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چکیده
هددای آمددوزش  هدددا اصددلی مطالعدده حاضددر بررسددی کیفددی محتددوای رز. بددرای دوره هنندف:

 روآ:هدای مدؤثرتر بدود.  کارآفرینی از نظر جوانان کارآفرین استان یزد به منظور ارائه آمدوزش
کدده بددا اسددتفاده از نظریدده زمیندده هددای ایددن مطالعدده از نددوع پژوهش ای انجددا. شددد.  کیفددی بددود 

کدده در دوره ی هجامعدد کددارآفرینی برگددزار شددده در  آماری متشددکک از زنددان و مردانددی بددود  هددای 
کدددرده بودندددد و در حدددال حاضدددر نیدددز بددده عندددوان  1314-18های  اسدددتان یدددزد در سدددال شدددرکت 

ندددد و تدددا اشدددبا  نظدددری گیری بددده صدددورت هدفم کدددارآفرین مشدددغول فعالیدددت بودندددد. نمونددده
به شیوه نیمه ساختاریافته مدورد ( زن 4مرد و  14) نفر 41، ها انجا. شد. در نهایت مصاحبه

محدددوری و ، ها بدددا اسدددتفاده از سددده مرحلددده کدگدددذاری بددداز مصددداحبه قدددرار گرفتندددد و مصددداحبه
کدده بددرای بهبددود اثربخشددی  یافتننه هننا:تجزیدده و تحلیددک شدددند. ، انتخددابی نتددایج نشددان داد 

کددددارآفرینی بایددددد در بعددددد درون زشآمو ، فردی هددددایی ماننددددد مدددددیریت مهارت، فددددردی هددددای 
، مشددکالت یدهددکندددترل و جهددت، یطلبدداسددتقالل، انگیزشدددی عوامک، اجتمدداعی هددایمدددهارت

هدا و شناسدایی و اصدال   دهدی عواطد  و هیجاننظدمخدود، کددارآفرینییتیشخصدی ها یژگیو
گیددرد.  ابعددادی ماننددد مقابلدده بددا ، در بعددد بددین فددردیخطاهددای شددناختی مددورد توجدده قددرار 

اجتمدداعی و سددازمانی دارای های  روابدد  بددین فددردی کارآمددد و انگیزاننددده، رفتارهددای مخددرب

گروه مشاوره، (نویسنده مسئول).  1  ایران.، اردکان، دانشگاه اردکان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشیار 
y.rezapour@ardakan.ac.ir
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دانش ، هایی مانند دانش قانونی اطالعات و مهارت، اهمیت بیشتری است. در بعد شغلی
هایت در بعد آموزشی دانش تکنولوژی و شبکه سازی باید مد نظر قرار گیرد. در ن، اقتصادی

آموزش و عوامک ساختاری و قانونی برای هرچه بهتر برگدزار های   پیش نیاز، محتوای آموزشی
های آموزش کارآفرینی بایستی مورد توجه قرار گیرد. در پایدان پدژوهش نیدز مددل  کردن دوره

کددارآفرینی ارائدده شددد.  پددارادایمی محتددوای دوره ها  هبراسدداس یافتدد گیری: نتیجننههددای آمددوزش 
کدده در محتدوای آموزشدی دوره می کدارآفرینی بایسددتی  تدوان نتیجده گرفدت  هدای فعلددی آمدوزش 

 تجدید نظر صورت گیرد.
 جوانان، آموزشیهای  دوره، کارآفرینی کلیدی: های واژه

 مقدمه
کشررور یاهرردا  ملرر ی هتوسررع گرررفتن نقررش اشررتغال جوانرران یدر هررر  ، را برردون در نظررر 

بنررررررابراین یکرررررری از  (.3127، ندوشررررررن و صررررررباغچیعسررررررکری ) ترررررروان در نظرگرفررررررت نمی
 یهراهیمساله اشتغال جوانان در جهت استفاده از ایرن سررما، هاهای اصلی دولت دغدغه

گرچه  (.2636، 1پروفلی و اسکریکو ) است یانسان را تحرت  یزنردگ یهراشغل تمام جنبرها
 یهررا یمتأسررفانه امررروزه جوانرران نرره برره توانائ یولرر، (3120، شررفیع آبررادی) دهرردیر قرررار مرریتررأث

کرراف، خررود واقفنررد یواقعرر ای  . نتیجرره مطالعررهدربرراره مشرراغل جامعرره دارنررد یو نرره اطالعررات 
کرره انگرراره نادرسررت جوانرران از نقرران ضررعف و قرروت خودشرران در چررارچوب  نشران می دهررد 

گاه یریپذ مفهوم اشتغال کرار در  یف آنران از فارایضع یو همچنین آ جامعره از کسرب و 
کررراهش سرررطح اشرررتغال پرررذیررردال سرررروق و ، یدیرررتوح) دیرررآ یآنررران بررره شرررمار م یریل مهرررم 

 (.3125، ینیالحس
گرچررره شررریوه های مختلفررری بررررای توسرررعه اشرررتغال در جامعررره وجرررود دارد امرررا یکررری از  ا

کلیرردی  راهکارهرای مهرم آن توسرعه برنامره کرارآفرینی یکری از عوامرل  کرارآفرینی اسرت.  های 
کره بخشری از بحرران  ی هتوسعبرای رسیدن به  اقتصادی و ایجاد تحوالت اجتمراعی اسرت 

کرره ناشرری از پویررا نبررودن اقتصرراد اسررت برطررر  می ی هموجررود جامعرر ، 2جررم) کنررد بشررری را 
                          
1. Porfeli, E. J & Skorikov, V. B 
2. Gem. T 
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گرراهی عمررومی دربررار، از ایررن رو (.2632 کارآفرینانرره و نتررایج فعالیررت ی هبایررد بررا ایجرراد آ هررای 
کرار در بهرره کسررب و  ی هزمینر، هرای موجرودی از فرصرتبررردارافرزایش توانرایی نیرروی  ایجراد 

کرررد کررارآفرینی برره دو دلیررل (. 3121، ضرریار و قارموسرروی) کارهررای جدیررد را فررراهم  ترررویج 
کارآفرینران بره عنروان عرامالن  ی همسئل اصلی سیاسرتگذاران اسرت: ترأثیر اقتصرادی و ایرده 
کشرورهای عارو ها نتایج پژوهش (.3110، زالی و همکاران) رشد و نوآوری، تغییر در حروزه 
کلید رفرع معارل بیکراری در برین دهد آموزق مهارتآن نشان می آسه کارآفرینی تنها  های 

گیران آمروزقها نشان مریاین پژوهرش (.2631، 1سونداری) جوانان است کره فرررا هررای دهد 
کرار جدیررد کوتراه کسررب و  کررارآفرینی نسربت بره سررایر افرراد تمایرل بیشررتری بررای آغراز  مردت 

کره د کسب شده در طول دوره آموزشی باشرد  گرایش ناشی از تجربه و دانش  ارند. شاید این 
کارآفرینانه در آنها منجر شده است  (.2662، و دیگران 2اسماعیل) به ظهور قصد 

کرررارآفرینی بررره دو شرررکل رسرررمی و غیررسرررمی ارائررره مررری شرررود. آمررروزق رسرررمی آمررروزق 
کشور به عنوان واح کره  د درسی در مقاطع مختلرف ارائره میکارآفرینی در نظام آموزق  شرود 

کارآفرینی در پایاز آن جمله می کار و دانش ی هتوان به واحد  کرارآفرینی در تمرام ، سوم  واحد 
کرارآفرینی در سرایر رشته کاربردی و واحرد اختیراری  های تحصیلی دانشگاه جامع علمی و 
کرد. پژوهشرشته گرفترههای دانشگاهی اشاره   ی هدهرد ارائرنشران مری های تجربی صورت 

گیرران  کارآفرینانره در فرا کارآفرینی در نظام آموزق رسرمی بره تنهرایی بره ایجراد قصرد  آموزق 
هرای التحصیالن دانشگراهی رغبت چندانی به انجرام دادن فعالیرت شود و فارغمنجر نمی

کرارآفرینی نتوانسرته اسرت انگیرزدهند و آموزقکارآفرینانه نشان نمی زم را ال ی ههای رسرمی 
کسب کندبرای شرو  یک  ، نجفری و هزارجریبری، اشررفی) وکار جدید در دانشجویان ایجاد 

کارآفرینی غیررسرمی نترایج های  در نقطه مقابل آموزق (.3121، ضیار و قارموسوی؛ 3127
بره نظررر  (.3122، رضروی و سرعید بنرادکی، زالری، باقرصراد) بهترری را بره همرراه داشرته اسرت

که این دوره ها می کیدهای  از یکسو بیشتر بر جنبه، رسد  کننرد و از سروی دیگرر  مری عملی تا
                          
1. Sondari, M 
2. Ismail, M. 
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کننررده بررا تمایررل بیشررتری در ایررن دوره کننررد. در واقررع انگیررزق  شرررکت مرریهررا  افررراد شرررکت 
کره خرود یکری از ویژگری باالی شرکت کارآفرینران اسرت کننردگان  در ترالق افرراد بررای ، هرای 
کارآفرینی نقش موثری دارد.یادگیری مطا  لب 

کارآفرینی  از ، منبع تامین دانش مورد نیاز در خصو  اشرتغال جوانرانبه عنوان آموزق 
ریزی توسرعه اقتصرادی و توسرعه پایرردار  محورهرای اصرلی رشرد و توسرعه بروده و از نظرر برنامره

کرارآفرینی بره هنگرام بحرران و نراتوانی بخرش خصوصری د ر دارای اهمیت است. همچنرین 
روی اقتصررادی و تقویررت و تکامررل صررنایع توانررد باعرر  جلرروگیری از پرر ایجرراد اشررتغال مرری

فرراهم آورد و سررانجام را داخلی شود و بدین ترتیب زمینه رقابرت صرنایع داخلری و خرارجی 
کررارآفرینی  کشررور بیانجامررد. لررذا توجرره برره مقولرره  یافررت ارز برررای  برره افررزایش صررادرات و در

یرررادی دارد. همچنررر  ودر تغییرررر اسرررت  یآورکرررار برررا سرررررعت سرسرررام یرایرررین دناهمیرررت ر
هررا شرررکت، اسررت یگررریتررر از هررر زمرران دینرریبشیر قابررل پرریررد غیررکررار در هررزاره جد یدورنمررا

کاهش  کارکنرانیا تعدیدستخوق  از  ین منرابع انسرانیترأم، مجردد یبنردسرازمان، ل تعداد 
همچنررین  (.3221، همکرراراننیررک و سرروکی) هسررتند یادیرربن یآوررات فررنییررخررارج و تغ

کرره آمرروزق ف نشرران میلررنتررایج مطالعررات مخت کررارآفرینی در  دهررد   افررزایش خالقیررتهررای 
کرررارآفرینی، (3121، مردانشررراهی و آقاجرررانی) کیفیرررت  ، حسرررینی فررررد و میرعررررب) ارتقرررار 

کارآفرینانررره، (3121 ، (3125، جمرررالی نوکرررانی و بنی، عبررردالهی، سررریفی، روشرررن) روحیررره 
نگرررق و قصررد خوداشررتغالی ، (3121، ضرریار و قارموسرروی) کررارآفرینیگیری قصررد  شررکل

 آمررروزان مسررریر شرررغلی دانش، (3120، جلیلیررران و لطیفررری، بیگررری علم) جوانررران روسرررتایی
کرارآفرینی برر چنرینهم، (3127، نجفری و هزارجریبری، اشررفی) و  1ناینسویی ) خودکارآمردی 

 موثر است.( 2637، همکاران
یررادی اسرتهرا د آنچره در خصررو  ایررن دوره بررسرری موانررع و مشررکالت ، ارای اهمیررت ر

افررزایش اثربخشرری ایررن دوره هاسررت. مطالعررات مختلفرری نیررز در هررای  انجررام آن و بررسرری راه
                          

1. Nowiński ،W. 
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، (3121) حیرردری و ترراجری، میرحسررینی ایررن خصررو  انجررام شررده اسررت. برررای م ررال
کردنرد و نشران  کارآفرینی در منطقه جنوب شرق ایران بررسری  کره مشکالت توسعه و  دادنرد 

کتور موثر شامل 1 فقردان مشرارکت مروثر مرردم در ، دوری از مرکز و در حاشریه قررار داشرتن، فا
کرار جروان آمروزق دیرده، های اقتصادی و اجتماعیفعالیت وزق بادهرای ، کمبرود نیرروی 

کرراالگرررم و خشررک و حرکررت شررن کسررتان و ) هررای روان و مجرراورت بررا محررور مررواد مخرردر و  پا
کارآفرینران جهرت توسرعه و سررمایهجزو مه( افغانستان گذاری در منطقره  متررین مشرکالت 

کرارآفرینی در ( 3125) شود. امیریمحسوب می نیز در پژوهش خرود بره بررسری موانرع توسرعه 
فرررارس اسرررتان های پیرررام نرررور جنررروب  دانشرررگاه پیرررام نرررور از نظرررر دانشرررجویان در دانشرررگاه

کره از نظرر  پرداخت. یافته ، دانشرجویان بره ترتیرب موانرع رفتراریهای پژوهش وی نشران داد 
کرارآفرینی در دانشرگاه  موانع محیطی و موانع ساختاری بیشترین نقش را در توسرعه نیرافتن 

نقررش  عاامووا اارایووی و مافقیووت، (9102) 1هانمگاسووان اد و اتووا، پیررام نررور دارنررد. پاالنیکومررار
کردند. نتایج  کارآفرینی را بررسی  کارآفرینران نیراز ها  مطالعه آنصنعت در آموزق  نشران داد 

همچنرین  هرا و همتایران خرود دارنرد.تریم، به همکاری موثر با افراد صنعتی به عنوان رهبران
گرفتره نشران می بررسی کره عرواملی چرون ضرعف موجرود در سراختارهای دهر های صورت  د 

ریزی  ضرررعف موجرررود در برنامررره، ضرررعف سررراختار مررردیریتی آمررروزق و پررررورق، کارآفرینانررره
کرریم ) فرهنگی -موانع شخصیتی ، (3121، سلیمانی و رستمی، رضایی، نادری) آموزشی

عررردم ) مشرررکالت قرررانونی، حمرررایتی -و عررردم توجررره بررره عوامرررل ریرسررراختی( 3121، زاده
، رضررایی) ی و ارتباطرراتیشررناخت ، روانآموزشرری -عوامررل شررناختی، (هررای قررانونیحمایررت

کارآفرینی نقش دارد.  در میزان موفقیت دوره، (3122، توحیدلو و عربیون  های آموزق 
کارآفرینی یکی از برنامه کادمیک  که در بسریاری از اسرتانآموزق غیرآ کشرور  هایی  های 

کرررارآفرینی توسرررو و از جملررره اسرررتان یرررزد در حرررال انجرررام اسرررت. برنامررره هرررای غیرررر رسرررمی 
اداره ، ه امرداد امرام خمینریکمیتر، نهادهای مختلفی چون اداره ورزق و جوانان استان یزد

                          
1. Palanikumar, K, Shanmugasundar, G & Latha, B. 
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کررارآفرینی و همچنررین برخرری از موسسررات و بررا  باشررگاه، کررار و رفرراه اجتمرراعی، تعرراون های 
کارآفرینانره عرزت نفر  و میرل بره ، افرزایش خالقیرت و نروآوری، اهدافی چون تقویت نگررق 

بررسرری ، هررا نیازمنررد توجرره اسررت گیرررد. امررا آنچرره در خصررو  ایررن دوره موفقیررت انجررام می
کارآمردی دوره، های انجام شده توای آموزقمح هرای برگرزار شرده و شناسرایی موانرع  میزان 

کسب نظرر متخصصرین ایرن حروزه موجود در آموزق کارآفرینی است تا با  هرای برنامره، های 
ای درخصررو  بهبررود اثربخشرری ایررن آموزشرری جدیررد و مرروثرتری ترردوین و تصررمیمات تررازه

کارآفرینی مریها اخذ شود. لذا با توجه به ا دوره تروان اهردا  ینکه با بررسی محتوای آموزق 
تری در چشم انداز آتی این مقوله و همچنین مساله اشتغال جوانران ترسریم نمرود ایرن روشن

کیفی محتوای الزم برای دوره کرارآفرینی از نظرر جوانران  مطالعه با هد  بررسی  های آموزق 
 مؤثرتر انجام شد.های  کارآفرین استان یزد به منظور ارائه آموزق

 روش
کرره در آن از شرریوه نظریرره زمینررهطررری پررژوهش حاضررر از نررو  طررری کیفرری اسررت   1ای هررای 

کننردگان کلیره شررکت شرده اسرت. جامعره پرژوهش حاضرر را هرا اسرتفاده  برای تحلیرل داده
کرره توسررو نهادهررای دولترری یررا غیردولترری برگررزار دوره کررارآفرینی در اسررتان یررزد  هررای آمرروزق 
کیفرری دادنررد. نمونررهتشررکیل مرری، شررد می گیررری برره صررورت هدفمنررد انجررام شررد. در روق 

کرره ، حجررم نمونرره برره اشرربا  نظررری بسررتگی دارد کرره محقررق برره ایررن نتیجرره برسررد  و زمررانی 
های جدیرردی در  ها بررا افرراد نمونرره تکررراری اسرت و یافترره های ارائرره شرده در مصرراحبه پاسرخ

کافی اس تعداد مصاحبه، آنها وجود ندارد  (.9112، 2ناموام ) ت و نیراز بره ادامره آن نیسرتها 
شررررکت در ، هرررای ورود عبرررارت بودنرررد از داشرررتن تمایرررل بررررای مشرررارکت در پرررژوهشمرررالک

کررارآفرینی کررارآفرینی، حررداقل یررک دوره آمرروزق  کررار ، داشررتن سررابقه  کسررب و  داشررتن یررک 
که همراه با یک ایده نو یجراد اشرتغال میلیرون در مراه و ا 26برا درآمرد مجموعره حرداقل  موفق 

                          
1. grounded theory 
2. Neuman, L. 
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های خروج نیز عبارت بودنرد از حمایرت مرالی یرا فنری خرانواده حداقل برای سه نفر؛ و مالک
کارآفرینی کارآفرینی، در ایجاد  انصررا  و ، استفاده بیش از حد از امکانات دولتی در شرو  

حین و یا بعرد از مصراحبه. براسراس معیارهرای ، یا عدم تمایل برای شرکت در پژوهش قبل
کردنررد. از میرران  26و خررروج در نهایررت  ورود کننده در  نفررر شرررکت 26نفررر در پررژوهش شرررکت 

کننرده  5نفر مرد و  30پژوهش  نفر نیز زن بودند. میانگین و انحرا  معیرار سرن افرراد شررکت 
کننرررده ( درصرررد36) نفرررر 2 برررود.، 20/1و  71/10در پرررژوهش بررره ترتیرررب  از افرررراد شررررکت 

( درصرد 16) نفرر 36، تحصریالت فروق دیرپلم( درصرد31) نفرر 1، تحصیالت دیپلم، پژوهش
نیررز تحصرریالت فرروق لیسرران  داشررتند. میررانگین و انحرررا  ( درصررد 21) نفررر 1لیسرران  و 

کرارافرینی  و همچنرین میرانگین و انحررا  معیرار تعرداد  27/3سرال و  17/0معیرار سرابقه 
 بود. 21/3نفر و  31/7افراد تحت پوشش نیز 

یرررافته بررود. برررای انجررام مصرراحبه شررامل مرصاحررربه نیمرررهنیررز  یریگ ابررزار انرردازه ساختار
کرره در برگیرنررده ابعرراد و نیمرره کرره ابترردا سررؤاالتی را  یافته برردین صررورت عمررل شررد  سرراختار

کررارآفرینی و دوره سررواالت  یرریهررای آموزشرری آن اسررت طراحرری شررد و سررپ  روا رفتارهررای 
گرفرت.  ینره مرورد بررسریزمن یرد صراحب نظرر در ایشده با استفاده از نظر اسرات یطراح قررار 

هرا در نفرر مصراحبه بره عمرل آمرد و برا توجره بره نظرر آزمرودنی 1برا  یسپ  به صرورت مقردمات
یکرری از »مررورد جررامع و مررانع بررودن سررؤاالت تغییراترری در آنهررا داده شررد. برررای م ررال سرروال 

که می کند مشکالتی  کارآفرینی مشکالتی را ایجاد  آیرا ، هاست مساله تحریم، تواند در مسیر 
کرده در این زمینه آموزق یافت  هرا چیسرت؟  اید؟ نقان قوت و ضرعف ایرن آموزق هایی در

یرد؟ کره بره منظرور بررسری موانرع  از نمونره پرسرش« آیا پیشرنهادی در ایرن زمینره دار هایی برود 
تمررامی ، کررارآفرینی طررری شررد. برره منظررور درک بهتررر اطالعررات و پرر  از اخررذ رضررایت از آنرران

گ در ، ردیررد. همچنررین پرر  از اتمررام هررر جلسرره و پرر  از بررسرری مصرراحبهمکالمررات ضرربو 
گردیرد. مصراحبه هرا ترا آنجرا صورت نیاز تغییراتی بررای مصراحبه بعردی در سرواالت ایجراد 

کرره % کرره تقریبرراو پرر  از ، هرراپاسررخ آزمررودنی 21ادامرره یافررت  مصرراحبه  31تکررراری شررده بررود 
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کررد و در  1برا  ها مصراحبه، اشبا  نظری ایجاد شرد. بررای اطمینران نفرر دیگرر نیرز ادامره پیردا 
گرفتنرد. سرپ  در مرحلره بعرد 26مجمو   بره ، المراتکم یمحتروا، نفرر مرورد مصراحبه قررار 
گرفت. تمرام مصراحبهیتا یتبکصورت  هرا و تعرامالت بره   شده و مورد تحلیل نهایی قرار 

و ثبرت شرد.  دقت ثبت شده و بارها مرور شدند و الگوهای مشرترک در برین آنهرا شناسرایی
کدگذاری به چند شیوه عمل شد. اول اینکه مصاحبه یابی فرایند  ها مجردداو در برای اعتبار

گرفت تا از صحت پیاده سازی اطالعات اطمینران حاصرل  اختیار مصاحبه شوندگان قرار 
کدگرذاری، یابد کردها در اختیرار چنردتن از مصراحبه شروندگان بعد از  هرا در هرر مرحلره نیرز 

گرفت ت ها چندین برار ا از صحت مقوله بندی محققان اطمینان حاصل آید. مصاحبهقرار 
کدگرررذاری اولیررره ، توسرررو محققرررین مررررور شرررد ترررا چیرررزی از قلرررم نیافتررراده باشرررد. بعرررد از 

کدگذاری در اختیار چند محقق دیگر آشنا به زمینه موضرو  قررار  ها و جدولمصاحبه های 
کدکذاری را تأداده شد تا آن کنند. دراین مرحلره برخری از اسرامی مقولرهها نیز فرآیند  هرا یید 

کلی هرم در مقولره کردند و یک تجدید نظر  هرای اولیره و هرم ثانویره بره وجرود آمرد. تغییر پیدا 
کدگذاری و حتری ادبیرات پژوهشری ، منرابع و مسرتندات، مجدداو برای اطمینان از صحت 

کدگذاری و روند پیوستار بین آن خصوصاو در پیوسرتگی برین ، ها مرور شد و از هر سه فرایند 
 اطمینان حاصل شد. ، ها در الگوی پارادایمیمقوله

 ها یافته
که نتایج هریک از سواالت بره  گرفت  در پژوهش حاضر دو سوال اصلی مورد بررسی قرار 

کرارآفرینی در تفکیک ارائه شده است. سروال اول پرژوهش عبرارت برود از "دوره هرای آمروزق 
هایی شود؟" برای پاسرخ بره سروال اول و تعیرین ستی شامل چه آموزقجوانان استان یزد بای

کارآفرینررران محتررروای الزم بررررای دوره کرررارآفرینی از نظرررر  ها بررره  ابتررردا مصررراحبه، هرررای آمررروزق 
کدگررذاری شرردند.کدهای اسررتخراج شررده بررین ، در چهررار دسررته درون فررردی، صررورت برراز 

بنررردی مربرررون بررره بعرررد  شرررغلی و آموزشررری دسرررته بنررردی شررردند. نخسرررتین دسرررته، فرررردی
هرررای مهرررارت، یطلبررراسرررتقالل، هرررای مررردیریت فرررردی فرررردی و شرررامل ابعررراد مهارتدرون
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 یهرا یژگیو، مشرکالت یدهرکنتررل و جهرت، یطلباستقالل، عوامل انگیزشی، اجتماعی
هرا و شناسرایی و اصرالی خطاهرای دهی عواطف و هیجانخودنظم، کارآفرینی یتیشخص

 ارائه شده است. 3فردی در جدول به بعد درونشناختی بود. نتایح مربون 

کارآفرینی . بعد درون فردی دوره1جدول   های آموزش 

 اصلی  مقوله مفاهی  گزاره
مقوله 
 هسته

گفرررتن ندارنرررد و بررره همرررین دلیرررل نمررری تواننرررد بسررریاری از افرررراد توانرررایی نررره 
کنند ایده کنرار بیاینرد یرا اصرالو با شریک، های خود را پیاده  شرریکی هایشان 

کنند  پیدا 
 قاطعیت

ت
هار

م


دی
ت فر

دیری
ی م

ها
 

گی
ویژ


ین

رآفر
ی کا

درون
ای 

ه
 

که توانرایی تصرمیممتاسفانه من دوره کارآفرینران آمروزق ای ندیدم  گیرری بره 
داده شررود. اینکرره در لحظررات بغرررنج و پیچیررده چطرروری تصررمیم عاقالنرره و 

 مناسب بگیرند و درگیر احساسات نشوند.
 گیریتصمیم

ها ابتدا بایرد هرد  ریرزی فررد در زنردگی را بره وی آمروزق دهنرد. بردون دوره
کارآفرینی ممکن نیست  هد  داشتن در زندگی 

 گذریهد 

کره در ایرن زمینره آزمرون، آشنایی با نحوه شناسایی عالقره و اسرتعداد هرایی 
که در این زمینه می، وجود دارند کزی  کننردمرا کمرک  هرا ایرن، توانند به افراد 

گنجانده شوداید در آموزقنیز ب  ها 
گاهی  خودآ

کیررد شررود. خیلرری بایسررتی در دوره هررا برره آمرروزق روابررو اجتمرراعی بیشررتر تا
کرره روابررو اجتمرراعی خررود را تقویررت نکرررده بتوانررد  سررخت اسررت یررک نفررری 

کررال نمریکرارآفرین شررود. مررن نمرری شررود. شرراید در یررک سررری از مشرراغل گررویم 
کوچک بشود ولی این فرد کارهرای برزر  و  نمی خانگی  تواند اصال دسرت بره 

کره تولیرد  گسترده بزند. همان مشاغل خانگی هم حداقل باید بتوانرد چیرزی 
 کند را بفروشد و این نیاز به روابو اجتماعی داردمی

ایجاد روابو 
ت اجتماعی

هار
م


ای

ه
 

عی
تما

اج
که حتما باید در دوره  کارآفرینی مرورد آمروزق قرراریکی از مسائلی  گیررد  های 

کم گذاشتن  رویری و ابرراز وجرود بیشرتر اسرت. ابرراز وجرود مهرارتی اسرت کنار 
کارآفرین باید قبل از داشتن یک فکر باز آن را داشته باشد.  که یک 

مقابله با 
 روییکم
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 اصلی  مقوله مفاهی  گزاره
مقوله 
 هسته

یختره هسرتگاها فرد در طول دوره که برنامه ر انگیرزه خرود را از دسرت ، های 
کررارآفرینی حفررا دهررد. اینکرره چگونرره انگیررزه خرود را مری در طررول دوره شرررو  

 ها اموزق داده شودکند بایستی در دوره
 حفا انگیزه

شی
گیز

ل ان
عوام

 

کرره یرررک چیررز رو ول نکنررد خیلررری مهررم اسررت. ایرررن متفرراوت از ترررالق  ایررن 
کیرد مریهرای  ها در دورهاست. بعای وقت ، شرودآموزشری فقرو بره ترالق تا

کررم نیرراورد مهررم تررالق خررود را حفررو ، اینکرره چطرروری بعررد از تررالق کنررد و 
 است

استقامت 
 داشتن

کرره در ابترردای راه خررود هسررتند و ایررده خیلرری از جوان های نررو دارنرررد  هررایی 
کننرد. اطرافیران آنها  تواننرد ایرن ایردهتحت ترأثیر دیگرران نمری هرا را را پیراده 

کننرد. بره نظررم پال  منفی میفرستند و ایده را سررکوب مری، کنندناامید می
که باید در دورهمهارتیکی از   ها آموزق داده شود همین استهایی 

تاثیر پذیری 
 از دیگران

طلب
الل 

ستق
ا

 ی

کررره بایرررد در دوره کرررارآفرینی آمررروزق داده شرررود بررره نظررررم اولرررین چیرررزی  هرررای 
کرراری بررا عرراطفی در جوانرران اسررت. بسرریاری از  کررردن مسررائل  توانررایی جرردا 

تواننرررد روی شررروند نمررریمررریجوانررران بررره علرررت اینکررره درگیرررر روابرررو عررراطفی 
کنند.ایده کارآفرینی خود تمرکز   های 

کار  تفکیک 
از مسائل 
 عاطفی

کره بررای نوجوانران برگرزار مریخصوصا در دوره ابتردا بایرد ، شرودهای آموزشی 
کید شود، خصوصا استقالل مالی، به نحوه مستقل شدن از خانواده  تا

وابستگی به 
 خانواده

کرره آنهررای یکرری از علرررت کارآفرینررری افررراد ایررن اسررت  هرررا شکسرررت مسررریر 
کننرد. خیلینمی کاری را از روابو دوستی خود تفکیرک  هرا برا  توانند مسائل 

کار را آغاز می کتی  ای  کننرد برا همران شریوه کننرد و فکرر میدوستان خود شرا
تواننرد االن هرم براهم رابطره داشرت باشرند. که قربال برا هرم رابطره داشرتند مری

کرراری از دوسررتی جداسررت یررا اینکرره مرریدا نمی داننررد جداسررت ننررد مسررائل 
کنند. ولی در عمل نمی  توانند جدا 

تفکیک 
روابو 

دوستی با 
کاری  روابو 

های آموزشی باید شامل آموزق شریوه رهرایی از وابسرتگی باشرد. فرردی  دوره
کارآفرینی هم دست و پایش بسته اسرت. منظرورم فقرو ، که وابسته است در 

گاها وابستگی وابستگی دیگری مانند وابسته بودن بره های  عاطفی نیست. 
شرود باعر  مری، به یک عالقه خا ، به خانواده، به یک دوست، یک شهر

گررر اسررتعداد دیگررری هررم آدم برره جنبرره هررای دیگررر زنرردگیش توجرره نکنررد یررا ا

عدم 
وابستگی به 

 دیگران
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 اصلی  مقوله مفاهی  گزاره
مقوله 
 هسته

کرره برره آن وابسررتگی آسرریب مرریراه، داشررته باشررد زنررد را برررای هررای سررختی 
 تعداد امتحان نکندرسیدن به ان اس
کرره فقررو ایررده آمرروزق مهارت کررارآفرینی  پررردازی نیسررت. فقررو مسررائل هررای 

کرره برره مررن یرراد بدهررد چطرروری بررا شرررایو شررغلی نیسررت. مررن ندیرردم دوره ای 
کرار برا آن برر مری که پ  از شررو   چطروری ناامیرد ، خرورم مواجره شرومسختی 

کنم و ادام، نشوم  ه دهمچطوری تحمل 

سازگاری با 
 شرایو

 نا مطلوب

 ده
ت

جه
ل و 

نتر
ک

 ی
ت

کال
مش

 

شرود. یررا آمروزق داده نمریهرا  دانرم چررا مواجهره برا شکسرت در دورهمرن نمری
کرره  مرری اینکرره خیلرری سرسررری از آن رد کررارآفرین یرراد نگیرررم  گررر مررن   شرروند. ا

چطرروری ، چطرروری از شکسررت موفقیررت بسررازم، چطرروری شکسررت بخررورم
کنم، ناامید نشوم کارآفرین نیستم، چطوری دوباره شرو    در واقع اصال 

ناتوانی در 
پذیرق 
 شکست

که باید بیشتر به آن توجه شرود یکی از آموزق آمروزق شریوه برخرورد برا ، هایی 
یم کروره در نررو گررر ، مسرائل و مشرکالت اسرت.اینکه سررریع برا یرک مشررکل از  ا

بررر احساسرراتمان عقلمرران ، هیجررانی نگیررریمهای  بررازار خرروب نبررود تصررمیم
 مسلو باشد و از این دست چیزها

عدم 
استفاده از 

های  سبک
ای  مقابله

 کارآمد

یم. ممکرررن اسرررت بررره قرررول  مرررا بایرررد اول یرررک جررروان را از تنبلررری بیررررون بیررراور
گیر شود و در دوره گاهی فرد جو  کند. منتها این فررد اصرال ها  معرو   شرکت 

کار را ندارد و باید تشویق ش کندهمت شرو  یک   ود تا اول فقو تالق 

عدم به 
تعویق 

انداختن 
 کارها
 

 یها یژگیو
خص

ش
 یتی

نی
آفری

کار
 

کره مری کارآفرین و یا حتری جروانی  کرارآفرینی را شررو  بالی جان یک  خواهرد 
کرردن اسرت. خیلری وقرتکند اهمرال هرا شرده یکری ایرده کراری و مر  مر  

کررده دیرده یکری دیگره ایرده اون رو کررده و  خوبی داشرته انقردر معطرل  پیراده 
 اتفاقا موفق هم هست

عدم اهمال 
 کاری

کار تالق و شررو  خروبی دارد گاهی اوقات می کارآفرین ابتدای  که یک  شود 
کرخت می می ولی بعد اراده خود را از دست دانرد شود و نمیدهد و انگاری 

کار را ادامه دهد.  چجوری 
 حفا اراده
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 اصلی  مقوله مفاهی  گزاره
مقوله 
 هسته

گاهرررا یکرری هسرررت ریررزی را هررم برره هررا بایررد برنامررهدوره فرررد آمرروزق دهنررد. 
هرا را ریزی برای رسیدن به این هد های خوبی دارد ولی نحوه برنامههد 

 بلد نیست
 برنامگیبی

کیرد شرود. اینکره چررا ، های آموزشیدر دروه بعد از هرد  بایرد روی ترالق تا
کررار را از همرران اول ول مرریهررا تررالق نمرریآدم کننررد بایررد آمرروزق کننررد و یررک 

 داده شود

توانایی به 
ان یپا

رساندن 
 ارهاک

کرارگیری ایده، نوآوری، های بارق افکارشیوه پردازی و خالقیت از طریق بره 
کرررم و بررریش ایرررن  حرررواس مختلرررف و... بایسرررتی آمررروزق داده شرررود. البتررره 

 شود می های فعلی دیدهها در دورهآموزق
 خالقیت

کرره در دورهشرراید اصررلی کیررد شررود هررای ترررین چیررزی  آموزشرری بایررد برره آن تا
کیرد مفهوم ریسک و شران  اسرت. هرچنرد شراید بعاری از دوره هرا بره ان تا

کیررد شررود. خیلرری یسررک را بررا شرران  کننررد امررا معتقرردم بایررد بیشررتر تأ هررا ر
یسررک هررا  گیرنررد. خیلیاشررتباه مرری اصررال برره شرران  اعتقرراد ندارنررد. نحرروه ر

کننرد. بیشرتر جلسرات یکردن را بلد نیسرتند یرا بره جرای ریسرک حماقرت مر
 ها اختصا  یابدآموزشی باید به این

ریسک 
 پذیری

کسانی می کره نیازهرای موقرت و رودگرذر را فقو  کنند  توانند خوب پیشرفت 
کره بره جرای اینکره خانره از  بتوانند به تعویق بندازند. مر ال چره اشرکالی دارد 

کرره کنرریم. نیررازی نیسررت پررولی  انقرردر  خررود مررا باشررد مرردتی اشررجاره نشررینی 
کرم  یم خانره بخرریم. یرا بعاری افرراد بره درآمرد  یم برو کار احتیاجش دار اوایل 

شرروند. چررون تاحرراال درآمررد نداشررته وقترری یرره یرره درآمررد حررداقلی  مرری راضرری
کار را ادامه نمیرسد دیگر دست نگه میمی گسرترده نمریدارد و  کنرد. دهرد 

که آموزق ببینید چطوری جلوی این نیازهای خ  ود را بگیردمهم این است 

خویشتن 
 داری

یسرک  هرچند اضطراب و نحوه روبررو شردن برا آن ممکرن اسرت در مهرارت ر
یسررک، کررردن آمرروزق داده شررود اضررطراب ممکررن اسررت در ، امررا جرردای از ر
کار کار را درست ادامره دهرد. بره ، مراحل اولیه شرو   کند و  نگذارد فرد تمرکز 

 گانه آموزق داده شود.نظر من مهارت روبرو شدن با اضطراب باید جدا

مواجهه با 
دلهره و 
 اضطراب

ظم
ودن

خ


ف 
واط

ی ع
ده

جان
 هی

و
 ها
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 اصلی  مقوله مفاهی  گزاره
مقوله 
 هسته

کارآفرین بایرد آمروزق ببینرد بعرد از خردا در درجره اول بره خرودق اتکرا ، یک 
، هررای خررودق امیررد داشررته باشررد. امیررد بسررتن برره دیگرررانکنررد و برره توانررایی

کررار اشررتباهی اسررت ولرریحمایررت جامعرره نمرری، کمررک دولررت گرراهی  گررویم 
 ها امید داشته باشد بعد به خودقشود فرد اول به اینباع  می

اترکا به 
های توانرایری

 خویش

کشررور نیسررتند. دوره کررارآفرینی مررا منطبررق بررر شرررایو جامعرره و شرررایو  هررای 
کرره بایررد در دوره آمرروزق داد امیررد اسررت. همرره از هررا  االن مهمترررین چیررزی 

کشررور غیرره ناامیررد هسررتند. تررا ایررن امیررد مشررکالت تولیررد و ، تررورم، وضرعیت 
کره بردتر از وجود نداشته باشد هرر آموزشری بری کشرور مرا  فایرده اسرت. شررایو 

کرارآفرین بایرد امیرد  کره بردتر از آنجرا نیسرت. پر  یرک  هند نیست. فساد مرا 
 خود را از دست ندهد

 امید

که بایستی در دورهیکی دیگر از مهارت کید شرودهایی   های آموزشی به آن تا
هرای جمرع بنردی نهنری و چگرونگی مقابلره برا پررق، کمک به تمرکرز نهنری

کررارآفرینی برره  کنررده نهررن یررک فرررد را برررای  نهنرری و افکررار اسررت. افکررار پرا
کررردن را کشررانند و جلروی تصرمیمآشروب مری گیررری درسرت و یرا حترری شررو  

 گیرندمی

عدم نظم 
 دهی افکار

ای
طاه

ی خ
صال

ی و ا
سای

شنا
 

تی
ناخ

ش
 

کررارآفرین  کررار دچررار افکررار منفرری یررک  کررار یررا ادامرره  ممکررن اسررت در شرررو  
گیری، شود کنردهرای  خودق را به خاطر بعای تصمیم  ، نادرسرت سررزنش 

اینکه چطوری خودق را سررزنش نکنرد و خرودق را قبرول داشرته باشرد بایرد 
گرفتدر دوره  های آموزشی در نظر 

باورهای 
غلو و 

 خودتخریب

کره چگونره تصرمیم بگیرردفررد یراد مریآموزشی بره های  خیلی از دوره ، دهنرد 
جررتت ، هرای غلرو خرودق را رودترر بشناسرددهند چطوری تصمیمیاد نمی

 های غلو را داشته باشدپذیرق آن تصمیم

قدرت 
تشخیص 

های  تصمیم
 غلو

 
روابرو ، رفتارهررای مخررب و شامم  ببعامد   فرردیبیررنبندی مربوط به بعد  دومین دسته

کارآمررد و بررین نتاام م مربااوط بااه بعااد   هررای اجتمرراعی و سررازمانی بررود.انگیزاننرردهفررردی 

 بربئه شده بست 2در جدول  فردیبیرن
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کارآفرینی . بعد بین فردی دوره2جدول   های آموزش 

  مقوله مفاهی  گزاره
 اصلی

مقوله 
 هسته

کارآفرینی را خوب شرو  می کرارآفرینی بایرد برا گاهی اوقات فرد  کند. به هرر حرال هرر 
گرراهی رقابررت دیگررران کنررد. منتهررا ایررن رقابررت بایررد سررالم باشررد.  هررای هررم رقابررت 

کررارآفرینی از مسرریر خررودق منحررر  بشررود و در واقررع بیشررتر ناسررالم باعرر  مرری شررود 
کررارآفرینی بایررد ایرررن حاشرریهضرررر متوجرره فرررد بشررود. آمررروزق هررا را نیررز در برررر هررای 

گاها حاشیه کارآفرینی بگیرند. در واقع   شودمهم میها به اندازه خود 

رقابت 
 ناسالم

ب
خر

ی م
رها

رفتا
 

الم
س


طی

حی
ی م

ساز
 

کارآفرینی دوست های ناسالم ممکن است فرد را منحر  بکننرد. ممکرن در مسیر 
اسرررت فررررد شررررو  خررروبی داشرررته باشرررد ولررری در ادامررره دوسرررتان نرررا سرررالم فررررد را بررره 

کارآفرینی بکشانند  مسیرهای دیگری غیر از 

های  دوست
 ناسالم

بلکرره معمرررولی هررم نباشرررند. ، نررره تنهررا دوسرررتان فرررد نبایرررد ناسررالم باشرررنددر واقررع 
گررر آن فرررد در حرروزه  کررارآفرین بگررردد حترری ا کررارآفرین برررای خالقیررت بیشررتر بایررد بررا 

کند فرقی نمی کارآفرینی  کره بایرد در آموزقمتفاوتی  هرا  کند. جای این مروارد ریرزی 
کید شود خالی است  به آن تأ

خلق 
های  محیو

دوستانه 
 کارآفرینی

مد
کارآ

ی 
فرد

ین 
و ب

رواب
 

گررروههمران، بره نظررر مرررن کرره افرراد معترراد برررای تررک مررواد و انگیررزق بیشرتر  هررای طررور 
NA گروهبایستی در آموزق، دهند می تشکیل که  کرارآفرین ها به افراد یاد داد  هرای 

گروه توانند جلسات منظمی براهم داشرته باشرند و براهم  می هاتشکیل بدهند. این 
کنند.  همفکری 

ایجاد 
های  گروه

 کارآفرینی

کرارفرینی تکیره برر توانرایی کره اصرل  هرای فرردی اسرت امرا بره هرحرال درست اسرت 
کیرد هرای آموزشری فقرو بره ایرن توانراییحمایت هم مهم است. دوره هرای فرردی تأ

دارنررد. اینکرره فرررد چگونرره بتوانررد حمایررت و اعتمرراد مسررئولین و مرردیران نیررربو و 
کند مهم استاطرافیان   را به خود جلب 

 جلب
حمایت 

 افراد

نده
یزان

انگ
 

ای 
ه

انی
ازم

و س
عی 

تما
اج

 

ترر ولی جلب حمایت خانواده سرخت، تر باشدشاید جلب حمایت اطرافیان ساده
است. خانواده چون بیشرتر نگرران آدم اسرت ممکرن اسرت در مسریر پیشررفتش هرم 

 هایی بکنداندازیسنگ، به علت همین نگرانی

جلب 
حمایت 
 خانواده

گفرتم که قربال هرم  کرارآفرینی هرای  بایرد در دورههرایی  یرک سرری آموزق، همان طور 
که خیلی در ظاهر اول شاید بره نظرشران بری ربرو باشرد. یکری ها  وجود داشته باشد 

گفتگرو و صرمیمت در ها  از این آموزق نحوه حفا رابطه عاطفی و فاای مناسرب 
کررره  کرررارآفرینی  توانرررد روی  مررری بهترررر، خرررانواده آرامررری داشرررته باشررردخررانواده اسرررت. 

کند.های  هد   خودق تمرکز 

حفا جو 
عاطفی 

مناسب در 
 خانواده
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 مفاهی  گزاره
  مقوله
 اصلی

مقوله 
 هسته

کره توجره بره سررگرمی و تفرریح هرم یکری از ابعراد  چه اشرکالی دارد مرا آمروزق دهریم 
کنررد کررارآفرین بایررد بتوانررد اسررتراحت  کنررد و از زنرردگی ، زنرردگی اسررت. یررک  تفررریح 

که نتواند خروب تفرریح های  مشغلهلذت ببرد. شاید  یاد باشد  کارآفرین انقدر ر یک 
کررار مرریها  کنررد. بعارری کرره یادشرران مرریهررم انقرردر غرررق  رود از زنرردگی لررذت شرروند 
کچری میببرند. بعای رونرد مسرافرت کنند و نهایت مریها سالی یک بار تفریح ال

هرای فرریحتفریح بایرد مرداوم و همیشرگی باشرد. بایرد ت، خارج. این درست نیست
کررارآفرین مرری کرره  کرره  هررای خررود داشررته باشررد را برره وی توانررد درکنررار مشررغلهسررالمی 

 آموزق داد

استراحت 
دادن و 

رسیدگی به 
تفریح و 
 سرگرمی

رسرند از آورند تا به یرک جایرری مریها تا یک پولی به دسرت می شود خیلریدیده می
رونررد. رونررد. سررراغ مررواد مرریناسررالم مرریهررای  رونررد. سررراغ تفریحجررای خررود در مرری

کرارآفرین هسرت. البتره ایرن کننرد. ایرنکارهای غیر اخالقری مری هرا آفرت جران یرک 
کارآفرین شردهآموزق که  کره مریها باید به افرادی داده شود  کسرانی  خواهنرد انرد نره 

کنند  کارآفرینی را شرو  

کنترل 
های لذت

 رودگذر

 

، دانرش اقتصرادی، ل دانرش قرانونیشرام وشرغلی بندی مرباوط باه بعاد     سومین دسته
پررریش ، سرررازی و همچنرررین آموزشررری شرررامل محتررروای آموزشررریدانرررش تکنولررروژی و شررربکه

در  ب شررغلینتاام م مربااوط بااه بعااد  نیازهررای آمرروزق و عوامررل سرراختاری و قررانونی بررود.

 بربئه شده بست. 3جدول 

کارآفرینی . بعد شغلی دوره3جدول   های آموزش 

  ها مقوله مفاهی  ها گزاره
مقوله 
 هسته

کرررارآفرینی بایرررد شرررامل هرررای  مرررن معتقررردم خصوصررراو در ایرررران دوره آموزشررری 
گاهررا آمرروزق کرره  کررارآفرین ایرانرری بایررد بفهمررد  هررای خررا  باشررد. مرر ال یررک 
کمکررری نمررریدولرررت کارآفرررررین کننرررد بلکررره مرررانعهرررا نررره تنررررها  هررررایی در سررررر راه 

گیر مررانع مرری ، شررودفعالیررت درسررت مررا مرریگذارنررد. قرروانین حقرروقی دسررت و پررا
کار ناامید شویموقت و انرژی ما را می  گیرد و ممکن است همان اول 

 موانع اداری

ش قانونی
دان

ش افزایی 
دان
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  ها مقوله مفاهی  ها گزاره
مقوله 
 هسته

گفررررت همرررره قرررروانین سررررخت هسررررتندالبترررره نمرررری گرررراهی قرررروانین و یررررا ، ترررروان 
کرررارآفرینیهایی در زمینررره تبصرررره ، هررررای صنعترررریشرررهرک، هرررای حمررررایت از 

کررره خیلررریهرررای بانرررکوام هرررا را هررررا آنهرررا و از ایرررن دسرررت مسرررائل وجررررود دارد 
کرره خررودق ، هررا بایرد آمرروزق داده شرروندشناسررند. ایررننمری کسرری  البترره توسرو 

کشررور مرررا مسررئوالن برررای خودشررران و  کرره در  کررار اسررت. معررررو  اسررت  درگیررر 
کرره شررده برخرری تبصررره گذارنررد. مررا بایررد از ایررن خررا  مرریهای  فرزندانشرران هررم 

یم ها سرتبصره  در بیاور

 آشنایی با
قوانین و 
 تغیرات آن

کسرری بایررد دنبررال رانررت یررک آمرروزق خررا  دیگررر الزم اسررت. مررن نمرری گررویم 
کرره مرری کرراری  خرروای بکنرری را بشناسرری. باشررد. ولرری بایررد بترروانی مافیررای درون 

 ها در امان بمانیهای آنت نکند. چگونه از آسیب اینکه چگونه مافیه له
 فساد اداری

کار با کسی شریک شرود. ها  وقتبعای  کارآفرین احتیاج دارد در ابتدای  یک 
کره بداننرد چطروری  کرار هرم براقی بمانرد. مهرم اسرت  شاید ایرن شرراکت ترا آخرر 

کننررد کننررد، شررریک پیرردا  کسرری شررراکت  کننررد، بررا چرره  کررار  ، چگونرره تقسرریم 
 چگونه بین خودشان قرادادببندند.

آشنایی با 
قوانین 
 شراکت

کرارآفرین در  البته آشنایی کرار شررو  شرد بررای اینکره  کره  با قروانین بیمره بعردها 
کارکنان و نیروی انسانی اق به مشکل برنخورد ضروری است  ارتبان با 

آشنایی با 
 قوانین بیمه

کار آشنایی با  قوانین مالیاتی باید آموزق داده شود، دست مزد، قانون 
کار  قوانین 

کررره ایررردهایرررم و حتررری هرررا شرررنیدهخیلررری وقرررت ام را بررررای خرررود مرررن پررریش آمرررده 
بلد نبودم قبل از ارائه آن به یک جرایی اول آن را بره نرام خرودم ثبرت ، انددزدیده

کرار را شررو   کنرد  که قبرل از اینکره برنرد خرودق را ثبرت  کنم...... مورد داشتیم 
کرره برره مشرررکل برخررورده. خیلی کرررم مرریهررا  کرررده  گیرنررد و ایررن چیزهررا را دسرررت 

گررر بررا ایررن قررانون گوینرردمرری کرره ا هررا آشررنا نباشررند رود برره الزم نیسررت. درحررالی 
 شوندمشکل برخورده و ناامید می

آشنایی با 
قوانین ثبت 
 اخترا  و برند

یرراد اسررت ولرری خیلرری کررار ر کررار هرچنررد در یررک جامعرره  کرره  هررا اعتقرراد دارنررد 
کنند و هرکاری پیدا میخاصی را نمی اشربا  اسرت کننرد برازار آن توانند شرو  

گذاشرته و قبال خیلی کنریم  اند. ها روی آن دست  گره ایرن حرر  را قبرول  حتری ا
هررای هررا یرراد بدهررد چرررطوری فرصررتآموزشرری بتوانررد برره جررروانهررای  بایرررد دوره

بهره برداری از 
 فرصت

درک ، کشف)
دی ( و خلق

صا
 اقت

ش
دان
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  ها مقوله مفاهی  ها گزاره
مقوله 
 هسته

کننرد. یرا حتری چطروری در های  شرغلی براقی مانرده و فرصرت بکرر را شناسرایی 
که حتی اشبا  شرده اسرت بتواننرد فرصرت کره هرایی یک بازاری  کننرد  را پیردا 

 اندبقیه به آن نپرداخته
کررارآفرین در ایررران پرریش بینرری تررورم وضررع ، هررای اقتصررادیثبرراتیبرری، هنررر یررک 

هررای آموزشرری ایررن چیزهررا ریررزی اسررت. جررای دورهقرروانین خررا  برردون برنامرره
 خالی است

مدیریت 
های  بحران

 اقتصادی
کررارآفرینی الزم نیسررت کرره سرررمایه برررای  امررا وجررود یررک سرررمایه ، درسررت اسررت 

کم ته دل آدم را قر  می کارهرا براز ، کندهرچند  دست او را برای انجام بعاری 
کرم را می که چگونه این سرمایه  کند. خصوصا به جوانان باید آموزق داده شود 

 بدست بیاورند

کردن  فراهم 
 سرمایه اولیه

نوسررانات دالر چگونرره ممکررن اسررت اقتصرراد مررا را تحررت تررأثیر قرررار دهررد اینکرره 
کرررارآفرینی آمررروزق داده شرررود. ایرررن بایررد توسرررو یرررک متخصرررص در دوره هررای 

کرره در  کلرری اقتصرراد است.عرضرره و تقاضررا و نیرراز و....  متفرراوت اسررت بحرر  
گانرره  اقتصرراد مطررری اسررت یرره چیررزی اسررت ایررن یررک چیررز دیگررر. ایررن بایررد جدا

 شودآموزق داده 

 دانش ارزی

کره تحرریم کارآفرین آموزق ببینرد  هرا در چره خصوصا در شرایو فعلی باید یک 
کرار او را تحرت تراثیر قررار بدهرد یرا نره. یرا حتری هایی هستند و آیا میحوزه تواند 

 تواند از تحریم نفع ببردچگونه می

تبدیل 
تهدیدها و 

ها به  تحریم
 فرصت

کنار تبلیغات یابی و فروق نیز آموزق داده شودباید ، در  یابی و  بازار بازار
مدیریت 
 فروق

کره تخصصرش ایرن  کسری انجرام دهرد  که محاسبات مرالی بایرد  درست است 
کراله سررمان  کره  کار است ولی باید ما آشنایی اولیه با این مسئله داشته باشیم 

 نرود.
 مدیریت مالی

کررارآفرین قبررل از شرررو  بایررد برره خیلرری از  هررا مسررلو باشررد و انرروا  زمینررهیررک 
کررارآفرین قبررل از شرررو  بایررد برررعک  بازارهررای موجررود را بشناسررد. مرری گوینررد 

یررک اقیانوسرری باشررد برره بنررد یررک انگشررت. بایررد ، آنچرره در علررم معرررو  اسررت

شناسایی بازار 
 کار و فروق
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  ها مقوله مفاهی  ها گزاره
مقوله 
 هسته

کندخیلی از بازارها را بشناسد و حتی آن  ها را تجربه 
تواننرد کننرد ولری نمریکرار یرا محصرول خروبی تولیرد مریهرای مرا خیلی از جوان

کار آن کنند و کسی   شناسدها را نمیخوب تبلیغ 
 تبلیغات

ترروان بررا تسررلو بررر ربرران انگلیسرری و جسررتجوی امررروزه اطالعرراتی مفیرردی را مرری
کلرری پرررول  کررره قبالهررا بایررد برایررررش  سرراده در اینترنررت بدسرررت آورد. اطالعرراتی 

همرررین سررررو سررراده را هرررم بلرررد نیسرررتند. خصوصرررا هرررا دادی. امرررا خیلررریمرررری
 ها.قدیمی

آشنایی با فن 
اوری 

 اطالعات

ژی
نولو

 تک
ش

دان
 

عصررر عصررر تکنولرروژی و اینترنررت اسررت. مررا بایررد اصررول تجررارت الکترونیررک را 
کرار مریبلد باشریم. هرچنرد حروزه کره  کنریم ممکرن اسرت ربطری بره اینترنرت ای 

 نداشته باشد ولی واجب است.

تجارت 
 الکترونیک

کارها با استفاده از تکنولوژی راحت شود. آشرنایی برا تر انجام میاالن خیلی از 
گراهی یرک تکنولروژی تکنولوژی کراری ضرروری اسرت.  های جدید در هر حوزه 

کارآفرینرران مررا  گرفررت تررازه  پررا مررورد اسررتفاده قرررار  بعررد از اینکرره چندسررال در ارو
گر میآید. شوند و به بازار میمتوجه آن می کننرد بایرد رود ا خواهند بهترر رقابرت 

 ها بشوند.متوجه ورود این تکنولوژی

آشنایی با 
های  تکنولوژی
 مربوطه

کنرری در رقابررت جررا  گررر نترروانی تحررول پیرردا  دنیررا دنیررای تحررول و رقبررات اسررت. ا
کسرب اطالعرات جدیرد آمرروزق مری مرانی. بایرد در هرر حروزه نحروه ایرن تحرول و 

کارآفرین  کندداده شود و   باید دانش خود را مدام با دانش روز هماهنگ 

به روز رسانی 
 اطالعات

کارآفرینررران لزومررری بررره ادامررره تحصررریل و رفرررتن بررره  کررره خیلررری از  درسرررت اسرررت 
کرررردن عررررلم نیسرررت. بایرررد در دانشرررگاه نمرررری بیننرررد ولررری ایرررن بررره معررررنای رد 

کارآفرینی خرودحتی حوزه، های مختلفحوزه نیرز  های پیرامونی حیطه اصلی 
کننرررد بایرررد  مطالعررره داشرررته باشرررند. اینکررره مسررریر علمررری را چطررروری انتخررراب 

 آموزق داده شود.

انتخاب مسیر 
 علمی درست

کره یرک حقیقرت اسرت هرچنرد تلرخ اینجا می کنم  خواهم به یک چیزی اشاره 
کنرد. پرارتی  کارآفرین بایرد یراد بگیررد چطروری پرارتی پیردا  باشد. به نظر من یک 

جرررای دنیرررا نقرررش دارد و الزامرررا چیرررز بررردی نیسرررت. البررری یرررک مسرررئله در همررره
پذیرفته شده در دنیای سیاست و اقتصاد اسرت. ایرن را نبایرد برا رانرت اشرتباه 
گراهی حررق  گرفرت. رانرت یعنری بره نراحق از یررک امتیرازی برخروردار بشرود. ولری 

ساختارهای 
زی شبکه ای

 سا
که

شب
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  ها مقوله مفاهی  ها گزاره
مقوله 
 هسته

شما یک چیز است ولی برای رسیدن به آن حق مروانعی وجرود دارد و شرما بایرد 
کنید  پارتی جور 

کرارآفرینی نکررده انرد و یرک بعای از مسئوالن هستند به دلیل اینکه خودشران 
کرارآفرین را درک نکننرد. ممکرن های  حقوق بگیر هستند ممکن است دغدغه

کررار وقتررری برره مشررکل خرررورد روی اعصررابش مسرررلو  کررارآفرین در اوایرررل  اسررت 
کرر روی اعصرابت هرم مسرلو باشری ممکرن ها نباشد و با آن درگیر شود. حتری ا

ها درگیرر بشروی. پر  بایرد فهمند با آنها حرفت را نمیاست به علت اینکه آن
کنار بیاید.  آموزق ببیند چطوری با مسئوالن 

ارتباطات 
 اداری

 

، شامل این بعرد شرامل محتروای آموزشری وآموزشی بندی مربوط به بعد  چهمرمین دسته
در آموزشری نتم م مرباوط باه بعاد     نیازهای آموزق و عوامل ساختاری و قرانونی برود.پیش 

 بربئه شده بست. 4جدول 

کارآفرینی . بعد آموزشی دوره4جدول   های آموزش 

مقوله  ها  مقوله مفهوم اولیه ها گزاره
 هسته

متاسررفانه در ایررران یررک دوره آموزشرری چنررد سرراعته یررا نهایررت فشرررده چنررد روزه 
کرررارآفرینی شررود و خرررال . مگررر مررریمررریبرگررزار  کررره در  شرررود ایررن همررره موضررو  

کشررش ایررن همرره دخالررت دارنررد در ایررن دوره گررر هررم بشررود فرررد  هررا آمرروزق داد. ا
 ها باید مداوم و پله پله باشنددرک را ندارد. آموزق

 

سطحی بودن 
 هاآموزق

شی
موز

ی آ
حتوا

م
وره 

ی د
گزار

ل بر
صو

ا
 

کتفرا شرود.  کتراب هرم معرفری شرود. نبایرد بایرد در دورهفقو نباید به آمروزق ا هرا 
کرررده بیایررد برره مررن  کرره مررن امیررد باشررم همرره چیررز را یررک نفررر آمرراده  جرروری باشررد 

کنم کنم و خیلی چیزها را کشف   بگوید. باید خودم تشویق شوم برم مطالعه 

عدم ارائه 
منابع معتبر 

 آموزشی
که فقو به دوره در دوره کتفا نکنند. هرکسری بسرته بره ها باید آموزق داده شود  ا

کنرد. حراال اینکره ایرن مشراور  کاریش باید یک مشاور خصوصی انتخاب  زمینه 
 ها آموزق داده شود.باید چه شرایطی داشته باشد باید در دوره

های برنامه
هدایت و 
 مشاوره
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مقوله  ها  مقوله مفهوم اولیه ها گزاره
 هسته

گرراهی دورهدیررده مرری کسررانی برگررزار مرریشررود  کررارآفرین هررا را  کرره خودشرران  کننررد 
کرردهنیسرتند.  کوچرک  کرار   هرای وسریعیانرد. هرچنرد تبلیرغیرا اینکره فقرو یرک 

کررارآفرین نیسررتند. دوره مرری کرره مررن چرره ام و چرره. ولرری در عمررل  هررا را بایررد کننررد 
کجررا شرررو   کررارآفرین را بفهمررد و بدانررد از  کنررد تررا درد یررک  کررارآفرین برگررزار  یررک 

 کند و چطوری توضیح دهد

تئوریک بودن 
محتوای 
 آموزشی

شررود. بایررد خیلرری رودتررر از انجررام مرریهررا  هررای آموزشرری برررای جواندورهمعمرروال 
کرد. در سنین براال بسریاری از این کرد. به نظر من باید از دبستان شرو   ها شرو  

گرفته  اند خیلی تغییرق سخت استچیزها در فرد شکل 

عدم نیاز 
سنجی 
 آمروزشری

نیاز
ش 

پی
  

ای 
ه

ق
موز

آ
 

 

کرره یررک عیررب دوره گهرری مرریهررا ایررن اسررت  زننررد و برررای برگررزاری دوره دعرروت آ
که عالقهمی آینرد و  مند هستند و انگیرزه دارنرد میکنند. این طوری فقو افرادی 

گفتنرررد مرررا اصرررال اعتقرررادی بررره آمررروزق  کننرررد. خیلی شررررکت می کررره  هرررا بودنرررد 
کررردیم دیرردم چقرردر مفیررد برروده. برگررزاری  نداشررتیم ولرری وقترری اتفرراقی شرررکت 

که همه بیایندها باید طوری بدوره  اشد 

سازی فرهنگ
ناقص و 
کمبود 

های برنامه
 انگیزشی

کررالسبره نرردرت دیررده مرری کرره  هررای مقرردماتی و پیشرررفته جرردا برگررزار شررود. شررود 
کننرد بررای همره. خروب شراید یکری خیلری از ایرن ای برگزار میمعموال یک دوره

کرده باشد و مطالب بررایش تکرراری اسرت. دوره ممکرن اسرت ها را قبال شرکت 
کارآفرین باسابقه نتواند کنار مبتدی که  را درک هرا  های آنها بنشیند و حر در 
گر آموزق  شدها طوالنی مدت و پله پله بود اینطوری نمیکند. البته شاید ا

عدم سطح 
 بندی دوره ها

کانررال تلگرامرری یررا یررک پوسررتری چیررزی اطررال  شررود. رسررانی مررینهایررت در یررک 
کره دورهاصرال خبرردار نمریهرا  شرود. خیلنمیگاها همین حد هم  ای قررار شروند 

 است برگزار شود
 

تبلیغات 
 نامناسب

که برگزار میبیشتر دوره شود بره شرکل سرخنرانی اسرت. یعنری سری چهرل هایی 
کنرد. هرا سرخنرانی مریرود بررای آنشرود و یکری مرینفر یرا حتری بیشرتر جمرع مری

گروهرری برگررزار دوره گررروه مشررارکت هررا بایررد برره شررکل  شررود. یعنرری همرره اعاررای 
کنند. بررای همرین دوره، نظر بدهند، کنند گروهری هرا  هم را نقد  بایرد بره صرورت 

 شکل باشد. Uها باید به شکل انجام شوند. صندلی

یاد  حجم ر
آموزق 
 گیرندگان
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مقوله  ها  مقوله مفهوم اولیه ها گزاره
 هسته

کشررررور مررررا وظیفرررره کررررالو آمرررروزق و پرررررورق در  اق را درسرررررت انجرررررام مرررردارس و 
کرره آنبایررد آمرروزقهررا  دهنررد. آننمرری کننررد. حرراال  کررارآفرینی را شرررو   هررا هررای 

هرا اندرکاران برگزاری دورهکنند بهتر است خود دستدرست انجام وظریفه نمی
کنند کار را از مدارس شرو   کنند و   اقدام 

ضعف 
های ارگان

نیربو در 
برگزاری 

 هادوره

ونی
 قان

ی و
ختار

 سا
مل

عوا
 

هررا توانررایی پرداخررت ایررن بررر هسررت. خیلرریهررای آموزشرری هزینرره خیلرری از دوره
کره اول راه هسرتند. بهترر اسرت یرک ها را ندارنرد. خصوصرا نوجروانهزینه هرایی 

کررار شررود و از برگررزاری دوره هررا حمایررت مررالی بکنررد. البترره اینکرره ارگرران متررولی 
کننردگان پرول نگیرنرد هرم خروب نیسرت. پرداخرت پرول باعر   اصال از شررکت 

کند شود فرد با انگیزه ومی  دقت بیشتری شرکت 

عدم 
تخصیص 
 بودجه الزم

کررره دارد قبررل از برگرررزاری دوره کسررری  یرررابی انجررام شرررود ببیننررد  هررا بایرررد یررک ارر
کنررد اصررال ایررن دوره برررایش مفیررد اسررت یررا نرره. مطالررب برره سررن او شرررکت مررری

کره می یابی اولیه ای باید انجام شود و براساس نو  مطرالبی  خورند یا نه. یک ارر
که قادرند ایرن آمروزقدوره آموزق داده میدر  کننرد شود افرادی  هرا را بهترر درک 

 وارد دوره شوند

ناهمگونی 
شرکت 

کنندگان و 
عدم پایش 
 مناسب

باهم هم هماهنرگ نیسرتند. بهترر اسرت  دهدهر ارگانی برای خودق آموزق می
کند. حتی بهترر برود دانشرگاهحداقل یک ارگان بین آن هرا و ها هماهنگی ایجاد 

های دیگر هرم قبرل از برررگزاری شدند و ارگانآموزق و پرورق متولی برگزاری می
 کردندبا اموزق و پرورق و دانشرگاه شهر خود ابتدا هماهنگ می

کاری  موازی 
توسو 
متولیان 
 آموزق

 
کارآفرینرران  کررارآفرینی از نظررر  کرره الگرروی پررارادایمی آمرروزق  سررؤال دوم پررژوهش ایررن بررود 
کدگرذاری محروری و انتخرابی  استان یزد چگونه است؟ برای پاسرخ بره ایرن سرؤال پرژوهش 

الگروی مرورد ، در هرر بعرد های هستهمقولهانجام شد. برای درک بهتر در این مرحله بیشتر با 
کدگررذاری نظررر ترسرریم شررد و ریرمقولرره کرردها برره مرحلرره  هررا و سررایر ارتباطررات ممکررن بررین 

 ارائه شده است. 3انتخابی سپرده شد. نتایج مربون این بخش در شکل 
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 . کدگذاری محوری1شکل 

 
کررارآفرین»مقولرره محرروری ، 3براسرراس شررکل  انتخرراب شررد. برره ایررن علررت « شخصرریت 

کره  کرارآفرینی بره عنروان مقولره هسررته انتخراب شرد  کررل  بره نظرر میمقولره شخصریت  رسرید 
کرررارآفرینی برررای پررررورق ایررن مقولررره و بررره بهانرره رشرررد ایررن ویژگررری انجرررام  آموزق هررای دوره 

کررارآفرینی در یررک فرررد نیررز همررین ویژگرری اسررت. ویژگی می هررای درونرری  شررود و نقطرره شرررو  
، مهررارت اجتمرراعی، مهررارت مرردیریت فررردی، انگیررزق درونرری، کررارآفرین شررامل اسررتقالل

هرا و شناسرایی و اصرالی دهری عواطرف و هیجرانخرودنظم، مشکالت یدهکنترل و جهت
افزایرری برره عنرروان شرررایو  خطاهررای شررناختی برره عنرروان شرررایو علرری انتخرراب شررد. دانش

کره برر چگرونگی گر انتخاب شد. شرایطی مداخلهمداخله کلی و وسریعی هسرتند  گر شرایو 
افزایررری شرررغلی و اقتصرررادی  دانش، گذارنرررد. بررره عبرررارتی دیگرررر فرآینررردها و راهبردهرررا اثرررر می

کرررارآفرینی مررریموجرررب بهبرررود ویژگررری شرررود. و در نهایرررت برررار رشرررد هرررای درونررری الزم بررررای 
کررارآفرینی در عمرل تحقررق مرری هررای درونویژگری کرره  کرارآفرینی اسررت  یابررد. فررردی الزم برررای 
کنشسالم شردن های و تعامالت انتخاب شد. درواقع متجلیسازی محیطی نیز به عنوان 

یافرررت آمررروزقکرررارآفرین در آمررروزق دهنررردهشخصررریت  کنرررار در کررره در  هرررای صرررحیح ای 
منجر به ایجاد یک شرایو محیطی سرالم بررای ، پردازدافزایی شغلی میبه دانش، کارآفرینی
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کررارآفرینی مرری کرره در نتیجرره آنایجرراد  کررنش، شررود  هررا و کررارآفرینی برره عنرروان نتیجرره ایررن 
 افتد.تعامالت در عمل اتفاق می

 

 
کارآفرینی . الگوی پارادایمی ارتباط بین مقوله1شکل   های آموزش 

 
به منظور بررسی جزئیات و درک بهتر الگوی پارادایمی با جزئیرات بیشرتری تنظریم شرده 

که با توجه به سیر مصاحبه که به نظر میو ارتباطات دیگری  رسید برین شررایو مختلرف ها 
که نترایج آن در شرکل ، برقرار باشد ارائره شرده اسرت. برا توجره بره رونرد منطقری  2ترسیم شد 

کررره ویژگررری های مصررراحبه شررروندگان می برررین صرررحبت گرفرررت  هرررای درونررری تررروان نتیجررره 
کررارآفرینی در ارتبرران متقابررل بررا هررم قرررار دارنررد. اسررتقالل و انگیررزق درونرری شرررایطی را بررررای 

کنرترل بیشرتری روی رفتارهای خود داشته باشد وکارآفرین ایجاد می که  دهری خرودنظم کرد 
هرررای مهرررارت، و خطاهرررای شرررناختی خرررود را بهبرررود بخشرررد و درنتیجررره همررره ایرررن مررروارد

هررا یرک دور م بررت در ایرن ویژگری، اجتمراعی و مردیریت فررردی وی براالتر رود. برا ایررن وجرود
هرای افرزایش مهرارت، وجود داشت و بالعک  هم نیز این روابو برقررار برود. بره عبرارتی دیگرر

دهرری و در نتیجرره فررردی نیررز باعرر  افررزایش خررودکنترلی و خررودنظم اجتمرراعی و مرردیریت
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توانسررت مسررتقیماو مرری، هرراشررد. همرره ایررن ویژگرریافررزایش اسررتقالل و انگیررزق درونرری مرری
هرای شرغلی و ارتبراطی انروا  دانرش، کارآفرینی را در فرد به همراه داشته باشرد. برا ایرن وجرود

کارآفرین و همچنین روا شرد ترر مریبو برین فرردی و رقابرت سرالمنیز باع  بهبود شخصیت 
کررارآفرینی بیشررتر در فرررد بررود. هرچرره بهتررر برگررزار شررده دوره، کرره در نتیجرره آن هررا و رفتارهررای 

کرارآفرینی نیرز زمینره مناسربرعایت اصول و پیش نیازهای آموزشری دوره ترری هرای آمروزق 
کررنش ایررن عررروامل روی هررم ایجرراد مررری هررای آمرروزق دورهمنررد کرررد. برگررزاری اصررولبررررای 

کارآفرین را در فرد تقویت میکارآفرینی از یک سو هم ویژگی کررد و از سرویی های شخصیت 
کمک می، دیگر کاآفرینی  شرد. در کرد و باع  دانش افزایی مریبه ایجاد محیطی بهتر برای 

کرارآفرینی را در عمرل در پری داشرت. ، نهایت کره رفتارهرای  کارآفرینی بود  این محیو سالم 
کررارآفرینچنررد خررود ایررن محرریو سررالم معلررول ویژگررریهر منررد برگرررزاری نرررظام، هررای درونرری 

کارآفرینان بود.های آموزشری و دانشدوره  افزایی شغلی 

 گیری بحث و نتیجه
کیفری محتروای دوره کرارآفرینی از نظرر  هد  اصلی تحقیرق حاضرر بررسری  هرای آمروزق 

کارآفرین اسرتان یرزد برود. کارآفرینران محتروای ، های انجرام شرده هبراسراس مصراحب جوانان 
کررارآفرینی را برره چهررار دسررته درونمررورد نیرراز دوره شررغلی و ، فررردیبررین، فررردیهررای آمرروزق 

، هرررای مررردیریت فرررردیفرررردی شرررامل ابعررراد مهرررارتکردنرررد. بعرررد درون آموزشررری تقسررریم می
کنتررررل و ، یطلبررراسرررتقالل، عوامرررل انگیزشررری، اجتمررراعی هرررایمهرررارت، یطلب اسرررتقالل

دهرررری عواطررررف و خررررودنظم، کررررارآفرینی یتیشخصرررر یهررررا یژگیو، مشررررکالت یده هررررتج
هرای مردیریت فرردی شرد. مهرارت ها و شناسایی و اصرالی خطاهرای شرناختی میهیجان

گاهی مریهد ، گیریتصمیم، خود شامل مفاهیم قاطعیت شرد. ایرن یافتره گذری و خودآ
کلررری برررا مطالعررره قنرررادی نرررژاد و بیگررردلی ، حررراجیلو و تلخررراب، سرررلمانی، (3120) بررره طرررور 
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کریتنکررز( 3127) کررانن و  هررا معتقدنررد در وهلررره اول آنچررره در  همرررسو اسرررت. آن( 2632) 1و 
یررادی اسررت گرام بایررد بتوانررد هرد ، کرارآفرینی حررائز اهمرریت ر گررذاری اسرت. فرررد در اولررین 

کرره در نهایررت چرره اهرردافی را برره دسررت خواهررد آورد. بررا تعیررین هررد  مسرریر  کنررد  مشررخص 
گیررری نیرز نقرش مهمری در دسرتیابی بره اهرردا  وی مشرخص خواهرد شرد. تصرمیم حرکرت

کرارآفرین برا موقعیت، تعیین شده دارد کره در مواقرع بسریاری  کره هرایی مواجره مری چرا  شرود 
گرایش/گررایش یرا اجتناب/اجتنراب تصرمیمبایستی در موقعیرت کنرد و ادامره هرای  گیرری 

کریتنکرزکر) هرا داردکار موفرق وی بسرتگی بره ایرن تصرمیم هرایی م رل  مهارت (.2632، انن و 
 گیرری بهترر مروثر واقرع شرودتوانرد در ایرن زمینره در تصرمیم برخورد با نظرر مخرالف دیگرران می

گور  و پانده، همیلتون) هرای اجتمراعی برود. ایرن یافتره مهرارت، مولفره بعردی( 2632، 2پاپا
کلرری بررا نتررایج مطالعرره عبرردالملکی و همکرراران کررارآفرینی ( 3117) برره طررور  همسررو اسررت. 

یرادی را  کرارآفرین نقرش ر کره در رشرد یرک  مستلزم ایجاد روابو مروثر برا افرراد مختلفری اسرت 
کمرویری بره عنروان دو مفهروم راهگشرا در  ایفرا می کننرد. ایجراد روابرو اجتررماعی و مقابلره برا 

کررارآفرینی نقررش هررای  توانررد در ایجرراد و بهبررود مهارتهررای اجتمرراعی مرریکسرررب مهررارت
کره از نظرر انگیزق نیز یکی دیگرر از مقولره (.3121، محزون حقیقی) شته باشددا هرایی برود 

کارآفرینی نقش اساسی داشرته و آمروزقمصاحبه کرارآفرینی نیرز بایرد ایرن کنندگان در  هرای 
کنعرانی و ، بعد را بیشتر مورد توجه قرار دهند. نتیجه بدست آمده همچنرین برا نظرر آراسرتی

کارآفرینی می که( 3122) سیدقاسمی همسو است. برر ، دانندانگیزق را یک عوامل مهم در 
کارآفرینیاساس نظریه کارآفرینران از یرک مرحلره ، های مرتبو با  انگیزق برای فرایند انتقال 

شررود تررا ایررن افررراد در رسرریدن برره و باعرر  مرری( 2636، 3آلینررا) برره مرحلرره بعررد حیرراتی اسررت
ها نشررران داد در  یافتررره (.2660، 4گ و برررور کلیررررن، مررری ) اهررردا  خرررود مصرررممتر باشررررند

                          
1. Konon, A., & Kritikos, A. S. 
2. Hamilton, B. H., Papageorge, N. W., & Pande, N. 
3. Alina, B. 
4. Meece, J, Glienke, BB & Burg, S. 
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کارآفرینی باید بر استقاللدوره بیشتر تمرکرز شرود. ایرن یافتره برا مطالعرات  یطلب های آموزق 
یرررف کوسرررار، (2632) 1ر کررره نشررران دادنرررد آمررروزق بررره ( 2631) 3و لیپسرررت( 2632) 2نررروراالن و 

کررررارآفرینی نقررررش دارد کسررررب اسررررتقالل در  کنترررررل و ، جوانرررران در راسررررتای  همسوسررررت. 
کارآفرین مطرری میمشکالت به عنوان یکی از عامل یدهجهت کره  های موفقیت  شرود چرا

کرره نیازمنررد اسررتفاده از شرریوه یررادی همررراه برروده  مقابلرره ای های  کررارافرینی بررا مشررکالتی ر
ف الزاروس و یرررمقابلررره بنرررا بررره تعر (.2631، 4محمرررود و مصرررطفی، محمرررد) مناسرررب اسرررت

 یتیمرروقع یفرررد و فشررارها یهررا یابیتررابع ارر، دهیررچیپ ینرردیوان فرابعنرر( 3215) منکفررول
رنرد و بره منظرور ییه دائمراو در حرال تغکر یو شرناخت یرفترار یهرااسرت و عبارتسرت از ترالق

ار کرررشررود ب ی مرریابیررانبررار ارریا ریرره بطررور بررالقوه فشررارزا و کرر یطیهررا و شررراتیررنترررل موقعک
کرره شررامل مفرراهیم عرردم برره تعویررق انررداختن  یتیشخصرر یهررا یژگیرونررد. ویمرر کررارآفرینی 

، ارهرراکان رسرراندن یررتوانررایی برره پا، برری برنررامگی، حفررا اراده، کرراریعرردم اهمررال، کارهررا
کررارآفرینی ، داری برود پرذیری و خویشرتنریسرک، خالقیرت برره عنروان یکری از عوامرل مروثر در 

یابی شد. این یافته گرول و آتسرانارر نقشرینه ، نرژاد منصروری، (2660) ها همسو با مطالعات 
یرررررانی هرررررای  همسرررررو برررررود. ویژگی( 3121) و محمررررردی و مرجرررررانی( 3123) و احمررررردپور دار

که نقش مهمی در موفقیت آنهرا دارد. از سروی دیگرر  کارافرینان از مواردی است  شخصیتی 
کارآفرینی دهری توانند با آموزق و تمرین ایجاد و یا تقویت شوند. خرودنظم می ویژگی م بت 

هرای خرویش و اتکا به توانرایی، ها نیز مفاهیم مواجهه با دلهره و اضطرابعواطف و هیجان
دهری های منظم فرد به منظور جهتدهی هیجانی شامل تالقامید را شامل شد. خودنظم

اعتمراد اهرری و ) شوداحساسات و عملکردهای فردی برای رسیدن به اهدا  می، به افکار
یکررری از ، از سررروی دیگرررر ناامیررردی و منفررری برررافی نسررربت بررره شررررایو (.3125، تختررری پرررور

                          
1. Ryff, C. D. 
2. Nurwulan, R. L., & Kausar, K. 
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کارآفرینان در این پژوهش به از بین بردن آن در دورهجنبه که  کیرد  هایی بود  هرای آموزشری تأ
کیرد برر ( 2661) انرویچ، داشتند. در همرین راسرتا کره برا تأ ی م برت شناسر روانمعتقرد اسرت 

کارآفرینان را افزایش داد. می عدم شناسایی و وجود خطاهای شرناختی مرانع  توان موفقیت 
کررره هسرررتند ببیننرررد و بتواننرررد تصرررمیم از آن می کررره افرررراد واقعیرررات را آنگونررره  گیری  شررروند 

، دهری افکرارسه مفهوم نظرم (.3120، به نقل از احدی و مرادی) ای داشته باشند بینانه واقع
های  ص تصررمیمشناسرایی باورهررای غلرو و شناسررایی افکرار خودتخریررب و قردرت تشررخی

کرره در فراینررد  غلررو از جملرره عوامررل مرروثر در شناسررایی و اصررالی خطاهررای شررناختی اسررت 
 کارآفرینی نیاز به آموزق دارد.

کارآمررد و انگیزاننرردهروابررو بررین، بعررد بررین فررردی شررامل رفتارهررای مخرررب هررای فررردی 
ی هررارقابررت ناسررالم و دوسررت، اجتمرراعی و سررازمانی اسررت. از جملرره رفتارهرررای مخرررب

کارآفرینان به شمار مری گرچه رقابت یکی از ارکان مهم در رشد   1مرارتین) رودناسالم است. ا
کرره در ( 3221، 2؛ اربررامول و فورمررال2636، و همکرراران کارشناسرران معتقدنررد  امررا بسرریاری از 

هررای درسرت بررای رشرد و پیشررفت خرود اسررتفاده رقابرت ناسرالم افرراد بره جرای اینکره از راه
کرره منجررر برره شکستشرران مرریانرررژی خررود را صررر  مسررائلی مرری افکررار و، کننررد شررود. کننررد 

کارآفرینران نیراز دارنرد ترا  کارآفرینی همچنین نیازمند وجود ارتباطرات مروثر برین افرراد اسرت. 
کررره بتواننرررد از برررر توانمنررردیشررربکه کننرررد  هرررا و ای از ارتباطرررات مررروثر را بررررای خرررود ایجررراد 
گرراهی کررارآفرینی و ایجرراد اسررتا خلررق محرریوهررای خررود بیافزاینررد. در ایررن رآ هررای دوسررتانه 

کررره تحرررت عنررروان روابرررو برررینگرررروه کرررارآفرینی  کارآمرررد نامگرررذاری شررردند از هرررای  فرررردی 
کارآفرینران نقرش مهمری را ایفرا مریمهارت که در موفقیت  کننرد. ایرن یافتره برا هایی هستند 

کررارآفرینی( 3125) کرمرری پررور و محمرردی چمنرراری، پررژوهش نعمترری مسررتلزم  همسوسررت. 
نیازهرای ، کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتمرا ، کشف یک نیاز اجتماعی است
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 (.3111، پارسرررررربان رضرررررروی) آن و زمینرررررره اجتمرررررراعی و اقتصررررررادی آن وابسررررررته اسررررررت
کرره مرریانگیزاننررده توانررد برره رشررد انگیررزق هررای اجتمرراعی و سررازمانی شررامل مررواردی اسررت 

یررانی کارآفرینران منجررر شرود. نتیجرره بره دسررت آمررده ( 3121) برا نتررایج پرژوهش احمرردپور دار
کرره حمایررت اطرافیرران و برره خصررو  حمایررت همسررو اسررت. در توضرریح مرری گفررت  ترروان 

کارآفرینی می کارآفرینران ، تواند در ایجادخانواده و جامعه از فرایند  حفا و تشدید انگیرزق 
یادی داشته باشد. نقش پشتیبانی دولرت کرارآفریننقش ر ی نیرز یکری از هرا و حمایرت آنهرا از 

کرررارآفرینی اسرررت یرررانی) مهمتررررین مررروارد بهبرررود  اسرررتراحت دادن و  (.3121، احمررردپور دار
گررایش بره لرذتهای  رسیدگی به تفریح و سرگرمی هرای رودگرذر و توانرایی م بت و پرهیرز از 

که ی شرناخت روانجسرمی و های  توانرد افرراد را مقابرل آسربب مری کنترل آن یکی از مفاهیمی 
کارآفرینران ممکرن اسرت بره دلیرل نداشرتن مهرارت، ایجاد شده هرای بیمره نمایرد. برخری از 

کنترررل خویشررتن کرره آنهررا را از رسرریدن برره اهدافشرران  برره لررذت، الزم در  هایی روی بیاورنررد 
 (.2632، 1برتمز) بازدارد

 سرازی برود.دانش تکنولوژی و شربکه، دانش اقتصادی، شامل دانش قانونی بعد شغلی
کارآفرینی از یکسرو نیازمنرد داشرتن اطالعرات الزم در خصرو  قروانین مربرون بره ایرن  مسیر 

کرره دانررش  کارآفرینرران بررا مشررکالتی مواجرره شرروند  حرروزه اسررت و از سرروی دیگررر ممکررن اسررت 
تواند در رفع آن موثر باشد. عدم آشنایی با قروانین و بره خصرو  در سرطح اداری  می قانونی

کارآفرین ممکن است برای انجام برنامه های خود مجبور به مراجعره مکررر بره برخری  که یک 
از ، اترال  وقرت، ممکن اسرت بره عردم حصرول نترایج دلخرواه، ها باشداز ادارات و سازمان

کسرب و  کرارآفرین منجرر شرود. از سروی دیگرر وجرود قروانین  کراهش انگیرزه  بین رفتن منابع و 
و برا نیرروی انسرانی برا مالیراتی و مررتب، تامین منابع مرالی الزم و همچنرین قروانین مرالی، کار

کارآفرینرران بررا ایررن تغییرررات مشررکالت  کرره در صررورت عرردم آشررنایی  تغییراترری روبرررو اسررت 
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تروان هرا را نمریشود. همچنین دیگر وجود فساد اداری در برخی از ارگرانمتعددی ایجاد می
کرد. آشنایی با روق های مقابله برا ایرن فسراد و احقراق حقروق از مسریرهای درسرت کتمان 

گرفترار شردن در تخلفرات می کامی در دستیابی اهدا  و همچنرین  کارآفرینان را از نا تواند 
گرررفتن مسررائل اقتصررادی کررارآفرینی را نمرری همچنررین قررانونی رهررا سررازد. ترروان برردن در نظررر 

یرادی از فعالیرت کرد. در واقع بخرش ر هرای مربرون بره ایرن حروزه بره نروعی برا مسرائل تعریف 
کارآفرینران ترازهاز مهمتررین دغدغره اقتصادی سروکار دارد. یکری کرار نداشرتن سررمایه هرای 

کافی برای بدست آوردن آن است. این عدم آشنایی در برخری از مروارد  اولیه و عدم مهارت 
شررود. لررذا ایررن افررراد نیرراز دارنررد تررا  هررای غیرقررانونی میبرره ناامیرردی و حترری انجررام فعالیررت

کررارآفرینی بررا سررهررایی را در زمینرره آموزق کررمهررای  یررا ، آشررنایی بررا منررابع مررالی دولترری، رمایه 
هررای مناسررب جهررت اخررذ سرررمایه اولیرره آشررنا گررذاران و یررا دیگررر راهجررذب سرررمایه سرررمایه

کرره برره خصررو  در عرصرره رقابررت بررا سررایر  شرروند. دانررش ارزی نیررز یکرری از مررواردی اسررت 
ثبررات  فررروق محصرروالت مررورد نیرراز اسررت. عرردم، هررادسررتگاه، واردات مررواد اولیرره، کشررورها

لررزوم ارائرره ، هرراهررای اقتصررادی و بخصررو  مشررکالت ناشرری از تحررریمبحررران، اقتصررادی
دهرد. همچنرین شناسرایی برازار هایی در جهت مقابله برا ایرن تهدیردها را نشران مریآموزق

ن رو یررررود. از انیازهرررای اصرررلی در مررردیریت باررایرررابی و فرررروق بشرررمار مررریکرررار نیرررز از پررریش
کررار از در حرروزه یررن مباحرر  مررورد نیابی و فررروق از مهمتررریرربازار، مباحرر  شناسررایی بررازار 

گذرانرردن دوره کررارآفرینی و در کررارآفرینی هسررتند و  هررای آموزشررری مربررون برره آن از ملزومررات 
کرار بره شرمار مر کسب و   (.3121، کرا علیپرور و ناصرری) رودینهایرت ورود به بازار تجارت و 

آشرنایی ، تجارت الکترونیرک، وری اطالعاتتکنولوژی شامل مفاهیم آشنایی با فنا دانش
برره روررسررانی اطالعرات و انتخرراب مسرریر علمری درسررت اسررت. ، هررای مربوطرهبرا تکنولرروژی

یران، زارعی) نتیجه بدست آمده با پژوهش کارآفرینران ( 3123، مررادی و ررنگار همسوسرت. 
کرراال و هررم ارائرره خرردمات نیازمنررد آشررنایی بررا تکنولرروژی ی جدیررد هرراهررم در زمینرره تولیررد 
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که عدم اشنایی برا آن مری توانرد بره نراتوانی در رقابرت برا سرایرین و حتری حرذ  هستند چرا 
کارآفرینرران و شناسررایی نیازهررای مشررتریان و خرردمات  آنهررا بیانجامررد. بررروز بررودن اطالعررات 

تواند در ایرن مسریر راهگشرا باشرد. گیرندگان و همچنین ارتبان درست با علم و فناوری می
ک تواند آنها را از برازار رقابرت و فرروق براز روز دنیا میهای  ارآفرینان با تکنولوژیعدم آشنایی 

هرایی برود سازی نیز یکری از مقولرهشبکه (.3121، پوررشیدی؛ پورشیخعلی و سیدی) دارد
کید شد. ایرن مقولره شرامل مفراهیم که توسو بسیاری از شرکت کنندگان در پژوهش بر آن تا

باطررات اداری اسررت. نتیجرره بدسررت آمررده بررا پررژوهش نقررابی و ای و ارتسرراختارهای شرربکه
رابطررره ، نانرررهیارآفرکو رفترررار  یسرررازهکن رفترررار شررربیکررره نشررران دادنرررد بررر( 3123) همکررراران

توسعه و حفرا روابرو  یبرا، یفرد ییبه توانا یسازهکوجود دارد همسوست. شب یمعنادار
فررورت و ) شررودیاطررالق مرر، ا حرفرره را برره فرررد دارنرردیرردر شررغل  کمررکه ترروان کرر یگرانرریبررا د

نانره برا تعرداد یارآفرک یهراه فرصرتکدهد ین نیز نشان میشیپ یهاپژوهش( 2663، 1دوگرتی
، رضرروانی و بیرراتی، ضرریار) م داردیای رابطرره مسررتقهکن در شرربیارآفرکررارتباطررات شررخص 

سرررب کشرررتر یت بینررران منجرررر بررره مشرررروعیارآفرک یسرررازهکش مهرررارت شررربیو افرررزا( 3120
، نقرررابی و همکررراران) ننررردکترررر عمرررل نانرررهیارآفرکتواننرررد جررره مرررییشرررده و در نتشررران یارهاکو

3123.) 
پررریش نیازهرررای آمررروزق و عوامرررل ، بعرررد آموزشررری شرررامل محتررروای آموزشررری، در نهایرررت

عردم ، عردم ارائره منرابع معتبرر آموزشری، هراساختاری و قانونی است. سطحی بودن آمروزق
یررارائرره برنامرره ک بررودن محترروای آموزشرری برره عنرروان مشررکالت هررای هرردایت و مشرراوره و تئور

کارآفرینی بود. نتیجه بدسرت آمرده برا های ارائه شده در دورهمرتبو با محتوای آموزق های 
 2همسرروست. جانسرون، (3125) های پیشرین از جملره پرژوهش روشررن و همکرارانپژوهش

معتقرد اسرت محتروای آمروزق بایرد چهرار حروزه ( 3125، به نقل از روشن و همکاران، 2633)
                          
1. Forret, M. L., & Dougherty, T. W. 
2. Johnson 
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نانره و یارآفرک یشخصر یهرا مهارت، ارکرسرب و کت یریمرد یهامهارت، دانش و اطالعات
ریررزی هررا و عرردم برنامررهرا در بررر داشررته باشررد. سرررطحی بررودن آمررروزق یعمرروم یهررامهررارت

کنرار آن اسرتفاده و ارائره منرابع معتبرر با کره عر  مریدرست برای ارائه مواد درسری و در  شرود 
گیرنرد. از کارآفرینان دانش و مهارت کرارآفرین موفرق را فرا های الزم برای تبدیل شدن به یرک 

کررز خرردماتی مرری کرراربرد آن در صررنعت و مرا یررک بررا  توانررد برره سرروی دیگررر ارتبرران مبررانی تئور
کرررردن ایرررن آمررروزق  (.9102، 1هانمگاسوووان اد و اتوووا ، پاالنیکومرررار) هرررا بیانجامررردکررراربردی 

، های پرائین سرنینیازهای آموزق مفاهیمی را چون عدم نیازسنجی آموزشی برای ردهپیش
عردم ، های انگیزشی برای جذب مخراطبین جدیردسازی ناقص و عدم ارائه برنامه فرهنگ

گیرنررردگان ، سرررطح بنررردی دوره هرررا یررراد آمررروزق  تبلیغرررات نامناسرررب و همچنرررین حجرررم ر
گرفت. کننده در دورهشرکت هرای پرائین سرنی یکری نیازسنجی آموزشی بررای ردهها را در بر 

یرادی از ضرورت کرارآفرینی بره آن توجره ر کشورهای پیشگام در حروزه  که اغلب  هایی است 
کرره ادغرام آمرروزق ، (2632) ارانکرو هم 2کراپالرز اند. داشرته در برنامررره و  ینیارآفرکرمعررتقدند 
کرارآفرینی و همچنرین  سازی در خصو  اهمیتفرهنگ، در سنین پائین یدرس یمحتوا

کررارآفرینی منجررر شررود. عوامررل سرراختاری و گررذاری در ایررن حرروزه مرریسرررمایه توانررد برره رشررد 
هررا و همچنررین مشررکالت سرراختاری بخشررنامه، هررای موجررود در قرروانینقررانونی برره ضررعف

کننررده دورهارگرران هررای هررا اشرراره دارد و شررامل مفرراهیم ضررعف ارگررانهررا و موسسررات برگررزار 
، هراعدم تخصیص بودجه و منرابع مرالی الزم بررای برگرزاری دوره، هاگزاری دورهنیربو در بر

کراری توسرو متولیران  کنندگان و عدم پایش مناسب و همچنین موازی  ناهمگونی شرکت 
کره نشران داد عردم ( 2662) 3ورگرانکوگولرو و یآموزق است. نتیجه بدست آمده با پرژوهش د

ناهمررراهنگی برررین ، هررراالزم بررررای برگرررزاری دورهآموزشررری و منرررابع مرررالی هرررای  کرررارایی نظام

                          
1. Palanikumar, K, Shanmugasundar, G & Latha, B. 
2. Capelleras, J. L. 
3. Duygulu, E & Kurgun, O. A. 
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کیفیت آموزق و دیر بازده بودن سررمایهاجرایی می یهادستگاه کاهش  هرا یگررذارتواند در 
 همسوست. ، شود

کرره برررای دسررت، در نهایررت هررا بررا یررابی برره زمینرره نظررری دادهبررسرری الگرروی پررارادایمی 
کرره شرررو  ، بدسررت آمرردهررا های محققرران از مررتن مصرراحبه اسررتفاده از برداشررت نشرران داد 

کارآفرینی بایستی از تقویت انگیزق درونی و ح  استقالل جروان باشرد. متاسرفانه  آموزق 
های پایانی جوانی و در نتیجه وابسرته به علت تغییر الگوهای زندگی و تجرد جوانان تا سال

شرتن یررک انگیرزه اصرلی بررای دا، هرا چره از لحرا  مرالی و چره عرراطفی بره خرانوادهشردن آن
شرررغل مسرررتقل و بررره دور از حمایرررت خرررانواده از برررین رفتررره اسرررت. بسررریاری از جوانررران نیرررز 

تمایررل هررا  خواهنررد همررین الگرروی وابسررتگی برره خررانواده را در شررغل نیررز ادامرره دهنررد. آن می
کره انجرام ، دارند با داشتن مشاغل دولتی و یک حقوق ماه به مراه کراری  کیفیرت  جردای از 

کرره همررراه بررا تحررت حمایررت د، دهنرردمرری کررارآفرینی  ولررت در بیاینررد. ایررن مسررئله بررا روی 
کردن جایگراه نوآوری و تالق برای بدست آوردن موقعیت، خالقیت های جدید و خطر رهرا

کرررارآفرینی بایسرررتی برررا از برررین برررردن ، امرررن فعلررری اسرررت تاررراد بسررریاری دارد. لرررذا آمررروزق 
یگرر افرزایش انگیرزه جوانران ایجاد ح  استقالل در جوان شرو  شود. از سرویی د، وابستگی

کشررور رسررد. ایررن مسرراله بسرریار ضررروری برره نظررر مرری، خصوصرراو بررا توجرره برره وضررعیت واقعرری 
گاهرا مجروز  که  همچنین نباید با ایجاد امید واهی همراه باشد. چنانچه برخی از موسسات 

هررایی هرای آموزشرری مبتنرری برر امیررد واهرری تحرت عنرروانخاصری نیررز ندارنرد برره برگررزاری دوره
کننرد و برا دادن امیردهای ی موفقیت" و "موفقیرت در بیسرت روز" و... مریشناس رواننند "ما

بیشتر از اینکره ، واهی در قالب مباح  غیرعلمی مانند قانون جذب و تکنولوژی فکر و....
کررررده و برررا دادن امیررردهای رودگرررذر و ، باعررر  افرررزایش انگیرررزه جوانررران شررروند آنهرررا را دلسررررد 

شروند. مرحلره هرا در طروالنی مردت مریباعر  ناامیردی آن، مردت نرسیدن به اهدا  بلنرد
کررارآفرینی طبررق الگرروی پررارادایمی کنترررل خطاهررای شررناختی و ، بعرردی آمرروزق  بایسررتی بررا 
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، بعررد از افررزایش انگیررزق و حرر  اسررتقالل جرروان، هیجررانی همررراه باشررد. برره عبررارتی دیگررر
آمرروزق داد. در ابترردای هررای خررود بایسررتی برره وی در خصررو  مرردیریت افکررار و هیجرران

کررارآفرینی کررار، شرررو   و تررالق داشررته ، ثررروت، ممکررن اسررت فرررد تصررورات غلطرری از مفهرروم 
هررای رودگررذر و خطرنرراک در وی شررود. دیررده باشررد و همررین تصررورات باعرر  ایجرراد هیجرران

بره علرت عردم موفقیرت در ، کننرد شود بسیاری از جوانان وقتری یرک شرغلی را شررو  میمی
کرره باعرر  از  هایی می تصررمیم، خررود در مراحررل اولیررههررای  هیجان مرردیریت افکررار و گیرنررد 

هرا شرده و شکسرت شرغلی را برایشران بره همرراه دارد. از سرویی بین رفتن سرمایه و ترالق آن
کارآفرینرران بررا آن ممکررن اسررت ، دیگررر کرره  بایررد اشررتباهات و خطاهررای فکررری و هیجررانی 

نکر م ال توضریح داده شروند ترا از ایرن مشرکل های آموزشی با مو به مو در دوره، مواجه شوند
کررارآفرینی پیشررگیری شررود. مرحلرره بعرردی آمرروزق بایسررتی شررامل آمرروزق ، در مراحررل اولیرره 

کرارآفرین حرداقل بررای فرروق محصروالت مهارت هرای برین فرردی و اجتمراعی باشرد. یرک 
یابی خود تولیدی خودق احتیاج به روابو اجتماعی دارد. اینکه شبکه را چگونره های بازار

کرده و اعتماد آن، شکل دهد کنردچگونه با دیگران ارتبان برقرار  بایسرتی جرزر ، ها را جلرب 
گیرد. هر سه مرحله باالدوره کارآفرینی قرار  کرارآفرینی ، های آموزق  مراحل مقدماتی آموزق 

کرره در آن فرررد برررای برگررزاری مهمترررین بخررش از دوره آموزشرری آمرراده مرری شررود. ایررن هسررتند 
کررارآفرین" نررام مرریشررامل آمرروزقبخررش  کرره تحررت عنرروان "شخصرریت  گیرررد. هررایی اسررت 

یسرررک حفرررا اراده و ، ریرررزیبرنامررره، خالقیرررت و نررروآوری، تفکرررر سررریال، آشرررنایی برررا انررروا  ر
کید بر این بخش بایستی بریش از سرایر  تالشگری از جمله مفاد آموزشی این دوره هست. تأ

کرارآفرین بتوانرد نروآبخش کنرد. ، وری و خالقیرت را هرچنرد انردکهای دیگر باشرد ترا  شررو  
کاربردیم ال کمرک های پریش رو و... مریمعرفی فرصت، های  توانرد در ایرن زمینره بره وی 

باید بخش بعدی آموزق شرو  شود. بخش بعردی ، کند. بالفاصله بعد از این دوره آموزشی
کرارآفرینی کرار در افزایری اسرت. اسراس تبردیل خالقیرت و نروآورشرامل دانرش، آموزق  ی بره 
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کره های مختلرف شرغلی امکرانبا افزایش دانش در حیطه، عمل پرذیر اسرت. نکتره جرالبی 
کرره دانررش افزایرری افزایرری نبایررد فقررو در قالررب دانررشدر ایررن پررژوهش بدسررت آمررد ایررن بررود 

کرراررسررمی انجررام شررود. دانررش نظررام ، نظررام سرررمایه، افزایرری رسررمی شررامل آشررنایی بررا بررازار 
افزایی غیر رسمی شامل مرواردی همچرون ایجراد البری و... است. دانششرایو بازار ، بانکی

شررود. اینکرره فرررد بتوانررد  هررا و... میدور زدن تحررریم، ارتبرراطی برررای فررروق بهتررر محصرروالت
گیرردشبکه کار  کره ، های ارتباطی را برای پیشبرد بهتر تولید محصولش به  چیزهرایی اسرت 

کترابفقو از طریق تجربه بدست می و مقراالت قابرل دسترسری نیسرتند. اینگونره  آیرد و در 
کردنررد انجررام شررود. اشررنایی بررا آمرروزق کرره خررود ایررن مسرریر را طرری  هررا بایررد توسررو افرررادی 

هررا قرررار و... همرره در قالررب ایررن دوره، نحرروه جسررتجوی منررابع علمرری، روزهررای  تکنولوژی
کارآفرین اجازه نوآوری میمی که به یک شخصیت  آمروزق  هرایدهند. همه قسرمت گیرند 

کارآفرینی بایستی در سایه اجررای درسرت اصرول آموزشری و برگرزاری دوره انجرام شرود. ابتردا 
سرازی و تبلیغرات بایسرتی انجرام شروند. فرهنرگ، پیش نیازهای آمروزق ماننرد نیازسرنجی

کننردگان تنظریم شرود و در سپ  محتوای آموزق به درستی با توجره بره سرطح درک شررکت
بودجره بنردی و... نیرز بایرد لحرا  ، هرانند جلب حمایرت ارگراننهایت عوامل ساختاری ما

کارآفرینی توسو فرد شوند. نحروه رقابرت سرالم ها تمام نمیآموزق، شود. در نهایت با شرو  
و حترری جلررب حمایررت ، جلررب حمایررت نهادهررای مختلررف اقتصررادی، در یررک بررازار آزاد

کررررارآفرینی و سررررالمایجرررراد محرررریو، خررررانواده و اطرافیرررران و در نهایررررت همرررره آنچرررره ، هررررای 
کررارآفرینی توسررو جوانرران بایسررتی ، گیررردسررازی محیطرری نررام مرریسررالم پرر  از شرررو  اولیرره 

کررارآفرینی توسررو فرررد شررود. پیشررنهاد هررا تمررام نمرریآمرروزق، آمرروزق داده شررود و بررا شرررو  
کررردن مباحرر  دوره، شررودمرری یافررت  حترری پرر  از تکمیررل دوره ، هررای آموزشرریبرررای بهتررر در

کره مجددا ایرن دوره، توسو جوانان هرا آمروزق داده شروند. ریررا درک مباحر  توسرو فرردی 
کرده مری کره در دوره قبلری کار را در عمل شرو   کامال متفراوت باشد و هرمان مطالبی  توانند 
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کرررده و یررادگیری بیشررتری در وی ، هررا بگررذردممکررن بررود فرررد سرسررری از آن االن بهتررر درک 
کرههایی  دارای محردودیتهرا  همچرون سرایر پژوهش افتد. پژوهش حاضر نیرز اتفاق می  برود 

کننررده در  ترروان برره مررواردی چررون متفرراوت بررودن آموزق مرری هررای ارائرره شررده برره افررراد شرررکت 
کننررده ایررن آموزق، پررژوهش کررز برگررزار  و هررا  بررا توجرره برره متفرراوت بررودن محترروای آموزشرری مرا

گرررر چرررون وضرررعیت اجتمررراعی و کنتررررل متغیرهرررای مدخلررره  اقتصرررادی  همچنرررین عررردم 
کرررد. بررا توجرره برره نتررایج پررژوهش پیشررنهاد مرری شررود در محترروای آموزشرری کارآفرینرران اشرراره 

کارآفرینی فعلی تجدید نظر به عمل آید و آمروزقدوره کره ایرن های  هرا شرامل مرواردی شروند 
گیرد.  مفاهیم را در بر 

 و تشکر یرتقد
کرررل ورزق و جوانررران اسرررتان  یمقالررره برگرفتررره از طرررری پژوهشررر ایرررن  یرررزدمصررروب اداره 

 یعتی،شرر یخرود را از جنراب آقرا یکمرال تشرکر و قردردان یسرندگاننو یلهوسرینباشد. بد یم
کل ینو همچن یو سرکار خانم اسالم یطالب  دارند. یکنندگان پژوهش اعالم م شرکت یهاز 

 منابع
گرراهی بررا خطاهررای شررناختی (.3120)  .، و مرررادی، ب.، احرردی کننررده تحصرریالت.رابطرره نهررن آ  : نقررش تعرردیل 

 .36-3، (1) 2، سالمندشناسی
یانی  کارآفرینی. تهران: انتشارات محراب قلم. (.3121) م.، احمدپور دار

کرررارآفرینی برررر مسررریر شرررغلی  (.3127) ی.، و نجفررری هزارجریبررری، س.، اشررررفی ان. علررروم آمررروز دانشاثربخشررری آمررروزق 
 .23-361، (2) 21، تربیتی

بررسی رابطه میرزان خرود نظرم دهری و خودکارآمردی برا پیشررفت تحصریلی  (.3125) م.، تختی پور و،  .، اعتماد اهری
-11، (21) 7، تهررران. تحقیقررات مرردیریت آموزشرری 2منطقرره ( دوره دوم) دخترانررههای  ان دبیرسررتانآمرروز دانش

05. 
کبر کارآفرینی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.  (.3127) ک.، یا  توسعه 

کارآفرینی زنان و مرردان در بخرش شرباهت (. انگیزه صنعت3122) ن.، و سیدقاسمی، ا.، کنعانی، ز.، آراستی ها  های 
 .11-366، (3) 33، سایست و توسعه در و زن نشریه. ها تفاوت و
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مجلررره الکتریکررری مرکررررز اسررررناد و ) و تعلررریم و تربیرررت. انتشرررارات نمرررا. ICTوالررردین  (.3111) م.، پارسررربان رضررروی
 (  ایران. مردارکعلمی

کررارآفرینی.  (.3121) س.، و سرریدی، ا.، پورشرریخعلی، ر.، پوررشرریدی بررسرری و اهمیررت نقررش تجررارت الکترونیررک بررر 
کارآفرینی و رقابت پذیری کارآفرینی و ارتبان با صنعت دانشگاه مازندران ، ساری، دومین همایش ملی   مرکز 

ران. مطالعرررات یرررجوانررران ا یریت اشرررتغال پرررذیوضرررع یبررسررر (.3125) ی.، ینیو الحسررر،  .، سرررروق، ز.، یدیرررتوح
 .11-37، (22) 35، ورزق و جوانان یراهبرد
کارآفرینی. دومرین همرایش  (.3121) ر.، و میرعرب، ت.، حسینی فرد کیفیت  کارآفرینی در ارتقار  بررسی نقش آموزق 

کارآفرینی، ملی مباح  نوین در حسابداری  .واحد مینودشتدانشگاه آزاد اسالمی ، مینودشت، مدیریت و 
کارآفرینانرره  (.3125) ز.، جمررالی و بنی، ژ.، نوکررانی، ب.، عبرردالهی، ا.، سرریفی، م.، روشررن بررسرری رابطرره بررین آمرروزق 

کارآفرینانه دانش( شیوه و محیو آموزشی، ضرورت، محتوا، اهدا ) معلم آموزان متوسطه شرهر تهرران.  با روحیه 
 . 372-313، (3) 33، نوین تربیتیهای  اندیشه

یان، د.، مرادی، ه.، زارعی کرار آفرینری.  (.3123) ی.، و ررنگار کرار و  کسرب و  بررسری نقرش انتقرال تکنولروژی در توسرعه 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.، تهران، سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

کردنرررائیج، م.، مدهوشررری، م.، زالرری یرررابی مشخصرره (.3110) ا.، و  مرررورد مطالعررره: ) کرررارآفرینی در دانشرررجویانهای  ارر
 .332-13، (33) 1، مدرس علوم انسانی ی هفصلنام (.دانشگاه مازندران

کیا کیا. (.3112) م.، سعیدی  کارآفرینی. تهران: انتشارات   اصول و مبانی 
کرا سرنجش مؤلفره (.3127) ا.، و تلخاب، م.، حاجیلو، م.، سلمانی گررایش روسرتاییان بره   رآفرینیهای شخصریت در 
 .557-513، (2) 16، پژوهشهای جغرافیای انسانی، (مورد مطالعاتی: شهرستان خدابنده)

 های انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد. ای و نظریه راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه (.3120)  .، شفیع آبادی
کررارآفرینی بررسرری ترراثیر آموزق (.3121) م.، و وقارموسرروی، ب.، ضرریار کارآفرینانرره.  بررر شررکل هررای رسررمی  گیری قصررد 

کارآفرینی  .337-22، (3) 2، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه 
کررارآفرینی بررر شررکل بررسرری ترراثیر آموزق (.3121) م.، و وقارموسرروی، ب.، ضرریار کارآفرینانرره.  هررای رسررمی  گیری قصررد 

کارآفرینی  .337-22، (3) 2، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه 
ی  بررسررری رابطررره (.3117) ن.، و محمررردی، م.، رو سررربک، م.، پیرمحمررردی، م.، افراشرررتهیوسرررفی ، ج.، عبررردالملکی
کررارآفرینی سرازمانی مهارت کرارآفرینی برا  فصررلنامه  (.مطالعره مرروردی: مردیران میرانی شرررکت ایرران خرودرو) هرای 

کارآفرینی  .316-361، (2) 3، علمی پژوهشی توسعه 
یرر (.3127) م.، و صررباغچی،  .، عسررکری ندوشررن هررای سیاسررتی مرررتبو بررا آنرران در  ابی نیازهررای جوانرران و اولویتارر

کارگیری الگوی اهمیت  کاربردی -شهر یزد با به   .05-12، (2) 22، عملکرد. جامعه شناسی 

کررارآفرینی بررر نگرررق و قصررد خوداشررتغالی  ترراثیر ویژگی (.3120) س.، و لطیفرری، س.، جلیلیرران، ا.، علررم بیگرری هررای 
کشراورزی (. موردمطالعه: روسرتاهای شهرسرتان اسرالم آبرادغرب) جوانان روستایی تحقیقرات اقتصراد و توسرعه 

 .013-023، (5) 51، ایران
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کررا، ی.، علیپور یرابی. اولرین همرایش ملری حسرابداری (.3121)  .، و ناصری  ، بررسری رابطره مردیریت فرروق و بازار
 اصفهان. ، حسابرسی و مدیریت

کرارآفرینی (.3121) پ.، محزون حقیقی کرارآفرینیمرورد مطالعره دانشر، شناسایی موانع بازخوردگیری از اسراتید  . کده 
کارشناسی ارشد  دانشگاه تهران.، پایان نامه 

کتابررررداران بررسرررری قابلیت (.3121)  .، و مرجررررانی، ا.، محمرررردی کررررارآفرینی  مرررروردی:  ی همطالعرررر) هررررای 
 .301-311، (3) 5، رسانی کتابداری و اطال  ی هنام پژوهش (.ی مرکزی آستان قدس رضوی کتابخانه

کرارآفرینی برر افرزایش خالقیرت دانشرجویان. فصرلنامه علمری (.3121) ی.، و آقاجرانی، م.، مردانشاهی -نقرش آمروزق 
 .52-11، (1) 5، آفرینیپژوهشی نوآوری و ارزق

یانی، ن.، نقشینه،  .، منصوری نژاد کرارآفرینی  بررسری ویژگی (.3123) م.، و احمدپور دار هرای شخصریتی 
کتابداری و اطال  کتابخانره ان. تحقیقرات اطال رسرانی دانشرگاه تهرر دانشجویان علوم  های  رسرانی و 

 .501-552، (1) 31، عمومی
کرار آفرینری در میرران هرای  ارتبراطی و مهارتهرای  رابطرره مهارت (.3125) ی.، و محمردی چمنراری، م.، کرمری پرور، م.، نعمتری

 .121-211، (13) 2، آموزشیهای  دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی و خوارزمی. نشریه پژوهش در نظام
 نانرهیارآفرکدر رفترار  یه سرازکرفترار شرب ین نقش رابطه ییتب (.3123) م.، یو رضوان، م.، یوسفی، ر.، انیزعفر، س.، نقابی

 .21-51، (31) 5، ینیارآفرکتوسعه  ی(.علم و فناورهای  کمستقر در پارهای  تک: شریمطالعه مورد)
 کارآفرینی سازمانی. تهران: انتشارات جانان.  (.3115)  .، آبادیو رحیمی فیل، ا.، زاده مقدمهادی
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