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 چکيدُ
آن  یقغن اؿث کَ در راؿحا یزِاٌ غهیپغ ؼانیچكو اٌغاز اكحناد ا یچانف ُا ًیجؼ یاز اؿاؿ یکی

رؿغ از اكغاىات ىِو و  یاؿث. ةَ ٌظؼ ى ؼیاكحناد ازحٍاب ٌاپػ یةؼا ؼیاز مٍػث ركاةث پػ یةؼظّردار

آن  ّدنٌي یکـب و کار  و ركاةح یةَ اُغاف ؿٍغ چكو اٌغاز، ةِتّد فضا یاةیکكّر در دؿح یاؿاؿ

ظؼف  ثیاز آن، ىـحهؽم جلّ ییدر کكّر و رُا یکاریة یوزّد ٌؼخ ةاال گؼیدر کكّر اؿث. از ظؼف د

کـب و کار  سادیازازه و ا یؿعح ؼ،یو ىلؼرات دؿث و پا گ ًیغؼضَ اكحناد اؿث؛ کَ ةا جّزَ ةَ كّاٌ

كؼار گؼفحَ و  اؿحفادهىّرد  یغیجّن ؼیغ یحِایدر فػان غ،یاز جّن ثیصيا التیو جـِ َیؿؼىا ؼان،یدر ا

در صال  یدر کكّرُا َیؿؼىا ثیقغه اؿث. اُي يحِایك یؿعش غيّى فیؿتب رقغ جلاضا و افؽا

 یدر صال جّؿػَ ةَ ىٍظّر ةِتّد فضا یکكّرُا ؼایاؿث ز افحَیجّؿػَ  یاز کكّرُا فیجّؿػَ ة

. نػا ُغف غُـحٍ َیاؿث، دچار کيتّد ؿؼىا یاقحغال کَ ىضؼك رقغ اكحناد سادیکـب و کار و ا

 یؿّادآىّزان ى یکـب و کار اكحناد یةؼ ةِتّد فضا یؿّادآىّز ؼیجاد یپژوُف صاضؼ ةؼرؿ

ٌحایر آن ؼدیگ یكؼار ى یىّرد ةؼرؿ یفیو ک ی پیيایكی فیپژوُف ةَ مّرت جّم ًیا روش ةاقغ.

 ی راةعَ ؿّادآىّزان ظالق جفکؼ از اةػادی ةا درس، کالس در آىّزقی -ظالق ٌكان داده کِحػاىم

 ىؤدؼ جضلیق ایً ٌظؼی چارچّب گیؼی قکم در چَ آن ةا اؿث ارجتاط در ٌحیسَ ایً و دارد ىػٍادار

 ىػحلغ او. کٍغ ىی ةیان ریحؽر کَ اؿث ٌضّی ةَ ظالق جػاىم ی ٌظؼیَ از اؿحفاده یػٍی قغ؛ واكع

 ظالق، جػاىم ظی ُا اٌـان گیؼد؛ ىی مّرت ظالق جػاىم ی وؿیهَ ةَ اٌـان جفکؼ ظؼفیث اؿث

 ىی کار ةَ را جفکؼقان ظؼفیث ىػاٌی، و ٌيادُا ایً ی وؿیهَ ةَ و گیؼٌغ یادىی را ٌيادُا و ىػاٌی

 ظالق جػاىم جا دٍُغ ىی ازازه ُا اٌـان ةَ ٌيادُا و ىػاٌی کَ کٍغ ىی ةیان چٍیً ُو او. اٌغازٌغ

 ی پایَ ةؼ ةؼٌغ، ىی کار ةَ جػاىم در کَ را ای ىػاٌی جّاٌٍغ ىی ُا اٌـان و دٍُغ اٌسام را قان اٌـاٌی

 زّاىع و گؼوُِا ظالق، جػاىم ىحفاوت انگُّای کَ روؿث ایً از و دٍُغ جغییؼ ىّكػیث، از جفـیؼقان

 . ؿازٌغ ىی را ىعحهف

 .ؿّادآىّزان -اكحناد -کـب و کار یةِتّد فضا - یؿّادآىّز :يديکل ٍاشگاى 
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 4 هحوداهيي جعفري،  3 علی اکبر دّقاى،  2 سيد حطوت اهلل هرتضَي،  1 بْرام هَحد زادُ
 .اصيغ ؼیةّ و َیهّیآىّزش وپؼورش اؿحان کِگ غضّ ُیات غهيی داٌكگاه پیام ٌّر ىغرس 1
 .اصيغ ؼیةّ و َیهّیىغرس آىّزش وپؼورش اؿحان کِگفؼٍُگیان و داٌكگاه غهيی ُیات غضّ 2
 )ىؼکؽ جضلیلات اداره کم آىّزش وپؼورش اؿحان ك.ب(ةّیؼ اصيغ ىغرس آىّزش وپؼورش اؿحان کِگیهّیَ و 3
 (ب.ك اؿحان وپؼورش آىّزش کم اداره جضلیلات ىؼکؽ)ىغرس آىّزش وپؼورش اؿحان کِگیهّیَ وةّیؼ اصيغ  4
 

 ٌام ٌّیـٍغه ىـئّل:

 بْرام هَحد زادُ

 سَادآهَزاى يکسب ٍ کار اقتصاد يبر بْبَد فضا يسَادآهَز ريتاث

 98-1397در استاى کْگيلَیِ ٍبَیر احود درسال تحصيلی 
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 هقدهِ
و   یجّان ةَ ةؼرؿ یُؼ کكّر اؿث کَ ةا اؿحٍاد ةَ آن ى یاكحناد ثیکٍٍغه وضػ ًییجػ  یکـب و کار از زيهَ قاظل ُا یفضا

 فیجؼ ةاقغ ىٍسؼ ةَ افؽا یکـب و کار در کكّرُا ُؼچَ قفاف جؼ و ركاةح یو فضا طیىض.ُؼ کكّر پؼداظث یاكحناد طیقؼا میو جضه َیجسؽ

ىـهو اؿث  آٌچَ.ظّاُغ داقث یرا در پ یاكحناد یقاظل ُا یىعهّب قغه و روٌغ ةِتّد یاؿحِایکكّرُا و اجعاذ ؿ یؿالىث اكحناد

زٍتَ ىكارکث ةعف  ثیدر زِث جلّ یىذتث و اؿاؿ یٌَ جٍِا گاى یىؽةّر در غؼمَ زِاٌ یکـب و کار و ةِتّد قاظل ُا یامالح فضا

از  یگػاران ظارز َیؼ ؿؼىاقّد ةهکَ ةَ ظّر كعع از ىٍظ یدر کكّر ىضـّب ى غیدر غؼمَ اكحناد و ارجلا ؿعش اقحغال و جّن یظنّم

 ًیدر زِث ارجلا داٌف فػاالن ا یـحیکـب و کار ةا یفضا ثیةاقغ، نػا ةا جّزَ ةَ اُي یورود ةَ کكّرىان ى یةؼا ٌياگؼُا ًیزيهَ ىِيحؼ

و  یقغه ثیىّفل یةؼا ٍغه،یفضا ةِؼه گؼفث.در غنؼ صاضؼ و آ ًیةَ ا غنیةعك ثیزِث زػاة كانیظالق ا یُا غهیا یؼیفضا و ةَ کارگ

 ویُـح ًیٌكغه اؿث. ىا ةَ دٌتال ا یٍیة فیکكّرىان پ یآىّزق ـحویؿ یزا چیُ غیُو الزم اؿث کَ قا یگؼید یىِارت ُا یهیجضن

و  یآگاُ ًییاز زّاىع ةـَ نضـاظ ؿـعش پـا یاری، ةـ .ظّدقان را ىکحّب کٍٍغ یؿانگ 40یان 30اٌغاز  کَ ٌّزّاٌان و زّاٌان ةحّاٌٍغ چكو 

 یةَ چِارچّة افحًیفنم زِث دؿث  ًیدر ا ًی(.ةٍاةؼا1382 ،ینٍگؼود یػیدرآىغ روةؼو ُـحٍغ)ىع ًییىاٌٍغ ؿعش پا یىِارت، ةا ىكکاج

در  یاجیکه یةَ ةؼرؿ قیاٌسام جضل ّهیق ؽیىغٌظؼ و ٌ اتیآن و اُغاف و فؼض ثیاُي ق،یجضل یٌضّه اٌسام کار، ىـانَ اؿاؿ ٍَیروقً در زى

 .داظحَ قغه اؿثىّارد پؼ ًیا

 

 هسألِ اىيب
در  ادؿّو  یآگاُ یفافؽا ةا جیرغتا.  ةَؿثا ٌـاٌیا یوٌیؼ زشىّآ ىؼجّزَ ةَ ا  ،ىعازّ جػانیو  یافحگیجّؿػَ  یٌِاةٍیااز  یکی ؿاؿاًا

 یآگاُ ؿعشو  ةیٍف ،ٌیدرو یاكّدر  لجضّ ةا. دقّ ىی کيحؼ زحياغیا  یُاؿیبآ ؿایؼو  یرةیکا ،فلؼ قغر ٍَیزاىػَ زى یک ادفؼا ةیً

  ةیكحؼ ٌیؽ فلؼ ةاقغ ةیكحؼ یادؿّ ةیُو ُـث ، و ُؼچَ  فلؼ ـثھ یادؿّ ةی زاُؼ جیرغتا. ةَ دقّ ىی  صاممجّؿػَ  و پیكؼفث ن،ٌـاا

 و  ادؿّ ؿعش((1393َ،یزاو یؽی)غؽؿثا زحياغیا  انیؽر ىَةؼٌاو  ارانؿیاؿحيغ تىااكغا صیاجیجؼیًاز  یادةیـّ ةا رزهىتا قغر انػ. ؿثا
 یُا ٍَیةاغخ رقغ زى یو صؼفِا یفٍ یدر صّزُا یآىّزش جعنن ثیو جلّ یةؼدن ؿعش ؿّاد غيّى ةاالاز ظؼفی (. 2010ؾ،ی)ُار 

. کٍغیى یؼیىيکً اؿث ةؼوز کٍغ زهّگ ؽیٌ یقِؼ یٍیٌك َیکَ در صاق یو از ىكکالج كّدیةَ قِؼ ى َیرو یو ىاٌع ىِازؼت ة یٍیکارآفؼ

ةاغخ ةاال ةؼدن  یةؼظّدار ةاقغ. ؿّاد آىّز یعیو ىض یازحياغ یاكحناد ،یاؿیؿ یاز زٍتَ ُا یگؼیىاٌٍغ ُؼ ظؼح د غیةا ؽیٌ یؿّاد آىّز

 ًیا ةٍاةؼ(.1393قّد)پّرىضان و ُيکاران،  یى یو وصغت و اٌـسام ىه یزيػ َیروص سادیىؼدم قغه و ا یاؿیافؼا،د ىكارکث ؿ یآگاُ

 یزِث دُ یىتضخ امه کیةهکَ ةَ غٍّان  شیجفؼ کیٌَ ةَ غٍّان  َ،یدر ؿعش کّدکان و پا ژهیوةَ  یٍیو کارآفؼ ثیةَ ظالك ازیاىؼوزه ٌ

ُؽاران راه  افحًیجفکؼ ظالق،  یاددُی: یػٍی فیظّ یةَ رؿانث امه عّاُغیکكّر ى یآىّزق ـحویقّد و ؿ یجفؼآٌان ةَ قغت اصـاس ى

ىنؼف کٍٍغه  ٍکَیا یجا ةَ زا غیٌيا ثیرا جؼة یظالكاٌَ افؼاد یکؼدیةازگكحَ و ةا رو غن،یكیاٌغ گؼیآىّزش زّر د م،یصم ىـا یٌؼفحَ ةؼا

 میاز جضن یهیدٍُغ کَ ةَ ُؼ دن یى میاز زاىػَ جكک یآٌسا کَ ؿّادآىّزان ىا را افؼاد از.غهک گػقحگان ةاقٍغ، ظّد ظانق غهو ةاقٍغ

 یآىّزق ًیٌّ ّهیق ًیُؼچلغر کَ ةحّان از ا گػارٌغ،یى میكغم در راه جضن ازیىحفاوت و ةؼ صـب اصـاس ٌ یةاز ىاٌغه و در دوره ا یغيّى

کؼده و  غایارجلا پ ؽیافؼاد ٌ ًیا یو ازحياغ یهیجضن یةّد کَ ةازدُ غواریحّان اىیةِؼه گؼفث، ى كانیآىّزش ا ؼی)ىغارس کـب و کار( در ىـ

آىّزان و  ؿّادآىّزان اىؼوز  کكّر، داٌف ٍغهیکار آ یؼوُایو ٌ یةانلّه اٌـاٌ یُاَ یؿؼىا.کٍٍغ یكحؼیاؿحلتال ة یؿّادآىّز یاز دوره ُا

 یغیجّن ،یمٍػح یُا ٍَیةؽرگ در زى یىٍكاء جضّالج ،یةاور ؼكاةمیةَ قکم پؼرٌگ و غ ًیغٍّان کارآفؼ ُـحٍغ. افؼاد ظالق، ٌّآور و ىتحکؼ ةَ 

در اؿحان  ٌـتث ةَ  یةا ؿّاد ًییٌـتث پا میصال ةَ دن ًیا ةا(.2013پّر، ی)كهدقّ یى ادی یُا ةَ غٍّان كِؼىاٌان ىه قغه و از آن یو ظغىاج

 ،یاكحناد یُا ثیاز ظؼف یکاف یافؼاد و زّاىع و غغم ةِؼه ةؼدار یو ةِتّد کـب و کار و ةِتّد زٌغگ فیؿّاد در افؽا فیکكّر و ٌلف افؽا

اىؼ ةَ  ًیا ویىٍعلَ و جفِ طیکـب و کار قؼا ّدپؼداظحً ةَ ٌلف ؿّاد در ةِت یىضغوده ىّرد ىعانػَ، ىـانَ اؿاؿ یو فؼٍُگ یازحياغ

کـب و کار  طیجّاٌغ ةَ ةِتّد قؼا یواكػا ؿّاد ى ایآ ٍکَیو ا غیىؼدم را در اةػاد ىعحهف ةِتّد ةعك یةاقغ جا ةحّان از كتال آن زٌغگ یىؼدم ى

 .غیکيک ٌيا

 

 ٍ ضرٍرت پصٍّص تياّو
و ضؼورت جّزَ  ثیةؼ اُي ؽیىػؼوف اؿث ٌ یاٌـاٌ َیؿؼىا َیاكحناد داٌان ىػامؼ اؿث و ةَ پغر ٌظؼ ًیىِو جؼکَ از  "جئّدر قّنحؽ "

ىٍتع رقغ ةِؼه  ًیاٌـان ُا ىِو جؼ یاکحـاة یُا ییقّنحؽ جّاٌا غهیفؼاوان دارد. ةٍاةؼ غل غیجأک یاكحناد یُا میدر جضه یاٌـاٌ َیةَ ؿؼىا
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 ًیىّدؼجؼ یدر اٌـان دارا یگػار َیؿؼىا ًیو آىّزش و پؼورش ةَ غٍّان ىِو جؼ غیآ یةَ صـاب ى ؼیاظ یؿال ُا یو جّؿػَ اكحناد یور

راه  ًیکَ در ا یاؿث و ُؼکكّر یىه یگػار َیؿؼىا یاؿث کَ آىّزش افؼاد ٌّغ افحَیةاقغ. زِان اىؼوز در یٌلف در رقغ جّؿػَ زّاىع ى

کَ  یاٌـاٌ َیةؼظّردار ظّاُغقغ. ؿؼىا ٍغهیدر آ یكحؼیة یو فؼٍُگ یازحياغ ،یداكحنا یرقغ و جّؿػَ  زةغون قک ا غ،یٌيا یكحؼیجالش ة

آٌسا کَ اکذؼ جيؼکؽ  از(.1395فؼد، یی)ؿٍاغیآ یةَ قيار ى یغّاىم رقغ و جّؿػَ اكحناد ًیقّد از ىِو جؼ یآىّزش صامم ى ی سَیدر ٌح

ىّضّع  ًیجؼ ةَ ا ًییدر ىلاظع پا یآىّزش غيّى عَیةّده و در ص یهیجکي التیىلاظع جضن یىغارس کـب و کار ةؼرو عَیدر ص یکارةؼد

 زفؼد ا کی ،یؿانک 15جا  10 ًیىـانَ پؼداظث و از آٌسا کَ در ؿٍ ًیةَ ا ًیادیجؼ و ةٍ یا كَیر یاٌغک یـحیپؼداظحَ ٌكغه اؿث، ةا

کَ در  تاقٍغیى یٌاب و ظالك یُا كَیاٌغ یاکذؼ ٌّزّاٌان ىا دارا ًیؿٍ ًیو در ا تاقغیةؼظّردار ى یةَ نضاظ فکؼ یةاالجؼ یُا میپحاٌـ

 .ةاقغ یى یضؼور یصّزه اىؼ ًیدر ا لاتیةَ جضل ازیىذيؼ ديؼ واكع قٌّغ، ٌ حّاٌغیى یمّرت زِث دُ

کـب و  یو ةِتّد فضا یو ٌّآور ثیظالك ٍَیزى سادیزِث ا ودر ةِتّد  یؿّادآىّز یادؼةعك یةؼرؿ:  یّدف اصل سَادآهَزاى

 .کار

اٌسام کار  ٍغیةّده و از ٌظؼ فؼا یاکحكاف لاتیزؽء جضل غیٌيا یکَ دٌتال ى یصاضؼ ةا جّزَ ةَ اُغاف قیصاضؼ ةَ جضل .رٍش پصٍّص

 .اٌسام ظّاُغ قغ یغاٌیوةَ مّرت ى یفیةاقغ. مّرت جّم یى یكیيایو پ یفیجّم

 

 تحقيقات اًجام ضدُ در داخل کطَر ٌِيطيپ
و ٌّؿان ٌؼخ  َیٌؼخ رقغ ؿؼىا ،یغّاىم اكحنادی ىاٌٍغ آىّزش غان ؼیکـب وکار و ؿا طی)در ةاره ٌلف ىض 2015و ُيکاران ) یتیظ

 یقاظنِای ةِتّد کـب وکار ةؼرؿ ّییاكحنادی و ةؼ اؿاس ؿَ ؿٍار يِاییرا در دوره پؾ از نغّ جضؼ ؼانیارز در رقغ ةعكِای اكحنادی ا

کـب  طیاز آن اؿث کَ ةِتّد ىض یصاک 2004-2014دوره  یظ) GMM) ایپّ ییؿحفاده از روش داده ُای جاةهّةا ا ُاةؼآورد ریکؼدٌغ. ٌحا

 .ىذتث و ىػٍادار دارد. ؼیو دتات ةازار ارز ةؼ رقغ ةعكِای اكحناد جأد یو ظارز یُای داظه َیوکار و رقغ ؿؼىا

 ییزٌان روؿحا یجّاٌيٍغؿازؼة یو صؼفَ ا یؿازىان فٍ یرؿي ؼیغ یٌاىَ ظّد ةا غٍّان ٌلف آىّزش ُا انی( در پا1392)یؼیاى

 یٌحّاٌـحَ درآىغ یآىّزش ُا از ٌظؼ اكحناد ًیاؿث کَ ا غهیرؿ سَیٌح ًیةَ ا یهیجضه -یفیةا روش جّم ٍانّدیقِؼؿحان ة یىعانػَ ىّرد

 .آٌان قغه  اؿث یجّاٌيٍغ فیىّزب افؽا یرواٌ و یؿعش رفاه ظاٌّاده ىّدؼ ةاقغ اىا از ٌظؼ ازحياغ فیزٌان در ةؼداقحَ ةاقغ و در  افؽا یةؼا

ةا روش  »ؼانیدر کكّر ا یةؼ رقغ اكحناد یؿعّح ىعحهف آىّزق ؼیجأد« جضث غٍّان  ی(  در ىلانَ ا1391)یو صـٍ یقِتاز

کَ در  افحٍغیدؿث  سَیٌح ًیةَ ا 1386- 1375 یزىاٌ یدوره  ُا یفنه یداده ُا یؼیظعا و ةا ةکارگ شیو ىغل جنض یةؼدار ّنیرگؼؿ

 .کكّر داقحَ اٌغ یٌاظانل داظه غیرا ةؼ رقغ جّن ؼیجأد ًیكحؼیة بیةَ جؼج ییو اةحغا ییاراٍُي ،یغان یهیةهٍغىغت ؿعّح جضن

زّاٌان  یآىّزق یازُایکٍٍغه ٌ ًییغّاىم جػ ؼاىّنیپ ،یغاٌیو ى یو ةَ دو روش اؿٍاد یكیيایپ ی( در ةؼرؿ1382) یو قِتاز یةاكؼ

 ییکَ زّاٌان روؿحا افحٍغیدؿث  سَیٌح ًی( ةَ اىازٌغران –: قِؼؿحان آىم  یاز ىؽارع ةؼٌر )ىعانػَ ىّرد غاریپا یةِؼه ةؼدار یةؼا ییروؿحا

 61/1، 01/5 بیىؼاصم کاقث، داقث و ةؼداقث ةؼٌر ةَ جؼج یکَ ةؼا یداقحَ اٌغ ةَ ٌضّ یاٌغک یىِارجِا  یىّرد ةؼرؿ یُا ٍَیدر زى

درمغ از  60/1، 73/7، 75/3 ویآات و کكث قتغر ةؼؿ ًیىاق یو ٌگِغار ؾیؿؼو ،یةِؼه ةؼدار یةِتّد روقِا یدرمغ وةؼا 79/5،

 داقحَ اٌغ ازیةَ آىّزش ٌ انیپاؿعگّ

 ییکار زٌان در درآىغ ظاٌّار روؿحا یؼویٌلف ؿّاد و ٌ یةَ ةؼرؿ یغاٌیو ى یدو روش اؿٍاد قی( از ظؼ1388و ُيکاران) یؼیىك

در  ییکار زٌان روؿحا یؼویٌ ؽانیى ًیاىؼ ةّد کَ ة ًیا اٌگؼیة ریاؿحان کؼدؿحان، پؼداظحٍغ کَ ٌحا ّاٌغرهید ییزٌان روؿحا: یىعانػَ ىّرد

 .وزّد دارد یيیو ؿِو آٌان در درآىغ ظاٌّار راةعَ ىـحل یرواصغ ةِؼه ةؼدا

 

 تحقيقات اًجام ضدُ در خارج کطَر ٌِيطيپ
کَ  ؿیغٌغر ھٌحیس یًةَ ا دظّ  جضلیقُا در  دٍُغ. آن ىی نٌكارا  یادؿّ ةی خٌؼو  اٌَؿؼ ىغ( راةعَ درآ2013)ؿًرٌغو ا ىًوةا -

ةَ  غيّىی تىػهّىا لٌحلادر ا جـؼیع ادان،ٌّؿّ جّنیغ انىیؽ  یفافؽ. اکٍغ ىی کيک یدكحناا ی غَجّؿو  قغةَ ر نگٌّاگّ یاز راه ُا ادؿّ

 یًا وجؼیًھىاز  ،یدكحناا یُا هٌگیؽا جلّیث لقحغاو ا رکا ٍَیدر زى كجضؼ یفافؽا ،فٍیو  یصؼفَ ا  یزىّراکا یاةؼ جلاضا ٌگیعحًاةؼ اد،فؼا

   .(49: رپّ نيایّھ.)ٌغدا ىی ىٍعتق وھةؼرا  یادؿّ ةیو  فلؼ اٌیھز ھٌلك اھٌ. آیٍغآ ىی رقياراه ُا  ةَ 

 یاھجراھى دنکؼ یاھىکَ  ؿیغر ھٌحیس یًداد ةَ ا مٌساا ؿحاییرو نٌاز زیىّادآؿّ ھىیٍکَ در ز ایھىعانػ ةا(، 2013) پّچٍؼ -

 اتجغییؼ مٌساا رکٍادر  ةایغ قیزىّآ اتیغھجي یًا مٌسا.  ادةّ غھاٌعّ نٌاز ایةؼ ىذتث یُا پیاىغ وزةؼ هکٍٍغ جضيیً اییھجٍ ھة زیىّادآؿّ
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 جادیؼ جضث ورىؼ ھة ادؿّ ةا نٌاز رتمّ یًا غیؼ. در دقّ غسیً اھٌآ ٌغگیز ةؼ صاکو یفضا ةا قیزىّآ تىعانػا ھیٍکا یاو  ةاقغ زحياغیا

 (. 1389:رانيکاھ وزٍغٌیا.)ارگؼفث ٍغھاظّ اركؼ زحياغیا – ؿیاؿی ھٌداىؼ ٍگھفؼ

 یىحٍاؿب ةا ؿعش مٍػح یآىّزق اؿثیاٌحعاب درؿث ؿ یکكّر کؼه زٍّة ثیاز غّاىم ىّفل یکی - Kim ,2010) ویاز ٌظؼ ک

قغه و جّاٌـحَ  یةاال زِاٌ یزود و ةا ؿؼغح یهیظ کیای و کالؿ َیةّده کَ آىّزقِای پا ییاؿحِایؿ ًیقغن ةّده اؿث. پؾ در كانب چٍ

 .(Chaharband & Momeni, 2011) کٍغ ًیةؼای کـب وکارجاى ار ثیفیکار ىاُؼ و ةا ک ؼوییاؿث ٌ

 هباًی ًظري

 يسَادآهَز نيٍ هفاّ فیتعار

 کَ دیفؼ... ،ٌغاةعّو  ةٍّیـغو آن را  ةفِغرا  دظّ هىؼروز ٌغگیز رهةادر هکّجاو  دهؿا زيهَ یک ٌغاةحّ کَ ؿثا کـی ادؿّ ةا دفؼ»

 دیةؼرکا ادةاؿّ،   ةاقغ قحَدا دظّ زاىػَو  وهگؼ ایةؼ یىؤدؼ دغيهکؼو  دهٌيّ قؼکث ؿثا ادؿّ ُاآن ىَزال کَ فػانیثُایی مجيادر  ٌغاةحّ

    «ؿث.ا

  ؿث:ا دهکؼ جػؼیف چٍیًرا   جاةػی یادؿّ ةا نىازؿا یًا  یگؼد جػؼیف در

 ادؿّ قحًدا مىـحهؽ کَ زحياغیا یفػانیثُا کهیَدر  ٌغاةحّ ،ؿاؿیا تىػهّىاو  ُارتىِا کـباز  پؾ کَ ؿثا قعنی ادةاؿّ»

 مگا اشزاىػَ جّؿػَو  دظّ قغر ایةؼ ٌغاةحّ دنکؼ بصـاو  ٌّقحً نٌغاظّ یُا ٌاییاجّاز  دهؿحفاا ةاو  زّیغ قؼکث یىؤدؼ ٌضّ ةَ ؿثا

 .(1388،یگؼگؼ ی)ةغر«  داردةؼ

 ادی یاز آن ةػٍّان ىِارج كحؼیو ة كّد؛یکيحؼ جّزَ ى« ؿّاد »یؿ ایو ؿ یازحياغ ،یةَ ادؼات اكحناد غگاهید ًی: در ایؿٍح غگاهید

ةَ زةان  حّاٌغیاؿث کَ ى یفؼد ةاؿّاد.تاقـغیى ییؿـاده و اةحغا یکَ دارٌغه اش كادر ةَ ظّاٌغن، ٌّقحً و صـاب کؼدن، ةَ قکه گؼددیى

 (.1390ؼان،یٌغاقحَ ةاقغ)ىؼکؽ آىارا ایداقحَ ةاقغ  یظّاه ىغرك رؿي ـغ،یرا ةعّاٌغ و ةٍّ یىحً ؿاده ا گؼیُؼ زةان د ای یرؿفا

 

 يسَاد ٍ سَادآهَز ياهرٍز یهعاً
کَ جٍِا  یافؼاد گؼیقّد. اىؼوز د یى غهیٌاى یىاُّاره ُا و جيغن ىساز ٍحؼٌث،یکَ غنؼ اظالغات ، ا ویکٍ یى یزٌغگ یدر غنؼ اىؼوزه

 اٌَ،یةاؿّادٌغ کَ از ٌظؼ قٍاظث و کارةؼد را یةهکَ کـاٌ ٍغ،یا ی)ظّاٌغن،ٌّقحً و صـاب( ةؼظّردارٌغ ةاؿّاد ةَ قيار ٌي یاز ؿّاد ؿٍح

و  اؿث افحَی ثیاُي یگؼیاز ُؼ زىان د فیة یجّاٌيٍغ ةاقٍغ.اىؼوز، ؿّاد رؿاٌَ ا یو اظالغاج  یارجتاظ ًیٌّ یُا یگؼ فٍاوریو د ٍحؼٌثیا

اکحفا ٌکؼده اؿث  یؿّادآىّز یؿٍح یجٍِا ةَ روش ُا یؿتط ؿّادآىّز یدر افغاىات ظّد ةؼاا ٌّـکّیآٌلغر اؿث کَ  یؿّادرؿاٌَ ا ثیاُي

 (.1393،یآورده اؿث)کّدؼ انیؿعً ةَ ى یاظالغاج ،ؿّادیّجؼی، ؿّاد کاىپ یحانیسید دو از ضؼورت جّزَ ةَ ؿّا

اؿث ُيگام ةا  ییایوپّ ؼییدائيا در صال جغ ؽیاؿث ىفِّم ؿّاد ٌ كؼفثیو جضّل و پ ؼییاىؼوز ةَ ؿؼغث در صال جغ یایآٌسا کَ دٌ از

اؿث  یػیو جضّل اؿث.ظت ؼییدر صال جغ ؽیؿّاد ٌ یو اؿحاٌغاردُا یگـحؼدگ ث،یفیىفِّم، ک ،یگـحؼده و پؼقحاب داٌف و فٍاور كؼفثیپ

روش اؿحفاده از آن ُو  ایؿّاد  هَیاؿحفاده از ُؼ وؿ یةؼا لثیدارد. در صل یؼیادگیةَ  ازیٌ ؽیآن ٌهَ ٌضّه اؿحفاده یوؿ کیکَ ةا اظحؼاع 

قّد  یةا ؿّاد گفحَ ى یةَ کـ»گػارد:  یىػکّر مضَ ى یارائَ قغه اؿث ةؼادغا ٌّـکّیکَ از ؿّاد و از ظؼف  یفیجػؼ ًیغجؼیالزم اؿث.زغ

 (1391،یىضيغ«)را ةغاٌغ. یةكؼ غیزغ یاکَ ظؼز اؿحفاده از دؿحاوردُ

و چِار ٌّع ؿّاد را قٍاظحَ اٌغ کَ از ان زيهَ  یپژوُكگؼان ؿ ؼیچٍغؿال اظ ی.ظ ویىّازَِ ُـح یصاضؼ ىا ةا چٍغ ؿّاد درصال

ةا  کاٌـانیةَ غٍّان  یقغ کَ اٌـان اىؼوز ویىحّزَ ظّاُ ًیو ... . ةٍاةؼ ا یؿّادغهي ،یؿّاد رؿاٌَ ا ،یؿّاد اكحنناد ،یاؿث: ؿّاد فؼٍُگ

 :اىغه اؿث ؼیچٍغگٌَّ ؿّاد اؿث کَ در ز ادگؼرفحًیةا ؿّاد قٍاظحَ قّد ٌاچار ةَ  ٍکَیا یدارد و ةؼا یگةؽر ثیؿّاد ىـئّن

را  یُا اةغاع ٌيّد او در کحاةف ؿّاد فؼٍُگ ییکایاىؼ یرا ةؼا یؿّاد فؼٍُگ ؼشیةَ ٌام ُ یپژوُكگؼ 1982در ؿال : یفرٌّگ سَاد

رقغ و ةلا در  یفؼد ةؼا کی غیُا کَ ةا یاز داٌف ، اظالغات و جّاٌيٍغ یةغاٌغ.ىسيّغَ ا غیةا ییکایآىؼ کیُؼآٌچَ »ٌيّد: فیزيهَ جػؼ کیةا 

 (.1394 ،یٍیؼزااىی)ىٌغغنؼ صاضؼ ةغا

و  میةا رؿاٌَ ُا و جضه یٍكیگؽ یىّازَِ  یةاقغ کَ ىعاظتان ةَ ظّر فػاالٌَ ةؼا یى کؼُایاز رو ی: ىسيّغَ ايرساًِ ا سَاد

 (1385،یػی)ةغٍغیٌيا ؼیقٌّغ را جفـ یُا ىّازَِ ى را کَ ةا آن ییُا امیپ یجا ىػٍا ٍٍغیگؽ یةؼى یرؿاٌَ ا یٌلاداٌَ ىضحّا یاةیارز

و ىكارکث در اىّر  یدر اىّر قعن یؼیگ ویجني یةؼا ازیىّرد ٌ یٍغُایو فؼا وی: غتارت اؿث از داٌف و درك ىفاُیعلو سَاد

 ًی. در اٍغیگّ یرا ؿّاد غهي یدر ظنّص زٌغگ یةؼظاؿحَ از کٍسکاو یپؼؿف ُا یپاؿط ةؼا افحًیژوُف و  ،یپؼؿكگؼ ثیىعحهف . كاةه

و ... ىّرد  یؽیو ةؼٌاىَ ر یٌگؼ ٍغهیث،آیظالك ،یاٌحلاد ،جفکؼیو پؼؿكگؼ یکٍسکاو ،یو غيّى َی،داٌف پایچّن جفکؼ غهي یٌّع ؿّاد ىلّالج

 (.1387جّزَ ُـحٍغ)ماصب زاده،
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 ي)رُ( ٍ هقام هعظن رّبریٌياهام خو دگاُیاز د يسَادآهَز تيّوا
 ھزاىػدر  ٌفدا حؿال گؿحؼ رتكغةَ  ھجّز ةاو  یغهّ ؿٍثو  یٌتّ هؿیؼةَ  اكحغا ةا ٌیؽ صکيثو  غهو یاپیكّ)ره( آن ظيیٍی مىاا

: » دفؼىّو  دکؼ ٍگیھفؼو  ىهی مغؽ یًا ھىحّزرا  انیؼا نىـهيا ىثا ،یزىّادآؿٌِّضث  جأؿیؾ نفؼىا ةا 1358 ید فحوھدر  ،ؿالىیا

  ( 447ج م،ىاا فَیمض.« )ؿثا دهفؼىّ تغّآن د ةؼرا  ىا جػانْو  ركجتا ٌغاوظغ َک ؿثا جْدغتا ،جػهوو  جػهیو

 سَاد ٍ تَسعِ
 یآن چٍان ى یةا قحاب جکٍّنّژ کویو  ـثیكؼن ة یاٌـان در آؿحاٌَ  و،یرو یى فیجؼ قغن پ یزِاٌ یصال کَ روز ةَ روز ةَ ؿّ

و  ویکَ اگؼ ٌغاٌ یـحیو ٌ یٌاةّد ؼیىـ يّدنیپ یػٍیآوردو اٌؽوا  یى یدر پ یزِاٌ یاٌؽوا ،یو فلؼ آگاُ یـّادیىاٌغ. ة یى ؽیرود کَ از ظّد ٌ

و  ٍفیة گؼیو ؿّاد، اىؼوزه د یةَ آگاُ غنیرؿ یةؼا.زٌٍغ یداؿحان را ركو ى یجازٌغ و ةاك یو ةؼ ىا ى ٍغیآ یداٌٍغ ى یکَ ى آٌان و،یةؼ آن ٌحاز

و اٌـان ؿاز زّاىع اؿث  یرکً اؿاؿ ًیُا در زِث ةِتّد ا از کكّرُا کاىالً قٍاظحَ قغه و جالش آن یاریضؼورت آىّزش و پؼورش در ةـ

 (.1386اؿث )آىّزش و پؼورش در زِان،  ییو جّاٌا ،ییةاور اؿث کَ اىؼوز داٌا ًیةَ ا غنیو ىـحهؽم رؿ

 

 کسب ٍ کار يفضا

 ًیجّاٌغ فِو راةعَ ة یٌلعَ قؼوع ى ًیةَ ىٍظّر جّؿػَ اكحناد ُـحٍغ، ةِحؼ یعیىض طیکَ ةَ فکؼ ةِتّد قؼا یداراٌ اؿثیؿ یةؼا

اؿث کَ کـب  یعیىض طیاىؼ داقحً فِو درؿث از قؼا ًیا ازیٌ فی(. پ2011،یةاقغ)ةاٌک زِاٌ یىعهّب و جّؿػَ اكحناد یعیىض طیقؼا

اغحتار  یُيان اكحناد دؿحّر ای یو ىان یپّن یُا اؿثیکَ ؿ یدر صان ؼییاظ یؿال ُا یظ ًیقٌّغ. ُو چٍ یو کارُا در كانب آن اٌسام ى

از  یاریکـب و کار ةّده اٌغ، جا آٌسا کَ ةـ یىذتث پؼداظحً ةَ ةِتّد فضا ؼاتیجاد غیىّ ؽیٌ یاریةـ لاتیؿّال ةؼده اؿث، جضل ؼیظّد را ز

آن امالح ٌكّد، فكار  یقٍاظحَ ٌكغه و در پ یکـب و کار  ةَ درؿح یکَ فضا یىّضّع ىحفق انلّل  قغه اٌغ کَ جا زىاٌ ًیاكحنادداٌان ةؼ ا

 یؼیٌاپػ ؽییگؼ یجّاٌغ آدار جّرى یظّاُغ قغ کَ ى یاٌتـاظ یو ىان یپّن یُا اؿثیاقحغال ىٍسؼ ةَ اغيال ؿ سادیا یةؼا یاؿیؿ-یازحياغ

 (.1389،یداقحَ ةاقغ)اصيغ

 

 کسب ٍ کار يفضا فیتعر
،  راتىلؼو  ٌیًاكّ تدتا،  صاکيیث یُاهؿحگاد کیفیث ىاٌٍغ دیكحناا یصغُاوا دغيهکؼ ةؼ ىّدؼ ىماغّ،  رکاو  کـب یفضااز  ىٍظّر

 عٌّ ُؼ «رکاو  کـب» گؼ. اؿثا دیكحناا یُاهةٍگا انىغیؼ رتكغو  راتظحیااز ا جؼافؼ ٌِادادن آ جغییؼ کَ ؿثو ... ا ُا یؼؿاظثز کیفیث

و  کـب ىعحهف اعٌّ، ا دقّ نةیا دیكحناا ىٍافع کـب كنغ ةَ تظغىاو  کاال وشفؼو  ظؼیغ،  جّنیغ كتیماز  دیكحناا هقٌّغ ارجکؼ فػانیث

   : از دةّ ٍُغاظّ رتغتا رکا

 ىحّؿطو  کّچک  رکاو  کـب( 5 یٍحؼٌحیا رکاو  کـب( 4 ؿحاییرو رکاو  کـب( 3 گیادظاٌّ رکاو  کـب( 2 ظاٌگی رکاو  کـب (1

   (1389،  انجِؼ دنىػاو  مٍایعو  گاٌیزرةا قجا)ا رگةؽ یُارکاو  کـب( 6

ُا ُيّاره ؿعث و دقّار  آن یةّدن ذاج یٍیة فیپ ؼكاةمیو غ یگـحؼدگ میةَ دن یزاىع در صّزه غهّم اٌـاٌ یفیآٌسا کَ ارائَ جػؼ از

از  یکیىفِّم ىػکّر  ٍکَیٌتّده و ةا ا یكاغغه ىـحذٍ ًیاز ا ؽیکـب و کار ٌ یىّرد جّافق در ىّرد فضا فیجػؼ کیةَ  یاةیةّده اؿث، دؿح

کَ  یفیاز جػار یصال در اداىَ ةؼظ ًی. ةا اـثیٌ فیكاةم جػؼ یاؿث، ٍُّز ىفِّم آن ةَ درؿح یةكؼ یدر زٌغگ افحَی ویجػي و یاؿاؿ ویىفاُ

 .ُا وزّد دارد،آورده قغه اؿث در ىّرد آن یكحؼیجّافق ة

  
 (1978ک،يًگرش بِ کسب ٍکار )هٌبع: ففر ٍ ساالً ییاقتضا دگاُید ٌدیفرا -1-ًوَدار 

 

 یکَ ةؼ اؿاس آن ٌگؼقِا کٍغیافؼاد زاىػَ فؼاُو ى یرا ةؼا یزاىػَ، اظانػاج یو فؼٍُگ یٌظام ازحياغ یِایژگیىغل، و ًیاؿاس ا ةؼ

 یو رواٌ یروص یآىادگ یگفث کَ ٌگؼش ةَ کـب وکار، ةَ ىػٍا حّانی(.در ىسيّع ى 1978 ک،ی)ففؼ و ؿاالٌؼدیگیافؼاد ةَ کـب وکار قکم ى

 .(1396و ُيکاران،  پّریةاقغ )غـگؼ یظٍذ ای ،یىذتث، ىٍف حّاٌغیوکار اؿث کَ ى ـبک یراه اٌغاز یةؼا
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 ای یفؼد ثیو کـب وکار را غاىم ىّفل ٍگؼدیاؿث کَ در آن فؼد ةا غكق و غالكَ ةَ کار ى ی: ٌگؼقًگرش هثبت بِ کسب ٍکار •

 .(1381 ،یاٌیدارد)اصيغپّر دار یو قادىاٌ ثیو از اٌسام کار، اصـاس رضا غاٌغیى یازحياغ

ةگؼدد جا از اٌسام دادن  یٌغاقحَ ةاقغ و ةَ دٌتال فؼمح میجيا یةَ اٌسام کار یفؼد م،یةَ ُؼ دن یوكحبِ کسب ٍکار:  یًگرش هٌف •

و جظاُؼ،  ییقيؼدن، ىنؼفگؼا يثیىاٌٍغ دم را غٍ یهیٌـتث ةَ آن کار اؿث. ىيکً اؿث دال یٌگؼش ىٍف یکٍغ، دارا یآن قاٌَ ظان

 .(1381،  یاٌیٌگؼش ةاقغ )اصيغپّر دار ًیا میدن ؼه،یکار و غ طیقؼاکؼدن  یاةیٌاغادانٍَ ارز

ٌـتث ةَ کـب وکار ٌغارد و  یىذتح ای یاصـاس ىٍف چیاؿث کَ فؼد، ُ یحیوضػ اٌگؼیٌگؼش ة ًیا بِ کسب ٍکار: یًگرش خٌث •

 ًیةَ ا یاؿث کَ کار ؼفحَیپػ یٌغارد، چّن ةَ نضاظ رواٌ یادیصانث فؼد از کار ظّد اٌحظار ز ًی. در اکٍغیى یجهل فیجکه کیاٌسام کار را 

 .(1381 ،یاٌیکار ظّد ٌغاقحَ ةاقغ )اصيغپّر دار كؼفثیپ یةؼا یةهٍغىغج ٌاىَاىّر ٌغاقحَ ةاقغ و ةؼ

ٌگؼش ةَ  ؼ،ییٌگؼش ةَ ركاةث، ٌگؼش ةَ پّل، ٌگؼش ةَ جغ ٍاٌَ،یکارآفؼ ثیاةػاد ٌگؼش  ؿّادآىّزان ةَ کـب وکار غتارجٍغ از: ٌ 

 ( 1392و رىضان،  یيیةَ ٌلم از ىل 1998وکالفـحً ،  یهیک ّ،ی)اوج یعیو ىّاٌع ىض یعیىض ثیداٌكگاه، صيا طیادراك از ىض ،یٍیکارآفؼ

 

 
 ایدُ پردازي ٍاًگيسُ 2ضوارُ ًوَدار 
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 يريگ جِيًتبحث ٍ
آىّزش و ؿــّاد زاىػَ  فیظّد ىضؼك افؽا ًیو ا اةغی یى فیآىّزش و قـــيّل آن افؽا ثیفیک افحَ،یزاىػَ جّؿـــػَ  کی در

فلؼ  فیؿّاد و آىّزش کيحؼ ىٍسؼ ةَ افؽا ،یػٍیاؿث.  فیكاةم جػؼ ؽیچؼظَ و روٌغ ٌ ًی. ةؼغکؾ ااةغی یچؼظَ اداىَ ى ًی. ىسغدا اكــّدیى

غغم جّؿــػَ  ث،ی. در ٌِاكــٌّغیزاىػَ ى یافحگیدو ىـــتب غغم جّؿــػَ  ًیظّاُغ قــغ و ا ییروؿحا عدر زاىػَ ةَ ظنّص زّاى

آىّزش ةَ  ٌلف.نػاقحؼ ظّاُغ قغ  یة یؿّاد یة ثیدرزَ قيّل کيحؼ و در ٌِا فحؼ،یظّد ىٍسؼ ةَ آىّزش ضػ یو غلب ىاٌغگ یافحگی

کَ در ؿعّح و  یجؼ گـحؼش آىّزش رؿي در ظّل زىان کاىال ىحفاوت اؿث. ةَ زةان ؿاده ،یرقغ و جّؿػَ اكحناد یةؼا یا هَیغٍّان وؿ

ىيکً  یگؼیکَ در ىؼاصم د یکار ةاقغ، در صان ًیجؼ یرقغ، اؿاؿ انیىؼاصم زؼ یىيکً اؿث در ةؼظ قّد، یى یةٍغ اٌّاع ىعحهف دؿحَ

در پؼورش اؿحػغادُا و ىِارت ُای  ییةـؽا ؼیآىّزش در ُؼ زاىػَ جأد ٌظام.قّد یجهل یکيحؼ ثیةااُي گؼید یُا ُغف ثیم اونّیاؿث ةَ دن

کَ  یىکان و ىغت زىاٌ ًیُای ةَ کار گؼفحَ قغه ةؼای آىّزش آن ُا و ُو چٍ ّهیو ق یفؼزٌغان آن زاىػَ دارد؛ اٌحعاب ىّضّغات درؿ

 یظاص اؿث؛ قّاُغ صاک یُا و راه کارُای آىّزق ّزهٌظام در ص ًیقّد، ٌكان دٍُغه ی ٌّع جيؼکؽ ا یى ًییىعانب جػ ًیةؼای آىّزش ا

کَ  یةؽرگ یؿّاد آىّزان ةَ ةاٌک ُای اظالغاج میةهکَ در جتغ ـث؛یدر زاىػَ ی ىا ٌِادی ظالق پؼور ٌ یاز آن اؿث کَ ٌظام آىّزش رؿي

کـب و کار اؿث. در  کاری،یة یکٍ كَیاز راه ُای ىعؼح در ر یک.یجؼ غيم کؼده اؿثقّد ىّفق  یُؼ ؿال ةؼ ىضفّظات آن ُا افؽوده ى

 سادیو ا یٍیجّؿػَ کارآفؼ ،یةعف ظنّم سادیا ،یظالق و اكحناد ركاةح یجػاىه کیصؼکث زّاىع، صؼکث ةَ ؿّی  ٍغیفؼآ یواكع ُـحَ امه

دؼوت در زاىػَ،  عیجّز ،ییاقحغال زا ا،کـب و کارُ ًید ا. از زيهَ کارکؼدُای ىٍضنؼ ةَ فؼتاقغیکـب و کارُای کّچک و ىحّؿط ى

و کـب و کارُای ةؽرگ اؿث. اىؼوزه  عیمٍا ازیىّرد ٌ یاٌـاٌ ؼوییٌ ثیکكّرُا، جؼة ازیىّرد ٌ غاتیجّن ًیای، جأى َیجّؿػَ ی ىٍاظق صاق

جّؿط ىؤؿـات  ؼدُایگـح حِاییو صيا ٍغیآ یجّؿػَ کكّرُا ةَ صـاب ى یظّد، کاٌّن امه ًیكیکـب و کارُا غالوه ةؼ کارکؼدُای پ

  .غیآ یاز آٌِا ةَ غيم ى یو غيّى یدونح

در ارجتاط اؿث ةا آن  سَیٌح ًیدر کالس درس، ةا اةػادی از جفکؼ ظالق ؿّادآىّزان راةعَ ی ىػٍادار دارد و ا یآىّزق -ظالق جػاىم

کٍغ.  یى انیة حؽریی جػاىم ظالق ةَ ٌضّی اؿث کَ ر َیاؿحفاده از ٌظؼ یػٍیىؤدؼ واكع قغ؛  قیجضل ًیچارچّب ٌظؼی ا ؼییچَ در قکم گ

و  ؼٌغیگ یادىیو ٌيادُا را  یجػاىم ظالق، ىػاٌ یاٌـان ُا ظ ؼد؛یگ یی جػاىم ظالق مّرت ى هَیث جفکؼ اٌـان ةَ وؿیاو ىػحلغ اؿث ظؼف

 یو ٌيادُا ةَ اٌـان ُا ازازه ى یکٍغ کَ ىػاٌ یى انیة ًیُو چٍ اٌغازٌغ. او یجفکؼقان را ةَ کار ى ثیظؼف ،یٌيادُا و ىػاٌ ًیی ا هَیةَ وؿ

از  ؼقانیی جفـ َیةؼٌغ، ةؼ پا یای را کَ در جػاىم ةَ کار ى یجّاٌٍغ ىػاٌ یقان را اٌسام دٍُغ و اٌـان ُا ى یاٌدٍُغ جا جػاىم ظالق اٌـ

 ؿازٌغ یروؿث کَ انگُّای ىحفاوت جػاىم ظالق، گؼوُِا و زّاىع ىعحهف را ى ًیدٍُغ و از ا ؼییجغ ث،یىّكػ
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 راجعههٌابع ٍ 
 -انیؼدر ا رکاو  کـب یفضا دةِتّ؛  1389؛  انجِؼ دنىػاو  مٍایعو  گاٌیزرةا قجاا [1]

  ؾیو انگُّا.جِؼان: اٌحكارات پؼد اتیٌظؼ ف،ی: جػاریٍی(، کارآفؼ1392ىضيّد) ،یاٌیاصيغ پّر دار [2]

 .. چاپ ُكحوفی. جِؼان: اٌحكارات فؼاٌغیٍیکارآفؼ ی(،ىتا1988ٌىضيغ) ،یيیىضيّد؛ ىل ،یاٌیاصيغ پّر دار [3]

در ةِتّد داٌف ماصتان کـب وکارکّچک.  یٍی( ٌلف آىّزش کارآفؼ1380ىضيغ) ،یيیلیىضيّد؛ ى ،یاٌیاصيغ پّر دار [4]

  .قيارهؼیىاٍُاىَ جغة

ةاٌک  -2010 یو زِان ةؼ اؿاس گؽارش ةاٌک زِاٌ ؼانیکـب و کار در ا یفضا یا ـَیىلا ی(، ةؼرؿ1389و..) ،یاصيغ [5]

 .ؼانیا یىؼکؽ

 .(ظالكیث و ٌّآوری در اٌـاٌِا و ؿازىاٌِا، جِؼان: جؼىَ 1391آكایی فیكایی، جیيّر.) [6]

 راتٌحكاو ا پچا نىازؿا: انؼھج ر،ٌّ ھمضیف(، 1369) ،هللاروح ا ،ظيیٍی مىاا [7]

در  یؽیؿّادآىّزان و ىّاٌع آن. فنهٍاىَ پژوُف و ةؼٌاىَ ر  ٍاٌَیکارآفؼ ی(،ٌگؼش ُا1387)ؽدانی ،یىؼاد ؛یٌل یغه ،یؼیاى [8]

 .12-23مل .13. قياره یآىّزش غان

ةؼ ٌگؼش  ؿّادآىّزان ةَ کـب وکار (ىعانػَ  یؼیادگی یو ؿتک ُا یآىّزق یظؼاص ؼیجاد ی(، ةؼرؿ1395ٌـب،زُؼا.) یٍیاى [9]

 یارقغ، داٌكگاه راز یکارقٍاؿ اٌاىَیکّچک داٌكگاه جِؼان)، پا یکـب وکارُا ثیؼیؿّادآىّزان رقحَ ىغ  :یىّرد ی

 ،ییؼزایى یىضـً صاز غادُو،یدکحؼ ٌّ ،یدکحؼ غتاس مغر نؼ،یك ؼیاردق ،یکّدؼ ؽیپؼو ؽاده،یىضيغ ىِغ ،یةاكؼزاده، غه [10]

دوم،  ؼان،چاپیا یاؿالى یدر زيِّر یـّادیب  یکٍ كَی(، ةؼٌاىَ ر1393)ایٌ یىضيغزّاد ىضـٍ ّی ویدکحؼ غالىؼضا کؼ

 یٌاقؼ: ؿازىان ٌِضث ؿّادآىّز

دوره  زغیغ ؿیدر ةؼٌاىَ ىایكیآز حظؼ ایزؼا یٍغافؼ یاةی(، ارز1388)،شی.،واصغ،جی.،وزغاٌپؼؿث،ح.،صاجي،ریگؼگؼ یةغر [11]

 308-281(: 15)4 ،یدرؿ یؽیةؼٌاىَ ر زی،ىعانػاتىّادآؿّ ٌِضث ىلغىاجی

 50،فنهٍاىَ رؿاٌَ،قياره  ادداقثی(، 1385.)،نیػیةغ [12]

 یجّؿػَ اكحناد غریٌلف ٌِضث ؿّادآىّز می(،، جضه1393ىضيغ) کال،یى یؼیٌنؼاه؛ اى ً،یُكحس ییىّا ؛یـیپّر رىضان، غ [13]

  انیاؿحان گ یروؿحاُا

 67قياره کـب و کار در ةؼٌاىَ پٍسو جّؿػَ، ىسهؾ و پژوُف،  یفضا ی(، ةِتّد فضا1390ىٍف،م.) ی.،غهّ،فیجار [14]


