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 چکيذُ
کظف روایث ٌختگان کارآفریٍی اشحان فارس از طکم گیري انگّي ُدف ایً پژوُض کیفی 

ٌفر از  60ةّد. روش پژوُض روایحی ةّد. ىظارکث کٍٍدگان پژوُض  طاىم ةرجر کار و جالش 

جؿاون و  ٌختگان ةرجر اشحان فارس از شَ ىرکز ىرةّط ةَ ٌختگان اشحان کَ طاىم اداره کم

کار و جاىیً ازحياؾی اشحان و پارك ؾهو و فٍاوري و ةٍیاد ىهی ٌختگان طؿتَ اشحان فارس 

ةّدٌد. ةراي زيؽ آوري داده ُاي پژوُض از پرشظٍاىَ و ىػاصتَ اشحفاده طد و ةراي جضهیم 

داده ُاي پژوُض از روش جضهیم ىضيّن اشحفاده گردید. ٌحایر ةیاٌگر ىضاىیً چانض ُاي 

، کيتّد ةّدزَ و اىکاٌات و رویَ ُاي ةی ىّرد اداري ةَ ؾٍّان ىّاٌؽ اغهی و ىدیریحی

ىضاىیً اٌگیزه ُاي اٌلالةی و دیٍی، ؾاىم فرٍُگی، جؿِد ىهی، پظحکار و زدیث ةَ ؾٍّان 

 ىٍاةؽ اغهی طکم گیري انگّي ةرجر کار و  جالش  ةّد. 

 .و جالشفرٍُگ کار کارآفریٍی، ٌختگان، انگّي ةرجر،  :يذيکل ٍاشگبى
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 3 عصوت برزگر، 2 هْذي هحوذي،  1 هحسي خبدهی
 ، طیراز، ایران.اشحادیار ةخض ىدیریث و ةرٌاىَ ریزي آىّزطی، داٌظگاه طیراز 1
 .، طیراز، ایراناشحادیار ةخض ىدیریث و ةرٌاىَ ریزي آىّزطی، داٌظگاه طیراز  2
 داٌظسّي کارطٍاشی ارطد ىدیریث آىّزطی، داٌظگاه طیراز، طیراز، ایران. 3
 

 ًبم ًَیسٌذُ هسئَل:
 عصوت برزگر

رٍایت پصٍّی ًخبگبى کبرآفریٌی استبى فبرض از ضکل گيري الگَي 

 تالش ٍ بررسی زهيٌِ ّب ٍ هَاًع کبر آفریٌی  در استبى فبرضبرتر کبر ٍ 
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 هقذهِ
، ىفِّىی اشث کَ ُيراه ةا خهلث ةظر وزّد داطحَ اشث. ةَ جؿتیري دیگر، کارآفریٍی، کاٌّن و ىرکز دلم وفرٍُگ کار وجالش  کارآفریٍی

ىتٍاي  وکار، ةر کصبُيان فرایٍد جاشیس و یا جّشؿَ “ کارآفریٍی”طّد. ةَ زةان شاده،  ی کار و جالش و پیظرفث ةظر در ؾػر ىدرٌیحَ، جهلی ى

 . (1387)زيال خاٌی ززٌی،  اشثی ، ةَ ىٍؼّر رطد و ٌيّ در زّاىؽ، ٌیازىٍد وزّد فرٍُگ خاغ یك فکر و ایده ٌّ اشث. کارآفریٍی

 يُا کظّرُاي ىخحهف، ةرٌاىَ  ٌّیً )ایساد طرکحِاي کّچك و ىحّشط(، يدر اكحػادُا یکارآفریٍ ي ؾٍػرةا جّزَ ةَ اُيیث کهید  

اٌد جا ةحّاٌٍد ُيچٍان ىصیر رطد و  در زاىؿَ خّد جدارك دیدهةا ةکارگیري اشحؿدادُاي ٌختگان را ةراي ةصط چٍیً فرٍُگی  یىفػه

  .(1388)شهسّكی، طان را اداىَ دٍُد.  پّیایی

ارزطِاي صاکو ةر یك  ُا، آداب و رشّم، و اي از ةاورُا، آییٍِا، اٌدیظَ جّان ىسيّؾَی فرٍُگ را ى( ىؿحلد اشث،  1999)1ایگّر، زّزف

یاةد و طیّه ةركراري ارجتاط و  اي اشث کَ در شعش زاىؿَ، گروه و در جؿاىم ىیان آٌِا ىؿٍا ىی زاىؿَ داٌصث. ةَ دیگر شخً، فرٍُگ ىلّنَ

جّاٌیو آن را  یو، ٌيیةَ فرٍُگ ةٍگر“ طیّه زٌدگی”از شّي دیگر اگر از دیدگاه .   (1386اشالىی، ) دکٍ جؿاىم ىیان افراد آن زاىؿَ را ةیان ىی

اٌد. روطِاي رایر کصب  از ىلّنَ کار و ٌضّه کصب درآىد ٌیز زدا ةداٌیو. کار و فرٍُگ ُيّاره و در جيام زّاىؽ ةر یکدیگر جادیر ىحلاةم داطحَ

ایساد اطحغال و جّنید دروت در  درآىد جا صد زیادي ةر ٌضّه رفحار افراد و جؿاىم آٌِا ةا یکدیگر ىّدر اشث. گصحرش کارآفریٍی ٌیز ةَ ؾٍّان ؾاىم

و در ٌِایث ىٍسر ةَ فرٍُگ کار وجالش در زاىؿَ ىی طّد.  اشث اي را در پی خّاُد داطث کَ كاةم جاىم و ةررشی زاىؿَ، ٌحایر فرٍُگی ویژه

  جغییر در روٌــد جّنید، جّاٌیو ةَ طـاخػِاي رطد و جّشؿَ کَ از ظریق ٌيی« جّشؿَ فرٍُگ کارآفریٍی»در واكؽ ةدون جّزَ کافی ةَ ىلّنَ 

 . (1373روٌاند، طّد، دشث یاةیو ) افزایی فٍی و غٍؿحی در ؾرغَ اكحػاد صاغم ىیوري و جّان ةِره

ةا جّزَ ةَ اُيیث روزافزون ارجلاء فرٍُگ ةرجر کار و جالش در شعش زاىؿَ و ةَ ىٍؼّر دشحیاةی ةَ اُداف و چظو اٌدازُاي ىّردٌؼر  

 ُا زىیٍَ ةررشی ویژگی ُاي انگُِّاي ةرجر کار وجالش از دیدگاه ٌختگان ةرجر کار و جالش اشحان و ةررشی"ً پژوُض،  اشحان، ىصانَ اشاشی ای

 ىی ةاطد.  "کارآفریٍی در اشحان فارس ىّاٌؽ و

  ِا ةر یکدیگرکارآفریٍی وجادیر آٌ (ةر ایً ةاور اشث کَ جؿاىم دو شیصحو ةاز یؿٍی فرٍُگ ةرجر کار و جالش و اشحؿداد1386غانضی )

 رطد ةا دیگر شّي از و طّد ىی آن فرٍُگ طدن ٌِادیٍَ و کارآفریٍی جؿانی و رطد ٌحیسَ در و کارآفریٍی فرٍُگ ُاي طاخع جركی ةاؾخ

 شعش آىّزش انگُِّاي ةرجر کار و جالش ارجلا ىی یاةد.  کارآفریٍی فرٍُگ

ر رطد اكحػادي و جسارت زِاٌی ةراي پیظترد شرىایَ گذاري در طرایط ىعانؿات فراواٌی در زىیٍَ رطد و گصحرش کارآفریٍی ةَ ىٍؼّ  

ىحالظو و ٌااىید کٍٍده دٌیاي اىروز غّرت گرفحَ اشث کَ از زيهَ ایً ىعانؿات ىی جّان ةَ جضلیلی کَ در فػهٍاىَ کارآفریٍی و 

رکَ اكحػادي پرداخحَ و ةا صيایث از ىظارکث ( غّرت گرفحَ اطاره کرد کَ در آن ةَ ٌلض کارآفریٍان ةَ ؾٍّان ٌیروي ىض2017ىِازرت)

 طرکحِاي کّچك و ىحّشط، ةَ ٌلض صیاجی ایً واصدُاي کّچك اكحػادي و ىزایاي کارآفریٍی صاغم از ایً طرکحِا را ةرطيرده اشث.

ىصئّنیً اشحان و اٌگیزه  راُکارُاي ارجلاء فرٍُگ کار وجالش در اشحان ىظخع طّد،درایً اشث کَ اگر  اتىعانؿٌّع اُيیث ایً    

زیرا جضلق ایً ُدف ةَ یکی از  ،ةیض جر ىی طّد ایً راُکارُاىؿٍّي زِث افزایض  ةراي شرىایَ گذاري ُاي ىادي و ي ذي رةط شازىان ُا

. کيك ىی ٌيایدجرویر فرٍُگ ةِیٍَ کار وجالش و آىّزش کارآفریٍی کَ ىٍسر ةَ دروٌی شازي ایً فرٍُگ ىی طّد، یؿٍی  اشحاناُداف ىِو 

ی ایً پژوُض ةا ارائَ  وراُکارُاي ؾهيی وؾيهی ارجلاء فرٍُگ کار وجالش وکارآفریٍی کَ ٌحیسَ ٌؼرات ٌختگان ةرجر اشحان ىیتاطد کيك طایاٌ

در زِث جرویر وگصحرش ایً فرٍُگ در اشحان وکم زاىؿَ ٌيّده واشحان را ةَ شيث و شّي چظو اٌدازُاي روطً فرٍُگ کاري شّق خّاُد 

 پذیري، اٌعتاق پذیري، اٌؿعاف شّدةخظی، کارآىدي، ىصحير، ةِتّد شریؽ، رطد ةَةاؾخ ىی طّد اشحان در ُيَ زىیٍَ ُا حیسَ و در ٌداد 

 . طّد ٌایم دشث یاةی ةَ آرىاٌِاي شٍد جّشؿَ اشحان  َؾرغ در ىيحاز ىّكؿیث از ةرخّرداري و ةراي آیٍده آىادگی

کَ ةحّان ةا اشحفاده از خالكیث، ؾٍػر زدیدي را ُيراه ةا ارزش زدید ةا اشحفاده رافرایٍدي ( ، 2000، )2: آنّي، جاىصّنادةیات کارآفریٍی

. کارآفریٍی فلط فردي ٌیصث، شازىاٌی جؿریف ىیکٍٍذکارآفریٍی  جضث ؾٍّان از زىان، ىٍاةؽ، ریصك و ةَ کارگیري دیگر ؾّاىم، ةَ وزّد آورد،

فيٍد کَ طاىم یك شري جػيیيات  کارآفریٍی ؾتارت اشث از فؿانیث ُد(، 1999یگّر )اةَ ؾلیده . (1390ىهك پّر، جّاٌد ةاطد ) ُو ىی

فرٍُگ  (،1998)3ُیهز. از دیگر شّ (1388) شهسّكی،  یا گروُی از افراد ةراي ایساد، جّشؿَ یا صفغ واصد اكحػادي اشث يىٍصسو فرد

طٍاشان زاىؿَ. (1380داٌد )داریاٌی،  کار ىی و  وري و جأشیس یك کصب کارآفریٍی را كتّل ىخاظره، جؿلیب فرغحِا، ارضاي ٌیازُا از ظریق ٌّآ

طك در جّشؿَ فرٍُگ اٌد. ةی طٍاشان، اةؿاد فرٍُگی و ازحياؾی جأدیرات ىضیط ةر فرد و ویژگیِاي طخػیحی آن را ةررشی کرده و روان

 ك از آٌان ىظخع طّد.کارآفریٍی ٌیز ؾّاىم ىحؿددي دخیم ُصحٍد کَ ضروري اشث، درزَ جادیرگذاري ُر ی

                                                           
1 Igor& Joseph 
2 Alvy& Thompson 
3 Hilse 
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ُاي خّد را در چِار ٌؼام زیصحی، فرٍُگی، ٌؼام  ٌز، زاىؿَ طٍاس آىریکایی کَ ٌؼریَّپارششٌّز: فرٍُگ کارآفریٍی پار ٌؼریَ  

کَ در  داٌدازحياؾی و دیٍی ةیان کرده اشث، جّشؿَ فرٍُگ خالكیث و اةحکار را ىضػّل ٌؼام ازحياؾی و جضث جادیر ٌِاد خاٌّاده و ىدرشَ ىی

پذیري، ىیزان رطد و رود. در ُيیً خػّص ةاید ةَ طیّه زاىؿَگران ةراي ةَ ؾِده گرفحً ٌلظِاي جّنیدي ةاال ىی پرجّ آن، اٌگیزه کٍض

 .(2000، 4)ةّكکّطی، پظحکار و وكث طٍاشی اطاره کرداٌصسام طخػیث، اشحلالل فردي، ظرز جهلی از کار در زاىؿَ، شخث

-گیري جيدن ٌّیً غٍؿحی و شرىایَطٍاس آنياٌی در جظریش جتییً چگٌّگی طکمىاکس وةر زاىؿَ: ی ىاکس وةرفرٍُگ کارآفریٍ ٌؼریَ

کٍد کَ ایً ىفِّم ةَ زةان اىروزي، ُيان فرٍُگ کارآفریٍی اشث. وةر جّشؿَ فرٍُگ کارآفریٍی را داري در ىغرب زىیً ةَ ىفِّىی اطاره ىی

 . (2000)ةّك، داٌد ریزي ةراي آیٍده و غرفَ زّیی ىی شؿادت، خعرپذیري ةراي جغییر شرٌّطث، ةرٌاىَ ىحأدر از چِار ؾاىم جظّیق ةَ کار ةراي

ىك کهٍد، رواٌظٍاس ازحياؾی ىؿاغر، ٌؼریَ ٌیاز ةَ ىّفلیث را ةراي اونیً ةار در ىتاصخ ازحياؾی : 5کهٍدفرٍُگ کارآفریٍی ى ٌؼریَ 

پذیري در آٌِا پاییً اشث و ةَ جتؽ آن خعر و گذاريةَ ىّفلیث پاییً ُصحٍد، ٌرخ شرىایَ ىعرح کرد. وي ىؿحلد ةّد زّاىؿی کَ داراي ٌیاز

-پذیري ٌیز ةاالشث. در ایً زّاىؽ، افرادي پیدا ىی گذاري و خعرٌیافحَ ُصحٍد و در زّاىؿی کَ ٌیاز ةَ ىّفلیث ةاال اشث، ٌرخ شرىایَجّشؿَ

وري آن را افزایض و طرکث یا واصد اكحػادي را شازىاٌدُی ىی کٍٍد و ػرفیث جّنیدي و ةِرهکٍٍد، اٌدازي ىیطٌّد کَ کصب و کار زدیدي راه

ُاي جرةیحی واندیً، ظتلَ ازحياؾی پذیري، طیّهٌاىد و ؾّاىهی ٌؼیر طیّه زاىؿَةخظٍد. ىك کهٍد چٍیً افرادي را کارآفریً ىیةِتّد ىی

در  کاروجالش داٌد. جّزَ خاص او ةَ فرٍُگّاىم ىّدر ةر جّشؿَ فرٍُگ کارآفریٍی ىیواندیً، ایدئّنّژي صاکو، ىذُب و جضرك ازحياؾی را ؾ

 طّدداٌد کَ ىّزب کارآفریٍی ىیپذیري را جلّیث اشحلالل فردي و ایساد اؾحياد ةَ ٌفس ىیشتحریً ٌّع زاىؿَ اىر کارآفریٍی اشث و ىٍا

 .(2004، 6)جّدورویك

 

 :ٍیصگيْبي فرٌّگ کبرآفریٌی
 ؛ فرٍُگ درك جغییر و کظف فرغثکارآفریٍی 

طده در زریان ایً جغییرات را کظف و از  کّطٍد فرغحِاي ایساد دارٌد و ىی کارآفریٍان و طرکحِاي کارآفریً، ُيگام ةا جغییرات گام ةرىی

جّاٌد  رود. ةصحري کَ ىی آن ىیدُد و ةَ اشحلتال  ةرداري کٍٍد. ُيگاىی ةا جغییرات، ىصحهزم ةصحري فرٍُگی اشث کَ ةَ جغییر ةِا ىی آٌِا ةِره

جریً  (. در ؾيیق2000ةارون، زفري، در غّرت نزوم، رُیافحِا و ؾيهکردُاي شٍحی و كدیيی را کٍار گذارد و رُیافحِاي ٌّیٍی را ةرگزیٍد )

کّچك و ةادتات شاخث و ةا  اي جّان در اىّاج شِيگیً جضّالت، ززیره ٌيی”ُاي فرٍُگ کارآفریٍی یك ةاور اشاشی ٌِفحَ اشث و آن ایٍکَ: الیَ

 “.ػاُر ىصحضکو، زاىؿَ را از جتؿات ىذتث و ىٍفی جضّالت، ىػّن ٌگاه داطث كراردادن صػارُاي ةَ 

 کارآفریٍی؛ فرٍُگ ىظارکث 

ي کَ در شاخحارُا  جري دارد و شهصهَ ىراجب، ةصیار ىخحػر و ىفید اشث. درصانی در طرکحِاي کّچك، کارآفریٍی، شاخحار شازىاٌی شاده

اي صکيفرىاشث. در ایً شازىاٌِا، فرٍُگ جضيیً اىٍیث طغهی، در ىلاةم  ىٍصسو و گصحرده شازىاٌِاي شٍحی، شهصهَ ىراجب گصحرده

زاي فرایٍدُاي ؾيّدي، فرایٍدُاي افلی در آٌِا زاري اشث.  اي وزّد دارد و ةَ  گیرد. اىا در کارآفریٍِا ةیظحر شاخحار طتکَ طکم ىی“ اظاؾث”

 .(2000ةارون، زفري، گیرد ) شهصهَ ىراجب و ةرداطحً ىرزُا، رواةط ةیظحر ةر ىتٍاي ىظارکث و درك ىحلاةم طکم ىیطدن  ةا کو

 کارآفریٍی آىّزش جأدیر کیفیث جضهیم ةَ ، کارآفریٍی آىّزش جاریخچَ و کیفیث اُداف، ةَ ُيیً ىٍؼّر ایً پژوُض كػد دارد ةا جتییً

پرداخحَ و ةا ُدف ةررشی ویژگی انگُِّاي ةرجر فرٍُگ کار وجالش، ةَ جرویر وٌِادیٍَ شازي  ن فارس فرٍُگ کار وجالش در اشحا ارجلاي ةر

 ایً ؾّاىم وىّنفَ ُا در اشحان فارس ةپردازد. 

 کارآفریٍی؛ فرٍُگ خالكیث 

رشاٌٍد. ةَ ؾالوه در طرکحِاي  ُاي ٌّ جّنید ىی کٍٍد و آن را در كانب یك طرکث ةَ شراٌسام ىی کارآفریٍان، افراد خالكی ُصحٍد کَ ایده

ُا ةروٌد و روطِاي زدید را ةَ ىضك جسرةَ ةگذارٌد. در ایً طرکحِا افراد ةا خالكیث و اةحکار  جّاٌٍد ةَ دٌتال ٌاطٍاخحَ کارآفریً، کارکٍان ىی

کَ زىیٍَ ىٍاشتی را ةراي رطد و ةه  طّد، جٍِا در درازىدت ةاؾخ رطد و جّشؿَ طرکحِا ىی  طٌّد. ةِا دادان ةَ خالكیث ٌَ ؾيم، جظّیق ىی

 . (2000ةارون، زفري، کٍد ) طکّفایی اشحؿدادُا و ػرفیحِاي اٌصاٌی فراُو ىی

 ظهتی و كتّل ىصئّنیث کارآفریٍی؛ فرٍُگ اشحلالل 

د )و صحی ظهتی )روي پاي خّد ایصحادن( را دارٌد و صاضرٌد ىصئّنیث کار و اطحغال خّ کارآفریٍان، افرادي ُصحٍد کَ روصیَ اشحلالل

“ کارىٍدي”دیگران( را ةرؾِده گیرٌد. ایً افراد ىؿحلدٌد ةاید ةرپایَ جّاٌاییِا، طایصحگیِا و فکرُاي خّد، اىرار ىؿاش کٍٍد و اشاشاً روصیَ 

                                                           
4 Buck 
5 McCland 
6 Todorovic 
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طرکحِاي  طد. اىا در ةَ کارکٍان پرداخث ىی“ اظاؾث”ةِایی ةّد کَ در ىلاةم “ اىٍیث طغهی”ٌدارٌد. در شاخحار شازىاٌِاي گصحرده و شٍحی 

در چٍیً طرکحی کارکٍان، خّدگردان، خعرپذیر و “. اظاؾث”ةَ ىؿٍاي فراگیر آن وزّد دارد و ٌَ “ اىٍیث طغهی”کّچكِ کارآفریً، ٌَ 

 .( 2008اشکات، داٌٍد ) پذیرٌد و ُيَ خّد را در ةراةر ىٍافؽ خّد و طرکث و زهب رضایث ىظحري، ىصئّل و پاشخگّ ىی ىصئّنیث

 پذیري ىخاظره کارآفریٍی  فرٍُگ 

پذیر ةاطٍد، یؿٍی ةحّاٌٍد ٌصتث ةَ ىّكؿیث، طرایط، اىکاٌات و در یك کالم آیٍده  کارآفریٍان، ةاید ىخاظرهىؿحلدٌد  (2006)، 7ىاجالي

فریً  ىتارزه کٍٍد. ةاید دونث یا دیگر صاىیان ىصحلم، صاضر ةَ پذیرش ىخاظره ىّرد ٌیاز کارآ“ ىّفلیحی ىضحيم”خّد خعرکرده و ةراي کصب 

کاري و یا  ةرایض فراُو و او را در ىراصم ىخحهف کارآفریٍی ُيراُی کٍٍد. افرادي کَ داراي روصیَ ىضافؼَ“ پذیر شرىایَ ىخاظره”ةاطٍد و 

 .کارىٍدي ُصحٍد، اشــاشاً کارآفریٍان ىّفلی ٌخّاٍُد ةّد

 َؾدانث ازحياؾی کارآفریٍی؛ جّشؿ 

  .دشث یافثةَ جّشؿَ ؾدانث ازحياؾی در کظّر  درٌِایث  ىی جّان دُاي ٌِفحَ افراد،ةراي ةروز اشحؿدا ةا ایساد فرغحِاي ةراةر

 

 کليذي هربَط بِ فرٌّگ برتر کبر ٍ تالش هفبّين تعریف

 خالكیث 

 ىؿٍی ةَ اگر . طٌّد ىی اضيضالل و پژىردگی خيّدگی، کّد، ر دچار آن ةدون کَ ُاشث شازىان و ُا اٌصان ىحؿانی ٌیاز خالكیث 

 .ٌدارد ىؿٍا خالكیث ةدون زٌدگی کَ رشیو ىی ٌکحَ ایً ةَ صلیلث در کَ چرا کٍیو، ىی ك در ةِحر را گفحَ ایً دنیم کٍیو، جّزَ خالكیث

 و جازه ُاي ه اید ةَ یاةی دشث پرواز و زِض ایً ٌحیسَ اشث، زدید اىکاٌات و فضاُا از آگاُی ةراي ذًُ پرواز و زِض ىفِّم ةَ خالكیث.

 .اشث جّشؿَ و پّیایی ٌّآوري، ُاي زىیٍَ شازي فراُو

 ٌّآوري 

 آٌِاانلاء، زيهَ از کَ طده ٌّآوري از ُو دیگري جؿاةیر . اشث وکار کصب زدید ُاي ارزش ةَ آٌِا جتدیم و ٌّ ُاي ایده خهق فرآیٍد  

 (.1386)غانضی،   ُاشث ٌاطٍاخحَ َة شفر ُيَ از زیتاجر و یادگیري فرآیٍد در فظرده و پیچیده جغییرات ةازآفریٍی، خالكیث، پذیري، انِام

 فرٍُگ 

 یك افراد ُاي ارزش و ُا ٌگرش ةاورُا، ةَ آن رایر و ىضدودجر ىؿٍاي در و ازحياؾی اث ىیر ىسيّؾَ ةَ فراگیر و ؾام ىؿٍاي در فرٍُگ

 ىدٌؼر ىی ةاطد .  دوم ىؿٍاي ةضخ ىرةّط ةَ کارآفریٍی در کَ طّد ىی اظالق زاىؿَ

  کارآفریٍی 

 ىضػّل جّنید طٍاشی و فرغث پذیري، ریصك ٌّآوري، خالكیث، را جؿاریف ایً ىظحرك وزَ کَ طده ىخحهفی جؿاریف یٍیکارآفر ةراي

 .(1386ىی جّان ةرطيرد)غانضی،  زدید خدىحی یا

  جؿاىم فرٍُگ و کار آفریٍی 

 .طّد ىی گفحَ زاىؿَ آن یٍیکارآفر فرٍُگ  آفریٍی، کار ىّضّع ةَ ٌصتث زاىؿَ یك طِاي ارز و ُا ٌگرش ةاورُا، ىسيّؾَ ةَ

 و کظف را جغییرات ایً زریان در طده ایساد ُاي فرغث کّطٍد ىی و دارٌد ةرىی گام جغییرات ةا ُيگام کارآفریً، ُاي وطرکث  کارآفریٍان

 ىی کَ ةصحري .رود ىی نآ اشحلتال ةَ و ىی دُد ةِا جغییر ةَ کَ اشث فرٍُگی ةصحر ىصحهزم جغییرات، ةا ُيگاىی .کٍٍد ه ةرداري ةِر آٌِا از

 ةرگزیٍد. را ٌّیٍی ُاي رُیافث و گذارد کٍار را كدیيی و شٍحی ؾيهکردُاي و رُیافث ُا نزوم، غّرت در جّاٌد

 دُد، ىی جظکیم را زاىؿَ یك ُّیث کَ اشث رفحارُایی و ٍُسارُا طِا، ٌگر ُا، ارزش ىسيّؾَ ىفِّم ةَ فرٍُگ آٌکَ ةَ ةاجّزَ    

 آن ةَ ىی جّان کَ ةرخّردارٌد ىحيایزي رفحارُاي و ٍُسارُا ُا، ٌگرش ُا، ارزش ىسيّؾَ از پیراىٌّی، زاىؿَ از ةخظی انؾٍّ ةَ کارآفریٍان

 .ٌيّد اظالق کارآفریٍی فرٍُگ خرده

 شرىایَ و ظتیؿی ىٍاةؽ وي ٌؼر ةَ و داٌد ىی ىحفاوت فرٍُگی، جٍّع ةَ جّزَ ةا را ىخحهف زّاىؽ در کارآفریٍی ٌلض (،2000) 8ةّك   

 پاداش ٍُسارُا، ازحياؾی، ؾلاید ُيچّن ؾّاىهی گیرد، كرار جّزَ ىّرد رفحار جفاوت درك در ةاید آٌچَ اىا ةاطد، یکصان اشث ىيکً ٌلدي

 ٍُگفر دارٌد، زاىؿَ افراد از ىحيایز ةاورُایی و ُا ارزش کارآفریٍان، اگرچَ ةٍاةرایً، .اشث دیٍی ىکاجب و ىهی و فردي ٌِاي آرىا رفحارُا،

 .اشث زاىؿَ ةر صاکو فرٍُگ از ىحأدر کارآفریٍی

     

                                                           
7 Matlay 
8 Buck 
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 . تعبهل فرٌّگ ٍکبرآفریٌی1ضکل ضوبرُ

 

  کبرآفریٌی فرٌّگ تَسعِ راّکبرّبي 

صیخ،   ایً از رود.  ىْ طيار ةَ اىروزى دٌیاى در ةلا جضيیً راه جٍِا ٌّآورى کَ ةاورٌد ةرایً اىروزه ازحياؾْ - اكحػادى ىحفکران ةیظحر

 آن اغهْ ي شرىایَ شازىان، افراد خالكیث و اشحؿداد و روٌد ىْ طيار ةَ ُا شازىان صیاجْ طاُرگ ُا، ٌّآوري ایً آورٌدگان زّدو ةَ

 .شازد ىْ ٌاپذیر ازحٍاب ضرورجْ را زاىؿَ در افراد ٌّآورى و خالكیث ةراى ىٍاشب فضایْ ایساد اىر ایً ةٍاةرایً .طّد ىْ ىضصّب

 در ریظَ و اشث زاىؿَ فرٍُگْ ُاى ویژگْ از ىحأدر خّد ي ٌّةَ ةَ کدام ُر ىدیریث، و فٍّاورى شرىایَ، ،کار ٌیروى ُيچّن ؾّاىهْ

 ةَ ؾيّىْ افکار شازى آىاده و فکرى و فرٍُگْ جضّل ىرصهَ از گذار ةدون جّاٌد ٌيْ کظّرى ُیچ ةٍاةرایً .دارٌد فرٍُگْ ةاورُاى و ُا ارزش

 .طّد ٌائم اكحػادى جّشؿَ

 جضّل در کَ ؾّاىهْ زيهَ از دارٌد؟ ٌلض فرٍُگ یك دگرگٌّْ در ؾّاىهی چَ پذیرد؟ غّرت جّاٌد ىْ چگٌَّ فرٍُگْ جضّل اىا

 ىْ دارٌد، کَ خالكیحْ و اشحؿداد ةا ُا اٌصان زاىؿَ اى، ُر در .ةرد ٌام را پذیرى فرٍُگ و فرٍُگْ ٌّآورى جّان ىْ دارٌد، ٌلض فرٍُگْ

 ؾرضَ زاىؿَ ةَ و اةداع زدیدى ؾٍاغر ىحّن، و اةزار ٍُرى، آدار ٌِادُا ُا، داٌض ٍُسارُا، ُا، ارزش ىاٌٍد ْفرٍُگ اززاي از یك ُر از جّاٌٍد

 دگرگٌّْ شتب و اضافَ ىرةّظَ ززء ةَ زدید فرٍُگْ ؾٍػر یك ؾٍّان ةَ .گیرٌد كرار ؾاىَ پذیرش ىّرد ؾٍاغرى چٍیً کَ غّرجْ در .کٍٍد

 .طٌّد فرٍُگْ ٌؼام کم در دگرگٌّْ شتب اشث ىيکً فرٍُگْ، ٌؼام و اززاء ةیً ىحلاةم ارجتاط دوزّ ؾهث ةَ شپس و طٌّد ىْ ززء آن در

 ىیدان طٌّد، واكؽ ىردم اکذریث پذیرش ىّرد و ؾرضَ زاىؿَ ةَ و اةداع کيحرى، زىان ىدت در ةیظحرى فرٍُگْ ؾٍاغر چٍد ُر اشث ةدیِْ

 (.1385)غانضی، ةّد  ُدخّا جر شریؽ و جر وشیؽ فرٍُگْ ٌؼام در صاغهَ دگرگٌّْ

 ( ٌظان داده طده اشث.  2ارجتاط ةیً کارآفریٍی و ٌِادُاي ازحياؾی در طکم زیر)طکم طياره 
 

 
 . ارتببط کبرآفریٌی ٍ ًْبدّبي اجتوبعی2ضکل ضوبرُ
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 پصٍّص ّذف
و ارائَ راُکارُاي  ار و جالشایً پزوُض کیفی فِو روایث ٌختگان کارآفریٍی اشحان فارس از چگٌّگی طکم گیري انگّي ةرجر ک ُدف

 ىی ةاطد. ؾهيی وؾيهی ارجلاء فرٍُگ کار وجالش از دیدگاه ٌختگان ةرجر کار وجالش اشحان فارس 

 

 سَال هحَري پصٍّص
 روایث ٌختگان کارآفریٍی اشحان فارس از طکم گیري انگّي ةرجر کار وجالش چیصث؟

 

 رٍش ضٌبسی پصٍّص
ٌختگان کارآفریٍی اشحان فارس از ىٍاةؽ و ىّاٌؽ طکم گیري انگّي  روایثپژوُض صاضر فِو روش پژوُض: ةا جّزَ ةَ ایً کَ ُدف 

 ةرجر کار و جالش ىی ةاطد، روش پژوُض روایث پژوُی ىی ةاطد.   

ىظارکث کٍٍدگان ةانلّه پژوُض و روش اٌحخاب ىظارکث کٍٍدگان: ىظارکث کٍٍدگان ةانلّه پژوُض طاىم ٌختگان ةرجر کار و جالش در 

 اشحان فارس از شَ شازىان ؾيده در اىر پیگیري اىّر ٌختگان زاىؿَ غٍؿحی، ؾهيی و کاري طاىم پارك ؾهو و فٍاوري، ةٍیاد ٌختگان  و اداره

 29ةّد کَ ةا رویکرد ُدفيٍد و روش ٌيٌَّ گیري داوظهتاٌَ و ةا ىؿیار اطتاع ٌؼري داده ُا فارس کم کار، رفاه، جؿاون و جاىیً ازحياؾی اشحان  

ٌفر از ٌختگان اٌحخاب گردیدٌد. چيؽ آوري داده ُا ةر اشاس اطتاع ٌؼري داده ُا جا زىاٌی اداىَ یافث کَ اظالؾات زدیدي پس از ىظارکث 

 کٍٍده ةیصث و ٌِو داده ٌظد.

ده گردید. در روش گردآوري داده ُاي کیفی: ةراي گردآوري داده ُاي کیفی پژوُض از ىػاصتَ ٌیيَ ؾيیق و پرشظٍاىَ جظریضی اشحفا

 ایً پرشظٍاىَ و ىػاصتَ از ىظارکث کٍٍدگان خّاشحَ طد زٌدگی خّد را جا رشیدن ةَ درزَ انگّي ةرجر کار و جالش اشحان روایث کٍٍد.

اؾحتاریاةی داده ُاي کیفی: ةراي اؾحتاریاةی داده ُاي کیفی پژوُض از اؾحتارپذیري و اؾحيا پذیري ةا جکٍیك ُيصّشازي داده اشحفاده 

 د.ط

 

 یبفتِ ّبي پصٍّص
 شؤال اول: ٌختَ ةرجر کار و جالش چَ ویژگی ُایی دارد؟

ةر اشاس روایث ٌختگان کار و جالش اشحان از چگٌّگی رشیدن ةَ انگّي ةرجر کار، ىضاىیً پایَ اي  ىاٌٍد كدرت جػيیو گیري غضیش، 

یث و ٌّآوري، جادیر گذاري، ةا اٌگیزه و داراي چظو اٌدازةّدن، ریصك پذیري ةاال، اراده و پظحکار، ؾدم جرس از طکصث، ىدیریث ةضران، خالك

شخث کّش و ىٍؼو ةّدن، داطحً داٌض جخػػی ةَ روز ، داطحً اٌرژي و اؾحياد ةَ ٌفس، داطحً طساؾث، اشحفاده ةِیٍَ از فرغث ُا، 

اخحیار دیگران كراردادن ودر ٌِایث ؾظق ةَ کار ةراشاس ٌیاز ؾيم کردن، غرفَ زّیی، ىذتث اٌدیض ةّدن، کار گروُی، ؾهو وجسرةَ خّد را در 

فراواٌی ودرغد ویژگی ُاي ٌختَ  ةرجر کار وجالش را ٌظان ىی دُد. ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث  1زدول طياره و داطحً ىظّق ذکر کرده اٌد.   

كیث وٌّآوري وکيحریً فراواٌی ىرةّط ةَ کار آىده ةیظحریً فراواٌی ویژگی ُاي فرد کارآفریً از دیدگاه ٌختگان ةرجر اشحان فارس ىرةّط ةَ خال

گروُی ىی ةاطد. در ایً خػّص ةاید گفث کَ  ةا ایٍکَ ىظارکث وکار گروُی ىی جّاٌد یکی از ؾّاىم ىِو ایساد کارآفریٍی و از ویژگی ُاي 

ییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ طاید دنیم اغهی کارآفریٍان ةاطد، ةا ایً صال ٌختگان اشحان اؾحلاد چٍداٌی ةَ ایً ىصئهَ ٌداطحَ اٌد. در جت

ٌؼر ىی  ایً اىر کارطکٍی ُا وشٍگ اٌدازي ُاي ةؿضی از افراد گروه و یا ىدیران ةاطد کَ جؿدادي از ٌختگان ٌیز ةَ ایً اىر اطاره کرده اٌد و ةَ

 رشد ایً ىصئهَ ىی جّاٌد ةَ ؾٍّان یك ىاٌؽ ةر شر راه کارآفریٍی ةاطد. 
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 ویژگی کارآفریٍانّزیؽ فراواٌی و درغد ٌحایر ىرةّط ةَ .ج1زدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شؤال دوم: ىصیر کاري خّدجان را از کسا و در چَ طرایعی آغاز کردید؟

ن، طروع ىصیر کاري خّد را ةا جّکم ةَ خدا، ؾالكَ و پظحکار، ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده در ایً پژوُض، ٌختگان کار و جالش اشحا

فر جظّیق دوشحان و خاٌّاده، روصیَ خصحگی ٌاپذیر، ازدوران داٌظگاه و ةا جظّیق اشاجید وُيچٍیً ٌیاز زاىؿَ ةَ جخػع ایً افراد واز ٌلعَ غ

ةَ آن را ٌظان ىی دُد. ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده فراواٌی ودرغد طروع ىصیر کاري و طرایط ىرةّط  2زدول طياره طروع کرده اٌد. 

ىی ةیظحریً فراواٌی  ىرةّط ةَ طروع ىصیر کاري از دوران داٌظگاه وجظّیق اشاجید و کيحریً فراواٌی ىرةّط ةَ طروع دوره کاري از ٌلعَ غفر 

گ کار و جالش در اشحان ٌيّده و اىر کارآفریٍی را ةا ةاطد. در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ داٌظگاه ىی جّاٌد ٌلض اشاشی در جرویر فرٍُ

                    آىّزش ُاي ویژه، درافرادي کَ ؾالكيٍد ةَ فؿانیث در ایً ؾرغَ ُصحٍد، دروٌی شاخحَ و زىیٍَ را ةراي ایً اىر خعیر ىِیا شازد.         
 

 ضرٍع هسير کبري. تَزیع فراٍاًی ٍ درصذ ًتبیج هربَط بِ 2جذٍل 

 

 

 

                                 

 

 

 

 
 

 شؤال شّم: چَ کصاٌی ةاؾخ پیظرفث طيا درکارجان طدٌد؟

ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده در ایً پژوُض، ٌختگان کار و جالش اشحان، ىظّكیً ةَ پیظرفث خّد را جّکم ةَ خدا وخاٌّاده، اشاجید و 

یات فردي، ٌیاز ىانی، دوشحان خالق واؾحياد ىدیران دوشحان، ىظکالت و ةً ةصث ُاي پیض روي، دیدن اٌصان ُاي ىّفق، ایيان ةَ کار، جسرة

فراواٌی ودرغد ىرةّط ةَ ىظّكیً ةَ پیظرفث ٌختگان را ٌظان ىی دُد. ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده  3زدول طياره ةَ آٌان ذکر کرده اٌد. 

ط ةَ اؾحياد ىدیران ةَ کارآفریٍان ىی ةاطد. در ةیظحریً فراواٌی ىظّكیً ةَ پیظرفث ىرةّط ةَ جّکم ةَ خدا و خاٌّاده وکيحریً فراواٌی ىرةّ

جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ جّکم ةَ خدا و صيایث خاٌّاده ىی جّاٌد ٌلض ىِيی در پیظرفث افراد کارآفریً داطحَ ةاطد و ُيچٍیً ةا 

 شر راه ایً افراد ةاطد.  جّزَ ةَ ٌحایر ةَ دشث آىده، ةَ ٌؼر ىی رشد ؾدم اؾحياد ىدیران ةَ کارآفریٍان ىاٌؽ ىِيی ةر 

 

 

 

 کم درغد فراواٌی ىضاىیً پایَ ىضاىیً شازىان دٍُده

 ویژگی کارآفریٍان

 3/10 3 كدرت جػيیو گیري

29 

 3/10 3 ریصك پذیري ةاال

 3/10 3 اراده و پظحکار

 9/6 2 ؾدم جرس از طکصث

 9/6 2 ىدیریث ةضران

 2/24 7 ّآوريخالكیث و ٌ

 3/10 3 داطحً داٌض و جخػع

 9/6 2 داطحً اٌرژي و اٌگیزه

 3/10 3 ةرٌاىَ ریزي ىٍؼو

 5/3 1 کارگروُی

 کم درغد فراواٌی ىضاىیً پایَ ضاىیً شازىان دٍُدهى

 طروع ىصیر کاري

 3/17 5 جّکم ةَ خدا

29 

 8/10 4 ؾالكَ و پظحکار

 3/10 4 جظّیق دوشحان و خاٌّاده

 9/6 4 روصیَ خصحگی ٌاپذیر

 9/6 7 جظّیق اشاجید

 2/24 3 اصصاس ٌیاز زاىؿَ
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 هطَقيي بِ پيطرفت. تَزیع فراٍاًی ٍ درصذ ًتبیج هربَط بِ 3جذٍل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شئّال چِارم: ةَ ٌؼر طيا چَ ؾّاىهی ةاؾخ طد جا طيا ةحّاٌید ةَ ایً ىرصهَ از رطد خّدجان ةرشید؟

ایر ةَ دشث آىده در ایً پژوُض، ٌختگان کار و جالش اشحان، ؾّاىم دشحیاةی ةَ ایً ىرصهَ از رطد خّد را جالش و کّطض، ةر اشاس ٌح

ز ؾالكَ و اٌگیزه، جّکم ةَ خدا، ارزیاةی وضؿیث و ٌیاز زاىؿَ، صيایث خاٌّاده، پافظاري در کار، خالكیث فردي، جسرةَ وطٍاخث و اشحفاده ا

فراواٌی ودرغد ىرةّط ةَ ؾّاىم دشحیاةی ٌختگان ةَ ایً ىرصهَ از رطد خّد را ٌظان ىی  4زدول طياره ن کرده اٌد. ػرفیث ُاي دروٌی ؾٍّا

دُد. ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده ةیظحریً فراواٌی ؾّاىم دشحیاةی ٌختگان ةَ ایً ىرصهَ از رطد خّد، جالش و کّطض و کيحریً فراواٌی 

ري در کار ىی ةاطد. در جتییً ایً یافحَ ةاید گفث کَ ةا ایً کَ جالش وکّطض افراد ىی جّاٌد ؾاىم ىِو رطد ىرةّط ةَ صيایث خاٌّاده و پافظا

ث ُاي وجركی ةاطد ةا ایً صال  صيایث خاٌّاده ٌیز  ىی جّاٌد جادیر زیادي ةر رطد وپیظرفث کارآفریٍان داطحَ ةاطد و خاٌّاده ُا ةاید ةا صيای

 ن، آن ُا را در ُر ىصیري کَ كدم گذاطحَ اٌد افرادي خالق، کارآفریً و داراي وزدان کاري جرةیث کٍٍد.ُيَ زاٌتَ خّد از فرزٌداٌظا
 

 عَاهل دستيببی ًخبگبى بِ رضذ ٍ تعبلی. تَزیع فراٍاًی ٍ درصذ ًتبیج هربَط بِ 4جذٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شؤال پٍسو: ةَ ٌؼر طيا چَ کصاٌی و ةا چَ خػّغیاجی ىی جّاٌٍد در پرورش ٌیروُاي ٌختَ کيك کٍٍد؟

ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده در ایً پژوُض، ٌختگان کار و جالش اشحان، افراد ىّدر در پرورش افراد ٌختَ را، افراد ىحخػع و ىحؿِد، 

ٍگی و اد دنصّز و ىصئّنیث پذیر، افراد صاىی وپظحیتان، اؾحياد ىحلاةم ىدیران و کارکٍان، اشاجید داٌظگاه، افراد خالق و ىتحکر، ىحّنیان فرُافر

 فراواٌی ودرغد ىرةّط ةَ افراد ىّدر در پرورش افراد ٌختَ را ٌظان ىی دُد. 5زدول طياره غٍؿحی و صيایث ىصئّنیً کظّر ىؿرفی کرده اٌد. 

و  ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده ةیظحریً فراواٌی افراد ىّدر در پرورش افراد ٌختَ، اشاجید داٌظگاه و کيحریً فراواٌی ىرةّط ةَ افراد صاىی

 یًپظحییتان ىی ةاطد. در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ داٌظگاه و اشاجید آن ىی جّاٌٍد ٌلض اشاشی در پرورش افراد ٌختَ ایفا کٍٍد و ا

 اىر وػیفَ خعیر داٌظگاه و اشاجید را در ایً زىیٍَ ٌظان ىی دُد. 

 کم درغد فراواٌی ىضاىیً پایَ ىضاىیً شازىان دٍُده

 ىظّكیً ةَ پیظرفث

 7/20 6 جّکم ةَ خدا و خاٌّاده

29 

 9/6 2 اشاجید و دوشحان

 3/10 3 ىظکالت و ةً ةصحِا

 3/10 3 یدن اٌصان ُاي ىّفقد

 3/10 3 ایيان ةَ کار

 8/13 4 جسرةیات فردي

 3/10 3 ٌیاز ىانی

 8/13 4 دوشحان خالق

 5/3 1 اؾحياد ىدیران

 کم درغد فراواٌی ىضاىیً پایَ ىضاىیً شازىان دٍُده

شحیاةی ٌختگان ةَ ؾّاىم د

 رطد و جؿانی

 7/20 6 جالش و کّطض

29 

 3/10 3 ؾالكَ و اٌگیزه

 3/10 3 جّکم ةَ خدا

 3/10 3 ارزیاةی وضؿیث و ٌیاز زاىؿَ

 9/6 2 صيایث خاٌّاده

 9/6 2 پافظاري در کار

 3/10 3 خالكیث فردي

 3/10 3 جسرةَ و طٍاخث

 8/13 4 ػرفیث ُاي دروٌیاشحفاده از 
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 . تَزیع فراٍاًی ٍ درصذ ًتبیج هربَط بِ افراد هَثر در پرٍرش افراد ًخب5ِجذٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ئّال طظو: آیا در ىصیر صرکث طيا ُیچ ؾاىهی ةاؾخ دنصردي طيا طد؟ ش

ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده در ایً پژوُض، ٌختگان کار و جالش اشحان، ؾّاىم دنصردي خّد را در ىصیر صرکث، کيتّد ةّدزَ و 

اىکاٌات ىانی، ةی جّزِی ىصئّنیً، ؾدم صيایث ُاي ىادي و ىؿٍّي، ٌداطحً ىظاور ىحخػع، رویَ ُاي ةی ىّرد اداري، ؾّاىم شیاشی، 

فراواٌی ودرغد ىرةّط ةَ ؾّاىم  9زدول طياره اشحفاده شّد زّیاٌَ ةرخی از ؾّاىم، ةی جّزِی ةَ ایده ُاي کارآفریً و رةا و ریا ذکر کرده اٌد. 

ٍٍده در ىصیر صرکث را ٌظان ىی دُد. ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده ةیظحریً فراواٌی ىرةّط ةَ کيتّد ةّدزَ و اىکاٌات ىانی و دنصرد ک

کيحریً فراواٌی ىرةّط ةَ ؾّاىم شیاشی و رةا و ریا ىی ةاطد. در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ کارآفریٍان، در ىصیر صرکث خّد ةا 

زَ ُصحٍد کَ از زيهَ آن ىی جّان ةَ کيتّد ةّدزَ و اىکاٌات ىانی اطاره کرد. ةَ ٌؼر ىی رشد ىصئّنیً و دشث اٌدر ىظکالت ؾدیده اي ىّا

دادن  کاران دونحی کَ ةَ ٌّؾی ةا کارآفریٍان و ؾرغَ کارآفریٍی در ارجتاط ُصحٍد ةایصحی جّزِات ةیظحري ةَ ایً ىصانَ داطحَ ةاطٍد و ةا كرار

 ار کارآفریٍان کيك طایاٌی ةَ گردش چرخ کارآفریٍی در اشحان ٌيایٍد. طاید ةحّان گفث کَ یکی از دالیماىکاٌات ىانی در اخحی

 در اشحان ةاطد.   ضؿف ُاي اشحان در ایً زىیٍَ، ةی جّزِی ىصئّنیً ةَ ایً ىصانَ 
 

 . تَزیع فراٍاًی ٍ درصذ ًتبیج هربَط بِ عَاهل دلسردي ًخبگبى در هسير حرکت6جذٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شئّال ُفحو: جالش ُاي طيا و کيك ُاي دیگران ةراي پیظرفث طيا چَ جادیري در رطد فرٍُگ کار و جالش دارد؟

اشحان، جادیر جالش ُاي خّد ةر فرٍُگ کارآفریٍی را، رطد کارآفریٍی،  ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده در ایً پژوُض، ٌختگان کار و جالش

زدول طٍاخث اشحؿدادُا، جّاٌيٍدي کظّر، دنگرىی پّیٍدگان ىظاغم، ایساد ىظاغم و کيك ةَ كض ىحّشط و پاییً زاىؿَ ذکر کرده اٌد. 

را ٌظان ىی دُد. ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده ةیظحریً فراواٌی ودرغد ىرةّط ةَ جادیر جالش کارآفریٍان ةر فرٍُگ کارآفریٍی  10طياره 

ةر فراواٌی ىرةّط ةَ رطد کارآفریٍی و کيحریً فراواٌی ىرةّط ةَ دنگرىی پّیٍدگان ىظاغم و جادیر ةصیار ىضدود جادیر جالش ُاي کارآفریٍان 

شحان ىؿحلدٌد کَ اگر چَ جالش ُایظان در زىیٍَ فرٍُگ کارآفریٍی ىی ةاطد. در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ ٌختگان کار و جالش ا

 کم درغد فراواٌی ىضاىیً پایَ ىضاىیً شازىان دٍُده

 افراد ىّدر در پرورش افراد ٌختَ

 8/13 4 افراد ىحؿِد و ىحخػع

29 

 3/17 5 افراد دنصّز و ىصئّنیث پذیر

 9/6 2 افراد صاىی و پظحیتان

 9/6 2 ؾحياد ىحلاةم ىدیران و کارکٍانا

 7/20 6 اشاجید داٌظگاه

 3/10 3 افراد خالق و ىتحکر

 3/10 3 ىحّنیان فرٍُگی و غٍؿحی

 8/13 4 صيایث ىصئّنیً کظّر

 کم درغد فراواٌی ىضاىیً پایَ ازىان دٍُدهىضاىیً ش

ؾّاىم دنصردي ٌختگان در 

 ىصیر صرکث

 6/27 8 کيتّد ةّدزَ و اىکاٌات ىانی

29 

 9/6 2 ةی جّزِی ىصئّنیً

 3/10 3 ؾدم صيایث ُاي ىادي و ىؿٍّي

 3/10 3 ٌداطحً ىظاور ىحخػع

 7/20 6 رویَ ُاي ةی ىّرد اداري

 4/3 1 اىم شیاشیؾّ

 9/6 2 اشحفاده شّدزّیاٌَ ةرخی از ؾّاىم

 3/10 3 ةی جّزِی ةَ ایده ُاي کارآفریً
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ةحّان کارآفریٍی ةیظحریً جادیر را ةر رطد کارآفریٍی داطحَ، ةا ایً وزّد ایً اىر جادیر ىضدودي ةر رطد فرٍُگ کارآفریٍی داطحَ اشث کَ طاید 

ىدیران ةَ کارکٍان و ودر ٌِایث ؾدم صيایث  گفث کَ دنیم آن ىی جّاٌد ةی جّزِی ىصئّنیً ایً اىر ةَ کارآفریٍی و ُيچٍیً ؾدم اؾحياد

 ىدیران از ایده ُاي خالكاٌَ کارکٍان ایً ؾرغَ ةاطد.ىصئّنیً و 
 

 تبثير تالش ّبي کبرآفریٌبى برفرٌّگ کبرآفریٌی. تَزیع فراٍاًی ٍ درصذ ًتبیج هربَط بِ 7جذٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الش در اشحان فارس را چگٌَّ ارزیاةی ىی کٍید؟شئّال ُظحو: فرٍُگ کار وج

ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده در ایً پژوُض، ٌختگان کار و جالش اشحان، ةَ ارزیاةی فرٍُگ کار و جالش در اشحان فارس پرداخحٍد. 

اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده فراواٌی ودرغد ىرةّط ةَ ارزیاةی فرٍُگ کار و جالش در اشحان فارس را ٌظان ىی دُد. ةر  11زدول طياره 

 ةیظحریً فراواٌی،  ىرةّط ةَ ارزیاةی ٌصتحا ضؿیف  فرٍُگ کار و جالش در اشحان و کيحریً فراواٌی ىرةّط ةَ ارزیاةی ىحّشط ایً فرٍُگ در

ٌؼر ىی رشد دالیم  اشحان ىی ةاطد. در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ ىحاشفاٌَ فرٍُگ کار و جالش در اشحان وضؿیث ىٍاشتی ٌدارد و ةَ

م اغهی ایً اىر، ةی جّزِی ىصئّنیً و ىدیران رده ةاال ةَ ىصانَ کارآفریٍی و کيتّد جخػیع ةّدزَ و اىکاٌات ىانی ةَ ایً اىر و ُيچٍیً ؾد

ي افراد ىّدر در ایً صيایث ىدیران از ایده ُاي خالكاٌَ کارآفریٍان و ؾدم اؾحياد آٌان ةَ کارکٍان  و ٌیز ؾدم طٍاخث جّاٌایی ُا واشحؿدادُا

 ؾرغَ، از زاٌب ىدیران ةاطد.   
 

 ارزیببی فرٌّگ کبر ٍتالش در استبى فبرض. تَزیع فراٍاًی ٍ درصذ ًتبیج هربَط بِ 8جذٍل 

 

 

 

 

 
 

 ٍگ کار وجالش در اشحان فارس را ارجلاء ةخظیو؟شئّال ٌِو: چَ کٍیو جا فرُ

ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده در ایً پژوُض، ٌختگان کار و جالش اشحان، راُِاي ارجلاء فرٍُگ کار و جالش در اشحان را، ىدیریث 

ىصئّنیً، جظّیق صيایث  افزایض اٌگیزه ُاي کاري، ، غضیش، فرٍُگ شازي، گصحرش شعش رفاُی كظر ضؿیف، ةرٌاىَ ریزي ىصئّنیً

فراواٌی ودرغد ىرةّط ةَ راُِاي ارجلاء فرٍُگ کار و  13زدول طياره  صيایث ُاي ىادي وىؿٍّي کارآفریٍان ؾٍّان کردٌد.  کارآفریٍان و

گصحرش جالش در اشحان را ٌظان ىی دُد. ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده ةیظحریً فراواٌی ىرةّط ةَ فرٍُگ شازي و کيحریً فراواٌی ىرةّط ةَ 

ىی ةاطد. در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ ةَ ٌؼر ىی رشد در ارجلاء فرٍُگ کار و جالش در شعش اشحان، كتم از  شعش رفاُی كظر ضؿیف

ُرچیز، فرٍُگ شازي و ٌِادیٍَ شازي فرٍُگ کار و جالش در اشحان، اىري ضروري ةاطد کَ ةا جّزَ ةیظحر ىصئّنیً ةَ اىر فرٍُگ شازي کار 

 جضلق ىی یاةد.     ،الش در اشحان وُيچٍیً، صيایث ُاي ُيَ زاٌتَ ىادي و ىؿٍّي آٌان از ایً فرٍُگو ج

 

 

 

 

 

 کم درغد فراواٌی ىضاىیً پایَ ىضاىیً شازىان دٍُده

آفریً جادیر جالش ُاي کار

 ةر فرٍُگ کارآفریٍی

 31 9 رطد کارآفریٍی

29 

 3/10 3 طٍاخث اشحؿدادُا

 7/20 6 جّاٌيٍدي کظّر

 9/6 2 دنگرىی پّیٍدگان ىظاغم

 9/6 2 ةصیار ىضدود

 3/10 3 کيك ةَ كض ىحّشط و پاییً زاىؿَ

 8/13 4 ایسادىظاغم

 ضؿیف ىحّشط ؾانی ارزیاةی فرٍُگ کار وجالش در اشحان فارس

 20 9 0 فراواٌی

 69 31 0 درغد

 29 کم
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 . تَزیع فراٍاًی ٍ درصذ ًتبیج هربَط بِ چگًَگی ارتقبء فرٌّگ کبر ٍ تالش در استبى فبرض9جذٍل 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 پیظرفث طيا داطحَ اٌد؟ شئّال دُو: خاٌّاده چَ ٌلظی در پرورش و

ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده در ایً پژوُض، ٌختگان کار و جالش اشحان،  ٌلض  خاٌّاده را در پرورش و پیظرفث خّد ارزیاةی کردٌد. 

زیاةی راٌظان ىی دُد. ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده ُيَ افراد ٌيٌَّ، ٌلض خاٌّاده در فراواٌی ودرغد ىرةّط ةَ ایً ار 17زدول طياره 

َ پیظرفث خّد را در شعش ةاال ذکر کردٌد. در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ خاٌّاده ٌلض ىِو وصیاجی در پرورش افراد ٌختَ در ُيَ زىیٍ

فریٍی در خاٌّاده دروٌی گردد، جادیر زیادي ةر گصحرش و جرویر ایً فرٍُگ در زاىؿَ و ُا، دارد و ةاید گفث کَ اگر كتم از ُرچیز فرٍُگ کارآ

 اشحان خّاُد داطث. 
 

 . تَزیع فراٍاًی ٍ درصذ ًتبیج هربَط بِ ارزیببی ًقص خبًَادُ در پيطرفت افراد ًخبِ کبر ٍ تالش11جذٍل 
 

 صيایث در شعش پاییً طصيایث در شعش ىحّش صيایث در شعش ةاال ٌلض خاٌّاده در پیظرفث طيا

 0 0 29 فراواٌی

 0 0 100 درغد

 29 کم

 

 شئّال یازدُو: آیا اىروز خّدجان را در ىلایصَ ةا ُيصً و شانِایحان، یك ٌختَ ةرجر کار و جالش ىی داٌید؟

ر آیا خّد را در ىلایصَ ةا  در طرایط صاضةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده در ایً پژوُض، ٌختگان کار و جالش اشحان،  در راةعَ ةا ایً کَ 

( و کيحریً فراواٌی 23ةیظحریً فراواٌی   را ةَ آري) 18یا خیر، ةا جّزَ ةَ زدول طياره  ُيصً و شال ُایحان ٌختَ ةرجر کار و جالش ىی داٌید

ةَ ٌفصی کَ دارٌد، خّد را در ؾرغَ  ( داده اٌد. در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ افراد کارآفریً ةا پظحکار وزدیث و ةا اؾحياد6را ةَ خیر)

کارآفریٍی افراد ىؤدري ىی داٌٍد کَ ةا اشحفاده از جخػع و جسرةیاجی کَ کصب کرده اٌد ىی جّاٌٍد ٌلض صیاجی در جرویر و گصحرش ایً 

 فرٍُگ داطحَ ةاطٍد.  

 ةر ؾِده دارٌد؟شئّال دوازدُو: ىصئّنیً ةراي پرورش ٌختگان ةرجر کار و جالش چَ ىصئّنیث ُا و وػایفی 

ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده در ایً پژوُض، ٌختگان کار و جالش اشحان، وػایف ىصئّنیً ةراي پرورش ٌختگان ةرجر کار و جالش را از 

اشحؿداد ، صيایث ُاي الزم در زىیٍَ کار آفریٍی، پرداخث جصِیالت و اىکاٌات ىانی،  ةیً ةردن ىّاٌؽ دشث و پاگیر، جصریؽ اىّر اداري و دونحی

ةرٌاىَ ریزي غضیش و جلّیث گروه ُاي کاري ذکر کردٌد. ، ایساد ؾالكيٍدي و وزدان کاري، ایساد ةصحر ىٍاشب، یاةی ٌختگان در شٍیً پاییً

اد فراواٌی ودرغد ىرةّط ةَ وػایف ىصئّنیً ةراي پرورش ٌختگان ةرجر کار و جالش را ٌظان ىی دُد. افراد ىّدر در پرورش افر 19زدول طياره 

( ىرةّط ةَ پرداخث جصِیالت و اىکاٌات ىانی و کيحریً 8ٌختَ را ٌظان ىی دُد. ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده ةیظحریً فراواٌی ایً وػایف )

ىی ةاطد. در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ  جلّیث گروه ُاي کاريو  اشحؿداد یاةی ٌختگان در شٍیً پاییً(  ىرةّط ةَ 1فراواٌی )

اشحان ةا پرداخث جصِیالت و اىکاٌات ىانی و ُيچٍیً صق ةیيَ افراد کارآفریً، ىی جّاٌٍد ٌلض اشاشی ةراي پرورش ٌختگان کار و  ىصئّنیً

 جالش ایفا کٍٍد. زیرا ةَ ٌؼر ىی رشد ةا رفؽ ىّاٌؽ ىانی، ىیدان ةراي فؿانیث کارآفریٍان ةاز ىی طّد. 

 کم درغد فراواٌی ىضاىیً پایَ ىضاىیً شازىان دٍُده

ُاي ارجلا فرٍُگ کار  راه

 ش در اشحانجال و

 8/13 4 ىدیریث غضیش

29 

 فرٍُگ شازي

 
 

9 
31 

 4/3 1 گصحرش شعش رفاُی كظر ضؿیف

 9/6 2 ةرٌاىَ ریزي ىصئّنیً

 3/10 3 افزایض اٌگیزه ُاي کاري

 9/6 2 صيایث ىصئّنیً

 8/13 4 جظّیق کارآفریٍان

  8/13 4 صيا یث ُاي ىادي و ىؿٍّي کارآفریٍان 
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 ِ ٍظبیف هسئَليي براي پرٍرش ًخبگبى. تَزیع فراٍاًی ٍ درصذ ًتبیج هربَط ب12جذٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یٍان ةرجر کار و جالش چَ ىصئّنیث ُا و وػایفی ةر ؾِده دارٌد؟شئّال شیزدُو: ٌختگان ةراي پرورش کارآفر

ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده در ایً پژوُض، ٌختگان کار و جالش اشحان، وػایف ٌختگان ةراي پرورش کارآفریٍان  را ةر اشاس اؾحلادات 

، جسرةیات خّیض را در اخحیار دیگران كرار دادن، وؾظق خّد کار کردن، ایساد اىکاٌات طغهی، جضریك صس ركاةث و رفاكث در ىیان ٌختگان

فراواٌی ودرغد ىرةّط ةَ وػایف ٌختگان  21زدول طياره ُيکاري وکار گروُی، اصیا وجظّیق دیگران و دادن اٌگیزه ةَ دیگران ذکر کردٌد. 

(و 9یف، ىرةّط ةَ ُيکاري و کار گروُی )ةراي پرورش کارآفریٍان را ٌظان ىی دُد. ةر اشاس ٌحایر ةَ دشث آىده ةیظحریً فراواٌی ایً وػا

ىی ةاطد. در جتییً  ( 1)ةر اشاس اؾحلادات وؾظق خّد کار کردن و جضریك صس ركاةث و رفاكث در ىیان ٌختگان کيحریً فراواٌی  ىرةّط ةَ، 

ایف اشاشی ٌختگان در ىلاةم ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ ٌختگان اشحان، ُيکاري، کار گروُی و جظریك ىصاؾی ةیً ُيکاران را یکی از وػ

کَ ةا یکدیگر ىی داٌٍد. طاید ةحّان گفث کَ دنیم ایً اىر، طکّفایی اشحؿدادُا و جّاٌایی ُاي افراد، در زریان کار گروُی اشث و افراد زىاٌی 

 و جالش در اشحان ىی گردد.  ُو جظریك ىصایی دارٌد، ٌّؾی ُو افزایی ایساد طده و ىٍسر ةَ جلّیث کارآفریٍی ودر ٌِایث جرویر فرٍُگ کار 
 

 . تَزیع فراٍاًی ٍ درصذ ًتبیج هربَط بِ ٍظبیف ًخبگبى براي پرٍرش کبرآفریٌبى13جذٍل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کم درغد فراواٌی ىضاىیً پایَ ىضاىیً شازىان دٍُده

وػایف ىصئّنیً ةراي 

 پرورش ٌختگان ةرجر

 1/24 7 از ةیً ةردن ىّاٌؽ دشث و پاگیر

29 

 3/10 3 جصریؽ اىّر اداري و دونحی

 6/27 8 پرداخث جصِیالت و اىکاٌات ىانی

 3/10 3 اي الزم در زىیٍَ کار آفریٍیصيایث ُ

 4/3 1 اشحؿداد یاةی ٌختگان در شٍیً پاییً

 9/6 2 ایساد ؾالكيٍدي و وزدان کاري

 9/6 2 ایساد ةصحر ىٍاشب

 9/6 2 ةرٌاىَ ریزي غضیش
 

 4/3 1 جلّیث گروه ُاي کاري

 کم درغد فراواٌی ىضاىیً پایَ ىضاىیً شازىان دٍُده

وػایف ٌختگان ةراي 

 پرورش کارافریٍان

 4/3 1 ةر اشاس اؾحلادات وؾظق خّد کار کردن

29 

 3/10 3 ت طغهیایساد اىکاٌا

 4/3 1 جضریك صس ركاةث و رفاكث در ىیان ٌختگان

 6/27 8 دیگران كرار دادن جسرةیات خّیض را در اخحیار

 31 9 ُيکاري وکار گروُی

 3/10 3 اصیا وجظّیق دیگران

 8/13 4 دادن اٌگیزه ةَ دیگران
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 ٍ پيطٌْبدات گيري ًتيجِ
ةا وزّد  فارس اشحاندر کارآفریٍی و فرٍُگ کار و جالش ّزَ ةَ ٌحایسی کَ از ایً پژوُض ةَ دشث آىد ةاید گفث کَ ةَ ظّر کهی   ةا ج

اشث و ایً ةدون  یپاییٍ در شعش ٌصتحاپحاٌصیم ُاي ؾؼیيی کَ در شعش اشحان كرار دارد،  و ُيچٍیً ةا وزّد کارآفریٍان و ٌختگان ىحؿِد، 

ٌِادیٍَ طده  و ةَ جتؽ آن اشحان فارس،  حاري ةرخاشحَ از فرٍُگ ؾيّىی کَ ظی شانیان شال در الیَ ُاي ىخحهف زاىؿَطك ةَ انگّي رف

کار ىضاؾف غّرت گیرد ةاید اةحدا اراده جغییر در جك جك افراد صاغم طده وةدیِی اشث کَ ةراي  اشحاناشث ةر ىی گردد و نذا ةراي ایٍکَ در 

جالش، ؾالوه ةر ُيث ؾيّىی آصاد ىردم، ُيَ كّاي کظّر رشانث خعیري ةر ؾِده دارٌد ةَ ویژه رشاٌَ ُاي  ٌِادیٍَ طدن فرٍُگ کار و

را طٍاشایی ٌيّده و راُکارُاي ازرایی و ؾيهیاجی  و اشحان  گروُی کَ ةاید ةا ٌگاُی آشیب طٍاشاٌَ و ٌلاداٌَ ىّاٌؽ و ؾّاىم کو کاري در زاىؿَ

 ارایَ ٌيایٍد.

 ی ىّاٌؽ و راُکارُاي ؾيهیاجی طدن ایً ىصئهَ اطاره ىی کٍیو: در ایٍسا ةَ ةرخ

 

 عبهل هذیریتی
ُيث و کار ىضاؾف ةدون اجکا ةَ ىدیریث کارآىد و ؾانياٌَ ىیصر ٌيی طّد و كعؿا در پظث ُر شازىان ىحؿانی و کظّر جّشؿَ یافحَ، 

 صحٍد کَ ىّزب ادرگذاري در ىسيّؾَ خّد ىی گردٌد. ىدیریحی ؾهيی و کارآىد ٌِفحَ اشث و ایً ىدیران و رُتران جضّل گرا ُ

 تقَیت اًگيسُ ّبي دیٌی ٍ اًقالبی
کيك ٌياید جّزَ ةَ آىّزه ُاي دیٍی و ارزش ُاي  اشحانیکی از ؾّاىم ةصیار ىِيی کَ ىی جّاٌد ةَ جّشؿَ کار و افزایض کارآىدي در 

ٌصان شاؾی اصحرام گذاطحَ و ةر جالش آصاد و اكظار ىخحهف ُر زاىؿَ جاکید ٌيّده ىؿٍّي کار اشث. كرآن کریو و شیره ائيَ اظِار ُيّاره ةَ ا

  . اشث

 عبهل فرٌّگیت
ىیزان کار و پظحکار یك ىهث اىري فرٍُگی ةّده و ریظَ در پیظیٍَ جاریخی آن ىهث دارد. وكحی جّنید و خهق دروت در زاىؿَ اي ارزش 

ی طّد. در زاىؿَ اي کَ ٌگاه ىٍفی و ٌادرشث ةَ شرىایَ دار و دروجيٍد وزّد دارد، در آن زاىؿَ جهلی طّد، ةَ دٌتانض فرٍُگ کار ٌِادیٍَ ى

روح کار و جالش و زِد و زدیث ىی ىیرد و جً پروري و کو کاري فرٍُگ غانب ىی طّد. ىحاشفاٌَ ةرخی شیاشث ُاي غهط اىدادي و کيك 

ةَ دٌتال دریافث کيك ُاي شازىان ُاي اىدادي ةاطٍد در غّرجی کَ ىی ةایصث ُاي ىصحلیو ىانی ىّزب طده اشث ةرخی افراد ةَ زاي کار 

 جّر ةافحً و ىاُیگیري را یادطان ةدُیو جا ةصحر کار ىّند را فراُو کرده ةاطیو.  ، ةَ زاي ىاُی دادن ةَ افراد گرشٍَ کٍار دریا

 تعْذ هلی

ةَ شرٌّطث کظّر در فرد فرد آصاد آن زاىؿَ اىري دروٌی و ةا  در کظّري کَ ىٍافؽ ىهی ارزش جهلی طّد اصصاس ىصئّنیث ٌصتث

ارزش ىی گردد. ىردىان آن کظّر ةراي جّشؿَ و جؿانی ىیًِ خّد ىحؿِداٌَ ىی کّطٍد و ىٍافؽ ىهی را ةر ىٍافؽ طخػی، گروُی و شازىاٌی 

 جرزیش ىی دٍُد. 

 عبهل اًگيسش
ث اٌگیزه ُاي خدىحی ٌیروي کار صفغ و جلّیث طّد. ایً اٌگیزه ُا ىی جّاٌد ىادي اٌسام طّد ىی ةایص اشحانةراي آٌکَ کار ىضاؾف در 

 یا ىؿٍّي، فردي یا شازىاٌی و طخػی یا گروُی ةاطد.

 تَاًوٌذ سبزي
ىِارت ُاي طغهی ٌیروي کار را افزایض داده و ىّزب افزایض ةِره وري،  ٌیروي کار ُيّاره ةَ آىّزش صیً کار ٌیاز دارد. آىّزش، 

 خالكیث و کارآفریٍی ىی طّد.

 ارزضيببی
ىی جّاٌد ىٍسر ةَ جلّیث فرٍُگ کار و اشحان ارزطیاةی ؾادالٌَ و ىصحير و جظّیق ٌیروُاي فؿال در شازىان ُاي دونحی و خػّغی 

 رشحگار و پّیا خّاُد ةّد.  جالش طّد. در زاىؿَ اي کَ ةَ ٌیروي اٌصاٌی اغانث داده طّد و اٌصان کارآىد ىضّر جّشؿَ گردد، آن زاىؿَ كعؿا

 تعطيالت
جؿعیالت فراوان ىٍاشتحی و جلّیيی یکی از ؾّاىم ىِو ىٍفی پیظرفث در کظّر ىاشث. کاُض جؿعیالت ؾاىم ىِيی ةراي جّشؿَ 

الیی ةرخّردار ةّده و فرٍُگ کار و افزایض ةِره وري خّاُد ةّد، انتحَ ةاید جّزَ داطث کَ اگر وزدان و جؿِد ازحياؾی در زاىؿَ از ىیزان ةا

 افراد در ظّل زىان کار ةیظحریً ؾزم را ةراي اٌسام کار ىفید داطحَ ةاطٍد طاید ادر شّء فراواٌی جؿعیالت ٌيّد کيحري پیدا کٍد. 
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 حسي تذبير
گیري غضیش ىی ُيث ىضاؾف از ظریق جدةیر درشث و کارطٍاشاٌَ اىّر اٌسام ىی طّد و یکی از راه ُاي ُدایث درشث ىٍاةؽ، جػيیو 

را دچار شرخّردگی و رکّد  اشحانطده و در ٌِایث اشحان ةاطد. جػيیو ُاي ٌادرشث و غیر اغّنی ةاؾخ ُدر رفث ىٍاةؽ، ٌیروي کار و ظراوت 

 ىی کٍد. 

 عبهل قَاًيي ٍ هقررات

كّاٌیً و ىلررات ی ىّرد اداري اشث کَ ایً  ةا جّزَ ةَ ٌحایر ایً پژوُض، یکی از ىّاٌؽ ىِو ةر شر راه کارآفریٍی، رویَ ُا و ىصیرُاي ة

ةاید ةَ ٌضّي جدویً طٌّد کَ ىّزب کارآىدي و جلّیث ٌیروي کار طٌّد و فضاي کصب و کار و جغییر و جضّل را فراُو شازٌد و ةَ زاي ایساد 

 ىاٌؽ، ةیظحر در غدد رفؽ ىّاٌؽ و جصِیم اىّر ةرآیٍد جا طّر و طّق کار خّد ةَ خّد فزوٌی یاةد.

 ٍش ّبر

روش ُاي شازىاٌی و زریان کار ؾاىم ةصیار ىِيی در ٌیروي کار و کارآىدي شازىان ُا ُصحٍد. اغالح روش ُا ىی جّاٌد ىّزب چاةکی 

و چاالکی شازىاٌی گردیده، ؾاىم پّیایی و افزایض ةِره وري طّد. نذا ىٍِدشی ىسدد روش اٌسام کار ىّزب جضرك ةخظی و اشحفاده ةِیٍَ از 

 ىی طّد.  در اشحان  و فرغث ُا ىٍاةؽ

 ّوت برتر
اٌد. اغعالصاجی ٌیز کَ ایً کهيَ در ُيث را در نغث ةَ اراده و آرزو، خّاُض، ؾزم، طساؾث و دنیري و زور و كّت و ظاكث ىؿٍی کرده

ةَ اٌدازة ُيث اوشث. ؾزم و ارادة اٌصان  اٌد کَ ارزش ىردُيث و... و ةخػّص گفحَُيث، دونآٌِا ةَ کار رفحَ زیاد اشث، ىاٌٍد ةهٍدُيث، ؾانی

 زىیٍة ُر گٌَّ اكدام و ؾيم طّد و ةٍاةرایً ةاید گفث کَ ُيث پیضُایض ةیظحر ىیجر ةاطد اىکان دشحیاةی ةَ خّاشحَُر چَ كّي

 آگبّبًِ کبر کردى
کار زُّر ىرد »ایو کَ را طٍیده و خّاٌدهةصیار جأکید طده اشث. ُية ىا ایً آىّزة گراٌتِا « کار»در فرٍُگ غٍی دیٍی و ىهی ىا ةر 

 طّد.افحد و اشاشاً از ُّیث اٌصاٌی خّیض دور ىیاٌصاٌی کَ از جالش و کّطض رویگردان ةاطد ةَ ورظة خّاري و ذنث ىی«. اشث

ُا ُاي فؿانیثيام زٍتَوري در جاول ةاید ةِره َجردید ىٍؼّر از کار ىضاؾف، ایً ٌیصث کَ شاؾات کاري افزایض پیدا کٍد ةهکَ در وُهةی

وري اىکاٌات و ىٍاةؽ ىانی. ایً ُيان کار و جالش آگاُاٌَ اشث کَ ةر ةصحر ؾزم و ارادة كّي وري ٌیروي اٌصاٌی و چَ ةِرهافزایض یاةد؛ چَ ةِره

کار »حؿدادُاي ةانلّه اشث؛ یؿٍی جّاٌد ىا در دشحیاةی ةَ اُدافيان یاري کٍد. کار ةیظحر ةَ ىفِّم اشحفاده از اىکاٌات و اشو خهم ٌاپذیر ىی

 «.آگاُاٌَ

ةاید اشحفاده ةظّد و ایً ىصحهزم فؿانیث ةیظحر اشث. ىؿٍا و ىفِّم کار ىضاؾف ایً اشث کَ  ،ُاي ىِیاُا و زىیٍَاز ایً زیرشاخث

 ُاي ىّزّد ةالاشحفاده ٌياٌد. ةصحرُا و ػرفیث

 ٍ تالش در استبى فبرض کبر فرٌّگّبي برتر الگَایجبد زهيٌِ ّبي الزم براي گسترش 
 فرٍُگ ایساد آن، ُاي زٍتَ جریً ىِو از کَ اشث شازي ةصحر اشحان در کارآفریٍی رطد و جّشؿَ زِث در الزم اكداىات زيهَ از

 ُيصّ تغّر در ، ىهث یك اخالق و ُا ارزش رشّم، و آداب ةاورُا، از اي ىسيّؾَ ؾٍّان ةَ فرٍُگ، اشث ُيان ظّر کَ گفحَ طد،  کارآفریٍی

 کارآیی و وري ةِره ُيچٍیً افزایض و اشحان كحػاد زاىؿَ و ةَ جتؽ آن  ا در جضّل ایساد ةَ كادر کارآفریٍی و ٌّآوري خالكیث، ىفاُیو ةا طدن

 :یك زاىؿَ  در کارآفریٍی فرٍُگ ایساد غّرت در .اشث ُا زىیٍَ کهیَ در

 

 
 

 

 

 

 



 111 -191، ص 1931 تابستان، 14فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.Psyj.ir 

 

 

 هٌببع ٍ هراجع
 جکيیهی جضػیالت و آىّزطی ىؿاون فارشی یدانِی زِاٌگیر دکحر تريخ ٌظصث از ةرگرفحَ (.1386ی)نیه اشالىی، [1]

 .1506ه طيار اؾحياد، روزٌاىَ خترٌگاران، ةا کارآفریٍی داٌظکده

 وجر، ىریو جرزية غٍؿحی. پیظرفحة زّاىؽ در فرٍُگی جضّل (.1373)روٌاند ایٍگهِارت، [2]

 .جِران کّیر، اٌحظارات [3]

 .پٍسو زهد ٌگارش، ٍی،کارآفری ىضيّد، ،(1386)پّرداریاٌی اصيد [4]

 .پردیس : جِران انگُّا، - ٌؼریات - جؿاریف - کارآفریٍی ،(1387)ىضيّد پّرداریاٌی، اصيد [5]

 77جدةیر ىاٍُاىَ ،وري ةِره افزایض ةراي ىٍاشب اشحراجژي کارآفریٍی ،(1377)ىضيّد اصيدپّرداریاٌی، [6]

 اٌحظارات :جِران ىٍحخب، کظّرُاي در ٍیکارآفری جسارب (.1383ه)رضازاد و طیخان ىضيّد، داریاٌی، اصيدپّر [7]

 .اىیرکتیر

 . 23(. فرٍُگ کارآفریٍی، کارآفریٍی فرٍُگی، اُيیث، ضرورت و زایگاه. طياره1388شهسّكی، خصرو ) [8]

. 3، طياره1(. ضرورت جّشؿَ کارآفریٍی زٌان و راُکارُاي آن، فػهٍاىَ زن و ةِداطث. دوره1390ضی ىضيد )انغ [9]

 .73-84غفضات 

 .شيث اٌحظارات . :جِران کار، ةازار در زا اطحغال ُاي ت ىِار ةر ىروري (.1386)اةراُیو ان،ؾير غانضی [10]

 .اول زهد طِر، كائو ةرکارآفریٍی، اي ىلدىَ (. 1385)ىضيد غانضی، [11]

(. ؾّاىم کهیدي ىّدر ةر ىّفلیث کارآفریٍان ةا اشحفاده از 1396، ؾتدي، صصً و ةِتّدي داوود )ىضيدزاده، پرویز [12]

 .24طياره گصصحَ الزیث و پروةیث. فػهٍاىَ پژوُظی ىعانؿات اكحػادي کارةردي ایران. شال طظو،  ىدل ُاي

 .ؾانی درآىّزش  ریزي وةرٌاىَ پژوُض فػهٍاىَ آىّخحگان، داٌض کارآفریٍی جّشؿَ ،(1382ّاد)ز ، یتُزارزری [13]
[14] Buck, B. (2000). Increasing employability by integrating entrepreneurship in 

education and training. Paper for the European Training Foundation Advisory Forum. 

[15] Jeffrey, C., & Baron, P. (2000). Organizational entrepreneurship. Richard Irwin. 
[16] Matlay, H. Reseaching entrepreneurship and education Part 2: what is entrepeneurship 

and does it matter? Education + traning, Vol. 48.No. 8/9, 2006. 

[17] Scott, A. J., Denslow, D., Janssen, F., Knyphausen, D. Z. (2008). Teaching 

international entrepreneurship through student exchange: Observations, obstacles and 

recommendations. Journal of Entrepreneurship Education, annual, onlin format, 11(5), 

1-14. 
[18] Todorovic, Z. W. (2004). The framework of static and dynamic components: An 

examination of entrepreneurial orientation and university ability to teach 

entrepreneurship. The Journal of Small Business and Entrepreneurship, 17(3), 300-

316. 

[19] Chowdhury, M. S.; Alam, Z. and Arif, M. I. (2013). “Success factors of entrepreneurs 

of small and medium sized enterprises: Evidence from Bangladesh”, Business and 

Economic Research, 3(2); 38-52. 

[20] Chowdhury, M. and Amin, M. (2011). “The effects of human, social and financial 

capital on woman entrepreneurship venturing in Bangladesh”, International Journal of 

Business and Economics Perspectives, 6(1): 138-149. 

[21] Chowdhury, M. (2007). “Overcoming entrepreneurship development constraints: the 

case of Bangladesh”, Journal of Enterprising Communities, 1(3): 240-251. 

[22] Chowdhury, M. (2011). “Emerging women entrepreneurs in Bangladesh”, The daily 

Starr, April Cooper, C. (1985); The Role of Incubator Organizations in Funding of 

Growth Oriented Firms. Journal of Business Venturing, Vol. 1, No. 1. 

http://dx.doi.org/10.1016/0883-9026(85)90008-4. 

[23] Scott, M.; Rosa, P. and Klandt, H. (1998). Educating entrepreneurs for wealth 

creation. Brookfield, Vermont: Ashgate Publishing Company. 



 111 -191، ص 1931 تابستان، 14فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.Psyj.ir 

 
[24] Sohail, Z. and Iqbal, M. K. (2013). “Examining factor of entrepreneurial success: 

culture, gender, education, family, self-perception”, Journal of poverty, investment 

and development, 2: 37-48. 

[25] FINANCING SMES AND ENTREPRENEURS (2017): AN OECD 

SCOREBOARD(2017). 

[26] Entrepreneurship.  Module guide 2016 - 2017. Anoesjka Timmermans & Harriet 

Robijn. Amsterdam school of international Business. 

[27] Morelix, Arnobio; Hwang, Victor; Tareque, Inara S.(2017). stateofentrepreneurship 

Zero Barriers: Three Mega Trends Shaping the Future of Entrepreneurship. 


