
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انداز پژوهشاي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه

 كارآفرينيو  ايآموزش فني و حرفه
 

 پنجمجلد  
 (عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي)آبادي  رضا زيندكتر حسن

 (عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي)دكتر كورش پرند 
 پژوهشگاه استاندارد)(عضو هيئت علمي دكتر علي توكلي گلپايگاني 

 (عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز)زاده دكتر يداله مهرعلي



 :تهران)1392آموزي و اشتغال (نخستين:هارتالمللي مبينهمايش سرشناسه: 
علي توكلي آبادي، كورش پرند، رضا زينحسن :گردآورندگان/ ]كتاب[و كارآفريني ايحرفهو آموزش فني عنوان و نام پديد آور :

 ده. زاعلييداله مهرگلپايگاني، 
 .1392اي، تهران: سازمان آموزش فني و حرفه مشخصات نشر :

 ص. 470 مشخصات ظاهري :
 .5انداز پژوهش؛ اي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفهفروست: 
 5-407-153-964-978شابك : 

 فيپا نويسي:وضعيت فهرست
   ريال 250,000 قيمت :

 دآورنده؛ گر-1357رضا، آبادي، حسنزين  شناسه افزوده :
 ؛گردآورنده-1350پرند، كورش،شناسه افزوده : 
 ؛گردآورنده-1352،ليع، انيوكلي گلپايگتشناسه افزوده : 
 ،گردآورنده-1340زاده، يداهللا،مهرعليشناسه افزوده : 

 1047LCالف/ 9هـ 84 1391ترده بندي كنگره: 
  1130955/370 : ديويي رده بندي

 3288766شماره كتابشناسي ملي: 
 هاكنگره –ايران  –اي آموزش حرفه موضوع :
 هامقاله—ايران–ني آموزش ف موضوع :
 هاكنگره –ايران  – كارآفريني موضوع :
 هاها و طابهمقاله –اسالم و اقتصاد  موضوع:

 و كارآفريني ايآموزش فني و حرفه /انداز پژوهشاي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفهعنوان كتاب : 

 زادهدكتر يداله مهرعليدكتر علي توكلي گلپايگاني، ، آبادي، دكتر كورش پرندرضا زيندكتر حسنگردآوردنگان : 

 ژيال حسيني صفحه آرا : 
 : ندا حيدري خواننمونه

 علي حبيبي، يزدان رحيميانمليحه شيرمحمدي، رسول شيرزادي، عليرضا سوري، شريفكارشناسان: 
 الهام افضلي طراح جلد:
 اول نوبت چاپ:

 جلد 1000 تيراژ:
 وزيري قطع:

 ريال 250,000 قيمت:
 اي كشورسازمان آموزش فني و حرفه ناشر:

 اي كشور ، سازمان آموزش فني و حرفهبش چهارراه خوش، ن، خيابان آزاديتهرانمركز پخش: 
www.irantvto.ir 

 

 

 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
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 7كارآفريني و ايحرفه و فني آموزش

 رستمي، فرخنده/ دانشجويان كارآفريني روحية تقويت در دانشگاه آموزشي هايبرنامه نقش به نسبت دانشجويان ارزيابي
ميزاني نداو  اصفهاني گويي حق مرضيه مهر، آرمان وجيهه هوشمند، عنايت

ي يرو ري نر وي
ي

يرن ر ن
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 كل ةادار نظر زير مراكز مطالعه مورد ،ساري كاربرديعلمي آموزش مراكز دانشجويان فردي كارآفريني يهامؤلفه ابيارزي
اسكندري اميد و خاوري عبداله سيد/ كشاورزي جهاد و ايحرفه و فني آموزش

زورري زيرر
ي

ررر ير
19 

 و خانوادگي فردي، هايهگاديد بر مبتني كارآفريني و شغلي ةآيند مورد در ابتدايي آموزاندانش هاينگرش و ادراك شناسيآسيب
صالحي كيوانو  پورشفيعي زهرا)/ 1391 سال( قدس شهرستان در مطالعه از موردي: آموزشي

ييري ور
ي

ي وو
30 

 46يحجازي اسد /هاچالش و هاگرايش: عالي آموزش در كارآفريني آموزش
/  اهواز شهر دانش و كار دولتي يهارستانهن هنرجويان كارآفريني يهامهارت تقويت و درس كالس از ادراك رابطة بررسي

مهرعليزاده يداهللاو  پارسا عبداهللا شيخ، گرايلي رقيه
يي ري نر وي ر

ه
ن يير وهرششورو ش

61 
 عليمحمدي محمدرضا/ ايحرفه و فني آموزش سازمان در كارآفرينانه نگرش و ايحرفه و فني هايآموزش بين رابطة بررسي

معين جاويد فاطمه و  صنوبر ناصر دكتر سياباني،
ررش نرر ررريرويوزشز
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 88هپيشه زراعت زينب و شفيعي محمدجعفر/ ملي توليد در كارآفريني و اطالعات فناوري بين ابطةر بررسي
و  محمودوند محمد عدالتيان، مريم/ زاهدان ايحرفه و فني سازمان در سازماني كارآفريني با سازماني فرهنگ رابطة بررسي

طاهري عبدالحميد
ي يبز ري نريزر نييرويز نريمز ي وي و

103 
/ موجود موانع و آفرينيكار توان افزايش ةپاي بر انساني، ةجامع به مهارت موزشآ راه در موجود هايچالش و راهبردها بررسي
پورچنگيز فاطمه پورچنگيز، وحيد مهديخاني، صديقه

ر پريه
ز

ش نز يرو عوور وو و
112 

 خنيفر، حسين دكتر/91-90سال در قم استان بهزيستي سازمان معلوالن ميان در كارآفريني تحقق ميزان از رضايت بررسي
شعباني رضا سوي،مو مسعود محمودخاني، محمدرضا

ن نو يز نهز
ي

رلرمن نن
126 

 140مرادزاده عبدالباسط/ نوآورانه كارهاي و كسب آغاز به گرايش تشديد در آن نقش و كارآفريني فرهنگ توسعة روند بررسي
 152لطفي محسنو  كريميان غالمحسين/ دانشجويان آفريني كار پژوهشي و آموزشي تهديدهاي و هافرصت بررسي
و  محمدي فرزانه/ مازندران دانشگاه دانشجويان: موردي مطالعة پسران، و دختران نيكارآفري روحية ايمقايسه بررسي
رستمي فرخنده

يي ريرو ير ني ر
ي

نو ر يپ ور نن نوي ر رزز
166 

 173جاويدني كوروش/ پايدار اشتغال و كارآفريني عرصة به ايحرفه و فني آموختگانمهارت ورود موانع بررسي
 183ييزدچي صفورا/ اصفهان شهر 2 ناحية شكاردان يهاهنرستان آموزاندانش كارآفريني هايقابليت ميزان بررسي
و  باقري علي مراد/ بيارجمند ايحرفه و فني مركز كارآموزان در شغلي فرصت ايجاد در كارآفريني آموزش نقش بررسي
دامغاني فرشته

يوزش ري ريرر
ي

نرير وز رر ريرويزر بي ريرر ب
195 

 202ياحمدي آرمانو  پور بيرامي حميده/ ملي توليد از حمايت و اقتصادي رشد در كارآفريني نقش بررسي
 دكتر اميني، هاجر/ اصفهان دانشگاه دانشجويان موردي ةمطالع، كارآفريني بر ثرؤم عوامل پيرامون دانشجويان نگرش سيبرر

عسگريان موسيو  يزدخواستي بهجت
يررؤل ر ير نور نو يره

212 
 يهاويژگي: موردي مطالعة، 1390 شوش، شهرستان پيشرفت و توسعه در كارآفريني هايويژگي تأثير ارزيابي و بررسي
نژاد هژبري حسن/ شناسيجامعه

يي ري پيوورر
د

نر وشهر يي يور ويژ
227 

/ ايحرفه و فني هايآموزش در درسي ةبرنام عناصر تناسب خصوص در پژوهشي اي؛ حرفه و فني آموزش و درسي ةبرنام
سليمي جمال دكتر

ييرويوزش پژو
ي

ربوصري يبري يوزشرر رويب
237 



 فهرست 4 
 نژاد،ابراهيمي مهدي دكتر/ كرمان استان ايحرفه و فني آموزش :بررسي مورد، اشتغال ايجاد بر كارآفريني عملكرد ثيرأت

نژاداكبري زهره و كاهاني مجرد عودمس
يورل يوزشبرر

ي
ننيروي ر يري يه ي بر

253 
 مليحه و عارفخاني مهدي/ دانشگاهي آموختگانمهارت در كارآفريني شكوفايي بر مهارتي و كاربرديعلمي هايثيرآموزشأت

اختري
يييوزش ر يهور يبرر يو ر ر رره نه ييو يه ور ي

269 
 279شوقي بهزاد و عزيزي غالمرضا آقاجاني، طهمورث/ سازماني كارآفريني و مديران رهبري سبك ميان ارتباط تبيين
 293حسيني سعيد سيد خلفلو، پور تقي علي/ آموزشي نظام در كارآفريني مهارت جايگاه تبيين
 302رحيمي قاسم/ كشور آفرينيكار و اشتغال ايجاد در دستي صنايع آموزانمهارت نقش تبيين
 و فارسي بهارلمدل از استفاده با كارآفريني رويكرد با روستايي گردشگري خدمات توسعة بر ثرؤم عوامل تحليل
اصفهاني عليرضا

ريوبررؤ ييير ربرو ريروي ر لزبيري ري ربه
310 

 امام امداد كميتة پوشش تحت جامعة( درآمد كم اقشار اقتصادي توانمندسازي مدل بر تأكيد با كارآفريني و اشتغال توسعة
خيرانديش مهدي دكتر و رزمجو منوچهر))/ ره( خميني

رمريزي
ش

ش يپو
323 

 336يحيدري رسول نژاد، جمالي هديم/ اشتغال و كارآفريني فرآيند در گردشگري صنعت كاركرد چگونگي
 كيقبادو  پور تقي حسينعلي كرمي، شهين/ كاردانش و ايحرفه فني هنرجويان در آفريني كار روحية افزايش راهكارهاي

پور سليمان
يش يز يررو رري

ر
ن وي ويرير شر يهينر يوپورييير

345 
 355رشادفر حوريه و زواره جمالي بتول/ آموزيمهارت هايدوره درسي ةبرنام در كارآفريني آموزش تلفيق هايشيوه

 368يمهدي رضا دكتر/ آموزيمهارت و علمي كارآفريني ءارتقا براي بنياندانش هايشركت از حمايت قانون سازيفيتظر
 يهامهارت آموزش مركز: موردي ةمطالع، ايحرفه و فني مراكز در ديدهآموزش آموزانمهارت كارآفرينانه قصد بر ثرؤم عوامل

پورناصراني اميرو  آلماني محمدي امين كليدبري، رضايي حميدرضا داوري، علي دكتر/ گيالن ةپيشرفت
ز روزشر ه

 377ي
 390فرد قهرمان سحر/ ايحرفه و فني كشاورزي يهاآموزش حوزة در كارآفريني

 مرتضي سيد/ دانشجويان در شخصي كار بازار تحول و كوچك صنايع تأسيس نگرش بر كارآفريني آموزش تأثير مطالعه
رشوند سپيده و رضايي

ي ر سرشرر
د

رولووچع نريرز رو
404 

 416يصديقي مهري/ ايران ايحرفه و فني آموزش سازمان در كارآفريني آموزش نقش
 428عزارع مهين و عزيزي مهناز شكوهي، نسرين/ خوداشتغالي توسعة در ايحرفه و فني هايآموزش نقش
 437بهرامي زهرا/ كارآفريني و اشتغال توسعة در كاربردي و علمي هايآموزش ثرؤم نقش

 مركزي ةمنطق: مطالعه مورد، كشاورزي كاربرديعلمي عالي آموزش مراكز در كارآفريني توسعة بر گذارثيرأت عوامل واكاوي
پورخسروي بهمن دكتر/ ايران

يو ر زرر وزر
ر

يييزش ر ور رورورزيوز و
445 

 ابوالقاسم و درويشي محسن/ كارآفرينانه پروريقابليت براي رهيافتي: عالي آموزش در كارآفرينانه تجربي يادگيري
زادهشريف

ي رر وزشرر
ه

يي ير روريپرور رونر وويرو
459
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اشـتغال و   هاي اول تا پنجم توسعه و توجه خاص دولت به امرساله و با عنايت به برنامهانداز بيستاه به چشمبا نگ
سـازمان ملـي   «اي كشور مفتخر به تشكيل و استقرار نقش آموزش در اشتغال پايدار، سازمان آموزش فني و حرفه

ـ » نظام جامع ملي و مهارت و فنـاوري «و طراحي » مهارت و فناوري نظـام آمـوزش مهـارت و    «ا سـه زيرنظـام   ب
سـازي  باشد. در ايـن شـرايط بـا يكپارچـه    مي» نظام شرايط احراز اشتغال«و » اينظام صالحيت حرفه«، »فناوري

هـا از  منـد نمـودن ايـن آمـوزش    اي شاهد تحول بزرگ در نظامهاي فني و حرفهگذاري آموزشمديريت و سياست
ناوري با رويكرد و توجه به تغييرات فناوري و مبتني كردن آنها بـا نيـاز بـازار    طريق استقرار نظام جامع مهارت و ف

كارشناسـان   ةبا مشاركت گسترد» آموزي و اشتغالمهارت«المللي باشيم. در اين راستا نخستين همايش بينكار مي
 ةبرنامـ  194«و » 21، مـواد  1404انـداز  سـند چشـم  «اسناد باالدستي از جمله  ةالمللي و با توجه به كليملي و بين

سـند راهبـردي مهـارت و    «، »شده از طرف مقـام معظـم رهبـري   هاي كلي اشتغال ابالغسياست«، »پنجم توسعه
ها، تدوين برگزار شده است. آنچه هم راستا با ايجاد ساختارها، نظام» اي كشورفناوري سازمان آموزش فني و حرفه

عمـل در كشـور    ةهـا در عرصـ  اي و كاربرد اين آموزشهاي فني و حرفهآموزش ةوسعها در مسير تقوانين و رويه
باشد كـه در ايـن   ها ميرسد، داشتن رويكرد مدبرانه، علمي و مبتني بر پژوهش به اين آموزشضروري به نظر مي

هـا،  ي چـالش ها يكي از آنها بوده است. شناسـائ برگزاري اين همايش وهاي مؤثري برداشته شده است عرصه گام
سـازي بـراي گسـترش توجـه بـه      ها، نقاط قوت و ضعف، تبيين نظـام جـامع مهـارت و فنـاوري، فرهنـگ     فرصت
ها در اشتغال از جمله اهداف كالني است كـه ايـن   اي و تبيين نقش حساس اين آموزشهاي فني و حرفهآموزش

هـا و  هـا، راهبردهـا، سياسـت   فعاليـت  ةدر كليپژوهانه همايش پيگيري نموده است. با تأكيد بر نگاه پيشرو و آينده
اي، بيانيه و نتايج محوري حاصل از اين همـايش بـه شـرح ذيـل در نظـر      هاي سازمان آموزش فني و حرفهبرنامه

 گرفته شده است: 
 .پايدار و كاهش نرخ بيكاري ةاي به عنوان زيربناي توسعهاي فني و حرفهآفريني آموزشارتقاء نقش �
ها در سطوح و ها، مدارك و گواهينامهاي ملي براي ارتباط صالحيتصالحيت حرفه كاربست چارچوب �

 .العمرحرفه و شغل و در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام ،انواع مختلف در حوزه
اي دولتي و غيردولتي بر اساس بندي، اعتبارسنجي و اعتباربخشي به مراكز آموزش فني و حرفهرتبه �

منابع و شاخص پشتيباني  ةاجرائي، فرآيند ياددهي و يادگيري نيروي انساني، تحقيق و توسع هاي مديريتشاخص
 .فراگيران
ضرورت استقرار نظام جامع مهارت و فناوري با سه زيرنظام، نظام آموزش مهارت و فناوري، نظام  �

 .ايآموزش فني و حرفه ةاي و نظام شرايط احراز اشتغال به عنوان زيربناي ايجاد اشتغال بر پايصالحيت حرفه
هاي آموزش ةهاي فضاي كسب و كار كشور و نيز ارائالگوهاي آموزشي بر اساس ظرفيت ةتوسع �
 .شدهسازيشبيه
 هاي مشترك.اي براي اجراي پروژههاي فني و حرفهريزي براي جلب مشاركت كشورهاي پيشرو در آموزشبرنامه �
مسابقات جهاني و نيز برگزاري مسابقات  ةي موفق در عرصريزي براي استفاده از تجارب كشورهابرنامه �

 .المللي مهارت بين كشورهاي اسالميبين
 المللي.هاي سازمان در نظام آموزش بينريزي براي اعتباربخشي به گواهينامهضرورت برنامه �
رتقاء توان آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار (فعلي و آتي) و ا �

 .هاي اقتصادي براي استفاده از ظرفيت آنهاكارآفريني و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاه



 پيشگفتار 6 
گيري از هاي اقتصادي و اجتماعي از طريق توانمندسازي آنان با بهرهارتقاء مشاركت زنان در فعاليت �

 .ايهاي فني و حرفهآموزش
هاي اجتماعي و اي در كاهش آسيبهاي فني و حرفهزشافزايش سهم گسترده و تأثيرگذار آمو �

 .توانمندسازي اقشار در معرض آسيب
كاربردي در دو -هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي با مشاركت دانشگاه جامع علميطراحي و اجراي دوره �

 .بخش آموزش مهارتي دولتي و خصوصي
كلي ابالغي از سوي معظم له در بخش  هاياستفاده از منويات و فرمايشات مقام معظم رهبري و سياست �

عملياتي  ةبرنام 260اشتغال و نظام اداري و آموزشي سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان و با اجراي بيش از 
 .اي كشورسند مذكور در سازمان آموزش فني و حرفه

جموعه در كنار مقاالت ارسال شده براي اين همايش است. اين م ةجلد منعكس كنند ششحاضر در  ةمجموع
هاي فني و آموزش ة، از جمله اسناد علمي مهم در حوز»آموزي و اشتغال در ايرانمهارت«چهار جلدي  ةمجموع

تواند بسياري از جلد نيز مي ششباشد. با توجه به كمبود اسناد علمي و پژوهشي در اين حوزه، اين اي ميحرفه
اي را مرتفع نمايد. اين مجموعه نيز هاي فني و حرفهموزشآ ةمند به حوزنيازهاي پژوهشي پژوهشگران عالقه

 هاي ذيل طراحي و تدوين شده است:بهتر و هدفمند در قالب بخش ةبراي استفاد
 . (جلد اول)اي و زنانآموزش فني و حرفه �
 (جلد دوم) آينده پژوهي و اشتغال ،ايآموزش فني و حرفه �
 . (جلد سوم)مهارتي اي، تضمين كيفيت و نيازهايآموزش فني و حرفه �
 . (جلد سوم)اي، يادگيري، مديريت و رفتار سازمانيآموزش فني و حرفه �
 . (جلد چهارم)اي، اقتصاد و توليد مليآموزش فني و حرفه �
 . (جلد چهارم)اي، فناوري و نظام جامع مهارت و فناوريآموزش فني و حرفه �
 . (جلد پنجم)و كارآفريني ايآموزش فني و حرفه �
 . (جلد ششم)پايدار روستايي ةاي، مشاغل خانگي و توسعي و حرفهآموزش فن �
 و آموزش عالي. (جلد ششم) ايآموزش فني و حرفه �

ــامي دســت  ــان ضــمن تشــكر از تم ــ در پاي ــايش، ب ــن هم ــزاري اي ــدركاران برگ ــژه كميهان ــةوي ــي و  ت علم
ــت         ــگران و دس ــامي پژوهش ــاري تم ــزرگ و ي ــد ب ــتعانت خداون ــا اس ــه ب ــدواريم ك ــي، امي ــدركاران اجراي ان

 ها باشيم.اين آموزش ةاي، شاهد اعتالي هر چه بيشتر ايران عزيز در سايهاي فني و حرفهآموزش
 آباديحسن رضا زين

 عضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي
 كورش پرند

 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
 توكلي گلپايگانيلي ع

 ژوهشگاه استانداردپضو هيأت علمي ع
 زادهيداله مهرعلي

 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز 



 

اي  آموزش فني و حرفهه
  كارآفريني  وو



 

 

 
 

 



 
 

 هاي آموزشي دانشگاهارزيابي دانشجويان نسبت به نقش برنامه
 كارآفريني دانشجويان ةدر تقويت روحي

 1فرخنده رستمي
 2عنايت هوشمند 

 3وجيهه آرمان مهر 
 4مرضيه حق گويي اصفهاني

 5ندا ميزاني 

 چكيده
 كارآفريني ةي دانشگاهي در پرورش روحيهايابي آموزشهدف اصلي تحقيق حاضر زمينه 

 و آموزشي يهابرنامه آيا ال هستند كهؤدنبال پاسخ به اين سهباشد. محققان بميدانشجويان 
آماري  ةنمون ؟كندمي فراهم دانشجويان در را كارآفريني ةپرورش روحي ةزمين دانشگاه تحصيلي

در دانشگاه مازندران مشغول به  1386-87باشند كه در سال تحصيلي مينفر از دانشجوياني  335
 ةنام، پرسشهاگيري تصادفي انتخاب شدند. تكنيك گرداوري دادهحصيل بودند كه به روش نمونهت

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در  spssافزار با استفاده از نرم هامحقق ساخته است و داده
پيشرفت  ةيزانگ پذيري،ريسك طلبي،استقالل خالقيت، آفرينيكار هايويژگي تريناين پژوهش، مهم

دست آمده بيانگر آن است كه از نظر دانشجويان هنتايج ب دروني تعريف و سنجيده شد. كنترل و
خوبي فراهم نكرده است، هپرورش كارآفريني را در دانشجويان ب ةي آموزشي دانشگاه زمينهابرنامه

 ارزيابي وضعيف طمتوس را دانشگاه آموزشي يهابرنامه عملكرد دانشجويان درصد 5/74 طوري كههب
دهد بين ديدگاه دانشجويان زن و دانشجويان مرد نسبت به ميهمچنين نشان  هاداده .اندكرده

 بي مثبت دانشجويان زني آموزشي تفاوت وجود داشته است. ميانگين ارزياهاعملكرد برنامه
نتايج  اساسمعنادار بوده است. همچنين بر 0./3) در سطح 03/41( ) و دانشجويان مرد17/44(

مورد مطالعه  ةدانشكد 14كارآفريني در  ةميزان برخورداري دانشجويان از روحي ،تحليل واريانس
مبتني بر تقويت  آموزشي ةها برنامرسد در دانشگاهمينظر هتفاوت معناداري با هم نداشته است. ب

 محفوظات همگرا، فكربرت مبتني يهابرنامه .است نكرده پيدا را خود واقعي جايگاه كارآفريني ةروحي
كارآفريني شده  ةجاي تقويت روحيهگرايي بمدرك ةمنجر به تقويت روحي نظري صرف و دروس

 ريزي نمود.است كه بايد براي اين مهم برنامه
 

 آموزشي دانشگاه، ارزيابي عملكرد. ةكارآفريني، برنام واژگان كليدي:

                                                                                                                
    Email:Bakhteyari@googlemail.com      ريزي آموزشي، مدرس دانشگاه آزاد واحد ممسني،.كارشناس ارشد برنامه1
 نور واحد ممسني، شناسي همگاني، مدرس دانشگاه پيام. كارشناس ارشد زبان2
 Email:Enayathooshmand@yahoo.com                                                                                                        
 د،گنابـا  پزشـكي  علـوم  دانشگاه سالمت، ارتقاء و اجتماعي ةتوسع تحقيقات مركز پژوهشگر شناسي،جامعه ارشد . كارشناس3

                                                                                                          Email:Varmanmehr@gmail.com .ايران
                Email:Haghgoo21@gmail.com،كاربردي اصفهان -يرس دانشگاه علمشناسي، مد. كارشناس ارشد جامعه4
 Email:mizani.neda@gmail.com                                                                               .كارشناس ارشد مديريت،5
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 مقدمه
نمايد، تعريف شده مي ثروت ايجاد هك ييهاظرفيت سوي به منابع دادن سوق 1كارآفريني

 از تازه چيزي خلق اي هم آن راعده ).1384 ديگران، و كرباسي از نقل به1993آميت،(است
كارآفريني جامعه را به سمت تغييرات تكنيكي و مبتكرانه ). 1384كردنايئج،(دانندمي هيچ

توازن بين عرضه و شود، از سوي ديگر باعث ايجاد ميسوق داده و رشد اقتصادي را باعث 
تبديل دانش به خدمات و محصوالت جديد را فراهم  ةشود، همچنين زمينميتقاضا 

بهبود كيفيت زندگي، توزيع  ). ميلتو در كتابش ايجاد اشتغال،2003كند(شان و همكاران،مي
برداري از منابع و فعال شدن آنها براي ي اجتماع، بهرههامناسب درآمد و كاهش اضطراب

 ).1383ساالزار ميلتو،از فوايد كارآفريني برشمرده است(برداري عظيم ملي را بهره
 اند، نتايج مطالعاتي كارآفرينان را موروثي دانستههابرخالف برخي ديدگاهها كه ويژگي

دراكر اعتقاد دارد كه كارآفريني به عنوان مثال  .آموزش هستند قابل هاويژگي نشان داده اين
(صالحي و ديگري قابل ياددهي و يادگيري استمانند هر آموزش  نوعي آموزش است و

را  آموزش يهادوره كه بود روانشناساني اولين جمله از لند كله مك . ديويد)1384برادران،
 ). 1980 وبستر،( آورد بدست مثبتي نتايج طراحي و

 و فرينيكارآ باشد. آموزشميمند، آگاهانه و هدفگرا آموزش كارآفريني فرايندي نظام
عبارت است از:  آنها اين از برخي رو است.هيي روبهاچالش با اكنونهم آن به مربوط تحقيقات

 در چالش كارآفريني، بخشي اثر گيرياندازه براي تحقيق يهامتدولوژي در ايجاد چالش
 در كارآفرين آموزش كارآفرين، پذيرش مدرسان كارآفريني، كيفيت آموزش و شيوهاي محتوا

 ).1380احمدپور و مقيمي،(كار و... كسب و به نسبت شكدهادان
كارآفريني در دانشجويان  ةدانشگاه يكي از نهادهايي است كه  مسئول پرورش روحي

 شايستگي و انگيزه دادن افزايش با تواندمي دانشگاه راسموسن عقيده است. به
 راسموسن،(دهد پرورش نيكارآفري يهافعاليت در برجسته افرادي را آنها التحصيالن،فارغ

 كارآفريني گشايي،مسئله نوآوري، سالم، رقابت مديريت، خالقيت، نظير مهارتهايي). 2006
 فناوري يهاپارك صنعت، و دانشگاه ارتباط كارآفريني، آموزش ي مثلهاموثر و فعاليت زماني

آفريني را در كار ةتواند روحيمي توانندمي خود نوبه به يك هر تحقيقاتي يهاشهرك و
شده،  جدا واقعي دنيايي از عموما دانشگاهها اين در حالي است كه دانشجويان شكوفا سازد.

 درسي ةبرنام گيرد.مي دور از نيازهاي جامعه صورت آزمايشگاه ةبست محيط در تحقيقاتشان
 دانشجويان كردنآماده بر تمركزشان و كندمي تبليغ را شدن استخدام فرهنگ بيشتر موجود

 استخدام پايدار و يكنواخت سازمانهاي در كارمند يك عنوان به كه است شغلي مسير در
 و اقتصاد يهارشته در كار و كسب ايجاد ةدربار هادوره از كوچكي يهانمونه فقط شوند،

 چرا كه است اين رسدمينظر هب كه پرسشي ).1998اوسمان،(دارد وجود بازرگاني مديريت
 ايجاد آنها التحصيليفارغ پروژه ةنتيج كه دارند التحصيالنيفارغ ....روارد وهامثل دانشگاههايي

 كه خوبي نخبگان و متفكران متخصصان، ما دانشگاههاي است اما جديد كارهاي و كسب
 هيچگاه دهد امامي پرورش بعديتك بصورت را هستند رتبه داراي جهاني سطح در هميشه

                                                                                                                
1. entrepreneurship 



                                               انداز پژوهشي و اشتغال در چشماآموزش فني و حرفه
 

 

11 
 پيتزهات به وقتي مثالَ. ندارند را المللبين سطح در يهاكتشر و كار و كسب ايجاد توانايي

 ةنتيج كه بينيدمي ،كنيدمي نگاه است خدماتي بخش در صنعتي ةجامع ةحوز به مربوط كه
 جامعه ةحوز به مربوط كه yahoo و google جستجوي موتور يا و دانشجوست چند ةپروژ

شاهد  ما هايدر دانشگاه آن كه لحا .دانشجوست چند دكتراي تز نتيجه است اطالعاتي
 امكانات ضعف ةمسئل علت را صرفاً توانميرسد نمينظر هب يي نيستيم.هاچنين خروجي

 براي خالق و كارآفرين انساني نيروي تربيت سمت به مانگيريبايستي در جهت بلكه دانست،
 كه حاضر صرع در ).1381دارياني، احمدپور( تجديد نظر و تمركز نمود كار بازار به ورود

 ءارتقا ةدربار بايد هادانشگاه است، دگرگوني و تغيير حال در هميشه كار بازار شرايط و نيازها
 چيز هر از بيش كشور امروزه عالي بيانديشند، بنابراين آموزش كارآفريني آموزش ةتوسع و

 استه،آر( است انساني نيروهاي تربيت به نسبت سنتي و غلط يهارويكرد در بازنگري نيازمند
1382.( 

 هادولت پشتيباني و گذاريسياست با مختلف كشورهاي در كارآفرينان پرورش يهابرنامه
 ايفاي توان بدونمينشان داده اين مهم را ن هاكشور ساير ةتجرب. است رسيده سرانجام به

 ساخت. محقق عالي آموزش مراكز و هادانشگاه ويژه درهب هادولت ةفعاالن نقش
 پرداخته است. دانشجويان كارآفريني يهامشخصه بررسي در پژوهشي به )1384( زالي
 طلبي،كار برده شامل توفيقهيي كه او براي سنجش ميزان كارآفريني بهاشاخص
 در اساس نتايج تحقيق،د كه برشابمياراده  و عزم و خالقيت پذيري،ريسك طلبي،استقالل

 .تاس داشته وجود ميك ميزان به دانشجويان بين
كارآفريني  ةزمين در دانشجويان آموزشي در تحقيقي به نيازهاي) 1385( احمدي

 دانشجويان نياز مورد كارآفريني يهامهارت و دانش تحقيق اين اساس نتايجبر .پرداخته است
 سنجيامكان مهارت و دانش كار، و كسب ايجاد براي تمايل و انگيزه ايجاد ةزمين چهار در

 ةتوسع براي ريزيبرنامه و موجود وضعيت ارزيابي كار و و كسب ايجاد توانايي كار، و كسب
 درسي ةبرنام كه داد نشان تحقيق همچنين اين نتايج گيرد.ميجديد، قرار  كار و كسب

 آنان در كارآفريني را ةزمين در نياز مورد يهامهارت و دانش مطلوبي نحو دانشجويان به
 اتمام از پس ،دارند بااليي كارآفريني ةروحي كه نيالتحصيالفارغ است. حتي نداده پرورش

  باشند.مين خود براي كار و كسب يك ايجاد ةآماد تحصيالت
از دانشجويان خواسته  انجام داده است، در آرژانتين) 2002(  در تحقيقي كه پوستيگو

 هاهدور تريناز نظر اكثر آنان مهم كارآفريني را ارزيابي كنند. آموزش موجود شده وضعيت
 و خالقيت دانشجويان .است نوآوري و خالقيت آموزش يهادوره كارآفريني آموزش براي

اند. آنان كرده عنوان كارآفرينانه يهافعاليت دادن انجام در ويژگي ثرترينؤم را نوآوري
 موزشآ همچنين اين محورهايي مثل كارآفريني كسب و كار و كارآفريني اجتماعي را براي

 اند.كرده نهادشيپ كارآفريني
 خصوصيات و هانگرش افزايش بر آموزشنقش ةزمين در ايمطالعه 2000 سال راشيد در

را انتخاب كرد.  دبيرستاني آموزاندانش دو گروه از منظور اين براي. داد انجام كارآفرينانه
 در بيشتري نمرات ايمالحظه قابل نحو به آزمايش گروه افراد كه بود آن از حاكي نتايج
 .اندداده اختصاص خود به را خالقيت و نفس عزت دروني، كنترل مركز پيشرفت،ة انگيز
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 و فرانسه در كارآفريني آموزش بين تطبيقي ةمطالع 2003 سال در كه كراينيز تحقيق در
 به نسبت كه ادراكاتي و هاديدگاه فرانسه در كه رسيد نتيجه اين به ،است داده انجام آمريكا

 در آموزاندانش روي بر كه تحقيق اين .نيست مثبت خيلي ،دارد وجود آن رثيأت و كارآفريني
 رشد براي را حمايتي محيط تواندمي كه موقعيتي عوامل از شده انجام تحصيل حال

 مورد در هاييديدگاه تحقيق اين نتايج همچنين .است كرده انتقاد كند فراهم كارآفرينان
 منعكس كرده است. يآموزش يهابرنامه شكست و موفقيت عوامل

فريني دانشجويان را از آكار ةاين پژوهش بر آن است تا نقش دانشگاه در پرورش روحي
ساز بر تقويت آن را از منظر دانشجويان مورد بررسي قرار دهد، همچنين عوامل موثر و زمينه

 منظر دانشجويان مشخص سازد.

 روش شناسي
 با و است مقطعي نوع از همچنين هشپژو اين. است پيمايشي پژوهش، اين تحقيق روش

) آموزدانش( فرد تحقيق، اين در تحليل واحد. شد انجامو  اجرا خودة نامپرسش تكنيك
 استفاده با شده، آوريجمع اطالعات تحليل و ةتجزي براي. است خرد تحليل سطح و باشدمي
 و نسواريا ميانه، ميانگين، مثل( توصيفي آمار يهاشاخص از SPSS افزارنرم از

 )واريانس تحليل و اسپيرمن همبستگي تي، آزمون( استنباطي آمار و) استانداردانحراف
 .است شده استفاده

 بررسي باعنوان پژوهشي ابتدا از دانشگاه، آموزشي يهابرنامه عملكرد بررسي االتؤس
 ه،شد انجام بهشتي شهيد دانشگاه در )1382( عزيزي توسط كه كارآفريني پرورش ةزمين

 اعتبار روش آماري مورد نظر، از ةآن در جامع اعتبار سنجش سپس براي. گرديد اقتباس
 را چيزي آن دقيقاً هاشاخص كه اين از يافتن اطمينان براي عبارتي به شد. استفاده صوري

 رفته دارند تخصص مطالعه مورد موضوع در كه كساني سراغ به سنجند،مي خواهيممي ما كه
ة زمين در مديريت و كارآفريني كارشناسان و متخصصان نظريات ، از)1382:ساروخاني(

 روايي تعيين براي .است شده استفاده نظر مورد يهاويژگي با االتؤس محتواي بودن منطبق
 آلفاي ضريب از كارآفريني، ةروحي تقويت در آموزشي يهابرنامه عملكرد االت سنجشؤس

 عملكرد و رقم قابل قبولي است. سنجشدست آمد هب 79/0شد كه  استفاده كرونباخ
صورت گرفت كه عبارتند  اصلي شاخص 8 كارآفريني با ةروحي تقويت در آموزشي يهابرنامه

مديريت،  قدرت پذيري، پرورش خالقيت، پرورشريسك ايجاد شغل، پرورش از: توانايي
 ز روز.پذيري و آموزش مسائل مورد نيااستقامت، مسئوليت هدفمداري و پرورش پرورش

كه  باشدمي مازندران دانشگاه كارشناسي ةدور دانشجويان تحقيق اين آماري آن ةجامع
حجم نمونه  .در دانشگاه مازندران مشغول به تحصيل بودند 1386-87در سال تحصيلي 

 متناسب ايطبقه تصادفي گيري،نمونه دست آمد و روشهب نفر 335اساس فرمول كوكران بر
 باشد.ميبا حجم 

 هاهيافت
 توصيف
 3/46 و زن پاسخگويان درصد 7/53 .است بوده 19/22 نمونه جمعيت بين در سن ميانگين

درصد و دانشجويان  5/10اند. از مجموع دانشجويان پسر نفر بوده مرد پاسخگويان درصد
 اند.بوده شاغل درصد1/1دختر 
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 ي آموزشي به تفكيك جنسيتها؛ توزيع پاسخگويان بر حسب عملكرد برنامه.1جدول

جنسيت
 

 جمع كل مرد زن
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 9/7 26 6/8 13 3/7 13 خيلي كم
 8/24 82 1/29 44 2/21 38 كم

 8/41 138 4/42 64 3/41 74 متوسط
 7/22 75 5/18 28 3/26 47 زياد

 7/2 9 3/1 2 9/3 7 خيلي زياد
 0/100 330 0/100 151 0/100 179 جمع كل

 
 ي آموزشيهاي عملكرد برنامهها؛ توزيع پاسخگويان بر حسب شاخص.2جدول

 زياد متوسط كم ي آموزشيهاي برنامههاگويه 
 10,8 59,6 29,6 يجاد شغلتوانايي ا 1
 17,4 53,9 28,7 پرورش ريسك 2
 22,8 39,2 30,0 خالقيت و نوآوري ةپرورش روحي 3
 24,3 51,1 24,6 شناسيپرورش قدرت مديريت و فرصت 4
 19,8 48,8 34,4 پرورش هدفمندي 5
 25,7 46,4 27,8 پرورش استقامت 6
 39,1 19,7 41,2 پذيريپرورش مسئوليت 7
 41,5 17,0 41,5 زش مسائل مورد نياز روزآمو 8

 ال بازؤتوصيف س
 براي نظر شماهال باز بود و از دانشجويان پرسيده شده بود: بؤنامه، يك سال نهايي پرسشؤس

 نظرات شود؟ ارائه تواندمي ييهابرنامه چه دانشگاه در افراد كارآفريني ةروحي تقويت
 در آموزشي يهابرنامه عملكرد از انتقاد .1 :داد جاي دسته دو در توانمي را پاسخگويان

 .كارآفرينية روحي تقويت جهت در پيشنهاد .2 كارآفريني، ةروحي پرورش
 بر را تمركز بيشترين دانشگاه، آموزشي يهابرنامه عملكرد به پاسخگويان انتقادات .1
 ةروحي تقويت عدم نتيجه در و تئوريك دروس بودن كنندهخسته و نبودن كاربردي روي

 كالس نبايد كه هميشه« :كه اندداشته اظهار دانشجويان از بعضي. است داشته كارآفريني،
 به اساسي فكري بيايند، بيرون تئوري قالب از دروس باشد، تكراري موضوعات و سخنراني

 است، مطلب كردن حفظ و نمره بحث فقط اينجا كنيد، مصرفبي تئوري يهاواحد حال
 براي دانشجويان در را الزم ةانگيز و رغبت اساتيد، . آنان معتقدند»نيست كارآفريني از خبري

 و نظام ساختار پاسخگويان نيز بعضي. آورندمين وجودبه جديد يهاايده ةارائ و كارآفريني
گفته  دانشجويان مهندسي از يكي ،مثال عنوان به .انددانسته ناكارآمد و معيوب را آموزشي

دهد، مي كاهش شدت به را هاخالقيت و است مسموم بسيار نايرا آموزش سيستم« :است
برخي نيز  .»شودمي مهندس عملي ةتجرب هيچ و بدون كندمي پاس واحد تعدادي كسهر
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 بدون دانشجو تعداد افزايش فكر به فقط هابرنامه كيفيت باالبردن جايبه هااند دانشگاهگفته
 هستند.  كار بازار نيازهاي به توجه
 پيشنهاد دانشجويان از زيادي تعداد: كارآفريني ةروحي تقويت پيرامون پيشنهادات .2 
 بيشتر جامعه واقعيات با و هستند عملي كه دروسي و شود كم تئوريك دروس از كه اندكرده

 :كه است كرده بيان طبيعي منابع ةدانشكد دانشجويان از يكي. شوند ارائه د،هستنارتباط در
 را ارقام و اعداد فقط ما شود، ارائه عملي كارهاي كنندهخسته و ئوريت يهاكالس جاي به«

 تئوري ارائه از بيشتر عملي مباحث شود، صحبت كار شروع چگونگي از قدري شنويم،مي
 كم كار بازار مثل دانشگاه از بيرون واقعيات با دانشگاه ارتباط كه باورند براين هاآن .»شود

 پيشنهاد دانشجويان از خيبر. شوند تركاربردي آموزشي ياهبرنامه بايد ،بنابراين است،
 تا شود دعوت اند،بوده موفق شانتحصيلي ةرشت در كه افرادي نيز و كارآفرين افراد از اندداده

 ايعده. كنند صحبت موفقيتشان در ثرؤم عوامل از و بگذارند هاآن اختيار در را خود تجربيات
 حمايت هاآن جديد يهاايده و هاطرح از بايد دانشگاه كه اندداشته عقيده نيز دانشجويان از

 فقط نه البته( اجباري واحد عنوان به كارآفريني واحد اند كهتعدادي پيشنهاد كرده. كند
 تحصيلي وضعيت ارزيابي اندبرخي خواسته. شود گنجانده درسي ةبرنام در) نظري صورتبه

 علوم ةدانشكد دانشجويان از يكي. گيرد صورت اساتيد ةقسلي اعمال از دور به و تردقيق
 هاگذارينمره ةكنندخفه و تنگ چهارچوب از آموزشي يهابرنامه« :است داشته اظهار انساني

 را خالقيت ةزمين مناسب، فضاي ايجاد با اساتيد بيايد، بيرون هستند ايسليقه معموالً كه
 هزينه بايد آن يادگيري براي دانشگاه بيرون در كه يياهبرنامه كنند، فراهم دانشجويان براي

 مجموع در .»اينترنت ،كامپيوتر، زبان مثل شود داده ياد دانشگاه در كنيم پرداخت
 مورد در رسانياطالع برنامه،فوق يهاكالس ايجاد علمي، يهاسمينار برگزاري پاسخگويان

 در عوامل ثرترينؤم از را افراد در ونگوناگ يهامهارت تقويت و رشته هر در كار وضعيت
 .انددانسته كارآفريني ةروحي پرورش

 تحليل �
 ي آموزشي از ديدگاه دانشجويانهابراي بررسي عملكرد برنامه  Binomialآزمون

ي آموزشي از ديدگاه هاال اصلي پژوهش حاضر اين بوده است كه عملكرد برنامهؤس
عملكرد  50سخگويان در دو گروه مساوي يا كمتر از دانشجويان چگونه بوده است. نظرات پا

دست آمده در جدول هبندي شده است كه نتايج بعملكرد قوي طبقه 50ضعيف و بيشتر از 
 زير به نمايش گذاشته شده است.

 
 ي آموزشيهابررسي عملكرد برنامه .3جدول

Sig مقولهطبقهفراوانيشدهپايه مشاهده 

00/0
لگروه او50 � 246 75/0
گروه دوم50 � 84 25/0
 جمع __ 330 00/1
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اند كه درصد پاسخگويان اعتقاد داشته 5/25شود تنها ميهمانطور كه مشاهده  

 5/74و  آموزشي دانشگاه كارآفريني را در آنها به ميزان زيادي پرورش داده است يهابرنامه
اند. ي متوسط و ضعيف ارزيابي كردهپرورش كارآفرين ةدرصدآنها عملكرد دانشگاه را در زمين

 كند.ميييد أ) نتايج جدول را ت Sig =0.00اسكور(سطح معناداري -آزمون كاي
 

 ي آموزشي بر حسب دانشكدههاآزمون تفاوت ميانگين ارزيابي عملكرد برنامه
 وجود هادانشكده بين كارآفريني ةروحي پرورش ةزمين در معناداري تفاوت داد نشان نتايج

ي مختلف از هاارزيابي دانشجويان دانشكده كه معني اين به ،)P=0 /23( است اشتهند
 .است نداشته تفاوت معناداري با هم كارآفريني ةعملكرد دانشگاه در خصوص پرورش روحي

 
 ي آموزشي  بر حسب جنسيتهاآزمون تفاوت ميانگين ارزيابي عملكرد برنامه

 
 ي آموزشي بر حسب جنسيتهابرنامهآزمون تفاوت ميانگين عملكرد  .4جدول

 
 ةي آموزشي در زمينهاشود در ارزيابي عملكرد برنامهميهمانطور كه در جدول مالحظه 

رد و پاسخگويان زن تفاوت معناداري كارآفريني بين نظرات پاسخگويان م ةپرورش روحي
)p=0/00817/44( انگين ارزيابي مثبت پاسخگويان زنطوري كه ميهب ،) وجود داشته است (

 ) بوده است.03/41( و پاسخگويان مرد

 كارآفريني ةي آموزشي با روحيهابررسي همبستگي عملكرد برنامه
كه  دهدمينشان  )(Spearman,s rho =0/21 , Sig =0/00 ضريب همبستگي اسپيرمن 

كارآفريني دانشجويان و ديدگاه مثبت آنها نسبت به  ةداري بين روحيمستقيم و معنا ةرابط
كارآفريني دانشجويان  ةچه روحيبه اين معنا كه هر .ي آموزشي وجود داردهاعملكرد برنامه

به نظر  .استتر بوده مثبت ،اندي آموزشي داشتههاارزيابي كه از عملكرد برنامه ،باالتر بوده
 ةتوان چنين استنباط كرد كه پاسخگوياني كه از روحيميدست آمده هرسد از نتايج بمي

پرورش كارآفريني را  ةاند كمتر انتظار دارند كه دانشگاه زمينكارآفريني باالتري برخوردار بوده
بيروني.  هستند تا شرايطدر آنان ايجاد كند يا بيشتر به دنبال منابع دروني براي كارآفريني 

 .اندتر ارزيابي كردهعملكرد دانشگاه را در اين زمينه مثبت ،اينبنابر

 گيريبحث و نتيجه
 دانشگاه آموزشي يهابرنامه ارزيابي عملكرد توان گفتميدست آمده هبا توجه به نتايج ب

 درصد 5/74 طور كه گفته شد،همان است. بوده ضعيف كارآفرينية روحي پرورش در مازندران

 ميانگين عملكرد هامقوله متغير
 T Sig ي آموزشيهابرنامه

 زن جنسيت
 مرد

1788/44 
0397/41 

664/2 
 

008/0 
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 آزمون. اندكرده ارزيابي ضعيف و متوسط را دانشگاه آموزشي يهابرنامه عملكرد جوياندانش
 عزيزي تحقيقات نتايج نموده است. اين يافته با ييدأت را اين نتايج Sig =0/00)( اسكور -كاي

 .است بوده همخوان) 1385( شيرزادي و )1384( بدري ،)1382(
 ةزمين مطالعه در مورد ةدانشكد چهارده انارزيابي عملكرد دانشجوي هااساس يافته بر

شود مياينكه تصور  خالف است. بر با هم نداشته معناداري كارآفريني، تفاوت ةروحي پرورش
ارزيابي  ،گذرانندمي بيشتري عملي يهاواحد اينكه دليل به مهندسي فني، يهادانشكده در

 ولي باشد، هادانشكده ساير از هترب كارآفريني ةروحي تقويت در آموزشي يهابرنامه عملكرد
) 1382( عزيزي تحقيقات نتايج ييد نكرده است.أاين فرضيه را ت واريانس تحليل آزمون نتايج

 .با اين يافته منطبق است) 1384( بدري و
 نسبت مرد دانشجويان و زن دانشجويان ديدگاه بين اينكه تحقيق اين بحث قابل نتايج از

 مستقل تست تي آزمون نتايج .است داشته وجود تفاوت وزشيآم يهابرنامه به عملكرد
)t=2/66 (معناداري سطح با )p=0 /00(  تفاوت گروه دو اين ديدگاه دهد بينمينشان 

 مرد دانشجويان و) 17/44( زن دانشجويان ارزيابي مثبت ميانگين شود،مي ديده معناداري
 عملكرد از مرد دانشجويانبيشتر  نارضايتي داليل از يكي است. شايد بوده) 03/41(

و آگاهي آنان از نقش  شغل به مرد دانشجويان بيشتر نياز احساس آموزشي، يهابرنامه
 از بعد شغلي به وضعيت كمتري نگراني با زن در حالي كه دانشجويان. باشدميآوري خود نان

 كنند.مينگاه  التحصيليفارغ دوران
 آنها قضاوت و دانشجويان كارآفريني ةروحي انميز بين اينكه توجه قابل نتايج ديگر از
 چههر صورتي كه به .است داشته وجود معناداري ةرابط آموزشي يهابرنامه عملكرد به نسبت
اند داشته آموزشي يهابرنامه عملكرد از كه ارزيابي ،باالتر بوده دانشجويان كارآفريني ةروحي

 باالتري كارآفريني ةروحي از كه نيدانشجويا رسدمي نظربه است. بوده ترمثبت نيز
دارند.  كمتري انتظار آفريني كار ةروحي تقويت در دانشگاه آموزشي يهابرنامه از ،برخوردارند
 فرضيات و آزمون دقيق آن دارد. ةگونه است، نياز به ارائچرا اين اينكه دقيقاً
. است شيپرور فرايندي كارآفريني ةروحي طور كه در مقدمه گفته شد، رشدهمان

اي كه در مطالعه) 2000( راشيد ،يد اين موضوع است. به عنوان مثالؤشده ممطالعات انجام
داد، به اين نتيجه  انجام كارآفرينانه خصوصيات و نگرش افزايش بر آموزش نقش ةزمين در

 نحو ي كارآفريني قرار گرفتند، بههاي دورههاتحت آموزش كه آزمايش گروه افراد رسيد كه
 خالقيت و نفس عزت دروني، كنترل مركز پيشرفت، ةانگيز در باالتري نمرات ايمالحظه قابل

 در آموزش نقش بررسي به تحقيقي هنسمارك طي همچنين. نسبت به گروه كنترل داشتند
 برگزاري پرداخت. نتايج اين تحقيق نيز نشان داد كه افراد دروني كنترل مركز افزايش

 .است معنادار و مثبتي داشته ثيرأت افراد دروني كنترل ميزان بر كارآفريني آموزش يهادوره
 كارآفريني آموزش بررسي به ،داد انجام كمبريج دانشگاه در كه ايمطالعه در) 2005( ياكارنام

 كارآفريني تجربي آموزش براي را ييهادرس كمبريج دانشگاه .است پرداخته دانشگاه اين در
 يهاتوانايي و نيازها تا شدهتشكيل تعاملي يهادوره دانشگاه اين در. كندمي فراهم

 كارآفرينان با تعامل طريق از دانشجويان و دهند قرار مطالعه مورد را دانشجويان
 هزار تحقيق. بگيرند ياد را كارآفريني يهامهارت رفتارشان روي بر تمركز و دهندهموزشآ
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 پيشرفت، ةانگيز آموزش يهادوره و كارآفريني بين كه داد نشان نيز) 1382( جريبي
 .دارد وجود معناداري ةرابط طلبياستقالل و خالقيت پذيري،ريسك
 آموزشي يهااز نظر دانشجويان، برنامه توان گفتمي ي اين پژوهشهااساس يافته بر

 هابرنامه اين. است نشده تدوين دانشجويان كارآفريني يهاويژگي پرورش جهت در دانشگاه
 به توجه بدون كه نظري دروس و صرف محفوظات بر متكي و همگرا برتفكر مبتني ربيشت

 عدم رشد و گراييمدرك ةروحي تقويت موجب باشند ومي كارآفريني يهامهارت پرورش
 پرورش براي دانشگاه آموزشي يهابرنامه شوند.مي آموختگاندانش در پژوهشگري ةروحي
 دانشجو براي برانگيزچالش اهداف كردن فراهم با ايدب دانشجويان در كارآفريني ةروحي

 اهميت به توجه با دهند، افزايش هدف به رسيدن براي را او تالش و سعي و پذيريوليتئمس
 يهاروش و تدريس يهاشيوه تغيير به بايد دروني كنترل مركز و پيشرفت ةانگيز شاخص

 اندازيراه ،همچنين شود، داده يشتريب بهاي و ارزش دانشجو فعاليت به و پرداخت ارزشيابي
 و ترويجي هايكارگاه و هادوره برگزاري ،هادانشكده در كارآفريني يهاهسته پشتيباني و

 در كارآفريني موفق يهاچهره معرفي منظم، طورهب دانشجويان و استادان براي توجيهي
 در و دانشكده يك فكري ساختار تواندمي كه است مواردي از تحصيلي مختلف يهارشته
 يهافعاليت در را ميمه نقش توانندمي كه افرادي بهترين .دهد تغيير را دانشگاه يك نهايت

 ايجاد و رشد در اساتيد است الزم. هستند اساتيد كنند ايفا كارآفريني ترويجي و آموزشي
 .كنند تالش دانشجويان در كارآفريني يهاويژگي

 شود:ميز در ادامه ارائه پژوهشي ني برخي از پيشنهادات
 ةمقايس با كارآفريني ةروحي پرورش بررسي ةزمين در رويدادي پس يا علي پژوهشي �

 .گيرد صورت دانشجويان با آموزاندانش كارآفريني
 يهابرنامه عملكرد به نسبت مرد و زن دانشجويان ديدگاه ةموضوع مقايس با پژوهشي �

 آن صورت گيرد. ثر برؤو عوامل م كارآفريني ةآموزشي در جهت پرورش روحي
 به توجه حيث از عالي آموزش مختلف يهارشته در درسي يهاكتاب از محتوايي تحليل �

 .شود انجام آموزشي يهابرنامه در كارآفريني موضوع
 ديدگاه از كارآفريني ةروحي پرورش ثر برؤبا موضوع ميزان موانع و عوامل م پژوهشي �

 .شود انجام دانشگاه اساتيد
 انجام هستند روهنها روبآ با كارآفرين دانشجويان كه مشكالتي و با موضوع موانع پژوهشي �

 .شود

 منابع
 ةدهـد؟، نشـري  مـي هـا را تغيـر   ). آيا كارآفريني استراتژي دانشگاه1381( احمدپور دارياني، م

 .15-25:  29 ةرهيافت شمار
ريني در بهبـود دانـش صـاحبان    ) نقش آموزش كارآف1380( ، م و مقيمي، ماحمدپور دارياني

 .22-27: 113 ةتدبير شمار ةكسب و كار، مجل
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برق  ةكارشناسي رشت ة). نياز سنجي آموزش كارآفريني در دانشجويان دور1385( احمدي، م
علـوم تربيتـي و    ةكارشناسـي ارشـد دانشـكد    ةنامـ فنـي دانشـگاه تهـران، پايـان     ةدانشكد

  .شناسي دانشگاه تهرانروان
 29 ةرهيافـت، شـمار   ة). كارآفريني و آموزش عالي، اصول و موانع، نشـري 1382( آراسته، ح.ر

:13-5   
 ةنامـ پايـان  ي كارآفريني دانشجويان دانشـگاه اصـفهان،  ها). بررسي قابليت1384بدري، الف (

 .شناسي دانشگاه اصفهانعلوم تربيتي و روان ةكارشناسي ارشد دانشكد
 .، پرديس دانشگاه مازندرانريني دانشجوياني كارآفها). بررسي مشخصه1384زالي، م.ر (
وري سـيامك نطـاق سـازمان ملـي بهـره      ةترجم ،اي بر كارآفريني). مقدمه1383(  ساالزار، م

 .ايران چاپ اول
). روش تحقيق در علوم اجتمـاعي، تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و      1382( ساروخاني، ب

 .مطالعات فرهنگي چاپ هشتم
ــيرزادي اصــفهاني، ه  ــا رو  ة. بررســي رابطــ)1385( ش ــو ســازماني ب ــج ــارآفريني در  ةحي ك

شناسـي دانشـگاه   علـوم تربيتـي و روان   ةكارشناسي ارشد دانشـكد  ةنامآموزان، پاياندانش
 .الزهرا

، كارگيري كـارآفريني در آمـوزش كشـاورزي   ه). راهكارهاي ب1384( م صالحي، س و برادران،
-316ي دانشـگاه آزاد رودهـن :  مجموعه مقاالت همايش ملي كارآفريني، معاونـت پژوهشـ  

297. 
ي بروز و پـرورش كـارآفريني در دانشـجويان سـال آخـر      ها). بررسي زمينه1382( عزيزي، م

 ةكارشناسي ارشد دانشـكد  ةنامكارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي، پايان
   .شناسي دانشگاه شهيد بهشتيعلوم تربيتي و روان
مروري بر ادبيات كارآفريني،  .)1381( زادگان، حفت، م و شريف؛ شرامكرباسي، ع؛ ولي خاني،

 .27-31:  33 ةصنايع، شمار ةنامفصل
، ش عـالي و نقـش آن در ايجـاد اشـتغال    ). دانشـگاه كـارافرين، آمـوز   1384كرد نائيج، الـف ( 

 .17-33:  26 ةمدريت و توسعه، شمار ةنامفصل
 ةآموختگـان علـوم انسـاني در عرصـ    ). بررسي ميزان كارآفريني دانـش 1382( هزار جريبي،ج

ادبيـات و علـوم انسـاني     ةي دانشـكد ادكتر ةاجتماعي شهر تهران، رسال -نشريات فرهنگي
 .دانشگاه اصفهان
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 كشاورزي جهاد و ايحرفه و فني آموزش كل ةادار

 1يخاور عبداله ديس
 2اسكندري اميد

 چكيده
 روهروب الملليبين ةگسترد تهديدات و تحوالت با امروزي جوامع اقتصادي حيات
 خود بقاي براي آنان ،بنابراين .است كرده مواجه خطر با را آنها بقاي كه اندشده
 به خالقيت و نوآوري به و نموده تدوين را جديدي هايروش و هاحلراه بايستمي

 كارآفريني يهالفهؤم وجود .است كارآفريني جوامعي چنين حركت موتور .پردازند
 براي ريزانبرنامه و گذارانسياست براي را مالز يهاآگاهي تواندمي فرد هر در

 و شناسايي هدف با ،حاضر پژوهش ،بنابراين .آورند فراهم نگريندهيآ و ريزيطرح
 ميعل آموزش مراكز دانشجويان بين در فردي كارآفريني اصلي يهالفهؤم ارزيابي

 يعني نيكارآفري اصلي يهالفهؤم ابتدا منظوربدين .گرفت انجام يرسا كاربردي
 از اراده و عزم پذيري،ريسك طلبي،توفيق ابهام، قدرت استقالل، به نياز خالقيت،

 هالفهؤم ناي سنجش منظوربه سپس .شد احصا كارآفريني مقاالت و متون
 .شد گذاشته اجرا به و مشخص آن پايائي و روائي و شد تدوين اينامهپرسش

 شامل ساري شهرستان كاربرديميعل آموزش مراكز دانشجويان ةكلي آماري ةجامع
 انتخاب ساده تصادفي صورت به نفر 210تعداد به آماري ةنمون و بوده دانشجو 480
 )t( استنباطي و توصيفي آماري يهاآزمون از استفاده با كه تحقيق يهايافته .شد

 مراكز دانشجويان ميان در فردي آفريني كار سطح كه داد نشان ،گرفت انجام
 دارد. فاصله مطلوب سطح تا ليكن ،بوده خوب اربرديكميعل
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 مقدمه
 بـا  ،ديگـر  سخن به .شودمي هاموفقيت بستر جاداي موجب كارآفرين هايانسان وجود ترديدبي

 سـنتي،  هـاي شـيوه  بـه  نسـبت  اعتماديبي حس جاداي و جديد رقباي سريع افزايش به توجه
 كشف پويا هايسازمان ةوظيف ،ارتباط ناي در .شودمي احساس سازمان در كارآفريني ضرورت

 نوآور و خودجوش افراد پرورش راستاي در سازمان هر .است كارآفرين و خالق افراد پرورش و
 نتواند را خود در نهفته دهاياستعدا كه سازماني .دارد كارآفرين افراد و مناسب ساختار به نياز

 .)1385 عـذاري،  و مهدوي( شد خواهد ديگر هايسازمان مغلوب زماني كاند در گيرد، كارهب
 در كه شده مشتق "شدن متعهد "معناي به )Entrepreneur( ةكلم از كارآفرين ةواژه اساسا
 هـاي نـام  بـا  اصـطالح  سـه  هـا انگليسـي  .اسـت  يافتـه  راه هازبان ديگر به فرانسه زبان از اصل

 كسـي  كـارآفرين  آنهـا،  نظـر  از .بردندمي كاربه واژه ناي مورد در را كارفرما و متعهد ماجراجو،
 كنـد  تقبـل  و اداره سازماندهي، را اقتصادي فعاليت يك هايمخاطره شودمي متعهد كه است

 نـوآوري  نايـ  .باشد داشته خاص نوآوري كه است كسي كارآفرين ،واقع در ).1376پور، احمد(
 يا و نوين فرآيند يك طراحي در جديد، خدمت يك ةارائ جديد، محصول يك ةارائ در تواندمي

 عوامـل  از دسته سه به ،)1381( خسروي از نقل به لوبر، .باشد ...و مشتري رضايت در نوآوري
 زماني،سـا  درون عوامل ،از عبارت كه دارد اشاره ،شوندمي سازماني كارآفريني ةتوسع باعث كه

 كـه  هسـتند  آن بيـانگر  اتفاق به شخصيت يهاتئوري .شخصيتي هايويژگي و بيروني محيط
 تـوان مـي  ديدگاه، ناي از متأثر ).1994فاندر،( كندمي بينيپيش را هاآن رفتار افراد، شخصيت

 نتـوا مـي  و باشد كارآفريني پيشبرد بر تأثيرگذار يهامؤلفه از يكي شخصيت كه داشت انتظار
 ،بنـابراين  .كـرد  تحليـل  و بررسي افراد شخصيتي يهاويژگي و هاتفاوت ةزاوي از را كارآفريني

 در را كارشـان  و كسب ازياندهرا به آنها تمايل احتماالً دانشجويان، كارآفريني دانش و گرايش
 آموزشـي  مراكـز  ويـژه  بـه  هـا دانشـگاه  ةمطالعـ  نـوع  نايـ  ،شـك بـي   .دهـد مـي  شـكل  ندهيآ

 آموزشـي  هـاي برنامه ةتوسع براي را كارآفريني افزايش براي بستري عنوانبه را كاربرديميعل
 چـوب  چهـار  تدوين منظوربه تحقيق ناي در .كرد خواهد كمك كارآفريني ترويج جهت پايدار
 با آن به مربوط چوب چار تدوين و شده تشريح عاملي مدل 6ابعاد از يك هر ،تحقيق ميمفهو
 منبـع  چگونـه  شخص كه است اين كنترل كانون .گرفت خواهد صورت روابط منطق به توجه

 كنتـرل  كـانون  ).1379،يدهامحمد( دهدمي نسبت گرانيد اي خود به را يمنف اي مثبت جينتا
 ايـ  رفتـار  از يناشـ  را يخاصـ  داديـ رو شـخص  كـه  يمعنـ  نيبد ،يدرون كنترل قسمت سه به
 كـانون  ،گـر يد عبـارت  به .)1369همكاران، و كنسونيات( داندمي خود داريپا نسبتاً يهايژگيو

 او كنتـرل  يورا تـالش  حامـل  يشخصـ  يهاهيتنب و تيتقو كه معناست ناي به يدرون كنترل
 مثبـت  تيـ تقو ينوع شخص كه معني ناي به يرونيب كنترل .)1375لبگر،ياسپ و برتيل( است

 ةجـ ينت را آن بلكـه  ندانسـته،  خـود  رفتـار  معلـول  آمـده،  يخاص رفتار دنبال به كه را يمنف اي
 شيپ با و دهدمي نسبت قدرتمند افراد نفوذ به را آن اي كندمي يتلق شانس و اتفاق و تصادف

 .)1369همكـاران،  و كنسـون يات( كنـد مي ينف را آن ينيبشيپ امكان ،يطيمح عامل دنيكش
 كـانون  كـه  يلحـا  در ،اسـت  همراه بودن يمنطق و شناخت ،ينيب واقع با يدرون كنترل كانون
 علـل  ايـ  حـوادث  برابـر  در بـودن  يمنطق ريغ و شناخت عدم بودن، ياحساسات يرونيب كنترل
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 رونـد  كـه  معتقدنـد  كنترل يدرون منبع يدارا افراد ).1370،يميكر( دارد همراه به را رفتارها
 در .ديـ آمـي  دسـت بـه  آنهـا  خـود  ريـ گيپ كوشش و قيدق يزيرنقشه ةجينت در يزندگ مثبت
 و علـت  ةرابط يچگونگ دادهايرو و خود رفتار نيب يرونيب كنترل منبع يدارا افراد هك يصورت
 يزنـدگ  كنتـرل  بـه  آنهـا  .شوندمين ليقا ارزش خود يهاكوشش يبرا و ننديبمين را يمعلول
 بـه  معتقد كه يكسان جموع،م در .ندارند يماناي چندان ندهيآ و حال در شيخو دست به خود
 و دارنـد  دسـت  در شخصـاً  را خود يزندگ كنترل كه باورند ناي بر هستند كنترل يدرون منبع

 بعـد  از فـرد  كـه ميهنگا .)1373 بال،( شوندمي قائل ارزش خود يهاييتوانا و هامهارت يبرا
 كـانون  نـوع  نايـ  يدار باشـد،  داشـته  متوسـط  تيوضع يرونيب كنترل بعد از و يدرون كنترل
 ت،يريمـد  و يشناسـ روان نظرانصاحب تيخالق .)1369 ان،همكار و كنسونيات( است كنترل

 دنيشـ ياند از روانكـاوان  هيـ توج .انـد گفته سخن خالق دنيشياند مورد در ينحو به كدام هر
 ،خالقيـت  كـه  اسـت  معتقـد  شومپيتر .است دنيشياند اريناهش يهاجنبه بر يمتك ننده،يآفر

 كـارآفريني  در نوآوري وجود دراكر پيتر ةگفت به شود،مي دميده كارآفريني در كه است روحي
 احمـدپور ( .نـدارد  وجود نوآوري بدون كارآفريني كرد ادعا توانمي كه است ضروري قدري به

 در مشخصـه  يـك  فقـط  كارآفريني براي بخواهيم اگر شايد ).64،ص1385 مقيمي، و دارياني
 بـرده  نام فرآيند ناي قلب نعنوا به آن از كه است نوآوري و خالقيت ،آنها بهترين ،بگيريم نظر
 رفتنيپـذ  از اسـت  عبارت ابهام تحمل قدرت ).67،ص1385زاده، شفيع و پرداختچي( شودمي

 و طيمحـ  ةدربـار  نـاقص  دانـش  با اتيح ةادام ييتوانا ،يزندگ از يبخش عنوانبه تيقطع عدم
 نظـر بـه  .ريـ خ ايـ  شـد  خواهـد  موفـق  ايآ بداند شخص آنكهيب مستقل يتيفعال آغاز به ليتما
 باشند، داشته را ابهام تحمل قدرت هاشركت رانيمد از شيب مراتب به نانيكارآفر كه رسدمي

 و طيشـرا  بـا  بخـش اثـر  طوربه قادرند ،كنند يناراحت اي ديتهد احساس نكهاي بدون نانيكارآفر
 رفـع  ضـمن  و شـوند  روهروبـ  شـفاف  ريـ غ و افتـه ين سازمان ،يقطعريغ ناقص، مبهم، اطالعات

 ،احمـدپور ( شوديم آنها زشيانگ سبب ابهام ،واقع در .دهند رييتغ خود نفع به را آنها بهامات،ا
 ،دارنـد  اعتقـاد  ابهـام  تحمـل  ةنـ يزم در )1388( آقـائي  از نقـل  به جتسهاو كورتاكو ).1378
 و ابهام به منجر كه هستند رو به رو مداوم راتييتغ و تيقطع عدم با كار شروع در نانيكارآفر

 ماننـد  يـي هـا جـان يه عاشـق  موفق نانيكارآفر .شوديم ينيكارآفر يهاجنبه تمام در سترسا
 پـور  احمـد  از نقـل  بـه  يفـرا  .سـت ين مهـم  آنها يبرا آن امثال و يشغل تيامن هستند، ابهام

 يزنـدگ  در هنجـار  كيـ  عنوانبه تيقطع عدم رشيپذ ابهام، تحمل كه است معتقد ،)1378(
 شـروع  نـان يكارآفر كـار  ،واقـع  در .طيمح مورد در دانش حداقل با يگزند ييتوانا يعني .است

 ايـ  رقبـا،  العمـل عكس ت،يموفق عدم اي تيموفق مورد در الزم نانياطم بدون كار و كسب كي
 بـا  را تيـ قطع عـدم  يهاتيموقع دارند ليتما نانيكارآفر از يبعض يحت .است ازين مورد منابع
 در .دارنـد  ابهـام  تحمل شتريب بزرگ يهابنگاه رانيمد از نانيكارآفر .كنند تجربه يئجز دانش
 نـان يكارآفر .دارنـد  ليـ تما طيمحـ  از يكاف اطالعات با افتهي ساختار طيمح به رانيمد مقابل،

 الزم جـواب  تمـام  يحـاو  مطمئن طيمح تيموقع كه اندآموخته رايز ندارند، تيقطع به يازين
 با رابطه در )1998( سونيور .است نانيكارآفر يبرا يضرور و ديمف يامر ابهام تحمل .ستين

 دانـش  فقـدان  و ثبـات  عـدم  ابهام، ينيكارآفر طيمح يهايژگيو از يكي :ديگومي ابهام تحمل
 .اسـت  رشيپذ قابل ريغ يطيمح نيچن نيكارآفرريغ افراد از ياريبس يبرا .است يكاف ايهيپا
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 منبـع  عنـوان بـه  مبهم يهاتيموقع رشيپذ به ليتما صورت به را ابهام تحمل )1962( بودنر
 از ،دارنـد  قـرار  ينييپـا  سـطح  در ابهـام  تحمـل  نظـر  از كـه  يافـراد  .كنـد مـي  يمعرف ديتهد
 بـه  يريپـذ خطـر  يريپذسكير .كننديم يدور سخت نامطمئن و افتهين سازمان يهاتيموقع
 در شكسـت  الاحتمـ  كـه  يتيمسئول رشيپذ اي يكار انجام يبرا فرد كه شوديم گفته يحالت
 موضـوع  از فـرد  يآگـاه  بـه  اسـت  ممكـن  كـردن  خطر .كندمي يآمادگ اعالم دارد، وجود آن

 بـه  ازيـ ن .باشد اطالعيب زين آن ياحتمال يامدهايپ و جينتا از فرد يحت و باشد نداشته يبستگ
 براسـاس  هـدف  كسـب  بـه  فـرد  ليـ تما عنـوان بـه  تيـ موفق ةزيـ انگ ،يطلب قيتوف اي تيموفق

 خـود  عملكرد يابيارز به جانبههمه شيگرا انگريب ،يطلبقيتوف .است استاندارها زا ايمجموعه
 بـا  كـه  يلـذت  از يبرخـوردار  و عملكرد در تيموفق يبرا تالش ارها،يمع نيتريعال به توجه با

 يطلبـ قيـ توف ازيـ ن از كـه  يفيتعـار  نيترمهم ).1370ماسن،( است همراه عملكرد در تيموفق
 وادار كـار  كيـ  كامـل  دادن انجـام  و تيـ فعال بـه  را شخص كه ايزهيانگ از عبارتند است شده
 بـه  نيـاز  .)1364نـژاد،  يشـعار ( بگـذارد  اثـر  گـران يد در خواهـد مي لهيوس نيبد او و كندمي

 اسـتقالل  ،)1382( كيا سعيدي از نقل به فالنيگان و كران مك نظر از كارآفرينان در استقالل
 دارد، كنتـرل  خـود  سرنوشـت  بر كه كندمي احساس ويژگي ناي با فرد كه برانگيزاننده نيروي
 ديگـر،  عبـارت  بـه  يـا ( طلبي استقالل .است خودش آقاي و دهدمي انجام خود براي را كاري

 كـارآفرين  كـه  شـود مـي  باعث كه است نيرويي همانند )ديگران براي كردن كار به عالقگيبي
 جان به نوپا ةآفرينان كار فعاليت جاداي براي را خسته كار طوالني يهاساعت و هامخاطره تمام
 تلقـي  كـارآفرين  افـراد  يهـا ويژگـي  از موفقيـت  بـه  نيـاز  همانند طلبياستقالل به نياز .بخرد

 شود،مي تعريف هدايتيخود و بودن مستقل به تمايل عنوان به طلبياستقالل به نياز شود،مي
 عالقمنـد  است ممكن كه دانشجوياني براي ياساس ةانگيز يك عنوان به طلبياستقالل به نياز
 عنصـر  طلبـي اسـتقالل  بـه  نياز .شودمي پيشنهاد باشند، كوچكتر يهاشركت در كردن كار به

 يـك  عنـوان بـه  كـه  است ييهاويژگي استقالل به نياز .باشدمي كارآفرين ةعالق مورد محوري
 را اسـتقالل  بـه  نيـاز  واقـع،  در .است شده كيدهأت آن بر كارآفرينان براي مهم انگيزشي نيروي

 انجـام  خـود  بـراي  را كـاري « ،»خويش سرنوشت بر داشتن كنترل« نظير عباراتي با توانمين
 سـبب  كـه  اسـت  عـاملي  اسـتقالل،  به نياز ،واقع در .كرد تعريف »بودن خود رئيس«و »دادن

 يـك  قالل،اسـت  داشـتن  البتـه  .يابنـد  دسـت  خود روياهاي و اهداف به آفرينان كار تا شودمي
 كننـد، مـي  كـار  روز در را زيادي ساعات كارآفرينان بيشتر .نمايدمين تضمين را راحت زندگي

 خـود  ةشـيو  بـه  را كارها گيرند،مي تصميم خود محيطي، و اقتصادي يهامحدوديت رغمعلي
 برداشـت  را انـد نموده جاداي خود كه سودي و نمايندمي عمل خود ةبرنام طبق هند،مي انجام

 كـه  هستند كساني كارآفرينان ه،اراد و عزم .ستهاآن رضايت شود،مي حاصل آنچه و كننديم
 فـرد  بـاور  معمـول  طـور بـه  .دارنـد  كنترل زندگيشان بر و ندارند چنداني اعتقاد قدر و قضا به

 را دارد تسـلط  وي بـر،  وقـايع  اينكه يا و دارد كنترل بيروني رويدادهاي به وي نكهايبه نسبت
 و نيسـت  آنهـا  كنتـرل  از خـارج  ،بيروني حوادث كه باورند براين آنها .گويندمي كنترل كانون
 پژوهشگران، كارآفريني ةمطالع براي).Hansmark 1998( هستند حاكم سرنوشتشان بر خود

 عوامـل  بررسـي  بـه  پژوهشـگران 1950 ةدهـ  اوايـل  در .انـد بـرده  كـار به متفاوتي رويكردهاي
 مـك  ،مثـال  بـراي  .كردند اقدام شدند،مي افراد شدن آفرين كا به منجر احتماالً كه شخصيتي
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 .دارنـد  موفقيـت  بـه  شديدي نياز مردم، ةعام عكس بر كارآفرينان كه دريافت )1961(لند كله

ـ  بـه  موفقيـت،  انگيـزه  ةدربار كلهلند مك استدالل كارآفريني، پژوهشگران براي  تـاريخ  ةمنزل
 و طلـب توفيـق  افـراد  متشـكل  جوامع داشتن بين كه داد نشان وي .است كارآفريني دكترين

 بهبود به ميدائ تمايل كه هستند كساني طلب،توفيق افراد .دارد وجود رابطه اقتصادي، ةتوسع
 بـراي  تـري سريع يهاهشيو و يابندمي شركت ةادار براي تريهكوتا هايراه دارند، عملكردشان

 .شـوند  برنـده  شـان فـردي  هـاي تـالش  طريـق  از دارنـد  دوسـت  آنها .كنندمي پيدا روام انجام
 بـراي  ايششـگانه  هـاي ويژگـي  مطالعـه  50 از بـيش  تحليـل  و تجربـه  بـا  تيمـونز،  ،همچنين

 ابهـام،  و ريسـك  تحمـل  گرايي،فرصت رهبري گرايي،تعيين و تعهد. درك شناسايي كارآفرينان
 ،)2003( كايريـاي  )2005( ونشرموم .باال ةانگيز و پذيري،انطباق توانايي و خوداتكايي اقت،يل

 كنترل كانون وجود و طلبيتوفيق نياز )2002( فويل و ديكنز ،)2005( همكارانش و هيسريچ
 )2001( بـونز  .)1386ديگـران،  و زالـي  ( انـد شـده  متصـور  كـارآفريني  الينفك ءجز را دروني
 كسـب  ةتوسع و ازيداناهر ةمرحل در دانشگاهي آموختگاندانش كارآفريني يهاويژگي ارزيابي

 ،)اولاولويـت ( پـروازي بلنـد  صـورت  بـه  اولويـت  اسـاس  بر و است داده قرار توجه مورد كار و
 بردبـاري  و )چهـارم  اولويـت ( رهبـري  ،)سـوم  اولويـت ( طلبياستقالل ،)دوم اولويت( خالقيت

 شـركت  در مـوردي  ايمطالعـه  در )1387( كالنتـري  و جهـانگيري  .دانـد مـي  )پنجم اولويت(
 تنوع به توجه با و پرداخته مديران كارآفريني هايويژگي سنجش و بررسي به ران،اي ابراتمخ

 نفـس،  به اعتماد قاطعيت، طلبي،فرصت پذيري،پشتكار،انعطاف قبيل از مشخصه 15 هاويژگي
 .نمودند معرفي كارآفرين مديران شخصيت ناپذيرجدايي جزء را ...و گراييدرون پذيري،ريسك

 ،انـد گفتـه  پاسـخ  را نامـه پرسـش  ران،ايـ مخابرات شركت مديران از نفر 82 كه تحقيق ناي در
 پسـت  و كار،جنسـيت  ةسـابق  و مـديران  بـودن  كارآفرين بين ارتباطي هيچ كه شده مشخص
 توسـط  كـه  ديگر تحقيقي در ).1387كالنتري، و جهانگيري( است نداشته وجود آنها سازماني
 ةسـرماي  بهبـود  سـوي  بـه  راهـي  دانشـجويان  كارآفريني نوانع با زادهخان عرفانيان و ذبيحي
 هـاي ويژگـي  كـه  شـده  مشـخص  اسـت،  گرفتـه  صـورت  1388 سال در هادانشگاه در فكري

 ثرؤمـ  دانشـجويان  كـارآفريني  بـر  دانشـجويان  پذيريريسك و دروني كنترل كانون شخصيتي
 و شـده  اسـتفاده  يـق تحق فرضـيات  آزمون جهت واريانس آناليز روش از تحقيق ناي در .است
 و نفس عزت شخصيتي خصوصيات و بوده دانشگاه اشتغالخود دانشجويان آنان آماري ةجامع

ــايي ــا ســازگاري توان ــت ب ــون در موقعي ــرض آزم ــين ف ــده رد محقق ــين .اســت ش  در محقق
 Zabihi( اندداده قرار توجه مورد را فرهنگي مسائل كارآفريني نرخ بودن پايين شناسيآسيب
2010 & Erfanian Khanzadeh, .( ميرآخوري و حسينيشاه )نشـان  تحقيقي در ،)1388 

 تهـران  تحقيـات  علوم واحد فرهنگي مديريت ةرشت تكميلي تحصيالت دانشجويان در كه داند
 معكوسي ارتباط سن و توفيق به نياز ،پذيريخطر يهالفهؤم بين اما .است شده ارزيابي خوب
 و ابهـام  تحمـل  ،درونـي  كنتـرل  مركـز  از برخورداري يهالفهؤم بين حال عين در .دارد وجود
 سـن  و خالقيـت  بـه  گرايش يهالفهؤم بين و داشته وجود مستقيم ارتباط سن و مذاكره توان

 بودن كارآفرين كه داد نشان تحقيقي در )2000( ليتونن ،همچنين .ندارد وجود معنا ارتباطي
 ةانگيــز متغيــر دو وي .اســت ثرؤمــ ينيكــارآفر در شخصــيتي هــايويژگــي و نيســت اتفــاقي
 نـوآوري،  پـذيري، ريسك وي ةعقيد به .داد قرار آزمون مورد را كنترل بر كيدأت و طلبيتوفيق



    مراكز آموزش ... انيدانشجو يفرد ينيكارآفر يهالفهؤم يابيارز                     
 

 

24 
 كار و كسب به نسبت مثبت نگرش و هافرصت شكار توانايي ،بازاريابي و كاري ةزمين در دانش

 و بـدري  تحقيـق  نتـايج  .)1387ثقفي، كالنتري و جهانگيري( است آفرين كار يك مشخصات
 ةزمينـ  در ،اصـفهان  دانشگاه دانشجويان يكارآفرين يهاقابليت كه داد نشان )1385 ( ديگران

 نمـرات  اما بود، ميانگين حد از باالتر خالقيت و پيشرفت ةانگيز ،يدرون كنترل ،يطلباستقالل
 پـرورش  در ياهدانشگ يهاآموزش همچنين، .بود ترپايين معيار ةنمر متوسط از يپذيرريسك

 در ،)1389( خـوانزاده  و معمـارزاده  .اسـت  نبـوده  ثرؤمـ  دانشجويان در يكارآفرين يهايويژگ
 كـرد  مشـخص  كارآفريني و دانشجويان شخصيتي هايويژگي ةرابط واكاوي عنوان با تحقيقي

 .دارد وجود معناداري ةرابط دروني كنترل كانون و A نوع شخصيتي هايويژگي ةرابط بين كه
 .ندارد وجود دارمعني ةرابط كارآفريني و دانشجويان ماكياولي شخصيت داشتن ،چنينهم

 

 تحقيقميمفهو ،چهارچوب1 شكل 

شناسيروش   
 تحقيقـات  نـوع  از هـا داده گـردآوري ة نحـو  جهت از و كاربردي هدف، جهت از حاضر تحقيق

 عنـوان بـه  شخصـيت  ابعاد تحقيق ناي در ،آيدمي شماربه ميداني مطالعات ةزمر در و توصيفي
 آمـاري  ةجامعـ  .اسـت  شـده  گرفتـه  نظر در وابسته متغير عنوانبه كارآفريني و مستقل متغير

 كشاورزي جهاد هتلداري، كال، راشرفد كاربرديميعل آموزش مراكز دانشجويان شامل تحقيق
 خـدمات  ) جوشـكاري  بـرق،  يهـا رشـته ( صـنعت  بخـش  يهـا گـروه  از اينماينـده  عنوان به
 منـابع  ،طيـور  ،دام امـور  ،برنج توليد تكنولوژي( كشاورزي و آشپزي) و هتلداري ،جهانگردي(

 سـاده  تصـادفي  روش به گيرينمونه .باشدمي تعداد به باشدمي كار) و كسب مديريت طبيعي،
 گردد:مي محاسبهكوكران فرمول طريق از نمونه حجم .است گرفته صورت

n=(N×t2×p×q)÷(N×d2+ t2×p×q)(1) 
،95/0 اطمينـان  ضـريب  ،05/0 معـادل  )d( مجـاز  اشتباه حداكثر ؛معموالً فوق فرمول در

96/1= t مقادير و p و q جامعه حجم و 5/0 معادل هركدام نيز =N شـود مـي  گرفتـه  نظر در. 
 ممكـن  مقـدار  حـداكثر  n ،باشد P = 5/0 اگر زيرا .شودمي گرفته نظر در 5/0 با برابر P مقدار
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 و (سـرمد  باشـد  بـزرگ  كـافي  حـد  بـه  نمونه كه شودمي سبب امر ناي و كندمي پيدا را خود

 آوريجمـع  ابـزار  .باشدمي نفر 210آماري ةنمون حجم فرمول ناي اساس بر ).1388 همكاران،
 يهاگويه 19 نسخه spss افزارنرم كمك به منظور نايبه ،بوده نامهپرسش صورت به اطالعات

 و طراحي براي تحقيق ناي در .گرفت قرار تحليل و تجزيه و سنجش مورد شخصيت نظر مورد
 ،ابهام تحمل قدرت ،خالقيت ابعاد شامل دانشجويان كارآفريني شخصيتي يهاويژگي سنجش
 ةمطالعـ  از پـس  اراده و عـزم  و ،كارآفرينـان  در اسـتقالل  بـه  نياز ،طلبيتوفيق ،پذيريريسك

 صـورت  به نامهپرسش روايي .شد طراحي اينامهشپرس ،ابعاد از كدام هر بر مترتب يهالفهؤم
 روش از ليكـرت  طيـف  از اسـتفاده  به توجه با آن پايائي و مشخص آن ييمحتوا روايي تعيين

  .گرفت قرار يدأيت مورد ./74 كرونباخ دروني همبستگي

هايافته  
   هستند؟ طلبي توفيق ويژگي داراي كاربرديميعل مراكز دانشجويان ميزان، چه تا
 

 تحقيق اول الؤس براي باطيناست و توصيفي آزمون نتايج  1 جدول

انحراف اول الؤس
معيار

 سطح
داريمعني

 ميزان
t dfانحراف خطايميانگين 

 ميانگين
 55/126290/1531/0 44/2000/0كشاورزي بخش به مربوط يهارشته

 47/124356/1528/0 89/1000/0صنعت بخش به مربوط يهارشته
 41/1110115/1527/0 79/2000/0خدمات بخش به مربوط يهارشته

 72/1920746/1517/0 53/2000/0 مجموع
 

 .)207( آزادي ةدرجـ  بـا  ) 72/19( ميزان به شدهمحاسبه t مقدار نكهايبه توجه با :تفسير
 .شـود يمـ  رد صـفر  فـرض  ،است كوچكتر جدول بحراني t مقدار از ) 000/0( دار معني سطح

 دانشـجويان  بـين  در طلبـي توفيـق  ةمولفـ  كرد قضاوت توانمي درصد95 اطمينان با ،بنابراين
   .است قبولي قابل سطح در خدمات و كشاورزي ،صنعت يهارشته

  هستند؟ طلبياستقالل ويژگي داراي كاربرديميعل مراكز دانشجويان ميزان چه تا
 

 تحقيق دوم الؤس براي باطيناست و توصيفي آزمون نتايج .2 جدول
انحراف دوم الؤس

معيار
 سطح

داريمعني
 ميزان

t df انحراف خطايميانگين 
 ميانگين

 بخش به مربوط يهارشته
 75/1430/0 02/962 40/2000/0 كشاورزي

 02/1532/0 41/943 12/2000/0صنعت بخش به مربوط يهارشته
 08/610131/1321/0 17/2000/0خدمات بخش به مربوط يهارشته

 83/1220710/1416/0 36/2000/0 مجموع
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 .)207( آزادي ةدرجـ  بـا  )38/12( ميـزان  به شدهمحاسبه t مقدار نكهايبه توجه با :تفسير

 .شـود مـي  رد صـفر  فـرض  ،اسـت  كوچكتر جدول بحراني t مقدار از )000/0( دارمعني سطح
 دانشـجويان  بـين  در طلبياستقالل ةمولف دكر قضاوت توانمي درصد95 اطمينان با ،بنابراين

    .است قبولي قابل سطح در خدمات و كشاورزي،صنعت يهارشته
   هستند؟ خالقيت ويژگي داراي كاربرديميعل مراكز دانشجويان ميزان چه تا
 

 تحقيق سوم الؤس براي باطيناست و توصيفي آزمون نتايج . 3 جدول
 نحرافا ومس الؤس

 معيار
 سطح

 داريمعني
 انيزم

t dfانحراف خطايميانگين 
 ميانگين

بخش به مربوط يهارشته
 77/136175/1527/0 000/0 14/2 كشاورزي

بخش به مربوط يهارشته
 26/104329/1532/0 000/0 13/2 صنعت

بخش به مربوط يهارشته
 30/1410167/1525/0 000/0 59/2 خدمات
 02/2220762/1516/0 000/0 37/2 مجموع

 
 .)207( آزادي ةدرجـ  بـا  )02/22( ميـزان  به شدهمحاسبه t مقدار نكهايبه توجه با :تفسير

 .شـود مـي  رد صـفر  فـرض  ،اسـت  كوچكتر جدول بحراني t مقدار از )000/0( دارمعني سطح
 دانشـجويان  بـين  در پـذيري خطـر  ةمولفـ  كرد قضاوت توانمي درصد95 اطمينان با ،بنابراين

 است قبولي قابل سطح در خدمات و كشاورزي،صنعت يهارشته
 هستند؟ ابهام تحمل به تمايل ويژگي داراي كاربرديميعل مراكز دانشجويان ميزان چه تا

 
 تحقيق هارمچ الؤس براي باطيناست و توصيفي آزمون نتايج . 4 جدول

 سطحمعيارنحرافا  چهارم الؤس
 داريمعني

 ميزان
t Dfانحراف خطايميانگين 

 ميانگين
 به ربوطم يهارشته

 39/86166/1431/0 000/0 49/2 كشاورزي بخش
 به مربوط يهارشته

 96/64345/1549/0 000/0 28/3 صنعت بخش
 به مربوط يهارشته

 36/610191/1330/0 000/0 03/3 خدمات بخش
 87/1120746/1420/0 000/0 99/2 مجموع

  
 .)207( آزادي ةدرجـ  بـا  )87/11( ميزان به شدهمحاسبه t مقدار نكهاي به توجه با :تفسير

 .شـود مـي  رد صـفر  فـرض  ،اسـت  كوچكتر جدول بحراني t مقدار از )000/0( دارمعني سطح
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 دانشـجويان  بـين  در پـذيري خطـر  ةمولفـ  كرد قضاوت توانمي درصد95 اطمينان با ،بنابراين

    .است قبولي قابل سطح در خدمات و كشاورزي،صنعت يهارشته
 هستند؟ اراده و عزم ويژگي داراي كاربرديميعل مراكز وياندانشج ميزان چه تا

 
 تحقيق پنجم الؤس براي باطيناست و توصيفي آزمون نتايج .5 جدول

 نحرافا نجمپ الؤس
 معيار

 سطح
 داريمعني

 يزانم
t dfانحراف خطايميانگين 

 ميانگين
بخش به مربوط يهارشته

 73/146179/1525/0 000/0 02/2 كشاورزي
بخش به مربوط يهارشته

 14/104327/1532/0 000/0 13/2 صنعت
بخش به مربوط يهارشته

 78/810154/1429/0 000/0 93/2 خدمات
 18/1720707/1517/0 000/0 57/2 مجموع

 
 .)207( آزادي ةدرجـ  بـا  )18/17( ميـزان  به شدهمحاسبه t مقدار نكهايبه توجه با :تفسير

 .شـود مـي  رد صـفر  فـرض  ،اسـت  كوچكتر جدول بحراني t مقدار از )000/0( دارمعني سطح
 دانشـجويان  بـين  در اراده و عـزم  ةمولفـ  كـرد  قضاوت توانمي درصد95 اطمينان با ،بنابراين

    .است قبولي قابل سطح در خدمات و كشاورزي،صنعت يهارشته
 هستند؟ پذيريريسك ويژگي داراي كاربرديميعل مراكز دانشجويان ميزان چه تا

 
 تحقيق ششم الؤس براي باطيناست و توصيفي آزمون نتايج .6 جدول

 نحرافا ششم الؤس
 معيار

 سطح
 داريمعني

 يزانم
t dfانحراف خطايميانگين 

 ميانگين
بخش به مربوط يهارشته

 47/136170/1527/0 000/0 16/2 كشاورزي
بخش به مربوط يهارشته

 45/114386/1533/0 000/0 33/0 صنعت
بخش به مربوط يهاشتهر

 30/1110107/1527/0 000/0 74/2 خدمات
 82/1920743/1517/0 000/0 49/2 مجموع

 
 .)207( آزادي ةدرجـ  بـا  )28/19( ميـزان  به شدهمحاسبه t مقدار نكهايبه توجه با :تفسير

 .شـود مـي  رد صـفر  فـرض ، اسـت  كوچكتر جدول بحراني t مقدار از )000/0( دارمعني سطح
 دانشـجويان  بـين  در پـذيري ريسك ةمولف كرد قضاوت توانمي درصد95 اطمينان با ،اينبنابر

    .است قبولي قابل سطح در خدمات و كشاورزي،صنعت يهارشته
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گيري نتيجه و بحث  

 يهـا ويژگـي  .است كارآفريني مكاتب در غالب تفكرات جمله از شخصيتي يهاويژگي رويكرد
 ،بنـابراين  .باشـد مـي  كـارآفرين  افـراد  رفتـاري  مشخصات تشريح براي يهاساختار ،شخصيتي

 بود كاربرديميعل مراكز دانشجويان فردي كارآفريني سطح بررسي حاضر ةمطالع اصلي دفه
 و شـده  شناسـايي  دانشجويان در كارآفريني با مرتبط ويژگي 6 هدف نايبه دستيابي براي كه

 .گرفـت  قـرار  بررسـي  مـورد  ارآفرينيكـ  بـر  تفكيك به هارشته از يك هر و آنها مجموع ثيرأت
 ،ابهـام  تحمـل  ،اسـتقالل  ،خالقيـت  يهـا لفـه ؤم كـه  داد نشان پژوهشي يهايافته بنديجمع

 بـا  كـه  اسـت  بـوده  قبولي قابل سطح در دانشجويان ةاراد و عزم و پذيريريسك طلبي،توفيق
 همپوشـاني  آخـوري  ميـر  و حسـيني  شـاه  )2003( شـرموهن  و ،)2002( ونـگ  وانگ نظرات

 يهـا يافتـه  بـا  پژوهش ناي، همچنين .است داشته )1387 ( كالنتري و جهانگيري و )1388(
 كـار  و كسـب  كالج دانشجويان درصد 90 داد نشان كه )2000 & 1994( دوهامين و تيمونز

 نشـان  پژوهش يهايافته ،همچنين دارد. توافق ،هستند پذيريريسك ويژگي داراي آمريكا در
ـ  نمـرات  ميـانگين  كه داد  در اراده و عـزم  و ،خالقيـت  ،طلبـي توفيـق  هـاي ويژگـي  بـه  وطمرب

 تحمـل  و طلبـي اسـتقالل  هايويژگي به مربوط نمرات ميانگين و كشاورزي بخش دانشجويان
 دو كـه  دهـد مـي  نشـان  تحقيـق  يهايافته .باشدمي بيشتر صنعت بخش دانشجويان در ابهام

 مـورد  ميـانگين  از كمتر 6/14 و 1/14 ميانگين متوسط با ابهام تحمل و طلبياستقالل ةلفؤم
 است دانشجويان رفتارهاي از برخي در تغييراتي نيازمند ،ويژگي ناي بهبود .باشدمي 15 قبول

 دسـتورات  كـردن  دنبـال  همينطـور  و كارهـا  انجـام  در ديگران كمك به وابستگي جاداي از كه
 بـه  رسـيدن  جهـت  در دانشـگاه  در مشكل ناي رفع براي است ضروري .كاهدمي ابالغي كاري
 صورتبه تواندمي راهكارها ناي از برخي .شود گرفته كاربه عملي راهكارهاي هدف مورد سطح

 .گردد نييتب زير
 مثبـت  تحـوالت  و تغييـر  بـه  نسبت دانشگاه در مديريتي سطوح در افراد نگرش تغيير �

 .سازماني
 .)نوآور و القخ يهادهاي تشويق( وريآنو ةروحي افزايش براي براي مالي منابع تقويت �
 .پذيريريسك و جسارت ةروحي تقويت �
 .شهريه تخفيف و دانشجويان ارزشيابي فرم در كارآفريني يهاويژگي نمودن لحاظ �
 .استاني واحدهاي در كارآفريني ستاد ايجاد �
 .مشاركتي و ميتي كارهاي از دانشگاهي واحدهاي معاونين و مديران حمايت �

 منابع
 :تهـران  .همكـاران  و براهنـي  ةترجمـ  .)اول (جلد شناسي.روان ةزمين .1369 همكاران، و اتكينسون 

 رشد. انتشارات
 .57 پرديس انتشارات پنجم، چاپ ،الگوها و نظريات كارآفريني؛ ).1383( محمود دارياني، پوراحمد

 بررســي )1385( ابــراهيم. جعفــري محمدرضــا، عابــدي جــواد،محمــد دارتلياقــ احســان، بــدري
 در ريـزي برنامـه  و پـژوهش  ةنامـ فصـل  .اصـفهان  دانشـگاه  دانشجويان كارآفريني يهاقابليت
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 علـوم  فرهنـگ  .)1364( .اكبـر  علـي  نژاد، شعاري 90-73 ،صفحات 12 ةشمار عالي. آموزش
 اميركبير. انتشارات :تهران .رفتاري

 ةنامـ فصل مديران، كارآفريني هايويژگي سنجش بررسي ،)1387( ر ثقفي، كالنتري ع، ،جهانگيري
 .11-87صص اول، ةشمار اول، سال ،1387كارآفريني، ةتوسع پژوهشي-علمي

 كـارآفريني  يهـا مشخصـه  ارزيـابي  .)1386( .اسداهللا ،كردنائيج مهرداد، مدهوشي .رضا مدمح ،زالي
 . 90- 82 صص .انساني علوم مدرس ةنامفصل .مازندران دانشگاه :مطالعه مورد .دانشجويان

 .1382 سپاس، نشر تهران: كارآفريني، با آشنايي مهدي؛ كيا، سعيدي
 .يژاي انتشارات تهران: .كارآفريني )1383( علي حسيني، شاه  

 مركـز  تحقيقـاتي،  ةپـروژ  رانـي، ايآفـرين  كـار  يكصـد  تجربيات تدوين و شناسايي داهللا،اس كردناييج،
 .1380تهران، كبير، امير دانشگاه آفرينيكار

 نور.پيام دانشگاه تهران: .شخصيت شناسيروان ،1370 يوسف، كريمي،
 مقـدم،  صبوري حسن ترجمة .رفتاري يدگاهد از شخصيت .1375 ميشل، اسپيلبگر، و رابرت ليبرت،

 .رضوي قدس آستان انتشارات مشهد:
 .مركـز  نشـر  تهـران:  ياسايي، مهشيد ترجمة: .كودك شخصيت و رشد ).1370( .پاول هنري ماسن، 

 عـدم  بـه  آنـان  گـرايش  بـا  مـديران  كنتـرل  كانون ةرابط بررسي .1379 فريبرز، دي،هامحمد
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آموزان ابتدايي در مورد هاي دانششناسي ادراك و نگرشآسيب
هاي فردي، خانوادگي هگاشغلي و كارآفريني مبتني بر ديد ةآيند

 )1391سال ( و آموزشي: موردي از مطالعه در شهرستان قدس
 1زهرا شفيعي پور
 2كيوان صالحي

 چكيده
وزان ابتدايي در مورد آمهاي دانششناسي ادراك و نگرشپژوهش حاضر با هدف آسيب

هاي فردي، خانوادگي و آموزشي به انجام رسيده هگاكارآفريني مبتني بر ديد شغلي و ةآيند
هاي فني ساختارمند كه به لحاظ ويژگينيمه ةها از فرم مصاحباست. براي گردآوري داده

الف)  ةجامعاي با سه زيرها از نمونهمورد بررسي قرار گرفته است، استفاده گرديد. داده
نفر) گردآوري  16( نفر)؛ ج) والدين 20( نفر)؛ ب) كادر آموزشي 80( آموزان دختردانش

شغلي خود و تمايل به  ةآموزان نسبت به آيندشد. نتايج نشان داد: الف) اكثريت دانش
خود براي آينده را  ةروشني ندارند و بيش از نيمي از آنها، برنام كارآفرين بودن، ديدگاه

 ةاغلب والدين نيز بر اهميت تقويت نگرش كارآفريني در دور دانند. ب)تحصيل مي ةادام
 اند. ج)اي معرفي كردهرا زودهنگام يا امري حاشيه موزان واقف نبوده و آنآابتدايي به دانش

طور جدي بر مفاهيم كارآفريني و اكثريت معلمان بر اين باور بودند كه در كُتب درسي به
آنها ضمن اذعان به عدم آشنايي و  .ي سازنده به آن پرداخته نشده استهاايجاد نگرش

هاي كارآفريني در هاي تقويت مهارتهاي آموزشي مرتبط با روشنگذراندن دوره
آموزان در كالس، بر دليل كمبود وقت، فشردگي مطالب و تعداد باالي دانشهموزان بآدانش

شناسايي ذهنيات و  ه اين موضوع وجود ندارد.اين باورند كه فرصت الزم براي پرداختن ب
كد ؤهاي مآموزان در خصوص كارآفريني و با توجه به توصيههاي غيرمولد دانشنگرش

ديد و نگرش  ةكارآفريني بر لزوم توجه به تغيير و اصالح زاوي ةانديشمندان حوز
علمان خدمت مآموزان ابتدايي از كارجويي به كارآفريني، لزوم آموزش ضمندانش

آموزان ابتدايي و آشنايي با ولد دانشم اصالح و تغيير نگرش و ذهنيات غيرِ ةدرخصوص نحو
 سازد.ها را بيش از پيش نمايان ميمفاهيم كارآفريني در محتواي درسي و دوره
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 مقدمه
). 2009وزارت آموزش فنالند، ( است 1العمرآموزش كارآفريني، بخش مهمي از يادگيري مادام

اند كه محيط غني شده، وجود معلمين باكفايت و ييد كردهأشواهد و مستندات پژوهش ت
مل در تقويت ثيرگذارترين عواأترين و تآموزش مبتني بر تغيير نگرش در فراگيران، از مهم

است كه اگر از نموده ييدأاين مطالعات ت ،كارآفريني و تربيت كارآفرين است. همچنين ةروحي
گيري است، به هاي اساسي در كودكان در حال شكلابتدايي كه مفاهيم بنيادي و نگرش ةدور

هاي هاي مساعد براي آموزش غيرمستقيم كارآفريني و ايجاد نگرشسازي زمينهفراهم
جاي به» كارآفريني« شدن نگرشده، اقدام گردد، موفقيت در تربيت كارآفرين و نهادينهسازن

اي كه نپرداختن گونهداشت. به سزائي به همراه خواهدهآموزان، اثرات بدر دانش» كارجويي«
 هاي آتي كارآفريني فراهم نمايدهاي اساسي را براي توفيق برنامهتواند چالشبه آن مي

 ). 2012، 5؛ سيتهول و لومادي2006، 4؛ ليونز2010، 3؛ اسالن2013  ،2برداهيل(
 ةامروزه ايجاد و گسترش فرهنگ كارآفريني و نوآوري، يك ضرورت جدي در توسع

در حال حاضر سير تحوالت ). 1998، 6يانگ( شوداقتصادي و اجتماعي كشورها محسوب مي
 ةاست. تجرباقتصادي قرار داده ةوسعآوري و تفن ةجهاني، كارآفرينان را در خط مقدم توسع

آميز اغلب كشورهاي پيشرفته و نيز برخي از كشورهاي در حال توسعه در عبور از موفقيت
كارآفريني، موجب گرديده تا ساير كشورها نيز براي  ةتوسع ةهاي اقتصادي به واسطبحران

گردند. بر صي قائل گيري كسب و كارهاي نوآورانه اهميت خاكارآفريني، كارآفرينان و شكل
است. آموزش، يكي از هاي گوناگون مدنظر قرار گرفتهكارآفريني از جنبه ةهمين اساس، توسع

اي واقع شده است. با توجه به هاي مهم در گسترش كارآفريني است كه مورد توجه ويژهجنبه
اكتسابي هاي كارآفرينان اغلب كه ويژگي است شده ييدأت ،مطالعات مختلفي كه صورت گرفته

ترين و در حال حاضر آموزش كارآفريني به يكي از مهم ،رواست و نه توارثي و از اين
 ها تبديل شده است.هاي دانشگاهترين فعاليتگسترده

پذير است. پذير و پرورشپذير، تقويتدهد كه كارآفريني امري آموزشتحقيقات نشان مي
هايي را انجام دادند، كشورهاي ي فعاليتآموزش كارآفرين ةاولين كشورهايي كه در زمين

هاي آلمان، انگليس، آمريكا و ژاپن بودند. مؤسسات آموزشي كارآفريني در آلمان بين سال
و سپس در آمريكا بين  1940تا  1937هاي در انگليس بين سال ،1935تا  1933

فرهنگ ميالدي ژاپن ترويج  50داير شد. در آسيا اواخر دهة  1943تا  1942هايسال
). موضوع كارآفريني در ژاپن به 1373 بازرگان،( ها آغاز كردكارآفريني را از سطح دبيرستان

بزرگ كارآفريني  ةمؤسس 250طوري كه اكنون در ژاپن به ،ها نيز كشيده شدسطح دانشگاه
سوم توسعه، توجه چنداني به كارآفريني نشده بود. حتي  ةوجود دارد. در ايران تا شروع برنام

ر محافل علمي و دانشگاهي نيز به جز موارد بسيار نادر، فعاليتي در اين زمينه صورت د
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موجب شد كه در  G 1380بيني حادتر شدن آن در دهنگرفته بود. مشكل بيكاري و پيش

به نقل از ( كارآفريني مورد توجه قرار گيرد ةسوم توسعه، موضوع توسع ةزمان تدوين برنام
 ).1389حاجي قرباني، 

)، به اهميت 2005(2)؛ جسي لين و ميچل2001( 1ققان زيادي از جمله كرون و ميمح
). به ديگر سخن، 1387خواه، نقل از حسيني( اندكردهآموزش كارآفريني قبل از دانشگاه اشاره

تواند آموزش هاي خاصي از آن مينتايج تحقيقات حاكي از آن است كه كارآفريني يا جنبه
كارآفريني، برخالف ديدگاه سنتي  ةب خبرگان و اساتيد اهل فن در حوزداده شود. امروزه اغل

موروثي بودن امر كارآفريني و كارآفرين متولد شدن كارآفرينان، بر اين باورند كه بر مبني 
وجود هاي مساعد، تربيت شده و بهكارآفريني قابل آموزش بوده و كارآفرينان در محيط

عنوان يكي از متفكران مديريت زمان ما گفته است به 3رآيند. در اين خصوص، پيتر دراكمي
در چيست؟ كارآفريني سحرآميز و اسرارآميز نيست و ربطي به ژن افراد » راز كارآفريني«كه 

 5و كينگ 4تواند آموخته شود. هومن كانلونديگري مي ةندارد كارآفريني مانند هر رشت
كارآفريني، حاكي از آن  ةشده در حوزم) بيان كردند كه بيشتر مطالعات تجربي انجا1997(

ميداني از  ة) در يك مطالع1990(6پذير است. وسپرهستند كه كارآفريني، امري آموزش
درصد از  93در اين بررسي  .تواند آموزش داده شوداساتيد، دريافت كه كارآفريني مي

بررسي كيد كردند كه كارآفريني قابل آموزش دادن است. وسپر در أدهندگان تپاسخ
دريافت كه  ،آموزش كارآفريني پيشرو بودند ةدانشگاه كه در زمين 15تحقيقاتي از 

اداره آن  ةهاي كارآفريني آگاهي و درك افراد در مورد فرآيند شروع كسب و كار و نحوآموزش
ييد نموده أ) ت1997(7مدارس، مطالعات سكستون و همكاران ةدهد. در حوزرا افزايش مي

ها قابل آموزش است. مطالعات متعدد ساير ي در سطح مدارس و دانشكدهاست كه كارآفرين
انديشمندان نيز حاكي از آن است كه كارآفريني قابل آموزش بوده و از طريق آموزش 

 ).1386، زاليو  كرد ناييچبه نقل از ( تواند انتقال داده شود و در جامعه بارورتر شودمي

 آموزش كارآفريني در مدارس
اي واقع هاي مهم در گسترش كارآفريني است كه مورد توجه ويژهآموزش، يكي از جنبه

هاي كه ويژگي است شده ييدأت ،است. با توجه به مطالعات مختلفي كه صورت گرفتهشده
در حال حاضر آموزش كارآفريني به  ،رواز اين .كارآفرينان اغلب اكتسابي است و نه توارثي

. مطالعات زيادي ها تبديل شده استهاي دانشگاهترين فعاليتترين و گستردهيكي از مهم
ارآفريني اند كه كاند و صراحتاً اظهاركردهكرده ييدأهاي آموزش كارآفريني را تاثربخشي دوره

؛ تاور 2000، 9؛ رافو و همكاران2000؛ گيب، 2002، 8سوفاني( قابل آموزش و يادگيري است
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ترين رشد كودكان از نظر ذهني، ). از سوي ديگر و با توجه به اينكه مهم2005، 1و كوراي

) كودكان 2ايگو(دهد، شخصيت و مننفساني، اجتماعي و اخالقي در دوران ابتدايي رخ مي
شوند و همچنين حس كند، از احساسات و عواطف خود آگاه ميگيري ميشكلشروع به 

ساالرزهي، احمدزاده، و ( دهنداخالقي و روابط اجتماعي خود نسبت به ديگران را توسعه مي
 ةكارآفريني به روش مناسب در دور ةآموزش مفاهيم و مباني اولي ،لذا ).1391حيدري، 

دهي و تعالي كيفيت ظرفيت واالي يادگيري، در شكل تواند ضمن استفاده ازابتدايي، مي
ثر واقع گردد. به زعم ؤابتدايي از نگرش كارجويي به كارآفريني، م ةآموزان در دورنگرش دانش

كه  آيدشمار مي)، فرآيند آموزش بنيادي بخش مهمي از رشد كودك به2010( 3اسالن
 ،فريني، توسعه و ايجاد خالقيتاي در جهت تشويق كارآطور فزايندهضرورت دارد تا به

 تحليلي مورد استفاده قرارگيرد. هاي فكري انتقادي ومهارت
ترين و پذيربودن مفاهيم كارآفريني، ضرورت دارد از مناسببا توجه به آموزش

نمود. بررسي  ترين رويكردها در آموزش مباني كارآفريني به كودكان استفادهاثربخش
ترين اصول اثربخشي است كه تغيير نگرش در فراگيران از مهمدهها نشان دااثربخشي آموزش

آموزش كارآفريني،  خويش نشان داد كه ة) در مطالع2004(4رود. هانيكشمار ميآموزش به
تر كند تا افراد در فرآيند كارآفريني بهتر و موفقبخشد و كمك ميبينش افراد را ارتقاء مي

مهم در آموزش كارآفريني اين است كه  ة). نكت1386الي، به نقل از كرد ناييج و ز( عمل كنند
از هاي رسمي و غيررسمي آموزش بر روي نگرش فراگيران تمركز كرده و ضمن تركيب روش

ها و شده، ارتقاي مهارتسازيهاي واقعي يا شبيهطريق مشاركت آنها در برخورد با نمونه
 .شودنگرش و تغيير رفتار فراگيران ممكن مي ةتوسع

هاي آموزش كارآفريني در مدارس، ضرورت دارد تا عالوه بر تدوين در مورد برنامه
هاي اي معلمان، نظرات و ديدگاههاي حرفهها و صالحيتهايي براي ارتقاي شايستگيفرصت

آنها در فرايند ياددهي يادگيري مورد توجه قرار گيرد. زيرا آموزش كارآفريني نوعي نوآوري 
شود. اما مطالعات هولمگرن و  تمال دارد با مقاومت مجريان مواجهآموزشي است و اح

) نشان داد كه اين نوع آموزش، به دليل جذابيت و كارآمدي با مقاومت 2005( 5همكاران
اند كه آموزش كارآفريني حداقل ها اظهار كردهاست و معلمان در پژوهشچنداني مواجه نشده

 ).1387خواه، نقل از حسيني به( بايد از مقطع راهنمايي شروع شود
سازي تجارب درسي مدارس، عالوه بر غني ةگنجاندن آموزش كارآفريني در برنام

آموزان، يادگيري فراگيران، افزايش توانمندي ايجاد كسب و كارهاي جديد توسط دانش
هاي شغلي، مديريت كسب و كار، افزايش ارتباط ميان مدارس و صنعت، ارتقاي مهارت

سازي يادگيري براي آزمودن محتوا، اثربخشي آموزش و حركت در راستاي نهادينهفرصتي را 
هاي هاي آموزش كارآفريني، صرفاً به مهارتنمايد. در برخي از ديدگاهرا فراهم مي 6اصيل

شود و به طور ضمني، به كارآفرين و نگرش به كارآفريني كمتر مديريتي اهميت داده مي
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دانشمندان علوم كارآفريني نه تنها بر اهميت توجه به كارآفرين و شود، در حالي كه توجه مي

تواند بلكه بر اين باورند كه اين امر مي ،نمايندكيد ميأبه ويژه ارتقاي نگرش كارآفريني، ت
 2) و گيب2002(1گردد. برهمين اساس هارت شورندرسي محسوب  ةآغازين برنام ةنقط

هاي گي واقعي كارآفرينان موفق در محتواي دوره) بر اين باورند كه گنجاندن زند2001(
اي از مواد آموزشي مجموعه ةآموزش كارآفريني از اهميت زيادي برخورداراست. ارائ

هاي كارآفرينانه اين فرصت را براي افراد فراهم ها و نگرششده شامل دانش مهارتتدوين
اند، شناسايي كنند و با گرفته هايي را كه ديگران ناديدهرغم وجود خطر، فرصتكند تا بهمي

كار شده، كسب و سريع دست به  ،اندكردهنفس در جاهايي كه ديگران تعللبينش و اعتماد به
)؛ 1991(،4ريو و هوفر)؛ بايگ1991(3)؛ رينولدز2003(هاينس، .كننداندازيكار خود را راه
كارگيري وري و بهب) گردآ 6ها). سه عنصر الف) شناخت فرصت2004( 5ميترا و ماتالي

اند كه در تمام موارد فوق مورد كارآفريني ة، چكيد8اندازي كسب و كارراه ةج) شيو 7منابع
 ).1387خواه، حسيني نقل از به( توجه قرار گرفته است

ها و ) معتقدند آموزش كارآفريني توانايي افراد را براي خلق ايده2004(9جونز و انگليش
هاي برد و در نهايت مهارتها را باالميكند، كاربرد تجاري اين ايدهمي انجام تحقيقات تقويت
كارآفريني توجه فزاينده و  ،كند. در واقعمي هاي نوپا را در افراد ايجادحفظ و بهبود شركت

مدت و زودگذر از يك بحث كوتاه رسد كه بيشكند و به نظر ميمداومي را دريافت مي ةعالق
). در خصوص آموزش كارآفريني، سكستون و 1386يج و زالي، به نقل از كرد ناي( باشد

بايست دو هدف هاي آموزش كارآفريني مي) بر اين باورند كه اغلب برنامه1991(10كاساردا 
ب) ارتقاء توانايي يادگيري افراد  ،سازي افراد براي موفقيت در كارهايشاناساسي الف) آماده

). به زعم 1386به نقل از كرد ناييج و زالي، ( شوندمنظور كمك به جامعه را شامل به
) باالبردن باور خودكاميابي افراد، هدف اصلي آموزش كارآفريني است تا از 1996(11كوگس

اندازي و مديريت كسب و كارهاي جديد موفق باشند. همچنين گاراوان اين طريق، آنها در راه
تنها نه ،ثر واقع شودؤواهد مخ) معتقدند كه اگر آموزش كارآفريني مي1994(12و اوسينيد

سازي كسب و هاي مناسب را در كالس ارائه كند، بلكه از طريق شبيهدانش واقعي و مهارت
كارآفرين جهت انجام چنين  ةكارهاي جديد، موفقيت كسب و كارها و ظرفيت فرآيند

ذيل را  هاي آموزش كارآفريني بايد اهدافكارهايي را باال ببرد. آنها معتقد هستند برنامه
 ).1386به نقل از كرد ناييج و زالي،  ( دنبال نمايد

                                                                                                                
1. Hartshorn 
2. Gibb 
3. Reynolds 
4. Bygrave & Hofer  
5. Mitra & Matlay

گوي اين نيازها هستند.هايي در ارتباط با خدمات يا محصوالتي كه پاسخشناسايي نيازهاي برآورده نشده در بازار و خلق ايده6
مين سرمايه از بيرونأاشتياق به ريسك كردن در ارتباط با ت7
 .هاي شخصي استهاي مديريتي و مهارتشامل آموزش مهارت8

9.  Jons & English 
10.Sexton & Kasarda 
11.Cogs   
12.Garavan& o'cinneide
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ثير أاندازي كسب و كارهاي جديد تاند كه عامل سن در اشتياق به راهمطالعات نشان داده

) در آمريكا از 2005، 1جورج و فايولدي( سال تعيين شده 34تا  18سن،  ةدارد. طيف بهين
پتراكيس ( اندازي كسب و كار خود اشتياق دارندراه آموز دبيرستاني، هفت نفر بهدانش 10هر 

آموزان براي سازي دانشدبيرستان را در آماده ة) اين امر اهميت دور2005، 2و بورلتيديس
است كه رفتارها و تمايالت  شده همچنين مشاهده .دهداندازي كسب و كار نشان ميراه

ي، كنجكاوي و ...) كامالً حالت كارآفرينانه پروايپذيري، بياز قبيل ريسك( كودكان و نوجوانان
؛ راسموسن و 2003، 5؛ پترمن و كندي2000، 4كالفستن( ). در مطالعات2005، 3ديوي( دارد

هاي كارآفريني نسبت به كننده در دورهاست كه افراد شركت شده يدأي) ت 2006، 6سورهيم
اندازي هاي بيشتري راهكار اند كسب وهاي شغلي شركت كردهكساني كه در ديگر دوره

داد اغلب كارآفرينان سطح سواد متوسطي دارند. ). نشان2005(،7اند. مطالعات ودن جالكرده
درصد و  45، با اكثريت 2002تا  1997براي مثال، كارآفرينان كشور اسلووني از سال 

 .اندودهدرصد، داراي مدرك ديپلم ب 40با اكثريت  2001تا  1999كارآفرينان آمريكا از سال 
توان مي ،). بنابراين2004، 8شاه و همكاران( ميانگين جهاني نيز اشاره به همين واقعيت دارد

البته ( آموزان ايراني نيز خواهند توانست بعد از اتمام آموزش متوسطهنتيجه گرفت كه دانش
رابطه با  كنند. دراندازيهاي آموزش كارآفريني) كسب و كار خود را راهبه شرط گذراندن دوره

هاي تدريس كارآفريني بايد گفت كه رويكردهاي سنتي آموزش كه بر مباحث نظري و روش
محور منفعل و معلم ،دارند و هدف آنها انتقال اطالعات صرف است كيدأتفكر مفهومي ت

). براي آموزش كارآفريني كه 1996گيب، ( قراردارند 9هستند و در تضاد با كارآفرينيسم
مدار و مبتني بر محور، اقدامهاي تدريس شاگرد بايد از روش .تجربي داردماهيتي عملي و 

كوپر و ( خالقيت و نوآوري در فراگيرندگان شكوفا شود كرد تا روحية يادگيري اصيل استفاده
؛ رابرتسون و 2006، 13؛ ماتان1992، 12؛ كرباي2004، 11؛ تامسون2004، 10همكاران
. رويكرد شاگردمدار بر نيازها و عاليق خود )2003، 15؛ ايتزكويتز2003، 14همكاران

چنين بايد به محيط تواند پاسخگوي نيازهاي آنها باشد. همفراگيرندگان متمركز است و مي
يادگيري نيز توجه داشت. محيط يادگيري مناسب براي آموزش كارآفريني بايد داراي شش 

ا؛ د) معرفي 1نگريريت كل؛ ج) مد17؛ ب) تفويض مسئوليت16شامل الف) تفويض اختيار ويژگي
                                                                                                                
1. Degeorge & fayolle  
2. Petrakis & Bbourletidis  
3. davey  
4. Klofsten   
5. Peterman & Kennedy   
6. Rasmussen & Sorheim   
7. vadnjal  
8. Shah, et al  
9. Passive approach  
10. Cooper et al  
11. Thompson   
12. Kirby  
13. Matan 
14. Roberson, et al. 
15. Etzkowitz  

ها را انتخاب كنند.ها، آزمونفرصت ها وند آموزش مانند گروه، ايدهترين عوامل فرآيفراگيرندگان خودشان بايد مهم16
 .دول زماني و نوع وظايف را تعيين كنندفراگيرندگان خودشان بايد ج17
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 باشد 4فشارگذاشتن؛ و) تحت3؛ ه) مجاز شمردن اشتباه2هاي مبهم و ناشناختهمعرفي موقعيت

 ).1387خواه، حسيني نقل از به(
پژوهش، اهميت، ضرورت و امكان آموزش كارآفريني در مدارس در عصر  ةبررسي پيشين

پذير بودن كارآفرين و ه به آموزشبا توج ،ييد قرار داد. بنابراينأمتحول امروزي را مورد ت
دهي به نگرش كارآفريني از يكسو، ضرورت كسب شناخت از وضع موجود براي شكل

هاي آموزشي و تدوين محتوا و همچنين نبود مستندات پژوهشي كافي در اين زمينه از رويه
فريني در خصوص كارا آموزان ابتداييهاي دانشادراك و نگرشنمود تا سوي ديگر، الزم مي

هاي شناسي ادراك و نگرشپژوهش حاضر با هدف آسيب ،مورد بررسي دقيق قرار گيرد. لذا
هاي فردي، خانوادگي هگاشغلي و كارآفريني مبتني بر ديد ةآموزان ابتدايي در مورد آينددانش

اصلي پژوهش حاضر، شناسايي  ةو آموزشي به انجام رسيده است. به ديگر سخن، مسئل
شان و شغلي ةآموزان نسبت به آيندهاي دانشادراكات و نگرش ةجود در حوزهاي موآسيب

 ةالمللي مرتبط با كارآفريني در مدارس ابتدايي و ارائهاي بينكارآفريني، بررسي پژوهش
بدين  ثر بر كارآفريني است.ؤهاي مراهكارهايي براي بازانديشي و ارتقاي ذهنيات و نگرش

 مورد نظر قرار گرفته است. ال پژوهشي زيرؤمنظور هفت س
 ترين معايب شاغل شدن كدامند؟آموزان مهماز ديدگاه دانش �
 ؟هاي باشدآموزان، شغل مناسب بايد داراي چه ويژگياز ديدگاه دانش �
 ؟هاي باشدآموزان، فضاي شغلي مناسب بايد داراي چه ويژگياز ديدگاه دانش �
 مند هستند؟ آموزان به مشاغلي عالقهدانش �
 آموزان چه عواملي در گرايش آنان به شاغل شدن اهميت دارد؟ يدگاه دانشاز د �
آموزان دختر گردد تا دانشاز ديدگاه كادر آموزشي، چه عوامل و موانعي باعث مي �

 تمايلي به كارآفريني نداشته باشند؟
 علل مخالفت با اشتغال فرزندان دختر از ديدگاه والدين كدامند؟  �

 روش تحقيق
به لحاظ نوع نگاه به پژوهش و شناخت واقعيات موجود كه مبتني بر  پژوهش حاضر،

ها از چك ليست، است. براي گردآوري داده 6است، پژوهشي به روش كيفي 5تفسيرگرايي
ساختارمند كه به لحاظ نيمه ةبازپاسخ، اسناد و مداراك و به ويژه فرم مصاحب ةنامپرسش
اصلي  ة)، ماي1390( فاده گرديد. به زعم بازرگانهاي فني مورد بررسي قرار گرفت، استويژگي

). در پژوهش حاضر 35ص: ( ها از منابع چندگانه استتحقيق كيفي، گردآوري تفصيلي داده

                                                                                                                
.بايد از فراگيرندگان خواسته شود به طور همزمان وظايف متعددي را انجام دهند1
هايي از دنياي واقعي آورده شود.براي اين مورد بايد مثال2
 هاي خود درس بگيرند. بايد اجازه داده شود كه فراگيرندگان از اشتباهات و شكست3
طـور ناگهـاني تكـاليف و وظـايف     اي تعيين شـود و بـه  شده بايد جدول زماني فشردهتحويل تكاليف و وظايف تعيين براي4

.ها داده شودجديد و فوري به آن
5. interpretive 
6. qualitative research 
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بدين  .ويژه چند منبع اطالعاتي گردآوري شودها از چند ابزار گردآوري و بهسعي شد داده

هاي چهارم، پنجم و ششم آموزان پايهالف) دانش ةاي با سه زيرجامعها از نمونهمنظور داده
نفر)؛  20( نفر)؛ ب) كادر آموزشي شامل معلمان، مدير، معاونين و مشاور مدرسه 80( ابتدايي

 نفر) گردآوري شد.  16( ج) والدين
 ها به شرح زير مي باشد:مراحل گردآوري داده

 .آموزان و والديناالت مصاحبه براي دانشؤسازي ستدوين و نهايي �
 .و والدين1آموزانسازي شرايط مناسب براي مصاحبه با دانشهمفرا �
  .صورت جداگانه و يادداشت نظرات ايشانآموزان بهحضوري با دانش ةمصاحب �
  .صورت جداگانه و يادداشت نظرات ايشانآموزان بهحضوري با والدين دانش ةمصاحب �
ظر و گردآوري و االت بازپاسخ براي معلمان و تحويل آن براي اعالم نؤتدوين س �

 .هابندي دادهدسته
 .آموزان، والدين و كادر آموزشيدانشة جامعها به تفكيك سه زيرتحليل داده �
ـ با استفاده از سه  2هاي آمار توصيفي و فن تحليل محتواها از روشبراي تحليل داده �

يا  نهگوشد و در قالب جمالت حكايتاستفاده 3كُدگذاري باز، محوري و انتخابي ةمرحل
  ارائه گرديد.و نمودار  4روايتي

 هايافته
 است.ال پژوهشي انجام شدهؤتحليل و پاسخگويي به هفت س ه،در ادام

ترين معايب شاغل آموزان مهمال اول پژوهشي: از ديدگاه دانشؤپاسخگويي به س
 شدن كدامند؟

سعي شد تا آموزان، شدن از ديدگاه دانشترين معايب شاغلبراي شناسايي و درك مهم
آمده دستبندي شود. نتايج بهشده به ترتيب اهميت، دستهضمن كشف آنها، موارد شناسايي

محدودشدن وقت در « آموزان،شاغل شدن از ديدگاه دانشترين ضعف داد كه مهمنشان
درصد از  53و در نتيجه كاهش وقت كافي براي خانواده است. » شدنصورت شاغل

بدگويي مردم در مورد زنان « د.انشدن دانستهترين عيب شاغلرا مهمآموزان اين مسئله دانش
هاي بروز خستگي« ،»امكان مزاحمت و سوء استفاده«، »بيمارشدن در اثر كاركردن«، »شاغل

امكان ايجاد « ،»هاي ناشي از بركنارشدن از كارناراحتي« ،»برخورد نامناسب«، »ناشي از كار
، %78/2، %17/4، %56/5، %56/5، %56/5، %72/9ا كسب ، به ترتيب ب»احساس غرور كاذب

شدن آموزان مورد مطالعه، به عنوان معايب شاغل، ديگر معايبي بودند كه توسط دانش78/2%
درصد) هم به اين  11معادل ( آموزاننفر از دانش 8زنان شاغل برشمرده شدند. همچنين 

عيبي را متصور نشدند. در ادامه اين نفر ديگر نيز براي شاغل شدن،  8ال پاسخ نداده و ؤس
 است.شدهيافته در قالب نمودار به تصوير كشيده

                                                                                                                
نـه توضـيح داده و  سـپس    آموزان به طور جداگابدين منظور ابتدا به طور كلي موضوع مورد پژوهش براي هر يك از دانش .1
 االتي كه از قبل طراحي شده بود، پرسيده شد.ؤس

2. Content analysis 
3. Open, axial, selective coding 
4. narrative 
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 آموزان. معايب شاغل شدن از ديدگاه دانش1نمودار  
 

آموزان، شغل مناسب بايد داراي ال دوم پژوهشي: از ديدگاه دانشؤپاسخگويي به س
 هايي باشد؟چه ويژگي

آموزان، سعي هاي شغل مناسب از ديدگاه دانشترين ويژگيبراي شناسايي و درك مهم
بندي شود. نتايج شده به ترتيب اهميت، دستهشد تا ضمن كشف آنها، موارد شناسايي

سخت و « شغل مناسب، ترين ويژگيوزان مهمآمداد كه از ديدگاه دانشآمده نشاندستبه
آموزان را به خود اختصاص درصد از نظرات دانش 8/28محيط كار است كه » سنگين نبودن

، »سن شخص بودنمتناسب با « ،»متناسب با توانايي بودن«، »ودننب كنندهخسته«است. داده
، %25، به ترتيب با كسب »آبرومندانه بودن« ،»باعث افتخار مردم بودن« ،»زياد بودن حقوق«
آموزان مورد هايي بودند كه توسط دانش، ديگر ويژگي5/2، 5/2، 8/8%، 3/16%، 3/16%

هاي شغل مناسب برشمرده شدند. در ادامه اين يافته در ترين ويژگيمطالعه، به عنوان مهم
 است.شدهقالب نمودار به تصوير كشيده

 

 آموزانهاي شغل مناسب از ديدگاه دانشويژگي .2نمودار  
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آموزان، فضاي شغلي مناسب ال سوم پژوهشي: از ديدگاه دانشؤسپاسخگويي به 

 هايي باشد؟بايد داراي چه ويژگي
آموزان، هاي فضاي شغلي مناسب از ديدگاه دانشترين ويژگيبراي شناسايي و درك مهم

بندي شود. نتايج شده به ترتيب اهميت، دستهسعي شد تا ضمن كشف آنها، موارد شناسايي
زنانه « فضاي شغلي مناسب، ترين ويژگيهمآموزان مداد كه از ديدگاه دانششانآمده ندستبه

است. آموزان را به خود اختصاص دادهدرصد از نظرات دانش25/41محيط كار است كه » بودن
مكان « ،»باالبودن فرهنگ محيط« ،»خشك و توأم با اجبار نبودن)(منعطف بودن فضاي كار«

، به ترتيب با »نكردن در محيط كاربدگويي« ،»آرام بودن« ،»كننده بودنسرگرم« ،»خوب
هايي بودند كه توسط ، ديگر ويژگي25/6، 5/7، %5/7، %5/12، %5/12، %5/12كسب 

هاي فضاي شغلي مناسب برشمرده ترين ويژگيعنوان مهمآموزان مورد مطالعه، بهدانش
 است.شدهشيدهشدند. در ادامه، اين يافته در قالب نمودار به تصوير ك

 

 آموزانهاي فضاي شغلي مناسب از ديدگاه دانشويژگي .3نمودار  
 

مند آموزان به چه مشاغلي عالقهال چهارم پژوهشي: دانشؤپاسخگويي به س
 هستند؟

آموزان، سعي شد تا ضمن مندي به مشاغل از ديدگاه دانشبراي شناسايي و درك عالقه
دست آمده بندي شود. نتايج بهده به ترتيب اهميت، دستهشكشف عاليق آنها، موارد شناسايي

 و» يپزشك«آموزان را،مشاغل از ديدگاه دانشمندي به داد كه بيشترين ميزان عالقهنشان
 25/26نفر) و  30معادل ( درصد 5/37است كه به ترتيب با به خود اختصاص داده» معلمي«

 ،»مهندس« دادند.ري از خود نشانبيشت ةعالقآموزان به اين دو شغل درصد از دانش
 ،»استاد« ،»پرستار« ،»ورزشكار« ،»ويسندهن« ،»بازيگر« ،»پليس« ،»وكيل«، »نقاش«
، %5/2، %5/2، %5/2، %75/3، %5، %5، به ترتيب با كسب »آرايشگر« و »شيميدان« ،»معمار«
ن مورد مطالعه، آموزاهايي بودند كه دانش، ديگر شغل5/2%، 5/2%، 5/2%، 5/2%، 5/2%، 5/2%

 مندي كردند. در ادامه اين يافته در قالب نمودار به تصوير كشيدهنسبت به آنها ابراز عالقه
 است.شده
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 آموزاندانش دگاهيبه مشاغل از د يمندعالقه زاني.م4نمودار  
 

آموزان چه داليلي در گرايش ال پنجم پژوهشي: از ديدگاه دانشؤپاسخگويي به س
 دن اهميت دارد؟آنان به شاغل ش

آموزان، سعي شد تا عالوه شدن از ديدگاه دانشترين داليل شاغلبراي شناسايي و درك مهم
آمده دستبندي شود. نتايج بهشده به ترتيب اهميت، دستهبر كشف آنها، موارد شناسايي

است. » داشتن استقالل مالي« آموزان،شدن از ديدگاه دانششاغلترين دليل داد كه مهمنشان
اند. شدن خود ذكر كردهترين دليل شاغلآموزان اين موضوع را مهمدرصد از دانش 75/38

انجام كار « ،»نيازي از ديگرانيب« ،»كسب افتخار« ،»از پس كارها برآمدن« ،»شدنجتماعيا«
، »شدنسرگرم« ،»مين آيندهأت« ،»داشتن زندگي مطلوب« ،»كمك خرج خانه« ،»ثواب

، %5/12به ترتيب با كسب  »ساختن آينده«و  »خشنودي خدا« ،»جامعه بودن برايمفيد«
، ديگر 25/1%، 25/1%، 25/1%، 25/1%، 25/1%، 5/2%، 75/3%، 75/3%، 10%، 10%، 5/12%

شدند. شدن برشمردهآموزان مورد مطالعه، به عنوان داليل شاغلداليلي بودند كه توسط دانش
 است.شدهبه تصوير كشيدهدر ادامه اين يافته در قالب نمودار 

 آموزانداليل شاغل شدن از ديدگاه دانش .5نمودار  



                                               انداز پژوهشو اشتغال در چشماي آموزش فني و حرفه
 

 

41 
ال ششم پژوهشي: از ديدگاه كادر آموزشي، چه عوامل و موانعي سؤپاسخگويي به 

 آموزان دختر تمايلي به كارآفريني نداشته باشند؟گردد تا دانشباعث مي
دن از ديدگاه كادر آموزشي، سعي شترين علل و موانع شاغلبراي شناسايي و درك مهم

دست بندي شود. نتايج بهشده به ترتيب اهميت، دستهشد تا ضمن كشف آنها، موارد شناسايي
نبود امكانات « شدن از ديدگاه كادر آموزشي،شاغلترين علت و مانع آمده نشان داد كه مهم

شدن براي شاغل مانع تريندرصد از كادر آموزشي اين مسئله را مهم 30است. » مناسب
تبعيض جنسيتي در بهرمندي از امكانات و « ،»عدم آموزش صحيح كارآفريني« اند.دانسته
، به »احساس ناامني در جامعه براي دختران«و  »تر دختراننفس پايينبه اعتماد« ،»هافرصت

، ديگر داليل و موانعي بودند كه توسط كادر آموزشي %10، %15، %20، %25ترتيب با كسب 
شدن زنان برشمرده شدند. در ادامه اين يافته در قالب مورد مطالعه، به عنوان موانع شاغل

 است.شدهنمودار به تصوير كشيده

 علل و موانع بازدارنده از كارآفرين شدن دانش آموزان از ديدگاه كادر آموزشي .6نمودار  
 

ن دختر از ال هفتم پژوهشي: علل مخالفت با اشتغال فرزنداؤپاسخگويي به س
 ديدگاه والدين كدامند؟ 

ترين علل مخالفت با اشتغال فرزندان دختر از ديدگاه والدين، براي شناسايي و درك مهم
بندي شود. نتايج شده به ترتيب اهميت، دستهسعي شد تا ضمن كشف آنها، موارد شناسايي

صرفاً « ديدگاه والدين، اشتغال دختران ازترين دليل مخالفت با داد كه مهمآمده نشاندستبه
ترين درصد از والدين اين مسئله را مهم 75/43است. » به دنبال ارتقاء مدرك فرزندان بودن

ناامن بودن جامعه براي دختران « اند.شدن فرزندان دختر دانستهغلدليل مخالفت خود با شا
گيري ناشي سخت«و  »داري براي فرزندان دخترقائل شدن جايگاه خانه« ،»در محيط كاري

، %5/12، %5/12، %25/31، به ترتيب با كسب »فرزندان دختر نسبت بهاز تعصب والدين 
ديگر داليلي بودند كه توسط والدين مورد مطالعه، به عنوان داليل مخالفت با اشتغال فرزندان 

 است.شدهدختر برشمرده شدند. در ادامه اين يافته در قالب نمودار به تصوير كشيده

 . علل مخالفت با شاغل شدن دانش آموزان از ديدگاه والدين7ار نمود 
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 گيرينتيجه
گرايش روزافزون به كوچك ( هاي سطح كالندر عصر تحول كنوني و با توجه به ضرورت

اقتصاد بازار در اكثر  ةهاي بزرگ، تغييرات جهاني در الگوهاي كسب و كار، توسعسازي شركت
ي)، توجه جدي نسل جوان و بالفعل ساختن ظرفيت هاي جدنقاط جهان و ايجاد فرصت

هاي نهفته در اين تغيير و تحوالت به ظاهر مخرب و شكار فرصت ةنامحدود جوانان، الزم
هاي سطح خرد نيز متوجه متمايز ساختن كشورمان از ديگر كشورها و ساز است. ضرورتمانع

دادن به آموزش كارآفريني هميتاقتصاد دارد كه با ا ةاشاره به نقاط قوت و ضعف آن در حوز
ها را شكوفا كرده نقاط ضعف را از ميان برداشت و در نتيجه توان فرصتدر سطح مدارس، مي

منظور ها براي آموزش كارآفريني بهرو تالشساخت. از اين اقتصادي كشور را ممكن ةتوسع
 ).1387خواه، نيحسي( شودكشف و پرورش كودكان نوجوانان و جوانان كارآفرين توجيه مي

مطالعات و تحقيقات پيرامون كارآفريني و  ةشناسان به عرصشناسان و روانبا ورود جامعه
ويژه بهو  ،كارآفريني كارآفرينان و نتايجي كه از اين تحقيقات حاصل شده، ضرورت توسعه

ها براي بيش از پيش مشهودگرديد و همين امر موجب افزايش تالش ،آموزش كارآفريني
كيد دارند كه اغلب أپژوهشگران بر اين امر تاست. گذشته شده ةموزش كارآفريني در دو دهآ

گردد تا اي فراهمبايد تالش شود، زمينه ،هاي كارآفريني اكتسابي هستند. بنابراينويژگي
 آموزاندانشالزم را در  هايشايستگيها، تجربيات و ويژگيهايي كه محيط مناسب و آموزش

 محققينكارآفريني، نتايج مطالعات  ةشود. در كشورهاي پيشگام در عرص ، ايجادتقويت كند
هاي آموزشي به طراحي دورهآموزش كارآفريني،  ةثيرات آن بر حوزأو ت كارآفريني ةدر زمين

ارتقاي با هدف ها انجاميده است. اين دوره با محوريت تغييرنگرش فراگيران كارآفريني
شناس و با اعتماد به نفس باال، فرصتپذير منطقي، ريسك افرادتربيت هاي سازنده، نگرش

و  اندازي كسب و كارهاي مستقل دارند، طراحيافرادي كه تمايل بيشتري به راه ،طور كليبه
ضمن كسب در حقيقت هدف اين بوده تا افراد در طي دوران تحصيل، به اجرا در آمده است. 

اين قبيل اي را در خود تقويت نمايند. هاي سازندهرشهاي الزم براي كارآفريني، نگشايستگي
جويي، هايي همچون تمايل به استقالل، فرصتگرايشو انگيزش  ارتقايبه دنبال  ،هادوره

پذيري، تعهد به كار، تمايل به حل مشكالت و لذت بردن از عدم ابتكار، تمايل به مخاطره
 باشد.قطعيت و ابهام مي

د كه كارآفريني، صرفاً يك ويژگي ارثي و انتسابي نيست، بلكه ها نشان دانتايج بررسي
توان آن را اي از شرايط الزم، ميتواند يك ويژگي اكتسابي باشد كه با مهياكردن مجموعهمي

داد، آموزش ) نشان2012(1در مدارس آموزش داد و آموخت. مطالعات تسكردا و استرجيو
هاي سازنده و گرايش مثبت داري به ايجاد نگرشطور معناكارآفريني در مدارس ابتدايي به

 ةدست آمده در مطالعهاست. همسو با نتايج بكمك شاياني نموده آموزان به كارآفرينيدانش
تسكردا و استرجيو، نگارندگان بر اين باورند كه ايجاد شرايط مساعد براي آموزش كارآفريني 

دهي به آموزان و شكلعالنه دانشتواند به تعديل ذهنيات منفدر مدارس ابتدايي، مي
                                                                                                                
1. Tsakiridou, H., & Stergiou 
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داد كه يكي از ) نشان2012( نتايج مطالعات سيتهول و لومانيگردد. هاي مثبت منتجنگرش

يني در تغيير ذهنيت سسات آموزش كارآفرؤها و مداليل مهم عدم توفيق دانشگاه
ريني، كارآف ةو تربيت كارآفرين، نبود نگرش مناسب در زمين» كارآفريني« به» كارجويي«

توجهي به نگرش توجهي يا بيويژه كمبه عدم توجه به آموزش محتواي غني كارآفريني و
 است. ابتدايي بوده ةشدن در دوركارآفرين

ست كه ترويج صحيح فرهنگ كارآفريني و ا يد آنؤاين مطالعه و ديگر مطالعات مرتبط، م
هاي صحيح و ايجاد نگرشميزان قابل توجهي، به آموزش شدن آن در جامعه، بهنهادينه

ابتدايي وابسته است. پرواضح است ارتقاي كيفيت  ةآموزان دورسازنده كارآفريني در دانش
تواند تحوالت اساسي و پايدار را در ابتدايي به لحاظ فني و محتوايي، مي ةآموزش در دور

ي ارتقاي صالحيت روز آنها براگذاري نمايند. انتخاب مربيان با كيفيت و آموزش بهجامعه پايه
رود روزي فرا رسد تا با تواند نويدبخش تحوالت چشمگير آتي باشد. اميد مياي ميحرفه

ترين كادر آموزشي، پايدار كشور، با كيفيت ةابتدايي در توسع ةسزاي دورهتوجه به اهميت ب
 اي كه شأن وگونهترين امكانات و شرايط محيطي براي آن تدارك ديده شود. بهمناسب

تحصيلي مورد نظر  ةابتدايي، به عنوان ارزشمندترين دور ةجايگاه اجتماعي تدريس در دور
قرار گرفته و جذابيت و رقابت بسيار بااليي براي انتساب در آن ايجاد شود، تا معلماني كه از 

ابتدايي انتخاب  ةاي برخوردار هستند، براي آموزش در دورهاي حرفهباالترين صالحيت
انداز جمهوري اسالمي ايران و ساز، تحقق چشمتواند زمينهمي ت در اين راستا،گردند. حرك

شاءاهللا؛ در ادامه راهكارهايي براي ارتقاي هاي معمار كبير انقالب اسالمي گردد. انآرمان
 شود.هاي مرتبط، پيشنهاد مينگرش كارآفريني و فعاليت

 راهكارها و پيشنهادهاي پژوهشي
كارآفريني، به رشد  ةها در زمينصرفاً توليد مقاله و برگزاري همايش الزم به ذكر است كه

كارآفريني، ظهور كارآفرينان، كاهش بيكاري، افزايش خوداشتغالي ميان نسل جوان 
انجامد، بلكه ايجاد شرايط مساعد، و آموزش صحيح كارآفريني، با محوريت ايجاد نمي

تواند چنين فرصتي را به ان، است كه ميهاي سازنده، مولد و مسئوالنه در فراگيرنگرش
ابتدايي كه ذهنيت و  ةويژه در دوراز طريق آموزش كارآفريني و به ،عينيت رساند. بنابراين

هايي را فراهم ساخت تا از اين توان فرصتيگيري است، ميهاي افراد در حال شكلنگرش
 شود تا تدابير الزم براي الف)بهينه نمود. پيشنهاد مي ةآموزي، استفادظرفيت ميليوني دانش

آموزان ابتدايي؛ ب) تقويت نگرش مثبت به هاي صحيح در دانشدهي و اصالح نگرششكل
هاي غيرمولد اي الزم براي اصالح نگرشهاي حرفهكارآفريني در معلمان و ارتقاي صالحيت

ر محتواي ج) لزوم بازانديشي و اصالح د ؛هاي ضمن خدمتآموزان از طريق آموزشدانش
هاي سنجش ابتدايي؛ د) متحول نمودن روش ةدروس و توجه به مبحث كارآفريني در دور

شود. در ادامه  ، انديشيده1آموزان از سنجش سنتي به سنجش اصيلپيشرفت تحصيلي دانش
 شود.به برخي از راهكارهاي اشاره مي

                                                                                                                
1. authentic assessment  
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اعي جامعه متناسب ضرورت دارد تا محتواي درسي كارآفريني با شرايط اقتصادي و اجتم �

هاي كارآفرينانه موجود در كشورهاي چنداني ندارد كه فرصتة باشد. براي مثال فايد
ها از است محتواي اين دوره اگر قرار ،داد. بنابراينآموزان ايراني آموزشپيشگام را به دانش

شود، بايد تا حد امكان هاي اجراشده در كشورهاي پيشرفته و موفق اقتباسدوره
 سازي شود. يبوم

ابتدايي با  ةويژه دورهاي آموزشي، بهآن در تمام دوره ةهاي كارآفريني و توسعبه آموزش �
محوريت تغيير و ارتقاي نگرش كارآفرينانه توجه گردد. ضرورت دارد تا در آموزش 
كارآفريني، از رويكردهايي كه متناسب با ماهيت كارآفريني است، استفاده شود باشد. 

هاي هاي تدريس سنتي از روشجاي استفاده از روششود بهپيشنهاد مي منظوربدين
 شود. آموزشي نوين و سنجش اصيل استفاده

هاي آموزشي كارآفريني سازي، بستهظرفيت ةسازوكارهايي تدوين شود تا در قالب برنام �
  مربيان قرار گيرد. و آموزان، والديندر اختيار دانش

آموزان، آموزش و تقويت مسئوليت اجتماعي براي دانشسازوكارهايي تدوين شود تا  �
 طراحي و ارائه گردد. هاي ديني مرتبط،والدين و مربيان ضمن توجه به مباني آموزه

هاي گوناگون از جمله آموزان از طريق راههايي تدارك ديده شود تا دانشفرصت �
ان موفق به مدارس و هاي زودبازده، دعوت كارآفرينهاي كالسي، بازديد از بنگاهآموزش

 هاي آموزشي، با مبحث كارآفريني آشنا شوند.برگزاري كارگاه
اي تدريس ها و صالحيت حرفهسازوكارهايي تدوين شود تا معلمان به شايستگي �

 كارآفريني مجهز گردند.
هاي سازنده گيري نگرشهاي مستقل براي شناسايي موانع شكلهمچنين انجام پژوهش �

 گر براي رفع اين نقيصه، پيشنهادآموزان ابتدايي و عوامل تسهيلانشبه كارآفريني در د
 شود. مي
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ها و آموزش كارآفريني در آموزش عالي: گرايش
 هاچالش

 1اسد حجازي

 چكيده 
عنوان كليد حل مشكالت اقتصادي و اجتماعي در جوامع كارآفريني به

يافته و گذشته تاكنون ظهور  صورت بحث برانگيزي از حدود سه دهةبه
هاي مشابهي زمان با اين مقوله، پيشرفتگام و هممطرح شده است. هم

ريزي براي آموزش كارآفريني نيز انجام شده است. برنامه ةر زميند
شناخت  ةكارآفريني دانشگاهي نيازمند مطالعسازي آموزشنهادينه

هاي ترويج آن است. از سوي ها و راهها، چالشچگونگي پيدايش، گرايش
اقتصادي و صنعتي كشورهاي پيشرفته نشان  ةديگر، روند تاريخي توسع

يايي نظام آموزش و پيوند عميق بين علم و تكنولوژي با دهد كه پومي
اقتصادي آنها بوده است.  ةبازار كار يكي از عوامل مهم رشد و توسع

بان هاي ديدهليكن نتايج تحقيقات متعدد داخلي، مطالعات و بررسي
آموزش كارآفريني در ايران  ةپيرامون مقول GEM(2جهاني كارآفريني (

ساله حاكي از نامطلوب شدن اين پنج ةوسعاخير ت ةطي چند برنام
كارآفريني دارد. با اين وجود در پياده كردن  ةشاخص در توسع

هاي آموزش كارآفريني در نظام آموزش عالي همواره ممكن است برنامه
يك سري موانع و مشكالت وجود داشته باشد. در اين پژوهش سعي 

هاي استراتژي شده است ضمن شناسايي اين مشكالت با استفاده از
مبتني بر تجربيات كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، راهكارهاي 

 ه شود.ئالزم ارا
 

 ها.عالي، چالشكارآفريني، آموزش كارآفريني، آموزش: يكليد واژگان
  

 
 

                                                                                                                
   جمهور، ريزي و نظارت راهبردي رييسدانشجوي دكتراي مديريت و شاغل در معاونت برنامه. 1

Email:azer1383@yahoo.com                                                                                                                        
 Global Entrepreneurship( "جي.اي.ام"، با همكاري مراكز معتبر دانشگاهي در برخي كشورها، مدل 1997. از سال 2

Monitor اين الگو در ده كشور جهان مشتمل  1999) براي ارتباط بين كارآفريني و رشد اقتصادي طراحي شده و در سال
هاي بعد كشورهاي ديگر از جمله نگليس، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، كانادا، فنالند و دانمارك بررسي شد و در سالبر: آمريكا، ا

 آرژانتين، هند، ايران و ...، هم به آنها پيوستند.
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 مقدمه
دانشگاهي وبستر: كارآفريني عبارت است از فرايند ايجاد ارزش از راه  ةنامهژبر تعريف وابنا

ها است. به زعم گيري از فرصتمنظور بهرهمنحصر به فردي از منابع به ةل مجموعتشكي
)، كارآفريني عبارت است از فرايند خلق چيزي جديد و 2005( 1پيترز و شفرد هيسريچ،

پذيرفتن مخاطرات و سود حاصل از آن كه با اختصاص زمان و تالش الزم و در نظر گرفتن 
ي و رسيدن به رضايت فردي، مالي و استقالل، به ثمر ي مالي، رواني، اجتماعهاريسك

رغم اينكه بنا بر نظر پژوهشگران، ). علي8ص ،2005رسد (هيسريچ،پيترز و شفرد، مي
هاي بشري بوده و با وجود تعاريف زياد از كارآفريني توافق كارآفريني مبناي تمام پيشرفت

جود ندارد، زيرا اين مفهوم ريشه در المللي ومعنا و مفهوم آن در سطح بين ةدربار ميعمو
تفكر و سطح تجزيه و تحليل افراد به رويكردها و مكاتب مختلف اقتصادي، فرهنگي، 

 شناختي دارد.شناسي و جمعيتاجتماعي، روان
چندوجهي پيچيده است كه امروزه ة ) معتقد است كارآفريني يك مقول2006( 2جانسون 

نظران توافق دارند كه كارآفريني و و بيشتر صاحب توجه زيادي را به خود جلب كرده است
)، 2006نون و پويكيجوكي (زعم هياقتصادي دارند. به ةسزايي در توسعهكارآفرينان سهم ب

هاي جديد و ها و كسب وكارهاي جديد، خلق شركتكارآفريني عامل حياتي در زايش ايده
معنادار بين  ةهنوز در وجود رابطپرورش اقتصاد است. هر چند برخي محققان  ،طور كليبه

). اما 2006برند (پرتو،ميسر هافزايش كارآفريني و ميزان اشتغال و رشد اقتصادي در ترديد ب
مورد توافق تمام انديشمندان اين حوزه است، اين است كه كارآفريني و  مواردي كه تقريباً

، 3(باپتيستا و مادرگا نددار ايسزايي در رشد اقتصادي هر جامعههي نوپا سهم بهاكسب وكار
2005.( 

كارآفريني براي فايق آمدن بر مشكالت  ةگذشته در زمين ةدر سه ده كشورهاي مختلف
فرهنگ كارآفريني، انجام  ةهايي از جمله، توسعمختلف اقتصادي و اجتماعي به راه حل

ينه روي هاي الزم در اين زمهاي الزم از كارآفرينان، انجام تحقيقات و پژوهشحمايت
). از سوي ديگر، امروزه به علت گرايش افراد به 1383اند (مقيمي و همكاران،آورده

هاي كارآفرينانه، آموزش كارآفريني به موضوع مهمي تبديل شده است. نتايج فعاليت
ترين عامل مؤثر در حركت كارآفريني از قوه به فعل، بروز دهد كه مهمها نشان ميپژوهش

 باشد.در افراد از طريق آموزش ميكارآفريني  ةروحي
لند و كلهي مكهاميالدي با فعاليت 1960 ةآموزش كارآفريني روندي است كه از ده 

ميالدي بود كه به آن توجه بسيار 1980 ةآموزش بازرگانان هندي آغاز شد و از اوايل ده
ارآفريني اقدام ي كهاو حتي رشته هابا ايجاد دوره هاجدي صورت گرفت، بعد از آن دانشگاه

(كارداني، كارشناسي،  نشجويان در مقاطع مختلف دانشگاهيمندان و دابه تربيت عالقه
ارشد و دكتري) و پيش دانشگاهي (دبيرستان، راهنمايي و ابتدايي و حتي پيش از كارشناسي

                                                                                                                
1. Hisrich & Piter and shepherd  
2. Johnson 
3. Baptisa & Madruga, P 
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ترين ترين و گستردهاند و امروزه آموزش كارآفريني به يكي از مهمدبستان) نيز كرده

). به 95، ص1383المعارف كارآفريني،سسات آموزشي تبديل شده است (دايرهؤهاي ميتفعال
عالي، نوعي مفهوم كارآفريني در آموزش ةخاطر عدم توافق و اجماع عمومي در زمين

هاي آموزش كارآفريني نيز وجود ادبيات و محدوده ةسردرگمي و اختالف عقيده در زمين
ه شده است. در رابطه با ئيف مختلفي از آموزش كارآفريني اراطوري كه تفاسير و تعاردارد، به

 شود:آموزش كارآفريني دو مفهوم در ادبيات مشاهده مي
ها جهت ها و توانمنديوسيعي از شايستگي ةهاي كارآفرينانه، به دامنآموزش ويژگي .1

 ).2002: گيب، 2004يادگيري كارآفرينانه تأكيد دارد (كوريلسكي، 
هايي دارد كه افراد براي ها و مهارتها، توانمنديي، تأكيد بر ويژگيآموزش كارآفرين .2

: 2004كار بايستي به آنها مجهز شوند (كوريلسكي،  اندازي، رشد و مديريت كسب وراه
 ).2002  گيب،

مهم  ءهاي كشورهاي پيشرفته، آموزش و ترويج كارآفريني جزامروزه در اكثر دانشگاه
كنند با تجاري كردن دانش عالوه ها سعي مي، اين دانشگاههستندا ههاي اين دانشگاهبرنامه

آموخته شده در راه منابع مالي دانشگاه، دانشجويان را نيز به سوي استفاده از دانش ةبر توسع
اي رشد كرده كه براي گونهموضوع كارآفريني به. كسب درآمد و سود حاصل از آن سوق دهند

واحد آموزشي  1600واحد درسي در اين زمينه در بيش از  2200مثال در آمريكا بيش از 
آموزش كارآفريني  ة) موضوع اصلي در زمين1994). به زعم گارتنر (2003شود (كاتز،ه ميئارا

ها مثل اشتغال تفاوت دارد. آغاز يك اين است كه آموزش اين مقوله با آموزش ديگر مقوله
فاوت است. آموزش كارآفرينانه بايد به ماهيت فعاليت اقتصادي با موضوع مديريت آن كامال مت

يابي به اين منظور، در گرو ). دست1992، 1يك فرصت شغلي اشاره كند (گارتنر، بيرد و استار
برقراري ارتباط،  آموزان و دانشجويان را در زمينةهاي دانشدروسي است كه مهارت ةارائ

آوري نوآورانه تقويت ي به فندسترس هاي جديد و داشتن فكر خالق ومديريت، توليد فرآورده
كاري و تحقيق كه براي آموزش كارآفريني  ة). ديگر زمين1987، 2(مكمولن و لنگ كند

، 3(دانكلز تواند انتخاب كندكه كارافرين مياهميت دارند شامل: آگاهي از تعداد مشاغلي 
هايي ). ويژگي1987، 4)، توانايي رويارويي صحيح با ابهامات (رنستات1988، هيلز،  1991
)، و باالخره موانعي 1993، 6، يونگ5،1988(هيلز كندخصيت كارآفرينان را تعريف ميكه ش

). اين دانشمندان 1987كه در هر يك از مراحل اجراي كارهاي پرخطر وجود دارد (لنگ، 
كتب درسي، هم  ةانتقال تجربيات و در مقايسه با مطالع ةدريافتند كه يادگيري در زمين

كار هايي كه در آموزش كارآفريني بههاي متنوعي دارد. ابزارتر است و هم كاربرديرفراگ
)، شروع به 1991(وسپر و گارتنر،  هاي كسب و كاررد زير هستند: طرحشامل موا ،روندمي

)، مشاوره با 1998(هيلز، وسپر و داويدسون،  هاي اقتصاديدانشجويان در فعاليتكار 

                                                                                                                
1. Gartner&Bird& Star  
2. Mcmullan& Long  
3. Donckels  
4. Ronstadt  
5. Hills  
6. Yong  
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با كارآفرينان و )، مصاحبه 1994، 1و سالمن و همكاران 1988ت، (كال كارآفرينان شاغل

(گارتنر و  هاي واقعي)، قرار گرفتن در محيط1991(سالمن و همكاران،  هاي محيطيبررسي
 3).2،1988(كالت هاي مربوطهاي آموزشي و سفرفيلم) و استفاده از 1994وسپر، 
  مقوله آموزش كارآفريني مؤيد آن است دست آمده پيراموننتايج مطالعات به ،بنابراين   

آموزش كارآفريني ايجاد شده قابل توجه  ةهاي اخير كه در برنامها و فعاليتكه پيشرفت
هاي سخت و دشوار در تغييرات اقتصادي، اجتماعي و وجود چالشبا توجه به، است. لذا

يايي اقتصاد هاي تكنولوژيكي، پوآهنگ سريع پيشرفت ةفرهنگي عصر حاضر كه در نتيج
حال تغيير  ي آموزشي نيز بايد درهاوجود آمده است نظامهجديد، جهاني شدن و غيره ب

آموزش كارآفريني  ةارتقاء و توسع ةبايد دربار هااست كه دانشگاهباشند. اين بدان معن
عنوان يك مسير شغلي پايدار و جايگزين فرمايي را بهنديشند. آموزش كارآفريني خويشابي

ي دانشجويان را كه براي ايجاد و هاو توانايي هاكرده و همچنين دانش، شايستگي تقويت
) معتقد 1999(در اختيار آنان قرار دهند. وسپر اندازي يك شركت الزم و ضروري است،راه

است هنوز يك كار ناتمام مربوط به قرن بيستم باقي مانده و آن قانوني كردن و تثبيت 
ل ديگري نيز از سوي وسپر طرح شده كه ئدانشگاهي است. مسا ةشتعنوان يك ركارآفريني به

هاي تحقيقي، الگو، محتواي كاري، متعادل كردن زمينه ئةشود: اراشامل موارد زير مي
 استقالل و جدايي اين رشته، استمرار و ثبات آن.

كارآفريني طي چند  ةتوان ادعا كرد كه بحث قانوني شدن آموزش رشتهر چند مي      
اما  سال اخير و در حال حاضر و با وضع كنوني در كشورمان تا حدود زيادي حل شده است،

پا وجود دارد. در اين پژوهش سعي نو ةهاي زيادي بر سر راه اين رشتهنوز هم موانع و چالش
آموزش كارآفريني با استفاده از  ةي توسعهابر آن است ضمن شناسايي مشكالت و چالش

 ه شود.ئها در اين زمينه، راهكارهاي الزم اراتجربيات ساير كشور

 آموزش كارآفريني  ةفلسف
 ةبه معني آن است كه ما سه قضيه يا فرضي ،شودوقتي از آموزش كارآفريني بحث مي معموالً

تواند ياد گرفته شود و آن گويد، كارآفريني مياول مي ةايم: فرضيبديهي را قبول كرده
تواند تدريس شود. اين ت. دوم اينكه: كارآفريني همچنين مييك توانايي ذاتي نيس منحصراً

بدان معني است، كه يادگيري تنها از طريق تجربه كردن در زمينه و شرايط كارآفرينانه كار 
تواند صورت پذيرد. هاي آموزشي نيز ميآيد، بلكه از طريق تالشدست نميكردن به
هايي كه توسط تواند از طريق دورهيسوم: آموزش كارآفريني م ةبر طبق فرضي ،همچنين
 ).15ص ،2006(كالندت، د شود، انجام پذيرعالي برگزار ميها و مؤسسات آموزش دانشگاه
شناختي و )، آموزش يك راهبرد بنيادي براي تغييرات روان1994( 4زعم نورفدزيالبه

افراد يك  رود. چنانچهشمار ميجامعه به ةها جهت صنعتي شدن و توسعاجتماعي انسان
توان از ها در آنها ضعيف باشد، ميهاي كارآفرينانه نداشته باشند يا اين ويژگيجامعه ويژگي

                                                                                                                
1. Solomon and etal  
2. klatt  

 Http//www.usasbe.org                                   :هاي آموزشيهاي كليدي در ارتباط با اين برنامهموارد مهم و نكته  3.
4. Norfadzillah  
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آموزش كارآفريني بدان معني  ،طريق آموزش كارآفريني اين مسئله را جبران نمود. بنابراين

شناختي خود را تغيير است كه از طريق آن فراگيران رفتار سنتي نظام ارزشي و روان
خدمات جديد با تركيب عوامل توليد، و با توجه به  ئةدهند تا جهت توليد كاال يا ارايم

 ها، خالق و نوآورانه عمل نمايند.فرصت
)، در نتايج مطالعات خود اثرات اقتصادي آموزش كارآفريني را 2001( 1رينولد و ديگران

 دانند:عبارت از موارد زير مي
 كند.ي را جلب ميآموزش كارآفريني مشاركت بخش خصوص .1
 شود.آموزش كارآفريني استقالل مالي افراد كارآفرين را سبب مي .2
 آموزش كارآفريني باعث افزايش انتقال فناروي از دانشگاه به بخش خصوصي خواهد شد. .3

آموختگان را ) معتقد است آموزش كارآفريني، توانايي دانش2004كوريلسكي ( ،همچنين
 27افراد كارآفرين  ةكند، حدودا درآمد ساالنلي بيشتر ميدر كسب ثروت و افزايش تمكن ما

آموختگان غير كارآفرين است. آموزش كارآفريني دانش ةدرصد بيشتر از متوسط درآمد ساليان
آموختگان كارآفرين استعداد و دهد، دانشحمايت از خالقيت و نوآوري را افزايش مي

كارآفرين دارند. موختگان غيرآدانش محصوالت جديد نسبت به ةشايستگي بيشتري در توسع
كنند. هاي مرتبط با كار صرف ميفعاليت ةاين افراد زمان بيشتري را در تحقيق و توسع

(مراكز  كند كه ايجاد انكوباتورهايان مي)، در نتايج پژوهش خود ب1387ابراهيم و تندسته (نوه
گامي مهم در جهت بهبود هاي درسي هاي كارآفرينانه در برنامهرشد) و آموزش قابليت

تواند هاي كارآفريني در فراگيران است. واقعيت اين است كه آموزش كارآفريني ميشاخص
توان در ابعاد فرهنگي، اثرات بسيار زيادي را در جامعه به دنبال داشته باشد. اين اثرات را مي

موزش كارآفريني، سياسي، اجتماعي و اقتصادي مورد بررسي قرار داد. از ابعاد بسيار مهم آ
باشد كه از جهت ايجاد نگرش كارآفرينانه در افراد براي ايجاد شغل و استخدام افراد مي

هاي ناشي از بيكاري و همچنين اقتصادي موجب، رونق اقتصادي، رفاه اجتماعي، كاهش تنش
ر براي عنوان يك مزيت غير قابل انكاهاي رواني آن بر افراد بيكار به دنبال داشته و بهجنبه

 آموزش كارآفريني محسوب شود.

 عالي آموزش كارآفريني در سطح آموزش
آن موجب  ةهاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعهاي جهان در دههرويكرد اكثر كشور

كارآفريني در دنيا ايجاد شود. امروزه در هر دانشگاهي  ةهاي توسعشده، موجي از سياست
آموزش  ة). سابق2005(بيچارد و گرگوري،  شودمي هئيك درس كارآفريني ارا اًتقريب

گردد برمي 1990كارآفريني در آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه به اوايل 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به  ةسوم توسع ة). در ايران تا آغاز برنام1385(اسكندري، 

اري گسترده به ويژه در ميان كارآفريني توجهي نشده بود، اما در اين برنامه به علت وجود بيك
، كارآفريني 1380 ةبيني تشديد اين معضل در دهها و پيشآموختگان دانشگاهجوانان و دانش

اخير، دولت ايران از كارآفريني حمايت كرده است و در  ةمورد توجه قرار گرفت.  لذا در ده
اقتصادي پيشنهاد سوم و چهارم توسعه، راهكارهاي كارآفرينانه براي حل مشكالت  ةبرنام

                                                                                                                
1. Rinold and et al  
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سوم  ةطرحي است كه در برنام(كاراد)  هاكارآفريني در دانشگاه ةطرح توسع گرديده است.

دانشگاه ايراني به اجرا  13) توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در 1379-1384( توسعه
سسات حمايتي و ؤدرآمد. در اين طرح، در ايجاد روحيه و فرهنگ كارآفرينانه و ساختن م

گذاري ي علوم و فناوري و تسهيالت واسط، سرمايههافاهي همچون مراكز كارآفريني، پاركر
 ةهاي توسع)، اهميت بيشتري به برنامه1384  1388( چهارم توسعه ةشد. در برنام

اكنون مراكز مستقيم انجام گرفت. همي مستقيم و غيرهاكارآفريني از طريق آموزش و حمايت
به افرادي كه خواهان  هادانشگاهي، انواع دوره ةشعب 106وآوري در كارآفريني و ن ةتوسع

ي تربيت هاشود. چند دانشگاه نيز دورهميايجاد كسب و كار يا يك شركت هستند، ارائه داده 
شوند، ميانتخابي ارائه داده  ةدهند. اما در اين ميان، تنها چند دورميمعلم در اين زمينه ارائه 

، كه در آنها مسائل و "اي بر كارآفرينيمقدمه"و  "ت كارآفرينيمباني مديري"همچون 
ي مربوط به نوشتن طرح كسب و كار و شروع و مديريت كسب و كار، ياد داده هامهارت

اند كه به ايجاد اكنون بيش از بيست پارك علوم و فناوري در ايران افتتاح شدهشود. هممي
رك علوم و فناوري، كارآفريني با ايجاد ارتباط مشغولند. هدف اصلي پا "دانش مبنا"صنايع 

ي علوم و فناوري با هاباشد. اين كار در پاركميو اقتصادي يك منطقه  ميميان منابع عل
 ةخدمات با هزين ةگذاري سازمان يا شركت، آموزش، مشاوره و ارائانيكمك به افراد براي بن

گيرد. بيش از پنجاه ميار جديد انجام قيمت مكان براي برقراري كسب و ككم ةپايين و اجار
 1384از سال  ميعل ةكارآفريني ايجاد و تعداد زيادي كتاب و هزار مقال ةوبگاه ايراني در زمين

 يني در ايران به چاپ رسيده است. كارآفر ةدر زمين 1389تا 
ل قابتحوالت پيچيده و غير ةتوان نتيجميي مربوط به كارآفريني در ايران را هاچالش

بايست با تقاضاي روزافزونِ اتكا به نفس و استقالل مي هابيني جامعه دانست. دانشگاهپيش
زمان باعث به رو شوند، كه همهي استراتژيك با رويكرد كارآفرينانه روبهاريزيبيشتر و برنامه

شود. براي فعاليت در اين فضا، ميي بيشتر و باال رفتن ميزان ريسك هاوجود آمدن فرصت
كار گيرند و همچنين بايست به صورت رقابتي منابع موجود را تا حداكثر ممكن بهيم

 ،وجود آورند. بنابرايني جديد و متنوع يادگيري براي خود و براي دانشجويان بههافرصت
 ةسوم توسع ةتوان گفت اگرچه موضوع آموزش و پرورش كارآفرينان از ابتداي برناممي

رار گرفته، اما نخستين گام رسمي جهت آموزش كارآفريني با اقتصادي كشور مورد توجه ق
آموزش  ةبرداشته شده است. ليكن، وقتي به مقايس 1379تصويب طرح كاراد در سال 

كشورهاي اروپايي و آمريكايي  كارآفريني در سطح دانشگاه در ايران و ساير كشورها مخصوصاً
ر زياد با آنها، به ناكافي بودن بسيا ةشود، عالوه بر مشخص شدن ميزان فاصلتوجه مي

 ). 1382(آراسته،  شودهاي كشور برخورد ميهاي كارآفريني در دانشگاهآموزش
توان نتيجه گرفت، هرچند كه نبايد تالش در خور توجه با عنايت به مراتب فوق مي

تربيت ديدگاه كارآفرينانه و  ةهاي اخير را جهت توسعو مراكز آموزش عالي در دهه هادانشگاه
ها مؤيد اين است كه ميزان ي متخصص ناديده انگاشت، اما نتايج پژوهشهانيرو

جاي گذاري و عدم توجه به ابعاد مختلف آن در اجرا، تمركز بر آموختن دانش نظري بهسرمايه
دانش كاربردي و مهارتي، عدم توجه به پرورش خالقيت و توان ابتكاري يادگيرندگان، عدم 

و  مي(حاجي ميررحي ي بازار كارهاي درسي با شرايط و نيازهانامهتناسب محتواي بر
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ظام آموختگان ن) عدم جديت در آموزش دروس عملي و ناكارآمدي دانش1388همكاران، 

اين نظام در  ة) از معضالت عمد1388(حسيني و همكاران،  كار ةآموزش عالي كشور در عرص
ها در شده، در پياده كردن اين برنامهيادباشد. عالوه بر مشكالت ميآموزش كارآفريني 

ها ممكن است وجود داشته باشد، ليكن در اين سري موانع، مشكالت و چالشها يكدانشگاه
عالي شود ضمن شناسايي موانع و مشكالت آموزش كارآفريني در نظام آموزشمقاله سعي مي

فته و در حال توسعه از يك هايي مبتني بر تجربيات كشورهاي پيشربا استفاده از استراتژي
 ه شود.ئطرف و شرايط بومي كشور از طرف ديگر راهكارهاي الزم ارا

 هاي آموزش كارآفرينيچالش
پردازند، بايد بيش از يك محرك نقش آموزش كارآفريني به فعاليت مي ةافرادي كه در زمين

آفريني و آموزش ايفا كنند. امروزه پس از گذشت چندين سال از شروع جريان مربوط به كار
بايد با نگاهي متفاوت  .ها متمايز استتوان ادعا كرد كه اين رشته از ديگر زمينهآن ديگر نمي

اقتصادي شده است. شايد  ةبه آن نگريست و پذيرفت كه اين جريان وارد روند كلي و روزمر
كه به روند و ترين تهديد براي اين افراد نظير افرادي كه با اقتصاد درگيرند اين باشد بزرگ

اي تازه ةجا كه هر برنامتفاوتي نشان دهند. از آندهد، بيميجريان و تغييراتي كه روي 
آموزش  ةشود و با توجه به اينكه در زمينبا دشواري و مشكالت خاص مواجه مي معموالً

مل ها وجود ندارد، ضمن اشاره به چند عاكارآفريني تجربيات الزم و كافي در دانشگاه ةتوسع
ه ئهاي ممكن نيز اراحلل و مشكالتي در اين زمينه خواهد شد، راهئكه باعث بروز مسا

 .شودمي
 هاي آموزش كارآفريني در آموزش عاليحلموانع و راه .1جدول  

 هاحلراه هاچالش

 منابع درسي

هاي صورت يك درس پايه يا اصلي در رشتهدرس كارآفريني به ئةارا
 مختلف

 واي كاربردي در آموزش كارآفرينيتوجه به محت
 هاي نوين تدريساستفاده از روش

 ها وتعداد دانشكده
 مراكز كارآفريني

 هاهمكاري با ساير دانشكده
ايجاد برنامه آموزش كارآفريني قوي در امتداد ساير دروس تخصصي

آموزش كارآفريني در مقاطع تحصيالت تكميلي  ةتوسع
 )ارشد و دكتري(كارشناسي

 فناوري 

 شناسايي فناوري روز
 ها و دسترسي به اينترنت پرسرعتتوسعه زيرساخت

 هاي محلياستفاده از رسانه
 هاي مجازيآموزش

 اعتبارات
 سازي دانشتجاري

 اي و مليجلب حمايت از دولت محلي، منطقه
 التحصيالن و كارآفرينان موفقاستفاده از فارغ

 كارآفرينان با تجربه و موفق ةاستفاده از فكر و عقيددانشگاهي و  ةجامع



                                               انداز پژوهشو اشتغال در چشماي آموزش فني و حرفه
 

 

53 

 هاحلراه هاچالش
 م وجود سازگاريعد

با تجارت و كسب وكار
 صنعت و توليد ةگيري از تجارب مديران موفق در عرصبهره

 اساتيد

درسي، اهداف، ة اي اساتيد نسبت به برنامارتقاء سطح دانش حرفه
 هاي آموزش كارآفرينيمحتوا و روش
 سطح دستمزد ءارتقا

 ايهاي حرفهكارگيري اساتيد براساس شايستگياستخدام و به

 تحقيقات
هاي كارآمدتر براي آموزش كارآفريني در شرايط جستجوي راه

 مختلف
ل كلي و جزئيئكارآفريني با توجه به مسا ةتحقيقات در زمين ةتوسع

 منابع درسي
ي آموزشي كارآفريني هاي آموزش كارآفريني چالش در محتوا و شيوههايكي از چالش

باشد. منابع درسي موجود بيشتر فرهنگ استخدام شدن را كه در برابر فرهنگ مي
كند. با وجود اينكه فرايند ميفردي قرار دارد تبليغ و تشويق  ةفرمايي و ابتكار جويانخويش

ي هاكند، هنوز در برنامهميايجاد شركت يك نوع انتخاب مسير شغل براي دانشجويان فراهم 
عنوان ها تمركز در آماده كردن دانشجويان در مسير تعهدات كه بهدرسي موجود در دانشگاه

باشد. فقط صورت يكنواخت و تكراري است، ميكه انجام كار به هايك كارمند در سازمان
ي هاوجود دارد و آن هم فقط در رشته هاايجاد شركت ةي دربارهاي كوچكي از دورههانمونه

ي آموزش كارآفريني در شمردن هاو مديريت بازرگاني است. اهداف و دستاورداقتصادي 
شود. آموزش كارآفريني ميشده خالصه نگذارييي كه با كمك دانشگاه بنيانهاتعداد سازمان

كار شود. بهميي شخصي را شامل هامنش كارآفرينانه، طرز برخورد با مسائل، و مهارت
ثير مثبت پايدار بر اقتصاد و اجتماع أت كارآفرينانه است كه به تو شخصي هاگرفتن اين مهارت

كارآفريني و نوآوري در ميان  ةبايست در راستاي ايجاد روحيميانجامد. منابع درسي مي
) نظام آموزش و 1383زعم حيدري (آموزان و دانشجويان طراحي شوند. ليكن بهدانش

ي زياد هابودن كارجو پرور است و با هزينهپرورش و آموزش عالي ايران به جاي كارآفرين 
نظام سنتي اداري را پر كنند.  ةي شغلي تعريف شدهاكند كه فقط شكافميافرادي را تربيت 

دليل آن نيز عدم توجه به يادگيري عملياتي و خالقانه موضوعات درسي است. بر همين 
است كه مدارس ما در تقويت يد اين ؤ)  م1387ابراهيم و تندسته، (نوه اساس نتايج مطالعات

ي درسي كارآفريني در هاواحد فريني در حد مطلوبي قرار ندارند.هاي كارآو پرورش شاخص
صورت صورت مستقل و نه بهاند. كارآفريني بهكارآفريني ناموفق بوده ةو روحي هاايجاد مهارت

فريني در غالب يك شود. مواجهه با كارآميي تخصصي، درس داده هانهادينه در انواع رشته
ي مثبتي كه از نهادينه شدن كارآفريني هادرس به منش يك كارآفرين و ديگر دستاورد

شوند و ميصورت انتخابي ارائه ي كارآفريني اغلب بههاشود. واحدميرود منجر نميانتظار 
ي هاشمحتواي آنها بيشتر ماهيت نظري و نه عملي دارند. دانشجويان نسبت به استفاده از رو

تواند مياساس، دانشگاه  اين سنتي آموزشي در غالب كالس و سخنراني معترض هستند. بر
ي كارآفرينانه مشاركت داشته باشد. ايجاد هابه دو صورت در فرايند ارتقاء و تقويت فعاليت



 هاها و چالشآموزش كارآفريني در آموزش عالي: گرايش 
 

 

54 
اندازي يك شركت ي چون راههادانشجويان را در برنامه يي كه مستقيماًهاو فعاليت هابرنامه

ي دانشگاهي كه دانشجويان هاي درسي در تمام رشتههادرگير كنند. همچنين طراحي برنامه
ي آموزش كارآفريني هاالزم است برنامه ،كند. بنابراينميگذاران شركت آماده عنوان پايهرا به

ي آموزش به سوي هاو روش هادانشگاهي مورد بازبيني قرار گيرد و موضوعات درسي، دوره
 مداري سوق داده شود.كارآفرين

 ي كارآفرينيهاكمبود تعداد دانشكده
شود كه در ميهاي كارآفريني و مراكز كارآفريني مربوط اين موضوع شامل كمبود دانشكده

مورد فقدان مقاطع تحصيلي  دومين چالش دري دانشگاهي محسوس است و هارده ميتما
شود تا از ميخود باعث ه(كارشناسي ارشد و دكتري) در اين رشته است كه خودب باالتر

مراكز  ة. مروري بر تجرباشيمكارآفريني محروم بة ي مستقل مربوط به رشتهاداشتن دانشكده
دهد كه اين مراكز با توجه به شرايط اقتصادي و آموزش عالي در كشورهاي مختلف نشان مي

هاي آموزشي با اند و يا دورهها پرداختهحلاند به يكي از اين راهرفتهاجتماعي كه در آن قرار گ
اند. در اند و يا اقدام به ايجاد يك مركز رشد در دانشگاه نمودهاندازي كردهعنوان كارآفريني راه

بيني شود. پيشكار گرفته ميهطور همزمان ببسياري از موارد نيز اين دو راهكار به
كنندة يكديگر از جمله مسائلي است كه نقش صورت تكميلگيري بهدر بهره هاي الزممكانيزم

ها دارد. نظام آموزش عالي كشور در يكي دو سال اخير به حلبخشي اين راهسزايي در اثربه
اي مبذول داشته و اقدام روحية كارآفريني در دانشجويان توجه ويژه ةموضوع تقويت و توسع

ها و مراكز حل نموده است. ايجاد دورهر اجرايي كردن اين دو راهگذاري اوليه دبه سرمايه
اندازي مراكز كارآفريني از اقدامات كارآفريني و همچنين صدور مجوز و حمايت نسبت به راه

گيري بيشتر از اين دو حركت، منظور بهرهاجرايي است كه در اين رابطه شكل گرفته است. به
اندازي هاي راهشده است، الزم است كاركرد كل مجموعه كه به صورت كامالً مستقل انجام

 شده در دستور كار مديران آموزش عالي قرار گيرد.

 فناوري
آموزش  خود در زمينةة ي گستردهاميالدي سالمن و همكاران وي در بررسي 2002در سال 

نان با رو شدند. آهفناوري و استفاده از آن روب ةكارآفريني با چالش جديد در مورد مسئل
اند كه يك آموزش كارآفريني به اين نتيجه رسيده ةآمده درباردستهاستفاده از اطالعات ب

اين اطالعات نشان  .آموزش وجود دارد ةگرايش منفي در مورد استفاده از فناوري روز در زمين
دروس مربوط از فناوري  ئةداد كه تنها بيست و يك درصد از مراكز آموزشي براي ارامي

اي نيست كه آفريني رشتهاند. واقعيت اين است كه آموزش كارش از راه دور كمك گرفتهآموز
گذار شود، الزم است فناوري روز را بتوان بدون استفاده از فناوري و تكنولوژي روز تأثير

ته سود جست. آموزش كارآفريني با ي اين رشهاشناسايي كرد و از آن در تمام آموزش
برخي آموزشي را متحول كند. براي مثال د در بسياري از جهات نظام تواننميفناوري روز 

براي  ،برندميبهره  نظيريج واشنگتن كه از فناوري كمهاي دنيا مانند دانشگاه جردانشگاه
. مثال ديگر دانشگاه طراحي كرده است "پروستوس"به نام افزاري مكارهاي آموزشي خود نر

به  ،شودميي آموزشي مربوط به دانشگاه پخش هارنامهكه از طريق تلويزيون ب "بالستيت"
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شود. مثال ميپخش  ابتدا در استوديو ضبط برنامه تهيه شده و بعداً هااين صورت كه برنامه

 ةي آن روي شبكهاشود كه برنامهميبازرگاني دانشگاه اينديانا  ةديگر مربوط به مدرس
گسترش و فراگير آموزش كارآفريني  ةوشود. واقعيت اين است كه اين شيمياينترنت پخش 

 .اي آتي ادامه خواهد يافتبه سرعت در طول ساله

 اعتبارات
برداري و كسب حمايت الزم ال مهمي كه مطرح است، اين است كه چه منابعي براي بهرهؤس

توانند به آموزش كارآفريني دانشگاهي كمك كنند؟ در دانشگاه وجود دارند يا چه كساني مي
دهد اند، نشان ميآموزش كارآفريني موفق بوده ةهايي كه در زمينجربيات دانشگاهبررسي ت

سسات ؤسازي دانش موجود خود، استفاده از حمايت متوانند با تجاريميها كه دانشگاه
بازرگاني محلي و ملي، استفاده از حمايت مقامات دولتي و محلي و كساني كه خدمات 

گذاران ريسكي، مشاوران حقوقي و كنند از جمله سرمايهمي هئحمايتي براي كارآفرينان ارا
ي فني و هاشكدهنمند شوند. براي مثال در داو شرايط متفاوتي بهره هاحسابرسي در موقعيت
تواند ميبنيان و فناوري روز در سطح باال پيشرو و دانش يهاشركت ةمهندسي تحقيق دربار

توانند با مشاوره ميي علوم اداري و اقتصادي هاهبسيار سودمند واقع شود و همچنين دانشكد
ه ئپيراموني ارا ةيي به جامعهاكمك هاو پروژه هادر خصوص توجيه اقتصادي و فني طرح

ي هانحوه طراحي دوره ةتوانند دربارميشناسي نيز ي علوم تربيتي و روانهادهند. دانشكده
آموزشي و  ةريني و كسب و كار، شيوي كارآفهاي آموزشي دورههاآموزشي و تدوين تقويم

منظور بهبود تسهيالت و ي شغلي و...، سودمند واقع شوند. در كشور آلمان بههامشاوره
دولت آلمان با همكاري بانك توازن  هااعتبارات مربوط  به يادگيري كارآفريني در دانشگاه

 ت. تحت مدل آزمايشيكار نموده اس ي دانشگاهي براي كسب وهاآلمان اقدام به ايجاد كرسي
Exist  كارهاي تكنولوژي از طريق دانشگاهي نموده و به بهترين  شروع به ايجاد كسب و
اعطاي بورس  ،نمايد. آخرين طرح حمايتيميكارهاي تكنولوژي جوايزي اهداء  كسب و

 باشد.ميتحصيلي جزئي براي كمك به تداركات ايجاد كسب و كار 

 زگاري با صنعت و كسب وكار دانشگاهي و عدم وجود سا ةجامع
تراز با استادان همواره اين پرسش وجود دارد كه آيا كارآفرينان در فرايند آموزش موقعيتي هم

و  هاسسه يا شركت خاصي بتواند براي ايجاد اين سازگاري تالشؤدارند؟ حتي اگر م
اين شكاف توان ميال باقي است كه آيا ؤي مستمري انجام دهد، باز هم اين سهافعاليت

و گفتگوهاي مفيدي  هاچه تعامل ؟شده را از بين برد يا از رشد آن جلوگيري كردايجاد
توان تأثير مثبتي بر روند آموزشي داشته باشد؟ ابتدا بايد از يك موضوع ميصورت گرفته كه 

به مباحث كليدي و مفيد  مطمئن شد و آن هم اين است كه آيا استادان كارآفريني واقعاً
ل ئكنند يا به مسامياي و اصلي قضايا بحث ي ريشههادازند؟ آيا در مورد مشكلپرمي
فكري فعاالن آموزش كارآفريني  ةترين نگراني و دغدغپردازند. اين موضوع مهمميارزش بي

ي هااست. دانشجويان اين رشته بايد به كارآفريناني كه براي رسيدن به وضع كنوني سختي
اند، دسترسي داشته باشند تا از يي هم داشتههاحتي شكستزيادي را تحمل كرده و 
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 (تحقيق)، انتقال علم عالي سه كاركرد دارد: ايجاد علم تجربيات آنان سود ببرند. نظام آموزش

 (خدمات).  (آموزش)، و توزيع علم
نظام آموزشي كشور ايران بر اساس انتقال علم است و اهميتي كه به تحقيقات يا خدمات 

و محيط  هاشود ناچيز است. اما با نگاهي بنيادين اين نتيجه حاصل آمد كه دانشگاهميداده 
ي روزمره و امرار هاكنند، يكي به دنبال دوندگيميكسب و كار در دو دنياي متفاوت عمل 

مدت براي انتقال علم. فقدان همكاري ميان اين دو دراز ةبرنام ةمعاش، و ديگري با دغدغ
 ،وزش عالي با نيازهاي بازار و جامعه در حال تغيير هماهنگ نباشد. لذابخش باعث شده كه آم

خواهيم كارآفريني را در جوانان ترويج و پرورش دهيم در آن صورت آموزش ما چنانچه ما مي
طور كنيم. بهاكنون براي آموزش آنان استفاده ميهايي باشد كه ما همبايد متفاوت از روش

هاي فردي مهارت ةها بايد ضمن توسعش كارآفريني در دانشگاهتوان گفت كه آموزمي ،كلي
نوآوران تكنولوژي و مديران، فرصتي براي ايجاد روابط قوي بين دانشگاه و صنعت  ةنسل آيند

 وجود آورد. هب

 اساتيد
كارآفريني،  ةها و مؤسسات آموزش عالي در توسعروي دانشگاهها و موانع پيشيكي از چالش

ها و مؤسسات آموزش عالي از نظر تعداد، تركيب، مراتب ئت علمي دانشگاهكمبود كادر هي
هاي ترين موانع در برگزاري دورهخود مهم ةهيئت علمي و روزآمدي است و اين به نوب

آيد. الزم است ابزارهاي پشتيباني شامل تربيت مربيان و شمار ميكارآفريني دانشگاهي  نيز به
منابع انساني،  ةهاي توسعها و فعاليتزيرساخت ةي مدارك، توسعآموزگاران، ارزشيابي و اعطا

هاي آموزشي مناسب اعضاي هيئت علمي توانمند و مربيان ماهر جهت نائل استفاده از برنامه
 هداف كارآفريني تدارك ديده شود. آمدن به ا

 ءمنظور ارتقاخدمت براي مدرسين درس كارآفريني بههاي ضمنبرگزاري مستمر دوره
اي در سطح مؤسسه و مركز با دعوت از هاي منطقهسطح علمي آنان، برگزاري همايش

مرتبط با كارآفريني با مشاركت فعال مدرسين و  ةاي، انتشار نشريكارآفرينان موفق منطقه
منظور اي دانشجويي در سطح مؤسسه و مركز بههاي فني و حرفهدانشجويان و تشكيل هسته

 باشد.در اين زمينه بيش از پيش ضروري ميكارآفريني  ةتقويت روحي

 تحقيقات
اند كه بر سر چاپ يي اشباعهااهنامهگو  هاكند كه بازار نشريه از مجلهمي) اشاره 2003كاتز (

از ديد وي مشكل ديگر اين ايين با هم در حال رقابت هستند. يي با كيفيت پهاو انتشار مقاله
ي خود را در هاكنند تا مقالهميكارآفريني را مجبور  ةاست كه افراد متخصص و خبره در زمين

) به برخي از آنها 1( ايران، بنا به داليلي كه در جدولي كارآفريني چاپ كنند. در هاگاهنامه
آموزش كارآفريني توسعه نيافته است. بيشتر تحقيقات در  ةاشاره شد، تحقيقات در زمين

يي غير از گروه مورد مطالعه هادر مورد گروهپردازد و ميكارآفريني به مسائل كلي  ةزمين
كمبود تحقيقات و اطالعات در مورد آموزش كارآفريني و سنجش  ،مصداق ندارند. همچنين

 ةميزان موفقيت آنها در يادگيري، رفتار، و منش كارآفرينانه مانع اصالح و پيشرفت در زمين
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ل كلي الزم ئريني عالوه بر مساباشد. تحقيقات پيرامون آموزش كارآفميآموزش كارآفريني 

ر قرار دهد و با توجه به ظمدن راهاي آموزشي مؤثر بر توانمندي كارآفرينانه است تمام مؤلفه
ه شود. تحقيقات ئي كارآمدتر، جستجو و اراهاي موجود در آموزش كارآفريني راهكارهاخالء

 قرار گيرد. هاسازي آموزشالزم است در مسير ارتقاء و كيفي
توان آموزش كارآفريني دانشگاهي را مي ةي توسعهاعيت اين است كه موانع و چالشواق

در سطوح مختلف خصوصي و دولتي و همچنين سطوح فردي، گروهي و ملي مطرح نمود. لذا 
توان از اين موانع و مشكالت با آموزش و اجرايي نمودن راهكارهاي رفع موانع آموزش مي

ي هاگذاران، مجريان و نهاددارد، جلب توجه عموم، سياستجا اهميت كاست. آنچه در اين
آموزش كارآفريني به اين مقوله است كه رفع اين موانع به امكانات  ةگذار در زمينمشيخط

 زير نياز دارد:
 علمي و عملي در اين زمينه باشند. ةپرورش مربيان و اساتيد مجرب كه داراي تجرب �
 .همطالب درسي مدون در اين زمين ةتهي �
 .تأمين منابع مالي براي آموزش كارآفريني �
 .افزاريافزاري و نرمگيري از تجهيزات و امكانات سختبهره �
 .آموزش كارآفريني ةسازي نتايج مطالعات كشورهاي پيشرفته در زمينميالهام و بو �

رسيم كه رفع موانع آموزش كارآفريني قبل از با عنايت به مراتب فوق به اين نتيجه مي
هاي بايد به يك عزم ملي تبديل شود كه افراد بتوانند استعداد ،يك حركت علمي باشد اينكه

رساني خود را بدون ترس و با ثباتي اقتصادي و سياسي پرورش داده و اطالع ةكارافرينان
 ها و مجالت و آموزش رسمي اكتفاء نكنيم.به كتاب نمايند و در اين زمينه صرفاً

 پيشنهادات
يط خاص هر كشور، مناسب نيست كه طرحي را كه متعلق به كشوري ديگر با توجه به شرا

اعمال كرد. با در نظر گرفتن اين موضوع،  مياست، بدون اصالحات الزم در كشور دو
 گردد:ميي زير پيشنهاد هاگذاريسياست

ي هاي مديريتي و در رشتههامنابع درسي متفاوتي بايد براي آموزش كارآفريني در رشته �
 بايد بنا بر تنوع مخاطبان انتخاب شوند. هامديريتي طراحي شود، و محتواي آنغير 

هاي نظري از جهت توانمندي و مهارت كارآفرينانه، محتواي ميان دوره ةبراي كاهش فاصل �
 ةهاي تحقيقاتي مانند، تهيدرسي واحد كارآفريني دانشگاهي بيشتر بر اجراي فعاليت

يي با كارآفرينان موفق و آموزش خالقيت و نوآوري، كار و همچنين آشنا كسب و ةپروژ
هاي درسي در جهت بهبود و هاي كارآفريني در برنامهمتمركز گردد و آموزش قابليت

 آيد. عملها بهاين شاخص ةتوسع
ي هاي محلي و سازمانهاكارآفريني و آموزش آن بايد يكي از اركان اصلي سازمان ةتوسع �

 حساب آيد.به ميعمو
آموزش كارآفريني  ةمطالعات و تجربيات كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه در زميناز  �

تواند راهكارهاي مناسبي براي ايجاد آن در نظام آموزش عالي كه مي ةدانشگاهي و توسع
 گيري شود.ه دهد، بهرهئآموزشي و درسي نظام آموزش عالي ارا ةتحول در برنام
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توانند ميجمعي  يهاو رسانه ها، جشنوارههامايشگاهي مستند، نهاهاي مجازي، فيلمشبكه �

ثر ؤي آينده، در ايجاد فرهنگ كارآفريني مهابا انتقال تجربيات كارآفرينان موفق به نسل
 باشند.

ثر ؤي كارآفريني مهاي سنتي و گذرا همچون سخنراني و كالس، در ايجاد خصلتهاروش �
كار، كارآموزي، دعوت از مهمانان  ي فعال همچون ساختن طرح كسب وهانيستند. روش

تر هستند. استفاده از ي كارآفريني موفقهاكارآفرين، و كار پروژه در ايجاد خصلت
 ي تعاملي بايد تشويق شود. هاروش

خرد  ةگذاري خرد و بيمايجاد كسب و كار در محيط مجازي، بانكداري اينترنتي، سرمايه �
 .سيس بيانجامندأهاي تازه تتوانند به جذب سرمايه براي كسب و كارمي

منابع انساني كارآفرين  ةآموزش و توسع ةبايست در زمينميواقعيت اين است كه ايران  �
استخدام اساتيد ماهر و با تجربه  :گذاري كند. پيشنهادات در اين زمينه عبارتند ازسرمايه
ن كسب و كار و ي تربيت معلم به كارآفرينان و صاحباهاآموزش ةكارآفريني، ارائ ةدر زمين

صورت جلسات آخر هفته) (حتي به ي كارآفريني در خارج از كشورهاايجاد فرصت فعاليت
 و اساتيد. ميبراي اعضاي كادر عل

اي نسبتاً جوان است و لذا به حمايت بخش خصوصي و دولتي آموزش كارآفريني حوزه �
 .ها، نهادينه شودشگاهصورت پايدار در مدارس و داننياز دارد تا آموزش كارآفريني به

 ميي آموزشي براي معلمان كارآفريني بايد در تماهاي كار و آموزش و كارگاههابرنامه �
ريزي بايد ايجاد موقعيت و تقاضا براي ها ادامه و توسعه يابد. مبناي برنامهشهرستان

 آموزش كارآفريني و حمايت از معلمان در آموزش كارآفريني باشد.
آموزان تا قبل از گنجانده شود تا دانش ميي آموزشي عموهادر برنامهكارآفريني بايد  �

بايد  هادهند. دوره ءي كارآفريني را در خود ارتقاهارسيدن به دانشگاه روحيه و مهارت
عناصر نظري و عملي را در خود داشته باشند. درس آموزش كارآفريني بايد به تمام 

ي كارآفريني و هاريتي ارائه شود. بايد تعداد دورهي مديريتي و غير مديهادانشجويان رشته
افزايش يابد و دروس كارآفريني در  ،دهندميكارآفريني ارائه  ةتعداد مدارسي كه دور

ساختن كارآفريني در نظام تري از دانشجويان قرار گيرند. نهادينهاختيار طيف وسيع
قدم در راستاي ايجاد آموزشي و ايجاد دسترسي بيشتر به آموزش كارآفريني اولين 

 باشد.ميي كارآفرين هافرهنگ نوآوري و ساختن موجي جديد از افراد و سازمان
ي كارآفريني دانشگاهي در تمام ابعاد از هاسازي آموزشتحقيقات در مسير ارتقاء و كيفي �

 ريزي تا اجراء و ارزيابي قرار گيرد.برنامه

 منابع
كارآفريني در نظام آمـوزش عـالي    ةين راهكارهاي توسع). بررسي و تبي1385اسكندري، فرزاد. ( 

اقتصـاد و   ةتـرويج و آمـوزش كشـاورزي، دانشـكد     ةدكتري در رشت ةكشاورزي ايران. رسال
 كشاورزي، پرديس علوم كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران (كرج). ةتوسع

، 29 ةرهيافـت، شـمار   ةعالي: اصول و موانع. مجل). كارآفريني و آموزش1382آراسته، حميد (
)5-13.( 
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ي هاادراك از كالس درس و تقويت مهارت ةبررسي رابط
ي دولتي كار و دانش هاكارآفريني هنرجويان هنرستان

 شهر اهواز 
 1رقيه گرايلي شيخ
 2عبداهللا پارسا
 3يداهللا مهرعليزاده

 چكيده
 كشاورزي صنعت، يهامورد نياز بخش انساني نيروي تقويت كاردانش، شاخة هدف

براي  .است كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، ةاي توسعنيازه براساس خدمات و
ي اشتغال و هان هدف، ابتدا بايد بر روي محيط كالس درسي كه مهارتايتحقق

حاضر در پي همين هدف  ةكرد. مقالگذاري سرمايهنمايد ميكارآفريني را تقويت 
و پسر  نفر از هنرجويان دختر 161آماري پژوهش شامل  ةصورت گرفته است. نمون

انتخاب شدند. پايايي  ايي دولتي كه با روش تصادفي چند مرحلههاهنرستان
 مهارت ةنامپرسشو پايايي  )α/. = 76()؛1999( رامسدن ةادراك از دور ةنامپرسش

)81 = ./αدست آمده است. نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان داد ه) ب
ه معناداري وجود ندارد. ةس درس رابي كارآفريني و ادراك كل از كالهابين مهارت

در  ي مهارت و ادراك، معلول فضاي خشك و مستبدانههانبود رابطه بين مؤلفه
كالس درس است كه جايي براي پرورش مهارت و استعدادهاي خالق هنرجويان 

عناصر اساسي ساختار سنتي مانند متن دروس، روابط  ،بنابراين .گذاردميباقي ن
گذاري و ارزشيابي، تعامالت نمره ي آموزشي، نظامهاروش هنرآموز و هنرجو،

عنوان جز كليدي بازار كار، نيازمند به بازنگري و طراحي دوباره كالس درس به
 است.

 
 كار و دانش، مهارت، ادراك. :كليدي واژگان
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 استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز  .2
 . استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز3



 ... هايادراك از كالس درس و تقويت مهارت ةبطبررسي را 
 

 

62 

 مقدمه
موزشي ي آهاي زندگي بشر، نظامهاسوم ميالدي در تمام عرصه تغييرات سريع و عميق هزارة

رشد فناوري و تحول در دنياي مشاغل و بر هم  ةآن داشت تا خود را با سرعت فزايند را بر
جعفري هرندي و همكاران، ( بين بازار كار و آموزش و پرورش هماهنگ سازد ميخوردن دائ

ي هابيني نيازهاي اجتماعي، ظرفيت)؛ تا ضمن همسويي با دنياي كار و پيش1381
و خالقيت را در نيروي انساني توسعه دهد و توان و امكان اشتغال دانش كارآفريني، ابتكار 

ي تعليم و تربيت بر خود هانظام ،). بنابراين1387زيرك مرادلو، ( آموختگان را فراهم سازند
ي آموزشي متناسب به تربيت و تشويق افرادي هادانند با راهبردها، رويكردها و شيوهميالزم 

ها، تغييرات د ساختارهاي سنتي را بشكنند و با شناخت فرصتبپردازند كه قادر باشن
ن زمينه، يكي از مؤثرترين راهكارها اي ). در1385مرادي، ( جاد كننداي در جامعه ايگسترده

والن ئدر همين راستا مس براي ورود به دنياي كار، آموزش كارآفريني در مدارس است.
ي هاي آموزشي با ويژگيهارنامهآموزش و پرورش كشور ما، براي هماهنگ ساختن ب

 كار و دانش را تأسيس كردند و بر ، نيازها و مقتضيات جامعه، شاخةآموزانشخصيتي دانش
ي آموزش و اشتغال بيشتر هاتحصيلي هماهنگي بين نظام ةن شاخاي ن باورند كه با وجوداي

و اجتماعي  خواهد شد و در نتيجه يكي از اهداف اصلي كشور در جهت توسعة اقتصادي
مفهوم آموزش كارآفريني و  ةن پژوهش درصدد آن است كه با ارائاي تحقق خواهد يافت.

تدريس و  ةآموزش و نحو ةمحيط كالس درس، شيو ةي كارآفريني، به اهميت رابطهامهارت
 شود بپردازد. ميي اشتغال هادر مجموع نوع محيط آموزشي كه سبب تقويت مهارت

 آموزش كارآفريني
تواند ميترين سالح پيشرفت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه كارآفريني به عنوان مهم

ترين اقدام براي فا نمايد. مهماي اقتصادي جوامع جهان سومي ةدر توسع اينقش بسيار ارزنده
كرده كارآفريني در كشورهاي جهان سوم آموزش آن در بين نيروهاي جوان و تحصيل ةتوسع

ي هاآموزش كارآفريني بررسي و شناخت وضعيت خصيصه ةالزم ،راست. از طرف ديگ
ا كارآفرينان متولد يآ ن است كهاي شودميجا مطرح ناي كه در ميكارآفريني است. سؤال مه

دراكر،  ةتوان كارآفرين كرد؟ به عقيدميا واقعاً كسي را آي يابند؟مينكه پرورش اي شوند يامي
فريني درون هر كسي نهفته است، مانند توانايي شنا كارآ كارآفريني قابل يادگيري است.

پنداشتيد؟ پس از آنكه شروع به يادگيري كرديد چطور؟ و ميچه  كردن، ابتدا در مورد آن
آميز نيست. چيزي كارآفريني جادو نيست. اسرار« گويد:ميپس از آنكه يادگرفتيد؟ وي 

ديگري قابل  ميعل ةهر رشت ست و مانندميعل ةها صورت گيرد. يك رشتنيست كه توسط ژن
واضح است كه « گويد:مين رابطه ايكراتكو نيز در ،همچنين .)1985، 1دراكر( يادگيري ست

شوند مين افسانه كه كارآفرينان ساخته ناي رغم وجودكارآفريني قابل يادگيري ست. علي
ال پرورش شوند، آموزگاران و متخصصان كسب و كار و كارآفريني هر روز در حميبلكه متولد 
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دهندة يك واقعيت در مورد كارآفرينان است ن موضوع نشاناي ).2006، 1متلي( »اندو تكامل

 ي بالقوة خاصي همچون خالقيت، نوآوري، توفيق طلبي،هاكه آنها هر چند داراي ويژگي
ن ويژگي هستند كارآفرين اي نگري و خودباوري باشند، ولي همة افرادي كه دارايندهيآ
ن بين آموزش اثربخش در كنار فراهم شدن عوامل اقتصادي، فرهنگي، اي در ،لذاشوند. مين

صورت خدادادي در وجود برخي تواند به بارور شدن بذر كارآفريني كه بهمياجتماعي 
در يك تعريف ساده،  ،). بنابراين1387شريفيان، ( نهاده شده است، كمك نمايد هاانسان

باشد كه طي آن افراد گرا ميفو هد ، آگاهانهمندآموزش كارآفريني فرآيندي نظام
ذبيحي و مقدسي، ( شوندميصورتي خالق تربيت غيركارآفرين ولي داراي توان بالقوه به

رفتار كارآفرينانه و مبتكرانه  ،كليطورگويد: بهمي) دربارة كارآفريني 2005(2). كايرو1385
بسازد كه  اينگرانهگون، واقعيتي كليعني انسان با نگاه به اطراف خود و تركيب عوامل گونا

كه محيط پر از تناقض و عوامل گوناگون  ميتأثير خود را در عمل نمايان سازد. حتي هنگا
موارد مورد  ميكند. او تمامييش انتخاب هادهاي ترين چيز براي خود واست، كارآفرين مناسب

ز چندين جاي مختلف نشأت ده ممكن است ااي كند بلكه هرمينياز خود را از يكجا جمع ن
عنوان شود. پس آموزش كارآفريني هم بهميگرفته باشد كه همين امر باعث خلق چيزي نو 

 ). 2003، 3رمز( عنوان محتواي آموزشي بايد مورد استفاده قرار گيردروش و هم به
 خود، آگاه فردي يهاويژگي به نسبت كه هستند افرادي كارآفرينان ،از سوي ديگر

 استفاده يشانهافعاليت جهت در خودآگاهي ناي از بيشتر ديگر، به افراد نسبت و هستند
). 2004رل، ايو ديمر( ننمايند استفاده خودآگاهي ناي از شايد ديگران كه حالي در نمايند.مي

)، مركز 1964، 4كالينز و موري( طلبيتوان به استقاللميي كارآفريني را هااز جمله مهارت
)، 1979، 7ويلكن( )، خالقيت1975، 6، شاپرو1986، 5رويتزهاروكهاوس وب( كنترل دروني
روچ و ( )، توفيق طلبي1979، ويلكن، 1980؛ بروكهاس، 1987، 8بگلي و بويد( ريسك پذيري

نقل در دوير، ساده و ( ) اشاره كرد1961، مك كللند، 1987، بگلي و بويد، 2005، 9فريز
 ي كارآفرين، پژوهشهاهش مهم ديگر دربارة ويژگين زمينه پژواي ). در2010، 10ماالك پينز

) است كه در آن ويژگي نياز به موفقيت، 2002، 12، نقل در رشيد1980، 11كوريليسكي(
پذيري، تدوين هدف، اعتماد به نفس، مركز كنترل دروني، نياز به خالقيت و ابتكار، ريسك

اند. افراد كارآفرين شناخته شدهي مهم هاعنوان ويژگياستقالل، انگيزش، تعهد و استقامت به
، روش ي آموزشيهاسازي محيطي آموزشي و مدارس بايد بتوانند ضمن غنيهانظام ،بنابراين

ي كارآفريني در فراگيران، با تأكيد بر تقويت آن هاو محتواي آموزشي براي پرورش مهارت
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ي رشد هاگذارند، زمينهميه يي كه بر رفتارهاي كارآفرينانه و مبتكرانه صحهادسته از فعاليت

تر درك فرد از در ديدگاهي عميق ،بنابراين .و توسعة كارآفريني را در آنان گسترش دهند
ي اشتغال و كارآفريني ذكر شده داشته هاتواند با مهارتميكه  ايمحيط كالس درس و رابطه

 سزايي است.هداراي اهميت ب ،باشد

 ادراك از كالس درس 
، 1آمابيل( سزايي دارندهنقش بخالقيت  ةبراي توسع، محيط يادگيري و ساختار كالس درس

در واقع ساختار كالس درس، زمينه و بافتي است كه در آن  ).2010، 2، نقل در لئونگ1996
آميز به سوي افتد. در ساختار كالس، سيستم ارزشيابي، پيشرفت موفقيتمييادگيري اتفاق 

و خصوصيات با ارزش در مورد  هاا در مورد ويژگيكند و اطالعاتي رمياهداف را مشخص 
دانش آموزان، چگونگي ارتباط آنها با يكديگر و همچنين ارتباط آنها با معلم و تكاليف درسي 

تبحري  ة). وي، ساختارهاي كالسي را بر حسب اهداف به دو دست1992، 3ايمز( كندميارائه 
جاد الگوي اي ن ساختارها سبباي از كدامكند و معتقد است كه هرميو عملكردي تقسيم 

در ساختار هدفي تبحري، آموزان دانششود. ميآموزان دانشانگيزشي متفاوتي در  -شناختي
دروني و اعتماد به نفس باالتري  ةتمايل به انجام كارهاي مشكل دارند و از لحاظ رواني، انگيز

آموزان دانشساختار عملكردي، كنند اما در ميراحتي قبول ندارند، در نتيجه شكست را به
 ةبينند و ميزان اعتماد به نفس و انگيزميعنوان دستيابي به اهداف دلخواهشان يادگيري را به

جاد اعتماد اي جو يادگيري تبحري باعث). 2006، 4كيت لينگ و جان( شان پايين استدروني
، 1999ايمز، ( ).2010، 5رو( دروني فراگيران خواهد شد ةانگيز ةبه نفس، استقالل و توسع

ي ساختاري كالس هادارد كه هدفمي) اذعان 2010، 6نقل در درسل، فشينگ، استر و برنر
دهد كه مياجازه  ي يادگيريهان موضوع دارد كه تا چه حد محيطاي درس اشاره به

ي ساختار تبحري را انتخاب كنند. هاي ساختار عملكردي و يا هدفهاهدفآموزان دانش
 شود. ميآموزان دانشس درس با ساختار هدفي تبحري قوي، منجر به افزايش انگيزه در كال

نياز به استقالل، در الگوي انگيزشي به ادراكات شخص براي كنترل اعمال خود و موفقيت 
وي بسيار مهم است. احساس خودمختار بودن و مستقل بودن در  ةاست كه در پرورش انگيز

 دهد.ميكند كه اعتماد به نفس او را افزايش ميجاد اي را در فردتكميل تكاليف، شايستگي 
ي اجتماعي است كه ميزان پذيرش، موفقيت و هان نيازها تا حد زيادي، محصول محيطاي

ن نيازها را كشف و توسعه اي توانمييي كه هاد و زمينهآي دستهكه توسط فرد ب ميخودتنظي
 ةآموز به عقيد). حمايت معلمان از استقالل دانش0620، 7آردن و شونفولدر( داد مربوط است

يك تدريس خوب است. معلمان بايد براي افزايش استقالل  پردازان، نشانةبسياري از نظريه
توجهي به نظرات مستقل آموزان، از رفتارهايي مانند؛ سركوب انتقادات و بيدانش
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، 2راين، يانگكورت و بيوبين(). 7200، 1دي بنث، تاندون و پوينتر( اجتناب كنندآموزان دانش

نياز ( پيشرفت ةبراي انگيز ايزمينهآموزان دانشگيري هدفي  -كنند؛ جهتمي) اشاره 2007
ن اي هان راهاي يكي از .موفقيت را باال ببرد ةتواند انگيزميبه موفقيت) آنها است. كالس درس 

آردن و ( جاد كننداي ي راطور مؤثر در كالس درس ساختارهاي گروهاست كه معلمان، به
ي كارآفرينانه هادر شناسايي فرصتآموزان دانش مي). كار گروهي و رفتار تي2006شونفولدر، 

تواند با تعامالت فعال در ميفقط يك فرايند شخصي نيست و  هامهم هستند. شناخت فرصت
عملكرد مثبت  هاي مكمل بهشده توسط تيم و ديدگاهدرون يك تيم ساخته شود. دانش ارائه

ة در مطالعات ديگر، توسع ).2010، 3هيتي، استنهولم، هنيون و سيكواللينو( تيم كمك كند
موريسون ( در كالس، به عنوان يك منبع مهم خالقيت در نظر گرفته شده است ميتية روحي

  ).2003، 4و جانستون
از ارزيابي ان آموزدانشي ارزيابي معلمان در كالس درس نيز، روي ادراك هاتأثير شيوه

ي هاوقتي معلمان از شيوهباشد. ميمؤثر  هاگيري هدفي آنمحيط كالس درس و جهت
كنند، رويكرد هدفي عملكردي را در كالس توسعه ميرقابتي، نمره و امتحان استفاده 

آموزان را به دانش ،، تبحر و بهبود باشدهامهارت ةدهند. اما وقتي تمركز معلمان بر توسعمي
 ).2006، 5ميس، آندرمن و آندرمن( كنندميگيري تبحري هدايت اذ رويكرد جهتاتخ

مدار هستند و وقتي با مشكل جهت گيري تبحري)، مهارت( هان كالساي درآموزان دانش
، 6ميلر و مرداك( دهندميشوند از طريق تالش و پشتكار به آن مسائل پاسخ ميمواجهه 

آموزان دانشي هاان به درك و فهم و بهبود فعاليتدر ساختار هدفي تبحري، معلم). 2007
ايمز و ( گيرندميعنوان بخشي از فرايند يادگيري در نظر كنند و اشتباهات را بهميتالش 

، نقل در 2005گيب، ( ). در همين زمينه2005، 8، نقل در فريمن و آندرمن2002، 7ميدگلي
كند، آموزش كارآفريني مي) بيان 2009، 9كاولكو؛ ماتيال و ريتكوالاي سيكواللينو، روسكوارا؛

نيز بر فعاليت فراگيران در فرآيند يادگيري متمركز است. شرايط يادگيري بايد منعطف، 
شوند و اشتباهات، ميآوري بعدي معلومات باشد. معلومات، جمعتكوين چند ةمتقابل و بر پاي

 شوند.ميجزئي از فرايند يادگيري محسوب 
يي از ادراك از ساختار كالس را كه باعث پيشرفت اهداف تبحري هانه)، نمو1992( ايمز

در نظر گرفتن (به انتخاب و تصميم گيري)،آموزان دانشتشويق ( شود را شاملميدر كالس 
 كارگيريدر بهآموزان دانشتشويق ( آموزان)،پاداش و تشويق بر تالش و پيشرفت دانش

اجراي ارزشيابي ( زمان متفاوت براي تكليف) و در اختيار گذاشتن( ي گروهي)،هافعاليت
 رقابتي ندارند)، عنوان كرده است. ةمبتني بر پيشرفت و تبحر كه جنب
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ي تبحري، مدت زمان هانشان داده شده كه ميان پذيرش هدف هادر برخي از پژوهش

ت انگيز و همچنين استقامپذيري و ترجيح براي كارهاي چالشصرف تكاليف يادگيري، ريسك
) رابطه وجود 1992مز، اي، نقل در1988، 2، اليوت و دوئك1988، 1باتلر( در برابر مشكالت

مدل ( )، يك روش ساختاري گفتمان1999(3 پذيري، تورنر و مايردارد. براي پرورش ريسك
آموزان با تعامل و پرسش از يكديگر به كند، كه در آن دانشميداربستي) را پيشنهاد 

ن روش اشتباهات جزء فرايند اي كنند. درميدشان كمك زيادي ي انگيزشي خوهاروش
شود و از روش ميتشويق  هاگيري از چالشپذيري و پيشود، ريسكمييادگيري محسوب 

  جاد احساس امنيت در محيط كالس درس، بهاي شود. معلمان باميتدريس سنتي جلوگيري 
 ي الزم براي يادگيري بزنندهابه ريسكآموزان، دست دهند تا دانشميآموزان، اجازه دانش

ي هاو ارزش هاساختار كالس بر اساس هدف ،در واقع ).2006نقل در آردن و شونفولدر، (
آموزان به چگونگي ادراك گيرد و تأثير آن بر انگيزش و فعاليت دانشميمعلم شكل 

ي هادهاي ي). اگر معلمان برا1992ايمز، ( از ساختار كالس بستگي داردآموزان دانش
توانند قدرت ابتكار را در فراگيران ارتقاء بخشند. ميعادي فراگيران ارزش قائل شوند، غير

معلمان  ،اند؛ بنابراينبسياري از ابداعات و اختراعات با يك سؤال عجيب و غير عادي آغاز شده
ز ن نوع سؤاالت در كالس درس استقبال كنند. همچنين اگر در حل مسائل ااي بايد از
ي هاي متفاوت مسئله تمركز كنند، امكان يافتن راههاخواسته شود روي جنبهآموزان دانش

 در ايكنندهنيز نقش تعيينآموزان دانشيابد. كيفيت سؤاالت معلم از ميمتفاوت، افزايش 
تواند با تقويت كيفيت در ميشود. معلم ميپذيري در فراگيران ن زمينه دارد و سبب انعطافاي

ي ها). بحث1385حسيني، ( افزايش دهدآموزان دانشار كميت، سيالن فكر را نيز در كن
 خالقانه يهامهارت آمدن پديد موجبآموزان دانش افكار تشويق و كشيدن چالش به كالسي،

، نقل در حسيني، 1993، 5رنزولي( ). به عقيدة2007، 4بگتو( شودمينو  و بكر يهادهاي و
عنوان معلمان، اهميت زيادي در يادگيري مطلوب دارد و معلمان به ) انگيزه و عالقة1385

مشاور و سرمشق در رشد خالقيت فراگيران، بايد به محتواي رشتة خود كامالً تسلط داشته 
تدريس)، ( كه در واقع، ساختار آموزشيي گوناگون تدريس آگاه باشند؛ چراهاباشند و از روش

و  هاگيري از روشتواند با بهرهمياست و معلم آگاه و توانا  ترين ابعاد عملكرد معلماناز مهم
راهبردهاي خالق تدريس، حتي محتواي نامناسب را خالقانه تدريس كند و جو مناسب 

ي سنتي آموزش هاكالس درس مبتني بر روش وجود آورد. بنابراين،هخالقيت را در كالس ب
جاد يك كسب و كار اي و هاقابله با پيچيدگيبراي مآموزان دانشبه تنهايي براي آماده كردن 

 ).2010، نقل در پلتاير و اسكووتي، 2004، 6هونيگ( جديد كافي نيستند
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 گيريآماري، نمونه و روش نمونه ةجامع
ي هان تحقيق شامل كلية هنرجويان دختر و پسر سال دوم و سوم هنرستاناي جامعة آماري

گيري تحقيق حاضر، است. روش نمونه 1389 -1390دولتي شهر اهواز در سال تحصيلي 
 2 ةبوده كه ابتدا از نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز، ناحي ايمرحلهتصادفي چند

هنرستان و بعد از آن به تصادف از هر ناحيه،  4 ةن دو ناحيايانتخاب شدند و سپس از 3و 
بعد، از هر يك از  ةدر مرحليك هنرستان دخترانه و يك هنرستان پسرانه انتخاب شدند. 

آزمودني)، يك كالس كه درس كارآفريني را آموزش  20هر كالس، ( ، دو كالسهاهنرستان
ن مرحله از اي انتخاب شدند. در ،اندن درس را آموزش نديدهاي ديده اند و يك كالس كه هنوز

دانده شد به صورت ناقص برگر نامهپرسش 10گويان داده شد، كه به پاسخ نامهپرسش 176
نفر پايه سوم) حجم  83نفر پايه دوم،  83( گوپاسخ 166حذف شده و در مجموع  هكه از نمون

 اند. اصلي تحقيق حاضر را تشكيل داده ةنمون

 روش تحقيق
ي كارآفريني در اشتغال از طريق هاو مهارت هانوع تحقيق حاضر با توجه به اهميت ويژگي

 .است ي كارآفريني، از نوع كاربردياهآموزش آن و ارتباط آن با مهارت

 پايايي و روايي ابزار تحقيق
 استفاده شده است كه عبارتند از: نامهپرسشدر راستاي هدف تحقيق، از دو 

مقياس  5گويه در  54نامة جامع كارآفريني دانشگاه دورهام انگلستان كه شامل پرسش .1
گويه)،  12( پذيريويه)، ريسكگ 6( گويه)، نياز به استقالل 12( نياز به موفقيت«فرعي 

است و با استفاده از مقياس » گويه) 12( گويه)، مركز كنترل دروني 12( ميل به خالقيت
تنظيم شده » كامالً موافقم، موافقم، تا حدودي، مخالفم، كامالً مخالفم« ليكرت ايدرجهپنج

 شريفيان قنامة جامع كارآفريني دانشگاه دورهام انگلستان در تحقياست. پايايي پرسش
)1387،( )81 = ./α1دست آمده و روايي آن نيز از نظر متخصص كارآفريني، كايرباي) به 
 دست آمدههن تحقيق نيز ضريب آلفاي باي ) مورد تأييد واقع شده است. در2006(
 )87 = ./α است. نامهپرسش) نشانة پايايي قابل قبول براي كل 
درس كارآفريني، كه با الهام از سنجش ادراك هنرجويان نسبت به كالس  ةنامپرسش .2

) آن را 1998( ) طراحي شده و واف1992( پرسشنامة ادراك از دوره كه توسط رامسدن
اهداف «مقياس فرعي  5گويه در  33شامل  نامهپرسشن اي مورد بازبيني قرار داده است.

 4( گويه)، فشار كار درس 5( گويه)، ارزيابي مناسب 11( گويه)، تدريس خوب 4( روشن
 رامسدن ةادراك از دور ةنامپرسشگويه) است. پايايي  9( شدهي آموختهها)، مهارتگويه

دست آمده و با استفاده از ه) بα/. = 76( )،1384پارسا و ساكتي، ( ) در پژوهش1999(
با  نامهپرسشن اي تحليل ماده، روايي آن نيز در حد بااليي گزارش شده است. روايي صوري

ن حوزه تأييد شده و پايايي اي ه، توسط اساتيد و متخصصين درشدتوجه به تغييرات اعمال
پايايي قابل قبول  ة) نشانα/. = 78( دست آمدههآن نيز محاسبه شده كه ضرايب آلفاي ب

 است.  نامهپرسشبراي كل 
                                                                                                                
1. Kirby 
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  هاروش تجزيه و تحليل داده

راف معيار و از ي آمار توصيفي براي محاسبه فراواني، ميانگين و انحهان پژوهش از روشاي در 
آمار استنباطي نظير؛ ضريب همبستگي پيرسون براي سنجش رابطة ادرك هنرجويان نسبت 

 استفاده شده است.  ي كارآفريني آنهاهابه كالس درس كارآفريني با مهارت

 ي توصيفيهاالف) يافته
 پايه ي كارآفريني به تفكيكهاي مهارتهاي مربوط به مؤلفههاتوصيف يافته .1جدول 

 
 سوم به تفكيك جنسيت ه مقياس ادراك از كالس درس پايةي مربوط به خردهاتوصيف يافته .2جدول 

ادراك از  جنسيت
 كل)(كالس

ي هامهارت
 آموخته شده

فشار 
درس

ارزيابي 
 مناسب

تدريس 
 خوب

اهداف 
 روشن

دختر
 41/3 43/3 80/217/3 33/3 23/3ميانگين
انحراف 

646/0 466/0 81/0786/0 764/0 37/0 معيار
 41 41 41 41 41 41 تعداد

 پسر
 41/3 15/3 70/260/2 31/3 04/3ميانگين
انحراف 

717/0 612/0 01/1549/0 77/0 40/0 معيار
 42 42 42 42 42 42 تعداد

مجموع
 41/3 29/3 75/288/2 32/3 13/3ميانگين
انحراف 

678/0 56/0 91/073/0 76/0 4/0 معيار
 83 83 83 83 83 83 تعداد

ياز به ن تحصيلي ةپاي
كل  ةنمرمركزكنترلالقيتخپذيريريسكطلبياستقالل موفقيت

 مهارت

 ةپاي
 دوم

 32/3 13/353/3 86/2 43/3 66/3يانگينم
انحراف 

 19/0 37/0368/0 357/0 536/0 28/0 معيار
 83 83 83 83 83 83 تعداد

 ةپاي
سوم

 38/3 22/350/3 78/2 50/3 88/3يانگينم
انحراف 

 153/0 387/0348/0 458/0 579/0 315/0 معيار
 83 83 83 83 83 83 تعداد

 35/3 17/352/3 82/2 47/3 77/3ميانگينجمع
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بيشترين ميانگين  ،شودميطور كه مشاهده همان 2ي جدول هابا توجه به يافته

) و كمترين 43/3( مقياس تدريس خوبهشده در بين هنرجويان دختر مربوط به خردمحاسبه
) است. در بين 80/2( مقياس فشار كار درسن گروه مربوط به خردهاي ميانگين نمرة

) و كمترين ميانگين 41/3( هنرجويان پسر بيشترين ميانگين به خرده مقياس اهداف روشن
س درس ) تعلق دارد. بيشترين ميانگين ادراك از كال60/2( مقياس ارزيابي مناسببه خرده

 ) است. 23/3( نيز متعلق به گروه دختران

 سؤال تحقيق
ديده نسبت به كالس درس كارآفريني با استعداد كارآفريني آيا بين ادراك هنرجويان آموزش

 آنان رابطه وجود دارد؟
 استعداد كارآفريني و ادراك هنرجويان از كالس درس كارآفريني ةرابط .3جدول 

 ديدهنرجويان آموزشاستعداد كارآفريني ه متغيرها
 > 10/0Pو        = 0r/ 187 ادراك از كالس درس

ي ادراك از كالس درس هاي كارآفريني با خرده مقياسهاي مهارتهاهمبستگي مؤلفه
 گزارش شده است. 4كارآفريني نيز محاسبه شده و در جدول 

 ي ادراك از كالس درسهامقياسي كارآفريني با خردههاي مهارتهامؤلفه ةرابط .4جدول 
نياز به  متغيرها

مركز خالقيتپذيريريسكطلبياستقالل موفقيت
كنترل

استعداد 
 پايه سوم

اهداف 
 روشن

 -084/0-069/0046/0 156/0 147/0-262/0*همبستگي
سطح 

 46/0 53/068/0 159/0 188/0 018/0معناداري

 ارزيابي
مناسب

 -107/0049/0088/0 -30/0** -10/0 117/0همبستگي
سطح 

 34/0665/044/0 005/0 35/0 16/0معناداري

فشار كار
 درس

347/0**216/0095/0 -117/0 285/016/0**همبستگي
سطح 

 002/0 052/04/0 29/0 15/0 01/0معناداري

تدريس 
 خوب

 213/0152/0183/0 -063/0 -018/0 147/0همبستگي
سطح 

 055/0176/010/0 573/0 87/0 19/0معناداري

مهارت
 114/0111/0-023/0 195/0 -006/0-013/0همبستگي

سطح 
 84/0312/0334/0 08/0 95/0 9/0معناداري

ادراك 
 كل

 20/0139/0187/0 -058/0 -009/0 174/0همبستگي
سطح 

 101/0 07/022/0 6/0 93/0 123/0معناداري
*p < 05/0  **p < 01/0 



 ... هايادراك از كالس درس و تقويت مهارت ةبطبررسي را 
 

 

70 
مقياس اهداف روشن با نياز به موفقيت شود خردهميمشاهده  4ز جدول طور كه اهمان

پذيري ريسك اس ارزيابي مناسب نيز، با مؤلفةمقيهمبستگي منفي معنادار دارد. خرده
نياز به موفقيت و  مقياس فشار كار درس با مؤلفةدههمبستگي منفي معنادار دارد. بين خر

 ده نيز همبستگي مثبت معنادار وجود دارد. دياستعداد كارآفريني هنرجويان آموزش

 گيريبحث و نتيجه
 چيزي و شودمي شكوفا يك كارآفرين يهاتوانايي خاص، شرايطي تحت دانيممي كهچنان

 يهاتوانمندي نامساعد، شرايط دليل به نتواند ايبالقوه كارآفرين كه نيست ناياز تراندوهناك
 كنند تقليد عقايدشان بيان جاي به شوند مجبور وقتي افراد ،بارتال گفتة به . دهد بروز را خود

 شود.مي نابود خالقيت شوند، تشويق آراستگي و نظم تنها به معنيپر كارهاي انجام جايبه و
 مانعي خالقيت، سركوب با كه است خشكي مفاهيم از مملو ي درسهاكالس روند، ناي پي در

 روند.مي شماربهآموزان دانش رينيكارآف شكوفايي استعدادهاي و رشد براي
دهد كه بين ادراك از كالس درس با ميدر خصوص سؤال تحقيق نشان  هايافته

 ن يافته به ترتيب با مطالعاتاي معناداري وجود ندارد. ةي كارآفريني هنرجويان رابطهامهارت
يرش اهداف تبحري پذ ة)، در زمين1992مز، اي، نقل در1988، اليوت و دوئك، 1987باتلر، (

پژوه و ي بههامركز كنترل)، همچنين با يافته( پذيري و تالش درونيبا ويژگي ريسك
ناهمسو  ،ي تبحري با خالقيت رابطه وجود داردها) كه بين پذيرش هدف1389( همكاران

ن كه كه از ديدگاه هنرجويان، مدارس اي) مبني بر1389( لواست و با گزارش تحقيق خدابنده
پذيري، خالقيت و نوآوري) را در آنها طلبي، مخاطرهاستقالل( اند عناصر كارآفرينيتهنتوانس

ي كارآفريني در هابايد گفت؛ مهارت هاباشد. در تحليل يافتهميپرورش دهند، همسو 
ي هايكي از الزامات و روش ،شود. بنابراينميي آموزشي مطلوب، شكوفا و متبلور هامحيط

كلي خالق است. در محيط آموزشي، طورجاد فضاي محرك، مستعد و بهاي ن،مهم براي تبلور آ
 پرورش ةفراهم سازند. در زمينآموزان دانشالزم و فضاي مطلوب را براي  ةمعلمان بايد زمين

جاد ساختار تبحري در كالس اي دست آمده، ضرورتهدر هنرجويان طبق نتايج ب هان ويژگياي
ن ساختار است كه اي رسد تنها درمينظر رد. چرا كه بهگيميدرس مورد تأكيد قرار 

پذيري، اعتماد به نفس، خالقيت، استقالل فردي، مركز كنترل و نياز يي مانند ريسكهاويژگي
 )2008 نيوميويرتا ، و تاپوال( ةكند. از سوي ديگر، به عقيدميبه موفقيت در يك فرد رشد 

ي كالس هاتري در مورد ويژگيدرس، تفسير جامعاز كالس آموزان دانشي هاتوصيف انگيزه
شك نظرات و ادراكات هنرجويان، افتد به ما نشان خواهد داد. بيميو آنچه كه در آن اتفاق 

 از اركان مهم قضاوت در مورد عملكرد هاواسطه و مستقيم هنرستانبه عنوان مشتريان بي
و ادراكات آنها نسبت به محيط كالس ديدگاه، نگرش  ،ن مؤسسات آموزشي هستند. بنابرايناي

ي آنها داشته باشد. اما نتايج هادر پرورش مهارت ايكنندهتواند نقش تعيينميدرس 
از كالس درس و استعداد آموزان دانشن امر است كه بين ادراك اي ةدهندآمده نشاندستهب

توجه به درك  دست نيامده است. باهمعناداري ب جز در چند مؤلفه رابطةفريني بهكارآ
معناداري  ةپذيري و روش تدريس رابطهنرجويان از ساختار كالس بايد گفت كه بين ريسك

ي فعالي مانند روش هااز روش هان كالساي توان گفت كه درمي ،دست نيامد. بنابراينهب
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ي ها) و روش1386، نقل در جاويدي كالته جعفرآبادي، 1989بي ير و راينر، ( ايمذاكره
شود. بين مي) استفاده ن2006، نقل در آردن و شونفلدر، 1989تورنر و ماير، ( يداربست

) 2006(1بنت دست نيامد. به عقيدةهمعناداري ب ي ادراك رابطةهايك از مؤلفهخالقيت و هيچ
فعال تدريس، كمترين تأثير را بر روي ي غيرهاي فعال تدريس، بيشترين؛ و روشهاروش

)؛ اما تحقيق فونسكا و 2010نقل در ماسال ويبا، ( خواهند داشت ي كارآفرينانهاويژگي
 ي تدريس سنتي غالب در آموزش كارآفريني دارند. ظاهراً درها) نشان از روش2006( كانبوي

ي هادهايكنند، برايميي تدريس خالق استفاده نهانيز، معلمان از روش هان كالساي
و  كنندميشي قائل نيستند و از آنها استقبال نعادي و سؤاالت عجيب هنرجويان ارزغير

گيرند. بين نياز به استقالل و ديگر ميعنوان بخشي از فرايند يادگيري در نظر ناشتباهات را به
گونه ناي طور نتيجه گرفت كه درناي توانميدست نيامد. همعناداري ب ةي ادراك رابطهامؤلفه
شود. ميختاري در تكليف و شايستگي هنرجويان توجهي نبه عقايد مستقالنه، خودم هاكالس

ن نكته اشاره اي ) در تحقيق خود در ويژگي استقالل به2010( ن رابطه ون گلدرناي در
در كالس آموزان دانشبه مقتضيات فردي، نيازها و ترجيحات  ميكند كه توجه خيلي كمي

نجام كارهاي مستقالنه و شود. آموزش كارآفريني بدون تمركز بر استقالل و اميدرس 
ن در حالي است كه كارآفرينان فردا همواره با عدم اي شخصي به زيان جامعه آموزشي است و

  رو هستند.هاطمينان و ريسك روب
 .گيردميي معلم شكل هابخشي از ساختار كالس درس، بر اساس اهداف و ارزش

با اهميت دادن به درك و فهم  ما نياز به معلمان متبحري داريم كه در كالس درس ،بنابراين
جاد كنند و امكان رشد و اي براي تقويت يادگيري، ساختار تبحري راآموزان دانشعميق 

فريمن و ( ي كارآفريني را در هنرجويان فراهم آورند. اما طبق مطالعاتهاپرورش مهارت
يابد يمگيري تبحري كاهش يي كه در مدارس متوسطه جهتها) يكي از علت2005آندرمن، 

 .جاد ساختار تبحري در كالس ندارنداي ن دليل است كه معلمان آنها، تمايلي بهاي به
دست همعناداري ب ةي ادراك از كالس با استعداد كارآفريني رابطهااما بين برخي از مؤلفه

دست آمد؛ شايد همنفي معناداري ب اف روشن و نياز به موفقيت رابطةآمده است؛ بين اهد
تر و تأمالت ذهني برانگيز كه نيازمند جستجوهاي عميقطرح اهداف چالش بتوان گفت

تر هستند، در برانگيختن نياز به موفقيت افراد تأثيرگذارتر است. ممكن است سادگي جدي
ن ذهنيت را به اي ي درسهابيش از حد معقول اهداف و انتظارات معلمان در كالس

ي خودشان را به زحمت بياندازند و به سادگي از كند كه الزم نيست خيل ءالقاآموزان دانش
 ةپذيري و ارزيابي مناسب رابطند. بين ريسكيآعهدة تأمين انتظارات معلمان خود بر مي

صورت ن طور نتيجه گرفت؛ ارزيابي معلم و امتحان بهايتوانميدست آمد؛ همنفي معناداري ب
باعث شده كه هنرجويان با همان  ي سنتيهاو تعاريف و در مجموع روش ايحفظي، كليشه

ي الزم هادهند و چندان دست به ريسكميبه معلم پاسخ  ايروش ارزشيابي حفظي و كليشه
 انجام تكاليف و وظايف مربوط به يادگيري و امتحان نزنند.  ةدر زمين

دست همثبت معناداري ب و استعداد كارآفريني كل، رابطة بين فشار درس، نياز به موفقيت
كند، محيط مناسب براي مي) در تحقيق خود اذعان 1389( يعقوبي نجف آبادي آمد.

                                                                                                                
1. Benet 
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طور ناگهاني تكاليف و وظايف به افراد داد و باشد كه به ايگونهيادگيري كارآفرينانه بايد به

رسد، سنگيني تكاليف و فشار درس و يا طبق تحقيق ميآنها را تحت فشار قرار داد. به نظر 
سبب  هان كالساي حان، فشار زمان و شكل تعامالت كالس درس در)، فشار امت2011( تن

ن امر اي آموزان، تكاليفي از قبل طراحي نشده، ارائه كنند كهشده كه معلمان براي دانش
ن كه محيط اي شده افراد در موقعيت چالش برانگيز قرار گيرند و در مجموع با توجه بهسبب

مثبتي داشته  ي كارآفريني كل هم رابطةهااست با مهارتتر كارآفرينانه همراه با فشار مطلوب
   باشد.

جاد آمادگي و پرورش خالقيت اي توان گفت: ما براي دست يافتن به هدفميدر مجموع 
محتوا،  در زمينة ايو كارآفريني در هنرجويان كار و دانش، به راهبرد مدرن و تعريف شده

كارگيري كارآفريني نيازمنديم. از طريق به ةزميندرسي در  ةي تدريس و ساختار برنامهاروش
) معموالً چيزي در مورد آنچه كه در فرآيند آموزش و يادگيري اتفاق افتاده GET( آزمون

ي كالسي ما با هنرجويان سر و كار داريم هامهم آنكه در ارزشيابي ةگويد. نكتمياست به ما ن
ما كه  ةن واقعيت در جامعاي د. با وجودي خاص خودش را دارهاو برخورد با هنرجو ظرافت

افزون است، بايد گفت كه هنرآموز، در محيط التحصيالن كار و دانش روزنرخ بيكاري فارغ
عنوان گيرنده و منفعل فقط در صرف اطالعات و هنرجو به دهندةعنوان انتقالكالس درس به

چگونه در چنين محيطي  ،گونه آزادي عمل ندارد. بنابراينجهت حفظ مطالب بوده و هيچ
يادگيرندگان،  ةشدتوان افرادي خالق و كارآفرين تربيت كرد. براي بروز رفتارهاي آموختهمي

آنها را فراهم كرد. بايد به فكر  ةبايد آنها را برانگيخت و شرايط الزم براي بروز رفتار كارآفرينان
ي جديد هاو به روشي سنتي را كنار گذاشت هاو نظر هنرجويان ارزش قائل شد، روش

 ةرا كشف و حل كند. وظيف ايتدريس كارآفريني روي آورد و اجازه داد كه هنرجو خود مسأله
ن است كه پرورش تفكر منطقي و انتقادي فراگيران را پرورش دهند. در چنين اي هاهنرستان

 .يابندميمحيطي است كه افراد خالق و كارآفرين پرورش 
 منابع

ابعـاد   ). رابطـة 1389(فروز، غالمعلي، سادات ساداتي، سميه و ملتفـت، قـوام  به پژوه، احمد، ا
دبيرستاني شـاغل بـه تحصـيل در مـدارس     آموزان دانشگيري هدفي با خالقيت در جهت

، دوره دوم، شـماره اول،  مطالعـات آمـوزش و يـادگيري    مجلهاستعدادهاي درخشان، 
 49 -64، ص 2/58پياپي 

، رهيافتي نو براي اي). الگوي برنامه درسي مذاكره1386(اهرهجاويدي كالته جعفر آبادي، ط
، 4، سال اول، شـماره  فصلنامه مطالعات برنامه درسيتمركز زدايي از آموزش متوسطه، 

 85-102ص 
) بررسـي كـارآيي بيرونـي هنرسـتانهاي فنـي و      1381(جعفري هرندي، رضا و عابدي، احمد

كانيـك، سـاخت و توليـد، طراحـي دوخـت و      ي برق، مهااستان اصفهان در رشته ايحرفه
 71 -62، ص 21شماره  فصلنامه آموزه،، 1370 -79حسابداري طي سالهاي 

جاد مهـارت تـدريس   اي). الگوي رشد خالقيت و كارايي آن در1385(حسيني، اعظم السادات
-201، سال پنجم، ص 15، شماره فصلنامه نوآوري آموزشيخالق در معلمان ابتدايي، 

177 
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ي هاي پرورش كارآفريني در هنرستانهابررسي زمينه). 1389(ده لو، حجت اهللاخدابن

پايـان نامـه    شـهر اهـواز.  آمـوزان  دانشاز ديدگاه مديران، دبيران و  ايفني حرفه
  ارشد، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.كارشناسي

، مشـهد: نشـر   كارآفريني از تئوري تا عمل. )1385(ذبيحي، محمدرضا و مقدسي، عليرضا
 جهان فردا.

، سـال  مجموعه مقاالت مـديريت ). كارآفريني و نظام آموزشي. 1387(زيرك مرادلو، رضا
 30-33، ص 141-142نوزدهم، شمارة 

طراحي الگوي فرايندي انگيزه كـارآفريني دانشـجويان   ). 1387(شريفيان، اسـماعيل 
 گاه تربيت مدرس تهران.. رسالة دكترا، دانشتربيت بدني

، مـديريت  آموزش و تحقيقات ةمؤسس انتشارات ،كارآفريني مديريت ).1385 (نرگس مرادي،
 .كرج
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 نگرش كارآفرينانه و ايهاي فني و حرفهبين آموزش ةبررسي رابط
 ايسازمان آموزش فني و حرفه در

 1سيابانيعليمحمدي محمدرضا 
 2دكتر ناصر صنوبر
 3فاطمه جاويد معين

 چكيده 
گر براي اقدام به كارآفريني بيان شده است و عقيده نگرش به عنوان بهترين وسيله و توصيف 

كارآفريني خواهد شد  ةهاي خاص منجر به فعاليت بيشتر در زميناشتن نگرشبر اين است كه د
هاي خاص از آنها انتظار بروز اعمال كارآفرينانه را داشت. توان به صرف داشتن اين نگرشو مي

هاي بين آموزشة ، به بررسي رابطپس آزمون-در اين پژوهش با استفاده از روش پيش آزمون
اي پرداخته شده است. كارآفرينانه در سازمان آموزش فني و حرفهاي و نگرش فني و حرفه

يك، دو و  ةاي شماركارآموزان مراكز آموزش فني و حرفهة آماري تحقيق حاضر را كلية جامع
 ة، از شيوآماري ةبا توجه به بزرگي و گستردگي جامع پسدهند، سه تبريز تشكيل مي

نمونه انتخاب گرديد و با  320شد و در نهايت  اي استفادهاي چند مرحلهگيري خوشهنمونه
كارآموزان  ةها و سنجش نگرش كارآفرينانآوري دادهنامه اقدام به جمعاستفاده از ابزار پرسش

پذيري عاطفي و رفتاري از طريق دو ويژگي فردي كارآفريني يعني ريسك -در سه بعد شناختي
 ةهاي توزيع شده قبل و بعد از طي دورهنامو مركز كنترل دروني شده است كه از بين پرسش

قابل تحليل به پژوهشگر عودت  ةنامپرسش 126اي در بين كارآموزان، آموزشي فني و حرفه
شده تحليل و هاي گردآوريداده STATAافزار و نرم SPSSافزار داده شد و با استفاده از نرم

هاي آموزشآن است كه  اكي ازي تحقيق حهاييد شدند، همچنين يافتهأهاي تحقيق تفرضيه
پذيري و ، از طريق افزايش ميزان ريسكاي عالوه بر اثر كلي بر نگرش كارآفرينانهفني و حرفه

 دهند.كارآموزان را افزايش مي ة، نگرش كارآفرينانمركز كنترل دروني افراد تحت آموزش
 

هاي دروني، آموزش پذيري، مركز كنترل: نگرش، نگرش كارآفرينانه، ريسكيكليد واژگان
 اي.فني و حرفه
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 مقدمه
تواند با تغيير ميي آموزشي خاصي هاكند كه فرايندها و برنامهميكيد أشده تتحقيقات انجام

يك كارآفرين بالقوه را به  ،ي خاصهابينش و نگرش افراد و تجهيز آنها به دانش و مهارت
 .كارآفرين بالفعل تبديل كند

كند و نسبت مياي برخورد اجتماعي و فرهنگي با موارد تازه ،ي ماديهاانسان در محيط
كند كه به نحو ميشود و آمادگي و تمايل پيدا مياي را دارا به آنها عقايد و احساسات تازه

گيري گيرد. با شكلميي او شكل هاخاصي در برخورد با آنها رفتار كند و بدين ترتيب نگرش
 ،خذ تصميم جديد كم شده و رفتار او نسبت به اين مواردأبه تفكر و  احتياج انسان هانگرش
هاي مشخصي بر گونه است كه باورها و نگرشگردد، بدينميبيني قالبي و قابل پيش ،عادي

 كنند. ميرفتار فرد حكومت 
زماني كه بر اساس تعليمات  ،شوندميآموخته  هااعتقاد بر اين است كه باورها و نگرش

توان با آموزش و يادگيري در آنها مياند باز هم دگي و محيط اجتماعي ايجاد گرديدهخانوا
كارآمدي تغييراتي ايجاد نمود. بر اين اساس ميزان و نوع نگرش كارآفرينانه و باورهاي خود

 .ثير قرار دهدأكارآفريني را تحت ت ةتواند سطح فعاليت در زمينميافراد 
ي مهارتي با نگرش هاخصوص آموزشهآموزش و ب ةبطحال با توجه به نقش و را

 گردد.ميجامعه بيش از پيش محرز  ةاي در امر توسعنقش آموزش فني و حرفه ،كارآفرينانه
بين  ةبه بررسي رابط ،آزمونپس-آزموندر اين پژوهش با استفاده از روش پيش

اي پرداخته حرفه موزش فني واي و نگرش كارآفرينانه در سازمان آي فني و حرفههاآموزش
اي گيري خوشهنمونه ةاز شيو ،آماري ةفلذا با توجه به بزرگي و گستردگي جامع ،شده است

و  هاآوري دادهنامه اقدام به جمعاي استفاده شده است و با استفاده از ابزار پرسشچند مرحله
 طلبي،ه يعني توفيقسنجش نگرش كارآفرينانه كارآموزان در چهار بعد نگرش كارآفرينان

طلبي و خالقيت از طريق دو ويژگي فردي كارآفريني يعني استقالل اعتماد به نفس،
 پذيري و مركز كنترل دروني شده است. ريسك

رود با توجه به نو بودن مدل تحقيق در داخل كشور و همچنين اهميت باالي ميانتظار 
اي سازمان آموزش فني و حرفهي مهارتي هاپژوهش حاضر از حيث ميزان موفقيت آموزش

ي كارآفرينانه و به تبع آن گسترش كارآفريني در هاكشور از حيث ايجاد و  بهبود نگرش
 ي اين تحقيق مورد توجه خاص قرار گيرد.هايافته ،جامعه

 مروري بر ادبيات پژوهش
يك العمل يا پاسخ به نگرش عبارت از تمايل به عكس "در تعاريف نگرش چنين آمده است:

 ةشناسان). نگرش عبارت از حالت رواني و روان1،2005نوئل( "رفتار مناسب يا نامناسب است
واكنش نشان دادن  ةثيري پويا را بر فرد اعمال و او را آمادأعصبي مبتني بر تجربه است كه ت

 كند.ميها اي ويژه در برابر برخي از اشيا و وضعيتبه شيوه

                                                                                                                
1. Noel  
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را در  1نگرش ةشناس آمريكايي واژآلپورت روانبيش از پنجاه سال است كه گوردن 

ها ). و امروزه نگرش2،1993رايتس من دان، (داكس، شناسي اجتماعي مطرح كرده استروان
 ،هااي با ارزشو ارتباط پيچيده شودميشناسي اجتماعي محسوب اي از روانبه عنوان حوزه

خير تعاريف بسياري از نگرش هاي ا) در سال3،2009(بالنگشيپ باورها و رفتارهاي فرد دارد
 شود.ميبراي نمونه به تعدادي از آنها اشاره  شناسان مطرح شده است.از طرف روان

 دان، ،(داكس عنوان ارزيابي يا قضاوت فرد از موضوع خاصي دانستتوان بهمينگرش را 
 ).1993 رايتس من،

كيد أت د از موضوع نگرشبر ارزيابي فرحاصل شناخت فرد است كه  يك نگرش معموالً
(مك گواير،  اي باشدافكار يا ايده اقدامات، ،هافعاليت افراد ديگر، ،تواند خود فردمي وكند مي

 ).1988 ،5رمپل زانا، ،1985 ،4ليندزي و آرنسون
شده شناختي و عاطفي تجربهارزيابي هماهنگ ةعبارت است از نشان يك نگرش اساساً

اي هستند كه به هاي ارزيابي شدهوتها قضانگرش ،به عبارتي  يك موضوع خاص. ةدربار
هاي اين ارزيابي و يكپارچه در ارتباط با ابعاد شناختي و عاطفي هستند. صورت هماهنگ

(كرانو و  رفتار نگرشي مداوم به دنبال دارند ،ضمني و پايدارغير ،قوي انتزاعي به صورت كامالً
 ).6،2008پرسالين

ايط مساعد و نامساعد در موضوعات عنوان نوعي واكنش به شرنگرش در حال حاضر به
ها به پردازان بر روي اين امر توافق دارند كه نگرشبسياري از نظريه كند.ميخاصي اشاره 

شود. با اين وجود ميعنوان بخشي از ساختار دانش محسوب اي در حافظه و بهعنوان نشانه
 .)7،2004(اسكامپ و شولتز بر روي تعريف نگرش وجود ندارد ميتوافق عمو
انساني است كه بر رفتار فرد نسبت به افراد، چيزها يا رويدادها  ةها حاالت پيچيدنگرش

از  ميي خود بر مفهوم نگرش به عنوان نظاهاگذارند. بسياري از پژوهشگران در نوشتهمياثر 
اين اظهارات  ).8،1957(فستينگر اندكيد كرده و آن را مورد مطالعه قرار دادهأاعتقادات ت

اند. ساير نويسندگان عناصر عاطفي آنها را ها را مورد توجه قرار دادهشناختي نگرشي هاجنبه
آيند مثل مورد دوست ميانگيزند يا به همراه آنها ميهايي كه آنها بر احساس ،اندمطالعه كرده

 9بلوم و ميسيا ،كراتول ةبه وسيل» عاطفي ةحيط«ي يادگيري در هابازده داشتن و تنفر.
 ).1985(آر.ام.گانيه، وصيف شده اند) ت1964(

) 1986( 10ها وجود دارد. مارتين و بريگزنگرش ءمنشا مختلف در مورد ماهيت و ةچندين نظري
يي را براي هااين نويسندگان روال اند.ي اصلي و كاربرد آنها در آموزش كردههامرور مفصلي بر نظريه

 كنند.ميرا با هم تركيب اند كه اهداف عاطفي و شناختي طراحي آموزشي ارائه داده

                                                                                                                
1. Attitude  
2. Deaux,Dane, & Wrightman  
3. Blankenship  
4. McGuire, Lindzey&E.Aronson 
5. Zanna & Rempel 
6. Crano & Prislin 
7. Oskamp & Schultz 
8. Festinger  
9. Krathwohl, Bloom, and Masia  
10. Martin , B. L., & Briggs, L. J.  
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رسد كه بر مينظر مطلوب در اين تحقيق به ،از جمله داليل عملي ،به داليلي چند

كيد شود. اينكه يك نگرش ممكن است از أت ،ها كه مربوط به عمل استاي از نگرشجنبه
 ييدأمورد ت ،شودمي آنها مستحكم ةوسيلاعتقادات پيچيده ناشي شود و با عواطف همراه و به

پاسخ كلي به  "كند؟مينگرش چه عملي را پشتيباني "ال اساسي اين است كه ؤاما س ،است
گذارد. پس تعريف نگرش اين ميثير أال اين است كه نگرش بر انتخاب عمل شخصي تؤاين س

اش نسبت به يك است كه نگرش حالتي رواني است كه بر انتخاب فرد در مورد عمل شخصي
 ).1985 گذارد (آر.ام.گانيه،ميثير أشي مشخص يا رويداد ت

و كسب  هاايجاد يا تغيير نگرش يادگيري (اطالعات كالمي، ةنگرش يكي از سه نوع بازد
باشد. نوعي كه آنقدر كه به عمل و هيجان مربوط است به دانش ميهاي حركتي) مهارت

 مربوط نيست. اين بازده يادگيري حالتي اكتسابي از يادگيرنده است كه نگرش خوانده
 ).1985(آر.ام.گانيه، شودمي

 اي مشكل است. اوالًها در يادگيري مدرسهكيد بيش از اندازه بر اهميت نگرشأت
آموزان نسبت به نگرش دانش ،دهند واضح استميكساني كه درس  ةطور كه بر همهمان

هايي كه توجه كردن به برقراري ارتباط ،هاهمكاري كردن با معلم و همكالسي ،مدرسه رفتن
و نگرش آنها نسبت به خود عمل يادگيري در تعيين اينكه  گيردميبا آنها صورت 

 ).1985سزايي دارد. (آر.ام.گانيه،هگيرند اهميت بميآموزان با چه آمادگي ياد دانش
خواهند در مي) هاآنهايي هستند كه نهادها (از جمله مدرسه ،هابزرگ نگرش ةدومين طبق

هاي تحمل كردن ديگران و رعايت ادب نسبت به آنها نگرش وجود آورند.آموزش به ةنتيج
شود. داشتن نگرش مثبت نسبت مياغلب به عنوان اهداف آموزش و پرورش در مدارس اعالم 

عنوان اهداف آموزشي مهم و به ها و دانش جديد معموالًبه كاوش و يادگيري مهارت
چه علوم، ادبيات،  ،شيهاي مختلف آموزشود. دوست داشتن موضوعميمدت بيان طوالني

 ،باالخرهباشند. ميهر موضوع  ةاهداف با ارزشي در زمين معموالً ،فروشندگي يا مذاكرات كار
شوند، از ميها خوانده اي هستند و ارزشهايي وجود دارند كه داراي عموميت گستردهنگرش

ثير أبر آنها ت ها كمك كرده ورود كه به ارزشميمدارس و ساير نهادهاي اجتماعي انتظار 
 ،هايي هستند مربوط به رفتارهاي اجتماعي كه با كلماتي مثل انصافها نگرشگذارند. اين

 ،1،1985(آر.ام،گانيه شوندميتري مثل اخالقيات رسانده ميبخشندگي و عبارت عمو ،صداقت
 ).226-228صص 

رود كه مينتظار ا ،ها وجود داردبدون توجه به تنوع زيادي كه در محتواي اين نوع نگرش
يك  ةهرچه كه محتواي ويژ ،شان به هم شبيه باشند. يعنيهاي صوريهمه از نظر ويژگي

گذارد. در ميثير أت» احتراز كردن«يا » نزديك شدن«خواهد باشد، عملكردش بر مينگرش 
 كند.مياي بزرگ از از رفتارهاي افراد اثر نگرش بر مجموعه ،اين كار

 

                                                                                                                
1. Gagne , Robert  M. 
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 يادگيري نگرش

آورند ميوجود هاست و ابزاري كه تغيير در نگرش را بهي كه مناسب يادگيري نگرششرايط
آنها خيلي چيزها براي كشف شدن باقي مانده  ةاي هستند كه دربارپيچيده هاي تقريباًموضوع

هاي تغيير نگرش توسط مارتين و است. چندين اظهار نظر متناقض در مورد كارآيي روش
كار هاي مطلوب بايد بههاي آموزشي كه در ايجاد نگرشد. روشان) بررسي شده1986بريگز (

هاي ذهني و اطالعات هايي كه براي يادگيري مهارتاي با روشروند به نحو قابل مالحظه
 ).1985قابل به كار بستن هستند متفاوتند (آر.ام.گانيه، ميكال

 هاآموزش نگرش
اهميت بسيار زيادي دارند.  ي درسي مختلفهاطور حتم در برنامهعاطفي آموزش به ةحوز

 ،كنندميآموزان نسبت به هر موضوعي كه تحصيل رود كه دانشميطور مرسوم، انتظار به
ي هااز برنامه ،روهاي يادگيري نگرش مثبت كسب كنند. از اينطور وسيع نسبت به فعاليتبه

 وجود آوردبه ي مختلفهاهاي مطلوب در زمينهآموزان نگرشرود در دانشميدرسي انتظار 
پرداختن به  ،ايحرفه اي در آموزش فني وفراهم شدن چنين نتيجه ةكه زمين )1373(گانيه،

 باشد.ميآموزش نگرش در خالل اجراي استانداردهاي مهارتي 
به عبارتي ديگر آموزش (كالسي) شرايط و موقعيتي  ،آموزش يعني تسهيل يادگيري

 ترين راه به يادگيري موضوع مورد نظر دست پيدا كندنكند كه فراگير بتواند با آساميفراهم 
فرد در اثر تجربه حاصل شده  ةكه در رفتار بالقو ميمداو و يادگيري را به ايجاد تغييرات نسبتاً

هاي افراد ها اين است كه نگرشكنند. يكي از اصول يادگيري نگرشميتعريف  ،باشد
يعني موقعي كه افراد در  .گيرندمير ثير موقعيت قراأمستقيم بيشتر تحت تصورت غيربه

بيشتر تحت  ،شودميهاي آنها كار مستقيم در نگرشصورت غيرگيرند كه بهميموقعيتي قرار 
صورت نيابتي پيام درس بايد به ،صورت مستقيم. به عبارت ديگرگيرند تا بهميثير قرار أت

 ). 1387(كرپيندروف،  فراگيران را از موضوع درس مطلع سازد

 نگرش كارآفرينانه ةنظري
كارآفريني به نقش و جايگاه عوامل شناختي و جريانات اجتماعي  ةدر مطالعات اخير در حوز

 ةكارآفريني تاريخچ ةنگرشي در زمين ةكيد شده است و نظريأثر در رفتار كارآفريني بسيار تؤم
د (رابينسون و باشميي عملي و نظري را دارا هااستواري از تحقيق و تالش در زمينه

 ).1،1991همكاران
 شده توسط رابينسون و همكاران (رابينسون و همكاران،بر اساس الگوي نگرشي ارائه

ست. در ديدگاه هاموضوع نگرش ،باشدميكارآفريني قابل بحث  ةآنچه كه در زمين )1991
زياد  ،دي خاص به سمت كارآفريني متمايل شوهاآنها احتمال اينكه فرد با يك سري نگرش

تواند نگرش افراد را به ميباشد. آنها در رويكرد خود به بيان چهار مورد از عواملي كه مي
 پردازند.مي ،سمت كارافريني برانگيزد

                                                                                                                
1. Robinson etal 
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 ةكنندبينيي شخصيتي و دموگرافيك پيشهادر مقايسه با ويژگي هانگرش ،آنها ةبه عقيد

 ،تربيت ةوند و ضمن اينكه تا حدي به نحوشميآموخته  هاچنين نگرشبهتري هستند. هم
در طي زمان و در تعامالت فرد  ،محيط كاري و اجتماعي بستگي دارند ،هاي خانوادگيارزش

 باشند.ميقابل تغيير  ،كندميي مختلفي كه فرد در آن زندگي و كار هابا ديگران و محيط

 اجزاي نگرش كارآفرينانه
 پيشرفت ةالف) انگيز

متغيرهاي شخصيتي  شده در خصوصخصوصياتي كه در بيشتر تحقيقات انجاميكي از 
 ةانگيز ،كارآفريني مورد توجه بوده است ةثيرات اين متغيرها بر ايجاد و انگيزأكارآفرينان و ت

نام كه در اين حيطه مطالعات زيادي انجام داده است و باشد. يكي از محققان بهميپيشرفت 
 )1961(ديويد مك كللند  ،دانندميپيشرفت را به او منسوب  ةگيزان ةتحقيقات در زمين

گذار بر انتخاب كارآفريني معرفي نمود. ثيرأعنوان عامل تپيشرفت را به ةاو انگيزباشد. مي
 .انديد كردهيأوجود اين ارتباط را ت ،خصوصمطالعات بعدي نيز در اين

 ب) مركز كنترل دروني
پويا دارند اين است  ةكه اكثر مردم هنگام تشكيل فعاليت كارآفرينان ميمهي هايكي از نگراني

سازماني جديد و هم در اداره و رشد آن  ةگيري اوليكه آيا انگيزه و توان الزم را هم در شكل
هيسريچ و انگيزاند؟ (ميفرد را به سوي موفق شدن و بردن بر ،دارند يا خير. آيا نياز دروني

).  برخي از افراد باور دارند كه در زندگي خود كنترل دارند و بعضي ديگر بر اين 2005 ،پيترز
كنند و اين نيروها خارج از كنترل فردند. ميآنان را كنترل  ،باورند كه نيروهاي بيروني زندگي

كنند و ميحوادث مرتبط با زندگي خود را كنترل  ،اندافرادي كه داراي مركز كنترل دروني
چه اتفاقي خواهد افتاد. چنين  ،كند كه در يك موقعيتميشخصي دروني آنان تعيين صفات 

 .دست يافتني است ،افرادي معتقدند كه هر چه بخواهند با استعانت به ذات مقدس پروردگار
 

 ) خالقيتج
نوآوري و  ،تار و پود فرهنگ كارآفريني از جنس خالقيت ،كارافريني است ةخالقيت جوهر

فرهنگ كارآفريني بر بها دادن به خالقيت و نوآوري استوار  بافته شده است. كوشيسخت
ي نو توليد كرده و آن را در قالب يك شركت هاكارآفرينان افراد خالقي هستند كه ايده است.

 رسانند.ميبه سرانجام 

 د) عزت نفس
به نفس و عزت اعتماد  ،شوندميكار برده هجاي يكديگر بهاي كه خيلي در كنار هم و بدو واژه
ي خودش هاميزان توانايي و قابليت ةد. منظور از اين مفهوم تصور فرد دربارنباشمينفس 

موفقيت  ةترين اجزاي پيشگويي كنندباشد. راشيد معتقد است اين دو گزينه از مهممي
 ).1991باشند (رابينسون و همكاران،ميكارآفرينانه 
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 شناسي پژوهشروش

و از نظر پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي در  هاوري دادهنوع تحقيق و روش گردآ
شده در ي تدوينهاباشد. تحقيقات كاربردي نظريهمياي نامهپرسش هاگردآوري داده

 ءو همچنين اين تحقيق جز گيردميكار هتحقيقات پايه را براي حل مسائل اجرائي و واقعي ب
توصيفي آنچه را كه هست توصيف و  تحقيق باشد.ميتحقيقات توصيفي و از نوع پيمايشي 

و توجه آن به شرايط و روابط موجود و فرآيندهاي جاري در زمان حال  كندميتفسير 
به بررسي توزيع  ،تحقيق پيمايشي نيز كه يكي از انواع تحقيقات توصيفي استباشد. مي

قيق حاضر تحقيق تجربي يا بر حسب روش، تحپردازد. ميآماري  ةي يك جامعهاويژگي
هاي تحقيق ترين و كارآمدترين روشيكي از دقيق ،تحقيق تجربي يا آزمايشياست.  آزمايشي

هدف اين تحقيق بررسي تأثير  .گيردها مورد استفاده قرار مياست كه براي آزمون فرضيه
باشد. از ها و يا شرايط خاص محيطي بر روي يك گروه آزمودني ميروش ،هامحرك

 وصيات روش تجربي اين است كه ضمن دستكاري يا مداخله در متغيرها و كنترل شرايطخص
مورد مشاهده  ،انددست آمده را در مورد گروهي كه با انتساب تصادفي انتخاب شدههنتايج ب

يك يا چند گروه  ،منظور كشف روابط علت و معلوليپژوهشگر به ،روشدر اين  دهد.قرار مي
دهد و نتايج را (متغير ربي تحت شرايط خاص (متغير مستقل) قرار ميعنوان گروه تجرا به

 كند.مقايسه مي ،اندودهبهاي گواه كه تحت چنان شرايطي نوابسته) با گروه و يا گروه

 ايهاي فني و حرفهآموزش
اي به ي فني و حرفههااي است. آموزشهاي فني و حرفهمتغير مستقل در اين تحقيق آموزش

سازد يا كارايي و ميشود كه افراد را براي احراز شغل و حرفه آماده مياطالق يي هافعاليت
 .دهدمي ءتوانايي صاحبان مشاغل را در انجام فنون و حرفه ارتقا

 هاي كارآفرينانهنگرش
هاي كارآفرينانه است كه تمايل  فرد به بروز رفتار متغير وابسته در اين تحقيق نگرش

 دهد.ميمستقل يا سازماني را نشان  كارآفرينانه در يك كسب و كار

 هاي فردي ويژگي
پذيري و مركز كنترل دروني در نظر گرفته شده هاي فردي داراي دو متغير ريسكويژگي

پذيري معتدل هستند. پذيري يعني كساني كه داراي تمايالتي به مخاطرهاست. ريسك
به خود ايمان دارند و  : كساني كهدر تعريف مركز كنترل دروني چنين آمده است ،همچنين

اي متغير واسطه دهند.مياقبال يا نيروهاي مشابه نسبت ن ،موفقيت يا شكست  را به سرنوشت
ميان متغير مستقل و متغير  ةپذيري و مركز كنترل دروني) رابط(ريسك هاي فرديويژگي

 نمايند.وابسته را تعديل مي
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 مدل پيشنهادي پژوهش
 سازي مدل پيشنهاديمراحل پياده

ي تحقيق با استفاده از ابزار هاآوري دادهپس از جمع ،جهت بررسي مدل پيشنهادي پژوهش
به كمك  هابه تجزيه و تحليل داده ،ايحرفه آموزش فني و ةنامه قبل و بعد از طي دورپرسش

، كه نتايج هانهاي آو تبيين و تفسير خروجي 2افزار استاتاو نرم 1اس -اس -پي -افزار اسنرم
ي اصلي و هاآناليز آماري هستند، پرداخته شده و در نهايت در مورد رد يا عدم رد فرضيه

 فرعي پژوهش اظهار نظر شده است.
: اند از قبيلنامه پاسخ دادهپس از بررسي مشخصات كلي كساني كه به پرسش ،بنابراين

ي هااند، آزمونت كردهاي كه در آن شركجنسيت، تحصيالت، وضعيت شغلي و نام دوره
متغيره و دومتغيره همچون آزمون همبستگي بين متغيرهاي تحقيق انجام و در نهايت تك

تجزيه و  ي تحقيق ازهامطلوب در مورد رد يا عدم رد فرضيه ةجهت حصول به نتيج
 باشد:مينتايج حاصل از تحقيق به شرح ذيل  ي چندگانه استفاده گرديد،هاتحليل

 شود:) در نظر گرفته مي1سي اثرگذاري آموزش روي نگرش كارآفرينانه مدل (براي برر
 مدل مورد مطالعه: 

1( 

ر
E= 

 
عنوان متغير وابسته و متغيرهاي ريسك و ) بهEدر مدل مورد نظر نگرش كارآفرينانه (

 ةنحو براي بررسي ،اند. همچنينعنوان متغيرهاي توضيحي لحاظ شدهمركز كنترل دروني به
كه براي طوريثيرگذاري آموزش بر روي نگرش كارآفرينانه متغير مجازي تعريف شد. بهأت

هاي مورد بررسي بعد از آموزش يك هاي مورد بررسي قبل از آموزش صفر و براي نمونهنمونه
ساير متغيرهاي كنترلي شامل متغيرهاي جنسيت، ميزان تحصيالت و  ،تعلق گرفت. همچنين

                                                                                                                
1. SPSS 
2. STATA 

 نگرش
 كارآفرينانه 

 هاي آموزش
 ايفني و حرفه

 
پذيريريسك

مركز كنترل دروني

هاي فرديويژگي
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ثيرگذاري متغيرهاي مذكور بر روي نگرش أغلي وارد مدل گرديد تا تنيز وضعيت ش

كارآفرينانه مورد ارزيابي قرار گيرد. الزم به ذكر است كه در اين مطالعه، كدبندي متغيرهاي 
) و 1( )، شاغل2( ) و مرد1( ميزان تحصيالت و نيز وضعيت شغلي به ترتيب : زن ،جنسيت

) و كارشناسي ارشد و 4()، كارشناسي3( كارداني ،)2( ديپلم ،)1( ديپلمزير ،)2( غير شاغل
 باشد.مي) 5باالتر (

كارآموز مورد بررسي، مورد برآورد قرار  125براي  1افزار استاتامدل مورد نظر به كمك نرم
گرفت. پس از برآورد مدل، ناهمساني واريانس مورد آزمون قرار گرفت. نتايج اين آزمون در 

 ه است. درج شد 4-1 ةجدول شمار
 

 آزمون ناهمساني واريانس .1 جدول
  )(probارزش احتمال
0,000 16,69 

 ي محققهامنبع: يافته
 

صفر مبني بر همساني واريانس، مدل داراي  ةمحاسباتي و نيز رد فرضي 2با توجه به 
ر گرفت. پس از رفع ناهمساني واريانس، مدل مجدداً مورد برآورد قرا ،ناهمساني واريانس بوده

 باشد. برآورد پس از رفع ناهمساني واريانس مي ةتفسير مربوط به ضرايب متعلق به نتيج
 

 GLSنتايج حاصل از برآورد مدل به روش  .2 جدول
سطح معني داري)tمقدار آزمون (خطاي استانداردضريب همبستگي 

 000/0 75/6 049/0 33/0 پذيريريسك
 000/0 90/11 044/0 52/0مركز كنترل دروني

D 61/1 19/0 19/8 000/0 
 000/0 -06/4 13/0 -55/0 جنسيت
 000/0 81/3 056/0 21/0 تحصيالت

 002/0 11/3 14/0 45/0 وضعيت شغلي
 252 تعداد مشاهدات

 2R( 97/0ضريب تبيين (
 ي محققهامنبع: يافته

 
0H  بخشد.ميهبود نكارآموزان را ب ةنگرش كارآفرينان ،ايهاي فني و حرفهآموزش 

1H بخشد.ميكارآموزان را بهبود  ةنگرش كارآفرينان ،ايهاي فني و حرفهآموزش 
مثبت  ةثيرگذاري ريسك بر نگرش كارآفرينانأدهد كه تنتايج حاصل از برآورد نشان مي

افراد افزايش خواهد  ةنگرش كارآفرينان ،پذيريبا افزايش ريسك ،باشد. به عبارت ديگرمي
واحد  33/0پذيري، نگرش كارآفرينانه كه به ازاي يك واحد افزايش در ريسكطورييافت. به

                                                                                                                
1. STATA11 
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داري بااليي يابد. عالمت متغير مورد نظر مطابق با مباني نظري بوده و از معنيافزايش مي

 برخوردار است. 
كه طوريثير مثبت بر نگرش كارآفرينانه است. بهأمتغير مركز كنترل دروني داراي ت

واحد افزايش  52/0فرد  ةيك واحد افزايش در متغير مذكور، ميزان نگرش كارآفرينانازاي به
 باشد. دار ميمعني %1يابد. طبق نتايج حاصله متغير مورد نظر از لحاظ آماري در سطح مي

ثيرگذاري كلي آموزش بر نگرش كارآفرينانه وارد أكه جهت بررسي ت Dضريب متغير 
طور متوسط نگرش كارآفرينانه كه بعد از آموزش بهبه طوريباشد. مي 52/0مدل گرديده، 

دهد كه واحد افزايش يافته است. عالمت مثبت آموزش مطابق با انتظار بوده و نشان مي 61/1
ييد قرار أثيرگذاري مثبت آموزش بر نگرش كارآفرينانه مورد تأاول تحقيق مبني بر ت ةفرضي

هاي آموزشي داراي بررسي بعد از گذراندن دوره هاي موردنمونه ،گيرد. به عبارت ديگرمي
)، متغير مورد 19/8محاسباتي (  tةبيشتري هستند. با توجه به آمار ةهاي كارآفريناننگرش

 دار است.كامالً معني %1نظر در سطح 
منفي، مثبت و مثبت با  ةجنسيت، تحصيالت و وضعيت شغلي به ترتيب داراي رابط

كه افرادي با تحصيالت باالتر و وضعيت شغلي  . به طوريباشندنگرش كارآفرينانه مي
هاي بااليي بوده و مردان نيز نسبت به زنان از نگرش ةتر داراي نگرش كارآفرينانمناسب

 كارآفرينانه باالتري برخوردارند. 
2R بوده كه نشان  97/0دهندگي مدل است، قدرت توضيح ةدهندمحاسباتي كه نشان

دهندگي بااليي برخوردار است و متغيرهاي وارد شده در مدل توضيحدهد مدل از قدرت مي
 داراي اعتبار بوده و مدل به خوبي تصريح شده است.

0H  ةنگرش كارآفرينان ،پذيري)اي از طريق ويژگي فردي (ريسكهاي فني و حرفهآموزش 
 بخشد.ميكارآموزان را بهبود ن

1H ةنگرش كارآفرينان ،پذيري)دي (ريسكاي از طريق ويژگي فرهاي فني و حرفهآموزش 
 بخشد.ميكارآموزان را بهبود 

الزم به ذكر است كه با توجه به عدم معناداري عرض از مبدأ، مدل مورد نظر بدون عرض 
ميانگين  ةدوم مطالعه، از آزمون مقايس ةاز مبدأ مورد برآورد قرار گرفت. جهت بررسي فرضي

پذيري قبل و بعد از آموزش محاسبه شده و ميانگين ريسك ،استفاده گرديد. براي اين منظور
توان عنوان نمود كه ، ميtدار بودن ميانگين صورت پذيرفت. با توجه به معني ةآزمون مقايس

 ،پذيري قبل از آموزش است. لذاپذيري پس از آموزش بيشتر از متوسط ريسكمتوسط ريسك
با توجه به اينكه  ،است. از سوي ديگرپذيري افراد ثير مثبت روي ريسكأآموزش داراي ت

ثير مثبتي بر نگرش كارآفرينانه أپذيري تريسك 2 ةاساس نتايج رگرسيون در جدول شماربر
توان گفت كه آموزش عالوه بر اثر كلي بر نگرش كارآفرينانه، از طريق افزايش ميلذا  ،دارد

دهد. اين آموزان را افزايش ميكار ةپذيري افراد تحت تعليم، نگرش كارآفرينانميزان ريسك
 كند. ييد ميأدوم را ت ةنتيجه فرضي

0H  اي از طريق ويژگي فردي (مركز كنترل دروني)، نگرش هاي فني و حرفهآموزش
 بخشد.ميكارآموزان را بهبود ن ةكارآفرينان

1H اي از طريق ويژگي فردي (مركزكنترل دروني)، نگرش هاي فني و حرفهآموزش
 بخشد.ميكارآموزان را بهبود  ةكارآفرينان
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 ةالذكر براي متغير مركز كنترل دروني نيز انجام شد. نتايج آزمون فرضيمراحل فوق

ثير مثبت روي مركز كنترل دروني افراد است. از أميانگين حاكي از آن است آموزش داراي ت
ي بر نگرش ثير مثبتي كه مركز كنترل درونأبراساس نتايج برآورد، با توجه به ت ،سوي ديگر

توان گفت كه آموزش عالوه بر اثر كلي بر نگرش كارآفرينانه، از طريق مي ،كارآفرينانه دارد
سوم  ةدهد. اين نتيجه فرضيافزايش مركز كنترل دروني نيز، نگرش كارآفرينانه را افزايش مي

 كند.ييد ميأرا ت

 گيري و پيشنهادهانتيجه
اي ي فني و حرفههادهد كه آموزشميي تحقيق نشان هاشده و يافتهي انجامهانتايج تحليل

ي مورد بررسي بعد هانمونه ،ثير مثبت دارد، به عبارت ديگرأكارآموزان ت ةبر نگرش كارآفرينان
بيشتري هستند.  ةي كارآفرينانهااي داراي نگرشي آموزشي فني و حرفههااز گذراندن دوره

اي عالوه بر اثر ي فني و حرفههاه آموزشي تحقيق حاكي از آن است كهايافته ،همچنين
پذيري و مركز كنترل دروني افراد از طريق افزايش ميزان ريسك ،كلي بر نگرش كارآفرينانه

همسو با  هاكه اين يافته دهندميكارآموزان را افزايش  ةنگرش كارآفرينان ،تحت آموزش
 .باشدميي تحقيقات پيشين در مورد اين متغيرها هايافته

ي فني و هاثير مثبت آموزشأييد تأييد فرض اصلي اين پژوهش كه همانا تأبا توجه به ت
فرعي اين پژوهش  ةييد دو فرضيأاي بر نگرش كارآفرينانه كارآموزان است، و همچنين تحرفه

چه بيشتر بر نگرش كارآفرينانه كارآموزان گذاري هرثيرأبايد گفت كه اين سازمان جهت ت
پذيري و مركز كنترل دروني در كارآموزان، بايد موارد د و تقويت ريسكمراكز آموزشي خو

 ي آموزش مهارتي خود مد نظر قرار دهد:هاذيل را در خصوص اجراي دوره
ي كارآفريني از كارآموزان يك كارگاه يا فيمابين كارآموزان چند هايا گروه هاتشكيل تيم �

ي مربيان و هاسب و كار با راهنمائيي آنان براي ايجاد كهاكارگاه آموزشي كه مهارت
اي كه در پايان دوره گونهمشاوران هدايت شغلي و آموزشي مراكز از ابتداي شروع دوره، به

مهارت يك واحد توليدي يا خدماتي توسط كارآموزان  ةخذ گواهينامأهمزمان با 
تسهيالت  آموخته ايجاد شده باشد و همچنين حمايت مالي از آنان از طريق اعطايمهارت
 ...بانكي و

ي مختلف كه خود هااستخدام كارشناسان كارآفريني در مراكز از بين نخبگان رشته �
كنندگان موفق، جمله توليدزااند، اندازي نمودهدر جامعه راه واحدهاي اقتصادي را قبالً

 ...صنعتگران موفق، كارآفرينان برتر و
اي كه بتوان جهت جذب استاد در گونهالتدريس به ي حقهاتجديد نظر اساسي در تعرفه �

زايي بااليي برخوردار هستند و مهارت يا شغل نوين يا يي كه از توان اشتغالهاحرفه
 اقدام نمود. ،گردندميپيشرفته محسوب 

تدريسي از طريق كاهش ساعات موظفي تدريس مربيان افزايش ساعات موظفي غير �
 زا.و مشاغل اشتغال هاسنجي حرفهمنظور ايجاد فرصت الزم جهت مطالعه و نيازبه

اي و متناسب نمودن اجراي آموزش هر پودمان هاي فني و حرفهپودماني نمودن آموزش �
كننده در داخل مراكز مدت و كسلطوالني ةجاي آنكه يك دوربا كار در محيط واقعي (به

 و بدون ارتباط واقعي با محيط كار برگزار گردد).
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 و كارآفريني در توليد مليفناوري اطالعات  بين ةبررسي رابط
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  2زينب زراعت پيشه 

 چكيده
ي كشور منتهي هاتمركز كشور بر توليد ملي به تقويت و تحكيم زيرساخت

و بسترهاي اشتغال را  هادهد، زمينهميشود، استقالل كشور را افزايش مي
تواند راهكارهاي منطقي و عيني براي حل ميه دهد و بدين واسطميگسترش 

ي موجود كه در برخي موارد در هامعضل بيكاري قلمداد گردد، از سرمايه
گردند و معيشت مردم را به درآمدهاي ميي كاذب هزينه هاو عرصه هاشغل

مطلوب و بهينه صورت خواهد گرفت و  ةسازد، استفادمينامشروع آلوده 
با ورود فناوري اطالعات به  ،در واقع .شودميحقق سازي ثروت ممشروع
و كاربردهاي  هاثير قابليتأي آنها تحت تها، كسب و كار و استراتژيهاسازمان

به ارضاي نيازهاي  . فناوري اطالعاتافزون فناوري اطالعات قرار گرفته استروز
امكانات  پردازد وكند، ميارتباطي و اطالعاتي كه به ايجاد دانايي كمك مي

بررسي  ،كند. هدف از نگارش اين مقالهجديدي براي تبادل اطالعات ايجاد مي
و كارآفريني و در نهايت كمك به افزايش توليد ملي فناوري اطالعات بين  ةرابط

و  كسب و كاربا توجه به نقش و اهميت  بوده كه و تأكيد بر نقش كارگشاي آن
ري از كشورها و با توجه به مشكالت بسيا ةدرخشان كارآفرينان در توسع ةسابق

كارآفريني و  ميترويج مفهوم كارآفريني، بسترسازي براي فرهنگ حا اقتصادي،
اي خصوص جوامع در حال توسعهجوامع به ميهمچنين تربيت افراد براي تما

 .مانند ايران، از اهميت و ضرورت حياتي برخوردار است
 

 زايي، توليد ملي.ني، اشتغال: فناوري اطالعات، كارآفرييكليد واژگان
 

                                                                                                                
 ،نورمديرعامل شركت مهندسي رعدگستر، استاد دانشگاه، فارس، كازرون،دانشگاه پيام.  ١

 Email:mjshafiee@ yahoo.com                                                                                                                     
 نور، كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني، استاد دانشگاه، فارس، كازرون،دانشگاه پيام.  ٢

Email:zzp258 @gmail.com                                                                                                                         



                                               انداز پژوهشاشتغال در چشم واي آموزش فني و حرفه
 

 

89 

 مقدمه
قرار دارد كه  ميچهارم انقالب اسال ةراه ده ةدر ميان مياكنون نظام مقدس جمهوري اسال

 ةسالبيست اندازچشمپيشرفت و عدالت گرديده و در اثناي تحقق اهداف سند  ةموسوم به ده
ي كالن كشور به هاكند و در تحقق بسياري از اسناد باالدستي و سياستميكشور حركت 

لكن زمان آن فرا رسيده كه با قابل قبولي از پيشرفت و عدالت رسيده است،  ةمرحل
را باال ببرد، به  هابه ابتكار و خالقيت بيشتر دست پيدا كند، كيفيت انديشيعمق

پذيري رقابت ةاستانداردهاي مطرح در كيفيت كاالها و خدمات دست پيدا كند، به عرص
تي و توليدي ورود پيدا كند. افزايش جمعيت در كشورهاي در حال رشد، اقتصادي صنع

كاهش منابع و امكانات موجود در اين كشورها و پيدايش نيازهاي اجتماعي و اقتصادي جديد 
انديشي همگي سبب توجه نهادها و مقامات مسئول در اين كشورها به اين نيازها و چاره

اساس آمارهاي عمل آمده و برهاي بهبر بررسي. بنابنيادين يا مقطعي براي آنها شده است
روي جوامع در حال توسعه و حتي كشورهاي صنعتي ترين مشكالت فراموجود، يكي از مهم

هايي كه براي رفع اين مشكل جهاني ارائه شده است، حلمشكل بيكاري است. مجموعه راه
بتني بر بازار امروزي كه با تغييرات شود. در اقتصاد رقابتي و ماصطالحاً كارآفريني خوانده مي

اطالعاتي را  ةصنعتي به جامع ةالمللي همراه شده و فرايند گذر از جامعو تحوالت سريع بين
تواند شود كه مياقتصادي ياد مي ةساز گرديده است، از كارآفريني به عنوان موتور توسعسبب

را بر عهده داشته باشد.  ميهقش مدر رشد اقتصادي كشورها، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي ن
امروزه ديگر اقتصاد ملي جاي خود را به اقتصاد جهاني داده است و در اين عرصه كشورهايي 

هاي شغلي را تنها به چارچوب جغرافيايي خود محدود نسازند، موفق خواهند بود كه فرصت
عاً چه ابزار يا بلكه فضاي كاري وسيعي به وسعت جهان در ذهن خود داشته باشند. اما واق

و در رأس آن  اي را فراهم نمايد؟ فناوري اطالعاتتواند چنين فضاي گستردهاي ميوسيله
ال را به آساني داده است. كاربردهاي گوناگون فناوري اطالعات طي ؤاينترنت پاسخ اين س

 اي را كه در گذشته با شك و ترديداخير سبب شده است تا اين امكان ارتباطي فرضيه ةده
شد، امروز براي ساكنان زمين به واقعيتي ملموس جهاني مطرح مي ةتحت عنوان دهكد

سبب پيدايش شكل جديدي از تجارت  تبديل نمايد. امكانات منحصر به فرد فناوري اطالعات
صورت ه شده است. انجام تعامالت تجاري بهشناخت تجارت الكترونيكشد كه امروزه به نام 

و سهولت در پرداخت و دريافت وجوه سبب ايجاد تحولي شگرف در شكل و ماهيت  پيوسته
اند وجود آمدهدست توانمند كساني بهها بهاين امكانات و توانمندي ةتجارت گرديده است. هم

ان واقعي هستند، چرا كه نه تنها اند. اينان كارآفرينكه فكري خالق و ذهني با استعداد داشته
اند، بلكه هاي انساني وابسته به خودشان شدهزايي براي مجموعهسبب خود اشتغالي و اشتغال

 ةها نفر از ساكنان اين كرها فرصت شغلي را نيز تنها با اتصال به اينترنت براي ميليونميليون
زاي طالعات به عنوان بستر اشتغالاز يك سو با فناوري ا ،اينبراند. بناخاكي فراهم ساخته

هاي شويم كه هر روز فرصترو هستيم و از سوي ديگر با كارآفريناني مواجه ميهجهاني روب
نمايند. در اين مقاله از يك جديدي را براي جويندگان شغل و كار در فضاي مجازي ايجاد مي
و از سوي ديگر تعامل  شودسو به تشريح مشاركت فناوري اطالعات در كارآفريني پرداخته مي
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گيرد. در پژوهش انجام توليد ملي مورد بررسي قرار مي دو سويه ميان اين دو متغير در پرتو

هاي نوين هاي بالقوه و بالفعل اين فناوري در ايجاد فرصتشده، تصويري روشن از توانمندي
ها و سازيصميمشده در اين مقاله بتواند در تگردد. اميد است مطالب مطرحميشغلي ارائه 

برداري قرار منظور رفع مشكل بيكاري اتخاذ خواهند شد، مورد بهرهتدابيري كه احتماالً به
 گيرد.

 مفهوم فناوري اطالعات
تشكيل شده است كه اولي به  Logiaو  Technoيوناني  ةاز دو واژ  Technologyفناوري يا 

شده و ي پردازشهاو اطالعات، داده باشدميمعني علم و دانش به يمدومعني هنر و مهارت و 
پيام درك  ةپردازند و توسط گيرندمي هاحقايقي با مفهوم هستند كه به توصيف و تعريف داده

بندي، محاسبه، اصالح، با افزودن ويژگي شامل زمينه، طبقه هاشوند. در واقع دادهو تفسير مي
(فا) فناوري اطالعات. (Intoworld,2000:302)  شوندشدگي، به اطالعات تبديل ميو جمع

)Information Technology  ياITعات آمريكاانجمن فناوري اطال ةوسيلطور كه به)، همان 
)ITAAسازي، پشتيباني يا مديريت است، به مطالعه، طراحي، توسعه، پياده) تعريف شده

افزار رايانه افزاري و سختهاي نرمبرنامه هاي اطالعاتي مبتني بر رايانه، خصوصاًسيستم
و  هاي الكترونيكيرايانهطور كوتاه، فناوري اطالعات با مسائلي مانند استفاده از پردازد. بهمي
 به شكلي اطالعات بازيابيو  انتقال، پردازش، حفاظت، ذخيره، تبديلسر و كار دارد تا  افزارنرم

براي فناوري تعاريف مختلفي وجود دارد از جمله  ،كليطورهب مطمئن و امن انجام پذيرد.
يي هاآالت و مهارت، فنون، ابزار، تجهيزات، ماشينهااي از فرآيندها، روشفناوري مجموعه

با همگرايي بين  ،گردد. در واقعاست كه توسط آن كااليي ساخته شده يا خدمتي ارائه مي
هاي مختلف اطالعات تحوالت بنياديني در حوزه ةناوري اطالعات و روند توسعف ةروند توسع

، 1383(فتحي، شوداز آن تحت عنوان انقالب ياد مي بشري اتفاق افتاده است كه بعضاً ةجامع
نظران فناوري اطالعات را به عنوان گردآوري، سازماندهي، ذخيره و برخي از صاحب ).1ص

اي و دانند كه با استفاده از ابزار رايانهميير، متن يا عدد نشر اطالعات، اعم از صوت، تصو
 (Denis, L., & Michael, 1985). پذيردمخابراتي صورت مي

هاي ها و يا سازمانهاي كاري، سازمانتواند از سوي افراد، گروهفناوري اطالعات مي
ظور تسهيل وظايف منكار گرفته شود. مديران از فناوري اطالعات بهصورت اشتراكي بهبه

(صرافي  كنندگيري استفاده ميها و تصميممديريتي مانند طراحي سازمان، تدوين استراتژي
). امروزه فناوري اطالعات مشوقي براي جهاني شدن توليدات و بازارها 20، ص 1383زاده، 

 دهد و اغلبميمالي را افزايش  -هاي پوليپذيري خدمات و جرياناست و پويايي و انعطاف
(موسوي، محمودي، اكبرزاده،  كندوري و كارآيي مهيا ميعرصه را براي افزايش بهره

جوامع بشري داشته  ةسزايي بر توسعه).  به هر حال فناوري تأثير ب455، ص1386پور، حسن
 شود.ميثر بر زندگي انسان محسوب ؤترين عامل ماست و مهم

 مفهوم كارآفريني
ها سه است. انگليسيي به معناي متعهد شدن مشتق شده اي فرانسوكارآفرين از كلمه ةواژ

 پور،احمد( بردندكار ميمورد كارآفرين به هاي ماجراجو، متعهد و كارفرما را دراصطالح با نام
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هاي يك فعاليت شود مخاطره). از نظر آنها، كارآفرين كسي است كه متعهد مي1379،76

كارآفرين كسي است كه نوآوري خاص  ،ر واقعاقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل كند. د
يك خدمت جديد، در  ةيك محصول جديد، ارائ ةتواند در ارائداشته باشد. اين نوآوري مي

دانان نخستين طراحي يك فرآيند نوين و يا نوآوري در رضايت مشتري و... باشد. اقتصاد
كارآفريني پرداختند.  ي اقتصادي خود به تشريح كارآفرين وهاكساني بودند كه در نظريه

گونه تشريح باشد كارآفريني را اينميادان اقتصاد دانشگاه نيويورك كـرزنر نيز كـه از است
: كارآفريني يعني ايجاد سازگاري و هماهنگي متقابل بيشتر در عمليات بازارها. كندمي

داند كه كاال ر ميپذيكارآفريني است، كارآفرين را فردي ريسك ةواژ ةكنندكه ابداع كانتيلون
كارآفرين  جين بپتيست سيفروشد.كند و با قيمت نامعلوم ميرا با قيمت معلوم خريداري مي

داند اما ويژگي خاصي را براي او در نظر عوامل توليد مي ةكنندكننده و تركيبرا هماهنگ
جهت توليد،  فردي بايد عوامل توليدزمين، نيروي كار و سرمايه را ،گيرد. به عبارت ديگرنمي

خدمات تركيب كند كه به اين شخص كارآفرين و به كار او كارآفريني گفته  ةتجارت يا ارائ
) يكي ديگر از تعاريف كامل و جامع كارآفريني توسط 1380،84(عابدي، شودمي

 ةاقتصادي بين مفهوم واژ ةارائه شده است. وي در كتاب خود با عنوان تئوري توسع شومپيتر
تفاوت قائل شده است و نوآوري را استفاده از خطرپذيري اختراع براي ايجاد  اعنوآوري و اختر

نظر وي نوآوري عامل اصلي ثروت و ايجاد داند. بهيك محصول يا خدمت تجاري مي
اندازي يك واحد توليدي، كارآفرينان مديران يا مالكاني هستند كه با راه ،تقاضاست. بنابراين

 ).1987(زيالگي و واالس  كنندي ميبردارتجاري از اختراع بهره
پذير كارآفريني است، كارآفرين را فردي ريسك ةكننده واژ) كه ابداع1755( 1كانتيلون

فروشد. جين ميكند و با قيمت نامعلوم داند كه كاال را با قيمت معلوم خريداري ميمي
اما ويژگي  داندميعوامل توليد  ةكنندكننده و تركيبكارآفرين را هماهنگ 1باپتيست سي

بارت ). به ع51ص،1384(خداداد حسيني، بهاري فر،  گيردمينخاصي را براي او در نظر 
 ة(زمين، نيروي كار و سرمايه) را جهت توليد، تجارت يا ارائ فردي بايد عوامل توليد ،ديگر

(رضايي،  شودميخدمات تركيب كند كه به اين شخص كارآفرين و به كار او كارآفريني گفته 
 2). يكي ديگر از تعاريف كامل و جامع كارآفريني توسط شومپيتر1382حي اصفهاني، صال

و  3نوآوري ةاقتصادي بين مفهوم واژ ةاست. وي در كتاب خود با عنوان تئوري توسع هشد رائها
تفاوت قائل شده است و نوآوري را استفاده از خطرپذيري اختراع براي ايجاد يك  4اختراع

. به نظر وي نوآوري عامل اصلي ثروت و ايجاد تقاضاست. داندميري محصول يا خدمت تجا
تجاري از  -اندازي يك واحد توليديكارآفرينان مديران يا مالكاني هستند كه با راه ،بنابراين

كارآفريني فرآيند يا  ،كليطوره). ب1382(منتظر، فتحيان،  كنندميبرداري اختراع بهره
هاي هاي نو و خالق و شناسايي فرصتفرين با ايدهكه در طي آن فرد كارآ است ميمفهو

هاي جديد و نوآور رشد يابنده نو، سازمان  هايجديد، با بسيج منابع به ايجاد كسب و شركت
م با پذيرش خطرات است ولي اغلب منجر به معرفي محصول يا أورزد. اين امر تومي  مبادرت

                                                                                                                
1. Richard Cantillon 
2. Schumpeter 
3. Innovation 
4. Invention 
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عوامل تغيير هستند كه گاهي موجب  كارآفرينان ،شود. بنابراينمي خدمت به جامعه  ةارائ

باشند هاي مختلفي در كارآفرين شدن مؤثر ميانگيزه اند.انگيز نيز شدههاي حيرتپيشرفت
تر آنها نياز به موفقيت، نياز به كسب درآمد و ثروت، نياز به داشتن شهرت، و مهم ةكه از جمل

 توان نام برد.طلبي را مياز همه نيازمندي به احساس مفيد بودن و استقالل

  ملي معني و مفهوم توليد
توليد ملي يا طور كلي هشده و بگرفتهNational product انگليسي  ةتوليد ملي از واژ

يك سال، در  معموالً معيني، ةكاالها و خدماتي كه در دور ةمحصول ملي به ارزش پولي هم
ن در واحد زمان است و ياتوليد ملي يك جر ،شود. به اين اعتبارميكشوري توليد شده، گفته 

 مي. درآمد ملي به ارزش پولي تماشودمي، بيان حسب دالر در سال و مانند اينهابرمعموال ً
ة شود. هزينميمعيني در كشوري، در جريان توليد، كسب شده گفته ة درآمدهايي كه در دور

ه است. معيني در كشوري پرداخت شد ةيي است كه در دورهاملي ارزش پولي تمام هزينه
 ةتوان به دو زيرشاخميي توليد از آن كم شده يا نه هاتوليد ملي را بسته به اينكه هزينه

 توليد خالص ملي و توليد ناخالص ملي تقسيم نمود.
عنوان يك سالح رقابتي اهميت توليد ملي: در جهان صنعتي امروز، به توليدملي به -

هاي آن اند كه از ويژگيي قرار گرفتههاي توليدي در محيطشود و سازماننگريسته مي
توان به افزايش فشارهاي رقابتي، تنوع در محصوالت، تغيير در انتظارات اجتماعي و مي

افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد. اهميت توليد ملي در اقتصاد بر كسي پوشيده نيست. 
كس كرار شده است كه هرهاي اخير به قدري اين موضوع از سوي متوليان امر توليد تدر سال

تر از تواند در باب فوايد آن براي استقالل كشور، جلوگيري از خروج ارز و مهمبه شخصه مي
 زايي، اظهار نظرنمايد.همه اشتغال

هاي پهلوي از طريق اجراي سياست ةتوليد ملي، قبل از انقالب اسالمي: رژيم وابست -
ي فراواني را براي هاافتادگيي وارد كرد و عقبي مهلكي به توان توليد ملهااستعماري ضربه

 ةدرگذشته، دشمنان مردم نه تنها هويت ديني بلكه هم مردم و كشورمان به ميراث گذاشت.
ي ويرانگري را در اين عرصه به هاخود باوري را هدف گرفته و ضربه ةاحساس توانايي و روحي

خالق و در خدمت غرب را به ناتوان، غيرملت ما وارد نموده بودند و هويتي وابسته، مصرفي، 
مشهود و  ،بيش ي فراواني كه آثار آنها كم وهاو جراحت هاملت ما وارد كرده بودند. زخم

 هاست.ي ملت ما ناشي از اين زخمهااز رنج ميمحسوس است و بخش مه
ر توليد ملي، بعد از انقالب اسالمي: وجه مهم استقالل خواهي و استعمار ستيزي د -

وجود آمده هضربه به توليد ملي در ملت ما ب ة، جبران تحقيري بود كه از ناحيميانقالب اسال
ضمن برشمردن اعتراض در  ايران مياسالقانون اساسي جمهوري  ةاز همين رو در مقدم .بود
در جهت تثبيت  ميآمريكايي انقالب سفيد كه گا ةامام خميني(ره) به توطئ ةكوبندهم
ي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به هااستبدادي و تحكيم وابستگي ي حكومتهاپايه

نظريه حكومت  ةدنبال آن ارائهو ب مينهضت اسال ةعنوان طليعهامپرياليزم جهاني بوده ب
كه در آن اقتصاد وسيله است نه هدف، چنين آمده است. در حقيقت براي نيل به  مياسال

ايراني، بايد هدف  ةد ملي وحمايت از كار و سرمايمطالبات مقام معظم رهبري در سال تولي
گرا و تبديل شدن ايران به يك كشور صادراتي باشد. توليد داراي ابعاد نهايي رسيدن به توليد
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دهد. دهد و از طرفي واردات را كاهش مياشتغال را افزايش مي ،گوناگون است. از يك طرف

خواهد يافت و  ءبه نفس ملي و غرور ملي ارتقا عالوه بر آن اثر رواني آن يعني افزايش اعتماد
تك مردم نيز مؤثر خواهد بود. استقالل اقتصادي از بخش آن بر شخصيت تكاثرات هويت

توليدات استراتژيك بايد در اولويت سياست اقتصادي سال  ،گذرد. بنابراينمسير توليد مي
 ةد و اصل توليد ملي نيز به مثابتوليد ملي قرار گيرد و موانع توليد بايد شناسايي و برطرف شو

 ارزش معرفي شود.

 زايي نقش فناوري اطالعات و كارآفريني در اشتغال
مشاغل، امر دشواري است. چرا كه فنــاوري  ةسخن گفتن از آثار فناوري اطالعات بر مجموع

زدا هم بوده است. صنعت اطالعات، نقش اساسي در زايي، اشتغالعين اشتغال اطالعات در
نيز  IT كند به صنعت ميد اشتغال دارد، زيرا عالوه بر بسياري مشاغل كه خود ايجاد ايجا

گردد. مشاغلي چون مديرت، مشاوره، ميدهد و در آنجا نيز باعث اشتغال فراوان ميرونق 
يي از مشاغل صنعت اطالعات هااري از خدمات مختلف، نمونهيرساني و بسگري، اطالعتحليل

از آن است كه فناوري اطالعات به عنوان يك كاتاليزور براي رشد  هستند. شواهد حاكي
شوند و ميكه فعاليتهاي روزمره مكانيزه ميكند. هنگاميزايي، عمل اقتصادي و اشتغال

يابندكه منجر به ميي توليد و تحويل كاال كاهش هايابد، هزينهميوري افزايش بهره
شود. به عبارت ديگر، ميت افزايش درآمد توليدملي جويي در هزينه توليدملي و در نهايصرفه

 يابد.ميكاال براي خريدار كاهش يافته و به تبع آن، تقاضا براي خريد افزايش  ةشدقيمت تمام
كنند بالطبع حداقل به يك يا چند نيروي زماني كه كارآفرينان يك شغل جديد را شروع مي

زايي بخشند. كارآفرينان به علت قابليت اشتغال دارند تا كارهاي خود را سامان نياز مياستخدا
ها است كمك كه دارند، به كاهش نرخ بيكاري كه از اهداف كالن اقتصادي، اجتماعي، دولت

آوري كه در يك ساز اشتغال نيروي كار باشد و نوتواند زمينهكنند. بنابراين، كارآفريني ميمي
 شود.نجر به ايجاد اشتغال در جامعه ميشود مفعاليت اقتصادي توسط خود فرد ايجاد مي

همچنين فناوري اطالعات موجب شده تا اطالعات دقيق و روزآمد همواره دردسترس 
سازي بهتر و به موقع كند. گيري يا تصميممتقاضيان قرار گرفتــه و آنها را قادر به تصميم

هد و رشد اقتصادي را دميزايش را كاهش داده، سود را اف هااين امر به سهم خود هزينه
ها، تقاضاي برخي از سازد. اين يك واقعيت است كه در اثر ماشيني شدن فعاليتميتسهيل 

گردند. ميطرفي، مشاغل جديدي وارد بازار كار  يابد. ولي ازميصنايع براي نيروي كار كاهش 
از جمله اين مشاغل عبارتند از طراحي صفحات وب، كارشناس نگهداري و مديريت 

اي فرستندگي، اي، تكنسين ماهوارهي چندرسانههاهاي تحت وب، كــارشنـاس سيستمگاهپاي
ياب جهاني، و متخصصين تجارت الكترونيكي، اين مشاغل نياز ي موقعيتهاتكنسين سيستم

هايي دارند كه بعضاً در شرح مشاغل قبلي يا حتي كنوني برخي به دانش، مهارت و توانمندي
زايي از رهگذر فناوري اطالعات ي منطقه كه در اشتغالاورهاز كش ييك كشورها وجود ندارد.

يافته، كشور هندوستان است. اين كشور صدور محصوالت  هاي جهاني دستبه موفقيت
درآمد هند از  1984افزاري خود را ابتدا از اياالت متحده، اروپا و ژاپن آغاز كرد. در سال نرم

ميليارد دالر رسيد. در  8سال بعد، به  5يعني  89ر و در سال ميليون دال 10اين صنعت تنها 
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بيني كنزي انجام داد، پيشمديريت، به نام مك ةهاي بزرگ مشاورتحقيقي كه يكي از شركت

، 2012افزار هند روند كنوني را ادامه دهد، تا پايان سال شده است كه چنانچه صنعت نرم
شغل جديد در هند  000/200/2ين كشور شده و ميليارد دالر نصيب ا 87درآمدي بالغ بر 
هاي غربي، اقدام به ايجاد مراكز طراحي در ). برخي از شركت2000(باتي، ايجاد خواهدشد

اند. كمپاني بزرگ مهندسي بچ تل با آسيا كرده و از خدمات مهندسي اين منطقه بهره گرفته
اح، خدمات پشتيباني مهندس طر 500ايجاد يك مركز طراحي در شهر بنگلور و استخدام 

). در حالي كه يك 2000(دراكر، مين كرده استأرا در سطح جهاني ت فني كمپاني فوق
معضل اساسي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران بيكاري است، كشورهاي پيشرفته 

كنند. چه دليلي در فراواني كار و ي نيروي كار فني از ساير كشورها جذب مياطور فزايندههب
ي درحال توسعه نيروي كار در كشورهاي پيشرفته و در مقابل بيكاري در كشورها كمبود

ترين دليل در ماهيت كار است. نيروي كاري كه در آمريكا مورد نياز مهم وجود دارد؟ مسلماً
كه خيل بيكاران كشور ما از تحصيالت كرده است، در حالياست، يك نيروي مجرب تحصيل

اند كه نيروي كارشان حدي رساندههها نياز خود را بآن ،چنينعاليه برخوردار نيستند. هم
هاي نو در بازار داخل كشور ما كه نياز به تكنولوژيبراي پاسخگويي آن كافي نباشد، در حالي

بازار و آموزش  ةحل معضل بيكاري در شرايط دنياي روز، به دو مؤلف ،ضعيف است. بنابراين
فناوري  ةايجاد اشتغال دارد. تأثيرات ويژر وابسته است. صنعت اطالعات نقش اساسي د

ي متأثر از آن كامالً با هااطالعات بر اشتغال نسبت به نوع صنعت، موقعيت جغرافيايي و گروه
كنندگان وسايل اداري در كشور آمريكا صنايع رايانه و توليد ،هم متفاوت است. به عنوان مثال

اند، در صورتي كه اين مسأله ه رو بودهاز كاهش اشتغال روب ميبا حجم عظي 1990در دهة 
اي ديگر بوده است. براي مثال در آفريقا بخش فناوري در كشورهاي در حال توسعه به گونه

 ةبراي تحقق جامع ،باشد. به طور كليميشغل  ةكننداطالعات، خود يك بخش ايجاد
 .2ارتباطي؛ ساخت مناسب تأمين زير .1بايستي اقدامات زير صورت گيرد: مياطالعاتي 

 ،1384(خداداد حسيني، بهاري فر،  جويي بخش خصوصيمشاركت .3سازي فرهنگي؛ بستر
 ).51 ص

 فناوري اطالعات بر بازار كسب وكار ةتأثير وضعيت فعلي و آيند
جمله  كار از محيط كسب و اي از علم فناوري اطالعات درامروزه كاربردهاي متنوع و گسترده

و... مطرح شده  SENSORS ها، ويري، اتوماسيون، علم روباتي خبره، پردازش تصهاسيستم
زايي بر روش زندگي و ي گذشته اثرات تحولهااي فوق طي دههرشتهاست. كاربردهاي ميان

اند. آثار اين تحوالت بر نيروي كار و زندگي بشر چنان چشمگير داشته هاامرار معاش انسان
عاد آن را مورد ارزيابي قرار داد. چنانچه گذري توان سرعت و ابميبوده است كه به سختي 
ميالدي صنعت  1950 ةگذشته داشته باشيم، خواهيم ديد در ده ةاجمالي به روند چند ده

ي بزرگ، هاي بزرگ متولد شد. صنعت رايانههاكامالً جديدي تحت عنوان صنعت رايانه
اي را به بازار كار معرفي همشاغل جديدي همچون توليد، تعميرات و نگهداري و خدمات رايان

نويسي، كاربران كرد. در مدت زمان كوتاهي، مشاغل جانبي اين جريان صنعتي، ماننـد برنامه
ي تعميرات و كارشناسان بازاريابي و فروش به آمار بازار كار اضافه شدند. هااي، تكنسينرايانه

افزار و رمي مختلف دانش نهاهها موقعيت شغلي جديد در زميناين روند، ميليون ةدر ادام
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افزوده شده و  هافناوري، به تدريج به قدرت رايانه ةافزار ايجاد گرديد. با رشد و توسعسخت

ي هاآور رايانه، ظهور و رشد شگفت1980 ةمتقابالً ابعاد و قيمت آنها كاهش يافت. در ده
شمار  ي بزرگ بههاشخصي حتي صنعت رايانه را غافلگير كرده و تهديدي براي بقاي رايانه

رفته ي شخصي اين ويژگي را داشتند تا وارد منزل و دفاتر كارافراد شوند. رفتههاآمد. رايانه
بزارهاي وجود آمد تا افراد در يك سازمان بتوانند با يكديگر ارتباط ايجاد كرده و از ااين نياز به
ي محلي شكل گرفت و اين دستاورد تنها هاشبكه ،طور مشترك بهره بگيرند. لذاموجود به

ي محلي فاصله داشت. امكان هايك گام با تلفن و مودم و ايجاد ارتباط با ديگر شبكه
ي محلي، هاي بزرگ و ديگر شبكههاي شخصي به اطالعات موجود در رايانههادسترسي رايانه

با يكديگر به تبادل  هاي موجب ارتقاء كاربرد و توان آنها شد. اكنون نياز بود تا رايانهزودبه
ها نمــايان اطالعات بپردازند. در اين مقطع مشكل ناسازگاري و استانداردسازي فرمت فايل

ي هاهاي رايانهظهــور گـذاشت. قابليت ةپا به عرص HTML شد و زبان جديدي به نام 
ها انسان در اطراف شده جديد، تلفيق شده و موجب شد تا ميليوناستانداردشخصي و زبان 

اي دارد كه سس كمپاني اينتل در اين رابطه نظريهؤزمين با يكديگر ارتباط ايجاد كنند. م ةكر
طور ميانگين به هارايانه ةماه دو برابر شده و هزين 18هر  هامعتقد است قدرت پردازش رايانه

شخصي  ةميالدي، يك رايان 2019گردد در سال ميبيني يابد. پيشميهش كا %25ساالنه 
نظر پيچيدگي در معماري،  عمل رياضي در ثانيه بوده و از 1020دالري، قادر به انجام  1000

اگر قدرت فناوري فوق و سرعت كاهش قيمت آن را با  .(اينترنت) شبيه به مغز انسان باشد
ي مخابراتي تلفيق سازيم، به يكي از عوامل هاهزينه روند گسترش اينترنت و كاهش مستمر

و فناوري اطالعات،  هاجهاني شدن اقتصاد، پي خواهيم برد. تحول در رايانه ةمهم در پديد
عنوان نمونه، يك هاي تجاري مختلف شده است. بهموجب تغييرات وسيعي در صنايع و بنگاه

ا، هروبات ةكنندتكنسين و مهندس هدايتتواند با تعداد معدودي ميصنعت توليدي امروزه 
توانند قطعات موردنياز صنايع را به موقع و ميسازان بزرگ د خود را اداره كند. قطعهوليخط ت

المللي، بين دفاتر طراحي آماده استفاده در خط مونتاژ تحويل دهند. برخي از بنگاههاي بين
هاي مختلف و اختالف منابع انساني مليتخود درچند كشور جهان ايجاد ارتباط كرده و از 

گفته همچنين موجب ظهور هاي پيشجويند. تحول در فناوريمياعات جغرافيايي بهره س
از اين مشاغل در ميان نبود. به  ميقبل نا ةصنايع و مشاغل جديدي شده است كه تا يك ده

، تحقيقات سرطان شناسيي بيوتكنولوژي، ويروسهاهايي كه در زمينهپيشرفت ،عنوان مثال
علوم رايانه و  ةشناسي شده است، مستقيماً متكي به دستاوردهاي انسان در زمينو عصب
ي جديد مانند رشد اقتصادي، تغييرات هاي اطالعاتي بوده است. بنابراين، پديدههاسيستم

جمله عوامل  جمعيتي، جهاني شدن و تحوالت عظيم در فناوري اطالعات و ارتباطات، از
  اند. گزارشي كه اخيراً توسط مجمع فناوري اطالعات آمريكاذار بر وضعيت مشاغل بودهاثرگ

تهيه و ارائه شد، روشن ساخت در آينده تقاضا براي نيروي كار فناوري  2003براي سال 
) در كشورهاي در حال رشد رو به فزوني خواهد گذاشت و در كشورهاي ITاطالعات (

).  همچنين در گزارش مذكور آمده است  (vans& Yen ,2006پيشرفته كاهش خواهد يافت
در رسيدگي به نيازهاي  ITو غير  ITهاي هاي شركتهاي چشمگيري ميان روشكه تفاوت

به  ITنيروي كار وجود دارد، از جمله تمايل به صادر نمودن متخصصان معيني از مشاغل 
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هاي ها، شركتر در بانكنف IT  ،9نفر كارمند  10كشورهاي خارجي. در حال حاضر از هر 

كنند. بررسي جديدي كه كار مي ITهاي غير هاي توليدي و ديگر سازمانبيمه، كارخانه
در  ITدهد كه نه تنها اكثريت كاركنان عمل آمده است، نشان ميالذكر بهتوسط مجمع فوق

و غير  ITفعاليت دارند، بلكه ديدگاه و اميدهايي كه از دو گروه كاركنان  ITخارج از صنعت 
IT هاي گذشته مشاغل وجود دارد، كاملًا متفاوت است. در سالIT  با يك ضريب رشد دو
ترين عنوان راهي براي پيشرفت مطرح بودند، حداقل براي كساني كه به دنبال سريعبه ميرق

هاي قبل چيزهاي زيادي تغيير كرده است، حتي روش استخدام بودند. اكنون نسبت به سال
كند. امكان استخدام خارج از د بهبود خود را خيلي آرام و به تدريج طي مياقتصاد هم رون

 ITهاي غير شود. شركترسد و به آشفتگي كمتري دچار ميتر به نظر ميمطمئن ITصنعت 
ندرت به هاي خود دارند و مشاغل را بهاستعداد بيشتري در استخدام نيروي كار مطابق برنامه

تر است و د، ضمن آنكه روند افزايش حقوق در آنها طبيعيكننخارج از كشور منتقل مي
كنند. واقعيت در آمريكا اين است شان را قطع نميالتفاوت يا مساعده به پرسنلبهپرداخت ما
و فصل اول  2002نفر از كارمندان خود را بين فصل اول سال  41219تي آي هايكه شركت

بود.   438924بالغ بر  ITهاي غير شركتاخراج كردند كه اين رقم در مورد  2003سال 
ها به معناي ماهه همچنان ناچيز بود. اين داده12 ةطي يك دور ITهاي استخدام در شركت

در كشورهاي پيشرفته و صنعتي در حال ثبات و استقرار است.  ITآن هستند كه نيروي كار 
ر شركت سه شركت اين حقيقت بوده است كه از هر چها ةدهندنشان ITبازار نرم مشاغل 

 76اند. خود نداشته ITگويند طي دوازده ماه گذشته تغييري در پرداخت حقوق كاركنان مي
گويند اند، ميكه اين تغيير را داده ITهاي درصد از شركت 49و  ITهاي غير درصد از شركت

ار ها كه دست به كدرصد از شركت 8اند. فقط ها را افزايش دادهطي سال گذشته پرداخت
هايشان همچنان در سطح پاييني قرار ماه گذشته پرداخت 12گويند كه طي اند، ميشده

 ITهاي غير برابر بيشتر از اين رقم نسبت به شركت  20بيش از  ITهاي داشته است. شركت
ريزي ها برنامهگويند كه براي تغيير در پرداختها ميدرصد از شركت 17اند. سهم داشته

درصد  65 ماه آينده انجام خواهند داد. 12طي  ITكار را در ارتباط با كاركنان اند و اين كرده
درصد  11كه گويند دستمزدها را افزايش خواهند داد، در حاليمي ITهاي از شركت

ها ). اما در كنار اين واقعيت (Evans& Yen 2006ها را كاهش خواهند دادگويند حقوقمي
اي از متقاضيان طور كه اقتصاد تعداد فزايندهخورند. همانيبخشي نيز به چشم مهاي اميدافق

توانند در پركردن مشاعل خود وجود آورده است، مديران كارفرما نيز ميواجد شرايط كار را به
و در بازارهاي رقابتي، كارفرمايان  1990 ةآزادي انتخاب بيشتري داشته باشند. در اواخر ده

تر شدن بازار، مشخص كاري بودند. با نرم ةگرفتن تجرب و ميرسبيشتر مايل به دادن آموزش 
ها كارفرمايان نيز بيشتر مايل به جذب آموزش و تجارب كاري ويژه شدند. اكنون شركت

خود را به چند دليل به خارج از كشور منتقل كنند. اين داليل شامل  ITخواهند مشاغل مي
ي استفاده از اختالفات زماني و محصوالت و خدمات، تواناي ةگسترد سازيميبونياز به 

اي جهت باز نگه داشتن عنوان وسيلههاي دوم يا سوم كاري بهجغرافيايي براي ايجاد شيفت
هاي باشد. از آنجايي كه طبيعت شركتها ميبازارها و نيز يك استراتژي براي كاهش هزينه

، تعادل سنتي را بيش از گذشته پيچيده ساخته است ITهاي نيروي كاري خارجي جمعيت
خارجي مشاغل بيشتر به  ة، توسعهرود. در نتيجميان هزينه و كيفيت به تدريج از ميان مي
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حل را در ارتباط با انواع شود و كارفرمايان بيشتري اين راهعنوان يك گزينه مطرح مي

 گيرند.در نظر مي ITبيشتري از مشاغل 

 و كارآفريني الكترونيك دولت
كشور از طريق قابل  ةارت است از متحول كردن دولت و فرآيند اداردولت الكترونيك عب

اطالعات و خدمات به شهروندان و ساير  ةدسترس تر، كارآمدتر و پاسخگوتر كردن آن و ارائ
 & ICT(Informationنهادهاي دولتي با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات (

Communication Technology)ي اجراي هالكترونيك به عنوان مدل). در واقع دولت ا
منظور كنترل و مؤثر براي شهروندان، صنعت، كارمندان فدرال، و ديگر ووچرها به ةهزين

كه استراتژي، مراحل، سازمان و تكنولوژي را  مي. مفهوonlineهدايت تعامالت تجاري 
از فناوري ). امروزه به استفاده Lieber, 2000,114( سازد، تعريف شده استمييكپارچه 

پذيري منظور بهبود كارايي و اثربخشي، شفافيت اطالعات و مقايسهاطالعات و ارتباطات به
آن، بين دولت و  ةهاي تابعپولي در درون دولت، بين دولت و سازمان مبادالت اطالعاتي و

دولت الكترونيك  شود.دولت و بخش خصوصي، دولت الكترونيك اطالق مي شهروندان و بين
صورت مستقيم به منظور توزيع خدمات دولتي بهسهل و آسان از فناوري اطالعات به ةاستفاد

 ديگر دولت الكترونيك، تكنولوژية جنب باشد.روز هفته مي 7ساعته و  24صورت مشتري، به
كه يك سري از خدمات مرتبط با  هااست كه براي اتصال شهروندان به شبكة ارتباطي سازمان

ي عمومي، غيرانتفاعي و خصوصي هارود. در بخشميكار هكند، بميتأمين  نيازكاربران را
شود مثل مراقبت بهداشتي، ميصورت مشاركتي عرضه خدماتي كه به ةيي براي ارائهاشبكه

ابي به آن و ديگر خدمات همگاني ياقتصادي، آموزش شغل و دست ةرفاه، مسكن، توسع
از نگاه ديگر، دولت الكترونيك  )Provan, at al,1991 ,89( گذاري شده، وجود داردسرمايه
از قبيل خدمات الكترونيك، دموكراسي الكترونيك و از  ميعام است كه براي مفاهي ةيك واژ

آوري كارگيري فنهگيرد. اين بميتر، مديريت/ نظارت الكترونيك مورد استفاده قرار همه مهم
دولتي، و متقابالً ارائة خدمات ) است كه دسترسي به خدمات ICTاطالعات و ارتباطات (

و  ميهاي عموتوسط دولت را در جهت انتفاع به شهروندان، شركاي تجاري دولت، بخش
يك فرايندهاي جاري مبتني بر دولت الكترون دهد.ميهاي خصوصي افزايش بخش
هاي جديد مديريت (بازي) را مكانيزه و ديجيتال نموده كه اين سرعت بخش روشكاغذ
ي خصوصي و شهروندان پل ارتباطي هاسيستم، بين مقامات دولتي، بخشگردد. اين مي

تر از همه، امكان اعمال يك كنترل مهم )Pascal patricia,2003,86( نمايدميايجاد 
ي اجتماعي، سياسي، و اقتصادي هابهينه از سرمايه ةاثربخش را براي دولت در جهت استفاد

  سازد.ميدر مسير توسعه فراهم 

 )Pascal patricia,2003الكترونيك (مراحل دولت .1شكل  
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ايجاد  عبارت است از چگونگي ،مديريت/ نظارت الكترونيك در دولت الكترونيك

منظور تسهيل هاي اقتصادي و مردم بهيكپارچگي و تعامل بين سياستمداران، كارمندان، بنگاه
). خدمات Ciborra, 2005( نتيجه ها از شروع كار تا حصولامور و افزايش اثربخشي فعاليت

هاي اقتصادي و هدف روي نيازهاي شهروندان و بنگاه به مفهوم تمركز در دولت الكترونيك،
نهادهاي دولتي و كاركنان دولت، در شرايط آسان، دوستانه،  آن ايجاد تعامل بين آنها و

باشد. اين بدان معني است كه افراد قادر به تقاضا و تأمين مي هزينه و اثربخششفاف، كم
صورت الكترونيك بوده و از طريق اينترنت يا ساير هدولت ب مورد نظر خود ازخدمات 

خواستة خود دست يابند. اين يك راهكار تأمين نيازهاي  مسيرهاي مكانيزه بتوانند به
 داخلي و خارجي ةگيري از امكانات پيشرفتباشد كه با بهرهمي روزافزون شهروندان در خدمات

ICT  سازد.ميي متداول جاري را فراهم هاسيستمانواع  تعامل و يكپارچگي 

 اعتماد به فناوري اطالعات
فناوري اطالعات  ةاي و بر پايي رايانههادر عصر حاضر انجام بسياري از امور به كمك سيستم

باشد. از خصوصيات اين عصر، كاهش مراودات فيزيكي، حذف فرآيندهاي اضافي، افزايش مي
، برقراري سريع ارتباطات و دسترسي آسان به هاينهسرعت، دقت و كيفيت، كاهش هز

باشد. دنياي امروز دنياي تغيير است و اين همه تغيير را اغلب مرهون فناوري مياطالعات 
گذاري بر روي فناوري اطالعات، برخي از شهروندان رغم رشد سرمايهاطالعات هستيم. علي

دهند و تمايل به ميات از خود نشان نگونه خدمهنوز هم رغبت چنداني به استفاده از اين
كه  ميمعتقد است هنگا )2004(مايرن، خدمات دارند. ةاز روش سنتي ارائ استفاده

شود، ميزان ترس از سرقت هويت و از دست ميي تكنولوژيكي در جامعه منعكس هاپيشرفت
اطالعات،  سوم، فناوري ارتباطات و ةيابد. با شروع هزارميدادن حريم خصوصي نيز افزايش 

در بسياري از امور وارد شده و در مقطع فعلي از زمان، تحوالت بسيار سريع و نابرابري در اين 
ناپذيري را به دنبال حوزه آمده است. قطعأ عدم توجه جدي به اين تحوالت، خسارات جبران

معتقد است، به لحاظ نظري هرچه فناوري اطالعات قادر به  )1384(هيكس، خواهد داشت.
تواند با ابزاري از نوع ديگر انجام پذيرد. اما در عمل، توانايي فناوري ميام آن باشد، انج

ي اطالعاتي به اين معني است كه اين هااطالعات در افزايش سرعت يا كاهش هزينه فعاليت
روش انجام جايگزين به نحو فناوري قادر به كارهايي است كه در صورت استفاده از 

 ميثر بودن فناوري اطالعات، تماؤانجام آن نخواهيم بود. منظور از ماي قادر به شايسته
صورت ي فناوري اطالعات بههاگذاري و اجراي سيستمتغييراتي است كه بر اثر سرمايه

گيري كارهتواند مثبت يا منفي باشد. بميآيد و ميوجود همستقيم در سازمان بمستقيم يا غير
خدمات، جلب اعتماد و رضايت  ةور بهبود روند ارائمنظفناوري اطالعات در سازمان به

عنوان يك نياز، ضرورت دارد. فناوري بلكه به ،تنها به عنوان يك انتخاب بهترشهروندان نه
خدمات شده و  ةبايست موجب بهبود روند ارائميخدمات،  ةعنوان ابزار مناسب ارائاطالعات به

كنندگان خدمات، احساس ران و دريافتبراي جامعه مفيد و سودمند باشد. چنانچه كارب
 شده، براي آنها سودمند است آن را خواهند پذيرفت.كار گرفتههنمايند كه فناوري ب

عنوان عامل مهم شده بهدر مدل پذيرش فناوري بر سودمندي درك )1389(ديويس،



                                               انداز پژوهشاشتغال در چشم واي آموزش فني و حرفه
 

 

99 
را  تأثيرگذار بر قصد استفاده از فناوري اطالعات، تأكيد كرده است. وي سودمندي درك شده

كارگيري يك سيستم خاص عملكرد شغلي وي را هبه عنوان حدي كه يك اعتقاد دارد، ب
ترتيب هرچه فناوري، عملكرد كاري فرد را بيشتر تعريف نموده است. بدين ،بخشدميبهبود 

گيرد. از نظر ديويس عامل ميبهبود بخشد، مفيدتر بوده و در نتيجه مورد استفاده قرار 
باشد و به ميدرك شده  ةاوري اطالعات دخيل است، سهولت استفادديگري كه در پذيرش فن

شود كه شخص اعتقاد دارد استفاده از يك سيستم خاص به تالش زيادي مياي اطالق درجه
استفاده از  ةنياز ندارد و بدين ترتيب هرچقدر فناوري به تالش كمتري براي يادگيري و نحو

گيرد. براساس مدل پذيرش فناوري، درك ميقرار  آن نياز داشته باشد، بيشتر مورداستفاده
شخص از سودمندي سيستم تحت تأثير اين واقعيت است كه وي درك كند، استفاده از 

كليدي در پذيرش  ةعنوان يك مولفباشد. اعتماد به فناوري اطالعات بهميسيستم آسان 
 ).2005(كارتر و بالنگر، شودميدولت الكترونيك محسوب 

 فاده از فناوري اطالعاتاستراتژي است
آن را به يك  ،ها و امكاناتي كه از طريق فناوري اطالعات ايجاد شده استبا شناخت فرصت

بدون  ،كندمياستراتژي جديد براي دسترسي متفاوت به آنچه آرمان يك سازمان تعريف 
با شده در يك سازمان رسيد. اما آنچه هاي ترسيمتوان به آرمانميفناوري اطالعات نيز 

گيرد. ميگيرد، بسيار متفاوت از چيزي است كه در ذهن جاي ميفناوري اطالعات انجام 
آوري جمع ،خدمات بيشتر و بهتر ةتر، ارائها به اين پديده براي دسترسي به بازار بزرگسازمان

ن تر كردارزان ،تر كارهاتر و سريع، انجام راحتهاو سليقه هاتر و زنده به نظريهو نگاه دقيق
تر به منابع داخل و بيرون سازمان خدمات و عمليات، كنترل دقيقتر و دسترسي سريع ةهزين

تر و كاملتر از فناوري اطالعات براي چه دقيقتر شناخت هرتر و ارزانو ارتباطات سريع
تر با نگرش ، آنان را در تنظيم و طراحي يك استراتژي عمليهارشناسان سازمانامديران ك

 )15، ص 1382(زرگر،  كند.ميكمك شاياني فناوري اطالعات 

 هاي مؤثر فناوري اطالعات در كارآفرينيويژگي
هاي مختلفي همچون افزايش سرعت، ها و قابليتفناوري اطالعات با برخورداري از ويژگي

فيزيكي مخازن اطالعات، رفع برخي از فسادهاي اداري، ايجاد ة كاهش انداز افزايش دقت،
هاي سيستم يا سازمان ، ايجاد امكان همكاري از راه دور و كاهش هزينهوقتامكان كار تمام

كارآفريني از خود نشان دهد. همين  ةپذيري شايان توجهي را در زمينتوانسته است انعطاف
 اند. ها سبب افزايش كارايي اين فناوري در امر كارآفريني و ايجاد اشتغال شدهويژگي

 گيرينتيجه
ي دولتي، هانگي، روابط اجتماعي، نظام آموزشي، نوع حمايتبا توجه به سطح فره

ي كسب و كار و سطح هاپذير، مهارتي خطرهاي اجتماعي، دسترسي به سرمايههاساختزير
چه افزايش فناوري، سطح كارآفريني در بين كشورهاي مختلف بسيار متفاوت است. اگر

اما اين رابطه يك  ،گرددميد ملي هر كشور اقتصا ةتوسع ي كارآفريني باعث رونق وهافعاليت
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و  هادهد در كشورهايي كه زيرساختمينشان  هاخطي با شيب يكسان نيست. بررسي ةرابط

اي قابل مالحظه ةشود و هزينميقوانين حمايتي مناسبي دارند، قانون مالكيت معنوي رعايت 
ي داراي سطح ينرآفرشود. كاميي تحقيق و توسعه صرف هادر بخش تحقيقات و بخش

ست. مالحظه شد كه فناوري اطالعات و ارتباطات، تحوالت زيادي هاباالتري براساس فرصت
ترين ابزار عنوان مهموجود آورده و بههاي اجتماعي از جمله كسب و كار بهفعاليت ةدر كلي

 ةت پهنكارآفريني در فناوري اطالعا ،كارآفريني مدرن مورد توجه قرار گرفته است. همچنين
فناوري بستر كارآفريني  ةفناوري و توسع ةوسيعي براي فعاليت دارد. كارآفريني الزمه توسع

اساس اهميت نقش بنابراين با يك تعامل دو سويه ميان اين دو مواجه هستيم و بر است.
ها بايد شود. دولتهاي مسئول مدني و اجتماعي مشخص مينهاد ةبسترساز كارآفريني، وظيف

باشد هاي ارتباطي و اطالعاتي ميفناوري اطالعات كه همان شبكه ةآفريني در حوزبستر كار
ها را فراهم را توسعه دهند و تقويت كنند و امكان دسترسي آسان همگان به اين شبكه

ها را ايجاد كرده و گسترش دهند و قوانين و نمايند. ضمن اينكه فرهنگ استفاده از شبكه
سازي كارآفريني و اساس اهميت نقش بستر اين برجرا نمايند. مقررات الزم را تدوين و ا

فناوري اطالعات را كه  ة. دولت بايد بستر كارآفريني در حوزشودميدولت مشخص  ةوظيف
ي ارتباطي و اطالعاتي است، توسعه دهد و امكان دسترسي آسان همگان به هاهمان شبكه

ستفاده از شبكه را ايجاد كرده و گسترش را فراهم كند، ضمن اينكه فرهنگ ا هااين شبكه
اشتغال تكنولوژي از در ارتباط با  ،همچنين دهد و قوانين و مقررات الزم را تدوين و اجرا كند.

دهد و از سوي ديگر تنوع وري، نياز به نيروي انساني را كاهش مييكسو در اثر افزايش بهره
روي انساني بيشتري اشتغال ايجاد شود كه براي نيها و مشاغل جديد را باعث ميفعاليت

، هاي جديد، روشهانمايد. امروزه فناوري اطالعات يك نقش كليدي را در ايجاد ايدهمي
، هاي جديد، روشهاكند. به طور كلي، تجاري كردن اين ايدهميفرآيندها و محصوالت بازي 

كند. در ميرزش ايجاد فرآيندها و محصوالت براي كاربران و مشتريان، مالكين و جامعه ا
ناپذيري با كارآفريني و در نهايت با توليد ملي مرتبط جدايي ةگوننتيجه فناوري اطالعات به

ي هاظرفيت ةمحوري تنها از يك نهاد مشخص نيست، بلكه هم توليد ،طور كليهاست. ب
ينه روي هم ريخته شود، امكانات كشور در اين زم هاكشور بايد بسيج شوند، فكرها و عقل

تمركز پيدا كند و با نظم و انسجام و وحدت رويه همرا با شور و شعور به فرمان ولي امر 
 مسلمين مقام معظم رهبري لبيك بگوئيم.
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هاي موجود در راه آموزش بررسي راهبردها و چالش
افزايش توان  ةانساني، بر پاي ةمهارت به جامع

 آفريني و موانع موجودكار
  1صديقه مهديخاني
  2وحيد پورچنگيز
 3فاطمه پورچنگيز

 چكيده
وري هاي مختلف نشان داده كه در ميان راهكارهاي موجود، ارتقاء بهرهبررسي

صنعت، اقتصاد و بازرگاني بيش از ساير راهكارها مورد و بهبود خروجي بخش 
 اندوزيتوجه و حمايت صاحبنظران عرصه كار و فناوري و كارآفريني و مهارت

باتوجه به محدود بودن منابع ارزي و مالي و نرخ رشد  ،اين اساس بر است.
ديده است كه نيروي انساني كارآفرين و مهارت مشخص صنعت، تنها فاكتور

جانبه اثر ملموس بگذارد. با همه ةموانع توسع ةاند بر معادالت پيچيدتومي
ارتقاء بهروري و توان نيروي كار از يك طرف ميزان ساعات كار مفيد افزايش 

يابد. توانمندسازي شده، ارتقاء مييافته، و از طرف ديگر كيفيت كار انجام
لفه، تغيير ؤعامل و م شود. نخستينارزيابي مي ةلفؤثير دو مأنيروي كار، تحت ت

هاي روز شدن مهارتدوم، ارتقاء و به ةدر مرحل نگرش به مقوله كار و آموزش و
در اين پژوهش سعي  ،فني و تخصصي نيروي انساني است. بر همين اساس

ها و نقاط ضعف و راهبردها و نقاط قوت موجود در راه آموزش شده كه چالش
 آفريني بررسي گردد.افزايش توان كار ةانساني بر پاي ةمهارت به افراد جامع

 
 اي.حرفه و ها، فنيها، فرصت: مهارت، چالشيكليد واژگان

 

                                                                                                                
 Email: sadighehmehdikhani@yahoo.com                               التدريس مركز شهداي بافت كرمان،. مربي حق1
 :vahid_baft@yahoo.com Email                                 اي امام حسين(ع) بافت،فني و حرفه ة . مدرس آموزشكد2
 :fatameh.poor@yahoo.comEmail                                                 . دبير آموزش و پرورش  استثنايي كرمان،3



 …بطه فرهنگ سازماني با كارآفريني سازمانيبررسي را 
 

 

104 

 مقدمه
اقتصادي و  تكنيكو يا آموزشي  ةپروژكارآفريني را بايد فراتر از يك  ةآموزي بر پايمهارت

ش نق ساسااين  ربتعامل اجتماعي و رويكرد فرهنگي تلقي نمود.  ةعنوان يك شيوبه
مدت و توان در دو هدف بلندآموزي را مياي و در يك كالم مهارتحرفه و هاي فنيآموزش

، ايفني و حرفه هاي، استراتژي آموزشمدتدراز اهدافدر  مورد بررسي قرار داد. مدتكوتاه
باشد كه با و نهادينه كردن آن مي انساني، ةكارآفريني در جامعآموزي و مهارتايجاد فرهنگ 

 نيل به اين هدف،توان براي كارآفرين مي نيروهاي مهارتي هاي تربيتروشمندي از رهبه
، سازيالگو :هاي زير اشاره نمودو روش هاشيوه توان بهخصوص ميدر اين اقدام نمود.

نگري، ميل به نتيجه و پذيري، آموزش خالقيت، تفكر انتقادي، ايجاد خودباوري، آيندهريسك
 گرايي.مداري و نوهدف

و مهارتي مورد  فطري ةحيط در دوتوان ميكارآفرين را ديدهمهارت هاي افرادويژگي
ظر ه نممكن بدشوار و شايد غيردو بررسي قرار داد. اگرچه تفكيك و تمايز مصداقي بين اين 

كارآفريني آموزي و مهارتتوان در ميزان رسد، اما نوع و چگونگي ارتباط بين آنها را ميب
آموزشي، ارتباط دو بعدي  هدايت هايبا تكنيكتواند مي ايحرفه و فني .ثر دانستؤم ،بيشتر
كه همان  مدتاهداف كوتاهو مهارتي و تربيت نيروهاي كارآفرين را تسهيل نمايد. در  فطري

كارآفريني در فضاي موزي وآمهارتتوان با رويكرد آموزشي وظايف سطح عملياتي است، مي
هاي آموزش از مباحث تئوريك محض، روش دوريهايي همچون به فعاليت ،هاكارگاهآموزشي 

روز بودن محور، بهيادگيري پژوهش عملي و هاي آموزش فعالكيد بر روشأفعال و تغير
هاي روابط انساني هاي عقالني و انتزاعي افراد و مهارتي، تقويت تواناييآموزشمطالب 
، ارتباط تنگاتنگ و متقابلي مدتكوتاه و مدتدنبل الزم به ذكر است كه بين سطوح .پرداخت

جهت نيل وجود دارد كه نيل به اهداف در هر سطح بستگي به فرايندهاي سطح ديگر دارد. 
 كردها و راهبردهاي موجود را شناسايي بايست چالشكارآفريني، مي ةبه اهداف مهارتي بر پاي

ريزي مبسوطي انجام داد. و با تقويت نامهها و تقويت راهبردها، برتا بتوان جهت رفع چالش
آموزي براي توليد نيروي انساني مولد و كارآمد پارامتر مهارت نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف،

 1000آيه از آيات كالم ا... مجيد و در حدود  400و به طبع آن اشتغال و كار كه در بيش از 
) در 1374،(موسوي اصفهاني ستكيد شده اأمعصومين (ع) در مورد آن ت ةروايت از ائم

 انساني جوياي كار تقويت شده تا بتواند به روند اشتغال عمومي كمك نمايد. ةجامع
 الف) راهبردها

اقتصادي بر مبناي كارآفريني، مشخص  ةنيازهاي فرهنگي براي توسعملي اندك در پيشأبا ت
ي، به آموزش و نظر كم اقتصادي، چه از نظر كيفي و چه از ةشود كه هرگونه رشد و توسعمي

اين نظام آموزشي و مهارتي مناسب است  ،ديده  و مهارتي نياز دارد. در واقعنيروهاي آموزش
ها، دهي و اصالح رفتار و ايجاد دانش و مهارت در انسانها، جهتدهي به نگرشكه با شكل

هاي دانش و مهارتآوردن كند. به اين ترتيب، فراهمهاي انساني بدل ميها را به سرمايهآن
هايي است كه نظام آموزشي ترين راهترين و بديهيمورد نياز نيروي كار، يكي از مستقيم

مالي، عامل  ةجاي سرمايهاي انساني بهاقتصادي كمك كند. ظرفيتة تواند به توسعمي
اي، باعث حرفه و هاي فنيسان آموزشاقتصادي بوده است. بدين ةنخست در فرايند توسع

شود و افزايش كيفيت نيروي كيفيت نيروي انساني ميءو شكوفايي استعدادها و ارتقا درش
 )1391(كفاش،  دهد.روري و رشد اقتصادي را افزايش ميانساني بهره
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 ةاي بر پايحرفه و توان به عنوان راهبردهاي آموزش فنيموارد زير را مي ،بر اين اساس

اكنون نيز توسط سازمان آموزش ي از اين راهبردها همكارآفريني مدنظر قرار داد. البته بعض
مدت در مراكز آموزش مهارتي رعايت مدت و بلندهاي كوتاهعنوان استراتژيهاي، بحرفه و فني
 است تمام موارد رعايت گردد. شود كه اميدمي

 تعهد
چك امور واحدهاي كو ةآموزش و تربيت كارجويان كارافرين، كارآمد و خالق براي ادار

آوردهاي فنون جديد بهره هاي اقتصادي و توليدي از دستاي كه در فعاليتگونهاقتصادي، به
هاي نوين مديريت و سازماندهي هاي اقتصادي، از روشامور بنگاه ةگيرند و در ادار

طور خاص است. هبطور عام و صنايع هواحدهاي كوچك ب ةسودجويند، كليد گسترش و توسع
از  كار فرا بازار در كشور ضعيف است و عمدتاً و م و صنعت به واسطه سازاز طرفي تعامل عل

ها و اينترنت، مشاركت آموزشي و تحقيقاتي، طريق انتشار آزاد مقاله در مجالت، روزنامه
پذيرد. هاي مطالعاتي و غيره، صورت ميوقت، فرصتحمايت مالي، كارورزي، تدريس پاره

كار بازار نيز بسيار ناچيز است و در حد مشاوره  و ساز ةواسطتعامل علم و صنعت به
هاي تحقيقاتي توسط دانشگاهيان در صنعت انجام دانشگاهيان در صنعت و اجراي طرح

 و تعهد سازمان آموزش فني ) با توجه به موارد ذكر شده،1388(ايماني و همكاران،  شود.مي
 شود.و مشهود ميخوبي معلوم ههاي غير رسمي، باي، در خصوص آموزشحرفه

 پذيريانعطاف
هاي عمومي هاي خاص مورد نياز صنعت و هم مهارتاي، هم مهارتوحرفههاي فنيآموزش

ها همچنين براي شاغالني كه به دليل تغييرات سازد. اين نوع آموزشبازار كار را فراهم مي
كند. فراهم مي شوند، امكان به روز شدن و تكميل مهارت رافناوري دچار كاهش كارايي مي

خصوص بيكاري ساختاري هعنوان ابزاري براي مقابله با بيكاري بها بهلذا به اين نوع آموزش
هاي شود. ميان بازار كار و آموزشكه ناشي از تغييرات در اقتصاد جهاني است، نگريسته مي

يكي از  اي وجود دارد. تغييرات حادث در بازار كارسنجيده اي پيوند آشكار ووحرفهفني
گذارد. به عبارت ديگر ثير ميأاي توحرفههاي فنيترين عواملي است كه بر پويايي آموزشمهم

ثير رفتار أثير ساختار بازار كار و هم تحت تأاي به شدت هم تحت توحرفهنظام آموزش فني
 )1391(اميري،  بازار كار است.

 سازي و ترويج روحيه كارآفريني:فرهنگ
سازي ها و رفتارهاي مهارتي كارآفرينانه، تحت عنوان فرهنگها، نگرشرزشايجاد و تقويت ا

اي باشد. اين حرفه و هاي اصلي استراتژي سازمان آموزش فنيلفهؤبايست از مو كار، ميكسب
هاي تشويقي، ترويجي آموزشي و مهارتي ها و برنامهبايست در قلب سياستمي راهبرد عمدتاً

 هاي اجتماعي پيگيري شود.سطوح و اليه ةدر كلي

 اصالحات ساختاري و نهادسازي
هاي حقوقي حاكم بر مقررات و چارچوب ناظر بر اصالح قوانين، اصالحات ساختاري عمدتاً

كار پويا در  و سيس و راهبري مراكز آموزش مهارتي و به دنبال آن كسبأابعاد مختلف ، ت
) هدف از اصالحات ساختاري، 1388(ايماني و همكاران،  بافت جمعيتي انساني است.
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هاي آموزش ةهاي توسعحقوقي با نيازها و ضرورت –اطمينان از انطباق چارچوب قانوني 

حقوقي  –با هدف بهبود فضاي قانوني  مهارتي در مقاطع مختلف زماني و مكاني است و عمدتاً
و همكاران، گيرد. (ايماني به نفع كسب و كارهاي جديد و نوآور و در حال رشد صورت مي

هاي اجرايي بر دوش نظام دولتي ها و فعاليت) در اين راهبرد گرچه بار اصلي برنامه1388
اما خاستگاه اصالحات، تعامالت و مذاكرات منظمي است كه بين دولت، تشكيالت  ،قرار دارد
با افزايش ميزان مشاركت  ،گيرد. بنابراينآفرينانه صورت ميهاي آموزشي كارو انجمن

تر و بيشتري براي انجام هاي عينيهاي كارآفرينانه، دادهمهارت ةماعي در استراتژي توسعاجت
 ):1388(ايماني و همكاران،  شود.اصالحات الزم در قوانين و مقررات فراهم مي

 سسات آموزش خصوصيؤايجاد م
ي كشور مقدس اسالمي ايران، ديگر كشاورزي به تنهاي در كشورهاي در حال توسعه خصوصاً

ثري براي قاطبه جوانان كشور فراهم كند و از سوي ديگر ؤتواند اشتغال مفيد و منمي
نظر بدين دليل به .پذير استاي معدود امكانفراگيري كارهاي سودآور هم فقط براي عده

حل مطلوبي براي مشكالت  كار و كارآفريني راه و هاي كسبرسد كه آموزش مهارتمي
جامعه باشد. تعداد وسيعي از مردم در اقسا نقاط كشور، در اين رابطه  وري دراشتغال  و بهره

آيد ال پيش ميؤزياد است. بنابراين، اين س آموزش آنها نيز نسبتاً ةبايد آموزش ببينند و هزين
اگر به انتظار دولت  چه كسي است؟ كه قطعاًة آموزش اين قشر عظيم بر عهد ةكه وظيف

سسات آموزشي ؤلذا نياز به ايجاد م اي نخواهيم داشت.بمانيم، پيشرفت قابل مالحظه
 شود.خصوصي، بيش از پيش، احساس مي

 ايهاي از راه دور و رسانهآموزش
هاي فني؛ آموزش از راه دور است كه امروزه با توجه به هاي آموزش فعال مهارتيكي از روش

غيره) انجام اين نوع  هاي سازماني و(ويدئو، اينترنت، شبكه پيشرفت تكنولوژي اطالعات
آموزش از راه دور، معرف سيستمي است كه  آموزش از پيشرفت زيادي برخوردار شده است.

بيند. از آنجا كه آموزش از طبق آن يادگيرنده از راه دور توسط نهادهاي مسئول، آموزش مي
دولت انجام  توسط زيادي است، عموماً راه دور نيازمند امكانات، تجهيزات و منابع مالي نسبتاً

اهداف آموزش از راه دور را (ايماني و  ةست. خالصا شود كه خود از عيوب اساسي آنمي
 اند.نموده بيانصورت زير ه) ب1388همكاران، 

 آوردن يك روش كارا و ارزان يادگيري براي فراگيران بزرگسال.فراهم �
 بي قرار دارند.هاي پذيرش براي افرادي كه در موقعيت نامناستسهيل مقررات و روش �
 مند به فراگيري دانش جديدي هستند.ارائه فرصت يادگيري براي افرادي كه عالقه �
 ارائه تسهيالت براي فراگيران جهت مطالعه بر حسب محيط و سرعت خاص خود �

 هاي فني و مديريتيمشاوره ةارائ
وكارهاي بهاي مختلف به بخش كسحلشوند تا از راهمندتر ميها روز به روز عالقهدولت

هاي فني و مديريتي مند مشاورهكوچك كمك نمايند و از آنجا كه كسب و كارهاي جديد نياز
اصلي خود كه همان  ةتواند عالوه بر وظيفاي ميهستند، سازمان آموزش فني و حرفه

اي فني و مديريتي اي، خدمات مشاورهبا ايجاد مراكز مشاوره هاي غير رسمي است،آموزش
 ز ارائه نمايند.الزم را ني
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 هاي جديداورينسازي بر اساس فتوانمند

هاي مهارتي اگر همگام با اي در خصوص آموزشحرفه و هاي سازمان آموزش فنيتالش 
بهينه از امكانات صوتي و تصويري و مجازي پيشرفته  ةپيشرفت تكنولوزي آموزشي و استفاد

خالقانه سوق و امور عادي و غير  خود فرايند آموزش را به سمت روزمرگيهنباشد، خودب
با شدت و حدت را امكانات مجازي و رايانه  ةنياز است كه فرايند توسع ،اين اساس دهد. برمي

 گذاري بيشتري انجام دهد.و سرمايه

 مديريت مشاركتي)( هاي مديريتيايجاد شبكه
گيرد نان صورتگيري سازماني چكند تصميماي است كه ايجاد ميمديريت مشاركتي، فلسفه
طور همربوط به آن واگذار شود. ب ةترين ردها و مسئوليت به پايينكه اطالعات، درون داده

 گيري است.معناي درگير كردن كاركنان در فرايند تصميمخالصه مديريت مشاركتي به
 )1388(ايماني و همكاران، 

 هاي شخصي كارآموزان تحت آموزشافزايش قابليت
 و موريت سازمان آموزش فنيأهاي غيررسمي بر اساس مي و آموزشهاي مهارتآموزش

اي  فقط حرفه و شود كه توجه مربيان و مديران مراكز آموزش مهارتي فنياي باعث ميحرفه
هاي يدي و ذهني معطوف گرديده و آموزش ةتئوري و يا عملي امور فني و توسع ةبه جنب

هاي فراگيران نموده از اصل مهم افزايش قابليتتقويت روحي و رواني فراگيران را فراموش 
شوند كه هاي فني و مهارتي در صورتي در جامعه منجر به اشتغال ميغافل گردند. آموزش

هاي شخصي كارآموزان همانند: مهارت عالوه بر افزايش توان مهارتي و دانش فني فراگيران،
رهبري، پشتكار، قدرت آوري، دورانديشي، قدرت پذيري، خالقيت و نونظم، ريسك

 ، بازاريابي، قدرت مذاكره و روابط عمومي را نيز افزايش دهد.گيريتصميم

 (توليد مهارت با آموزش) كاربرد دانش
كار گرفته محصوالت، خدمات و فرآيند سازمان بهتوليد در جهت  بايستميدانش سازماني 

 ،جاي مناسب آن مشخص نمايدشود. اگر سازماني به راحتي نتواند شكل صحيح دانش را در 
هاي رقابتي با مشكل مواجه خواهد شد. زماني كه نوآوري و خالقيت راه پيروزي در در عرصه

ها سازمان كار گيرد.جهان امروز است، سازمان بايد بتواند دانش مناسب را در جاي مناسب به
توان دانش مثال مي رو دارند. برايهاي مختلفي پيشگيري از منابع دانش خود راهدر بهره

گيري مناسب اتخاذ دست آورد، استانداردهاي اندازههموجود را از محتواهاي مختلف دروني ب
نمود، افراد را ترغيب و آموزش داد تا خالقانه فكر كنند و درك خود را در جهت بهبود 

 محصوالت، خدمات و فرآيندهاي سازمان به كار گيرند. 

 هاي آموزشي و دانشي در سازمانبازنگري فرآيند
آموزشي و دانشي در  ايندهاياز بازنگري در فر منظور ،بر اساس معيارهاي باز مهندسي

بازانديشي دوباره و بنيادين فرآيندها براي دستيابي به پيشرفت و تحولي مثبت و  ،سازمان
آغازي  ،به تعبير ديگر .سرعت و خدمات است ،هزينه ،هاي كيفيتثر بر اساس شاخصؤم

هاي كاري براي رسيدن از يك ها و جريانسازي روشدوباره و فرصتي براي بازسازي و به
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در فرآيند بازنگري  گذار است.و اثر خالقانه ،كارا و يا غير كارا به يك الگوي مناسبمدل كم
د تا گردشود و سعي ميها و مقررات كهنه ميها و روشكيد زيادي در حذف نگرشأتكيه و ت

را در خدمت راهبردهاي سازمان اعم از آموزشي و مديريتي و اجرايي ام نيروهاي سازمان تم
آموزش فني و  سازي فرآيند بازنگري آموزشي و دانشي در سازمانبراي پياده درآورد.

 نيازمند توجه به دو اصل مهم خواهيم بود: اي،حرفه

 گرا به فرآيندگراتبديل نگاه وظيفه
تواند با نظارت و كنترل بهتري فرآيندهاي سازمان مي ،و باوري با ايجاد چنين ذهنيت
آموزش، كه در بازمهندسي فرآيند سازي نمايد. چراريزي و پيادهبرنامه ،آموزشي را نياز سنجي

اي با ارزش براي هم نتيجهباتوانند ميدانند كه مي ،پيوند وظايف هماشخاص با اي از مجموعه
گونه دانش و آموزشي را هر مربيان و مديران مراكزآموزشي، ،اينبنابر وجود آورند.سازمان به

نيز بلكه آن را براي تسهيل تعامالت كاري خود با سايرين  ،دانندثر ميؤنه تنها براي خود م
 و با ميل و رغبت بيشتري به يادگيري مي پردازند.شمرند ميضروري 

 يس محوري به مشتري محوريئتغيير ديدگاه ر
ثير بسيار مهمي در جايگاه سازمان داشته باشد. در اين شيوه أتواند تتحولي اين چنين مي ايجاد

ثرتري ؤسازمان نقش م آموزشي و حتي اقتصاديرود كه در فرآيندهاي تمركز افراد به سمتي مي
كنند از ثير عملكرد خود را مورد سنجش قرار دهند. به همين سبب سعي ميأيابند و بتوانند ت

 )www.farnood.com ( سازي دانش خود استفاده كنند.اي علمي موجود براي بههبستر

 هاي مهارتيهاي موجود در جهت آموزشب) چالش
 هاي مهارتيعدم هماهنگي در تعريف مهارت و آموزش

هاي مهارتي آموزش سفانه يك تعريف واحد، جامع و كامل و جهان شمول براي مهارت وأمت
هاي المللي براي اجراي مهارتوجود ندارد تا تمامي پژوهندگان بتوانند يك روش بين

سازي شده و كارا گردد. پراكندگي آموزي، يكسانكارگاهي ارائه دهند و بر مبناي آن حرفه
 طور كههاي شخصي شده و هر كس بتواند آنتواند باعث يرداشتها، گاهي اوقات ميتعريف

الزم است كه ضمن  ،خود عمل نمايد. لذا ةرا تعبير نموده و بر اساس ايددوست دارد آن
 و هاي فنيتعامل با تمام عوامل اجرايي دخيل، نگرش مشتركي را در خصوص مهارت

هاي ارزشيابي درسي، فرايندهاي يادگيري، و روش هاياي بازسازي نمود. طراحي برنامهحرفه
ديدگان ظاهر رسند كه رفتار مهارتي در وجود آموزشبه نتيجه مي مهارتي تنها در صورتي

 پذير نيست. موزي امكانآگردد و آن مهم جز با هماهنگي تمام مراكز حرفه

 اعتماد بيش از حد به استانداردهاي آموزشي و مهارتي
ي و (مرجان متفاوت است. ها و مقررات سازماني مكتوب كامالًواقعيت كار از توصيف معموالً

) استانداردهاي آموزشي و مهارتي سازمان آموزش 3003به نقل از كالروس،  1391نژاد، مافي
اي، گاهي تا چندين سال متوالي بر يك منوال خاص ارائه شده و بر همان روال حرفه و فني

توجه يه اين موضوع، پويايي و روايي  شوند. بابه فراگيران مهارتي آموزش داده مي
دهند. آموزشي، با پيشرفت علم هماهنگي نداشته و كاربرد خود را از دست مياستاندارهاي 

هاي مشاغل بينيديگري كه با مشكل استانداردسازي مرتبط است، پايبندي به پيش ةنكت
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مشاغل در آينده بپردازند. همان مشاغلي كه  ةاست. استانداردهاي مهارتي بايد به توسع

هاي ح استاندارديآموزان بر اساس تشرسفانه كارأند. اما متاآموزان براي آن آموزش ديدهكار
هاي ابتكاري آماده جاي اينكه براي پيشرفتبينند و به، آموزش ميآموزشي مشاغل گذشته

شوند. در اين حالت است كارانه سوق داده ميآموزي محافظههاي مهارتشوند، به سوي روش
 شود.ف ميحذ كار واقعي تقريباً ةكه خالقيت در حيط

 هاي آموزشيعدم استفاده از محيط كار واقعي در كارگاه
(مرجاني و  شود.كم گرفته ميسختي يادگيري در مدارس با يادگيري در محل كار دست غالباً
هاي آموزشي آموزش مهارت در كارگاه ) معموال3003ًبه نقل از كالروس،  1391نژاد، مافي
ايزوله از نظر  عملي و در محيطي كامالً -دهاي تئوري ايي، براساس استاندارحرفه و فني

با شرايط محيط كار واقعي صنعتي و يا كارگاه شغلي  شود كه تقريباًعوامل محيطي انجام مي
مهارتي، وقتي كه وارد بازار كار  ةموز پس از اتمام دورآكار ،تفاوت ماهوي دارد. براين اساس

دچار سردرگمي شده و تا مدتي طوالني  ي، عمالًبه دليل نياموختن فوت و فن شغل شود،مي
 تواند خود را با محيط كار واقعي تطبيق دهد. نمي

 هاهاي مورد آموزش در كارگاهگرا نشدن بعضي از مهارترفتار
خود به طراحي ههايي كه قرار است كاراموزان كسب كنند، خودبمشخص كردن شايستگي

اصول  ةها و مسيرهاي يادگيري بايد بر پايد. برنامهشوثر يادگيري منجر نميؤهاي مفعاليت
) در 1391نژاد، استوار گردد. (مرجاني و مافي (structivist) گريادگيري اجتماعي و ساختن

كيد أآموزي مورد تهاي شخصيتي كه در رويكرد مهارتواقع، با اين ديدگاه عالوه بر ويژگي
شامل تجارب و سوابق شخصي و فردي وي هاي رفتاري فرد، است، عوامل محيطي و ويژگي

) اگر افراد تحت آموزش، اهداف، 1388(ايماني و همكاران،  گيرد.نيز مورد توجه قرار مي
 ةهاي آموزشي بر پايتوان از تالشهاي تدريس با هم هماهنگ باشند، بهتر ميمحتوا و روش

 )1388آفريني بهره برد. (ايماني و همكاران، كار

 گراسنتي و مدرك وجود ارزشيابي
(ژلما،  گير است.هاي كاري، امري پرزحمت و وقتويژه در موقعيتها بهارزشيابي شايستگي

بيش از آن كه نيازمند  هاي مهارتي،) ارزشيابي توانايي1391نژاد، در مرجاني و مافي 2003
د. در نظر منظم مربي كارآزموده و خالق احتياج دار ةامتحان كتبي و كالسي باشد، به مشاهد

آموزشي كامل با فراگير ارتباط داشته و نقاط ضعف و قوت  ةنگرفتن نظر مربي كه يك دور
هاي فراگير لطمه وارد نمايد. چنانچه تواند به اعتبار ارزشيابي ميزان مهارتداند، ميوي را مي

گزينش و يا اعطاي  (self development)تكاملي جاي خودهدف اصلي ارزشيابي به
شود. صورت، دو معضل حاد در اين زمينه حاصل ميمهارت باشد، در آن ةدورنامه پايانگواهي

ميزان حساسيت استفاده از ابزارها و وسايل باكيفيت عالي بيشتر شده و دست فراگير براي 
رفتارهاي مهارتي در وجود فراگير و شود. خالقانه و آزاد از وسايل و ابزارها، بسته مي ةاستفاد
 نخواهد شد. نهادينه
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 دهندهانتقال ةگر، به خبرتغير نقش مربيان از فرد خالق هدايت

ران يهاي صادره از سوي مسئولين، مربيان به جاي اينكه فراگبر اثر بعضي قوانين و بخشنامه
هاي را هدايت كنند كه خودبار مسئوليت آموزش را برعهده گرفته و فعاالنه در امر آموزش

هاي علمي خود را به انند امور معلم محور مدارس، اطالعات و اندوختهمهارتي وارد شوند، هم
هاي عملي، بر حفظ آموزان در حيطهآموزان انتقال داده و به جاي فعال نمودن كاركار

 كيد دارند.أمحفوظات آنان ت

 اي و غير خالق در راس مراكز آموزشيانتصاب مديران بخشنامه
نظر از رسمي و سازمان نايافته صرفهاي رسمي، غيرهاي در دستحرفه و هاي فنيآموزش

اين تعامل بستگي  ةشمول آنها همواره در تعامل با محيط بيروني خويش هستند، درج ةحوز
اي دارد. در اين راستا آنچه كه بايد مورد توجه حرفه و هاي فنيبه روش اجراي آموزش

رار گيرد، تعيين مسير همراه با ارتقاء است اي و مهارتي قحرفه و هاي فنيريزان آموزشبرنامه
 و هاي فنيها تعيين ظرفيت آموزشآن ةن توجه نشده است؛ از جملآسفانه تاكنون به أكه مت
مناطق ناهمگن كشور بوده است. شايد  ةهاي جذب و توسعاي بدون نگاه به ظرفيتحرفه

زده هاي شتابو يا حركت »تقاضامحوري«جاي ها بهآموزش» محوريعرضه«بهترين دليل آن 
آموزش بستگي به استراتژي  ة) در حالي كه عرص1387ي بوده است. (آزاد، كم ةدر توسع

ه مقدار از مكان و ظرفيت آموزشي فراهم چكند كه توسعه دارد. استراتژي توسعه تعيين مي
ح هاي آموزشي راه يابد و چه سطوگردد، چه نوع آموزشي ترويج شود، چه كسي به مكان
) بر اين اساس مديران مراكز 1391تحصيلي مورد عنايت قرار گيرند (حسين زاده يوسفي، 

بايست از بين افرادي انتخاب شوند كه تعامل اجتماعي قوي داشته اي ميحرفه و اموزش فني
هاي آموزشي مركز آموزشي، كارگاه ةو بتوانند خالقانه با توجه به نياز بافت جمعيتي هر حوز

 محور سازند.ستي خود را تغيير داده، و تقاضاتحت سرپر

 ايحرفه و ي مراكز آموزش فنيكم ةتوسع
» محورتقاضا«بايست اي ميحرفه و هاي فنيكشوري، آموزش ةبر اساس مصاديق توسع

اما اين امر در بعضي موارد براساس مالحظات و روابط همكاري » محورعرضه«تعريف شوند تا 
ديران، اندكي به فراموشي سپرده شده و مكرر در مكرر براي بعضي دوستي ميا حس نوع

 و شود. در اكثر مراكز آموزش فنيآموزشي اجرا مي ةهايي كه تقاضا وجود ندارد دورمهارت
مشغول به  منبع درآمد ديگري ندارند، التدريس كه عمدتاًاي تعداد زيادي از مربيان حقحرفه

با  مربيان پس از چند سال آموزش يك مهارت خاص، عمالً كار هستند. تعداد زيادي از اين
بيكار شدن مربي و يا  داليل متعدد اعم ازهشوند. اما بكمبود تقاضا براي آموزش مواجه مي

آموزش دارد. از  ةوي وغيره، مدير مركز ، همچنان اصرار بر ادام ةقطع شدن پرداخت حق بيم
هاي اي موجود در جامعه، نياز به ايجاد دورههطرفي با رشد جمعيت و افزايش تنوع مهارت

مراكز  ةاي، مبادرت به توسعشود كه سازمان آموزش فني و حرفهآموزشي جديد، باعث مي
زيادي را بر  يد كه اين امر از يك طرف بار مالكنها آموزشي خود در شهرها و مراكز بخش

 كند.كميت مي ها را فدايكند و از طرف ديگر كيفيت آموزشسازمان وارد مي



                                               در آيينة پژوهشاي آموزش فني و حرفه
 

 

111 
 التدريسمربيان حق شغلي و عدم وجود انگيزه در مربيان، خصوصاً ةابهام آيند
يابي به كيفيب مطلوب محصوالت در هر سازمان، نوآوري و دست وري، خالقيت وارتقاي بهره

به همين  به مديريت و نيروي انساني كارا، اثربخش، هوشمند و متعهد ارتباط نزديك دارد.
دانند، هاي طبيعي و فيزيكي نميياي كنوني ثروت ملل را تنها متشكل از ثروتسبب در دن
) روي 1391(صحت و خالقي،  دهند.هاي انساني را مالك عمل قرار ميسرمايه بلكه عمدتاً

اين حساب، اهميت به نيروهاي انساني در هر سازمان، از اهم امور جاري آن سازمان است. اما 
كارند كه اي، مربياني مشغول بهحرفه و بعضي از مراكز آموزش فني رغم اين موضوع، دريعل

ممر درآمدي به جز حقوق كارمندي خود ندارند. تنها دلخوشي آنان استخدام  قطعي  عمدتاً
شود. بر اين اساس، غيرممكن مي هم با ابهام زيادي مواجه بوده و تقريباًينده است كه آنآدر 

ه و كارآفرينانه، از مربي سلب شده و وي را دچار روزمرگي و فعاليت جدي و خالقان ةانگيز
زند، و هاي فني و مهارتي صدمه ميمدت، هم به اعتبار آموزشاين امر در دراز كند.سكون مي
 كند.امر كسب و كار را با مشكل مواجه مي ةهم توسع

 منابع
نظام آموزش فني و )، بررسي وضع مطلوب و موجود عملكرد يادگيري در 1387(آزاد، الف. 

اقتصادي، دبيرخانه طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش،  –اي تربيت حرفه
 www.jobportal.ir دسترسي:

 .)، كارآفريني، نشر فرهنگ سبز، چاپ دوم1388(ايماني، م. ن.، آذرخش، ت.، عاشقي، م.، 
 و موزش فنيسازمان آ ديدگان)، تجزيه و تحليل وضعيت اشتغال آموزش1391(اميري، م.، 

 .88ة برنامه و بودجه، شمار ةثر بر آن، مجلؤاي و برآورد الگوي عوامل محرفه
ها و استلزامات آمايش )، آمايش آموزشي مبتني بر آموزه1391زاده يوسفي،غ.، (حسين

 .2ةهشتم، شمار ةاي، دورحرفه و رشد فني ةنامسرزمين، فصل
وري قيت و سبك رهبري مديران با بهرهخال ة)، رابط1391(صحت، آ.، خالقي، ع. ا.، 
علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال  ةاي، نشريحرفه و هاي فنيآموزشي در آموزشكده

 .1391، تابستان 4 ة، شمار6ششم، جلد
ايراني با  ة)، بررسي شعار سال توليد ملي، حمايت از كار و سرماي1391(كفاش، ح. م. 

 ة، دور1391اي، حرفه و رشد فني ةنامصلرويكرد فرهنگي در آموزش و پرورش، ف
 .2ة هشتم، شمار

رشد  ةناماي در هلند، فصلآموزي حرفه)، آموزش و مهارت1391نژاد، ن. (مرجاني، ب.، مافي
 .2 ةهشتم، شمار ة، دور1391اي، فني و حرفه

 هاي اقتصادي تهران دفتر فرهنگ اسلمي)، پيام1374(موسوي اصفهاني، س. ج. 
www.farnood.com 

 
 



 
 

 سازمان در سازماني كارآفريني با سازماني فرهنگ ةرابط بررسي
 زاهداناي حرفه و فني

 1عدالتيان مريم
 2محمودوند محمد

 3طاهري عبدالحميد

 چكيده
 از سازماني كارآفريني با سازماني فرهنگة رابط بررسي پژوهش اين اصلي هدف

 در تحقيق روش شد.بامي زاهدان شهرستاناي حرفه و فني سازمان كاركنان ديدگاه
ة كلي شامل آن آمارية جامع كه بوده همبستگي نوع از و توصيفي پژوهش اين

 آنجا از باشد.مي نفر 100 تعداد به زاهداناي حرفه و فني سازمان در شاغل كاركنان
 قرار بررسي مورد آمارية جامع كل بوده سرشماري نوع از گيرينمونه روش كه

 سازماني فرهنگ اليؤس 22 ةنامپرسش شامل نامهپرسش دو پژوهش ابزار گرفت.
 بر سازماني كارآفريني اليؤس 121 ةنامپرسش و )1980( فستدهاگرت از اقتباس
 آماري تحليل براي باشد.مي تغييرات اندكي با )1389( ترابي ةنامپايان از گرفته

 آزمون ون،پيرس همبستگي ضريب آزمون شامل، استنباطي و توصيفي آمار از هاداده
 است. شده استفاده مستقل t آزمون و طرفهيك واريانس تحليل آزمون رگرسيون،

 كارآفريني با سازماني فرهنگ بين كه داد نشان همبستگي ضريب آزمون نتايج
 كه داد نشان رگرسيون آزمون نتايج دارد. وجود معنادار و مثبتة رابط سازماني
 بينيپيش را سازماني كارآفريني درصد 70 ميزان به است توانسته سازماني فرهنگ

 و سازماني فرهنگ بين كه داد نشان طرفهيك واريانس تحليل آزمون نتايج نيز و كند
 دارد. وجود معناداري تفاوت كاركنان تحصيالت و سابقه حسب بر سازماني كارآفريني

 حسب بر سازماني كارآفريني و سازماني فرهنگ بين مستقل t آزمون نتايج ولي
 نداد. نشان را معناداري تفاوت كاركنان جنسيت
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 مقدمه

 با مقابله براي هاسازمان است. بينيپيش قابلغير و شتابنده تحوالتة دور كنوني عصر
 دروني هايتوانمندي و هاظرفيت ناچارند احتمالي، هايفرصت از استفاده و محيطي تهديدات

 به ؛1377 (مقيمي، بپردازند قوت نقاط تقويت به و ترميم را ضعف نقاط بشناسند، را خود
 دهدمي نشان صنعتي، ةپيشرفت دنياية تجرب اما ).140 :1384 همكاران، و تبريزي از نقل

 زمانسا اقتصادي و توليدي توان افزايش به بخشيدن سرعت و حركت باعث كه ايعمده عامل
 نقش پژوهشگر و متخصص ماهر انساني نيروي است. انساني منابع گردد،مي جامعه نهايتاً و

 از ايجامعه چنانچه و دارد جامعه يك در اقتصادي ةتوسع و رشد فرآيند در ايكنندهتعيين
 خواهد تقليل نيز جامعه اقتصادي رشد ضريب نسبت همان به باشد، بهرهبي افراد گونهاين

 آموزش و سازيفرهنگ دهدمي نشان جهاني تجارب .)85 :1386زرافشاني، و قنبري( يافت
 (همان است بوده انساني نيروي تخصص و مهارت سطوح تحول در عوامل مؤثرترين از يكي

 زنده تا باشند داشته نوآوري بايد هاسازمان متغيري محيط چنين در ديگر، طرف از .منبع)
 پيراموني شرايط كه است رسيده اثبات به مديران براي لهأمس اين ،واقع در بمانند،
 و جديد هايحلراه نيازمند تنگناها و مشكالت حل كه است ايگونه به امروزي هايسازمان

 در و نوآوري خالقيت، ابتكار، منابع، ترينمهم از يكي ترديد بدون و باشندمي مختلف منابع
 و (عبدي است شده شناخته توسعه عوامل ترينمهم از يكي كه است كارآفريني كلمه يك

 افراد كهاين براي است اين توجه قابل ةنكت ).1391همكاران، و عربيون ؛5 :1391 عباسي،
 .شود داده پرورش افراد اين هايويژگي و هاتوانايي ،هامهارت بايد ،شوند تربيت كارآفرين

 و زايياشتغال روند بر رآفرينيكا تأثير و نقش شدن آشكار با همراه امروزه ،كلي طورهب
 )،2 :2007 ،2همكاران و بربسا ؛41 :2006 ،1هلدب و (جانسون كشورها اقتصادي رشد

، دانشجويان، مديران بين در كارآفريني ةروحي و دانش تعميم و آموزش جهت در هاتالش
 آموزشي يهاانسازم و هانظام ةوظيف اينكه به توجه با و است گرفته شكل بالفعل كارآفرينان،

 عالوه كه است آموختگانيدانش تربيت ايحرفه و فني آموزش مراكز ويژه به آموزشي، غير و
 و خالقيت ابتكار، قدرت، نفسبه اعتماد داراي تخصصية حوز يك در علم داشتن بر

 است توجه مورد كارآفرين و خالق انساني نيروي تربيت كل در -باشند خطرپذيري
 ايجاد سازي،بستر به اهداف اين به نيل براي است الزم )44 :1385 زاده، يعشف و (پرداختچي

 ةتوسع در كارآفريني كليدي اهميت به توجه با حال پرداخت. برنامه تدوين و پويا فرهنگ
 سازماني فرهنگ رسدمي نظر به آنة توسع براي بستري ايجاد و بسط ضرورت نيز و كشور

 و بهبود جهت مناسبي بستر و زمينه كاربردي بسيار و هگشارا عاملي عنوانبه بتواند پويا
 جايگاه و اهميت به نظر، بنابراين آورد. فرآهم ما يهاسازمان در كارآفريني روند تسريع

 هر ترقي آن طبع به و هاسازمانة توسع و پيشرفت در سازماني كارآفريني و سازماني فرهنگ
 در را كارآفريني و سازماني فرهنگ بين ةرابط تا شديم آن بر پژوهش اين در ما ،ايجامعه

 در كه كلي الؤس ،لذا دهيم. قرار بررسي مورد جامعه در گذارثيرأت و اساسي سازمان يك
 از: است عبارت شد خواهد پرداخته آن به پژوهش اين در و شده مطرح اينجا

 ايرابطه زاهداناي حرفه و فني سازمان در سازماني كارآفريني با سازماني فرهنگ بين آيا
 دارد؟ وجود

                                                                                                                
1. Johnson & Hildeb 
2. Barbosa et al 



 …فرهنگ سازماني با كارآفريني سازمانية بررسي رابط 
 

 

114 
 پژوهش ةپيشين و نظري مباني

  ١سازمانی فرهنگ  �
 توسعه. نيست پذيرامكان آن خاص فرهنگ به دستيابي بدون توسعه دانيممي كه گونهنهما
 محور را فرهنگ بايد ،رواين از .است فرهنگي باورهاي تأثير تحت شدت به آن ابعاد تمام در
 تا سازدمي قادر را سازمان فرهنگ، ).1382 زاده، (بهرام داد قرار سعهتو يهابرنامه ةهم

 انجام مطلوب اهداف به دستيابي و ايجاد براي خود، تجربيات و دانش از را برداريبهره بهترين
 در نيرومند عاملي عنوانبه را فرهنگ توانمي ،لذا ).12 :2003 ،2همكاران و (كازرين دهد
 محققان از زيادي تعاريف سازماني فرهنگ از كرد. تلقي هاازمانس اثربخشي و وريبهره

 فرهنگ )1117 :1378( رابينز ديدگاه از است. شده ارائه گوناگون يهاديدگاه از و مختلف
 پايبند آن به سازمان افراد عموماً كه ييهاارزش و اعتقادات مجموعه از است عبارت سازماني
 )549 :1988( 3سافلد گذارد.مي تاثير سازمان و شغل به سبتن كاركنان نگرش بر و هستند
 طوسي نمايد.مي قلمداد سازماني يهااستراتژي از برآيندي عنوان به را سازماني فرهنگ

 از باشد.مي تحول براي ايگسترده بستر سازمان فرهنگ كه داردمي بيان )67 :1380(
 هاروش ،هاارزش ،هاپنداشت به مربوط يسازمان فرهنگ )21 :2010( 4گريسن و بك ديدگاه

 فرهنگ ديگر، تعريفي در دارد. وجود سازمان در مشخصي گروه ميان كه است ييهااعتقاد و
 (مظفري، دهدمي پيوند هم به را سازمان اجزاي كه است هنجاري اجتماعي يهابرچسب
 گسترش كاركنان و مديريت بين خوبيهب كه مناسب و پويا سازماني فرهنگ ).135 :1387
 باالتر وريبهره عموماً و كاراتر عملكرد خالقيت، ارتقاء سازماني، تعهد تحكيم به باشد، يافته
 چون افرادي مطالعات طبق مجموع، در ).99:1377كاظمي، و زاده(شريف شودمي منجر

 ،7كارانهم و هوز ؛1996 ،6همكاران و هرسي ؛1991 ،5اسپريزر و دنسون ؛1988 (سافلد،
 موفق يهاسازمان چشمگير پيشرفت كرد بيان توانمي )2007 ،8همكاران و اسكروج ؛2002

 است. نهفته آنها باورهاي و هاارزش كاركنان، سازماني فرهنگ در
 
  ٩سازمانی کارآفرينی �

 در هاسازمان ةتوسع و دوام متغير، و تالطم پر دنياي در كه نيست پوشيده كسي بر امروزه
 ديگر، تعبيري به باشد.مي وكارآفريني نوآوري  خالقيـت، سريع، تحوالت با شدن همـسو گرو

 شود.مي تلقي مدرنيته، عصر در بشر پيشرفت و تالش و كار ثقل مركز و كانون كارآفريني
 اما .است شده ارائه كارآفريني با ارتباط در مختلفي تعاريف و متنوع يهاديدگاه هاسال طي

 بر تعاريف .باشد شده پذيرفته همگان طرف از كه نيست فرديبه منحصر تعريف هيچ امروزه
 توليد جديد، سازمان خلق ،هافرصت كشف ابهام، تحمل مانند ييهافعاليت از وسيعي طيف

                                                                                                                
1. Organizational Culture 
2. Catherine et al 
3. Saffold 
4. Beek & Gerritsen 
5. Denison & Spreitzer 
6. Hersey et al 
7. House et al 
8. Skerlavaj et al 
9. Organizational Entrepreneurship 
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 يا كارآفريني ).7 :2008 ،1(بيلفلد كنندمي تأكيد توليد عوامل آوريجمع و جديد تركيبات

 داخل در يا و مستقل صورتهب افراد چگونه كه كندمي بيان هارصتف كشف فرآيند همان
 اهداف و ابزارها از جديد چارچوبي و بينندمي را ناشناخته يهاچالش و مسائل ،هاسازمان

 است معتقد )1990( وسپر ).3 :1974 ،2(ارو كنند استفاده هاآن از تا كنندمي ايجاد
 به نسبت و شده نوآورتر سازمان شودمي سبب كه است فرايندي سازماني كارآفريني

 را كاركنان مالكيت، حس ايجاد طريق از و دهد نشان العملعكس ترسريع بازار هايموقعيت
 )119 :1384( فارسي يدالهي ديدگاه از ).66 :1382 صمدآقايي، از نقل (به انگيزاندمي بر

 اقدام و هافرصت از استفاده براي نوآوري ،هافرصت شناسايي فرآيند از عبارتست كارآفريني
 ةرشت هر مانند كارآفريني است معتقد )69 :1985( 3دراكر ارزش. ايجاد براي آميزمخاطره

 كه است فرايندي كارآفريني داردمي اظهار )512 :2004( 4كرباي .شودمي آموخته ديگر
 ديگران براي كه خود اطراف در هآمد وجودبه يهافرصت از آن، طريق از هاگروه و اشخاص

 ايجاد به منابع از ايمجموعه گردآوري با و كرده استفاده است، متناقض و آشفته صورتبه
 اين كار، و كسب ايجاد با سپس و پرداخته -جديد خدمات و محصول -جديد بروندادهاي
 هايفعاليت كه است فرايندي سازماني، كارآفريني رسانند.مي بازار به را جديد بروندادهاي

 و (هاديزاده دهدمي سوق پيشتازي و پذيريمخاطره نوآوري، خالقيت، سمتبه را سازمان
 . )90 :1384 رحيمي،

 ،5(جوانويك مانند محققاني ديدگاه نيز و شده اشاره تعاريف به توجه با ،كليطوربه
 توانمي )0820 بيلفد، ؛2004 كرباي، ؛1997 ،6همكاران و گورمن ؛1985 دراكر؛ ؛1982

 خود سوي به دهندهسوق و استعدادها شكوفايي و رشد عامل كارآفريني كه نمود بيان
 ايجامعه هر ةتوسع و رشد و هاسازمان وريبهره ارتقاء در اساسي و مهم عاملي و شكوفايي

 ملي ةجانبهمه ةتوسع در ميمه نقش كه است فرآيندي كارآفريني ديگر، عبارت به باشد.مي
  كند.مي فااي

 با سازماني فرهنگ بين رابطة بررسي عنوان با پژوهشي در )1387( هريس عليزاده شيخ
 اهميت به اشاره ضمن شرقي آذربايجان استان بدني تربيت ادارات مديران خالقيت ميزان

 رابطة متغير دو بين كه داردمي بيان كارآفريني، و خالقيت ايجاد در سازماني فرهنگ
 ابعاد عنوان با خود پژوهش در )1380( همكاران و زادهساالريان دارد. دوجو معناداري

 يافتند دست نتيجه اين به سازماني، كارآفريني در ساختاري موانع و كارآفرين يهاسازمان
 قلمرو توانندمي سازمان دروني شرايط و بيروني محيط تحليل و تجزيه با مديران كه

 نمايند فراهم را كارآفرين هايسازمان ايجاد ةزمين و كنند يينتب را خود سازمان يهابرنامه
 به اشاره ضمن خود بررسي در )1997( همكاران و گورمن ).1387،صادقي از نقل (به

 داد. آموزش توانمي را كارآفريني ،كه داردمي اظهار تجارت و مديران آموزش اندازهايچشم

                                                                                                                
1. Bielefeld 
2. Arrow 
3. Drunker 
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 از خالقيت و سازماني فرهنگ رابطة نعنوا تحت بررسي در )1387( همكاران و بتيجم

 ميان دارندمي اظهار شيراز پزشكي علوم دانشگاه ستادي ةحوز كارمندان و مديران ديدگاه
 دارد. وجود معناداري رابطة كارمندان و مديران ديدگاه از خالقيت و سازماني فرهنگ

 كارآفرينان كه اردد اشاره صنعت ارزشيابي و انتخاب عنوان با پژوهشي در )1981( جوانويك
 در )1991( اسپريزر و دنسون باشند. داشته محيط و بازار از كاملي اطالعات همواره بايد

 در سازماني هر پيشرفت كه دارندمي بيان سازماني ةتوسع و سازماني فرهنگ عنوان با بررسي
 رشد رد ثرؤم عوامل بررسي هدف با )1379( عادل حداد نتايج است. آن سازماني فرهنگ گرو

 مديران كارآفريني بين كه دهدمي نشان ايران صنايع مديران ديدگاه از كارآفرينان پرورش و
 بين كه دهدمي نشان نتايج همچنين ندارد. وجود معناداري تفاوت جنسيت برحسب

 با كه نحوي به دارد. وجود معناداري تفاوت تحصيالت سطح حسب بر مديران كارآفريني
 طورهب مديران كارآفريني امكان ليسانس، از باالتر سطوح در ويژههب تحصيالت سطح افزايش

 تحت پژوهشي در )1375( بيات ).1389 كارآموز، از نقل (به كندمي پيدا افزايش معناداري
 در سازماني نوآوري و خالقيت روي بر سازماني فرهنگ اثرات تحليل و تجزيه و بررسي عنوان
 ةرابط سازمان خالقيت و فرهنگ بين كه داردمي بيان زنجان استان دولتي يهاسازمان سطح

 فرهنگ بين كه داردمي بيان خود پژوهش در )2003( چندلر دارد. وجود مثبت و معنادار
 پژوه،دانش از نقل (به دارد وجود مثبت و معنادار ةرابط خالقيت و نوآفريني و سازماني

 خالقيت و سازماني فرهنگ ةرابط بررسي به پژوهشي در )1384( همكاران و تبريزي ).1383
 دارد. وجود مثبت و معنادار ةرابط متغير دو اين بين كه داردمي بيان پرداخته

 پژوهش االتؤس
 از: عبارتند باشيممي آنها بررسي دنبال به پژوهش اين در كه االتيؤس
 اصلی الؤس
 زاهدان شهرستاناي رفهح و فني سازمان در سازماني كارآفريني و سازماني فرهنگ بين آيا

 دارد؟ وجود معناداري ةرابط
 فرعی االتؤس

 افراد سابقه) و تحصيالت ،(جنسيت دموگرافي يهاويژگي و سازماني فرهنگ بين آيا �
 دارد؟ وجود معناداري تفاوت زاهدان شهرستاناي حرفه و فني سازمان در

 سابقه) و تحصيالت ،(جنسيت دموگرافي يهاويژگي و سازماني كارآفريني بين آيا �
 دارد؟ وجود معناداري تفاوت زاهدان شهرستاناي حرفه و فني سازمان در افراد

اي حرفه و فني سازمان در را سازماني كارآفريني سازماني، فرهنگ ميزان چه به �
 كند؟مي بينيپيش زاهدان شهرستان

 پژوهش شناسيروش
 سازماني كارآفريني با سازماني فرهنگ بين ةرابط بررسي كه حاضر پژوهش ماهيت به توجه با

 نوع از و توصيفي استفاده مورد تحقيق روش باشد،مي زاهداناي حرفه و فني سازمان در
 ثبت، توصيف، شامل و كندمي توصيف هست كه را آنچه زيرا توصيفي است. همبستگي
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 مبستگيه دليل اين به و )60 :1369 (بست، است موجود شرايط تفسير و تحليل و تجزيه
 پردازد. مي سازماني كارآفريني با سازماني فرهنگ بين ةرابط بررسي به چون است،

 نمونه حجم و گيرينمونه روش آماري، ةجامع
 زاهدان شهر ايحرفه و فني سازمان كاركنان ةكلي شامل آماري ةجامع پژوهش ناي در
 100 جامعه براي ونهنم حجم مورگان جدول در باشند. مي نفر 100 مجموع در كه باشدمي
 آماري ةجامع كل ،لذا .شدمي جامعه حجم به نزديك نمونه حجم كه شده قيد نفر 80 نفر،

 يهانامهپرسش از تعدادي اطالعات آوريجمع از بعد اما گرفت، قرار مطالعه و بررسي مورد
 مربوط نامهپرسش 94 براساس اطالعات تحليل و تجزيه و شد گذاشته كنار نسخه) 6( ناقص

 استفاده سرشماري روش از تحقيق اين در گرديد. انجام زن كارمند 20 و مرد كارمند 74 به
 گرديدند. انتخاب نامهپرسش تكميل جهت آماري ةجامع تمام يعني است، شده

 پژوهش گيرياندازه ابزارهاي
 ةنامسشپر كه است شده استفاده نامهپرسش دو از هاداده آوريجمع براي پژوهش ناي در

 اقتباس كم)خيلي تا زياد(خيلي از ليكرت طيف ايگزينه 5 الؤس 22 شامل سازماني فرهنگ
 ايگزينه 5 الؤس 121 شامل سازماني كارآفريني ةنامپرسش و )1980( فستدهاگرت از شده
 راتتغيي اندكي با )1389( ترابي ةنامپايان از برگرفته كم)خيلي تا زياد خيلي( از ليكرت طيف

 انتخاب را زياد خيلي ةگزين آزمودني اگر كه است صورت بدين سؤاالت گذارينمره باشد.مي
 خيلي ةگزين اگر و 2 ةنمر كم ةگزين ،3 ةنمر متوسط ةگزين ،4 نمره زياد ةگزين ،5 ةنمر كند
 گزارينمره گوياي بهتري صورتبه 1 ةشمار جدول گيرد.مي 1 ةنمر كند انتخاب را كم

 افزارنرم با هاداده تحليل و تجزيه كه است ذكر به الزم باشد.مي پژوهش يهانامهپرسش
spss  است. گرفته انجام 17 نسخه 

 
 نامهپرسش پاسخ يهاگزينه عددي .ارزش1 جدول

 عددي ارزش پاسخ يهاگزينه
 زياد خيلي

 زياد
 متوسط

 كم
 كم خيلي

5 
4 
3 
2 
1 

 
 هاداده آوريجمع ابزار پايايي و روايي
 گرديد. استفاده محتوايي روايي روش از حاضر پژوهش در هانامهپرسش روايي سنجش جهت
 علمي مشاوران و متخصصان و دانشگاهي اساتيد اختيار در هانامهپرسش روايي تعيين جهت

 از هانامهپرسش پايايي تعيين جهت كردند. يدأيت را نامهپرسش روايي آنها و گرفت قرار
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 و 70/0 با برابر سازماني فرهنگ ةنامپرسش پايايي كه شد استفاده كرونباخ آلفاي ضريب
 باشد.مي 89/0 با برابر سازماني كارآفريني ةنامپرسش پايايي

 
 مورد آماري ةنمون دموگرافي يهاويژگي اساس بر توصيفي آمار نتايج  پژوهش يهايافته

 .ديدگر ارائه )4 تا 2 ( جداول در بررسي
 

 كاركنان جنسيت حسب بر فراواني توزيع نتايج .2جدول
 درصد فراواني جنسيت

 3/21 20 زن
 7/78 74 مرد
 100 94 كل جمع

 
 كاركنان تحصيالت ميزان حسب بر فراواني توزيع نتايج .3جدول

 درصد فراواني تحصيالت ميزان
 5/8 8 ديپلم

 7/27 26 ديپلم فوق
 6/59 56 ليسانس

 3/4 4 باالتر و سليسان فوق
 100 94 كل جمع

 
 كاركنان ةسابق حسب بر فراواني توزيع نتايج .4جدول

 درصد فراواني كاركنان ةسابق
 1/35 33 سال 5-1

 5/25 24 سال 10-6
 7/27 26 سال 15-11

 7/11 11 باال به سال 16

 100 94 كل جمع
 
 و فني سازمان در زمانيسا كارآفريني و سازماني فرهنگ بين آيا: پژوهش اول الؤس
 دارد؟ وجود معناداري ةرابط زاهدان شهرستاناي حرفه
 كه گرديد استفاده پيرسون همبستگي ضريب آزمون از الؤس نايبه پاسخگويي منظوربه
  شود.مي ارائه )4( جدول در نتايج
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 سازماني كارآفريني با سازماني فرهنگ  همبستگي ماتريس .4 جدول

نميانگي متغيرها معيارانحراف  معناداري سطح r تعداد   
سازماني فرهنگ  64/71  28/14  94 0/83** 00/0 نيسازما كارآفريني   62/370  27/66  94 

 
 سازماني كارآفريني با سازماني فرهنگ همبستگي ضريب كه است نايبيانگر )4( جدول

 ).P  >01/0( ستا معنادار هرابط درصد 99 اطمينان سطح در كه باشدمي =83/0r با برابر
 دارد. وجود مثبت و معنادار ةرابط سازماني كارآفريني با سازماني فرهنگ بين يعني

 تحصيالت، (جنسيت دموگرافي يهاويژگي و سازماني فرهنگ بين آيا :پژوهش دوم والؤس
  دارد؟ وجود تفاوت افراد سابقه) و

 واريانس تحليل( f آزمون و مستقل t آزمون از الؤس اين به پاسخگويي منظوربه
 است. گرديده بيان )8 تا 5( جداول در آن به مربوط نتايج گرديدكه استفاده طرفه)يك

 
 جنسيت برحسب سازماني فرهنگ با ارتباط در tآزمون نتايج .5جدول

معناداري سطحآزادي ةدرج tمعيارانحرافميانگينتعدادجنسيت متغير
 7477/7250/15 مرد 14/0 47/192 2050/6726/7 زنسازماني فرهنگ

 
 زن پاسخگويان كه ستا ناي از حاكي سازماني فرهنگ با ارتباط در )5( جدول يهايافته

 به مرد پاسخگويان همچنين )،26/7 و 50/67( معيارانحراف و ميانگين داراي ترتيب به
 و )=t 47/1( با تفاوت اين باشند.مي )50/15 و 77/72( معيارانحراف و ميانگين داراي ترتيب

 نتيجه توانمي ،بنابراين .)<05/0P( باشدنمي معنادار درصد95 سطح در 92 آزادي ةدرج
 با ارتباط در زاهدان شهرستاناي حرفه و فني سازمان مرد و زن كاركنان بين كه گرفت

 ندارد. وجود معناداري تفاوت سازماني فرهنگ
 

 كاركنان ةسابق برحسب سازماني فرهنگ با باطارت در توصيفي آمار نتايج .6جدول
 معيارانحراف ميانگين تعداد مديريت ةسابق
 85/7 09/68 33 سال 5-1

 79/6 83/66 24 سال 10-6
 67/20 07/83 26 سال 15-11
 16/7 81/65 11 باال به سال 16

 
  كاركنان ةقساب برحسب سازماني فرهنگ با ارتباط در طرفهيك واريانس تحليل نتايج.7جدول

F Sigمجذورات ميانگينمجذورات مجموعdf  متغير

99/900/0 29/1581 387/4743گروهي بينسازماني فرهنگ  173/158 9054/14235گروهي درون
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 داراي كاركنان كه ستا ناي از حاكي سازماني فرهنگ با ارتباط در )6( جدول يهايافته

 كاركنان )،85/7 و 09/68( معيارانحراف و ميانگين داراي ترتيب به سال 1-5 كاري ةسابق
 كاركنان )،79/6 و 83/66( معيارانحراف و ميانگين داراي ترتيب به سال 6-10 ةسابق داراي
 و )،67/20 و 07/83( معيارانحراف و ميانگين داراي ترتيب به سال 11-15 ةسابق داراي

 و 81/65( معيارانحراف و ميانگين داراي تيبتر به باال به سال 16 ةسابق داراي كاركنان
 معنادار درصد 99 درسطح 90 و 3 آزادي ةدرج و )=99/9F( با تفاوت اين باشند. مي )16/7
 ةسابق برحسب سازماني فرهنگ بين كه گرفت نتيجه توانمي ،بنابراين )≥01/0P( باشدمي

 دارد. وجود معناداري تفاوت زاهدان شهراي حرفه و فني سازمان كاركنان
 

 كاركنان تحصيالت برحسب سازماني فرهنگ با ارتباط در fآزمون نتايج .8جدول

 fمعيارانحرافميانگينتعداد تحصيالت متغيرها
 ةدرج

 آزادي
 سطح

معناداري

سازمانيفرهنگ
 25/6668/4 8 ديپلم

 2615/6660/7 ديپلمفوق 04/0 82/293
 5696/7467/16 ليسانس

 75/7125/12 4باالتر و ليسانسوقف
 

 پاسخگويان كه ستا ناي از حاكي سازماني فرهنگ با ارتباط در )8( جدول يهايافته
 همچنين )،68/4 و 25/66( معيار انحراف و ميانگين داراي ترتيب به ديپلم تحصيالت داراي

 و 15/66( معيار حرافان و ميانگين داراي ترتيب به ديپلمفوق تحصيالت با پاسخگويان
 و 96/74( معيار انحراف و ميانگين داراي ترتيب به ليسانس تحصيالت با پاسخگويان )،60/7
 و ميانگين داراي ترتيب به باالتر و ليسانسفوق داراي تحصيالت با پاسخگويان و )67/16

 در 93 ديآزا ةدرج و )=82/2t( با تفاوت اين باشند.مي )25/12 و 75/71( معيار انحراف
 فرهنگ بين كه گرفت نتيجه توانمي، بنابراين )≥05/0P( باشدمي معنادار درصد95 سطح

 دارد. وجود معناداري تفاوت كاركنان تحصيالت برحسب سازماني
، (جنسيت دموگرافي يهاويژگي و سازماني كارآفريني بين آيا :پژوهش سوم الؤس

 دارد؟ وجود تفاوت افراد سابقه) و تحصيالت
 واريانس (تحليل f آزمون و مستقل t آزمون ار الؤس اين به پاسخگويي منظوربه

 است. گرديده بيان )12 تا 9( جداول در آن به مربوط نتايج گرديدكه استفاده طرفه)يك
 

 جنسيت برحسب سازماني كارآفريني با ارتباط در tآزمون نتايج .9جدول
معناداري سطحآزادي ةدرج tرمعياانحرافميانگينتعدادجنسيت متغيرها

 7455/37685/72 مرد 09/0 68/192 2070/34839/21 زنسازماني كارآفريني
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 پاسخگويان كه ستا ناي از حاكي سازماني كارآفريني با ارتباط در )9( جدول يهايافته

 مرد اسخگويانپ همچنين )،39/21 و 70/348( معيار انحراف و ميانگين داراي ترتيب به زن
  با تفاوت اين باشند.مي )85/72 و 55/376( معيار انحراف و ميانگين داراي ترتيب به
)68/1 t=( باشدنمي معنادار درصد 95 سطح در 92 آزادي ةدرج و )05/0P>(. بنابراين، 

 در زاهدان شهراي حرفه و فني سازمان مرد و زن كاركنان بين كه گرفت نتيجه توانمي
 ندارد. وجود معناداري تفاوت سازماني كارآفريني با ارتباط

 
 كاركنان ةسابق برحسب سازماني كارآفريني با ارتباط در توصيفي آمار نتايج .10جدول

معيارانحراف ميانگين تعداد سابقه  
سال 5-1  33 45/349  38/30  

سال 10-6  24 79/345  97/16  
سال 15-11  26 57/427  12/99  
باال به سال 16  11 72/353  93/30  

 
 كاركنان ةسابق برحسب سازماني كارآفريني با ارتباط در طرفهيك واريانس تحليل نتايج .11جدول

F Sigمجذورات ميانگينمجذورات مجموعdf  متغير

05/1200/0 10/39021 330/117063گروهي بينسازماني كارآفريني  43/3237 9066/291368گروهي درون
 

 كاركنان كه ستا ناي از حاكي سازماني كارآفريني با ارتباط در )10( جدول يهايافته
 )،38/30 و 45/349( معيار انحراف و ميانگين داراي ترتيب به سال 1-5 كاري ةسابق داراي

 و 79/345( معيار انحراف و ميانگين داراي ترتيب به سال 6-10 ةسابق داراي كاركنان
 معيار انحراف و ميانگين داراي ترتيب به سال 11-15 ةبقسا داراي كاركنان )،97/16

 و ميانگين داراي ترتيب به باال به سال 16 ةسابق داراي كاركنان و )،12/99 و 57/427(
 در 93 آزادي ةدرج و )=05/12F( با تفاوت اين باشند.مي )93/30 و 72/353( معيار انحراف
 بين كه گرفت نتيجه توانمي ،براينبنا )≥01/0P( باشدمي معنادار درصد 99 سطح

 دارد. وجود معناداري تفاوت كاركنان ةسابق برحسب سازماني كارآفريني
 

 كاركنان تحصيالت برحسب سازماني كارآفريني با ارتباط در fآزمون نتايج .12جدول

 ةدرج fمعيارانحرافميانگينتعداد تحصيالتمتغيرها
 آزادي

 سطح
 معناداري

كارآفريني
انيسازم

 87/34106/27 8 ديپلم

33/593 00/0 
 2692/33540/30 ديپلمفوق

 5617/39131/75 ليسانس
 و ليسانسفوق

 00/36688/46 4 باالتر
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 پاسخگويان كه ستا ناي از حاكي سازماني آفرينيكار با ارتباط در )12( جدول يهايافته

 )،06/27 و 87/341( معيار انحراف و ميانگين داراي ترتيب به ديپلم تحصيالت داراي
 معيار انحراف و ميانگين داراي ترتيب به ديپلمفوق تحصيالت با پاسخگويان همچنين

 انحراف و ميانگين داراي ترتيب به ليسانس تحصيالت با پاسخگويان )،40/30 و 92/335(
 ترتيب به باالتر و سانسليفوق داراي تحصيالت با پاسخگويان و )31/75 و 17/391( معيار
 ةدرج و )=33/5t( با تفاوت اين باشند.مي )88/46 و 00/366( معيار انحراف و ميانگين داراي
 كه گرفت نتيجه توانمي ،بنابراين  .)>01/0P( باشدمي معنادار درصد99 سطح در 93 آزادي

 ارد.د وجود معناداري تفاوت كاركنان تحصيالت برحسب سازماني كارآفريني بين
 كند؟مي بينيپيش را سازماني كارآفريني سازماني فرهنگ ميزان چه به :پژوهش چهارم الؤس

 جدول در نتايج كه شد گرفته بهره رگرسيون تحليل از الؤس ناي به پاسخگويي منظوربه
 است. گرديده ارائه )13(

 
 سازماني كارآفريني و سازماني فرهنگ رگرسيون ةخالص .13جدول

 R متغير
2R 

 F Bشدهتعديل
استاندارد

 همبستگي
 يئجز

 همبستگي
 يئجزنيمه

Durbin-
Watson 

 فرهنگ
 93/1 83/0 83/0 30/21983/0 83/070/0 سازماني

 
 ضريب است. سازماني كارآفريني بر سازماني فرهنگ ثيرأت ميزان بيانگر )13( جدول نتايج

 از درصد 70 كه است ناي ةدهندنشان يبينپيش و مالك متغير دو بين 70/0 تعيين
 فرهنگ ةرابط شود.مي تبيين سازماني فرهنگ توسط مالك) (متغير سازماني كارآفريني

 83/0 شدهمحاسبه بتاي مقدار و دارمعني 99/0 سطح در سازماني كارآفريني با سازماني
 باشد.مي

  گيرينتيجه و بحث
 نوآوري، تغيير، ايجاد جهت عاملي عنوانبه سازماني كارآفريني سازماني، فرهنگ در

 به شود.مي محسوب كاركنان در متقابل اعتماد و گروهيكار نگري،آينده پذيري،ريسك
 به دهندهسوق و استعدادها شكوفايي و رشد عامل كارآفريني كه نمود بيان توانمي ،عبارتي

 فرهنگي در گرا .باشدمي هاسازمان وريبهره ارتقاء در اساسي عامل و شكوفايي خود سوي
 و سازماني فرهنگ بين ةرابط بررسي حاضر تحقيق اصلي هدف گيرد. قرار پويا و مناسب

 ضريب آزمون نتايج .باشدمي زاهدان شهرستاناي حرفه و فني سازمان در سازماني كارآفريني
 ةرابط سازماني كارآفريني با سازماني فرهنگ بين كه دهدمي نشان پيرسون همبستگي

 هريس عليزاده شيخ تحقيقات نتايج با تحقيق اين از حاصل نتايج دارد. وجود مثبت و معنادار
 )،2003( چندلر )،1380( همكاران و زادهساالريان )،1991( اسپريزر و دنسون )،1387(

 رگرسيون تحليل آزمون نتايج دارد. همخواني )1375( بيات و )1384( همكاران و تبريزي
 دو بين 70/0 تعيين ضريب است. سازماني كارآفريني بر سازماني فرهنگ ثيرأت ميزان بيانگر
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 (متغير سازماني كارآفريني از درصد 70 كه است ناي ةدهندنشان يبينپيش و مالك متغير

 سازماني كارآفريني با سازماني فرهنگ ةرابط شود.مي تبيين سازماني فرهنگ توسط مالك)
 آزمون نتايج ،همچنين باشد.مي 83/0 شدهبهمحاس بتاي مقدار و دارمعني 99/0 سطح در

 حسب بر سازماني كارآفريني و سازماني فرهنگ بين كه داد نشان طرفهيك واريانس تحليل
 نتايج دارد. وجود معناداري تفاوت زاهدان شهراي حرفه و فني كاركنان ةسابق و تحصيالت

 مستقل t آزمون نتايج ولي دارد. همخواني )1379( عادل حداد بررسي نتايج با بررسي اين
 و فني سازمان كاركنان جنسيت حسب بر سازماني كارآفريني و سازماني فرهنگ بين

 نداد. نشان را معناداري تفاوت زاهدان شهراي حرفه
 در سازماني فرهنگ به كه گرددمي پيشنهاد پژوهش اين از آمده دستبه نتايج به توجه با
 و فني يهاسازمان در كارآفريني ةتوسع امر در يشترب چههر شتاب ايجاد و سازيبستر
 تحقيقات و تحقيق اين نتايج و نموده بيشتري توجه طهمربو يهاسازمان ديگر واي حرفه
 ةتوسع  در سازماني فرهنگ جايگاه و اهميت بر دال مستند شواهد عنوانبه را مشابه

 گيرد. قرار ايويژه توجه مورد سازماني كارآفريني

 ابعمن
 و خالقيت روي بر سازماني فرهنگ اثرات تحليل و تجزيه و بررسي ). 1375 ( . ر ح، بيات

، ارشد كارشناسي ةنامپايان ،زنجان استان دولتي هايسازمان سطح در سازماني آورينو
 طباطبايي. عالمه دانشگاه

 .134 ةشمار تدبير، ةمجل پايدار، ةتوسع )1382( حسينعلي. زاده، بهرام
 و شريفي پاشا حسين ةترجم رفتاري، و تربيتي علوم در تحقيق هايروش ).1369( ج. بست،

 رشد. انتشارات تهران: طالقاني، نرگس
 انتشارات تهران: سازمان، آفريني كار بر درآمدي ).1385( . ح، زاده شفيع، ح م، پرداختچي

 .ارسباران
 و سازماني فرهنگ بين ارتباط ).1384( پ. كديور، ع، اميرتاش، ف، تندنويس، ك، تبريزي،

 ةنشري كشور، دولتي يهادانشگاه در بدني تربيت يهاگروه ميعل تأهي اعضاي خالقيت
 .139-150 صص ،6 ةشمار اول، جلد ورزش، و حركتي علوم

 تأهي اعضاي شغلي استرس و سازماني فرهنگ بين ةرابط بررسي ).1383( .ف، پژوه دانش 
 شيراز. دانشگاه، ارشد كارشناسي ةنامپايان ،ازشير دانشگاه ميعل
 محمد و پارساييان علي ةترجم كاربردها، ،هانظريه مفاهيم، سازماني، رفتار ).1378( ا. رابينز،

 فرهنگي. يهادفترپژوهش تهران: اعرابي،
 قدس. نشر تهران: سازماني، فرهنگ و مديريت ).1377( م. ،ميف.كاظ، زاده شريف
 ةمتوسط مقطع دبيران سازيتوانمند با كارآفرين مديريت ةرابط بررسي ).1387( ز.،صادقي

  شيراز. دانشگاه ارشد، كارشناسي ةنامپايان كازرون، شهر
  دولتي. مديريت آموزش مركز انتشارات تهران:، كارآفرين سازمان ).1382( ج.، صمدآقايي

 دولتي. مديريت آموزش مركز ناشر تهران: سازماني، بالندگي ).1380.( ع م،طوسي
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 ادارات مديران خالقيت ميزان با سازماني فرهنگ ةرابط ).1385.( م، هريس عليزاده

 علوم و بدنيتربيت ةرشت، ارشد كارشناسي ةنامپايان، شرقي آذربايجان استان بدنيتربيت
 تبريز. انساني علوم و ادبيات ةدانشكد ورزشي،

 ةبرنام طريق از كارآفرين ةيادگيرند پرورش يهاهشيو ).1391( ع. عباسي، ح، زاده، عبدي
 ملي همايش اولين مقاالت مجموعه متخصصان، ديدگاه از عالي آموزش مراكز در درسي

 .1-14صص شريف، صنعتي دانشگاه تهران، ،1404 ايران در آموزش
 اقتصادي ةتوسع در كارآفريني آموزش نقش ).1391ه.( زارعي، ي، زرنگاريان، ا، عربيون،

 دانشگاه تهران، ،1404 در ايران آموزش ملي همايش اولين مقاالت مجموعه كشور،
 شريف. صنعتي

 مجموعه زايي،اشتغال سوي به راهي كارآفريني آموزش ).1386( ك. زرافشاني، ع، قنبري،
 .71-89 صص دوم، جلد سمنان، كارآفريني، و عالي آموزش ملي مقاالت

 اداري كاركنان خالقيت با مديران ارتباطي هايمهارت ةرابط بررسي ).1389.( م، كارآموز
 بلوچستان. و سيستان دانشگاه ارشد، كارشناسي ةنامپايان كرمان، پرورش و آموزش

، سازماني جو يهانظريه و مباني، اصول .)1387( .ط، حقيقي برومند، ع ،ميخوارز .ف، محبتي
  .گستر قائم انتشارات اصفهان:

 ايران، يهادانشگاه در رهبري يهاسبك و سازماني فرهنگ ةرابط بررسي ).1387( ا. مظفري،
 .133-157 صص ،2 ةشمار عالي، آموزش در ريزيبرنامه و وهشژپ

 .جانان نشر تهران:، سازماني كارآفريني ).1384.( ف، آبادي فيلميرحي و ا، مقدم ديزادهها
 مديريت فرهنگ، سازماني آفريني كار عملكرد رزيابيا و مديريت . )1384( .ج، فارسي يدالهي

 .123-116 صص، دهم ةشمار، سوم سال
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 انمي در فرينيآكار تحقق زانمي از رضايت بررسي
 91-90سال در قم استان بهزيستي سازمان معلوالن

 1خنيفر حسين دكتر
  2 محمودخاني محمدرضا

  3موسوي مسعود
 4شعباني رضا

 چكيده
 فرينيآكار خدمات از معلولين رضايت زانمي بررسي هدف با پژوهش اين

 و پيمايشي نوع از تحقيق نوع ت.اس شده انجام قم استان بهزيستي سازمان
 با كه باشندمي قم استان در كار انجام به قادر معلولين نآ ماريآ ةجامع

 به دارند را كار انجام توانايي كه معلوليني از تصادفي گيرينمونه از استفاده
 كه باشدمي نامهپرسش تحقيق ابزار شدند. مطالعه و انتخاب نفر 52 حجم
 كرونباخ لفايآ از استفاده با نآ پايايي و خبرگان وسطت نآ محتوايي روايي

 داد نشان ماريآ ةجامع يك انگينمي آزمون نتايج /.)96( است. شده ييدأت
 و مشاوره بخش سه هر در فرينيآكار خدمات از معلولين رضايت زانمي

 سطح در اشتغاليخود ةدور هايآموزش و اشتغاليخود هايوام كاريابي،
 خدمات، فني كيفت لحاظ از بخش سه هر كه شودمي ارزيابي متوسط
 دارند ذهن در سازمان از مشتريان كه تصويري و كاركنان برخورد كيفيت

 سطح در كاركنان برخورد كيفيت در تنها و است گرفته قرار بررسي مورد
 حد در سازمان تصوير و خدمات فني كيفيت در و دارد قرار مطلوبي

 بهزيستي سازمان كاركنان برخورد شايستگي بر مبني اين .است متوسطي
 تحقيق اين در استفاده مورد هايآزمون ترينمهم باشد.مي قم استان در

 فريدمن آزمون كه است فريدمن آزمون و ماريآ جامعة يك ميانگين آزمون
 پردازد.مي بررسي مورد خدمات از يك هر بندياولويت به
 
 بهزيستي. سازمان معلولين، افريني،كار خدمات، از رضايت :يكليد واژگان 
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 مقدمه
 به دستيابي براي ناتواني و معلوليت داراي افراد مستمر تالش از حاكي تاريخي، مطالعات

 ساختن منزوي جداسازي، تبعيض، چون هم رفتاري و اعمال است. ديگران با برابر هايفرصت
 نابرابري و ظلم از فضايي ةنددهشكل اجتماعي و رواني ذهني، ،ميجس معلوليت داراي افراد
 10، 1981 سال در بهداشت جهاني سازمان )42ص ،1383 محمد، (كمالي، است. آنان براي

 اجتماعي، سيونميك كند.مي ذكر معلوليت داراي افراد عنوانبه را جامعه هر جمعيت درصد
 و اهتعريف در تفاوت علت 1995 سال در اقيانوسيه و آسيا در ملل سازمان اقتصادي

 بيان درصد 10 از كمتر را زانمي اين شده،انجام هايپژوهش و داده آوريجمع هايروش
 كه حالي در كنندمي زندگي توسعه حال در كشورهاي در جهان معلوالن درصد 80 كند،مي

 كشورهاي در معلول افراد درصد 20 شود،مي صرف آنان براي كشورها اين در كه مخارجي
 )42ص ،1385 نژاد،كاظم طلوعي، سجادي، ثاني، فيان(شري است.  پيشرفته
 مسير از زندگي خروج موجب نآ كمبود دارد، را دولبه شمشير حكم فراغت اوقات انميز
 و فراواني شود.مي باعث را روحي و ميجس مشكالت از بسياري و شد خواهد خود طبيعي
 شكل به چنانچه ولي شودمي ارزيابي مثبت ساكن به ابتدا هرچند نيز فراغت ساعات كثرت

 ،1379 خانلو،قره (عليزاده، بود. خواهد خطرناك بسيار ،نگيرد قرار استفاده مورد مطلوب
  تنهايي پيدايش كه است سازگاري مسائل كشف شناسيروان از فرضيه ترينمناسب )25ص
 كه درسمي نظر به ،بنابراين است. شده همبسته زندگي از رضايت كاهش با بارزي طوربه

 كه آيدمي وجودبه زماني تنهايي عموماً هستند. راضي كمتر شانزندگي از تنها، مردم
 در رواني مشكالت بروز شود.مي مشكل دچار كيفي يا يمك لحاظ از اجتماعي ارتباطات
 و ترمنزي حالت اين در تنها و منزوي فرد دارد. فرد شخصيت زيربناي به بستگي معلولين

 تمايل عادي افراد با مقايسه در ميجس ناتواني داراي افراد دليل؛ نميه به .شودمي ترتنها
 اكثر با مقايسه در و است كمتر آنان اجتماعي مشاركت دارند، عيااجتم انزواي به بيشتري

 )9ص ،1388 درويشي، (حيدريي، هستند. كمتري شغل و تحصيالت و درآمد داراي مردم
 معيشت بهبود به كمك براي نواورانه هايريزيبرنامهة توسع شامل اجتماعي آفرينيكار
 اجتماعي خدمات هايفرصت در يا و هستند مالي قدرت و كار و كسب فاقد كه است كساني

 چارچوب در كارآفريني به نگريستن )91ص ،1383 ،مي(مقي هستند. مواجه محدوديت با
 .سازدمي هموار كارآفريني مورد در وسيع اندازچشم يك براي را راه اجتماعي ساختارهاي

 پديدة اجتماعية جنب يعني شدهپرداخته تركم و مبهم نكات سمت به را توجه كه طوريبه
 تمياه دليلبه تحقيق اين در )192ص ،1390زاده،صادق و (ربيعي كند.مي جلب كارآفريني

 از قشر اين يترضا سنجش به نهاآ حال رفاه جهت در معلولين براي فرينانهآكار هايفعاليت
 پردازيم.مي نهاآ براي بهزيستي ناسازم آفرينيكار هايفعاليت

 آفرينيكار مختلف انواع
 معلولين اشتغال و معلوليت ادبيات

 دارد انسان حيات طول به متيدق احتماالً كه است آشنادير و تلخ واقعيات از معللوليت
 از دسته آن معلول افراد داشتبه جهاني سازمان تعاريف اساس بر )5ص ،1388 (مثنوي،

 تعامل در و باشندمي حسي يا ذهني فيزيكي، مدتطوالني نقايص داراي كه هستند افرادي
 ديگران با مساوي اصول اساس بر ثرؤم و كامل مشاركت نظر از است ممكن مختلف موانع با
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 هايفعاليت از تيقسم يا تمام انجام در ناتواني به معلوليت ،ديگر بيان به .شوند تأخير دچار
 جسماني قواي در اكتسابي، يا مادرزادي نقصي وجود علت به اجتماعي يا فردي زندگي عادي

 سازمان نظر از معلولة واژ )5ص ،1389 ديگران، و بكام (جهان شود مي اطالق رواني يا
 رطوبه مناسب كار در پيشرفت يا حفظ ن،يمأت از او انتظارات كه است فردي كار الملليبين

 )6ص ،1388 (مثنوي، است. يافته كاهش مشخصي فكري يا و جسماني آسيب پايدار
: است كرده تعيين را اصلي هدف سه ناتواني به مربوط متحد ملل سازمان جهانيةبرنام

 و رشد فرآيند و زندگي در ناتوان افراد كامل مشاركت و توانبخشي ناتواني، از پيشگيري
 )40ص ،1390 مللي، نعمتي، رخاني،مي (موللي، جامعه. افراد ساير همانند كشورة توسع

 كه باشدمي سانآ طوربه يا كامل طوربه خود بدن از قسمتي از استفاده در ناتوان كه شخصي
 است. آمده وجودبه غيره و سيبآ يا و بيماري فيزيكي، موقعيت يك اثر در ناتواني اين

)oxford، 2009، p340( حياتي و مهم نقش هاانسان زندگي در كار پيشين، هايزمان از 
 دهند.مي اختصاص كار به را خود زندگي ساعات اكثر انميآد حاضر، زمان در است. داشته

 آن پي در و پولة تهية وسيل آن پي در و پولة تهي عامل عنوانبه هم غالباً كار اكنونهم
 و خواستني نفسه في هدفي عنوانبه هم و رفاهتأمين  و زندگي مايحتاجة تهية وسيل
 و رضايت احساس ،اجتماعي حيثيت يا منزلت امنيت، واقع در گردد.مي مطرح كنندهارضاء

 تعيين آنة وسيل به يا بوده ارتباط در آنها شغل با غالباً افراد اقتصادي وضع و كار در موفقيت
 نوانعبه همواره معلوليت كشورها ترينپيشرفته در حتي )27ص ،1366 (نوري، گرددمي

 از كه است حد آن تا اشتغال موضوع تمياه كند.مي خودنمايي اشتغال برابر در جدي سدي
 )39ص ،1390 مللي، نعمتي، خاني،مير (موللي، رود.مي شماربه زندگي كيفيت هايشاخص

 و آگاهي رشد ها،فرصت برابري مشاركت، ضرورت مورد در جهاني هايسازمانة توصي
 شرايط در جدي دگرگوني و محيطي تغييرات مستلزم "همه يبرا جامعه" شعار تحقق

 عمل يك صرفاً معلولين به خدمت كه داد خواهد رخ صورتي در تحوالت اين است. معلوالن
 گيرد قرار نظر مد نيز آنان اجتماعي و انساني حقوق بلكه نشود، تلقي دوستانهنوع و نيكوكارانه

 هاشم، آل رضوي و تبريزي (محسني شود اشتهبرد راهشان سر از اجتماعي هايمحدوديت و
 )24ص ،1385
 برند.مي رنج خود كاري محيط در تميمحرو از معلول افراد كه دانيممي اكنونهم ما 

)Newton & Ormerod & Thomas، 2007،p610( موضوع سازيشفاف منظوربه كه 
 است. شده اشاره زير در مرتبط تحقيقات از برخي به تحقيق

 فعلي شكل كه است نآ از حاكي )1379( عليزاده و قراخانلو توسط گرفتهجامان تحقيق
 است. شده مطالعه مورد قشر نارضايتي موجب و نيست مطلوب فراغت اوقات گذران

 طريق از توانيممي )1387( ديگران و باديآنصر توسط شدهانجام تحقيق با مطابق ،همچنين
 انجام به را نهاآ نوعي به و كنيم اقدام علولينم سازيتوانمند به تكنولوژي از استفاده
 معلولين از جامعه غلط تلقي طرز السان تحقيق به باتوجه كنيم. نزديك دوركاري هايفعاليت
 )57ص ،1383(السان، شوند. داشته نگه دور فعاليت و كارة صحن از نهاآ كه است شده سبب

 سازد. روشن را جسماني معلول كارگران شغلي امكانات بايستي كار دقيق تحليل
 ،جسماني هايمعلوليت نوع به توجه با را خود مشاغل از فهرستي ،متعددي هايكارخانه

 معلولين انواع كامل وضع ،كنندهمصاحبه ،استخدام موقع در كهآنجا تا اندنموده فراهم
 1 دولج آورند. دستبه كارخانه در را كاري توانندمي كه دارد خود اختيار در را جسماني
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 تحليل تكنيك از كه I.B.M شركت ةوسيلبه نمودار اين است. هافهرست نوع اين از اينمونه

 اين براي كه دهدمي نشان ستون يك در X عالمت است. شده تنظيم نموده استفاده كار
 ليست نمود. استخدام آن به مربوط رديف از را جسماني معلول فرد يك است ممكن شغل
 نوعي« مخصوص الاقل تواندمي هاشغل اين از هريك كه است داده را امكان اين هاشغل

 كارهايي رديف در درستي به بود ممكن آنها از بسياري همچنين و باشد »جسماني معلوليت
 )Vogel، 2006، p.256( بگيرند. قرار جسماني معلولين مختلف انواع توجه مورد كه باشند

 را معلوالن »كار از رضايت ةدرج باالرفتن« امكان نندما زيادي نتايج قبيل اين از اطالعاتي
 از ثرأمت زندگي از رضايت كه دارد عقيده )2001( كامرون )Lavos، 1999، p12( دربردارد.

 مشاك (حيدريي، است رواني و جسماني سالمت نيز و فراغت اوقات از رضايت كار، از رضايت
 كه است كارگر و ،1كارفرما ،كارخانه ةمجموع نفع به ،بنابراين )10ص ،1388 درويشي، و

 صورت،اين غير در زيرا .دارد وجود معلول كارگران براي ممكن كارهاي انواع كشف به عالقه
 در كنند،مي احساس خود شغل از محروم را خود غيرمنطقي گاهي و جبري داليل به اغلب
 ترتيب اين به را مسئله 2واگنر دارد. بستگي دستمزدشان به كامالً آنها مادي زندگي كهحالي

 جزو اندنشده گماشته كارهب درست كه جسماني معلولين اگر كه كندمي مالحظه
 ،اندشده گماشته كارهب درست كه آنهايي ،باشندمي ثمربي كارگران و متوسط توليدكنندگان

 مطالعاتي 3»الووس« كنند.مي كار هاپست همان در آنها از بهتر حتي و عادي كارگران اندازة به
 استعداد با و شايسته عادي پرسنل ةاندازبه معلول پرسنل دهندمي نشان كه كندمي ذكر را

 در با ،است شده اشاره آنها به كه هاييپست شودمي فرض )Lavos،1999،p.12( باشند.مي
 ند.اشده انجام فراوان دقت با ،دهدمي نشان 1 جدول آنچه نوع از ،كار تحليل نتايج نظرگرفتن

 براي اجرايي قابل روش وضوح به كه آنجا -خود آثار از يكي در را ،مشابهي نظرنقطه 4هانمان
 مشاغل براي را هابررسي اين نتايج و سازدمي نشان خاطر شغل يك جسماني مقتضيات تحليل

 )hanman، 1995، pp405( است. پذيرفته -نمايدمي خالصه متفاوتي
 كار) شناسيروان ،1390 (خنيفر، 1. جدول
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 خاتمه ،شد خواهد داده كسي چه به شغل اينكه مورد در گيريتصميم با نيرو جذب

 شغل پذيرش به ،سازمان نظر مورد انيمتقاض كه است امر اين از اطمينان گام يابد.نمي
 خوبي ةبالقو كاركنان را آنها سازمان كه يانيمتقاض اگر دهند. نشان عالقه پيشنهادي
 گزينشي نظام يك تحكيم ،باشند نداشته ايعالقه پيشنهادي شغل به تاس داده تشخيص

 )Todd، 2004، p140( ندارد. زيادي ارزش ،دقيق االمكان حتي

 قم استان بهزيستي سازمان
 و سرپرستبي هايخانواده از حمايت ةوظيف حاضر حال در قم استان بهزيستي سازمان
 نوجوانان، و كودكان عموم به مختلف خدمات ةارائ آنها، به مختلف خدمات ةارائ نيازمند،

 و معلوالن ايتام، نياز مورد ةجهيزي مينأت خياباني، كودكان از نگهداري و حمايت ساماندهي،
 معلوالن نگهداري و حمايت كارافتادگان، از به حمايتي خدمات ةارائ نيازمند، ديدگانآسيب

 مزمن، رواني بيماران و نيازمند لمندانسا نگهداري و حمايت ساماندهي، توانبخشي، قابلغير
 معتادان از حمايت جامعه، به شناختيروان ايمشاوره خدمات ةارائ معتادان، بازتواني و درمان

 جلب سازمان، هدف هايگروه براي شغلي هايفرصت ايجاد آنها، توانمندسازي و بهبوديافته
 .1دارد برعهده را يغيردولت سساتؤم و داوطلب هايگروه فعاليت و هامشاركت

 خدمات از رضايت ياتباد بر مروري
 از بعد اداركات با خدمت يا و محصول از اوليه انتظارت بين ذهنية مقايس ةنتيج رضايت
 كليدي عاملي مشتريان، رضايت .)Robinot، 2010، p159)& Giannellonاست آن مصرف

 همكاران، و (كيم است خريدشان تمايالت به دستيابي و آنها با بلندمدت روابط تعيين براي
 پس و 1990 هايسال در رقابتية لأمس ترينمهم مشتري رضايت و كيفيت .2)258 ،2011

 ةهزين همكاران و ليندگرين هةگفت طبق (Zineldin 2004p286)  است. شده شناخته آاز
 طريق از مشتري حفظ تيماه مورد اين كه است فعلي مشتري برابر 16 جديد مشتري جذب

 ،2011 ندوبيسي، اولي و علي (شيخ كندمي مشخص پيش از بيش را وي رضايت لبج
 شودمي وردهآبر او انتظارات ياآ كه است اين مشتري رضايت معيار خرينآ و اولين ).136ص
 به نسبت عاطفي و ذهني واكنش يك رضايت )1385 روستا، ونوس، ،مي(ابراهي خير. يا

 شد، ارضاء شخص هاينياز وقتي كند،مي اعالم را ايشنيازه فرد آن طي كه باشدمي محيط
 جهت آن از منديرضايت ،بنابراين آيد.مي وجودبه او در رضايت و سعادت و شادي احساس

 حاصل محيط با ارتباط در او رضايت احساس با فرد خوشبختي و سعادت احساس كه
 )24ص ،1385 ،هاشم آل رضوي و تبريزي (محسني است اساسي ميتاه داراي شودمي

 خاطر ارضاء يا و منفعت موجب كه هستند نشدنيلمس و نامحسوس هايفعاليت خدمات
 است اموري كلية شامل مشتريان به خدمت .ندارد دنبالبه نيز را چيزي مالكيت اما گردندمي
 از ارزش بيشترين حصول براي آنها به كمك و مشتريان رضايت جلب منظوربه هاسازمان كه

 به نسبت سساتؤم گاهيآ اخير هايسال در دهند.مي انجام شدهارائه خدمات يا تمحصوال
 (رنجبران، است. يافته افزايش  رضايت جلب و بازاريابي ابزار عنوانبه خدمات ارزش و تمياه

 بازاريابي ادبيات در را ميمه نقش رضايت مفهوم )130ص ،1381 ياوري، شناس،حق كابلي،
 خريد، تكرار منشأ رضايت كه دارند نظر اتفاق محققان اكثر تقريباً است. گرفته دستبه

                                                                                                                
1. www.behzisti-qom.ir 
2. Kim et al., 2011, 258 
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 رضايت .1)228ص ،2008 تري، و (باري باشدمي مشتريان نزد در وفاداري و شفاهي تبليغات
 قابل هايداده و دانشگاهي مطالعات نبود دليلبه كه باشدمي عاليق از جديدية حوز مشتري
 دارد. وجود مشتريان سنجيرضايت در شكالتيم هنوز بندي،فرمول براي استفاده

 Vukmir 2006 p9)( 

 خدمات كيفيت ياتباد بر مروري
 در سازمان توانايي از است عبارت خدمات كيفيت مكارانش و كريستوفر تعريف اساس بر

 ،2000كومار، و (فروست آنها. انتظارات از گرفتن پيشي يا مشتريان انتظارات نمودن برآورده
 :دهدمي ارائه را عامل ده خدمات كيفيت ابعاد خصوص در  3بري لن 2).77ص

 .باشدمي اول مرتبة مطابق و تعهدات طبق خدمات ةارائ استمرار معنيهب كه اعتماد قابليت .1
 تعهد كه آنچه مطابق خدمات هةارائ براي آمادگي و اشتياق معني به مسئوليت، احساس .2

 دسترسي، .4 .خدمات ةارائ براي نياز مورد علم و هارتم بودن دارا معني به صالحيت .3 .شده
  .دارد اشاره خدمات براي معطلي زمان و متفاوت ساعات در دسترسي سهولت و امكان به كه
 .است مشتري با كاركنان ارتباط درستي و كاري مالحظه احترام ادب، معني به تواضع .5
 مشتري، به دادن گوش فهم، ابلق زبان به مشتري ساختن آگاه كه مشتري با ارتباط .6

 مشتري مشكل حل چگونگي تعيين خدمات، تشريح نيازمشتري، براساس مراوده تنظيم
 و بودن اعتماد قابل به افراد شخصيتي ويژگي و شركت شهرت معني به كه اعتبار .7.است

 فيزيكي، ايمني خطر، نظر از خاطر آسودگي معنيهب امنيت .8 .باشدمي داشتن صداقت
 خاص هاينيازمندي درك براي تالش معنيهب مشتري درك .9 .رازداري و مالي يتامن

 ظاهر فيزيكي، تسهيالت شده، ارائه خدات فيزيكي ظاهر كه ملموس هايجنبه .10 و مشتري
 ديگران، و (رنجبران .باشدمي خدمات ةارائ براي استفاده مورد تجهيزات و ابزار كاركنان،

 )131ص ،1381
 فني كيفيت و سازمان تصوير عنوان با لفهؤم سه در باال ةشدمعرفي ابعاد به توجه با

 شد. بنديطبقه كاركنان برخورد كيفيت و خدمات
 عنوان به توانمي را سازماني تصوير ادراك )،1998( باربر نظر به توجه با سازمان: تصوير

 كرد. عرفيم احساسات و اعتقادات حقيقت، اساس بر سازمان يك مورد در كلي حس يك
)(D. Lyons & Marler، 2010، p60 قوي طوربه سازمان از مشتريان تصوير ،بنابراين 

 )Vegholm،2011، p326( است. خود مشتريان با شركت روابط مديريت چگونگي به وابسته
 دهد نشان العملعكس سازمان از منتشره اطالعات به فردي اگر كاركنان: برخورد كيفيت

 است گرفته شكل نانآ انمي در تعامل يك ،كند مبادله مشتريان با را اتاطالع اگر يا و
)(Oseland &Marmot2011 p51 كلي فهم كه دارد امر اين بر داللت محققين هاييافته 
 رفتار و نگرش )Chia، 2004، p279( .است تمياه با نفعانذي با صحيح برخورد مديريت، از

 كيفيت ابعاد كه شود سنجيده خدمات ةارائ در كرديشانعمل ابعاد طريق از تواندمي كاركنان
 بر مستقيم بطور كه باشدمي محافظت و حمايت درستكاري، صبر، مساعدت، مانند خدمات
  (Chahal & Kumari anoucncep6) گذارد.مي اثر مشتريان با ارتباطات كيفيت

                                                                                                                
1. Barry & Terry,2008,228 
2. Frost & kumar 
3. L. Berry 
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 به اتخدم كيفيت است. مشتريان رضايت خدمات كيفيت هدف خدمات: فني كيفيت

 كه دارد اشاره خدماتي با رويارويي صورت در اعتماد از ايدرجه و مشتريان نيازهاي رضايت
 دهند.مي شكل دريافتي خدمات از را خود ادراكات مشتريان نآ براساس

 Mal Kong & Muthusamy2011 p145)( 

  تحقيق فرضيات
 در قم استان در بهزيستي سازمان كارآفريني خدمات از رضايت انميز )1 فرضية �

 باشد.مي مطلوبي سطح
 باشد.مي مطلوبي درسطح كارافريني ةمشاور و كاريابي ازخدمات معلولين رضايت زانمي �
 باشد.مي مطلوبي سطح در خوداشتغالي هايوام از معلولين رضايت زانمي �
 مطلوبي درسطح اشتغاليخود ةرود هايآموزش خدمات از معلولين رضايت زانمي �

 باشد.مي
 رضايت در سازمان توسط شدهارائه خدمات از هريك تمياه ةدرج )2 ةيفرض

  است. يكسان مشتري

  شناسيروش
 غير( توصيفي تحقيقات گروه از پيمايشي تحقيق ها،داده وريآجمع نظر از تحقيق اين

 معلولينية كلي تحقيق ماريآ ةجامع باشد.مي كاربردي تحقيق هدف، نظر از و زمايشي)آ
 منظور بدين اند.كرده دريافت آفرينيكار خدمات قم استان بهزيستي سازمان از هك باشدمي

 اين گرديد. طراحي شناختيجمعيت هايگويه بر عالوه گويه 30 از متشكل اينامهپرسش
 كاريابي و مشاوره خدمات به مربوط االتؤس اول بخش است. بخش سه داراي نامهپرسش
 سوم بخش و اشتغاليخود هايوام به مربوط االتؤس دوم بخش و است كارافريني با مرتبط
 ساختهمحقق نوع از تحقيق اينة نامپرسش باشد.مي اشتغاليخود ةدور هايآموزش به مربوط

 باشد.مي
 و اساتيد از برخي ييدأت و بازنگري و بررسي مورد آن محتوايي و ظاهري روايي همچنين

 ضريب كه شد گرفته كرونباخ آزمون پايايي ييدأت براي گرفت. قرار حوزه اين نظرانصاحب
 كاربه آماري آزمون ترينمهم آمد. دستهب قبولي قابل سطح در و /.96 كرونباخ آلفاي
 فريدمن  آزمون و )T-Test( مارية آجامع يك نگينميا آزمون پژوهش اين در شدهبرده
 باشد.مي

 5-مخالف كامالً 1( موافق كامالً ات مخالف كامالً از ليكرت ايطبقه 5 دهيامتياز طيف
 هايداده از حاصل نتايج .گرفت قرار استفاده مورد معلولين پاسخگويي براي موافق) كامالً

 است. شده آورده 2 ةشمار جدول در گويانپاسخ شناختيجمعيت
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 نمونه شناختيجمعيت هايويژگي :2 جدول
درصدتعداد طبقه متغير

 جنسيت
 مرد
 زن
 ذكر بدون

33 
13 
6 

63,5 
25 

11,5 

 سن
سال 12-25
سال 26-40

 باال به 41
 ذكر بدون

11 
32 
2 
6 

19,2 
61,5 
3,8 
11,5 

 تحصيالت زانمي

 ديپلم زير
 ديپلم

 كارداني
 كارشناسي

 ذكر بدون

23 
14 
4 
3 
8 

44,2 
26,9 
7,7 
5,8 
15,4 

 سال 9,34سازمان با ارتباط مدت انگينيم
 

 تحقيقميمفهو مدل :1 شكل 

 هايافته
 بهزيستي سازمان كارافريني خدمات وضعيت بررسي

 مشاوره بخش سه در شدهارائه بهزيستي سازمان كارافريني خدمات وضعيت بررسي منظوربه
 ةجامع يك انگينمي آزمون از اشتغاليخود هايدوره آموزش و اشتغاليخود هايوام كاريابي، و

رضايت از خدمات 
 فرينيآكار

 مشاوره و كاريابي

 هاي خود اشتغاليوام

 خوداشتغالية هاي دروموزشآ

 

 تصوير سازمان

 كيفيت برخورد كاركنان

 كيفيت فني خدمات
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 دستهب نتايج )538 ص ،1388 پور،حبيب (صفري، است. شده استفاده )T-Test( ماريآ
 است. مدهآ 5 و 4 و3 جداول در آزمون اين از مدهآ

 
 شدهارائه كارافريني معيارخدمات انحراف و انگينمي وضعيت. 3جدول

One –Sample Statistics 
معيار انحراف انگينميتعداد فرينيآكار خدمات
 3.1006.79863 52 كاريابي و مشاوره

 3.0923.64387 52 خوداشتغالي هايوام
 3.43411.48498 52خوداشتغالي ةدور هايآموزش

 
 بهزيستي) سازمان فرينيآكار (خدمات ماريآ ةجامع يك انگينمي آزمون نتايج .4جدول

 One – Sample Test 
 )=3=3( 3 با برابر انگينمي مقدار فرينيآكار خدمات

 
 T ةدرج 

sig آزادي
 تفاوت

 انگينمي
 براي انميناط فاصله 95%

 تفاوت
 باال حد پايين حد

 4102. 2091.- 511.10055. 66627. كاريابي و مشاوره
 3101. 1256.- 396.09228. 86035. خوداشتغالي هايوام

 ةدور هايآموزش
 1.1726 3043.- 232.43413. 1.24017 خوداشتغالي

 

 شدهارائه فرينيآكار خدمات وضعيت بررسي :5 جدول
وضعيت فرينيآكار خدمات
متوسط كاريابي و مشاوره

متوسط اشتغاليخود هايوام
متوسطاشتغاليخود هايدوره آموزش

 
 شودمي مشخص ،است /.05 از بزرگتر 3 جدول از مدهآدستبه هاي sig اينكه به توجه با

 سازمان، اشتغاليخود هايدوره آموزش و شتغالياخود هايوام كاريابي، و مشاوره فعاليت كه
=3 از معناداري اختالف

ر
 هايوام كاريابي، و مشاوره بخش از رضايت ،ديگر عبارت به ندارد. =3

 باشد.مي متوسطي حد در سازمان اشتغاليخود هايدوره آموزش و اشتغاليخود
 بخش در شدهائهار خدمات وضعيت ،دهدمي نشان مدهآدستبه نتايج كه طورهمان 

 ندارند. مطلوبي رضايت شدهارائه خدمات از معلولين و باشدمي متوسط معلولين فرينيآكار

 بهزيستي سازمان فرينيآكار خدمات از رضايت زانمي كلي وضعيت بررسي
 ةجامع يك انگينمي آزمون از فرينيآكار خدمات از رضايت زانمي وضعيت بررسي منظوربه
 8 و 7 و 6 جداول در آزمون اين از مدهآدستهب نتايج است. شده ادهاستف )T-Test( ماريآ
 است. مدهآ
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 كارافريني خدمات از رضايت معيار انحراف و انگينمي وضعيت :6جدول

One – Sample Statistics 
معيار انحرافانگينميتعداد متغير

 3.19561.01097 52كارافريني خدمات از رضايت
 

 آفرينيكار خدمات از رضايت زانمي ماريآ ةجامع يك گينانمي آزمون :7 جدول
   One-Sample Test 

 )=3=3( 3 با برابر انگينمي مقدار
 براي نانمياط ةفاصل %95 متغير

 تفاوت تفاوت
sig نگينميا

 ةدرج
 T زاديآ

 پايين حد باال حد
.4304 -.0393 .19557 .169 51 1.395

 از رضايت
 خدمات

 
 فرينيآكار خدمات از رضايت وضعيت يبررس .8 جدول

 متغير وضعيت
 كارافريني خدمات از رضايت متوسط

 
 سطح در فرينيآكار خدمات از معلولين كلي رضايت زانمي مدهآدستهب نتايج به توجه با

 شده وردهآ بودن دارمعني دليلبه كاركنان برخورد كيفيت نمودار زير در دارد. قرار متوسط
 بخش دو در كاركنان برخورد بودن) دار(معني بودن مطلوب ةدهندنشان نوعي به كه است

 باشد.مي خوداشتغالي هايآموزش و كاريابي و مشاوره
 

٣
٣.١
٣.٢
٣.٣
٣.۴
٣.۵
٣.۶
٣.٧
٣.٨

 فرينيآكار فعاليت نوع سه در كاركنان برخورد كيفيت انگينمي .2 شكل 

 



 ...فريني در ميان معلوالنآبررسي رضايت از ميزان تحقق كار              
 

 

136 
 بهزيستي انسازم سوي از شدهارائه فرينيآكار خدمات بندياولويت

 نتايج است. شده استفاده فريدمن آزمون از شدهارائه كارافريني خدمات بنديرتبه منظوربه
 است. شده داده نشان 10 و9 جداول در آزمون اين از مدهآدستهب

 بهزيستي سازمان سوي از شدهارائه فرينيآكار خدمات بندياولويت .9 جدول 
 بهرت انگينمي فرينيآكار خدمات اولويت

 2.28 اشتغاليخود هايدوره آموزش 1
 2.11 اشتغاليخود هايوام 2
 1.61 كاريابي و مشاوره 3

 
 فرينيآكار خدمات از فريدمن آزمون داريمعني .10 جدول

 شدهمحاسبه مقادير ماريآ هايشاخص
 2.229 دو كاي
 2 ازادي درجه

sig .328 
 

 كه گفت توانمي ،مدهآدستهب داريمعني سطح به توجه با شودمي مشاهده كه همانطور
 عبارتي به يا هستند يكساني بندياولويت داراي شدهارائه فرينيآكار خدمات معلولين ديد از

 شود.مي ييدأت 2 ةفرضي ،بنابراين ندارد. وجود خدمات اين انمي در داريمعني بندياولويت

 گيرينتيجه و بحث
 هايوام كاريابي، و مشاوره بخش سه به سازمان نيفريآكار هايفعاليت تحقيق اين در

 گرفته،انجام هايبررسي با كه است شده تفكيك اشتغاليخود هايدوره آموزش و اشتغاليخود
 ،همچنين است. شده ارزيابي متوسط حد در مذكور هايبخش از يك هر از معلولين رضايت
 گذران فعلي شكل كه است نآ از حاكي )1379( عليزاده و قراخانلو توسط گرفتهانجام تحقيق
 اين در ما و است شده مطالعه مورد قشر نارضايتي موجب و نيست مطلوب فراغت اوقات

 كنيم.مي ييدأت را بردهنام تحقيق از حاصله نتايج تحقيق
 خدمات، فني كيفيتة حوز سه در معلولين رضايت انميز همچنين تحقيق اين در
 بررسي مورد است شده ساخته نهاآ ذهن در سازمان از كه يريتصو و كاركنان برخورد كيفيت

 دارد، قرار مطلوبي سطح در كه كاركنان خدمات كيفيت از رضايت جزبه كه گرفت قرار
 تحسين بيانگر كه بود متوسطي حد در سازمان ينفريآكار خدمات فني كيفيت از رضايت

 تصوير همچنين و است معلولين به خدمت ةارائ جهت در هابخش اين كاركنان بودن انگيزبر
 خود ادراكات در معلولين ،ديگر عبارت به .باشدمي متوسط حد در سازمان از معلولين ذهني

  كنند.مي ارزيابي متوسط را سازمان آفرينيكار فعاليت
 و دانشگاهيان براي تواندمي تحقيق  اين هاييافته، يندهآ تحقيقات مسير به توجه با

 ديگر و جامعه معلولين زندگي كيفيت و رضايت ءارتقا جهت در كه ربطذي هايسازمان
 براي اينهميز تواندمي تحقيق اين ،نينچهم باشد. ارزشمند ،كنندمي تالش جامعه قشرهاي
 جهت نيز و نهاآ نيروي از استفاده و رضايت جلب براي معلولين، به توجه جهت در حركت

 با است دميا گيرد. قرار استفاده مورد بهبود براي شتال منظوربه ضعف و قوت نقاط شناخت
 كنيم. نهاآ زندگي بهبود در سعي ضعيف قشر اين حال به رسيدگي و بيشتر توجه
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 پيشنهادات

 خدمات از معلولين رضايت سطح كه دهدمي نشان تحقيق اين از آمدهدستبه نتايج �
 هايوام كاريابي، و اورهمش بخش سه به كه كارآفريني هايفعاليت ةحوز در شدهارائه
 حد در شودمي تقسيم بهزيستي سازمان اشتغاليخود هايدوره آموزش و اشتغاليخود

 به بيشتر رسانيخدمت منظوربه مضاعف و بيشتر تالش گوياي نيز اين و است متوسط
 باشد.مي معلولين

 خدمات انواع از رضايت بندياولويت در معناداري تفاوت فريدمن آزمون ،همچنين �
 بر ما است بهتر كه است مطلب اين بيانگر اين .نداد نشان بهزيستي سازمان كارآفريني

 كه جديدي آفرينيكار هايفعاليت ةارائ با و كنيم تمركز خدمت نوع سه هر بهبود روي
 جهت در هاييگام ،گرددمي كارآفريني خدمات از معلولين بيشتر رضايت سبب

  برداريم. نمعلولي به بيشتر رسانيخدمت
 جديد مشاغل معرفي طريق از توانمي را بهزيستي سازمان در فرينيآكار خدمات ةارائ �

 و اينترنتي خدمات با شناسازيآ مشاغل اينة الزم كه داد توسعه دوركاري مانند
 )1387( ديگران و باديآنصر توسط شدهانجام تحقيق با مطابق .باشدمي كامپيوتري

 را نهاآ نوعي به و اقدام معلولين سازيتوانمند به تكنولوژي از ادهاستف طريق از توانيممي
 و فني سازمان همكاري با توانمي ،لذا .كنيم نزديك دروكاري هايفعاليت انجام به

 كرد. فراهم معلولين براي را خدماتي چنين ايحرفه
 كه رساند ممكن اقل حد به را معلولين روي پيش موانع بايد امكان درحد ،ديگر طرف از �

ة ارائ مراكز با بايد ،بنابراين دارد. بيشتري نمود اشتغاليخود هايوام بخش در موانع اين
 گيرد. صورت معلولين براي موانع تعديل جهت در مذاكراتي اعتباري خدمات

 كه است شده سبب معلولين از جامعه غلط تلقي طرز تا) (بي السان تحقيق به توجه با �
 هايتوانايي به اعتماد بايد طرفي از شوند. داشته نگه دور عاليتف و كارة صحن از نهاآ

 فردي حد در معلول فرد يك از كه باشدمين معنا بدين اين ولي يابد افزايش معلولين
 امر اين تحقق براي ،لذا .باشيم داشته را ميجس سنگين هايفعاليت انجام انتظار سالم
  شود. پيشنهاد شغل نانآ معلوليت نوع نگرفت نظر در به توجه با معلولين به بايد

 از برخي زيرا پذيرد، انجام سازمان توسط توان تمام با بايد نيز معلولين به رسانياطالع �
 كردند.مي اطالعيبي اظهار خدماتي چنين وجود از معلولين

 در معلولين با سازمان كاركنان برخور از رضايت كه است نآ از حاكي مدهآدستهب نتايج �
 در مضاعفية انگيز توانيممي نانآ هايتالش از قدرداني با ،لذا .باشدمي مطلوبي حد

 كنيم. معطوف بيشتر خدمات ةارائ جهت كاركنان
 مشتريان هايخواسته و نيازها به توجه مشتريان رضايت از شدهذكر تعاريف به توجه با �

 شغل از نانآ هايواستهخ و نيازها دقيق شناسايي ،بنابراين .گرددمي تلقي ضروري امري
 شود. وردآبر كاملي صورتبه بايد

 منابع
 و داخلــي مقــررات در معلــول كــارگران حقــوق و بشــر حقــوق ).1383 ( مصــطفي، الســان،

 .78-57صص ،13ةشمار سوم، سال اجتماعي، رفاه المللي،بين
 سـازماني،  رينيكارآف در  اجتماعي ةسرماي نقش )،1387( مونا پور، عبداهللا مهدي؛ سيد الواني،
 .5 – 26ص  ،27 ةشمار ،مديريت پيام ةنشري
 نقش ،1389 نازنين، نيك، فاطمه، الهي، نعمت ليال، جمالي، نژاد خزدوزي ريحانه، بكام، جهان

 و نــوآوري مــديريت، ةســاالن كنفــرانس اولــين معلــولين، كــارآفريني در اطالعــات فنــاوري
 .1-11 ص ،كارآفريني
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 احسـاس  اثربخشي خود مقايسه ،1388 ،اله حشمت ،درويشي ؛رويا ،كمشا ؛عليرضا ،حيدريي

 عـادي  و ميجسـ  معلـول  دانشـجويان  زنـدگي  از منـدي رضـايت  و موفقيت از ترس تنهايي،
 .7 – 26 ص بهار، شناسيروان در نو هاييافته ةنامفصل ،اهواز شهر مياسال آزاد دانشگاه

 .چاپ تحت تهران، دانشگاه انتشارات كار، يشناسروان مباني ).1390( حسين، خنيفر،
 كـارآفريني،  بـر  اجتمـاعي  ةسـرماي  ةرابطـ  بررسـي  ،1390 ،حكيمـه  ،زاده صادق ؛علي ،ربيعي

 .191 – 221 ص ،41 ةشمار يازدهم، سال اجتماعي، رفاه پژوهشي ميعل ةنامفصل
 بررسـي  ).1381( ا،زهـر  يـاوري،  و اصـغر  شـناس، حـق  و مجيد كابلي، رشيد و بهرام رنجبران،
 اسـتان  در زيـراكس  شـركت  مطالعه: مورد فروش از پس خدمات كيفيت از مشتري رضايت

 .145-127 صص ،25 ةشمار بازرگاني، ةنامپژوهش ةنامفصل اصفهان،
 .سمت بازاريابي: مديريت  ).1385( عبدالحميد ابراهيمي، و داور ونوس،  و احمد روستا،

 دختـران   ).1385( ،انوشيروان نژاد، كاظم فرشته طلوعي، راميه سجادي، مريم ثاني، شريفيان
 ص ،دومة شـمار  ،هشـتم ة دور ،مشـكالت  و نيازهـا  :حركتـي  -ميجس معلوليت دچار زنان و

48-41. 
 پيمايشـي:  تحقيقـات  در spss كـاربرد  جامع راهنماي ).1388( كرم پور، حبيب رضا؛ صفري،

 .538ص اول، چاپ پيمايش، انتشارات ةسسؤم
 مشـتريان  رضـايت  بـر  خدمات كيفيت تأثير بررسي ،1390 سهيال، اسكندري، عباس، صمدي،
 هشـتم،  سـال  مديريت، ةنامفصل سروكوال)، مدل اساس (بر تويسركان شهرستان ملي بانك
 .30-40 ص ،1390 بهار ،21 ةشمار
 تفراغـ  اوقـات  گـذران  چگـونگي  بررسـي  ).1379( رضـا،  قراخـانلو،  و محمدحسـين  عليزاده،

-23 صـص  ،6 ةشـمار  حركت، ورزش)، و بدني تربيت نقش بر كيدأت (با معلولين و جانبازان
39. 

 ،13 ةشـمار  ،سـوم  سـال  ،اجتماعي رفاه ةنامفصل ،ناتواني و بشر حقوق ،1383 ،محمد ،كمالي
 .41 -55 ص

 و بهمـن  ،37 ةشـمار  ،جامعـه  و كـار  ةمجلـ  ،معلـولين  اشتغال بررسي ،1379 ،عطااله ،مثنوي
 .5 – 12 ص اسفند،

 زانميـ  بـا  مـرتبط  عوامـل  بررسـي  ،1385 بهـزاد،  ،هاشـم  آل رضوي ؛عليرضا ،تبريزي حسني
 دوم، سال ،اجتماعي علوم پژوهشي ةناملفص ،توانبخشي خدمات از مددجويان منديرضايت

 .22 – 43 ص ،بهار هشتم ةشمار
 چـاپ  و انتشـارات  ةسسـ ؤم ،مدني ةجامع اينهاده در آفرينيكار ،1383 ،محمد سيد ،ميمقي

 .91 ص ،تهران دانشگاه آفرينيكار مركز و تهران دانشگاه
 هايكار و كسب در كارآفريني آموزش ،1387 ،محمود ،دارياني پوراحمد ،محمد سيد ،ميمقي

 . 207 -245 ص ،آفرينيكار ةتوسع راهكارها، و نيازها ايران: متوسط و كوچك
 رايانـه  با ارتباط براي معلولين به توانبخشي ).1387( گلناز، بغدادي،  و مطيع علي بادي،آنصر
 صـص  چهـارم،  و سـوم  ةشـمار  نهم، ةدور توانبخشي، چشم، حركات با حروف تايپ طريق از

28-37. 
 بانكـداري  خـدمات  كيفيـت  تطبيقي بررسي ،1387 كامران، شاهدي، اكرم، مقدم، زاده هادي

 هشـتم،  سـال  مـديريت،  اجتمـاعي  و انسـاني  علومة نامپژوهش ،يخصوص بانكداري و دولتي
 .126-146 ص ،1387 زمستان ،4 ةشمار
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فرهنگ كارآفريني و نقش آن در تشديد  ةبررسي روند توسع
 گرايش به آغاز كسب و كارهاي نوآورانه

 عبدالباسط مرادزاده1

 چكيده
 يند توسعةآآفرينان اصلي در فركارآفريني نماد تالش و موفقيت و كارآفرينان، نقش

ز اجزاء و عنوان يكي ااقتصادي در جوامع كنوني هستند. امروزه فرهنگ كارآفريني به
شود. كشورها از طريق تأكيد بر افته محسوب مييهتوسعهاي اصلي جوامع فرهنگخرده

توسعه و نهادينه كردن اين شكل از فرهنگ، در پي ايجاد و گسترش بستر مناسب 
هاي كارآفرين مبتني بر دانش و فناوري منظور فعاليت اثربخش كارآفرينان و شركتبه

ثري بردارند. فرهنگ كارآفريني ؤهاي مملي گام توسعةمسير هستند تا قادر گردند در 
ايده تا ثروت يا فرايند تبديل دانش به فناوري و سپس  ةدر راستاي تكميل زنجير

ملي تسهيل و تسريع  ست تا از طريق آن، فرايند توسعةمحصول يا خدمت در جامعه ا
خلق و ايجاد كسب  خصوص در شرايط كنوني، فراهم كردن شرايطهدر كشور ما ب شود.

اقتصادي و رونق  توسعةو كارهاي نوآورانه توسط افراد، اصلي اساسي در جهت تحقق 
فرهنگ كارآفريني و  توسعةتوليد ملي است. در اين مقاله ابتدا عوامل تأثيرگذار در 

ما  ةكدام به ترتيب اثرگذاري معرفي شده، با توجه به مقتضيات جامعكاركردهاي هر
ازي فرهنگ كارآفريني ارائه و تأثير آن در تشديد تمايل به آغاز كسب و سروند نهادينه

ناسايي و معرفي ش حاضر، ةخروجي مقال ،گردد. در واقعكارهاي نوآورانه تشريح مي
كارهاي اجرائي جهت راه ةايراني، و ارائ ةفرهنگ كارآفريني در جامع هاي زنجيرةحلقه

 عنوان يك سبك زندگي است.تثبيت آن به
 

 توسعه، فرهنگ، كارآفريني، توليد ملي. :يكليد واژگان
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 مقدمه
گير است. كارآفرينان بايد مطمئن باشند و راهبردهاي آن چشم 2بر كارآفريني 1تأثير فرهنگ

كه هر عنصري در طرح فعاليت اقتصادي تا حد زيادي با فرهنگ هماهنگ است. بعضي از 
اند. درك فرهنگ كارآفرينان نوپا در نظر گرفتههاي ها فرصت خاصي را براي فعاليتفرهنگ

هاي جهاني خود را گسترش دهد، بسيار خواهد راهبردها و طرحبومي براي كارآفريني كه مي
 ).1388(شاه حسيني، علي: ضروري است
گردد. اين ميمعتقد است آغاز كارآفريني به فرد، بصيرت او و فرهنگ جامعه بر 3موريسون

تركيبي از عوامل مادي  ةدهندگرتر از يك تابع اقتصادي ساده بوده و نشانرابطه بسيار كلي ن
و پذيرش  4كاربرد فرايندهاي نوآوري گرايي است. اساساًگرايي و آرمانمادي و عملو غير

 شودتحمل ريسك، منجر به ايجاد تغيير در هويت اقتصادي و اجتماعي مي
(Morrison, Alison: 2000)روحيه  ةكارآفريني، به اعضاي جامعه و درج . كليد آغاز فرايند

ال اساسي اين است كه ؤ. س(Kirzner, I:1979) گرددميتهور موجود يا قابل ايجاد در آنها بر
 د؟نشوتهور ارزشمند را ايجاد و منجر به آغاز كارآفريني مي ةهايي اين روحيچه محرك

شود. صر مدرنيته تلقي ميكارآفريني كانون و مركز ثقل كار و تالش و پيشرفت در ع
هاي رشد و توسعه توانيم به شاخصفرهنگ كارآفريني، نمي توسعة ةبدون توجه كافي به مقول

ة وري و پيشرفت فني و صنعتي در عرصدست يابيم كه از طريق تغيير در روند توليد، بهره
هاي ا و قابليتهسنتي به صنعتي، بايد به توانمندي ةشود. در گذار از مرحلاقتصاد حاصل مي

اي كارگيري تكنولوژي مدرن توجه ويژههگيري از منابع طبيعي و بفردي كارآفرينان در بهره
بهينه از ابزار  ةهاي جديد در بازار، خود را براي استفادكارگيري روشهداشته باشيم، زيرا آنها با ب

 ).1380 ،ارياني، احمد(احمدپور د كنندو دستيابي به كيفيت مطلوب كاال و خدمات آماده مي
ثر بر رشد فرهنگ ؤفرد كارآفرينان و عوامل مههاي منحصربدر مجموع، شناسايي ويژگي

عنوان عنصر تواند در دنياي معاصر بهكارآفريني در جامعه و نيز سازمان شغلي يك فرد مي
وجه ترشد و توسعه، در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي محسوب شود. با 

جانبه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته، كشورهاي در حال همه به نقش كارآفريني در توسعة
بايد  ،هاي كارآفرين هستند. از اين رواي گسترده از سازمانتوسعه نيز به دنبال ايجاد مجموعه

 نقش و اهميت فرهنگ كارآفريني و عوامل رشد و توسعه يا موانع آن به درستي معرفي گردند
 ).1380، سون: (جدي

 تعريف فرهنگ
ها، اي از ارزششود كه فرهنگ مجموعهاز تعاريف مختلف فرهنگ چنين برداشت مي

حسيني، (شاه دهدها، هنجارها و رفتارهايي است كه هويت يك جامعه را تشكيل مينگرش
ها و ها، نگرشاي از ارزشكند: مجموعهتعريف زير را از فرهنگ ارائه مي 5تايب ).1388علي:

دهد. تأثير قرار ميمادي زندگي را تحتمفاهيم مشترك اعضاي جامعه كه روش مادي و غير

                                                                                                                
1. Culture 
2. Entrepreneurship 
3. Morrison 
4. Innovation 
5. tayeb 
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شدن از نهادهايي كه ها را در مراحل مختلف فرايند اجتماعياعضاي اين جامعه، اين ويژگي

كنند، همچون خانواده، مذهب، آموزش رسمي و در كل، جامعه ياد در آن زندگي مي
هاي اي از مباني و انديشهفرهنگ را مجموعه 1. ادگار شاين ,M:1980) (Tayeb گيرندمي

داند كه جامعه نسبت به هاي بيروني ميهاي حاكم و نمادها و سمبلبنيادين، اصول و ارزش
آن اعتقاد و باور پيدا كرده، از عمل به آن احساس رضايت، لذت و شادي و از عمل نكردن به 

منظور نهادينه كردن نمايد. وي معتقد است كه بهه ميآن احساس نارضايتي، شرم و گنا
فرهنگ در جامعه بايد نگاه و توجهي متوازن و هماهنگ به تمامي سطوح فرهنگ در تعريف 

توانيم زندگي به فرهنگ بنگريم، نمي ة). اگر از ديدگاه شيو1383(شاين، ادگار:  فوق داشت
م. كار و فرهنگ همواره و در تمام جوامع بر كسب درآمد جدا بداني ةكار و نحو ةرا از مقولآن

رفتار  ةهاي رايج كسب درآمد تا حدود زيادي بر نحواند. روشيكديگر تأثير متقابل داشته
عنوان عامل ايجاد اشتغال و ثر است. گسترش كارآفريني نيز بهؤافراد و تعامل آنها بر يكديگر م

 آورد كه قابل تأمل و بررسي استپديد مياي را توليد ثروت در جامعه، نتايج فرهنگي ويژه
(Huge, MH & Pardy, M:1999). 

  مفهوم كارآفريني
ها و كار بر مبناي انديشهو كارآفريني، فرايند پذيرش مخاطرات و پيامدهاي تأسيس كسب

هاي شغلي و بهبود شرايط اقتصادي و ارتقاي آن ايجاد فرصت ةهايي است كه نتيجايده
 ةخواهد بود. به عبارت ديگر، كارآفريني فرايند ايجاد ثروت و هدايت خالقانتوانمندي جوامع 

هاي اقتصادي و روش اداره و موقعيت ةهاي جديد و نيز توسعمنابع، خلق سازمان يا سازمان
اي عالمانه از زندگي با عنوان شيوهها را كنترل و تعقيب كرده و بهمديريتي است كه فرصت

سازد و براي رسيدن به گيري از آن فراهم ميتفاده، زمينه را براي بهرهاسهاي بالدرك ظرفيت
توليد و كاهش نرخ بيكاري به  ةافزايش سران ةآرمان رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي به وسيل

 كندثري ميؤهاي شايان توجه و مهاي اقتصادي و اجتماعي كمكها و شريانجريان
 ).1380(احمدپور دارياني، احمد: 

 نگ كارآفرينيفره
سو نتايج جامعه بر ارتباط ميان كارآفريني و فرهنگ از دو جنبه قابل بحث است. از يك 

گذارد و از سوي ديگر فرايند كارآفريني و فرهنگ حاكم بر آن، عالوه بر كارآفريني تأثير مي
د. تواند تحوالت اساسي نيز در آن ايجاد كناينكه متأثر از مباني فرهنگ جامعه است، مي

اي زمينههاي شغلي، توليد ثروت و بهبود شرايط اقتصادي، پيشكارآفريني با ايجاد فرصت
اساسي براي ارتقاي فرهنگ جامعه است. با رفع نيازهاي اوليه معيشتي، زمينه براي بروز 

شود و اگر اين كار در مسير درست هدايت شود، به شكوفايي تر انسان فراهم مينيازهاي عالي
هاي كارآفريني است، موجب انجامد. عالوه بر اين، نوآوري كه از مشخصهها ميانسانو تعالي 

گردد و بدين ترتيب قدرت انتخاب مردم تر ميتوليد محصوالت و خدمات جديدتر و متنوع
هاي بيشتري براي يابد. با افزايش ميزان رفاه، آسايش و اوقات فراغت افراد، فرصتافزايش مي

گيري و ثمربخشي كارآفريني، شكل ةشود. در ضمن نحوگي ايجاد ميهاي فرهنفعاليت
اي استوار است. هاي ويژهباورها و ارزش ةطلبد كه بر پايهاي خاصي را ميها و شيوهروش

                                                                                                                
1. Edgar schein   
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 توان يك فرهنگ تلقي كردها و باورها را مياين روش ةمجموع

(Thampson, John & Geoff, Alvy & less, Ann:2000)هنگ كارآفريني . امروزه فر
شود. يافته محسوب ميهاي اصلي جوامع توسعهعنوان يكي از اجزاء و خرده فرهنگبه

كشورها از طريق تأكيد بر توسعه و نهادينه كردن اين شكل از فرهنگ، در پي ايجاد و 
هاي كارآفرين مبتني بر منظور فعاليت اثربخش كارآفرينان و شركتگسترش بستر مناسب به

(شفيعي،  ثري بردارندؤهاي مملي گام توسعةاوري هستند تا قادر گردند در مسير دانش و فن
 ).1389مسعود و نعمتي، محمد علي:

 نظريات فرهنگ كارآفريني
هاي شناسان، ابعاد فرهنگي و اجتماعي آثار محيط بر فرد و ويژگيشناسان و روانجامعه

 ه در ذيل شرح داده خواهد شداند كشخصيتي آنان را در قالب كارآفريني بررسي كرده
 ).1389زاده، پريسا:(ويسي، رضا و كريم

 فرهنگ كارآفريني تالكوت پارسونز ةنظري
تأثير نهاد خانواده و مدرسه  فرهنگ خالقيت و ابتكار، محصول نظام اجتماعي و تحت توسعة

فزايش هاي توليد اگران براي بر عهده گرفتن نقشكنش ةباشد كه در پرتو آن، انگيزمي
پذيري، ميزان رشد و انسجام شخصيت، استقالل جامعه ةباره بايد از شيويابد. در اينمي

 شناسي صحبت كردكوشي، پشتكار و وقتتلقي از كار در جامعه، سخت فردي، طرز
(Thampson, John & Geoff, Alvy & less, Ann:2000) . 

 فرهنگ كارآفريني ماكس وبر ةنظري
گيري تمدن نوين صنعتي و اس آلماني در تبيين چگونگي شكلشنماكس وبر جامعه

گويد كه به زبان امروزي همان فرهنگ داري در مغرب زمين، از مفهومي سخن ميسرمايه
داري سرمايه ةكارآفريني است. ماكس وبر در پژوهش معروف خود پروتستانيسم و روحي

تأثير برداشتي خاص از د، تحتداري در غرب گرديگيري سرمايهگويد: آنچه موجب شكلمي
 ةهايي دربارآيين مسيحيت، يعني پروتستانيسم كالوني بوده است. كالونيسم با بيان بينش

فرهنگ  ةروحي توسعةزندگي در اين دنيا، رستگاري و رحمت خداوند، موجب تقويت و 
 كارآفريني براي ايجاد رفاه در اين دنيا و به تبع آن موجب تراكم ثروت شد

(Huge, MH & Pardy, M:1999) . 

 لندكلهفرهنگ كارآفريني مك ةنظري
گذاري و پيشرفت كمي دارند، نرخ سرمايه لند معتقد بود جوامعي كه انگيزةكلهمك

نيافته هستند و در جوامعي كه ميزان ها كم است و به تبع آن توسعهپذيري نيز در آنريسك
پذيري نيز زياد است. در اين جوامع، ريسكگذاري و پيشرفت باالست، نرخ سرمايه ةانگيز

كنند، شركت يا واحد اقتصادي را اندازي ميكارهاي جديدي راه و برخي افراد كسب
لند چنين كلهدهند. مكوري آن را افزايش مينمايند و ظرفيت توليد و بهرهدهي ميسازمان

هاي تربيتي والدين، روش پذيري،جامعه ةنامد و عواملي نظير شيوافرادي را كارآفرين مي
 توسعةثر بر ؤاجتماعي والدين، ايدئولوژي حاكم، مذهب و تحرك اجتماعي را عوامل م ةطبق

 . (Brockhaus, R. & Horwitz, P:2000) داندفرهنگ كارآفريني مي
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 تببين وضعيت موجود فرهنگ كارآفريني در ايران

اني، ديني كه در آن به كار ارزش ما با وجود عناصر مثبت بسيار در فرهنگ آرم ةدر جامع
شود و نيز با وجود سنت امامان در ارج نهادن به كار و تأكيد بيشتر بر ارزش بسيار داده مي

هايي در جامعه غلبه دارد كه اخالق كار و به تبع آن اكتسابي تا انتسابي، هنوز ارزش
ا كار را فقط براي درآمد كند. ديدگاه ما نسبت به كار مبتذل است. مكارآفريني را تضعيف مي

 كنيمدست آورد از كار استقبال نميهخواهيم و بنابراين اگر بتوان از راه بيكاري درآمد بمي
آرماني ). هدف ما اشتغالي است كه متضمن پول درآوردن باشد، خود1387(ملكيان، مصطفي:

را بخرد. خود  تواند قدرتما خود ثروتمند است. چون اين اعتقاد وجود دارد كه ثروت مي
هاي كار حاشيه هاي كار ايران، عموماًآرماني ما خود كارورز، خالق و مولد نيست. در محيط

بر خود كار غلبه دارند، وقتي حاشيه بر متن بچربد ديگر كار و فعاليت خالق و مولد مهم 
كار انفعالي است. كارجويان منتظر كار از سوي دولت هستند.  و نيست. فرهنگ كسب

دهند. كمتر كسي در ركنان نيز تنها وقتي كه كاري به آنها واگذار شود، انجام ميكا
هاي كاري خودكار است، يعني با رفتار كارآفرينانه سعي در ايجاد كار مفيد و مولد محيط

كار كردن بيشتر بيروني  ةانگيز ،خواهند. به عبارتيكار را براي خود كار نمي كند. اكثراًمي
برد. بيشتر افراد به دنبال نتايج بيروني مثل كمتر كسي از خود كار لذت مي است تا دروني.

التحصيلي و كسب شرايط الزم درآمد و تشخص ناشي از كار هستند. بيشتر جوانان بعد از فارغ
كار براي  و اندازي كسببراي ورود به بازار كار به دنبال استخدام هستند. آنها كمتر به فكر راه

كار در ايران  و هاي فرهنگ كسبباريكه كه از ويژگيند. بيشتر آنها به فرهنگ آبافتخود مي
كارآفريني در كارجويان بسيار پايين است. بيشتر  ةپذيري و روحياست، پايبند هستند. ريسك

رود، چون معيار ارتقاي سازماني بيشتر انرژي نيروي فعال كار براي كسب مدرك هدر مي
شود. از (داللي) بيشتر از كار مولد تشويق مي كاركنان. كار غير مولدمدرك است تا خروجي 

هاي افراد موفق در محيط كار به (دورويي) و چاپلوسي از ويژگي منظر كاركنان تظاهر به كار
 ).1385(قاضي مرادي، حسن: آيدحساب مي

 كارآفريني توسعةمدل جامع 
 كارآفريني ارائه شده است: ةدر جدول زير كاركرد نهادهاي مؤثر در فرايند توسع

 گذاركارآفريني با توجه به كاركردهاي نهادهاي تأثير توسعةمدل جامع  .1جدول 
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 فرهنگ كارآفريني توسعةعوامل مؤثر بر 

 توسعة ةشده در زمينبومي ارائههاي بومي و غيرنتايج تحقيقات گذشته، و مدلة با مطالع
فرهنگ كارآفريني  توسعةگيري و عوامل مؤثر در شكلعنوان فرهنگ كارآفريني، الگوي زير به

 در ادامه تشريح خواهد شد:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرهنگ كارآفريني(منبع: ديدگاه مولف) توسعةگيري و عوامل موثر بر شكل .1نمودار

 گذاري (مجلس شوراي اسالمي)نهاد قانون

 دولت

سازي)هنجاري (ارزش محيط محيط تنظيمي (تسهيل)  محيط شناختي (آموزش)

 رساني)رسانه (آموزش، اطالع

 خانواده (تكوين شخصيت)

 مدرسه (آموزش پايه)

 اي)دانشگاه (آموزش حرفه

كسب و كار شخصي 
 نوآورانه

 كارآفريني سازماني
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عه و در ادامه در خصوص كاركرد و ارتباط هركدام از عوامل الگوي فوق در فرايند توس

 گردد:ه ميئتثبيت فرهنگ كارآفريني در جامعه توضيحاتي ارا

 (مجلس شوراي اسالمي) گذارينهاد قانون
كار، تنظيم و تصويب قوانين مناسب در  و ترين راهكارهاي بهبود فضاي كسبيكي از اصلي

نه مقن ةبازار كار است. به همين دليل است كه نقش مجلس شوراي اسالمي به عنوان قو ةحوز
 كنندهاشتغال و كارآفريني و به تبع آن كاهش نرخ بيكاري، بسيار قابل توجه و تعيين ةدر توسع

 است.

 نهاد اجرائي(دولت)
هاي كارآفرينانه در يك جامعه به تصميمات اقتصادي مستقل هر كدام حجم موفقيت فعاليت

كارهاي واز افراد آن جامعه بستگي دارد. احتمال اينكه مردمان يك كشور در كسب
فردي آنان براي تبديل شدن به كارآفرين، توانايي آنها  ةكارآفرينانه شركت كنند، به انگيز

هاي در دسترس بستگي دارد. هايشان از فرصتهاي كارآفرينانه و برداشتبراي تقبل فعاليت
تأثير قرار دهند. كدام از اين عوامل را تحتتوانند هرهاي حاكم بر هر كشور ميمحيط

هاي ها و وامهاي مالي از طريق يارانهكمك ئةهاي دولت در قبال كارآفرينان براي اراسياست
نامند، را محيط تنظيمي براي كارآفريني ميهاي مالي مساعد كه آنترجيحي يا سياست

كارهاي جديد افزايش وكارهاي موجود و كسبوهاي قابل دسترس را براي كسبفرصت
هاي آموزشي عمومي و كاربردي كارآفريني در آنها متداول برنامه دهد. كشورهايي كهمي

از  كار جديد را تأمين مالي و مديريت كنند، احتماالًودانند چگونه يك كسباست و افراد مي
كار خود برخوردار خواهند بود. وجود چنين شرايطي اشاره وتوانايي الزم براي موفقيت كسب
هاي كارآفرينانه در كشورهايي كه فعاليت ،ني دارد. در نهايتبه محيط شناختي براي كارآفري

كار جديد يا مديريت وارزشمند و قابل تحسين است، تعداد بيشتري از افراد به يافتن كسب
كار جديد برانگيخته خواهند شد. وجود چنين شرايطي اشاره به محيط هنجاري دارد. وكسب
هاي حمايت از فعاليت ةگانهاي سهان يا پايههاي تنظيمي، شناختي و هنجاري، اركمحيط

هايي كه دهند. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، دولتكارآفرينانه يك كشور را شكل مي
هايي كه سياستكنند، در صورتيهاي كارآفرينانه داخلي را انتخاب ميفعاليت ءرويكرد ارتقا

هنجاري) اجرا كنند، موفق خواهند  (تنظيمي، شناختي، و الذكرفوق ةبراي تقويت هر سه پاي
 ).1390مديريت: ةتوسع ةنام(ماه بود

 هارسانه
اقتصاد، فرهنگ و جامعه است، رشد و فراگيري  ةكه كارآفريني موتور تحول و توسعاز آنجايي

كه تواند به تحول و دگرگوني اساسي در اقتصاد ملي منجر شود و از آنجايياين پديده مي
كنند، اطالعات را گسترش سرعت به مخاطبان وسيع دست پيدا ميهاي جمعي بهرسانه

ها در ترويج فرهنگ دهند، بدين ترتيب رسانهتر را تغيير ميهاي ضعيفدهند و نگرشمي
پايدار و اقتصاد در يك جامعه نقشي  ةنوآوري، كارآفريني و به دنبال آن در فرايند توسع

ترين راه براي گسترش و ترويج فرهنگ همترين و مكليدي دارند. در اين ميان اصلي
ها را در ها فكر، فرهنگ و هويت فرهنگي انسانباشند. امروزه رسانهها ميكارآفريني، رسانه
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گذارند تا حدي كه با ها اثر ميدست دارند و بيش از همه بر افكار عمومي و تغيير نگرش

ط در جامعه را از ميان برد و هاي غلتوان ايده و نگرشهاي جمعي مياستفاده از رسانه
 ،هاي جديد مثل نوآوري، كارآفريني و تقديس ثروت را به جامعه القاء كرد. در واقعنگرش
توانند هر روزه با ها در سطوح جوامع هستند كه ميها ابزار اصلي انتقال اطالعات و ايدهرسانه

اقتصادي آن كمك كنند.  ةويژه توسعهجوامع و ب ةخلق ايده و تفكري جديد به روند توسع
هاي مختلف، ديدگاه ةسازي و اشاعرساني، خبردهي، آموزش و فرهنگاطالع ،كليطوربه

ها با توجه به همين رسانه شود و اساساًهاي جمعي را شامل ميمجموع كاركردهاي رسانه
هاي خبري، تمامي اخبار، اطالعات و وظايف اصلي كه بر عهده دارند، بايد با تأكيد بر ارزش

(مشيري، محمد  افتد به خوبي انعكاس دهندكارآفريني اتفاق مي ةرويدادهايي را كه در زمين
 ).1391جواد: 

 خانواده
گيرند. مورد توجه قرار سبك زندگي در نظر مي در ادبيات كارآفريني، كارآفريني را به عنوان

عنوان سبك زندگي بيش از پيش اهميت خانواده در فرايند توسعه و گرفتن كارآفريني به
كند. اگر خانواده را از ديدگاه نهادي نهادينه كردن فرهنگ كارآفريني در جامعه را آشكار مي

تواند ي و كيفي ميواده از نظر كمرسيم كه خانبه اين نتيجه مي ،مورد بررسي قرار دهيم
خلق ايده و كار در افراد باشد. تحقق اين  ةكار و تالش و پرورش روحي ةكانون اصلي انديش

هاي حيات فردي فرزند از هنگام تولد تا زمان والدين به ابعاد و ساخت ةامر مستلزم توجه ويژ
دارند كه اگر از همان  هاي متفاوتيهاي متفاوت توانمنديتكوين شخصيت اوست. انسان

هاي جديد توانند با خلق ايدهدوران كودكي و نوجواني در مسير مشخص هدايت شوند، مي
عنوان خود، تغيير در روند توليد و بالطبع تغيير در فرايند تكنولوژي را آسان كنند. خانواده به

اند نقش ثمربخش توها و رفتارهاي اجتماعي مياي از اصطالحات، آيينجبههة دهندانتقال
 ةپذيري در عرصطلبي و خطرطلبي، استقاللخود را جهت آشنايي با مفاهيمي مثل توفيق

 هاي كاري در جامعه به اعضاي خود ارزاني داردفعاليت اقتصادي و همسازي با واقعيت
 ).1383(باقري، بهرام:

 مدرسه
گيرد. در نجا شكل ميترين مكاني است كه شخصيت افراد در آمدارس بعد از خانواده مهم

هاي تدريس و ها، شيوهخانواده نوع رفتارهاي اعضاء خانواده و در مدرسه نوع آموزش
تواند در جهت تقويت يا تضعيف فرهنگ كارآفريني در جامعه نقشي رويكردهاي ارزيابي مي

زان آمواي باشد كه كارآفريني در ذهن دانشگونهاساسي ايفاء كند. محتواي آموزشي بايد به
جامعه را در ذهن  ةانداز مناسبي از وضعيت آيندعنوان يك ارزش جلوه كند و بتواند چشمبه

اعتماد به نفس،  ةهاي تدريس اگر منجر به تقويت روحيآموزان شكل دهد. شيوهدانش
تواند در كارآفرين شدن آموزان گردد، ميپذيري و مشاركت در دانشطلبي، ريسكاستقالل

خصوص در شكوفايي هاي ارزيابي عملكرد بهنقش اساسي داشته باشد. شيوهآنها در آينده 
 ثري داشته باشد.ؤتواند نقش بسيار مآموزان ميدانش ةاستعدادهاي بالقو
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 دانشگاه

ها توانند نقش محوري ايفاء كنند. دانشگاههاي كارآفريني ميقابليت ةها در توسعدانشگاه
امل دانش، مهارت و نگرش كارآفريني را در هاي كارآفريني شتوانند قابليتمي

ها آموختگان به عنوان عامالن تغيير اجتماعي، اين قابليتآموختگان ايجاد كنند و دانشدانش
را در جامعه ترويج دهند. امروزه كارآفريني دانشگاهي يك آرمان پيشرفته و جذاب براي 

اي حفظ بقاي خود راهي جز حركت ها برآموزش عالي است. در دنياي رقابتي آينده، دانشگاه
به سمت كارآفريني دانشگاهي ندارند. براي رسيدن به اين منظور بايد تغييراتي در فرايندهاي 

ها و دولت ها با بنگاهآموزشي و پژوهشي، ساختار، فرهنگ و شيوه و محتواي تعامل دانشگاه
اقتصادي و  ةها در توسعكند كه دانشگاهايجاد شود. انتظارات جديد از دانشگاه ايجاب مي

اجتماعي كشور نقش محوري ايفاء نمايند. تحقق اين خواسته از طريق تحول دانشگاه سنتي 
 پذير است.دانست به دانشگاه كارآفرين امكانخود را تحقيق و تدريس مي ةكه وظيف

آينده، رشد اقتصادي در  ةدانش به عنوان نيروي محرك ةكنندها و ساير نهادهاي توليددانشگاه
 ).1386(مكي آل آقا، بديع الزمان: گيرندتري بر عهده ميهاي بيشتر و مستقيمنقش

 )(بنگاه كسب و كار سازمان
ترين رابطه را با كارآفريني دارد. بر اين سيستم اجتماعي، نزديكعنوان يك خردهسازمان به

ها امروزه سازمانكارآفريني خواهد گذاشت.  ةفرهنگ سازماني اثر زيادي روي پديد ،اساس
توانند با تعداد اندكي افراد خالق و كارآفرين يا اجراي چند طرح كارآفرينانه بر رقباي نمي

ق آيند. آنها بايد شرايطي را فراهم ئهزينه فاگرا و كمكوچك، سريع، منعطف، نوآور، فرصت
طور مر و بهكارآفريني پيدا كرده و بتوانند به راحتي، مست ةهمكاران، روحي ةكنند تا هم

آورند. ايجاد چنين سازماني در گرو خود را به اجرا در ةهاي كارآفرينانفردي يا گروهي فعاليت
 اين عوامل است:

 ،شناخت شرايط محيطي و رقابت فعلي و آتي �
 ،درك خطرها و عواقب و موانع موجود و احساس نياز به تغيير اساسي و بنيادي �
 ،ارآفرينانها و جايگاه و اهميت كشناخت ويژگي �
هاي سازمان كارآفرين و بسترهاي سازماني مناسب براي جذب و رشد شناخت ويژگي �

 ).1386(ايماني حسنلويي، مهدي و پاشايي، محمد تقي: كارآفرينان

 گيري و پيشنهاداتنتيجه
ترين ويژگي آن ترسيم گرديده است، مهم 1404اندازي كه از ايران در سال با توجه به چشم

شمرد. براي رسيدن به اين جايگاه يافتگي اقتصادي، علمي و فناوري برتوسعه توانرا مي
هاي ذهني مناسب، يكي از الزامات رسد نياز به افراد خالق، نوآور و داراي توانمندينظر ميبه

كردن فرهنگ كارآفريني در كشور يك اصل اساسي باشد. براي رشد چنين افرادي، نهادينه
التحصيالن و چه (چه فارغ رآفرينانه فرهنگي است كه در آن افراداساسي است. فرهنگ كا

اندازي جاي كارجويي و توقع از دولت جهت استخدام، خود اقدام به راهافراد جوياي كار) به
كه كنند. تا زمانيزايي ايفاء ميكارهاي نوآورانه كرده و نقش فعالي در اشتغالوكسب

ي مورد توجه قرار نگيرد و فرهنگ آن در جامعه نهادينه عنوان يك سبك زندگكارآفريني به
توان انتظار داشت افراد با تمايل به اين سمت حركت كنند. براي اينكه فرهنگ نگردد، نمي
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هايي از عناصر دخيل در كارآفريني در جامعه توسعه پيدا كرده و تثبيت شود بايد حلقه

ها گيرد. عدم توجه به هر كدام از اين حلقهاين امر در كنار يكديگر مورد توجه قرار  ةتوسع
 نمايد. كارآفريني را با اخالل مواجه كرده و اثر كلي آن را تضعيف مي ةروند توسع

باشد. يكي از گذاري و در رأس آنها مجلس شوراي اسالمي مينهادهاي قانون ةاولين حلق
اهش انرژي، انگيزه و روحيه هاي كارآفرينان و در واقع يكي از موانعي كه اغلب باعث كدغدغه

نامتعارف و  گردد، قوانين دست و پاگير و بعضاًكار ميواندازي كسبدر پيگيري و راه
باشد. رويكرد قانونگذاري در اين زمينه بايد مبتني بر تسهيل و حمايت و در ضروري ميغير

ر ضروري مسير تر كردن غيخموواقع هموار كردن مسير باشد نه ايجاد محدوديت و پر پيچ
كارآفريني. يكي از مشكالت جدي كه در اين زمينه وجود دارد، قوانين ناهماهنگي است كه 

اند كار دارد، براي خود تدوين كردهوهاي مختلف كه يك فرد كارآفرين با آنها سرسازمان بعضاً
د متعددي نوازد و اين باعث سردرگمي و در موارو هر سازماني به قول معروف ساز خود را مي

رسد يكي از نيازهاي جدي در اين گردد. به نظر ميعدم طي مسير توسط افراد كارآفرين مي
طور هايي كه بهسازمان ةالزامات هم ةزمينه تدوين و طراحي يك قانون جامع كه در برگيرند

 باشد.كارآفريني سر و كار دارند مي ةاي با مقولگسترده
تواند با تدوين اهداف بلندمدت هستند. دولت مي دوم، دولت و نهادهاي دولتي ةحلق

هاي خود را بر انداز مناسبي در اين زمينه ترسيم كرده و فعاليتكارآفريني كشور، چشم
انداز طراحي كند. ساير اقدامات دولتي جهت حمايت از فرهنگ كارآفريني مبناي اين چشم

اي تخصصي ، ايجاد مراكز مشاورههاي حمايت از كارآفرينانمي تواند توسعه و ايجاد صندوق
اندازي هاي كارآفريني، اعطاي تسهيالت مناسب به متقاضيان راهكارآفريني، تأسيس بانك

عوض، كاهش بروكراسي اداري و كاغذبازي، فراهم كردن هاي بالكار، اعطاي كمكوكسب
اي هاي كارآفريني در سطح جامعه متناسب نياز و شرايط قشرهگسترش آموزش ةزمين

 باشد.هاي مناسب به كارآفرينان برتر و غيره ... ميمختلف جامعه، اعطاي پاداش
هاي مختلف از يكديگر ها و حلقهتواند باعث شناخت بيشتر اين بخشسوم كه مي ةحلق

رنگي در تكوين و ها در دنياي كنوني نقش بسيار قوي و پرباشند. رسانهها ميگردد، رسانه
رساني، معرفي ها با اطالعهاي مختلف در جامعه دارند. رسانها و فرهنگسازي رفتارهنهادينه

 ةهاي موجود و آيندهاي مختلف جامعه، تبيين واقعيتالگوهاي موفق، آموزش به بخش
توانند نقش اي ميهاي رسانهجامعه، برگزاري و نمايش ميزگردهاي تخصصي و ساير برنامه

 ي در جامعه داشته باشند.تأثيرگذاري در تثبيت فرهنگ كارآفرين
ترين نهادي است كه باشد. خانواده اولين و در عين حال مهمخانواده مي چهارم ةحلق

 ةمثابافراد در دوران كودكي به ،نقش اساسي در تكوين شخصيت افراد جامعه دارد. در واقع
ل خميري هستند كه نوع رفتار والدين و چگونگي تربيت آنها به اين خمير قالب و شك

اي باشد كه افراد گونههاگر تربيت فرزندان و نوع رفتار والدين با آنها ب ،بخشد. بنابراينمي
 ةجويي و با انگيزكار گروهي، رقابت ةپذير، مستقل، داراي روحيپذير، ريسكمسئوليت

ها در دوران كودكي در شخصيت آنها شكل گرفته و طلبي بار بيايند، چون اين ويژگيتوفيق
هاي تأثير جنبهشان تحتخود به خود رفتارهاي ،ه شده است، در مراحل بعدي زندگينهادين

كار با انتخاب خود و با آگاهي و تمايل به سمت وشخصيتي آنها خواهد بود و در فضاي كسب
 كارهاي جديد و نوآورانه قدم خواهند گذاشت. واندازي كسبايجاد، تأسيس و راه
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باشد. در يك نظام مي(در سطح پايه)  آموزشي ه و نظاماين فرايند مدرس پنجم ةحلق

تواند در اثرگذاري بر شخصيت و به تبع آن بر رفتار افراد اثرگذار آموزشي سه عامل اصلي مي
هاي اي باشد كه عالوه بر اينكه آنها را با واقعيتگونههباشد. محتوي مطالب آموزشي بايد ب

كند. ارزش كار و زامات آينده در ذهن آنها ترسيم اندازي از الكند، چشمموجود آشنا مي
كار و كارآفريني را به آنها معرفي كند ودهد، الگوهاي موفق كسبكارآفريني را براي آنها شرح 

طور عملي براي آنها فراهم كند. كار را بهوهاي كسبهاي ذهني ورود به چالشو زمينه
نظام آموزشي بايد مورد توجه قرار گرفته و  هاي تدريس معلمان عامل دومي است كه درروش

هاي سنتي و تشريح گردد. روشبراي معلمان  ،اثرات مثبت و منفي آن در فرايند كارآفريني
آموزان و مبتني بر نقش سري اطالعات به دانشيك ئةارا فقطمحور كه هدف آن معلم
وجه با مقتضيات زمانه به هيچدر شرايط كنوني  ،آموزان در فرايند يادگيري بودفعال دانشغير
ه ئتأثيرپذير را به جامعه ارا كه افرادي منفعل، فاقد اعتماد به نفس و صرفاًچرا .خواني نداردهم
هاي تدريس نوين كه دو كارآفريني در افراد، معلمان بايد روش ةكند. براي تقويت روحيمي

آموزان در فرايند يري فعال دانشمحور و مبتني بر مشاركت و درگآموزدانش ،جانبه، مشاركتي
آموزان ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش ،عامل سوم كار گيرند.هباشد را بيادگيري مي

خالقيت و نوآوري و تالش آنها  ةهاي افراد كارآفرين داشتن روحيباشد. يكي از ويژگيمي
گرايي د بر نمرهشان است. در نظام سنتي ارزيابي، تأكيبراي شكوفايي استعدادهاي بالقوه

سري مطالب را يك آموزان صرفاًجايگاه بسيار مهمي دارد و اين يعني تأكيد بر اينكه دانش
گيرد به عنوان اي كه به آنها تعلق ميوار فرا گرفته و بر مبناي نمرهصورت سطحي و طوطيبه

 گردند. آموز خوب يا بد معرفي ميدانش
قبل از ورود افراد  ةها از اين منظر كه مرحلدانشگاهباشند. نقش ها ميدانشگاه ششم ةحلق
رسد ضرورت يك مركز و يا دفتر نظر ميبسيار مهم است. به ،كار هستندوكسب ةبه صحن

امور كارآفريني، بازاريابي و  ةصورت جدي و تخصصي و مداوم در زمينهكارآفريني كه ب
. در شرايط كنوني استخدام در گردداشتغال فعاليت داشته باشد، بيش از پيش احساس مي

تر ها در حال كوچكدولت ،هاي دولتي با نظم جديدي مواجه گرديده است. از طرفيسازمان
التحصيالن به شدت در حال رشد و گسترش است. بر شدن هستند و از طرفي آمار فارغ

دم در بلكه مجبور هستند ق ،التحصيالن نه اينكه انتخاب كنندخالف گذشته، اكثريت فارغ
هاي فكري و آموزشي ورود افراد به دانشگاه بايد زمينه ،وادي كارآفريني بگذارند. بنابراين

اي كه باشند بايد در طول كار را فراهم كند. يعني در حين تحصيل در هر رشتهوصحنه كسب
دوران تحصيل با مطالعه، بررسي و شناخت خود و بازار كار در جامعه، طرح كسب و كاري 

هاي استخدامي، با جاي پيگيري آگهيالتحصيلي بهخود تدوين كرده تا بعد از فارغبراي 
 اند، عملياتي و اجرايي كنند.اعتماد به نفس كامل طرحي را كه آماده كرده

يد ؤم ،گرددها مشاهده ميباشند. آنچه در حال حاضر در سازمانها ميآخر سازمان ةحلق
پذيرد. ساختار ي با رويكرد كارآفرينانه صورت نمياين مطلب است كه فرايندهاي سازمان

 ةاي عادت كرده و هيچ كوششي جهت توسعباريكهاي است كه افراد به آبگونهها بهسازمان
دهند. تقسيم كار شديد منجر به عدم شكوفايي تمامي استعدادهاي افراد، باريكه انجام نميآب

از كار گرديده است. سلسله مراتب شديد و زدگي يكنواختي كار براي آنها و در نتيجه دل
گرايي زياد منجر به كاهش روحيه در افراد و در نتيجه فقدان تعهد و مسئوليت جمعي تمركز

شود و در آنها گشته است. مشاركت افراد در فرايندهاي سازماني چندان جدي گرفته نمي
ت. راهكار برون رفت از صورت علمي مورد توجه قرار نگرفته اسهسازي شغلي بگردش و غني
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هاي يادگيرنده و دانشي است. در سازمان يادگيرنده، ها به سازماناين بحران تبديل سازمان

اعتماد به نفس،  ةيابي، خالقيت و نوآوري داشته و روحيافراد تمايل زيادي به يادگيري، ايده
تب نيازهاي مزلو، سلسله مرا ةكند. مطابق نظريحس مسئوليت و تعهد آنها افزايش پيدا مي

هاي ارضاء نياز خود شكوفايي را در افراد و اعضاي سازماني است كه زمينه ،سازمان يادگيرنده
 كند. سازمان فراهم مي

صورت تكاملي نقش واقعي خود را در گسترش و هشده بتوانند بهاي ياداگر حلقه ،بنابراين
و تمايل خودخواسته افراد به سمت فرهنگ كارآفريني در كشور ايفاء نمايند، گرايش  ةتوس

آغاز كسب و كارهاي نوآورانه و جديد بسيار بيشتر خواهد گرديد و تحول عظيمي در گرايش 
 افراد به اين سمت و سو ايجاد خواهد شد.
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 كارآفريني پژوهشي و آموزشي تهديدهاي و هافرصت بررسي
 دانشجويان

  1كريميان غالمحسين
  2لطفي محسن

  چكيده
 تكميلي تحصيالت آموختگاندانش ويژهبه كشور بيكاران انبوه براي شغلي هايفرصت ايجاد
 دولت حمايت بر تكيه با تنها، ديگر سوي از .است رانزاگسياستة دغدغ ترينمهم از بيكار

 و كارآفريني به يابيركا و كارجويي از گذر با بلكه ،برآمد بيكاري بحران پس از توانينم
، بنابراين .بود اشتغالة زمين در يساختار تحوالت شاهد توانمي آموزش طريق از آنة عااش
 تهديدهاي و هافرصت شناسايي و بررسي با تا گرديده سعي موضوع اهميت دليل به

 سازنده و كاربردي اتپيشنهاد تكميلي تحصيالت دانشجويان آفرينيكار هشيپژو و آموزشي
 دانش،ة مقول چهار در كدامهر پژوهشي و آموزشي يتهديدها و هافرصت گردد. ارائه

 نوع از تحقيق اين است. گرفته قرار بررسي مورد كارآفريني خالقيت و نگرش توانايي،
 صورت به حضوري و فردي نوع از مصاحبه هاداده گردآوري ابزار و كيفي پيمايشي

 كارشناسي دانشجويان شامل آمارية جامع و ساختهمحققة نامپرسش و يافته سازماننيمه
 هايرشته در ويژهبه دانشگاهي دروس اغلب داد نشان نتايج است. اصفهان دانشگاه ارشد
 نياز با آموختگاندانش لباغ هايمهارت ،رو اين از شود؛مي ارائه نظري ةشيو به انساني علوم
 كارآفريني سوي و سمت دانشگاهي تحقيقات گرددمي پيشنهاد ندارد، هماهنگي كار بازار

 معتقدند شوندگانمصاحبه گيرد. قرار توجه مورد ايرشته بين هايپژوهش و داشته
 خود هايهايد با بتوانند تا باشند دارا را كارآفرينية زمين در الزم هايقابليت بايد استادان
 باور اين بر دانشجويان سازند. مهيا دانشجويان براي كارآفريني دانشة زمين در هاييفرصت
 هادانشگاه شودمي پيشنهاد هستند، آشنانا كارآفرين هايشركت با آنان اغلب بودند

 و انگيزه تحريك باعث تا سازند آشنا كارآفرين موفق مديران و هاشركت با را دانشجويان
 كمتري استقبال دانشجويان هايايده از اينكه ديگرة نتيج شود. آنان در كارآفرينية روحي

 جهت در را آنها وكنند  حمايت دانشجويان ناب هايايده از شودمي پيشنهاد شود،مي
 طريق از تواندمي كار اين رسانند، ياري كار و كسب عملياتي هايطرح به تبديل

 شود. تأسيس هادانشگاه در بايد كه گيرد صورت هاانكوباتور نام به هاييسازمان
 
 .پژوهشي آموزشي، تهديدها، ها،فرصت كارآفريني، :كليدي واژگان 
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  مقدمه

 و سـريع  تكنولـوژيكي  و فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، تغييرات سوم،ة هزار شروع با
 در جـدي  بسـيار  ثيرأتـ  تغييرات اين است. گسترش حال در و ايجاد جهان سطح در پرشتابي

 توجـه  است. داشته آموزشي نهادهاي خصوصهب اجتماعي، نهادهاي و كشورها مختلف سطوح
 و آموزشـي  علمـي  هـاي ريـزي برنامـه  ويـژه  بـه  ريزيبرنامه نوع هرة الزم تغييرات نوع اين به

 كشـور  در فنـاوري  و علـم ة توسـع  فراروي اصلي چالش ).1381 فرد، راعي( باشدمي پژوهشي
 بتوانـد  كـه  نحوي به خوداتكا و نوآور خالق، پژوهشي و آموزشي ساختار ايجاد از است تعبار

 علم گسترشة زمين مستمر، و پويا شكلي به خودة جامع هاياولويت و مبرم نيازهاي اساس بر
 در ).1381 همكـاران،  و مـنش  آهوان( آورد پديد جامعه مختلف هايگروه ميان در را دانش و

 متخصـص  و مـاهر  انسـاني  نيـروي  مـين أ تربيت متولي عنوانهب عالي آموزش نظام زمينه اين
 وگسـترش  پـژوهش  مـداوم،  آموزش هادانشگاهة عمد رسالت دارد. عهده بر را خطيري رسالت
 اجتمـاعي ة توسع در بتوانند كه هاييمهارت و ايحرفه دانش با افراد منظورتربيتبه هافعاليت
ة توسـع  طريـق  از علمـي  دانـش  خلـق  و پايـدار ة توسـع  به دستيابي همچنين و كنند شركت

 ).2000 همكاران، و 1لويس( باشدمي پژوهش
 بيش مراتب به بشري امروزينة جامع كه گفت توانمي ذكرگرديد كه مطالبي به توجه با 

 است، پايه دانش به وابسته تعبيري به و است متكي عالي آموزش ويژههب آموزش بر گذشته از
 اجتماعي، محيطي،زيست فرهنگي، سياسي، ةتوسع اساسي اجزاي عالي موزشآ كه نحوي به
 هايبحران با رويارويي براي كندمي ايجاب پايگي دانش اين است. شده آن اقتصادي و

 بحران آنها ةهم رأس (در است مواجه آنها با كنوني شرايط رد بشري ةجامع كه عميقي
 قرار انسان نوع خدمت در و گردد بنا تجديد و حولمت ايريشه طوربه عالي، آموزش ها)،ارزش
 در روز فناوري علوم پيشرفت و سرعت به توجه با ،ديگر عبارتي به ).1383 خورشيدي،( گيرد

 آموزشي مراكز وضعيت به بيشتر چههر توجه لزوم امروزي متغير و پيچيده تالطم، پر محيط
 ،همچنين ).1382 ضيايي،( باشدمي دتأكي مورد و مبرهن پيش از بيش هادانشگاه خصوصهب

 ايارزنده نقش داراي كشورها اهداف رساندن ثمر به براي امروز جهان در پژوهش و تحقيق
 و هادانشگاه در پژوهش ةتوسع و رشد شرايط تعيين براي گردد.مي تلقي اهميت با و بوده

 مطالعه علمي نهادهاي اين در را پژوهش كنوني وضع بايد نخست عالي، آموزش سساتؤم
 ارتقاي و كميت افزايش براي را هادانشگاه ويژهبه جامعه بالفعل و بالقوه امكانات سپس كرد.

  ).1376 كاردان،( شناخت ممكن حد تا پژوهش كيفيت
 بر مبتني آموزش موضوع عالي درآموزش بحث مورد مقوالت ترينشاخص از يكي امروزه

 ميان موجود ةفاصل بر آمدن قئفا است. آن اياجر ةنحو از مختلف هايبرداشت و پژوهش
 ةدرحوز ويژههب و عالي آموزش ةبدن در پژوهش كردن رخنه با پژوهش و آموزش هايحوزه

 هايفعاليت و زندگي در پژوهش با دانشجويان كردن نوسأم بدون است. پذيرامكان آموزشي
 كشور ةتوسع در مشاركت و علم توليد در آنها خالق استعدادهاي پرورش فراگيري، ةروزمر

 ).2002 ،2ويسل انت( بود خواهد ناممكن

                                                                                                                
1. Luis 
2. Entwistle 
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 صورت پژوهشي و آموزشي هايفعاليت با رابطه در تحقيقاتي گذشته هايسال طي اگرچه

 ).1387، نژاد طالب و دري( نمود اشاره زير موارد به توانمي جمله آن از كه است، گرفته
 علوم، وزارت به وابسته هايدانشگاه در آفرينيدانش راهبردي عوامل وضعيت بررسي

 جديد؛ ةهزار در كارآفريني آموزش ).1387 همكاران، و لرگاني حسيني( فناوري، و تحقيقات
 با تحقيقي در ).1386 پاليزبان،( و عالي آموزش آموختگاندانش اشتغال براي زيرساختي

 در پژوهشي هايفعاليت فراروي تهديدهاي و هافرصت ها،ضعف ها،قوت بررسي عنوان
 پيش تهديدهاي و هافرصت بررسي به كه خاص زمينة اين در اما كشور، غرب هايدانشگاه

 خالقيت) و نگرش (دانش،توانش، كارآفريني زمينة در پژوهشي و زشيآمو هايفعاليت روي
 تكميلي تحصيالت دانشجويان نظر از و ايمقايسه صورتبه هم آن هادانشگاه سطح در

 و هافرصت بررسي به محقق پژوهش اين در ،لذا است. گرفته صورت پژوهشي مترك ،بپردازد
 دانشگاه ارشد كارشناسي دانشجويان پژوهشي و آموزشي هايفعاليت روي پيش تهديدهاي

 .است پرداخته خالقيت) و نگرش توانش، دانش،( كارآفريني ةحوز در اصفهان

  شناسيروش
 شده استفاده پيمايشي -توصيفي روش از آن اجراي براي و بوده كاربردي نوع از پژوهش

 و واقعي عيني، توصيف پژوهش، اين انجام از محقق هدف كه دليل اين به توصيفي است.
 منظوربه كه جهت اين از پيمايشي است. موضوع يك يا موقعيت يك خصوصيات منظم

 و هاديدگاه بر ي،آموزش هايواقعيت و نيازها با رابطه در موجود شرايط تحليل و مطالعه
 روش كه امر اين از اطمينان براي پژوهش، اين در باشد.مي مبتني گوناگون افراد نظرات
 و )نامه(پرسش يكم هايروش از نباشد، سوگيري و ضعف نقاط داراي هاداده آوريجمع
 ديگري مكمل را يكي كه است اين كار اين حسن است. شده استفاده مصاحبه)( كيفي

 سازد. فراهم را تردقيق هايداده و كند خنثي را سوگيري تا سازد،مي

 آماري ةجامع
 انساني علوم هايدانشكده ارشدكارشناس دانشجويان شامل پژوهش اين آماري ةجامع

 شيمي، فيزيك، هاي:رشته( پايه علوم الهيات)، و فلسفه جغرافي، فارسي، ادبيات هاي:رشته(
 اصفهان دانشگاه عمران) و برق هايرشته( مهندسي و فني ةدانشكد و )زيست و رياضي

  باشد.مي

 گيرينمونه روش
 در است. شده استفاده قصد روي از يا هدفمند گيرينمونه روش از مصاحبه گيرينمونه براي
 ةنمون عنوانبه ،دارند غني اطالعات پژوهش هايهدف لحاظ از كه را افرادي روش اين

 روش از نامهپرسش گيرينمونه براي ).1386 ،1گال بورگ، ،گال( شوندمي انتخاب پژوهش،
 ةشيو اين انتخاب از هدف است، شده استفاده حجم با متناسب ايطبقه گيرينمونه

                                                                                                                
1. Gall, Borg & Gall 
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 ةنمون در دارند، حضور جامعه در كه نسبتي همان به هاهزيرگرو كه است آن گيري،نمونه

 ).380 همان:( شوند وارد نيز تحقيق

 هنمون حجم تعيين
 با اول روش است. شده استفاده روش دو از ،نامهپرسش روش در نمونه حجم تعيين براي

 نفر 335 تعداد بود، نفر 2634 با برابر جامعه حجم اينكه به توجه با مورگان جدول از استفاده
 با جامعه، واريانس ةمحاسب و مقدماتي اجراي از پس دوم روش در گرديد. برآورد نمونه

 برآورد پژوهش آماري ةنمون عنوانبه نفر 324 تعداد كوكران ةنمون حجم رمولف از استفاده
 نمودند. انتخاب نمونه عنوانبه را نفر 335 كل در محققان كه گرديد

3240/03
0/0761/96
2 �

�
�n

 
n335 نمونه: =حجم 

  
  324 96/1 اطمينان: سطح =
  076/0 نمونه: واريانس =
  03/0 مطلوب احتمالي دقت =

 
 جنسيت و دانشكده اساس بر پژوهش آماري ةنمون حجم و جامعه .1جدول

 نمونه جامعه جنسيت دانشكده

 56 435 مرد انساني علوم
 63 500 زن

 44 343 مرد پايه علوم
 80 640 زن

 9 71 مردمهندسي - فني
 3 13 زن

  هاداده گردآوري ابزار و روش
 و ايكتابخانه هايروش ةطبق دو به توانمي كلي طورهب را اطالعات گردآوري هايروش
 گوييخپاس به مربوط اطالعات آوريجمع براي پژوهش اين در نمود. تقسيم ميداني هايروش

 ها،سؤال تدوين در همچنين و است شده استفاده ميداني روش از عمده طوربه ها،الؤس به
 و فارسي معتبر مقاالت شامل موجود مدارك و اسناد از موضوع، پژوهش ةپيشين آوريجمع

 در است. شده استفاده سمينارها و هاكنفرانس ها،همايش و مقاالت مجموعه كتاب، التين،
 است. شده استفاده هاداده گردآوري براي نامهپرسش و مصاحبه ابزار دو از تحقيق اين
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 ساختهمحقق ةنامپرسش 1پايائي �

 خطاي اين است. آزمون از حاصل هاينمره در گيرياندازه خطاي آزمون، پايايي از منظور
 عدد ند.كمي تغيير 1 تا صفر از آن ةدامن كه است پايايي ضريب ةمحاسب مستلزم گيري،اندازه

 و گال( باشدمي آزمون هاينمره پايايي فقدان بر ناظر صفر عدد و پايايي بر داللت 1
 براي پژوهش اين در دارد. وجود مختلفي هايروش پايايي، تعيين براي ).1386 همكاران،
 اين در است. گرديده استفاده 2كرونباخ آلفاي ضريب از نامهپرسش پايايي نمودن مشخص
 و گرديد آوريجمع و توزيع جامعه اعضاي از نفر 30 بين شده تدوين ةنامپرسش پژوهش،

 95/0 و شد محاسبه SPSS 16 افرازنرم طريق از ،نامهپرسش كرونباخآلفاي ضريب سپس
 گرديد. برآورد

 نامهپرسش و مصاحبه 3روايي �
 روايي شد. استفاده محتوايي روايي از پژوهش، اين ةمصاحب و نامهپرسش روايي برآورد براي

 ،لذا شود.مي تعيين بررسي، مورد موضوع در متخصصان توسط عمدتاً آزمون يك محتوايي
 روايي سنجش جهت ).1384 همكاران، و سرمد( است وابسته داوران قضاوت به محتوا روايي
 قرار بررسي و بازنگري مورد دكتري دانشجويان و اساتيد توسط هاسؤال مصاحبه، هايسؤال
 ابتدا ،نامهپرسش روايي سنجش جهت شد. تهيه سؤال 5 با مصاحبه نهايي فرم و گرفت

 پس نهايت در و گرفت قرار اساتيد اختيار در سپس و شد تدوين و تهيه مقدماتي ةنامپرسش
 و تدوين سؤال 80 در نامهپرسش نهايي فرم ،استادان نظرات به توجه با نامهپرسش اصالح از

 گرفت. قرار استفاده مورد

  هاداده تحليل و تجزيه وشر
 استفاده بنديمقوله روش از مصاحبه از حاصل اطالعات تحليل و تجزيه براي مصاحبه: الف)
 محتواي( مجموعه يك ةدهندتشكيل عناصر بنديطبقه عمل از است: عبارت بنديمقوله شد.
 شده. تعيين قبل از هايمالك و شباهت اساس بر بنديگروه و تمايز ةوسيلبه مصاحبه) متن
 آنها بنديجمله در جزئي تغييرات و پياده كاغذ روي بر شده، ضبط هايمصاحبه متن تكتك

 از كه موردي هر براي و مطالعه دقت به هاسؤال از يك هر پاسخ كه صورتاين به شد. اعمال
  است. گرديده ايجاد جديد ةمقول يك شده، مطرح شوندگانمصاحبه سوي
 آماري افزارنرم از ،نامهپرسش از حاصل هايداده تحليل و تجزيه براي :نامهپرسشب) 

spss16 آمارهايي از توصيفي آمار سطح در شد. استفاده استنباطي و توصيفي سطح دو در 
 نظر استنباطي آمار سطح در و شد استفاده معيار انحراف و ميانگين درصد، فراواني، نظير

 ابتدا ،بوده هاداده توزيع بودن نرمال از اطمينان مستلزم پارامتريك آزمون از استفاده اينكهبه
 t هايآزمون از هاداده تحليلو  تجزيه براي آن از پس و اجرا اسميرنف -كالموگرف آزمون

 شد. استفاده اينمونه تك يا متغيره تك

                                                                                                                
1. Reliability 
2. Cronboach Alpha Cocefficient 
3. Validity 
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  هايافته

 پژوهش اول الؤس
 علوم انساني، علوم هايدهدانشك ارشدكارشناسي دانشجويان آموزشي يدهايتهد و هافرصت 

 نتايج ؟است سطحي چه در كارآفريني دانش ةحوز در اصفهان دانشگاه مهندسي و فني و پايه
 هايحوزه سمت به اهداف دهيجهت پرسش به مربوط ميانگين بيشترين دهدمي نشان

 داشتن پرسش به مربوط ميانگين ترينكم و مهارتي) و نگرشي شناختي،( يادگيري مختلف
 ميانگين باشد.مي دانشجويان در كارآفرينانه هايزمينه با تطابق جهت اختياري هايرسد

 حد از ترپايين كارآفريني هايفرصت معتقدند، پاسخگويان دهدمي نشان 5 از 12/2 وزني
 جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t مقدار )4(جدول يهاداده به باتوجه باشد.مي متوسط

 رويپيش هايفرصت معتقدند، پاسخگويان يعني باشد،مي تركوچك 05/0 خطاي سطح در
 مهندسي و فني و پايه علوم انساني، علوم هايدانشكده ارشد دانشجويان آموزشي هايفعاليت

 دانشجويان ،ديگر عبارت به باشد.مي 3 فرضي ميانگين از ترپايين كارآفريني دانش ةحوز در
 هستند. مواجه تهديد نوعي با كارآفريني دانش ةحوز در هادانشكده اين ارشدكارشناسي

 پژوهش دوم الؤس
 و پايه علوم انساني، هايدانشكده ارشد كارشناسي دانشجويان آموزشي تهديدهاي و هافرصت

 نشان نتايج ؟است سطحي چه در كارآفريني توانش ةحوز در اصفهان دانشگاه مهندسي و فني
 براي استادان در تمايل ايجاد پرسش به مربوط اصفهان نشگاهدا در ميانگين بيشترين دهدمي
 به دانشجويان سازيتوانمند پرسش به مربوط ميانگين ترينكم و خود دانش كردن روزبه

 دهدمي نشان 5 از 11/2 وزني ميانگين است. كار بازار به ورود جهت كارآفرينانه هايمهارت
 به توجه با باشد.مي متوسط حد از ترپايين كارآفريني هايفرصت معتقدند، پاسخگويان

 05/0 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t مقدار )4( جدول يهاداده
 آموزشي هايفعاليت رويپيش هايفرصت معتقدند، پاسخگويان يعني باشد،مي تركوچك

 توانش ةحوز در مهندسي و فني و پايه علوم انساني، علوم هايدانشكده ارشد دانشجويان
 ارشد كارشناسي دانشجويان ،ديگر عبارت به باشد.مي 3 فرضي ميانگين از ترپايين كارآفريني

 هستند. مواجه تهديد نوعي با كارآفريني توانش ةحوز در هادانشكده اين

 پژوهش سوم الؤس
 و پايه علوم انساني، هايدانشكده ارشد كارشناسي دانشجويان آموزشي تهديدهاي و هافرصت

 نشان نتايج ؟است سطحي چه در كارآفريني نگرش ةحوز در اصفهان دانشگاه مهندسي و فني
 انتخاب جهت دانشجويان به ديدگاه دادن پرسش به مربوط در ميانگين بيشترين دهدمي

 و تمايل ايجاد پرسش به مربوط ميانگين كمترين و زندگي ةفلسف يك عنوانبه كارآفريني
 است. كار و كسب عملياتي هايطرح به ناب هايايده تبديل براي وياندانشج در انگيزه

 ترپايين كارآفريني هايفرصت معتقدند، پاسخگويان دهدمي نشان 5 از 04/2 وزني ميانگين
 بحراني مقدار از شدهمشاهده t مقدار )4( جدول يهاداده به باتوجه .است متوسط حد از

 هايفرصت معتقدند، پاسخگويان يعني باشد،يم تركوچك 05/0 خطاي سطح در جدول
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 و فني و پايه علوم انساني، علوم هايدانشكده ارشد دانشجويان آموزشي هايفعاليت رويپيش

 ،ديگر عبارت به باشد.مي 3 فرضي ميانگين از ترپايين كارآفريني نگرش ةحوز در مهندسي
 مواجه تهديد نوعي با كارآفريني شنگر ةحوز در هادانشكده اين ارشد كارشناسي دانشجويان

 هستند.

 پژوهش چهارم الؤس
 علوم انساني، علوم هايدانشكده ارشدكارشناسي دانشجويان آموزشي تهديدهاي و هافرصت

 ؟است سطحي چه در كارآفريني خالقيت ةحوز در اصفهان دانشگاه مهندسي و فني و پايه
 كارگيريهب پرسش به مربوط اصفهان هدانشگا در ميانگين بيشترين دهدمي نشان نتايج

 مربوط ميانگين كمترين و دانشجويان در خالقيت تقويت جهت مناسب آموزشي راهبردهاي
 داخل در نخبه دانشجويان هايايده از گرفتن بهره مغزها، فرار ةپديد از يريگجلو پرسش به

 معتقدند، پاسخگويان دهدمي نشان اصفهان دانشگاه در 5 از 99/1 وزني ميانگين است. كشور
 t مقدار )4(جدول يهاداده به باتوجه باشد.مي متوسط ازحد ترپايين كارآفريني هايفرصت

 يعني باشد،مي تركوچك 05/0 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده
 ارشد دانشجويان آموزشي هايفعاليت رويپيش هايفرصت معتقدند، پاسخگويان

 ترپايين كارآفريني خالقيت ةحوز در مهندسي و فني و پايه علوم انساني، ومعل هايدانشكده
 در هادانشكده اين ارشد كارشناسي دانشجويان ،ديگر عبارت به باشد.مي 3 فرضي ميانگين از

 هستند. مواجه تهديد نوعي با كارآفريني خالقيت ةحوز

 پژوهش پنجم الؤس
 علوم انساني، علوم هايدانشكده ارشد ارشناسيك دانشجويان پژوهشي تهديدهاي و هافرصت

 نتايج ؟است سطحي چه در كارآفريني دانش ةحوز در اصفهان دانشگاه مهندسي و فني و پايه
 امكانات سازيفراهم پرسش به مربوط اصفهان دانشگاه در ميانگين بيشترين كه دهدمي نشان

 پرسش به مربوط ميانگين ترينكم و دنيا روز دانش از گيريبهره براي كافي اينترنتي
 خارج از كارآفريني با مرتبط تحقيقاتي دستاوردهاي و دانش انتقال با دانشجويان سازيآشنا

 هايفرصت معتقدند، پاسخگويان دهدمي نشان 5 از 24/2وزني ميانگين است. كشور داخل به
 شده مشاهده t مقدار )4(جدول يهاداده به باتوجه باشد.مي متوسط ازحد ترپايين كارآفريني

 معتقدند، پاسخگويان يعني باشد،مي تركوچك 05/0 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از
 علوم انساني، علوم هايدانشكده ارشد دانشجويان پژوهشي هايفعاليت رويپيش هايفرصت

 به باشد.مي 3فرضي ميانگين از ترپايين كارآفريني دانش ةحوز در ومهندسي فني و پايه
 نوعي با كارآفريني دانش ةحوز در هادانشكده اين ارشد كارشناسي دانشجويان ،ديگر عبارت
 هستند. مواجه تهديد

 پژوهش ششم الؤس
 و پايه علوم انساني، هايدانشكده ارشدكارشناسي دانشجويان پژوهشي تهديدهاي و هافرصت

 ؟باشدمي سطحي چه رد كارآفريني توانش ةحوز در اصفهان دانشگاه مهندسي و فني
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 سازيتوانمند پرسش به مربوط ميانگين بيشترين كه دهدمي نشان )4( جدول هايداده

 ترينكم و پژوهش نياز مورد امكانات و ابزارها رساني،اطالع منابع از استفاده براي دانشجويان
 كارآفريني جهاني و ملي ةشبك با توانمند پيوند و ارتباط ايجاد پرسش به مربوط ميانگين

 دهدمي نشان 5 از 15/2 وزني ميانگين است. جهاني -ملي هايظرفيت از برداريبهره جهت
  باشد.مي متوسط ازحد ترپايين كارآفريني هايفرصت معتقدند، پاسخگويان
 سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t مقدار )4( جدول يهاداده به باتوجه

 هايفعاليت رويپيش هايفرصت معتقدند، پاسخگويان يعني د،باشمي تركوچك 05/0خطاي
 ةحوز در مهندسي و فني و پايه علوم انساني، علوم هايدانشكده ارشد دانشجويان پژوهشي

 دانشجويان ،ديگر عبارت به باشد.مي 3 فرضي ميانگين از ترپايين كارآفريني توانش
 هستند. مواجه تهديد نوعي با ارآفرينيك توانش ةحوز در هادانشكده اين ارشد كارشناسي

  پژوهش هفتم الؤس
 علوم انساني، علوم هايدانشكده ارشد كارشناسي دانشجويان پژوهشي تهديدهاي و هافرصت

 ؟باشدمي سطحي چه در كارآفريني نگرش ةحوز در اصفهان دانشگاه مهندسي و فني و پايه
 و تمايل ايجاد پرسش به مربوط در انگينمي بيشترين كه دهدمي نشان )4( جدول هايداده

 به مربوط ميانگين ترينكم و پژوهش و تحقيق سمت به حركت جهت دانشجويان در تحرك
 ميانگين است. وكار كسب به مربوط هايپروژه انجام براي دانشجويان در تمايل ايجاد پرسش

 حد از ترپايين نيكارآفري هايفرصت معتقدند، پاسخگويان دهدمي نشان 5 از 07/2 وزني
 05/0 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t مقدار باشد.مي متوسط
 پژوهشي هايفعاليت رويپيش هايفرصت معتقدند، پاسخگويان يعني باشد،مي تركوچك

 نگرش ةحوز در مهندسي و فني و پايه علوم انساني، علوم هايدانشكده ارشد دانشجويان
 ارشد كارشناسي دانشجويان ،ديگر عبارت به باشد.مي 3 فرضي ميانگين از تريينپا كارآفريني

 هستند. مواجه تهديد نوعي با كارآفريني نگرش ةحوز در هادانشكده اين

  پژوهش هشتم الؤس
 و پايه علوم انساني، هايدانشكده ارشد كارشناسي دانشجويان پژوهشي تهديدهاي و هافرصت

 هايداده ؟است سطحي چه در كارآفريني خالقيت ةحوز در اصفهان هدانشگا مهندسي و فني
 در برانگيزچالش جو ايجاد پرسش به مربوط ميانگين بيشترين كه دهدمي نشان )4( جدول
 پرسش به مربوط ميانگين ترينكم و دانشجويان فعال مشاركت و يادگيري و ياددهي فرآيند

 09/2وزني ميانگين است. دانشجويان در خالق تفكر پرورش براي مدتبلند هايطرح طراحي
 متوسط حد از ترپايين كارآفريني هايفرصت معتقدند، پاسخگويان دهدمي نشان 5 از

 در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده t مقدار )4( جدول يهاداده به توجه با باشد.مي
 رويپيش هايتفرص معتقدند، پاسخگويان يعني باشد، مي تركوچك 05/0 خطاي سطح

 مهندسي و فني و پايه علوم انساني، علوم هايدانشكده ارشد دانشجويان پژوهشي هايفعاليت
 ،ديگر عبارت به باشد.مي 3 فرضي ميانگين از ترپايين كارآفريني خالقيت ةحوز در
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 تهديد نوعي با كارآفريني خالقيت ةحوز در هادانشكده اين ارشد كارشناسي دانشجويان

 هستند. مواجه
 )u=3(فرضي ميانگين با ميانگين ةمقايس متغيره، تك t هايآزمون نتايج .4جدول

 t df معيار انحراف ميانگين الؤس
 -986/18 .740 12/2 اول الؤس

254 
 

 -964/19 713/0 11/2 دوم الؤس
 -321/20 755/0 04/2 سوم الؤس
 -270/20 794/0 99/1چهارم الؤس
 -911/15 760/0 24/2 پنجم الؤس
 -824/20 757/0 01/2 ششم الؤس
 -954/16 797/0 15/2 هفتم الؤس
 -032/19 781/0 07/2هشتم الؤس

 مصاحبه از حاصل هاييافته وتحليل تجزيه
 يعني پژوهش اساسي هايلفهؤم با رابطه در شوندگانمصاحبه هايپاسخ بخش اين در

 ارشد كارشناسي دانشجويان پژوهشي و وزشيآم هايفعاليت رويپيش تهديدهاي و هافرصت
 دانش، هايحوزه در اصفهان دانشگاه مهندسي -فني و پايه علوم انساني، علوم هايدانشكده
 گيرد.مي قرار بررسي مورد كارآفريني خالقيت و نگرش توانش،

 دانشجويان پژوهشي و آموزشي تهديدهاي و هافرصت تعيين :مصاحبه اول الؤس �
  كارآفريني. دانش ةحوز در اصفهان مهندسي -فني و انساني علوم پايه، علوم هايدانشكده

 
 شوندگانمصاحبه نظر از كارآفريني دانش ةحوز در پژوهشي و آموزشي تهديدهاي و هافرصت .5جدول
فراواني درصدفراواني ها پاسخ لفهؤم

 
 و هايفرصت

 تهديدهاي
 و آموزشي
 در پژوهشي

 دانش ةحوز
 كارآفريني

 
 

 است كشور آموزشي نظام ساختار تهديد ترينهمم
 %66 20 محورپژوهش تا بوده محور بيشترآموزش كه

 امكانات و هارشته عملي واحدهاي كمبود تهديد،
 %60 18 هادانشگاه در عملي كارهاي انجام به مربوط

 كافي دانش با و متخصص استادهاي كمبود تهديد،
 %53 16 كارآفريني ةزمين در

 هايسايت خريداري و اينترنتي امكانات رصتف
 %50 15 دانشگاه توسط دانشجويان ةاستفاد جهت معتبر

 
 ساختار به مربوط شوندگانمصاحبه نظر از تهديد ترينمهم ،)5( جدول هاييافته براساس

 است شده توجه كمتر پژوهش به و بوده محورآموزش بيشتر تاكنون كه است آموزشي نظام
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 معتبر هايسايت خريداري و اينترنتي امكانات فرصت، ترينمهم همچنين و )%20،66فراواني(

 باشد.مي )%50 ،15 فراواني( دانشگاه توسط دانشجويان ةاستفاد جهت

 دوم الؤس
 علوم پايه، علوم هايدانشكده دانشجويان پژوهشي و آموزشي تهديدهاي و هافرصت تعيين
  كارآفريني. شتوان ةحوز در مهندسي -فني و انساني

 
 شوندگانمصاحبه نظر از كارآفريني توانش ةحوز در پژوهشي و آموزشي تهديدهاي و هافرصت. 6 جدول

فراواني درصدفراواني هاپاسخ لفهؤم

 و هافرصت
 تهديدهاي

 و آموزشي
 در پژوهشي

 توانش ةحوز
 كارآفريني

 دانشجويان كردن توانمند در هادانشگاه ناتواني تهديد
 %73 22صنعت و دانشگاه وابستگي عدم و كار بازار به ودور جهت

 از بازديد صورت به اردو برگزاري عدم تهديد
 افراد توسط كه كوچكي هايشركت و مراكزكارآفريني

 شدهايجاد كارآفرين
14 46% 

 مراكز ايجاد و آموزشي هايكارگاه برگزاري فرصت
 وانمندت جهت آن از خارج و هادانشگاه در كارآفريني

 دانشجويان. كردن
20 66% 

 
 كردنتوانمند در هادانشگاه ناتواني تهديد ترينمهم )6( جدول هاييافته براساس
 و )%22،77فراواني( صنعت و دانشگاه وابستگي عدم و كار بازار به ورود جهت دانشجويان

 در يكارآفرين مراكز ايجاد و آموزشي هايكارگاه برگزاري فرصت ترينمهم همچنين
 باشد.مي )%66 ،20 فراواني( دانشجويان كردن توانمند جهت آن از خارج و هادانشگاه

 سوم الؤس
 علوم پايه، علوم هايدانشكده دانشجويان پژوهشي و آموزشي تهديدهاي و هافرصت تعيين 

  كارآفريني. نگرش ةحوز در مهندسي -فني و انساني
 

 شوندگانمصاحبه نظر از كارآفريني نگرش ةحوز در وهشيپژ و آموزشي تهديدهاي و هافرصت .7جدول

 درصدفراواني هاپاسخ لفهؤم
 فراواني

 هايفرصت
 وتهديدهاي

 و آموزشي
 در پژوهشي

 نگرش ةحوز
 كارآفريني

 كاهش در كارآفريني نقش به ناكافي توجه تهديد
 %60 18 كشور ةتوسع و بيكاري

 ينكها به جامعه و دانشجويان برخي اعتقاد تهديد
 %50 15 نمايد اشتغال ايجاد جوانان براي بايد دولت

 اشتغاليخود براي دانشجويان در تمايل ايجاد فرصت
 %40 12 كوچك هايشركت و كار و ايجادكسب و
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 كاهش در كارآفريني نقش به ناكافي توجه تهديد ترينمهم ،)7( جدول هاييافته براساس

 در تمايل ايجاد فرصت، ترينمهم همچنين و )%18،60فراواني( كشور ةتوسع و بيكاري
 )%40 ،12 فراواني( كوچك هايشركت و كار و ايجادكسب و اشتغاليخود براي دانشجويان

 باشد.مي

 چهارم الؤس
 علوم پايه، علوم هايدانشكده دانشجويان پژوهشي و آموزشي تهديدهاي و هافرصت تعيين
  آفريني.كار خالقيت ةحو در مهندسي -فني و انساني

 
 شوندگانمصاحبه نظر از كارآفريني خالقيت ةحوز در پژوهشي و آموزشي تهديدهاي و هافرصت .8جدول

فراواني درصدفراواني هاپاسخ لفهؤم
 و هافرصت

 تهديدهاي
 و آموزشي
در پژوهشي
 ةحوز

 خالقيت
كارآفريني

و دانشجويان ناب و جديد هايايده به توجه عدم تهديد
 از را خالقيت كه نامطلوب تدريس هايشيوه همچنين

 كند.مي سلب دانشجويان
20 66% 

 و تدريس نامناسب هايشيوه از استفاده تهديد
 خالقيت باروري براي است مانعي كه ارزشيابي

 دانشجويان
17 56% 

 %26 8 كشور خالق و نخبه دانشجويان از حمايت فرصت
 

 
 ناب و جديد هايايده به توجه عدم ديدته ترينمهم ،)8( جدول هاييافته براساس
 كند.مي سلب دانشجويان از را خالقيت كه نامطلوب تدريس هايشيوه همچنين و دانشجويان

 كشور خالق و نخبه دانشجويان از حمايت فرصت، ترينمهم همچنين و )%20،66فراواني(
 باشد.مي )%26 ،8 فراواني(

  گيرينتيجه و بحث
 پژوهشي و آموزشي هايفعاليت تهديدهاي و هافرصت بررسي اضرح پژوهش انجام از هدف

 پژوهش اين اهداف و ماهيت لحاظ به بود. كارآفريني ةحوز در ارشد كارشناسي دانشجويان
 شامل پژوهش آماري ةجامع گيرد.مي قرار پيمايشي توصيفي هايپژوهش ةزمر در

 دانشگاه مهندسي فني و پايه معلو انساني، علومة دانشكد سه ارشد كارشناسي دانشجويان
 شده استفاده حجم با متناسب ايطبقه گيرينمونه روش از پژوهش اين در .باشدمي اصفهان

 پاسخ ةبست ايگويه 80ةساختمحقق ةنامپرسش ،اطالعات آوريجمع اصلي ابزار است.
 كه ديدگر برآورد درصد 98 سطح در كرونباخ آلفاي اساسبر نامهپرسش اعتبار باشد؛مي

 توصيفي آمار سطح در پژوهش هايداده تحليل و تجزيه دارد. گيرياندازه ابزار اعتبار از نشان
 صددر و فراواني توزيع كردن مشخص براي توصيفي سطح در است. شده انجام استنباطي و

 آمار سطح در است. شده استفاده درصد و معيار انحراف ميانگين، از گويانپاسخ نمرات
 هايپرسش همچنين و پژوهش اصلي الؤس بررسي براي ،متغيرهتك t آزمون از ياستنباط
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 مستقل t آزمون از و فرضي ميانگين با نمونه ميانگين ةمقايس جهت ويژه، الؤس هشت

 شد. استفاده

 كارآفريني دانش ةحوز در پژوهشي و آموزشي يتهديدها و هافرصت
 دانشگاهي هايدرس بيشتر امروزه كه بودند باور اين بر دانشجويان تحقيق هاييافته اساسبر
 آموختگاندانش اغلب ،رواين از شود؛مي ارائه نظري ةشيوبه انساني علوم هايرشته در ويژههب

 با سو هم هامهارت و هاتخصص و ندارند همخواني و هماهنگي كار بازار نيازهاي با هادانشگاه
برنامة  طراحي و تدوين پژوهش اين اول كاربردي نهادپيش گيرد.نمي شكل كار بازار نيازهاي
 راه از توانمي را كار اين باشد.مي دانشجويان و جامعه نيازهاي با متناسب كاربردي درسي

 اساس بر داد. انجام دانشگاه و دانشكده و گروه سطح در درسي هايبرنامه مستمر بينيباز
 دانشگاهي هايپژوهش و تحقيقات بايد كه دبودن باور اين بر دانشجويان تحقيق هاييافته

 نوع اين زيرا ،گيرد قرار توجه مورد ايرشته بين هايپژوهش و داشته كاآفريني سوي و سمت
 و تشويق پژوهش اين دوم كاربردي پيشنهاد باشد.مي دانش توليد در مهمي عامل هاپژوهش
 كار اين باشد.مي كارآفريني ةحيط در پژوهشي هايفعاليت انجام جهت دانشجويان از حمايت

 با هايينامهپايان انجام و انتخاب براي دانشجويان دادن سو و سمت طريق از توانمي را
 كه بودند باور اين بر دانشجويان ،تحقيق هاييافته اساس بر داد. انجام كارآفريني موضوع
 خود هايايده با توانندب تا باشند دارا كارآفريني ةزمين در الزم هايقابليت بايد استادان
 سوم كاربردي پيشنهاد سازند، مهيا دانشجويان براي كارآفريني دانش ةزمين در را هاييفرصت

 باشد.مي كارآفريني موضوعات جهت در استادان خدمت ضمن آموزش يا و بازآموزي پژوهش
 آموزش هايدوره يا و هادرس بايد كه بودند باور اين بر دانشجويان ،تحقيق هاييافته براساس

 پژوهش اين چهارم كاربردي پيشنهاد گردد، ايجاد مختلف تحصيلي هايمقطع در كارآفريني
 مفهوم آزمايش و توسعه كارآفريني، اقتصاد سازماني، كارآفريني مانند هاييرشته ايجاد

 باشد.مي جديد هايشركت تأسيس و توسعه و توليد مديريت يابي،بازار كارآفريني،

 كارآفريني توانش ةحوز در پژوهشي و آموزشي تهديدها و هافرصت
 آموزش كارآفريني ةزمين در كه بودند باور اين بر دانشجويان ،تحقيق هاييافته براساس
 آموزشي، هايكارگاه برگزاي به اقدام هادانشگاه كه شودمي پيشنهاد شود.نمي ارائه مناسب
 تا نمايدمي كمك دانشجويان به امر اين د،كنن كارآفريني تخصصي سمينارهاي و هاهمايش
 و علوم تحوالت با هماهنگ كار بازار دهند. افزايش را خود ةكارآفرينان هايتوانايي و هامهارت

 است نيازمند تازه هايتخصص خيبر به كار بازار ،رواين از است، دگرگوني حال در تكنولوژي
 شودمي پيشنهاد گيرند،نمي فرا تحصيل اندور در هادانشگاه آموختگاندانش لزوماً كه

 را كار اين شود. عرضه دانشجويان به كار بازار نيازهاي با متناسب هاييتخصص و هامهارت
 هاييافته براساس داد. انجام روزبه و جديد درسي ةبرنام محتواي انتخاب راه از توانمي

 كه شود فراهم شرايطي شوديم پيشنهاد نيست. كاربردي هادانشگاه در آموزش ،تحقيق
 بهتر طريق اين از زيرا .ردازندبپ عملي كارهاي و هافعاليت به بتوانند آن در دانشجويان
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 راه از توانمي را كار اين نمايند. تقويت را آن و كرده كسب را كارآفريني هايمهارت توانندمي

  داد. انجام هادانشگاه و هادانشكده در عملي واحدهاي تقويت

 كارآفريني نگرش ةحوز در پژوهشي و آموزشي يتهديدها و هافرصت
 آن مزاياي و كارآفريني از افراد اغلب بودند باور اين بر دانشجويان تحقيق هاييافته اساس بر
 يك يابياشتغال كه حالي در .كنندمي فرض يابياشتغال را كارآفريني بيشتر و خبرندبي

 توزيع به منجر و شده زندگي كيفيت افزايش باعث رينيكارآف است، كارآفريني از جزئي
 بين در ويژههب ،جامعه در كارآفريني فرهنگ شودمي پيشنهاد گردد.مي نيز و... درآمد ةعادالن

 و عالي آموزش سساتؤم ها،دانشگاه طريق از توانمي را كار اين شود. داده ترويج دانشجويان
 پيشنهاد هستند. آشنانا كارآفرين هايشركت با شجوياندان اغلب داد. انجام جمعي هايرسانه

 ةزمين در موفق مديران همچنين و كارآفرين هايشركت با را دانشجويان هادانشگاه شودمي
 اساس بر شود. آنان در كارآفريني ةروحي و انگيزه تحريك باعث تا سازند آشنا كارآفريني

 پرور كارجو عمالً باشد، كارآفرين اينكه ايج به ايران عالي آموزش نظام تحقيق هاييافته
 كمتر آن در كارآفرين افراد نيست، يادگيري بر مبتني ايران آموزشي نظام كه آنجا از و است

 كند هدايت سمتي به را دانشجويان انتظارات دانشگاه شودمي پيشنهاد .كنندمي پيدا پرورش
 باشند. كارآفريني دنبال به خود كه

 كارآفريني خالقيت ةحوز در پژوهشي و آموزشي يهاتهديد و هافرصت
 متناسب دانشگاهي هايآموزش كه بودند باور اين بر دانشجويان تحقيق هاييافته اساس بر
 هايمقطع نياز به توجه با آموزشي سنجينياز شودمي پيشنهاد باشد.نمي آنها عالئق با

 انتخاب معيارها، و استانداردها ينتعي ،آموزشي اهداف تدوين تحصيلي، هايرشته و تحصيلي
 زيرا ،گيرد انجام دانشجويان عالئق با مناسب آموزشي هايروش تعيين سازماندهي، و محتوا

 در كه بودند باور اين بر دانشجويان باشد.مي آنها خالقيت باروري عوامل جمله از موارد اين
 در را دانشجويان هاگاهدانش شودمي پيشنهاد گيرد.نمي صورت آموزشي خالقيت، ةزمين

 اين ،زيرا .دهند قرار مسأله حل شرايط در را آنها و كرده درگير هاپروژه و گروهي هايفعاليت
 و هاايده از تحقيق هاييافته اساس بر است. خالقيت پرورش هايراه ترينمهم يكي از امر

 حمايت دانشجويان بنا هايايده از شودمي پيشنهاد شود.مي كمتري استقبال آنها نظرات
 رساند. ياري كار و كسب عملياتي هايطرح به ناب هايايده تبديل جهت در آنها به و كرده
 داخل در بايد كه گيرد صورت انكوباتورها نام به هاييسازمان طريق از تواندمي كار اين

 شوند. تأسيس هادانشگاه

 منابع
 يكم. و بيست قرن قتفكرخال محصول پايدار ةتوسع ).1385(م. فرد، راعي

 ةهزار ايران در عالي آموزش هايچالش ).1381(ا. فتاحيان، و ا آبادي، خاتون ع؛ منش، آهوان
 مراكز و هادانشگاه سايؤر نشست چهارمين و چهل مقاالت مجموعه ميالدي، سوم

 اول. چاپ دوم، جلد فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت تهران؛ تحقيقاتي.
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 و تحقيقـات  علـوم،  وزارت تهـران،  عـالي،  آمـوزش  اقتصاد بر درآمدي .)1383(غ. خورشيدي،

 فناوري.
 پژوهشـي،  سسـات ؤم ساختارسـازماني  مجـدد  طراحي و بازنگري ضرورت ).1382(م. ضيايي،

 چهارم. ةشمار اول سال مديريت. فرهنگ ةمجل
 عـالي.  آمـوزش  سسـات ؤم و هـا دردانشـگاه  پژوهش ةتوسع و رشد شرايط ).1376(ع. كاردان،

 عالمـه  دانشـگاه  انتشارات تهران؛ درايران، عالي سمينارآموزش نخستين مقاالت مجموعه
 طباطبائي.

ــب و ب دري، ــژاد،طال ــي ).1387(ا. ن ــعيت بررس ــل وض ــردي عوام ــش راهب ــي دان  در آفرين
 ريـزي برنامه و پژوهش ةنامفصل فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت به وابسته هايدانشگاه

   .49 ةارشم عالي، درآموزش
 هـاي فعاليـت  فـراروي  تهديـدهاي  و هـا فرصت ها،ضعف ها،قوت بررسي ).1386( ف. پاليزبان،

 اصـفهان؛  دانشـگاه  ارشـد، كارشناسـي  ةنامـ پايـان  ايـران.  غـرب  هايدانشگاه در پژوهشي
 تربيتي. علوم و شناسيروان ةدانشكد

 سـاختي  زيـر  جديـد،  ةارهز در كارآفريني آموزش ).1387( س. رضايي، و م لرگاني، حسيني،
 آمـوزش  در ريـزي برنامه و پژوهش ةنامفصل عالي. آموزش آموختگاندانش اشتغال براي
 .50 ةشمار عالي،

ـ  تحقيـق  هـاي روش ).1386( جـويس.  گـال،  و والتـر،  بورگ، مرديت؛ گال، در كيفـي  و يكم 
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 كارآفريني دختران و پسران ةاي روحيبررسي مقايسه
 موردي: دانشجويان دانشگاه مازندران ةمطالع

  1فرزانه محمدي
 2فرخنده رستمي

 چكيده
ست، نقش كارآفريني در اين رشد هارقابت بر سر منابع و سرمايه ةهدف: عصر جديد، عرص

كارهاي جديد و در حال  زايي انكارناپذير است. كسب واجتماعي و اشتغال –اقتصادي 
ي زندگي ما را تغيير هاكنند كه شيوهميي نوآورانه را توليد هاظهور بسياري از فعاليت

 روش: كارآفريني دختران و پسران بوده است. ةروحي ةدهند. هدف از اين مقاله مقايسمي
 155 ودختر  180(355  . تعدادباشدميتحليلي  –مقطعي  ةپژوهش حاضر يك مطالع

انتخاب  ايطبقه –گيري تصادفي پسر) دانشجوي دانشگاه مازندران كه به روش نمونه
با استفاده از روش تي تست و همبستگي پيرسون  هاداده مورد بررسي قرار گرفت. ،شدند

كارآفرينان دختران و پسران تفاوت  ةبين روحينشان داد  هايافته :هاتحليل شدند. يافته
بيني طلبي، كنترل دروني و خوشي استقاللهايامده است. در شاخصدست نهداري بمعني

طلبي پسران دست آمده است. ميزان استقاللهداري بين دختران و پسران بتفاوت معني
بيني دختران بيشتر از پسران بوده بيشتر از دختران بوده و ميزان كنترل دروني و خوش

پيشرفت دختران و پسران متوسط بوده است.  ةپذيري و انگيزاست. ميزان خالقيت، ريسك
 )P<0/05( دار و مثبتي در سطحمعني ةكارآفريني آنها رابط ةبين سن مردان و روحي

دست هداري بمعني ةكارآفريني آنها رابط ةدست آمده است. اما بين سن دختران و روحيهب
 ةپرورش روحيگيري: تقويت مركز كنترل دروني پسران از طريق نيامده است. نتيجه

نگري بيني و آيندهبه خودشان و تقويت نيروي خوش هاو موفقيت هادادن شكستنسبت
آنها و افزايش نياز به استقالل در بين دانشجويان دختر با اعطاي آزادي عمل به آنها 

 رسد.ميضروري به نظر 
 
 كارآفريني، دختران، پسران. ة: روحيكليدي واژگان 
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 مقدمه
ست، كشورهاي بزرگ صنعتي كه فاتحان هارقابت بر سر منابع و سرمايه ةديد، عرصعصر ج

اند و در پرتو وجود كار خود قرار داده ةرا سرلوح هاوري از منابع و سرمايهبهره ،انداين عرصه
اند و به ابداعات و آوردهتوسعه را به حركت در ي رشد وهاكرده و متخصص، چرخافراد تحصيل

 اند.هايي دست يافتهنوآوري
اخير جهان اقتصاد و  ةاقتصادي جديدي است كه در دو ده -فني ةكارآفريني پديد

در حال حاضر اقتصاد كشور ما  .صنعت را با پيامدهاي شگفت خود متحول ساخته است
هنجار بيكاري، يي است كه منجر به وضعيت ناها، كمبودها، و سوءمديريتهاگرفتار نارسايي

ضعف در صادرات غير نفتي  ،گذاري دولتوليد ناخالص داخلي، كاهش قدرت سرمايهت كمبود
 ).1381(دهقانپور،  هايي از اين قبيل شده استو بيماري

ي و است كه عوامل متعدد شخصيتي، فرهنگي، اجتماع ايكارآفريني فرايند پيچيده 
مثل خالقيت،  يهايگي). گرچه ويژ1384محمدي،  و مي(غال ثيرگذار استأاقتصادي در آن ت

در عملكرد  ميسهم مه طلبيدروني و استقاللپذيري، كنترلقدرت تحمل ابهام، مخاطره
ها باشد حتماً يك كارآفرين گونه نيست كه هركس داراي اين ويژگيافراد داشته ولي آن

 كارآفريني باشد يعني يك كارآفرين بالقوه باشد ةبلكه ممكن است او داراي روحي ،است
كارآفرينان بالقوه وجود دارند ولي بايد تالش كرد كه  ايدر هر جامعه ).1382عزيزي، (

عالوه بر ايجاد اشتغال بتوانند ابراز وجود كنند. كارآفريني  و هاي آنها بيشتر شودتوانايي
هاي اجتماعي و رفتن كيفيت زندگي، توزيع مناسب درآمد، كاهش اضطرابموجب باال

 ).1383(به نقل از ساالزار، شودميلي وري از منابع مبهره
را با  هاكارآفرين كسي است كه منابع، نيروي كار، مواد و ساير دارايي ،از نظر اقتصادانان

). براي مثال 1،1998(هيستريچ كند تا ارزش آنها را نسبت به قبل بيشتر نمايدميهم تركيب 
ند و ارزش و ثروت را در اندوختن دانستميپيروان مكتب سودگران، بازرگانان را كارآفرين 

ايجاد ثروت را زمين و كشاورزان را كارآفرين  أكردند، طبيعيون منشمينقره تلقي  طال و
 دانستند.مي

ي كارآفرينان توجه هاگييژي اجتماعي در مورد كارآفريني به ابعاد مختلفي از وهانظريه
اند. آنان با استفاده از رويكردهاي ختهبه شناسايي الگوهاي رفتاري پردا اند و عمدتاًداشته

ي جديد هاشركت سرانجام به ايجاد كارآفريني را همچون فرايندي معرفي نمودند كه ،رفتاري
توان به سوابق و ميترين عوامل مورد بررسي در رويكرد رفتاري انجامد، از جمله مهممي

 د به كارآفريني اشاره كردمحيط و فرهنگ در اقدام افراثير أتجربيات فردي و همچنين ت
عنوان رابرت لمب معتقد است كه نقش كارآفرين به ).1384به نقل از گلرد،  1993(آميت، 

گيرنده است و كارآفريني در واقع يك نوع تصميم اجتماعي است كه توسط مييك تصم
لي، ايجاد جوامع مح ةكارآفرين را اجراي فرايند گسترد ةشود و نقش عمدمينوآوران انجام 

دانست، از ديدگاه ميالمللي و يا دگرگون ساختن نمادهاي اجتماعي و اقتصادي ملي و بين
 ةآفريني موتور تغييرات اجتماعي است كه باعث ايجاد شغل، استفادربسياري از محققان، كا

                                                                                                                
1. Hisrich 
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شود، در اين ديدگاه كارآفريني به عنوان فرايندي مياثر بخش از منابع و تجديد حيات ملي 

ريزي، اجرا و كنترل ي كارآفرينانه را برنامههافعاليت ةشود كه در آن فرد كليميمطرح 
 ).1383،كالنتري و ديگران( كندمي

تواند ميكند كه نوآوري در سازمان موجود ميمكتب كارآفريني سازماني عموماً فرض 
رآفريني سازماني كا شود.مستقل حاصل ي نيمههاتشويق افراد به كارآفريني در واحد ةوسيلبه

نوآوري در  ةيك سازمان به ارائ فرايندي است كه از طريق القاي فرهنگ كارآفرينانه در
تواند خودمختاري و ميكارآفرين سازماني ن ،با وجود اين انجامد.ميمحصول و فرايندها 

زيرا كارآفرين  ،جويي كه جزو خصوصيات ذاتي كارآفرين مستقل است را داشته باشدمخاطره
سازماني است  ةمخاطرات مالي به عهد ةازماني در درون يك سازمان بزرگ قرار دارد و همس

 ).1381(عابدي،  كندمي كه وي براي آن كار
كارآفرين كسي است كه فعاليت اقتصادي كوچك و جديدي را با  1از ديدگاه پيتردراكر

ر را يداند و تمايل به تغيمير يكند دراكر كارآفريني را منظري براي تغيميخود شروع  ةسرماي
هاي ها و روشسياست ،داند، نه يك تهديد و براي ايجاد فضاي كارآفرينانهمييك فرصت 

 ).1384(كردنائيج و ديگران،  كندميشنهاد يخاصي را پ

 ي كارآفرينان زن با كارآفرينان مردهاويژگي ةمقايس
ي هايي كه دارند و زمينههاتواناييها و شروع فعاليت، نوع مهارت ةكارآفرينان زن در انگيز

گيري و يي كه در فرايند شكلهاشغلي با كارآفرينان مرد متفاوت هستند، همچنين عامل
سيستم حمايتي،  ةخصوص در زمينبراي كارآفرينان زن به ،ثر هستندؤايجاد كسب و كار م

ي عمده بين ها. تفاوتتاسمنابع اعتبارات، سرمايه و ساير مسائل متفاوت از كارآفرينان مرد 
 :خالصه شده استزير ي زنان و مردان كارآفرين در جدول هامشخصات و ويژگي

 
 ي كارآفرينان مرد و زنهاويژگي ةمقايس .1جدول

 هاويژگي كارآفرينان مرد كارآفرينان زن

: از طريق رسيدن احساس موفقيت -
 .آيدميدست هبه اهداف ب

كنندمي ي: سعنياز به مستقل بودن -
امور مربوط به خودشان به  ةعهد از

 .تنهايي برآيند

احساس موفقيت: از طريق تالش -
دست هبراي كنترل سرنوشت خويش ب

 .آيدمي
: تصوري كه از نياز به مستقل بودن -

شود ميتوانايي خودشان دارند باعث 
موقعيتي كه در شغل كنوني دارند غير

 .مهم تلقي كنند
طريق تمايل به رضايت شغلي: از  -

 .آيدميدست هكنترل امور و وقايع ب

 انگيزش

شناسايي  - -از شغل كنوني ميناكا
دست آمده و عالقه به هفرصت ب

 - مورد نظر ةاستفاده از آن در زمين

اتمام  - -رضايتي از شغل كنونينا
 دانشگاه تحصيالت يا اخراج از

 - پايان فعاليت در شغل كنوني -

آغاز  ةنقط
فعاليت كسب

 و كار 

                                                                                                                
1. Peter drucker 
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 هاويژگي كارآفرينان مرد كارآفرينان زن

و هاوجود آمده در موقعيتهتغييرات ب
 به خود شرايط موجود

از انجام  احساس داشتن توانايي بيشتر
اخراج - كارهاي مرتبط به شغل كنوني

شناسايي  - يا بركناري موقت از كار
 يك فرصت جديد

 - ي شخصيهاانداز و داراييپس -
 استقراض از افراد ديگر

خذ أ -ي شخصياهانداز و داراييپس
 -گذاراشخاص سرمايه -وام از بانك

 قرض از دوستان و خانواده
منابع تعيين 

 سرمايه
كار كسب و ةداشتن تجربه در زمين -

مديريت مياني در  ةداشتن سابق -
داشتن تجربه  - كسب كار مورد نظر

ي هاي مرتبط با فعاليتهادر زمينه
 خدماتي

كافي در شغل مورد  ةداشتن تجرب
شايستگي و كفايت در انجام انواع -ظرن

دست آوردن هب -كاركردها و وظايف
 موفقيت در سطوح باالي شغلي

ي هاتوانايي
 شغلي

مدار و هدف-پذير و با تحملانعطاف
عالقمند و- نفس متوسط با اعتماد به

ي الزم برايهاداراي توانايي- با انرژي
سر و كله زدن در محيط اجتماعي و 

 -اقتصادي

و با اعتماد  مدارهدف -ثرؤي و مأرخود
 - -گرانوآور و آرمان -نفس باالبه

- عالقمند و با انرژي در انجام كار
 رئيس و آقاي خود بودن

هاي ويژگي
 شخصيتي

فعاليت جديد را آغاز 40تا 35 معموالً
 .كنندمي

فعاليت  35تا  25بين سنين  معموالً
 سن شروع .كنندجديد را آغاز مي

ساير - همسر– ستان نزديكدو
 اعضاي خانواده

سسات ؤم - زنان ايهاي حرفهگروه
 بازرگاني

(وكال و  افراد خبره و آگاه -دوستان
 - سسات تجاريؤم- حسابداران)

 -همسر

 هايي گروه
كه از حمايت 
آنها بهرمند 

 شوندمي
خدماتي مانند خدمات آموزشي، 

نوع فعاليت و  توليداتي يا سازندگي و روابط عمومي ايمشاوره
 كسب وكار

 )1،1984منبع: (هيسريج و پيترس

 شناسي روش
 روش پژوهش 

 گيري پژوهش و روش نمونه ةآماري و نمون ةالف) جامع
دانشجو) كه از 14000( آماري اين پژوهش دانشجويان دانشگاه آزاد مرودشت بوده ةجامع

اند. انتخاب شده ايچندمرحله ايري خوشهگيدانشجو به روش نمونه 300ميان آنها 
با استفاده از  هاباشد. دادهميدانشجوي دختر  156دانشجوي پسر و  144گويان شامل پاسخ

 و همبستگي پيرسون تحليل شدند.T.Test آزمون

                                                                                                                
1. Hisrich& peters 
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 گيرياندازه ب) ابزار

ايي آن ساخته استفاده شده است كه پايمحقق ةنامكارآفريني از پرسش ةبراي سنجش روحي
 بوده است. 78/0

  هايافته
 و ميانگين سني دانشجويان پسر 21,83نشان داد كه ميانگين سني دانشجويان دختر هايافته

درصد پسران مجرد و 93,5هل، أدرصد مت11,7درصد دختران مجرد و  87,8 بوده، 22,58
  هل بوده است.أمت 5,8

كارآفرينان دختران و پسران تفاوت  ةنتايج حاصل از آزمون تي تست نشان داد بين روحي
بيني دروني و خوشطلبي، كنترلي استقاللهادست نيامده است. در شاخصهداري بمعني

طلبي پسران دست آمده است. ميزان استقاللهداري بين دختران و پسران بتفاوت معني
پسران بوده بيني دختران بيشتر از بيشتر از دختران بوده و ميزان كنترل دروني و خوش

  و پسران متوسط بوده است. پيشرفت دختران ةپذيري و انگيزاست. ميزان خالقيت، ريسك
 

 كارآفرينه  ةان در روحيدختران و پسر ةمعيار نمر. ميانگين و انحراف2جدول 
 tي آن و تفاوت آنها براساس آزمون هاو حيطه

T.TEST جنسيت دختران پسران 
sig t SD M SD M رهاي پرخطررفتا ةحيط

.014 -2.476 1.51 7.01 1.48  طلبياستقالل 6.61
0/002 3.102 2.14 11.85 1.77 12.53  كنترل دروني
0/007 2.729 1.97 6.11 1.62  بينيخوش 6.66
0/613 -.506 2.21 11.38 1.88 11.26  خالقيت
0/985 -.018 2.30 10.66 1.55 10.66  پذيريريسك
0/204 -1.272 1.51 7.81 1.43  پيشرفت ةانگيز 7.61
0/665 0/434 .85 3.82 .692  كارآفريني ةروحي 3.86

 
 ةكارآفريني آنها رابط ةنتايج همبستگي پيرسون نشان داد بين سن مردان و روحي

 ةدست آمده است. اما بين سن دختران و روحيهب )P<0 /05( دار و مثبتي در سطحمعني
 دست نيامده است.هبداري معني ةكارآفريني آنها رابط

  ةبين سن و روحي ةنتايج ضريب همبستگي براي رابط .3جدول  
 كارآفريني برحسب جنسيت

متغير  مقادير شاخص
-.212 كارآفريني پسران ةسن و روحي همبستگي
.013 سطح معناداري
.047 كارآفريني دختران ةسن و روحي همبستگي

0/565 سطح معناداري
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 گيري نتيجه
كارآفريني دختران و پسران دانشجويان  ةروحي ايمقايسه بررسي ،از اين مطالعههدف 

دانشجوي دختر) دانشجو به  156دانشجوي پسر و  144( 300 دانشگاه مازندران بوده است.
 اند. انتخاب شده اياي چندمرحلهگيري خوشهروش نمونه

دست نيامده است. در هداري بكارآفرينان دختران و پسران تفاوت معني ةبين روحي 
داري بين دختران و بيني تفاوت معنيطلبي، كنترل دروني و خوشي استقاللهاشاخص
طلبي پسران بيشتر از دختران بوده و ميزان كنترل دست آمده است. ميزان استقاللهپسران ب

پذيري و بيني دختران بيشتر از پسران بوده است. ميزان خالقيت، ريسكدروني و خوش
كارآفرينان مرد گرايش  ،از لحاظ انگيزش و پسران متوسط بوده است. پيشرفت دختران ةانگيز

دهد كنترل داشته باشند، اين ميدارند كه بر سرنوشت خويش و مسائلي كه برايشان رخ 
توانند بسياري از امور را بهتر از مياز عدم توافق با ما فوق يا احساس اينكه  مسئله معموالً

شود، در مقابل كارآفرينان زن از لحاظ انگيزشي نياز به مينجام دهند ناشي مديرشان ا
شود چون مياند ناشي كه در شغل قبلي داشته ميموفقيت بيشتري دارند كه اين امر از ناكا

آغاز فعاليت براي  ةنقط در آن شغل فرصت انجام كار و پيشرفت در آن برايشان فراهم نبود.
كاري مرتبط با  ةهر دو گروه تجرب ،كليطورهب .مشابه است قريباًكارآفرينان مرد و زن ت

شروع كسب و كار  ةمين مالي و سرمايأت دارند. ،كنندميفعاليت و كسب و كاري كه شروع 
كند، مردان اغلب با جذب افراد ميينان زن و مرد را از هم جدا رديگري است كه كارآف ةزمين

منابع الزم  ،انداز شخصيراض از افراد ديگر و همچنين پسخذ وام بانكي، استقأگذار، سرمايه
ي هاانداز شخصي و يا وامتنها به پس كارآفرينان زن معموالً ،در مقابل .كنندميمين أرا ت

 ايمالحظه  از نظر تجربيات شغلي نيز تفاوت قابل .كار متكي هستند بانكي براي شروع كسب
ي مالي يا فني است در هاتوليد فعاليت ةدر زمين شغلي مردان ةشود، اغلب تجربميديده 
شغلي مديريتي مربوط به سطوح مياني در واحدهاي خدماتي  ةكارآفرينان زن تجرب ،مقابل
ست كه ده دارند، اما تفاوتشان در اينجاي شخصيتي سه شباهت عمهااز لحاظ ويژگي دارند.

 .ري نسبت به زنان كار آفرين دارندتپذيري و تحمل كمو انعطاف نفس بيشترمردان اعتماد به
 تواند متفاوت باشد. ميي مديريتي هر دو گروه هاآن سبك ةكه در نتيج

از لحاظ سني باالتر  ،نمايدميوكار جديد  كسبكه مبادرت به شروع يك  ميزنان از هنگا
نظر  از ،همچنين .نمايدمياندازي يك كسب و كار جديد از مرداني هستند كه شروع به راه

كسب وكار درس  ةي فني يا تجاري مرتبط با زمينهاآفرينان مرد اغلب رشتهتحصيالت كار
ي مالي مردان ها. حمايتاندكرده ي علوم انساني دانش كسبهااما زنان در رشته ،اندخوانده
گيرند ميوكال و حسابداران) كمك ( ترين مشاوران بيرونياول از ماهرترين و مجرب ةدر وهل

گيرند، همچنين ميسپس از همسرانشان، اما كارآفرينان زن ابتدا از همسرانشان كمك  و
سسات ؤي اطالعاتي مورد نياز خود را از مهاو پشتيباني هاتوانند حمايتميكارآفرينان زن 

كه مردان به جلب حمايت حاليدست آورند، درهي حمايت از زنان بهاتجاري و انجمن
 ةزنان كارآفرين بيشتر عالقمند هستند زمين ،انجام اينكهسر نيستند. عالقمند هاتشكل

و خدمات آموزشي كسب و كار ايجاد  ميفروشي، روابط عموفعاليت مرتبط با خدمات، خرده
 ايي توليدي، سازندگي يا كارخانههااما كارآفرينان مرد بيشتر گرايش دارند در زمينه ،كنند
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فعاليت  .كسب و كار ايجاد كنند ،تكنولوژي در سطح بااليي دارده بيشان نياز هاكه فعاليت

شان محصوالت و توليداتشان سريع وارد فعاليت ةكارآفرينان زن به خاطر گسترده نبودن دامن
كه كارآفرينان مرد در حالي .بينندميفعاليت خودشان را  ةشود و زودتر نتيجه و بازدميبازار 

و پيشرفت  ةمدت از لحاظ افزايش سرمايآيد اما در بلنديممحصوالتشان ديرتر به بازار 
  .كنندميتوجهي كسب اقتصادي موقعيت قابل

 منابع 
 ةنامـ فصـل  ،»هـا كارآفريني و كارآفرينـان، تعـاريف و ويژگـي   « ).1381( اشاه، عليدهقانپور فر

 .12-24:  33 ةصنايع شمار
ــر محمــدي  ــف آموزشــي در توســعنقــش ســطوح مخت). « 1384( غالمــي، فاطمــه و اكب  ةل

عاونـت پژوهشـي دانشـگاه آزاد    مجموعه مقاالت همـايش ملـي كـارآفريني، م   » كارآفريني
 .411-426: رودهن

ي بروز و پرورش كارآفريني در دانشجويان سال آخـر  ها). بررسي زمينه1382عزيزي، محمد (
 ةشد دانشـكد كارشناسي ار ةنامكارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي، پايان

   .شناسي دانشگاه شهيد بهشتيعلوم تربيتي و روان
وري سازمان ملي بهـره  .سيامك نطاق ةترجم .بر كارآفريني اي). مقدمه1383(  ساالزار، ميلتو

 .چاپ اول .ايران
: 1 ةشمار پژوهش، زنان، »كارآفريني زنان ايراني ةثر بر توسعؤعوامل م« .)1384( گلرد، پروانه

123-101. 
بررسـي ميـزان كـارآفريني    .« )1383رسـول ربـاني و جعفـر هـزار جريبـي (      ،النتري، صـمد ك

:  23 ةشـمار  علـوم اجتمـاعي،   ةنامـ فصل ،»نشريات و مطبوعات ةآموختگان در عرصدانش
189-171. 

علوم انسـاني و اجتمـاعي    ةمجل ،»مروري بر مكاتب فكري كارآفريني« )1381عابدي، رحيم (
 .155-172اقتصاد و مديريت : ةنامهوچستان ويژدانشگاه سيستان و بل

 ،»فرين، آموزش عالي و نقش آن در ايجـاد اشـتغال  آدانشگاه كار« ).1384( .اهللاكرد نائيج، اسد
 .17-33: 26 ةمدريت و توسعه، شمار ةنامفصل

Hisrich .R.D.Peters .M.P .(1998), “The individual Entrepreneur in 
Entrepreneurship” Mc Grow – ltill. 

 



 
 

 ةبه عرص ايحرفهآموختگان فني و بررسي موانع ورود مهارت
 كارآفريني و اشتغال پايدار

 كوروش جاويدنيا1

 چكيده
فني و  مراكز آموزش ويژههب كشور، يكي از كاركردهاي اصلي آموزش در سطوح مختلف 

 ي در آنانكارآفرين ةايجاد روحيه و انديشو  آموختگان ماهرمهارتتربيت  ،ايحرفه
شود تا ميسبب  ايحرفهفني و  آموختگانمهارتكارآفريني در  ة. ايجاد انديشباشدمي

هاي اشتغال در جامعه افزايش يابد و به تبع آن شاهد افزايش اشتغال در كشور، فرصت
با توجه به در اين پژوهش  .پايدار در كشور باشيم ةتوسع شكوفايي اقتصادي و  پيشرفت و

ضرورت  واقتصادي جامعه  ةدر توسع آموختگانمهارتتغال و اشثر كارآفريني ؤنقش م
 منظوربهمهم و شناسايي موانع و تالش در جهت رفع اين موانع  ةتوجه به اين مقول

ورود  ةمينبه بررسي موانع موجود در ز، آموختگانمهارتهاي ثرتر از قابليتؤبرداري مبهره
كارآفريني و اشتغال پرداخته و  ةه عرصب ايحرفهمراكز آموزشي فني و  آموختگانمهارت

تر در تعيين اثرگذارترين و اثرپذيرترين موانع، از تر و دقيقبراي دستيابي به نتايج مطلوب
صورت ايم. نتايج اين پژوهش كه بهتلفيق تكنيك ديماتل با منطق فازي بهره برده

اي شهرستان مرد و زن مراكز آموزش فني و حرفه آموختگانمهارتتفكيكي براي 
و عدم حمايت  آموختگانمهارتضعف مالي  نشان داد كه موانع ،ار صورت گرفتگرمس

 ةمالي از آنان جهت ايجاد كسب و كار و احساس ناتواني زنان در رقابت با مردان در عرص
مرد و  آموختگانمهارتاثرگذارترين موانع اشتغال و كارآفريني  ترتيببهتجارت و اقتصاد، 

همچنين موانع . ساير عوامل بودند بر ثيرأو اين موانع داراي بيشترين ت زن بودند
تبعيض جنسيتي  "و  "ايحرفهي فني و هاناكارآمدي نظام ارزشيابي در اعطاي گواهينامه

 آموختگانمهارتعنوان اثرپذيرترين موانع اشتغال و كارآفريني به ترتيببهدر بازار كار 
 . پذيرا هستند ر را از سيستم عواملن موانع بيشترين اثمرد و زن شناسايي شدند و اي

 
، موانع كارآفريني و اشتغال، تكنيك ايحرفهفني و  آموختگانمهارت :يكليد واژگان

 ديماتل فازي.
 

 
 

                                                                                                                
  Email:k_ javidnia_civil@yahoo.comشناس عمران، رياست مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان گرمسار، كار  1.
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 مقدمه
ترين مسائل و مشكالت يكي از مهم ي اشتغال،هانهميو لزوم ايجاد ز موضوع بيكاري امروزه
هاي در حال توسعه با توجه به كشورو در  باشدمي ر سراسر جهانمردان ددولتروي پيش

 سهم بيشتري را بر لهأ، اين مساجتماعي، فرهنگي و سياسي، عدم توازن ساختارهاي اقتصادي
 هايمهارتفقدان  هاكشور اين كاري درتوسعه دارد و با توجه به اينكه يكي از داليل بي روي

 آموزش فني و سازمانرود ميانتظار  ،باشدميمورد نياز بازار كار از سوي جويندگان كار 
و به تبع  سزايي در كاهش ميزان بيكاريهمهارتي بتواند نقش ب يهاآموزش ةبا ارائ ايحرفه

پذيري نشأت به سبب انعطاف ايحرفهفني و  يهاآموزشزيرا نمايد، ايفا  آن افزايش اشتغال
دليل آموزش و ايجاد و نيز به كشوري بازار كار و اوضاع اقتصادي هاگرفته از خصيصه

اشتغال  افزايش سزايي درنقش به، الزم در افراد براي توانايي در احراز مشاغل هايمهارت
بازار كار  ميعمو هايمهارتخاص مورد نياز صنعت و هم  هايمهارتهم  هاآموزشدارد. اين 
اغليني كه به دليل تغييرات تكنولوژي دچار كاهش د و همچنين براي شنسازميرا فراهم 

فني و  يهاآموزش(كند ميروز شدن و تكميل مهارت را فراهم امكان به ،شوندميكارايي 
عنوان ابزاري براي مقابله با بيكاري باالخص به هاآموزشلذا به اين نوع  ).1379، ايحرفه

 ،در واقع. شودمينگريسته ، باشدمياني بيكاري ساختاري كه ناشي از تغييرات در اقتصاد جه
به اين معني كه افراد پس از كسب  ، است "كارآفرين"نوعي پرورش  ، هاآموزشاين  ةخصيص

دست آورند هاي شغلي مناسبي را بهقادر خواهند بود كه فرصت، مهارت و تخصص دانش فني
 -ثيرگذاري اقتصاديأنقش و تاز  هاآموزشگونه اين و يا در نهايت فرصت شغلي ايجاد نمايند.

گذاري در منابع انساني از سرمايه ميچرا كه معرف نوع مه هستند.برخوردار  مياجتماعي مه
مورد نياز بازار كار و  هايمهارتها و نگرش ،دانش ءي ارتقاهاو با فراهم كردن زمينه هستند

محور بودن كار ،روايناز . دنكنمياقتصادي كمك  ةي مختلف به توسعهااشتغال در زمينه
براي آن  ، هاي كاراي كه فرايند يادگيري فراگيران را از طريق محيطفني و حرفه يهاآموزش

را با تغييرات و  هاآموزشنمايد و محتواي ميمراكز و در درون آنها طراحي و اجرا 
هنگ تكنولوژي و به تبع آن در كاركرد نهادهاي اقتصادي جامعه هما ةهاي حوزپيشرفت

عنوان يكي از عناصر كليدي جهت تحقق به هاآموزشسبب شده است كه اين  ،سازدمي
هاي كشورثر در موفقيت ؤهاي اقتصادي محسوب گردد و از جمله عوامل مپيشرفت

مگام با كار عملي موجب تربيت نيروي چرا كه آموزش نظري ه ،يافته تلقي گرددتوسعه
 ميكارگيري بخش عظيشود و اين نيروها با نفوذ در جامعه سبب بهميانساني خالق و فعال 
از يكسو و  ايحرفهموجود در مراكز آموزش فني و  ة. توان بالقوگرددمياز نيروهاي غيرخالق 

فرصتي است  ،از سوي ديگر گانآموختمهارتفراوان در ميان  ةوجود استعدادهاي كارآفرينان
صحيح و دقيق به كشف و پرورش استعدادهاي ريزي برنامهكه بايد آن را مغتنم شمرد و با 

فني و  يهاآموزشكارآفرينانه همت گماشت. افزايش تعداد كارآفرينان در جامعه از طريق 
ي را به هدف اجتماع و وزارت كار و امور ايحرفهعالوه بر اينكه سازمان فني و  ايحرفه
توان رقابتي كشور در  ءكند، باعث ارتقااشتغال و كاهش نرخ بيكاري نزديك مي ةتوسع

 ).1384شود (فيض، بازارهاي بين المللي نيز مي
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اقتصادي  ةامروزه ميزان مشاركت و اشتغال، يكي از عوامل اصلي نوسازي اقتصاد ملي و توسع
عنوان ي اقتصادي بههامشاركت اقشار مختلف در فعاليت ةنحو شود و ميزان ومحسوب مي

اقتصادي و افزايش رفاه اجتماعي همواره مد نظر  ةي اصلي در جهت توسعهايكي از شاخص
 است تا نموده كاربردينطقي ومي هابرنامه ةبه ارائ ناگزير راگذاران بوده است و آنان سياست

اقتصادي براي  درآمد ي شغلي وهافرصت ايجاد برايزمينه را ، الزم هايمهارتآموزش  ضمن
 فرهنگي و اقتصادي، معضالت اجتماعي، بسياري از بروز ازفراهم نموده تا از اين طريق  افراد

ترين يكي از مهم، در اين راستا). 1383(امين بيدختي،  حتي سياسي جلوگيري نمايند
و  هاآموزشئة لبه بر معضل بيكاري، ارازايي و غمنظور اشتغالراهكارهاي اجرايي در كشور به

يكي از كاركردهاي اصلي . باشدمي ايحرفهثر توسط سازمان فني و ؤكاربردي م هايمهارت
 ةايجاد روحيه و انديشو  آموختگان ماهرمهارتتربيت  ،ايحرفهفني و  مراكزآموزش در 

 ايحرفهفني و  آموختگانمهارتكارآفريني در  ة. ايجاد انديشباشدمي ي در آنانكارآفرين
تغال هاي اشتغال در جامعه افزايش يابد و به تبع آن شاهد افزايش اششود تا فرصتميسبب 

). از 1384(فيض،  پايدار در كشور باشيم ةتوسع پيشرفت و در كشور، شكوفايي اقتصادي و
 ةجهت ارائ ايحرفهگرفته در مراكز فني و هاي صورتتالش ميتما سويي ديگر،

بخش خواهد بود كه زماني نتيجه ،اقتصاد كشور ةي توانا و كارآفرين به عرصآموختگانمهارت
 يهافرصت ايجاد، كنوني شرايط درگردد.  آموختگانمهارتمنجر به اشتغال  هاآموزشاين 

 تريناصلي بيكار،ي هاو تحصيلكرده آموختگانمهارت ويژهبه، كشور بيكاران انبوه براي شغلي
 عملي راهكارهاي ةارائ و ترويجدر اين راستا، . است كشور ارانذگسياست ةدغدغ ترينممه و

و ايجاد بسترهاي مناسب براي كارآفريني و اشتغال  جامعه ةعرص در كارآفريني
 ايحرفهگرفته توسط مراكز آموزش فني و ي صورتهاتالش مكمل تواندمي آموختگانمهارت
فني و  آموختگانمهارت كارآفرينيي الزم براي هانمودن زمينهمهيا  ترديدبي .باشدكشور 
 راه و بوده كشور اشتغال بخش در موجود مشكالت از بسياري گشايگره تواندمي ايحرفه
 جامعه اقشار ساير كه داشت انتظار توانمي شرايط اين در .نمايد هموار را جانبههمهة توسع

 طيف ترتيب بدين و نمايند معطوف جهت اين در ار خود يهامهارت و توان بتوانند نيز
 ة. در اين ميان، تخصيص سرمايه و بودجشوند پايدار و مناسب شغل داراي بيكاران از وسيعي

 تسهيالت نظير آموختگانمهارت و افراد اشتغاليخود لوازم و مقدماتفراهم نمودن  برايالزم 
 ساير به نسبت بيشتري تمياه از قانوني، بسترهاي آوردن فراهم و آموزش رسانياطالع مالي،

كارآفريني و اشتغال بيانگر اين  ة. تجربيات كشورهاي موفق در مقولاست برخوردار هانهميز
ي كارآفريني در هر كشور ابتدا بايد موانع موجود هاواقعيت است كه براي اجراي موفق برنامه

آن  ،گيري درستتصميم مناسب و هايحلراه ةدر آن كشور را تعيين نمود و سپس با ارائ
گيري از نظرات خبرگان و موانع را تا حد امكان رفع نمود. در اين پژوهش، ابتدا با بهره

به  ايحرفهفني و  آموختگانمهارت، موانع اصلي ورود ايحرفهكارشناسان سازمان فني و 
بندي به رتبه، ل فازيگيري از تكنيك ديماتكار آفريني را تعيين نموده و سپس با بهره ةعرص

شده از لحاظ اثرگذارترين و اثرپذيرترين موانع و بررسي روابط حاكم ميان موانع موانع تعيين
 خواهيم پرداخت.
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 آموختگانمهارتو اشتغال  با كمك تكنيك ديماتل فازي، موانع كارآفريني ،تحقيقدر اين 
ان ميو به بررسي روابط حاكم  بندي كردههترتيب اثرگذاري آنها رتبرا به  ايحرفهفني و 

 عوامل مذكور خواهيم پرداخت.
. (Fontela & Gabu 1976)  بار در مركز تحقيقاتي ژنو معرفي شدتكنيك ديماتل اولين

حفاظت ، انرژي، جهان مانند قحطي ةپيچيد زمان اين روش در ارتباط با مسائلدر آن 
ديماتل يكي از ابزارهاي  (Gabus & Fontela, 1973) كار گرفته شدمحيطي و...به

 را داراست يمي كهاي كيفي به دادههامعياره است كه توانايي تبديل تحليلگيري چندتصميم
(Lee et al, 2011)  .است گراف تئوري مبناي بر روش اين اساس (Zhou et al, 2011 و

هاي پيچيده و ولي سيستممعل -كارگيري آن تعيين روابط ميان عوامل و ابعاد عليههدف از ب
 هابسياري از سازمان (Dalalah et al, 2011) تبديل آن به مدل ساختاري قابل فهم است.

گيري بخش در مسائل واقعي تصميممنظور يافتن راه حلي رضايتتصميم گروهي را به
معناي دستيابي به يك توافق از طريق تعامل بسياري از اند. تصميم گروهي بهپذيرفته

توان اتخاذ كرد. البته در ميقابل قبول را  ميصورت تصميباشد و در اينميارشناسان ك
توسط كارشناسان يا  كه ي پيچيده، ارزيابيهاگيري مربوط به سيستمتصميم ةمسئل

دد، همواره در قالب گرميخاص ارائه  موضوعمعيارهاي كيفي يك  ةگيرندگان دربارتصميم
از گردد. ميالب مقادير معلوم) و بر اساس تجربه و  مهارت آنها بيان (و نه در ق عبارات زباني

سازند. بنابراين، ميانجام تجزيه و تحليل را دشوار  ،باشندميعبارات زباني مبهم  آنجايي كه
و  هاگيري مفاهيم مبهم ناشي از داوريتوان براي اندازهميفازي را  ةتئوري مجموع

براي از بين بردن  ،. در اين پژوهشكار بردهب هاانسان عيني (و شخصي)ي غيرهاقضاوت
از تلفيق تكنيك ديماتل  يمي كهاابهامات موجود و تبديل نظريات كيفي كارشناسان به داده

براي دستيابي به اين منظور، ابتدا با استفاده از نظرات  با منطق فازي بهره خواهيم گرفت.
براي  اصلي مانع 11، شهرستان گرمسار ايحرفهي و مراكز آموزش فنو مديران فعال  مربيان

تعيين  در دو بخش پسران و دختران ايحرفهفني و  آموختگانمهارتكارآفريني و اشتغال 
 اند. ) نشان داده شده2) و (1اين موانع به تفكيك دختران و پسران در جداول ( . ندگرديد
 

 كارآفريني ةپسر به عرص آموختگانمهارتموانع ورود  .1جدول 
1B  پذيري و ترس آنان از شكستخطر ةنداشتن روحي 

2 B  عدم وجود يك متولي مشخص براي سامان دادن به امر اشتغال و كارآفريني
 آموختگانمهارت

3B  ثباتي بازارفضاي نامناسب كسب و كار در كشور و بي 
4B   نزد صاحبان صنايع ايحرفهعدم اعتبار برخي از مدارك فني و 
5B  ايحرفهي فني و هاناكارآمدي نظام ارزشيابي در اعطاي گواهينامه 
6B   عدم حمايت مالي از آنان جهت ايجاد كسب و كار و آموختگانمهارتضعف مالي
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 كارآفريني ةدختر به عرص آموختگانمهارتموانع ورود  .2جدول

1D  تبعيض جنسيتي در بازار كار 
2 D  خانواده و اجتماعكثرت وظايف زنان در 
3D  كارهاي حضور زنان در بازاراحساس ناامني اجتماعي و محدوديت 
4D  هاي اقتصاديعدم اعتماد به نفس زنان در انجام فعاليت 
5D  تجارت و اقتصاد ةاحساس ناتواني زنان در رقابت با مردان در عرص 

 
 يك از عوامل بريزان اثرات هرمنظور تعيين ماي بهنامهپرسش، پس از تعيين عوامل اصلي

زياد) تدوين و در ثير خيليأثير تا تأت(از بي ايگزينهيگر در قالب يك طيف پنجروي يكد
هاي نظرسنجي و مسائل و مشكالت مرتبط با تن از مديران اصلي كه به نوعي با فرم 3اختيار 

دست آمده از اين ي بههاآشنا بودند، قرار گرفت. سپس داده آموختگانمهارتكارآفريني 
با  ،گرديد. در نهايت يمي كهابا كمك روش فازي تلفيق و تبديل به داده هانامهپرسش

گيري از تكنيك ديماتل فازي، اثرگذارترين عوامل و روابط نموداري بين آنها تعيين بهره
 گرديدند.

 مراحل اجراي تكنيك ديماتل فازي 
 . كنيمميتحقيق مشخص  ةمتخصصان و پيشين ةتميعوامل ارزيابي را طبق نظر ك .1
براي اين . كنيممياثرات هر يك از عوامل را بر كل سيستم بر طبق نظر متخصصان مشخص  .2

 CFC با استفاده از روش كنيم ومي) استفاده 4( ذكرشده در جدول ميكار از عبارات كال
  .آوريمميدست هرا ب )1ودار(شده در نمداده) ديفازي اعداد فازي نشان9) تا (1معادالت (

 ميبا مقادير كال ميتناظر عبارات كال .4جدول
                             

 
 
 
 
 

 

 رفته كارهاعداد فازي مثلثي ب  .1 نمودار 

 ميمقادير كال ميعبارات كال
)VH)1 – 1 – 75/0زياد ثير خيليأت
)H )1 – 75/0 – 5/0ثير زياد  أت
)L )75/0 – 5/0 – 25/0ثير كم  أت
)VL )5/0 – 25/0 – 0/0كم ثير خيليأت

)NO )25/0 – 0/0 – 0/0ثير أتبي
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

                              
]ijA=[aآمده از نظر خبرگان استدسته، ماتريس روابط مستقيم ب .  
 است و عناصر ماتريس هماني   :آوردن ماتريس روابط كلي دستهب .3

. است  jعاملروي  iمستقيم (اثر كلي) عامل اثر مستقيم و غير ةدهندنشان 
 .ن سيستم باشدروابط كلي بين هر زوج فاكتور، درو ةدهندتواند نشانمي ماتريس  ،بنابراين
 .  . ماتريس نرمااليز شده است Dماتريس

)10( 

)11( 
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دست آوردن خروجي هبراي ب - جمع سطري و جمع ستوني ماتريس  ةمحاسب. 4

ثرات مستقيم و ا ةهم ةدهندام نشان iجمع سطري . آوريمميدست هرا بو مناسبتر
 . مميناميگذاري اثر ةرا درجعوامل ديگر است و بنابراين  ةروي هم iمستقيم عامل غير

ام از عوامل ديگر  jپذيري عامل اثر ةرا درج آن جمع ستون است و، طور مشابههب
 . ممينامي

)12( 

)13( 

شده توسط شده و گرفتهاثرات داده ةهم ةدهندنشان  ،وقتي  ،بنابراين
 . ام است  iعامل

ي ديگر سيستم و هم اثر ديگر عوامل هاروي كل عامل iعامل  اثر، هم  ،در واقع
را دركل سيستم   iت عامل يماه ةدرج پس  . دهدميرا نشان  iسيستم روي عامل 

اگر  .دهدميروي سيستم دارد را نشان   iاثري كه   ، و در مقابل، دهدمينشان 
، iعامل  ،منفي باشد گذار است و اگر روي سيستم اثر  iمثبت باشد عامل  

 . ي ديگر استهاعاملي اثرپذير از گروه عامل
اين دياگرام . دهيمميرا نشان  و دياگرام اثرات عوامل را بر مبناي . 5

راحتي ان فاكتورها بهمي ةشود و روابط پيچيدميرسم  اثرات با مختصات 
 (Zhou et al, 2010)تحليل است  قابل مشاهده و

 هايافته
فني و  آموختگانمهارتابتدا ماتريس روابط كلي مربوط به موانع ورود  ،در اين قسمت

پسر و دختر  آموختگانمهارتصورت مجزا براي كارآفريني و اشتغال را به ةبه عرص ايرفهح
) 1آوريم. اين عوامل در جداول (ميدست هاي شهرستان گرمسار بمراكز آموزش فني و حرفه

 اند. ) نشان داده شده6) و (5) و  ماتريس روابط كلي اين عوامل در جداول ( 2و (
 

 مربوط به عوامل (پسران) Tوابط كليماتريس ر .5جدول 
عوامل 1B 2B 3B 4B 5B 6B 

1B 0.045 0.149 0.019 0.018 0.035 0.064
2B 0.292 0.085 0.073 0.068 0.201 0.258
3B 0.002 0.002 0.004 0.029 0.004 0.002
4B 0.003 0.007 0.111 0.004 0.077 0.003
5B 0.019 0.067 0.006 0.006 0.013 0.017
6B 0.212 0.181 0.290 0.269 0.267 0.049
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 مربوط به عوامل (دختران) Tماتريس روابط كلي .6جدول 

عوامل 1D 2D 3D 4D 5D 
1D 0.171 0.204 0.402 0.005 0.004
2D 0.539 0.308 0.612 0.007 0.006
3D 0.598 0.710 0.420 0.007 0.006
4D 0.721 0.702 0.843 0.006 0.007
5D 0.774 0.673 0.876 0.189 0.006

 
 اند.) ارائه گرديده8) و (  7در ادامه، جمع اثرات عوامل در جداول (

 
 جمع اثرات داده شده و گرفته شده عوامل (پسران) .7جدول 

 عوامل  
-0.243 0.903 0.573 0.330 B1 
0.487 1.467 0.490 0.977 B2 
-0.462 0.544 0.503 0.041 B3 
-0.189 0.597 0.393 0.204 B4 
-0.468 0.724 0.596 0.128 B5 
0.875 1.660 0.393 1.268 B6 

 
 عوامل (دختران) ةشدشده و گرفتهجمع اثرات داده .8جدول 

 عوامل    
-2.018 3.589 2.804 0.786 1D 
-1.125 4.069 2.597 1.472 2D 
-1.412 4.894 3.153 1.741 3D 
2.066 2.493 0.213 2.280 4D 
2.489 2.546 0.029 2.517 5D 

 
 )  به نمايش درآمده است.3) و (2نمودار اثرات عوامل در نمودارهاي (  در نهايت

 

 .  نمودار اثرات عوامل (پسران)2نمودار 
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 نمودار اثرات عوامل (دختران). 3نمودار 

 گيريبحث و نتيجه
سازمان فني و  آموختگانمهارتتغال و اشثر كارآفريني ؤبا توجه به نقش مدر اين تحقيق 

مهم و شناسايي موانع و  ةضرورت توجه به اين مقول واقتصادي جامعه  ةدر توسعاي حرفه
به ، آموختگانمهارتهاي ثرتر از قابليتؤبرداري مبهره منظوربهتالش در جهت رفع اين موانع 

 ةبه عرص ايحرفهي فني و مراكز آموزش آموختگانمهارتبررسي موانع موجود براي ورود 
تر در تعيين تر و دقيقكارآفريني و اشتغال پرداختيم و براي دستيابي به نتايج مطلوب

اثرگذارترين و اثرپذيرترين موانع، از تلفيق تكنيك ديماتل با منطق فازي بهره برديم. بر 
ه دو دسته توان موانع را بمي ،آمده از اجراي تكنيك ديماتل فازيدست هاساس نتايج ب

ضعف مالي در اين تحقيق، موانع . تقسيم كردپذير از سيستم م و اثراثرگذار بر سيست
احساس ناتواني زنان ي از آنان جهت ايجاد كسب و كار و و عدم حمايت مال آموختگانمهارت

اثرگذارترين موانع اشتغال و كارآفريني  ترتيببهتجارت و اقتصاد  ةا مردان در عرصدر رقابت ب
. ساير عوامل بودند بر ثيرأاين موانع داراي بيشترين ت .مرد و زن بودند آموختگانمهارت

و تبعيض  ايحرفهي فني و هاناكارآمدي نظام ارزشيابي در اعطاي گواهينامهموانع  ،همچنين
 آموختگانمهارتبه عنوان اثرپذيرترين موانع اشتغال و كارآفريني  ترتيببهجنسيتي در بازار كار 

نتايج  .مرد و زن شناسايي شدند و اين موانع بيشترين اثر را از سيستم عوامل پذيرا هستند
 ) نشان داده شده است.10) و (9بندي عوامل به ترتيب اثرگذاري آنها در جداول (نهايي و رتبه

 

ني و كارآفري ةاي به عرصفني و حرفه آموختگانمهارتبندي اثرگذارترين موانع ورود رتبه .9جدول
 اشتغال (پسران)

 عاملرتبه
 عدم حمايت مالي از آنان جهت ايجاد كسب و كار و آموختگانمهارتضعف مالي  1
آموختگانمهارتعدم وجود يك متولي مشخص براي سامان دادن به امر اشتغال و كارآفريني  2
 نزد صاحبان صنايع ايحرفهعدم اعتبار برخي از مدارك فني و  3
 خطر پذيري و ترس آنان از شكستروحيةنداشتن  4
 ثباتي بازارفضاي نامناسب كسب و كار در كشور و بي 5
 ايحرفهي فني و هاناكارآمدي نظام ارزشيابي در اعطاي گواهينامه 6
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كارآفريني و  ةاي به عرصفني و حرفه آموختگانمهارتبندي اثرگذارترين موانع ورود رتبه .10جدول

 اشتغال (دختران)
 عامل رتبه
 تجارت و اقتصاد ةاحساس ناتواني زنان در رقابت با مردان در عرص 1
 هاي اقتصاديعدم اعتماد به نفس زنان در انجام فعاليت 2
 كثرت وظايف زنان در خانواده و اجتماع 3
 هاي حضور زنان در بازار كاراحساس ناامني اجتماعي و محدوديت 4
 تبعيض جنسيتي در بازار كار 5
 

 ميجغرافيايي كوچكي از اقلي ةچه مربوط به ناحيآمده از اين پژوهش اگردستنتايج به
ت بتوان گفت كه موانع موجود در مسير كارآفريني و اشتغال أاما شايد به جر ،پهناور بود

شك انجام هستند. بي ثر از اين عواملأكشور به نوعي متدر سراسر  آموختگانمهارت
هاي الزم و فراهم كردن امكانات و زيرساخت آموختگانمهارتزم از هاي مالي الحمايت

ثر ؤزايي بسيار مبه بازار كار و اشتغال آموختگانمهارتتواند در رفع موانع اصلي ورود مي
ها، ها و مهارتبه بازار كار و يافتن فرصتي براي بروز توانمندي آموختگانمهارتباشد. ورود 

و پايدار ه جانبهمه ةشور و در نهايت توسعنجر به شكوفايي اقتصادي كاي نزديك مدر آينده
 خواهد شد.
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آموزان هاي كارآفريني دانشبررسي ميزان قابليت
 شهر اصفهان  2 ةي كاردانش ناحيهاهنرستان

 صفورا يزدچي1

 چكيده 
 ي كارآفرينيهاقابليتميزان هدف كلي اين پژوهش بررسي  
پذيري و خالقيت) ريسك ،پيشرفت ةدروني، انگيزطلبي، كنترلاستقالل(

. پژوهش شهر اصفهان بود 2 ةناحيي كاردانش هاهنرستان آموزاندانش
منظور كاربردي است و از روش توصيفي پيمايشي استفاده شده است. به

استفاده شد. ضريب پايايي  كارآفريني ةنامها از پرسشگردآوري داده
نفر از  274آماري مشتمل بر  ةبرآورد شد. نمون 89/0 نامهپرسش
-91در سال  ر اصفهانشه 2 ةي كاردانش ناحيهاهنرستان آموزاندانش

سوم)  ةدوم و پاي ةپاي( ايگيري تصادفي طبقهبود كه از طريق نمونه 90
ها در دو سطح آمار توصيفي و انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده

انجام پذيرفت. نتايج نشان داد كه  SPSSافزار استنباطي و از طريق نرم
طلبي، كنترل لاستقال ةهاي كارآفريني دانشجويان در زمينقابليت

پيشرفت و خالقيت باالتر از حد ميانگين بود، اما نمرات  ةدروني، انگيز
 تر بود.معيار پايين ةپذيري از متوسط نمرريسك
 

طلبي، ، استقاللي كاردانشهاهنرستانكارآفريني، : كليدي واژگان 
 و خالقيت. پذيريريسك
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 مقدمه 
آن، موجب  ةهاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعرويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه 

كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راه  ةهاي توسعموجي از سياست گرديده
گذشته براي فائق آمدن بر مشكالت مختلف اقتصادي و اجتماعي به  ةكه در سه ده حلي را

 ةاي الزم از كارآفرينان، ارائهفرهنگ كارآفريني، انجام حمايت ةاند، توسعآن روي آورده
هاي الزم در اين زمينه بوده است. هاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهشآموزش

تأمل در وضعيت اقتصادي و روند مراحل پيشرفت و توسعه در كشورهاي پيشرفته و در حال 
اند به كشورها توانستهاند، نشانگر آن است كه اين توسعه كه به موضوع كارآفريني توجه نموده

هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي دست يابند و يا حداقل هاي چشمگيري در زمينهپيشرفت
هايي كه وقوع آنها را در آينده آمده را به سالمت پشت سر گذاشته و بحرانهاي پيشبحران
ده، كشورهاي توان به اياالت متحاين كشورها مي ةكردند را مهار نمايند. از جملبيني ميپيش

اروپايي، كشورهاي جنوب شرق آسيا، چين، برخي از كشورهاي آمريكاي التين و  ةاتحادي
 اشاره كرد.آفريقايي و اقيانوسيه 

از آنجا كه مفاهيم مطرح در علوم انساني همانند مفاهيم مطرح در علوم تجربي قطعي 
ن است. كارآفريني هم كه ممكتعريف قطعي و مشخصي براي آنها دشوار يا غير ةارائ نيستند،

ي مطرح در علوم انساني است، از اين قاعده مستثني نيست. دانشمندان و محققين هااز واژه
شناسي و مديريت كه در مورد كارآفريني مطالعه و علوم مختلف اقتصادي، اجتماعي، روان

ي گاه مغاير يهاوتاند كه تفااند، تعاريف مختلفي از كارآفريني مطرح نمودهنظراتي ارائه كرده
شده از آنان باشد، هاي ارائهتعريف ةو متناقض دارند. تعريفي از كارآفريني كه تقريباً شامل هم

 عبارت است از: 
هاي اق و شناسايي فرصتهاي نو و خلّكارآفريني فرايندي است كه فرد كارآفرين با ايده«

هاي جديد و هاي نو، سازمانركتمبادرت به ايجاد كسب و كار و ش ،جديد و با بسيح منابع
يابنده نموده كه توأم با پذيرش مخاطره و ريسك است و منجر به معرفي محصول نوآور و رشد

 »گردد.و يا خدمت جديدي به جامعه مي
 گونه تعريف شده است: ، كارآفرين اينالمعارف بريتانيكادر دايره

اندهي و مديريت كرده و خطرات اقتصادي را سازم ةسسؤشخصي كه كسب و كار و يا م«
 » پذيردرا مي ناشي از آن

 بيان مسأله
زمين به  ةهاي ذهني بشر از كرو فني بازنمايي ميهاي علدر عصر حاضر به دليل پيشرفت

هاي ارتباطي بازارهاي گوناگون توليد و جهاني مبدل شده است. از آنجا كه شبكه ةدهكد
ي و جهاني به يكديگر وصل ساخته و كليد ورود به اخدمات را در سطح ملي، منطقه ةعرض

اند، بديهي است كه در اين رقابت جهاني نه تنها پذيري دانستهاين بازارهاي جهاني را رقابت
پذيري و سازگاري خود را هاي رقابتنهادها و افراد بايد دايماً قابليت ةكشورها، بلكه كلي

هاي خالق و كارآفريني به اين مهم پرورش ايده). براي دستيابي 1388(مشايخ،  افزايش دهند
رسد. اما مينظر كه بتوانند خود را پيوسته با دنياي جديد هماهنگ و سازگار كنند، ضروري به
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موضوع ديگري كه لزوم توجه به كارآفريني را سبب شده، معضل بيكاري است كه كشور با آن 

پرورش افراد كارآفرين و تفكر  ،درسنظر ميكه بهطوريسخت دست به گريبان است، به
گذاران و مديران اقتصادي مورد هاي مقتضي از طرف سياستحلعنوان راهخوداشتغالي به

 ).1373(بازرگان،  توجه قرار گرفته است
محافل آموزشي كشورهاي  هكارآفريني موضوعي است كه از اواخر قرن بيستم مورد توج

جهاني افراد خالق و مبتكر  ةت كه اكنون در عرصجهان قرار گرفته است. اما مهم اين اس
اند. صنعتي، تربيتي و خدماتي شده ةعنوان كارآفرينان منشأ تحوالت بزرگي در زمينبه

آيد؛ به ميكارآفريني به حركت در ةاقتصادي همواره با توسع ةي توسعهاهمچنين، چرخه
 ة). مطالعاتي كه در زمين1،1934ر(شومپيت عبارت بهتر، كارآفريني موتور رشد و توسعه است

دهند اقتصادي صورت گرفته است، نشان مي ةهاي فردي و رشد و توسعارتباط بين ويژگي
 برخي از ةندارد و با رشد و توسع كه پيشرفت به يك گروه و مذهب خاصي اختصاص

). 2،9611توان رشد اقتصادي را در جوامع مختلف فراهم كرد(مك كللندها در افراد ميويژگي
هاي تحقق آن در جوامع امروز يك رسد توجه به كارآفريني و پرورش زمينهبه نظر مي

 ضرورت است.
و  اطالعاتي ةجامع به صنعتي ةو گذر از جامع الملليبين محيط و شتابان سريع با تحوالت

 شدن جهاني« همانند هاييپديده شدن و مطرح با اقتصاد جهاني ملي اقتصادهايمواجة 
 تسريع براي مختلف راهكارهاي درخصوص اساسي مباحث ،»اطالعات آوريفن«و» اقتصاد

 جديد، نقش مباحث از اين گردد. يكيمي مطرح اقتصادي پايدار و رفاه فرآيند رشد و توسعة
 در محدودة حداقل كه است جديدي مفاهيم از باشد. كارآفرينيفرايند مي در اين كارآفرينان

 موضوع با اين مرتبط هايمقوله و ساير شناسيو روان شناسي، جامعهمديريت ،اقتصاد علم
 معنايآنكه  دليل باشد. بهمي گسترش رو به و از مفاهيم داشته بسيار كوتاه قدمتي
 نمايد و براي را مشخص واژه اين و مفهوم محتوي تواند عمقنمي» كارآفريني الفظيتحت

 و فرهنگ فهم به رسيدن ها و برايبا ساير واژه يا واژه موضوع اين نادرست فهم از جلوگيري
؟ چيست كارآفريني كهاين .نمايدمي بسيار مهم واژه اين شناساندن و ، معرفياز آن مشترك

در  و كارآفرينان ثير كارآفرينيأو ت ؟ نقشاستهچگون ؟ فرآيند كارآفرينيكيست كارآفرين
 ؟ نقشچيست اشتغال همانند اقتصادي كالن و متغيرهاي و رشد اقتصادي ابعاد توسعه

 رسيدن بايد براي هستند كه هاييالؤ؟ ساست ميزان چه در رشد كارآفريني و تجربه آموزش
 شود.  داده پاسخ مبسوطو  وضوح به مشترك فرهنگ اين به

 كارآفريني در دنيا  ةسابق
شانزدهم ميالدي كساني را كه دركار مأموريت نظامي بودند كارآفريني خواندند  ةدر اوايل سد

هايي مورد استفاده قرار و پس از آن نيز براي مخاطرات ديگر نيز همين واژه با محدوديت
اندركار امور پيمانكاران دولت كه دست ةرميالدي به بعد دربا 1700گرفت. از حدود سال 

 عمراني بودند، از لفظ كارآفرين زياد استفاده شده است.

                                                                                                                
1. Schumpeter 
2. McClelland 
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مكاتب  ةكارآفريني و كارآفرين اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و هم

هاي خود تشريح اقتصادي از قرن شانزدهم ميالدي تاكنون به نحوي كارآفريني را در نظريه
كه همزمان با  1934اقتصادي خود در سال  ةتوسع ةنظري ةژوزف شوپيتر با ارائ اند.كرده

محوري كارآفرينان در داوران ركود بزرگ اقتصادي بود، موجب شد تا نظر او در خصوص نقش
اند. از لقب داده »رآفرينيپدر كا« قرار گيرد و به همين دليل وي را ايجاد سود، مورد توجه

و نقش كارآفريني عبارت » اقتصادي است ةتوسع اصلي در ةوي محرككارآفرين نير« نظر وي
 » ي تازه از موادهانوآوري يا ايجاد تركيب«است از 

 سير تاريخي مفهوم كارآفريني
توان سير تاريخي مفهوم كارآفريني را مي ،كلي و با عنايت به موارد اشاره شده در فوقطوربه

 به پنج دوره تقسيم نمود:
هاي بزرگ كه ميالدي: در اين دوره به صاحبان پروژه 16و  15قرون  اول: ةدور �

... از .تأسيسات نظامي و، هاها همانند ساخت كليسا، قلعهمسئوليت اجرايي اين پروژه
شد، در تعاريف اين كارآفرين اطالق مي ،هاي محلي به آنها واگذار گرديدسوي دولت

 دوره پذيرش مخاطره، لحاظ نشده است.
ميالدي: اين دوره همزمان با شروع انقالب صنعتي در اروپا بوده و  17دوم: قرن  ةدور �

كارآفرين در اين دوره شامل افرادي  .پذيري به كارآفريني اضافه شدبعد مخاطره
 باشد. صنعتگران و ديگر مالكان خصوصي مي ،همانند بازرگانان

ردي است كه مخاطره ميالدي: در اين دوره كارآفرين ف 19و 18سوم: قرون  ةدور �
كند، بين كارآفرين و مورد نياز خود را از طريق وام تأمين مي ةكند و سرمايمي

گذار) و مدير كسب و كار در تعاريف اين دوره تمايز سرمايه( سرمايه ةكنندتأمين
 وجود دارد.

هاي مياني قرن بيستم ميالدي: در اين دوره مفهوم نوآوري شامل چهارم: دهه ةدور �
محصولي جديد، ايجاد نظام توزيع جديد يا ايجاد ساختار سازماني جديد خلق 

 عنوان يك جزء اصلي به تعاريف كارآفريني اضافه شده است. به
): در اين دوره همزمان با موج تاكنون 1970 ة(از اواخر ده پنجم: دوران معاصر ةدور �

نقش ايجاد كسب و روند كارهاي كوچك و رشد اقتصادي و نيز مشخص شدن 
زيادي به اين مفهوم شد و  ةاين سازوكار، جلب توج ةكنندعنوان تسريعكارآفريني به
جانبه به اين موضوع صورت گرفت. تا قبل از اين دوره اغلب توجه رويكرد چند

شناسان، اقتصاددانان به كارآفريني معطوف بود، اما در اين دوره به تدريج روان
قين علوم مديريت نيز به ابعاد مختلف كارآفريني و شناسان و دانشمندان و محقجامعه

 اند. كارآفرينان توجه نموده
 موضوع كارآفريني را به جلو رانده است: ،سه موج وسيع 1980 ةتا ده �
هاي زندگي كارآفرينان موج اول: انفجار عمومي مطالعه و تحقيق در قالب انتشار كتاب �

هاي سريع و كار شخصي و شيوه هاي آنها، چگونگي ايجاد كسبشركت ةو تاريخچ
 شود.شروع مي 1950 ةباشد. اين موج از اواسط دهدار شدن ميپول
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هاي آموزش رشته ةبوده شامل ارائ 1960 ةده موج دوم: اين موج كه شروع آن از �

ها به هاي مهندسي و بازرگاني است كه در حال حاضر اين حوزهكارآفريني در حوزه
 افته است.ها نيز تسري يساير رشته

كارآفريني  ةها به تحقيقات در زمينموج سوم: اين موج شامل افزايش عالقمندي دولت �
هاي كوچك و انجام تحقيقات در خصوص هاي كوچك، تشويق رشد شركتو بنگاه
 آغاز شده است. 1970 ةشود كه از اواخر دههاي صنعتي مينوآوري

 كارآفريني در ايران  ةابقس
به بعد به موضوع كارآفريني  1970 ةدنيا از اواخر ده ةورهاي پيشرفترغم اينكه در كشعلي

اين  1980 ةتوجه جدي شده و حتي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه هم از اواخر ده
سوم توسعه، توجه  ةاند، در كشور ما تا شروع اجراي برنامموضوع را مورد توجه قرار داده
رد بسيار در محافل علمي و دانشگاهي نيز به جز مواحتي  .چنداني به كارآفريني نشده بود

بيني حادتر شدن آن در ليتي در اين زمينه صورت نگرفته بود. مشكل بيكاري و پيشنادر، فعا
كارآفريني مورد  ةسوم توسعه، موضوع توسع ةموجب شد كه در زمان تدوين برنام 1380 ةده

هاي علوم، تحقيقات و در سطح وزارتخانه كارآفريني ةاخير، توسع ةتوجه قرار گيرد. در برنام
جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و فلزات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 

 هاي آنها، مطرح شده است. دليل ارتباط با فعاليتجهاد دانشگاهي به ةهمچنين مؤسس
موجب  است، Enterpreneurshipاي از كلمه متأسفانه واژه كارآفريني كه ترجمه

كه حاليشود. درزايي از اين واژه برداشت ميگرديده است كه معني ايجاد كار و يا اشتغال
زايي است. اين برداشت ناصحيح از تر از اشتغالتر و با ارزشكارآفريني داراي مفهومي وسيع

ن آموختگاويژه در بين دانشهب( اين مفهوم و همچنين تورم نيروي انساني بيكار در جامعه
هايي كه براي توسعة آن اتخاذ شده و نيز در دانشگاهي)، موجب شده بسياري از سياست

زايي براي آن در صرفاً جنبة اشتغال ،خصوصدر اين نوالئهاي مسها و سخنرانينامهبخش
: يامدهاي مثبت و مهم ديگري همانندكه كارآفريني داراي پحاليدر .نظر گرفته شود

ايجاد و توسعة  ،افزايش اعتماد به نفس ،ترغيب به نوآوري و توسعة آنها، بارورشدن خالقيت
كه فقط به جنبة توليد ثروت در جامعه و افزايش رفاه عمومي است و در صورتي ،تكنولوژي

 .بهره خواهيم ماندزايي آن توجعه شود، از ساير پيامدهاي آن بياشتغال
هاي نو و خالق و د كارآفرين با ايدهكارآفريني فرآيند يا مفهومي است كه در طي آن فر

هاي نو، سازمان هايهاي جديد، با بسيج منابع به ايجاد كسب و شركتشناسايي فرصت
م با پذيرش خطرات است ولي اغلب أاين امر تو .ورزدمي يابنده مبادرتجديد و نوآور رشد

عوامل تغيير » آفرينانكار« شود. بنابراينمي خدمت به جامعه ةمنجر به معرفي محصول يا ارائ
 .اندانگيز نيز شدههاي حيرتهستند كه گاهي موجب پيشرفت

آنها: نياز به موفقيت،  ةباشند كه از جملهاي مختلفي در كارآفرين شدن مؤثر ميانگيزه
تر از همه نيازمندي به احساس نياز به كسب درآمد و ثروت، نياز به داشتن شهرت و مهم

  د.توان نام برلبي را ميطمفيد بودن و استقالل
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طبيعي است كه  .باشندي شخصيتي خاص و گوناگوني برخوردار ميهاافراد از ويژگي

داشتن  ،طور مثالبه .هاي كارآفرينان متمايز و برجسته از ساير افراد استبرخي از ويژگي
نگر آينده نفس،نفس و عزتهخالقيت و نوآوري، دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد ب

مطالعه  ها متفاوت است.ي پرورش اين ويژگيهاشناس بودن. شيوهگرا بودن، و فرصتو عمل
عمل آمده در مورد موضوع كارآفريني در كشورهاي مختلف هاقدامات ب ةو بررسي در زمين

اند ولي قدم بودهي آموزشي و پژوهشي پيشهاها در زمينهبيانگر آن است كه دانشگاه
و قدرت ابتكار خود در راستاي  هاكارگيري آموختههلتحصيالن بدون توجه و قصد بافارغ

 .اندمحصول و خدمت در بازار كار، چندان موفق نبوده ةشروع كار و ارائ
ها توسط اساتيد كارآفريني از طريق ايجاد و حمايت از خالقيت ةبراي ترويج روحي

 :تواند مفيد واقع گرددمحترم، چند راهكار مي
 .گونه در تدريساالت و گاهي ايجاد محيط معماؤطرح س �
  .هاتفكر علمي و چگونگي آزمون فرضيه ةآموزش نحو �
 .انگيزي در تدريستشويق دانشجويان به مشاركت و ذهن �
 .االت اصيلؤمحترم شمردن س �
 .انددادن براي برقراري ارتباط جهت گفتگو در مورد تجاربي كه كسب كردهاجازه �
 .نفسنفس و اعتماد بهساس عزتتشويق به اح �
ي مرتبط با مفاهيم هانامهخذ پايانأتشويق دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي به  �

 .كارآفريني
شتغال مولد است طرح كاراد با با توجه به اينكه يكي از پيامدهاي مثبت كارآفريني ا

التحصيالن و فارغخود در بين دانشگاهيان » مندي از پيامدهاي مثبتترويج و بهره« هدف
 .مورد اجرا گذاشته شده استهارائه شده و ب

پذيري، پيشرفت، ريسك ةهاي افراد كارآفرين را شامل انگيز) ويژگي1961( مك كللند
شده، پرورش داند. براساس تحقيقات انجامطلبي ميكنترل دروني، خالقيت و استقالل

به نقل از ( شودي كارآفريني آنان ميهاشده در افراد باعث تقويت قابليتهاي ذكرويژگي
 .)1387احمدپور، 

هايي وجود دارد كه پرورش اين دهند كه در افراد قابليتبرخي تحقيقات نشان مي
پذيري، ها خالقيت، ريسكترين اين ويژگيشود. از مهمها موجب كارآفريني آنان ميقابليت

 طلبي است.پيشرفت و استقالل ةكنترل دروني، انگيز
) معتقد است كه خالقيت و نوآوري با كارآفريني الزم و ملزوم يكديگرند، 1985(1دراكر

، 3به نقل از فاريس(2حدي كه كارآفريني بدون خالقيت و نوآوري حاصلي ندارد. سولومونبه
كارآفرينان در شروع به كار،  ةكارآفرين به اين نتيجه رسيد كه انگيز 150) با بررسي 1999
رفتار  ةم به خلق چيزهاي نو، بديع و متفاوت است و سود اقتصادي انگيزه و محرك اوليتصمي

) نيز عنوان كرده است كه كارآفرينان 1994(4كارآفرينان نبوده است. در همين ارتباط، شاين

                                                                                                                
1. Druker 
2. Solomon 
3. Faris 
4. Schein 
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ي هاكنند تا انگيزهواقعي مشاغل جديد را بيشتر به داليل نوآوري و خالقيت شروع مي

 هاي كارآفرينيقابليتة پژوهشي تأثير توسع )در2004(1هوارد همچنين، اقتصادي
نفس و جسارت پيشرفت، كنترل دروني و اعتماد به ةپذيري، انگيزطلبي، ريسكاستقالل(

مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد  آموزاندانشنفر از  450خالقيت) را بر كارآفريني 
و توانايي كارآفريني افراد وجود دارد. همچنين،  هابين اين قابليت ميمستقي ةكه رابط

) نيز در پژوهشي خالقيت و نوآوري را مؤثرترين ويژگي در انجام دادن 1992(2ريسال
 هاي كارآفرينانه عنوان كرده است.فعاليت

است، هاي ديگري كه در ارتباط با منبع كنترل و كارآفريني افراد انجام شدهدر پژوهش
) در پژوهشي نشان داد 1985(3اند. احمدمركز كنترل دروني توصيف شده كارآفرينان داراي

پيشرفت هستند.  ةپذيري و انگيزريسككه افراد كارآفرين داراي كنترل دروني، تمايل به
اي ديگر نتيجه گرفته است كه كارآفرينان موفق داراي منبع ) در مطالعه1367( آرشيد

هاي را به عواملي چون تالش، كوشش و تواناييكنترل دروني هستند؛ يعني موفقيت خود 
) با بررسي و ارزيابي وضعيت 2002(4دهند. در پژوهشي ديگر پوستيگوفردي خود نسبت مي

موجود آموزش كارآفريني دانشجويان در كشور آرژانتين بيان كرد كه از نظر دانشجويان 
 ت و نوآوري است. هاي آموزش خالقيها براي آموزش كارآفريني دورهترين دورهمهم

ي بروز و پرورش كارآفريني در دانشجويان سال آخر ها) در بررسي زمينه1382( عزيزي
ارشد دانشگاه شهيد بهشتي نتيجه گرفته است كه بين متغيرهاي كارشناسي و كارشناسي
طلبي و خالقيت دانشجويان استقالل ،پذيريريسك ،پيشرفت ةانگيز ،اعتقاد به كنترل دروني

 داري وجود دارد.معنا ةارآفريني آنان رابطبا ك
بروز و پرورش كارآفريني در بين  ة) زمين1379( در تحقيقي ديگر خدمتي توسل

آموزان هاي پسرانه شهرستان كرج را از نظر مديران، دبيران و دانشآموزان دبيرستاندانش
زه پيشرفت، هاي انگياين تحقيق نشان داد كه زمينه ةمورد بررسي قرار داد. نتيج

باالتر ازسطح ميانگين بوده  آموزاندانشپذيري و مركز كنترل دروني طلبي، ريسكاستقالل
پذيري، خالقيت و پيشرفت، مخاطره ةانگيز ة) نيز به بررسي رابط1381( است. برومند نسب

نفس با كارآفريني در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز پرداخت. پژوهش وي نشان عزت
معناداري وجود دارد.  ةپيشرفت و خالقيت با كارآفريني دانشجويان رابط ةد كه بين انگيزدا

اي ديگر با بررسي برخي روحيات كارآفريني در دانشجويان دانشگاه ) در مطالعه1383( يارائي
پيشرفت  ةآن با مديران صنايع به اين نتيجه رسيد كه مديران از انگيز ةشيراز و مقايس
پذيري دانشجويان از مديران صنايع باالتر به دانشجويان برخوردارند و ريسك باالتري نسبت

 بوده است.
هاي كارآفريني دانشجويان با جنسيت، سن، محل تولد و سطح نين، بين ويژگيچهم

) در پژوهشي ديگر نشان 1382معناداري وجود ندارد. هزارجريبي( ةتحصيالت والدين رابط
پيشرفت،  ةي آموزش مهارتهاي فردي، انگيزهاو دورهداده است كه بين كارآفريني 

 داري وجود دارد.معني ةپذيري، نياز به موفقيت و خالقيت رابطريسك
                                                                                                                
1. Howard 
2. Rissal 
3. Ahmed 
4. Postigo 
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ي هاهنرستان آموزاندانشي كارآفريني هاپژوهش حاضر در پي تعيين ميزان قابليت

 اند از:هاي اين پژوهش عبارتاست. فرضيهكاردانش 
باالتر از حد ميانگين  ي كاردانشهاهنرستان آموزاندانشارآفريني ي كها. ميزان قابليت1
ي كارآفريني دانشجويان سال اول و سال آخر تفاوت معناداري وجود ها. بين قابليت2است؛ 
كننده به مركز كارآفريني و ساير هاي كارآفريني دانشجويان مراجعه. بين قابليت3دارد؛ 

 دارد. دانشجويان تفاوت معناداري وجود

 شناسي روش
 ةآماري اين پژوهش شامل كلي ةاست. جامع» توصيفي پيمايشي« ضر از نوعپژوهش حا

است كه در  و پسر اعم از دخترشهر اصفهان  2ةي كاردانش ناحيهاهنرستان آموزاندانش
سرمد و ( فرمول كوكران . بر اساسباشندمشغول به تحصيل مي 90-91سال تحصيلي 

 ايگيري تصادفي طبقهنفر بر آورد شد. از روش نمونه 274حجم نمونه )، 1386بازرگان، 
 استفاده شد. سوم) ةدوم و پاي ةپاي(

نامه : با توجه به اهداف پژوهش از پرسشهاگيري و روش گردآوري دادهابزار اندازه
ي كه ي كارآفرينهاقابليت نامهعنوان ابزار گردآوري اطالعات استفاده شده است. از پرسشبه
 54 پذيري، خالقيت و مركز كنترل دروني را با طلبي، ريسكطلبي، استقاللتوفيق ةمقول 5

روايي  كرد، استفاده شد.ميگيري اندازهبندي ليكرت سؤال بسته پاسخ از نوع مقياس درجه
ها از روش روايي محتوا با استفاده از نظر متخصصان مورد تأييد قرارگرفت. ضريب نامهپرسش

 برآورد شد. 89/0نامه براي پرسش نامه از طريق فرمول آلفاي كرونباخي پرسشناپاي
هاي پژوهش حاضر در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و با تجزيه و تحليل داده

هاي انجام شده است. در سطح آمار توصيفي با استفاده از مشخصه SPSSافزار استفاده از نرم
هاي پژوهش معيار به توصيف دادهيانگين، واريانس و انحرافآماري نظير فراواني، درصد، م

 متغيره استفاده شده است.تكtهاي پرداخته شده است. در سطح آمار استنباطي نيز از آزمون

  هايافته
تا چه  2 ةي كاردانش ناحيهاهنرستان آموزاندانشطلبي در ميزان توفيق: 1سؤال
 ؟است اندازه
 

 ي كاردانش هاهنرستان آموزاندانشطلبي در توفيقة گين نمرميان ةمقايس .1جدول 
 3با ميانگين فرضي  2ناحيه 

سطح معناداريآزادي ةدرج tانحراف از ميانگينمعيارانحرافميانگين مؤلفه
 001/0 651/12273 016/0 21/327/0طلبيتوفيق

 
شده محاسبه  tاست.  21/3 طلبيتوفيق ةميانگين تأثير نمر 1ي جدول هااساس يافتهبر

ي هاهنرستان آموزاندانشطلبي در ميزان توفيق ،جدول بزرگتر بوده است. بنابراين  tاز
 باشد.باالتر از سطح متوسط مي ،2كاردانش ناحيه 
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تا چه  2 ةي كاردانش ناحيهاهنرستان آموزاندانشطلبي در ميزان استقالل: 2سؤال
 ؟است اندازه

 
 ي كاردانشهاهنرستان آموزاندانشطلبي در ميانگين نمره استقالل ةمقايس .2جدول 

 3 با ميانگين فرضي 2 ةناحي 
سطح معناداريآزادي ةدرج tانحراف از ميانگينمعيارانحرافميانگين مؤلفه
 001/0 045/8273 023/0 38/0 81/2طلبياستقالل

 
شده محاسبه قدر مطلق  tاست. 81/2طلبي ميانگين استقالل 2ي جدول هابر اساس يافته

ي هاهنرستان آموزاندانشطلبي در ميزان استقالل ،جدول بزرگتر بوده است. بنابراين  tاز
 باشد.پايين تر از سطح متوسط مي ،2كاردانش ناحيه 

 
تا چه  2 ةي كاردانش ناحيهاهنرستان آموزاندانشپذيري در ميزان ريسك: 3سؤال
 ؟است اندازه

 
 ي كاردانشهاهنرستان آموزاندانشپذيري در ميانگين نمره ريسك ةمقايس .3 جدول

 3با ميانگين فرضي  2 ةناحي 
سطح معناداريآزادي ةدرج tانحراف از ميانگينمعيارانحرافميانگين مؤلفه

 001/0 875/10273 018/0 29/0 19/3پذيريريسك
 

 tشده از محاسبه tاست.  19/3پذيري يسكر ةميانگين نمر 3ي جدول هابر اساس يافته
ي هاهنرستان آموزاندانشپذيري در ميزان ريسك ،جدول بزرگتر بوده است. بنابراين

 باشد.باالتر از سطح متوسط مي ،2 ةكاردانش ناحي
 
 تا چه اندازه 2ي كاردانش ناحيه هاهنرستان آموزاندانشميزان خالقيت در : 4سؤال
 ؟است

 
 ي كاردانشهاهنرستان آموزاندانشميانگين نمره خالقيت در  ةيسمقا .4جدول 

 3با ميانگين فرضي  2 ةناحي 
 سطح معناداريآزادي ةدرج tانحراف از ميانگينمعيارانحرافميانگين مؤلفه

 001/0 034/8273 019/0 31/0 15/3خالقيت
 

 tشده از محاسبه  tاست.  15/3خالقيت ة ميانگين نمر 4ي جدول هابر اساس يافته
ي هاهنرستان آموزاندانشخالقيت در  ةميزان نمر ،جدول بزرگتر بوده است. بنابراين

 باشد.باالتر از سطح متوسط مي ،2 ةكاردانش ناحي
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ي كاردانش هاهنرستان آموزاندانشميزان شاخص مركز كنترل دروني در : 5سؤال

 ؟است تا چه اندازه 2ناحيه 
 

 يهاهنرستان آموزاندانشميانگين نمره شاخص مركز كنترل دروني در  ةمقايس .5جدول 
 3با ميانگين فرضي  2 ةكاردانش ناحي 

انحراف از معيارانحرافميانگين مؤلفه
 ةدرج t ميانگين

 آزادي
سطح 

 معناداري
شاخص مركز كنترل

 001/0 129/19273 022/0 36/0 42/3 دروني
 
  tاست. 42/3شاخص مركز كنترل دروني  ةانگين نمرمي 5ي جدول هااساس يافتهبر

ميزان شاخص مركز كنترل دروني در  ،جدول بزرگتر بوده است. بنابراين  tشده ازمحاسبه
 باشد.باالتر از سطح متوسط مي ،2 ةي كاردانش ناحيهاهنرستان آموزاندانش

 
 ةي كاردانش ناحياههنرستان آموزاندانشآفريني در ي كارهاميزان قابليت: 6سؤال

 ؟است تا چه اندازه 2
 

 يهاهنرستان آموزاندانششاخص مركز كنترل دروني در  ةميانگين نمر ةمقايس .6جدول 
 3با ميانگين فرضي  2 ةكاردانش ناحي 

انحراف از معيارانحرافميانگين مؤلفه
 ةدرج t ميانگين

 آزادي
سطح 

 معناداري
ي هاقابليت

 001/0 465/14273 012/0 20/0 17/3 كارآفريني
 

  tاست. 17/3اخص مركز كنترل دروني  ميانگين ش 6ي جدول هابر اساس يافته
ميزان شاخص مركز كنترل دروني در  ،جدول بزرگتر بوده است. بنابراين  tشده ازمحاسبه

 باشد.باالتر از سطح متوسط مي ،2ي كاردانش ناحيه هاهنرستان آموزاندانش

 گيري بحث و نتيجه
دست آمده، به سؤال اساسي پرداخته شد كه با توجه به نتايج به 6در اين پژوهش به بررسي 

 يعني 5، 4، 3، 1سؤاالت خصوص  شود. دركدام از اين سؤاالت به اختصار پرداخته ميهر
پذيري، خالقيت و طلبي، ريسكدر ابعاد توفيق آموزاندانشهاي كارآفريني ميزان قابليت«

هاي مربوط نشان داد ها و يافته، داده»باالتر از حد ميانگين استكز كنترل دروني شاخص مر
 كنترل درونيپذيري، خالقيت، مركزريسكطلبي، توفيق( هاي كارآفرينيكه نمرات قابليت

معيار باالتر  ةاز ميزان متوسط نمر شهر اصفهان 2 ةي كاردانش ناحيهاهنرستان آموزاندانش
 توان نتيجه گرفت كه) معنادار است. پس ميp /=001( آمده در سطحدستاست و تفاوت به
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كنترل خالقيت و مركز  ،پذيريريسكطلبي، توفيقي هاهاي كارآفريني در زمينهقابليت
باالتر از ميانگين قرار دارد. اما ميانگين نمرات  هنرستاني آموزاندانشدر  دروني

نتايج حاصل از اين . تر استمعيار پايين ةوسط نمراز ميزان مت آموزاندانش طلبياستقالل
) است. آنان 2007( ) و پوستيگو1994( )، شاين1985( ي دراكرهاتحقيق در راستاي پژوهش

 هايكنند. همچنين، اين نتايج با يافتهترين ويژگي كارآفرينان عنوان ميخالقيت را مهم
داند و باال مي پذيريريسكو  خالقيت ترين ويژگي كارآفرينان راكه مهم )2009( واردها

هاي اصلي را از ويژگي طلبيتوفيق) كه 2007، به نقل از پوستيگو، 1985( تحقيقات سولمون
 ةدهند) كه نشان1379( ي خدمتي توسلهاداند نيز همخواني دارد. پژوهشكارآفرينان مي

را داراي  افراد) كه اكثر 1985( هاي احمدو يافته آموزاندانشنمرات باالتر از حد ميانگين 
كنند. داليل احتمالي باالتر بودن دانند نيز اين مطلب را تأييد ميمنبع كنترل دروني مي

و خالقيت از ميانگين  پذيريريسكدروني، طلبي، كنترلتوفيقهاي كارآفريني نمرات قابليت
و  ، محيط اجتماعياريك ةتوان اين موارد عنوان كرد: شرايط محيطي، ارتباط با جامعرا مي

هاي توان به دليل آموزشدانشجويان را مي استقاللموقعيت جواني. اما پايين بودن نمرات 
طلبي، شرايط سني و زندگي استقاللناتواني جامعه در پرورش فرهنگ ، ناكارآمد هنرستاني
 عنوان كرد.با والدين 

 منابع
 ؛ تهران: انتشارات پرديس.هالگوكارآفريني: تعاريف، نظريات، ا )؛1387(احمدپور، م.

 ةنامـ بين موفقيـت شـغلي معلمـان و مركـز كنتـرل؛ پايـان       ة)؛ بررسي رابط1367( آرشيد، ج.
 شناسي، دانشگاه تهران.علوم تربيتي و روان ةكارشناسي ارشد، دانشكد

؛ دانش مـديريت،  »آموزش براي بخش كار آفريني در بخش غير متشكل«)؛ 1373(بازرگان، ع.
 .6، ص. 25 ةشمار

 ةاقتصـادي، انگيـز   -وضعيت اجتماعي ةساده و چندگان ة)؛ بررسي رابط1381(برومند نسب، م.
پذيري، جايگاه مهار، خالقيت و عزت نفـس بـا كـارآفريني در دانشـجويان     پيشرفت، مخاطره

تربيتي دانشگاه شهيد چمـران  علوم ةارشد، دانشكدكارشناسي ةناماهواز؛ پايان چمران شهيد
 واز.اه

هـاي  سـتان هاي بروز و پـرورش كـارآفريني در دبير  )؛ بررسي زمينه1379(خدمتي توسل، ص.
 ةنامـ آموزان؛ پايـان رج از نظر مديران، دبيران و دانشدولتي كار و دانش شهرستان ك ةپسران

 شناسي دانشگاه تهران.تربيتي و روانعلوم ةارشد، دانشكدكارشناسي
 ي تحقيق در علوم رفتاري؛ تهران: آگاه.ها)؛ روش1386( سرمد، ز. و ع بازرگان.

هاي بروز و پـرورش كـارآفريني در دانشـجويان سـال آخـر      )؛ بررسي زمينه1382( عزيزي، م.
 ةارشـد، دانشـكد  كارشناسـي  ةنامـ ارشد دانشگاه شهيد بهشتي؛ پايانكارشناسي و كارشناسي

 شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي.علوم تربيتي و روان
 ريزي درسي؛ تهران: انتشارات سمت.هاي نو در برنامه)؛ ديدگاه1388(ف. مشايخ،
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 ةآموختگـان علـوم انسـاني در عرصـ    )؛ بررسي ميزان كارآفريني دانـش 1382(هزار جريبي، ج.

ادبيـات و علـوم انسـاني     ةدكتـري، دانشـكد   ةنشريات فرهنگي و اجتماعي شهر تهران؛ رسال
 دانشگاه اصفهان.

بررسي برخـي روحيـات كـارآفريني در بـين دانشـجويان دانشـگاه شـيراز؛        )؛ 1383(يارائي، ع.
 ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه شيراز. كارشناسي ةنامپايان
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ايجاد فرصت  كارآفريني در بررسي نقش آموزش
 بيارجمند ايحرفه كارآموزان مركز فني و شغلي در

 1مراد علي باقري
 2فرشته دامغاني

 

 چكيده 
 زايي نقش زياديكه كه كارآفرينان در رشد اقتصادي و اشتغالاز آنجايي

با داشتن دو شاخص دانش  ايحرفه هاي فني واز سويي آموزشو  دارند
 ري و دانش عملي و عمليات ميداني قرابت نزديكي با اين حوزه دارد.نظ

 ايحرفه ي فني وهارسد اهميت آموزش كارآفريني در آموزشمينظر هب
باشد. در  يكي از ابزارهاي مهم در توانمندسازي كارآموزان كارجو تواندمي

دو در  ايحرفههاي فني و شزدر آمو اين تحقيق ميزان نقش كار آفريني
نتايج نشان داد كارآفريني  .كارآفرين برسي شدغير گروه كارآموز كارآفرين و

كارآموزان كارآفرين با  ارد وي مهارتي دهاهداري با آموزمعنا ةرابظ
كارآفرين فرصت اشتغال نسبت به كارآموز غير هاي كارآفرينيگيويژ

 .بيشتري دارند
 
 ندسازي.توانم كارآفريني، : آموزش،واژگان كليدي 
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 مقدمه 
 ايحرفههاي فني و توسعه به معني عام بدون توجه به آموزش ،در جهان فراصنعتي امروز

فني، انقالبي عميق و كيفي در نيروهاي توليد و از آن  _ميانقالب عل .مفهوم نخواهد داشت
  .وجود آورده استهاي توليد بهجمله در نيروي انساني و روش

 ،تواند فرد را براي احراز شغلميهايي است كه انجام فعاليت ايحرفههاي فني و آموزش
حرفه و كسب و كار آماده نمايد يا كارايي و توانايي وي را در انجام آن افزايش دهد. 

 ،ورزند اهتمام آن به نسبت هادولت كه صورتي در كه است ميمفاهي جمله آن از كارآفريني
 .گذراند خواهند ايدهه در را ساله صد چند ره

 رويدادهاي در عظيم تحول باعث كه نيست چندي جهان در كارآفريني شتابان رشد
 ريزيبرنامه عدم و است شده كشورها ميان فاصله و شكاف افزايش و طرف يك اقتصادي از

 .داد خواهد افزايش پيش از بيش را فاصله اين حوزه اين در اجرايي صحيح

 اهميت و ضرورت تحقيق
ثر و ؤم ةبر بازارند، آنها امكان استفاد عوامل ضروري تغيير در يك اقتصاد مبتني كارآفرينان از

هاي اولويت هاي مختلف با امكانات وآورند و دادوستد بين بخشفزاينده از منابع را فراهم مي
انتشار و  توليد، ةدهندعامل شتاب ،سازند. همچنين رفتار كارآفرينانهتسهيل مي متفاوت را

اقتصادي نيز، كارآفريني  ي نوآورانه است و در جوامع دستخوش تغييرات سريعهادهكاربرد اي
 ،بخشد. به طوركليهاي شغلي تعديل ميفرصت طريق ايجاد ثيرات زيانبار اجتماعي را ازأت

هم شانس بقا و رشد  ثير دارد وأهاي جديد تنرخ رشد بنگاه كاركرد كارآفرينانه هم به روي
 .دهدميا افزايش ر هاي موجودبنگاه

كارآفريني و ميزان استخدام آسان  ايجاد يك ارتباط آماري بين ،اما به داليل بسياري
 اندازه گرفت زيرا غالباً پنهان است و حضور آن در توان مستقيماًكارآفريني را نمي .نيست

 خودكند، حتي اينكه كارآفريني چگونه بروز مي .كارآفريني است رفتاري است كه نمايانگر
گيري قابل اندازه حتي اگر در مواردي مستقيماً .كه همواره درحال تغيير است موضوعي است

  .مشكالت وجود خواهد داشت ،هم براي ايجاد چنين ارتباطي باز ،باشد

 تحقيق ةپيشين
 آموزش كارآفريني ةتاريخچ

 ةه از اوايل دهساله دارد، ولي تحقيقات اين رشتاي چندكارآفريني سابقه ةگرچه كاربرد واژ
شناختي و ارزشي ميالدي در آمريكا شروع شد. اين تحقيقات در پي تغييرات جامعه 70

كسب و كار خود اشتغال  هاوجود آمده در سطح جامعه بود كه منجر به ايجاد ميليونهب
كارشناسي ارشد  ةسيس دورأ، براي اولين بار دانشگاه كالگري مجوز ت1973گرديد. در سال 

 ي اصلي، مورد توجه قرار گرفت.هاكارآفريني، به عنوان يكي از زمينه افت كرد ورا دري
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 كارآفريني فرآيند

 كارآفرينانه نگاه
 هافرصت درك .بينندمي را هاخالء و كنندمي درك را هافرصت كه هستند افرادي كارآفرينان،

 با ارتباط يا ور بازا زندگي، محيط با ارتباط، بازارگردي طريق از است افراد، ممكن اين توسط
 نگاه آن به كه شود، حاصل ...و اينترنت شبكه ،هارسانه تلويزيون، به نگاه يا جلسات درافراد 

 .شودمي گفته ...و فرصت شكار پي در گرايانه،فرصت نگاه جستجوگرانه، نگاه يا كارآفرينانه
 به اقدام براي ايانگيزه و دشومي ديده خوبي به كارآفرينانه، نگاه با بازار خالءهاي

 دارند، كار و كسب ايجاد به تمايل كه افرادي بهتر، عبارت به باشد؛مي كار و كسب اندازيراه
 ،هاخانواده درون در ديدگاه اين ترويج و توسعه با .نمايند تقويت خود در را نگاه اين بايستي
 كمك شود،مي كار و كسب ايجاد و نوآوري به منجر كل در كه نگاه اين تقويت به... و مدارس
 .شد خواهد

 اهداف تحقيق
  اهداف آموزش كارآفريني

 :باشندميآموزش كارآفريني به شرح ذيل  هاي مورد نظر دربه طور كلي هدف
توان از طريق آموزش مي: دانش بسياري را كسب دانش مربوط به كارآفريني. لفا

كارآفريني،  ةفرين، كارآفريني، تاريخچيي همچون تعريف كارآهاكارآفريني در زمينه
 ةنامكارآفرين، سير تئوريك مباحث كارآفريني، مزاياي كارآفريني و زندگي ي افرادهاويژگي

 كارآفرينان بزرگ كسب كرد.
كشاورزي ديگر كمتر  : از آنجا كه از يك سووريحل مشكالت اشتغال و بهبود بهره .ب

يگر فراگيري و ورود به كارهاي سودآور نيز براي همه زا باشد و از سوي دتواند اشتغالمي
حل مطلوبي براي حل مشكالت اشتغال و رسد آموزش كارآفريني راهميميسر نيست، به نظر 

 وري است.بهره
، ها: ايجاد و تقويت ارزشي كارآفرينانههاشناسايي و تحريك استعدادها و مهارت .ج
ي آن هازمند شناسايي و تحريك استعدادها و مهارتو رفتارهاي كارآفرينانه نيا هانگرش

ي تشويقي، ترويجي و آموزشي هاو برنامه هااست. اين هدف به طور عمده در قالب سياست
 شود.ميپيگيري 

: براي كارآفريني بايد شجاعتي عاشقانه استفاده از فنون تحليلي پذيري باالقاي مخاطره .د
(براي آموختن چيزهايي كه  نفسدو عامل يكي اعتماد به و زيركانه داشت كه خود متكي به

 براي رويارويي با شكست يا پذيرش مخاطره) است.( دانيم) و ديگري شجاعتمين
كارآفريني يكي از عواملي است كه سبب رشد  :ها در جهت پذيرش تغييرتجديد نگرش .ه

ارآفريني بيش از هر شود. اين نقش كليدي كمياقتصادي كشورها در عصر حاضر  ةو توسع
ي تغيير و تحول هاچيز معطوف به قبول انعطاف ساختارهاي سازماني و اعمال استراتژي

 ، فرايندها و در نهايت كاالها و خدمات است. هامستمر و پويا در سيستم
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 روش شناسي 

 روش تحقيق
ا بررسي باشد. در ابتدا بروش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، تحقيق پيمايشي مي

سازي و توانمندسازي كارجويان براي هاي آمادهمنابع، تحقيقات و مطالعات، شاخص
ي هاها در مصاحبهآموختگي مشخص شد. سپس اين شاخصكارآفريني در هنگام مهارت

نظران مورد بحث قرار گرفت. نتايج بحث در گروه به صورت تحليل متمركز بر گروه با صاحب
دست آمده طي يك پيمايش هاي بهبعد شاخص ةخص شد. در مرحلبندي و مشمحتوا دسته

 هانامهآوري پرسشتحقيق براي افراد مورد مطالعه ارسال و پس از جمع ةنامصورت پرسشبه
ديده مركز آماري پژوهش شامل كارجويان مهارت ةشد. جامع هااقدام به تجزيه و تحليل داده

 650بود كه شامل  1389تا پايان سال  1388تدا سال بيارجمند از اب ايحرفه آموزش فني و
نفر  100تحقيق  ةكوكران، تعداد نمون ةشود. با استفاده از فرمول تعيين حجم نموننفر مي

نفر  50كارآفرين و  ةديدمهارت نفر 50صورت تصادفيبعد به ةتعيين گرديد. در مرحل
 .غيركارآفرين انتخاب شدند ةديدمهارت

 و بحث هايافته
 ديدگان مركزمهارت -الف

ي آموزش هااقدام به برگزاري دوره 1388از فروردين سال  بيارجمند ايحرفه فني و مركز
مهارت  ةرشت ةدور 31نموده است كه تاكنون اقدام به برگزاري  ي متنوعهامهارت در رشته

ين مركز در مجموع اند. ابازار كار شدهة دوره به اتمام رسيده و كاراموزان آن روان 31كه هر 
نفر مرد بوده است. عالوه بر آن  250نفر زن و  400التحصيل داشته كه شامل نفر فارغ 650

و  خدمات ،صنعت ةي آموزش مهارت در زمينهادوره مركز در حال حاضر تعداد زيادي
 .كشاورزي در دست اجرا دارد

 ديدگان براي كارآفرينيتوانمندسازي مهارت -ب
سازي و توانمندسازي كارجويان براي كارآفريني در آماده ايحرفه ي فني وهاتأثير آموزش

هاي تأثير بر ويژگي ةها در دو دستآنها در جدول زير آورده شده است. تأثير آموزش
مؤلفه  28مجموع  هاي شغلي آورده شده است كه درتأثير بر ويژگيو  شخصيتي و فردي

(تأثيري نداشته  التحصيالن براساس طيف ليكرتارغباشد. در جدول زير ميانگين نظرات فمي
 (X) ) به صورت ميانگين5و خيلي زياد= 4، زياد=3، تا حدودي=2، كم=1، خيلي كم=0است=

 :باشندي تحقيق شامل دو گروه ميهاآورده شده است. البته با توجه به اينكه نمونه
 .اندكارجوياني كه با كارآفريني باعث اشتغال خود شده .الف
 .باشندمشاغل آزاد ميمشغول كارجوياني كه كارآفرين نبوده و  .ب

 )2 ة(جدول شمار نه آورده و مقايسه انجام شده استميانگين نظرات آنها به صورت جداگا
 ةكارجوياني كه پس از اتمام دور ،مشخص شده است 1 ةگونه كه در جدول شمارهمان

اند در مقايسه با ل خود را فراهم نمودهاشتغا ةمهارت به كارآفريني مشغول شده و زمين
داشته و ميانگين  ايحرفه هاي فني وكارجويان غيركارآفرين ديد بسيار مثبتي به آموزش

در صورتي كه كارجويان  .باشد(زياد) مي 4ي باالي هامؤلفه ةنظرات آنها راجع به هم
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(تا حدودي)  3در حدود ها راجع به تأثير آموزشغيركارآفرين همگي ميانگين نظرات آنها 

هاي شخصيتي و بر روي ويژگي ايحرفه هاي فني وترين تأثيرات آموزشباشد. از مهممي
كارگيري سودمداري، افزايش توانايي به ةتوان به افزايش روحيالتحصيالن ميفردي فارغ

 پويايي و رهبري، تقويت و ةپذيري، افزايش روحيشده، افزايش انعطافكهاي حسابريس
 هاي فني وطلبي نام برد. از تأثيرات مهم آموزشتوفيق ةافزايش تالش مؤثر و افزايش روحي

توان به ميشدن جهت كارآفريني هاي شغلي كارجويان براي توانمندبر ويژگي ايحرفه
 ،هاي اقتصاديافزايش انگيزه در ايجاد بنگاه ،افزايش دانش در رابطه با شناسايي مشاغل

نوآوري در مشاغل، اشاره  ةافزايش مهارت در ارائ و براي رسيدن به سود باالترافزايش انگيزه 
 .كرد

 
 هايآموختگان درخصوص تأثير آموزشنظرات مهارت .1جدول 
 سازي آنها براي كارآفرينياي در آمادهحرفه فني و 

به چه اندازه موارد  ايحرفههاي فني و آموزش
ي هافهلؤ(م فراهم نموده است زير را در شما

 سازي)مادهآ

 ميانگين نظرات
ديدگان مهارت

 )0-5( آفرينكار

 ميانگين نظرات
ديدگان مهارت

 )0-5كارآفرين(ريغ
   هاي شخصي وفرديويژگي .الف 

 2/3 2/4 ابتكار و نوآوري ةافزايش روحي
 08/3 06/4 شناخت افزايش قدرت درك و

 10/3 3/4 افزايش قابليت ايجاد تغيير
 22/3 18/4 انديشيدرت دورافزايش ق

 6/3 4/4 افزايش خالقيت
 8/3 08/4 به نفس افزايش اعتماد

 9/3 56/4 پذيريافزايش انعطاف
ي هاگيري ريسككارهافزايش توانايي ب

 04/3 1/4 شدهحساب

 29/3 6/4 پويايي ورهبري ةافزايش روحي
 11/3 02/4 فزايش واكنش مناسب در برابر پيشنهاداتا

 18/3 8/4 ديگران يش قدرت تعامل باافزا
 03/3 3/4 افزايش قدرت چالش با ديگران

 08/3 9/4 ثرؤافزايش تالش م تقويت و
 13/3 16/4 افزايش واكنش مثبت در برابر انتقادات

 40/3 20/4 قاطعيت افزايش پشتكار و
 45/3 25/4 افزايش قدرت تدبير

 52/3 35/4 طلبيتوفيق ةفزايش روحيا
 11/3 62/4 استقالل طلبي ةش روحيافزاي

 33/3 68/4 مداريسود ةافزايش روحي
 67/3 42/4 ديد مثبت بيني وافزايش خوش
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   ي شغليهاويژگي

 08/3 21/4 آگاهي در برابر شرايط بازار افزايش دانش و
ي هابر فناوريابر آگاهي در افزايش دانش و

 15/3 12/4 نوين

 16/3 14/4 آورينو ةافزايش مهارت در ارائ
 7/3 08/4 بازدهافزايش انگيزه در برابر ايجاد بنگاه زود

 52/3 14/4 مديريتي ةافزايش روحي
 36/3 35/4 كردن مقاصدهدفمند فزايش انگيزه درا

 35/3 18/4 ي جديدهاوريآافزايش ايجاد نو
 42/3 22/4 افزايش انگيزه براي رسيدن به سود باالتر

 
 كارآفرين غير ي نظرات كارجويان كارآفرين وهاميانگين شاخص ةمقايس. 2جدول  

 سازي آنها براي كارآفرينيدرآماده ايحرفه ي فني وهاثير آموزشأدرخصوص ت
سطح معني دارTمقدار ميانگين شاخص

  29/3 314/4 فرينآشاخص نظرات كارجويان كار
   فرينآكارشاخص نظرات كارجويان غير

 
به چه اندازه موارد زير را در شما فراهم نموده است  ايحرفه ني وهاي فآموزش

 ي آماده سازي):ها(مؤلفه
، 3، تا حدودي= 2، كم=1، خيلي كم= 0اساس تأثيري نداشته است= ميانگين نظرات بر

 .محاسبه شده است 5، خيلي زياد= 4زياد= 
 غير« و» ارآفرينك« هاي نظرات كارجويانميانگين شاخص ةبراي مقايس t از آزمون

گونه كه در آورده شده است. همان 2 ةاستفاده شد كه نتايج آن در جدول شمار» كارآفرين
باشد. به درصد) مي 1(در سطح  دارها معنيتفاوت بين ميانگين ،جدول نشان داده شده

 در ايحرفههاي فني و عبارت ديگر، نظرات كارجويان كارآفرين راجع به تأثيرات آموزش
دار داشته و اين دسته تاي كارآفريني نسبت به كارجويان غيركارآفرين تفاوت معنيراس

بر توانمندسازي كارجويان  ايحرفههاي فني و تري راجع به تأثير آموزشكارجويان ديد مثبت
هاي كارجويان نيز در استفاده و ها و توانمنديبراي كارآفريني دارند. به عبارت ديگر، ويژگي

 .ها دخيل بوده استزشكاربرد آمو

 گيرينتيجه
شود كه كارآفرينان در رشد يافته، مشخص ميبا بررسي روند رشد اقتصادي كشورهاي توسعه

اند. يكي از كاركردهاي اصلي آموزش در سطوح زايي نقش زيادي داشتهاقتصادي و اشتغال
باشد. فرين ميتربيت كارجويان خالق و كارآ ايحرفه ي فني وهاويژه آموزشمختلف به

آنها  ةمتأسفانه تاكنون توسع ي فنيهارشته ميرغم اهميت آموزش كارآفريني در تماعلي
 .مورد توجه جدي قرار نگرفته است
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تواند در گسترش مي ايحرفههاي فني و ي پژوهش حاضر نشان داد كه آموزشهايافته

ان عمل و همچنين برخورداري كارجويان در ميد كارآفريني مورد استفاده قرار گيرد. حضور
هاي فني توأم از تئوري و عمليات ميداني باعث آشنايي بيشتر آنها با مشاغل و افزايش مهارت

با  ايحرفههاي فني و ي پژوهش نشان داد كه آموزشهااي آنها خواهد شد. يافتهو حرفه
 ةر توسعاساسي د ميهاي شخصيتي و شغلي كارجويان گاها و ويژگيافزايش مهارت

هاي فني و ي تحقيق بيانگر اين بود كه آموزشهاباشد. يافتهمينان آكارآفريني و اشتغال 
ابتكار و نوآوري، افزايش قابليت ايجاد تغيير، افزايش  ةتواند با افزايش روحيمي ايحرفه

ي پذيري و... و همچنين با افزايش دانش و آگاهنفس و انعطاف خالقيت، افزايش اعتماد به
مديريتي و افزايش انگيزه و...  ةمورد مطالعه، افزايش مهارت، افزايش روحي ةدرخصوص رشت

 .باعث آماده شدن و توانمندي كارجويان براي كارآفريني شود

 پيشنهادات 
 ،ايحرفه هاي فني وتوجه بيشتر به گسترش آموزش �
 عملي براي آشنايي بيشترهاي هاي كارآفريني توأم با فعاليتآموزش ةريزي براي ارائبرنامه �

 ،هاي فعاليت شغليكارجويان با زمينه
شغلي مرتبط با  ةهاي نوآوري در زمينطرح ةاهتمام به ايجاد انگيزه دركارجويان براي ارائ �

 ،رشته
ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصي براي استفاده از امكانات و تخصص آنها در آشنايي  �

 ،كارآفريني ي شغلي وهابيشتر كارجويان با زمينه
شناسايي كارآفرينان بخش دولتي و خصوصي و معرفي آنها به كارجويان و تالش درجهت  �

 ،برقراري ارتباط با آنها در راستاي انتقال تجربيات به آنها
 ،ايحرفه و كارآفريني و اشتغال در مراكز آموزش فني ةايجاد مراكز مشاور �
با حضور  ايحرفهاكز آموزش فني و در مر هابرگزاري جلسات، سمينارها و بزرگداشت �

 كارآفرينان منطقه.
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بررسي نقش كارآفريني در رشد اقتصادي و حمايت از 
 توليد ملي 

  1حميده بيرامي پور
  2آرمان احمدي

 چكيده 
ترين سوم ميالدي، از عمده حول مستمر و پرشتاب در آغاز هزارةفرآيند تغيير و ت

رود شمار ميترين مشخصات بارز آن بههاي حاكم بر حيات بشري و از  مهمجريان
در  .آفريني و خالقيت كه اساس و بسترساز تغيير و دگرگوني استو فرآيند كار

كند. در اقتصاد رقابتي و مبتني اي ايفا ميكنندهخصوص نقش بنيادين و تعييناين
 ةالمللي، گذر از جامعبر بازار جهان امروز كه با تغيير و تحوالت پرشتاب محيط بين

 .به اقتصاد جهاني همراه است اطالعاتي و دگرگوني اقتصاد ملي ةصنعتي به جامع
اقتصادي  ةموتور توسع ةمثابكارآفريني را از عوامل اصلي ايجاد ارزش اقتصادي و به

اقتصادي كشورها كه سبب افزايش  ةتواند در رشد و توسعبرند؛ زيرا ميكار ميبه
با  ،وري، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي خواهد شد نقش مهمي داشته باشد. لذابهره

كرده به وجه به اشباع بخش دولتي براي استخدام، توجه نسل جوان و تحصيلت
توليد، از اهميت  هاي جديد كسب و كار با خلق ايده و نوآوري درايجاد فرصت

توان گفت بخش مهمي از توليدات اي برخوردار است، چنانچه به تعبيري ميويژه
تكيه بر فكر و خالقيت خود  كارآفريني افرادي باشد كه با ةتواند نتيجداخلي مي

مين كنند و نقش مهمي را در أاند نيازها و احتياجات خود و ديگران را تتوانسته
اقتصادي داشته باشند. با توجه به اهميت مباحث فوق و جايگاه اساسي  ةعرص

 -حاضر با ديدگاه توصيفي ةكارآفريني و توليد كار در حمايت از توليد ملي، مقال
ثير آن در توليد ملي أح موضوع كارآفريني و بررسي اهميت و تتحليلي به تشري

منظور افزايش كارآفريني در پيشنهادهاي كاربردي به ةپرداخته و در نهايت به ارائ
فرهنگ كارآفريني در جامعه و حمايت دولت  ةپردازد كه از جمله توسعاقتصاد مي

جمله سازمان آموزش  از كارآفرينان و نيز آموزش كارآفريني توسط نهادهايي از
 .باشداي كشور ميفني و حرفه

 
 : كارآفريني، توليد ملي، رشد اقتصادي، اشتغال.يكليد واژگان

 
                                                                                                                

 اي استان كرمان،كل آموزش فني و حرفه ة. دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي و كارگزين ادار 1
Email: beyramipoorhamideh@yahoo.com  

 اي استان كرمان، كل آموزش فني و حرفه ةادار ،قي و قرادادها. كارشناس امور حقو 2
Email: a.comhmadihoghoghi@yahoo.com 
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 مقدمه 
هاي حاكم بر ترين جريانفرآيند تغيير و تحول مستمر و پرشتاب در عصر كنوني از عمده

د كارآفريني و خالقيت رود و فرآينشمار ميترين مشخصات بارز آن بهحيات بشري و از مهم
در اين خصوص نقش بسيار بنيادين و  ،كه اساس و بسترساز تغيير و تحول و دگرگوني است

ها و جوامعي كه نتوانند خود را با اين تحوالت نمايد. افراد، سازماناي ايفا ميتعيين كننده
نخواهند  دچار حالت ايستايي و سكون شده و در آينده حضور فعالي ،پرشتاب همگام كنند

 داشت. 
كارآفريني يكي از نيازهاي جدي اقتصادي، اجتماعي و سياسي هر كشوري است،  ةتوسع

هاي نفتي، نياز به ايجاد اشتغال، تحريم ةخصوص در كشور ما كه وابستگي اقتصادي به سرانبه
شود كه در اين راستا توجه به ها از جمله معضالت محسوب مياقتصادي از سوي ابرقدرت

 ناپذير تبديل گرديده است.عه، ترويج و آموزش كارآفريني به يك ضرورت اجتنابتوس
رشد  ةنظران، كارآفرينان موتور محركبه اعتقاد جمع كثيري از اقتصاددانان و صاحب 

اقتصادي جوامع هستند كه در يك محيط رقابتي و شرايط عدم تعادل، جامعه را به حركت 
 بخشند.درآورده و توسعه مي

، حمايت از سال توليد ملي"گذاري سال جاري به عنوان توان گفت ناممي ،وي ديگراز س
از سوي مقام معظم رهبري، محمل بسيار خوبي براي تشويق توليد و  "ايراني ةكار و سرماي

هاي كارآفريني در جامعه است كه در صورت گسترش كارآفريني و مشاغل مرتبط با حوزه
وري و كرده، پويايي و افزايش بهرهي انساني ماهر و تحصيلگوناگون اقتصادي توسط نيرو

ايراني براي افزايش توليد  ةجذب سرماي رشد و بالندگي اجتماع را به همراه داشته و قطعاً
 ملي محقق خواهد شد.

تحقيق حاضر به دنبال آن است كه ضمن مرور مختصري بر ادبيات كارآفريني و توليد 
بستري  ةمثابآفريني در توليد ملي پرداخته و كارآفريني را بهثيرات كارأملي، به بررسي ت

كارآفريني ارائه  ةمناسب براي ارتقاء توليدات دانسته و در نهايت راهكارهايي براي توسع
 نمايد.مي

 مرور برخي تعاريف كارآفريني 
 شناسي،هاي مختلفي همچون اقتصاد، رواناي است كه رشتهرشتهكارآفريني موضوعي ميان

كارآفريني  ةاند. دربارشناسي و مديريت در تكامل آن نقش اساسي داشتهشناسي، جامعهمردم
نظران ارائه شده كه با توجه به وسعت و فرد كارآفرين، تعاريف گوناگوني از سوي صاحب

ها و علوم مختلف، تنوع تعاريف نيز امري غير قابل انكار و ناگزير كارآفريني در رشته ةسيطر
 نظران راهاي صاحباجماع ديدگاه يك تعريف جامع كه بتوان با آن، ةنتيجه ارائ است. در

در اين بخش به ذكر برخي تعاريف كارآفريني در جدول  ،روجلب كرد دشوار مي نمايد. از اين
 كنيم:اكتفا مي 1
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 نظرانتعاريف كارآفرين و كارآفريني از ديدگاه برخي صاحب .1جدول 

نظرانصاحبرديف
 تعاريف كارآفريني و كارآفرين رآفرينيكا

ژان باتيست  1
 سي

ورياي كه داراي بهرهكارآفرين فردي است كه منابع اقتصادي را از حوزه
وري و سود باالتر است اي كه داراي بهرهتر است به حوزهو سود پائين

 كند.منتقل مي

ژوزف  2
 شوپيتر

كند و ليد ايجاد ميكارآفرين فردي است كه تركيبات جديد را در تو
ه كااليي جديد، روشي جديد در فرايند ةكارآفريني عبارت است از عرض

توليد، ايجاد بازاري جديد، يافتن منابع جديد و ايجاد هر گونه تشكيالت 
 جديد در كسب و كار

 هاي كشف نشده تأكيد دارد.برداري از فرصتكارآفريني بر بهره كرايزنر 3

پيتر دراكر 4
است و كارآفرين  ها براي ايجاد تغييربرداري از فرصتني بهرهكارآفري

برداري از آن به عنوان همواره به دنبال تغيير، پاسخ دادن به آن و بهره
 يك فرصت است.

 وسپر 5
هاي دهند، به دنبال فرصتاند كه رقابت را افزايش ميافرادي انكارآفرين

رده نشده را برآورده كنند و اند تا در محيط بازار، نيازهاي برآومناسبي
 عقايد جديد را خلق و اجرا كنند.

 .كارآفرين، خلق چيزي ارزشمند از هيچ است تيمونز 6
ها بدون توجه به منابعي كه در كارآفريني عبارت است از پيگيري فرصتاستيونسون 7

 .ندهست كنترل
طور هاي افراد بهكارآفريني رفتاري مديريتي است كه فراتر از ظرفيت  پارستون 8

 كند.برداري ميها براي دستيابي به نتايج بهرهدائم از فرصت
 ها است.برداري از فرصتيابي و بهرهكارآفريني موقعيت تامپسون 9
آميز و سازمان جديدي را كارآفرين كسي كه كسب و كار مخاطره استونر10

 گذاري كند.بنيان

 احمدپور11
 و مقيمي 

باشد و با بسيج منابعاست كه داراي ايده و فكر جديد مي كارآفرين فردي
از طريق فرايند ايجاد كسب و كار (كسب و كار الكترونيكي يا اينترنتي)، 

 ةكسب و كار خانگي، كسب و كار كوچك و متوسط) كه توأم با مخاطر
مالي و اجتماعي و حيثيتي است، محصول و خدمت جديد به بازار عرضه 

 كند.مي

 هاي افراد كارآفرينژگياهم وي
فردي خود عمل  ةهر فرد كارآفرين براي صاحب كار شدن و مديريت در كسب و كار، به شيو

ابزار مالي و منابع موجود  -هاي شخصيهم آميختن ويژگيكند. كارآفرين بودن يعني، درمي
كسب  توان پرورش داد و به كمك آن درهاي شخصي را ميدر محيط كار. بسياري از ويژگي

هاي معني اعم عبارت از فكر توليد، فروش، سود و گرايش بهينه و سريع سرمايهو كار (به
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كار ها را بهمادي و معنوي) به موفقيت دست يافت. اكثر مردم اين قابليت را دارند كه ويژگي

 آوري منابع الزم وها، جمعگيرند. كارآفرين بودن يعني توانا بودن در كشف و ارزيابي فرصت
كننده است و بايد در برداري شود. كارآفرين، هدايتاي كه از فرصت، بهرهگونهعمل كردن به

شده ريسك  هاي خود از صفت رهبري برخوردار باشد. او به طرزي حساباجراي اكثر فعاليت
گدار به آب گاه بيبرد. ليكن، هيچخطر لذت ميكند و از دست زدن به كارهاي بزرگ و كممي

 .دزننمي

 توليد ملي، ضرورت  و ويژگي هاي آن در جامعه اسالمي
دانند و برخي ديگر هاي انسان ميبرخي توليد را ايجاد فايده و مطلوبيت براي ارضاي خواسته

آنها عوامل و منابع توليد تغيير  ةوسيلپندارند كه بههايي مياي از فعاليتآن را انجام رشته
توان گفت كه توليد مي ،كليشوند. اما به طورات تبديل مييابند و به كاالها و خدمشكل مي

كاالها و خدمات مورد نياز بشر، و توليد  ةعبارت است از روند تركيب عوامل توليد براي تهي
ملي عبارت است از فرآوري و ايجاد ارزش افزوده از طريق تبديل منابع موجود اعم از علم و 

مين نيازهاي أاال و خدمات يا محصوالت جديد براي تدانش يا مواد خام و مواد اوليه به ك
 هاي داخلي.ها و توانمنديجامعه با استفاده از ظرفيت

شود كه توليد ناخالص داخلي ناميده مي توليد ملي در اصطالح اقتصاد متعارف عمدتاً
ك يفي و معنوي كار توليد را مدنظر ندارد، در حالي كه در يكهاي ي داشته و جنبهكم ةجنب

ثير توليد در تكامل و تعالي آحاد جامعه، رفع نيازهاي ضروري، رعايت احكام أاسالمي ت ةجامع
توليد  ،در يك كشور اسالمي ،الهي، رعايت حقوق، عزت نيروي كار و... مدنظر است، بنابراين

 :   اين قبيل است  ازي هاييژگيو يدارا ملي 
اي كه مسلمانان نبايد گونهبوده، به اسالمية توليد ملي پاسخگوي نيازهاي جامع .الف

 ةدست نياز به سوي بيگانگان دراز كنند. البته اين به مفهوم خودكفايي جامعه در زمين
ها و نيازها اسالمي بايد توليدات خود را با توجه به مزيت ةتك نيازها نيست، بلكه جامعتك

مين كند و در ضمن به أاتكا تاي خودگونهبندي نمايد و نيازهاي ضروري خويش را بهاولويت
آنچنان توان اقتصادي و اقتداري برسد كه ديگر نيازهاي جامعه (كه تاكنون خود 

است بدان دست يابد يا در اولويت دستيابي به صورت خوداتكا نبوده است) از طريق نتوانسته
مي اسال ةالمللي و تجارت خارجي بدون آنكه عزت جامعبرقراري معامالت و مبادالت بين

 مين و دستيابي باشد.أقابل ت ،شود مخدوش
هاي آن براي حفظ استقالل سياسي كشور، اسالمي با رعايت اولويت ةتوليد در جامع .ب

يا متخاصم،  برقراري امنيت غذايي و دارويي، توازن قدرت كشور در بين كشورهاي رقيب
رقراري امنيت ب ،برقراري عدالت اجتماعي، هدايت، تربيت و توانمندسازي آحاد جامعه

 گيرد.مين نيازهاي ضروري امت اسالمي و... صورت ميأاجتماعي، ت
هاي اقتصادي مشتمل بر توليد كاالها و خدمات، اسالمي انواع فعاليت ةتوليد در جامع .ج

هاي دستي و صنعتي شهري، روستايي و كشاورزي و دامپروري، احياي زمين، فعاليت
 گيرد.ا دربرميعشايري، دفاعي، عمراني و... ر
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اسالمي با رعايت موازين اسالمي و رعايت حالل و حرام، حقوق  ةتوليد در يك جامع .د

مواد و  ةكنندمينأسرمايه، ت ةكنندمينأكننده، نيروي كار، تالهي، حقوق توليدكننده و مصرف
بعد از خدمات  ةدهندخدمات حمل و نقل، فروشنده و ارائه ةكنندكننده و ارائهانرژي، توزيع

 گيرد.زيست و حقوق جماد و نبات و... صورت ميفروش، حقوق محيط
آيد و داشتن شمار ميها بهانسان ةات و از عوامل سازنددعبا ةكار و اشتغال در زمر .د

 ةدر زمر .الهي و روح مجاهده و .. ةكيفي كار، داشتن انگيز  وجدان كاري، آمادگي براي انجام
 ةگري و... در زمربندي كاركردن، تكديرند و تنبلي و كاهلي، سرهمهاي اسالمي قرار داارزش

 اسالمي هستند. ةها براي جامعضدارزش
اي و تخصصي اشتغال و توانمندسازي آحاد جامعه براي دستيابي به توان حرفه .ه

هاي برابر تحصيلي و شغلي نسبت به دسترسي عادالنه به منابع و ابزارهاي توليدي و فرصت
 مصاديق تحقق عدالت تلقي شوند. ةيع ثروت در جامعه تقدم دارد، گرچه همگي در زمربازتوز
توليد، رعايت  ةنيروي انساني ركن اصلي توليد محسوب شده و در تسهيم ارزش افزود .و

نفعان عدالت در تقسيم سود بين نيروي كار، صاحبان سرمايه، دارندگان فناوري و ديگر ذي
 ضروري است.

آفريني عمر امري پسنديده است، ارزشة تكامل در چرخ ،هاكه براي انسان گونههمان .ز
يك از مواد و قطعات با توجه به حركت  حداكثري از طريق نوآوري وكارتوليدي روي هر

باالتر و دستيابي به   كارگيري دانش سطحجوهري جمادات است كه اين امر مستلزم به
 است. اسالمي ةهاي پيشرفته در يك جامعفناوري
هاي مردمي، عمومي، تعاوني، اسالمي با بخش ةهاي توليدي در يك جامعتقدم فعاليت .ح

خصوصي و دولتي است و ابزار كار و توان توليد بايد در دسترس عموم باشد تا در قالب تقدم 
رتبي فوق برقرار شود و حضور دولت براي اعمال حاكميت و توليدات فرهنگي و تربيتي و 

 ها براي توليد آن پيشقدم نباشند، ضروري است.ديگر بخش توليداتي كه
هاي مشروع، همچون امنيت شغلي براي گذاري براي صاحبان ثروتامنيت سرمايه .ط

اسالمي  ةبراي آحاد جامعه بايد در جامع صاحبان حرف و مشاغل حالل و امنيت اجتماعي
 رعايت شود.

 اقتصادي ةكارآفريني، توليد ملي و توسع
 ،عنوان يكي از اهداف واالي نظام اسالميايراني به ةملي، حمايت از كار و سرمايتوليد 

موضوعي است كه امسال با نامگذاري از سوي مقام معظم رهبري و با عنايت به مقتضيات 
كارگيري طلبد كه در راستاي بهالمللي و مصالح داخلي، ايجاد يك عزم ملي را ميبين

ويژه نيروهاي كشور و ايجاد اشتغال مولد براي جوانان به هاي فراوان موجود درسرمايه
هاي درآمدزايي بيشتر را براي اين مرز و بوم، توليد ملي را ياري كرده و زمينه ةكردتحصيل

  .سطح رفاه فراهم كنيم ءاسالمي و ارتقا ةجامع
و انجام تحقيقات،  با توجه به در حال توسعه بودن كشور عزيزمان، ايران اسالمي

اخير و توجه خاصي كه دولت و مجلس در  ةسالهاي دانشگاهي چندسمينارها و برگزاري دوره



                                         شانداز پژوهو اشتغال در چشماي آموزش فني و حرفه
 

 

207 
ايجاد اشتغال داشته و دارند و  ةلأسوم و چهارم به امر كارآفريني و مس ةهاي توسعبرنامه

دهند، گواه اين هاي اقتصادي نوپا مياهميتي كه صنايع به توسعه و كنترل همزمان فعاليت
هاي اقتصادي امري دار شدن جوانان در انجام پروژهر است كه كارآفريني و عهدهمدعا و باو

 .الزم، ضروري و غير قابل انكار است
اي را براي ساله كه جايگاه شايستهانداز بيستهاي چشمدستيابي به آرمان ،از سوي ديگر
راي استراتژي كند و همچنين حل مشكالت فعلي جامعه نيز تنها از طريق اجكشور فراهم مي

پذير جاي اقتصادي نفتي امكانه كارآفريني و به تعبيري جايگزيني اقتصاد كارآفريني ب ةتوسع
 پذير نيست و ها امكانكشور، تحقق هدف ةاست. بدون توجه به نقش كارآفريني در توسع

هدر  وضع موجود، همچنان منابع را به ةگذارد و با ادامهاي در حال انجام را ناكام ميتالش
توجه جدي به موضوع  ،كند. بنابرايندهد و حجم و پيچيدگي مشكالت را اضافه ميمي

 . كارآفريني براي كشور بسيار حياتي است ةملي توسع ةكارآفريني و تدوين و اجراي برنام
بخش  كارآفريني و توليد كار در حمايت از توليد ملي نقش مهم و جايگاه اساسي دارد.

كارآفريني افرادي باشد كه با تكيه بر فكر و خالقيت  ةتواند نتيجمهمي از توليدات داخلي مي
 ةمين كنند و نقش مهمي را در عرصأاند نيازها و احتياجات خود و ديگران را تخود توانسته

 اقتصادي داشته باشند. 
متعدد قابل بررسي  هاياقتصادي از جنبه ةيافته مسيرهاي نيل به توسعدر جوامع توسعه

، مطلع سازد وجود افراد خالقاست. يكي از عواملي كه توسعه و ترقي اين جوامع را فراهم مي
هاي مكتوب را به واقعيت تبديل ساخته برنامه ها و تفكرات خود،و جسوري است كه با انديشه

ملياتي و هاي خود را عسر نهادن مشكالت مختلف، صبورانه و مدبرانه برنامهو با پشت
تواند هاي فناورانه و تكنولوژي صرف نميفقط با تكيه بر جنبه ،اند. بنابراينكاربردي نموده

اقتصادي و  ةساز توسعجامعه را به مرزهاي توسعه نزديك سازد، بلكه توليد كار و شغل زمينه
 اجتماعي است.

اقتصاد است  شغل از مباحث مهم و استراتژيكي ةاشتغال و اهميت توليد، حفظ و توسع
اي نقش آن را در توليدات داخلي كشور مهم قلمداد گذاران هر جامعهكه مديران و سرمايه

هاي مختلفي دارند كه به منصه كنند. افراد هر جامعه، تمايالت و عاليق و توانايي و مهارتمي
صورت يك فعاليت توليدي و شغلي ظهور رساندن اين استعدادها و عيني نمودن آن به

حمايت از كارآفرينان و افراد خالق و  ،رومين سازد، از اينأتواند نيازهاي متنوع جامعه را تمي
نوآوري كه توانايي ايجاد شغل براي افراد مختلف را دارند در حمايت از توليد ملي نقش 

 كند.مهمي ايفا مي
پذيري، كله، ريسأمس ةگيري از نيرويي كه در خود براي حل خالقانكارآفرينان با بهره

تر، تهديدات و قادرند به زيركي و ظرافت و سرعت هر چه تمام ،تحمل ابهام و ... سراغ دارند
، جنگ و تنگناهاي محيطي را تبديل به فرصت كنند و در شرايط سخت مثل كمبود ارز، تورم

 ايتاًبرداري كنند كه هم به نفع خود آنها و هم نههاي جديدي را كشف و از آنها بهره... فرصت
 شود.منجر به رفع تنگناهاي جامعه مي
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 هايافته

ثيرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بررسي منافع حاصل از أبرخي ت ةدر اين بخش به ارائ
  .پردازيمكارآفريني و چگونگي اثرگذاري آنها در حمايت از توليدات ملي مي

ثر و ؤمة ند. آنها امكان استفادكارآفرينان از عوامل ضروري تغيير در اقتصاد مبتني بر بازار
هاي هاي مختلف، امكانات و اولويتفزاينده از منابع را فراهم آورده و با داد و ستد بين بخش

 سازند. پذير ميمتفاوت را امكان
ساز افزايش توليد هاي مختلف، اثراتي مثبت و سازنده داشته و زمينهكارآفريني در زمينه

 پردازيم:ترين آنها ميمهمگردد كه در ذيل به ذكر مي
ترين نقش كارآفريني توان گفت اولين و مهمزايي و رفع بيكاري: به تعبيري مياشتغال �

در جامعه، ايجاد اشتغال و رفع بيكاري است. كارآفرينان براي خود و ديگر افراد اشتغال ايجاد 
پردازند. هايشان ميهاي كار گروهي، خود به حل مشكالت و نيازكنند و با تشكيل فعاليتمي

كارگيري بلكه با به ،ماند تا دولت براي او فرصت كاري ايجاد كندكارآفرين منتظر نمي
هاي كاري را كه افراد عادي توجه چنداني به آنها هاي ذاتي و اكتسابي خود، فرصتتوانايي
ن اشتغال و اندازي و مديريت واحد جديد براي خود و ديگرادريافته و با طراحي، راه ،ندارند

توليد ملي برگشته و رفع بيكاري و  ةلأزايي به مسكند. يكي از نتايج اشتغالدرآمد خلق مي
زنان كه در كشور ما  ةلأويژه مسايجاد اشتغال موجب حمايت از توليد ملي خواهد شد؛ به

گري دولت، اشتغال اين طيف را دچار بحران وضعيت بازار كار و سياست كاهش تصدي
 لذا موجب گرديده زنان بيش از گذشته رويكرد كارآفريني داشته باشند.  ساخته و 

هاي متنوع از فناوري و تكنولوژي پيشرفت فناوري: كارآفرين با ايجاد شغل و فعاليت �
كند. كارآفرينان با خالقيت و استعداد خود بهره برده و در عين حال فناوري نيز ايجاد مي

فني  هند. پيشرفت فناوري موجب بهبود شرايط اقتصادي وقادرند فناوري را توسعه و بسط د
 دهد.شود وميزان توليدات داخلي را افزايش ميهاي توليدي ميعرصه
هاي راكد در زايي و ايجاد كار موجب استفاده از سرمايهافزايش سرمايه: اشتغال �

افزايد. ميها گردد و با گذشت زمان بر ميزان سرمايهمي هاي توليدي و اقتصاديفعاليت
گردد و هاي اقتصادي جامعه ميكارآفريني موجب رشد سرمايه و چرخش آن در فعاليت

ترين هاي مردمي مهمگردد. راكد ماندن سرمايهموجبات توسعه و رشد اقتصادي فراهم مي
 كند.باشد كه كارآفريني اين مشكل را حل ميمانع در رشد توليد ملي مي

هاي كسب و كار را شناسايي كرده رآفرينان قادرند فرصتتنوع بخشي به كسب و كار: كا �
كار سازند. اين امر حتي در مناطق محروم و روستايي كه ها مشغول بهو افراد را در اين فرصت

هاي شغلي سازد. گسترش فعاليتدور از ذهن است موجبات ايجاد اشتغال متنوع را فراهم مي
 شود.ت از توليدات داخلي ميو توليدي در مناطق محروم كشور موجب حماي

استفاده از منابع بومي و عامل تجديد حيات ملي و محلي: با كارآفريني از منابع و  �
گيرد. يكي از خصوصيات كارآفريني امكانات محلي و بومي حداكثر استفاده صورت مي

ز اين منابع بهينه ا ةآيد. استفادفايده مينظر بياستفاده از منابع محلي و امكاناتي است كه به
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ترين نقش را در حمايت نهادهاي دولتي و هاي توليدي مهمكارگيري آن در عرصهو به

تواند مشكالت و موانع موجود در اين مسير را ميداشته و هاي رسمي از كارآفريني سازمان
 برداشته و در نهايت موجب حمايت از توليد ملي گردد. 

بهينه از منابع كشور موجبات  ةملي: استفادوري عظيم فعال شدن منابع در جهت بهره �
آورد و از آنجا كه كارآفريني راهكاري است به اقتصادي را فراهم مي ةتر در زمينرشد سريع
هر چه بهتر از منابع مالي ايجاد كرده كه  ةاقتصادي، لذا شرايطي را جهت استفاد ةسوي توسع

 شود. مي وري و توليد منجرافزايش بهره هاين امر در نهايت ب

 نتيجه گيري و ارائه راهكارهاي توسعه كارآفريني در ايران
تالش اين تحقيق  بر اين بود كه تصويري از كارآفريني به عنوان راهكاري جهت ارتقاء توليد 

 اي كه كارآفرينان در اين زمينه دارند بپردازد. ملي ارائه داده و به بررسي نقش مثبت و سازنده
تنها براي كشورهاي در حال توسعه، بلكه براي كشورهاي نه ،ت مهمبيكاري يكي از معضال

تواند شرايط معيشت را شود. دستيابي به شغل و ايجاد درآمد مييافته محسوب ميتوسعه
توان كه با گسترش كارآفريني در جامعه ميطوريها بهبود بخشد، بهبراي افراد و خانواده

والن ئعدالت اجتماعي خواهد شد. مس ةمنجر به توسع توليد ثروت كرد و در نهايت اين امر
ريزي صحيح با افزايش نرخ دليل عدم برنامهطور عام در اكثر كشورهاي در حال توسعه بهبه

كارآفريني در جامعه بود و با  ةبيكاري مواجه هستند. در چنين شرايطي بايد به دنبال توسع
تي و اقتصادي كشورها و نيز  مسائل و توجه به نقش كارآفرينان در رشد و شكوفايي صنع

الخصوص بيكاري وجود دارد، ضرورت صنعتي و علي ةتنگناهايي كه از نظر اقتصادي و توسع
 اين مفهوم در سطح گسترده پرداخته شود. ةكند تا به ترويج و توسعايجاب مي

را به  كارآفريني ةهاي توسعتوان راهنظران و متخصصان، ميبا نگاهي به ديدگاه صاحب
توضيحات مختصري  ةدر ذيل به ارائ. بندي كرداي تقسيمسه گروه رفتاري، ساختاري و زمينه

 آن در كشورمان خواهيم پرداخت: ةدهندبندي و ذكر عوامل تشكيلبراي هر طبقه
هايي كه هدفشان ايجاد نگرش، دانش، مهارت و اقدامات و برنامه ةراهكارهاي رفتاري: كلي

 غيير در رفتار افراد است. سرانجام ايجاد ت
هايي كه زير ساختارهاي دولتي و سازماني را اقدامات و برنامه ةراهكارهاي ساختاري: كلي

 سازند. كارآفريني فراهم مي ةبراي توسع
ها و اقداماتي كه هدفشان افزايش آگاهي عمومي و ايجاد برنامه ةاي: كليراهكارهاي زمينه

 كارآفريني در كشور است. ةالزم براي توسع اجتماعي -هاي فرهنگيزيرساخت
 پردازيم:كارآفريني در جوامع مي ةدر پايان نيز به بيان برخي راهكارهاي جهاني توسع

كارآفريني است و بر همين اساس  ةتوسع ة: آموزش كارآفريني الزمآموزش كارآفريني
رآفريني ايفاي نقش هاي آموزشي كاگذاري اجراي برنامهسياست ةها بايستي در زميندولت

ها و چگونگي بهره توان به اهدفي مانند شناخت فرصتكنند. با اجراي سياست آموزش مي
كارگيري آنها، شناخت بردن از آنها، آشنايي با تكنولوژي و دانش فني جديد و چگونگي به

عمل پوشيد كه در اين راستا نقش  ةهاي علمي جديد و مديريتي و بازرگاني جامروش
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ترين مجريان و متوليان عنوان يكي از بزرگاي كشور بهن آموزش فني و حرفهسازما

 هاي غير رسمي منجر به اشتغال در كشور، بر كسي پوشيده نيست.آموزش
نظران و كارشناسان و متخصصان، فرهنگ كارآفريني: با اعتقاد بسياري از صاحب ةتوسع

بيكاري، گسترش فرهنگ  ةلأل مسدر شرايط فعلي كشور بهترين روش ايجاد اشتغال و ح
كارآفريني در جامعه است، زيرا يكي از علل اصلي رشد نرخ بيكاري در كشور ما 

ها و كردهنيافتگي فرهنگ كار و كارآفريني در جامعه است و اينكه مردم حتي تحصيلتوسعه
ي هاي متمول هم دنبال اين هستند كه از طريق بخش دولتي كسب و كارفرزندان خانواده

اينكه ترويج فرهنگ كارآفريني بايد با ملزوماتي همراه باشد،  براي خود ايجاد كنند. نهايتاً
خواهد كارآفريني توسعه يابد، بايد مناسبات اجتماعي و اي كه ميبدين معني كه در جامعه
استعدادها و خالقيت و كارآفرين بودن افراد باشد. در اين جامعه  ةسياسي در جامعه بر پاي

 ةجاي جلب رضايت صاحبان قدرت، در راه توسعتوان بهاد بايد بياموزند چگونه ميافر
سازندگي گام برداشت و تفكر حاكم بر جامعه هم يك تفكر علمي مايل به كسب اطالعات و 

اي قصد دارد كه در آن كارآفريني در بين افراد نهادينه شود بايد ابتكارات باشد. اگر جامعه
 سمت و سوي فرهنگ كارآفريني تحول يابد. فرهنگ كل جامعه به 

ريزان اجتماعي، امكانات خود را حمايت از كارآفرينان: ضروري است دولتمردان و برنامه
اكنون در بسياري از كشورها قوانين حمايت از براي حمايت از آنها گسترش دهند. هم

سساتي كه براي ؤيق مها از طرآفرينان همواره در حمايت دولتركارآفريني تنظيم شده و كا
تواند باري از دوش منظور ايجاد شده است، قرار دارند. حمايت از كارآفرينان نه تنها مياين

ها به لحاظ مسئوليت ايجاد اشتغال بردارد، بلكه حمايت از بخش خصوصي محسوب دولت
اشتغال را در  توانندها ميشود، زيرا كارآفرينان با تكيه بر توانمندي خود و با حمايت دولتمي

كشورهاي خود گسترش دهند و به توليد ثروت بپردازند. اكثر آنان منابع مادي الزم براي 
افكار و  ،هاي جامعه نباشدهاي خود را ندارند و اگر مساعدتها و نوآوريعملياتي نمودن ايده

 ةاي نوآورانهها و فرصتهاي مترقي آنان در نطفه عقيم خواهد ماند. پس الزم است ايدهبرنامه
اي از مين منابع سرمايهأآنها توسط جامعه درك گرديده و حمايت مالي الزم در راستاي ت

هاي كاربردي در حمايت از كارآفرينان، اعطاي يكي از سياست عمل آيد.هاي مربوطه بهطرح
اندازي تسهيالت بانكي به توليدكنندگان و كاهش موانع و بوروكراسي اداري راه وام و

اي كه كارآفرينان بتوانند به دور از هرگونه ضوابط گونهبه ،باشدهاي كارآفرينانه مييتفعال
 مند شوند. دست و پاگير از آن بهره

 منابع
 .7 ةصفح تهران، انتشارات كيا، ،16چاپ  اصول و مباني كارآفريني، ).1389( م. سعيدي كيا،

 نور،انتشارات دانشگاه پيام ،1 چاپ ).مباني كارآفريني،1387ح.( س ع و درويش، احمدي،
 .154 ةصفح تهران،

انتشارات  ،3چاپ  كسب و كار جديد، ة).كارآفريني ايجاد و توسع1389( س م. سلجوقي،
 .16-35-218صفحات  كرمان، خدمات فرهنگي،
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 انتشارات فرانديش، ،7چاپ  ).مباني كارآفريني،1388س م .( م و مقيمي، احمدپور دارياني،

 .46-48 صفحات تهران،
چارچوب ادراكي مناسب از كارآفريني در بخش  ةارائ ).1388( م. ع و مباركي، جهانگيري،

 .37 ةصفح ،3ة شمار كارآفريني، ةتوسع ةمجل دولتي،
 ةمجل چيستي و چرايي كارآفريني و كارآفريني سازماني در يك نگاه، ).1388( ناهيد،م.

 .41 ةصفح ،34ة شمار هاي بازرگاني،بررسي
عالي آموزش و  ةسسؤانتشارات م ،3چاپ  هاي كارآفرين،سازمان ).1388( ج. ايي،صمدآق

 تهران. ريزي،پژوهش مديريت و برنامه
 .132 ةصفح تهران، انتشارات آييژ، ،3چاپ  ).كارآفريني،1390( ع. شاه حسيني،

 ةصفح تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي، ،4چاپ  كارآفريني، ةتوسع ).1390( .اكبري،ك
188. 

 انتشارات راه دان، ،2چاپ  كارآفريني پيشرفته، ).1390( ع. م و ملكي، احمدپور دارياني،
 .347 ةصفح تهران،

 .9 ةصفح تهران، انتشارات جاجرمي، ،9چاپ  ).كارآفريني،1389م.( احمدپور دارياني،
 ةنامفصلفرهنگ كارآفريني؛ عوامل و راهكارها، دو  ة)، توسع1389زاده، پ .(و كريمويسي، ر

 .111 ةبرنامه و بودجه، شمار
المعارف كارآفريني، چاپ اول، انتشارات همپا، )، دايره1387مقيمي، س م و پازوكي،آ .(

 تهران.
احمدپور دارياني،  ة)، صد و يك تكنيك حل خالق مسئله، ترجم1383جيمز ام، هيگينز .(

 م، انتشارات اميركبير، تهران.
)،  مجموعه مقاالت دومين همايش 1384ي استان مازندران .(اكل آموزش فني و حرفه ةادار

اي در تحوالت اقتصادي و اجتماعي، چاپ اول، هاي فني و حرفهملي نقش آموزش
 بابلسر.

http://www.iranchek.mihanblog.com 
http://www.avnaammar.ir 
http://www.jahannews.com 
http://www.rahtoosheh.com 

 
 



 
 

 كارآفريني بر ثرؤم عوامل  پيرامون دانشجويان نگرش بررسي
 اصفهان دانشگاه دانشجويان موردي ةمطالع

 1ينيام هاجر
 2يزدخواستي بهجت دكتر

 3انيعسگر يموس 

 چكيده
 ،شودمي جديد خدمتي يا كاال توليد به منجر كه است ارزشي فرآيندي كارافريني،

 به دانشجويان كند.مي ايفا جوامع پيشرفت و توسعه روند در كليدي نقش كه ايگونهبه
 ترينمهم از ،شوند كار بازار وارد آينده در است قرار كه ايكردهتحصيل قشر عنوان
 توانمي كارآفريني ةزمين در آنان نگرش تحليل و تجزيه و شناسايي با كه هستند هاييگروه

 پيرامون دانشجويان نگرش بررسي با حاضر پژوهش ،رواين از .رفت پيش توسعه سمت به
 به پيمايش روش از استفاده با تحقيق اين در است. گرفته صورت كارآفريني بر ثرؤم عوامل
 دانشگاه پسر و دختر دانشجويان ةكلي ،تحقيق آماري ةجامع .ايمپرداخته موضوع بررسي
 انكوكر فرمول ةوسيلبه نمونه حجم باشند. مي دانشجو1391  سال در كه است اصفهان

 با كه باشندمي دختر نفر 235 و پسر نفر 150 بين اين از كه شده زده تخمين نفر 385
 و آوريجمع هاداده نامهپرسش ابزار  با و تصادفي و ايسهميه گيرينمونه روش از استفاده

 پژوهش اين هاييافته است. شده گرفته بهره  spss افزارنرم از هاداده تحليل و تجزيه براي
 كه ايگونهبه  .دارد جايگاه دختران از بيش پسران بين در كارآفريني ةتوسع دهدمي نشان

 ةسرماي .است داده سوق كارآفريني سمت به را زنان كمتر اجتماعي فرهنگي ساختارهاي
 اهميت قابل  اجتماعي روابط شبكه و اجتماعي اعتماد ةلفؤم دو خصوصبه و اجتماعي

 به رفتن در را آن دانشجويان كه است مهمي عوامل ديگر از شنق الگوي .است شده ارزيابي
 ارزيابي مثبت كارآفريني امر در نيز تحصيلي ةرشت عامل .دانندمي ثرؤم كارآفريني سوي
 ولي ،دارند تمايل كارآفريني سمت به بيشتر فني ةرشت دانشجويان كه ايگونهبه ،است شده

   است. محدود  آنان براي فرينيآكار ةزمين معتقدند انساني علوم هايرشته دانشجويان
 

 نقش. الگوي اجتماعي، ةسرماي دانشجويان، كارآفريني، :يكليد واژگان
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 مقدمه
 هايدگرگوني با كه است انساني فرآيندي و اجتماعي مسأله ترينمهم كارآفريني و كار

 ةتوسع و رشد باعث كارآفريني.)78 :1390 آور، (گل دارد محكمي پيوند اجتماعي– اقتصادي
 است. نمايان پيش از بيش توسعه حال در كشورهاي در امر اين و شده كشورها اقتصادي

 بيكاري همانند جامعه مشكالت و مسائل حل و رقابتي هايمزيت به يابيدست براي جوامع
 هجمل از دانشگاه ةحوز در كارآفريني آموزش ،رواين از .باشندمي كارآفريني ةتوسع به ملزم

 هاآن و كرده پذيرمسئوليت را افراد آموزش باشد.مي كارآفريني رشد براي راهبردي اقدامات
 نيز ما كشور در نمايد.مي تبديل كار و كسب هايچالش در موفق متفكران و كارآفرين به را
 و هاسازمان كه ايگونهبه ،است شده بيشتر كارآفريني ةمسئل به توجه اخير هايسال در

 و كارآفريني آموزش به نسبت و اندكرده پيدا آفريني كارة مسئل به نوين رويكردي هااهدانشگ
  گمارند.مي همت دانشجويان مهارت و دانش گرايش، در تغيير و توسعه ايجاد، در آن نقش

 است. داشته ويژه توجه آفريني كار بحث به خود سازماني موقعيت به توجه با دانشگاه
 كاري هايمحيط وارد هاآن كه انددريافته هادانشگاه آموختگاندانش و دانشجويان امروزه
 سريع رشد و رقابت شدن، جهاني مانند عواملي كه شد خواهند پيچيده و پويا متغير،

 و رفتارها كه كاركناني به كارفرمايان امروزه داده، تغيير را شغلي هايفرصت دنياي آوري،فن
 التحصيالنفارغ به نياز امر اين  ).19 :1391 (ماوي، دارند نياز دارند آفرينانه كار هايگرايش

 كارآفرينية توسع سمت به را دانشجويان گرايش و داده افزايش پيش از بيش را آفرينكار
 يك عنوانبه دانشگاهي آموختگاندانش از بسياري بيكاري هم طرفي از است. داده سوق
 شود. بيشتري توجه دانشجو قشر كارآفرينية مسئل به كه شده سبب جامعه در مهمة مسئل

 باشدمي هاييسياست تدوين هادانشگاه در كارآفريني آموزش نمود بيان توانمي كه ايگونهبه
 كند.مي اشتغالي خود امر در نهادن قدم به تشويق را علمي هيئت اعضاي و دانشجويان كه
 تخصصي و فردي هايمهارت كه گردد يمتنظ ايگونهبه بايد درسي و آموزشي هايبرنامه، لذا

 آموزشي هايبرنامه تدوين با عالي آموزش ريزيبرنامه دهد. قرار دانشجويان اختيار در را الزم
 دارد. كار بازار با كارآفريني كردن نهادينه در كليدي نقش كه است مهمي هايحوزه از يكي

 به گرايش منظوربه افراد در انگيزه ايجاد و بهبود كارآفريني، هايآموزش هدف كه نجاييآ از
 و هادوره برگزاري و تدوين رو،اين از است. غيره و پذيريمخاطره ابتكار، جويي،فرصت
ة نحو كاربردي، دانش ارتقاي منظوربه كارآفريني، و اشتغال با مرتبط آموزشي هايكارگاه
 آموختگان،دانش رشنگ تغيير و كار و كسب اندازيراه شغلي، هايمهارت سازيتجاري

 بايد كارآفريني ةتوسع بنابراين، .گيرد قرار توجه مورد مختلف آموزشي هايدوره در تواندمي
 بتوان تا باشد توجه مورد مستمر طوربه پيامد، و خروجي محصول، فرايند، ورودي، در

 موزشآ با ايحرفه و فني سازمان .كرد تربيت توانمند و خالق كارآفرين، آموختگاندانش
 و مادي منابع اتالف از و شده وريبهره رشد موجب دانشگاهي يهاآموزش كنار در كارآفريني

 از انساني منابع اينكه به توجه با ).24 :1382 (عظيمي، است كرده جلوگيري انساني
 كارآمد متخصص، انساني نيروي تربيت شكبي، باشدمي جامعه هرة توسع در عوامل ترينمهم

 گسترش هم طرفي از است. اساسي اصل يك پرورشي و آموزش نهادهاي در نياز مورد و
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 بوده مدرن دنياية برجست ويژگي از عالي آموزش يهادوره در افراد شركت و عالي آموزش

 اين در تحقيق هدف به توجه با باشد.مي آموزشي يهادوره اين ارزيابي است مهم آنچه ولي
 الؤس پرداخت. خواهيم آفرينيكار بر ثرؤم عواملة باردر دانشجويان نگرش بررسي به پژوهش
 است؟ شده آفريني كار سمت به دانشجويان گرايش باعث عواملي چه :تحقيق

 نظري مباني
 از است عبارت كارآفريني محور زيرا .است يافتگيتوسعه به ورود ةمقدم ترينمهم كارآفريني

 و انسان به كه اندازه هر ،صورتاين در .كندمي ايجاد او كه خالقيتي و انديشه و انسان
 اقتصادي ةتوسع جهت در بيشتري شتاب جامعه آن ،شود داده اهميت پردازيايده و خالقيت

ة واژ ).77 :1390 آور، (گل داشت خواهد شغلي هايفرصت گسترش و سرانه درآمد افزايش و
ة واژ .است شده تهگرف entrepreneur فرانسوية ريش از (entrepreneurship) كارآفريني

 تعهدي كه است كسي كارآفرين باشد.مي كاري كردن تعهد undertake معناي به اخير
 ).1386 فرهنگي،( بپذيرد را ريسك با همراه جديد كار و كسب سازماندهي تا كندمي

 رفتار با شخصي چنين .كندمي ايجاد رشد و سودآوري هدف با را كاري و كسب كارآفرين،
 مورد كار و كسب در را راهبردي مديريت به مربوط هايفعاليت و شودمي ناختهش نوآورانه
 كندمي تعيين آرزوهايش به رسيدن براي را كارآفرين سير و جهت آنچه دهد.قرارمي استفاده

 پيش از مرزهاي او پوياي ذهن و دارد دروني كنترل كارآفرين يعني خيزد.مي بر او درون از
 كه بيندمي را چيزي همان كه وجودي با و شكندمي درهم را رايج يهاقالب و شدهتعيين

 خالق كارآفرين يعني انديشند.نمي ديگران كه انديشدمي را چيزي اما بينند،مي ديگران
 عملي را خود عزم و بخشد عينيت انديشدمي كه را آنچه درست بتواند آنكه براي او است.
 دارد. استقالل به نياز كارآفرين يعني باشد. خود كارفرماي و رئيس بايد كند

 دانشمندان و نظرانصاحب و اقتصاددانان از برخي نظر از كه دهدمي نشان مطالعات
 و رقابتي محيطي در كه هستند كارآفرينان جامعه يك اقتصاد رشد و حركت موتور ،مديريت

 بخشند.مي توسعه و آورندمي در حركت به را جامعه ايستا) تعادل نه (و تعادل عدم شرايط در
 هايتكنولوژي كارگيريهب با كه است ايخالقانه هايروش يافتن ،كارآفريني موفقيت كليد

 نحو به را بشري هايخواسته جديد، كاالهاي ترهزينهكم و ترسريع بهتر، بازاريابي يا جديد
 ارتقاء يا كمتر هايهزينه با موجودكاالهاي توليد معناي به اين سازند.مي برآورده احسن
 از تعدادي ادامه در .است جديد كامالً كاالهاي براي بازارهايي ايجاد معناي به يا و آنها كيفيت

 بررسي ردوم را آنة توسع در مختلف عوامل نقش و  آفريني كار مورد در شدهانجام مطالعات
 .داد خواهيم قرار

 اين به كارآفريني به كشاورزي دانشجويان نگرش بررسي در )1389( رضايي و  پورحسين
 و ذهني هايبرداشت بيروني، و دروني هايانگيزه آفريني، كار هايمهارت كه اندرسيده نتيجه
ة رابط آفريني كار به دانشجويان نگرش با اجتماعي هنجار و خالقيت آفريني، كار بودن جذاب
 الزم، اطالعات نداشتن كارآفريني موانع ترينمهم هم طرفي از دارد. وجود دارينيمع و مثبت

    باشد.مي مالي منابع و سرمايه نداشتن
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 در اجتماعي هايشبكه و هنجارها اعتماد، نقش بررسي تحقيق در )1387( كاوسي

 .نمود استفاده هيسريچ كارآفريني ةنظري و پاتنام اجتماعي ةسرماي ةنظري از كارآفريني ةتوسع
 ةرابط كارآفريني با اجتماعي هايشبكه و هنجارها اعتماد، بين كه است آن ةدهندنشان نتايج
 بيشتري اعتماد از افراد هرچه كه داشت بيان توانمي اساس اين بر دارد. وجود داريمعني

 ينهمچن .دارند تريثرؤم نقش كارآفريني ةتوسع در اندازه همان به ،باشند برخوردار
 باشند. داشته مهمي نقش توانند مي هاهمكاري ةتوسع به توجه با اجتماعي هايشبكه

 اثر كار: و كسب عملكرد بر اجتماعي هايشبكه ثيرأت تحقيق در )1391( ناهمكار و زالي
 در اجتماعي هايشبكه نقش بررسي هدف با كارآفرينانه ةانگيز و نقش الگوي كنندگيتعديل

 ايران، كشورهاي در كارآفريني جهاني بانديده هايداده اساس بر كار و كسب عملكرد
 74 ميزان به كار و كسب عملكرد كه است آن ةدهندنشان نتايج است. دانمارك و كرواسي

 الگوي ةوسيلبه ثيرأت اين و است كارآفرينان اجتماعي هايشبكه مستقيم ثيرأت تحت درصد
 و كارآفريني ةزمين در شدهانجام تحقيقات به وجهت با است. شده تعديل فرصت ةانگيز و نقش

 پذيرمخاطره طلبي،استقالل كه داشت بيان توانمي دانشجو قشر بين در آن بر ثرؤم عوامل
 در آن ميزان كه بوده آفرين كار افراد هايويژگي از نگريآينده و اراده و عزم خالقيت، بودن،

 متفاوت دارند يك هر كه نقشي هاي الگو و آنها ياجتماع ةسرماي به توجه با مختلف افراد بين
  است.

 كارآفريني نظريات
 كارآفرين فرد به متنوعي هايفعاليت و كاركردها ها،ويژگي كارآفريني، مفهوم تبيين سير در

 ابهامات از حدودي تا تعاريف بنديطبقه و چارچوب ةارائ ،بنابراين شود.مي داده نسبت
 تنها و يافتهتبلور اقتصادي هايتئوري بتن در كارآفريني ابتدا در كاهد.مي موضوع

 مثل: عواملي به اقتصادي پردازاننظريه اند.پرداخته موضوع اين به اقتصادي انديشمندان
 را كارآفرين و داشته اشاره گيرندهتصميم و نوآور محصول، مالك كننده،هماهنگ گر،معامله

 مباحث ةحيط از نيز كارآفريني جوامع پيشرفت و انزم گذشت با دانند.مي دارسرمايه فرد
 در شناسانروان نمودند. توجه رشته اين به نيز ديگري پردازاننظريه و و شده خارج اقتصادي
 بين و داشته توجه كارآفرين فرد شخصيتي هايويژگي به كارآفريني مورد در خود مباحث

 بر محققان از دسته اين شوند.مي ئلقا تفاوت آفرينانكارغير با مديران و كارآفرينان
 با ).1389 (غفاري، اندداشته توجه انگيزه و خالقيت پذيري،ريسك طلبي،استقالل هايويژگي
 بايد افراد بين در كارآفريني ةتوسع و وضعيت بررسي براي ابتدا ،شدهبيان مطالب به توجه

 هايويژگي رويكرد به ابتدا اساس اين بر كه نمود شناسايي را آفرينكار افراد هايويژگي
 خواهيم مرور را كارآفريني بر ثرؤم عوامل به مربوط نظريات سپس و كرده توجه كارآفرين

 كرد.

 كارآفرين هايويژگي رويكرد
 است. كارآفريني هايويژگي رويكرد كارآفريني، ةپديد به اقتصاديغير رويكردهاي از يكي

 كارآفرينانغير با كارآفرينان بين شدن قائل تفاوت ساسا بر رويكرد اين در اصلي ةمايدرون
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 شكل را آنان موفقيت و رفتار زيربناي كه است هاييويژگي داراي كارآفرين است. بوده
 جمله از باشند.مي مشتركي هايويژگي داراي كارآفرينان ،ديدگاه اين به توجه با دهد.مي

 به يابيدست براي عالي استاندارد در كار مانجا به تمايل موفقيت): به (نياز پيشرفت ةانگيز
 كشورها در اقتصادي ةتوسع اصلي ةانگيز موفقيت به نياز است معتقد لندكلهمك موفقيت.

    دارد. ثيرأت شدن كارآفرين براي فردي گيريتصميم در كه بوده
 حتي و خود كار مسئوليت و دارند طلبياستقالل ةروحي كارآفرينان طلبي:استقالل �

 معاش امرار خود، هايشايستگي و توانايي ةپاي بر افراد اين .گيرندمي برعهده را يگراند
 كارآفرينان عموماً ).20 :1391 (عالئي، ندارند كارمندي ةروحي اساسي طوربه و كنندمي

 ديگران براي كاركردن و دهند انجام خودشان ةشيو به را كار خواهندمي كه ندهست افرادي
 به كارآفرينان تا شودمي سبب كه است عاملي استقالل به نياز ،واقع در .است اردشو برايشان
 كنند،مي كار روز در را زيادي ساعات كارآفرينان، بيشتر .يابند دست خود ياهايؤر و اهداف

 خود محيطي، و اقتصادي هايمحدوديت وجود با كه شودمي حاصل آنجا از آنان رضايت اما
 سودي و كنندمي عمل خود ةبرنام طبق دهند، انجام خود ةشيو به را رهاكا گيرند،مي تصميم

 كيدأت مورد ةبرانگيزانند نيروي طلبياستقالل كنند.مي برداشت اند،كرده ايجاد خود كه را
 سرنوشت بر كه كندمي احساس فرد ،اساس اين بر شود.مي ناميده دروني جوييسلطه و بوده

 ).122 :1389 (غفاري، دارد احاطه خويش
 موفقيت كسب براي و دارند بااليي پذيريمخاطره ةروحي كارآفرينان پذيري:مخاطره �
 كارمندي و كاريمحافظه ةروحي با كه نمود بيان توانمي اساس اين بر كنند.مي مبارزه

 ريسك كارآفرينان است، ارتباط در ريسك با اساساً كارآفريني بود. موفقي كارآفرين تواننمي
 ).21 :1391(كياني، پذيرندمي را آن زيان و سود و كار و كسب هايفعاليت به اطمينان عدم و

 آغاز براي كه را مخاطره از متوسطي مقدار .است مايل و بوده روميانه شخصي كارآفرين
 پول، تا شودمي حاضر حد اين در و پذيردمي را شودمي تلقي معمولي اقتصادي فعاليت
   ).121 :1391 (غفاري، اندازد مخاطره به را خود يتموقع و شهرت امنيت،
 كه هاستفرهنگ گونهاين در .سازدمي ممكن را تالشي گونههر اعتماد وجود اعتماد: �

 آنها گروه اعضاي كه باشند مطمئن و برداشته گام خود اهداف جهت در توانندمي كارآفرينان
 فرد واقعي كارآفرين يك ،بنابراين كنند.يم هم حمايت آنها هايتصميم از و كنندمي دنبال را

 راه ترينثرؤم باشد.مي تبديل كارآفريني فرهنگ براي راهنما ابزار يك اعتماد، است. مطمئني
 است. متقابل احترام ايجاد براي يكديگر با همكاري كارآفريني، محيط در اعتماد ايجاد براي

   ).1391 (عالئي، است كارآفرينانه فرهنگ ويژگي عدالت و صداقت كارگروهي

  كارآفريني مورد در شناختيجامعه نظريات
 و محيط ثيرأ(ت فرهنگي ـ اجتماعي هاينظريه مديريت علوم انديشمندان و شناسانجامعه

 با و نموده مطرح را اجتماعي هايشبكه ةنظري و كارآفريني) به اقدام در فرد هر فرهنگ
 ايجاد به انجام سر كه كرده معرفي فرايندي همچون ار كارآفريني رفتاري رويكرد از استفاده
 آن گرفتن نظر در و آفريني كار به اقتصادي رويكرد به توجه با انجامد.مي جديد هايشركت
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 در نوين استراتژي يك عنوانبه آفريني كار اجتماعي، ـ اقتصادي شرايط از تابعي عنوان به

       ).1389 شد(غفاري، مطرح بقا و رشد و قيتموف نوآوري، به يابيدست براي بزرگ هايشركت
 او كرد. مطرح اجتماعي مباحث در را موفقيت به نياز ةنظري باراولين براي لندكلهظمك
 نيز پذيريخطر و گذاريسرمايه نرخ باالست، موفقيت به نياز كه جوامعي دراست  معتقد

 واحدهاي يا هاشركت كنند،مي زيانداراه جديد كارهاي و كسب افراد جوامع اين در باالست.
 بهبود و افزايش را آن وريبهره و توليدي ظرفيت و كنندمي دهيسازمان را اقتصادي

 پذيري،جامعه ةشيو نظير عواملي و نامدمي كارآفرين را افرادي چنين لندكلهمك بخشند.مي
 تحركت و ذهبم حاكم، ايدئولوژي والدين، اجتماعي ةطبق والدين، تربيتي هايشيوه

 كارآفريني بحث در لند كله مك داند.مي كارآفريني فرهنگ ةتوسع بر ثرؤم عوامل را اجتماعي
 به توجه با ).19 :1391 (عالئي، دارد توجه نفس به اعتماد ايجاد و فردي استقالل تقويت به

 در ارندد پيشرفت براي بااليي ةانگيز كه افرادي كه داشت بيان توانمي لندكلهمك ديدگاه
 هم طرفي از كنند. حل را مسائل خودشان خواهندمي كه بوده ترموفق نيز كارآفريني ةزمين

 آينده و كار به عشق پذيري،مخاطره خالقيت، كه است زندگي ةشيو يك آفرينيكار فرايند
 تحقق و كنجكاوي حس ارضاي براي افراد اين دهد،مي تشكيل را آن اساسي زيربناي نگري

 كنند.مي فعاليت خود هايارزش و هاآرمان هب بخشيدن
 دارد. اشاره بيروني و دروني كنترل به كارآفريني ةدربار خود ةنظري در روتر روتر: ةنظري

 بيروني كنترل با افراد كه حالي در .گرددبرمي خودشان عملكرد به دروني كنترل با فرد نگاه
 تقدير و سرنوشت و شانس مانند يعوامل و ديگران دست در را اعمالشان نتايج تربيش
 به بيشتر آنان افرادي كارآفريني ةدربار روتر ديدگاه به توجه با ).148 :1390 (پارسا، دانندمي

 نشان توجه بيروني عوامل نقش به كمتر و داشته جهوت خود دروني هايانديشه و خالقيت
 براي اساسي عامل اراده و عزم داشتن و بودن خالق ديدگاه اين به توجه با ع،واق در دهند.مي

 باشد.مي كارآفريني
 خطرپذيري و گذاريسرمايه نرخ است پاييني سطح در موفقيت به نياز كه جوامعي در اما

 هستند. نيافتهتوسعه آن دنبال به و است پايين آنها در

 وبر كارآفرين فرهنگ ةنظري
 و دارد توجه رفتار بر هاارزش شنق به كارآفريني بر ثرؤم عوامل مورد در خود ةنظري در وبر

 تشريح در وي باشد.مي مذهبي و فرهنگي عوامل از ثرأمت كارآفرينانه فعاليت كه است معتقد
 اشاره مفهومي را زمين مغرب در گذاريسرمايه و صنعتي نوين تمدن گيريشكل چگونگي

 فرهنگ ةوسعت وبر است. كارآفريني فرهنگ همان امروزي زبان به مفهوم اين كه كندمي
 تغيير براي خطرپذيري سعادت، براي كار به تشويق عامل چهار از ثرأمت را كارآفريني
 ).19 :1391 هاگ، از نقل به (عالئي داندمي جوييصرفه و آينده براي ريزيبرنامه سرنوشت،

 ساختارهاي نقش به هم طرفي از بوده كارآفرين فرد هايويژگي ةكنندبيان نيز وبر ديدگاه
 فرد شدن كارآفرين در را ثريؤم نقش كه دارد اشاره جامعه در موجود اجتماعي و هنگيفر

 كارآفرين سمت به را او جامعه در افراد شرايط كه است آن بيانگر نظريه اين دارد. برعهده
 گرايش باعث امر اين كند كارآفريني به تشويق را فرد جامعه فرهنگ اگر دهد.مي سوق شدن
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 ةجامع كه داشت بيان توانمي ديدگاه اين به توجه با شود.مي كارآفريني تسم به فرد بيشتر

  دهد.مي سوق كارآفريني سمت به بيشتر را فرد كه است هاييمحيط جمله از دانشگاهي

 اجتماعي ةسرماي هاينظريه
 و انساني ةسرماي اجتماعي، ةسرماي ،اقتصادية سرماي ؛شامل سرمايه نوع چهار كارآفريني در

 به نيز اجتماعي ةسرماي و افراد هايتوانايي به انساني ةسرماي است. مطرح فرهنگي ةسرماي
 افراد پيوند و اجتماعي روابط از اجتماعي هايشبكه .شودمي گفته افراد ميان ارتباطات

 حل در همكاري و اطالعات تبادل با افراد اين شود.مي ايجاد جامعه و سازمان در موجود
 از كه است اجتماعي ساختاري اجتماعي، ةشبك شوند.مي مندبهره دوجانبه ابطرو از مشكالت

 چند يا يك با هاسازمان يا افراد شبكه، اين در است. شده تشكيل سازماني يا فردي هايگروه
 مسائل، حلِ در مهمي نقش اجتماعي، هايشبكه اند.پيوسته يكديگر به وابستگي از خاص نوع

 Weng ( دارند عهده بر اهدافشان به رسيدن در افراد موفّقيتة انداز و اهسازمان كردن اداره
& et al., 2008.( ارتباطات نوع ،واقع در .دهدمي نشان را افراد موقعيت اجتماعي هايشبكه 

 ارتباط داراي افراد كه هاييشبكه دارد. ثيرأت عضو افراد سودمندي بر اجتماعي،ة شبك در
 هايبخش با كه افرادي هستند. ترمفيد اعضايشان براي ،تندهس تريگسترده و ترقوي

 كه دارند اطالعات به دسترسي براي بيشتري شانس ،هستند ارتباط در متعدد اجتماعي
 تشخيص در ثرؤم عامل اجتماعي ةسرماي كند.مي بيشتر افراد براي را موفقيت به دسترسي

 و منابع با را كارآفرين اجتماعي هايشبكه .شودمي اجتماعي هايشبكه شامل كه بوده فرصت
 & Bhagavatula ( دهدمي گسترش را افراد انتخاب ةداير و كرده رو روبه بيشتر هايفرصت

et al., 2010.( اند.اجتماعي ةسرماي اساسي ركن دو اجتماعي هايشبكه و اجتماعي اعتماد 
 است معتقد و داندمي انيانس ةسرماي به يابيدست براي ابزاري را اجتماعي ةسرماي كلمن

 ).198 نژاد، صادق و ربيعي( است. منافع و اهداف به يابيدست براي منبعي اجتماعي ةسرماي
 خود منافع به آن ةوسيلبه افراد كه دانسته انساني ةسرماي از بخشي را اجتماعي ةسرماي كلمن
 منابع از تا نموده كوشش افراد كه آيدمي وجودبه هنگامي اجتماعي روابط و يافته دست
 )98 :1387 (كاوسي، نمايند بهتري ةاستفاد خود فردي

 از ايمجموعه را اجتماعي ةسرماي كه است اجتماعي ةسرماي اصلي پردازننظريه از پوتنام
 اعضاي بهتر مشاركت و ارتباط موجب كه داندمي هاشبكه و هنجارها اعتماد، مانند مفاهيم

 عمل و اعتماد كند.مي مينأت را آنان مشترك گاهي و لمتقاب منافع و شده اجتماع يك
 پوتنام دهند.مي قرار ثيرأت تحت را ءاعضا كنش كه منابعي عنوان به هاشبكه در اعضا متقابل
 و اقتصادي ةتوسع به رسيدن جهت در اساسي نقش اجتماعي سرماية كه است معتقد

 ةرابط كه است اجتماعي ةسرماي از يباارزش منبع اعتماد او نظر به دارد. عهده بر اجتماعي
 )198 :1390نژاد، صادق و (ربيعي دارد اجتماعي ةتوسع با مستقيمي
 كه بيندمي افراد بين افقي ارتباطات از ايمجموعه عنوانبه را اجتماعي ةسرماي پاتنام
 را اجتماعي ةسرماي وي كند.مي تقويت اجتماع در را متقابل منافع كسب جهت در همكاري

 كه داندمي اجتماعي هايشبكه و هنجارها اعتماد، مانند اجتماعي سازمان از هاييژگيوي
  ).11 :1386 (فيلد، دهند بهبود تعاوني هايكنش تسهيل طريق از را جامعه كارايي توانندمي
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 )اجتماعي هايشبكه و هنجارها (اعتماد، عناصر به اجتماعي ةسرماي از خود تحقيق در پاتنام
 و هنجارها و اجتماعي هايشبكه و افراد بين اتصال براي را اجتماعي ةسرماي وي اردد اشاره

 را كارآفريني هيسريچ هم طرفي از .بردمي كاربه يدآمي دستبه آن نتيجه در كه اعتمادي
 مالي، مخاطرات پذيرش و بسيار تالش و وقت صرف با تام كه داندمي نو چيزي خلق فرايند
 اين ةنتيج كه داندمي استقالل و بخشرضايت مالي منابع به يابيدست ايبر اجتماعي روحي،
 بازار هايفرصت و هانيازمندي به را نوآوري و خالقيت كه بوده منظمي هايفعاليت فرايند
  ).107 :1387 (كاوسي، دهدمي پيوند

 نقش الگوي
 اجتماعي، يهانقش در افراد هايويژگي اساس بر شخص كه است موقعيتي نقش الگوي
 نقش الگوي ،بنابراين دهد. افزايش را ديگران با خود ةشددرك هايشباهت دارد تمايل

 افراد هايويژگي با و بوده گرمشاهده فعال صورتبه شخص آن در كه است شناختي فرايندي
 از يادگيري و تقليد راه از افراد ،اساس اين بر ).95 :1391 (زالي، كندمي پيدا تطبيق ديگر

 به دست آنها ميان از و كرده پيدا آگاهي موجود هايشغل به نسبت نوعي به ديگران كارهاي
 رفتار ةمشاهد طريق از كار انجام براي نياز مورد مهارت و و تخصص ،بنابراين زند.مي ارزيابي
 شود.مي حاصل ديگران

 از هتريب عملكرد ،بوده نقش الگوي داراي كه افرادي كه دهدمي نشان تجربي شواهد
 كار و كسب 1547 بررسي با همكارانش و جمينو كه ايگونهبه داشت. خواهند ديگران
 هم هاآن والدين كه كارآفريناني شكست احتمال كه اندرسيده نتيجه اين به آميزمخاطره

 كارهاي و كسب داچسنيو و كارتنر همچنين است، كمتر اندبوده كاري و كسب داراي
 موفق كارهاي و كسب گذارانبنيان كه دريافتند و كردند مقايسه را فقنامو و موفق خطرپذير

 داشته بيان نيز الباند و لنتز دارند. اشتغاليخود والدين ديگران به نسبت بيشتري احتمال با
 و كنندمي شروع را خود كار و كسب تريپايين سنين در دارند اشتغالخود والدين كه افرادي
 كه داشت بيان توانمي شواهد به توجه با (همان). دارند خود كار و كسب از بيشتري درآمد

 با كاركردن و مشاهده ةوسيل به فرصت از برداريبهره براي الزم مهارت و اطالعات يادگيري
 اين در ما ،بنابراين باشد. داشته تواندمي آينده در افرد اشتغاليخود در مهمي نقش والدين
 نگرش بررسي به كارآفريني مورد در رويكردها و نظريات مجموعه از استفاده با تحقيق

 پرداخت. خواهيم مورد در دانشجويان

 تحقيق روش
 در ايكتابخانه مطالعات ابتدا است، شده انجام پيمايش روش به تبيين ـ توصيفي تحقيق اين

 ةنامپرسش از استفاده با سپس .شود آوريجمع الزم اطالعات تا گرفته صورت موضوع ةزمين
 است. شده آوريجمع الزم هايداده بوده اساتيد ييدأت مورد كه محقق سوي از شده تهيه

 از است. نامهپرسش اعتبار روست، روبه آن با نامهپرسش تدوين از بعد محقق كه ايمسئله
 ةشدانجام تحقيقات از سازه اعتبار به رسيدن براي اوالً ،است كيفي امري اعتبار كهجاآن

 به كه سؤاالتية هم تحقيق، موضوع با رابطه در ثانياً و شد استفاده نظري هاييهپا و مشابه
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 گرد هاگويه از مخزني در آمد، دستبه نظري مطالعات طريق از چهآن ةهم و رسيدمي ذهن

 گرديد، محاسبه كرونباخ آلفاي مقدار نامهپرسش اعتماد قابليت ميزان سنجش براي .آمدند
 كه است آن ةدهندنشان كه بوده 63/0 با برابر كل آلفا آمده دستهب نتايج به توجه با

 به را ما بررسي مورد موضوع ةنامپرسش اين و بوده باال نامهپرسش االتؤس بين همبستگي
 دانشگاه پسر و دختر دانشجويان ةكلي تحقيق آماري ةجامع دهد. مي قرار سنجش مورد دقت

 385 كوكران فرمول ةوسيلبه نمونه حجم باشند.مي دانشجو1391  سال در كه است اصفهان
 استفاده با كه باشندمي  دختر نفر 235 و پسر نفر 150 بين اين از كه شده زده تخمين نفر
 براي و آوريجمع هاداده نامهپرسش ابزار  با و تصادفي و ايسهميه گيرينمونه روش از

 متغير عنوان به كارآفريني است. شده رفتهگ بهره  spss افزارنرم از هاداده تحليل و تجزيه
 پذيري،مخاطره طلبي،(استقالل همچون هاييشاخص از استفاده با كه تحقيق ةوابست
 مورد ليكرت قسمتي 5 طيف در هاييگويه از استفاده با خالقيت) و اراده و عزم نگري،آينده

 ةسرماي متغيرهاي ةتفاداس مورد نظريات به توجه با هم طرفي از است. گرفته قرار بررسي
 دانشجويان كارآفريني بر ثرؤم عوامل عنوانبه نقش الگوي و روابط) ةشبك و (اعتماد اجتماعي

 است. گرفته قرار بررسي مورد ليكرت قسمتي 5 طيف قالب در هاگويه از ايمجموعه با نيز
 ةمقايس همچون استنباطي و تقاطعي جداول توصيفي هايآزمون از تحليل و تجزيه براي

  است. شده استفاده متغيرهچند رگرسيون و پيرسون همبستگي آزمون  ها،ميانگين

 هاداده تحليل و تجزيه
 ابتدا در هستيم. مواجه تحليلي و توصيفي هايداده از دسته 2 با هاداده تحليل و تجزيه براي

 تنباطياس هايداده تحليل به ادامه در سپس و پرداخت خواهيم هاداده توصيف به
 و دختر پاسخگويان از درصد 8/61 كه است آن ةدهندنشان آمدهدستهب نتايج پردازيم.مي
 پاسخگويان سني ميانگين اند.داشته قرار ساله 30 تا 20 سني ةرد در كه پسر درصد 2/38

 طالق درصد 5و هلأمت درصد 40 مجرد، پاسخگويان درصد55 است. بوده سال 1/24 با برابر
 درصد 5 اقتصاد، درصد 25 ادبيات، ةدانشكد از درصد 10 پاسخگويان ميان از اند.بوده گرفته

 اندبوده بدني تربيت درصد 5 و پايه علوم درصد 25 حقوق، درصد 10 فني، درصد 25 الهيات،
 كل بين از اند.بوده تحصيل مشغول دكترا و ارشد كارشناسي كارشناسي، مقاطع در كه

 50 و آزاد كار درصد 10 خصوصي، بخش در درصد 30 دولتي، كارمند درصد 10 دانشجويان
 دانشجويان درصد 30نيز خودشان ةماهيان هايهزينه مورد در اند.بوده دانشجو فقط درصد
 بين درصد 20 تومان، هزار 350 تا 201 بين درصد 40 ماه، در تومان هزار 200 از كمتر
 20 اند.داشته بيان را تومان هزار 750 تا 501 بين هم درصد 10 و تومان هزار 500 تا 351

 بخش كارمند درصد 30 دولتي، شغل داراي پدرشان كه داشته بيان دانشجويان از درصد
 و شهر در درصد 50 پاسخگويان كل بين از باشند.مي آزاد شغل داراي درصد 50 و خصوصي

  كنند.مي زندگي روستا در درصد 50
 درصد 2/31 كه شده مشاهده )1 ة(شمار جدول رد آمده دستهب هايداده به توجه با

ة توسع دختران درصد 9 تنها كه حالي در دانسته زيادخيلي و زياد را كارآفريني ةتوسع پسران
 ةتوسع پسران درصد 8/20 و دختران درصد 2/29 دانند.مي زياد خيلي و زياد را كارآفريني
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 كمخيلي و كم را كارافريني ةوسعت پسران درصد 8/10 تنها و متوسط حد در را كارآفريني

 و زياد را آفريني كار ةتوسع دختران از بيش پسران مدهآدستهب نتايج به توجه با دانند.مي
 دختران از بيش پسران براي كه باشد آن مبين تواندمي امر اين اند.دانسته زيادخيلي

 شرايط كه اندكرده اظهار دختران دانشجويان با گفتگو در دارد. وجود كارآفريني هايفرصت
 بيشتر پسران براي اشتغال ايجاد هايفرصت كه است ايگونهبه جامعه ساختاري و اجتماعي

 كه هستند روهروب هاييمحدوديت با هافعاليت از بسياري انجام در دختران و است دختران از
 نمايد. محدود را آنان كارآفريني هايزمينه تواندمي امر اين

 
 كارآفريني ةتوسع نظر از پسران و دختران ةمقايس .1 جدول

كارآفريني ةتوسع
 جنسيت

 كلزيادخيلي و زياد متوسط كمخيلي و كم
 درصد درصد درصد درصد

 2/38 0/9 2/29 00/0 دختر
 62 /8 2/31 8/20 8/10 پسر
 100 2/40 0/50 8/10 كل

 پاسخگويان پاسخ اساس بر ميداني  هاييافته منبع::
 
 بين در آفرينيكارة توسع كه شده مشاهده جدول در آمدهدستهب هايداده به توجه با

 درصد 7/17 كه ايگونهبه باشد،مي هارشته ساير از بيش فني هايرشته دانشجويان
 اند.داشته بيان متوسط حد در درصد 3/12 زياد،خيلي و زياد را كارآفريني ةتوسع پاسخگويان

 خيلي و زياد حد در درصد 7/14 كه بوده پايه علوم هايرشته ياندانشجو بعدي ةمرتب در
 حسابداري و مديريت اقتصادي، علوم هايرشته دانسته، متوسط حد در درصد 5/10  و زياد

 از درصد 5 اند.داشته بيان متوسط حد در درصد 7/6 زياد، خيلي و زياد حد در درصد 5/14
 دانسته، زيادخيلي و زياد حد در را كارآفريني ةتوسع انساني علوم هايرشته دانشجويان
 حد در درصد 2/1 و زيادخيلي و زياد حد در درصد 8/3 بدني تربيت ةرشت دانشجويان

 و پايين حد در درصد 4 و متوسط حد در درصد 8/5 حقوق ةرشت دانشجويان متوسط،
 با  اند.دانسته وسطمت حد در درصد 8/3 نيز الهيات ةرشت دانشجويان اند،دانسته پايينخيلي
 در ايحرفه و فني هايرشته كه آنجايي از داشت بيان توانمي آمده دستهب نتايج به توجه

 و عملي هايدوره دانشگاه و دبيرستان ةدور در و دارند بيشتري فعاليت آزاد مشاغل
 بيشتر و دهش آشنا كار بازار با دانشجويان ساير از بيشتر ،گذراند خواهند را بيشتري كارآموزي

 توسعه را خودر كار بازار و داده خرج به خالقيت خود كارهاي در كه كنندمي سعي سايرين از
 دانشگاه و مدرسه در را تئوري دروس با بيشتر كه انساني هايرشته دانشجويان دهند.

 كارآفريني با نيز دولتي مشاغل لذا ،داشته گرايش دولتي مشاغل سمت به بيشتر ،گذرانندمي
 و كرده ريسك كارها در كمتر و بوده كارمحافظه نوعي به افراد اين زيرا نبوده سازكار ندانچ

 دهند. مي بروز خود از خالقيت
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 مختلف هايرشته دانشجويان بين كارآفريني ةتوسع ةمقايس.  2 جدول

كارآفريني ةتوسع    
 رشته 

مكخيلي و كم ادزيخيلي و زياد متوسط   كل 
 درصد درصد درصد درصد

00/0 فني  3/12  7/17  0/30  
پايه علوم  00/0  5/10  7/14  2/25  

00/0 اقتصاد  7/6  5/14  2/21  
00/0 ادبيات  00/0  0/5  0/5  

بدني تربيت  00/0  2/1  8/3  0/5  
0/4 حقوق  8/5  00/0  8/9  
00/0 الهيات  8/3  00/0  8/3  
0/4 كل  3/40  7/55  100 

 گويانپاسخ پاسخ اساس بر ميداني  هاييافته منبع:
 
 به توجه با و دنباشمي جامعه جوان و فرهيخته اقشار جمله از دانشجويان كه آنجايي از
 افزونيروز اهميت از جديد شغلي هايفرصت ايجاد و كارآفرينية جامع تحوالت و تغير

 ديگر ةكردتحصيل قشر تعداد افزايش و جمعيت افزايش به توجه با ،همچنين .است برخوردار
 ايجاد فكر به خود بايد افراد بلكه ،است نبوده جوانان اشتغال پاسخگوي دولتي مشاغل
 ةمسئل به توجه امروزه ،دليل همين به .باشند ديگران و خود براي اشتغال هايزمينه

 در كارآفريني مراكز ايجاد شاهد امروزه ايگونهبه است. برخوردار اساسي اهميت از كارآفريني
 ترينمهم از دانشگاه هستيم. هاسازمان و مدارس و عالي آموزش سساتؤم و هادانشگاه

 با كه كنندمي سعي روز هر و است داده نشان توجه كارآفريني بحث به كه است نهادهايي
 نشان آمدهدستهب نتايج ،اساس اين بر دهند، ادامه خود كار به تريوسيع هايفعاليت

 كه ايگونهبه است. يافته توسعه بررسي مورد دانشجويان بين در آفرينيكار كه دهندمي
 95 داريمعني سطح در 6/2 انتظار مورد ميانگين با مقايسه در 1/10 آمده دستهب ميانگين

 از كارآفريني اهميت ةدهندنشان امر اين است. بوده بررسي قابل )sig = 0/000( با درصد
  باشد.مي بررسي مورد ةجامع ديد

 
 كارآفريني ةتوسع مورد در وياندانشج نگرش بررسي. 3 جدول

 پاسخگويان پاسخ اساس بر ميداني  هاييافته منبع:
 

 ميانگين 
هاپاسخ  

 جامعه تعداد
 نمونه

Test  
value 

 سطح
داريمعني  

 ةنتيج
 آزمون

 ةتوسع
1/10 كارآفريني  385 60/2  000/0 نآزمو تاييد   
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 تحقيق ةوابست متغيرهاي بررسي
 پذيري،مخاطره طلبي،استقالل متغير 5 از آفرينيكار مورد رد دانشجويان نگرش بررسي براي
 از استفاده با هامتغير اين از يك هر كه است. شده استفاده نگريآينده و خالقيت اراده، و عزم

 ةمقايس به توجه با است. گرفته قرار مطالعه مورد ليكرت طيف با مختلف هايگويه
 توجه مورد سايرين از بيش 33 ميانگين با يطلباستقالل آمده، دستهب هايميانگين

 ،6/28 نگريآينده ،7/31 ميانگين با بودن پذيرمخاطره بعدي ةمرتب در .است بوده دانشجويان
 است. بوده 6/16 اراده و عزم و 1/24 خالقيت

  
 متغيرهاي از يك هر مورد در دانشجويان نگرش بررسي به مربوط هايميانگين ةمقايس .4 جدول

 فرينيآكار
 نگريآينده خالقيتاراده و عزم پذيريمخاطره طلبياستقالل 

 6/28 1/24 6/17 7/31 0/33 ميانگين
 07/3 05/3 67/3 56/4 61/3معيار انحراف

 46/9 31/9 47/13 8/20 03/13 واريانس
 پاسخگويان پاسخ اساس بر ميداني  هاييافته منبع:

 تحقيق مستقل متغيرهاي بررسي
 جمله از دانشجويان اجتماعي) روابط ةشبك و (اعتماد اجتماعي ةسرماي و نقش الگوي

 در آمده دستهب نتايج به توجه با است. بوده دانشجويان فرينيآكار بر گذارثيرأت متغيرهاي
 بر ديگر متغير 2 از بيشتر 8/29 ميانگين با روابط ةشبك كه داشت بيان توانمي جدول

 و 8/22 ميانگين  با نقش الگوي بعدي ةمرتب در .است اشتهد ثيرأت دانشجويان كارآفريني
 داشت بيان توانمي آمده دستهب نتايج به توجه با است. داشته قرار 1/20 ميانگين با اعتماد

 باشند داشته بيشتري ارتباط كارآفريني سساتؤم و كارآفرينان ساير با دانشجويان هرچه كه
 نشان گرايش كارآفريني سمت به بيشتر باشند، تهداش اشتغال بيشتري گروهي كارهاي به و

 هايفعاليت به نوعي به دانشجويان ةخانواد ءاعضا از يكهر اگر هم طرفي از دهند،مي
 پرداخته او كارهاي از برداري الگو به نيز وي كه شده سبب امر اين ،باشند مشغول كارآفرينانه

 كه امكاناتي و هافرصت والدين تشويق .كند پيدا سوق كارآفرينانه فعاليت سمت به بيشتر و
 آفرينانهكار هايفعاليت ةتوسع  در مهمي نقش تواندمي ،دهندمي قرار افراد اختيار در والدين
 اهميت دارند همكاري يكديگر با كه گروه اعضاي و دوستان به اعتماد همچنين باشد. داشته

 است. داشته دانشجويان كارآفريني ةتوسع بر اساسي
 اجتماعي ةسرماي متغيرهاي ةدربار دانشجويان نگرش ةمقايس  .5 لجدو

 نقش الگوي و روابط) شبكه و (اعتماد
روابط شبكه  نقش الگوي اعتماد   

8/29 ميانگين  1/20  8/22  
معيار انحراف  97/6  5/6  58/10  

0/8 واريانس  0/9  0/10  
 پاسخگويان پاسخ اساس بر ميداني  هاييافته منبع:
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 رگرسيون آزمون از دانشجويان كارآفريني بر هامتغير از يك هر ثيرأت بررسي براي

 خواهد پرداخته متغيرچند همزمان ثيرأت به آزمون اين در است. شده استفاده متغيرهچند
 دارمعني و مستقيم ةرابط هامتغير بين كه است اين ةدهندنشان آمده دستهب نتايج .شد

 را ثيرأت بيشترين درصد 50 بتاي با نقش الگوي كه داشت بيان توانمي ،بنابراين  دارد. وجود
 و درصد 38 بتاي با اجتماعي مشاركت بعدي ةمرتب در است. داشته دانشجويان كارآفريني بر

 95 داريمعني سطح در )sig = 0/000( با امر اين كه دارد قرار درصد 21 بتاي با اعتماد
  باشد.مي ييدأت مورد درصد
 

 دانشجويان كارآفريني بر نقش الگوي و اجتماعي ةسرماي سيبرر. 6 جدول
 B Std.error Beta t sig 
اجتماعي مشاركت  38/0  046/0  382/0  31/8  00/0  

22/0 اعتماد  046/0  21/0  48/5  00/0  
نقش الگوي  41/0  037/0  501/0  95/10  00/0  

 پاسخگويان پاسخ اساس بر ميداني  هاييافته منبع:

 كارآفريني با نقش الگوي و اجتماعي ةسرماي ينب همبستگي تحليل
 اجتماعي، مشاركت متغيرهاي بين كه است آن ةدهندنشان جدول در آمدهدستهب نتايج

 با امر اين كه دارد وجود داريمعني و مثبت ةرابط كارآفريني با اعتماد و نقش الگوي
 )sig = 0/000( بين ةرابط شدت .است بوده بررسي قابل درصد 95 داريمعني سطح و 

 متوسط همبستگي ةدهندنشان درصد 37 با نقش الگوي كه ايگونهبه ،است متفاوت هامتغير
 و پايين به رو متوسط همبستگي درصد 22 با كارآفريني و اجتماعي مشاركت باال، به رو

  دهد.مي نشان را ضعيف همبستگي درصد 17 با اعتماد
 

 كارآفريني با نقش الگوي و اعياجتم ةسرماي بين همبستگي  .7 جدول
اجتماعي مشاركت  نقش الگوي   اعتماد 
رابطه شدت  22/0  37/0  17/0  

داريمعني سطح  00/0  00/0  00/0  
 پاسخگويان پاسخ اساس بر ميداني  هاييافته منبع:

 كارآفريني و تحصيلي رشته بين همبستگي بررسي
 تفاوت كارآفريني و تحصيلي ةرشت بين هك داشت بيان توانمي آمده دستهب نتايج به توجه با

 95 اطمينان سطح و )sig = 0/00( داريمعني سطح با امر اين كه دارد وجود داريمعني
 همبستگي ةدهندنشان كه درصد 81 متغير 2 بين ةرابط شدت است. بوده بررسي قابل درصد
 تحصيلي مختلف هايرشته دانشجويان كه است آن بيانگر امر اين است. متغير 2 بين قوي

 جدول در هاداده توصيف قسمت در كه گونههمان دارند. كارآفريني به نسبت متفاوتي نگرش
 كارآفريني ةتوسع به نسبت مختلف هايرشته دانشجويان نگرش ،شده بيان نيز 2 ةشمار

 كارآفريني به دانشجويان ساير از بيش ايحرفه و فني دانشجويان كه ايگونهبه ،است متفاوت
 ةدور طول در ايحرفه و فني هايرشته كه است ان خاطر به امر اين كه اندداشته گرايش



                                               انداز پژوهشو اشتغال در چشماي آموزش فني و حرفه
 

 

225 
 نقش اين و شده آشنا خود ةرشت عملي هايمهارت با تئوريك هايدرس كنار در آموزش
 داشت. خواهد افراد فرينيآكار در مهمي
 

 كارآفريني و تحصيلي ةرشت بين همبستگي بررسي . 8 جدول
هرابط شدت  داريمعني حسط   

رينيكاراف و تحصيلي ةرشت  81/0  000/0  
 پاسخگويان پاسخ اساس بر ميداني  هاييافته منبع:

 گيرينتيجه
 پديده اين فراگيري و رشد است. جامعه و فرهنگ اقتصاد، ةتوسع و تحول موتور كارآفريني

 كه است آينديفر كارآفريني شود. منجر ملي اقتصاد در اساسي دگرگوني و تحول به تواندمي
 تحمل و مخاطره قبول با كار و كسب ايجاد جديد فكر و ايده ةارائ با كارآفرين فرد آن طي

 و انسان به كه اندازه هر صورت اين در .كندمي ارائه را جديد خدمت و محصول ريسك،
 اقتصادي ةتوسع جهت در بيشتري شتاب جامعه آن ،شود داده اهميت پردازيايده و خالقيت

 ).77 :1390 آور، (گل داشت خواهد شغلي هايفرصت گسترش و سرانه درآمد ايشافز و
 برعهده جوامع ةتوسع و رشد در را مهمي نقش كه بوده جامعه اقشار جمله از دانشجويان

 رشد براي تحول، و تغيير حال در ةجامع كه اندرسيده نتيجه اين به آنان نيز طرفي از داشته
 چون هاييويژگي داراي كارآفرينان كه آنجايي از دارد. رآفرينكا افراد به نياز توسعه و

 توانندمي ،هستند نگريآينده و قوي ةاراد و عزم پذيري،مخاطره خالقيت، طلبي،استقالل
 تنهايي به هاويژگي اين هم طرفي از باشند. داشته جامعه ةتوسع و رشد در ثريؤم هايگام
 و فرهنگي نقش به هاويژگي اين كنار در .شود فرد شدن فرينآكار به منجر تواندنمي

 توجه بايد نيز وي نقشي الگوهاي و فرد اجتماعي ةسرماي ميزان و  جوامع در موجود اجتماعي
 بايد كارآفريني آموزش كه اندرسيده نتيجه اين به هادانشگاه مسئولين كه آنجايي از داشت.

 با تئوريك دروس آموزش بر عالوه نشجوياندا تا گيرد قرار بيشتر توجه مورد هادانشگاه در
 تشويق و كارافريني هايكالس تشكيل .شوند آشنا بيشتر آينده در خود ةرشت كار بازار

 سمت به دانشجويان گرايش در مهمي نقش هاكالس اين در شركت به اساتيد و دانشجويان
 از بيش پسر جوياندانش گرايش ميزان آمدهدستهب نتايج به توجه با دارند. آفريني كار

 و ساختاري شرايط بازتاب حدودي تا تواندمي امر اين كه است شده ارزيابي دختر دانشجويان
 فراهم دختران به نسبت پسران براي را بيشتري شغلي موقعيت كه باشد جامعه اجتماعي

 هب و بماند خانه در بايد زن و است مرد ةوظيف كردن كار كه تلقي طرز اين همچنين و كرده
 به پسران از كمتر دختران كه شده باعث و گرددمي بر كند رسيدگي خانه به مربوط امورات
 دانشجويان بين در كارآفريني سمت به گرايش ،طرفي از كنند. پيدا سوق كارآفريني سمت
 از بيش  ايحرفه و فني ةرشت دانشجويان كه ايگونه به بوده متفاوت مختلف هايرشته

 روابط ةشبك و اعتماد هم طرفي از اند.داشته گرايش كارآفريني به هاتهرش ساير دانشجويان
 كارآفريني به دانشجويان گرايش در مهمي نقش اجتماعي ةسرماي ركن ترينمهم عنوان به

 افراد هرچه زيرا ،است بوده ييدأت مورد آمده دستهب نتايج به توجه با امر اين كه است داشته
 كارآفريني سمت به بيشتر ،باشند داشته رابطه بيشتر كارآفريني كزمرا و كارآفرينان ساير با

 نقش دانشجويان نقشي الگوهاي آمدهدستهب نتايج به توجه با ،همچنين .كنندمي پيدا سوق
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 كارآفرين يا كارآفرين والدين است. داشته كارآفريني سمت به دانشجويان گرايش در مهمي
 كارآفريني سمت به افراد گرايش براي خوبي مشوق ندوستا يا خانواده اعضا از يكي بودن

  باشد.مي

 منابع
، كارآفرينانه شخصيت بر مسأله حل هايشيوه تأثير بررسي )1390( همكاران و عبداله پارسا،

 چهارم، سال كارآفريني، ةتوسع ،اهواز چمران شهيد دانشگاه دانشجويان :موردي ةمطالع
 .14 ةشمار

 به كشاورزي دانشجويان نگرش بررسي )1389( مسعود يي،رضا و ابوطالب پور،حسين
 .10 ةشمار سوم، سال كارآفريني، ةتوسع كارآفريني،

 كارآفريني، بر اجتماعي سرماية ةرابط بررسي .)1390( حكيمه زاده، صادق و علي ربيعي،
 . 41 ةشمار ،11 سال اجتماعي، رفاه

 اثر كار: و كسب عملكرد بر جتماعيا هايشبكه ثيرأت .)1391( همكاران و محمدرضا زالي،
 ةدور ايران، در مديريت هايپژوهش كارآفرينانه، ةانگيز و نقش الگوي كنندگيتعديل

 .2 ةشمار ،16
 ةادار كارآفريني ةتوسع در ايحرفه و فني هايآموزش نقش. )1382( علي چنزق، عظيمي
 .شرقي آذربايجان استان ايحرفه و فني آموزش كل

 اقتصادي، ةتوسع و رشد در مؤثر عاملي كارآفريني فرهنگ ترويج )1391( سوسن عالئي،
 .50ةشمار رهيافت،

 دانشگاه دانشجويان كارآفريني هايقابليت بررسي )1389( علي يونسي، و هادي غفاري،
 . 3 ةشمار سوم، سال عالي، آموزش انجمن ةنامفصل  اراك، نورپيام
 و هامدل ها،نظريه مفاهيم، :كارآفريني )1386( حسين صفرزاده، اكبر،علي فرهنگي،

 .اجتماعي مينأت و كار ةسسؤم :تهران كاربردها،
  .كوير نشر تهران، غفاري، غالمرضا ةترجم اجتماعي، ةسرماي )1386( جان فيلد،

 هايشبكه و هنجارها اعتماد، نقش بررسي .)1387( حميرا كياسي، و اسماعيل كاوسي،
 .10 ةشمار اجتماعي، علوم ماه كتاب ني،كارآفري ةتوسع در اجتماعي

 دانشجويان كارآفريني تمايل ةمقايس و بررسي )1391( رضا ماوي، كياني و ندا ماوي، كياني
 ةنامفصل كارآفريني، تمايل سنجش براي مدلي ةارائ و بدني تربيت ةرشت پسر و دختر

 .9 ةشمار تحول، و توسعه و مديريت
 و كار ةنامماه كشورها، ساير و ايران در كارآفريني و ارك فرهنگ. )1390( مرتضي آور،گل

 .140 ةشمار جامعه،
Approach to Study the Structure of Technological Network by the Block 

Modeling 
Bhagavatula, S., Elfring, T., Tilburg, A. V., Gerhard G. V. B., (2010), 

How Social and Human Capital Influence Opportunity Recognition and 
Resource Mobilization in India's 

Handloom Industry, Journal of Business Venturing, Vol. 25, No. 3, PP. 
245-260 

of Social Network Analysis, PP. 998-1011. 
Weng, C. S., Chen, W. Y., Hsu, H. Y., Lai, K. K. & Chen, S. J., 2008, A 

Holistic Network 



 
 

 و توسعه در كارآفريني هايويژگي ريثأت ارزيابي و يبررس
 يهاويژگي موردي: ةمطالع، 1390 ،شوش شهرستان پيشرفت

 شناسيجامعه
 حسن هژبري نژاد1

 چكيده
 ايجاد منظوربه شناختينظرجامعه از شوش شهرستان كارآفرينان هايويژگي مقاله نيا

 كارآفريني خاص يهاجنبه يرو بر ثيرگذارأت عوامل ،آن بر عالوه دهد.مي شرح را اشتغال
 كارآفريني يرو بر كه است يعوامل و فاكتورها تعيين ،هدف گيرد.مي قرار يبررس مورد نيز
 يرو بر كه كندمي يپيگير را يعوامل يارزياب يعني گذارند.مي تأثير فعاليت هنگام در

 و خانوادگي فردي، بعد بيلق از كارآفرينان شناختيجامعه يهاجنبه به مربوط اهميت
 نيا طيشرا سبب به و يكاربرد يفيتوص روش انتخاب ليدل به گذارند.مي ثيرأت جامعه

 و قيتحق نيا يهاهيفرض به ييپاسخگو يبرا چندگانه ونيرگرس زيآنال يهاآزمون از قيتحق
 با نمونه محج تحقيق اين در شد. استفاده هاداده ليتحل و هيتجز يبرا SPSS افزارنرم از

 اين در شد. تعيين رابطه اين براساس نمونه تعداد و محاسبه »كوكران« رابطة از استفاده
 % 60 از بيش و دانشگاهي تحصيالت داراي پاسخگويان % 45 حدود كه شد يافته تحقيق

 اكثر ،نيهمچن .اندبوده كاربه ناگزير خود معيشت ةادار براي كودكي دوران در پاسخگويان
 ايجاد جهت تالش ات:شنهاديپ باشند.مي استقالل داراي خود كار و حرفه در ويانپاسخگ
 رشد و پرورش براي الزم محيطي شرايط تبيين و مردم. آحاد بين در كارآفريني ةروحي

 ... و كارآفريني استعدادهاي
 

 سعهتو در كارآفريني تأثير كارآفرين، شناختيجامعه يهاويژگي كارآفرين، :كليدي واژگان
 اقتصاد. و
 

                                                                                                                
                                                        Email:hassanhozhabri@yahoo.com كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني،  .1
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 مقدمه
 آن عملي سازيپياده و اجرا از بيشتر اقتصادي، تفكر برروي كارآفريني هايويژگي ثيرأت

 بلكه كاال توليدكنندگان عنوان به نه كارآفريني نظرگرفتن در به شروع اقتصاددانان باشد.مي
 باال رفاهي سطح و پيشرفته ايجامعه به رسيدن در انساني برتر يهاويژگي مجموعه عنوان به

 و كارآفرين هايويژگي و هانقش آيا كه باشدمي اين اينجا در شدهايجاد الؤس اند.كرده
 ما، كار و هدف تحقيق اين در دارد؟ تأثير شوش شهرستان پيشرفت و توسعه در كارآفريني

 حقيقت هدف بلكه ،بوده كارآفرينان هايويژگي از مردم درك اهميت ةانداز جستجوي تنهانه
 و گذارندمي ثيرأت جامعه در كارآفريني هايويژگي روي بر عواملي چه كه است اين بررسي و

 كرد؟ استفاده جامعه ميان در انگيزه ايجاد براي هاويژگي اين از توانمي آيا آن، بر عالوه

تحقيق ةتاريخچ و پيشينه  
 اين پيرامون كامل و جامع منابع فقدان با تحقيق موضوع مورد در جستجو و بررسي از پس

 يافت باشد، شده گرفته انجام شهرستان در عنوان اين با كه تحقيقي و شديم مواجه تحقيق
 مورد گذشته در شوش شهرستان پيشرفت و توسعه در كارآفريني هايويژگي چهرگ نشد.

 بررسي مورد آن روي بر تأثيرگذار عوامل مشخصي، تحقيق هيچ در اما گرفته، قرار بررسي
 و اجرا را آن شوش شهرستان در بار اولين براي شده سعي نتيجه در است. نگرفته رقرا
 كنيم. سازيهادپي

مسئله بيان  
 دست آن با جامعه اعظم بخش هم و خارجي هم و است عيني هم كه مسائلي از يكي امروزه

 بشري جوامع براي حياتي ايمسئله بازدير از اشتغال است. اشتغال ةمسئل ،است گريبان به
 تبهكاري بزهكاري، انحرافات، اغلب منشاء و منبع و جوامع سهم بيكاري سويي از است. بوده

 لزوم شغلي، هايفرصت ايجاد ضرورت و ايران كشور جوان جمعيتي تركيب .است جنايات و
 درسال الخصوصعلي خام، نفت ويژههب و اوليه خام مواد به وابستگي از كشور اقتصاد رهايي
 اقتصادي وضعيت از خروج همچنين و است شده نامگذاري اقتصادي جهاد نام هب كه 1390

 عواملي ديگر، طرف از اطالعاتي ةجامع در موجود روندهاي و طرف يك از محصوليتك
 قابل منبع به كه داردمي وا را كشور كالن گيرندگانتصميم و گذارانسياست كه هستند
 كنوني اطالعاتي ةجامع كه الزاماتي به توجه با شك بدون و بينديشند اوليه مواد جز به اتكايي
 كه پيداست ناگفته نيست. كارآفريني و نوآوري خالقيت، جز چيزي حياتي منبع اين دارد،

 آن مهم نتايج و وجوه از يكي قطع، طور به چهگر است، اشتغال ايجاد از فراتر كارآفريني
 طوربه دهد.نمي ارائه كارآفريني از كاملي يرتصو اشتغال ايجاد اما باشد،مي اشتغال ايجاد
 كه است، خاص ةگسترد ارتباطي و شناسانهروان هايويژگي سري يك داراي كارآفرين ،قطع
 هايويژگي ها،ويژگي اين جمله از شود.مي يافت كارآفرينان در فقط هاويژگي قبيل اين

 برد. نام توانمي را شناختيتجمعي هايويژگي و شناختيجامعه هايويژگي شناختي،روان
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تحقيق سؤال  

 در كارآفريني و كارآفرين هايويژگي و هانقش آيا كه باشدمي اين اينجا در شدهايجاد الؤس
 دارد؟ تأثير شوش شهرستان پيشرفت و توسعه

ميعل مفاهيم و اهداف  
 ختشنا در پژوهشگر سعي تحقيق اين در و هستند ويژه اهداف همان كه اصلي اهداف

 از: عبارتند باشد،مي كارآفريني بر آنها تأثيرات
  .آفرينيكار و كارآفرين يهاويژگي شناسايي �
  .شوش شهرستان پيشرفت و توسعه در كارآفريني نقش شناسايي �

تحقيق نظري چارچوب  
 ذكر البته شود.مي استفاده مناسب تئوريك چارچوب از اغلب مختلف تحقيقات انجام براي
 به تحقيقات ةنقش و راهنما و الگو عنوانبه تئوريك چارچوب كه است ريضرو نكته اين

 مناسب چارچوب انتخاب كه بود غافل نكته اين از نبايد ليكن نمايد،مي كمك محقق
 اين اثبات در كند.مي محدود را محقق اندازههمان ،كندمي كمك محقق به كه قدرهمان
 تئوريك چارچوب حتماً تحقيق كه باشد اين بر فرض اگر كه كرد استدالل توانمي مطلب

 و كنكاش مورد را موضوعي بار اولين براي كه آنهايي پس باشد، داشته قبل از مشخصي
 بدون تحقيقي است ممكن البته اند،كرده استفاده چارچوب كدام از اندداده قرار بررسي

 د.گير صورت تئوريك چارچوب چند يا دو يك، با يا مشخص تئوريك چارچوب
 زمان در و شروع شوش، شهرستان در و 1390 سال زماني مقطع در تحقيق اين موضوع

 رسد.مي پايان به حال

 تحقيق فرضيات
 دارد. وجود داري معني هرابط كارآفريني و استقالل بين :اول ةفرضي
 دارد. وجود داريمعني ةرابط كارآفريني و پذيريمسئوليت بين :دوم ةفرضي
  دارد. وجود داريمعني ةرابط آفرينيركا و پذيريجامعه و صيالتتح بين :سوم ةفرضي
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آماري ةنمون و جامعه  

 آماري ةجامع �
 با كه است كسي كارآفرين پژوهش اين در .است شوش شهرستان تحقيق اين آماري ةجامع

 البته است. نموده كار و كسب اندازيراه به اقدام دولتي تسهيالت يا ديگران يا خود ةسرماي
 كارهب مشغول نيز ديگر نفر يك كم دست مؤسس، فرد خود بر عالوه آن در كه كاري و بكس

 شغل ايجاد بر عالوه كه است كسي تحقيق اين نظرمد كارآفرين ،ديگر عبارتي به .است شده
 بودنميرس و پايداري شرط البته كرده ايجاد شغل نيز ديگر نفر يك حداقل براي خود براي
 گرديده لحاظ ترتيب بدين شغل بودنميرس و پايداري شرايط است. دهگردي لحاظ نيز شغل
  باشد. اجتماعي تامين ةبيم ةپروند داراي بايد كارگاه كه است

نمونه حجم ةمحاسب روش و آماري ةنمون   
 طرفي از و است شده تشكيل شهرك از آماري ةجامع كهاين به توجه با پژوهش اين در

 گيرينمونه از ابتدا ناچار به .انديافته استقرار هاشهرك اين در ويمساغير صورتبه كارآفرينان
 .است گرفته صورت احتمالي گيرينمونه شهرك هر درون در گاهآن و ايسهميه احتماليغير

 در دهند، تشكيل را آماري ةجامع كارآفرينان %20 شهركي كارآفرينان چنانچه كهاين يعني
 ةنمون حجم از %20 تخصيص است يافته اختصاص شهرك هب هاپرسشنامه %20 نيز نمونه

 مزبور شهرك آمارية جامع داخل از هانمونه % 20 تكميل ولي ايسهميه احتماليغير شهرك
 با حاصله اطالعات از استنباط و استخراج براي است. گرفته صورت ساده احتمالي صورتبه

 است گرديده سعي تحقيق ماهيت به عنايت با SPSSافزارنرم چنينهم و كامپيوتر از استفاده
 است بهتر ابتدا نيز نمونه حجم تعيين براي گردد. استفاده مناسب يهاآزمون و آمارها از

 .باشدمي نفر 366 شوش شهرستان كارآفرينان كل جمع .شود آورده آماري ةجامع وضعيت
 شده. داده نمايش زير جدول در جامعه در كارآفرينان توزيع ةنحو

 
 تحقيق ةنمون و جامعه در آفرينان كار توزيع چگونگي .1 ولجد

نمونه كارآفرينان تعدادنسبتآماري ةجامع در كارآفرينان تعداد شهرك
 91%453 182 شوش

 20%144 40 دانيال شهرك
 19%132 38 سلمان شهرك

 5/10%53 21ابوذرغفاري شهرك
 11%58 22دانش شهيد شهرك

 5/17%98 35 شاوور
 14%67 28 حر
 183%100 366 كل جمع

 
 .است شده گرفته نظر در صد در N، 5/0 به n نسبت نمونه حجم انتخاب براي
 N � 5/0 = 366 � 5/0= 183 نمونه حجم

 



 انداز پژوهشو اشتغال در چشماي آموزش فني و حرفه
 

 

231 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 تحقيق ةآفرينان در جامعه و نمونچگونگي توزيع كار. 1نمودار 
 

 t=2،بيشتر و باالتر دهيتعميم توان چنينهم و نمونه حجم رگتربز برآورد براي
P=q=5% است شده گرفته. 
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 پس .گرديد محاسبه نفر 183 برابر P=q=0/5 و 5/95 يعني T=2 با نمونه حجم ،نهايت در

 به و محاسبه آماري ةجامع در را شهرك هر كارآفرينان نسبت گاهآن نمونه حجم ةمحاسب از
 نامهپرسش از استفاده با .است شده داده اختصاص شهرك هر به نمونه حجم در نسبت همان

 ذاريگكد االتؤس اطالعات، آوريجمع از پس .گرديد آوريجمع الزم اطالعات مصاحبه با مأتو
 سطح دو در آمار تحقيقات اغلب در .اندگرديده سيستم وارد عددي كدهاي صورتبه و گرديده

 صورتبه را شدهآوريجمع اطالعات توصيفي آمار .شودمي استفاده استنباطي و توصيفي
 جهت در محقق براي مناسبي راهنماي خود كه كندمي بيان گويا جداول و بنديطبقه خالصه،
 از و است هاداده تحليل و تجزيه و استنباط ةپاي تريناصلي توصيفي نتايج .باشدمي استنباط

 24بر مشتمل نامهپرسش يك از تحقيق اين در ،دهدمي ارائه هخوانند به كاملي اطالعات سويي
 .است شده استفاده الؤس

١ 
٣ 

٢ 

۵ ۶ ۴ 

 ـ شوش1 ٧
 ـ شهرك دانيال2
  ـ شهرك سلمان3
 ـ شهرك ابوذرغفاري4
 ـ شهرك شهيد دانش5
 ـ شاوور6
 ـ حر7
 



 ...يني در توسعههاي كارآفرويژگي ريثأو ارزيابي ت يبررس  
 

 

232 
اطالعات تحليل و تجزيه روش  

 آناليز يهاآزمون از تحقيق اين طشراي سبب به و كاربردي توصيفي روش انتخاب دليل به
 ذيالً كه شد خواهد استفاده تحقيق اين يهافرضيه به پاسخگويي براي چندگانه رگرسيون

 شود.مي داده شرح روش مختصر طوربه
 .پردازيممي تحقيق در شدهمطرح يهافرضيه به پاسخگويي جهت گانهچند رگرسيون از

 بررسي ،باشند برقرار رگرسيون كاربرد برايكه  را رايطيش بايد رگرسيون كاربرد از قبل اما
  باشد: محقق زير شرايط كه كند استفاده خطي رگرسيون از تواندمي محقق صورتي در كنيم.
 باشد. صفر خطاها ميانگين .1
 باشد. صفر خطاها واريانس .2
 باشد. نداشته وجود همبستگي مدل يهاخطا بين .3
 باشد. نرمال وزيعت داراي وابسته متغير .4
 كنيم.مي اشاره دهدمي قرار ارزيابي مورد را مفروضات اين كه ييهاآزمون به ادامه در
 و شده برآورد SPSSآماري افزارنرم از استفاده با رگرسيوني هايمدل منظور اين براي سپس

 در F آماره داريمعنا تعيين براي شده محاسبه sigاز استفاده با رگرسيوني مدل بودن معنادار
 زير شرح به آماره اين ةمحاسب ةنحو كه گيردمي قرار استفاده مورد اطمينان %95 سطح

 باشد:مي
 در تغيير  SSE دوم جزء كرديم: تفكيك جزء دو به را هاداده كل تغييرپذيري ،واقع در
 غييراتت ميزان اول جزء و تصادفي، عوامل طريق از وابسته متغير تغييرات ميزان ةنمون داخل
 ميانگين و تيمارها دوم توان ميانگين صورت اين در مستقل، متغير طريق از وابسته متغير
 بود: خواهد زير صورت به هاخطا دوم توان

1/ kSSTrMSTr =  
)1(/ nkSSEMSE =  

MSE/MSTF r�  
 نتيجه باشد، كم خطا دوم توان ميانگين به نسبت تيمارها دوم توان ميانگين چنانچه

 در ماتريس نماد از استفاده بود. نخواهد دارمعنا جامعه در نظر مورد مدل كه گيريممي
 و هاداده مدل، كه دهدمي اجازه و شودمي كار سهولت موجب گانهچند رگرسيون هايمدل
 روش از گانهچند هايمدل در رگرسيون ضرايب شوند. داده نشان تريكوتاه روش به نتايج

 شوند:مي محاسبه زير
YXXX ��� �̂  
YXXX ��� �1)(�̂  

تحقيق فرضيات نتايج  
  .دارد وجود داریمعنی ۀرابط كارآفريني و استقالل بين اول: ۀفرضي

 وجود رابطه آفرينيكار و استقالل بين كه گرفت نتيجه توانمي آمده دستهب نتايج به توجه با
 روي از و اتفاقي آماري ةجامع و نمونه در استقالل توزيع كه گفت توانمي عبارتي به دارد.
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 ةجامع به تعميم قابل نتايج داري،معنا سطح به توجه با .است نبوده گيرينمونه خطا و شانس
 باشد.مي نيز كلي سطح در آماري

 دارد. وجود داریمعنی ۀرابط كارآفريني و پذيريمسئوليت بين دوم: ۀفرضي
 سطح چنينهم و كرامروي و في اسكوئر، كاي ةحاصل مقدار و آمده دستهب نتايج به جهتو با

 و پذيريمسئوليت بين آماري ةجامع در كه كرد استنباط توانمي آزمون سه هر در داريمعنا
 به علقتم آمده وجودهب كار و كسب اينكه بخاطر نيز بيشتر و دارد وجود رابطه كار و كسب
 اشد.بمي اشخاص خود

 .دارد وجود داریمعنی ۀرابط كارآفريني و پذيريجامعه و تحصيالت بين سوم: ۀفرضي
 بين كه گرفت نتيجه توانمي 000/0 داريمعنا سطح و ةآمد دستهب نتايج به توجه با

 كنوني عصر در كه است اين از ناشي رابطه اين البته ،دارد وجود رابطه كارآفريني و تحصيالت
 پذيرجامعه ةواسط به افراد نتيجه در و است رفته باال تحصيل و هاآموزش سطح مجموع در

 .اندداده ارتقاء را خود تحصيالت و بوده پذيرا را باالتر تحصيالت بودن

 نهايي گيرينتيجه
 شناخت هدف ،تحقيق اين در .است نتايجي به يابيدست دنبال به محقق تحقيقي، هر در

 شهرستان كارآفرينان شناختيجمعيت يهاجنبه بر كيدأت با شناختيجامعه يهاويژگي
 صورت قبلي تحقيقات نتايج بر منطبق تقريباً تحقيق اين از حاصل نتايج .است بوده شوش
 رويكرد با پيمايشي نوع از تحقيق اين كه چرا باشد.مي خارج در چه و داخل در چه گرفته

  است. بوده ايمقايسه
  اند.بوده دانشگاهي تحصيالت ايدار پاسخگويان % 45 حدود .1
 اند.بوده دانشگاهي تحصيالت داراي كار و كسب سيسأت به اقدام زمان در پاسخگويان %31 حدود .2
 اند.بوده كار به ناگزير خود معيشت ةادار براي كودكي دوران در پاسخگويان % 60 از بيش .3
  اند.بوده قبلي ركا و كسب داراي قبالً جديد، كار و كسب پاسخگويان % 52 از بيش .4
 هستند. مستقل عبارتي به يا و استقالل داراي خود كار و حرفه در پاسخگويان % 84 حدود .5
 دانند.مي خود پشتكار و تالش مديون را خود كار پاسخگويان %67 از بيش .6
  اند.بوده برخوردار الزم احترام از مردم بين در كار و كسب شروع از قبل پاسخگويان %37 حدود .7
 اند.بوده تجربه داراي خود كار و كسب در پاسخگويان % 48 از شبي .8
 آنهاست. آرامش ةماي ،اندكرده توليد خود كه كاري كه اندكرده اظهار پاسخگويي % 52 از بيش .9

 هستند. سحرخيزي افراد كه اندكرده اظهار پاسخگويان % 70 از بيش .10
 اند.دانسته كافي خانواده مينأت ايبر را خود كار از ناشي درآمد پاسخگويان از % 40 حدود .11
 است. سودمند جامعه براي آنها كار كه اندكرده اعالم پاسخگويان % 39 از بيش .12
 كنند.مين استفاده دروغ از خود كار در پاسخگويان % 70 از بيش .13
 كنند.مي استفاده سوگند از خود كار در پاسخگويان % 75 حدود .14
 .است شده شيطان و گناه از دوري باعث آنها كار كه اندكرده اعالم پاسخگويان % 64 حدود .15
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تحقيق يهايافته بر مبتني پيشنهادات  

 ةتوسع به رسيدن راه تنها كه موضوع اين دادن نشان و آن افراد و جامعه در تحقيق ايجاد �
  است. كارآفريني ،پايدار

 شود. عامه گنفره از جزئي كارآفريني كه ترتيبي به سازيفرهنگ �
 سازي.فرهنگ طريق از بهروري و توليد و خود كار منزلت و نأش بردن باال �
  مردم. آحاد بين در كارآفرينية روحي ايجاد جهت تالش �
 .... و مديران ،كارمندان ،مردم آحاد براي كارآفريني آموزش �
 و كارآفريني به سيما و صدا مختلف يهاشبكه يهابرنامه از ساعتي اختصاص يا و ايجاد �

  خالقيت.
 جهت در تالش و اجتماعي و اقتصادي سياسي، اداري، لحاظ از كارآفريني موانع اختشن �

  آن. اثر كردن كم يا حذف
 آفريني.كار استعدادهاي رشد و پرورش براي الزم محيطي شرايط تبيين �
 كارآفريني. بر منطبق اقتصادي و سياسي هايقدرت حركت هدايت و تنظيم �
 كارآفريني. نشر و توزيع جهت كارآفريني ةنشري انتشار و كارآفرينان انجمن تشكيل �
 كارآفرين. استعدادهاي پرورش جهت كشور آموزش نظام خالق تخريب و تغير و تحول �

 آتي تحقيقات جهت پيشنهادات
 پارامترهاي ديگر و بزرگتر يهانمونه از توانمي نتايج صحت آزمايش براي آتي تحقيقات در

 هايمحدوديت به مربوط ديگر بينيپيش كرد. ادهاستف شغل نوع خصوص در كارآفريني
 فراوان يهاجنبه خصوص در خواهيممي آلي،ايده طورهب باشد.مي داده در موجود
 گرفتن نظر در با اينكار اما .كنيم آوري جمع را ييهاداده شغل  نوع انتخاب در گيريتصميم
 ساير توانمي آتي تحقيقات در اشد.بمين پذيرامكان تحقيق انجام براي دسترسي قابل وسايل
 مورد را موارد ديگر و مربوطه مجوزهاي و هابانك جمعيت، نظير كارآفريني يهاويژگي
 سيكل از مرحلهچند تأثير بتواند فرد اگر بود خواهد توجه جالب براين، عالوه داد. قرار بررسي
 قراردهد. بررسي وردم اضافي عامل عنوانهب كارآفرينان روي بر را خانوادگي زندگي

تحقيق هايمحدوديت  
 دليل به كه هستند مؤثر ديگري معيارهاي تحقيق ةمسئل بيان در موضوعي: محدوديت ��

 ةمحدود و وقت از كه داشت تحقيق براي طوالني زمان مدت به نياز تنوع، و گستردگي
 سيت،جن و سن ،شغل نوع ،ماليات قبيل، از پارامترهاي مانند: .بود خارج پژوهش اين

 و.... آموزش
 آماري ةجامع آشناييعدم و تحقيقات فرهنگ نبود اطالعات: آوريجمع در محدوديت �

 نتايج كاربرد و تأثير به آنها اعتماد عدم و دست اين از تحقيقاتي با پژوهش ةنمون افراد و
 است. بوده محقق با همكاري در ايعمده مانع ها،پژوهش

 روستاهاي از بايستمي مورد اين در اينكه علتهب تحقيق: زماني و مكاني محدوديت �
 با را محقق آنها، گستردگي همچنين و كرد بازديد بوده فعالي كارآفرينان داراي كه زيادي
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 موجود منابع حداكثر از شده سعي و كرده روهروب تحقيق زماني و مكاني محدوديت

 شود. استفاده
 محقق ،نشده انجام زيادي تحقيقات ردمو اين در اينكه علتهب تحقيق: منابع محدوديت ��

 شود. استفاده موجود منابع ازحداكثر شده سعي و شده روهروب تحقيق عبمنا محدوديت با

 منابع
 نشرآموز تهران: سوم، چاپ تيموري، ميترا ،»يكارآفرين سوي به پيش«،) 1382 (،ج.،كوك آر

 اول، چاپ ،»ايران وستايير ةجامع در موفق آفرينان كار شناسايي« )،1383( غ، ،انداده
 .اصفهان دانشگاه انتشارات

 تهران: هشتم، چاپ فر،منصور كريم ،»اينمونه آمارگيري« ،)1380( ،ديگران و اليمن اوت
 .سمت انتشارات

 »كشور صنعت در كارآفرينان و مديران يهاويژگي شناخت و بررسي« ،)1380( ا، ،بابانيا 
  .ناصفها دانشگاه انتشارات اول، چاپ

 ،ديگران و طالبي هوشنگ ،»آماري هايروش و هاآزمايش طرح« ،)1379( د، ،فيس بوني
 .اصفهان دانشگاه انتشارات ،اول چاپ

 تهران: ،دوم چاپ ،»)معاصرة دور تا افالطون (از اقتصادي عقايد تاريخ« ،)1375( ف، ،تفصلي
 .ني نشر

 :تهران اول، چاپ فرجادي، المعليغ ،»جهان در اقتصادي ةتوسع« ،)1384( ،م،دارو تو
 سمت. انتشارات

 سوم، چاپ ،نايبي هوشنگ ،»اجتماعي تحقيقات در پيمايش« ،)1385( ،اي دي. داوس
 .ني نشر :تهران

 ميسها شركت :تهران ،»ششم چاپ ،هاپنداشت و كاوها و كند« ،)1375( ،فرامرز پور رفيع
 انتشار.

 به يابيدست جهت داراولويت هاييشاخص و عوامل شناسايي« )،1381( ر، ،صالحي
 .سمت انتشارات :تهران ،اول چاپ ،»كشور در كارآفرين هايسازمان

 انتشارات :تهران ،اول چاپ ،»رفتاري علوم در تحقيق روش« ،)1376( ،همكاران و ز، ،سرمد
  .آگاه

 .كيا انتشارات :تهران ،»آفريني كار مباني و اصول« ،)1385( م، ،كيا سعيدي
 انتشارات :تهران اول، چاپ ،»ايحرفه و شغلي ةمشاور و راهنمايي« ،)1381( ع، ،آبادي شفيع

 .رشد
 تهران: اول، چاپ ،»سمينار) منتخب (مقاالت تطبيقي كارآفريني« )،1384( ع.، كاظمي،

 .التقي اعالم انتشارات
 خالقيت ةنگيزندبرا )LCT(پ ارتباطات و اطالعات فناوري تاثير بررسي« ،)1384( م، .كريمي

 .سراهاي فرهنگ :تهران ،اول چاپ ،»جوانان كارآفريني
 ،اول چاپ ،تيموري اهللا حبيب ،»اجتماعي علوم در آمار بر اينمونه« )،1374( ،نورمن  كورتز

 .ني نشر :تهران
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 .اقتصادي امور ةپژوهشكد تهران، ،دوم چاپ ،»كارآفريني« ،)1386( ج.، ،جريبي هزار
 واگن در سازماني آفرينيكار و اجتماعي ةسرماي ةرابط ررسيب نامه:پايان«،)1380( ،م.،آشنا

 اراك. آزاد دانشگاه ،»اراك پارس
 علوم كارشناسية دور درسي ةبرنام توجه ميزان بررسي نامه:پايان« )،1385( ،ن،زاده احمد

 اراك. آزاد دانشگاه ،»آفريني كار هايمهارت پرورش به تربيتي
 ةحوز در آنها كارآفريني و كاركنان نيازهاي ميان ارتباط بررسي :مقاله« ،)1384( ،ح،ادهمي

 انساني. علوم ةتوسع و تحقيقات ةسسؤم : تهران »سازمان رياست
 ،»شمال چوب صنعت شركت در سازماني كارآفريني موانع بررسي :مقاله« )،1384( ،م،اكبري

 .انساني علوم ةتوسع و تحقيقات ةسسؤم :تهران
 در كارآفريني پرورش و بروز يهازمينه بررسي مقاله:« ،)1379( ،ص،سلتو خدمتي

 تهران. ،»كوثر ةپسران دبيرستان
 ةارائ و هاسازمان كارآفريني هاياستراتژي و هامدل بررسي نامه:پايان« ،)1385( ،ا؛رحيمي

 اراك. آزاد دانشگاه ،»مناسب الگوي
 دانشگاه ،»پيشرفته يهافناوري و آفريني كار مقاالت مجموعه« )،1380( ميد،ح سعادت

 .انساني علوم ةتوسع و تحقيقات ةسسؤم :تهران
 ةمقايس و دانشجويان بين در كارآفريني روحيات برخي بررسي« نامهپايان ،)1383( .،ع،يارائي

 اراك. مياسال آزاد دانشگاه ،»عصناي مديران با آن
 در كه كارآفريني ةروحي و خانواده اجتماعي اهپايگ ةرابط بررسي :مقاله« ،)1383( غ، ،مشايخ

 .اموراقتصادي ةپژوهشكد :تهران ،»شيراز دانشگاه دانشجويان گيرد،مي جاي خانواده بعد
 .اجتماعي مينأت و كار ةسسؤم خبري، يهاتازه
 .فرهنگي و ميعل اقتصادي ،اجتماعي ةنامماه جامعه، و كار

 فروردين (ص) اسالم اعظم پيامبر سال ، دانشگاه فريني،آ كار ةنامويژه كارآفريني، دانشگاه،
  .قم پرديس و تهران دانشگاه آفريني كار مركز انتشارات 85

 



 
 

 در پژوهشي اي؛حرفه و فني آموزش و درسي ةبرنام
 هايآموزش در درسي ةبرنام عناصر تناسب خصوص

  ايحرفه و فني
 1سليمي جمال دكتر

 چكيده
 عناصر حسب بر( درسي هايبرنامه تناسب بررسي هدف با حاضر تحقيق

 است. شده انجام كارآموزان منظر از ايحرفه و فني آموزش در درسي) ةبرنام
 ةبرنام ابعاد تناسب ميزان سنجش دنبال به تحقيق اين در اصلي هايرسشپ

 و فني هايآموزش در ارزشيابي) و آموزش روش محتوا، هدف،( درسي
 دختر) و (پسر كارآموزان ةكلي شامل تحقيق آماري ةجامع باشد.مي ايحرفه
 بودند. نفر1780 بر مشتمل كه است سنندج شهرستان ايحرفه و فني مراكز
 شدند. نفرتعيين 344 نمونه حجم و بوده ساده تصادفي گيرينمونه روشن
 تحقيق ابزار است. پيمايشي نوع از توصيفي پژوهش، اين در تحقيق روش
 اصلي عنصر 4 مبناي بر كه است ساختهمحقق اليؤس 48 ةنامپرسش شامل
 تحقيق هايداده آماري تحليل و تجزيه جهت است. شده ساخته درسي ةبرنام

 در و فراواني درصد فراواني، استاندارد، انحراف ميانگين، از توصيفي سطح در
 و يكراهه واريانس تحليل متغيره، تك t هايروش از آماراستنباطي بخش
 t ميزان كه دهدمي نشان پژوهش نتايج  .شد استفاده فريدمن آزمون

 بحراني t از ارزشيابي و محتوا اهداف، ةگانسه ابعاد خصوص در شدهمشاهده
 اين و ايحرفه و فني هايآموزش بين ،لذا ،شده برآورد كمتر )05/0 سطح (در
 عنصر خصوص در شدهمشاهده t دارد. وجود تناسب متوسط، حد در بعد، سه

 تناسب ميزان ،لذا .است بيشتر )05/0 سطح در( بحراني t از ،روش)( چهارم
 سطح در شدهدهمشاه F  همچنين است. متوسط حد از بيش اينجا در

05/0P ≤ هايآموزش تناسب بين كه است آن ةدهندنشان و بوده دارمعني 
 تناسب بيشترين دارد. وجود تفاوت درسي، ةبرنام عناصر با ايحرفه و فني

 تناسب كمترين و 09/3 ميانگين با روش عنصر به مربوط تناسب به مربوط
 است. شده گزارش 84/2 ميانگين با ارزشيابي ةلفؤم به مربوط

 
 درسي، ةبرنام در تناسب درسي، ةبرنام عناصر درسي، ةبرنام :يكليد واژگان

 اي.حرفه و فني كارآموزان
 

                                                                                                                
  :j_salimi2003@yahoo.comEmail                                 ،ريزي درسي دانشگاه كردستان. استاديار برنامه1
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 مقدمه

 اشتغال و آموزش ساختارهاي تنيدگي هم در اقتصادي نظام هر مهم هايويژگي از يكي
 و اقتصادي هايريزيبرنامه در همواره آموزش و كار ارگانيك ارتباط ،عبارتي به است،

 توجيه يا بازدهي بايد آموزشي هر واقع، در .است بوده نظر در يكديگر با همزمان اجتماعي
 ةپديد بروز است. فراگير با متناسب اشتغال ايجاد آن نوع ترينعالي كه باشد داشته اقتصادي

 و توسعه از ناشي تحوالت و الملليبين هايرقابت افزايش اقتصاد، روند در شدن جهاني
 افزايش را آموزش سيستم استراتژي به نياز اهميت كار بازار در جغرافيايي هايپراكندگي

 هايآموزش گسترش به نسبت خود آموزشي سيستم اصالحات در كشورها اكثر بخشد.مي
 ايحرفه و فني هايآموزش كه حالي در. دهندمي نشان بيشتري تمايل دانشگاهي و عمومي

 و فني هايآموزش كشورها اكثر در عالوههب ندارند. اهميتي با دانچن جايگاه مقايسه اين در
 بر بنا آن التحصيالنفارغ كه هاييدانشكده يا و متوسطه آموزش سيستم از بخشي ايحرفه

 نشان سيستم اين از ارزشيابي شود.مي محسوب يابند،مي راه دانشگاه به جامعه تقاضاي نوع
 ناچيز كيفيت از غالباً و نيستند راضي هاآموزش ونهگاين كيفيت از كارفرمايان كه دهدمي

 كاربردي هايمهارت فقدان و آموزشعدم و كارآموزان كاربردي هايمهارت فقدان و آموزش
 ايحرفه و فني آموزش (سازمان ندارند رضايت آموزشي محتواي تناسب عدم و كارآموزان

 اقتصاد ظهور و كار بازار عملكرد گيچگون و شرايط يعني، حاضر عصر ماهيت ).1387كشور،
 ضروري را ايحرفه و فني هايمهارت داراي توانمند، انساني منابع به توجه محور،دانش

  ).1381 نائلي، و (مهرعليزاده است ساخته
 قرن اواخر از ايحرفه و فني هايآموزش قالب در جوامع نياز مورد انساني نيروي تربيت

 پي در ت.گرف قرار جهان كشورهاي از بسياري توجه مورد تمبيس قرن اوايل و نوزدهم
 گسترش ايسابقهبي طوربه هاآموزش دوم جهاني جنگ از پس صنعتي و علمي هايپيشرفت

 قرار كشورها بيشتر ملي اهداف از اي،حرفه و فني آموزش هايبرنامه ةتوسع كه آنجا تا يافت،
 صنعت، بخش سه در آن ةتوسع كشوري، هر موفقيت هايشاخص از يكي امروزه و گرفت

 انساني نيروي تربيت نيازمند بخش سه اين ةتوسع شود.مي محسوب خدمات و كشاورزي
 همكاران؛ و (نويدي است كار بازار با متناسب ايحرفه و فني هايزمينه در كارآمد و ماهر

 ايحرفه و فني هايآموزش ةتوسع كشور، يك پيشرفت براي نيازها ترينمهم از ).5 ،1382
 كشورها ةتوسع و رشد در كنندهتعيين عوامل از يكي آزموده كار انساني نيروي زيرا .باشدمي

  شود.مي محسوب
 بروني و دروني كارآيي نظر از مراكز اين كارآموزي و آموزشي هايدوره كيفيت تشخيص

 فني آموزش نظام ريزانبرنامه و گذارانسياست اندركاران، دست ةكلي براي گام اولين عنوانبه
 وقتي، كليطوربه ).1 ،1386 (مشايخ، است اهميت زئحا انساني نيروي تربيت و ايحرفه و

 آموزش از خاصي نوع منظور شود،مي استفاده فني صفت با همراه آموزش ةواژ از ها گفتگو
 و شويم ترعميق بخواهيم اگر اما است. كار براي افراد سازيآماده آن اصلي هدف كه است

 دريافت يا دهندمي ارائه را آن كه كساني نزد در ايحرفه و فني آموزش از مرسوم منظور
 به كه كساني ةهم نظر از ،كليطوربه و كنندمي عمل آن به كه كساني طورهمين كنند،مي

 و فني هايآموزش به نسبت متفاوتي ياندازهاچشم كنيم.مي درك را پردازندمي آن به نوعي
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 و فني آموزش براي كه تعريفي و نگاه نوع در تفاوت ر،ديگ عبارت به .دارد وجود ايرفهح

 شدن جهاني كند.مي ايجاد آن به نسبت را متفاوتي توقعات و انتظارات دارد، وجود ايحرفه
 به نياز ضرورت همواره كار بازار و جمعيتي تغييرات المللي،بين رقابت افزايش اقتصاد،

 و هااستراتژي اين ساخت، مطرح را ايحرفه و فني آموزش امر در نوين هاياستراتژي
 نوين تعريف سبب نهايت در كه پذيرفت صورت مفهومي تحوالت مجموعه دنبال به هامكانيزم

 و آموزشي هايريزيبرنامهة پاي بر مفهومي تحوالت ساختار .گرديد ايحرفه و فني آموزش از
  ).1384 صالحي، از نقل به ؛ 2004 ،1يب(ب است گرفته صورت نوين درسي

 اشتغال، براي افراد سازيآماده هاينظام ايجاد با تا هستند تالش در سخت هاملت امروزه
 در كشورهاي مردم حتي-افراد ةهم ،حقيقت در دهند. قرار بهينه ةاستفاد مورد را خود منابع
 نوين هايتكنولوژي كاربرد در كه كنند رقابت كار بازار در توانند مي شرطي به- توسعه حال

 نظر در شك بدون ).1382 (نفيسي، باشند برخوردار تخصصي هايمهارت از و داشته مهارت
 اساسي ةنكت كند،نمي دوا را دردي ايحرفه و فني مراكز سيسأت جامعه، احتياجات گرفتن

 هادبيرستان در وميعم تربيت ةبرنام موازت به بايد ايحرفه تربيتي هايبرنامه كه است اين
 باشد اختياري بايد علمي عالي ةبرنام مانند ايحرفه ةبرنام همچنين و شود، گنجانده

  ).1388 (شريعتمداري،
 .ترندگران هاهزينه لحاظ از نظري هايآموزش با مقايسه در ايحرفه و فني هايآموزش

 وجود هماهنگي و تناسب كار بازار نياز و شدهعرضه هايآموزش بين است الزم، ديگر سوي از
 پرورش براي كه است اين توسعه حال در كشورهاي ةعمد هايضعف از يكي باشد. داشته
 طورهب غرب صنعتي كشورهاي كهحالي در .اندكرده برداري الگو غرب از خود انساني نيروي
 رقرا نظر تجديد مورد جهان اقتصادي -فني جديد شرايط با را خود آموزشي نظام منظم

 چنانچه شود.نمي مشاهده توسعه حال در كشورهاي در هاآورينو نوع اين ولي .دهندمي
 و كند توجه تكنولوژي سريع تحوالت به بايستي كشور اقتصادي هايبخش ساير و صنعت
 با متناسب را خود آموزشي استانداردهاي و هارشته بايد نيز ايحرفه و فني هايآموزش

 صورت در صنعتي كشورهاي در دليل همينبه بخشند، بهبود سريعاً تكنولوژيك هايپيشرفت
 ترينكوتاه طي ،باشد ثرؤم تكنولوژي پيشرفت در كه جديدي ةرشت به صنعت نياز احساس

 و (وااليي شود اندازيراه غيره و صنعتي آموزشي مراكز در رشته آن است ممكن زمان
  ).1382همكاران،
 ةبرنام تدوين در ارزشيابي و يادگيري-ياددهي هايروش محتوا، هدف، اصلي عنصر چهار

 در عناصر اين .افزود نيز را آموزش وسايل و مواد توانمي البته كه باشندمي مدنظر درسي
 تحت را ديگر عناصر عنصر، هر در تغيير، بنابراين .دارند قرار يكديگر با متقابل ثيرأت و تعامل

 آموزشي و درسي ةبرنام واقعي بهبود و اصالح براي ثبتم ويژگي يك اين و دهدمي قرار ثيرأت
  ).1367 همكاران، و (يارمحمديان باشد مي

 ستبري هايريشه سو يك از ايحرفه آموزش كار، ةشيو و محتوا ماهيت، گرفتن نظر در با
 بازار استانداردهاي و معيارها ،ديگر سوي از دارد، پرورش و آموزش هايهدف و هاآرمان در
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-ايحرفه و انساني ةجنب دو هر رعايت براي است. افكنده سايه آن بر كامل طوربه كار

 باشند هانظام و هاطرح طراحي راهنماي بايد همواره عمده بعد دو اي،حرفه آموزش تخصصي
 حالي در كند،مي برآورده را انساني نيازهاي بيشتر آموزش بعد  كار. و آموزش از عبارتند كه
 از فراتر است. كار بازار الزامات و اجتماعي نيازهاي گويپاسخ بيشتر اقتصاد يا كار بعد در كه
 ايحرفه آموزش هايبرنامه و هاطرح كه اندگرفته مفروض را اصل اين جديد رويكردهاي آن،
 دليل همين به باشد خاص كار يك با متناسب فقط كه شوند طراحي شكلي به توانندنمي
 كهآن تا شوند، طراحي تريگسترده مبناي با و ترآزادانه هابرنامه و هاطرح كه است الزم

 تحصيلي و شغلي تحرك بهبود و شغلي يهافرصت ميدان وسعت ها،توانايي شكوفايي
 هاينظام ريزانبرنامه و گذارانسياست هنوز كه ايعمده هايچالش از يكي .بيانجامد
 روهروب آن با يافتهتوسعه كشورهاي ماننده توسعه حال در كشورهاي در ايحرفه آموزشي
 زيستيهم و آهنگيهم منحصراً نه و تنيدگي،همدر مفهوم كردن عملياتي توانايي هستند،

 دنياي و آموزش نظام ميان جدايي يا شكاف  است. شغلي و آموزشي هايارزش و استانداردها
 ترينعمده از يكي خورد،مي چشم به توسعه حال در كشورهاي در همه از بيش ويژهبه كار،

  ).1382(نفيسي، كشورهاست اين در ايحرفه آموزش هاينارسايي
 توانمندي اي،حرفه و فني هايآموزش بخشياثر اصلي هايمالك از يكي اينكه به باتوجه

 مفهوم دو حاوي عبارت اين است، كار بازار نياز مورد انساني نيروي تربيت در هاآموزش اين
 از دسته آن براي انساني نيروي بايد ايحرفه و فني يهاآموزش اينكه اول :است اصلي

 بازار از ديگر بيان به يا دارند بيشتري اهميت ديگر مشاغل به نسبت كه كند تربيت مشاغلي
 دسته آن شغلي تربيت در بايد ايحرفه و فني يهاآموزش اينكه دوم برخوردارند، بهتري كار
 شاغل سوي از شغلي ثرؤم نقش ايفاي ةالزم كه دهد آموزش را يياهمهارت و هادانش از

 و آموزشي ريزيبرنامه بر مبتني بايد انساني نيروي تربيت كه است اين مشترك اصل است.
 مورد كار بازار نياز مورد مشاغل آموزشي، ريزيبرنامه ةحوز در ابتدا ترتيب بدين باشد. درسي

 يهامهارت و نگرش دانش، تعيين براي شدهشناخته مشاغل سپس و گيرند قرار شناسايي
 منظوربه سنجينياز فرايند چههر شود. سپرده درسي ريزيبرنامه متخصصان به شغلي

 اعتبار از شغلي يهامهارت و نگرش دانش، تعيين منظوربه سنجينياز نيز و مشاغل شناسايي
 اطمينان كار بازار در آموختگاندانش آمدي كار به توانمي ،باشد برخوردار بيشتري دقت و

 موضوعي درسي و آموزشي ريزيبرنامه ةحوز در سنجينياز انجام داشت. بيشتري
 يهاآموزش از بيش ايحرفه و فني يهاآموزش اينكه به توجه با اما .است ناپذيراجتناب
 نجيسنياز فرايند از تبعيت ضرورت توانمي است، شغلي خاص يهامهارت به معطوف نظري

 در دانست. نظري يهاآموزش ةحوز از ترقوي را ايحرفه و فني يهاآموزش ةحوز در
 فيزيك و رياضي مفاهيم درك مانند مشترك و پايه يهامهارت عمدتاً نظري يهاآموزش

 و فني يهاآموزش اما ).ذهني عمدتاً يهامهارت (يعني است درسي ريزانبرنامه نظروجه
 از ثرأمت بسيار شغلي يهامهارت و دانش حيث از هم و شغل عنو حيث از هم ايحرفه

 .است كار بازار و فناوري تحوالت و تغييرات
 در اهداف تعيين به صنايع مديران كه است يافتهدر خود پژوهش در )1385( پاسبان

 )1385( شيرواني مطالعات از حاصل نتايج .دارند كيدأت ايحرفه و فني آموزش يهابرنامه
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 براي داد قرار عقد بين كار، بازار از نيازسنجي قبيل از متغيرهايي بين كه دهدمي نشان

 در ماهر انساني نيروي مناسب توزيع خصوصي، بخش كارفرمايان با ماهر انساني نيروي مينأت
 بين شغلي، يهافرصت صحيح رسانياطالع بين آموزشي، فرآيند مستمر بهبود بين كار، بازار

 كيفي و يكم ارتقاء بين اي،حرفه و فني مدرك دارندگان از دولت يقانون يهاحمايت
 ةرابط ايحرفه و فني يهاآموزش به جوانان جذب و جامعه مثبت نگرش و آموزشي يهادوره

  ).1386 (نيكخو، دارد وجود معناداري
 حد در آموزشي يهابرنامه آموزشي محتوايي مطلوبيت و آموزشي اهداف مطلوبيت

 آموزش اهداف كه است كرده مشخص )2003(1ننها مطالعات است. بوده باال به متوسط
 نشان )1382( طائي پژوهش نتايج شود. تدوين جامعه نيازهاي به متناسب بايد كشاورزي

 سطوح سهم و يافته درصدكاهش 4/5 به 7/57از ديپلم زير تحصيلي سطوح سهم كه دهدمي
 يدؤم تواندمي نيز پديده اين كه يابد افزايش رصدد5/16 به درصد 4 از عالي و ديپلم تحصيلي

 كشور كار بازار نيازهاي با اهداف بعد در ايحرفه و فني آموزش ةتوسع الگوي بودن نامتناسب
 باشد.
 ارزيابي و آموزشي يهااستاندارد عنوان تحت تحقيقي تحقيقي )2006(2باتومز 

 استاندارد معموالً .داد انجام شغلي مسير بهبود جهت صنعتي ةشدشناسايي يهامهارت
 آموزشي ساختار و دوره طول آن تناسب به و آموزشي محتواي و اهداف خصوص در آموزشي

 و سو يك از ايحرفه و فني يهاآموزش اصلي محور استانداردها اين .دهدمي توضيح را
 بين كه داد نشان نتايج .باشدمي ديگر سوي از متبوع ةجامع كار بازار با محتوا تطابق

 باباخاني ندارد. وجود درسي يهابرنامه محتواي و اهداف با ايحرفه و فني يهاآموزش
 نظر از كاردانش ةشاخ قوت و ضعف نقاط بررسي عنوان تحت خود پژوهش در )1383(

 نتايج اين به مسئوالن و مديران ديدگاه از سمنان استان در اجرا روش و امكانات محتوا،
 ضعف و قوت نقاط مورد در كاردانش ةشاخ مسئوالن و دبيران نظرات بين الف) :يافت دست

 كاردانش ةشاخ مسئوالن و دبيران نظرات بين ب) ندارد؛ وجود تفاوت محتوا نظر از شاخه اين
 ميانگين بين ج) ندارد؛ وجود تفاوت اجرا روش نظر از شاخه اين ضعف و قوت نقاط مورد در

 از شاخه اين ضعف و قوت نقاط مورد در شاهرود انشهرست كاردانش ةشاخ مسئوالن نظرات
 ميانگين بين د) دارد؛ وجود تفاوت اجرا روش و آموزشي امكانات آموزشي، محتواي نظر

 از شاخه اين ضعف و قوت نقاط مورد در شاهرود شهرستان كاردانش ةشاخ دبيران نظرات
 رد.دا وجود تفاوت اجرا روش و آموزشي امكانات آموزشي، محتواي نظر

 توجهيقابل توفيق ايحرفه و فني يهاآموزش كه كرد مشخص )1384( سليمي مطالعات
 (كارآفرين) خوداشتغالي انساني نيروي تربيت و انساني) ة(سرماي كار ماهر نيروي پرورش در

 .نمايند نقش ايفاي انساني ةسرماي ةتوسع جهت در ميانبر راه يك عنوانبه توانندمي و داشته
 بعد به تريجدي توجه نيازمند اي،سرمايه چنين تشكيل در بيشتر توفيقات ين،ا وجود با

 دارد. روش) و (محتوا آموزشي
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 و فني آموزش ةادار كه يافت دست نتيجه اين به خود تحقيق در )1384( معروفي

 هاآموزش محتواي در را فني يهامهارت و نمايد نظر تجديد خود آموزشي ةبرنام در ايحرفه
 همان در اجرا ارزيابي )1384( قائدي مطالعات نتايج طبق .نمايد وارد آموزشي يابيارز و

 ارزيابي آموزشي ةدور پايان ارزيابي ةمرحل در است، كرده كسب خوبي ةنمر طراحي ةمرحل
 مواجه مشكالتي با آموزشي ةدور اين كه دهدمي نشان اين و است نيامده دستهب خوبي
 نسبت هاهدف تحقق و تدريس كيفيت تسهيالت، و امكانات ،هاشرو موارد در ويژههب ،است

 .است نياورده دستهب بهتري ةنمر هابخش ساير به
 آمده دستبه يهاداده به باتوجه كه يافت دست نتيجه اين به تحقيق در )1385( اماني

 ورهد پايان هايآزمون كه اندنموده بيان مديران %77 و مربيان %70 ،هانامهپرسش از
 و نظامدار ارتباطي كه دريافت )1385( زادهشريعت باشد.مي دوره اهداف و محتوا ةدربرگيرند

 پرورش و آموزش سازمان درسطح كاردانش مهارتي هايآموزش (روش) اجراي بين مشخص
 تقاضاي به پاسخگويي و گراييكميت سياست و نيست برقرار كار بازار نيازهاي و تهران شهر

 آباديزين است. رانده حاشيه به را آن و داده قرار ثيرأت تحت شدت به را امر اين آموزان،دانش
 اقتصادي اجتماعي، فردي، ابعاد كيفيت ارزشيابي عنوان با خود پژوهش در )1386(

 بعد در  :يافت دست نتايج اين به تهران شهر ايحرفه و فني يهاآموزشكده بروندادهاي
 در خالقيت و نگرش دانش، و التحصيالنفارغ در صيليتح افت و پيشرفت كيفيت فردي،
 تحقق كيفيت اجتماعي، بعد در و نامطلوب سطح در تحصيل ةادام و مطلوب نسبتاً سطح
 كار و اشتغال كيفيت اقتصادي، بعد در و مطلوب نسبتاً سطح در آموزشي -اجتماعي اهداف
 اهداف ،بنابراين .دارد قرار لوبمط نسبتاً سطح در كارفرما رضايت و نامطلوب سطح در آفريني
 .شد ارزشيابي مطلوب نسبتاً سطح در اجتماعي بعد در و نامطلوب سطح در اقتصادي و فردي

 استانداردها، بعضي در چون كه رسيد نتيجه اين به خود تحقيق در )1386( عمادزاده
 تجهيزات به نياز يا مطلب بودن تخصصي مثل داليلي به و است شده گنجانده مهارت چندين
 از يكهيچ در... و كافي فضاي نداشتن همچنين و نيست موجود كارگاه آن در كه خاص
 .شودنمي تدريس استاندارد محتواي صد در صد هارشته

 ةرشت به زيادي ةعالق فراگيران اكثر كه :كه داد نشان )1387( خالدي پژوهش يهايافته
 و تحصيلي ةرشت در موفقيت براي الزم پتانسيل ديگر، عبارت به .اندداشته خود تحصيلي
 درصد7/18 براي است توانسته شدهارائه يهاآموزش .است داشته وجود آن با مرتبط فعاليت

  نمايد. اشتغال ايجاد بيكار فراگيران از
 و فني (مراكز غيررسمي هايآموزش كارآيي آموزش ةدور مدت يا زمان به توجه با
 مراكز بين ةمقايس است. باالتر مراتب به رسمي هايآموزش به نسبت شغل ايجاد بر اي)حرفه

 شغل ايجاد در بيشتري موفقيت خصوصي مراكز كه دهدمي نشان دولتي و خصوصي
 و فني هايآموزش بين داد: نشان )2002( جانك هوانك توسط تحقيق يهايافته اند.داشته
 محتواي بودن پايين است، معتقد وا كه طوريهب ندارد، مطابقت صنعت و كار بازار با ايحرفه
 لوش است. ايحرفه و فني مراكز درسي ةبرنام مشكالت عنوانهب صنعت، با آموزشي ةبرنام

 كارگيريبه در آموزشي، يهادوره ارزشيابي كه دريافت خود تحقيق در )2003(
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 سزاييهب نقش ايحرفه و فني آموزشي و درسي ةبرنام ةتوسع و رشد در مهارت استانداردهاي

  كند.مي ايفا
 حل براي سوم جهان كشورهاي كرد، عنوان را زير نتايج پژوهشي در )2009تونتوپاس(

 نظام گذشته مانند آنكه اول راه دارند: پيش در را راه دو تنها خود آموزشي مشكالت و مسائل
 و ستدري هايروش درسي، يهابرنامه در جزيي تعديالتي با ي،كم نظر از را خود آموزشي

 را آموزشي ةپرهزين هايسياست و كار بازار نهادي ساخت ولي دهند، توسعه هاآزمون
 نهايت در و نابرابري فقر، بيكاري، ةادام و تشديد موجب خود اين كه كنند، حفظ همچنان

  خواهدشد. برآنها كشورها ديگر فكري تسلط
 است آن رسدمي نظر به مطلوب وسعهت حالت در كشورهاي براي وي نظر به كه دوم راه

 آموزشي امكانات تقاضاي و عرضه شرايط در تصرف و دخل با را خود آموزشي نظام كل كه
 كنند. اصالح كشور واقعي ايخواسته و نيازها با مطابق درسي يهابرنامه كارگيريهب با فني،

 جوياندانش تعداد افزايش و هادانشگاه گسترش و رشد كه ساخت نشان خاطر بايد ،بنابراين
 نيست. كشور ةتوسع شاخص و مالك تنهايي به

 فني يهاآموزش تناسب ضرورت بررسي حاضر، تحقيق هدف شد؛ گفته آنچه به توجه با
 تحقيق يهاسؤال .باشدمي سنندج شهرستان كارآموزان درسي ةبرنام عناصر با ايحرفه و

 :از عبارتند
 دارد؟ وجود تناسب ميزان چه به اهداف بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين .1
 دارد؟ وجود تناسب ميزان چه به محتوا بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش ينب .2
 دارد؟ وجود تناسب ميزان چه به هاروش بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين .3
 دارد؟ وجود تناسب ميزان چه به ارزشيابي بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين .4

 شناسيروش
 ديدگاه از درسي ةبرنام عناصر با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب ضرورت وهشپژ اين در

 نوع از توصيفي تحقيق لذا است، گرفته قرار بررسي مورد ايحرفه و فني سازمان كارآموزان
 ايحرفه و فني سازمان پسر كارآموزان ةكلي را پژوهش اين آماري ةجامع اشد.بمي پيمايشي

 براي .بودند نفر 1780 حدود آماري ةجامع كل .اندداده تشكيل 1391 سال بهار در سنندج
 اين در نياز مورد يهانمونه تعداد است، گرديده استفاده كوكران فرمول از نمونه حجم تعيين

 است. گرديده محاسبه نفر q ، 344 و p نسبت برآورد و مقدماتي مطالعه ساسا بر پژوهش
 ةمطالع يك با ابتدا در .باشدمي ساختهمحقق ةنامشپرس پژوهش اين در گيرياندازه ابزار
 مورد در را كارآموزان از تعدادي و كارشناسان نظر پاسخ باز الؤس چند طرح و اكتشافي

 آنها بررسي از پس و نموده آوري جمع كار بازار نيازهاي و درسي ةبرنام عناصر در مهم عوامل
 پنج طيف براساس سؤال 40 تعداد به قيقتح يهاهدف با متناسب نهايي ةنامپرسش االتؤس

 از نامهپرسش روايي .است گرديده يريزطرح مطلوب و موجود وضعيت دو در ليكرت ايدرجه
 نتايج از استفاده با نامهپرسش پايايي .است رسيده تاًييد به نظرانصاحب با مشورت طريق
 كرونباخ آلفاي ضريب س،دستر در اعضاي از نفر 23 حداقل روي بر آزمايشي اجراي يكبار

 شد. تدوين نهايي ابزار )91/0قبول( قابل ضريب آمدن دستبه از پس و محاسبه
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 نامهپرسش پايايي ضرايب :1 جدول

 پايايي ضريب هالفهؤم
 %93 اهداف
 %96 محتوا
 %95 روش

 %97 ارزشيابي
 

 گرفته رتصو استنباطي و توصيفي آمار سطح دو در پژوهشي يهاداده تحليل و تجزيه
 از استنباطي آمار سطح در و معيار انحراف و ميانگين فراواني، از توصيفي سطح در است،
 است. شده استفاده فريدمن آزمون و هتلينگ t متغيره، تك t آزمون

 هايافته
 دهد.مي نشان خوبيهب را حاضر تحقيق ةنامپرسش توصيفي يهايافته .2 جدول

 ميانگينميانگين االتؤس
 رتبه

 انحراف
 معيار

 29/1 20/340/7 كار بازار يهانياز با آموزشي اهداف تناسب
 زندگي نيازهاي با اهداف روشني و صراحت دقت، تناسب

 27/1 13/338/6 فراگيران واقعي
 20/1 88/239/5 مادي امكانات و شرايط به توجه با اهداف تناسب

 اجتماعي و فرهنگي يهاويژگي با آموزشي اهداف تناسب
 16/1 15/327/6 فراگيران

 شخصي تمايالت و هارغبت با آموزشي اهداف تناسب
 16/1 11/343/6 فراگيران

 21/1 95/255/5 درسي مواد اهداف ساير با آموزشي اهداف تناسب
 28/1 88/243/5 مالي امكانات و بودجه با آموزشي اهداف تناسب

 22/1 32/5 76/2 جهاني تحوالت با آموزشي اهداف تناسب
 17/1 30/209/5 ملي تحوالت با آموزشي اهداف تناسب

 16/1 32/5 67/2 تكنولوژي و علمي تغييرات با آموزشي اهداف تناسب
 32/1 89/221/5 فراگيران عقالني رشد سطح با آموزشي اهداف تناسب

 فريدمن آزمون نتايج
 
 
 

 

n 

311 

 خي دو

912/98 

df 

10 

 سطح معناداري

05/0 
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 اهداف تناسب به مربوط هاپاسخ ةنمر نميانگي بيشترين دهدمي نشان 2 جدول يهايافته
 با اهداف ناسبت به مربوط ميانگين كمترين و 20/3 ميانگين با كار بازار يهانياز با آموزشي

 تناسب و مالي امكانات و بودجه با آموزشي اهداف تناسب مادي، امكانات و شرايط به توجه
 ميانگين ةمقايس منظوربه فريدمن مونآز اجراي است. بوده جهاني تحوالت با آموزشي اهداف

 آماره حاصل هايافته براساس باشد.مي پژوهش يهالفهؤم به مربوط يهاالؤس از يك هر ةرتب
 به مربوط يهاسؤال ةرتب ميانگين بين ،بنابراين ،بوده دارمعني P ≤ / 05 سطح در فريدمن
  .دارد وجود تفاوت اهداف
 

 محتوا به مربوط يهاسؤال عيارم انحراف و ميانگين توزيع .3 جدول
 ميانگينيانگينم االتؤس

 رتبه
 انحراف
 معيار

 شدهارائه يهاآموزش سودمندي ميزان با محتوا تناسب
 19/1 10/352/7 فعاليت جهت

 20/1 00/344/7 فراگيران اجتماعي يهامهارت تقويت با محتوا تناسب
 محلي ةجامع نيازهاي با محتوا تناسب

 20/1 88/212/7 خرد) (سطح
 21/1 10/372/6 كالن) (سطح ملي نيازهاي با محتوا تناسب

 اجتماعي و فرهنگي يهاويژگي با آموزشي اهداف تناسب
 16/1 11/337/7 فراگيران

 21/1 95/219/7 فراگيران شغلي نيازهاي با محتوا تناسب
 27/1 89/266/6 فراگيران رشد يهاويژگي و مقتضيات با محتوا تناسب

 23/1 16/307/8 مشكل به آسان از محتوا سازماندهي تناسب
 27/1 10/328/7 كارگاهي و عملي يهافعاليت با محتوا تناسب

 16/1 99/209/7 درسي مطالب رئوس با شدهآماده محتواي تناسب
 18/1 33/353/8 آموزشي اهداف با درسي محتوا تناسب

 فريدمن آزمون نتايج
 
 
 
 
 

 تناسب به مربوط هاپاسخ ةنمر ميانگين بيشترين دهدمي نشان  3 دولج يهايافته
  به مربوط ميانگين كمترين و است بوده 33/3 ميانگين با  آموزشي اهداف با درسي يمحتوا

 آماره هايافته اساس بر است. بوده فراگيران رشد يهاويژگي و مقتضيات با محتوا تناسب
 به مربوط يهاسؤال رتبه ميانگين بين بنابراين و بوده دارمعني  P ≤ /05  سطح در فريدمن

 .دارد وجود تفاوت محتوا

n 

311 

 خي دو

198/72 

df 

13 

 سطح معناداري

05/0 
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 آموزش روش به مربوط يهاسؤال معيار انحراف و ميانگين توزيع .4 جدول

 ميانگينيانگينم االتؤس
 رتبه

 انحراف
 معيار

 24/1 11/5 22/3 جامعه فرهنگي نيازها با هاروش تناسب
 مورد شغلي يهامنديتوان با هاروش تناسب

 13/1 03/5 01/3 جامعه نياز
 22/1 98/4 12/3 يادگيري-دهي ياد فرآيند با هاروش تناسب
 28/1 20/5 22/3 مربي مديريتي يهاشيوه با هاروش تناسب

 ارزشيابي يهاشيوه با هاروش تناسب
 20/1 98/4 11/3 آموزشي

 21/1 52/4 95/2 تسهيالت و مالي امكانات با هاروش تناسب
 28/1 37/5 52/3 كارآموزان يهاويژگي با هاروش تناسب

 18/1 89/4 12/3 درسي ةبرنام محتوا با هاروش تناسب
 24/1 09/5 23/3 درسي ةبرنام يهاهدف با هاروش تناسب

 فريدمن آزمون نتايج
 
 
 
 
 

 روش تناسب به مربوط هاپاسخ ةنمر ميانگين بيشترين دهدمي نشان 4 جدول يهايافته
 و مالي امكانات  با هاروش تناسب به مربوط ميانگين كمترين و جامعه فرهنگي نيازهاي با

 ،بوده دارمعني P ≤ /05 سطح در فريدمن ةآمار يهايافته براساس .است بوده تسهيالت
  .دارد وجود تفاوت روش به مربوط يهاسؤال ةرتب ميانگين بين ،بنابراين

 
 ارزشيابي به مربوط يهاسؤال معيار انحراف و ينميانگ توزيع .5 جدول

 ميانگينيانگينم االتؤس
 رتبه

 انحراف
 معيار

 26/1 10/345/3 جامعه واقعي نيازهاي با ارزشيابي يهاشيوه تناسب
 29/1 01/350/5كارآموزان عملي يهامهارت با ارزشيابي يهاشيوه تناسب

 مالي امكانات و تجهيزات با ارزشيابي يهاشيوه تناسب
 32/1 02/344/3 موجود

 19/1 97/230/3 آموزشي فعاليت محتواي با ارزشيابي يهاشيوه تناسب
 17/1 15/360/3 كارآموزان فردي ويژگي با ارزشيابي يهاشيوه تناسب

 18/1 65/3 06/3 درسي ةبرنام اهداف با بي ارزشيا يهاشيوه تناسب

n 

311 

 خي دو

166/23 

df 

8 

 معناداري سطح

05/0 
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 فريدمن آزمون نتايج 
 
 
 
 
 
 تناسب به مربوط هاپاسخ ةنمر ميانگين بيشترين دهدمي نشان 5 جدول يهاافتهي
 تناسب" به مربوط ميانگين كمترين و موزانآكار فردي هايويژگي با ارزشيابي يهاشيو
 آماره يهايافته براساس است. بوده آموزشي يهافعاليت محتواي با ارزشيابي يهاشيو

 به مربوط يهاسؤال ةرتب ميانگين بين ،بنابراين ،نبوده ردامعني P ≤ /05 سطح در فريدمن
  .ندارد وجود تفاوت ارزشيابي

 
 اهداف بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب ةنمر ميانگين ةمقايس .6 جدول

 T معيار خطاي معيار انحراف Min هالفهؤم
 56/1 053/0 722/0 11/3 اهداف

 
 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از هشدمشاهده t ،6جدول يهايافته اساس بر

 سطح در و اهداف بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين ،بنابراين .باشدمي درصدكوچكتر
 .دارد وجود تناسب متوسط

 
 محتوا بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب ةنمر ميانگين ةمقايس .7 جدول

 T معيار خطاي معيار انحراف Min هالفهؤم
 86/1 054/0 755/0 08/3 محتوا

 
 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده  t ،7 جدول يهايافته اساس بر
 سطح در محتوا بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين ،بنابراين .باشدمي بزرگتر درصد

 .دارد وجود تناسب متوسط
 

 روش بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب ةنمر ميانگين ةمقايس . 8 جدول
 t معيار خطاي معيار انحراف Min هالفهؤم

 96/2 054/0 811/0 14/3 روش
 
 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده  t ،8 جدول يهايافته اساس بر
 متوسط از بيش روش، بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين ،بنابراين .باشدمي بزرگتر درصد

 .دارد وجود تناسب

n 

311 

 خي دو

238/4 

df 

4 

 سطح معناداري

05/0 
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 ارزشيابي بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب ةنمر ميانگين ةمقايس .9 جدول
 t معيار خطاي معيار انحراف Min هالفهؤم

 14/1 055/0 820/0 02/3 ارزشيابي
 
 5 خطاي سطح در جدول بحراني مقدار از شدهمشاهده  t ،9 جدول يهايافته اساس بر
 سطح در ارزشيابي بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين ،بنابراين .باشدمي تركوچك درصد

 .دارد وجود تناسب متوسط

 گيري نتيجه و بحث
 ماهر غير نيروهاي حضور يا و ماهر انساني نيروي كمبود ما كشور مشكل تريناساسي از يكي

 هم از پيشرفت نظر از را دنيا كشورهاي امروز آنچه باشد.مي صنعت گوناگون يهاعرصه در
 يهابرنامه كنندمي تالش كشورها اكثر است. انساني يهاسرمايه بودن دارا ،زدسامي متفاوت
 و نوين تكنولوژي تقويت ضمن بتوانند تا سازند مدون ايگونهبه را خود آموزشي
 قدرت آن همراه و آورند فراهم را مناسب اشتغال شرايط انساني، نيروي در گذاريسرمايه
 اين به پاسخگويي هايراه از يكي  دهند. افزايش جهاني يبازارها در را خود محصوالت رقابت
 جامعه نيازهاي با آن ساختن هماهنگ و ايحرفه و فني يهاآموزش به بخشيكيفيت نيازها،

 ساختار، اهداف، از پيوسته همهب ايمجموعه غيررسمي ايحرفه و فني آموزش نظام باشد.مي
 مكمل كه باشدمي كشور غيررسمي ايهحرف و فني آموزش منابع و مديريت روش، محتوا،

 .گرددمي ارائه رسمي، آموزش نظام
 آموزش نظام آن اول بخش كه است كشور آموزش نظام كل از سوم بخش نظام اين
 كه است عالي آموزش نظام دوم بخش و است آن متولي پرورش و آموزش وزارت كه عمومي
 و است آن متولي غيردولتي بخش همكاري با فناوري و تحقيقات علوم، يهاخانهوزارت

 ايحرفه و فني آموزش سازمان مدتكوتاه و غيررسمي آموزش نظام كه سوم بخش خرهبأل
 به كه پژوهش اول الؤس ةنتيج .شودمي محسوب آن متولي هادستگاه ساير همكاري با كشور

 بين كه دهدمي نشان پرداختمي اهداف بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب
 با هايافته اين .دارد وجود تناسب متوسط سطح در اهداف بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش

 با و بوده همسو )2003( وهنان )1386( نيكخو ،)1385( پاسبان ،)1385( شيرواني يهايافته
  بود. ناهمسو ) 2006( باتومز و )1382( طائي تحقيقات

 نيازهاي مورد در كافي اطالعات از برخورداري در توانمي را بودن همسو داليل جمله از
 تناسب و اهداف بودن فهم قابل محلي، ةجامع و كارآموزان نيازهاي با اهداف تناسب كار، بازار

 مجموع ايحرفه و فني يهاآموزش دانست. افراد شخصي تمايالت و هارغبت با اهداف
 ايجاد و دانش كسب براي الزم شرايط ايجاد آن هدف كه است عملي و علمي يهاآموزش
 كه آنجا از .باشدمي مهارت ءارتقا و شغل احراز منظوربه كارآموزان مهارت پرورش و نگرش

 ،است اشتغال و آموزش ساختارهاي تنيدگيهمدر اقتصادي نظام هر مهم يهاويژگي از يكي
 و قتصاديا يهاريزيبرنامه در همواره آموزش و كار ارگانيك ارتباط ديگر، عبارتي به

 اقتصادي توجيه يا بازدهي بايد آموزشي هر و است بوده نظر در يكديگر با همزمان اجتماعي
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 داليل جمله از است. فراگير با متناسب اشتغال ايجاد آن نوع ترينعالي كه باشد داشته

 بودجه با اهداف تناسب عدم اهداف، بينيپيش اهداف، توالي نبود در توانمي را بودن ناهمسو
 تدوين در علمي روح نداشتن فراگيران، عقلي رشد سطح با تناسب عدم و مالي امكانات و

 آموزشي يهاهدف يا گزينيهدف ،بنابراين. دانست ديگر سوي از آن نبودن هنگامبه و اهداف
 توجه با هاهدف و گيرد انجام علمي و دقيق طورهب ايحرفه و فني سازمان آموزشي يهادوره

 شوند. طراحي ديدگانآموزش زايياشتغال منظوربه جامعه واقعي يهانياز به
 متنوع فراگيران به آموزشي مهارت بر تمركز با ايحرفه و فني آموزشي يهادوره محتواي

 مبتني جامعه، واقعي يهانياز با مرتبط و آموزشي مراكز در ثرؤم آموزش باشد. مي مختلف و
 شده تدوين و تهيه كار بازار با منطبق مهارت و دانش انتقال به كه درسي و محتوا بر است
 ساختن آماده و آموزانكار تعليم .1 :باشندمي اساسي نقش سه داراي آموزشي محتواي باشد.
 ساختن قادر و شاغلين مهارت و دانش بهبود .2 ؛جامعه در وظيفه ايفاي و شغل احراز براي
 يهابرنامه اجراي به كمك و يبانيپشت .3 زندگي؛ در آنها ارزش و علوم اهميت دركبه  آنان

 اينكه به نظر شود. برآورده آموزشي يهاهدف كه سويي به هابرنامه اين دادن سوق و آموزشي
 توانمي كه دارد را ويژگي اين است، كردن لمس و شنيدن ديدن، قابل آموزشي مواد و محتوا
 كارآموزان هوش و كدر قابليت با متناسب و نظر مورد آموزش براي آن ميزان و مقدار

 بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين كه بود اين بر مبني تحقيق دوم سؤال گردد. انتخاب
 و فني يهاآموزش بين كه داد نشان تحقيق نتايج دارد؟ وجود تناسب ميزان چه به محتوا
 دارد. وجود تناسب متوسط سطح در اهداف بعد با ايحرفه

 ،)1385( شيرواني )،1384( سليمي )،1383( باباخاني ياهيافته با حاضر تحقيق نتايج
 عمادزاده ،)1384( معروفي يهايافته با و است بوده همسو )2009( پرايس و )1386( نيكخو

 بودن همسو داليل جمله از باشد.مي ناهمسو )2006( باتومز و )2002( هوانكجانك )،1386(
 همسو داليل از و بعدي يهايادگيري و تجربيات استعداد، عاليق، با محتوا تناسب از: عبارتند
 ،)محتوا انسجام و محتوا تعادل( درسي ةبرنام يهاقانونمندي با تناسب عدم محتوا: نبودن

 آموزش كاربرد قابليت عدم و فرهنگ و هاآلايده نظير اجتماعي يهاارزش با تناسب عدم
 .باشد تواندمي جامعه در شدههئارا

 بر نمود، بررسي را روش بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب ،تحقيق سوم سؤال
 متوسط سطح از بيش روش بعد با اي حرفه و فني يهاآموزش بين ،تحقيق يهايافته اساس
 و است بوده همسو )1383( باباخاني يهايافته با حاضر تحقيق نتايج دارد. وجود تناسب

 آموزشي ثر،ؤم آموزش شك نبدو است. نبوده همسو )2009( تونتوپاس يهايافته با همچنين
 با بتواند ديدهآموزش فرد كهطوريهب ،شده اجتماعي و اقتصادي فعاليت به منجر كه است

 .شود جذب اشتغال موجود بازار توسط يا نموده اشتغال ايجاد نموده، كسب مهارت كمك
 وردم آموزشي يهادوره طراحي از اعم سازماني يهافعاليت از وسيعي ةدامن مهم اين انجام
 و مالي منابع تأمين ،هاآموزش اين نياز مورد استانداردهاي و هاروش تدوين جامعه، نياز

 و اجتماعي اعتبار ايجاد كارآموز، داشتنگه و جذب ثرؤم نظام ايجاد آموزش، اجراي انساني
 يهادوره مخاطبين اكثريت گيرد.مي بر در را ... و شده تعريف مهارت براي الزم اقتصادي
 دوره اين اجراي و ريزيبرنامه ،نابراينب دهند،مي تشكيل بزرگساالن و جوانان را يكارآموز
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 كارآموزي يهادوره چون باشد. داشته كامل سازگاري بزرگساالن يادگيري اصول با بايد

 در بايد هادوره اين در آموزشي امكانات و هارسانه ،هاروش از استفاده و بوده مدتكوتاه عموماً
 از باشد. نظر مد شغلي بالندگي و توسعه موانع بر شاغل بزرگساالن ساختن ئقفا خدمت
 كارگاهي، امكانات با توجه با آموزشي روش تناسب توانمي ،پژوهش بودن همسو داليل جمله

 عقالني سطح به توجه با روش تناسب درسي، يهابرنامه محتواي و هدف با روش تناسب
 پژوهشي ةيافت اين تبيين دربرد. نامرا  پذيري)(انعطاف بوده پذيرتغيير فراگيران درك و بودن

 به توجه فراگيران، شخصي يهاتفاوت به توجه آموزشي، فرايند بودن محورفراگير به توانمي
 چهارم سؤال .كرد اشاره هادوره با متناسب آموزشي امكانات و آموزشي ارزشيابي ةشيو

 دهدمي نشان ،پرداختمي ارزشيابي بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش تناسب به كه پژوهش
 به .دارد وجود تناسب متوسط سطح در ارزشيابي بعد با ايحرفه و فني يهاآموزش بين كه

 اين يهايافته بود. معمولي حد ايحرفه و فني يهاآموزش مركز يهاارزيابي ديگر، عبارت
  است. بوده همسو )1387( خالدي  و )1385( اماني )،1385( شيرواني يهايافته با تحقيق

 .گيرندمي قرار استفادهمورد آموزشي يهادوره ارزشيابي براي مختلفي رويكردهاي امروزه
 ريزيبرنامه مستلزم آموزشي فعاليت هر مانند نيز ايحرفه و فني آموزش ،اساس اين بر

 نيازهاي بندياولويت (شناسايي، آموزشي، ريزيبرنامه اگر ،عبارتي به .است اصولي و صحيح
 بازده تواندمي شود انجام و ريزيطرح كار بازار نياز حسب بر درستيهب )هاارزشيابي و آموزشي
 و جامع ارزشيابي سيستم يك اجراي و ايجاد كهطوريهب باشد، داشته توجه قابل اقتصادي

 كه جا هر و است آموزشي ةبرنام يك يهابخش ترينضروري از آموزشي، يهادوره از كامل
 اساس، اين بر .اندنبوده برخوردار الزم كيفيت از هابرنامه است، نشده توجه مهم اين به

 .دارد مستقيم ةرابط ارزشيابي با كيفيت .است برخوردار زيادي اهميت از كيفيت مفاهيم
 .1 ، يهاحالت از هريك با موجود وضعيت تطابق ميزان از است عبارت آموزشي نظام كيفيت
 نظام كيفيت .انتظارات و هدف رسالت، .2 ؛)شدهتعيين قبل از (معيارهايي ردهااستاندا

 مورد هاپيامد و بروندادها محصول، فرآيند، دروندادها، كيفيت حسب بر معموالً را آموزشي
 با ارزشيابي يهاشيوه تناسب به توانمي يافته اين همسويي داليل از .دهندمي قرار ارزيابي

 تناسب و درسي يهابرنامه اهداف با ارزشيابي ةشيو تناسب تدريس، يهاروش توجه
 ايسليقه كه نمود بيان توانمي ،ديگر نگاهي از .دانست آموزشي ةدور زمان مدت با ارزشيابي

 با ارزشيابي تناسب عدم ارزشيابي، يهاشيوه انواع از صحيحغير ةاستفاد كردن، ارزيابي
 و نبودن الايده علت ،فردي يهاويژگي با ارزشيابي اسبتن عدم و مالي امكانات و تجهيزات

 يهاارزشيابي انجام .باشدمي كار بازار نياز با ارزشيابي يهاشيوه تناسب بودن متوسط حد در
 ةتوسع وضعيت شناخت منظوربه تجربه با و مجرب محققان توسط جديد و دقيق متعدد،
  صحيح. زيريبرنامه به كمك براي اي،حرفه و فني يهاآموزش

 آموزشي مراكز ديگر، عبارتهب .است ضروري امر يك مسئولين توسط درسي و آموزشي
 و خدماتي فني، آموزشي يهابرنامه ثيرأت تحت را جوانان كه حالي در ايحرفه و فني سازمان

 ،كنندمي آماده آينده نياز مورد يهامهارت يادگيري براي را آنها و دهندمي قرار كشاورزي
 آموزشي يهابرنامه بخشياثر ميزان ةباردر مستمر يهاارزشيابي انجام با كه ددار ضرورت
 يهابرنامه كه آنجا از .كرد كمك آن بهبود به و كرد قضاوت ايحرفه و فني سازمان
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 چارچوب در و هستند رسمي و مدتبلند يهادوره عالي يهاآموزش و عمومي يهاآموزش
 احتياج مدتبلند يهاريزيبرنامه و زياد زمان به آنها در تحول و تغيير نهگوهر براي معيني
 موضوعي تنوع با ييهاآموزش اي،حرفه و فني يهاآموزش كه آنجايي از ولي .داشت خواهد
 تغيير آنها درسي ريزيبرنامه در توانمي راحتيهب ،هستند رسميغير و مدتكوتاه باال، بسيار

 با ،ديگر طرف از .كرد هماهنگ كاربردي مراكز در موجود نيازهاي با را آنها و آورد وجودبه
 ريزيبرنامه مراحل مرتبط، صنايع و ايحرفه و فني يهاآموزش ميان تنگاتنگ ارتباط

 يهاسياست تعيين استراتژي، تعيين درسي، ةبرنام عناصر و مربوطه يهادوره آموزشي
 نياز سازيهمسو در مهمي نقش امر اين كه پذيرد انجام طرف دو توسط تواندمي آموزشي

 .داشت خواهد ديدهآموزش افراد با ماهر كار نيروي به جامعه و صنايع

 منابع
  خراسـان  استان رسميغير ايحرفه و فني آموزش هايدوره ارزشيابي ).1385( فرشته. اماني،

 ايهحرفـ  و فني يهاآموزش كل ةادار پژوهشي، طرح ،1380- 1385هايسال طي شمالي
 شمالي. خراسان
 و ،امكانـات  محتـوا  نظـر  از دانـش  كـار  ةشاخ قوت و ضعف نقاط بررسي ).1383( باباخاني،ح.
 ارشـد،  كارشناسـي  ةنامـ پايـان  مسـئوالن،  و دبيران ديدگاه از سمنان استان در اجرا روش

 تهران. دانشگاه
  امـر  در ركتمشـا  بـراي  صـنايع  مـديران  انگيزش افزايش راهكارهاي .)1385( محمد پاسبان،

 اسـتان  ايحرفـه  و فني يهاآموزش كل ةادار پژوهشي، طرح اي،حرفه و فني هايآموزش
 شرقي. آذربايجان

 يهادوره و هاهنرستان اي،حرفه و فني هايآموزش اثربخشي ارزيابي ).1387( محمد خالدي،
 و كـار  ةمؤسسـ  پژوهشـي،  طرح اشتغال، در دولتي و خصوصي تفكيك به وكاربردي علمي
 اجتماعي. تأمين

 ابعـاد  كيفيـت  ارزشـيابي  اي،حرفـه  و فنـي  آمـوزش  و جوانان ).1386( رضا. آبادي،حسنزين
 ةمجلـ  تهران، شهر ايحرفه و فني يهاآموزشكده بروندادهاي اقتصادي و اجتماعي فردي،

   .5 ةشمار زنان، پژوهش
 نيازهاي با نشكاردا يهارشته سازگاري و انطباق الگوي طراحي ).1385( مهدي. زاده،شريعت
 .شهرتهران پرورش و آموزش سازمان پژوهشي، طرح تهران، شهر در كار بازار

 و بيسـت  چـاپ .اميركبير انتشارات :تهران .تربيت و تعليم و جامعه).1388(علي. شريعتمداري،
 .دوم

 اصفهان استان سال 28 تا 18 جوانان جذب بر ثرؤم عوامل بررسي ).1385( عليرضا. شيرواني،
 پژوهشي، طرح جذب، در بهبود راهكار ةارائ و  ايحرفه و فني هايآموزش گيريفرآ جهت

 .اصفهان استان ايحرفه و فني هايآموزش كل ةادار
 دومين مقاالت مجموعه سازي،مكانيزم و ايحرفه و فني آموزش تحول ).1384( ص. صالحي،

 ةادار :زندرانما اجتماعي، و اقتصادي تحوالت در ايحرفه و فني هايآموزش نقش همايش
 .مازندران ايحرفه و فني آموزش كل
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 منـابع  ةتوسـع  گـذاري سياسـت  و متخصـص  انساني نيروي نيازسنجي ).1382( حيدر. طايي،

 .عالي آموزش ريزيبرنامه و پژوهش ةسسؤم انساني،
 اسـتان  ايحرفـه  و فنـي  ثابـت  مراكـز  در آموزشي عوامل بررسي ).1386( مصطفي. عمادزاده،

 .اصفهان استان ايحرفه و فني سازمان شي،پژوه طرح اصفهان،
 :تهـران  خـدماتي،  و صنعتي هايسازمان براي اثربخشي ارزيابي الگوي ).1384( يحيي. قائدي،

 .سبز انديش فراز انتشارات
 مدرسه. انتشارات :،تهران آموزشي ريزيبرنامه فرآيند ).1386( فريده. مشايخ،

 آموزشـي  ريـزي برنامـه  بـر  شـدن  جهـاني  يامـدهاي پ . )1381( .ع نـائليم،  يداهللا؛ مهرعليزاده،
 جديد. ةدور هجدهم، سال شريف، دانشگاه پژوهشي علمي ةنامفصل ايران، در دانشگاهي

 پژوهش يكم،گروه و بيست قرن در ايحرفه و فني هايآموزش ).1382( عبدالحسين. نفيسي،
   .19 ةشمار ت،تربي و تعليم ةپژوهشكد انتشارات :تهران اي،حرفه و فني يهاآموزش

 و آموزش تربيت و تعليم ةپژوهشكد اي،حرفه و فني آموزش ).1382( همكاران. و احد نويدي،
 .تهران پرورش،

 غيـر  ايحرفه و فني آموزش يهادوره كيفيت و كميت ارزشيابي ).1386( حيدر. غالم نيكخو،
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 جاد اشتغالاي ثير عملكرد كارآفريني برأت
 استان كرمان ايحرفهآموزش فني و  مورد بررسي:

 دكتر مهدي ابراهيمينژاد1 
 مسعود مجرد كاهاني2 
 زهره نژاداكبري3

 چكيده
رغم داشتن جمعيتي هوشمند و مستعد و برخورداري از منابع در استان كرمان، به

باشند و شمار قابل ميپاييني  در سطح نسبتاً طبيعي فراوان، توليد، درآمد؛ رفاه
ن رو اي. ازاندبهرهكرده از امكان اشتغال بيي جوان و حتي تحصيلهاتوجهي از نيرو

ن اي هدف از انجام باشد.ميكارآفريني رويكردي بسيار ضروري براي استان  ةتوسع
ن كرمان در سال جاد اشتغال در استااي ثير عملكرد كارآفرينان برأپژوهش بررسي ت

باشد. تحقيق حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقيقات كاربردي و از نظر مي 1391
همبستگي  -و بررسي آنها جزء تحقيقات توصيفي  هادست آوردن دادههچگونگي ب

ن پژوهش كارآفرينان سازمان فني و اية آماري مورد مطالع ةباشد. جامعمي
آماري و با استفاده از  ةجم نمونه بر مبناي جامعد. حنباشمياستان كرمان  ايحرفه

نمونه به روش تصادفي متناسب  ءنفر محاسبه شد و اعضا 100ي آماريهادستوره
ساخته اي محققنامهپرسشگيري اطالعات، ازهاند با حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار

همچنين دست آمد. هب87/0 به روش آلفاي كرونباخ نامهپرسشباشد. پايايي مي
توصيفي و استنباطي  آمار شده ازآوريي جمعهاتحليل داده منظورتجزيه وبه

ميانگين، انحراف  ي آماري نظيرهااستفاده گرديد. در سطح آمار توصيفي از شاخص
ي كندال و هافراواني، و در سطح آمار استنباطي از آزمون معيار، فراواني، درصد

ن تحقيق نشان داد كه بين كارآفريني و اي اسپيرمن استفاده شده است. نتايج
اشتغال، بين كارآفريني و خالقيت و نوآوري، بين كارآفريني و فناوري اطالعات و 

 معناداري وجود داشت. ةارتباطات، و بين كارآفريني و نيروي انساني رابط
 

كارآفريني، اشتغال، خالقيت، فناوري اطالعات و ارتباطات، نيروي  :يكليد واژگان
 ساني.ان

 
 
 

                                                                                                                
                                            Email:Dr_ebrahiminejad@yahoo.comاي استان كرمان،آموزش فني و حرفه مدير 1.
           Email:Masoud.kahani@yahoo.com د مديريت بحران دانشگاه شهيد باهنر كرمان،دانشجوي كارشناسي ارش2.
 Email:Akbari_zohre67@yahoo.com        ،د مديريت بحران دانشگاه شهيد باهنر كرماندانشجوي كارشناسي ارش .3



  ثير عملكرد كارآفريني بر ايجاد اشتغالأت                    
 

 

254 

 مقدمه
آن، موجب  ةي اخير به موضوع كارآفريني و توسعهارويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه

مل در وضعيت اقتصادي أكارآفريني در دنيا ايجاد شود. ت ةي توسعهاگرديد موجي از سياست
و روند مراحل پيشرفت و توسعه در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه كه به موضوع 

ي هابه پيشرفت اندست كه اين كشورها توانستها ي توجه نموده، نشانگر آنكارآفرين
اين كشورها  ةي مختلف اقتصادي و اجتماعي دست يابند. از جملهاگيري در زمينهچشم

اروپايي، كشورهاي جنوب شرق آسيا، چين و  ةتوان ايالت متحده، كشورهاي اتحاديمي
ي كارآفريني هافعاليت ةا خط مشي در دولت به توسعاقيانوسيه را نام برد كه در اين كشوره

 .)1390اسدي؛( كمك شاياني كرده است
و تحوالت  ءعنوان كارآفرينان، منشاجهاني افراد خالق، نوآور و مبتكر به ةاكنون در عرص

عنوان قهرمانان ملي ياد و از آنها نيز به اندي صنعتي، توليد و خدماتي شدههابزرگي در زمينه
 ود.شمي

كشورها دارد و پذيرفته شدن كارآفريني  ةبا توجه به نقشي كه كارآفريني در توسع
كارآفريني روشن است. از نظر جمع  ةعنوان يك رويكرد توسعه در اغلب كشورها، آيندبه

نظران، كارآفرينان موتور حركت و رشد اقتصادي يك جامعه دانان و صاحبكثيري از اقتصاد
آورند و ميرقابتي و شرايط عدم تعادل، جامعه را به حركت در هستند كه در يك محيط

 بخشند. ميتوسعه 
كارگيري از آنجايي كه كليد موفقيت كارآفريني يافتن روش خالقانه است، كارآفرين با به

تر نيازهاي جامعه را به نحو احسن هزينهتر و كمي نوين، سريعهاي جديد و شيوههاتكنولوژي
كيفيت آنها و يا به  ءكمتر يا ارتقا ةازد. اين به معناي توليد كاالي موجود با هزينسميبرآورده 

جديد است. عالوه بر نقش اقتصادي كارآفرينان،  معناي ايجاد بازارهايي براي كاالهاي كامالً
وري در گذارند. آنها سبب پويايي و افزايش بهرهميثيرات شگرفي برجاي أآنها در اجتماع نيز ت

 برندميسعي و تالش جامعه را باال  ةدهند و روحيمياع شده و ارزش كار را افزايش اجتم
 .)1389نائبي، (

 اهميت و ضرورت تحقيق
هاي پيش در ادبيات مورد بحث بوده است. اقتصادي از زمان ةبين كارآفريني و توسع ةرابط

عنوان انجام يني را بهكارآفر ة) پديد1934( دان بزرگ جوزف شومپيترحتي در گذشته اقتصاد
 1)2005هيلبروون،( تركيبات جديد توصيف نموده است

كشورهاي  باشد، مثالًميي مختلفي قابل بررسي هااهميت موضوع كارآفريني از جنبه
بخشند و ميحياتي دوباره به اقتصاد خود  ،ي خالقانههايافته با استفاده از فعاليتتوسعه

ي كارآفرينانه هاي شغلي جديد ناشي از فعاليتهاايجاد فرصت مشكالت ناشي از بيكاري را با
صورت يك كاتاليزور بالقوه جهت پيشرفت تكنولوژيكي و هنمايند، همچنين آن بميحل 

 2.)2006يونكاوآكدنيز،( شودمينوآوري در محصول و بازار پذيرفته 

                                                                                                                
1. heilbrunn 
2.Yoncaand akdeniz 
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واقعيت است كه يافته، بيانگر اين اقتصادي در كشورهاي توسعه ةشك روند توسعبي

اقتصادي كشورهاي  ةاي كه كارآفرينان در توسعگونهثير كارآفريني است، بهأاقتصاد تحت ت
 ةنيافته اهميت آن را در توسعو كشورهاي توسعه انديافته، نقش محوري داشتهتوسعه

كشورهايي  ةدهد علت توسعمي، شواهدي وجود دارد كه نشان انداقتصادي ناديده گرفته
فرجي ( ، كارآفريني استانديافتهآمريكا، ژاپن، آلمان كه از نظر صنعتي توسعه همچون

 .)1390قناتي،

 لهأبيان مس
ي اقتصادي و تكنولوژيك در قرن بيستم و هابررسي تحوالت چشمگير جهاني در زمينه

اخير به  ةدهد كه رويكرد اكثر كشورهاي جهان در چند دهميخوبي نشان به 21ابتداي قرن 
كارآفريني در دنيا ايجاد  ةي توسعهاضوع كارآفريني موجب گرديده تا موجي از سياستمو

حلي براي فائق آمدن بر مشكالت اقتصادي، اجتماعي و به عنوان كارآفريني راهة شود و پديد
 بيشتر اقتصادها شناخته شود. ةبرندنيروي پرقدرت پيش

ي تكنولوژيك كشورها هاوانمنديفناوري و ايجاد ت ةكارآفريني نقشي اساسي در توسع
زايي در جوامع است كه قادر است داشته و يكي از بهترين پيامدهاي اقتصادي آن، اشتغال

مل أرشد اقتصادي كشورها را تسريع و آثار اجتماعي مناسبي را براي جوامع به ارمغان آورد. ت
يافته و كشورهاي در وضعيت اقتصادي و روند مراحل پيشرفت و توسعه در كشورهاي توسعه

، بيانگر آن است كه اين اندتازه صنعتي شده كه به موضوع كارآفريني توجه ويژه مبذول نموده
ي مختلف اقتصادي و اجتماعي هاي چشمگيري در زمينههابه پيشرفت اندكشورها توانسته

 ةوسعت ةبه سالمت پشت سر بگذارند. تاريخچ آمده راي پيشهادست يابند و يا حداقل بحران
يافته، مستنداتي براي حمايت از اين واقعيت كه اقتصاد تحت اقتصادي در كشورهاي توسعه

 .)1385 احمدپور و مقيمي،( آوردميثير كارآفريني است فراهم أت
ثير عوامل كارآفريني بر ايجاد اشتغال أدر اين تحقيق، محقق برآنست تا به بررسي ت

راهكار و  ةزايي به ارائثر بودن كارآفريني در اشتغالؤمو  كارآفريني ةبپردازد و در جهت توسع
 راه حل بپردازد.

 اهداف تحقيق
 هدف اصلي

 ثير عوامل كارآفريني در ايجاد اشتغال در استان كرمانأبررسي ت �

 اهداف فرعي
 تبيين رابطه بين كارآفريني و خالقيت و نوآوري �
 تتبيين رابطه بين كارآفريني و فناوري اطالعات و ارتباطا �
 تبيين رابطه بين كارآفريني و نيروي انساني �
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 ي تحقيقهافرضيه

 اصلي ةفرضي
 معناداري وجود دارد. ةبين كارآفريني و ايجاد اشتغال رابط �

 ي فرعيهافرضيه
 معناداري وجود دارد. ةبين كارآفريني و خالقيت و نوآوري رابط �
 جود دارد.معناداري و ةبين كارآفريني و فناوري اطالعات و ارتباطات رابط �
 .معناداري وجود دارد ةبين كارآفريني و نيروي انساني رابط �

 تحقيق ةادبيات و پيشين
و  هاايده ،هاتركيبي هدفمند از انسان ) در پژوهشي با عنوان كارآفريني،1390( اسدي شوكي

 ةمنابع مالي براي حل مسائل بيكاري به بررسي نقش دولت در كارآفريني و راهبردهاي توسع
كارآفريني  ةن پژوهش نشان داد دولت براي توسعاي نتايج فريني در كشور پرداخته است.كارآ
از بين بردن موانع  كارآفريني، ةنگرش كالن به مقول سازي كارآفريني،بايست به فرهنگمي

اقتصادي كارآفرينان و از بين بردن موانع قانوني در قوانين و مقررات مربوط به كارآفريني 
ي هاو قابليت هاكارگيري تمام ظرفيتهب كارآفريني، ةبراي توسع ،سوي ديگر بپردازد. از

ي نوآورانه و خالق مبتني بر دانش و متكي بر امكانات ناشي هاموجود و طرح و اجراي روش
 رسد.مينظر از فناوري نوين ضروري به
طالعات و ثير گسترش فناوري اأبه بررسي ت اي)، در مقاله1384( خيرخواهان و اخباري

چنين نرخ نترنت بر روي انطباق شغلي و هماي ثير گسترشأتر تطور دقيقهارتباطات و ب
دو  ةن فعاليت نوپا، تجرباي ن مقاله با توجه به عمر كوتاهاي . دراندبيكاري اصطكاكي پرداخته

 فته است.مورد بررسي قرار گر پيشتازند، هان عرصهاي كه در الت متحده و انگلستان،اي كشور
بايد كارايي انطباق  نترنتي بازار كار،اي ي شغلي و ساير ارتباطاتهاسايت ن تحقيق،اي اساس بر

 ي مربوط به جستجوي شغل درهامقاله سايت ناي كارگران به مشاغل را افزايش دهند. طبق
كارگران و تر بازار كار و انطباق بهتر تصفيه سريع مبادالتي، ةنترنت، از طريق كاهش هزيناي

كه  گيري شده استجهيچنين نت ،در نهايت شوند.ميمشاغل الي سبب افزايش كارايي اقتصاد 
ي بهتر در بازار كار هان است كه انطباقاي نترنتاي اثر اقتصاد كالن ةبيني دربارترين پيشقوي

تمايل  جستجو كاهش يافته است و حتي كارگران شاغل نيز ةكه هزيناما از آنجا خواهد شد،
ثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر نرخ أدر نتيجه ت كنند،ميبه جستجوي مشاغل جديد پيدا 

 نامشخص است. بيكاري اصطكاكي،
در تحقيقي به بررسي اثر كاربرد كامپيوتر بر روي نرخ اشتغال  )،1997( كارد و همكاران

براساس آگاهي خود  كننده،گروه مطالعه .اندي تحصيلي متفاوت پرداختههادر سنين و گروه
انتظار دستيابي به بيشترين  (آمريكا، كانادا، فرانسه)، از فضاي نهادي سه كشور مورد مطالعه

ن بود كه اگر شوك اي آنان ةفرضي بر روي اشتغال در فرانسه را داشته است. ITاثر منفي 
د، يآ وجودهب ند،تقاضاي منفي مشابهي بر روي كارگراني كه از مهارت كمتري برخوردار بود

ن خواهد شد كه در اي نتيجه ثير بگذارد،أن كارگران در هر سه كشور تاي كه بر رويطوريهب



                                               انداز پژوهشاي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

257 
در ابتدا سبب كاهش دستمزدهاي نسبي كارگران  پذيري بازار كار،آمريكا، با فرض انعطاف

طور هشوك باين  انعطاف است،قابلغير در فرانسه كه بازار كار نسبتاً شود،ميكمتر ماهر 
 رسد نتايج،مينظر اما به .كاهش اشتغال نسبي كارگران كمتر ماهر خواهد شد عمده سبب

اساس سن و تحصيالت  بندي افراد برنتايج طبقه در آمريكا،. ن فرضيات باشنداية كننديدأيت
در  از افزايش شديدتري كنند،مييي كه بيشتر از كامپيوتر استفاده هادهند كه گروهمينشان 

ارتباط معناداري بين  و كانادا، (كارگران زن) فرانسه ةدربار نرخ اشتغال گروهي برخوردارند.
 كاربرد كامپيوتر و اشتغال وجود ندارد.

 ارآفرين فردي است كه فرصت ارائةكارآفرين: كارآفرين يعني تركيب متفكر با مجري. ك
براي حل يك مشكل يك محصول، خدمات، روش و سياست جديد يا راه تفكري جديد 

محصول يا خدمات خود را  ةيشاند خواهد تأثيرمييابد. كارآفرين فردي است كه ميرا  ميقدي
 .)1390موسي خاني و همكاران،( »بر نظام مشاهده كند

گيري از يك فرصت و پيگيري ويليام باي گريو معتقد است: كارآفرين كسي است كه با بهره 
 .1)1994باي گريو، ( كندميازي نداآن، يك كسب و كاري را راه

را با  هااز نظر اقتصاددان كارآفرين كسي است كه منابع، نيروي كار، مواد و ساير دارايي
طور كسي است كه كند تا ارزش آنها را نسبت به قبل بيشتر نمايد. همينميهم تركيب 

 .2)1379هيسريچ، ( نهدميو نظم جديدي را بنيان  هاتحوالت، نوآوري
 3)2006( است كه همراه با خلقت بشر وجود داشته است. جانسونميكارآفريني: مفهو

است كه امروزه توجه زيادي را به خود  كارآفريني يك مفهوم چندوجهي پيچيده است معتقد
سزايي هنظران توافق دارند كه كارآفريني و كارآفرينان سهم بجلب كرده است و بيشتر صاحب

). كارآفريني را فرآيند خلق هر چيز نو و با ارزش، با 1381مقيمي،( ارنداقتصادي د ةدر توسع
دست آوردن صرف وقت و تالش با فرض همراه داشتن خطرات مالي، روحي و اجتماعي و به

 .اندشود، تعريف كردهميي مالي و رضايت فردي و استقاللي كه از آن ناشي هاپاداش
كارآفريني نيازمند داشتن ديدگاهي  ةمل واژپس براي درك كا )2002هيسريچ و پيترس،(

 اي خواهيم بود.رشتهبين
براي ايجاد تغيير است و  هابرداري از فرصتپيتر دراكر معتقد است كه كارآفريني بهره

كند، ميخود شروع  ةكارآفرين كسي است كه فعاليت اقتصادي كوچك و جديدي را با سرماي
 .)1383شاه حسيني،( نمايدميآنها را دچار تحول  دهد و ماهيتميرا تغيير  هاارزش

كارآفريني ( طور فرديهب افراد، ةوسيلهب هادكتر رضائيان كارآفريني را فرآيند شكار فرصت
كارآفريني سازماني)، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختيار ( هامستقل) يا در سازمان

 .)1380رضائيان،( دانندميآنها 
معناي ي نو دارد و نوآوري بههايشهاند خالقيت اشاره به قدرت ايجاد :نوآوريخالقيت و 

كارگيري تفكرات جديد ناشي از معني بهنوآوري بهست. كاربردي ساختن آن افكار تازه و نو ا
حل صورت يك كاالي جديد خدمت و يا راهتواند بهميخالقيت است كه در يك سازمان 
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شود عالوه ميكه خلق  اييشهاند ن صورت است كهاي ن دو بهايتمايزد. جديد انجام كارها باش

جاد را به اي بر بديل بودن براي نوآوري بايد در عمل قابل اجرا نيز باشد و افراد بايد بتوانند كه
 .1)1380جيمز هيگينز، ( وري تبديل كنندآنو

يك فكر يا مفهوم جديد  هاي ذهني براي ايجاد يا تبلورييگيري تواناكارهيعني بخالقيت 
. نوآوري اندتعبير نموده هايا ايجاد پيوستگي بين ايده هاو نيز برخي خالقيت را به تركيب ايده

 ةآوري عملي ساختن ايدنو ،باشد در واقعميي نوين ناشي از خالقيت هاكار گيري ايدههب
ول جديد يا خدمت تازه صورت يك محصهسازد و آن را بميپذير ناشي از خالقيت را امكان

 .2)1388رابينز،( نمايدميارائه 
شاغل است. وضعيت داشتن و مشغول بودن  ،: كسي كه كار يا شغلي داراستاشتغال

شود مياشتغال به وضعيتي اطالق  جمعيت به شغل معيني را اشتغال گويند. به عبارت ديگر،
پاداش يا مزدي  و انجام خدمات،كه در آن به ازاي شركت مستقيم و فعال در جريان توليد 

شمولين آن نسبت به افراد به مشود. اشتغال را از نظر ميصورت نقدي يا جنسي پرداخت به
 .. اشتغال ناقص2 و .اشتغال كامل1كنند: ميدو نوع تقسيم 

، يعني شرايطى از اشتغال جامعه را كه در آن مشاغل جديد بيشتر از اشخاص بيكار باشد
بتوانند كار مناسبى را به آسانى پيدا كنند و در هر زمان نسبت زيادى عال جامعه افراد ف ةكلي

 .)1358ترابي و تقوي،( دنامناز جمعيت مشغول كار باشند، اشتغال كامل مى
هر سازمان  ةترين سرمايترين و مهمعنوان اصلي: نيروي انساني بهنيروي انساني

شود كه در يك سازمان مشغول ميفردي اطالق به  شود. نيروي انساني معموالًميمحسوب 
باشد. نيروي انساني فردي است كه داراي توانمندي، صالحيت و كيفيت كاري ميفعاليت 

شود و نه مياست. اگر فردي در سازمان چنين شرايطي را نداشته باشد يك  نفر محسوب 
  .)1387كردستاني، ( يك نيروي انساني

مجموع صنايع توليدي و خدماتي، كه  :: عبارت است ازتفناوري اطالعات و ارتباطا
 شودميصورت الكترونيكي استفاده و اطالعات به هابراي نگهداري، انتقال و نمايش داده

)، از تعامل سه بخش ICT( ). فناوري اطالعات و ارتباطات1382زاده،سرداري و محمود(
چه از تلفيق اين سه بخش به دست آنشود. ميمتمايز رايانه، اطالعات و ارتباطات حاصل 

ي مختلف از جمله اشتغال، مورد استفاده هاشود كه در حوزهميرساني ناميده آيد، اطالعمي
 .)1385عماد زاده و همكاران،( گيردميقرار 

اقتصادي در عصر مدرن شناخته شده  ةعنوان عامل كليدي رشد و توسعكارآفريني به
تيز رقابتي آنها  ةي كارآفرينانه هستند كه لبهاالمللي، شركتيناست و در مركز رقابت ب

 ستهامعطوف به انعطاف سازماني و استراتژي تغيير مستمر در فرآيندها، محصوالت و طرح
 .3)1991پاولين، (

است كه حل  ايگونهشرايط اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و فرهنگي امروز كشور به
كند. تركيب جمعيتي ميهاي جديد و متفاوتي را طلب حلاهمشكالت و تنگناها، الگوها و ر
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 ايهاي شغلي و نيز نوسان بهاي نفت سه عامل عمدهجاد فرصتاي جوان كشور، ضرورت
سازان كالن كشور به منبع درآمد اران و تصميمذگشوند سياستميهستند كه موجب 

ابتكار، خالقيت و نوآوري شك آن منبع جز الوصول ديگري به جز نفت بينديشند و بيسهل
 .چيز ديگري نيست

 سير تاريخي مفهوم كارآفريني
توان كلي و با عنايت به موارد اشاره شده در فوق، سير تاريخي مفهوم كارآفريني را ميطوربه

 :به پنج دوره تقسيم نمود
هاي بزرگ كه ن دوره به صاحبان پروژهاي در :ميالدي) 16و  15قرون ( اول ةدور �

و ... از  ميتأسيسات نظا، هاها همانند ساخت كليسا، قلعهن پروژهاي وليت اجراييمسئ
ن دوره اي شد، در تعاريفكارآفرين اطالق مي ،هاي محلي به آنها واگذار گرديدسوي دولت

 .پذيرش مخاطره، لحاظ نشده است
ر اروپا بوده و ن دوره همزمان با شروع انقالب صنعتي داي :ميالدي) 17قرن ( دوم ةدور �

ن دوره شامل افرادي همانند اي كارآفرين در .پذيري به كارآفريني اضافه شدبعد مخاطره
  .باشدبازرگانان، صنعتگران و ديگر مالكان خصوصي مي

ن دوره كارآفرين فردي است كه مخاطره اي ميالدي): در 19و 18قرون  ( سوم ةدور �
كند، بين كارآفرين و ريق وام تأمين ميمورد نياز خود را از ط ةكند و سرمايمي

ن دوره تمايز وجود اي گذار) و مدير كسب و كار در تعاريفسرمايه( سرمايه ةكنندتأمين
 .دارد

ن دوره مفهوم نوآوري شامل خلق اي در :هاي مياني قرن بيستم ميالدي)دهه( چهارم ةدور �
عنوان يك ر سازماني جديد بهجاد ساختااي جاد نظام توزيع جديد يااي محصولي جديد،

 .جزء اصلي به تعاريف كارآفريني اضافه شده است
 ن دوره همزمان با موجاي در :)تاكنون 1970 ةاز اواخر ده( پنجم، دوران معاصر ةدور �

جاد كسب و كارهاي كوچك و رشد اقتصادي و نيز مشخص شدن نقش كارآفريني اي
رويكرد  ن مفهوم شد واي ب توجه زيادي بهن سازوكار، جلاية عنوان تسريع كنندبه

ن دوره اغلب توجه اقتصاددانان به اي ن موضوع صورت گرفت. تا قبل ازاي جانبه بهچند
شناسان و شناسان، جامعهن دوره به تدريج رواناي كارآفريني معطوف بود، اما در

كارآفرينان توجه  دانشمندان و محققين علوم مديريت نيز به ابعاد مختلف كارآفريني و
 .1)2003المير، ( ندانموده

 بين كارآفريني و اشتغالة رابط
ي اجتماعي تا رشد هاثيرات كارآفريني بر جامعه بسيار وسيع است. از تغيير در ارزشأت ةدامن

ويژگي بارز باشد. ميزايي ترين اثرات كارآفريني، اشتغالشتابان اقتصادي، اما يكي از مهم
توانند در چنين اقتصادي موفق باشند ، تغييرات سريع است. لذا كشورهايي مياقتصاد امروز

 .ن تغييرات را داشته باشنداي كه قابليت تطبيق با
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سيس كسب أكارآفريني مترادف ايجاد اشتغال نيست. كارآفريني در واقع فرآيند ايجاد و ت

 كه مطالعاتي اد اشتغال است.و كار يا سازمان جديد است، اما يكي از اثرات قابل توجه آن ايج
 ايجاد شده شغل ميليون20از  دهد كهمي نشان ،است گرفته آمريكا صورت ةمتحد در اياالت

 مينأاز ايجاد و ت ناشي شغل ميليون 5/3از  بيش 1980ـ  1990 هايسال و جديد در طي
از نظر ايجاد كارآفريني  اهميت ،يرهر تقد به .است جديد بوده ةكارآفرينانو كارهاي كسب

 در ميعمو وفاقتدريج  بهميالدي  1990 و 80 هايدهه تا طياست  شده باعث اشتغال
جز از  به يكاريب بحران اينكه بر گردد، مبني ايجادتوسعه درحال ويافته توسعه كشورهاي

باشد. پذير نميامكان در كالبد اجتماعي نوآوري روح دميدن و كارآفريني ةتوسع طريق
، سنگاپور، هند، مالزي آمريكا، كانادا، فنالند، ةمتحد نظر اياالت كشورهايي ،دليل همينبه

 و به تدوين را از كارآفرينان ايگسترده حمايتي هايها و برنامهسياست استراليا و آلمان
 اند.گذاشته اجرا ةمرحل

دهد كه كسب و كارهاي ميا به وضيعت اقتصادي و اجتماعي جهان نشان نگاهي گذر
در توليد ناخالص ملي كشورهاي  ميخانگي رشد فزاينده و قابل توجهي داشته و نقش مه

ي كه توسط كارآفريني از جمله مشاغل كوچك و متوسط باشند.ميصنعتي دارا  ةپيشرفت
كند و در عين ميتحميل ن هارا به خانواده بااليي ةمشاغل خانگي است كه هزين ايجاد شده،

و نرخ بيكاري را  تواند سبب افزايش درآمد و در نهايت توليد ثروت در كشور شودميحال 
 ةكسب و كارهاي خانگي از جمله راهكارهاي مناسب براي توسع ة. ضرورت توسعكاهش دهد

وانان كه داراي مهارت ويژه براي جمعيت وسيعي از زنان و جي خرد و متوسط بههااشتغال
توانند جذب بازار ميكافي در انجام برخي از كارها هستند اما به دليل بازار نامناسب اشتغال ن

دهد مشاغل خانگي راهكاري مناسب براي ميبسياري از كشورها نشان  ةباشد. تجربميشوند، 
اوسد، ( شود.مياشتغال زنان و جوانان، محسوب  ةكاهش نرخ بيكاري و فراهم ساختن زمين

داشته معناداري وجود  ةرود بين كارآفريني و ايجاد اشتغال رابطميانتظار  ،بنابراين .1)2001
 .باشد

 بين كارآفريني و خالقيت و نوآوري ةرابط
افتد و به شكل ميي مختلفي اتفاق هاو مجموعه هاكارآفريني فرآيندي است كه در محيط

ي اقتصادي واكنش نشان هاي افرادي كه به فرصتهاوآوريتغيير در نظام اقتصادي از طريق ن
كارآفريني،  ،شود. بنابراينميدهد و موجب ايجاد ارزش براي فرد و جامعه ميدهند، رخ مي

 كند.ميتوسعه اقتصادي است را آغاز  ةنيروي ناپايدار است كه فرآيند تخريب خالقانه كه الزم
ي جديد، با ايجاد هافكر جديد، كه با شناسايي فرصتكارآفرين، فردي است داراي ايده و 

كند. از سوي ديگر، در زمينة ميكسب و كار، محصول يا خدمت جديدي را به بازار عرضه 
داند كه ميخالقيت، تعاريف متعدد و متنوعي ارائه شده است. آمابلي عمل خالق را عملي 

ترين برداشت از خالقيت، روز متداولداراي دو ضابطة تازگي و مناسبت باشد. به اعتقاد اف
شناسان بر اين مطلب عبارت است از اينكه فرد فكري نو و متفاوت ارائه دهد. بيشتر روان

اولين معيار  ،اساس اين ي تازه و ارزشمند اشاره دارد. برهاتوافق دارند كه خالقيت به دستاورد
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توان يك ايده يا ميكه زماني  ندابرخي محققان بر اين عقيده .اثر خالق، تازگي آن است

اما برخي  .ايجاد كنندة آن جديد و نو باشد دستاورد را تازه محسوب كرد كه دست كم از ديد
كار برد كه تفاوت فاحشي با توان بهميديگر بر اين باورند كه واژة خالقيت را براي آثاري 

يار تازگي، دستاورد خالق بايد آنچه تا آن زمان شناخته شده است، داشته باشد. افزون بر مع
ي شناختي آن موقعيت، تناسب هاارزشمند و كارامد نيز باشد. به اين معني كه با خواسته

داشته و مفيد فايده باشد. در واقع، معيار ارزشمند بودن، جزء اساسي تعريف خالقيت است 
خارج سازيم. موضوع ي نو اما ناكارامد را از گسترة خالقيت هاسازد اثرميكه ما را قادر 

كه دراكر معتقد است خالقيت و طوريكارآفريني هميشه با خالقيت و نوآوري عجين بوده، به
 توان گفت كارآفريني بدون خالقيت وميكارآفريني، آنچنان الزم و ملزوم يكديگرند كه 

 .)1388فريد،( نوآوري حاصلي ندارد
كارآفرين به اين نتيجه رسيد كه  501 به نقل از فاريس با بررسي ،)1989(1سولومون

ي نو، بديع و متفاوت بود و سود هاانگيزة كارآفرينان در شروع به كار، تصميم به خلق چيز
در همين راستا شاين معتقد است كه  اقتصادي انگيزه و محرك اولية رفتار كارآفريني نبود.

كنند تا ميقيت شروع كارآفرينان واقعي مشاغل جديد را بيشتر به داليل نوآوري و خال
دهد كه كارآفريني و خالقيت ميمطالعات پيشين و نتايج نشان  ،ي اقتصادي. بنابراينهاانگيزه

توان گفت كارآفريني بدون خالقيت و نوآوري هيچ ميو نوآوري الزم و ملزوم يكديگرند و 
معناداري  ةري رابطرود بين كارآفريني و خالقيت و نوآوميانتظار  ،حاصلي ندارد. بنابراين

 همان)( .داشته باشدوجود 

 بين كارآفريني و فناوري اطالعات و ارتباطات ةرابط
كه براي  فناوري اطالعات و ارتباطات عبارت است از مجموع صنايع توليدي و خدماتي

فناوري  شود.ميصورت الكترونيكي استفاده و اطالعات به هانگهداري، انتقال و نمايش داده
يافته و در حال ترين محور توسعه در رشد كشورهاي توسعهعنوان مهمت و ارتباطات بهاطالعا

گونه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي اين ةاي در برنامتوسعه بوده و جايگاه ويژه
 ي تخصصي كار است.هافناوري اطالعات و ارتباطات يكي از شاخص ،كشورها دارد. در واقع

ي اخير اثرات هاخصوص اينترنت در سالفناوري اطالعات به رشد سريع استفاده از
منابع انساني از جمله ايجاد كار داشته است. تسريع در انجام  ةچشمگيري بر اقتصاد و توسع

ي هاجويي در وقت از جمله داليل گسترش اين فناوري است. بنا بر بررسيكارها و صرفه
روي جوامع در حال ترين مشكالت فرامهم آمده و براساس آمارهاي موجود يكي ازعملبه

يي كه براي رفع اين هاحلتوسعه و حتي كشورهاي صنعتي مشكل بيكاري است. مجموعه راه
عنوان شود. از كارآفريني بهميكارآفريني خوانده  مشكل جهاني ارائه شده است، اصطالحاً

دي كشورها، ايجاد اشتغال و تواند در رشد اقتصاميشود كه مياقتصادي ياد  ةموتور توسع
س آن أرا بر عهده داشته باشد. فناوري اطالعات و ارتباطات و در ر ميرفاه اجتماعي نقش مه

اينترنت، سبب پيدايش شكل جديدي از تجارت شده كه امروزه به نام تجارت الكترونيك 
 اندوجود آمدههدست توانمند كساني ببه هااين امكانات و توانمندي ةشناخته شده است. هم

                                                                                                                
1. solomon 
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تنها . اينان كارآفرينان واقعي هستند؛ چراكه نهاندكه فكري خالق و ذهني با استعداد داشته

فرصت  هابلكه ميليون ،اندي انساني شدههازايي براي مجموعهاشتغالي و اشتغالسبب خود
خالقيت و استفاده  نوآوري، ةاقتصاد دنياي امروز بر پاي ،. بنابرايناندشغلي را نيز فراهم ساخته

چنين اقتصادي را اقتصاد مبتني بر  ويژه دانش اطالعات و ارتباطات استوار است.هاز دانش ب
 .)1390حيدري نقندر،( گويندميمحور دانش يا اقتصاد دانش

كارآفريني در  اطالعات و ارتباطات دو ابزار اساسي مورد نياز هر فعاليت كارآفريني است.
پذير نيست. كارآفريني مستلزم كشف امكان هاو انسان هات نهادها، سازمانانزوا و بدون حماي

يك نياز اجتماعي است و كشف نيازهاي اجتماعي به شناخت اجتماع، نيازهاي آن و بافت 
باشد. در شناسايي نياز هر فعاليت كارآفرينانه، ميفرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آن وابسته 

يي هاحلت به محيط بينش و بصيرت داشته باشد و بداند چه راهبايست نسبميپرداز ايده
راه  ةشناسايي نيازها و ارائ براي رفع آن نياز، در نقاط ديگري از دنيا ارائه شده است. مطمئناً

اطالعات مانند ارتباطات از ملزومات هر  ،پذير نخواهد بود. بنابراينبدون اطالعات امكان هاحل
. در انداهميت و ارزش اطالعات و ارتباطات را باال برده هااين فناوريفعاليت كارآفريني است. 

فناوري  ي اين فناوري بهره برده است.هاكارآفريني نيز مانند ساير امور از مزيت ،نتيجه
كند مياطالعات و ارتباطات به ارضاي نيازهاي اطالعاتي و ارتباطي كه به ايجاد دانايي كمك 

كند. فناوري اطالعات و ارتباطات مييدي براي تبادل اطالعات ايجاد پردازد و امكانات جدمي
اي دارد تا به قابليت انسان براي ايجاد دانش جديد بيافزايد. فناوري اطالعات و در توان بالقوه

كنندگان، مينأتوليدكنندگان، تست كه در آناي را پديد آورده اس آن اينترنت، شرايط تازهأر
اقتصادي قادرند در يك  ةركار يك چرخاندعوامل دست ةهم يان و تقريباًفروشندگان و مشتر

فضاي مجازي مشترك با يكديگر در ارتباط باشند و به تبادل اطالعات، خدمات، محصوالت و 
 همان)( پول بپردازند.

نتايج مطالعات پيشين، بيانگر آن است كه در دنياي متحول امروز كارآفريني و  ةمشاهد
 ،ثير دارند. بنابراينأو ارتباطات مكمل يكديگر هستند و اين دو بر اشتغال ت فناوري اطالعات

 معناداري وجود دارد. ةرود بين كارآفريني و فناوري اطالعات و ارتباطات، رابطميانتظار 

 بين كارآفريني و نيروي انساني ةرابط
كيفيت آموزش و  شود، تغيير درمياقتصادي  ةيي كه باعث رشد و توسعهاترين مسئلهعمده

خواهيم بحث كارآفريني را جدي بگيريم، بايد به ميتوجه به كيفيت نيروي انساني است. اگر 
يگانه ( كارآفريني توجه داشته باشيم ةترين عنصر توسععنوان مهموري نيروي انساني بهبهره

 .)1384دلجو،
است كه بين منابع يي هادر دنياي در حال تحول امروز، كاميابي از آن جوامع و سازمان

 داري برقرار سازد.معني ةي مديريتي و كارآفريني نيروي انساني خود رابطهاكمياب و قابليت
نيروي انساني تنها عامل توليد است كه توانايي ايجاد محصوالت جديد و بهبود فرآيندهاي 

منجر انساني اساس نوآوري است و در سطح وسيع به رشد اقتصادي  ةسرماي توليد را دارد.
وجود  ،وري دارد. در واقعبر بهره ميانساني اثر مستقي ةشود. انباشت دانش و سرمايمي

ثر ؤتواند در بهروري نيروي انساني مميمتناسب با مهارت مورد نظر،  ي كاربردي وهاآموزش
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 يابد وميوري نيروي انساني افزايش بهره ثر،ؤي كاربردي و مهاباشد. در نتيجه در اثر آموزش

 .)1387كردستاني،( باشدميثر ؤوري نيروي انساني، در خلق محصوالت جديد مبهره
 ةتواند بر روي افراد و توسعمياساس كار و نوآوري  ي پاداش و ترفيع برهاوجود سيستم

ي مالي و غيرمالي دولت هاكارآفريني اثر مثبتي داشته باشد؛ همچنين حمايت ةروحي
سزايي هكارآفريني نقش ب ةكارآفريني بپردازد و در توسع ةاي توسعتواند به ايجاد بستر برمي

كارآفريني، بهترين راه اين است كه با هدف آموزش  ةروحي ةبه منظور توسع داشته باشد.
ريزي جامعي صورت ي مرتبط در سطح خانواده، مدرسه، دانشگاه و محل كار، برنامههامهارت

توانمندسازي  وري نيروي انساني، آموزش ضمن كار وثر بر بهرهؤگيرد. يكي ديگر از عوامل م
ي مناسب براي آموزش هاعالوه بر خانواده و مدرسه يكي از فرصت ،افراد است. در واقع

وري نيروي انساني، آموزش ضمن كار است كه باعث ي كارآفريني و باال بردن بهرههامهارت
كارآفريني بيانجامد.  ةيجه به توسعوري افراد افزايش يابد و در نتشود كارايي و بهرهمي

اشته دمعناداري وجود  ةوري نيروي انساني رابطرود بين كارآفريني و بهرهانتظار مي ،بنابراين
 .)1384يگانه دلجو،( باشد

 تحقيقميمدل مفهو
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 روش تحقيق
جاد اشتغال، در بين اي ثير عوامل كارآفريني برأاز آنجا كه تحقيق حاضر به بررسي ت

طور كه هست ينان استان كرمان در شرايط موجود، بدون دخل و تصرف يعني همانكارآفر
عنوان بين كارآفريني به ةگيرد و چون رابطميپردازد در قلمرو تحقيقات توصيفي قرار مي

متغيري وابسته با متغيرهاي مستقل عوامل كارآفريني همچون اشتغال؛ خالقيت و نوآوري؛ 
آماري  ةپردازد، از نوع همبستگي است. جامعميت و نيروي انساني فناوري اطالعات و ارتباطا

در  1391نفر بود كه در سال  100اين پژوهش شامل كارآفرينان استان كرمان به تعداد 
باشند. حجم نمونه عبارت است از تعداد افرادي كه ميكار مشغول به ايحرفهسازمان فني و 

گيرند. براي ميتحقيق مورد مطالعه قرار  ةه عنوان نمونشوند و بميآماري انتخاب  ةاز جامع
تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است. با استفاده از فرمول كوكران تعداد 

 نفر برآورد شده است. 30نمونه 
نمونه گروه كوچكي از جامعه است كه براي مشاهده و تجزيه و تحليل انتخاب شده است، 

اي كه از اين جامعه انتخاب شده است، بتوان از مشخصات نمونه ةشاهدبه نحوي كه با م

 خالقيت و
 نوآوري

تاطالعافناوري
 وارتباطات

 يروي انسانين

 اشتغال كارآفريني
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نمونه مجموعه عناصري  .)1374بست،( عمل آوردمشخصات كل جامعه استنتاج معيني به

گيري، انتخاب درصدي از يك جامعه دهد و نمونهمياست كه بخشي از جامعه را تشكيل 
نمونه به روش تصادفي متناسب با حجم در اين پژوهش  آن جامعه است. ةعنوان نمايندبه

دو كارآفرين، يك نفر به صورت تصادفي  به اين صورت كه از بين هر .تسانمونه انتخاب شده
 جهت تكميل به وي ارائه گرديد. نامهپرسشانتخاب گرديد و 

 نامهپرسشاعتبار و روائي 
ازه نتايج اندشرايط يكسان تا چهگيري در ازهاند مفهوم اعتبار با اين امر سر و كار دارد كه ابزار

دهد. جهت سنجش اعتبار اين پژوهش از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده ميدست هيكساني ب
يا  نامهپرسشگيري از جمله ازهاند هماهنگي دروني ابزار ةشده است. اين روش براي محاسب

 نامهپرسش. پايايي رودميكار هكنند بميگيري ازهاند ي مختلف راهايي كه خصيصههاآزمون
ال پاسخ ؤدست آمد. مفهوم روائي به اين سهب87/0 به روش آلفاي كرونباخ ن تحقيقاي در
سنجد. جهت سنجش روائي ميمورد نظر را  ةازه گيري تا چه حد خصيصانددهد كه ابزارمي
آزمون گيري اين پژوهش از روائي محتوايي استفاده شده است. روائي محتوايي يك ازهاند ابزار

روائي محتوا  ،روشود. از اينميتوسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين  معموالً
مقدماتي در  ةنامپرسش جهت سنجش روائي اين پژوهش، به قضاوت داوران بستگي دارد.

 نامهپرسشعنوان داور قرار گرفته و آنان روائي اختيار چند تن از اساتيد مجرب و متخصص به
 نمودند.را تائيد 

استان كرمان و پس از  ايحرفه، با مراجعه به سازمان فني و نامهپرسشجهت اجراي 
صورت تصادفي در اختيار كارآفرينان به هانامهپرسشي الزم با مسئولين مربوطه، هاهماهنگي

 اقدام نمودند. نامهپرسشقرار گرفت و از اين طريق آنها به تكميل نمودن 

 اطالعات هاي تجزيه و تحليلروش
 افزارينرم ةبه رايانه و با استفاده از برنام هامنظور تجزيه و تحليل اطالعات پس از ورود دادهبه

spss ي آماري توصيفي جهت توصيف و از آمار استنباطي براي تحليل هااز برخي از شاخص
ي آماري نظير هادر سطح آمار توصيفي با استفاده از شاخص اطالعات استفاده گرديد.

پرداخته و در سطح آمار  هاانحراف معيار و... به تجزيه و تحليل داده ميانگين، درصد، راواني،ف
بين كارآفريني و  ةاستنباطي از ضريب همبستگي اسپيرمن و كندال در جهت كشف رابط

 .ثر بر آن استفاده شده استؤوامل مع

 هاتجزيه و تحليل داده
  آزمون فرض

 جاد اشتغالاي ريني وآفكار ةبررسي رابط :اول ةفرضي
 جاد اشتغال رابطه وجود ندارد.اي كار آفريني و نيب: 
 رابطه وجود دارد.جاد اشتغال اي كار آفريني و نيب: 

داري ) كمتر از سطح معني00/0( دست آمده در هر دو آزمونمقدار بهp_ن كه ايبا توجه به
 توان ادعا كرد كه بين دو متغير كار آفريني وميشود و ميباشد، لذا فرض صفر رد مي 05/0
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ي هاداري موجود است و مثبت بودن ضريبمستقيم) معني( افزايشي ةجاد اشتغال رابطاي

آفريني زماني كه ميزان كار ،ن رابطه است. لذااي اسپيرمن و كندال دليل افزايشي بودن
 .كند و بالعكسيمجاد اشتغال نيز افزايش پيدا اي يابدميافزايش 

 
 جاد اشتغالاي بين متغير كار آفريني و ةجدول بررسي رابط

 كارآفريني
 ايجاد اشتغال

 نوع رابطه وجود رابطه مقدار -pمقدار ضريب همبستگي آماره همبستگي
 مستقيم دارد 000/0 354/0 كندال

 مستقيم دارد 000/0 405/0 اسپير من
 

  آوريي و خالقيت و نوكار آفرين ةبررسي رابط :دوم ةفرضي
 كار آفريني و خالقيت و نو آوري رابطه وجود ندارد. نيب: 
 رابطه وجود دارد.كار آفريني و خالقيت و نو آوري  نيب: 

داري ) كمتر از سطح معني00/0( دست آمده در هر دو آزمونمقدار بهp_كه ناي با توجه به
توان ادعا كرد كه بين دو متغير كار آفريني و ميشود و ميرض صفر رد باشد، لذا فمي 05/0

ي هاداري موجود است و مثبت بودن ضريبمستقيم) معني( افزايشي ةآوري رابطخالقيت و نو
آفريني زماني كه ميزان كار ،ن رابطه است. لذااي اسپيرمن و كندال دليل افزايشي بودن

 كند و بالعكس.مينيز افزايش پيدا  آوريخالقيت و نو ،يابدميافزايش 
 

 جدول بررسي رابطه بين متغير كار آفريني و خالقيت و نو آوري
 كارآفريني

 خالقيت و نو آوري
نوع رابطهوجود رابطهمقدار -pمقدار ضريب همبستگيآماره همبستگي

 مستقيم دارد 001/0 475/0 كندال
 مستقيم دارد 000/0 488/0 اسپير من

 
  كار آفريني و فناوري اطالعات و ارتباطات ةبررسي رابط :سوم ةفرضي

 كار آفريني و فناوري اطالعات و ارتباطات رابطه وجود ندارد. نيب: 
 رابطه وجود دارد.كار آفريني و فناوري اطالعات و ارتباطات  نيب: 

داري ) كمتر از سطح معني02/0(آزموندست آمده در هر دو مقدار بهp_كه ناي با توجه به
آفريني و توان ادعا كرد كه بين دو متغير كارميشود و ميباشد، لذا فرض صفر رد مي 05/0

داري موجود است و مثبت بودن مستقيم) معني( افزايشي ةفناوري اطالعات و ارتباطات رابط
زماني كه ميزان  ،لذان رابطه است. اي ي اسپيرمن و كندال دليل افزايشي بودنهاضريب

 كند و بالعكس.ميفناوري اطالعات و ارتباطات نيز افزايش پيدا  ،يابدميآفريني افزايش كار
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 بين متغير كار آفريني و فناوري اطالعات و ارتباطات ةجدول بررسي رابط

 كارآفريني
 فناوري اطالعات و ارتباطات

نوع رابطهرابطهوجود مقدار -pمقدار ضريب همبستگيآماره همبستگي
 مستقيم دارد 022/0 386/0 كندال

 مستقيم دارد 024/0 390/0 اسپير من
 

  :بررسي رابطه كار آفريني و نيروي انساني :چهارم ةفرضي
 كار آفريني و نيروي انساني رابطه وجود ندارد. نيب: 
 ارد.رابطه وجود دكار آفريني و نيروي انساني  نيب: 

) كمتر از سطح 02/0( دست آمده در هر دو آزمونمقدار بهp_ن كه ايبا توجه به
توان ادعا كرد كه بين دو متغير ميشود و ميباشد، لذا فرض صفر رد مي 05/0داري معني

داري موجود است و مثبت مستقيم) معني( افزايشي ةآفريني و نيروي انساني رابطكار
ن رابطه است. لذا زماني كه اي كندال دليل افزايشي بودني اسپيرمن و هايبربودن ض

 كند و بالعكس.مينيروي انساني نيز افزايش پيدا  ،يابدميميزان كار آفريني افزايش 
 

 بين متغير كار آفريني و نيروي انساني ةجدول بررسي رابط
 كارآفريني

 نيروي انساني
نوع رابطهابطهوجود رمقدار -pمقدار ضريب همبستگيآماره همبستگي

 مستقيم دارد 024/0 175/0 كندال
 مستقيم دارد 024/0 203/0 اسپير من

 گيرينتيجه
جاد بستر اي دهند، حمايت ازمياقتصادي و اجتماعي بها  ةامروزه كشورهايي كه بر توسع 

انگيزي فزوني داده است. فناوري دانش، ضريب موفقيت آنها را تا حد شگفت ةكاري بر پاي
كارآفرين در حال حركت است. كارآفرينان در واقع  ةن جهان به سمت اقتصاد و توسعاكنو

بعدي چند ايشوند. كارآفريني پديدهمياقتصادي و تجاري كشورها محسوب  ةقهرمانان توسع
ي هابسياري از فعاليت پذير و ... است.ور، شخص مخاطرهي سودآهاشامل وجود فرصت
شوند. جاد ثروت براي كارآفرينان مياي و ايب و كارهاي مخاطرهجاد كساي كارآفريني منجر به

 اتژي، شبكه، تيم و برنامةجديد نه با پول، استر ايجاد كسب و كارهاي مخاطرهاي فرآيند
شود. از جمله اقدامات الزم در جهت توسعه و ميشروع  هاكسب و كار، بلكه بر اساس فرصت

ي نوآورانه از جايگاه و منزلتي رفيع در علم هاسازي است. فرصترشد كارآفريني، بستر
ي نوآورانه هاي كارآفرينانه برخوردار هستند. به بيان ديگر، فرصتهاكارآفريني و كنش

عنوان د و بهنشوميعنوان دغدغه، كنجكاوي و موضوع اصلي علم كارآفريني محسوب به
 د.نروميشمار ي بهآفرين در قلمرو مطالعات كارآفرينبخش و انسجامموجوديت هويت
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ثير كارآفريني بر ايجاد اشتغال در استان كرمان أبررسي ت هدف از انجام پژوهش حاضر،

آماري  ةجامع باشد.ميروش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي  باشد.مي 1391در سال 
 باشند.ميي كارآفريني هاه فعاليت در سازمانبكارآفرينان مشغول  اين پژوهش؛ ةمورد مطالع

نفر محاسبه گرديد و  30آماري و با استفاده از فرمول كوكران  ةجم نمونه بر مبناي جامعح
گيري ازهاندابزار اعضاي نمونه به روش تصادفي متناسب با حجم نمونه انتخاب گرديد.

ثر بر ؤاالت مربوط به عوامل كارآفريني مؤتعداد س باشد.ميساخته محقق ةنامپرسشاطالعات؛ 
از  هانامهپرسشجهت سنجش اعتبار  باشد.مي 87/0عدد بود كه پايايي آن  15 ايجاد اشتغال

 ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. 

 پيشنهادات كاربردي
 گردد:ميپيشنهاد  ي تحقيق،هاآمده در خصوص فرضيهدستو نتايج به هابا توجه يافته

ثر كه با شرايط خاص جامعه ؤم يهامدت و بلندمدت آموزشهاي كوتاهبررسي مدل �
 هماهنگي داشته باشند.

 اشتغال. ةي الزم يا بهبود آنها در جهت توسعهاساختريزي جهت گسترش زيربرنامه �
 ي كارآفرينانه.هاو فعاليت هادولت مركزي از سياست ةجانبه و گستردحمايت همه �
 ي و اجتماعي در كشور.شناسايي و رفع موانع كارآفريني از لحاظ اداري، سياسي، اقتصاد �
 .هاي ضمن كار و توانمندسازي افراد از سوي سازمانهاتوجه بيشتر به آموزش �
به فناوري اطالعات و ارتباطات داشته  ايگذاران اقتصادي كشور بايد توجه ويژهسياست �

 باشند.
 منظور تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور.ي راهبردي بههاريزيانجام برنامه �
 ي آموزشي تخصصي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات.هابرگزاري دوره �
آموزش كارآفريني و آموزش كارآفرينانه در مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان  �

                                         .هاو دانشگاه

 منابع
و منابع مـالي   هاايده ،هااز انسانكارآفريني تركيبي هدفمند  ،)1390( فيض اهللا اسدي شوكي،

 .44 ةشمار ،مهندسي مديريت ةنامماه ،براي حل مسائل بيكاري
انتشارات دانشـگاه   ،مباني كارآفريني ،)1385( سيدمحمد محمود و مقيمي، احمد پور دارياني،

 .چاپ سوم ،تهران و مركز كارآفريني دانشگاه تهران
 ،ترجمه پاشا شريفي و نرگس طالقاني ،ي تحقيق در علوم رفتاريهاروش ،)1374(جان بست،

 .تهران ،انتشارات رشد
 .337ص ،333واژه ،فرهنگ لغات ،)1358(ترابي و تقوي

نظـام جـامع    ،نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در كارآفريني ،)1390( فرزانه حيدري نقندر،
 .رساني اشتغالاطالع

 .چاپ دوم ،تهران ،انتشارات سمت ،مباني سازمان و مديريت ،)1380( رضائيان، علي
چـاپ   علي پارسائيان و محمد اعرابـي، تهـران،   ةرفتار سازماني، ترجم ،)1388(رابينز، استيفن

.25 
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نقــش فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات در  ،)1382( احمــد و محمــود زاده، محمــود ســرداري،

جهـاد دانشـگاهي واحـد     ،همـايش اشـتغال و آمـوزش عـالي     ،التحصيالنزايي فارغاشتغال
 .ه تربيت مدرسدانشگا

 .چاپ اول ،تهران ،يزاي انتشارات ،كارآفريني ،)1383( علي شاه حسيني،
 ةنامـ ماه ،ندهيآيهاكارآفريني با رويكرد سازمان ةاستراتژي توسع ،)1390( سعيد فرجي قناتي،

 .53 ةشمار ،راناي اتاق
ار و بين خالقيت و نوآوري در بين مردان و زنان ورزشـك  ةبررسي رابط ،)1388( داريوش فريد،

 .مديريت ورزشي ةنامفصل ،دانشجويان دانشگاه يزد :موردي ةمطالع ،غير ورزشكار
اقتصـاد   ةنشـري  ،انسـاني  ةازه گيـري و گزارشـگري سـرماي   انـد  ،)1387( غالمرضـا  كردستاني،

 .41 ةشمار ،حسابرس
 ةپـارادايم توسـع   ،)1390( محمدرضـا  خـرم دبيـري،   مهرزاد؛ سرفرازي، مرتضي؛ موسي خاني،

 .سوم ةي هزارهارورتي اساسي در سازمانض كارآفريني سازماني،
تخصصـي   ةنامـ مـاه  ،فراگيـر  ايرشـته كارآفريني موضوعي ميان ،)1381( مقيمي، سيد محمد

 .22 ةشمار ،بازاريابي
 ،رانايـ  ي كسـب و كـار در  هااصول كارآفريني و مهارت ،)1389( د امين و ديگرانممح نائبي،

 .انتشارات فرهيختگان دانش
محمود احمـدپور   ةترجم ،تكنيك حل خالق مسئله 101كارآفريني:  ،)1380( هيگينز، جيمز

 .دارياني
 ةمجموعه مقاالت نخسـتين كنگـر   ،نقش دانشگاه در كارآفريني ،)1384( يگانه دلجو، فرخنده
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 شكوفايي بر مهارتي و كاربرديميعل هايثيرآموزشأت
 دانشگاهي آموختگانمهارت در كارآفريني

 1عارفخاني مهدي
 2اختري مليحه

 چكيده
 همچون مشكالتي با ابعاد ميتما در شگرف هايپيشرفت وجود با سوم ةهزار در جهان

 هايمهارت و دانش فراگيري است. مواجه امكانات و منابع كاهش و جمعيت افزايش
 و مطلوب مشاغل جوياي كه دانشجويان خصوصهب مندعالقه افراد براي تخصصي

 فرايند آغاز تواندمي كاربردي و مهارتي ،كارآفريني هايآموزش با همراه هستند انگيزچالش
 افراد اين باشد. جامعه از قشر اين در مخاطره قبول و كار و كسب يك رونق و سيسأت

 و ذهني مهارتي، توان بر تكيه با قادرند مناسب شرايط در و هستند نو ينظر و ايده داراي
 بسياري باشند. پذيرمسئوليت جامعه در اقتصادي ةتوسع موتور عنوانهب خود پذيريريسك

 پس ،كارآفريني و مهارت ةحوز با آشنايي عدم علت به كشور يدانشگاه التحصيالنفارغ از
 از بسياري ،لذا .نمايند اجرايي عملي بعد در را خود ميعل وانت توانندنمي التحصيليفارغ از

 مهارتي توان از ،گردند دولتي يا و خصوصي بخش در اشتغال كسب به موفق اگر حتي آنان
 كاربرديميعل مراكز در كارآفريني با مأتو مهارت آموزش بود. خواهند برخوردار ميك

 هايفرصت به نسبت الزم پويايي تقويت، به منجر تواندمي همواره ،دانشجويان به مهارت
 و كسب يك شروع براي الزم منابع آوريگرد و پذيريريسك خالق، پردازيايده ،محيطي

 ديگر در آموزشي هاينظام بررسي گردد. گروهي يا و فردي هايتوانمندي بر مبتني كار
 تكنيكيپل مراكز در و عالي سطوح در مهارتي هايآموزش كه است آن از حاكي كشورها

 آكادميك يهادانشگاه مدارك با برابر ارزش داراي اعطايي ميرس مدارك و گرددمي ارائه
 و رشد در سزاييهب نقش تواندمي كشور ايحرفه و فني آموزش ،راستا همين در باشد.مي

 ايفا جامعه در دانشگاهي و مهارتي ميرس هايآموزش ةارائ و مهارتي هايآموزش شكوفايي
 و دانشجويان مهارتي نيازهاي و برداشته گام ملي توليد افزايش ،بهبود روند در و نموده
 نمايد. مرتفع را آموختگاندانش

 
 مهارت. آموزش كاربردي،كارآفريني،ميعل :كليدي واژگان

                                                                                                                
 شمالي، خراسان ايحرفه و فني آموزش كلة ادار بجنورد، مهارت كاربردي علمي مركز سرپرست و ارشد كارشناس . 1
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 مقدمه
 ساخته بنيادي تغييرات دستخوش را دنيا جوامع جديد اقتصادي و اجتماعي نيازهاي پيدايش

 عصر هايويژگي از است بديهي. است داده قرار ثيرأتتحت را هامهارت و مشاغل ،هافعاليت و
ة كلي بر جديد هايآوريفن ،شودمي ناميده نيز ارتباطات و اطالعات انفجار عصر كه جديد

 بر اساسي تحوالت آنها از بسياري و گذاشته ثيرأت كارآفريني جمله از اجتماعي هايفعاليت
 كارآفريناني به نياز دولتي و خصوصي بخش در ملي توليد ودبهب براي است. داشته ملي توليد

  ).1385 زاده ابراهيم( باشدمي پذيرريسك و نوآور خالق، شهامت، با
 نمايد. تقبل را اقتصادي فعاليت يكة مخاطر شودمي متعهد كه است كسي كارآفرين

 مهارت يك تندانس اند.دانسته اقتصادية توسع عامل ترينمهم را كارآفرينان نظرانصاحب
 همانند باشد،مي دارا را هنري و حرفه تئوري اطالعات كه جامعه از قشري براي خصوصهب

 نوآوري هجامع از قشر اين در گردد.مي خالقيت و شهامت افزايش به منجر دانشگاهيان
 .باشندمي تريمنطقي پذيريريسك داراي حرفه به بيشتر اشراف دليلهب و يافته افزايش

 و دارانسرمايه ةزمر در نمايندمي سيسأت را نوين هايسازمان كه كساني از بسياري 
 آنان .است الزم پول تأمين و هافرصت شناسايي در آنها هنر .گيرندنمي قرار صنعتگران

 . ناميممي كارآفرين را آنها ما كه هستند كساني
 بلكه ،نيست خالقيت به تنها بازرگاني پيشرفت كه شده روشن موضوع اين هاسال طي

 داراي و الزم صالحيت داراي مهارتي و مالي امور ةزمين در كه دارد كارآفريناني به نياز
 كساني ةزمر در مشهور مخترعان از بسياري .باشند مدتبلند هايهدف و استراتژي اندازچشم

 به نياز افراد اين ناميد. موفق ةكسب يا سوداگر بازرگان، را آنها بتوان كه گيرندنمي قرار
 را ساختار اين و داده ادامه خود فعاليت به آن درون در بتوانند كه اندداشته ساختاري

 مرگ از پس هاسال كه است گونهبدين هم سازمان ماهيت و درآورند سازمان صورتبه
 از صحيح شناخت با كارآفرينان .دهندمي ادامه خود حيات به كارآفرينان و گذارانبنيان

 كه نقشي در. دارند عهده به اشتغال و توليد در ميمه نقش هاسرمايه از استفاده و هافرصت
 است مطرح پرسش اين اما. نيست شكي دارند جوامع اقتصادية توسع و رشد بر كارآفرينان

. كرد ايجاد كارآفريني براي مناسب محيط و كرد تربيت را كارآفرينان توانمي چگونه كه
 در و شناسايي ،كشف را دانش توانندمي چگونه بدانند كه هستيم افرادي نيازمند امروزه
 )1388 (صالحي نمايند. استفاده آن از توليد جهت

 چيست بيكاري
 داشته درآمدي بايد خود موردنياز لوكس و اساسي كاالهاي مينأت براي ما اينكه به توجه با

 كه است دليل نهميهب .باشدمي جامعه يك اقتصادي اتفاقات بدترين از يكي بيكاري ،باشيم
 نرخ جهات بسياري از .آيدمي حساب به اقتصادي متغييرهاي ترينمهم از يكي بيكاري نرخ

 طول در هم اقتصاد كلي سالمت از را ما تواندمي كه است معيارهايي بهترين از يكي بيكاري
 از ميزاني وجود ديد خواهيم كه طورهمان .سازد آگاه ديگر اقتصادهاي به نسبت هم و زمان

 ديگر طرفي از ولي ،است ناپذيراجتناب و ناگزير رشد حال در و سالم اقتصاد يك در يكاريب
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 گردد جامعه افراد گشتن متضرر و آن افزايش باعث تواندمي دولت نادرست يهاسياست
 .)1389 (عزيزي

 كه است اين اساسي الؤس كنند؟ استخدام را فردي كه گيرندمي تصميم چگونه هاشركت
 كه است حقوقي از بيشتر كرد خواهد شركت متوجه استخدامش با شخص اين كه منافعي آيا

 شخص استخدام كه كرد خواهد پرداخت را حقوقي شركت مسلماً. داد خواهد او به شركت
 رقيب باشد پايين حقوق حد از بيش اگر و باشد شده شركت سود به منجر آن از بيشتر

 با شخص كه منافعي كه حدي تا ازب ولي ،نمايد استخدام را شخص تواندمي شركت
 پيش جالبي الؤس زمان اين در. نباشد حقوقش از كمتر ،نمايدمي شركت متوجه استخدامش

 هر مطمئناً كهچرا ماند؟مي بيكار كند منافع ايجاد تواندمي كه كاري نيروي چرا :آيدمي
 كم خواهدمي كه هم قدرچههر منافع اين حال ،است بيشتر منافع دريافت به مايل شركتي

 مختلف داليل به تواندمي بيكاري نمايد.مين استخدام را كار نيروي شركت چرا ولي .باشد
 هاشركت و شودمي تغيير دچار هميشه اشپويايي خاطر به بازار اقتصاد مثال براي. شود ايجاد

 مثالً. كنند عرضه را بيشتري خدمات كمتر كار نيروي با چگونه كه گيرندمي ياد همواره
 با كه چرا .گرديد خواهد هابانك نيروي از تعدادي بيكاري باعث هابانك در نوين هايفناوري

 كار نيروي به هابانك هنتيج در و شودمي كمتر هابانك به حضورية مراجع فناورها اين وجود
 تغيير زمان گذشت با كار نيروي تقاضاي ،ترتيب همين به .داشت خواهند نياز كمتري

 نياز به بنا را خود مهارت بتوانند اينكه تا شوندمي بيكار موقتاً ناچار به افراد تعدادي و كندمي
 كه چرا .گويند ساختاري و اصطكاكي ، بيكاريبيكاري نوع اين به .دهند تغيير يا وسعت بازار
 حال در يا اندشغل دو بين زمانيدورة  در كه هستند اقتصاد در افرادي زمان از مقطعي هر در

 پيشرفت به توجه با. شودمي خوانده طبيعي بيكاري بيكاري، اين ديد.ج شغل به ورود
 صنايع مديريتي يهارده در پيشرفته هايمهارت به نياز ميزان صنايع تغييرات و تكنولوژي

 بسيار اقتصادي بنگاه هر ةكردتحصيل سطوح در طبيعي بيكاري نرخ و شودمي مشهود كامالً
 و صنايع در كه دانشگاهي التحصيالنفارغ به كار بازار با متناسب آموزش ،باشدمي زياد

 قشر اين در بيكاري نرخ كاهش به منجر تواندمي ،باشندمي كاربه مشغول اقتصادي يهابنگاه
 گردد آنان دستمزد و حقوق بهبود و كار نيروي وريبهره افزايش باعث و گردد جامعه از
 .)1378 انصاري(

 و مهارت ةحوز با آشنايي عدم علت به كشور ينشگاهدا التحصيالنفارغ از بسياري
 .نمايند اجرايي عملي بخش در توانندمين را خود ميعل توان التحصيليفارغ از پس كارآفريني

 چه و خصوصي بخش در چه اشتغال كسب به موفق اگر حتي آنان از بسياري دليل همين به
 اقتصادي بنگاه عايد كه سودي، لذادبرخوردارند كمتري مهارتي توان از ،شوند دولتي بخش در
 بايد رسدمي نظرهب. گرددمي وي حقوق كاهش يا فرد بيكاري به منجر و بوده پايين گرددمي
 بيشتر تحصيل، دوران در دانشجويان و آيد عمل به بنيادي ازنگريب دانشگاهي دروس نوع در
 پاسخگوي ايدش يكارآفرين تئوري واحد اختصاص البته. شوند آشنا عملي ويكردهايربا

 در كارورزي طرح اجراي .رسدمين نظرهب كافي ولي ،باشد مفاهيم اين با دانشجويان آشنايي
 زندگي ةهزينكمك در مهارت افزايش بر عالوه توليدي و خدماتي ،صنعتي يهابخش
 كار با كمتر ما كشور دانشجويان كهاست حالي در اين ،دارد سزاييهب نقش التحصيالنفارغ
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 به توجه با .آموزندمي را مطالب تئوري صورت به بيشتر واندمواجهتحصيل ةدور در يعمل

 كسب با دانشگاهي آموختگاندانش ،فناوري و صنعتي ةتوسع در توانمند انساني منابع نقش
 محور تكنولوژي ،يفعل كار و كسب جهان در توانندمي فنيغير و فني ةپيشرفت يهامهارت

 ،محصوالت ،دانش تمام توانمي را تكنولوژي. گيرندفرا را ايحرفه و ميعل يهافعاليت تمام
 كاالها ساخت و خلق براي كه كرد تعريف هاسيستم و هاروش آالت،ماشين و ابزارها ،فرآيندها

 افزارسخت حد در چيزي را تكنولوژي بسياري كه چندهر. شودمي كارگرفتهبه خدمات ةارائ و
 ،گيردمي بر در را ماشين از بيشتري بسيار چيزهاي تكنولوژي كه دانست بايد يول ،دانندمي
 نيز فني دانش و انساني يهامهارت افزار،نرم شامل افزار،سخت بر عالوه تكنولوژي ،عبارتي به

 تكنولوژي ةتوسع و ايجاد در ثرؤم عوامل ،بازار) تقاضاي( جوامع نياز و علم ةتوسع. باشدمي
 نهايت در و آالتماشين و تجهيزات ،فرآيندها در ميمه ثيرأت نيز تكنولوژي ةسعتو. باشندمي

 است مسلم. دارد جديد يهامهارت و مشاغل نهايت در و جديد خدمات و كاالها ةارائ و توليد
 كار نيروي تربيت نتيجه در و جديد هايآموزش ةارائ مستلزم جديد يهامهارت كسب كه

 و ميرس يهاآموزش متوليان سوي از ،بازار نياز به وييپاسخگ جهت متخصص و ماهر
 تأثيري خود محور)دانش كارگران( متخصص و ماهر كار نيروي تربيت است ميرسغير

 ةچرخ تكامل و توسعه موجب و گذاشته تكنولوژي ةتوسع و تغييرات روي بر مستقيم
 .گرددمي مهارت و تكنولوژي
 اين است. وابسته نوآوري و تكنولوژيكي يهاانمنديتو به جهاني اقتصاد در پذيريرقابت

 كارگيريبه جديد، بازارهاي به دسترسي و جديد محصوالت ةتوسع توانايي شامل امر
 در مهارتي سطوح ةتوسع و هابنگاه در مديريتي الگوهاي بهترين اعمال جديد، تكنولوژي

 نقش موارد اين ميتما در تاس قادر ايحرفه و فني آموزش است. كار نيروي از وسيعي طيف
 تبديل براي كشور تكنولوژي و تحقيقات ظرفيت افزايش ،نتيجه در .نمايد ايفا ميمه

 به زايياشتغال و تجاري و صنعتي يهاموفقيت به فناورانه يهايافته و ميعل دستاوردهاي
 هشيپژو و آموزشي يهافعاليت بر حاكم رويكرد ،لذا است. وابسته كارآفريني نقش

 و رشد روند به اگر .باشد بيروني يهاسازمان با تعامل در و نيازگرا يرويكرد ،بايستمي
 پيشرفته، يهافناوري گسترش و افزايش با كه يابيمميدر باشيم، داشته توجه جهاني ةتوسع
 از سازماني و فردي كارآفريني و شودمي بيشتر ايفزاينده طوربه كارآفرينان جايگاه و نقش

 كشورهاي برخي و غرب در كهطوريبه .آيدمي شماربه اقتصادي ةتوسع و رشد مهم املعو
 در موجود ساختارهاي است. گرفته نام كارآفريني طالييييهادهه اخير ةده دو ديگر،

 تربيت و تقويت كمتر و گرفته شكل دانشجو تخصصي آموزش هدف با كشور يهادانشگاه
 در هادانشگاه آموزشي نظام ضعف بر عالوه. است بوده ظرن مد دانشجويان در كارآفريني

 براي فيزيكي ساختارزير ايجاد جهت مكمل ساختارهاي عدم كارآفريني مفاهيم آموزش
 عظيم خيل است. نظام اين ديگر يهاضعف از دانشجويان در كارآفريني ةروحي ةتوسع
 پرسنل نظر از خصوصي حتي و دولتي يهاسازمان اشباع باعث دانشگاهي التحصيالنفارغ
 است. شده تجربه دنيا در امروزه مختلفي يهاروش مشكل اين رفع براي .شودمي نياز مورد
 كارآفريني الزم بسترهاي ايجاد و آموزشي ساختارهاي تكميل ةدست دو در هاروش اين اغلب

 .باشدمي
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 و كسب مسائل به نسبت دانشجويان آشناسازي منظوربه كه آموزشي ساختارهاي تكميل

 رواني و روحي سازيآماده ،شوندمي ايجاد كارآفريني ةروحي تقويت و تربيت و كار
 ةتوسع بسترهاي گيرد.مي هدف را اقتصادي يهاعرصه به ورود براي التحصيالنفارغ

 التحصيالنفارغ اين ورود براي الزم فيزيكي شرايط آوردن فراهم منظوربه كارآفريني
 ساختارهايي جمله از گيرند.مي هدف را اقتصادي يهاحرفه ايجاد و شودمي ادايج كارآفرين

 ايحرفه و فني آموزش هايسازمان اند،شده تجربه منظور اين براي كشورها از بسياري در كه
 كشورها اين كه دهدمي نشان مختلف كشورهاي ةتجرب بر مروري هستند. مشابه نهادهاي يا و
 هاحلراه اين از يكي به ،اندگرفته قرار آن در كه اجتماعي و صادياقت شرايط به توجه با

 يك ايجاد به اقدام يا اندكرده اندازيراه كارآفريني عنوان با آموزشي يهادوره يا اندپرداخته
 كاربه همزمان طوربه راهكار دو اين نيز موارد از بسياري در اند.نموده دانشگاه در رشد مركز

 ةكنندتكميل صورت به اين از گيريبهره در الزم يهامكانيزم بينيپيش شود.مي گرفته
 نظام دارد، هاحلراه اين بخشياثر در سزاييهب نقش كه است مسائلي جمله از يكديگر
 دانشجويان در كارآفريني ةروحي ةتوسع و تقويت موضوع به اخير سال چند در كشور يآموزش
 حل راه دو اين كردن اجرايي در اوليه گذاريسرمايه به اقدام و داشته مبذول ايويژه توجه
 شكل رابطه اين در كه است اجرايي اقدامات از كارآفريني مراكز و هادوره ايجاد است. نموده
 شده انجام مستقل كامالً صورت به حركت، دو اين از بيشتر گيريبهره منظورهب و گرفته
 است.

 كارآفريني آموزش
 جويي،فرصت همچون افراد يهاگرايش در انگيزش و بهبود دنبال به فرينيكارآ يهاآموزش
 ايحرفه و فني يهابرنامه در كارآفريني گنجاندن از هدف است. پذيريمخاطره ابتكار،

 جديد) كارهاي و كسب گيريشكل و كارآفريني جهت افراد در توانايي ايجاد بر عالوه(
 باشد: داشته زير شرح به يترگسترده برونداد تواندمي
 آميز.مخاطره يهافعاليت انواع ضعف و قوت نسبي نقاط درك �
 كه عواملي و اقتصادي يهافرصت ارزشيابي و شناسايي براي ممكن يهاروش شناخت �

 گردند.مي خالقيت مانع يا حمايت باعث
  فرايند. ةتوسع و ايجاد ريزي،برنامه و كارآفرينانه فرايند درك �
  اي.رشتهميان يهاتيم در كاركردن و سازماندهي دهي،شكل يهاتوانايي ةتوسع و پرورش �
 .جديد شركت يك ايجاد جهت ميعمو يهااستراتژي داشتن �
 .كارآفرينانه رفتار يك ميعمو يهاويژگي شناخت �
 .نوپا شركت يك ايجاد و نوآوري در شكست و موفقيت كلي عوامل شناخت �
 .منابع كسب و ارزشيابي شناسايي، فني دانش �
 جديد. كار و كسب طرح يك ةارائ و ايجاد به مربوط امور درك �

 نيوزلند كشور آموزشي نظام
 تحصيالت از قبل نيوزلند در آموزش ،است شده داده نشان 1 ةشمار شكل در كه طورهمان

 و دبستان در آموزش آن از پس و گيردمي صورت سطح سه طي دبستان) از پيش( ابتدايي
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 تحصيالت اين .انجامدمي طولهب سال primary and secondary school( 13( دبيرستان

 سال در را دبيرستان ةدور آموزاندانش اكثر. باشدمي اجباري نيوزلند در جوانان براي
 ادامه را خود تحصيل سال دو تا يك مدت به محدودي تعداد اما .رسانندمي اتمامهب امسيزده

 مراكز و هادانشگاه به ورود جهت و بوده گاهيدانش پيش ةدور همانند دوره اين. دهندمي
 تحصيل سوم ةمرحل. است الزم ،نمايندمي ارائه را ايحرفه و فني هايآموزش كه تكنيكپلي
 در كه طورهمان شود.مي شامل را مهارت) آموزش مراكز( تكنيكپلي مراكز و هادانشگاه در

 ارائه تكنيكپلي مراكز در اصوالً كه مهارت آموزشي سطوح شودمي مشاهده 1 شكل
 شكل در همچنين .دارد ادامه ارشد كارشناسي و عالي سطوح تا هادانشگاه همانند ،گرددمي
 تكنيكپلي و آموزيحرفه آموزشي مراكز التحصيالنفارغ ةكلي كه است شده داده نشان 2

 عكس يول ،بگذرانند آكادميك يهادانشگاه در را تحصيلي بعدي مقاطع راحتيهب توانندمي
 مهارتي ضعيف هايقابليت دليلهب هادانشگاه التحصيالنفارغ و باشدمين امكانپذير عمل اين

 باالتر گذاريارزش به منجر اقدام اين دهند. تحصيل ةادام آموزيمهارت مراكز در توانندمين
 شود.مي محض تئوري و آكادميك مدارك به نسبت مهارتي مدارك

 
 
 
  

 نيوزلند در مهارت و دانش آموزشي نظام 11 شكل 
 

 
 
 

 هاتكنيك و پلي مراكز حرفه آموزيآموزش در  هادانشگاه و هاكالج در آموزش

 تكنيكپلي مراكز در آموزش
هادانشگاهدر آموزش
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 نيوزلند تكنيك پلي مراكز در مهارت و هادانشگاه در دانش آموزشي نظام 22 شكل 
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  )تكنولوژي انستيتوهاي و هاتكنيكپلي( نيوزلند در مهارتي هايآموزش مجريان

 و دارند وجود كشور ينا فني آموزش سيستم از بخشي عنوانبه نيوزيلند در مؤسسه 20
 هاتخصص از وسيعي محدودة در متخصص انساني نيروي تربيت و آموزش آنها وظيفة

 ليسانسفوق و ليسانس سطح تا را خود التحصيالنفارغ مؤسسات اين از بسياري باشد.مي
 ،ساز و ساخت موتور، مكانيك شامل: هاتكنيكپلي يهارشته از اينمونه .كنندمي تربيت
 تكنيكپلي مؤسسات از برخي باشد.مي غيره و جنگلداري تكنولوژي ،برداريشهنق ،تجارت
 ،شوندمي اداره دولتي صورتبه و بوده معروف تكنولوژي انستيتوهاي نام به نيوزلند
 ادامه پيشرفته كامالً مراحل تا مقدماتي تحصيالت از و بوده مرحله سه شامل آنها هايآموزش

 حصول براي و شودمي تبيين نيوزلند دولت توسط مؤسسات ينا تحصيلي يهارنامهب دارد.
 آنها برفعاليتNZQA) ( نيوزلند آموزشي استاندارد ادارة آنها عملكرد نحوة از اطمينان

 هاتكنيكپلي و تكنولوژي وهايتيتانس با نزديكي ارتباط هادانشگاه نيوزلند در دارد. نظارت
 درجات درحد و هادانشگاه پذيرش مورد مؤسسات اين تحصيلي مدارك هنتيج در و دارند

 طبق و بسته نيوزلند هايدانشگاه با قراردادهايي مؤسسات اين از برخي باشد.مي دانشگاهي
 كسب از پس و نموده سپري انستيتوها در را خود تحصيل اول سال تواندمي دانشجو آن

 محل دانشگاه به خود تحصيلي دورة ادامة براي نياز مورد هايآموزش و الزم هايمهارت
 .دهد ادامه تحصيالتش به و نموده مراجعت خود تحصيل

  نيوزلند هايتكنيكپلي در پذيرش
 آموزيحرفه اگر دارد. يضقاتم مدرك سطح به بستگي مؤسسات اين در پذيرش شرايط

 دورة يك ابتدا بايد ،نباشد دارا را تكنيكپلي به ورود براي نياز مورد ميعل سطح مستقيماً
 دورة به ورود شرايط ئزحا و ببيند را نياز مورد هايآموزش راه اين از تا كند شروع را مقدماتي

 و باشدمي دانشگاه به ورود شرايط مانند تكنيكپلي به ورود شرايط شود. آموزشي اصلي
 اصلي دورة به ورود براي الزم شرايط انگليسي زبان نيز و ميعل لحاظ زا بايد آموزاندانش

 .شندبا دارا را آموزشي

 نيوزلند در كاربردي ـميعل هايآموزش
 آكادميك هايآموزش سيستم دارد. وجود دبيرستان از بعد آموزشي سيستم دو نيوزلند در 

 نامهگواهي اعطاي با همراه كه مدتكوتاه هايدوره و متعارف مقاطع داراي كه معمول
 و كارداني هايدوره به تاًعمد كه ،كاربردي ـميعل اصطالح به هايدوره سيستم و باشدمي

 دارد. اختصاص باالتر و ليسانس هايدوره به كمتري حد تا و مدتكوتاه
 :است زير شرح به عالي آموزش هايدوره در توجه قابل نكات از بعضي

 وريبهره داراي و اختصاصي كامالً نيازهاي بر مبتني مدتكوتاه هايدوره برگزاري.1
 .عالي آموزش ظامن دو هر سوي از باال بسيار
 شامل كه ،را الزم هاينامهگواهي افراد ابتدا ،كارداني مدرك كسب براي معموالً.2
 ،وقتپاره ةسال 4 هايدوره طي در سپس دارندمي دريافت باشد،مي ماهه 6 تا 5 هايدوره

 .كنندمي دريافت را )1 ةدرج تكنسين(  كارداني مدرك
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 فرد يك كه صورت اين به ،است شده بينيپيش جوانان اشتغال براي روشي نيوزلند در .3
 امور در تواندمي گيردمي بانك از كه ميوا با و شودمي شريك مزرعه يك صاحب با جوان

 كند. تقسيم مزرعه صاحب با را حاصل سود و كند مشاركت كشاورزي و دامداري

 متوسط و كوچك صنايع نقش و اهميت 
 و هاشركت جايگاه و اهميت با را ما مختلف كشورهاي اقتصادي نظام ساختار به كوتاه نگاهي
 بس همين ها،شركت اين اهميت درخصوص كند.مي آشنا بيشتر متوسط و كوچك هايبنگاه

 آنها كاركنان تعداد كه دارد وجود آلمان در متوسط و كوچك ةسسؤم ميليون 3/2 حداقل كه
 اياالت در اند.داده جاي خود در را كشور اين شاغالن كل درصد 70 و است نفر ميليون 20

 كار نيروي از درصد 50 از بيش كه دارد وجود كوچك بنگاه ميليون 25 حدود نيز متحده
 اياالت داخلي ناخالص توليد از ميني تنهايي به هابنگاه اين دارد. اختيار در را خصوصي بخش

 توليد هاشركت اين توسط نيز كشور اين صادرات كل از درصد 96 و كرده مينأت را متحده
 و خالقيت كارآفريني، و بوده برخوردار بيشتري پذيريانعطاف از كوچك هايشركت شوند.مي

 تغييرات با را خود توانندمي ترراحت هاشركت اين پذيرد.مي صورت آنها در بيشتري نوآوري
 اقتصادي، عوامل همچون محيطي يهالفهؤم به نسبت و داده تطابق محيطي پرشتاب

 كه بدانيم است جالب دهند. نشان واكنش ترسريع قانوني و سياسي، تكنولوژيكي جتماعي،ا
 در رسد،مي ثبت به آمريكا متحد اياالت در كه اختراعاتي و هانوآوري از درصد 55 از بيش

 اشتغال و جذب عامل متوسط و كوچك هايبنگاه دهد.مي رخ متوسط و كوچك هايشركت
 ،مثال عنوانبه هستند. ماهر كار نيروي تربيت و آموزش و اكشوره جمعيت از ميعظي بخش

 هايآموزش و شوندمي متوسط و كوچك صنايع جذب ابتدا كار نيروي از درصد 80 آلمان، در
 براي صنايع اين كه ايگونهبه كنند،مي كسب را نياز مورد ايحرفه و فني هايمهارت و الزم

 اند.شده تبديل ايحرفه و فني هايمهارت كسب براي كارگاهي به دانشجويان و آموزاندانش
 و كوچك هايشركت توسط غالباً بزرگ، هايشركت براي متخصص انساني نيروي مينأت

 درآمده هابنگاه گونهاين كنوني مشكالت از يكي صورتبه مسئله اين گيرد.مي صورت متوسط
 جــذب متوسط، و كوچك هايشركت در تجربه كسب از پس متخصص افراد غالباً زيرا است،

 مقايســه در متوسط و كوچك هايبنگاه كه آنجا از شوند.مي ترجذاب و تربـزرگ صنــايع
 اين كه مشاغلي تعداد كنند، اشتغال ايجاد توانندمي كمتري ةسرماي با بزرگ صنايع بــا

 مشـاغلي ايجــاد امكــان است. بزرگ هايشركت از بيشتر ،كنندمي ايجاد هاشركت از دسته
 هاشركت از دسته اين به بيشتري ةانگيز با كارآفرينان تا شودمي باعث فرما خويش صورت، به

 بيشتري سهـولت بــا هــابنگاه اين در خاص شرايط با كاركنان پذيرش و جذب ورند.آ روي
 زنان، سالمندان، جوان، افراد براي اشتغال امكان اندتوانسته هاشركت اين گيرد.مي صورت

 توانمي راحتيبه هابنگاه گونهاين در كنند. فراهم نيز معلول افراد حتي و وقتارهپ كاركنان
 هايگروه يا ايوظيفهميان هايگروه ساختار، در گسترده تغييرات و ريزيبرنامه به نياز بدون
 براي صنعت از آمدن بيرون ةهزين آورد. گردهم را مختلف ازمتخصصان تركيبي با كاري

 كشورهاي از بسياري ،رو اين از .است كمتر بزرگ هايشركت با مقايسه در هاشركت گونهاين
 و مسائل مورد در بررسي و مطالعه با و دارند هابنگاه از گروه اين به خاصي توجه جهان
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 كنندمي ايجاد هاشركت اين كه دارند گوناگوني هايمزيت از استفاده در سعي آنها مشكالت

 .)1389رياحي(

 گيرينتيجه
 يهادوره اجراي با تواندمي ايحرفه و فني آموزش سازمان ،شدهذكر مطالب به توجه با

 التحصيالنفارغ و دانشجويان ،كار جوياي افراد جهت مهارتي و عملي ميرس آموزشي
 اجراي با نمايد سعي و دهد پوشش را دانشگاهي هايآموزش در ضعف خالء دانشگاهي

 افراد اشتغال جهت در تحصيلي سطوح بين تخصصي افزارهاينرم و فنيغير و فني يهادوره
 و تغييرات با راستاهم ،پيشرفته هايمهارت مختلف يهادوره تنوع. نمايد اقدام كار جوياي

 نياز گرفتن نظر در و هاآموزش اين بودن روزهب همچنين ،صنعتي و ميعل هايپيشرفت
 مدارك اعتبار به توجه با و شودمي دانشگاهي هايآموزش يهاخأل كردن پر به منجر منطقه

 مراكز در مهارتي هايآموزش سازيمعادل ،عالي هايآموزش سطوح در آموزشي ميرس
 با همراه فني آموزش ةارائ به منجر تواندمي مهارت كاربرديميعل مراكز و آموزيمهارت
  داشت. خواهد پي در را كار جوياي جوانان استقبال و گردد دانشگاهي ميرس مدارك
 

نابعم  
 كشور، اقتصادي ةتوسع روند در كارآفرين دانشگاه ايجاد ضرورت )1385( فريمان زاده، ابراهيم

 مياسـال  آزاد دانشـگاه  ،ملي ةتوسع براي صنعت و دانشگاه ،دولت ارتباط سمينار پنجمين
 بجنورد. واحد
 واحـد  ،توسـعه  در مـديريت  نقـش  سمينار توسعه، در نخبگان نقش )،1378( ابراهيم انصاري،
 مهر. 30 قان،دها

 .متوسط و كوچك هايبنگاه مشكالت )،1389( اكبر اسگويي،
 ملـي  همـايش  مقـاالت  مجموعـه  ،آموزشـي  نظـام  در كـارآفريني  )،1384( رمضـان  ،جهانيان

 .1384 اسفند، دهم ،كارآفريني
 تهـران،  ياسائي، مهشيد : ترجمه ،كانكود در تخيل و خالقيت تشويق )،1381( برنادت، دافي،

 ققنوس. انتشارات
 آزاد دانشـگاه  پـذير، خطـر  گـذاري سـرمايه  صنعت در ريسك مديريت )1389( حسين رياحي،

 تحقيقات. و علوم واحد تهران، ،اسالمي
 .دانشجويان در كارآفريني ةروحي پرورش و عالي آموزش )1388( ابراهيم عمران، صالحي

 هـاي رويكـرد  بـر  كيـد أت بـا  نيوزلنـد  آموزشي نظام تطبيقي ةمطالع )1390( مهدي عارفخاني،
 .خوزستان ،آموزيمهارت ايمنطقه همايش اشتغال، ايجاد در ريزيبرنامه

 ،كشـاورزي  عـالي  آمـوزش  نظام در كارآفريني ةتوسع و آموزش نقش )،1389( بهارك عزيزي،
 .ارشد كارشناسي ةنامپايان

 .نخبگان ملي بنياد اراتانتش ،توسعه در نخبگان )،1386( مهرداد ،لعلي
 



 
 

تبيين ارتباط ميان سبك رهبري مديران و كارآفريني 
 سازماني

 1طهمورث آقاجاني
 2غالمرضا عزيزي
 3بهزاد شوقي

 چكيده
گرا، (تحول اين پژوهش با هدف تبيين ارتباط ميان سبك رهبري و ابعاد آن

گر) با كارآفريني سازماني شركت آلومينيوم پارس ساوه تبادلي و عدم مداخله
نفر از كاركنان  650آماري تحقيق شامل  ةت گرفت. جامعصور 1391در سال 

گيري ن ميان با استفاده از جدول جسي و مورگان و روش نمونهاي بود كه از
نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش  242تصادفي ساده 

با  هانامهپرسشانجام گرفت. پايايي  نامهپرسشاساس ها برآوري دادهجمع
-استاندارد سبك رهبري بس ةنامپرسشاز روش آلفاي كرونباخ براي  هاستفاد
 86/0ساخته كارآفريني سازماني محقق ةنامپرسشو براي  MLQ ،92/0اوليو 

 نامهپرسشمنظور آزمون روايي طور از روايي محتوا بهدست آمد و همينهب
بوطه قرار مورد تأييد متخصصين مر هانامهپرسشاستفاده شد كه بدين منظور 

از طريق  هانامهپرسشدست آمده از اجراي هگرفت. تجزيه و تحليل اطالعات ب
ين، ميانگ فراواني درصدي، ،فراواني( در دو بخش توصيفي spssنرم افزار 

ضريب همبستگي  متغيره،(رگرسيون چند استنباطي انحراف استاندارد) و
يج تحقيق نشان داد كه ويلك) انجام پذيرفت. نتا–پيرسون و آزمون شاپيرو 

ارتباط معناداري بين سبك رهبري و ابعاد آن با كارآفريني سازماني وجود 
 دارد. 

 
گرا، تبادلي، عدم سبك رهبري، تحول : كارآفريني سازماني،كليدي واژگان
  گر.مداخله
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 مقدمه و بيان مسأله
 شماربه هاسازمان ويفرار هايچالش ترينمهم از محيطي تحوالت و تغيير كه حاضر عصر در
 الگوهاي و هاچارچوب تدوين در افراد هايتوانايي و استعدادها از مناسب گيريبهره روند،مي

 خالق افراد اندكي تعداد با توانندنمي ديگر هاسازمان امروزه. دارد حياتي نقشي جديد، فكري
 و گرافرصت نوآور، ف،منعط چابك، رقباي به كارآفرينانه طرح چند اجراي با و كارآفرين و

 چنين از كاركنان ةهم تا كنند فراهم را شرايطي بايد هاسازمان اين. آيند فائق خود ةهزينكم
 هايفعاليت گروهي، يا فردي طوربه و راحتيبه بتوانند و شده مندبهره ايكارآفرينانه ةروحي

 كه هستند هاييسازمان قموف و كارآمد هايسازمان. آورنددر اجرابه را خود ةكارآفرينان
 جهت در و دانسته خود خصايص و هاويژگي از ناپذيريتفكيك جزء عنوانبه را كارآفريني

 تفكر امروز جهان در. نباشند فروگذار كوششي هيچ از سازماني، كارآفريني ةروحي تقويت
 و توسعه وزهامر. است ناپذيراجتناب امري هاسازمان در آن از استفاده و كارآفريني نوآوري،
 خلق و جامعه افزونروز رشد براي بلكه است سالم اقتصاد يك ةالزم تنها نه كارآفريني ارتقاي
 .)1381(صمد آقايي،  است حياتي و اهميت حائز جديد مشاغل
 ناپذيراجتناب امري هاسازمان در آن از استفاده و كارآفريني نوآوري، تفكر امروز جهان در
 ساختار و محيطي تغييرات با تطبيقشان توانايي دليلبه آفرينكار هايسازمان. است

 اگر ).1، ص1994، 1(گاراوان و اوسينيد گيرندمي قرار هادولت حمايت مورد منعطفشان
 را ياقتصاد يهافرصت باشند، نيكارآفر سازمان كاركنان و رندگانيگميتصم زان،يربرنامه
 در و ندينما يشتريب استفاده ينوآور منظوربه موجود منابع از قادرند و كرده درك بهتر

 كشف توان و ينوآور و تيخالق. آورند دوام رقابت ةصحن در و كرده رشد ترعيسر جهينت
 و يروان اتيخصوص اصوالً و است نيكارآفر افراد يهايژگيو نيبارزتر از ديجد يهافرصت

 تيماه و رهيغ و يريپذسكير ت،يوفقم به ازين ،يطلباستقالل ليقب از افراد گونهناييرفتار
 يهايژگيو ييشناسا ،لذا .طلبديم سازمان در را يمتفاوت و خاص طيشرا ،ينوآور يعيطب

 هاسازمان روز مسائل نيترياساس از يكي نانيكارآفر رشد و جذب يبرا مناسب بستر
 .باشدمي

نوآوري باال، شامل چهاربعد  سازمانيكارآفريني ) 2008( از نظر آكتان و بيولت
 ).2008 ،(آكتان و بيولت شودمى ميو رقابت تهاج انهي پيشتازهافعاليت پذيري وريسك

 ،تواند در محصولمي: نوآوري باال عبارت است از بيشترين ميزان نوآوري كه 2نوآوري باال
) توسعه يا ارتقاي محصوالت و خدمات و همچنين 1997( خدمات و يا تكنولوژي باشد. نايت

و  مي(تسلي عنوان بخشي از نوآوري سازماني قرار داده استدر توليد را به هاو تكنولوژي فنون
 ).1385 همكاران،

منظور دست يافتن به ي سازماني بههاگيريپذيري شامل جهت: ريسك3پذيريريسك
 ،(آكتان و بيولت ابتكارات جديد براي سود و رشد سازماني با كمترين ضرر احتمالي است

2008.( 
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با ورود به  هادر پيگيري فرصت مين بعد مربوط به پيشگااي: 1ي پيشتازانههافعاليت

در مواردي مانند  هااي است كه سازمانبازارهاي جديد است. پيشگامي، ميزان يا اندازه
كارگيري تكنولوژي و هخدمات، ب ي كليدي تجاري، هنگام معرفي محصوالت وهاحوزه

 ).1385 و همكاران، مي(تسلي سعي در رهبري رقبا دارند تا پيروي آنها ي اداريهاتكنيك
تمايل سازمان در به چالش درآوردن يا رقابت كردن با رقبا تعريف شده  :2رقابت تهاجمي

 ).1385 و همكاران، ميتسلي( پاسخ به تهديدات استمي رقابت تهاج ،واقع است. در
منظور دستيابي به ان علم و هنر نفوذ در افراد بهعنوان يكي از وظايف مهم مديررهبري به

جو، فرهنگ و راهبردهاي حاكم بر  ةكنندباشد. سبك رهبري يا مديريت تعيينمياهداف 
ي مديران است كه بر ها، صفات و مهارتهااي از نگرشسازمان است. سبك رهبري مجموعه

ايالت رهبري و احساس امنيت در ، اعتماد به كارمندان، تمهاچهار عامل نظام ارزش ةپاي
امروزه كاركنان از تحصيالت بااليي ). 1384مصدق راد،( درگيي مبهم شكل ميهاموقعيت

توان مثل گذشته آنها را مين ،بنابراين .برخوردار هستند و كارها بيشتر تخصصي شده است
كاركنان در مديريت  ي امروزي نياز بيشتري به مشاركتهاوادار به انجام كار كرد. در سازمان

باشد. در حقيقت تغيير سبك مديريت از حالت مديريت استبدادي به سمت ميسازمان 
سبك رهبري كه منجر به  گردد.ميچه بيشتر سازمان مديريت مشاركتي منجر به موفقيت هر

ي كاري گردد، موجب انجام اثربخش، كارآمد، هامشاركت گروهي كاركنان و تشكيل گروه
كارگيري سبك رهبري هعالوه بر اين، ب). 1998(سان جون، گرددماهنگ كارها ميمنظم و ه

(مصدق  گرددمي منجر به افزايش لذت انجام كار در كاركنان طلبانهو مشاركت گرانهحمايت
 ).1384 راد،

 تكنولوژيك، اجتماعي، تغييرات و تحوالت علمي، ةبا توجه به سرعت شتابند ،همچنين
شوند كه عالوه بر مييي موفق و كارآمد محسوب هاسازمان ،رعصر حاضفرهنگي و ... در 

نده يآ را نيز در هادگرگوني بتوانند مسير تغييرات و امروزي، ةهماهنگي با تحوالت جامع
 جاد تحوالت مطلوب براي ساختناي ن تغييرات را در جهتاي و قادر باشند كهكنند بيني پيش

گيري خالقانه از تغيير براي تنها با بهره 3تافلر ةچراكه به گفت. اي بهتر هدايت كنندندهيآ
 ينده در امان بمانيم وآ وكتوانيم از آسيب شهدايت كردن خود تغييرات است كه مي

ي موفق به رهبراني نيازمند هستند هاسازمان ،بنابراين .تر دست يابيماي بهتر و انسانييندهآ
سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسير  ةمسير آيندنگري، جهت مناسب و كه با ژرف

، تا نهايتاً سازماني كارآفرين وجود آورندهرا در كاركنان ب خالقيتايجاد  ةهدايت كنند و انگيز
ن پژوهش از سبك رهبري باس و اوليو استفاده شد، كه در آن ابعاد سبك اي داشته باشيم. در

باشد. در ادامه به توضيح ميگر بادلي، و عدم مداخلهآفرين، ترهبري شامل رهبري تحول
 پردازيم:مي هايك از آنهر

                                                                                                                
1. Proactiveness 
2. Competitive Aggressiveness 
3. Tafler 
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 رهبري تحول آفرين

پيرامون تحقيقاتش در مورد رهبران سياسي  1آفرين توسط برنزرهبري تحول ةمفهوم اولي
يگر عنوان فرآيندي كه در آن رهبران و پيروان همدآفرين را بهارائه گرديد. برنز رهبري تحول

آفرين به دهند، تعريف كرد. رهبران تحولميرا به سطح باالتري از اخالق و انگيزه ترقي 
را براي  هااز ديدگاه جديدي بنگرند و آن ميكنند كه به مسائل قديميپيروان خود كمك 

آفرين به پيروان خود چنين القاء انگيزانند. رهبران تحولميتالش فراتر از حد معمول بر
تر تيمي، سازماني، د كه فراتر از اهداف و عاليق شخصي بيانديشند و بر اهداف بزرگكننمي

نده، چنان تأثيري بر پيروان خود يآ اندازچشم ةن رهبران با ارائاي ملي و يا جهاني توجه كنند.
انداز را متعلق به خود دانسته و تالش وافري براي رسيدن به آن چشم هاگذارند كه آنمي

جاد انسجام در كل سيستم، اي ن رهبران قادرند با هماهنگ كردن كاركنان واي دهند.يمنشان 
ص  ،1997، 2كاسيوپ( انداز مورد نظر به حركت درآورندسازماني را در جهت چشم ةمجموع

336.( 
و  هادهايشود كه درصددند تا با خلقميآفرين به آن دسته از رهبران اطالق رهبران تحول

 قرار دهند و با هااي از رشد و شكوفايي را فراروي سازمانزهاي جديد، مسير تازهانداچشم
جاد تغييرات اي جاد تعهد و اشتياق وافر در بين مديران و كاركنان، اعضاي سازمان را براياي

ي الزم هاو توانمندي هامنظور كسب آمادگيسازمان به ةبنيادين، تحول در اركان و شالود
(سنجقي،  ري از عملكرد آرماني بسيج نمايندي باالتهادر مسير جديد و فتح قله جهت حركت

 ).44، ص 1380
برند، در حالي كه ميآفرين، خالقيت، انگيزه و معنويات پيروان خود را باال رهبران تحول

 ن امراي آفرين برپردازند. رهبران تحولميرهبران تبادلي به منافع شخصي و آتي پيروان خود 
توانيد براي كشور خود انجام دهيد، در حالي كه رهبران ميتأكيد دارند كه شما چه كاري 

(ازگلي،  تواند براي شما انجام دهدمين است كه كشور شما چه كاري اي تبادلي تأكيدشان بر
 ).206، ص 1383

 باشد:ميآفرين شامل موارد زير ابعاد رهبري تحول
بوده و نفوذ آفرين تحولكاريزماتيك جزئي از رهبري  رهبري :3(نفوذ آرماني) كاريزما ��

جاد اي ةگيرندباشد. نفوذ آرماني در برميي آرماني و رفتار آرماني هاآرماني شامل ويژگي
 باشد. كاريزما، رهبران را برايمياطمينان و استانداردهاي باال براي پيروي و رقابت 

عنوان يك عامل تغيير د. رهبران موفق بهسازميكه احياگر سازمان باشند، توانا ناي
 هاناي كنند.ميي محوري و اساسي را هدايت و مشخص هااي از ارزشبينش، مجموعه

آفرين تحولشود كه جزئي از ساختار رهبري ميخصوصيات رهبر كاريزماتيك محسوب 
 كندميعنوان يك نوع نفوذ آرماني اشاره باشد. باس به عنصر كاريزماتيك بهمي

 ).84، ص 1386زاده، (محرم

                                                                                                                
1. Burns 
2. Cacioppe 
3. Charism (Idealized influence)  
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بخش را باال بردن و برانگيختن پيروان با استفاده از : انگيزش الهام١بخش انگيزش الهام ��

ن عامل شامل صحبت و بيان نوعي ديدگاه جالب و اي اند.توصيف كرده هااحساسات آن
باشد. مييرد تصويري مهيج از آنچه كه بايد مورد مالحظه قرار گ ةنده و ارائيآ جذاب از

كند كه مياما عنوان  ،از كاريزما توصيف كرده ايعنوان زيرمجموعهن عمل را بهاي باس
 ).72، ص 1384(موغلي،  يا كاريزماتيك باشند ميرهبران مجبور نيستند الها

آفرين، نقش ي رهبران تحولهاعنوان يكي از توانائيترغيب ذهني به :٢ترغيب ذهني �
سعي آفرين تحول(تغيير) در سازمان دارد. رهبران  سازيگرگوندر فرآيند د ميمه
ن رهبران، تغيير در اي كنند پيروان خود را به خالقيت و نوآوري ترغيب كنند.مي

ي تفكر در مورد حل مسائل را تشويق كرده و از تمثيل و استعاره استفاده هاروش
الق براي حل مسائل استفاده ي جديد و خهادهاي ممكن است از ،كنند. بنابراينمي

عنوان عاملي محرك در پيروان براي تفكر در مورد باورها كنند. باس ترغيب ذهني را به
 ).73، ص 1384(موغلي،  كندميبيان  هاو نيز آگاهي از مشكالت و حل آن هاو ارزش

حريك و ت هاتك آني فردي پيروان، ارتباط با تكهاتوجه به تفاوت :3مالحظات فردي �
براي يادگيري تجربيات، مباحث اصلي در مالحظات  هااز طريق واگذاري مسئوليت هاآن

برآورده كردن استعدادهاي  به زيردستان درآفرين تحولباشند. رهبران ميفردي 
كند. ميكه باعث افزايش مسئوليت شاغل در سازمان شود، كمك ناي شان برايبالقوه

زيرا تالش  ،ران تبادلي در تشخيص نيازهاي پيروان متفاوتندبا رهبآفرين تحولرهبران 
تر است تا نيازهاي باالتري همچون رهبران تبادلي براي برآورده ساختن نيازهاي پايين

، از پيروان به هاتمام افراد را با هدف پيشرفت آنآفرين تحولتوسعه و بلوغ. رهبران 
عنوان رفتار مربي يا به نيازهاي هر پيرو، به ياتوجه ويژه هاكنند. آنميرهبران، تشويق 

فردي، عنصري كليدي در  ةاستاد براي دستيابي به موفقيت يا رشد دارند. مالحظ
آيد. رهبران تحولي ممكن است از ميو پيروان به حساب آفرين تحولارتباط بين رهبر 

صي ي شخهاجهت كمك به رشد پيروان توسط چالش ايعنوان وسيلهتفويض به
 ).214، ص 2001وس، هانورث( داستفاده كنن

 رهبري تبادلي 
بين رهبر و  ةست از رهبري مبتني بر مبادلا همچنين به اعتقاد برنز، رهبري تبادلي عبارت

ن اي وي معتقد است در ،طوري كه تمايالت فردي طرفين تأمين گردد. به عبارت ديگرپيرو به
رهبر  ةشود و رابطميكند، نگريسته ميكه عايد افراد  چيز از ديد ميزان منفعتيمكتب به هر

 ةيك چيز براي چيز ديگر است. رهبري تبادلي به رابط ةبا پيروان سوداگرانه و بر مبناي مبادل
 تبادل رهبر و پيرو و براي تأمين منافع شخصي آنان اشاره دارد. 

دارد و بر مزاياي دو اين نوع رويكرد رهبري تأكيد بر اهميت روابط ميان رهبر و پيرو 
رهبر برخي از  ،ن قرارداداي اساسجاد شده تمركز دارد و براي جانبه كه از طريق يك قرارداد

                                                                                                                
1. Inspirational Motivation  
2. Intellectual stimulation  
3. Individual Consideration  
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(رابينز،  كندمياعطا  هاچيزها مانند پاداش و شناخت را در قبال تعهد و وفاداري پيروان به آن

 باشد:ميابعاد رهبري تبادلي شامل موارد زير  ).317، ص 2005
ي مشروط به فرآيند مبادله ميان رهبران و پيروان كه در ها: پاداش١ي مشروطهاداشپا ��

ن نوع رهبري، اي كند. درميشود، اشاره ميي خاصي مبادله هاآن تالش پيروان با پاداش
چه نياز به انجام آن است و آنچه كه به كند تا توافق پيروان را بر سر آنميرهبر تالش 

 ).140ص  ،2001وس، هانورث( دست آوردهب ،شودميپرداخته  هان تالشاي خاطر
: مديريت بر مبناي استثناء ماهيتاً يك ٢)منفعل –فعال(مديريت بر مبناي استثناء �

 ةگيرندبرعمل صحيح است. مديريت بر مبناي استثناء، اشاره به رهبري دارد كه در
باشد. مديريت مبتني بر استثناء، مي كننده، بازخور منفي و تقويت منفيانتقادهاي اصالح

 دو شكل دارد: فعال و منفعل.
كنند بر كار زيردستان ميرهبران تبادلي كه بر مبناي يك مديريت استثناء فعال عمل 

كنند. رهبر براي تشخيص انحراف از مينمايند و از انجام كارها اطمينان حاصل مينظارت 
دهد. مديراني ميطاها، وظايف ضروري و الزم را انجام استانداردها و پيدا كردن اشتباهات و خ

كه استانداردها ناي تنها پس از ،كنندميكه مديريت بر مبناي استثناي غيرفعال را اعمال 
طور منفعل منتظر اشتباه كنند. يعني بهميي اقتضايي را اعمال هابرآورده نشد، مجازات

انجام اقدامات اصالحي به بازخور منفي يا توبيخ را قبل از  هاشوند تا توجه آنميپيروان 
 هاحال بعضي وقتناي ن روش غيرمؤثر بوده، بااي كهناي جلب كنند. با توجه به ميرس

گيرند تا تعداد زيادي از ميكار رهبران، مديريت بر مبناي استثناي منفعل يا غيرفعال را به
ن اي دهند سرپرستي و نظارت نمايند.ميرش گزا هاطور مستقيم به آنزيردستان را كه به

 كمتر مؤثر استآفرين تحولي مشروط و اجزاي رهبري هافرآيند نسبت به پاداش
 ).24ص  ،1387زاده ابرقويي، (حميدي

 رهبري عدم مداخله گر
، آزاد گذاشتن پيروان در زمان عدم حضور رهبر ايمنظور از رهبري عدم مداخله يا غيرمراوده

ترين نوع رهبري اب از رهبري كردن است كه در واقع در طيف رهبري، غيرفعاليا اجتن
ه يك حالت كامالً غيرتبادلي و آيد. در مقابل رهبري تبادلي، حالت عدم مداخلميشمار به
كند و ميگيري خودداري ن حالت رهبر از تصميماي سازد. درميتفاوت را نمايان بي

 ).21، ص 1384امير كبيري، ( يدنماميرا واگذار  هامسئوليت
 مورد چند به اختصار به كه است گرفته صورت پژوهش ناي با ارتباط در ييهاپژوهش البته

 شود:مي اشاره هاآن از
ثير سبك رهبري بر أ) در پژوهشي تحت عنوان بررسي ت1389( پناه و همكارانسلطان

 ادند كه بين سبك رهبري و ابعاد آني دولتي نشان دهاميزان كارآفريني كاركنان سازمان
 خواهانه، مشورتي و مشاركتي) با كارآفريني سازماني رابطه وجود دارد.(استبدادي، خير

                                                                                                                
1. Contingent reward  
2. management by exeption (active – passive) 
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ي رهبري با هاسبك ةخود تحت عنوان بررسي رابط ةنام)، در پايان1389( قاسمي

بري و نشان داد كه ميان سبك ره ،خودكارآمدي در كاركنان شعب بانك ملي استان البرز
مثبت، مستقيم و  ةگر) با خودكارآمدي رابطآفرين، تبادلي و عدم مداخلهتحول( ابعاد آن

 معنادار وجود دارد.
سبك رهبري مديران با خالقيت ارتباط بين  تحت عنواندر تحقيقي  )1387( ثمري خلج

مدار هن نتيجه رسيد كه بين سبك رهبري ضابطاي به تهران، 6 ةمعلمان مدارس ابتدايي منطق
 مدار در مديران،با خالقيت معلمان رابطه وجود دارد كه با افزايش سبك رهبري ضابطه

 .يابدميخالقيت مديران نيز افزايش 
 سبك ) تحقيقي را تحت عنوان بررسي ارتباط1389( ايرجي نقندر و پور جعفريان

نشان  1388بدني استان خراسان رضوي در سال تربيت معلمان خالقيت با مديران رهبري
طور مستقيم و انگيزاننده بهكننده و برعنوان عامل تسهيلدادند كه سبك رهبري به

 مستقيم بر خالقيت افراد اثر دارد.غير
بين سبك رهبري مديران با خالقيت و  ةرابط تحقيقي تحت عنواندر  )1387( كتابدار

مدار و بري وظيفهاعالم كرد بين سبك ره ،نوآوري سازماني آنها در مدارس شهر ساوه
بك ولي بين س دار وجود نداردخالقيت آنان و نيز بين خالقيت مديران زن و مرد تفاوت معني

 .دار وجود داردمعني ةمدار و خالقيت آنان رابطحظهرهبري مال
گرا و عملكرد و تأثير آنها بر ) در تحقيقي تحت عنوان رهبري تحول2000( جانگ

طور گرا بهته تأكيد دارد كه خالقيت افراد تحت مديريت تحولن نكاي خالقيت در گروه، بر
 .داري بيش از خالقيت افراد تحت مديريت عملگرا استمعني

 در كرهآفرين تحول) در تحقيقي تحت عنوان اثبات خالقيت رهبري 2007( 1شين و زوها
نتايج رسيدند ن اي به ،را بررسي كردند شركت 46كارمند و سرپرستانشان از  260كه بر روي 

 ةيك رابطآفرين تحولهستند و رهبري آفرين تحولتر تحت نظر رهبري كه كارمندان خالقانه
 .مثبت با خالقيت و نوآوري سازماني دارد

خالقيت فردي  آفرين،) در تحقيقي تحت عنوان رهبري تحول2009(2لسوايقاماس اوغلو و
قيت فردي و نوآوري سازماني را مورد بين رهبري تحولي، خال ةو نوآوري سازماني كه رابط

گرا از طريق توانمندسازي رواني، كه رهبري تحولن نتيجه رسيدند اي به ،بررسي قرار دادند
مراتبي خطي نشان و نتايج حاصل از مدل سلسله دهدخالقيت كاركنان را تحت تأثير قرار مي

معناداري وجود دارد. مثبت و  ةگرا و خالقيت كاركنان رابطداد كه بين رهبري تحول
مثبتي با  ةگرا رابطتجزيه و تحليل آزمون رگرسيون نشان داد كه رهبري تحول ،همچنين

گرا و مربوط به اثرات مستقيم رهبري تحول ةنتايج فرضي ،نوآوري سازماني دارد. همچنين
رگرسيون كه متغير كنترل سن  خالقيت در نوآوري سازماني، با استفاده از آزمون

 شود.ن فرضيه تأييد مياي نندگان بود نشان داد كهكشركت
ي هاو قابليت هامهارت ة)، در تحقيقي تحت عنوان بررسي رابط1389( سرحدي

ي كارآفريني از هاو قابليت هاكارآفريني با ميزان كارآفريني سازماني نشان داد كه مهارت

                                                                                                                
1. zhou-shin  
2. Gumusluoglu & Ilsev 
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مثبت،  ةني سازماني داراي رابطي شخصي، مديريتي و فني با ميزان كارآفريهاقبيل مهارت

 دار هستند.مستقيم و معنا
 ةتحت عنوان بررسي وضعيت توسع ايمقاله) در 1389( انصاري و همكارانشجابر 

نشان دادند كه از بين  ،)خرم بروجرد: شركت خزرموردي ةمطالع( كارآفريني سازماني
مديريت  ،سبك مديريت ،فرهنگ سازماني، تشويق و پاداش ،ي تحقيق و توسعهمتغييرها

 ،نوآوري ميانگين متغييرهاي نوآوري ونگرش بلندمدت  ،استراتژي سازمان ،آموزش ،تغيير
كه نشان از  باشدميسبك مديريت و فرهنگ سازماني كمتر از حد متوسط  ،مديريت تغيير

 .شتر از حد متوسط استيمتغييرها ب ةست و بقيهان زمينهاي ضعف سازمان در
 افراد رشد يبرا ي رهبريهاسبك ةمطالع تياهم و لزوم شده،انيب موارد هب توجه با
جاد بستر مناسب براي اي ها از نظرسازمان، زيرا شوديم مشخص هاسازمان در نيكارآفر

گيري كارآفريني يكسان نيستند. گرايش به كارآفريني بيانگر تمايل مشخص به كشف و پي
از آنجايي كه براي  ،بنابراينباشد. ميكار جديد  به كسب وتبديل آنها  هاي ارزشمند وفرصت

 ناي در اصلي ةلأمس ها بسترهاي مناسب مورد نياز است،گرايش به كارآفريني در سازمان
 آلومينيوم شركتكارآفريني سازماني  با مديران رهبري سبك بين ايآ كه است ناي پژوهش

تحقيق در راستاي بررسي سؤال اصلي، شامل  ناي سؤاالت فرعي كه دارد؟ وجود رابطه پارس
 باشد: ميموارد زير 

شركت آلومينيوم  كارآفريني سازمانيگرا با ا بين سبك رهبري تحوليآ سؤال اول: �
 پارس ساوه رابطه وجود دارد؟

ا بين سبك رهبري تبادلي با كارآفريني سازماني شركت آلومينيوم پارس يآ سؤال دوم: �
 د؟ساوه رابطه وجود دار

با كارآفريني سازماني شركت  گرا بين سبك رهبري عدم مداخلهيآ سؤال سوم: �
 آلومينيوم پارس ساوه رابطه وجود دارد؟

 باشد:ميتحقيق مطابق شكل زير ميهمچنين مدل مفهو

 ساخته)(محقق تحقيق ميمدل مفهو .1شكل 
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 شناسي تحقيقروش
 ةباشد كه كليميلومينيوم پارس ساوه شركت آ نفر از كاركنان 650آماري تحقيق،  ةجامع

شركت واقع در شهرك صنعتي ن اي گيرد.ميپرسنل اعم از پرسنل ستادي و صفي را در بر 
ورق و فويل  ،عنوان بزرگترين توليدكنندة كويلبه ،كيلومتري شهر ساوه 10كاوه در 

ينيوم كشور و با سال حضور در صنعت آلوم 34موفق  ةآلومينيوم در كشور با استفاده از تجرب
آفرين در بازار داخلي و يك رقيب عنوان عاملي نقشمداري توانسته خود را بههدف مشتري

 . مهم در بازارهاي خارجي مطرح كند
 242معادل  اينفري حجم نمونه 650 ةبا استفاده از جدول جسي و مورگان براي جامع

ن اي ه گرديد. روش مورد استفاده درگيري تصادفي ساده محاسبنفر با استفاده از روش نمونه
همبستگي  -توصيفي هاپژوهش بر حسب هدف از نوع كاربردي و از نظر گردآوري داده

 باشد.مي
 :از عبارتند است، تحقيق ادبيات از برگرفته كه تحقيق اين در بررسي مورد يهامتغير

به بررسي رهبري  برين تحقيق از ابعاد سبك رهاي كارآفريني سازماني. در و سبك رهبري
از  آوري اطالعات سبك رهبريپردازيم. براي جمعميگر گرا، تبادلي و عدم مداخلهتحول

مقياس خرده 9) استفاده شد كه داراي 2000اوليو،-بس( سؤالي 36 استاندارد ةنامپرسش
گر آفرين، تبادلي و عدم مداخلهي رهبري تحولهاسبك رهبري است و به ارزيابي شاخص

شامل ( اي ليكرت استفاده شداز مقياس پنج درجه نامهپرسشن اي پردازد. براي پاسخ بهيم
 باشد).ميكم خيلي و زياد، زياد، متوسط، كمخيلي
ي هاپذيري، فعاليتن تحقيق از ابعاد كارآفريني سازماني به بررسي نوآوري، ريسكاي در

پردازيم. مي) است، 2008( آكتان و بيولتكه برگرفته از مدل  ميپيشتازانه و رقابت تهاج
الي با مقياس ؤس 24ساخته محقق ةنامپرسشآوري اطالعات كارآفريني سازماني از براي جمع

 باشد). ميكم خيليو  شامل خيلي زياد، زياد، متوسط، كم( اي ليكرت استفاده شددرجهپنج
ي هانامهپرسشاز  نامهپرسش 40اوليه شامل  ةگيري پايايي، يك نمونمنظور اندازههب

دست هي بهاآزمون گرديد و سپس با استفاده از دادهسبك رهبري و كارآفريني سازماني پيش
ميزان پايايي با روش آلفاي كرونباخ محاسبه  SPSSافزار كمك نرمو به هانامهپرسشآمده از 

كارآفريني  ةنامپرسش براي 86/0سبك رهبري و عدد  ةنامپرسشبراي  92/0گرديد كه عدد 
از  ،ي مورد استفادههانامهپرسشآن است كه  ةدهنددست آمد، كه اين اعداد نشانهسازماني ب

 از اعتبار محتوا هانامهپرسشاالت ؤمنظور سنجش روايي سهباشد. بميپايايي الزم برخوردار 
كارشناسان و  ت و تأييدبه رؤي هانامهپرسشاساس  ناي روايي صوري) استفاده شد، كه بر(

  متخصصان مربوطه رسيد.
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 گرآفرين، تبادلي و عدم مداخلهرهبري تحول ةنامپرسشي هاسؤاالت مربوط به هريك از مؤلفه .1جدول

 نامهپرسشعبارات  ةشمار ي رهبريهاي سبكهامؤلفه ي رهبريهاسبك

 آفرينرهبري تحول
6،10،14،18،21،23،25،34 (صفات و رفتار) نفوذ آرماني

 2،8،30،32 ذهنيترغيب
 9،13،26،36 بخشانگيزش الهام

 15،19،29،31 مالحضات فردي

 رهبري تبادلي
 1،11،16،35 پاداش مشروط

 4،22،24،27 مديريت مبتني بر استثنا فعال
 3،12،17،20فعالمديريت مبتني بر استثنا غير

 5،7،28،33 گر رهبري عدم مداخله گررهبري عدم مداخله
 

 ي پژوهشهايافته
 ي دموگرافيكهاي حاصل از ويژگيهايافته �
درصد از آنان  57دهند كه ميكننده را مردان تشكيل افراد شركت مين پژوهش تمااي در

باشند. بيشترين گروه ميدرصد از آنها متأهل  43ن در حالي است كه تنها اي مجرد هستند، و
 7/54(يعني  باشندميديپلم دهند كه داراي تحصيالت فوقميشكيل نمونه را كاركناني ت

ن رقم در مورد اي درصد از آنها ليسانس است. 31درصد)، در حالي كه تحصيالت تنها 
 هاسن آزمودني ةرسد. گسترميدرصد  3/14ديپلم به كاركنان با سطح تحصيالت ديپلم و زير

 31فراواني مربوط به كاركناني است كه سن آنها  سال قرار دارد كه بيشترين 43تا  22بين 
 17/4سال و انحراف استاندارد  29/33باشد. توزيع سني افراد داراي ميانگين ميسال 

باشند، ميسال  20تا  10كاري بين  ةدر صد از كاركنان داراي سابق 8/40باشد. همچنين مي
درصد از آنان را  5/9كنان كه كار ةسال و بقي 10كار زير  ةدر صد نيز داراي سابق 7/49

 سال هستند.  10كار باالي  ةسابق يدهند داراميتشكيل 
 بررسي نرمال بودن متغيرها  �

 )n=242( ويلك -آزمون شاپيرو ةخالص .2جدول
سطح معني داريآماره ي آزمون متغيرها

 35/0 976/0 تحول گرا
 31/0 977/0 تبادلي

 46/0 972/0 گرعدم مداخله
 18/0 976/0ي سازمانيكارآفرين

 
 استفاده شد. 1ويلك-جهت بررسي نرمال بودن شكل متغيرهاي پژوهش، از آزمون شاپيرو

تر از بزرگ هاوزيعة تداري آزمون در همشود، سطح معنيميچنان كه در جدول باال مالحظه 
 . كندمتغيرها از توزيع نرمال پيروي مي ةعبارت ديگر نمرات افراد در همهاست، ب 05/0

                                                                                                                
1. Shapiro-Wilk 
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 هاآزمون فرضيه

اول تا چهارم كه  ةكنيد، فرضيميمشاهده  3طور كه در جدول همان اول تا چهارم : ةفرضي
گر) با كارآفريني گرا، تبادلي و عدم مداخله(تحول به بررسي ارتباط ميان سبك رهبري

ا ب بين سبك رهبري و ابعاد آن %99سازماني پرداخت، نشان داد كه در سطح اطمينان 
مستقيم، مثبت و معناداري وجود دارد، كه ميزان همبستگي در  ةكارآفريني سازماني رابط

 جدول زير قابل مشاهده است. 
 

 آزمون همبستگي بين سبك رهبري با كارآفريني سازماني  .3جدول 
داريمعني ةرابط داريعدد معني همبستگي ضريب  نام متغير

 سبك رهبري ./ 587 ./ 005 وجود دارد
 گراتحول ./ 580 ./ 006 وجود دارد
 تبادلي ./ 559 ./ 004 وجود دارد
 گرمداخلهعدم ./ 546 ./ 002 وجود دارد

 
 گيريبحث و نتيجه

تواند نقش مي يافته،ي توسعههاترين سالح پيشرفت اقتصادي كشورعنوان مهمكارآفريني به
 ةترين اقدام براي توسعنمايد. مهم ايفا ميجوامع جهان سو ةاي را در توسعبسيار ارزنده

بخش  ةكردتحصيل كارآفريني در كشورهاي جهان سوم آموزش آن در بين نيروهاي جوان و
 ةآموزش عالي است. تغيير و تحوالت دنياي امروز كارآفرينان را در خط مقدم عامل توسع

شان كارآفرينان درخ ةبا توجه به نقش و اهميت كارآفريني و سابق اقتصادي قرار داده است.
مفهوم  ةبسياري از كشورها و با توجه به مشكالت اقتصادي كشور ما ترويج، اشاع ةدر توسع

كارآفريني از اهميت و ضرورت حياتي برخوردار  ميسازي براي فرهنگ حاكارآفريني و بستر
 است.

مبهم حال وارد شديم كه تغييرات آن سريع و در عين ايما از دوراني با ثبات به زمانه
تغييراتي كه اگر  تكنولوژي سبب بروز تغييراتي در دنياي امروزي شده، پيشرفت علوم و است.

اين تغييرات  نابودي كشانده شوند. ةچه بسا به ورط ،خود را با آن وفق ندهند هاسازمان
 زيرا به مرور زمان، .كارآفرين باشندبياموزند كه چطور  هان است كه سازماناي مستلزم

شوند سيستم خود را اصالح ميشوند يا مجبور مياز دور خارج  كارآفريني غيرهاانسازم
 كنند.

عوامل عنوان يكي از به سبك رهبريكه بين  دهدنتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي
كارآفريني سازماني ارتباط مستقيم و معناداري برقرار است و  مؤثر بر كارآفريني سازماني با

سازمان براي كارآفرين شدن تمايل  با بهبود كيفيت سبك رهبري،ست كه اين بدان معنا
گرا، تبادلي تحول( سبك رهبريهاي تحقيق حاكي از آن است كه بين . يافتهيابدمي افزايش

 نيا جينتا نيترمهم وجود دارد. مي) با كارآفريني سازماني ارتباط مستقيگرو عدم مداخله
 و حوزه نيا خارجي در ات داخلي ويادب ةموشكافان و قيعم ةمطالع از پس كه پژوهش

 :نمود ارائه توانمي ريز موارد قالب در ،يدانيم مطالعات انجام نيهمچن
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مثبت،  ةبا كارآفريني سازماني رابط سبك رهبري ميانكه  اول دريافتيم ةبا توجه به فرضي

 ،همچنين .ت آمددس. به/587ن همبستگي اي وجود دارد كه ميزانمعنادار  مستقيم و
گرا، تبادلي و عدم داشت ميان رهبري تحولميي دوم و سوم و چهارم كه عنوان هافرضيه
ضرايب همبستگي در و گر با كارآفريني سازماني رابطه وجود دارد، همگي تأييد شدند مداخله
 سبك رهبريهمزمان سه بعد  ةمنظور بررسي رابطهب ،همچنينقابل مشاهده است.  3جدول 

را  گرعدم مداخلهو فقط بعد  از رگرسيون چند متغيره استفاده شد كارآفريني سازمانيا ب
ابعاد ديگر مقدار مجذور ضريب همبستگي تغييري  با افزايش ، زيراواردمدل كرده و سنجيديم

به  1/2،گررهبري عدم مداخلهشود كه با افزايش يك واحد در اما ديده مي. كندمين
كارآفريني  )Y(=8/95 -1/2) گررهبري عدم مداخله( شودمي افزودهكارآفريني سازماني 

طور به گرو تبادلي و عدم مداخلهآفرين تحولرهبري  ةلفؤچون م و) بيني شدهپيش سازماني
كارآفريني طور همزمان با به پس ارتباطشان را، معنادار با هم رابطه دارند و همبسته هستند

طور به و تبادليآفرين تحولرهبري شود سنجيد. نمي رگرسيون ةتوسط معادل ،سازماني
در  گررهبري عدم مداخلهوارد كردن  اما با ندرابطه داشت كارآفريني سازمانيمستقل با 

پناه و ي سلطانهان پژوهش با يافتهاي نتايج د.ندهمي دست نقش خود را از ،رگرسيون
 لسوايقاماس اوغلو و ،)2000( جانگ ،)1389( جعفريانرجي نقندر و پوراي )،1389( همكاران

  خواني دارد.هم) 1389( انصاري و همكارانشو جابر  )2009(
 

 ي پژوهشهاپيشنهادات بر اساس يافته
خصوص رهبري اقتضايي. ي مختلف رهبري بههاآموزش مديران جهت شناخت سبك �

 كه هر سازماني سبك رهبري خاص خود را نياز دارد.چرا
شناسايي مورد حمايت و تشويق آفرين تحولشود، مديران ميركت پيشنهاد ن شاي در �

 د.يآ عملالزم به ةاستفاد هاقرار بگيرند و از تجارب آن
 را در انجام وظايفشان آزاد بگذارند. هامديران به كاركنان تفويض اختيار كنند و آن �
ايي و اثربخشي، بايد به وري و شناسايي عوامل و داليل عدم كارمنظور ارتقاي بهرهبه �

ي الزم و كافي داده شود تا سبك رهبري مناسب را براي هاو آگاهي هامديران آموزش
 سازمان خود انتخاب كنند.

تعهد مديريت عالي سازمان به كارآفريني: مديران عالي شركت آلومينيوم پارس بايد به  �
اخص حساس باشند و آن را  طورطور اعم و كارآفريني سازماني بهمفهوم كارآفريني به

 و رشد سازمان در نظر بگيرند. ءعنوان يكي از عوامل عمده براي بقابه
اصلي كارآفريني، نوآوري است و نوآوري  ةتشويق كاركنان به نوآوري و خالقيت: هست �

ها يك فرآيند پايين به باال است. كارآفريني سازماني تنها وقتي به وقوع در سازمان
تر سازمان نوآوري داشته باشند. اما تنها وقتي كه به اركنان سطح پايينپيوندد كه كمي

كاركنان اختيار الزم داده شود و آنها تشويق شوند، نوآوري و كارآفريني سازماني امكان 
 بروز خواهد يافت.

تا حد  به كاركنان اجازه دهيد تا در تصميمات مربوط به خويش شركت كنند و نيز �
كيد سنتي بر كنترل افراد و أني دسترسي داشته باشند. به جاي تامكان به دانش سازما
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 ايعنوان مجموعهمدير بايد سازمان را به ،هارفتارهاي آنها با تعريف اهداف و روش

شده انساني تلقي كند كه قادر است معاني متنوع نسبت به بروندادهاي اطالعات توليد
  .دي مبتني بر فناوري را فراهم كنهاتوسط نظام

جاي رقباي داخلي هكاركنان نياز دارند كه تمركز بيشتري بر روي رقباي خارجي ب �
ي هاهمكاري از طريق تشكيل گروه صورت اتحاد وكه در اينداشته باشند. چرا

 .گيردميعملكردي عرضي انجام 
ن اي وگردد ي سنتي كار پرهيزد هاروش و هااز تمسك به ديدگاهشود ميپيشنهاد  �

طور مداوم از چندين نظر ارزيابي شود تا با محيط بيروني كه و طرز كارها به هاروش
 .سازگار شود ،باشدميپويا در حال تغيير  ايگونهبه

قوانين، روش انجام كار، تغيير در محصوالت و  ،سازمان خود را ملزم به تغيير و تحول در �
رات با آموزش و خدمات سازمان كنند و براي كاهش تنش ناشي از اين تغيي

 الزم براي انجام اين كار را فراهم كنند. ةرساني افراد زميناطالع
شود براي ميرو توصيه ي سازمان انحصاري است از اينهااز آنجا كه اغلب فعاليت �

خدمات و توليدات در آن از حالت انحصاري  ةافزايش رقابت در سازمان، فعاليت در عرص
آموختگان به دانش ي سازمانهار است برخي از فعاليتخارج شود. در اين زمينه بهت

 جديدي دارند واگذار شود. ةي مورد نظر طرح يا ايدهاي مختلف كه در زمينههارشته
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در نظام  ينيآفرمهارت كار گاهيجا نييتب
 يآموزش

  1پور خلفلويتق يعل 
  2ينيحس ديسع ديس

 چكيده 
 اديچون ازد يدرحال توسعه معضالت يامروزه در كشورها

 يكاريب نيناكارآمد و همچن يانسان يرويو ن يكاريب ت،يجمع
توسعه  ره،يو غ يشغل يهانبود فرصت ،يدانشگاه النيالتحصفارغ

 يضرور شياز پ شيرا ب نيزش و پرورش افراد كارآفرو آمو
 يزيررنامهكه ب روديانتظار م ياز نظام آموزش ،سازد. لذامي

كه به موجب  دينما ميو تنظ يطراح يرا طور يو درس يآموزش
 ديجد يكنندگان كسب و كارهاجاديو ا النيالتحصآن فارغ
 و اتيپرورش خصوص تي. و با توجه به اهمابنديپرورش 

 ميگا ،يآموزش يدر مراكز و نهادها ينيآفرمهارت كار يهايژگيو
مقاله كه با روش  نيدر ا د،امر برداشته شو نيدر ا ديمؤثر و مف

 ةشده است تا با ارائ يسع ،شده است نيتدو يليتحل -يفيتوص
 زيو سطوح مختلف آن و ن نيو مهارت كارآفر ينيآفركار ميمفاه

و سطوح آموزش  گاهيجا نييبه تب نيآفرافراد كار يهايژگيو
 .ميبپرداز يدر نظام آموزش ينيآفرمهارت كار
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 مقدمه  
كشورها داشته و  ةو توسع شرفتيدر پ ايژهيو گاهيجا يو نوآور تيخالق يدر عصر كنون 

موفق را قهرمانان اقتصاد  نانيكارآفر و ياقتصاد ةور توسعآن را موت ينظران اقتصادصاحب
در  يريناپذانيو پا ياند، كه با وجود ارزشمندقلمداد كرده ديجد يايسازندگان دن اي نينو

تفكر و ابداع بداند  ةبه قو يخود را متك شرفتيكه پ ايدارد. جامعه ارهمگان قر ارياخت
از كشورها  ياست. در برخ يعيو طب يمنابع ماداست كه وابسته به  ايتر از جامعهموفق

 ينيكارآفر يو ابتكار و به عبارت تيخالق يرويبه ن يعيو طب يعدم وجود منابع ماد ليدلبه
 ييدر عصر دانا ژهيواند. بهقرار داده شرويپ يجزء كشورها را، خود ةچند ده يآورده و ط يرو

موجبات ابداعات  شرفتهيپ يهايتكنولوژو ابتكار همراه با  شهياند قيكه تلف يمحور كنون
 ا،يك يدي(سع است افتهي تياهم شياز پ شيپ نيگردد. توجه به افراد كارآفرمي رينظيب

مطرح  ينيآفرو فرصت ييجوابتكار، فرصت ر،كار گرفتن فكهبحث از ب يني). دركارآفر1388
 شيپ يستيكشور ما با در يشدن در نظام آموزش يعمل ياست كه برا يمباحث نهايشود، امي
با  يآموزش يهاطيدر مح راني. تا فراگرديقرارگ ينظام آموزش نيمورد توجه مسئول شياز پ
مجهز شوند. با توجه به  ينيكارآفر يهاالزم، بتوانند به مهارت يهااز آموزش يريگبهره

براساس خود را  يو رشد اقتصاد يصنعت ةتوسع ستيباميو تحوالت كشورها  راتييسرعت تغ
و  ميعل ةدر عرص يپرشتاب كنون يايو تحوالت دن راتييشكل دهند. تغ تيو خالق ينوآور

و  قرف شيافزا ،ينيرزميز ريكاهش ذخا ،ياجتماع ،ينظام اقتصاد يپدريپ يهاو چالش يفن
فراهم  ينيرا به مفهوم كارآفر شمندانيو اند گذاراناستيتر سقيموجبات توجه عم يكاريب

 ينيبشيكار و پ يايبا دن ييضمن همسو يستيكشور با ينظام آموزش ،نينابراب ،نموده
توسعه دهد  يانسان يرويرا در ن تيابتكار و خالق ،ينيكارآفر يهاتيظرف ،ياجتماع يازهاين

فراهم شود. با  يو مؤسسات آموزش عال هاآموختگان دانشگاهاشتغال دانش كانتا توان و ام
است و  النيالتحصو اشتغال فارغ يمشكالت جامعه ما عدم توانمندساز از يكيكه نيتوجه به ا

را حل كند و باعث  يكارياز مشكالت و بحران ب ياريتواند بسمي ينيچون آموزش كارآفر
 يتوجهيما مورد ب يامر در نظام آموزش نيكه ا يدر حال و گردد دمتعد يهانهيدر زم ينوآور
آموزش  گاهيو جا تياهم انيله به بأمس نيپرداختن به امقاله ضمن  نيدر ا رديگميقرار 

 .  ميپردازمياشتغال  جاديدر ا ينيكارآفر

 شناسي و نظريروش
 باشد.مي يليتحل يفيتوص شپژوهش رو ني: روش مورد استفاده در ايشناسروش

 كارآفريني ةپيشين
 ستهين موضوع نگرخود به آ يتخصص ةنيهر محقق با توجه به زم ينيمفهوم كارآفر فيدر تعر

اند و را مورد توجه قرار داده نيكارآفر يكاربرد يهانقش شترياست. اقتصادانان ب
 يهايژگيبر فرد و و طيمح راتيثأت يو اجتماع يشناسان ابعاد فرهنگشناسان و روانجامعه
آن  يبراگوناگون  يهادگاهياز د يمتفاوت فيتعار ،اند. لذاكرده يبررس ار نانيكارآفر يتيشخص

متعهد  يبه معنا  «Entreprendre»يفرانسو ةكلم ةترجم ينيكارآفر ةارائه شده است. واژ
شود. اصطالح ميگفته  زين «Entrepreneur» به آن يسيشدن است كه در زبان انگل
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را  ياقتصاد تيفعال كي يهاشود، مخاطرهميشود كه متعهد مياطالق  يبه كس نيكارآفر

 گونهنيا «Entrepreneur» در فرهنگ وبستر نيكند. همچنميتقبل  اداره و ،يسازمانده
 كي يكند و مخاطرات بعدميدهد، اداره ميكه سازمان  يشده است. كس فيتعر

 يهاهيظربودند كه در ن يكسان ني. اقتصادانان نخسترديپذميطرح را  كي اي يگذارهيسرما
تاكنون  يالدياختند و از قرن شانزدهم مپرد ينيو كارآفر نيكارآفر حيخود به تشر ياقتصاد

را  نيكارآفر 1ترياند. ژوزف شومپآن را مورد توجه قرار داده يمكاتب اقتصاد ةيكل باًيتقر
 است ينوآور ني: نقش كارآفرديگوميداند و مي ينيكارآفر ةدر توسع يمحرك اصل يروين

 د،يتول نديدر فرا ديجد يشرو ةارائ د،يجد ييكاال ةارائ يو دگاهي). از د1934 تر،ي(شومپ
از  در صنعت و... ديجد التيهرگونه تشك جاديو ا ديجد منابع افتنيتازه،  يبازار شيگشا
 ).1987(پالمر،  است نانيكارآفر يهاتيفعال

 نانيمطرح بوده و از كارآفر ياقتصاد يهاهيدر صدر نظر ينيكارآفر يقرون متوال يط
 ينيبحث كارآفر ةشياند ستميبردند. اما از اواسط قرن بمي نام ياقتصاد ةعنوان موتور توسعبه

 ينيگزيرا جا ينيرنگ شدن مبحث كارآفرمنشاء كم ايرنگ شد. عدهكم ياقتصاد ةشيدر اند
 ينينقش كارآفر يفايا يدانند. برخمي تيتوسط آدام اسم ينيكارآفر يجابه ياردهيسرما ةواژ

 نيا ليرا دل ياقتصاد ليدر تحل ياضيو ر يآمار ياهوهياستفاده از ش ايعده توسط دولت و
در تفكرات  ديمكتب جد يگذارهيبا توجه به پا راًي). اخ1386 ،ياني(احمد پور دار دانندميامر 

در  نيمجددا به نقش كارآفر ،بنا نهاده شده است يرفتار شناس سكه براسا ياقتصاد
عالوه  ينيكارآفر ليتحل يث شده تا براشده است. كه باع يشتريتوجه ب ياقتصاد يهاشهياند

 زين تيريو مد يشناسجامعه ،يشناسچون روان يگريد يهااز مقوله ياقتصاد دگاهيبر د
ثر ؤكارآمد و م يو ابزار يارزش اقتصاد جاديا يصلاز ابزار ا ينياستفاده شود. امروزه كارآفر

 د،يجد باتيكسب سود از ترك نديفرا ينيشود. كارآفرميمحسوب  كارانيكاهش تعداد ب يبرا
 يبرزكمي(شائ باشدمي تيهمراه با عدم قطع طيمنحصر به فرد ارزشمند منابع موجود در مح

 ).252، ص1385 ،يموريت و

 مفهوم آموزش كارآفريني
به خاطر عدم توافق و اجماع عمومي در زمينة كارآفريني، نوعي سردرگمي و اختالف عقيده 

كه تفاسير و تعاريف طوريي آموزش كارآفريني وجود دارد؛ بههادر زمينة ادبيات و محدوده
). در رابطه با واژة آموزش 1385اسكندري، ( آموزش كارآفريني ارائه شده است مختلفي از

 :كارآفريني دو مفهوم ادبيات مشاهده مي شود
جهت  هاو توانمندي ها: به دامنة وسيعي از شايستگي2نانهيكارآفر يهايژگيآموزش و �

آفرينانه تأكيد دارد. در اين آموزش، اعتقاد بر اين است كه با توجه به شرايط يادگيري كار
متغير جامعة جهاني و سرعت تغييرات، افراد بايستي ياد بگيرند كه چگونه در سرتاسر 

تر از صرفاً كسب و كار دامنة آن بسيار وسيع ،كارآفرين رفتار كنند و لذا تصورزندگي به
 ).2002ب،ي،گ3،2004(كوريلسكي باشدمي
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يي دارد كه افراد براي هاتو مهار ها، توانمنديها: تأكيد بر ويژگيينيآموزش كارآفر �

، 2004 (كوريلسكي، و كار بايستي به آنها مجهز شوند اندازي، رشد و مديريت كسبراه
 ).2002 ب،يگ

است كه آموزش  كند كه تفاوت اصلي ميان دو مفهوم اين) بيان مي2002( گيب �
يي تأكيد دارد كه هاها و توانمنديروي مهارت ي كارآفرينانه در معناي وسيع برهاويژگي

هاي الزم تزش كارآفريني عمدتاً بر روي مهاردر هر شرايط و محيطي كاربرد دارد، اما آمو
ه در توان نتيجه گرفت كو كار تأكيد دارد؛ بنابراين، مي سباندازي و مديريت كجهت راه

هايي تشود و مهاري كارآفرينانه بر روي ابعاد كسب و كار تمركز نميهاآموزش ويژگي
گيرد؛ در حالي كه در اندازي يك كسب و كار و مديريت آن مورد توجه قرار نمينظير راه

توان آن اين است كه چگونه مي ويآموزش كارآفريني، بخش عمدة تأكيد آموزش بر ر
 اندازي و مديريت كرد.صورت انفرادي و يا گروهي راهرا بهيك كسب و كار مستقل 

 نانيكارآفر يتيشخص يژگيو
مطلب كمك  نيدهد و به فهم امي حيانسان را توض يتفاوت و تكرار رفتارها يتيشخص يژگيو

 يژگيكنند. وميمتفاوت رفتار  يهاوهيبه ش هاانسان كسان،ي يتيكند كه چرا در موقعمي
دهد كه ميدهند. مطالعات نشان مي حيرا توض نانهيكارآفر يهاتيفتارها و نافراد ر يتيشخص
 ،نيباال رابطه دارد. همچن ييگرااندك، برون يشناسفهيو وظ يرنجوربا روان ينيكارآفر

ناموفق، حس  نانيموفق نسبت به كارآفر نانياند كه كارآفرثابت كرده گريمطالعات د
  (Gartner, 1988). دارند يشتريب يشناسفهيوظ

 دييأشده و مورد ت يكه بررس ينيكارآفر يتيشخص يهايژگيو همكارانش انواع و 1كارلند
 :نمودند كه اهم آن عبارتند از يآورجمع ،قرار گرفته بودند

 يعال يبه انجام كار در استانداردها ليعبارت است از تما قيبه توف ازي: نقيبه توف ازين )1
ثابت شده است كه با  قتيحق نياست. امروزه ا يرقابت يهاتيدر موقع تيجهت موفق

 .نمود تيرا در افراد تقو قيبه توف ازيتوان نميآموزش دادن 
قابل ريغ يرونيب عيمعتقدند كه وقا يروني: افراد با مركز كنترل بيمركز كنترل درون )2

دارند و  مانيبه خود ا نانيكه كارآفر يكنند در حالمي نييكنترل، سرنوشت آنها را تع
دهند و خود را ميمشابه نسبت ن يروهاين ايو شكست را به سرنوشت، شانس  تيموفق

 .دانندمي هاشكست اي هاتيموفق يعامل اصل
 يژگيدانند كه وميرا عاشق مخاطره  نانيكارآفر چند عموماً: هريريپذبه مخاطره ليتما )3

 نوعاً نانيهد كه كارآفردمينشان  قاتيتحق كنياست، ل يريپذمشترك آنان مخاطره
كند و ميحساب شده و با دقت عمل  اريبلكه او در اقدام به مخاطره بس ستند،ين نيچن

  د.ده رييدهد تا احتماالت را به نفع خود تغميتمام تالش خود را انجام 
و  يدرون ييجوسلطه ن،يبارز كارآفر يژگيمعتقد است كه و 2يبه استقالل: فرا ازين )4

است كه فرد احساس كند، بر  يمعن نيبد يدرون ييجووست. سلطهاستقالل عمل ا
 ).1993،ي(فرا حاكم است شيسرنوشت خو
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ممكن است به  هادهيا نياست كه ا ديجد يهادهيخلق ا ييتوانا ت،ي: خالقتيخالق )5

 گاهيابتدا جا ديبا تياز خالق قيدق يفيتعر يمنجر شود. برا يديمحصوالت جد ايخدمات 
 .به بازار است ديو خدمات جد نديمحصول، فرا ةدر واقع ارائ يود. نوآورمشخص ش ينوآور
 نفكيال ياز اجزا يو نوآور تينهفته است. خالق ينوآور پساست كه در  ييروين تيخالق

توان مياست كه  يضرور يبه قدر ينيدر كارآفر يروند. وجود نوآورميشمار به ينيكارآفر
 جهينتيب يبدون نوآور تيد ندارد، همچنان كه خالقبدون آن وجو ينيادعا نمود، كارآفر

 ).1380حداد سبزوار،  ،ي(علو است

 يدر نظام آموزش ينيسطوح آموزش كارآفر
متفاوت  ةاست حداقل در پنج مرحل ايمرحلهچند يريادگي نديفرا كي ينيآموزش كارآفر

 ينيكارآفر آموزش ندياز مراحل فرا كيهر  يها). آموزش2002(بالك، رديگميصورت 
 سيمجزا تدر يدرس ةدور كيعنوان به ايشده  بيدروس ترك ريسا تيممكن است با فعال

 :سطح عبارتند از بيبه ترت ينيكارآفر ش). مراحل آموز2002،  1ارواي(ن شود
از  يمنحصر به فرد اقتصاد يهاو درك فرصت شتريب يريادگي يبرا ختني: برانگهيسطح پا )1

 .سطح است نيمورد انتظار ا جينتا
 دارد ازين ايبه آموزش حرفه هايستگي: سطح پرورش شاهايستگيسطح پرورش شا )2

 ).1380 ان،ي(رضائ
 .باشدميكاربرد خالق  ةرنديگسطح در بر نيسطح كاربرد خالق: ا )3
 يرانيكسب و كار توسط فراگ كي ياندازمرحله راه نيكسب و كار: هدف ا ياندازسطح راه )4

بعد از  )2003،  2(تامه گو باشدمياند ا در سه مرحله كسب نمودهالزم ر يهاكه آموزش
خود الزم  انيخاص مرب يهاالزم، به مساعدت يهاخاص و آموزش يكسب تجارب شغل

 .ندياند را بالفعل نمادهيرا كه د يلدارند تا تجارب مرتبط با شغ
 تواند در ارتقاءمي يآموزش -يمستمر علم يهاييو گردهما هاسطح رشد و توسعه: دوره )5

برخورد با آنها مؤثر  يكسب و كار افراد و شناخت مشكالت بالقوه و چگونگ يهاييتوانا
 باشد.

 ي آموزش كارآفرينيهاهدف
آموزش كارآفريني، اهداف مختلفي دارند. از اهداف خاص و قابل ارزيابي آنها  يهابرنامه

ي ن عملكرد)، رضايت دانشجو از واحد درس(همچون آزمو توان ميزان يادگيري دانشجويانمي
يي را كه موجب هاها در استفاده از فنون مختلف و تحليلتو اهداف كلي مانند اكتساب مهار

 .)1386،ياني(احمدپور دار شود نام بردميعنوان يك كارآفرين فرد به صحيحبهبود قضاوت 
 :برشمردتوان به ترتيب زير ي ديگر آموزش كارآفريني را ميهاهدف

توان از طريق آموزش كارآفريني كسب دانش مربوط به كارآفريني: دانش بسياري را مي
ي افراد هاكارآفريني، ويژگي ةيي چون تعريف كارآفرين، كارآفريني، تاريخچهادر زمينه
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كارآفرينان بزرگ  ةنامكارآفرين، سير تئوريك مباحث كارآفريني، مزاياي كارآفريني و زندگي

 ).1387،ي(جزن كسب كرد
زايي كشاورزي كم وري: با توجه به اينكه ديگر اشتغالحل مشكالت اشتغال و بهبود بهره �

شده و از سوي ديگر فراگيري و ورود به كارهاي سودآور نيز براي همه ميسر نيست، 
وري ل و بهرهنظر مي رسد آموزش كارآفريني راه حل مطلوبي براي حل مشكالت اشتغابه

است. در اين زمينه افراد بسياري كه در نقاط جغرافيايي متعددي پراكنده هستند، بايد 
طور معمول از طريق اينترنت، آموزش مجازي و از راه دور و آموزش ببينند كه اين كار به

اينگ نو در سال  ةگيرد. براي مثال، مؤسسي كارآفريني صورت ميهاتوسط مؤسسه
ي هاو مديريت مؤسسه رينيتأسيس شد و آموزش دروس مربوط به كارآف در هند 1985

 .ي آن قرارگرفتهايكي از كميته ةكوچك نيز برعهد
 ها، نگرشهاهاي كارآفرينانه: ايجاد و تقويت ارزشتاستعدادها و مهار كيو تحر ييشناسا �

هاي آن است. اين تناسايي و تحريك استعدادها و مهارو رفتارهاي كارآفرينانه نيازمند ش
ي تشويقي، ترويجي و آموزشي پيگيري هاو برنامه هاطور عمده در قالب سياستهدف به

 .شودمي
كنند، اهداف مي) با مطالعه روي مربيان دانشگاهي كه كارآفريني را تدريس 1998( لزيه �

جديد،  اندازي كسب و كارآموزش كارآفريني را افزايش آگاهي و درك فرآيند شروع و راه
ي دانشگاهي و افزايش و تقويت هايك مسير شغلي، درك روابط ميان رشته ةتوسع

داند. هدف اصلي در آموزش كارآفريني از ديدگاه هيلز، پرورش هاي كارآفرينانه ميمهارت
افراد كارآفرين و پرورش افراد متكي بر خود از طريق فرآيند يادگيري بيان شده  ةو توسع

مهم توجه داشت كه الزم است براي دانشجويان مزايا و  ةبه اين مسئل است. همچنين بايد
آمادگي و زمان ورود به شغل را  يهاگيري دربارة مسير شغلي، استراتژيمضرات تصميم

ي تحليلي شاگردان را با استفاده از مفاهيم و هامشخص نمود. عالوه بر آن بايد مهارت
سعه داد و حساسيت آنان را نسبت به شناسايي ي جديد، پرورش و توهاابزارها و روش

كه با طوريي كسب و كار بيشتر نمود و اعتماد به نفس را در آنها باال برد، بههافرصت
پتانسيل بااليي در كسب و كار تالش نمايند. اگر آموزش به اين نحو صورت پذيرد، ضمن 

تماعي و رفاه را نيز به اقتصادي، اج ةارتقاي فرهنگ كارآفريني بين دانشجويان، توسع
 ).scotte tel,2008( دنبال خواهد داشت

 ينيآموزش كارآفر يهاانواع برنامه
ارائه نموده است. در  يچارچوب ينيآموزش كارآفر يدهسازمان ي) برا1984( 1سونيجم

نخست به  يبندشده است. دسته يبندميدر سه دسته، تقس ينيآموزش كارآفر يچارچوب و
 يهاشركت، جنبه جاديدربارة ا يبا آگاه يبنددسته نيشركت اختصاص دارد. ا آموزش دربارة

 نيا ،همراه است. در واقع ،يكيتئور دگاهيمختلف شروع و ادارة شركت و عمدتاً هم از د
 ت،يمتناسب با شروع، مالك يهاو ارزش ها، نگرشهاكند تا مهارتميتالش  يبنددسته

دوم، آموزش  يبند. دستهدينما تيموفق را تقو يشركت تجار كيكار كردن در  اي تيريمد
است  يشرفتيپ ريمس يبرا نانيبه كارآفر دنيشالهام بخ يبا آمادگ شتريشركت است و ب يبرا
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 نيكسب و كارش ختم شود، همراه است. در ا ةو ادار جاديفرد در ا ياشتغالكه به خود

كسب و كار كوچك و  تيريو مد جاديا يبرا زايمورد ن ميعل يهابه افراد، مهارت يبنددسته
آموزش در شركت است  وم،س يبندشود. دستهميكار آموزش داده  كسب و ةبرنام ةيته ةنحو

اند، كرده ياندازكه كسب و كارشان را راه ينانيكارآفر يبرا تيريمد يو عمدتاً با كارآموز
بتوانند  نانيارائه شود كه كارآفر ييهاشود تا آموزشميتالش  يبنددسته نيهمراه است. در ا

 ).102، ص2005،ي(هنر كنند يمراحل رشد و بهبود كسب و كارشان را ط
 :داندمي ريرا شامل مراحل ز ينيآموزش كارآفر ةبرنام گريد يبنددسته

 نياست. هدف از ا ينيكارآفر يبه سو »يريگو جهت يآگاه« يبرا ييهااول برنامه ةدست �
 يانتخاب شغل كيعنوان به ينينسبت به كارآفر نشيدرك و ب ،يآگاه شي، افزاهادوره

و  ييراهنما ،ييابتدا يليدر مقاطع تحص هابرنامه نياقشار اجتماع است. ا ميتما يبرا
 شيشدن افزا نيكارآفر يآموزان را برادانش ليو تما زهيانگ اشود تمي سيمتوسطه تدر

 .دهد
را پوش  »هاشركت سيسأتوسعه و ت« است كه يآموزش يهادوم شامل برنامه ةدست �

 .اندشده يخاص هر كشور طراح طيشرا يبه اقتضا هابرنامه نيدهد. امي
» كوچك يهاو شركت نانيكارآفر يرشد و بقا« ياست كه برا ييهاسوم برنامه ةدست �

آن است كه  تيدهد. واقعميكوچك موجود را پوشش  يهاشده است كه شركت يطراح
 .رنديمورد توجه قرار گ ديبا يدر هر كشور هاگروه از شركت نيا

 يآموزش ديجد يهاوهياست كه شامل ش »ينيتوسعه آموزش كارآفر«ة چهارم برنام ةدست �
 گرياست. هدف د ينيآموزش كارآفر نديدانشجو و استاد در فرآ نينو يهانقش نييو تع

اندركاران صنعتگران و دست انياز م دياستادان جد يمآموزش و گسترش ك هابرنامه نيا
 ).1380،يميمق ،ياني(احمدپوردار است ينيكارآفر آموزش يبرا ياقتصاد يهاتيفعال

 در كشور ينيآموزش كارآفر ةبهبود برنام يراهكارها
 .ينيكارآفر ةنيدر زم شتريافراد به مطالعات ب قيتشو �
اهداف  نيتدو ،يليتحص يهاهو رشت يليمقاطع تحص ازيبا توجه به ن يآموزش يسنجازين �

 يهاروش نييتع ،يانتخاب محتوا و سازمانده ارها،يو مع هااستاندارد نييتع ،يآموزش
 .يآموزش

 يدر نظام آموزش عال يو فرهنگ ميبو ينياستفاده از كارآفر ،ينيكارآفر ةيروح جاديا �
 ).1386(براتلو،

 .ينيرآفركا ةنياطالعات و ارتباطات در زم ياستفاده از فناور �
 نيا» ارتباط با صنعت و بازار ةخان« با عنوان يدر دانشگاه و مراكز آموزش يمركز جاديا �

 ةو خالق و ارائ نيكارآفر انيآموختگان و دانشجودانش نيارتباط ب جاديتواند با اميخانه 
 يهااز خواسته انيدانشجو يآگاه نيآنان به بخش صنعت و بازار و همچن يهاطرح هادهيا

 .ان اقدام كنديكارفرما
 .يكاربرد -ميعل يهادانشگاه جيترو �
كه  ينديبر فرا ديكأت يعني. يو كاربرد ياديبن قاتيتحق نيب كترينزد ةو رابط ييهمگرا �

 ينداريو اشتغال و هم د ينيكارآفر ديو عوامل تول يصنعت ةپول و توسع ه،يدانش به سرما
 ).1380 ا،يك يدي(سع خواهدكرد تيتقو
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به نظام  يمنابع مال صي: تخصنيآفركار انيدانشجو يبرا يو اقتصاد يبانك التيتسه جاديا �

 .هاو انجام پژوهش ينيكارآفر ةنيخصوص در زمهب يآموزش عال

 گيري بحث و نتيجه
 شرفتيپ ابد،يميكه روز به روز شدت  يو تحوالت راتييبا توجه به سرعت تغ يدر عصر كنون

جامعه خواهد توانست رشد و  كي يه و خالق وابسته است و زمانسازند يهاجوامع به انسان
دادن به  تيبا اهم ،نيشوند. بنابرا تيخالق در جامعه ترب يروهايكند كه ن دايتوسعه پ

 يهاتيبه نسل جوان و بالفعل ساختن استعداد و ظرف يو توجه جد ينيآموزش كارآفر
 انيرا فراهم كرده و نقاط ضعف را از م جوامع شرفتيپ ةنيتوان زمميآنان،  ةنامحدود نهفت

آموزش  تيكشور را ممكن ساخت. با توجه به اهم ياقتصاد ةتوسع جهيبرداشت و در نت
 يگذارهيدر نظام آموزش و پرورش پا كشور در نانيپرورش كارآفر ديبا نكهيو ا ينيكارآفر

نقش فعاالنه در نظام  يفايامهم بدون  نيا ابد،يمراكز آموزش راه  ريو سا هاگردد و به دانشگاه
و  يمراكز آموزشآن  قياست كه از طر ينديفرا ينيمحقق نخواهد شد. كارآفر يآموزش

 ديفزايخود ب يو پول هم بر منابع مال رعلم و دانش به كسب و كا ليتوانند با تبدميدانشگاها 
از  يام آموزشنظ ،نيداشته باشند. همچن يو اجتماع ياقتصاد ةدر توسع ياو هم سهم ارزنده

برقرار كنند و چون  قيتوانند با جامعه و صنعت ارتباط عمميو آموزش آن  ينيكارآفر قيطر
كشور  ياز مشكالت اصل يكي النيالتحصتوانمندساختن و اشتغال فارغ يفعل طيدر شرا

آموختگان را اشتغال دانش ةنيتوان زمميمشكالت  نيعوامل مرتبط با ا ييباشد، با شناسامي
 يكاريباعث كاهش ب نانيو كارآفر ينياهم كرد. الزم به ذكر است كه توجه صرف به كارآفرفر

 حيو آموزش صح يزيرهشود. بلكه با برناممينسل جوان ن انيم ياشتغالخود شيو افزا
كن و شهيرا از جامعه ر يكاريمناسب را فراهم كرده، و ب يتواند بسترمياست كه  ينيكارآفر

كه  ميهست يطيبرهه از زمان ما در شرا نيجوامع را سبب شد. پس در ا شرفتيتوسعه و پ
نده از ي. آستين يرفتن نيو آنچه واقعاً هست از ب ميكنميآنچه كه فكر و تصور  نيشكاف ب
و  يزيرآل برنامهدهيا ةنديبه آ دنيرس ياست كه امروز به فكر آن هستند و برا يآن كسان

 نيو آموزش افراد در ا ينيكارآفر ةكردن برناميا تالش و عملب ديكنند. امروزه ما باميتالش 
 اكشور ر ةو توسع شرفتيپ ةنيمتعدد زم يهانهيدر زم ياشتغال و نوآور جاديو با ا نهيزم

 . ميخود برس يو نقش واقع گاهيفراهم كرده و به جا
 در است گردد: الزمزايي توصيه ميآموزي و اشتغالدر پايان چند پيشنهاد جهت مهارت

 در ايرشته بين رويكرد شود، نظر تجديد هادانشگاه كارآفريني و مراكز آموزشي يهابرنامه
 عمومي دروس در كارآفريني آموزش درس و شود اتخاذ هادانشگاه كارآفريني آموزش الگوي

 يبرا ينيآموزش كارآفر يهادر برنامه عالي آموزش نظام .قرار داده شود هادانشگاه اصلي يا
توجه به محتوا  .1 توجه كند: ليدر  موارد ذ راتييتغ جاديبه ا ديبا يو اثربخش ييكارا شيافزا

درسي آموزش  ةتوجه به راهبردهاي يادگيري در برنام .2درسي آموزش كارآفريني.  ةدر برنام
 درسي آموزش كارآفريني. ةدر برنام يتمدير ةتوجه به شيو .3كارآفريني. 
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ايجاد  صنايع دستي درآموزان مهارتتبيين نقش 
 آفريني كشوركار اشتغال و

 1قاسم رحيمي

 چكيده
ايجاد  صنايع دستي درآموزان مهارتموضوع مقاله عبارت است از، تبيين نقش 

آموزي اين مقاله عالوه بر تشريح اهميت مهارت كارآفريني كشور. در اشتغال و
در كارآفريني آموزان مهارتتوجه به نقش زايي، ضرورت و نقش آن دراشتغال

مورد بررسي قرار گرفته است. زيرا كشوري كه داراي تعداد زيادي كارآفرين، 
اقتصادي، اجتماعي  هاي تجاري،هاي آموزشي باشد، از محركويژه در محيطبه

است. چراكه ضمن ايفاي نقش در توليد علم و دانش،  تري برخوردارو... قوي
كند. اهداف اين ر توسعه و نوآوري تكنولوژي كشور ايفا ميد مينقش عظي

مقاله در چهار بخش ذيل مورد مطالعه واقع شده است. بخش اول: مروري بر 
اقتصادي،  ةصنايع دستي در توسعآموزان مهارتمفاهيم صنايع دستي و نقش 

 يهادر رشتهآموزان مهارتآوري فرهنگي و... كشور. بخش دوم: خالقيت و نوع
 دستي براي ايجاد اشتغال پايدار. بخش سوم: تعاريف كارآفريني وصنايع

هاي روي كارآفرينان. بخش چهارم: بررسي ويژگيهاي پيشالزامات و چالش
عنوان دستي بهي صنايعهاهاي شغلي متعدد رشتهبارز كارآفرينان و زمينه

تحقيق  باشد و روشمياشتغال. نوع پژوهش توصيفي  ةعاملي براي توسع
فوق و  ةترين مقاالت موجود در زميناي و مرور و بررسي تازهكتابخانه

باشد، كه ميدستي فعاليت در صنايع ةبرخورداري از تجربيات مفيد در عرص
برداري استفاده آوري اطالعات فيشآوري اين اطالعات از ابزار گردبراي جمع

راهكارهايي براي  ةارائ با نوشتارنتيجه بررسي فوق در پايان  ،شده است. لذا
صنايع دستي وايجاد اشتغال پايدار در اين زمينه به پايان رسيده  ةرشد و توسع

 است. 
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 مقدمه
ي فعاليت فرهنگي، اجتماعي و هاعنوان يكي از زمينههدستي بطي نيم قرن گذشته، صنايع

كشورهاي در حال رشد  ةجانبهمه ةثري در توسعؤادي در جوامع مختلف، عامل بسيار ماقتص
المللي اي و بينها هم در سطح ملي و هم در سطح منطقهشناخته شده است. اين تالش

سزايي را هشاهد اين مدعاست كه صنايع دستي در راستاي ايجاد اشتغال و كارآفريني نقش ب
دستي از اي و صنايعآموزي از جمله مراكز فني و حرفههارتهاي مسسات و آموزشؤدارد. م
هاي پذيري نشأت گرفته از تأثيرات و نيازمنديسساتي هستند، كه به سبب انعطافؤجمله م

هاي الزم در افرد براي بازاركار و اوضاع اقتصادي كشور و نيز به دليل آموزش و ايجاد مهارت
هاي خاص ها هم مهارتر اشتغال دارد. اين آموزشسزايي دهتوانايي در احراز مشاغل نقش ب

سازد و همچنين براي ميبازار كار را فراهم  ميهاي عمومورد نياز صنعت و هم مهارت
روز شدن و امكان به ،شوندميشاغليني كه به دليل تغييرات تكنولوژي دچار كاهش كارآيي 

نوان ابزاري براي مقابله با عهها ببه اين نوع آموزش ،كند. لذاتكميل مهارت را فراهم مي
بيكاري باألخص بيكاري ساختاري كه ناشي از تغييرات در اقتصاد جهاني است، نگريسته 

به اين معني كه  ،است» كارآفرين« ها، نوعي پرورشة اين آموزششود. در واقع خصيصمي
هاي شغلي افراد پس از كسب مهارت و تخصص دانش فني، قادر خواهند بود كه فرصت

دست آورند و يا در نهايت فرصت شغلي ايجاد نمايند. چرا كه از طريق را به مناسبي
 هاي بازار شده و سطح تقاضاي كارآفريني را ارتقاء بخشد.افزايي، باعث افزايش فرصتدانش

 اقتصادي، فرهنگي و ... كشور ةمروري بر مفاهيم صنايع دستي و نقش آن در توسع
 تعاريف صنايع دستي  �

شده ميكه به دو مورد از تعاريف بو دستي ذكر گرديدهوني تا كنون براي صنايعتعاريف گوناگ
 در زير اشاره شده است:

شود كه تمام يا قسمتي از مراحل ساخت ميدستي به آن رشته از صنايع اطالق صنايع �
ي فلسفي و ذوق و هاي آن با دست انجام گرفته و در چهارچوب فرهنگ و منشهافراورده

 شود.ميآنها ساخته و پرداخته  ميي قوهاهاي هر منطقه با توجه به ميراثانانس هنر
شود كه اغلب با استفاده از مواد مياطالق  ها»صنعت-هنر«ايدستي به مجموعهصنايع  �

دستي موجب كمك دست و ابزارو انجام قسمتي از مراحل اساسي توليد، به مياوليه بو
در هر واحد آن، ذوق هنري و خالقيت فكري  شود كهميتهيه و ساخت محصوالتي 

از  هاگونه محصولنحوي تجلي يافته و همين عامل وجه تمايز اصلي اينصنعتگر سازنده به
 ). 1389(سليمان نوري،  اي استمصنوعات مشابه ماشيني و كارخانه

 وجه اجتماعي، اقتصادي صنايع دستي
ن در آتي اشاره كرد كه ضرورت اجتماعي توان به كاربرد اجتماعي صنايع دسمياز اين وجه 

هاي سياسي و اقتصادي جهان قدرت ةحضور ملي ملت ما در جهان تك ساحتي شده در ساي
ما، در زندگي روزمره اجتماعي و اتصال انسان امروزه  ميقو ةديد و نيز در حاضر شدن حافظ
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خود آگاه كردن حضور  نيزبه امر تاريخي خود؛ كه انسان به تعبيري خود امر تاريخي است. 

اغتشاش اخالقي و آييني جامعه است  ةاي كه خود بازدارندملي در جامعه و ايجاد شناسنامه
اي است كه به دائم در روزمره پيام فرهنگ ما را در مفهوم وجه صنايع دستي ما رسانهاز اين

 دهد. ميخود اشاعه  ةآييني متال
رتباطي مكانيكي مراكز بزرگ صنعتي را ااقتصاد خرد كارگاهي در صنايع دستي، بي �

 انساني بين كارگزاري وجوه مختلف توليد را فراهم آورد؛  ةتوان جبران كرد و رابطمي
كشورهاي در حال رشد  ةدر برابر صنايع و اقتصاد كالن كه اكنون اقتصاد خرد را به حوز �

صنايع دستي  اي از براي توليدبازار گسترده .رانده و خود در پي توليد بازار است
(اصالني،  توان دست يازيدمياي از صادرات بازگشوده و به ساز و كار گسترش يابنده

1388.( 

 خالقيت و نوآوري 
 خالقيت �

كه گاهي هر تعريف طورياند؛ بهدانشمندان خالقيت را با تعابير متعدد و متنوعي تعريف كرده
معتقد است  راي مثال، هربرت فوكسفقط بيانگر يك بعد از ابعاد مهم فراگرد خالقيت است؛ ب

طور مفيد و بديع اي را بهفراگرد خالقيت عبارت است از هر نوع فراگرد تفكري كه مسأله« كه
ها، توانايي ربط دادن و وصل كردن موضوع« ؛ همچنين به اعتقاد جرج سيدل،»ندحل ك
ي خالق از ذهن گيراي انجام گيرد، از مباني بهرهنظر از اينكه در چه حوزه يا زمينهصرف
(آگاه شدن) و پاسخ دادن  خالقيت، توانايي ديدن« . اريك فروم نيز معتقد است كه»است
 ».است
 هاي يادگيرندهدر سازمانآموزان مهارتنوآوري  �

گيري هايي كه با بهرههاي مناسب براي عصر حاضرند. سازمانهاي يادگيرنده، سازمانسازمان
هايي كه با تجربه اساس درسافراد خود و بر هايها و توانايياز فضايل، هنرها، ارزش

 بود بخشد. در اين عصر، شعار اصليطور مستمر تغيير كنند و عملكرد خود را بهآموزند، بهمي
ها و مديرانشان بخواهند به حيات خود ادامه دهند و است. اگر سازمان» خالقيت و نوآوري«

 هاي جديد تطبيق دهند.وضعيتطور مستمر خود را با مدت كامياب باشند و بهدر بلند
جا به طور خالصه باشد كه در اينميطور معمول شامل چهار گام كارآفريني به �

 شوند:مييح داده ضتو
  يابي كارآفرينگام اول) خالقيت يا ايده

باشد. از ميحل نو براي رفع يك نياز پايه و اساس هر نوع كارآفريني، يك فكر جديد يا راه �
» يابي كارآفرينييابي يا طرحايده« به فعاليت كارآفريني،ام براي اقدام رو، اولين گاين

اي خالق و اكتشافي است كه در طي آن، نياز جامعه شناسايي است. اين گام، مرحله
تواند ردد. اين نياز ميگميحل آن تعيين عنوان يك مسأله، با خالقيت، راههشود و بمي

(نياز يك  ...) و يا نياز يك سازمان ماني، تفريحي و(نياز ورزشي، بهداشتي، در نياز فردي
 واحد توليدي و صنعتي يا نياز يك مركزآموزشي) باشد. 
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 گام دوم) نوآوري يا تحقق بخشيدن به فكر خالق

خشيد. آفريني، عينيت و وجود خارجي ب كار ةدر اين مرحله بايستي به فكر خالق يا ايد �
يي براي رفع نياز در يك موضوع خاص، انتخاب ها، پاسخاگر كسي از ميان فكرهاي خأل

فاز خالقيت)، در اين مرحله بايد آنها را عملي كند. براي نمونه اگر فكر اختراع  (در كرده
 ةكنندو يا فكر اختراع يك ابزار كنترل كه بتواند از پله، پايين و باال برود» ويلچري«

، بايستي فرد امكان تحقق و بندي و انتخابعصبانيت، ايجاد شده باشد، پس از اولويت
پذير بودن، در مورد نظر را بررسي كند و در صورت امكان ةاجرايي شدن ساخت وسيل

 خصوص ساخت يك نمونه از آن اقدام نمايد و مورد تحليل قرار دهد.
 ريزي كارآفرينيگام سوم) طراحي يا برنامه

محصول يا  ةشدن ارائ در صورت انتخاب نهايي موضوع فعاليت كارآفريني، يعني تعيين �
 ةبه بازار مصرف، الزم است طرح و برنام ةو ارائ ميعمو ةخدمت خاص، براي عرض

دهي مالي، توليد، سازمان ةبرناممانند طرح و  ميكارآفريني شامل اطالعات ضروري و مه
 ال اساسي است:ؤگويي سه سباشد و در واقع پاسخمي بازاريابي و نيروي انساني و...

 »خواهيم برويم؟ميخواهيم برويم؟ و چگونه ميجا هستيم؟ كجا اكنون ك«
 گام چهارم) اقدام يا مديريت خالقانه

ي مختلف مديريتي مانند مديريت هامديريت خالق و كارآفرينانه شامل فعاليت �
غات و بازاريابي و مديريت ياستراتژيك، مديريت اجرايي، مديريت توليد، مديريت تبل

نيز همواره از خالقيت و حل خالق مسأله استفاده  هاآن ةشد و در همبامينيروي انساني 
 ).1380(رضائيان،  شودمي

 آفرينانروي كاري پيشهاريني و الزامات و چالشفكارآ تعريف
 مفاهيم كارآفريني و كارآفرين �
 يريف كارآفريناتع

هاي اساس ديدگاهكارآفرين در محافل علمي، تعاريف متفاوتي از آن بر ةاز ابتداي طرح واژ
 ترين آنها عبارتند از:گوناگون ارائه شده است كه عمده

منظور كسب سود و رشد، كسب و طور عمده بهفردي است كه به ي از طريقكارآفرين �
، ايجاد كند كه مشخصات اصلي آن نوآوري و مديريت استراتژيك استكاري را ايجاد مي

  شود.مي
سيس و ايجاد أنو و جديد است كه از طريق فرايند تكارآفرين فردي داراي ايده و نظري  �

خود معرفي  ةيك كسب و كار و قبول مخاطره، محصول يا خدمات جديدي را به جامع
 ).1382(فيضي و همكاران،  كندمي

شناسي است. شناختي، مديريتي و جامعهو داراي ابعاد روان مياي علكارآفريني مقوله �
آورد و ميكه امكان مواجهه را با ريسك فراهم  كارآفريني در حقيقت فرآيندي است

گذاري در يك فعاليت اقتصادي انواع شود كه در مقابل سرمايهميكارآفرين به فردي گفته 
گردد و نيز فردي است كه داراي ميي مختلف را قبول نموده و به آن متعهد هاريسك

 ةگذاري مقولكم سرمايهقدرت خالقيت و نوآوري است. در صنايع دستي با توجه به حجم 
ريسك چندان اساسي نبوده ولي نوآوري و خالقيت از اهميت بااليي برخوردار است. 
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تواند ارتباط مستحكم بين نيروهاي فني و مهندسي از يك سو و ميصنايع دستي 

 ).1377نيروهاي هنري را از سوي ديگر فراهم نمايد (احمدپور، 

ي صنايع هاي شغلي متعدد رشتههازمينهي بارز كارآفريني و هابررسي ويژگي
 دستي به عنوان عاملي براي توسعه اشتغال

 ي خاص كارآفرينانهاويژگي �
 ةابتكار عمل: كارآفرين ابتكار عمل را در فراهم نمودن تمام منابع اقتصادي براي ارائ �

 گيرد.ميمحصول يا خدمت به اميد كسب و كار سودآور به دست 
هاي اساسي براي كار، تصميماتي اتخاذ ارآفريني، در مورد سياستگيري: كقدرت تصميم �

 شود.ميكند كه به اين وسيله جريان كاري تعيين مي
 كند محصوالت جديدي توليد كند.ميخالقيت: كارآفرين فردي است كه تالش  �
 .دهدمياش را در معرض خطر قرار پذيري: كارآفرين، دقت، تالش و اعتبار كاريخطر �

و شكست يك طرح را به  كندميگذاري آميز سرمايهلي را در يك كار مخاطرهمنابع ما
 انگيز فردي.عنوان يك نمايش غمكنند نه بهمييادگيري تلقي  ةعنوان يك تجرب

درگير شدن در فرايند مستمر نوآوري، انطباق و يادگيري: كارآفرينان افراد نوآوري  �
 كنند. ميي جديد تدوين هاآورند و روشوجود ميي جديدي بههاهستند كه قالب

دهند تا منابع محدود، آنها را از جست ميمحدود نشدن به منابع موجود: كاركنان اجازه ن �
و جوي اهدافشان باز دارند. بلكه در انجام كارها بيشتر با امكانات كمتر و از منابع محدود 

 كنند.ميبه شكل محدود و اثربخش استفاده 
بخشي هستند و برخالف برخي از افراد كه كاركنان : كارآفرينان، رهبران اثرتوانايي رهبري �

ها كار كنند، آنها افراد ندهند تميشناسند كه ترجيح رو ميرا افرادي مستقل و تك
 ).1384(دريابر،  همكاران خود را هدايت كنندتوانند ميگذاري هستند كه اثر

 داليل عدم رشد و موفقيت كارآفرينان
ات دست و پاگير اداري: وجود بوروكراسي اداري و مقرارت بعضاً زائد باعث مقرر �

ي خود را در هاشود كه جايي براي بيان طرحسرخوردگي و حتي فرار كارآفرينان مي
 بينند.ميگيرنده هاي تصميمكمند بوروكراسي و روابط ناسالم سازمان

عدم توجه به يك نوآوري، تنها  افتد كهميحفظ استانداردها: بسيار اتفاق  خاطرهتوقف ب  �
ي خالقانه هايك سازمان به شكست يك طرح ةشددليل مغايرت با استانداردهاي تعريفبه

 اند.ي سازمان دولتي و غير دولتي مسكوت ماندههاكه اكنون در بايگاني
ده دهد و اگر خانواميفعال به جامعه تحويل  جامعه به كار: خانواده، فرد خانواده و نگرش  �

شود باعث مي ،اي كه بنياد آن استفاده از تالش ديگران و تنبلي و كاهلي باشدو يا جامعه
كه افراد حتي كارآفرينان از همان ابتدا مسير را به عكس پيموده و خواهان كسب 

 درآمدهاي هنگفت از طريق عرف جامعه باشند.
ان سوم، از كارآفرينان عدم توجه الزم به كارآفريني و توليد: در بسياري از كشورهاي جه �

خواري از رونق گري و رانتداللي و واسطه شود و به عكس مشاغلي الزم نميهاحمايت
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اقتصادي نه تنها  ةو براي افرادي كه در اين بخش براي توسع ستندهبيشتري برخوردار 

ي حركت و هاانگيزه ،سودآوري بسيار بااليي دارد؛ بنابراين ،نافع، بلكه مضر هم هستند
رنگ و يا كند اقتصادي كشور را دارند كم ةالش كارآفرينان را كه قصد خدمت به توسعت

 ).1384 كند (دريابر،مي

مبناي روش و تكنيك ساخت  هاي شغلي متعدد صنايع دستي برزمينه
 گونه محصوالت اين
دارهاي افقي يا عمودي مستقر در زمان  كمكهاي داري: شامل محصوالتي كه بهبافته �

 ؛ ند: قالي، گليم، زيلو و نظاير آنمان شوند،ميليد بافت تو
ي ساده و هايي است كه به كمك دستگاههانساجي سنتي): شامل فرآورده( دستبافي �

 گردد، نظر جاجيم، زري ، ترمه، شال و ...؛ميسنتي بافندگي توليد 
ف طبيعي بافتني: شامل انواع مصنوعاتي است كه با كمك ميل، قالب و نظير آن و با اليا �

 ؛ دستكش، جوراب، كاله، شال گردن و... شود. مانندميتوليد 
مصنوعاتي است كه از طريق دوختن نقوش سنتي بر روي  ة(رودورزي): شامل كلي روكاري �

آيد. نظير ميوجود ي تار و پود بههاي نقش و يا كشيدن قسمتي از نخهاپارچه
 دوزي و ...؛ ، پتهدوزيدوزي، گالبتوندوزي، خوسدوزي، قالبسوزن

و نظاير آن  قلم مو، مهر ةوسيليي است كه بههاپارچه ةي سنتي: شامل كليهاچاپ �
 (باتيك)؛ ايپذيرد. مانند چاپ قلمكار و چاپ كالقهمي آميزي شده و نقشرنگ

پشم و كرك در  نو متراكم نمودمصنوعاتي است كه بر اثر درگيري  نمد مالي: شامل انواع �
، پالتوي نمدي، شوند. نظير كاله نمديدن تهيه مياسب از طريق ورز داشرايط فني من

 نمد زيراندازه و نمد پادري؛ 
شامل محصوالتي است كه با استفاده از گل رس و همچنين  :سازيسفالگري و سراميك �

گل حاصله از سنگ كوارتز و خاك كائولن، به كمك دست و چرخ سفالگري ساخته و 
 ؛ نواع پارچ و ليوان، ظروف غذاخوري، گلدان...د اشود. ماننميسپس پخته 

شده نظير شامل محصوالتي است كه از طريق شكل دادن مواد معدني ذوب گري:شيشه �
 ةشيشه كه با تركيبي از اين دو و با استفاده از روش دميدن توسط لولسيليس و خرده
 شود؛ ي... حاصل مري ابزار دستي شامل انبر، قيچي وكارگيمخصوص و با به

: شامل محصوالتي است كه با استفاده از پوست و چرم ي پوستي و چرمهاتوليد فرآورده �
، محصوالت پوستي، چاروقنظير پوستين، كاله ،گرددسنتي توليد مي ةشده به شيودباغي

 ...؛ با محصوالت دستباف و ميتكميلي چر
فاده سنتي و با است ةشيويي است كه به هاشامل فرآورده ساخت محصوالت فلزي و آلياژ: �

برنج و ورشو) توليد ( ، طال و آن) و انواع آلياژنقره مس،( واع فلزاتناز ابزار دستي و ا
 ، چاقو، قند شكن، قلم تراش، قفل و... ؛نظير انواع ظروف خانگي .شودمي

 ةشامل مصنوعاتي است كه مواد اولي راشي، حكاكي روي سنگ و معرق سنگ:تسنگ �
(آالباستر)  زه، مرمر، يشم، سنگ سياه، سنگ سفيدوها نظير فيرسنگاصلي آن را انواع 

نظير  .شوددهد و به كمك ابزار و وسايل مختلف تراشيده يا حكاكي ميميو... تشكيل 
 ؛ ة چراغ، قاب عكس، انواع نگين و...انواع ظروف، پاي
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بي اي ديگر از توليد محصوالت چوشيوهكاري چوب: كاري و مشبككاري، كندهمنبت �

ها و نقوش سنتي با استفاده از قلم، چكش، مغار و ساير ابزارهاي است كه طي آن طرح
 پذيرد؛ ميهاي مرغوب و بادوام شكل نجاري بر روي چوب

بافي و بافي، سبد، چمبافيبافي كه بامبوبافي، مرواربافي، تركهبافي: منظور از حصيرحصير �
(گياهي) به  ولوزيلهاي حاصل از الياف سرشتهت شود، همان بافبافي را نيز شامل ميچيغ

، آن محصوالت مختلفي نظير زيراندازدستي است كه طي  ةكمك دست و ابزار ساد
بافي ذكر گردد. در مورد چيغحصيري، انواع سبد، انواع ظروف و... توليد و عرضه ميةسفر

شده نيز رنگ مياين نكته ضروري است كه حين بافت، عالوه بر الياف گياهي از نخ پش
 گردد؛ هاي سنتي استفاده ميبراي ايجاد نقوش و طرح

لف، تهاي چوبي است كه به كمك ابزار و وسايل مخسازي: روشي از توليد فرآوردهخاتم �
... ساخته خوري، ميز، صندلي و، شكالتيي نظير انواع قاب عكس، جاسيگاريهافرآورده

 شود؛ مي
چوبي يا سراميك و  ةي سنتي بر روي زمينهانقش و هاكاري: شامل ترسيم طرحمعرق �

 ةشدقطعات آماده ةوسيلشده بهها و پركردن فضاي خاليخالي كردن داخل خطوط طرح
 و سنگي است؛ صدفي  چوبي، سراميك، فلزي،

و  هابا استفاده از طرح هاكاري: صنعتي است با سابقه كه طي آن انواع كاشيكاشي �
گيري گل رس و مذهبي و تاريخي از ريق قالب ةستفاده در ابنيي سنتي براي اهانقش

 شود؛ ميپختن آن در كوره ساخته و پرداخته 
خوري، تنگ و همچنين برخي كاري: منظور ساخت اشياء مختلف نظير سرويس چايمليله �

 ةهاي نقره، طال و مس و به كمك ابزار و وسايل سادآالت با استفاده از مفقولاز زينت
 باشند؛ ... ميحديده، انبر، قيچي، كوره مخصوص وكاري نظير فلز

آالت شامل ساخت و توليد انواع جواهرات محلي و همچنين انواع زينت آالت:ساخت زيور �
 باشد؛ نقره و انواع آلياژها مي با استفاده از طال

اني نشمنظور ساخت ساير محصوالت دستي نظير فيروزهي دستي: هاساخت ساير فرآورده �
آجيده و ( كشي گيوهي محلي، تختهاكوبي روي فوالد، انواع عروسككوبي)، طال(فيروزه

يي) و ماسك، و چترهاي تزئيني است كه با ابزار و وسايل دستي و با استفاده از لته
 ).1390(اميني باغبادراني،  شودميي سنتي ساخته و پرداخته هاطرح

  وپيشنهادها هاراهكار
ي توليدي از طريق اعطاي تسيهالت اعتباري و حمايت از ايجاد هاكارگاه ةوسعحمايت از ت �

 ي صنايع دستي بنجوي كه منافع حاصله عايد خالقين اين آثار زيبا و ماندگار بشود؛ هابازارچه
 تهيه و تدوين كار معيوب است؛  �
براي  ايگذاري در واحدهاي صنعتي و افزايش پوشش بيمهمين امنيت براي سرمايهأت �

 نيروهاي كار و توليدات صنايع دستي؛
ي كاربردي آثار صنايع دستي و بالطبع باال بردن كيفيت و هاافزايش ميزان تنوع و زمينه �

 افزايش ميزان دوام هنرهاي صناعي؛
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ي آثار تاريخي و باستاني و نيز عالئم و هاتوليد هنرهاي صناعي با الهام از فرم كلي و نگاره �

 ؛ كشوري هر هانشانه
صورت قائل شدن تسيهالت الزم و ارزان قيمت حتي رايگان براي ارسال صنايع دستي به �

بيمه، حمل و نقل و  ةخدمات مناسب در زمين ةپستي و فراهم آوردن امكانات و ارائ
 تحويل سالم و به موقع آثار در مقصد مورد نظر گردشگران؛

ي خاص براي هاو جذب توريستهاي فصلي، ساالنه با هدف جلب برگزاري نمايشگاه �
 گردشگري و هنرهاي صناعي؛ ميهاي دائفروش آثار صنايع دستي و همچنين ايجاد موزه

  گيرينتيجه
 يهاي پژوهشگران پيشين و همچنان تحقيق كنوني حاكي از اين است كه، در دنيايافته

خالقيت تبديل به ابزار  هاي چشمگير تكنولوژي، كارآفريني وكنوني با توجه به پيشرفت
تواند باعث رفع ميگيري از آنها هاي مناسب شده كه بهرهنيرومندي در جهت ايجاد فرصت

وري مشكالتي همچون بحران اشتغال، كمبود نيروي انساني خالق و پويا، نزول چشمگير بهره
رود با يماميد  ي كه نمادي از صنايع فرهنگي است،كه در اين ميان صنايع دست و... شود

 ي ايجاد اشتغال وهاآموزان، بتوانيم زمينهتالش مسئوالن براي تقويت قواي خالقيت مهارت
ي فرهنگي فراهم آوريم و در هاكارآفريني را با تكيه بر باورهاي ملي و مذهبي و ديگاه

نقش هر چند كوچك داشته باشيم. با توجه موارد  ميپيشرفت و شكوفايي ايران اسال
عنوان يكي صنايع دستي به ،آموزانشود كه توجه به نقش مهارتگيري ميتيجهشده نمطرح

ي برخوردار اهاي الينفك اقتصادي كشور از حيث اشتغال و كارآفريني از اهميت ويژهاز بخش
 ةو بايد در راستاي دستيابي به اهداف ملي در حوز ثر داشته باشدؤتواند نقش ممياست و 
 عمل آيد.ههاي الزم بگذاريسرمايه

 منابع 
 ةنامطراحي و تبيين الگوي پرورش مديران كارآفرين در صنعت، پايان). 1377( ، د،احمدپور
 ي مديريت، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.ادكتر

 عصر مردم. ةرسانه، روزنام ة). صنايع دستي به مثاب1388(تيرماه،  ي، محمدرضا،اصالن
ها و مراكز آموزش عالي در اشتغال و كـارآفريني  گاهثير دانشأ). ت1390( اميني باغبادراني، م،

اشتغال و كارآفريني در صنايع دسـتي، خراسـان    ةصنايع دستي، اولين همايش ملي توسع
 جنوبي، معاونت صنايع دستي بيرجند.

، 68 ةمـديريت، شـمار   ةتوسـع  ةنام). كارآفريني بازوي مديريت، ماه1384(دي  دريابر، الهام،
 4-7ص:

). مباني سازمان و مديريت، سازمان مطالعه و تدوين كتب علـوم انسـاني   1380( رضائيان، ع،
 . 53-58 ةها، انتشارات سمت، صفحدانشگاه

). پژوهشـي در مفـاهيم، كاركردهـا و    1382رضـا، (زمسـتان   فيضي، كامران؛ مقدسي، علـي  
 .125-146، ص: 3 ةمديريت صنعتي، شمار ةي آموزشي كارآفريني، مجلهادوره

 ة). صـنايع دسـتي فرصـتي بـراي حضـور بهتـر در جهـان، مجلـ        13889(، ر،سليمان نـوري 
 . 62 ةي سبز، شمارهاجاده



 
 

خدمات گردشگري روستايي با رويكرد  ةتوسع بر ثرؤم عوامل تحليل
 SWOT از مدل استفاده كارآفريني با

 1بهار فارسي
 2عليرضا اصفهاني

 چكيده
 روستاها. اندشناخته شدهصنعتيكمتر كشورهاي ملي درآمد افزايش براي توانمند ابزاري را گردشگري

 براي مساعدي بسيار پتانسيل طبيعي و اجتماعي نگي،فره يهاجاذبه و فاكتورها برخورداري از با
 جديد يهافرصت كردن آماده با روستائي گردشگري. آوردندمي فراهم نزديك و دور گردشگران جذب

 يهافعاليت به اقتصادي محلي، فرهنگي جوامع و اقتصادي اجتماعي، يهافعاليت به اقتصادي
 در تواندميامر  اين و بخشدمياي تازه نقش و نجا محلي، جوامع فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي

 زندگي بهبود براي راهبردي روستايي ةتوسع .باشد داشته اهميتبا بسيار نقش روستايي توسعة
 افزايش با ويژهبه كه است فقر كاهش براي جانبههمه تالشي و فقير روستاييان و اقتصادي اجتماعي

 يهاجاذبه به توجه و روستايي گردشگري. گرددمي ميسر اييمحيط روست دروري بهره ءارتقا و توليد
 و انزوا از را روستا كالبدي و اقتصادي، اجتماعي كاركردهاي به توجه با است قادر آن توريستي

 و هافرصت ضعف، قوت، نقاط سوات مدل از استفاده در اين مقاله با. كشاند بيرون فعلي محروميت
 راهكارهاي آن بيشتر چههر ةتوسع جهت تايي قرار داده وگردشگري روسروي پيش تهديدهاي
 نامهپرسش بر مبتني پيمايشي واي كتابخانه ،روش نظر از شده است. اين پژوهش ارائه استراتژيك

 در نحويبه كه يهاسازمان كارشناسان نفر از 63 پژوهش انجام جهت راستا اين در. است
 شدند، انتخاب آماري ةعنوان جامعبه ،بودند نفعذي اييروست گردشگري يهافعاليت يا گيريتصميم
 يهاكارشناسان، تحليل اين نظر اساس بر. شد توزيع هاآن بين شدهطراحي يهانامهپرسش سپس
 كمبود، روستايي گردشگري ةزمين در گسترده پتانسيل رغمبه كه دهدمي نشان سوات از حاصل

 اساسي موانع ترينمهم گردشگري، مديريت ضعف ريابي،بازا يهافعاليت ضعف ي كافي،هازيرساخت
 زيبا، طبيعي يهاجاذبه وجود ديگر، طرف از. آيندمي حسابگردشگري به ةتوسع هرا سر بر

 و %60و%25 وزني امتياز با ترتيب به گردشگري ةتوسع به نسبت ميعمو تمايل و مرزي يهابازارچه
 و سوختي مواد قيمت افزايش ،هايارانه كردن هدفمند همچنين و قوت نقاط ترينمهم عنوانبه 40%

 رفتن فرهنگ بين از و خارجي سفرهاي به تمايل افزايش ،گردشگري و سفر جريان بر آن سوء ثيرأت
 روستايي گردشگريروي پيش تهديدهاي ترينمهم عنوانبه كارشناسان ديد از نيز محلي و سنتي

 .است شده شناخته
 

 گردشگري كارآفريني كارآفريني، روستايي، يگردشگر :كليدي واژگان
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 مقدمه
 به نياز خود جسم و روح سالمت براي و داشته گردشگري و كوچ به ميلمي آد بازدير از

 ةتوسع خصوصهب توسعه، در مهم عوامل از يكي گردشگري صنعت. دارد و گردشگري تفريح
 صنعت به كشورها ينا خاص توجه دليل كه باشد،مي پيشرفته در كشورهاي اقتصادي
 زايياشتغال كارفرماي بزرگترين عنوانبه جهان در امروزه صنعت توريسم .است بوده توريسم

 .باشدمي درآمد و كسب و
 جهان كشورهاي از زيادي تعداد درآمد منابع ترينمهم از يكي گردشگري امروزه

 هادولت معدني، يهاانيك و گاز نفت، همچون منابع بسياري از بودن محدود. آيدمي حساببه
 خود و طبيعي فرهنگي ميراث چون پايدارتري منابع از كه است داشتهوا تفكر به را

 منابع به تبديل را آن يهاجذابيت و ميراث اين هاريزيبرنامه انواع با و نموده برداريبهره
 .نمايند اقتصادي درآمد

 دنيا كشورهايميتما اقتصادي منظا در مهم بسيار بخشي امروز ةيافتسازمان گردشگري
 انفعاالت و فعل به وابسته شديداً كشورها از برخي اقتصاد كهطوريبه ،شودمي محسوب

 ةتوسع در مهم بسيار صنايع از يكي عنوانبه صنعت گردشگري. است توريسم صنعت
 .دارد برعهده جهان در آرامش و در استقرارصلحاي ويژه نقش ملل ارتباطات و هافرهنگ

 ايران راكد اقتصاد جدي نيازهاي از يكي كارآفرينانه يهافعاليت ةتوسع ،ديگر سوي از
 اقتصاد در گذاريسرمايه كاهش نتيجه در و نفتي ةسران درآمد كاهش كه شرايطي در. است

 و دولتي هايدر سازمان انساني نيروي تعديل به گرايش و پائينوري بهره سو، يك از كشور
 به را بيكاري ديگر، سوي از كار ةعرص به واردانتازه خيل و سو ديگر از دولت به وابسته
 ةتوسع كه رسدمي نظربه، است كرده بدل زمان اين اجتماعي و بزرگ اقتصادي معضل
 و اجتماعي اقتصادي، جدي ضرورت كارآفريني يك فرهنگ ترويج و كارآفرينانه يهافعاليت
 .است سياسي

 و خالقيت با و كرده استفاده بازار در موجود يهافرصت از نكارآفري اينكه به توجه با
 ايجاد را مناسب كار و كسب يك ةايد موجود، منابع بسيج و صحيح ريزيو برنامه مديريت

 ،هاچشمه ها،كوه جمله؛ از طبيعي منابع وجود دليلبه روستايي بازار گردشگري كند،مي
 ةتوسع در تواندميسنتي  دامپروري و عشايري دگيزن ،ها، رودخانههاجنگل آبشارها، ،هادشت

 و داخلي، گردشگران خارجي حضور دليلبه منطقه فرهنگ ترويج و شهر اجتماعي و اقتصادي
 باشد. داشته نقش

 مروري بر ادبيات 
 كارآفريني

 كانون كارآفريني، ديگر، تعبيري به. است داشته وجود بشر خلقت با همراه كه است ميمفهو
 ،ساده زبان به. شودمي تلقي مدرنيته، عصر در بشر پيشرفت و تالش و كار قلث و مركز

. است نو ةايد و فكر يك مبناي بر كار، و كسب ةتوسع يا و فرآيند تأسيس همانآفريني كار
 .است خاصي فرهنگ وجود نيازمند در جوامع، نمو و رشد منظوربه كارآفريني
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 ؟كيست گردشگر چيست؟ سفر

 تعريف يك شد، برگزار 1964سال  در كه جهانگردي و ترانسپورت المللينبي كنفرانسدر 
 از بازديد تفريح، منظوربه كه است كسي شد: جهانگرد ارائه مضمون اين به جهانگرد از جامع
 مدت اينكه بر سفركند؛ مشروط ديگر كشور به زيارت و ورزش تجارت، معالجه، ديدني، نقاط

. نگيرد انجام كيلومتر 70 تر ازكمة فاصل در و نباشد بيشتر ماه 6 از و تركم ساعت 24 از اقامت
 منظورهاي و كاركردها داراي تاريخ، و هاقرن طول در جهانگردي و گردشگري سفر، چند هر

 و تحقيقاتي سفرهاي تا گرفتمي صورت گشاييكشور قصد به كه سفرهايي بوده، از گوناگون
 اولين گفت شودمي معيشت، وضع نسبي بهبود و نعتيص انقالب از پس نهايت در اما علمي؛
 از ماجراجويانه و تفريحي بخشي و نبود صنعت ابتدا در كه شد گذاشته صنعتي بناي سنگ

 كه صنعتي. شد صنعت يك ايجاد به منجر نهايت در كهاي مسئله. آمدمي حساببه زندگي
 حجم 2010سال  تا و آورد بار درآمد به دالر ميليارد 622 622نزديك به  2004سال  در

 شد. دالربالغ خواهد ميليارد 1550معادل  درآمدي با نفر ميليارد يك به آن جهانگردان

 آن انواع و توريسم
 اين از دارد، و داشته را رفتن ديگر جاي به جايي از و كردن كوچ به ميل بازدير از ميآد

 و است فرانسوياي واژه توريسم. است شده برده نام گردشگري يا عنوان توريسمبه مقوله
 گرا،طبيعت توريسم هنري، توريسم قومي، از جمله؛ توريسم باشدمي مختلف انواع شامل

 و روستايي توريسم اي،حرفه و توريسم كاري و ورزشي و تفريحي توريسم تاريخي، توريسم
 ت.سالم يا توريسم پزشكي و سنتي دامپروري و كشاورزي بر مبتني توريسم عشايري،

 عشايري و روستايي توريسم
 دامپروران، كشاورزان، توسط كه ييهافعاليت و خدمات ةكلي به عشايري و روستايي توريسم

 نواحي در گردشگران جذب همچنين و گردشگران استراحت و تفريح براي هادولت و مردم
 و ورزيكشا توريسم شامل تواندمي كه شود،مي اطالق گيرد،ميصورت  عشايري و روستايي

 عشايري مناطق و روستاها ساكنان اكثر شغل. فرهنگي باشد توريسم و طبيعي توريسم دامي،
 روستايي باشد. گردشگريمي هااز اين تركيبي يا و دستي صنايع باغداري، زراعت، دامداري،

 ها برايدولت و مردم كشاورزان، ةوسيلبه كه شود گفته خدماتي و هافعاليت ةكلي به تواندمي
 نواحي در گردشگران ةوسيلبه كه ييهافعاليت نيز و گردشگران جذب و استراحت تفريح،

 كشاورزي، گردشگري شامل تواندمي همچنين شود، گفته ،گيردصورت مي روستايي
 شود. فرهنگي و گردشگري طبيعي گردشگري مزرعه، گردشگري

 ايران در گردشگري اقتصاد
 سبب توريست ورود كهطوريبه ،است كاال صادرات روند مانند توريست اقتصادي بررسي

 اقتصادي شريان به خارجي ارزهاي ورود يعني توريست اقتصاد. شودمي افزايش صادرات
. درآمد ترعادالنه توزيع و اقتصادي پايين دهك معيشت سطح ءارتقا آن تبع به و كشور

 ناشي درآمدهاي و توريسم صنعت شودمي سبب اين امر صديدرصد شدن اجرايي همچنين
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 گذارتأثير جامعه پايين سطح مردم وضعيت اقتصادي رونق در خوبيهب مدتكوتاه در آن از

 صنعت حاضر حال در. است ممكنغير نفتي دهيدرآمد خصوصدر روند اين كهحاليدر. باشد
 در و گيردمي كارهانساني ب نيروي كه است نهادي يا سازمان بزرگترين عنوانبه توريسم
مثل  كشوري در ،مثال طوربه .است مطرح كارفرما بزرگترين عنوانبه كشورها از بسياري
 عربستان براي نفت كه دارد را ارزشي همان آن از ناشي اشتغال و توريسم ارزش اسپانيا

 از بتوانند تا روندمي پيش تمام سرعت با كشور اين مسئوالن و مردم همين دليلبه ؛سعودي
 نيز.. . و مالزي چين، مانند آسيا شرق كشورهاي در كه امري .ببرند را كافي ةبهر صنعت اين
 يهاريزيبرنامه و اقتصادي يهاارزيابي در ميمه نقش موضوع اين .است گسترش حال در

 عدم يا يافتگيتوسعه در سنجش مهم فاكتورهاي از يكي پيوسته و نموده ايفا آن به مربوط
 چه نخواهيم بخواهيم چه ما ،حال هر به. شودمي وبمحس كشور يك يافتگيتوسعه

 خواهد قرار خودروسازي و نفت صنعت از باالتر سكويي در آينده سال چند تا جهانگردي
 عصر در كهچرا ،شود غفلت نكته اين از نبايد كشور كالن يهاريزيبرنامه در گرفت، پس

 .كندمي خارج جهاني يهاترقاب از را ايران ماندن، عقب يك گام برتر يهاتكنولوژي

 تحقيق ةپيشين
ن ترسيم آكارآفرينانه را مورد بررسي قرار داده و هدف  نگاه ياسوج شهر در اكبري گردشگري

 قلب باشد. دراندازي تلكابين در اين شهر و استفاده از منابع اين استان ميو طرح راه
قامت  به پا،دير دياري و ناشناختهاي گستره زيبا،اي پهنه زاگرس، نشيب و فرازپر يهابلندي
 استان .است زاگرس اكوتوريسم بهشت و سرسبز عروس سرزمين اين. است آرميده تاريخ،

 يهاجاذبه بر اشطبيعي يهاجلوه كه است ييهااستان آن از احمدبوير و كهگيلويه
 آور،شگفت يهاگهتن است، دنا آنها ترينشهره كه بلند هايكوه. است گرفته اش پيشيتاريخي
 پديد گردشگران براي را فراواني يهاجاذبه شماربي نهرهاي و و رودها بلوط يهاجنگل
 و جنگلي پارك وجود از كه است ياسوج آبشار هااين جاذبه تريندسترس در. اندآورده

 مرز اين مردمان ةانديش پويايي و پنجه و دست حركت از .بردمي بهره نيز تفريحي تأسيسات
 و قاليچه،گليم قالي، همچون ماندگاري دستي صنايع استان زيباي طبيعت از برگرفته و بوم و

 عسل، همچون محصوالتي ،همچنين. شودمي خلق... . و چادر سياه نمد، گبه، گچمه، جاجيم،
 هستند. منطقه اين سوغاتي لبني مواد ديگر و كشك قروت، قره حيواني، روغن

همدان را مورد  شهر گردشگري صنعت در كارآفرينانه يهافعاليت زياري و فارسي نقش
 اندازه چه تا كه است موضوع اين دنبال بررسيهب تحقيق اين ،واقع اند. دربررسي قرار داده

 در گراضرورت قهري، گرا،فرصت ةكارآفرينان يهافعاليت جمله از كارآفرينانه يهافعاليت
 است توجه مورد منظر آن از تحقيق اين. تداش خواهد ثيرأت همدان شهر گردشگري صنعت

 يهاسياستگذاري توانمي گردشگري صنعت در كارآفريني يهافعاليت نقش از آگاهي با كه
 با شد سعي ،رواين از .بخشيد را جهت كارآفرينانه يهافعاليت و همدان شهر توريسم صنعت

در . شود ايجاد تحقيق اين انجام براي مناسبي ةپاي چارچوب پيشين تحقيقات از گيريالگو
 بانديده گزارشات و گرفتهصورت مطالعات از كارآفريني يهافعاليت ةمطالع براي تحقيق اين

 و موردي ةمطالع از حاصل اطالعات اساس بر سپس ،گرفته شد كمك كارآفريني جهاني
 ةتهي به چارچوب اساس اينبر و شد استخراج تحقيق چارچوب گرفتهصورت يهامصاحبه
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 گرديد مشخص آمده دستهب يهاداده تحليل از پس ،نهايت شد. در پرداخته نامهپرسش
 چنين و اندنموده بازي شهري همدان اقتصاد در ثريؤم نقش قهري ةكارآفرينان يهافعاليت

و  ترمطلوب خدمات سمت به بيشتر گرافرصت ةكارآفرينان يهافعاليت نقش كه آيدميبر
 يهافعاليت ،همچنين. است بوده همدان شهر ةكارآفرينان يهافعاليت در ترمناسب

 توريسم رشد جهت در توريسم مناسب يهاگسترش بستر و ايجاد با شدهتثبيت ةكارآفرينان
 .اندبوده فعال بسيار

 ايجاد .گردشگري را بررسي نموده است كارآفريني بر پايدار ةتوسع حميدي، نقش كامبيز
 كه استاي جامعه امروز ضرورت ،كارآفريناني هايفعاليت رشگست طريق از پايدار ةتوسع
 و هانوآوري با كه است پايداروقتي  كارآفريني ،ديگر عبارت به. يافتگي داردتوسعه قصد

 آفرينيكار. پاسخ دهد تقاضاي جامعه به مناسب كيفيتي با بتواند خود هايخالقيت
براي  راهكاري تواندمي گردشگري يهاشاخص ةمطالع با ما كشور در ويژهبه گردشگري

 غالب در بتواند بايستي توسعه گونههر . باشد پايدار ةتوسع وآفريني كارخدمات  گسترش
 دادن قرار لحاظ با ريزيبرنامه در هرگونه لحاظ همين به و باشد تصور قابل يمك هايشاخص

 در كارآفريني .نمود ترسيم اهداف به يابيدست براي را مدتيبلند افق توانمي هاشاخص اين
 رفع و اقتصادي ةافزود ارزش ايجاد براي بااليي پتانسيل و ظرفيت داراي گردشگري ةعرص

 اين گسترش براي را مناسبي بستر تواندمي پايدار ةتوسع. ماست ةدر جامع بيكاري مشكل
 . كند فراهم منظور

 گردشگري ارتقاي در گردشگري اطالعات يهاسيستم خراساني، نقش محمدامين
 ةوسيلبه كه شود گفته خدماتي و هافعاليت ةكلي به دتوانمي روستايي روستايي، گردشگري

 كه ييهافعاليت نيز و گردشگران جذب و استراحت تفريح، براي هادولت مردم و كشاورزان،
 يهاسيستم راستا اين در. شود گفته ،گيردمي صورت روستايي نواحي در گردشگران ةوسيلبه

در  روستايي گردشگري ءارتقا جهت يافتيرد دتوانمي هاآن سازيپياده و شگريگرد اطالعات
 مديريت سيستم .1 :همچون ييهازيرسيستم نيازمند سيستم اين .باشد روستايي نواحي
 اين در ،لذا. است جهاني توزيع سيستم .3 و سيستم رزرواسيون مركزي .2 ،مشتري با ارتباط
 روستايي پرداخته هايمحيط در سيستم اين ورياتضر و اهميت و جايگاه بررسي به مقاله

 شده استفاده موضوع بررسي جهت متعدد منابع از و بودهاي كتابخانه تحقيق، روش. شودمي
 در الكترونيكي دولت طرح بر مبتني زيرساخت يك به نياز گواه بر آمدهدستبه نتايج. است

 ةارائ و ترويج روستايي جهت هايسايت ريزيطرح از است عبارت كه باشدمي روستاها
 توانگردشگري مي يهاجاذبه معرفي و اقامت و سفر بليط ةتهي هتل، رزرو از اعم خدمات
 و همكاري و روستايي كارآفريني ةتوسع روستايي، گردشگري گسترش براي را ييهافرصت
 .سازد مهيا سازيشبكه

 تحقيق اهداف
 ،آفريني گردشگري روستاييكار ةتوسع در ثرؤم عوامل تحليل و شناسايي -
 ،روستايي گردشگري قوت كارآفريني نقاط شناسايي -
 ،روستايي گردشگري كارآفريني ضعف نقاط شناسايي -
 ،روستايي گردشگري كارآفرينيروي پيش يهافرصت شناسايي -
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 ،روستايي گردشگري كارآفرينيروي پيش تهديدهاي شناسايي -
 .روستا گردشگري رد كارآفريني ةتوسع هاياستراتژي تدوين -

 روش پژوهش
 يهابررسي از نياز مورد اطالعات آوريجمع براي .است تحليلي -توصيفي نوع از تحقيق

 و جامع ديدي كسب اول براي ةمرحل در. است شده استفاده ميداني مطالعات واي كتابخانه
 با مرتبط ي گوناگونهابخش و هاسازمان در مختلف افراد با يهامصاحبه واقعيت، بر مبتني

 كسب اول ةمرحل از كه ديدي با بعد، متناسب ةمرحل در. گرفت صورت گردشگري روستايي
 گردشگري روستايي با مختلف مرتبط يهابخش كارشناسان براي يهانامهپرسش، كرديم

 نفر، 5 مياسال ارشاد و فرهنگ( كارشناسان نفراز 63 بررسي اوليه اساس شد. بر طراحي
 ،4 شهرداري ، 20 اقامتي مراكز و نفر، هتل 8 گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث

 تحقيق، موضوع با متناسب )نفر 20مسافرتي يهاآژانس و نفر 3 استانداري نفر، 3 فرمانداري
 نقاط سوات، اساس مدلبر آنها، از خواهينظر از پس. شدند آماري انتخاب ةنمون عنوانبه

 توجه به با ةادام در. شدند مشخص كردستان گريي گردشهاتهديد و فرصت ضعف، قوت،
 موجود واقعيت به توجه با نهايت سپس در شد و دهيوزن به اقدام كارشناسان، نظر

 .شود ارائه موجود وضع از رفتبرون براي اجرايي راهبردهاي تا شد سعي گردشگري روستايي

 روش كاربرد
 محيط در موجود يها3فرصت و 2شناخت تهديدها براي ابزاري ،1سوات ماتريس يا كنيك

 تدوين و وضعيت منظور سنجشبه آن داخلي يهاقوت و ها4ضعف خارجي و بازشناسي
 اين مدل يكي از ابزارهاي استراتژيك. است سيستم آن و كنترل هدايت براي راهبردهاي

از  .است ميسيستبرون تهديدات و هافرصت با ميسيست درون ضعف و قوت نقاط تطابق
 تهديدها و هاضعف و حداكثر به را هاو فرصت هاقوت مناسب استراتژي يك مدل، اين اهديدگ

 در تهديدها هافرصت و هاضعف قوت و نقاط منظور،اين براي. رساندمي ممكن به حداقل را
 باشد.مي WT,ST,WO,SO حالت چهار

 گردشگري روستايي داخلي محيط سنجش ةمرحل اين از هدف عوامل شناسايي
 و ضعف نقاط شناسايي گردشگري روستايي جهت داخلي محيط سنجش مرحله اين از هدف
 گردشگري ةهدف توسع به دستيابي راه در كه يهاجنبه يعني باشد؛ميدهي و وزن  هاقوت

 ضعف در و قوت نقاط ترينمهم. كنند ايفاء يا بازدارنده مساعد نقش توانندمي ،روستايي
 .است شده ارئه) 1( روستايي در جدول گردشگري ةتوسع با ارتباط

 

                                                                                                                
1. SWOT  
2. Threats 
3. Opportunities 
4. Weaknesses 
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 نقاط قوت و ضعف يبندو رتبه يوزن ده .1جدول 

امتياز وزنيرتبهوزن عوامل داخليرديف
 %25 5%5 ي طبيعي زيباها: وجود جاذبه1S :هاقوت 1
2 2S14 2%7 ي تاريخي و باستاني متعددها: وجود جاذبه% 
3 3S24 3%8 به فرد ي فرهنگي غني و منحصرها: ويژگي% 
4 4S60 5%12 : بازارهاي محلي% 
5 5S40 4%10 گردشگري ة: تمايل عمومي نسبت به توسع% 
 %55 5%11 : كيفيت پايين سيستم حمل و نقل1W :هاضعف 6
7 2W12 2%6 سيسات اقامتيأ: كمبود ت% 
8 3W2 1%2 : پايين بودن سطح امنيت براي گردشگران% 
9 4W 2 1%2 مناسب افراد محلي با گردشگران: برخورد نا% 

10
5Wة: كمبود نيروهاي متخصص و مجرب در زمين 

و نهادهاي مرتبط با  ها، سازمانهاگردشگري در بخش
 گردشگري

6%2 12% 

116W36 4%9 : مديريت ضعيف گردشگري% 
127W15 3%5 : ضعف در نظارت بر واحدهاي گردشگري% 
138W36 4%9 ازاريابيي بها: ضعف فعاليت% 

14
9Wسيسات رفاهي مانند: أ: كمبود يا كيفيت پايين ت 

 و امكانات پذيرايي هاينككي بهداشتي، پارهاسرويس
 هادر محل جاذبه 

8%3 24% 

 3,57 44 1 جمع
 
 و زيبا، طبيعي يهاجاذبه وجود، يهابازارچه كارشناسان ديد از فوق جدول به توجه با

 مهمترين%40 و %60و%25امتياز وزني  با ترتيب به گردشگري توسعه به نسبتميتمايل عمو
 و حمل سيستم پايين همچنين، كيفيت. آيندمي حساب به روستايي قوت گردشگري نقاط

و  %55زني  و امتياز با ترتيب به بازاريابي يهافعاليت ضعف و گردشگري ضعيف نقل، مديريت
 .شوندمي محسوب ديد كارشناسان از اييروست گردشگري ضعف نقاط مهمترين  %36و  36%

 روستايي گردشگري داخلي محيط سنجش مرحله اين از هدف عوامل شناسايي
 و هافرصت شناسايي و خارجي در محيط كنكاش پژوهش، از مرحله اين انجام از هدف

 و بررسي شدهانجام مطالعات اساس بر. باشدمي گردشگري ةتوسع راه در موجود تهديدات
 گردشگري ةتوسع راه سر بر موجود و تهديدهاي هافرصت مجموع استان، يرامونپ محيط

 .است شده ئهاار زير) 2( جدول در كه شد شناسايي
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 هاديو تهد هافرصت يبندو رتبه يدهوزن .2 جدول

امتياز رتبهوزن عوامل داخليرديف
 وزني

 ةي گردشگري و به ويژها: افزايش تمايل فعاليت1O :هافرصت 1
 %55 5%11 ي اكو توريستي در اين زمينههافعاليت

2 2Oو  ها: افزايش تمايل بخش خصوصي براي مشاركت در طرح
 %32 4%8 ي مرتبط با گردشگريهابرنامه

3 3O افزايش تمايل به گردشگري خريد و پتانسيل بالقوه در اين :
 %60 5%12 زمينه

4 4O36 4%9 ي فرهنگيها: بازارچه% 
 %55 5%11 : افزايش تمايل به سفرهاي خارجي1T :هايدتهد 5

7 2Tثير أ، افزايش قيمت مواد سوختي، تهاكردن يارانه: هدفمند
 سوء آن بر جريان سفر و گردشگري

12%5 60% 

8 3T40 4%10 : از بين رفتن فرهنگ سنتي و محلي% 

9 4Tي هافعاليت ةمحيطي به واسط: افزايش مشكالت زيست
 %24 3%8 گردشگري

105T27 3%9 محلي و گردشگري ة: تعارض بين جامع% 

116Tگيري ديد منفي : افزايش جرم و جنايت و در نتيجه شكل
 %15 3%5 گردشگري در بين افراد محلي ةنسبت به توسع

127T15 3%5 چه بيشتر گردشگران به مقاصد نزديك: جذب شدن هر% 
 444,19 1 جمع

 
 پتانسيل و خريد گردشگري به افزايش تمايل كارشناسان، ديد از فوق جدول اساسبر
و  اكوتوريستي يهافعاليت ويژهبه و ي گردشگريهافعاليت تمايل افزايش زمينه، اين در بالقوه

 ثيرأو ت سوختي مواد قيمت افزايش ،هايارانه كردن حال، هدفمند همين در بالقوه. قابليت
 رفتن بين از و خارجي سفرهاي به افزايش تمايل ،گردشگري و سفر جريان بر آن سوء

   %55 و %60و  %60 امتياز وزني با ترتيببه نيز كارشناسان ديد از محلي و فرهنگ سنتي
 .بود خواهد مواجه آن روستايي با گردشگري، كه هستند تهديدهاي ترينمهم

 استراتژيك عوامل تحليل ةتجزي ةخالص
 ،)تهديد و ضعف، فرصت قوت، نقاط( كردستان گردشگري در ثرؤعوامل م مرحله اين در

 .شوندمي بندياولويت
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 تجزيه تحليل عوامل استراتژيك ةخالص .3جدول 

امتيازرتبهوزن عوامل استراتژيكرديف
وزني

 ريزيبرنامه
كوتاه 
مدت

ميان 
مدت

بلند 
مدت

1 1S :45 5%09 زيبا طبيعي يهاجاذبه وجود%*  * 
2 2S :32 4%08 حليم بازارهاي% * * 
3 3S :ةتوسع به نسبت عمومي تمايل 

 گردشگري
07%4 28%* * * 

4 1W :40 5%08 نقل و حمل سيستم پايين كيفيت% * * 
5 2W :28 4%07 گردشگري ضعيف مديريت%*   
6 3W :28 4%07 بازاريابي يهافعاليت ضعف%* * * 
7 1O :و خريد گردشگري به تمايل افزايش 

 زمينه اين در بالقوه نسيلپتا
10%4 50%* *  

8 2O :و گردشگري يهافعاليت تمايل افزايش
 اين در توريستي اكو يهافعاليت ويژهبه

 زمينه

10%5 50%* * * 

9 3O :32 4%08 فرهنگي يهابازارچه% * * 
101T :قيمت افزايش ،هايارانه كردن هدفمند 

 سفر انجري بر آن سوء ثيرأت سوختي، مواد
 گردشگري و

10%5 50%* * * 

112T :40 5%08 خارجي سفرهاي به تمايل افزايش% * * 
123T :32 4%8 محلي و سنتي فرهنگ رفتن بين از%*  * 

 راهبردها تدوين
 (SO)رقابتي / تهاجمي راهبرد

 ونيبير يهافرصت از مناسب ةو استفاد داخلي قوت نقاط بر تمركز كه رقابتي راهبرد در
 :كرد ارائه زير را راهبرداهاي توانميروستايي  گردشگري ةبراي توسع است،

 و گردشگري سازمان توسط ي اكوتوريستيهافعاليت با مرتبط سفر يهابسته تدوين -
 بين در هابرنامه آن دادن منظور قراربه سفر يهاواسطه و گردشگري يهابا آژانس همكاري

 .كنندمي ارائه ودخ به مشتريان كه يهابرنامه
 دقيق ريزيبرنامه و) كوهستاني به موقعيت توجه با( غارها مانند طبيعي نقاط شناسايي -

 .گردشگري يهاجاذبه به منابع اين تبديل كردن جهت
 شدن بهرمند منظوربه گردشگري، يهادر برنامه محلي ةجامع بيشتر چههر دادن مشاركت -

 در و گردشگري به نسبت آنها بين مثبت ديد ايجاد و گردشگري از حاصل از منافع آنها
 .گردشگري ةتوسع يهابرنامه از حمايت نتيجه



                                               انداز پژوهشو اشتغال در چشماي آموزش فني و حرفه
 

 

319 
 (ST)بخشي  تنوع راهبرد

 جهت است، متمركز بيروني يهاو تهديد دروني قوت نقاط بر كه بخشي تنوع راهبرد در
 :ارائه كرد را زير راهبردهاي توانمي بيروني يهافشار تهديد كاهش

 .زمينه گردشگري درميمرد يهاتعاوني تشكيل از حمايت -
 منفي ثيراتأت رساندن حداقل به محلي جهت مردم با مداوم و منظم جلسات برگزاري -

 محلي مردم به بايد اين جلسات در. محلي فرهنگ رفتن بين از مانند احتمالي گردشگري
 انتخاب سفر ايرا بر مقصد آن كه است هاتفاوت خاطر به كه گردشگران كرد يادآوري

 جديت الگوهاي با بايد ،باشند گردشگري مدت طوالني كسب منافع دنبال به اگر لذا اند،كرده
 .كنند حفظ را خود فرهنگي

 اكوتوريستي يهاقابليت روستايي، گردشگري يهاتوانايي ازاي عمده بخش كهاين به توجه با -
 باشد.مي و فرهنگي

 (WO)بازنگري  راهبرد
 يهافرصت از استفاده تا شودمي دروني، سعي ضعف نقاط بر كيدأت ضمن راهبرد اين در

 به توانمي راهبردها اين جمله از. رساند حداقلبه را دروني ضعف نقاط ثيرأت بيروني موجود،
 :اشاره كرد زير موارد

 ،گردشگري يهاپروژه جهت خصوصي گذاران بخشسرمايه به مختلف يهامشوق ةارائ -
 ،روستايي گردشگري در پروژهاي تسريع منظوربه اداري بروكراسي كاهش -
 از زميني نقل و حمل ةشبك گسترش بهبود و و هوايي خطوط ةتوسع ريلي، ةشبك ايجاد -

 ،گردشگري نقاط به دسترسي تسهيل در جمله
 گردشگري تبليغاتي و بازاريابي يهابرنامه هماهنگ كردن و روستايي گردشگران بنديبخش -

 ،هاتالش اين گذاريثيرأت كردن ضريب حداكثر منظوربه مختلف يهابخش يازهايبا ن
 .بازاريابي يهاهزينه كاهش منظوربه سازمان گردشگري در ميعمو روابط سازي توانمند -

 (WT)تدافعي  راهبرد
 كاهش جهت اساس اين بر. متمركز هستند پذيريآسيب كاهش بر راهبردها اين

 :كرد را ارائه زير راهبردهاي توانمي وستايير پذيري گردشگريآسيب
 ،گردشگري با مرتبط يهاسازمان و هانهاد ،هابخش در تخصصي مديريت از استفاده -
 ،گردشگري بخش در افراد شاغل براي تربيتي و آموزشي يهابرنامه تدوين -
 چههر بهبود و ارتقاء منظوربه ميو عمو خصوصي بخش بين مشترك يهابرنامه تدين -

 ،هابيشتر زيرساخت
 ،گردشگري بازاريابي يهافعاليت در نوين يهاآوريفن از استفاده جهت كافي گذاريسرمايه -
 سازيمناسب و روستايي گردشگري ي مختلفهاپتانسيل شناسايي جهت دقيق ريزيبرنامه -
 در فاهير امكانات و هامين زيرساختأت طريق از گردشگران براي آنها كردن قابل دسترس و

 ،هاجاذبه محل
 ،تقاضا بودن فصلي كاهش در نتيجه و گردشگري يهافعاليت به بخشيدن تنوع -
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 حاصل منافع از شدن بهرمند جهت در به آنها كمك محلي، افراد با منظم جلسات برگزاري -

 .گردشگري و پروژهاي هابرنامه از آنها حمايت جلب و از گردشگري

 گيرينتيجه
 قلمداد است پايداري داراي بالقوه طوربه كه صنعتي عنوانبه وستايير توريسم اكنونهم
 زيادي بسيار موانع البته ،باشد داشته پي در نيز منفي است تأثيراتي ممكن چندهر. شودمي
 و نظارت اجرا، نوع هر ،رواين از .دارد وجود توريسم صنعت ةتوسع و پيشرفت راه سر بر

 امري روستايي مناطق به رسيدن آسيب از اجتناب براي بلندمدت و مدتكوتاه ريزيبرنامه
 در مثبتي نقش برسد پايداري به خواهدمي روستايي توريسم اگر .شودمي حياتي محسوب

 و صريح قوانين محلي، مشاركت زيست، محيط نيازمند مديريت ،كند ايفا روستا مردم زندگي
 نهادهاي قالب در جوامع روستايي وقتي. است بينانهواقع ريزيبرنامه و پايدار بازاريابي محكم،
 و شهرداري يهاانجمن بازرگاني، اتاق گردشگري، هايشركت داوطلب، هايگروه محلي،

 طوربه توريسم ،شوند مشاركت ةعرص وارد محلي مردم از متشكل ييهاگروه در قالب خصوصاً
 و اجرا ريزي،نامهبر جريان در روستايي ةافراد جامع دخالت و حضور. يابدمي توسعه مؤثري
 محلي محقق هاياولويت گرفتن نظر در با صرفاً هاپروژه زيرا. است ضروري امري نظارت

 برخوردار كافي هايمشوق و فني هايحمايت مالي، هايكمك زا محلي مردم اگر. شوندمي
 توسعه خود سنتي عملكردهاي و هاشيوه اساس بر را روستايي خود منابع توانندمي شوند،

 ضروري عاملي زمينه در اين كوچك مشاغل يابر مالي تأمين و مديريت فنون آموزش. هندد
 را روستايي جوامع به توجهاي مشاوره خدمات دادن قرار اختيار در بايد كارشناسان .است

 بايد عالوههب. سازند متعهد توريسم صنعت گسترش و توسعه به نسبت را آنان و جلب كرده
 را اقتصادي منافع حداكثر توانمي چگونه كه صورت گيرد زمينه اين در ميمداو تحقيقات

 محلي مردم كارشناسان، دانش از كشيبا بهره .آورد دستهب توريسم طريق از صورتيبه
 كنوني گردشگري وضعيت. كنند تعيين ،هستند آن خواهان كه را ميتوريس نوع توانندمي

 پژوهش، اساسبر همچنين .ندارد تناسبي آن ةبالقو استعدادهاي و هاقابليت با روستايي
 ترينمهم گردشگري، مديريت ضعف، بازاريابي يهافعاليت ضعف كافي، يهاكمبود زيرساخت

 جودو ديگر، طرف از .داده شدند تشخيص روستايي گردشگري ةتوسع هرا بر سر اساسي موانع
 به گردشگري ةتوسع هب نسبت ميعمو تمايل و مرزي يهازيبا، بازارچه طبيعي يهاجاذبه
به  تمايل افزايش و قوت نقاط ترينمهم عنوانبه %40و  %60و  %25وزني  امتياز با ترتيب

 اكوتوريستي يهافعاليت ويژهبه و ي گردشگريهافعاليت به تمايل افزايش ، خريد گردشگري
 وادم قيمت افزايش ،هايارانه هدفمند كردن باشد. همچنينمي ،نزديك فرهنگي و پيوندهاي

 از و خارجي به سفرهاي تمايل افزايش ،گردشگري و سفر جريان بر سوء آن ثيرأتو  سوختي
تهديدهاي  ترينمهم عنوانبه كارشناسان ديد از محلي نيز و سنتي فرهنگ رفتن بين

 شدند. شناخته روستايي گردشگريروي پيش
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  تحقيق پيشنهادات

 :گرددمي پيشنهاد زير موارد ،تحقيق نتايج و گرفتهصورت تحقيق به توجه با
 گردشگري در آنها تقويت و نوپا وكارهاي كسب ةزمين در گذاريسياست و ريزيبرنامه �

 واي توسعه اقتصادي، يهاجنبه از توانندمي كارها و كسب اين اينكه توجه به با روستايي 
 عنوانبه هافعاليت اين اينكه به توجه با ،عبارت ديگر به ،نمايند عمل فرهنگي

 يهازمينه در است بهتر ،شودمي گرفته نظر در روستايي گردشگري يهاساختزير
 .گيرند قرار اهميت و موردبررسي ،نظرمورد

 ةكنندتيتثب و دنباله عنوانبه شدهتثبيت ةفرينانآكار يهافعاليت يهانقش بر كيدأت �
 كاركردي عي،اجتما عوامل بر تكيه با نوپا كارهاي و كسب ةزمين در شدهايجاد يهااشتغال

، روستايي باشد گردشگري در ايجاد يهااشتغال به تثبيت منجر كه دهندهبهبود و
 گذارثيرأت تواندمي ،گردشگري مرتبط با يهاسازمان بين تعامل و هماهنگي همچنين

 .باشد
 اقشار براي مناسب راهكاري عنوانبه گراضرورت ةكارآفرينان يهافعاليت گرفتن نظر در �

 ساير كنار در هافعاليت اين تقويت براي مرتبط يهاطرح ندهيو ساما ديدهآسيب
 .كارآفرينانه يهافعاليت

 توجه با توريسم و گردشگري محوريت با گرافرصت يهافعاليت و كارها و كسب از حمايت �
 مثبت. اثرات به

 گردشگري در آنها كردن نفعذي منظوربه هاو برنامه هاطرح در محلي افراد دادن مشاركت �
  .آنها حمايت سبو ك

آنها  كردن آگاه جهت محلي مردم براي آموزشي يهابرنامه تدوين و جلسات برگزاري �
 فرهنگ بر گردشگري نامطلوب ثيراتأكاهش ت منظوربه خود يهاداشته اهميت به نسبت
 .محلي

 .استانداردها با غذاخوري، متناسب و اقامتي يهازيرساخت بهبود �
و  هدف يهاگروه شناسايي منظوربه ات بازاريابي،تحقيق جهت الزم اعتبارات تخصيص �

 كارآمدي افزايش منظوربه مختلف ي هدفهاگروه با بازاريابي يهافعاليت كردن متناسب
 تبليغاتي. و ي بازاريابيهاتالش

 و روستايي گردشگري يهاتوانايي و شناسايي نقاط منظوربه كافي اعتبارات اختصاص �
  .بازار و اصناف هارستوران و هتل ةاتحادي با تعاملدر  آنها سازيمناسب

 منابع
 شـركت  تهـران،  الگوهـا،  نظريـات،  تعـاريف،  كـارآفريني،  ، 1379 محمـود،  داريـاني،  احمدپور

 .پرديس
 مفـاهيم  و مبـاني  اصـول، ( توريسم ريزيبرنامه يهاومدل هاتكنيك). 1386( .حسين آسايش،

 ).كاربردي
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 ، 1386عمـاني،   احمدرضـا،  بقـايي،  محسـن،  ،.نـوروزي  اميد، ،.قالوند كيانوش، ،.مسيب بقايي،

 و روســتائيان اقتصــاد توانمندســازي رويكردجديــد نعنــوابــه روســتايي نقــش توريســم
 .127، 120، 121ص ، ياسوج واحد مياسال آزاد انتشارات دانشگاه ،.كشاورزان

 .خرد واژگان مشهد؛ جهان، و ايران در شهري گردشگري). 1380( .احمد ري،دينا
 ةتوسـع  موانـع  ةزمينـ  در پژوهشي). 1387( .سيدمصطفي مصطفوي، رضوي، محمدرضا، زالي،

 .تهران دانشگاه كارآفريني ةدانشكد: ايران، تهران در كارآفريني
روسـتايي، سـايت    مناطق در كارآفريني ةتوسع و گردشگري يها، تعاوني1389سياوش ايمن، 

 .اشتغال جامع نظام
اي منطقـه  كارآفرينانه، همايش هنگا با ياسوج شهر در ، گردشگري1389اكبري،  مصطفي سيد

 .توسعه و توريسم
 بـر  كارآفرينانـه  مـديريت  الگـوي  كارگيريهب تأثير ، بررسي1387 پاييز ،.اميرحسين شفيعيان،

 ةمجموعـ  ةنامـ فصـل  ،.تهـران  در مـذهبي  گردشـگري  يهـا سـازمان  عملكرد اقتصـادي 
 .اسالمي مديريت يهاسخنراني

 .سمت انتشارات گردشگري، مديريت ،)1385( مهدي كاظمي،
 و گردشـگري  گردشـگري، همـايش   كـارآفريني  بر پايدار ةتوسع نقش ،1390حميدي، كامبيز

 .پايدار ةتوسع
 ، همايش1390همدان،  گردشگري صنعت در كارآفرينانه يهافعاليت زياري، نقش اهللا كرامت

 .پايدار ةتوسع و گردشگري
 گردشـگري  ارتقـاي  در گردشـگري  اطالعـات  يهاسيستم ، نقش1390اساني؛ خر محمدامين

 .جغرافيا دانشجويي سراسري علمي همايش روستايي، دومين
ـ  و گردشـگري  صـنعت  در دولـت  هـاي تسياسـ  بررسي ،)1384( نورالدين نوري،  الگـوي  ةارائ

 گردشگري كشور. صنعت پايدار ةتوسع
 عليرضـا  سـيد  ةترجمـ  ،1 جلـد  كـارآفريني  ، 1383پـي،  مايكـل  پيتـرز،  دي، رابرت هيسريچ،

 .علمي انتشارات ةمؤسس تهران، ، تقي ياري حميدرضا بخش،فيض
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اشتغال و كارآفريني با تأكيد بر مدل توانمندسازي  ةتوسع
 درآمد اقتصادي اقشار كم

 )(ره)امداد امام خميني ةتحت پوشش كميت ة(جامع
 منوچهر رزمجو1
 دكتر مهدي خيرانديش2

 چكيده 
 ،ياقتصاد اتيح توانديم كه استي اجتماعي هادهيپد نيخطرناكتر ازي كي فقر
 تالش و سعي) ره(خميني امام امداد كميتة. كند ديتهد ار هاملتي فرهنگ وي اسيس

 نيازمندان ساير و حمايت تحت محرومين براي اشتغال ةتوسع و ايجاد صرف را وافري
سازي اقتصادي مددجويان توانمند مدل با هدف بررسياين پژوهش است.  نموده

ظور مني در جهت كاهش و رفع نواقص بههايامداد، پيشنهاد كميتةتحت پوشش 
هاي هدف سطح اقتصادي و اجتماعي گروه يتر مدل و ارتقاسازي هرچه مطلوبپياده

لحاظ هدف كه به تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي بوده انجام پذيرفت. 
امداد كه از  كميتةآماري، شامل مددجويان  ةكاربردي است. در تحقيق حاضر جامع

استفاده نموده كه تعداد آنها برابر  1390تسهيالت و اعتبارات خودكفايي در سال 
 آوري اطالعات مورد نياز، با استفاده از روشهزار نفر است. در اين تحقيق جمع 220
آوري آمار و اطالعات مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه در اي و جمعكتابخانه ةمطالع
رفت. نامه صورت گآماري مورد پژوهش بوده است كه با استفاده از پرسش ةجامع

دهد كه هشت عامل آموزش، نظارت، پايدارسازي، دست نشان مينتايج به
هاي هاي منطقه، راهنمايي در پرداخت تسهيالت، ويژگيسنجي، قابليتداستعدا

 است.  هاي مهم در مدل توانمندسازي اقتصاديلفهؤتسهيالت و بازار از م
 

د امام خميني(ره)، امدا كميتة: فقر، فقرزدايي، توانمندسازي، كليدي واژگان
 زايي.هاي اشتغالطرح

 

 

 

                                                                                                                
امداد امام خميني (ره)، دانشجوي كارشناسـي ارشـد مـديريت صـنعتي      ةهاي اقتصادي و خودكفايي كميتمدير كل طرح .

                                                       Email:m_razmjo@yahoo.com اد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات ساوه،دانشگاه آز
  .استاديار دانشگاه هوايي شهيد ستاري 2.
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 مقدمه 
افته، بيانگر اين واقعيت است كه اقتصاد، يتوسعةاقتصادي در كشورهاي  توسعةشك، روند بي

اقتصادي كشورهاي  توسعةاي كه كارآفرينان در گونهتحت تأثير كارآفريني است، به
 توسعةنيافته اهميت آن را در اند و كشورهاي توسعهيافته، نقش محوري داشتهتوسعه

يافته، مستنداتي اقتصادي در كشورهاي توسعه توسعة ةاند. تاريخچاقتصادي ناديده گرفته
 آورد كه اقتصاد، تحت تأثير كارآفريني است.براي حمايت از اين واقعيت فراهم مي

دارند.  اقتصادي و اجتماعي اتفاق نظر ةآفريني در توسعنظران بر نقش كارامروزه صاحب
هدف و سرگردان اندازهاي عمومي بيتوان در گردآوري پسها را ميترين اين نقشمهم
اي، كاهش متوازن منطقه ةشود و تشكيل سرمايه، ايجاد اشتغال در مقياس وسيع توسعمي

صورت عادالنه تمركز اقتصادي در جامعه، توزيع مجدد ثروت، در آمد و حتي قدرت سياسي به
هاي تحريك سرمايه، ). همچنين نقش1386(مقيمي و احمدپور دارياني، باشددر جامعه مي

توان نام برد تجارت جهاني و افزايش سود اجتماعي را نيز مي ةبهبود كيفيت زندگي، توسع
)Khanka, 2003 .( 

راهكاري مناسب براي ايجاد  را اخير بسياري از كشورها، تأمين مالي خرد ةدهدر دو 
. در اقتصاد دانندميدرآمد سازي افراد در مناطق كمكاهش فقر و توانمندهاي شغلي و فرصت

هاي خرد و خوداشتغالي از جانب نظام بانكي و برخي نهادهاي رسمي مانند ايران، اعطاي وام
). اين 1387(اناري بزچلويي، گيردامداد امام خميني و نهادهاي غيررسمي صورت مي ةكميت
هاي فقير جامعه، امكان سهيالت و خدمات مالي مناسب براي گروهها به دليل ايجاد تبرنامه

توزيع مجدد درآمدها و افزايش خوداشتغالي و به تبع آن افزايش توليد، درآمد و كاهش 
 ). 1385 (الهوتي،ه است بيكاري را فراهم كرد

-1383( سوم توسعه ةامداد در برنام كميتةاشتغال و خودكفايي  ةبررسي عملكرد برنام
ي باعث افزايش يهاي خودكفادهد؛ اجراي طرحچهارم نشان مي ة) و سه سال اول برنام1379

ي در بين افراد و يايجاد فرهنگ كار، خودباوري و خوداتكا توان مالي مددجويان شده است.
 امداد بوده است كميتةثيرگذاري اعطاي اعتبارات توسط أهاي تحت پوشش از ديگر تخانواده

)Ghaedi,1999اي، فني و حرفه مهارت يامداد عالوه بر ارتقا كميتةعتبارات خودكفايي ). ا
هاي اجتماعي و فرهنگ عمومي مددجويان، افزايش سطح درآمد و افزايش سطح آگاهي

 .)1387، امداد كميتةمعاونت اشتغال و خودكفايي ( ي آنها را در پي داشته استيخودكفا
خالقيت و  ةمد فقرا را افزايش داده و زمينامداد، سطح درآ كميتةاعتبارات خودكفايي 

نوآوري را در افراد ايجاد كرده است. باالبردن احساس مسئوليت در بين افراد از ديگر نتايج 
بخش كرده و طرح بوده كه در مجموع اين نتايج شرايط محيط و زندگي را براي افراد رضايت

 ). 1377وزنده، (فر اميد به آينده را براي مددجويان افزايش داده است
ترين علت دريافت اعتبار كشاورزان از منابع رسمي و غيررسمي اعتباري جهت اصلي

گر اين است كه هاي پنهان دريافت اعتبار نيز نمايانمصارف توليدي است. بررسي هزينه
زاده و (حسن هاي جانبي دريافت اعتبار از بخش رسمي باالتر از بخش غيررسمي استهزينه

درآمد روستايي بيشترين سهم دريافت اعتبار را از قشرهاي كم ،). همچنين1384قويدل، 
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). اثربخشي منابع اعتباري در بهبود شرايط 1384ند (نجفي و يعقوبي،اربخش غيررسمي د

 ةه اعتبارات در توسعئپا بسيار باال است و اين توفيق ارازندگي روستاييان و كشاورزان خرده
 ).1383،(بختياري و پاسبان دهدميهاي خرد را نشانپروژهويژه در سطوح روستايي به

هاي ساير كشورها بيانگر اثر اين نوع اعتبارات و تسهيالت بر كاهش بررسي تجربه
هاي شغلي جديد است. اعتبارات خرد در صورتي ها و فقر از طريق ايجاد فرصتنابرابري

اين  ن فقر شناسايي شده و ثانياًطبقات گوناگو تواند به كاهش فقر بينجامد كه اوالًمي
كاهش فقر از طريق اعطاي اعتبارات خرد فقط  ،اعتبارات براي ايجاد اشتغال باشد. به عبارتي

 ).1385سعدي و مازار، ( پذير استهاي شغلي امكاناز طريق ايجاد اشتغال و برابري فرصت
ش اعتماد به نفس، ايجاد احساسي قوي انجام كار، افزايش مهارت مديريت زندگي، افزاي

خود و بهبود منزلت زنان در خانواده از اثرات اعطاي  ةهاي بالقوسازي زنان از تواناييآگاه
ها تأمين مالي خرد شركت در برنامه ).1385(نجفي اصل،  اعتبارات خرد به زنان بوده است

 ).1386 (جاللي موسوي، شودتنوع منابع درآمدي مي موجب بهبود شاخص
گيرندگان فقير باشد و وابستگي هاي اعتبارات خرد بايستي استقالل مالي وامهدف برنامه
فقيرترين افراد  ).Lina,2010( خطرناك است ةويژه براي افراد فاقد سرمايبه اعتبارات به

هاي با درآمد باالتر و كه نفع گروهبرند؛ در حاليندرت منافعي از اعتبارات را ميجامعه به
بارات بسيار باالتر است. اعطاي اعتبارات خرد و اثرگذاري قوي آن بر كاهش متوسط از اين اعت

هاي فقرزدايي تركيب شود و اعتبارات خرد كنار ديگر خدمات مالي فقر بايد با ديگر برنامه
تنها براي ارتقاي سطح صورت ابزاري نهمنافعي را براي فقيران و زنان همراه دارد كه از آن به

 ...........  ).).Maclsaac,1997( ()0(((((شودي حمايت درآمدي نيز شمرده ميدرآمدي، بلكه نوع
 خدمات مالي است نهادهاي الزم باشد پايدار اشتغال ايجاد مالي خدمات ئةارا از هدف اگر

 ).Ellis,2002( دهند هئارا مشخص كارهاي و كسب براي و بزرگتر مقياس در را خود
 ولي ندارند، را بخش رسمي اعتبارات و بانكي هايوام از استفاده امكان خرد هايبنگاه

 و آنها در گردش ةسرماي مالي تأمين به كمك طريق از توانندمي خرد مالي تأمين نهادهاي
 تنهامناسب، نه هاي آموزش ئةارا همراه به ثابت هايدارايي از برخي خريد به كمك حتي

وضعيت  آنان شاغل كار نيروي تعداد و وريهرهب يارتقا با بلكه ،داده افزايش را هاآن دارايي
  ).Mohieldin and Wright,2000( بخشندء ارتقا كوچك بنگاه يك به به را هاآن

ة عرض كردن فصلي نيز و كردن مصرف يكنواخت به كه،اين بر عالوه خرد اعتبار هايبرنامه
 رفتن بر داريمعني و بتاثرمث و بخشيده بهبود را كودكان ايتغذيه وضعيت نموده، كمك كار
 مالي تأمين هايبرنامه ).Khandker et al,1998( است داشته پسران براي ويژهبه مدرسه به

 نمايد.مي حمايت آنان معيشت از و داده كاهش را درآمدي پايين هايگروه پذيريآسيب خرد
 و گرددمي طبيعي سوانح ديگر و غيرمنتظره هايمرگ از ناشي آثار تقليل موجب چنينهم
 كوچك اقتصادي واحدهاي براي اعتبار بودن دسترس در .است مؤثر فقر كاهش بر نتيجه در
 ).Vanroos,2008( باشد داشته مثبت اثرات تواندمي

 مشكالت تمام حالل را آن و داشت زيادي انتظار تواننمي و نبايد خرد اعتبارات از
 مزارع مالكان ).Sengupta and Aubuchon,2008( دانست توسعه درحال كشورهاي

 اثر زمين بودن اياجاره و اقتصادي بد وضعيت و دارند وام خذأ به بيشتري تمايل تربزرگ
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 دهد افزايش را توليد ميزان تواندمي اعتبارات و دارد اعتبار دريافت بر منفي

)Goodwin,1993.( براي ربيشت مالي استقالل گذاريهدف با بايد خرد اعتبارات هايبرنامه 
 شرايط اين كه كند بيشتر را اعتبارات به وابستگي كهاين نه باشد، همراه فقير گيرندگانوام

  ).Lomher,2002( باشد خطرناك سرمايه فاقد افراد براي ويژهبه است ممكن
 خرد اعتبارات است، ثرؤم توليد هايوريآفن بهبود در را اعتبارات به كشاورزان دسترسي

 از گذار جهت در را ثريؤم و سريع حركت وام، ةكننددريافت كشاورزان كه شودمي باعث
 رسميغير اعتبارات بروند، پيش مدرن و تجاري كشاورزي سمت به و داشته بومي كشاورزي

 عمل رسمي بخش مكمل عنوانبه و داشته كشاورزان وريبهره افزايش و توليد بر مثبت ثيرأت
 است نموده جبران را كشاورزان به هاپرداخت رد بخش اين مالي كمبودهاي و نموده

)Banki,1993.(  
 منطقه هر فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، شرايط ثيرأت تحت خرد اعتبارات اعطاي عمكرد

 خودكفايي اعتبارات اعطاي ثيرأت بررسي بود. خواهد متفاوت نيز آن ثيرگذاريأت ةنحو و بوده
 فقر، كاهش بر مثبت نتايج رغمعلي كه است موضوعي توليدي، واحدهاي بر امداد، ةكميت

 ثيرگذاريأت ميزان بررسي هدف با تحقيق اين رو،اين از است. نگرفته قرار توجه مورد چندان
 توليدي واحدهاي بر فني و اقتصادي اجتماعي، ابعاد در امداد كميتة خودكفايي اعتبارات

  .است گرفته صورت

  شناسيروش
 راهبرد از تحقيق ةمحدود گستردگي به باتوجه و يكم يم،پاراد لحاظ از حاضر پژوهش

 هايپژوهش نوع از هدف، و گيريجهت لحاظ از پژوهش اين است. كرده استفاده پيمايشي
 انجام معين و خاص زماني مقطع يك در اينكه به عنايت با نيز زماني لحاظ از است. كاربردي

 هايطرح كل شامل تحقيق آماري ةجامع باشد.مي مقطعيتك هايپژوهش نوع از است، شده
 هزار 220 برابر آنها تعداد كه ،بود كشور كل در 1390 سال در مددجويان توسط شدهاجرا
 روش از هانمونه انتخاب منظوربه شد. انتخاب نمونه عنوانبه طرح 1432 تعداد كه است نفر

 نظر از هااستان قرارگيري محل براساس، منظوربدين شد. استفاده ايچندمرحله گيرينمونه
 در و شد انتخاب تصادفي صورتبه استان 13 غرب) و شرق مركز، جنوب، (شمال، جغرافيايي

 باتوجه شهرستان در هانمونه و گرديد انتخاب چندشهرستان تصادفي صورتبه نيز استان هر
 تصادفي صورتبه تصادفي اعداد جدول از استفاده با و كارشناسان و مددجويان ليست به

 گيرياندازه و آوريجمع اصلي ابزار حاضر تحقيق در گرفتند. قرار پرسشگري مورد و انتخاب
 از متشكل متخصصان پانل از روايي تعيين براي كه بود نامهپرسش تحقيق، متغيرهاي

 ضريب از پايايي تعيين جهت شد. گيريبهره تاداناس از جمعي و امداد كميتة كارشناسان
 ميزان موارد تمامي در كه شد استفاده نامهپرسش مختلف هايبخش براي خكرونباآلفاي
 ةوسيلهب آمدهدستهب اطالعات است. تحقيق ابزار پايايي از نشان كه بود 75/0 از باالتر پايايي

 منظوربه عاملي تحليل از و گرديد تحليل استنباطي، و توصيفي بخش دو در Spss افزارنرم
 شد. استفاده امداد كميتة توانمندسازي مدل بر ثرؤم عوامل
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  هايافته

 مددجويان فردي هايويژگي
 از درصد 4/40 كه دهدمي نشان مددجويان فردي هايويژگي بررسي از آمده دستبه نتايج
 6/26 كشاورزي، هاطرح درصد 6/10 ميان اين در و هستند خدماتي شدهاجرا هايطرح

 بررسي هستند. صنعتي هاطرح اين درصد 6/8 و دستي صنايع درصد 7/11 دامپروري، درصد
 داشته سن سال 40 تا 20 بين مددجويان درصد 3/63 كه دهدمي نشان نيز پاسخگويان سن

 درصد 1/32 و مرد پاسخگويان از درصد 1/66 هستند. سال 60 تا 40 بين نيز درصد 6/29 و
 نيز پاسخگويان از درصد 8/22 و بوده هلأمت پاسخگويان از درصد 4/68 هستند. زن نيز

 هستند. ديپلم نيز درصد 7/24 سيكل، درصد 1/22 و داشته ابتدايي پنجم درحد تحصيالتي
 از 7/43 و كردند دريافت ريال ميليون 100 تا 50 بين تسهيالتي مددجويان از درصد 1/83

 مورد تتسهيال بانك از نيز درصد 6/43 و نموده دريافت تسهيالت امداد كميتة از پاسخگويان
 در درصد 8/49 و روستايي مناطق در پاسخگويان درصد 2/50 اند.نموده دريافت را خود نياز

 هستند. ساكن شهري مناطق

 مددجويان ديدگاه از امداد كميتة خودكفايي هايطرح توانمندسازي مدل
 مليعا تحليل از امداد، كميتة توانمندسازي مدل هايلفهؤم بنديدسته و شناسايي منظوربه

 در شدهتعيين هايعامل از كدام هر در دارمعني متغيرهاي تعيين رويكرد با اكتشافي
 در سعي ابتدا در تحقيق اين در عاملي تحليل انجام راستاي در است. تحقيق نظري چارچوب

 و KMO1 ضريب از استفاده با عاملي تحليل براي هاداده بودن مناسب تشخيص و تعيين
 تحليل براي هاداده ،باشد 50/0 از كمتر KMO مقدار كهدرصورتي شد. 2بارتلت آزمون
 در موجود هايهمبستگي ،باشد 70/0 تا 50/0بين آن مقدار اگر و بود نخواهند مناسب عاملي

 مناسب بسيار متغيرها ،باشد 70/0 از بزرگتر اگر و مناسب عامل تحليل براي هاداده بين
  .بود خواهند
 عاملي تحليل در مهم موارد از يكي گردد. مشخص عوامل ادتعد بايستي دوم گام در
 در گيريتصميم براي دقيقي يكم مبناي اگرچه است. استخراج قابل هايعامل تعداد تعيين
 در هاآن از كه دارد وجود ضوابطي اما است، نشده هئارا استخراجي هايعامل تعداد مورد

 شامل معيارها اين كه شودمي استفاده اجياستخر هايعامل تعداد تعيين براي گيريتصميم
 اين در كه است، بريدگي تست معيار و واريانس درصد معيار پيشين، معيار ويژه، مقدار معيار

 شود.مي استفاده ويژه مقدار معيار از تحقيق
 تشخيص منظوربه و توانمندسازي مدل شناسيآسيب از آمده دستهب نتايج بررسي

 داد نشان نتايج و شد انجام بارتلت آزمون و KMO ضريب تحليل، براي هاداده بودن مناسب
 ,KMO=0.932; Bartletts test=25110.1( باشدمي مناسب تحليل اين براي هاداده كه

df=861,sig=0.00.( 

                                                                                                                
1.  Kaiser-Meyer-Olkin 
2.  Bartellet Test 
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 تحليل رهيافت از استفاده با هاآن بنديدسته دستور ها،داده بودن مناسب به باتوجه

 آمدهدستهب نتايج است. آمده )2( و )1جداول( صورتبه آن نتايج و دش داده اصلي هايلفهؤم
 كميتة اقتصادي توانمندسازي مدل هايلفهؤم از درصد 8/50 عامل هشت كه دهدمي نشان
 نمايد.مي تبيين را امداد

 تبيين را هايلفهؤم به مربوط واريانس از درصد 79/9 حدود 11/4 ةويژ مقدار با اول عامل
 ترينمهم كه است آن گوياي ،است پرداخته آموزش هايلفهؤم به كه عامل اين نمايد.مي

 اين ،لذا باشد.مي هاآن آموزش مددجويان اقتصادي توانمندسازي مدل در موجود هايلفهؤم
 ترينبه هالفهؤم آموزش كه دارد كيدأت و است شده نامگذاري آموزش عامل عنوانبه عامل
 است. دياقتصا توانمندسازي مدل در بخش
 

 تجمعي درصد و واريانس درصد ويژه، مقدار با همراه شده استخراج عوامل .1 جدول
تجمعي درصدواريانس درصدويژه مقدار هاعاملرديف

 97/9 79/9 11/4 آموزش 1
 83/18 04/9 79/3 نظارت 2
 44/27 60/8 61/3 پايدارسازي 3
 38/33 93/5 49/2 استعداسنجي 4
 59/38 21/5 19/2 طقهمن هايقابليت 5
 23/43 64/4 95/1تسهيالت پرداخت راهنمايي 6
 19/47 95/3 66/1 تسهيالت ويژگي 7
 80/50 60/3 51/1 بازار 8

 
 تبيين را هالفهؤم به مربوط واريانس از درصد 04/9 حدود 79/3 ةويژ مقدار با دوم عامل

 مدل در كه كندمي نشان خاطر و ددار طرح نظارت هايفعاليت بر كيدأت عامل اين نمايد.مي
 نام با عامل اين است. زاييخوداشتغال هايطرح نظارت به مربوط آسيب دومين توانمندسازي

 گرديد. نامگذاري پايش و نظارت
 تبيين را هالفهؤم به مربوط واريانس از درصد 60/8 حدود 61/3 ةويژ مقدار با سوم عامل

 در كه كندمي بيان و دارد كيدأت شدهايجاد هايطرح رسازيپايدا ةمقول به عامل اين نمايد.مي
 شدهايجاد اشتغال پايدارسازي مهم هايلفهؤم از دسته سومين اقتصادي توانمندسازي مدل
 شود.مي نامگذاري پايدارسازي عامل عنوان با و است

 بر كيدأت مدل هالفهؤم به مربوط واريانس از درصد 93/5 ةويژ مقدار با چهارم عامل
 از دسته چهارمين كه كندمي كيدأت عامل اين دارد. اشتغال ايجاد هايطرح استعدادسنجي

 استعدادسنجي عامل باعنوان و هاستطرح استعدادسنجي به مربوط مطرح هايلفهؤم
 دارد.ارتباط  شغل ةتوسع در فردي استعدادهاي بررسي به عامل اين است. شده نامگذاري
 تبيين را عوامل به مربوط واريانس از درصد 21/5 حدود 19/2 ةويژ مقدار با پنجم عامل

 هايقابليت عامل نام با و دارد مددجو ةتجرب و منطقه هايقابليت بر كيدأت عامل اين نمايد.مي
 دارد. ايمنطقه هايقابليت بر كيدأت و است شده نامگذاري ايمنطقه
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 مدل هالفهؤم به مربوط واريانس از درصد 64/4 حدود 95/1 ةويژ مقدار با ششم عامل

 در رسانياطالع و همكاري هدايت، بر كيدأت عامل اين نمايد.مي تبيين را توانمندسازي
 راهنمايي عامل عنوان با و باشدمي مطرح هالفهؤم ششمين عنوانبه و دارد تسهيالت پرداخت
 از يكي مناسب هدايت و رسانياطالع كندمي كيدأت هك شودمي نامگذاري تسهيالت پرداخت

 است. مطرح هايلفهؤم
 

 يافتهدوران ماتريس از آمده دستهب ضرايب ميزان و عامل هر به مربوط متغيرهاي .2 جدول
 نام

 بار گويهعامل
 عاملي

ش
موز

آ
 

709/0 ؟است مرتبط مددجويان شغل با شدههئارا هايآموزش ميزان تاچه
 مددجويان انتخابي لشغ با متناسب مهارتي و فني هايآموزش ميزان تاچه

759/0 ؟شودمي هئارا
744/0؟شودمي مددجويان شغلي شايستگي افزايش باعث شدههئارا هايآموزش مقدار چه

676/0 ؟است كافي شدههئارا آموزشي هايدوره تعداد حد تاچه
762/0؟شودمي احسن نحو به مددجويان كاري هايروش در تغيير باعث آموزش

 محصوالت فروش و توليد افزايش به شدههئارا هايآموزش ميزان چه تا
673/0 ؟شودمي منجر

507/0 ؟بگذرانند مجدداً را قبلي آموزش هايدوره كه دارند تمايل مددجويان حد تاچه

رت
نظا

 

575/0 ؟است چقدر مددجويان شغل بر نظارت روند از شما رضايت ميزان
كار بر مطلوبي ثيرأت ميزان چه تا فني ناظرين توسط شدههئارا هايراهنمايي

688/0 ؟گذاردمي مددجويان
674/0 ؟گيردمي قرار مددجويان دسترس در ناظرين هايگزارش نتايج ميزان چه تا

761/0 ؟اندبوده ثرؤم هاطرح مشكالت رفع در ناظران حد چه تا
737/0 ؟دكنيمي ارزيابي چگونه را هاطرح از بازديد بر فني ناظران تسلط ميزان

 مددجويان شغلي ةتوسع به فني ناظرين راهنمايي و هدايت ميزان چه تا
738/0 ؟كندمي كمك

زي
رسا

يدا
پا

 

مجري مددجويان درآمد كسب و شغلي آينده از الزم اطمينان ميزاني چه به
666/0 ؟دارد وجود

691/0؟كنند پيدا دست جديدي محصوالت به توانندمي مجريان كنوني، روند با حد تاچه
629/0 ؟بودند موفق شغلشان ةادام و ايجاد در مددجويان چقدر

544/0 ؟دارد وجود مددجويان خودكفايي و اشتغال هايطرح ةتوسع امكان ميزان چه تا
566/0؟كنند معرفي مشتريان به را خود خدمات و محصوالت اندتوانسته مددجويان چقدر

639/0 ؟هستند راضي شغلشان درآمد از مددجويان چقدر

جي
سن

عدا
 

585/0 ؟است چقدر استعدادتان و توانايي با شما شغلي ارتباط ميزان
663/0 ؟هستند عالقمند خود شغل به شما چقدر
657/0 ؟هستيد لئقا اهميت خود شغل براي چقدر

554/0 ؟است چقدر شده فراگرفته هايمهارت با شما شغل ارتباط ميزان
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 نام

 بار گويهعامل
 عاملي

يت
قابل

اي
ه

 
طقه

من
 

549/0 ؟است سابقه داراي منطقه در انتخابي مشاغل ميزان هچ تا
556/0 ؟است دسترس در سكونت محل ةمنطق در  نياز مورد اوليه مواد ميزان چه تا

 منطقه در اجرا قابل مشاغل اساس بر شما انتخابي مشاغل ميزان چه
531/0 ؟است بوده شما سكونت

622/0 ؟تيدداش را آن ةتجرب كار، اين شروع از قبل چقدر
 طرحتان اجراي در خود ةخانواد اعضاي ساير توانايي از ميزان چه تا

580/0 ؟كنيدمي استفاده درستيهب

يي
نما

راه
 

خت
ردا

پ
 

الت
سهي

ت
 

593/0 ؟است مناسب تسهيالت پرداخت در همكاري حد چه ات
 مناسبرا  مددجويان به وام پرداخت در راهنمايي و هدايت ميزان

588/0 ؟كنيدمي ارزيابي

561/0 ؟دارد وجود تسهيالت پرداخت براي مناسبي رسانياطالع

گي
ويژ

الت 
سهي

ت
 

694/0د؟دانيمي مناسب را دريافت ةمرحل تا تقاضا زمان از وام دريافت انتظار زمان مدت

524/0؟دانيدمي مناسب را تسهيالت پرداخت نياز مورد هايضمانت نوع و ميزان

ازار
ب

 

 نيز هاشركت ساير يا افراد توسط شما خدماتي اي توليدي محصوالت آيا
772/0 ؟شودمي عرضه

663/0 ؟است بالقوه مشتري داراي شما توليدي كاالهاي اندازه چه تا
 

 مدل هايلفهؤم به مربوط واريانس از درصد 95/3 حدود 66/1 ةويژ مقدار با هفتم عامل
 زمان مدت و مددجويان از شدهدريافت هايتضمان نوع بر كيدأت عامل اين نمايد.مي تبيين را

 است. شده گذارينام تسهيالت ويژگي عنوان با عامل اين كه دارد انتظار
 مدل هايلفهؤم به مربوط واريانس از درصد 60/3 حدود 51/1 ةويژ مقدار با هشتم عامل

 ةكنندوليدت رقباي و محصول مشتريان بر كيدأت عامل اين نمايد.مي تبيين را توانمندسازي
 تحليل از آمده دستهب نتايج است. شده نامگذاري بازار عامل عنوان با و پردازدمي محصول

 كه است، آمده )1( نمودار در در عامل هر توسط شدهتبيين واريانس مقدار همراه به عاملي
 برد. نام تحقيق تجربي مدل عنوان به آن از توانمي
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 تحقيق تجربي مدل .1نمودار

 

  گيرينتيجه و بحث
 در مجريان آموزش است، توانمندسازي مدل در لفهؤم ترينمهم آموزش اينكه به باتوجه
 هايطرح ةزمين در مددجويان آموزش و مشاغل پايداري و شغلي هدايت هايزمينه

 داشتن رد نآ هدايت و پايدار مشاغل ايجاد بخش ترينمهم است. اهميت داراي زايياشتغال
  است. زمينه اين در خبره و متخصص هاينيروي

 اين در است. توانمندسازي مدل در جدي ةلفؤم دومين زايياشتغال يهاطرح بر نظارت
 و شغلي ةزمين در باالي تخصص داراي ناظرين خود اوالً تا شود طراحي مكانزيمي بايد فرايند
 كنترل نمايند. اقدام مشاغل يابيرضهعا به نسبت بتوانند ثانياً و باشند شغل يابيعارضه
 باشد.مي كارامد نظارت ضروري موارد جمله از الزم بازخورد دادن و مستمر
 كه است، اهميت داراي مشاغل پايدارسازي امداد كميتة اقتصادي توانمندسازي مدل در

 هدايت ت.اس مدنظر گوناگوني هايلفهؤم راستا اين در باشد.مي حوزه اين در لفهؤم سومين

79/9 

04/9 

60/8 

 مدل هايمولفه
 توانمندسازي

امداد ةكميت اقتصادي

 آموزش

 نظارت

پايدارسازي

استعدادسنجي

منطقه هايقابليت

 راهنمايي پرداخت
 تسهيالت

ويژگي 
 تسهيالت

 93/5 بازار

21/5 
64/4 

95/3 

60/3
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 مشاوره ةزمين در متخصص نيروهاي تربيت است. زيادي اهميت داراي مشاوران توسط شغلي
 را نظارت و ارزيابي و نموده شناآ بيشتر امداد كميتة داخلي شرايط با را مشاوران شغلي،
 هانآ شغلي مشاوران تربيت آموزشي هايدوره در .دهدمي قرار علمي هايداده بر مبتني
 ،اوليه مواد مينأت و بازار چون موضوعاتي با علمي مشاوره اصول و فرايند با يياشنا ضمن

 اهميت دليل به ،ديگر سوي از شد. خواهند شناآ ... و برندسازي و فروش و مالي منابع مينأت
 امداد كميتة در شغلي مشاوران تربيت تسهيالت پرداخت در راهنمايي و هدايت رساني،اطالع
 شغل ةزمين در زياد دانشي داراي كه هستند متخصصاني و امين شاورانم است. اهميت داراي

 100 حداقل ساالنه اينكه ضمن ،اندداشته زمينه اين در را الزم تجربيات و بوده مشاوره و
 .اندنموده طي نيز را موزيآباز و تحقيقاتي هاي دوره ساعت
 كه بوده ايمنطقه هايتقابلي به توجه توانمندسازي مدل در ديگر مطرح هايلفهؤم از

 تفكيك عامل اين عاملي تحليل به باتوجه ولي بوده مدنظر استعداسنجي در موضوع اين
 ايمنطقه استعداسنجي و فردي استعدادسنجي بخش دو در بايستي استعدادسنجي و گرديده

 ولويتا در بومي مشاغل بايستي ايمنطقه استعداسنجي در ،رواين از گيرد. قرار بررسي مورد
 امكان بومي بازار و منطقه هايمزيت و هاقابليت و ابقوس دليلهب مشاغل اين گيرد. قرار

 باتوجه ايمنطقه و محلي مشاغل سبد تدوين نمايد.مي زياد بسيار خرد مشاغل در را موفقيت
 زياد تخصص و اطالعات داشتن نيازمند كه مجموعه اين است. مهم اريبس نسب هايمزيت به
 نآ نتايج و گيرد صورت خبره گروهي توسط بايد ،است مرتبط مطالعات و تحقيق ةزمين در
 شود. داده قرار افراد ساير اختيار در

 هايراه تا كند كمك تواندمي گذشته تجربيات به توجه فردي استعداسنجي در همچنين
 ايهمنطق استعدادسنجي در ،همچنين گردد. پديدار شغل در موفقيت و راستمرا براي بهتري
 بود. خواهد اهميت داراي نيز خانوادگي كاري توان بررسي
 كه است بالقوه مشتريان و بازار به توجه اقتصادي توانمندسازي مدل در ديگر مهم ابعاد از

 مركز ايجاد عملي راهكارهاي از يكي ،رواين از گيرد. قرار بررسي مورد مجزا طوربه بايستي
 است. نوين هايايده سازيتجاري و بازارها در ولمحص ةتوسع جهت امداد كميتة در رشد
 و باشند فعال شغل پايداري راستاي در اگر البته رشد مراكز ظرفيت از گيريبهره به توجه

 مدل براي خوبي ايگزينج تواندمي باشد نآ فروش و محصول نمودن بازاري نآ ديدگاه
 باشد. تجربي
 هايضمانت و انتظار زمان مدت به طوفمع كه تسهيالت هايويژگي مطرح هايلفهؤم در
 مجزا طوربه ،كنندمي پرداخت را تسهيالت اين كه كارگزراني با بايستي باشد،مي نياز مورد

 تسهيالت ويژگي ولي باشد قوي هرچند رسانياطالع و آموزشي كارهاي زيرا گردد. تحليل
 مددجويان هدايت و سانيراطالع بود. خواهد روهروب آسيب با توانمندسازي مدل باشد، سخت

 گردد. واقع توجه مورد بايستي كه است ديگر مطرح هايآسيب از تسهيالت دريافت ةزمين در
 اين به بايد البته كرد. هدايت يمشتر سمتهب زيادي مسيرهاي از توانمي را اطالعات جريان

 و تلفن نمود. استفاده همزمان طورهب اطمينانكم مسير چند از يا داشت اطمينان مسيرها
 كه باشندمي رسانياطالع متنوع موارد جمله از .... و اينترنت و ايميل ويامك پ و فكس

 گردند. استفاده باهم همزمان توانندمي
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  اتپيشنهاد

 براي مجزا طوربه پيشنهادات ،امداد كميتة توانمندسازي مدل در فرايندها بهبود منظوربه
 گردد:مي هئارا مختلف هايبخش
 مددجويان؛ براي كارآفريني هايآموزش ةئارا ةزمين نمودن فراهم �
 خودكنترلي؛ و خوداظهاري صورتهب نظارت و پايش سيستم اندازيراه �
 ها؛طرح مجريان به بازديدها نتايج دادن قرار اختيار در براي هاطرح بر ناظرين ترغيب �
 خرد؛ و كوچك مشاغل اجراي در موفق كشورهاي تجارب از برداريالگو �
 در نوآوري و خالقيت ايجاد منظوربه تخصصي كارآفريني هايآموزش ةتوسع و هئراا �

 و...؛ بيشتر فروش شده،تمام تقيم و هاهزينه كاهش توليدات، ختنسا متنوع راستاي
 استعدادها؛ كشف مركز اندازيراه و ايجاد �
 توليد از قبل بازار شناسايي و بازارشناختي منظوربه بازار تحقيقات مركز ايجاد �

 از خارج و داخل در مشتريان ةخواست و سليقه عالقه، نياز تعيين راستاي در محصول
 كشور؛

 سيسأت و ايجاد پيشنهاد هاوام انتظار مدت كاهش ها،ضمانت امر در تسهيل منظور به �
 و خوداشتغالي تسهيالت پرداخت جهت در امداد ةالحسنقرض صندوق يا و بانك

 بنگالدش) در گرامين بانك و هندوستان در نبرد بانك انند(هم روستايي هاياشتغال
 شود.مي

  منابع
 بانـك  اعتبـارات  بـه  كشـاورزان  دسترسـي  بـر  ثرؤم عوامل بررسي ).1387ا.( بزچلويي، اناري

 ارشـد.  كارشناسـي  ةپايانام .كميجان شهرستان روستايي مناطق موردي ةمطالع ،كشاورزي
 -روسـتايي  ةتوسـع  .توسـعه  مطالعـات  آموزشـي  عي.اجتمـا  علوم ةدانشكد تهران. دانشگاه

 اجتماعي. ةتوسع
 ،شـغلي  هـاي فرصـت  ةتوسـع  در بانكي اعتبارات نقش ).1383( ف. پاسبان، و ص. بختياري،
 ):46(12 ;1383تابستان ،توسعه و كشاورزي اقتصاد ايران. كشاورزي بانك موردي ةمطالع

73-106. 
 و منـدي رضـايت  بـر  روسـتايي  مسـكن  يبهسـاز در  بانكي اعتبارات نقش ).1388ز.( بخشي،

 ارشـد.  كارشناسـي  امـة نايـان پ سبزوار. شهرستان بيهق دهستان روستايي جمعيت تثبيت
 ريـزي برنامـه  و جغرافيـا  ةرشـت  انسـاني.  جغرافياي گروه جغرافيا. ةدانشكد تهران. دانشگاه

 روستائي.
 ،خـانوار  فقـر  شكـاه  در خـرد  مـالي  تأمين هايبرنامه اثر بررسي ).1386آ.( موسوي، جاللي

 طـرح  و سـلماس  شهرسـتان  در روسـتايي  زنـان  خـرد  اعتبـارات  صـندوق  موردي ةمطالع
 ارشـد.  كارشناسـي  نامـة نپايـا  . سـنندج  شهرستان در روستا خرد مالي خدمات پشتيباني

   اجتماعي. رفاه و ريزيبرنامه گرايش تعاون. گروه اجتماعي. علوم ةدانشكد تهران. دانشگاه
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 ايـران،  در روسـتايي  خـرد  مـالي  تـأمين  هـاي چـالش  ).1384ص.( يـدل، قو و ع. زاده،حسن

 كشاورزي، اقتصاد و ريزيبرنامه هايپژوهش ةمؤسس توسعه، و كشاورزي اقتصاد ةنامفصل
 .ش1384 بهار ،49 ش سيزدهم، سال

 در كشـاورزي  بانـك  خـرد  اعتبـارات  ارزيـابي  ).1384( ج. عينـالي،  و افتخاري،ع. الدين ركن
 هـاي پـژوهش  ةنامـ فصـل  ،خدابنـده  شهرسـتان  مـوردي  ةمطالعـ  ،وستايير اقتصاد ةتوسع

 ش.1384 بهار ،34 ش بازرگاني،
ـ  روسـتايي،  زنان توانمندسازي در خرد اعتبارات نقش .)1385( ع. مازار، و ح. سعدي،  ةتجرب
 مركـز  زدايـي، فقـر  و روسـتايي  ةتوسـع  خـرد  اعتبـارات  مقـاالت  مجموعه كشاورزي. بانك

 كشاورزي. بانك اقتصادي تحقيقات
 تحت هايخانواده بر خودكفايي طرح اقتصادي – فرهنگي اثرات بررسي ).1377ل.( فروزنده،

 بختياري. چهارمحال استان در (ره) خميني امام امداد كميته پوشش
 دانش آواي ت انتشارا تهران: سوم، چاپ اشتغال. محوريت با توانمندسازي ).1387( قايدي،ع
 گستر.
 موردي: ةمطالع ،زنان براي خرد اعتبارات ةتوسع در كشاورزي بانك قشن ).1385ز.( الهوتي،
 تهران. كشاورزي ةتوسع و اقتصاد ةدانشكد ارشد. كارشناسي نامةنپايا .ايران طرح
 خودكفـايي  و اشـتغال  ةسـال پـنج  ةبرنامـ  ).1387( امداد كميتة خودكفايي و اشتغال معاونت

   (ره). خميني امام امداد كميتة
 اقتصـادي  سازيتوانمند بر روستايي خرد اعتبارات پيامدهاي بررسي ).1385( ز. اصل، نجفي

 موردي ةمطالع ،(س) كبري زينب حضرت طرح بر تأكيد با روستايي خانوار سرپرست زنان
 قـزوين.  اسـتان  توابـع  از زهـرا  بـوئين  شهرسـتان  در طرح اين پوشش تحت روستاهاي در
 ةتوسـع  آموزشي گروه .اجتماعي علوم ةنشكداد تهران. دانشگاه ارشد. كارشناسي نامةنپايا

 روستايي.
 در فقـر  كـاهش  بـراي  نـوين  كارهـاي راه خـرد،  مالي تأمين ).1384( و. يعقوبي، و ب. نجفي،

 بهـار  ،49 ش سـيزدهم،  سـال  توسـعه،  و كشـاورزي  اقتصـاد  ةنامـ فصـل  روستايي، جوامع
 ش.1384

 ةنامـ فصل ايران، در توسعه كاناتام و جهاني هايتجربه خرد: مالي مينأت ).1382ب.( نجفي،
   جديد. ةدور ،1 ةشمار كشاورزي، و بانك پژوهشي
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چگونگي كاركرد صنعت گردشگري در فرآيند 
 و اشتغال كارآفريني

 1مهدي جمالي نژاد 
 2رسول حيدري

 چكيده 
را در  ميزا نقش بسيار مهيك صنعت پوينده و اشتغال عنوانبهگردشگري 

نمايد. امروزه كشورهاي ميي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايفا هاجنبه
دشگري ساختارهاي اقتصادي خود را رونق حاصل از گر ةزيادي به پشتوان

 يگردشگردهند. مياند و به اتكاي آن اقتصاد خود را توسعه بنيان نهاده
 حساببه جهان يكشورها از ياديز تعداد درآمد منابع نيترمهم از يكي

گيري از تحليلي و بهره-اساس روشي توصيفياين پژوهش نيز بر .ديآمي
يند آبررسي جايگاه گردشگري در فراي و اينترنتي به منابع كتابخانه

طور كلي اقدام نموده است. نتايج حاكي از آن بود كه به كارآفريني
بااليي از  ةهاي اقتصادي است كه به درجگردشگري يكي از بخش

 آمددر منابع از يكي عنوانبهي كارآفرينانه نياز دارد و هامشاركت فعاليت
 اقتصادي ةتوسع براي رهيافتي تواندمي محلي سطح در اشتغال ايجاد و

 اقتصادي يهابخش ديگر يهافعاليت سود كه زماني در خصوصهب .باشد
 توسعه براي راهبردي و آنها براي مناسبي جايگزين باشد، كاهش حال در

تواند گردشگري در حال حاضر، با پويايي خاص خود مي ،اين. بنابراست
محيطي در ماعي و زيستاي بر تحوالت اقتصادي، اجتثيرات عمدهأت

المللي، ملي و محلي بر جاي گذارد. امروزه يكي از سطوح مختلف بين
ترين راهبردهاي غيرسنتي براي توسعه، گردشگري و شدهشناخته
 ،به عبارت ديگر كارآفريني است. ةهاي مربوط به آن در زمينفرصت
ه همراه هاي فراواني را بتواند فرصتميپايدار ناشي از گردشگري  ةتوسع

توانند وارد عرصه شده و همزمان ميبياورد كه در نهايت كارآفرينان 
 پايدار را رونقي مضاعف بخشند. ةتوسع
  

 .پايدار ةزايي، توسع، اشتغالكارآفريني: گردشگري، واژگان كليدي 
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  .. كارشناس ارشد حقوق عمومي2
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 مقدمه 
 حساب به جهان يكشورها از ياديز تعداد درآمد منابع نيترمهم از يكي يگردشگر امروزه

 به را هادولت ،يمعدن يهايكان و گاز نفت، همچون منابع از ياريبس بودن محدود. ديآمي
 يبرداربهره خود يعيطب و يفرهنگ راثيم چون يدارتريپا منابع از كه است داشتهوا تفكر

 ياقتصاد درآمد منابع به ليتبد را آن يهاتيجذاب و راثيم نيا هايزيربرنامه انواع با و نموده
 و يثروت( بپردازند خود يعيطب و يفرهنگ راثيم از حفاظت به رو نيا با نيا بر عالوه و ندينما

 ). 1385 ،يكزاز
 ايران راكد اقتصاد جدي نيازهاي از يكي انهكارآفرينهاي فعاليت ةتوسع ،گريد يسو از
 داقتصا در گذاريسرمايه كاهش نتيجه در و نفتي ةسران درآمد كاهش كه شرايطي در. است

 و دولتي هايسازمان در انساني نيروي تعديل به گرايش و پائين وريبهره سو، يك از كشور
 به را بيكاري ديگر، سوي از كار ةعرص به واردانتازه خيل و سو ديگر از دولت به وابسته
 ةتوسع كه رسدمي نظربه .است كرده بدل زمان اين اجتماعي و اقتصادي بزرگ معضل
 و اجتماعي اقتصادي، جدي ضرورت يك كارآفريني فرهنگ ترويج و انهينكارآفرهاي فعاليت
 .است سياسي

 در تكنولوژيكي، هايپيشرفت و مهم هاينوآوري كه است داده نشان امروز دنياي ةتجرب
 روز، نياز و بازار با تطبيق قابليت. افتاد نخواهد اتفاق دولتي بزرگ هايشركت و هاسازمان
 پيشرفت براي نتيجه در و نيست ساخته تودرتو ةپيچيد بزرگ رساختا يك از كه است چيزي
 هايفعاليت كه است شرايطي ةتوسع و ايجاد ثر،ؤم راه تنها جديد، محصوالت ةارائ و سريع

 اهميت پيشرفته، و بزرگ كشورهاي در. كنند رقابت و شوند سيسأت بتوانند كوچك اقتصادي
 كه است اين اصلي دليل بلكه يست،ن اشتغال ايجاد ةمسئل خاطر به فقط كارآفريني

 اندتوانسته اند،كرده رشد و آمده وجودبه كشورها اين در كه كوچكي اقتصادي هايفعاليت
 خود به را دنيا در ثروت توليد ديگر سوي از و پيشرفته هايفناوري ةتوسع در ايعمده سهم

 آن از توانمي كه راديكال هايجهش درصد نود از بيش دهدمي نشان آمار. دهند اختصاص
 بزرگ هايسازمان در نه و متوسط و كوچك هايشركت در كرد، تعبير تكنولوژيكي انقالب به

 و بازده افزايش به منحصر اقتصادي ةتوسع در كارآفريني نقش نكهيا ضمن. است افتاده اتفاق
 تفعالي در ساختاري تغييرات اعمال آغاز و گذاريپايه شامل بلكه نيست، سرانه درآمد

 تقسيم امكان كه است همراه بازده افزايش و رشد با تحول اين. است اجتماعي و اقتصادي
 .)1390(زياري و همكاران،  كندمي فراهم بيشتر را مختلف كنندگانشركت بين

 ارزيابي آثار اقتصادي توريسم 
ن برداري از منافع اقتصادي آبهره ،توريسم در اغلب كشورها و مناطق ةاولين دليل توسع

اجتماعي را با اهميت  -محيطي و فرهنگيمالحظات زيست ةولي التزام به مفهوم توسع ،است
 سازد.مي
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 معيارهاي اقتصادي قابل تعمق توريسم 

اهميت نسبي صنعت  ةكنندايجاد درآمد و تقويت توليد ناخالص ملي: اين معيار بيان .1
 توريسم در كل اقتصاد است.

اين معيار، دريافت ناخالص ارز  .الملليترش توريسم بينارزآوري صنعت توريسم با گس .2
كند كه پس از كسر عوامل برگشتي ارز خارجي در ميخارجي و كل ارزي را محاسبه 

 ماند.ميكشور باقي 
 يك منبع بيروني درآمد بر اقتصاددانان دارد. ،اثر ضريب افزايش اين معيار به آثار محرك  .3
صادرات پنهان و جلوگيري از خروج ارز از كشور از  كمك به درآمدهاي دولت: افزايش .4

 ق توريسم داخلي افزايش نرخ اشتغال. طري
هاي سرگردان و به جريان انداختن تعادل توزيع درآمد، تسريع گردش پول، جذب سرمايه

گيري از منابع از جمله اثرات اقتصادي صنعت توريسم گذاري سالم و بهرهآن در سرمايه
به  ،ماليات است ةي اقتصادي توريسم براي دولت، گسترش دامنهااز مزيتآيد. ميشمار به

مكمل و پشتيبان نياز دارد تا امكانات و  يهااين شكل كه صنعت توريسم به نهادها و سازمان
مخابرات، برق،  ةتوان به شبكمي هااين سازمان ةاز جمل .تسهيالت الزم براي آن فراهم آورد

ها تسهيالت مسافرتي و حتي گسترش سيستم رستوران ها وخدمات حمل و نقل، متل
 ).1384،22فتاحي كنعاني،( اطالعاتي اشاره كرد

 توريسم و اشتغال
تواند تعداد بيشتري را ميگذاري بابت هر واحد سرمايه هاتوريسم در مقايسه با ساير بخش .1

كاربرتر است و  اهتوريسم از ساير بخش ،عبارت ديگربه .كار گيرداز نيروي انساني به
 شود.ميموجب باالبردن سطح اشتغال 

ي پيچيده نياز ندارند و هااز ديدگاه كيفي در خصوص تربيت نيروي كار به تخصص .2
گذاري و صرف وقت زياد همين دليل تأمين نيروي انساني مورد نياز آن محتاج سرمايهبه

 نخواهد بود. 
هاي مؤثر آورد و يكي از راهميگوناگون به اشتغال دري هاصنعت توريسم افراد را با مهارت .3

 براي رفع بيكاري است. 
 ي سريع بازگشت سرمايه تلقي شود.هاعنوان يكي از راهتواند بهميتوريسم  .4
گذاري ي اقتصادي به سرمايههابراي اشتغال يك نفر در اين بخش نسبت به ساير بخش .5

 كمتري نياز دارد. 
صنعت توريسم باعث ايجاد  ةمعتقد است كه گسترش و توسع» سم جهانيسازمان توري«.6

همچنين  .مستقيم در آينده خواهد شدطور مستقيم و غيردويست ميليون شغل به
ي سوم توسعه از طريق گسترش صنعت هاشده در برنامهبيني انجاماساس پيشبر

 هزار شغل در كشور ايجاد كرد. 800توان ميجهانگردي 
 .آيدميشمار ي صنعت توريسم كشورها بههاد اشتغال بر حسب نوع از مزيتايجا .7

 مشاهده كرد: صورت اينتوان به ميكه در ايران طوريبه
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، ها، رستورانهاي توريستي از قبيل هتلهاالف) اشتغال مستقيم: اشخاصي كه در مؤسسه

نيروي انساني  ،عبارت ديگر به .هاي توريستي دفاتر سياحتي به خدمت اشتغال دارندفروشگاه
 در اين صنعت دارد. ميكه نقش مستقي

ي تداركاتي همچون كشاورزي، هامستقيم: مشاغلي كه در بخشب) اشتغال غير
دارند. به عبارت  ميمستقياند و در صنعت توريسم نقش غيرماهيگيري، توليدي ايجاد شده

 اند.كار گرفته شدهبه گونه مشاغل صرفاً براي صنعت توريسمنيروهاي اين ،ديگر
هزينه كردن درآمدهاي حاصل از اشتغال  ةواسطج) اشتغال القايي: اشخاصي كه به

ة صنعت توريسم و توسعة توسع ،به عنوان مثال .يابندميمستقيم اشتغال مستقيم و غير
 ). 22،  1380مرندي،( بردميسطح اشتغال را باال منجر شده و صنايع دستي 

  كارآفريني
 شوق، ،يروزيپ شكست، ر،ييتغ تنوع، سك،ير جان،يه با توأم است يزندگ نانهيارآفرك يزندگ

 يخبر يديناام و رخوت و سكون از آن در كه يايزندگ ،ييگرافرصت و تيخالق تالش،
 مشاغل در چهاگر آنها. است ديجد يهافرصت و هادهيا يجستجو در همواره نيكارآفر ستين
 تا هستند تالش در فقط كه يآزاد مشاغل صاحبان با اما ،كنندمي تيفعال يريبگ مزد ريغ

 خلق اي ديجد ةديا داشتن بدون را خود ياقتصاد منافع و كنند حفظ را خود تيموقع
 را ياشتغالخود آنها. دارند ياريبس يهاتفاوت ،دهند شيافزا كار و كسب ديجد يهافرصت

 را يسازمان است ممكن بلكه ،ندانكرده انتخاب مياستخدا شغل كي افتني عدم علتبه
 .)1385 ،ياكبر ( باشند كرده ترك شاندهيا و فكر ياجرا خاطرهب

 كه است نيا در نيكارآفر كي با) آزاد شغل صاحب( يمعمول دارمغازه كي تفاوت 
 د،يجد يكاالها يجستجو در همواره ،آوردمي دستهب كه يتيموفق وجود با نيكارآفر
 يهاتيفعال و ديجد يبازارها د،يجد انيمشتر جلب و غيلتب فروش و ديخر ديجد يهاروش
 ديتقل معمول و جيرا يهاروش از يمعمول دارمغازه كي كه يحال در .باشدمي ديجد يجنب
 ةهم كه خردمي را ياجناس ،است بورس كه كندمي ريدا را خود ةمغاز يمحل در ،كندمي

 ييگرافرصت و يينوگرا بدون فروش و ديخر يكل طورهب ،كنندمي عرضه فروش يبرا هامغازه
. است شده مترادف كار و كسب و شغل جاديا با ينيكارآفر ةواژ معموالً -رديگمي انجام

 اشتغال نانهيكارآفر يهاتيفعال است ممكن. است كارآفريني آثار از يكي اشتغال كه يحالدر
 عيسر يليخ يصنعت يكشورها .ديافزايب ييدانا به اي و كند ثروت ديتول اما ،نكند جاديا

 جيترو و توسعه دنبال به و كنند كشف ياقتصاد ةتوسع در را نانيكارآفر نقش توانستند
 در كارآفريني ياجتماع و ياقتصاد راتيتأث. باشند ياقتصاد رانيمد انيم در يفرهنگ نيچن

 ياعضا از ياريبس توسط شغل عنوانبه كارآفريني كه يزمان .باشدمي ريچشمگ اريبس جامعه
 موجب كارآفريني رايز. ابديمي توسعه عيسر اريبس جامعه آن ،شود رفتهيپذ جامعه كي

 دو اي كي به حداقل ،كنندمي شروع را ديجد شغل كي نانيكارآفر كه يزمان .شودمي اشتغال
 در وستهيپ نانيكارآفر ضمناً. است ازين نفر صدها به مشاغل از يبعض در و دارند ازين كارمند

 نيا كه هستند ييهاروش دنبال به آنها .هستند ديجد خدمات و كاالها ةسعتو و ابداع حال
 و يزندگ تيفيك بهبود موجب كارآفريني تعهدات. شوند ديتول مؤثر طورهب خدمات و كاالها
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 و ترراحت مردم يبرا را يزندگ از،ين مورد خدمات انجام با .شودمي ديجد محصوالت يارتقا
 يبرا الزم ةياول مواد جاديا اي و ييشناسا يجستجو در وارههم نانيكارآفر. كنندمي ترساده

 بكر ،خام مواد كه ياقتصاد مناطق در مؤسسات جاديا و هستند كاالها و خدمات ديتول
 درآمد عيتوز به منجر جهينت در و شوندمي كشور ةتوسع و بهبود باعث ،دارند نخوردهدست

 .)1382،يهاشم( گردندمي منطقه و كشور در متناسب طورهب

  يگردشگر صنعت در كارآفريني آموزش
 شغل جاديا يبرا مختلف يهامهارت آموزش ،كارآفريني يهاآموزش ياصول اهداف از يكي

 جاديا در ميمه نقش كارآفريني آموزش كه دهدمي نشان مختلف يكشورها ةتجرب. باشدمي
 تيترب ،نيفركارآ آموزش از هدف يكلطورهب. دارد ثروت ديتول و كوچك يكارها و كسب
 يكار و كسب و باشند مؤسس يافراد خود التيتحص ليتكم از پس بتوانند كه است يافراد

 كارآفريني .است وابسته يگوناگون عوامل به يگردشگر صنعت در كارآفريني. ندينما جاديا
 و آموزش 1379 سال اواخر در رانيا در .است ضرورت كي بلكه ،ستين انتخاب كي امروزه

 يكشورها به نسبت دهه نيچند ريتأخ با كشور يعال آموزش نظام در نانيركارآف پرورش
 .گرفت قرار توجه مورد كارد طرح عنوان با يفناور و قاتيتحق علوم، وزرات در افتهيتوسعه
 يدانشگاه يهاتيفعال نيترگسترده و نيترمهم از يكي با كارآفريني آموزش امروزه

 به نسبت يمالز ن،يپيليف هند، زين ايآس در. ستا شده ليتشك هادانشگاه در كارآفريني
 آنكه ضمن يگردشگر.اندكرده اقدام كارآفريني آموزش و كارآفريني قاتيتحق مراكز ليتشك

 بر. كندمي جاديا شغل و كار گرانيد يبرا ،شودمي مسافر لذت و آموزش ،خاطر انبساط سبب
 ارديليم 6/1 بر بالغ ميرق به نجهانگردا تعداد يالديم 2020 سال تا WTO ينيبشيپ طبق

 قيطر نيا از توسعه حال در يهاكشور در اشتغال معضل درصد 50 از شيب و ديرس خواهد
 يهاتيقابل به توجه با توانمي صنعت نيا نانيكارآفر ةمشاور و آموزش با. است حل قابل

 اللملنيب سازمان ينيبشيپ بنابر. گذاشت قدم ياقتصاد داريپا ةتوسع يسو به موجود
 است يحال در نيا. رسدمي نفر ونيليم 30 به 2015 سال تا يمالز گردشگران تعداد ،يجهان

 100 تا را كشورش يخارج گردشگران تعداد دارد قصد منسجم يزيربرنامه كي با يمالز كه
 كشور يبرا 2006 يجهان جام فوتبال مسابقات يبرگزار نيهمچن. دهد شيافزا نفر ونيليم

. آورد دستبه يگردشگر صنعت قبال در يارز درآمد وروي ارديليم 3 مسابقات زبانيم ،آلمان
 يبرا تنها هم يخارج ونيليم 5 نيهمچن و شدند آلمان وارد يخارج ونيليم كي ،كل در

 در بودند روهروب تقاضا حجم انفجار با هارستوران و هاهتل. شدند آلمان وارد شبهكي اقامت
 ،هافرودگاه »نزاهالوفت« ييمايهواپ »بان چهيدو« آهنراه يورزش داديرو نيا از حال نيع

 در. كردند خود بينص را بهره نيشتريب يرانيكشت يشهرنيب و يشهر يراناتوبوس خطوط
 سفر مدت كه شوندمي مشرف عمره حج به يمالز از زائر نفر هزار 250 ساالنه حاضر حال
 اي و امارات, تيكو مانند ييهاكشور در آن يقماب و عربستان در روز 10 كه است روز 14 آنها

 شودمي الزم يهاساخت ريز جاديا و حيصح و درست يزيربرنامه كي با. برندمي سرهب عمان
 . آورد رانيا به شده كه هم روز يك يبرا را تيجمع نيا

 كرد يگذارهيسرما آن يرو اشتغال جاديا جهت توانمي كه است يمنابع از يدست عيصنا
 و آن آموزش و يدست عيصنا يهارشته از كي هر ياياح با رايز ،آورد دستهب مطلوب جينتا و



                                               انداز پژوهشاشتغال در چشم واي آموزش فني و حرفه
 

 

341 
 .كرد كار به مشغول را ياديز صنعتگران توانمي هارشته نيا در يديتول يهاكارگاه جاديا

 كي با بتواند كه است ينانيكارآفر به ازين نجايا در كارآفريني يهادوره يبرگزار با يول
 يخارج و يداخل گردشگران به مطلوب نحو به را خود محصوالت) Marketing( يابيبازار

 شناسانده ديبا كه طورآن اندنتوانسته كشور يدست عيصنا محصوالت هنوز چه .دارند عرضه
 است بهتر .باشدمين پاسخگو ييتنها به آموزش كه داشت توجه نكته نيا به ديبا البته .شوند

 در شركت يسو به انيهنرجو همزمان ،يدست عيصنا ختلفم يهارشته آموزش كنار در كه
 كوچك يكارها و كسب جاديا در بتوانند تا شوند تيهدا يابيبازار و كارآفريني يهاكالس
 دست نهيزم نيا در شكست درصد حداقل به و ندگرد موفق يديتول يهاكارگاه و ياقتصاد

 )1388،  سميتور صنعت با آن ارتباط و يدست عيصنا يمل شيهما مقاالت مجموعه( ابندي

  گردشگري صنعت ةمفقود ةحلق كارآفريني؛
 ترينمهم از يكي كه هستند اعتقاد اين بر گردشگري صنعت فعاالن از بسياري امروزه
 جمله از گروه همين ديگر، سوي از. است حوزه اين در اشتغال بحث موجود، هايمقوله

 زندگي عصري در ما. دانندمي كارآفريني بحث را مشكل اين با مبارزه راهكار كارآمدترين
 حال در كارآفريني برمبناي گردشگري، و الكترونيكي هايفعاليت از بسياري كه كنيممي

 كه باشند آن دنبال به بايد صنعت، اين فعاالن از بسياري كه معنا اين به است؛ گرفتنشكل
 اين تحقق اما كنند، تهداي و داده سوق كارآفريني سمت به را گردشگري صنعت جوان نسل

 ةحوز در را خود تجربيات و هايافته فرهيختگان، از بسياري كه شودمي حاصل زماني موضوع
 تأثيرگذاري از نبايد راستا اين در البته و دهند انتقال جوان مندعالقه هاينسل به كارآفريني

 را خود ةتاز و جديد هايدهاي توانندمي آنها كهچرا ماند، غافل صنعت اين كارآفرينان و اساتيد
 رئيس .دهند ارائه صنعت اين ءارتقا منظوربه ممكن، نحو بهترين به... و هتلداري صنعت در

 ايجاد منظوربه بايد دولت كه است معتقد بارهاين در ايران تورگردانان ةجامع ةمديرهيئت
 ديگر، طرف از و نمايد ارك بازار ايجاد و بازاريابي مندانعالقه براي صنعت، اين در اشتغال
 با و دهد ارائه را مدوني ريزيبرنامه اشتغال، ايجاد جهت در بايد نيز فرهنگي ميراث سازمان

 در نفر ميليون185 و ميليارد يك ،2010 سال در كه جهانگردي جهاني سازمان آمار به توجه
 ايويژه توجه گردشگري، در زايياشتغال ةمسئل به بايد پرداخت، خواهند سياحت به دنيا

 و تسهيالت اين ةارائ كه هستند خدمات بهترين دريافت دنبالبه ما گردشگران زيرا. نمود
 فراگيري ضمن عرصه اين فعاالن بلكه ،نيست فرهنگي ميراث سازمان ةوظيف تنها خدمات،
 پي موضوع اين به توانمي بررسي كمي با. دهند ارائه را خدماتشان بايد مطلوب هايآموزش

 خاورميانه، و يافتهتوسعه كشورهاي در خصوصبه دنيا كشورهاي از بسياري در امروزه كه برد
 ةحوز در را جهان پنجم ةرتب چين ،مثال طوربه. هستيم صنعت اين در زايياشتغال شاهد ما

 از درآمد دالر ميليارد23 نيز تركيه ديگر سوي از و است داده اختصاص خود به گردشگري
 اين در گسترده تبليغات زمينه، اين در آنها موفقيت اصلي علت .ددار گردشگري صنعت

 معرفي به موفق شايد و بايد كه طورآن بخش اين در هنوز ايران، متأسفانه كه كشورهاست
 فعاالن از ايعده ،ديگر طرف از. است نشده گردشگران و جهانيان به خود تمدن و تاريخ
 دهيجهت صنعت اين در را كارآفريني بحث ايدب مسئوالن كه گويندمي نيز هتلداري ةجامع

 اقدامات هنوز هستند، نوآور و كارآفرين ايعده حوزه اين در كه آنجا از ،بنابراين كنند؛
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 اهميت كه است درحالي همه اينها و نگرفته صورت بخش اين ارتقاي براي مطلوبي

 نوازيمهمان شبخ در خصوص به كرد، مشاهده گردشگري صنعت در توانمي را كارآفريني
 را كارآفريني ،همچنين. است نشده انجام خصوص اين در دهيجهت هنوز متأسفانه كه... و

 اقدام خارجي، گردشگران جذب منظوربه بايد كه چرا كرد، بررسي هتلداري بخش در توانمي
 بخش در گردشگري كارشناسان از ايعده. شود استاندارد هايهتل اندازيراه و احداث به

 در نوجواني و كودكي دوران از بايد را كارآفريني موضوع كه اعتقادند اين بر صي،خصو
 كودكان به مطلوب، هايآموزش با را كارآفريني فرهنگ و كرد پياده درسي كتب از بسياري

 كارآفرينان جديد و نو هايايده و افكار نيازمند گردشگري صنعت كه آموخت بايد. داد ارائه
 كشورهاي در اكنونهم. شد خواهد جوانان زايياشتغال باعث خود عامل همين كه است

 هتلداري صنعت در خود جديد هايايده از استفاده ضمن كارآفرينان از بسياري يافته،توسعه
 ارائه كشورشان، به گردشگران جذب منظوربه را مختلفي هايشيوه و هاراه گردشگري، و

 منظوربه كارآفرينان از دولت حمايت دليلبه افراد، از گروه اين فعاليت و حركت كه دهندمي
 زيادي گردشگري هايجاذبه و هاشاخص از نيز ما كشور. باشدمي گردشگري ةعرص در حضور

 گردشگران جذب به توانمي جديد، تورهاي اجراي و دقيق ريزيبرنامه با كه است برخوردار
  .كرد كمك

 ت گردشگري عناصر مستعد فعاليت كارآفرينانه در صنع
اشاره شد، آنچه به نام صنعت گردشگري خوانده  ميطور كه در بحث چارچوب مفهوهمان

ها، خدمات و صنايع مختلف است. كميت، كيفيت و هماهنگي تركيبي از فعاليت ،شودمي
اين صنعت در منطقه  ةدر موفقيت و توسع ميمحصول، نقش مه ةها در عرضعوامل و بخش

ف صنعت گردشگري را كه فعاليت، همكاري و هماهنگي آنها در عناصر مختل و كندايفا مي
 بيان نموده است. اين عناصر عبارتند از: ،محصول گردشگري ضرورت دارد ةعرض

 ) منابع انساني2) منابع طبيعي، 1 الف) منابع گردشگري:
) 3) تسهيالت اجتماعي، 2و محورهاي ارتباطي،  ها) راه1 هاي گردشگري:ب) زيرساخت

 ) امكانات ارتباط راه دور4ت زيربنايي، تسهيال
 ) خوراكي و نوشيدني2) هتلها و مهمانپذيرها، 1 ج) تسهيالت پذيرايي از مهمانان:

 ) امكانات ورزشي2) امكانات تفريحي و فرهنگي، 1 و ورزش:ميد) تسهيالت سرگر
) دفاتر 3) دفاتر تبليغاتي، 2ها، ) سفرگذاري1 اي گردشگري:ه) خدمات واسطه

 ) راهنماها5هاي اتوموبيل كرايه، ) بنگاه4رساني، العاط
 اند:اين عناصر را به شرح زير بيان نموده

 ) دريايي4اي، ) جاده3ريلي)، (آهن) راه2) هوايي، 1  الف) حمل و نقل:
 متل)(سرا) راه3) مهمانپذير، 2) هتل، 1 ب) اسكان و اقامتگاه:

 پردازهاگشت) 2) سفرگذاريها، 1 اي:ج) تسهيالت واسطه
 ) فرهنگي2) طبيعي، 1 ها:د) جاذبه

 ) خدمات بخش خصوصي2) خدمات بخش عمومي، 1 ه) ساير خدمات:
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هاي كارآفرينانه موضوع تحقيق ما يعني فعاليت ةبندي سينكلر و استبلر در زمينتقسيم

شده توسط اين دو هاي كارآفرينانه در هر پنج بخش ذكرروايي بيشتري دارد. فعاليت
 وانند تحقق يابند. تمي

هاي هاي كوچك و حتي گاه فعاليتدر بخش حمل و نقل، بخش خصوصي و شركت
تواند صورت پذيرد و موجبات سهولت حمل و نقل مسافران را فراهم كارآفرينانه مي ةنفرتك

هاي كارآفرينانه را شامل هستيم و كند. در بخش اسكان و اقامتگاه كه حداكثر فعاليت
هاي ترين بخشبه اقامت مسافران و پذيرايي از آنها از جمله رايج هاي مربوطفعاليت
پذيراي  اي نيز معموالًاشد. تسهيالت واسطهبدر صنعت گردشگري مي كارآفرينيهاي فعاليت

هاي مسافرتي و خدمات باالدستي و هاي كارآفرينانه است كه در قالب آژانسكنوني فعاليت
پتانسيل كارآفرينان در ايجاد،  ةها عمدش جاذبهگيرد. در بخدستي آنها انجام ميپايين

 هاي فرهنگي است كه براي ساير مردم جذابيت داشته باشد.شناسايي و معرفي جاذبه

 هاي كوچك كارآفرين و نظام گردشگريبنگاه
و مطالعاتي  ميگردشگري در مقياس كوچك حدود يك دهه است كه در ادبيات و مباحث عل

رشد اين صنعت از  ةهاي توسعشاخص ،اساس اين . برخورداين صنعت به چشم مي
هاي مبتني بر بر به طرحهاي بلندمدت و سرمايههاي مبتني بر اجراي طرحريزيبرنامه

بري اندك و در مقياس اي با سرمايههاي محلي و منطقهها، استعدادها و ظرفيتشايستگي
هاي كوچك محلي و بنگاه ةگيري و توسعگردد. در اين ميان ايجاد، شكلكوچك متمايل مي

هاي گوناگون صنعت گردشگري، مناسب جوامعي تعريف گرديده است كه اي در زمينهمنطقه
و آموزشي آنها  ميهاي علهاي اقتصادي و مالي، بستر فرهنگي و اجتماعي و زمينهزيرساخت

 نمايد.دار را سلب ميهاي شتابهاي گسترده و حركتگذاريمجال سرمايه
اندازي يك شركت هاي فردي و اقتصادي راهبر روي جنبه اًگري اساستحقيقات گردش

 كارآفرينيگردشگري،  ةتوسع ةيك كسب و كار متمركز شده است. در زمين ةجديد و يا توسع
اي از نوآوري است كه توسط بازيگران مختلف تر است و شامل اشكال به هم پيوستهپيچيده

آميز موفقيت ةشود. توسعهده گرفته ميچه به صورت فردي و چه به صورت جمعي برع
كه اساسأ يك مقصد را براي ( شودگردشگري در سطح محلي با اهداف مشترك حاصل مي

گردد كه در نياز به افزايش تعداد كسب و كارهايي مي ،بنابراين .سازد)تر ميگردشگران جذاب
 ،جديد نيست ةجمعي در گردشگري يك روي كارآفريني ،روگردشگري فعالند. از اين ةزمين

تر هاي بازار و از همه مهمبلكه به دليل رقابت فزاينده ميان مقاصد گردشگري، تغيير شاخص
 كارآفرينيها و فعاالن گردشگري ناگزير به ها، شركتكاهش حمايت مستقيم مالي دولت

 اند.جمعي گرديده
گروهي كه توسط اهداف  كارآفريني« عنوانجمعي را به كارآفريني) 2000(اسپير

تعريف كرد. از » گيرندهاي مشابه نشأت نميالزامأ از انگيزه وشود رانده مي شتركي به پيشم
ديگر محلي شركت كند، انگيزه و  ةديدگاه فردگرايي، هركس در گردشگري يا هر نوع توسع

نهادي پيوند  كارآفرينيبا  اًجمعي اساس كارآفرينيكند. اما منفعت شخصي خود را دنبال مي
ها برخاسته و چارچوب نظري مناسبي را براي تشريح كه از تئوري سازمانخورده است 

 كند.اقتصادي گردشگري فراهم مي ةرويكرد جمعي به توسع
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ها يا بازيگران مختلف هم در كند كه سازمانهايي را بيان ميفعاليت 1نهادي كارآفريني

هاي جديد د فرصتدهند و از منابع براي ايجابخش خصوصي و هم در بخش دولتي انجام مي
كنند. اين كارآفرينان بر روي نهادهاي سنتي هاي موجود استفاده ميو يا استفاده از فرصت

هاي بيشتر و محيط فرصت ،روشود و از اينآورند كه سبب تغيير ميفشار مي
 كارآفرينيكنند. چنين نوع هاي جديد و كارآفرين ايجاد ميتري را براي شركتنوازانهمهمان

هاي تجاري، با رهبري، كاريزما و بصيرت و مهارت كارآفرينيهاي ساير مشخصه عالوه بر
توانند گردشگري، اين افراد مي ةتوسع ةآميخته است. براي سازگار ساختن اين مفهوم با زمين

طور مستقيم يا براي مثال مديران و مراجع محلي، رهبران ديني و غيره باشد كه به
 ).1390(زياري و همكاران،  تباطندمستقيم با گردشگري در ارغير

 گيرينتيجه
كارآفرينان آن كشورها هستند، آنان با  ةيافتموتور محرك اقتصادي در كشورهاي توسعه

كارآفريني  بخشند.ميو كيفي يك اقتصاد را شتاب  يمنوآوري و خالقيت خود حركت ك
وري، رشد توليد و آيد كه با استفاده از تغيير و نوآاقتصادي به حساب مي ةنيروي اصلي توسع

بااليي از  ةهاي اقتصادي است كه به درجآورد. گردشگري يكي از بخشوجود ميخدمات را به
 ايجاد و آمد در منابع از يكي عنوانبه گردشگريي كارآفرينانه نياز دارد. هامشاركت فعاليت

 خصوصهب گردشگري. باشد اقتصادي ةتوسع براي رهيافتي تواندمي محلي سطح در اشتغال
 جايگزين باشد، كاهش حال در اقتصادي يهابخش ديگر يهافعاليت سود كه زماني در

 در اياندازه به گردشگري صنعت امروز. است توسعه براي راهبردي و آنها براي مناسبي
 نام »نامريي صادرات«را آن اقتصاددانان كه دارد اهميت كشورها اجتماعي -اقتصادي ةتوسع
 در و يافته گسترش سرعت به اخير يهاسال در كه است صنايعي از توريسم صنعت. اندنهاده
گردشگري در حال  ،اينبنابر .است آمده در جهان درآمد منابع ترينبزرگ از يكي رديف

اي بر تحوالت اقتصادي، اجتماعي و ثيرات عمدهأتواند تحاضر، با پويايي خاص خود مي
، ملي و محلي بر جاي گذارد. امروزه يكي از الملليمحيطي در سطوح مختلف بينزيست

هاي مربوط به آن در ترين راهبردهاي غيرسنتي براي توسعه، گردشگري و فرصتشدهشناخته
 كارآفريني است. ةزمين

 منابع
  ي، تهران.دانشگاه جهاد انتشارات، كارآفريني ةتوسع ،)1385( اهللا كرامت ،ياكبر

، همـدان  گردشـگري  صـنعت  در كارآفرينانـه  يهـا تفعالي نقش)، 1390( زياري، كرامت اهللا
 واحد همدان. ميزاد اسالآپايدار، دانشگاه  ةمجموعه مقاالت همايش گردشگري و توسع

دهـاتي، سـال    ة)، توريسم و تأثير آن بر جوامع روستايي، نشـري 1384( فتاحي كنعاني، ايرج
 .20 ةدوم، شمار

)، 1388( آن بـا صـنعت توريسـم   مجموعه مقاالت همـايش ملـي صـنايع دسـتي و ارتبـاط      
 اصفهان: نشركنكاش.

جهانگردي در سيستان و بلوچستان بـا تكيـه بـر توريسـم      ة)، توسع1380( مرندي، عليرضا
 .3 ةكشاورزي و صنعت، شمار ةروستايي، نشري

 ي، تهران.دانشگاه جهاد انتشارات ،كارآفريني علم يمبان)، 1382( يمهد ،يهاشم
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 كار آفريني در هنرجويان ةراهكارهاي افزايش روحي
 و كاردانشاي حرفه وفني  

 1شهين كرمي
 2حسينعلي تقي پور
 3كيقباد سليمان پور

 چكيده
و اي حرفه و كارآفريني در هنرجويان فني ةراهكارهاي افزايش روحيهدف پژوهش حاضر بررسي 

 متغيرهاميزان تأثيرگذاري هر يك از  يمنظور بررسهش بهوپژجايي كه اين بوده است. از آن كاردانش
 ةجامع. بوده است يابيروش پژوهش زمينه ،است انجام شده كارآفريني هنرجويان ةبر افزايش روحي

در مدارس  1390-91ي بوده است كه در سال تحصيلي آموزاندانش ةكليپژوهش متشكل از  آماري
 390 آماري شامل ةنمون .اندتحصيل بودهمشغول به  استان مازندراناي حرفهكاردانش و فني 

گيري نج شهرستان بوده كه به روش نمونهدر سطح پاي حرفهكاردانش و فني از مدارس آموز دانش
ساخته اي محققنامهپرسشهاي آماري از آوري دادهمنظور جمعبهتصادفي ساده انتخاب شدند. 

آموزان كارآفريني دانش ةا در ارتباط با روحيمقياس رخرده 10سؤال بود و  49استفاده شد كه شامل 
- ي كولموگرافهامنظور تجزيه و تحليل سؤاالت پژوهش از آزمونبه داد.ميمورد بررسي قرار 

از  ميبازديدهاي علبراي  tآزمون  ةگروهي استفاده شد. نتايج نشان داد كه آمارتك tاسميرنف و 
 ،)57/80( فرينان موفق در مدرسهآز كاردعوت مستمر ا ،)84/108( صنايع و مراكز توليدي

 ،)003/88( پردازياعمال روش تدريس بديعه )،15/84( ريزي جلسات بحث آزاد و اتاق فكربرنامه
 ي موفقهاشركت ةي تاريخ توسعهانمايش فيلم ،)68/90( اعمال روش تدريس ايفاي نقش

اجراي  )،19/15( استراتژيكاجراي كارگاه مديريت )، 56/99( فرينيآايجاد كارگاه كار ،)62/103(
 شيافزا در) 67/78( فريني در اذهان عموميآارتقاء فرهنگ كار و )14/92( كارگاه مديريت ريسك

) p≥ 01/0(در سطح معناداري و كاردانشاي حرفه يفن يهاهنرستان انيدر هنرجو ينيفرآكار ةيروح
تواند به ميربط وي مسئوالن ذيتأثيرگذار بودند. بنابراين، توجه بيش از پيش به اين موارد از س

 آموزان كارآفرين كمك شايان توجهي نمايد. كارآفريني و پرورش دانش ةارتقاي روحي
 

 اي.حرفهو كاردانش، فني  ،فرينيآكار ةكارآفريني، روحي :كليدي واژگان
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 مقدمه 
الق و هاي نو و خبا ايده 2است كه در طي آن فرد كارآفرين مييند يا مفهوافر 1كارآفريني

ي هاي نو، سازمانهاي جديد، با بسيج منابع به ايجاد كسب و شركتهاشناسايي فرصت
ولي اغلب  ،م با پذيرش خطرات استأورزد. اين امر تومي يابنده مبادرتجديد و نوآور رشد

كارآفرينان عوامل تغيير ، شود. بنابراينخدمت به جامعه مي ةئمنجر به معرفي محصول يا ارا
هاي انگيزه ).1385نژاد، اماني( اندانگيز نيز شدهي حيرتهاكه گاهي موجب پيشرفتهستند 

نياز به موفقيت، نياز به  توانمي آنها ةباشند كه از جملمختلفي در كارآفرين شدن مؤثر مي
تر از همه نيازمندي به احساس مفيد بودن كسب درآمد و ثروت، نياز به داشتن شهرت و مهم

ي شخصيتي خاص و گوناگوني برخوردار هاي را نام برد. افراد از ويژگيطلبو استقالل
از ساير افراد  تري كارآفرينان متمايز و برجستههاطبيعي است كه برخي از ويژگي .باشندمي

ه داشتن خالقيت و نوآوري، دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد ب، به طور مثال ؛است
ي پرورش اين هاشناس بودن. شيوهگرا بودن و فرصتو عمل نگرنفس و عزت نفس، آينده

  متفاوت است. هاويژگي
عمل آمده در مورد موضوع كارآفريني در كشورهاي هاقدامات ب ةمطالعه و بررسي در زمين

ولي  ،اندقدم بودهي آموزشي و پژوهشي پيشهادر زمينه هامختلف بيانگر آن است كه دانشگاه
و قدرت ابتكار خود در راستاي  هاكارگيري آموختههبدون توجه و قصد ب التحصيالنفارغ

 احمدپور دارياني،( اندمحصول و خدمت در بازار كار، چندان موفق نبوده ةئشروع كار و ارا
اقتصاد، فرهنگ و جامعه است. رشد و فراگيري اين  ةكارآفريني موتور تحول و توسع .)1387
يندي افريني فرآگرگوني اساسي در اقتصاد ملي منجر شود. كارتواند به تحول و دميپديده 

با قبول مخاطره و تحمل ريسك،  ،ايده و فكر جديد ةئن فرد كارآفرين با اراآاست كه طي 
 كند. ميه ئامحصول و خدمت جديد را ار ،ايجاد كسب و كار

د و آن را ) اولين كسي بود كه اين واژه را در علم اقتصاد ابداع نمو1730(3كانتيلون
صورت منظور تركيب بهچنين تعريف نمود: كارآفرين فردي است كه ابزار توليد را بهاين

كند. كارآفرين در هنگام خريد از قيمت نهايي ميمحصوالتي قابل عرضه به بازار خريداري 
 كسي است كهكارآفرين  .)1387 به نقل از احمدپور دارياني،( محصوالت اطالع ندارد

، به نقل از 4باتيست سي( يد و توزيع فعاليت اقتصادي خود را بر عهده داردوليت تولسئم
كه در شرايط عدم قطعيت به اتخاذ تصميم  هستندكارآفرينان كساني ). 1385نژاد، اماني

، به نقل از 5نايت( پذيرندميپردازند و پيامدهاي كامل آن تصميمات را نيز شخصاً مي
ي هافرين كسي است كه توانايي آن را دارد تا فرصتآكار همچنين، ).1387احمدپور دارياني، 

برداري نمايد، آوري و از آنها بهرهكسب و كار را ببيند و آنها را ارزيابي كند، منابع الزم را جمع
 ). 1385 نژاد، اماني( ريزي نمايدو سپس عمليات مناسبي را براي رسيدن به موفقيت پي

                                                                                                                
1. Entrepreneurship 
2. Entrepreneur 
3. Cantillon 
4. Baptiste Say 
5. Knight 
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 ةزميندر آن است كه  ةدهندبا كارآفريني نشاني مرتبط هاپژوهشة پيشينة مطالع

 شيرزادي اصفهاني صمدي وكارآفريني تحقيقات متعدد و بسياري صورت گرفته است. 
موزان در مدارس آفريني دانشآكار ةروحي سازماني مدرسه با جو ةبررسي رابط« در )1386(

 مثبت و ةني رابطفريآكار ةروحي بين جو سازماني و كه اوالً به اين نتيجه رسيدند »اصفهان
 ،پيشرفتةانگيز ،عزت نفس ،خالقيت( فرينيآكار ةي روحيهاشاخص دوماً وجود دارد. معنادار

 سوماً باالتر از ميانگين است. ،موزانآخطرپذيري) در دانش نگري ويندهآ ،منبع كنترل دروني
ندارد. معنادار وجود  ةفريني رابطآكار ةدر ايجاد روحي هادبيرستان و هابين جو هنرستان

در  دريافتند كه »كارآفريني در فنالند« در پژوهشي تحت عنوان )2007( 2و پاسيو 1نورمي
فريني در دانشگاه فنالند آيي كه براي آموزش و ارتقاي كارهاو روش هامدل ميميان تما

پيشرفت بود كه به  ةثر، سطح خودكفايي، خالقيت و انگيزؤتنها مدل م ؛استفاده شده است
) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه 2011( نورالدين منصور شود.مي نجرفريني مآكار
 و مالي، اجتماعي، مديريت دانش، مدرسهعوامل ، پذيري، ايفاي نقشلي از قبيل ريسكئمسا
اي رابطهعوامل اين  ةهمبه عبارت ديگر، . ي هستندثر بر كارآفرينؤعوامل ماز درسي ةبرنام

 دارند.آموزان مدارس متوسطه ن دانشبا كارآفريني در ميا مستقيم
اقتصادي و صنعتي كشور كمبود نيروي  ضر يكي از تنگناهاي اساسي توسعةدر حال حا

ترين مشكل شده بزرگهاي انجامانساني كارآزموده و متخصص است. بر اساس بررسي
تادكار مديريت منابع انساني در صنايع جديد، كمبود شديد كادرهاي مياني مانند تكنسين، اس

اي در جامعه فزوني و ... است. عالوه بر اين، در اثر رشد اقتصادي، نياز به كارهاي فني حرفه
رغم نيازهاي جامعه، جوانان گوي اين نيازها باشد. عليگرفته و نظام آموزشي كشور بايد پاسخ

مستعد و ساعي به داليلي همچون عدم امنيت شغلي و ناهماهنگي بين سياست اشتغال و 
هاي فني ستمزد و آموزش نيروي انساني، رغبت و تمايل چنداني به تحصيل در رشتهد

هايي همراه است كه عبارتند از: اي با محدوديتاي ندارند. همچنين، آموزش فني حرفهحرفه
 . تأمين معلمان و استادكاران با صالحيت بسيار مشكل است2. بسيار پرهزينه و گران است. 1
الزم را ندارد. بنابراين، مسأله اين است كه چه  ةهنگفت غالباً بازدرغم مخارج . به3 و

در جامعه تقويت شود و اي حرفههاي آموزش فني تمهيداتي بايد به كار برده شوند تا جاذبه
متناسب با نيازهاي اقتصادي جامعه باشند و  يمشوند از جهت كافرادي كه وارد اين رشته مي

 ن با استعداد و ساعي را به سوي اين رشته متمايل نمود.توان جواناميكه چگونه اين
يي وجود دارد كه پرورش اين هادهند كه در افراد قابليتميبرخي تحقيقات نشان 

خالقيت، خطرپذيري، كنترل  هاترين اين ويژگيشود. از مهمميموجب كارآفريني  هاقابليت
عنوان يك خصيصه از به فرينيآارك ةروحي طلبي است.پيشرفت و استقالل ةدروني، انگيز

شود. ميتدريج در فراگيران متبلور ي آموزشي بههامتغيرهايي است كه در راستاي فعاليت
ي فني هادوره ويژهههمواره از اهداف آموزشي مقطع متوسطه بكارآفريني  ةافزايش روحي

ر ايجاد كارآفريني و رود. با توجه به ناكارآمدي اين مقطع دميشمار و كاردانش بهاي حرفه
شود كه با ال اساسي مطرح ميؤاين س ،ي مربوط به كارآفرينيهافقدان دستيابي به هدف

                                                                                                                
1. Nurmi 
2. Passio 
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ايجاد، ي مالي و فرهنگي و مالحظات مربوطه چه راهكارهايي براي هاتوجه به محدوديت

و كاردانش اي حرفهي فني هاكارآفريني در هنرجويان هنرستان ةو افزايش روحي تقويت
 ؟جود داردو

 ةراهكارهاي افزايش روحي تا درصدد بوده استاين مطالعه  شده،با توجه به مباحث مطرح
بر اين اساس،  و كاردانش مورد بررسي قرار دهد.اي حرفهكارآفريني را در هنرجويان فني 

 :اندسؤاالت ذيل مطرح شده
فريني آكار ةزايش روحيموجب اف تا چه ميزاناز صنايع و مراكز توليدي  ميبازديدهاي عل .1

 ؟شودميو كاردانش اي حرفهي فني هادر هنرجويان هنرستان
 ةموجب افزايش روحي تا چه ميزانفرينان موفق در مدرسه آدعوت مستمر از كار .2

 د؟شوميو كاردانش اي حرفهي فني هافريني در هنرجويان هنرستانآكار
فريني در آكار ةموجب افزايش روحي ه ميزانتا چريزي جلسات بحث آزاد و اتاق فكر برنامه .3

 ؟شودميو كاردانش اي حرفهي فني هاهنرجويان هنرستان
فريني در آكار ةموجب افزايش روحي تا چه ميزانپردازي اعمال روش تدريس بديعه .4

 ؟شودميو كاردانش اي حرفهي فني هاهنرجويان هنرستان
فريني در آكار ةموجب افزايش روحي تا چه ميزاناعمال روش تدريس ايفاي نقش  .5

 ؟شودميو كاردانش اي حرفهي فني هاهنرجويان هنرستان
 ةموجب افزايش روحي تا چه ميزان ي موفقهاشركت ةي تاريخ توسعهانمايش فيلم .6

 ؟شودو كاردانش مياي حرفهي فني هافريني در هنرجويان هنرستانآكار
فريني در هنرجويان آكار ةموجب افزايش روحي يزانتا چه مفريني آايجاد كارگاه كار .7

 ؟شودو كاردانش مياي حرفهي فني هاهنرستان
 فريني درآكار ةموجب افزايش روحي تا چه ميزاناجراي كارگاه مديريت استراتژيك  .8

 ؟شودو كاردانش مياي حرفهي فني هاهنرجويان هنرستان
هنرجويان  فريني درآكار ةب افزايش روحيموج تا چه ميزاناجراي كارگاه مديريت ريسك  .9

 ؟شودميو كاردانش اي حرفهي فني هاهنرستان
فريني آكار ةموجب افزايش روحي تا چه ميزان ميفريني در اذهان عموآارتقاء فرهنگ كار .10

 ؟شودميو كاردانش اي حرفهي فني هاهنرجويان هنرستان در

 تحقيقشناسي روش
اي حرفهكارآفريني در هنرجويان فني  ةارهاي افزايش روحيهدف پژوهش حاضر بررسي راهك

منظور كشف ميزان تأثيرگذاري و كاردانش بوده است. بنابراين، روش تحقيق حاضر كه به
يابي بوده از نوع زمينه ،كارآفريني هنرجويان صورت پذيرفته ةمتغيرهاي مورد بررسي بر روحي

استفاده شده  نامهپرسشي آماري از هاداده آوريمنظور جمعجا كه بهاست. همچنين، از آن
گونه محقق بدون اعمال هيچآيد، زيرا ميشمار پيمايشي نيز به-است، از نوع توصيفي

 زمان متغيرها پرداخته است.گيري همازهاند به دستكاري و كارآموزي، صرفاً
ن و كاردانش استااي حرفهآموزان مدارس فني دانش ةآماري پژوهش را كلي ةجامع

. طبق اندمشغول به تحصيل بوده 1390-91كه در سال تحصيلي  اندمازندران تشكيل داده
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 32301آموزش و پرورش كل استان مازندران، اين تعداد شامل  ةشده از سوي ادارآمار اعالم

 11745و اي حرفهي فني هاآموز در هنرستاندانش 20556آموز بوده كه به تفكيك دانش
 ةمنظور تعيين حجم نمون. بهاندي كاردانش مشغول به تحصيل بودههاستانآموز در هنردانش

آموز دانش 390حجم نمونه  ،اساس اين بر استفاده شده است. 1آماري از جدول مورگان
و كاردانش را در بر گرفته است. جهت انتخاب اعضاي نمونه از اي حرفهي فني هاهنرستان

منظور، ابتدا به خاطر پراكندگي ه شده است. بدينگيري تصادفي ساده استفادروش نمونه
شرق، مركز و غرب استان در نظر گرفته شدند.  ةجغرافيايي مناطق استان مازندران سه ناحي
آباد، گلوگاه، بابل، نكا و بابلسر) به روش عباس( سپس، از اين سه منطقه پنج شهرستان

دفي ساده تعدادي از صورت تصاتصادفي ساده انتخاب شدند. در نهايت، محقق به
، هاو كاردانش را انتخاب و با مراجعه به اين هنرستاناي حرفهي فني هاهنرستان

كاردانش  ةآموز رشتدانش 160و اي حرفهفني  ةآموز رشتدانش 230را در ميان  هانامهپرسش
 آوري نمود.كنندگان، آنها را جمعگويي مشاركتتوزيع و پس از پاسخ

ي پژوهش هاصورت حضوري به آزمودنيصورت ميداني، محقق بهآزمون به منظور انجامبه
هدف از انجام اين پژوهش و راهنمايي آنها در مورد  ةمراجعه كرده و پس از توجيه آنها دربار

از  هااده، آن را در ميان آنها توزيع و پس از گردآوري دنامهپرسشچگونگي پاسخ دادن به 
-ي كولموگرافهاعمل آمد. از آزمونت به تحليل نتايج اقدام بهنسب SPSSافزار طريق نرم
جهت سنجش  نيز براي تحليل سؤاالت پژوهش استفاده شده است. گروهيتك tو  2اسميرنف

كارآفريني در  ةراهكارهاي افزايش روحي« ةمحقق ساختنامةپرسشمتغيرهاي پژوهش از 
سؤال و  49شامل  نامهپرسشاين  استفاده شده است.» و كاردانشاي حرفههنرجويان فني 

 10موافق بوده كه به بررسي  مخالف تا كامالً اي از كامالًگزينه 5 3در طيف ليكرت
آموزان پرداخته است. كارآفريني دانشةراهكارهاي افزايش روحيةمقياس در زمينخرده
و مراكز  از صنايع ميبازديدهاي علي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از: هامقياسخرده

ريزي جلسات بحث برنامهسؤال)،  5( فرينان موفقآدعوت مستمر از كارسؤال)،  6( توليدي
اعمال روش تدريس سؤال)،  4( پردازياعمال روش تدريس بديعهسؤال)،  4( آزاد و اتاق فكر

ايجاد سؤال)،  7( ي موفقهاشركت ةي تاريخ توسعهانمايش فيلمسؤال)،  5( ايفاي نقش
اجراي كارگاه سؤال)،  6( اجراي كارگاه مديريت استراتژيكسؤال)،  5( فرينيآكارگاه كار

 سؤال).  2( فريني در اذهان عموميآارتقاء فرهنگ كارسؤال) و  5( مديريت ريسك
از روايي صوري و روايي محتوايي استفاده كرده  نامهپرسشروايي  ةمحقق براي محاسب

، آن را به رويت چند تن از اساتيد نامهرسشپاست. براي برآورد روايي صوري و محتوايي اين 
كارآفريني رسانده و از نظرات آنها براي تنظيم و تصحيح استفاده شده  ةو كارشناسان در رشت

آن مورد  ةروايي ساز ،است. براي روايي سازه چون آزمون مشابهي در اين زمينه وجود نداشت
 4يايي آزمون از روش آلفاي كرونباخمنظور تعيين ميزان پابررسي قرار نگرفته است. به

 1ةدر جدول شمار هامقياسيك از خردهاستفاده شده است. ضريب آلفاي كرونباخ براي هر
 ه شده است.ئارا

                                                                                                                
1. Morgan 
2. Kolmogorove-Smirnov 
3. Likert Scale 
4. Cronbach's Alpha 
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 آموزانكارآفريني دانش ةي آزمون راهكارهاي افزايش روحيهاضرايب پايايي زير مقياس .1جدول 

 ضريب آلفاي كرونباخ هامؤلفه
 86/0 از صنايع و مراكز توليدي ميعلبازديدهاي 

 84/0 فرينان موفق در مدرسهآدعوت مستمر از كار
 86/0 ريزي جلسات بحث آزاد و اتاق فكربرنامه

 76/0 پردازياعمال روش تدريس بديعه
 85/0 اعمال روش تدريس ايفاي نقش

 84/0 موفق يهاشركت ةي تاريخ توسعهانمايش فيلم
 82/0 فرينيآايجاد كارگاه كار

 80/0 اجراي كارگاه مديريت استراتژيك
 77/0 اجراي كارگاه مديريت ريسك

 81/0 در اذهان عمومي فرينيآارتقاء فرهنگ كار
 

موارد باالتر  ةشود، ضريب آلفاي كرونباخ در همميطور كه در جدول فوق مشاهده همان
است. همچنين، ضريب آلفاي  هامقياسبوده كه بيانگر سطح مطلوب پايايي خرده 7/0از 

است، نشان  7/0كه عددي بيشتر از بوده است كه با توجه به اين 82/0كرونباخ كل آزمون 
  دهد كه آزمون از پايايي مناسب برخوردار بوده است.مي

 هايافته
منظور اسميرنف، به-با استفاده از آزمون كولموگراف هاپس از تأييد نرمال بودن توزيع داده

آموزان از آزمون كارآفريني دانش ةدر افزايش روحي هاي ميزان اثرگذاري هر يك از مؤلفهبررس
t ه شده است.ئارا 2ةتك گروهي استفاده شده است كه نتايج آن در جدول شمار 
 

 آموزانكارآفريني دانش ةي راهكارهاي افزايش روحيهاآزمون مربوط به تأثير مؤلفهةآمار .2جدول 

 
سطح 

معناداري
طح س

 ةدرج tمطلوبيت
آزادي

سطح 
داريمعني

فاوت ت
هاميانگين

 ةفاصل 95/0
 اطمينان

 باالپايين   
بازديدهاي 

از صنايع ميعل
و مراكز توليدي

09/0 12 84/10838901/0 35/17 04/1766/17

دعوت مستمر 
فرينان آاز كار

موفق در 
 مدرسه

10/0 10 57/8038901/0 87/13 95/1321/14
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سطح 

معناداري
طح س

 ةدرج tمطلوبيت
آزادي

سطح 
داريمعني

فاوت ت
هاميانگين

 ةفاصل 95/0
 اطمينان

 باالپايين   
ريزي برنامه

جلسات بحث 
آزاد و اتاق فكر

064/0 8 15/8438901/0 70/10 45/1095/10

اعمال روش 
تدريس 

 پردازيبديعه
054/0 8 003/8838901/0 43/11 18/1169/11

اعمال روش 
تدريس ايفاي 

 نقش
16/0 12 68/9038901/0 03/14 72/1333/14

نمايش 
تاريخ  يهافيلم

 ةتوسع
ي هاشركت

 موفق

011/0 14 62/10338901/0 94/18 58/1830/19

ايجاد كارگاه 
96/1353/14 56/14 56/9938901/0 10 053/0 فرينيآكار

اجراي كارگاه 
مديريت 
 استراتژيك

06/0 12 19/1538901/0 56/18 16/1697/20

اجراي كارگاه 
83/1344/14 14/14 14/9238901/0 10 18/0مديريت ريسك

ارتقاء فرهنگ 
فريني در آكار

اذهان عمومي
08/0 4 67/7838901/0 68/6 01/632/6

 
-نتايج جدول فوق حاكي از آن است كه سطح معناداري درخصوص آزمون كولموگراف

مورد تأييد  هابوده است. لذا، نرمال بودن توزيع داده 05/0اسميرنف در هر ده مورد باالتر از 
تك گروهي براي تجزيه و تحليل سؤاالت پژوهش  tار گرفته است. بنابراين، از آزمون قر

 استفاده شده است. 
 از صنايع و مراكز توليدي ميبازديدهاي علآزمون براي  ةبا توجه به جدول فوق آمار

ريزي جلسات بحث برنامه ،)57/80( فرينان موفق در مدرسهآدعوت مستمر از كار ،)84/108(
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اعمال روش تدريس  ،)003/88( پردازياعمال روش تدريس بديعه )،15/84( اق فكرآزاد و ات

ايجاد  ،)62/103( ي موفقهاشركت ةي تاريخ توسعهانمايش فيلم ،)68/90( ايفاي نقش
اجراي كارگاه  )،19/15( اجراي كارگاه مديريت استراتژيك)، 56/99( فرينيآكارگاه كار

) و 67/78( فريني در اذهان عموميآارارتقاء فرهنگ ك و )14/92( مديريت ريسك
و سطح معناداري  هااست. همچنين، با توجه به تفاوت ميانگين 389آزادي برابر با ةدرج
 ةكارآفريني در ارتقاي روحي ةراهكارهاي افزايش روحي ميتوان گفت كه تمامي، 01/0
 .دانمؤثر بوده و كاردانشاي حرفهي فني هافريني در هنرجويان هنرستانآكار

 گيريبحث و نتيجه
ي هاكارآفريني هنرجويان هنرستان ةهدف پژوهش حاضر بررسي راهكارهاي ارتقاي روحي

رسيد در افزايش ميو كاردانش بوده است. بدين منظور، ده مؤلفه كه به نظر اي حرفهفني 
بود  دست آمده بيانگر اينكارآفريني تأثيرگذارند، مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج به ةروحي

، از صنايع و مراكز توليدي ميبازديدهاي عل( كارآفريني ةي افزايش روحيهامؤلفه ميكه تما
اعمال روش ، ريزي جلسات بحث آزاد و اتاق فكربرنامه، فرينان موفقآدعوت مستمر از كار

 ةي تاريخ توسعهانمايش فيلم، اعمال روش تدريس ايفاي نقش، پردازيتدريس بديعه
اجراي كارگاه ، اجراي كارگاه مديريت استراتژيك، فرينيآايجاد كارگاه كار، ي موفقهاشركت

) p ≥ 01/0(در سطح معناداري)فريني در اذهان عموميآارتقاء فرهنگ كار، و مديريت ريسك
 گذارند.ميو كاردانش اثر اي حرفهي فني هاكارآفريني هنرجويان هنرستانةبر افزايش روحي

طور مستقيم به اي يافت نشد كه بهپژوهشي در ادبيات پژوهشي نتيجه ةدر ارتباط با اين يافت
سو ) هم2011( توان آن را با نتايج پژوهش نورالدين منصورمياين موارد پرداخته باشد، اما 

ي درسي را از عوامل مؤثر بر هادانست؛ زيرا وي در پژوهش خود ايفاي نقش، مدرسه و برنامه
 زان معرفي نموده است.آموكارآفريني در ميان دانش
از صنايع و  ميآموزان در بازديدهاي علدانشتوان گفت كه مي هادر تبيين اين يافته

. دعوت اندي چشمگيري دست يافتههابينند كه به موفقيتميمراكز توليدي، افرادي را 
دي آموزان با افراشود دانشميمستمر از كارآفرينان موفق در مدرسه جهت سخنراني موجب 

آموز بوده، ولي اكنون به يك كارآفرين موفق در آشنا شوند كه مثل آنها زماني يك دانش
خود چه از لحاظ  ةتوانند به آيندميرو، آنان . از اينانداقتصاد و اجتماع تبديل شده ةعرص

شود ميريزي جلسات بحث آزاد و اتاق فكر نيز سبب كاري اميدوار شوند. برنامهكاري و غير
برخوردار شوند، با همكاري يكديگر  هاآموزان از آزادي عمل بيشتري در هنرستانشتا دان

توانند ميكارهاي زيادي انجام دهند و از روابطشان با هم لذت بيشتري ببرند. بدين ترتيب، 
 چگونگي كار كردن در گروه را در آينده، ياد بگيرند. 

ي آموزشي هستند. در مورد هاي دورهريزي تدريس از ديگر عناصر مهم در برنامههاروش
ي تدريس كارآفريني، روش مشخصي پيشنهاد نشده است، اما مرور ادبيات پيرامون هاروش

ي تدريس نوين هاكارآفريني، تغيير از آموزش سنتي كارآفريني را به سمت پذيرش روش
وش تدريس دهد. اعمال رميعمل است، نشان  ةوسيلكارآفريني كه مبتني بر يادگيري به

ي هاگشايي در مواقع خاص، بر هم زدن سنتپردازي سبب افزايش تفكر خالق، مشكلبديعه
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شود. تدريس به شكل ميآموزان ي فردي و اجتماعي در دانشهامتداول و گسترش افق

كارآفريني  ةتواند به افزايش روحيمييي از افراد كارآفرين هاسرايي و بيان داستانداستان
ي نوين هاكمك نمايد. همچنين، اعمال روش تدريس ايفاي نقش نيز يكي از شيوه هنرجويان

جاي فرد كارآفرين گذاشته و سعي تواند خود را بهميآموز آموزشي است كه طي آن دانش
آموزاني كه آنها نيز مشغول ايفاي نقش هستند، به تعامل پردازد. لذا، كند با ديگر دانش

 ةتواند به افزايش روحيميدر مباحث كالسي و كارآفريني فراگيران  ةمشاركت فعاالن
 كارآفريني آنها كمك نمايد.

تواند ميفيلم  ةشود. مشاهدميكار گرفته ي درماني بههانمايش فيلم در بسياري از روش
 ةي تاريخ توسعهارو، نمايش فيلمجاي گذارد. از ايناي بر تفكر و منش افراد بهتأثيرات عمده

كارآفريني هنرجويان اثرات مثبتي داشته باشد، زيرا  ةتواند بر روحيميموفق نيز ي هاشركت
آموزان آينده و سرنوشت خود را به صورت يك رويداد در يي، دانشهاچنين فيلم ةبا مشاهد

 خواهد داد. ءكارآفريني آنان را ارتقا ةبينند و اين امر روحيميفيلم 
شود ميآموزان داده كارآفريني به دانش ةدر زمين ي كارآفريني اطالعات الزمهادر كارگاه

توانند فرد مفيدي در جامعه ميي ديگران هايابند كه بر خالف تفكر و ديدگاهميو آنها در 
كارآفريني  ةتواند در ارتقاي روحيميي كارآفريني نيز هاباشند. بنابراين، ايجاد كارگاه

كارآفريني  ةيت استراتژيك موجب افزايش روحيي مديرهاهنرجويان مؤثر باشد. اجراي كارگاه
ل مرتبط با ئتوان بسياري از مشكالت و مساميشود، زيرا با مديريت صحيح ميهنرجويان 

 كارآفريني هنرجويان را فراهم آورد. ةكارآفريني را رفع نمود و تدابير الزم جهت افزايش روحي
صحيح ميزان ريسك را به حداقل توان با مديريت ميكارآفريني با ريسك همراه است، اما 

تواند ابهامات موجود پيرامون ميي مديريت ريسك هارساند. به عبارت ديگر، اجراي كارگاه
در مورد خطرپذيري كارآفريني بكاهد.  هاكارآفريني را حل و فصل نمايد و از نگراني ةمسأل
 .كارآفريني هنرجويان تأثيرگذار باشد ةتواند در افزايش روحيميلذا، 

عنوان يكي از نيازهاي ضروري جامعه نيازمند تعميق و گسترش فرهنگ كارآفريني به
موجب آشنايي  ميفرهنگ كارآفريني در اذهان عمو ءباشد. ارتقامياساسي مسئوالن  هتوج

ويژه توان با كارآفريني تا حدود زيادي از نرخ بيكاري بهميشود كه ميمردم با اين ديدگاه 
چنين فرهنگي در جامعه، والدين بيش از گذشته  ةل كاست. با توسعبيكاري پس از تحصي

كنند و بدين ميو كاردانش ترغيب اي حرفهي فني هافرزندان خود را به تحصيل در رشته
روي خواهند آورد. در واقع، با ارتقاي فرهنگ كارآفريني  هاترتيب افراد بيشتري به اين رشته

 يابد. ميهنرجويان افزايش كارآفريني  ةدر اذهان عمومي، روحي
اي مهم از خالقيت انسان همواره در عنوان جنبهدر مجموع، ماهيت موضوع كارآفريني به

زندگي وي وجود داشته است، ولي محتوا و شكل آن دستخوش تغيير و تحوالت عميقي شده 
در تكامل تمدن و  ميباشد. كارآفريني نقش مهميجديد  ميو به معناي امروزي مفهو

، هاو نوآوري هاخالقيت ةبشري داشته و دارد. كاربردي شدن و توسع ةيشرفت جامعپ
ي توليدي، هاعموميت يافتن ابداعات و اختراعات، انبوه توليدات و خدمات و انواع سازمان

صنعتي، آموزشي، درماني، اداري و غيره همه حاصل فرايندهاي كارآفريني هستند و آنها را 
كارآفريني در ميان  ةشمار آورد. بنابراين، افزايش روحيكارآفرينانه به يهاتوان پديدهمي
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ي كارآفرينانه نقش قابل توجهي خواهند هاپديده ةآموزان و هنرجويان مدارس در توسعدانش

 داشت.
آموزان و هنرجويان مدارس پيشنهاداتي به شرح كارآفريني دانش ةمنظور ارتقاي روحيبه
 ه شده است:ئزير ارا
آموزان در مقطع و خالقيت دانش هامنظور پرورش استعدادها، نوآورياست به الزم �

 يشيده شود.اند متوسطه، تدابير الزم در نظام آموزشي
ي هاآموزي براي رشتهآموزش و پرورش حداقل يك مركز مهارت ةدر هر ناحي �

 تأسيس گردد.اي حرفهكاردانش و فني 
و تقويت  هااي تدوين شوند كه آموزشگونههي درسي بهاو برنامه هامحتواي كتاب �

 فرهنگ كارآفريني در آنها تعبيه شده باشد.
ي هاآموزان به مطالب مرتبط با كارآفريني، كتابخانهمنظور دسترسي آسان دانشبه �

 ي آموزشي در اين زمينه مجهز شوند.هاو فيلم هامدارس به كتاب
اساس عاليق، يلي در مقطع متوسطه برتحص ةمشاوران مدرسه در هنگام انتخاب رشت �

ي كاردانش هاآموزان، آنها را راهنمايي و به سمت رشتهو استعدادهاي دانش هاانگيزه
 هدايت نمايند.اي حرفهو فني 

 ةمنظور تدريس در مدارس استفادكارآفريني به ةاز مدرسان كارآفرين يا داراي روحي �
 عمل آيد.شايسته به
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درسي  ةهاي تلفيق آموزش كارآفريني در  برنامشيوه
 آموزيهاي مهارتدوره

 بتول جمالي زواره1
 حوريه شادفر2

 چكيده 
 ةكارآفريني و يا به عبارت ديگر حركت به سوي خوداشتغالي، در رشد و توسع

هاي كند. براي ارتقاء و گسترش مهارتقتصادي كشورها، نقش مهمي ايفا ميا
ارآفريني در افراد ك ةهايي براي گسترش روحيزم است زيرساختخوداشتغالي ال
كه افراد بتوانند ريسك آغاز يك حرفه را بپذيرند. از آنجا كه طوريايجاد شود؛ به

باشد، آشنايي با هاي آموزش مهارت، ايجاد اشتغال مييكي از اهداف دوره
شود. حسوب ميها مهاي اساسي اين دورههاي كارآفريني يكي از آموزشمهارت

درسي  ةهاي كارآفريني در برنامهاي تلفيق آموزشهدف اين مقاله بررسي شيوه
تحليلي است و براي  -باشد. روش كار توصيفيآموزي ميهاي مهارتدوره
هاي تخصصي استفاده شده است. آوري اطالعات از مقاالت معتبر و كتابجمع

صورت رسمي و توان بها ميدهد كه كارآفريني رنتايج اين پژوهش نشان مي
توان مي ،همچنين .آموزي تلفيق نموددرسي مهارت ةرسمي در برنامغير

ن آنها تريهاي متنوعي براي آموزش كارآفريني استفاده نمود كه از مهمشيوه
هاي مبتني بر عمل و يادگيري مبتني محور، آموزشلهأتوان به يادگيري مسمي

 بر فرصت اشاره نمود. 
 

 .كارآفريني، آموزش، يادگيري آموزي،مهارت: يكليد نواژگا
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 مقدمه
شود افراد هاي يادگيري مهارتي است كه باعث مياي تدارك فرصتهاي فني و حرفهزشآمو

هاي مختلف اقتصادي، مشاغلي را به عهده بگيرند و  افراد را مولد شوند و بتوانند در قسمت
 سازي افراد براي يكاي براي آمادههاي فني و حرفه. آموزشدنبراي اشتغال درآمدزا آماده كن

 طور مستقيم با توليدات ملي مرتبط استاي كه بهگونهبه ،حرفه يا شغل تخصصي فراهم شده
آموزي به نگرش، دانش، آموزي يا مهارتحرفه ،). بنابراين2011 1مكيسري و رجي(لتك

براي انجام عملكرد مناسب در يك وظيفه يا مهارت و الگوهاي رفتاري مورد نياز يك فرد 
آموزي تربيت افراد براي پذيرفتن مشاغل و شود. هدف از مهارتشغل معين اطالق مي

هاي گذاري در آموزش). سرمايه1386(شعباني،  باشدهاي گوناگون در بازار كار ميتخصص
ته حياتي است. اي هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي پيشرففني و حرفه

كه  داردكند و بيان ميرا توصيه مياي حرفهو  هاي فنيتجديد نظر در آموزش 2يونسكو
اي هم در كشورهاي پيشرفته و هم در حال توسعه بايد با توجه به هاي فني و حرفهآموزش

جهاني شدن و انقالب در  ةاقتصادي، پديد ةعلمي، فني؛ اجتماعي، رشد و توسع ةتوسع
(يونسكو،  اي اصلي مورد تجديد نظر قرار گيردهاي اطالعات و ارتباطات از جنبهفناوري
التحصيالن اعم از فارغ ة). موضوعي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه هم2001

التحصيالن بايد براي بازار كار در اي و هم ساير فارغهاي فني و حرفهالتحصيالن رشتهفارغ
التحصيالني تربيت كنند كه قادر باشند سسات آموزشي بايد فارغؤد. محال تغيير مجهز شون
كارآفرينانه عمل كنند و يا بتوانند به ايجاد شغل جديد و خوداشتغالي ة در محيط كار به شيو

آموزي هاي مهارتدورهكه هدف از آنجا ،). بنابراين2007 3(هينس و ريچاردسون اقدام نمايند
هاي باشد، نياز به آموزشان و آمادگي آنها براي بازار كار ميايجاد مهارت در كارآموز

هاي كارآموزي سفانه در دورهأها بيش از پيش ضروري است. اما متكارآفريني در اين دوره
حاضر پس از بررسي مفهوم آموزش  ةله مورد توجه قرار گرفته است. مقالأكمتر اين مس

آموزي پرداخته و سپس به هاي مهارتدوره هاي آموزش كارآفريني دركارآفريني به شيوه
محور، مبتني بر فرصت و لهأبررسي سه رويكرد در آموزش كارآفريني يعني رويكرد مس

 محور پرداخته است.هاي عملآموزش

 آموزش كارآفريني
اي را به خود هاي اخير توجه فزايندهاما در سال ،اگرچه كارآفريني موضوع جديدي نيست

 ةكه يكي از عواملي كه در عدم دستيابي كشورها در رشد و توسعطوريهبجلب كرده است. 
اقتصادي مورد توجه قرار گرفته، عدم وجود كارآفريني چه در سطح فردي و سازماني و چه 

 ةدهد كه كارآفريني نقش مهمي در رشد و توسعدر سطح جامعه است. تحقيقات نشان مي
در ادبيات ). 2012، 4ات در جامعه است (دري يانتواقتصادي دارد و يكي از عوامل رشد توليد

                                                                                                                
1. Lettxary& Rjihimaki 
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رسمي كه توسط  يكارآفريني تعاريف مختلفي از اين واژه ارائه شده است، اما تاكنون تعريف

در اين بخش به چند مورد از تعاريف  .نظران پذيرفته شده باشد، وجود نداردصاحب
اوت و با ارزش از طريق كارآفريني فرايند خلق چيزي متف«شود: كارآفريني اشاره مي

هاي مالي، رواني، اجتماعي و اختصاص زمان و تالش الزم براي آن است كه با ريسك
). 15، ص 1385(پرداختچي و شفيع زاده، » هاي مادي و رضايت فردي همراه استپاداش

كلي در چهار حيطه به شرح زير طور) تعاريف مربوط به كارآفريني را  به2007( 1آنتونكيز
 بندي كرده است: هدست
پذيري يك كار جديد: اين حيطه به ايجاد يك شغل جديد مرتبط با محصوالت  ريسك �

 موجود، بدون توجه به سطح استقالل  اقتصادي و يا وسعت آن، اشاره دارد
 كيد بر فناوري اشاره دارد.أنوآوري: اين حيطه به نوآوري در توليد و خدمات با ت �
در اهداف هاي اساسي و تجديد نظر ر سازمان از طريق ايدهنوسازي: اشاره به تغييخود �

 اساسي سازمان است.
ها و پذيري و توافقات رقابتي است كه بر گرايشاي: شامل ابتكار يا ريسكفعاليت حرفه �

  يابد.هاي مديران رده باال انعكاس ميفعاليت
ا تركيب منابع موجود كارآفريني ايجاد منبع جديد ي ) معتقدند2001و همكاران ( 2ايرلنيد

سازي توليدات جديد و حركت به سوي بازارهاي جديد منظور رشد و تجاريجديد به ةه شيوب
  خدمات به مشتريان جديد است. ةيا ارائ

هاي مداومي بين هاي مختلف آن، بحثرغم رشد دانش كارآفريني و توجه به جنبهعلي
. اين ديدگاه، كه بي است، وجود داردكه كارآفريني ذاتي يا اكتسا متخصصان اين رشته،

توان آموزش داد، ساليان خصوصيات كارآفرينان را به اين دليل كه ارثي و ذاتي هستند نمي
شود و اين ديدگاه را زيادي رايج بوده است. امروزه كارآفريني به عنوان يك رشته شناخته مي

هاي اگرچه برخي ويژگي .رساند كه كارآفريني قابل آموزش و يادگيري استبه اثبات مي
توان آموزش داد، پذير بودن ذاتي را نميكارآفريني مانند داشتن والدين كارآفرين و يا ريسك

فرض توان آموزش داد، تا شخص كارآفرين شود. پيشهاي ديگر را مياما بسياري از قابليت
انايي كارآفرين شدن يعني تو ،كارآفرين هستند افراد ذاتاً ةآموزش كارآفريني اين است كه هم

 ). 2012، 3افراد وجود دارد (ماركز و البركيوريكو ةدر هم
بسياري از  ةهاي كارآفريني در آموزش رسمي، دغدغنياز براي قرار دادن آموزش

 ةهايي است كه الزمها و نگرشمهارت ةله به واسطأگيرندگان و محققان است. اين مستصميم
شود. آموزش كارآفريني جوانان كارآفريني آموزش داده مي ةوسيلباشد و بهزندگي جوانان مي

سازد تا با اطمينان وارد دنياي كار سازد و آنها را قادر ميهاي كارآفريني آشنا ميرا با مهارت
 5پيترمن و كندي  ).2010، 4آيد (نيكري ناوجود ميهارزشي در آنها بشوند و حس خود

ه تجارب كارآفريني فراگيران در طول آموزش، ) در پژوهش خود شواهدي يافت ك2003(
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مهم است كه  ،كند. بنابراينتمايل آنها را براي ايجاد كسب و كارهاي جديد تقويت مي

هاي منظور ايجاد فرهنگ كارآفريني ترويج شود؛ و اين امر از طريق  آموزشكارآفريني، به
 ).2008، 1جركجديد و اثربخش كارآفريني انجام شود (بي

اند كه نند مفهوم كارآفريني، براي آموزش كارآفريني نيز تعاريف مختلفي ارائه كردههما 
 شود: به چند مورد آن اشاره مي

گروهي از مولفان، آموزش كارآفريني را ايجاد مهارت و نگرش به كارآفريني و  
). 1996، 2داند (هينسهاي كارآفريني ميآموزي براي آغاز يك حرفه و رشد قابليتمهارت

عنوان تشخيص فرصت، نظم دادن به منابع در را بهزش كارآفريني )، آمو2005( 3كارولسكاي
توان گفت آموزش مي ،د. بنابرايندانميز ميآهنگام ريسك و ايجاد يك كسب و كار مخاطره

آموزان به دانش، مهارت و نگرش براي كارآفريني ابزاري براي تجهيز دانشجويان و دانش
 باشد.ها در محيط ميفرصتگيري از بهره

 شودآموزي كارآفريني تفاوت قائل مي)، بين آموزش كارآفريني و مهارت1996هينس (
داند كه هدف آن ها مياي از فعاليت). وي آموزش كارآفريني را فرايند يا مجموعه1(جدول 

، ارزش و درك هاتوانا ساختن افراد براي درك، هضم و رشد و گسترش دانش، مهارت
وسيعي از مسائل  ةها محدود نيست؛ بلكه گسترمحدودي از فعاليت ةزمينكارآفريني است و به

تواند رسمي و كه بايد تعريف، تحليل و حل شود. آموزش كارآفريني هم مي شودرا شامل مي
اي را اي كه پايهگونهشود، بهآموزي تلقي مينياز مهارترسمي باشد؛ و اغلب پيشهم غير

آموزي كارآفريني به عنوان تالش كند. در مقابل مهارتها فراهم ميها و تواناييرتبراي مها
منظور ت را از طريق تجارب يادگيري و بهشده و سيستماتيك است تا دانش و مهارطراحي

آموزي رتها رشد دهد. مهااي از فعاليتثر در يك فعاليت يا گسترهؤدستيابي به عملكرد م
 ).1996مدت است. (هينس كوتاه كارآفريني معموالً

 
 )1996اقتباس از هينس ( آموزي كارآفرينيمقايسه بين آموزش كارآفريني و مهارت .1جدول  

 كارآفرينيآموزش آموزي كارآفرينيمهارت عوامل مقايسه
ها و ها، تواناييشناخت مهارت هافعاليت

 عملكردهاي شغلي
رشد ساختارمند افراد براي دستيابي 

 ايج خاصبه نت
طور خاص و روشن اهداف به ميزان وضوح اهداف

 شودصورت كلي بيان مياهداف به شودبيان مي
 هاي خاص و مشخصدوره مدتكوتاه مدت برگزاري دوره

هاي مورد ارزش
 كيد روي پيشرفتأت هاكيد بر بهبود مهارتأت حمايت

 فته و مكانيكيياسازمان يافته و مكانيكيسازمانماهيت فرايند يادگيري
سخنراني، مطالعه منابع، بحث،  تمرين، بازخورد -نمايشي هاي آموزشروش

 يادگيري خودآموز
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 كارآفرينيآموزش آموزي كارآفرينيمهارت عوامل مقايسه

اي كه عملكرد ماهرانه به گونه نتايج
 منجر به ايجاد شغل شود

شده (آگاهي و شناختنتايج مشخص
 در مورد كارآفريني)

ها و مهارتتركيبي از تعليم، ساخت  محورفردهاي يادگيرياستراتژي
 هاي رهبري و مديريتاستراتژي

هاي ها و نگرشدانش، مهارت محتوا
 درسي مشخص و خاص ةبرنام مرتبط با شغل خاص

ديگران  ةوسيلخارجي و بهيادگيريماهيت فرايند 
 شودانجام مي

ديگران انجام  ةوسيلخارجي و به
 شودمي

 دهنده و راهنماتوضيح نقش مربيان
كند. عمل مي عنوان متخصصبه

دهد و براي فراگيران را آموزش مي
كند.مطالعه منابع يادگيري را معرفي مي

 فلسفه زيربنايي
ابزارگرايي، انتقال دانش با 

هاي رسمي و استفاده از روش
 گيري نتايجاندازه

 تركيبي از ابزارگرايي و وجودگرايي

ارزشيابي براساس استانداردهاي  فرايند ارزشيابي
 ارزشيابي در قالب قبولي يا رد شغل خاصعملكرد 

هاي ارتباط با رسالت
 سازمان

ها و اهداف ضرورتاً با رسالت
 .سازمان ارتباط ندارد

ها و اهداف سازمان با رسالت ضرورتاً
 ارتباط ندارد.

 
آموزي كارآفريني نيز باهم هاي آموزش كارآفريني و مهارتاز نظر محتوا، نيز دوره 

تعريف كارآفريني،  شامل معموالًمحتواي مورد نظر براي آموزش كارآفريني ند. هايي دارتفاوت
 ةهاي كارآفرينان، تاريخچفردي و سازماني)، ويژگي( ضرورت كارآفريني، انواع كارآفريني

كارآفريني، نياز براي رشد كارآفريني در كشور، نوآوري و توليد محصوالت يا خدمات جديد و 
آموزي هاي مهارتباشد. محتواي دورهمي هاونگي ارزشيابي از ايدههاي جديد، چگيا ايده
هاي هاي گسترش انگيزه، مهارتكه شامل شيوه )،2بخش است (جدول  3شامل  معموالً

آموزي بايد هم از آموزش كارآفريني و هاي حرفهاي شغلي است. در دورهكارآفريني و مهات
آموزي هاي مهارتدر ادامه سه روش كه در دوره آموزي كارآفريني استفاده نمود.هم مهارت

 شود.شود، شرح داده ميكارآفريني تدريس مي
 

 )2002، 1آموزي كارآفريني (اقتباس از ون ورن و لدزانيمحتواي مهارت .2جدول 
 هاي شغليمهارت هاي كارآفرينيمهارت انگيزش

 نياز به پيشرفت -
بينيتوانايي براي القاء، پيش -

 ر پيشرفت سطح باالو انتظا
موانع يا سدهاي كارآفريني -

العمل در مقابل عكس -
 پيروزي يا شكست

 خالقيت -
 نوآوري -

 پذيريتوانايي ريسك -
 هاتوانايي شناسايي فرصت -
هاي مدلتفسير موفق نقش -

 فرينيآكار

 مديريت و رهبري -
 طراحي شغل -

هاي مالي و مهارت -
 حسابداري

 يابيهاي بازارمهارت -
 هاي عملياتيمهارت -

 هاي منابع انسانيمهارت -
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 يادگيري مبتني بر فرصت

براي آموزش كارآفريني ابداع  1997در سال  1يادگيري مبتني بر فرصت توسط ديويد ري
 دهد: گونه توضيح مي) يادگيري مبتني بر فرصت را اين2003شده است. ري (

كند كه و اجتماعي را منعكس ميري يادگيري مبتني بر فرصت فرايند يادگيري فط
هايي مانند كنجكاوي، عالقه و تمايل افراد براي يافتن و انجام يك وظيفه انگيزه ةوسيلبه

طور بدون اينكه اين فرايند را به ،تندشود. افراد اغلب مترصد كشف فرصت هستحريك مي
زيرا از  ،تبط استآگاهانه درك كنند. يادگيري مبتني بر فرصت با آموزش كارآفريني مر

دهند و با ساخت عنوان محيط غني از فرصت تشخيص ميرا به طريق آن افراد، جهان خود
ها مواجه هستند. يادگيري مبتني بر فرصت شامل چهار مفهوم، انتخاب و اقدام روي فرصت

 شود:ميكه در ادامه اين چهار بخش به اختصار توضيح داده  )1بخش اصلي است (شكل 
خاص،  ة: اين مفهوم به اطالعات كافي براي تعريف يك فرصت، در يك زمينتكشف فرص

خاص  ةها، كارآفريني با كشف يك فرصت در يك زميناشاره دارد. بر طبق مدل كشف فرصت
آيد. كشف وجود ميهيك موقعيت ب ةهاي فردي دربارداشتن دانش ةواسطو تا حدودي به

اين  ،آيند. بنابراينوجود ميهها قبل از عمل بهفرصت به اين واقعيت اشاره دارد كه ايد
ها طور تجربي روي كشف فرصتقبلي فراگير بهتوسعه دارد. دانشها نياز به گسترش و فرصت

رساني و مسائل هاي خدمتمهم شامل بازار، روش ةها در سه حيطگذارد. اين دانشثير ميأت
 دو نفر ،بنابراين .ناپذير استقبلي اجتنابها در دانش مشتريان است. به اين دليل كه تفاوت

تواند از عالئق ). اين فرصت مي2006،  2(سنز والسك دريافت يكساني از فرصت ندارند دقيقاً
ت بگيرد و از طريق رويكردهايي مانند بارش مغزي أفردي و گروهي و يا مفاهيم شغلي نش

 ايجاد شود.  
هاي اجتماعي كشف خود و ضرورت : اهداف شخصي از طريقارتباط با اهداف شخصي

كنند، متنوع است و شود. دليل اينكه به چه دليل، افراد يك فرصت را انتخاب ميحاصل مي
ها و اهداف شخصي توسط ممكن است هيچ منطقي پشت آن نباشد. ايجاد ارتباط ميان انگيزه

ركز روي يك گيري براي تمفرد، مشاركت و مورد بحث قرار دادن عالئق در گروه و تصميم
ها بايد تشويق شوند تا عالئق خاص خود را كار خاص، از اقدامات مهم است. افراد يا گروه

كنند؛ و از انعكاس دهند و بفهمند كه آنها چه چيزي را در حرفه و زندگي خود جستجو مي
خود بپرسند چرا اين عالقه مهم است، نيازهاي احساسي، اجتماعي و مادي آنها چيست و چه 

آنها چقدر اين توانايي را دارند كه  ،زهايي براي آنها باالترين اهميت را دارد. در نهايتنيا
 ها عمل كنند.آميز روي آن فرصتطور موفقيتبه

ها شامل ريزي براي واقعي كردن فرصتبرنامه :هافرصت طراحي براي عملي ساختن
ي تيمي است و روي اين له است. اين مرحله، كارأمحور و حل مسفرايند يادگيري آينده

كنند. نوشتن طرح هاي خود را به واقعيت تبديل ميله تاكيد دارد كه چطور افراد ايدهأمس
وجود ههاي مهم اين مرحله است. در اين بخش تقسيم كار بتوجيهي كار يكي از بخش

ي كه هايآيد. به اين معني كه چگونگي انجام كار توسط تيم و نقش افراد  بر اساس مهارتمي
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مين بودجه، منابع انساني أچگونگي ت ةشود. در نهايت بحث و بررسي درباردارند، مشخص مي

 شود.يادگيري انجام مي ةعنوان يك نتيجها بهو مالي و مادي براي عمل كردن روي فرصت
آميز انجام شده باشد و طور موفقيتطراحي به ةاگر مرحل :روهاي پيشعمل روي فرصت

قابل  ،ها انجام گرفته باشدكردن و واقعيت دادن به فرصتعملتصميمات براي 
گونه كه در ندرت همانشده، بهريزيترين مرحله است؛ ولي اغلب موارد برنامهنييبپيش
پذيري شخصي براي غلبه افتد. در اين مرحله انعطافقبل فرض شده است، اتفاق مي ةمرحل

گذاران مرحله ارتباط با مشتريان، حاميان، سرمايهبر شكست و تضاد در تيم الزم است. در اين
هاي مناسب پيشنهاد حلو مديران ضروري است. الزم است مسائل و مشكالت بررسي و راه

 ).2003شود (ري، 
 

  
  يادگيري مبتني بر فرصت. 1شكل 

 الگوي يادگيري مبتني بر عمل 
شود كه ميادگيري مناسب براي آموزش تلقي عنوان يك رويكرد ييادگيري مبتني بر عمل به

به نقل از تيلور، جونز و  1999و ديگران  1پرن( شودهاي كارآفريني استفاده ميدر آموزش
).   هدف يادگيري مبتني بر عمل اين است كه فراگيران در يادگيري، خودآگاه 2004 2بولس

صورت سائل شغلي پيچيده بهو اثربخش شوند. اين روش چارچوبي را براي درگير شدن با م
اي كه گونهكند؛ بهكند و به ايجاد ذهني باز كمك ميگرانه فراهم ميمشاركتي و حمايت

). از طرف ديگر يادگيري مبتني 200، 3(هاول كنداي براي يادگيرندگان ايجاد مياالت تازهؤس

                                                                                                                
1. Perren 
2. Taylor, Jones and Boles 
1. Howell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  …درسي ةهاي تلفيق آموزش كارآفريني در  برنامشيوه                    
 

 

362 
گران موجب ايجاد هاي متقابل با ديبر عمل، عملكردي پويا و فعال است كه از طريق حمايت

). اين تعامل اجتماعي موضوع اصلي در يادگيري 2000، 1شود (دويراحترام در بين افراد مي
كنندگان با كار را شركت ،مبتني بر عمل است. اين روش، يادگيري از طريق تعامل و مشاركت

 كند.فراهم مي
هاي آموزشي كنندگان در دورهگروه كوچك از شركتيادگيري مبتني بر عمل حول يك 

مشابه دارند. محيط امن مشاركتي براي فراگيران  گروهي كه مشكالتي تقريباًگيرد. شكل مي
هاي هاي ديگران، ايدهها و ايدهشوند؛ و با الهام از ديدگاه ورهشود تا با مشكالت روبايجاد مي

ا شكل دهد و له رأشود تا مشكل و يا مسدهد. به هر فراگير فرصت داده ميجديد را شكل مي
، 2با بررسي آگاهانه و توجه به اعضاي ديگر، دوباره مشكل را بررسي و انعكاس دهد ( دوينگ

كنندگان مشكل را به طرح ). اين فرايند تدوين2004، به نقل از تيلور و ديگران، 2001
 فردهكند. به اين دليل كه مشكالت براي هر فراگير منحصر بدهنده تشويق مياالت آگاهيؤس

 ةكننداطالعات و در نهايت حل ةكنندآورياست، آنها خود منبع اصلي اطالعات و جمع
حل در موقعيت و آگاهي كنندگان درگير فهم راهمشاوره، شركت ةجاي ارائمشكل هستند. به

گيرد. اين هاي انتقادي و احساسي شكل ميشوند. نقدها و برخي اوقات بحثاز مسائل مي
كه هر عمل منجر به يك سري ايگونهبه ،دهندايند مداوم را شكل ميمحيط يادگيري يك فر

كنندگان نه تنها در حل مشكالت كمك تواند به مشاركتشود. اين روش مياعمال ديگر مي
گر، فرايند شود. يك تسهيلله ميأهاي حل مسفعاليت ةگسترد ةبلكه منجر به توسع ،كندمي

گر ممكن است يكي از اعضاي گروه يا كند. اين تسهيليادگيري مبتني بر عمل را هدايت مي
ها براي كمك به گر ايجاد آرامش و ارتباطات در گروهمدير مجموعه باشد. نقش تسهيل

گر به گسترش روابط و ايجاد اعتماد بين اعضاي گروه است. در طول برنامه تسهيل
د، مديريت پويايي گروه و رو هستنهاي كه با آن روبلهأكنندگان براي انعكاس مساركتمش

تيلور، كند (طور عميق كمك ميها بهفرضها و پيشتشويق اعضاي گروه به بررسي زمينه
 ).2004جونز و بولس، 

 لهأمحور يا حل مسلهأيادگيري مس
هايي كه منجر به پاسخ درست توان تشخيص و كاربرد دانش و مهارتله را ميأحل مس

شود، تعريف كرد. عنصر اساسي نظر ميهاي مورددن او به هدفيادگيرنده به موقعيت، يا رسي
منظور هاي تازه بهشده در موقعيتآموخته هاي قبالًله كاربست دانش و مهارتأحل مس

دانستن اطالعات، مفاهيم يا اصول و كنار هم قرار  له صرفاًأرسيدن به هدف است. حل مس
له أهاي قبلي را كه به حل مستركيب دانشي تازههاها نيست، بلكه يادگيرنده بايد راهدادن آن
 ).1388(سيف،  شود كشف كندمنجر مي

 3»طريق انجام دادن«هاي موفق كارآفريني شامل عنصري از يادگيري از بسياري از برنامه
ها، ايجاد يك كسب و كار كوچك و هاي خارج از كالس شامل كارآموزي در شركتدر فعاليت

محور در داخل كالس شامل فرايند لهأكوچك است. يادگيري مس هاي شغلييا در محيط
دهد تا راهبردهاي سازي است. اين روش به فراگيران اجازه مييادگيري تجربي از طريق شبيه

                                                                                                                
2. Dwyer 
3. Dowing 
1. learning by doing 
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كيد قابل أهاي موفق تشده را به زندگي واقعي تبديل كنند. بسياري از برنامهسازيشبيه

دهند. تدارك طرح شغلي توسط تيم ر ميهاي شغلي قرااي را روي رشد طرحمالحظه
ها، شده براي مقايسه با ساير طرحفراگيران، بر اساس يك شغل خاص، آماده كردن طرح كامل

 گذاري در حرفه و كارآفرين شدن، راه ديگر براي يادگيري از طريق انجام دادن است.سرمايه
فراگيران الزم است. خوب در يادگيري حل مساله براي برانگيختن كنجكاوي  ةلأيك مس
ها، تواند از مقاالت مجالت و روزنامهتواند از زندگي واقعي گرفته شود و يا ميمسئله مي

ها و يا از طريق ايفاي نقش ايجاد شود. هدف كمك هاي شركتهاي ويدئويي و يا گزارشفيلم
جديد در  ةگذاري و تجربشروع يك سرمايه ةها درباربه فراگيران براي شكل دادن به ايده

 جهان شغلي واقعي ولي در يك محيط امن و بدون ريسك است. 
رود تا خالقيت و له كاربرد دانش است و از فراگيران انتظار ميأكيد يادگيري حل مسأت

كار بگيرند. در اين روش فراگيران بر اساس تفكر انتقادي هله بأتفكر خود را در زمان حل مس
ها بر اساس كيفيت كار تيمي و ميزان حلدهند. راهنهاد ميهايي را پيشحلو خالق خود راه

شود. در اين روش مطالعات هاي كوتاه ارزيابي ميها و نمرات آزمونمشاركت فردي در گروه
آنچه  ،هاي كارآفريني وجود دارد، جايي ندارد. بنابراينعميق روي موضوعاتي كه در كتاب

اگيران و نه دستيابي به محتواي از پيش هاي پردازش شناختي فرمهم است رشد مهارت
 تعيين شده است.

تواند فراگيران را براي له ميأشده از طريق حل مسسازيهاي كارآفريني شبيهموقعيت
رو، تجهيز نمايد. ورود به جهان شغلي و آماده ساختن آنها براي مواجهه با مسائل پيش

سازد ها را قادر ميسازد كه آنجهز ميمحققان معتقدند اين رويكرد فراگيران را به دانش م
، 3). در جدول 2006، 1سن تن و فرانك ان جي( رندكار بهيادگيريشان را در زندگي واقعي ب

 اين سه روش، باهم مقايسه شده است.
 

 )2003محور(ري، له و يادگيري عملأسه نوع رويكرد يادگيري مبتني بر فرصت، حل مس ةمقايس .3جدول 
گيري مبتني بر يادهاويژگي

 فرصت
محور يا حل لهأيادگيري مس

 محورعمل لهأمس

تمركز
كشف و گسترش يك 

شده فرصت و ايجاد
شركت  ةوسيلهب

 كنندگان

له كه از يك مشكل أكشف مس
ت أو يا يك مورد خاص نش

 گرفته است

ال كه ؤله يا سأكشف مس
شوداز يك اقدام ناشي مي

 حل مشخصبدون راه

فرايند
و گروهي، پژوهش فردي

ريزيسازي، برنامهمفهوم
 و عمل

مدرس فرايند اكتشاف گروهي 
را در علت و يا اثرات و اقدامات

 .كندممكن تسهيل مي

ها، اثرات و گروه علت
اقدامات ممكن را كشف 

 كند.مي

 نتايج
فهم و عمل روي انتخاب

ها گسترش فرصت
هاي مرتبط دانشمهارت

 و اعتماد به نفس

ها و مهارت بررسي و تشخيص
و مسائل و توانا ةيادگيري دربار

دست آوردن و ههاي بتوانايي
هاي مرتبطمرتبط كردن دانش

 لهأبا مس

بررسي و تشخيص 
له، أهاي حل مسمهارت

اقدام و انعكاس اثربخشي 
هاي مورد استفاده درروش

 لهأحل مس

                                                                                                                
2. San tan & Frank N G 
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 هاي آموزش كارآفرينيشيوه

هاي كلي، يعني آموزش ةكارآفريني را به دو دستهاي آموزش توان شيوهطور كلي ميبه
سسات آموزشي ؤهاي رسمي، مبندي كرد. از طريق آموزشرسمي تقسيمرسمي و غير

هاي مختلف، كارآفريني وجود آورد و به شيوهتواند تغييراتي را در سيستم آموزشي خود بهمي
) معتقدند كه 1985( 1يونسنكه تيمونسون و ايتطوريرا در ميان كارآموزان ترويج كند؛ به

العمر و مداوم است و بهترين راه براي يادگيري آن، يادگيري مادام ةكارآفريني يك تجرب
 منظور آموزش رسمي كارآفريني درهاي آموزشي رسمي است. بهتركيب تجربيات با فعاليت

 شود:آموزي راهكارهاي زير پيشنهاد ميهاي مهارتدوره
له، يادگيري مبتني بر فرصت و أهاي حل مسريني مانند مهارتهاي كارآفادغام مهارت �

 ،يادگيري حين عمل با ساير دروس عمومي و تخصصي
 ،كارآفريني براي كارآموزان ةواحدهاي درسي اختياري دربار ةارائ �
تحصيلي براي  ةواحدهاي درسي عمومي مرتبط با كارآفريني بر حسب رشته و دور ةارائ �

 .كارآموزان ةهم
ها ترغيب فرهنگ كارآفريني بين كارآموزان و ترين شيوهرسمي يكي از مهمغيردر سطح 

ها، اين است كه باشد. يكي از شيوههاي مختلف ميهاي توانمندسازي به شكلفعاليت
ها روي كارآموزان هاي كارآفريني كه توسط اساتيد موفق، ترغيب شود. اين فعاليتفعاليت

بت دارد. همچنين ترغيب فرهنگ كارآفريني باعث القاء نگرش ثير مثأمنعكس شده و بر آنها ت
التحصيالن شده و باعث الگوبرداري مثبت آنان مثبت به كارآفريني در ميان كارآموزان و فارغ

 شود.  مي
ارتباط  توانمندسازي كارآموزان، از طريق نياز براي كارآفريني وهاي پيشآموزش مهارت 

كلي كارآفرينان نيز يكي طوراصلي كسب و كارهاي كوچك و بهمستقيم با مالكان و مديران 
يك كسب و  ةسازي شامل آگاهي دربارهاي توانمندباشد. مهارتثر ميؤهاي مديگر از شيوه

هاي عمومي از قبيل كار كار، منابع مالي مورد نياز، مسائل بازاريابي و حقوقي و ساير مهارت
دي، در آغاز و گسترش يك كسب و كار ضروري است. هاي بين فرتيمي، ارتباطات، و مهارت

تواند همراه با آموزش كارآفريني، ايجاد فرهنگ كارآفريني و توانمندسازي كارآموزي مي
سسات آموزشي براي كمك به رفتارهاي مرتبط ؤعنوان يك راهبرد مثبت در پاسخگويي مبه

 ).2007(هينس و ريچاردسون،  باشدبا كارآفريني براي تغييرات مداوم و تقاضاي محيط كار 
سسات فني و ؤم رسمي كارآفريني درثر در آموزش غيرؤهاي ميكي ديگر از روش

نفع شامل كارآفرينان و ها افراد ذيباشد. در اين گروههاي كارآفريني مياي، ايجاد گروهحرفه
ن و مديران كسب و كارهاي كوچك، متخصصان دانشگاهي، مشاوران كارآفريني، كارآموزا

اي را توانند تجارب ارزندهمسئولين شركت دارند. كارآموزان از طريق ارتباط با اين افراد مي
هاي كشف و استفاده از توانند راهاز طريق ارتباط با كارآفرينان مي ،دست بياورند. براي مثالبه

مين أهاي تحل اين مسائل، راه ةها، مسائل و مشكالت ايجادكسب و كار جديد و نحوفرصت
و مسائلي مانند اين را فرابگيرند. براي ايجاد كسب و كار جديد از بازاريابي ة منابع مالي، نحو

                                                                                                                
1. Timmsons & stevenson 
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هاي متخصصين دانشگاهي و مشاوران استفاده نمايند. همچنين كارآموزان از طريق ديدگاه

ا قرار هايي كه دانشگاه در اختيار آنهتوانند از امكانات، منابع و حمايتارتباط با مسئولين مي
 دهد، آگاه شوند.مي

طور غيررسمي تواند در آموزش كارآفريني، بههاي زير نيز ميشده، روشجز موارد ذكربه
 ها مورد توجه قرار گيرد: در دانشگاه

 سايت؛ايجاد آگاهي در كارآموزان در مورد كارآفريني با استفاده از پوستر و وب �
 آموزش الكترونيكي كارآفريني؛ �
خواهد كار و كسب كوچك هاي تخصصي براي افرادي كه ميه و مشاورهايجاد كارگا �

 اندازي كنند؛راه
 )2005، 1(ادوارد و مايرز اختصاص جوايزي براي كارآفرينان �
 .هاي كوچك تحت نظر كارآفرينانكارآموزي در شركت �

 گيري بحث و نتيجه
حياتي است و عامل  اي در جوامع امروزي، امريهاي فني و حرفهگذاري در آموزشسرمايه

هاي مختلف و در نتيجه كاهش هاي افراد براي اشتغال در بخشثري در جهت رشد مهارتؤم
هاي هاي درسي دورههايي كه الزم است در برنامهيكي از مهارت باشد.بيكاري مي

اخير  ةكارآفريني موضوعي است كه در چند ده آموزي گنجانده شود، كارآفريني است.مهارت
بر مختلف جهان قرار گرفته است. بناسسات آموزشي در كشورهاي ؤوجه بسياري از ممورد ت

هاي كارآفريني، قابل ها و مهارتكارآفريني، بسياري از قابليت ةنظر اكثر متخصصان حوز
كه عالوه بر  سسات آموزشي استؤم ةآموزش است و در زمان حاضر اين رسالت برعهد

آموزش  كارورزان خود،هاي كارآفريني را نيز به مهارت هاي تخصصي و انجام پژوهش،آموزش
اصلي كارآفريني است كه  ةآموزي كارآفريني دو حيطفريني و مهارتآآموزش كاردهند. 

 شود.آموزي كارآفريني تلقي مينياز مهارتآموزش پيش
اي نيز و حرفه هاي فنيكارآفريني يكي از مباحث مهم و حياتي است كه بايد در آموزش

طور مستقل به كه بازار كار نيازمند افرادي است كه عالوه بر اينكه بتواند بهلحاظ گردد. چرا
ايجاد كسب و كار اقدام نمايند، بايد قادر باشند مشكالت و موانعي كه در بازار كار با آن 

نشان اشاره شد محققان خاطر گونه كه قبالًشوند، را نيز، مرتفع نمايند. همانمواجه مي
اي اثربخشي بيشتري داشته باشند، بايد هاي فني و حرفهاند كه براي اينكه آموزشدهكر

ها براي ها ادغام شود. يكي از بهترين شيوهدرسي اين دوره ةهاي كارآفريني در برنامآموزش
آموزي است كه نسبت به يادگيري و كارآفريني، در كنار آموزش كارآفريني، مهارت

شوند. از ريني مواجه ميتري با كارآفصورت مستقيمفراگيران بههاي كارآفريني آموزش
هاي مبتني توان به يادگيري مبتني بر فرصت، آموزشآموزي كارآفريني ميهاي مهارتشيوه

هاي منظور گسترش قابليتبه ،محور اشاره نمود. بنابراينهاي مسئلهبر عمل و آموزش
پژوهشگري، خالقيت،  ةهاي درسي، روحيظر در برنامهكارآفريني در كارورزان بايد با تجديد ن

رسمي و صورت هاي كارآفريني را بهآموزشنوآوري و كارآفريني را درآنها رشد داد و 
 غيررسمي به كارآموزان ارائه داد.

                                                                                                                
1. Edwards & Muir 
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ي هاشركتسازي قانون حمايت از ظرفيت
كارآفريني علمي و  ءي ارتقابرابنيان دانش

 آموزيمهارت
 1دكتر رضا مهدي

 چكيده 
 ةدو انقالب بزرگ علمي، الگوي پوياي نوآوري، الگوي پيچش سه جانب

توليـد دانـش، از مبـاني     3و  2هـاي  دولت و سبك -دانشگاه -صنعت
انـد.  بنيـان آوري و اقتصـاد دانـش  فنـاوري، نـو   ةاصلي توليـد و توسـع  

روابـط   ة، كـارآفريني علمـي، توسـع   مـي سازي دستاوردهاي علتجاري
اصلي نظام علمي و  هاياولويتمالي پايدار از  صنعت، منابع -دانشگاه

اصـلي   هـاي اولويـت حل مسائل و توجه به  ةفناوري كشور است. الزم
ــ  ــاوري، مداخل ــي و فن ــام علم ــ  ةنظ ــت و دول ــربخش حاكمي ت در اث

ي هـا شـركت حمايت از سازي دانش و نوآوري است. قـانون  جريان
يكـي از   هـا نـوآوري سـازي اختراعـات و   و تجاريبنيان دانش

حاكميت و دولت براي تقويت نظام ملي نوآوري و  ةمداخالت مسئوالن
آموزي در سـطح  مهارت ةكارآفريني علمي و به تبع آن، ترويج و اشاع

ـ    ةشناسـي تحليـل محتـوا و مطالعـ    ا روشملي است. در اين مقالـه، ب
ــم      ــناختي، برخــي از مه ــاي هنجــاري و ش ــي الگوه تــرين تطبيق

براي ارتقـاي  بنيان دانشهاي هاي قانون حمايت از بنگاهسازيظرفيت
نگر، بررسي و ارائه شده صورت كلهآموزي بو مهارت ميكارآفريني عل

 است.
 

سازي دستاوردهاي ريكارآفريني علمي، مهارت، تجا :كليدي واژگان
 بنيان.، شركت دانشميعل
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 مقدمه  
ملي و ارتقاي ة عصر حاضر، عصر جوامع، اقتصادها و نهادهاي مبتني بر دانش است و توسع

طور عام و مهارت هكارگيري دانش بههاي جهاني در گرو توليد و بجايگاه كشورها در رقابت
 5/0هاي اخير حدود تحقيق و توسعه در ايران طي سال ةطور خاص، است. متوسط هزينهب

كشورهاي  درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. در حالي كه متوسط اين نسبت در
درصد است. همچنين، عمده محصوالت صادراتي كشورهاي پيشرفته،  5/2يافته، حدود توسعه

صادراتي ايران، منبع پايه محصوالت  ةپايه و فناورانه است. در صورتي كه عمدكاالهاي دانش
هاي سنتي نظير پسته و فرش، هاي نفتي و منابع كشاورزي و فراوردهنظير نفت و فرآورده

 بوده و نقش دانش و فناوري در آنها در حد ابتدايي است. 
ايران مطرح  ميعنوان رشد علم و فناوري در سطح محافل و نظام علهامروزه، آنچه كه ب

كه در سطح جامعه و اثرگذاري و پيامدهاي علم و فناوري در اقتصاد و ثروت با آنچه ،شودمي
قدري متفاوت است. اين تفاوت و شكاف بين علم و جامعه، نماد مناسبي  ،كشور وجود دارد

مدل  ةبراي مطالعه و تحليل وضعيت توليد علم و فناوري است. با توجه به اين مسأله، بر پاي
، نظام ملي ميهاي بزرگ علهاي توليد دانش، انقالبظير سبكهنجاري نظام علم و فناوري ن

هاي آفرينيهاو فرصتسازيدانشگاه، ظرفيت -دولت -صنعت ةجانبنوآوري و الگوي پيچش سه
، بررسي شده هانوآوريسازي اختراعات و و تجاريبنيان دانشي هاشركتقانون حمايت از 

، الگوي (Etzkowitz, 2001)قالب بزرگ علمي توان گفت كه دو اناست. در حال حاضر، مي
 2هاي و سبك )84انتظاري، دولت ( -دانشگاه -صنعت ةجانبپوياي نوآوري، الگوي پيچش سه

فناوري، نوآوري و اقتصاد  ة)، از مباني اصلي توليد و توسع88توليد دانش (مهدي،  3و 
ي پژوهشي، كارآفريني علمي، سازي دستاوردهااين مباني، تجاري ةهستند. بر پايبنيان دانش
صنعت، دستيابي به منابع و اعتبارات پايدار و افزايش مشروعت نظام  -روابط دانشگاه ةتوسع

حل مسائل نظام علمي و  ةاصلي نظام علمي كشور است. الزم هاياولويتعلمي از مسائل و 
ي دانش و سازاثربخش حاكميت و دولت در جريان ةاصلي آن، مداخل هاياولويتتوجه به 

حاكميت و  ةيكي از مداخالت مسئوالنبنيان دانشي هاشركتنوآوري است. قانون حمايت از 
آموزي در سطح كشور مهارت ةدولت براي تقويت نظام ملي نوآوري، كارآفريني علمي و توسع

 است.  
هاي شناختي و تطبيقي كيفي مدل ةشناسي تحليل محتوا و مطالعدر اين مقاله، با روش

براي بنيان دانشهاي هاي قانون حمايت از بنگاهسازياري نظام علم و فناوري، ظرفيتهنج
 آموزي، بررسي و تحليل شده است. و مهارت ميارتقاي كارآفريني عل

 مباني نظري پژوهش 
  ميهاي بزرگ علالف) انقالب

ده است. در انقالب دو انقالب بزرگ علمي در اوخر قرن نوزدهم و اواخر قرن بيستم اتفاق افتا
). 88(مهدي،  اندموريت پژوهشي را نيز پذيرفتهعالوه بر مأموريت آموزشي، مأها دانشگاهاول، 

ي آموزشي و پژوهشي، مأموريت نوآوري هامأموريتعالوه بر ها دانشگاهدر انقالب دوم، 
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ست ا عتقدظهور كرده است. ادگار مورن م ميفناورانه را نيز متقبل شده و كارآفريني عل

امروزه علم در قلب جامعه مستقر شده است. علم در عين گسترش تأثير و نفوذ خود بر 
عبارتي، ه. ب)79، مورندهد (ميبوروكراتيك سازمان صنعتي كار تن  -ن فنييجامعه، به تعي

آموختگان دانشو ها دانشگاهاز تكاليف  ميكارگيري مهارت، بخش مههآموزي و بمهارت
 شد. بامي

 هاي توليد دانشب) سبك
 : (Gibbons, 2000)شرح زير بوده است  همتمايز ب 1عمده و سبك ةتوليد دانش داراي چهار مرحل

گيرد. اي توسط فالسفه و اطباء صورت ميطور عام و غيررشتههتوليد دانش ب :0سبك
، توليد ميدانش عل هاي ايجادشده و فراواني تقاضا و نياز بهمنديامروزه، با توجه به قاعده

 باشد. ميدانش به اين سبك، داراي جايگاه و سهم چنداني در توليد دانش ن
هاي تفسير فعاليت ة، از لحاظ مفاهيم و شيو20شناسي علم در قرن جامعه :1سبك 

گيبونز، رأي مرتون جريان  ةعلمي داراي دو ديدگاه متمايز بوده است. تا قبل از نشر انديش
سبك مرتون، علم را فعاليتي مستقل و  (Merton, 1975)ناسي علم بوده است شاصلي جامعه

داند. ساختار هنجاري نهاد علم حاصل نهاد علم را مستقل از ساير نهادهاي اجتماعي، مي
 دهد. هاي مستقل دانشمندان بوده و معيارهاي رفتار در اين نهادرا  تشكيل ميعملكرد فعاليت

هاي علمي با نهادهاي اجتماعي، سياسي و اط فعاليتاين سبك، بر ارتب :2سبك 
داند كه اكنون علم دانشگاهي مي ةرا متعلق به دور 1، سبك2اقتصادي تأكيد دارد. اين سبك

هاي . اين سبك، فعاليت(Gibbons, 1994) را به علم پسادانشگاهي داده است جاي خود
هاد علم بر روي نفوذهاي طوري كه نهب ،داندعلمي را دستخوش يك تحول بنيادي مي

اطالعاتي، شكل بازتري از علم و دانش نمايان شده  ةاجتماعي باز شده است و با رشد جامع
است. گيبونز اين سبك توليد علم را سبك دو ناميده كه در مقابل سبك سنتي توليد علم 

 . )82قانعي راد، قرار گرفته است (
 -صنعت -دانشگاه ةيچش سه جانبتوليد دانش، در چارچوب الگوي پ 3سبك :3سبك 

. در اين سبك، دانشگاه (Etzkowitz and Leydesdorff, 2000) دولت، طرح شده است
اين  .كندمبتني بر دانش تقبل مي ةوظيفه و مأموريت سومي را جهت تأمين نيازهاي جامع

ارت در مه ةآموزي و توسعاقتصادي و به تبع آن، مهارت ةمأموريت، نوآوري فناورانه و توسع
سطوح فردي و اجتماعي است. نظام دانشگاهي با توليد دانش به كارآفريني و فعاليت 

. بديهي (Sije, McGowan, and Youngleson, 2005)  پردازندميمحور اقتصادي دانش
كارگيري ههاي اقتصادي بدون اكتساب و بكارگيري دانش در فعاليتهاست كارآفريني و ب

 باشد. ميپذير نمهارت امكان

 صنعت -دانشگاه -دولت ةجانبج) الگوي پوياي نوآوري و پيچش سه
اساس نظام ملي نوآوري، دانشگاه، صنعت و دولت مرزهاي مشخص و معيني دارنـد. نـوآوري   بر

گـذاري و ايجـاد   و سياسـت  هـا  دانشگاه ةعلم و آموزش كارويژ ةصنعت، توسع ةفناورانه كارويژ

                                                                                                                 
1. Mode 



 انداز پژوهشو اشتغال در چشماي آموزش فني و حرفه
 

 

371 
هاست. نوآوري در اثر تعامـل بـين صـنعت و دانشـگاه در بـازار      دولت ةانگيزش نوآوري، كارويژ

و انقالب  2ديد در توليد دانش و ظهور سبك با بروز تحول ج .آمدوجود ميهتحقيق و توسعه ب
بنيان، مرزهاي دانشـگاه، صـنعت و دولـت نـادقيق و     دانش ةو ظهور اقتصاد و جامع ميدوم عل

هـاي  ي دانشگاه، صنعت و دولـت، سـازمان  هامأموريتاني پوشمختل شده است. با توجه به هم
 يا بايد متولد بشوند (Etzkowitz and Leydesdorff, 2000) اندرگه متولد شدهجديد چند

هـا تسـهيل روابـط دانشـگاه، صـنعت و دولـت در       ). مأمويت اصـلي ايـن سـازمان   88(مهدي، 
لي نظام ملي نوآوري و تحقـق  دولت، تعا -صنعت -دانشگاه 1ةچارچوب الگوي پيچش سه جانب

روزه اند كـه هـر  چنان در هم تنيده شدهاقتصاد ملي است. امروزه، صنعت و پژوهش آن ةتوسع
شاهد تعارض بين منـافع پژوهشـگران و منـافع تجـاري نباشـيم. بسـياري از پژوهشـگران يـا         

اختـراع  گيرنـد كـه از طريـق ثبـت     ميهاي صنعتي قرار هاي پژوهشي زير كنترل شركتگروه
ـ . بنابراين، مهارت)1386، پير برديودنبال سود هستند (هب كـارگيري مهـارت بـراي    هآموزي و ب

 صنعت و دولت، يك ضرورت است.  -دانشگاه ةجانبپويايي نوآوري و روابط سه

 بنياندانشيهاشركتمروري بر تسهيالت و امكانات قانون حمايت از 
حقوقي گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي  ،ماليات، عوارض الف: معافيت از پرداخت

  الس15ت مدهب
فناوري با اعطاء وام  كارگيري نوآوري وهتوليد، عرضه يا ب ةتمام يا بخشي از هزين  ب: تأمين

استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و  ج: اولويتت، مدبلندمدت يا كوتاه ةبهره يا بدون بهركم
هاي علم و فناوري، مراكز در محل پاركبنيان دانشسسات ؤمو  هاشركتمهندسي و توليدي 

د: اولويت واگذاري تمام يا بخشي ي، علم و فناور ةمناطق ويژ اقتصادي و يا ةرشد، مناطق ويژ
مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصالح موادي  از سهام مراكز و

 يهاشركتقانون اساسي به  44اصل  هاي كليياستسي چهارم توسعه و اجرا ةاز قانون برنام
پذيري محصوالت دستاوردهاي اي مناسب براي كاهش خطرايجاد پوشش بيمه ن،بنيادانش

تسهيالت  ةارائبراي  ي، وكارگيرفناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به دانش، نوآوري و
ر بخشش تمام يا بخشي از اخذ تضمين و مشاركت با اختيا الحسنه و تسهيالت بدونقرض

حداقل شود. تشكيل مينوآوري و شكوفائي  بنيان، صندوقدانشي هاشركتسهم مشاركت به 
 دولتي پژوهشي وهاي غيراين صندوق جهت اعطاء تسهيالت به صندوق ةاز سرماي درصد پنج

يج تدرهليارد ريال بميزان سي هزار ميه صندوق ب ةاولي ةرماييابد. سميفناوري تخصيص 
ارزي  ةيا معادل آن از صندوق ذخير ملي ةسال از محل صندوق توسع 3حداكثر ظرف مدت 

بخشي از مبلغ قراردادهاي توانند يهاي دولتي مها و شركتدستگاهشود، ز: تمامي مي نميأت
مبدأ خارجي را جهت نيل به خودكفائي در همان زمينه از طريق  خريد كاال يا خدمات با

و مؤسسات  هاشركتفناوري ضمن عقد قرارداد با  ةتوسع اي تحقيق وهانجام فعاليت
هاي واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك د،رسانن به انجامبنيان دانش

از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خود هاي موريتأدر جهت انجام ممجازند  علم و فناوري
المللي گذاري خارجي و مبادالت مالي بينرمايههاي و عوارض، سعافيتم خصوص روابط كار،

 .شوندر برخوردا

                                                                                                                 
1. Triple Helix 
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كارآفريني  ءبراي ارتقابنيان دانشي هاشركتهاي قانون حمايت از سازيظرفيت

 آموزي علمي و مهارت
هاي قانون سازيترين پيامدها و ظرفيتاساس مباني نظري و مدل هنجاري، برخي از مهمبر

 ان در ابعاد زير بررسي و احصاء شده است: بنيي دانشهاشركتحمايت از 

  1) روزآمد شدن و تحقق مأموريت نظام دانشگاهي1
 -صنعت ةجانبتوليد دانش، انقالب دوم علمي و الگوي پيچش سه 3و  2اساس سبك بر 

دولت، نظام دانشگاهي بايد با توجه به نياز جامعه پژوهش كند و كارآفريني علمي  -دانشگاه
دليل فقدان تقاضا براي دانش و كمبود انگيزه براي هظام دانشگاهي ايران بداشته باشد. ن

توجهي به توليد دانش و انقالب اول علمي با كم 1هاي نوآورانه در فضاي سبك فعاليت
با اجرايي شدن قانون حمايت از  (Etzkowitz, 2001) كندنيازهاي اساسي جامعه، سير مي

كه جريان فناوري و نوآوري تقويت شود و نظام رود بنيان انتظار ميي دانشهاشركت
توليد دانش و قواعد بازي انقالب دوم علمي شود.  3و  2دانشگاهي ايران وارد فضاي سبك 

توليد دانش، ضرورت  3و  2به فضاي سبك ها دانشگاهيكي از تبعات و عوايد اصلي ورود 
 باشد.  ميكارگيري مهارت هتوسعه و ب

 2دهاي پژوهشي و فناوريسازي دستاور ) تجاري2
سازي توليد دانش و الگوي پوياي نوآوري، تجاري 3اساس انقالب دوم علمي، سبك بر   

دليل فقدان دستاوردهاي پژوهشي و فناوري يكي از اركان اصلي نظام ملي نوآوري است. به
دهاي هاي ارزشمند علمي و پژوهشي، اغلب دستاورسازي يافتهحمايت الزم و كافي از تجاري

شود هاي نوين بدون كاربرد رها ميهاي علمي و فناوريگشاي پژوهشمهم و مشكل
(Etzkowitz, 2001) توان اميدوار بنيان ميي دانشهاشركت. با تمهيدات قانون حمايت از

يافته و خودجوش، هموار صورت نظامهسازي دستاوردهاي علمي كشور ببود كه مسير تجاري
   ها است.مهارت در اجراي فعاليت ةآموزي و توسعشود كه الزمه و پيامد اين امر، تقويت مهارت

 3علمي كارآفريني) 3
ها و توليد دانش، كارآفريني علمي يكي از رسالت 3بر اساس انقالب دوم علمي و سبك 

هاي علمي و پژوهشي معتبر دنيا امنظ ةي اصلي نظام علمي پژوهشي است. تجربهامأموريت
باشد باشد. نظام علمي در ايران از چنين ويژگي مهمي برخوردار نمينيز مؤيد اين واقعيت مي

(Etzkowitz, 2001)توان ميبنيان دانشي هاشركتاساس تسهيالت قانون حمايت از . بر
گيري مهارت، در ايران كارهآموزي و بانتظار داشت كه كارآفريني علمي و به تبع آن، مهارت

 رونق بگيرد.   

                                                                                                                 
1. University Mission  
2. Commercialize Research Achievements  
3. Academic Entrepreneurship  
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 ) ماندگاري نخبگان، فناوران و دانشگران4

برداري مناسب از توانمندي يكي از داليل اصلي مهاجرت نخبگان و دانشگران، عدم بهره
هاي دانشگران است. با نخبگان و فقدان شرايط كافي براي ظهور استعدادها و توانمندي

بنيان، شرايط الزم براي بروز ي دانشهاشركتقانون حمايت از  شده دربينيتمهيدات پيش
استعدادهاي نخبگان و ماندگاري آنها فراهم خواهد شد. تقويت مسير تقاضا به دانش و فناوري 

يكي از  ميو كارآفريني عل ميعل -هاي فنيمهارت ةنوين و سطح باال و به تبع آن، توسع
 باشد. ميعدادهاي نخبگان و ماندگاري آنها ترين شرايط و الزامات بروز استمهم

  و كاربردي تقاضامحورهاي پژوهش ة) توسع5
محوري و كاربردي بودن آنها بر اساس هاي علمي تقاضاهاي بارز پژوهشامروزه، يكي از ويژگي

. در )89، ميفاطو  صباغيان مهدي، يمني،هاي كسب و كار است (نيازهاي جامعه و بنگاه
سفارش از سوي جامعه و  ةلمي و پژوهشي ايران، به دليل عدم احصاء نياز و فقدان ارائنظام ع

فروغ است. با امكانات هاي علمي كمهاي كسب و كار، چنين ويژگي مهمي در پژوهشبنگاه
هاي سفارشي و به تبع آن شرايط الزم براي پژوهشبنيان دانشي هاشركتقانون حمايت از 

 شود.   ها فراهم ميلمي و افزايش نقش مهارت در پژوهشهاي عكابردي شدن پژوهش

 دانشگاه  -) تقويت روابط صنعت6
توليد دانش، انقالب دوم علمي و الگوي پوياي نوآوري و الگوي پيچش  3و  2بر اساس سبك 

دولت، روابط نهاد دانشگاه و صنعت بايد بسيار نزديك و قوي  -دانشگاه -صنعت ةجانبسه
افزايي وري كه حتي هر يك از اين نهادها بتوانند به قلمرو يكديگر وارد شده و همطهباشد. ب

م تواند منجر به تقويت نظاميمقتضي داشته باشند. تقويت و تسهيل روابط دانشگاه و صنعت 
. به دليل برخي )89، ميفاطو  صباغيان مهدي، يمني،( فناوري شود ةملي نوآوري و توسع
سويه به اين هاي فناورانه نظام دانشگاهي و نگرش يكنشدن توانمندي مشكالت نظير بارور

نظر از برخي موارد موفق و خوب، در مجموع بسيار ارتباط، روابط دانشگاه و صنعت صرف
بنيان دانشي هاشركتشده در قانون حمايت از ضعيف و صوري است. با تسهيالت تدارك

يافته تقويت و صورت ساختاري و سازمانهعت بجاي اميدواري است كه روابط دانشگاه و صن
نيز ارتقاء  ميتقويت روابط دانشگاه و صنعت، مهارت و كارآفريني عل ةقابل اتكاء شود. در ساي

 شود. مييافته و از حالت تئوريك و انتزاعي خارج 

 ) افزايش سهم بخش كسب و كاردر پژوهش و فناوري7
بخش دولتي از توليد  ةهاي تحقيق و توسعت هزينهيافته، متوسط نسبدر كشورهاي توسعه

ها و باشد. در حالي كه متوسط اين نسبت براي بنگاهميدرصد  69/0ناخالص داخلي حدود 
بر اين مبنا،  (PRO INNO EUROPE, 2009)درصد است  81/1بخش كسب و كار حدود 

اوري افزايش يابد. بر كارگيري فنهبايد نقش بخش كسب و كار در تحقيق و توسعه و توليد و ب
توان توقع داشت كه ميبنيان دانشي هاشركتشده در قانون حمايت از اساس منافع تعريف

 سهم و مشاركت بخش كسب و كار در پژوهش و فناوري در يك فرايند معين، ارتقاء يابد.  
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 )1بازار -) تقويت بازار فناوري و دانش (فن8
ار معروف است محل تالقي عرضه و تقاضاي دانش و باز -بازار فناوري و دانش كه به فن 

بخشي شكل نگرفته است طور رضايتهفناوري روز و سطح باال است. اين بازار در ايران هنوز ب
شده در قانون بيني.  با تسهيالت و امكانات پيش)88، ميو فاط مهدي، يمني، صباغيان(

هاي فناورانه و بر نيازها، توانمندي بازار بومي متكي -بنيان، فني دانشهاشركتحمايت از 
 شود.  مهارت، ايجاد و تقويت مي

 ) افزايش توليد و توسعه فناوري و مهارت در نظام علمي 9
 -دانشگاه -صنعت ةجانبتوليد دانش و الگوي پيچش سه 3اساس انقالب دوم علمي، سبك بر

فناوري است. در  ةيد و توسعي اصلي نظام علمي و دانشگاهي، تولهامأموريتدولت، يكي از 
دليل فقدان توجه جدي و نهادينه به موضوع فناوري، رسالت نظام علمي و پژوهشي كشور به

هاي ريزيها و برنامهاريذگفناوري و دانش چگونگي چندان در محور سياست ةتوليد و توسع
ن و حولي در ميزابنيان، تي دانشهاشركتباشد. با تسهيالت قانون حمايت از نظام علمي نمي

 باشد. و مهارت در نظام علمي كشور متصور ميفناوري  ةماهيت توليد و توسع

 2هاي علم و فناوري) تقويت جايگاه مراكز رشد و پارك10
ها و افكار نوين با قابليت ها، ايدههاي علم و فناوري محل تجمع مهارتمراكز رشد و پارك

آنها منوط به ميزان كارايي و اثربخشي آنهاست. قانون  ةباشد و توسعشدن و نافع ميتجاري
موجبات تسريع و تقويت تجاري شدن و مهارت و به بازار بنيان دانشي هاشركتحمايت از 
ها و ورود آنها به كند. تسريع به ثمر رسيدن ايدههاي نوين را فراهم ميها و فناوريآمدن ايده

هاي علم و فناوري را افزايش داده و استقبال فناوران كبازار، ميزان اعتماد به مراكز رشد و پار
كارگيري هآموزي و بو نخبگان علم و فناوري را از آنها بيشتر خواهد كرد و نياز به مهارت

 كند.ميعمل را مضاعف  ةمهارت در صحن

 هاي برتر آميز در فناوريهاي مخاطرهگذاريسرمايه ة) توسع11
هاي صنعتي و اقتصادي و توليد ثروت ن و برتر عامل اصلي جهشهاي نوياز يك سو، فناوري

 باشدمي ميزآهاي برتر و نوين، بسيار مخاطرهگذاري در فناورياند. از سوي ديگر، سرمايهملي
(PRO INNO EUROPE, 2009)هاي گذاريحمايت حاكميت و دولت از سرمايه،رو. از اين

 مهدي، يمني،( شودميراتژي و الزام مهم تلقي هاي نوين، يك استز در فناوريميآمخاطره
تا حدود زيادي، بنيان دانشي هاشركت. امكانات قانون حمايت از )89، ميفاطو  صباغيان

 ةهاي نو و برتر را كاهش داده و موجب توسعگذاري در فناوريمخاطرات سرمايه
 ميو بو ميارآفريني علسطح ك ءهاي برتر و ارتقاآميز در فناوريهاي مخاطرهگذاريسرمايه

 شود.   مي

                                                                                                                 
1. Techno-Market  
2. Incubators & S&T Parks  
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 ها  ) انتفاع پژوهشگران و فناوران از نتايج پژوهش12

علم و فناوري و ثروت  ةعنوان عامل اصلي توليد و توسعهبنيان، پژوهشگران بدر اقتصاد دانش
و فناوري خود داشته باشند.  ميو قدرت ملي، بايد سهم معيني از توليدات و دستاوردهاي عل

كارگيري علم و هتوليد و ب ةورداري پژوهشگران از نتايج علم و فناوري، ضامن تدارم چرخبرخ
بايد سازوكار مناسب و اثربخش براي انتفاع  .(Etzkowitz, 2001) باشدميفناوري 

هاي سودمند، طراحي و مستقر شود. قانون حمايت از پژوهشگران و فناوران از نتايج پژوهش
هكار مناسب و قابل اتكايي براي انتفاع پژوهشگران و فناوران كشور بنيان، راي دانشهاشركت

. همچنين، )88، ميفاطو  صباغيان مهدي، يمني،( ها استها و فناورييج واقعي پژوهشاز نتا
ها و اساس تجارب موفق جهاني، انتفاع پژوهشگران و فناوران از نتايج واقعي پژوهشبر

در سطح  ميآموزي و كارآفريني علري، فناوري، مهارتها موجبات تقويت جريان نوآوفناوري
 كند.  ميكشور را فراهم 

 گيري نتيجه
توليد  3و  2هاي دولت، سبك -دانشگاه -صنعت ةجانبالگوي پوياي نوآوري، مدل پيچش سه

فناوري، نوآوري و  ةدانش و دو انقالب بزرگ علمي در جهان، از مباني اصلي توليد و توسع
سازي دستاوردهاي پژوهشي، كارآفريني اين مباني، تجاري ةاند. بر پايبنياندانشاقتصاد 

صنعت، دستيابي به منابع و اعتبارات پايدار و  -روابط دانشگاه ةآموزي، توسععلمي، مهارت
حل مسائل  ةاصلي نظام علمي است. الزم هاياولويتافزايش مشروعت نظام علمي از مسائل و 

اثربخش حاكميت و دولت در  ةاصلي آن، مداخل هايولويتانظام علمي و توجه به 
سازي و تجاريبنيان دانشي هاشركتسازي دانش و نوآوري است. قانون حمايت از جريان

در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيده است  1389كه در سال  هانوآورياختراعات و 
ي تقويت نظام ملي نوآوري، حاكميت و دولت برا ةجا و مسئوالنهيكي از مداخالت جدي، ب
سازي دستاوردهاي پژوهشي و افزايش اثربخشي نظام آموزي، تجاريكارآفريني علمي، مهارت

 فني كشور است.  -علمي
هاي هنجاري و تطبيقي مدل ةشناسي تحليل محتوا و مطالعدر اين مقاله، با روش

براي بنيان دانشهاي اههاي قانون حمايت از بنگسازيشناختي نظام علم و فناوري، ظرفيت
 : آموزي در ابعاد زير بررسي و ارائه شده استو مهارت ميارتقاي نظام كارآفريني عل

سازي دستاوردهاي پژوهشي و روزآمدي و تحقق مأموريت نظام دانشگاهي، تجاري
هاي پژوهش ةفناوري، كارآفريني علمي، ماندگاري نخبگان، فناوران و دانشگران، توسع

دانشگاه، افزايش سهم بخش كسب و كار در  -محور و كاربردي، تقويت روابط صنعتتقاضا
فناوري و  ةبازار)، افزايش توليد و توسع -پژوهش و فناوري، تقويت بازار فناوري و دانش (فن

آميز هاي مخاطرهگذاريسرمايه ةهاي علم و فناوري، توسعمهارت، تقويت مراكز رشد و پارك
 ها.انتفاع پژوهشگران و فناوران از نتايج پژوهشهاي برتر، در فناوري
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ديده در مراكز آموزشآموزان مهارت ةثر بر قصد كارآفرينانؤعوامل م
 گيالن  ةي پيشرفتهاموردي: مركز آموزش مهارت ةمطالع، ايحرفهفني و 

  1دكتر علي داوري
  2حميدرضا رضايي كليدبري
  3امين محمدي آلماني
  4امير پورناصراني

 چكيده
 انگيز براي دولت بدل گشته است و از آنجا كه رفعچالش بر ايامروزه رفع معضل بيكاري به دغدغه

نمايد، شايسته است كه مين مشكل بسياري از معضالت اقتصادي و اجتماعي جامعه را برطرف اي
گردد مگر در مين مهم ميسر ناي .رفت از وضعيت موجود انديشيده شودحلي مناسب جهت برونراه
باشد. جاد اشتغال مياي اقتصادي و ةفريني موتور محرك توسعزيرا كارآ كارآفريني. ةتوجه به مقول ةساي

جاد اي در تربيت نيروهاي ماهرجهت ورود به بازاركار واي حرفهاز طرف ديگر، مراكز فني و 
زايي و خوداشتغالي و اهميت آموزش راهكارهاي اشتغال ،لذانمايند. فا مياي خوداشتغالي نقشي حياتي

 ةتقويت روحي ةشود. الزمميبيش از پيش احساس آموزان مهارتر ميان كارآفريني د ةتقويت روحي
هدف پژوهش حاضر، بررسي  ،رونايثر بر قصد كارآفرينانه است. ازؤكارآفريني شناخت دقيق عوامل م

 ةباشد. جامعمياي حرفهديده در مراكز فني و آموزشآموزان مهارت ةثر بر قصد كارآفرينانؤعوامل م
 ةي پيشرفتهادر مركز آموزش مهارت 1391آموزاني كه در سال مهارت ميپژوهش، تمان اي آماري

گيري در نفر از آنها با استفاده از روش نمونه 300گيرد كه تعداد مياند را در بر گيالن آموزش ديده
و  هادادهمنظور تحليل ساخته و بهمحقق ةنامپرسشاز  هاآوري دادهدسترس انتخاب شدند. براي جمع

از  يابي معادالت ساختاري استفاده شده است. پژوهش حاضري تحقيق از روش مدلهاآزمون فرضيه
باشد. نتايج پژوهش نشان داد كه ميپيمايشي و از نظر هدف، كاربردي  -جمله تحقيقات توصيفي

ذيري، اعتماد پشده، مركز كنترل دروني، ريسكنگرش فردي، هنجارهاي ذهني، كنترل رفتاري ادراك
ثر بر قصد ؤنوآوري، عوامل م ةبه نفس، نياز به كسب موفقيت، تحمل ابهام و همچنين دارا بودن قو

ثير مثبتي بر أعالوه، هنجارهاي ذهني و نگرش فردي تهروند. بميشمار بهآموزان مهارت ةكارآفرينان
 ييد قرار نگرفت. أفردي مورد ت ثير هنجارهاي ذهني بر نگرشأاما ت ،شده دارندكنترل رفتاري ادراك
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 مقدمه 
كه  به قدري افزايش يافته است يجهان سوم با جهان صنعت يكشورها نيب ةفاصل امروزه

جهان پيشرفته و صنعتي را درك نكند. اكنون كشورهاي مي زبان عل ،سبب شده جهان سوم
ترين كنند و يكي از مهمماندگي و معضالت بسياري دست و پنجه نرم ميان سوم با عقبجه

عنوان يك بحران بيكاري به). 1386(حسيني و عزيزي،  اشتغال است ةمشكالت آنان مسئل
دهد ميثير قرار أتحت تجامعه را  ي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي يكهاجنبه ميمعضل تما

گذارد. تجربه ثابت كرده است كه پيامدهاي مي بل جبراني بر جايگاهي اثرات غيرقا و
جانبه، همه رايدئولوژيك و اخالقي دارد و نه محو ي فوري وهانه راه حل ،اجتماعي بيكاري
ران اي سفانه درأ). مت1387ابراهيم و تندسته، نوه( پذير استمدت آن امكانيكپارچه و كوتاه

هاي اخير نرخ بيكاري رشد چشمگيري وان كشور در سالنيز با توجه به رشد جمعيت ج
از آنجا كه كشور ما نيز با معضل بيكاري جوانان  ).1386حسيني و عزيزي، ( داشته است

رفت از وضعيت موجود انديشيده حلي مناسب جهت برونروست، شايسته است كه راههروب
كارآفريني.  ةري و توجه به مقولخالقيت و نوآو ةگردد، مگر در سايمين مهم ميسر ناي .شود

حساس نجات داده  ةن برهاي ي امروزي را درهاتواند نظامزيرا كارآفريني قابليتي است كه مي
ن اي نمايند.مين است كه خلق ارزش اي مايد. اهميت كارآفرينان درنو به بقاي آنان كمك 

بود توليدات يا خدمات جاد تكنولوژي نوين، بهاي ارزش ممكن است كشف دانشي جديد،
 ي گوناگون براي توليد كاالها و خدمات با صرف منابع كمتر باشدهاموجود و يا يافتن راه

ي هاتحوالت بزرگ در زمينه كارآفرينان منشاء ).1391محمدي آلماني و پورناصراني، (
غل ايجاد ش همچنين موتور محرك توسعه و پيشرفت اقتصادي وهستند و توليدي و خدماتي 

 ة). لذا توجه جدي به مقول(Gurol & Astan, 2006 شوندمي و اصالح اجتماع محسوب
وري و افزايش سطح رفاه ي شغلي، بهبود بهرههاكارآفريني، نتايجي چون افزايش فرصت

). در اقتصاد سنتي، Azizi et al, 2010( اجتماعي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت
شد، اما ميمتمركز بود و اهميت اختراع و نوآوري ناديده گرفته سيستم بيش از حد بر قيمت 

امروزه كارآفرينان با اختراع، نوآوري و خلق چيزي كه جديدتر و بهتر است به جامعه كمك 
كارآفرينان همواره نقشي حياتي در پيشرفت جوامع بر عهده  ).Koe et al, 2012( كنندمي

هستند و جهت موفقيت از عنصر خالقيت بهره  هااند. هميشه در جستجوي فرصتداشته
عنوان يك رود و از آن بهميشمار برند. از نظر كارآفرينان، تغيير امري معمولي و متداول بهمي

 ).Ramirez et al, 2010( برندميفرصت بهره 
ي آخر قرن هامحور در كشورهاي صنعتي در دههاز طرف ديگر، با ظهور اقتصاد دانش

 ةبه دنبال آن در برخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا و آمريكاي التين، سرماي گذشته و
فاء نمود. يكي از اي ن كشورها براي ورود به اقتصاد جديداي انساني نقشي محوري در توفيق

انساني و تربيت  ةن دوران جهت تشكيل و تقويت سرماياي يي كه درهاترين مقولهمهم
بود. اي حرفه ي فني وهاآموزشمدار مورد توجه قرار گرفت، دانشكارگران و نيروهاي ماهر 

طريق  باشند، بلكه ازميدار تربيت نيروي كار مورد نياز جامعه تنها عهدهنه هاآموزشاين 
ي هاآموزش ،نمايند. در واقعمياشتغالي، به حل مشكل بيكاري نيز كمك بسترسازي خود
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ديدگان ي نظري و عملي اين امكان را براي آموزشهاشآموزم نمودن أبا تواي حرفهفني و 
نمايند كه همسويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريق امكان ميفراهم 

گردد و همچنين سبب مياجتماعي فراهم  -هاي اقتصاديبيشتري براي جذب آنها در فعاليت
رهاي جديد ترغيب شوند. اين سيس كسب و كاأشود كه بيشتر به خوداشتغالي و تمي

كه حاليباشند. درميمدت برخوردار از مزيت بازدهي در كوتاه مدت و يا ميان هاآموزش
ي هاآموزشآموزش، سهم زياد  ةباال، طوالني بودن دور ةدليل هزيني كالسيك بههاآموزش

نگي با نيازهاي مندي اندك از عمليات كارگاهي، از جهت هماهنظري در آنها و در نتيجه بهره
باشند. به همين دليل امروزه، كشورهاي جهان ميجذب در آن دچار مشكل  ،بازار كار و لذا

 هاآموزشكه اين طورياند، بهمعطوف داشتهاي حرفهي فني و هاآموزشبه  ايتوجه ويژه
فر و مي(سلي ي آكادميك اين كشورها نيز نفوذ كرده استهاآموزشحتي به درون سيستم 

در بسترسازي اي حرفهي فني و هاآموزششد، طور كه گفته). همان1384تضوي، مر
ترين انساني مهم عاملسزايي دارند، اما بايد توجه داشت كه اشتغالي نقش بهكارآفريني و خود

تصميم فردي  اول يك ةاندازي يك كسب وكار كارآفرينانه در وهلراه است و كارآفريني ةجنب
در واقع،  دهد.ميي مربوطه رخ نهاآموزشا به دليل سپري نمودن و تنه و شخصي است

اندازي است كه گيري و راهسيس يك كسب و كار جديد مستلزم طي دو مرحله تصميمأت
اندازي راه به فرآيند كارآفريني توجه خود را ةگرفته در زمينات صورتسفانه اكثر تحقيقأمت

 ةو نسبت به مرحل اندنموده معطوف گيريتصميمبعد از  ةكسب و كار يعني مرحل
 كارآفريني نيز اين امر ناديدهو اي حرفهفني و ي هاآموزش. در اندورزيدهلت غفگيري تصميم
قرار دارد. گيري تصميم ةراه اندازي، مرحل ةشود. اين در حالي است كه قبل از مرحلميگرفته 

د تا نشووامل و عناصري باعث ميع شود كه چهميتوجه  امربه اين گيري تصميم ةدر مرحل
 جديد كار اندازي يك كسب ومختلف، راه ي شغليهايك فرد تصميم بگيرد كه از ميان گزينه

 ثرؤعنوان پيش درآمد و عامل مبه توان نيت كارآفرينانه راميزمينه در اين  .دنمايرا انتخاب 
 كار جديد قلمدادكسب و ق يك بر رفتار كارآفرينانه و يا تصميم براي كارآفرين بودن و خل

اين است كه  يابدمياهميت چه در اين زمينه رو، آن). از اين1388باراني و ديگران، ( كرد
 تمايل به كارآفرينياي حرفهدر حال آموزش در مراكز فني و آموزان مهارتدر  توانميچگونه 

 دازي يك كسب وكار ايجاد شود.انكارآفرينانه براي تصميم به راه قصد هاايجاد كرد تا در آن
صرف با  فراتر از آشنايي مسائليبه بايست مياي حرفهفني و ي هاآموزش در نتيجه

 اندازي يك كسب وراهبه آموزان مهارتي فني و تخصصي بپردازند و جهت ترغيب هامهارت
كارآفرينانه قصد و چگونه در افراد نيت ن نكته توجه نشان دهند كه ايبايد بيشتر به جديد كار

شدن تشويق كرد و در اين مسير، چه  توان افراد را براي كارآفرينميگيرد، چگونه ميشكل 
 ثير خواهد داشت. ازأاشتغالي تكارآفرينانه و اقدام به خود قصددر ايجاد  ييهاشرايط و ويژگي

ثر بر ؤامل من زمينه با هدف بررسي عواي موجود در ءتحقيق حاضر با توجه به خالرو، اين
انجام پذيرفت. به عبارت اي حرفهديده در مراكز فني و آموزشآموزان مهارت ةقصد كارآفرينان

ثر بر ؤعوامل م«ال است كه ؤن ساي پژوهش حاضر در جستجوي پاسخي مناسب براي ،ديگر
 ».كدامند؟آموزان مهارت ةقصد كارآفرينان
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 تحقيق ةمروري بر ادبيات و پيشين

زمين را فرا گرفته است و به طور غيرقابل انكاري دنياي كسب  ةريني سراسر كرانقالب كارآف
ن باورند كه اي همگان بر. امروزه (Kuratko, 2005) و كار را تحت تأثير قرار داده است

يافته و در حال توسعه است. سه اقتصادي كشورهاي توسعه ةتوسع ةكارآفريني موتور محرك
كارآفريني توجه نشان دهند عبارتند از: توليد  ةكشورها به مقولكه سبب شده تا مي دليل مه

ي نيكارآفر). 1387جعفري، مي(امين بيدختي و رحي تكنولوژي و اشتغال مولد ةثروت، توسع
 ه استنمودرا به خود جلب  ياديز است كه امروزه توجه دهيچيپ يوجهمفهوم چند كي
ني مورد بررسي قرار گرفته است. اقتصاددانان از جهات گوناگو) و 1389زاده و رضايي، نوروز(

 ميعالوه بر آن، علو ) و1388حيدري، ( اندي كاربردي كارآفريني پرداختههابه بررسي نقش
شناسي و مديريت نيز در روند توسعه و تكامل كارآفريني و همچنين ثبات و چون جامعه

پيدايش و تعميم و تكامل  رابط مابين ةسزايي داشتند. همچنين حلقهتعميم آن نقش ب
شناسي با شناسي نيز جستجو نمود. جايي كه علم روانبايست در علم روانميكارآفريني را 

ي شخصيتي كارآفرينان، رفتارشناختي كارآفرينان و شناخت هابررسي سه اصل ويژگي
 ةتوان فلسفمي ،رونايجاد نمود. ازاي كارآفريني ةكارآفرينانه، تحوالت بنياديني در مقول

نظران صاحب ).1388(ناهيد،  ن چهار علم در نظر گرفتاي وجودي كارآفريني را متشكل از
كنند كه سرانجام ميعلوم مديريت با استفاده از رويكرد رفتاري، كارآفريني را فرايندي تعريف 

 ها، آنهستند هاارزش ةشود. كارآفرينان تغييردهندميمنجر به ايجاد كسب و كارهاي جديد 
گيرند، ميگذار نيستند، به درستي تصميم وقت سرمايهخطرپذيرند، به سرمايه نياز دارند، هيچ

را دارند، مفاهيم و فنون مديريتي را  هافرصت همواره به دنبال تغيير بوده، قدرت شناسايي
 ةواژ). 1390(جعفرنژاد و ديگران،  گيرند و همچنين رفتارگرا و عملگرا هستندميكار به

پيش و قبل ازآنكه به زبان امروزي مطرح شود، در زبان فرانسه متداول  هاكارآفريني از قرن
و معادل » متعهد شدن«به معناي  Entreprendreن واژه برگرفته از لغت فرانسوي اي شد.

Undertake  توسط جان استوارت ميل  1848باشد كه در سال ميدر زبان انگليسي
 اي) وارد زبان انگليسي شد. مفهوم كارآفريني سابقهEntrepreneur(ة صورت واژبه

ن مسئله را مطرح نمود فردي به نام كانتيلون است. در اي ساله دارد و اولين كسي كهدويست
بودند،  ميي نظاهاشانزدهم ميالدي، كساني را كه در امر هدايت مأموريت ةاوايل سد
ديگر انواع مخاطرات نيز همين واژه با  ةه بعد، دربارناميدند. از آن زمان بميكارآفرين 
ة ميالدي به بعد، فرانسويان دربار 1700شد. از حدود سال ميكار گرفته يي بههامحدوديت

اندركار جاده، پل، بندر و تأسيسات بودند، به كرات لفظ كارآفريني پيمانكاران دولتي كه دست
). امروزه كارآفريني يعني كشف، ارزشيابي و 1387ني، قنبرعلي و زرافشا( اندكار بردهرا به
جمشيدي فر و ( شوندميهايي كه موجب خلق كاالها و خدمات جديد از فرصتبرداري بهره

ي نو و هان فرد كارآفرين با ايدهآ كارآفريني فرايندي است كه در). در واقع، 1389ديگران، 
ع، مبادرت به ايجاد كسب و كاري نو، هاي جديد و با بسيج منابخالق و شناسايي فرصت

نمايد و منجر به معرفي مي(البته با پذيرش مخاطره و ريسك)  سازماني جديد و نوآور
كارآفرينان افراد،  ).Schurenberg, 2012( گرددميمحصول و يا خدمت جديدي به جامعه 

 ،كنندميديد يك كسب و كار ج ةسيس و ادارأهستند كه اقدام به ت مييا مرد هاگروه



                                               انداز پژوهشو اشتغال در چشماي آموزش فني و حرفه
 

 

381 
). طبق تعريف Kirkwood, 2007( جاد شوداي كه حداقل براي بيش از يك نفر شغلطوريبه

يك فعاليت اقتصادي را  ةشود تا مخاطروبستر، كارآفرين فردي است كه متعهد مي ةنامواژه
كارآفريني واقعي زماني  ).Katsikis & Kyrgidou, 2003( سازماندهي، اداره و تقبل نمايد

ي متداول و هميشگي تفكر و عمل را كنار گذاشته و با نگاهي نو و هادهد كه افراد راهرخ مي
 ينيكارآفر). 1389(جمشيدي فر و ديگران،  كار گيرندي جديد را بههاو ايده هامتفاوت راه
و انتقال  جاداي دانست كه با يزندگ ةويش كآن را ي ديبااست و  از شغل و حرفه چيزي فراتر

 شودمي برطرف موجود ياجتماع يهابياز مشكالت و آس ياريبس د،يآن به نسل جد
)Jansen & Wees, 1994 .(براي كارآفريني، يك تصميم گيري تصميمجا كه از آن

درآمد و توان به عنوان پيشمينيت كارآفرينانه را  ،رود، لذاميشمار داوطلبانه و آگاهانه به
در  ،كليطورآفريني و يا تصميم براي كارآفرين بودن قلمداد كرد. بهثري بر رفتار كارؤعامل م

ريزي شده عنوان يكي از عوامل زيربنايي رفتار برنامهشناسي، از نيت كارآفرينانه بهادبيات روان
رود. ميشمار رفتار به ةشود. به عبارت ديگر، نيت يكي از بهترين عوامل پيشگوكنندميياد 

ترين و مهم ه شده است كهئي سنجش نيت كارآفرينانه اراالگوهاي زيادي برا
). نيت 1388(باراني و ديگران،  است ريزي شدهرفتار برنامه ةترين آن نظريشدهشناخته

اندازي كسب و كار و يا راه ميكه فرد، قبل از آغاز رس ميعنوان اولين اقداكارآفرينانه را به
رحمانيان ( كنندميدهد، تعريف ميكاري انجام  مربوط به كسب و ةتوليد و فروش اولي
ن اي كارآفريني، تحقيقات متعددي در ة). با توجه به اهميت مقول1391 كوشككي و ديگران،

طور خالصه در جدول ران و ساير كشورها صورت پذيرفته است كه برخي از آنها بهاي زمينه در
 ارائه شده است. 1ة شمار
 

 كارآفريني ةگرفته در زمينصورتبرخي از تحقيقات  .1جدول 
 نام محقق
 نتايج تحقيق عنوان تحقيق(محققان)

ران
ديگ

 و 
اي

تين
آل

 )
20

12
( 

ي هاثير ويژگيأت
شناختي و آداب و سنن روان

خانوادگي بر تمايالت 
 كارآفرينانه

نتايج تحقيق نشان داد كه وجود فردي كارآفرين در
بب نوآوري س ةخانواده و همچنين دارا بودن قو

شود. ميجاد يك كسب و كار جديد اي تمايل فرد به
مثبتي ميان تحمل ابهام و  ةرابط ضمناً

پذيري يافت شد و از طرف ديگر مشخص ريسك
 ةپذيري و مركز كنترل رابطشد كه ميان ريسك

نياز به موفقيت نيز  ،ناي منفي وجود دارد. عالوه بر
 شود.ميسبب تمايل فرد به كارآفريني 

رتو
ا

 و 
نا

رل
گو

)
20

11
( 

گر آموزش عالي نقش تعديل
 بر كارآفريني

هاي شخصيتي نقش برخي از ويژگي ،طبق نتايج
جاد تمايل به كارآفرين شدن در اي در ميمه

كنند. همچنين دانشجوياني كه ميفا اي دانشجويان
سطح باالتري از تحصيالت دانشگاهي دارند بيشتر 

 .كنندبه كارآفريني تمايل پيدا مي
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 نام محقق
 نتايج تحقيق عنوان تحقيق(محققان)

 و 
س

زار
كاني

سيا
گار

 
)

20
10

( 

هاي جنسيتي ثير تفاوتأت 
ي هاجاد نگرشاي در

 كارآفرينانه 

نتايج تحقيق نشان داد كه زنان تمايل كمتري به 
ي كارآفرينانه دارند و ترس از عدم هاشروع فعاليت

جاد اي ترين مانع بر سر راهموفقيت و شكست، مهم
 يك كسب و كار جديد است.

يان
مان

رح
 و  

كي
شك

كو
ران

ديگ
 

 بررسي عوامل اثرگذار بر 
 دانشجويان ةكارآفرينان قصد

كشاورزي دانشگاه آزاد ايالم

 خودكارآمدي، باور بهنشان داد كه متغيرهاي  نتايج
بر قصد  حمايت خانواده و هنجارهاي ذهني

 ةاما رابط ،ثير مثبت دارندأدانشجويان ت ةكارآفرينان
قصد كارآفرينانه يافت نشد.معناداري ميان نگرش و 

 و 
ژاد

فرن
جع

ن(
گرا

دي
13

90
( 

تبيين عوامل اثرگذار بر  
فرايند كارآفريني 

موردي:  ةمطالع(مستقل
كارآفرينان شهرستان بندر 

 انزلي)

نشان داد كه متغيرهاي فردي، شغلي، رفتاري نتايج
و محيطي به ترتيب بيشترين اثرگذاري مستقيم بر 

 تقل را دارند.روي فرايند كارآفريني مس

قاس
 مي

دي
 اس

و
 

)
13

89
( 

ثر ؤتحليل عاملي عوامل م 
كارآفريني  ةدر ايجاد روحي

دانشجويان تحصيالت 
موردي:  ةمطالع( تكميلي

پرديس كشاورزي و منابع 
 طبيعي دانشگاه تهران)

نفر از دانشجويان  686آماري تحقيق شامل  ةجامع
تحصيالت تكميلي پرديس كشاورزي و منابع 

انشگاه تهران بود كه با استفاده از روش طبيعي د
نفر به  150اي متناسب تعداد گيري طبقهنمونه

عنوان پاسخگو تعيين شدند. نتايج نشان داد، 
شناختي، متغيرها شامل چهار عامل آموزشي، روان

 باشند.ميارتباطي و دانشگاهي 
ران

ديگ
 و 

ري
بد

 
)

13
85

( 
هاي بررسي قابليت

كارآفريني دانشجويان 
 نشگاه اصفهاندا

هاي كارآفريني نتايج نشان داد كه قابليت
دروني،  طلبي، كنترلاستقالل ةدانشجويان در زمين

پيشرفت و خالقيت باالتر از حد ميانگين بود، ةانگيز
 پذيري از متوسط نمره معياراما نمرات ريسك

ي دانشگاهي در هاآموزشتر بود. همچنين، پايين
ني در دانشجويان مؤثر ي كارآفريهاپرورش ويژگي

 است. نبوده

 چارچوب نظري پژوهش
ن اي كه در است نياز مورد نظري و ميعل چارچوبي مند،نظام و ميعل تحقيقات انجام براي

ديده در مراكز فني آموزشآموزان مهارت ةقصد كارآفرينانثر بر ؤعوامل م تحقيق براي بررسي
 ن مدلاي ) استفاده شده است. طبق2012( و ديگرانشده توسط فريرا از مدل ارائهاي حرفهو 
شده، مركز كنترل نگرش فردي، هنجارهاي ذهني، كنترل رفتاري ادراك) نه عامل 1شكل(

پذيري، اعتماد به نفس، نياز به كسب موفقيت، تحمل ابهام و همچنين دارا دروني، ريسك
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روند كه در ادامه به روابط ميشمار هثيرگذار بر قصد كارآفرينانه بأاز عوامل ت نوآوري ةبودن قو

 ميان آنها پرداخته شده است.

 )et al, 2012 Ferreira(: مدل پژوهش1شكل 

 ي تحقيق هافرضيه
ي هابا توجه به پيشينه و ادبيات موضوع و همچنين چارچوب نظري تحقيق حاضر، فرضيه

 اند: ثر بر قصد كارآفرينانه تدوين گرديدهؤذيل جهت بررسي عوامل م
 ثير مثبتي بر نگرش فردي دارند.أت هنجارهاي ذهني .1 ةفرضي
 ثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه دارند.أتهنجارهاي ذهني  .2 ةفرضي
 شده دارند.ثير مثبتي بر كنترل رفتاري ادراكأت هنجارهاي ذهني .3 ةفرضي
 شده دارد.ثير مثبتي بر كنترل رفتاري ادراكأت نگرش فردي .4ة فرضي
 ثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه دارد.أنگرش فردي ت. 5 ةيفرض

 ثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه دارد.أشده تكنترل رفتاري ادراك .6 ةفرضي
 ثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه دارد.أت مركز كنترل دروني .7 ةفرضي
 ثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه دارد.أت پذيريريسك .8 ةفرضي
 ثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه دارد.أت د به نفساعنما .9 ةفرضي
 ثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه دارد.أنياز به كسب موفقيت ت .10 ةفرضي
 ثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه دارد.أتحمل ابهام ت .11 ةفرضي
 ثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه دارد.أنوآوري ت ةقو .12 ةفرضي

 روش تحقيق 
، يا به عبارت هاگردآوري داده ةبندي تحقيقات بر حسب نحوپژوهش حاضر از لحاظ دسته

ي نمونه و سپس هارود كه به توصيف ويژگيميشمار ديگر طرح تحقيق، تحقيقي توصيفي به
متغيره به و از آنجا كه در يك مدل چند آماري پرداخته است ةبه جامع هان ويژگياي تعميم

 باشد.پردازد، برحسب روش، از نوع همبستگي ميثر بر قصد كارآفرينانه ميؤم بررسي عوامل
ن اي آماري ةجامع .پژوهش حاضر بر اساس هدف يك تحقيق كاربردي است ،همچنين



 ...ديدهشآموز مهارت آموزان ةثر بر قصد كارآفرينانؤعوامل م 
 

 

384 
 ةي پيشرفتهادر مركز آموزش مهارت 1391آموزاني كه در سال مهارت ميپژوهش، تما

منظور و به نامهپرسشاز  هاآوري داده. جهت جمعگيردمياند را در بر گيالن آموزش ديده
يابي معادالت ساختاري استفاده شده ي تحقيق، از روش مدلهاو آزمون فرضيه هاتحليل داده

ي هايابي معادالت ساختاري تا حدود زيادي با برخي جنبهاست. از آنجا كه روش مدل
عيين حجم نمونه در تحليل رگرسيون توان از اصول تميمتغيري شبيه است، رگرسيون چند

چند متغيري، براي تعيين حجم نمونه در مدل يابي معادالت ساختاري، استفاده نمود. در 
مشاهدات) به متغيرهاي مستقل نبايد از ( تحليل رگرسيون چند متغيري نسبت تعداد نمونه

پذير نخواهد عميمرگرسيون چندان ت ةصورت، نتايج حاصل از معادلكمتر باشد. در غير اين 5
تا  5تواند بين مييابي معادالت ساختاري شناسي مدلحجم نمونه در روش ،كليطوربود. به

 5q≤n≤15q)   1(         يعني .شده تعيين شودگيريمشاهده به ازاي هر متغير اندازه 15
= n) و نامهپرسشي هاگويه( شده= تعداد متغيرهاي مشاهدهq)، 1(ة طبق فرمول شمار

گويه دارد، با در نظر گرفتن  30ن پژوهش اية نامپرسشنكه اي با توجه به .حجم نمونه است
 ،. لذاگرددميمحاسبه  300الزم  ةازاي هر گويه، تعداد نمونمشاهده به 10مقدار متوسط 

در آموزان مهارتدر دسترس در ميان گيري با استفاده از روش نمونه نامهپرسش 300تعداد 
 217گيالن توزيع گرديد كه از اين تعداد،  ةي پيشرفتهاموزش در مركز آموزش مهارتحال آ
در پژوهش  آوري گرديد كه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.قابل قبول جمع ةنامپرسشعدد 

و  مياالت عموؤساخته استفاده شده است كه شامل دو بخش سمحقق ةنامپرسشحاضر از 
است و از  دهندگانپاسخشناختي ول در رابطه با اطالعات جمعيتباشد. بخش اميتخصصي 

باشد. نتايج حاصل ميسطح تحصيالت، جنسيت و سن آنها  ةشده كه دربارال تشكيلؤسه س
درصد زن  1/32مرد و  دهندگانپاسخدرصد از  9/67نشان داد كه  نامهپرسشي هااز داده

، 29تا  20درصد بين  9/51سال،  20زير  اندهندگپاسخدرصد از  2/15باشند. همچنين مي
مشخص  ،سال سن دارند. همچنين 40درصد باالتر از  4/2سال و  39تا  30درصد بين  5/30

داراي تحصيالت دانشگاهي هستند. در بخش دوم،  دهندگانپاسخدرصد از  6/24گرديد كه 
االت، طيف ؤسي تحقيق مطرح گرديد. براي سنجش هاال تخصصي مربوط به متغيرؤس 30
 ) مورد استفاده قرار گرفته است.5( موافقم ) تا كامال1ً( مخالفم ليكرت از كامالً ايگزينهپنج

صورت كه پس از روش روايي محتوا استفاده شده است. به اين نامهپرسشبراي بررسي اعتبار 
گرفت و در اختيار تني چند از اساتيد روش تحقيق و مديريت قرار  نامهپرسشاز طراحي، 

مورد  ةنامپرسشپس از مطالعه و رفع اشكاالت آن، توزيع نهايي صورت پذيرفت. بنابراين، 
ي اين پژوهش داراي اعتبار مناسب بوده يا به عبارتي هاآوري دادهعنوان ابزار جمعاستفاده به
توزيع  ةوسيلمقدماتي، به ةمطالعمنظور تعيين پايايي، قبل از توزيع نهايي يك به روا است.

 SPSSافزار صورت گرفت و سپس از طريق نرمآموزان مهارتنفر از  30در ميان  نامهپرسش
نكه حداقل ضريب پايايي الزم براي اي ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد. با توجه به

آمده براي دستباشد و از آنجا كه ضريب آلفاي كرونباخ بهمي 70/0ي پژوهشي هانامهپرسش
از پايايي مناسبي  نامهپرسشتوان گفت كه ميباشد، لذا مي 86/0 حاضر تقريباًتحقيق 

   برخوردار است.
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  هايافته

 ي برازندگي مدلهاالف) شاخص
گام اول در آزمون مدل تحقيق برآورد تناسب يا برازش مدل است، لذا در تحقيق حاضر ابتدا 

ورد آزمون قرار گرفت كه نتايج آن در ي برازندگي مهامدل تحقيق با استفاده از شاخص
 ) ارائه شده است. 2( جدول

 ي برازش مدلهاشاخص .2جدول
 

 
نمايد. به كمك اين ميارائه ي مختلفي را جهت برازش مدل هاافزار ليزرل شاخصنرم
كرد. با گيري تصميمتوان در مورد قابل قبول بودن يا نبودن كل مدل قضاوت و مي هاشاخص

ي هابراي ارزيابي مدل مناسب نيست و شاخص χ2توجه به بزرگ بودن حجم نمونه، شاخص 
ده ش )، شاخص نرمGFI( )، شاخص نيكويي برازشRMSEA( ميانگين مجذور خطاها ةريش

ي مناسب براي قضاوت در مورد ها) مالكCFI( اي) و شاخص برازش مقايسهNFI( برازش
دهد كه مدل نظري تحقيق با ميبرازندگي مدل است. نتايج ارزيابي برازش كل مدل نشان 

ريشه ميانگين  ةاساس آماري تجربي مورد استفاده سازگاري و توافق دارد. اين نتيجه برهاداده
ن معيار، اي دست آمده است. مقدار كمتربه 063/0با مقدار  )RMSEA( مجذور خطاها

توان ميد، يآدستهب 08/0تا  05/0ن مقدار بين اي برازش بهتر مدل است و اگر ةدهندنشان
ي هاباشد. ساير شاخصميمدل مطلوبي  هاگفت كه مدل تحقيق از لحاظ تناسب با داده

بين صفر تا يك متغير هستند و ضرايبي  ،طوركليبه CFIو  GFI NFI,برازندگي مدل شامل
ي هابا توجه به مقادير شاخص .شوندميباشند، قابل قبول در نظر گرفته  90/0كه باالتر از 

توان مدل تحقيق را مناسب ارزيابي نمود. يعني مدل تحقيق از لحاظ تناسب ميشده محاسبه
 باشد.مي، مدل مطلوبي هابا داده

 هامون فرضيهب) آز
يابي معادالت ساختاري استفاده شده منظور آزمون فرضيات از روش مدلدر تحقيق حاضر به

متغيري بسيار كلي و نيرومند از يابي معادالت ساختاري يك تكنيك تحليل چنداست. مدل
از معادالت  ايدهد، مجموعهميرگرسيون چند متغيره است كه به پژوهشگر امكان  ةخانواد

ي تحقيق بر هاآزمون فرضيه . نتايجزمان مورد آزمون قرار دهدهم ايگونهرسيون را بهرگ
صورت خالصه ارائه گرديده است. نتايج ) به3( اساس مدل معادالت ساختاري، در جدول

 ميدهد كه در تحقيق حاضر تمامييابي معادالت ساختاري نشان حاصل از آزمون مدل
 ييد قرار گرفتند.أدرصد مورد ت 95يك در سطح اطمينان  ةشمار ةفرضيات به غير از فرضي

NFI CFI GFI RMSEA  /²χ df شاخص تناسب
9/0 ≥ 9/0 ≥ 9/0 ≥  مقبول ةدامن >3 > 1/0

 تحقيق ةنتيج 79/1 063/0 92/0 96/0 93/0
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 ي تحقيقهانتايج آزمون فرضيه .3جدول

آماره  نتايج
t 

مقدار ضريب
 فرضيه شدهبرآورد

عدم 
94/0 ييدأت ثير مثبتي بر نگرش فردي دارند.أتهنجارهاي ذهني  .1 ةفرضي 06/0

35/2 ييدأت مثبتي بر قصد كارآفرينانه  تاثيرهنجارهاي ذهني  .2 ةفرضي 14/0
 دارند.

63/4 ييدأت تاثير مثبتي بر كنترل رفتاري هنجارهاي ذهني  .3 ةفرضي 30/0
 ادراك شده دارند.

56/7 ييدأت تاثير مثبتي بر كنترل رفتاري ادراك  نگرش فردي .4 ةفرضي 55/0
 شده دارد.

31/4 ييدأت ارآفرينانه دارد.نگرش فردي تاثير مثبتي بر قصد ك  .5 ةفرضي 27/0
49/3 ييدأت كنترل رفتاري ادراك شده تاثير مثبتي بر قصد  .6 ةفرضي 18/0

 كارآفرينانه دارد.

86/3 ييدأت تاثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه مركز كنترل دروني . 7 ةفرضي 23/0
 دارد.

96/7 ييدأت تاثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه دارد. پذيريريسك .8 ةفرضي 63/0
13/7 ييدأت ثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه دارد.أتماد به نفس تاع. 9 ةفرضي 50/0
24/5 ييدأت ثير مثبتي بر قصد أنياز به كسب موفقيت ت .10 ةفرضي 36/0

 كارآفرينانه دارد.
18/3 ييدأت ثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه دارد.أتحمل ابهام ت. 11 ةفرضي 16/0
85/8 ييدأت ثير مثبتي بر قصد كارآفرينانه دارد.أنوآوري ت ةقو .12 ةيفرض 71/0

 گيري بحث و نتيجه
با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي كه امروزه كشور ما با آن مواجه است، ضروري است 

ن امر اي ويژه در قشر جوان جامعه انديشه شود.راهكارهاي جديد جهت رفع معضل بيكاري به
رو در ناي كارآفريني. از ةخالقيت و نوآوري و توجه به مقول ةساي گردد مگر دريمميسر ن

ديده در آموزشآموزان مهارت ةثر بر قصد كارآفرينانؤتحقيق حاضر تالش شد تا عوامل م
مورد بررسي قرار گيرد. نتايج حاصل از آزمون مدل معادالت ساختاري اي حرفهمراكز فني و 

شده، مركز ، هنجارهاي ذهني، كنترل رفتاري ادراكنگرش فردينشان داد كه عواملي چون 
پذيري، اعتماد به نفس، نياز به كسب موفقيت، تحمل ابهام و همچنين كنترل دروني، ريسك

ن نتايج اي كهثير مثبتي دارند أتآموزان مهارت ةبر قصد كارآفرينان  نوآوري ةدارا بودن قو
 كوئه و ديگران)، 2012( ريرا و ديگرانفهمسو با نتايج تحقيقات محققان پيشين از جمله 

 )، محمدي آلماني و پورناصراني2012( )، آلتيناي و ديگران2012( )، فيني و ديگران2012(
) است. با 1388( ) و همچنين باراني و ديگران1391( )، رحمانيان كوشككي و ديگران1391(

بيش اي حرفهمراكز فني و  كارآفريني دري مربوط بههاآموزشتوجه به نتايج تحقيق، ضرورت 
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طراحي  ايگونهن مراكز بايد بهاي آموزي درگردد. سيستم آموزش و مهارتاز پيش نمايان مي

نهادينه شود و ارزش واقعي آموزان مهارتشود كه فرهنگ كارآفريني در قلب و روح 
كارآفريني  ي مدرن آموزشهاكارآفريني به درستي به آنان تفهيم شود و تالش گردد تا شيوه

كه از دانش كافي و متناسب با يك كسب و  ميكار گرفته شوند. زيرا افراد هنگاشناسايي و به
بايد  هاآموزش ميكنند. تماميكار برخوردار باشند بيشتر به سوي كارآفرين شدن سوق پيدا 

شود. از  جاداي آموزانمهارتبه سمتي برود كه نگرش و ذهنيتي مثبت از كارآفريني براي 
 ةكارآفرينان هايمالي و غيرمالي براي حمايت از طرحتسهيالت فراهم ساختن با  ،طرف ديگر

دادن  كارآفرين و الگو قرارآموزان مهارتي موفق هانمونه وت ازو همچنين دعآموزان مهارت
 تالش گردد ،جاد نمود. همچنيناي نسبت به كارآفرينيمثبت و ذهنيت نگرش توان ميآنها 

پذيري، تحمل ابهام، نياز به كسب موفقيت، اعتماد به نفس و خالقيت و ريسك ةكه روحي
افراد بايد ياد بگيرند كه براي خود خلق فرصت نمايند و با قبول  نوآوري در آنان تقويت گردد.

صورت را شناسايي نمايند و به هاكار بپردازند. افراد بايد بتوانند فرصتپذيري بهمسئوليت
 ةبديل مقولجاد يك كسب و كار را داشته باشند. با توجه به نقش بياي قل، توانمست

كارآفريني در رفع معضل بيكاري، ضروري است تا شرايطي فراهم شود كه افراد بيش از پيش 
فا كنند. در كل اي به كارآفريني تمايل نشان دهند و مستقل از دولت در اقتصاد كشور نقش

آنان  ةافراد بر قصد كارآفرينانشناختي فردي و روانات خصوصيو  هايويژگ توان گفت كهمي
آن را اعظم صورت ارثي است، اما بخش به هاويژگي ناي ايهرچند كه تا اندازهثير دارند، أت

جاست ناي ،باشدميكند و قابل آموزش و يادگيري ميدر محيط و اجتماع كسب تواند ميفرد 
 گردد.مين مقوله به امري ضروري بدل اي ه بهريزي و توجكه برنامه

 منابع
ثر بـر  ؤ). تحليـل رگرسـيوني عوامـل مـ    1388( آمدي، ا. ؛ ملك محمدي، ا. و حسيني نيـا، غ.  

و  210 ةتعاون، سال بيسـتم، شـمار   ةي كشاورزي تهران، مجلهاترويج كارآفريني در تعاوني
 .17-34 ة، صفح211

ي هـا رشـته  ةي توسعها). بررسي ضرورت و راه1387(ري، عجعفميامين بيدختي، ع.ا. و رحي
 .24-33 ة، صفح97-96 ةكار و جامعه، شمار ةنامكارآفريني دانشگاهي، ماه
ــري، ز. و ــاراني، ش؛ اطه ــاني، ك ب ــارآفريني   1388( زرافش ــه ك ــرايش ب ــل گ ــي دالي ). بررس

كـارآفريني،   ةتوسعموردي: استان كرمانشاه)،  ة(مطالع كاربردي كشاورزي-دانشجويان علمي
 .73-95 ةششم، صفح ةسال دوم، شمار

ي كــارآفريني هــا). بررســي قابليــت1385(بــدري، ا؛ لياقتــدار، م.ج؛ عابــدي، م.ر و جعفــري، ا
، 40 ةريـزي در آمـوزش عـالي، شـمار    برنامـه  پـژوهش و  ةدانشجويان دانشگاه اصفهان، مجل

 .73-90 ةصفح
آموختگــان ثر بــر كــارآفريني دانــشؤعوامــل مــ). بررســي 1388( پورآتشــي، م و مختارنيــا م

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشـگاه تهـران،    ميكشاورزي از ديدگاه اعضاي هيئت عل
 .115 -122 ة، صفح2 ة، شمار40-2 ةران، دوراي كشاورزي ةتحقيقات اقتصاد و توسع ةمجل
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ــژاد، ف ثرگــذار بــر فرآينــد ). تبيــين عوامــل ا1390( جعفرنــژاد، ا؛ كيــاكجوري، ك و رودگرن

كـارآفريني،   ةانزلـي)، توسـع  موردي: كارآفرينان شهرستان بنـدر  ة(مطالع كارآفريني مستقل
 .69-87سيزدهم، ص  ةسال چهارم، شمار

كـارآفريني   ة). بررسي عوامل مـؤثر بـر روحيـ   1389( جمشيدي فر، م؛ خرمي، ش و راحلي ح
ترويج و آمـوزش كشـاورزي، سـال    ي هاپژوهش ةكشاورزي تبريز، مجل ةدانشجويان دانشكد

 .53-64 ة، صفح3 ةسوم، شمار
هـاي  روحيـه و مهـارت   ةثر در توسـع ؤ). بررسي عوامل مـ 1386( حسيني، س. م و عزيزي، ب

علـوم   ةكشـاورزي دانشـگاه تهـران، مجلـ     ةكارآفريني در ميان دانشجويان سال آخر دانشكد
 .241-251 ة، صفح2 ة، شمار38-2 ةران، دوراي كشاورزي

 ةنامـ شناختي با كارآفريني، مـاه ي روانهاي ويژگيهالفهؤم ة). بررسي رابط1388( يدري، نح
 .41-47، ص 109 ةكار و جامعه، شمار

بررســي عوامــل اثرگــذار برقصــد ). 1391( رحمانيــان كوشــككي، م؛ چيــزري، م و هواســي، ع
 ةي، سال چهارم، شـمار كارآفرين ةتوسع، كشاورزي دانشگاه آزاد ايالم دانشجويانة كارآفرينان

 .125-144 ةفحپانزدهم، ص
 ايحرفـه انساني و كارآفريني در رويكرد فنـي و   ة). سرماي1384( فر، م و مرتضوي، سيمسلي
 .63-85 ة، صفح17 ةدانش و توسعه، شمار ةمورد مطالعاتي خراسان)، مجل(

ارآفريني كــ ةثر در ايجــاد روحيـ ؤ). تحليــل عـاملي عوامــل مـ  1389( قاسـمي، ج و اسـدي، ع  
موردي: پرديس كشاورزي و منابع طبيعـي دانشـگاه    ةمطالع( دانشجويان تحصيالت تكميلي

 .13-22، ص 1 ة، شمار 24كشاورزي، جلد  ةاقتصاد و توسع ةتهران)، نشري
 ةنامـ زايـي، مـاه  ). آموزش كارآفريني راهي به سوي اشتغال1387( قنبرعلي، ر و زرافشاني، ك

 ..64 -75 ة، صفح97-96 ةكار و جامعه، شمار
 ثر بر گرايش دانشـجويان بـه كـارآفريني   ؤ). عوامل م1391( محمدي آلماني، ا و پورناصراني، ا

واحـد   مـي موردي: دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسال ة(مطالع
رشت)، مجموعه مقاالت اولين همايش ملي بررسـي راهكارهـاي ارتقـاي مباحـث مـديريت،      

 .1391ها، گچساران سابداري و مهندسي صنايع در سازمانح
). موانـع و راهكارهـاي كـارآفريني در    1387(ميرزا محمدي، م؛ پورطهماسـبي، س و تـاجور، آ  

 .34-47 ة، صفح97-96 ةكار و جامعه، شمار ةنامران، ماهاينظام آموزش عالي
ي هـا ماني در يك نگاه، بررسي). چيستي و چرايي كارآفريني و كارآفريني ساز1388( ناهيد، م

 .39-58 ة، صفح34 ةبازرگاني، شمار
كـارآفريني از   ي مـؤثر در روحيـة  هـا و بازدارنـده  هـا ). مشـوق 1389(زاده، ر و رضايي، ننوروز

پژوهش مديريت  ةنامكاربردي كشاورزي، فصل ميديدگاه دانشجويان مراكز آموزش عالي عل
 .75-90 ة، صفح 1389، بهار  12 ةآموزش كشاورزي، شمار
آموزان سـال  ي كار آفريني در بين دانشهاشاخص ة). مطالع1387(نوه ابراهيم، ع و تندسته، ا

شهرسـتان گرمسـار)،    ةمـدارس متوسـط  ( كار دانـش  واي حرفهنظري، فني  ةآخر سه شاخ
 ،2ة واحدگرمسار، سال دوم، شمار ميرهبري و مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسال ةنامفصل
 .133-146 ةصفح
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ي كشاورزي فني و هاآموزش ةكارآفريني در حوز
 ايحرفه

 سحر قهرمان فرد1

 چكيده
بهتر  ةافزايش توليدات، استفادكشاورزي يعني  ةبا مد نظر قرار دادن اهداف توسع

اران اين عرصه در ذگ..، سياست.و هاي اشتغالجاد فرصتاي سرمايه، و از منابع
انان را جهت تحصيالت دانشگاهي به كنار نيروي سنتي كشاورزي، گروهي از جو

. ليكن بيكاري و جذب نامناسب اندي كشاورزي هدايت نمودههاسمت رشته
 مطلوب كشاورزي نكرده، بلكه ةتنها كمكي به توسعكشاورزي نه ةايشان در عرص

ن بخش خود به معضل ديگري تبديل اي التحصيالنفارغمشكل بيكاري انبوه 
معناي عدم وجود كار بهكشاورزي آموختگان دانش . اين عدم اشتغالشده است

 ن كهاي آموختگان توانايي اشتغال در آن كار را ندارند و يادانشيا بلكه  ،نيست
دهند به جاي ترجيح ميآموختگان دانش ،هاي اشتغالزمينهرغم وجود علي

ند. ارتقاي دانش عملي و تجربي آفرينش كار، منتظر استخدام بمان
ي كشاورزي و كارآفريني هاجديدي در آموزش ةو گشايش عرصيالن التحصفارغ

ي هان مشكل باشد. نقش آموزشاي در رفع هاتواند از اولويتمي ايفني و حرفه
تواند در فراهم ساختن كيد بر بعد عملي و كاربردي ميأت اي بافني و حرفه

اري ناشي از عدم ي اشتغال مولد و پويا چشمگير باشد. در خصوص بيكهازمينه
اشتغالي، بخش كشاورزي به آفرينش كار و خودآموختگان دانشتمايل 

حلي اساسي براي عنوان راهكارآفريني با كاركردها و پيامدهاي مثبتي كه دارد، به
هاي جهاني، از سوي رقابت ةعرص رفع بسياري از مشكالت و باقي ماندن در

و  ل توسعه مورد توجه قرار گرفته استيافته و در حابسياري از كشورهاي توسعه
ة جاد و توسعاي ها از جملهشده براي اين آموزشبينيبا توجه به اهداف پيش

با در شرايط فعلي كشور و  ،جاد اشتغالاي وتوليد ثروت در جامعه ، تكنولوژي
الزم است تا ، جهاني شدن اقتصاد ةو پديدالمللي بينروند تغييرات  توجه به

راهبردي تلقي و به آن پرداخته  ايعنوان برنامهكار آفريني به ةعموضوع توس
 شود. 

 
 .ي كشاورزيهاآموزش ،ايحرفهكارآفريني، آموزش فني و  :يكليد واژگان

 

                                                                                                                
                             اي استان سمنان، كل آموزش فني و حرفه ةدار.كارشناس آموزش امور زراعي و كشاورزي ا1

Email:karshenas@semnantvto.ir                                                                                                     
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 مقدمه
منظور رفع يافته و هدفمندي است كه بهآموزش جريان نظام ،روستايي ةدر فرآيند توسع

هاي عمومي، فرهنگ توليد و دانش تخصصي شسطح آموز ءكمبودهاي فرهنگي و ارتقا
ن گروه بزرگ از اي ، آموزشروستادر  كشاورزانبا توجه به نقش مؤثر و  شودسازماندهي مي

سطح آگاهي آنان شده، آنان را به سوي  ءاي باشد كه باعث ارتقاگونهافراد جامعه بايد به
نقش  ر از امكانات سوق دهد.هر چه بيشتر و بهت ةهاي توليدي و استفادسازي روشبهينه

دانش فرهنگي، اجتماعي و تخصصي و  ءتوان ارتقاروستايي را مي ةاساسي آموزش در توسع
هاي توليدي، برداري مطلوب از عوامل و ظرفيتها دانست كه در پي آن بهرهافزايش مهارت

مناسب  هايجاد فرصتاي هاي اجتماعي ميسر خواهد شد.افزايش كارآيي و گسترش فعاليت
و اقتصادي روستاها  ةو تقويت بني جوامع كشاورزانشغلي، افزايش توليد، افزايش درآمد 

، از ديگر اثرات يك رها شده بيكارانساني و كاهش بيكاري و استفاده از عوامل كشاورزان 
 .باشدجريان آموزشي موفق مي

ن نكته اي بيانگراي روستايي در كشور هاي فني و حرفهنگاهي اجمالي به وضعيت آموزش
هاي در فعاليت ميعمواست كه با افزايش جمعيت، باال رفتن نرخ بيكاري و مشاركت 

؛ نياز به آموزش نيروي انساني ماهر در و همچنين مهاجرت روستاييان به شهرها اقتصادي
 ةفعاالن اصلي عرصعنوان روستايي به كشاورزانباشد و اي ضروري ميهاي فني و حرفهزمينه

نقشي و استراتژيك عنوان افرادي كه در فرآيند توليد محصوالت گوناگون و به ستاييرو
 صورت رسمياي چه بههاي فني و حرفهالزم است از آموزش ،اساسي را بر عهده دارند

ي ترويجي و هاآموزش( صورت غيررسمياي روستايي) و چه بههاي فني و حرفههنرستان(
 مند شوند.) بهرهايحرفهو  ي مراكز آموزش فنيهاآموزش

در كنار نيروي فعال بخش كشاورزي در روستاها گروه ديگري نيز در توسعه و پيشرفت 
آموختگان دانشالتحصيالن و گروهي تحت عنوان فارغ .ثيرگذار هستندأكشاورزي ت ةجامع

ي هاكشاورزي برنامه ةبا توجه به رشد روزافزون تكنولوژي و دانش فني در عرص .كشاورزي
و  ديدهدر اين بخش به سوي تربيت نيروي ماهر و آموزش هااستگذارييآموزشي و س

 يهاگام ،سوق داده شد و لذا كشاورزي ةتوسعبا هدف ي كشاورزي هاگسترش دانشكده
كه امروزه به طوريهب ،برداشته شددر اين بخش تربيت نيروي انساني ماهر  فراواني جهت

ي، كشاورزي، البته به لحاظ كم ةكردنيروي تحصيل ةمان در زمينتوان گفت كشورت ميأجر
ن بخش خود به معضل اي التحصيالنفارغبلكه مشكل بيكاري انبوه  ،نه تنها كمبودي ندارد

هنوز كشاورزي ايران به  رغم اين گسترش چشمگير،و علي ديگري تبديل شده است ةعمد
 .)1387ام، نبي( سطح مطلوبي از توسعه دست نيافته است

به كشاورزي آموختگان دانشدانشگاهي از جمله آموختگان دانشبيكاري و عدم اشتغال 
 آموختگان توانايي اشتغال در آن كار را ندارند و يادانشيا بلكه  ،معناي عدم وجود كار نيست

ما آموختگان دانشولي  ،هاي كار و اشتغال وجود داردزمينه ها،كه در بسياري از حوزهناي
 .)همان( ندجاي آفرينش كار، منتظر استخدام بماندهند بهترجيح مي
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ي هاجديدي در آموزش ةو گشايش عرصالتحصيالن فارغدانش عملي و تجربي  ءارتقا

ي مرتبط هاموزشآكشاورزي و  ةدر زمين ايشده از سوي متوليان آموزش فني و حرفهارائه
كشاورزي و التحصيالن فارغكل كمبود دانش عملي ن مشاي اولويت اول براي رفع ،روستايي

كيد اصلي و أكه ت ايي فني و حرفههاباشد و اهميت و نقش آموزشمين بخش اي فعاالن
ي اشتغال مولد و هااست، در فراهم ساختن زمينه هاموزشآنها بر بعد عملي و كاربردي آ ةويژ

ي بهينه و توانمندسازي جوانان در هافيتجاد تسهيالت و برخورداري از ظراي پويا و همچنين
 كارايي آنچه فراگيران .ناپذير استكشاورزي انكار ايي فني و حرفههاراستاي فراگيري مهارت

كارگيري عيني هبه مراتب باالتر و چشمگيرتر است و فراگير توان ب ،آموزندمي هان دورهاي
توانند از مهارت خود در ميت بالفاصله كي دراياند كند و باآموزد كسب ميميآنچه را 

 .زايي بهره ببردراستاي درآمد
بخش كشاورزي به آفرينش كار آموختگان دانشدر خصوص بيكاري ناشي از عدم تمايل 

عنوان راه حلي اساسي كار آفريني با كاركردها و پيامدهاي مثبتي كه دارد، به ،اشتغاليو خود
هاي جهاني، رقابت ةعرص هاي داخلي و باقي ماندن دررانبراي رفع بسياري از مشكالت و بح

 يافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. از سوي بسياري از كشورهاي توسعه
ل شده و به آن ئكشورهاي مختلف به سه دليل براي موضوع كار آفريني اهميت قا

  .جاد اشتغالاي - ليد ثروت در جامعهتو -تكنولوژي  ةجاد و توسعايكه عبارتند از:  اندپرداخته
جهاني شدن اقتصاد و با  ةو پديدالمللي بيندر شرايط فعلي كشور و نيز روند تغييرات 

راهبردي  ايعنوان برنامهكار آفريني به ةتوجه به سه دليل مذكور، الزم است تا موضوع توسع
دولتي و  ميهاي استخدااشباع ظرفيت همچنين با توجه بهتلقي و به آن پرداخته شود. 
هاي اخير كار گيري افراد جوياي كار موجب شده كه در سالناتواني بخش خصوصي در به

در  وبه شدت خود نمايي كند  كشاورزي دانشگاهيآموختگان دانشمشكل بيكاري در بين 
 بيني نكردن راهكارهاي اساسي و مناسب براي رفعن موضوع و پيشاي صورت عدم توجه به

وجود سياسي را به ن معضل كه در حال حاضر مشكالت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي واي
هاي خطرناك مواجه ها و چالشچندان دور با بحراننه ايندهيآ ما را در ةآورده، جامع

  .نمايدمي
اق و كارآفرين يكي از كاركردهاي خلّالتحصيالن فارغتربيت رغم اينكه علي ،كليطورهب

نگاهي اجمالي به كارايي  ،باشدمي عاليويژه آموزشهدر سطوح مختلف ب اصلي آموزش
جاد تحول در بخش اي هاي عملي آنها برايي كشاورزي و توانمنديهارشتهالتحصيالن فارغ

 باشد كه آموزش عالي در رسيدن بهمين واقعيت ناخوشايند اية دهندكشاورزي كشور نشان
 خوردار نبوده است. ن مهم از كارايي چنداني براي

 1آموزش
 جاد تغيير دراي گيري باورها، افكار و عقايد افراد و يا روشي برايآموزش مبنايي براي شكل

از اطالعات و دانش روز و كاربردي را در حين رشد و  ايباشد و آموزش مجموعهمين ابعاد اي

                                                                                                                
1. Training 
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كه مبناي تغيير و تحول در  عنوان تجاربيدهد و از آموزش بهتعالي افراد به آنها ارائه مي

 .)493 : 1381شهبازي، ( شودمينام برده  است هاالگوهاي رفتاري انسان
شروع درك حقوق اجتماعي، منشاء بلوغ فكري و ابزاري براي پرورش  ةنقط ،آموزش

تحوالت فرهنگي و اجتماعي و  ةن در عرصآاست و با توجه به نقش محوري  هاخالقيت
جوامع روستايي و ابزاري استراتژيك در تحول  ةرا بنيان توسع تايي آناقتصادي جوامع روس

 ).504همان :  ( داننداقتصادي مي -اجتماعي 
نويسد منابع انساني ثروت اصلي مي 1ربيسونهابه نقل از فردريك 1381شهبازي  

كه نتواند نها قرار گيرند و كشوري آبايست در اختيار ميكشورها هستند و ساير انواع سرمايه 
هرگز توسعه  ،آن در اقتصاد ملي استفاده كند و دانش مردمش را توسعه دهد و از هامهارت

 .نخواهد يافت
گذاري پنهان است كه هدف و دستاورد آن تغيير در مفاهيم، آموزش نوعي سرمايه
گذاري ن نوع سرمايهاي .باشدميي فردي و اجتماعي هاو مهارت هابنيادهاي فكري و توانايي

بر مانزبر خالف نوع آشكار آن نتايج ملموسي ندارد و ارزشيابي نتايج آن فعاليتي دقيق و 
 ).52: 2ج  ،1377محمدي، ملك( باشدمي

 ميي رسهاشوند. آموزشميتقسيم  3رسميو غير 2آموزش به دو نوع رسمي ،كليطورهب
خذ مدرك أي است كه منجر به ريزي كشور آموزشاساس تعريف سازمان مديريت و برنامهبر

تحقيقات و فناوري و يا وزارت  وزارت علوم، ،تحصيلي معتبر از وزارت آموزش و پرورش
مدت يي بلندهاعمدتاً آموزش هاموزش پزشكي شود و اين دسته از آموزشآبهداشت درمان و 

 ةبرناممطالب و  ةداراي مراحل و سطوح مختلف بوده و داراي پيوستگي خاصي در ارائ
يي كه در قالب هايعني آموزش .هستند ميي غيررسهاگروه بعدي آموزش .باشندميآموزشي 

نها نيستند و تنها در آي مذكور متولي برگزاري هاگنجند و سازماني گروه اول نميهاآموزش
اين مدارك شود كه ميزان اعتبار مير داده بمعت ةييديأبه افراد گواهينامه و يا ت هادورهپايان

 ةتوسع ةبرنام 151 ةباشد و بنابر قانون اساسي و مادميمتفاوت  هانيز بر اساس نوع سازمان
 .باشدمي ايآموزش فني و حرفهدر كشور سازمان  هاموزشآسوم كشور متولي اصلي اين نوع 

لي مدت بوده و براي گذراندن آنها نيازي به رعايت توااغلب كوتاه ميي غيررسهاآموزش
ورود به  ةاساس عاليق شخصي خود و تنها با داشتن شرايط اولي خاصي وجود ندارد و افراد بر

 مند شوند.موزش مورد نظر خود را انتخاب نموده و از آن بهرهآتوانند ميدوره 

   4ايحرفهآموزش فني و 
اخر قرن از او ايحرفهي فني و هاتربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع در قالب آموزش

يافته و سازمان ميصورت رسهنوزدهم و اوايل قرن بيستم ميالدي براي اولين بار در آمريكا ب
مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت و پس از جنگ جهاني دوم بيش از پيش رواج يافت و به 

سسات متولي ؤو م هاسازمان .)www.allbusiness.com( گسترش پيدا كرد هاساير كشور

                                                                                                                
1. Fredrick Harbison 
2. Formal Education 
3. Informal Education 
4. Technical and Vocational Training  
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شده توسط ي صادرهاهستند و گواهينامهالمللي بينداراي اعتبار  ايحرفهي فني و هاآموزش

 سسات در سراسر جهان مورد قبول و قابل ارائه است.ؤاين م
افراد جامعه مهيا  ميعنوان نوعي آموزش، بايد براي تمااي بههاي فني و حرفهآموزش

اي خود از آن بهره جويند. در ارتباط با هسطح معلومات و آگاهي ءجهت ارتقا آنانبوده و 
، فقر و روزمره، كارهاي فراوان آنهاهاي غلط حاكم بر بعضي از روستايي، سنت جوامع

شود آنها باعث مي از جمله عواملي هستند كه ميآموزشگران و مربيان بونبودن  ،سواديبي
 ببرند. الزم را ةآمده، استفادهاي آموزشي فراهمنتوانند از برخي فرصت

و  )1383امين بيدختي، ( سيس دارالفنون آغاز شدأدر ايران با ت ايحرفهآموزش فني و 
 1359ز ادغام سه نهاد آموزشي در سال پس از تحوالت متعدد سازماني و تشكيالتي نهايتاً ا

قانون موضوعه  10تشكيل گرديده و بر اساس بيش از  كشور 1ايحرفهسازمان آموزش فني و 
هاي فني و چهارم، متولي آموزش ةسوم و تنفيذ آن در برنام ةقانون برنام 151 ةو ماد
با  ميغيررس ايحرفهي فني و هاتخصصي آموزش ةمدت بوده و مسئول كميتاي كوتاهحرفه

هاي آموزشي فعاليت ،وزارتخانه و سازمان و در نهاد كارگري و كارفرمايي است 16عضويت 
 ).www.irantvto.ir( ر دولتي اجرا نمايدخود را در دو بخش دولتي و غي

امين ( اقتصادي كمك كند ةتواند به رشد و توسعميبه دو طريق  ايهاي حرفهآموزش
 : )1383بيدختي، 

نيروي كار ماهر مورد نياز جامعه از طريق دانش و توانايي تكنولوزيكي و  مينأت .1
فني و  ةدر ساختار مدرن توسع يي كههاسازي اين نيروهاي انساني براي مسئوليتآماده

 باشند.مياقتصادي مورد نياز 
 وري نيروي كار بهره افزايش .2
ثير در توزيع بهتر أآموزش و اشتغال داراي اثرات تبعي اجتماعي نظير ت ،اينعالوه بر  

جلوگيري از معضالت اخالقي و رفتاري در جامعه مخصوصاً در بين جوانان و  ،درآمد جامعه
  .لوگيري مهاجرت از روستا به شهر استثير در جأت

 2كشاورزي  ايآموزش فني و حرفه
 در الزم يهادوره اجراي و ريزيبرنامه منظوربه 1380سال  در ايسازمان آموزش فني و حرفه

 عنوان تحت مديريتي ايجاد به اقدام تكميلي و تبديلي صنايع و مختلف كشاورزي يهارشته
 اساس بر آن متعاقب .نمود تكميلي و تبديلي صنايع و رزيصنايع كشاو آموزش مديريت
 منظوربه نيز و شدمي محسوس كشور روستائيان براي هاساير رشته آموزش در كه ضرورتي
 هايبخش در شاغلين مهارت ارتقاي نيز و تخصص فاقد آموزش نيروهاي ةتوسع به دستيابي
سال  اواخر در مديريت اين روستاها، و دهستان مركز در و كشاورزي صنايع، خدمات مختلف
 خدمات ةارائ به بتواند رهگذر اين از تا داد، نام تغيير روستايي آموزش امور دفتر به 1386

 ).1386 ،آموزش روستايي دفتر( بپردازد سطح روستاها در تريگسترده

                                                                                                                
1. Technical and Vocational Training Organization (TVTO) 
2. Agricultural technical and vocational training  
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ي مخاطب خود كه هاو روش و با توجه به گروهكشاورزي به د ايي فني و حرفههاآموزش

كشاورزي و صنايع تبديلي و  ةي كشاورزي، شاغالن عرصهادانشگاهي رشتهالتحصيالن فارغ
 شود:اجرا مي ،نهايتاً كارجويان روستايي هستند

ي كشاورزي تخصصي و مجهز مراكز آموزش هاو كارگاه هاخانهآموزش كشاورزي در گل �
ي كشاورزي هاالتحصيالن رشتهغاغلب فار هان دورهاي موزانآشهرها كه كار ايفني و حرفه

موزان روستاهاي آنيز كار ميرا در شهرها و در حد ك هان رشتهاي و همچنين عالقمندان
 .دهندمياطراف شهر تشكيل 

ي آموزش هاي سيار و پايگاههاي كشاورزي و غيركشاورزي در قالب تيمهاآموزش �
با هدف تحت پوشش قراردادن روستاييان و تسهيل شرايط  هاايي مستقر در دهستانروست

 .موزشي با محيط كار آنهاآو تطابق شرايط  هاحضور آنها در كالس
موزشي مصوب سازمان آاساس استانداردهاي ي كشاورزي در هر دو روش برهاآموزش

ه ) ارائميبا اولويت مربيان بو( خصصكشور و با استفاده از مربيان مت ايآموزش فني و حرفه
و همچنين  هاموزشآن اي تحت پوشش ةمنظور گسترش دامني اخير بههادر سال .شودمي

سازمان  ي دولتي،هاي سازمانهاسپاري فعاليتقانون اساسي مبني بر برون 44پيرو اصل 
 و ايني و حرفهزاد فآي هاي كشاورزي خود را به آموزشگاههامذكور اجراي آموزش

كشاورزي واگذار كرده است كه با توجه به  ايترويجي و مشاوره ،ي خدمات فنيهاشركت
مخاطب هماهنگي  ةسسات با جامعؤن ماي نها در روستاها و آگاهي و ارتباط نزديكآحضور 

 .با نيازهاي واقعي روستاييان افزايش يافته است هادوره
اهدافي  ةگيرندبرروستايي در ةي توسعهال كه استراتژين اصاي طوركلي و با توجه بههب

جاد اي بهتر از سرمايه، ةبهتر از منابع كمياب، استفاد ةافزايش توليدات كشاورزي، استفادمانند 
هاي روستايي و هاي اشتغال، توزيع مجدد درآمد، ارتقاي سطح زندگي جمعيتفرصت

اي هاي فني و حرفهتوان گفت كه آموزشمياطمينان با ، هستند مشاركت در سطح جامعه
چراكه  ،خواهد شد الخصوص كشاورزيو علي روستايي ة، باعث تسريع روند توسعكشاورزي

 باشد از جمله:بخشي از اهداف فوق مي ةكنندتأمين
كشاورزي و  ةاي در زمينهاي فني و حرفهافزايش توليدات كشاورزي، آموزش ةدر زمين �

توليد آشنا  ميهاي نوين و علبا روش كشاورزان ث خواهد شدحرف وابسته به آن، باع
 ها ميزان محصول توليدشده را بهبود بخشند.گونه روشناي كارگيريهشوند و با ب

عدم آشنايي توليدكنندگان با اصول حسابداري و مديريت امور مزرعه، باعث همواره  �
اي مربوط به حسابداري در هدر صورتي كه آموزش آنها بوده است و كمبود منابع مالي

ن گروه قادر خواهند بود به نحو بهتر و اي اي روستايي لحاظ شود،هاي فني و حرفهآموزش
 شان استفاده كنند. شده توسط خود و خانوادههاي كسبمؤثري از سرمايه

 ةچشمگيرتر از ساير جوامع بشري است و ارائ روستاها ةي پنهان در عرصهابيكاري �
ن امكان اي تواندهاي شغلي براي افراد ميجاد فرصتاي با هدف ايفني و حرفههاي موزشآ

تري را در جامعه داشته و بر درآمد هاي بيشتر و متنوعنقشتا  فراهم سازدآنان  رايرا ب
 فزايند. اشخصي و ملي بي
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گردد. جاد مشاغل گوناگون براي زنان روستايي مياي اي، باعثهاي فني و حرفهآموزش �

شود به منابع بهتر و بيشتري دسترسي پيدا كنند كه در افزايش درآمد خانوار، باعث مي
ن جوامع توزيع اي تر دراي عادالنهگونهاند. در نتيجه، درآمد بهگذشته از آن محروم بوده

هاي اي، تأثير بسيار خوبي بر زندگي خانوادههاي فني و حرفهآموزش ،خواهد شد. همچنين
 بخشي از نيازهاي مادي آنان خواهد بود. ةكنندخواهد داشت و تأمينسرپرست بي

هاي امور توليدي، تغذيه، بهداشت و ساير فعاليت ةاي در زمينهاي فني و حرفهآموزش �
ارتقاي سطح زندگي جوامع  ةروستايي در زمين ةبخشي از اهداف توسع ةكنندآنان، تأمين

 .آوردميغال را به ارمغان نويني از اشت ةو همچنين عرص روستايي است
شود آنان به عنوان نيروي كار حال اي دختران روستايي باعث ميهاي فني و حرفهآموزش �

ن امر در توفيق اي فا نمايند.اي مشاركت در سطح جامعه ةتري در زميننده، نقش فعاليآ و
يازمند همكاري ها نن پروژهاي چرا كه ،روستايي حائز اهميت زيادي است ةهاي توسعپروژه

هاي الزم را ديده باشد، هر دو گروه زن و مرد روستايي است و اگر فرد، در گذشته آموزش
 نيل به اهداف در مدت زمان كمتري صورت خواهد پذيرفت.

 ةن بخش را براي ورود به عرصاي التحصيالنفارغكشاورزي  ايحرفه ي فني وهاآموزش �
ع نقاط ضعف سيستم آموزش عالي كشور را پوشش عملي كشاورزي آماده ساخته و در واق

دانش كاربردي  و فني روز را به ميكرده و آشنا به اطالعات علدهد و نيرويي تحصيلمي
ي هان گروه از مخاطبين آموزشاي وريبهره ،ن دو دانشاي مجهز نموده و با تلفيق

 .دهدروستايي را افزايش مي
در مخاطب قرار دادن جوامع  ايي فني و حرفههان نقاط مثبت آموزشاي در كنار �

ي تخصصي خود را هاروست و ضرورت دارد دورههكشاورزي فعال همچنان با مشكالتي روب
پذيري بيشتر و با استانداردهاي آموزشي كه مطابقت بيشتري با مباحث مورد با انعطاف

 .ريزي نمايدبرنامه ،كشاورزان داردنياز 

 چيست؟  1كارآفريني
يعني است. » متعهد شدن« به معنايت گرفته است أاي فرانسوي نشكارآفريني از كلمه ةژوا

اي است نو و از معناي هاي يك فعاليت اقتصادي. كارآفريني واژهمخاطرهتعهد پذيرش 
توان به مفهوم واقعي آن دست پيدا كرد و در فارسي معادل دقيقي براي مفهوم كلماتش نمي

گستردگي و اهميت  ةدهندي نشانيها در تعريف كارآفريني، از سوتآن نداريم. وجود تفاو
 ةدهندتواند از زواياي مختلف مورد برسي قرار گيرد و از سوي ديگر نشانموضوع است كه مي

 آوردها و نظرات متفاوتي را فراهم ميها، تئوريارائه مدل ةپويايي موضوع است كه زمين
 .)1385، نجارزاده(

افتد و طي آن هاي مختلفي اتفاق ميها و مجموعهيندي است كه در محيطكارآفريني فرا
هاي اقتصادي واكنش هاي افرادي كه به فرصتاقتصادي از طريق نوآوري ةتغييرات در سامان

 ).همان( دهد كه اين باعث ايجاد ارزش فردي و اجتماعي خواهد شدرخ مي دهند،نشان مي

                                                                                                                
1. Entrepreneurship 
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توانند طي آن با شناسايي ميندي است كه دالالن كارافريني فرآي 1از نظر جكوبسون

 ). 2008، 2كمپبل و بارت ( گيري از منابع به كسب درآمد و منفعت بپردازندها و بهرهفرصت
كار برد و آن را تحت عنوان هاقتصاد ب ةزنندهمعنوان نيروي بركارآفريني را به 3شومپتر

 ي شامل سه ويژگي اساسي است: نامگذاري كرد. كارآفريني شومپتر» تخريب خالق«
كار بردن قوانين معمولي و با استنباط هتوان با بكارآفريني از قبل قابل درك است، اما نمي )1

 ؛بيني نمودطور عملي آن را پيشهاز حقايق موجود ب
هاي مناسبي دهد و براي اينكه موقعيتمدت را شكل ميكارآفريني رويدادها و نتايج بلند )2

 دهد؛هاي اقتصادي و اجتماعي را تغيير ميقعيتخلق كند، مو
كثرت و تكرار رويدادهاي كارآفرينانه به كيفيت نسبي نيروها، تصميمات فرد، اقدامات و  )3

 )نائيج و زالي،بي تا( الگوهاي رفتاري بستگي دارد
و داند كارآفريني را منظري براي تغيير مي .يك ديدگاه بسيار ويژه دارد 4دراكرپيتر 

نسبت به آن از خود واكنش نشان كه كه هميشه در جستجوي تغيير ين فردي است كارآفر
 .)www.creativity.ir(دانددهد و آن را يك فرصت و شانس ميمي

آغاز كسب و كاري جديد « ي نزد عوامترين تعريف كارآفرينشايد رايجود جن واي با
كارآفريني هنري براي شروع يك  .باشد »يعني خلق يك كار مهم ،خود فرد باشد ةوسيلهب

هاي ها و تواناييآن فرد را با مهارت ةكار شخصي است، هر آموزش و پرورشي دربار كسب و
  ).1387 ،بي نا( الزم براي انجام آن كار آماده خواهد كرد

كند كه معناي ت را در ذهن ايجاد ميرود كه اين برداشميكار هكارآفريني ب ةدر ايران واژ
 ميكارآفريني داراي مفهو ةكه سابقحاليدر ،زايي استآن ايجاد كسب و كار و يا اشتغال

ترغيب به  ،هازايي است و مواردي همچون بارور شدن خالقيتتر از اشتغالتر و با ارزشوسيع
ي، توليد ثروت در جامعه تكنولوژ ةعايجاد و توس آن، افزايش اعتماد به نفس، ةنوآوري و توسع

 .گيردميرا در بر  ميعمو رفاهو افزايش 
 )www.lmvet.net/page/tg1_entrepreneurshipconference(. 

 مفهوم كارآفريني در كشاورزي 
كشاورزي، صنعت و خدمات) از نظر اصول ( هاي مختلفتعاريف و مفاهيم كارآفريني در بخش

گرچه كارآفريني در كشاورزي در اصل و ماهيت خود تفاوتي با و بنياد يكي هستند. ا
دادهاي هاي اقتصادي ندارد، اما در واقع درونكارآفريني در نواحي شهري و يا ساير بخش

مورد نياز جهت توسعة كارآفريني نظير سرمايه، مديريت، آموزش، تكنولوژي، مؤسسات و 
توزيع و نيروي كار ماهر در  ةازار، شبكنقل، دسترسي به ب و هاي حملنهادها، زيرساخت

تر از مناطق روستايي و كشاورزي هاي اقتصادي راحتشهرها و مناطق صنعتي و ساير بخش
 .)1387 ،نابي( گردديافت مي

                                                                                                                
1. Jacobson 
2. Campbel & Barret 
3. Schumpeter 
4. Peter Drucker 
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جهاني شدن، رشد جمعيت، دگرگوني در بازار كار ( گرفته در بازارتغييرات صورت

سوي حركت به( هاي كشاورزيسياست كشاورزي، امنيت غذايي، رقابتي شدن بازار)،
كاري، مباحث افزايش بيكاري و كم( كشاورزي تجاري مبتني بر بازار) و خود جامعه

محيطي، تنوع زيستي، منابع طبيعي) از عواملي هستند كه ضرورت كارآفريني در زيست
 .)(همان سازدپيش نمايان مي از كشاورزي ضرورت كارآفريني در كشاورزي را بيش

  چيست ؟ موزش كارآفرينيآ
 ةي ذاتي همچون ابتكار، روحيهاكارآفرينان داراي ويژگي ن بود كهاي باور عموميدر گذشته 

كارگيري ريسك، توان تحليلي و مهارت در روابط انساني تهاجمي، تحرك، تمايل در به
كه كارآفرينان از  ن بوداي هاشود. فرض اساسي آنميمتولد  هابا آن هان ويژگياي هستند و

ي آموزش هاليكن ضرورتي به طراحي و اجراي برنامه .يابندميطريق آموزش، پرورش ن
آشنايي با  و پس از روشن شدن ضرورت توجه به كارآفرينيشد. ميكارافريني احساس ن

كارآفريني در افراد غيركارآفرين از اهميت  ةو خصوصيات كارآفرين، پرورش روحي آنمفهوم 
ي آموزشي براي تربيت كارآفرينان در دستور هافعاليت ،روناي. ازشدبرخوردار  ايعادهالفوق

كارآفريني، آموزش  ةتوسع ةكه الزمكار بسياري از مراكز آموزش كارآفريني قرار گرفت، چرا
 ).1386مقدسي، ( آن است

باشد ميرا گآگاهانه و هدف ،منددر يك تعريف ساده، آموزش كارآفريني فرايندي نظام 
گردند. در ميصورتي خالق تربيت كارآفرين ولي داراي توان بالقوه بهكه طي آن افراد غير

واقع، آموزش كارآفريني فعاليتي است كه از آن براي انتقال دانش و اطالعات مورد نياز جهت 
ي افراد هايو تواناي ها، مهارتهانگرش ةشود كه افزايش، بهبود و توسعميكارآفريني استفاده 

از  ميطور غيررسي آموزش كارآفريني بههافعاليت كارآفرين را در پي خواهد داشت.غير
گردد. ميبر 80 ةبه ابتداي ده هاآن ميميالدي آغاز شده ولي زمان شروع رس 70 ةاواسط ده
يافت كارشناسي ارشد را در ةسيس دورأبار دانشگاه كالگري مجوز ت، براي اولين1973در سال 

كه در  ايمطالعه .ي اصلي، مورد توجه قرار گرفتهاعنوان يكي از زمينهكارآفريني، به كرد و
كارآفريني صورت گرفت نشان داد كه  ةدر دانشگاه بايلور بر روي دانشجويان رشت1982سال 

كه از نظر آنان بايد بيشتر  ايكيد بايد بر روي دروس مالي باشد. دومين رشتهأبيشترين ت
 .)همان( گرفت، درس مديريت كارآفريني بودميكيد قرار أرد تمو

بعضي مشاغل به مرور زمان كهنه از آنجا كه كند ميبريچ بيان به نقل از  1386مقدسي، 
جاد يك شغل اي ولئن هدف كه هر كس مساي براي رسيدن به هااستفاده از آموزش ،شوندمي

 .براي خودش باشد
هاي اشاره كرد كه برنامه 1998-99در سال  1ازمان جهاني كارسگزارش اشتغال جهاني  

واژگان فني) ( خاطر اصطالحاتهدر كشورهاي در حال توسعه اغلب بكارآفريني آموزش 
عنوان كنندگان بهنوع رفتار با شركت( شدههاي بوروكراتيك پذيرفتهاستفاده شده و نگرش

محور) معلم( عنوان رويكردي يك جانبهبه تر، به علت اينكه آموزشزيردست) و از همه مهم
ه و با شكست مواجه گرديد ،شودكه نياز به هيچ ورودي مكملي نيست در نظر گرفته مي

                                                                                                                
1. international labor organization (ILO) 
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كه نيازهاي آن دسته از افرادي كه فعالً در توليد صورتيسياست آموزشي در اذعان داشت كه

ي خاص از طريق مثالً هامستقر هستند و كساني كه نياز به باال بردن مهارت ميغيررس
 هاي جديد و محصوالت جديد دارند را برآورده كند سودمندتر خواهد بودمعرفي به فنّاوري

 .)1385 ،هدايتي شير سوار(
در ادامه راهبردهايي براي بهبود كيفيت آموزش  سازمان جهاني كار گزارش ،همچنين
را 3اس اي واي بيو  2كب،1آموزشي نتي هابستهنظير  هابعضي از روش .بود تدارك ديده

قابل  .كارآفريني در سطح جهان و جهت شرايط و اهداف مختلف ارائه نمود جهت آموزش
كسب  ةكنندگان با اصول اوليدرصد شركت 90 ،ي آموزشيهادورهن اي توجه است كه با طي

اند. در هاي خاص مديريتي را فرا گرفتهدرصد از كارآفرينان مهارت 50اند و و كار آشنا شده
را كه هدف آن  ي آموزش كارآفرينيهاكشور دنيا برنامه 70در  سازمان جهاني كارحال حاضر 

 همان).( گذاشته استبه اجرا  ،رشد كارآفريني در صنايع كوچك است
ي هانگرش ةعنوان يك عنصر مهم در توسعبا توجه به مطرح شدن آموزش كارآفريني به

چندين پروژه را در  ILO ،1990 ةو آغازين ده 1980 ةني دههاي پايادر سال ،كارآفرينانه
ي سازمان جهاني هان پروژهاي اجرا كرد. ايي حرفههاكارافريني و آموزش ةي توسعهابخش

 رغم اشتياق فراوانليكن علي .گرفتميسسات دولتي و غيردولتي را در بر ؤكار تعدادي از م
براي آموزش كارآفريني  ايويژه ةآن زمان هيچ برنامجادشده جهت يادگيري كارآفريني در اي

 .)www.ilo.org/SEED( وجود نداشت
ن اي هدف از آموزش كارآفريني تربيت و پرورش افرادي خالق و نوآور است. ،طوركليهب

پذيري، تمايل به حل مخاطرهي مناسب فراهم شده، هادنبال استفاده از فرصتبه هاقبيل دوره
در آموزش كارآفريني  ،طوركليباشند. بهميي افراد هاگيزش و گرايشنمشكالت، بهبود ا

 اهداف متعددي موردنظر است كه برخي از آنها عبارتند از:
  ،كسب دانش مربوط به كارآفريني �
 ،وريحل مشكالت اشتغال و بهبود بهره �
  ،ي كارآفرينانههاتشناسايي و تحريك استعدادها و مهار �
 ،استفاده از فنون تحليلي پذيري باالقاي مخاطره �
 .)1387 ،كارافريني دانشگاه تهران ةدانشكد( ها در جهت پذيرش تغييرتجديد نگرش �

 آموزش كارآفريني در كشاورزي
كشاورزي التحصيالن فارغكارآفريني و تربيت آموزش شده، اهميت با توجه به مباحث مطرح

موانع تربيت  ن است كهاي شودمين زمينه مطرح اي الي كه درؤشود. سميمشخص  كارآفرين
ال توجه به ؤن ساي كارآفرين در آموزش عالي كشور ما كدامند. براي پاسخ بهالتحصيالن فارغ

شروع  ةبررسي نحو گشا باشد. باتواند راهميران اي موزش كشاورزي درآشروع  ةتاريخچ
از خارج وارد  موزش عاليآشود كه سيستم فعلي ميران مشخص اي درآموزش عالي كشاورزي 
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كشور شده است و  شده و در واقع آموزش عالي كشاورزي با ساختار موجود فعلي از غرب وارد

آموزش عالي وجود  مناسبي بين محيط واقعي روستاها و بخش كشاورزي كشور با ةرابط ،لذا
آموزش عالي به  در نزديك نمودن محتوا و ماهيتن موضوع يكي از موانع اصلي اي ندارد.

  ).1386مقدسي، ( شرايط واقعي محيط روستا و كشاورزي را موجب شده است
 جغرافياي ةفاصل ،مقابل افزايش كارايي آموزش عالي قرار دارد ديگري كه در ةمانع عمد

 منجر به باشد كه خود به خودميجادشده بين محيط آموزشي و محيط واقعي كشاورزي اي
كشاورزي با التحصيالن فارغارتباط دانشجويان و در نتيجه  ةجاد موانع ديگري در زميناي

باال مطرح شد  طور كه در مباحثهمان. گرددميكسب و كارهاي مرتبط با كشاورزي 
ي تقويت هايكي از الزمه ،با خالقيت و نوآوري دارد. لذا ميكارآفريني ارتباط مستقي

باشد ميدانشجويان  جاد محيطي مشوق ابتكار و خالقيتاي شجويان،نميان داكارآفريني در 
 باشدميآموزشي  هايها و محيطجاد چنين محيطي فراگير محور بودن دانشگاهاية كه الزم

 همان).(

  ايآموزش كارآفريني در آموزش فني و حرفه
نوآوري لزوم بقاي  خالقيت و ،افزون تغييراتدر دنياي فعلي و با توجه به سرعت روز

تجارت و كسب و كار است و آموزش كارآفريني در كنار  ةو افراد در عرص هاسازمان ،هاشركت
كسب و  ةعرص ساز موفقيت آنها دربه كارآموزان و كارجويان زمينه ايي فني و حرفههامهارت

 ايموفقيت حرفه تكنولوژي و ةي كارآفريني در توسعهاثير آموزشأهمچنين ت .كار خواهد بود
افراد و باال رفتي سطح استاندارد زندگي آنها باعث شده است كه تقاضاي افراد ماهر و 

 هاي كارآفريني افزايش يابد. متخصص براي كسب آموزش
عنوان يك مهارت ران نيز همانند ساير نقاط جهان كارآفريني بهاي امروزه در ،بنابراين

فراد آموزش داده شود. در نتيجه سازمان آموزش فني و باشد كه ضرورت دارد به اميمطرح 
مهارت در كشور، با هدف  ميي غيررسهاآموزش ةعنوان متولي اصلي ارائكشور به ايحرفه
و با رويكرد افزايش و گسترش  ايآموختگان فني و حرفهكارآفريني در مهارتمهارت ةتوسع

آموزش كارآفريني گذاشت و با توجه به  ةاشتغال، قدم به عرص ةنگاه كارآفرينانه جهت توسع
المللي بيناستانداردي  شده توسط اين سازماني ارائههابايست همانند ساير مهارتمياينكه 

 ةشد و در ادامميي مهارتي كارآفريني استفاده هاآموزش ةجهاني جهت ارائ ةشدو پذيرفته
ان جهاني كار براي كارآفريني در از الگوهاي تخصصي سازم ،همكاري با سازمان جهاني كار

 كند.يعني الگوي كب استفاده مي ايحرفهي فني و هاآموزش
كافي و مناسب از سوي متوليان  ةازاندي كارآفرينانه بههاو نگرش هااز آنجا كه ديدگاه

هاي كارآفريني توجه ويژه به آموزش ،تربيت مورد توجه قرار نگرفته است سسات تعليم وؤم
 ،ي رسميهااز جمله تمام آموزش .ضروري است ايحرفهي هاشده بر اساس آموزشادپيشنه

و  ميي قوهااقليت ،نديده، زناني محروم مانند جوانان آموزشهاو آزاد كه گروه ميغير رس
طور معمول در بازار كار مورد توجه قرار نخواهند گرفت و براي هآنهايي كه ب ،افراد معلول
  .با جامعه بيشترين مشكل را دارند همراه شدن

)www.lmvet.net/page/tg1_entrepreneurshipconference.( 
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آغاز يك تجارت جديد دارد و  ةتر از تدريس نحوآموزش كارآفريني هدفي گسترده

ابتكار،  ،هايي مانند خالقيتي فردي و مهارتهاديدگاه ةي گوناگوني همچون توسعهاعرصه
 گيرد و در پي افزايش برابري در جوامع ومي.. را در بر .ا خود باوري واعتماد به نفس ي

تحقيقات نشان داده است كه كارآفريني چرخ محرك  .ضرورت تنوع در زندگي كاري است
 ةي پايهاعنوان يكي از مهارتپذيري است و ضرورت آموزش آن بهاصلي در نوآوري و رقابت

 .)همان( غيرقابل انكار است
 ميسيست ةكشور توسع ايلفيق آموزش كارآفريني در سيستم آموزش فني و حرفههدف ت

و  ميبراي فعاليت در هر دو بخش رس هااست كه پتانسيل الزم را براي ارتقاء مهارت
آموزشي  ةمحور و عادالنتقاضا ،پايدار ،جاد يك سيستم سطح باالاي همراه با ،اقتصاد ميرسغير

 را دارد.
 كارآفريني اصول زير را مد نظر قرارداده است: ةدر عرص ايش فني و حرفهسازمان آموز

 ،درسي ةعنوان يك برنام كيد بر مهارت: با توجه به پذيرش آموزش كارآفريني بهأت -
ن اي ي خود نسبت به تدوين استاندارد آموزشي برايهاسازمان در قالب دستورالعمل

صصين الگوي پيشنهادي سازمان جهاني نظران و متخمهارت پرداخت و با كمك صاحب
 سازي و اجرا انتخاب نمود.ميكار را جهت بو

: با توجه به ضرورت و اهميت ي فنيهاي كارآفريني با آموزشهاتلفيق آموزش -
ن نوع اي كشور نسبت به گنجاندن ايي كارآفريني، سازمان آموزش فني و حرفههاآموزش

عنوان جزء ي كارآفريني بههاشي خود و معرفي آموزشاستانداردهاي آموز ةآموزش در كلي
 .اقدام نموده است ايي حرفههاينفك آموزشال

 ةكشور كلي اي: سازمان آموزش فني و حرفهگيري از يك الگوي معتبر جهانيبهره -
 يهادهد و گواهينامهميي مهارتي خود را مطابق با استانداردهاي روز دنيا ارائه هاآموزش

مورد استفاده جهت  استانداردها و مدل ،لذا .باشدالمللي ميبينسازمان داراي اعتبار  ناي
ن اي جهاني باشد و با ةشدبايست مطابق با يك الگوي پذيرفتهميآموزش كارآفريني نيز 

ي كارآفريني در هاآموزش ةعنوان الگوي ويژالگوي معتبر و جهاني كب را كه به ،رويكرد
 ،رودميكار هي جهان بهاباشد و در بسياري از كشورمي ايي فني و حرفههاكنار آموزش
 انتخاب كرد.

ي تربيت مربي كارآفريني و آموزش كارآفريني در مركز ها: برگزاري دورههاساير فعاليت -
سسه و آموزشگاه آزاد ؤم 120ي كارآفريني براي هاصدور مجوز آموزش ،تربيت مربي كرج

 20ي مقدماتي كارآفريني براي هادر سطح كشور و اجراي دوره ايهآموزش فني و حرف
مربي كارآفريني با همكاري  30تربيت  ،1387مندان كارآفريني در سال هزار نفر از عالقه

 ميسسات رسؤو م هاهمكاري با دانشگاه ةنامانعقاد تفاهم ،اي دي آي الملليبين ةسسؤم
ي كارآفريني، برگزاري سمينارهاي تخصصي و هارهجهت اجراي دوالمللي بينداخلي و 

سازمان  ةهاي پيشرفتمعاونت مهارت( ي پژوهشي مرتبط با كارآفرينيهاحمايت از طرح
 ).1388، ايموزش فني و حرفهآ
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 گيري نتيجه

 ايي فني و حرفههاالخصوص آموزشطور خالصه به اهميت آموزش و عليهن تحقيق باي در
در  ،كشاورزي اشاره شد ةروستايي و داليل اهميت كارآفريني در عرص ةسعكشاورزي در تو

و  ايي حرفههاآموزش ةكشاورزي و اهميت ارائ ايي فني و حرفههاادامه به تشريح آموزش
كشاورزي و آموختگان دانشكارجويان روستايي، ( كاربردي كشاورزي به سه گروه هدف

آموختگان دانشدر ادامه داليل بيكاري  .اخته شد) پردشاغلين كشاورزي و صنايع تبديلي
 .كشاورزي و همچنين بيكاري پنهان در جوامع روستايي تشريح گرديد

يي كه در آنها هارغم تفاوتنظران مختلف در خصوص كارآفريني عليي صاحبهاديدگاه
فريني آند كه كارن باور بوداي ن افراد براي داراي نقاط مشتركي نيز بود. اغلب ،شدميمشاهده 

تواند با ن ويژگي مياي ي متداولهارغم باورپذيري است و عليكاري نو و همراه با ريسك
) در ميرسو غير ميرس( ضرورت دارد سيستم آموزشي كشور ،لذا .جاد شوداي آموزش در افراد

ي انساني گيري كند كه موجب تربيت نيرويي جهتهاتي به سمت آموزشآي هاريزيبرنامه
 .خالق و ماهر گردد

 پيشنهادات 
سازمان ترويج، آموزش و  كشور و ايهمكاري دو سويه ميان سازمان آموزش فني و حرفه �

وري و ي ملي، ارتقاء بهرههامنظور جلوگيري از هدر رفتن سرمايهتحقيقات كشاورزي، به
 .اقتصادي كشاورزي اجتناب از انجام امور موازي و نيز هدايت نيروي كار به سمت مشاغل

كشاورزي، سازمان آموزش فني و  ةشاغلين عرص ةي بالقوهابا توجه به دانش و مهارت �
ي كشاورزي و با هان گروه از مخاطبين آموزشاي را براي اياستانداردهاي ويژه ايحرفه

 .و مهارتي آنها تدوين نمايد ميهدف ارتقاء سطح عل
مربيان كشاورزي و روستايي آموزش  ةآفريني براي كليآموزش كار ةي ويژهابرگزاري دوره �

ي كشاورزي و هام آموزشأتو ةجاد مهارت در آنها در راستاي ارائاي جهت ايفني و حرفه
 كارآفريني.

سازي استانداردهاي كشاورزي در هر ميمدت و بوتدوين استانداردهاي مهارت كوتاه �
 .استان و يا منطقه

كشاورزي در مناطق  ايي فني و حرفههابرگزاري دوره ةوايجاد انعطاف بيشتر در نح �
مدت كوتاه( هاروستايي با هدف تسهيل امكان حضور عالقمندان و روستاييان در دوره

ي تئوري هاآموزشمي، انعطاف در سطح علها، انعطاف در زمان برگزاري دورههابودن دوره
 .دوره بر بعد عمليي پايانهاپيش آزمون كيد بيش ازأ) و همچنين تبا توجه به گروه هدف

ي هاريزي آموزشكشاورزي و كشاورزان خبره جهت برنامه ةنظران عرصاستفاده از صاحب �
 چه بيشترهت تناسب هرج ايي ملي و منطقههاكشاورزي و همچنين در تدوين استاندارد

 .ن استانداردها با نيازهاي واقعي مخاطباناي
 .كشاورزي و امور روستايي ةفرينان حيطآشويقي و حمايتي از كارتدارك راهكارهاي ت �
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سيس أتأثير آموزش كارآفريني بر نگرش ت ةمطالع
صنايع كوچك و تحول  بازار كار شخصي در 

 دانشجويان
 1سيد مرتضي رضايي

 2سپيده رشوند 

 چكيده
سيس أمنظور شناسايي تأثير آموزش كارآفريني بر نگرش تپژوهش حاضر به

ي صنايع كوچك و تحول بازار كار شخصي در  دانشجويان دانشگاه آزاد اسالم
دانشجويان  ةآماري اين پژوهش شامل كلي ةجامع قزوين صورت گرفته است.

هاي آموزشي مهندسي عمران، علوم كامپيوتر و مهندسي كارشناسي گروه ةدور
صنايع بوده كه مجاز بودند درس كارآفريني را در ترم دوم سال تحصيلي 

زمون آتجربي با طرح پيشروش پژوهش، نيمه انتخاب نمايند. 1391-1390
نفر با روش  30آزمون با گروه كنترل بدون گزينش تصادفي است. پس –

نفر داوطلب  15تحقيق انتخاب شدند كه ة عنوان نمونگيري هدفمند بهنمونه
دادند و به دريافت آموزش كارآفريني بودند و اعضا گروه تجربي را تشكيل مي

، رشته و سن، جنسهمين تعداد از طريق همتاسازي با گروه تجربي (از لحاظ 
جايگزين  –كساني كه اين درس را نگرفته بودند  –سال ورود) در گروه كنترل 

سيس صنايع كوچك أاين پژوهش آزمون نگرش ت ةشدند. ابزار مورد استفاد
هاي حاصل از برنز بوده است. داده تحول رهبري ةنامپرسش ساخته  ومحقق

مستقل و همبسته و ضريب  Tشو به رو SPSSافزار اين پژوهش از طريق نرم
نتايج بيانگر آن است كه آموزش  همبستگي پيرسون مورد تحليل قرار گرفت.

ثير مثبت دارد و بين أسيس صنايع كوچك دانشجويان تأكارآفريني بر نگرش ت
معنادار وجود ة سيس صنايع كوچك و تحول بازار كار دانشجويان رابطأنگرش ت

 .دارد
 

سيس صنايع كوچك، تحول بازار أآفريني، نگرش ت: آموزش كاركليدي واژگان
 كار شخصي.
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 مقدمه
هاي پي در پي هاي علمي و فني و چالشتغيير و تحوالت دنياي پرشتاب كنوني در عرصه

كاهش ذخاير زير زميني، افزايش فقر و بيكاري، موجبات توجه  ،اجتماعي –نظام اقتصادي 
مفهوم كارآفريني فراهم نموده است تا آنجا كه  گذاران و انديشمندان را بهتر سياستعميق

 ). Zahiri, 2007: 10اند (مبتني بر كارآفريني قلمداد كردهة آخرين الگوي توسعه را توسع
است كه مفهوم تعهد كردن كاري را  Entreprenderفرانسوي  ةكارآفريني از ريشة واژ

) و بر اساس فرهنگ Ahmadpour Dariani and Moghimi, 2006: 39گيرد (ميبردر
كند، )، يك كارآفرين شخصي است كه سازماندهي ميWebster, 2003لغت وبستر (

كانتيلون،  .گيردبازرگاني را به عهده مية هاي يك توسعكند و خطرات و ريسكمديريت مي
ها را در مورد كارآفريني عرضه كرد و به همين دليل برخي او را يكي از نخستين نظريه

 Hesrichداند كه اهل ريسك باشد (شناسند. او كارآفرين را فردي مياين واژه مي بنيانگذار
and Peters, 2002.( 
) كارآفريني را فرايند ايجاد چيزي بيشتر از Robert Hesrich, 2002رابرت هيسريچ (

هاي داند كه صرف آن شده است (البته با در نظر گرفتن ريسكها و زماني ميارزش تالش
كه كارآفرين، رضايت مالي و شخصي (دروني) را  شناختي و اجتماعي همراه با آن)وانمالي، ر

 Hesrich and( داردهاي خود از آن (كارآفريني) دريافت ميبه عنوان پاداش منتج از تالش
Piters, 2004.( زايي و رشد همزمان با آشكار شدن نقش و تأثير كارآفريني بر روند اشتغال

كارآفرينانه ة يافته، تالش در جهت آموزش و تعميم دانش و روحيتوسعه اقتصادي كشورهاي
 Ahmadpour( در بين مديران، تجار و دانشجويان و كارآفرينان بالفعل شدت گرفت

Dariani, 2007: 202 آموزش كارآفريني در اكثر كشورهاي پيشرفته و حتي در كشورهاي .(
اين تفكر كه كارآفرينان داراي ويژگي ذاتي عنوان يك ضرورت مطرح شد و در حال توسعه به

). گيب ،كالرك و مك فرسون آموزش كارآفريني Akbari, 2005: 382هستند، رد گرديد (
دانند كه از آن براي انتقال دانش و اطالعات مورد گرا ميمند، آگاهانه و هدفرا فرآيندي نظام

هاي افراد ها و توناييها و مهارتنگرش ةنياز جهت كارآفريني استفاده شده و بهبود و توسع
 ).Zabihi, 2007غير كارآفرين را در پي خواهد داشت (

ميالدي آغاز شده  70ةرسمي از اواسط دهطور غيرههاي آموزشي كارآفريني بفعاليت
 ).Zabihi, 2007: 157( گرددميالدي برمي 80ةها به ابتداي دهولي زمان شروع رسمي آن ،است

طلبي در بين بازرگانان و با هدف انگيزشي توفيق» مك كللند«شي توسط اولين تالش آموز
، براي اولين بار 1973). در سال Ahmadpour Dariani, 2007: 202هندي صورت گرفت (

كارشناسي ارشد كارآفريني را دريافت كرد و كارآفريني  ةسيس دورأدانشگاه كالگري مجوز ت
 Ahmadpour Dariani andتوجه قرار گرفت ( هاي اصلي، موردعنوان يكي از زمينهبه

Moghimi, 2001: 23.( 
توجه به مفهوم كارآفريني وارد  ،1979با انتشار نتايج تحقيقات ديويد بريچ در سال 

هاي گيري از آموزشتر با بهرههاي كوچككه بريچ نشان داد كه شركتاي شد. چراتازهة مرحل
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 Ahmadpourرشد اقتصادي آمريكا داشته باشند ( اند سهم بيشتري دركارآفريني توانسته
Dariani, 2007.( 

هاي خاصي كه مناسب يك ، بررسي آموزش كارآفريني به روش1980از ابتداي سال 
بديهي است يكي از ابزارهاي  .)Kasarada, 1992: 5جديد تحقيقاتي است آغاز شد ( ةرشت
ويژه در سطح تحصيالت عالي موزش بهكارآفريني  و به تبع آن ايجاد اشتغال، آ ةتوسعة عمد

). سازمان علمي آموزشي و فرهنگي سازمان Kordaeej and Shams, 2005: 354است (
گونه هاي نوين را اين، دانشگاه21انداز جهاني آموزشي عالي براي قرن در چشم 1ملل متحد

هيل منظور تسهاي كارآفريني بهتوصيف كرده است: جايگاهي است كه در آن مهارت
). Zahiri, 2007: 11يابد (التحصيالن و براي تبديل شدن به ايجادكنندگان كار، توسعه ميفارغ

يونسكو معتقد است دانشگاه كارآفرين دانشگاهي است كه بايد به دانشجويان آموزش 
اي ايجاد كند، در كارآفرينانه بدهد تا آنها كارآفرين شوند، در دانشگاه ساختار كارآفرينانه

دانشگاه و جامعه فرهنگ كارآفريني را ايجاد نمايد و توسعه دهد و در بين اعضاي سطح 
، اي ايجاد كردهسيس صنايع و كارآفرينانهأهاي تنگرش ،كاركنان و دانشجويان هيأت علمي،

 ).Kordaeej, 2005: 76هاي كارآفريني را در آنها پرورش دهد (مهارت
كارآفريني در  ة، طرح جامع توسع1379از سال  سوم ةسالدر ايران با شروع برنامه پنج

) Bhyan, 2007سطح چندين وزارتخانه از جمله وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آغاز شد (
هاي آموزشي، اند و در زمينهاندازي شدهها مراكز كارآفريني راهو بر اين اساس در دانشگاه
 ,Sabagh Yazdiنمايند (ئه مياي به دانشجويان خدمات اراپژوهشي، ترويجي و مشاوره

2006; Khodad Hosseini and Baharifar, 2005 .( 
تواند با هاي آموزشي خاص ميدهند كه فرايندها و برنامهشده نشان ميتحقيقات انجام

هاي خاص، يك كارآفرين بالقوه را ها به دانش و مهارتتغيير بينش و نگرش افراد و تجهيز آن
عنوان ها به). نگرشKia and Ahmadzade, 2007: 42تبديل كند (به كارآفرين بالفعل 

اند و عقيده بر اين است كه گر براي اقدام به كارآفريني بيان شدهبهترين وسيله و توصيف
توان به كارآفريني خواهد شد و مي ةهاي خاص منجر به فعاليت بيشتر در زميداشتن نگرش

سيس صنايع أنتظار بروز اعمال كارآفرينانه و تها خاص از آنها اصرف داشتن اين نگرش
گردند آفريني موجب ميهاي كار). آموزشSimmones, 1999كوچك و متوسط را داشت (

سيس صنايع كوچك و متوسط و همچنين تحول بازار كار أتافراد جهت  ةآفرينانتا نگرش كار
، هااز طريق اين آموزشاتكايي است تا  ة، نقطشخصي آنها دچار تغيير گرديده و اين خود

آفرينانه سوق داد. اعتقاد بر اين افراد را تقويت نموده و به سمت رفتار كارة نگرش كارآفرينان
شوند و زماني كه حتي بر اساس تعليمات خانوادگي و ها آموخته مياست كه باورها و نگرش

ي در آنها تغييراتي ايجاد توان با آموزش و يادگيرباز هم مي ،اندمحيط اجتماعي ايجاد گرديده
 نمود. 

 )Robinson et al, 1991با در نظر گرفتن تئوري نگرش و ديدگاه رابينسون و همكاران (
گونه و كارآفرينانه محسوب سيسأ، نگرشي تسيس صنايع كوچكأدر خصوص نگرش ت

ي با پيشرفت، مركز كنترل دروني، عزت نفس و خالقيت را در تركيبة شود كه اجزاي انگيزمي
 ).Moshaf, 2005: 14احساس و رفتار) دارا باشد ( ،نگرش (شناختة گانابعاد سه
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 ةكارآفريني يكي از ملزوماتي است كه براي داشتن انگيز ةدر زمين تحول بازار كار شخصي

الزم  ءسيس صنايع شخصي و كارآفرينانه جزأهاي تكارآفريني و نيز تالش براي انجام فعاليت
ه و جديد را كارآفرينانبرخي از افراد انجام فعاليت  ،عنوان مثالآيد. بهميشمار و حتمي به

توانند به آن اقدام نمايند و البته علت اين مسأله، فقدان توانايي و دانش دوست دارند اما نمي
بلكه به دليل عدم وجود دانش كافي در مورد تحول بازار كار ، و مهارت الزم در آن كار نيست

   .) Luthans and Stajckovic and  Ibrayeva, 2000توانايي و مهارت است ( شخصي به اين
آفريني نيز احتراز از كارة كنندتواند تعيينآفريني ميبيني عملكرد كارعالوه بر پيشتحول 

آفريني نيز باشد. بسياري از افراد در اقتصادهاي در حال گذار ممكن است از تمايل براي كار
) و Chen et al, 1988شوند (گير نميآفريني درهاي كاراما لزوماً در فعاليت ،برخوردار باشند

، بلكه به اين باشندهاي الزم برخوردار نمياين نه به دليل اينكه از توانمندي دانش يا مهارت
) . Lathans et al, 2000دليل است كه از خالقيت كافي در ايجاد تحول برخوردار نيستند (

 Sullivan  andهاي كارآفريني بر تحول سوليوان و ماهاليك (ثير آموزشتأة در زمين
Mahalik, 2000كننده در جلسات اند كه خالقيت و توان تحول  زنان شركت) نشان داده

آفرينان ) با مطالعه روي كارKasouf, 2003. كازوف (آموزش كار آفريني افزايش يافته است
 مثبتي وجود دارد. ة رآفريني و تحول رابطكند بين آموزش كابالقوه بيان مي

 هدف كلي 
سيس صنايع كوچك و تحول كسب و كار أشناسايي تأثير آموزش كارآفريني بر نگرش ت
 شخصي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي قزوين

 اهداف جزئي 
 ،) دانشجويانسيس صنايع درأتسس بودن (ؤكارآفريني بر نگرش م شناسايي تأثير آموزش �
  ،يي تأثير آموزش كارآفريني بر توان تحول كسب و كار در دانشجويانشناسا �
سيس صنايع كوچك و تحول كسب و كار شخصي در بين أشناخت ارتباط بين نگرش ت �

 .دانشجويان

 هافرضيه
 ثير مثبت دارد.أسيس صنايع در دانشجويان تأآموزش كارآفريني بر نگرش ت �
 ثير مثبت دارد.أدر دانشجويان تآموزش كارآفريني بر توان تحول كسب و كار  �
ارتباط  سيس صنايع كوچك و تحول كسب و كار شخصي دانشجويان،أبين نگرش ت �

 .دار وجود داردمعنا

  روش پژوهش
 عوامل از برخي نظارت و كنترل به محقق روش اين در است. تجربينيمه پژوهش حاضر روش

 در را كارآفريني آموزش السك در شركت داوطلبين ،محققين پژوهش اين در. پردازدمي
 نمايند انتخاب توانستندمي را اختياري درس اين كه دانشجويان از تعدادي و تجربي گروه
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 تجربي گروه اعضاي. اندگرفته نظر در كنترل گروه اعضا عنوانبه اندننموده انتخاب را آن ولي

 آموزش يتحصيلترم يك طول در استاد يك نظرتحت و مكان و زمان يك در همگي
 ةدور دانشجويانة كلي شامل پژوهش اين آمارية جامع. داشتند دريافت را كارآفريني
، علوم كامپيوتر و مهندسي صنايع  دانشگاه مهندسي عمران آموزشي هايگروه كارشناسي

 سال دوم ترم در را كارآفريني اختياري درس مجاز بودند كه است آزاد اسالمي قزوين
 شده استفاده هدفمند گيرينمونه روش از پژوهش اين در .نمايند انتخاب 90-91 تحصيلي

 به هاآموزش اين دريافت داوطلبين تمامي كه بود صورت اين به گيرينمونه فرايند. است
 تقليل نفر 15 به هانمونه ريزش، از بعد كه شدند گرفته نظر در تجربي گروه اعضاي عنوان

 انتخاب را درس اين كه دانشجوياني بين از تجربي هگرو اعضاي تعداد به سپس كردند. پيدا
 سال و رشته ،جنس ،سن لحاظ از تجربي گروه با همتاسازي صورت به نفر 15 ننموده بودند،

 را كارآفريني آموزش تجربي گروه نفر 15. گرفتند قرار كنترل گروه در و شدهگزينش ورود،
 نگرش و نكردند دريافت را آفريني كار آموزش كنترل گروه نفردر 15 و داشته دريافت

 دو طريق از كنترل و تجربي گروه اعضاء سيس صنايع كوچك و تحول كسب و كار شخصيأت
 دوم ترم ابتداي در باركي ،سيس صنايع كوچك و تحول كسب و كار شخصيأنگرش ت آزمون

 در و دوم ترم انتهاي در هم باريك و كارآفريني آموزش شروع از قبل و 90-91 تحصيلي سال
 .است شده سنجيده آفريني كار آموزش پايان

 و رابينسون ةكارآفرينان نگرش آزمون از سيس صنايع شخصيأنگرش ت سنجش براي
مهم ة حوز آزمون چهار اين. است شده استفاده )Robinson and et al, 1991( همكاران

 مورد را نفس عزت و خالقيت ،دروني كنترل مركز ،پيشرفت كارآفريني شامل انگيزش
 سه آزمون را طي اليؤس 75 اوليه فرم )Moshaf, 2005( مصحف .دهدمي قرار سنجش

 تعيين از پس و نمود اجرا دانشگاه آزاد اسالمي قزوين دانشجوي 50 روي بر ،مقدماتي ةمطالع
 01/0( داشتند كل نمره با بااليي همبستگي كه االتيؤس كل، ةنمر با الؤس هر همبستگي

=p (گرديد آماده الؤس 55 با نهائي فرم ترتيب اين به و شدند حذف االتؤسة بقي و ماندهباقي 
 ةمحاسب منظوربه. است نموده استفاده 10 تا 1 از گزينه با طيفي از گذارينمره براي و

 . است آمده دستهب 84/0 كه شده استفاده كرونباخ آلفاي ضريب از مقياس دروني همساني
آزمون رهبري رهبري تحول آفرين ( آزمون از تحول كسب و كار سنجش  براي چنينهم

 داراي مقياس اين. است شده استفاده MLQ-1تحت عنوان  )Bass,1985چند عاملي باس (
 رفتار، آغازگري به ميل سطح سه در را هاآزمودني تحول در  انتظارات كه باشدمي ماده 17

 هر براي .سنجدمي را موانع با رويارويي در تمقاوم و رفتار تكميل براي تالشة ادام به ميل
 گيردمي تعلق امتياز 5 تا 1 ،ماده هر بر كه شده پيشنهاد پاسخ 5 مقياس اينة ماد

)Alen,1993(. 76 را ايجاد تحول براي كرونباخ آلفاي طريق از شدهمحاسبه آلن اعتبار% 
 كه پژوهشي در .است مدهآ دست به سازه روايي طريق از مقياس اين روايي. كند مي ذكر

كه معلمان رياضي  آزمودني 100 روي بر براتي توسط مقياس اين روايي و اعتبار منظوربه
 خود و نفس عزت مقياس 2 از آمده دستبه شد، همبستگي مقاطع راهنمايي بودند انجام

 در. )Alen,1993( بود مقياس اينة ساز و روايي ييدأت جهت در ،تحول مقياس با ارزيابي
سيس صنايع كوچك و أت نگرش آزمون ،پژوهشة جامع از نفر 30 روي بر پژوهش حاضر

 آزمون براي كرونباخ آلفاي ضريب ،SPSS افزارنرم از استفاده با و شد اجرا تحول كسب و كار
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 دستهب %72 رهبري تحول آفرين)تحول ( آزمون براي و %84سيس صنايع كوچك أت نگرش

 پيرسون همبستگي ضريب و همبسته و مستقلt  آزمون از هاداده يلتحل و تجزيه براي. آمد
 . است شده استفاده

 هايافته
 .دارد مثبت ثيرأت دانشجويان سيس صنايع كوچكأت نگرش بر كارآفريني آموزش :اول ةفرضي

 
 گروه در سيس صنايع كوچكأت نگرش آزمونپس و آزمونپيش همبسته t تحليل نتايج .1 جدول

 كنترل وهگر و تجربي

 T آزمون پس آزمون پيش متغير
 ةدرج

 آزادي
 سطح

 داريمعنا
سيس أت نگرش

 انحرافميانگين كچصنايع كو
 انحرافميانگين استاندارد

    استاندارد

 026/0* 14-22/2 29/43929/45 41/40523/60 تجربي گروه
 23/0 759/014 3/40204/49 0/41576/51 كنترل گروه

*05/0<p 
سيس صنايع أت نگرش نمرات ميانگين كه دهدمي نشان 1 ةشمار جدول نتايج

 سطح در و) t=22/2( به توجه با آزمونپس و آزمونپيش در تجربي گروه كچكو
 نگرش نمرات ميانگين ولي. است داشته معناداري تفاوت) p=  026/0( معناداري

) t=759/0( به هتوج با آزمونپس و آزمونپيش در كنترل گروه سيس صنايع كوچكأت
 نگرش ،بنابراين. است نداشته معناداري تفاوت) p=23/0( معناداري سطح در و
 از بعد و آزمونپيش با مقايسه در و آزمونپس در تجربي گروه سيس صنايع كوچكأت

سيس صنايع أت نگرش كه حالي در است يافته افزايش كارآفريني آموزش دريافت
 . است اشتهند افزايشي كنترل گروه كوچك

 
 در تجربي و كنترل گروه در سيس صنايع كوچكأت نگرش مستقل t تحليل نتايج .2 جدول

 آزمونپيش

 T كنترل تجربي متغير
 ةدرج

آزادي
 سطح

داريمعنا
 نگرش

سيس أت
صنايع 

 كچكو

 انحرافميانگينتعداد
 انحرافميانگينتعداداستاندارد

   استاندارد

1541/40523/60 15415 76/51 05/1-28 11/0 

 
 در سيس صنايع كوچكأت نگرش نمرات ميانگين كه دهدمي نشان 2 ةشمار جدول نتايج

) p=11/0( معناداري سطح در و) t= -05/1( به توجه با كنترل و تجربي گروه دو آزمونپيش



 ...سيس صنايع مطالعة تأثير آموزش كارآفريني بر نگرش تأ     
 

 

410 
 و تجربي گروه دو كارآفريني آموزش ةبرنام اجراي از قبل يعني. است نداشته معناداري تفاوت
 .اندبوده مشابه سيس صنايع كوچكأت نگرش نظر از كنترل
 

 در تجربي و كنترل گروه در سيس صنايع كوچكأت نگرش مستقل t تحليل نتايج .3 جدول
 آزمونپس

 T كنترل تجربي متغير
 ةدرج

آزادي
 سطح

داريمعنا
 نگرش

سيس أت
صنايع 

 كچكو

 انحرافميانگينتعداد
 افانحرميانگينتعداداستاندارد

   استاندارد

1529/43929/45 153/40204/49 126/328 *002/0
*05/0<p 

سيس أت نگرش ،كارآفريني آموزش از بعد كه دهدمي نشان 3 ةشمار جدول نتايج
 در و) t= 126/3( به توجه با و بوده كنترل گروه از بيشتر تجربي گروه صنايع كوچك

 اجراي از بعد ،بنابراين. است بوده دارمعنا ،تفاوت اين) p= 002/0( معناداري سطح
 افزايش آزمونپس در تجربي گروه سيس صنايع كوچكأت نگرش كارآفريني آموزش

 . است نگرفته صورت افزايشي كنترل گروه در ولي يافته
 مثبت يرثتا كارآفريني هايموزشآ كه دهدمي نشان 3و 2و 1جداول نتايج
 . است داشته دانشجويان نايع كوچكسيس صأت نگرش روي بر را معناداري

 . دارد مثبت ثيرأت دانشجويان توان تحول كسب و كار بر كارآفريني آموزش: دوم ةفرضي
 

 و تجربي گروه در توان تحول كسب و كار آزمونپس و آزمونپيش ةهمبست t تحليل نتايج . 4 جدول
 كنترل گروه

 T آزمونپس آزمونپيش متغير
 ةدرج

 آزادي
 سطح

 داريمعنا
تحول كسب

 انحرافميانگين وكار
 انحراف ميانگيناستاندارد

   استاندارد

 002/0* 14-32/3 529/52705/4 411/45124/5تجربي گروه
 07/0 14 59/1 95/3 25/47 73/3 83/48كنترل گروه

*05/0<p 
 جربيت گروه توان تحول كسب و كار  نمرات ميانگين كه دهدمي نشان 4 جدول نتايج    

 تفاوت) p=  002/0( معناداري سطح در و) t= -32/3( به توجه با آزمونپس و آزمونپيش در
 و آزمونپيش در كنترل توان تحول كسب و كار گروه نمرات ميانگين و داشته معناداري

 نداشته معناداري تفاوت) p=  07/0( معناداري سطح در و) t=  59/1( به توجه با آزمونپس
 آزمونپيش با مقايسه در و آزمونپس در ،تجربي توان تحول كسب و كار گروه ،اينبنابر. است
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سيس صنايع أت نگرش كهحاليدر ،است يافته افزايش آفرينيكار آموزش دريافت از بعد و

 . است نداشته افزايشي كنترل گروه كوچك
 

 آزمونپيش در تجربي و كنترل گروه در توان تحول كسب و كار مستقل t تحليل نتايج. 5 جدول

 t كنترل آزمايشمتغير
 ةدرج

 آزادي
 سطح

 معناداري

 انحرافميانگينتعدادتحول
 انحرافميانگينتعداد استاندارد

    استاندارد

15411/4512/5 1583/4873/3 12/1-28 13/0 
 

 يتجرب گروه دو آزمونپيش در توان تحول كسب و كار  كه دهدمي نشان 5 جدول نتايج
. است نداشته معناداري تفاوت) p= 13/0( معناداري سطح در و) t=  -12/1( توجه با كنترل و

سيس أت نگرش نظر از كنترل و تجربي گروه دو ،كارآفريني آموزش ةبرنام اجراي از قبل يعني
 .اندبوده صنايع كوچك مشابه

 آزمونپس در تجربي و كنترل گروه در توان تحول كسب و كار مستقل t تحليل نتايج .6 جدول

 T كنترل آزمايشمتغير
 ةدرج

 آزادي
 سطح

 معناداري

 انحرافميانگينتعدادتحول
 انحرافميانگينتعداد استاندارد

    استاندارد

1552/52705/4 1525/4795/3 92/228 *004/0 
*05/0<p 

 گروه كسب و كارتوان تحول  ،آفرينيكار آموزش از بعد كه دهدمي نشان 6 جدول نتايج
) p=004/0( معناداري سطح در و) t=  92/2( به توجه با و بوده كنترل گروه از بيشتر تجربي

سيس أت نگرش كارآفريني آموزش اجراي از بعد ،بنابراين. است بوده معنادار ،تفاوت اين
 رتصو افزايشي كنترل گروه در ولي يافته افزايش آزمونپس در تجربي گروه صنايع كوچك

 . است نگرفته
 بر معناداري و مثبت ثيرأت كارآفريني هايآموزش كه دهدمي نشان 4،6،5 جداول نتايج

 . است داشته توان تحول كسب و كار دانشجويان روي
 ،توان تحول كسب و كار دانشجويان اسيس صنايع كوچك وأت نگرش بين :سوم ةفرضي

 . دارد وجود معنادارية رابط
 در توان تحول كسب و كار  سيس صنايع كوچك وأت نگرش پيرسون ستگيهمب نتايج .7 جدول

 كنترل گروه و تجربي گروه آزمونپس
معناداري سطح R 2Rتعدادتوان تحول كسب و كار سيس صنايع كوچك وأت نگرش

 4/0*1564/040/0 تجربي گروه
 103/0__15493/0 كنترل گروه

*05/0<p 
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سيس صنايع أت نگرش نگرش بين معناداري مبستگيه كه داد نشان 7 جدول نتايج
 گروه آزمونپس در) P=  04/0 و R=  64/0( به توجه با توان تحول كسب و كار  كوچك و

توان  سيس صنايع كوچك وأت نگرش نگرش بين معناداري همبستگي و دارد وجود تجربي
 ،كنترل گروه زمونآپس در) P= 103/0 و R= 493/0( به توجه با تحول كسب و كار عمومي

 بينيپيش را توان تحول كسب و كار 40/0 تا سيس صنايع كوچكأت نگرش و ندارد وجود
 . نمايدمي

 گيرينتيجه
 نگرش روي بر را معناداري و مثبت ثيرأت كارآفريني هايآموزش كه داد پژوهش نشان نتايج

 مباحث به نسبت هانگرش اين بهبود در و است داشته دانشجويان سيس صنايع كوچكأت
 راشيد ،) Mshaf, 2005( مصحف تحقيقات نتايج با نتيجه اين. است بوده ثرؤم كارآفريني

)Robinson at el, 1991 (وسپر ), 1991 Vesper (، شفرد و داگالس )1999 Douglas 
and Shepherd, (همكاران و رابينسون و )Robinson at el, 1991 (اين بر. دارد خوانيهم 

 طريق از بلكه ،نبوده افراد ذاتي صفت سيس صنايع أت نگرش كه داشت بيان توانمي اساس
 تقويت و داده شكل افراد در را سيس صنايع كوچكأت نگرش توانمي كارآفريني هايآموزش

 به اقدام براي گرتوصيف و وسيله بهترين را هانگرش) Simmones, 1999( سيمونز .نمود
 داشتن كه اندعقيده اين بر محققان از بسياري كه دارديم بيان و دانسته آفرينيكار

 ،همچنين .گرددمي كارآفريني ةزمين در بيشتر هايفعاليت به منجر خاص هاينگرش
 بهترين هانگرش كه دارندمي بيان) Robinson at el, 1991( همكاران و رابينسون

 هانگرش اين و بوده كوچك سيس صنايعأكارآفرينانه و ت تمايالت براي كنندگانبينيپيش
 هم باز توانمي ،اندگرديده ايجاد اجتماعي محيط و خانوادگي تعلميات براساس كهطورهمان

 آموزشي هايدوره ةارائ طريق از ،بنابراين. نمود ايجاد تغييراتي آنها در يادگيري و آموزش با
 مقاصد و گذاشته ثيرأت افراد سيس صنايع كوچكأت نگرش بر توانمي كارآفريني ةزمين در

 از كارآفريني هايآموزش فراگيران. نمود ايجاد آنها در كارآفريني جهت در را خاص رفتاري
 و دفع در آن نقش و ضرورت و آفرينيكار ةزمين در اطالعات و دانش ،حقايق دريافت طريق

 باورها اين و رندآومي دستهب آفريني كار به نسبت را باورهايي خود، شغلي ةآيند از ابهام رفع
 يا باشد تواندمي آنها شغلي نيازهاي ةكنندطرف بر روش اين آيا كه است ارزشيابي با همراه
 براساس عمل براي آمادگي ،عاطفي و شناختياجزا گيريشكل از پس ،بنابراين ؟خير

 هايآموزش كه است آن بيانگر تحقيق نتايج و گيردمي شكل فراگيران در كارآفريني
 را كارآفرينانه نگرش و بوده گذارثيرأت سيس صنايع كوچكأت نگرش ءاجزا بر فرينيكارآ

 . است نموده تقويت
تحول كسب و كار  بر معناداري و مثبت ثيرأت كارآفريني هايآموزش كه داد نشان نتايج
 ,Shamaizadeh( زادهشماعي تحقيقات نتايج با ها،يافته. است داشته دانشجويان شخصي
 ،)Kasouf, 2003( كازوف ،)Sullivan and Mahalik, 2000( ماهاليك و سوليوان ،)2006
 Sullivan and( همكاران و لوزو و) Myfild and Weare, 2000( ويور و ميفليد

mahalik, 2000 (طريق از كه داشت بيان توانمي ،اساس اين بر. دارد همخواني 
 جاي بر مثبت ثيرأت دانشجويان ار شخصيتحول كسب و ك بر توانمي كارآفريني هايآموزش



               پژوهش                                 اندازو اشتغال در چشم ايحرفه و فني آموزش
 

 

413 
 از يكي تحول كسب و كار شخصي را) Luthans etal, 2000( همكاران و لوتانز. گذاشت

 هايفعاليت انجام براي تالش نيز و كارآفرينية انگيز داشتن براي كه دانندمي ملزوماتي
 فعاليت انجام افراد از خيبر ،مثال عنوانبه .آيدمي شماربه حتمي و الزم جزء ،كارآفرينانه

 و توانايي فقدان دليل به اين و نمايند اقدام آن به توانندنمي ولي دارند دوست را آفرينانهكار
 اين به نسبت باور و اعتقاد وجود عدم دليل به بلكه ،نيست كار آن در الزم مهارت و دانش

 هايآموزش شود،مي افراد ازيستوانمند به منجر آموزش كه آنجايي از .است مهارت و توانايي
 توانمندسازي اين و داده جهت كارآفريني ةزمين در را افراد توانمندي تا قادرند آفرينيكار

توان  ،تحول در كارآفريني طريق از. گرددمي افراد در ايجاد تحول در كارآفريني به منجر
. شودمي ويتتق ،كارآفريني هايآموزش ثيرأت تحت نيز تحول كسب و كار فراگير

)Shamaizadeh, 2006( .از دعوت با و استاد توسط ،كارآفريني آموزشة دور طول در 
 ترغيب ،جانشيني الگوهاي معرفي ضمن ،فراگيران براي سخنراني و موفق كارآفرينان

ايجاد توان تحول كسب و  بر طريق اين از و گرفته صورت نيز كالمي سازيقانع اي اجتماعي
 و كارآفريني هايآموزش طريق از توانمي ،بنابراين. است بوده گذارثيرأت نكار فراگيرا

 طريق از و كارآفريني ايجاد تحول و توانمندي در به نسبت افراد باور افزايش با همزمان
توان ايجاد تحول در  ،كالمي سازياقناع اي اجتماعي ترغيب و موفق جانشيني الگوهاي معرفي

 بر كارآفريني هاييآموزش گذاريثيرأت ،پژوهش اين نتايج. داد افزايش نيز را نانآ كار توسط
 . است داده قرار ييدأت مورد را دانشجويان افزايش ايجاد تحول در كسب و كار

 سيس صنايع كوچك و تحول كسب و كارأت نگرش بين كه داد نشان هايافته     
باورهاي  ،هاارزش كه آنجايي از. ددار وجود معناداري همبستگي تجربي گروه در دانشجويان

 افراد در نگرش گيريشكل به منجر ،اين باورها و داده شكل را افراد ايجاد تحول كسب و كار 
 هايآموزش دريافت طريق از تجربي گروه كه كرد اشاره توانمي) Karimi, 2008( شوندمي

 آن دنبال به و شده تقويت يا و گرفته شكل آنان در كارآفريني مورد در هاييارزش كارآفريني
سيس صنايع أت نگرش ،طريق اين از و اندآورده دستهب كارآفريني مورد در نيز را باورهايي
 هايآموزش طريق از كه داشت بيان توانمي ،بنابراين. است شده تقويت آنان كوچك

 و اشتهگذ ثيرأسيس صنايع كوچك و تحول كسب و كار تأت نگرش بر تواندمي كارآفريني
 ، نحوه، ايجاد و قدرت تحول كسب و كار كارآفريني ظرفيت تحول در گيريشكل با همزمان

 روش هايمحدوديت دليل به البته. گردد تقويت افراد سيس صنايع كوچك درأت نگرش
 آزمون در زيرا ،داشت لحاظ را احتياط جانب سوم ةفرضي تعميم مورد در بايد تجربي

 اين درك با و تحقيق ضرورت به بنا اينجا در اما .گردد مراعات ايدب نمونه حداقل همبستگي
 . است گرفته صورت بررسي اين محدوديت

سيس صنايع أت نگرش كه است قادر كارآفريني آموزش حاضر پژوهش هاييافته اساس بر
 براي شودمي پيشنهاد ،بنابراين. دهد افزايش را كوچك و تحول كسب و كار دانشجويان

 از دانشجويان بين در سيس صنايع كوچك و تحول كسب و كار باالأت نگرش به دستيابي
 :پذيرد صورت ذيل اقدامات ،آفريني كار هايآموزش طريق

 هايگرايش با دانشجويان براي كارآفريني درس واحد انتخاب ةزمين شودمي پيشنهاد �
 . گردد فراهم تحصيلي سال طول در مختلف
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 ريزيبرنامه ،شغلي آمادگي مثل آموزشي هايدوره گزاريبر شودمي پيشنهاد چنينهم �

 هايمهارت ،اشتغاليخود هايمهارت ،استخدامي خود هايمهارت ،نويسي روزمه ،شغلي
 . گيرد قرار توجه مورد دانشگاه سطح در كارآفريني هايمهارت و كار و كسب عمومي

 آموزش هايدوره خصوصهب ينيكارآفر اهميت و ضرورت با دانشجويان آشنايي منظوربه �
 دانشجويان براي تحصيلي سال طول در متعددي ياهبرنامه و هاهمايش ،كارآفريني

 . گردد برگزار
 ةزمين ،دانشگاه از خارج كارآفريني با مرتبط مراكز و سساتؤم معرفي ضمن همچنين �

 پيش از بيش اهدانشگ كارافريني مركز طريق از مراكز اين با دانشجويان تعامل و آشنايي
 . گردد فراهم

 معرفي دانشجويان به را كارآفرينية زمين در موفق دانشجويان خصوصبه برتر كارآفرينان �
 سطح در رشد، مراكز پوشش در يكديگر با آنها ثرؤم و مستمر ارتباط ةزمين و نموده

 . گردد تقويت دانشگاه
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 و فني آموزش سازمان در ينيكارآفر آموزش نقش
 ايران ايحرفه

 1صديقي مهري

 چكيده
 طوريبه .آيدمي شمارهب اقتصادي ةتوسع و رشد مهم عوامل از كارآفريني امروزه

 كارآفريني طاليي هايدهه اخير ةده دو ديگر، كشورهاي از برخي و غرب در كه
 كارآفريني ةمقول توسعه،حال در و پيشرفته كشورهاي اكثر در است. گرفته نام
 از بسياري است. گرفته قرار نظر مورد توسعه منبع تريناصلي عنوانبه

 به بايد و شودنمي حاصل مستقيم آموزش با كارآفريني معتقدند نظرانصاحب
 ةسال 20 اندازچشم سند به نگاهي اگر كرد، تربيت را كارآفرينان پرورشي روش
 فعال،«1404 افق در ايراني مطلوب فرد يك هايگيويژ بياندازيم، نظام

 انضباط، كاري، وجدان از برخوردار مند،رضايت مومن، ايثارگر، پذير،مسئوليت
 و ايران شكوفايي و مياسال نظام به متعهد اجتماعي، سازگاري و تعاون ةروحي

 دولت ةفعاالن نقش ايفاي بدون مهم اين كه است شده ذكر »بودن ايراني به مفتخر
 متولي كه كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان جمله از آموزشي مراكز مخصوصاً

 ورود براي مهارت افزايش يا و كارآموزي براي مدتكوتاه و ميرس غير هايآموزش
 اين اهميت به توجه با برآنيم مقاله اين در گردد.نمي محقق ،است كار بازار به

 بپردازيم رابطه اين در مطرح نظرانصاحب و دانشمندان نظريات بررسي به موضوع
 نگاهي موضوع اين مختلف ابعاد مرور به سايركشورها، تجربيات به نگاهي با و

 هايآموزش نقش بررسي به حاضر ةمقال در ،ديگر طرفي از باشيم. داشته
 شده پرداخته ايران مياسال جمهوري ايحرفه و فني آموزش سازمان در كارآفريني

 با مرتبط مدارك و اسناد تحليل و بررسي مقاله اين در حقيقت روش است.
 گذرانسياست و مديران از تعدادي با مصاحبه و كارآفريني هايآموزش
  است. آمده دستبه يكارآفرين هايآموزش
 

 اندازچشم اي،حرفه و فني آموزش سازمان كارآفريني، آموزش :كليدي واژگان
 كارآفريني. ،1404
 

 
 
 

                                                                                                                
 Email:mehri_sedighi@yahoo.com                             ،مباركه خواهران ايحرفه و فني آموزش مركز سرپرست .1
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 مقدمه
 منابع برتر سهم بر متكي فناوري، و علم توليد در توانايي پيشرفته، دانش از خورداريبر

 كشور ةسال 20 اندازچشم سند به دستيابي اهداف از ملي توليد در اجتماعي ةسرماي و انساني
 پيش از بيش پويايي و وافر تالش جدي، عزم بلند، اندازچشم اين به دستيابي براي كه است

 تغيير مستلزم از،اندچشم اين به نيل طلبد.مي را كشور آموزشي و ميعل يهاعهمجمو ميتما
 يافتن اهميت و »دانش بر مبتني اقتصاد« به »منابع بر مبتني اقتصاد« از كشور رويكرد
 و فناوري .2 كارآفريني، و نوآوري .1 محور: سه با كشور، در پايدار ةتوسع به دستيابي موضوع

 حال در و نيافتهتوسعه كشورهاي از بسياري در كارآفريني )1390پرند،(است. شايستگي .3
 گرفته نظر در جامعه در ثروت گسترش و فقر رفع براي ممكن حلراه يك عنوان به توسعه

 هايفعاليت ترويج براي زيادي هايفعاليت و هابرنامه هادولت از بسياري .است شده
 دنبال فقر، كاهش در فعال مشاركت به هاآن تشويق براي جوانان و نوجوانان كارآفرينانه،

 نياز مورد اطالعات و دانش انتقال براي نآ از كه است فعاليتي كارآفريني آموزش كنند.مي
 هايتوانايي و هامهارت ها،نگرش ةتوسع بهبود افزايش كه شودمي استفاده كارآفريني جهت
 مؤثرترين از يكي تواندمي كارآفريني آموزش داشت. خواهد پي در را غيركارآفرين افراد
 گرفتن نظر در با باشد. كار بازار به آموختگاندانش جمعيت انتقال تسهيل براي هاشيوه

 مشخص زير شرح به كارآفريني ابعاد ،1990 ةده در3زهرا و 2برگ گينز و 1گات پيشنهادهاي
 سازماني، نوآوري يا تشكيالت در نوآوري توليد، فرآيند در نوآوري توليد، در نوآوري گردد:مي

 محصوالت توليد متضمن نوآوري راهبردي، تجديد و الملليبين و داخلي جديد مشاغل ايجاد
 دارياني، (احمدپور است. جديد سازماني يهاسامانه و جديد توليدي فرآيندهاي جديد،
 ساليان طي اينكه با چرا كه شودمي متبادر ذهن به الؤس اين توجه و دقت اندكي با )1387
 مشاهده چنداني تغييرات است، يافته گسترش ما كشور در كارآفريني آموزش گذشته

 از »كردن كار« به نسبت ما بزرگساالن حتي اوقات گاهي و جوانان و نوجوانان چرا شود؟مين
 كنيممي آموزش و گروهي كارهاي انجام از صحبت وقتي چرا دهند؟!مي نشان مقاومت خود
 اغلب كه شودمي اعالم ميرس آمارهاي در چرا آيد؟!مي سخت نظربه هاآن شنيدن حتي

 موضوع به كافي توجه عدم فوق مسايل ةريش اگر باشند؟مي دولتي كار دنبال هب ما جوانان
 در دارد؟ وجود موضوع اين براي هاييحلراه چه باشد،مي كشور آتي نسل تربيت و پرورش

 آموزش به غيردولتي و دولتي هايبخش در غيرآموزشي و آموزشي متعدد هايدستگاه ايران
 ميغيررس و ميرس هايشكل به و مختلف سطوح و مقاطع در كارآفريني هايدوره

 آيا باشد؟ تواندمي چه زمينه اين در ايحرفه و فني آموزش سازمان نقش .اندپرداخته
 ديگر دارد؟ وجود ايفهحر و فني آموزش مراكز در كارآفريني آموزش جهت هاييمكانيزم
 ميك فوق االتؤس به تا داريم سعي حاضر ةمقال در دارند؟ ايتجربه چه رابطه اين در كشورها

 بيانديشيم.

                                                                                                                
1. Guth 
2. Ginsberg                    
3. zahra                  
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  تحقيق شناسيروش

 وجود با رابطه در ميمفهو برداريالگو انجام با شده،طرح االتؤس به پاسخگويي راستاي در
 اين كه هاييبرنامه و اهداف تا است شده سعي مختلف كشورهاي در كارآفريني هايبرنامه

 هاييبرنامه رابطه اين در گيرد. قرار بررسي مورد ،اندگرفته نظر در موضوع اين براي كشورها
 به رجوع با مطالعه اين اند.گرفته قرار مطالعه مورد و... اروپايي كشورهاي كانادا، كشورهاي در

 با سپس و كارآفريني آموزش موضوع تحليلي -يفيتوص صورتيبه موجود ايكتابخانه منابع
 توليد، كار، فرهنگ تقويت و ترويج كه ايحرفه و فني آموزش سازمان موريتأم به رجوع

 نظام از گيريبهره با ملي و مياسال ارزش عنوانبه داخلي توليدات از استفاده و كارآفريني
 و... پايدار شغلي يهافرصت ايجاد متخصص، انساني نيروي آموزش تبليغي، و آموزشي
 در آموزشي ةبرنام ةتهي جهت در مطلوب الگويي ةارائ جهت به را گرفتهصورت هايفعاليت

 است. نموده بررسي كارآفريني ةزمين

 شمسي هجري 1404 در ايران مياسال جمهوري اندازچشم
 ةمدبران و شده ريزيهبرنام كوشش و ملي عزم و ايمان پرتو در و الهي اليزال قدرت به اتكال با

 ةجامع ،ةسال بيست اندازچشم در اساسي، قانون اصول و هاآرمان تحقق مسير در و جمعي
  داشت: خواهد وجود هاييويژگي چنين ايراني

 اصول بر متكي و خود تاريخي و جغرافيايي فرهنگي، مقتضيات با متناسب يافته،توسعه 
 عدالت ديني، ساالريمردم :بر كيدأت با بي،انقال و ملي اسالمي، هايارزش و اخالقي

 اجتماعي امنيت از مندبهره و ها،انسان حقوق و كرامت حفظ مشروع، هايآزادي اجتماعي،
 .قضايي و
 و انساني منابع برتر سهم بر متكي فناوري، و علم توليد در توانا پيشرفته، دانش از برخوردار 

 .ملي توليد در اجتماعي ةسرماي
 .حكومت و مردم پيوستگي و جانبههمه بازدارندگي بر مبتني دفاعي سامان با مقتدر و مستقل امن، 
 درآمد، مناسب توزيع برابر، هايفرصت اجتماعي، مينأت غذايي، امنيت رفاه، سالمت، از برخوردار 

 .مطلوب زيستمحيط از مندبهره و تبعيض فساد، فقر، از دور به خانواده، مستحكم نهاد
 ةروحي انضباط، كاري، وجدان از برخوردار مند،رضايت ،منؤم ايثارگر، پذير،مسئوليت عال،ف 

 به مفتخر و ايران شكوفايي و مياسال نظام و انقالب به متعهد اجتماعي، سازگاري و تعاون
 .بودن ايراني

 يغرب جنوب آسياي ةمنطق سطح در فناوري و ميعل اقتصادي، اول جايگاه به يافتهدست 
 و افزارينرم جنبش بر كيدأت با )همسايه كشورهاي و خاورميانه قفقاز، ميانه، آسياي شامل(

 به رسيدن و سرانه درآمد سطح نسبي ارتقاء اقتصادي، مستمر و پرشتاب رشد علم، توليد
 .كامل اشتغال

 ارآمد،ك ةتوسع ديني، ساالريمردم الگوي تحكيم با اسالم جهان در ثرؤم و فعال بخش،الهام 
 و مياسال همگرايي بر ثيرگذارأت اجتماعي، و فكري پويايي و نوانديشي اخالقي، ةجامع

 ).ره( خميني امام يهاانديشه و مياسال تعاليم اساسبر ايمنطقه
 ة(دبيرخان .مصلحت و حكمت عزت، اصول اساسبر جهان با ثرؤم و سازنده تعامل داراي 

 )1383 نظام، مصلحت تشخيص مجمع
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  سازيتوانمند و ايحرفه و فني هايموزشآ

 مختلف ابعاد در پيشرفت و توسعه و است اجتماعي فعاليت حياتي و اساسي اركان از آموزش
 نتايج به توجه بدون آموزش به پرداختن فقط اما است. اهميت با متناسب آموزش به وابسته

 متعدد مراتب سلسله در وجودم عوامل از ناشي آموزش بخشياثر است. بيهوده امري قطعاً آن
 آموزش، نفعانذي و مشتريان نياز شناخت آموزشي، يهاشيوه جمله از و است آن فرايند در

 از الزم، منابع اختصاص آنها، هدايت صحيح ريزيبرنامه و گيرندگانآموزش صحيح شناخت
 همه ... و دگانگيرنآموزش پويايي لحاظ به آموزش ديدن پويا كفايت، با انساني نيروي جمله

 )1387 آبادي، (اسماعيلداشت. خاص توجه آنها به بايد وزشآم فرايند در كه است مسائلي از
 براي كشور در مدتكوتاه مهارتي يهاآموزش متولي عنوانبه ايحرفه و فني آموزش سازمان

 :دارد اشتغال آموزش امر به زير اهداف به نيل
  .كشور در ايحرفه و فني دانش ءارتقا )1
 .آوريفن و علم ةصحن در سريع تحوالت راستاي در نياز مورد ماهر انساني نيروي تربيت )2
 .شاگردي -استاد آموزش فرهنگ استمرار )3
 يهاآموزش طريق از ارتباطات و اطالعات آوريفن پژوهشي، امور انساني، منابع ةتوسع )4

  متنوع.
 به آماده كار نيروي سازيآماده اي،حرفه فني يهاآموزش در سازمان هدف ترينمهم
 به توجه با ماهر نيروي بايستي اصوالً باشد.مي ايحرفه و فني مهارتي يهاحوزه در اشتغال
 يهابرنامه تا يابند پرورش فردي يهاتواناييو  نوين يهاتكنولوژي كار، بازار نياز عوامل،

 گردد. اشتغال ةتوسع هب منجر و شده واقع ثرؤم ايحرفه و فني آموزش سازمان آموزشي
 دانش نگرش، تواندمي آموزش و تربيت اثر در انساني نيروي )1386سياوش، خون (حميدي،

 از بعد صنعتي و اروپايي كشورهاي اغلب در علت همين به آورد. دستبه را الزم مهارت و
 كيدأت آن رشد و بهبود در و دانسته ايحرفه و فني هايآموزش در را صنعتي ةتوسع 90 ةده

 نيروي تربيت ايحرفه و فني آموزش سازمان اصلي هايرسالت از )1385 (آزاد، .دارند بسيار
 است، كشور خدماتي و توليدي مختلف هايبخش نياز با متناسب ماهر و متخصص كاري
 خود كه را آنچه آنان تا آوريم فراهم را الزم آزادي افراد براي كه است معني بدين سازي،توانا
 ما را آنچه كه كنيم وادار را آنان آنكه جايهب دهند، انجام آميزموفقيت ايگونهبه هند،خوامي
 آنان در انگيزش ايجاد جاي به سازند،مي توانمند را افراد كه مديراني دهند. انجام خواهيم،مي

 سازيتوانا دارند.مي بر راه سر از را مرزها و هامحدوديت ها،كنترل رفتارشان، تحريك يا و
 و هامشوق ةوسيلبه را كاركنان مديران آن در كه باشد »دادن هل« راهبرد يك اينكه جايهب

 است. »كشيدن« راهبرد يك كنند، عمل مطلوب يهاشيوه به تا كنندمي تحريك نفوذ فنون
 آموزانمهارت و باشد داشته كليدي نقش تواندمي ايحرفه و فني هايآموزش در راهبرد اين

 ايدامنهپر تغييرات از يئجز سازيتوانا مفهوم دهد. پرورش خالقيت و نوآوري جهت رد را
 يهايراه از يكي ايحرفه و فني هايآموزش هستيم. امروزي صنايع در آن شاهد ما كه است
 كانتر يهاپژوهش سازد. رهنمون كاربردي قابليت به رسيدن در را افراد تواندمي كه است

 براي را مشخص دستور نه حداقل ديگران و )1980( والدهام كمنها )،1986باندور( )،1983(
 -امنيت و ارزش گذاشتن، اثر انتخاب، شايستگي، احساس ايجاد يعني -توانمندي پرورش
 پرورش اهداف، و ديدگاه شفاف كردن مشخص از: عبارتند دستور نه اين اند.كرده تجويز
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 آوردن فراهم احساس، برانگيختگي حمايت، وردنآ فراهم سازي،الگو شخصي، تسلط تجارب

 از سازيتوانا نفس.به اعتماد ايجاد نتايج، دادن پيوند نياز، مورد منابع مينأت الزم، اطالعات
 باشد. داشته انگيختگيخود نقش تواندمي افراد كارآفريني و پرورش در كه است راهبردهايي

 نقش كارآفريني نيروي پرورش و سازيانمندتو مناسب آموزشي بستر يك در ،ديگر سوي از و
  )1385 چگيني، (گودرزوند دارد. كشوري هر ةتوسع فرآيند در حياتي

 كارآفريني آموزش
 عنوانبه كارآفرينان است. ضروريات از آن به پرداختن و انكارناپذير كارآفريني اهميت

 در مهم هايجنبه زا يكي آموزش باشند.مي اقتصادي ةتوسع و فناوري ةتوسع پيشگامان
 و مطالعات به توجه با است. شده واقع ايويژه توجه مورد كه است كارآفريني گسترش
 اكتسابي اغلب كارآفرينان هايويژگي كه شده ثابت است، گرفته صورت كه مختلفي تحقيقات

 و ترينمهم از يكي به كارآفريني آموزش حاضر حال در ،رواين از و توارثي نه و است
 افرادي تربيت هدف با كارآفريني آموزش هايدوره است. شده تبديل هافعاليت تريندهگستر

 اندازيراه به بيشتري تمايل كه افرادي ،كليطوربه و شناسفرصت باال، نفس به اعتماد با
 هاييگرايش بهبود دنبال به هادوره قبيل اين اند.شده طراحي دارند، مستقل هايكار و كسب

 تمايل كار، به تعهد پذيري،مخاطره به تمايل ابتكار، جويي،فرصت استقالل، به يلتما همچون
 فرآيندي كارآفريني آموزش باشد.مي ابهام و قطعيت عدم از بردنلذت و مشكالت حل به

 بالقوه توان داراي ولي غيركارآفرين افراد آن طي كه باشدمي گراهدف و آگاهانه مند،نظام
 دانش انتقال براي آن از كه است فعاليتي كارآفريني آموزش گردند.مي تتربي خالق صورتبه
 ها،نگرش ةتوسع و بهبود افزايش، كه شودمي استفاده كارآفريني جهت نياز مورد اطالعات و

 ).1387 مقدسي، و ذبيحي( داشت خواهد پي در را كارآفرينيرغ افراد هايتوانايي و هامهارت
 تبديل آموزشي مراكز هايفعاليت ترينگسترده و ترينمهم از يكي به كارآفريني آموزش امروزه
 به آگاه و نفس به متكي افراد نمودن تربيت همانا كارآفريني ةتوسع از اوليه هدف و است شده

 دارند. مستقل وكارهاي كسب اندازيراه به بيشتري تمايل كه است افرادي كليطوربه و هافرصت
 با مختلف كشورهاي در كارآفرينان پرورش هايبرنامه كه دهدمي نشان مطالعات
 كه تجربياتي از و است رسيده سرانجام به هادولت اجرائي پشتيباني و گذاريسياست

 پرورش دباي كه گرفت نتيجه توانمي اند،داشته كارآفريني ةزمين در مختلف كشورهاي
 نقش ايفاي بدون مهم اين كه كرد تلقي توسعه ةاولي گام عنوانبه را كشور در كارآفرينان

  )1383 دارياني، (احمدپور شد. نخواهد محقق يآموزش مراكز مخصوصاً دولت ةفعاالن

 كارآفريني آموزش ضرورت و اهميت
 اقتصادي و فناوري ةتوسع مقدم خط در را كارآفرينان جهاني، تحوالت سير حاضر حال در

 حال در هايكشور از برخي نيز و پيشرفته هايكشور اغلب آميزموفقيت ةتجرب است. داده قرار
 موجب هاكشور آن در كارآفريني ةتوسع ةواسطبه اقتصادي هايبحران از عبور در توسعه

 كارهاي و كسب گيريشكل و كارآفرينان كارآفريني، براي نيز هاكشور ساير تا گرديده
 عقيده برخي اقتصاد، شدن جهاني ةپديد به عنايت با گردند. قائل خاصي اهميت نوآورانه

 بها كارآفرينانه خطرپذيري به كه است هاييشركت آن از فردا جهاني هايبازار كه دارند
 در كنند،مي گذاريسرمايه كالن حد در خود فكري هايسرمايه گسترش براي و دهندمي
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 .دهندمي قرار نظر مد را محيطي شرايط گذاريمشيخط در و تالشندپر فردي بالندگي

 اقتصادي هايعرصه در را جديد نيروهاي از تصويري كارآفريني
ي

 و ملي سطح در اجتماعي ي
 متوسط و كوچك كارهاي و كسب ايجاد با كه دهدمي نشان حاضر قرن در الملليبين
 در درآمد متعادل توزيع استقالل، و فرماييخويش بيكاري، و زايياشتغال امكان: تواندمي

 جديد هاييافته به دستيابي دسترس، در منابع و امكانات از صحيح اريبردبهره جامعه، سطح
 با نمايد. فراهم را و... جامعه پيشرفت و توسعه و ملي وريبهره به دستيابي فناوري، و علم

 تحصيل صرف جوانان كه عمري خصوصهب آموزش، در شدهانجام عظيم هايگذاريسرمايه
 دانش گفت توانمي آيا ندارد؟ چنداني كاربرد عمل در شدهكسب دانش چرا كنند،مي

 به كه گزينه اولين ؟كرد جستجو ديگري جاي در بايد را علت يا و است ارزشبي شدهكسب
 دانش توانندنمي آموختگاندانش است. افراد كارآفريني هايقابليت فقدان رسدمي ذهن

 است كارآفريني همان كه دانش ربردكا براي الزم هايقابليت زيرا گيرند، كاربه را شده ذخيره
 كند، فكر كاربرد به بايد تنها نه دانش، ةكنندتوليد عنوانبه دانشگاه است. نشده ايجاد آنها در

 پرورش نمايد. تنظيم جامعه نياز و عملي كاربردهاي مبناي بر را دانش توليد اولويت بلكه
 است. حياتي بسيار نيز جهاني اداقتص در رقابت تقويت و توسعه در كارآفريني هايقابليت

 آموزش در دخيل عناصر و عوامل ةكلي كارآفريني آموزش هايدوره طراحي در اگر ويژهبه
 با مطابق و... كنندگانشركت مدرسان، آموزش، هايشيوه دروس، يامحتو اهداف، نظير

 و بكس محيط گزينه، دومين ).1388 مرادي، حسن( شود انتخاب كافي دقت با و يكديگر
 ةادار و اندازيراه نوآوري، مانع محيط شرايط و باشد رقابتي كار و كسب محيط اگر است. كار
 متخصصين در الزم ةانگيز باشد، سازنده فرايند اين ميحا و نباشد سالم كار و كسب يك

 تابعي عمل و دانش بين شكاف بنابراين، شود.مي ايجاد دانش عملي كاربرد براي كارآفريني
 مراكز در بايد كارآفريني هايقابليت كار. و كسب محيط و كارآفريني هايقابليت از است

 دانشگاه و صنعت همكاري با و دولت مسئوليت با كار و كسب محيط و شود ايجاد آموزشي
 به جانبهسه همكاري اين بخشياثر و دانشگاه و صنعت دولت، صحيح گيريجهت شود. اصالح
 متغير يك كه گفت توانمي ،رواين از دارد. بستگي آنها انساني ابعمن كارآفريني هايقابليت
 هايدانش چگونه كهاين است. كارآفريني هايقابليت عمل - دانش شكاف بر ثرؤم كليدي
 جديد، محصوالتة عرض و نوآوري معنايبه ،نماييم تبديل عملي اقدام به را نظري

 وريبهره و اقتصادي ارزش كه است جديدي هايروش و جديد هايفرايند جديد، هايفناوري
 و زندگي هاياستاندارد بهبود به بايد امروز دنياي در دانش كاربرد اهداف دهد.مي افزايش را

 داشته دنبال به جامعه در را بسياري اثرات تواندمي كارآفريني آموزش شود. منجر فقر كاهش
 قرار بررسي مورد اقتصادي و اجتماعي سي،سيا فرهنگي، ابعاد در توانمي را اثرات اين باشد.
 نوپا هايشركت گونهاين در افراد استخدام و شغل ايجاد كارآفريني مهم بسيار ابعاد از داد.
 باشد. داشته دنبال به را خاصي سياسي و اجتماعي اقتصادي، اثرات تواندمي خود كه باشدمي
 بيكاري از ناشي هايتنش كاهش خاطرهب و اجتماعي و سياسي لحاظ از ويژهبه مسئله اين در
 آموزش براي انكار غيرقابل مزيت يك تواندمي بيكار، افراد بر آن رواني هايجنبه همچنين و

 كه است و... اقتصادي طبيعي، عظيم منابع داراي ايران ما كشور شود. محسوب كارآفريني
 منابع اين از يكي دانست. نشده استفاده و ناشناخته هايفرصت عنوانبه را آنها ةهم توانمي

 آن آموزش و كارآفريني به توجه انساني نيروي از استفاده صحيح روش و است انساني نيروي
 است مولد اشتغال ايجاد آن طبع به و جامعه در موجود هايفرصت از برداريبهره راستاي در
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 اثرات مختلف هايزمينه در كارآفريني آموزش شد بيان كه طورهمان ).1385 فيض،(

 پردازيم:مي آن اقتصادي اثرات ذكر به تنها زير در دارد. بسياري
 .كندمي جلب را خصوصي بخش مشاركت آفريني كار آموزش �
 .شودمي سبب را كارآفرين افراد مالي استقالل كارآفريني آموزش �
  .شد خواهد خصوصي بخش به آموزشي مراكز از دانش انتقال افزايش باعث كارآفريني آموزش �

 توجه مورد كه است كارآفريني گسترش در مهم هايجنبه از يكي ش،آموز حاضر درحال
 چندان نه ايگذشته در و نبوده منوال اين به هميشه وضعيت ولي است. شده واقع ايويژه
 ابتكار، همچون ذاتي هايويژگي داراي كارآفرينان اينكه بر مبني بود رايج اعتقادي دور

 روابط در مهارت و تحليلي توان خطرپذيري، كارگيريبه در تمايل رك،تح تهاجمي، ةروحي
 كه بود اين دوره آن در اساسي فرض شود.مي متولد هاآن با هاويژگي اين و هستند انساني

 در آموزشنقش از خبري زمان آن تا ،بنابراين .يابندنمي پرورش آموزش، طريق از كارآفرينان
 كه چيزي ولي شد.مي كيدأت كارآفريني هنري ةجنب بر تنها و بودن كارآفريني ةتوسع و ايجاد

 اغلب كارآفرينان هايويژگي داد نشان كه بود مختلفي مطالعات نتايج ،كرد اصالح را تفكر اين
 و ترينمهم از يكي به كارآفريني آموزش حاضر حال در ،رواين از و توارثي نه و است اكتسابي
 آموزش كارآفريني، ةتوسع ةالزم كهچرا ،شده تبديل آموزشي اكزمر هايفعاليت ترينگسترده

 به قوه از كارآفريني حركت در مؤثر عامل ترينمهم كه دهدمي نشان هاپژوهش .است آن
  باشد.مي آموزش طريق از افراد در كارآفريني ةروحي بروز فعل،

 كارآفرين آموزش اهداف
 هافرصت به آگاه و نفس به متكي افراد نمودن يتترب همانا كارآفرينية توسع از اوليه، هدف
 همچون افراد هايگرايش در انگيزش و بهبود دنبالبه كارآفريني هايآموزش .است

 ايجاد بر عالوه كارآفريني آموزش از هدف .است و... پذيريمخاطره ابتكار، جويي،فرصت
 طيف تواندمي يدجد كارهاي و كسب گيريشكل و كارآفريني جهت افراد در توانايي

 باشد: داشته زير شرح به تريگسترده
 .آميزمخاطره هايفعاليت انواع ضعف و قوت نسبي نقاط درك ▪
 .فرآيندة توسع و ايجاد ريزي،برنامه و كارآفرينانه فرآيند درك ▪
 .جديد شركت يك ايجاد جهت ميعمو راهبردهاي داشتن ▪
 .نوپا شركت يك ايجاد و رينوآو در شكست و موفقيت كلي عوامل شناخت ▪
 .كارآفرينانه رفتار يك ميعمو هايويژگي شناخت ▪
 .منابع كسب و ارزشيابي شناسايي، فني دانش ▪

 افرادي خود فراگيران كه است اين مختلف آموزشي هايدوره اجراي از هدف ،واقع در
 مبتكران، سوران،ج ماجراجويان، ها،فعاليت در پيشروان شامل افراد اين شوند. تربيت مؤسس

 دنبال به هادوره قبيل اين ،ديگر عبارتهب باشند.مي خواهانترقي و طلبانجاه طلبان،تفرص
 باشند.مي ابهام و طلبيفرصت استقالل، به نسبت افراد هايگرايش و انگيزش بهبود

 بنديدسته يلذ شرحهب نيز ديگر ايگونههب توانمي را كارآفريني آموزش هايدوره اهداف
 نمود:

 آموزش طريق از توانمي را بسياري دانش كارآفريني: به مربوط دانش كسب .الف
 كارآفريني، ةتاريخچ كارآفريني، كارآفرين، تعريف همچون هاييزمينه در كارآفريني
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 ةنامزندگي و كارآفريني مزاياي كارآفريني، مباحث نظري سير كارآفرين، افراد هايويژگي

 .كرد كسب بزرگ كارآفرينان
 كمتر ديگر كشاورزي سو يك از كه آنجا از وري:بهره بهبود و اشتغال مشكالت حل .ب

 همه براي نيز سودآور كارهاي به ورود و فراگيري ديگر سوي از و باشد زااشتغال تواندمي
 و اشتغال مشكالت حل براي مطلوبي حلراه كارآفريني آموزش رسدمي نظر به نيست، ميسر
 است. وريبهره

 ها،ارزش تقويت و ايجاد كارآفرينانه: هايمهارت و استعدادها تحريك و شناسايي .ج
 انآن هايمهارت و استعدادها تحريك و شناسايي نيازمند كارآفرينانه رفتارهاي و هانگرش
 آموزشي و ترويجي تشويقي، هايبرنامه و هاسياست قالب در عمده طوربه هدف اين است.

 د.شومي پيگيري
 عاشقانه شجاعتي بايد كارآفريني براي تحليلي: فنون از استفاده با پذيريمخاطره القاي .د

 كه چيزهايي آموختن (براي سنف به اعتماد يكي عامل دو به متكي خود كه داشت زيركانه و
 .است مخاطره) پذيرش يا شكست با رويارويي رايب( تشجاع ديگري و دانيم)نمي

 سبب كه است عواملي از يكي كارآفريني تغيير: پذيرش جهت در هانگرش تجديد -ه
 از بيش كارآفريني كليدي نقش اين شود.مي حاضر عصر در كشورها اقتصادي ةتوسع و رشد

 تحول و تغيير هايراهبرد اعمال و سازماني ساختارهاي انعطاف قبول به معطوف چيز هر
 )1387 (مقيمي، .است خدمات و كاالها نهايت در و فرايندها ها،سامانه در پويا و مستمر

 به اعتماد داراي افرادي نمودن تربيت همانا كارآفريني ةتوسع از اصلي هدف حقيقت در 
 و كسب اندازيراه براي قوي ايانگيزه كه است افرادي كلي طورهب و ها،فرصت به آگاه و نفس

  باشند. داشته جديد كارهاي

 كارآفريني آموزش در مختلف كشورهاي تجربيات
 كانادا �
 باشد:مي زير شرح به كانادا يهادانشگاه در كارآفريني ةتوسع وارزنجيره يهابرنامه اهم
 با آشنايي كارآفريني، مفاهيم با آشنايي با ارتباط در روزه 40 الي 3 مدت كوتاه يهادوره  �

 كار. و كسب محيط تحليل و سازيايده له،أمس حل يهاتكنيك كارگروهي، تفكر
 ايده. صاحب دانشجويان به پژوهشي و مديريتي -فني يهامشاوره ةارائ  �
 عنوان تحت اقتصادي يهافعاليت به ايده تبديل چگونگي خاص يهاكارگاه تأمين  �

 تجاري. طرح نوشتن طريق از ايده سازيتجاري مهندسي
 به موفق كه كارآفريني مركز توسط دانشجو كارآفرينان نياز مورد ةسرماي از بخشي تأمين  �

 اند.شده خود ةايد كردن اقتصادي
 آميز.مخاطره ةسرماي صاحبان به كارآفرينان اقتصادي يهاايده معرفي به كمك  �
 مشورتي شوراي ةنظري طبق كه كارآفريني دانشجويان از دسته آن براي اعتبار و وام خذأ  �

 كار و كسب ندازياراه و ايجاد به قادر كارآفريني يهاقابليت لحاظ از كارآفريني مركز
 براي اعتبار و وام تأمين ميحا ترينبزرگ كانادا كارآفريني ةتوسع بانك باشند.مي

 باشد.مي دانشگاهي كارآفرينان
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 دانشگاهي امكانات و هاآزمايشگاه از استفاده به مربوط يهاهزينه كل از درصد 10 فقط  �

 استفاده اقتصادي فعاليت هب خود ةايد تبديل براي هاآن از كارآفرين دانشجويان كه
  شود.مي دريافت دانشجويان از كنند،مي

 نياز كه ييهافعاليت و نوآورانه يهاايده تداوم و حفظ تضمين، منظوربه كارآفريني مراكز  �
 يا و محصول به تبديل براي فناورانه ةگسترد امكانات و پيشرفته تحقيقاتي مراكز به

 اين در نوپا هايشركت ايجاد به موفق كه ارآفرينك دانشجويان و باشند داشته خدمات
 يهاايده پايلوت سازيشبيه براي پيشرفته انكوباتورهاي و رشد مراكز به را اندشده راستا
  كنند.مي معرفي خود فني

 مالزي �
 ةتوسع وزارت نظر زير كه مالزي يهادانشگاه در كارآفريني گذاريسياست شوراي

 آموزش و كارآفريني ةتوسع براي را جديدي اهداف 2002 لسا در ،باشدمي كارآفريني
 داشت: اعالم زير شرح به دانشگاهي آموختگاندانش به كارآفريني

 .بازار و مشتري شناسيجامعه شناخت براي كارآفرينان به كمك �
 .تجاري كار و كسب طرح طراحي براي ايمشاوره يهاهسته اندازيراه  �
 .نوآوري يهاايده ورشپر و ايده توليد يهاكارگاه  �
 كارهاي راه شناخت جهت مالزي ةتجرب با كارآفرين مديران كمك با ويژه يهادوره  �

 .پذيريرقابت و رقابت
 .اقتصادي مشترك يهاپروژه انجام به دانشجويان تشويق �
 .اقتصادي يهاشركت اندازيراه به دانشجويان تشويق �
 .خود ةايد سازيجاريت در موفق كارآفرينان براي ويژه يهاوام خذأ �
 فناوري يهاپارك به باال تكنولوژي با نوآورانه يهاايده از برخوردار كارآفرينان معرفي �

 جذب نهايتاً و خدمات يا و محصول به ايده تبديل و خود يهاايده عملياتي پرورش
 )1383 شيخان، (رضازاده، سرمايه. بازار طريق از گذاريسرمايه

 استراليا �
 نوآوري كارآفريني، ةتوسع ملي شوراي تشكيل به نسبت 2004 سال اواخر در ااسترالي دولت

 اهداف كه است نموده اقدام استراليا وزير نخست نظر تحت متوسط و كوچك هايشركت و
 باشد:مي زير شرح به شورا اين اصلي

 دانشگاهي. يهاگروه تمام براي كارآفريني آموزش كردن اجباري �
 كارهاي و كسب به نو يهاايده تبديل با ارتباط در خصوصاً فرينيكارآ يهامهارت افزايش �

 اقتصادي.
 نوسانات با مقابله الزم يهاقابليت افزايش منظوربه كارآفرينان مديريتي توان افزايش �

 بازاريابي). سرمايه، كمبود (رقابت، محيط
 نوآورانه. يهارحط سازيتجاري با آشنايي و دانشجويان ةنوآوران يهاايده توان بردن باال �
 گذاران.سرمايه به ناب تجاري يهاطرح از برخوردار كارآفرينان آوردهايدست شناساندن �
 اقتصادي هايگروه تشكيل و گروهي كارهاي انجام به دانشگاهي كارآفرينان تشويق �

 متوسط. و كوچك درحد
  ن.بنيادانش هايشركت تأسيس و خوداشتغالي يهافعاليت به دانشجويان هدايت �
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 ايران در كارآفريني آموزش ةبرنام ةتهي مطلوب مدل پيشنهاد

 رشد و توسعه براي مناسب هايظرفيت داشتن با ايران شد گفته پيشتر كه طورهمان
 ارائه كارآفرينان پرورش منظوربه را كارآفريني آموزش جهاني هايبرنامه از برخي كارآفريني،

 و كشور هايظرفيت و شرايط با كامالً شدهائهار هايدوره اين كه آنجا از است، كرده
 نظربه ضروري آموزش هايبرنامه سازيبومي براي حركتي ،نيستند متناظر موجود هايزمينه

 تعيين سپس و آموزشي نيازهاي تعيين آموزشي ةبرنام هر ةتهي براي نخست گام رسد.مي
 به توجه با .كرد تعيين را دوره محتواي توانمي آن دنبال به كه است آموزشي هايهدف
 آموزش هايدوره ةارائ و تهيه در نهاد ترينمهم كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان اينكه

 و بهسازي دفتر نام به دفتري خود تشكيالت و ساختار در شود،مي محسوب كارآفريني
 دو رد آموزشي نظارت و بهسازي دفتر است. كرده بينيپيش منظوراين به آموزشي نظارت
 با و است، سازمان دولتي بخش فعاليت بهمربوطآموزشي امور متوليزير اصلي محور

متقاضيان به رسانيخدمت بحث در هااستان ايحرفه و فني آموزش كل ادارات همكاري
 هاپادگان در مستقر آموزشي هايتيم اي،حرفه و فني آموزش ثابت مراكز در مهارت فراگيري

 از: عبارتند دفتر اين فعاليت اصلي هايمحور .دارد عهده بر را ها،ندامتگاه همچنين و
 هايتيم و شعب مراكز، فعاليت براي الزم هايداده مستمر بهبود و ريزيبرنامه .الف
 ةارائ موجود، وضع ةمطالع طريق از هاكارگاه در آموزيمهارت فرايند كردنبهينه و آموزشي

 تسري و نو هايروش به بخشياعتبار و ميعل جديد، ايهروش آزمايش و بهينه راهكارهاي
 آنها.

 ةارائ براي طرف يك از آموزشي، مقررات و ضوابط شدن نهادينه و استقرار بر نظارت .ب
 استقرار براي ديگر طرف از و اجرا حال در آموزشي ةسامان كردنبهينه براي الزم بازخوردهاي

 ساالري.شايسته نظام
 آخرين به نياز يآموزش ةبرنام ةتهي براي نياز مورد هايداده هب يابيدست براي دفتر اين

 از بهنگام اطالعاتي نآ بر عالوه دارد، صنعت بخش ويژههب كشور اقتصادي وضعيت از اطالعات
 شغلي هايفرصت و كارجويان وضعيت و مختلف مناطق تفكيك به كشور اشتغال وضعيت
 انداختن جريان به براي كاربردي ةبرنام ةتهي ملزومات از كار نيروي جذب براي موجود

 باشدمي كار بازار در موجود هايخالء كردنپر هدف به موجود نيروهاي كارآفريني و خالقيت
 توسط شدهانجام هايبررسي و مطالعات از آمده دستبه هايداده توسط اخير مورد كه

 به است. دسترسي قابل استان ره در جمهوري رياست يراهبرد نظارت و ريزيبرنامه معاونت
 آموزش سازمان شده، ياد ةمجموع سه اين از هريك موريتأم گرفتن نظر در با ترتيب اين
 از كشور، در يكارآفرين آموزش هايدوره محتواي كردن بومي براي تواندمي ايحرفه و فني
 راهبردي ارتنظ معاونت همچنين و تجارت و معدن صنعت، وزارت طتوس شدهارائه هايداده

 كه صنعت بخش ويژههب و كشور اقتصاد مختلف هايحوزه نيارهاي جمهوري، رياست
 را باشدمي كارآفريني نوين هايايده از استفاده و پرورش براي هحوز ترينثرؤم و ترينجذاب

  كند. دريافت
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 سند به توجه با كارآفريني ةتوسع در ايحرفه و فني آموزش سازمان نقش 

 زانداچشم
 و دولتي سساتؤم همكاري با كار جهاني سازمان ،1990 ةده اوايل و 1980 ةده اواخر

 و متوسط و كوچك يهاشركت ةتوسع ةزمين در پروژه زيادي تعداد اجراي درگير خصوصي،
 هاپروژه آن از بخشي مديريتي، يهامهارت ةزمين در كارآفرينان آموزش بود. ايحرفه آموزش

 براي كارآفرينانه يهانگرش ةتوسع در مهم عنصر يك عنوانبه رينيكارآف آموزش است.
 آموزشي ةبرنام گونههيچ زمان آن تا هااين ةهم با اما شد، گرفته نظر در آينده كارآفرينان

 در كار جهاني سازمان خالء، اين كردن پر منظوربه 1996 سال در بود. نشده ارائه تخصصي
 آموزشي ةبست يك تنظيم و تهيه جهت را ايبودجه تورين در شآموز الملليبين مركز و ژنو

 و كسب يهامهارت و كارآفريني آموزش آنها كار كه ايحرفه و فني آموزش سساتؤم براي
 مركز از مانو جي. آقاي مشاركت با آموزشي كارگاه يك سپس داد. اختصاص بود، كار
 دانشگاه از نلسون آر. پروفسور و كنيايي مشاور گو تيون جي. آقاي آموزش، الملليبين

 فني آموزش مدرسان و مربيان براي KAB آموزشي ةبست تا شد سازماندهي آمريكا ايلينيوس
 كشور سطح در و ميداني صورتبه ابتدا مذكور آموزشي ةبست گردد. تنظيم ايحرفه و

 ةدربار تا ددهمي انگيزه جوانان به كارآفريني آموزش گرديد. منتشر و نهايي سپس آزمايش،
 ملأت و تفكر كشور اجتماعي و اقتصادي ةتوسع در كار و كسب ةمجموع نقش و كارآفريني

 كنند تحليل و تجزيه خود كشور در را حاصله تغييرات تا دهدمي فرصت فراگيران به و كنند
 توجه مورد و بگيرند نظر در خود شغلي ةگزين عنوانبه را سساتؤم ايجاد و اشتغالي خود و

 )1390 (كريمي، دهند رقرا

 گيرينتيجه
 اين به ما آموزشي هاينظام بايد بگيريم جدي كشور در را آفريني كار بحث خواهيممي اگر
 و باشند داشته را كارآفرين يهاويژگي ،ندشومي آموختهدانش كه افرادي كه ندشو هدايت سو

 بين در بايد ما .دارند موزشيآ هاينظام شايد را اصلي نقش اما دارد، نقش هم خانواده البته
 و پيشرفته يهاكشور امروزه بپردازند. خالق تفكر به كه كنيم ايجاد رغبت آموختگاندانش

 عنوانبه خود يهاپايه تحكيم حال در و اندشده بنياندانش اقتصاد ةمرحل وارد سابق صنعتي
 ملي ةتوسع مدتبلند ياندازهاچشم به توجه با ما كشور پس هستند. دانش بر مبتني اقتصاد

 و بينش دانش، نيازمند را خود پيش از بيش آنها، به دسترسي در توليد و اشتغال نقش و
 كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان داند.مي كار و كسب و كارآفريني بر مبتني مهارت

 يراه ةنقش ةكنندفراهم تواندمي كارآفريني و اشتغال ةعرص پيشگامان از يكي عنوانبه
 زند. پيوند هم به كاربردي شكلي به را عمل و نظريه كه ايگونهبه ،باشد كارآمد و منسجم

 از مطلوب كارگيريهب با و باشيم داشته كشورمان ةتوسع و پيشرفت بر سعي بايد ما پس
 و آموزش مراكز از استفاده با آن به رسيدن راستاي در و اندازچشم سند متعالي اهداف

 مراكز در كارآفريني آموزش با بايد ما .برسيم پايدار ةتوسع به بتوانيم نيكارآفري مشاوره
 ةتوسع روند در كه دهيم پيشرفت جامعه قشرهاي ميان در را »كارآفرينانه فرهنگ« آموزشي

 ويژههب كشورها از بسياري در كه است دليل همين به ،باشيم داشته تحولي ايجاد كشور
 شكوفا به هادولت اند،شده طرف بر مشكالت و موانع اناالمكحتي كه پيشرفته كشورهاي
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 اين اجراي با .دارد اهميت بسيار كارآفريني دانش آموزش .اندپرداخته مردم ةبالقو توان كردن

 از برداريبهره چگونگي و هافرصت شناخت مانند گوناگوني اهداف به توانمي همواره سياست
 جديد هايروش ،هاآن كارگيريهب چگونگي و جديد فني دانش و يفناور با آشنايي ،هاآن
 فضاي هستيم جديد هايحلراه دنبال به اگر .پوشيد عمل ةجامع بازرگاني و مديريتي ميعل

 با مديريت موارد اغلب در كنند. رشد كارآفرينان كه شود طراحي ايگونهبه بايد كشور
 كه كندمي رشد جايي در نيكارآفري است. كارآفريني ةروحي ضد متمركز، گيريتصميم
 كارآفريني آموزش جوانان و نوجوانان كودكان، براي جهان در امروزه نباشد. عيار تمام تمركز

 امروز جهان در رسدمي نظربه .كنندمي تشويق را همه آموزشي مراكز سطح در اند.گذاشته
 نداشته را الزم نشدا ولي باشيد داشته ايايده اينكه صرف كارآفريني مهارت و دانش بدون
 سطح از را كارآفريني فرهنگ ترويج كه كشوري اولين .شويدمي مواجه شكست با ،باشيد

 .بود ژاپن ،كرد شروع ميعمو آموزش

 منابع 
 ةشـاخ  آمـوزش  رشـد  .ايحرفـه  و فنـي  آموزش يهانظام در موفقيت عوامل .)1385( ا آزاد،

 .31،37ة صفح ،1 ةشمار دوم، ةدور اي،حرفه
 گوهر. پنج انتشارات الگوها)، نظريات، (تعاريف، ).كارآفريني1387( دارياني،م مدپوراح

 قلم. محراب تهران، كارآفريني، )،1383( م عزيزي، م؛ احمدپوردارياني،
 پـانزدهم،  سـال  مهـارت،  انساني. نيروي ةتوسع فرايند بخشياثر ).1387( ع آبادي، اسماعيل
 .61 ةشمار

 و فنــي آمــوزش سـازمان  فنــاوري و مهــارت راهبـردي  ســند )،1390( ديگــران و ك؛ پرنـد، 
 كشور. ايحرفه و فني آموزش سازمان تهران، اي،حرفه
 ايحرفـه  فنـي  يهـا آموزش جذب و بخشاثر ةمطالع ).1386( م سياوش، خون ن؛ حميدي،
 .53 ةشمار چهاردهم، سال مهارت، قزوين. استان

 مديريت. آموزش و تحقيقات ةسسؤم كارآفريني، مديريت )،1388( ن مرادي، حسن
 كشـورهاي  در كـارآفريني  ةتوسـع  هـاي شـاخص  ةمقايس )،1383( ن شيخان، ؛ ح زاده، رضا

 .203،204 ةشمار اقتصاد، ةنشري منتخب،
 فردا. جهان انتشارات مشهد، عمل، تا تئوري از كارآفريني )،1388( ع مقدسي، م؛ ذبيحي،

 يلـ م همـايش  .كشـور  عـالي  آموزش نظام در ينيكارآفر تدريس يهاروش ).1386( د فيض،
 .سمنان دانشگاه انتشارات كارآفريني، و عالي آموزش
 نظام. مصلحت تشخيص مجمع ايران، مياسال جمهوري ةسال 20 اندازسندچشم

 همپا. انتشارات تهران، كارآفريني، المعارفدايره )،1387( م مقيمي،
 و فنـي  آمـوزش  سـازمان  تهـران،  ،KABار:كـ  و كسـب  گدار )،1390( ز مهدوي، ع؛ كريمي،
 كشور. ايحرفه

 اي.حرفـه  و فنـي  يهـا آمـوزش  در كـارآفريني  و سـازي توانـا  ).1385( م چگيني، گودرزوند
        .49 ةشمار سيزدهم سال مهارت،

 



 
 

 خوداشتغالية اي در توسعهاي فني و حرفهنقش آموزش
 1نسرين شكوهي   

 2مهناز عزيزي
 3مهين زارع

 چكيده 
اقتصادي و  ةرشد و توسع ةنجا كه يكي از عوامل و پارامترهاي عمدآاز 

هاي و آموزش باشدميمد آتربيت نيروي انساني كار، اجتماعي هر جامعه
نيروي انساني متخصص  ةكنندي تربيتكارهانيز يكي از راهاي حرفهفني و 

باشد كه  ايگونهسطح معلومات و تجربيات فراگيران بايد به، است
مهارتي خود جذب بازار كار گردند تا  ةد هماهنگ با رشتنراحتي بتوانبه

هاي اين مقاله به بررسي نقش آموزش كاري وجود نداشته باشد.مشكل بي
روش تحقيق مورد  .پرداخته استاشتغالي خود ةدر توسع ايحرفهفني و 

 ةنامپرسشپيمايشي است كه با كمك  ،ن پژوهشاي استفاده در
ي فني هادهد كه آموزشمينشان ، ساخته و اسناد و مدارك موجودمحقق

–هاي كشاورزي يك از بخشتوانند در هرميتا حد زيادي  ايحرفهو 
 جاد نمايند.اي براي فراگيران اشتغال صنعت و خدمات،

 
ي شغلي، اشتغال ها، فرصتايحرفهي فني و ها: آموزشكليدي واژگان

 نيروي انساني ماهر.

                                                                                                                
 اي خواهران فجر شهرستان ابهر،التدريس مركز آموزش فني و حرفه. مربي حق1
  Email:nasreen_shokohi@yahoo.com                                                                                                         
 Email:mahnaz_azizi@yahoo.com   اي خواهران فجر شهرستان ابهر،التدريس مركز آموزش فني و حرفه. مربي حق2
     Email:mahin_zare@yahoo.comاي خواهران فجر شهرستان ابهر ، تدريس مركز آموزش فني و حرفهال. مربي حق3
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 مقدمه 
، كلي دگرگون ساختنقش ديرين آموزش و پرورش را به، تحوالت ناشي از انقالب صنعتي

كه ، جاد كرداي ي تعليم و تربيت تغييراتهامحتواي درسي و روش ،هاكه در برنامه ايگونهبه
 باشد.مي ايحرفهي فني و هاآموزش هاترين آنيكي از مهم

از اواخر قرن  ايحرفهي فني و هاتربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع در قالب آموزش
در پي  ي جهان قرار گرفت.هامورد توجه بسياري از كشور، نوزدهم و اوايل قرن بيستم

در  ايسابقهبه نحو بي هااين آموزش ،و صنعتي پس از جنگ جهاني دوم ميپيشرفت عل
وزارت كار و امور اجتماعي  ايحرفهي فني و هاجا كه امروز آموزشجهان گسترش يافت تا آن

گويي جوامع صنعتي در جهت پاسخ خصوصاً هادر بسياري از كشور، پس از آموزش و پرورش
ي هاجا كه آموزشاز آن د.باشميي اقتصادي و اجتماعي در حركت هاچه بيشتر به نيازهر

حرفه و كسب و كار آماده ، براي احراز شغلرا يي هستند كه فرد هافعاليتاي، حرفهفني و 
ي هالكن عدم وجود پل، دهدميافزايش  هاكنند و يا كارايي و توانايي او را در انجام آنمي

اكز آموزشي به تربيت شود كه مرميارتباطي بين مراكز آموزشي و مراكز صنعتي جامعه باعث 
از سويي ديگر عدم  .ي توليدي جامعه نباشدهانيروهايي بپردازد كه چندان مورد نياز بخش

كارگيري صحيح و متناسب با تخصص كاركنان يعني عدم به، سازماندهي و تقسيم كار درست
تواند از جامعه ن، رغم تربيت درست نيروهاگردد كه بهمياغلب باعث ، ي مختلفهادر كارگاه

ديدگان توان گفت كه ميان آموزشميدر مجموع  خوبي استفاده كند.ي مختلف بههانيرو
هدفمندي وجود ندارد و نظام آموزشي  ةرابط، و بازار و اشتغال ايحرفهمراكز آموزشي فني و 

گيران خود را مورد مالحظه قرار شغلي آموزش ةنديآ داند كهميوظيفه ن عمالً ايحرفهفني و 
 )5ص ،1379اي، حرفهي فني و ها(آموزش دهد.

ي فني و هاي مربوط به آموزشهاريزي جهت اجراي مناسب برنامهكه برنامهناي نظر به
تصوير  ةئاحاضر تالشي است براي ار ةمقال، به آگاهي از وضعيت موجود وابسته استاي، حرفه

كه تقديم ، اشتغاليخود ةر توسعد هاو نقش آن ايحرفهي فني و هاروشن از وضعيت آموزش
 شود.ميعالقمندان 

 منابع انساني،آموزش و اشتغال
ي هاي انساني در جامعه نياز به پژوهشهابا نيرو براي رسيدن به شناخت و آگاهي در ارتباط

 ةباراالت پيچيده درؤش و رفتار جستجويي براي يافتن پاسخ سانگيز ةمطالع .باشدميگسترده 
چوب بايستي يك چهار، كاري ةبا قبول اهميت عنصر انساني در جامع .است طبيعت انسان

ي هاد تا به مدد آن مسئوالن بتوانند با فهميدن رفتار انسان نه فقط چرايآ وجودنظري به
دگرگون و حتي ، بينينده را تا حدي پيشيآ بلكه رفتار ،رفتار گذشته را تشخيص دهند

 )39،ص 1365، (هرسي پال كنترل كنند.
مقاطع  ميسازي آن در مقياس جهاني بايستي در تماتربيت نيروي انساني كارامد و آماده

تخصصي همواره مدنظر بوده وقدانشگاهي و ف، راهنمائي، ابتدائي، تحصيلي يعني آمادگي
تواند در پي ميرا در مراحل بعدي  ايالعادهبار فوقزيرا غفلت در هر مرحله اثرات زيان ؛باشد
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 ،از طرفي ديگر ي كالن را نيز طلب خواهد كرد.هاي و هزينهژانر، باشد كه براي جبرانداشته 

 هاكاالهاي صادراتي نيستند كه در بازار عرضه و تقاضا در دسترس ملت، ي توانمندهامديريت
هر دولت و ملتي براي تالش در مسير پر از فراز و نشيب توسعه نيازمند  ،لذا ؛قرار گيرند

بتوانند ، قيمتي ذاتي و اكتسابي ذيهاتوان، يي خواهند بود كه با داشتن عرق مليهامديريت
در چنين زماني  آورند.خود به حركت در ةي توسعه را در بستر فرهنگ خاص جامعهاچرخ

توان ضمن حل مشكل مياست كه با محور بودن انسان در توسعه و مديريت منابع انساني 
 يز نائل آمد.اشتغال به رونق اقتصادي ن

 رسهم بخش خصوصي در اشتغال كشو ،1380در سال ، راناي اساس گزارش مركز آمار بر
درصد و بخش 8/21)خصوصي(شامل دولت و نهادهاي غير ميبخش عمو، درصد 8/77

ن آمار شامل كساني است كه در برابر دريافت دستمزد و حقوق اي .درصد بوده است 3/0تعاون
از جمله اقتصاد زيرزميني و ، ي مختلفهااشتغال دارند و فعاليت يا بدون دستمزد به كار

حدود 1381كاري را در سال ران ميزان بياي ارممركز آ .گيردميبخش توليد معيشتي را در بر
 1382ال ن آمار در شش ماه اول ساي .درصد برآورد كرده است 8/12ميليون نفر يا  3/3

 .)34ص ،1374، (فرشاد درصد بوده است 5/11حدود 
كاري بايد بعد از مطالعات و تحقيقات بنيادي در مورد كن كردن معضل بيمنظور ريشهبه

ي زير در جهت هاكارراه ي مختلف كشور اجرا كرد.هاي اساسي در بخشهابرنامه، اشتغال
 گردد:ميبهبود وضعيت اشتغال و نيل به اشتغال كامل به اجمال عنوان 

 )انساني و مادي هستند گذاريمايهمستلزم سر هازمينه ة(البته كلي :رمايهكارهاي مبتني بر سراه
 ي نوين بانكي هاستفاده از روشا �
 ي مالياتي هااصالح تعرفه �

 راه كارهاي مبتني بر اطالعات 
خصوص به و هازمينه ميوري در تمابراي افزايش بهره( ي پيشرفتههااستفاده از تكنولوژي �

 )نترنت براي كاريابياي استفاده از
 ي سازماني و .......هاكامپيوتري كردن فعاليت �

 ي مبتني بر آموزش هاكارراه
 ي ابتداييهاافزايش سطح آموزش �
 ي تحصيالت تكميلي هاافزايش استاندارد �
 كاربرديميي علهاخصوص آموزشگذاري بيشتر در امر آموزش و بهسرمايه �
 ي فني هاي دانشگاهي و به خصوص رشتههاتغيير در ظرفيت رشته �
 زاييآموزش نخستين گام در فرايند اشتغال �

يعني مرتبط كردن آموزش با دنياي كار براي بهبود وضعيت  ايحرفهي فني و هاآموزش
ن ميان مرتبط ساختن هر چه بيشتر آموزش ايكاري كه دراشتغال جوانان و كاهش ميزان بي

ي هاكه عدم وجود ارتباط بين مباحث آموزشي و نيازچرا است. با نيازهاي اقتصادي ضروري
 مشكل عمده شده است.ث بروز عاقتصادي و بازار كار با
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وري اقتصادي ساز بهرهيي كه زمينههاطبيعي و ساير فرصت منابع هادر بسياري از كشور .الف

  .است بدون استفاده مانده است
ي جهان هاله در كشورأن مساي بيكار هستند كه آموختگان دانشگاهيبسياري از دانش .ب

 :ن زمينه اظهار داشتاي ساي سابق بانك جهاني درؤ. يكي از رسوم حادتر است
سوم طي ربع قرن ي جهانهاي آموزشي در كشورهانظام ةرغم رشد قابل مالحظبه

 هاكه ميليونحاليدر .ترين معضالت زمان ماستشده يكي از ناخوشايندگرفته ةنتيج ،گذشته
دليل ناكافي بودن افراد داراي فرصت شغلي به هاميليون كار هستند،كردگان بينفر از تحصيل

جهت بهبود  ،بنابراين تحصيالت كار و مهارت مناسب در انتظار صاحبان مشاغل هستند.
ي هاآموختگان استفاده از تجارب بعضي كشوركاري دانشوضعيت اشتغال جوانان و كاهش بي

اساس بر ثر خواهد بود.ؤسنگاپور بسيار م، جنوبيكره، شرق و جنوب شرقي آسيا مثل ژاپن
در تغيير و بهبود وضعيت اشتغال  هان كشوراي ثرؤمطالعات يونسكو روش بسيار م

 :التحصيالن ناظر بر سه فعاليت استفارغ
 ،كاربرديميعل شاجراي آموز �
 ، ي شغلي در آموزشهااصالحات آموزشي با لحاظ كردن مهارت ءارتقا �
 .كيد بر اجراي كار عملي در آموزشأت �

تربيت ، اقتصادي و اجتماعي هر جامعه رشد و توسعة ةجا كه يكي از عوامل عمداز آن
سسات ؤنيز يكي از م ايحرفهباشد و سازمان آموزش فني و ميمد آنيروي انساني كار

 ايگونهبه و تجربيات فراگيران بايدسطح معلومات ، نيروي انساني متخصص است ةكنندتربيت
مهارتي خود جذب بازار كار گردند تا مشكل  ةراحتي بتوانند هماهنگ با رشتباشد كه به

جويان هنر، ايي فني و حرفههاچه نظام آموزشكاري وجود نداشته باشد. از سويي چنانبي
و نظام اشتغال نداشته  داشته باشد كه جايگاه روشن و مشخصي در بازار كار ايديدهدوره

ي شخصي و دولتي به بازدهي مطلوب منجر هاگذاريمايهاز سر ايبخش عمده باشند،
ي هاگراني هزينه با توجه به ،بنابراين گردد.مياتالف سرمايه تبديل شود و به نوعي مين

كه  ي مادي و معنوي الزم استهاو براي جلوگيري از خسارت ايحرفهي فني و هاآموزش
 .رار گيردقديده مورد بررسي و اشتغال افراد مهارت هان گونه آموزشاي ةچگونگي رابط

 32در حدود 1390حجم نيروي كار در سال  آمده،عمل هي بهابينياساس پيش بر
ميليون نفر به حجم نيروي كار كشور 8/17نده يآ در ده سال ،بنابراين ميليون نفر خواهد بود.

جاد اشتغال اي كاران كنوني را ناديده بگيريم و فقط در فكرتي اگر بيح افزوده خواهد شد،
جاد كنيم تا در سال اي هزار شغل جديد 848بايد سالي  ،تازه واردان به بازار كار باشيم براي

با مشكلي به نام  1390چه بخواهيم در سال چنان كاري در همين سطح باقي بماند.بي 1390
سوم قانون اساسي را كه بر اشتغال كامل  باشيم و اصل چهل وكاري دست به گريبان نبي

خوردار شود كه بتواند ساالنه بر ايبايد اقتصاد كشور از چنان شكوفايي، است تحقق بخشيم
 .)42،ص 1376، ريزي(سازمان مديريت و برنامه حدود نهصد هزار نفر را جذب بازار كند

 االتؤس
–ي كشاورزي هاتواند در هر يك از بخشمي تا چد ميزان ايحرفهي فني و هاآموزش �

 جاد كند؟اي براي فراگيران اشتغال، و خدمات صنعت
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سسات و ؤاندازي مجاد و راهاي تواند درميتا چه ميزان  ايحرفهي فني و هاآموزش �

 ثري داشته باشد؟ؤنقش م هديدجويان آموزشي توليدي و خدماتي براي هنرهاتعاوني
اشتغال نيروي  ةساالني هامين نيازأتواند در تميتا چه ميزان  ايحرفهي فني و هاآموزش �

 ؟ثر باشدؤدر مناطق مختلف م )ي تعاوني و خصوصيها(به شيوه انساني ماهر
توانند در مقايسه با ميمستقر در استان تا چه حد  ايحرفهي آموزش فني و هاسازمان �

–ي فني هاآموزشكده -فني و مهندسي يهادانشگاه-ها(هنرستان ميساير مراكز عل
مين نيروي انساني أي شغلي و تهادر فراهم آوردن فرصت كاربردي و .....)ميدانشگاه عل

 ماهر و متخصص تجربي موفق باشند؟ 

 هدف
در اشتغال فراگيران در هر يك از  ايحرفهي فني و هان مقاله بررسي ميزان آموزشاي هدف
ي كشاورزي هابخش

ي
ي توليدي و هاسسات و تعاونيؤاندازي مايجاد و راه، خدماتصنعت و ي 

(به  اشتغال نيروي انساني ماهر ةي ساالنهامين نيازأت، ديدهخدماتي براي هنر جويان آموزش
چنين بررسي ميزان نقش در مناطق مختلف استان و هم )ي تعاوني و خصوصيهاشيوه

ي شغلي و هاآوري فرصتدر فراهم هاتانمستقر در اس ايحرفهي آموزش فني و هاسازمان
 ميدر مقايسه با ساير مراكز عل هامين نيروي انساني ماهر و متخصص تجربي در استانأت

ي فني و مهندسي هادانشكده -ها(هنرستان
ي
 ميدانشگاه جامع عل -ي فنيهاآموزشكده ي 

 باشد.مي كاربردي و ....)

 روش تحقيق
 ايكتابخانه ةصورت مطالعاجرايي به ةاست و شيو )ياب(زمينه روش تحقيق پيمايشي

 شود.ميجهت كسب اطالعات شمرده  اياين روش وسيله باشد؛ميميداني 

 گيري نمونه ةآماري و شيو ةجامعه و نمون
 دهند:ن پژوهش را تشكيل مياي آماري ةجامع، ي زيرهاگروه

، كل كار و امور اجتماعي ةاداراي، حرفهكارشناسان اجرايي سازمان آموزش فني و  .1
 .)نفر 64به تعداد( ي صنعتيهاشركت شهرك

(وابسته به  دانشگاه و مراكز آموزش عالي فني فني و مهندسي ةمدرسان دانشكد .2
(به  ايحرفهچنين استاد كاران مراكز آموزش فني و هم، )وزارت آموزش و پرورش

 .نفر) 164تعداد 
وابسته به سازمان آموزش  ايحرفهآوزش فني و جويان شاغل به تحصيل در مراكز هنر .3

) مطابق با جدول نفر 295(به تعداد  ايحرفهو پرورش و سازمان آموزش فني و 
نفر از  28 تعداد )(جدول استاندارد جمعيت كل و جمعيت نمونه مورگان و كرجسي

 و )ارانكو استاد(استادان  نفر از گروه دوم 69تعداد  )،هاگروه اول (كارشناسان سازمان
عنوان گروه نمونه و طبق به )(دانشجويان و هنر آموزان نفر از گروه سوم 125تعداد 
 انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. ايگيري تصادفي طبقهنمونه
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  هاآوري دادهابزار گرد

اشتغالي، از آمار و اطالعات مربوط به در خود ايحرفهي فني و هادر تحليل نقش آموزش
ن زمينه استفاده اي ي مسئوول درهاي عملكرد سازمانهازايي و گزارشو اشتغال كارانبي

 شده است.
 .2مخصوص كارشناسان و مدرسان و  .1( نامهپرسشآوري اطالعات از طريق دو نوع جمع

اين ابزار با توجه به متغيرهاي مورد  ) انجام گرفته است.جويانمخصوص دانشجويان و هنر
 يده است.تدوين گرد، بررسي

 هاي تجزيه و تحليل دادههاروش
مار توصيفي و استنباطي بوده كه براي مشخص آبر اساس دو روش  هاتجزيه و تحليل داده

ن زمينه اي استفاده شده و در استودنت)t(آزمون  داري معنيهااالت از آزمونؤكردن نتايج س
 استفاده گرديده است. Excelافزاري نرم ةاز بست

  هايافته
اساس جدول  استفاده شده و بر )t) (t-test(االت از آزمون ؤگويي به هريك از سبراي پاسخ

ن اي ن بخشاي دار رابطه محاسبه گرديده است. هدف ازسطح معني، tآزمون ةو آمار t توزيع
 االت پاسخ داد.ؤبتوان به س، ي آزمون فرضهاباشد كه با استفاده از روشمي

توانند در هريك از ميتا چه ميزان  ايحرفهفني و ي هاال اول: آموزشؤس �
ي كشاورزي هابخش

وزش
 جاد كنند؟اي براي فراگيران اشتغال، صنعت و خدماتي 

آزادي  ة) با درج5/12شده (محاسبه tاست كه مقدار  شده حاكي از آنمحاسبات انجام
222=d.f  05/0و سطح خطاي=α  از مقدارt 05/0و221=(645/1(بحراني(tلذا است. ) بيشتر، 
تا  ايحرفهي فني و هاآموزش ،بنابراين ؛شودميصفر رد  ةييد و فرضيأمخالف صفر ت ةفرضي

ي كشاورزي هاتوانند در هريك از بخشميحد زيادي 
ر
براي فراگيران ، صنعت و خدمات ي 

 باشند.مين مطلب اي يدؤي اسناد و مدارك موجود نيز مهابررسي جاد كنند.اي اشتغال
همسو  )،1372( آقاجري و )1375( ) سرخوش1371( ي پژوهش صيافيهايافته طوري كهبه
 باشند.مين يافته اي با

جاد و اي تواند درميتا چه ميزان  ايحرفهو  ي فنيهاآموزش ال دوم:ؤس �
ديده جويان آموزشي توليدي و خدماتي براي هنرهاسسات و تعاونيؤاندازي مراه

 ثري داشته باشد؟ؤنقش م
آزادي  ةبا درج )3/27( شدهمحاسبه tن است كه مقدار آشده حاكي از انجاممحاسبات 

221=d.f  05/0و سطح خطاي=α از مقدارt  )645/1)=22105/0و(t( لذا .بيشتر است، 
تا  ايحرفهي فني و هاآموزش ،بنابراين ؛شودميصفر رد  ةييد و فرضيأمخالف صفر ت ةفرضي

ي توليدي و خدماتي براي هاسسات و تعاونيؤي ماندازجاد و راهاي توانند درميزيادي 
ثري داشته باشند.ؤديده نقش مآموزشنجوياهنر
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 باشند.مين يافته اي يدؤم، ي مكتسبههاي اسناد و مدارك موجود و گزارشهابررسي

 )،1380(پورعبدالهو  )1374( جمشيدي )،1370( ي پژوهش رياحيهاطوري كه يافتهبه
 باشند.مين يافته اي همسو با

ي هامين نيازأتواند در تميزان يتا چه م ايحرفهي فني و هاآموزش :ال سومؤس �
در مناطق  )(به شيوهاي تعاوني و خصوصي اشتغال نيروي انساني ماهر ةساالن

 ثر باشد؟ؤمختلف استان م
آزادي  ةبا درج )7/57شده (محاسبه tآن است كه مقدار  از شده حاكيمحاسبات انجام

221=d.f 05/0سطح خطاي  و=α  از مقدارt 05/0و221=(645/1( بحراني(t( .بيشتر است 
 ايحرفهي فني هاآموزش ،بنابراين شود؛صفر رد مي ةييد و فرضيأمخالف صفر ت ةفرضي ،لذا

ي ها(به شيوه اشتغال نيروي انساني ماهر ةساالني هامين نيازأتوانند در تميتا حد زيادي 
ي اسناد و مدارك موجود هابررسي ثر باشند.ؤمختلف استان م در مناطق تعاوني و خصوصي)

 باقري )،1372( موسيي پژوهش پورهاطوري كه يافتهباشند. بهمين مطلب اي نيز همسو با
 باشند.مين يافته اي همسو با )،1372( و موسوي )1374(

ها تا چه حد مستقر در استان ايحرفهي آموزش فني و هاسازمان :ال چهارمؤس �
-ي فني و مهندسيهادانشكده (هنرستان ميتوانند در مقايسه با ساير مراكز علمي

ي شغلي و هادر فراهم آوردن فرصت كاربردي)ميدانشگاه عل –ي فني هاآموزشكده
 موفق باشند؟ هامين نيروي انساني ماهر و متخصص تجربي در استانأت

آزادي  ة) با درج4/33( شدهبهمحاس tشده حاكي از آن است كه مقدار محاسبات انجام
221=d.f  05/0و سطح=α 05/0و221=(645/1(بحراني  از مقدار(t( ةفرضي ،. لذابيشتر است 

 ايحرفهي آموزش فني و هاسازمان ،بنابراين .شودميصفر رد  ةييد و فرضيأمخالف صفر ت
-هاهنرستان( ميتوانند در مقايسه با ساير مراكز علميتا حد زيادي  هامستقر در استان

كاربردي و....) در فراهم ميدانشگاه عل ي ي فني هاآموزشكده -ي فني و مهندسيهادانشگاه
موفق  هامين نيروي انساني ماهر و متخصص تجربي در استانأي شغلي و تهاآوردن فرصت

 .ن مطلب استاي يدؤي اسناد و مدارك موجود مهابررسي باشند.

 استنتاج كلي
توانند در هر يك از ميتا حد زيادي  ايحرفهي فني و هااز آن است كه آموزش حاكي هايافته
جاد و اي در جاد كنند واي براي فراگيران اشتغال، خدمات صنعت و -ي كشاورزيهابخش

ثري ؤمنقش ديده جويان آموزشي توليدي و خدماتي براي هنرهاسسات و تعاونيؤاندازي مراه
ي تعاوني و ها(به شيوه اشتغال نيروي انساني ماهر ةي ساالنهامين نيازأداشته باشند و در ت

در دنياي امروز مستكبران و  ،گذار باشندثيرأخصوصي) در مناطق مختلف استان ت
از  هاآن .خيزندميبر  هاافروزي به مقابله با ملتجويان به ندرت با سالح آتشين و جنگسلطه
كنند و با سالح تهاجم فرهنگي و القاي ميگيري هو معضالت اجتماعي موجود بهر هابحران

ن طريق اي سازند و ازميحضور و نفوذ خود را در بطن جامعه فراهم  ةزمين، نياز به وابستگي
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طور مدت كشور نتوانند بهي درازهاا و برنامههباشند. اگر سياستميبه دنبال اهداف خود 

گير جامعه ي متعدد و فراواني گريبانهاينابسامان ن معضل منجر شود،اي به حل ايريشه
 ناپذيري وارد خواهدكرد.جبران ةلطم ميدر نهايت به اصل نظام و انقالب اسال گردد ومي

اشتغال مولد حركتي بنيادين و اساسي كه به  ةكاري و توسعمعضل بي ايبراي حل ريشه
ي هامناسب آموزش ةائاز طريق ار ناپذير است.ضرورتي اجتناب ،زواياي مختلف آن بنگرند

مرتفع  ةزمين، هان آموزشاي زاييي اشتغالهاو شناخت دقيق و كامل زمينه ايحرفهفني و 
كاري فراهم خواهد شد كه جمله معضل بيشدن بسياري از مسائل و مشكالت كشور من

 ن نكته اشاره دارد.اي ن تحقيق بهاي يهايافته
ي نظري هادر مقايسه با آموزش ايحرفهي فني و هازشن زمينه نياز به گسترش آمواي در

سنجي از بايد با نياز ايحرفهي فني و هادر نهايت آموزش گردد وميبيش از پيش محسوس 
در  چرا كه با كار آموزي مورد نياز دنياي كار را ارتقا بخشد. ميمهارت و دانش عل، بازار كار

هنرجو مهارت و دانش مورد نياز ، ن نوع آموزشاي ليمراكز توليد و اقتصاد به عنوان بخش اص
مناسب بين  ةجاد يك رابطاي كند و باميشغلي خاص را كسب  ةبازار كار و مرتبط با يك زمين

فرما منتهي از طرف كار مين امر به پيشنهاد فرصت شغلي دائاي بسا كه، جو و كارفرماهنر
 شود.

 دها و پيشنها هاتوصيه
منظور به گردش در ي ماهر بههاتربيت تكنسين ايحرفهي فني و هاآموزش از اهداف مهم 

معادن و ذخاير ، صحيح از منابع ةو نيز استفاد هاو سازمان هاكارگاه ،هاآوردن چرخ كارخانه
 :گردد كهميپيشنهاد  مييابي مطلوب به چنين امر مهبراي دست .موجود است

ساعات كار عملي به ميزان حدود بيست درصد ساعات ، يي تجربهاسازي زمينهبراي غني �
 فعلي افزوده شود.

 .جويان از مراكز صنعتي در سطح استانبازديد هنر ةايجاد زمين �
ي هااستان با سازمان ايحرفهكل آموزش فني و  ةبرقراري ارتباط و كسب مشاركت ادار �

ي بازار كار هامنظور شناسايي نيازريزي نيروي انساني بهصنعتي و توليدي در برنامه
 .استان

براي معرفي ارزش و اهميت ، تلويزيون محلي استفاده از وسايل ارتباط جمعي و خصوصاً �
 ي فني در استان.هاكار

 فعال شوند و به نقش مورد انتظار خود عمل كنند. ي كاريابي بيش از پيشهااداره �
 نياز.ي موردهاهمگام با برآورد كميت رشته ياحرفهي فني و هاسطح كيفي آموزش ءارتقا �
التحصيالن وضعيت بازار كار فارغ ةرساني بازار كار در استان در زمينايجاد بانك اطالع �

 ي شغلي در سراسر استان.هابراي شناخت فرصت
 ي صنعتي استان.هاي واحدهاي آموزشي بر اساس نيازهاتدوين محتواي دوره �
 ناسب براي فعاليت بخش خصوصي از طريق اصالح قوانين و مقررات.ي مهاايجاد بستر �



  اي در توسعة خوداشتغاليهاي فني و حرفهنقش آموزش 
 

 

436 
 منابع

 .1365، تهران، انتشارات امير كبير، مديريت رفتار سازماني بالنچارد:، هرسي و كنث پال،
، اشـتغال در جهـان سـوم    :سـينكر و فيـو ناويلسـون   ، نسهادوكانت و، ريچارد و امانوئل جولي،

 .1368تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه، احمد خزاعي ةترجم
 اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي ةاول توسع ةپيوست قانون برنام :سازمان مديرين و برنامه ريزي

 .1370تهران  )،1372-1368(
اجتماعي و فرهنگي ، اقتصادي ةدوم توسع ةدر برنام تراز نيروي انساني متخصص :حسن، طائي

 .1373، تهران، تحقيقات و فناوري، وزارت علوم، و تحليلي بر بازار كار كشور
 .107،1379 ةشمار، تعاون ةنشري، تحليلي بر وضعيت اشتغال كشور :جعفر، عسگري

و  67ي هـا ن در سـال التحصيالبا اشتغال فارغ ايحرفهي فني و هاآموزش ةرابط :مجيد، فرشاد
 .1374، تهران، تعليم و تربيت ةپژوهشكد، مركز تحقيقات آموزش، 63
، نشـر فرا،تهـران  ، الرضا رضايي نژاددكتر عبد ةترجم، هاكسب و كار بر بال انديشه :بيل، گيتس

1378. 
 .1382، تهران، رانايگزارش آمار :رانايمركز آمار

 ةنامـ فصل ،هاالتحصيالن دانشگاهي شغلي فارغهامنديتحليلي بر توان سيد محمد: مير كمالي،
 ،4 ةشـمار ، تحقيقـات و فنـاوري   وزارت علوم، ناشر: :ريزي در آموزش عاليپژهش و برنامه

 .1372زمستان 
 ،تهـران ، تعليم و تربيـت  ةنشر پژوهشكداي، حرفهي فني و هاآموزش :وزارت آموزش و پرورش

1379. 



 
 

 

اشتغال و  ةو كاربردي در توسع ميهاي علثر آموزشؤنقش م
 كارآفريني

  1زهرا بهرامي

 چكيده 
صنعتي و  اجتماعي، اقتصادي، ةثري در توسعؤكارآفريني نقش م ةدرجهان امروز، توسع 

رفع معضل بيكاري  ترين راهكارعنوان مهمسويي به و از سياسي هركشور دارد
 از آنجايي كه آموزش عالي يكي از شود.ميالتحصيالن دانشگاهي محسوب فارغ
توجه به آموزش  ،به همين لحاظ ،شودميشمرده  هر كشور ةهاي اساسي توسعساختزير

 كه درطوريبه ،ريزان كشورها بوده استگيران و برنامهي مهم تصميمهاعالي يكي ازدغدغه
گيري از بهرهست كه هامدت حال توسعه، در هاي كشورهاي پيشرفته ودانشگاه بسياري از

، ي عمليهاو برنامه هاسياست ،هاكارآفريني آغاز شده است و در قالب محتواي استراتژي
 .دانشگاهي شده استآموختگان دانشكارآفرينانه  ةتوجه خاصي به بسط و تقويت روحي

بسياري از محققان و پژوهشگران اين عرصه معتقدند ميان فقدان مهارت الزم و نامناسب 
هاي اخير با در سال دارد. مستقيم وجود ةشده به دانشجويان رابطهاي ارائهموزشبودن آ

در التحصيالن فارغثر ؤتوجه به برخي از اشكاالت آموزش عالي مانند عدم امكان جذب م
هاي شغلي و جذب ي تحصيلي و فعاليتهاعدم رعايت تناسب بين رشته ،بازار كار

به دانشگاه ، ثرؤمتوليدي و غيربخشهاي غير نظري در يهادانشگاهالتحصيالن فارغحداكثري 
اي كه در تربيت نيروي انساني ماهيت و اهداف ويژه، كاربردي با توجه به رسالتميجامع عل

ي مختلف اقتصادي و هاماهر و كارآمد در سطوح تخصصي مورد نياز بازار كار و بخش
كه نقش اين دانشگاه را در يطوربه .اي شده استتوجه خاص و ويژه صنعتي كشوردارد،

تر و بارزتر نموده كارآفريني و اشتغال برجسته ةهاي كشور در مقولمقايسه با ساير دانشگاه
اشتغال وكارآفريني  ةتوسع كاربردي در و ميهاي علثر آموزشؤاست. اين مقاله به نقش م

مك اين پژوهش پيمايشي است كه با ك روش تحقيق مورد استفاده در پرداخته است. كشور
 ميهاي علدهد كه آموزشميساخته و اسناد و مدارك موجود نشان محقق ةنامپرسش

صنعت و خدمات براي  -ي كشاورزيهايك از بخش توانند در هرميكاربردي تا حد زيادي 
 فراگيران اشتغال ايجاد كند. 

 
، كاربردي، كارآفريني ميي علهاكاربردي، آموزشمي: دانشگاه جامع علكليدي واژگان
 .اشتغال

                                                                                                                
                                Email:Bahrami.n8610@yahoo.com اي دهنو اصفهان، . سرپرست مركز آموزش فني و حرفه 1



 ...اشتغال  ةو كاربردي در توسع ميهاي علثر آموزشؤنقش م 
 

 

438 

 مقدمه 
در جهت رشد و پيشرفت  ي هر كشورهاترين سرمايهگمان نيروي انساني يكي از مهمبي

دانان معتقدند كه در نهايت منابع انساني كه اغلب اقتصادطوريبه آيد.ميشمار اقتصادي به
 كهضمن اين كند.مياقتصادي و اجتماعي كشور را تعيين  ةو ويژگي توسع است كه روند

طبيعي عوامل  و سرمايه و منابع دهدميرا تشكيل  هااصلي ثروت ملت ةمنابع انساني پاي
كشوري كه نتواند مهارت و دانش مردمش را توسعه دهد و از  شوند.ميتبعي توليد شمرده 

 نخواهد توانست چيزي را توسعه دهد ،برداري كندثري بهرهؤآن در اقتصاد ملي به نحو م
شدن و تغييرات سريع تكنولوژيك را ) جهاني2006ملي، ها آني و( ).1380(فوالدي و ديناني،

دانند و معتقدند اين مهم نيازمند افزايش آموزش ميباعث رقابت شديد در بازار كار امروز 
ولي شواهد زيادي بيانگر آن است كه  ي مورد نياز است.هاعالي براي برآورده كردن مهارت

 ميهاي آنان با نيازهاي نظام استخداخاطر عدم تناسب بين مهارتبه آموختگان دانشبيكاري 
 ةشدي ايجادهاآنچه مسلم است فرصت باشد.ميدر بسياري از كشورها در حال افزايش 

صورت كافي نبوده و اثرات آن بهآموختگان دانش ةهاي دولتي براي هماشتغال توسط دستگاه
با وجود تعداد  ،از سوي ديگر .)1385 كريمي، (پور گرددمينمايان آموختگان دانشبيكاري 

توان به جذب آنها در ميزماني  ،ي مختلفهاديده و جوان در رشتهزياد نيروي انساني آموزش
تغييرات بينشي و  ،دانش ةدولتي و مولد اميد بست كه به دنبال تغيير در حيطي غيرهابخش

ثر در راستاي ارتقاي توانمندي ؤد و مراهكارهاي مفي ،در اين راستا ايجاد كرد. مهارتي را
 ميهاي علتوجه به آموزش :اي و ساماندهي و اشتغال وجود دارند كه اهم آنها عبارتند ازحرفه

كاربردي يك مزيت -هاي علمي). آموزش1384،جاللي( كاربردي متناسب با نياز بازار كار
تواند فرد را در يمي تخصصي مربوط به كار است كه هاعمده دارند و آن تزريق مهارت

 –ميهاي علآموزش )2005( جيمز، شغلش بسيار شايسته و پربارتر از قبل نشان دهد
به دليل  .آيدميگذاري در بهبود كيفي نيروي انساني به حساب عنوان يك سرمايهكاربردي به

باعث ايجاد دانش و مهارت در فرآيند توليد همراه اشتغال درراستاي  هاآنكه اين آموزش
-ي علميهارسالت آموزش ،كليطور). به2000الندكين،( شودمياقتصادي و اجتماعي  ةوسعت

از  ،باور است تا با توجه به نيازهاي جامعهاشتغال و خودكاربردي پرورش دانشجوياني خود
براي رسيدن به اين هدف بايد  ي اندك دولت بتوانند وارد ميدان كار شوند.هاطريق حمايت

توسعه و هماهنگي مراكز  ا باال برد و دانشجويان را به آينده اميدوار كرد.كيفيت آموزش ر
 ،خداد حسيني( كاربردي است –ميي علهاي آموزشهاآموزشي با نياز جامعه از ديگر رسالت

1381(. 

 كاربردي ميعلل پيدايش و اهداف دانشگاه جامع عل
وجود آمدن جنگ تحميلي و به ميي اقتصادي و فناوري پس از انقالب اسالهاايجاد تحريم

 ،و فناوري كشور بود ميعطفي در تاريخ ايران در خصوص به چالش كشيدن توان عل ةنقط
امور كشور محدود بود چرا  ةدانشگاهي و متخصصان در ادارالتحصيالن فارغزيرا ميزان توانايي 
ناوري داشت در دليل روابط وسيعي كه ايران با كشورهاي صاحب علم و فكه تا آن زمان به
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مخترع و طراح به  از تكنسين گرفته تا مهندسين اجرايي، مشاورين ارشد، هابسياري از زمينه

و متخصصان التحصيالن فارغدار مسئولين به دنبال ودر اين گير شد.ميكشور كمك 
اي بودند كه بتوانند كشور را در رفع مشكالت اقتصادي و فناوري ياري دهند و كارآزموده

در اين اوضاع و احوال بود  ي اقتصادي و صنعتي را مرتفع كنند.هاي وارده به بخشهاسيبآ
ها و كيفيت ي آموزشي دانشگاههاي تحصيلي و برنامههاناهمخواني رشته ةكه ميزان درج

ي مورد نياز مشخص گرديد و هادر ارتباط با نيازهاي جامعه و فناوريالتحصيالن فارغتوانايي 
مورد سنجش قرار گرفت و  ،شدميهاي كشور تدريس و آموخته آنچه را كه در دانشگاه اعتبار

ي مختلف هاها در خصوص آموزشي عمده و اساسي در دانشگاههامعين شد چه نارسايي
ي موجود هامردان وقت با درك عميق مشكالت و نارساييدولت ،لذا فناوري وجود دارد.

ساني مورد نياز با تشكيل جلسات مشورتي با شوراي انقالب در تربيت نيروي ان هادانشگاه
ي هاآموزش ،و مشكالت آموزشي فناوري هافرهنگي تصميم بر اين گرفته كه در رفع نارسايي

وجود آورند كه در نهايت اين كاربردي را ايجاد و دانشگاهي به نام دانشگاه تكنولوژي بهميعل
مهر ماه سال  18كاربردي در تاريخ ميگاه جامع علدانش ةنامتصميمات باعث شد كه اساس

سطح مهارت شاغلين  ءبا اهدافي همچون ارتقا 1373تصويب و دانشگاه در سال  1371
خدماتي و افزايش  ،كشاورزي صنعتي، ،فرهنگي اجتماعي، ي مختلف اقتصادي،هابخش

جانبه در راستاي مهايجاد بستر مناسب براي فعاليت ه ،آموختگاندانش ايحرفهي هامهارت
هاي و كيفي آموزش يمك ءارتقا كاربردي كشور،ميي علهاگسترش و اعتالي دانش و پژوهش

براي ايجاد اشتغال مهارت و  بناي مناسبسازي زيرزمينه ،كاربردي در جامعه ميعل
شناسايي استعدادهاي بارز و به فعليت درآوردن استعدادهاي نهفته  ،محور در جامعهتخصص

ي آموزشي جديد هابرنامه ةكاربردي و ارائميهاي علي تصدي مشاغل از طريق آموزشبرا
 سيس گرديد.أت براي تربيت نيروي انساني متخصص جهت تصدي مشاغل جديد در كشور،

در  ،ساله20داز انساله و چشم 5 ةكاربردي جهت تحقق اهداف برنامميدانشگاه جامع عل
سيس أاين دانشگاه از بدو ت باشد.ميتربيت نيروي انساني ماهر و كارآمد داراي نقشي برجسته 

ظ عنوان يك دانشگاه كارآفرين توانسته است با رشدي موزون و هماهنگ از لحاهمواره به
هاي اجرايي دولتي كارگيري و سازماندهي امكانات مادي و انساني دستگاهو كيفي و با به يمك

 كاربردي اقدام كند.ميي علهانسبت به برگزاري دوره ،دولتيو غير

 قانون اساسي 44موفق اجراي اصل  ةكاربردي نمونميدانشگاه جامع عل
دولتي را نيز جلب مشاركت بخش غيرساز مناسب براي زمينه ،هاي اجرايي دولتيدستگاه

با توجه به  ،از ديگرسو صورت اصولي در راستاي انسجام بخشي مراكز آموزشي داشته است.به
قانون اساسي،  44ي اصل هاجهت تحقق اهداف و سياست ،فرمايشات مقام معظم رهبري

 شود.ميي تلق 44موفق اجراي اصل  ةعنوان يك نمونكاربردي خود بهميدانشگاه جامع عل
دولت  از بودجة اي است كه عمالًگونهكاربردي بهميدانشگاه جامع عل ةنامچون ماهيت اساس

دولتي را بر عهده ي بخش غيرهابهينه از پتانسيل ةمديريت و هدايت استفاد كند،مياستفاده ن
رند و كننده داجذب بازار كار شده و بيشتر نقش استخدام آن معموالًآموختگان دانش دارد.

ي كاربردي با هاسازي آموزشهاي اجرايي در پيادهدستگاه ةتعامل كلي( تقسيم كار ملي
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ي عالي هابا اين تعريف نظام آموزش ،لذا شود.ميهمكاري دانشگاه) به نحو احسن مشاهده 

ي عالي كشور هاآموزش ةدر حوز 44سازي اهداف اصل آور پيادهپيام كاربردي عمالًميعل
رين عنوان دانشگاه كارآفكاربردي بهميدانشگاه جامع عل ،ا توجه به مراتب فوقب باشد.مي

ي متناسب و هارفع نيازهاي جاري كشور گام برداشته و با تعريف برنامه توانسته در راستاي
كاربردي برخوردار از ميعنوان عالمان عامل در مراكز آموزش علكارگيري مدرسان بههبا ب

و كارآمد با  مجرب ،نسبت به تربيت نيروي انساني متخصص ،شرفتهتجهيزات و امكانات پي
هاي نظام آموزشآموختگان دانش شجاعت و ايثار اقدام نمايد. ،باوريخود ةروحي

چون اين  ،باشندميكارآمد و كارآفرين  ،كارگشا ،محوري تقاضاهاكاربردي با آموزشميعل
را در انجام آموختگان دانشتوانايي و مهارت  ،لذا .برخواسته از نيازهاي شغلي است هاآموزش

 دهد. ميصحيح كارها افزايش 

  كاربرديميثر در كيفيت آموزش مراكز آموزش علؤبررسي راهكارهاي آموزشي م
 ،)1383،زاده نصرآبادي(محمد ،)1383،زراعت پرور( يهااساس نتايج حاصل از پژوهشبر

 ،)2005،هنري( ،)2001 ،(كليات ،)1996،نكاردال( ،)2001 ،الدر و دراي( ،)1990(الگلو،
توان مي) 1384زاده،جعفر( ) و2000،لبرگها( ،)1383،( فرجي ،)1384،(عزيزي و حسيني

 :در قالب هفت عاملآموختگان دانشاشتغال  ةثر در جهت توسعؤراهكار آموزشي م 37
روش  ،ي كسب و كارهامهارت ،ريزي آموزشي، برنامهبرنامه، محتواي دروسفعاليت فوق

منظور آموزشگران و امكانات و تجهيزات تحت عنوان الگوي بهبود كيفيت آموزش به ،تدريس
 .)1385سليمانپور و حسيني،( آموختگان مورد توجه قرار داداشتغال دانش ةتوسع

 آموختگان دانشاشتغال  ةمنظور توسعالگوي بهبودكيفيت آموزش به
  برنامهفعاليت فوق �
 آموختگانشغلي دانش ةاني در مورد بازار كار و آيندرساطالع �
 تحصيلي ةاي هر رشتي تحقيقاتي براي شناسايي مشكالت حرفههاتشكيل گروه �
 كاربرديمياندازي مركز كارآفريني در مراكز علراه �
 آموختگانبا دانش هسسات آموزشي براي ايجاد ارتباط دوسويؤايجاد تشكيالتي در م �
 شغلي در مراكز و ارتباط مستمر با دانشجويان ةمشاور ةتشكيل هست �
 ي صنعت و واحدهاي توليدي هاثر مراكز آموزشي با بخشؤبرقراري ارتباط م �
 موفق و دانشجويانآموختگان دانشبرگزاري سمينار يا نشست مشترك با حضور  �
 محتواي دروس �
 ي بازار كار در منطقههاپذيري در سرفصل دروس متناسب با دگرگونيايجاد انعطاف �
 خوداشتغالي و مديريت كسب و كارهاي كوچك ةتدوين كتب آموزشي در زمين �
 آفريني با مربيان متخصصاختصاص يك درس با عنوان كار �
 اي در دروسكيد بر مطالب و مباحث كاربردي و حرفهأت �
 ي خارجيهاافزايش امكان دسترسي به منابع و كتاب �
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 ريزي آموزشيبرنامه �
 منظور سمينار آموزشي براي دانشجوياني و معرفي كارآفرينان موفق و دعوت بهشناساي �
 منظور تغيير دانش و معرفت در دانشجوياناشتغالي بهي خودهابرگزاري سمينار و نشست �
 هاتلفيق مباحث خود اشتغالي در برنامه آموزشي و درسي تمام رشته �
 زيكارآمو ةاشتغالي به دوراضافه كردن آموزش خود �
 مقاطع باالتر از كاردانية ي آموزش كارآفريني ويژهابرگزاري دوره �
 يابي و ...ايده،ابتكار ،يي نظير خالقيتهاي آموزشي جهت تقويت ويژگيهابرگزاري كارگاه �
 هاي كسب و كارمهارت �
 ي كسب و كار به دانشجويانهاي آموزش مهارتهابرگزاري برنامه �
 آن بين دانشجويان ةدر مراكز رشد و اشاع ميي كار تيهااجراي برنامه �
ي تجربي براي تشكيل هاجهت ايجاد فرصت هاي رشد در مجتمعهااندازي محيطراه �

 ي دانشجوييهاشركت
 ي عمليهاي تحصيلي براي ترغيب دانشجويان به يادگيري مهارتهاايجاد انگيزه و مشوق �
 آموختگاني دانشاز واحدهاي توليدميانجام گردش و بازديدهاي عل �
 تدريسروش �
 ي تدريس متناسب و منطبق با محتواي آموزشيهاكارگيري روشهب �
 ي عملي مربوط به دروس تخصصيهاريزي فعاليتبرنامه �
 گيري از نظرات و مشاركت دانشجويان در فرآيند تدريسبهره �
 گيري از خبرگان شغلي منطقه در فرآيند تدريس دروس عمليبهره �
 ي تدريس نوين به جاي روشهاي سنتيهااستفاده از روش �
 آموزشگران �
 تحصيلي در كنار تدريس ةاستفاده از آموزشگران با تسلط عملي در رابطه با رشت �
 ي تدريسهاو روش هاي آموزش حين خدمت اساتيد در خصوص مهارتهااجراي برنامه �
 هااشتغالي براي مربيان مجتمعي خودهابرگزاري دوره �
 هاز مدرسان كارآفريني در كنار مدرسان دروس تخصصي در مجتمعگيري ابهره �
 وقتطور ثابت و تمامكارگيري مدرسان دروس تخصصي توانمند و واجد شرايط بههجذب و ب �
 امكانات و تجهيزات �
 ايي رايانههاافزايش امكان دسترسي به اينترنت و ساير شبكه �
 ب عمليو امكانات موجود براي تجار هاتجهيز آزمايشگاه �
 تحصيلي ةكارگيري وسايل و امكانات آموزشي متناسب با نيازهاي رشتهب �
 ي درس از لحاظ امكانات آموزشي و شرايط محيطيهاتجهيز كالس  �

 روش تحقيق
-ايكتابخانه ةصورت مطالعاجرايي آن به ةروش تحقيق در اين مقاله پيمايشي است و شيو

 شود.مياطالعات شمرده  اي جهت كسباين روش وسيله باشد.ميميداني 
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 گيرينمونه ةآماري و شيو ةجامعه و نمون

 دهد.ميآماري اين پژوهش را تشكيل  ةي زير،جامعهاگروه
سازمان صنايع  كاربردي واحد استان اصفهان،-كارشناسان اجرايي دانشگاه علمي .1

 ي صنعتيهاشركت شهرك ،كل كار و امور اجتماعي استان اصفهان ةادار معادن و
 نفر) 64عداد ت(

 دانشگاه صنعتي اصفهان، آباد،فني و مهندسي دانشگاه آزاد نجف ةاستادان دانشكد .2
 نفر) 164(تعداد  كاربردي واحد استان اصفهانميدانشگاه عل

 نفر)  295تعداد ( كاربردي استان اصفهانميعل دانشجويان شاغل به تحصيل در مراكز .3
تاندارد جمعيت كل و جمعيت نمونه) جدول اس( مطابق با جدول مورگان و كرجسي .4

استادان) و تعداد ( نفر از گروه دوم 69تعداد  (كارشناسان)، نفر از گروه اول 28تعداد 
گيري تصادفي عنوان گروه نمونه و طبق نمونهدانشجويان) به( نفر از گروه سوم 125
 اي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند.طبقه

 هاآوري دادهابزار گرد
از آمار و اطالعات مربوط به  ،كاربردي در خوداشتغاليميهاي عليل نقش آموزشدر تحل

ي مسئول در اين زمينه استفاده شده هاي عملكرد سازمانهازايي و گزارشبيكاران و اشتغال
مخصوص كارشناسان و  ةيك نمون ،نامهآوري اطالعات از طريق دو نوع پرسشجمع است.

اين ابزار با توجه به متغيرهاي  دانشجويان انجام گرفته است.ديگر مخصوص  ةاساتيد و نمون
 مورد بررسي تدوين گرديده است. 

 هاي تجزيه و تحليل دادههاروش
اساس دو روش آمار توصيفي و استنباطي بوده كه براي مشخص بر هاتجزيه و تحليل داده

در اين زمينه  استفاده شده و )استودنت  tآزمون( داري معنيهااالت از آزمونؤكردن نتايج س
 استفاده گرديده است. Excelافزاري نرم ةاز بست

 هايافته
اساس جدول توزيع ) استفاده شده و برt()t-test( االت از آزمونؤگويي به هريك سبراي پاسخ

t آزمون  ةو آمارt، هدف از اين بخش اين  دار رابطه محاسبه گرديده است.سطح معني
 االت پاسخ داد.ؤبتوان به س ،ي آزمون فرضهافاده از روشكه با است باشدمي

ي هاتوانند در هريك از بخشميكاربردي تا چه ميزان ميهاي مهارتي و علال: آموزشؤس
 صنعت و خدمات براي فراگيران اشتغال ايجاد كنند؟ -كشاورزي

آزادي  ة) با درج5/12( شدهمحاسبه tشده حاكي از آن است كه مقدار محاسبات انجام
d.f=221 05/0 و سطح خطاي=α از مقدارt  05/0و 221=(645/1( بحراني t( .لذا بيشتر است، 

و كاربردي تا  ميهاي علآموزش ،بنابراين شود؛ميصفر رد  ةييد و فرضيأمخالف صفر تا ةفرضي
التحصيالن فارغصنعت و خدمات براي  -ي كشاورزيهايك از بخش توانند در هرميحد زيادي 

 باشند.مييد اين مطلب ؤبررسي اسناد و مدارك موجود نيز م جاد كند.اشتغال اي



 انداز پژوهشچشم اشتغال در واي آموزش فني و حرفه
 

 

443 
 نتايج و پيشنهادات
كارآفرين با سه  شود.ميكارآفريني كشور محسوب  ةي توسعهاساختآموزش عالي يكي از زير

زايي خود را به نوآوري در محصول و اشتغال فعاليت اصلي خود شامل ايجاد كسب و كار،
طي سي سال گذشته رشد  كند.مياقتصادي مطرح  ةه و موتور توسععنوان نيروي محرك

هاي نظري از افزايش چشمگيري برخوردار بوده و ليكن كيفيت آنان دانشجويان دانشگاه يمك
كه اكنون يكي از معضالت اساسي كشور طوريبه با نيازهاي بازار كار سازگار نبوده است.

درصد از  70آمار نشان داده است كه  .است هاي نظريدانشگاهالتحصيالن فارغبيكاري 
 كارآفريني هستند. ةبيكاران فاقد مهارت الزم هستند و تعدادي كه تخصص دارند فاقد روحي

عدم تناسب بين  :ة كارآفريني عبارتند ازهاي تئوري در توسعبرخي از عوامل ناكارآمد دانشگاه
ذيرش دانشجو و نيازهاي آتي عدم تناسب بين ظرفيت پ ،ي شغليهامهارت محتواي آموزش،

عدم توفيق  ،در تربيت نيروي كار متخصص ميعل تأناكارآمدي اعضاي هي ،بازار كار
به سوي  ميكاربردي گاميسيس دانشگاه جامع علأت علمي. ةها در ايجاد تقويت روحيدانشگاه

سطح  ءكه باعث ارتقا باشدميسسات مولد اشتغال ؤهاي آموزشي و منزديك كردن محيط
براي برخورداري از توان و قدرت فكري متناسب با بازار كار التحصيالن فارغنش و مهارت دا

كاربردي با مينظام آموزش عل .ة معنوي و عقالني شده استبراي رسيدن به افزايش سرماي
ي درسي منطبق بر هابرنامه كارگيري از مدرسان توانمند و آشنا با بيان عملي كارآفريني،هب

استفاده از  امكانات و تجهيزات فراوان، ،كتب درسي كاربردي كارآفريني ،نيازهاي شغلي
حضور مستمر  ،كارآفريني ةكتاب براي سرفصل دروس با مقول ،وقت تخصصيمدرسان تمام

گام بزرگي در اشتغال و كارآفريني كشور داشته  هاي آموزشي كارآفريني؛مدرسان در كارگاه
هاي كارآفريني نسبت به دانشگاه ةدر مقولرا اربردي كميكه دانشگاه جامع علطوريبه ،است

 :گرددميپيشنهاد  ديگر متمايز نموده است.
كاربردي با توجه به بازار ميهاي نظري همانند دانشگاه جامع علي درسي دانشگاههابرنامه .1

 بازنگري و متناسب شود. هاپتانسيل و موقعيت جغرافيايي استان ،كار
 مدرسان درس كارآفريني برگزار شود.هاي تخصصي براي كارگاه .2
 .تدوين كتب تخصصي مهارتي انجام شود .3
ي صنعتي و هاخصوص بخشهي اجرايي كشور بهاها با بخشارتباط تنگاتنگ دانشگاه .4

 اقتصادي در اولويت قرار گيرد.

 منابع
 دانشـگاهي. آموختگـان  دانـش اشـتغالي  ثر بر خـود ؤبررسي عوامل م ).1385( ج. پور كريمي،

 دانشگاه تهران. ولين همايش ملي مديريت كارآفريني،ا
 آموختگـان، بيني كارآفريني دانشطراحي و تبيين الگويي براي پيش ).1384( م. جعفر زاده،

 دانشگاه تهران. مديريت، ةدانشكد مديريت، ةدكتري در رشت ةرسال
مصاحبه با رئيس سـازمان نظـام مهندسـي كشـاورزي و منـابع طبيعـي        ).1384( خ. جاللي،

 .23-22ص  )،8( سال دوم، نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي. ةنامفصل شور.ك
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جايگـاه و مـدل    ،مفهوم كاربردي:ميي علهاآموزش ةتوسع ).1381( .ح س. ،خداداد حسيني

 ).25( ريزي در آموزش عالي،پژوهش و برنامه ةنامفصل مفهومي.
 ةسـومين كنگـر   ربردي.كـا ميهاي علثر در آموزشؤ). بررسي عوامل م1383( ع. پرور،زراعت

 .83آذر ماه  تهران: كاربردي،ميي عالي علهاملي آموزش
تـرويج و   ةارشـد در رشـت  كارشناسـي  ةنامـ پايان ).1385( م. حسيني، و س. ر. م. سليمانپور،

 واحد علوم تحقيقات تهران. ميدانشگاه آزاد اسال آموزش كشاورزي،
ي هـا و مهـارت  هوحيـ ر ةثر در توسـع ؤبررسي عوامـل مـ   ).1384( ب.و س.م.حسيني عزيزي،

كارشناسـي ارشـد در    ةنامـ پايـان  كشاورزي كرج، ةكارآفريني در ميان دانشجويان دانشكد
 .واحد علوم و تحقيقات تهران ميدانشگاه آزاد اسال ترويج و آموزش كشاورزي، ةرشت
 مـي عل ةي آموزشي پيوسته و ناپيوسـت هااثربخشي و كارآيي نظام ةمقايس ).1383( م. فرجي،

كـاربردي بخـش   ميهاي علمجموعه مقاالت پنجمين همايش آموزش شاورزي.كاربردي ك
 .1383ارديبهشت ماه  شيراز، كشاورزي،

 ةمطالع كشاورزي:آموختگان دانشبررسي وضعيت اشتغال  ).1380( م.ح.و م.ديناني، فوالدي،
اقتصاد كشـاورزي و   ةنامفصل كشاورزي فجر دانشگاه شهيد باهنر كرمان. ةموردي دانشكد

 .343-327ص  )،34( ل نهم،سا ،توسعه
كـاربردي بـر اشـتغال    ميي عالي علهاثير آموزشأبررسي ت ).1383( م. زاده نصرآبادي،محمد

دانشـگاه   ،ترويج و آموزش كشاورزي ةكارشناسي ارشد رشت ةنامپايان در بخش كشاورزي.
 تهران. تربيت مدرس،
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كارآفريني در مراكز آموزش  ةثيرگذار بر توسعأواكاوي عوامل ت
 مركزي ايران ة: منطقمورد مطالعه، كاربردي كشاورزيميعالي عل

 1بهمن خسروي پوردكتر 
 

 چكيده 
امروزه بخش كشاورزي ايران با معضل كمبود نيروي كار ماهر و توانمند مواجه است و با 

نيروهاي  ي و همچنين تورم نيرو در بخش، خصوصاًخوداشتغال ةتوجه به عدم وجود روحي
بيكار بوده و يا به كارهاي غيرتخصصي  بيشتر آنان ،آموزش عالي كشاورزي ةكردتحصيل

كارآفريني در نظام ة ثيرگذار بر توسعأپردازند. اين مطالعه با هدف كلي شناسايي عوامل تمي
اضر از لحاظ ماهيت تحقيق، كاربردي كشاورزي انجام پذيرفت. پژوهش حميآموزش عل

آماري شامل  ةاست. جامع يمرهيافت تحقيق ك ،كاربردي و رهيافت اصلي مورد استفاده
باشند. حجم ميمركزي ايران  ةكاربردي كشاورزي واقع در منطقميمراكز علآموختگان دانش

نفر  170تعداد اي و به نمونه با استفاده از فرمول كوكران محاسبه و به صورت تصادفي طبقه
ساخت بود كه محقق ةنامپرسشمطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطالعات  انتخاب و مورد

كاربردي اصالح و به اثبات ميي علهانظران دورهروايي آن با نظر اساتيد دانشگاه و صاحب
پايايي  ةدهندحاصل شد كه نشان نامهپرسشبراي  81/0مقدار رسيد. در ارزيابي پايايي نيز 

 و صورت تمام وقتدست آمده، وجود مدرسان تخصصي بههمطلوب آن است. از جمله نتايج ب
ثرترين راهكارهاي ؤكارآفريني و نياز بازار كار، از م ةبا مقول نمودن سرفصل دروس متناسب

گويان بين وضعيت از ديدگاه پاسخ كارآفريني در مراكز بوده است. ضمناً ةآموزشي در توسع
عوامل آموزشي مراكز در راستاي كارآفريني اختالف معناداري وجود  ةو مطلوب هم فعلي

ي هاكارآفريني مراكز روش ةثر در توسعؤشده نيز عوامل مدارد. در تحليل عاملي محاسبه
آموزشي، محتواي آموزشي، مديريت و سازماندهي، امكانات و تجهيزات آموزشي، عوامل فردي 

 درصد واريانس مربوط را تعيين كردند. 7/63و محيطي بودند كه 
 

 ةكاربردي كشاورزي، كارآفريني، آموزش كارآفريني، توسعميآموزش عل :يكليد واژگان
 كارآفريني
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 مقدمه
 كيد بر دانش و افزايش سهم آن درأو فراگير با ت ميعل ةسوي جامعتحوالت اقتصادي به

لزوم نوآوران  ،غيير در تركيب جمعيتي كشورباشد. تمي پذيراشتغال مولد امكان كارآفريني و
حال حاضر  ةترين دغدغي شغلي جديد باعث گرديده مهمهادر كسب و كار و ايجاد فرصت

توسعه و آموزش كارآفريني براي جمعيت جوان و پوياي كشور باشد. اين دغدغه  ،ريزانبرنامه
از بيكاران  ميه بخش عظيشدچرا كه براساس مطالعات انجام ،در بخش كشاورزي بيشتر است

ي الزم حتي در هامشكل آنها فقدان مهارت ةكرده در اين بخش قرار دارند كه عمدتحصيل
 ).1380،و زماني 1380، (صبوحي باشندمياند تخصصي كه آموزش ديده ةرشت

كشاورزي و افزايش بيكاري خصوصاً  يهادر كشور ما با توجه به مشكالت موجود در برنامه
كاربردي ميي علهاطور اعم و آموزشكاربردي بهميهاي علبيكار، رويكرد آموزشآموختگان دانش

بخش باشد و از طرف ديگر باتوجه به تواند يكي از راهكارهاي ممكن و اثرميطور اخص كشاورزي به
شده در خصوص تركيب جمعيتي كشور و اهميت بخش كشاورزي و با دقت به نتايج تحقيقات انجام

توسعه و آموزش آن  ،ريزان و مديران كشور بايد به بحث كارآفرينيبرنامه ،وزش عالي كشاورزيآم
توجه  هاي خاص اين آموزشهاكاربردي كشاورزي با عنايت به ويژگيميي علهادر آموزش خصوصاً

را  ) نيز همين نكتهDruy 2001و  Elder(). 1383،نوروز زاده و محرابي يگانه( جدي داشته باشند
  .اندكيد قرار دادهأكاربردي مورد تميي تحصيلي علهاخود در رابطه با دوره ةدر مطالع

هاي مختلف هاي اخير در دانشگاهآموزش كارآفريني يكي از مسائلي است كه در سال
ريزان آموزشي همواره در جهت نظران و برنامهبيش از پيش به آن بها داده شده و صاحب

فرهنگ كارآفريني از  ةمنظور توسعنه بهميتري در اين زكردهاي مناسبكشف و انتخاب روي
هاي سراسر دنيا برحسب اخير دانشگاه ةكنند. طي دو دهميتالش  طريق نظام آموزش عالي

هاي آموزشي اي و ملي برنامههاي تحت آموزش و نيازهاي محلي، منطقهويژگي گروه
هاي اند. در اين راستا حمايتي طراحي نمودههاي خصوصي و دولتمتعددي را براي سازمان

گيرد، هايي كه جهت تشويق و ترويج كارآفريني بين جوانان صورت مياي نيز از فعاليتويژه
 شده است. 

هاي آموزش كارآفريني نه تنها اهميت و ضرورت اين امر تا حدي است كه امروزه دوره
هاي ي مختلف باز نموده، بلكه در دورههاجاي خود را در بستر دروس دانشگاهي و در رشته

در  ).Cotton,1990( مختلف تحصيلي از ابتدائي تا دبيرستان نيز مورد توجه قرار گرفته است
با اهداف و نيازهاي جامعه و گرايش بيشتر به  هاي آموزشي دانشگاههاانطباق فعاليت ،واقع

كشورهاي  ةهم پيشرفت و توسعتوان از عوامل اصلي و مميعلوم و تحقيقات كاربردي را 
كاربردي بيش از ميي علهادر چنين شرايطي اهميت و نقش آموزش يافته دانست وتوسعه

اهميت و ضرورت انجام اين  ،با توجه به آنچه بيان شد ).noel,2001( شودميپيش نمايان 
رآفريني در شود كه تاكنون تحقيق جامعي در مورد توسعه و آموزش كاتحقيق از آنجا ناشي مي

كاربردي كشاورزي صورت نگرفته است. از سوي ديگر، راهكار خروج از ميمراكز آموزش عل
كاربردي، ميجاي دانش علهها و عبور از تهديدهايي نظير تمركز بر آموختن دانش نظري بچالش
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ي با هاي درسعدم توجه به پرورش خالقيت و توان ابتكاري فراگيران، عدم تناسب محتواي برنامه

شرايط و نيازهاي بازار كار، عدم جديت در آموزش دروس عملي، نبود مدرسان كارآزموده و 
آموختگان نظام آموزش عالي كشور در باتجربه براي تدريس دروس عملي و ناكارآمدي دانش

هاي بنايي آموزشزير ةويژه در بخش كشاورزي، تحول نظام آموزشي و توسعهعرصة كار و ب
هاي نظري و با محوريت و همكاري نزديك عنوان مكمل آموزشكشاورزي به كاربرديميعل

ضرورت داشت  ،اساس اين باشد. برريزي و اجرا ميها در امور برنامههاي اجرايي و وزارتخانهدستگاه
كارآفريني و عوامل مؤثر بر آن در نظام آموزش  ةاي خاص و ويژه در رابطه با توسعكه مطالعه

يي بسياري صورت گرفته است هاي كشاورزي صورت پذيرد. در اين ارتباط پژوهشكاربردميعل
 شود:ميكه به برخي از آنها اشاره 

آموختگان دارد كه صرفاً يك سوم دانشمي) بيان 1382جاللي،( طبق نتايج يك مطالعه
 ،ديگرشوند. از طرف ميجامعه محسوب  كشاورزي مشغول به كار هستند و بقيه جزو بيكاران

شود كه اين جنبه هم پيامد منفي مين نميأنيروي كار با صالحيت براي بخش كشاورزي ت
باشد. ميآموزشي كشاورزي  ةديگري از عدم تناسب بين نيازهاي بازار كار كشاورزي و برنام

  باشد.ميي اقتصادي كشور را دارا هابخش كشاورزي كمترين درصد شاغلين در بخش
دهد كه مراكز آموزش مينشان  ،)1383( ) و محقق معين1380( مقني زادهنتايج مطالعات 

طور اخص در سطح مطلوب و قابل كاربردي كشاورزي بهميطور اعم و نظام آموزش علعالي به
) نشان داده كه 1383،(واشقاني فراهاني ديگري ةقبولي از لحاظ كيفي قرار ندارند. در مطالع

ي بنيادي دارند كه به لحاظ هالفهؤورزي نارسايي وسيعي در مكاربردي كشاميي علهاآموزش
 ةمطالع در ،)1383،راهنما( سازدميو برون دادهاي آن وارد  هالطمات جدي به اين دوره كيفي

 ،كاربرديميي علهاشده در آموزشي ارائههاخود ضمن اشاره به پائين بودن كيفيت آموزش
 كيد قرار داده است. همچنين بينقي و رضوانيأرا مورد ت هاضرورت ارزيابي مستمر اين آموزش

-رسالت مراكز آموزش علمي ،كه در بسياري موارد اند) بيان نموده1381( ) و رادنيا1380(
ي آموزش نظري و با پيروي از الگوهاي هاثير جاذبهأكاربردي تغيير كرده و اين مراكز تحت ت

 غلتند.ميبه دامان اين نظام در  ،اول دانشگاهيريزي آموزشي غالب در نظام متدبرنامه
التحصيالن در پژوهشي پيرامون مشكالت و تنگناهاي اشتغال فارغ ،)1379( محسنين

ين نرخ بيكاري در مقايسه با كشاورزي را باالترآموختگان دانشنرخ بيكاري  ،كشاورزي
 3كه در بخش كشاورزي تنها  گويدميداند. مركز آمار ايران مي هاآموختگان ديگر رشتهدانش

ترين داليل ). از عمده1383،(مركز آمار ايران باشندميدرصد از نيروي متخصص كشور شاغل 
شده موارد زير را كشاورزي طبق مطالعات انجامآموختگان دانشرشد معضل بيكاري در بين 

 توان اشاره كرد:مي
عدم  ،بر مسائل و دروس نظريكيد أت ،عدم تناسب محتواي آموزشي با نياز بازار كار

ي هاعدم توجه به آموزش ،تحصيالنلااي فارغي حرفههاضعف مهارت ،كفايت واحدهاي عملي
 مين نيازهاي خوداشتغاليألزوم ت ،ضعف مدرسان در دروس عملي و مهارتي ،كارآفريني

  ).1380بهرامي، 1384،حسيني و يعقوبي، 1380،زماني، 1383 ،زادهآقاسي(
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 Lenkard1996)   (كاربردي را برتر از دارندگان ميآموختگان علدر پژوهش خود دانش

وري آنان را به مراتب بيش از بقيه داند و بهرهمييك نوع آمادگي براي يك كار خاص 
 داند.مي

Hornady (1980)  وTilak (1988) هاي خود دريافتند كه به خاطر رشد در بررسي
 ت خاصي پيدا كرده است. مي، آموزش در كارآفريني اهباالي فناوري و رقابت شديد
Cartmell & Garton (2000) در تحقيق خود وجود همبستگي 1382( پورو مختاري (

 مثبت بين محتوي آموزشي و بهبود كارايي شغل فراگيران را مورد تأكيد قرار دادند
Roepke (2003) ن به تجهيز استاد و رئيس مركز كارآفريني دانشگاه ماربورگ آلما

آموختگان در ايجاد ارزش افزوده و بهبود رفاه مردم هاي كارآفريني دانشدانش و مهارت
شود كه با ميور تبديل تأكيد دارد. به نظر اين پروفسور دانش تنها موقعي به يك منبع بهره

 كارآفريني عجين شود. 
James (2005)  عمده دارند و آن كاربردي يك مزيت ميي علهادارد آموزشميبيان

شده بسيار تواند فرد را در شغل اتخاذميي تخصصي مربوط به كار است كه هاتزريق مهارت
 شايسته و پربارتر از قبل نشان دهد.

Elder & Druy )2001(  در مطالعه در رابطه با آموزش كارآفريني در ايالت ويرجينياي
كاربردي) براي آماده ميي علهاداراي دوره( ي دوسالههاكه دانشكده اندآمريكا اظهار نموده

ي كارآفريني را در هانمودن دانشجويان خود براي كسب و كار و اشتغال، بايد آموزش
 ي آموزشي خود لحاظ نموده و ارائه نمايند.هابرنامه

Jones )2005(  دانشكده و مراكز آموزش عالي كشاورزي انجام  22در بررسي خود كه در
ازي شركت و مديريت اندي الزم جهت ثبت و راههاو دانش شغلي، آموزش داد، توانايي

شد و بدين لحاظ ميرا شامل آموختگان دانشها ترين ميزان تواناييبازاريابي پائين
 داند.ميي كارآفريني را در اين مراكز ضروري هاآموزش

نساني متخصص و كاربردي كه با هدف تربيت نيروي اميي علهادر ايران نظام آموزش
ي كشاورزي طراحي شده است، تالش داشته هاماهر موردنياز اقتصاد كشور از جمله بخش

دانش فني و مهارت شاغالن از يكسو و  ءاست با مدنظر قراردادن نيازهاي شاغالن بخش، ارتقا
الزم براي اشتغال، درحد توان  ةاز سوي ديگر تربيت و آموزش افراد غيرشاغل و ايجاد زمين
دهد ميكه نتايج تحقيقات نشان  ،پاسخگوي بسياري از مسائل و مشكالت در اين راستا باشد

آنچنان كه در اهدافشان آمده است  هاكامل محقق نشده و اين آموزشطورهاين امر ب
 وضعيت آنها از لحاظ كيفي و مطلوبيت پايين بوده است عمل كنند و اندنتوانسته

شناسايي « ). تحقيق حاضر با هدف كلي1383ا، و رهنم 1383 ؛ واشقاني،1380زاده،(مقني
كاربردي كشاورزي ميكارآفريني در نظام آموزش عالي عل ةها و عوامل مؤثر بر توسعمؤلفه

 انجام پذيرفت و اهداف اختصاصي اين پژوهش شامل موارد ذيل بودند. 
 آموزشي ي هالفهؤم بررسي وضعيت موجود و مطلوب هريك از �
ـ   ( و بررسي عوامل شناسايي �  ةفردي، آموزشي، محيطي و...) مؤثر بـر توانمنـدي كارآفرينان

 آموختگان.كاربردي كشاورزي از ديدگاه دانشميي علهادانشجويان آموزش
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كـاربردي  مـي ي علهـا آمـوزش  در مراكـز كـارآفريني   ةالزم جهت توسـع  راهكارهاي ةارائ �

 كشاورزي.

 شناسي پژوهشروش
است و همچنين از نظر كنترل  1نوع و ماهيت تحقيق، از نوع كاربرديپژوهش حاضر از لحاظ 
آموختگان شاغل دانش ةآماري شامل كلي ةجامعاست.  3و همبستگي 2متغيرها، از نوع توصيفي
سال  3باشند كه حداقل ميهاي مذكور كاربردي كشاورزي استانميبه تحصيل در مراكز عل

نفر  624آموختگان مورد نظر اين پژوهشتعداد دانش التحصيلي آنان گذشته باشد.از فارغ
گيري به صورت تصادفي حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران محاسبه و نمونه باشد.مي

آموختگان انتخاب و مورد مطالعه قرار نفر از دانش 170اساس نميه اي انجام شد. برطبقه
 ةوسيلآن به بود كه پس از تأييد روايي نامهرسشپابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش گرفتند. 

و تعيين كاربردي كشاورزي ميهاي علنظران دورهنفر از صاحب 10نفر از اساتيد دانشگاه و  10
شده منظور تجزيه و تحليل اطالعات گردآوريهمچنين به) 81/0ضريب آلفاي كرونباخ ( پايايي آن

 استفاده شد.  SPSS/13افزار از نرم

 هافتهيا
 هاي مختلف آموزشيوضعيت كنوني و وضعيت مطلوب مؤلفه ةدر اين بخش به مقايس

نظر تأثير آنها در توانمندي ي آموزشي) از نقطهها(قابليت مدرسان، محتواي آموزشي و روش
مورد آموختگان دانشكاربردي كشاورزي از ديدگاه ميكارآفرينانه دانشجويان مراكز آموزش عل

 اين پژوهش پرداخته شده است. مطالعه در 

 آموختگان هاي آموزشگران از ديدگاه دانشوضعيت فعلي و مطلوب قابليت ةمقايس
آموختگان مورد مطالعه تحقيق را در خصوص ميزان تأثيرگذاري ) نگرش دانش1(جدول
كاربردي كشاورزي در توانمندي كارآفرينانه ميهاي علهاي آموزشگران دورهقابليت

هاي اين جدول، بين وضعيت فعلي و مطلوب در دهد. مطابق يافتهن نشان ميدانشجويا
درصد  1هاي آموزشگران در توانمندي كارآفرينانه دانشجويان در سطح خصوص تأثير قابليت

هاي مورد نظر تا آموختگان، قابليتكه از ديدگاه دانشطوريداري وجود دارد. بهاختالف معني
 دانشجويان فاصله دارند.  ةتأثيرگذاري در توانمندي كارآفرينان وضعيت مطلوب خود از جهت

 

                                                                                                                
1. Applied 
2. Descriptive 
3. Correlation 
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 هاي آموزشگران از ديدگاه آموزشگرانمقايسه وضعيت فعلي و مطلوب قابليت . 1جدول

  %5دار در سطح : معني*             %1دار در سطح : معني**      

 آموختگانوضعيت فعلي و مطلوب محتواي آموزشي از ديدگاه دانش ةمقايس
 ميهاي علبين وضعيت موجود و مطلوب محتوي آموزشي دوره 2 اساس اطالعات جدول بر

دانشجويان در  ةنظر ميزان تأثيرگذاري آنها در توانمندي كارآفرينانكاربردي كشاورزي از نقطه
ها، از ديدگاه وجود دارد. با توجه به اين يافتهداري درصد اختالف معني1سطح 

ها تا رسيدن به وضعيت هاي آموزشي مورد استفاده در اين دورهآموختگان، روشدانش
 مطلوب خود فاصله دارند. 

 هاگويه
 ميانگين

t  وضعيت
 فعلي

وضعيت 
 مطلوب

-81/6** 58/8 52/6 موضوع درسي  ةاساتيد در رابط ميتوان عل
-74/6** 35/8 31/6 موضوع درسي  ةنيمي در زتسلط به دانش فن

-32/7** 99/7 78/5 موضوع درسي  ةنميمطالب جديد در ز ةارائ
متنوع  ميزان آشنايي به منابع و مراجع علمي

-38/7** 04/8 81/5 كشاورزي 
هاي آموزشي توانايي كافي در استفاده از رسانه

-40/8** 62/7 15/5 پيشرفته 
-37/7** 61/7 41/5 لهأشاوره و حل مستوان و مهارت م

-47/8** 84/7 35/5 هاي ويژه براي ايجاد انگيزه در دانشجويانمهارت
هاي ويژه براي پرورش تفكر خالق در مهارت

-34/9** 56/7 82/4 دانشجويان
-23/8** 38/8 96/5موضوع درسي ةنميداشتن توان و مهارت عملي در ز

-89/8** 55/7 94/4گيري از اينترنت در آموزشبهرهتوانايي كار با رايانه و 
تأكيد بر آموزش مهارتي و عملي در مقايسه با مباحث

-21/8** 21/8 79/5 نظري
-64/9** 43/8 61/5 ميهدايت دانشجو به بازديدهاي عل

هاي عملي مبتني بر هدايت دانشجو به انجام پروژه
-85/9** 41/8 53/5 سرفصل درس

-28/9** 04/8 32/5 و ... ميهاي نوين تدريس، كار تيز روشاستفاده ا
-85/7** 64/7 29/5 درسي كالس ةمشاركت دادن دانشجويان در برنام

هاي آموزشي در حين تنوع و تناسب استفاده از رسانه
-21/8** 61/7 18/5 تدريس 
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 آموختگانوضعيت فعلي و مطلوب محتواي آموزشي از ديدگاه دانش ةمقايس .2جدول

 هاگويه
 ميانگين

t  وضعيت
 فعلي

وضعيت 
 لوبمط

-94/7** 50/8 23/6متناسب بودن محتوي درسي با شغل و نيازهاي بازار كار
-29/7** 05/8 86/5 و مهارتي دانشجويان ميهاي علتناسب با توانائي

-21/8** 10/8 67/5روز بودن)به( و تكنولوژيكي ميهاي علانطباق با پيشرفت
اطالعاتي و هاي پذير و مبتني بر تحوالت فناوريانعطاف

-25/8** 68/7 24/5 ارتباطي
-39/9** 81/7 08/5 قابليت ايجاد خالقيت و نوآوري در دانشجويان
-32/9** 76/7 05/5 ايكمك به حل مسائل و مشكالت شغلي و حرفه

اندازي و مديريت كسب و كار راه ةآشنا نمودن با نحو
-23/10** 80/7 86/4 كوچك

-95/10** 70/7 59/4 بازاريابيتأكيد بر مباحث مديريت و 
-49/9** 04/7 29/4 امور مالي و حسابداري ةنميتأكيد بر مباحثي در ز

-43/8** 52/7 04/5 و تخصصي ميعمو ةتأكيد بر زبان خارج
-64/9** 67/8 88/5 تأكيد بر مطالب كاربردي و عملي

تأكيد بر ايجاد انگيزه در دانشجويان در جهت 
-83/9** 03/8 19/5 زايياشتغال

 %5دار در سطح : معني*             %1دار در سطح : معني** 

 آموختگانهاي آموزشي از ديدگاه دانشوضعيت فعلي و مطلوب روش ةمقايس
هاي آموزشي وضعيت فعلي و مطلوب در خصوص تأثير روش 3 هاي جدولمطابق يافته

درصد 1دانشجويان در سطح  ةفرينانكاربردي كشاورزي در توانمندي كارآميهاي علدوره
آموختگان مورد مطالعه، داري وجود دارد. بدين ترتيب، از ديدگاه دانشاختالف معني

هاي آموزشي فعلي تا وضعيت مطلوب خود در جهت تأثيرگذاري در توانمندي روش
 كارآفرينانه دانشجويان فاصله دارند. 

 
 آموختگانهاي آموزشي از ديدگاه دانشوضعيت فعلي و مطلوب روش ةمقايس .3جدول 

 هاگويه
 ميانگين

t  وضعيت
 فعلي

وضعيت 
 مطلوب

هاي جاي روشهاي نوين تدريس بهاستفاده از روش
-57/8** 08/8 56/5 سنتي

 ةمنظور آشنايي دانشجويان با آيندبه ميبازديدهاي عل
-43/10** 34/8 36/5 شغلي

ادن دانشجويان در مباحث درسي و استفاده ازشركت د
-95/7** 92/7 56/5 نظرات آنها
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 هاگويه
 ميانگين

t  وضعيت
 فعلي

وضعيت 
 مطلوب

هاي كارآفريني براي نشست و نارهاميبرگزاري س
-83/13** 33/7 54/3 زاييانگيزش دانشجويان به اشتغال

كارگيري روش مناسب براي پرورش تفكر خالق در هب
-61/10** 28/7 25/4 دانشجويان

هاي آموزشي دراليد و برگزاري كارگاهنمايش فيلم و اس
-38/9** 71/7 99/4 آزمايشگاه و مزرعه

ها و عاليق هاي متناسب با توانايياستفاده از روش
-34/8** 20/7 74/4 دانشجويان

منظور دعوت از افراد خبره و نيز كارآفرينان موفق به
-78/12** 14/7 51/3 درك بهتر موقعيت شغلي

-71/12** 85/6 24/3 قديم و جديد آموختگانن دانشايجاد ارتباط بي
هاي عملي پيرامون ايجاد كسب و كارهاي انجام پروژه

-82/13** 64/7 77/3 جديد
-92/9** 55/8 69/5 تحصيلي ةكارآموزي مرتبط با رشت ةطي دور

  %5دار در سطح : معني*             %1دار در سطح : معني** 
 

كارآفريني  ةثير راهكارهاي آموزشي مختلف در توسعأبررسي ت ،مطالعهيكي از اهداف اين 
آموختگان دانشدهد مينشان  4كاربردي كشاورزي بود. نتايج جدولميدر مراكز آموزش عل

استفاده از  ،وجود مدرسان تخصصي به صورت ثابت و تمام وقت در مراكز ،مورد مطالعه
 ةتخصصي و متناسب نمودن سرفصل دروس با مقولمربيان كارآفريني در كنار مربيان دروس 

 .نداهثرترين راهكارهاي آموزشي برشمردؤكارآفريني را از م
 

كاربردي ميهاي علكارآفريني در آموزش ةبندي راهكارهاي آموزشي مؤثر در توسعاولويت .4جدول 
 آموختگانكشاورزي از ديدگاه دانش

انحراف انگينمي راهكارهاي آموزشي
 معيار

ضريب 
اولويت C.Vتغييرات

صورت ثابت و وجود مدرسان تخصصي به
 1 97/24 85/796/1 وقت در مراكزتمام

استفاده از مربيان كارآفريني در كنار مربيان 
 2 46/25 95/1 66/7 دروس تخصصي

 ةمتناسب نمودن سرفصل دروس با مقول
 3 09/28 16/2 69/7 كارآفريني

ارآفريني و مديريت ك ةنميتدوين كتب آموزشي در ز
 4 66/29 18/713/2 كسب و كارهاي كوچك
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انحراف انگينمي راهكارهاي آموزشي
 معيار

ضريب 
اولويت C.Vتغييرات

شغلي در مراكز و ارتباط  ةمشاور ةتشكيل هست
 5 30 31/2 70/7 مستمر با دانشجويان

خالقيت، نوآوري و  ةنميآموزش در ز ةارائ
 6 85/31 37/2 44/7 يابيايده

در مراكز و ايجاد  ميهاي كار تيبرگزاري برنامه
هاي ربي براي ايجاد شركتهاي تجفرصت

 دانشجويي
21/7 30/2 90/31 7 

 8 90/31 30/2 21/7 درسي دوره ةدرس كارآفريني در برنام ةارائ
هاي كارآفريني نار و نشستميبرگزاري س

 9 91/31 31/2 24/7 منظور تغيير دانش و معرفت در دانشجويانبه

 ءمنظور ارتقاتشكيل كانون يا مراكز كارآفريني به
 10 14/32 34/2 28/7 يابيسازي و ايدهكارآفريني و ايده ةحيرو

 

 ةآموختگان پيرامون عوامل مؤثر در توسعتحليل عاملي نظرات دانش
 كاربردي كشاورزيميهاي علكارآفريني در نظام آموزش

، 44/2796 و مقدار بارتلت آن 618/0شده برابر است با محاسبه KMOدر اين تحليل مقدار 
شده قرار دارد و نشانگر مناسب بودن همبستگي متغيرهاي وارد %99داري كه در سطح معني

 باشد. براي تحليل عاملي مي
 

 داري براي متغيرهاي مورد تحليلمقدار و آزمون بارتلت و سطح معني .4جدول
KMO داريسطح معني آزمون بارتلت 

618/0 44/2796 001/0 

 هاتعيين تعداد عامل
و درصد واريانس استفاده شده است. بر اساس اين  1ها از مالك كيسربراي تعيين تعداد عامل

شود و بر مبناي ميآنها بزرگتر از يك است انتخاب  2ةهايي كه مقدار ويژمالك، عامل
اند، درصد واريانس كل را تبيين نموده 70هايي كه بيش از واريانس، درصد واريانس عامل

عامل انتخاب گرديده است كه  8هاي فوق گردد. در اين مرحله با توجه به مالكميانتخاب 
 نمايد. ميها را تبيين درصد واريانس مربوط به عامل 7/63در حدود 

 

                                                                                                                
1. Kaiser Critieria 
2. Eigen Value 
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 درصد تجمعيو شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس عوامل استخراج .5جدول 

 واريانسدرصد تجمعي  درصد واريانس مقدار ويژه هاعامل
 86/11 86/11 180/3 1عامل 
 83/22 97/10 941/2 2عامل 
 45/32 62/9 576/2 3عامل 
 28/41 83/8 370/2 4عامل 
 33/49 05/8 159/2 5عامل 
 69/55 36/6 732/1 6عامل 
 75/59 06/4 089/1 7عامل 
 71/63 96/3 062/1 8عامل 

 هاگذاري عاملماتريس همبستگي و نام
متغير در تحليل عاملي پذيرفته  43متغير وارد اين تحليل شده كه در نهايت  65 ،طور كليهب

ها و تفسيرپذير كردن آنها و همچنين منظور ساده كردن ساختار عاملشده است. به
)، متغيرهاي 4( شود. بر اساس نتايج جدولميها از چرخش عاملي استفاده گذاري عاملنام

اند، تحت عنوان درصد واريانس كل را تبيين نموده 86/11گروه اول كه در مجموع حدود 
درصد  97/10گذاري شده است. متغيرهاي گروه دوم كه حدود هاي آموزشي نامعامل روش

گذاري شده است. اند، تحت عنوان عامل محتوي آموزشي نامواريانس كل را تبيين نموده
درصد واريانس كل تحت عنوان  62/9همين ترتيب متغيرهاي گروه سوم با تبيين حدود به

درصد از واريانس كل  83/8عامل امكانات و تجهيزات، متغيرهاي گروه چهارم با تبيين حدود 
درصد از واريانس كل  05/8تحت عنوان عوامل فردي، متغيرهاي گروه پنجم با تبيين حدود 

درصد  36/6هاي آموزشگران، متغيرهاي گروه ششم با تبيين حدود تحت عنوان عامل ويژگي
هاي دانشجويان، متغيرهاي گروه هفتم با تبيين از واريانس كل تحت عنوان عامل ويژگي

خره درصد از واريانس كل تحت عنوان عامل مديريت و سازماندهي و باأل 06/4حدود 
درصد از واريانس كل تحت عنوان عامل عوامل  96/3متغيرهاي هشتم با تبيين حدود 

 د.انگذاري شدهمحيطي نام
 

 يافتهآمده از ماتريس دوراندستهمتغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان ضرايب ب .6جدول 

بار  هاگويه نام عامل
 عاملي

 هاي آموزشيروش

 هاي سنتيهاي نوين تدريس به جاي روشاستفاده از روش
 هاي عملي پيرامون ايجاد كسب و كار جديدانجام پروژه

ن در مباحث درسي و استفاده از مشاركت دادن دانشجويا
 نظرات آنها

شغلي ةمنظور آشنايي دانشجويان با آيندبه ميبازديدهاي عل

816/0
762/0
748/0
717/0
673/0
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بار  هاگويه نام عامل
 عاملي

 ي كارآفرينيهانارها و نشستميبرگزاري س
 شغلي با كارآفرينان موفق ةمشاور

658/0

 ي آموزشيامحتو

 تأكيد بر مطالب كاربردي و عملي
 ودن محتواي درسي با شغل و نيازهاي بازاركارمتناسب ب

 و مهارتي دانشجويان ميهاي علتناسب با توانائي
 اي در دانشجوياني فني و حرفههاكيد بر ايجاد مهارتأت

 به روز بودن)( و تكنولوژيكي ميهاي علانطباق با پيشرفت
 قانون كسب و كار در كشاورزي ةنميدانش و اطالعات در ز

824/0
802/0
786/0
763/0
737/0
714/0

امكانات و تجهيزات

 هاي آموزشيها و كارگاهتجهيز آزمايشگاه
 ايجاد فضاي آموزشي كافي و مناسب در مراكز

 اي و دسترسي به اينترنتتجهيزات رايانه
 هاي درسشرايط محيطي كالس

 تحصيلي ةوسايل و امكانات آموزشي متناسب با رشت ةتهي

842/0
825/0
798/0
784/0
771/0

 فرديعوامل 

 نياز به موفقيت
 اعتماد به نفس

 محيط مناسب در فرايند رشد شخصي
 طلبي و آزادي عملاستقالل

 تحصيالت خود فرد
 قبلي شغلي ةتجرب

872/0
857/0
849/0
834/0
807/0
786/0

هاي ويژگي
 آموزشگران

 موضوع درسي ةمطالب جديد در زمين ةارائ
 متنوع كشاورزي ميجع علآشنايي با منابع و مرا

 موضوع درسي ةدارا بودن دانش الزم در زمين
 موضوع درسي ةدارا بودن توان و مهارت عملي در زمين

 خذ راهنمايي و مشاورهأدر دسترس بودن براي 

818/0
811/0
802/0
787/0
745/0

هاي ويژگي
 دانشجويان

 كشاورزية عالقمندي به اشتغال در حرف
 كشاورزي ةحرف قبلي در مورد ةتجرب

 تحصيلي ةخود با توجه به رشت ةعالقه به شغل آيند
 هاي كشاورزيتلقي مثبت دانشجو از مشاغل و رشته

 هاي ارتباطي و تعامليمهارت

837/0
826/0
814/0
794/0
776/0

مديريت و 
 سازماندهي

 مكان مركز از لحاظ دوري يا نزديكي
 استفاده از نطرات و مشاركت دانشجويان

 هاي مختلف كشاورزيط مركز آموزشي با بخشارتبا
 شغلي در مراكز ةتشكيل هسته مشاور

805/0
792/0
778/0
751/0
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بار  هاگويه نام عامل
 عاملي

 عوامل محيطي

 دسترسي به فناوري و دانش فني
 مندي تسهيالت بانكي و دولتيبهره

 گرايش به كار گروهي
 امنيت شغلي
 ركود اقتصادي

 عدم تغيير سريع قوانين

796/0
772/0
763/0
748/0
727/0
719/0

 گيري بحث و نتيجه
هاي نظري شود كه ضروري است آموزشميبا نگاهي بر سير تكاملي آموزش عالي مالحظه 

ها و اريذگتدريجاً جاي خود را به علوم عملي و تحقيقات كاربردي داده و سياست
ضعيت ها در اين نظام آموزشي به شكلي صورت گيرد كه پيامد مثبت آن در وريزيبرنامه

 ةهر چه جامع ،آن مشاهده گردد. بنابراينآموختگان دانشزان كارآفريني در بين مياشتغال و 
هاي عملي و انجام تحقيقات تر باشد، لزوم توجه به آموزشتر و دانشگاه مترقيپيشرفته

روست هتر است. كشور ايران در بخش كشاورزي با مشكلي كه روبكاربردي در آن محسوس
ي كاربردي و عملياتي است و وضعيتي پيش هازش نيروي انساني ماهر در زمينهنياز به آمو

ي نظري هاآموزش ةبايستي فاصلميكاربردي كشاورزي ميي علهاآمده است كه آموزش
ي هاراهي جز اصالح و بهبود آموزش ،مراكز آموزش عالي را با بازار و اجتماع پر كنند. لذا

 ،شده. يكي از راهكارهاي اساسي رسيدن به هدف ذكرندارد كاربردي كشاورزي وجودميعل
گرا نمودن آفرينسمت كارآفريني و كاركاربردي كشاورزي بهميي علهاحركت آموزش

 نيروهاي تحت آموزش است. 
كاربردي  -ميهاي علهاي اين مطالعه نشان داد كه در راستاي حركت نظام آموزشيافته

كارآفريني  ةبتواند دانشجوياني ماهر، عملياتي و داراي روحيكه ميكشاورزي به سمت نظا
هاي آموزشي، تغيير و بهبود محتوي هاي مدرسان، تغيير روشها و تواناييتربيت كند، قابليت

 -ميآموزشي، تجهيز مراكز آموزشي و باالخره بهبود سازماندهي و تشكيالت مراكز آموزش عل
همچنين نشان داده روند. ميشمار همهم و تأثيرگذار ب هايكاربردي كشاورزي از جمله مؤلفه

كاربردي كشاورزي شامل ميي علهاكارآفريني در نظام آموزش ةثيرگذار بر توسعأشد عوامل ت
عوامل آموزشي، عوامل فردي و عوامل محيطي است كه عوامل آموزشي و فردي با عوامل 

ضمن آن كه بين عوامل آموزشي و فردي باشند، ميمحيطي در يك ارتباط و تعامل دوطرفه 
ي عزيزي و هاموزشي با يافتهآنيز اين تعامل برقرار است. نتايج حاصله در مورد محتواي 

) 2002( ي چمبرزهاي مدرسان تا حدودي با يافتهها)، در مورد قابليت1384( حسيني
 شود:ميي پژوهش پيشنهاد هامطابقت دارد. بر اساس يافته

هايي آموزشگران اين مراكز، برنامهبراي خدمت هاي آموزشي ضمنشود در دورهميپيشنهاد  �
 آنانموضوعات درسي را به  ةنميطراحي گردد كه مطالب جديد و دانش فني روز در ز

 موضوع درسي افزايش يابد. ةاساتيد در رابط ميآموزش دهند تا از اين طريق توان عل
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گردد با دقت بيشتر در طراحي محتوي دروس ي آموزشي، توصيه ميادر خصوص محتو �

تالش شود تا ميزان تناسب اين محتوي با شغل و نيازهاي بازار كار به حداكثر رسيده و 
ضمن تأكيد بر مطالب كاربردي و عملي در موضوعات درسي، به انطباق آنها با 

اتي و ارتباطي هاي اطالعو تكنولوژيكي و اتكاء آنها بر تحوالت فناوري ميهاي علپيشرفت
 روز هم توجه اكيد شود. 

صورت ثابت و در خصوص راهكارهاي آموزشي مختلف، وجود مدرسان تخصصي به �
وقت، استفاده از مربيان كارآفريني در كنار مربيان دروس تخصصي و متناسب نمودن تمام

 شوند. كارآفريني در مراكز، از مؤثرترين راهكارها تلقي مي ةسرفصل دروس با مقول
كاربردي كشاورزي به لحاظ ميگردد نسبت به تجهيز مراكز آموزش علپيشنهاد مي �

 امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي و كتابخانه اقدام شايسته صورت گيرد.
شوند از كاربردي كشاورزي ميميهاي كشاورزي وارد مراكز علداوطلباني كه از هنرستان �

پذيرش دانشجو، ضروري است  ةدر اصالح نحو ،لحاظ دانش كاربردي توانمندترند. بنابراين
 اين موضوع نيز با دقت و بررسي كافي لحاظ گردد. 

منظور ارتقاء سطح كيفي تدريس و فنون تدريس به هاي آموزشي، روشهابرگزاري دوره �
 و مناسب در يك نظام آموزشي كارآفرين. ي رايجهامدرسان و آشنايي بيشتر با شيوه

ي آموزشي جهت آشنايي آموزشگران با اصول و مباني هاكارگاه و هابرگزاري دوره �
 گردد.ميكارآفريني توصيه 

گردد محتواي درسي ميپيشنهاد  هاليف كتب و محتواي درسي اين آموزشأدر تهيه و ت �
و شرايط  هامتناسب با اصول كارآفريني تدوين گردد تا دانشجويان مراكز اصول، ويژگي

ي كارآفريني هاتلفيق آموزش( د.ني كارآفرينانه را كسب نمايهايژگيو ةالزم براي توسع
  ي تخصصي)هابا آموزش

 منابع
كشاورزي، الزامات و راهكارها. مجموعـه  آموختگان دانش). اشتغال 1383( آقاسي زاده، ف. ا 

 آموزش كشاورزي كشور، تهران.ميمقالت همايش عل
كشـاورزي   ةكارشناسـي دانشـكد   ةي آموزشي دورهامه). اثربخشي برنا1380( ، ف. اميبهرا 

ارشد، بخش تـرويج و آمـوزش   كارشناسي ةنامآموختگان. پاياندانشگاه شيراز از ديد دانش
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 ريزي آموزش عالي.پژوهش و برنامه ةسسؤم ،ه نياز كارفرمايان. تهراندر پاسخ ب

 ي كشاورزي و منابع طبيعي،هارشتهآموختگان دانش). ساماندهي اشتغال 1383( جاللي، خ
 .1 ةنظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي. سال اول شمار ةنامفصل
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 تهران.   آموزش كشاورزي كشور،ميراهكارهاي تقويت آن. همايش عل
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 تبريز. ،كاربردي كشاورزيميهاي علكشاورزي. چهارمين همايش آموزش
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آموزشـي بـر بيكـاري و اشـتغال      -ثير عوامـل اقتصـادي  أ). بررسي ت1382( مختاري پور، م 
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يادگيري تجربي كارآفرينانه در آموزش عالي: رهيافتي 
 پروري كارآفرينانهبراي قابليت

 1محسن درويشي
 2ابوالقاسم شريف زاده

 چكيده
دانشگاه كارآفرين  ةلفيق كارآفريني در فرآيندهاي نظام آموزش عالي در پرتو انگارت

شناسايي و  ةايبايست بر پسان يك ضرورت، ميهو نظام آموزش عالي كارآفرينانه ب
 محورمين ملزومات امر به انجام رسد. در اين بين، تسهيل يادگيري كارآفرينانهأت

رود. يادگيري شمار ميآموزش كارآفريني در نظام آموزش عالي كشاورزي به
اندوزي، رشد و كارآفرينانه مبين تغيير تكاملي فرآيند رفتاري در اثر آموزش، تجربه

گيري و پرورش و رود به شكلآن است كه انتظار مياي و نظاير حرفه ةتوسع
هاي كارآفرينانه نزد فراگيران ها و قابليتها، كيفيات، صالحيتشايستگي ةتوسع

بسان يك جريان مستمر و بالنده و نه يك كنش مقطعي منجر شود و در نتيجه 
ا به يادگيري براي كارآفرين شدن) ي( سان كارآفرين ظاهر شوندهفراگيران بتوانند ب

يادگيري براي كارآفرين بودن). ( رشد و توسعه در جريان كارآفريني نايل شوند
يادگيري كارآفرينانه از خصايص و ابعادي برخوردار است كه در اين مقاله تالش 

مرتبط با يادگيري كارآفرينانه،  ميهاي نظري و الگوهاي مفهوشده است تا بنيان
ن مقاله با درآمدي بر جايگاه آموزش عالي ويژه يادگيري تجربي، معرفي شود. ايهب

كارآفرينانه در آموزش كشاورزي و ملزومات پرداختن به يادگيري كارآفرينانه آغاز 
هاي نظري يادگيري كارآفرينانه در ارتباط با دو شود. سپس مفاهيم و بنيانمي

فرآيند يادگيري براي كارآفرين بودن و يادگيري براي كارآفرين شدن، ماهيت 
ادگيري كارآفرينانه و نيز، پيوند يادگيري كارآفرينانه و يادگيري تجربي تشريح ي

 گيري صورت گرفته، برخي ملزومات و ساز ونتيجه ةخواهد شد. سرانجام بر پاي
ه ئطور مختصر اراهكارهاي تسهيل يادگيري كارآفرينانه در آموزش كشاورزي ب

 خواهد شد.
 

 ارآفريني، يادگيري تجربي كارآفرينانه.آموزش عالي، آموزش ك :يكليد واژگان
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 مقدمه
هاي تكنولوژيكي و نوآوري وابسته است. اين امر رقابت پذيري در اقتصاد جهاني به توانمندي

كارگيري تكنولوژي هشامل توانايي توسعة محصوالت جديد و دسترسي به بازارهاي جديد، ب
توسعة سطوح مهارتي در طيف وسيعي  ها وجديد، اعمال بهترين الگوهاي مديريتي در بنگاه

(اكبري،  ايفا نمايند ميمه اين موارد نقش ميها قادرند در تماباشد. دانشگاهاز نيروي كار مي
در نتيجه افزايش ظرفيت تحقيقات و تكنولوژي كشور براي تبديل دستاوردهاي  .)1378

زايي به نقش كارآفريني اشتغال هاي صنعتي و تجاري وهاي فناورانه به موفقيتو يافته ميعل
اي، هاي آموزشي و پژوهشي و مشاورهرويكرد حاكم بر فعاليت ،باشد. لذاها وابسته ميدانشگاه

 باشد.هاي بيروني دانشگاه ميرويكردي نيازگرا در تعامل با سازمان
يابيم كه با افزايش و گسترش جهاني توجه داشته باشيم، درمي ةاگر به روند رشد و توسع

شود و كارآفريني اي بيشتر ميطور فزايندههاي پيشرفته، نقش و جايگاه كارآفرينان بهيفناور
كه در غرب و طوريآيد؛ بهشمار مياقتصادي به ةفردي و سازماني از عوامل مهم رشد و توسع

و  ميتسني( هايي طاليي كارآفريني نام گرفته استاخير، دهه ةبرخي كشورهاي ديگر، دو ده
ها در آموزش مفاهيم كارآفريني، عدم عالوه بر ضعف نظام آموزشي دانشگاه .)1376، همكاران

كارآفريني در  ةروحي ةساختار فيزيكي براي توسعساختارهاي مكمل جهت ايجاد زير
منظور باشد. تكميل ساختارهاي آموزشي كه بههاي ديگر اين نظام ميدانشجويان از ضعف

سب و كار و تربيت و تقويت روحية كارآفريني ايجاد آشناسازي دانشجويان نسبت به مسائل ك
هاي اقتصادي را التحصيالن براي ورود به عرصهسازي روحي و رواني فارغآماده ،شوندمي

منظور فراهم آوردن شرايط فيزيكي الزم براي كارآفريني به ةگيرند. بسترهاي توسعهدف مي
هاي اقتصادي را هدف ايجاد حرفه شود والتحصيالن كارآفرين ايجاد ميورود اين فارغ

اند، گيرند. از جمله ساختارهايي كه در بسياري از كشورها براي اين منظور تجربه شدهمي
مراكز آموزش عالي در  ةمروري بر تجرب انكوباتورها) هستند.( مراكز رشد تجاري و فناوري
و اجتماعي كه در  دهد كه اين مراكز با توجه به شرايط اقتصاديكشورهاي مختلف نشان مي

هاي آموزشي با عنوان اند و يا دورهها پرداختهحلاند به يكي از اين راهآن قرار گرفته
اند. در اند و يا اقدام به ايجاد يك مركز رشد در دانشگاه نمودهاندازي كردهكارآفريني راه

بيني يشپ شود.كار گرفته ميهطور همزمان ببسياري از موارد نيز اين دو راهكار به
كنندة يكديگر از جمله مسائلي است صورت تكميلگيري از اين بههاي الزم در بهرهمكانيزم

ها دارد. نظام آموزش عالي كشور در يكي دو سال حلسزايي در اثر بخشي اين راهكه نقش به
اي مبذول داشته روحية كارآفريني در دانشجويان توجه ويژه ةاخير به موضوع تقويت و توسع

كارآفريني  حل نموده است.گذاري اوليه در اجرايي كردن اين دو راهو اقدام به سرمايه
رهاي وشريزان و مجريان امور كن، برنامهگذاراموضوعي است كه امروزه توجه بيشتر سياست

اند كه براي كسب موفقيت مختلف را جلب كرده است. اغلب كشورها به اين نتيجه رسيده
ها و خدمات و توليد محصوالت در سازمان ةالمللي و عرضي و بينمل ةاقتصادي در عرص

عنوان عامل اصلي تغيير و محرك اصلي كارآفرين است تا به ةها نياز مبرم به توسعشركت
در يك  ،روهايي را آغاز كند و منجر به خالقيت و نوآوري مستمر شود. ازاينتوسعه، حركت
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كنندگان، توليدكنندگان و مصرف( قتصادوسيع تمام عناصر فعال در صحنه ا ةگستر

 )1380رحيمي،( گذاران) بايد به كا رآفريني بپردازند و به سهم خود كارآفرين باشندسرمايه
رغم اهميت روزافزون اين پديده و نقش آنچه در اين رابطه اهميت دارد اين است كه علي

شود. از طرف ديگر، مي آن در اقتصاد جهاني كمتر به آموزش اين موضوع پرداخته ةفزايند
تواند با تغيير هاي آموزشي خاصي ميكند كه فرآيندها و برنامهشده، تأكيد ميتحقيقات انجام

هاي خاص، راهي را كه افراد در گذشته بينش و نگرش افراد و تجهيز آنها به دانش و مهارت
سرعت ه نموده و بهبسيار كوتا ،رسنداحتماالً با سعي و خطا و گذشت زمان طوالني به آن مي

 .)1390(شرفي و همكاران يك كارآفرين بالقوه را به كارآفريني بالفعل تبديل كند
كارآفريني  ةبر اين اساس كشورهاي زيادي بر لزوم تربيت كارآفرينان از طريق القاي مؤلف

امروزه اغلب مؤسسات آموزشي  خصوص در سطوح عالي تأكيد دارند.در سيستم آموزشي به
كنند؛ همچنين بسياري از هاي آموزشي كارآفريني را تهيه و ارائه مياملي از دورهك ةمجموع

هاي هاي مربوط به كارآفريني و مديريت شركتها و طراحي رشتهبرنامه ةآنها در حال توسع
آميز اغلب كشورهاي پيشرفته و نيز كوچك هستند. با توجه به آنچه بيان تجربه موفقيت

كارآفريني  ةواسطه توسعهاي اقتصادي بهال توسعه در عبور از بحراني از كشورهاي در حخبر
گيري در آن كشورها، موجب گرديده تا ساير كشورها نيز براي كارآفريني، كارآفرينان و شكل

شدن اقتصاد، جهاني  ةكسب و كارهاي نوآورانه اهميت خاصي قائل گردند. با عنايت به پديد
پذيري هايي است كه به ريسكجهاني فرد از آن شركتبازارهاي « برخي عقيده دارند كه

گذاري هاي فكري خود در حد كالن سرمايهدهند و براي گسترش سرمايهكارآفرينان بها مي
گذاري، شرايط محيطي را مدنظر قرار مشيكنند، در بالندگي فردي پرتالشند و در خطمي
گوناگون مدنظر قرار گرفته است.  هايكارآفريني از جنبه ةاساس، توسعبرهمين »دهند.مي

اي واقع شده هاي مهم در گسترش كارآفريني است كه مورد توجه ويژهآموزش، يكي از جنبه
هاي كارآفرينان است. با توجه به مطالعات مختلفي كه صورت گرفته ثابت شده كه ويژگي

ي به يكي از رو در حال حاضر آموزش كارآفريناغلب اكتسابي است و نه توارثي و از اين
هاي دانشگاه و مؤسسات آموزشي تبديل شده است. اهدافي ترين فعاليتترين و گستردهمهم

عبارتند از: تربيت كارآفرينان  ،شودهاي آموزش و پرورش كارآفرينان پيگيري ميكه در برنامه
 هاي الزم به آنانهاي الزم و ارائه مهارتجديد، هدايت كارآفرينان به سمت كسب مهارت

 (اكبري، نمايندمنظور باال بردن ميزان موفقيت آنان در كسب و كارهايي كه شروع ميبه
1376(. 

رشد  ةعنوان الزمامروزه در بسياري از مؤسسات آموزش عالي، آموزش كارآفريني را به
 ةمطالب ذكرشده اهميت مراكز آموزشي را در توسع .كنندنيروي انساني مطرح مي

شود. ن و ايجاد محيط مناسب براي تشويق نوآوري يادآور ميكارآفريني، نهادينه كرد
سازي، انجام هاي مختلف ازجمله فرهنگتوانند با استفاده از شيوهمؤسسات آموزشي مي

هاي آموزشي و نيز ايجاد مراكز حمايت از كارآفريني گام تحقيقات علمي، برگزاري دوره
 .)1380(رحيمي، در تحقق اين مأموريت خطير بردارند ميمه

هايي چون دانش كاربردي آموزش ةآموزش عالي براي پرورش افراد كارآفرين نيازمند ارائ
هاي دست آورد، مهارتهاي الزم براي يك شغل را بهيعني دانشي كه شخص بتواند مهارت
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مديريت، اينترنت، بازرگاني، مالي و چگونگي تأسيس شركت) و توانايي ( كسب و كار

آموزش عالي از طريق  ،از طرف ديگر باشد.ي، خالقيت و نوآوري) ميكارآفرين( كارآفرينانه
از كارآفريني افزايش يافته و خطرات  ميشود تا اقبال عموبسترسازي فرهنگي باعث مي

پاداش، وزنه به طرف  -غيرمالي فرآيند كارآفرينانه كاهش يافته و در ارزيابي ريسك
      تر شود.كارآفريني سنگين

 ي در آموزش عاليمفهوم كارآفرين
زندگي دانست كه با ايجاد و انتقال آن به  ةكارآفريني را فراتر از شغل و حرفه، بايد يك شيو

اساس شود. برهاي اجتماعي موجود برطرف مينسل جديد، بسياري از مشكالت و آسيب
، كارآفريني نه تنها در واحدهاي كسب و كار، كه در 1958در سال  John Sawyerتعريف 

تواند وظايف و كارها، چه كارهاي كامالً نوآورانه يا كامالً ساده مي ةها و در همسازمان ساير
گونه بنگريم كه كارآفريني نه تنها جزئي از زندگي، بلكه خود زندگي ديده شود. وقتي اين

 ةاست كه بايد از حركت و پويايي الزم برخوردار باشد، به جاي آنكه فعاليت و رشد انديش
ا در فرآيند ياددهي و يادگيري، با رفتارهاي خشك، فشرده و تكراري مسدود فراگيران ر

سازم كه تمام افراد اي فراهم ميگونهنماييم و فرصت انديشيدن را از آنان بگيريم، شرايط را به
به تالش و انديشه بپردازند، كه در اين راستا نقش آموزش عالي به دليل تأثيرات بنيادين آن 

دانشگاه، نقش بالقوه و واقعي در  ).1376(تسنيمي، ماعي بسيار بااهميت استدر تحوالت اجت
طور بنيادي المللي، اين نقش را بههاي بيناقتصادي كشورها دارد. ماهيت جديد رقابت ةتوسع

هاي كارآفرين تبديل شوند در توسعة ملي دهد و اگر آنها نتوانند به نهادها و دانشگاهتغيير مي
ها از علم و دانش به ماهيت دانشگاه ةقابت شكست خواهند خورد. استفاداي و رو منطقه

دليل وجود هدليل مشكالت موجود در انتقال علم و بهب كارآفريني آنها بستگي خواهد داشت.
شده، ايجاد ميهاي مختلف اقتصادي، استفاده از دانش جديدي كه بر مبناي اصول علشبكه

ها، كارآفرين ساختن دانشگاه ،بنابراين .اي باشدنطقهتواند يك عامل مهم و قوي برتري ممي
دنبال حفظ يا هها بدانشگاه ).1378احمدپور،( اي داردمنطقه ةتأثير قوي و مثبت بر توسع

اند كه هدفشان جذب بيشتر دانشجويان هايي بودهتقويت جايگاه رقابتي خود همراه با فعاليت
فعال و نوآور باشند و توان پذيرش ريسك را عالوه آنها بايد هجهت نيل به موفقيت است. ب

را با كارآفريني داشته باشند، آنها بايد يك رويكرد جامع ارزيابي را اتخاد كنند و آن
مولد است و در روند گذر استراتژيك خود يكپارچه كنند. دانشگاه كارآفرين يك مؤسسه خود

باشد. انجام براي منابعش مياز سازمان مبتني بر هدايا و وابسته به فضاي نهادهاي ديگر 
سازد. تحقيقات مرتبط اقتصادي، دانشگاه را وادار به برقراري ارتباط با محيط بيروني مي

را افزايش  ميشان به منابع عموگذاري و دسترسيهاي كارآفرين موقعيت و قانوندانشگاه
لتي، بخش دهند. در چنين فضايي تبديل دانش به كاالي اقتصادي از سوي مؤسسات دومي

 ).1378اكبري،( شودها ترغيب ميخصوصي و دانشگاه

 يادگيري كارآفرينانه: رويكردي نوين در يادگيري سازماني
 كارآفريني و ادبيات يادگيري سازماني شده است. ةبه يادگيري در زمين ميتوجه بسيارك

تئوري  ةمجل ةمنااولين رويكرد اساسي يكپارچه به موضوع يادگيري كارآفرينانه مربوط به ويژه
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قلمرو محدودي از موضوعات يادگيري  ،نامهمقاالت اين ويژه باشد.ميو عمل كارآفريني 

كارآفريني  ةپديد ةيادگيري براي شناخت و تفكر دربار ميكارآفرينانه مانند مرور كلي و مفهو
تشخيص فرصت كارآفرينانه را  ةشناسايي و تشريح مفاهيم يادگيري بين سازماني در زمين

 شود.ميامل ش
شامل چه مواردي  له كه يادگيري دقيقاًأمباحث مرتبط با يادگيري با درك اين مس ةكلي

منظور  ،شودميزماني كه از مفهوم يادگيري در كنار كارآفريني استفاده  شود همراه است.مي
شده و غلبه بر موانع ي شناختههابرداري از فرصتبهره ،هااين است كه شناسايي فرصت

كارآفريني در  ،در سازماندهي و مديريت كسب و كارهاي جديد را ياد بگيريم. در واقعسنتي 
 ،رواز اين اي خلق كرد.توان چيز تازهميجستجوي درك اين مطلب است كه چگونه 

بستگي به  هاشود و از طرفي تشخيص فرصتميكارآفريني با تشخيص يك فرصت آغاز 
 (مشدئي و همكاران، از محيط اطرافش دارد توانايي سازمان در كسب دانش و يادگيري

1390(. 
پذيري و ي نوين توليد و عرضه را كه با خطرهاكارگيري شيوهيادگيري و به ،كليطوربه

يادگيري كارآفرينانه  در تعريفي ديگر، گويند.مينوآوري همراه باشد را يادگيري كارآفرينانه 
تعامل اجتماعي و ابتكار و در نهايت از طريق  ،هاعبارت است از شناسايي و تشخيص فرصت

 ي جديد.هامديريت و سازماندهي كردن كسب و كارها و ايده
 ةيادگيري كارآفرينانه را با توجه به دو عامل زمان و توسع ميمدل مفهو ديويد راي،

در اين مدل عواملي از جمله خودباوري و اعتماد به نفس  ي كارآفرينانه ارائه كرد.هاظرفيت
يادگيري كارآفرينانه  گيرد.مياهداف روشن مورد بحث قرار  ،هاموفقيت ،هاو انگيزه هاارزش
كسب و كارهاي جديد  ةفرآيندي مستمر است كه دانش مورد نياز براي اثربخشي و ادار غالباً
افراد به دنبال كسب اطالعات جديد  در يادگيري كارآفرينانه، دهد.ميمين كرده توسعه أرا ت

و ساير منابع  هانوآوري و تجربيات شبكه ي نو و جديد،هابررسي پديده و،از طريق جستج
عنوان يكي از پيامدهاي با توجه به افزايش اثربخشي تشخيص فرصت به باشند.مياطالعاتي 

ي هاشود كه چرا بعضي از افراد توانايي كشف فرصتميال طرح ؤاين س يادگيري كارآفرينانه،
 .)1388(پوردارياني برخي ديگر فاقد اين توانايي هستندكارآفرينانه را دارند و 

و نظريات  هاشود براساس ديدگاهمييادگيري كارآفرينانه در سطوح مختلف ظاهر 
 .توان در دو سطح تحليل كردمييادگيري كارآفرينانه را  نظران مختلف،صاحب

 فردي  ةيادگيري كارآفرينان
) بيان 1997طور كه اسمايلور(همان شود.ميري در اين سطح خود فرد كارآفرين درگير يادگي

گيرند، ميآنها از هر چيزي ياد  العاده هستند.يادگيرندگان فوق دارد، كارآفرينان اثربخش،مي
 كاركنان. همكاران، از مشتريان،

 سازماني ةيادگيري كارآفرينان
اما  باشد.ميبرداري دانش نوين توسط سازمان پردازش و بهره يادگيري سازماني شامل كسب،
يادگيري سازماني  ةعنوان يك مفهوم جديد از تركيب دو حوزيادگيري سازماني كارآفرينانه به

 .)1388(زالي و همكاران، ايجاد شده است و كارآفريني
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 فرآيند يادگيري كارآفرينانه

كارآفرينانه رخ  ةكه در يك زمين هادهد كه بسياري از يادگيريميادبيات تحقيق نشان 
اي كه اين امر بدين معنا است كه فرآيند پيچيده داراي ماهيت تجربي هستند. دهد،مي

شان از يادگيري كارآفرينانه براي افزايش شناخت آموزند،ميكارآفرينان از تجربيات خود 
دانش  ةعنوان فرآيند مستمر تسهيل توسعيادگيري كارآفرينانه اغلب به بسيار اهميت دارد.

به هر حال  باشد.مياندازي و مديريت كسب و كارهاي جديد ر راهالزم براي اثربخش بودن د
كارآفرينان انجام شده  ةاي در بررسي اثرات بالقوه يادگيري بر تجربي گستردههااگرچه تالش

دانش كارآفرينانه  ةكارآفرينانه و تجرب ةبراي تمايز بين تجرب ميي بسيار كهااما تالش است،
كيا ( انجام گرديده است نامد،ميتجربي  ةشدا دانش كسب) آن ر1990( يا آنچه كه روبر

 .)1388 كجوري و همكاران،
آغاز مطالعه فرآيند يادگيري كارآفرينانه با بررسي تفاوت ميان كارآفرين و دانش  ةنقط

فردي  ةتوانيم فرآيند تجربي كه از طريق آن تجربميبدين ترتيب  شود.مياكتسابي او آغاز 
 شود را مورد مطالعه قرار دهيم.ميتمر به دانش تبديل يك كارآفرين به شكل مس
شغلي كارآفرين و  ةدهد كه ما عالوه بر بررسي پيوند ميان تجربمياين چارچوب نشان 
دانش  (B) در شكل بايد به موارد ديگر نيز توجه كنيم. (A) تكوين دانش كارآفرينانه

 )1(شكل باشد.ميثر بر فرآيند تبديل ؤعوامل م ) (Cشده وتكوين

 Diamanto politis 2008عنوان يك فرآيند تجربييادگيري كارآفرينانه بهميچارچوب مفهو .1شكل 

 منابع يادگيري كارآفرينانه
 ) يادگيري عملي فعال،2(شكل اين قسمت كه تحت عنوان يك مدل طراحي شده است

 باشند.ميو يادگيري اجتماعي هرسه از منابع يادگيري كارآفرينانه  مييادگيري تئوريك رس
 يادگيري عملي فعال �

از  آزمايش تجربي و آزمون و خطا، له،أفرد از طريق حل مس در اين يادگيري عملي فعال،
 گيرد.مينتايج حاصله ياد 
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 يادگيري تئوريك رسمي �

آموزش و  يادگيري از طريق تحصيالت و مطالعات دانشگاهي، در حالت تئوريك رسمي،
 گيرد.مياي و اينترنتي صورت تحقيقات كتابخانه

 يادگيري اجتماعي �
رقبا، متخصصان، ناظران، مشتريان و  ةكلي ،در اين مدل شبكه و كارآفرينان

 .)1388زالي و همكاران،( باشندميكنندگان از منابع يادگيري عرضه
  

 David Rae,2007مدل منابع يادگيري كارآفرينانه.2شكل  

 يادگيري تجربي
 در است كه اقداماتي از يكي تدريس يهاروش با فراگيران يادگيري يهاسبك هماهنگي

 چراكه موجب. كندمي ايفا مؤثري نقش آموزشي يهادوره و درس كالس كيفيت بهبود
 از توانند پيشمي آموزشگران و مجريان مديران، .شودمي پايدار و عميق اصيل، يادگيري
 با آن را ماهنگيه هايزمينه و تعيين را فراگيران يادگيري سبك درس، كالس تشكيل

هاي يادگيري سبك از شدن آگاه با بايد آموزشگران ، واقع در. سازند فراهم تدريس يهاروش
 از .كنند يادگيري آنها هايسبك با خود تدريس يهاروش دادن انطباق در سعي فراگيران

 رب مختلف يهااين سبك و هستند متفاوتي يادگيري هايكسب داراي دانشجويان كه آنجايي
 اين چگونگي از است آموزشگران الزم ،لذا گذارد،مي تأثير آنها تحصيلي پيشرفت و يادگيري

 در را خود فراگيران تا آگاه باشند آنها با مناسب و منطبق تدريس يهاروش و هاسبك
 .)1388(منفرد، رسانند ياري يادگيري مختلف يهاسبك از بهتر ةاستفاد

مختلفي  هايهديدگا از را يادگيري هايكسب يپرورش شناسيروان نظرانصاحب
 كلب و ديويد توسط 89-1984 هايلسا در هابنديهدست اين از يكي. اندكرده بنديدسته

 در نقش تجربه بر فراواني تأكيد تجربي يادگيري ةنظري در ايشان .است شده ارائه فراي ران
  يهاو موقعيت محيط با شخص عاملت فعال فرايند يادگيري نظريه، اين در .دارند يادگيري
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 نظريه يادگيري، اين گيرندمي ياد متفاوتي طوربه افراد است معتقد او است. زندگي

  )3(شكل .افتدمي اتفاق سرهم پشت كه مرحله چهار از متشكل است ايچرخه

 يادگيري تجربي ةچرخ .3شكل 
 

د كنمي چنين توصيفاين فراي و كلب از نقل به را آنها فراگيرانِ و هاسبك اين سيف 
 حاصل تأملي مشاهده و عيني ةتجرب يادگيري ةمرحل دو تركيب از واگرا يادگيري سبك

. بينندمي مختلف از زواياي را عيني هايموقعيت يادگيري، سبك اين داراي افراد . شودمي
 هاييتموقعي افراد اين .عمل كردن تا است كردن مشاهده ،هاموقعيت به نسبت آنان رويكرد

 و فرهنگي متنوع هايبه جاذبه و پسندندمي ،دارند متنوع هايانديشه ابراز به نياز كه را
ي هاانديشه توليد به قادر اين افراد كه آنجايي از .دهندمي نشان عالقه اطالعات آوريجمع

 از راواگ يادگيري سبك داراي كلي،افراد طور به .نامندمي واگرا را آنها سبك هستند گوناگون
 هايفعاليت در موفقيت براي هااين ويژگي كه برخوردارند زيادي احساس و تخيل قدرت
 يادگيري مرحله دو تركيب از كنندهيادگيري جذب سبك .مفيدند تفريحي امور و هنري

 در يادگيري سبك اين داراي افراد .آيدميدست  به انتزاعي سازيممفهو و تأملي مشاهده
 .هستند توانا منطقي و دقيق خالصه، صورتي به تبديل آن و گسترده اطالعات درك و كسب

 افراد، اين ديدگاه از .ورزندمي تأكيد انتزاعي مفاهيم و هاانديشه بر عمده طور به افراد اين
 دارند عملي كاربرد قابليت كه هايينظريه بر هستند منطقي درست لحاظ از كه هايينظريه

 داراي افراد كه است آن كنندهجذب به يادگيري سبك اين ناميدنعلت  .شوندمي داده ترجيح
 اين داراي افراد .هستند آنها به دادن سازمان و گوناگون يهاداده به دريافت قادر سبك اين

 دو تركيب همگرا از يادگيري سبك .ترند موفق اطالعاتي وميعل مشاغل يادگيري در سبك
 اين داراي افراد .شودمي تشكيل فعال آزمايشگري و انتزاعي سازيمفهوم مرحله يادگيري

 ديگر، سخن به .كارآمدند هانظريه و هاانديشه براي عملي استفاده موارد يافتن سبك در
 راه اساسبر گيريمميتص و مسائل حل در مندنديادگيري بهره سبك اين از كساني كه

 و مسائل با كه يدهند م ترجيح افراد نهاينگو .هستند توانا يابند،مي مسائل براي يي كههاحل
 داراي افراد به آنجا از .فردي بين و اجتماعي يهاموضوع تا باشند داشته سروكار تكاليف فني
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ه  را يافتن براي سرعت به شوندمي رو روبه اي مسئله با وقتي كه گويندمي همگرا اين سبك

همچنين  .كنندمي متمركز واحد حل راه آن بر را خود يهاكوشش يا كوشندمي حل درست
 سبك .هستند تر موفق تكنولوژيكي و تخصصي كارهاي در همگرا يادگيري سبك داراي افراد

 دست به تجربه عيني و فعال آزمايشگري يادگيري مرحله دو تركيب از يابنده انطباق يادگيري
 و نقشه اجراي زو ا آموزندمي اول دست تجارب از يادگيري سبك اين داراي افراد .آيدمي

 از بيشتر افراد ).اين1390پاپ زن و همكاران،(.يبرند م لذت انگيز چالش اعمال با شدن درگير
 در افراد اين همچنين .دهندمي ترجيح را محسوس امور بپردازند منطقي لهاي تحلي اينكه به

خودشان  كه تياطالعا به تا اند وابسته آورندمي دست به ديگران از كه اطالعاتي به حل مسائل
 اين است يابنده انطباق به سبك اين ناميدن سببِ .كنندمي كسب تخصصي يهاتحليل راه از

 اين افرادداراي .هستند توانا جديد هايموقعيت با يافتن انطباق در سبك اين داراي افراد كه
 گيريياد.كنندميعمل  ديگران از تر موفق فروشندگي و بازاريابي مشاغل در يادگيري سبك

 )روش2001 ديگران و بون ،1998 مارشال،(باشدمي اكتشافي يادگيرهاي انواع از يكي تجربي
 يادگيري روش اين .گيردمي سرچشمه تجربه از كه بوده جامع فرايند يك ،تجربي يادگيري

 ايجاد او براي را امكان اين نمايد،ميبرقرار او محيط و فرد بين متقابل رابطه يك كه آن ضمن
 دانش كسب به درمحيط، كردن تجربه با همراه كه كند پيدا تطبيق محيط اين با تا كندمي

 هايواقعيت با مستقيم بصورت كه يادگيرنده است يادگيري نوعي تجربي بپردازد.يادگيري
 چيزيآن درباره كردن فكر و كار انجام فراگيران در كردن درگير يا و دارد آموزش تماس مورد

). با توجه به توصيفي كه از يادگيري تجربي 1390پاپ زن و همكاران،(د.دهنمي انجام كه
كننده فرصتي براي آموزش كارآفرينانه به صورت تواند فراهمصورت گرفت، اين رهيافت مي

 و تجربي باشد.ميعل

 نتيجه گيري
ه ي مناسب شده كه بهرهايادگيري كارآفريني تبديل به ابزار نيرومندي در جهت ايجاد فرصت

كمبود نيروي انساني خالق و  تواند باعث رفع مشكالتي همچون اشتغال،ميگيري از آنها 
كشورها يادگيري را  ،روشود كه از اينميافزايش رقابت و....  ،پويا، نزول چشمگير بهره وري

يادگيري كارآفريني  اند. دراقتصادي و اجتماعي خود قرار داده ةي توسعهادر اولويت برنامه
هاي پذير در بخشآفرين و ريسكتحول ،خالق ،هاي متفكردر پرورش انسان ميل مهعام

جهان نيروهاي  مياقتصادي و عل ،اجتماعي مختلف است و با توجه به رشد سريع در ابعاد
 ي مختلف پويا و پاسخگوي نيازهاي جامعه باشند.هاتوانند در اين رقابت قطبميكارآفرين 

ي هامدل مينقطه مشترك تما .ي زيادي ارائه شده استهاني مدلدر بحث يادگيري كارآفري
اين مدل  ةبا ارائ بندي مطالباساس جمعيادگيري كارآفريني مستقل بر فرد است و بر

گيري كه يك كارآفرين موفق باشد را نشان دهد و با بهرهيادگيري كارآفريني فرد را براي اين
كارهاي موفقي در رسيدن سودآوري) بتواند راه -خطرات-فرصت -(خالقيت از اين چهارچوب

 طور اعم وهمان بايستي به مفهوم كارآفريني ببه اهداف سازماني ارائه دهد. مديران عالي ساز
عنوان يكي از عوامل عمده براي طور اخص حساس باشند و آن را بهيادگيري كارآفريني به

 ةابتي دنياي امروز درنظر بگيرند. هستو رشد سازمان در شرايط پرتالطم و شديداً رق ءبقا
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ها لزوماً يك فرايند پايين به باال است. اصلي كارآفريني نوآوري است و نوآوري در سازمان

تر سازمان نوآوري داشته پيوندد كه سطوح پايينكارآفريني سازماني تنها وقتي به وقوع مي
گردند، ميشود و آنها تشويق يمباشند. اما تنها وقتي كه به كاركنان اختيار الزم داده 

يافت. بنابراين، تعهد به كارآفريني يك فرايند باال به  خواهد ءكارآفريني سازماني امكان بقا
چه درون و چه بيرون سازمان) باشد، اما ( تواند از هرجاميپايين است. تشويق به كارآفريني 
  .شودميمان صادر تر تنها از مديريت عالي سازدادن اختيار الزم به سطوح پايين

 -اقتصادي  ةاست كه كشورهاي پيشرفته در فرايند توسع ميمه ةآموزش كارآفريني مقول
اولويت  دررا اند و پرورش كارآفرينان اجتماعي نسبت به آن توجه جدي مبذول داشته

ي پرورش كارآفرينان هادهد كه برنامهمياند. مطالعات نشان  خود قرار داده ةي توسعهابرنامه
ها به سرانجام رسيده ي اجرايي دولتهاگذاري و پشتيبانير كشورهاي مختلف با سياستد

، كارآفريني ةسازي و ترويج روحي: فرهنگها شاملها و پشتيبانيگذاريسياست است. اين
، كمك به خصوصي-سسات آموزشي دولتي ؤ، ايجاد ماصالحات ساختاري و نهادسازي

، طريق مدارس ، آموزش كارآفريني ازكار كوچك سب وپرورشگاه ك ةاندازي و ادارراه
، ايراه دور و رسانه هاي ازطريق آموزش ، آموزش كارآفريني ازي دولتيهاها و آژانسدانشگاه
باتوجه به تجربيات ساير  رساني دولتي بوده است.فني و مديريتي و اطالع -ي مالي هامشاوره

 ةعنوان گام اوليكشور را به رورش كارآفرينان درتوان نتيجه گرفت كه بايستي پميكشورها 
شد. هرچند كه  دولت محقق نخواهد ةتوسعه تلقي كرد كه اين مهم بدون ايفاي نقش فعاالن

، مبحث كارآفريني و ترويج ايران مياجتماعي جمهوري اسال -اقتصادي  ةسوم توسع ةدر برنام
آموزش  ةرحال پرداختن به مقولولي به ه ،فرهنگ كارآفريني موردتوجه قرار گرفته است

همكاري دولت و بخش خصوصي  ةي اجرايي و عزم ملي در سايهاكارآفريني نيازمند مكانيسم
كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه  ةتأمل در وضعيت اقتصادي و روند مراحل توسعاست. 

اند به تهاند، نشانگر آن است كه اين كشورها توانسكه به موضوع كارآفريني توجه نموده
هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي دست يابند و يا حداقل هاي چشمگيري در زمينهپيشرفت

هايي كه وقوع آنها را در آينده آمده را به سالمت پشت سر گذاشته و بحراني پيشهابحران
تكنولوژي،  ةكردند را مهار نمايند. اين كشورها به سه دليل مهم ايجاد و توسعبيني ميپيش

وليد ثروت در جامعه و ايجاد اشتغال براي موضوع كارآفريني اهميت قائل شده و به آْن ت
روي جوامع ي پيشهاامروزه يكي از چالش ).1389و همكاران، رزاقي بورخاني( اندپرداخته

هاي الزم براي راه اندازي كسب و هاي فردي و مهارتآموختگان فاقد تواناييمختلف، دانش
فرهنگ  ةتوسع ةوسيلالتحصيالن دانشگاهي را به. اين امر، آماده سازي فارغكار مناسب است

 ةبايست با ارائمي هامراكز آموزش عالي و دانشگاه ،رواز اين سازد.كارآفريني در آنان مسلم مي
كارآفريني و گسترش  ةهاي مناسب براي تربيت نيروهاي متخصص و كارآفرين در توسعبرنامه

اجتماعي و اقتصادي، پرورش و آماده ساختن نيروي انساني كارآمد،  ةرانهاي نوآوفعاليت
ي گوناگون نقش هامنظور پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه در زمينهشايسته و ماهر به
ترين عامل توسعه دانشگاه مهم نظام آموزشي از دبستان تا ،كليطوربه اساسي ايفا نمايند.

آنچه در اين زمينه بايد مورد  .روي انساني متخصص استانساني و تربيت ني ةويژه توسعهب
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نيازهاي واقعي جامعه  بايد با ها و كيفيت آنهاتوجه واقع شود، اين نكته است كه آموزش

 .نگي داشته باشداهتناسب و هم
هاي نوآورانه اجتماعي و اقتصادي، اميد فعاليت با توجه به نقش كارآفريني در گسترش

هاي متناسب براي تربيت نيروهاي متخصص و برنامه ا تالش بيشتر،ها برود دانشگاهمي
(دانشگاه)،  ترين عامل پايداري نظام آموزش عالياساسي كارآفرين تنظيم و اجرا كنند. زيرا

منظور پاسخگويي به نيازهاي انساني كارآمد، شايسته و ماهر به ساختن نيرويپرورش و آماده
ترين و مهم امروزه آموزش كارآفريني به يكي از .ون استهاي گوناگزمينه واقعي جامعه در

ها بيشتر دوره هاي خارجي تبديل شده است. آنچه در اينهاي دانشگاهترين فعاليتگسترده
آموزشي،  هايبودن محتواي دورهمورد توجه قرار گرفته است، اهداف آموزشي، مناسب

در محيط  فهوم و فرهنگ كارآفرينيهاي تدريس، ايجاد و گسترش مكارآفرينانه بودن شيوه
ها و دوره ها به برگزارياقتصادي، ترغيب دانشگاه ةدانشگاه، ايجاد تحرك براي توسع

كارآفرينان،  ها در خصوص كارآفريني وهاي آموزش كارآفريني، گسترش پژوهشكارگاه
كارآفرينانه از هاي فعاليت اندازيمنظور راهاي و مالي الزم بههاي اطالعاتي، مشاورهحمايت

هاي ها و فعاليتدوره ةآموختگان، تركيب اعضاي برگزاركنندسوي دانشجويان و دانش
هاي آموزشي و هماهنگي دوره هاي كارآفريني و تطبيق وبخشي دورهآموزشي كارآفريني، اثر

 . آموختگان كارآفرين استدانش منظور تربيت دانشجويان وشده با يكديگر بهموارد ياد
 ،منظور ارتقاي دانشسازي يادگيري عملي و تجربي بهدگيري تجربي كارافرينانه بر فراهميا 

وكار از طريق خوداشتغالي، كارآفريني و مديريت كسب ةبينش و مهارت دانشجويان در زمين
 ،شاگردي در محضر كارآفرينان -استاد ،وكارهاي كارآفرينكارآموزي در كسب  ،هاي عمليپروژه

شود. به و نظاير آن ممكن مي ميوكار دانشجويي به صورت تيهاي كسبراي پروژهطراحي و اج
وكار هاي كارآفريني و كسبقابليت ءيد اين نكته است كه ارتقاؤاين رهيافت م ،هرحال

بلكه  ،هاي معمول سخنرانيهاي درسي و شيوهدانشجويان نه بر مبناي مباحث نظري و كالس
 باشد.ممكن و مقدور مي1كار وكسب  ةريان توسعاز طريق يادگيري تجربي در ج
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