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 چکیده

دستی است. روش این  های آموزش و توسعه کارآفرینی در صنایعاین پژوهش در پی شناسایی و بررسی شیوه

لیل تح و گیرد. در تجزیههای کاربردی قرار میو در زمرة پژوهش پیمایشی است-ر اساس ماهیت توصیفیپژوهش ب

 سازماننفر از کارشناسان  250ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش داده

ید و آوری گردهای اولیه جمعداده ،یق توزیع پرسشنامههستند که از طر گردشگری و دستیصنایع، فرهنگی میراث

و جهت مشخص  نمونهتک  t، از آزموناتمنظور آزمون فرضی تحلیل قرار گرفت. به و مورد تجزیه SPSSافزار در نرم

 نیز پایان در. شد استفاده اسمیرنوف–از آزمون کولموگروف ،های پژوهشکردن نرمال یا غیر نرمال بودن مؤلفه

تحقیق نشان داد که بین  هاییافته. گردید استفاده فریدمن آزمون از ،پژوهش هایمؤلفه بندیاولویت منظوربه

آموزش از  ،ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ،دستی آموزش و توسعه کارآفرینی در صنایع مختلفهای شیوه

های صنعتی و فنّاوری از نظر اهمیت رشد، پارک دستی در مراکز گذاری در آموزش صنایعطریق تمرکز بر سرمایه

منظور آموزش  مربی کارآفرینی به و آموزش از طریق تربیت تدر اولویت اول قرار گرف ۳5/۳با میانگین رتبه 

ی دست های هنری مرتبط با کارآفرینی صنایعو آموزش از طریق تبیین رشته ۴۷/2های نوین با میانگین رتبه شیوه

و آموزش از طریق ایجاد  ندهای بعدی قرار گرفتدر اولویت 25/2لف تحصیلی با میانگین رتبه در مقاطع مخت

و گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  دستی صنایع حوزه کارآفرینی مبانی آموزشی هایکارگاه

های نتایج حاکی از اهمیت تکیه بر شیوه، بنابراین. بودتری برخوردار از درجه اهمیت پایین ۹۳/1نیز با میانگین رتبه 

 منظور توسعه کارآفرینی در صنایعهای صنعتی و فنّاوری بهنوین آموزش کارآفرینی از طریق مراکز رشد، پارک

 دستی بود.

 اهداف پژوهش

 .های آموزش و توسعه کارآفرینی در صنایع دستیشناسایی روش-1

 .های آماریبا روش کارآفرینی در صنایع دستیهای آموزش و توسعه شیوهبندی اولویت-2
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 های آموزش و توسعه کارآفرینی در صنایع دستی چگونه است؟بندی شیوهاولویت-2
 

 .SPSSافزار دستی، نرم کارآفرینی، صنایعهای آموزش کارآفرینی، شیوه کارآفرین، واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه-1

های عملی ها و مهارتهای مختلف، از توانمندیدهد که افراد آموزش دیده در کشور ما در زمینهها نشان میبررسی

(. این در ۳1۳۹ ،فیروزی و سهرابیمنظور اشتغال در صنایع موجود در کشور برخوردار نیستند )و کاربردی الزم به

حالی است که آموزش و تعلیم کارآفرینی بین افراد جامعه به مسئلة روز کشورهای فراصنعتی تبدیل شده است. 

تواند با تغییر بینش و فرهنگ افراد و تجهیز های آموزشی ویژه میاند که فرآیند و برنامهنظران بر این عقیدهصاحب

رسند بسیار کوتاه نموده و ماالً زمان طوالنی به آن میها احتهای خاص، راهی را که آنها به دانش و مهارتآن

های مهم (. یکی از بخش1۳۹۴ زاده،سرعت یک کارآفرین بالقوه را به یک کارآفرین بالفعل تبدیل کند )عباسبه

تأثیر تواند یدستی م دستی است. بخش صنایع ای دارد صنایعکارآفرینی که کشور ما برای توسعة آن پتانسیل بالقوه

 ،روای بر اقتصاد ملی از طریق کسب درآمد ارز خارجی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار داشته باشد. ازاینعمده

های مهم اقتصادی و عنوان یکی از بخشیافته به این بخش بهتوسعه و همچنین توسعهاغلب کشورهای درحال

مزیتی ارزشمند و کارآمد در مبارزه با معضالت اجتماعی و  دستی صنایع(. 1۳80ای دارند )مدد،فرهنگی توجه ویژه

ویژه در شرایطی که بیش از گذشته باالبردن سطح اشتغال، ازدیاد درآمد یابی به توسعة اقتصادی است؛ بهدست

هرگونه تمهیداتی در  بنابراین،سرانه، ارتقای سطح تولید ملی و توسعه صادرات از نیازهای ملموس کشور است. 

اهش نویددهندة ک ،تواند برای کشوردستی می های کارآفرینی برای توسعة محصوالت صنایعهای آموزش شیوههزمین

مشکل بیکاری، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، ایجاد و افزایش درآمد و بهبود وضعیت زندگی مردم 

 ز طریق ایجاد کارگاههایبین آموزش ا( 1فرضیات این پژوهش عبارتند از: ) (.1۳۹۳ )همتی، باشد

و گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و توسعة  دستی صنایع حوزة کارآفرینی در مبانی آموزشی

گذاری در آموزش بین آموزش از طریق تمرکز بر سرمایه( 2؛ )دستی رابطه معناداری وجود داردعکارآفرینی در صنای

جود و دستی رابطه معناداریهای صنعتی و فنّاوری و توسعه کارآفرینی در صنایعپارکدستی در مراکز رشد، صنایع

 های نوین ومنظور آموزش شیوهدستی بهبین آموزش از طریق تربیت مربی کارآفرینی در حوزة صنایع( ۳؛ )دارد

های هنری تبیین رشتهبین آموزش از طریق ( ۴؛ و )دستی رابطه معناداری وجود داردعتوسعه کارآفرینی در صنای

ة معناداری دستی رابطدستی در مقاطع مختلف تحصیلی و توسعه کارآفرینی در صنایعمرتبط با کارآفرینی صنایع

 وجود دارد.
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 پیشینه پژوهش-۲

نقش آموزش و توسعه کار آفرینی در نظام » نام به مروری ای( مقاله1۳85بهارک عزیزی و سید محمود حسینی )

نقش و » (. در مقاله1۳85محمدرضا امامی و معصومه سادات سعیدی ). اندمنتشر کرده «ورزیآموزش عالی کشا

 ای استانوحرفهاهمیت آموزشهای فنی به «خوداشتغالی و کار آفرینیای در توسعه های فنی و حرفهاهمیت آموزش

قطب چهارم از لحاظ کمیت در توسعه کارآفرینی استان مرکزی به عنوان قطب دوم صنایع مادر کشور و  مرکزی

« نقش آموزش در توسعه کارآفرینی»ای تحت عنوان ( مقاله1۳۹0حجت توسلی و پژمان نوروزی ) اند.پرداخته صنایع

سعی در  ،کشورهای مختلف و ایران کارآفرینی دردر روند آموزش  نقش ایتحلیل مقایسهضمن در آن دارند که 

های دانشگاهی و آموزشی کشور به منظور بررسی راهکارهایی جهت بهبود کارآفرینی در محیط سازی وضعیتشفاف

نقش »ای مروری به ( هم در مقاله1۳۹۳رسول رنجبران )  اند.کردهمحور وضعیت آموزش خالقیت و کارآفرینی دانش

به نام ای ( در مقاله1۳۹۴) و حسین عبدالهی جواد آقا محمدیپرداخته است. « آموزش عالی در توسعه کارآفرینی

که  که کارآفرینی امری اکتسابی استنتیجه گرفته است که « تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی»

توان آن را تدریس کرد و آموزش داد. بنابراین آموزش نقش تواند یاد گرفته شود و منحصراً امری ذاتی نیست، میمی

 .کارآفرینی بر عهده داردمهم و خطیری در رشد و توسعه 

 پژوهش روش-۳

ل و تحلی گیرد. جهت تجزیههای کاربردی قرار میپژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده و در زمرة پژوهش

نفر از کارشناسان  250شده است. جامعة آماری این پژوهش  ها، از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفادهداده

است؛ که از طریق توزیع پرسشنامه در میان جامعه آماری  دستی و گردشگری فرهنگی، صنایعسازمان میراث 

ها، منظور آزمون فرضیهو تحلیل قرار گرفت. بهمورد تجزیه  SPSSافزار آوری گردید و در نرمهای اولیه جمعداده

 –های پژوهش از آزمون کولموگروف لفهکردن نرمال یا غیرنرمال بودن مؤ تک نمونه و جهت مشخص  tاز آزمون

 فادهاست فریدمن آزمون از پژوهش هایمؤلفه بندیاولویت منظوربه نیز پایان در همچنین،.  شد استفاده اسمیرنوف

  .شد

 مفاهیم نظری پژوهش -۴

«متعهدشدن» به معنای « Entreprendre»واژة کارآفرینی از کلمه فرانسوی 
2

نشأت گرفته است. کارآفرینی  

یدگاه کند. طرفداران این دریزی، اجرا و کنترل میهای کارآفرینانه را برنامهکه در آن فرد کلیة فعالیت است فرآیندی

د ای دارشدن، تأثیر تعیین کننده کارآفرین معتقدند که بروز برخی عوامل محیطی در اتخاذ تصمیم فرد به

                                                           
2

 Undertake 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEt5-IqcvRAhVIlxoKHVuLDpEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ichto.ir%2F&usg=AFQjCNEgL9aRtofLOiRMUxqi_cql6fAKkA&sig2=3SkxTXwmsHVfmKYJwBMmFg&bvm=bv.144224172,d.d2s
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEt5-IqcvRAhVIlxoKHVuLDpEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ichto.ir%2F&usg=AFQjCNEgL9aRtofLOiRMUxqi_cql6fAKkA&sig2=3SkxTXwmsHVfmKYJwBMmFg&bvm=bv.144224172,d.d2s
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(, 2011:10Kantorد .)های اقتصادی نقش کارآفرینی مورد توجه قرارگرفته است و اقتصاددانان شرایط ر تئوری

2010 ,دانند )اقتصادی را موجب کارآفرینی می
۳

GEM.) دهندة دانش و علوم با صنعت و بازار کارآفرین ارتباط

وی نح گرفت و تاکنون بهاست. در قرن شانزدهم میالدی کارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار 

(. کارآفرین، نوآور و خالق، ,Mueller :2002 10اند )های اقتصادی خود تشریح کردهکارآفرینی را در نظریه

س و نف به گرا و رشدگراست. کارآفرین دارای عزم و اراده، اعتمادپذیر است. او هدفگرا، واقعپذیر و مسئولیتمخاطره

تخیل، دوراندیشی، خودجوشی، بصیرت، تفکر مثبت، توانمندی در ایجاد ارتباط از دیگر طلب است. قدرت استقالل

دهد، با مشکالت و موانع برخوردی مثبت دارد و ها پاسخ مثبت میویژگیهای کارآفرینان است. کارآفرین به چالش

ول ی را به دانش تولید محصکند تا دانش تولیدشده در مراکز تحقیقاتگیرد. او تالش میخوبی بهره میاز دانش به

توان کارآفرینی را (. در یک نگاه کلی می10: 1۳۹1تبدیل کند و محصولی قابل رقابت به بازار ارائه دهد )احمدپور، 

به دو گروه اساسی تقسیم کرد: کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی. اگر نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارائة 

ازار، حاصل کار فرد باشد آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تالش یک گروه در سازمانی خدماتی نو با توجه به ب

(. جاذبة اصلی کارآفرینی چه در بُعد فردی و ,Seymour 10 :2010نامند )آن را کارآفرینی سازمانی می ،باشد

های ها در زمانفرصت حدبودن نوآوری است. کارآفرینان با ویژگی خالقیت، براساسچه در بعد سازمانی آن بی

توان ناپذیر، زیرا نمیمناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه کنند. نوآوری فرآیندی است پایان

های تهای اصلی شرکمرزی قائل شد. در اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فکر سرمایه و برای تولید علم حد

 (. 10: 1۳۹0)یاوری، تولیدی و کارآفرین هستند 

ها نمایند. این شرکتهای کوچک و متوسط شروع میبسیاری از کارآفرینان فعالیت خود را در قالب ایجاد شرکت

پذیری های بزرگ از انعطافسزایی در توسعة صنایع پیشرفته و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت سهم به

اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در متقاعد شده هاباالیی برخوردارند. لذا بسیاری از دولت

 صورت یک شرکتزمانی که بتوانند بههای صنعتی و فنّاوری فراهم سازند و آنها را تا مدتقالب مراکز رشد، پارک

 و کارآفرین بامستقل وارد بازار شوند حمایت کنند. در کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان هنری بسیار محدود 

دار باشد. گذاری را خود عهدهتمام مشکالت ضمن تالش جهت تبدیل ایده به محصول باید تمام خطرات سرمایه

ربط قادر دلیل نداشتن پشتوانة مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذی مراکز حمایت از کارآفرینان به

کارآفرینان با سرمایة محدود خود و گاهی با دریافت مقداری وام نیستند پاسخگوی نیازهای مالی کارآفرینان باشند. 

وارد یک حرکت اقتصادی و صنعتی میشوند و در بسیاری از مواقع زندگی و امکانات خود را در راه توسعة صنعتی 

های تولیدی خارجی توسط عوامل خود دهند. با تولید دانش فنی یک محصول، توسط کارآفرین، شرکتاز دست می
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آورند که کارآفرین توان رقابت را ها اطالع یافته و قیمت محصول خود را چنان پائین میکشور از این توانایی در

 (.1-2: 1۳۹2داده و در مدت کوتاهی هستی خود را از دست بدهد )نورماه، ازدست
 

 دستیصنایع-۵

هنگی اجتماعی و اقتصادی در جوامع های فرهای فعالیتعنوان یکی از زمینهدستی به قرن گذشته صنایعدر نیم

 شدهویژه در مناطق روستایی شناختهجانبة کشورهای در حال رشد بهمختلف عامل بسیار مؤثری در توسعة همه

عنوان دومین منبع درآمد دستی است بههای گذشته که همان احیای صنایعها و سنتاست. نگاهداشت این ارزش

شتنی و دادستی ایران با آثار آشنا، زیبا، دوست آید. صنایعحساب میورزی بهجمعیت بزرگ روستاییان پس از کشا

های متعالی دینی که ریشه در تاریخ فرهنگ و تمدن کهن ایران بعضاً دردانه خود هنری است ملی و مهم از ارزش

طور عمده با استفاده بهشود که هایی اطالق میصنعت-ای از هنردستی مجموعه (. صنایع10: 1۳۹0دارد )یاوری، 

شود که در هر از مواد اولیة بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزاردستی ساخته می

ه گونیافته و همین عامل وجه تمایز ایننحوی تجلی گر سازنده بهواحد از آن ذوق هنری و خالقیت فکری صنعت

 ای است.کارخانه محصوالت از مصنوعات مشابه ماشینی و

 

 ترین نقش در توسعة کارآفرینی هنریآموزش، کلیدی-۶

دستی را جزو میراث معنوی برشمرد. ساختار اقتصادی  توان صنایعدستی، میراث فرهنگی است و می ماهیت صنایع

گذشته در  های مشهود که درافزاری و داراییهای سختطور اساسی تفاوت دارد. شاخص دنیای امروز با گذشته به

کننده داشت، جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصوالت جدید و جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین

 افزاری داده است.های نرمدارایی

اگر در گذشته ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشتند نظیر راکفلرها، امروز 

مدار و کارآفرین مانند بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت در آمریکاست. لذا مردم دنیا فردی دانشثروتمندترین 

توسعة اقتصادی دنیای امروز بر پایة نوآوری و خالقیت و استفاده از دانش استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی 

گیری از دانش و گسترش آن در سطح جامعه در گویند. تولید علم و دانش، بهرهمحور میبر دانش یا اقتصاد دانش

کند. کشورهایی که بخش فراوانی از تولید علم و دانش را به های اجتماعی توانمندی و قدرت ایجاد میتمام زمینه

یافته و از توان اقتصادی و سیاسی باالیی برخوردارند. بدیهی است تولید اند، از نظر صنعتی توسعهخود اختصاص داده

 شود.دانش جز از راه تحقیق حاصل نمی علم و

گذاری در امر تحقیقات و تولید علم و رابطة تولید علم با توان اقتصادی و سیاسی کشورها یک رابطة رابطة سرمایه

هاست؛ بنابراین الزمة رشد کارگیری دانش و مدیریت در هر جامعه زیربنای نوآوری و خالقیتمستقیم است. به



 98فصل بهار  33پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره  -نشریه علمی

 

 نقش آموزش در توسعه کارآفرینی صنایع دستی ایرانعنوان مقاله: 

 

153 

 

ها و ها دانشگاهترین آنهای فنی است که مهممروز، توسعة مراکز تولید دانش، فنّاوری و مهارتاقتصادی در دنیای ا

جانبة کشور باید از هر نظر عنوان رکن اساسی در توسعة همهها و مراکز هنری بهمراکز تحقیقاتی هستند. دانشگاه

برخوردار باشند تا با آسایش خیال قادر باشند ای مورد حمایت قرار گیرند و محققان و اساتید باید از جایگاه ویژه

ترین نیروهای جوان و طالب علم کشور را اهل فکر و نظر، نوآور و خالق پرورش دهند. در دنیای امروز بزرگ

 ها هستند و این نیروها کسیهای یک بنگاه اقتصادی در زمینة هنر، نیروهای اهل فکر، یادگیرنده و خالق آنسرمایه

 هایان هنری نیستند. با توجه به سطح فرهنگی، روابط اجتماعی، نظام آموزشی هنری، نوع حمایتجز کارآفرین

کار و سطح فناوری، سطح  و های کسبهای خطرپذیر، مهارتهای اجتماعی، دسترسی به سرمایهدولتی، زیرساخت

 کارآفرینی در بین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است.

شود اما این رابطه یک کارآفرینی هنری باعث رونق و توسعه اقتصاد ملی هر کشور میهای اگرچه افزایش فعالیت

دة هاست. در کشورهای واردکننرابطة خطی با شیب یکسان نیست. کارآفرینی دارای سطح باالتری بر اساس فرصت

یرد )یاوری، گمی ها شکلهای کارآفرینی بر اساس ضرورتصنایع پیشرفته، سطح کارآفرینی اغلب پائین و فعالیت

1۳۹0 :10) 

یابد، کارآفرینان چه در بعد فردی یا سازمانی آموختن و پیوسته سرعت تغییر میدر دنیای امروز که فناوری به

آموختند و تا پایان دانند. امروز آن دورانی که مهارتی را در مدرسه یا بازار میآموختن را در اولویت قرار داده و می

ک عنوان یای و کارآفرینان یادگیری دائمی را بههای توسعهکردند، به سر آمده است و سازمانمی عمر از آن استفاده

گیری از دانش در هر فرصت مناسب محصولی جدید با خدماتی نو اند تا بتوانند با بهرهویژگی در خود نهادینه کرده

ی اساسی در کشور، ایجاد اشتغال مولد برای جوانان هارقابت به بازار ارائه دهند. قطعاً اکنون یکی از دغدغه و قابل

ریزی دقیق، بستر الزم را فراهم کرد تا یادگیری و خالقیت در جامعه به یک فرهنگ است؛ بنابراین باید با برنامه

 تبدیل شود.

 های آموزشینکات مهم در روش-۷

هایی را پژوهش تالش داریم تا روش دستی بسیار مهم است. در این های کارآفرینی هنری در صنایعآموزش روش

 شود، نهادینهها مشاهده میترین نقشی که در میان این روشتوان گفت مهماز منظر هنری مورد نقد قرار دهیم. می

ها و نکات مهم آن متوجه خواهیم شد که آنچه کردن کارآفرینی و خالقیت در کارآفرینی است. با مطالعة این روش

 سطح خالقیت و آموزش کارآفرینی از سنین پایین است. از سوی دیگر تالش بر همگانی موردنظر است، تقویت

بخش بوده و خالقیت را همگانی تواند بسیار عمقهای آموزشی میهای مردمی نیز در میان این روششدن ارائة طرح

 دستی را از سطح کالسیک و سنتی خارج کند. کرده و صنایع

 آزمون فرضیات پژوهش -۸
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های های پارامتریک استفاده شود یا از آزمونها، از آزمونابتدا برای اینکه مشخص کنیم که برای آزمون فرضیهدر 

 پژوهش هایمؤلفه بودن غیرنرمال یا نرمال کردنمشخص جهت اسمیرنوف–ناپارامتریک، از آزمون کولموگروف

 :از اندعبارت آزمون این هایفرضیه. شودمی استفاده

 

های پژوهش داری برای فرضیهشود مقدار معنیطور که مشاهده میآمده است. همان 1این آزمون در جدول نتایج 

د و شوشود. بنابراین فرض نرمال بودن توزیع پذیرفته میپذیرفته می 0Hدرصد است، درنتیجه فرضیه  5بیشتر از 

 شود. استفاده میای تک نمونه tهای پارامتریک برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون

 اسمیرنوف –نتایج آزمون کولموگروف  -1جدول 

 فرضیه چهارم فرضیه سوم فرضیه دوم فرضیه اول 

 250 250 250 250 تعداد داده

 85/۳ ۹۳/۳ ۳1/۴ ۶۹/۳ میانگین پارامترهای نرمال

 ۷1/0 ۶0/0 ۶2/0 81/0 انحراف معیار

 ۷5۷/0 2۶۴/1 ۳01/1 ۹50/0 اسمیرنوف-کولموگروف  Zآماره 

 ۶15/0 082/0 0۷1/0 ۳2۹/0 مقدار معنیداری

و  دستی صنایع حوزه کارآفرینی در مبانی های آموزشیبین آموزش از طریق ایجاد کارگاه :فرضیه اول پژوهش

ود دستی رابطه معناداری وج گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و توسعه کارآفرینی در صنایع

 دارد.

پردازیم. آمار توصیفی مربوط به دهندگان در مورد این فرضیه میابتدا به آمار توصیفی مربوط به نظرات پاسخدر 

و گردشگری زیر نظر سازمان میراث  دستی صنایع حوزه کارآفرینی مبانی آموزشی آموزش از طریق ایجاد کارگاههای

 شده است.  نشان داده 2فرهنگی و گردشگری در جدول 

 
 آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول -2-۴جدول 
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میانگین 

خطای 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد

 مؤلفه میانگین

های آموزش از طریق ایجاد کارگاه ۶۹۴/۳ 810/0 05/10

و گردشگری زیر نظر  دستیصنایع حوزه کارآفرینی مبانی آموزشی

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

و  دستی صنایع حوزه کارآفرینی مبانی های آموزشیبه آموزش از طریق ایجاد کارگاهمیانگین نظرات مربوط  مقدار

است که بیانگر این مطلب است که میانگین  ۶۹۴/۳گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برابر با 

و  دستی صنایع  حوزه  کارآفرینی مبانی   های آموزشی نظرات افراد نمونه در پاسخ به آموزش از طریق ایجاد کارگاه

 )حد متوسط( است.   ۳گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باالتر از مقدار قراردادی 

 ای برای فرضیه اولتک نمونه tنتایج آزمون  -۳جدول

 ۳مقدار آزمون=  

 اختالف میانگین داریمعنی درجه آزادی tآماره 

 ۶۹۴/0 000/0 2۴۹ 2۳0/12 فرضیه اول

 

( عددی مثبت است، ۶۹۴/0ها )است و همچنین اختالف میانگین "05/0>000/0داری=معنی"، ۳با توجه به جدول 

های دیگر به نظر افراد نمونه، بین  آموزش از طریق ایجاد کارگاهعبارتشود. بهبنابراین فرضیه اول پژوهش پذیرفته می

و گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و توسعه  دستی صنایع حوزه کارآفرینی مبانی آموزشی

 دستی رابطه معناداری وجود دارد. کارآفرینی در صنایع

دستی در مراکز رشد،  گذاری در آموزش صنایعبین آموزش از طریق تمرکز بر سرمایه فرضیه دوم پژوهش:

 دستی رابطه معناداری وجود دارد.صنایعهای صنعتی و فنّاوری و توسعه کارآفرینی در پارک

پردازیم. آمار توصیفی مربوط به دهندگان در مورد این فرضیه میبه آمار توصیفی مربوط به نظرات پاسخ در ابتدا

های صنعتی و فنّاوری در دستی در مراکز رشد، پارک گذاری در آموزش صنایعآموزش از طریق تمرکز بر سرمایه

 شده است. نشان داده ۴جدول 

 آمار توصیفی مربوط به فرضیه دوم -۴جدول 
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میانگین 

خطای 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد

 مؤلفه میانگین

گذاری آموزش از طریق تمرکز بر سرمایه ۳18/۴ ۶1۹/0 0۳8/0

دستی در مراکز رشد، در آموزش صنایع

 های صنعتی و فنّاوریپارک

 

دستی در مراکز رشد، گذاری در آموزش صنایعمقدار میانگین نظرات مربوط به آموزش از طریق تمرکز بر سرمایه

است که بیانگر این مطلب است که  ۳18/۴دستی برابر با های صنعتی و فنّاوری و توسعه کارآفرینی در صنایعپارک

اکز دستی در مر گذاری در آموزش صنایعز بر سرمایهمیانگین نظرات افراد نمونه در پاسخ به آموزش از طریق تمرک

 )حد متوسط( بیشتر است. ۳های صنعتی و فنّاوری از مقدار قراردادی رشد، پارک

 ای برای فرضیه دومتک نمونه tنتایج آزمون  -5جدول 

 ۳مقدار آزمون=  

اختالف  داریمعنی درجه آزادی tآماره 

 میانگین

 ۳18/1 000/0 2۴۹ ۹۶۷/۳۴ فرضیه دوم

 

( عددی مثبت است، ۳18/1ها )است و همچنین اختالف میانگین "05/0>000/0داری=معنی"، 5با توجه به جدول 

دیگر به نظر افراد نمونه، نبود آموزش از طریق تمرکز بر عبارتشود. بهبنابراین فرضیه دوم پژوهش پذیرفته می

های صنعتی و فنّاوری و توسعه کارآفرینی در رشد، پارکدستی در مراکز گذاری در آموزش صنایعسرمایه

 دستی رابطه معناداری وجود دارد.صنایع

منظور آموزش دستی بهبین آموزش از طریق تربیت مربی کارآفرینی در حوزه صنایع فرضیه سوم پژوهش:

 دستی رابطه معناداری وجود دارد.های نوین و توسعه کارآفرینی در صنایعشیوه

پردازیم. آمار توصیفی مربوط به دهندگان در مورد این فرضیه میبه آمار توصیفی مربوط به نظرات پاسخ ابتدادر 

نشان  ۶های نوین در جدول  منظور آموزش شیوهدستی بهآموزش از طریق تربیت مربی کارآفرینی در حوزه صنایع

 شده است.  داده

 آمار توصیفی مربوط به فرضیه سوم -۶جدول 



 98فصل بهار  33پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره  -نشریه علمی

 

 نقش آموزش در توسعه کارآفرینی صنایع دستی ایرانعنوان مقاله: 

 

157 

 

میانگین 

خطای 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد

 مؤلفه میانگین

آموزش از طریق تربیت مربی کارآفرینی  ۹۳۹/۳ ۶0۷/0 0۳8/0

منظور آموزش دستی بهدر حوزه صنایع

 های نوینشیوه

 

زش منظور آمودستی بهمقدار میانگین نظرات مربوط به آموزش از طریق تربیت مربی کارآفرینی در حوزه صنایع

است که بیانگر این مطلب است که میانگین نظرات افراد نمونه در پاسخ به تأثیر  ۹۳۹/۳های نوین برابر با شیوه

نی های نوین در توسعه کارآفریمنظور آموزش شیوه دستی بهآموزش از طریق تربیت مربی کارآفرینی در حوزه صنایع

 )حد متوسط( است.  ۳دستی باالتر از مقدار قراردادی در صنایع

 تک نمونهای برای فرضیه سوم tنتایج آزمون  -۷جدول 

 ۳مقدار آزمون=  

 اختالف میانگین داریمعنی درجه آزادی tآماره 

 ۹۳۹/0 000/0 2۴۹ ۷2۷/2۴ فرضیه سوم

 

( عددی مثبت است، ۹۳۹/0ها )است و همچنین اختالف میانگین "05/0>000/0داری=معنی"، ۷توجه به جدول با 

دیگر به نظر افراد نمونه، بین آموزش از طریق تربیت مربی  عبارتشود. بهبنابراین فرضیه سوم پژوهش پذیرفته می

معناداری  دستی رابطه کارآفرینی صنایعدر توسعه  های نوینمنظور آموزش شیوهتی بهدس کارآفرینی در حوزه صنایع

 وجود دارد.

قاطع دستی در م های هنری مرتبط با کارآفرینی صنایعبین آموزش از طریق تبیین رشته فرضیه چهارم پژوهش:

 دستی رابطه معناداری وجود دارد. مختلف تحصیلی و توسعه کارآفرینی در صنایع

پردازیم. آمار توصیفی مربوط به دهندگان در مورد این فرضیه میبه نظرات پاسخ در ابتدا به آمار توصیفی مربوط

دستی در مقاطع مختلف های هنری مرتبط با کارآفرینی صنایعمیزان اثرگذاری آموزش از طریق تبیین رشته

 شده است.  نشان داده 8تحصیلی در جدول  

 
 آمار توصیفی مربوط به فرضیه چهارم -8جدول 
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 میانگین

خطای 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد

 مؤلفه میانگین

های هنری مرتبط آموزش از طریق تبیین رشته 852/۳ ۷15/0 0۴۷/0

دستی در مقاطع مختلف با کارآفرینی صنایع

 تحصیلی

 

 های هنری مرتبط با کارآفرینی صنایعمقدار میانگین نظرات مربوط به نقش آموزش از طریق تبیین رشته

است که بیانگر این  852/۳دستی برابر با  مقاطع مختلف تحصیلی در توسعه کارآفرینی در صنایعدستی در 

با  های هنری مرتبطمطلب است که میانگین نظرات افراد نمونه در پاسخ به آموزش از طریق تبیین رشته

تر از حد باالدستی  دستی در مقاطع مختلف تحصیلی در توسعه کارآفرینی در صنایع کارآفرینی صنایع

 متوسط است. 

 تک نمونهای برای فرضیه چهارم tنتایج آزمون  -۹جدول 

 ۳مقدار آزمون=  

 اختالف میانگین داریمعنی درجه آزادی tآماره  

 852/0 000/0 2۴۹ ۷۹۳/1۶ فرضیه چهارم

 

عددی مثبت است،  (852/0ها )است و همچنین اختالف میانگین "05/0>000/0داری=معنی"، ۹با توجه به جدول 

به نظر افراد نمونه، بین آموزش از طریق تبیین  ،دیگرعبارت شود. بهبنابراین فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته می

دستی  دستی در مقاطع مختلف تحصیلی و توسعه کارآفرینی در صنایع های هنری مرتبط با کارآفرینی صنایعرشته

 رابطه معناداری وجود دارد.

آزمون  ، ازدستی نقشی اساسی دارند های آموزشی که در توسعه کارآفرینی در صنایعبندی شیوهلویتمنظور اوبه

 دهد.نتایج مربوط به معناداری انجام آزمون فریدمن را نشان می 01شده است. جدول فریدمن استفاده

 

 معناداری آزمون فریدمن -01جدول 

 تعداد مشاهده 250
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 آماره کائسکوئر ۳0۴/1۷۷

 درجه آزادی ۳

 معناداری 000/0

 

های بندی  شیوه، نتایج حاصل از رتبه11شود. جدول ، معناداری آزمون فریدمن تائید می10با توجه به جدول 

 دهد.دستی نقش دارند را نشان می آموزشی که در توسعه کارآفرینی در صنایع

 گذاری در آموزش صنایعآموزش از طریق تمرکز بر سرمایه، به نظر افراد 1۳آمده در جدولدست با توجه به نتایج به

آن آموزش  از های صنعتی و فنّاوری ازنظر اهمیت در اولویت اول قرارگرفته است. پسدستی در مراکز رشد، پارک

های نوین و آموزش از طریق تبیین منظور آموزش شیوهدستی به از طریق تربیت مربی کارآفرینی در حوزه صنایع

ه و های بعدی قرارگرفتدستی در مقاطع مختلف تحصیلی در اولویت های هنری مرتبط با کارآفرینی صنایعهرشت

و گردشگری زیر نظر سازمان میراث  دستی صنایع حوزه کارآفرینی مبانی های آموزشیآموزش از طریق ایجاد کارگاه

 تری برخوردار است.فرهنگی و گردشگری نیز از درجه اهمیت پایین

 

 دستی نقشی های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی در صنایعبندی شیوهرتبه -11جدول 

میانگین  رتبه

 رتبه

 مؤلفه

های آموزش از طریق ایجاد کارگاه ۹۳/1 ۴

و گردشگری زیر نظر سازمان  دستیصنایع حوزه  کارآفرینی  مبانی   آموزشی

 میراث فرهنگی و گردشگری

 

دستی در مراکز رشد، گذاری در آموزش صنایعتمرکز بر سرمایه آموزش از طریق ۳5/۳ 1

 های صنعتی و فنّاوریپارک

 

زش منظور آمودستی بهآموزش از طریق تربیت مربی کارآفرینی در حوزه صنایع ۴۷/2 2

 های نوینشیوه

 

ی در دستهای هنری مرتبط با کارآفرینی صنایعآموزش از طریق تبیین رشته 25/2 ۳

 مختلف تحصیلیمقاطع 
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 گیرینتیجه -۸

به این نکته نیز باید توجه داشت که وقتی تولید  .شودمی دستی عامل بسیار مهمی در توسعة هنری تلقی صنایع

تواند نقش بسیار مهمی را در همراه شود می غیرههایی همچون کشاورزی، باغداری و دستی همراه با فعالیتصنایع

م به پذیر است که عامل آموزش هایفا کند. البته ناگفته نماند که این امر در صورتی امکانپیشرفت و اقتصاد جامعه 

ش رود، های سنتی پیدستی نباید تنها به روستا معطوف شود و با شیوه بر این، صنایع این عوامل افزوده شود. عالوه

های ی آن آموزش داده شود. یکی از راههنر-ایهای حرفهشده و جنبههای نوین نیز به آن اضافهباید روشبلکه 

های مختلف آن است و باید بر اساس نیازسنجی به این دستی در کشور، آموزش همگانی گرایش گسترش صنایع

در دسترس عموم قرار  باید دستی های آموزش عمومی و مجازی، صنایعتوجه ویژه شود. با ایجاد ظرفیت هابخش

 دستی برجسته شود. استفاده از فضاها و ساختمان میراث فرهنگی در آموزش صنایعهای هنری آن گیرد و محدوده

ای دستی اهمیت ویژه راستاست. مهارت در صنایعهای سازمان میراث فرهنگی نیز همامری شدنی است و با سیاست

این موارد، استفاده از  شود. عالوه برطور عمومی به تولید منجر نمیگرایی را باید از بین برد زیرا بهدارد؛ مدرک

د های صنعتی و فنّاوری نیز بایدستی، مراکز رشد، پارک های صنایعهای دیگر دولتی همانند سازمانظرفیت دستگاه

ها در این حوزه بهره برد. ورود بخش نحوی شایسته بتوان از ظرفیت دیگر سازمان مطالعه قرار گیرد تا به مورد

دستی رونق گیرد  که صنایعدستی، ضروری است یعنی درصورتی صنایعخصوصی نیز در حوزة آموزش هنری 

های هنری و خالقیت شدن جنبه ایسوی خود جلب خواهد کرد که این امر موجب حرفهمخاطبان بسیاری را به

 دستی دارند. زمانی های هنری صنایعای در تقویت و بهبود جنبههایی که ارائه شد، نقش بسیار ویژهشود. روشمی

ها، ها، مقاالت علمی، دبیرستانها، پژوهشکدهای در همایشدستی به نحوی حرفه های هنری صنایعکه جنبه

دستی و کارآفرینی و  ای و غیره مورد توجه قرار گیرند، هنر صنایعها، مراکز آموزشی و مشاورهدانشکده و دانشگاه

روندی عالی و ثمربخش خواهد داشت. عدم توجه به این شده و ای هدایتسوی نو و تازه و خالقیت در آن به سمت

های سنتی شود و در نتیجه پیشرفتی دستی، معطوف به روش های آموزشی سبب خواهد شد تا هنر صنایعروش

از جایگاه و اهمیت واالیی دستی  های کارآفرینی هنری در صنایعدر آن مشاهده نشود. در این میان، آموزش روش

  برخوردار است.

ارتباط  ،دستی های مختلف آموزش و توسعه کارآفرینی در صنایعکه بین شیوه دهدمی نشان این پژوهش هایافتهی

های دستی در مراکز رشد، پارک گذاری در آموزش صنایعداری وجود دارد. آموزش از طریق تمرکز بر سرمایهیمعن

 مربی کارآفرینی به آموزش از طریق تربیت ،در اولویت اول ۳5/۳صنعتی و فنّاوری از نظر اهمیت با میانگین رتبه 

های هنری مرتبط آموزش از طریق تبیین رشته در اولویت دوم، ۴۷/2های نوین با میانگین رتبه منظور آموزش شیوه

 و آموزش از طریق سوم، در اولویت 25/2دستی در مقاطع مختلف تحصیلی با میانگین رتبه  با کارآفرینی صنایع

و گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و  دستی صنایع حوزه کارآفرینی مبانی آموزشی هایایجاد کارگاه

های ، نتایج حاکی از اهمیت تکیه بر شیوهبنابراین. در رتبه چهارم قرار گرفتند ۹۳/1گردشگری نیز با میانگین رتبه 
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 منظور توسعه کارآفرینی در صنایعتی و فنّاوری بههای صنعنوین آموزش کارآفرینی از طریق مراکز رشد، پارک

 دستی بود.

 منابع و مآخذ

 ،فصلنامه رهیافت(. تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی، 1۳۹۴) و حسین عبدالهی ، جوادآقا محمدی

 .8۷-۷5، صص. 5۹شماره 

 ، تـهران: پردیس.۴ ج، کارآفرینی(. 1۳۹1داریانی، محمود ) پوراحمد

 ،گیری سرمایه انسانی و عملکردهای کارآفرینانهبررسی اثر آموزش کارآفرینی  بر شکل .(1۳۹۴) زاده، یاشارعباس

 نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.پایان

(. نقش آموزش و توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی، 1۳85عزیزی، بهارک و سید محمود حسینی )

 .1۴0-125، صص. 2۷۴شماره ، نشریه جهاد

کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد  نقش آموزش در توسعه کارآفرینی، (.1۳۹0) حجت و پژمان نوروزی ،وسلیت
 .آزاد اسالمی واحد نایین، نایین، دانشگاه اقتصادی

ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی (. نقش آموزش عالی در توسعه کارآفرینی، 1۳۹۳رنجبریان، رسول )
 .۶۶-۶0، صص. 1۶۷، شماره کار و جامعه

نقش آموزش در توسعه کارآفرینی جهت دستیابی به توسعه پایدار  (.1۳۹۳) حسین و فاطمه سهرابی ،فیروزی

  .، همدان، مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزیندومین همایش ملی مدیریت کسب و کار ی،اقتصاد

 برداری کشور.، تهران: سازمان نقشهدستی ایراناطلس صنایع .(1۳80مدد، محمد )

 ی مهر.انتشارات سوره :، تهراندستی در جهاننگرشی بر تحوالت صنایع(. 1۳۹2نورماه، فروهر )

ی نامه کارشناس، پایاندستی ایراناثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع .(1۳۹۳) همتی، مرضیه

 ریزی، دانشگاه عالمه طباطبایی.ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه

 انتشارات دانش جهانگردی. :، تهرانآشنایی با هنرهای سنتی(. 1۳۹0یاوری، حسین )
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The role of training in the development of Iranian craftsmanship 

entrepreneurship 
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University of Kurdistan, Iran 

Abstract 

This research seeks to identify and explore the teaching methods and development of 

entrepreneurship in handicrafts. The methodology of this research is based on the 

descriptive-survey nature and is among applied research. In analyzing data, 

descriptive and inferential statistics have been used. The statistical society of this 

research is 250 experts of cultural heritage, arts and tourism organization. Primitive 

data were collected by distribution of questionnaires and analyzed by SPSS software. 

In order to test the hypotheses, the single sample t test was used and the Kolmogorov-

Smirnov test was used to determine the normal or abnormal components of the 

research. Finally, Friedman test was used to prioritize the research components. The 

findings of the research showed that there is a significant relationship between 

different methods of teaching and developing entrepreneurship in handicrafts. Also, 

education through focusing on investment in handicrafts training in growth centers, 

industrial parks and technology was considered to be the first priority with a mean 

score of 3.35, and training by educating entrepreneurship trainer in order to teach new 

methods with a mean of 2.47 and training through explaining arts related to 

entrepreneurship of handicrafts in different educational levels with a mean score of 

2.25 in the next priority, and Education through the creation of educational 

workshops on entrepreneurship in the field of handicrafts and tourism under the 

auspices of the Cultural Heritage and Tourism Organization was also less important 

with a mean score of 1.93. So, the results indicate the importance of relying on 

modern ways of entrepreneurship education through growth centers, industrial parks 

and technology in order to develop entrepreneurship in handicrafts. 

Research objectives 

1. Identify methods for training and development of entrepreneurship in handicrafts. 
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2. Prioritization of methods for training and development of entrepreneurship in 

handicrafts using statistical methods. 

Research questions 

1. What are the methods for training and development of entrepreneurship in 

handicrafts? 

2. How to prioritize the methods for training and development of entrepreneurship 

in handicrafts? 

Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, Entrepreneurship training practices, 

handicrafts, SPSS software. 


