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      چکیده
آمده است، عدم استقبال جوانان  به وجودقدیمی  هایپیشهیکی از مشکالتی که با ظهور عصر مدرن برای 

فرهنگ  ،هاپیشه رفتنازبینو  شدنفراموشکه در نهایت منجر به  باشدمی وکارهاکسببرای فعالیت در این 
بر رفتار کارآفرینانه در کارآفرینی  مؤثر. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل شودمیو دانش بومی کشور 

جامعه آماری مورد  است.محقق ساخته(  نامهپرسش) پیمایشی صورتبهاین پژوهش باشد. می وریپیشه
سازمان سال گذشته از  2بودند که در  نفر( 231) شهر تهران دستیصنایعصنعتگران شامل  ،آن بررسی

 نفر است 553شهر تهران پروانه کارگاه اخذ نموده و یا آن را تمدید نموده بودند. حجم نمونه  یفرهنگراثیم
های به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. دادهافراد نمونه و  آمد به دست که با استفاده از فرمول کوکران

دهد پژوهش نشان می هاییافتهقرار گرفته است.  لیوتحلهیتجزمورد  SPSS 24آماری با استفاده از 
انه و مربیگری به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار کارآفرین کوشیسختمتغیرهای مدیریت دانش شخصی، 

 ، مدیریت دانش شخصی، اشتیاقکوشیسختآمده، متغیرهای دستمدل تجربی به بهباتوجهدارند. همچنین، 
یرونی عنوان متغیرهای بهنری و مربیگری به متغیرهای میانی )درونداد( و متغیر نیاز به موفقیت بهبه کار 

توسط مجموع  رفتار کارآفرینانهییرات غدرصد از ت %30نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که  باشد.می
   .شودمتغیرهای مستقل تبیین می

    .صنعتگران؛ دستیصنایع؛ وریپیشه ینیکارآفر؛ نانهیرفتار کارآفر :های کلیدیواژه

 .   JEL: L26, L84, Z11 یبندطبقه
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     مقدمه
ط کشور از شرای ،در آن دوره که ظهور انقالب صنعتی در اروپا مصادف بود با دوره سلطنت شاهان قاجار در ایران

 صورتهبکارخانجات اروپایی که  متیقارزان محصوالتبرخوردار نبود و نیز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مناسبی 
خاذ و ات عدم حمایت دولتبزرگ و کوچک داخلی گرفتند.  هایکارگاهتوان رقابت را از  ،شدندمیانبوه تولید 

و  شد یرانیا هایپیشهاز  یاریبس موجب تعطیلی ع،یصنا نیا روزآمدکردن یمناسب برا یهااستینکردن س
قش ن هاشهیپ نیاز ا یاریتحوالت سبب شد تا بس نیا .یبوم یهادانشو  فرهنگ یبقا یبرا یجد یدیتهد
 یاهر ملت شناسنامه فرهنگیمیراث شکیب (.1381 ف،ی)س منسوخ شدند یطورکلبه ایداشته باشند و  یاهیحاش
هر  یرهنگف تیهو .باشدیهر کشور م وریپیشهکه  راثیم نیاز ا یبخش باشدیملل م ریآن به سا یمعرف یبرا

تنها محصول نه هاپیشهشاغل در این . افراد کندیم دایانتقال پ گریبه نسل د یو از نسل کندیم تیرا تثب یقوم
نظران صاحب .دنماینیم یمعرف گرانیبه د زیاقوام خود را ن یفرهنگ یهابلکه ارزش دننکیارائه م یخدمت ای

توجه نکردن به عوامل  یعدم رشد و توسعه اقتصاد لیدل افتهیکمتر توسعه یدارند که در کشورها دهیعق
 ی. ساختارهاباشدیجوامع م نیا یروح یهایژگیو و هازهیها، انگارزش ،یمانند عوامل فرهنگ یراقتصادیغ

ا ب ییتفکرات نو باشد. آشنا جادیو ا یورو نوآ تیخالق سازنهیزم تواندیهر جامعه م یو فرهنگ یاجتماع
 یموشبه فرا ایو  باشدیم یفرهنگ و هنر هر ملت که رو به فراموش ،یدستعیصنا ،یبوم یهاورسوم، دانشآداب

 ینیاز کارآفر یاشاخه .نام نهاد 1وریآن را کارآفرینی پیشهو  باشد ینیسرمنشأ کارآفر تواندیشده است مسپرده
آن را  دگاننیآ نکهیا یگذشتگان باشد برا یتوجه دارد و هدفش زنده کردن سبک زندگ ملتکه به گذشته هر 

, 3(IVPAS)متحد ملل  سازمان وریپیشهاز  تیحما یابرنامه داوطلبانه منطقه ری, مد 2ثس شانتوم .ندیتجربه نما
 ژهیوهب است، در معرض خطر در جهان امروز یهابه گونه شدنلیتبددر حال  وریپیشهسبک زندگی : سدینویم

 عمدتاًکه  ییدر کشورها ورانشهیپتعداد  ،برنامه سازمان ملل متحد بهباتوجه. توسعهدرحالکشورهای در 
ست ا زوالروبه آنها یکار و زندگ تیفیو کدر حال کاهش  سرعتبه هستند، سوم و چهارم اصطالحبه یکشورها

 هایپیشه توجه آنان بهو  یرانیمردم به فرهنگ ا رشدروبهعالقه  بهباتوجهامروزه  .(1991، 4)دیکی و فرانک
 شدنیجهان نیاست. همچن دهیها گردآن یایاست و موجب اح گرفتهصورت یانانهیکارآفر یهاتیفعال ،بومی

ان حوزه امک نینقاط داشته باشند، فعاالن ا ریعرضه خود به سا یبرا یها فرصتباعث شده است تا فرهنگ
ناسب م یها، محصوالت و خدماتملل را داشته و دست به خلق طرح ریسا قیها و سالتر بافرهنگآسان ییآشنا
و اقبال  یخدمات ،یدیتول یهاتیفعال نیباوجود ا. باشدیم ینیکه خود مصداق بارز کارآفر زنندیبازار م نیبا ا

گاه پژوهش نیو همچن فرهنگیمیراثپژوهشگر با مراجعه به سازمان  ،یگردبومو  یدستعیصنا دیمردم به خر
فراد ا لیبخش، کاهش تما نیا نیمهم مسئول یهااز دغدغه یکیمواجه شد که  لهمسئ نیبا ا فرهنگیمیراث
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در حال  هاپیشهاین از  یمسئله منجر شده است برخ نیکه ا یاگونهبه باشد،یم بومی هایپیشهورود به  یبرا
 نیدر ا ینیرکارآف یهاتیو فعال نانیحضور کارآفر هاپیشه نیا نابودیاز  یریجلوگ یبرا ؛ لذادنباش شدنفراموش

 یشتریب تیاز اهم نانهیبروز رفتار کارآفر ،وریپیشه نابودیاز  یریجلوگ یبرا ازآنجاکه. باشدیم یبخش ضرور
فتار در بروز ر یچه عوامل و ابعادکه  میباشیممقاله به دنبال پاسخ به این پرسش  نیدر ا لذا ؛است رداربرخو

و با  شدهییاشناس رابطهنیدراتا نقاط ضعف و قوت  نمایدیکمک م آنبه چرا که پاسخ  ؟مؤثر هستند نانهیکارآفر
    .میرفتارها در جامعه باش نیا شتریمناسب شاهد بروز هر چه ب یهایگذاراستیس

    پژوهشپیشینه 
های داری با ویژگیمعنی رابطة یدهنده آن است که عوامل فرد( نشان1391و همکاران ) یاحمدنتایج پژوهش 

های ژگیها بر ویآن یلیتحص تیو وضع تیکه جنسطوریدارد، به دانشجویان دانشگاه کردستان کارآفرینانه
 استأثیرگذار ت انیدانشجو نانةیکارآفرهای بر ویژگی یطیعوامل مح نیباشد. همچنآنان تأثیرگذار می نانةیکارآفر

( 1399زالی و همکاران ) شوند.و رفتار کارآفرینانه می اتینگرش، ن تیباعث تقو یآموزش یهاو شرکت در دوره
تیاق قانونی و فناورانه، رضایت شغلی، اش یهارساختیزمنابع مالی،  نی، تأمدریافتند که شخصیت کارآفرینانه

 1هویته .ندباشیمبر رفتار کارآفرینانه  رگذاریتأثکارآفرینانه، خودکارآمدی و انگیزه کارآفرینانه از جمله عوامل 
، نگیفرهمیراثاز  اندعبارتاز چهار بعد تشکیل شده است که  وریپیشه( معتقد است که کارآفرینی 5419)

)با جامعه و فرهنگ(، ثبات  2شخصیتی مانند: سازگاری هایویژگیکارآفرینی اجتماعی، استادکاری و نوآوری و 
با این ابعاد ارتباط دارند. کارآفرینان  6ییگرابرونو  5یشناسفهیوظ(، نوآوری)پذیرش  4، گشودگی3احساسی

ارند، فرهنگی یکسانی با آنها د یهاارزشبه دلیل ویژگی شخصیتی سازگاری، با افرادی که هنجارها و  ورپیشه
 دیرینه که در معرض خطر انقراض هستند، را حفظ نمایند. یهاسنتتا  کنندمیهمکاری و روابط پایدار ایجاد 

 ریو تجربه در مس یریادگیاز هر منبع  نانیکه کارآفر افتندیدر یفیپژوهش ک کی( در 5454) 7و راتن دیرش
تقاضا  جادیو ا یریادگیمنابع  یبرا طیمح یکه بررس دهدینشان م جی. نتاکنندیاستفاده م نانهیوکار کارآفرکسب

با  انیمشتر آشناکردن قیتقاضا قبل از ورود به بازار از طر جادیا کرده است.ها کمک وکار به آندر آغاز کسب
 یدیز جدانداها چشمبه آن یررسمیغ یهاو روش یبانیاز شبکه پشت یریادگیبوده است.  دیهنر و مهارت آنها مف

( نیز در پژوهش خود دریافتند 5451و همکاران ) 8بارلیان. استداده ها آن یابیبازاروکار و کسب یاندازراه یبرا
از ارآفرینان و ک کنندمیعمل  ورپیشهکارآفرینان رشد  یبرا فردمنحصربهمنابع  عنوانبه انیو آشنا هاشبکهکه 

به  وریشهپهمچنین کارآفرینان  .کنندمیعملکرد استفاده  شیافزا یبرا یمنبع عنوانبهخود  یاجتماع هیسرما
وزه و یا تشخیص فرصتی در این ح فرهنگیمیراثدالیلی مختلفی از جمله اجرای یک سبک زندگی، سرگرمی، 
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 کارآفرینانه رفتارکه  دهدمیدر مجموع پیشینه پژوهش نشان  .زنندیم وکارکسبدست به کارآفرینی و ایجاد یک 
و کالن  (و نهادی (، میانی )سازمانیانگیزشی - ی، شخصیتشناختیروانفردی )با مجموع متغیرهای در سطوح 
    ارتباط دارد.)ساختاری و سیستمی جامعه( 

    تحقیق ادبیاتبررسی 

    رفتار کارآفرینانه

وکار کسب کی یریگبه شکل نانهیکارآفر ی. رفتارهاداردنوجود  اتیدر ادب نانهیاز رفتار کارآفر یمتداول فیتعر
 عنوانهب نانهی. ساختار رفتار کارآفرمخالف است گرانید لهیوسبهشدن با استخدام  و شودیمربوط م یتجار
راد را قادر اف درکی،و  توانایی نی. چنشودیم فیتعر وکارکسب کی برای ایجاد ازیموردنمهارت و دانش  ،تیظرف

 هنانیرفتار کارآفر یبرا یفی( تعر5445) ریما .(5451و همکاران،  1ه)دوآن انجام دهند نانهیتا اقدامات کارآفر سازدیم
رد در که ف شودیاطالق م ییهاوهیو ش هاتیبه مجموعه فعال نانهیرفتار کارآفر"ارائه کرده که عبارت است از: 

و  ییخالقانه از منابع، در جهت شناسا یریگو بهره جادیمستقل، باهدف ا به طور ت،یسطوح مختلف مسئول
 ".کندیوکار اقدام مو توسعه کسب یاندازخود، به راه یاز کارآمد یادراک قو ها و بااستفاده از فرصت

شود که آغاز می یزمان انهنیکارآفر رفتار. فرصت است ییشناسا نانهیاساس رفتار کارآفر(. 1391 ،ی)مردانشاه
 نانیکارآفر یبرا فرصت ییو شناسا صیتشخ ییباشند. توانا ینیهای کارآفرفرصت صیقادر به تشخ نانیکارآفر

نورادهی و شود )محسوب می انهنیوکار و عملکرد کارآفرکسب جادیا یمهم برا یمهم است چون گام اریبس
دراکر معتقد است کارآفرینی بیش از آنکه یک ویژگی شخصیتی باشد الگویی رفتاری است.  .(5451، 2کریستانتی
. از جمله مایندنمی، آنان اقدام به رفتارهای کارآفرینانه شودمیکارآفرینانه افراد برانگیخته  هایویژگیزمانی که 

 باشدمیجدید و یا ثبت اختراع  وکارکسبیک  یاندازراهبرای دیگران یا خود فرد،  ایحرفهاین رفتارها ایجاد 
محرک  یروین عنوانبهرا  یاجتماع نهیزم ینیکارآفر یشناختجامعه هاینظریه (.1399)حسینی و همکاران، 

 نوانعبهرا  ترعیوس طیو مح یمانند روابط اجتماع یرونیب یهامحرک کردیرو نی. اکندمیمطرح  ینیکارآفر
 یشناسمردم هاینظریه. ردیگیمدر نظر  نیکارآفر یرفتارها و ابتکارات انتخاب نییفشار در تع یعوامل اصل

 کردیور نیا ،گذاردیم ریافراد تأث یو رفتارها هانگرشکه بر  یفرهنگ یروهایتمرکز بر ن جایبه ینیکارآفر
، ی، اقتصادی، اجتماعیقوم یهایدگیچیپو نحوه بازتاب آن از  دهدمیرا در چارچوب فرهنگ قرار  ینیکارآفر
و  هاگرشنتفاوت در  جادیباعث ا یمتفاوت فرهنگ یهاطیمح ،نیکند؛ بنابرامی یرا بررس یاسیو س یکیاکولوژ
    (.5451و همکاران،  3متالو) شودمی نانیکارآفر یرفتارها
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     وریپیشه

ه کلماز قرن شانزدهم فرهنگ لغت آکسفورد،  درشود. یافت می یوراز پیشه اتیدر ادب تعاریف مختلفی
"artisan"  از کلمه ایتالیاییartigiano""  یا کلمه التین"artitus" انگلیسی  زبان است که در استخراج شده

کار  یکه دارا یکس شه،یپ یدارا"را  ورپیشهدهخدا  نامهلغت. (5419و همکاران،  1)مارکوس به معنی هنر است
 یبا دست خود کارها" که کندمیتعریف  یکس راور پیشه جیکمبر نامهلغت تعریف نموده و "است. یو هنر

 کهکند تعریف می گونهاینوران را یشه( پ1991) 2( به نقل از هریگل5419هویته ) ."دهدماهرانه انجام می
های دستی دهند و در آن روششوند که انواع خاصی از تجارت را انجام میعنوان افرادی شناخته میبه

 التیا اسکانپس از  رانیدر ا (.5419دارند، مثل بافندگان منسوجات و سازندگان ظروف فلزی )هویته، یتاولو
 شانیزندگ حتاجیما نیدر تأمآنان استقالل  و دیگردخود  یازهاین نیخانواده مسئول تأم هر ،در شهرها و قبائل

اگزیر ن ،ینیتوسعه شهرنشو  یافراد به همه امور و لوازم زندگ یدسترسعدم  با گرید سوییاز  .رفت نیاز ب
 گر،ید صیشخنزد  یکار تمرین ای آموختنکه افراد با  صورتیشد،  جادیوکارها او کسب هاپیشهشدن  یتخصص

گروه  کی، شدندمی میبه دو گروه تقس اشخاص نی. اکردندیم برای خود ایجاد یاشهیو پ آموختندیمرا  یمهارت
 ،کفاشیمانند  ییوکارهاکسببودند که به  انیورپیشه گرید گروهیو  اشتغال داشتندبه کار دادوستد  تاجر بودند و

همان  آنان یاصل هیسرما اماداشتند  ییمختصر کاال که پرداختندیم رهیو غ زرگری ،قالیبافی ،آهنگری ،خیاطی
و  خود اریاست که فرد با ابتکار و اخت ارائه خدمت یدرواقع نوع یورشهیبود که آموخته بودند. پ مهارتیو  حرفه

. )بازرگان، دهدیارائه م یرا به مشتر خدمتی ای محصول خود، خانه ای دکاندر  خویش، هیاستفاده از سرمابا 
 : ندرا به سه دسته تقسیم نمود وریپیشه مقالهنویسندگان این (. 1339

ک ی که خدماتی را به سبهایپیشهو  هایگردبوم، دستیصنایعکاربردی مانند: انواع مختلف  هایپیشه .1
و هنر در انجام آنان نقش چندانی ندارد مثل آرد کردن گندم با استفاده از آسیاب  نمایندمیپیشینیان ارائه 

 کاریزها. یروبیالسفالی برای آبیاری در باغداری، ساخت و  یهاکوزهآبی و بادی، استفاده از 

سینما  ،یسازکرهیپ، تئاتر، شکیل شده است. مانند: نقاشی، شعرآنان از هنرهای زیبا ت هیمابنی که هایپیشه .5
 اشاره کرد. یخوانهیتعزو  یبازاهیسروحوضی،  یهاشینمابه اجرای  توانمیو رقص که در کشور ما 

ی که سودمندی و زیبایی را هر دو با هم دارند. مانند: سخنوری و معماری که نمونه ایرانی آن هایپیشه .3
ی با کاربری فرهنگی، آموزش ییهامکانو همچنین تبدیل بناهای تاریخی به  باشدمی خانهقهوهنقالی در 

   و... .

و  ندکنمی دیرا تول دارای ارزش هنری متمایزی خدمات ایهستند که محصوالت  یافراد" ورپیشه نانیکارآفر
جستجو  در نانیکارآفر گری. آنها مانند د"شودمیایجاد  ورپیشهمهارت باالی  واسطهبهکه این ارزش  فروشندیم

                                                                                                                                   
1. Marques  2. Herrigel   
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در  ورپیشه نانیکارآفر دیتول وجه تمایز، نانیکارآفر ری، اما برخالف ساهستند یبرداربهره یفرصت برا جادیا ای
 ریوپیشهاست. محصوالت و خدمات  یو سنت یبه طور دست مورداستفادهساده  یو ابزارها هاروشاستفاده از 
ده و به طور الهام گرفته ش یمحل ای یسنت ،یقوم ،یفرهنگپیشینه اغلب از  ،دهندیم ارائه ورپیشه نانیکه کارآفر

طول  کسب شده در یهامهارت قیاست که تنها از طر فردمنحصربه یتیو خالق تیفیک کنندهمنعکسمعمول 
و  یاست که به اقتصاد محل یتجار تیفعال ینوع وریپیشه ینیارآفرک .شودمیو آموزش حاصل  نیتمر هاسال

وکار های کسبور، ایدهکارآفرینان پیشه(. 5451، 1ویلکرسون) کندمیکمک  انورپیشه یزندگ تیفیرفاه و ک
ها اغلب با ساختار نهند، زیرا صنعت سنتی آنفرد است، ارج میعنوان چیزی که در بازار منحصربهخود را به

 ندیفراکند تا از تعامل فردی در خورده است. این امر به تجدید حیات جوامع کمک میاجتماعی یک جامعه گره
و همکاران،  5راشود. )فرییگیری پایدار میوکار استفاده کنند که نهایتاً منجر به تصمیمبگذاری کسایجاد سرمایه

وکار یک رفتار کارآفرینی است که در آن، کسب وریپیشه(. کارآفرینی 5419راتن و همکاران،  و 5419
ً  عموالًمفرهنگی باشد و یک چیز جدید و خالقانه ایجاد کند که  یهامؤلفهممکن است شامل  ورشهیپکارآفرینان 

تعریف  گونهاینرا  وریپیشه( نیز کارآفرینی 1044حمزه لو و همکاران ) (.5419، 3شود )پرتمی ساختهدستبا 

 یفراموش رو به ایشده فراموش یبوم یهاورسوم و دانشها، آدابسنت ایبا اح یعنی یورشهیپ ینیکارآفر"کردند: 
 جادیا یکه در جامعه هنوز رواج دارد نوآور یبوم یهاورسوم و دانشها، آدابدر سنت ایو  میکن جادیارزش ا

 یدیدبازار ج ایفرصت همراه باشد  کی ییبا شناسا تواندیخلق ارزش م نی. امییخلق نما یدیکرده و ارزش جد
 دیروش تول ای دیجد هیاستفاده از مواد اول تواندیم نی. همچندینما یسازفرصتکرده و  جادیمحصول ا یبرا
   .(1044)حمزه لو و همکاران،  ".باشد دیجد

    روش تحقیق
 انجامیمایشی روش پ با وریپیشهبر رفتار کارآفرینانه در کارآفرینی  مؤثرعوامل  ریتأثبررسی  باهدفاین پژوهش 
جامعه آماری . مورد ارزیابی توصیفی و تحلیلی قرار گرفتند SPSS 24 افزارنرمبا استفاده از  هادادهشده است. 
سازمان سال گذشته از  2بودند که در  نفر( 231) شهر تهران دستیصنایعصنعتگران شامل  ،آن مورد بررسی

که  نفر است 553شهر تهران پروانه کارگاه اخذ نموده و یا آن را تمدید نموده بودند. حجم نمونه  فرهنگیمیراث
ایسه و مق کنترل و مورگان یکرجس تعیین حجم نمونه جدولو با ) آمد به دست با استفاده از فرمول کوکران

 یآورجمعابزار  .از آنها پرسیده شد هانامهو پرسش به روش تصادفی ساده انتخاب شدندافراد نمونه و  گردید(
 4(یوایراعتبار ) سنجش منظوربه. باشدمین طراحی شده توسط پژوهشگرا نامهپرسشاطالعات در این مطالعه، 

( 8روش تحلیل عاملی تأییدی) 7و اعتبار سازه( 6یروش اعتبار صور) 5از دو روش اعتبار محتوایی نامهپرسش

                                                                                                                                   
1. Wilkerson   
2. Ferreira  
3. Pret  
4. Validity  

5. Content Validity  
6. Face Validity  
7. Construct Validity  
8. Confirmatory Factor Analysis (CFA)  
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تادان حوزه تهیه شده به اس نامهپرسشاز اعتبار صوری استفاده شد، بدین معنا که  نخستدر گام  استفاده گردید.
 یهاهیگوو  هاشاخصنظرات خود را در مورد  شد کهروشی و موضوعی ارجاع داده شد و از آنها خواسته 

ی نهایی شد. بعد از نهای نامهپرسشنظرات استادان و خبرگان،  یبندجمعمطرح نمایند. سپس با  نامهپرسش
یار آنان قرار گرفت و بدین ترتیب اعتبار صوری ابزار تحقیق نهایی در اخت دییتأجهت  نامهپرسش مجدداًشدن 

های سازنده مدل متغیرها که مقدار بارعاملی همه گویهدهد نتایج نشان میبه دست آمد. در اعتبار سازه نیز 

نتایج حاصل از  همچنین .باشندتوان گفت: تمامی بارهای عاملی مطلوب میلذا می ؛باشدمی 4,04از  تربزرگ
های برازش جداول مطلوب این که تمامی شاخص بهباتوجه، دهدمیهای برازش مدل متغیرها نشان شاخص

 یبرا .باشندالزم برخوردار می از اعتبارهای انتخاب شده برای سنجش متغیرها توان گفت: گویهیباشند، ممی
 2کرونباخ یب آلفایآزمون، از ضرشیعنوان پبه نامهپرسش 34ل حدود یمک، بعد از تنامهپرسش1ییایبرآورد پا

با شاخص  یمترک یه همبستگک ییهاهیب که گوین ترتیبد .ق استفاده شدیمفاهیم تحق ییایزان پایبرآورد م یبرا
متناسب  یهاهیا گویل و اصالح شدند یان دشوار بود، تعدیپاسخگو یا درک آنها برایکل داشتند، ابهام داشتند و 

 یابا استفاده از آلف رهایسازنده متغ هایگویه یدرون یهمبستگ ،پس از اصالح. ن آنها شدندیگزیجا یگرید
ن و یق تدویتحق ییز، پرسشنامة نهایدر ادامه ن .دیالزم برخوردار گرد ییایبه دست آمد و از پا 4,195کرونباخ، 

ورد بررسی نف مبا استفاده از آزمون کولموگروف اسمیر آمدهدستبهی هاداده .ل گردیدین نمونه تحقیق تکمیدر ب
 یهاروشاز  از توزیع نرمال برخوردار بودند. هادادهبیشتر و  4,42از  هاشاخصقرار گرفت و سطح معناداری کلیه 

برای بررسی اثرات  گامبهگامرگرسیون ، tآزمون )میانگین، درصد و انحراف معیار( و استنباطی آماری توصیفی )
بر متغیر  رمؤثعوامل  میرمستقیغبررسی اثرات  باهدفبر متغیر وابسته و تحلیل مسیر  مؤثرستقیم عوامل م

 ریند متغپنهان را باهم و چ ریآشکار را باهم، چند متغ ریرابطه چند متغ ریمس لیتحل ( استفاده شده است.وابسته
ها فلش یآمده بر رودستبه بیضرا یهدف و تمرکز بر رو لیتحل نیپنهان و آشکار را باهم نشان داده و در ا

طالعه قرار ( را موردماندمشاهدهقابل ی)که همگ رهایمتغ نیاست که تنها روابط ب یساختار ر،یمس لی. تحلباشدیم
ساختار  کیاست. چنانچه اثرات موجود بر اساس  گریکدیبر  رهایاثر متغ یبررس ل،ینوع تحل نی. هدف از ادهدیم
ا استفاده از و تنها ب وخطاشیآزماو اگر تنها بر اساس  یدییتأ ریمس لیبه آن تحل رد،یصورت پذ یقبل یالگو ای

و  یآبادنجف ندهیپا و 1392فرد،  ی)سبحان ندیگو یاکتشاف ریمس لیتحل آنگردد، به  نییمشاهدات روابط تع
 شدهدادهنشان 1در جدول شماره سنجش آنان  هایگویهو  مستقل، وابسته هایمتغیر (.1395 ،یآبادنجف یدیام

  است.

 

 

 

                                                                                                                                   
1. Reliability  2. Cronbach's Alpha  
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 اصلی تحقیق یرهایمتغسازنده  هایگویهبررسی  (:1) جدول

 گویه وابسته متغیر

 رفتار کارآفرینانه

 دارم یدر کارم مهارت فن

 فردی ایده پرداز و خالقم

 کنمخلق محصوالتم از چند هنر استفاده می یبرا

 گویه متغیر مستقل

های یرساختز
 حمایتی جامعه

 کنندمی تیوکار من حمااز کسب نیمسئول

 داز من دارن یمناسب یدهایکنند و خرمی یبازارسازمحصوالت من  یبرا یو بخش خصوص یدولت ینهادها

 کندمی جادیوکار من اکسب نهیدر زم یمناسب یشگاهیو نما یرقابت یفضا یدولت ای یبخش خصوص

 دستی برخوردارندصنایع نهیدر زم یاز تخصص کاف یدولت ای یو کارمندان بخش خصوص رانیمد

 ها تسهیالت دریافت نمایمسادگی از بانکتوانم بهوکارم، میبرای کسب

 وکارم شده استموجب بهبود کسب ،موجود در جامعه یهای اقتصادمشیثبات و خط

اشتیاق به کار 
 هنری

 کنم، این حرفه را انتخاب نمودمانجام کار هنری، حس خوب و آرامش پیدا میبه دلیل اینکه از 

 عالقه و اشتیاق به کارهای هنری باعث شد تا این شغل را انتخاب کنم

 نیاز به موفقیت
 مسائل و مشکالت خود مهارت دارم کردنتیریمددر 

 دهمنحو انجام می نیبه بهتر همیشه کارها را

گاه جایبهدستیابی 
 اجتماعی

 دهمانجام می یکار هنر ی )شهرت(اجتماع گاهیبه جا نیافتدست یبرا

 شغل را انتخاب کردم نیکسب درآمد ا یبرا

های مهارت
 ارتباطی

 پذیر هستمانعطاف یفرد

 کنمراحتی ارتباط برقرار میمتفاوت به یهافرهنگ یبا افراد دارا

 هوش فرهنگی
 کنمکشورم تالش می یو منابع فرهنگ یهای بومسنت جیحفظ و ترو یبرا

 هستم یو بوم یفرهنگ یها و هنجارهایژگیها، وبه دنبال شناخت ارزش

مدیریت دانش 
 شخصی

 و فروش مهارت دارم یابیمن در بازار

 دارم ییوکار آشنامرتبط با کسب نیبا قوان

 عوامل فرهنگی
 مند هستندهمفکری با یکدیگر عالقهافراد جامعه به کارگروهی و همکاری و 

 جامعه در مورد هنر مثبت است دگاهید

 مربیگری
 آموزش دهم گرانیعالقه دارم که هنرم را به د

 بدهم وپرورشآموزشهنرجویان کارآمد و بامهارتی  امتوانسته

 کوشیسخت
 سازمرا خودم می ممعتقدم که سرنوشت

 گرفتم و مدام در حال آموختن هستم ادی یصورت تجربکارم را به

 رضایت شغلی
 کردم جادیوکار مستقل اشراکتم، کسب رفتنازبین لیبه دل

   من مناسب بود یشغل قبل طیشرا
 

   .قسمتی لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند 2مذکور با استفاده از طیف  هایگویهالزم به توضیح است که 
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    پژوهشهای یافته
و انتخاب حجم  است شدهدادهنشاندر پژوهش  کنندگانمشارکت یشناختتیجمعاطالعات  5در جدول شماره  

   سهم آنها در جامعه آماری انتخاب گردید. بهباتوجهنمونه در بین هر دو جنس 

  کنندگانمشارکت یشناختتیجمعاطالعات  (:2) جدول

 درصد فراوانی کنندگانمشارکت یشناختتیجمعاطالعات 

 جنسیت
  1/12 32 مرد

  3/80 188 زن

 تحصیالت

  1/11 31 ترنیپائدیپلم و 

  13 59 کاردانی

  3/02 141 کارشناسی

  1/52 21 و باالتر کارشناسی ارشد

 وضعیت سنی

  9/0 11 سال و کمتر 54

51-34 18 2/34  

31-04 112 1/21  

01-24 54 9  

21-14 1 1/3  

  9/4 5 بیشترسال و  11

 وضعیت تاهل
  2/25 141 مجرد

  2/01 111 متاهل

 

در سطح  هاداده. 5باشد  یارابطه. نوع فرضیه از جنس 1. است ازیموردن فرضپیشبرای استفاده از رگرسیون سه 
سه از نظر  هادادهپس از اینکه باشند؛ لذا از توزیع نرمال برخوردار  هاداده. 3( باشند یافاصلهسنجش پارامتریک )

رابطه  آوردندستبهبرای  رهیچندمتغخطی مورد بررسی قرار گرفتند، از تحلیل رگرسیون  ذکر شده فرضپیش
تغیر وابسته در م عنوانبهمتغیر رفتار کارآفرینانه در مرحله نخست، استفاده شد. بین متغیرهای مستقل و وابسته 

مستقل در تحلیل مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط معنادار  متغیر عنوانبهدیگر،  یازده متغیرنظر گرفته شد و 
از اشتیاق به کار هنری،  اندعبارت باشدیم 4,42ها کمتر از آن یکه سطح خطا یعوامل .بین آنان مشخص گردید

، 4,199 یبا بتا کوشیسخت ریمتغ جهینت نی. بر اساس اکوشیسختمدیریت دانش شخصی، مربیگری و 
 ریدارد در متغانحراف استان کی شیبا افزا یدارد. به عبارت نانهیرفتار کارآفر ریرا بر متغ ریتأث زانیم نیشتریب

 کی. برعکس، کاهش ابدییم شیانحراف استاندارد افزا 4,199 زانیبه م نانهیرفتار کارآفر زانیم ،کوشیسخت
 خواهد نانهیرفتار کارآفر ریانحراف استاندارد در متغ 4,199موجب کاهش  ،کوشیسخت ریانحراف استاندارد در متغ

 3متغیرهای مستقل بر رفتار کارآفرینانه در جدول شماره  ریتأثنتایج بررسی میزان و جهت خالصه  شد.
   است. شدهدادهنمایش
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 نانهیمستقل بر رفتار کارآفر یرهایر متغیزان و جهت تأثیم یبررس (:3) جدول

 تأثیرضریب 

 شاخص

 ضرایب تأثیر استاندارد یراستانداردغضرایب تأثیر 

t 
سطح 

 ضرایب رگرسیون  داریمعنی

 استاندارد نشده
 خطای استاندارد

ضریب رگرسیونی 

 )بتا( استانداردشده

 411/4 231/5  501/1 549/3 عدد ثابت

 411/4 391/5  109/4  144/4  501/4  اشتیاق به کار هنری

 411/4 211/5  113/4  411/4 199/4 دانش شخصیمدیریت 

 452/4 511/5 103/4 412/4 101/4 مربیگری

 445/4 133/3 199/4 419/4 508/4 کوشیسخت

𝑅𝑎𝑑𝑗=    4,515                                                               رفتار کارآفرینانه :متغیر وابسته
2 

 

عبارت است از رفتار کارآفرینانه،  Y'Zمعادله رگرسیونی رفتارکارآفرینانه بوسیله فرمول زیر محاسبه می گردد که 
B  متغیر مستقل وZ .نیز مقادیر استاندارد شده )بتا( می باشد    

𝑌′𝑍 =  𝐵1𝑍1 + 𝐵2𝑍2 + ⋯ +  𝐵𝐾𝑍𝐾 

رفتار کارآفرینانه = (0.199) × سختکوشی + (0/173) × مدیریت دانش شخصی

+ (0/149) × اشتیاق به کار هنری + (0/143) ×  مربیگری

میانی وابسته  ریعنوان متغرا دارد به( رگذاریتأث)ضریب رگرسیونی بتا  نیشتریکه ب کوشیسخت ،در مرحله دوم
به  ازین ریکه دو متغ دهدینشان م جینتا .شدمستقل بر آن آزمون  یرهایمتغ ریسا ریشده و تأثدر نظر گرفته

 کوشیسخت ریغبر مت یداریمعن یآمار ری، تأث4,185 یبا بتا یدانش شخص تیریو مد 4,508 یبا بتا تیموفق
 نمایش 0در جدول شماره  کوشیسختمستقل بر  یرهایمتغ ریتأثو جهت  زانیم یبررس جینتاخالصه . داشتند

   است. شدهداده
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 کوشیسختمستقل بر  یرهایر متغیزان و جهت تأثیم یبررس (:4) جدول

   تأثیرضریب 

 شاخص

 ضرایب تأثیر استاندارد ضرایب تأثیر غیراستاندارد

t 
سطح 

 داریمعنی
ضرایب رگرسیون 

 استاندارد نشده

خطای 

 استاندارد

ضریب رگرسیونی 

 )بتا( استانداردشده

 444/4 113/3  921/4 243/3 عدد ثابت

 444/4 130/3 508/4 419/4 581/4 نیاز به موفقیت

مدیریت دانش 
 شخصی

118/4 413/4 185/4 125/5 449/4 

𝑅𝑎𝑑𝑗=   134/4                                                                                                        کوشیسخت :متغیر وابسته
2 

 میانی دومسته واب ریعنوان متغبه رددا کوشیسختبر بتا را  نیشتریکه ب موفقیت به نیاز ریدر مرحله سوم، متغ
 جی. نتادش مستقل در نظر گرفته ریمتغ ،مدیریت دانش شخصی ریو متغ شدنظر گرفته در ( کوشیسخت)بعد از 
 جینتا نیاز به موفقیت داردبر  یمعنادار یآمار ریتأث4,350 یبا بتا شخصی دانش مدیریت ریمتغ دهدمینشان 
 شدهدادهنمایش 2در جدول شماره  مدیریت دانش شخصیمستقل بر  یرهایمتغ ریتأثو جهت  زانیم یبررس
    است.

 نیاز به موفقیت مستقل بر یرهایر متغیزان و جهت تأثیم یبررس (:2) جدول

 ضریب تأثیر

 شاخص

 ضرایب تأثیر استاندارد ضرایب تأثیر غیراستاندارد

t 
سطح 

 داریمعنی
 ضرایب رگرسیون 

 استاندارد نشده
 استانداردخطای 

ضریب رگرسیونی 

 )بتا( استانداردشده

 444/4 119/19  351/4 034/1 عدد ثابت

مدیریت دانش 
 شخصی

528/4 421/4 350/4 483/2 444/4 

𝑅𝑎𝑑𝑗 = 141/4                                                                                    موفقیت به نیاز :متغیر وابسته
2 

مورد استفاده قرار  وابسته ریمستقل بر متغ ریهر متغ یونیرگرس تأثیر بیهمان ضرا م،یمستق تأثیرمحاسبه  یبرا
 یتمام دیبتدا باا ز،یوابسته ن ریمستقل بر متغ ریهر متغ میمستق ریغ تأثیربه دست آوردن مقدار  ی. براردیگ یم

 نیا یتمام جیرا در هم ضرب و سپس نتا ابستهو ریمستقل بر متغ ریهر متغ میمستق ریغ راتیتاث یرهایمس
وجود دارد که در زیر فرمول محاسبه الف و ب در این مقاله دو مسیر غیر مستقیم  .میرا با هم جمع کن راتیتاث

مستقل را  ریتغهر م میمستق ریو غ میمستق یرهایتاث ریمقاد دیکل، با تأثیرمحاسبه  یبرا آنان ذکر گردیده است.
ضریب کل تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم مجموع متغیرها بر روی رفتار  1در جدول شماره . میبا هم جمع کن

    کارآفرینانه نشان داده شده است.
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   4,425( = 4,199*4,508*4,350(= )کوشیسخت* تیموفقمسیر الف: )مدیریت دانش شخصی* نیاز به 
    4,409(= 4,199*4,508(= )کوشیسختمسیر ب: )نیاز به موفقیت* 

     4,552=  4,425+  4,113=  میرمستقیغ ریتکثمستقیم+  ریتأثکل مدیریت دانش شخصی=  ریتأث

   رفتار کارآفرینانهمستقیم و غیرمستقیم مجموع متغیرها بر روی  اثرات ریتأث: ضریب کل (2)جدول 

 انواع تأثیر
 متغیرها

 مستقیم غیرمستقیم کل

 کوشیسخت 4,199 -------- 4,199

 مدیریت دانش شخصی 4,113 4,425 4,552

 اشتیاق به کار هنری 4,109 ------ 4,109

 مربیگری 4,103 ------ 4,103

 نیاز به موفقیت ------- 4,409 4,409
 

 یرهایمتغ ی( تماممیرمستقیو غ می)اعم از مستق ریکل تأث بیدر خصوص ضر 1جدول شماره  ج،یبر اساس نتا
و  یانش شخصد تیریمد ،کوشیسخت یرهایگفت که متغ توانیم نانه،یوابسته رفتار کارآفر ریمستقل بر متغ

 ریمس لیبه مدل تحلباتوجه ن،ی. همچننددار نانهیرا بر رفتار کارآفر ریتأث نیشتریب بیبه ترت یبه کار هنر اقیاشت
 ،یدانش شخص تیریمد ،کوشیسخت یرهایشده است، متغدادهآمده که در شکل نشاندست)محقق ساخته( به

 یرونیب ریعنوان متغبه تیبه موفق ازین ری)درونداد( و متغ یانیم یرهایبه متغ یگریو مرب یبه کار هنر اقیاشت
    .باشدیم

 
 )محقق ساخته( ریمس لیمدل تحل
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و  باشدمی( میزان خطا e2که در آن ) گرددمیاز طریق فرمول زیر محاسبه برازش کل مدل تحلیل مسیر نیز 

1 از عبارت − 𝑅2 .است    

𝑅2 = 1 −  {(𝑒1
2)2 × (𝑒2

2)2 × … × (𝑒𝑘
2)2} 

𝑅2 = 1 −  {(1 − 0/262)2 × (1 − 0/130)2 × (1 − 0/101 )2} =  0/339 

 اندتوانستهاست. یعنی تمامی متغیرهای مدل  30/4کل مدل برابر با  ش، مقدار برازشودمیکه مالحظه  طورهمان
    متغیرهای خارج از مدل است. ریتأثتحت( % 11از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و بقیه واریانس ) 30%

    گیرینتیجهحث و ب
رگرسیون  با استفاده از تحلیل وریپیشهبر رفتار کارآفرینانه در کارآفرینی  مؤثرپژوهش حاضر به بررسی عوامل 

 انه دارد.ورپیشه را بر رفتار کارآفرینی ریتأثبیشترین  کوشیسخت آمدهدستبهو تحلیل مسیر پرداخت. طبق نتایج 
ارآفرینان شده است. کطلبی، تعهد و کنترل تشکیلهای مبارزهی شخصیتی است که از مؤلفهاسازه کوشیسخت
ا توانند بر اتفاقات زندگی خود تأثیر داشته باشند، همچنین بور باور دارند که بر اوضاع مسلط هستند و میپیشه

ه رف انرژی و وقت تا رسیدن بهای مختلف آن درگیر کرده و با صخود را در جنبه کاردارندتعهدی که نسبت به 
ا خود را درک کرده و ب یروشیپطلبی، موانع و مشکالت کنند. آنان با داشتن روحیه مبارزهنتیجه تالش می

ور با ها به فرصت هستند. کارآفرینان پیشههایی برای تبدیل این تهدیدحلینانه به دنبال راهبخوشرویکردی 
دهند کارها افزایش می بهترچههای خود را برای انجام هر ب تجربه، تواناییپشتکار و مداومت در یادگیری و کس

ین ی داشته باشند. اشتریبه خود اعتماد ب شود که برای مقابله با شرایط مختلف،و این توانایی باعث می
 شود که تغییرات زندگی را فرصتی برای رشد و پیشرفت ببینند چراکه معتقدند باخودکارآمدی باعث می

در  کوشیسختدریافتند  نیز( 5451) 1الکس و ونوثا توانند مسیر زندگی را تغییر دهند.های خود میتوانایی
صی وری مدیریت دانش شخبر رفتار کارآفرینانه پیشه مؤثردومین عامل  موفقیت زنان کارآفرین تأثیر دارد.

و  نهیاستفاده به نیاطالعات خود و همچن شیو افزا یدهبا کسب دانش و سازمان ورشهیپ نیکارآفرباشد. می
دانش  تیریبا مد ورشهیپ نی. کارآفرابدیدست  یزندگ در کار و تیو موفق یارفهبه ارتقا ح تواندیمطلوب از آن م

 یریادگی ندیفراتا  کندیکرده و تالش م تیریدارد را مد اریکه در اخت یخود، اطالعات و منابع دانش یشخص
ارها، وککسب نیدهد. امروزه باوجود رقابت فراوان ب شیخود را افزا یو نوآور تیتر نموده و خالقرا اثربخش خود

 یو یبرا یرقابت تیمز کیخود را که  یهاو مهارت یدیکل یهایتوانمند ور،شهیپ نیالزم است که کارآفر
 یرزشمندا گاهیبه جاخود  یشغل نهیو در زم دیرا کسب نما یدیجد یهااست، رشد و توسعه دهد تا بتواند فرصت

 جینتا هافتی نیاست. ا ازمندین یدانش شخص تیریرشد و توسعه به مد نیا آوردندستبه یو برا ابدیدست 

                                                                                                                                   
1. Venotha & Alex   
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بر  یدانش شخص تیریکه مد افتندی. آنان در پژوهش خود درکندیم دییتأ( را 5451) 1یاواتیو آر پژوهش سوله
ومین عامل س مثبت دارد. ریتأث یدر اندونز کیبات یصاحبان صنعت چاپ سنت یتیریرفتار نوآورانه و عملکرد مد

فتار موجب شروع و استمرار ر اقیاشت نیاوری، اشتیاق به کار هنری است. بر رفتار کارآفرینانه در پیشه مؤثر
 یکار نهیمدر ز او تیتا خالق شودیموردعالقه فرد، باعث م شهیبه پ اقیاشت نیهمچن شودیدر فرد م نانهیکارآفر

 یازهاین ط،یمح شیکه با پو یاگونهدهد به صیبه وجود آمده را بهتر تشخ یهاو فرصت ابدیپرورش  ،وی
 یهاتا فرد فرصت شودیسبب م اقیاشت نی. ادیآیها برمو درصدد رفع آن دهنمو ییموجود را کشف و شناسا

محصوالت و خدمات خود را توسعه  ایارائه نموده و  دیو محصوالت و خدمات جد دینما ییدر بازار را شناسا دیجد
وکار، بکس نیاو به ا یو احساس قو اقیدارد و اشت یارزش خاص یو یبرا ور،شهیپ نیکارآفر یبدهد. رشته کار

 انیب نیکه ا دینما انیارزش خاص را ب نیگردد تا ا کیتحر یاگونهبه یو یتا اهداف و رفتارها شودیموجب م
 است که باوجود مشکالت یبه حد یگاه اقیاشت نی. اکندیم دایارائه خدمت نمود پ ایخلق محصول  قیاز طر

 هشی. پماندیم یوکار خود باقهمچنان در کسب ،لذت حاصل از انجام کار خاطربه ورشهیپ ،یشتیو مع یمال
که  یاگونهدارد، به دهدیکه انجام م یبه کار یفراوان لیتما ورشهیپ نیموردعالقه اوست و کارآفر نیکارآفر

به کار  اقی. اشتکندیم یگذارهیآن سرما یرو یو او با صرف وقت و انرژ کندیم فیرا تعر یو تیهو اش،شهیپ
 مدتیوالنفرد ط یآن بر رو ریو تأث رودینم نیسرعت از بکه به کندیم جادیدر فرد ا دیو شد ثبتاحساس م ینوع

 دینما لیرا به ممکن تبد رممکنیغ شودیکه باعث م کندیم جادیا ورشهیدر پ یقو یابه کار، اراده اقیاست. اشت
وبرو و با مشکالت ر دیپشتکار تحمل نما وکار را باعالقه  یهایتا سخت کندیم جادیدر فرد ا یقو یازهیو انگ

 یبه کارها اقی( که ارتباط اشت5419) 2حاصل از پژوهش پرنومو جیبا نتا افتهی نی. ادیشده و آنان را حل نما
ینانه در آخرین متغیر میانی که بر رفتار کارآفرو  بود، مطابقت دارد افتهیرا در یورشهیپ نانهیبا رفتار کارآفر یهنر

 رایعد دارد، زب یهابه نسل یدر انتقال دانش بوم ینقش مهم یگریمرب. باشدیمدارد، مربیگری  ریتأث وریپیشه
 نیا یهاوفنو تنها راه انتقال فوت شودینم سیها تدرها و دانشگاهدر مدرسه یورشهیپ یهااز رشته یبرخ

 یبر آموزش عمل دیتأک یگری. در مربباشدیم یگریهمان مرب ای یها در آموزش به سبک استادشاگردحرفه
وده ب رینوع آموزش بهتر است چراکه شاگرد در تمام طول آموزش با حرفه درگ نیا یخروج جهیباشد و درنتیم

وکار خود را کسب تواندیم یو پس از اتمام دوره آموزش شودیبا کار آشنا نم یتئور یهاو صرفاً با آموزش
تهیه  کتاب در مورد پیشه خود و یا تألیفهای جدید مانند استفاده از روشور با کارآفرینان پیشه. دینما یاندازراه

ه ای از رفتار کارآفریناندهند که خود نمونههای خود را به شاگردان آموزش میهای آموزشی تصویری، مهارتبسته
 یگذاری روسرمایه ،یتخصص یریادگیاست که آموزش و  تیجهت حائز اهمازآن یگریمربگردد. محسوب می

 د بود.خواه یرشد و توسعه اقتصاد تاًیو نها یانسان هیآن توسعه سرما جهیگردد و نتکار محسوب می یروین

                                                                                                                                   
1. Sule & Ariawaty   2. Purnomo  
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کارآفرینی در جامعه نیاز است تا  که برای توسعه فرهنگ کندمی( نیز در پژوهش خود بیان 1380) یبیهزارجر
    تخصصی در جامعه ارتقا یابد. یهاآموزشسطوح 

    )توصیه سیاستی( پیشنهادات

    :گرددمیپژوهش پیشنهادات زیر ارائه  هاییافته بهباتوجه
توسط مجموع  رفتار کارآفرینانه راتییتغاز درصد  %30تحلیل مسیر نشان داد که نتایج حاصل از اینکه  بهباتوجه

در  ترگبزردر یک پژوهش  رگذاریتأثالزم است به بررسی این عوامل  ؛ لذاشودمتغیرهای مستقل تبیین می
 یهادوره یبرگزار ( ، میانی )سازمانی( و کالن )ساختاری و سیستمی( پرداخته شود.شناختیروانسطوح فردی )

 یش شخصدان تیریبه افراد کمک کند تا سطح مد تواندیمختلف م یهاشهیوکار در پکسب تیریمد یتخصص
تا  به افراد کمک کند تواندیم هاشهیپ تیبا محور ینیکارآفر یتخصص یهادوره نیخود را بهبود دهند. همچن

 هاشهیپ نیآموزش ا تیدارد، اهم ریتأث نانهیبر رفتار کارآفر یگری. ازآنجاکه مربندینما یاندازوکار خود را راهکسب
 یورانشهیپ از یو معنو یمال یهاتیبا حما نیمسئول شودیم شنهادیپ ؛ لذاردیموردتوجه قرار گ دیبا شیازپشیب

 شودیم ادشنهین پی. همچنندیکمک نما هاشهیو حفظ پ جیمند هستند به تروآموزشگاه عالقه سیکه به تأس
آموزش  یارا بر طیببرند و شرا نیرا از ب یمکان یهاتیخود، محدود شهیجامعه آموزش پ یهابسته هیبا ته انیمرب

 اتیجربتتبادل امکان تقویت فعالیت اتحادیه در این صنف و همچنین  مختلف فراهم آوردند. یهاافراد در مکان
 تأثیر بههباتوج شودیم هیتوص .است مؤثردر بین افراد این حرفه در گسترش، ماندگاری و اثربخشی آن بسیار 

را  ورانیشهپ یرقابت برا طیشرا یو خصوص یدولت ینهادهاه، ورانپیشهنیاز به موفقیت در رفتار کارآفرینانه 
 یرا برا یمختلف فرصت، خوب یهابه مناسبت یو مسابقات مهارت شگاهینما یمثال برگزار یفراهم آوردند. برا
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