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چکيده

تـالشنمـسئوالتمـاموميشـودمحسوبكشوردراقتصاديتوسعهموتوركارآفريني،امروزه•
كـهاسـتيمهمـمقولـهكـارآفرينيآمـوزش.بدهنـدتوسعهكشورشاندرراكارآفرينيميکنند

داشـته،مبذوليجدتوجهآنبهنسبتاجتماعي–اقتصاديتوسعهفراينددرپيشرفتهكشورهاي
.انـددادهقرارخودهايبرنامهاولويتدرراكارآفرينانپرورشوآموزش

ياجتماع–فرايند توسعه اقتصادي 



چکيده

هدفباقتحقياينكشور،درآنتوسعهضرورتوكارآفرينيفوقالعادهاهميـتبـهتوجـهبـا•
يگاهآموزشهاومراكزتوسعهوايجادمتقاضيان  صالحيتاحرازشرايطمـدلطراحـيومطالعه

موفقمراكزيتطبيقمطالعاتازاستفادهباتحقيقايندر.استشدهانجامكشوردركارآفريني
وبوميشرايطتنگرفنظردروصالحيتاحرازشرايطتعييننظريمبانيبهتوجهباوكارآفريني

يشگاهآموزهاومراكزتوسعهوايجادمتقاضيانصالحيتاحرازشرايطمدلر،كشوايمنطقه
استگرديدهطراحيكارآفريني

مطالعات تطبيقي



وازگان كليدي

كارآفريني، آموزشگاه كارآفريني، شرايط احراز صالحيت، كارآفريني ي•



امدير،نتيسنقشترتيببدين،كهشوددگرگـونآنهـاذهندررقابتوكيفيتكار،سازمان،•
نيازيكارآفرينانبهسازمانهاوكـشورهاشـرايطي،چنـيندر.ميدهـددستازراخـودمديكار
تازهخونهام،ابتحمـلونفـسبهاعتمادپشتکار،نوآوري،وخالقيتطريقازبتوانندكهدارند
.بيندازندجريانبهسـازمانوكـشوركالبددررااي



،انندگمصرفکنازاعماقتصاد،صحنهدرفعالعناصرتمـاموسـيع،گسترةيكدرروايناز•
كـارآفرينيثيراتتأدامنهكهچرا؛بپردازندكـارآفرينيبـهبايـدگـذارانسرمايهوتوليدكنندگان

رااقتـصاديانشـتابرشدتاگرفتهاجتمـاعيارزشهـايدرتغييرازواستوسيعبسيارجامعـهبـر
اقتصاديتوسعهموتور١:)مـيکنـدايفـارانقشسهجامعههردركارآفريني.دشـومـيشـامل
افزايشراجوامـعوريبهرهميزان)كند؛۲ميتقويتراكشورهااقتصاديتوسعهورشدواست
دمخلقراجديدخدماتومحصوالتفناوري،۳)ودهدمي

فته تا از تغيير در ارزشهـاي اجتمـاعي گر
رشد شـتابان اقتـصادي



نقشوپديدهاينروزافزوناهميتعليرغمكهاسـتايندارداهميتخصوصايندركهچيزي•
شرايط.استشدهپرداختهموضوعايـنبـهكـمتـركـشورماندرجهـاني،اقتصاددرآنفزايندة

والتمـشکحلبـهتوجهلزومكهاستايگونهبهماكشورفرهنگيواجتماعياقتصادي،
.ميکندطلـبراآينـدهوحـالدرتنگناهـا



نقشاهشكمستمرجرياننيزوشغليفرصتهايايجـادضرورتكشور،جوانجمعيتيتركيب•
بهكشورالنكسياستگذاراندنشوميموجبكههستندايعمدهعاملسهكشور،اقتصاددرنفت
ديگريچيزآن،هايمؤلفهوكــارآفرينيجـزمنبـع،آنوبينديـشندنفـتبجــزاتکاييقابلمنبع

.بودنخواهد

تهاي تركيب جمعيتي جوان كشور، ضرورت ايجـاد فرص
صاد شغلي و نيز جريان مستمر كاهش نقش نفت در اقت

كشور



احساسپيشازبيشكـشورامـروزرقابتيوپيچيدهمحيطوكنونيسختشرايطدرآنچه•
بــهــهتوجبــاكارآفرينــانزيــرااســت؛كــارآفرينياساسيمقولهبهپرداختنميشود،

وــدرشايجــادبــرايرامنــابع،شــرايطايـندرقادرنـدخـودبرجـستهوممتـازخصوصيات
وكنندايجاددجديكاروكسبواشـتغالكرده،فراهمانسانيمنابعوتوليدهايزمينهدرتوســعه

بيفزايندجديدخدماتومحصوالتدامنهوتوسعهبرصنعتينوآوريهايبا

ار اشـتغال و كسب و ك
جديد



طراحيوهمطالعتحقيقاتيطرحكشور،درآنتوسعهضرورتوكارآفرينيالعادهفوقاهميت•
اجتنابراشوركدركارآفرينيمراكزتوسعهوايجادمتقاضياصالحيتاحرازشرايطتعيينمدل
موفقمراكـزتطبيقـيمطالعاتطريقازاستدرصددتحقيقاين.استساختهناپذير

نظـردرنيـزو،صالحيتاحرازشرايطتعييننظـريمبـانيپيشرفته،كشورهايدركارآفريني
ايجــاداضــيانمتقصـالحيتاحـرازشـرايطتعيـينمـدلكشور،ايمنطقهوبوميشرايطگـرفتن

وتربيتوركشآيندهكارآفرينـانطريـق،آنازتاكندطراحيراكارآفرينيمراكـزتوسـعهو
شونددادهپرورش



مراكزتوسعهوايجادمتقاضياصالحيتاحـرازشـرايطمـدلطراحيمراحلمقالهايندر•
تعيـينيني،كارآفرآموزشكـارآفريني،نظـريادبيـاتبـرمـروريشامل،كشوردركارآفريني

درموضوعيقيتطبمطالعـهكـارآفريني،مراكـزتوسـعهوايجادمتقاضيانصـالحيتاحـرازشـرايط
مركـز-سونبابـدانـشگاهكـارآفرينيمطالعاتمركز[جهـاندرموفقكارآفرينيمركزده

دراقعوكارآفرينيمطالعاتموسسه-ملـونكـارنگيدانـشگاهدرجونزدونالدكارآفريني
–پارككالجدرواقعمريلنددانشگاهدينگمنكارآفرينيمركز-شيکاگوايلينـويزدانـشگاه
.اف.جـانينيكارآفرمركز-رنسالئرتکنيكپليموسسه–تگزاسدانشگاهدرواقعIC2موسسه
مركز–بولدردرواقعكلرادودانشگاهكـارآفرينيمركـز–بايلوردانشگاهدرواقعباوف

سولكارآفريني



طراحي،]هندكارآفرينتوسعهموسسه–پنسيلوانيادانشگاهوارتونآموزشکدهدرواقعاسنيدر•
مدليطراحوكارآفرينيخبرگـانازاوليـهنمونـهيكدرآنآزمونو)مفهوميمدلاوليه(مدل
شرايطتعيينلمـدنهاييطراحيوتحقيق،ميدانيمطالعه،متقاضيانصالحيتاحرازشرايطتعيين
گردد.ميارائهكارآفرينيمراكزتوسعهوايجادمتقاضيانصالحيتاحراز

يان ايجاد تعيين شرايط احراز صالحيت متقاض
و توسعه مراکز کارآفريني



مروري بر مباني نظري تحقيق
مفهوم كارآفريني

(»شدنمتعهد«معنايبـهentreprendre»«فرانـسويكلمهازكارآفرينيواژه•
(undertakeومحـيطهـادركـهاسـتفراينـديكـارآفرين،.ي١][اسـتگرفتـهنشأت

ريقطازاقتصاديسيستمدركـهتغييراتآنطيو،تدافمياتفاقمختلفمجموعههاي
اعـثبايـنكهدهدميرخميدهند،نشانواكنشاقتصاديهايفرصتبهافراديهاينوآوري
.شدخواهداجتمـاعيوفـرديارزشايجـاد



درهكاستفراينديازعبارتكارآفرينيمعتقدنــدهمکــارانشوStevenson)(استيونــسون•
بدونكنند)،ميكارآندركهسازمانهـاييبرايياخودشانبراييا(افرادوسيلهبهفرصتهاآن،
][ميشودتعقيباست،آنهاكنترلدركـهمنـابعيبهتوجه

افرصتها



كـهزمـانييعنـيميگـردد،بازهجدهمقرنبـهآنريشهبلکهنيست،جديديمفهومكارآفريني•
Richard(كانتيلونريچـارد Cantillonكردتقسيمدستهسهبهراتصادياعوامل)ق

رخطقبولبـاكـهاقتـصاديعواملازدستهآن۳وبگيردستمزداقتـصاديعوامـل۲زمـينمالکان١:
Jean)(باتيستسيژانشـايد٤.][ميکننـدفعاليتبورسبازاردر Batiste Sayبودكسياولين
[دكرتأكيدريوبهرهاصولاساسبراقتصاديمنابعجاييجابهدركارآفرينانحياتينقشبركه

[

ادي بر جابه جايي منابع اقتص
اساس اصول بهره وري



كـهتمـيدانـسفـرديمختصرا»كارآفريني«ســيباتيــستژانمــيالدي،١۸٠٠ســالحــدود•
ويبهرهوردارايحوزبهةترپايينسـودوبهـرهوريدارايحـوزهيـكازرااقتـصاديمنـابع
ورينيكارآفمفهـومنئوكالسـيك،اقتصادياصولظهوربا.ميدكرمنتقـلبـاالترسود

٤،نبوددانـاناقتصادتوجهموردديگركارآفرين



وتعـادلبهيابيدستبرايموجودمنابعساختنبهينـهبهدنبالفقطكالسيكاقتصادياصولزيرا•
اصـولثقلنقطهبهخارجينيروهايبطـندرموجـودمنـابعسـازيبهينهبرتمركز.بودندتـوازن

كـهاستبرجستهاياقتـصاددانتنهاSchumpeter)(شومپتر.بودشدهتبديلرايـجاقتـصادي
باكهيستاوازنتـعدمهايپوياييواقتصاديحياتپوياييهايبـراقتـصاديتحليـلتمركـزبـا

ثقـلنقطـهراكـارآفرينياو.شـدخارجنئوكالسيكاقتـصادياصـولازاشـت،دتضاداتوازني
.][ميدانستاقتصاديتغييرسازوكارواقتصاديتوسعهمورددرخودتئوري

شومپتر



تخريب«انعنوتحتراآنوبردكاربهاقتصادزننـدههمبرنيرويعنوانبهراكارآفرينيشومپيتر•
:استاساسيويژگيسهشاملشومپتري،كارآفريني.كردنامگذاري»خـالق

حقـايقازنباطاستباومعموليقوانينبردنكارهببـانميتوانامااست،دركقابلقبلازكارآفريني-١
.دكر؛بينيپيشراآنعمليطوربهموجود

،كندخلـقبيمناسهايموقعيتاينکهبرايوميدهدشـکلرامـدتبلنـدنتايجورويدادهاكارآفريني-۲•
دهد.ميتغييـررااجتمـاعيواقتصاديموقعيتهاي

الگوهـايوداماتاقفرد،تصميماتنيروها،نسبيكيفيـتبـهكارآفرينانهرويدادهايتکراروكثرت-۳•
[داردبستگيرفتاري



معرفـيتوليداتدرراجديديتركيبهايكـهميشوندخلقكارآفرينانيپويا،توازنعدمدر•
راتوليدفرايندهكنيستمديريكـارآفرين،كـهورزدمـياصرارنکتهاينبرشومپيتر.مـيکننـد
خطراما،ميدهدانجامگذشتهتجاربمبنايبررامعموليهايفعاليتاوبلکـهميکند،نظارت
.نـشدهانـدانجـامتاكنونكهميکندشركتفعاليتهاييدروميپذيردراابهامات



.  يکنـدرا در توليد معرفي م» تركيبات جديـدي«بـه طـور خالصه، كارآفرين فردي است كه •
زمه توسعه را كـه ال» تخريب خـالق«بنـابراين، كـارآفرين يـك نيروي ناپايدار است كه فرايند 

اقتصادي است آغاز مي 



كـارآفرينيمورددرديبعآثاربربسزاييتأثيركارآفرينيواقتصاديتوسعهمورددرشوميپتركار•
كارآفرينياليتهايفعباراكارآفرينيمفهـوم(سـيباتيـستژانمانند)شومپترالبته،استداشـته
ازبرخيدليلهمين،بهوميانجامـدتوليددرجديديتركيباتبهامراينكهميسـازدمرتبط

.دارندكارآفرينيقبالدرترگستردهنگرشياقتصاددانان



تأكيدنشدهكشففرصتهايازبرداريبهرهبرايكارآفرينيلزومبر(Kirzner)كرزنر ًمثال•
نـه،دانـدمـيتوازنعدمبامقابلهتواناييراكارآفريني(Shultz)شولتزديگسوي،از.رميکند

پايدارنيروييراآنوداردكرزنرمشابهنظري(Hayek)هايك.ابهاماتبهپرداختنتوانـايي
عملبيشترهماهنگيبـابازارهـاايـنوشـوندتـرنزديكتوازنبهبازارهامـيشـودباعثكهميداند
اسـتكارآفرينياز(Mises)مايسزمفهومثقـلنقطه،پذيريريسك.كنند



فريني تركيبي از كارآيـك تعريف تالش براي ارائه در ( Herbret)هربرت و ( Link)لينـك امـا •
رك ، دابهـام، نوآوريدر مورد كارآفريني، همچـون ريـسك، مهم تاريخي هستند كه موضوعات 

خـصصرا فردي تعريـف مـيکننـد كـه متآنـان كارآفرين سـازد .و تغييـر را يکپارچـه مـي 

يـرريـسك، ابهـام، نوآوري، درك و تغي



يـامنابعاالها،كازاستفادهونوع،محلبـركهاستقانونيتصميماتاتخاذمسئوليتپذيرفتن•
آفرينيكـار،مـديريتعلـومنويـسندگان،مـيالديهـشتاددههاواخردرگذارد.ميتـأثيرنهادهـا

يريتمددركارآفرينيموضوعاتصرفكهكوتاهيمدتعليرغمودادنـدقـرارتوجـهمـوردرا
اسـتآمدهدستبهگستردهاينتايجشده،

•



Peter)،دراكرپيتر• Drucker)رديفراكارآفرينوميداندتغييربرايمنظـريراكارآفريني
راآنوهـدميدنشانواكنشخـودازآنبهنسبتاست،تغييرجستجويدرهميشهكـهميشـمرد
وي،نوآوربهپاسخيراكارآفرينيمديريتاول،درجهدراو.ميداندشـانسوفرصـتيـك
ارآفرينانـه،كفـضاييـكايجـادبـرايوتهديد،يكنهميداند،فرصتيكراتغييربهتمايل

براييكسيستماتمعيارهاياستمعتقداوعالوهبه.ميکندپيشنهادراهاييروشوسياستها
توسعهآنازهدف،بودحيـاتينـوآوريـاكارآفرينيكعنوانبهشركتيكعملکردارزيابي
ميرآفرينيكافـضايايجـادبـرايفـضامناسـبتـرينراسازمانيسـاختاردراكر.استعملکرد

داند.

معيارهاي 
سيستماتيك



وباشندكوچكچهمعتبر،شركتهايبرايكـهميدانـدفراينديراكارآفريني(Vesper)وسپر•
رارقابـتـهكميداندافراديراكارآفريناناو.ميکندمعرفيرامستقليوجديدرقبايبزرگ،چه

هستنداسبيمنفرصتهايدنبـالبـه،كـشانندميچالشبهراموجودشركتهايدهنـد،مـيافـزايش
عقايد،سازندمنتقـلرافنـاوريهـاكننـد،برآوردهرانشدهبرآوردهنيازهـايبـازارمحيطدرتا

ـهبآنبـاهمـراهوند؛نكميترغيبراگذاريسرمايهكننـد،اجـراراآنهاوخلقراجديدي
.هستندجديدمشاغلدنبال



.داندميچيزهيچازارزشمندچيزيساختوخلـقتوانـاييراكارآفريني(Timmons)،تيمونز•
(Pinchot)پينکات.سازمانيـاشـركتيـكايجادودستيابيانجام،شروع،يعنيمفهوماين

.ميداندخالقانهنابودينوعيكرانوآوريو،نوآوريخلـقراكـارآفريننقـش
يـكنانـهكارآفرينقـشكارآفرين،واژهكمـكبـاكـهاستآنكارآفرينيموضوعدراونقش

كندميجدابيرونسازمانهايازراسـازمان



كـهـتاسفکريرشدومعلوماتمعنايبهآموزشآنرويپيشچالشهايوكارآفرينيآموزش•
دروضـوعمتـريناساسي.آيدميبهدستميـدانيمطالعـهوغيررسـميورسميتحصيالتراهاز

آموزشواندتميكارآفرينيآيـاكـهاسـتسؤالاينبرتأييدك،كارآفرينيآموزشخـصوص
شود؟داده



رينيكـارآفكـهدريافـتامريکـايياساتيدازميـدانيمطالعهيكدر١۹۹٠در(Vesper)وسپر•
كهكردندكيددهندگانتأپاسـخدرصـد۹۳بررسـيايندر.شوددادهآموزشمـيتوانـد

كهدانشگاهي١۵ازتحقيقاتيبررسيدر١۹۸۸در(Hills)هيلزاستدادنآموزشقابلكارآفريني
دركوـاهيآگكـارآفرينيآمـوزشهـايكهدريافتبودندپيـشروكـارآفرينيآموزشزمينهدر

ميدهدافزايشراآنادارهنحـوهوكاروكسبشروعفرايندمورددرافراد



١۹۸۷)والنگ،مــاالنمــك؛١۹۸۶گرانــت،؛١۹۶٤كولينــگ،؛١۹۸٠وبـر،(متعددمطالعات•
كتـسابافرهنگيوتجربينظرازميتواندكارآفرينانهمهـارتونقـشكهاستآنازحاكي
ميتواندموزشآطريقازبوده،آموزشقابلكـارآفرينيكـهشـدحاصلنتيجهاينبنابراينوشود
باالراآگاهيكارآفرينيآموزشكهدريافـت۲٠٠٤درهانيگهمچنينشوددادهانتقالافـرادبه
كنندعملموفقتروبهتركارآفرينيفراينددرتاميکندكمـكوبـردمي

تجربي و فرهنگي



سميغيررورسميروشهايآن،دركهاستايـنكارآفرينيآموزشدرتوجهقابلومهمكته•
بـرايارنظريچارچوبهايكارآفرينيآمـوزشرسـميروشهـاي.مـيشـوندتركيبهمباآموزش
تمركزاررفتونگرش،مهارتبـركـارآفرينيآموزشرسميغيرروشهايوميکندفـراهمافـراد
دركلـيرطـوبـهندشـومـيافـرادرفتارتغييرونگرشتوسعه،مهارتارتقـايموجـبكـرده،

ازعبارتنـدآنهـاازبرخيكهاستنظرموردمتعددياهـدافكارآفرينيآمـوزش

روشهـاي رسـمي 
آمـوزش کارآفريني



كارآفريني،كسب دانش مربوط به •
كسب مهارت در استفاده از فنون تحليل فرصتهايـ •

عملياتي، اقتصادي و تركيب برنامههاي 
شناسـايي و تحريـك اسـتعدادها و مهـارتهـايــ •

كارآفرينانه، 
تحليلي،القاي مخاطره پذيري با استفاده از فنون ـ •
ايجاد همدلي و حمايت براي جنبههاي منحـصر بـهـ •

فرد كارآفريني،



چالشهاياباكنونهمكارآفرينيآموزشحال،اينبا.تغييرپذيرشجهتدرنگرشهاتغييرـ•
ازعبارتندكهشدهمواجهمتعدد

كارآفريني،اثربخشي اندازه گيري در ايجاد روششناسيهاي تحقيق براي چالش •
،در كيفيت مدرسان كارآفرينيچالش •
به كسب و كار،دانشکده ها نسبت چالش در پذيرش آموزش كارآفريني در •



مختلف،دانشي در زمينههاي ) مـشترك(چالش در ايجاد يك پيکـره عمـومي •
،روشها آموزشياثربخشي در چالش •
عمـرخهچربامتناسبهمآنهستند،كارحالدركهكارآفرينانييادگيرينيازهايدرچالش•

برندميسربهآندرهماكنونكهكاريوكـسب



انواع برنامهها دوره هاي آموزش كارآفريني

رفتگشکلكارآفرينيآموزشيهايبرنامهازاصـليدستهچهارميالدي١۹۹١سالتاكليهطور•
:ازعبارتندكه

هـدف.ـتاس»كـارآفرينيسويبهجهتگيريوآگــاهي«بــرايكــههــاييبرنامــه:لاودســته•
شغليتخابانيكعنوانبهكارآفرينيبـهنـسبتبيـنشودركوآگـاهي،افزايش،دورههاايـن
.استاجتماعياقشارتمامازافـرادبـراي



دهـد.ميپوششرا»جديدشركتهايتوسعهوخلـق«كهاستآموزشيهايبرنامه:مدودسته•
كـسبيجــاداوخلـقبـهتـااسـتافـرادانگيـزشوتوانـاييهـاقابليتها،توسعهدورهها،اينهـدف

بپردازند.كارهـاوكـسبوشـركتهـاتوسعهوخوداشتغاليكـار،و



.شودميمتمركز»كوچككارهايوكسبرشـدوبقـا«رويبـركههاييبرنامهمسودسته•
تاميکندكمككارآفرينانبهآندركـهاستچارچوبهاييآوردنفراهم،هادورهاينهدف
دورههاياز.برآيندآنهـارشدوبهبوددرصدوكنندتالششركتهاشانبقـايجهـتدربتوانند
گاهدانشدر»كوچـكشـركتهـايرشـددوره«بـهتوانميخصوصايندرقبولموردبسيار
المللـينبيسازمانتوسطكهكرداشاره»دهيدبهبودراخـوداقتصاديفعاليتهاي«دورهودارهام
شودمياجرادنياسراسردر(ILO)كار



ـيوهشارائههادورهاينهدف.است»كارآفرينيآمــوزشتوســعه«هــايبرنامــه:چهــارمدســته•
.استنيكارآفريآموزشفراينددراستادودانشجونويننقشهايتعيينوآموزشيجديدهـاي
ازجديـداسـتادانـيكمگسترشوآموزش،هابرنامهايـنديگـرهـدف

تادتعيين نقشهاي نوين دانشجو و اس



نکات.تاسكارآفرينيآموزشبراياقتصاديفعاليتهاياندركاراندستوصنعتگرانميان•
اههايآموزشگومراكزتوسعهوايجادمتقاضيانصالحيتاحرازشرايطتعييندركليدي

هــايآموزشــگاهومراكزتوسعهوايجادمتقاضيانصالحيتاحرازشرايطكارآفريني
آموزشگاهوزمركمتقاضييككهاستمهارتهاييوخصوصياتوصــفاتشــرحكــارآفريني،

برآيدآنانجامعهدهازشايـستگيبـابتوانـدتاباشددارابايد



ف،طريكازكارآفريني،آموزشگاههايومراكـزمتقاضـيانصـالحيتاحـرازشرايطمدل•
چـهباورديفچهجستجويدربايـدكـهميکندمشخصواستمتقاضيانانتخاببرايراهنمايي

ضروريانبودنشداراكهخصوصياتيوصفاتآندرچونديگر،طرفازوبـود،خـصوصياتي
يعنــيانتخــابي،آزمــونطراحــيدرآنازمــيتــوانشـده،تـشريحشـدهشـناختهمهمو

.تفاداسيسنجد،همراكارآفرينيآموزشگاههايومراكزمتقاضيانتواناييكهآزمونهايي

انمدل شرايط احـراز صـالحيت متقاضـي



ومراكـزتوسـعهوايجـادمتقاضـيانصـالحيتاحـرازشـرايطشـدگفتهكههمانطور•
ومراكزتقاضيمكهاستخـصوصياتيوصـفاتشرحتعريف،بهبناكارآفرينيآموزشـگاههـاي
مطرحسؤالاينحال.برآيدآنانجامعهدهازشايستگيبابتواندتاباشـددارابايدآموزشکدهها

؟كردشناساييميتوانطريقچهبهوچگونهراخـصوصياتوصـفاتاينكهميشود
ومتـونازاستفاده(۲،صاحبنظراناظهـارات(١:ميشوداستفادهروشسهازمعموالًكاراينبراي•

تركيبيروش(۳،مـداركواسـناد



نظروردمموضوعباكهخبرگانيومتخصصانوكارشناســاناز(قــضاوتيروش)اولروشدر•
دارايبايــدددمــيگــرواگــذاراوبـهكارآفرينيآموزشگاهكهكسيميشودسؤالدارندآشـنايي

وباشدگذرانيدهچـهرادورههـاييچـهباشـد،مهـارتهـاييوتخصصهاتحــصيالت،چــه
.شودآنعهدهدارشايستگيبابتواندتاباشدحديدرشـعورشوهـوشاستعداد،

استعداد، هـوش و
شـعور



وتونمبررسيومطالعهبااست،زمانبرترحالعـيندروسـختتـرودشوارتركهدومروشدر•
گردد.ميتعييننيازموردفـرديمهارتهـايوويژگيهاآنها،تحليلومداركواسناد

ويژگيها و 
مهارتهـاي 
فـردي



آندرهك،تاسفوقروشدوهرازتركيبيميشـودمحسوبروشمنطقيترينكهسومروش•
راجاستخنيازموردويژگيهايومهـارتهـامدارك،واسنادومتونبررسيومطالعهبـاابتـدا

گرددميكاملمتخصـصينوخبرگـانكارشناسينظرهايارائهطريقازسـپسومـيگـردد



قاضـيان صـالحيت متنتايج حاصل از مطالعه تطبيقي شرايط احـراز 
هـا كارآفريني ايجـاد و توسـعه مراكـز و آموزشـگاه ي 

ومراكـزتوسـعهوايجـادمتقاضـيانصـالحيتاحـرازشرايطمفهوميمدلطراحيازقبل•
احرازايطشرمدلوكارآفرينينظـريادبيـاتمطالعـهازپسوكشور،دركارآفرينيآموزشـگاههـاي

سـطحدرفرينيكارآموفقآموزشگاههـايومراكزازالگوگيريوتطبيقيمطالعهمتقاضـيان،صـالحيت
ومراكزايجادمتقاضيانصالحيتاحرازشرايطاساساينبر،گرفت.قـرارتوجـهمـوردجهـان

عبارتند:ـزمراكايـنشـد.بررسيومطالعهدقتبهكارآفرينيمركـزدهدركـارآفرينيآموزشگاههـاي
ملـون،ـارنگيكدانشگاهجونزدونالدكارآفرينيمركزبابـسون،دانشگاهكارآفرينيمطالعاتمركزاز

مؤسـسهمريلند،نشگاهدادينگمنكارآفرينيشـيکاگو،مركزايلينويزدانشگاهكارآفرينيمطالعاتمؤسسه
IC2جـانكارآفرينيكزمررنسالئر،تکنيكپليمؤسـسهتکنولـوژيكارآفرينيمركزتگزاس،دانشگاه

دانشگاهسيندراسولكارآفرينيمركـزكلرادو،دانشگاهكارآفرينيمركزبايلور،دانشگاهبـاوف.اف.
.هندكارآفرينيتوسعهمؤسـسهوپنـسيلوانيا،



ومراكـزتوسـعهوايجـادمتقاضـيانصـالحيتاحـرازشـرايطمختصربهطورادامهدر•
بـهـازنيجديدفعاليتهرآغازواقع،درگردد.ميارائهمراكزاينكارآفرينيآموزشـگاههـاي

ازنيزارآفرينيكآموزشگاهيكدارد،مـديريتيوانـسانيتکنولوژيك،فيزيکي،،ماليامکانـات
وزمراكمـديراننظرازمراكزيچنينتأسيسبرايالزمشرايط.نيستمستثناقاعدهاين

استزيـرشـرحبـهجهاندرموفقآموزشگاههاي



مركزجادايبرايصالحيتاحرازشرايطملونكارنگيدانشگاهجونزدونالدكارآفرينيمركز•
:ميداندزيرشرحهفراكـارآفريني

آفرينيكارمركـزانـدازههـايوحـدبـامركـزيـككارشروعبـرايمعتقدندآنها:ماليمنابع١)•
است؛نيازاوليهسـرمايهدالرميليون۵تا۳بهجونز،دونالد

باشـد؛تخـصصدارايآندرهـموباشدكارآفرينيبهعالقهمندهمكهفردي۲)•
وهاي،رايآنيهاسايت،كتابخانهاسـتاندارد،كـالسهـاينظيـرفيزيکيوفنيامکاناتداشـتن۳)•

؛كنفـرانسسـالن
داردعهدهبهمهميهنقشمركزبرايماليتأميندركهمشورتيكميتهيكداشتن٤)•



برايالحيتصاحرازشرايطمريلند،دانشگاهديـنگمنكـارآفرينيمركـزرئـيسنظراظهارطبق•
:ازاسـتعبـارتكـارآفرينيمركزتوسعهوايجـاد

مرادرتخصصوتجربهدارايكـهمـؤثروموفقاساتيدومديرداشتن:انسانينيـروي١)•
؛باشـندكـارآفريني

فراهمآنبرايماليمنابعبايدحتمـاًشـودتأسيسمركزيچنيناستقراراگر:ماليمنـابع۲)•
.باشد



ايـنجـاد ايمتقاضـيفـردبـودنكـارآفرينبـرعالوهنيزتگزاشدانشگاهIC2كارآفرينيمركز•
هارتهايمداشتنبودن،متعهدبودن،كوشاجملهازديگريويژگيهايبهآموزشگاههاومراكـز
ازيبرخوردارفوق،عموميويژگيهايبرعالوههمچنيناستكرده.تأكيد...والزمرهبري
ازمنديبهرهنيزواستدالرميليون۵حداقلمركزاينمـسئوليننظـرازكهمناسبماليمنابع

وبمحسمراكزيچنينتأسيسضرورياتازخـوبمـشاورههيـأتومناسـبانـسانينيـروي
اسـتشده



كارآفرينيالعاتمطمركزبابسون،كارآفرينيمطالعاتمركزشاملكارآفرينيآموزشگاههايبقيه•
بايلور،دانشگاهباوفاف.جان.كــارآفرينيمركــزرنــسالئر،پلــيتکنيــكمؤســسهايلينـويز،

هند،كارآفرينيهتوسـعمركـزواسنيدرسولكارآفرينيمركز،كلرادودانشگاهكارآفرينيمركز
:داردتأكيـدزيـرمـواردبـهمشتركطوربه



متفـاوتردداقرارآندركهمنطقهايومركزفعاليـتهـاينوعبهبستهكهماليمنابعداشتن(١•
؛بودخواهـد

وباشدتجربهابومتخصصكارآفرين،بايدميکندايجادراكارآفرينيآموزشکدهكهفردي(۲•
باشـد؛مؤسـسهادارهجهتالزمبينشدارايآنبـرعالوه

باشد؛برخورداراجراييوعلمـيهيـأتقـويكـادرومناسـبانسانينيروياز(۳•
...وكتابخانه،اسـتانداردكالسهايي،اهرايانهسايتهايمانندنيازموردفنيوفيزيکيمنابعاز(٤•

باشدبرخوردار

كـادر قـوي هيـأت علمـي و اجرايي



ايآموزشگاههـومراكزتوسعهوايجادمتقاضيانصالحيتاحرازشرايطمدلطراحيبراي•
شاخصهايازديدگر.استفادهتحقيقنظريمبانيوفوقتطبيقيمطالعهنتايجازكـارآفريني،

امکاناتنيـزوانسانيوماليمنابعقالبدرتحقيقنظريمبانيوتطبيقيمطالعهازآمدهبهدست
استگرديدهاستفادهتحقيقمفهـوميمـدلطراحـيبـرايفنيوفيزيکي

منابع مالي و انساني و نيـز  
امکانات فيزيکي و فني



روش تحقيق

دادههـايآوردنبهدستچگونگياساسبرهمچنين.استكاربرديهدف،نظرازحاضرتحقيق•
و)آزمايـشيـرغيتوصيفي(تحقيـق:مـيشـوندتقسيمدستهدوبهعلميتحقيقاتنيـاز،مـورد
متغيرندچيادوميـانمعلوليوعلترابطةبرقراريمنظوربهآزمايشيروش.آزمايـشيتحقيـق
.شودمياستفاده



ياايطشركردنتوصيفآنهاهدفكهاستروشهاييمجموعهشاملنيـزتوصيفيتحقيق•
وضعبـيشتـرشـناختبراي ًصرفاميتواندتوصيفيتحقيقاجـراي.استبررسيموردپديدههاي

پيمايشي،قاتتحقيبهتوصيفيتحقيق.باشدگيـريتـصميمفراينـدبـهدادنياريياموجود
تحقيق.شودميتقسيم(مقايسهاي–علـي)رويـداديپسومورديبررسي،پژوهياقدامهمبستگي
است.پيمايشيشاخهازوتوصيفينـوعازحاضـر

، بررسي موردي و تحقيق توصيفي به تحقيقات پيمايشي، همبستگي اقدام پژوهي
تقسيم ميشود( مقايسهاي–علـي)پس رويـدادي 



.اسـتـودهبپرسـشنامهومصاحبهكتابخانه،ايمطالعـاتتحقيـق،ايندرهادادهآوريجمعابزار•
توامحتحليلروشاز،نظرسنجيومــصاحبهازحاصــلاطالعــاتتحليــلوتجزيــهبـراي

آزمونونميانگيآزموننظيراستنباطيآمارروشهايازپرسشنامهمورددروگرديدهاستفاده
استشدهاستفادهفريدمن



ميداني،همطالعقسمتدروكارآفرينيخبرگاناوليـهآزمـون،قـسمتدرتحقيـقآمـاريجامعـه•
.تاسبودهكشوردرآنهاسياسـتگذارسازمانهـايومديريتيوتخصصي،فنيمراكـز
دروشوركدركارآفرينيخبرگانازنفرشـشمدل،اوليهآزمونقسمتدرتحقيقآمارينمونه
بوده.آنهاذارسياستگسازمانهايومــديريتيوتخصــصي–فنــيمركــزميــدانيمطالعهقسمت
زمراكومديريتيوتخصـصي–فنـيمراكزمعاونينورؤساقسمتاينآمـاريواحداست

بود.آنهاسياستگذاري



ازبخشياههرگ.استشدهاستفادهقضاوتييـانظـريروشاز،گيرهينمونبرايتحقيقايندر•
ررسيببرايحوزهآنمتخصصانوخبرگــانقــضاوتوداورياســاسبــرآمــاريجامعهيك

.مـيشـودناميـدهقضاوتييانظرياينمونهچنينشوند،انتخاب

ينظري يا قضاوت



بررسيوشهايرازيکيكهگفتبايـدتحقيـقاندازهگيريابزاراعتباربررسيخصوصدر•
كههمانطورزنيتحقيقايـننظـريمـدلخـصوصدراست.دلفيتکنيكازاستفاده،دلماعتبار
كليديافـرادوسياستگذارانوخبرگاننظرازاستفادهبااوليهپيـشنهاديمدلگرديدتشريح

گرديدنهاييواصالحكـارآفرينيامـردرسياستگذاردرسازمانهاي



مراحل تحقيق

چههرستخراجابرايوكارآفرينيآموزشوكارآفرينينظريمبانيمطالعهازپستحقيقايندر،•
ومركز١٠كارآفرينيآموزشگاههايومراكزايجادمتقاضيانصالحيتاحرازشرايطبهتر

صـالحيتاحـرازشـرايطوگرديدشناسايينيزجهاندركـارآفرينيموفقآموزشگاه
مطالعاتهبعنايتباگرفتقرار.بررسيومطالعـهمـوردكـشورآندرمراكـزآنمتقاضـيانها

احرازشرايطعيينتاوليهمدلصـالحيت،احـرازشـرايطتعييننظريمبانيوگرفتهانجامتطبيقي
گرديدتدوينوطراحيمفهوميمدلعنوانبهصالحيت،



قـراركـارآفرينيخبرگانومتخصصاننظرسـنجيمـوردشـدهطراحـيمفهـوميمدلسپس•
بهدهشطراحيمدلبهبودجهتالزماصالحاتوگرديداخذاشخاصاينمنظوربـدين.گرفـت
موردميدانيمطالعـهصـورتبـهشدهطراحيمدلالزم،اصالحاتاعمـالازپـس.آمـدعمل

ازفـرنپـنجوكـشورسـطحدرمديريتيوتخصصيفنـي،مركز۲٤معاونينورؤسانظرسنجي
توجهبا.دشاخذآناننظرهايوگرفتقرارمراكـزايـنسياستگذاريهاسازمانخبرگانومديران

ويجــادامتقاضــيانصــالحيتاحـرازشـرايطتعييننهاييمدلشده،عنواناصالحينظـربـه
گرديدتدوينوطراحيكارآفرينيآموزشگاههايومراكــزتوســعه



بررسي و بحث

اههـايآموزشـگومراكـزتوسعهوايجادمتقاضـيانصالحيتاحرازشرايطمفهوميمدلطراحي
ورينيكـارآفخـصوصدرنظـريمطالعـاتازپـساوليهنمونهيكدرمدلتستوكـارآفريني

تطبيقيالعهمطازحاصلنتايجوكارآفرينيمراكــزايجــادمتقاضــيانصــالحيتاحــرازشــرايط
مراكزوكارآفرينيخبرگانبامصاحبهنيزوداخليمشابهنمونههايوخارجيموفقنمونههـاي

شرايطمدل١مارهششـکل.گرديـدطراحيتحقيقمفهوميمدل،تخصصيپشتيبانيوسياستگذاري
دهد.مينشانراكارآفرينيآموزشگاههايومراكزمتقاضيانصالحيتاحراز

مطالعه تطبيقي نمونههـاي موفق
خارجي





تعاريف نظري و عملياتي

ضيانمتقاصالحيتاحرازشرايطمدلمتغيرهايازيكهرعملياتيونظريتعاريفادامه،در•
:گردد:ميارائهكارآفرينيآموزشگاههايومراكزتوسـعهوايجاد

رينآخ.ميشودتحصيليمقطعبهمنجركهمدتبلندورسميآموزشهايدورهتحصيالت•
؟چيستفردتحصيليمدرك

يــتفعاليــكمخــاطرههــايمــيشــودمتعهـدكـهاسـتكسيكارآفرين:بودنكارآفرين
بسترو(كندتقبلواداره،سازماندهيرااقتــصادي

تعاريف نظري و 
عملياتي



تعاريف نظري و عملياتي

(.عمليات)دارداختياردرمتقاضيكهنقـديغيرونقديداراييهايمجموعهماليمنابع•
تحقيقاتيي،اجرايآموزشي،مشاغلتفکيكبـهمعـينشـغليـكدركـاريسنواتميزان:جربهت•

:گذراندهآموزشيدورههاي.مديريتيو
موزشــيآدورههـاياسـاسبـرمـديركهمديريتيتخصصيدانشوكاريتجاربراكليـه(الـف•

.اسـتآوردهبــهدسـترســمي
كار،قسيمتديگران،باكارانجامتواناييمانندشاخصهايياساسبرمديركهاستامتيازي(ب•

دركتواناييومرتبطفنـيمهارتهـايرايانه،باآشناييميزانكاركنان،درانگيـزهايجاد
دميکنكسبپرسشنامهتوسطوليکرتطيفاساسبـرجديـد،كـاريفرصتهـاي

مهارتهـاي فنـي مرتبط



تعاريف نظري و عملياتي

:(انـسانينيرويآموزشي،تيم)همکارانتيم•
دارند؛عهدهربراكارآفرينيآموزشيمؤسـسهاساسـيمـسئوليتهـايكـهكليديكاركنان(الـف•

برايالحيتصحايزكـارآفريني،مقولـهباآشناييوتجربهميزانحسببركهكاركناني(ب
كارآفرينعملياتتعريف.يشوندمشناختهكارآفرينيآموزشمؤسـسهكليـديمـشاغلاحـراز

راحيط،(شدهارائـه)جديدكاالهايتعدادمانندشاخصهاييحسببـركـهاسـتمتغيـريي:
ـابعمنيـافتنتـازه،بازارهايگشايشوكشف،جديدخدماتطراحيكار،انجامجديدروش
وپذيريريسکمانندمؤلفههايياساسبرهمچنينوصنعتدرجديدتشکيالتايجادوجديد
رددگميتعيينميشـود،سنجيدهپرسشنامهوليکرتقياسقالبمدركهابهامتحمل

كشف و گشايش
بازارهاي تـازه



ازمناسبتمانساخوكتابخانهوجود،استانداردآموزشـيكالسهايتعدادشامل،فيزيکيامکانات•
اداري،واحدهاي،كنفرانسسالنكتابخانه،كالسها،تشکيلبراياستانداردفضايجملـه

دسـتهدوـهبشرايطميشودمالحظهكههمانطورهارايايهوآزمايشگاهيتجهيزاتنيزوآزمايشگاه
فـردهكاستشرايطيعمومي،شرايطازمنظور.شدهاندتقسيمعموميشرايطوخاصشرايط

امکانهكهستندشرايطيخـاصشـرايطوباشدداشتهراآنهاحداقلهايبايدحتمـاًمتقاضـي
دادپوششآنراتـوانميديگريبرتکيهباباشدنداشتهوجودآنهاازيکـياگرودارندهمپوشاني



تکنولوژيك،،فيزيکيمالي،امکاناتبهجديدفعاليـتهـرآغـازگرديـد،بيانقبالًكههمانگونه•
.نيستتثنامسقاعدهاينازنيزكـارآفرينيآموزشگاهومركزيكوداردنيازمديريتيوانساني
تقسيمهدستدوبهمتقاضـيشرايطشده،طراحيصالحيتاحرازشرايطمـدلدرمنظـوربـدين
ـپلم،دي(فردتحصيالتميزانآن،دركهاستمتقاضيعموميشرايطاول،دسته.استشده

ومـديريتيي،تحقيقاتاجرايي،،آموزشيتجربـهتجربـه،()دكتـريوليـسانسفـوق،ليـسانس
زبانرايانه،،مديريتآموزشــيدوره(شــدهگذرانــدهآموزشـي،دورههـاي)كـارآفريني
،)كارآفرينيوتخصصيانگليسي،

طـرحارائـهنظيركارآفرينانهمؤلفههايازمتقاضـينـوآوريحـدتـشخيصبـراينوآوري(
،)گرديداستفادهشركتايجادسابقهوكارانجامجديدروشجديـد،



بـهاعتمـادکار،پـشتدرونـي،كنتـرلكـانون،ابهـامتحمـلميزانآندركهكارآفرينيويژگيهاي•
،شودميسنجيدهمتقاضيريسکپذيريونفـس

اريكفرصتهايدركتواناييمفهـومي،وادراكـيمهارتهـايآندركهمديريتيمهـارتهـاي•
ي(مهارتهاسازمان)،ضـعفوقـوتنقـاطتـشخيصتواناييواستراتژيتـدوينتواناييجديد،
فنيمهارتهايو،(كاركناندرانگيزهايجادوديگرانبـاكـارانجـامتوانـاييانساني



...واينترنتنه،راياباآشناييميزان،كاربهمربوطفنيمهارتهايباآشناييميزان،كارتقسيم•
.ميگيردقرارسنجشوبررسيمورد



مركزيككاربهآغازنيازموردماليمنابعكـهاسـتاختـصاصيياخاصشرايطدوم،دسته•
تعـدادزمايشگاه،آكنفرانس،ســالنكتابخانــه،شــاملفيزيکــيوفنــيامکانــاتكارآفريني،

يرانمدواساتيدتعـدادشـاملخبـرهانسانيمنابعواداريساختمانورايانـهتعـدادكـالس،
گيردميبردررااجرايي



دلمتاگرديدتالشباشد،برخوردارالزمانعطـافازشدهطراحيمدلاينکهبرايهمچنين•
قاضــيانمتبـهتوجـهبـاكـارآفرينيآموزشگاههايومراكزمتقاضيانصالحيتاحرازشرايط
رايطشباكهگرددطراحيطوريوباشدآنفرهنگيواجتماعيشـرايطوكـشورمانخـاص
احـرازطشـرايكـهشـدطراحـيطـوريمدلمنظوربـدين.باشـدداشـتهانطبـاقكشورمانبومي

باشـدود،شايجادآنجادرمراكزآناستقـراركـهمنطقهاينوعبهتوجهبامراكزاينمتقاضيان



تقسيمحروممومحرومنسبتاً يافته،توسعهمنطقهسهبهكشورمختلفمناطق،اساسايـنبـرو•
وموميعشـرايط(متقاضـيانصالحيتاحرازشرايطمنطقه،نوعمبنـايبـربتوانتاگردند

،دهداقـراربررسيومطالعهموردراكارآفرينيآموزشـگاههـايومراكـزايجاد)اختصاصي
تقسيماساسبرحروممومحرومنـسبتاً ،يافتـهتوسـعهمنطقـهسهبهمناطقتقسيم[دكرتعيـين
باشدميكشوربرنامهريزيومديريتسازمانبندي



كهاوليهنمونهيكدرپرسشنامهيكقالبدرشـدهطراحيمدلمفهومي،مدلطراحيازپس•
قرارسنجينظروتحليلوتجزيهموردبودندكارآفرينيصاحبنظرانوخبرگانازنفر۶شامل
انخبرگنظـرتحليـلوتجزيـهبـراي.شـدانجامآنهاازيكهـربامصاحبههاييوگرفت

استشـدهاستفادهمحتواتحليلروشازكارآفريني



بهطورراآنيمؤلفههاوشدهطراحيمفهوميمـدلكارآفريني،خبرگانوصاحبنظرانتمامتقريباً•
عـديلتوجرحبهمنجرنهايت،دركهداردوجودنيزارزشمندينظرهاياماكردند،تأييدضـمني

گرديدشدهطراحيمفهوميمـدلدربهبـودو

جرح و تعـديل و بهبـود
در مـدل مفهومي



خـصوصدرداشتنداشارهآنبهكارآفرينيمتخصـصينوخبرگـانكـهمهـمنکـاتازيکـي•
تعدادخصوصدربودندمعتقدآنها.بـوداجرايـيمـسئولواستادتعدادوفنيوفيزيکيامکانـات
آنهاازايدبكهداردوجودآموزشـياستانداردنسبتهاياجرايي،مسئولواستادرايانـه،كـالس،
رهازايبهاستادتعدادوكالس،يكفراگير١۸هرازايبهكالستعدادمثـال،بـراي.كرداستفاده

يـكفراگير١٠هرازايبهكهبودآنبراعتقاداجراييمسئولمورددر.استاديكفراگير١۸
استالزماجراييمسئول

فني امکانـات فيزيکي و
ول و تعداد استاد و مـسئ

اجرايـي



اجراييبليتقاهنگامينکاتايناما،استمنطقـيوصـحيحبسيارخبرگاننظرخصوص،ايندر•
هنوزماحاليکهدركند،اجراراآموزشيدورههايعمالًوشدهراهاندازيآموزشگاهكـهدارند

كالس،تعداد،نهاآمبنـايبـربتوانتاكردخواهندنامثبتآموزشگاهدرفراگيرنفرچندنميدانيم
..كردتعيينرااجراييمسئولينواستادرايانه،



تعدادصوصخدرضروريوالزمحداقليافتناستآنبهدنبالتحقيقاينكهمهميبسيارنکته•
ـرايبپـرورشوآمـوزشوزارتمثال،بـراي.استاجراييمسئولينواستادرايانه،كالسها،
بههمآنجادرهككردهتعيينراشرايطيهستندانتفاعيغيرمدارستأسيسمتقاضيكـهافـرادي

بستگيزاندانشآموتعــدادومدرســهشــرايطبــهمــواردبقيــهواســتشدهاكتفاحداقلهاذكر
دارد



شاخصهـايوعواملاهميتضريبكردنداشـارهآنبهكارآفرينيخبرگانكهديگرمهمنکته•
عواملاهميتضريببودندمعتقدآنها.بودمتقاضيانصالحيتاحرازشرايطفرعيواصـلي
.بودخواهدبـيشتـربقيـهبـهنسبتشاخصهاوعواملازبرخياهميـتونيـستيکـسان



ايـنـعرفبـراي.بـودنشدهتوجهآنبهمفهوميمدلطراحيهنگامدركهبودنکتهايمورداين•
احرازشرايطعيينتپرسشنامةمحتوايحفظبـاتـاگرديدتالشفوق،كليدينکتهاعمالواشکال

شداعمالدوآندرنيـزالزماصـالحاتاضافهوپرسشنامهبهسؤاالتيصالحيت،
•



مطالعات ميداني تحقيق و شرايط احراز صـالحيت
متقاضيان ايجاد و توسعه مراكز و آموزشـگاههـاي

كارآفريني 
مـصاحبهدرشـدهمطرحاستدالهايگرفتننظـردروكـارآفرينيخبرگـانازسـنجينظرازپس•

ورينيكـارآفآموزشگاههـايومراكزتوسعهوايجادمتقاضيانصالحيتاحرازشرايطمـدلهـا،
بوديقتحقميدانيمطالعه،ديبعمرحله.گرفتقراراصالحونظرتجديدمـوردآنمؤلفـههـاي

وتخصصي–فنيمركز۲٤معاونينومديراننظرسنجيمـوردشـدهطراحيمدلبايستكه
ازتوانبتاگيردقراركشورسطحدرمراكزايـنسياسـتگذارانعنـوانبـهسازمان۵ومديريتي
نظورم،بدين.جستسودشدهطراحـيمدلكردنبوميبرايمديراناينديدگاههايوتجـارت
آندركشورمختلفمنـاطقتمـامهـمكـهشـدندانتخابطوريمديريتيوتخصصي–فنيمراكز
يآموزشآنهافعاليتمبنايكهباشندمراكزي،فعاليتنـوعنظـرازهـموبـشودلحاظ
است

•



آذربايجانفارس،اصفهان،تهرانهاياستانيافتهتوسعهمنطقهسهبهكشورمناطقترتيببدين•
وتانخوزسيزد،مركزي،،گيالنمازنـدران،هـاياسـتانمانندمحرومنسبتأ،خراسانوشرقي

انشاهكرموكردستانهرمزگـان،بوشـهر،ايـالم،هـاياسـتانمانندمحروموغربـيآذربايجـان
واصـفهان،تهـرانهاياستانيافتـه،توسـعهمنطقههاياسـتانازآنمبنـايبـروشـدندتقسيم

ناحـروم،ممنطقهازوخوزستانومازندراناسـتانهـايمحـروم،نسبتأمنطقهازشرقي،آذربايجان
شدندانتخابتحقيـقميـدانيمطالعـهانجامبرايكرمانشاهوبوشهرهـاياسـت



وزشآممراكزشامل،هااستسطحنادرمـديريتيوتخصصي–فنييهاآموزشگاهومراكز•
ههــايدانــشگامــديريتدانـشکدههـايحرفـهاي،وفنـيسـازمانكلاداراتدولتي،مديريت
زارتوبهوابسته)الملكنظامآموزشيمؤسسهمانند،آموزشيمؤســساتســايرودولتــي،
ـاليعمؤسسه،(اجتماعياموروكاروزارتبهوابـسته)كاراسالميدانشگاه،(ومعادنصنايع
،)عادنموصنايعوزارتبهوابسته(صـنعتاحـداثشـركتآموزشيمؤسسه،دانشگاهيجهـاد
جوشسيمهندوپژوهشمركـز،(نيـرووزارتبـهوابـسته)مـديريتآمـوزشوتحقيقاتمؤسسه
كارآفرينيمركزو،اصـفهانصـنعتيمديريتسازمان،(معادنوصنايعوزارتبـهوابـسته)ايـران

دتربيتدانشگاه



زيرسياستگذارمراكز،مديريتيوتخصصيفني،مراكزةكننـدپـشتيبانيوسياسـتگذارمراكزخصوصدر•
:گرديدندانتخاب

•
)،اجتماعياموروكاروزارتنظـرزيـركـشور(ايحرفهوفنيآموزشسازمان١.
كشور،ريزيبرنامهومديريتسازمان۲.
ها،دانشگاهدركارآفرينيتوسعهمركزيشوراي-۳

،معادنوصنايعوزارت-٤

وري.فنوتحقيقاتعلوم،وزارت۵.



منطقهسهدرهاآنسياستگذارمراكزومديريتيوتخصـصي–فنـيمراكزاساميشدنمشخصبا•
جمعوانيميدمطالعاتاتمامازپس.شـدانجاممراكزاينمعاونينورؤساباهاييمصاحبهكشور،
بحثموردمراكزاينمديراننظرنظرسنجي،ازحاصلاطالعـاتآوري



وشدهراحيطسازمانيساختاركليتاينکهبهتوجهبا.گرفتقرارمحتواتحليلوبررسيو•
گرديدتالشبود،شدهواقعشوندگانمصاحبهتاييدموردآنأايبخشوظايفهشـرحواهداف

مهماتنکادامه،در.گردداعمالالزماصالحاتوتغييرات،شدهطراحـيسـاختاربهبودبرايتا
بهطـورآنهاذارسياستگمراكزومديريتيوتخصصي–فنـيمراكـزمـديرانبهوسيلهشدهمطرح
ميشوددادهتوضيحاجمال



ماليعمناببود،مديراناكثرتأكيدموردكهمـصاحبههـادرشدهمطرحمهمموضوعاتازيکي•
مهمتريندندبومعتقدآنهاواقعدر.بـودكـارآفرينيآموزشـگاهومركزكارآغازبراينيـازمـورد
درمراكز،اينايجادمتقاضيانصالحيتاحرازشـرايطبـرايمؤلفـه
است



بـهمراكـزاينارسياستگذمراكزومديريتيوتخصـصيفنـي،مراكزمديرانكهديگرمهمنکته•
كزمرامتقاضيانصالحيتاحـرازاصـليشـرايطازيکـيكـهبـوداينداشتنداشـارهآن

جنبههايناركدركـهاسـتاساتيديازاستفادهوعلميهيأتكادرداشـتناختياردركارآفريني
باشندكارآفرينيزمينهدرمناسبعلميسوابقدارايخودشاننظري،وتئوريك



درمراكـزاينسياستگذارمراكزومديريتيوتخصـصي–فنـيمراكـزمـديراننظرهايساير•
تجزيهوهانامهپرسشآوريجمعازپـسكـهگرديدبيانصالحيتاحرازشرايطتعيينپرسـشنامه

وزمراكتوسعهوايجـادمتقاضـيانصالحيتاحرازشرايطنهاييمدلآن،هـايدادهتحليلو
گرديدتدوينوطراحـيكـارآفرينيآموزشگاههـاي



نتايج مطالعات ميداني

كهاستآنربيانگتحقيق،پرسشنامههايومصاحبههـاتحليلوتجزيهوميدانيمطالعاتنتايج•
مناطقدرينيكارآفرآموزشگاههايمراكــزتوســعهوايجــادمتقاضــيانتتحــصيال  ميزانحداقل
متقاضــيانيبــراالزمتجربـهميـزانحداقل.استليسانسمحروم،ومحرومًًنـسبتايافتهتوسعه
جدول(درمختلــفمنــاطقدركــارآفرينيآموزشــگاههــايومراكــزتوســعهوايجــاد

استگرديدهارائه١)





سـت:اعبـارترتيـببهتيافتهتوسعهمنطقهبـرايتجربـهميزاندقيقميانگينكهاستذكربهالزم•
منطقه:برايو؛۲/۷١و۳/۷١و.۳/۶۲/۶٤:محـروم ًنـسبتامنطقـهبـراي٤/۵۳،۳/۳۹،۳/٤۲،از

اندشدهدادهقـرارجـدولدروگـردفوقاعداد۲/۲١و۳/۲١و۲/۲۵و۳/١۷محروم



ارائـهسـابقهرنظـازكارآفريني،يآموزشگاههاومراكـزتوسـعهوايجـادمتقاضـياننـوآوريسابقه
برايشركتايجادوكارانجامجديدروشارائـهجديـد،خـدمتيامحصولارائه،جديدطـرح
.است۲جدولشرحبهمختلفمناطق





عالماينبراي(۲)جدولنوآوريويژگيهايازيکـيبـودنداراكـهاسـتضرورينکتهاينذكر•
جديدطرح۲فتهياتوسعهمنطقهدركـسياگرديگر،عبارتبهكند.ميكفايت(نوآوريسـابقه)
واركانجامجديدروشجديـد،خدمتيامحصولارائهسابقهاگرحتيباشـدكـردهارائهرا

فردياگراي.استقبولموردنوآوريسابقهعنوانبهاقداماتايـنباشـد،نداشتهراشركتايجاد
باشـد،نداشتهسابقهايمواردسايردروكردهارائـهراجديدمحصول١فقطمحروممنطقهدر

.كندميكفايتاوبرايمورد١همـان



بـهاضيانمتقنوآوريسابقهخصوصدرپرسشنامهنتايجازآمدهدستبهداداعدقيقميانگين•
 ً نــسبتامنطقــهدر١/۳۵و۲/٠۳و١/٤۲و۲/۲١يافتـهتوسـعهمنطقهدر:ازاستعبـارتترتيـب
مامت٠/۷۸وو١/۳۹و٠/۸۲و١/١۷محــروممنطقــهدر٠/۹۲و١/٤۶و٠/۹۶و١/۳۹محــروم
.اندشدهدادهقرار(۲)جدولدروگردميانگينها



درونـي،ـرلكنتكـانونابهام،تحملميزان(متقاضـيانكارآفرينانـهويژگيهايبودنداراميزان•
قراربررسيموردليکرتپنجگانهطيـفقالـبدركـه)ريسکپـذيريونقسبهاعتمادپـشتکار،
است(۳)جدولبهصورتاستگرفته





ترتيـببهآنهابهشدهدادهنمرهوزياد،خيليتاكمخيليازپرسشنامهگزينهايپنجطيفواقعدر•
ميــزانصخــصودرپرســشنامهنتــايجازآمـدهدسـتبهداداعدقيقميانگين.استبوده۵تا١از

بهارآفرينيكآموزشگاههايومراكزتوسعهوايجادمتقاضيانكارآفرينانهويژگيهايبــودندارا
شدهگردآمدهبهدستاعدادابتداكه٤/١و٤/۷۵و٤/۷۵و٤/۳۵و٤/۲١:ازاسـتعبارتترتيب

.شدهانددادهقرار(۳)جدولدر،زيادخيليتاكمخيلـيعباراتبهآنهاتبديلازپسو



تقاضيمشدةگذراندهكارآفرينيوانگليسيزبـانرايانـه،مـديريت،آموزشيهايدورهميزان•
نجپطيفيكدرمختلفمنـاطقدركـارآفرينيآموزشگاههـايومراكزتوسعهوايجـاد

دادههايزاحاصـلنتـايج.بـودگرفتـهقرارپرسشموردزيادخيليتاكمخيليازگزينهاي
استشدهداده.نـشان(٤)جـدولدرموردايندرپرسشنامه





ميانگين.استشدهداده۵تا١نمرةزيادخيليتاكمخيليازگزينههاازيكهربهنيزسؤالايندر•
ترتيبابهمناطقازيكهردرمـوردايندرپرسشنامهدادههايازآمدهدستبهاعداددقيق

و۳/۳۲و۲/۷۸محروم ً نسبتامنطقه٤/۳۵و٤/١۷و۳/۵يافتهتوسعهمنطقهدر:ازستعبارت
بـهآنهـاتبديلازپسوگرد،فوقاعدادابتدا۳/٤۵و۳/۳۵و۲/۸۲محروممنطقهدرو؛٤۲/۳

اندشدهدادهقرار(٤)جدولدرزيادخيليتاكمخيليعبارات



مراكــزسـعهتووايجــادمتقاضــيبايـدكـهقـويعلمـيهيـأتاعضاتعدادوخبرهانسانينيروي•
استشدهدادهنشان(۵)جدولدركندمعرفـيمنـاطقازيكهردركارآفرينيآموزشگاههايو





و۳/۲۵:ازـستعبارتبهترتيبمناطقازيكهربرايقويعلميهيأتاعضايتعداددقيقميانگين•
شدهانددادهقرار(۵)جـدولدرسپسوشدهگردابتدافوقاعدادكه۲/١٤و٤۶/۲



يـكدريكارآفرينآموزشگاههايومراكزتوسعهوايجادمتقاضياننيازموردماليمنابعميزان•
تا١۵تومان،ميليون١۵تا١٠تومـان،ميليون١٠تا۵تومان،ميليون۵تا٠ايگزينهپـنجطيـف

كهودبشدهواقعسـؤالمـوردمختلفمناطقبراي)باالبهتومانميليون۲٠ازوتومانميليون۲٠
استشدهدادهنشان(۶)جدولدرپرسشنامهدادههايازحاصلنتايج





اعدادميانگين.استشدهداده۵تا١نمرهفـوقگزينههايازيكهربهكهاستذكربهالزم•
اسـتعبارتترتيببهمناطقازيـكهـربـرايمـوردايندرپرسشنامهدادههايازآمدهبهدست

رزيفرمولازمنطقههربراينيازموردماليمنابعدقيقميزانمحاسبه۲/۷١و۳/١۸و۳/۷۹:از
استگرديدهاستفاده







شگاههايآموزومراكزتوسعهوايجادمتقاضـينيازموردفنيوفيزيکيتجهيزاتوامکانات•
ايدادههازحاصلنتايجاست.شدهدادهقرارپرسشموردمناطقازيكهربرايكارآفريني
:استشدهدادهنشان(۷)جدولدرخـصوصايـندرپرسشنامه





در خصوص هر يك از عوامل بهدادههـاي پرسشنامه ميانگين دقيق اعـداد بـهدسـت آمـده از •
:زيـر استشـرح 

و ۲١۸/۲١و ۲۶١/٤۲منــاطق بــه ترتيــب يك از مساحت ساختمان آموزشگاه به متر مربع در هر 
است ۳۵/١۹٠



سالناحتمس۳/۲١و۳/۵۳و٤/٤۶ترتيـببـهمنـاطقازيـكهردركالستعدادحداقل•
رايانهتعداد؛۸٠/۲۸و۹٠/۵۷و١١٤/٤۲ترتيـببهمناطقازيكهردرمربعمتـربـهكنفـرانس

شدهگردابتـدافوقاعدادكليه۶/۶٤و۷/۳۵و١٠/۸۹ترتيببهمنـاطقازيـكهربراينيازمورد
اناتامکمــورددرپرســشنامهدادههــايازحاصــلنتــايج.گرفتهاندقرار(۷)جدولدرسپسو

مناطقازيكهردرآموزشيكمكامکاناتكـهاسـتآنازحـاكينيـزآموزشيكمك
وجودآموزشيمككامکاناتكليـهبايـد ًتقريبـايافتهتوسعهمنطقهدر:ازعبارتستبهترتيـب

درواشـد؛بداشـتهوجـودمتوسـطحدبايددرامکاناتاينمحرومًًنسبتامنطقـهدرباشـد؛داشته
كندميكفايتكمحددرآموزشيامکانـاتوجـودمحـروممنطقـه



و پيشنهادهانتيجه گيري 

آنانباهمراههكهستندذاتيويژگيهايدارايكارآفرينـانكهبودشايعييهاافسهناگذشتهدر•
ريسك،يريبکارگدرتمايلتحـرك،،تهـاجميروحيهابتکار،شاملويژگيهااين.ميشودمتولد
،.استانسانيروابطدرمهارتوتحليليتوان

•



نمييابند،رشپـروآمـوزش،طريـقازكارآفرينـانكـهبوداينافـسانهاساسـيمفروضهبنابراين•
ايـنفروپاشيوگرفتهقرارشناساييموردعلميرشتهيـكعنـوانبهكارآفرينيامروزهدرحاليکه

ديگرهايهرشتتمامهمانندكارآفريني،علمـيرشـته.اسـتداشـتهدنبالبهراقديميافسانه
ـاآنهبهمربوطدانشبايدـهتنهـانـهكـهاست(cases)قضاياييوفرايندهامدلها،مباحث،داراي
شود.دادهآمـوزشعملـيبهصـورتآنكاركردهايومهارتهابايـدبلکـهشـود،كـسب



وسـعهتطرحقالبدركارآفرينيمراكزكشور،درآنتوسعهوكارآفرينيزمينهدرچهاگر•
آموزشبهواقعيوعميقبهطورمراكزاينااماند،شدهايجاد)كارادها(دانشگاهدركـارآفريني
آموزشبههمنگـاهينيمخود،پژوهشيوترويجيفعاليتهايكناردرواندنپرداختهكارآفريني
اقتصادومديريترشتههايدرسيعناويناز ًعمدتانيزآموزشهـااينكهاندداشتهكارآفريني

شود،ادينهنهكشوردراقتصاديتوسعهموتـورعنـوانبـكارآفرينياستقراراگر.استبوده
مراكزومدارس،دانشگاههاسـطحدركـارآفرينيآموزشـگاههـايومراكزتوسعهوايجادنيازمند
هاي.حرفهوفني



يت استخراج شرايط احـراز صـالحگرديـد درصدد اين تحقيق كه نتايج آن در قالـب مقالـه ارائـه •
نرو پـس از از ايـ. خصوصي استدولتي و و توسعه مراكز و آموزشگاههاي كارآفريني متقاضـيان ايجاد 

كارآفريني در جهان، از آموزشـگاه موفق و مركـز ١٠تحقيق و مطالعه تطبيقي ادبيـات نظري مطالعـه 
مل مراكز شـاتوسـعه ،اين شرايط احراز صالحيت متقاضيان ايجاد و ميـداني، مدل طريـق مطالعـه 

ميـزان تحـصيالت، حـداقل •
سـابقه نوآوري •
،نظر سابقه ارائه طرح جديداز •
خدمت جديد، محصول يا ارائه •
، شركت ايجـاد روش جديد انجام كار و ارائه •
•



پشتکار،،درونيكنترلكانونابهام،تحملبـهميزانكارآفرينانهي(ويژگيهابودنداراميزان•
انـه،رايمـديريت،(شـدهگذرانـدهآموزشـيدورههـايميـزان،پـذيري)ريـسكونقـساعتمـاد
اختيار،درقويعلميهيأتاعضايوخبرهانسانينيرويتعداد،كارآفريني)وانگليـسيزبـان
آزمايـشگاه،نسـاختمامساحت(فنيوفيزيکيتجهيزاتوامکاناتونيـاز،مـوردماليمنابعميزان

مـورد)آموزشيكمكامکاناترايانه،تعدادكنفرانس،سـالنمـساحتكـالس،تعـدادحـداقل
يافته،توسعههمنطقسهبرحسبكارآفرينيآموزشـگاههـايومراكزتوسعهوايجادمتقاضياننياز
گرديداستخراجمحرومومحروم ًنسبتا



آموزشموفقيترمنظوبهميگرددپيشنهادآمددستبهتحقيقايـنطـولدركهيافتههاييواطالعاتبهتوجهبا.•
حولآتـيقاتتحقيكنند،فعالترراكشوراقتصاديتوسعهموتـوركـهكارآفرينـانيپرورشوكارآفريني
گيردصورت:زيرمحورهاي

ومراكــزســويازشــدهگــزاربــرآموزشــيدورههـاياثربخـشيانـدازهگيـريمـدلطراحـيـ•
تأسيس؛ازپسكارآفرينيآموزشگاههاي

هاآموزشگاهومراكزايندراستفادهموردمدرسانويژگيهايوشرايطبررسيـ•
صنعتباآموزشگاههاومراكزاينبينارتباطبرقراريامکانپذيريبررسيـ•
كارآفريني؛آموزشگاههايومراكزتاسيسبـرايغيردولتـيودولتيماليحمايتهايبررسيـ•
استاميدرينيكارآفي.آموزشگاههاومراكزفارغالتحصيالنبـرايدولتـيغيرودولتيماليحمايتهايبررسيـ•

باشدكشور.دركـارآفرينيتوسعهخصوصدرگستردهترويافتهترسـازمانكوششهـايراهگشايتحقيقاين
•


