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اثربخشي آموزش کارآفرینی بر بهبود کيفيت زندگی خانوادگی و درآمد خانواده های بی بضاعت/  نظری پور، محمد  

 هاي بی بضاعتبر بهبود کیفیت زندگی خانوادگی و درآمد خانواده آموزش کارآفرینیاثربخشی 
 1محمد نظري پور

 استادیار گروه حسابداري، دانشگاه کردستان
    7/11/91ه: پذیرش مقال        8/7/91دریافت مقاله:                   

 
ده  چکی

 بر بهبود کیفیت زندگی خانوادگی و درآمد خانوارهاي آموزش کارآفرینی اثربخشی  بررسی: این پژوهش با هدف هدف      
 بضاعت صورت گرفت. بی

تر از صدهزار ینایي خانوارهاي با درآمد پي تحقیق شامل کلیهبود. جامعه با پیش و پس آزمون با گروه کنترل : طرح تحقیق از نوع آزمایشیروش      
ي نامهنفر براي شرکت در کارگاه آموزش کار آفرینی ثبت نام کردند و با استفاده از پرسش 200تومان در شهر سنندج بود که از این جامعه طبق فراخوان 

داراي شرایط شرکت در کارگاه تشخیص داده  نفر ثبت نام شده 200از نفر  106در مورد درآمد خانوارها،  ي تشخیصی تکمیلیاحبهکیفیت زندگی و مص
و گواه) قرارگرفتند. آموزش کارآفرینی نفري ( 30مرد سرپرست خانوار انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  60 ي تصادفیشیوهبهشدند. از این جامعه 

پیش آزمون، پس آزمون و  ي، داده ها در سه مرحلهدر مورد درآمد خانوارهاي تشخیصی تکمیلی ي کیفیت زندگی و مصاحبهنامهتفاده از پرسشبا اس
 پیگیري مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفتند. 

و اثر بر بهبود کیفیت زندگی و درآمد خانوارهاي بی بضاعت مؤثّر بوده آموزش کارآفرینی نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیري نشان داد که  :هایافته      
 . گیري ماندگار استي پیها در مرحلهآن

 توان کیفیت زندگی را ارتقاداد و به افزایش درآمد خانواده هاي بی بضاعت کمک نمود.میآموزش کارآفرینی : از طریق گیرينتیجه      
 .آموزش کارآفرینی: بهبود کیفیت زندگی خانوارها، افزایش درآمد خانوارها، هاي کلیديواژه       

  

1
. mnazaripour@yahoo.com 
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مقاله پژوهشی اصیل

 مقدمه      
در این بخش ابتدا به تبیین فضاي مفهومی کیفیت زندگی، سپس به تعریف کیفیت زندگی، ابعاد کیفیت زندگی، خاستگاه نظري این مفهوم،       

 تجربی آن خواهیم پرداخت.ي رویکردهاي مرتبط با کیفیت زندگی، و پیشینه
کرد تا از هاست که بشر به طورذاتی به دنبال زندگی خوب بوده و براي بهبود شرایط زیست خود، سعی میقرن :فضاي مفهومی کیفیت زندگی     

طلوب و باکیفیت چگونه است؟ در ي اصلی این بود که یک زندگی مهاي خود حداکثر بهره برداري را بنماید. ولی همواره مسألهاستعدادها و توانمندي
سوي تمدن بود. ولی در دوره هاي ي اجتماعی نخست با تکامل اجتماعی مترادف بود. دراین دوره بشر در حال حرکت بهادبیات علوم اجتماعی، توسعه

 ري و ارتقاي کیفیت زندگی متمرکز شده استهاي تکاملی خود جدا شده و روي مسائلی در ارتباط با تأمین نیازهاي بشي اجتماعی از فرضیهاخیر توسعه
 ). 1388دنیوي، (

گرفت. به عنوان مثال، در سال گرایانه و یک بعدي صورت میصورت تقلیلدر مراحل آغازین مطالعات تجربی مربوط به کیفیت زندگی، مطالعات به      
هاي روانی مزمن محدود ام شد که طی آن مفهوم کیفیت زندگی به بیماريي کیفیت زندگی انجدر شمال غرب انگلستان تحقیقاتی به نام مطالعه 1985

-یابی بهداشت روانی تلقّی میگرفت، آن را به عنوان نقطه اي محوري براي ارزشي کیفیت زندگی صورت میشد. در مطالعاتی که بدین سبک در زمینه
است. این برداشت چندبعدي از شناختی صرف به یک مفهوم چند بعدي مبدل شدهني گذشته، مفهوم کیفیت زندگی از مفهوم رواکردند. در طی دو دهه

ي رفاه اجتماعی و چه که امروزه در حوزهکند. آنهاي رفاه اجتماعی نقش عمده اي را ایفا میمفهوم کیفیت زندگی در سنجش و ارزیابی کارآیی سیاست
که هدف اصلی طوريدهد. بهندگی است که بتواند ابعاد اجتماعی، اقتصادي، روانی و زیستی را پوششبهزیستی اهمیت دارد ، اتّخاذ دیدگاهی از کیفیت ز

سطح:  -شناسان نیز در این زمینه معتقدند که زندگی بشر داراي دو بعد است: الف). انسان1380زرنقاش، ( .آن، بیشتر بررسی چند بعدي انسان می باشد
هاي پنهان و نادیدنی زندگی بشر اشاره دارد. در این بعد اخیر است که فهم و شناخت ما عمق: به جنبه -دگی اشاره دارد. بهاي آشکار زناین بعد به جنبه

 از زندگی شکل می گیرد. 
هاي متفاوت ي چیستی مفهوم کیفیت زندگی وجود ندارد. این مفهوم در حوزهدر حال حاضر اتّفاق نظر چندانی در زمینه :تعریف کیفیت زندگی      

-می 1984کالمن در سال  -1:)19991(واکر و روس، جا به تعدادي از این تعاریف اشاره می شودشود. در اینکار برده میهاي متفاوت بهعلمی با برداشت
کیفیت «نویسند: می 1985فرانس و پاورس در سال  -2گوید که کیفیت زندگی گستردگی و انبساط امید و آرزو است که از تجارب زندگی ناشی می شود.

تستا و سیمونسون در  - 3شود. هاي اصلی زندگی ناشی میزندگی ، ادراك فرد از از رفاه است که به نظر می رسد از رضایت یا عدم رضایت در حیطه
زان در سال  - 4یمار محدود است. دانند که به تجارب، اعتقادات، انتظارات و ادراك بکیفیت زندگی را ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می 1996سال 
گوید کیفیت زندگی، شامل رضایت از زندگی، رضایت در تصور از خود ، ي رضایت در تجارب زندگی فرد می دانست، وي میکیفیت زندگی را درجه 1992

ادراك افراد از موقعیتشان در «کند: ریف میگونه تعنیز کیفیت زندگی را این بهداشت جهانیسازمان  - 5سالمت و فاکتورهاي اجتماعی و اقتصادي است.
واکر و روس، »(، انتظارات، ارتباطات و نیازهایشان استاهدافکنند و در ارتباط با زندگی، در متن فرهنگ و نظام هاي ارزشی که در آن زندگی می

ین متخصصان وجود دارد. اکثر متخصصان مؤافق این امر نظرهایی که در تعریف کیفیت زندگی وجود دارد، توافقی ادراکی در بعلی رغم اختالف). 1999
 .هستند که کیفیت زندگی شامل ابعاد مثبت زندگی می شود و مفهومی چندبعدي است

ر طور کلّی دچنان بر قوت خود باقی است. بهرغم تالش بسیار متخصصان، بحث در ارتباط با ابعاد کیفیت زندگی همعلی :ابعاد کیفیت زندگی      
ي بهداشت و سالمت ارائه هایی منعکس شده که در حوزهحال حاضر اساس تئوریکی اندکی براي ابعاد کیفیت زندگی وجود دارد که آن هم در سخنرانی

اکثر . )2007،2(لیگلر، گیرد، چندان مبناي علمی نداردهایی که در حال حاضر براي تعیین ابعاد کیفیت زندگی صورت میاند. با این وجود اکثر تالششده
این : بعد فیزیکی -1). 2000، 3بعد است(بونومی، پاتریک، بوشنل و مارترتین 6ظران این حوزه معتقدند که کیفیت زندگی داري متخصصان و صاحبن

انرژي، توانایی  ي قدرت،ت دربارهسئواال گیري نتایج را نشان می دهد. سئواالت مربوط به بعد فیزیکی شامل:بعد بیشتر از تعبیر ابعاد، معیارهاي اندازه
طور عمومی با ارزیابی پزشکان از وضعیت عملکردي و احساس بهتر بودن در باشد. این سئواالت بههاي روزمره و خودمراقبتی میبراي انجام فعالیت

باطات افراد با خانواده، دوستان، همکاران و اجتماع احساس بهتر بودن از لحاظ اجتماعی اشاره بر این دارد که کیفیت ارت :بعد اجتماعی -2ارتباط است.
اي برخوردار است. هاي بهداشتی از اهمیت قابل مالحطهاحساس بهتر بودن از لحاظ روانی، اغلب در ارتباط با مراقبت :بعد روانی -3چگونه است.

این بعد به عالئم بیماري و عوارض  :بعد جسمی -4افسردگی و ترس.هاي روانی که مورد بررسی قرار می گیرند، عبارتند از: اضطراب، ترین نشانهشایع
احساس بهتر بودن از لحاظ روحی به این مفهوم اشاره دارد که زندگی هر کس هدف و معنایی  :بعد روحی -5جانبی درمان مثل درد اشاره دارد. 

1.Walker. R & Rosse.R 
2. Legler L 
3. Bonomi, A. Patrick, D. Bushnell, D & Martrtin, M. 
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پیرامون زندگی بشر براي زیستن چگونه است و آیا افراد بر محیط زیست خود این بعد به این مقوله اشاره دارد که کیفیت محیط  :بعد محیطی -6دارد.
 کنند تا اثرات خارجی منفی تعامالت خود را کاهش دهند. و سایرین اثرات خارجی مثبت می گذارند یا نه؟ و یا تا چه حد سعی می

ي ي قابل اعتماد بهزیستی و توسعهالص داخلی به عنوان یگانه سنجهي تولید ناخطور سنّتی همواره از سرانهبه: خاستگاه نظري کیفیت زندگی      
گیري در این زمینه وجود داشت بدین معنی که تولید ناخالص داخلی الزاماً باعث ارتقاي کیفیت نظر چشمشد. اتّفاقاقتصادي ـ  اجتماعی استفاده می

ها می توان به ي این واکنشابل پیامدهاي رشد اقتصادي صورت گرفت، از جملهدر مق 1970ي هایی نیز در دههشود. حتّی واکنشزندگی مردم نمی
گسترش فقر در جهانی )1387اشاره کرد. در این گزارش پیامدهاي منفی ناشی از رشد اقتصادي عبارت بودند از: (نجات،  1972گزارش باشگاه رم در سال 

اجتماعی، گسترش روافزون پیامدهاي منفی شهرنشینی، گسترش شکاف طبقاتی به خاطر تحقّق  هاياعتبار شدن ارزششود، بیتر میروز مرفّهکه روزبه
هاي هاي معطوف به نشست به پائین، از خود بیگانگی، گسترش روزافزون بی اعتمادي و بد بینی، آلودگی روزافزون محیط زیست و بحراننیافتن سیاست

 اقتصادي .
هایی براي مفهوم سازي جدید و شناسایی صورت گرفته و ضعف سنجه(معیار و مالك)هاي مرتبط با درآمد تالشهاي بنابراین به خاطر واکنش       
هاي دوران اخیر و تحوالت آن ها و مفاهیمی ابداع گردد که بتواند هم به شناسایی ویژگیگزین صورت گرفت. هدف این بود که سنجههایی جايسنجه

ج تحوالت اقتصادي و سیاسی کاربرد داشته باشد. عالوه بر آن این سنجه بتواند به ارزیابی پنداشت مردم از جهانی که در آن بپردازد و هم  در ارزیابی نتای
 1970ي آدلمن و در دهه 1960ي هاي مرتبط با آن ظهور یافتند. در دههزندگی می کنند، بپردازد. بدین ترتیب بود که مفهوم کیفیت زندگی با شاخص

گزینی شاخص فیزیکی کیفیت زندگی را به عنوان جاي 1979هاي اقتصادي ـ  اجتماعی متعددي پرداختند. موریس در سال بررسی معرّفموریس به 
هاي امید به زندگی در یک براي تولید ناخالص داخلی سرانه، براي سنجش کیفیت زندگی افراد، مطرح کرد. شاخص فیزیکی کیفیت زندگی شامل معرّف

سو، و تحوالت و تغییرات اجتماعی از هایی از این دست از یک). رشد پژوهش1387شد(نجات، ن مرگ و میر نوزادان و میزان باسوادي میسالگی، میزا
نمود، به علم اقتصاد و سالمت نیز زندگی که بیشتر مفهومی اجتماعی و فرهنگی می سوي دیگر، نفوذ هر چه بیشترکیفیت زندگی را موجب شد. کیفیت

-ي خود را چنین آغاز میدر آمریکا برگزار شد، مقدمه 1987یافت. بالدوین و همکاران وي در مجموعه مقالت کنفرانس کیفیت زندگی که در سال راه 
ي حوزهاي در انحصار عالمان اجتماعی نیست. با وجود پیشرفتهاي اخیر در توجه به کیفیت زندگی به هیچ وجه جدید نیست. در ضمن چنین عالقه« کنند:

گذاري رخ داده، توجه عالمان اجتماعی را به ابعاد خاصی از کیفیت زندگی ژرفا هایی که در پیرامون سیاستاقتصاد و سیاست اجتماعی و در کنار دگرگونی
دنبال این وجه قرار دادند،  بههاي کیفیت زندگی را مورد تبخشیده است. در این راستا اقتصادانان نیز براي ارزیابی دقیقی خدمات بهداشتی، رشد مقیاس

هاي درآمد سرانه، امید به زندگی در زمان تولّد، میزان اي از کیفیت زندگی را ارئه دادند که آن را معرّفهسنجه 1992تأکیدات، داسگوپتا و ویل در سال 
 ) . 2007، 1دهد(پاتریک، نی، کانولو و لونسبري هاي مدنی مورد ارزیابی قرار میهاي حقوقی ـ سیاسی مثل آزاديباسوادي افراد بالغ و معرّف

ي سازمان ي توسعهي انسانی است که توسط مرکز طرح و برنامههاي کیفیت زندگی ، شاخص توسعهترین سنجهبه هر حال فعالً یکی از معروف       
ي انسانی به کمک سه معرّف: امید به زندگی در شاخص توسعهبه بعد مورد استفاده قرارگرفته است.  1990ي انسانی از سال هاي توسعهملل در گزارش

ي دیگري نیز در دهد. سنجهارزیابی قرار می ي واقعی تولید ناخالص داخلی کیفیت زندگی کشورهاي مختلف را موردزمان تولّد، موفقیت تحصیلی و سرانه
هاي هاي سطح جریانیستی ارائه شد، این شاخص به کمک معرّفتوسط الرس اببرگ و اندریو شارپ تحت عنوان شاخص اقتصادي بهز 1998سال 

ارزیابی قرار  مصرف، تراکم سهام تولید شده، نابرابري در توزیع درآمد و ناامنی و بی اعتمادي در تدارکات درآمدهاي آینده، کیفیت زندگی مردم را مورد
ر رویکرد نسبت به کیفیت زندگی رخ داده است، تغییري است که در تمرکز بر می دهد. طبق اظهارات کارولین نبت و جان ویلیامز تحول اساسی که د

  ).2007فرآیند به تمرکز بر نتایج صورت گرفته است(پاتریک، نی، کانولو و لونسبري، 
ی، بعد محیطی کیفیت زندگی را هاي ارائه شده براي ارزیابی کیفیت زندگیک از سنجهکنند که هیچافرادي چون توحید الرحمن و همکارانش ادعا می      
اي انتخاب هاي مورد استفاده با آزمون تجربی موضوعیت ندارد. و متغیرها سلیقهگیرد. دادهدهی به متغیرها اختیاري صورت می سنجند. در ضمن وزننمی
 ).1391کریمی وکیل، (مختلف انجام شده استبندي کیفیت زندگی در کشورهاي هاي درخور توجهی در خصوص رتبهشوند. با این وجود فعالیتمی

هاي مطرح در علوم  ي تعریفی روشن از آن است. کارآفرینی مانند سایر واژهنخستین گام براي شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه      
در مورد کارآفرینی تعریف واحدي وجود ندارد و از ابتداي  کرد.انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین است که بتوان تعاریف روشن و مشخّصی از آن ارائه

آور و مبتکر به   ي جهانی افراد خلّاق، نوهاي گوناگون براي آن بیان گردیده است. اکنون در عرصه طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوتی از دیدگاه
ـ 1960هاي  شود. طی سال آنها به عنوان قهرمانان ملّی یاد می اند که از  تی شدههاي تولیدي و خدما آفرینان منشاء تحوالت بزرگی در زمینه عنوان کار

هاي بزرگ جهانی براي حلّ مشکالت خود به کارآفرینان روي  اند و حتّی شرکت ي کارآفرینی شروع به کارکردهسسه مؤ 500تنها در هندوستان، 1980
آیند. در ایاالت متّحده هر سال بیش از یک میلیون فعالیت  ي کارآفرینی به حرکت درمیهمواره با توسعهي اقتصادي هاي توسعه اند. در واقع چرخ آورده

1. Patrick, H. Knee, R. Canevello, C, Lonsbary, A.   

اثربخشي آموزش کارآفرینی بر بهبود کيفيت زندگی خانوادگی و درآمد خانواده های بی بضاعت/  نظری پور، محمد 
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مقاله پژوهشی اصیل

ي اخیر، توجه بسیاري را به آموزش و پرورش و نیز جذب و ها طی دو دهه ها و نگرش کند. از سوي دیگر تغییر فراگیر روش تجاري جدید شروع به کار می
توجه بیشتري به کارآفرینان مبذول شد. توجه به کارآفرینی و ایجاد و  60ي است. بنابراین از ابتداي دهه رین سوق داده به کارگیري مدیران کارآف

هاي مشخّص گام مثبتی در جهت ایجاد فضاي مناسب جهت توسعه، افزایش منابع ملّی، کاهش میزان بیکاري،  رغم وجود بعضی انگیزهتوسعهی آن علی
 ).1382احمدپور، «(توسعه در شهرها و روستاها خواهد بود تعادل ساختاري و

ها سه  است. انگلیسی ها راه یافته  معناي متعهدشدن) مشتق شده که در اصل از زبان فرانسه به دیگر زبان(به Entrepreneurيکارآفرین از کلمه      
). از نظر آنها، کارآفرین کسی است کئه متعهد 1382بردند(فرحبخش،  ه کار میهاي ماجراجو، متعهد و کارفرما را در مورد کارآفرین ب اصطالح با نام

هاي یک فعالیت اقتصادي را سازماندهی، اداره و تقبل کند. در واقع کارآفرین کسی است که نوآوري خاص داشته باشد. این نوآوري  شود مخاطره می
ید، طرّاحی یک فرآیند نوین و یا نوآوري در رضایت مشتري و... باشد. کارآفرینان در واقع ي یک خدمت جدي یک محصول جدید، ارائهتواند در ارائه می

کنند. آنان براي تحقّق این ایده، قدرت  دهند و ماهیت آنها را دچار تحول می ها را تغییر می نگرند، آنها ارزش ي تعیین کننده میبه تغییر به عنوان مقوله
شود.  کنند و از این رو هر کس درست تصمیم بگیرد، به نوعی کارآفرین تلقّی می گیري می یرند. به درستی تصمیمگ پذیري خود را به کارمی ریسک

نیز معتقد است که » جفري تیمونز«داند.  ي کارآفرین را نوآوري میي اقتصادي است. وي مشخّصهو موتور توسعه کارآفرین نیروي محرّکه» شومیتر«نظر
 ).1380رازلیقی،   شود(پرخوان باعث خلق بینشی ارزشمند از هیچ می کارآفرین فردي است که

وجود آورد، کارآفرین فردي را که بتواند با استفاده از خلّاقیت، چیز نویی همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کمک همکاران به     
توانند به کارآفرینی دست زنند.  هاي بزرگ اعم از دولتی و خصوصی هم می هم باشد. حتّی شرکت تواند سازمانی گویند. کارآفرینی فقط فردي نیست، می

مند که شامل یک سري کارآفرینی عبارت است از فعالیت هدف» ارتورکول«امروزه حتّی صحبت از دولت کارآفرین به میان آمده است. به اعتقاد
ها،  کارآفرینی را قبول مخاطره، تعقیب فرصت» روبرت نشتات«یجاد، توسعه یا حفظ واحد اقتصادي است. تصمیمات منسجم فرد یا گروهی از افراد براي ا

کاربردن مفاهیم و باشد و درواقع به کارآفرینی یک رفتار می» پیتر دراکر«داند. از نظر وکار میارضاي نیازها از طریق نوآوري و تأسیس یک کسب 
باشد، شش عامل کلیدي در مورد کارآفرینی وجود دارد که عبارتند از:  ي آموزش میي محصول، بنا نهادن کار برپایههاي مدیریتی، استانداردساز تکنیک

بینانه برخوردکردن با  پذیر بودن واقع پذیر بودن، شهامت، ابتکار، امیدوار و ریسک گرا و جامعه هاي ذهنی جامعه کارگیري خلّاقیتهدف داشتن افق،  به
 ).1379ها(عالءفر،  ها و فرصت اقیتتفاوت بین خلّ

هاي عمومی در آنها وجود دارد که عبارتند از: نوآوري،  ي کارآفرینان در صفات فردي یکسان نیستند؛ اما ویژگیشده که همهي کارآفرینان گفتهدرباره
اهل کار و عمل، اعتماد به نفس و خودباوري و  پذیري، نگري و دوراندیشی، انعطاف شناسی، آینده گرایی و فرصت پذیري، فرصت گرایی، ریسک هدف
 ).1382بینی(شیخان و رضازاده،  واقع

گذاري، عامل تحریک و تشویق حس رقابت، عامل تغییر و نوآوري، باعث ایجاد اشتغال مزایا و منافع کارآفرینی عبارتند از: ترغیب و تشویق سرمایه      
هاي دنیا سعی بر  گذاري شود. باتوجه به منافع مذکور، امروزه در تمام سرمایه موجب توزیع مناسب درآمد میبخشد و  شود و کیفیت زندگی را بهبود میمی

که دنیاي امروز، جهان علم و تکنولوژي است و ارزش اصلی تولیدتکنولوژي این است که مغزهاي متفکّر صنعتی را شناسایی و جذب کنند. به دلیل این
 ).1382ها نهفته است(احمدپور،  مغز انساناست و ارزش اصلی تولید در 

کنند.  ها است، کمک می زایی که دارند، به کاهش میزان بیکاري که از اهداف کالن اقتصادي، اجتماعی، دولت کارآفرینان به علّت قابلیت اشتغال     
شود، منجر به ایجاد اشتغال  الیت اقتصادي توسط خود فرد ایجاد میآوري که در یک فع ساز اشتغال نیروي کار باشد و نو تواند زمینه بنابراین، کارآفرینی می

درصد از جمعیت ایران  42شود. بر اساس آخرین نظرسنجی که تحت عنوان فرهنگ کار و نگاه ایرانیان در آن انجام شده است، فقط  در جامعه می
درصد از جمعیت دنیا اظهار  62بیش از 2000این در حالی است که در سال گرایی هستند. هاي وظیفه هاي ثابت اداري و یا در چارچوب شغل خواهان شغل

منظور دستیابی به رضایت ي پذیرش ریسک بهدرصد از کلّ جمعیت باال آماده 34خواهند داراي شغل مستقل(فعالیت خوداشتغالی) باشند،  داشتند که می
شدت در میان جمعیت جوان ایران در حال گسترش است. از طرفی باتوجه به فرینی بهي کارآهاي فردي بودند. امروزه روحیه شغلی متّکی بر فعالیت

گري دولت  کاهش تصدي  شرایط اقتصادي، اجتماعی کشور در حال حاضر، توجه به کارآفرینی بیش از پیش حائز اهمیت است. با عنایت به اعمال سیاست
اشتغالی ضرورت  دهی جوانان و زنان جویاي کار به سمت مشاغل کارآفرینی و خود ، سوقگذاري در بخش خصوصی هاي سرمایه چنین محدودیتو هم

هاي تولید و اشتغال در جامعه  ي کانونیابد. مملکتی که یکی از آغاز کنندگان تمدن بشري بوده احتیاج به جوانانی دارد که بتوانند شکل دهنده می
 ).1380باشند(راستگو،

المللی کار  به منظور ارتقاي  باشد. سازمان بین ي کارآفرینی در افراد از طریق آموزش میینی از قوه به فعل، بروز روحیهاثر در حرکت کارآفر      
ها که عملکرد مؤسسات کوچک  وجود آورده است. این برنامهاي در کشورهاي مختلف به هاي آموزشی و مشاوره کارآفرینی مدیران صنایع کوچک، برنامه

ي کار آفرینی درصد اند. قابل توجه است که با طی دوره بخشد، برحسب توانایی مدیران صنایع کوچک و نوع فعالیت طرّاحی شده بهبود می اقتصادي را
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ازمان اند. در حال حاضر س هاي خاص مدیریتی را فراگرفته درصد از کارآفرینان مهارت 50اند و  ي کسب و کار آشنا شدهکنندگان با اصول اولیه شرکت
 ). 1381ي آموزش کارآفرینی را که هدف آن رشد کارآفرینی در صنایع کوچک است به اجرا آورده است(طالبی، کشور دنیا برنامه 70المللی در  بین

ایران، چارچوبی براي دست آمده و باتوجه به شرایط اقتصادي اي که از اجراي آن به المللی کار و تجارب ارزنده با استفاده از الگوي سازمان بین      
ي کار و تأمین چنین مؤسسهطراحی و ارائه شده است. هم»  ستاد آموزش کارآْفرینی ایران«هاي آموزشی کارآفرینی در ایران در قالب طرح  تشکیل دوره

 1368با تدوین نظام جدید آموزشی، در سال زمان ارائه نمود و هم 1367المللی کار، طرح آموزش کارآفرینی را در سال  اجتماعی با استفاده از منابع بین
آموزش براي ایجاد اشتغال با «ي کار و دانش پیشنهاد کرد. در طرح آموزش کارآفرینی تأکید شده است که را به عنوان یکی از دروس رشته» کارآفرینی«

). به 1382براي دیگران کار کردن فراتر رفته است(اکبري، «دیگر تنها راه حلّ مقابله با مشکل فزاینده بیکاري نبوده و قلمرو آموزش از فرهنگ » مزد
توان به برگزاري  کار مؤثّر در ایجاد اشتغال نگریسته و در این زمینه اقداماتی به عمل آورده است. از جمله اهم این اقدامات میکارآفرینی به عنوان یک راه

ي فرهنگی ورزشی در مجموعه 1383مهر ماه سال  15و  14رد. این جشنواره در تاریخ اشاره ک 1383ي اشتغال و کارآفرینی در مهر ماه سال جشنواره
هاي اخالق و فرهنگ  هاي تخصصی در زمینه چنین جلسات و نشستالتّحصیالن برگزار شد، هم وزارت متبوع با همکاري سازمان همیاري اشتغال فارغ

 ).1382ار شد(فتحی، ي شغلی، حقوق و قوانین کار و ... نیز برگزکار، مشاوره
ي فرهنگ کارآفرینی تحت عنوان سربازان فداکار اقتصادي ژاپـن، پیـاده و اجـرا    سازمان آموزش و پرورش ژاپن طرحی را براي اشاعه  1958در سال      

نی آنها یاد گرفتند که در حین تحصیل ي کارآفرینی پرداخته و مورد آموزش قرارگرفتند. بدین معکرد. براساس این طرح افراد از مقطع دبیرستان به مسئله
ي کارآفرینی در ژاپن به سطح چگونه کار کنند و چگونه به دنبال کسب سود بوده و چگونه کشورشان را از وابستگی صنعتی رهایی دهند. به تدریج مسئله

کارآفرینـان بـزرگ توانسـتند     1900تا  1970هاي  ن سالي بزرگ کارآفرینی وجود دارد. بیمؤسسه 250ها هم کشیده شد. اکنون در ژاپن بیش از  دانشگاه
ی داشـته اسـت. در      موقعیت ژاپن را در اقتصاد جهانی به یک موقعیت برتر تبدیل کنند. البتّه ناگفته نماند حمایت هاي دولت هم در این زمینه نقـش مهمـ

چنـین  اند. هم اي بوده درصد از پرسنل درگیر آموزش حرفه 32، 1998طوري که در سال اي گذاشته شد به هاي حرفه ها آموزش SMEهلند، براي پرسنل 
 ).1382ارائه شده است(زاهدي، 20نفر شرکت کننده در بیش از  10000ي کسب و کار براي دوره 855در ایتالیا، 

هاي گی و درآمد خانوارهاي بی بضاعت پژوهشبر بهبود کیفیت زندگی خانواد آموزش کارآفرینیي اثربخشی تا به حال در زمینه در ایرانمتأسفانه       
کاري است و این مشکالت به طورعمده به صورت بسیار نادري انجام شده است. از آنجا که اغلب اختالف هاي خانوادگی ناشی از مشکالت بی

بر بهبود کیفیت  آموزش کارآفرینییر پژوهش حاضر به بررسی میزان تأث)، هدف 1384المعی، (کنند بدکارکردي در کیفیت زندگی خانوادگی بروز می
 زندگی خانوادگی و درآمد خانوارهاي بی بضاعت اختصاص یافته است. 

 روش     
تر از صدهزار تومان ینایهاي با درآمد پي خانوادهي تحقیق شامل کلّیهبود. جامعه با پیش و پس آزمون با گروه کنترل طرح تحقیق از نوع آزمایشی     

ي کیفیت نامهنفر براي شرکت در کارگاه آموزش کارآفرینی ثبت نام کردند و با استفاده از پرسش 200بود که از این جامعه طبق فراخوان  در شهر سنندج
نفر  داراي شرایط شرکت در کارگاه   106تعیین شد، در این مرحله  ها، توسط محقّقدر مورد درآمد خانوادهي تشخیصی تکمیلی زندگی و مصاحبه

و  آموزش کارآفرینینفري ( 30ي تصادفی انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه مرد سرپرست خانواده به شیوه 60خیص داده شدند که از این جامعه تش
آزمون، پس ي پیش ، در سه مرحله هادر مورد درآمد خانوادهي تشخیصی تکمیلی ي کیفیت زندگی و مصاحبهنامهگواه) قرارگرفتند. با استفاده از پرسش

 گیري شد.گیري اندازهآزمون و پی
گیري به دست آمدند. میزان کیفیت ي قبل، بعد و پیي تشخیصی تکمیلی، در سه مرحلهي کیفیت زندگی و مصاحبهنامهداده ها با استفاده از پرسش      

ي . اعتبارسنجی ترجمـه گیري شد اندازه)1389،وي،  نجفی، سیاوشعطاري، مول ، (هنجاریابی شده توسط ي کیفیت زندگینامهزندگی با استفاده از پرسش
 77/0نامـه از  نفر از افراد سالم شهرستان تهران انجام شده است و ضرایب آلفاي کرونباخ پرسش 4163بر » کیفیت زندگی سالمت«ي نامهفارسی پرسش

). در پژوهش حاضر براي تعیین پایایی این ابزار از آزمون مجـدد اسـتفاده   15( به دست آمد 95/0تا  58/0از  4/0بستگی آن باالتر از و ضریب هم 90/0تا 
ابعاد مختلـف کیفیـت    SF-36ي نامهبه دست آمد که قابل قبول است. پرسش r%=85/0روز ) و ضریب پایایی پیرسون  10ي زمانی نفر با فاصله 10شد(

ردهاي جسمانی، سالمت عمومی، سرزندگی و شادابی، کارایی اجتماعی وسـالمت روانـی را   هاي ایفاي نقش، دزندگی را مانند کارایی فیزیکی، محدودیت
 دهد. مورد بررسی قرار می
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 یافته ها      
 )n=30هاي کیفیت زندگی در پیش آزمون(ي میانگین و انحراف معیار سن و مؤلّفه. مقایسه1جدول

 متغیر
 گواه

 (انحراف معیار) میانگین
 آزمایشی

 (انحراف معیار) میانگین
 13/47) 89/5( 3/46) 11/7( سن

 26/47) 55/16( 22/49) 12/16( عملکرد جسمانی
 67/55) 98/26( 12/51) 12/24( مشکالت جسمانی

 34/47) 34/22( 22/49) 13/20( مشکالت روحی
 11/50) 88/14( 32/47) 11/10( نشاط

 26/52) 25/27( 21/54) 24/13( درد
 44/51) 34/45( 45/52) 15/11( عمومیسالمت 

 11/53) 67/18( 17/51) 23/13( عملکرد اجتماعی
 15/52) 56/19( 15/54) 17/9( سالمت روانی
 17/54) 33/19( 11/52) 13/5( کیفیت زندگی

 254) 14/7( 187)98/4( میزان درآمدماهانه(به تومان)
Sig=0.76, p>0.05 

سال بود. بررسی سطح تحصیالت بین دو گروه نشان داد که اکثر افراد نمونه  3/46و گروه کنترل 13/47گروه مداخله  میانگین سن افراد مورد پژوهش در
. این هاي مداخله و کنترل داراي مدرك سیکل و کمترین تعداد داراي مدرك دیپلم بودند و تعداد افراد داراي تحصیالت ابتدایی در حدمتوسط بوددر گروه

 هاي مداخله و گواه همتا بودند. دهد که از نظر مشخّصات دموگرافیک، افراد گروهنتایج نشان می
 ي میانگین و انحراف معیار پس آزمون کیفیت زندگی گروه کنترل و آزمایش ( تی مستقل )مقایسه .2جدول

 متغیر
 کنترل

 (انحراف معیار) میانگین
 آزمایش

 (انحراف معیار) میانگین
 tمقدار 

 12 71) 99/12( 3/46) 11/7( جسمانیعملکرد 
 12 75) 65/21( 22/49) 12/16( مشکالت جسمانی
 13 66/86) 24/19( 12/51) 12/24( مشکالت روحی

 2/12 41/75) 32/9( 22/49) 13/20( نشاط
 34/13 23/84) 22/14( 32/47) 11/10( درد

 09/11 71) 22/7( 21/54) 24/13( سالمت عمومی
 08/12 45/64) 7/11( 45/52) 15/11( عملکرد اجتماعی
 06/13 38/76) 56/8( 17/51) 23/13( سالمت روانی
 07/10 65/77) 34/2( 15/54) 17/9( کیفیت زندگی

 86/9 254) 14/7( 187) 98/4( میزان درآمدماهانه(به تومان)
p>0.01 

مداخله در نمره کیفییت زندگی تفاوت دارند و میانگین گروه آزمایش بیشتر ي دهد، که بین گروه کنترل و آزمایش بعد از ارائهنشان می 2نتایج جدول 
 است.
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 ي پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی(آزمون تی دو گروه وابسته)مقایسه .3جدول

 متغیر
 پیش آزمون

 (انحراف معیار) میانگین
 پس آزمون

 (انحراف معیار) میانگین
 tمقدار 

 71) 99/12( 13/47) 89/5( عملکرد جسمانی
23/11 

 

 17/13 75) 65/21( 26/47) 55/16( مشکالت جسمانی
 14/13 66/86) 24/19( 67/55) 98/26( مشکالت روحی

 34/13 41/75) 32/9( 34/47) 34/22( نشاط
 04/12 23/84) 22/14( 11/50) 88/14( درد

 21/12 71) 22/7( 26/52) 25/27( سالمت عمومی
 04/13 45/64) 7/11( 44/51 )34/45( عملکرد اجتماعی
 44/12 36/71) 70/9( 12/57) 08/12( سالمت روانی
 98/11 65/73) 41/9( 84/51) 87/6( کیفیت زندگی

01/0>P 
 هاي پژوهش نشان داد که تفاوت میانگین سطح کیفیت زندگی در ابعاد مختلف بین دو گروه قبل از مداخله تفاوت معناداري نداشته، ولی پس ازیافته

دار شده به طوري که میانگین کیفیت زندگی در گروه تجربی رو به افزایش بود در حالی که گروه کنترل گیري معنیمداخله این تفاوت به طور چشم
 تغییري نداشت. 

 نتیجه گیري     بحث و     
طبیعی نسبت به ورود یک میکروب خارجی است به و واکنش چون تب واقعی که عالمت دفاعخوشبختانه چندسالی است که تب کارآفرینی هم      

 است. ها به وضوح مشهودي خانوادهعنوان عالمت دفاع و درمان بیکاري و اشتغال زایی در چهره
راي ایجادکنند و یا بي فرهنگدر عرصهکه کسب و کار تازه ايشود، منظور این استدر فرهنگ انسانی وقتی صحبت از کارآفرینی فرهنگی می      

در آن فرهنگ، هدف از کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی تخریب هر حالافزایش فروش محصوالت فرهنگی استراتژي کارآفرینانی را به کار گیرند و به
تقویت منظورشود، نهایتاً بچه که به این نام مطرح میها و ساختار فرهنگ، اجتماع نیست و تقریباً هر آنها،مؤلّفهخلّاق در اصالت، رسالت، روش

-نشان میالزم است بدانیم که ادبیات کارآفرینیشدن موضوعروشن تر کارآفرینی اقتصادي و افزایش کیفیت زندگی خانوادگی است. براي
ؤفّق در کسب شخصیتی و رفتاري افراد مهايها و ویژگیتعریف و تبیین گردیده است؛ یعنی ابتدا شاخصطریق مدل استقراییکارآفرینی تاکنون ازدهد
اند.بدین براي کارآفرینی طرّاحی و ارائه نموده هایی راو مدلهاها، ابعاد، مفاهیم، فرضیهو سپس بر اساس آن مؤلّفهمورد شناسایی قرارگرفتهوکار

و لذا فقط رفتار کارآفرینانی شده استشودکارآفرینی فقط در بعد اقتصادي تعریف و تبیینو با این رویکرد یا روش که مدل استقرایی نامیده میترتیب
 شود.اند و این امر موجب بهبود روابط و کیفیت خانوادگی میي کسب و کار فعال بودهمورد بررسی و شناخت قرارگرفته است که در حوزه

رسیده است که از یافته، وقت آنگسترشقلمرو این و به مرور محدود به امور کسب و کار نماندهکارآفرینانههايفعالیت ياما از آنجایی که حوزه      
شود و سپس مفاهیم و ابعاد و مؤلّفه نظریه پردازي، مدل سازي و فرضیه پردازي زنی،ابتدا گمانه یعنی شودنگاه قیاسی به موضوع کارآفرینی روش

رفتار تواندو میباشدمحدود نمی ي کسب و کارکه تنها به حوزهبرسیم هاي کارآفرینی شناسایی و تبیین گردد تا نهایتاً به رفتار کارآفرینانه
ي فرهنگی، اجتماعی و روابط خانوادگی و کیفیت زندگی نیز به معنی حقیقی و واقعی بدهد که نتایج پژوهش حاضر مؤید این را در حوزهکارآفرینانه

 مطلب است. 
رسیدن به کمال، اساس آن است. زندگی اي که باید دائماً وقفه برايمستمر و بیتکاپو و تالشاست که جستجوگري، زندگیيکیفیت کارآفرینانه       

به با یک چشمکه بایدو درحالیشودموجود اکتفا نمیبه وضعگاهاي که  در آن هیچي آن است. زندگیو خلّاقیت جوهرهبرها بودهدر جستجوي میان
نشاط، صداق تو مثبت اندیشی شوق، صراحت،اي که در آنهاي گذشته و حال بود. زندگیها و فرصتشکار ایدهبه دنبال چشم دیگرآینده نگریست با

طالست. بسیار بیشتر از ارزشهافرصتارزشاي که در آنناپذیر. زندگیي راه و سفر روابط خانوادگی است. سفري سخت و خوب و مهیج و پایانآذوقه
توجهی به شرایط محیطی هر اي که بیساز گرفت. زندگیجدي و سرنوشتا فردا یکسان نیست و هر لحظه باید تصمیمیامروز بکه درآنايزندگی

تا به جواب اشتباه را طی نمودراهکه در آن شکست مفهومی دیگر دارد و گاهی باید عمداًايکند. زندگیبه نقاط ضعف تبدیل میلحظه نقاط قوت را

اثربخشي آموزش کارآفرینی بر بهبود کيفيت زندگی خانوادگی و درآمد خانواده های بی بضاعت/  نظری پور، محمد 
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مقاله پژوهشی اصیل

توأم با حیرت و اي که اغلبگذاري کرد. زندگیبین قرارداد و از نو ارزیابی و ارزشهمواره باید زیر ذره ها و قواعد آن رااي که ارزشدرست رسید. زندگی
-ه میجا باید احساساتی شوي که منطقت اجازاي که در آن تا آنهدف داري تا رسیدن به آن، از آن بی خبري. زندگیباوجود آن کهابهام است و گاهی

سمت چشم انداز همواره تو را بهو ندایی از دروناي، با این وجود امیدوار هستیکنی که تصویر نهایی آن را ندیدهدهد. در این زندگی باید پازلی را حل
-م شکست را بچشی. زندگیگیرد و براي موفّقیت حتماً باید اول طععشق رسیدن به مقصد خواب را از چشمانت می اي که در آنکند. زندگیهدایت می

پوشی کنی تا اول باید از پول چشماي که براي پول درآوردنکنند. زندگیریزي مینداشته باشی دیگران برایت برنامه اي ات برنامهاي که اگر براي آینده
ها بذر موفّقیت با خود در د؛ بلکه برعکس شکستپاشرا با خود نمیکه در آن موفّقیت بذر شکستايبتوانی نانی به کف آري و به غفلت نخوري. زندگی

موفّقیت با معیارهاي اي است که هنوز فوائد آن تبدیل به سود نشده است و معیارهايواقعه اي که در آن اساساً شکست به معنیپاشند، زندگیزندگی می
کوشی و در توانی میال به کوشش نیست به جوشش است؛ ولی تا میبه کم دانی رسیدنمیاي که در آن با وجود این کهشود. زندگیرایج سنجیده نمی

حساب خواستن چیزي، هنگامی خواستن بهاي که در آنکردار  ارزش ندارد. کارآفرینی یک سبک زندگی است، زندگیاین راه دوصد گفته، برایت چو نیم
جز بهتوانی را فراموش کرده باشی. کیفیت زندگی که در آنافتدکه نمیق میو براي آن اقدامی بکنی و توانستن هنگامی اتّفاآیدکه آن را بخواهیمی

کار باید حرف واي که براي بقا، در کسبدر اختیار تو نیست و براي مسلمان ماندن باید هر لحظه ایمانت را تازه گردانی. زندگیهیچ چیز کامالًاندیشه
برایت  ايآید مگر این که تازهدست نمی بهايچیز تازه اي که در آنبود. زندگیو بدون خلّاقیت محکوم به فنا خواهی نویی براي گفتن داشته باشی

 کهنه شود.
ن اي که در آانجامد و معنویت به خلّاقیت. زندگیاي که در آن خلّاقیت به معنویت میدر این زندگی تصور و خیال برتر از دانش است، زندگی      

-است که افراد به فراآگاهی می و کنترل آن، در این زندگیفراشناختی ذهنخودشناسی یعنی خداشناسی و خودشناسی یعنی آگاهی از کارکرد سیستم
-ها پاسخاي که در آن خانوادهعبادت می شود. زندگی هاسال بهتر از تفکّرشان رسند و بادقّت در فهم خود و رسیدن به خویشتنِ خویش یک ساعت

 کند.گیردکه چطور یاد بگیرد و چطور فراموشو هر عضو خانواده یاد میدهندغلط نمیهايهاي درست به سؤال
مورد استفاده طور مستمر و فعالاي که تنها از سمت چپ مغز استفاده نمی شود؛ بلکه سمت راست مغز بهکیفیت زندگی کارآفرینانه یعنی زندگی    

یابدکه دست خود اي رشد میاي که در آن عقل به اندازهرود. زندگیکار میطورآگاهانه انتخاب و در حلّ مسائل بههایمختلف تفکّر بهبکگیرد و سقرارمی
نگري و اي که در آن کلاز این جا به بعدکار من نیست. زندگیگویدو میدهدخود می دهد و بعضی اوقات دستش را به دل میتر ازرا به عاقل

جمع وکارآفرین کاملشوندمیقبیل اضداد با هم جمع ها و آرمان ها، نظم و نوآوري و بسیاري از اینپذیري، واقعیتکاري و ریسکزءنگري، محافظهج
استفاده از  منبع باارزشی است که ارتباط با آن وو دروغگو دشمن خدا، ضمیر ناخودآگاهي آخرت استمغز مزرعهشود.در این زندگیاضداد نامیده می

-توانند باد را کنترل کنند اما میدانندکه نمیافراد می قابل آموزش. در این زندگیمهارتی شود؛ البتّهدر آن یک مهارت محسوب میاطّالعات نهفته
و بینیخوشبند آنی. در این زندگیکه دراندکه در بند آنیتوانند بادبادنشان را تنظیم کنند و باپوست وگوشت و استخوان معنی این جمله را درك کرده

ببینید، کارها به تعویق نیافتد، افراد  را یک فرصت شودکه هر مشکلیدیگر زندگی جریان دارد و همین امر باعث میهايبیشتر از سبکتفکّر مثبت
باشد. در این زندگی کمتر ریشخندکردن، طعنه نو ناله خبريکردن و غرولندطفره نروند، هیچ کس در جستجوي اشتباهات دیگران نباشد و از شکایت

 زرنگی کردن دیگران بیشتر در امانید.و احساسانصافی، خودخواهیرا می بینید و از بیکاري کردنو چوبزدن
خاطر تفکّر مثبت به زندگیشود. در این افسردگی و بدبینی و غم و ترس می رفتنهاي بارز این زندگی نشاط است که موجب از بین از نشانهیکی       

توزي و آزار رساندن و انتقام گرفتن خبري نیست. افراد مشغول شود و از عصبانیت و کینهافرادپرهیز می به مقدساتحرمتیبدزبانی، تهمت و بیاز
اما در زندگی کارآفرینانه افرادیاد »چرا؟«ویندو می گبینند دیگر، افراد چیزهایی را میزندگیهايو قضاوت دیگران نیستند. در سبکریزبینی و نکوهش

و باید کنیدتا همگراتفکّر  واگرا  استفاده میاز،در زندگی کارآفرینانه بیشتر»چرا نه«ببینند و بگویندوجود نداشته استگیرندکه چیزهایی که هرگزمی
-دوران بزرگی چون به قول وایتهد؛ بههاياخته بلکه در امور بدیهی و دانستهناشنرا دوباره آغازکنید؛ اما نه در مورد چیزهاي دوران کودکی چراهاي

ها عملی جسورانه است اما از دارد و به قول کاسپر،کشف ناشناختهگرفتن تجزیه و تحلیل امورعادي، واضح و بدیهی احتیاج به ذهنی غیرعاديعهده
اولین ورودي از آن،ي یک سیستم انبارداري که همواره اولین خروجیبه مثابهزندگی مغز  انسانها است. در این زیر سؤال بردن ناشناختهترجسورانهآن

 کند؛ بلکه خروجی آن قابل تغییر و کنترل است.به آن است کار نمی
م در این زمینه قدم بردارند و هر کدام ها با همکاري ه پیشنهادها:  بعد از انقالب و دوران سازندگی که با رشد صنعت مواجه هستیم باید تمامی ارگان     

هاي کارآفرینی و کارآْفرینان نوپا. ترویج فرهنگ  تر است. مخصوصاً حمایت از فعالیتنقشی را بر عهده گیرند و نقش دولت در این میان از همه مهم
سریال در مورد زندگی کارآفرینان نمونه و تشویق مردم به کارآفرینی و معرّفی کارآفرینان نمونه از طریق مطبوعات و قدردانی از آنها. ساختن فیلم و 

ي کارآفرینی را در کودکان بارور کند. تواند بذر ایجاد انگیزه هاي درسی می سوي کارآفرینی توسط صدا و سیما. وارد کردن مضامین کارآفرینی در کتاب
منظور تغییر دانش و معرفت ي سخنرانی بهزاري سمینار، نشر مقاله و ارائهتبیین شرایط محیطی الزم براي پرورش و رشد استعدادهاي کارآفرینی. برگ
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هاي آموزشی بلندمدت در چارچوب  بضاعت. تدوین دورههاي بیگذاران و کارگزاران مؤسسات. گسترش فرهنگ کارآفرینی در خانوادهمدیران و سیاست
ها و  ها، ایجاد مراکز آموزشی مستقل و مراکز آموزشی مدیریت در سطح دبیرستان گاهکارشناسی ارشد و دکترا در دانش  هاي تحصیلی کارشناسی، دوره

منظور -تر کارآفرینان. ایجاد و گسترش صنایع کوچک به هاي دولتی و خصوصی جهت فعالیت بیشتر و مطلوب مدارس راهنمایی و ابتدایی. حمایت
وپاگیر دولتی. برگزاري جلساتی با حضور کارآفرینان و اعضاي خانواده و ها و قوانین دست هاي خالی اقتصاد کشور. اصالح سیاست برداري از ظرفیت بهره

هاي مقابله با آن مشکالت. معرّفی یک روز به عنوان روز کارآفرین تا به کار آنها ارزش و اعتبار  ي شیوهبیان مشکالت موجود بر سر راه آنان و ارائه
شود که کارآفرینان بتوانند رشد نمایند و این امر مستلزم همکاري اي فراهم اي کشور ایرانی اسالمی به گونهرود که فض بخشیم. در خاتمه امید آن می

ي استعدادهاي افراد است تا بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر از این ذخایر گرانبها نزدیک محافل علمی و مؤسسات اجرایی براي شناسایی و پرورش و توسعه
 هاي بی بضاعت کمک کنیم تا رشد و تعالی یابند.نماییم و از این طریق کیفیت زندگی را باال برده و به خانواده به نحو احسن استفاده
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