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 چکیده

 می باشد موزش دیدهآموزان آکار توسط کارو راه اندازی کسب الزم برای  راهکارهای ایجاد انگیزه پژوهش حاضر با هدف بررسی و

 حرفه ای شهرستان میناب با استفاده از موزش فنی وآ مرکز پارتمانیآموزان رشته پرورش دهنده گیاهان آنفر از کار 9 که بر روی

 ل وتحلی رویکرد آن مدل پژوهش کیفی و است. ورت گرفتهصموزش اصلی آقبل از شروع  فرینیآکارآموزش اصول  گذار وآموزش اثر

رینی فآو مصاحبه با افراد صاحب نظر در رابطه با آموزش های کار پرسشنامهصورت پرکردن ه این پژوهش ب شیوه گردآوری اطالعات در

ی یوه م که شیه رسیدکار به این نتیج فرین رشته مذکور جهت شناخت فرصت ها وکاهش ریسک کسب وآدعوت از کار بازاریابی و و

موزشی اصلی تاثیر بسیار آموزش بازاریابی قبل از شروع دوره . آ3فرین آدعوت از کار. 2فرینی آموزش کار. آ0لی به ترتیب موزش اصوآ

و  با ایجاد موسسات حمایتینین دولت چو هم داشتخواهد کار  هت راه اندازی کسب وجموز آهیجان کار زیادی در ایجاد انگیزه و

 وسود اندک  های بالعوض یا با درصدوام دادن  ،کچت از خرید تولیدات کسب وکار های کوجهت حمای گشرکت های بزر رایزنی با

دراین  ها دارد وکسب وکار تاثیر زیادی جهت ایجاد اشتغال و و حمایت از ارگان های آموزشی، وزش هاآمرسانی همچنین به روز

  ه است.به ایجاد اشتغال گردید منجر گذار بوده وحرفه ای اثرو موزش های فنی آفت که گتوان  صورت می

 اشتغال ، جوانان، کسب وکار ،کیفیت فرینی ،آواژگان کلیدی:آموزش فنی وحرفه ای ،کار

 مقدمه
 0مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره  ازکشاورزی کارآفرینی و مربی رشته های کارشبنا  ارشبد کشباورزی،    فاطمه ذاکری نسبب  

ز از مرککشاورزی، مربی رشته های کارآفرینی و کشاورزی  حسبین نیا کارشناسی ارشد مریم و شبهرسبتان میناب اسبتان هرمزگان    

ا ب وانجام این پژوهش با همکاری یکدیگر سعی کردیم با ، شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی 5فنی و حرفه ای شماره آموزش 

ارت و پذیرش ریسک برای ورود به عرصه کسب و ارائه آموزش های اثربخش وکارآمد مشبکل بی انگیزه بودن کارآموزان و عدم جسب  

 کار ماهر می باشد.کار را تا حدی مرتفع سازیم، چرا که رسالت اصلی سازمان فنی و حرفه ای تربیت نیروی 

 پژوهی اقدام عنوان و موضوع کردن مشخص -1

 سازگاری از کار، دنیای به ورود زمان در ،آن آموختگان دانش رود می انتظار که هستند هایی آموزش ای، حرفه و فنی های آموزش

 گذراندن از پس فراگیر فرد که دنباش ای گونه به بایستیو  باشند برخوردار نظری های رشته آموختگان دانش با مقایسه در نسبی

محمدی ،مهناز )فاضلی کبریا، حامد. نوری . کند پا و دست خود برای درآمدی منبع و شده بازار جذب سریعاً خود آموزشی های دوره

 و وظایف تصدی مورد شغل در یا نیابد انتقال کار محیط به هرگز آموخته شده مهارت های (. اگر6/02/96. نوری محمدی ،گلناز

)لطفی جالل  .ندارد همراه به است، شده متقبل را آن هزینه های که برای سازمانی نفعی هیچ ،نشود بسته کار به آن با مرتبط

هدف  از یکی دارد، عهده بر سازمان این که هدفی و فنی و حرفه ای آموزش های اهمیت به توجهبا (. 0391آبادی،مصطفی وهمکاران 
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 در موفقیت آمیزی طور به آموزش جریان در کسب شده مهارت های از بتوانند که است نیروهایی تربیت ،سازمان این اصلی های

 اندازی راه به موفق کارآموزان از تعدادی که شده دیده گاها، اما بپردازند امور انجام به باال کارایی با و کنند برداریبهره  کار محیط

 هنوز مهارتی مدرک چندین داشتن و متعدد های درکال  شرکت وجود با کارآموزان از زیادی تعداد و اند شده کارهای و کسب

 قطف و نیستند کار و کسب اندازی راه دنبال کارآموزان چرا پرسیدم می خودم از همیشه. اند نشده کاری و کسب اندازی راه به موفق

 دغهدغ که شدم متوجه کردم صحبت مورد دراین همکارم با !کنند؟ نمی ایجاد کاری و کسب و روند می پیش مدرک گرفتن مرحله تا

 .کنیم بررسی را موضوع این گرفتیم تصمیم لذا است، موضوع همین هم ایشان ی

شهرستان میناب استان هرمزگان به  0فنی وحرفه ای شماره از مرکز آموزش کشاورزی  ارشد کارشناسیمن فاطمه ذاکری نسب 

شهرستان جاجرم استان  5فنی و حرفه ای شماره از مرکز آموزش کشاورزی ارشد  کارشنا همراه همکارم خانم مریم حسین نیا 

م. ع این معضل گامی برداشته باشیسبت به رفنگر سعی کردیم با ارائه و انجام راه حل هایی تا حدی با همکاری یکدی، خراسان شمالی

اعتماد بنفس و آمادگی کافی برای راه اندازی کسب و  کارآموزان متاسفانهنهایتا متوجه شدم خیلی از  ومشکل را ریشه یابی کردیم 

باید دنبال راهکارهای مناسبی جهت راین بنابشته اند، موزشی اثر بخشی نداآو دوره های  کار را از این کال  ها بدست نمی آورند

نفر از 05از  به این منظور پرسشنامه ای طراحی کردیم وبودیم، می ایجاد انگیزه، جرات و جسارت برای راه اندازی کسب وکار 

جه با توچرا که  ادقانه به سواالت جواب دهندکارآموزان دوره های قبل که درکال  گیاهان آپارتمانی شرکت کرده بودند خواستم ص

 .؟به راه اندازی کسب و کار نکرده اند به گذراندن دوره های کاربردی متاسفانه اقدام

 مسئله تشخیص و موجود وضع توصیف -2

ت ویژه از اهمیافراد جامعه به طبیعت  همچنین عدم دستیابی بسیاری از ی ونتوجه به نوع زندگی ماشی پرورش گل با امروزه تولید و

زندگی آپارتمانی نیاز به  محل های مسکونی و، انسان با جلوه های طبیعتارتباط دلیل کاهش ه در حال حاضر ب. ای برخوردار اسبت 

 روز وه استان هرمزگان هم از این قاعده مستثنی نبوداین چند سال اخیر مردم  در شود. محسوب میگیاه از ضروریات زندگی گل و

، از این رو با موافقت رئیس مرکز افزوده می شببوداسببتان هرمزگان  وطح شببهرسببتان میناب فروشببی ها درسبب گل ادتعدبه به روز 

، سببپس توسببط مسببوول آموزش مرکز اقدام به راه اندازی کردیمپارتمانی آکارگاهی تحت عنوان کارگاه گیاهان شببهرسببتان میناب 

ضببای ف در پورتال نمودیم و به منظور اطالع رسببانی تبلیغاتی در بسببتر یآپارتمان گیاهان دهنده پرورشتعریف دوره ای تحت عنوان 

دوره بود. این  شرکت در ان جهتشبهرسبتان های مختلف است   عالقه مند از  نفر 9 ثبت نام که ماحصبل آن   مجازی منتشبر کردیم 

کارآموز ثبت  9و  م ییل دادکتش آپس به این منظور گروهی در واتم، یکرد مجازیی به صورت آموزشبرگزاری دوره اقدام به سپس 

اقدام به راه اندازی کسببب و کار نکرده بودند به گروه  علی رغم اخذ مدرک قبل های دوره در ،که کارآموزانی از نفر 05 نام شببده و

 رصدبه منظور ،  رئیس مرکز مینابان و آقای یحیی زاده گیس آموزش اداره کل استان هرمزئآقای حاتمی ردعوت کردیم، همچنین 

پیش از شبببروع . میکرددعوت گروه به را نیز عضبببو  که در زمینه گلخانه گیاهان آپارتمانی فعالیت دارند ، آقای محمودی کال  و

در کارآموز(  9نفر کارآموز / پرسشنامه دوم مخصوص گروه دوم با  05)پرسشنامه اول مخصوص گروه اول با  ایهپرسبشنامه  کال  

 کال ، نمایندکنند و برای ما ارسببال  دقت و صببداقت تکمیله را باختیار کلیه ی کارآموزان قرار دادیم و از آنها خواسببتیم که آن 
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طرح  طراحی بوم کسب وکار و فرینی وآکاراحث مب آموزشجلسه  دواصلی،  قبل از شبروع کال  ، شبهریور شبروع شبد   03درتاریخ 

کار شش کاله تفکر کسب و و بومبنا شد که کلیه کارآموزان و  توسبط خانم حسبین نیا برگزار شد  برای کارآموزان  ،شبش کاله تفکر 

 کسب وکار  موانع وها چالش  کور، نقاط درک برای کارآفرینان به کمک در کسب و کار مربیان. ارسبال نمایند  ماده کنند وآخود را 

این  برگزاری دوره آموزش کارآفرینی پیش از کال ،مزیت  .(1/0/95علی، )عزیزی محمد،گودرزی ،. دنکن می ایفا را مهمی نقش

نحوه نوشتن و   ک سنجیدهریس، شناسایی و انجام تهدیدها و چالش های کسبب وکار   ضبعف و قوت خود، اسبت که فراگیران نقاط  

وان یم به عندی باشند دعوت کرسپس از آقای محمودی که دارای گلخانه بزرگی در شهرستان رودان مبشناسند. طرح کسب وکار را 

 ها، فرصتتهدید ،چالش هاموزان صحبت کنند تا کارآموزان با کارآفرین موفق در حوزه راه اندازی و فروش گل های آپارتمانی با کارآ

تا در مورد مباحث م یدعوت کرد بازاریابیاز مدرسین یک جلسه از آقای ناصری و به حداقل رساندن ریسک آشنا شوند ها و راه های 

 یک تدریسو نهایتا  دهنده آموزان ارائبه کار یتوضیحات و راهکارهای مشبتری و نگهداشبت   جذبشبیوه   ،بازاریابی ،فروشمربوط به 

 شدیم.مواجه برای یادگیری نسبت به گروه های قبل  کارآموزان این دوره، بیشترو عالقه ی تمایل  شروع کردم که با را عالی 

 

 پژوهشاهداف  ردیف

 پیدا کردن بهترین روش آموزشی که منجر به ایجاد اشتغال برای کارآموزان شود 0

 یر در کارآموزغیمجاب کردن مسوولین جهت برگزاری دوره های آموزشی اثربخش و پیگیر بودن برای دیدن ت 2

 مشهود بودن آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد کسب وکار 3

 اثر بخشبرگزار کردن دوره های  0

 جوانان شغلی تضمین 5

 آزمون و یادگیری تدریس، های روش و اصول در تغییرات افزایش 6

 کارآفرینی پرورش 7

 

 ها آموزش این از برخورداری گروه های ردیف

 فارغ التحصیالن دانشگاهی 0

 جوانان بیکار و جویای کار 2

 بانوان خانه دار 3

 کسب و کارصاحبان و  ارتقای مهارت کارگران 0

 درآمد افزایش و محصوالت کیفیت افزایش برای ها مهارت ترویج و توسعه 5

  کشور اقتصاد برای ماهر کار نیروی تامین 6

 

 یک شواهد یا اول مرحله های داده گردآوری -3
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 اطالعات آوری گردآوری روش ردیف

 مشاهده رفتار کارآموزان به صورت مستقیم و غیرمستقیم 0

 زمینه تاثیر کارآفرینی بر اقتصاد و مبارزه با فقردر  یپژوهش و یمعتبر علم یها تیمقاالت در سامطالعه  2

 رئیس مرکز در مورد نحوه عالقمندی و انگیزه کارآموزان در هر دو دورهمشورت با  3

 علی حاتمی مسوول آموزش اداره کل استان هرمزگان یمصاحبه با جناب آقا 0

      واحد میناب   یدانشگاه آزاد اسالم کیزیاستاد ف)دانشجوی دکترای فیزیک( نسب  یطالب ذاکر یمشورت با جناب آقا 5

 موسوی ) مدر  و نویسنده در حوزه بازاریابی و فروش ( یقاآمصاحبه با  6

 قرار دادیمدوره  2موزان هر آکار در اختیارو م یپرسشنامه ای طراحی کرد  سه، با توجه به توضیحاتی که درمورد وضع موجود 

 صحیح می باشد( ) انتخاب بیش از یک گزینه                                                                        نفر ( 15) گروه  اول / تعداد کارآموز  پرسش نامه ردیف

1 
 چه بود؟رش دهنده گیاهان آپارتمانی پروشما از شرکت در کال  هدف 

  کسب وکار   دازی یکراه انج(   عالقه جهت آشنایی با گل ها ب (  پرکردن اوقات فراغتالف( 

2 
 آیا پس از اخذ گواهی نامه موفق به راه اندازی کسب و کاری شدید؟

 در دست اقدام است  ج(  خیر ب (  بله الف( 

3 
 ؟مهم ترین موانع بر سر راه شما برای راه اندازی کسب و کار چه بود

 بوروکراسی و اداری نظام( ج کافی  انگیزه نبود و تر ب (  نبود سرمایه الف( 

4 
 دارید؟ را وکار کسب این اندازی راه برای مالی سرمایه آیا

 تا حدی اما نیاز به حمایت دارم (ج خیر (ب بله  الف(

5 
 شرایط گرفتن وام را دارید؟ آیا

 آورده متقاضی را ندارم   (ج   ندارمضامن معتبر  (ب بله  الف(

6 
 هستید؟ وام دریافت به مایل یاآ بدهد سود درصد01  وام شما به بانگ اگر

 بستگی به میزان فروش دارد (ج بله  (ب بله  الف(

7 
 چیست؟ شما برنامه باشید نشده وکار کسب این اندازی راه های هزینه تامین به موفق که درصورتی

 حرفه ی دیگری را امتحان می کنم  (ج دنبال جایی برای استخدام شدن میروم  (ب سراغ موسسات و ادارات حمایتی میرم  الف(

8 
 در اطراف خود دوستانی که مدام موج منفی می فرستند دارید؟آیا 

 هستند اما من توجه نمی کنم (ج خیر(ب بله  الف(

9 
 کسی پیشنهاد شراکت به شما کند ) ایده از شما سرمایه از آن ( می پذیرید؟اگر 

   ( باید شرایط کار سنجیده شودج ، من اهل کارهای گروهی نیستمخیر(ب حتما بله  الف(

11 
 دارید؟ نیازبیشتر  وکارتان کسب اندازی راه دیگری برای های مهارت چه

 مدیریتی   (ج خالقیت ب(  فروش  الف(
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 خیر بله نفر( 9) گروه  دوم  / تعداد کارآموز  پرسش نامه ردیف

   آیا عالقه کافی جهت شرکت در کال  مورد نظر را دارید؟ 0

   اندازی کسب و کاری در حیطه ی مورد نظر را دارید؟آیا قصد راه  2

   آیا پتانسیل و توانایی خود اشتغال شدن را در خود می بینید ؟ 3

   آیا توان و جسارت ریسک کردن در این کار را دارید؟ 0

   آیا آموزش های مربوط در زمینه آشنایی با مباحث کارآفرینی را گذراندید؟ 5

   هستید؟ مراکز فنی و حرفه ای راضی از نحوه آموزش های ارائه شده در آیا  6

   شما معتقد هستید آموزش نقش مهمی در راه اندازی کسب وکار دارد؟آیا  7

   مشاغل وابسته به این رشته را می دانید؟آیا  1

   آیا سرمایه الزم برای راه اندازی کسب و کار را دارید ؟ 9

   پذیرش شکست را دارید؟آیا توانایی  01

   آیا شما فردی هستید که کار را تا انتها دنبال می کنید؟ 00

   آیا شما اهل انجام کارهای گروهی و کمک از دیگران هستید؟ 02

   ؟آیا شما همیشه تالش می کنید در کارهایتان راه حل های جدید پیدا کنید 03

   انجام دهید؟ آیا می توانید چند کار را همزمان با هم 00

   آیا شما از درگیر شدن در فعالیت های حاشیه ای و غیرسودمند اجتناب می کنید؟ 05

 

 خیر لهب (زان حاضر در گروه کالسی کلیه کارآمو) سوم  /  پرسش نامه ردیف

   رضایت داشتید؟ الکترونیکی صورت به ها کال  برگزاری از 0

   رضایت دارید؟ از آموزش های اختصاص داده شده در کنار مبحث اصلی، 2

   رضایت داشتید؟ کال  در مطالب ارائه در دتیاستا تسلط و تخصصاز  3

   داشت؟ وجود تناسب اهداف شما با درسی مباحث بین 0

   برای شروع کسب وکار و ورود به این عرصه، در این دوره شاهد بودید؟ آیا آموزشی اثربخش 5

   کارآفرین شدن را در شما ایجاد کرد؟آیا آموزش های ارائه شده انگیزه  6

   در ذهنتان ایجاد کند؟ شما کار و کسبنوآورانه برای  ایده و طرحآموزش های ارائه شده توانست،  آیا 7

   آشنایی کامل پیدا کردید؟ مشتریان با ویژه تعامالتآیا با آموزش های ارائه شده با نحوه  1

   با رقبا در شما وجود شما پس از این کال  شکل گرفت؟ رقابتبودن در  آیا جسارت و توانایی پویا 9

   آیا آشنایی کامل با نحوه خریدهای اینترنتی و جذب مشتری در این روش ها را در این کال  آموختید؟ 01



 

6 
 

 صاحب نظران شناسان ورکا مصاحبه با 

تواند تکنیک بسیار مفیدی برای جمع آوری داده  مصاحبه می. مصباحبه شبامل پرسش یا بحث کردن موضوعات با افراد است  روش 

، هرمزگانآموزش استان  رئیس اتمیحقای آجناب  طی تماسی با .،ترجمه ابرهیم زاده وهمکاران(0905ها باشد )بلکستر وهمکاران ،

کال  که  دومدر گروه "که  ایشبان که در هر دو کال  حضبور داشتند عرض کردند   خواسبتم نظرشبان را درباره کال  بیان کنند،  

وزان با آمارشد وک موزان دیده میآپویایی بیشتر بین کارآفرین برایشبان برنامه ریزی شبده بود،   از کار تدعو بازاریابی و رینی وآفکار

شهریور  20یس مرکز درتاریخ ئنین جلسه ای بارچهم ."مصبرتر بودند یادگیری برای   ود دادن بیشبتری به در  گوش می  ی انگیزه

قای طالب ذاکری نسببب آطی تما  تلفنی با  ند.دیدگاه خوبی داشببت و ندقای حاتمی بودآ بانظر ، هم همایشببان ار کردیم که زبرگ

 هچود باال ردر دانشببجویان  گیری در  فیزیکدخواسببتم برای اینکه درصببد یاایشببان زاد واحد میناب از آمدر  فیزیک دانشببکاه 

 باعت باال هایی کهرفتارانجام چنین هم زبان سبباده در کال  و به بیان مباحثایشببان ؟ کنند در کال  اسببتفاده می ار یراهکارهای

قای یحیی آیس مرکز جناب ئه رابه همرکه  ،مهر 21طی جلسه ای درتاریخ را خاطرنشان کردند.  شود موزان میآرفتن انگیزه در کار

عدم آموزش های الزم درباره ایده پردازی ، خالقیت و فرصت رآفرینی ایشان از بازدید از دهکده کاپس موسوی داشتیم  آقای زاده با

گرایی را یکی از دالیل مهم در عدم عالقه کارآموز به ایجاد کسبب و کار دانسبت، در واقع بایسبتی خصوصیات کارآفرین شدن را در    

 م را بگیرید و دست به اقدام زند.کارآموز پرورش داد تا بتواند در مقابله با چالش ها و محدودیت ها بهترین تصمی

 ها داده تفسیر و تحلیل تجزیه، -4

 دلیل عدم راه اندازی کسب و"های قبل انجام شد که  موزان مهارت دیده سبال آتحلیل پرسبشبنامه ای که از کار   تجزیه و با توجه و

به دلیل تر  از  دبیان کردند، بودناصبببولی که دیده  موزش های مهارتی کامل وآنها با توجه به آخیلی از " ؟ه بوده اسبببتچکبار  

 .رای راه اندازی کسب وکار نداشته اندکافی بجسارت  ،نداشتن سرمایه مالی وکار  راه اندازی کسب ومراحل شنا نبودن با ، آشکست 

 زشومآکز امرموزش دیده در آموزان آکارکار،  راه اندازی کسب وکافی جهت انگیزه عدم  وتر   رفع مشکلبرای بنابراین بهتر است 

آشنا شوند و الزام به برگزاری دوره آموزش کارآفرینی شود. در واقع با برگزاری این چنین رینی آفحث اصلی کارامب باحرفه ای  فنی و

 دوره هایی، بسیاری از مباحث برای کارآموزان شفاف سازی می شود، از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 .شوند شنا میآو عوامل موفقیت و چالش های آن کار  اندازی کسب و هرا لبا مراحکارآموزان  .0

 .شوند شنا میآرین شدن واع مهارت ها برای کارآفبا ان کارآموزان .2

  .شوند می آشناو نحوه ارزیابی فرصت ها    فرصت مفهوم ایده و با کارآموزان .3

 .شوند شنا میآطرح کسب وکار  اهمیت نوشتن بوم کسب وکار و ضرورت و با کارآموزان .0

 .دنشو شنا میآبازاریابی تامین منابع سرمایه و نکات و مباحث مربوط به با  کارآموزان .5

 وند.آشنا می ش بستر فضای مجازی ) نرم افزار اینستاگرام(در  به منظور فروش محصوالتتبلیغات نحوه انجام با  کارآموزان .6

 رایانه و اینترنت و تجارت الکترونیک آشنا می شوند.چگونگی کار با  با نحوه وکارآموزان  .7
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 .شوند شنا میآ ، فرایند مذاکرهتصمیم گیری گروهی بارش فکری ومبحث با  کارآموزان .1

 و دارند تأکید توانمند افراد تربیت برای مهارتی های آموزش به ویژه و انسانی نیروی آموزش ضرورت بر صباحبنظران  تمامی واقع در

 گرو در نیز سرمایه ها سایر از بهینه اسبتفاده  و نگریسبت " سبرمایه " عنوان به انسبانی  نیروی به بایسبتی  آنان از بسبیاری  دیدگاه از

 اثربخشی مؤلفه های به ها، مهارت سطح بهبود و دانش افزایش انگیزه، بهبود اگرچه سویی، از. است توانمند سرمایه انسانی داشبتن 

 نباشیم آموزش تحت افراد سوی از کار و کسب راه ا ندازی راستای در عملی اقدامات شاهد که زمانی تا امّا، شوند می مطرح آموزش

بعد از  رکه یک فراگیبه منظور این.  (0396)گرجی مهلبانی،یوسببف ومتوالی الموتی  زهرا .نایل آید خود به هدف نتوانسببته آموزش

 فرینی وآموزش اصلی چند جلسه کال  کارآکار باشبد باید قبل از   د راه اندازی کسبب و دحتما درصب  موزشبی آهای  گذراندن دوره

 شنا شود وآفرصبت  خلق ایده و کشبف   ایه راه مشبکالت و  فرین نمونه داشبته باشبد تا با موانع و  آت از کارودع بازاریابی و فروش و

حمایت کنند تا فرد مهارت دیده از به شبببیوه های مختلف آنان را دولت  گیری شببود و از گرفتن مهارت از طرف مرکز ره حتما بعد

 مه نداشته باشد.هراه اندازی کسب وکار وا تولید و

 )های( جدید )موقتی( حل راه انتخاب -5

شببود که می باعث  ها آن اجرایراهکار برای رسببیدن به هدف مان دسببت پیدا کردیم، که   5های انجام شببده به  یپس از بررسبب

 .کار اقدام نمایند دریافت مدرک به راه اندازی کسب و موزشی وآبعد از گذراندن دوره های  انم موزانآراک

 موزآدادن انگیزه به کار        . 1-5

د هعالیت افراد تا حدود زیادی به سطح و نوع انگیزه های آنها بستگی دارد. در حقیقت ، انگیزه است که به رفتار آدمی انرژی می دف

اجتماعی و اقتصادی افراد یک جامعه که زیربنای توسعه و پیشرفت یک ، میزان و نوع فعالیت های و آن را هدایت می کند. بنابراین

ه جامعه نیروی محرک« انگیزه پیشرفت»جامعه را تشکیل می دهند نیز به انگیزه تک تک افراد آن جامعه بستگی دارد. به طوری که 

 اهمیت دارد ، نه خود موفقیت ، بهدر انگیزه پیشرفت ، نگرش به سوی موفقیت است که  برای پیشرفت و ترقّی محسوب می گردد

 .طوری که ثابت شده است اصوالً با وجود توانایی های برابر ، فردی که از انگیزه پیشرفت باالتر برخوردار است ، موفق تر است

 آشنایی با طراحی بوم کسب و کار  .2-5

خلوت  از افراد در یاریبس .کسب و کار نداشته است کی یزیر هیپا یخاص خود را برا دهیکه تا به حال ا دیبگو تواندیم یمتر کسک

 یبه سمت اجرا یانگشت شمار یکه تعداد میدانیاما همه م ندکنیارائه م یخوب یهادهیا یگاه یزده و حت یپردازدهیخود دست به ا

ب و کس یامروز ستمیرقابت در اکوس یدگیچیدارد از جمله پ یاریبس لیمسوله دال نیشوند ا یموفق م آنرفته و در انجام و  دهیا

 نخواهد کرد هر یقشنگ به شما کمک دهیا کیامروز تنها داشتن  یایکه در دنخاطر است  نیبه هم ، منابع تینوپا و محدود یکارها

در را آنان  یاریهم قیطر نیاز ا و افراد ارائه کند گرید ایگذاران  هیبه سرما دزاراه حل درآم کیخود را به صورت  دهیبتواند ا دیفرد با
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 هدیکه ا یریمس دهیمدل صاحب ا نیهدف است در ا نیتحقق هم یبرا یبوم مدل کسب و کار راه. اوردیبه دست ب دهیا یاجرا ریمس

 . کرد دکامل تر خواه هیاول ی دهیرا نسبت به ا خود دید یو حت دهیکش ریرا به تصو کندیم یط ییتا درآمدزا یاز ارائه ارزش به مشتر

   تفکر کاله شش تکنیک اجرای .3-5

های مختلفی به سر کرد و هر کاله را برای منظور مناسب توان کالههای تفکر یک استعاره است، به این معنی که میستفاده از کالها

یب ها عجخود انتخاب کرد. ضبمن آنکه الزم نیست همیشه از این روش استفاده کنیم، و ممکن است تفکیک ابعاد تفکر برای خیلی 

یا غیر طبیعی به نظر آید. همان طور که با نور سبفید راحت هسبتیم و همیشبه به دنبال تفکیک آن نیسبتیم، در زندگی روزمره نیز     

کاله را همیشببه بر سببر داریم. لیکن، در زمان   6ممکن اسببت نیازی به تفکیک ابعاد تفکر خود احسببا  نکنیم و عمالً ترکیبی از  

یا برای تصمیم گیری و انتخاب بهتر گاه الزم است کاله خود را قاضی کنیم و با دقت بیشتری به همه مواجهه با مسبائل پیچیده تر،  

دهیم و بعد نکاتی در رابطه با شیوه های رنگی شرح میابتدا هر یک از ابعاد تفکر را در قالب اسبتعاره کاله  .جوانب موضبوع بپردازیم 

 .کنیمگیری نظام مند مطرح میمکاربرد آنها را در یک فرایند حل مسوله و تصمی

 

 همه تا یم،کن نگاه مسائل به باال از کند می کمک آبی کاله. است نگر کل رویکردی نشانگر و است آسمان نماد آبی

 . بگیریم نظر در اصلی های ارزش و اهداف به توجه با را تصمیم یا راهکار یک و بسنجیم را موضوع جوانب

 

 هایبهجن و احساسات هیجانات، به بیشترو  است دلی گیریتصمیم و شهودی تفکر نشانگر و اسبت  دل نماد قرمز

 دهیدمی گوش دلتان حرف به معموالً قرمز کاله با گیریتصمیم زمان در. کندمی توجه استداللی غیر

 

های موجود  تواقعی طرفانه است. کاله سفیدسفید نماد رنگ خنثی و بی رنگی است. نشانگر تفکر واقع بینانه و بی

 کند. آوری میدهد و برای شناخت بهتر موضوع، داده ها و اطالعات را بدون قضاوت جمعرا مورد توجه قرار می

 

 هایهای نو، ایدهسببز نماد رویش و طبیعت اسبت، که نشبانگر خالقیت و نوآوری است. کاله سبز به دنبال حرف   

 د باشمی های نوآورانه برای حل مسائل به دنبال راه و هاست های تازه و نگاه بکر به پدیده جدید، روش

 

اندیش است. کاله زرد عمدتاً جوانب مثبت یک موضوع را زرد نماد نور و روشنی است، که نشان دهنده تفکر مثبت

 کند، تا موانع و معایب..گیری بیشتر به مزایای انتخاب مورد نظر فکر میبیند و در زمان تصمیممی

 

ز اها توجه دارد و بیشببتر  ها و ریسببک های منفی، موانع، محدودیتبه جنبهو  کی و بدبینی اسببتیسببیاه نماد تار

ل مسوله گیری و حتواند در تصمیممی و و نگران نتایج ناخوشبایند یک تصمیم است  کندتفکر نقادانه اسبتفاده می 

 تا خطاها اصالح شوند کند یند و کمک میببسیار مفید باشد، چون نقاط ضعف یک راه حل پیشنهادی را می

 

قتی نسببت به تفکیک کاله ها آگاه نباشبیم، ممکن اسبت چه در تفکر فردی و چه در تفکر جمعی با تضبباد و تعارض روبرو شویم.    و

ها باشد )کاله سفید(، در صورتی که فرد  برای مثال، ممکن اسبت در یک گروه، یک نفر آگاهانه یا ناخودآگاه به دنبال دیدن واقعیت 
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دیگری ممکن اسبت به صبورت احسباسی واکنش نشان دهد )کاله قرمز(، و دیگری موانع دستیابی به نتایج مورد نظر را یادآور شود    

 .فکر به کار گیریمکاله تفکر، الزم است هر رنگ را در جای مناسبی از فرآیند ت 6)کاله سیاه(. بنابراین، برای استفاده موثر از تکنیک 

 موفق فرینآکار از دعوت      .4-5

ی نگه داشت نحوه فروش و چگونگآن ، ه نوعی آشنا ساختن کارآموزان با چالش های راه اندازی کسب وکار، فرصت ها و تهدیدهای ب

 تصویر می کشدمی باشد، در واقع یک دورنمایی از کار را در مقابل چشم کارآموز به کار دربه حداقل رساندن ریسک مشتری و 

  مسائل فروش و بازاریابی آشنایی با   .5-5

 ود.شو ایده یابی در فروش می  مشتری نگهداشت و جذب شیوه بازاریابی، فروش، به مربوط مباحث با کارآموزانشدن  آشناوجب م

 آن بر نظارت و جدید حل راه اجرای -6

متوجه  م ویدقیقی از اطالعات جمع آوری شببده انجام دادباتوجه به توضببیحاتی که در توصببیف وضببعیت موجود گفته شببد ارزیابی 

موزان  برای راه اندازی کسب آبین کار هانگیز رغبت وایجاد  بین راه حل های ارائه شده برای باال بردن کیفیت آموزش و م که ازیشد

 .ک باشدچکارهای کو دولت هم حامی کسب و و شنا کردآکار ول راه اندازی کسب ئموز را با مساآباید کار ابتداکار  و

 دو شواهد یا دوم مرحله های داده گردآوری -7

کارآموز ثبت نام شببده برای  9به همراه آقای حاتمی   قای یحیی زاده  وآرئیس مرکز جناب  م ویپ تشببکیل دادآ گروهی در واتس

در اختیار کارآموزان  یایهو پرسشنامه  به گروه دعوت کردیم راموزش دیده دوره قبل آموزان آنفر از کار 05 شرکت در دوره جدید و 

گذراندن دوره های  و لتموزان با توجه به حمایت دوآکار %011م که یمتوجه شببد ،پرسببشببنامه پاسببخ های  بررسببیبا  .قرار دادیم 

 ، کزعالوه بر اعالم نظر مسبباعد رئیس مر می باشببند و بسببیار پیگیر و مشببتا جامع برای راه اندازی کسببب وکار  کامل و آموزشببی

 مورد رضایت واقع شده است. این شیوه آموزشیگرفتیم ، نشان داد  نموزاآاز کار که مثبتی بازخوردی

 آن اعتبار تعیین و حل راه اجرای ارزیابی -8

ها  شرکت کننده اکثرهدف م که یم متوجه شده بودیوزان قرار دادآماز شروع کال  اصلی در اختیار کار ه قبلک ایشنامه سطبق پر

موزان دوره های قبل پر آپرسبشنامه ای که کار می باشبد، عالوه بر آن طبق بررسبی نتایج   کار  راه اندازی یک کسبب و در این دوره 

یری برای یادگ ،با کیفیت عالی با مواد مصرفی و درسطح اصولی و وموزش با شیوه های نوین اگرچه آ م کهیمتوجه شبد  کرده بودند،
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مهارت های آموختن موز نیاز به آکار ،مهارت های شغلی بر آموختنبرای راه اندازی کسب وکار عالوه بهتر مهارت تاثیرگذار است اما 

  .دارد و .... نیز ایجاد انگیزه شیوه های فروش و، ی از جمله مبارزه با ریسکگردی

 وکار کسب اندازی اهر و ایجاد برای مهارتی های آموزش از بهینه استفاده حل راه ردیف

0 
حی شده ، ایرادات آنها مشخص و به ااز کارآموزان خواسبتیم که یک بوم کسبب وکار را طراحی کنند پس از بررسی بوم های طر  

  .کنند تکمیل ا اصالح وکارآموزان اعالم شد که تا پایان دوره بیشتر فکر کنند و بوم ر

  .های کسب وکار را برای راه اندازی در منطقه پیدا کننداز کارآموزان خواستیم تا چالش ها و فرصت  2

 از کارآموزان خواستیم که یک صفحه کاری در بستر اینستاگرام ایجاد کنند. 3

 از کاراموزان خواستیم که تکنیک شش کاله تفکر را برای راه اندازی کسب وکار طراحی کنند. 5

 جدید تکثیر گیاهان آپارتمانی باشند و مطالعه را قطع نکنند.از کارآموزان خواستیم، به دنبال شیوه های  6

 

 گیری نتیجه و اصالح تجدید، -9

 وکار کسب اندازی راه و ایجاد برای مهارتی های آموزش از بهینه استفاده حل راه ردیف

0 
برای اثربخشبی بیشتر آموزش های باید کارآموز به درستی گزینش شود و  . شبود  برگزارنیاز منطقه دوره های آموزشبی براسبا    

 هدف و انگیزه کارآموز از شرکت در دوره های آموزشی کامال مشخص شود  

2 
 کند و بتواند دروکار و نقشه راه خود را ترسیم  کارآموز بوم کسبو  ار شودزاز آموزش دوره اصبلی دوره های کارآفرینی برگ  پیش

 خود طراحی کند.کار را بشناسد و چشم اندازی برای وکارش زمینه کسب و کار خود نوآوری داشته باشد، فرصت های کسب 

 بیاموزد.جذب مشتری را  ار گردد تا شخص بتواند راهکارهای مناسب فروش وزای بازاریابی برگهدوره  ،از آموزش اصلی پیش 3

5 
نمونه که در زمینه کسب و کار مورد نظر فعالیت موفقی انجام داده برای صحبت با فراگیران و آشنا کردن از یک کارآفرین  دعوت

 توصیه می شود.ذیری و کم کردن و مبارزه با ریسک های موجود پ کفراگیران با چالش های کسب وکار و ریس

6 
حرفه ای  و شغلی زندگی در آموزش های مهارتی پیامدهای و مزایا کاربردها، با رابطه در اطالعات ارائه و ضیحتو طریق از می توان

 کرد. ایجاد مهارتی آموزش های در افراد شرکت کننده برای را الزم انگیزه های ،مدرک از غیر مزایایی ارائه یا و افراد

7 
ا و برداشتن موانع از فرصت بررسبی و اثربخشبی آموزش ها و راه اندازی کسب و کاره   و ماهانه بهکارگروهی تشبکیل دهد   ،دولت

 ، بپردازدهای شغلی بوجود آمده

 شود.ماه حتما کارآموز را با هزینه دولت بیمه  2و طی این  شودماهه برنامه ریزی 2یک دوره کاروزی  1

 برای حمایت از کسب وکارهای نوپا دولت آنها را بیمه کند و زیر چتر حمایتی خودش قرار دهد. 9

01 
فروشی های بزرگ را  دولتی از کسب وکارهای کوچک به طرو  مختلف حمایت کنند، مثال گل، موسبسبات   مهارتبعد از گرفتن 

 مجاب کنند که تولیدهای کسب وکار های کوچک را به قیمت مناسب خریداری کند و بر روند انجام آن نظاره گر باشند. 
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