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رآينـدفدراساسينقشاجتماعيواقتصاديتوسعهيمحركهيموتورعنوانبهكارآفريني•
واستنانهكارآفريفعاليتهايبرايمأمنبهترينكوچككارهايوكسب.داردجوامعتوسـعهي

ومهارتهاازكوچككارهايوكسبكاركنانوصاحبانكهاستآنمسـتلزمامـرايـن
است،يدانيمتحقيقيازمستخرجكهمقالهايندر.باشندبرخـورداركارآفرينانـهتواناييهاي

چرخهيوكارآفرينيآموزشاهدافوچالشهاكـارآفريني،مفـاهيمبرخـيبـهپـرداختنضمن
.استگرفتـهقـراربررسـيموردكوچككارهايوكسبحيات

•



وآمـارينمونهيوجامعهتحقيق،روشپژوهش،سؤاالتمسأله،تعريفضمننيزادامهدر•
ومصـاحبههـامشاهدات،ازحاصلاطالعاتنيزديگربخشدروشدهبيانتحقيققلمـرو

اجـرايوراحيطيدربارهپيشنهاداتينيزپاياندروشدهتحليلوتجزيهتحقيـقپرسشـنامهي
استشدهبيانكـارآفرينيآمـوزشدورههـاي



واژگان كليدي

ـيآموزشنيازهـايكـارآفريني،آمـوزش،كوچـكصـنايعكارآفريني،:•
كارآفرينان



نوآورياياحياايجاد،بهمربوطاقداماتبهكارآفرينيكهباورنداينبر(1999)كريسمنوشارما•
فرينيكارآفعاليت.ميدهدرخموجـودسـازمانازمسـتقلياداخلدركهميشوداطالقسازماني

.ميشودناميدهسازمانيكـارآفرينيمـيدهـد،رخموجـودسازمانمرزهايدركه

جـود فعاليت كارآفريني كه در مرزهاي سازمان مو
ودرخ مـيدهـد، كـارآفريني سازماني ناميده ميش



مستقلكهافراديتوسطكهاستسـازمانييخالقانهفعاليتهايدربرگيرندهيمستقلكارآفريني•
درگيركهميشوداطالقافراديبهكارآفرينيواژه.ميگيردشكلميكنندعملموجودسازماناز

Chrisman.گردندميسازمانيكارآفرينييامستقلفعاليتهاي , 2006 , p.120))

ي فعاليتها
يخالقانه 



عملسازمانيـتمسيسيكجانبازيامستقلشكلبهكههستندگروههاييياافرادكارآفرينان،«•
قبالا كهندميكنسازمانياحيـايونـوآوريبـهاقدامياميكنندايجادجديدسازمانهاييميكنند،

صورتبههمميتوانندكارآفرينانمـيدهـد،نشانتعريفاينكههمانطور.»استداشتهوجود
وبودهجتررايآنهافرديفعاليتچندهركنندعمـلسازمانيكازتابعيصورتبههمومستقل

Chrisman.استكـردهجلـبخودبهراتوجهبيشترين & Kellermanns, 2006, p.61))

نـوآوري و 
احيـاي سازماني



النگومكميالن.اسـتبسياريمباحثموضوعاينكهمويافتهتكامل»كارآفريني«واژهيمفهوم•
ازواژهايـننظـريرسـميكاربردهايتوسعهيارزيابيبه(1983)

:كردنـدمشخصرامرتبطهمبهموضوعسهوپرداختند1700يدههاوايل

دارنـد؛ارتباطكارآفرينيفعاليتهايورفتارهابا،ريسكوابهـام(1)•

نيـازمكمـليتوانـاييهـابـهكـارآفريني،موفقيتواقتصاديجديدفعاليتيـكسـازماندهيبـراي(2)•
؛اسـت

.كارآفرينيفرصتهايپيگيري(3)



درتحقيقاتيچنينبايدمعتقدند(2000)ونكاتارامانوشينآناساسبركـههستندمعاصرنگرشبامنطبقموضوعاتاين•
:شودانجامكارآفرينييحـوزهمورد

ميكنند،پيگيريوكشـفجستجو،رافرصتهاافرادچگونهوزمانيچهچرا،1)•

ميشوند،رفتهگكاربهفرصتهاازبهرهبرداريبرايمنابعاختصاصوسازماندهيمختلفروشهايچگونهوزمانيچهچرا،2)•

,Chrisman.)ميشوندپديداراقتصاديفرصتهايچگونـهوزمانيچهچرا،3)• 2006, p.120)كارآفرينانكهايدهاين
جاريلوواستيونسون(1934)،شومپيترمانندبرجستهايمتخصصانتوسـطهسـتند،كشـوريكاقتصاديبهبودوتوسعهكليد

Chrisman.استگرفتهقراربحثموردحوزهايندر1(1990) & Kellermanns, 2006, p.61))



جايهبگاهي،هـمبـهزيـادنزديكيعلتبهكارآفرينوكوچككسبوكارصاحبهايواژه•
وكوچكاروككسبصـاحبمـيتـوانيمنيـزمـابنـابراين.ميشـوندگرفتهكاربهيكديگر

Hodgettsبـدانيممتـرادفراكـارآفرين & Kuratko, 2001 p.10))



موردارآفرينيكنـوعمهـمتـرينميشـود،بنيانگذاريكارآفرينتوسطكهمستقلكسبوكارهاي•
فعاليتهاييسادگمالك،ـمديريتسازمان،اينويژگي.استكارآفرينيمرسومادبياتدربحث

بهنيكارآفريشرايط،ايندر.استكـاروكسببودننوپاوكوچكحجممعموالاواجرايي
.استكسبوكاريكبرايملموسساختاريايجادمعناي

حجم كوچك و 
ب و نوپا بودن كس

كـار



دنبالبهبازاربـرايافزودهارزشكهبهطوريتوليدعواملتركيبطريقازراكاراينمالكان•
غلب،ا.استمالكاهـدافوشخصيتازبرگرفتهعمدتااراهبردها.ميدهندانجامباشد،داشته

كهستامناسبقيمتيكبـهدسـتيـابيبرايمتفاوتكاريانجامراهبردي،هدفمهمترين
وسعهيتامكانوباشدداشتهدنبالبـهشدهانجامسرمايهگذاريازايدرراخوبيسودميتواند

ويابندميتكاملكاالتوسعهيكناردرراهبـردياولويتهاينوعي،به.آوردفراهمرابيشتر
.دنميشوارايهآنهادركافيوخوبخدماتاينـكهـمكـهميكنندشناساييرابازارهايي



طرح:ازعبارتندحوزهايندرمهمتوابعكهباورندايـنبر(1983)ايبسـتروكوبيسـك•
توسعهيوبودجهتأمينكسبوكار،ايجاد،بازارقدرتشناختخدمات،–محصوالت

ماليمناسبكنترلهايمالكانكههستندامراينراستايدرعمـدتااسازمانينيازهاي.زيرساختاري
افرادليتهايمسؤوووظايفوكردهواگذاربنگاهدرديگرانبهراكافياختيـاراتكننـد،اجـرارا
.كنندتعريفروشـنيبهرا



مشكالت.ويترقوبزرگتررقبـايجانـبازرقابـتونقدينگيكمبود:ازعبارتنداصليچالشهاي•
ضعيفنترلهايكوناكافياستعدادهاييـااجراييتواناييهايسرمايه،كمبودازعبارتندنيزرايج

(Mill)



چرخهي حيات كسبوكارهاي كارآفرينانه

تعدديمقالبهايدرراكوچـككارهـايوكسـبيتوسـعهوايجادمراحلمختلف،صاحبنظران•
قالبدروانميتراكارهاوكسـبنـوعاينزندگييچرخهسنتيطوربه.كردهاندتقسيمبندي

Hodgetts)كـردبررسـيمرحلـهپنج & Kuratko, 2001 P150)



: مرحله ي ايجاد كسب كار -1

فرآ،مرحلهينادر.استكسبوكارياوليهگيـريشـكلبـامرتبطفعاليتهايشاملاوليمرحله•
وماليمنابعكسبوانباشتبراي.استنيازموردخالقيـتوشـدهايجادكارآفرينانهيند

كسبوكارهتجومأموريتكليفلسفهي.استنيازسازيشبكهوارزيـابيخالقيـت،غيرمـالي،
ميشودمشخصمرحلهايندركارآفرينانهيراهبـردقالبدر

شبكه سازي



مرحله ي شروع كسب و كار-2

انجاممايه،سرجستجويكار،وكسبرسمييبرنامـهايجـادبرايالزمفعاليتهايمرحلهايندر•
ميشودانجاممؤثريكارآفرينانهتـيمايجـادوبازاريـابيفعاليـتهـاي





مرحلهي رشد -3

بازاريروهاينسايرورقباكهچـرا.استكارآفرينانهراهبرددرمهميتغييراتنيازمندمرحلهايندر
ارهاكوكسبرويپيشجديديچالشهايوهسـتندخـودراهبردهـايدرتحولوتغييرمشغول

تيمگرايرهبريبهكارآفرينانهانفراديرهبريازانتقالورشـدمرحله،ايندر.ميگيردقرار
.استمطرحمديريتي

.



مرحله ي تثبيت كسب و كار -4

رقابتهمرحلاينطولدر.استكارآفرينانتـالشهـايهموبازارشرايطنتيجهيهممرحلهينا:•
اشباعبازاروافتهيافزايشكارآفرينانخدماتوكاالهابهنسـبتمشتريانبيتفاوتيوشركتها
برايبايدتشركوميگيردخودبهثابتيحالتكاروكسبفروشميزانآنبـرعـالوهميشـود؛

حياتيكاروكسبآيندهيموفقيتبراينوآوري.كندبرنامهريزيخودآيندهيسالپنجتـاسـه
است

ميزان فروش كسب و
كار



مرحلهي نوآوري يا افول -5

ازكهركتهاييش.داشتنخواهندنابوديجزسرنوشـتينميكننـد،توجهنوآوريبهكهشركتهايي:•
وشوندصاحبارديگرنوآورانهيشركتهايتاميكنندتالشاغلـبداشـتهانـد،موفقيتمالينظر

ياوالتمحصتوليدشركتهاازتعداديهمچنين.كنندحاصلاطمينانخودرشدازطريقبدين
فرينانهكارآكسبوكارهايزندگييچرخهمراحلتمامي.ميكننددنبالراجديديخـدمات

ندنيازممتفاوتيراهبردهايبهمراحلاينازكدامهروبودهاهميتحائزراهبرديديدگاهاز
هستند



ب و سرمايهي انساني كارآفريني و عملكرد كس
كارهاي كوچك

اينپاسخ»؟ارنددبهتـريعملكـردهستند،قويتركارآفرينيانگيزههايدارايكهشركتهاييآيا•
(1983)،فرايزنوميلرمانندمحققاني.دارندوجودنيزاستثناهاييالبتهاست،»مثبت«عمومااپرسش

مختلـفهايشاخصهوكارآفرينيشـدتميـانرامهمـيروابـط(1995)كـاوينوزهـرا
.انـددريافتـهشـركتعملكـرد



،درآمدرشدنرخفروش،بهدرآمدنسبتسود،ازعبارتندهاييشاخصهچنـيننمونـههـاي•
هستندبهترردعملكدارايبنگاههايي.غيرماليوماليشاخصهايتركيبيمعيارواشتغالداراييها،

نـددهنشـانصـنعتهمـاندرخودهمتايانبهنسبتراقويتريكارآفرينيگرايشكـه
(Morris,2006, p.93)



وكسبدايجادركمهـمعناصـرجديـد،دانشيافتنبرايتالشويادگيريويژهبهدانشنقش•
جديديدانشايجادموفق،كارهايوكسبكليديهدفهستنكارآفرينانهكارهاي

,Begner).داسترقابتيمزيتيكحفظوساختنبراي 2006, p.45)ايجادبراي
مهمترينيانسانسرمايهيواسـتنيازفرديبهمنحصردانشومهارتهابهجديد،كارهايوكسب
.ميكندايفارانقش

•



ـواردمايـنآيـاامـاهستندمهمكاريتجربهيوآموزشتحصـيلرايـج،معيارهـايمبنـايبر•
سازمانهاآياه،عالوبهبپردازد؟بدانهابايدكارآفرينكههستندمهارتهاييودانـشنـوعمهـمتـرين

دخـوكارآفرينانـهيكارهـايوكسبتوسعهيبرايمهارتهاازمتفاوتمجموعهايخواهـان
؟هستند



وايحرفهانسـانييسـرمايه:عنـوانتحتراانسانييسرمايهنوعدو(1998)اوئنوايگون•
اقتصـاديتوسـعهيدرراآنهانقشومشخصكارآفرينيانسانييسرمايه

تجربياتايمرسومتحصيالتبرمبتنييادگيريبهحرفهايانسانيسرمايهي.كردندبيان
ـهيتجرببـهمشخصـااكارآفرينيانسانيسرمايهيكهحاليدرميشود،اطالقمديريتي

انسانيسرمايهينوعدوهركهداردآنازحكايتآنهامدل.ميشوداطالقكارآفريني
(Coff)هستندالزامياقتصاديتوسعهيبراي



،مشخصاا.ارددارتبـاطانسـانييسرمايهازتريگستردهمفهومباكارآفرينيانسانيسرمايهي•
ـهكاسـتمهـارتهـاييودانـشازمجموعهايكارآفريني،انسانيسرمايهي

بهتوجهاب.ميآورندهمراهخودبابازارفرصتهايازبهرهبرداريوايجادبرايافراد
ريگـذاسرمايهبازدهانساني،سرمايهيتحقيقادبياتبرايمحوريموضوعيككهاين

اينارزشكهميشودمطرحكارآفرينيانسانيسرمايهيبرايكليديپرسشايناست،
يانسـانيسـرمايهافـزايشميـزانچـهتـاديگـر،عبارتبهاست؟ميزانچهدارايي

كارآفرينيوسازمانيحوزهيدودرجديدكارهايوكسبموفقيتباعثكارآفريني
ميشود؟



انسانيايهيسرمويژهبه)مفاهيمديگرازرامفهوماينميتوانچگونهكهاستآنمهمپرسشيك•
سرمايهيتعريف،اساسبركهآنجاازداد؟تميز(اجتماعيسرمايهيو

ـتنيستعجبآوراست،ارزشمندبنگاههاوافرادمولدتوانمنديهايارتقايبرايانساني
(1997،2.ژيمنـو)داردارتباطجديدكارهايوكسبموفقيتباامرايندريابيمكه



سايربارينيكارآفحوزهيدرنيازموردانسانيسرمايهيچگونهببينيمتااستالزمراستا،ايندر•
يكانعنوبـهكـارآفرينيانسـانيسـرمايهيشناساييدرمهمينكتهسه.داردفرقحوزهها

:استتوجهموردمجزامفهوم
؟استنيازمهارتهاييودانشچهبـهجديد،كارهايوكسبموفقيتبراي1)•
؟كنندسرمايهگذاريكارآفرينيانسـانيسـرمايهيدربـارهميتوانندافرادچگونه2)•
,Coff)استمتفاوتاجتماعيسـرمايهيبـاكـارآفرينيانسانيسرمايهيچگونه3)• 2006,

p.82)



ازبيشپيمايشازكاراينبرايوآزمودندتجربيصورتبهراموضوع(1997)ژيمنوتيم•
بنگاهيكصادياقتعملكـردبرانسانيسرمايهيكهدريافتندآنها.كردنداستفادهكارآفرين1500

يتجربهصيالت،تح:ازعبارتنـدانسـانيسـرمايهمعيارهـايمهمترين.استتأثيرگذار
درجربهتومشـابهكـاروكسـبيـكدرتجربهنظارتي،يتجربهمديريتي،

.هسـتندحرفـهايانسانييسرمايهعموميشكلهايهمگيكهقبلي،مشاغل



شدهناختهشكسبوكـارمحيطهاياكثردربهرهوريافزايشبرايآنهاكهاستمعنابدانامراين•
ايندر(2001)بروهالرنريافتهيبامنطبقامراين.نيستندكارآفرينانهمحيطيكخاصوهستند

).دارندديدجكاروكسبيكعملكردباقويبسياررابطهايمديريتيمهارتهايكهاستباره
Coff, 2006)



فردي،ويژگيهايهدربـارتحقيـقبـرعـالوه.ميشـدتلقيفرديويژگييككارآفرينيگذشته،در•
واسـميتمـاينر،(ريسكگريـزي2003)،كـارتر،تـيم(جنسـيتيتفاوتهـايدربارهينيزتحقيقاتي

ولومونسووينسلو)استشدهانجامكارآفريناناجتمـاعيويژگـيهـايحتـيو(1994،2)براكـر
وكارآفرينفتعريمورددربينتيجه،يافتههايازبيشترچيـزياقداماتاين،متأسفانه(1987،3
.نداشتهاندهمراهبهكارآفريني،درمستمردورهييـكطـولدراوكردندنبال



مهارتها،زامجموعهاي.استگرفتهقرارتوجهموردتخصصيـكعنـوانبـهكـارآفرينياخيـراا•
(1997)لميشمثالا،.آورددستبهمستمرتمرينباوزمانطولدرميتوانكـهفرآينـدهاومدلها
فيشـرورروبـكـهحاليدركنددركمديريتدرراكارآفرينيتخصصماهيتتاكـردتالش

نـددادنشـانبنگـاهعملكردوكارآفرينيتخصصميانراتجربيرابطهييك(1994)
(.Sarasvathy & Reed, 2006, p.76)

ماهيت تخصص 
كارآفريني



تهاييفرصآنكمـكبهكهاستفرآينديكارآفرينيكهمعتقدند(2000)ونكتارامانوشين•
ديگر،ارتعببه.ميشوندبـرداريبهـرهوارزيـابيكشـف،آتـيخـدماتومحصوالتخلقبراي

جديديفرصتهايبهراخودجديددانـشافرادوسازمانهاآن،كمكبهكهاستفرآيندياين
.كنندميتبديلجديدخدماتومحصوالتقالبدر



استفادهوردمسـازمانيسياستهـايوروشهاازسيستميعنوانبهراهبردي،انسانيمنابعمديريت•
بينجامـد،باالترسازمانيعملكردبهكهصورتيبهكاركنانمديريتبراي

ويلسـونوالدوهـايبررسـيعـالوه،به(1992)مكماهان،ورايتميشودتعريف
انسـانيمنابعروشهايكهداردآنازحكايت(2001)اسنلودانفوردرايت،؛(1994)

نميشوند؛باعثرارقابتيمزيتيكخودخوديبه



.ميشودقويتتميشوند،مزاياييچنينخلقباعثكهسازمانيتوانمنديهايتوسعهياهميتبلكه•
زمانيانيانسمنابعروشهايكهداردآنازحكايتتحقيق،ادبياتازبخشايـنمشـخص،بهطـور

مزيـتبهكهرانانكاركتواناييهايبتوانتاشوندتلفيقهمباكهميشوندمنجربنگاهعملكردبه
انسـانيمنابعراهبردازتعريفبهترينبنابراين،.كردحمايتوخلق،دنميانجامرقابتي

كهنيانسامنابعروشهايازمجموعههايييامجموعه:استچنينكارآفريني
افـزايشراجديـدخدماتيامحصوالتبهجديددانشتبديلاحتمـال

Collins)مـيدهنـد .Allen & Snell, 2006, p.8)



ارآفرينيكفرآينـدكليـدجديـددانـشخلـقكـارآفريني،دربارهيشدهيادتعريفمبنايبر•
خلقواناييتوفعليدانـشازبهـرهبـرداريوانتشارتواناييبهسازمانيمحققانعالوه،به.است
1992.درزانوكوگوت)اندكردهاشارهسازمانيموفقيتحياتيتواناييعنوانبهجديددانش

بهايشانبقوموفقيتكهداردمصـداقكـارآفرينبنگاههايازدستهآنبرايفقطامراين(1،
.داردبستگيتغيير،حالدرسريعاابازارهايدرفرصتهاازبهرهبرداريوشناسايي

يتوانايي حياتي موفقيت سازمان



وتبادلتحققبرايكهميكننداسـتدالل(1998)گوشـالوناهاپيـت(1997،2)كريستينسن•
راخوداطالعاتوقايدعبتوانندباشند،داشـتهدسترسـييكديگربهبايدطرفيندانش،تركيب

كننددركراتركيبوتبادلاينازآمدهدستبهارزشوكردهتركيبومبادله



يكعنوانبهاركنانكاوليهيدانشكهميكنندتأييـدسـازمانييـادگيريبهمربوطتحقيقاتاكثر•
ـوبمحسسـازمانيدانـشمنبعاولينكاركنانواستسـازمانييـادگيريدركليـديعامل

يسرمايهبهجديددانشخلقبرايهابنگاهتوانايي،عالوهبه(1999،4.آرگـوت)مـيشـوند
وتبادالتبهكاركنانمياناجتماعيپيوندهايزيراداردبستگيبنگاههاايـندرموجـوداجتمـاعي
(199.گوشال،وناهاپيت)ميانجامدهاايدهوعقايدمولـدتركيبات

بات تبادالت و تركي
همولـد عقايد و ايده 



.داردقرارمتخصصانعالقهيموردسازمانها،دردانشويادگيرينقشكهاستمدتها•
اساس،سازمانييـادگيريكـهكـردهانـداسـتدالل(1996)همكـارانوگرانت،(1996)اسپندر

.كندتفادهاسآنهاازفردبـهمنحصـرروشهاييبهميتواندكهاستبنگاهتوانمنديهايومنابع
اناييهايتووفرآيندها،مهارتهابازارهـا،محصـوالت،يدربارهفردبهمنحصردانشيبنابراين،
هشدتبديلبنگاههادرمهمنكتهايبه(51996واكر،وماكادوك)بازارهااينبهاثربخشدستيابي

است

ر روشهايي منحصـ
بـه فرد



اهداف آموزش كارآفريني

باهمراهكهژگيهاوياينوهستندذاتيويژگيدارايكارآفرينانكهبودشايعافسانهايگذشته،در•
توانريسك،بهكارگيريدرتمايـلتحـرك،تهـاجمي،روحيـهيابتكار،:شاملميشودمتولدآنان

ازكارآفرينانكهبوداينافسانهاساسيفرضبنابراين،.استانسانيروابطدرمهارتوتحليلي
علميهيرشتيكعنوانبهامـروزه،كارآفرينيامـا.نمـييابنـدپـرورشآمـوزش،طريـق
داشتهنبالدبهراقديميافسانهايـنفروپاشـيوگرفتـهقـرارشناسـاييمورد
دلها،مداراي،ديگررشتههايتماميهمانندكارآفرينيعلميرشتهي.است

دكنكسـبآنهـابـهمربـوطدانشبايدكهاستفضاييوفرآيندها
(.Hodgetts & Kuratko, 2001, p. 30)



كوچككارهايوـبرشدكسفرآينـدثقـلمركـزكارآفرينانهتيمياكارآفرينييادگيريتوانايي•
وباهاتاشت،تجربههاتصـميمهـا،ازبايدكارآفرينانشركتها،اينرشدتسهيلبراي.است

ازتفادهاسبا"فريلمارك"و"ديكنزديويد".بياموزنددارند،عضويتآنهادركهشبكههايي
آنهاارهايكوكسبرشدفرآيندوكارآفرينيكهميدهندنشانگرفته،صورتموردكاويهاي

يرييادگرويدادهايآنمهم،يشاخصهكهاستفرآينديواستمنقطعوغيرخطيضرورتاا
كردنجربهتدادبرونعنوانبهدانشبهينهسازيبرايكارآفرينـانتوانـايي.اسـتمهموحياتي

بودواهدخكنندهتعيينآنهاكارهايوكسبموفقيتتضميندريـادگيري،رويـدادهايايـن
(Deakins and Freel 1998, p.152)



زيرمواردقالبدرراكارآفرينيآموزشيبرنامههاياهداف"اوسينيد"و"گاراوان•
:ميكنندبيان

فنـاوريودانـشتوسـعهيياشروعبرايبالقوهكارآفرينانآمادهسازيوشناسايي-1
؛مخاطرهآميزدركسبوكارهاي

؛كسبوكاربرنامههايتنظيمبرايمخاطبينتوانمندسازي-2

وبـازارتحقيقهمچونكارآفرينانهپروژههاياجرايبرايكهبرموضوعاتيتمركز-3
هستندحياتيقانوني،ومالياتيموضوعاتوكاروكسبماليتأمينرقبا،تحليل



و توسعهي رفتارهاي مستقالنه، ريسكپذيري و تقبل مسؤوليتها؛بهبود -4

أسيس بـه تمخاطبين به گونهاي كه در پايـان دورهي آموزشـي بتواننـد اقـدام توانمندسازي -5
 ,Garavan O’Cinneide, 94&) كسبوكار مخاطرهآميز دانش محور با فناوري سطح باال كنند 

p.15)



:بهطور كلي در آموزش رشتهي كارآفريني اهداف متعددي مورد نظر است كـه برخـي از مهمترين اين اهداف عبارتند از•
كسب دانش مربوط به كارآفريني؛

كسب مهارت در استفاده از فنون تحليل فرصتهـاي اقتصـادي و تركيـب برنامـههـاي•
عملياتي؛

شناسايي و تحريك استعدادها و مهارتهاي كارآفرينانه؛•

القاي مخاطرهپذيري با استفاده از فنون تحليلي؛•

Sexteen & Kasarda,)ايجاد همدلي و حمايت براي جنبههاي منحصر به فرد كارآفريني •
(. 1992, p. 31

تشويق و ترغيب كسب و كارهاي جديد و ساير كسب و كارهـاي مخـاطرهآميـز•
كارآفرينان؛

( Garava)سوق دادن نگرشها به سمت تغيير •



در آموزش كارآفريني برنامه هاي محتواي 
كوچككسبوكارهاي 

كسبوكارجـادايابتكـاراتارتقايدربتوانندتاهستندمتفاوتيمهارتهاينيازمندكارآفرينان•
تواناييهايرداحتماالاكـهراتغييراتـيوسـازمانيآينـدهبايدآنها.برسندموفقيتبهسازماني

نيازمندتوانايياين.ندكنپيشبينيميدهند،رخسازمانيوكاركسبايجادتأييدوتوجيهبرايبنگاه
چگونهكهكننددركبايدكارآفرينان.استبنگـاهتوانمنديهـايديگروبازارهاراهبرد،درك

تأثيرمتفاوتكامالاشكليبهسازمانيمختلفواحدهايبرميتوانندكاروكسببامرتبطابتكارات
,Zahra)ميكنندكارموضوعاتايـنحولچگونهوبگذارند 2)

يجاد توجيه و تأييد ا
كسب وكار 

سازماني



آموزش و پرورش در بهبود و توسعهي مهارتهاي مديريتي ضروري براي كسب و•
مهارتهايي كـه شـانس موفقيـت كارآفرينـان را. كارهاي كوچك نقشي اساسي دارد

Ibrahim & Soufani, 2002, p, 428)  ) ميدهدافزايش
و عبارتند وچك كارهـاي كعوامل حياتي در ارتقاي شايستگي و تواناييهـاي كارآفرينـان كسـب و 

انعكاس ، تواناييو فرصتهاتوانايي شبكه سازي درمراحل اوليه، توانـايي اشـاعهي تجـارب : از
ي جذب اعضاي منابع، توانايدسترسـي به راهبرد گذشته، توانايي تشخيص اشتباهات، توانايي 

Deakins&) بيروني به عنوان بخشي ازتيم كار آفرينانه 
(. Freel, 1998, p. 149



حور كلي سه مدر قالب با بررسي برنامههاي آموزشي كـارآفريني، محتـواي آنرا "اوسينيد"و "گاراوان•
:مفهومسازي نمودند

شي و دانهمچـون اطالعات برنامههاي مرحلهي شكلگيري كسبوكارها، بركسب دانش درحوزههايي 1. 
عامالت و اثربخش و ماهيت تويژگـيهـاي تيمهاي زمينهاي در دنياي كسب وكار، ماهيت كارآفريني، 

فعاليتهاي كسب وكار تأكيد ميشود؛
توايي محدارد، موضوعات برنامههاي مرحلهي توسعهي كسبوكار بـر مهـارتهـا و نگـرشهـا تأكيـد 2. 

ت هداياي ، شناسايي محصول و دريافبرنامـهريـزي ماليهمچون برنامهريزي كسب وكار، انتخاب بـازار، 
مالي؛

همچون برنامههايي. استبرنامههاي مرحلهي اجراي كسب و كار بردانشها و نگرشهاي كلي متمركز 3. 
عـات از مديريت و تبادل اطالو نگرشهاي برنامهريزي مالي، مـديريت رشـد كسـبوكـار، كاركردهـا 

Garavan&) كارآفرينـان بـه مـديران 
(. O’Cinneide, 1994, p.15



دررا ميتوان باورند كه دانـش كـارآفريني براين ( Toulose)"توتلوز"و ( Bechard) "بكارد•
Ibrahim & Soufani, 2002,)كلـي گـروهبنـدي كـرد دسـته ي سهقالب 

(. p.422

و آگاهي؛گرايش -1•
جديد؛مخاطره پذير كسب و كارهاي ايجاد -2
بقا بو رشد كس وكار ( كسب و كارهاي مخاطرهآميزمديريت -3



هبرنامنوعچهـار،كوچـكوكارهايدركسبكارآفرينيآموزشحوزهيدرموجودادبيات•
:استدادهقرارتوجهموردكارآفرينانبرايراپرورشيوآموزشيهاي

:كوچكوكارهايكسبمالكيتدربارهپرورشيوتعليميفعاليتهاي-1•
منابعشافزاييدربـارهراهنماييها:ازعبارتندآغازينمرحلهيدركارهاوكسبآموزشينيازهاي•

ستخداماساده،حسابداريماليـات،سـاختماني،امـوروتجهيزاتانتخابمقررات،وقوانينمالي،
؛غيرهوبازاريابيمباحثانساني،منابع



آموزش مهارتهاي كارآفرينانه؛2•
آموزشهاي مرتبط با استمرار فعاليتهاي كسبوكارهاي كوچك ؛3. 
آموزشهاي مرتبط با جنبههاي آگاهي دهنده درباره ي كسبوكارهاي كوچـك و4. 

هدف اين نوع آموزشها، افزايش تعداد افرادي است كـه اطالعـات كـافي: متوسط
ازكسبوكارهاي كوچك به عنوان يك فعاليت مهم اقتصادي به دست آورنـد و آن

Garavan&) را بـه عنـوان كارراهـه شـغلي مناسـب مـورد توجـه قـرار دهنـد 
(. O’Cinneide, 1994, pp.7-8 



چالشهاي آموزش كارآفريني

واستهشدمواجهمتعدديچالشهايبااكنونهمآن،بهمربوطتحقيقاتوكارآفرينيآموزش•
.استشدهارائهاستامپوبالكتوسطچالشهااينازبرخي
؛كارآفرينياثربخشيگيرياندازهبرايتحقيقمتدلوژيهايايجاددرچالش

؛كارآفرينيآموزششيوههايومحتوادرچالش•
؛كارآفرينيمدرسانكيفيتدرچالش•
؛كاروكسببهنسبتدانشكدههادركارآفرينيآموزشپذيرشدرچالش•
؛مختلفدانشيزمينههايدر)مشترك(عموميپيكرهييكايجاددرچالش•
آموزشي؛روشهاياثربخشيدرچالش•



دورهيبامتناسبهستند،كارحالدركهكارآفرينانييادگيرينيازهايدرچالش•
Sexteon,)ميبرندسربهآندراكنونهمكهكاريوكسبزندگي & Kasarda

(. 1992, p. 45

ارآفرينانكآموزشـيفعاليـتدراصـليمحورسهكهباورنداينبرنيز"اوسينيد"و"گاراوان»
تحليليوجانبهمههبهطوركارآفرينيرسـميآموزشهايبيشتردر.نگرشهاومهارتهادانش،:ازعبارتند

ناكافيوليكصورتبه"مهارتهـا"كهاستايناصليچالشولـي.مـيشـودپرداخته"دانش"موضوعبه
Garavan&)مـيشـودگرفتـهناديـدهاغلـبنيز"نگرشها"موضوعوميگيردقـرارتوجـهمورد

(. O’Cinneide, 1994, p.5

•



چارچوبهاي فرآيندي آموزش كارآفريني

كارآفرينيآمـوزشبرنامـههـايسـازماندهيبـرايكليچارچوبسه(Jamieson)جاميسون•
زشآموووكارهاكسببـرايآمـوزشكارهـا،وكسـبدربـارهآمـوزشبـيناو.ميكنـدارائه

ميشودقائلتمايزكارها،وكسبدر





برايمفهوميچـارچوبيخـودمطالعـاتبراسـاس(Soufani)"سـوفاني"و(Ibrahim)"ابراهيم•
مفهـوميمدلاينبيانگرزيرنموداركهكردهاندارائهكارآفرينيآموزش

:است





ارزشِ آموزشِ كارآفريني

آموختنيكارآفرينيآياكهاستاينكارآفرينيآموزشبامرتبطموضوعمهمترين•
.است

آمريكـادانشـگاهياستادانمياندرپيمايشيمطالعهيانجامبا(Vesper)"وسپر"
اسـتدادنآمـوزشقابـلكـارآفرينيكهمعتقدندپاسخگوياندرصد93كهدريافت

Hynes, 1996, p.12))

))"هيل" Hillكهيدرسنتيجهاينبه،بودندكارآفرينيآموزشمشغولكهدانشگاه15درخودميدانيپژوهشدر
شدهدجديكسبوكارهايمديريتوكاربهآغازفرآينددركوآگـاهيافـزايشباعـثآموزشـيدورههاياين

آمـوزشدورههـاياثربخشـيبررسـيبهكهپژوهشيدر(Fleming)"فلمينگ"(Hynes,1996,p.12.)است
همچنـينوآگـاهيافـزايشبهمنجرآموزشهااينكهدريافتپرداخت،كارآفريني

,Hynes.)استشدهفراگيراندركارآفرينانهفرايندتسهيل 1996, p.12)



ومطالعهطريـقازبلكهبياموزند،خودغيررسميمربيانواشتباهاتازميتوانندتنهانهكارآفرينان
كاروسبكدهـيشـكلمـورددردورههـاييوكتابها.هستنديادگيريمستعدرسمي،تربيت
ازيجديدمجموعهيدورههـا،وكتـابهـابـرعـالوه.هستندافزايشحالدرزيادسرعتباجديد

كهشدهيطراحكارآفرينانيبـرايدانشـيواطالعـاتيشـكافپركردنبرايآموزشيبرنامههاي
هستندكسبوكارشانپيگيريحالدراكنونهم



وسـايلمـافقـطاگـركهميكنندعملفرضاينمبنايبرآموزشبرمبتنيهايبرنامه•
جامعهيبـهاردانشكدههاوفنيمدارسدانشگاهها،ازبرگرفتهمنابعكردنمرتبطبرايموثرومناسب

Graham.هستيمصنعتيابتكاراتتقويتبهقادرواقعااماوقتآنكنيم،پيداجديدكسبوكار &
long & McMullan, 1989, p. 500))

وآموزشدرآمريكادانشگاههـايدرمديريتآموزشبحراننوعدو1كيبينمكپورترگزارشبرطبق
برناكافيأكيدتودانشجوياندربينشايجـاددرناكـافيتأكيـدبامرتبطكهداردوجودمديريتبهبود
نيازمندرآفرينانكا.استتلفيقوبينششاملكارآفريني.استوظيفهايميانحوزههايتلفيق
.دهستنكسبوكارحوزههايتمامدركومخاطرهآميـزكسبوكارازبينشيك

اراتتكابتقويت 
صنعتي



صراحتبرايتوانـاييهـدايتي،-خودازبهرهگيريخود،سرنوشتكنترلشاملكارآفرينبينش•
كهحاليدر.استنبودندولـتيـاشركتسياسيوامدارخود،اخالقياتتعييندرتواناييلهجه،
خودتفرصكهاستعملتنها.نيستكافيامااست،مهمكسبوكارمختلفجنبههايدرك

Sexton,)مـيكنـدفـراهمرامستقلبودنواتكايي & Kasarda 1992, p. XIV)



دريافتراارشـدكارشناسـيدورهيتأسـيسمجوز1973سالدركالگريدانشگاهباراولينبراي•
سالنژوئـدر.گرفـتقرارتوجهمورداصليزمينههايازيكيعنوانبهكارآفرينيوكرد

خودرينيكـارآفآموزشدورههايازيكيبرگزارينتايجارزيابيبهدانشگاهاينميالدي1985
شركت65ازنفـر50ازوپرداختبود،شدهبرگزار1984دسامبرتا1987ژوئنيفاصلهدركه

تقريباا يآموزشدورهياين.كردنظرخواهيتلفنيصورتبهدورهسطحپيراموندوره،يكننده
داشتهزينهدانشگاهبرايدالر75000



در)دالر75000تقريبـاا(كوچكيسرمايهگذاريكهميدهدنشانكالگريدانشگاهتجربهي•
ادلمعـفراوانـيافـزودهارزشايجـادبـهمنجـركوچكوكارهايكسبكارآفرينانآموزش

ايجادتسهيلواستخدامفرصتايجاددرزياديتأثيرآنبرعالوهوشدهدالر1750000
,Grahamسـرمايه Long & McMullan, 1989, pp.503-519 . داشته((

فرصت استخدام



»  اســـتنوورث"و( Curran)"كـــوران": پـــژوهشگـــران مختلفـــي همچـــون•
،(Stanworth,1998 ) گيــــب(Gibb,1987 )بــــالك"(Blok ) اســــتامف"و"

Storey,2000) “)( Cox,1996)"(Stump,1992)
ـان مـيدهـد آموزشي كارآفريني پرداختهاند و نتايج مطالعات آنهـا نشبه ارزيابي برخـي دورههاي 

Henry, Hill & Leitch,)آموزش كارآفريني داراي نتايج مثبت بوده اسـت كـه  برنامههاي 
(. 2005, p.159



متدولوژي تحقيق

سؤاالت تحقيق•
:اين پژوهش، تحقيقي مسألهمدار و به دنبال پاسخگويي به سؤاالت زير است

وضعيت حاكم بر صنايع كوچك ايران از جنبهي كارآفريني چگونه است؟1. 
نقاط قوت و ضعف دورههاي آموزشي كارآفريني در ايران كدامند؟2. 
نيازهاي آموزشي كارآفريني كاركنان و مديران صنايع كوچك در ايران كدامند؟3. 
براي آموزش كارآفريني در صنايع كوچك ايران چه راهكارهايي وجود دارد؟4. 



روش تحقيق و روشهاي گردآوري اطالعات

-ژوهشيپمشاطريقازنيازمورددادههـايوشـدهانجامپيمايشيصورتبهكهاستتحقيقاين•
رينعمدهتواستآمـدهدستبهپرسشنامهومصاحبهمدارك،واسنادبررسي،هدهكاربردي

استبودهپرسشنامهروش،



آماريجامعه ي 

:هستنديرزويژگيهايدارايكـهاسـتكشـوركوچـكصنايعكليهيشاملتحقيقاينآماريجامعهي•

؛باشدنفر50ازكمتركاركنانداراينظرموردشركت-1
5ازكمتـركـهشركتهايي)باشد؛بهرهبرداريحالدرنظرموردكوچكشركت-2

(اندشدهشناختهبهرهبرداريحالدرشركتعنوانبهداشتهاندسابقهسال

ازآنهابودنكارآفرينتعيينبراي.باشندكارآفريننظرموردشركتهايمديران-3
افـرادامكـانحـددروشدهگرفتهكمكمعادنوصنايعكلادارههايكارشناسان

شدهاندانتخابموفق



نمونه گيريروش 

بقهبنديطنمونهگيريروش.استشدهاستفادهشدهطبقهبنديتصادفينمونهگيريروشازپژوهشايندر•
دوم،يرد؛بگصورتمتناسببهطورجامعهطبقاتكـلدرنمونهتوزيعنخست،كهميشودباعثتصادفي

مطالعهوتوجهموردزيرطبقاتازيكهرويژگيهايسوم،شود؛مشخصجامعهكليويژگيهايواختصاصات
.گيردقرار

كـلبـرايونهنمحجمنمونه،فرمولبهتوجهبا.استشدهاستفادهنامحدوديجامعهفرمولازنمونهحجمتعيينبراي
ـوركشاسـتانهـايابتداكشور،درنمونههامناسبتوزيعبراي.استشركت113كشـور،كوچـكواحـدهاي

:گرفتندقرارطبقهدودرصنعتيتوسعهيوپيشرفتميزانبراسـاس

.دارندقرارباالتريسطحدرصنعتيتوسعهينظرازكهاستانهايي:اولطبقه

دارندقرارپايينتريسطحدرصنعتيتوسعهينظرازكهاستانهايي:دومطبقه



وانعنبهشرقيآذربايجانوخراسانتهران،هايشده،استانانجاماوليهيمطالعاتاساسبر•
بـهنيـزقموسمناناستانهايوشدهانتخاباولگروهمطالعهيمورداستانهاي

شدندبرگزيدهدومگروهاستانهايعنوان



قلمرو تحقيق

صنايعانكاركنومديرانبرايكارآفرينيآموزشينيازهايبررسي:موضوعيقلمرو:الف•
.بودهاندبهرهبرداريمرحلهيدركهكشوركوچك

قرارقيقتحايـنقلمروحوزهيدركشوربهرهبرداريحالدركوچكصنايع:مكانيقلمرو:ب
.شدهاندانتخابنمونهعنوانبهكشوراستانهايازتعداديكهداشتهاند

آناطالعاتوشـدهانجـام1380تـا1378سـالهـايفاصلهيدرتحقيقاين:زمانيقلمرو:ج•
است1380سالاوايلو1379سالاواخربهمربوط

•



تجزيه و تحليل اطالعات

موردموضوعتبيينوتوصيفبرايمقدماتيمصاحبههايومشاهداتانجاممنظوربه•
وكارشناسانهمچنينوكوچكصنايعمديرانازنفر30باپروژهپژوهشگرانمطالعه،
رامصاحبههادرمطرحمحورهايعمدهيكهدادهاند،انجاممصاحبههاييكارآفرينيمربيان
:كردخالصهزيرموارددرميتوان

بهدستيابيوسايلوابزاربلكه.نميدانستندموفقيتبرايمالكيرابودنكارآفرينتنهامديرانبرخي
بازارشرايطژهويبهوشرايطكهبودندمعتقـدوميشمردندبرموفقيتعمدهيعواملازنيزرافرصت

.تنيسمساعدكارآفرينيكهنرهايگذاشتننمـايشبـهبرايدولتيمقرراتوقوانينو



سودبهرعتسبـهوكننـدسرمايهگـذاريراپوليدارندتمايلهمهكهبودندمعتقدمديرانبرخي•
برايبايدنيزنآازبعدونروددسـتازمشـتريتـابفروشندنسيهمجبورندديگربرخيامابرسند

چكها،لغمبنكردندريافتهمچونمسائليبـهتوجهباوكنندمصرفانرژيخودپولدريافت
بـهبايـدكـارآفرينيآمـوزشبحثدركهبودندمعتقدمديرانبرخي.ميشوندزيانوضرردچار

سميرآمـوزششـايدآنهـابـهآموزشبرايوكندرعايترابازارعرفكهآموختكـارآفرين
نباشدمفيدكالسيو



از،بودندقدمعتودانستهخودمشكالتجملهازرامناسبنقدينگينبودنيزمديرانازبسياري•
دليلبهتگرانصنع،استطـوالنيفرآينددارايوباالستبانكياعتباراتبهرهينرخهايكهآنجا

الي30يبهرهابوبازارازرانيازموردنقـدينگيبايـدبانكي،اعتباراتازاستفادهسرعتكاهش
كنندتهيهدرصد40



دركوندارنددولتبهزيادياعتمادصنايعحاضرحالدركهبودندمعتقدمديرانبرخي•
ليتقابعدمونداردبيكاريمعضلحلبرايمؤثردرازمدتسياستيكدولتكهكردهاند

ازيكيتي،دولرانتازآنهاياسـتفادهعلـتبـهراخصوصـيبخشبادولتيشركتهايرقابت
ميدانستندكوچـكصـنايعگـذارانسرمايهانگيزگيبيداليل



،مناسببرآوردومشـورتوصحيحبرنامهريزيبدونصنايعوزارتكهبودندمعتقدمديرانبعضي•
.ميدهدتأسيسمجوزواصوليموافقت

هزينههـانوعاينبودندمعتقدوبودهمندگلهبيمهسرسامآورارقامازمديرانبرخي•
.استشكنندهكوچكصنايعبراي

كهاستچككوصنايعكارآفرينيمحدوديتهايجملهازصنعتيشهركهايدركافيامكاناتوجودعدم•
طولياديزمدتيانميدهندبرقوآبمانندامكاناتيكهگونهايبهشدند؛متذكرراآنصنايعمديران
ميكشد



رادازيراهانمراحـلشـركتكـهايـنازبعـدبـودنكارآفرينكهبودندمعتقدمديرانبرخي•
كهراطعهايقمثالبراي.استآنهـاانتظـاردرمختلفـيمشكالتكهچراميشودآغازكرد،شروع

باميترقديوبزرگترشركتي،ميكندسـرمايهگـذاريوكردهتوليدكوچكشركتيك
اوبهاالكفروشورشدياجازهوديدهآسيبكارآفرينمـيشـودباعـثآنقيمـتپـايينآوردن

.نشودداده

صنعتضايفكـهبودنـدمعتقـدوميكردنـداشارهصنعت،بخشسياسيفضايبهمديرانبرخي•
.ستاشدهغالباقتصـاديرفتارهايبرسياسيرفتاروبودهسياسيشدتبهكشوردر



ست براي حد قمار رسيد ؛ه او به معتقد بودند آنقدر موانع در صنعت وجود دارد كه از حد ريسك گذشـته عده اي •
همه چيز بستگي و نميتواند برنامهاي داشته باشد، چرا كهخواهـد افتاد اين كه سرمايهگذار اصالا نميداند چه اتفاقي 

شت زيرا دادر چنين شرايطي كارآفرين تواني نخواهد . نيز حساب و كتاب نداردو سياست بـه سياسـت دارد 
.نيروهاي خارج بسيار قويتر از فرد كارآفرين هستند

ن قانون خود بودند كه ايو معتقد اصالح قانون كار را براي حمايت از صنايع كوچك ضروري مـيدانسـتند برخي •
.نه كارگر يا كارفرما رارا ببيند قانون كار بايد كار . يك مانع سرمايهگذاري است

بايدآموزشبرعالوهافراداين.ببيننـدآمـوزشبعدوشدهشناساييبايدكارآفرينانكهبودندمعتقدمديرانبرخي•
نيـزهمنطقـهـردر.شـوددادهآنهـابهرسميآموزشآنكناردروباشـندذاتـيتواناييهايوصالحيتهاداراي

نيازهايوبوميتمشكالاساسبربايدكارآفرينيآموزشهايعبارتيبه.استمتفاوتكارآفرينينيازمنـديهـاي
شودطراحيمنطقهاي

اصالح 
قانون كار



هرداريهاشنمونهعنـوانبـه.نميكنندحمايتكوچكصنايعتوسعهايطرحهايازسازمانهابرخي•
تنداشبهرغمونكردههمكاريسـاختوسـازدرمثـالعنـوانبه.ميكنندايجادرازياديموانع

نايبراي.ميكندمانعتراشيهمباز،صنايعوزارتمثـلمربـوطسازمانهايازالزممجوزهاي
هكحاليدرباشند،همكارهايمؤيدوشوندهدفهمكشوردربايدمتعددسازمانهايمشكل
اووكردهسردرگميدچارراكارآفرين،گيرندهتصميمسازمانهايتعـددنيسـت؛اينطوراغلب

ـازمانيسهروهركسي.كندحلراسازمانهاايناختالفاتبايدكسيچهوزمانيچهكهنميداند
ميكندتصميمگيريخودشبراي

سردرگمي



دروليدهبونظـرموردپيوستهمديريت،وكاركنانآموزش:ميگويدشركتهاازيكيمديران•
دميدهدستازحدوديتـاراخـوداهميتآموزشاست،كاريمونتاژصورتبهكهمشاغلي



بسيار،خدمتحينوكارگاهيآموزشكارگرييجامعهبرايكهاستمعتقدشركتهاازيكيمدير•
وجامعهدركارلزوموكارفرهنگ،كارمحيطكار،دركمفهومقالبدربايدآموزشهااين.استمفيد

شناختوخنرانيسطريقازبيشترميتواننيزمديرانبراي.باشدوريبهـرهافـزايشوسيستمهـاشناخت
.كردمنتقلراالزمآموزشهاي،مديريتنـوينروشهـاي

كننداستفادهودخعلمازعمـلدربتوانندكه(تكنسين)ديدهتعليموميانينيروهاينبودمديران،ازيكي•
تهاساخزيروجودعدمدليلبهكهاستمعتقـدمـديرهمين.ميداندصنعتدرموجودمشكالتازرا
كردادهاستفكارآفرينيوخالقيتازنميتوان،شهركهابرخيدر.(..وآبوبرقتلفن،خطوط)



درمؤثرريتمديعدمكوچـك،صنايعمشكالتازيكيكهمعتقدندكوچكشركتهايازيكيمديران•
مأيوسوزهانگيبيبسياركاركنانيدارايادارههـااينازبرخيكهچرا.استاستانصنايعكلادارهي

داراينآبرعالوهونداشتهاطالعيهيچاجراييومصوبقوانينازحتيكهطوريبههستند؛كننده
.هستندساالرديوانبسيارسيستم

است،بودهمحققانكاردستوردرنيزشدهبرنامهريزيمشاهداتمصاحبهها،حيندركهآنجااز•
استشدهيگردآوربهرهبرداريمرحلهيدركوچكصنايعكارآفرينانفعاليتنحوهيازيادداشتهايي

ميتوانوريم،آعملبهپژوهشگرانتوسطگرفتهصورتمشـاهداتازكلـيجمـعبنـديبخواهيماگركه
دادقرارتوجهموردرازيرنكات

•
ي كاركناني بسيار ب
ندهانگيزه و مأيوس كن



نتايجازيعملنتيجـهگيـريعـدمهمچنينوصنايعدرپژوهشوتحقيقروحيهيفقداندليلبه•
ركتحاينازچندانياسـتقبالبررسـي،مـوردكوچـكصـنايعمديرانگذشته،تحقيقات
.دندميكرهمكاريپژوهشيگـروهبـاسـختيبهسؤاالتبهپاسخدرونكردندپژوهشي

رادخوصنايععمدهيمشكلصنعت،درآموزشضرورتواهميتبهاذعانضمنمديران،اكثر•
بادامجامعهيدركهبودندمعتقـداصوالاوميدانستنددولتيسازمانهايودولتهمكاريعدم

.نداردوجودصنايعنمودنكارآفرينسمتبهمساعدي



بينتفكيكوزهنوهستندشركتهامالكمديران،اكثركهميدهدنشانكوچكصنايعكارفرآيند•
بسياريدروتاسنگرفتهصورتپيوسـت،وقـوعبـهصـنعتيانقـالبدركهمالكيتومديريت

ريتيمديتخصصهايومهارتهافاقدمدير،مالكينايـن.داردوجـودهنـوزرونـداينشركتهااز
.كردارائهراالزممديريتيآموزشهايآنها،بهصحيحآموزشبرنامهريزيبااستالزموبوده

وميگيردورتصكاركنـانبـهكمـياختيارتفويضكهدارداينازحكايتشركتهابرحاكمجو•
تخالقيامكانمحيطيچنيندرودارنـدعهـدهبـررااختياراتتماميشركت،ارشدمديران
نداردوجود

جو حاكم بر 
شركتها



شكلمدچارصـوتيوهـواآلـودگينظرازكارفضايكهگرديدمشاهدهشركتهابعضيدر•
دارايمدير،شخصيتونگـرشنـوعبهبستگيمطالعهموردشركتهايمجموع،در.هستند

ردمديرانوكاركنان،مناسبآموزشيدورههايفقدانعلتبهوبودندخودخاصمديريت
عدمازناشيدهآموجودبهسوءتفاهماتاغلبكهميشوندمشكلدچاريكديگرباارتباطبرقراري

باعثانكاركنومديراناينبهكارآفرينيآموزشهاييارائه.اسـتمقابـلطـرفمناسبدرك
الاستقبآموزشيدورههايبرگزاريازمديراناغلبوليشدخواهدآنهاتوانمنـديافـزايش
.استدرسوبحثازآنهاگرفتنفاصلهوزيادمشغلهيآن،عمدهيعلت،ندارندچنـداني
ايدورههدرسـتتعريـفضـمنصـحيح،برنامـهريـزيباميتواندكوچكصنايعسازمان

كندجلبراآنهاانگيزهيمناسب،اجرايوآموزشي



ني ارزيابي نقاط قوت و ضعف دورههاي آموزش كارآفري
در ايران

سؤالبهخپاسيـافتنوايراندركارآفرينيآموزشدورههايضعفوقوتنقاطبررسيبهمنظور•
كهفتگميتوانكليبهطور.استشدهاستفادهمداركواسنادبررسيروشازتحقيقدوم

قوتنقاطوانميتوميبردسربهطفوليـتيمرحلـهدرايران،دركارآفرينيآموزش
كردخالصـهزيـرمواردقالبدررادورههااينضعفو

•



نقاط قوت دورههاي آموزش كارآفريني در ) الف
ايران

بهبودهاند،نهزميايندرنسبيتخصصدارايعمدتاا كردهاند،برگزارراكارآفرينيآموزشدورههايكهاستاداني•
.استنداشتهيكارآفرينموضوعبهاختصاصآنهاتحصيليپايـاننامـهييـادكتـريرسالهيعنوانكهگونهاي

عمــلــهبدورههــاايــنازمطلوبياستقبالكهميرسدنظربهشده،برگزاركهمعدوديدورههايبهتوجهبا•
صنعتيوآموزشيمؤسساتدرزمينه،ايندرخألوجودومــورديمطالعــاتازناشــيايــنواســتآمــده

.است

ابزارهمچنينوبوميمثالهاي(Cases)مـورديمطالعـاتازاستادان،ازتعداديآموزشي،برنامههايازبرخيدر•
ايترضوتوجهجلبدرزياديتأثيركهكردهانداسـتفاده،(ويدئوييفيلمهايهمانند)بصريوسمعي

استداشـتهدورههـاشركتكنندگان



باباطارتبـودهانـد،صـنعتيمراكـزمديريتيسوابقدارايدورهها،استاداناكثركهآنجااز•
زگوييباوآنهاعمليتجربهيواستبودهخوبنسبتاادورههاشركتكنندگانومخاطبين

.استكردهآسانراكـارآفرينيمفاهيمدركشركتكنندگان،برايعمليتجربههاي

ههايدوراينبرگـزاريبرمبنيزياديدرخواستهايكشورآموزشيوصنعتيمراكزطرفاز
استزمينـهايـندرخألوتشنگيازناشيكهميشودكارآفرينيآموزش



نقاط ضعف دورههاي آموزش كارآفريني در ) ب
ايران

نيازمورددورههـاازاصـليدستهيچهاركارآفريني،آموزشجامعدورههايبرگزاريبراي•
ورشدركتها،شتأسيستوسـعهيكارآفريني،سويبهجهتگيريوآگاهي:ازعبارتندكهاست
بهبررسيهايهبتوجهبا.كارآفرينيآموزشتوسـعهيوكوچـكشـركتهـايوكارآفرينانبقاي

افزايشيدورهعمومااهابرنامهاينكشور،دركارآفرينيآمـوزشدورههـايازآمـدهعمـل
.استداشته1يآگاهيدهندگجنبهصرفااواستبودهكارآفرييبهنسبتبيـنشودركوآگاهي

دوره ي افزايش آگاهي 
و درك و بيـنش



كارآفرينيآمـوزشهـايبنـابراين.اسـتبـودهتوجـهمـوردآموزشهاازاولدستهيفقطعبارتيبه•
درمتأسـفانهامـاباشدهادورهازاصلييدستهچهارهربهمعطوفبايد

.استگرفتهقرارتوجهمورداولدورههايفقطماكشور



هاييروشو،كرداستفادهتدريسمختلفروشهايازبايدكارآفرينيآموزشدورههايبرگزاريدر•
وليشود،هگرفتكاربهموضوعاتبامتناسب...وكارگاهيسخنراني،سمينار،كالسي،روشهمچون

.نيستبرخوردارروشتنوعازوبودهسخنرانيصورتبهصرفااايران،دركارآفرينيآموزشدورههاي

ـوبمطلـنصــابحـدبـههنـوزكشـوردركارآفرينييزمينهدرآموزشيكمكوآموزشيمنابع•
مقاالتتعدادونميكندتجاوزعنوان40ازموجــودكتــبتعــدادكــهطــوريبــهاســت،نرســيده

دراندكيلعاتيمطامنابعدورهها،درشركتكنندگانواستادانبنـابراين.اسـتكـمنيـزپژوهشـي-علمي
دارنداختيار



وبرنامههاتواليونيستشدهسازماندهـيصورتبهصنعتيوآموزشيمراكزدركارآفرينيآموزشبرنامههاي•
.نميگيردقرارتوجهموردآنسطحبندي

ت و مفاهيم و صنعتي اسبـا مراكز و عناوين مباحث مطروحه در برنامههاي سخنراني اساتيد، عمدتاا متناسب مطالب •
.نمونههاي خدماتي كمتر مورد توجه است

وز كامل بوده حداكثر يك رنيمـروز يا آموزش كارآفريني برگزار شده درصنايع كشور، عمدتاا در يك برنامه هاي •
.كن ميكندجامع و كامل راجع به كارآفريني را ناممدرك مفاهيم كه اين عالوه بر خستگي شـركتكننـدگان، 

م از دورهها به عمل الزاستفاده ي ..). از نظر وضعيت كـاري، سـطح تحصـيلي و (شركتكنندگان ناهمگونيعلت به •
جداگانه براي مختلف تقسيم شوند و دورههاي آموزشيدسته هاي در مطلوب آن است كه شركتكننـدگان . نميآيد

آنها برگزار شود



تجزيه و تحليل اطالعات پرسشنامه

مختلفدادههايكـهمـيآورنـدفراهمراامكاناينواقعدردادهها،جمعآوريابزارهايازيكهر•
هبستسؤاالتدارايكهپرسشنامههـاييابزارها،اينمياندر.كردجمعآوريآزمودنيهاازرا

اينفهدكهآنجااز.برخوردارندخاصـياهميـتازدارنـد،كهكاربرديوسعتعلتبههستند،
رهبرداريبهمرحلهيدركهاستمتقاضيانيبـرايكـارآفرينيآمـوزشنيازهـايسنجشپروژه

نيازسـنجييناميتواندكهاستابزاريبهترينپرسشنامهايـنروازدارنـد،قـراركوچـكصـنايع
ودانشارزيابيضمنكهشدهطراحيبعديدوپرسشنامهاي،اساسهمـينبـر.بخشـدتحقـقرا

موردتواناييودانشبهراصنايعايننيازميزانكارآفريني،زمينهيدركوچكصـنايعتواناييهاي
ميكندنظرخواهيمطلوبشرايطدرنظر



عمدتاا كههپروژپژوهشـيگـروه.شـدطراحـيمصاحبهوپرسشنامهاوليهيسؤاالتكهاينازبعد•
بازبينيردموراسؤاالتبارهـابودند،كارآفرينيمديريترشتهياستادانوارشدكارشناساناز

ياحذفراسؤاالتبرخيودادندقرارمطابقتموردپژوهشاهدافباراآنهاودادندقرار
وگروهياعضاوسيلهبهديگربـاريـكتكميلـييپرسشـنامهدرنهايتوكردنداصالح

اتاصطالحوواژههاازبرخي.شدانجامنهـايياصـالحاتوشدهمطالعهصاحبنظرانازتعدادي
موردبودنوسنامأمديرانبرايوبودشدهگرفتهكاربهصنعتمديرانبامصاحبهطولدركهنيز

آمددرآنانبرايفهمقابلصورتبهوگرفتقراربازنگري



ازاستفادهـاببهرهبرداريمرحلهيدركوچكصنايعكارآفرينانآموزشينيازسنجيپرسشنامه•
كـهشـدروايـيارزيابيكرونباخآلفافرمولازاستفادهباوSPSSنرمافزار

وتجزيهبراي.استپرسشنامهبااليReliabilityبيانگركهبوده0/96عددآمدهدستبهآلفاي
عوضبينشكافيافتنكهآنجاازوشدهاستفادهSPSSنرمافزارازپرسشنامهاطالعاتتحليل

كوچكصنايعبهرهبرداريمرحلهيدركـهكارآفرينـانيتواناييهـايودانشهامطلوبوموجود
استشـدهاسـتفادهtآزمـونازاست،بودهتوجهمورد

•



شدهاستفادهمنفريدواريـانستحليـلآزمـونازنيـزكارآفريناننيازمورددانشاولويتبنديبراي•
استآمده(1)شـمارهجـدولدرنظرموردآزمونهايازحاصلهنتايج.است











نيازها را اين ايران،بر اساس نيازسنجي آموزشي كارآفريني كاركنان و مديران صنايع كوچك در •
مي توان در سه حوزهي مختلف به شرح صفحه بعد بيان كرد

•



نيازهاي دانشي در حوزه ي موضوعات رفتـاري

شيدانعواملازمجموعهاي:كوچكصنايعرفتاريعواملبـهمربـوطكاربردي-علميدانش:•
واصـولمؤثر،ارتباطاتكارآفرينانه،رهبري.ميپردازدكوچككاروكسـبانسانيابعادبهكه

رحهـايطپيشنهادات،سيستمومشاركتيمديريتگروهي،كاروتيمسازيمـذاكره،فنـون
ـؤوليتپـذيري،مسونفـسبـهاعتمادابهام،تحملوريسكپذيريكارآفرينانه،رفتارانگيزشـي،

مديريتض،تعارواسترسمديريتمسأله،حلمهارتكارآفرينانه،نگرشكارآفرينانه،فرهنگ
.هستندپژوهشايندررفتاريشاخهيمتغيرهاينظارت،وكنترلوزمان



:موضوعات ساختاريحوزه ي نيازهاي دانشي در 

شيدانعواملازمجموعهاي:كوچكصنايعساختاريعواملبـهمربوطكاربردي-علميدانش•
فيزيكـيعواملواسيستمهكليهيشاملميدهدتشكيلراكوچككاروكسبغيرانسانيابعادكه

درريسـاختاشـاخهيتشكيلدهنـدهيمتغيرهاي.داردوجودكاروكسبمحيطدركـهاسـت
روشهايـدي،بودجـهبنروشهـايبرنامـهريـزي،وپيشبينيفنونواصول:ازعبارتندپژوهشايـن

مشاغل،يطراحفنونراهبـردي،برنامـهريـزيسازماني،ساختاروسازماندهياصولتصميمگيري،
فروش،ودخريمديريت،بازاريابيمـديريتدسـتمزد،وحقـوقمـديريتاسـتخدامي،امـورفنـون

هگذاري،سرمايوماليمديريت،اقتصاديروشهايگزارش،ثبتموجودي،كنترلهزينهيابي،
كوچككسبوكارمـديريتمبـانيواصـولكيفيـت،مديريت

•



: موضوعات محيطـيحوزه ي نيازهاي دانشي در 

عوامل:زاعبارتندكوچكصنايعمحيطييازمينهايعواملبـهمربـوطكاربردي-علميـدانش•
باآشناييات،مقرروقوانينباآشنايي.ميپردازدكوچككسبوكارمحيطـيابعـادبهكهدانشي

شـناختعي،اجتمـامسـؤوليتكوچـك،صـنايعحمايتيسازمانهايباآشناييدولتي،تسهيالت
كاربردعات،اطالتكنولوژي،دولتسياستهايباآشناييبازاريابي،تحقيقات،مشترياننيـاز

عواملبهمربوطشـيدانمتغيرهـايكسـبوكـار،دراينترنتكاربردكسبوكار،دركامپيوترنرمافزار
.هستندتحقيقايندرزمينهاي



ا تأكيد بر آموزش كارآفريني بدوره هاي پيشنهادات براي برگزاري ارائه ي 
كوچكسـازمان صنايع نقـش 

درمؤثرشروايـران،اسالميجمهوريدولتسياستهايوشدهانجامتطبيقيمطالعاتبهتوجهبا•
مراكزومؤسساتبـهدورههاايناجرايواگذاريكارآفريني،آموزشدورههايبرگزاري
جايبهبايدآنبهوابستهنهادهايودولـتفرآينـد،ايـندر.اسـتغيردولتيتشكلهايوآموزشي

دركوچكصنايعسازمانكهآنجااز.بپردازندحمـايتيوارشـاديفعاليـتهـايبـهتصديگري،
ايـنردمحـورينقشبايداست،كوچكصنايعهدايتوارشـادوساماندهياصليمتوليايران

رآيندف.باشدداشتهمشخصيكاركردهايووظايفآنمرحلهيهـردروكنـدايفـافرآينـد
تاستقسيمبنديقابلزيرشرحبهمرحلهسهدركوچكصنايعدركارآفرينيآموزش

سازمان صنايع 
كوچك





هايآموزشبـهايـراناسـالميجمهـورييتوسـعهسـومبرنامـهيدركـهاهميتيبهتوجهبا•
باكوچكهايكسبوكارصـاحبانوكارآفرينانآموزشبرايميتوانددولتشده،دادهكارآفريني

يابددستمهماينبهمختلفمنابعطريقازالزم،امكاناتتسهيل
•



منابع

مؤسسات آموزشي دولتي و دانشگاهها؛•
غيردولتي؛سازمانهاي 
؛(شوراها وشهرداريها)محلي سازمانهاي 
آموزشي خصوصي؛مؤسسات 

بازرگاني و تجاري؛اتاقهاي 
توسعه ؛ي مديريتمؤسسات 

توليدي؛صنوف 
مشاورهايسازمانهاي 



لتدواسـاسهمـينبراست،كارآفرينييتوسعهيالزمهكارآفرينيآموزشكهآنجااز•
رينيكارآفآموزشبرنامـههـاياجـرايوسياسـتگـذاريزمينـهيدربايدايراناسالميجمهوري

آموزشهيتوسعدردولتاجرايـيوسياستگذارينقشميتوانكليبهطور.كندنقشايفاي
كردبيانزيرمـوارددرديگركشورهايتجربهيبهتوجهباراكارآفريني

•

يآموزش كارآفرين



ر صنايع فرهنگسازي و ترويج روحيهي كارآفريني د1
:  كوچك

درـيآموزشوترويجي-تشويقيهايبرنامهوسياستهاقالبدرعمـدتااهـدفاين•
ازبسـتريدرنظرموردفرهنگسازيالبته.ميشودپيگيريكوچكصنايعكاركنانومـديرانسـطح

نايعصسازماندرمنحصـروظيفـهايـننبايـدوميشودانجامخصوصيبخشودولتهمكاري
آنرد...وسيماوصداحتـيودولتـينهادهـايوسازمانهاكليهيبايدبلكهشود،كوچك

كنندمشاركت



هـايدورهبرگـزاريخواهـانكـهكـوچكيصـنايعازاعتباري-ماليحمايتهاي-2
.هستندكارآفرينيآموزشمستقل

.خصوصي-دولتيكارآفرينيآموزشمؤسساتايجاد-3

،كوچكصـنايعدركـارآفرينيآمـوزشروشهايازيكي:رسانهايودورراهازآموزش-4
اطالعـاتفناوريپيشرفتبهتوجهباامروزهكهاستدورراهازآموزش

زيـاديپيشرفتازآموزشنوعاينانجام(...وسازمانيهايشبكهاينترنت،،ويدئو)
استبرخوردار

•



ايعصـنبـهدولتـينهادهـايمديريتوحقوقيفني،مالي،هايمشاوره-5•
واحـدازيراهاندطريقازميتواندكوچكصنايعسازمانويژهبهودولت:متوسـطوكوچـك

ومـديرانبـهحضـورييـاتلفنـيصـورتبهراالزممشاورهايخدمات،مشاوره
.كنندارائهكوچكصنايعكاركنان



كسببهراجعاطالعرساني:كوچـكصنايعكارآفرينانبهدولتاطالعرسانينقش-6
وهاحمايتكهچندهر.استمفيدكوچكصنايعبرايكهآموزشيدورههايهمچنينوكارو

سازمانبهرمنحصبايدكوچككارهايوكسبدركارآفرينيآموزشزمينهيدردولتسياستهاي
نايعصسازماننقشوليشوند؛آندرگيربايدذيربـطدولتـينهادهايهمهونشودخاصينهادو

براينهاداتيپيشكارآفرينانآموزشفرآيندبهتوجهباادامهدر.اسـتتربرجستههمهازكوچك
.ميشودسازمانايـنفعاالنهنقشايفاي



يع كوچكفرآيند انتخاب و گزينش كارآفرينان صنا

بهوجهتبـااسـت،نيازموردمدونومنطقيفرآينديكارآفرينان،آموزشبرايكهآنجااز•
بهرهبرداريمرحلهيدركـهكارآفرينـانيگـزينشوانتخـاببرايپژوهش،ايندرحاصلهنتايج

.استآمده(4)شمارهنمـوداردركـهشـدهترسـيمفرآينديدارند،قراركوچكصنايع





بل از نقش سازمان صنايع كوچك در مرحلهي ق. الف
آموزش

كوچكعصنايهـدايتوسياسـتگـذاريامردرمتوليمهمترينعنوانبهكوچكصنايعسازمان•
تشـويقرايبراالزمزمينههايزيـر،تسـهيالتوامكانـاتارائهيوسياستگذاريطريقازميتواند

ردشركتجهتهستند،بهرهبرداريحـالدركـهكـوچكيصـنايعكاركنـانومـديران
:ازعبارتنداقداماتوسياستهااينمهمترين.كندفراهمكارآفرينيآموزشدورههاي

.



بهزمالتسـهيالتارائـهيوخصوصـيبخشكارآفرينيآموزشمؤسساتبهمجوزيارائه-1•
كشورردكارآفرينيزمينـهيدرتخصصـيآموزشـيمؤسسـاتكـهآنجـايياز.مؤسساتاين

ارشناسانكاستادان،تشويقبابايدكوچـكصـنايعسازماناست،مهميبسيارامرونداردوجود
رااههاييآموزشگومؤسساتچنينتأسيسيزمينـهصـنعت،بخشكارآفرينانودانشگاهي

انبيجتسهيالتتأييد،موردآموزشيمؤسساتبرايمجـوزصـدوربـرعالوهونمايدفراهم
آنهايبرا...وآموزشيمكانامكاناتتجهيزات،ارائهي،كميبهـرهباوامپرداختهمچون

كندفراهم



.كوچكصنايعانجام تبليغات و درج آگهي به منظور جذب متقاضيان آموزش كارآفريني در 2•

وحجمـهبتوجهباصنعتيشهركهايياتوليديصنوفنوعاساسبرآموزشيسهميهبندي3.•
.توليديصنفياصنعتيشهركواستانهردركوچكصنايعتعداد

ودجهبطريقازآننيازموردبودجهيتأمينوكارآفرينيآموزشمؤسساتباقراردادعقد4.•
كتكنندگانشرازكميدرصـدوتوليـديصـنوفياصنعتيشهركهايشركتهايكمكدولتي،

.دورهدر
•



نظرموردستاناياتوليديصنوفياصنعتيشهركهايدركارآفرينيآموزشكميتهيتعيين5.•
:ازاستمركبكميتهاين.آموزشيبرنامههايهدايتوسياستگذاريبراي

كوچكصنايعسازماننمايندهيياكارشناس(الف•
كارآفرينيآموزشمؤسسهينمايندهياكارشناس(ب•
معادنونايعصـكلادارهينمايندهيياتوليديصنفياصنعتيشهركهايشركتينماينده(ج•

.استان
.نظرمورداستانياصنعتيشهركدركوچكصنايعواحدهاينمايندهي(د•



زينشگبرايآموزشـيدورههـايدرشركتكنندگانگزينشروشهايوابزارهايارائهوتهيه-6
كارآفرينيآموزشكميتهيوسيلهيبهآنها



زش نقش سازمان صنايع كوچك در مرحلهي آمو. ب
كارآفرينان

تسهيالتوامكاناتبايدكوچكصنايعكارآفرينانآموزشيمرحلهدركوچكصنايعسازمان•
:جملهاز.آوردفراهمراالزم

آسانترسيدسترامكـانكـهمكـانييـاصنعتيشهركهايدرامكانحددرآموزشيمكانيتهيه-1
.باشدداشتهوجوددورهدرشركتكنندگان

شركتكنندگانهبمنابعاينارائهيودورهشركتكنندگاننيازموردآموزشيمتونوكتبيتهيه-2
.ويژهتخفيفبايارايگانصورتبه

.



تهيهي فيلم از دورههاي آموزشي و استفاده از آنها براي مديران و كاركنان صـنايع-3
.كوچك كه امكان شركت آنها در دورهها فراهم نبوده است

نظارت بر برگزاري كالسهاي آموزشـي و برطـرف نكـردن مسـائل و مشـكالت-4
احتمالي آموزشي در حين برگزاري  دوره

انجام ارزشيابي آموزشي در اين دورهها براساس پرسشنامههـاي تهيـه شـده و انجـام-5
مصاحبههاي تصادفي با شركت كنندگان 



از نقش سازمان صنايع كوچك در مرحلهي پس. ج 
آموزش كارآفرينان

انجامارزشيابيبهتوجهباآموزشي،دورهياتمامازپسبايدكوچكصنايعسازمان•
بهرازيراقداماتاست،داشتهوجوددورهاجرايحيندركهمشكالتيومسائلوشده

:رساندانجام

نقاطشناساييبـرمبنـيكوچـكصـنايعسـازمانكارشناسـانوسيلهيبهتحليلگزارشتهيهي1.
نشدنارتكرومشكالتكردنبرطـرفبـرايراهكـارارائـهيوشدهبرگزاردورهيضعفوقوت

.آتيآموزشيدورههايدرمسائلاين



ورانايدركوچكصنايعكارآفرينانآموزشينيازهايازدورهايآموزشينيازسنجيانجام-2
كهيكارآفرينآموزشمربيـانويژگيهايوآموزشيروشواحدها،آموزشي،دروسدربازنگري

ورتصكوچكصنايعسازماننظارتبـاوپژوهشـيمؤسسـاتبـاقراردادعقدطريقازميتواند
.ميپذيرد

.



ي آموزشي دوره گواهينامه پايان دورهي آمـوزش كـارآفريني بـه شـركتكننـدگاني كـه دوره ها-3
.را با موفقيت سپري كردهاند

اهداي پاداشهاي مادي و معنوي به شركت كنندگاني كه با موفقيت دوره ها را پشت-4•
سر گذاشته و امتياز بااليي كسب كردهاند



چون همسـازمانهـاي دولتي صنايع كوچك با انجام هماهنگيهاي الزم با سـاير نهادهـا و سازمان -5
بايد ... و كار و امور اجتماعيصـنعتي، وزارت وزارت صنايع و معادن، بانكها، شركتهاي شـهركهـاي 

نـد تـا گواهينامه شدهاند، به اين نهادها معرفـي كبـه اخذ شركتكنندگان در دورهها را كـه موفـق 
.ويژه برخوردار شوندو تسهيالت كارآفرينـان از امكانـات 

اينارائهيولعمدركوچـكصـنايعكسبوكاردركارآفرينيآموزشهاينتايجوپيامدهابررسي-6
آموزشيدورههايبازنگرييابهبودبراينتايج



نتيجه گيري

اعدقوواصولازمجموعهايدارايعلومسايرهمانندعلمي،رشتهييكعنوانبهكارآفريني•
با.ميكشدطالنبخطاست،غيراكتسابيكارآفرينيكهفرضيهاينرويبرواستعمليوعلمي
برنامههـايمحتوايوروشهايدربارهامروزهموضوع،اينبهتوجه

كسـبوكارهـايصـاحباندرويـژهبهكارآفرينانه،مهارتهايتقويتبرايآموزشي
ا،كشورهايندربرنامهريزانواستشدهانجامدنياسراسردرمختلفيمطالعاتكوچك
ميدراجرامرحلهيبهراخودآموزشيبرنامههايكسبوكارها،عرصهيفعاليننيازهايبامتناسب

آورند



نتيجه گيري

موضوعهباست،ايرانكوچكصنايعدرميدانيپژوهشنتايجازبرگرفتهكهحاضرمقالهي•
نتايجوختهپرداكارآفرينيحوزهيدركوچـككسبوكارهـايصاحبانآموزشينيازهايبررسي
ازبسياريمطلوبوموجودوضعبينزيـادشكافعلتبهكهميدهدنشانآنازحاصل

وسيعوآموزشيبرنامههايكارآفريني،روحيهيومهـارتتقويـتبـرايآموزشـي،مؤلفههـاي
ومختلفجوامعتوسعهيدركارآفرينيانسانيسرمايهينقشبهتوجهبا.استنيازموردجدي

بـرايزمالراهكارهـايكارآفرينانـه،مهـارتهـايونگرش،دانشكسـببهكارآفريناننيازهاي
استشدهارائهكوچككارهايوكسبدركارآفرينيوضـعيتبهبـود


