كه وظيف ميدارد و   ميرفاه عمو أثيرگذاري  مستقيم درخود ت
 هوپا اجباري كه اين كارآفريني زادشود كه با حمايت از كارآفرينان ن مياز اين نقطه شروع 

شرايط فعلي است بتواند راهي را براي تثبيت كارآفريني برآمده از اجبار فراهم سازد و جلوي 
از اين منظر هم رشد اقتصادي سرعت . كارآفريني بگيرد هخروج كارآفرينان را از چرخ

 كند. ميگيري لوتواند خود مولد اشتغال باشد ج ميگيرد و هم از بيكاري قشري كه  مي
مل برانگيز نرخ كارآفرينان نو پا اجباري در سطح أدر مورد سوئد و علت پايين بودن ت     

تساوي قدرت خريد مردم اين كشور قابل بحث است اين كشور با درآمد سرانه حدود پنجاه و 
اتباع اين جاي را براي رشد كارآفريني نوپا اجباري باقي نگذاشته يعني  پنج هزار دالر تقريباً
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كنند و در صورت نياز به  ميكشور نيازي براي دست زدن به مخاطرات كارآفريني احساس ن
كنند و كمتر به  ميمين أت ها درآمد مناسب اين درآمد را از محل استخدام شدن در شركت

به  و مقدار ناچيزي كه به كارآفريني نوپا اجباري در سوئد است اكثراً افتند. ميفكر كارآفريني 
 .  شود ميمهاجران اين كشور مربوط 

 GEMكار در مدل  و كسب از مفهوم نرخ خروج
بان جهاني  مدل ديده در كارآفرينانه پويايي يها شاخص از يكي كار و كسب از خروج 

 را گذشته ماه 12 در را شده و تثبيت نوپا كارآفرينان خروج كه شود مي كارآفريني محسوب
 در يابد مي كاهش اقتصادي هتوسع افزايش با معموالً كار و كسب از خروج نرخ. گيرد مي بردر 

 كار و كسب از خروج نرخ داراي باال نوپاي داشتن كارآفريني با محور منبع كشورهاي نتيجه
 .باشند مي هم باال

كار  توسط كارآفرينان در نظام  و كسب از وضعيت خروج بين همقايس
 كارآفريني ايران و سوئد

حال وضعيت خروج از كسب و كار  دهد و در همين ميرا نشان  68/2يران عدد اين نرخ براي ا 
است الزم به ذكر است كه ميانگين  %55/1توسط كارآفرينان سوئدي چيزي در حدود 

كه با توجه % است. 92/3بان جهاني كارآفريني حدود  وضعيت خروج از كسب و كار در ديده
تر باشد براي آن نظام كارآفريني وضعيت  پايين به معكوس بودن اين معيار هر چه اين درصد

 تري متصور است. مطلوب

 )ي آماريها علل به وجود آمدن تفاوت( چرايي آماري
ي مذكور  ها در اكثر معيار ، كه تقريباًقبلي در مورد فعاليت كارآفرينانهي ها برخالف آمار

كسب و كار توسط كارآفرينان از برتري نسبي ايران حكايت داشتند اما ميزان خروج از  ها آمار
توان در  ميرا   در ايران باالتر از سوئد است و البته جاي شگفتي چنداني نيست و علت آن

توان گفت كه  ميتر  به عبارت ساده .يافتگي اقتصادي در ايران جستجو كرد عدم توسعه
آنها در  فعاليت كارآفرينانه بيشتري دارند اما درصد شكست ها ايرانيان نسبت به سوئدي
   .كارآفريني نيز بيشتر است

 ران و سوئداي كارآفرينانه در تحليل كلي فعاليت
الخصوص در  آفريني دو كشور ايران و سوئد عليبين دو نظام كار هدر يك نگاه كلي و مقايس

اول به برتري ايران در اكثر امور  هلهدر و يبحث فعاليت كل كارآفرينانه نكته چشمگير
در حالي كه تنها قياس دو نظام كارآفريني فقط  .دهد ميكارآفرينانه گواهي  مربوط به فعاليت
كارآفرينانه محل ايراد و اشكال است و ما را از درك واقعيت موضوع باز  كلاز منظر فعاليت 

ي ديگري كه بايد در اين بحث براي تحليل كلي و جامع به خدمت گرفته ها لفهؤدارد و م مي
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مزيت مد سرانه، تساوي قدرت خريد، ميزان منابع در دسترس، است از درآ شوند عبارت

ي كارآفرينانه در دو نظام كارآفريني ايران و ها استراتژيكي و فرهنگ ارزشي براي فعاليت
 سوئد.

ي مهم براي قياس اين دو نظام به چند ها لفهؤبندي كلي پس از دخيل كردن م در يك جمع
 ازرسيم كه عبارت است  ميگيري كلي  نتيجه

 در مورد ايران
 ي كارآفرينانه در سطوح و اشكال مختلف ها اجبار ايران براي گسترش فعاليت -1
محور و حركت به سمت اقتصاد  رفت از اقتصاد منبع راه برون عنوان بهكارآفريني -2

  .محور كارايي
خيزش جمعيت كثيري از جوانان براي دست زدن به مخاطرات شروع يك كسب و  -3

  .بر خالقيتكار مبتني 
باالي خروج از كسب و كار توسط كارآفرينان به دليل شرايط نا به سامان  نرخ نسبتاً -4

 .اقتصادي

 در مورد سوئد 
رفاه نسبي جامعه سوئد و عدم رغبت دست زدن به مخاطرات كارآفريني با وجود آمار  -1
  .باالي گرايشات كارآفرينانه نسبتاً
ي سنجش ها گرا در مقايسه با ديگر شاخص نوپاي فرصتباال كارآفريني  نرخ نسبتاً -2

  .ميزان فعاليت كارآفرينانه
هم به علت سطح باالي درآمد   ميزان بسيار پايين سطح كارآفريني نوپا اجباري كه آن -3
 در آن كشور است.  ميي استخداها سوئد و فراهم بودن فرصت هجامع

 گيريبحث و نتيجه
  ها بندي يافته جمع

تطبيقي دو نظام كارآفريني ايران و سوئد به طور خالصه  هعي حاصل از مطالها يافته اساس  بر
اما اين مورد  ،از وجوه با هم تفاوت بنيادي دارند يتوان گفت كه اين دو نظام در بسيار مي

براي نشان اين دو نظام كارآفريني شده است.  يها و چالش ها خود باعث نمايان شدن فرصت
سي قرار ربرا را با هم مورد ه و تفاوت ها بهتر است از ابتدا شباهت ها چالشو  ها دادن فرصت

شود  ميي اين دو نظام كه ها شباهت. پردازيماين دو كشور ب هدهيم تا از اين منظر به مقايس
كنند بيشتر شامل نظام آموزشي مهارتي  ميايفا  ها تري را نسبت به تفاوت رنگ گفت نقش كم
اما . كنند ميكارآموزي استفاده  -آموزشگاه  هكه هر دو كشور از شيوشود  مياين دو كشور 

زياد نيز هستند شامل نوع اقتصاد  رتوان گفت بسيا ميهاي اين دو نظام كارآفريني كه  وتاتف
بعد ماهيت كارآفريني در  هنكتشود.  ميمحور محسوب  محور و ديگري نوآوري كه يكي منبع
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كند و ديگري كه  ميمحور را بنا به شرايط اجرا  ني اجباراين دو كشور است كه يكي كارآفري

    .آل كارآفرينانه است ماهيت كارآفريني آن تا حدود زيادي برآمد از ادراك يك فرصت ايده

 نده نگرييآ 
نند بايد گفت كه آينده هر ك ميدر بحث اينكه دو نظام كارآفريني به كدام سمت وسو حركت 

تر شدن دارد  د كشوري است كه منابع مالي را را براي ثروتمندسوئ. رسد ميدو روشن به نظر 
توليد اعم از نيروي  همواد اولي عنوان بهاما براي ايران منابع . ي آن نيز مهياستها ساخت و زير

ي اقتصادي الزم در حال بهبود ها ساخت اينكه زير انساني و مواد اوليه توليد مهيا است ضمن
 است.

 پيشنهاد
ي كارآفريني براي پيشرفت و حركـت رو بـه   ها گردد كه هر كدام از نظام نهاد ميدر پايان پيش

 چه بيشتر در بحث كارآفريني باشند.جلو تدابير را به كار به كار ببندند تا شاهد شكوفايي هر 

 ايران
اي بـه جـز حركـت بـه سـمت       توان گفت كه ايران با توجه به شرايط كنوني چـاره  مي -1

 اين راستا بايد به بهبود مستمر فضاي كسب وكار همت گمارد.كارآفريني ندارد در 
    .سيس كسب و كارأثر براي سوق دادن جوانان به تؤي مها آموزش هارائ -2
 .وري أكيد بر مفهوم بهرهمحور به ت محور به سمت اقتصاد كارايي حركت از اقتصاد منبع -3
يـك   عنـوان  بهغلي مناسب و نه ش هيك گزين عنوان بهتغيير نگرش مردم به كارآفريني  -4

 .ماجراجويي خطرناك
 اي به مفهوم كارآفريني  توجه رسانه -5

 سوئد
ي هـا  موتـور محـرك اقتصـاد    عنـوان  بـه گـرا   سترده به كارآفريني نوپاي فرصتتوجه گ -1
 .شده تثبيت
سـيس كسـب و كـار و قبـول     أثر بـراي سـوق دادن جوانـان بـه ت    ؤي مها آموزش هارائ -2

  .ز آنمخاطرات ناشي ا
كيد ويژه روي مفهوم تخريب خالق به منظور باال بردن سطح رفـاه جامعـه سـوئد و    أت -3

 .كل دنيا
ي هــا گــذاري جامعــه بــراي فعاليــت اي بــه مفهــوم كــارآفريني و ارزش توجــه رســانه  -4

 كارآفرينانه  
 
 



 
 

با رويكرد كارآفريني در  پايدار هتوسع نقش ارتباطات انساني و
 هاي  مهارتي آموزش

 1مريم قربان اسماعيلي
 2كريم دالويز

  3رسول شيرزادي 
 چكيده

ترشدن  ترشدن، قدرتمندترشدن و بزرگ لغت به معناي رشد تدريجي درجهت پيشرفته توسعه در 
حلي است درجهت رفع فشارها و  يا راه ،ق نيافتهاست. توسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحق

انساني وجود دارد. توسعه را به معناي  ي مختلف زندگي اجتماعي وها مشكالتي كه پيوسته بين بخش
عدالت و  كاهش فقر، بيكاري، نابرابري، صنعتي شدن ارتباطات بهتر، ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر

واقع تحولي اجتماعي است  اند، توسعه در ي نيز تعريف كردهامر سياسي جار افزايش مشاركت مردم در
شود.  ثروت ناشي ازكار مي هكه باعث افزايش سرعت توليد درجهت كاهش زمان كار و تقسيم عادالن

شناسايي  ي نو و خالق وها فرين با ايدهآيا كار گذار سرمايه فريني نيز فرآيندي است كه فردآكار
ي ها ي نو سازمانها سيس شركتأبع مبادرت به ايجاد كسب وكار، تي جديد و با بسيج مناها فرصت

به معرفي  م با پذيرش مخاطره و ريسك است و منجرأجديد و نوآور و رشد يابنده نموده كه تو
ثرترين ابزارهاي اقتصادي براي ؤترين و م گردد. از مهم مييا خدمت جديدي به جامعه  محصول و

شود و  ميحركت به سوي اقتصاد مولد و مورد اعتماد تلقي  ادي ورسيدن به حد مطلوبي از رشد اقتص
اجتماعي، فرهنگي و محيطي براي رفاه طوالني  اي جهت تغيير پايدار اقتصادي و عنوان وسيله از آن به
ي آينده با ها پايدار حفظ و ماندگاري منابع براي نسل هغايي توسع  شود هدف ميجامعه ياد  مدت در

 آن ورود پيدا در پايدار ههاي اصلي كه توسع و پيشرفت زندگي است. يكي ازحوزه در نظرگرفتن رفاه
 هجهت كمك به حل مشكل كمبود نقدينگي و توسع كه در باشد ميكرده است نيروي انساني 

 ؛آفريني كمك نمايند. باتوجه به اين كه وجود سرمايه شرط الزم براي توسعه است نه شرط كافي كار
ي راكد و اندك، يكي از ها ي مالي كارا جهت به جريان انداختن سرمايهها يري نظامبه كارگ، بنابراين

پايدار  هپايداركارآفريني و پيشرفت اقتصادي است. توسع هراهكارهاي مناسب براي دستيابي به توسع
 براي دست يازيدن به اين مهم بر ،بنابراين ؛باشد ميمستلزم شناخت منابع و استعدادهاي انساني 

 ي زماني بايد ضمن شناسايي مسئله بتوان متناسب باها ريزي و تدوين استراتژي درافق ي برنامهها پايه
بخش توسعه  گذاري در سازي براي سرمايه ئه نمود بستراي مختلف انساني پاسخ نامناسب را ارها حوزه

 همحركارتباطات انساني به عنوان نيروي  ،بنابراين ؛وكارهاي آن مشخص شده است مهيا و ساز
 باشد. گذاري را دارا مي ي سرمايهها برداري ازفرصت اقتصادي توانائي بهره

 
 آموزي و كارآفريني. پايدار، مهارت هارتباطات، ارتباطات انساني، توسع :كليدي واژگان

                                                                                                                
                                     Email: ghorbanesmaeili@yahoo.comمديريت تحول،  –رشناس ارشد مديريت دولتيكا .1
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي. .2
 .اي كشور كارشناس ارشد مديريت دولتي و كارشناس سازمان آموزش فني و حرفه .3
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 مقدمه
امكان  ها و فرصت فرآيندي است كه پايدار هتوسع است و پايدار هانساني مستلزم توسع هتوسع

مجريان  ها بازيگران اصلي و انسان دهد. افزايش مي ها را قابليت گسترش و ان راانتخاب انس
 هاي انساني است، بنابراين با قابليت  ميدائ هتوسع پايدار، هتوسع هدف از پايدارند. هتوسع
هدف اصلي  و جبران كرد. را هاي موردنياز توسعه پايدار توان كمبود قابليت انساني مي هتوسع

مندي بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي  مفهوم واقعي بهره ساختن انسان و مند بهره توسعه،
 نه اهداف آن؛ افزايش اشتغال دو ابزار ضروري براي توسعه است و و افزايش درآمد. است افراد

انسان  انساني، همفهوم توسع هاي اوست. امكان گسترش پرورش قابليت انسان و هدف توسعه،
 هالگوهاي توسع براي دست يافتن به آن. هحاشي نه در دهد، ه قرارميالگوهاي توسع مركز در را

حفظ  بازآفريني و انساني بايد مادي، طبيعي و از هاي سرمايه، اعم تمام شكل انساني پايدار،
عي نيز هاي اجتما برنامه اما آيد، اين حالت اهداف اجتماعي هدف دوم به حساب مي شوند در

 .كنكي) گريفين و مك(  بر محور انسان متمركز است
اجتماعي همه از لحاظ  هپايدار، كارآفريني و سرماي هانساني، توسع همانند توسع  ميمفاهي

مناسب  هصورت انتخاب الگوي توسع محتوايي در راستاي بهبود كيفيت زندگي هستند، در
در  توان بستر مناسب توسعه را فراهم كرد. مي باشد، مي كه يكي از مفاهيم فوق زيرساخت آن

اين مقاله، تحليل الگوي توسعه از طريق كارآفريني مدنظر است كه در آن انسان موتور 
اقتصادي فرض شده و دولت كارآفرين نيز پشتيبان و بسترساز اين فضاي  همحرك توسع
طريق  خواسته يا ناخواسته كه از ،رآيندي است آگاهانه يا ناآگاهانهارتباطات: ف .توسعه است

 ،بيان گرديده سپس ارسال  مييا غير كال و  ميي كالها رات به شكل پيامآن احساسات و نظ
مبين اهداف ( يا بيانگر ، عاطفي وممكن است ناگهانياين فرآيند  شوند. ميادراك  دريافت و

ناپذير تعاملي و  برگشت پيوسته، ارتباطات فرآيندي پويا، خاص برقرار كننده ارتباط )باشد.
يكديگر  با  ميميان فردي، و عمو ،ز طريق سه سطح درون فرديا ها انسانمحتوائي است. 
 كنند: ارتباط برقرار مي

گوش  گيري، تصميم ست مثل پرورش افكار،ا خود همان ارتباط با ارتباط درون فردي:
 دادن وخود نگري.

 مثل گفت و گو، شود: مياتالق  فرد مراودات بين دو : به ارتباط وارتباط ميان فردي
 گروهي. هكرمذا مصاحبه،

 .ص)19-اعرابي( دفرست مخاطبين مي به جمعي از را  ميپيا فرد : ميارتباط عمو

  پايدار هتوسع
 سازمان  ميعمو مجمع در آن طرح از پس ،1987 سال از  ميرس طور به پايدار هتوسع مفهوم

 در اساس اين بر .شد رايج عضو، كشورهاي اكثر سوي از گرفتن پذيرش قرار مورد و ملل
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 پايدار هتوسع ملل، سازمان هتوسع كميسون(Brundland Report)  رابرت بروندلند ارشگز

 توانايي انداختن خطر به كنوني بدون نسل نيازهاي برآوردن« :است شده تعريف اينگونه
 (Richards ,2002) شان نيازهاي دربرآوردن آينده يها نسل

  پايدار اهداف توسعه
 موارد اين متخصصين با اكثر باشندكه مي مشترك هدف 6 رايدا ملي هتوسع و پايدار هتوسع
 )146 ص ،1382 افتخاري، الدين ركن( از است عبارت كه دارند نظر اتفاق
 اساسي نيازهاي مينأت -1
 فقر وكاهش توليد افزايش -2
 غذايي امنيت -3
 درآمد افزايش -4
 زيست محيط حفظ -5
 نفس  به اعتماد و مشاركت افزايش و شغلي يها فرصت هتوسع -6

 كارآفرين
خود شروع  هكارآفرين كسي است كه فعاليت اقتصادي كوچك و جديدي را با سرماي

پيتر ( نمايد ميدهد و ماهيت آنها را دچار تحول  ميها را تغيير  نمايد. كارآفرين ارزش مي
رش م با صرف وقت و تالش بسيار و پذيأفرآيند كارآفريني خلق چيزي نو است كه تو .)دراكر

بخش و استقالل است  خطرات مالي، روحي و اجتماعي براي بدست آوردن منابع مالي، رضايت
شود كه خالقيت و نوآوري را به  ميحاصل   ميهاي منظ اين فرآيند از فعاليت هو نتيج

 .)رابرت هيستريچ( دهد ميهاي بازار پيوند  ها و فرصت نيازمندي

 انساني  هتوسع
هاي  ها و توانايي ها، ظرفيت ني عبارت است از افزايش دانش، مهارتتوسعه و بهبود منابع انسا

شود،  انساني مي هتوسع متون اقتصادي و سياسي وقتي صحبت از مردم يك جامعه. در ههم
 هاي درنظرگرفته شده از معموالَ برداشت كلي و به صورت درصدي از جامعه است و شاخص

انساني است؛ اما  هگيري توسع هاي اندازه شاخصقبيل بهداشت، آموزش، مشاركت در امور و... 
ايجاد  دركنار ها به تنهايي بهبود كيفيت زندگي را به ارمغان نخواهند آورد. اين شاخص

اصالح متغيرهاي فيزيكي و بهداشتي، افزايش كيفيت و كارآيي منابع   هاي آموزشي، سيستم
اخص  هاي دولتي به طور در سيستمبهبود نيروي انساني شاغل  انساني به طور عام و تمركز بر

هاي فرهيخته در بخش  انساني بايد انسان هبراي تحقق اهداف توسع است. بنابراين،  ميالزا
 .)هاريسون و ماير( و بخش دولتي وجود داشته باشند خصوصي
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 انساني، استراتژيي است كه توان، مهارت، استعداد و خالقيت مردم را به تحرك وا هتوسع

كند، در  ها را براي ارائه خدمات مناسب و با كيفيت پاسخگو مي ز طرفي، دولتدارد و ا مي
هاي  سازمان گيرد. مدني نيرومند شكل مي هپايه جامع انساني بر هكه توسع نهايت اين

عصر جديد با خصوصيات جديد انساني  يابند. غيردولتي موفق در چنين فضايي رشد مي
هاي نوين داشته باشند.  ها، بايد ويژگي امروزي در سازمان ي ها يابد. بنابراين انسان تكامل مي

هاي  سازمانسازمان براساس نوع سازمان ( هر اين راستا مطالعات زيادي صورت گرفته و در
هاي  هاي شبدري و سازمان پرست، سازمان هاي آفتاب سازمان هاي كارآفرين، نوآور، سازمان

 طلبد. را مي هاي خاص خود يادگيرنده) افراد داراي ويژگي
هاي  ها را انسانها بايد داشته باشند تا بتوان آن چند ويژگي كلي كه كاركنان سازمان 

  :از است توسعه يافته سازماني تلقي كرد، عبارت
اسب نمهاي مساعد براي بروز خالقيت و پرورش محيط  خالقيت: فراهم كردن زمينه  .1

 . هاي جديد براي پيدايش انديشه
اي طراحي شود كه براي افراد معنادار و با پويايي و نشاط  به گونه پويايي: كار بايد  .2

كوشند اين  هاي خالق مي ها ايجاد شود، گرچه انسانباشد و موانع كمتري بر سر راه آنهمراه 
 . شوند غييرات با تغييرات همراه ميپويايي را در سازمان ايجاد كنند و با قبول ت

حصيل هدف و يافتن مند و دائماً در حال تيافته هدف كمال جويي: انسان توسعه  .3
 . اهداف جديد است

منابع انساني موانعي از قبيل موانع اقتصادي، ساختاري، قانوني،  هالبته براي توسع
اين مقاله  همديريتي، شخصيتي و فردي و سازماني وجود دارد كه بحث در مورد آن در حوز

انساني نمود زيادي دارد،  هوري در توسععنوان عنصري ضر اي كه به نيست. شايد تنها پديده
ثيري در أوري نيروي كار باشد. بنابراين، اگر كارآيي نباشد، افزايش درآمد هيچ گونه ت بهره

شود و  گذاري با كاهش كارايي بزرگتر مي كيفيت زندگي نخواهد داشت، زيرا شكاف سرمايه
مل البته يكي از عوامل منابع مالي كسب شده صرف پركردن اين شكاف خواهد شد. اين عا

توزيع عادالنه ( از برابري است انساني است. عوامل ديگر عبارت هچهارگانه الگوي توسع
 خدمات و استفاده عادالنه از خدمات توسط عموم مردم)، پايداري و توانمندسازي. هريك از

انساني به  جلوه دهد. بنابراين، استراتژي نيروي تواند نقش دولت راخوب يا بد اين عوامل مي
هاي انجام  گذاري هاي نيروي انساني دخالت كند تا سرمايه زمينه دولتي فعال نياز دارد كه در

 . شده به هدر نرود



   ...پايدار با رويكردكارآفريني هنقش ارتباطات انساني وتوسع                                   
 

 

602 

 نقش دولت 
كند و هرجا الزم  در فرآيند توسعه، دولت نقش رهبري دارد و فرآيند توسعه را هدايت مي

عه با نگاه نوين نه تنها هدف انديشي دركل چارچوب نهادي جام كند. باز باشد دخالت مي
دارد. در اين راستا، استقالل  تجديد ساختار است، بلكه ابداع ساختارهاي جديد را مدنظر

وكراتيك معموالَ همه چيز را با خود  كاركردي اين نهادها بايد نهادينه شود. ساختارهاي بور
جزئي در دولت نيز اندازند كه خروج از آن دشوار است. طرح اصالحات  در دور تسلسلي مي

ها بايد  ردم، دولتجز مصرف نامحدود منابع، نتيجه ديگري نخواهد داشت. براي بهبود رفاه م
 .)ريفينگ( ثر شودؤانا شوند و كاركردشان مها افزايش يابد تا توهاي آن قابليت

 لگوي توسعه از طريق كارآفريني ا
منابع انساني  هتوسع و پايدار هوسعمفهوم ت از تر الگوي توسعه ازطريق كارآفريني شايد وسيع

هاي تجاري  اشخاص حقيقي در سيستم كارآفرينان كارگزاران دولتي و اين الگو در زيرا باشد،
 توانند اين نقش را ها مي هستند. دولت هاكاركنان آن ها و ي يا همان سازماناشخاص حقوق و

 هاي دولتي و ي سازمانبرا اقتصاد بازار، كيد برأكه ضمن ت كنند زماني به خوبي ايفا
محركي بسيار نيرومند براي سيستم  و بازي كنند هاي خصوصي نقش راهبردي را سازمان

 بلكه راهبردهايي را كنند ها، كارآفرين توليد نمي دولت اجتماعي و سياسي باشند.  اقتصادي،
ويت اين براي تق نوآوري بزنند. و كنند كه كارآفرينان به راحتي دست به ابتكار انتخاب مي

 بخش خصوصي بايد تقويت شوند.  كاركنان بخش دولتي و افراد،
، دهد والت فقط در بخش دولتي رخ ميمنظور از دولت كارآفرين اين نيست كه تغيير و تح

. اين عصر، عصر سرعت، ستمنظور از دولت كارآفرين نقش راهبردي براي هر دو بخش ا
گذارند. خود  ثير ميأيكديگر ت ديد است كه برارتباطات گسترده و رقابت ش  ورانه،اتحول فن

اي ايستا نيستند، بلكه  ها مقوله اين سه عامل به مديريت كارآمد و خالقيت نياز دارد. اين
فرآيندي هستند كه نقش انسان در آن تنها نقش پردازشگري اطالعات نيست بلكه 

روابط  هظيم كنندگري اطالعات جديد نيز هست. با خوب عمل نكردن نهادهاي تن آفرينش
نان وضعيت انحصار قابل شكستن نباشد و امكان رواج سيستم بازار وجود چ اقتصادي، اگر هم

ماندگي  نداشته باشد و نظام اداري نيز به همان شكل گذشته ادامه يابد، كشور در جهت عقب
 كرد . حركت خواهد 

 كارآفريني در دولت 
مفروضات  و با بخش خصوصي دارد اهداف متفاوت پاسخگويي و بخش دولت تعهدات،

شود بخش  مي اغلب تصور اي جدي است. تقليدي از بخش خصوصي در معرض مناظره
اين تصور چنين  غيرشفاف است. با كار و اي بوروكراتيك، محافظه مجموعه  ميعمو
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تواندكارآفرين باشد. گرچه بخش دولتي مخالف  شود كه بخش دولتي نمي گيري مي نتيجه

 ها و كاربردهاي سنتي دارد. بوروكراسي، ارزش اما ساختار سنتي و كارآفريني نيست،
دركاربردهاي بوروكراتيك اين امكان رافراهم ساخته است كه اقدام كارآفرينانه  اصالحات اخير

 وند. سازي ش  طور منطقي شبيه به
تحقيقات كارآفريني نشان داده است كه مفهوم كارآفريني در بخش دولتي به  هپيشين

  .داليل زير به كار گرفته شده است
در بخش دولتي كه تغييرات اساسي را ايجاد  قدم جستجو براي تعيين افراد پيش  .1
آنان،  هدشود. به عقي نظرهاي اسكات و موريس ديده مي  انداز در نقطه اند، اين چشم كرده

بخشد، زيرا  كارآفريني يكي از سه معياري است كه مباني اختيار واقعي اداري را مشروعيت مي
مداراني كه منابع دولتي را به  در اين حالت كارآفرينان دولتي از مديران معمولي و سياست

 . دهند متفاوت هستند ثر تخصيص ميؤهاي مختلف و نام روش
هاي دولتي جديد جهت  ياسي با ايجاد سازماناثر شروع جنبش س كارآفريني بر .2

 . جتماعي و سياسي به وجود آمده استا  همگام شدن با تغييرات اقتصادي،
نگرش سوم اين است كه كارآفريني محصول كاربرد و اصول رهبري و مديريت   .3

سسات دولتي بوده است، زيرا مديريت استراتژيك مستلزم نگرش بلندمدت و ؤاستراتژيك در م
هاي  گيري مشاركتي است. سازمان داخل و تصميم در ارتباطات باز عوامل خارجي و د بركيأت

هاي جديد و فرآيندهاي جديد  كنند كه در اين صورت بايد ابتكارها و فرصت دولتي تصور مي
 . ثر سازماني فراهم شودؤدر خدمات ايجاد شود تا زمينه براي دگرگوني م

آزبورن و گيبلر ارائه  هشود كه به وسيل يافت مينگرش چهارم در متون نوسازي دولت   .4
سازي، مهندسي مجدد، بهبود  كوچك هبرگيرند شده است. اقدامات دولت در اين نگرش در

خدمات از طريق مديريت مشاركتي، اصالحات  هارائ در استانداردهاي كيفي افزايش مستمرو
 تواناسازي كاركنان آن استطريق  هاي دروني و بازسازي دولت از پايين به باال و انگيزش

 .)اسكات و موريس(
 هسازي است كه مستلزم كاهش درگيري بخش دولتي در ارائ نگرش پنجم، خصوصي  .5

بخش  هعهد خدمات از طريق منابع و پيمانكاران خارجي و واگذاري مسئوليت اجرايي بر
ويق براي تش  مياز منابع دولتي به عنوان اهر  ميخصوصي است. بنابراين، بخش عمو

 .)موريس و جونز( كنند هاي خصوصي استفاده مي شركتكارآفريني در 

 كارآفريني و نقش دولت در اقتصاد
طور عام و مداخله دولت به طور اخص در  ها از مسائل اقتصادي به تجزيه و تحليل نئوكالسيك

ر به هاي ناتواني بازار ازنظر پيگو منج شرايط رقابت كامل و عدم اطمينان ثابت است. بحث
نظرهاي منطقي اقتصاد قوي متكي به دخالت دولت شد. انديشمندان اقتصادي  هارائ
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  خدمات، هكليدي در ارائ هكنند عرضه هسسؤها را م نئوكالسيك مانند آسترر و سيلور دولت

كوشند مشكالت  ها نهادهايي هستند كه مي دانستند. دولت و خدمات مي  ميكاالهاي عمو
 كنندگي براي دولت حداقل وظيفه است و نقش هماهنگ فع كنند وهماهنگي در بازار را ر

 اقتصادي ناتوان باشد هاي هماهنگي فعاليت دولت زماني ضرورت دارد كه بازار در همداخل
 .)آسترر و سيلور -پيگو(

هايك و كريزنر بحث كارآفريني را كانون تجزيه و   دانشمندان استراليايي نظير ون مايزز،
ها كارآفرينان در وضعيت عدم اطمينان رار دادند. باتوجه به استدالل آنود قتحليل اقتصادي خ

بندي و سعي  هايي را مطابق تجربه و دانش خود فرمول كامل، حوادث خارجي را درك و برنامه
 گيري را به حداقل برسانند تصميمهاي  كنند براساس اطالعات موجود و تجربيات اشتباه مي

 .)رهايك و كريزن ون مايزز،(
دار  هاي جهت هاي جديد از فعاليت توانند مزيت رقابتي را با تصور راه كارآفرينان دولتي مي

هاي جديد افزايش دهند. اما ايجاد يك مزيت رقابتي در  ها و فناوري با به كارگيري رويه
شرايط رقابت كامل اقتصادي نيازمند منابع و استفاده بهينه از منابع است. بوروكراسي دولت 

خدمات تحت شرايط بازار رقابتي تحت فشار است؛ در يك سيستم رقابتي  هاي ارائبر
مجبورند بر بازارهاي جديد غلبه كنند. از اين   ميكارگزاران دولتي براي تدارك خدمات عمو

گذاران مالي براي حفظ بقا  ان خدمات و سياستگكنند رو مديريت روابط خارجي با مصرف
هاي انحصاري را براي خود  لتي بايد به طور فزاينده موقعيتهاي دو ضروري است و سازمان

 . دحذف كنند و در دولت تغييرات اساسي ساختاري براي رقابت انجام دهن
دانشمندان موافق با نگرش مبتني بر منابع، نظير ريچاردسون و يو معتقدند كه عملكرد 

منابع اهميت  نايي استفاده ازاساس منابع فيزيكي است، بلكه توا يك سازمان دولتي نه تنها بر
زيادي دارد و اين موضوع به چگونگي استفاده كارگزاران دولتي از دانش و اطالعات فردي، 

ها وقتي موفق خواهد شد كه  هاي اجرايي دولت جمعي و سازماني بستگي دارد. فعاليت
عرصه را  يروهاشايستگي و توانمندي و نيروهاي كارآفرين داشته باشند و ضمن تقويت اين ن

 ها فراهم سازند.براي كارآفريني آن

 سازمان كارآفرين و كارگزاران كارآفرين 
ها و  وظايف دولت كارآفرين است كه يك چارچوب سازماني تعيين كند تا بوروكرات

كارگزاران بتوانند به صورت كارآفرين عمل كنند و تقاضا براي نوآوري و استقالل و 
در سطح خرد منجر به افزايش تقاضا براي   ميمات عموخد هگويي زياد شود. ارائ پاسخ

هاي دولتي  گرايي در سازمان وري و حرفه شود كه در اين صورت بهبود بهره مداري مي مشتري
هاي زير را به خوبي ايفا  ها بايد نقش ضروري است. براي درك بهتر كارگزاران كارآفرين دولت

  .كنند
 گذاري در جامعه.  نقش قانون -الف
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 هاي بخش غيردولتي.  فعاليت هكنند گويي و تسهيل پاسخ ،مالي هكنند مينأنقش ت -ب
كاالها و خدمات براي شهروندان با ماهيت كارآفريني و به عاريت گرفتن  هكنند مينأت -ج

 هاي كارآفريني.  ويژگي
سسات شهرداري متعلق ؤ) در مطالعات خود در مورد كارآفريني در م2000( جارنا هينونن

ر و رفتار، جزو الت به اين نتيجه رسيد كه عواملي مثل فرهنگ، استراتژي، ساختبه دو
راهكارهاي كارآفريني  ههاي توسع هاي سازماني براي كارآفريني سازماني است و سياست الزام

 در بخش دولتي به شرح زير است : 
 پذيري الگوهاي كاري  انعطاف· 
 گيري  سريع شدن فرآيندهاي تصميم· 
 گويي  پاسخ افزايش· 
 كاهش بوركراسي و سلسله مراتب · 
 هاي نوآور  نوسازي فعاليت· 
 گذار  هاي سياست حفظ همكاري بين كارآفرينان و مديران رده· 
 هاي توسعه بين كارآفرينان  بهبود تصوير سياست· 

هاي دولتي آماده شود تا  براي كارآفرين كردن نظام دولتي بايد شرايط سازماني سازمان
اثر  ها تجربه بر د بتوانند به كارآفرين تبديل شوند، گرچه ممكن است افراد طي سالافرا

توان با  كار تبديل شده باشند، اما مي هاي محافظه شرايط سازماني در سيستم دولتي به انسان
 تغيير فرهنگ كار، افراد را از خمودگي و ركود خارج كرد. 

اند كه  دهد مديران اذعان داشته ن ميكارآفريني نشا ههاي تحقيقات در زمين يافته
وري و بهبود ارائه خدمات به عموم  كارآفريني عامل كليدي در افزايش كارآيي، بهبود بهره

ها و عوامل سازماني كارآفريني دولتي را به شرح زير عنوان كرده  مردم است. موريس، ويژگي
 است: 

 س سازمان أرهبري نيرومند در ر· 
 ثر ؤهاي م مناسب و عمليات و اقدام ريزي سيستم برنامه· 
 گرايي  مشتري· 
 هاي قانوني  آگاهي نسبت به سياست· 
 هاي باال دست  كم اتكايي به مديريت· 
 هاي بلندمدت  نگرش· 
 پذيري  ميل به ريسك· 
 سيستم خالق براي پاداش دادن · 
 محافظت شده از نفوذ سياسي · 
  هاي رقابتي گرايي و ايجاد زمينه رقابت· 
  :هاي انجام شده اقدام 
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 : ايي كه انجام شده به شرح زير استه از جمله اقدام

 گري  تدوين بخشي از مقررات مالي دولت با هدف كاهش تصدي· 
 تدوين نظام جديد آموزش و ارزشيابي كاركنان · 
 تدوين ضوابط به كارگيري و استخدام پيماني · 
 بهسازي تركيب نيروي كار · 
 ها  ريم ارباب رجوع و ابالغ آن به استانتصويب طرح تك· 

 شناسي روش
 پايدار هتوسع كه به نقش ارتباطات انساني و باشد نوع تحليلي ـ توصيفي مي از پژوهش حاضر

، رتباطاتاتحليل  تجزيه و ه به منظوررداختي  مهارتي  پها آموزش كارآفريني در رويكرد با
 و اسناد از نيز ي وكارآفريني استفاده شده است ومهارت آموز، پايدار هتوسع، ارتباطات انساني

 .يدبهره برداري گرد نيز ها دركتابخانه مدارك موجود

 گيري نتيجه
. بنابراين، مجريان برنامه نيز امور و مديريت صحيح و اثربخش است هاجراي خوب در گرو ادار

د ارزيابي كرد كه آيا تحول يابند بنابراين قبل از شروع برنامه باي هتوسع هبايد مطابق برنام
نظام اداري قادر به اجراي برنامه هست يا نه و آيا رفتار، ساختار و زيرساخت نظام اداري 

 ؟آيا بوروكراسي حاكم مانع اجراي برنامه توسعه نيست  سازد، امكان اجراي برنامه را فراهم مي
ولتي چگونه محيطي هاي د محيط بيروني سازمان ؟بين بود توان به اجراي برنامه خوش آيا مي

  ؟ها و بخش خصوصي به چه ميزان استديدگاه شهروندان و حمايت آن ؟است
بنابراين، ابعاد برنامه كه شامل مطالعه، تدوين و اجراست از يك طرف و مجريان از طرف 

كيد بوده أكنند. شايد تا به امروز خطاهايي كه بيشتر مورد ت ديگر موفقيت برنامه را تعيين مي
اند. زيرا  اد مطالعاتي، تدوين و اجرا باشد، اما خود مجريان كم اهميت تلقي شدهاست. ابع

اند و  و نوآوري نداشته برنامه ماهيت اجباري داشته و نيروهاي برنامه نيز هيچ گونه خالقيت
مبناي  الگوي توسعه بر براي اجرا و رفع تكليف بوده است.ها در حد اجبار دخالت آن

خود اين  ،زيرا ؛هاي دولتي را به مرور زمان حل كند قاط ضعف سيستمتواند ن كارآفريني مي
انساني پرورش  هتغيير يك تغيير ماهيتي است و به زمان كافي نياز دارد. اگر هدف توسع

شود، منابع انساني در  هاي انساني است و ركود در منابع منجر به ركود توسعه مي قابليت
شود و اين  هاي محدودكننده دچار ركود مي و سياستهاي دولتي با وجود بوروكراسي  سيستم

 .دهد رار ميثير قأركود ساير منابع توسعه را نيز تحت ت
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 كسب و كار هتوسع راهبردهاي نوين براي رقابت و و هاپيشنهاد
نوع پايدار آن بدون مشاركت مردم ميسر  ترديد دستيابي يك جامعه به توسعه به ويژه از بي

محور توسعه  ،بنابراين ؛اي است براي رشد و تعالي مردم ر توسعه وسيلهنيست. به عبارتي ديگ
پايدار عالوه  هتوسع ،هپايدار اهميت دارد چرا ك هله بخصوص در توسعئانسان است و اين مس

خوداتكايي به  آن و بر توجه به مسائل اقتصادي و سه اصل همه جانبه بودن توسعه استمرار
 گردد: اجرا بايست راهبردهاي زير مي و نساني گرايش دارداهداف ا اي و سمت تعادل منطقه

 سيستم مديريت كيفيت -1
 وري و بهبود هاي بهره تكنيك -2
 مديريت استراتژيك بازار كار -3
 منابع انساني هتوسع -4
 بكارگيري تكنولوژي -5
 افزايش دانش -6
 بازار يابي و فروش الكترونيك -7

  منابع
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آموختگان  سازي دانش نقش آموزش كار آفريني در توانمند  
كشاورزي هرشت  

 1رمضانعلي خدابنده لو

 چكيده
يك جامعه را به  هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعييك معضل، تمام جنبه عنوان بهبحران بيكاري 

ري براي گذارد. نرخ بيكاقابل جبران بر جاي مي دهد و گاهي اثرات غير شدت تحت تأثير قرار مي
مردان و زنان جوان، در سراسر جهان در سطح بااليي قرار دارد. چنين سناريويي در مورد بيكاري در 

ويژه در ميان  هاي اخير، بهويژه در بخش كشاورزي، عينيت دارد. در كشور ما بيكاري در سال ايران، به
، تعداد بيكاران كشور 1386كرده رشد چشمگيري داشته است. بر اساس آمار سال  هاي تحصيلگروه

دهند. التحصيالن دانشگاهي تشكيل مي درصد را فارغ 4/15درصد بر آورد شده كه از اين تعداد  6/10
كارآفريني را يك از  ،يافته و در حال توسعه جهت فائق آمدن بر اين مشكالتامروزه كشورهاي توسعه

اند. توجه جدي به ا پيشنهاد كردهراهكارهاي كاهش بحران اشتغال دانشجويان و دانش آموختگان ر
وري و افزايش هاي شغلي، رقابت، بهبود بهره كارآفريني، به برخي پيامدها مانند افزايش فرصت همقول

 هرسد، توسع اقتصادي منجر شده است. با توجه به شرايط بحراني به نظر مي -سطح رفاه اجتماعي
آموختگان  ي براي دانشجويان و دانشزاي فرهنگ كارآفريني باعث كمك به حل معضل اشتغال

كشاورزي خواهد شد از سوي در ايران خوداشتغالي  ههاي مختلف دانشگاهي به خصوص رشت شاخه
آموختگان در  آموختگان دانشگاهي هنوز رايج نشده است و متأسفانه اغلب دانش ويژه در ميان دانش به

هاي  هستند. بنابراين يكي از چالشهاي بزرگ  هاي دولتي و شركت جستجوي استخدام در دستگاه
اشتغالي در ميان  كارآفريني و خود هآموزش عالي ايران در بخش كشاورزي توسع هاساسي و عمد

آموختگان آن خواهد بود، در همين راستا اين تحقيق كه به روش تحليلي و  دانشجويان و دانش
كشاورزي و چگونگي  هي در زميناي انجام شده درصدد است كه به بررسي اهميت كارآفرين كتابخانه

آموختگان كشاورزي بپردازد و در اين  دستيابي به ارتقاء خلق خوداشتغالي و كار آفريني در بين دانش
توان به ايجاد مراكز كارآفريني در مراكز  زمينه راهكارهاي الزم را ارائه نمايد. كه از جمله آن مي

 آموزش كشاورزي اشاره كرد.
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 مقدمه
يك جامعـه   هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعييك معضل، تمام جنبه عنوان بهبحران بيكاري 

گـذارد. نـرخ   را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد و گاهي اثرات غير قابل جبران بر جـاي مـي  
ــان      ــر جه ــوان، در سراس ــان ج ــردان و زن ــراي م ــاري ب ــرار دارد  د بيك ــااليي ق ــطح ب  ر س

(Annie and Hamali, 2006)ويژه در بخش  . چنين سناريويي در مورد بيكاري در ايران، به
هـاي  ويـژه در ميـان گـروه    هاي اخير، بـه كشاورزي، عينيت دارد. در كشور ما بيكاري در سال

ور ، تعـداد بيكـاران كشـ   1386تحصيل كرده رشد چشمگيري داشته است. براساس آمار سال 
لتحصـيالن دانشـگاهي تشـكيل    درصد را فارغ ا 4/15آورد شده كه از اين تعداد  درصد بر6/10

توسعه جهت فـائق  يافته و در حال). امروزه كشورهاي توسعه1386مركز آمار ايران، دهند (مي
كـارآفريني، بـه     اند. توجه جدي بـه مقـول  آمدن بر اين مشكالت، كارآفريني را پيشنهاد كرده

 وري و افـزايش سـطح رفـاه   هاي شغلي، رقابت، بهبود بهره يامدها مانند افزايش فرصتبرخي پ
 ).Azizi et al., 2010( اقتصادي منجر شده است -اجتماعي

اطالعاتي  هجديد دانست، عصري كه به جامع ههزار كارآفريني را بايستي يكي از ضروريات
هـاي مهمـي همچـون فراگيـري     پيـام   هدارنـد جهاني شدن موسـوم اسـت و در بـر    هو هنگام
مبادالت بشـري و رقابـت شـديد و     ههاي نو ظهور و تغيير و تحوالت شتابناك در عرص فناوري

عامل رشد، توسـعه   هرحمانه در عالم كسب وكار است. در چنين فضايي، كارآفريني به مثاب بي
 ي يـاد اانـداز مطلـوب هـر جامعـه     گذار در رصد كردن چشـم  و نيز يكي از شاخص هاي تأثير

. كارآفريني براي ايجاد فضاي سالم و رشد اقتصـادي يـك ضـرورت    (Clark, 1998) شود مي
شود. شواهدي، مؤيد اين مطلب است كه اكثر تحوالت اقتصادي سازماني كـه بـه   محسوب مي

يافتـه   اكثر كشورهاي صنعتي مانند اياالت متحده، آلمان، انگلستان و كشورهاي توسعه هوسيل
گذشـته تجربـه شـده اسـت، ناشـي از       هزي و كره جنوبي در طي چندين دهـ مانند چين، مال

ــع     ــان در توسـ ــي كارآفرينـ ــش اساسـ ــدد نقـ ــابي مجـ ــت   هارزيـ ــوده اسـ ــادي بـ   اقتصـ
(Dubbini and Lacobucci, 2004) . 

 روش تحقيق
اي صورت گرفتـه اسـت. تمركـز     اين مطالعه از نوع تحليلي بوده كه  به روش مطالعه كتابخانه

االت مطرح شـده از طريـق ادبيـات    ؤقيق بحث برروي پيدا نمودن  پاسخ براي ساصلي اين تح
گيري، پيشنهادهايي نيز ارائـه   بندي ونتيجه موضوع وتجارب موجود است ودر انتها ضمن جمع

 گرديده است.
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 مفهوم كارآفريني

مـداوم   هكارآفريني نوعي بازسازي و بازنگري مداوم تجارب كارآفرين در جهـت رشـد و توسـع   
 تعريـف شـده اسـت. نـه حـالتي از      »شـدن « است. در اين راستا كـارآفريني از  كسب وكارش

گيـري كـرد كـه فلسـفه كـارآفريني بـا فلسـفه پراگماتيسـم          توان نتيجـه  بنابراين مي» بودن«
 .(Audretcsh,2002) خواني دارد هم

اي  تهكارآفريني ادبيات وسيع و غني وجود دارد، كه به خاطر ماهيت ميـان رشـ   هدر زمين
ــه ــي از زمين ــان مختلف ــديريت،   آن، محقق ــردم شناســي، م ــاگون شــامل م هــاي علمــي گون

هـا،  . ايـن گونـه تنـوع   (Gibb, 2002) انـد د، آن را مورد بحث قرار دادهشناسي و اقتصا جامعه
آفرينـي و بـه تبـع آن گسـتردگي و گونـاگوني تعـاريفي       اي به كـار بازتاب ماهيت ميان رشته

نظران و پژوهشگران متعدد و با رويكردهـاي مختلـف مطـرح شـده      بباشد كه توسط صاح مي
 است.

 مدل مفهومي كارآفريني
هـاي  عوامـل سـازماني، ويژگـي    هين مدل، ايجاد و تشكيل كسب و كار كارآفرينانه را در نتيجا

كـه در   (Kuratko and Hoddgetts, 2001) دانـد كننـده مـي   فردي و بعضي عوامل تسريع
 ده است.نشان داده ش 1شكل 

 
 

 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل سازماني
 حمايت مدير
 آزادي عمل
 پاداش ها
 زمانيدسترسي سا

 مرزهاي سازماني

 رويداد تسريع كننده

 عوامل فردي
 ريسك پذيري

 استقالل
 پيشرفتنياز به 

مركز كنترل 
 دروني

تصميم به اقدام 
 كارآفرينانه

برنامه ريزي و 
امكان كسب و 
 كار كارآفرينانه

 دسترسي به منابع

اجراي ايده ي 
 كار آفرينانه

توانايي غلبه بر 
 موانع
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خاصـي از   هدهـد كـه اگـر افـراد بـه مجموعـ      هاي كارآفريني به ما اين امكان را مـي مدل هارائ

اشند، آنگـاه در كنـار   ها مجهز باشند و منابع مورد نياز را در اختيار داشته بها و مهارتويژگي
بهتر خواهند توانست كسب و كاري را به كننده)  ها، متغير هاي حمايت مشوق( عوامل مختلف

 اندازي كنند.صورت فردي يا گروهي راه

 فرآيند كارآفريني
از چهـار مرحلـه    2) مطابق شكل 2005(  1فرآيند كارآفريني بر طبق مدل ارلينگ و همكاران

 تشكيل شده است:
 گيرد كارآفرين شود.يند، فرد تصميم ميآاول از اين فر هدر مرحل

 تجاري است. هآميز يك ايد دوين موفقيتدوم، ت همرحل
 باشد. سوم، تبديل ايده به يك عمل و تأسيس يك شركت مي همرحل
 .(Erling et al., 2005) چهارم، توسعه دادن فعاليت شركت مذكور است همرحل

 
 
 
 
 
 
 
 

 (Erling et al., 2005) ) فرايند كارآفريني 2(شكل 
 

 هاي كارآفرينانهتوانمندي
 هيادگيري است كـه سـه بخـش اصـلي دارد كـه شـامل توسـع        هاصل يك پروس توانمندي در

 ههاي كارآفرينانه و مديريت كسب و كار است كه اين پروسـ خصوصيات فردي، افزايش مهارت
. (Hurley, 1999) شغل مناسب توسط دانشجو منجر شود يادگيري بايد به دستيابي و حفظ

هـا،  دانشـجويان، تـالش در جهـت كسـب مهـارت     ) توانمندي را از ديد 1385( ترابي مهرباني
). 1385ترابـي مهربـاني،   ( آنها به منظور كسـب و كـار مـي دانـد     هكاري و ارائ هدانش و تجرب

هـا و رفتارهـا   هاي تخصصي، بايستي به يك سري مهارتدانشجويان عالوه بر كسب شايستگي
منظور  بدين .(Bell, 2008) شان را افزايش دهندكارآفرينانه هاينيز مجهز شوند تا توانمندي

                                                                                                                
1. Erling et al 
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) به منظور دستيابي به آموزش كارآفريني و با در نظـر گـرفتن دو   2003(  1هيستريچ و پيترز

هاي مورد نظر يند كارآفريني، توانمنديهگيري كارآفرينانه و فراصل بسيار مهم، يعني تصميم
 اند: جهت كارآفرين شدن را در سه طبقه به شرح زيرگروه بندي كرده

پـذيري،  گـذاري، ريسـك  ريـزي و هـدف  شامل برنامههاي فردي كارآفرينان:  توانائي .1
 نوآوري و آينده نگري.

ارتباط كتبي و شفاهي، كار تيمي، توانايي سـازماندهي،   هدر بردارندهاي فني: . توانائي2
 توانايي تشكيل شبكه مورد نياز و مهارت بين فردي.

ريـزي و  شـامل برنامـه   كسـب و كـار:  هـاي مـورد نيازجهـت مـديريت     . مهارت3
يت شـركت جهـت رشـد و    انـدازي و مـدير  گيري، مذاكره، بازاريابي و راهگذاري، تصميم هدف

 .(Hisrich and Petters, 2003) باشدتوسعه مي
ثير مثبـت  أهـاي افـراد، تـ   ها و خصيصـه تواند از طريق آموزش، برتوانايي آموزش عالي مي

تـوان از   هاي افراد از جمله خصوصيات اكتسابي هستند كه مـي  ها و خصيصهبگذارد. توانمندي
 طريق آموزش در دانشگاه، آنها را توسعه داد.

شناسايي عوامل مؤثر بر توانمندي كارآفريني، به حل مشكالت متعدد مدرسان و  ،بنابراين
امـر  اين  كارآفريني كمك خواهد كرد كه در نتيجه ههاي توسعريزان در تدوين سياستبرنامه

 ارتقاء شغل و كسب و كار اتخاذ شده توسط افراد را در پي خواهد داشت. 

 هاي آموزش كارآفرينيدوره
ها براي انتقال جمعيت فارغ التحصيالن به بازاركـار  آموزش كارآفريني، يكي از مؤثرترين شيوه

هـاي  يافته نشـان داده اسـت كـه برگـزاري دوره     باشد. نتايج تحقيقات در كشورهاي توسعه مي
آميزي پذيرتر به بار آورد و به طور موفقيت آموزش كارآفريني، توانسته است افراد را مسئوليت

ها، نرخ بيكاري و اين دوره هپذيرتر كند. در  نتيجتر و ريسكهاي كسب و كار، موفقدر چالش
 شكست كسب و كارها به طور چشمگيري كاهش يافته است. 

هاي آموزش كار آفريني شكل گرفته اسـت كـه   صلي دورها هطور كلي چهار دست امروزه به
 از   است عبارت

باشـد.  گيري به سمت و سوي كـارآفريني مـي  هايي براي آگاهي و جهتاول، برنامه هدست
يـك انتخـاب    عنوان بهها افزايش آگاهي، درك و بينش نسبت به كارآفريني هدف از اين دوره

ها در مقاطع تحصـيلي ابتـدايي تـا    ي است. اين برنامهشغلي براي افراد از تمامي اقشار اجتماع
شوند. غير شاغالن، دانشمندان، كاركنان دولت و بازنشسـتگان ارتشـي و    متوسطه تدريس مي

 توانند تحت پوشش اين دوره قرار گيرند.گروه هاي مختلف زيادي مي

                                                                                                                
1. Hisrich and Petters 



 اي و اشتغال                                               آموزش فني و حرفه
 

 

613 
د. ايـن  دهنـ ها را پوشش ميشركت ههاي آموزشي است كه توسعدوم، شامل برنامه هدست

هاي آموزش هاند. اين مراكز ضمن ارائها به اقتضاي شرايط خاص هر كشور طراحي شدهبرنامه
هاي عملي نزد كارآفرينان موجود را در ها و انگيزش افراد، آموزشتوانمندي هويژه جهت توسع

 گيرد.برمي
 هـاي طراحـي شـده، كـه    هـايي جهـت رشـد و بقـاي كارآفرينـان و شـركت      سوم، دوره هدست

هاي بسيار مورد قبول در اين خصـوص  دهند. از دورههاي كوچك موجود را پوشش مي شركت
 ،1المللـي كـار   كه توسط سازمان بين» فعاليت اقتصادي خود را بهبود دهيد«  هتوان به دورمي

 در سراسر دنيا اجرا مي شود، اشاره نمود.
هـاي جديـد آمـوزش و    وهآموزش كارآفريني است كه شـامل شـي   هتوسع هچهارم، برنام هدست

باشد. هدف ديگـر  يند آموزش كارآفريني ميآهاي نوين دانشجويان و اساتيد در فرتعيين نقش
انـدركاران   ها، آموزش و گسترش كمي اساتيد جديـد از ميـان صـنعتگران و دسـت    اين برنامه

 ).1388شاه حسيني و كاووسي، ( تصادي، براي آموزش كارآفريني استهاي اقفعاليت
چهـارم   هدسـت  هحاضـر در بردارنـد   ههاي آموزش كارآفريني در مطالعـ  از برگزاري دوره هدف

  .يند كارآفريني اشاره داردآدانشجويان در فر هآفرينانهاي كارباشد كه به  توانمندي مي

 كارآفريني در كشاورزي
در  جهاني شدن، رشد جمعيـت، دگرگـوني  ( ير، تغييرات صورت گرفته در بازارهاي اخدهه در

فـائو، سـازمان   ( هاي كشاورزيي شدن بازار)، سياستبازار كار كشاورزي، امنيت غذايي و رقابت
 زار) و جامعـه اروپا و حركت به سوي كشاورزي تجـاري مبتنـي بـر بـا     هتجارت جهاني، اتحادي

كاري، مباحث زيست محيطي، تنوع زيستي و منابع طبيعي) از عـواملي  افزايش بيكاري و كم(
ــي       ــان م ــيش نماي ــيش از پ ــاورزي را ب ــارآفريني در كش ــرورت ك ــه ض ــتند ك ــازندهس  س

(Smith, 2004)    توانـد در  در تحقيقات گوناگون اثبات شده است كه منـابع كشـاورزي، مـي
در ايـن راسـتا    (Alsos and Pettersen. 2003) ه شونده به كار گرفتهاي كارآفرينانفعاليت

فعـال   هكشاورزي اسـت كـه در يـك زنجيـر     هترين عامل در توسع نيروي انساني كارآمد، مهم
شـود كـه يكـي از ايـن     هاي انساني مختلفي مـي آفرين بوده و اين عامل خود شامل گروه نقش

ساني هستند كه تصميمات حيـاتي در  باشند. اين گونه افراد كمنابع، كارآفرينان كشاورزي مي
اي و توليــدات  اعــم از فعاليــت هــاي درون مزرعــه( هــاي مختلــف كشــاورزيفعاليــت هزمينــ

اي مربوط بـه كشـاورزي)    كشاورزي، منابع تكميلي كشاورزي و ساير فعاليت هاي برون مزرعه
  شــوندي محســوب مــيينــد كــارآفريني كشــاورزآاخــذ نمــوده و يــك عامــل كليــدي در فر 

Smith, 2004)( 

                                                                                                                
1. ILO  
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 اهميت تلفيق آموزش كارآفريني در برنامه هاي آموزش عالي كشاورزي
 كننـد  اقتصادي را هم ايفا مـي  هها عالوه بر نقش تحقيق و آموزش، نقش توسع امروزه دانشگاه

(Etzkoitz et al., 2000)آموختگان تغيير كرده و ، كه چنين فعاليتي باعث شده نيات دانش
 ,Peterman and Kennedy)هـاي كـارآفريني سـوق داده شـود    تاليـ به سمت و سـوي فع 

تئـوري   هدهد كه تنها افزودن يك دورآموزش كشاورزي تحقيقات نشان مي ه. در زمين(2003
درسي آمـوزش كشـاورزي، كفايـت نمـي كنـد. از طـرف ديگـر         هكارآفريني به برنام هدر زمين

هاي آموزشي است، كمتر در برنامههاي كارآفرينان ضروري مباحث مديريتي كه براي موفقيت
 هاي مختلف كشاورزي گنجانده شده است. رشته

آفريني سـوق دهنـد    توانند آنان را به سمت كار ها از طريق ترغيب دانشجويان مي دانشگاه
 نان شامل:آكه سه فعاليت براي ترغيب 

اي آموزشي اي كه فرهنگ كارآفريني در تمام دوره ه سازي در دانشگاه به گونه فرهنگ -1
 هاي خارج از دانشگاه جريان داشته باشد. دانشگاه، تحقيقات وفعاليت

 هاي كارآفريني به دانشجويان آموزش دوره -2
ــه  -3 ــه برنام ــار  ارائ ــاي ك ــد   آه ــارآفريني دارن ــه ك ــميم ب ــه تص ــرادي ك ــراي اف  فريني ب

(klofsten, 2000). 
كارآفرينانـه  ط واقعي كسب و كار پيرامون دانشگاه و محي هبنابراين بايستي از طريق مطالع

جامع و عملي را در محيط دانشـگاه   هها و امكانات موجود، يك برنامتواناييو با در نظر گرفتن 
 ي دانشجويان كشاورزي طراحي و اجراء نمود.براي توانمندي كارآفرينانه

 مدل مفهومي نظام آموزش كشاورزي با به كارگيري كارآفريني
نشـان داده شـده اسـت، بـه كـارگيري كـارآفريني در آمـوزش         2كل طبق اين مدل كه در ش

دگاه و بينش دانشجويان شروع كشاورزي و ساختن كارآفرين كشاورزي با تغيير در دانش و دي
ها را از لحاظ مهارتي به طور كامل پـرورش مـي دهـد تـا بتواننـد كارهـايي را عـالوه بـر         و آن

ـ   هـت ديگـر، بايـد دوره   ريزي، طراحـي و اجـراء نماينـد و از ج    برنامه  ههـاي آموزشـي چهارگان
ها به طور كامل اجراء كرد. به عبارت ديگر در دانشـجويان بايسـتي   كارآفريني را در رابطه با آن

خالقيـت، نـوآوري،   ( هـاي كارآفرينانـه  و كـار و توانـائي  دانش و گرايشي نسبت به يك كسب 
زبان، اينترنت، ( ربوط به كسب و كارهاي مو مهارت يابي)، ايجاد كردطلبي، رشد و ايده فرصت

بر توجه   اندازي شركت)، را آموزش داد. عالوهخريد و فروش، مديريت، حسابداري و ثبت و راه
هاي تخصصي و فردي، مهارت هـاي كسـب و كـار كارآفرينانـه دانشـجويان تقويـت       به مهارت

 ه شده است.به شرح زير نشان داد 3گرديده و رشد يابد. جزئيات اين مدل در شكل 
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تغيير در دانشتغييردر بينش

تغيير در مهارت

 برنامه درسي

گا ا
مهارتهي مهارتهاي كارآفريني

گا ا
مهارته مهارتهافر مهارته

درس هاي تخصصي 
 وگرايشي تحصيلي

 زي مثلكشاور
 زراعت، باغباني،

 ماشين هاي
 كشاورزي،

 خاكشناسي و ...

 مديريت، مسأله
گشايي، خالقيت، نوآري،
شناخت شناسي، زيبايي 

شناسي، آشنايي با 
 زبانهاي خارجي،
 مهارتهاي زندگي

 زبان خارجي،
 رايانه، اينترنت، خريد
 و فروش، مديريت،

حسابداري و امور مالي، 
ثبت و راه اندازي شركت،

 بازاريابي و بازاررساني

 مهارتهاي فردي،
كارگروهي،مديريتي 
،ارتباطي، اجتماعي، 

مديريت اطالعات، فن آوري
و كشف ايده، خالقيت، 
نوآوري، فرصت طلبي 

 منابع، رشد و ...

دانش 
آموزان 

دبيرستاني و
هنرستاني

دانش 
آموخته 
هاي كار 
آفرين، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 )1385 صالحي و برادران،( كشاورزي با به كارگيري كارآفرينيمدل مفهومي نظام آموزش  )3( شكل

 پيشنهادات گيري  و نتيجه
 حـال حركـت اسـت و    با توجه به شرايط جديد بخش كشاورزي كه به سمت رقابتي شدن در

كار كشاورزي كه موجب تغيير  جهـت  هاي صورت گرفته در بازار  همچنين به خاطر دگرگوني
 هنيازهاي امروز بخش كشـاورزي ايـران توسـع    به سوي بخش غيردولتي گرديده است. يكي از

نتيجـه همـراه بـا آشـكار شـدن نقـش و تـأثير كـارآفريني بـر رونـد            باشـد. در  كارآفريني مي
نشـجويان  كارآفريني در بـين دا  هروحي تعميم دانش و جهت آموزش و زايي، تالش در اشتغال

تواند با  همين راستا آموزش عالي مي شوند، شدت گرفت. در كه كارآفرينان بالقوه محسوب مي
هاي مختلف ولي مرتبط با كـارآفريني   توجه به نياز بازار كار، اقدام به طراحي دروس در زمينه

 هـا، شناسـايي   تواند حول محورهاي ارزيابي فرصت كشاورزي مي هنمايد. آموزش عالي در رشت
موجبات ارتقاء  سطح كيفيـت چنـين    تحليل ريسك و پاداش متمركز شده و ارزيابي و بازار و

طور كلي يك رهيافت دو بعدي جهت تلفيق آموزش كارآفريني در  بازارهايي را فراهم آورد. به
 گردد. هاي عالي پيشنهاد مي آموزش
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 .كشاورزي هشتهاي مديريتي در ر مهارت هتلفيق واحدهاي آموزش متعدد جهت توسع �
هـاي تـدريس    تلفيق واحدهاي آموزش مرتبط بـا آمـوزش كـارآفريني از طريـق روش     �

 .هاي كشاورزي متنوع در رشته متعدد و
 ايجاد مراكز كارآفريني در مراكز آموزش كشاورزي �

 هثر بـر توسـع  ؤدر پايان الزم به ذكر است كه آموزش كـارآفريني تنهـا يكـي از عوامـل مـ     
آن. بنابراين براي اثربخشي آموزش كارآفريني الزم اسـت كـه سـاير     هه همن ،كارآفريني است

اگر چنين شـرايطي مهيـا    عوامل محيطي مورد نياز براي توسعه كارآفريني وجود داشته باشد.
نباشد، آموزش كارآفريني حتي اگر به بهترين شكل خود نيز اجرا گـردد، اثربخشـي چنـداني    

 هكننده توسـع  آموزش كارآفريني ساير شرايط تسهيل كنار نخواهد داشت. بنابراين بايستي در
 كارآفريني نيز مهيا گردد.
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 چكيده
اقتصادي مطلوب از جمله مهمترين اهدافي است كه  هتوسعرسيدن به 

 هتوسعي مديران كشور قرار گرفته است. ها چند سال اخير در صدر برنامه
توان به  مي ها ترين آن از مهميي است كه ها اقتصادي مستلزم پيش زمينه

آن اشاره كرد. در همين راستا مقام معظم رهبري در  هتوسعكارآفريني و 
» فشار اقتصادي دشمنان« أكيد داشتند ـ باتوجه به دو دليلبيانات خود ت

 هايران بيش از هر دور» آمادگي كشورمان براي جهش اقتصادي« و
اين پژوهش به بررسي  ،نابراينب ؛ديگري به كار و كارآفريني احتياج دارد

در اين  .اقتصادي پرداخته است هتوسعريني در تحرك و فكارآ هاثرات مقول
سزايي   ثير بهأي چون نوآوري و خالقيت و .... را كه تيها نقش مؤلفه راستا

حاكي از آن  . نتايجقرار گرفته استبررسي مورد اقتصادي دارند  هتوسعدر 
كشور در كنار ساير عوامل اثر  دركارآفريني  هاست كه بايد به ايجاد زمين

و در راستاي تحقق دارد بيشتري  هتوج نياز به اقتصادي هتوسعبر  گذار
ي چون آموزش كارآفريني، ايجاد فرهنگ يها اين امر مهم بايد در زمينه

كارآفريني و همچنين توجه به نقش زنان در كارآفريني اقدامات الزم 
 صورت گيرد.
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 مقدمه
اقتصادي  هاست و با توجه به حماسمهم اقتصادي  هنقش كارآفريني در تحقق حماس بررسي

اهميت اين موضوع و مواردي كه باعث تحقق آن  مورد نياز براي رفع تنگناهاي اقتصادي،
 باشد.  ميشود از ضروريات اساسي جامعه  مي

مروز دنياي تغيير، سرعت و پيشرفت است و همگام بودن با اين جريان جز با دنياي ا 
نوآوري و خلق خدمات، كاالها و مشاغل جديد ميسر نيست. گزافه نيست اگر بگوييم حتي 

افته نيز چنانچه نوآوري، خالقيت، كارآفريني را كنار بگذارند از ه يكشورهاي پيشرفته و توسع
 .)1390نصري،  و  مي(ناظ مانند مياز پيشرفت و پيش قراول بودن ب

براي  .شود ميسازد و باعث رشد و پيشرفت آنها  ميخالقيت و نوآوري جوامع را پويا 
ها بخواهند تغيير كنند  د و اگر سازماننها در آن جامعه تغيير كن جامعه بايد سازمان پيشرفت

 .كوفا شودش ها بايستي قبل از هر چيز خالقيت و نوآوري افراد آن سازمان
اين چرخه به  ،بنابراين ؛جديد است هاز آنجا كه خالقيت و نوآوري تنها در حد فكر و ايد

كارآفريني نياز دارد كه اين فكر و ايده جديد را بالفعل كرده و به كسب و كار و درآمد 
تيجه امروزه كارشناسان مديريت به اين ن ها و جوامع تبديل كند. جديدي براي سازمان

وجود   ميمستقي هاند كه بين تعداد كارآفرينان و ميزان رشد اقتصادي هر كشور رابط رسيده
 ). 2011.نصري و  مي(ناظ دارد

ي اقتصادي، رشد اقتصادي در نتيجه طيف وسيعي از عوامل ها طور كلي در نظريه به
 باشد. مياقتصادي، اجتماعي، سياسي و از جمله موارد زير 

 و انساني فيزيكي  هـ انباشت سرماي1
 گذاري و مؤسسات خصوصي و دولتي و اقتصادي خارجي  ـ تعامل بين سرمايه2
 ). 2005و، ين(كوك و انباشت دانش تكنولوژيك ي جديدها ـ اتخاذ ايده3

الزم را  هافزايي زمين دولت، بخش خصوصي و كارآفرينان بايد در كنار هم و با ايجاد هم
باال در   الن ردهؤدر همين راستا نياز است كه مس .اقتصادي فراهم كنند هبراي تحقق حماس

ي نو را براي افراد فراهم كنند كه همين ها ايده هي كاري موجود فرصت ارائها تك زمينه تك
ها  سازمان هافراد به نوعي كارآفرين محسوب شوند و ايجاد شرايط مناسب براي آنها در هم

اقتصادي  هاي براي رسيدن به حماس عهاعم از دولتي و خصوصي از ضروريات اساسي هر جام
دانان از لحاظ تاريخي جزء نخستين  دكنيم كه اقتصا ميدر ادامه به اين موضوع اشاره  است.

اي توجه  عنوان يك اصل مهم براي پيشرفت هر جامعه كارآفريني به هكساني بودند كه به مقول
موتور  هان معروف به منزلد نمودند. در همين راستا كار آفريني از نظر شومپيتر اقتصاد

باشد. حتي در كل نظام ارزشي و در سخنان معصومان (ع) و پيامبر  مياقتصادي هر كشوري 
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از زندگي بشر   ميريني قسمت عظيفبزرگ اسالم (ص) توجه به اقتصاد و ايجاد اشتغال و كارآ

 دهد. ميرا به خود اختصاص 
هبري اشاره كنيم كه ايشان فرمودند: توانيم به بيانات مقام معظم ر ميدر اين زمينه 

كنند كه كشور ايران در  ميكيد أكارآفريني نوعي عبادت و ارزش آفريني است و همواره ت
اقتصادي كه در  هبيشتر از هرچيزي احتياج دارد تا بتواند به حماس ،حال حاضر به كارآفريني

ر اقتصادي نظام سلطه و فشا ها پي آن است دست يابد. ايشان همچنين با اشاره به تحريم
به وجود آوريم كه معناي واقعي » اقتصاد مقاومتي واقعي« زودند براي مقابله با اين فشارهااف

اي از  ي كارآفرينانه در هر جامعهها توجه به نقش ،بنابراين ؛باشد ميكارآفريني نيز همين 
ـ انتقال 2غال زايي ـ اشت1از  است عبارت ها آيد. اين نقش ميالزامات اساسي و مهم به شمار 

  ايجاد و گسترش بازارهاي جديد ،ـ شناخت4گذاري  ـ ترغيب و تشويق سرمايه3فناوري 
 ـ كاهش يورو كراسي و ...6تعادل در اقتصادهاي پويا   ـ5

يي، خمودگي و سستي ستاي متعالي جوامع را از ركود، ايها عنوان انسان كارآفرينان به
 سازند. ميهمه جانبه رهنمون  هت، انسجام و توسعحرك،رهانيده و به سوي پويايي 

يكي از اقدامات مهم براي ايجاد كارآفريني در يك كشور، بسترسازي فرهنگي است.   
عنوان  سازي فرهنگي به سازي است. بستر ترين بخش اين بستر ايجاد فرهنگ كارآفريني مهم

گيرند،  ميروي آن قرار  ي الزم براي كارآفرينيها مهم و اساسي كه ديگر شالوده عاملي
اعتقادات، رسوم و اخالقيات يك كشور است. فرهنگ  نيازمند تحول عميق در حقوق، قوانين،
 نزديكي دارد هبا اين پديده رابط ازير ؛ثير زيادي داردأسازماني يك كشور روي كارآفريني ت

 ). 1389 رجبي، عليرضا،(
امع بشري است. منبعي كه به توان جو هناپذير هم كارآفريني از منابع مهم و پايان

ناپذير  شمند و پايانزگردد و از يك سو ارزان و از سوي ديگر بسيار ار ميها بر خالقيت انسان
 رشد اقتصادي است واست. از جمله اثرات كارآفريني در اقتصاد كشورها ايجاد اشتغال 

 ). 1390مطيعي، (
). 2003(كري و توريك،  اثر مثبت دارد)  GDP( فريني بر رشد توليد ناخالص داخليآ كار
 باشد. مياي  هاي هر فرد و جامعه رشد اقتصادي از هدف دراثبات نقش كارآفريني  ،بنابراين

كارآفريني به  هاقتصادي همواره با توسع ههاي توسع كه چرخ گفت توان ميدر ادامه 
هاي  ن سالبيست سال بي طي آيند. در اهميت كارآفريني همين بس كه ميحركت در 

مؤسسه كارآفريني شروع به  500عنوان يك كشور جهان سوم،  به  هنددر  1980 تا1960
جهان براي حل مشكالت خود به كارآفرينان  گهاي بزر اند و حتي بسياري از شركت كاركرده

عنوان يك منبع نامحدود و محور هر  امروزه نيروي انساني به ).1382(موسوي،  اند روي آورده
تر در  ثرؤاين نقش ماي باشد. در اين ميان كارآفرينان به طور خاص دار ميعه مطرح نوع توس

 ).1387(الواني،  اند اقتصادي هعسفرآيند تو
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ي مختلف كشور ها در عرصه  ميمه هباتوجه به اين موضوع كه كارآفريني مقول ،بنابراين

(كه  پذيري مخاطره آوري،نواند از خالقيت،  ي آن كه اعمها زمينه بايد به آن و پيش ،است
زيرا هركدام  ؛شود) توجه الزم داشته باشيم ميهاي بعدي مقاله توضيح داده  هركدام در بخش

 هحماس هخود ماي رينان و ايجاد فرهنگ تغيير و تحول كهفاز اين موارد در تبديل افراد به كارآ
ررسي اثر كارآفريني در اين پژوهش به دنبال ب ،بنابراين ؛ضروري هستند ،باشد مياقتصادي 

پايدار اقتصادي  هاقتصادي هستيم و اينكه توجه به اين مقوله تا چه حد در توسع هعدرتوس
 كمك كننده است. 

 تحقيق  هپيشين
 : مطالعات خارجي

 بان جهاني كارآفريني ي ديدهها دادهاز ) با استفاده 2000( ـ ون استل، كري و توريك1
)GEMرشد دن چندين متغير جايگزين رشد كارآفريني بر كار بر هب ) در قالب مدلي با

كردند و براي كارآفريني از نرخ نسبت كارآفرينان نوپا و  اقتصادي در بين كشورها بررسي
كه فعاليت  داد) استفاده كردند. نتايج نشان TEA( الكان تجاري بنگاهاي نسبتاً جديدم

ا اين اثر به سطح درآمد سرانه دهند. ام ميثير قرار أكارآفريني، رشد اقتصادي را تحت ت
 GDPطوري كه كارآفريني در كشورهاي در حال توسعه اثر منفي بر رشد  به .بستگي دارد

رسد كه  ميبه نظر  ،افته اثر آن مثبت است. بنابراينه يداشته و دارد و براي كشورهاي توسع
سرانه  GDP اثر فعاليت كارآفرينانه بر رشد اقتصادي در يك كشور معين، به سطح فعلي

 GDPممكن است در كشورهاي نسبتاً فقيركارآفريني اثر منفي بر  ،بنابراين بستگي دارد.
 توان نتايج زير را بيان نمود: مي ،بنابراين .سرانه داشته باشد

شود بسياري از  مياست و اين امر موجب ك هاي بزرگ اند ) در اين كشورها تعداد بنگاه1
هيچ شانسي براي اشتغال در بخش صنعت  ،كه  ردازند چراافراد به كسب و كار مستقل بپ

 وجود ندارد.
انساني در اين كشورها در مقايسه با كشورهاي ثروتمند از متوسط هم  ه) سطح سرماي2
 تر است. پايين
) در مطالعات خود اظهار داشتند، حركت اساسي از اقتصاد 2001( آدريچ و توريك)  3

عضو سازمان  هافتي هفرينانه در كشورهاي توسعمديريت شده به سمت اقتصاد كارآ
شكل گرفته است كه منجر به ايجاد  1980 هدر طول ده   (OECD)هاي اقتصادي همكاري

اثرات متفاوت كارآفريني بر رشد اقتصادي در كشورهاي ثروتمند و فقير در طي زمان شده 
(غير ماهر) را به  ارعوامل توليد سرمايه و نيروي ك است. مدل اقتصاد مديريت شده رجحان

 كند.  ميعنوان منابع مزيت رقابتي منعكس 
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اي از رشد نسبت  شركت و اقتصاد نتيجه ه) نشان داد كه رشد انداز1978( لوكاس )4
باشد. هنگام رشد اقتصادي و افزايش دستمزدها توانايي كارآفرينان  ميرينان به كارگران فكارآ

رسد. اين در  ميدسمتزدشان به سطح ايده آل  شود و ميحل كارشان كمتر مبراي خروج از 
هاي  بهتري براي مديريت شركت هست كه كارآفريناني كه توانايي باالتري دارند با انگيزا حالي

 ه) نشان دادند كه انداز1991( د. به طور مشابه مورفي و همكارانشون ميرو  هبزرگ روب
ه بيشتر كارآفرينان با استعداد در ها به استعداد كارآفرينانه مربوط است به طوري ك شركت

) براي اين موضوع شواهد 1082:2003( روند. كابرال و ماتا ميهاي بزرگ  نهايت به شركت
 تجربي از كشور پرتغال پيدا كردند.

 مطالعات داخلي
پذيري در  پيشرفت و تعامل به ريسك ه) نشان داد انگيز1380( عابدي تحقيقاتـ 1

يكديگر متفاوت است، داري با  توسط و بزرگ، به طور معنيكارآفرينان صنايع كوچك، م
داري   معني هپذيري و ميزان اشتغال ايجاد شده توسط كارآفرينان رابط چنين بين ريسك هم

 وجود دارد.
دهد كه مواردي چون: عدم دسترسي به منابع مالي و  مي) نشان 1383( ـ چراغعلي2

چنين نبود فرهنگ و  ده از كارآفرينان، همكنن امكانات بنيادين و مقررات مناسب حمايت
هاي مديريتي باعث كاهش  كارآفريني و عدم آشنايي كارآفرينان بالقوه با مهارت هروحي

 ).1389(دادگر و غالمزاده،  شده است مختلفهاي  كارآفريني در بخش
ني وجود دارد. اثر كارآفري  ميدار و سيست معني هـ بين كارآفريني و رشد اقتصادي رابط3

اثر كارآفريني بر رشد اقتصادي براي كشورهاي  .جهت بررسي شدهدو بر رشد اقتصادي از 
صباحي،  (كشورهاي نسبتاً ثروتمند مثبت استكه براي  نسبتاً فقير، منفي است، در حالي

 ).1392سليماني، و انيدناجي مي
اين متغير  داري وجود دارد كه معني هاقتصادي رابط هـ بين متغير كارآفريني و توسع4

ترقبان،  مي(كاظ اقتصادي كشور ايران حفظ كرده است ههمواره سهم خود را در توسع
  ).1391مباركي.

 اقتصادي هكارآفريني، محرك توسع
عنوان يك تالش كه  كارآفريني توسط شومپيتر ارائه شده كه كارآفريني را به هتعريف اولي 

). اكنون در  2000دوگال واويات،  (مك لي آن نوآوري است تعريف كرده استاص همشخص
عنوان كارآفرينان منشأ تحوالت بزرگي در  جهاني افراد خالق، نوآور و مبتكر به هعرص

 شود. مياند و از آنها نيز به عنوان قهرمانان ملي ياد  ي صنعتي، توليد و خدماتي شدهها زمينه
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زاده و رضا  (آقا آيد ميدر كارآفريني به حركت  هاقتصادي همواره با توسع هي توسعها چرخ

). يكي از بهترين تعاريف ارائه شده از ماهيت كارآفريني توسط شين بيان شده 2004زاده، 
 كه ديدگاهاي مختلف را تركيب كرده است.

 ها برداري از فرصت يي كه شامل كشف، ارزيابي و بهرهها فعاليت«  عنوان ريني را بهفشين كارآ
ي سازماندهي، بازارها و فرآيندهاي جديد از ها جديد، روش براي معرفي محصوالت و خدمات

 ). 2012(پيراال،  تعريف كرده است» وجود نداشت يي كه قبالًها طريق سازماندهي فعاليت
دهند و بابت اتخاذ چنين  ميكارآفرينان افرادي هستند كه ريسك را مورد توجه قرار 

ر كارآفرينان را به عنوان نوآوراني كه آورند. شومپيت ميدست  ههايي ب هايي پاداش ريسك
ساختار  هدهند كارآفرينان تغييركنند در نظر گرفته است، بنابراين  ميصنايع جديد را ايجاد 

طلبي و  .در واقع كارآفريني فرآيند تغيير گرايش، فرصتاقتصادي هر كشوري هستند
محصوالت،  هرائي مالي، رضايت شخصي و اها باشد كه نتايج آن پاداش ميپذيري  ريسك

). در برخي از مطالعات  2011االي، م(بابا و او دهاي جالب توجه استخدمات و فرآين
برداري از  افزايش ثروت از طريق نوآوري و بهره ،عنوان يك فرهنگ سازماني كارآفرين به

طلبي و  پذيري، استقالل ي كارآفريني از جمله ميل به ريسكها ، كه مستلزم ويژگيها فرصت
اي كه  عنوان حوزه تواند به ميگرايي  كارآفريني هتعريف شده است. درج ،باشد ميم بودن پيشگا

پذيرند در نظر گرفته شود. يك سازمان  ميرا   ميريسك، نوآوري و عمل پيشگا ها سازمان
كند؛  ميدست آوردن اطالعات در مورد مشتريان و رقبا به صورت فعاالنه عمل  هكارآفرين در ب
كند و با  ميي استراتژيك نوآوري ها پاسخ تنظيممجدد منابع براي تدوين و  با سازماندهي

ي و س(اندوبي كند ميعمل  ،م قطعيت استعداي ريسك و  پاسخ و واكنش كه مستلزم درجه
 ).2012ايفتخار، 

عوامل  هثر بر رفتار كارآفرينانه را به سه دستؤدر مطالعات كارآفريني محققان عوامل م
 هاند. مدل عوامل اجتماعي، عواملي چون سابق بندي كرده ي و فردي تقسيماجتماعي، محيط

داند. در حالي كه  ميشغلي، تجربيات اخير زندگي، محيط رشد و ... را مهم  هميلي، طبقفا
ت و مزاياي غير ااي از قبيل ارزش پول، كاهش مالي مدل عوامل محيطي به عوامل زمينه

ثير شرايط بازار، تحول اجتماعي، أمسير شغلي و ت بندي فرصت در فرآيند مستقيم، زمان
طور  حمايت اجتماعي و فرهنگ اقتصادي توجه دارد. از سوي ديگر مدل عوامل فردي كه به

ي شخصيتي كارآفرينان تمركز ها شود، بر ويژگي ميشناخته  ها عنوان مدل ويژگي گسترده به
ي بالقوه ها ر شناسايي تواناييسعي د ها ). در واقع رويكرد ويژگيGurol، 2006( كند مي

يتي و انگيزهاي ي شخصها ي شخصي، ويژگيها كارآفرينان از طريق ارزيابي فعاليت
 ).Haase 8 Laatenschager، 2010( كارآفرينانه دارد
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نوآوري و ايجاد كسب و كار تازه در شرايط  ،فته كار آفريني فرآيند آفرينندگيرروي هم

گيري از منابع است و كارآفرين كسي است كه و بهره ها تيز از طريق ساختن فرصخخطر
(احمدپور داياني،  اش سودآوري و رشد است كند و هدف اصلي ميبنگاهي را ايجاد و اداره 

1386.( 

 اقتصادي هثر بر كارآفريني و توسعؤي مها لفهؤم
 ـ نوآوري  1
تواند منبعي از  يمدن يك عامل كليدي براي كسب و كارهاي امروزي است زيرا ونوآور ب 

مؤسساتي كه ). «  2005دس و المپكين، ( رشد قابل توجه براي يك شركت باشدپيشرفت و 
طور خالصه بيان كرده  ي را بهاين بيانيه اهميت نوآور ،»موفق به نوآوري نشوند خواهند مرد

ريني نوآوري در فرآيند كارآف ههاي برجست ). يكي از اولين نقش 2001،يالا(باباوالو م است
 ). 2012(پيراال،  بود

آن مفهوم نوآوري براي اولين بار در فرآيند كارآفريني توسط شومپيتر معرفي شد، در   
توجه  ثروت و ارزش باايجاد ( توصيف شد كه براي» تخريب خالق «  عنوان فرآيند نوآوري به

عنوان چيزي  ر بهاين تعريف به نوآوري بيشت) تمركز كرده بود. دبه معرفي كاال يا خدمات جدي
محصوالت يا  هارائ تواند ميكند كه  ميجدا از آنچه كه در حال حاضر در دسترس است اشاره 

 فرآيندهاي جديد و يا بهبود خدمات، محصوالت و فرآيندهاي موجود باشد.
در واقع نوآوري فرآيندي است كه در آن از طريق ساختار شكني در بازار موجود و با   

شود كه باعث حركت منابع به  ميا خدمات جديد ثروت و ارزش ايجاد معرفي محصوالت ي
  عالوه دهد. ميهاي جديد را  رشد شركت هشود و در نتيجه اجاز ميهاي جديد  سمت شركت

 )2012(پيراال،  باشد ميي كليدي براي كسب و كار ها بر اين نوآوري از جمله انگيزه
داراي عملكرد سازماني بهتري  معموالً هايي كه تمايل بيشتري به نوآوري دارند شركت

 هستند. 
 هاقتصادي و فناوري، نوآوري در زمين ها در توسعهSMEباتوجه به اهميت نوآوري و   

در كارآفريني كسب و  ،ي كوچكتر در ادبيات بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. زيراها شركت
تر خود هستند. ادبيات موجود تر از همتايان بزرگ كارهاي كوچك و متوسط زرنگ تر و چابك

دهد كه كارآفريني زماني كه با فرهنگ  ميري نشان ودر مورد ارتباط بين كارآفريني و نوآ
اندوبيسي ( كند ميمحور هماهنگ و يكپارچه باشد كمك قابل توجهي به موفقيت نوآوري  بازار

 ). 2012و ايفتخار، 
، اقتصادي دارد زيرا كارآفرينان هشومپيتر معتقد بود كه نوآوري نقش زيادي در توسع  

عنوان نوآور زيربناي الگوي كارآفرين را تشكيل  هب مولد نوآوري هستند. مفهوم كار آفرين
دهد كه در آن نقش كارآفرين در فرآيند نوآوري پررنگ شده است. كارآفريني عملي  مي

براي طراحي  ها ايده ي معرفي و كاربرد آگاهانهرنوآودر واقع خالقانه و يك نوع نوآوري است. 
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ها يا اجتماع  ها، سازمان مين نياز افراد، گروهأيندي جديد است كه به تآمحصوالت يا فر هو ارائ

 ).1389نصري،  و  ميناظ( شود ميمنجر 
 ـ خالقيت 2

ي مهم افراد كارآفرين است به همين دليل به تعريف آن از ها خالقيت يكي از ويژگي
 و به معني خلق كردن است.  Creativityواژه  هالقيت ترجمپردازيم. خ ميديدگاه مختلف 

ممكن است به  ها ي جديد است كه اين ايدهها خالقيت همانا توانايي خلق ايده  
طور عام  خالقيت به ).1387ياني، احمدپور، ر(دا الت يا خدمات جديد نيز منجر شودمحصو

 .ها د ارتباط غير معمول بين انديشهفرد يا ايجا اي منحصر به به شيوه ها يعني تركيب انديشه
كند كه خالقيت  ميهمچنين بيان  وهاي ذهني  خالقيت عبارت است از خارج شدن از قالب

خالقيت عبارت است از توانايي  همچنين دار. عبارت است از كشف چيزهاي جديد و معني
 هود دربارك موضوع و به عبارتي شكست و دوباره ساختن دانش خه ينگاه جديد و متفاوت ب

 دست آوردن بينش جديد نسبت به ماهيت آن. هيك موضوع و ب
خالقانه وجود دارد كه  هآفرينان افراد خالقي هستند و در پس هر كارآفريني يك ايدكار  

را به   اين ايده خالقانه ممكن است تحولي در ساختار اقتصادي كشور به وجود آورد و آن
ي ها دليل خالقيت را يكي از بارزترين ويژگي به همين .سمت تحرك و توسعه سوق دهد

دنياي امروز ما مرتب در حال تغيير است پس  با توجه به اينكهكنند  ميكارآفرينان محسوب 
و مسائل پيرامونمان توجه كنيم و از آنها در جهت مثبت  ها بايد با يك ديد خالقانه به فرصت

 هي گوناگون كشور از جمله عرصها عرصهنوين در   ميو مفيد بهره ببريم و بتوانيم به اقدا
خالقيت و . موضوع كارآفريني هميشه با خالقيت و نوآوري عجين بود اقتصادي دست بزنيم.

توان گفت كه كارآفريني بدون خالقيت و  ميكارآفريني آنچنان الزم و ملزوم يكديگرند كه 
 .نوآوري حاصلي ندارد 

وري  ـ بهره2شود،  مياعث افزايش رشد اقتصادي ـ ب1 از است فوايد خالقيت و نوآوي عبارت  
(آقاي  شوند مي، كاالها و خدمات جديد فناوريـ باعث به وجود آمدن 3برد،  ميرا باال 

عنوان منبع بالقوه مزيت رقابتي  امروزه خالقيت و نوآوري به ،بنابراين ).1377فيشاني، 
ادي در پي خالقيت و نوآوري اقتص شود، ميبلندمدت در دنياي پرتالطم كسب و كار محسوب 

رقابت بين كشورهاي در حال توسعه  ،هستند و از عمده داليل اهميت خالقيت و نوآوري
رساندن و وجود دادن به آن  عينيتثر است و نوآوري به ؤجديد و البته م هاست. خالقيت ايد

در نهايت  ت ايجاد كسب و كار وهثر از عينيت دادن جؤايده است و كارآفريني هم استفاده م
 ههمه جانب هتوسع هاين مطلب گوياي اين است كه الزم .اقتصادي جديد است هرونق و توسع

 كارآفريني خالقيت و نوآوري. هكشور، كارآفريني است و الزم
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 ـ مخاطره پذيري 3

ام اقدامات جسورانه مانند پذيري به تمايل براي انج پذيري يا همان مخاطره ريسك
اي از منابع در  رهاي جديد و شناخته و يا تعهد بخش عمدهگذاري در بازا سرمايه
پذيري به  ريسك ).2001دس و المكين ( كند ميي با نتايج نامشخص اشاره ها گذاري سرمايه

طور معمول با كارآفريني در ارتباط است، زيرا مفهوم كارآفريني در شكل اصلي آن شامل 
پذيري اشاره به تعامل به  باشد. در سطح شركت ريسك ميپذيري شخصي  فرض ريسك

پذيري را  ي با بازده مورد انتظار نامشخص دارد. مطالعات اخير ريسكها حمايت از پروژه
عنوان يك ويژگي كارآفريني كه داراي اثر قابل توجهي براي ايجاد انتشار فناوري و نوآوري  به

پذيري  ). به اين دليل فرض شده كه ريسك 2011(ناسوشن و همكاران.  اند شناخته ،باشد مي
هاي كارآفرين و اقتصاد  ي نوآوري و عملكرد شركتها ثير قابل توجهي بر قابليتأداراي ت

 ). 2012، (اندوبيسي و ايفتخار  باشد مي
 از  است گذاران كارآفرين با سه نوع ريسك مواجه هستند كه عبارت كارآفرينان و سرمايه
، ريسك كسب و كار به ريسك سك مالي و ريسك شخصييرريسك كسب و كار، 

هاي اثبات و تعريف  گذاري در بازارهاي ناشناخته، آزمون نشده و يا استفاده از فناوري سرمايه
كند. ريسك مالي مربوط به استقراض سنگين و يا تعهد و صرف مقدار قابل  مينشده اشاره 

ه يي است كها شخصي يا فردي، ريسكباشد. ريسك  ميتوجهي از منابع براي رشد و توسعه 
استراتژيك براي انجام اقدامات بر عهده  هنفع يك دور ك مدير اجرائي در يك موضوع بهي

پذيري عبارت است از  در واقع مخاطره ).2012، پيراال، 2005دس و المپكين، ( گيرد مي
هنگام در . ي شخصي مهارشوندها توانند از طريق تالش ميي معتدل كه ها پذيرش مخاطره
گونه مخاطره، دو عنصر در ايجاد اين مفهوم نقش دارند، يكي سطح درك فرد  نظر گرفتن هر

پذير و ديگري احتمال شكست در صورت  كارآفرين از مخاطره در آغاز هر فعاليت مخاطره
 ناموفق بودن آن فعاليت است. 

پذيرند متفاوت  يمهاي خود  اندازي شركت سيس و راهأيي كه كارآفرينان در تها مخاطره
پذيرند و با ترك شغل خود  ميگذاري، مخاطره مالي  هستند. براي مثال آنها با سرمايه

). بنابراين كارآفرينان براي اينكه 1387(احمد پوردارياني،  شوند ميشغلي را پذيرا  همخاطر
ا ت اقتصادي باشند بايد از سوي نهادهاي دولتي و خصوصي حمايت مالي شوند هموتور محرك
 ي مالي را تا حدي براي شروع كار آنها كاهش دهند.ها ريسكاين نهادها 

دهد كه  ميدانند؛ در حالي كه تحيقات نشان  ميمردم عادي، كارآفريني را عاشق مخاطره 
رو، كه حساب شده مخاطره  چنين نيست، كارآفرين شخصي است ميانه اًنوع يكارآفرين

آن زياد باشد، بلكه مايل است  هيتي نيست كه مخاطردر پي فعال اًكند. كارآفرين لزوم مي
شود، بپذيرد  ميمقدار متوسطي از مخاطره را كه براي شروع و فعاليت اقتصادي معمولي تلقي 
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 موقعيت خود را به مخاطره اندازندشود تا پول، امنيت، شهرت و  ميو در اين حد حاضر 

 ). 1387احمدپور دارياني، (

 اقتصادي هتوسع
است كه اغلب با مفهوم رشد   مي) از مفاهي Economic Development( اديتصاق هتوسع

اي  هاي قابل مالحظه شود، در حالي كه بين اين دو مفهوم تفاوت مياقتصادي يكي شمرده 
اقتصادي  ههاي كلي اقتصادي است، لكن توسع شاخص هوجود دارد. رشد اقتصادي در برگيرند

چون تغيير و   مياي كه اين مفهوم با مفاهي به گونه تري است، متضمن فرآيندهاي پيچيده
 ).1384(از كيا و غفاري،  زديكتر است تا مفهوم رشد اقتصاديتحوالت اقتصادي ن

ي كه ا هونگاقتصادي عبارت است از كاربرد منابع توليدي به  هگويد: توسع ميمك لوپ 
 هز اظهار شده است كه توسعموجب رشد بالقوه مداوم درآمد سرانه در يك جامعه بشود. و ني

و فني توليد از وضعيت سنتي به وضعيت   مياقتصادي فرآيندي است كه طي آن مباني عل
 ). 1384غفاري و از كيا( شوند ميمدرن متحول 

 پايدار هتوسع
هاي اخير در  است كه در سال  ميمفهو  (Sustained Dvelopment)پايدار همفهوم توسع

در الهه برگزار شد،  1991كه در سال  ميوزيودر سمپ. شده استشناسي مطرح  ادبيات جامعه
اگر منظور از توسعه، گسترش امكانات زندگي  هپايدار آمده است ك هدر مورد مفهوم توسع

ي آينده نيز بايد مدنظر ها هاست، اين امر نه تنها در مورد نسل حاضر بلكه براي نسل انسان
 باشد.

ت از محيط زيست نيست، بلكه مفهوم جديدي از رشد پايدار تنها حفاظ همنظور از توسع
اقتصادي است. رشدي كه عدالت و امكانات زندگي را براي تمام مردم جهان و نه تعداد اندكي 

هاي اقتصادي، مالي، تجاري، انرژي،  پايدار سياست هافراد برگزيده است. در فرآيند توسع
اقتصادي، اجتماعي و زيست  هتوسع شود كه مياي طراحي  كشاورزي، صنعتي و ... به گونه

 محيطي تداوم بخشد.
ي اقتصادي كه ها توان براي تأمين مصارف جاري، بدهي مياساس ديگر ن  اين  بر

پايدار به معني عدم  ههاي آينده است، ايجاد كرد. در نهايت توسع نسل هبازپرداخت آن بر عهد
 (از كيا نده استهاي آي لي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي به نسها تحويل آسيب

 ).1384غفاري، و
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 پايدار هاقتصادي و توسع هنقش كارآفريني در توسع

توانند در چنين  ميكشورهايي  ،بنابراين ؛ويژگي بارز اقتصاد امروزه تغييرات سريع است
داشته باشند. اگر نگاهي به سير  ااقتصادي موفق باشند كه قابليت تطبيق با اين تغييرات ر

يابيم كه جديدترين اين نظريات تأكيد  مياقتصادي داشته باشيم، در  هظريات توسعتاريخي ن
و خلق  ها صنعت و پيشرفت در اقتصاد جامعه مبتني بر تغيير ايده هدارند كه توسع

ست و بدون قرار گرفتن در صف پيشروان علم و نوآوري، هيچ كشوري در پيمودن ها نوآوري
 د.سريع مسير توسعه موفق نخواهد بو

تواند ما را به اين مقصود برساند، كارآفريني است،  ميطبيعي است كه بارزترين ابزاري كه 
ي اصلي يك ها در نظام اقتصاد مبتني بر كارآفريني، نوآوران و صاحبان فكر و ايده، سرمايه

 هشوند. كارآفريني با توسع ميپايدار محسوب  هبنگاه اقتصادي و از عوامل اصلي توسع
هاي توسعه در  كي از شاخصه يتنگاتنگي دارد و امروز هو اجتماعي كشورها رابطاقتصادي 

به دليل نقش و جايگاه ويژه كارآفرينان در روند . شود مي محسوبرشد  كشورهاي رو به
افته و پيشرو تالش ه يدر كشورهاي توسع ها پيشرفت و رشد اقتصادي، بسياري از دولت

برداري از دستاوردهاي تحقيقاتي، شماري از افراد جامعه را  كنند با حداكثر امكانات و بهره مي
ي كارآفرينانه ها ي كارآفريني هستند به آموزش كارآفريني و فعاليتها كه داراي ويژگي

 ).1387و همكاران   مي(نعي هدايت كنند
پايدار، مسائل  هرشد و توسع هكارآفريني در كشور ضمن فراهم آوردن زمين هتوسع

آموختگان  از جمله فقر، نابساماني اجتماعي و فرهنگي، بيكاري دانش مشكالت جاري
 هدانشگاهي و معضل انبوه ساير بيكاران را مرتفع خواهد كرد. دستيابي به رشد و توسع

اما تحقق چنين  وترين آرزوي هر ملتي است  انداز ملي مهم عنوان يك چشم اجتماعي به
ترين  دهاي اثر بخش دارد. كارآفريني يكي از اجرائياندازي نياز به تدوين و اجراي راهبر چشم

كشور كه چارچوب اصلي  هست ساليانداز ب اساس دستيابي به چشم  اين  اين راهبردهاست، بر
كارآفريني در ايران  هدهد، مستلزم توسع ميسال آينده كشور را شكل  پنج هچهار برنام

 است. مياسال
ها به منظور ارزش آفريني  برداري از فرصت بهره در واقع كارآفريني كه به مفهوم كشف و

 هي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامع است، پايه و اساس توسعها در حوزه
ه و تدهد كارآفريني نقش شايس ميشود. مطالعات و تحقيقات نشان  ميجانبه محسوب  همه

زايي  رقابت، اشتغالاقتصادي، حضور فعال در بازارهاي جهاني،  هتوسعواي در رشد  بايسته
حل مشكالت جامعه، دولت و بخش ودرآمد ملي افزايش عدالت، كاهش فقر،  هپايدار، توسع

 دارد. ميعمو
 هكارآفريني در كشور به كارآفرينان توانمند نياز است. منظور از توسع هبراي توسع

رآفريني و در به كا  ميكارآفريني ايجاد فرهنگ كارآفريني در كشور، تقويت گرايش مثبت عمو
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نوخاسته   ميعل هي كارآفرينانه است. كار آفرين نه تنها يك حوزها پي آن افزايش نرخ فعاليت

ما   ميك نوع راه و رسم زندگي است. واقعيت امر اين است كه توسعه در كشور اساله يبلك
 ي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعهها سازي كارآفرينانه در بخش مستلزم ظرفيت

 ههاي مختلف جامع توانند در بخش ميشود كه  مياست. اين امر منجر به پرورش افرادي 
آوري، مشكالت جامعه،  ظرفيت موجود را توسعه دهند و با نو ،كسب و كار نوين ايجاد كنند

ي بالقوه ها را كاهش دهند. در صورت تحقق اين هدف مهم، از ظرفيت  ميدولت و بخش عمو
 ه، توسعيزايي، عدالت و رفاه اجتماع فاده به عمل خواهد آمد و اشتغالثر استكدر جامعه حدا

 را به دنبال دارد.   ميپايدار، كيفيت زندگي نشاط و اميد به زندگي و اقتدار ملي در ايران اسال
فع رآموختگان دانشگاهي افزايش يافته است.  دهد كه رشد بيكاري دانش مينشان  ها بررسي

نانه به دانشجويان و هاي كارآفري تگان با آموزش مهارتآموخ معضل بيكاري دانش
ي جديد كارآفريني ها و گرايش ها انواع رشته هاز يك سو و توسع ها رشته هموختگان همآ دانش

 ي موجود از سوي ديگر ممكن خواهد بود.ها در كنار ساير دروس رشته
و كار و ايجاد  سيس كسبأآموختگان به سوي ت از اين طريق تعداد بيشتري از دانش

كارآفريني در كشور  هاشتغال براي ساير بيكاران گام برخواهند داشت. به عبارت ديگر با توسع
پايدار، مسائل و مشكالت جاري از جمله فقر،  هرشد و بيكاري توسع همينزضمن فراهم آوردن 
 فرهنگي، بيكاري نيز مرتفع خواهد شد. -نابساماني اجتماعي 
فناوري پيشرفته به وجود افراد خالق، نوآور و  هي موجود و توسعها فيتاستفاده از ظر

مشهود و ملموس است.  ها هتها و رش بخش هكارآفرين در جامعه نياز دارد اين نياز در هم
كنند. كاال و خدمات  ميي كارآفرين خلق ها امروزه بيشتر مشاغل جديد را شركت ،بنابراين

 هريش ،بنابراين ؛گيرند ميمگي از مراكز كارآفريني نشأت ه ه،ي نوين و پيشرفتها برتر، فناوري
ي كوچك و كارآفرينان كوشايي است كه مشتاقانه نظريات ها در شركت ،رشد و شكوفايي

داشته باشد، » هنري فورد« ري در هر دهه چندشونوين خود را عملي كنند و در نهايت اگر ك
نظران و  دانان، صاحب بسياري از اقتصاداز نظر  ،زيرااش تضمين شده است.  شكوفايي اقتصادي

دانشمندان، كارآفرينان موتور حركت و رشد اقتصادي يك جامعه هستند كه در يك محيط 
(سعيدي  بخشند ميآورند و توسعه  ميرقابتي و شرايط عدم تعادل، جامعه را به حركت در 

را به اقتصادي   هوسعي كا آفريني در تها ترين نقش نظران مهم بنابراين، صاحب ).1389كيا، 
 دانند. ميقرار ذيل 

شود و تشكيل سرمايه را بهبود  مي  مياندازهاي عمو ـ كارآفريني موجب گردآوري پس
 بخشد. مي

كارآفريني  بنابراين، ؛شود ميـ كارآفريني منجر به ايجاد اشتغال در مقياس وسيع 
 دهد. ميعي است كاهش بسياري از مشكالت اقتصادي و اجتما هكاري را كه ريش مشكالت بي

 شود.  ميمتوازن منطقه منجر  هـ كارآفريني به توسع



 اقتصادي  هنقش كارآفريني در تحقق توسع                                                          
 

 

630 
 شود.  ميـ كارآفريني باعث كاهش تمركز اقتصادي در جامعه 

 بخشد. ميـ كارآفريني كيفيت زندگي را بهبود 
 پيوسته در حال ابداع و توسعه كاال و خدمات جديدند. ان ـ كارآفرين

استفاده و سرگردان باقي  ها را كه ممكن است، بي و مهارت ها ـ كارآفريني منابع، سرمايه
 دارد.  ميثر به تحرك وا ؤمانده باشند به طور م

 نهـ كارآفريني منجر به توزيع مجدد ثروت، درآمد و حتي قدرت سياسي به صورت عادال
 ).1387(احمد پورداياني، مقيمي،  شود ميدر جامعه 

ي ايران ها يابي به هدف ين نيازهاي كشور و دستمأكارآفريني براي ت هتوسع ،بنابراين
 ضروري است.   مياسال

 هاگيري و پيشنهاد نتيجه
كارآفريني، افزايش نوآوري، ارتقاي سطح فناوري، افزايش اشتغال،  هترين آثار توسع مهم
تواند افزايش  ميو توزيع درآمد در سطح جامعه است كه در نتيجه  ديلدانش فني و تو هتوسع

 داشته باشد.  ي و رشد اقتصادي جامعه را در برثروت مل
فرهنگ كارآفريني در ميان مردم است. جامعه از  هدهند ترين بخش شكل جامعه مهم

اگر جامعه و كشوري به دنبال  .ثير داردأگيري رفتارهاي كارآفرينانه ت جهات زيادي روي شكل
كه در نايل شدن به آن،  است يرشد اقتصادي است بايد به كارآفريني بها دهد و اين هدف

دارد. سيستم آموزشي، قوانين، استانداردها، نوع زندگي،   ميخود جامعه نقش بسيار مه
 ي نقش و خانواده، همگي اثر گذارند.ها مدل

دگرگوني و تحوالت در سراسر جهان امروز، باعث شده كه كارآفريني بيش از پيش 
ند نوآوري در كارآفريني براي تطبيق با ها بيشتر از گذشته نيازم اهميت يافته و سازمان

ترين عامل  عنوان مهم در ارتباط با كارآفريني به ها سازمانت، شرايط جديد باشند. در حقيق
الزم  ،بنابراين ؛توانند سهم بيشتري از بازارها را به خود اختصاص دهند مياقتصادي،  هتوسع

در سطح كشور صورت گيرد و ضروري كارآفريني  هتوسع هي الزم در زمينها ريزي است برنامه
است روح كارآفريني در سراسر كشور گسترده گردد تا جوانان كشور با شور و اشتياق وارد 

ي كارآفريني شوند و خود مولد كار باشند نه به دنبال كار در جامعه سرگردان به سر ها فعاليت
ن در آينده پس بايد فرهنگ كارآفريني در كشور ترويج داده شود و همچني .برند

يي براي شناسايي توانايي بالقوه مردم ايجاد شود و بتوان بسترهاي اساسي براي ها آموزشگاه
 آموزش آنها را ايجاد كرد تا حركت به سمت كارآفريني سرعت بيشتري به خود بگيرد. 

در  هاعنوان راهكار و پيشنهاد براي رسيدن به كارآفريني بايد مواردي را رعايت كنيم و به
 :از  است كه عبارت مر بگيرينظ
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صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و  هنقش كارآفرين در توسع سازي كارآفريني: فرهنگـ 1

ايجاد اشتغال در جامعه بايد به صورت يك باور همگاني در آيد و اين اعتقاد به وجود آيد كه 
 پذير است.  توسعه از طريق نوآوري و خالقيت امكان

كننده از كارآفرينان در  فراگير شدن مراكز مالي حمايت حمايت مالي كارآفرينان: ـ2
فناوري  هگذاري مؤسسات و مراكز مسئول توسع سراسر كشور و قبول بخشي از خطر سرمايه

 با سازوكار مناسب توسط دولت.
تدوين قوانين و مقررات مالي و  ي كارآفريني:ها سازي قانوني فعاليت بسترـ 3

 فريني.ي كارآها مالياتي مشوق فعاليت
حمايت و تكريم افراد كارآفرين و ارزش محسوب شدن  حمايت معنوي كارآفرينان:ـ 4

 ب درآمد و ثروت از طريق كارآفريني و معرفي الگوهاي كارآفرين نمونه و موفق.كس
اي با  ي توسعهها تالش جدي سازمان :كسب و كار كوچك هايجاد مراكز توسع ـ5

نسبت به ايجاد مراكز توسعه كسب و كار كوچك  ها هرويكرد حمايت مالي و همكاري دانشگا
 ي كارآفريني در اين مراكز.ها گيري هسته با هدف شكل

كارآفريني  هترين نقش در توسع ترين و كليدي آموزش مهم :آموزش كارآفريني ـ6
 ها اي، دانشگاه ، مراكز آموزش حرفهها دارد. ضروري است مؤسسات آموزشي، اعم از دبيرستان

سازي در دستور كار خود قرار دهند و  كارآفريني و فرهنگ هي الزم را جهت توسعاه آموزش
 ها بها داده شود نه محفوظات. بايد به ابداع و خالقيت ها در آموزش

زا و شناسايي  ي اشتغالها هاي مؤثر افزايش حضور زنان در فعاليت ـ بررسي راه7
 بسترهاي مناسب آن.
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 اقتصادي هنقش كارآفريني در تحقق توسع
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 3مليحه نجارزاده

 چكيده
جوامع بشري است؛ منبعي كه به  هناپذير هم كارآفريني از منابع مهم و پايان

گردد از يك سو ارزان و از سـوي ديگـر بسـيار     ميي برآنهاتوان خالقيت انس
اپذير است. از جمله اثرات كارآفريني در اقتصاد كشـور مـا   ن ارزشمند و پايان

كه همواره مورد توجه پژوهشگران قرار  ،ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي است
 هي اقتصادي رشـد اقتصـادي در نتيجـ   ها طوري كه در نظريه داشته است به

طيف وسيعي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. با ملتهب شـدن  
ي بـا  ها المللي؛ تبديل دارايي ني بيها دي كشور به دليل تحريمشرايط اقتصا

شوندگي باال به منظور جلوگيري از كاهش ارزشي پول منجـر بـه     قدرت نقد
ترين  مهم گردد. ميافزايش تقاضاي بخش خصوصي براي ارز در بازار داخلي 

و  ايجاد اشـتغال  كارآفريني، افزايش نوآوري، ارتقا سطح فناوري، هتوسع آثار
توانـد افـزايش    مـي توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه است كه در نتيجه 

 ثروت ملي را در برداشته باشد.
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 مقدمه
صـادي  ثري را در توسعه و پيشـرفت اقت ؤاي نوين در اقتصاد، نقش م عنوان پديده كارآفريني به

امروزه كارآفريني براي ايجاد فضاي سالم اقتصادي و رشد يـك ضـرورت    كند. كشورها ايفا مي
كـارآفريني   ئيد شده است.أشود و نقش كارآفريني در پايداري و ثبات اقتصادي ت ميمحسوب 

 هالزمـ  كننـد.  مـي اقتصـادي جوامـع مختلـف ايفـا      هروند توسع كليدي درو كارآفرينان نقش 
گـذار   ثيربه رشـد آن تـأ    روند رو آموزي بر هاي كارآفريني و مهارت انات وآموزشكارآفريني امك

تربيت نيروي انساني مجهز به مهـارت اسـت    ،ما براي كاهش نرخ بيكاري هحل جامع است. راه
كنـد و از   مـي كه علم و دانش تئوري را به كاال و خدمات قابل عرضه در اقتصاد كشور تبـديل  

، ايجـاد ارزش افـزوده و توليـد ثـروت     كارآفرين اسـت كـه بتواننـد بـا    د تر تربيت افرا اين مهم
عـدم دارا بـودن تخصـص و مهـارت الزم      ي شغلي پايداري براي ديگران ايجاد كنند.ها فرصت

ترويج  هاغلب جوانان جوياي كار، عامل اصلي بيكار ماندن آنان است كه بايد با تمام توان زمين
اقتصادي  هي را فراهم آوريم و بدانيم كه تحقق شعار حماسا ي فني و حرفهها آموزش هو توسع

 اي است. در گام اول نيازمند توجه به آموزش فني و حرفه
گسـترش و  به سـرعت در حـال    آنها، جوامع و سازمر عصر حاضر كه با افزايش جمعيتد 

مـل  نيز رو به فزوني است، كارآفريني در يـك تعا  هانآ، پيچيدگي پيشرفت هستند و در پي آن
، هم در مفهوم ايجاد تحول از راه نوآوري و بهبود يعني هم در مفهوم ايجاد اشتغالچند سويه 

، به شدت مـورد نيـاز اسـت.    اقتصادي هعنوان عامل كليدي در رشد و توسع و هم به ،يندهاآفر
ترين راهبردهاي بنيـادي   توان بحث كارآفريني را در عصر مدرن امروزي يك از اصلي ميحتي 

 ر محسوب كرد.هر كشو
نوين  هعنوان يك پديد همراه بشر بوده و به ،است كه همواره مي عنوان مفهو كارآفريني به

عنوان خون  در نتيجه كارآفرينان به .ثري در توسعه و پيشرفت اقتصادي يافته استؤنقش م
 كنند. ميحيات بخش نوآوري و ارزش آفريني به تقويت اقتصاد و رشد توليد ملي كمك 

دهد كه يكي از داليل  ميرشد اقتصادي كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا نشان بررسي 
 .كارآفريني بوده است هاقتصادي در اين كشورها توجه جدي به مقول هتوسع
 1990و 80ي ها هميت كارآفريني از نظر ايجاد اشتغال باعث شده است تا طي دهها

مبني  ،ه و درحال توسعه ايجاد گردديافت در كشورهاي توسعه  ميميالدي به تدريج وفاق عمو
كارآفريني و دميدن روح نوآوري در كالبد  هبر اينكه بحران بيكاري به جز از طريق توسع

 باشد. مياجتماعي امكان پذير ن
انداز بيست  اي چشم كارآفريني كشور به منظور دستيابي به هدفه هاساس توسع  اين  بر

داف، سياستمداران به كمك مديران، اقتصاددانان و ساله امري حياتي است و براي نيل به اه
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ويژه اقتصاد  جانبه به همههدنبال الگوهايي هستند كه نقش كارآفريني را در توسع هكارگزاران ب

 كشور تقويت نمايد.
ابتدا تعاريفي  ،اقتصادي هبنابراين در اين مقاله به  منظور بررسي ضرورت كارآفريني در توسع 

 هرائه خواهد شد. سپس نقش و ضرورت كارآفريني در توسعاآفرينان و از كارآفريني و كار
 درنهايت جمع بندي از تحقيق حاضر انجام خواهد شد. گيرد. مياقتصادي مورد بررسي  قرار 

 مباني نظري
 تعاريف كارآفريني

واژه كـارآفريني از   .ت گرفتهئواسطه يا دالل نشبه معني متعهد شدن و نيز اصطالحاً به معني 
هاي مختلـف و متعـددي    است كه تاكنون از ديدگاه مي مفهو Entreprendre فرانسوي هيشر

 مورد بررسي قرار گرفته است.
پذير  از طريق مديريت نوآورانه و ريسك كارآفريني به معناي آغاز يا رشد يك شركت نوپا 
 ) معتقدند كارآفريني مفهوم چند2006( جانسون و همكارانش ).1381احمدپور،( است

بيشتر   .اي است كه امروزه توجه زيادي را به خود جلب كرده است وجهي پيچيده
 اقتصادي دارند هسزايي در توسع هنظران توافق دارند كه كارآفريني و كارآفرينان نقش ب صاحب

ي نوآورانه براي كمك به بهبود ها برنامه هكارآفريني شامل توسع. )2006جانسون و همكاران،(
ي ها اند، با استفاده از فرصت ي ماليها دي كه فاقد كسب و كار و تواناييامرار معاش افرا

كارآفريني را توانايي خلق و ساخت چيزي ارزشمند ،تيموز .)1383مقيمي، ( خدمات اجتماعي
 ،دستيابي و ايجاد يك شركت يا سازمان ،انجام ،داند. اين مفهوم يعني شروع مياز هيچ چيز 

هاي معتبر، چه كوچك باشد و چه  داند كه براي شركت مي ينديآر كارآفريني را فريوس
 هكند. شومپيتر كارآفريني را به عنوان نيروي بر هم زنند ميرقباي جديدي را معرفي  ،بزرگ
دكتر رضائيان  تخريب خالق) نامگذاري كرد.( اد به كار برد و آن را تحت عنواناقتص

اختيار  بدون در نظر گرفتن منابع در ،دها به وسيله افرا كارآفريني را فراگرد شكار فرصت
 .كند ميتعريف 

 ،اقتصـادي  هاي در رشـد و توسـع   دهد نقش شايسـته و بايسـته   ميمطالعات و تحقيقات نشان 
كاهش فقر، درآمـد   ،عدالت هتوسع ،زايي پايدار اشتغال ،رقابت ،حضور فعال در بازارهاي جهاني

 د.دار مي ملي و حل مشكالت جامعه دولت و بخش عمو

 اقتصادي هتوسع
توسـعه اقتصـادي اسـت.     ،شـود  ميكه اغلب با مفهوم رشد اقصادي يكي شمرده   مياز مفاهي 

اي وجود دارد. رشد اقصادي در برگيرنـده   هاي قابل مالحظه حال كه بين اين دو مفهوم تفاوت
تـري   ينـدهاي پيچيـده  آاقتصـادي متضـمن فر   هاقتصادي است، ليكن توسع  ميهاي ك شاخص
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تر است تـا   چون تغيير و تحوالت اقتصادي نزديك  مياي كه اين مفهوم با مفاهي به گونه ،است

 ).1384 ،ازكيا و غفاري( مفهوم رشد اقتصادي
نحـوي كـه    اقتصادي عبارت است از كاربرد منـابع توليـدي بـه    هگويد: توسع ميمك لوپ  

 هر شـده كـه توسـع   مداوم درآمد سرانه در يك جامعـه بشـود و نيـز اظهـا     هموجب رشد بالقو
و فني توليد از وضعيت سـنتي بـه وضـعيت      مين مباني علآيندي است كه طي آاقتصادي فر

 همان منبع). ( شوند ميمدرن متحول 
يـابيم كـه    مـي اقتصـادي داشـته باشـيم، در     هاگر نگاهي به سير تاريخي نظريـات توسـع   

اقتصاد جامعه مبتنـي بـر   صنعت و پيشرفت در  هكيد دارند كه توسعجديدترين اين نظريات تأ
هيچ  ،و بدون قرار گرفتن در صف پيشروان علم و نوآوري ،است ها و خلق نوآوري ها تغيير ايده

كشوري در پيمودن سريع مسير توسعه موفق نخواهند بود. طبيعي است كه بارزترين ابـزاري  
 كارآفريني است.  ،تواند ما را به اين مقصود برساند ميكه 

 )GEM( يجهاني كارآفرين سازمان ديده بان
هـاي   تحقيقاتي ارزيابي ساالنه سطح ملي فعاليـت  هنظارت جهاني كارآفريني، يك برنام هبرنام 

 از بعـد  و اكنـون  ،يافته شروع بكار كـرد  كشور توسعه 10با  1990كارآفريني است كه در سال 
 از هـا  سـال  يـن ا در وسيعي تشخيص به و ،سنجد مي اقتصاد 99در  را سال كارآفريني چهارده

انـد   اين برنامه شركت كـرده  در كشور  69 از بيش 2012 سال تا است. يافته دست كارآفريني
 .شـود  مـي يـافتگي   به لحاظ توسعه ها مناطق جهان و طيف وسيعي  از اقتصاد  ميكه شامل تما

جهان را پوشش داده است  GDPدرصد كل  87درصد جمعيت جهان و  74اين برنامه تقريباً 
هـا بـر    ثير اين فعاليتأهاي كارآفريني و ت اي از سطح فعاليت اساس ارزيابي هماهنگ شده و بر

 شود. مياقتصادي اين كشورها انجام  هرشد و توسع
بان جهاني كارآفريني، ديدي كلي و جامع از كـارآفريني را در جهـان، بـا سـنجش و      ديده

ختلـف كـارآفريني و اشـتياق    م هـاي كارآفرينانـه در مراحـل    هـا و فعاليـت   ارزيابي از گـرايش 
دهد. تيم پژوهشي هر يك از كشورهاي اين برنامـه   ميكارآفرينانه ارائه  ،اي كسب و كار توسعه

جمعيـت بـالغ كشـورهاي عضـو كـه حـداقل        همطالعـ  -1كنـد:   مـي دو مطالعه را سرپرسـتي  
ي نظرسنجي از خبرگان ملي؛ نظرات دقيق خبرگان انتخاب شده ملـ  -2فرد است.  200شامل

 3گذار است، در بـردارد. ايـن برنامـه داراي     عواملي كه بر كارآفريني در هر اقتصاد اثر هرا دربار
 فرض اصلي است:

 در ريشـه  كشـورها،  ديگـر  بـه  نسـبت  كشـورها  برخـي  ملي اقتصاد مؤثر و سريع رشد -1
 دارد. كارآفرينانه يها فعاليت
 شـكل  ثبات با نسبتاً تاريخي و اجتماعي سياسي، فضاي در ي اقتصاديها فعاليت تمام -2

 گيرد. مي
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 عمـل  ملـي  اقتصـاد  رشـد  اصـلي  عوامـل  عنـوان  بـه  مكمل اما مشخص ساز و كار دو -3

 اقتصـاد ( متوسـط  و كوچك وكارهاي اصلي) و كسب اقتصاد( رهاي بزرگ وكا كنند: كسب مي
 فرعي).

GEM خالصه طور هدارند؛ ب كارآفريني براي متفاوتي يها انگيزه كارآفرينان است معتقد 
 به مجبور را خود برخي .دارند تمايل آن براي خود يا هستند كارآفريني به مجبور يا هاآن

منابع مالي  نيازمند و يابند مين خود براي بهتري كاري هگزين ،زيرا بينند مي كارآفريني
 برداري بهره براي ديگر گويد. برخي مي اجباري كارآفرينان كارآفرينان، از دسته اين به ؛هستند

 ، كارآفرينها فرصت كردن دنبال در يعني زنند؛ مي كارآفريني به دست فرصت، يك از
 در بيشتر استقالل خواهان افراد اين .نامد مي گرا فرصت كارآفرين را افراد اين GEMشوند.  مي
اين افراد را كارآفرين  GEMباشند.  مي درآمد افزايش يا حفظ دنبال به يا خود بوده كار

 كه است داده نشان GEMهاي  خواند؛ گزارش مي پيشرفت هگرا و داراي انگيز فرصت
 .اند داشته خود اقتصاد در بيشتري مشاركت گرا فرصت كارآفرينان

ي جديـد از  هـا  وري، محصوالت، خدمات و فناوري استونر معتقد است رشد اقتصادي، بهره
رآفريني هستند. استونر، كانتيلون، ي كارآفرينانه پژوهش و توسعه از مزاياي كاها طريق فعاليت

قرن بيستم و  هدان نابغ دان مشهور فرانسوي و ژوزف شومپيتر اقتصاد ژان باپتيست سي اقتصاد
اقتصـادي مطـالبي    هكارآفريني و اثر آن بـر توسـع   هملقب به پدر مكتب كارآفريني همه دربار

اكثر منابع و تعاريف كارآفريني ، 1950 ه. در حقيقت، از  ده)2001جتز، ها كوراتو و( اند نوشته
اقتصادي با كارآفريني، رفتار عقاليي انسـان   از اقتصاددانان بوده است و فرض اصلي در برخورد

 با منابع كمياب است.
شـود   مـي اين ميزان كارآفريني نيست كه پويايي اقتصاد را موجب « دو پژوهشگر معتقدند

صـورت   هـا ي كارآفرينانـه معطـوف بـه آن   اهـ  بلكه اهدافي موجب اين پويايي است كه فعاليـت 
محـور در كـارآفريني، باعـث      رويكـرد رشـد   بر دو مسأله تأكيد دارنـد كـه اوالً   هاآن». گيرد مي

اگر حاكميـت قـانون ضـعيف     كند و ثانياً ميزايي شده و به دنبال آن اقتصاد رشد پيدا  اشتغال
رشـد   آنهـا شود كه تعـداد كمتـري از    ميكند اما باعث  ميباشد تعداد كارآفرينان افزايش پيدا 

 .)1391دكتر محمد رضا زالي، ( كنند
 قابليـت  شخصـي،  پـذيري  مادي، مسـئوليت  پيشرفت براي تالش جويي، صرفه سخت، كار

 كـه  هسـتند  ييها ارزش و ها ويژگي از شخصي يها انگيزه بودن دارا و  ميتنظي خود اطمينان،
 اقتصـادي  . عوامل1)1991برگر،( سازند مي هيام كارآفريني پرورش براي را جامعه يك شرايط

 و طوركـل  بـه  كارآفرينانـه هـاي   فعاليت پرورش و برانگيختن باعث توانند مي متعددي بازاري و
 بـر  تمركـز  از افزايشعوامل عبارت است  اين از برخي .شوند طورخاص به سازماني كارآفريني

 سبك روندهاي معنوي، مالكيت جددارزيابي م دولتي، حمايتي يها برنامه سرمايه، گيري شكل
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 هنحو و مشتريان هاي ويژگي شناختي، جمعيت تغييرات و سازمان جغرافيايي موقعيت زندگي،
 .2) 1990كورنوال و پيرلمن، ؛1986فوستر، ؛1971كيلي،( نسازما با آنها تعامل

 فرينانـه كارآ رفتـار  بـراي  الزم منـابع  از كـه  كنند مي ارائه را هايي فرصت بازار، يها محرك
در مقابـل   يابد، مي بهبود كارآفريني ارتقاي براي الزم شرايط اقتصادي، رشد افزايش هستند. با

 و سطح محدودي برخوردارند بازاري يها انگيزه از هستند مواجه اقتصادي ركود با كه جوامعي
 .3)1979ويلكن، ( دارد قرار پاييني حد در نيز سرمايه تجميع

 رآفرينيضرورت و اهميت موضوع كا
بـه   .جوامـع دارد  هاقتصادي و پايـدار همـ   هبي ترديد كارآفريني نقش بسيار كليدي در توسع 

توانـد بـه    مياقتصادي است كه بدون آن هيچ كشوري ن هكارآفريني موتور توسع،قول شومپيتر
تـرين محورهـاي اصـلي     عنوان يكي از مهـم  كارآفريني به،بنابراين؛ اقتصادي دست يابد هتوسع

 به داليل زير داراي اهميت است: اقتصادي و پايدار هتوسعرشد و 
احمـد پـور   ( شـود  مـي ثـروت و درآمـد    ،ايجاد شـغل  ،هاي اقتصادي باعث افزايش فعاليت

 )1384 ،صبا ،دارياني
دهد كه از طريـق آن اثـرات مثبتـي چـون      ميكارآفريني رشد اقتصادي را افزايش  هتوسع

 ،مـداح ( آيـد  مـي افزايش اشتغال در جامعه به وجود كاهش فقر و  ،بهبود وضعيت رفاهي مردم
1386.( 

افكار و راهكارهـاي نـو    ،ها سياست ،ها روش ،خدمات ،كارآفريني سبب پيدايش محصوالت 
 شود. ميبراي حل مشكالت جامعه 

رقابت صنايع داخلي يا صنايع خـارجي   هعامل تقويت و تكامل صنايع داخلي است و زمين
 شود. مير به افزايش صادرات و دريافت ارز براي كشور و منج آورد ميرا فراهم 

تقويت و تكامل صنايع مشابه داخلي با يكديگر و سـرانجام موجـب بهبـود و     ،باعث رقابت 
 شود. ميافزايش سطح كيفيت كاالها 

 ).1377 ،احمد پور دارياني( مين اجتماعي جامعه استرفاه و تأ ،اقتصادي هعامل توسع

 اقتصادي  هسعنقش كارآفريني در تو
شـومپيتر كـارآفريني را    .اقتصـادي بسـيار وسـيع اسـت     هثيرات كارآفريني بر رشد و توسعتأ 

نمايد  مياقتصادي ايفاي نقش  هعنوان موتور تئوري پوياي توسع داند كه به ميآل  ايده  ميمفهو
هـد  د مـي اقتصادي دست ياببد. مطالعات نشان   هتواند به توسع ميكه بدون آن هيچ كشوري ن

بـه خـاطر عـدم درك     ادي در كشـورهاي درحـال توسـعه عمـدتاً    ماندگي اقتص كه عامل عقب
 اقتصادي گردد.   هتواند عامل رشد و نهايتاً توسع ميخالقيت فردي است و كارآفريني 
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كه در هر كشوري كارآفريني حدود يك سوم رشد  ،كند ميچنين بيان  )1991( رينالدز

 .گيرد ميدرآمد ملي را در بر 
شود. البته زماني  ميي كارآفريني به دانش اقتصادي تبديل ها بوسيله تالش  ميانش عمود

برداري  شود كه بتوان كسب وكار مبتني بر دانشي را شروع و از آن بهره مياين باور ايجاد 
خود موجب   كند؛ دانش به خودي ميكرد؛ يعني دانش اقتصادي، رشد اقتصادي را رهبري 

 ). 2004ادرسچ و كيلباخ، ( دشو رشد اقتصادي نمي
اقتصادي تاحدي متفاوت است؛  هاثرات ضرورت و فرصت كارآفريني در رشد و توسع

كارآفريني داراي فرصت اما  ،اقتصادي ندارد هثيري در رشد و توسعأضرورت كارآفريني هيچ ت
 اصطالح ضرورت كارآفريني به معني تبديل شدن به يك كارآفرين( اثر مثبت و كافي است

يعني شما هيچ فرصت ديگري و انتخاب بهتري نداريد؛ كه با اصطالح فرصت كارآفريني  ،است
اساس درك درست از يك فرصت  گذاري جديد بر كه انتخابي فعال براي شروع يك سرمايه

برداري نشده است، متفاوت است). كارآفرينان در كشورهاي داراي سطوح  كسب و كار بهره
رو هستند و شرايط و چارچوب كارآفريني در يك   هب مختلفي رو يها با چالش ،GDPمختلف 

 .)2013سانيا شريواستاوا، ( كشور ممكن است در كشور ديگر مناسب نباشد
نقليه براي كارآفريني و منبع اشتغال و درآمد در نظر  هكسب و كارهاي كوچك يك وسيل

رآفرينان شومپيتري اغلـب در  كنند. كا ميگرفته شده است و به قدرت رقابت و نوآوري كمك 
ي هـا  ي اقتصـادي از سـمت شـركت   ها شوند. از زماني كه فعاليت ميي كوچك يافت ها شركت

انـد ايـن    هاي كارآفرينانه شان) سرازير شده بدليل فعاليت( ي كوچكها بزرگ به سمت شركت
جتمـاعي  ا -اقتصـادي  هاند. كارآفريني موتور رشد و توسع تري پيدا كرده نقش پررنگ ها شركت

 .)2006ازرا كارادنيز، ( در سراسر جهان است
هـاي چشـمگير    مالزي و هند آكنده از فعاليت ،تجارب كشورهايي مانند ژاپن، كره جنوبي

بالنـد. كشـورهايي كـه بـه موضـوع       مـي كشور خود  هبه توسع كارآفريناني بوده است كه امروز
انـد بـه    ايـن كشـورها توانسـته    اند بيـانگر آن اسـت كـه    كارآفريني توجه خاص مبذول داشته

ي مختلف اقتصادي و اجتماعي دست يابند و يـا حـداقل   ها زمينه ري چشمگيري دها پيشرفت
كـارآفريني   ي پيش آمده را به درستي مديريت نموده و به سالمت پشت سر بگذارند.ها انبحر

توانـد بـه    يمفرهنگ و جامعه است. رشد و فراگيري اين پديده  ،اقتصاد هموتور تحول و توسع
ينـدي اسـت كـه طـي آن     آتحول و دگرگوني اساسي در اقتصاد ملي منجر شود. كارآفريني فر

 ،ارائه و فكر جديد ايجـاد كسـب و كـار بـا قبـول مخـاطره و تحمـل ريسـك         فرد كارآفرين با
 كند. ميمحصول و خدمت جديد را ارائه 

 روش تحقيق
را مـورد   پـردازد و آن  مـي اقتصـادي   هاين مطالعه به بررسي نقش كارآفريني در تحقـق توسـع  

اي گردآوري شده و بـا   اطالعات اين تحقيق از نوع روش كتابخانه ،بنابراين ؛دهد ميبررسي قرا
 .استفاده از روش اسنادي به بررسي و مطالعه آن پرداخته است
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اقتصـادي در ايـران و جهـان بررسـي      هتوسع هتحقيق حاضر نقش كارآفريني در زمين رد 

  .طالعات مربوطه از پايگاه داده آنالين بانك جهاني گرفته شده استا .شده است

 گيري نتيجه
ضروري است كه روح كارآفريني در سراسر كشور گسترده گردد تا جوانان كشـور بـا شـور و     

اقتصـادي جـز    هي كارآفرين شوند و مصمم و معتقد باشيم كه راه توسعها اشتياق وارد فعاليت
دگرگوني و تحوالت در سراسر جهان امـروز، باعـث    ر نخواهد بود.ميس كارآفريني هراه توسع از

بيشـتر از گذشـته نيازمنـد     هـا  انشده است كه كارآفريني بيش از پيش اهميت يافته و سـازم 
هـا در ارتبـاط بـا     در حقيقت سازمان .ط جديد باشنداينوآوري و كارآفريني براي تطبيق با شر

بـه   توانند سـهم بيشـتري از بازاهـا را    مياقتصادي،  هتوسعترين عامل  عنوان مهم كارآفريني به
افتـادگي اقتصـادي در كشـورهاي در     خود اختصاص دهند. مطالعات نشان داده كه عامل عقب

تواند عامل رشد و  ميحال توسعه عمدتاً به خاطر عدم درك خالقيت فردي است و كارآفريني 
داناني مانند شومپيتر و اشميتز و نيـز   اقتصادهاي تئوريك  ديدگاه اقتصادي گردد. هنهايتاً توسع

همگـي بـر ايـن نكتـه توافـق دارنـد كـه         ...بان جهاني كـارآفريني و  ديدگاه تجربي مدل ديده
ثير مثبت دارد. در عصر حاضر كه با افزايش جمعيت، جوامـع  اقتصادي تأ هكارآفريني بر توسع

ز رو نيـ  آنهـا پيچيـدگي   ،ي آنو سازمانه به سرعت در حال گسترش و پيشرفت هستند و در پ
يك تعامل چند سويه هـم در مفهـوم ايجـاد اشـتغال و هـم در       به فزوني است، كارآفريني در

عنوان عامـل كليـدي در رشـد و     يندها و هم بهآو بهبود فر ها مفهوم ايجاد تحول از راه نوآوري
اي از نـوآوري و   تـوان شـكل ويـژه    ميكارآفريني را  اقتصادي، به شدت مورد نياز است. هتوسع

را   توان آن ميزيرا  .سيس يك كسب و كار جديد نيستأخالقيت بيان كرد كه محدوديت به ت
 در كسب و كارهاي جا افتاده نيز يافت.
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 كارآفريني فرهنگ ترويج در مطبوعات نقش
 1بلندهمت امين

 2دانا حسيني حميدرضا دكتر
 3ميراسماعيلي سادات بي بي دكتر

 چكيده
 فرهنگ ترويج در مطبوعات نقش مورد در شناخت آوردن دست به پژوهش اين در ما         اصلي هدف

 فرهنگ ترويج يها شاخص ريني،كارآف ادبيات بررسي با مسير اين در است. جامعه در كارآفريني
 ودباوري،خ ،جويي) رقابت( توفيق به نياز چون ييها شاخص از گيري بهره با و استخراج كارآفريني

 و استفاده اجتماعي، يادگيري نظريات از استفاده و خالقيت استقالل، به نياز پذيري، مخاطره به تمايل
 آماريه جامع شد. تدوين فوق تحقيق نظري چارچوب نوآوري و اشاعه و سازي برجسته ي،مند تيرضا
 استفاده با كه هستند تهران دانشگاه كارآفرينيه رشت ارشد كارشناسي مقطع دانشجويان تحقيق اين

 ساخته، محققه پرسشنام از گيري بهره با و انتخاب نفر 200 ساده تصادفي يري،گ نمونه روش از
 آزمون از متغيرها بودن نرمال بررسي براي فوق تحقيق در گرفتند. قرار آزمون مورد تحقيق فرضيات

 پرداختيم. ها فرضيه تأييد يا رد به اسپيرمن همبستگي ضريب با و استفاده اسميرنوف كولموگروف
 عنوان به مطبوعات كه باورند اين بر پاسخگويان اكثر كه رسيديم نتيجه اين به نتايج استخراج از پس
 باور شده، مخاطبان در كارآفرينانه نگرش دهي شكل سبب انندتو مي تأثيرگذار يها رسانه از يكي

 شوند. آنها در كارآفريني يها ارزش كردن دروني باعث نهايت در و كرده منتقل آنها به را كارآفريني
 فرهنگ ترويج سبب خالقانه مطالب انتشار با توانند مي مطبوعات كه است مهم اين بيانگر نتايج

 تقويت و مطبوعات در كار و كسب يها طرح انتشار بين ،همچنين .شوند جامعه در كارآفريني
 انعكاس داد نشان حاصله نتايج ،ديگر سويي از دارد. وجود معناداريه رابط خوانندگان در خالقيت
 و دارد دنبال به را خوانندگان در خطرپذيريه روحي تقويت مطبوعات، در كارآفرينان يها فعاليت
 خوانندگان در خودباوريه روحي ايجاد باعث مطبوعات در آفرينانكار زندگي سرگذشت انتشار

 شود. مي
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 مقدمه
 شـده  كشـورها  اقتصـادي  و سياسي يها افق تغيير باعث متعددي تحوالت اخير يها سال طي

 از كارآفريني .است كارآفريني اهميت آن و نشده ايجاد تغييري هيچ واقعيت يك در اما است،
 خـود  بـه  اي تازه شكل دوره هر كه داشته وجود بشر خلقت با همراه كه است مفاهيمي جمله
 .است گرفته

 از كـه  هـا  رسـانه  و است يافته شدت پيش از يشب كارآفريني و رسانه ميان ارتباط امروزه
 هوسـيل  را آنهـا  ديگـر،  سـوي  از و ندهست  جامعه هنجارهاي و ها ارزش هكنند منعكس سو يك

ـ  مـؤثري  و عميـق  تـأثير  توانند مي كه دانند مي ها ارزش اعمال  مـورد  در عمـومي  برداشـت  رب
 .دهند قرار تأثير تحت را مردم رفتار و باشند داشته كارآفريني و كارآفرين

 از گذار بدون كشوري هيچ كه دهد مي نشان يافته توسعه كشورهاي هتجرب به نگاهي
 به يابد، دست توسعه به تواند نمي عمومي افكار سازي آماده و فرهنگي فكري، لوحت مرحله
 مستلزم جامعه در انساني و سياسي تغييرات ايجاد بر عالوه توسعه به دستيابي سخن، ديگر

 پذيرش هزمين بايد ها دگرگوني اين .بدهد رخ افراد در بايد كه است ييها دگرگوني پذيرفتن
 ييها فرهنگ از معموالً كارآفرينان چراكه ؛كند ايجاد افراد در را رآفرينيكا با متناسب فرهنگ

 وضعيت كار، و كسب وقت، رقابت، همچون ييها فعاليت به خصوصي به نگرش كه آيند مي
 ديگر، كشورهاي از كشوري شوند مي سبب كه هستند افراد همين و اند داشته پول و اجتماعي
 ).7: 1385كيا، سعيدي( باشد داشته بارزتري رفتپيش ديگر يها سازمان از سازماني

 و كارآفريني پرورش و آموزش به تاكنون گوناگون داليل به ما كشور در متأسفانه اما
 كه بوده شرايطي در اين .است نشده توجهي چندان نوآور و كارآفرين هبالقو افراد ترغيب

 بهترين با ابزارها ترين رزانا از يكي عنوان به جامعه يك اقتصادي هتوسع براي كارآفريني
 خاصي اهميت از منظور اين براي الزم فرهنگ و است مطرح كارايي بيشترين و نتيجه

 .است برخوردار
 كـالن،  سـطح  در كـارآفريني  ابـزار  كـارگيري  بـه  براي الزم اقدامات جمله از ميان اين در

 بـه  كـه  اسـت  ينيكـارآفر  فرهنـگ  ايجـاد  آن، يها جنبه ترين مهم از يكي و است بسترسازي
 كنند ايفا سازي فرهنگ اين در كليدي نقش توانند مي ها رسانه كارشناسان، از بسياري هعقيد

 هـا  رسـانه  كـه  اي گونـه  بـه  .دهنـد  سـوق  كـارآفريني  ايجاد سمت به را جامعه عمومي افكار و
 سـبب  يكارآفرين هروحي ترويج و تشويق با و جامعه در كارآفريني گفتمان ايجاد با« توانند مي

ــال ــا ارزش انتقــ ــاوير و هــ ــوب تصــ ــه منســ ــارآفريني بــ ــه در كــ ــوند جامعــ  »شــ
)Hang&vanWeezel,2005:2.( 

 يهـا  رسـانه  در كـارآفريني  و كـارآفرين  كلمات كه نيست زيادي زمان اوصاف اين تمام با
 مطبوعـات  نقـش «بررسي با تحقيق اين در ما دليل همين به .شود مي تكرار كشورمان مختلف
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 مطبوعـات  مختلـف،  يهـا  رسانه ميان در كه بدانيم خواهيم مي »كارآفريني نگفره ترويج در
 .باشند داشته جامعه در كارآفريني فرهنگ ترويج در توانند مي نقشي چه

 كـارآفريني،  جهـاني  بـان  ديـده  گـزارش  اساس  بر كه شد انتخاب جهت اين از موضوع اين
 بـان  ديـده  اين عضو كشورهاي ميانگين از كمتر ايران در كارآفريني به اي رسانه توجه شاخص

 در كارآفرينانه فرهنگ گرايش بررسي براي معياري كه بخش اين در مناسبي وضعيت و است
  ).35 :1389 همكاران، و فارسي يدالهي(  نداريم كشورهاست

 ايـن  كه شود انجام كشورمان در زمينه اين در تحقيقاتي تا شده پيشنهاد جهت همين به
 اين در ما اصلي هدف جهت همين به .كند مي دوچندان را پژوهش اين جامان ضرورت موضوع
 در كـارآفريني  فرهنـگ  درگسترش مطبوعات نقش مورد در شناخت آوردن دست به پژوهش
 در مطبوعـات  نقش شناخت به توان مي رو پيش تحقيق فرعي يها هدف جمله از .است جامعه
 و جـويي  رقابت طلبي، استقالل طرپذيري،خ خودباوري، يها شاخص از يك هر تقويت و ترويج

 .كرد اشاره است خوانندگان ميان در خالقيت

 تحقيقه پيشين
 كـار  و  كسـب  و كارآفريني وضعيت بررسي به مستقيم طور به كه مستمري تحقيقات جمله از
 و كسـب  انجـام « عنوان تحت ساالنه كه است جهاني كبان پژوهش پردازد، مي جهان سطح در
 بانـك  پژوهشـگران  گرچـه  گيـرد.  مـي  انجـام  ايران جمله از جهان مختلف يها كشور در »كار

 ايـن  هرحـال  بـه  ولي كنند، نمي تضمين ايران مورد در گزارش يها داده سقم و صحت جهاني
 و الـي ز( دارد ايـران  در كـارآفريني  راه سـر  بـر  جدي موانع و مشكالت وجود از نشان گزارش
 ).24:1387 رضوي،

ه توسـع  موانـع  شناساييه زمين در نيز )ILO( كار الملل بين سازمان ني،هاج بانك بر عالوه
 كـارآفريني ه توسـع  موانـع ه زمينـ  در نيـز  ايـران  در سـازمان  ايـن  كنـد.  مـي  تالش كارآفريني

 ).1384 شفيعي، و شقاقي( است داده انجام ييها پژوهش
 ارآفرينيكـ  جهـاني  بـان  ديـده  مـدل  اسـاس  بـر  كشور در كارآفرينانه يها شاخص ارزيابي

)GEM( اين عضو كشورهاي ديگر با همزمان 1387 سال از كه است ديگري پژوهشي عنوان 
 توجـه  د.گيـر  مـي  انجـام  كـارآفريني  يهـا  شاخصه محاسبه زمين در كشورمان در كنسرسيوم

 اسـاس بر  كـه  اسـت  پـژوهش  ايـن  بررسـي  مورد يها شاخص جمله از كارآفريني به اي رسانه
 ايران در كارآفريني به اي رسانه توجه شاخص ،كارآفريني جهاني نبا دهيد 1387 سال گزارش

 كشـورهاي  ميـانگين  از كمتـر  كـه  بوده 32 رتبه  GEM عضو كشور 43 بين در درصد 53 با
 60/89 بـه  مـيالدي  2009 سال در آمار اين است. )GEM(  كارآفريني جهاني بان ديده عضو

 ميـان  در 27 بـه  كـارآفريني  بـه  اي انهرسـ  توجـه  در كشـورمان ه رتبـ  و يافتـه  افزايش درصد
 معيـاري  كـه  بخـش  ايـن  در مناسبي وضعيت همچنان اما است، يافته كاهش عضو كشورهاي
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 همكـاران،  و فارسـي  يـدالهي ( نداريم كشورهاست در كارآفرينانه فرهنگ گرايش بررسي براي

1389: 35.( 
ه توسـع  موانـع « :عنوان با پژوهشي به توان مي مينهز اين در گرفته انجام تحقيقات ساير از

 رضـوي  مصـطفي  سيد دكتر و زالي رضا محمد دكتر توسط كه كرد شارها »نايرا در كارآفرين
 نظرات از حاصله يها داده مطابق كارآفرينيه دانشكد اساتيد اين گرفت. انجام 1387 سال در

ه توسـع  كـه  رسـيدند  نتيجـه  ايـن  بـه  برتـر  كارآفرينـان  جشنواره سومينه برگزيد كارآفرينان
  هتوسـع  رو، ايـن   از اسـت.  بـوده  مواجـه  جـدي  موانـع  بـا  همـواره  هـا  كشوره هم در كارآفريني
ـ  يـك  عنـوان  بـه  كـارآفريني ه توسـع  و اسـت  ملي عزم نيازمند نيز ايران در كارآفريني ه مقول
 قـرار  توجـه  مورد دولتي و عمومي يها نهاد ،ها سازمان ،ها ارگانه هم در بايستي مي فرابخشي،

 ).1387 رضوي، و اليز( گيرد
 ها رسانه توجهي بي« هزمين در تحقيقي به توان مي نيز كشورها ساير در تحقيقات جمله از

 در 2012 نـوامبر  در كـه  اكتشـافي  مقاله اين در .كرد اشاره »پاكستان كشور در كارآفريني به
 براي ها رسانه توجهي بي موضوع به است رسيده چاپ به تمديري و كار و كسب اروپاييه مجل

 هـا  رسـانه  نقـش  مورد در بحث با قفو پژوهش در است. شده پرداخته پاكستان در كارآفريني
 موفقيـت  داسـتان  انعكـاس  بـا  هـا  رسـانه  كه شده اشاره موضوع اين به كارآفريني ترويج براي

ــان ــي و... كارآفرينـ ــد مـ ــش تواننـ ــد نقـ ــرويج در را مولـ ــارآفريني تـ ــازي كـ ــ بـ  دكنـ
 )Shujahat, & Cheng,& L,2012.( 

 مطبوعـات  محتواي حليلت«به توان مي نيز زمينه اين در شده انجام يها نامه پايان جمله از
 از حاصـل  نتـايج  كه كرد اشاره »كارآفريني فرهنگه توسع منظر از ايران اجتماعي و اقتصادي

 و دارنـد  اندكي بسيار نقش كارآفريني فرهنگه توسع در مطبوعات دهد مي نشان پژوهش اين
 كـاركرد  و پردازنـد  مـي  حـوزه  اين در شده انجام يها فعاليت انعكاس و رساني اطالع به ربيشت

 نشـريات  ميـان  در و اسـت  نـادر  بسـيار  مصاحبه و گزارش توليدي، اخبار ،مطبوعات آموزشي
 برخوردارنـد  مناسبي نسبتاً وضعيت از اقتصاد دنيايه روزنام و كار بازاره نام هفته بررسي مورد

 ).1390 ديگـران،  و بابـايي ( دان نكرده توجهي مقوله اين به جم جام و همشهري يها روزنامه و
 ديــدگاه از جامعــه در كــارآفريني فرهنــگ گســترش در تلويزيــون نقــش بررســي«همچنــين

 نتايج كه ستا ديگريه نام پايان نوانع »نتهرا شهر يها دانشگاه كارآفرينيه رشت دانشجويان
 تماشـاي  صـرف  را بيشـتري  زمـان  پاسـخگويان  چـه  هر دهد مي نشان پژوهش اين از حاصل

 بـا  آن محتـواي  انطبـاق  عـدم  دليـل  بـه  تلويزيـون  كنوني يها برنامه از بودند؛ كرده تلويزيون
  ).1390 دادگران، و ابوطالبي( ددارن كمتري رضايت كارآفريني فرهنگ

  كارآفريني فرهنگ ترويج و ها رسانه
 كه شود كيدأت موضوع اين به بايد كارآفريني فرهنگ ترويج در رسانه نقش به اشاره از قبل

 الزم ابتدا شود. مي گذاشته تأثير مخاطب در سطح سه در كارآفريني فرهنگه توسع يندآفر
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 غييرت ،دارند كارآفريني به نادرست نگرش اگر يا آيد پديد مخاطبان در كارآفريني نگرش است

 دهي شكل يا ايجاد د.ياب انتقال رينيكارآف هنجارهاي و ها ارزش سپس و گيرد صورت نگرش
 و مستقيم آموزش طريق از كارآفريني يها ارزش انتقال نيز و مخاطبان در كارآفريني نگرش

 مدل از توان مي اي، مشاهده يادگيريه نظري اساسبر آن، در كه است ممكن مستقيم يرغ
 در زيادي قدرت معيج يها رسانه كرد. استفاده نمادين مدل يا و كالمي، آموزش مدل زنده،

 شده منتقل يها ارزش بايد نهايت، در دارند. نمادين مدل معرفي طريق از مخاطبان آموزش
  ).79:1390رمي،خ( دگوين مي پذيري جامعه امر اين به كه شود دروني مخاطب در

 دو بـه  جمعي يها رسانه طريق از پذيري جامعه يندآفر كوئيل، مك دنيسه نظري اساس  بر
ه توسع رايب ت.اس پذير امكان اجتماعي رفتاري الگوهاي و فردي رفتاري الگوهاي معرفي روش

 ،دهنـده  توسـعه  بزرگ يها شركت مدارس ،ها دانشگاه مانند مدني نهادهاي كارآفريني، فرهنگ
ــانهر ــاي و س ــادين نهاده ــري بني ــون ت ــانواده چ ــا خ ــم ه ــؤثر و مه ــناخته م ــده ش ــد ش   ان

(Ojasalo,2004:73-92). تـأثير ه واسط به نيز جمعي يها رسانه كه رود مي انتظار رو اين از 
 باشند. داشته تأثير هم جامعه در كارآفرينيه توسع در اجتماعي رفتار و فرهنگ در

 كشـورهاي  برخـي ه توسـع  و نوسازي كه كند مي تأكيد نيز توسعه پردازان نظريه از ملكات
 افكار آنچنان ها رسانه او باور به ت.سا جمعي ارتباط يها رسانه فراگير اثراته دامن مرهون دنيا

 توسعه مسير در آنان كه اند داده قرار تأثير تحت را مختلف كشورهاي شهروندان يها انديشه و
ه حـوز  در تكنولـوژي  گسـترش  بـه  توجـه  بـا  حاضـر  عصـر  در ).1384 ملكات،( دان گرفته قرار

 حتـي  و ارتباطـات  ايجـاد  سـرگرمي،  اطالعات، كسب جهت رسانه از استفاده شيوع و ها رسانه
 ظاهري نقش البته ).Hang, 2007( تاس يافته جامعه در اي ويژه جايگاه رسانه درآمد، كسب
 و الزم يهـا  آموزش گسترش در پويا و پايا نقشي به تواند مي صورتي در جمعي ارتباط وسايل
 و آنهـا  واقعـي  كاركردهاي و ها نقش شناخت با كه آيد حساب به ضروري مفيد اطالعات هضم

 ).107:1377 دادگران( ددرآي اجتماعي نظام خدمت در هوشمندانه مديريتي و ريزي برنامه با
 است، مردمه تود براي اطالعات انتقال يا و ذخيره براي كه ها رسانه ماهيت به توجه با

 و كارآفرين مورد در عمومي برداشت بر مؤثري و عميق تأثير توانند مي اي رسانه محصوالت
 درباره مطالعات رابطه اين در دهند. قرار تأثير تحت را مردم رفتار و باشند داشته ينيكارآفر
 فزايشا و (stevenson and lundstrom,2001) كارآفرينيه توسع در رسانه نقش اهميت

 بيان و سرايي داستان نقش بر )Ojasalo, 2004: 73-92( جامعه در كارآفريني جذابيت
 اين تأثير بررسي به )217:2007( 1كليور و هيندل دارند. أكيدت موفق كارآفرينان سرگذشت

 در فقط را سانهر و اند پرداخته كارآفريني مراحل در ها رسانه كارآفريني مثبت يها داستان
 نقش )2007( 2ككينوف همچنين د.دانن مي مؤثر ه)ما 42 تا سال 3( جوان وكارهاي كسب
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 موفق كارآفرينان سرگذشت با آشنايي ويژه به و ديگران تجربياته مشاهد فرد، خود تجربيات

 دانسته مهم بسيار بورس معامالت در افراد پذيري ريسك بر فيلم صنعت و روزنامه طريق از را
 صورت بدين كرد. اشاره رسانه سازي مدل نقش به توان مي زمينه اين در مثال عنوان به است.

 از مثبت تصاوير انتشار و كارآفرين موفق افراد زندگي داستان انتشار با توانند مي آنها كه
ه پديد از غفلت مقابل، در اما شوند. جامعه در كارآفريني ترويج و توسعه سبب كارآفرينان
 كارآفريني يها فعاليت گسترش از مانع است ممكن نيز جمعي يها رسانه توسط كارآفريني

ه برنام يك به توان مي رابطه اين در .)Hang & van Weezel,2005:6( دشو جامعه در
 در و گرفت انجام روزنامه يك طريق از كه كرد اشاره كانادا كبك ايالت در آموزشي مستند
 شد ايجاد دوره اين كنندگان شركت توسط جديد كار و كسب 32 نتيجه

 .(Garnier&Gasse1990) 
 يكارآفرين بر اي رسانه موثر نقش بررسي به 1992 سال در نيز 1سالو ترتيب، همين به

 و كارآفريني ترويج براي ها كميك و مجالت جمعي يها رسانه از استفاده با و تاس پرداخته
 او فعاليت كه برداشت قدم التين آمريكاي و مكزيك در خانوادگي كارهاي و كسب بقاي

 التين آمريكاي و مكزيك در كارآفرينيه روحي تقويت در ها رسانه نقش مورد در اي مقدمه
 .)Salo ,1992( تاس

 كارآفرينان شخصيتي هاي ويژگي
 آغـازگر  پرورششـان  سبب به آنان كه دارد آن از حكايت كارآفرينان درباره مشهور يها نوشته

 خـود  آشـنايان  يا خانواده رآفرينانكا از بسياري و نيست ارثي كارآفريني جديدند. يها فعاليت
 آنـان  تـأثير  تحت همواره رشدشان يها سال طول در و اند پذيرفته »هكارآفرينان نقش لگويا«

 امـا  شـده،  انجـام  كارآفرينـان  يهـا  ويژگـي  شناسايي هدف با زيادي مطالعات هرچند د.ان بوده
 سـه  ).39:1982( 2براكهـاوس  مـثالً  اسـت.  گرفتـه  صـورت  محدودي يها ويژگي سر بر توافق

 رلكنتـ  مركـز  ،توفيق به نياز :است كرده معرفي كارآفرينان تمايزم رفتار خصوص در مشخصه
 ايـن  بـه  خـود ه مطالعـ  طي )140 _129 :1985(  بومن و 3سكستون پذيري. ريسك و دروني
 دارند. نياز تسلط و استقالل، خودمختاري، به كارآفرينان كه رسيدند نتيجه

 قـدرت  خالقيـت،  نـوآوري،  طلبـي،  فرصـت  چـون  ييها ويژگي )1991( 4همكارانش و شل
ــل، ــت و پشــتكار، تخي ــاد فعالي ــه را زي ــانكارآفري ب ــي نســبت ن ــ م ــاس د.دهن ــولر و توم   5م

 6كرومـي  و يافتنـد  را براكهـاوس  يهـا  يافتـه  مشـابه  شخصـيتي  يها ويژگي )51-75 :2000(
 ايـن  بـه  كارآفرينان، شخصيتي يها ويژگي موضوع بندي جمع براي تالش در )7-30 :2000(

                                                                                                                
1. Salo, G 
2. Brockhaus 
3. Sexton D. & N. Bowman 
4. Chell, E, J. M. Haworth, and S. A. Brearley 
5. Mueller, S. L.& A. S. Thomas 
6. Cromie, S 



 اي و اشتغال  آموزش فني و حرفه
 

 

649 
 كنـد.  مـي  زمتمـاي  هـا آن غيـر  از را تـاجران  و كارآفرينان ويژگي هفت حداقل كه رسيده نتيجه

 مدرسـان  يا مديران كه دريافت او( نبود زياد غيركارآفرين يها گروه همه و آنان تفاوت هرچند
 نياز كند: مي عنوان چنين را ها ويژگي اين او دارند)، را ها ويژگي از زيادي تعداد تقريباً دانشگاه

  خودباوري. و ،ابهام تحمل ،خودمختاري خالقيت، پذيري، ريسك كنترل، مركز توفيق، به
 در كارآفرينانه فرهنگ ابعاد معرفي رد )215_178 :2003( 1پالكوييناكي و ديميتريتوس

ـ  معرفي بعد شش المللي بين شركت سطح  )572-549 :2007( 2همكـاران  و بوجيهـاو  د.كردن
 نگـاه ه زيرمجموعـ  سـه  به آن دستاوردهاي به توجه با شركتي سطح در را كارآفريني فرهنگ

ــاني، ــه،ك گـــرايش جهـ ــي كـــار و ارآفرينانـ ــيم اي شـــبكه و گروهـ  دانـــ كـــرده تقسـ
 )Beugelsdijk, 2007: 187-210.( بعـد  پنج هب كارآفرينانه گرايش معرفي در نيز المپكين 

 اشـاره  جـويي  رقابـت  و خـودگرايي  ،اسـتقالل  ،بـودن  فعـال  پذيري، ريسك نوآوري، به تمايل
 ).Lumpkin, et al., 2001: 429-451( دكن مي

 تحقيق ظرين چارچوب
 بـا  و اسـتخراج  كارآفريني فرهنگ ترويج يها شاخص تحقيق اين نظري چارچوب تدوين براي
 بـه  تمايـل  ودبـاوري، خ ،جـويي)  رقابـت ( قتوفيـ  بـه  نيـاز  چـون  ييهـا  شـاخص  از گيـري  بهره

 اجتمـاعي،  يـادگيري ه نظريـ  نظريـات  از اسـتفاده  و خالقيت استقالل، به نياز پذيري، مخاطره
 تـدوين  فوق تحقيق نظري چارچوب نوآوري و اشاعه و سازي برجسته مندي، ترضاي و استفاده

 شد.
 و فردي ميان ارتباطات دريابيم كه كند مي كمك ما به اجتماعي يادگيريه نظري

 عهده بر مهمي نقش افراد، جديد رفتارهاي اكتساب در توانند مي چگونه جمعي يها رسانه
 ضمن مطبوعات له،ئمس اين از آگاهي با ).Bandora, 1997 ,pp29-32( دباشن داشته
 ،هستند پيشرفت و ءارتقا فكر در كه كساني تا شوند مي سبب كارآفرين فرادا معرفي

 و استقالل به نياز پذيري، مخاطره ودباوري،خ ،جويي رقابت همان كه افراد آن صوصياتخ
 هوادار شگرانپژوه كنند. تبعيت آنان رفتار از و دهند قرار خود الگوي را است خالقيت
 گوناگون يها جنبه گرفتن نظر در با و مختلف يها ديدگاه از مندي رضايت و استفاده رويكرد
 و ها رسانه از استفاده براي مخاطبان يها انگيزه بررسي به مندي رضايت و استفاده فرآيند
 رويكرد كند مي بيان نظريه اين كه گونه همان و اند پرداخته آن از حاصل مندي رضايت
 انگيزه كه يافت تكامل و گرفت پا سؤال اين به پاسخگويي براي مندي رضايت و استفاده
 يا خاص اي برنامه از استفاده به دليل چه به او و چيست؟ رسانه از استفاده در مخاطب

 بيش و كم مخاطب كه كردند بيان پردازان هينظر پاسخ در كه زند؟ مي دست خاص اي رسانه
 دكن فراهم آنها براي را خشنودي بيشترين كه هستند محتوايي نبالد به فعال، صورتي به
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 با مطبوعات جمله از مختلف يها رسانه اساس برهمين ).304:1381 تانكارد، و سورين(

 مناسب شغل يافتن فعلي شرايط در آنها ترين اساسي از يكي كه مخاطبان نيازهاي شناخت
 ضمن طريق اين از و كنند مي معرفي نياز اين يارضا يها راه يكي عنوان به را كارآفريني است

 شوند. مي جامعه در كارآفريني فرهنگ مفاهيم ترويج سبب مخاطبان خوشنودي
 و شـده  گرفتـه  بهـره  آن از تحقيق اين در كه است نظرياتي ديگر از سازي برجستهه نظري

 مـردم  عـات اطال بـر  موضـوعات  برخـي  ساختن برجسته با توانند مي ها رسانه ،نظريه اين طبق
 سـاختن  برجسـته  بـا  تواننـد  مـي  مطبوعـات  ،اسـاس   اين بر ).86 :1385 ،رزاقي( دبگذار تأثير

 اسـتقالل،  بـه  نياز پذيري، مخاطره به تمايل ودباوري،خ ،توفيق به نياز( كارآفريني يها شاخص
 سـاز  زمينـه  طريـق  ايـن  از و كننـد  فكر موضوع اين به خوانندگان تا شوند سبب و...) خالقيت

   شوند. جامعه در كارآفريني فرهنگ ترويج
 اسـت  شـده  اسـتفاده  نيز نوآوري و اشاعهه نظري از فوق تحقيق نظري چارچوب تدوين در

 مشـخص  مجاري از »نوآوري« آن طريق از كه است فرآيندي ،»هاشاع« ،نظريه اين مطابق كه
ــول در و ــانيه دور ط ــي، زم ــان معين ــاي مي ــك اعض ــام ي ــاعي، نظ ــار اجتم ــي انتش ــد م  ياب
 . )106:1376ديگران، و ويندال(

 كتاب در ارتباطات، علوم آمريكايي استاد »1راجرز ورتا« ،را اشاعهه نظري شكل ترين كامل
 حاصل اطالعات افراد، كه است عقيده اين بر راجرز، است. ساخته مطرح » 2ها نوآوري شاعها«

 خاص يها ويژگي مراحل، اين از يك هر كه كنند مي اقتباس مرحله پنج طريق از را ها نوآوري
 و تصـميم  ،4اقنـاع  و انگيـزش  ،3آگـاهي  از اسـت  عبـارت  ترتيـب  به مراحل ينا د.دارن را خود

 نظريه اين كه طور همان )26:1369 راجرز، اورت( 7تثبيت و پذيرشه مرحل و 6اجراء ،5ارزيابي
 سـمت  بـه  ندانشـهرو  تـا  كنند مي كمك شده اشاره كه مراحلي در ها رسانه دهد مي نشان نيز

 از را خواننـدگان  ابتـدا  مطبوعـات  ترتيـب  بـدين  شـوند.  هـدايت  كارآفرينانه يها فعاليت انجام
ه مرحلـ  در اسـت.  آگـاهي ه مرحل در اين كه كنند مي مطلع شهروندان كارآفرينانه يها فعاليت

 ميمتصـ  آنها مرحله اين از پس بروند، كارآفريني سمت به كه كنند مي قانع را شهروندان اقناع
 تثبيـت  پايـان  در و كـرده  اجـرا  را خـود  كارآفرينانه طرح سپس شوند. كارآفرين كه گيرند مي

 كنند.

 تحقيق روش
 به هتوج با دارد. آن اجرايي امكانات و تحقيق ماهيت ،ها هدف به بستگي تحقيق روش انتخاب
 در و اسنادي و اي كتابخانه نظري بخش در تحقيق اين انجام روش پژوهش، مورد موضوع
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 انتشار چون آن يها مؤلفه و مطبوعات تحقيق فرضيات اساس بر است. پيمايشي عملي بخش

 در كار و كسب يها طرح انتشار و كارآفرينان زندگي سرگذشت انتشار خالقانه، مطالب
 يها مؤلفه و كارآفريني فرهنگ ترويج و دارند را مستقل متغير نقش تحقيق اين در مطبوعات

 خوانندگان در خالقيت تقويت و خطرپذيريه روحي تقويت خودباوري،ه روحي ايجاد چون آن
 طراحي  پرسشنامه و تحقيق فرضيات به توجه با كه دارد تحقيق اين در را وابسته متغير نقش
 گيرد. مي قرار ارزيابي مورد شده

 ارشد كارشناسي مقطع دانشجويانه كلي از ستا عبارت پژوهش اين در آماريه جامع
 طي تهران دانشگاه آمار براساس كه تهران دانشگاه كارآفرينيه دانشكد فرينيكارآه رشت
ه دانشكد در كارآفرينيه رشت گرايش 11 در دانشجو 417 تعداد 91 تا 89 يها سال

  د.هستن تحصيل مشغول تهران دانشگاه كارآفريني
 و دارند تمشابه هم با مطالعه مورد جامعه افراده كلي اينكه دليل به گيري نمونه براي
 تعيين براي و است شده استفاده ساده تصادفي گيري نمونه از هستند يكدست و متجانس

 اين در شدند. انتخاب نفر 200 ، % 5 خطاي سطح با نكوكرا فرمول از استفاده با نمونه حجم
 ترويج در مطبوعات نقش بررسي منظور به الزم اطالعات و ها داده آوري جمع براي پژوهش
 پرسشنامه يطراح در است. شده استفاده سؤال 31 با كتبي پرسشنامه از رآفرينيكا فرهنگ

 است، نشده طراحي حاضر تحقيقه زمين در استانداردي  هپرسشنام كنونتا اينكه دليل به فوق
  است. شده استفاده ساخته محقق نامهپرسش ابزار از ها داده گردآوري و آوري جمع منظور به

 آلفـاي  ضـريب  اسـت.  شـده  استفاده كرونباخ آلفاي روش از رسشنامهپ پايايي تعيين براي
 صـورت  بـه  كه پژوهش اين در كه كارآفريني يها شاخص سنجش به مربوط سؤاالت كرونباخ

 0/ 856 عـدد  ،اند شده طراحي مخالفم كامالً و ممخالف ندارم، نظري موافق، موافق، كامالً طيف
 است. هپرسشنام الزم پايايي داشتنه نشان كه است

 بـه  شـده  تكميـل  يهـا  پرسشـنامه  بـازبيني  و نظر مورد يها داده آوري جمع اتمام از پس
 جهـت  هـا  داده و پرداختـه  هـا  شاخص و ها متغير گيري اندازه سطوح اساس بر ها داده كدگذاري

 تبـديل  و آمـاري  يهـا  داده پـردازش  آن از پـس  و شدند تر كامپيو وارد آماري تحليل و تجزيه
 تحليـل  و تجزيـه  به سپس گرفت، صورت 18 نسخه spss افزار نرم طريق از العاتاط به ها آن

   د.ش اقدام استنباطي و توصيفي آمار يها شاخص طريق از فرضيات آزمون و ها داده
 تهيـه  با شده آوري جمع يها داده توصيفي، آمار يها شاخص از استفاده با پژوهش اين در

 رد م.دهـي  مي نمايش را آنها نمودارها كمك به سپس و خالصه فراواني توزيع جداول تنظيم و
 بـا  نظـر  مـورد  متغيرهـاي  بودن نرمال بررسي به فرضيات بررسي از قبل نيز استنباطي سطح

 از هـا  داده نبـودن  نرمـال  به توجه با و شده پرداخته اسميرنوف كولموگروف آزمون از استفاده
 پردازيم. مي ها فرضيه تأييد يا رد به اسپيرمن همبستگي ضريب
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  تحقيق توصيفي نتايج

 تحقيق اين پاسخگويان از درصد 5/65 كه دهد يم نشان تحقيق اين توصيفي نتايج نيتر مهم
 به دقيقه 30 از كمتر پاسخگويان بيشتر اند. نموده كار و كسب اندازي راه به اقدام تاكنون
 را ها نامه هفته و تمجال درصد 53 با پاسخگويان اكثريت و پردازند مي مطبوعات مطالعه
 تعداد بودن مناسب مخالف و دانند مي كارآفريني فرهنگ ترويج در مطبوعات ترين موفق

 اختصاص صفحات تعداد كه باورند اين بر و هستند كشور در كارآفريني تخصصي مطبوعات
 نيست. مناسب مطبوعات در كارآفريني موضوع به شده داده

 و هستند مطبوعات در موفق كارآفرينان زندگي شتسرگذ انتشار موافق پاسخگويان اكثر
 فرهنگ ترويج سبب تواند مي مطبوعات در كارآفرينان يها فعاليت انعكاس كه موضوع اين با

 مطالب انتشار كه هستند موضوع اين موافق همچنين موافقند. نيز شود جامعه در كارآفريني
 جامعه در كارآفريني فرهنگ ترويج سبب تواند مي مطبوعات در كارآفريني به مرتبط خالقانه

 آن با پاسخگويان كه ديگريست موضوع مطبوعات در كار و كسب يها طرح انتشار شود.
 توانند مي مطبوعات كه هستند موضوع اين موافق درصد 5/67 با پاسخگويان بيشتر و موافقند

 درصد 5/55 با پاسخگويان بيشتر شوند. مخاطبان در كارآفرينانه نگرش دهي شكل سبب
 5/55 هستند. مخاطبان در كارآفريني يها ارزش كردن دروني در مطبوعات نقش موافق
 و هستند مخاطبان در رقابتيه روحي ايجاد در مطبوعات مثبت نقش موافق نيز درصد

 پاسخگويان موافقت با نيز مخاطبان خودباوريه روحي تقويت در مطبوعات نقش همچنين
 است. شده مواجهه

 خطرپذيريه روحي توانند مي مطبوعات كه موافقند درصد 5/47 با گويانپاسخ بيشتر 
 هستند مخاطبان خالقيت تقويت در مطبوعات مثبت نقش موافق و كنند تقويت را مخاطبان

 در را مختاري خود حس توانند مي مطبوعات كه هستند موضوع اين موافق نيز درصد 38 و
 به تمايل توانند مي مطبوعات كه موافقند نيز درصد 56 همچنين و كنند تقويت مخاطبان
 بيشتر كه است آن از حاكي فوق تحقيق نتايج كنند. تقويت مخاطبان در را موفقيت

 كارآفريني مطالب از رضايت احساس داشتن مخالف كامالً و مخالف درصد 47 با پاسخگويان
  هستند. مطبوعات در

 استنباطي تحليل و تجزيه
 فرهنگ ترويج و مطبوعات در خالقانه مطالب انتشار بين درس مي نظر به اول:ه فرضي

 دارد. وجود معناداريه رابط كارآفريني
 انجـام  از قبـل  شـود.  مـي  استفاده همبستگي ضريب روش از متغير دو بينه رابط بررسي براي
 000/0آزمـون  اين مقدار پي به توجه با شود. مي بررسي متغيرها بودن نرمال همبستگي روش

 نرمـال  فـرض  كـه  شـود  مي گرفته نتيجه )>05/0p(  05/0 داري معني سطح با آن مقايسه و
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 بـراي  اسـپيرمن  همبسـتگي  ضـريب  ناپـارامتري  آزمـون  از ،بنابراين ؛شود مي رد ها داده بودن

 شود. مي استفاده رابطه بررسي
 

 اسپيرمن همبستگي ضريب )1(  جدول
خالقانه مطالب انتشار  كارآفريني فرهنگ ترويج   

همبستگي ضريب رمقدا  1 708/  
داري معني سطح   0 

 200 200 تعداد
 

 05/0 از آن بودن كمتر و داري معني سطح به توجه با كه دهد مي نشان 1ه شمار جدول
 فرهنگ ترويج و مطبوعات در خالقانه مطالب انتشار بين دار معني ارتباط وجود فرض

 فرهنگ ترويج و مطبوعات در خالقانه البمط انتشار بين بنابراين شود. مي پذيرفته كارآفريني
 است. 0٫708 مقدار با مستقيم و مثبت رابطه اين دارد. وجود معناداري رابطه كارآفريني

 و مطبوعات در كارآفرينان زندگي سرگذشت انتشار بين رسد مي نظر به دوم:ه فرضي
 دارد. وجود معناداريه رابط خوانندگان در خودباوريه روحي ايجاد
 انجـام  از قبـل  شـود.  مـي  استفاده همبستگي ضريب روش از متغير دو بينه رابط ررسيب براي
 شود. مي بررسي متغيرها بودن نرمال همبستگي روش

 05/0 داري معنــي سـطح  بـا  آن مقايســه و 000/0آزمـون  ايـن  مقـدار  پــي بـه  توجـه  بـا 
)05/0p<( آزمـون  از ،راينبناب ؛شود مي رد ها داده بودن نرمال فرض كه شود مي گرفته نتيجه 

 شود. مي استفاده رابطه بررسي براي اسپيرمن همبستگي ضريب ناپارامتري
 

 اسپيرمن همبستگي ضريب )2(   جدول

 

 05/0 از آن بـودن  كمتـر  و داري معني سطح به توجه با كه دده مي نشان 2 شماره جدول 
ه روحيـ  ايجـاد  و كارآفرينـان  زنـدگي  سرگذشـت  انتشـار  بـين  دار معنـي  ارتبـاط  وجود فرض

 و مطبوعـات  در كارآفرينان زندگي سرگذشت انتشار بين بنابراين شود. مي پذيرفته خودباوري
 مستقيم و مثبت رابطه اين دارد. وجود يمعناداره رابط خوانندگان در خودباوريه روحي ايجاد

 است. 171/0 مقدار با

خودباوريه روحي ايجاد كارآفرينان زندگي سرگذشت انتشار 
 171. 1همبستگي ضريب مقدار

 0٫016  داري معني سطح
 200 200 تعداد



 نقش مطبوعات در ترويج فرهنگ كارآفريني                                        
 

 

654 
 و مطبوعـات  در كارآفرينـان  يهـا  فعاليت انعكاس بين رسد مي نظر سوم:بهه فرضي

 دارد. وجود معناداريه رابط خوانندگان در خطرپذيريه روحي تقويت
 انجـام  از قبـل  شـود.  مـي  استفاده همبستگي ضريب روش از متغير دو بين رابطه بررسي براي
 021/0آزمـون  اين مقدار پي به توجه با شود. مي بررسي متغيرها بودن نرمال همبستگي روش

 نرمـال  فـرض  كـه  شـود  مي گرفته نتيجه )>05/0p(  05/0 داري معني سطح با آن مقايسه و
 بـراي  اسـپيرمن  همبسـتگي  ضـريب  ناپـارامتري  آزمـون  از ،بنابراين ؛شود مي رد ها داده بودن

 شود. مي استفاده هرابط بررسي
 

 اسپيرمن همبستگي ضريب )3(  جدول

 
 در كارآفرينان يها فعاليت انعكاس

 مطبوعات
ه روحي تقويت

 خطرپذيري
 147. 1 همبستگي ضريب مقدار

 037/0  داري معني سطح
 200 200 تعداد

 

 0,05 از آن بـودن  بيشتر و داري معني سطح به توجه با كه دهد مي نشان 3 شماره جدول
 تقويـت  و مطبوعـات  در كارآفرينـان  يهـا  فعاليـت  انعكـاس  بـين  دار معني ارتباط وجود رضف

 در كارآفرينـان  يهـا  فعاليـت  انعكـاس  بـين  بنـابراين  شـود.  مـي  پذيرفتـه  خطرپذيريه روحي
 رابطـه  ايـن  دارد. وجود معناداريه رابط خوانندگان در خطرپذيريه روحي تقويت و مطبوعات

 است. 0147/0 مقدار با مستقيم و مثبت
 و مطبوعـات  در كـار  و كسـب  يهـا  طرح انتشار بين رسد مي نظر به چهارم:ه فرضي

 دارد. وجود معناداريه رابط خوانندگان در خالقيت تقويت
 انجـام  از قبـل  شـود.  مـي  استفاده همبستگي ضريب روش از متغير دو بين رابطه بررسي براي
 0٫000آزمون اين مقدار پي به توجه با شود. مي بررسي متغيرها بودن نرمال همبستگي روش

 نرمـال  فـرض  كـه  شود مي گرفته نتيجه )>0٫05p(  0٫05 داري معني سطح با آن مقايسه و
 بـراي  اسـپيرمن  همبسـتگي  ضـريب  ناپـارامتري  آزمـون  از ،بنابراين ؛شود مي رد ها داده بودن

 شود. مي استفاده رابطه بررسي
 

 اسپيرمن همبستگي ضريب )4(  جدول
مطبوعات در كار و كسب يها طرح ارانتش  خالقيت تقويت   

همبستگي ضريب مقدار  1 .409 

داري معني سطح   0,000 

 200 200 تعداد
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 05/0 از آن بـودن  كمتـر  و داري معني سطح به توجه با كه دهد مي نشان 4 شماره جدول  
 خالقيـت  تقويت و مطبوعات در كار و كسب يها طرح انتشار بين دار معني ارتباط وجود فرض

 و مطبوعـات  در كـار  و كسـب  يهـا  طـرح  انتشار بين بنابراين شود. مي پذيرفته نخوانندگا در
 بـا  مسـتقيم  و مثبـت  رابطـه  ايـن  دارد. وجـود  معناداريه رابط خوانندگان در خالقيت تقويت
  است. 409/0 مقدار

  گيري نتيجه
 مطبوعات كه باورند اين بر يانپاسخگو اكثر كه رسيديم نتيجه اين به نتايج استخراج از پس

 در كارآفرينانه نگرش دهي شكل سبب توانند مي تأثيرگذار يها رسانه از يكي عنوان به
 كردن دروني باعث نهايت در و كرده منتقل ها آن به را كارآفريني باور شده، مخاطبان

 شوند. ها آن در كارآفريني يها ارزش
 ذاتي مدل و مخصوصه شيو از سازي رهنگف و تبليغي خاصيت همان جهت به ها رسانه
 الزم و صحيح اصول و ها پايه ايجاد و كارآفريني فرهنگ ترويج در سزايي هب نقش خودشان

 اين فراگيري به خود يها ويژگي داليل به توانند مي و دارند يشانها برنامه در كارآفريني
 در را مولد نقش الگوسازي، و موفق كارآفرينان معرفي با توانند مي هاآن كنند.  كمك موضوع
 اين در شوند. شهروندان ميان در كارآفريني ترويج باعث و كرده بازي كارآفريني ترويج

 سرگذشت انتشار با كه كردند اعالم پاسخگويان اكثريت كه رسيديم نتيجه اين به نيز پژوهش
 موافقند. كامالً و موافق مطبوعات در موفق كارآفرينان زندگي

 انعكاس از مطبوعات در موفق كارآفرينان زندگي سرگذشت انتشار كنار در پاسخگويان
 به مرتبطه خالقان مطالب انتشار و كار و كسب يها طرح انتشار كارآفرينان، يها فعاليت

 مفيد كارآفريني فرهنگ ترويج در را موارد اين و كردند استقبال نيز مطبوعات در كارآفريني
 دانستند.

 شان پرورش سبب به آنان كه دارد آن از حكايت كارآفرينانه اردرب مشهور يها نوشته 
 يا خانواده رآفرينانكا از بسياري و نيست ارثي كارآفريني جديدند. يها فعاليت آغازگر

 همواره رشدشان يها سال طول در و اند پذيرفته »كارآفرينانه نقش الگوي« خود آشنايان
 در كه اي ويژه جايگاه دليل به ها رسانه شد ارهاش كه گونه همان .اند بوده آنان تأثير تحت

 سازي، فرهنگ آموزش، در را مهمي نقش الگوساز نهاد يك عنوان به دارند جامعه
 در و كنند مي ايفا جامعه سطح در كارآفريني مفهوم گسترش و كردن نهادينه پذيري، جامعه
 و كنند بازي حياتي قشين سازي بستر اين در توانند مي مطبوعات، مختلف، يها رسانه ميان
ه روحي گسترش همان كه شهروندان ميان در كارآفرينانه يها ويژگي تقويت در اي ويژه نقش

 اين در باشند. داشته است خالقيت و جويي رقابت طلبي، استقالل خطرپذيري، خودباوري،
 ارانتش با توانند مي مطبوعات است شده بيان تحقيق اين فرضيات در كه گونه همان مسير
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 مطبوعات راه اين در شوند. جامعه در كارآفريني فرهنگ ترويج سبب خالقانه مطالب

 و كارآفريني در خالقانه يها ايده از ناشي دستاوردهاي و ها فرصت برشمردن با توانند مي
 سمت به جامعه افراد آحاد ذهن تا كنند كمك حال، تا گذشته از آن موجود يها فرصت

 خالقيت توان مي مطبوعات در خاص مطالبي انتشار با ديگر طرف رد .شود معطوف كارآفريني
 مطبوعات در كار و كسب يها طرح انتشار مطالب اينه جمل از كه كرد تقويت نيز را مخاطبان

 است.
 فكر مداوم، توليد كار، به را جامعه افراد جامعه، در موجود عقايد و ها ارزش هرچه واقع در

 كارآفريني فرهنگ جامعه، آن در دهند؛ سوق دانش كسب و يادگيري و خالق  انديشه و
 دست بيشتري افراد جامعه اين در عبارتي به يا و شود مي  نهادينه افراد درون و يافته اشاعه

 كه شوند مي موفق بيشتري كارآفرين افراد و زنند مي كارآفريني و نوآوري خالقيت، به
  سازند. محقق جامعه در را خود نوين يها ايده

 داد، نشـان  نتـايج  كـه  پرداختيم موضوع اينه رابط بررسي به پژوهش اين ديگره فرضي در
ه رابطـ  خواننـدگان  در خالقيـت  تقويـت  و مطبوعـات  در كـار  و كسـب  يهـا  طرح انتشار بين

 مطبوعـات  در كار و كسب يها طرح انتشار كه باورند براين پاسخگويان و دارد وجود معناداري
 گفـت  تـوان  مي فرضيه اين تائيد با اساس براين شود. مخاطبان قيتخال تقويت سبب تواند مي
 نهايـت  در و شده خوانندگان در خالقيته روحي تقويت سبب كار و كسب يها طرح انتشار كه
 شود. مي جامعه در كارآفريني فرهنگ ترويج سبب موضوع اين

 تـرين  مهـم  از رسـاني  اطـالع  شـد،  اشـاره  هـا  رسـانه  كاركردهـاي  بررسي در كه گونه همان
 از تواند مي كارآفرينيه مقول از مخاطب شناخت از اي عمده بخش و است ها رسانه كاركردهاي

   پذيرد. صورت رساني اطالع كاركرد طريق
 فعاليـت  انعكـاس ه رابطـ  بررسـي  بـه  اي فرضـيه  تدوين با پژوهش اين در اساس  همين بر

 داد نشـان  حاصـله  نتـايج  كـه  مپرداختي خطرپذيريه روحي تقويت و مطبوعات در كارآفرينان
 بـه  را خواننـدگان  در خطرپذيريه روحي تقويت مطبوعات، در كارآفرينان يها فعاليت انعكاس

 كارآفرينـان  كـه  ييها فعاليت انعكاس و انتشار با توانند مي مطبوعات زمينه اين در دارد. دنبال
 بـه  تمايـل  واننـد ت مـي  دهنـد  مـي  انجام اقتصادي خطرات و مشكالت وجود با كشور سطح در

 كـه  كارآفرينانـه  يهـا  فعاليت سمت به را آنان و كنند تقويت خوانندگان در را پذيري مخاطره
 دهند. سوق است همراه پذيري مخاطره با موارد اغلب

 در كارآفرينـان  زنـدگي  سرگذشت انتشار كارآفرينان فعاليت از رساني اطالع از ديگري نوع
 سرايي داستان نقش اهميت بر خارجي و داخلي يها وهشپژ از بسياري در كه بوده مطبوعات

 است. شده كيدأت جامعه در كارآفريني جذابيت افزايش در موفق كارآفرينان سرگذشت بيان و
 در كارآفرينـان  زنـدگي  سرگذشـت  انتشار ميانه رابط بررسي به اي فرضيه در اساس  همين  بر

 تـوان  مـي  رابطـه  اين تاييد با كه داختيمپر خوانندگان در خودباوريه روحي ايجاد و مطبوعات
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 در خودبـاوري ه روحيـ  ايجاد باعث مطبوعات در كارآفرينان زندگي سرگذشت انتشار كه گفت

 سـبب  كـارآفرين  افـراد  معرفـي  ضـمن  مطبوعات مسئله، اين از آگاهي با .شود مي خوانندگان
 از يكـي  كـه  افـراد  آن خصوصيات هستند، پيشرفت و ءارتقا فكر در كه كساني كه تا شوند مي

   كنند. تبعيت آنان رفتار از و دهند قرار خود الگوي را است خودباوري آنها  ترين مهم
 واقعيت اين دهنده نشان فوق پژوهش نتايج كه كرد اشاره توان مي موضوع اين به پايان در

 رو، اين از است. يافته شدت پيش از پيش كارآفريني و رسانه ميان ارتباط امروزه كه بوده
 فرهنگي يها ارزش در تأثير مسير از بتواند مطبوعات جمله از جمعيه رسان رود مي انتظار
 در موجود عقايد و ها ارزش چه هر واقع در كنند. كمك كارآفريني فرهنگه توسع به افراد

 دانش كسب و يادگيري و خالق انديشه و فكر مداوم توليد كار، به را جامعه افراد جامعه،
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 سازند. محقق جامعه در را خود نوين يها ايده كه شوند مي موفق بيشتري كارآفرين
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 هاي در حوز هاي فني و حرفه راه آموزش هنقش
 كارآفريني

 1دكتر پوراندخت نيرومند
 2محمد عليشاهي
 3نرگس احديه

 مهدي جمالي

 چكيده 
ي مرتبط با صنعت و فناوري ها و فعاليت ها دهي به برنامه راه، ابزاري براي جهت هنقش

 ها ي فعاليتاينكه موجب افزايش اثربخشي و كارآي  راه، ضمن هاست. تدوين نقش
ي مختلف ها و دستگاه ها ي همكاري سازمانها روش هاي براي توسع شود، زمينه مي

ي  ها راه آموزش هبا يكديگر است. با توجه به اهميت اين موضوع، تدوين نقش
كارآفريني محور اصلي فعاليت سازمان قرار گرفت و با استفاده از منابع علمي، نظر 

كشور تدوين شد. اين نقشه  اي حرفههاي فني و  وزشخبرگان آموزش كارآفريني و آم
بعد تشكيل شده است. براي تدوين آن ابتدا با مطالعه در اسناد باالدستي  12از 

كشور، سند توسعه، ترويج و آموزش كارآفريني و  ميجامع عل هكشور از جمله نقش
ل كارآفريني ابعاد مذكور مشخص شدند سپس يك پانل خبرگان تشكي هتوسع هنقش

ي ها كارگروه هتشكيل كميت -1بعد شامل:  9ابعاد اين نقشه به  ها و با اخذ نظرات آن
 -3، و ايجاد نهادهاي مورد نياز فرهنگ آموزش كارآفريني هتوسع -2 تخصصي،

 -5تحقيق و توسعه،  -4ي دولتي و غيردولتي، ها روابط و همكاري با دستگاه هتوسع
كارشناسان مربيان و ( زي نيروي انسانياتربيت مربيان كارآفريني و توانمندس

هاي كارآفريني و تدوين استانداردهاي شناسايي مشاغل و شايستگي -6مخاطبين)،
آموزشي دولتي و  سساتؤحمايت از توسعه م -7آموزش شغل و شايستگي، 

سازي  حمايت از تجاري -9 المللي بين ملي و  ميارتباط با مراكز عل -8 ،يغيردولت
 ييد قرار گرفت.أمورد ت ،ي كارآفرينان سازمانيها آورياختراعات و نو
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 مقدمه
و ايجاد ثروت و  پايدار هتوسعي كشورها، ها توانمندي هساز توسع فناوري و كارآفريني، زمينه

ان مهندسان تغيير و تحول هستند و ايده را به رفاه جامعه هستند. از نظر زيلبرمن، كارآفرين
ي كارآفريني الزم است كه ها منظور استفاده بهينه از ظرفيت كنند. به ميواقعيت تبديل 

اي و آموزش متناسب با نيازهاي  ي مشاورهها فضاي كسب و كار مورد نياز و همچنين حمايت
 اي حرفهايگاه سازمان آموزش فني و بازار كار از سوي دولت طراحي و ارائه شود. با توجه به ج
 هدر ارائ  ميي اجتماعي، فني و عموها در نظام آموزشي كشور و همچنين توجه ويژه به مهارت

براي تربيت كارآفرينان دارد.  مناسبي هاز سوي اين سازمان، اين سازمان زمين ها آموزش
رد شده و اقدامات سال است كه سازمان در اين حوزه وا 5اساس اهميت موضوع، حدود  بر

، SIYB و KABهند، تدوين استاندارد آموزش  EDIو  ILOمختلفي از جمله همكاري با 
ي خود قرار ها حمايت از كارآفريني، تربيت مربي و اعزام به كشور هند و ... را محور فعاليت

م يي نيز رسيده است. لكن با وجود اهميت اقدامات انجاها داده و در اين زمينه به موفقيت
ي ها و همچنين توجه به قابليت ها شده، به دليل فقدان نقشه راه و عدم انسجام بين فعاليت

اساس اين سازمان با تشكيل گروه   همين  وري مورد نظر تحقق نيافته است. بر سازمان، بهره
ي ها فناوري هو تشكيل كميت 1392ي راهبردي در سال ها ريزي درسي فناوري برنامه

ي ها ي مختلف از جمله كارآفريني را محور فعاليتها نقشه راه در حوزه راهبردي و تدوين
خود قرار داده است و در اين راستا با استفاده از تخصص متخصصان و كارشناسان درون و 

ي فني و ها نقشه راه آموزش هبرون سازماني و در طي تشكيل جلسات متعدد اولين نسخ
صويب نمود. و در اين مقاله پس از بررسي ابعاد نقشه كارآفريني را تهيه و ت هدر حوز اي حرفه

ي پيشنهادي سازمان در اين ها راه، فرآيند تدوين آن و همچنين اقدامات انجام شده و برنامه
  شود. ميحوزه پرداخته 

 ادبيات موضوع
 نقشه راه   �

نش در حال وارد شدن به اقتصاد مبتني بر دانش هستند . اقتصادي كه در آن دا ها سازمان
ثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي ؤعنوان مهمترين مزيت رقابتي كارآفريني نقش م به

توانيم ساز و كار  ميكشورها دارد. اگر در صدد برخورداري از اقتصادي پويا و موفق هستيم، 
ي محيطي فراهم آورده تا شرايط شكوفايي ها ي نسبي و محدوديتها الزم را با توجه به مزيت

نقشه راه ابزاري قابل  .شوداقتصاد، متبلور  هعنوان نيروي محرك هتر كارآفرينان، بهر چه بيش
نقشه راه از اجزاي مختلفي چون منابع مورد ست. ها سازي برنامه اطمينان، جامع براي پياده

 شود: ميو فرآيندهاي مهم تشكيل  ها ، وظايف، اهداف مهم، موانع و پيچيدگيها نياز، فعاليت
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 اهداف:  �

ادي كه  نقشه راه را مي خوانند، بايد با مجموعه اهداف قابل مديريت و قابل كنترل افر
رو باشند. بايد توجه داشت كه با دستيابي به اهداف  نقشه راه، در واقع افراد به طور  هروب

 غيرمستقيم، اهداف تيم را مورد پشتيباني و حمايت قرار مي دهند.
 و مراحل مهم و برجسته: زماني ه، تخصيص وظايف، بازها فعاليت �

ها به  اين بخش، قلب نقشه راه به سوي تغيير است. در اينجا، نه تنها اقدامات و فعاليت
ردند، بلكه همچنين گ اشخاص و افراد مربوطه تفويض مي شوند و به طور خاص تعريف مي

ح در طر ها گردند. فعاليت زماني و مدت هر فعاليت نيز مشخص مي هموعدهاي اتمام، باز
سازي  ترتيب مقدمات يك پياده اقدامي بايد با جزئيات زياد و دقيق مشخص گردند تا بدين

نقشه راه، بايد به طور كامل نسبت به نقش و  هبدون اشكال، تسهيل شود. تمام افراد با مطالع
 انجام فعاليت مربوطه آگاه شوند.  هشان و همچنين زمان و نحو وظيفه
 منابع مورد نياز: �

سازي موفق و اجراي راهكارها،  اه بايد از نظر منابع مورد نياز به منظور پيادهيك نقشه ر
شوند نبايد تنها منابع مالي شفاف و واضح باشد. منابع مورد نيازي كه در نظر گرفته مي

 انساني نيز بايد لحاظ شوند. هي زماني و سرمايها باشند؛ بلكه، محدوديت
 رد انتظار:ي موها ، موانع و پيچيدگيها محدوديت �

ي خاص مورد انتظار براي ها و برخي نيازمندي ها نقشه راه بايد همچنين پيچيدگي يك
بيني  رتبط با اين برنامه معرفي را پيشخدمات، تداركات م همعرفي يك خدمت جديد و عرض

بيني شوند، بلكه همچنين بايد  و موانع مورد انتظار بايد پيش ها نمايد. نه تنها اين پيچيدگي
ي محتمل براي برطرف كردن آنها از طريق برگزاري جلسات ها ورد بحث قرار گيرند و روشم

، نقش مهمي در ها آميز اين پيچيدگي بيني موفقيت طوفان ذهني جستجو شوند. پيش
 در آينده ايفا مي نمايد. ها جلوگيري از بروز آن

 گيري پيشرفت: اندازه هنحو �
خاص به  هد كه ميزان پيشرفت براي يك پروژنقشه راه بايد به طور دقيق مشخص نماي

گيري خواهد شد. براي مثال آيا اين ميزان پيشرفت، بستگي به عوامل كيفي  چه نحو اندازه
نظير رضايت مشتريان و كارمندان دارد؟ يا به ميزان افزايش درآمد وابسته است؟ سازمان 

 گيري نمايد؟  تواند اين عوامل را اندازه چگونه مي
 وهي: آينده پژ �

 هعنوان ابزاري جهت دستيابي به توسع با توجه به تغييرات مستمر و سريع فناوري به
پايدار، كشورها ناگزير از حركت همگام با تغييرات فناوري هستند. در كشور ما كه اشتغال 

دارد، فناوري فرصتي براي  1404انداز در افق  اي در تحقق اهداف سند چشم جايگاه ويژه
افزايد. بديهي است كه  ميپايدار  هتوسعبا تحوالت آن بر سرعت نيل به   ميهمگااشتغال بوده، 
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ي متناسب با شرايط و نيازهاي ها مشاغل و پيشه هاين مهم جز با آگاهي از تغييرات آيند

چالش  عبارت ديگر يكي از شرايط موفقيت در دنياي پر پذير نيست. به كشور امكان هآيند
پذير  و راهبردهاي انعطاف ها رويي با شكست، توانايي طراحي برنامهامروز و كاهش احتمال رويا

نگري براي  پژوهي و استفاده از آن در آينده آينده-براي آينده است. از اين رو پرداختن به علم
 هاي درست و به هنگام در مواجهه با وقايع آينده بسيار سودمند خواهد بود. سازي تصميم

و  ها ها را نسبت به رويدادها، فرصتاست كه چشم انسانپژوهي دانش و معرفتي  آينده
- كاهد. اين دانشو ترديدهاي فرساينده را مي ها كند و ابهام ميمخاطرات احتمالي آينده باز 

دهد تا بدانند كه به كجاها دهد و به همگان اجازه ميتوانائي انتخاب هوشمندانه را افزايش مي
توانند با سهولت بيشتري به بروند و از چه مسيرهايي مي توانند بروند و به كجاها بايدمي

 ي مطلوب خود برسند.ها آينده
و  ها اصول، روش هآينده است كه بر پاي هنظام يافت هپژوهي به معناي مطالع آينده

عبارت بهتر،  افته است. بهي هپژوهان توسع آينده هوسيل هي مدوني است كه بها تكنيك
دستانه  به صورت آگاهانه، فعاالنه و پيش شكل بخشيدن به آينده پژوهي دانش و معرفت آينده

تواند داند و مياست، اين دانش، جهان را متشكل از اجزاي به هم پيوسته و در حال تغيير مي
ي اصيل يك كشور را در آينده بارور كند. با توجه به اين ها بذر روياها، آرزوها و آرمان

ي كالن كشور و از جمله ها كشور در راستاي سياست اي حرفهضرورت، سازمان آموزش فني و 
انجام مطالعات امكان سنجي و آينده پژوهي  هسند راهبردي مهارت و فناوري، با دو برنام

پژوهي در  ريزي جهت آينده ي پيشرفته مورد نياز و برنامهها فناوري، نيروي كار و مهارت
نمايد ي آموزشي مهارتي جديد تالش ميهاها و مشاغل مرتبط به منظور تدوين دورهفناوري

فناوري، فناوري اطالعات و  هاي راهبردي و نوين نظير نانو، زيستي فناوريها تا در حوزه
زيست و رباتيك و .... اقدام نموده و  ارتباطات، ميكروالكترونيك، گياهان دارويي، محيط

 ي آموزشي براي مشاغل مرتبط را ايجاد نمايد.ها ساخت زير
 فرينيارآك �

ت گرفته است. ايـن  أاز كلمه فرانسوي انترپرنئور به معناي متعهد شدن نش واژه كارآفريني
) براي اولين بار، اهميت و نقش كارآفرينـان را در  1680-1734( 1واژه نخست توسط كانتيون

) كارآفرينـان را  1776( 2ايجاد ثـروت و ارزش اقتصـادي مـورد بحـث قـرار داد. آدام اسـميت      
بخشيد. جان باتيست سـي،   ميگونه  دانست و به آن هويتي ابزار ميعوامل توليد  همچون ساير

د. از نظـر او در حـالي كـه    صنعت انساني را به وظايف دانشمند، كارآفرين و كارگر تفكيك كر
در فرآيند توليد دارند. اما اين كارآفرين   ميمجري) نقش مه( آفرين) و كارگر نظريه( دانشمند

 بـرد  مـي ر بسـتن نظريـه و هـدايت انجـام امـور، فرآينـد توليـد را پـيش         است كـه بـا بـه كـا    

                                                                                                                
1. CANTION 
2. ADAM ESMIT 
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افته، بيانگر اين واقعيـت  ه ياقتصادي در كشورهاي توسع هشك، روند توسع. بي1)1987,پالمر(

اقتصـادي   هاي كـه كارآفرينـان در توسـع    ثير كارآفريني است، به گونهأاست كه اقتصاد تحت ت
كارآفريني را يكـي از دو   3و اسملسر 2اند. پارسون اشتهافته، نقش محوري ده يكشورهاي توسع

شومپيتر نيـز بـه علـت نقـش كـارآفريني در ايجـاد        دانند.اقتصادي مي هشرط ضروري توسع
مقيمـي,   &احمـدپور داريـاني   ( كنـد. اقتصادي تلقي مـي  هنوآوري، آن را محور كليدي توسع

ـ   ك اقتصاد مه يبراي دستيابي ب 4) و نظر جورج ويلدر1385  هطلوب، وجـود خالقيـت متهوران
 اگر اقتصاد بخواهد جهاني شود. كارآفرينان الزم و ضروريست، خصوصاً

 نوع منفعت است كه عبارتند از:  3كارآفريني براي هر جامعه داراي 
 افزايش رشد اقتصادي �
 وري بهرهارتقأ  �
  5)1998، استونر، فريمن و گيلبرت( و خدمات جديد ، محصوالتها پديد آمدن فناوري �

توان به صورت ذيل اقتصادي و اجتماعي را مي هبه طور خالصه نقش كارآفريني در توسع
 بيان نمود:

شود و تشكيل سرمايه هدف و سرگردان ميبي  ميموجب گردآوري پس اندازهاي عمو .1
 بخشد. ميرا بهبود 

 شود.منجر به ايجاد اشتغال در مقياس وسيع و كاهش نرخ بيكاري مي .2
 شود.اي منجر مي متوازن منطقه هبه توسع .3
 شود.باعث كاهش تمركز اقتصادي در جامعه مي .4
منجر به توزيع مجدد ثروت، درآمد و حتي قدرت سياسي به صورت عادالنه در جامعه  .5

 شود.مي
استفاده و سرگردان  يي را كه ممكن است بيها و مهارت ها كارآفريني، منابع، سرمايه .6

 دارد.ثر به تحرك وا ميباقي مانده باشند، به طور مو
 بخشد.كيفيت زندگي را بهبود مي .7
 دهد.اقتصادي كشورهاست، ارتقا مي هاز توسع  ميتجارت خارجي را كه جز مه .8
 شود.كارآفريني، موجب افزايش سود اجتماعي از طريق دولت مي .9

توان كارآفريني را عامل تحريك و تشويق حس رقابت، عامل عالوه بر موارد ياد شده، مي
تحريك، تركيب و مهيا كردن عوامل توليد، عامل ساماندهي منابع و استفاده اثربخش از آنها، 

مل تحول عامل شناخت، ايجاد و گسترش بازارهاي جديد، عامل كاهش بوروكراسي اداري، عا
 زندگي است)،  هز شغل و حرفه است، يك شيوكارآفريني فراتر ا( و تجديد حيات ملي و محلي

                                                                                                                
1. Palmer 
2. PARSON 
3. ESMLSER 
4. JORG VILDER 
5. Stoner, Freman, & Gilbert 
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احمدپور دارياني ( تغيير، و عامل تعادل در اقتصاد پويا، تلقي كرد. هكنند عامل نوآوري و روان

 ).1385مقيمي,  &
در كشور ما نيز با توجه به اين مهم، كارآفريني در اسناد ملي و باالدستي و همچنين 

ه است. از جمله اين اي مورد توجه قرار گرفت ت ويژهرگذاري به صو و سياست ها ريزي برنامه
 ه، نقش1ايران مياقتصادي و اجتماعي جمهوري اسال هپنجم توسع هبرنام اسناد عبارت است از

 ه، سند ترويج و توسع3عملياتي ترويج و آموزش كارآفريني ه، برنام2كشور ميجامع عل
 4كارآفريني

 شناسي تحقيق  روش
شود. و با توجه به  ميكاربردي بودن، پژوهشي كاربردي  محسوب پژوهش حاضر با توجه به 

كارآفريني مي پردازد، پژوهشي تبييني است  ههاي سازمان در حوز د فعاليتاآنكه به تبيين ابع
ي سازمان  ها ي سازمان و همچنين برنامهها و از نظر اينكه به توصيف وضعيت موجود فعاليت

ييد ابعاد نقشه راه و همچنين تحليل و أه آنكه براي تپردازد، توصيفي است. با توجه ب مي
 شود. ، كيفي نيز محسوب ميج تحقيق از روش كيفي استفاده شدهبررسي نتاي

پايدار و همچنين جايگاه كارآفريني  هبراي تدوين نقشه راه ابتدا مفاهيم نقشه راه، توسع
اي نقشه راه در گروه در اسناد باالدستي مورد بحث و مطالعه قرار گرفت. سپس محوره

هاي  نفر مورد بررسي قرار گرفت. اعضاي اين  گروه را متخصصان آموزش 7كانوني و با حضور 
أييد اند. به عبارتي از مصاحبه با گروه كانوني جهت ت اي و كارآفريني تشكيل داده فني و حرفه

 اعتبار سنجي نقشه راه) استفاده شده است.  ( ابعاد نقشه راه

 كشور اي حرفهي كارآفريني سازمان آموزش فني و ها آموزشنقشه راه  
 9كارآفريني كشور در  هدر حوز اي حرفهي فني و ها همانطور كه اشاره شد نقشه راه آموزش
 ي كارآفرينانه كشور تدوين شده است.ها محور ذيل و با حمايت از ارتقاء توانمندي

 

                                                                                                                
 پنجم توسعه بند الف تا ه ةقانون برنام 80ماده . 1
 دار الويت فناوري هاي -جامع علمي كشور ةش. نق2
 تدوين شده است. 1392كارآفريني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سال  ةاين سند توسط دفتر توسع. 3
 تدوين شده است 1391كارآفريني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سال  ةاين سند توسط معاونت توسع. 4
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نمازي محمد1.

نسب مجتبي2.

تا صالح پور بي3.

اسماعيل زاده جواد4.

علي اسدي فرد دكتر5.

صاحبي نژاد مجيد6.

محمدجواد اشراقي دكتر7.

جواد غالمي8.

اميرحسين نيرومند9.
ابوالفضل مهمان نواز 10.

توسعه فرهنگ آموزش كارآفريني
و ايجاد نهادهاي مورد نياز 

تحقيق و توسعه

حمايت از توسعه موسسات
آموزشي دولتي و غيردولتي 

حمايت از تجاري سازي 
اختراعات و نوآوريهاي 
كارآفرينان سازماني

تشكيل كميته 
كارگروه هاي تخصصي

توسعه روابط و همكاري با 
دستگاههاي دولتي و غيردولتي

شناسايي مشاغل و شايستگي هاي 
كارآفريني و تدوين استانداردهاي 

آموزش شغلي و شايستگي

تربيت مربيان كارآفريني 
و توانمندسازي نيروي انساني

)كارشناسان مربيان و مخاطبين( ارتباط با مراكز علمي
ملي و  بين المللي 

يني
رآفر

ش كا
موز

اه آ
شه ر

نق

1

3

5

7

2

4

6

8

9

كارآفريني -فني و حرفه اي در حوزه ي نقشه راه آموزشهاي فناوري هاي 

ارتقاء توانمندي هاي 
)فناورانه كشور

 
 

 تخصصيي ها وهتشكيل كارگر -1
 ها ، دانشگاهها امروزه آموزش كارآفريني در كشور از شيوع بااليي برخوردار است و در دستگاه

شود. با توجه به عموميت  ميي كارآفريني پرداخته ها ي مختلف به آموزشها و پژوهشگاه
ي كارآفريني، تشكيل ها آموزش هسو و تغييرات قابل توجه در حوزيافتن آن از يك

ي تخصصي با توجه به موضوعات مورد نظر و تقاضاي بازار كار از جمله محورهايي ها وهكارگر
از نظر زماني موقتي  ها است كه در اين نقشه راه مورد توجه قرار گرفته است. ماهيت كارگروه

 له و حل آن، تشكيل داده است.أاست و با توجه به اهميت آن در پاسخگويي به هر مس

 فريني و ايجاد نهادهاي مورد نيازآش كارفرهنگ آموز هتوسع -2
گرايي افزايش يافته است. اين  امروزه به داليل مختلف و از جمله فرهنگي، تمايل به مدرك

ثير دريافت مدرك قرارر گيرد. با توجه به أامر موجب شده كه فلسفه و ماهيت آموزش تحت ت
در اين نقشه راه مورد توجه  اين مهم، فرهنگ آموزش كارآفريني از جمله محورهايي است كه

ي آموزشي در خصوص جايگاه كار، آموزش و كارآفريني ها قرار گرفته است. برگزاري كارگاه
اين فرهنگ سازي  هدر بهبود سبك زندگي همچنين بهبود فضاي كسب و كار هدف ويژ

 است.
 تحقيق و توسعه -3
ر تمام ابعاد از افته ده ياهميت تحقيق و توسعه به حدي است كه كشورهاي توسع 

جايگاه نخست را دارا  هفناوري، تحقيق و توسع هريزي گرفته تا توسع سياستگذاري و برنامه
باشد. با توجه به اين مهم است كه در سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني  مي
 يها اساس پژوهش است. در اين نقشه راه طراحي آزمون كشور، نيز تصميم بر اي حرفهو 
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ي بخش دولتي و غيردولتي نيز در دستور كار ها آمادگي كارآفريني براي متقاضيان ظرفيت

 تري فراهم شود. گذاري كارآفريني به نحو مطلوب ريزي و سياست بخشي برنامه قرار گرفته تا اثر
 ي دولتي و غيردولتيها توسعه روابط و همكاري با دستگاه -4
كنند. همكاري با اين  ميكارآفريني فعاليت  هي مختلفي در حوزها در كشور دستگاه 

ي مشترك، جلوگيري از موازي كاري و ها به منظور استفاده بهينه از ظرفيت ها دستگاه
كارآفريني و اشتغال  همعاونت توسعدستور كار سازمان است:  ها انسجام بخشي به فعاليت

ي و شناختي معاونت علم و ي نرم، فرهنگها وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، ستاد فناوري
در  GEMكارآفريني دانشگاه تهران، دفتر كارآفريني وزارت نفت، نماينده  هفناوري، دانشكد

 .ايران
 آموزشي دولتي و غيردولتي موسسات هاز توسع حمايت -5
فريني در بخش دولتي و غير دولتي مورد توجه قرار گرفته آآموزش كار هارائ 1388از سال  

بخش غيرخصوصي،  هقانون اساسي در خصوص حمايت از توسع 44ه اصل است با توجه ب
ي كارآفريني را محور اصلي ها سسات متقاضي آموزشؤو م ها سازمان حمايت از شركت
 فعاليت خود قرار داده است.

ي كارآفريني و تدوين اسـتانداردهاي آمـوزش   ها شناسايي مشاغل و شايستگي -6
 شايستگيشغلي و 

 -1باشد:  ميردهاي آموزش زير در سازمان تدوين شده كه به اين شرح تا كنون استاندا
 -4 مقدماتي سطح KABكار آفريني رويكرد  -SIYB 3 كارآفريني  -2حمايت از كارآفريني 

با  -6سطح كامل  KABكار آفريني رويكرد  -5 تكميليسطح  KABآفريني رويكرد  كار
 ها پنجم توسعه بر ضرورت همكاري دستگاه هكيد برنامأبنيان و ت توجه به اهميت شركت دانش

شايستگي حمايت از كارآفريني با  اردسازمان تدوين استاند ها در حمايت از اين شركت
 ور كار سازمان قرار گرفته است.بنيان در دست ي دانشها سازي را در شركت رويكرد تجاري

 ي كارآفرينان سازمانيها سازي اختراعات و نوآوري  حمايت از تجاري -7
ه محصوالت اقتصادي موفق سازي فرآيندي است كه فناوري ب از ديدگاه گلداسميت، تجاري 

يك محصول از  هسازي يك محصول، فرآيند توسع شود. در همين راستا، تجاري تبديل مي
سازي، هماهنگي فرآيندهاي   يباشد. تجار فهوم تا پذيرش آن در يك بازار خاص ميايده و م
و نتايج منبعث از اين تصميمات) است كه براي انتقال موفق يك ( گيري فني و تجاري تصميم

گيرد. از ديدگاه فيليپ  محصول يا خدمت جديد از خلق ايده تا خريد در بازار صورت مي
محصول  هيند توسعآفر هگان 8ي است كه آخرين مرحله از مراحل سازي فرآيند النكر، تجاري

توليد محصول جديد از مراحل مختلف عبور كرده  هشود. از اين ديدگاه ايد جديد را شامل مي
كه اين ايده بايد بيشتر توسعه يابد يا اينكه فرآيند  ،كند و شركت طي اين مراحل بررسي مي
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گردد.  براي ورود به بازار آماده ميسازي، محصول  جاريت هآن متوقف شود. اما در مرحل هتوسع

در اين مرحله مديريت شركت بايد تصميم بگيرد كه چه زماني، كجا، به چه كسي و چگونه 
در دو وضعيت متفاوت  ها سازي توسط شركت تجاري هطوركلي واژ محصول را معرفي كند. به

 بكار گرفته مي شود:
پا: اين حالت زماني است كه يك شركت جديد به سازي در يك شركت نو تجاري –الف 

 سيس شده است. أسازي يك محصول يا خدمت تازه ت منظور تجاري
ي يك كسب و كار: در اين حالت فرآيند ها عنوان قسمتي از فعاليت تجاري سازي به –ب 
 پذيرد. ي يك كسب و كار صورت ميها عنوان بخشي از فعاليت سازي به تجاري

 المللي و تخصصي ملي و بين  مياكز علارتباط با مر -8
هند نيز از جمله محورهاي  GEM ،EDIي علم و فناوري، ها ، پاركها همكاري با دانشگاه

 قابل توجهي است كه در نقشه راه مورد عنايت قرار گرفته است.
كارشناسـان مربيـان و   ( ريني و توانمندسازي نيروي انسانيتربيت مربيان كارآف -9

 مخاطبين)
چند  لزوم و جديد مشاغل پيدايش و تكنولوژي و رقابت هعرص سازمان در هفعاالن حضور نوناك

توانمندسـازي،   .اسـت  كـرده  ناپـذير اجتناب امري را آنان توانمندسازي كاركنان، شدن مهارتي
كاركنـان   تـوان  از گيري بهره هوسيل به سازمان وريبهره ارتقاي جهت در ثرؤم و نوين تكنيكي

واقـع   در و هسـتند  نهفتـه  قدرت صاحب خود انگيزه و تجربه دانش، هواسط به انكاركن است.
 برداري بهره براي اي بالقوه يها ظرفيت تكنيك، اين  است. قدرت اين كردن آزاد توانمندسازي
 متعادل روشي سازماني سالم محيط يك در و گذارد مي اختيار در انساني توانايي از سرچشمه

 كند. مي پيشنهاد كاركنان كامل عمل آزادي و مديريت سوي از كامل لكنتر اعمال در بين را
 مسـؤوليت،  افـزايش  اختيـار،  تفـويض  با كاري يها ظرفيت توانمندسازي، يها طريق برنامه از

 و وري بهره نتيجه در و يابد مي افزايش خودكارآمدي، احساس و گيري در تصميم خودمختاري
 .رود مي باال سازمان نيز اثربخشي

 زنان كارآفرين هي مهارتي ويژها طراحي و استقرار دوره -
مديران؛ مهندسان و دانشگران به  هبنيان ويژ ي دانشها شركتبرگزاري كالس كارآفريني  -

 ساعت -نفر 10800ميزان 

  هاشنهادنتايج و پي
روي در فضـاي   با استفاده از دستاوردها و تجارب، نقشه راه همچنـين تغييـرات پـيش    .1

 رساني شود.  روز كسب و كار جامعه، محورهاي نقشه راه به
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المللـي از طريـق همكـاري مـؤثر و هوشـمندانه بـا        ي بـين هـا  حضور مـؤثر در عرصـه   .2

بـان جهـاني    ) و ديـده ILO( ريني و  از جملـه سـازمان جهـاني كـا    ي جهاني كارآفرها سازمان
 كيد و توجه قرار گيرد. أ) مورد تCEM( كارآفرين 

اندركار كارآفريني از جمله  هاي دست دستگاه هي مشترك كليها استفاده از ظرفيت .3
ي ها به منظور ارتقاء توانمندي ها ي علم و فناوري و بنگاهها و پارك ها و پژوهشگاه ها دانشگاه

به طور ويژه مورد توجه قرار  ها سازمان هوري عملكرد كلي بهبود بهرهفناورانه كشور و همچنين 
 گيرد. 
از  ،ي كارآفرينيها شود كه قبل از برگزاري دوره ميتحقيق و توسعه پيشنهاد  هدر حوز .4

مشاوره و  ها ي شخصيت شناسي، افراد مستعد براي شركت در اين دورهها طريق انجام آزمون
 راهنمايي شوند.

ثيرگذار بر موفقيت كارآفرينان سازمان آموزش فني و أو عوامل ت درخصوص داليل .5
تحقيقات مناسبي انجام شود و ، مربيان)، كارآموزان و كارشناسان سازمان( كشور اي حرفه

 ي سازمان مورد توجه قرار گيرد. ها و سياستگذاري ها ريزي نتايج آن در برنامه

 منابع
 هران، انتشارات پرديس.ت ،نيكارآفري )،1378( ؛دارياني احمدپور، محمود

 


