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  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
 1390 زمستان/ هشتمشماره / ومسسال 

  
  
  
  

  ينيتوسعه کارآفر با يآموزش يرابطه اثربخش يبررس
  ن شهرهمدانيکارآفر يها ران شرکتيمد

  
 ۱۶/۹/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش مقاله۱۵/۲/۱۳۹۰: تاريخ دريافت مقاله

  
  ينيدر حسيدحيس

  ريواحدمال، يدانشگاه آزاد اسالم يئت علميار و عضو هياستاد
 shhosseini4@yahoo.com )مسول مکاتبات(  

 افشار عصومهم
  ريواحد مال، يدانشگاه آزاد اسالم يت بازرگانيريارشد مد يدانش آموخته کارشناس

 
  چكيده

توانند  مي ها يين توانايبالقوه ونامحدود که اهاي  ييرباتوانايرپذيياست تغ يانسان موجود :مقدمه و هدف پژوهش
ت از جمله ارتقاء سطح يريتحوالت مد. ستيده نيپوشن امر يز ايت نيرينه مديدرزم. ديق آموزش ازقوه به فعل درآيازطر
ن پژوهش با هدف يلذا ا . ر استيق آموزش اثربخش امکان پذياز طر يريادگياست و يريادگياز  يتابع ينيکارآفر
ن مستقل شهرستان يکارآفر ين شرکتهايدر ب ينيو توسعه کارآفر يآموزشهاي  دوره ين اثربخشيرابطه ب يبررس

استان همدان  يت دارند وتوسط اداره کار وامور اجتماعيوخدمات فعال يکشاورز، صنعتهاي  نهيکه در زم، همدان
  . ده استيشد انجام گرد يمعرف

ق شامل يتحق يجامعه آمار . باشد مي يماشيوازنظرروش پ يق از نظرهدف کاربردين تحقيا: روش پژوهش
شرکت به عنوان حجم  ۹۷تعداد  nفاده ازفرمول ن مستقل شهرستان همدان است که بااستيشرکت کارآفر ۲٠۱يروسا

 يگردآور يبرا . انتخاب شد يتصادف‐يطبقه بند يريق روش نمونه گينمونه مورد نظر از طر . شدند نمونه انتخاب
ن پرسشنامه يب چنديکه از ترک ينيآموزش محقق ساخته وپرسشنامه توسعه کارآفر ياز پرسشنامه اثربخشها  داده

 يب همبستگيضر يآمار يشده با استفاده از روشها يگرد آورهاي  داده . ده استياستفاده گرد، همرتبط استخراج شد
  . ل قرار گرفتيه وتحليمورد تجز SPSSله نرم افزاريبوس، رسونيپ
آن با هاي  ومولفه يآموزشهاي  دوره ين اثربخشيب يدار ينشان دادکه رابطه معنها  افتهي :يريجه گينت و افته هاي

و  ۴۷۹/۰زان يمربوط به مولفه رفتار به م ين همبستگيشتريج بدست آمده بيطبق نتا . وجود دارد ينيارآفرتوسعه ک
 يآموزشهاي  دوره ين اثربخشيب يباشد وهمبستگ مي ۳۳۹/۰زان يبه م يريادگيمربوط به مولفه  ين همبستگيکمتر

  . بدست آمد ۵۱۰/۰برابر ينيباتوسعه کارآفر
  نانيکارآفر، ينيتوسعه کارآفر، يآموزشهاي  هدور، ياثربخش: د واژهيکل
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  افشارسيد حيدر حسني و معصومه  
  

۱۶ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  مقدمه
شمندان توسعه درخصوص نقش ين انديامروزه ب

اتفاق  يند توسعه اقتصادينان درفرايوضرورت کارآفر
به اي  وحرفه يفن يت آموزشهاينظروجودداردواهم

ده يپوش ينان برکسيطوراخص درتوسعه وپرورش کارآفر
 يومبتن يدراقتصادرقابت . )۱۰ص ۱۳۸۳، اتيب ( ستين

به  يتوسعه اقتصاد يبه مثابه موتورها ينيکارآفر، بربازار
، يش بهره وريتواندبه افزا يراميز، کارگرفته شده است

ت رشدوتوسعه يودرنها يرفاه اجتماع، جاداشتعاليا
، ۱۳۸۶، يانياحمدپوردار ( کشورهاکمک کند ياقتصاد
رابعادمختلف د ينيکه کارآفر يتيباتوجه به اهم . ) ۱۵ص
ن سوال يحال ا، جوامع دارد يوانفراد ياجتماع يزندگ
نقش  ينيدرتوسعه کارآفر يشودکه چه عوامل مي مطرح

ن عامل کدام است ؟باتوجه به ين آنهامهمتريدارندوازب
 ينيتوانددرتوسعه کارآفر مي يعوامل متعدد ينظر يمبان

اي  ن کنندهيين آنهاآموزش نقش تعيکه ازب، موثرباشد
ازآن  يقات حاکيچ تحقينتا. دارد ينيسترش کارآفردرگ

 يتواندناش مي ،از آن ياجنبه خاصي ينياست که کارآفر
 يبازرگانهاي  دحوزهيخبرگان واسات. ازآموزش باشد

 يومهارتهاهاي  يژگيازو ياريوکسب وکارگفته اندکه بس
ص يهرچندخصا. وقابل آموزش است ياکتساب، ينيکارآفر
 . . . و يريخطرپذ، اراده، همانندهوش، افراد يوموروث يذات

ن يباا، نان دارديت وعملکردکارآفريدرشخص يسهم مهم
 ييها يژگين ويتوان گفت که هرکس که چن يوجودنم
ن يک کارآفريتواند يبلکه اوم، ن استيک کارآفري، دارد

توان  مي يآموزشهاي  برنامه يق اجرايازطر. بالقوه باشد
راکه  يموردنظرراه يدانش ومهارتها، رنگرشييباتغ

 به آن يوخطاوگذشت زمان طوالن ياواحتماالباسع
ن بالقوه يارکوتاه نمودوبه سرعت بک کارآفريبس، رسد مي

ف زاده يشر( ل نمودين بالفعل تبديک کارآفريرابه 
مطالعات  . )۲۱۶ص، ۱۳۸۹، يواسد

 ينيازآن است که کارآفر يزحاکيشمندان نيرانديمتعددسا
   . )۹ص، ۱۳۸۶، يچ وزاليياکردن( قابل آموزش است

ن يم که رابطه بيبرآن، باتوجه به مطالب فوق الذکر
 ينيوتوسعه کارآفر يآموزشهاي  دوره ياثربخش

 . ميقرارده يراموردبررس
 

 آموزش يابيمفهوم ارز
 ياطالعات برا يگردآور، مانند نظارت، يابيهدف ارز
د توجه داشت که يبا. است يزيند برنامه ريبهبود فرا

انجام  يبرنامه آموزش يکبار پس از اجرايفقط  يابيارز
برنامه به طور  يرد بلکه در تمام طول اجرايپذ ينم

ق عملکرد را با يرد تا تطبيد انجام گيبا يابيمستمر ارز
 يابيمعتقد است ارزش ١يبا يب. سر سازديهدف برنامه م

است که به  ير نظامدار شواهديوتفس يجمع آور يعني
منجر ، دهديکه رخ م يت به عملينابا ع يقضاوت ارزش

به شرح  يف شامل چهار عنصراساسين تعريا. شوديم
   . )۱۷۷، ۱۳۸٦ يسلطان( ر استيز يالگو

 

  
 )۱۷۷، ۱۳۸٦ يسلطان( آموزش يابيعناصر ارز: ۱شکل 
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 همدان شهر نيکارآفر يها ران شرکتيمد ينيتوسعه کارآفر با يآموزش ياثربخش رابطه يبررس 

۱۷ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  آموزش ياثربخش يابيف ارزيتعر
 يبرا يآموزش رابه عنوان تالش ين اثربخشيهامبل

ن ييوتع يورداثرات برنامه آموزشآوردن اطالعات در م
ف کرده يق اطالعات سودمندتعريآموزش ازطر ارزش
 يراجمع آور ياثربخش يابيراکرانباخ ارزش. است

ک برنامه يدرباره  يريم گيوکاربرداطالعات به منظورتصم
 . )۳٠۸، ۱۳۸۲يديخورش (. ف کرده استيتعر يآموزش
هاي  يائزان توانين مييتع :يعنيآموزش  ياثربخش يابيارز
به  . به هدفها يابيدست يبراها  جاد شده در اثر آموزشيا

 ييکارا يق بررسياز طر يآموزش ياثربخش يطورکل
. گردد مي نييسازمان تع يونظام آموزش يرونيوب يدرون
 يستم آموزشيس يرونيوب يدرون ييم کاراياگربتوان يعني

 نيتضم يآموزش يبا اثربخشيم تقريسازمان را اصالح کن
   . )۷۳، ۱۳۸۹ه يزند( ودش مي

  
  قيتحق يچارچوب نظر

 ياثربخشهاي  مولفه ييشناسا يق حاضربرايدرتحق
ک استفاده شده يازمدل کرک پاتر يآموزش هاي دوره
ن ين مدل آن است که ايل مهم استفاده ازايدل . است

ش يب يرانيا ير ازطرف سازمانهاياخ يمدل درسالها
ه است وقابل فهم داکرديت پيگرمقبوليمشابه د يازمدلها

است که اي  ن مدل ماحصل چهارمقالهيا. باشد يزميترن
ک درژورنال يتوسط پاتر٧٠و٦٠يدردهه ها
رادرچهارسطح به  يآموزش ياثربخش يو. ديهامنتشرگرد

  : رمطرح کرديشرح ز
  
ن نوع يمتداول تر: ٢»واکنش يابيارزش«سطح اول 
 عکس العمل و يعبارت از بررسها  در سازمان يابيارزش

ان دوره يشرکت کنندگان بالفاصله پس از پاهاي  واکنش

که از آن تحت عنوان  يابين ارزشيا، است يآموزش ي
عمدتا با استفاده ، شود مي نام برده يابيارزش» سطح اول«
ش بدنبال آن است تا نظرات شرکت کنندگان را يماياز پ

ر بکشد ودر يبه تصو يت دوره آموزشيفيدر خصوص ک
ربط يذ يبهبود دوره  يدات آنها را براشنهاين حال پيع

  . ديمشخص نما
ن سطح تسلط يا ٣:»يريادگيسطح « سطح دوم

 ارائه شده در دوره را نشان يکارآموزان بر دانش ومهارتها
الزم را به مدرسان و  ين حال بازخوردهايدهد و در ع مي

افته اند يتحقق ها  نکه کدام هدفيطراحان در خصوص ا
هاي  د در دورهيمانده اند و با ميعقها  وکدام هدف

 سازد مي فراهم، مجددا دنبال شوند يبعد يآموزش
   . ) ۸۳، ۱۳۸۴، گرانيود يفتح(

: ٤»سطح رفتار« سطح سوم يابيارزش 
رات حاصله در رفتار ييزان تغيسنجش م، ن واژهيمنظورازا

 يدانش و مهارتها يريادگيبه عنوان ماحصل  يشغل
ن نوع يا يربنايز يده اصليا. است يد در دوره آموزشيجد
 ادگرفتهيدوره  يآن است که آنچه در ط يابيارزش
ا حرفه بکار گرفته شود تا از يد درشغل يالزاما با، شود مي
  . داشته باشد يق سازمان عملکرد بهترين طريا

ن سطح يدر ا :٥»جينتا« سطح چهارم  يابيارزش 
 دوره يسازمان بر اثر برگزار يکه برا يمنافع ملموس

. رديگ مي مورد توجه قرار، شود مي حاصل يآموزش
، ت بهتريت وکميفيک، يچون بهبود بهره ور يموارد

ره توجه يش درآمدها ومنافع در دايوافزاها  نهيکاهش هز
ن موارد تحت ياگر چه او از ا. ک بوده استيکرک پاتر
 نام برده» يه گذاريبازگشت سرما«عنوان 

   . ) ۱۸۶، ۱۳۸۷يميزوعظيرنگر(

  

  
 (kirk patrik( يآموزش ياثر بخش يمدل مفهوم: ۲شکل 

www. KirkPatrickPartners. com: منبع

ــا جينتـ

 رفتار

 دگيرييا

 واكنش
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  افشارسيد حيدر حسني و معصومه  
  

۱۸ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  ينيمفهوم کارآفر
، تازه و نو يها شهياز ارائه اند ينديفرا ينيكارآفر

ه بر يموجود با تك يصتهااز امكانات و فر يريگ بهره
 . رش خطر استيشه و كار مربوط به آن و پذيپ، دانش

، دهيش ايان زايم يپل ينيكارآفر)۶۱، ۱۳۸۰يميرح(
 . مبادله اطالعات كاال است، د و انجام خدماتيتول
است كه فرد  ينديفرآ ينيكارآفر. ) ۱۲۶، ۱۳۸۰يهاشم(

 يها فرصت يينو و خالق و شناسا يها دهين با ايكارآفر
جاد کسب و كار و يمبادرت به ا، ج منابعيد و با بسيجد

ابنده ي د و نوآور و رشديجد يسازمانها، نو يها شركت
سك است يرش مخاطره و ريكه توام با پذ . كند يم

 ا خدمت تازه به جامعهيومنجر به عرضه محصول 
را فراگرد  ينيکارآفر. )Steven, 2005, 5 ( . شود مي

ا در ي يبه طور انفراد( له افراديشکار فرصتها به وس
درنظرگرفتن منابع موجود  بدون، )سازمانها
 ينيکارآفر . ) ۲۸، ۱۳۸٦ان يرضائ( داننديارآنهاميدراخت

همت ، يسع، جرات، ينوآور، کسب و کارتوام باابتکار
 . )۱٠، ۱۳۸۸گران ياربوسرا ود ييبابا ( رو استيوصرف ن
سک يل به ريمات داند که مي ين را کسيکارآفر٦تريشومپ

خدمت ، ديجد روش، ديک محصول جديکردن دارد تا 
 جاد کنديد ايا بازار جديد ويجد

)Andrew&others1989, 537( . هم  ٧ونيچارد کانتلير
د را به منظور يداند که ابزار تول مي ين را کسيکارآفر

 محصوالت قابل عرضه به بازارارائه ديتول يادغام آنها برا
   (Palmer, 1987 37) . کند مي

 ييايروندپو، ينيکارآفر)۱۹۸۴( رابرترونستات
ن خطر از يکارآفر. ه استيجاد سرمايش و ايدرجهت افزا

گر را در جهت يد يشغلهاي  ا فرصتيدست دادن زمان 
، ينيحس( رديپذ مي ا خدمتيک محصول ي يارزش برا
۱۳۸۸ ،۷۷( .   
  

  انواع كارآفريني 
) الف: است که خود بر دو نوع: كارآفريني فردي‐۱

فرآيندي است كه فرد با اتكا :  ٨كارآفريني آزاد و مستقل
هاي  به منابع مالي غالبا شخصي و متكي بر ويژگي

اهل عمل بودن ، ريسك پذيري، شخصيتي نظير خالقيت
نمايد و آن را  مي ٩اقدام به تاسيس يك كسب و كار . . . و

به چنين فردي  . تا رسيدن به موفقيت هدايت كي كند
كارآفرين درون ) ب. شود مي ارآفرين مستقل گفتهك

 يجاد ارزشهايند خلق فرصتها با هدف ايفرآ:  ١٠سازماني
ن يت کارآفرياموقعيگر منابع يبدون مالحظه د، نوآورانه

 ,Steiner( ف شده استيموجود تعر يگونه درسازمانها
2001, 42) .   

 فرآيندي كه سازمان طي :كارآفريني سازماني ‐۲
ا همه كاركنان بتوانند در نقش كارآفرينان انجام كند ت مي

وظيفه كنندوتمام فعاليتهاي فردي يا گروهي به طور 
 سريع و راحت درسازمان مركزي به ثمر برسانند، مستمر

 ينيتوان کارآفر مي نيعالوه بر ا . )۱۵، ۱۳۸۲ييصمدآقا(
، ياطالعات ينيکارآفر، يدولت ينيکارآفر، يشرکت
. . . . و يارزش اجتماع ينيکارآفر، يکيتکنولوژ ينيکارآفر
  . )۴۲، ۱۳۸٦وصفدرزاده يفرهنگ( نام برد
  
  نانيکارآفر يهايژگيو
 يقيات دقيتوان خصوص ينکه هرگز نميرغم ايعل

 . ف کرديتعر نانهيکارآفرهاي  تينان و فعاليکارآفر يبرا
صه اتفاق نظر يچند خص يکن اکثر صاحب نظران بر رويل

ن يبر ا افراد يبعض، کانون کنترل :دارندکه عبارتند از
هم اي  عده. باورند که حاکم بر سرنوشت خود هستند

دانند دسته اول را  مي چه دست سرنوشتيخود را باز
 يمرکز کنترل درون يدارا يبه عبارت . نامند مي درونگرا
 جيت خود را مسئول نتاين خصوصيافراد با ا. هستند
نان يگر کارآفريرت دبه عبا . )۱۴۳، ۱۳۸۵نزيراب( دانند مي

ا شکست را به يت يمان دارند و موفقيموفق به خود ا
 . دهند يمشابه نسبت نم يروهايا نيسرنوشت ، اقبال

ر يتوانند بر عواقب اعمال خود تاث مي آنان معتقدندکه
سک ير . ) ۱۳۴، ۱۳۸۷کوراتکو وهاجتس( بگذارند

سک ينان خطر کردن و ريبارز کارآفر يهايژگياز و:يريپذ
 يو حت يروان، يکه ممکن است مال يخطر. است يريذپ

کند بلکه با  ين قمار نميالبته کارآفر. باشد ياجتماع
در  ١١نريها. کند مي يريم گيزان مخاطره تصميم يابيارز

شتر از ينان موفق بينشان داد که کارآفر ۱۹۹۰سال 
، ۱۳۸٦ا يک يديسع( کنند مي ران از مخاطره استقباليمد
  :نان عبارتندازيکارآفرهاي  يژگياهم و بطورخالصه . )۳۳

فرد در همسو  ييمقصود توانا: تيبا موقع يسازگار 
افراد . است يتيموقع و يکردن رفتار خود با عوامل خارج

گوناگون هاي  تيتوانند در موقع مي تين خصوصيا يدارا
انعطاف  يبه عبارت. از خود نشان دهند يرفتار متفاوت

ژگي به كرامت انسان  ن وياي :عزت نفس . ر هستنديپذ
گردد و به اين معنا است كه به چه ميزان افراد  مي بر

براي خود حرمت قائل هستند و به هر كاري تن نمي 
افرادي كه اين خصوصيت در آنان پر رنگ است در . دهند
 ردست باشند دچار تنشيد زيشه بايکه هم يمشاغل
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  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

، ۱۳۸۵، نزيراب( کنند مي ن مشاغل را ترکيشوند و ا مي
۱۴۹( .   
عبارت است از خواسته فرد براي : فقيت طلبيمو 

فرد  . رسيدن به هدف خود و انجام کاري موثرتر از قبل
به نسبت هاي  ميل به انتخاب هدف، جوياي موفقيت

دارندگان . مشکل و گرفتن تصميمات خطر آفرين دارد
اين نياز خواهان آگاهي سريع از نتايج عملکرد خود 

   . )١٠٢، ١٣٧٧، گريفينمورهدو( هستند
ن و ياز مهمتر يکيت را يخالق، ١٣آزوبل:١٢تيخالق

 تيم و تربيتعل ين اصطالحات در روانشناسيمغشوش تر
است که گاه  ينديفرا ١٤نيت از نظر استيخالق . داند مي
ت يرضا يگروه يتازه از سو يآن در قالب کار يجه ينت

، ١٣٨٦ يوريو شهر يآقا زمان( شود مي يدتلقيبخش و مف
٦١( .   

 ييزاستقالل را قلمروين ١٥بوچنان :ياستقالل طلب
دهد و فرد با  مي و استقالل يک شغل به افراد آزاديکه 

 Buchannan ( داند مي دهد مي ايده خود آن را انجام
and others,1985,65( .   

 از متفکران يکي: مثبت يذهن يحالتها 
 شاد و، را خوب و بد يآدم، يذهن يحالتها"ديگو مي

دارند که  ييانسانها حالت ها"کند مي ريافقي يغن، مغموم
وحالت . . . مان ويا، عشق، رو بخش هستند مثل اعتمادين
غم و ، يافسردگ، کننده هستند مانند ابهام که فلج ييها

ه يتوان روح مي نيعالوه برا . )۳۳۸، ۱۳۸۵انييرضا( عجز
تحمل ، يريانعطاف پذ، يفرصت طلب، يريشکست ناپذ

شمند و برنامه ياند، اعتمادبه نفس، ينيو خوش بابهام 
   . )۹۳، ۱۳۸۷يثقف يو کالنتر يريجهانگ( ز را نام بردير

  
  توسعه كارآفريني 

در قرن جديد آهنگ رشد تغييرات نسبت به قرنهاي 
اين  . پيش از آن از رشد چشمگيري برخوردار است

تغييرات در پاسخ به نيازهاي روزافزون جوامع بشري 
ازهاي جوامع بشري با توجه به جديد بودن و ني. است

تنوع آنها به سرعت در حال تغير و تحول اندوکشورها 
براي همگام شدن با اين تغيير و تحوالت بايد شرايطي 

و  . فراهم کنند تا افراد روحيه کارآفريني پيدا کنند
توسعه  . شود مي موجب بهره مندي مردم و کشور

يش احتمال و نرخ وقوع كارآفريني عبارت است از افزا
عبارت ديگر  به، رفتار كارآفرينانه در كليه ابعاد كارآفريني

افزايش عالقه و انگيزه ، كارآفرينيهاي  افزايش فرصت
توانمند ، كارآفرينانههاي  شهروندان براي انجام فعاليت

، ينيندکارآفريسازي آنها براي موفقيت در اجراي فرا
يت كارآفرينانه که بيانگر حمايت و هداهاي  ايجاد مكانيزم
، يفارس يداللهي( در يك كشور استاي  اقدامات توسعه

۱۱۲( .  
  

  قينه تحقيشيپ
و توسعه  يآموزشهاي  دوره يدرارتباط با اثربخش

، کردند يتاآنجاکه نگارندگان مقاله بررس ينيکارآفر
ن يدرا يقات مشابهيتحق يول، ديمشاهده نگرد يقيتحق

 از آنها اشاره يه برخراستاانجام شده است که ب
ق انجام گرفته يتوان به تحقيازجمله آنهام:شود مي
برگزار شده  يآموزشهاي  دوره ياثربخش يابينه ارزيدرزم

بانک و)۲۵، ۱۳۸۴، يريجزا( رانيفوالد ا يدر شرکت مل
ج ينتارانام بردکه ) ٧٥، ١٣٨٩، هيزند( توسعه تعاون
 يزشآموهاي  انگراثربخش بودن دورهيحاصله ازآنهاب

 ياثربخش يدر ارتباط با بررس . برگزارشده بوده است
انگرآن است که يج بينتا ينيکارآفر يآموزش برمهارتها

رنگرش افراد به ييودرتغ ينيآموزش برمهارت کارآفر
 . )١٢٥، ۱۳۸٦، پور ياحمد( بازارکار موثربوده است

عنوان "با  يپژوهش ينيتوسعه کارآفر ينه بررسيدرزم
ران بر يدر ا ينيتوسعه کارآفر يلگون اييو تب يطراح

 . انجام گرفته است" ياجتماع يريادگيه ياساس نظر
 يطين عوامل محيدهد از ب مي ق نشانيتحقهاي  افتهي

سپس ، )يمشاهده ا يريادگي( يطير عوامل محيابتدا سا
ت و ياز اولو يط فرهنگيط خانواده و محيعامل مح

پور  ( دارندگر عوامل برخورينسبت به د يش تريت بياهم
ر يد متغيهمانطور که اشاره گرد . )٣٦، ١٣٨٦ديسع

 يگربررسيدهاي  ريآموزش بطور جداگانه با متغ ياثربخش
 يکه نشان دهنده رابطه اثربخش ياما پژوهش. شده است

 . افت نشديباشد  ينيباتوسعه کارآفر يآموزشهاي  دوره
نه شناخت يدر زم يين ضرورت دارد که تالشهايبنابرا
  . ديآموزش به عمل آ يو اثربخش ينيه کارآفرتوسع

  
   پژوهش وضرورت تياهم

 ياز چالشها يکي، نکه در حال حاضريبا توجه به ا
جوانان است و  يجاداشتغال برايجامعه ما ا ياصل
اشتغال  يازهاين يپاسخگو، جامعه ياقتصادهاي  تيظرف

ش يبا افزا يت فعليودروضع، ستين يورفاه اجتماع
 شيافزا جوانان درحال يکارينرخ ب، کار يايجوانان جو
 يت شغلين قشر دربلندمدت چندان احساس امنياست وا

 ينه اتالف منابع انسانينکه هزيجداازا . کنند ينم
واقعه ، تين وضعيا ياز لحاظ اقتصاد، ارباالستيبس
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  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

آن ماهم اکنون دردوران متحول گذشته از . است يناگوار
 ييايرشدهستندوپو مشاغل درحال، ميقرارگرفته ا يکار

، بين ترتيبد . ش استيسازمانها روزبه روزدرحال افزا
ن عرصه يشوددرا يانتخاب شغل سخت تروسخت ترم

ر ممکن شده يجوانان غ يافتن مشاغل مادام العمربراي
آنان  ينندکه مهارتهايبب ييدآموزشهايلذا جوانان با . است

مشاغل  يت نموده ومثمرثمرواقع شده وبرايرا تقو
 توان به يگرنميدگفت دياگون آماده شوندباگون

نان يداز کارآفريبلکه با، نان بوديکارآفر يانتظارظهورتصادف
ق ين تحقيلذادرا . ت کرديوحما يبانيمستعدوجوان پشت

آموزش وتوسعه هاي  دوره يرابطه اثربخش يبه بررس
  . ميپرداز مي ينيکارآفر
  
  پژوهش اهداف

هاي  دوره ين آثربخشيرابطه ب يبررس: يهدف اصل
ن يکارآفرهاي  ران شرکتيمد ينيوتوسعه کارآفر يآموزش

  همدان 
  ياهداف فرع

ن سطح واکنش يرابطه ب يبررس: ۱ يهدف فرع
 . آنها ينين باتوسعه کارآفريکارآفر يران شرکتهايمد

 يريادگيزان ين ميرابطه ب يبررس:  ۲يهدف فرع 
  . آنها ينين باتوسعه کارآفريکارآفر يران شرکتهايمد

ران يررفتار مديين تغيرابطه ب يبررس:  ۳يهدف فرع
  . آنها ينين باتوسعه کارآفريکارآفر يشرکتها

ن سطح واکنش يرابطه ب يبررس:  ۴يهدف فرع
  . آنها ينين باتوسعه کارآفريکارآفر يران شرکتهايمد

  
  پژوهشهاي  هيفرض 

آموزش و توسعه هاي  دوره ين اثربخشيب: ه اهميفرض
 . دارد وجود يمعناداررابطه  ينيکارآفر
  

  :اخص هاي هيفرض
 ينيران وتوسعه کارآفرين سطح واکنش فراگيب‐ ۱ 

 . وجود دارد يم ومعناداريرابطه مستق
 ينيران و توسعه کارآفريفراگ يريادگيزان ين ميب‐ ۲ 

  . وجود دارد يم ومعناداريرابطه مسبق
رابطه  ينيران و توسعه کارآفرين رفتار فراگيب‐ ۳ 

  . وجود دارد يدارم ومعنايمستق
رابطه  ينيج آموزش و توسعه کارآفرين نتايب‐۴

  . وجود دارد يم ومعناداريمستق
  

  
  

  قيروش تحق
و باتوجه به  يق حاضر با توجه به هدف؛کاربرديتحق 

تواند باشد  يرها در دست محقق نمين که کنترل متغيا
نحوه بدست  يباشد و بر مبنا مي يفيقات توصيازنوع تحق
 يشيمايقات پياز از نوع تحقيمورد نهاي  هآوردن داد

  . است
  

  يجامعه آمار
 ريمد نفر ۲٠۱، ق حاضرشامليتحق يجامعه آمار

ن مستقل و مستقر در يکارآفرهاي  شرکت، نيکارآفر
که در اداره کار وامور ، باشد مي شهرستان همدان

که در سه گروه طبقه . ده اندياستان به ثبت رس ياجتماع
نفر ۹۷يکشاورز، نفر۶۵صنعت : شدند يبند

  . نفر۳۹وخدمات
  
  يرين حجم نمونه وروش نمونه گييتع

ن بااستفاده يکارآفرهاي  ران شرکتينفرازمد۹۷تعداد
دوبااستفاده ين گردييحجم نمونه تع به عنوان nازفرمول 

ک ازرشته هامطابق يسهم هر ينسباي  ‐ ازروش طبقه
به روش  يرينمونه گ . ديمشخص گرد ۱جدول شماره

   . انجام شد يتصادف ‐ يطبقه ا
  

 ينمونه آمار و يجامعه آمار ع تعداديتوز: ۱جدول 
  مختلفهاي  رشته در

  تعداد در نمونه  تعداد در جامعه  تينوع فعال

  ۲۴  ۶۵  صنعت

  ۵۱  ۹۷  يکشاورز
  ۲۲  ۳۹  خدمات

  ۹۷  ۲۰۱  مجموع

  
پرسشنامه استفاده  دو اطالعات از يگردآور يبرا 
هاي  که از مولفه ينيسشنامه توسعه کارآفرپر –الف : شد 

سک ير، تيباموقع يسازگار، کانون کنترل، عزت نفس
ش به استقالل يت وگرايخالق، يق طلبيتوف، يريپذ
که  يآموزش يپرسشنامه اثربخش–ب  . دهيل گرديتشک

، يرياد گيزان يم، واکنش کارآموزانهاي  شامل مولفه
 پرسشنامه در هردو . است يواستقالل طلب، تيخالق
پرسشنامه  ييايپا، کرت بکار رفتهيلاي  نهيپنج گز فيط
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ب يبه ترب آموزش يوپرسشنامه اثربخش ينيتوسعه کارآفر
ل يه وتحليتجز يبرا . شد محاسبه. /۹۳۵و  . /۷۲۶برابر
انه انحراف ين و ميانگيم ( يفيآمارتوصهاي  ازروشها  داده
 يرامختلف وب يم نمودارهايو ترس) انسيار و واريمع

 رهايع متغيباتوجه به نرمال بودن توزها  هيآزمون فرض
رسون يپ يب همبستگياز ضر)  ۲براساس جدول شماره(

  . دياستفاده گرد
  

  ل داده هايروش تحل 
جهت آزمون نرمال بودن متغيرها از آزمون 

به  ۲طبق جدول، ديكولموگروف اسميرنوف استفاده گرد
، ه در جدولذکر شدهاي  دليل اينكه در تمامي متغير

پس ، بزرگتر هستند α=۰۵/۰سطح معناداري آزمون از 
و ، شود رد نميها  فرض صفر مبني بر نرمال بودن توزيع

به منظور  باشد و مي آنها نرمال يع تمامين توزيبنابرا
ب ياز ضرها  ريبا توجه به نرمال بودن متغها  هيفرض آزمون

 در ج آنيکه نتا . رسون استفاده شده استيپ يهمبستگ
   . آمد ه است ۲جدول 
  

  آزمون نرمال بودن متغيرها
براي انجام آزمون نرمال بودن متغيرها از آزمون 

كنيم آزمون فرض  مي كولموگروف اسميرنوف استفاده
  :در اين . شوند مي صفر و مقابل به صورت زير تعريف

  
H0 =متغير داراي توزيع نرمال است  
H1 =متغير داراي توزيع نرمال نيست  

 
  

بر طبق جدول فوق به دليل اينكه در تمامي 
سطح معناداري آزمون از ، ذکر شده در جدولهاي  متغير
۰۵/۰=α پس فرض صفر مبني بر نرمال ، بزرگتر هستند

آنها  يع تمامين توزيو بنابرا، شود رد نميها  بودن توزيع
آزمون  يبرا يپارامترهاي  د از آزمونيباشد و با مي نرمال
  . ميق استفاده کنيتحقهاي  هيفرض

  
  ه هايآزمون فرض

آموزش هاي  دوره ين اثربخشيب:آزمون فرضيه اهم
  . وجود دارد يرابطه معنادار ينيو توسعه کارآفر

براي آزمون اين فرضيه به دليل نرمال بودن متغيرها 
فرض  . بايد از ضريب همبستگي پيرسون استفاده كرد

  :آزمون به صورت زير است
  

H0  =رتباطندارد وجود ا)ρ=0(  
H1  =  دارد وجود ارتباط)ρ≠0(  

  
نشان دهنده نتيجه آزمون ضريب  ۳شماره جدول 

آموزشي و هاي  دوره يهمبستگي پيرسون بين اثربخش
  :باشد مي ينيتوسعه کارآفر

  
هاي  دوره يضريب همبستگي بين اثربخش: ۳جدول

  ينيآموزشي و توسعه کارآفر
 مقدار عنوان

 ۵۱۰/۰ ضريب همبستگي

 ۰۰۰/۰ معناداريسطح 

 ۹۷ تعداد

  آزمون فرض نرمال بودن توزيع متغيرها : ۲جدول
 معيارها يريم گيتصم ش دانشيافزا ت دوره هايفيک
 ميانگين ۲۰/۱۳ ۰۰/۷ ۳۰/۱۰

 پارامترهاي نرمال
 انحراف معيار ۸۹/۳ ۰۳/۲ ۱۲/۳
۲۱۲/۱ ۳۴۱/۱ ۲۶۹/۱ Z كولموگروف اسميرنوف 
 اريسطح معناد ۰۸۰/۰ ۰۵۷/۰ ۱۰۶/۰

 معيارها يبهره ور ياثربخش ينيتوسعه کارآفر
 ميانگين ۸۱/۱۴ ۳۱/۴۵ ۳۸/۴۹

 پارامترهاي نرمال
 انحراف معيار ۹۶/۳ ۳۵/۱۱ ۲۵/۸
۵۰۳/۰ ۹۲۹/۰ ۹۹۵/۰ Z كولموگروف اسميرنوف 

 سطح معناداري ۲۷۶/۰ ۳۵۴/۰ ۹۶۲/۰

  
    
 ينيران وتوسعه کارآفريضريب همبستگي بين واکنش فراگ:  ۴جدول
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  افشارسيد حيدر حسني و معصومه  
  

۲۲ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  نمونه تعداد سطح معناداري ضريب همبستگي متغيروابسته  متعيرمستقل
    ۹۷  ۰۰۰/۰ ۴۵۰/۰ توسعه کارآفريني واکنش فراگيران

  
 ينيو توسعه کارآفر يريادگيزان يضريب همبستگي بين م:  ۵جدول

  تعدادنمونه سطح معناداري ضريب همبستگي متغيروابسته  متعيرمستقل
  ۹۷  ۰۰۱/۰ ۳۳۹/۰ ينيتوسعه کارآفر ميزان يادگيري

  
با توجه به جدول فوق با استفاده از ضريب 

آموزشي و هاي  دوره يزان اثربخشيهمبستگي بين م
زان ييابيم كه با افزايش م مي در ينيتوسعه کارآفر

به ميزان  ينيتوسعه کارآفر، آموزشيهاي  دوره ياثربخش
به دليل کوچکتر بودن سطح  . يابد  مي افزايش ۵۶۲/۰
 نتيجه α=۰۵/۰از مقدار مفروض ) ۰۰۰/۰( ريمعنادا
گيريم فرض صفر مبني بر عدم ارتباط معنادار بين   مي

ن يب: توان گفت كه  مي بنابراين. شود مي اين دو متغير رد
رابطه  ينيآموزشي و توسعه کارآفرهاي  دوره ياثربخش
  . وجود دارد يمعنادار

ران ين سطح واکنش فراگيب :فرضيه اخص اول
معنادار وجود دارداي  رابطه ينيکارآفر وتوسعه .  

براي آزمون اين فرضيه به دليل نرمال بودن متغيرها 
 . بايد از ضريب همبستگي پيرسون استفاده كرد

  :آزمون به صورت زير استهاي  فرض

 
جدول زير نشان دهنده نتيجه آزمون ضريب 

ران وتوسعه يهمبستگي پيرسون بين واکنش فراگ
  :باشد مي ينيرآفرکا

با توجه به جدول فوق با استفاده از ضريب 
ران وتوسعه يزان واکنش فراگيهمبستگي بين م

زان واکنش ييابيم كه با افزايش م مي در ينيکارآفر
 افزايش ۴۵۰/۰به ميزان  ينيتوسعه کارآفر، رانيفراگ
 به دليل کوچکتر بودن سطح معناداري . يابد  مي

گيريم   مي نتيجه α=۰۵/۰ض از مقدار مفرو) ۰۰۰/۰(
فرض صفر مبني بر عدم ارتباط معنادار بين اين دو 

ن سطح يب: توان گفت كه  مي بنابراين . شود مي متغير رد
معنادار اي  رابطه ينيران وتوسعه کارآفريواکنش فراگ
  . وجود دارد

زان ين ميرسد بيبه نظرم:فرضيه اخص دوم
عنادار وجود داردماي  رابطه ينيو توسعه کارآفر يريادگي .  

براي آزمون اين فرضيه به دليل نرمال بودن متغيرها 
 . بايد از ضريب همبستگي پيرسون استفاده كرد

  :آزمون به صورت زير استهاي  فرض

 
جدول زير نشان دهنده نتيجه آزمون ضريب 

و توسعه  يريادگيزان يهمبستگي پيرسون بين م
  :باشد مي ينيکارآفر

وق با استفاده از ضريب با توجه به جدول ف
و توسعه  يريادگيزان يزان ميهمبستگي بين م

زان يزان مييابيم كه با افزايش م مي در ينيکارآفر
 افزايش ۳۳۹/۰به ميزان  ينيتوسعه کارآفر، يريادگي

 به دليل کوچکتر بودن سطح معناداري . يابد  مي
گيريم   مي نتيجه α=۰۵/۰از مقدار مفروض ) ۰۰۱/۰(

ني بر عدم ارتباط معنادار بين اين دو فرض صفر مب
زان ين ميب: توان گفت كه  مي بنابراين . شود مي متغير رد

  . معنادار وجود دارداي  رابطه ينيو توسعه کارآفر يريادگي
:فرضيه اخص سوم  

اي  رابطه ينين رفتار و توسعه کارآفريرسد بيبه نظرم
 . معنادار وجود دارد

ل نرمال بودن متغيرها براي آزمون اين فرضيه به دلي
 . بايد از ضريب همبستگي پيرسون استفاده كرد

  :آزمون به صورت زير استهاي  فرض

 
جدول زير نشان دهنده نتيجه آزمون ضريب 

 ينيهمبستگي پيرسون بين رفتار و توسعه کارآفر
  :باشد مي

 ينيران و توسعه کارآفريضريب همبستگي بين رفتارفراگ:  ۶جدول
 نمونه تعداد يسطح معنادار يب همبستگيضر وابستهريغمت رمستقليمتع
 ۹۷ ۰۰۰/۰ ۴۷۹/۰ ينيتوسعه کارآفر رفتار
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 همدان شهر نيکارآفر يها ران شرکتيمد ينيتوسعه کارآفر با يآموزش ياثربخش رابطه يبررس 

۲۳ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

 ينيج آموزش و توسعه کارآفريضريب همبستگي بين نتا:  ۷جدول
ب يضر روابستهيمتغ رمستقليمتع

 يهمبستگ
 تعدادنمونه يسطح معنادار

 ۹۷ ۰۰۰/۰ ۴۶۹/۰ينيتوسعه کارآفر ج آموزشينتا
 

  ينيباتوسعه کارآفر يآموزش ياثربخشهاي  مولفه يب همبستگيضرا يت بندياولو:  ۸جدول
  يافتگيباتوسعه  يب همبستگيضر  يآموزش ياثربخشهاي  مولفه

  ۴۷۹/۰  رانيرفتارفراگ
  ۴۶۹/۰  ج آموزشينتا

  ۴۵۰/۰  رانيواکنش فراگ
  ۳۳۹/۰  رانيفراگ يريادگي

 
  

ب همبستگي باتوجه به جدول فوق بااستفاده از ضري
درمي يابيم كه  ينيزان رفتاروتوسعه کارآفريبين م

 ۴۷۹/۰به ميزان  ينيتوسعه کارآفر، رانيبابهبودرفتارفراگ
 به دليل کوچکتر بودن سطح معناداري . يابد  افزايش مي

گيريم فرض صفر   نتيجه مي۰۵/۰ازمقدارمفروض) ۰۰۰/۰(
 مبني بر عدم ارتباط معنادار بين اين دو متغير رد

ن رفتار و توسعه يب: توان گفت كه بنابراين مي . شود يم
معنادار وجود دارداي  رابطه ينيکارآفر .  
  :فرضيه اخص چهارم

 ينيج آموزش و توسعه کارآفرين نتايرسد بيبه نظرم
  . معنادار وجود دارداي  رابطه

براي آزمون اين فرضيه به دليل نرمال بودن متغيرها 
فرض  . ن استفاده كردبايد از ضريب همبستگي پيرسو

  :آزمون به صورت زير است

 
ر نشان دهنده نتيجه آزمون ضريب يجدول ز

ج آموزش و توسعه يهمبستگي پيرسون بين نتا
  :باشد مي ينيکارآفر

با توجه به جدول فوق با استفاده از ضريب 
 ينيج آموزش و توسعه کارآفريزان نتايهمبستگي بين م

توسعه ، ج آموزشين نتازاييابيم كه با افزايش م مي در
به دليل  . يابد  افزايش مي ۴۶۹/۰به ميزان  ينيکارآفر

نتيجه  از) ۰۰۰/۰( کوچکتر بودن سطح معناداري
گيريم فرض صفر مبني بر عدم ارتباط معنادار بين   مي

ن يتوان گفت كه ب بنابراين مي . شود مي اين دو متغير رد
عنادار وجود ماي  رابطه ينيج آموزش و توسعه کارآفرينتا

  .دارد

  يآموزش ياثربخشهاي  ن مولفهيانگيم يت بندياولو:  ۹جدول
  تياولو  نيانگيم  يآموزش ياثربخشهاي  مولفه

  اول  ۱۰/۴  رانيفراگ يريادگي
  دوم  ۵۴/۳  رانيواکنش فراگ

  سوم  ۵۷/۲  ج آموزشينتا
  چهارم  ۳۲/۲  رانيرفتارفراگ

  
 د منيآماره آزمون فر:  ۱۰جدول

N سطح معنا  يآزاد درجه دو يخ
  يدار

 
۹۷  ۱۸۸/۲۰۲  ۳  ۰۰۰  

  
   يريجه گينت
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  افشارسيد حيدر حسني و معصومه  
  

۲۴ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

 ياثربخش نيب نشاندادکه ياصل هيآزمون فرض جهينت 
 يدار يم و معنيرابطه مستق ينيآموزش و توسعه کارآفر

 يآموزشهاي  دوره يبا افزايش اثربخش يعنيوجود دارد 
 ه اهم بهيدر آزمون فرض . يابد  مي زافزايشين ينيکارآفر
از مقدار ) ۰۰۰/۰( کوچکتر بودن سطح معناداري دليل

گيريم فرض صفر مبني بر   مي نتيجه α=۰۵/۰مفروض 
 شود بنابراين مي عدم ارتباط معنادار بين اين دو متغير رد

 ينيوتوسعه کارآفر يآموزش ين اثربخشيب: توان گفت   مي
ب ين ترتيو به هم. مثبت و معنادار وجود دارداي  رابطه

ل يز به دلياول تاچهارم ن يفرعهاي  هيضدر آزمون فر
 ياز سطح خطاها  آزمون يکمتربودن سطح معنادار

هاي  ن مولفهيم ومعناداربيوجودرابطه مستق۰۵/۰
 ينيوتوسعه کارآفر يآمورش ياثربخش
 همانطور که در جدول فوق مشاهده. دقرارگرفتييموردتا
توسعه  همبستگي با شترينيب داراي رفتار شود مؤلفه مي
 ين همبستگيکمتر يدارا يريادگيومولفه  ينيرآفرکا

ن يانگيگرطبق جدولميد ياست ازسو ينيباتوسعه کارآفر
ت اول رااحرازنموده ياولو ۱۰/۴زانيبه م يريادگي

ران به يورفتارفراگ، جينتا، رانيواکنش فراگهاي  ومولفه
 ين به طور کليبنابرا. دوم تاچهارم راداردهاي  ب رتبهيترت

 ياثربخشهاي  عنوان نمود كه كليه مؤلفهميتوان چنين 
 ينيتوسعه کارآفر يآموزش تبيين كننده مناسبي برا

  باشند مي
  

 شنهادهايپ
 يب همبستگيکه درآن ضرا) ۸( باتوجه به جدول

 ينيباتوسعه کارآفر يآموزش ياثربخشهاي  ن مولفهيب
که ) ۹( ن باتوجه به جدوليمرتب شده است وهمچن

براساس  يآموزش ياثربخشهاي  مولفههاي  نيانگيدرآن م
م يتوان مي ده استيدمن مرتب گرديآزمون فر

ق يج حاصله ازتحقينتا يبراسا يمستند يشنهادهايپ
ح يشنهادها الزم است توضيه پيقبل ا ز ارا . ميه دهيارا

 يريادگي يعني يآموزش يداده شودکه دومولفه اثربخش
 هاي نيانگيبام) ۹( طبق جدول، رانيوواکنش فراگ

ن ياول ودوم را بهاي  ت رتبهيکه به ترت، )۵۴/۳(، )۱۰/۴(
، بدست آورده اند يآموزش ياثربخشهاي  مجموع مولفه
ن يانگيراميز( وجودندارد يظاهرامشکل

ارتقاء  ياگرچه برا، )باشديم ۳يعنيآنهاباالترازحدمتوسط 
الزم هاي  دکوششيران سازمان بايشترآنهاهم مديب

مشکل درارتباط بامولفه  نيشتريب يول، نديرامبذول نما
 يت همبستگياست که ضر يآموزش ياز اثربخش ييها

ر يشدت تاث يعني، اداستيز يسازمان ينيآنهاباکارآفر

ها  ه مولفهينسبت به بق ينيآنهابر توسعه کارآفر
دمن پاببن ين آنها طبق آزمون فريانگيم يشتراست وليب

ها  ن مولفهيدرخصوص ا . باشد مي ترازحدمتوسط
 :شود  مي هيرارايبه شرح ز ييدهاشنهايپ

ر رفتارفرا يين تغيانگيم )۹( باتوجه به جدول‐۱
دمن که آخربن يطبق آزمون فر) ۳۲/۲( زانيران به ميگ

که  يدرحال، داردها  ه مولفهيت رانسبت به بقياولو
 ۸( طبق جدول ينين مولفه با توسعه کارآفريا يهمبستگ

ن يا، ده استرتبه اول رااحرازکر) ۴۷۱/۰( زانيبه م )
ن مولفه برتوسعه يرايبدان معنااست که شدت تاث

که  يدرصورت، شتراستياز همه مولفه هاب ينيکارآفر
باشد به  ين همه مولفه هاکمترميانگين آن از ميانگيم

رش يف بوده وتاثيار ضعين مولفه بسيگر ايعبارت د
لذاباتوجه  . است يار قويبس يسازمان ينيبرتوسعه کارآفر

ت آن ين مولفه جهت تقوياهاي  موعهر مجيبه ز
ه يارا يبرا يشتريران فرصت بيمد: شود  يشنهادميپ
ق يآنهارا تشو، دکارمندان فراهم سازنديجد يشنهادهايپ

دات الزم راجهت يتمه، ندينما يريت پذيبه مسول
به استقبال ، آنان فراهم ساخته يتياستقالل شخص

ه يق شوندوروحيتشو يدشوارکارهاي  تيازموقع
  . ت گردديدرآنان تقو يريطرپذخ

ج طبق آزمون ين نتايانگيم) ۹( باتوجه به جدول ‐۲
ت ماقبل يبوده که اولو) ۵۷/۲( زانيدمن به ميفر

گر يد يازسو . ه مولفه هادارديآخررانسبت به بق
 ۸( طبق جدول ينين مولفه باتوسعه کارآفريا يهمبستگ

ت يوب اولين ضريکه البته ا، است) . /۴۶۹( زانيبه م )
آن باتوسعه  يشدت همبستگ يعني، سوم رادارد

ن يبهرحال بهتراست ا يست ولين يقو يليخ ينيکارآفر
 . ابديارتقاء  يسازمان ينيت گرددتاکارآفريزتقويمولفه ن

ران يشودمد يشنهادمين شاخص پيلذا باتوجه به ابعادا
ت يقبول مسول يفراهم سازندتاافرادبرا يطيشرا، سازمان
الزم جهت هاي  نهيداکنندوزميپ يشتريب يآمادگ

ه راه حل هادرجهت يارا يزه درآنان برايجادعالقه وانگيا
نه حل يکه درزم يمثالافراد . ل فراهم شوديحل مسا

د  مي هيارااي  ع وارزندهيبدهاي  مشکالت سازمان راه حل
حل مشکالت سازمان  يکارکنان برا، ق گردنديهند تشو

آنان  يهادهاشنيدرجلسات مشارکت داده شوندوازپ
  . استقبا ل شود

 "رانيواکنش فراگ"ن يانگيم) ۹( باتوجه به جدول ‐۳
 )۳نيانگيم ( شترازحدمتوسطيب ياندک، )۵۴/۳( برابر، 
ن چهار مولفه يدمن رتبه دوم رابيباشدوطبق آزمون فر مي

احرازکرده است که نشان د هنده  يآموزش ياثربخش
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 همدان شهر نيکارآفر يها ران شرکتيمد ينيتوسعه کارآفر با يآموزش ياثربخش رابطه يبررس 

۲۵ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

آن  يگرهمبستگيد يازسو . است يفين ضعيانگيم
) . . /۴۵۰( برابر)  ۸( طبق جدول يسازمان ينيباکارآفر

است . /. ۵۰ک به يبانزدير آن تقرياست که شدت تاث
ت يلذااگرمولفه موردبحث تقو. ونسبتاقابل توچه است

ن يدرا . گردد ينيتواند موجت ارتقاء توسعه کارآفريشودم
ن يشوداقدام به تدو مي هيران توصيخصوص به مد

نده يچشم اندازآ يان مدت برايمدت وم بلندهاي  برنامه
  . نديسامان نما

   يمنابع فارس
 . يميدمحمدمقيوس. محمود، يانياحمدپوردار‐۱

انتشارات ، چاپ سوم ينيکارآفر يمبان . )۱۳۸۵(
  . شيفراند
، ينيکارآفر)۱۳۸۶( محمود، يانياحمدپوردار‐۲
   . شيانتشارات فراند، الگوها چاپ سوم، اتينظر، فيتعار

مجموعه مقاالت  . )۱۳۸۷( . دمحمديس، ياباعر‐۳
هاي  يو تئور يروش شناس يفلسف يمبان( تيريمد
 . يفرهنگ يدفترپژوهشها:تهران . تيريمد

 . يوريو عبداهللا شهر. محمد يعل، يآقازمان‐۴
ناقوس . يتاليجيد ينيبرکارآفراي  مقدمه . )۱۳۸۶(
 . شهياند
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