
١٣٨٩ آبان ٩تاریخ انتشار : یکشنبه مجله الکترونيکی ویستا :  مدیریت - شماره دوم - کارآفرینی

فھرست مطالب این شماره

 نکته 3زم برای کسب وکارھای کوچک و جدید در کارآفرینی١٠•  

 ویژگی زنان کارآفرین موفق١٠•  

 ویژگی ضروری موفقيت کارآفرینی١٠•  

 پرسشی که کارآفرینان باید از خود بپرسند١۴•  

 اسطوره١٠ افسانه و ٢•  

 کليد برای ورود به حوزه کارآفرینی۵•  

 نکته مفيد برای کارآفرینی٩•  

 وجه تمایز کارآفرینان موفق و ناموفق٩•  

آزادی کارکنان آنھا را نوآورتر می کند•  

آسيب شناسی عوامل چرخه توليد در ناکامی اشتغال•  

آسيب شناسی عدم اقبال به کارآفرینی•  

آسيب شناسی مدیریت منابع انسانی در شرکت ھای کوچک•  

آفریقا، حرکت از نقطه صفر به سوی کارآفرینی•  
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آموزش حرفه ای کارآفرینی•  

آموزش کارآفرینی در دانشگاه ھا•  

آن چه یک جوان جویای کار باید بداند•  

آنچه یک کارآفرین پس از موفقيت نباید انجام دھد•  

آیا ھمه می توانند کارآفرین باشند•  

آیين نامه اجرایی گسترش بنگاه ھای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین•  

اتحاد جبری خSقيت و نوآوری در کارآفرینی•  

ارزیابی توانمندیھای شغلی کارجویان قبل از اشتغال•  

ارزیابی ضرورت کار آزاد در اقتصاد آزاد•  

از بازار قورباغه ھا تا معامله با سيگار•  

از رؤیاھای کودکانه تا ایده ھای ميلياردی•  

اسرار موفقيت کارآفرینان مستقل•  

اشتغال تزئينی•  

اصول ومبانی کار آفرینی•  

اعجازکارآفرینی برای اقتصادایران•  

افق کارآفرینی در جھان•  

اقتصاد ایران  در گرداب  بيکاری •  

اقتصاد جھان بر شانه کارآفرینان•  

الگوھای عرضه ی کارآفرینی•  

الگوی پرورش مدیران کارآفرین•  

اميد ، ھمزاد کارآفرینان موفق•  

انکوباتورھا و توسعه کارآفرینی در ایران•  

اھميت کارآفرینی در توسعه اقتصادی•  

اھميت نامه روی جلد در کاریابی•  

ایناھاش•  

با رشد سرمایه گذاری خارجی و بھبود جو تجاری کارآفرین ھای جوان آسيایی فعال تر شدند•  

بازار کارا و کارایی بازار•  

بحران بيکاری•  

بدون شک ماھيت کار و کارگر در دنيا در حال تغيير است•  

برای کارآفرین شدن این مھم نيست که... بلکه باید...•  

برداشت عوامانه از مفھوم کارگر•  
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بررسی ابعاد کارآفرینی اجتماعی•  

بررسی استراتژی ھای دولت بنگSدش در زمينه کارآفرینی•  

بررسی رشد اقتصادی و کارآفرینی در سوئد•  

بررسی محدودیت ھا و تدابير و ابتکارات زنان کارآفرین در ایران•  

بررسی ھم افزایی ميان کارآفرینی و نوآوری•  

برنامه کSن اروپا برای توسعه کارآفرینی•  

برنامه کSن کار آفرینی در ترکيه•  

برنامه ھای کارآفرینی در مالزی•  

بریکلين؛ کارآفرین بی باک•  

بومی سازی الگو ھای کار آفرینی،کليد طSیی موفقيت•  

به سوی دموکراسی مشارکتی رادیکال در حوزھی کارگری•  

بيکاری در ایران بی شناسنامه نيست•  

بيکاری در ایران: ساختاری و عملکردی•  

بيکاری  مھمترین  معضل  کSنشھر تھران •  

بيکاری؛ اپيدمی جھانی•  

پاسداشت انسان•  

پخت و پز راه تازه کارآفرینی•  

پررونق ترین بازارھای کار جھان•  

پکن، پاتوق مادران کارآفرین•  

پيچ در پيچ    •  

پيشنھاد یک کارآفرین ایرانی•  

پيمانکاران کارگران را به پيمان می فروشند•  

تاثير آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارھای جدید•  

تاثير شغل•  

تاثير محيط بر فعاليتھای کارآفرینانه•  

تاریخ علم کارآفرینی•  

 بر کارآفرینیITتأثير متقابل •  

تجربه آفریقای جنوبی، ایجاد صندوق کارآفرینی•  

تجربه کارآفرینی در کشور ھند•  

تحميل سکوت به صدای جمعی کارگران•  

تحول فرھنگی ، گامی بسوی کارآفرینی•  



تعاریف کارشناسان از کارآفرین ھا•  

تعریف سازمان ھای بين المللی از بيکاری و اشتغال•  

تغييرات عمده ساختاری در بازار کار کره جنوبی•  

تکنيکی برای اختراع، ابداع و نوآوری در کشورھا - روش خSق حل مسأله•  

تناقض آمار•  

توانمندسازی کارآفرینان بی نام و نشان•  

تورم جھانی ترمز کارآفرینی•  

توسعه اقتصادی در پرتو کارآفرینی•  

توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا•  

توسعه کارآفرینی در کشورھای پيشرو•  

توسعه کارآفرینی زنان و دختران دانشگاھی•  

توصيه ھای اخSقی یک کارآفرین•  

توصيه ھای سياسی برای ارتقای کارآفرینی•  

توصيه ھای مدیریتی از یک کارآفرین جوان•  

جامع شناسی کار آفرینی•  

جامع شناسی کارآفرینی•  

جنسيت و کارآفرینی•  

جوان، کارآفرینی، نگرانی•  

جھانی شدن و کارآفرینی•  

جھانی  شدن  و نيروی  کار•  

چالش ھای کارآفرینی فرھنگی زنان•  

چالش ھای بازار کار•  

چالشھای کارگران در جامعه امروز به بھانه ھفته کارگر•  

چرا باید ترسيد•  

چرا جوانان از کارآفرینی می ترسند؟•  

چرخه عمر کارآفرینی-استراتژی آغاز یک کسب و کار•  

چشم اسفندیار کليد فتح•  

چگونه کارآفرینی را توسعه دھيم؟•  

چگونه نرخ بيکاری یک رقمی شد؟•  

چند ویژگی عمده کارآفرینی•  

حلقه مفقوده در توسعه کارآفرینی، جذب سرمایه گذار است•  



حمایت از کارآفرینان•  

حواس پنج گانه یک کارآفرین•  

خانواده و کارآفرینی•  

خانواده ھای اروپائی چگونه کارآفرین می شوند؟•  

خSقيت کارآفرینانه : تعریف و انواع آن•  

خSقيت و کارآفرینی•  

داستان کار آفرینی•  

دانش نوآوری•  

دانشگاھا روح القای کارافرینی به جامعه•  

درآمدی بر کارآفرینی•  

درس ھای کسب و کار برای یک کارآفرین جوان، از زبان یک کارآفرین جوان•  

دوازده اشتباه مھلک کارآفرین ھا•  

ده گام در جھت کمک به شخص کارآفرین•  

ده نکته 3زم برای کسب و کارھای کوچک وجدید درکارآفرینی•  

رابطه کارآفرین و ثروت•  

راه ھای توفيق در اعزام نيروی کار به خارج از کشور•  

راھبردھای پيوندآموزش عالی با نيازھای بازار کار•  

راھی برای نجات•  

روانشناسی موفقيت کارآفرینان•  

رھبری استراتژیک برای کارآفرینان•  

زمينه ھای تحقيقاتی مناسب در کارآفرینی•  

زنانی که کار می آفرینند•  

زوجھای کارآفرین•  

ساز و کارھای مدیریت توسعه کارآفرینی در کشور•  

سازمانھای کار آفرین•  

سازمانھای کارآفرین•  

سبک زندگی مشابه زنان کارآفرین•  

سرعت توسعه فعاليت اقتصادی ،وجه تمایز کار آفرینان•  

سرعت توسعه فعاليت اقتصادی وجه تمایز کار آفرینان•  

سرمایه گذاری در نھاده ھای توليد باید افزایش یابد کارآفرینی نيازمند نگاه عملياتی•  

سSمتی نيروی کار•  



سوت داوری•  

سود یعنی استفاده از پتانسيل ھا•  

سه برداشت مختلف از کارآفرینی•  

سھم روزافزون کارآفرینان در اقتصاد چين•  

سياست ھای اشتغال زدا•  

شرایط و عوامل کارآفرینی در آلمان•  

شش توصيه برای جذب نيروی کار•  

شکاف کارفرمایی•  

شکوفایی در گروی کارآفرینی•  

شمار بيکاران افزایش خواھد یافت•  

فرینان در انتظار حمایت دولتصنعتگران و کارآ•  

ضرورت ایجاد تيم ھای کاری و مراحل شکل گيری آنھا•  

ضرورت توسعه آموزشھای فنی و حرفه ای بر اساس نياز بازارکار•  

عشق و اراده و انگيزه در کار ؟ حSل مشکSت•  

فرشته کارآفرینی•  

فرصت ھای طSیی با کارآفرینی دیجيتال•  

فرھنگ کار و اصول کارآفرینی در آموزه ھای نبوی•  

فرھنگ کارآفرینی•  

فرھنگ کارآفرینی•  

فرھنگ کارآفرینی سازمانی•  

فناوری اطSعـات، رویکردی نوین در اشتغال زایی•  

 فرصت برای عملکرد موفق۴فناوری اطSعات؛ •  

قدرتمندترین زنان دنيا•  

قراردادھای موقت و چالش ھای اجتماعی و اقتصادی نيروی کار•  

قرن کارآفرینی زنان•  

قطعات خودرو و کارآفرینی•  

قوانين بازدارنده•  

قھرمانان  توسعه  اقتصادی  جوامع •  

کار آفرین کيست؟•  

کار آفرینی•  

کار آفرینی•  



کار آفرینی چيست•  

کار آفرینی در جھت انقSب اقتصادی•  

کار آفرینی در عصر اطSعات و ارتباطات•  

کار آفرینی عامل اصلی فقر زدایی•  

کار، سرمایه و موانع توليد در اقتصاد ایران•  

کارآفرین کيست؟•  

کارآفرین و کارآفرینی در یک نگاه•  

کارآفرینان پيشگامان توليد ثروت•  

کارآفرینان جوان اروپایی جھانی می اندیشند•  

کارآفرینان حمایت نمی شوند•  

کارآفرینان در چه جو خانوادگی ای رشد می کنند؟•  

کارآفرینان را قدر بدانيم و بر صدر نشانيم•  

کارآفرینان سازمانی•  

کارآفرینان مثبت اندیش اند•  

کارآفرینان، پيشگامان توليد ثروت•  

کارآفرینان، قھرمانان ملی ھستند•  

کارآفرینان، معماران تجدیدساختاراقتصادی و اجتماعی•  

کارآفرینان، ھنرمندان دنيای کسب و کار•  

کارآفرینان؛ مدیرانی ریسک پذیر•  

کارآفرینی•  

کارآفرینی•  

کارآفرینی  اجتماعی •  

کارآفرینی اجتماعی فراتر از کارآفرینی اقتصادی•  

کارآفرینی ازدیدگاه مکاتب مختلف•  

کارآفرینی با چه چيزھایی فرق دارد•  

کارآفرینی به زبان ژاپنی•  

کارآفرینی به عنوان سبک زندگی•  

کارآفرینی پادزھر بيکاری•  

کارآفرینی تخریب خSق و خلق ارزش است•  

کارآفرینی چيست، کارآفرین کيست؟•  

کارآفرینی چيست؟•  
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کارآفرینی چيست؟•  

کارآفرینی خSق و انواع و شيوه ھای حمایت از آن•  

کارآفرینی خSق ویژگی اساسی مدیران روابط عمومی امروز•  

کارآفرینی دختران نوجوان•  

کارآفرینی در ایران•  

کارآفرینی در بریتانيا•  

کارآفرینی در دانشگاه•  

کارآفرینی در دانشگاھھا (مطالعه موردی)•  

کارآفرینی در دنيای امروز – زیر ساختھا ، ضرورت و اھميت•  

کارآفرینی در ساختار سازمانی مناسب عامل توسعه سازمان•  

کارآفرینی در کشاورزی : چالشھا و راھکارھا•  

کارآفرینی در کشور اتریش•  

کارآفرینی در نظام ارزشی اسSم•  

کارآفرینی در ھزاره سوم•  

کارآفرینی در ھفت گام•  

کارآفرینی در ھمه جا•  

کارآفرینی در ھونولولو•  

کارآفرینی دوای درد این ھمه فارغ التحصيل•  

کارآفرینی دیجيتال، روند غالب دھه ھای آینده•  

کارآفرینی دیجيتالی•  

کارآفرینی ذاتی نيست•  

کارآفرینی روستایی در اروپا•  

کارآفرینی روستایی،ضرورت استراتژیک توسعه•  

کارآفرینی زنان•  

کارآفرینی زنان و چالشھای پيش رو•  

کارآفرینی فرایندی درونی است•  

کارآفرینی فرایندی مستمر•  

کارآفرینی فرھنگی: پيام ھایی برای بومی سازی•  

کارآفرینی  کودکان  در امریکا•  

کارآفرینی مھمترین شاخص توسعه•  

کارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی•  



کارآفرینی و اقتصاد•  

کارآفرینی و توسعه نقش اقتصادی بخش خصوصی در ایران•  

کارآفرینی و ثروت•  

کارآفرینی و سير تاریخی آن•  

کارآفرینی و کاتاليزورھای آن•  

کارآفرینی و کار آفرینان•  

کارآفرینی و مدیر کارآفرین•  

 درآنICTکارآفرینی و نقش •  

کارآفرینی یک شغل است یا یک سبک زندگی•  

کارآفرینی، فرایند توسعه کسب وکار، برمبنای یک فکر و ایده نو•  

کارآفرینی: مفاھيم، نظریات و ضرورت وجودی•  

کارآمدی چرخش شغلی در سازمان•  

کارگاه کارآفرینی•  

کارگران در گرداب شعار•  

کارگران صنعت چاپ، پيشروترین قشر کارگری ایران •  

کارگران و طرح تحول اقتصادی•  

کارگروھی، شروع کارآفرینی•  

کاری کنيم کارستان•  

کاریابی اینترنتی و کارآفرینی دیجيتالی•  

کانادا با3ترین نرخ کارآفرینی زنان جھان را دارد•  

کانون ھای تفکر محلی، بستر ساز کارآفرینی پایدار و رقابتی•  

کسی که کار نيمه تمام شيخ بھایی را به سرانجام رساند•  

کليد طSیی موفقيت•  

گسترش کار آفرینی ميان زنان•  

گسترش کارآفرینی خانوادگی•  

گونه ھای ارتش ذخيره نيروی کار•  

ليگ کارآفرینی•  

ماتسوشيتا درخشان ترین کارآفرین سده بيستم•  

مبحث ھيات ھای تشخيص اداره کار و نحوه تشکيل این•  

محدودیت ھا و تدابير و ابتکارات زنان کارآفرین در ایران•  

محققين کارآفرینی•  



مدیران کارآفرین•  

مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده•  

مراقب باشيد ! کارآفرینی یک شعار است•  

مرکبی نو باید!•  

مسئوليت پذیری، کار کردن، مولد بودن•  

مسير صعب العبور کارآفرینان•  

مشارکت فناوری اطSعات در کارآفرینی•  

مشکل سازان خSق•  

مطالعه روبه رشدترین حرفه در کانادا•  

 و درس ھایی برای کارآفرینانNetscapeمطالعه ی موردی استراتژی •  
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 نکته �زم برای کسب وکارھای کوچک و جديد در کارآفرينی١٠

بامشكSت رویارویی  كارآمدبرای  استراتژی  یك  بعنوان  كارآفرینی  امروزه 

فراروی جوامع ازجمله بيكاری وآثاروتبعات سھمگين آنھا ونيز یكی ازمھمترین

مورداھتمام اقتصادی  وپيچيده  بسياربغرنج  ازفضای  رفت  برون  راھكارھای 

وعنایت ویژه جوامع وافرادومجامع علمی-دانشگاھی واقع گردیده است.

مقاله ای كه درپيش روی داریدبه ذكرپاره ای ازمھمترین مواردی كه برای

ھرفعاليت نوپا وایجادكسب وكارھای كوچك وزودبازده ضروری است ميپردازد.

) قبل ازشروع تاآنجاكه ممكن است پول پس اندازكنيد:١

دراغلب مواردمردم بدون ھيچ پس اندازی وارد كسب وكارمی شوند.بعضی

دانندكه ميكنند.اماآنھانمی  كارراشروع  ازبانكھایادوستانشان  وام  باگرفتن 

برسندوھنگامی كه ماه ھایاسالھاطول بكشدتابه سوددھی  ممكن است 

راپس پولش  نيست  اندازه كافی سودده  كاربه  این  بفھمدكه  دھنده  وام 

خواھدگرفت ویابرای دفعه بعد ازدادن وام خوداری می كند.بعضی وقتھا مردم

استفاده اعتباری  یاكارت  وامھاازمسكن  بازپرداخت  شوندتابرای  مجبورمی 

نمایندكه این باعث ميشودخانه یااعتبارشان درخطربيفتد.

راه درست این است كھتاآنجا كه ممكن ميباشدھرچه بيشترپول موردنياز راپس اندازكرد.

) ازبندكفش آغازكنيد:٢

درآغ دھيدپس  دفتركارانجام  رابدون  توانيدكارتان  كنيد)اگرمی  شروع  كم  فكركنيد(باھزینه  كاریكوچك  كه  نكنيد.تاوقتی  كنيدجااجاره  ازسعی 

نداریدكارمندی رااستخدام نكنيد.



ھات ناشی ازتازه كاربودن رادرمقياس كوچكترانجامكسانی كه كارشان راارزان شروع ميكنندمثSدریك گاراژازاین فرصت برخوردار می گردندكه اشتبا

دھند.

) ازدارایی ھای شخصی خودمحافظت كنيد:٣

نظيروام ھا،مالي بوجودآمده  باشدلذاوقتی واردكسب وكارمی شوید،این شخص خودتان ھست كه مسئوول قروض  مالكان وغيره می  ات،پول 

ندماشين یاخانه بروند.اگرازخودمحافظت نكنيد،بستانكاران باحكم دادگاه می توانندبه سراغ دارایی ھای شخصی شمامان

اگروام ھای شمادرحال افزایش است سراغ تشكيل یك بنگاه یاشركت بامسئووليت محدودبروید.

) ببينيدكه چگونه می خواھيدپول دربياورید:۴

ازه كارھا 3زم است بدانندكه چه ھزینه ھاییشمابایدبتوانيددرچندجمله بيان كنيدكه چگونه طرح كسب وكارتان سودمعقولی درپی خواھدداشت.ت

فھميدك ميتوان  و...چقدراست؟آنگاه  كاركنان  باشندوبه چهدارند،چقدر صرف خریداری كا3می شود،اجاره،پاداش  داشته  فروش  ھچقدربایددرماه 

قيمتی بفروشندتااینكه آن ھزینه ھاراجبران كنندودركنارآن سودكافی نيزایجادكنند.

) یك طرح كسب وكارتھيه كنيد،ھرچندكه كوچك باشد:۵

بخش ھای اصلی طرح تجاری،تجزیه وتحليلپيداكردن مقداری سودوایجادیك نقطه سربه سراولين گام دراین راه است.دراكثرشركت ھای كوچك،

نقدینگی  ھستند.بابرآوردگردش  نقدینگی  جریان  وبرآوردگردش  سودوزیان  بينی  سر،پيش  سربه  كسبنقطه  شماميتوانيدایده  وسودوزیان 

وكارخودرابھبودببخشيد.

 كار ھستند و استراتژی بازار یابی شما چهتھيه یك طرح تجاری به شما این اجازه را می دھد كه تعيين كنيد چه چيزھایی ھزینه ھای شروع

ھست. اگر محاسبات شما روی كاغذ درست نباشد،در دنيای واقعی نيز درست نخواھد بود.

) یك حاشيه رقابتی پيدا كنيد و آنرا ادامه دھيد:۶

توان این حاشيهدرست كردن یك حاشيه رقابتی در ساختار كسب و كاربرای موفقيت دراز مدت خيلی اھميت دارد.بع ضی روشھایی كه می 

سخ خيلی  تقليدازآن  راتوليدكنيدكه  خودبدانيد،محصولی  آوردعبارتنداز:بيشترازرقبای  آنھارابدست  یاپخش  باشد،توليد  یاغيرممكن  ت 

راكاراتركنيد،مكان بھتری راانتخاب نمایيدویاخدمات بھتری به مشتریان بدھيد.

بازار ایجادميكنند.ازاسراركسب وكارتان محافظت كنيد.اینھااطSعات محرمانه ای ھستندكه برای شمامزیت رقابتی در

رایانه ھارمزورودبگذارید.بایدكاری كنيدكه اطSعات شمامحرمانه بمانند.مثS اسنادراباكلمه"محرمانه"عSمت بزنيدیابرای 

شكل مواجه شده است بایدبایك طرح جدیدبهعكس العمل سریع دربرابرخبرھای بدیكی دیگرازاین روشھاست.وقتی كه می بينيدكسب وكارتان بام

ھتربرای ارتباط بامشتری پيداكنيد.سراغ آن بروید.مثS محل دفتركارتان راتغييردھيدیامحصول وخدمات جدیدمعرفی كنيدویایك راه ب

) كليه توافقنامه ھارامستندومكتوب سازید:٧

بعنوان یك قاعده شمابایدبرخی ازقراردادھا وتوافقنامه ھارامكتوب سازید مانند:

سال١▪ قراردادھای بيش از

د3ریابيشتر۵٠٠▪ قراردادھای فروش به ارزش 

▪ قراردادھای مربوط به مالكيت حق كپی رایت

فاھی رابندرت ميتوان اثبات كرد.حتی اگرازنظرقانونی 3زم نباشد،عاقSنه است كه تقریباھمه چيزرامكتوب كنيدزیراكه توافقات ش

) اشخاص شایسته رااستخدام كرده وبدرستی ازآنھانگھداری كنيد:٨

برابریك شخص بامھارت معمولی ميتواندارزش داشته باشد.٣یا٢الویت شمااین باشدكه كاركنان شایسته رااستخدام كنيد.یك كارمندقوی حداقل 

ب وكارشمانيز3یق آنھاباشد.كاركنان بایدكارشان رادوستبرای ایجادیك نيروی كارثابت وشاد،نه تنھابایدباكارمندان بطورعاد3نه رفتاركردبلكه بایدكس

ربه دوستانشان توصيه می كنند.داشته باشند.مشتریان نيزبه احتمال قوی به كسب وكارروبه رشدوفادارترخواھندماندوآن رابيشت

) به وضعيت حقوقی كاركنانتان توجه كنيد:٩

درسمی ماليات كسرشود.ھنگامی كه كارگری رابصورت قراردادی اجير می كنيد مطمئن شوید كه ازاونبایدمانند یك كارمن

) صورتحساب ھا وماليات ھای خودراسرموعدبپردازید:١٠



 یك راھبرد واستراتژی اساسی آن استدردنيای واقعی،به قول خودعمل كردن یك شھرت تلقی می شودویك دارایی مھم محسوب می گردد.لذا

ماخواھدگردید.بيشترین اھميت راپرداخت بموقعكه صورتحساب ھای خودراپيشاپيش وزودترازموعدبپردازیداین امرباعث كسب وجھه واعتبار برای ش

 كاركنان تان كسر می نمایيد.ماليات بردرآمدمی تواندداشته باشدمخصوصا سھمی راكه شمابعنوان ماليات تكليفی ازفيش حقوقی

منبع : خانه کارآفرینان ایران
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 ويژگی زنان کارآفرين موفق١٠

در سرتا سر جھان، زنان ھر روز نقش بزرگ تری در اقتصاد کشور خود ایفا

می کنند.

در کشورھای ثروتمند، نرخ پایين رشد جمعيت به ھمراه پير شدن جمعيت،

از نيمی  زیرا  آگاه کرده است  زنان  اقتصادی  فعاليت  لزوم  به  را  دولت ھا 

جمعيت آن ھا را زنان تشکيل می دھند و محروم شدن اقتصاد از توانایی

ھای این قشر ضررھای فراوانی در پی خواھد داشت.

با اصSح قوانين کار، تاسيس مراکز آموزشی و در ھمين راستا دولت ھا 

حمایت از زنان شاغل و کارآفرین، سعی کرده اند زمينه را برای ورود آن ھا به

بازار کار فراھم کنند. در ادامه مقاله حاضر ویژگی ھای زنان کارآفرین موفق

ذکر می شود

) دیدگاه مثبت:١

 مثبت به وضعيت، زمينه نوآوری و رفع مشکSت رادیدگاه مثبت عامل اصلی تبدیل ایده ھا به برنامه ھای عملی و اجرای این برنامه ھاست. نگاه

ر ذھن سلطه داشته باشند با نخستين مانع تSشفراھم می کند و انرژی درونی، آزاد می کند. کارآفرینی دشوار است و اگر دیدگاه ھای منفی ب

عيف شود. واقع بينی ضروری است اما در نظرھا متوقف می شود. ھمواره مراقب ذھن خود باشيد و اجازه ندھيد روحيه تان با افکار منفی تض

 اطرافيان خود را از بين افراد خوش بين انتخاب میگرفتن موانع با نگاه صنفی داشتن بسيار تفاوت دارد. برای مثبت باقی ماندن زنان کارآفرین،

کنند.

) غلبه بر موانع:٢

 درصد شرکت ھای تازه تاسيس به علت ناتوانی مدیران آن ھا در حل مشکSت سه٧٠بررسی ھای انجام شده نشان می دھد در ایا3ت متحده 

ه اند کم تر از شرکت ھای دیگر است.سال نخست، منحل می شوند. این در حالی است که نرخ انحSل شرکت ھایی که توسط زنان تاسيس شد

باید عادت کنند از ھر مانعی که به وجود می آید پندیزنان در اغلب موارد می توانند از موانع در جھت منافع شرکت استفاده کنند. زنان کارآفرین 

ده است.بگيرند. به تدریج مشاھده خواھند کرد مشکل آن قدرھا که ابتدا تصور می شد بزرگ و منفی نبو

) اعتماد به نفس با3:٣



فس و قدرت به معنای سازندگی و حرکت درقدرتمند بودن و اعتماد به نفس داشتن به معنای مخرب و جسور بودن نيست. برعکس اعتماد به ن

که روحيه کارآفرینی او قوی تر است و دیگرانمسير صحيح است. ھنگامی که فرد تصویر ذھنی درست و مثبتی از خود دارد و مسووليت پذیر است 

 درصد آن ھا از این۵١ و ۴۵ن و زنان کارآفرین به ترتيب نيز با اعتماد و اطمينان بيش تری با وی ھمکاری می کنند. آمارھا نشان می دھد در بين مردا

ویژگی برخوردار ھستند.

) حس کمک به دیگران:۴

 به ایجاد تغييری مثبت در زندگی دیگران از مھمتحقيقات نشان می دھد زنان بيش از مردان با کمک به دیگران در آن ھا نفوذ می کنند. اشتياق

 نظرسنجی ھای انجام شده در بين زنان کارآفرینترین ویژگی ھای زنان کارآفرین موفق است و انگيزه با3یی برای فعاليت ھای اقتصادی آنھاست.

صيSت و... حس کمک به دیگران و ایجاد تغيير درنشان می دھد در بين انگيزه ھای مختلف نظير کسب درآمد با3، اثبات توانایی، استفاده از تح

زندگی آن ھا عامل اصلی مھم تر در فعاليت اقتصادی زنان است.

) صداقت:۵

 گذاشتن به پله با3تر 3زم نيست روی دوش دیگرانمسلما برای موفقيت 3زم نيست قربانی ھایی را در مسير حرکت از خود بر جا گذارید. برای قدم

قدامات غيرصادقانه در بين کارآفرین ھای زن به ویژهقدم بگذارید. حس رقابت منفی در بين مردان بيش از زنان است. حرکت طبق قانون و پرھيز از ا

ند با کسانی ھمکاری کنند که صادق و قابلدر آسيا مشاھده می شود. ھمين عامل حس اعتماد دیگر شرکت ھا را برمی انگيزد زیرا ھمه مایل

 درصد افزایش یافته است.١٠ھمه ساله اطمينان باشند. در ایا3ت متحده ميزان ھمکاری شرکت ھا با زنان کارآفرین طی یک دھه گذشته 

) توازن بين زندگی و کار:۶

ا که بين کار و زندگی خانوادگی توازن برقرار میبا آن که زنان ھمواره مسووليت زندگی شخصی و خانوادگی را به عھده دارند، آن دسته از آن ھ

ضو سازمان توسعه و ھمکاری اقتصادی کهکنند موفق تر ھستند. زندگی متوازن ذھن را برای ایده ھای خSق آماده می کند. در کشورھای ع

ادگی، دوستان، سSمتی و روح خود توجه بيشکشورھایی پيشرفته ھستند، در آمارھا مشخص شده آن دسته از زنان کارآفرین که به زندگی خانو

 سطح شغلی که باشند بر خانواده بيش از مردان تاثيرتری دارند، موفق تر ھستند. ویژگی ششم به ویژه در مورد زنان مصداق دارد زیرا آن ھا در ھر

می گذارند.

) ھدفمندی:٧

 حد رویا و آرزو باقی می مانند. تحقيقات نشاناھداف ھمان رویاھا ھستند که با برنامه عملی و شفاف تجھيز شده اند. اھداف نوشته نشوند در

ند موفق تر عمل می کنند. البته این ویژگیمی دھد زنانی که برای مدیریت شرکت و کسب و کار خود برنامه ای شفاف و مرحله بندی شده دار

 برنامه ریزی به آن ھا کمک می کند توازن 3زم را بين کاربرای تمام کارآفرین ھا مفيد است اما از آن جا که زنان وظایف خانوادگی گسترده تری دارند،

و زندگی خانوادگی برقرار کنند.

) دقت:٨

رنامه برای کارآفرینی است. کشف نيازھایی که تاکنونتشخيص خS در بازار که می توان آن را از طریق کارآفرینی پر کرد اقدامی استراتژیک در ھر ب

یزبينی و دقت با3ی خود نسبت به مردان تواناییپاسخ داده نشده اند یا به ميزان 3زم تامين نشده اند کليد توليد موفق است. زنان به علت ر

 ميزان مصرف زنان بيش از مردان است به ھمين دليلبا3تری در کشف این نيازھا دارند. از سوی دیگر آمارھا نشان می دھد تقریبا در تمام کشورھا

ر است.آن ھا نيازھای بازار را بھتر تشخيص می دھند و کا3ھایی که توليد می کنند نياز واقعی بازا

) آموزش:٩

جربه در شرکت ھایی که آن ھا تاسيس می کنداغلب زنان کارآفرین شيوه ھای کاری خود را به جانشين ھایشان فرا می دھند و نوعی انتقال ت

شود. ھمين ویژگی به آن ھا کمک میمشاھده می شود که بسيار بيش تر از وضعيتی است که در شرکت ھای تحت مالکيت مردان دیده می 

کند ھمزمان از ھمفکری دیگران استفاده کنند.

) نگاه بلندمدت:١٠

کار آفرین ھای زن است. به دليل نگاهبا3ترین شدت مقاومت قبل از شکست صورت می گيرد. احتياط و آینده نگری جزو ویژگی ھای اصلی 

فق جرات برداشتن قدم بعدی را نداشتهبلندمدت سرسختی زنان در مواجھه با مشکSت بيش تر است. البته احتياط باعث نمی شود زنان مو



ر شرایط برابر موفقيت آن ھا بيش تر است.باشند. با آن که در سرتاسر جھان تعداد زنان کارآفرین بسيار پایين تر از مردان است اما د

 نسبت به توانایی زنان در کارآفرینی آن طور که بایدبا آن که در اکثر کشورھای جھان قوانين برای حضور زنان در عرصه اقتصاد مناسب نيست و ھنوز

اعتماد به وجود نيامده اما روند نقش آفرینی زنان در حوزه کارآفرینی روندی روبه رشد است.

 شرکت زن ھستند. واقعيت این است که ھر چه سطح مسووليت ھا با3تر می رود تعداد زنان کم تر١٠ شرکت برتر آمریکا، مدیر تنھا ۵٠٠در بين 

 زنان در شغل ھای رده با3در حد مالکيت ومی شود اما به تدریج تعداد آن ھا رو به افزایش است. در شرکت ھای کوچک و متوسط شاھد حضور

مدیریت ھستيم

منبع : سيمرغ
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 ويژگی ضروری موفقيت کارآفرينی١٠

تا باشيد  نظری  نيست متخصص فيزیک  به عنوان یک کارآفرین 3زم  شما 

ویژگی ھای مشترکی با آلبرت اینشتين داشته باشيد. اینشتين به معيار

تبدیل شده است و این در حالی است که افراد معدودی در ھوشمندی 

جھان توانسته اند اندیشه ھا و نظریه ھای او را درک کنند. وی در طول عمر

خود از طریق سخنان و رفتارش راه موفقيت را به ھمه نشان داد. کارآفرین

ھا بيش از آنکه فکر می کنند با آلبرت اینشتين وجه مشترک دارند. بسياری

منتخب قرن اینشتين شخصيت  باعث شد  از ویژگی ھای شخصيتی که 

مجله تایم شود زمينه ساز کارآفرینی بسياری از افراد می شود. آیا شما

 ویژگی١٠یک اینشتين کوچک در درون خود می بينيد؟ در مقاله حاضر به 

مشترک بين او و کارآفرین ھا اشاره می شود. اینھا ویژگی ھایی ھستند که

در تمام کارآفرین ھای موفق مشاھده می شود.

ستفاده می کنند و در آن به جست وجوی اطSعات مورد) تصور: اینشتين معتقد بود تصور مھم تر از دانش است. ھر روز ميليون ھا نفر از اینترنت ا١

ی جست وجو در این شبکه وجود دارد و آنھا بر مبناینياز خود می پردازند اما لری پيج و سرگئی برین بودند که تصور کردند حتماً راه بھتری برا

ن کارآفرینی ھم بتوانند در ھر شرکت نرم افزاریھمين تصور، اقدام کردند و سایت گوگل تاسيس شد. این دو نفر آنقدر دانش فنی داشتند که بدو

 آوردند.مشغول به کار شوند اما با ظھور این تصور در ذھنشان تحولی بزرگ در دنيای اینترنت به وجود

مھم ترین سوا3تی که ھر کارآفرین می تواند) ھمواره پرسيدن: اینشتين می گفت: موضوع مھم این است که پرسيدن را متوقف نکنيد. یکی از ٢

؟ به توليد کا3 اشتغال دارید؟تنھا راه جذب مشتریاز خود بپرسد این است که چطور می توانم کار را بھتر انجام دھم؟ چه خدماتی ارائه می کنيد

 دھيد. این فرآیند را در تمام محصو3تھای جدید و حفظ مشتری ھای پيشين، بھبود خدمات و کا3ھایی است که در اختيار مشتری قرار می

ا از رکودھای اقتصادی متحمل می شوند. اگرشرکت ھای موفق مشاھده می کنيم. کارآفرین ھایی که در این حوزه فعال ھستند کمترین تاثير ر



ه او را در این زمينه در اختيار داشتيم.اینشتين از پرسيدن اجتناب می کرد ما امروزه به جای داشتن نظریه کامل نسبيت افکار پراکند

مان نظام فکری که با آن پرسش ھا را مطرح) مسائل قدیمی، شيوه ھای جدید تفکر: اینشتين می گوید: «نمی توانيم پاسخ پرسش ھا را با ھ٣

کردیم حل کنيم.»

ھا تصميم گرفت از روش ناشران کتاب ھمواره از یک روش وقت گير برای انتشار استفاده می کردند تا آنکه یکی از آن١٩۵٠ و ١٩۴٠در دھه ھای 

 سال از آن زمان می گذرد ھر دو روش ھنوز ھم مورد استفاده قرار می گيرد. کارآفرین۶٠دیگری استفاده کند تا سرعت انتشار با3 رود. اکنون که 

ز مشکSت جدیدی مطرح می شود و موانعی به وجودھا ھرگز نمی توانند با ھمان فرضياتی که مشکل را مطرح کرده اند به حل آن بپردازند. ھر رو

اوليه از حرکت بازمی مانند.می آید. اگر کارآفرین ھا توان حل مشکSت با مفروضات جدید را نداشته باشند در ھمان مراحل 

 نظری تحقيق می کرد و برای پيشرفت در) درک شھودی: اینشتين معتقد بود تنھا امر ارزشمند درک شھودی است. اینشتين در حوزه فيزیک۴

ر را انجام دھند. پيش بينی آینده و شرایط آن تا اندازهتحقيقات خود مجبور بود به درک شھودی خود تکيه کند. کارآفرین ھا نيز ھر روز باید ھمين کا

رد توجه مصرف کنندگان قرار خواھد گرفت یاای با توجه به شاخص ھای موجود ميسر است اما ھيچ کس نمی داند آیا محصول یا فرمتی جدید مو

 بزرگ ترین موفقيت ھای سده بيستم، حاصلنه. در اینجاست که درک شھودی به کمک کارآفرین ھا می آید. تحقيقات نشان می دھد بسياری از

اقداماتی بود که کارآفرین ھا بر مبنای درک شھودی خود انجام دادند.

وایل سده بيستم کارت ھای تبریک برای) رویکرد مثبت: اینشتين در جایی گفته است: «ضعف رویکرد به ضعف شخصيت منجر می شود.» در ا۵

 انبار کارت ھای تبریک یکی از موفق ترین کارآفرین ھای آمریکا دچار آتش سوزی شد و تمام١٩١۵کریسمس بين افراد ردوبدل می شد. در سال 

 ھزار د3ر بدھی داشت اما او و شرکایش اميد و نگاه مثبت خود را از دست ندادند و١٧کارت ھای او در این حادثه سوخت. این در حالی بود که او 

 گرفتند و تSشی شبانه روزی دستگاه ھای 3زم برایاین حادثه را راھی برای کشف توانایی ھای نھفته خود تلقی کردند. آنھا با وامی که از بانک

یسمس به اندازه کافی کارت وارد بازار کردند. اکنونچاپ و بسته بندی دو نوع جدید کارت را تھيه کردند. تSش ھای آنھا به نتيجه رسيد و برای کر

وفقيت در شرایط سخت تبدیل شده اند.که حدود یک سده از آن زمان می گذرد این گروه به نمونه ای از تاثير تفکر مثبت و تSش بر م

 می خوابيد.بسياری از کارآفرین ھای موفق نظير) خواب بعدازظھر: گفته می شود اینشتين در اغلب بعدازظھرھا برای استراحت دادن به مغز خود۶

خوابند و با انرژی کامل به ادامه فعاليت بپردازند حتیشرکت گوگل و نایک نيز شرایطی را فراھم کرده اند که کارکنان می توانند بعدازظھرھا مدتی ب

 به سودمندی استراحت کارکنان در محيط کار قرارشرکت مترونپس تجھيزات چرت بعدازظھر را توليد کرده و در اختيار تعدادی از شرکت ھای معتقد

روبه افزایش است.داده است. تحقيقات نشان می دھد ميزان استفاده از این روش در بسياری از کشورھای اروپایی 

 قيمت کا3 یا گشت زدن برای انتخاب لباس نمی) اولویت بندی: اینشتين ھرگز انرژی و وقت خود را صرف امور کم اھميت نظير چانه زدن بر سر٧

 آن می کرد. درسی که کارآفرین ھا از این روشکرد. او به دقت می دانست اولویت زندگی اش چيست و تقریباً تمام وقت خود را صرف رسيدگی به

ارھا را می توان به افراد باصSحيت سپرد و ھمينزندگی می گيرند، اولویت قائل شدن برای کارھاست. کارآفرین ھای موفق می دانند بسياری از ک

تی که درباره روند انجام امور مدیریتی در شرکت ھایکار را می کنند زیرا در غير این صورت توان انجام کارھای اصلی را از دست می دھند. تحقيقا

 موفقيت این روش، انتخاب درست نيروی کار وموفق انجام شده به وضوح این روش تفویض امور را توسط کارآفرین ھا نشان می دھد البته 3زمه

تفویض امور مناسب ھر فرد به اوست.

رگز کار جدیدی انجام نداده است. نفس) تمایل به انجام کارھای جدید و احياناً شکست خوردن: کسی که ھرگز اشتباھی مرتکب نشده، ھ٨

مواره به تجربه ھای جدید می پردازند زیرا اگر چنين نکنندکارآفرینی، انجام و امتحان کارھا و ایده ھای جدید است. کارآفرین ھا نيز مانند اینشتين ھ

 شرکت ھای توليدی و خدماتی ھمواره در پیکارھایشان تقليدی خواھد بود و موفقيتی در به دست آوردن سھمی در بازار، کسب نخواھند کرد.

بود. اگر او چنين روشی برای مطالعات علمی خودتجربيات جدید ھستند و ھر روز به نورآوری می اندیشند. مبنای کار آلبرت اینشتين نيز ھمين 

د نوآوری مبنای کارآفرینی موفق است و کارآفریننداشت بسياری از نظریه ھایی که اکنون در علم فيزیک وجود دارد،وجود نداشت. محققان معتقدن

به ارائه آن به مصرف کنندگان می پردازند.ھای موفق با دقت در بازار آنچه را که ضروری است وجود داشته باشد اما ندارد، می یابند و 

 و«د»است:«ب»یعنی کار،«ج»یعنی تفریح) حفظ توازن: اینشتين معتقد بود: «اگر«الف»معادل موفقيت در زندگی است،«الف»مساوی«ب»،«ج»٩

 مسلماً این اتفاقی نيست زیرا او میو«د»یعنی سکوت.» دقت کنيد که اینشتين ميزان مشخص و قطعی برای «ب»،«ج»و«د»معرفی نمی کند.

ی پيدا خواھد کرد. از طرف دیگر نمی تواندانست مولفه ھای موفقيت چه چيزھایی ھستند و می دانست که این فرمول با گذشت زمان تغييرات



برای تمام انسان ھا فرمولی یکسان معرفی کرد.

کارآفرین ھای موفق نيز ھر یک به شيوه مناسب خود بين مولفه ھای

 مواردی ھستند که ھر کس انجام می دھد. کارآفرینیاد شده توازن برقرار کرده اند. اینشتين روی تفریح تاکيد خاص داشت زیرا کار کردن و سکوت

ند بود. تحقيقات مختلف این ادعا را ثابت کردهھایی که در زمينه ھای مختلف توازن زندگی خود را حفظ نمی کنند در کار خود نيز موفق نخواھ

است.

شد به جایگاه ھای رفيع دست پيدا می) تسلط بر تکنولوژی: اینشتين به سبب تSش ھای پيگير خود در ھر دانشگاھی به کار مشغول می ١٠

دگی برای کارآفرین ھای امروزی تخصص در بھره گيریکرد معتقد بود یک قدم جلوتر بودن از دیگران اھميت فوق العاده ای دارد. معنای این روش زن

سده حاضر تنھا یاد آن دسته از کارآفرین ھا در ذھناز پيشرفته ترین تکنولوژی در جھت موفقيت کسب و کار است. تردیدی وجود ندارد که در پایان 

 سال بعد ارتباطات چه پيشرفت٢۵ایی خواھد داشت؟ ھا باقی خواھد ماندکه حداکثر استفاده را از تکنولوژی کرده اند. اینترنت بعدی چه ویژگی ھ

 پرسش ھا پاسخ می دھند موفق ترین وھایی کرده است؟ اطSعات چگونه منتقل می شود و ابزارھای آن چه خواھد بود؟ کسانی که به این

مشھورترین کارآفرین ھای سده حاضر خواھند بود.

. شما نيز در نقش کارآفرین تSش کردن را مبنایشاید دیگر ھرگز در جھان، فردی با نبوغ و ویژگی ھایی شخصيتی آلبرت اینشتين به دنيا نياید

م فيزیک داشت برسيد. مطلق گرایی نقطه ضعف ھرفعاليت خود قرار دھيد اما انتظار نداشته باشيد در این حوزه به جایگاھی که اینشتين در عل

فعاليت به ویژه کارآفرینی است.
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 پرسشی که کارآفرينان بايد از خود بپرسند١۴

تقریبا تمام شرکت ھایی که به توليد کا3 و خدمات می پردازند از بسياری

جھات ساختاری مشابه دارند. به این معنا که برای مثال ھمگی آن ھا باید از

نيازی مھم از توليدکنند که  برخوردار باشند، کا3یی  به رقبا  مزیت نسبت 

مصرف کننده را رفع می کند، با تھدیدھا مبارزه و نقاط قوت خود را تقویت

کنند و... اما گاه مدیران و کارآفرین ھا در شناخت این ساختارھای مشترک

دچار اشتباه می شوند و گاه برخی از آن ھا را فراموش می کنند. در این

حالت نقایصی پيش می آید که اگر به آن توجه نشود در نھایت به افول

 پرسشی که ھر کارآفرین١۴کسب و کار منجر خواھد شد. در مقاله حاضر 

باید دایما از خود بپرسد تا نگاھی دقيق و دور از ابھام به کسب و کار خود

داشته باشد مطرح می شود:

) شرکت چه ارزشی را توليد می کند؟١



جمله بيان کند که چرا مشتری به کا3 یا خدمت توليداین مھم ترین پرسشی است که ھر کارآفرین باید از خود بپرسد. اگر او نتواند در حداکثر سه 

رد بررسی قرار دھد زیرا به احتمال زیاد شرکت در زمينهشده توسط شرکت نياز دارد و باید آن را بخرد. در واقع باید برنامه تجاری خود را از نو مو

 ندارد و بدون فروش، شرکت از ميان خواھد رفت.علت وجود خود با مشکل روبه روست. اگر نيازی وجود نداشته باشد مشتری انگيزه ای برای خرید

) آیا بازاری مناسب برای محصو3ت شرکت وجود دارد؟٢

 خدمتی که توليد می کنند دیدگاه روشنی ندارند. دراغلب کارآفرین ھا دچار اشتباھی خطرناک می شوند به این معنا که درباره بازار فروش کا3 یا

 این ایده می شوند. اگر بازار برای کا3 یا خدمت توليدحقيقت قبل از آن که بدانند آیا برای ایده تجاری شان بازاری مناسب وجود دارد یا نه شيفته

 به شرکت جذب نمی شوند.شده توسط شرکت به اندازه کافی بزرگ نباشد، رشد فعاليت ھا کند خواھد بود و سرمایه گذاران

) وجه تمایز توليدات شما و توليدات رقبا چيست؟٣

ما مزیتی آشکار نسبت به کا3 و خدمات شرکتمشتری ھا به د3یل کامS روشن به خرید کا3 اقدام می کنند بنابراین اگر کا3 یا خدمت شرکت ش

مند که رقبا توان ارایه آن را ندارند از شروط اصلیھای رقيب نداشته باشد در ادامه فعاليت خود با مشکل روبه رو خواھيد شد. ارایه کا3یی ارزش

موفقيت است.

) تھدید حاصل از ورود رقبای جدید تا چه حد است؟۴

 حوزه خواھند شد. آن ھا با استفاده از روش ھایاگر در حوزه ای پرسود وارد کسب و کار شده اید مطمئن باشيد رقبای زیادی به زودی وارد این

ين تر و احتما3 کيفيت بھتر توليد کنند. به این ترتيبمختلف در نھایت راھی پيدا خواھند کرد تا کا3ھا و خدمات شما را با سرعت با3تر، ھزینه پای

معی بزرگ از مشتری ھای وفادار را تشکيل دھيدشما برای موفقيت بلندمدت در کسب و کار خود باید به حفظ مزیت رقابتی بيندیشيد و ھمزمان ج

تا از تھدید تازه وارد ھا بکاھيد.

) به چه ميزان سرمایه اوليه نياز است؟۵

ه حل این درصد موارد، علت شکست کسب و کارھای جدید کم بودن سرمایه اوليه برای تاسيس شرکت است. را٧٠آمارھا نشان می دھد در 

مشکل پيش بينی ميزان مناسب سرمایه اوليه و افزودن مقداری قابل توجه به آن است.

) برای ادامه فعاليت در سال ھای اوليه به چه ميزان سرمایه نياز دارید؟۶

فتادن کسب و کارھا در بازار و جذب مشتری ھا بهاگر به پرسش شماره پنج توجه نکرده اید به این سوال دقت کنيد. این یک واقعيت است که جا ا

 تمام ھزینه ھا حداقل برای سه سال نخست فعاليت،مدتی زمان نياز دارد. تا آن زمان ھزینه ھا باید پرداخت شوند. ضروری است با در نظر گرفتن

ر خواھد شد.ترتيبی دھيد که پول کافی داشته باشيد. در غير این صورت تمام تSش ھایتان در ميانه راه ھد

) منبع تامين مالی شرکت چيست؟٧

ارت اعتباری، فروش سھام شرکت یا پيدا کردن سرمایهدر این زمينه گزینه ھای زیادی وجود دارد: وام گرفتن از بانک، کمک مالی اعضای خانواده، ک

ر شدن باید بدانيد ھر روش در بلندمدت چه ھزینه ھا وگذار. ھر یک از این روش ھا مزیت و نقطه ضعف خاص خود را دارد. بنابراین قبل از دست به کا

 را مدنظر قرار دھيد تا در پرداخت بدھی ھا دچارتاثيراتی بر کسب و کار شما خواھد داشت. نکته دیگر این که ھمواره زمانبندی جریان نقدینگی

مشکل نشوید.

) نقاط قوت شما چيست؟٨

ید به بازار عرضه می کند. شرکت شماشرکت گوگل الگوریتم ھای جست وجوی اینترنتی می نویسد، شرکت سيسکو ھمواره تکنولوژی ھای جد

 کرد.در چه زمينه ای تخصص دارد؟ پاسخ ندادن به این پرسش شرکت را دچار سردرگمی و ضرردھی خواھد

) نقاط ضعف شرکت چيست؟٩

 طراحی و توليد می کند اما بازاریابی یا توليدiphone و ipodمسلما شما در تمام زمينه ھا تخصص ندارید. برای مثال شرکت اپل محصو3تی نظير 

مينه ھا بسيار خطرناک است زیرا در نھایت توانقطعات جانبی آن را به شرکتی دیگر می سپارد. سرمایه گذاری برای تخصص پيدا کردن در تمام ز

يد.شما را از ميان خواھد برد. بياموزید که کارھای خارج از تخصص خود را به دیگران واگذار کن

) عرضه کنندگان چه ميزان قدرت دارند؟١٠

 کنند. تشویق مشتری به خرید کا3 به اندازه کافی وقتصاحبان کسب و کارھا نباید برای تھيه مواد اوليه به یک یا تعداد محدودی عرضه کننده اکتفا



 کنند، کار بسيار دشوار خواھد بود. قاعده اصلی در اینو انرژی از کارآفرین ھا می گيرد اگر عرضه کنندگان نيز بخواھند بر کارآفرین ھا فشار وارد

زمينه متعدد کردن منابع تامين مواد اوليه است.

) قدرت مشتری ھا چه ميزان است؟١١

 کردن بر فروشنده استفاده کنند و متقاضیدرست شبيه عرضه کنندگان، اگر خریداران محدود باشند می توانند از یک وضعيت جھت فشار وارد

ود بيش تری کسب کنند و ھم تحت فشارکاھش قيمت شوند. صاحبان کسب و کارھا ھمواره باید به دنبال مشتری ھای جدید باشند تا ھم س

مشتری ھای محدود قرار نگيرند.

) محصول را چگونه باید فروخت؟١٢

خی شرکت ھا بخش فروش را به پيمانکارھادر این زمينه ھيچ راه حل منحصر به فردی که برای تمام شرکت ھا مناسب باشد وجود ندارد. بر

ر مبنای استراتژی کلی شرکت و نيز در نظر گرفتنسپرده اند و برخی دیگر تمام مراحل فروش را خود انجام می دھند. تدوین برنامه فروش باید ب

فواید و ھزینه ھای ھر روش تدوین شود.

) پيش بينی ھای مالی شما تا چه حد دقيق است؟١٣

را به شيوه ای موثر تنظيم کنند. در این زمينه دانستندقت در روندھای آینده بازار به تمام کارآفرین ھا کمک می کند جریان پرداخت و دریافت خود 

م این زمان ھا ساختار مالی شرکت را تضعيفزمان تقریبی ورود سرمایه و زمان پرداخت ھا از اھميت خاصی برخوردار است. بی دقتی در تنظي

خواھد کرد.

) قدرت خرید مشتری ھا چه ميزان است؟١۴

ی اگر کا3یی بسيار با کيفيت توليد کنيد، دراگر به این سوال پاسخ غلط بدھيد، نباید روی موفقيت بلندمدت کسب و کار خود حساب کنيد. حت

اھد ماند. تعيين قيمت ضمن حفظ کيفيت از مھمصورتی که جمعی به اندازه کافی بزرگ از مشتری ھا نتوانند آن را بخرند کا3 روی دست شما خو

د، تSش ھایی که برای بازاریابی انجام میترین اصول جھت جذب مشتری است. اگر ندانيد چه قيمتی برای محصول مشتری ھا را جذب خواھد کر

دھيد بی نتيجه خواھد ماند.
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 اسطوره١٠ افسانه و ٢

ھنگام شنيدن واژه كارآفرینی (ارزش آفرینی) فكر اكثر افراد متوجه اداره یك

سازمان، شركت، موسسه و نظایر آن می گردد،  درحالی كه امروزه در علوم

(ارزش آفرینی) به عنوان یك مفھوم انعطاف پذیر یاد انسانی از كارآفرینی 

می شود كه می تواند در گوشه ھای مختلف زندگانی كارایی خود را آشكار

سازد.

كSن سطوح  تا  و  آغاز  فردی   ًSكام سطح  از  آفرینی)  (ارزش  كارآفرینی 



به مدیریت  اعمال  نيازمند  انسانی  نشان می دھد. ھر  را  اجتماعی، خود 

تون تازه كارآفرینی (ارزش آفرینی) بر بيان شرحبرنامه زندگی خود در زمينه ھای شغلی، تحصيلی، اقتصادی و عاطفی می باشد.در این باره در م

راد موفق بسيار افزایش می یابد.چگونگی حركت این افراد تاكيد شده و آورده اند كه انگيزه افراد با شنيدن سرگذشت پررنج اف

 اسطوره رایج نادرست١٠يایی می پردازد و سپس بر این اساس نوشته «كارآفرینی در تھران امروز» نخست به بيان سرگذشت دو كارآفرین برتر آس

را بيان می كند.

) «یك افسانه فيليپينی»١

 تصميم گرفت به علت كافی نبودن حقوق از شغل قبلی خود كناره بگيرد و سپس١٣۴١ در سال pde.los«آقای لنگ»،صاحب و مدیر صنایع چوبی 

این موسسه روستایی را تاسيس كرد.

خانواده فقير، سالگی در اثر ابتS به بيماری، نيمه فلج شد. او با چوب زیربغل راه می رفت. با داشتن یك ٣او در یك خانواده روستایی متولد شد و در 

ه ابتدایی، به منظور تامين مخارج خانواده تركخيلی زود متوجه شد كه برای دستيابی به یك زندگی خوب باید سخت كار كرد. پس از اتمام مدرس

 توانست مشاغل غيرمعمول و كوتاه مدت بيابد.تحصيل كرد. پيدا كردن شغل مشكل بود و به خاطر ناتوانی جسمی و داشتن تحصيSت ابتدایی تنھا

 روی آورد. او این شغل را دوست به عنوان باغبان یك خانواده ثروتمند در مانيل مشغول به كار شد و سپس به كار صنایع چوبی١٣٢۶در سال 

داشت و می دانست كه این دست ھا برای كشت گياھان و گل ھا ساخته نشده اند.

 شد و به این ترتيب توانست دانش پردازش سال بدون ھيچ نوع ترفيعی شغل خود را ترك كرد و در یك كارخانه كابينت سازی مشغول به كار٣پس از 

بال كاری بود كه از مھارت و دانش فنی خود در آن استفادهچوب را فرا گيرد و سال بعد به عنوان دفتردار، در یك شركت شروع به كار كند. اما او به دن

مدیر توليد، در ارتباط نزدیك با به استخدام صنایع چوبی شركتی درآمد و مدیریت توليد و فروش را برعھده گرفت.او به عنوان ١٣٣٩كند. در سال 

يز آموخت. برای اولين بار در طی سال ھا، او احساسسازه ھای چوبی دكوری و ابزار خرده با طرح ھای جالب بود ھمزمان جوانب بازاریابی كار را ن

 او برای برپایی شركت مستقل خود شد.دررضایت می كرد او به خاطر مشكSت موجود با مدیریت مجبور به ترك شغل خود شد.این موجب تشویق

محصو3ت بود مشتری عمده  داده  قول  از مشتریان كه  یكی  تشویق  با  و  داشت  ایده ھای خوبی  را جامه عملابتدا  ایده ھا  این  باشد،  او   

 موسسه صنایع چوبی خود را تاسيسپوشاند.سپس تصميم بزرگی گرفت، تصميمی كه موجب تغييرات كلی در زندگی او شد او تصميم گرفت

كند. او می دانست كه به این ترتيب اجازه تصميم گيری و ابتكار در كار را خواھد داشت.

▪ موسسه آقای لنگ

فی نبودن سرمایه برای خرید مواد اوليه، پزو از برادرش یك اره دستی و لوازم آن را خریداری و خانه كوچكی اجاره كرد و به خاطر كا٢۵٠با قرض كردن 

ار كرد.ضایعات دیگر موسسات صنایع چوبی را خریداری كرد به این ترتيب «صنایع چوبی لنگ» شروع به ك

ای دیگر شد و آنھا را به بازار معرفی كرد.در ابتدا توليدات او كاسه و بشقاب چوبی بودند. با فروش خوب محصو3تش، تشویق به ساخت چيزھ

د.به زودی كيفيت كا3ھای او شھره عام شدعصاھای چوبی، حلقه ھای دستمال سفره، اشيای مذھبی و حيوانات اھلی از جمله محصو3ت او بودن

و ميزان تقاضا افزایش یافت.او متقاعد شد كه در تجارت مناسبی شروع به فعاليت كرده است.

استفاده از درآمد حاصل از فروش اول و یك وام دو ھزاراز آنجا كه ميزان تقاضا بيش از ظرفيت توليد بود، او تصميم به توسعه كارگاه خود گرفت با 

كوره را خرید و ھشت كارگر نيز متر مربعی نقل مكان كرد و با بقيه سرمایه نيز ماشين آ3ت و ابزار و مواد 3زم برای ساخت ٣٠٠پزویی به محوطه 

تبليغ محصو3ت خود ھزینه ای صرف نمی كرد زیرا مشتریاناستخدام كرد. (البته او ھمه این كارھا را براساس تحقيقات بازاریابی انجام داد) او برای 

محصو3ت خود را به عنوان جایزه برای مسابقات آوازراضی كه دوستان خود را به كارخانه می آوردند، كار تبليغ را انجام می دادند. ھر از چندی 

ازدیدكنندگان رسمی و تجار خارجی اھدا می كرد. بهمعلو3ن به رادیو می فرستاد. در نمایشگاه ھای بازرگانی محصو3ت خود را به عنوان ھدیه به ب

ھمين خاطر محصو3ت او در بين مشتریان خارجی معروفيت بيشتری داشت.

و3ت جدید و روش ھای جدید بھبود را آزمایش می كرد.با نظارت دقيق بر تمایSت بازار، او به محصو3ت خود بھبود و ابتكار می بخشيد و ھمواره محص

▪ یك مسابقه شغلی ارزشمند

ت كه نمی توان بر آن قيمتی گذاشت.عSوه بر ارضایدو دھه كارآفرینی، نه تنھا پاداش ھای مالی برای او دربرداشته بلكه احساسی به او داده اس

ارخانه خود شده است. دستاوردھای كارآفرینی اوخSقيت و بھره اقتصادی موفق به ایجاد موقعيت ھای كاری برای خانواده ھای زیادی در حوالی ك



ه انجمن ھای محلی و سازمان ھای دولتی نيز آنھا رانه تنھا به وسيله خانواده، دوستان و مشتریان ھميشگی اش مورد قدردانی قرار گرفته اند بلك

ز ھميشه كار می كند و با خطرات مواجه شده و با آنھاشناسایی كرده اند.تا امروز او صنایع چوبی خود را به تنھایی اداره كرده است. او سخت تر ا

مبارزه می كند و با اعتماد به نفس و جرأت به كارآفرینی (ارزش آفرینی) ادامه می دھد.

) «یك افسانه ژاپنی»٢

 سالگی آغاز كرد.٢٣ماتسو شيتا، موسس و مدیر شركت ناسيونال، شغل اصلی خود را از 

 سال اول ابتدا به عنوان شاگرد ـ كارگر١٣در طول 

ساده ـ و سپس به عنوان برق كار مشغول به كار شد.

يت چنان ناپایدار بود كه احتمال ورشكستگی ھرپس از مدتی با ھمكاری ھمسرش در حومه شھر اوزاكا یك كارگاه كوچك راه اندازی كرد، این وضع

افت كمك مالی بودند.لحظه آنھا را تھدید می كرد. جالب است كه آنھا برای شروع كار فاقد ھرگونه منبعی برای دری

د كه آنھا آماده بودند در صورتی كه با شكست شغلیعSوه بر آن در اغلب اوقات ماتسو شيتا در بستر بيماری بود. در مجموع شرایط به گونه ای بو

ر محسوب می شدند پيش گرفتن شغلی جدید،روبه رو شوند، به عنوان یك فروشنده دوره گرد ماكارونی مشغول كار شوند، چون از طبقه كارگ

تند بھترین دوره گرد در سراسر كشور باشند.شكستی برایشان تلقی نمی شد و در صورتی كه راھی جز این برایشان باقی نمی ماند، تصميم داش

شت ساليان متمادی به یكی از شركت ھای عمدهخوشبختانه چنين اتفاقی رخ نداد و تجارت آنھا رونق گرفت و ریشه كرد، به نحوی كه پس از گذ

ژاپنی تبدیل شدند.

كارگران 3یق، توليدات مرغوب و تحقيقاتبا وجود شرایط نامناسب جسمی ماتسوشيتا برای موفقيت تSش بسيار كرد. ھمچنين آنھا از نعمت 

اد نمی كردند.بازاریابی بھره مند بودند. ليكن ھيچيك از این عوامل را به تنھایی دليل اصلی موفقيت قلمد

 كرد در موقعيت مناسبی قرار دھند و ھرگز آن را تركمھم تر از ھمه، آنھا می توانستند خود را در دوران جوانی با وجود خطرھایی كه تھدیدشان می

بدانند به كجا می تامين معيشتنكنند. به عبارت دیگر در یك ماجراجویی مبھم درگير شده بودند بدون آنكه  تنھا   روند. در تمامی این مراحل 

ستند كه تمایلی به راه اندازی یك شركت تجاریخانوادگی مدنظرشان نبود و در تصميم گيری ھایشان نيز عاملی محسوب نمی شد اما آنھا می دان

فته بازی به ھدر داده بود، تكرار نكنند.او به خاطر داردباثبات دارند و مصمم بودند كه به ھيچ وجه اشتباھات پدرشان كه ثروت خانوادگی شان را با س

 سالگی ناگزیر به ترك مدرسه و رفتن به شھر اوزاكا شد تا شاگردی كند، با وجود تمامی این٩كه حتی قبل از پایان كSس چھارم ابتدایی در سن 

 سالگی تصميم گرفت توليد لوازم برقی را آغاز٢٣مشكSت خود را مدیون پدرش می داند كه به او اصرار كرد كه توليد را پيشه كند.وقتی در سن 

 بود تا اینكه بتواند آنچه را كه داشت در بوته آزمایشكند، در حال آزمایش شانس خود بود. او در حقيقت به دنبال فرصتی برای آزمودن توانایی ھایش

كه برای خانواده و جامعه خود منشأ آثاری مثبت باشدقرار دھد و به تدریج به این باور رسيد كه ماموریت دارد برای رشد و تعالی چنان كوشش كند 

د.ثروت، شخصيت و موقعيت اجتماعی مSكو در نعمت ھای زندگی آنان سھيم گردد. او قصد داشت دین خود را به اعتSی جامعه خود ادا كن

ی نتيجه یا محصول فرعی تSش شخصی برای نيل بهموفقيت نيستند و نمی بایست به عنوان ھدف نھایی مدنظر قرار گيرند، بلكه آنھا به طور طبيع

جود دارد كه ھرگز به دست نيایند. او اغلب از خوداھداف خود و جامعه ھستند. این اھداف ممكن است ثمره تSش در زندگی بوده و این امكان نيز و

درخور آنھا بوده و در ميلياردی كره زمين موفق به یافتن جایگاه واقعی خود در جامعه شده اند. موقعيتی كه كامS ۵می پرسيد چند نفر از جمعيت 

. طبق معمول نتوانست سال پيش روزی خبرنگار جوانی در مورد رموز موفقيت آنھا در مورد تجارت سوالی از وی پرسيد٢٠حد توان آنھا باشد. حدود 

به او پاسخ دھد، كمی فكر كرد و سپس در پاسخ به آن سوال از جوان پرسيد: شما

در برابر باران و توفان شدید چه واكنشی نشان می دھيد؟

ان خبرنگار بود.خبرنگار پس از مكثی پاسخ داد: من به یك چتر پناه می برم، این ھمان پاسخ ماتسوشيتا به جو

 توصيه در مورد مدیریت زندگی خصوصی نيزاو اطمينان داشت چنانچه بر عقل سليم متكی باشيم، ھمواره پيروز خواھيم شد.فكر می كنم این

صادق باشد. ھرچند اجرای این برنامه ھمواره به سادگی صورت نمی گيرد.

 ) «اسطوره ھای كارآفرینی (ارزش آفرینی)»٣

ه فقدان پژوھش درباره كارآفرینی اند. ھمان طور كهبا گذشت سال ھا اسطوره ھای فراوانی درباره كارآفرینی پدید آمده است. این اسطوره ھا نتيج

رو، عامه مردم ھمچنان به آنھا باور خواھند داشت تابسياری از پژوھشگران متذكر شده اند،  مطالعه كارآفرینی ھنوز در حال انجام است و از این 



 مورد از مھم ترین اسطوره ھا را با قدری توضيح در رد ھر كدام در زیر خواھيم آورد:١٠اینكه یافته ھای پژوھشی معاصر بر آنھا خط بطSن بكشد.

:١ـ اسطوره 

ـ كارآفرین اھل عمل است نه اھل اندیشه

 حقيقت، آنھا غالبا افرادی بسيار روشمند  ھستند كهگرچه این نكته كه كارآفرین ميل به عمل كردن دارد صحت دارد، آنھا اھل تفكر نيز ھستند. در

بر ایجاد طرح ھای تجاری روشن و كام تاكيد  ل شاخصی است كه نشان می دھد كارآفرینانحركات خود را به دقت طرح ریزی می كنند. امروزه 

اندیشمند به اندازه كارآفرینان «عمل كننده» اھميت دارند.

: كارآفرینی ذاتی است نه اكتسابی٢ـ اسطوره 

فات ذاتی و مادرزادی اند، مدت ھاست كه جا افتاده.ایناین ایده كه خصوصيات كارآفرینی را نمی توان تعليم داد یا تعلم نمود یا اینكه آنھا جزو ص

ی تحليل و مھارت در برقراری روابط انسانی.ولی امروزه،صفات عبارتند از پرخاشگری، ارائه راھكارھا، نيروی پيشرانه، اشتياق در ریسك كردن، توانای

علوم دیگر دارای مدل ھا، فرآیند ھا و مواردشناخت كارآفرینی به عنوان یك علم به رد این اسطوره كمك كرده است. كارآفرینی ھمچون كليه 

مطالعاتی است كه مطالعه و بررسی

در خصوص این مبحث را ميسر می سازد.

:٣ـ اسطوره 

ـ كارآفرینان ھميشه مبتكران جامعه ھستند

خترعان كارآفرین نيز ھستند، كارآفرینان متعددی انواعاین عقيده كه كارآفرینان مبتكر ھستند، نتيجه درك غلط و كوته بينی است. گرچه بسياری از م

ا ابداع نكرد ولی عقاید خSقانه وی، مك دونالد رافعاليت ھای نوآورانه را انجام می دھند. برای مثال، «رای كداك» امتياز فروش غذای حاضری ر

برمی گيرد. چنينبزرگ ترین شركت غذای حاضری در سراسر دنيا ساخت.برداشت معاصر از كارآفرینی چيزی بيش از خ نوآوری را در  Sقيت و 

برداشتی نيازمند درك كامل از رفتار خSقانه در تمام اشكالش است.

:۴ـ اسطوره 

ـ كارآفرینان وصله ھای ناجور علمی و اجتماعی می باشند

بر اثر مشاھده برخی از صاحب باور كه كارآفرینان بی لياقتان دانشگاھی و اجتماعی اند،  ان مشاغل است كه پس از اخراج از محل تحصيلاین 

شركت ھای موفقی را تاسيس كرده اند، به وجود آمده است كه این چنين نيست و عموميت ندارد.

 :۵ـ اسطوره 

ـ كارآفرینان باید ویژگی ھای خاص یك كارآفرین را دارا باشند

قبيل ليست ھا نه تایيد شده اند و نه كامل. آنھا مبتنی بربسياری از كتاب ھا، فھرست بلندبا3یی از خصوصيات كارآفرینان موفق را ارائه می كنند. این 

مطالعات موردی و پژوھش ھای صورت گرفته در ميان افراد موفق ھستند.

امروزه به این مطلب پی برده ایم كه تدوین یك

شرح حال استاندارد برای كارآفرین امروز دشوار است.

: تمام نياز كارآفرینان، پول است۶ـ اسطوره 

این  به سرمایه دارد:  بقا احتياج  برای  یك كار مخاطره آميز  تعداد بسيار زیادی ازاین یك حقيقت است كه اقدام به  نيز درست است كه  امر 

ر برابر شكست نمی باشد. غالبا ناكامی بر اثرشكست ھای شغلی بر اثر فقدان پشتيبانی مالی مناسب رخ می دھد اما داشتن پول، تنھا محافظ د

ائل مالی، طرح ریزی ضعيف و نظير آن.فقدان تامين مالی مناسب نشانگر سایر مشكSت بدین شرح است:عدم صSحيت مدیران، فقدان درك مس

:٧ـ اسطوره 

تمام نياز كارآفرینان، خوش شانسی است

ی افتد كه فرصت با آمادگی ھمراه شود نيز یكھميشه بودن بھنگام، در جایی كه باید یك امتياز است اما اینكه خوش اقبالی ھنگامی اتفاق م

دن با آنھا غالبا خوش شانس به نظر می آیند. درضرب المثل مناسب است. كارآفرینان آماده ای كه در پی فرصت ھا ھستند، در ھنگام روبه رو نش

دار می باشند. آنچه كه حقيقتا باعث می شود یك فردحقيقت آنھا برای درگير شدن با موقعيت ھا و تبدیل آنھا به موفقيت از آمادگی بيشتری برخور



خوش شانس به نظر برسد، عبارت است از آمادگی، عزم راسخ، آمال و آرزو، دانش و خSقيت.

:٨ـ اسطوره 

ـ برای كارآفرینان بی اطSعی نعمتی است

ليل مفرط به فلج شدن منتھی می گردد ـ دراین اسطوره كه طرح ریزی و ارزیابی بيش از حد منجر به یكسری مشكSت دائم می شود ـ یعنی تح

فاكت ندارد.  می باشد، جایی  آمادگی  و  دقيق  برنامه ریزی  نيازمند  امروز كه  رقابتی  ازبازارھای  موفقيت كارآفرینی عبارتند  برای  ورھای كليدی 

 احتمال حل مشكSت و به حداقل رساندن اینشناسایی نقاط ضعف و قوت عمل مخاطره آميز، تدوین یك برنامه زمانبندی شده با در نظر گرفتن

مشكSت از طریق تنظيم یك راھبرد دقيق . بنابراین طرح ریزی دقيق

ـ و نه بی اطSعی از آن ـ عSمتی از موفقيت یك كارآفرین است.

:٩ـ اسطوره 

ـ كارآفرینان در جست وجوی موفقيت، شكست ھای زیادی را تجربه می كنند

د. آنھا از این ضرب المثل پيروی می كنند كه «اگر دراین واقعيت است كه بسياری از كارآفرینان قبل از آنكه موفق شوند از شكست ھایی رنج می برن

ی به آنان كه دوست دارند، بياموزند و غالبا آنھا را بهاولين بار موفق نشدی، دوباره و دوباره سعی كن.» در حقيقت ناكامی، می تواند درس ھای زیاد

موفقيت ھای آتی رھنمون سازد.

:١٠ـ اسطوره 

ـ كار آفرینان حد نھایی خطرپذیری اند

ز ریسك تحریف شده است.علی رغم اینكه ممكنمفھوم ریسك بخش عمده ای از فرآیند كارآفرینی است.بنابراین نگرش عمومی اكثر كارآفرینان ا

ن است كه معمو3ً كارآفریناست چنين به نظر آید كه یك كارآفرین در حال ریسک كردن با یك شانس وحشتناك است، حقيقت ای

و آمادگی تSش می كند تا به منظور كنترل بھتربر اساس یك ریسك معقول یا حساب شده عمل می كند. كارآفرینان موفق، به وسيله برنامه ریزی 

 اسطوره، ارائه گردید تا زمينه ای برای تفكر جاری معاصر در خصوص كارآفرینی١٠سرنوشت خودشان ميزان ریسك موجود را به حداقل برسانند.این 

فراھم آورد، اميد كه جوانان جویای نام ایرانی در این راه اندیشمندانه تر بيندیشند.
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 کليد برای ورود به حوزه کارآفرينی۵

تا به حال اگر شما ھم مثل اكثر جوانان حرفه ای و با ھدف باشيد، شاید 

حداقل یكبار به این فكر كرده اید كه چه می شد اگر رئيس خودتان بودید.

در این جا چند نكته مھم را مطرح كردیم كه اگر شما ھم یكی از كسانی

ھستيد كه به خود اشتغالی فكر می كنيد، بھتر است چند نكته را در ذھن

داشته باشيد :



) خسته شدن از كار روزانه دليل خوبی برای ایجاد یك شغل نيست.١

شروع كردن یك شغل جدید، خيلی شبيه به تصميم گيری برای داشتن فرزند

است. اگر شما تصميم بگيرید كه صاحب فرزند شوید،  به این دليل كه از

ھمسر خود خسته  شده اید، شانس خيلی كمی برای داشتن یك خانواده

ردن نعمت ھایتان با یك نوزاد- دختر یا پسر- را دارید، درموفق دارید. از سوی دیگر، به این باور برسيد كه این شور و ھيجان و تعھد را برای تقسيم ك

آن صورت خواھيد توانست در شرایط دشوار آتی كه حتماً پيش خواھد آمد، به آن پایبند باشيد.

) از ھمان ابتدا، كار فعلی تان را ترك نكيند٢

 ساعت در ھفته بيرون از خانه باشيد تا بتوانيد شغل۵٠ھمانند ھمه  ی كارھای دشوار، ایجاد شغل نيز وقت گير است. ولی نيازی نيست كه شما 

 ساعت در ھفته می توانيد پيشرفت خوبی در تصميم گيری برای جھت دھی به استعدادھا و٨-١٠مورد نظر خود را ایجاد كنيد. با وقت كم در حدود 

لی خود ادامه دھيد. در این  جا می پردازیم به بيانتوانایی ھای حال خود در جھت خود اشتغالی داشته باشيد و در عين حال در كنار آن به شغل فع

تيد :چند مرحله ی سودمند، كه شما می توانيد آن ھا را اجرا كنيد، حتی اگر در حال حاضر شاغل ھس

▪ اگر یك برنامه ی شغلی امكان پذیری در ذھن دارید،  تصميم به شروع آن بگيرید.

▪ جای مناسب و ھدف خود را در بازار بيابيد.

▪ راه ھای ممكن برای جذب پشتوانه ھای دولتی را برای شغل خود پيدا كنيد.

▪ یك برنامه ی بازاریابی مناسب و قدرتمند ایجاد كنيد.

▪ با كارآفرینان دیگر در ارتباط باشيد.

▪ در كSس ھای كارآفرینی شركت كنيد و با مربی ھای حرفه ای كار خود را آغاز كنيد.

) كارآفرین باشيد!!!٣

غل ھستيد، می توانيد از زیرساخت ھاینيازی نيست كه شما ریسك ھای مالی را برای كارآفرینی متحمل شوید. اگر شما در حال حاضر شا

رین برای ماه ھای بعدی تان باشيد.سازمانی كارفرمای خود به عنوان اھرمی استفاده كنيد و طوری تنظيم كنيد كه اكنون یك كارآف

) برای انتقال خود به شغل جدید برنامه ریزی داشته باشيد.۴

ن دشوار كند. داشتن مسير حركت برای آینده می تواندتصور اینكه قرار است به زودی كار فعلی تان را ترك كنيد ممكن است، ادامه ی شغل را برایتا

 ماه بعد یا دو سال بعد) و اینكه به محض ترك شغل۶كمك زیادی به لذت بردن شما از شغل فعلی تان نماید. دانستن زمان تقریبی برای رفتن (

فس و جھت دھی به شما بدھد. عSوه بر آن  شمافعلی تان، شغل جدید برایتان درآمدزایی خواھد كرد، می تواند درجه ی با3یی از اعتماد به ن

 فعلی و آغاز درآمدزایی شغل جدیدتان پيش آمد، بامی توانيد انرژی خود را برای ذخيره مالی صرف كنيد تا اگر فاصله ی كوتاھی ھم بين ترك شغل

آن كنار بيایيد.

:) آمریكایی ھا در تربيت و پيشرفت جوانان در تكميل اھدافشان به نتایج زیر دست یافته اند ۵

% موفق می شوند.٢۵▪ از بين افرادی كه به طور قاطع تصميم می گيرند كه به ھدفی برسند 

% موفق می شوند.۴٠▪ از بين افرادی كه مشخص می كنند كه در چه زمانی برنامه ی خود را پياده كنند. 

% موفق می شوند.۵٠▪ از بين افرادی كه برای نحوه انجام كارشان برنامه ریزی می كنند، 

نتيجه به رضایتمندی▪ با تصميم گيری برای وارد شدن به حوزه ی كارآفرینی، شما می توانيد روح كارآفرین خود را تبدیل كنيد و در   به سرمایه 

شخصی، و حتی به پاداش ھای مالی برسيد.

"نيازی ینست كه بزرگ باشيد تا بتوانيد شروع كنيد، باید شروع كنيد تا بزرگ شوید".
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 نکته مفيد برای کارآفرينی٩

) به کار مورد عSقه تان بپردازید اگر عمو یا بھترین دوستتان به شما گفته١

که یک کار خاص درست مناسب شماست و در آن موفق خواھيد شد، بھتر

است از ھمان راھی که آمده اید برگردید و پول و وقت خود را بيھوده ھدر

نباشد، انرژی کافی تان  ندھيد. اگر کاری که انتخاب کرده اید مورد عSقه 

برای پيشرفت آن صرف نخواھيد کرد. مشتریان نيز این بی عSقگی را می

مورد به جای این کار موضوع  به سراغ شما نخواھند آمد.  فھمند و دیگر 

عSقه تان را انتخاب کنيد و در این باره کسب و کاری به راه بيندازید. ارزش

این نکته را ھنگامی متوجه می شوید که ببينيد مرتباً سود می کنيد، ابتکار

به خرج می دھيد و متوجه گذشت زمان نمی شوید.

بنویسيد حتی اگر صاحب یک کسب و کار کوچک٢ ) طرح تجاری خود را 

که حتی یک برنامه درست برای کارش ندارد، سرمایهباشيد باز ھم به یک طرح تجاری نياز دارید حتی اگر نمی خواھيد وام بگيرید، آیا در شرکتی 

يد و آماده باشيد که آن را تغيير دھيد. نوشتن باعثگذاری می کنيد و سھم آن را می خرید؟ مسلماً نه. طرحتان را بنویسيد. نظر مشاوران را بپرس

 بازبينی کنيد تا برای تغيير آن آماده باشيد.می شود جزئيات برنامه روشن شود و به شما کمک می کند بتوانيد تمامی نکات آن را بخوانيد و

 راMBAستم کار مستقلم را شروع کنم چون مدرک ) زمان و سرمایه ای که برای شروع کار در نظر دارید در دو یا سه ضرب کنيد وقتی که من خوا٣

کنم. من تمامی نکات را می سال در تجارت فعال بودم، اطمينان داشتم که می توانم دقيقاً ھزینه شروع کارم را برآورد ١۵داشتم و ھمچنين 

ا غافل بودم؛ سرمایه ناکافی. اگر می خواھيد برایدانستم و محتاطانه رفتار کردم اما کامSً در اشتباه بودم، من از یک دليل مھم سقوط شرکت ھ

شروع کارتان بودجه کافی داشته باشيد، ھمين حا3 پول ھایتان را پس انداز کنيد.

ری جمع کنيم، در اینجا پاراداکسی که وجود) بازار ویژه ھدف را تا ممکن است محدود کنيد ممکن است بپرسيد بھتر نيست ھر چه بيشتر مشت۴

به سمت شما نياید بيشتر می شود. فرض کنيددارد این است که ھرچه بيشتر تSش کنيد تا «ھمه» از شما خرید کنند، امکان اینکه «ھيچ کس» 

 کشور فعاليت می کند، ھم با امSک تجاری و ھم مسکونی سر و کار١۴شما قصد دارید خانه تان را بفروشيد. آیا به سراغ بنگاھی می روید که در 

ی که در محله شما کار می کند و فقط خانه ھاییدارد و ھمه جور خانه از کلبه ھای کوچک گرفته تا امSک وسيع را معامله می کند یا از بنگاھ

ریف کنيد، ھرچه می توانيد محدودش کنيد و فقطمسکونی با قيمت مشخصی را می فروشد استفاده می کنيد؟ بازار ویژه و کوچک خود را دقيقاً تع

در ھمان حوزه کار کنيد.

 تمامی روش ھای موجود بازاریابی استفاده کنند) از ایده ھای موثر و کارآمدی استفاده کنيد که منحصر به فرد باشند ھمه وسوسه می شوند از۵

 در حالی که چيزی راجع به چگونگی طراحی آنھا نمیو به مجاری بازاریابی آزمایش و خطا وارد شوند یا از آگھی ھا و تبليغات متعدد بھره گيرند

 ایده استفاده می کنند، اگر شما نيز ھمان رویه را پيشدانند. در واقع این رویه را ھمگان در پيش گرفته اند. البته معلوم است که وقتی ھمه از یک

 خود بروید. در چه کارھایی مھارت دارید و از چهبگيرید، به سختی می توانيد در ميدان رقابت به چشم بيایيد. از این رو به سراغ استعدادھای

 کنيد. می خواھيد پابرجا بمانيد، ارتباط برقرارچيزھایی خوشتان می آید. سپس سه استراتژی را که با مھارت ھای شما بيشتر سازگارند، انتخاب



رسيد که خواسته شان چيست؟ آنھا با توجه به نيازشانکنيد. از ھمکاران خود شروع کنيد. سپس با مشتریان بالقوه ارتباط داشته باشيد. از آنھا بپ

 درباره کا3ھا یا خدماتتان بپرسيد. حتی وقتی کارتان باخدمات یا کا3یی را به شما می گویند و شما باید در این حوزه ھا فعاليت کنيد. نظر آنھا را

نيد در ھمان ابتدا ھم به آنھا رجوع کنيد و توصيه ھایاین مشتریان تمام شد، با آنھا در تماس باشيد. درآخر با رقبایتان تماس بگيرید حتی می توا

آنھا را بشنوید.

 خودم انجام دھم، ارزان تر تمام می شود.» اصSً این طور) ھمه کارھا را خودتان انجام ندھيد کارآفرینان نوپا با خود می گویند: «اگر ھمه کارھا را۶

ی این کار را انجام می دھد، وقت صرف کنيد. به جاینيست. به طور مثال اگر در حسابداری ماھر نباشيد باید دو یا سه برابر زمانی که یک حرفه ا

 تجاری یا بررسی استراتژی ھای بازاریابی بپردازید. ازاینکه برای کارھایی که در آن تبحر ندارید وقت صرف کنيد، به انجام کارھایی چون تدوین طرح

 کار، روند کسب و کارتان سرعت می گيرد.ھمان ابتدا با بودجه مطمئنی شروع کنيد تا بتوانيد کارمندانی مناسب استخدام کنيد. با این

يد چه کسی ھستيد و در چه حوزه ھایی) به خاطر داشته باشيد «شما» مھم ترین عنصر کسب و کارتان ھستيد خود را بشناسيد و فکر کن٧

ه مدیریت شما نيز تاثير گذارد. مشتریان به خاطر اینکهسرآمدید سپس از این یگانگی ھا در بازاریابی تان استفاده کنيد و بگذارید این خصلت در نحو

شما به عنوان صاحب این شغل ارتباطدر جست وجوی تجربيات شخصی ھستند به سراغ کسب و کارھای کوچک می روند. آنھا می خواھند با 

داشته باشند.

رتباط برقرار نکنيد. در حقيقت این جدایی و) روابطی قوی ایجاد کنيد اگر صاحب یک شرکت مستقل ھستيد به این معنی نيست که با ھيچ کس ا٨

نبود ارتباط با دیگران عاملی است که این شرکت ھا را از پا در می آورد.

دشواری که در آنھا مھارت ندارید، یاری دھند. مثSً) گروھی برای ھمکاری تشکيل دھيد ابتدا از افرادی کمک بخواھيد که شما را در انجام وظایف ٩

در اختيارتان بگذارند عبارتند از: وکيل، حسابدار،طراح سایت، حسابدار، مشاور بازاریابی. دیگر افرادی که می توانند توصيه ھای تخصصی تجارت 

ا نيز باید دیگران را یاری کنيد.مربی بازرگانی، خانواده، دوستان و ھمکاران ھم می توانند از شما حمایت کنند. در مقابل شم
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 وجه تمايز کارآفرينان موفق و ناموفق٩

كارآفرینان موفق نگاه نو و متفاوتی به كار و زندگی شان دارند. تفاوت آنھا با

كارآفرینان ناموفق ظریف اما قابل تميز است. این تفاوت ھا فراتر از خواسته ھا

و رویاھای آنھاست. این تفاوت ھا به عادات یا رموز نھایی برنمی گردد. تفاوت

آنھا به نيروی قابل سنجشی برمی گردد كه در دایره تفكر و تعقل این افراد

نھفته است و موجب می شود تحو3تی در شيوه كار، زندگی و روابط شغلی

آنھا پدید آید.

را متمایز كننده كارآفرینان موفق  داریم «ویژگی  ھای»  در این مقاله قصد 

بررسی كنيم نه «عادات» آنان را. زیرا «عادات» پيش از مطالعه كردن به



وجود می  آیند و در اصل نيازی به مطالعه آنھا نيست. از سوی دیگر، كسب

عادات دیگران موجب می شود از مسير خود دور افتيد، چرا كه اینھا عادات

«شما» نيست.

 وجه تمایز كارآفرینان موفق در زیر شرح داده شده است كه با فراگيری آنھا٩

ارزیابی و دیدگاھتان ایجاد تفاوت قابل مSحظه ای در نوع تفكر،  می توانيد 

كنيد.

) اجبار یا توان١

 تSش و تقSی بسيار است. این در حاليست كهوقتی می خواھيد چيزی را به زور كسب كنيد، باید از ھمه طرف متوسل به جبر شوید كه نيازمند

تمام نيروھای درونی، باورھا و عواطفش را ھم سو می سازدتكيه بر آنچه در توان دارید نيرویی خلق می كند كه از تونایی ھا فراتر می رود. وقتی فرد 

ردد. به عبارتی فرد با ھر قدم كه برمی دارداحساس قدرت وتوانمندی می كند و این امر موجب می شود با صرف انرژی كمتر به اھدافش نایل گ

چندین گام جلو می افتد.

) تحقق وظایف یا نيل به ھدف٢

 وقتی انسان كاری را به پایان می رساند آن چيز معنا وتحقق كارھا با به پایان رساندن و تمام كردن آنھا ھمراه است و بيشتر به وظایف برمی گردد.

ين بوده است آیا با تحقق آن احساس نكرده ایداھميت خود را از دست می دھد. آیا تا به حال برای تحقق كاری تSش و كوشش كرده اید؟ اگر چن

پایان پذیر نيست. چرا كه با آگاھی معنوی از معنا وآنقدرھا ھم مھم نبوده است؟ این تجربه ھمواره با یاس ھمراه است. اما نيل به ھدف ھيچ گاه 

اھميت كار ھمراه است. این دیدگاه ھمواره آرامش دھنده و الھام بخش است.

) كسب اطSعات یا به كار بستن آنھا٣

اری از كارآفرینان و كارفرمایان ساعات زیادی رابدیھی است كه كسب اطSعات تنھا در صورت به كار بستن آنھا ثمربخش خواھد بود. متاسفانه بسي

صرف مطالعه و كسب اطSعات می كنند. اما ھيچ گاه آنھا را به كار نمی بندند.

) تفكيك یا تلفيق۴

رده اند. این افراد حتی در تجارتشان ھم چنينكارآفرینان موفق می گویند پيش از ھر چيز به زندگی شان به صورت بخش ھای تفكيك شده نگاه ك

قيت در ھر زمينه به پيشبرد زمينه دیگر منتجنگاھی به خدمات، محصو3ت و حتی تSش ھایشان دارند. این امر باید به صورتی باشد كه كسب موف

عاليت در كدام زمينه به برجسته سازی زمينه دیگرشود. برای این كار مولفه ھا و طرح ھای گوناگون تجارتتان را بنویسيد. سپس درباره اینكه ف

می  انجامد بياندیشيد و برنامه ریزی كنيد.

) فقط كار یا كار ھمراه با تفریح۵

ا كار سخت و طاقت فرسا انسان می خواھد دركار جدی و بدون تفریح تحميلی از «باید» ھا و «وظایف» است كه نتيجه ای جز خستگی ندارد. ب

. كارآفرینان موفق پيش از پی بردن به نحوه صحيحمقابل چيزی ایستادگی كند. اما كار ھمراه با تفریح، منبع شادابی، نور، الھام و آرامش است

نان می گرفت. آنھا پس از كسب نتایج ضعيف تصميمانجام كارھا، فكر می  كردند باید فقط تSش كنند و این امر سSمتی، انرژی و شادابی را از آ

قعا اینقدر راحت می شد كارھا را انجام داد»!گرفتند روش خود را تغيير دھند و آن وقت بود كه خودشان ھم شگفت زده شده بودند كه «آیا وا

) حمایت ساختار یا كل فضای كاری۶

تفاوت از ساختار دیگران باشد باز ھم ایرادی بر آنساختارھا در نحوه انجام امور نقش مھمی ایفا می كنند و حتی اگر ساختار تشكيل شده بسيار م

نيست.

ضای كاری ساختار وسيعتری فراھم می  آورد كهساختارھا روی وظایف و نتایج از پيش تعيين شده تكيه می كنند اما برخورداری از حمایت كل ف

لی برای ساختار شما باید كار كنيد. حمایت فضایپيشرفت و ترقی را آسانتر می سازد. تفاوت این دو در اینست كه محيط برای شما كار می كند و

ر حائز اھميت است. آنھا با بسط ساختارھای حمایتگركاری،  ساختارھای كوچكتر را از آن شما می سازد. كارآفرینان موفق معتقدند این تفاوت بسيا

به كل فضای كاری موفقيت بيشتری نصيب خود می كنند.

) تغيير رفتار یا تحول٧



است ساده یا گذرا باشد. تحول نيروی قوی  تری است كهتغيير رفتار سطحی تر از تحول است. این امر به ترك یا آغاز یك رفتار اشاره دارد كه ممكن 

فرد را ھم دستخوش تغيير قرار می دھد و برای اودر نتيجه یك تجربه به وجود می آید و به دگرگونی عميق و درونی منجر می شود كه اغلب ھویت 

دیدگاه متفاوتی به ارمغان می  آورد.

گرگونی است. البته ھميشه امكان برگشت به روش ولحظاتی را به یاد بياورید كه به یكباره و ناگھان «چيزی دریافت كرده اید». این شروع یك د

رد نخست نمی توانيد از توانایی ھای خود نھایترویكرد گذشته وجود دارد. اما ھميشه صدایی از درون به شما خواھد گفت كه با برگشت به رویك

ار می دھند دیگر نمی توانيد این امر را منكر شوید و اگراستفاده را بكنيد. برای نمونه وقتی متوجه شوید افكار شما نتایج كارتان را تحت الشعاع قر

گاھی از این حقيقت غفلت كنيد باز ھم صدایی از عمق وجودتان شما را به آن فرا می خواند.

 ھم در جھت بھتری ھدایت كنند.كارآفرینان موفق ھمواره به دنبال كشف تحو3ت 3زم ھستند تا بتوانند زندگی و كارشان را باز

) بدبينی یا خوش بينی٨

وان تشخيص داد چه زمان بدبين ھستيم.بدیھی به نظر می رسد كه بھتر است خوش بين بود تا بدبين. اما مسئله اینجاست كه مشكل می ت

حقيقت امور را می بينند.افرادی كه در كشاكش تجارت ھستند خود را «واقع گرا» توصيف می كنند و می گویند واقعيات و 

آنچه كه ھست بدتر جلوه می دھند.اما حقيقت این است كه آنھا تنھا بخشی از واقعيات را می بينند و اكثر اوقات شرایط را از 

ه قوت و روشن شرایط را ببيند و آنھا را بارور سازد.خوش بينی تنھا یك طرز تفكر یا رویكرد نيست بلكه یك تعھد است كه فرد را ملزم می دارد نقط

ند و با شور و بصيرت از آنھا برای رسيدن بهاین یك اصل معنوی و علمی است كه وقتی انسان قوای خود را بر نقاط سازنده و مثبت متمركز ك

ھدفش استفاده نماید خSق تر و با درایت تر می شود.

كارآفرینان موفق این مھارت را در خود "به حد كمال" رسانده اند.

) ارج نھادن به جایگاه خود یا توجه به كمبودھا٩

ته ھایشان صحبت می كنند بر خلئی كه ميانخواستار شرایط بھتر بودن و بيشتر خواستن چيز بدی نيست. اما بيشتر مردم وقتی درباره خواس

شتن ھا پررنگ تر شوند و یك گره كور ایجاد شود. ارجخواسته ھا و داشته ھایشان وجود دارد تكيه می كنند. این كار موجب می شود نداشتن ھا از دا

ر آن را دانستن است.نھادن به جایگاھی كه دارید به معنای در لحظه زیستن، عشق ورزیدن به لحظه لحظه زندگی و قد

ماد و احساسات مثبت را تقویت و راه را برای نيل بهارج نھادن به جایگاھی كه دارید آرزوھا و رویاھایتان را زیر سوال نمی برد بلكه نيروی اعت

خواسته ھا باز می كند.

 نھفته است. بنابراین عSوه بر تغيير عملكرد باید ذھنياتدر آخر باید گفت تفاوت كارآفرینان موفق با دیگران در دیدگاه ھا، باورھا و رفتارھای آنان

درونی را ھم متحول ساخت و از آن بھره برد.

شما برای موفق شدن در كارتان چه تحو3تی در خود ایجاد كرده اید؟

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=249064

آزادی کارکنان آنھا را نوآورتر می کند



● کارآفرین رویدادھا و نتایج بلند مدت را شکل می دھد

پيش برنده و  محرک  موتور  را  «کارآفرین»  ژوزف شومپيتر  که  بود  روزگاری 

اقتصاد جامعه می دانست. از آن روزگا تا امروز دگرگونی ھای پر شماری در

عرصه فن و دانش رخ داده و اندیشه ھای تازه ای بر پایه این تحو3ت پدیدار

سازمان ھای اکنون  کارآفرین،  افراد  کنار  در  اینکه  جمله  از  است.  شده 

کارآفرین نيز قد برافراشته و به نوبه خود چرخ ھای اقتصاد جامعه را روان تر

تکنولوژی و  کارآفرینی  تعریف  بررسی  از  پس  نوشته حاضر  می چرخانند. 

اطSعات،  ویژگی ھای سازمان ھای کارآفرین دنيای امروز را که استفاده از

تکنولوژی روز اطSعات را به مثابه یک صنعت ممتاز به خود اختصاص داده اند

را یادآوری می کند.

● کارآفرین

ی پيشرفته اطSعات، جھانی شدن توليد و پيدایشتنھا عامل ثابت در دنيای امروز تغيير است. تغييرات عمده چند دھه اخير شامل ظھور تکنولوژ

 است. تکنولوژی اطSعات موجب ایجاد دگرگونی و٢١شاھراه ھای اطSعاتی است. تکنلوژی اطSعات یکی از عامل ھای مھم پيشرفت در قرن 

تحول در روش ھای زندگی، آموزش و کار و سازمان ھا خواھد شد.

ت در حال تغيير و تحول از لحاظ ساختاری، رسميت ویکی از موارد استفاده تکنولوژی اطSعات،  در سازمان ھا است. امروزه سازمان ھا نيز به سرع

غيره می باشند این می طلبد که از ابزار نوین برای مھار این تغييرات استفاده کرد.

و روش کار خود را متحول می سازند. در سازمان ھایسازمان ھا با استفاده از فناوری اطSعات توانا می شوند، وظایفشان را ساده تر انجام داده 

شدن مراحل اداری و پيچيدگی کارھا می شود.کارآفرین که اساس و پایه ی آن بر خSقيت و نوآوری استوار است نيز فناوری اطSعات موجب کم 

● تکنولوژی اطSعات

جھيزات مخابراتی و ارتباطی) برای ذخيره سازی، در فرھنگ آکسفورد تکنولوژی اطSعات مطالعه با استفاده از سيستم ھا (به ویژه کامپيوترھا ت

متفاوت،  تعریف ھای دیگری از فناوری اطSعات نيزبازاریابی و ارسال اطSعات معنا شده است. اما با توجه به دگرگونی ھای فراوان و نگرش ھای 

شده است که به برخی از آنھا اشاره می شود :

یر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه ای وفناوری اطSعات عبارت است از : گردآوری، سازماندھی، ذخيره و نشر اطSعات اعم از صوت،  تصو

مخابراتی صورت پذیرد.

ی انسانی و مدیریتی در بھره برداری از آنھا د3لت دارد.▪ فناوری اطSعات نه تنھا به توانایی ھای پردازش داده ھا توسط رایانه،  بلکه به مھارت ھا

در نحوه انجام کار می شود.بنابراین فناوری اطSعات نه تنھا شامل رایانه و دیگر تجھيزات بلکه توانایی ھا و اقدامات 

دن اطSعات استفاده می شود.▪ فناوری اطSعات تکنولوژی ای است که برای ذخيره کردن و ارتباط برقرار کردن و دستکاری کر

ردن اطSعات، گردآوری اطSعات،  نقاط مشترکبا توجه به تعاریف یاد شده معلوم می شود موضوعاتی مانند ذخيره کردن اطSعات، سازماندھی ک

 اطSعات بر روی ابزار و تکنولوژی ھای موجوداست. بنابراین می توان گفت : «تکنولوژی اطSعات از گردآوری، ذخيره کردن و سازماندھی کردن

است.»

● کارآفرینی

 (کارآفرینی) اولين بار برای افرادی به کار برده شد که در مأموریت ھای نظامی خود را بهEntreprendreدر قرن شانزدھم ميSدی واژه فرانسوی 

ذیرفتند و آن را سازماندھی، تقبل و اداره می کردند.خطر می انداختند. بعدھا این واژه به کسانی اطSق شد که مخاطره یک فعاليت اقتصادی را می پ

3صل ساکن آمریکا بر این) در معنا و مفھوم فعلی را اولين بار «ژورف شومپيتر» به کار برد این اقتصاددان اتریشی اEnteprendreاصطSح کارآفرین (

ر آحاد جامعه با خطرپذیری، اقدام به نوآوری می کنندباور بود که رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام زمانی ميسر خواھد بود که افرادی در بين سای

تا روش ھا و راه حل ھای جدید جایگزین راھکارھای ناکارآمد و کھن قبلی شود.

د. زیرا کاآفرین به عنوان عامSن تغيير و فرآیندتفکرات و آرای وی با انقSب اطSعات و شروع عصر فراصنعتی از ارزش و اھميت خاصی برخوردار ش
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کارآفرینی به عنوان فرآیند تغيير و تحول در نظام اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.

کارآفرینی شومپيتر دارای سه ویژگی است :

ایق موجود به طور عملی آن را پيش بينی کرد.) کارآفرینی قابل درک است،  اما نمی توان با به کار بردن قوانين معمولی و استنباط از حق١

اقتصادی و اجتماعی را تغيير دھد.) کارآفرینی رویدادھاو نتایج بلند مدت را شکل می دھد تا موقعيت ھای مطلوب و موقعيت ھای ٢

گوھای رفتاری بستگی دارد.) کثرت و تکرار رویدادھای کارآفرینانه به کيفيت نسبی نيروھا، تصميمات فرد، اقدامات و ال٣

ی ویژگی ھای خاصی ھستند. تامپسون ترکيب یافته ھایبا توجه به تعاریف انجام شده اساس فرآیند کارآفرینی، کارآفرینان ھستند و این افراد دارا

 نکته اساسی را درباره کارآفرینان و کارآفرینی بيان می کند :١٠تحقيقات کليدی 

) کارآفرینان افرادی ھستند که خود را از دیگران متمایز می سازند.١

) کارآفرینی موضع یابی و بھره برداری از فرصت ھاست.٢

) کارآفرینان منابع مورد نياز را برای بھره برداری از فرصت ھا می یابند.٣

) کارآفرینان ارزش افزوده ایجاد می کنند.۴

) کارآفرینان شبکه سازان (اجتماعی و مالی) خوبی ھستند.۵

) کارآفرینان دارای دانش کاربردی ھستند.۶

) کارآفرینان سرمایه (مالی،  اجتماعی و ھنری) خلق می کنند.٧

) کارآفرینان مدیریت ریسک پذیر دارند.٨

) کارآفرینان در مواجھه با نامSیمات دارای قاطعيت و اراده ھستند.٩

) کارآفرینی شامل خSقيت و نوآوری می شود.١٠

● کارآفرینی درون سازمانی

کارآفرینی می کنند) از طریق آن سبب دگرگونیکارآفرینی درون سازمانی فرآِیندی است که کارآفرینان سازمانی (افرادی که درون یک سازمان 

ای جدید در سازمان به اجرا گذاشته می شود ومی شوند. کارآفرینی درون سازمانی پروسه ای است که از آن طریق محصو3ت، فرآیندھا و ایده ھ

توسعه می یابند.

نتی و بوروکراتيک (غير کارآفرین) نيز می تواند اتفاقکارآفرینی درون سازمانی تنھا در سازمان ھای کارآفرین دیده نمی شود بلکه در سازمان ھای س

، رقابتی و نامطمئن،  موفق و ابقا کند.بيفتد، اما به قدری نادر و بی اثر است که نمی تواند سازمان را در محيط ھای پيچيده، پویا

● فرآیند کارآفرینی درون سازمانی

ه.▪ مرحله اول : معين کردن مشکل یا مسئله (طوفان فکری) و تشخيص و تعيّن موضوع مشکل یا اید

▪ مرحله دوم : اتحاد موقتی (حمایت مالی و قانونی مدیران)

مت درون پروژه تيم کاری و رقبا توجه می شود)▪ مرحله سوم : تجھيز و تکميل (در این مرحله جھت تجھيز و تکميل ایده ھایشان در واقع به س

▪ مرحله چھارم : ترک و جانشينی

 ای به ماندن در این وضعيت را ندارند و ادامه کار را بهپس از اینکه پروژه موفق به تجھيز و تکميل شده باشد در این مرحله معمو3ً کارآفرینان عSقه

دیگری واگذار می کنند.

● ویژگی ھای سازمان ھای کارآفرین

 سازمان ھا خSقيت و نوآوری حرف اول را می زند. با توجهسازمان ھای کارآفرین سازمان ھایی ھستند که در آنھا افراد کاآفرین فعاليت دارند و در این

ارھای خاصی باشند تا باعث نشود خSقيت ونوآوری دربه ویژگی ھایی که از افراد کارآفرین گفته شد سازمان ھای کارآفرین نيز بایستی دارای ساخت

روکراتيک دارای ویژگی ھای خاصی ھستند که در زیر بهبين افراد سازمان از بين برود. سازمان ھای کارآفرین در مقایسه با سازمان ھای سنتی با بو

آنھا اشاره خواھيم کرد.

● غير رسمی بودن

 و سياست ھای مکتوب سازمان دارد. ھرچه اینرسمی بودن سازمان بستگی به ميزان دستور العمل ھا،  شرح وظایف، راھنماھا، روش ھا، مقررات



 کارکنان از طریق دستورالعمل ھا، قوانين واسناد و مدارک بيشتر باشد، سازمان  رسمی تری است. سازمان ھای کارآفرین مخالف محدود کردن

اشت.آیين نامه ھای رسمی ھستند چون معتقدند ھرچه افراد آزادتر باشند،  خSقيت بيشتری خواھند د

● تخصصی نبودن

ایف جداگانه و تخصصی تقسيم شده اند، باید اذعان کردتخصصی بودن را اگر به این معنا بدانيم که تا چه اندازه کارھا و فعاليت ھای سازمان به وظ

يفه را به عھده دارند و دامنه وسيعی از کارھا راکه سازمان ھای کارآفرین بسيار کم تخصصی ھستند. به این ترتيب که ھر یک از کارکنان چند وظ

انجام می دھند.

● نداشتن استاندارد

نوع سازمان ھا اساساً نتيجه گرا ھستند و به منظوردر سازمان ھای کارآفرین،  انجام امور و وظایف به شيوه مشخص و یکسان، بسيار کم است. این 

 نظر می گيرند،  نه روش انجام کارھا.شکوفایی خSقيت افراد،  قضاوت و ارزیابی عملکرد کارکنان را بر اساس نتایج به دست آمده به

● کمرنگ بودن سلسله  مراتب

را فقط به افراد مشخصی بدھند و مدیران حيطه کنترلدر سازمان ھای کارآفرین سلسله مراتب اختيارات به این معنا که افراد باید گزارش کار خود 

و خيلی اوقات سلسله مراتب فدای سرعتمحدودی داشته باشند که طبيعتاً سطوح سازمانی زیادی به ھمراه خواھد داشت،  کمرنگ تر است 

عمل و نوآوری می شود.

ی شود و در حالی که شرایط محيط مرتب در حالدر سازمان ھای بزرگ سلسله مراتبی، ایده ھای تازه از این گروه به گروه دیگر دست به دست م

ه موضوع دارد اما به تدریج از آن دور گشته و به مرور ازتغيير،  توسعه و دگرگونی است،  ارائه دھنده  ایده، (کارآفرین) با وجود عSقه و عشقی که ب

کوچک بودن، عSقه ای به ایجاد دوایر متعدد وتعھد و جذابيتش نسبت به موضوع کاسته می شود در حالی که در سازمان ھای کارآفرین به دليل 

انجام امور در مناطق جغرافيایی مختلف ندارند.

● عدم تمرکز

رآفرین دیده نمی شود زیرا این گونه سازمان ھا نيازتمرکز به این معنا که تصميمات در سطوح با3ی سازمان گرفته شود،  اساساً در سازمان ھای کا

اری از تصميمات در سطوح پایين اتخاذ می شود.دارند تا نسبت به تغييرات محيطی و خواسته ھای مشتری واکنش سریع نشان دھند از این رو بسي

● نھادینه کردن تغيير و نوآوری

گيرد و به تعبيری خSق و نوآور باشد. زمينه و محوریکی از نشانه ھای توسعه یافتگی انسانی این است که ھمواره افکار جدید را توليد و به کار 

بردھای جدید ھستند. نھادینه شدن تغيير وخSقيت وجود اطSعات را با ھمدیگر ترکيب و مجموعه ھای جدیدی را ساخت که دارای ویژگی و کار

Sعات توليدی دارد. در یک فرآیند تعاملی تکنولوژی اطSعات و انسانی بر روی ھمدیگر اثر گذاشته و اگر خوبنوآوری بستگی به برخورد انسان با اط

عمل شود تغيير و نوآوری نھادینه می شود.

موجود در سازمان  می توان از این تکنولوژی به صورتتغيير و نوآوری اساس و پایه سازمان ھای کارآفرین است بنابراین برای توسعه یافتگی افراد 

مفيد استفاده کرد.

● نتيجه گيری

و تغييرات اساسی در ساختار سازمان ھا شدهبا توجه به مطالب گفته شده در این مقاله می توان چنين گفت که تکنولوژی اطSعات باعث رشد 

 شده است و باعث شده تا سازمان ھایاست و باعث به وجود آمدن روش ھای نوین شده و باعث دگرگونی اساسی در سازمان ھای کارآفرین

کارآفرین از لحاظ مکانی نيز تغييراتی پيدا کند.

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=269093



آسيب شناسی عوامل چرخه توليد در ناکامی اشتغال

 داده ھا به سيستم پردازش داده می شوند تا به ستاده تبدیلITدر مبحث 

یا واحد ھستند. این شوند، معمو3 داده ھا متعدد ولی ستاده ھا حداقل 

مثال را برای آن آوردم تا این که آن چه می خواھم بيان نمایم به راحتی قابل

درک باشد. توليد بھره وری اشتغال از جمله مولفه ھای اقتصادی ھستندکه

می توان آن را به ستاده ھای اقتصادی تشبيه کرد و داده ھا نيز می توانند

عواملی چون منابع اوليه، سرمایه نيروی انسانی و... باشند که از پردازش

این عوامل ھر کدام از ستاده ھای اشاره شده حاصل گردند.

عوامل توليد به مثابه یک چرخه، مکمل و 3 زم و ملزوم یکدیگرند، یعنی ھر

کدام به تنھایی شاید 3 زم باشند ولی کافی به نظر نمی رسند. در چرخه

نيروی انسانی، (منابع طبيعی) سرمایه،  اوليه  منابع  توليد عواملی چون 

مدیریت و تکنولوژی را می توان نام برد، البته عامل آخر یعنی تکنولوژی به

جھت اھميت، طی سال ھای اخير وارد این چرخه شده است.

تعاریف اشتغال قبل از بررسی اجمالی ھر یک از عوامل فوق 3 زم است 

وانواع آن را بازگو کنم.

▪ اشتغال:

استفاده بھينه از عوامل توليد.

▪ اشتغال کامل:

یعنی استفاده کامل از عوامل توليد.

▪ اشتغال ناقص:

ھنگامی که از عوامل توليد خصوصا سرمایه و نيروی کار استفاده بھينه نشود.

▪ اشتغال اشباع شده:

ده نشود که در این حالت بازده عوامل توليد کاھشحالتی را که از ھمه عوامل توليد خصوصا نيروی کار و سرمایه از حد ظرفيت آنھا بيشتر استفا

می یابد و ھزینه توليد با3 می رود.

ل توليد خصوصا نيروی کار وسرمایه.با عنایت به تعاریف مذکور بھترین حالت ھمان حالت اشتغال کامل است، یعنی استفاده از عوام

ر به توليد، اشتغال و بھره وری شوند.عوامل توليد زمانی معنا پيدا می کنند که در کنار ھم و در یک چرخه سالم قرار گيرند و منج

الف) منابع اوليه

ت. به عنوان مثال: زمينی حاصلخيز یا دخایراز جمله عوامل توليد می باشند که معمو3 به طور نسبی برای ھر کسی یا ھر جامعه ای مھيا اس

زیرزمينی مانند: نفت، گاز و سایر مواد اوليه.

ب) دومين عامل چرخه توليد را می توان سرمایه نام برد

یک کشور چون پس انداز یا از طریق دیگر باید به آنسرمایه چيزی نيست که مانند منابع طبيعی که خدادادی باشد، بلکه با درایت و تدبير مردمان 

دست یافت که به دست آوردن سرمایه تدبير و مدیریت و درایت ھمه مردم یک کشور را می طلبد.



ج) سومين عامل، عامل نيروی انسانی

ر برای کشور مشکل ساز خواھد بود و پدیده بيکارینيروی انسانی معمو3 در بعضی جوامع به دليل عدم برنامه ریزی با تراکم مواجه است و این ام

ه ھستند که این ھم به دليل بی برنامگیمشکل این نوع بی برنامگی است و در بعضی جوامع ھم به دليل رشد منفی جمعيت، با کمبود مواج

ز معضS تی را برای چنين کشورھایی بهمدیران جوامع است که منجر به مشکS تی چون مھاجرت ھای ناخواسته خواھد شد و خود مھاجرت ني

دنبال خواھد داشت.

د) چھارمين عامل، عامل تکنولوژی است

 خصوصا بعد از انقS ب صنعتی به ویژه در سال ھایبا توجه به پيشرفت علوم و فنون و تغيير رویکرد اندیشمندان اقتصادی نسبت به دنيای اقتصاد

جھت تکنولوژی را یک عامل مواجه ھستيم جوامع را از این منظر (تکنولوژی) دچار تحو3 تی چشمگير کرده است، لذا بدین ITاخير که با رونق علم 

بسيار مھم و 3 زم - نه کافی - در چرخه توليد باید دید.

ی بسيار مھم و 3 زم ھستند، ليکن عامل مدیریتو) با3 خره آخرین عامل چرخه توليد، یعنی عامل مدیریت است. اگرچه ھر کدام از عوامل، عامل

يد در اقتصاد ایران خصوصا سال ھای اخير جایبه نظر نگارنده شاید مھم ترین عامل در چرخه توليد است. اما در بحث آسيب شناسی عوامل تول

زه 3 زم قابل دسترسی است و به قول معروف کشوتامل دارد. ایران اسS می از جمله کشورھایی است که عوامل توليد در تمام مناطق آن به اندا

رچھار فصل است که دارای منابع بسيار غنی و کافی در جای جای کشورمان موجود است.

به عنوان مصداق:

ليکن تحولی که طی سال ھای پس از انقS ب) به لحاظ کشاورزی به رغم کمبود آب به جھت قرار گرفتن در طول و عرض جغرافيایی کره خاکی ١

 کرد و ھمچنين به بعد در امر سدسازی است و این شاخص (سدسازی) را می توان یکی از شاخص ھای پيشرفت بيان۶٨به خصوص از سال 

صلخيز را از پتانسيل ھای خوب دانست که دروجود زمين ھای حاصل خيز چون دشت ھای خوزستان، گرگان، مغان، قزوین و سایر مناطق مشابه حا

صورت تدبير و درایت می توان در چرخه توليد بھينه از آن استفاده کرد.

بایجان شرقی، فارس و... از پتانسيل ھای بسياردر بخش دام و طيور وجود مناطقی چون استان ھای لرستان، کھکيلویه و بویراحمد، اردبيل، آذر

مناسب برای توليد در این بخش است که متاسفانه به خوبی مدیریت نشده و نمی شود.

د نکته خالی از لطف نخواھد بود تا اندکی) به لحاظ صنعت اگرچه گام ھای بسيار خوبی طی سال ھای گذشته برداشته شده است، اما ذکر چن٢

 یک نسبت بدون توجه به پتانسيل ھای بالقوهچالش که در این ميان نھفته است برطرف شود، اینکه بخواھيم توسعه صنعتی به طور مساوی و به

موجود در مناطق کشور رشد یابد شاید گزینه درستی نباشد.

 استفاده از خوشه ھای صنعتی و توزیع صنعت درتجربه کشور ھای پيشرفته خصوصا کشورھای اروپایی می تواند به عنوان الگو مدنظر قرار گيرد،

د. به عنوان مثال خوشه ھای صنعتیشھرک ھای صنعتی براساس این خوشه ھا مناسب ترین در توسعه و بھبود صنعت کشور می تواند باش

 با توجه به پتانسيل ھای بالقوه موجود ھمچونباید به تفکيک صنایع غذایی، صنایع سلولزی، صنایع شيميایی، صنایع ساختمانی و صنایع خودرو

ت بازار مورد نياز، عوامل زیست محيطی و عواملنوع، کيفيت و کميت نيروی انسانی، آب و ھوا، وجود راه ھای مواصSتی، موضوع صادرات و واردا

بسياری دیگر توزیع شوند و این یعنی توسعه صنعت به معنای واقعی.

کشاورزی با محدودیت مواجه است. ثانيا) در بخش خدمات متاسفانه باچالش ھای بيشتری روبه رو ھستيم. او3 ظرفيت ھا در بخش صنعت و ٣

چه که باید بيشتر مورد توجه قرار گيرد تا مشکلبراساس نظریه تله جمعيتی مالتوس با افزایش جمعيت به صورت تصاعدی روبه رو ھستيم و لذا آن

اشتغال رابتوان برطرف کرد، توجه ویژه به بخش خدمات است.

 نشده یا اگر شده بسيار ناچيز بوده است. بهالحمد هللا درایران اسSمی در بخش خدمات نيز پتانسيل ھای خوب و ارزنده ای است که به آن توجه

شد، چرا که کشوری با تمدن کھن و آثار باستانیعنوان مثال گردشگری می تواند ھم در ایجاد اشتغال و ھم در ایجاد بھره وری بسيار مناسب با

ھانيان قابل اھميت است، ليکن به دليل عدم توجه ومتعدد و به لحاظ جغرافيایی و تنوع آب و ھوایی و ھمچنين موقعيت استراتژیک برای خيلی از ج

 درصد اشتغال را در این۶٠ تا ۵٠يح می توان عدم مدیریت صحيح تاکنون در این بخش موفق نبوده ایم، در نھایت در بخش خدمات با مدیریت صح

بخش دید.

 جوان و با استعداد که در کشور داریم میدر بحث تکنولوژی ھم اگرچه نسبت به برخی از دول جھان کمی عقب ھستيم ولی با توجه به نيروی



توان سریع این خS» را پر کرد.

، کشف٨۶ مدال طS در مسابقات اختراعات سوئيس و مالزی طی سال ۵٠کسب مقام اولی در مسابقات علمی و المپيادھا، کسب بالغ بر 

ای فوق باشد.سلولھای بنيادین در امر پزشکی و موفقيت چشمگير در انرژی ھسته ای می تواند مصداقی بر ادع

 کننده سایر عوامل محسوب می شود در واقع میاما مھمترین چالش در چرخه توليد عامل مدیریت است. از آنجایی که این عامل به عنوان ھدایت

را که چالش موجود در چرخه توليد به دليل عدمتواند به عنوان شرط 3 زم و کافی باشد. در بحث عامل مدیریت ذکر دو نکته قابل تامل است، چ

رعایت نکات ذیل است:

) عدم رعایت استانداردھای علمی در انتخاب مدیران(شرایط احراز نداشتن)١

 بزند.) چرخش و جابه جایی سریع مدیران از جمله نکاتی است که باعث شده تا چرخه در این قسمت لنگ٢

بع از آنجایی که قابل دسترس است، موفقبه اعتقاد راسخ در حل مشکل اشتغال اگر در عامل مدیریت توجه کافی و 3 زم شود در سایر منا

 سایر عوامل است و این یعنی مدیریت، چرا کهخواھيم بود. آنچه که امروز موجب خلل و خدشه در چرخه توليد شده است عدم استفاده بھينه از

کامل ترین تعریف در علم مدیریت یعنی استفاده از منابع و عوامل توليد.

منبع : روزنامه مردم سا3ری

http://vista.ir/?view=article&id=268429

آسيب شناسی عدم اقبال به کارآفرينی

بخش ھای قابل توجھی از جمعيت فعال كشور دارای شم قوی در امور فنی

توليد كا3 و بنگاه ھای  اداره  و  ایجاد  مناسبی را جھت  و آمادگی  ھستند 

خدمات، داشته و ھمچنان در اختيار دارند و فی نفسه پتانسيل كارآفرینی را

به شكلی كه اخيرا سعی در ترویج آن می گردد. در بخش ھای وسيعی از

جامعه می توان یافت.

شاھد این مدعا، اقبال وسيع گروه ھای مردمی است، كه در پی جرقه یك

عSقمندی می گيرد.  صورت  توليدی،  خواه  و  خدماتی  خواه  شغلی  ایده 

عمومی به كسب و كارھائی كه در حيطه بازار رقابت كامل قرار دارند موید

این امر است كه روحيه كارآفرینی وجود دارد ولی برای فعليت یافتن ملموس

آفرینش كار و فرصت ھای شغلی در جامعه باید به حل مشكSتی به مراتب

مھمتر از آموزش نگرش كارآفرینی ھمت نمود.

وفور كارخانجات نساجی در سنوات گذشته یا توليد فرش ماشينی، پفك،

 كشور می باشد. اما چرا تجلی اھتمام ھموطنان در عرصهماكارونی،  رب گوجه و غيره در سالھائی نزدیكتر بيانگر ميزان با3ی تمایل به كارآفرینی در

كم رنگ جلوه می نماید؟ در پاسخ جامع به این پرسشآفرینش مشاغل در حيطه ابتكار و نوآوری كه آینده ابھام آلودتر ولی موثرتری دارند اینقدر 



می توان به پارامترھای تاثيرگذاری بشرح ذیل اشاره نمود:

) كيفيت پائين عمليات ترویج كارآفرینی١

ر مراحل ابتدائی كارآفرینی ھستند.) بازخورد نامناسب به كارآفرینان با سابقه و به تبع آن، بازخورد نامناسب به افرادی كه د٢

) عدم اطSع رسانی صحيح راجع به مشاغل٣

) ضعف قدرت تكنولوژیكی و مدیریتی۴

) كم توجھی به علم بازاریابی و معطوف بودن نگاه ھا به بازار محدود داخلی۵

ینی) ضعف عملكرد بخش آموزش (در سطوح مختلف) در انگيزش و ترغيب جوانان به پذیرش ریسك كارآفر۶

) كيفيت پائين عمليات ترویج كارآفرینی١

ی قرار گرفته قبل از اینكه اثربخشی را ھدف گرفتهرویكرد ترویج نگرش كارآفرینی كه اخيرا مورد اقبال بخش ھای مختلف آموزشی دولتی و غيردولت

ویج كنندگان بوده است!باشد بيشتر به رفع تكليف مشابھت داشته و یا ایجادكننده زمينه كسب و كار و درآمد برای تر

انی تئوریك از مراجع خارجی و غيرملموس اكتفاتاكنون در محتوی سمينارھا و ھمایش ھای انجام شده با موضوعيت كارآفرینی، بيشتر به نقل مب

 فكری بومی و واقعگرایانه، ھمچنان به عنوان یكنموده اند و عموما مسئله آفرینش كار و حرفه در سطح مدیریت عملياتی و اجرائی، بدون بنيان

 در سطح مدیران مسئول و بالطبع ایجاد سكتهمعضل خودنمائی می  نماید. مشكSتی نظير عدم فرھنگ مشاركت و تمایل به تكروی، تغيرات مداوم

نابع مالی دولتی نيز به تنھائی بدون تعيين استراتژیدر روند تحركات موجود، از جمله موارد تشدید كننده این امر می باشد. در این ميان تزریق م

مشخص و مورد تائيد كارشناسان،  نمی تواند كارساز باشد.

نت تبدیل گردد و با گردش در دیگر بخش ھایاین تسھيSت براحتی می تواند از مسير خود خارج شده و در نقض اھداف و روح اصلی طرح، به را

ت افزایش نرخ تورم و تحمل فشارھای مضاعف را بر پيكراقتصادی زودبازده و كم زحمت، عSوه بر ظلم بر توليد و آفرینش مشاغل مولد و پایدار، موجبا

كيف مشاغل موجود، فراھم آورد.

ر مراحل ابتدائی كارآفرینی ھستند) بازخورد نامناسب به كارآفرینان با سابقه و به تبع آنّ بازخورد نامناسب به افرادی كه د٢

رمتعھد، جای داد و بخش متعھد را نيز بدو دستهكارآفرینان سابق و فعلی را می توان در دو دسته: الف) متعھد به ارزش ھای اجتماعی و ب) غي

موفق و شكست خورده یا ناموفق تقسيم كرد.

عناصر تاثيرگذار بيرونی متعددی می دانند كه از آنالف) افراد موفق و متعھد به غير از قدرت ھای درونی و روحی روانی،  موفقيت خود را مرھون 

جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ناسانه و اخذ مشاوره صحيح)) انتخاب صحيح خط یا خطوط فعاليت (كه می تواند سھوا اتفاق افتاده باشد و یا با كار كارش١

) قرار گرفتن گردش بازار در جھت منافع فرد٢

 ھای بسياری از عمر كارآفرین را مصروف خود) چگونگی عبور از موانع متعدد بوروكراسی دستگاه ھای دولتی ذیربط ( كه در شرایط عادی سال٣

می نماید)

) بھره مندی از امكانات مالی مناسب جھت تامين بودجه ھای مورد نياز۴

روابط ناسالم و رانت، جستجو و تثبيت نموده اند.ب) واژه كارآفرینان غيرمتعھد را به افرادی می توان اطSق نمود كه موفقيت خود را در سایه 

فيق یافته ھای متكی به روابط، كه بخش اعظممتاسفانه بخش افراد ناموفق (بد3ئل زیادی از جمله مواردی كه قبS ذكر گریدد) و ھمينطور تو

آحاد اجتماع می گردند.جامعه كارآفرینان حاضر را تشكيل می دھند، زمينه ساز بازخوردھای نامناسب و منفی به دیگر 

را خواھند داشت كه  منفی خود  به شخصيت مخاطبين، كاركردھای خاص و  توجه  با  دارایبازخوردھائی كه  بخش فعال و  تخدیركننده  او3 

پتانسيل ھای كار و تSش بوده و ثانيا تشجيع كننده متعرضان به حقوق جامع می گردد.

 كه با مختصر التفات مسئولين ذیربط، قابليتشایان ذكر است كه راھكار برون رفت از این دور باطل محتاج حمایت و دستگيری زحمتكشانی است

تميز دادن را دارا ھستند.

) عدم اطSع رسانی صحيح راجع به مشاغل٣

 مھارت مورد نياز ھر شغل، بطور طبيعی، تمایSتبه غير از توجه به جنبه درآمد یك شغل كه در بيشتر مردم عموميت دارد و صرف نظر از تخصص و



نھان و آشكاری در ایجاد و اداره كردن بعضی ازشغلی ھر فرد، از منظر طبقه بندی كلی نسبت به فرد دیگر متمایز بوده و ھر فرد استعدادھای 

 موردنظر خود را داشته باشند قدرت انتخابمشاغل را دارا می باشد. بدیھی است اگر این افراد نتوانند دسترسی به اطSعات مربوط به شغل

ص و موفق حضور دارند.محدودی را فراروی خود می بيننند و عموما جذب مشاغلی می گردند كه در سطح جامعه بصورت شاخ

 ھر چند كه با اندكی دقت می توان دریافت كه پسمشاغل مذكور عموما كم زحمت و پربازده ھستند و یا حداقل اینطور به مخاطب القا می نمایند،

، تعھد به اجتماع و اھتمام به خوشنامی و غيرهزمينه این نوع مشاغل محدود نيز زحمات شبانه روزی، تحمل و استقامت در بربر نامSیمات شغلی

می باشد كه سال ھای بسياری را به خود اختصاص داده اند.

نوع نيازھای شغل می گردند و توفيق نھائی آنھا منوط بهاگر چه افرادی كه جذب این مشاغل می گردند، ناگزیر و خواه ناخواه وارد گردونه اجابت این 

د و ورشكستگی دسته جمعی را فراھم می نماید،گذراندن این دوره می باشد ولی قدر مسلم ورود تعداد زیادی از افراد به یك شغل موجبات ركو

ته و عمS این نيروھای فعال بصورت خنثی و بSاثربطوریكه عمS اشتغال و فعاليت این خيل عظيم ھيچگونه تغير مثبتی در توليد ناخالص ملی نداش

لت خبری در بيان ویژگی ھای عمده مشاغل متنوعدر مقدرات كشور عمل می كند. یكی از راه ھای حل این معضل، اھتمام به ترتيباتی است كه عدا

رعایت شود.

ار، كمك شایانی به قدرت انتخاب این افراد می نماید كه ازذكر پارامترھای تاثيرگذار یك شغل در اداره كردن و ترسيم چشم انداز آینده، به متقاضيان ك

آن جمله می توان به مواردی كه در ذیل آمده اشاره نمود.

راھبردھای توليد و بازاریابی، ميزان سود موردسرمایه گذاری 3زم،  تخصص و مھارت 3زم، توانائی ھای جسمی و روحی 3زم، گردش مالی مربوطه، 

انتظار و حتی زمانی را كه برای رسيدن به موفقيت نسبی در شغل باید تحمل كرد.

) ضعف قدرت تكنولوژیكی و مدیریتی۴

چه در بخش دولتی و چه خصوصی بوجود آمده اند رااگر بخش ھای توليدی كSن را كه با پشتوانه طرح ریزی جامع اوليه و تزریق بودجه ھای مناسب 

یا كارگاه كوچكی بوده اند  توليد،  نمائيم، غالب صنایع فعال در عرصه  یافته و به اشكالاز صنعت كشور مستثنی  كه در اثر مرور ایام توسعه 

ژی، خSقيت، نوآوری و از خودگذشتگی و بدون بھرهكارخانه ھای فعلی ممتجلی گردیده اند و یا بوسيله عSقمندی مالك یا مالكين آنھا و صرف انر

بردن كامل از دانش فنی مربوطه ایجاد شده اند.

رت علمی خود نموده اند ولی طيف وسيعتری ازاگر چه تعدادی از این صنایع بعد از كسب قدرت مالی مبادرت به انتقال دانش فنی و گسترش قد

ی دھند.آنھا ھمچنان بدون استفاده از روش ھای كارآمد و بھنگام و با بھره وری مختصر، ادامه كار م

ی فكری اداره صنایع كشور حاكم می باشد به مراتببه نقيصه تكنولوژیك می توان ضعف حاكم بر ساختار مدیریتی را نيز افزود: ضعفی كه بر سالھا

امكانات بھره دھی  واقع  در  این ضعف  كه  می باشد، چرا  آزاردھنده  كمبود سخت افزار،  از  كاھشبيشتر  به شدت  نيز  را  موجود  تجھيزات  و   

ردد:می دھد.چرائی عدم اقبال اھالی صنعت نسبت به استفاده از علوم روز به دو دسته عمده برمی گ

رد.) ضعف بنيه مالی كه قدرت ھر گونه تحقيقات و اصSحات و تحمل ھزینه ھای آنرا زیر سوال می ب١

 افزوده و بازگشت سود بيشتر.) عدم آگاھی مدیران به مواھب ملموس تحقيقات و اصSحات ساختاری و تاثير مثبت آنھا در ارزش٢

ین معضSت می باشد اما چاره جوئی برای صنایعوزارت كار و امور اجتماعی اخيرا با طرح ایجاد خوشه ھای صنعتی نوید بخش ھمت دولت در حل ا

ه مراكز پژوھشی از جمله دانشگاه ھا داشتهموجود در گروه ایجاد شركت ھای واسط می باشد كه وظيفه انعكاس و انتقال نيازھای صنعت را ب

به عھده د آنھا را  اداره كردن  موردنظر و  تحقيقاتی  البته اگر ھزینه ھای اینباشند و ھمچنين مسئوليت اجرای طرح ھای  باشند و صد  اشته 

شركت ھای واسط از منابع دولتی تامين گردد، می توان به توفيق آنھا اميدوار بود.

) كم توجھی به علم بازاریابی و معطوف بودن نگاه ھا به بازار محدود داخلی۵

 ضروررت در بخش ھای توليدی و مصرفی، نمودبعد از ظھور انقSب اسSمی و بخصوص بروز جنگ تحميلی صنایع بسياری ضرورت حضور یافتند و این

ھای توليدی كشور به سمت نيازھای جنگ و افزایشبارزی پيدا كرد. تحریم اقتصادی كشور، روی آوردن د3ن به احتكار اجناس، جھت گيری پتانسيل 

دند، چرا كه مھمترین نياز بخش توليد را مھيا نمودند.مداوم تورم و قيمت ھای كا3ھا ھر چند عواملی ناميمون بودند ولی نتيجه ای مثبت به بار آور

ان تشنه بود كه حتی بعضی از توزیع كنندگان سودجو،صنایع توليدی بدون دغدغه بازاریابی تمام تSش خود را مصروف توليد نمودند و بازار كشور چن

 می دادند. در واقع توليدكنندگان در مقطع زمانیكا3ھای مطلوب مردم را به شرط خرید كا3ھای نامطلوب و حتی غيرضروری، در اختيار ایشان قرار



كه از رھگذر افزایش توليدكنندگان و نيز عرضهیادشده ماه عسل خود را طی می نمودند، اما بتدریج با گسترش دایره رقابت در كيفيت و قيمت 

توليدكننده، روندی طبيعی و منطقی را در پيش گرفت،بيشتر كا3ھا و ھمچنين واردات كا3ھای متنوع حاصل گردید، سير بازار و روابط مصرف كننده و 

را در بازار باز جھانی تجربه نكرده اند در حا حاضربه نحوی كه صنایع نوپا و نابالغ ما كه در شرایط آزمایشگاھی شكل گرفته و فرصت محك خوردن 

Sل قرار گرفته  اند.بدليل عدم قدرت رقابت در كيفيت و قيمت كا3 با محصو3ت ارزان قيمت وارداتی، در معرض اضمح

 نگاه مدیران صنایع را به خارج از مرزھایشاید بتوان گفت كه زمان حاضر زمان بروز رنسانسی دیگر در عرصه صنایع ما بوده و معطوف شدن

جغرافيائی كشور طلب می كند.

يت كا3ھای توليدی، متناسب با نيازھای بازار جھانی گردد ومزایای تغيير جھت نگاه از بازار داخلی به بازارھای خارجی می تواند زمينه ساز ارتقاء كيف

) ضعف عملكرد۶بالندگی صنایع را فراھم سازد.ھم سطح توليد را افزایش دھد كه این امر می تواند با قرار گرفتن در یك سيكل مستمر شرایط 

بخش آموزش (در سطوح مختلف) در انگيزش و ترغيب جوانان به پذیرش ریسك كارآفرینی

 حيث منابع خدادادی انسانی با پتانسيل ھای سرشارما دارای كشوری ثروتمند از حيث منابع كانی فراوان و ارزشمند ھستيم، ما كشوری ثروتمند از

 سوابق درخشان تاریخی در تمدن، حكومت ھایاز ھوش، خSقيت، انرژی جوانی و غيرتمندی ھستيم، ما كشوری ثروتمند ھستيم از حيث دارا بودن

وری ثروتمند ھستيم چون در موقعيتی ژئوپليتيكمقتدر و دوران ساز، فتوحات بزرگ در عرصه، علم و دانش و ادب و حتی عرصه ھای نظامی، ما كش

ندیم چون ................قرار داریم،  ما كشوری ثروتمند ھستيم چرا كه جذاب ترین منابع گردشگری را داریم ما ثروتم

اما ما فقيریم!!!

اشد. فقيریم چون به بھره وری مطلوب نمی اندیشيم وفقيریم چون با مزایای كارگروھی بيگانه ایم و ترجيح ما حفظ منافع فردی است اگر چه اندك ب

و به جای سعی در ارتقاء و پيوند منابع در جھتدر جھت آن عمل نمی  نمائيم. فقيریم چون اخSق حرفه ای ما به پائين ترین درجات سقوط كرده 

فتارھای نغز گذشتگان ما، عينيت خود را از دستسربلندی كشور،  متمایل به كارھای كم زحمت و پربازده ھستيم، فقيریم چون مفاھيم اشعار و گ

م چون به اصول و مبانی روش ھای كسب كار وداده اند در جائی كه نامبرده رنج،  گنج حاصل شده و رنج بردگان قرین آسایش نيستند، فقيری

ب می گردند.موفقيت در دھكده جھانی وقوف نداریم،  فقيریم چون منافع ملی كوچكترین انگيزه ھای ما محسو

وم محسوب می گردند.چگونگی فقر و غنائی كه در با3 به آنھا اشاره شد در كشورھائی كه از بعد اقتصادی،  جھان د

واقع نقاط قوت ما نقاط ضعف آنھا به حساب(مانند كشورھائی اروپائی و بعضی از كشورھای جنوب شرقی آسيا) به شكل معكوس می باشد و در 

آمده و نقاط ضعف ما، نقاط قوت آنھا محسوب می گردد.

 چه دانشگاھی مطرح می نمایند. خود را ازآنھا دیالوگ با3 را بصورت عكس،  در جای جای سيستم ھای آموزشی خود، چه در سطوح ابتدائی و

تذكر نرم افزاری انسانی می دانند و در عين  منابع كانی فقير و ثروت ھای خود را منابع  نونھا3ن و آینده سازان خود،حيث  به   مستمر این امر 

ان و دانشجویان برای ورود به بازار كار و تSش وراھكارھای علمی و عملی اشتغال مولد را فراروی آنھا قرار می  دھند، به قسمی كه دانش آموز

يم كه عارضه قدیمی برخورد با معلول ھا كه دركسب موفقيت، بی قراری می كنند، مانند تيری كه بی قرار پرتاب از چله كمان است، اما چه كن

 می گردیده، این زمان ھم در حل مسئلهفرھنگ ما به شكل یك زخم كھنه و مزمن، در موقع بروز شدت ھا، پاك كردن صورت مسئله را موجب

اشتغال جوانان به شكل «آموزش كارآفرینی» خودنمائی می كند.

براحتی در می یابيم كه آسانترین راه حل با كم ترینپرداختن به علت ھا ھر چند در نگاه اول پرھزینه جلوه می نماید، اما در قالب نگرش سيستمی 

ھزینه می باشد.

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=264005



آسيب شناسی مديريت منابع انسانی در شرکت ھای کوچک

این مقاله به دامنه ای از انتشارات پژوھشی توصيفی می پردازد تا نشان

دھد که فرھنگ فرد گرایی مالک-محور و عدم رسميت، درحال شيوع در این

شرکت ھاست.

به طور روز افزون در ادبيات موضوعی آن، به عنوان مدیریت موثر کارکنان 

عاملی که سھمی حياتی در نيل به عملکرد و بقای سازمانی دارد، شناخته

مدیریت پویایی ھای  این وجود،  مطالعات صورت گرفته روی  با  می شود. 

منابع انسانی در موسسات کارآفرینی کوچک، نسبتا پراکنده ھستند. این

مقاله به دامنه ای از انتشارات پژوھشی توصيفی می پردازد تا نشان دھد

این در  درحال شيوع  و عدم رسميت،  مالک-محور  فرد گرایی  که فرھنگ 

شرکتھاست.

نتيجه این عوامل، مقو3ت اساسی منابع انسانی ھمچون، فعاليتھای در 

مرتبط با عملکرد، آموزش و توسعه،  توازن نيروی کار و دیگر ابعاد حساس رفاه

نيروی کار را متاثر می سازند. عدم رسميت و فقدان راھبرد جھت آگاھی

نسبت به روابط مالک-کارمند، در تقابل با فشارھای روز افزون سياسی در

جھت تدوین قوانين در حوزه مدیریت کارکنان در موسسات کارآفرینی کوچک

مھمی،  ھم ضمنی  مفاھيم  احتما3  فشارھا،  این  به  پاسخ  دارند.  قرار 

درزمينه روابط با کارکنان و ھم عملکرد سازمانی، در بر خواھند داشت.

ی و مدیریت، در شيوه ترسيم و توصيف کارآفرینان،از لحاظ تاریخی، فقدان تمایل جھت پرداختن به مقو3ت کارآفرینی توسط نظریه پردازان سازمان

رخوردارند. با این وجود،  از آنجا که کارآفرینی به طورریشه یابی شده است، کسانی که قھرمانان خارق العاده ھستند و از قابليتھای ماورای تصوری ب

 به عنوان عاملی که به ھمراه خود مزایا و منافعروزافزون به صورت مکانيزمی که نه تنھا پشتيبان اقتصاد است و آن را دگرگون می سازد، بلکه

اجتماعی و اقتصادی را در بردارد، مد نظر است.

بيشتر به عنوان منشا اصلی مزیت رقابتی نمود میموضوع نوپدیدی که از مطالعات اخير جلوه می کند، این است که کارکنان با گذار زمان ھر چه 

ه برای رشد و بالندگی اقتصادی، از جمله عواملیابند. توانایی تشریک مساعی و انجام فعاليت مستقل، بروز ابتکار و پذیرش رویکردھای خSقان

يازمند ارتقای درک خود نسبت به نقش مدیریت منابعحياتی به شمار می آیند. مھارتھای مھم و حياتی در محيط کار این معنی را در بر دارند که ن

انسانی در ساخت موسسات کارآفرینی موفق ھستند.

کوچک وجود دارد، به طور قابل توجھی،  دانش ما دردر حالی که شاکله در حال تکاملی از دانش درمورد کارآفرینی و ساختار شرکتھا و سازمانھای 

مورد پویایيھای رفتار مدیریت و کارکنان در موسسات کارآفرینانه کوچک ناچيز است.

ا درک نمی کنند. به عنوان مثال،  ھنمن،ھمچنين می دانيم که مالک-مدیران شرکتھای کوچک، احتما3 معنی واقعی مدیریت منابع انسانی ر

مدیریت بر دغدغه ھای مشخص کارکنان، مانندتانسکی و کمپ دریافتند که مدیران عامل، واژه مدیریت منابع انسانی را عموما در کل، شامل 

استخدام یا جبران خدمات می دانند.

زرگ ریشه گرفته اند. پس، در مورد چگونگیدانش، تجربه و تجویزات ما برای مدیریت منابع انسانی اغلب از پژوھش و تحقيق در شرکتھای ب

)٢٠٠٠(ھنمن گسترش واقعی نظریه ھای ایجاد شده در سطح موسسات کار آفرینی کوچک، دانش اندکی وجود دارد.



)٢٠٠٠ نظر قرار می دھد. تعریف شين و ونکاترامن (این مقاله، مدیریت منابع انسانی، فرھنگ وروابط کارکنان را در موسسات کار آفرینی کوچک مد

شف، ارزیابی و بھره گيری می شوند، می پذیریم.را در مورد کارآفرینی به عنوان فرایندی که از طریق آن فرصتھای خلق کا3ھا و خدمات آتی، ک

ع انسانی از چشم انداز راھبردی و در قالب تعریف ارائهبنابراین کارآفرینان لزوماً می بایست بنيانگذاران سازمانھای جدید باشند. به مدیریت مناب

) می نگریم :٢٠٠۴شده توسط نيوین و برایانت (

 این تعریف می توانيم به کارکنان به عنوان مرکز وانسجام راھبردی فعاليت ھای منابع انسانی در جھت مدیریت و بالندگی نيروھای کاری. از منظر

محور مدیریت منابع انسانی بنگریم.

● موسسات کارآفرینی کوچک در اقتصادھای پيشرفته

زا را در اقتصادھای توسعه یافته شکل می▪ ارزش انجام تحقيق در سازمانھای کوچک روشن است: شرکتھای کوچک، اکثریت سازمانھای اشتغال

 نفر کارمند، اشتغال٢۵٠، دوسوم جمعيت در حال کار اتحادیه اروپا در موسسات کوچک یا متوسط با کمتر از ١٩٩۴دھند. برای مثال در سال 

و یا اندکی کمتر را در درصد شرکتھای اتحادیه اروپا، در طبقه شرکتھای کوچک و متوسط قرار می گرفتند. رقم مشابه ٨/٩٩، ٢٠٠١داشتند. تا سال 

 درصد کل٩٩، شرکتھای کوچک و متوسط بيش از ٢٠٠۴ ميليون شرکت برآورد شد و تا سال ٧/٣، ١٩٩٩انگليس شایع و غالب می بينيم. در سال 

 درصد شرکتھا،٩٧، ٢٠٠٣ درصد کل کارکنان را در استخدام داشتند. در ایا3ت متحده، در سال ۵/۴٧شرکتھا را تشکيل می دادند که چيزی در حدود 

 سال سن داشتند.٢٠ درصد از این افراد شاغل، کمتر از ٢/٨٧ کارمند داشتند و ۵٠٠کمتر از 

 کارمند را در استخدام خود داشتند، رسما منحل شدند. عمده مدارک و۵٠٠ بنگاه اقتصادی که کمتر از ۶٧٨۵۶۴ در ایا3ت متحده، ٢٠٠٢طی سال 

قدان کنترل در دوره رشد شرکت و محيط و زیر ساختھاد3یل مرتبط با نرخ با3ی فنا و اضمحSل را می توان به ناتوانی آنھا در انطباق با تغيير، ف

نسبت داد.

 است؛ مقو3تی که انطباق با تغيير وبه طور خSصه، ھدف بازبينی فعلی ما بررسی موضوعاتی است که پيش روی موسسات کارآفرینی کوچک

بر دارند.بویژه تاکيد و تمرکز روی مفاھيم ضمنی تغيير در این سازمانھا برای مدیریت کارکنان را در 

● فرھنگ موسسات کارآفرینی کوچک

 و نظارت شخصی و مستقيم خود مالکاندرموسسات کارآفرینی کوچک، ھر نوع بررسی درمورد فرھنگ سازمانی می بایست با مدیریت، خواست

نيروی کار، به طور گوناگون عمل کنند، اما ازبه انجام برسد. سازمانھا ممکن است در پاسخگویی به نشانه ھا و عSئم مختلف بازار محصول و 

رھگذر مالکان است که این نشانه ھا و پاسخ ھا به طور گسترده جھت دھی و تعدیل می شوند.

) موسسات کارآفرینی کوچک و اتحادیه ھای تجاری١

ارکنان در محيط ھای کاری مھيا می شوند. این داده ھاجامعترین داده ھا در مورد مدیریت روابط کارکنان در بریتانيا توسط مرکز بررسيھای روابط ک

ای سازمانی رو به کاھش است، اما بيشترین نرخبيانگر این ھستند که با وجود اینکه عضویت و تراکم اتحادیه ھا در تمامی بخشھا و اندازه ھ

نسبی کاھش را در شرکتھای کوچک می بينيم.

 کاھش یافت. در موسساتی با نيروی١٩٩٨ درصد درسال ٢۵ به ١٩٨٠ درصد در سال ۵٠درتمامی موسسات بخش خصوصی، تراکم اتحادیه ھا از 

 درصد سقوط کرد. وجھه و گستره اتحادیه ھای تجاری نيز در این موسسات با١۶ به ۴١ نفر طی دوره زمانی مشابه، تراکم آنھا از ۴٩ تا ٢۵کار بين 

 درصد مواجه۶۴ به ٧۵ نفر که با نزولی از ۵٠٠ درصد، در مقایسه با سازمانھای دارای نيروی کار بيش از ١۶ به ٣٠سرعت بيشتری کاھش یافت؛ از 

بوده اند.

تھای کوچک در اتحادیه ھا ذکر کرد. اول، چيزیبر مبنای مطالب فوق دو دليل را می توان در توجيه کمتر به رسميت شناختن و عضویت کمتر شرک

) سناریویی که ارتباطات مستقيم، انعطاف١٩٨٩که گاھی خSصه وار سناریوی "کوچک زیباست " یا " خانواده شاد " گفته می شود. (راینی 

شده و ساخت یافته با کارکنان را نفی می کند.پذیری وظایف و سھولت دسترسی به مدیر- مالکان پدرمآب در آن، اساساً نياز به روابط تعریف 

رای مالکان شرکتھای کوچک رویداد خوشایندی نيست؛دليل دوم اینکه اینکه شواھد و مدارک معتبری در این مورد وجود داردکه ظھور اتحادیه ھا، ب

کسانی که روابط فردی مستقيم را بر وابستگی به قوانين

خارجی ترجيح می دھند.

) اندازه سازمان به عنوان عاملی در محدود کردن تغيير٢



 می شوند. از این رو، بSفاصله یک تفاوتدر موسسات کارآفرینی کوچکتر، قواعد اغلب غير رسمی ھستند و توسط مدیر - مالکان فعال مقرر

ختلف تفسير کنند، ھميشه این احتمال می رود کهفرھنگی بروز می کند: در سازمانھای بزرگتر، ھر چند مدیران احتما3 قواعد را به شيوه ھای م

ليرتبه منابع انسانی، متخصصان فرصتھای برابرقواعد در حدود تجویز شده، واقع شوند. نظارت بر پيوستگی قواعد ممکن است توسط کارمندان عا

ک اعمال می شوند؛ موسساتی که در آنھا تمامشغلی و نظایر اینھا صورت پذیرد، در حالی که محدودیتھای کمتری روی موسسات کار آفرینی کوچ

اً و سنجيده(تعمداً)، خارج از حدود قانونی عملاین وظایف ممکن است در نقش مدیر– مالک گنجانده شوند. ھر چند این احتمال نمی رود که مرتب

شود، ولی انعطاف بيشتری در رفتار مدیریتی یا چشم پوشی از محدودیتھای قانونی، محتمل است.

) آموزش و فراگيری٣

ميت مقو3ت فراگيری و آموزش مدیریت و کارکناندر موسسات کار آفرینی کوچک، نرخ با3ی زوال و سطوح نوسان و ناپایداری شدید کارکنان بر اھ

ی از فرایندھای رسمی آموزشی در این موسساتبه جھت افزایش عملکرد، ثبات، انطباق و حفظ بقا، صحه می گذارد. با این وجود، مدارک ناچيز

 نفر، یک٢۵چک دارای نيروی کار کمتر از در دست است. یافته ھای موسسه پژوھشی نيروی کار، حاکی از آن است که کارکنان در موسسات کو

سوم کمتر از ھمنوعان خود در شرکتھای بزرگ آموزش می بينند.

در زمينه یادگيری در شرکتھای کوچک وبا این وجود، شواھد کمی از تدارک آموزش در دست است که تا حدودی از فقدان تحقيق و پژوھش 

.مشکSت موجود در مسير ارزیابی رویکردھای غيررسمی تر موسسات کار آفرینی کوچک، منتج می شود

فع کوتاه مدت و) به این نتيجه رسيده اند که آموزش در موسسات کوچک بندرت برنامه ریزی شده است مبتنی منا١٩٩۴اتکينسون و ميجر (

معمو3ً تنھا به صورت اقتضایی ترتيب داده می شود.

) پذیرش اندک شيوه ھای جدید استخدامی۴

ھيچ مطالعه ای) در مورد فعاليتھای منابع انسانی در موسسات کار آفرینی کوچک در واقع نشان داده است که ٢٠٠۴بررسی کاردن و استيونس (

ودھا یاد می کند:در مورد مدیریت عملکرد انجام نگرفته است؛ حال آنکه گارنگو از موانع زیر در مسير این بھب

يتی" و دسته دیگر موانع ماھيتی مانندفقدان منابع انسانی تخصصی، ظرفيت مدیریتی ضعيف و منابع سرمایه ای محدود جزء عوامل "موقع

 می توان اثبات کرد که این ناکارآمدیھا بهسبکھای مدیریت واکنشی، تنظيم ضعيف فرایندھا و اعتماد ناچيز به سيستم ھای مدیریت عملکرد.

.تقویت جو عدم اطمينان در سازمان و توسعه ناھماھنگ در شرایط محيطی ناپایدار، کمک می کنند

) رفاه کارکنان۵

اد3نه، آزار و زیاده روی و دیگر نمونه ھای غير قابلنسبت با3 و نگران کننده ای از موارد مرجوع به ھيئت حل اختSف صنعتی، شکایت از انفصال ناع

ق، قدرت و کنترل کارفرما روی منابع مرتبط باقبول رفتار کارفرما در شرکتھای کوچک گزارش شده است. این موارد حداقل تا حدی ناشی از حقو

تھای مرتبط با فرصتھای برابر جنسی در شرکتھایموارد مذکور است. بتازگی مطالعه ای انجام گرفته است که تایيد می کند که فعاليتھا و سياس

ود را تداوم می بخشيدند.کوچک، از حداقل احتمال پيگيری برخوردارند و اقليت قابل مSحظه ای فعاليتھای تبعيض آميز خ

رکنانشان بی خبرند. به عنوان مثال از مدیر-مطالعات ھمچنين نشان می دھند که مدیر- مالکان شرکتھای کوچک، عموماً از حقوق استخدامی کا

 نفر بودند، مصاحبه ای به عمل آمد که به عنوان نتيجه ای از آن، تنھا حدود۵٠ شرکت بریتانيایی که دارای نيروی کار تا سقف ١٠٠٠مالکان بيش از 

یک پنجم اظھار داشتند که مطمئن به آگاھی از حقوق استخدام فردی ھستند.

چک بيشتر است. ویکزر و ھمکاران وی، این چنينمتاسفانه این تنھا نگرشھا نيستند که متفاوت ھستند. نرخ جراحات به طور کلی در شرکتھای کو

 نفر٨/۶وع جراحات منجر به فوت، بيشتر می شوند : عنوان می کنند که آمارھای اتحادیه اروپا نشان می دھند که با کاھش اندازه سازمان، نرخ وق

 در٧/٢ نفر و ۴٩ تا ١٠ برای شرکتھای دارای نيروی کار بين ٣/۶نفر کارمند، در قياس با ١٠ ھزار نفر کارگر در شرکتھای دارای کمتر از ١٠٠در ھر 

نفر نيروی کار.٢۵٠شرکتھای با بيش از 

● نتيجه گيری

دیگر مزایای اجتماعی و ارتباطی، اکنون بخوبیاھميت موسسات کار آفرینی در اقتصاد ملی و اجتماعات محلی به عنوان منشا اشتغال و ثروت و 

ررات استخدامی، فعاليت و عملکرد موسساتمشخص شده است. با تغيير در محيط ھا و بازارھای کسب و کار، در فناوری و سيستم ھای ملی مق

کار آفرینی کوچک در سکوی توجه قرار می گيرد.



ار آفرینی کوچک، ھنوز نسبتاً تحت مداقه وبا این وجود، بازبينی و بررسی ما حاکی از آن است که بسياری از جنبه ھای رفتاری موسسات ک

به اقدام زده اند.بررسی، قرار دارند؛ غفلتی که نظریه پردازان و محققان قبلی تشخيص داده و در مورد آن دست 

کمک به شکل دھی راھبردھا، بلکه در تشکيلبازبينی و بررسی ما بروشنی اھميت مدیریت منابع انسانی را در کارآفرینی نه تنھا به لحاظ 

یریت منابع انسانی نقش وظيفه ای دارد.موسسات کارآفرینی و رشد و بھبود بھداشت سازمانھای اثر بخش، نشان می دھد. با این ھمه، مد

کار آفرینانه را دنبال کنند. پژوھشگران حوزه کاراین نقش نيازمند مھارت و توان است و بنابراین، موسسات ترجيح می دھند تا دیگر فعاليتھای 

رکت ھای واجد رشد با3، تمرکز داشته باشند. باآفرینی تمایل دارند روی درک فرایند شکل گيری، ویژگی ھای کار آفرینان فردی و مشخصه ھای ش

ی و سھم آنھا در موفقيت موسسات کارآفرینی کوچک،این وجود، به نظر، چالش آتی این خواھدبود که درک و فھم خود را از فعاليتھای منابع انسان

وسعت بخشيم.

نسانی توجه بيشتری به خود جلب می کند، اینپژوھش ھای تجربی صورت گرفته در این حوزه پراکنده و اندک ھستند، اما ھمچنان که که جنبه ا

گونه تحقيقات نيز در حال رشد ھستند.

منبع : بازار کار
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آفريقا، حرکت از نقطه صفر به سوی کارآفرينی

مقاله حاضر در سه حوزه گسترده یعنی کارآفرین، شرکت ھای کارآفرین و

محيط بيرون وضعيت کارآفرین ھا در قاره آفریقا بررسی می کند. آفریقا قاره

با   ميليون نفر جمعيت از لحاظ توسعه کارآفرینی در٩۵٠ کشور و ۵٣ای 

 درصد کسب و کارھا در آن کام٧٠ًSمراحل اوليه رشد قرار دارد و بيش از 

کوچک، خانوادگی و گاه شامل یک تا پنج نفر است. ویژگی ھای جمعيتی،

عواملی قاره  این  قوت خاص  نقاط  و  شغلی  رفتار  روانشناختی،  عوامل 

ھستند که بر تشکيل و ادامه فعاليت کسب و کارھا تاثير می گذارند.

ھمچنين ساختار سازمان ھا، منابع مالی، حاکميت شرکتی و کمک ھای

فنی عوامل تاثيرگذار بر شرکت ھای کارآفرین در آفریقا محسوب می شوند.

در نھایت متغيرھای مختلف اقتصاد کSن و عوامل اجتماعی- فرھنگی محيط

بيرونی را برای ساختار کارآفرینی تشکيل می دھند.

 وجود دارد.تحقيقات نشان می دھد در قاره آفریقا نيز شبيه دیگر مناطق جھان الگوھای کارآفرینی مختلفی

لی و کسب حمایت ھای قانونی روبه رو ھستند. ھمچنيندر آفریقا زنان کارآفرین در مقایسه با مردھا با موانع بيش تری برای دستيابی به منابع ما

 و سوددھی شرکت ھای تحت مالکيت و مدیریتدر اکثر کشورھای این قاره کارآفرین ھا مرد، ميانسال، متاھل و تحصيلکرده ھستند. سرعت رشد

ل سرمایه گذاری خارجی طی چھار سال گذشته ازمردان با3تر است. اما درست شبيه دیگر مناطق، این الگوھا در حال تغيير ھستند. ھمچنين عام



 جھتی خاص دارای مزیت اقتصادی ھستند. برایعوامل مھم تاثيرگذار در رشد کارآفرینی و اشتغال بوده است. ھر یک از کشورھای آفریقایی از

مثال در چاد، وجود منابع نفتی به حضور شرکت ھای بزرگ و بين المللی نفتی منجر شده است.

 کارشناسان معتقدند حضور شرکت ھای بزرگچاد پنجمين کشور فقير آفریقاست و توليد ناخالص داخلی آن کمی بيش از یک ميليارد د3ر است.

افراد برای راه انداختن کسب و کارھای مستقل منجرنفتی و رونق فعاليت ھای اقتصادی در این کشور به افزایش سرانه درآمد و افزایش توان مالی 

يت آینده در کنار فقدان زیرساخت ھایمی شود. اما در چاد شبيه دیگر کشورھای آفریقایی، تنش ھای سياسی و ابھام عميق درباره وضع

فرینی آفریقا باید ھمه چيز را از صفرشروع کند.مخابراتی و مالی باعث کند شدن رشد فعاليت ھای اقتصادی شده است. از یک نظر، در حوزه کارآ

شرکت ھای کوچک و متوسط درصد شرکت ھای فعال در قاره آفریقا شرکت ھای بزرگ ھستند درحالی که در کشورھای پيشرفته ٩٠برای مثال 

دکننده آلومينيوم است شھرتی بيش از شرکتستون فقرات اقتصاد را تشکيل می دھند. طبق تحقيقات اخير، در موزامبيک شرکت موزال که تولي

با سرمایه گذاری خارجی تاسيس شده در حال توسعه است اما این ت برای اقتصاد و مردمکوکاکو3 دارد. این شرکت که  وسعه نفع اندکی 

به اقشار تھيدست جامعه است. در این کشور وموزامبيک دارد. فقر، تنش ھای سياسی و جنگ داخلی موانع اصلی جریان پيدا کردن منابع مالی 

نيروی متخصص، فساد اداری، انحصار شرکت ھایبسياری از کشورھای آفریقایی، فقدان زیرساخت ھای ضروری از جمله جاده و پل، تعداد ناکافی 

گير به ایجاد فرھنگ ضد کارآفرینی تبدیل شده است.دولتی بر اقتصاد، ریسک با3ی سرمایه گذاری، مقررات دایما در حال تغيير و عمدتا دست و پا 

قتصادی درآفریقا تا اندازه زیادی به توسعهتحقيقات انجام شده از سوی بانک جھانی و صندوق بين المللی پول نشان می دھد تغيير وضعيت ا

 که عبارت ھستند از: تشکيل دانش کاربردی،کارآفرینی بستگی دارد و برای این توسعه 3زم است چھار استراتژی اصلی مورد توجه قرار گيرد

ھنگ حاکم بر کشورھا به ھدف مساعد کردن آنفعاليت ھای تحقيق و توسعه، ایجاد زیر ساخت ھای ضروری تسھيل کننده. کارآفرینی و تغيير فر

برای توسعه کارآفرینی. در ادامه به بررسی این چھار حوزه می پردازیم:

) ایجاد دانش کاربردی١

ن معدود تحقيقات ثابت شده که فقدان دانش وواقعيت این است که درباره کارآفرینی در آفریقا تحقيقات اندکی انجام شده است. اما در ھمي

 کنند مانعی بزرگ در راه توسعه کارآفرینیتخصص کاربردی که شرکت ھا و کسب و کارھا بتوانند از آن جھت توسعه فعاليت ھای خود استفاده

یه توصيه به سياستگذاران است. آنمحسوب می شود. این کمبود در دو سطح مشاھده شده است. سطح نخست کمبود نيروی محقق برای ارا

جامع اقتصادی با کمبود محقق مواجه ھستند.دسته از دولت ھای آفریقایی که به ضرورت توسعه کارآفرینی پی برده اند برای تدوین برنامه 

تکراری است. سطح دوم کمبود نيروی متخصص و باھمچنين محققان ارتباط حرفه ای کافی باھم ندارند و بسياری از فعاليت ھای تحقيقاتی آن ھا 

 به این ترتيب کارشناسان اقتصادی توصيه میتجربه در کسب و کارھاست که باعث می شود شرکت ھا توان ادامه فعاليت خود را از دست بدھند.

دوین کنند و ارتباط مستحکم و پایدار بين بازار کار وکنند در آفریقا دانشگاه ھا و مراکز آموزشی سياست ھای خود را سازگار با نيازھای اقتصاد ت

مراکز آموزشی تشکيل شود.

) فعاليت ھای تحقيق و توسعه٢

و فنی در حوزه ھای مختلف زمينه ھای جدیدی راتشکيل مبنای علمی برای فعاليت ھای کارآفرینانه یک ضرورت انکارناپذیر است. تحقيقات علمی 

 سال پيش آغاز شده است. ھرتحقيقبرای تاسيس کسب و کارھا فراھم می کند. این ھمان فرآیندی است که در کشورھای غربی از صدھا

 تقاضای از پيش شناسایی شده در ھمين حوزه میعلمی زمينه توليد کا3 یا خدمتی جدید را فراھم می کند. بررسی نياز بازار و توليد برمبنای

گنجد.

) ایجاد زیرساخت ھای ضروری٣

ارند با تدوین برنامه ای جامع، نيازھایضروری است اشخاص، سازمان ھا، جوامع و دولت ھای آفریقایی که در توسعه کارآفرینی مشارکت د

را اکثر کشورھای این قاره دارای اقتصادیاساسی زیرساخت ھا را مشخص کنند. در این جا وظيفه دولت ھا از اھميت خاصی برخوردار است زی

 سياسی برای حرکت در جھت توسعه زیرساختبسته و دولتی ھستند و برنامه ریزی ھا و اجرای آن ھا از سوی دولت ھا انجام می شود. اراده

می آید. ھمچنين با اجرای برنامه ھای یاد شدهھا باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده و نوعی ھم افزایی مثبت به وجود 

به ضرورت تسھيل زمينه ھای کارآفرینیمشکل بيکاری حل می شود. اما قدم نخست برای حرکت در این راستا، ایمان واقعی سياستگذاران 

است.



 گسترده آن ھا طبق استانداردھای بين المللی ونھادھای مالی در کشورھای آفریقایی نخستين قدم ھای رشد و توسعه را برمی دارند اما فعاليت

 کامل با دیگر دستگاه ھا فعاليت کنند تا کارآفرینسازگار با نيازھای ملی از شروط بالندگی کارآفرینی است. ضروری است این نھادھا در ھماھنگی

ھا در تمام زمينه ھای مھم از حمایت واقعی و کافی برخوردار باشند.

) تغيير فرھنگ حاکم بر کشورھا۴

 دارد که آن ھا در حال کمک به اقتصاد و دیگراندر کشورھای توسعه یافته کارآفرین ھا از منزلت خاصی برخوردار ھستند زیرا این دیدگاه وجود

تند. تغيير فرھنگ ملی به معنای افزایشھستند. در آفریقا چنين فرھنگی وجود ندارد زیرا در عمل کسب و کارھا شخصی و بسيار کوچک ھس

مشارکت افراد در اقتصاد از طریق کارآفرینی است.

فع شود تا انگيزه برای ریسک پذیری افزایش پيدا کند.این اقدام به تغيير دیدگاه ھا منجر می شود. ھمچنين باید موانع ساختاری در برابر آن ھا ر

ی آفریقایی است. ارتباط بين دولت و مقاماتنکته دیگری که در این جا باید ذکر شود فقدان ارتباط نظام مند سطوح مختلف مدیریتی کشورھا

نجام شود. در بعد وسيع تر آفریقا باید جایگاهمحلی باعث می شود موانع سریع تر شناسایی شده و در سياستگذاری ھا اقدام برای رفع آن ھا ا

خود را در اقتصاد بين الملل بشناسد.

 به قاره آفریقا روی آورده اند اما ظرفيت ھایطی سال ھای اخير، مصرف کنندگان بزرگ مواد اوليه و نفت برای تضمين دسترسی به منابع اوليه

بع اوليه اقتصادھای بزرگ باشد. مسلما اگر دولت ھایآفریقا برای نقش آفرینی در اقتصاد جھان بسيار بيش از این است که بخواھد تامين کننده منا

نجام نمی دھد. در حال حاضر تعداد بسيار کمی ازآفریقایی برای دستيابی به توسعه اقدام نکنند، ھيچ کشور خارجی این وظيفه را برای آن ھا ا

که طی یک تا دو دھه آینده تعداد کافی متخصصدانشگاه ھای آفریقایی دروس مربوط به کارآفرینی را آموزش می دھند و این به معنای آن است 

جود در زمينه ھای مختلف وجود ندارد.کارآفرین در این قاره وجود نخواھد داشت. ھمچنين نھادھایی برای راھنمایی کارآفرین ھای مو
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آموزش حرفه ای کارآفرينی

آموزش یك مسئوليت بزرگ برای مدرنيزه كردن خود بر حسب تغيير نيازھای

یك جامعه دارد، با وجود این تبدیل آموزش حرفه ای كارآفرینی به حالتی كه

جنبه كارآفرینی داشته باشد فرایندی است كه نمی توان آن را به یك تغيير و

تعدیل درونی برنامه ھای آموزشی توسط كارشناسان آموزشی واگذار كرد و

نوشتن در مورد چنين معمو3 از تجارب كاری منتج می شود كه از طریق 

تغييرات آموزشی نمی توان نيازھای یك جامعه كارآفرینی را برطرف ساخت

در این موارد رویكرد كسب و كار توصيه می شود. یكی از عوامل موثر در

توسعه كارآفرینی، توجه خاص به تقویت نظام آموزشی است، امروزه تقریبا

پایه ھای ھمه  در  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  كشورھای  تمام  در 



تحصيلی، آموزش و ترویج كارآفرینی جای ویژه ای دارد.

بحث كارآفرینی و آموزش آن، از حدود ده سال پيش در شاخه كاردانش نظام

آموزش و پرورش مطرح شده و در برنامه درسی جای گرفته است كه اخيرا

 سطح دنيا را در كتاب جدید كارآفرینی برایپژوھشگران ھوشمند (دكتر احمدپور و دكتر عزیزی) كوشيدند آخرین تغييرات و تحو3ت آموزشی در

نند.دانش آموزان دوره دبيرستان در نظر بگيرند و بر مطالب كاربردی و ملموس كسب و كار تاكيد ك

● آشنایی دانش آموزان بر رویكرد كسب و كار

پيرامون خود به محيط  به دنيای كارآفرینی و كسب و كار، مستلزم حساس شدن  بایداز آنجائيكه ورود   و داشتن دید در كسب و كار است 

تلویزیون پخش می شود نيز گوش كنند موارد دیگر قابلدانش آموزان با مجSت و روزنامه ھای اقتصادی آشنا شوند و به اخبار اقتصادی كه از رادیو و

بيان به شرح ذیل می  باشد:

شی مدارس باید برای حل مساله بيكاری تمركز كنند.▪ دانش آموزان باید خود را برای ناامنی در وضعيت استخدامی آماده كنند و برنامه ھای آموز

ایطی را برای توسعه یك نگرش مثبت در ميان▪ مدارس حرفه ای باید وارد یك شبكه اقتصادی ناحيه ای شوند. یك جھت یابی خارجی مدارس، شر

معلمان و دانش آموزان به سوی فعاليت ھای بازرگانی ایجاد می كند.

این امر باعث تشخيص كارآفرین در ميان معلمان و▪ مدارس باید در ھر كجا كه امكان دارد فعاليت ھای تجاری و آموزشی را با ھم تركيب كنند. 

ای بازار باید نقطه شروع رفورم آموزشی حرفه  ایدانش آموزان و برقراری رابطه مثبت بين كارآفرینان نوظھور و رشد كارآفرین خواھد شد. تقاض

جاری شوند.محسوب شود. بنابراین باید یك وضعيت نرمال ایجاد نمود تا اینكه مدارس درگير فعاليت ھای ت

حلی نيز می تواند به دید و توسعه تفكر كارآفرینی▪ پس از آشنایی دانش آموزان با مفاھيم و امور كسب و كار، بازدید از كسب و كارھای موفق م

 از كارآفرینان ھمان كسب و كار امری مھمدردانش آموزان كمك كند. عSوه بر بازدیدھای صورت گرفته از كسب و كارھای مختلف، دعوت كردن

می باشد تا درباره نحوه راه اندازی و اداره كسب و كار خود برای دانش آموزان صحبت كنند.

ی كسب و كار شده اند، تا به صورت موردی▪ برگزاری نشست ھای گروھی و دعوت از فارغ التحصيSن، سال ھای گذشته كه موفق به راه انداز

تجربياتشان را در اختيار دانش آموزان بگذارند.

● گام ھای آموزشی حرفه ای با جھت تجاری

رشد درتمام نقاط دنيا محسوب می شود. كارآفرین یكجامعه به اھميت كارآفرینان واقف است. اقتصاد به كارآفرین نياز دارد. این یك آگاھی روبه 

منبع و ایجاد فرصت ھای شغل محسوب می شود.

تغيير كنند رشته ھای تحصيلی در حال تغي تغيير جامعه  با  باید تSش نمایند كه متناسب  باید طوری تنظيم شود كهمدارس  ير است. آموزش 

آماده كنند. ارزیابی رشته ھای آموزشی یك فرایند ثابتدانش آموزان جوان بتوانند خود را به نحو بھتری برای رویارویی با نيازھای استخدامی نوین 

يرات تكنولوژیكی آن قدر سریع رخ می  دھدبوروكراسی برای ادغام توسعه ھای جدید در محتوای شغلی محسوب می شود. در واقع بعضی از تغي

وند اما ھرگز نمی توانند به طور كاملكه آموزش رسمی ھميشه در پشت توسعه ھای علمی باقی خواھد ماند. رشته ھای تحصيلی مدرن می ش

طریق رویكرد رشته تحصيلی سنتی پوشش داد. برایمنطبق با تغييرات سریع بازار شوند. بعضی از تغييرات ایجاد شده در جامعه را نمی توان از 

ود كارآفرینی را می توان به صورت درك مستقيم ومثال یك برنامه یادگيری قدم به قدم نمی تواند برای كسب یك نگرش كارآفرینی به كار برده ش

الھام، پشتكار و استقامت و ریسك پذیری توصيف كرد.

به سمت رویكرد آموزشی كارآفرینی در مدارس را انتخاببرای اینكه بتوانيم از تجربيات دیگران استفاده كنيم از كشور ھلند در زمينه تغيير سياست 

كردیم. ھلند رشته تحصيلی كارآفرینی اجباری برای مبتدیان تدوین نموده است.

 كارآفرینی و امتحان مربوط به آن كسب كند. مربيان راتقریبا ھر مبتدی و ھر كارآفرین نوظھور باید صSحيت كارآفرینی را از طریق گذراندن یك رشته

 ماه می باشد كه استانداردھا توسط یك ساختار٨ واحد و مدت زمان آن ۶در بيشتر موارد كارآفرینان تشكيل می دھند، رشته كارآفرینی شامل 

تند از:مستقل ملی و تحت نظارت وزارت خانه ھای مربوطه تعيين می شود. واحدھای درسی این رشته عبار

▪ مدیریت عملياتی

▪ مدیریت منابع انسانی (پرنسل و سازمان)



▪ مدیریت امور مالی (حمایت ھای مالی)

▪ بازاریابی

)B.P▪ طراحی كسب و كار (

▪ جھت یابی خارجی مدارس

ميان دانش آموزان به سوی كارآفرینی. تعدادجھت یابی خارجی یك مدرسه حرفه ای عبارت است از ایجاد شرایط برای توسعه یك نگرش مثبت در 

بسيار اندكی از دانش آموزان ازمدرسه به سوی كارآفرینی حركت می كنند.

 بيشتر آشنا شوند. فارغ التحصيSن این مدارس ازجھت یابی خارجی مدارس حرفه ای به دانش آموزان این فرصت را می دھد تا با نظریه كارآفرینی

منابع مھم كارآفرینان محسوب می شوند.

● قرار دادن مدارس در معرض نيروھای بازار

طریق فعاليت ھای تجاری پول كسب كند. د3یل اینمدارس از طرف دولت (وزارت آموزش و پرورش) باید بيشتر به جنبه ھای بازار توجه كنند و از 

سياست ھا و ھدایت مدارس به طرف بازار می توانند به شرح ذیل باشند:

ت بازار بروند چون پيشرفت تكنولوژی در بازارھا، خودمدارس حرفه ای نمی توانند خود را با تغييرات سریع تكنولوژیكی تطبيق دھند، پس باید به سم

را نمایان می كند.

يش از یك موسسه سودآور باشد. از این حالت بایدآموزش باید از فعاليت ھای یك مدرسه تجاری بھره گيرد. در غير این صورت مدرسه نمی تواند ب

رسه موفق برای توسعه فعاليت ھای تجاریاجتناب كرد. توسعه فعاليت ھای تجاری باید به دقت توسط مدیریت مدرسه ھدایت شود. سياست مد

باید بر اساس فاكتورھای زیر شكل گيرد.

▪ یك سياست برای یكپارچه نمودن آموزش و فعاليت ھای تجاری

▪ یك تصویری از بازاریابی

▪ تربيت مربی كارآفرین

▪ آموزش دبيران كارآفرین

▪ انتشار تجربه ھای كارآفرین

▪ آزاد گذاشتن مدرسه برای فعاليت ھای كارآفرین

▪ فرمول بندی یك ھدف تجاری امكان پذیر

يمت ھای بازار ارائه ندھد.اشكال و خطر برای این مدارس آن است كه فعاليت ھای تجاری را براساس ھزینه ھای واقعی با ق

اید آشنایی بيشتری را با محاسبات قيمت ھزینه ھا پيدایك قيمت واقعی ھزینه باید در عملكردھا در بازار تجاری مورد استفاده قرار گيرد و پرسنل ب

كند.

● جمع بندی

 تعریف شده پژوھشگران، آموزش ھمان انتقالآموزش و پرورش مسئول انتقال علم و دانش  و ھنجارھای جامعه به دانش آموزان است از دیدگاه

رشد شتابان فناوری دیگر نمی توان صرفا با دیدگاهعلوم دانسته ھا، و پژوھش انتقال مجازھاست كه امروز با پيشرفت ھای بشری در علوم مختلف و 

راه ھای آموختن است. بينش جدید، شيوه ھایمتعارف حركت كرد. دیدگاه ھای جدید صرفا انتقال دانش نيست بلكه آموزش شيوه ھا، روش ھا و 

دانش آموزان به جای تكرار تكاليف با ایده ھای نوكشف حل مسائل و نحوه یادگيری استعداد و خSقيت ھا در خلق آثار آنھا آموزش داده می شود و 

برای خود تكاليف می آفرینند.

لی كار و دانش با رویكرد كارآفرینی در وزارت آموزشبا توجه به وضعيت فعلی كشور و بيكاری در ميان جوانان، پيشنھاد می گردد كه دوره ھای تحصي

 تحصيل محدود نگردد.و پرورش مجددا طراحی و اجرا گردند و ترویج كارآفرینی فقط به خواندن یك كتاب در طی دوران

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=253537



آموزش کارآفرينی در دانشگاه ھا

در پرداختن به امر آموزش کارآفرینی در دانشگاه ھا باید به چھار ھدف کلی

توجه داشت:

▪ اول انگيزهٔ کارآفرینی,

▪ دوم ویژگی ھا,

▪ سوم مھارت ھا

▪ چھارم حمایت از کارآفرینان (نقش انکوباتوری) که در این قسمت به مورد

چھارم پرداخته نمی شود.

در مورد انگيزه باید کاری کرد تا فرد به موضوع کارآفرینی عSقه مند شود و

کارآفرینی را به عنوان یک گزینهٔ شغلی مھم و موفق در نظر بگيرد. افراد

برای کارآفرین شدن انگيزه ھای مختلفی دارند از جمله: ميل به کسب ثروت,

بر و  باشد  خودش  رئيس  خودش  بخواھد  فرد  (اینکه  استقSل طلبی 

سرنوشت خویش کنترل داشته باشد), ميل به ساختن چيزی نو, نياز به

ھای رقابتی)، انگيزه ھای ملی (توسعه کشور)،موفقيت  یا توفيق طلبی (تمایل به انجام کار در استانداردھای عالی جھت موفقيت در موقعيت 

ان ھا مسؤول بداند) و ...انگيزه ھای مذھبی (اینکه کار و توليد را نوعی عبادت بداند و یا خود را در قبال سایر انس

برای رسيدن به این ھدف می توان سه کار انجام داد:

) آموزش برای ایجاد انگيزه,١

) ترویج فرھنگ کارآفرینی به منظور ایجاد انگيزهٔ کارآفرینی٢

) پژوھش در این زمينه.٣

 تر و مھم می باشد.البته 3زم به ذکر است که نقش آموزش در این قسمت بسيار کمرنگ و بر عکس ترویج بسيار پررنگ

 کمرنگ تر می شود.آموزش این امر باید از سنين کودکی آغاز شود زیرا با افزایش سن نقش آموزش در ایجادانگيزه

ن آنھا عبارتند از: خSقيت, نوآوری, ریسک پذیری,در مورد ویژگی ھا باید گفت که یک فرد کارآفرین ویژگی ھای مختلفی دارد که برخی از مھمتری

فرصت شناسی, مرکز کنترل درونی, تحمل ابھام و ....

 عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار وخSقيت عبارت است از بکارگيری توانائی ھای ذھنی برای ایجاد یک فکر و اندیشهٔ نو و نوآوری

وآوری آن اطSعات به صورت ھای گوناگون در بازاراندیشه ھای نو ناشی از خSقيت. به عبارت دیگر در خSقيت اطSعات جدید به دست می آید و در ن

عرضه می شود. در واقع نوآوری به نوعی پيامد و نتيجهٔ خSقيت می باشد.

 از طریق تSش ھای شخصی مھار شوند. عموماًریسک پذیری یا تمایل به مخاطره پذیری عبارت است از پذیرش مخاطره ھای معتدل که می توانند

 است ميانه رو که حساب شده مخاطره می کندمردم عادی, فردکارآفرین را عاشق مخاطره می دانند, در حالی که چنين نيست و کارآفرین شخصی

, به خود ایمان دارند و موفقيت یا شکست را بهو در واقع دارای ریسک منطقی است. در مورد مرکز کنترل درونی باید گفت که کارآفرینان موفق



ت کنترل و نفوذ آنھا بوده و خود را در نتایجسرنوشت, اقبال و یا نيروھای مشابه نسبت نمی دھند. به عقيده آنھا شکست ھا و پيشرفت ھا تح

عملکردھایشان مؤثر می دانند.

حيات با دانش ناقص دربارهٔ محيط و تمایل به آغازقدرت تحمل ابھام عبارت است از پذیرش عدم قطعيت به عنوان بخشی از زندگی, توانایی ادامهٔ 

ید از زمان کودکی فرد اقدام کرد چون بھترین سنفعاليتی مستقل بی انکه شخص بداند آیا موفق خواھد شد یا خير. برای پرورش این ویژگی ھا با

ن ویژگی ھا در زمان بزرگسالی (و دانشجویی)غيربرای پرورش این ویژگی ھا سنين کودکی می باشد. البته این بدان معنی نمی باشد که پرورش ای

ممکن است.

ی ھا, ترویج این ویژگی ھا و پرورش در زمينهٔ اینبرای رسيدن به این ھدف نيز می توان از ھمان سه راھکار استفاده کرد. یعنی آموزش این ویژگ

ر در بين خانواده ھا و یا مدارس (به عنوان مثال ازویژگی ھا باید توجه داشت که در این مرحله نقش ترویج کمرنگ تر می باشد و ترویج باید بيشت

انشان بپردازند.طریق صدا و سيما) صورت گيرد. تا به ویژه خانواده ھا با این الگو به پرورش و تربيت فرزند

ت ھای مدیریتی, آشنایی با اصول اقتصاد و صادرات ودر مورد مھارت ھا باید گفت که کارآفرینان نياز به مھارت ھای بسياری دارند از جمله: مھار

),business planرتبط با آن, نوشتن طرح تجاری (واردات, ماليات, بيمه, گمرک, بازاریابی, آشنایی با اصول تاسيس یک شرکت و مقررات حقوقی م

), شناخت بازار و ....team , workingکارگروھی (

ت ھا, ترویج این مھارت ھا و پژوھش در زمينهٔ اینبرای رسيدن به این ھدف نيز می توان از ھمان سه راھکار استفاده کرد. یعنی آموزش این مھار

 ترویج در این زمينه کمرنگ می باشد.مھارت ھا. 3زم به ذکر است که نقش آموزش در این زمينه بسيار مھم و اساسی است و برعکس نقش

باید در نظر داشت که در ھر سه این اھداف, پژوھش در خدمت آموزش و ترویج می باشد.

منبع : مركز توسعه كارآفرینی

http://vista.ir/?view=article&id=288369

آن چه يک جوان جويای کار بايد بداند

حكایت كرده اند كه، جورج واشنگتن نخستين ریيس جمھور آمریكا، یك روز در

٣حالی كه سوار اسب بود، از خيابانی می گذشت دید در گوشه  ی خيابان 

رفتگر با زحمت زیاد سعی می كنند كه تير چوبی بزرگی را بلند كنند، اما به

كه در حالی  دیگری  مرد  و  نبودند  كار  آن  انجام  به  قادر  دليل سنگينی، 

دستھایش را به كمر زده بود، با3ی سر آن ھا ایستاده بود و نگاه می كرد و

گاھی ھم فرمانی می داد.

جورج واشنگتن كه این چيزھا را دید، پيش آمد و گفت: «آقا، اگر شما به این

كارگران كمك كنيد، این كار زودتر و بھتر انجام می گيرد.» جالب است بدانيد

كه آن مرد با تكبر و بی اعتنایی پاسخ داد: «من رفتگر نيستم. من سررفتگرم

و تنھا باید مراقب اجرای كار باشم.»



شد. اسب را به درختی بست و سپس خودش بهجورج واشنگتن پس از شنيدن این حرف بدون اینكه چيزی بگوید، به كناری رفت و از اسب پياده 

تاد و در حالی كه دستش را به عSمت سSم نظامیكمك رفتگران رفت و با كمك ھم كار انجام شد. آن گاه پيش سررفتگر رفت و به حال احترام ایس

ب شد و از آنجا دور گردید.با3 برده بود گفت: آقای سررفتگر، من جورج واشنگتن ریيس جمھور آمریكا ھستم و بعد سوار اس

او پرسيدند، پاسخ داد: ریيس جمھور امروز بزرگترین درسسررفتگر از وحشت بر خود لرزید، تغيير حال او كارگران را متوجه ساخت و وقتی جریان را از 

را به من آموخت و آن این بود كه ...

 سررفتگر در پاسخ به دوستانش چه گفت و از اینخب دوستان گرامی كه تا اینجا با ما ھمراه شدید فكر می كنيد آن سركارگر یا بھتر بگویم آن

مھمتر، آیا ما ھم دچار این بيماری نيستيم؟

ه نمی دانيم؟- آیا در بسياری از زمان ھا به دليل خواندن چند كSس درس بيشتر خود را تافته ای جدا بافت

- و آیا در محيط ھای كاری كشور ما از این گونه سررفتگران فراوان نيستند؟

 بيشتر فكر كنيد.پاسخ این پرسش ھا ھر چه كه باشد این را اكنون با نمونه ای واقعی برایتان نوشتم تا اندكی

ی و كوشش انسان بسيار توجه داشتد، به طوری كه دراز دوران بسيار كھن كار را جوھره ی انسان می دانستند و نياكان خرمند ما ھمواره بر پركار

متون كھن باقی مانده از «اوستا» می خوانيم:

بسياری از دوستان و گراميان دانشگاھی ایران است،«با كار و كوشش و راستی جھان را آباد سازید.» و این پند چند ھزار ساله اكنون مورد نياز 

 اول داستان می دانند.دوستانی كه در بسياری از زمان ھا طی كردن دوره ی دانشگاھی را به معنای اندیشه ھای رفتگر

ه جورج واشنگتن را دارند، نمونه ی خوب آنجالب است بدانيد كه صفت و تجارت ھم وضع بدین گونه است و مدیران شماره ی یك بسياری دیدگا

پزخانه؛ در ميان مدیران ھم اكنون مدیران فراوانیھمين اميركبير خودمان است كه ھم زمانی صدراعظم این مملكت بود ھم در صورت نياز دستيار آش

ارھای گوناگون ھستند، اصS باور كنيد یك ھمبستگیدر جھان زندگی می كنند كه با وجود داشتن چندین ھزار كارگر و كارمند ھنوز به فكر انجام ك

مثبت و مستقيم بين كار را عار ندانستن و پيروزی افراد وجود دارد.

رشد آن ھا به مصاحبه و گفتگو می پردازند، این مصاحبه ھاھر سال در دنيا پانصد شركت برتر دنيا را انتخاب و اعSم می كنند و سپس از آن با مدیران ا

وقتی به خواندن سرگذشت آن ھا می پردازی یكی ازو یا كتاب ھایی كه درباره ی این افراد نوشته شده اكنون در كشور وجود دارد، جالب است كه 

آن را دور از شان خود می دانستند.پراھميت ترین ویژگی ھای آنان را ھمانا انجام كارھای كوچك و بزرگی می بينی كه برخی دیگر 

ای روغنی و كثيف به سركSس می رفتم و دیگراننمونه ی خوب آن آقای ھونداست كه در خاطراتش می نویسد كه بارھا شد كه از كارگاه با دست ھ

 است كه اگر آن ھا ھم مثل من بودند اكنون خود صاحببه من خندیدند، اما اكنون بسياری از آنان زیر دست من كار می كنند، شاید منظور ھوندا این

كارخانه ی اتومبيل سازی بودند.

د كه:پس دوستان، كار عار نيست این را شعار فكری خود كنيد و این شعر زیبای فردوسی را از بركني

)١«بزرگی به كوشش بود، گربه بخت كه باید جھان دار از و تاج و تخت» (

ھایی باید در وجود من و شما وجود داشته باشدحال كه به اینجای نوشته رسيده اید از شما پرسشی دارم و آن این كه، به نظر شما چه ویژگی 

برای آن وجود دارد؟كه براساس آن ما به یك انسان پيروز و شاد تبدیل شویم و بھتر بگویم آیا فرمول و نسخه ای 

نھاد می كنم كه ھمواره ھر چه را می شنوید بااجازه دھيد كه با یك نقل قول به سمت پاسخ این پرسش حركت كنيم. اما پيش از آن به شما پيش

عقل خود بسنجيد و نسنجيده حرفی را نپذیرید.

▪ یك نقل قول:

جاد می شود كه آستين با3 می زنند و با خاك و«نه منتقد اھميتی دارد و نه ناظری كه از دور دستی بر آتش دارد. شادی تنھا توسط كسانی ای

كثافت و عرق پيشنانی سر و كار دارند.

كاری دارند و خود را برای فرصت ھای ارزشمند دوبارهآن ھا توليدكنندگانی ھستند كه روی پای خود می ایستند با فراز و نشيب ھا آشنایند، حس فدا

آماده می سازند.

بدون استثنا، بيشتر از موفقيت، دچار شكست می شوند و حتی پيش از آغاز كار این واقع بزرگ را می دانند. ولی ھنگامی كه اینآن ھا  يت 

ند كه شكست تنھا مكانی برای استراحتتوليدكنندگان شكست  می خورند، با شایستگی شكست می خورند و در باطن خود به زودی درمی یاب



است نه «جایی برای تلفن  كردن ھمه ی عمر.»

 فيش حقوقی خود را دریافت می كنند غافل از اینكهحساب آن ھا از افراد سرگردانی كه نه پيروزی را می شناسند و نه شكست، از آن ھا كه ماھانه

چقدر كارایی داشته اند و از آن ھا كه تنھا برای دیگران كار می كنند، جداست.

د زیرا مكان آن ھا مكانی منحصر به فرد است.اینان مرد ميدان توليدند و در ھر لحظه كه باشند، ھرگز در كنار پذیرنده ھا قرار نمی گيرن

«تنھا و زیر خورشيد اینان كارآفرینانند»

ب باشد، آورده اند كه: یكی از مدیران برجسته ی دنيااكنون اجازه می خواھم یك داستان واقعی دیگر برایتان تعریف كنم كه اميدواریم برایتان جذا

فردی بيادماندنی در تاریخ ژاپن كSس درس خوانده بود. اما با خرد خویش بنيان اقتصاد ژاپن را چنان ساخت كه از او با نام ۵كسی بود كه كمتر از 

یاد می كنند.

م دارد در كتاب خود با نام «دیدگاه ھای من»افكار او در كتاب ھای گوناگون نوشته شده است و بسيار خواندنی است. او كه «ماتسوشيتا» نا

ھمواره عقSنی ترین راه را برمی گزیند.می نویسد: «چگونه می توان گفت كه مدیریت انسان دوستانه ماھيتی عقSنی ندارد، در حالی كه 

ص و اھل فن بودن برای مدیریت كردن كافی نيست. مھمتربنابراین مدیران باید دیدی بلند داشته باشند تا بتوانند با تعادل قضاوت كنند. تنھا متخص

ریسينی غيرعملی باشد، چنانچه وسعت نظر او تنھااز آن یك مدیر باید فيلسوفی باشد كه به ذات وجود بشر اھميت دھد. یك مدیر نمی تواند، تئو

به علم حقوق یا اقتصاد و یا حتی مدیریتمحدود به رشته ی تخصصی اش باشد، شایسته ی مدیریت نيست در عين حال چندان اھميت ندارد كه 

اشراف كامل داشته باشد.

طSعات، آمار و دیدگاه ھا را كه در بسياری از زمان ھا بامدیری از این دست تفاوت ميان چوب و درخت را درك نمی كند. او باید بتواند حجم زیادی از ا

یكدیگر متضاد ھم ھستند، بررسی و تجزیه و تحليل كند.

ه ما با انسان ھا سر و كار داریم. بدین ترتيب تنھادر عصر رشد رایانه ھا، ما حقایق بسياری را فراموش كرده ایم. یكی از این حقایق این است ك

كند تا سازمانی پيشرو داشته باشيم.برخورداری از دانایی به ذات انسان و وسعت نظر درباره ی جھان است كه می تواند به ما كمك 

ه محصو3ت توليدی خود می گوید: «اگر می خواھيد دریك جمله ی مشھور از او نيز به یادم آمد كه در كتاب «رھبری كارآفرین» آورده شده او دربار

 درصد ارزانتر از دیگران باشيد.»٣٠ درصد مرغوبتر و ٣٠بازار موفق شوید می باید 

ھمين و ھمين.

ی به ایرانی یا خارجی بودن فرد ندارد.البته باید بگویم كه این اندیشه در ھر سری كه كمی عقل وجود داشته باشد جریان دارد و ربط

ایی و آمریكایی دانشجویان می باید چندین واحدجالب است بدانيد كه در دوره ھای ليسانس و فوق ليسانس و دكتری در دانشگاه ھای معتبر اروپ

)٣دیده نيز قرار دارند بگذرانند. (درسی را درباره ی زندگی و روش ھای مدیریت مدیران برتر كه از جمله ھمين مدیران دانشگاه ن

) ھنگامی كه ناسا برنامه فرستادن فضانوردان به فضا را آغاز۴در این باره اجازه دھيد آخرین داستان خود را ھم به نقل از جمشيد بھزاد بنویسم: (

كرد، با مشكل كوچكی روبرو شد.

مت پایين جریان نمی یابد) برای حل این مشكل، آن ھاآن ھا دریافتند كه خودكارھای موجود، در فضای بدون جاذبه كار نمی كند. (جوھر خودكار به س

شركت مشاورین اندرسون را انتخاب كردند و تحقيقات بيش از یك دھه طول كشيد.

یر آب كار می كرد. روی ھر سطحی حتی ميليون پول صرف شد و در نھایت، آن ھا خودكاری ساختند كه در محيط بدون جاذبه می نوشت. ز١٢

ه كردند.» درجه سانتيگراد كار می كرد. اما روس ھا راه حل ساده تری داشتند؛ «آن ھا از مداد استفاد٣٠٠كریستال می نوشت و از دمای زیر صفر تا 

ر: «قصه ای بيدار سازد قصه ای خواب آورد»این داستان و ھمه ی داستان ھای خوب دیگر در ھر كجا می تواند ما را بيدار كند به قول شاع

«پس اندیشمندانه تر بيندیشيم»

منبع : بازار کار

http://vista.ir/?view=article&id=258762



آنچه يک کارآفرين پس از موفقيت نبايد انجام دھد

موفقيت ھای به  بتوانيد،  کارآفرین  یک  عنوان  به  روزی  شما ھم  شاید 

چشمگيری در کسب و کار خود نایل شوید و شرکت خود را به عنوان یکی از

موفق ترین و پرسودترین سازمان ھا معرفی نمایيد در این صورت است که

شما به عنوان مدیر عامل و رئيس آن شرکت نباید کارھایی را انجام دھيد،

که در این نوشتار به برخی از این کارھا اشاره می کنيم:

) از قدرت اقتصادی خود عليه رقابت آزاد استفاده نکنيد١

وقتی شما از شرکت خود سنگری امن ساختيد، شاید وسوسه شوید با

دست و پنجه نرم کردن با دولت، موقعيت خود را مستحکم کنيد. برای این

منظور امکان دارد قوانينی را برای حمایت از خود توصيه کنيد که رقابت را

نابود کند. پس اولين کاری که نباید پس از موفقيت انجام دھيد، دست زدن

؛ یعنی شما باید از رقابت استقبال کنيد؛ چرا که شما را تيز و دقيق می کند و مبارزهبه چنين روشھای پستی است که رقابت را نابود می کند

ص مصرف کننده است. اگر شما معتقدید که بایددایمی با رقبا شرکت را کارآمدتر می کند. کسی که از این رقابت بيشترین سود را می برد، شخ

ده خارج کنيد. ھيچ شرکتی منفورتر از آن نيست که مدیردر خدمت مصرف کننده بود، حق ندارید با حمایت از تصویب قوانين دست و پاگير، رقبا را از ر

ی کند. بنابراین پس از موفقيت، از قدرت اقتصادیشرکت، تجارت آزاد را در ظاھر تشویق کند ولی در خفا دست به کارھایی بزند که رقابت را خنث

خود عليه رقابت آزاد استفاده نکنيد.

) به دنبال استفاده از یارانه و کمک ھای دولتی نباشيد٢

 آنچه که قانون معين کرده است، ندھيد چرا کهپس از موفقيت در کسب و کار خود، از دولت ھيچ چيز دریافت نکنيد، به دولت ھيچ چيزی بيش از

 ھا دست به سوی دولت دراز کنيد بلکه شمادولت دوست یا ھمدست شما نيست. آنقدر شجاع باشيد که برای دریافت یارانه ھا، وام ھا و کمک

کنيد.پس از موفقيت باید او3َ کارآفرینی کنيد و در درجه دوم به استقSل شرکت و سودآوری آن فکر 

) به دشمنان بازار آزاد که دشمن شما نيز ھستند، پشيزی کمک نکنيد٣

ین شریان ھای حياتی آنھا را قطع کنيد و ھرگز به سازمانپس از موفقيت، دشمنان خود را بشناسيد؛ آنھا اگر بتوانند شما را نابود خواھند کرد بنابرا

یا موسسه ای که بر ضد کسب و کار یاوه سرایی می کند، پشيزی کمک نکنيد.

دارند. این گروه ھا اصول اقتصادی قاطعی راسازمان ھای متعددی ارزش ھای کسب و کار آزاد را آموزش می دھند و به حمایت مالی شما نياز 

د. آنھا استحاق کمک ھای مالی شما را دارند.دنبال می کنند و می کوشند به ھموطنان ما ارزش اقتصاد بازار و نقش کارآفرین را آموزش دھن

) فروتنی را از یاد نبرید۴

زیادی به شرکت شما سرازیر می گردد اماوقتی شما به عنوان یک کارآفرین به موفقيت ھای چشمگيری در کسب و کار خود نایل شدید، پول 

موفقيت زیاد خطراتی ھم به ھمراه دارد، چرا که موفقيت با خود دانه نابودی را می آورد.

ھيچ ذره ای از غرور نبوده که به آدمی لطمه وارد نکرده « وقتی درآمد شما با3 می رود، شما به خود مغرور می شوید. ادموند بورک گفته است

ون آن را «حماقت خودپسندی» ناميده است.باشد.» این جمله عاقSنه را به خاطر بسپارید. موفقيت، غرور و خودبينی ایجاد می کند. امرس

بودی شما منجر شود. تنھا افراد معدودی میموفقيت می تواند باعث دیوانگی شما شود و تصميمات خودبينانه شما می تواند در نھایت به نا

توانند موفقيت را تجربه کنند و خود را نبازند. بيشتر مردم اسير غرور بيجا می شوند.



ت دیگر خود را آن گونه نخواھيد دید که دیگران می بينند؛پس از موفقيت، فروتنی را از یاد نبرید. این نکته را به خاطر داشته باشيد که پس از موفقي

ده تان آسيب می رساند و موفقيت شما را نابودفکر خواھيد کرد که فروتن اید، ولی نيستيد. پس تصميمات احمقانه ای خواھيد گرفت که به آین

، عSیمی از جمله :به خاطر بسپارید و مراقب آنھا باشيدمی کند. برای اینکه در این مواقع اشتباه نکنيد باید عSیم از دست رفتن فروتنی را ھمواره 

) خيلی زود عصبانی می شوید.١

) با کارمندان خود تندی و پرخاش می کنيد.٢

) با افراد خدماتی با عصبانيت برخورد می کنيد.٣

) به زیردستان بی اعتنایی می کنيد.۴

) ولخرجی می کنيد.۵

) برای ھيچ کس وقت ندارید.۶

) بر مبنای تحت تاثير قرار دادن مردم، تصميم می گيرید.٧

.) با صدای بلند حرف می زنيد تا دیگران سخنان شما را بشنوند و این گونه خودنمایی می کنيد٨

) 3ف می زنيد.٩

) اتفاق خوب را به حساب خود می نویسيد.١٠

) از اعتبار دیگران ناراحت می شوید.١١

) از قدرت خود به روش زورمندانه استفاده می کنيد.١٢

) از مردم انتظار احترام دارید و به چاپلوسان پاداش می دھيد.١٣

) از تعریف و تمجيد بيش از حد خوشتتان می آید.١۴

) افراد خوبی را که با شما مخالف اند، از خود می رانيد.١۵

 ھر نحوی فروتنی خود را حفظ کنيد، تا از عواقباگر حتی یکی از این شاخصه ھا را ھم دارا باشيد، اسير حماقت خودپسندی شده اید پس باید به

آن برحذر باشيد.

) از واکنش ھای تند نسبت به انتقادھا بپرھيزید۵

 تواند باعث ایجاد خصومت ھای بسيار فراتر ازموفقيت در کسب و کار و کسب پول زیاد مشکSت خاص خود را به ھمراه دارد. فعاليت ھای شما می

اجتناب ورزید. اجتماع به انگشت نما کردن افرادمعمول در بين ھمشھریان تان شود. شما باید به شدت مراقب باشيد و از ھر برخوردی با قانون 

ثروتمند عشق می ورزد. قانون حتی ممکن است با شما برخوردی شدیدتر داشته باشد.

باشيد. از گرفتاری ھا دوری کنيد و به آینده فکر کنيد.توجه نامطلوب رسانه ھا، می تواند اثر منفی بر کسب و کار شما بگذارد. مراقب گام ھای خود 

 شما وارد می آید، پاداشی، شما برای ھر حرکتی که انجام می دھيد، مورد توجه و انتقاد قرار دارید. انتقاداتی که بربه عنوان کارآفرینی ثروتمند

 درباره شما خواھند زد. در انزوا فرواست که ھر شخص ثروتمندی که به شھرت می رسد، دریافت می کند. مردم حرف ھای زشت و نامربوطی

 با دیگران قطع نکنيد، با مردم در آميزید و آنھا را به خاطرنروید یا مثل برخی زنان و مردان ثروتمند خود را از دیگران جدا نکنيد بلکه ارتباط خود را

 و کار وجود دارد. شما به عنوان یک نمونهآزارھایی که به شما می رسانند، ببخشيد. شما نمونه زنده موفقيتی ھستيد که درون سيستم کسب

موفق باید سيستمی که رشد شما را ممکن کرده است، تقویت کنيد.

) از اظھارنظر درباره آنچه نمی دانيد، بپرھيزید۶

نظرھای نادرست و نابجا است. به یاد داشته باشيد کهآخرین کاری که شما به عنوان یک کارآفرین پس از موفقيت نباید انجام دھيد، پرھيز از اظھار

بچسباند. شما باید مراقب باشيد و از مخدوش کردناظھار نظری نادرست و یا نقل قولی بی خردانه می تواند لقبی ناروا را برای یک عمر به شما 

برخی نظریات و رسوم متداول بپرھيزید.

وند. به نظر می رسد که انجام کارھایتوجه داشته باشيد که بسياری از افرادی که در زمينه ای خاص، متخصص می شوند، کم جنبه می ش

 موضوعات دیگر ھم اظھار عقيده کنند. در این حالتبزرگ در یک زمينه، یک سکوی سخنرانی در اختيار آنھا قرار می دھد که درباره طيف و سيعی از

ز ھر موضوعی را می دانيد. چگونه می توانيدخودبينی شدید، آنھا برداشت ھای تأسف آوری پيدا می کند. بدین ترتيب، شما تنھا بخش جزئی ا



فسر می، در مورد موضوعات مختلف اطSع داشته باشيد؟ برخی کارآفرینان ثروتمند خود را در نقش یک مبدون آنکه ھرگز کتابی را ورق زده باشيد

 صحبت در مورد مباحث خارج از طيف مھارت ھایبينند، ھيچ کس به عقاید شما اھميت نمی دھد، بگذارید اعمالتان به جای شما سخن بگویند. از

: « ھر چقدر تصور کنيم که می دانيم، ھمان قدرخود دوری کنيد. و این توصيه چارلز کترینگ، موسس شرکت دلکو را ھم ھمواره به خاطر بسپارید

، و ھر چقدر که بدانيم که نادانيم ھمان قدر می دانيم.»نادانيم

منبع : باشگاه تحليل گران جوان آریا
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آيا ھمه می توانند کارآفرين باشند

بطور ساده کارآفرین به شخص حقيقی یا حقوقی ای گفته می شود که

توانایی تحمل ریسک - اغلب مالی - را دارد و ميتواند یک ایده اوليه را به یک

توانيم یک کارآفرین باشيم، چه تبدیل کند. ھمه ما می  فعاليت اقتصادی 

انجام باشيم در راه  مقامی که  کارمند، چه کشاورز و ... در ھر پست و 

فعاليت ھای خود می توانيم کارآفرین بوده و ایده ھای خود برای بھبود انجام

کارھا را به واقعيت تبدیل کنيم.

یک کشاورز می تواند با راه اندازی روشھای جدید کاشت، آبياری، نگھداری و

تواند برای ببرد. یک کارمند می  با3  یا کيفيت محصو3ت خود را  ... کميت 

انجام فعاليت ھای روزانه و البته در چھارچوب اختيارات خود روشھای جدیدی

با کيفيت و  ارباب رجوع سریعتر  و  برای خود  تا انجام کارھا  را اختيار کند 

با3تری صورت پذیرد. یک مھندس یا شرکت می تواند با قبول ھزینه ھای

انبوه نماید و به جامعه خود خدمت کند. یک مربی تيمتوليد آزمایشگاھی، نمونه ای از یک محصول را توليد کرده و در صورت مفيد بودن آنرا توليد 

 یک تيم به موفقيت ھای بسيار دست پيدا کند و ....arrangeفوتبال می تواند با اتخاذ روشھای مدیریتی و 

 ممکن است باعث از بين رفتن محصول کشاورزھمانطور که مشاھده می کنيد در تمام مثالھایی که آورده شد نوعی ریسک وجود دارد. این ریسک

در رود. و دست آخر آنکه آن مربی تيم ممکن استشود یا باعث شود تا کارمند توبيخ یا اخراج شود و یا سرمایه گذاری آن مھندس یا شرکت به ھ

را گرفت که "کارآفرینی بدون ریسک امکان پذیر نمیسمت یا اعتبار خود را از دست دھد. بنابراین مشاھده می کنيد که بسادگی ميتوان این نتيجه 

اه وا3یی ندارد، فعS" اجازه دھيد بحث فنی را ادامهباشد." شاید از ھمين جمله بتوان فھميد که چرا در کشور ما در ميان جوانان کارآفرینی جایگ

دھيم.

● کارآفرین چه ویژگيھایی دارد

د به مبارزه با سختی ھا بپردازد. بنابراین اگر می▪ خود اتکایی از اولين خصوصيات یک کار آفرین می باشد. با کمک این نيرو کارآفرین می توان

خواھيد کار آفرین باشيد باید این توانایی را در خود تقویت کنيد.



 بصورت دائم نياز به آن دارند که محصول یا خدمتی را▪ نياز به انجام دادن و بدست آوردن از دیگر خصوصيات یک کارآفرین می باشد. اینگونه اشخاص

ی که ممکن است در توليد یک محصول یا خدمت به آنایجاد کنند. از ساده ترین نوع آن مثS" در فعاليت ھای خانگی گرفته تا پيچيده ترین کارھای

3زم باشد.

 خواھد از وقت خود بھترین استفاده را کند.▪ استفاده از نھایت بھره وری از دیگر ویژگی ھای یک کارآفرین ھست. یک کارآفرین ھمواره می

از شکست را پذیرفته و تحمل کند. این ریسک▪ تحمل ریسک از دیگر ویژگی ھای اینگونه افراد می باشد. یک کارآفرین می تواند ریسک ناشی 

ا را داراند، باشد.ممکن است مالی یا حيثيتی باشد و یا از دست دادن بسياری چيزھا که مردم عادی در زندگی آنھ

گری که در دل آن فرصت شکوفایی نھفته است،▪ آنھا شکارچی فرصت ھا ھستند. کارآفرین بسادگی می تواند ميان یک اتفاق بدون خاصيت با دی

تمایز قائل شود و دومی را شکار کند.

ليت اقتصادی را راه اندازی کرد متوقف نمی شود او▪ نياز به پيشرفت دائمی از دیگر ویژگيھای این افرا می باشد. حتی ھنگامی که کارآفرین فعا

عSقه دارد که ھمه روزه به پيشرفت ھای جدیدی دست پيدا کند.

يشتر از آنکه بتوانند محيط بيرون را کنترل و مدریت کنند▪ کارآفرین توانایی با3یی در کنترل خود دارد. تحقيقات نشان می دھد که اغلب کارآفرینان ب

بر خود تسلط دارند. اثر جنبی این خاصيت می تواند ھمان قدرت کنترل بر محيط نيز باشد.

ه تمرکز بر ھدف برای بسياری از مردم دشوار▪ آنھا ھمواره به ھدف نگاه می کنند و شب و روز فکرشان رسيدن به ھدف می باشد. دقت کنيد ک

است اغلب به کاری که در حال انجام دادن آن ھستند فکر می کنند نه ھدف.

شود و حاضر است بر سر آن با دیگران مبارزه کند.▪ کارآفرین توانایی تشخصی اولویت ھا را دارد. خوب می داند چه کاری، چه موقع باید انجام 

ان ھستند چرا که آنھا معمو3" به ھر کاری خوشبين▪ خوش بينی از ویژگيھای مھم و بارز یک کارآفرین است. برای ھمين بسياری از کارآفرینان جو

 آنرا از ميان بردارد. حتی اگر مشکل بزرگ باشد بهمی باشند. کارآفرین در برخورد با مشکل بدون آنکه ذھن خود را مخدوش کند مبارزه می کند تا

خود ميگود "ا3ن که نمی شود آنرا حل کرد به کار دیگری می پردازم و بعد سراغ آن می آیم".

بسياری دارد، به این مثال توجه کنيد. یک▪ شجاعت از دیگر ویژگی ھای یک کارآفرین می باشد. دقت کنيد که تحمل ریسک با شجاعت تفاوت 

 تا به ھدفھای خود نزدیک شود. اگر شکست بخوردمدیر کارآفرین یک شرکت را در نظر بگيرید. او ھموراه در حال ایجاد تغيير در شرکت می باشد

زد. چيزی که این فرد نياز دارد صفتی است بنام "شجاعت"باید ریسک - یا ھمان ھزینه - آنرا بپردازد فرض کنيد که پول و امکانات ھم دارد و می پردا

باشد.او باید دل انجام این تغييرات و به نوعی بازی با سرنوشت خود، کارمندان و شرکت را داشته 

" به مسائلی که در اجتماع یا خانواده او بدون شک▪ کارآفرین معمو3" قدرت تحمل با3یی دارد. این قدرت تحمل از مسائل کاری شروع شده و یقينا

د را مجذوب می کند. مثال ساده آنکه فردی کهرخ خواھد داد کشيده خواھد شد. قدرت تحمل جاذبه ایجاد می کند در حالی که عدم داشتن آن فر

مشغول بکار عادی و بدون جنبيش می شود.قدرت تحمل با3یی ندارد معمو3" در یک شرکت دولتی - که قدرت تحمل و زنده بودن با3 دارد - 

 بسيار قوی برای انجام کاری باشد و آن انگيزه در درون آن▪ کارآفرین انگيزه داخلی با3یی برای انجام کار دارد. دقت کنيد که اگر فردی دارای انگيزه

 درون خود او وجود دارد و تا زنده ھست به کار و فعاليتنباشد در ھر لحظه ممکن است که فرد آن کار را رھا کند. اما نيروی انگيزشی در کارآفرین در

ھد شد اما اگر زمين برود خورشيد ھمچنان گرمادامه می دھد. تفاوت گرمای زمين و خورشيد را مقایسه کنيد، اگر خورشيد برود زمين سرد خوا

خواھد ماند.

منبع : روزنامه تفاھم
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آيين نامه اجرايی گسترش بنگاه ھای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرين

بسمه تعالی

 ھيات٣۴٠۵۵/ت ۴۶۴۶٨ تصویب نامه شماره ۵دستور العمل موضوع ماده 

 موضوع:۵/٩/٨۴وزیران مورخ 

- دامنه شمول طرحھای موضوع این دستورالعمل عبارتست از:١ماده

الف- طرحھای جدید

ب- طرحھای نيمه تمام

ج- طرحھای توسعه ای بنگاھھای موجود

این٢ماده مشمول  بنگاه ھای  به  اعطایی  بانكی  تسھيSت  یارانه   -

دستورالعمل تابعی از سه عامل موضوع، منطقه و زمان می باشد

- چنانچه طرح متقاضی بنا به تایيد كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری٣ماده

 درصد از سھم تسھيSت١۵سد آنگاه حداكثر استان بر اساس تعھدات اوليه و طی زمان مشخص شده، موضوع مواد این دستورالعمل به اتمام بر

 تلقی شده و از۵ارمزد تسھيSت موضوع ماده بانكی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترك با بانك عامل بعنوان یارانه سود و ك

حساب تعھدات متقاضی كسر خواھد شد.

گردد.تبصره- حداكثر مبلغ تسھيSت مشمول این دستورالعمل برای ھر طرح ده ميليارد ریال تعيين می 

 ماده باشد.٢۴ر - منظور از طرح زودبازده در این دستورالعمل طرحی است كه مدت زمان اجرای آن كمتر یا براب۴ماده

) آیين نامه اجرایی، عبارتند از: موضوع فعاليت؛ تعاونی بودن؛١- اولویت ھای موضوعی این دستورالعمل با توجه به اھداف موضوع ماده (۵ماده

 زیر خواھد بود.كارآفرینی؛ سرانه ایجاد اشتغال و سھم آورده متقاضی؛ كه ميزان یارانه موضوعات فوق به شرح

 درصد تسھيSتی اعطایی۴الف- فعاليت در بخش كشاورزی تا 

 درصد تسھيSتی اعطایی۵/٣ب- فعاليت در بخش صنعت و معدن تا 

 درصد)۴ درصد تسھيSتی اعطایی(در خدمات آموزشی تا ٢ج- فعاليت در بخش خدمات تا 

درصد تسھيSتی اعطایی١د- تعاونی بودن طرح 

درصد تسھيSت اعطایی٣ه- كارآفرینی و سرانه ایجاد اشتغال و صادراتی بودن توليدات تا 

ه چھارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرھنگی اعمالتبصره- ماده فوق بر مبنای نظر كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و در جھت تحقق اھداف برنام

می گردد.

ان در خصوص توسعه نيافتگی مناطق بشرح- ميزان یارانه مرتبط با ویژگيھای مناطق محل اجرای طرحھا براساس آخرین مصوبات ھيئت وزیر۶ماده 

زیر محاسبه و اعمال می گردد.

درصد۴اجرای طرح ھای اقتصادی در روستاھا و دھستانھای نقاط كمتر توسعه یافته: 

درصد٣اجرای طرح ھای اقتصادی در مراكز بخش ھا و شھرستانھای كمتر توسعه یافته: 

درصد١اجرای طرح ھای اقتصادی در مراكز استانھای كمتر توسعه یافته: 

درصد٢ردار: اجرای طرح ھای اقتصادی در روستاھا و دھستانھای غير شھرستانھای مركز استان در مناطق برخو

درصد١تان: اجرای طرح ھای اقتصادی در بخش ھا و شھرستانھای مناطق برخوردار غيراز شھرستانھای مركز اس

 درصد١روستاھا و دھستانھای شھرستانھای مراكز استان 

% برخوردار می گردد.٣ این دستورالعمل حداكثر تا ٣- به ازای ھر ده درصد افزایش در ميزان آورده، متقاضی از یك درصد افزایش یارانه موضوع ٧ماده

درصد نرسد، به ازای ھر ده درصد زمان تسریع در١۵- چنانچه مجموع امتيازات متقاضی به صورتی باشد كه یارانه دولت در طرح متقاضی به ٨ماده



سھم یارانه ھدولت اضافه می شود.انجام طرح نسبت به كل زمان استاندارد اجرای طرح (مصوب دستگاه اجرایی ذیربط) یك درصد به 

منبع : بانک سپه
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اتحاد جبری خ=قيت و نوآوری در کارآفرينی

● رویكرد جدید كارآفرینی

واژه ھای خSقيت و نوآوری معمو3 به ھمراه كارآفرینی مطرح می شود و از

اصول مھم آن به شمار می آید، در حاليكه جایگاه خSقيت و نوآوری در عصر

امروز فاصله بسيار زیادی از ھم گرفته اند. از ھزاره سوم قبل از ميSد كه بشر

شروع به خلق ابزارھایی چون نيزه، تير، چاقو و لوازم مورد نياز برای زندگی

ابتدایی نمود، ھمگی جزء آغازین خSقيتھای بشری و كارآفرینی به شمار

می آید اما رفته رفته به مانند اتحاد جبری و با توسعه فكری بشری، نوآوری

به جدیدی  ویژگی ھای  اینكه  یعنی  گردید  اضافه  خSقيت  ادامه  در  نيز 

مخلوقات قبلی بشر افزوده و سطح رفاه انسان با3 رفت و در این ميان اتحاد

جبری بين خSقيت و كارآفرینی به صورتی عمل نمود كه با گسترش دامنه

خSقيت ھای بشری، نوآوری نيز مطرح شد و گسترش پيدا كرد به شكلی كه

گوی سبقت را در طول قرن ھا و بيش از پيش از خSقيت ربود و رسيد به

و وسيعتر  محصو3ت خيلی  و  كا3ھا  در  نوآوری  امروزه سطح  كه  جایی 

نوآوری به عبارتی دیگر،  موردی ایجاد می شود و  از خSقيت ھای  سریع تر 

 برای یافتن مشتری جدید است.آسان گردیده و خSقيت سخت تر. امروزه ھزینه فروش به مشتری قدیمی كمتر از ھزینه بازاریابی

ر كنار خود داشتن، ھنر است و ھمچنين اینحا3 دیگر فروش یخچال به اسكيمو ھنر نيست بلكه اسكيمو را بعنوان یك مشتری خشنود ھمواره د

 به نوآوری رسيده ایم و در آن صورت قيمت متفاوتینكته حائز اھميت شده است كه اگر ما بتوانيم ویژگی جدیدی را به محصول قبلی اضافه نمایيم،

را می توانيم برای آن تعيين نمایيم.

يت زیادی را پيدا كرده است. در كارآفرینی نيز نياز بهدر رویكرد جدید بازاریابی توجه به مشتری قدیم و نگھداری آن از پيدا كردن مشتری جدید اھم

 در بسترھای تازه از اھميت زیادی برخوردار است.رویكرد جدید یعنی توجه به امكانات و بسترھای موجود كارآفرینی در كنار توجه به كارآفرینی

انات و بسترھای جدید با توجه به محدودیتچنانچه اشاره شد امروزه خSقيت محدودتر از نوآوری شده است، در سيستم كارآفرینی ایجاد امك

ی جامعه بخصوص سازمان ھا و مراكز و مؤسسات چهمنابع خيلی سخت تر از استفاده از بسترھای موجود و امكانات بS استفاده یا بد استفاده فعل

بایستی از امكانات موجود سيستمدولتی و چه خصوصی می باشد به نظر می رسد برای رسيدن به رشد و توسعه شاخص كارآفرینی ابتد ا 

ه عنوان نمونه استفاده از طرح اعزام بسيجيان بهاستفاده كرد. اینجاست كه نياز به بازنگری و بررسی وضعيت موجود در سطح جامعه را داریم. ب



 می باشد. البته باید گفت كه عدم ھدایت صحيح آنادارات جھت آموزش كار و محيط كار و یا طرح كارورزی وزارت صنایع و معادن نوعی از این متد

 و ھدفمند آن، می شود به نتایج بسيارطرح ھا، منجر به نتایج بسيار ضعيفی شده است در حاليكه با سازماندھی مناسب و ھدایت اصولی

ارزشمندی رسيد.

با  تا  با پشتوانه قدرتمند می باشد  یا انجمن ھای كارآفرینی  با اینمرحله اول ایجاد سازمان ھا و  مبتكرین و مخترعين و مكتشفين  مشاركت 

موجود نيز استفاده نماید كه در این صورت ھم فرد كارآفرینسازمان ھا و مراكز، فرد كارآفرین ضمن اینكه در آن مراكز مثمرثمر واقع گردد، از امكانات 

یا توسعهبه امكانات مورد نظرش رسيده و ھم سازمان مذكور بدون پرداخت ھزینه آن، مطالعه و یا كار و برای رفع مشكSت و   یا خدمتی را 

).فعاليتھای خویش دریافت می نماید كه این تعاملی است به سود ھر دو طرف (سيستم برنده برنده

وجود می باشد تا منجر به ایجاد ویژگی جدید در ایندر مرحله آموزش افراد غير مبتكر و خSق و آماده نمودن این قشر برای استفاده از امكانات م

یا پرداخت حق الزحمه و یا پاداش و یا وام و از این قبيل،افراد و برای ایجاد كنندگان ویژگی جدید می توان تسھيSتی را از قبيل جذب و به كارگيری و 

بسته به نوع و سطح كارآفرینی و نقش فرد در نظر گرفت.

● مدل ھای ارتباطی پيشنھادی با كارآفرینان:

▪ مدل پزشك:

در اینجا می تواند نوعی ایده یا اشتغال باشد). اتاقدر این مدل فرض می شود كه یك فرد كارآفرین نوعی بيماری دارد كه باید درمان شود (بيماری 

 در جستجوی مغایرت ھا از حالت طبيعی باشد. در اینفكر كارآفرینی یا مشاوره كارآفرینی در این مدل سعی می نماید كه ماھيت بيماری را بفھمد و

سطه داشتن بعضی دانش ھای تخصصی، درست و غلطمدل كارآفرین مانند بيماری رفتار می كند كه توانمند نيست در مقابل مشاور می تواند به وا

را به روشی تشخيص داده و كارآفرین را به سوی روشنی سوق دھد.

▪ مدل كارآگاه:

تغييرات یا حذف آن نيازمند اعمال   است. این مدل بر مبنای رویكردی است كهدر این مدل فرض بر این است كه خبر اشتباھی وجود دارد و 

وگيری از وقوع موارد مرتبط اعSم نموده و مسئله حلنشانه ھایی در ارتباط با قانون شكنی دارد و با یافتن آن، مشاور نظرات خود را در مورد جل

می شود. قوت این مدل در این است كه روش نظام مندی را در جمع آوری داده پيگيری می نماید.

▪ مدل فروشنده:

و مشكSت است. تصویری كه می تواند بهدر این مدل فرض می شود كه مشاور محصول یا خدمتی را دارد كه پاسخگوی مجموعه ای از مسائل 

ر این مدل این است كه راه حل ھا با نيازھایذھن متبادر نماید فردی است با یك صندوقچه جادویی كه برای ھر مشكل راھی دارد مسئله مھم د

خاص ھر كارآفرین سازگار است.

▪ مدل آژانس مسافرتی:

كه واقعا كجا برود یا چگونه برود، بلكه وظيفهدر این مدل مشاور فرض می كند كه كارآفرین قصد سفر دارد. كارآفرین ممكن است ھميشه نداند 

او قرار دھد.مشاور است كه مقصد سفر را ارائه نموده و بھترین وسيله را برای رسيدن به مقصد در اختيار 

 در ارتباط است. اغلب مھم است كه گذشته را بشناسيمرویكرد آژانس مسافرتی برای مشاور بيش از ارتباط با ریشه ھا و عوامل، با نتایج و تأثيرات

و روی جاھایی كه كارآفرین تجربه كرده است تمركز كنيم.

ا كارآفرین و كارآفرینی تطبيق دھيم و با واردپيشنھادی كه با توجه به مطالب اخير مطرح است این است كه بعضی رفتارھای سازمانی خود را ب

بيق با نيازھای كارآفرینان تغيير دھند.كردن كارآفرین به فرایند ارتباطی و آموزش سازمان ھا باید بعضی رفتارھایش را به منظور تط
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ارزيابی توانمنديھای شغلی کارجويان قبل از اشتغال

اشتغال به عنوان یک فعاليت ضروری برای گذراندن زندگی فردی و اجتماعی

تلقی شده و تأکيد بر آن است که ھمه انسانھا با ھر وضعيت و موقعيتی

باید در ھمه زمانھا کار کنند.از طریق اشتغال انسان بين خود و دنيای پيرامون

رابطه منطقی و پویا برقرار می سازد وتأکيد فراوان در دین مبين اسSم بر

ایران و اصل  ۴٣کارکردن و تذکر آن در قانون اساسی جمھوری اسSمی 

مبنی بر«تأمين شرایط و امکانات کار برای ھمه به منظور رسيدن به اشتغال

کامل و قرار دادن وسایل کار در اختيار ھمه کسانی که قادر به کارند ولی

وسایل کار ندارند» مؤید این ادعاست.

بيکاری (ھم در افراد عادی و ھم در بين متأسفانه در حال حاضر، بحران 

معلولين) در جامعه ما شدید است و به طراحی و اجرای برنامه ھای دقيق و

دارد(شفيع ضرورت  نابسامان  وضعيت  این  بر  غلبه  برای  سنجيده 

اشتغال١٣٨٢آبادی، منظور  افرادبه  این  شغلی  توانمندیھای  ارزیابی  و   (

مناسب و به صرفه یکی از این بر نامه ھاست که برای اھداف متفاوتی مورد

استفاده قرار گرفته و ممکن است بر اساس فرھنگ یک کشور و سيستم

اجتماعی آن متفاوت باشد. ارزیابی شغلی ممکن است برای مشخص کردن

توانمندی ھای برنامه ھای آموزشی شغلی،  افراد، محتوای  پتانسيلھای 

شغلی افراد اعم از عادی ومعلول و روشھای آن موضوعشغلی آنھا یا توانایی مطابقت با محيطھای مختلف کاری، به کار رود. .ارزیابی توانمندیھای 

مھمی است که در این مقاله به آن می پردازیم.

● ارزیابی توانمندیھای شغلی جویندگان کار

برداری صحيح ازبر اساس دیدگاه ھای صاحبنظران در علوم مختلف، ارزیابی و سنجش توانمندیھای کارجویان قبل  از اشتغال به منظور بھره 

ای شغلی بر اساس عSئق، استعدادھا و توانائيھایتوانمندیھای نيروی کار صورت گرفته و افراد را در زمينه آموزش ھای واقعی شغلی و انتخاب ھ

 انسانی سازمانھای فعال ، انتخاب مناسبترین افرادآنھا و واقعيت بازار شغلی کمک خواھد کرد . از سوی دیگر یکی از وظایف اساسی مدیران منابع

 منابع انسانی و ھمچنين به کارمندان در زمينهبرای تصدی مشاغلی است که بS متصدی ھستند. ارزیابی شغلی به مدیران در استفادهٔ موثرتر از

تيمھای چندگانه شامل بوسيله  ارزیابی شغلی  موقعيتھا،  در اکثر  بھتر کمک می کند.  در زمينه ھای شغل درمانی،انتخابھای   متخصصينی 

تگی به شرایط افراد دارد، انجام می پذیردروانپزشکی یا توانبخشی دارویی، روانشناسی اجتماعی، ھدایت شغلی، آموزش و توانبخشی، که بس

ص و آگاه به مسائل اشتغال افراد عادی وو ممکن است از افرادی با تخصص فنی نيز استفاده شود. در بعضی کشورھا یک ارزیاب شغلی متخص

 روانشناسان،گروه پزشکی و افراد دیگر مرتبط باناتوان، ارزیابی شغلی را ھدایت می کند. معمو3ً این ارزیابی ھا بوسيله سنجشھای انجام شده

 آموزشی نيز باید از دانش کافی برخوردار بوده تا درناتوانائيھای فرد تکميل می شوند. پرسنل ارزیابی و سنجش شغلی درباره بازار کار و فرصتھای

این زمينه توصيه ھای واقعی ارائه دھند.

● چه مواردی ارزیابی می شود؟

ازھای شغلی در نظر گرفته می شود. اگرچه مسائلبه طور دقيق، ارزیابی شغلی معمو3ً با توجه به ھمبستگی بين توانائيھای فرد، مھارتھا و ني



یابيھای شغلی یک گرایش کل نگر را در نظر می گيرند.دیگری غير از مھارتھا و استعدادھا موفقيت شغلی را تحت تاثير قرار می دھند لکن بيشتر ارز

، آموزش ھای قبلی، اشتغال، رشد اجتماعی،این موارد قسمتی از یک ارزیابی شغلی جامع را در بر می گيرند: تاریخچه ای از وضعيت سSمتی

 ، رفتارھای عمومی اجتماعی ، مھارتھای جستجویمھارتھای زندگی مستقل ، دانش از دنيای کار ، توانمندیھا و استعدادھا ، مھارتھای فنی شغل

شغل ، آمادگی ھای شغلی ، نيازھای ویژه.

● تکنيکھا و روشھای مورد استفاده در ارزیابی شغلی

ارزیابی شغلی از تکنيکھا و روشھای متفاوتی برخوردار بوده وشامل موارد زیر است:

) اطSعات تاریخچه و گزارشھای دیگر افراد و متخصصان١

) مصاحبه با افراد ناتوان و خانواده ھایشان و اطرافيان٢

) چک ليستھایی برای استفاده متخصصين و افراد مورد سنجش٣

) مشاوره ھا و کاوش ھای حرفه ای برای مشخص کردن اھداف۴

) آزمونھای مداد کاغذی و استاندارد شده روان سنجی و روان شناسی۵

) نمونه ھا وتکاليف کاری واقعی یا ساختگی برای مقایسه عملکرد کاری با سایرین۶

آموزشی برای سنجيدن عملکردش) سنجش موقعيتی(ایفای نقش) که شامل قرار دادن فرد در یک موقعيت کاری واقعی و موقعيتھای ٧

● ارزیابی مسائل روانی واجتماعی جویندگان کار

فقيت افراد در حيطه آموزشی و شغلی دخالت داشتهعوامل روانی و اجتماعی به رفتارھا، نگرشھا و شيوهٔ زندگی اشاره دارد که می توانند در مو

 و ارتباطی ، زندگی اجتماعی ، تقویتھای خانوادگی ،باشند ، بعضی از این عوامل شامل این موارد است: انگيزه ، خود پنداره ، مھارتھای اجتماعی

ادی و مالی.قدرتھا و ثبات فردی ، ویژگی ھای شخصيتی، مھارتھای حل مسأله ، اھداف زندگی ، موقعيت اقتص

ً آنھا می توانند در موقعيت شغلی مھم باشند.بسياری از این عوامل و اھميت آنھا در محل کاری وابسته به فرھنگ ھستند. با این وجود قطعا

عوامل روانی اجتماعی می تواند بوسيله این ابزار سنجيده شوند:

) مصاحبه١

) آزمونھای روانشناختی و شخصيت٢

- بررسی اطSعات تاریخچه ای۴) آزمونھای استعداد و رغبت٣

● ارزیابی مھارتھای زندگی مستقل

ندی و مدیریت استرس ، توانایی ادارهٔ مالی،مھارتھای زندگی مستقل شامل این موارد است: مراقبت از خود، آراستن، مدیریت زمان و زمان ب

وند:توانایی استفاده از حمل و نقل، توانایی نگھداری از خانه، که از طریق این روشھا سنجيده ش

) مصاحبه١

) مشاھده٢

) آزمونھای طراحی شده در این زمينه٣

) ایفای نقش در این زمينه۴

● ارزیابی عSئق

ه گيری عSئق وجود دارد:مصاحبه، پرسشنامهچيزھایی که فرد دوست می دارد انجام دھد، جزء عSیق فرد قرار دارند. چندین روش برای انداز

ر.که از بين اینھا مصاحبه وپرسشنامه عSئقعSئق،فعاليتھای کاوشی شغلی گوناگون،سنجشھای موقعيتی یا قرار دادن فرد در موقعيت مورد نظ

يرند و شامل سوالھایی دربارهٔ کارھایمھمتر به نظر می رسند.فنون مصاحبه می تواند در مشخص کردن عSئق شغلی مورد استفاده قرار گ

شورھا دارای پرسشنامه ھای عSئقیگذشته،کارھای مدرسه ای، سرگرميھا، تجارب کاری چه رسمی چه غير رسمی می باشد. بسياری از ک

ی تصویری ھستند که برای افراد بی سوادھستند که در مشخص کردن سطوح عSئق مورد استفاده قرار می گيرند. بعضی از آنھا پرسشنامه ھا

خشھای مختلف پاسخ دھند.مورد استفاده قرار می گيرند. بقيه آزمونھای مداد کاغذی ھستند که از افراد می خواھد به ب

● ارزیابی چه توانائيھا و استعدادھایی مورد نياز است ؟



رتھا به چيزھایی که فرد یاد گرفته است اشاره می کند.توانائيھا و استعدادھا اشاره دارد به ظرفيتھا و قابليتھای ذاتی، این در حالی است که مھا

 شامل ھوش و توانائيھای شناختی، کSسی، عددی،موفقيت در یاد گرفتن مھارتھا وابسته به استعدادھا و توانائيھاست. مثالھایی از استعدادھا

ا، تمایز رنگھا و غيره است. قابليتھایقضایی، ادراک دفتری، ھماھنگی حرکتی، چا3کی انگشتان و دستھا، ھماھنگی پاھا، دستھا و چشمھ

فيزیکی، توان و تحمل و طاقت اشاره به حوزه دیگری از ظرفيتھا دارد.

▪ ھوش:

توانائيھای شناختی از قبيل بھره ھوشی اندزه گيری می شود. معمو3ً اینگونه تستھا را روانشناسان اجرا می کنند. سایر IQمعمو3ً از طریق آزمون 

ای یک سنجش مناسب داشته باشند.توانائی یادگيری، حافظه، تمرکز و علت یابی ممکن است نياز به یک روانشناس یا عصب شناس بر

▪ استعداد:

ھا می توانند از طریق نمونه ھای کاری یامعمو3ً بوسيلهٔ آزمونھای مخصوص سنجش استعداد اندازه گيری می شود. البته بعضی از استعداد

ابزارھای دیگر سنجيده شوند.

▪ چا3کی و ھماھنگی و توانائيھای دستی:

 تجھيزات، صنایع دستی و غيره 3زم ھستند، اشاره دارندبه استعدادھای گوناگونی که برای استفاده از بدن و انجام تکاليفی مثل استفاده از ابزار و

▪ ظرفيتھای عملکردی و فيزیکی:

این قبيل سنجشھا برای افرادی با ناتوانائيھای ویژه 3زماشاره به توانایی فرد در انجام اموری از قبيل نشستن، بلند شدن، بلند کردن و غيره دارد. 

با استفاده از نمونه ھای کاری موجود در بازار انجاماست و بوسيلهٔ فيزیوتراپھا، پزشکان و در بعضی موارد بوسيلهٔ ارزیاب متخصص و آموزش دیده 

می گيرد.

▪ تحمل کاری:

 ساعت کامل کار کند؟٨ مثال آیا فرد می تواند روزی اشاره به این دارد که به چه مدت و تا چه سطح از فشار، بدن فرد می تواند کار کند. به طور

گاه آموزشی انجام می شود.این نوع سنجش معمو3ً بوسيلهٔ یک فيزیوتراپ مجرب و ماھر و یا در یک سنجش موقعيتی مثل کار

● چه مھارتھایی اندازه گيری می شوند و چگونه این سنجش انجام می پذیرد؟

 معمو3ً بر پایه وجود توانائيھای شخص، آموزشھایمھارتھا به فعاليتھایی اشاره دارد که فرد یاد گرفته است انجام دھد. رشد موفق در مھارتھا

 در شغل 3زم ھستند.موفق و تجارب زندگی است. مھارتھای فنی شغلی مثل کار عمومی و مھارتھای زندگی برای موفقيت

● ارزیابی نيازھای ویژه

ا یاورانه  تکنولوژی  و  تجھيزات  نوع  به چه  افراد  که  باید مشخص شود  ارزیابی،  فرایند  اشتغالدر حين  و  آموزش  مستقل،  زندگی  برای  ی 

ا افراد و کارکنان ناتوان متخصص است برای ایجاد تعيّننيازمندند.خدمات حمایتی یا تجھيزات کمکی باید توسط ارزیاب یا کارگزینی که در کار کردن ب

نابينا وھا و سازگاری ھای 3زم صورت پذیرد.ممکن است افراد نياز به سازگاریھای گوناگونی در شرایط  ارزیابی داشته باشند. مشخصاً افراد 

یا به صورت  بزرگتر و تقویت شده  نياز به نوشته ھای چاپ شده  بينایی ضعف دارند  بتوانند فعاليت ھا و آزمونھایکسانيکه در  تا  بریل دارند 

از آزمونھای روانی یا آنھایی که دارای محدودیتمشخصی را کامل کنند. افرادی که دارای ناتوانی ویژه ای ھستند در کامل کردن انواع مخصوصی 

خصصی است و امروزه بسياری از مردم اظھار میزمانی ھستند ناکارآمد می باشند. ارزیابی شغلی جویندگان کار عادی و ناتوان، حوزه بسيار ت

کردن افراد در آموزش، مشاغل و برنامه ھا باشند.دارند که آزمونھا وقتی که با حمایت ھای مناسب ، آميخته شوند، می تواند راھی برای غربال 

● نتيجه گيری و ارائه پيشنھادات

ده کار، لزوم اھتمام به روشھای غربالگری نيرویبا توجه به گسترش فناوری اطSعات،افزایش رقابتھا و تغيير در ماھيت کار و اجزای تشکيل دھن

راد عادی و ناتوان بر کسی پوشيده نيست، و واضحانسانی و ارزیابی توانمندیھای شغلی در سازمانھا ضرورت بيشتری می یابد واھميت آن برای اف

کشور عزیزمان ایران، تSش ھای زیادی برای برگزاریاست که ارزیابی شغلی افراد عادی در مسير اجرا آسان تر از افراد معلول است.به ھر حال در 

 کار، جھاد دانشگاھی و بھزیستی انجامدوره ھای آمادگی شغلی برای افراد عادی و معلول از سوی متصدیان امر مربوطه به خصوص وزارت

ه نظر می رسد.پذیرفته،که جای تقدیر دارد و در پایان ذکر چند پيشنھاد کاربردی به این دستگاھھا ، مھم ب

 شغلی از جمله کشورھای ، کانادا، انگليس ،) استفاده از تجربيات سایر کشورھای پيشرفته در زمينه دوره ھای آمادگی شغلی وارزیابی ھای١



استراليا و آمریکا .

حرفه ای برای توسعه خدمات ارزیابی شغلی) مشاوره با اعضای ھيأت علمی دانشگاھھای کشور، مربيان، روانشناسان، ھمچنين مراکز فنی و ٢

) ھنجار یابی و استاندارد کردن روشھای ارزیابی اعم از آزمونھای روانی و مصاحبه ومشاھده٣

رحمان مھدی نژاد قوشچی کارشناس ارشد مشاوره شغلی

منبع : بازار کار

http://vista.ir/?view=article&id=276138

ارزيابی ضرورت کار آزاد در اقتصاد آزاد

) حقوق <من> قوه محرکه تاریخ١

پيگيری و مبارزه و تS ش برای استيفای حقوق متصوره موتور تاریخ است،

چکيده کS م آن است که حقوق گرایی بشر بستر ساختارھای اقتصادی را

مھيا ساخته است. اگر در فرآیند تاریخ شاھد نظام ھای اقتصادی پی درپی و

گوناگون ھستيم، دليلی جز ناپایداری و ناتوانی نظام ھای تاکنون پدیدارشده

 ميS دی١٨۴٨در پاسخگویی به حقوق نبوده است، اگر مارکس در سال 

گفته تمام تاریخ، تاریخ مبارزه طبقاتی است به نظر می رسد، غفلت او از

چيزی نشات گرفته بود که ھنوز زود بود تا قرن نوزدھم اروپا کاشف آن باشد.

بنابراین می توان گفت ھمه تاریخ تا امروز، تاریخ استيفای حقوق بوده است.

تمدن ھایی روبه اعتS  گذاردند که حقوق گرایی را در انحصار حکمرانان قرار

سقوط و  پذیرفتند. ظھور  جامعه  برای ھمه  را  حقوق گرایی  بلکه  ندادند 

امپراتوری ھا با ظھور و سقوط حقوق گرایی قابل بازشناسی است. از این

منظر اگر موتور تاریخ روابط توليد باشد انرژی جنبشی قوه محرکه تاریخ نيز

حقوق بوده است. وقتی یک زورگو به خاطر زور خود حقوق بيشتری برای

خود متصور است، این طبيعی است که زورگو نيز حقوق گرا باشد، اما وقتی

يات   و ھشيار قيام کند، او نيز حقوق گرایک زیردست به حقوق تاسيسی زورگو تمکين نکند و برای استيفای حق خود به عنوان موجودی ذی ح

اکش مبارزه و چانه زنی حقوقی ميان گروه ھایاست. بنابراین حقوق قوام بخش تحو3 ت تاریخی است و انواع گوناگون نظام ھای اقتصادی در کش

اجتماعی و نه الزاما طبقات اجتماعی حاصل می شود.  

ق دیگران است.  به جان 3 ک نگاه کنيم، او معتقد بود تبدیل جامعه طبيعی به جامعه مدنی ناشی از پذیرش حقو

دھد یا در آن عضویت می یابد. در حقيقتبه عبارت دیگر انسان با حقوق <من> متولد می شود ولی با حقوق <دیگری> جامعه را تشکيل می 

کنار شھوات ما و در پيشگاه اندیشه ما، چيزی کهجامعه 3 جرم یک پدیده صرفا حقوقی است. در 3 به 3 ی احساسات ما، در درون نيازھای ما، در 



بيش از ھر موضوعی ھمه تS ش انسان را مھر عقS نيت و تمدن می زند فقط حقوق است!

) جامعه مدنی و حقوق <کار برای خود>٢

ا فاصله گرفتند تا جامعه مدنی را برپا کنند، برایتاریخ اما، با حقوق کار آغاز شد. وقتی انسان ھا از حقوق (من) یعنی از جامعه طبيعی تدریج

دم، حاضر نبودم حاصل دسترنج مرا دیگری بدزدد یاحراست از منافع حاصل از کار بود. ھنگامی که من در جامعه طبيعی ميوه ای را از درخت می چي

جز محصول کار برای امرار معاش یا تغذیه و پوشاک ودیگران به آن تطاول بورزند، لذا برای حراست از محصول کار یعنی دارایی که در ابتدا چيزی 

ت، محصول کار است، اما به تدریج بشر مالکيت رامسکن نبود، جامعه مدنی را تاسيس کرد. بنابراین پایه گذار تمدن آدمی حقوق کار است. مالکي

دنی حقوق کار مرخص شد و حقوق مالکيتجدای از کار تشخص بخشيد و مادر مالکيت یعنی کار به گروگان گرفته شد. با استمرار جامعه م

جایگزین آن گردید.  

ی بر قدرت است و قدرت ابزار سرکوب؛ از این رواز این پس حقوق کار <برای دیگری> جو3 نگاه گذار از جامعه مدنی شد، چراکه جامعه مدنی متک

دولت در جامعه مدنی شری 3 زم به حساب آمد.  

معه طبيعی که در زھدان خود جامعه مدنی را پروراند،پس باید مرحله سوم تاریخ بشر را که ھنوز حيات جنينی دارد دوباره خوانی کرد، یعنی اول جا

شته ای است دیر پيدا. از زمان اولين اعتصابی کهدوم جامعه مدنی که بر تارک خود جامعه ای جدید را نوید می دھد و سوم جامعه حقوقی که گم گ

 تاسيس جامعه سال پيش ھنگامی که کارگران بافنده در دوه فرانسه دست به اعتصاب زدند، آغاز مبارزه برای٧۶٣ ميS دی یعنی ١٢۴۵در سال 

ن قرار گيرند و سایه شر 3 زم یعنی دولتحقوقی شکل گرفت؛ جامعه ای که حقوق کار <برای خود> و <برای دیگری> در مقام و منزلتی مقار

روزبه روز از سر جامعه کوتاه تر شود.  

 بناپارتيسم و تاسيس جمھوری سوم در فرانسه رویکرددر انقS ب کبير فرانسه ھمراه با سرمایه داران عليه فئوداليسم و اشرافيت جنگيد و با سقوط

دموکراتيک به جامعه سرمایه داری بخشيد.  

١٨٨۴ قانون لوشاپليه تشکيل اتحادیه ھا را از ھر نوع ممنوع ساخته بود ولی در سال ١٧٩١لذا با وجود آنکه بعد از انقS ب کبير فرانسه در سال 

 رسميت شناخت.  ميS دی فرانسه رسما با قانون والدک روسو حق تشکيل اتحادیه ھای کارگری و کارفرمایی را به

) کارگر آزاد و تولد انقS ب صنعتی٣

انقS ب صنعتی فقط در بستر جامعه مدنی با پذیرشاما از سوی دیگر سرمایه داری ھنگامی رو به توسعه گذارد که انقS ب صنعتی را تدارک دید و 

ی توان دستمزد او را ناچيز داد و اگر نمی توان مدت کار را بر اوغلبه ناپذیری بر حقوق کار قابل تصور بود. اگر نمی توان کارگر آزاد را سرکوب کرد، اگر نم

کارفرمایان با یاری دانشمندان، ماشين را اختراع کردند وتحميل کرد، پس به زعم چاره جویی سرمایه دارانه باید نھاد بھره وری را تاسيس کرد. آنگاه 

ه ساخت و آنگاه توليد از جمعيت پيشی گرفت. حا3 اینک به جای زورگویی به انسان، ماشين را به برده خود تبدیل ساختند. ماشين توليد را انبو

نسان ھا بيشتر تقسيم بر نيروی کار شاغل. اکنون معلوم شد که ھر قدر بار تکفل کمتر شود و به ھر ميزان اGNPبھره وری عبارت بود از توليد کل ( ) 

  درگير پروسه کار (اشتغال) شوند خوشبختی و پيشرفت روزھای خوشی را برای بشر رقم خواھد زد.

نفر مثS  صد عدد کفش بود ولی حا3  سرانه توليد بهبله پيدایش ماشين توليدگر نيروی کار را ارزان ساخت، زیرا در گذشته سرانه توليد برای ھر 

ا از طریق پایين آوردن ھر چه بيشتر دستمزدھاھزار عدد تبدیل شده است. اگر در چنين اوضاع و احوالی توماس مالتوس می گفت اگر کشوری تنھ

فت. او قدرت توليد نوین را می شناخت ولی در عين حال اینبتواند ثروتمند شود، به ناچار یک بار باید بگویم، نابود باد چنين ثروتی، به بيراه نمی ر

اقتصاددان به حقوق کار نيز می اندیشد.  

) اقتصاد آزاد و تقصيرات جامعه مدنی ۴

انسانی بھره ای در شأن انسان نبرد، بی شک جامعه مدنیاز این رو اگر انسان قدر و اھميت کار خود را نداند و برای استفاده بھينه از این سرمایه 

نھادھای واقعا بشری تلطيف می شوند و درمقصر است. درواقع جامعه مدنی موجب توليد ثروت بيشتر شده اما فقط در جامعه حقوقی است که 

ستان ھای عصر رنسانس پایه گذاری شد، چھره دیگرخدمت انسان قرار می گيرند. اگر چه سرمایه داری که بر کار انسان ھایی سختکوش از نوع پروت

توليک ھا قمار را محکوم می کردند چون ممکن استکار انسان یعنی <کار برای خود> را در جامعه مدنی توسعه یافته به نمایش گذارد، چنانکه کا

 را به این دليل محکوم می کردند که ممکن است انسانآدم ببازد و ھيچ شخص عاقلی بدین وسيله مال خود را بر باد نمی دھد. اما پروتستان ھا قمار

خالفان سرمایه داری از اینجا آغاز شد که <کار برایبرنده شود و این مساوی با کاھلی و تن پروری و دوری جستن از کار است. با وجود این غفلت م



خود> که منشاء جامعه مدنی است لغو شود، جامعهخود> را منشاء بی عدالتی و تباھی نظام سرمایه داری تلقی کردند، حال آنکه اگر <کار برای 

ی می شود که از سه نھاد اساسی و اجتماعیانسانی به عصر جامعه طبيعی رجعت خواھد کرد. مشکل مخالفان نظام سرمایه داری از اینجا ناش

- مالکيت خصوصی،١این سه نھاد کليدی را به ترتيب که منشاء پيدایش تمدن سرمایه داری و تسلط اقتصاد بازار بوده اند غافل ھستند. فون  ھایک 

ھان ادامه می یابد ولی نفی <کار- خانواده می داند. درست است که کاراز کندن کوه شروع می شود و تا محاسبات حيرت انگيز کي٣- درستکاری و ٢

ھر نوع کار پيش خواھد برد، اما قرار نيست که انسان ازبرای خود> با این تناقص روبه رو می شود که مبارزه حقوقی <کار برای دیگری> را تا ویرانی 

بازگشت به گذشته کند. اگرویژگی ھای بی نظيرخود که منشاء جامعه مدنی بوده است فاصله بگيرد و نقص ھای جامعه مدنی ا و را وادار به 

معه مدنی که ھمچنان بی عدالتی را یدک می کشدحقوق باوری که البته خود یکی از پارادوکس ھای جامعه مدنی است فضای جو3 ن بيابد یقينا جا

نگذاری نيست. شما نگاه کنيد، ھر قدر به استقراربه تاریخ سپرده خواھد شد چراکه با تاسيس نھادھای درخور مقام  و شأن انسان نيازی به قانو

 تصميم گيری قانونی تکثير می شود. اینھا ھمگی گواهبيشتر جامعه مدنی نزدیک تر می شویم بر تعداد قانونگذاری ھا افزوده می شود و تعداد مراجع

زیرا تنھا در جامعه حقوقی می توان از تعدادبر آن است که نھادھای درخور شأن و منزلت انسان در چارچوب جامعه مدنی غيرقابل تصور است، 

ذارد.  قوانين کاست و نقش دولت و حکومت و قوانين را ھر چه کمرنگ تر در نظام اجتماعی به نمایش گ

 تبعيض نژادی را ممنوع١٩٧۶مع نظير بریتانيا که در سال از این رو اقتصاد بازار آزاد در چارچوب جامعه مدنی ناقص است زیرا وقتی در مدنی ترین جوا

که تبعيض وجود دارد بلکه در آمریکا قانون ضدتبعيض وضع می شود اینھا حاکی از آن است که این نقص بازار آزاد نيست ١٩۶۴می کند یا در سال 

ناشی از ظرفيت محدود جامعه مدنی برای استقرار عدالت و کارایی اقتصاد آزاد است.  

بازار کار مشکل دارد یا حقوق کار که مS زم نھادھایحال با این رویکرد به حوزه حقوق کار بازمی گردیم، پرسش این است که آیا اقتصاد کار یعنی 

بازار کار است، کدام یک منشاء توزیع ناعاد3 نه منزلت و قدرت و ثروت است؟

) سرمایه گذاری، انتظارات عقS یی و کار آزاد۵

تقریبا نزدیک در کشورھای مختلف به سطحدر نظریه اقتصادی، امروز روشن و مبرھن است که ھر قدر رشد اقتصادی افزایش یابد با ضریبی 

اشتغال افزوده می شود و از خيل بيکاران کاسته می گردد. (قانون اکان)  

 درصد بيکاری کاھش می یابد، از سوی دیگر فازاری در سال۴/٠ تا٣/٠به زبان ارقام و اعداد با ھر یک درصد رشد توليد ناخالص داخلی به اندازه 

با وجو١٩٩۴ نتيجه رسيد که  به این  توليدی انجام داد  تعدادی از شرکت ھای  با مطالعه ای که روی  نرخ بھره  با کاھش  آنکه انتظار می رود  د 

ند روی بازار فروش متمرکز می شوند. به فرض اینکهسرمایه گذاری افزایش یابد ولی شرکت ھا بيش از آنکه به نرخ بھره در سرمایه گذاری توجه کن

ده کا3 ی خود را به کجا و چه کسانی خواھد فروخت.نرخ بھره صفر باشد ولی وقتی برای کا3 ھای توليدی بازار فروش وجود نداشته باشد، توليدکنن

ات است. انتظارات مقوله تازه ای است که در علمبه ھمين سبب آنچه قلمرو عمل اقتصادی را برای کارفرما و کارگر تعيين می کند مساله انتظار

نيکی خود فاصله می گيرد و مقوله انسانیاقتصاد مطرح شده و حتی صحبت از اقتصاد کS ن جدید می شود زیرا وقتی اقتصاد از عملکرد مکا

)١٩٩٧د. (بS نچاردانتظارات وارد عرصه زندگی اقتصادی می شود، اقتصاد کS ن به یک علم ا3 جتماع تبدیل می گرد

 شناسی باشد واقعيتی حقوقی است که ریشه دراما نکته اینجاست که مساله نقش انتظارات عقS یی در اقتصاد امروز بيش از آنکه موضوع روان

تصور است مS ط اصلی انتظارات است. اگر مانھادھا دارد. وقتی سخن از انتظارات تورمی می شود، یعنی توقع وحقوقی که جامعه برای خود م

 انتظار نمی نشستيم، پس غفلت از حقوق، ما را از فھممنتظر مسافری ھستيم تا او را ببينيم، ولی حق دیدن او را برای خود یا او باور نداشتيم به

ا ھم مواجه می شوند یکی انتظار سرمایه گذاران دربسياری از مسائل کليدی زندگی اقتصادی دور می سازد. در قانون اکان دو دسته از انتظارات ب

 معين و محيط کار قابل قبول، فعاليت اقتصادی را پيشتوليد بيشتر و فروش با3 تر و از سوی دیگر کارگران که در انتظار دستمزد مناسب و زمان کار

 بنابراین رشد اقتصادی منشاء درآمد بيشترمی برند. ھمبستگی حقوق و اقتصاد دقيقا از تعامل دوسوی ھر قرارداد، مشخصا رونمایی می شود

 ضریب ھمبستگی را در نظر آوریم، یعنی ھنگامی کهاست و درآمد افزون تر تعداد بيشتری از نيروی کار را دعوت به ھمکاری می کند، حال عکس این

 مردم پيگيری شود، آنگاه جست وجوی شغل وحق کار و تامين معاش و بھره گيری از مواھب و ثروت ھای جامعه برای ایجاد کار از سوی آحاد

 بيشتر قرار می دھد. منتھا عمده اشکالی که درتقاضای کار برای تامين یک زندگی قابل قبول، سرمایه داری را در تنگنای ھرچه سرمایه گذاری

ی وجود دارد موجودیت دولت است، دولتجامعه مدنی برای تداخل و ھمبستگی امر حقوقی و امر اقتصادی و تحقق معکوس این ضریب ھمبستگ

 را با بازی اکثریت و اقليت به عقب انداخته است، وقتیسوار بر حاکميت قانون اقليت یا اکثریت، فرد یا جمع، شاه یا پارلمان استقرار جامعه حقوقی



ر محبوبيت عظيمی برای ھيتلر آمریکا و اروپا، رکود در اقتصاد سرمایه داری به اوج رسيد، فقط در آلمان شش ميليون بيکا١٩٢٩در جریان بحران مالی 

 رشد١٩٣٣ درصد بود در سال ٣ نرخ بيکاری در آمریکا فقط ١٩٢٩به عنوان ناجی و حS ل بحران سرمایه داری، فراھم کرد و در حالی که در سال 

 از سوی سرمایه داران صورت گيرد، درصد رسيد. اما برای حل بحران، به جای آنکه توجه سرمایه گذاران جلب شود و سرمایه گذاری٢۵بيکاری به 

ری دولت گرا یعنی جان مينارد کينز، این بار دولت بهحامS ن قدرت و عاشقان دولت تحمل از دست می دھند و ھمراه با نظریه پرداز مشھور سرمایه دا

 ایجاد اشتغال را می گذارد به طوری که کينز راسرمایه گذاری ھرچه بيشتر اقدام می کند و از منابع مالياتی و یا با سياست کسر بودجه بنای

لت جامعه مدنی راه چاره ای جز آن نداشت که درمارکس سرمایه داری ناميده اند. البته طبيعی است که اقتصاد سرمایه داری در چارچوب حفظ دو

نجات جامعه مدنی منوط به تداوم حيات سرمایه داری بهاقتصاد این چنين مداخله ای صورت دھد تا سرمایه داری دولت گرا نجات یابد، به عبارت دیگر 

ترین حوادث حقوقی در حوزه اقتصاد کار اتفاق افتاد،ھر قيمت تلقی می شد. اما با وجود این پيش ترھا در حوالی آغاز جنگ جھانی اول یکی از مھم 

 داد و پرداخت مزد پنج د3 ری را برای کارگران در ھانری فرد بنيانگذار صنعت خودروسازی در آمریکا، ساعت کار کارگران را به ھشت ساعت تقليل

 سال گذشته تا امروز ساعت کار به نصف تقليل یافته است، در اکثر کشورھای صنعتی که١٢٠دستور کار قرار داد. ولی در مقياس عمومی تراز 

 ساعت در سال کار می کند، جالب آن است که در ھمين مدت توليد ناخالص١۵٠٠ ساعت کار کند اکنون کمتر از ٣٠٠٠کارگر در سال مجبور بود 

 برابر شده است.١٠ تا ۵ملی 

برای خود و کارگران انجام شود، اینچنين کارفرمایی گامدر ھر حال ھر اقدام کارفرمایان که به رشد سرمایه گذاری و افزایش بھره وری و رفاه بيشتر 

دی که به اقتصاد سرمایه داری وارد باشد و بابه سوی جامعه حقوقی می گذارد و بی شک از جامعه مدنی فاصله گرفته است از این رو ھر انتقا

یاد داشت که جامع به  باید  این نظام اقتصادی ردیف می شود، ھمواره  برای  با روح حقوق گرایھمه کاستی ھایی که  معاصر  ه سرمایه داری 

ده است، ما در طول تاریخ در کدام نظام اقتصادیاندیشه ورزانی ھمچون دیوید اوئن، سن سيمون، پرودن، مارکس، ریکاردو و آدام اسميت تغذیه ش

داری است که در چارچوب جامعه مدنی با ھمهشاھد کسی مثل آدام اسميت بوده ایم؟ این توانایی ذاتی اقتصاد مبتنی بر دادوستد و سرمایه 

محدودیت ھا و تنگناھای آن فرزندانی حقوق گرا در دامان خود پرورانده است.  

 را یک اندیشه سراسری فرا گرفته است، این١٨) گفته اند، کار، زندگی و اعتراض ھای قرن ١٩٨١١) و راندال ١٩٧١١بيھوده نيست که تاميسون 

ه مساوات وجود نداشت ولی روابط ميان طبقاتاندیشه، بازار و مسائل مربوط به عرضه و تقاضا نيست بلکه اقتصاد اخS قی است که در آن گرچ

که از یک سو حقوق گرایان چپ را برمی تابد و ازاجتماعی دست کم تا اندازه ای دوجانبه است. در حقيقت این ذات حقوق گرای اقتصاد آزاد است 

اطی با اقتصاد آزاد ندارد.  سوی دیگر حقوق گرایان راست را می پذیرد. زیرا چپ و راست مربوط به جامعه مدنی است و ارتب

) یک نمایش خيالی وکمون پاریس۶

ی چندین ھزار سال با ماليات اداره می شود، طبعا  این نمایش خيالی را چند لحظه فارغ از حقوق کار جلوی چشمان مان عبور دھيم که جامعه مدن

ھا که اصS  نمی توانند ماليات بپردازند از قدرتآنھا که ماليات بيشتری می دھند به قدرت نزدیک ترند، پس حقوق بيشتری را طلب می کنند و آن

اد؟ آنان که از قدرت در رنجه اند ماليات نمی پردازند، بنابرایندورترند، لذا از حقوق کمتری برخوردارند در این صورت چگونه فرار مالياتی را باید توضيح د

 ندارد چون دولتی وجود ندارد که به بودجهماليات ضرورت ذات جامعه مدنی است، در حالی که در جامعه حقوقی موضوعی به نام ماليات وجود

واد خوراکی است کل بودجه آن را تشکيل می دھد. در ایننيازمند باشد، یک کامپيوتر و یا یک نرم افزار که ھزینه آن معادل درآمد حاصل از ضایعات م

ران حرفه ای که دستمزد بخواھند و حقوق را درحالت نھادھای اجتماعی جامعه نظير یک شھرداری جامعه را اداره می کنند که حتی به سياستمدا

تيول خود داشته باشند نيز نيازی نيست.

ناپلئون در روزھای استقرار مدرن ترین نوع جامعه مدنی آغاز می ش١٩اگرچه قرن  با حادثه ظھور  ود و سراسر اروپا و شمال آفریقا را در اروپا 

دیشه سرمایه داری ایجاد می کند، یعنی از سویجنگ ھای ناپلئونی فرا می گيرد ولی در ميانه قرن این کمون پاریس است که تحولی عظيم در ان

صدا درمی آید و اقتصاد آزاد، آزادی خود را در کمينھمان ھایی که از پرداخت ھزینه جامعه مدنی به عنوان ماليات عاجز ھستند، اینک زنگ خطر به 

آزاد است، اما غرب به موقع دریافت که اقتصاد آزادمبارزه با جامعه حقوقی می بيند و با وجود آنکه مارکسيسم و اندیشه کمونيسم محصول اقتصاد 

ا رو به سوی پيشرفت نخواھد گذاشت تا ھمگان بربدون آزادی کار راه به امحای جامعه سرمایه داری خواھد برد و یا ھرگز سرمایه داری تا آنج

 موسس سازمان١٩١٩ز تسری می دھد تا آنجا که در سال کارایی اقتصاد آزاد صحه بگذارند، از این  رو جامعه سرمایه داری حقوق را به قلمرو کار ني

بين المللی کار می شود و سخن از حقوق بنيادین کار به ميان می آورد.  



اعتراض و انتقاد عليه نارسایی ھای نظام سرمایه داریاما کار آزاد برای کسانی که کار برای دیگری را برمی گزینند این رھيافت را داشته است که 

اقتصاد کار را داشته باشند.گوش شنوا پيدا کند و حداقل محافل روشنفکری و دانشگاھی اجازه اندیشه پيرامون حقوق کار و 

) جامعه مدنی و دو حقوق کار٧

ر برای دیگری> ھمچنان در چنبره تطاول قراراز سوی دیگر جامعه طبيعی با پذیرش حقوق <کار برای خود> به جامعه مدنی تبدیل شد، اما <کا

دارد، پذیرش حقوق کار برای دیگری است تا باداشت. اگرچه اخS ق یار و مددکار <کار برای دیگری> بود اما جامعه مدنی رسالتی که بر دوش 

تقدیس کار در ھمه اشکال آن به جامعه حقوقی تبدیل شود.  

ن مزاحم آن دولت یعنی ھمان چيزی استدر حقيقت جامعه مدنی در عالی ترین شکل خود آبستن صورت بندی جامعه حقوقی است که بزرگ تری

که برای برپایی جامعه مدنی ضروری بوده است.  

حذف می شود، چون جامعه، حقوق خود رابا وجود این حذف دولت در جامعه حقوقی، ھرگز به معنی پذیرش ھرج ومرج نيست، این بار دولت 

زند، به ھمين سبب ھر بحران در اقتصادمی شناسد و تعدی در آن حدواندازه ای که نياز به مجازات باشد از کسی نسبت به کسی سر نمی 

الت پليس و قوانين و مجازات در جامعه، لذا رازسرمایه داری، ھشداری است بر ضرورت اداره جامعه از سوی نھادھای اجتماعی و کاھش روزانه دخ

نگی قالب جامعه مدنی برای عملکرد آزادانهتعميم و توسعه جامعه حقوقی اعتماد به مردم است و این مھم به دست نمی آید مگر با پذیرش ت

سازوکار اقتصاد آزاد.  

جامعه مدنی، اگر آنان که برای دیگری کار می کننداز سوی دیگر اقتصاد آزاد به چنين فرصتی دست نخواھد یافت مگر با پذیرش کار آزاد در حيطه 

و جامعه حقوقی نشوند، بعيد است اقتصاد آزاد به عنوان(کارگران و تمامی مزدبگيران) با آنھایی که برای خود کار می کنند (کارفرمایان) وارد قلمر

ازاری دوام آورد و جامعه بشری از این مولود ميموننتيجه ھزاران سال تجربه موفق بشر در دادوستد و عرضه و تقاضای واقعی بر مبنای قيمت ھای ب

تاریخ خود محروم نشود زیرا اقتصاد آزاد محصول ذات حقوق گرای بشر است.  

ز نقص بازارھا تحت عنوان اطS عات نامتقارن و یا نظریهلذا عمده نظریاتی که تا امروز عليه اقتصاد بازار ارائه شده است و قاطع دیدگاه ھایی که ا

ز ھمه چيز آن با قدرت جوش خورده، ھمراه است. آیا فکربازی ھا سخن می گویند از این نکته کليدی غافل بوده اند که اقتصاد بازار با تمدنی که ھنو

آزاد را تاسيس کرد نشات گرفته است. حقوقکرده ایم که قانون مدنی، قانون مجازات عمومی و حتی قانون اساسی از روح حقوقی که اقتصاد 

دبير کرد، آیا قانون یک گام جلوتر از بی قانونی<کار برای خود> ریشه اقتصاد آزاد است و ھمو سيطره حکومت قانون را در قلمرو جامعه مدنی ت

نيست؟ آیا تمدن یک گام جلوتر از توحش نيست؟

ا پدیده زندان به عنوان شکل جدید مجازات بهبا وجود این ھنوز حتی خصوصی ترین عرصه زندگی ھمچون امور جنسی در قلمرو قدرت می گنجد و ی

 نقص از اقتصاد بازار است و جامعه مدرنيته وعوض تنبيه بدن و شکنجه (فوکو) تاسيسی مدرن است، با این ھمه چگونه می توانيم بگویيم تمام

 راه را اشتباه رفته اند و به جای اعتراض بهمدنی جدید بی کم وکاست است. بسياری از چپ گرایان و روشنفکران پسامدرنيسم و اقتدارگرایان

جامعه حقوق مدار شایسته است، آری جامعه حقوقی!کاستی ھای جامعه مدنی، اقتصاد بازار را مS مت می کنند در حالی که اقتصاد بازار برای یک 

) تغييرات در بازار کار ناکارا٨

ی دولت و قوانين ندارد، آنگاه نھادھای اصلی بازارکار و بازاراگر نھادھای کارآمد را نقطه عطف عملکرد درست بازارھا بدانيم که البته نيازی به امر و نھ

دھند، به ھمين سبب حقوق ھمچون پدیده ای عرفیسرمایه فرصت می یابند تا نقش خود را بی مزاحمت تاریخ با اتکا به انتظارات عقS یی انجام 

بر پاشنه ساخ نياز به قوانين را حذف می کند و جانمایه نظام اجتماعی  تارھای اجتماعی به عنوان نھاد ھای دست ساز(کا منS ) و غيررسمی 

ار بازیگران اجتماعی اثر می گذارد و مھم تر از ھمهانسانی که به انسان ارج می نھد با سرعت بيشتر می چرخد که بی شک بر رفتار اشخاص و بر رفت

ان جامعه ای است که نھادھای بازار به طور کلیبه انتظارات شکل می دھد و ھمه تصميمات از صافی آن عبور می کند. درواقع جامعه حقوقی آنچن

کار می افتد و طبيعت گرایی از جامعه بشری رختمکمل یکدیگر و در جھت پيشبرد منفعت تک تک افراد جامعه است، در جامعه حقوقی دیالکتيک از 

 ھایی تازه از انسان گرایی و توسعه و پيشرفت را ھدف قرارمی بندد و جامعه با تاسی به نھاد ھای ھماھنگ بازار کار و بازار پول و بازار سرمایه جلوه

است به طوری که حتی در روسيه شوروی سابقمی دھد. آیا ھيچ گاه فکر می کردیم تيلوریسم که در یک قرن گذشته از الزامات توليد برمی خ

آن را در واحد توليد حذف کرده)  در جریان بود، اینک که توسعه فنی و استقرار اتحادیه ھای کارگری ضرورت و امکان تداوم ١١باعنوان استاخانوویسم

ی کار، دستمزدھای متفاوت و نيروی کار انعطاف پذیرجای عوض کند و تيلوریسم جدید مربوط به نھاد ھای بازار کار باشد؟ یعنی تقاضای فراوان برا



خشد. لذا اگر نھاد ھایی که تعيين دستمزد را به عھدهدوباره ھمان وضعيت را برای کارگران به ھمان شيوه سابق منتھا با حقوق ناقص کار استمرار ب

بر سرعت خواھد گرفت، ھمانگونه که وقتی بشر بادارند با نھادھایی که سود بيشتر را تدارک می بينند به توازی برسند قطعا توسعه چندین برا

کرد. چنانچه جامعه حقوقی به عنوان حS لپذیرش جامعه مدنی فقط طی چندھزار سال معادل ميليون ھا سال زندگی در جامعه طبيعی پيشرفت 

ی، ظرف مدت کوتاھی راه چندھزار ساله جامعهتضاد ميان <کار برای خود> و <کار برای دیگری> بر زندگی نوع انسان تفوق یابد، جامعه حقوق

مدنی را در امر پيشرفت و بھروزی طی خواھد کرد.  

سيس می کند تا از توانایی ھای بالقوه انسان در قلمروبنابراین جامعه حقوقی نھادھای اجتماعی ناھمسو و ناسازگار را یا حذف یا نھادھایی تازه تا

امعه را پشت سر گذاشته، عين از ذھن تفکيک شده و اکنوناقتصاد آزاد با3 ترین بھره برداری صورت گيرد. اقتصاد بازار تاکنون تضادھای طبيعت گرای ج

 طبيعت، طبيعت را از زندگی معنوی انسان بيرونمطالعه ماده ھمچون موجودی مستقل از ذھن تعميم یافته، کاری که دانش انجام داده، با شناخت

شده اقتصاد بازار نيازمند بستری حقوقی است تارانده و طبيعت را به طبيعت بازگردانده است لذا در حال حاضر در مقياس سرمایه داری جھانی 

زاد را بدون کار آزاد یعنی آزادی کارگران و ھمهظرفيت ھای خود را در حل مشکS ت و نيازھای بشر آشکار سازد، به ھمين سبب آنان که اقتصاد آ

د آزاد برای خود و دیگران مقرر نمی سازند.  کسانی که برای دیگری کار می کنند، تعقيب می کنند راھی جز شکست و محروميت از مواھب اقتصا

قوقی دارند، پس اتحادیه ھای کارگری مستقل راجان کS م آنکه اتحادیه ھای کارگری دست  کم سھم برابری با کارفرمایان در استيS ی جامعه ح

دریابيم، اگرنه، ھمواره افراطی گری در آسمان سياست ایران می چرخد.  

منبع : روزنامه اعتماد ملی
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از بازار قورباغه ھا تا معامله با سيگار

یک دست فروش١٩٩۵سال  به  پليسی  از خيابان ھای ھانوی:  یکی  در   

نزدیک می شود و در حالی که باتومش را در دست می چرخاند ھندوانه ھای

را کامS خرد می کند و گاری دستی اش  پرتاب  اطراف  به  را  دست فروش 

می کند.

مردم جمع شده اند و در سکوت فقط نظاره می کنند. ھيچ یک از آنھا دخالتی

پليس مرد  ویتنام درگير شوند.  پليس  با  نباید  آنھا می دانند که  نمی کند؛ 

برجای می گذارد. پياده رو  از زباله را روی  کارش را تمام می کند و حجمی 

اولين باری این  می کند.  زمين جمع  از  را  خود  گاری  تکه ھای  دستفروش 

 کند بنابراین باید تحمل داشته باشد.دست فروش ھاینيست که با یک پليس دیوانه مواجه می شود و آخرین بار نيز نخواھد بود. اما او باید زندگی

شان را نيز به ھمراه دارند- ميوه، سبزیجات وپياده روھای ھانوی- که عمدتا زنانی با کSه ھای مخروطی حصيری ھستند و اغلب بچه ھای کوچک 

 که به دليل چابکی دست فروشان در فرار از دستاقSم کوچک خانگی می فروشند. مردم شھر به این دکه ھا لقب «بازار قورباغه ھا» را داده اند

شانسی که دستگير می شوند باید شاھد نابودی یاپليس و حمل کا3ھا در گاری ھا یا سبدھایی است که دور شانه ھای شان انداخته اند. افراد بد



را در گوشه دیگری از خيابان پھن می کنند. روزنامهدزدیده شدن مال التجاره شان توسط پليس باشند. آنھایی که موفق به فرار می شوند بساط خود 

 خارج از کنترل مورد تنفر مسوولين است اما آنھا قادرحزب کمونيست از دولت خواسته  است که «این مردم ولگرد را از خيابان ھا جارو کند» دادوستد

برای توقف بازار، مانند تSش برای توقف رودخانهبه غلبه بر آن نيستند. لجاجت دست فروشھا تایيدی است بر این ضرب المثل ویتنامی که: «تSش 

است.»

گ ھای داخلی خونين کشورشان فرار کرده بودند،رواندایی ھای ساکن در کمپ ھای آوارگان در زئير (جمھوری دموکراتيک کنگوی فعلی)، که از جن

 کميسيون عالی آوارگان سازمان ملل،  تا سالبSفاصله خانه جدید خود را تبدیل به محلی برای فعاليت ھای تجاری کردند. براساس گزارشی از

رھا، رستوران ھا، خدمات اتوبوسرانی، آرایشگاه ھا،، حدود ھشتادودوھزار فعاليت تجاری به وجود آمده  بود. بازارھای موقتی غذا، مغازه ھا، با١٩٩۵

ری در این اردوگاه ھا قدری قابل تحمل باشد.به طورخياطی ھا، قصاب ھا، عکاسان، تئاترھا و داروخانه ھا موجب شده بودند تا فSکت، ترور و بيما

غذایی، سيگار و لباسی را که صليب سرخ درمشابه در اردوگاه اسرای جنگی در خSل جنگ جھانی دوم نيز بازارھا پدیدار شدند. اسرا جيره 

ش بود. قيمت ھا برحسب عرضه و تقاضا نوساناختيارشان می گذاشت با ھم معامله می کردند. به جای پول، سيگار وسيله مبادله و ذخيره ارز

 روزھای اول، قيمت ھا ھنگام تحویل جيره غذاییمی کرد. ھرگاه که گروه جدیدی از اسرای گرسنه از راه می رسيدند، قيمت غذا با3 می رفت. در

ضه ھموار گردد. برخی اسرا به خودشان نقشھفتگی افت می کرد، اما بعدھا اسرا شروع به ذخيره غذا می کردند که موجب می شد نوسانات عر

 خریدند و در جاھایی که قيمت با3تر بودند می فروختند؛واسطه و د3ل را داده بودند بدین ترتيب در قسمت ھایی از اردوگاه که قيمت ھا پایين بود می

خدماتی مانند اتوکردن یا چھره نگاری را ارائه  می دادند وفعاليت آنھا موجب تعادل قيمت ھا می شد. حتی بازار کار نيز وجود داشت،  بدین ترتيب اسرا 

ختيار خریداران قرار می دادند.این بازارھای اصSح شدهھمچنين یک بازار مالی بسيار ابتدایی نيز وجود داشت بدین ترتيب که فروشندگان اعتبار در ا

بازارھا انعطاف پذیر ھستند؛ ار بيان می کند.  بازار را  یا اردوگاه اسرا ممکن است مکانیبه طور خSصه برخی ویژگی ھای کليدی  دوگاه آوارگان 

، یکی از مھم ترین مشاھدات در ھمه اقتصادھا این استغيرمحتمل برای رونق و پيشرفت بازار به نظر آید. بازارھا از معامله،  منفعت درست می کنند

ی زباله گردی می کردند، برخی سبزیجات می کاشتند،که خرید و فروش ایجاد ارزش می کند. آوارگان رواندایی ھریک بر کار خود متمرکز بودند. برخ

چه را توليد کرده بودند معامله می کردند.برخی ھيزم آتش جمع می کردند و برخی به عنوان فروشنده یا آشپز کار می کردند. در نھایت آن

ار، کنسروھای گوشت خود را با مربا و روغن معاوضهدر اردوگاه اسرا، غيرسيگاری ھا سيگارشان را می فروختند تا غذا بخرند و ھندی ھای گياه خو

ه حالتی که اگر قرار بود مانند روبينسون کروزئه فقطمی کردند. توانایی معامله یعنی این که آوارگان و اسرا در حالت بھتری قرار داشتند نسبت ب

يار دارند و می توانند در زمان ھای سخت عمل کنند. آنھاآنچه را در اختيار دارند بتوانند مصرف کنند. بازارھا راھی برای تغيير نحوه زندگی در اخت

که معامSت درستکارانه باشد.می توانند مانند گياھان خودرو رشد کنند و در عين حال به طور موثری کارکنند- حداقل وقتی 

بازارھای جدید یا طراحی بازارھای بھتر، سرنوشتوقتی پای معيشت و امرار معاش در ميان باشد، مردم به اندازه کافی باھوش ھستند تا با خلق 

خود را بھبود دھند.

● طنز روسی درباره اقتصاد بازار

افع آنھا نياز است که توسط مجموعه ای ازبازارھایی که به حال خود رھا شوند، ممکن است شکست بخورند. برای بھره مند شدن کامل از من

ن بازی بازار نامناسب باشد، که اغلب چنين است، درستقوانين، سنت ھا و نھادھا پشتيبانی شوند. بازارھا نمی توانند در خSء کار کنند. اگر قواني

دھند.کردن آنھا مشکل و زمان بر می شود. بسياری کشورھا تاکنون نتوانسته اند این کار را انجام 

نھا معيوب باشد حتی از حل مسائلی که قرار بوده حلبازارھا معجزه آسا نيستند. مسائلی وجود دارد که آنھا قادر به حلشان نيستند. اگر بنياد آ

یا ناسزا ندارند، تنھا به آنھا اجازه ندھيد که در جایی که مفيدکنند نيز ناتوان خواھند بود. اگر به بازارھا به عنوان ابزار نگاه شود، نيازی به احترام 

ھستند، عمل کنند.

 بعد، ھنگامی    که پيشرفت کشور به در روسيه، در ميان خرابه ھای کمونيسم، ناگھان دولت کنترل اقتصاد را متوقف کرد. چند سال١٩٩٢در سال 

ن ھای مسکو دھان به دھان می گشت:سمت اقتصاد بازار در باتSق فرورفته بود و کشور در حالت تاسف قرار داشت، یک جوک در خيابا

▪ در نظام کمونيستی برای عوض کردن یک 3مپ چند نفر 3زم است؟

 نفر برای اینکه ميزی را که او روی آن ایستاده بچرخانند!۴- پنج نفر. یک نفر برای اینکه 3مپ را نگه دارد و 

▪ در نظام سرمایه داری چند نفر 3زم است؟



- ھيچی، بازار به آن رسيدگی می کند!

نند انجام دھند ولی به طور اتوماتيک کار نمی کنند. بدوناین طنز تلخ روسی، دربردارنده یک نکته کليدی است. با اینکه بازارھا کارھای زیادی می توا

زوان دررو بود. معماران ھنگام طراحی ساختمان ھایکمک، بازار نمی تواند به امور رسيدگی کند.«خدا در جزئيات است»؛ این نظر معمار لودویک مي

 آنھا را به صورت وارونه بيان می کرد.برای بازارھا کهتجاری دائما این گSیه را داشتند که «شيطان در جزئيات است» در حالی که ميزوان دررو شکایت

کار می کنند یا خير؟ ھم خدا و ھم شيطان در جزئياتکمتر از ساختمان ھا نيستند، این جزئيات طراحی است که تعيين می کند که آیا آنھا به خوبی 

ھستند.

منبع : روزنامه دنيای اقتصاد
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از رؤياھای کودکانه تا ايده ھای ميلياردی

حتماً برای شما ھم اتفاق افتاده است، رؤیایی دست نيافتنی و کودکانه که

حتی به نزدیک آن رسيدن ھم محال جلوه می کند اما چند سالی نمی گذرد

ناگھان چشم باز می کنيد و آرزوھای خود را مستجاب و رؤیاھایتان را که 

محقق می بينيد.

به داند شب، ھنگام خواب سير  بکنيد! کودکی که حتی نمی  فکرش را 

د3ری را در حال١٠رختخواب خواھد رفت یا نه و در خواب دائماً اسکناس 

پرواز می بيند که ھرچه به سمت آن می رود نمی تواند آن را بگيرد (و اگر آن

را بگيرد چه چيزھا که می تواند برای خودش بخرد!) اکنون دورانی را تجربه

د3ری فقط برای انعام دادن به کارگران کارواش١٠می کند که از اسکناس 

اتومبيلش استفاده می کند.

مارک، حا3 با داشتن چندین ميليارد د3ر ثروت فقط می تواند یاد آن دوران را

برای خود زنده کند و با لبخند بگوید:«چه دنيای عجيبی است!»

) در یک خانواده متوسط در پيتزبورگ ایا3ت متحدهMark Cubanمارک کوبان(

وضعيت و  فقر  دليل  به  نوجوانی  و  کودکی  دوران  ھمان  از  شد.  متولد 

به فراوان خودش  به سبب عSقه  نامناسب اقتصادی خانواده و ھمچنين 

 سالگی کودکی دست و پا چلفتی١٢تجارت به این عرصه قدم گذاشت. در 

با یک عينک ته استکانی بود که در محله ھای اطراف زندگيش کيسه زباله

د که اصول اوليه تجارت را بخوبی آموخت؛ اومی فروخت و اندک درآمد خود را صرف ھزینه ھای ضروری کودکانه اش می کرد. در ھمان روزھا بو

درآمد حتماً نيازی نيست که انساندریافت که ھيچ شغلی سبب کاھش اعتبار اجتماعی نمی شود و از سویی دیگر آموخت که برای کسب 



سرمایه کSن اوليه داشته باشد.

نه اش توانسته بود ھمواره بھترین نمرات را بهاو که در مدرسه به رغم مشکل بينایی و ھمچنين فرصت اندک برای درس خواندن به سبب کار روزا

م به ورود به دانشگاه گرفت. رشته مورد عSقه اودست آورد، به عنوان یکی از بھترین شاگردان مدرسه دوران تحصيل را به اتمام رسانده و تصمي

دانشگاه، کم ھزینه ترین یعنی١٠دانشگاه تدریس این رشته را در اختيار داشتند. از ميان این ١٠بازرگانی بود و در سراسر ایا3ت متحده تنھا 

» در مقایسه با دیگر دانشگاھھا کم ھزینه تر بود اما به ھر حال دورانIndianaدانشگاه ایندیانا را برگزید وبرای ادامه تحصيل وارد آنجا شد. اگر چه«

نی روی آورد تا بتواند حداقل عSوه بر ھزینهدانشجویی نيز خرج و مخارج خاص خود را داشت. مارک برای تأمين ھزینه ھایش به مشاغل گوناگو

تحصيل، خود را از گرسنگی برھاند.

دن به حرفه ھای مختلف از یکسو و رفتار خشن واز ھمان سال اول با مشکSت فراوانی روبه رو شد: سنگينی ھزینه ھا و اجبار او برای روی آور

و به بازرگانی توانست تا اخذ مدرک کارشناسی بانامSیم ناظم دانشکده از سویی دیگر ھر لحظه او را تشویق به ترک تحصيل می کرد؛ اما عSقه ا

 از ھمين رو به کارشناسی اکتفا کرد و از دانشگاهبھترین نمرات او را ھمراھی کند ولی دیگر تاب ادامه تحصيل برای اخذ فوق ليسانس را نداشت.

بيرون آمد.

ت را به کار بندد و تSش خود را برای آینده ایبا بيرون آمدن از دانشگاه مارک تصميم گرفت تا تمامی آموخته ھا و تجربيات این سال ھای سخ

د صنعت کامپيوتر شود، صنعتی که حتی کوچکترینروشن آغاز نماید. او که با نياز بازار وقت جامعه به خوبی آشنایی داشت تصميم گرفت تا وار

 مورد مسائل ابتدایی این عرصه، کوبان در سالاطSعاتی در مورد آن نداشت! با بکار گيری تمامی زوایای اقتصادی و ھمچنين مطالعه بسيار در

» و با کاربری مشاوره کامپيوتری بنا کرد که در عرض چند سال به سرعت به اولين شرکتMICroSolutinos یک شرکت کامپيوتری با نام «١٩٨٣

 ميليون د3ر به دست آورد. اما درآمد واقعی زمانی٣٠ این شرکت سا3نه درآمدی معادل ١٩٩٠مشاوره و ادغام سيستم ھا تبدیل شد و از سال 

» اقدام به خرید شرکت کوبان نمود ودر جریان این معامله سرمایه بسيار خوبی از آن او کرد.Compu Serverعایدکوبان شد که کمپانی بزرگ «

شته بود وحال تمامی رؤیاھایش را در عالمبا به دست آوردن این گنج باور نکردنی«کوبان» دیگر تمامی روزھای سخت گذشته را پشت سر گذا

بنشيند و از گذر زندگی لذت ببرد، تصميم گرفت تاواقعيت می دید. او که در دوران کودکی ھميشه آرزو داشت ھمانند اشراف زاده ھا در گوشه ای 

کسب و کار را رھا کرده و روزھای خوش زندگی را آغاز نماید.

 ھر دو به اتفاق ھم به یاد آوری خاطرات تلخ واز این رو به ھمراه یکی از ھمکSسی ھای قدیمی اش در «ایندیانا» خانه ای در «دا3س» خرید و

اره درگير مسائل متعدد بود. او که عSقه شدیدیشيرین گذشته پرداختند. اگر چه«کوبان» به طور فيزیکی به کار اشتغال نداشت اما ذھن او ھمو

ا از رادیو دنبال نماید، ھمين فکر جرقه ای بودبه ورزش بسکتبال داشت، با خود می اندیشيد که چرا نمی تواند بازی تيم ھای مورد عSقه اش ر

نترنت دریافت کرد »برای یک پدیده نوین! «چرا نمی شود شبکه ھای رادیویی و تلویزیونی را مستقيماً از طریق ای

 انجاميد و در نتيجه آن مارک کوبان به شھرت بسيار با3یی دست یافت.١٩٩۵» در سال Broadcast.comاین سؤال به تولد« 

 از طریق اینترنت» دیگر تمامی کاربران اینترنتی قادر بودند تمامی برنامه ھای دلخواھشان را به طور مستقيمBroadcast.comبا روی کار آمدن « 

 ميليارد٢» این سایت را به مبلغ yahoo کمپانی «١٩٩٩دریافت کنند و این مسئله شور و ھيجان خاصی در ميان مردم پدید آورد. چندی بعد در سال 

د3ر از کوبان خرید و با این اقدام او را روانه ليست ميلياردرھای دنيا نمود.

 مترمربع در۶٠٠٠ه کند. ابتدا خانه ای به مساحت حال او حتی از رؤیاھای کودکانه اش نيز فراتر رفته بود و دیگر نمی دانست با این سرمایه چ

 ميليون د3ر برای خود خرید و سرانجام بھترین ھدیه زندگی اش را به خودش داد:۴١دا3س خریداری کرد وبعد یک ھواپيمای شخصی به قيمت 

 ميليون د3ر.٢٨٠» به مبلغ Dallas Mavericks با نام «NBAخرید سھام یکی از تيم ھای بسکتبال حاضر در

 با خرید این تيم پا به عرصه مدیریت یک تيم ورزشی گذاشت.٢٠٠٠ فوریه سال ١۴مارک در 

تلویزیون را مختص ب ه این تيم نماید و ھمچنين در خطوطعشق و عSقه فراوان او به این رشته ورزشی سبب شد تا او یک شبکه ورزشی 

 و این تيم آن است که او تا اقدام به پخش مسابقات این تيم کند. نکته قابل توجه در مورد تعصب بيش از حد به این رشتهAmerica Airlinesھوایی

لش می داند و زندگی مشترک با این تيم را به زندگیبه این سن ازداوج نکرده و حتی قصد ازدواج نيز ندارد چرا که او خود را در عقد تيم بسکتبا

ھای رایج فعلی ترجيح می دھد.
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اسرار موفقيت کارآفرينان مستقل

نيروی انسانی در آمریکا موفق ھستند. کسب و کارھای کوچک در مورد 

درصد نيروی۶٠کارخانه ھا و کارگاه ھای کوچک با اشتغالزایی برای بيش از 

کار در کشور، پيشتاز ھستند. با این حال نکته ھای تاریکی ھم در مورد این

فعاليت پرثمر وجود دارد.

یکی از مطالعات مرکز آمار و اطSعات تایيد می کند که شرکت ھای کوچک

دارند. کارمندان  در جابه جایی  با3تری  آمار  بزرگ تر  کارخانه ھای  به  نسبت 

بسياری از شرکت ھای بزرگ می توانند تاثيرات ناشی از جابه جایی کارمندان

را به سرعت جبران کنند در حالی که کسب وکارھای کوچک قادر به جبران

نيستند.

درصد از صاحبان٢۴در بررسی آماری اخير اتحادیه اصناف کوچک واشنگتن، 

کسب و کارھای کوچک معتقدند که فقدان کارگر کارآزموده و ماھر برای رشد

درصد١٣و پيشرفت کسب شان تھدید می شوند. این رقم در سه سال پيش 

بود.

 آن موقع احساس کرده اید که نياز دارید کسیاگر یک صاحب کار کوچک باشيد، ممکن است خود را در وضعيت مبھم و ناجوری حس کرده باشيد. در

را استخدام کنيد که بتواند در کسب و کارتان رشدی ایجادکند.

با ویژگی ھای خاص است  بيرون بکشيد. بدون کمک دیگران پولتان ھدرھمچنين 3زم است کارگران را از منبع نيروی انسانی که پر از افرادی 

کرد.می شود. حتی برای کارگرانی که مدام مجبور به تعویض آنھا ھستيد پول بيشتری ھزینه خواھيد 

برابر حقوق آن منصب مورد نظر را باید صرف کنيد تا فردی را در۴ تا ۵/١بری 3رنس از مدیریت جامعه نيروی انسانی دانشگاه الکساندریا، می گوید 

آن سمت بنشانيد. در راستای پایه حقوقی شغل مذکور، ھزینه ھای مربوط به شرح زیر است:

▪ استخدام- ھزینه کردن برای آگھی استخدام و یا پرداخت وجه به آژانس ھای کاریابی.

▪ مصاحبه- صرف وقت برای تست و مSقات با داوطلبان.

▪ آموزش- آموزش مراحل و روند انجام کار و وظایف مربوط به کارمندان جدید

دعاوی ریز و درشتی از قبيل نداشتن امنيت، تبعيض▪ از دست دادن کارمند پيشين- پرداخت مزایای متعلقه به کارمند اخراج شده و درگير شدن با 

قائل شدن یا مسامحه کاری در استخدام

 پرداخت حق بيمه ھا و سایر پرداخت ھای اداری.▪ کاغذبازی ھای تسویه حساب- رعایت یکسری قوانين و مقررات مربوط به تسویه  حساب، ماليات،

تلویزیونیاین جابه جایی ھا ھمچنين توجه و تمرکز مدیر را از مسائل مربوط به فعاليت ھای سودآور منح رف می کند. نلسون دیویس از شبکه 



 از آنھا باقی ماند برای او تجربه بی سابقه ای بودلس آنجلس می تواند گواه این مطلب باشد. جابه جایی پرسنل شش نفره او که در نھایت فقط یکی

دارم که وقتی در خارج از محيط کار بهسال سابقه فعاليت در آن شبکه ھرگز با آن روبه رو نشده بود. او می گوید: احتياج به تيمی ۶که او در طول 

ز دفتر کاری که مدام در حال تغيير و جابه جایی است،دنبال سوژه ھای جدید ھستم، فعاليت شان را به نحو احسن انجام دھند. البته چنين انتظاری ا

ميسر نيست.

یکسری از عناصر غيرقابل سنجش به طور غيرمنتظره ای در این جابه جایی ھا ناپدید می شوند.

مشتری ھا را دارد. این گونه افراد اگر از شرکتبرخی مشاغل شامل حافظه بنيادی است. یعنی ھمه چيز را از ھمه بيشتر می داند و اخبار کامل 

ونه افراد، قابل جایگزینی نيست.شما بروند، مثل این است که بخش بزرگی از دفتر کار شما را ھم با خود می برند. ارزش این گ

رند و ھمين طور مھارت تصميم گيری درستیتاثير پرسنل مشکل ساز مشخص است. کارمندانی که رفتار بدی دارند، عادات کاری بد و پستی دا

از بين می برند: شما را با انبوھی از مشتری ھای ازندارند، تاثيرات خود را در جای جای شرکت به جا می گذارند. آنھا ھم بخشی از شرکت شما را 

ه می اندازند.دست رفته و فرصت ھای نابود شده رھا می کنند و گاھی ھم بين کارمندان صدیق و وفادار، تفرق

● وظایف شما به عنوان یک صاحب کار کوچک

▪ باید نسبت به رقيبان خود در شرکت ھای بزرگ، مدیریت بھتری را پياده کنيد.

دام کنيد. در زیر به برخی نکات ایمنی اشاره شده▪ ھر یک د3ری که خرج می کنيد باید نتيجه بدھد و کارمندانی مطابق با کيفيت موردنياز استخ

است.

▪ تاکتيک ھای استخدامی غيرمعمول را امتحان کنيد

خاب شما باشد.▪ چاپ آگھی در شروع یک کار جدید، یک اقدام معمول و رسمی است. این نباید ھميشه اولين انت

ند که اصS مدنظر شما نيستند و فقط پول شما را ھدر▪ صدھا د3ر خرج می کنيد و کمترین پاسخ را دریافت می کنيد یا داوطلبانی به سراغتان می آی

برای کارمندانتان،  ھمکاران، مشتریان و حتی رقيبانتان پاداشی پاداش به شما افرادمی دھند. در عوض می توانيد   تعيين کنيد که در ازای آن 

ای کاری، در دفاتر کاریابی و یا از طریق اینترنت پيدامناسبی را برای استخدام معرفی کنند. افراد مناسب را می توانيد حتی در زمان عقد قراردادھ

مپيوتر (برای جست و جوی تخصصی در اینترنت) و یاکنيد. آگھی ھایتان را می توانيد در مسيرھایی که مخاطب خاص دارند قرار دھيد مثل دنيای کا

جامعه دانشجویی.

درصد از ھزینه استخدام١٠نجام دھند. مثS گ▪ اھی اوقات به کسانی که متخصص گزینش و استخدام ھستند اجازه بدھيد دوندگی ھای شما را ا

ی اضافه تر ھم بپردازید ارزش دارد. در عوض آنھا کسانیکارمند جدید را به آژانس کاریابی پرداخت کنيد تا بخشی از کار را انجام دھند. حتی اگر کم

.را برای شما می فرستند که حداقل از یک فيلتر عبور کرده اند و به ھدف شما نزدیک تر ھستند

● با دقت و توجه مصاحبه کنيد

یا اغوا شوید،  سعی نکنيد در ھمان قدم اول فردی را استخدام  کنيد. حتی افرادی که به شدت شما رااز آنجایی که ممکن است وسوسه 

بيش از  بار مصاحبه شوند. گاھی  بيش از یک  باید  نظر سایرین و٣تحت تاثير قرار داده اند  بار مصاحبه بھتر جواب می دھد، حتی می توانيد از 

شته باشند. چارلز بروک، صاحب کمپانی بزرگکارمندانتان بھره ببرید. ممکن است آنھا تجربه عملی و فنی بيشتری در مورد شغل موردنظر دا

دقيقه در اتاق منشی معطل نگه١٠ا به مدت «چارلزبروک و شرکاء» در ایالت ایلينوی می گوید، در زمان گزینش و استخدام گاھی داوطلبی ر

داوطلبانی که پيش از استخدام ھيچ صحبتیمی داشت. منشی گفت وگویی مودبانه را با داوطلب آغاز می کرد. این آزمایش نشان می داد که 

نمی کنند، اغلب بعد از استخدام ھم با گروه جور نمی شوند.

● یک استراتژی چند منظوره ایجاد کنيد

وانایی حل مشکل و مساله ھای مختلف و حوزه ھای دیگردر مورد اولی تجربه و مھارت را مد نظر قرار دھيد؛ در مورد بعدی به بحث در مورد رفتار، ت

بپردازید.

دیمی اطSعات مورد نياز را تنھا به چند اسم، رتبه ومراجع و منابعی که فرد از آنھا نام می برد را بررسی کنيد. گر چه بسياری از کارفرماھای ق

 دقت کنيد چون او می خواھد با استناد به سوابقشماره سریال محدود می کنند، اما شما باید به وظایف و پروژه ھایی که فرد انجام داده است،

دانش آموزان در انجام یک پروژه ھم می توان استفادهکاری مفيدش، قابليت ھای کاری خود را تایيد کند. از این روش حتی برای بررسی توانایی ھای 



کرد.

● آموزش  مھارت جھت حفظ پرسنل

قرار می دھند، اما باز ھم از آن چشم آموزش بخش مھمی است که بسياری از شرکت ھای کوچک با اینکه خود را در معرض خطر جابه جایی 

ا برای یک نيروی تازه استخدام، فرصت موفق شدن رامی پوشند. برنامه شما حتما و الزاما نباید از ھمه نظر استادانه و بی عيب و نقص باشد، ام

کار در دسترس داشته باشند تا در کنار تعریففراھم می کند. حواستان باشد کارکنانتان ابزار ضروری، تجھيزات و فضای مناسب برای آموختن 

وظایفشان آموزش ھم ببينند.

 کارآزموده تان تيم بسازید. یک جدول زمان بندی تھيه کنيد که درافراد جدید را ھر چه زودتر با تمام مراحل انجام کار آشنا کنيد و در کنار کارکنان ماھر و

آن از زمان آشنا کردن وظایف مختلف به کارگران تا ارزیابی آموخته ھایشان منظور شده باشد.

● حفظ ظاھر رقابت طلبی

ش و تحقيق شبکه ای از شرکت ھای ھمترازحقوق کم و سود و بھره ناچيز، داوطلبان نامناسب و نامطلوب را به سمت شما می آورد. یک پرس

 کنند.خودتان به شما نشان خواھد داد که آنھا دستمزد و حقوق کارمندان را به چه صورتی محاسبه می

ن کشف کردید که ھم صنف ھای شما نرخ حقوق وبرای این منظور حتی می توانيد از اتحادیه صنف خود ھم پرس وجویی بکنيد. اگر در تحقيقاتتا

د3ر بپردازید و با این کار به پرسنل خود ھم ميدانی برای رشد و پيشرفت می دھيد.۵/١٢د3ر تعریف کرده اند، شما ١۵ تا ١٠دستمزد را بين 

ت ھای پزشکی، تصفيه حقوق ماھانه از راهاین روزھا کارکنان در کنار کارشان یک سری تسھيSت رفاھی می خواھند. مثS: ساعت ورزش، فوری

کتر استوارت بی سيرز در شھر «بيچ وود» ایالت  اوھایو،دور، حتی تخفيف ویژه خرید از فروشگاه ھا (مثل بن خرید کا3)، برگه تخفيف سينما و غيره. د

ریدھای شخصی شان،  تفریحات آخر ھفته یااھميت ویژه ای برای وضعيت روحی پرسنل خود قائل می شود. به مسائل دندانپزشکی کارکنان،  خ

حتی گاھی برای خوب انجام دادن وظایفشان پاداش نقدی در نظر می گيرد.

بگيرید در نظر  با ھماھنگی بخش امور رفاھی  انگيزه ھا و تشویق ھای دیگری را  برنامه سرویسشما می توانيد  مثال می توانيد یک  به طور   .

خشک شویی برای لباس ھای کارمندانتان ترتيب بدھيد.

از مزیت و امکانات کسب و کار کوچکتان استفاده کنيد

پول خرج کنيد. روند کسب و کارھای ک زیاد  باقيمانده کارمندانتان  برای نگه داشتن  نيست  یا3زم  برای کسانی که از شرکت ھا  وچک می تواند 

در شرکت شما چيزھای زیادی را در فرصتی کوتاهکارخانه ھای بزرگ جدا می شوند، جذاب و جالب باشد. خصوصا اگر به کسی بگویيد که می تواند 

رائه بدھيد. دیویس می گوید چند برنامه تلویزیونی در موردفرا بگيرد یا حتی می توانيد به کارمندان جدید در مورد وضعيت بازار کار و بيکاری، آمار ا

وضعيت اشتغال و بازار کار برای کارمندان پخش می کنيم تا بدانند در کجا قرار گرفته اند.

د که شرکت ھای موفق شرکت ھایی ھستندسازمان سی پی ای بورک که مرکز خدمات اصناف کوچک است، طبق آمار به دست آمده اظھار می دار

ان افزایش می یابد.که کارمندانشان از محل کار و وضعيت کارشان رضایت دارند و به ھمين خاطر ميزان بھره دھی ش
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اشتغال تزئينی



● بررسی تبليغات دولت در مورد ایجاد اشتغال

یکی از تبليغاتی  از ابتدای روی کار آمدن دولت نھم وزارت کار مسووليت 

روزی داشته.  به عھده  را  زایی  یعنی اشتغال  دولت  مھمترین شعارھای 

نيست که خبری درخصوص پرداخت وام ھای مھررضا، کارگاه ھای کوچک

زودبازده و... برای پدید آوردن فرصت ھای شغلی توسط وزیر کار و معاونانش

مخابره نشود، اما آنچه به تازگی با سخنان وزیر کار آشکار شد این است که

شغل ھایی که توسط دولت ایجاد می شود به ھيچ وجه استاندارد نيست و

دولت با آماری که اعSم کرده به نقض قانون اعتراف کرده است.

نکته حيرت انگيزی که در سخنان وزیر کار وجود دارد و اعتراف به آن از جانب

یک مقام عالی رتبه عجيب به نظر می رسد، این چنين است؛ «با وجود

 ھزار٩۵٠بازنشستگی تعدادی از شاغSن در دو سال گذشته، یک ميليون و 

نفر به تعداد شاغSن کشور اضافه شده، اما در طول دو سال گذشته حدود

 ھزار نفر به تعداد شاغSن بيمه شده در کشور افزوده شده است.»۶٠٠

مدعی که  شغل ھایی  مجموع  از  که  کرد  اعتراف  وزیر  واقع شخص  در 

 شغل غيرقانونی ایجاد شده چون٣۵٠پدیدآوردنش ھستند، یک ميليون و 

 قانون٢٨این تعداد با وجود اشتغال به کار بيمه نشده اند و این خSف ماده 

تامين اجتماعی است که دولت وظيفه اجرای آن را به عھده دارد. ھمچنين

وزیر کار دیروز در حاشيه جلسه ھيات دولت گفت؛ اگر این جھشی که با

برنامه یابد، طی دو  ادامه  انداز در کشور وجود دارد  به افق چشم  توجه 

 درصدی می رسيم که در دنيا چنين نرخی۵ الی ۴توسعه ما به نرخ بيکاری 

را اشتغال کامل و نسبی می گویند.

در سفرھای استانی ھيات دولت، اظھار داشت؛محمد جھرمی در گفت وگو با خبرنگاران، درخصوص اعتبارات اشتغال زایی برای حل مشکل بيکاری 

 ما درخصوص اشتغال زایی دنبال کرده ایم،در سفرھای استانی اعتباراتی برای اشتغال زایی اختصاص داده شده که خوشبختانه کل حرکتی که

بسيار موفق بوده است.

 ھزار طرح توسط شھرستان ھا به بانک٨٠٠کنون بيش از وی با بيان اینکه ما این کار را به خود شھرستان ھا و استان ھا واگذار کرده ایم، گفت؛ تا

داده ایم که اولين گزارش آنان درخصوص بيش ازھا اعSم شده که خوشبختانه یک تيم بزرگی را برای نظارت بر این پروژه ھا و طرح ھا اختصاص 

 درصد انعقاد قرارداد شده یا به بھره برداری رسيده است.جھرمی در۵/٩۵ طرحی که مورد بررسی قرار گرفته نشان دھنده آن است که ٢۵٠٠

؛ آنچه آمارھا نشان می دھد این است که بھارپاسخ به سوالی درخصوص اینکه این طرح ھا چقدر در رفع بيکاری ھا موثر بوده است، تصریح کرد

د.سال جاری نسبت به بھار سال گذشته بيش از نيم درصد بيکاری در سراسر کشور کاھش نشان می دھ

ی زودبازده را تامين کند، گفت؛ ما اعتقاد داریم امسالوزیر کار با ابراز اميدواری از اینکه بانک ھا امسال بيش از سال گذشته اعتبارات بنگاه ھا

اله اشتغال ایراد کرده بود. او ھدف گذاری برنامهاشتغال نسبت به گذشته بھبود خواھد یافت. وزیر کار در روزھای گذشته نيز سخنانی درباره مس

 ھزار فرصت٩٠٠ ھزار فرصت شغلی دانست که باید به طور متوسط سا3نه ۴٨٠توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرھنگی را ایجاد چھار ميليون و 

ارند.شغلی ایجاد شود. پس اینجا 3زم است تذکر داده شود که «کار» و «شغل» مفھوم و معنی مشخصی د

خواند. شغلی که مشمول بيمه نشود اساساًبرای روشن شدن این مفھوم 3زم است فصل اول قانون کار را که وزارت کار مسوول اجرایش است، 

 ھزار٣٠٠ ھزار شغل در دو سال گذشته شود. بنابراین اگر سھم ھر سال را ایجاد ۶٠٠استاندارد نيست. پس وزارت کار تنھا می تواند مدعی ایجاد 

 برابر رقم فعلی داشته باشيم؟٣شغل بدانيم سوال اینجا است که چگونه قرار است جھشی بيش از 
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اصول ومبانی کار آفرينی

از کارآفرینان تعاریف مختلفی ارایه شده است ، دانشمندان علوم اجتماعی،

برای کارآفرینان تعاریف خاصی  روان شناسی، اقتصادی و مدیریت ھر یک 

دارند. اما آن چه در اکثر آن ھا می توان مشاھده کرد این نکته است که کار

آفرینان محور توسعه اقتصادی بوده و با تخریب روش کھن و ناکارآمد قبلی و

جایگزینی آن ھا با شيوه ھای کارآمد ونوین به نظام اقتصادی، پویایی وحيات

می بخشند.

● کار آفرین کيست؟

اصطSح کارآفرین در معنا و مفھوم فعلی را اولين بار ژوزف شومپيتر به کار

برده این اقتصاد دان که او را در علم کارآفرینی می نامند براین باور بود که

ين سایر آحاد جامعه با خطر پذیری اقدام به نوآوریرشد وتوسعه اقتصادی در یک نظام اقتصادی در یک نظام زمانی ميسر خواھد بود که افرادی در ب

د.کرده و با این کار روش ھا و راه حل ھای جدید جایگزین راھکار ھای ناکارآمد و کھن قبلی شو

و خدمات نوین است.در درون یک شرکت این واژه بهواژه کارآفرین در بردارنده معنای موقعيت است این واژه به معنای محصو3ت، ابداعات، کيفيت 

ود که اراده، خSقيت، پایداری و موفقيتمعنای نوع خاصی از روحيه، سرزندگی وفضيلت است. این واژه به اشخاص پر اراده ای اطSق می ش

اجتناب ناپذیرشان، آن ھا را به رھبران و قھرمانان روز تبدیل می کنند.

پيتر دراکر معتقد است کار آفرین کسی است کهکارآفرینی ھمواره مبنای تحو3ت و پيشرفت ھای بشری بوده و تعریف زیاد و متنوعی از آن شده 

ی دھد و ماھيت آن ھا را دچار تحول می نماید وفعاليت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه ی خود شروع کند. کارآفرین ارزش ھا را تغيير م

لی ھيچ گاه سرمایه گذار نيست و ھميشه بهمخاطره پذیر است و به درستی تصميم گيری می کند و برای فعاليت خود به سرمایه نياز دارد و

 دانان کارآفرین کسی است که ارزش افزوده ایجاددنبال تغيير است و فرصت ھا را می شناسد و از آن ھا استفاده مطلوب می کند. از نظر اقتصاد

و یا محصو3ت به دست آمده نسبت به حالت اوليه اشمی نماید یعنی با زمان و انرژی 3زم سرمایه ھا را به گونه ای به کار گيرد که ارزش آن ھا 

افزایش یابد.

● کارآفرینان چه کاری انجام می دھند؟

ليه و سرمایه را فراھم می آورد و با استفاده از قدرتکارآفرین به منظور تحقق ایده اش عوامل مورد نياز مانند: نيروی انسانی، تجھيزات، مواد او

مان دھی– راه اندازی و مدیریت واحد جدید بهتصميم گيری، مھارت ھا واستعداد ھای فردی ایده اش را محقق می سازد و به وسيله طراحی- ساز

 کنترل و مبھم می پذیرد. به طور خSصه کارکسب درآمد می پردازد.ھم چنين در این راه خطرات شکست را به دليل فعاليت در محيط غير قابل

به سود دستاورد ھای شخصی یا اجتماعی است.آفرین سازمان دھنده و فعاليت کننده ی یک واحد اقتصادی یا غير اقتصادی به منظور دستيابی 

رصت ھا را دارد و می تواند در جامعه از طریقجفری تيمونژ معتقد است کارآفرین کسی است که قدرت درک با3یی دارد و توان پيدا کردن خSء ف



پرورش ایده و تبدیل فکر خود به یک محصول جدید اقدام به ارزش آفرینی از ھيج نماید.

انواع کار آفرینی:

▪ فردی:

) مستقل١

) سازمانی٢

▪ گروھی:

) شرکتی١

) اجتماعی٢

▪ کارآفرینی مستقل:

نانه را با ایجاد یک بنگاه اقتصادی جدید به طور مستقلفرآیندی است که از ایده اوليه تا ارائه ی محصول خود به جامعه کليه ی فعاليت ھای کارآفری

طی می نماید.

▪ کارآفرینی سازمانی:

اند.فرآیندی است که کارآفرین تحت حمایت یک سازمان فعاليت ھای کارآفرینی خود را به ثمر می رس

▪ کارآفرینی شرکتی:

فعاليت ھای کارآفرینانه فردی و گروھی به طورفرآیندی است که یک شرکت طی می کند تا ھمه ی افراد آن را به کارآفرینی تشویق شده و تمام 

 انجام وظيفه می کنند.مستمر سریع وراحت در شرکت انجام پذیرد. در این فرآیند ھر یک از کارکنان در نقش کارآفرین

▪ کارآفرینی اجتماعی:

مان ھا افراد را در شروع کسب وکارھایکارآفرینی اجتماعی یک زمينه نوظھوری است که شامل سازمان ھای غير انتفاعی است که این ساز

ارزش اقتصادی ایجاد می کنند از منبع در دسترسانتفاعی یاری می دھد سازمان ھای غير انتفاعی که برای ایجاد نقدینگی برای برنامه ھایشان 

به گونه ای خSقانه برای موضوعات اجتماعی استفاده می کنند.

ویژگی ھای کارآفرینان:

ی را برای کسب وکار ایجاد می نمایند.) کارآفرینان کسانی ھستند که تفاوت ایجاد می کنند در واقع آن ھا به طور خSقانه فرصت ھای١

) کارآفرینی تشخيص و استفاده مطلوب از فرصت ھا می باشد.٢

 کنند.) کارآفرینان با ھدف دستيابی به منافع مورد نياز برای استفاده از فرصت ھا به شدت تSش می٣

) کارآفرینان از طریق ارائه محصو3ت و خدمات به شيوه ی جدید ارزش ایجاد می کنند.۴

) کارآفرینان ایجاد کننده شبکه ھای مطلوب منابع و امکانات مالی و ابتکارات مختلف است.۵

) کارآفرینان از چگونگی و چرای فرصت ھا و جایگاه خود شناخت دقيق دارند.۶

لی و اجتماعی و ھنری می باشد.) کار آفرینان خود سرمایه ایجاد می کنند این سرمایه به شکل ھای مختلفی نظير سرمایه ی ما٧

) کارآفرینان خطر پذیراند و توانایی اداره ریسک ھای مختلف را دارند.٨

) کارآفرینان در مقابل سختی ھا و مشکSت خویشتن دار و مقاوم ھستند.٩

) کارآفرینی مستلزم خSقيت و نوآوری است.١٠

اوردگرا و دارای اعتماد به نفس با3 ھستند.) کارآفرینان مسئوليت پذیر– استقSل طلب– پرتSش– کاردان- دارای بصيرت- خSق- ھدف گرا- دست١١

● رویکرد رفتاری کارآفرینان:

از موقعيت ھای اقتصادی استفاده می کند:

ت که می توانند قاطعانه نسبت به موقعيت ھایـ زمانی که ھمه در محيط اطراف خود تناقص، ھرج ومرج، نابسامانی می بينند فقط کارآفرین اس

بدیل کرده و به نفع خود جامعه از آن بھره برداریمحيط عکس العمل مناسب نشان داده و از فرصت ھا استفاده کند یا حتی تھدید ھا را به فرصت ت

یک موقعيت اقتصادی تبدیل می کنند.نماید و کارآفرین است که از فرصت ھا و موقعيت ھا به نحو مطلوب استفاده کرده و آن را به 



▪ تصميم گيری:

عوامل منفی جلوگيری نماید و برای مشکSت وکارآفرین سعی می کند با تصميمات مناسب و به موقع عوامل مثبت را افزایش داده و از تأثير 

مسائل غير قابل پيش بينی راه حل ھای مناسب ارائه دھد.

سرمایه را جذب می کند و آن را افزایش می دھد:

مردم وجود دارد که افرادی که موفق شده اند و ھمبسياری از مردم به خاطر نداشتن سرمایه نمی توانند کاری را شروع کنند و این تصور در ذھن 

 کنند حال آن که کار آفرین ھمواره سرمایه گذاراکنون کارآفرین ھستند در ابتدا سرمایه ی بسياری داشته اند و آن ھا را سرمایه دار فرض می

 سرمایه داران دارد او با ارائه طرح خود به صورتنيست و نداشتن سرمایه ھرگز مانع پيشروی او نمی شود زیرا کارآفرین مھارت خوبی در جلب نظر

شخص می کند و با این کار توجه سرمایه دارمنظم ومکتوب و شفاف در ذھن سرمایه گذار ریسک سرمایه گذاری را کاھش می دھد و سود آن را م

ه ھم توليد سرمایه می کند و و ھم از راکد ماندنرا جلب نموده و منابع مالی مورد نظر خود را تأمين می نمایدو با ارائه محصول خود به جامع

 ارائه می دھد طرح تجاری نام دارد.سرمایه ی دیگران جلوگيری می نماید. طرحی که کارآفرین به سرمایه گذاران دولتی و یا خصوصی

▪ برای آینده برنامه ریزی می کند:

ر آفرینان می دانند به کجا می خواھند بروند، آن ھا تصوررفتار کار آفرینان ھدفمند بوده و توان زیادی را برای رسيدن به آن ھدف صرف می نمایند. کا

رد و طی زمان شکل می گيرد که شاید کارآفرین مجبور بهودیدگاھی از آینده سازمان خود دارند. البته بسياری از اوقات این تصور از ابتدا وجود ندا

تاه مدت را در یک جھت برای رسيدن به ھدفبرنامه ریزی کوتاه مدت و مقطعی باشد ولی داشتن چنين دیدگاھی می تواند این برنامه ھای کو

آرمانی کارآفرین ھماھنگ نماید.

▪ توليدات خود را با سود می فروشند:

 کننده در چگونگی اداره یک شغل می باشداگرچه سود تنھا عامل انگيزه برای شروع یک کسب و کار نمی باشد اما یکی از شاخص ھای تعيين

 تا در مورد توليد محصول مناسب برای افرادسود نشان دھنده پذیرش یا عدم پذیرش محصول در بازار است سود کم کارآفرین را مجبور می کند

 معمو3ً کار آفرین را به ادامه را ه تشویقمناسب در زمان مناسب و مکان مناسب تحقيق کند. سود نشان دھنده ی حرکت در مسير صحيح است و

به موفقيت و شکست نزدیک شده است.می کند بنابراین سود می تواند تراز خوبی باشد برای نشان دادن این که کسب وکار تا چه حد 

● تأثيرات اقتصادی و اجتماعی کار آفرینان:

آن جامعه بسيار سریع توسعه می یابد و کارزمانی که کار آفرینی به عنوان یک شيوه ی زندگی توسط اکثریت افراد یک جامعه پذیرفته شود 

یش می دھند و روحيه ی سعی و تSش را در بدنهآفرینان در اجتماع سبس پویایی و افزایش بھره وری شده و در سطح اجتماعی ارزش کار را افزا

و رشد وبالندگی جامعه را به ھمراه دارد. کاری جامعه با3 می برند و کارآفرینان سبس تشویق جامعه به کارھای خSق و کارآفرینانه می شود 

آفرینان در موارد زیر نقش مھمی دارند:

سرمایه، تحریک و تشویق حس رقابت، ترغيب و تشویقاشتغال، انتقال تکنولوژی، بھبود کيفيت زندگی، نوآوری و انعطاف محيط، توليد رفاه وثروت و

ھی و استفاده ی اثر بخش از آن ھا، رفع خلل وسرمایه گذاری و توليد، شناخت و ایجاد وگسترش بازار ھای جدید، کشف منابع جدید و سازمان د

شکاف ھا و تنگ ناھای بازار و اجتماع و توضيع مناسب درآمد.

عوامل مؤثر برکارآفرینی:

صادی، خدمات تخصصی است.) شرایط اقتصادی و بازاری که شامل: منابع مالی، نيروی کار، تسھيSت فيزیکی، زیر ساخت اقت١

غرافيایی است.) ساختار و پویای صنعت که شامل: اندازه بازار، رشد بازار، ساختار بازار و صنعت، تمرکز ج٢

) چھار چوب قانون ومقررات که شامل: سيستم مالی، سيستم حقوقی، سيساست ھای حماسی است.٣

 است.) سرمایه ی اجتماعی که شامل: سلسله مراتب اجتماعی، فرھنگ، شبکه کارآفرینی، سيستم آموزشی۴

رایی است.) جنبه ھای فردی مربوط به کارآفرین که شامل: تجربه ی کاری، تحصيSت، ظرفيت کارآفرینی، دا۵

منبع : بازار کار

http://vista.ir/?view=article&id=350666



اعجازکارآفرينی برای اقتصادايران

بعنوان ازکشورھاوممالک جھان  بسياری  ازسوی  کارآفرینی  مقوله  امروزه 

یکی ازمقو3ت مھم وتحول آفرین آغازھزاره سوم موردتوجه وعنایت خاص

واقع گردیده وازآن بعنوان مزیت وشایستگی رقابتی بنگاھھا،ملتھا وکشورھا

ونيز استراتژی مھم توسعه ازجانب اقتصاددانان وصاحب نظران مختلف نام

برده شده است.

این جایگاه ازآن جھت برای کارآفرینی تعریف گردیده است که ھمه روزه بيش

بااھميت وحياتی درعرصه ھای مختلف حيات ازپيش شاھدپيشرفت ھای 

ملی کشورھا که ریشه ومنشا درفعاليت ھای اصيل کارآفرینانه دارد می

باشيم به گونه ای که اثرات،تبعات ونتایج بی بدیل وارزشمند کارآفرینی از آن

بویژه وتوسعه  شکوفایی،رشد  اصلی  وعامل  کارآمدی  الگوی  تداعی 

درابعاداقتصادی واجتماعی رادراذھان وباورھا مطرح نموده است تا بدانجا که

ميتوان ادعانمودآن منجی جوامع درحال توسعه درھنگامه ی حساس وپرفراز

ونشيب وبشدت متغير جامعه اطSعاتی می باشد.

ت ازمشکSت ومعضSت ونيزپاسخ مناسب بهشواھدحاکی ازآن است درجاھایی که الگو واستراتژی کارآفرینی جایگزین وراھبرد اصلی برون رف

فرار موج سوم وچالش ھای  تحو3ت شتابناک جامعه  امواج خروشان  ازدل  برآمده  اقتصادی حاکمالزامات وضروریات  ونظام ھای  وی کشورھا 

يزی راتحصيل نموده اند. نتایجی که حتی منجر بهبرآنھادرمواجھه با پدیده جھانی شدن،انتخاب گردیده نتایج ودستاوردھای بسيارشگرف واعجازآم

زمفاھيم مھم گردیده ونيزباعث مطرح شدنتغيير درقطب بندیھای سياسی-اقتصادی وبوجودآمدن بلوک ھای جدیداقتصادی وبازتعریف بسياری ا

برخی ازاصطSحات جدیدنظير"ببرھای اقتصادی آسيا"شدھاست.

ینی بصورت یک رویکردنوین اقتصادی درارتقای بھرهاین مھم ازآن جھت بيشتر مورداقبال دولتمردان وسياستگذاران جھانی واقع گردید که ازکارآفر

نشان رفتن به سمت راھکارھای جدید ونوآورانهوری،استفاده ازفرصت ھا وظرفيتھای بSاستفاده،بکارگيری منابع وسرمایه ھای معطل وسرگردان و

شت سرنھادن موانع وعبور از آنھا نام برده شدکهونيز ازکارآفرینان به انسانھای پرتوان،عاشق،تSشگر،مخاطره پذیروبسان "غزال ھای تيزپا"درپ

باعث ایجادتحول گسترده وبنيادین دربسياری ازعرصه ھای موردنظر می گردند.

درمقایسه با دیگرگونه ھای اقتصادی حایزآن استلذا ميتوان اذعان نمودباتوجه به وجود مختصات وویژگی ھای منحصربفردی که اقتصادکارآفرینی 

،بھبودبسياری ازشاخص ھای اقتصادی وجایگزینینظير ایجاداشتغال مولد وکارآمد،تحرک عوامل اقتصادی،انتقال وبکارگيری تکنولوژیھای نوظھور

رھا واقتصادھای درحال توسعه ميتوان نام برد.چهالگوھای نوین آن،ازآن بعنوان مدلی کارآمد ومتناسب باالزامات،شرایط وچالش ھای فراروی کشو

ه ی عوامل اقتصادی،پائين بودن سطح بھرهاینکه غالب کاستی ھا،مشکSت وتنگناھای اقتصادی دراین ممالک نشات گرفته ازعدم بکارگيری ھم

ی نيروھا وسرمایه ھای انسانی وپاره یوری،بی توجھی به فرصت ھای جدید،عدم اقبال به معجزات تکنولوژیھای نوظھور،عدم اشتغال ھمه 

اقتصاد کارآفرینی قابل حل ميباشدچراکه آندیگرازمشکSت ازاین دست می باشد که ھمه وھمه به یمن القای روح کارآفرینی وحاکميت فرھنگ و



تحرک،پویایی،شکوفایی وجوشش وخيزش عمومی دراین ممالک درراست ای اعتSی جایگاه واقعی شان گرددچيزی که حقيقتا ميتواند موجد 

کارآفرینی است.

نظيرقاچاق،اقتصادسایه، وزشت  وصورنامتجانس  مذموم  ھای  ازپدیده  بسياری  به  ھمچنين  اجتماعی،رشوهکارآفرینی  ھای  ناامنی 

ميگردد پایان می دھد.وارتشاودیگرمصادیق فسادکه جامعه راازھستی ساقط می نمایدوباعث تنزل منزلت وکرامت انسانی 

 بسياررفيع وکSس ھای جھانی نایل گردیده اندنمونه ھای زیادی ازکشورھای درحال توسعه که امروزه بواسطه اعجاز کارآفرینی به جایگاه ھای

باا زیادی مشابھت ھایی  به جھات  تزایدنھادند،اقتصادھایی که  نقاط عالم ھمچنان روبه  باتکيهدراقصی  توانستند  دارند،اکنون  ایران  قتصادملی 

ند.کشورھایی نظير بسياری از ممالک جنوببرمزایای موجوددرکارآفرینی وازطریق بسط وگسترش آن گام ھای بلندتوسعه وشکوفایی راحایزگرد

ی آسيایی معروف گردیدندبواسطه کارآفرینیشرق آسياوحتی ممالک بسيارکوچک وجزیره ای نظير سنگاپور،تایوان،مالزی،ھنگ کنگ که به ببرھا

زات وپشتوانه ھای قوی ومتعالی ھمچون نيرویپاجای پای غول ھای بزرگ اقتصادی جھان نھاده اند.این درحالی است که اقتصاد ملی ماازامتيا

انسانی بسيارفرھيخته وبااستعدادوذخایر ومنابع سرشاربرخورداراست.

اعنایت به مختصات وویژگی ھای موجوددرایرانباتوجه به تجارب بدست آمده ازبکارگيری ھمه جانبه الگوھای کارآفرینی ازسوی این کشورھا وب

برومند ،زنان ومردان فرھيخته ،روستانشينان س خت کوش ودليرمردان ایSت وعشایرميتوانونيزظرفيت ھای غنی وسرشارانسانی نظيرجوانان 

 ورسيدن به مطلوب واقعی ،آنچنانکه درسندچشم اندازازکارآفرینی بعنوان گزینه برتروارجح ونيزاولویت استراتژیک توسعه وبرون رفت ازوضعيت فعلی

کشورپيش بينی گردید نام برد.

اقتصادایران روی آوری به اقتصاد کارآفرینی بهحتی ميتوان ادعانمودکه با وجودظرفيت ھای زیادبSاستفاده وعوامل اقتصادی سرگردان ومعطل در

من رادرپی خواھدداشت که  وارزشمندتری  تر  ملموس  دیگرکشورھای جھان دستاوردھای  از  بيش  توسعهمراتب  درروند  تغييرات عظيمی  شا 

سازی  وھماھنگ  وترکيب  تلفيق  برد.چراکه  نام  وشگفتی  اعجاز  به  آن  از  ميگرددوميتوان  کارآفرینیوپيشرفت  غنی  وخصوصيات  ویژگی ھا 

قتصادی جدید منجمله سياست ھای متعالیباتوانمندیھای بالقوه ملی ومنابع سرشار وعظيم ومواھب گرانسنگ خدادادی بھمراه جھت گيری ا

می ودانشگاھی کشوربعنوان بال قانون اساسی کشور وتوجه به ظرفيت ھا وجایگاه بخش خصوصی وتعاون ونيزابراز عSقه محافل عل۴۴اصل

برخی ازمسایل زیربنایی وپاره ای از ناھماھنگیعلمی وتوسعه دھنده فرھنگ وتکنولوژی ھای جدید ميتوان ادعا مذکور راتحقق یافته پنداشت اگر

مدیریتی برطرف گرددآنگاه شاھدتحولی بنيادین وانقSبی درفضای اقتصادملی خواھيم بود.

بسيارمتنوع  اقليم  ازجمله  منحصربفرددرایران  ھای  ویژگی  از  ای  پاره  وجود  وذخایرعظيمتاکيدميگرددبدليل  ومناسب،منابع 

يل وعطش روبه تزاید جوانان برومند ایرانیارضی،ذخایراستراتژیک،سرمایه ھای انسانی بسيارقابل وشایسته،سرمایه ھای اجتماعی گرانبار،م

بسيا وموقعيت  گرانقدر  وارزشی  فرھنگی  درابعادمختلف،بسترھای  جھانی  برتر  ھای  رتبه  کسب  دردنيابرای  ایران  ژئوپلتيک  رحساس 

نات زیستی نسبت به دیگرممالک جھان ،تنھاومنطقه،برخورداری ازجاذبه ھای طبيعی واکوتوریسم جذاب وبرخورداری منحصربفردازبرخی ازامکا

حمایت ھمه جانبه وپشتيبانی اصولی وفراھمباکمک ھمت وا3ی کارآفرینان ایرانی که ظرفيت حضوردرکليه عرصه ھای ملی وجھانی رادارند وبا

 کارآفرینی زنان وروستایی بمنظوردستيابی بهنمودن بسترھای مناسب کسب وکار وترویج موج عظيم کارآفرینی درکليه 3یه ھای اجتماعی ازجمله

اق خواھدافتاد که به اھميت زایدالوصف بسياری ازالگوھای بھينه اقتصادی،اجتماعی وحصول رھاوردھای مھم آن به راه انداخت.این مھم زمانی اتف

يج موج کارآفرینی نمایيم.پتانسيل ھا،ظرفيتھا وامکانات موجوددرکشور پی برده وبسيج ھمگانی درراه ترغيب ،ترویج وتھي

منبع : مركز توسعه كارآفرینی
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افق کارآفرينی در جھان

 در مقایسه با اکنون، کسب و کارھا٢٠١٧تردیدی وجود ندارد که در سال 

مدیرانی جوان تر خواھند داشت و تعداد زنان کارآفرین بيش تر خواھد شد.

و اقتصادھا، شرکت ھای کوچک  تنيدگی  درھم  به سبب رشد  ھمچنين 

متوسط ویژگی جھانی بيشتری پيدا خواھند کرد. روندی که طی یک دھه

فعاليت تسھيل  یعنی  آغاز شده است  اکثر کشورھای جھان  در  گذشته 

شرکت ھای کوچک و متوسط به عنوان مھم ترین عوامل ارزش آفرینی در

اخير پيدا خواھد کرد. طی سال ھای  ادامه  نيز  آینده  دھه  اقتصاد، طی 

تحو3ت متعددی باعث تغيير افق ھای سياسی و اقتصادی کشورھا شده

است، اما در یک واقعيت ھيچ تغييری ایجاد نشده و آن اھميت کارآفرینی است.

محوری داشته و خواھند داشت. حتی درکارآفرین ھا در بھبود شاخص ھای مھم اقتصاد از جمله اشتغال، بھره وری و رشد اقتصادی نقش 

 گوناگون برای تسھيل فعاليت شرکت ھای کوچک واقتصادھای عمدتا دولتی، سياستگذاران با درک اھميت کارآفرینی، در حال مھيا کردن ابزارھای

 درصد توليد ناخالص داخلی۵٠) بيش از OECDمتوسط ھستند. در حال حاضر در کشورھای پيشرفته عضو سازمان توسعه و ھمکاری اقتصادی (

 درصد شغل ھا توسط شرکت ھای کوچک و متوسط ایجاد شده است.٧٠حاصل فعاليت این گونه شرکت ھا است و در ایا3ت متحده حدود 

به شدت افزوده خواھد شد. طی یک دھه گذشتهتحليلگران معتقدند طی یک دھه آینده بر تعداد و کيفيت فعاليت اقتصادی کسب و کارھای کوچک 

ده اند. به نظر می رسد با تشکيل شرکتشرکت ھای متوسط برای کاھش ھزینه ھا به ادغام تن داده اند و مبنای تشکيل شرکت ھای بزرگ ش

 شود.ھای کوچک و موفقيت آن ھا زمينه برای طی شدن روند شکل گيری شرکت ھای متوسط بزرگ فراھم می

ی مختلف با ھم متفاوت است. در کشورھایالگوی تشکيل شرکت ھا و کسب و کارھای کوچک در کشورھای ثروتمند و در حال توسعه از جنبه ھا

ت و طی دھه آینده نيز ھمين وضعيت ادامهدر حال توسعه سرعت تشکيل شرکت ھای کوچک و متوسط بسيار با3تر از کشورھای ثروتمند بوده اس

شدن ھستند. از طرف دیگر در کشورھایپيدا خواھد کرد. به نظر می رسد در کشورھای دسته نخست شرکت ھای کوچک در مرحله اول صنعتی 

پيشرفته. کشورھایی که تازه وارد روند توسعه شدهبادرآمد با3 شرکت ھا یا بزرگ ھستند و جا افتاده و یا کوچک و فعال در حوزه تکنولوژی ھای 

اند. به سبب رشد درآمد سرانه، زمينه تا اندازه ای برای کارآفرینی نسل جدید فراھم است.

که طی دھه گذشته نرخ تشکيل کسب و کارھایاین زمينه با تغييراتی که دولت ھا در قوانين می دھند فراھم تر می شود. به ھمين علت است 

است. در این نوع کشورھا کارآفرینی حاصلکوچک و متوسط در کشورھایی نظير روسيه، تایلند، رومانی، کلمبيا و... رشدی دو رقمی داشته 

3 سن کارآفرین ھا در ھنگام آغاز به فعاليت به طورفعاليت شخصی یا گروھی جوانان تحصيلکرده بوده در حالی که در کشورھای غربی یا با درآمد با

 سال بوده است.۵۵ تا ۴۵متوسط بين 

ای توسعه یافته به حوزه کارآفرینی الگوی یادطی یک دھه آینده با افزایش سن کارآفرین ھا در کشورھای در حال توسعه و ورود جوانان کشورھ

دھند این است که باید از تمام پتانسيل ھایشده تغيير خواھد کرد. نکته مھمی که 3زم است دولت ھا در گروه اول کشورھا مورد توجه قرار 

تصادی متوقف خواھد شد. روند بعدی در حوزهکارآفرینی کشور یعنی افراد در تمام سنين و زن و مرد استفاده شود در غير این صورت رشد اق

شرفت فن آوری اطSعات و گرایش نسلکارآفرینی طی سال ھای آینده متنوع شدن محصو3ت و خدمات شرکت ھاست. عامل اصلی این تحول پي

 و کار است. پيشرفت ھای علمی و تکنولوژیک بهجوان تمام کشورھا به استفاده از این فن آوری به عنوان ابزار استقSل اقتصادی و تشکيل کسب

گونه ای بوده است که ھيچ کشوری نمی تواند از بھره گيری از آن احساس بی نيازی کند.

نده بازی خواھد کرد: عامل نخست تSش دولت ھااقتصاددان ھا معتقدند دو عامل اصلی در تحو3ت اقتصادی و کارآفرینی در دھه آینده تعيين کن

ی علمی و تکنولوژیک است. در این ميان مسلماجھت فراھم کردن زمينه فعاليت ھای کارآفرینانه مردم و عامل دوم روند جھانی شدن پيشرفت ھا

ردھای تکنولوژیک به سختی می تواند به مشتاقانعامل نخست اھميت بيش تری دارد، زیرا اگر موانع بر سر راه کارآفرین ھا باقی بماند، دستاو



ن المللی نيز مبنای جریان پول و سرمایه خود رافعاليت ھای اقتصادی کمک کند کسب و کارھایی را تاسيس کنند. از سوی دیگر سرمایه گذاران بي

کار را کاھش می دھند. در چنين محيط ھاییميزان تمایل دولت ھا به جذب سرمایه گذاری خارجی می دانند. اقتصادھای بسته انعطاف بازار 

 می کنند به مراکز قدرت سياسی و اقتصادیکارآفرین ھا به جای تاکيد بر نوآوری و استفاده از تکنولوژی ھای جدید و کيفيت محصو3ت تSش

پذیری اقتصاد در برابر با اقتصادھای باز و سالم میوابسته شده و قوانين و مقررات را دور بزنند. این شرایط باعث فساد اقتصادی و کاھش رقابت 

ساخت ھای اقتصادی و اصSح مقررات استفادهشود. فرصتی که طی دھه آینده در اختيار کشورھاست و آن ھا می توانند از آن برای توسعه زیر

Sحات اقتصادی قرار می گيرند برای ھميشه درکنند. فرصتی منحصر به فرد و استثنایی است. طی این دھه آن دسته از کشورھا که در مسير اص

د کارآفرینی عامل اصلی اشتغال، توسعه پایدار، ثباتحوزه کارآفرینی از دیگر کشورھا جلو خواھند بود. به ویژه در کشورھایی که جمعيت جوان دارن

ين دو گروه کشورھای یاد شده به وجود خواھداجتماعی و رفاه مردم خواھد بود. به این ترتيب طی یک دھه آینده تفکيکی کامS قابل مSحظه ب

آمد.

وچک است که از یک تا سه نفر در آن مشغولدر حال حاضر در کشورھای با درآمد سرانه پایين شکل غالب کارآفرینی، کسب و کارھای بسيار ک

 که نقش کوچکی در برنامه ھای کSن اقتصاد ملیفعاليت ھستند. این شکل فعاليت اقتصادی با آن که به کاھش بيکاری کمک می کند اما از آن جا

کمک کند. با رشد سرانه درآمد امکان مصرف افزایشدارد نمی تواند آن طور که ضروری است به اقتصاد برای افزایش رقابت پذیری و رشد بھره وری 

 قادر به تامين نيازھای رو به رشد مصرف کنندگانیافته و نياز به محصو3ت و خدمات با3 می رود. در این حالت کارگاه ھا و کسب و کارھای کوچک

واردکننده محصو3ت مورد نياز تبدیل می شود در کشورھاینيستند. در این مرحله یا کارآفرین ھا به تغيير ساختار توليد خود می پردازند یا کشور به 

 ھمچنان ادامه خواھد یافت. در کشورھای در حالدر حال توسعه دارای درآمدھای نفتی واردات مشکل را برای کوتاه مدت حل می کند، اما بيکاری

ال توسعه چه ثروتمند چه فقير چاره ای جزتوسعه فاقد درآمدھای نفتی یا منابع طبيعی، فقر افزایش می یابد. به این شکل کشورھای در ح

ازن خواھد بود و در بلندمدت بنيان ھای اقتصادتسھيل فرآیند تشکيل کسب و کارھای جدید ندارند، زیرا تنھا از این طریق توسعه اقتصادی متو

استحکام پيدا خواھند کرد.

حرکتی حساب شده و ھمه جانبه باشد. الگوی اصلیاز آن جا که کارآفرینی پدیده ای پيچيده و دارای ابعاد گوناگون است حرکت به سوی آن باید 

می دھد و منظور از کارآفرینی مدرن استفاده ازتوسعه اقتصادی در دھه آینده و سده حاضر الگویی است که کارآفرینی مدرن محور آن را تشکيل 

قش دولت ھا در این ميان، کاھش موانع غيرضروری،تمام ابزارھای جدید برای توسعه فعاليت اقتصادی، متناسب با نياز ملی و بين المللی است. ن

ھای صاحبان کسب و کارھاست. در حوزه ھاییایجاد جو مناسب، اصSح مقررات، وام دھی، ایجاد امکانات آموزش در تمام سطوح و رفع نگرانی 

ر مسير صحيح توسعه ھستند.نظير آموزش یا اصSح مقررات، تنھا دولت ھا قادر به برنامه ریزی کSن و حرکت دادن اقتصاد د

طی دھه آینده روندھای زیر در حوزه کارآفرینی مشاھده خواھد شد:

) افزایش تعداد کارآفرین ھای زن به ویژه در کشورھای آسيایی و اروپایی١

) با3 رفتن متوسط سن کارآفرین ھا در تمام نقاط جھان٢

) کاھش متوسط سن زنان کارآفرین در کشورھای صنعتی و ثروتمند٣

) افزایش نقش تکنولوژی در فعاليت ھای کارآفرینانه۴

) محوریت نوآوری در کارآفرینی و متنوع شدن محصو3ت و خدمات کسب و کارھا۵

) شدت یافتن رقابت جھانی بين واحدھای توليد و خدماتی۶
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اقتصاد ايران  در گرداب  بيکاری 

ایران  است . آفتی  كه  چند بزرگترین  آفت  اقتصاد  بيكاری   این  واقعيت  دارد. 

سال  پيش  زنده  یاد استاد حسين  عظيمی  با تلخی  از آن  یاد می كرد و بر این 

 به  اوج  خود می رسد. چون  براساس  شاخص ھای ١٣٨۵باور بود كه  در سال  

جمعيتی  در این  سال  با پدیده یی  به  نام  فقر زنان  و بيكاری  آنان  نيز مواجه 

نشان  آمده   به  دست   ارقام   و  موجود  مطالعات   به  ھر حال   بود.  خواھيم  

می دھد كه  ھم اكنون  اقتصاد ایران  در ابر و در گرداب  بيكاری  فرو رفته  است 

وآنقدر این  فاجعه  جدی  است  كه  حتی  موسسات  تحقيقاتی  بين المللی  نيز

خروج  از بن بست  بيكاری  را طراحی  كند.به  ایران  ھشدار می دھند تا ھرچه  سریعتر با اتكا به  تفاسير علمی  از اقتصاد، راھبرد 

كرده  بود كه  كمترین  درآمد سرانه  و صاحب  بيشترین  جمعيت  درچندی  پيش  صندوق  بين المللی  پول  با تھيه  گزارشی  از ایران  به  عنوان  كشوری  یاد 

عرفی  كرده  بود. ھرچند كه  صندوق  بين المللی  پول  از اصSحات زیر خط  فقر است . این  نھاد بين المللی  یكی  از د3یل  اصلی  این  بحران  را بيكاری  م

اسی  و در نھایت  اقتصادی  با عنوان  یكی  از اصلی ترین اقتصادی  و تزریق  اندیشه ھای  نوین  به  عروق  بخش ھای  متفاوت  اجتماعی ، فرھنگی ، سي

ز سخت ترین  كارھا در ایران  گسترش  زمينه ھای  اصSح طلبی مسيرھای  خروج  از تنگنای  بيكاری  یاد كرده  بود اما ھمچنان  می توان  گفت  كه  یكی  ا

است  و ھنوز نيز ھزینه ھای  زیادی  را روی  دوش  راویان  خود بار می كند.

ه  اقتصاد ایران  از بيكاری  با عنوان  مولفه یی  یاد كرده  است  كه بر ھمين  اساس  به  تازگی  نشریه  تحقيقات  اقتصادی  خاورميانه  (ميس ) نيز با نگاھی  ب

وآميز باشد اما نمی توان  از كنار نسخه  تجویزی  او با عنوان  ميليون  ایرانی  را زیر خط  فقر فرستاده  است . ھرچند كه  گزارش  ميس  شاید تا حدی  غل٢٨

تی  عبور كرد.نياز به  ترميم  ساختارھای  فكری  و مدرن گرایی  در حوزه ھای  اقتصادی  و اجتماعی  براح

ھای  اقتصادی ، اجتماعی ، درصد از مردم  ایران  را دچار فقر كرده  است . این  نشریه  با تحليل  نقاط  ضعف  حوزه ٣٠ميس  می نویسد: بحران  بيكاری  

 عنوان  یك  چالش  بزرگ  اقتصادی  تا حد زیادی  شفاف ، آشكار وسياسی  و فرھنگی  این  گونه  ادامه  می دھد: ھزینه ھای  اقتصادی  بيكاری  در ایران  به 

است  و در صورت  از دست  رفتن  یا آسيب دیدن  دیگر قابل قابل  محاسبه  است  و بركسی  پوشده  نيست  كه  نيروی  كار آسيب  پذیرترین  عامل  توليد 

جبران  نيست .

 پرداخت  و افزود: نتایج  غيراقتصادی  و به  عبارت  دیگر معنوی این  گزارش  در ادامه  به  نتایج  اسفبار اجتماعی ، سياسی  و فرھنگی  بيكاری  در ایران 

بيكاری  معمو3 مخفی  است  و براحتی  نيز قابل  محاسبه  نيست .

  كرد و در واقع  فقر ایرانيان  را ریشه  در بيكاری  دانست  ونشریه  ميس  مھمترین  نتيجه  اسفبار اجتماعی  و اقتصادی  بيكاری  در ایران  را فقر اعSم

ست  و مطابق  آخرین  آمارھای  ارایه  شده  از سوی  سازمان نوشت : در ایران  ھمانند دیگر كشورھا بيكاری  گسترده  یك  جاده  مستقيم  به  سمت  فقر ا

 ميليون  نفر نيز فقير١١  درصد یعنی١٧ ميليون  نفر را شامل  می شود. زیر خط  فقر زندگی  می كنند و ٩ درصد از جمعيت  این  كشور كه  ١٢رفاه  

 درصد جمعيت  ایران  زیر خط  فقر مطلق  و نسبی  زندگی  می كنند و نتایج  بررسی ھا۴٠ھستند و این  در حالی  است  كه  بر اساس  آمارھای  واقعی  

نشان  می دھد كه  بيكاری  مھمترین  عامل  این  ميزان  فقر در ایران  است .

ه  خودكشی ، طSق ، اعتياد، فعاليت ھای  اقتصادی  زیر زمينی ،این  گزارش  در ادامه  فقر ناشی  از بيكاری  را موجب  بروز دیگر معضSت  اجتماعی  از جمل

 درصد خودكشی  در ایران  بطور مستقيم  با مساله  بيكاری  در ارتباط  است . نشریه ۶٠جنایت ، رشوه خواری  و فساد مالی  ارزیابی  كرد و افزود: حدود 

 فرصت  شغلی  مناسب  برای  قشر تحصيلكرده  و نخبگان  جامعه اقتصادی  ميس  در ادامه  به  نتيجه  دیگر بيكاری  در ایران  اشاره  كرد و نوشت : فقدان 

 ھزار نفر از متخصصان  و تحصيلكردھای  ایران  كشور خود٢٢۵ تا ١٠٠ایران  موجب  بروز معضل  فرار مغزھا شده  است  و برآورد می شود كه  سا3نه  بين  

را ترك  می كنند.



كر كرد و نوشت : جوانی  كه  یك  فرصت  شغلی  مناسب  در اختياراین  گزارش  بروز ناامنی  و بی ثباتی  سياسی  را یكی  دیگر از نتایج  بيكاری  در كشور ذ

ت  این  كشور را دارد. نشریه  تحقيقات  اقتصادی  خاورميانه داشته  باشد، انگيزه  كمتری  برای  حضور در اغتشاش ھای  خيابانی  و تظاھرات عليه  حاكمي

ل ھای  گذشته  اشاره  كرد و افزود: دولت  ایران  اقداماتی  ھمچون در ادامه  به  اقدامات  انجام  شده  توسط  دولت  ایران  برای  مبارزه  با بيكاری  در سا

یارانه یی  و تخصيص مستق يم  بودجه  به  برخی  بخش ھای  اقتصادی  كه  از بيكاری آموزش  حرفه یی ، تاسيس  پایگاه  داده ھای  اطSعات ، اعتبارات  

 ھمراه  داشته  است . بنابراین  گزارش ، تSش  دولت  ایران  برای بيشتری  رنج  می برند را در پيش  گرفت ، ولی  تاكنون  این  اقدامات  نتایج  مختصری  به 

 اعزام  چند ھزار نفر از ميليون ھا بيكار دردی  را دوا نكرده  است .اعزام  نيروی  كار به  اروپا، جنوب  شرق  آسيا و دیگر كشورھای  منطقه  نيز موفق  نبود و

ر ماھر سطح  پایين  دستمزد در كشورھای  ھند و بنگSدش  ذكرميس  د3یل  عدم  موفقيت  طرح  اعزام  نيروی  كار به  خارج  كشور را درخصوص  بيكاران  غي

و دیگر كشورھای  توسعه  یافته ، حرفه یی  و كار كشته  نيستند كه كرد و افزود: بيكاران  ماھر ایران  نيز به  اندازه  نيروی  كار كشورھای  اروپای  شرقی  

 برای  وام  دادن  به ٢٠٠٢بودجه  یك  ميليارد د3ری  در سال  بتوانند با كارگران  ماھر دیگر كشورھا رقابت  كنند. این  نشریه  اقتصادی  طرح  اختصاص  

 ھزار فرصت  شغلی  جدید را نيز شكست  خورده  ارزیابی  كرد و افزود: تفاھمنامه ٣٠٠بنگاھھای  خصوصی  كوچك  با نرخ  بھره  حداقل  جھت  ایجاد 

ياز به  آزمایش  و بررسی  بيشتر ميSدی  بين  ایران  و سازمان  ملل  متحد برای  حل  مشكل  بيكاری  این  كشور امضا شد، ن٢٠٠۴ھمكاری  كه  در سال  

 درصد در حال  حاضر۴/١ درصد در سال ھای  گذشته  به  ٩/٣ دارد. نشریه  تحقيقات  اقتصادی  خاورميانه  در عين  حال  گفت : نرخ  رشد جھت  ایران  از

رسيد.

منبع : روزنامه اعتماد
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اقتصاد جھان بر شانه کارآفرينان

 به معنای متعھد شدنEntrepreneurshipواژه کارآفرینی معادلی برای کلمه 

است. بنا بر تعریف واژه نامه دانشگاھی وبستر: کارآفرین کسی است که

متعھد می شود مخاطرات یک فعاليت اقتصادی را سازماندھی، اداره و تقبل

کند.

کارآفرینی عبارت است از: فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکيل مجموعه منحصر

به فردی از منابع به منظور بھره گيری از فرصت ھا. کارآفرین کسی است که

یک شرکت را ایجاد و اداره می کند و ھدف اصلی اش سودآوری ور شده

است.

تا کنون از دیدگاه ھای مختلف مورد بررسی کارآفرینی مفھومی است که 

باورند که کارآفرینی موتور محرکه توسعه بر این  قرار گرفته است و ھمه 

تکنولوژی و اشتغال مولد است. در کشور ھای توسعه یافته به کارآفرینی به

عنوان راھبردی برای توسعه می نگرند و به دليل جایگاه ویژه کارآفرینان در



ینانه ھدایت کنند و در این راه به آموزش کارآفرینی وروند توسعه پایدار و رشد و شکوفایی اقتصادی، تSش می کنند افراد را به فعاليت ھای کارآفر

ترویج وتبليغ آن اھميت می دھند.

پروژه ھای پژوھ با اجرای  تا چند سال پيش جایگاھی نداشت، اما امروز  ما   که با اندازه گيری شاخص ھایGEMشی چون کارآفرینی در کشور 

ش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته شدهاستاندارد امکان شناخت دقيق از وضعيت کارآفرینی را فراھم می کند به عنوان راھبردی اثربخ

است.

 و مفھوم کارآفرینی و اطSع از موانع و چالش ھای آن با دکتر محمدرضا زالی استادGEMبر ھمين مبنا و به منظور آشنایی ھرچه بيشتر با پروژه 

نده کتاب موانع و توسعه کارآفرینی در ایران گفت وگوییدانشکده کارآفرینی دانشگاه تھران، مدیر پروژه دیده بان جھانی کارآفرینی در ایران و نویس

انجام داده ایم که در پيش می آید:

 ▪GEMچيست؟ 

)یک کنسرسيوم دانشگاھی مرکب از تيم ھای علمی و پژوھشی است که سا3نه روند فعاليت ھایGEM ا(Global EntrepreneurshipMonitorـ 

 با حمایت و پشتيبانی دانشگاه بابسون ، دانشکده کسب و کار لندن و١٩٩٧کارآفرینانه را در جھان رصد می کند. دیده بان جھانی کارآفرینی در سال 

ھمچنين بنياد کارآفرینی کافمن آغاز به کار کرد.

 ميSدی٢٠٠۶ کشور ھمکاری داشتند، اما اعضای آن طی این سال ھا تا سال ١۴ منتشر شد، تنھا ١٩٩٩ که در سال GEMدر اولين گزارش سا3نه 

 دفتر دیده بان جھانی در دانشکده کارآفرینی١٣٧٨ درآمد و از اوایل سال GEM ایران نيز به عضویت ٢٠٠٧ اکتبر سال ١٠ کشور رسيد. در۴٢به 

 ھمزمان با سایر کشورھای عضو به اجرا در آمده است.٢٠٠٨GEMتاسيس شد. ھم اکنون برای اولين بار در ایران پروژه تحقيقاتی 

 ▪GEMچه اھدافی را دنبال می کند و چه چشم اندازھایی را برای خود ترسيم کرده است؟ 

 سه ھدف را دنبال می کند؛GEMـ به طور کلی برنامه پژوھشی 

 می توانيم بگویيم که درGEMی استاندارد ) ھدف اول سنجش سطح فعاليت کارآفرینانه درميان کشورھای عضو است. با اندازه گيری شاخص ھا١

یک جامعه چقدر فعاليت ھای کارآفرینانه شکل گرفته و رواج دارد.

سال بررسی می شود که چه ميزان از رشد و) ھدف دوم کشف رابطه نظام مند ميان کارآفرینی و رشد اقتصاد ملی است. براساس این ھدف ھر ٢

توسعه اقتصادی در یک کشور تحت تاثير فعاليت ھای کارآفرینی است.

بر مبنای این ھد٣ بر توسعه کارآفرینی در) ھدف سوم شناسایی عوامل موثر در ارتقای سطح فعاليت کارآفرینانه است که  ف عوامل موثر 

کشورھای عضو بررسی می شود.

ه نسبت بيشتری از کشورھای عضو سازماندیده بان جھانی کارآفرینی براساس چشم اندازی که برای خود ترسيم کرده به دنبال این است ک

 را با ھدف دستيابی به شناختی دقيق تر از کارآفرینان و نقش آنھا در توسعه اقتصادی پوششOECD) و غير OECDھمکاری ھای توسعه اقتصادی (

اسی پژوھشی در کارآفرینی است.دھد. ماموریت دیده بان جھانی کارآفرینی ارائه استاندارد ھای بين المللی بر مبنای روش شن

 بيشتر توضيح دھيد؟GEMژوھشی ▪ به نکته جالب توجھی اشاره کردید، راجع به این روش شناسی پژوھشی و فرآیند فعاليت ھای پ

 که بزرگترین و جامع ترین فعاليت تحقيقاتی کارآفرینی در جھان است، از روشGENـ با توجه به پيچيدگی مقوله کارآفرینی، در برنامه پژوھشی 

رینی در جھان ارائه می کند. به طور کلی در اینتحقيق ترکيبی استفاده می شود؛ چراکه ترکيب روش ھای تحقيق تصویر کامل تری از پدیده کارآف

 سال)، روش دلفی جھت نظرسنجی از خبرگان ملی١٨ـ۶۴برنامه تحقيقاتی از سه روش تحقيق پيمایشی برای نظرسنجی از جمعيت بزرگسال (

و داده ھای کمی و آماری مستند استفاده می شود.

 ارائه می کنند. این طرح در کميته پژوھشی مورد بررسی قرارGEM کشورھای عضو، طرح پيشنھادی تحقيق خود خود را به GEMبرای اجرای برنامه 

لزم و متعھد به رعایت آن ھستند انجاممی گيرد و در صورت تصویب، مراحل تحقيق طبق جدول زمانبندی اعSم شده که ھمه کشورھای عضو م

 ارسال می شود.GEMحقيق جمع آوری و به می شود و در نھایت داده ھای خام حاصله در کليه کشورھای عضو به ھمراه خSصه ای از نتایج ت

GEM.پس از یکپارچه سازی داده ای خام کليه کشورھا، گزارش ھای جھانی خود رامنتشر می کند

 کی اعSم می شود؟٢٠٠٨▪ طبق جدول زمانبندی نتایج گزارش سال 

Sدی یعنی بھمن ماه باید کل داده ھا و نتایج اینـ طبق تفاھم نامه ای که ھمه کشورھا ملزم به رعایت آن ھستند تا پایان ژانویه سال جاری مي



تحقيق جمع آوری و ارسال شود و ھمچنين خSصه ای از گزارش تحقيق تنظيم شود.

 در این است که سا3نه به طور مستمر انجام شود و این کار منوط بهGEM قرار می گيرد. حسن طرح GEM ایران نيز در جداول آماری ٢٠٠٨از سال 

تامين منابع مالی مورد نياز این پروژه است.

 ساله توسعه کشور بگنجانيم که از نظر تامين مالی دچار مشکل نشویم و بتوانيم۵پيشنھاد ما این است که این طرح پژوھشی را در برنامه 

ھرسال ميران حرکت کشور به سوی کارآفرینی را ارزیابی ورصد کنيم.

 چه مزایایی دارد؟GEM▪ عضویت ایران در 

 این است که به کمک این برنامه پژوھشی امکان ارزیابی مستمر از روند توسعه کارآفرینی درGEMـ یکی از مھمترین مزایای عضویت ایران در 

 از جمله فعاليت ھای کارآفرینانه برحسب سن،GEMکشور فراھم می شود و به ھر حال داده ھای کمی و کيفی حاصله از گزارش ھای جھانی 

ری، کارآفرینی زنان و تحليل محيط کسب و کار و...جنس، سطح درآمد و...، تحليل رفتار کارآفرینانه، تحليل ویژگی خاص شرکت ھای مبتنی بر نوآو

منبع ارزشمندی از اطSعات برای سياستگذاران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراھم می کند.

ه نوبه خود زمينه را برای مقایسه سطح توصيف کامل و جامعی از فعاليت ھای کارآفرینانه در سراسر جھان ارائه می دھد و این امر بGEMپروژه 

 سياست ھا و برنامه ھای توسعه کارآفرینی فراھمکارآفرینی ایران با سایر کشورھا و ھمچنين امکان استفاده از تجربيات سایر کشورھا در خصوص

می کند.

رفته ؟▪ برای اطSع از وضيت کارآفرینی در ایران و موانع و چالش ھای آن تا به حال تحقيقی صورت گ

خص ھای کارآفرینی ارائه کرد ولی آنچه در کشورـ ما در ابتدای راه نھضت توسعه کارآفرینی ھستيم و ا3ن نمی شود ارزیابی خيلی دقيقی از شا

 ھا و ایجاد دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تھران،مشاھده می شود حرکت به سوی ایجاد جامعه کارآفرین است. ایجاد مراکز کارآفرینی در دانشگاه

بنگ برتر و حمایت ھای مالی از کارآفرینان از طریق آئين نامه  اه ھای زودبازده اقدامات مثبتی است در جھت توسعهبرگزاری جشنواره کارآفرینان 

داده ایم. بر این اساس از کارآفرینان برتر کشور در رابطه باکارآفرینی در کشور. در این زمينه، تحقيقی را در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تھران انجام 

 موانع کارآفرینی بررسی کردیم: موانع و عواملموانع و چالش ھای توسعه کارآفرینی نظرسنجی کرده ایم، در این تحقيق سه موضوع را در زمينه

 مقررات دولتی و موانع محيطی کسب و کار درضد انگيزشی که عمدتا شامل مسائل فرھنگی، اجتماعی و فردی ھستند. موانع مربوط به قوانين و

ایران.

مان اینکه در صورت خطرپذیری مالی احتمالدر بعد عوامل ضدانگيزشی مواردی مانند خطرپذیری مالی وجود داشت، در این شرایط افراد به گ

مينه عدم تامين مالی کارآفرینان است، فردبازگشت سرمایه ضعيف است در نتيجه گرایش به سمت کارآفرینی کم می شود. عامل بعدی در این ز

 دارند، ریسک نمی کنند و افرادی که می خواھند ریسککارآفرین ایده دارد اما سرمایه 3زم برای ارزش آفرینی را ندارد، در نتيجه آنان که سرمایه

گر از عوامل ضدانگيزشی مطرح بود. بحث فقدان امنيتکنند و کارآفرینی انجام دھند، سرمایه ندارند. بوروکراسی حاکم بر ادارات به عنوان یکی دی

مل فرھنگی ھم اشاره کرد، در این بررسی، متوجهاجتماعی از نظر کارآفرینانه ھم مساله بعدی بود. از دیگر عوامل ضدانگيزشی می توان به عوا

خSقيت، ایده پروری و ریسک پذیری نيست.شدیم که شرایط و محيط خيلی مشوق کارآفرینی نيست. متاسفانه در فرھنگ ما جایی برای تشویق 

ی بود.در دسته بندی مربوط به قوانين و مقررات بيشترین موارد موانع قانونی ناشی از مقررات بانک

ين و مقررات را مانع توسعه کارآفرینی دانسته اند. درصد کارآفرینان در این تحقيق اعSم کرده اند که با مقررات بانکی مشکل دارند و این قوان٧۶

زیست، قانون کار و قوانين مربوط به مالکيت معنویقوانين مربوط به تجارت، قوانين مربوط به صادرات و واردات، قوانين شھرداری، قوانين محيط 

عمده ترین چالش ھا و موانع بر سر راه کارآفرینان ھستند.

ر کلی مطابق نتایج این تحقيق، از نارسایی  ھایدر باره محيط کسب و کار، کار آفرینان معتقد بودند که محيط کسب و کار مطلوب نيست و به طو

خصصی و حرفه ای مورد نياز شرکت ھای جدید ومحيط کسب و کار برای شرکت ھای جدید و در حال رشد می توان به فقدان زیرساخت ھای تجاری، ت

 برنامه ھای دولتی برای کمک به شرکت ھای جدیددر حال رشد، عدم حمایت ھنجارھای اجتماعی و فرھنگی از کارآفرینی و فقدان یا نا کافی بودن

اشاره کرد.

 نبود فضای آزاد بازار و فقدان یا ناکافی بودنھمچنين عدم تاکيد نظام تعليم و تربيت (آموزش و پرورش و آموزش عالی) بر توسعه کارآفرینی،

سياست ھای دولتی برای شرکت ھای جدید از دیگر نتایج این تحقيق است.



▪ توسعه کارآفرینی در جامعه چه پيامدھایی دارد؟

 ھای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی بوده و پایه وـ کارآفرینی به معنی فرآیند کشف و بھره برداری از فرصت ھا به منظور ارزش آفرینی در حوزه

 فراگير است که البته نقش بسزایی در رشد واساس توسعه پایدار و ھمه جانبه تلقی می شود. توسعه کارآفرینی فرآیندی پيچيده، بلندمدت و

ی جوامع پيشرفته تبدیل شده است. مطالعات وتوسعه اقتصادی کشورھا دارد، به طوری که امروزه کارآفرینی به مھمترین ابزار توسعه اقتصاد

) ( بهGDP توليد ناخالص داخلی  نشان می دھد که در برخی از کشورھا مانند ایا3ت متحده بين نرخ فعاليت ھای کارآفرینانه وGEMبررسی ھای 

يد ناخالص ملی و در نتيجه افزایش درآمد ملی، درصد ھمبستگی وجود دارد. از این رو افزایش فعاليت ھای کارآفرینانه ھمراه با افزایش تول۵٧ميزان 

ال در بازارھای جھانی، اشتغالزایی پایدار،رفاه و آسایش در جامعه می باشد. بدین ترتيب توسعه کارآفرینی نقش شایسته ای برای حضور فع

توسعه عدالت، کاھش فقر و حل مشکSت جامعه، دولت و بخش عمومی دارد.

منبع : روزنامه دنيای اقتصاد

http://vista.ir/?view=article&id=338107

الگوھای عرضه ی کارآفرينی

در این مقاله به ویژگی ھای "اقتصاد دانش محور" اشاره شده و کارآفرین به

عنوان نيروی محرکه اصلی مورد توجه قرار می گيرد. در این نظام اقتصادی

نوآوران، صاحبان فکر و ایده سرمایه ھای اصلی یک بنگاه اقتصادی و از عوامل

اصلی توسعه پایدار محسوب می شوند.

با رابطه  در  کارتحقيقاتی  یک  از  نتایج حاصل  به  مقاله ھمچنين  این  در 

کارآفرینی در ایران و آثار اقتصادی و صنعتی آن اشاره شده و باتوجه به نتایج

حاصله بر ضرورت توسعه و ترویج فرھنگ کارآفرینی تاکيد می شود. در نھایت

به منظور توسعه کارآفرینی در کشور پيشنھاداتی ارائه گردیده است.ساختار

اقتصادی دنيای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد.

دارایی ھای مشھود که دیروز در جایگاه یک افزاری و  شاخص ھای سخت 

نوآوری، ابداع، خلق محصو3ت جدید و دا رایی ھای نرم افزاری داده است. اگر دیروزبنگاه اقتصادی نقش تعيين کننده داشت جای خود را به 

لرھا، امروز ثروتمندترین مردم دنيا فردی دانش مدار وثروتمندترین افراد دنيا آن ھایی بودند که منابع مالی بيشتری در اختيار داشتند نظير راکف

روز برپایه نوآوری وخSقيت و استفاده از دانشکارآفرین مانند بيل گيتس مدیر شرکت مایکروسافت در آمریکاست. لذا توسعه اقتصادی دنيای ام

استوار است. این اقتصاد را اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور می گویند.

 توانمندی و قدرت ایجاد می نماید. کشورھایی کهتوليد علم و دانش، بھره گيری ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمينه ھای اجتماعی

توليد علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتی توسعه  یافته و ازتوان اقتصادی و سياسی با3ییبخش قابل مSحظه ای از 

برخوردارند.



بدیھی است توليد علم و دانش جز از راه تحقيق حاصل نمی گردد.

ی کشور ھا یک رابطه مستقيم است. به کارگيریرابطه سرمایه گذاری درامر تحقيقات وتوليد علم و رابطه توليد علم با توان اقتصادی و سياس

 دنيای امروز توسعه مراکز توليد دانش، فنّاوری ودانش و مدیریت در ھر جامعه زیر بنای نوآوری و خSقيت ھاست. بنابراین 3زمه رشد اقتصادی در

).١مھارت ھای فنی است که مھمترین آن ھا دانشگاه ھا و مراکز تحقيقاتی ھستند (

ر مورد حمایت قرار گيرند و محققان و اساتيد باید ازدانشگاه ھا و مراکز تحقيقاتی به عنوان رکن اساسی در توسعه ھمه جانبه کشور باید از ھر نظ

ور را اھل فکر و نظر، نوآور و خSق پرورش دھند. درجایگاه ویژه ای برخوردار باشند تا با آسایش خيال قادر باشند نيروھای جوان و طالب علم کش

 ھا ھستند و این نيروھا کسی جز کارآفرینان نيستند.دنيای امروز بزرگترین سرمایه ھای یک بنگاه اقتصادی نيروھای اھل فکر، یادگيرنده و خSق آن

● کارآفرین کيست؟

باید بستر 3زم را برای رشد کسانی که ایده را بهاگر بپذیریم که در قرن حاضر اقتصاد جھان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است 

 نياز به کارآفرین در جامعه مشخص می شود لذامحصول، علم و دانش را به صنعت تبدیل می نمایند، فراھم سازیم. اینجاست که نقش کارآفرین و

می توان گفت:

کارآفرین ارتباط دھنده دانش و علوم با صنعت و بازار است.

نون به نحوی کارآفرینی را در نظریه ھای اقتصادی خوددر قرن شانزدھم ميSدی کارآفرینی برای اولين بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تاک

 و ایجاد اشتغال به تدریج نه تنھا اقتصاد دانان بلکهتشریح نموده اند.نظر به اھميت موضوع و نقش کارآفرینی در اقتصاد ملی و جھانی، توليد ثروت

 مختلف موضوع را بررسی و به ارائه تعاریفی ازصاحبنظران سایر رشته ھا از جمله روانشناسان، جامعه شناسان و حتی تاریخ دانان، از زوایای

کارآفرینی پرداختند.

ن و مخاطره پذیر بودن کارآفرین اتفاق نظر دارند. تعاریف زیادیاما با تمام تفاوت ھا در تعاریف تقریباً ھمگی بر نوآور بودن، تصميم گير بودن، متعھد بود

. اما شاخصه ھای کارآفرین به قدری زیاد است کهاز واژه کارآفرینی به عمل آمده که ھر یک ابعادی از ویژگی ھای کارآفرینی را ارائه می دھد

ر و مسئوليت پذیر است.نمی توان تمام آن را در یک جمله یا عبارت خSصه نمود. کارآفرین، نوآور و خSق، مخاطره پذی

طلب است. قدرت تخيل، دوراندیشی، خودجوشی،او ھدف گرا، واقع گرا و رشدگراست. کارآفرین دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقSل 

ن به چالش ھا پاسخ مثبت می دھد، با مشکSت و موانعبصيرت، تفکر مثبت، توانمندی در ایجاد ارتباط از دیگر ویژگی ھای کارآفرینان است. کارآفری

 مراکز تحقيقاتی را به دانش توليد محصول تبدیلبرخوردی مثبت دارد و از دانش به خوبی بھره می گيرد. او تSش می کند تا دانش توليد شده در

نماید و محصولی قابل رقابت به بازار ارائه دھد.

رآفرینی سازمانی. اگر نوآوری و ساخت محصولیدر یک نگاه کلی می توان کارآفرینی را به دو گروه اساسی تقسيم نمود. کارآفرینی فردی و کا

گر حاصل تSش یک تيم در سازمانی باشد آن را کارآفرینیجدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد آن را کارآفرینی فردی و ا

سازمانی می نامند.

رآفرینان با ویژگی خSقيت، براساس فرصت ھا درجاذبة اصلی کارآفرینی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمانی آن بی حد بودن نوآوری است. کا

 است پایان ناپذیر، زیرا نمی توان برای توليد علم حد وزمان ھای مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند. نوآوری فرایندی

٧۵ تا ٧٠ھای توليدی و کارآفرین ھستند. امروزه مرزی قائل گردید. در اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فکر سرمایه ھای اصلی شرکت 

دد.درصد سود در شرکت ھای نرم افزاری و دارویی از طریق سرمایه ھای عقSنی کارکنان حاصل می گر

)ھا) شروع می نمایند. این شرکت ھا سھم به سزایی در٢SMEبسياری از کارآفرینان فعاليت خود را در قالب ایجاد شرکت ھای کوچک و متوسط 

 بسياری از دولت ھا) و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت ھای بزرگ از انعطاف پذیری با3یی برخوردارند. لذاHT (٣توسعه صنایع پيشرفته 

ھای صنعتی و فنّاوری فراھم سازند و آن ھا را تامتقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدھای کوچک و متوسط در قالب مراکزرشد، پارک 

 کل بنگاه ھای اقتصادی و٩۵وب شرقی آسيا %مدت زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند حمایت کنند. در کشورھای جن

ھا»تشکيل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال کشورھا تاثير گذارند.SMEصنعتی کشورھارا «

ت تبدیل ایده به محصول باید تمام خطر سرمایهدر کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسيار محدود و کارآفرین با تمام مشکSت ضمن تSش جھ

گذاری را خود عھده دار باشد.



 ذیربط قادر نيستند پاسخگوی نيازھای مالیمراکز حمایت از کارآفرینان به دليل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نھادھای

شوند وھا» با سرمایه محدود خود و گاھی با دریافت مقداری وام وارد یک حرکت اقتصادی و صنعتی می SMEکارآفرینان باشند. کارآفرینان با ایجاد «

در بسياری از مواقع زندگی و امکانات خود را در راه توسعه صنعتی از دست می دھند.

شور از این توانایی ھا اطSع یافته و قيمتبا توليد دانش فنی یک محصول، توسط کارآفرین، شرکت ھای توليدی خارجی توسط عوامل خود در ک

ھی ھستی خود را از دست بدھد. در این مواقع اگرمحصول خود را چنان پائين می آورند که کارآفرین توان رقابت را از دست داده و در مدت کوتا

ھا » در کشور توسعه یابد.چه باید کرد ؟ چه نظام کنترلی برایSMEکارآفرین حمایت نشود چگونه می توان انتظار داشت کارآفرینی و ایجاد « 

ظر کيفيت قابل رقابت در بازار باشد؟واردات باید داشت تا ضمن حفظ انگيزه در کارآفرین محصول او نيز چه از نظر قيمت و چه از ن

● نتایج یک تحقيق در رابطه با کارآفرینی

ا مقوله کارآفرینی تجربه بسيار ارزنده ای دارد.مرکز تحقيقات گسترش یکی از شرکت ھای تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در رابطه ب

 کارآفرین را مورد حمایت مالی وفنی قرار داده است. از این تعداد کارآفرین تاکنون١٢٠در طول بيش از سه سال فعاليت در رابطه با کارآفرینی حدود 

 کارآفرین پروژه خود را تمام و حاصل تSش آن ھا وارد یا در شرف ورود به بازار است.۴٠

ش کارآفرین کارآفرین مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج این ارزیابی می تواند معياری از موفقيت و نق۴٠به عنوان یک کار تحقيقاتی دستاوردھای این 

 حاصل از آن را در مجموعه ای تحت عنوان «در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور باشد. مرکز تحقيقات گسترش، نتایج این تحقيق و دستاوردھای

 به چاپ رسانده است.١کارنامه کارآفرینی شماره 

خواھد کرد و مسئو3ن ذیربط مطمئن خواھند شد که راهاگر به این نتایج با دقت توجه شود قطعاً دیدگاه ھا نسبت به کارآفرینی تغيير اساسی پيدا 

اصل شده از این تحقيق ارائه و بررسیشکوفایی اقتصادی و توسعه صنعتی در گروی توسعه کارآفرینی است. در این مقاله خSصه نتایج ح

می شود.

۴١٨٣٣ ميليون ریال و جمع آوردة (سرمایة ) خود کارآفرینان جھت اجرای پروژه ھا ٢۵٢٩٢ کارآفرین توسط این مرکز ۴٠▪ جمع وام پرداختی به این 

 آن از طریق وام کارآفرینی تأمين و٣٧ ميليون ریال مورد نياز بوده که %۶٧١٢۵ پروژه جمعاً مبلغ ۴٠ميليون ریال است. بنابراین جھت اجرای این 

 آن را کارآفرین از منابع داخلی خود تأمين نموده است.%۶٣

 ميليون ریال وام دریافتی یک اشتغال ایجاد نموده٣٠ نفر اشتغال مستقيم ایجاده نموده است. یعنی کارآفرین به ازای ھر ٨٣٧ پروژه برای ۴٠▪ این 

 ميليون ریال یک شغل ایجاد شده است. طبق اظھارات مسئولين ھزینه٨٠و اگر سرمایه خود را ھم به این مبلغ اضافه نماید تقریباً به ازای ھر 

٨٠ین مبلغ را به  ميليون ریال است. اما کارآفرین به عنوان بخش خصوصی مولد و با به کارگيری بھينه منابع ا٢٠٠ایجاد یک شغل در صنعت بيش از 

ميليون ریال کاھش داده است.

نه ایجاد یک شغل به نفر به طور غير مستقيم شغل ایجاد نموده اگر این تعداد به اشتغال مستقيم اضافه گردد ھزی١۴۵۶ پروژه برای ۴٠▪ این 

مراتب کاھش می باشد.

ھای خارجی خریداری گردد مبلغی مورد آن به ایجاد دانش فنی منجر گردیده است. اگر قرار بود دانش فنی ایجاد شده از شرکت ٨ پروژه ۴٠▪ از این 

جاد دانش فنی در کشور، بومی سازی آن را آسان وکه می باید بابت آن پرداخت شود از جمع وام دریافتی به مراتب بيشتر می شود. ضمن اینکه ای

اعتبار کشور را درجھان افزایش می دھد.

 مورد کار کامSً جدید بوده و برای اولين بار در ایران انجام شده است.٣▪ در این ميان در 

 مورد حمایت شده که در ھر مورد فرآیندی جدید در توليد یا محصولی جدید۴ھا) در SME▪ از بخش تحقيق و توسعه شرکت ھای کوچک و متوسط (

به خط توليد اضافه شده است.

 مورد منجر به توسعه فنّاوری شده است.٢۶▪ با استفاده از فرایندھای جدید در ساخت، انجام پروژه ھای کارآفرینی در 

ھای» ایجاد شده دنبال نمایند.SME شرکت جدید فعاليت صنعتی و اقتصادی خود را در قالب « ١١ کارآفرین توانسته اند با ثبت ١١▪ در این ميان 

 ميليون د3ر صرفه جویی ارزی حاصل شده است که با۵٩۵/۶▪ با فروش محصو3ت  توليدی کارآفرینان در طول زمان انجام پروژه کارآفرینی بيش از 

واھد یافت.ادامه فعاليت کارآفرینان در صنایع ایجاد شده روند صرفه جویی ارزی به طور پيوسته ادامه خ

ن آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقایبا نگاھی به نتایج ذکر شده می توان به ميزان موفقيت طرح توسعه کارآفرینی پی برد. مھمتری



ھا، توليد و توزیع درآمد در سطح جامعه است که درSMEسطح فنّاوری، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، توليد دانش فنی، ایجاد اشتغال و 

نتيجه می تواند افزایش ثروت ملی را در برداشته باشد.

آیا براستی می توان مسيری بھتر از مسير توسعهکدام سرمایه گذاری می تواند در این حد آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی از خود باقی گذارد. 

وجه نيروھای مساعد فراوان در کشور بخوبی استفاده وکارآفرینی جھت توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور یافت. باید از این تجربه ارزنده دنيا با ت

با جدیت برای توسعه کارآفرینی برنامه ریزی کنيم.

تراعات و ابداعات، توليد دانش فنی، ایجاد اشتغال ومھمترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فنّاوری، افزایش تعداد ثبت اخ

SME برداشته باشد.مرکز کوفما که رابطه با مسائلھا، توليد و توزیع درآمد در سطح جامعه است که در نتيجه می تواند افزایش ثروت ملی را در

 کشور جھان ارزیابی کرده و اطSعات بسيار با ارزشی در گزارش خود ارائه داده است.٢٩کارآفرینی فعاليت دارد وضعيت کارآفرینی را در 

 نفر کارآفرین در ھر کشور تماس٢٠٠٠رکز حداقل با بررسی دقيق این گزارش می تواند در برنامه ریزی جھت توسعه کارآفرینی با ارزش باشد. این م

متخصص ملی در امور کارآفرینی گفتگو داشته و حجم وسيعی از اطSعات استاندارد شده٩۵٠گرفته، به بررسی وضعيت آن ھا پرداخته و با بيش از 

ر کشورھا از نظر سطح فنّاوری و نوع فعاليت به دوملی ھر کشور مورد بھره برداری قرارداده است. پس از بررسی ھای عميق، جمعيت کارآفرین را د

گروه اساسی دسته بندی نموده است.

) فعاليت ھای کارآفرینی بر اساس ضرورت ھا١

) فعاليت ھای کارآفرینی بر اساس فرصت ھا٢

 سال در این کشور ھا زندگی می کنند که از این جمعيت۶۴ تا ٢٠ ميليارد نفر نيروی کار در محدوده سنی ۴/١این مطالعات نشان می دھد که حدوداً 

 نيروی کار) درگير فعاليت ھای مرتبط با کارآفرینی ھستند.١٠ ميليون نفر (بيش از %١۵٠

 ميليون نفر کسانی ھستند که بر اساس «فرصت ھا» فعاليت ھای صنعتی و٨٠ از کارآفرینان (حدود ۵۴در این گزارش اشاره شده است که %

ر بخش ھای توسعه یافته کشورھای در حال توسعهکسب کار مورد عSقه خود را ایجاد نموده اند. اغلب این افراد در کشورھای توسعه یافته یا د

 با افزایش توانمندی مثSً دستگاه تلفن ھمراه تمامفعاليت خود را دنبال می نمایند. برای مثال در یک کشور توسعه یافته، کارآفرین تSش می کند

حصول را با3 برده و در نتيجه بازار و فرصت ھای جدیدنيازمندی ھای ارتباطی و اطSعاتی مشتری را تأمين نماید، لذا با توسعه فنّاوری توانمندی م

 ميليون نفر) کسانی ھستند که بر اساس۶٣ از کارآفرینان (حدود ۴٣برای فروش محصول خود به وجود می آورد. بر اساس ھمين گزارش %

«ضرورت ھا» فعاليت ھای کارآفرینی خود را دنبال می کنند.

شورھا نيازھای اوليه و ضرورت ھا، مبنای فعاليت ھایاغلب این افراد در کشورھای در حال توسعه یا توسعه نيافته مشغول به فعاليت اند. در این ک

بر اساس فرصت ھا و ضرور ٧٠ت ھا بسيار متفاوت است. کارآفرینان مرد %کارآفرینی قرار می گيرد. لذا سطح فنّاوری و نوع خدمات کارآفرینی 

 در دو کشور ایتاليا و نيوزلند تعداد کارآفرینان مرد و زنجمعيت کارآفرینان را تشکيل می دھند. به عبارت دیگر مردان کارآفرین دو برابر زنان ھستند.

تقریباً برابرند.

 کارآفرینان را تشکيل می دھند.٢٢ سال به با3 %۴۵ و افراد ٢٣ سال %٢۴ تا ١٨) و افراد ۵۵ سال بيشترین جمعيت کارآفرین (%۴۴ تا ٢۵افراد 

یژه ای برخوردار است. در کشورھای مورد مطالعهسرمایه گذاری خطرپذیر یکی از عوامل مھم در توسعه کارآفرینی و منابع تامين آن از اھميت و

سرمایه مورد نياز کارآفرین از دو منبع اصلی تامين می گردد.

) سرمایه خطر پذیر کSسيک١

 سازمان ھای حمایت کننده از کارآفرینان و بانک ھای مرتبطاین سرمایه ھا از طریق منابع رسمی کشور تامين و در اختيار کارآفرین قرار می گيرد. مانند

با توسعه صنایع.

) منابع مالی غيررسمی٢

وژه مشارکت داشته باشند تامين می گردد. ایناین بخش از سرمایه توسط خود کارآفرین، بستگان، دوستان و سایر افرادی که می خواھند در پر

بخش از منابع مالی در سراسر جھان از اھميت بيشتری برخوردار است.

 د3ر سرمایه گذاری از نوع منابع مالی غيررسمی۶/١به طور متوسط به ازای ھر یک د3ر سرمایه گذاری از نوع سرمایه خطر پذیری کSسيک مقدار 

 در٧/٣ ) کشورھاست حداکثر آن %GDP توليد ناخالص داخلی (١/١وجود دارد ميانگين سرمایه گذاری غيررسمی در کشورھای مورد مطالعه %



 شده و کشورھای مورد در برزیل است.در گزارش مذکور عوامل موثر در کارآفرینی به صورت نمودار و جدول نشان داده١۴/٠کره و حداقل آن %

پایان گزارش وضعيت ھر یک از کشورھا به طور مستقل ا با یکدیگر مقایسه شده اند. در  رزیابی شده و نکات کليدی که باعث رونقمطالعه 

رای عSقمندان به موضوع کارآفرینی بسيار با ارزشکارآفرینی یا کاھش سطح کارآفرینی در کشور شده است را بيان می کند. این گزارش می تواند ب

باشد.

● بحث و نتيجه گيری

 اجتماعی، دسترسی به سرمایه ھای خطربا توجه به سطح فرھنگی، روابط اجتماعی، نظام آموزشی، نوع حمایت ھای دولتی، زیر ساخت ھای

فاوت است. اگر چه افزایش فعاليتھای کارآفرینیپذیر، مھارت ھای کسب و کار و سطح فنّاوری، سطح کارآفرینی در بين کشورھای مختلف بسيار مت

نيست.باعث رونق وتوسعه اقتصاد ملی ھر کشور می گردد اما این رابطه یک رابطه خطی با شيب یکسان 

لکيت معنوی رعایت می شود و ھزینه قابلبررسيھا نشان می دھد در کشورھایی که زیرساخت ھا و قوانين حمایتی مناسبی دارند، قانون ما

 ) صرف می شود. کارآفرنيی دارای سطح با3تری براساسR&DمSحظه ای در بخش تحقيقات و بخش ھای تحقيق و توسعه (

) پيشرفته  وارد کننده صنایع  براساس ضرورت ھا شکلHTفرصت ھاست. در کشورھای  فعاليتھای کارآفرینی  پائين و  ) سطح کارآفرینی اغلب 

می گيرد.

است. کارآفرین دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس وکارآفرین نوآور و خSق، مخاطره پذیر و مسئوليت پذیر است. او ھدف گرا، واقع گرا و رشدگرا 

ارتباط از دیگر ویژگی ھای کارآفرینان است.استقSل طلب است. قدرت تخيل، دور اندیشی، خودجوشی، بصيرت، تفکر مثبت، توانمندی در ایجاد 

ی آموختن و پيوسته آموختن را در اولویت قرار داده ودر دنيای امروز که فنّاوری به سرعت تغيير می یابد، کارآفرینان چه در بعد فردی یا سازمان

ز آن استفاده می کردند، به سر آمده است. امروز سازمان ھایمی دانند. امروز آن دورانی که مھارتی را در مدرسه یا بازار می آموختند و تا پایان عمر ا

بتوانند با بھره گيری از دانش در ھر فرصت مناسبتوسعه ای و کارآفرینان یادگيری دائمی را به عنوان یک ویژگی در خود نھادینه کرده اند تا 

محصولی جدید با خدماتی نو و قابل رقابت به بازار ارائه دھند.

ین باید با برنامه ریزی دقيق بستر 3زم را فراھم نمود،قطعاً امروز یکی از دغدغه ھای اساسی در کشور ایجاد اشتغال مولد برای جوانان است. بنابرا

گسترده گردد تا جوانان کشور با شور و اشتياق واردتا یادگيری و خSقيت در جامعه به یک فرھنگ تبدیل شود. باید روح کارآفرینی در سراسر کشور 

ر برند.فعاليت ھای کارآفرینی شوند و خود مولد کار باشند نه به دنبال کار در جامعه سرگردان به س

ند موارد اشاره شده ذیل که به عنوان پيشنھاد مطرحبرای رسيدن به این ھدف که «ایران فردا را ایران کارآفرین بسازیم» باید برای مواردی ھمان

وسعه اقتصادی و صنعتی جز از راه توسعه کارآفرینیشده برنامه اجرایی تھيه کنيم و مصمم و معتقد باشيم که راه گریز از بحران بيکاری و راه ت

ميسر نخواھد بود.

باید موسسات آموزشی اعم از١ دارد.  توسعه کارآفرینی  ترین نقش در  ترین و کليدی   دبيرستان ھا، مراکز آموزش حرفه ای،) آموزش مھم 

ر خود قرار دھند، در آموزشھا باید به ابداع ودانشکده ھا و دانشگاه ھا آموزشھای 3زم را جھت توسعه کارآفرینی و فرھنگ سازی در دستور کا

خSقيت بھا داده شود نه محفوظات.

ھمگانی درآید و این اعتقاد به وجود آید که در دنيای) نقش کارآفرین در توسعه صنعتی، اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه باید به صورت یک باور ٢

امروز و در «اقتصاد دانش محور» رشد و توسعه از طریق نوآوری و خSقيت امکان پذیر است.

کارگيری مبانی علمی در توسعه فنّاوری مورد حمایت) انجام تحقيقات بنيادی به عنوان پایه و اساس توليد علم و تحقيقات کاربردی به عنوان به ٣

می شود تا در ذھن جوانان شکوفه ھای نوآوری وو نتایج حاصله به طور پيوسته ارزیابی و دستاوردھای آن به زبان ساده در سطح جامعه ترویج 

خSقيت شکل گيرد.

 توليد بھا داده) شرکت ھا باید حمایت شوند و به نقش کارآفرینان در توليد محصولی جدید و فرآیندھای نو درR&D) بخش ھای تحقيق و توسعه (۴

 توسعه به وجود آید و انگيزه کار مضاعف گردد.شود. ميدان رشد برای افراد خSق و کارآفرین باز باشد، تا ھم افزایی 3زم در مراکز تحقيق و

) تSش جدی نمودهSBDCسعه کسب و کار کوچک () سازمان ھای توسعه ای باید با حمایت مالی و ھم کاری دانشگاه ھا نسبت به ایجاد مراکز تو۵

تا ھسته ھای کارآفرینی در این مراکز شکل گيرند.

ل توسعه فنّاوری با مکانيزمی (ساز و کاری)) مراکز مالی حمایت کننده از کارآفرینان در سراسر کشور فراگير گردد. دولت و موسسات مسئو۶



مناسب این مراکز را پشتيبانی و بخشی از خطر سرمایه گذاری را قبول نمایند.

ارآفرینی به وجود آید.) قوانين و مقررات مالی و مالياتی به گونه ای تدوین شود که انگيزه 3زم جھت فعاليت ھای ک٧

ایت دولت قرار گيرد، به گونه ای که ضمن ایجادخرید توليدات شرکت ھای کارآفرین و سایر محصو3ت داخلی باید با برنامه ریزی مناسب مورد حم

انگيزه برای توليدات داخلی به رقابت پذیر بودن محصو3ت نيز توجه شود.

رزش محسوب گردد.) افراد کارآفرین مورد حمایت و احترام باشند و کسب درآمد و ثروت از طریق کارآفرینی یک ا٨

یده ارائه دھند باید در مکان ھای مناسب کشور) شھرک ھای علمی تحقيقاتی و صنعتی که قادرند خدمات مراکز رشدی به کارآفرینان و صاحبان ا٩

ھا را برای کارآفرین کاھشSMEھا ھزینه ایجاد ساخته شوند. این شھرک ھا با حمایت ھایی که از کارآفرینان به عمل می آورند ضمن ھدایت آن 

کشور بھره گرفت.می دھند. البته باید در ساخت اینگونه فضاھا از تجربيات سایر کشورھا و تجربيات موجود در 

تا پایان برنامه چھارماميد است مسئولين ذیربط به منظور توسعه کارآفرینی با تعيين ھدف، با معياری قابل اندازه   ًSگيری، مشخص نمایند مث

 از نيروی کار درگير فعاليت ھای کارآفرینی باشد تا این تصميم زمينه را برای برنامه ریزی١۵توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور، باید %

جھت رسيدن به ھدف فراھم آورد.

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=301614

الگوی پرورش مديران کارآفرين

در ریشه  اقتصادی عصر حاض  و  اجتماعی  نظامھای  دگرگونی  و  تحو3ت 

پيشرفت و تغييرات به وجودآمده در علم و تكنولوژی دارد كه این به نوبه خود

منجر به تغيير در عSئق و ذائقه ھا شده است. بدون تردید سازمان ھای عصر

از این رو بين المللی رو به رو ھستند،  تحو3ت و تھدیدات گسترده  با  حاضر 

راه حل ھا و روشھای یافتن  نيازمند  بقا سازمان ھا  تدوام حيات و  تضمين و 

محصو3ت، خلق  ابداع،  نوآوری،  به  كه  است  مشكSت  با  مقابله  جدید 

فرآیندھا و روشھای جدید بستگی زیادی دارد.

مھم ترین عامل سازمانھای صنعتی، چھار به عنوان  مدیران  به طور كلی 

نقش عمده ایفا می كنند كه عبارتند از:

-نقش توليدی١

▪نقش اداری

▪نقش یكپارچه كننده

▪نقش كارآفرینی،

كه از نقش كارآفرینی به عنوان موتور حركت توسعه اقتصادی یاد می شود.



اكثر نوآوری می باشد.  و  ایجاد و خSقيت  واقع كارآفرینی عامل اصلی  در 

ند. تحقيقات نشان می دھد كه كارآفرینان به ویژه دركشورھای توسعه یافته در حال انتقال از حالت اداری یا بوروكراتيك به وضعيت كارآفرینی ھست

ند.ایجاد واحدھای اقتصادی كوچك و متوسط كه منجر به اشتغال زایی با3یی می شود نقش كليدی دار

ھمی داشته باشد.از اینرو طراحی و تبيين الگوی پرورش مدیران كارآفرین می تواند در این راستا نقش بسيار م

ران كارآفرین مورد مطالعه قرارگرفته ودر این مقاله سعی شده است تا ویژگی ھای شخصی، تحصيSت، آموزش ھا، گرایش ھا، و موفقيت مدی

راھكارھای مناسب ارائه شود.

●تعریف واژه كارآفرین:

عضی از آنھا می پردازیم:برای كارآفرین یا كارآفرینی تعاریف مختلفی در منابع فارسی و خارجی بيان شده كه به ذكر ب

 ریسك ناشی از نوسانات تقاضا را به عھده می گيرد.●كارآفرین: عامل سازماندھی  كننده در فرآیند توليد بوده و مسوؤل تصميم ھای توليدی است و

●كارآفرین: كسی است كه توانایی درك فرصت ھای استثنایی را دارد.

یابی كرده منابع 3زم را جمع آوری و از آنھا بھره برداری كند و●كارآفرین: كسی است كه توانایی آن را دارد تا فرصت ھای كسب وكار را ببيند و آنھا را ارز

عمليات مناسبی را برای رسيدن به موفقيت پی ریزی نماید.

 اقدام به فعاليت ھای مولد اقتصادی كند.●كارآفرین: كسی است كه بتواند با استفاده از عوامل توليد متعلق به دیگران و مدیریت خویش

برداری : كسی است كه تحت حمایت یك شركت محصو3ت، فعاليت ھای و تكنولوژی جدید را كشف و به بھره Intrapreneur●كارآفرین سازمانی 

می رساند.

نابع 3زم برای : فردی كه مسوؤليت اوليه وی جمع آوری منابع 3زم برای شروع كسب وكار است وی یا كسی كه مEntrepreneur●كارآفرین مستقل 

دمات جدید است.شروع و رشد كسب وكاری را بسيج می كند و تمركز آن بر نوآوری و توسعه فرآیند، محصو3ت یا خ

مشخصه اصلی كارآفرین نوآوری است.

●توسعه:

در معنای اخSقی یا زیستی به معنای گسترش، شكوفایی، بسط و رشد است.

نوی است.ا ز دیدگاه اجتماعی، توسعه رشدی ھماھنگ، ھمبسته و موزون در ھمه ابعاد مادی ، روانی و مع

می نظير درآمد سرانه، ازدیاد پس انداز وتوسعه بر خSف رشد، امری پيچيده و چند بعدی است و به سادگی نمی توان آن را با شاخص ھای ك

 سوم اندازه گيری كرد.سرمایه گذاری و انتقال تكنولوژی پيشرفته از جوامع صنعتی مدرن به كشورھای عقب مانده جھان

●توسعه اقتصادی

 و تحول در بنيادھای اقتصادی، اجتماعی،عبارت است از رشد مداوم اقتصادی یك جامعه و بھبود وضعيت رفاھی افراد كه ناشی از دگرگونی

سياسی و فرھنگی جامعه است و دستيابی به غایات مطلوب نوسازی اقتصادی فراھم می آید.

●اشتغال

كارند در بر می گيرد. اشتغال كامل به معنای احرازدر معنای جمعی، مجموع فعاليت ھای اقتصادی یك ملت را در ارتباط با افرادی كه حائز شرایط 

رایط كار مفروض به داشتن فعاليتی باشند.اشتغال اقتصادی توسط تمامی افراد فعال است و زمانی تحقق می پذیرد كه تمامی افراد واجد ش

نان تحقق می پذیرد.سياست اشتغال كامل شامل توسعه و ھدایت بخش ھای گوناگون اقتصادی است كه به وسيله كارآفری

●كارآفرینی از دیدگاه اقتصاددانان:

 از قرن شانزدھم ميSدی تا كنون به نحوی كارآفرینی را دركارآفرین و كارآفرینی اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مكاتب اقتصادی

زیم:نظریه ھای اقتصادی خود تشریح كرده اند كه به برخی تعاریف از دیدگاه اقتصاددانان می پردا

 درباره كارآفرین می نویسد:١٨٠٣) اشراف زاده و صنعتگر فرانسوی در سال Jean Baptiste Sayجان باتيست سی (

افت كل سرمایه ای را كه به كار می  گيرد، ارزشكارآفرین عاملی است كه تمامی ابزار توليد را تركيب می كند و مسوؤليت ارزش توليدات، بازی

دستمزدھا، بھره واجاره ای كه می پردازد و ھمچنين سود حاصل را به عھده می گيرد.

عبارت است از) در باره كارآفرین می گوید: كارآفرین نيروی محركه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش وی Joseph Schumpererژوزف شومپيتر (



نوآوری یا ایجاد تركيب ھای تازه از مواد.

 توسعه اقتصادی استفاده می كند. وی) كارآفرین را یك متغير ميانجی می داند و از روش تسریع كنندگی، برای تشریح كارآفرینی درWilkenویلكن (

  كند.معتقد است كه، كارآفرین به عنوان یك تسریع كننده، جرقه رشد و توسعه اقتصادی را فراھم می

كارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت :

مایه خود شروع می كند.پيتر دراكر معتقد است كه كارآفرین كسی است كه فعاليت ھای اقتصادی كوچك و جدیدی را با سر

لق و تركيبات جدیدی از) معتقد است كارآفرینان افرادی ھستند كه نوآوری می كنند، فرصت ھای تجاری را شناسایی و خRafael Amitرافائل اميت(

منابع را ارائه می كنند تا در محيط عدم قطعيت از این نوآوری ھا سود كسب كنند.

 )Entrepreneurship●مفھوم واژه كارآفرینی ( 

سی به معنای متعھد شدن نشأت گرفته است. بنابر تعریف واژه نامه دانشگاھی وبستر، كارآفرین كEntreprendreواژه كارآفرینی از كلمه فرانسوی 

است كه متعھد می شود مخاطره ھای یك فعاليت اقتصادی را سازماندھی، اداره و تقبل كند.

كثر توانایی ھای جسمی، مادی و تخصصی خود از راهاز نظر اسSم كارآفرین فرد تSشگری است كه با اتكا به نفس و توكل به خداوند بتواند از حدا

حSل برای منافع خود در جامعه ای كه در آن زندگی می كند استفاده نماید.

رانسه ابداع شد. در اوایل سده شانزدھم كسانی كه درواژه كارآفرینی دیرزمانی پيش از آنكه مفھوم كلی كارآفرینی به زبان امروزی پدید آید در ف

 مخاطرات نيز ھمين واژه با محدودیت ھایی مورد استفادهامر ھدایت مأموریت ھای نظامی بودند را كارآفرین می خواندند. از آن پس درباره دیگر انواع

قرار می گرفت.●كارآفرین كيست

 به نفس فراوان از حداكثر توانایی ھا برای منافعیك كارآفرین كسی است كه دائماً در حال تغييير و رشد است و با تSش مستمر می كوشد با اتكا

شد تا قدرت خSقيت، ابتكار، تصميم گيری با تكيه برمادی و معنوی خود و جامعه ای كه در آن زندگی می كند بھره برداری كند. یك كارآفرین می كو

را به محيط كاری بھره ور، پویاو شاداب خداپسندانهوجدان   كاری  و انضباط، اطSعات شغلی خود را ھمواره تعميق و توسعه دھد و محيط كاری خود 

تبدیل كند.

●كارآفرینی و توسعه

یدگاھھای نظری و با استفاده از تجارب كشورھایاین واقعيت عينی ، بسياری از اندیشمندان جامعه را بر آن داشته است تا بر اساس یك رشته د

سب می توانند با تكيه بر توان ذھنی ونيز ریسك پذیریموفق، نقش كارآفرینان را در فرآیند واقعی توسعه مطرح كنند. یعنی عناصری كه در شرایط منا

 با تكيه بر نيروی مادی و ذھنی مردم موجب اعتSیذاتی خود به عنوان موتور حركت جامعه مسؤوليت بپذیرند و سازوكاری را به جریان اندازند كه

جامعه شود. در این ميان از كارآفرینان به عنوان موتور حركت توسعه اقتصادی یاد می شود.

ه درس ھایی برای ما دارد، در زیر به شرح آنھا پرداخته ایم:اما كارآفرینی چيست و كارآفرینان از چه ویژگيھایی باید برخوردار باشند و تجربه دیگران چ

ینی را به معنای جستجوی دائمی برای تغيير واكنششماری از اندیشمندان كارآفرینی را نوعی رفتار و شيوه زندگی می دانند، پيتر دراكر كارآفر

دربرابر آن و بھره برداری از آن به عنوان یك فرصت بيان می كند.

 انجام واكنش متفاوت از دیگران را در برابر رویدادھا دارد.كارآفرینی را عمدتاً شتاب دھنده تغيير در فعاليت ھای اقتصادی می انگارند، زیرا وی شجاعت

 ھای به وجود آمده در بازار بنگاه خود دست بهكارآفرین در حقيقت عنصری اقتصادی است كه با به كارگيری عوامل توليد و بھره گيری از فرصت

كارھای توليدی وتجاری می زند. وی پيشتاز است چون ریسك پذیری با3یی دارد.

●صفات و خصوصيات یك كارآفرین موفق :

در متون مدیریتی و اقتصادی ویژگی ھای زیر را برای كارآفرین بر می شمارند:

- انگيزه قوی از نظر فلسفی و اعتقادی برای شروع یك فعاليت اقتصادی داشته باشد.١

- اعتماد به نفس داشته و خودباور باشد.٢

- اعتقاد به اینكه خوش شانسی و بدشانسی خرافه است.٣

- اعتقاد به اینكه پيروزی و شكست علت دارد و عمده آن به خود انسان وابسته است.۴

- دارای استقSل رأی باشد.۵



- اعتقاد به مشورت با صاحبنظران و متخصصان و عمل به آن داشته باشد.۶

- توان تصميم گيری با توجه به شرایط مكانی وزمانی را دارا باشد.٧

- خوش بين و اميدوار باشد.٨

- صبر و استقامت 3زم برای مقاومت در برابر مشكSت را دارا باشد.٩

- روحيه سخت كوشی و تSش مداوم برای تحقق اھداف داشته باشد.١٠

- در اثر شكست نااميد نشود.١١

- از ھر شكست برای اصSح امور و دیدگاھھای خود درس بگيرد.١٢

- دارای تفكر و توان برنامه ریزی باشد.١٣

ورمالی و حسابداری را دارا باشد.- اطSعات عمومی 3زم برای انجام فعاليت ھای اقتصادی مانند خرید و فروش، توليد، بازار، ام١۴

- خطرپذیری توأم با استد3ل و محاسبات علمی و ریسك پذیری را پذیرا باشد.١۵

- شوق به كار و تSش داشته باشد.١۶

- دارای طبع بلند و اشتياق به انجام كارھای بزرگ بر اساس عقل و منطق باشد.١٧

- داشتن اراده و آمادگی 3زم برای ایثار وفداكاری تا رسيدن به ھدف.١٨

- قدرت پيش بينی وضع اقتصاد و بازار را دارا باشد.١٩

- قدرت ظرفيت، نوآوری و ایجاد روشھای نوین را داشته باشد.٢٠

- توان مشكل یابی و تشخيص تنگناھا و قدرت حل مسئله را داشته باشد.٢١

- حسن تدبير و مدیریت خSق داشته باشد.٢٢

- روحيه انتقاد پذیری داشته باشد.٢٣

- توجه به سSمت جسمی، فكری، روحی و بھداشت روانی در محيط كار را مدنظر قرار دھد.٢۴

- انعطاف پذیر باشد.٢۵

- توان و قدرت 3زم ارزشيابی كارھا را داشته باشد.٢۶

- اعتقاد و عSقه به مطالعه و تحقيق 3زم قبل از شروع ھر كار جدید را داشته باشد.٢٧

- روحيه پيروی از استانداردھا در او وجود داشته باشد.٢٨

- مسؤوليت پذیر باشد.٢٩

- داشتن روحيه تقسيم كار و تفویض اختيار.٣٠

- داشتن توان ایجاد انگيزه در افراد برای انجام كار و پذیرش مسؤوليت.٣١

- توان قضاوت با رعایت بی طرفی و عدالت را دارا باشد.٣٢

- نگرش سيستمی داشته باشد.٣٣

- وفای به عھد تSش در انجام تعھدات داشته باشد.٣۴

- روحيه ا حترام به رسوم و عقاید دیگران در او وجود داشته باشد.٣۵

- روحيه انجام كار گروھی داشته باشد.٣۶

ده را داشته باشد.- توان برقراری سيستم اطSعاتی برای دستيابی به اطSعات منابع مالی و دانش فنی قابل استفا٣٧

- تفكر بھره ور داشته باشد.٣٨

- با روش ھای تبليغاتی و بازاریابی آشنا باشد.٣٩

- داشتن روحيه شجاعت و تھور 3زم برای شروع كارھا و مواجھه با مشكSت.۴٠

- داشتن توان استفاده از تجارب و توانایی ھای خود و دیگران.۴١

- روحيه توجه به رفاه كاركنان داشته باشد.۴٢



- داشتن روحيه احترام به قانون و مقررات.۴٣

- داشتن توان مدیریت زمان و وقت شناسی.۴۴

- داشتن روحيه رعایت نظم و انضباط.۴۵

- با افراد، متناسب با شخصيت و شأن علمی و اجتماعی آنان رفتار متناسب داشته باشد.۴۶

- داشتن برنامه مشخص برای فردا.۴٧

 آنھا.- داشتن برنامه برای با3بردن توان افراد از طریق آموزش و سپردن مسؤوليت بر اساس استعداد۴٨

- اعمال شيوه صحيح تشویق و تنبيه در سيستم مدیریت.۴٩

- خداترس و باوجدان باشد.۵٠

- دقت در زیباسازی محيط كار و زیبای ی محصو3ت.۵١

- توان ایجاد روحيه و حس ھمكاری و فداكاری در افراد را دارا باشد.۵٢

- توان اداره جلسات و نتيجه گيری داشته باشد.۵٣

- نوگرا با رعایت اصول بھره وری اعم از اطSعات، تجھيزات و روشھا باشد.۵۴

- منافع جمعی را بر منابع شخصی ترجيح دھد.۵۵

- داشتن روحيه و توان دفاع از كاركنان زیردست.۵۶

- سيستم عاد3نه پرداخت و ارتقای حقوق و دستمزد براساس شایستگی را برقرار نماید.۵٧

- قدرت تجسم دوراندیشی و آینده نگری.۵٨

- افراد را در تصميم گيری مشاركت دھد.۵٩

یر را به عھده می گيرد:- با دیگران بتواند روابط انسانی برقرار كند.●كارآفرین با ویژگيھای فوق ھشت وظيفه كلی ز۶٠

- از موقعيت ھای محيطی آگاه می شود.١

- برای استفاده از این موقعيت ھا پذیرای ریسك می شود.٢

- سرمایه گذاری می كند.٣

- نوآوری می كند.۴

- كار و توليد را نظم می بخشد.۵

- تصميم می   گيرد.۶

- برای آینده برنامه ریزی می كند.٧

- سود خود را با سود می فروشد٨

●سياست كارآفرینی در چند كشور :

م كرد، نخست كشور خارجی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مجموعه كشورھا را می توان به دو گروه تقسي٩برای بررسی سياست كارآفرینی 

 پيشرفته معروف ھستند.كشورھای استراليا، كانادا، آمریكا، انگليس و ژاپن كه در تاریخ اقتصادی به عنوان كشورھای

فراھم آوردند و از این رو در زمان حاضر ابعاداین كشورھا از آغاز دوره كSسيك به منظور پيشرفت، فضای مناسب را برای رشد و توسعه صنایع 

خردتری ھمچون مسائل فرھنگی در آن اھميت پيدا می كند.

تفاوت (یعنی استراتژی توسعه صادرات و استراتژیو گروه دوم به كشورھای در حال توسعه یا نوصنعتی مطرح شده اند كه آنھا نيز دو استراتژی م

كه در ھر دو گروه از این كشورھا، سياست كارآفرینی ازجایگزینی واردات) را برای توسعه خود برگزیده  اند. كره جنوبی، فيليپين، سنگاپور، مالزی 

مشابھت ھای زیادی برخوردارند.

ترویج كارآفرینی، پی ریزی یك سازمان یا  مركز مسؤول و متولی سياستگذاری توسعهنقطه آغاز حركت تمام این كشورھا در روند توسعه و 

ه دارد.كارآفرینی است زیرا در تمام آنھا دست كم یك مركز یا سازمان چنين مسؤوليت مھمی را به عھد

:عمده ترین اقداماتی كه در كشورھای مورد مطالعه مشاھده شده است در حوزه ھای زیر بوده است



یی مانند: مدیریت، امور مالی، فعاليت ھای تجاری،●خدمات مشاوره ای: در كشورھای مورد مطالعه مراكز كارآفرینی خدمات مشاوره ای در زمينه ھا

داخت می شود.بازاریابی و گاه تھيه طرح ھای توجيھی ارائه می كنند و ھزینه ارائه خدمات از سوی دولت پر

آن تأكيد دارند و به شيوه ھای گوناگون مانند دادن وام●تكنولوژی: در كشورھای مورد مطالعه مراكز مسؤول كارآفرینی بر كاربرد تكنولوژی و كاربری 

برای ماشين آ3ت نو می كوشند این ھدف تحقق  پذیرد.

 نيز متداول است. این اطSع رسانی شامل●حمایت ھای اطSعاتی: عSوه بر خدمات مشاوره ای حمایت ھای اطSع رسانی برای فعاليت ھای خرد

مواردی ھمچون وضعيت تجاری، مدیریتی وفنی می شود.

اساسی ترین پایه ھای توسعه به شمار آورد، از این رو در●پيوندھای درون بخشی: ایجاد و تقویت پيوند درميان توليدكنندگان یك جامعه را می توان از 

 خرد و بزرگ در شمار وظایف مراكز كارآفرینی قرار گرفتهسياست كارآفرینی این اصل مدنظر قرار می گيرد و در برخی موارد ایجاد پيوند بين بنگاه ھای

است.

يان بنگاه ھای خرد از یك سو و مراكز علمی●ظرفيت سازی علمی: در راستای تقویت تكنولوژیك و حمایت ھای اطSع رسانی، تSش شده است تا م

ه ھایی مانند تحقيق، آموزش و توسعه صنعتی برقرارو فنی از سوی دیگر پيوند برقرار شود. این ارتباط از طریق مراكز توسعه كارآفرینی و درحوز

می شود.

 مالی است. این اقدام متكی بر این بينش است كه●وام و اعتبارات: یكی از بارزترین اقدامات كمك به بنگاه ھای خرد برای دستيابی به سرمایه

دار محدودی  مالی  توان  مدیریت می شود كه  و  از سوی كسانی ھدایت  نسبی  به طور  كاربردبنگاه ھای خرد  به  ميل  لحاظ  به ھمين  و  ند 

ایه مالی تلقی می شود.تكنولوژی ھای كاربر دارند. به ھمين خاطر سھولت در دادن وام از ویژگی ھای ظرفيت سازی سرم

 یك جامعه اثر می گذارد، به ھمين دليل است●آموزش: آموزش كارآفرینی سياستی است كه به طور مستقيم بر كميت و كيفيت عرضه كارآفرین در

 شده اند و دولت ھا به شكوفا كردن توان بالقوهكه در بسياری از كشورھا به ویژه در كشورھای پيشرفته كه تا حد امكان موانع و مشكSت برطرف

گوناگون اقتصادی – اجتماعی دولت مانند افزایشمردم پرداخته   اند. در چارچوب این مجموعه اقدامات است كه در بسياری از كشورھا ھدف ھای 

صادرات و توسعه مناطق محروم تحقق می پذیرد.

●د3یل عدم ر شد و موفقيت كارآفرینان :

- مقررات دست  و پاگير اداری١

مه ریزان اقتصادی موجب به وجودآمدن محدودیت ھایوجود بوروكراسی اداری و مقررات بعضاً زائد و وجود فشارھای درونی و خارجی تحميلی بر برنا

 فرار كارآفرینان می شود كه جایی برای بيانفراوانی در جھت نيل به ساده ترین اھداف اقتصادی می شود. چنين محيطی باعث سرخوردگی و حتی

صميم گيرنده می بينند. به ھمين دليل جزو جامعه بی تحركو ابراز ایده ھای خود نمی یابند و خود را دركمند بوروكراسی و روابط ناسالم سازمان ھای ت

و ساكن می شوند كه شرایط و محدودیت ھا چنين خواسته اند.

- توقف به خاطر حفظ استانداردھا٢

یف شده یك سازمان منجر به شكست یك ایده و سكونبسيار اتفاق می افتد كه عدم توجه به یك نوآوری تنھا به دليل مغایرت با استانداردھای تعر

ولتی و غير دولتی مسكوت مانده اند.آن می شود و چه بسيار ایده  ھای خSقانه كه اكنون در آرشيوھا و بایگانی ھای سازمان ھای د

- خانواده و نگرش جامعه به كار٣

زشی كه برای فعاليت و توليد قائل است، افراد را پرورشخانواده، فردفعال به جامعه تحویل می دھد و خانواده با توجه به فرھنگ حاكم بر جامعه و ار

، باعث می شود كه افراد حتی كارآفرینان از ھمان ابتدامی دھد. خانواده و یا جامعه ای كه بنيان آن استفاده از تSش دیگران و تنبلی و كاھلی باشد

ال فرھنگ حاكم بر كشور ژاپن در مورد كار ومسير را به عكس پيموده و خواھان كسب درآمدھای ھنگفت از طریق عرف جامعه باشند. به طور مث

شورھای جھان سوم فرھنگ كار و كوشش در اولویتفعاليت این است: اول كار، دوم كار ، سوم زندگی ، چھارم قناعت در حالی كه در بسياری از ك

نيست و یا از اھميت كمی برخوردار است.

- عدم توجه 3زم به كارآفرینی و توليد۴

ب از جھات مختلف از كارآفرینان نمی شود و  ه عكس مشاغل د3لی و واسطه گر ی ودر بسياری از كشورھای جھان سوم، حمایت ھای 3زم 

برای توسعه نافع نيستند بلكه عمدتاً مضر ھمرانت خواری از رونق بيشتری برخوردار است و برای افرادی كه در این بخش ھای كه   اقتصادی 



 خدمت به توسعه اقتصادی كشور را دارند كم رنگ و یاھستند، سودآوری بسيار با3یی دارد، بنابراین انيگزه ھای حركت و تSش كارآفرینان را كه قصد

كند می كند.

ناكافی درگير مسائل عمده ا توليد وفعاليت  پایين بودن  به علت  توسعه  نرخ ھای دورقمی،تمامی كشورھای در حال  با  تورم،  بيكاری،  ی چون 

تك محصولی بودن اقتصاد، وابستگی اقتصادی، كسریبيسوادی، بھره وری پایين، كيفيت نامطلوب توليدات، پایين بودن رشد اقتصادی، فساد اداری، 

نسبت به صادرات، كم كاری بازدھی كم و... ھستند كه یكیتراز پرداخت ھا و تراز بازرگانی، با3بودن نرخ تورم، پایين بودن ارزش پول، فزونی واردات 

از علل عمده بروز مشكSت ذكرشده، توجه نداشتن به كارآفرینی و كارآفرینان شایسته است.

اعمال مدیریت صحيح و توجه 3زم و حمایت ھایبنابراین برای نيل به اھداف اقتصادی و توسعه اقتصادی می توان ھمچون كشورھای پيشرفته با 

قق نخواھد شد جز با پرورش و آموزش كارآفرینانكافی از كارآفرینان و كارآفرینی موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراھم نمود و این مھم مح

رآفرینان.شایسته و ایجاد بستر وزمينه ای مناسب با حمایت ھای عملی در تمام ابعاد از كارآفرینی وكا

●نتيجه گيری:

توم آن را پذیرفته است و از مھم ترین وتوسعه كشور از ضرورت ھای جدی و اجتناب ناپذیری است كه جھان امروز به عنوان یك سرنوشت مح

 تحقق توسعه عوامل زیادی از جمله نيروی انسانیاساسی ترین اھداف فرد، گروه ، سازمان و جامعه می تواند توسعه ھمه جانبه كشور باشد. برای

ینان به عنوان موتور حركت توسعه كشور است و، مدیریت، نظام اداری، بودجه و امكانات نقش ایفا می كند. یكی از این عوامل، وجود كارآفر

 كلی كه به عھده كارآفرینان گذاشته شده است دربراساس آنچه بيان شد، كارآفرینان موفق با مشخصه  ھای یادشده می توانند با توجه به وظایف

فاده از تجربه ھا و عملكرد كشورھای پيشرفتهتوسعه و شكوفایی و اشتغال زایی جامعه نقش مھمی ایفا كنند كه این امر مستلزم حمایت و است

باید فعاليت خود را صرفاً ب تا این دیدگاه حاكم شود كه دولت به جای دخالت در اقتصاد  ه سياستگذاری و نقش ھدایتی محدود كند واست 

اقتصادی فراھم نماید.ساز وكارھای 3زم را در جھت تقویت بازار آزاد مھيا و شرایط 3زم را برای فعاليت پيشتازان 
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اميد ، ھمزاد کارآفرينان موفق

ھمه کسانی که می خواھند خود را از کارمند به کارآفرین تبدیل کنند رویایی

در ذھن دارند و می خواھند با راه انداختن کسب و کاری مستقل حرفه مورد

عSقه شان را پيش گيرند و به روشی که دوست دارند پول در بياورند. اگر

شما ھم راه تازه ای را شروع کرده اید و به جرگه کارآفرینان پيوسته اید،

خواندن این مطلب سودمند خواھد بود.با چند سوال شروع می کنم: فکر

می کنيد که چقدر به تحقق آرزویتان نزدیک ھستيد؟ شاید ھم دیگر آن شور

ندارید. خب اگر این طور است فکر می کنيد علت و شوق ابتدای کار را 

تردید داشته باشيد؟ آیا از باعث شده که در ميانه راه  چيست؟ چه چيز 

شکست می ترسيد؟شاید ھم درباره موفقيت نگرانيد؟ به نظر می رسد که

چند مثال از این کارآفرینان خسته و مردد می آوریم:دیگر آن عSقه و اشتياق قبلی را ندارید و اصSً علتش را ھم نمی توانيد بيابيد. در این جا 

ن زن کارآفرین در ابتدا به شدت به کارش عSقه«لورا» یک کارآفرین خود اشتغال است که در زمينه مشاوره امSک و مستغSت فعاليت می کند. ای

کرد و انگيزه اش را از دست داد و عمSًمند بود و ساعات بسياری را به کارش اختصاص می داد ولی اندک اندک احساس خستگی و فرسودگی 

نتوانست کار مناسبی را سر و صورت دھد و برای پيشرفت کسب و کارش اقدام موثری کند.

ولوژی اطSعات و ارتباطات کار می کند و به واقع«مایکل» نمونه ای دیگر است ولی این بار مایکل کارآفرین نيست بلکه برای یک شرکت بزرگ تکن

ودش کامSً راضی و خوشحال بوده و به فعاليتیک کارمند است. مایکل در بخش روابط عمومی و ارتباطات بازاریابی کار می کند و از وضعيت خ

این تحو3ت سبب شده اند که مایکل فشارھایش عSقه مند است ولی در این چند ماه گذشته، شرکت آنھا با مجموعه دیگری مشارکت کرده و 

بی است و این اضطراب و فشار روانی عSوه بر روانعصبی زیادی احساس کند و در توانایی خودش برای اداره امور دچار تردید شود. او نگران و عص

ار کند. سرانجام این کارمند نگران به یک مشاوربه جسم مایکل ھم صدمه زده است. او فکر می کند که دیگر نمی تواند مدت زیادی در این پست ک

ش را به مسائل کاری اش تغيير دھد و دلھره ھاو روانشناس مراجعه کرده و از او کمک می خواھد. مشاور به مراجعش یاد می دھد که چطور نگاھ

غيير می کند و به تبع آن رفتارش نيز بھتر شده وو نگرانی ھای بيھوده را از خودش دور کند. در واقع شناخت مایکل از خودش و دنيای اطرافش ت

ار و ھماھنگ کند و ھمچنان با شور و عSقه بهمشکSت روان و جسمش را بھبود می بخشد. مایکل حا3 می داند که چطور خود را با تغييرات سازگ

و درباره ادامه حرفه اش و مدیریت یک کسب و کارکارش بپردازد. «راشل» کارآفرین دیگری است که تغييری در زندگی شخصی اش او را نگران کرده 

کند. او به تازگی نامزد کرده و می بيند که یکمستقل دچار تردید شده است. راشل واقعاً به کارش عSقه مند است و ھفت روز ھفته را کار می 

 کند و چطور ھم با عSقه بسيار کارش را ادامهھفته پرکار بر زندگی شخصی و ارتباطات با نامزدش تاثير گذاشته است. راشل نمی داند چه کار

رد که به درستی و واقع گرایانه فکر کند و ببيند کهدھد و ھم به زندگی جدیدی که پيش رو دارد، بپردازد. این زن کارآفرین و مشتاق تصميم می گي

 عSقه مند ھستند و ھم دوست دارند کهبه راستی کدام یک از این دو برایش مھم تر ھستند؟ تمامی این اشخاص ھم به قسمتی از کارشان

شده ای دارند که وقتی می خواھند بين زندگیبخشی از الگوی زندگی شان ھم به ھمين روند کنونی پيش برود ولی با این حال ھرکدام قطعه گم

ند.و کارشان ارتباطی موثر و سودمند برقرار کنند دچار مشکل شده و نبود این قطعه را حس می کن

 تواند انرژی مثبت قبلی اش که به شکل انرژیلورا دریافت که اگر دیدگاه ھا و شناخت ھایش نسبت به خود و توانایی ھایش را تغيير دھد می

ی کند بتوانيد از شک و تردیدھایی این چنينمنفی به محيط اطرافش می داد را بازیابد. در زیر تعدادی خطوط راھنما ھست که به شما کمک م

بيرون بيایيد و راھتان را دوباره پيدا کنيد:

لی ندارد که ھميشه و در این موقعيت ھا مطابق- به درونتان توجه کنيد. منتظر نباشيد تا دیگران به شما دستور دھند که چه کار کنيد. دلي

باشد. اگر شکست بخورید طعم تلخ ناکامی راپيشنھادھا، خواسته ھا و ميل دیگران عمل کنيد. بدانيد که ھيچ کس نمی تواند جای کس دیگری 

 البته فکر نکنيد که من با مشورت مخالفم.فقط خودتان می چشيد و اگر ھم پيروز شوید این شما ھستيد که بيش از ھمه شادمان خواھيد شد.



 ای است.شنيدن توصيه و نظرات بقيه روش بسيار خوبی است ولی تسليم ایده ھای آنھا بودن امر جداگانه

«سعی کنيد خودتان باشيد». زمانی که تصميم- این نکته ای است که در ظاھر ساده به نظر می رسد ولی معنای عميقی در پس آن وجود دارد. 

درصد به عھده بگيرید و دقت کنيد که برایمی گيرید برای احساس آرامش، ارزشمندی و کسب درآمد، اقدامی انجام دھيد، مسووليت آن را صد

مورد توجه و تایيد بقيه باشيد مجبور می شویدراحتی و آسایش «خودتان» کار کنيد نه برای اخذ تایيد و تحسين دیگران. اگر بخواھيد ھميشه 

ئل مورد توجه شما مغایرت دارند. پس به جای اینکهمطابق ارزش ھای آنھا رفتار کنيد؛ گاھی اوقات این ارزش ھا و استانداردھا با باورھا و مسا

ان را از یاد نبرید. باز ھم باید نکته ای را اضافهبخواھيد ھميشه برای جلب توجه دنيای بيرون تSش کنيد، سعی کنيد ھویت، ارزش ھا و عSیق خودت

را برانگيزد. دقت کنيد که افراد سرآمد، ابداعات،کنم. ھمه می خواھند مورد توجه باشند و کارھا و فعاليت ھایشان درصدر بوده و تحسين ھمگان 

ع جلب توجه و تحسين شدن با مجری خواستهکارھا و کوشش ھای «خودشان» را به اوج می رسانند و دیگران را نيز خوشحال می کنند. این نو

ھای دیگران بودن تفاوت عمده ای دارد.

 خودتان یادآوری کنيد که شما می دانيد کارھایی که 3زم- زمانی که دیدید شک و تردید و دودلی دارید آرام آرام به درون ذھنتان می خزید، فوراً به

د بخشيد چرا که افکار و شناخت ھای شما بهاست انجام دھيد را چه وقت و کجا و چطور به اجرا درآورید. سعی کنيد شناخت ھایتان را بھبو

اعمالتان تبدیل می شوند.

 که باعث شادیتان می شوند را به یاد بياورید و- ھميشه شادی ھایتان را به خاطر داشته باشيد. آن تجارب، احساسات، رویدادھا و داشته ھایی

به خاطرشان شکرگزار باشيد.

 ناچيز را دست کم نگيرید و فراموششانچيزھای زیادی در اطراف شما ھستند که به آنھا توجه نمی کنيد. موفقيت ھای کوچک و شادی ھای

ت منفی و ناکامی ھایتان را بزرگ نکنيد و موفقيت ھانکنيد. ھمين ھا انرژی ھای مثبتی القا می کنند که به بھبود حال روحيتان کمک می کنند. نکا

را به حاشيه برانيد.

امSً آگاھی یافتيد، آن وقت می توانيد تصویرزمانی که نسبت به خودتان، شادی ھا، ناکامی ھا، موفقيت ھا و احساس ھای مثبت و منفی خود ک

چطور به این ھدف برسند و کارھایشان را سر وروشنی از اھداف و خواسته ھای واقعيتان خلق کنيد. بعضی کارآفرینان نگران می شوند که حا3 

 کند پس ترس از شکست را از خود دور کنيد.سامان دھند. ترس و اضطراب در ھر کاری عاملی مخرب است که اجازه نمی دھد فرد کاری را آغاز

- نکته آخر اینکه ھميشه از مربی و دانای درونتان سوال کنيد.

با مخاطبش او را «تو» می نامد و از دوم شخصبھترین کاری که ا3ن می توانم انجام دھم چيست؟ یاد بگيرید که معلم درونی برای صحبت کردن 

ل باشی،» یا «تو می توانی رویاھایت را بهمفرد استفاده می کند. ھميشه این طور می گوید: «تو فوق العاده ای،» یا «باید سعی کنی عاق

واقعيت تبدیل کنی.»

ھشيار که در سایه ذھن نيمه ھشيار پنھانبه خاطر داشته باشيد که ذھن ما سه بخش دارد: ھشيار، نيمه ھشيار، ناھشيار. تفکرات بخش نا

م چه؟» یا «نمی توانم، می ترسم این کار راھستند، جھان اطراف شما را می سازند. بنابراین از زمزمه ھای آھسته ای چون «اگر شکست بخور

تان جا خوش کرده اند را دور بریزید و از شر باورھایشروع کنم» غافل نشوید. برنامه ھا و طرح ھای بيھوده و به دردنخوری که در گوشه و کنار ذھن

محدوده کننده و خودساخته ھم خSص شوید.

منبع : روزنامه سرمایه
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انکوباتورھا و توسعه کارآفرينی در ايران

در سير تكاملی طبيعی جوامع، دانشگاھھا و صنایع از رشد قابل توجھی

برخوردار شده اند بھنحوی كه امروزه به جرئت ميتوان گفت بخش اعظم

نيروی انسانی و منابع مالی در این دو بخش سرمایھھای جوامع اعم از 

متمركز شده است. با پيشرفت روزافزون علوم و صنایع فاصله این دو نھاد

پایھای جوامع نيز روز به روز بيشتر می شود. كاھش فاصله علم و صنعت از

یك سو و كاستن از ھزینھھای تحقيقات مربوط به تجاریسازی از سوی دیگر،

جوامع بشری را در دھه اخير به سوی استفاده از ابزارھای جدیدی به نام

انكوباتورھا سوق داده است.

در این مقاله سعی بر آن است تا با بيان مفاھيم انكوباتورھا، سير تكاملی

آنھا در نظام آموزشی بررسی نقش فزاینده  آنھا، كاركردھا و انواع آن به 

از فرایند  با  تحقيقاتی  ھای  یافته  تجاریسازی  در  عملكردشان  ایران، 

آزمایشگاه تا بازار، كمك به فارغ التحصيSن دانشگاھی برای ورود به بازار كار

و رفع معضل اشتغال بپردازیم.

ارآفرینی در كشورھای توسعھيافته و اخيراً دریكی از مكانيسمھایی كه برای بيش از دو دھه بھمنظور پرورش سازمانھای كوچك و كمك به رشد ك

حال توسعه به كار گرفته شده، پيادھسازی انكوباتورھا است.

رقابتی عرضه ميكنند و با نام بنگاھھای كوچك وكسب و كارھای جدید از شركتھای نوپایی آغاز ميشوند كه خدمات و كا3ھای جدیدی را به بازار 

 جھان شناخته شده است و در نتایجمتوسط شناخته ميشوند. امروزه نقش بنگاھھای كوچك و متوسط در رشد و توسعه كشورھا در سراسر

نی و حمایت از كارآفرینان، مبحثی است كه در ارتباطمطالعات، تحقيقات و گزارشھای رسانھھای گوناگون بر آن تأكيد ميشود. از طرف دیگر، كارآفری

تنگاتنگ با بنگاھھای كوچك و متوسط مطرح ميشود.

حتالشعاع قرار ميدھد، بنگاھھای كوچك و متوسط درارتباط كارآفرینی با بنگاھھای كوچك و متوسط، مسائل دیگری مانند توسعه و اشتغالزایی را ت

].٨ست[سSمت اقتصادی ھر كشوری نقش حياتی ایفا كرده و حمایت از آنھا از اھميت بسياری برخوردار ا

● انكوباتور چيست؟

آورده و نوزادانی را كه زودتر از موعد مقرر به دنياانكوباتور از نظر لغوی، نام دستگاھی است كه گرمای 3زم را برای تبدیل تخم به جوجه فرآھم 

-ف، انكوباتور چه ارتباطی با تجارت و كسب و كار ميآمدھاند، به رشد 3زم ميرساند. حال در اینجا این پرسش مطرح ميشود كه با توجه به این تعری

 باید گفت اتفاقی كه برای بچھھا یا تخممرغھاتواند داشته باشد؟ به طور معمول وقتی پرسيده ميشود كه یك انكوباتور تجاری- صنعتی چيست؟،

ه رخ ميدھد.در یك دستگاه انكوباتور ميافتد، در یك انكوباتور تجاری برای ایدھھا و فكرھای كارآفرینان

 نوپا نظير ھستھھای تحقيقاتی دانشگاھی،یك انكوباتور یا مركز رشد مجموعھای متشكل از یك یا چند ساختمان است كه واحدھای تحقيقاتی

 آن مستقر و از خدمات پشتيبانی دایر شدهشركتھای تحقيقاتی خصوصی و مراكز تحقيق و توسعه صنایع و سازمانھای اجرایی بھصورت موقت در

 واحد) است كه این واحدھا:۵٠ تا ١٠در این مركز، بھرھمند ميشوند. ھر انكوباتور متشكل از چند واحد تجاری كوچك (عمدتاً بين 

! به طور معمول از یك فضای مشترك استفاده ميكنند؛

ر ميگيرند؛! خدمات و امكانات ارائه شده با اجاره بھای اندك و قابل تغيير در اختيار كارآفرینان قرا

ار آنھاست؛! سرویس مشاورھای و آموزشی كامل و در محل به صورت رایگان و با ھزینه بسيار اندك در اختي

! فضای كلی انكوباتورھا بر تحقيق، نوآوری و افزایش قدرت رقابت در صنایع تكيه دارد؛

! انكوباتورھا مشوق شكلگيری و تجاریكردن ایدھھای خSق و نوآور ھستند؛



].١٠د[! بخشھای دولتی (دانشگاھی و صنعتی) و خصوصی در ساماندھی و مدیریت انكوباتورھا حضور دارن

 ارزش افزوده در سرمایه یا توليد و عرضه ھر گونه كا3 یاباتوجه به تعریف كارآفرینی كه عبارت است از «انجام ھر فعاليتی كه به آفرینش كار و ایجاد

عرضه می كنند. این شركتھا زمانی از این طریقخدمات جدید منجر شود.» شركتھای كارآفرین نيز خدمت جدیدی اعم از كا3، خدمات یا محصول را 

 ایجاد نكرده باشند.در بازار ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ميكنند، كه ھيچ یك از شركتھای موجود چنين ارزشی را

محصول خود را دارد؟ مراكز رشد یا انكوباتورھا ابزاری مناسباما آیا سازمان كارآفرین در بدو ورود خود به بازار رقابتی توانایی پایداری و نيز معرفی 

از كسب و كارھای كوچك را در یك فضای پویا دربرای جذب كارآفرینان محسوب ميشوند. این مراكز دارای ساختاری منعطف بوده كه خدمات موردني

ورد نياز، ھزینھھای اوليه برای ایجاد یك حرفه را كاھشطول سالھای ابتدایی حيات آنھا تأمين ميكنند و با در اختيار قرار دادن امكانات و خدمات م

داده و با ارائه مشاورھھای مدیریتی و حقوقی ضعف شركتھا را جبران ميكنند.

رآفرین است به نحوی كه بتوانند با ریسك كمتر بهبه عبارت دیگر، ھدف اصلی مراكز رشد كمك به ایجاد شركتھا و مؤسسات توسط افراد نوآور و كا

].٧],[۵موفقيت دستيافته و در بازار آزاد و بين المللی به رقابت بپردازند[

● شكل گيری انكوباتورھا

ی قابل مSحظه با گذر زمان در مراكز رشد است.مروری بر روند شكلگيری مراكز رشد تجاری در كشورھای مختلف در طول زمان نشاندھنده تغييرات

].٧],[١ ساله دارد كه نقطه آغاز آن انگلستان است[٣٠با این حال مفھوم رشد صنعتی سابقھای 

ای صنعتی و كارگاھھای آموزشی، از كه آن را ميتوان دوران شكلگيری مراكز رشد ناميد، مراكزی مانند آژانسھا، انجمنھا، شھركھ١٩٧٠در دھه 

 با پيدایش٨٠ در اروپا گسترش یافت و در دھه توسعه شركتھا حمایت ميكردند. با گذشت زمان مراكز رشد ھمراه با پيشرفتھا و اصSحات پيدرپی

مراكز تجاری و پاركھای علمی، آنھا نيز به جمع مجموعه مراكز حمایتكننده پيوستند.

 مركز در آمریكای شمالی در حال۴٠٠، رفته رفته ایده مراكز رشد شكل گرفت. در حال حاضر نزدیك به ٨٠باتوجه به كاركرد این مراكز در اواخر دھه 

 مركز رشد در٢۵ اولين انكوباتور در كانادا تأسيس گردید و در حال حاضر ١٩٨٠ درصد آنھا عمری كمتر از پنج سال دارند. در سال۶۵فعاليت بوده که 

كانادا در حال فعاليت ھستند.

● خدمات انكوباتورھا

انكوباتورھا افزایش شانس موفقيت مؤسساتھریک از انواع مختلف انكوباتورھا اھدافی را به صورت مشترك دنبال می كنند. ھدف اصلی ھمه 

اند.ت كه در جھت برآورده كردن نيازھا تنظيم گشتهکارآفرین نوپاست. از جمله حمایتھای مھم انکوباتورھا، ایجاد ساختمانھا و ارائه خدماتی اس

ابزا از طریق كارآفرینان كه مھمترین  بنگاھھای كوچك و متوسط  توسعه فناوری و اقتصادی در بسياری ازمراكز رشد در عمل بستر توسعه  ر 

كند، كارفرمایان مدیریت مورد نياز، مھارتھاكنند. زمانی كه شركت در انكوباتور سپری میآید را فراھم میكشورھای در حال توسعه به حساب می

و فنون تجاری را خلق كرده و آنھا را گسترش ميدھند.

مراكز رشد در ایجاد واحدھای كوچك و متوسطبررسی تجربه كشورھایی از قبيل چين، كره جنوبی و مالزی نشان داده است که پاركھای علمی و 

]. یك انكوباتور با قراردادن تجربه، مھارت و سرمایه در دسترس شركتھای١اند[اقتصادی و نھایتا توسعه اقتصادی این کشورھا بسيار موثر بوده

 درصد شركتھای كوچك را در پنج سال اول فعاليتشان تھدید ميكند، جلوگيری به٨٠کارآفرین، آنھا را در وضعيت بھتری قرار داده و از شكستی كه 

].٢عمل می آورد[

● طبقھبندی انكوباتورھا

انكوباتورھا را ميتوان به دستھھای زیر تقسيمبندی كرد.

حمایت ميشوند و ھدف آنھا ایجاد كار از طریق انكوباتورھای صنعتی: این گروه از انكوباتورھا توسط نھادھای دولتی و مؤسسات غيرانتفاعی ١-

متروكه، انبارھا، مدارس، ساختمان ادارھھا و سایرحمایت از كارفرمایان است. این انكوباتورھا اغلب در ساختمانھای بازسازی شده، كارخانھھای 

فضاھایی كه مورد استفاده قرار نميگيرند، راھاندازی ميشوند.

تجاریكردن دانش فنی، فناوری و مال٢- بھمنظور  انكوباتورھا  نوع  انكوباتورھای دانشگاھی: این  از طریق فعاليتھای  معنوی ایجاد شده و  كيت 

آزمایشگاھھا، كت تسھيSتی ھمچون  دانشگاھی  انكوباتورھای  آمدھاند  به وجود  تخصص و مشاورهپژوھشی دانشگاھھا  و ھمچنين  ابخانھھا 

كوباتورھا به طور مستقيم بھوسيله دانشگاھھادانشجویان و اعضای ھيئت علمی را به شركتھای نوپای عضو خود ارائه ميكنند. بعضی از این ان



].١٢ستند[حمایت ميشوند، اما اغلب دارای شركایی از دیگر سرمایھگذاران و نقشآفرینان در این زمينه ھ

دیگری غير از فضای كاری را به شركتھای عضو انكوباتورھای مجازی: انكوباتورھای مجازی فاقد جا یا مكان خاصی ھستند و خدمات و تسھيSت ٣-

روه موسوم به شتابدھندھھای تجاری دارایخود عرضه ميكنند. عمدھترین قسمت این گروه را انكوباتورھای اینترنتی تشكيل ميدھند. این گ

].٨ بھسادگی قابل سنجش و اندازھگيری نيست[ویژگيھای خاص خود ھستند. از جمله اینكه دوره فراوری تجاری آنھا كوتاھتر، نتایج كار آنھا

سرویسھای پشتيبانی برای پيشرفت فعاليتھای تجاری انكوباتورھای بينالمللی: به طور معمول این طبقه از انكوباتورھا دارای مجموعه كاملی از ۴-

قاتی، سرمایھگذاران داخلی و بينالمللی در ارتباطند.ھستند و تمركز آنھا بيشتر بر روی صادرات است. این انكوباتورھا با دانشگاھھا، مراكز تحقي

ه خود است. این شبكھھا توان و ظرفيت انكوباتورھاییكی از ویژگيھای منحصر به فرد این گروه، ایجاد شبكھای از انكوباتورھا در محدوده مربوط ب

].٧],[٩ند[بينالمللی را از طریق به اشتراك گذاردن منابع و اطSعات به مقدار قابل توجھی افزایش ميدھ

● فراوری تجاری

) ، این تعریف را ارائه ميدھد: «فرآوری تجاریNBIA (فراوری تجاری را از دیدگاھھای متفاوتی ميتوان تعریف كرد. انجمن ملی فرآوری تجاری آمریكا

می كند كه برای موفقيت در سرمایھگذاری خود به آنروندی است كه تولد و رشد شركتھای جدید را از طریق تأمين كارآفرینان با ابزارھایی تسریع 

در پی دارد و مولد ثروت و سرمایه است.»احتياج دارند. فراوری تجاری صرفھجویی اقتصادی، تجاریسازی فناوریھای نو و اشتغالزایی را 

كند.باتورھا ارتباط برقرار میبه بيان دیگر، فرآوری تجاری، محصول یک انکوباتور است که بين منابع و اھداف از طریق انكو

ون این ویژگی انكوباتورھا تفاوتی با فضاھایكاریشاخصه اصلی یك انكوباتور، ارائه خدمات تخصصی و مشاورھای تجاری در محل انكوباتور است. بد

 ویژگی اصلی یك انكوباتور كه شاید رمز موفقيت آن نيزمدیریتشده كه از مدتھا پيشدر اروپا و آمریكا وجود داشتھاند نخواھند داشت. به این ترتيب،

].۶باشد، «در محل» بودن خدمات مشاورھای آن است[

● چرخه حيات سازمانھا

ی ميان تيم كارآفرین و انكوباتور بسته خواھد شد. دروقتی یك كسب و كار شرایط 3زم برای قرارگيری در ساختار یك انكوباتور را كسب كرد، قرارداد

ام دوره بطور كامل مشخص ميگردد. شيوه پرداخت اجارهاین قرارداد نحوه پرداخت اجاره در طول دوره فرآوری تجاری و تعھدات خروج از آن پس از اتم

 كار خود آن را افزایش دھد. دورھھای افزایش اجارهبرای فضای كاری و سایر خدمات انكوباتور به گونھای است كه تيم كارآفرین بتواند با پيشرفت

درصد نرخ بازار خواھد بود كه این مقدار بسته به ميزان٢٠معمو3ً شش ماه به شش ماه تعيين ميشوند. نرخ اجاره در شش ماه اول بطور معمول 

امكانات مالی انكوباتور و شرایط مالی منطقه تغيير ميكند.

]. مقدار٧عرف معمول بازار منطقه بيشتر خواھد شد[افزایش اجاره به شكلی است كه بعد از اتمام دورھی تعيين شده فراوری تجاری، نرخ اجاره از 

 درصد ميباشد و باتوجه به تعداد شغلھای ایجاد شده، كارآفرین ميتواند از تخفيفھای٢٠افزایش اجاره در یك دوره سه ساله معمو3ً ھر شش ماه 

خود از سيستم خارج خواھد شد. البته گفتنی است كهتعيين شده نيز استفاده نماید. به این ترتيب بعد از پایان دوره فراوری تجاری تيم خود به 

اتورھا بر تجاریسازی ایدھھاروشھای دیگری نيز برای بازپرداخت ھزینھھا توسط تيمھای كارآفرین وجود دارد.● تاثير انکوب

ھا و مراكز آكادميك ھستند. ارتباط انكوباتورھا بابسياری از انواع انكوباتورھا بھخصوص انكوباتورھای فناوری تحت نظارت یا متعلق به دانشگاھ

دانشگاھھا از سه جنبه قابل بررسی است:

لمی- پژوھشی در دانشگاھھا، قابليت پيادھسازی در تجاری سازی یافته ھای تحقيقاتی با فرایند از آزمایشگاه تا بازار: بسياری از یافتھھای ع١-

زی یك طرح تجاری- تحقيقاتی در مراكز علمی یا دولتیصنعت و ورود به بازار را دارند، ولی با وجود بوروكراسی انعطافناپذیر موجود برای پيادھسا

گردند.ذب فعاليتھای حاشيھای میاغلب كارآفرینان و محققان از انجام و پيادھسازی طرح و ایده خود دلسرد گشته و در نتيجه ج

خSء روند تجاریسازی نوآوریھای فناورانه را پر كرده وانكوباتورھا و خصوصا انکوباتورھای فناوری که در ارتباط مستقيم با مراکز آکادميک ھستند، 

دانشگاھيان ھستند. به این فرایند تجاریسازی یافتھھایزمينه راھاندازی شركتھایی را به وجود ميآورند كه مالكان آنھا در بسياری اوقات محققان و 

].١٢پژوھشی به اصطSح «از آزمایشگاه تا بازار» گفته ميشود[

فرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسياری از كمك به فارغالتحصيSن دانشگاھی برای ورود به بازار كار: به دليل جایگاه و نقش ویژه كارآ٢-

شتری از افراد جامعه كهیافته و در حال توسعه تSش ميكنند با بھرھبرداری امكانات و دستاوردھای تحقيقاتی، شمار بيدولتھا و كشورھای توسعه

فرینانه تشویق كنند.دارای ویژگيھای كارآفرینی و خSقيت ھستند را به آموزش در جھت كارآفرینی و فعاليتھای كارآ



عيتھا دارند، پيشگامان حقيقی تغيير در اقتصاد وكارآفرینان با مھارتی كه در تشخيص فرصتھا و موقعيتھا و ایجاد حركت در جھت توسعه این موق

شدن فراتر ميرود. با این دید دانشگاه امرتحو3ت اجتماعی محسوب ميشوند. از طرفی آموزش و پرورش آكادميك امروزی از مرز فارغالتحصيل 

جه به شرایط اقتصادی و اجتماعی به بازاركار ھدایتحمایت و پرورش دانشجویان را حتی پس از فارغالتحصيلی دنبال ميكند و فارغالتحصيSن را باتو

].٣كنند[می

يب دانشگاھھا به وسيله ابزاری به نام انكوباتور،انكوباتورھای وابسته به دانشگاھھا، ابزارھای رسيدن به این ھدف محسوب ميشوند. به این ترت

ریسك كمتر به بازار رقابتی بپيوندند.فارغالتحصيSنی كه شرایط تعيين شده را دارا باشند، تحت پوشش قرار ميدھند تا در محيطی با 

مان ملل و نھادھای وابسته به آن قرار دارد و رفع معضل اشتغال: مسئله ایجاد فرصتھای شغلی و اشتغالزایی در دستور كار ھمه كشورھا، ساز٣-

ارد نفر در دھه آینده وارد سنين كار خواھندبه یك مسئله جھانی تبدیل شده است. سازمان ملل طی اعSميھای اعSم كرده است بيش از یك ميلي

شد.

 سال آینده بيش١٠فی كرده است. در ایران طی ھمچنين سازمان بينالمللی كار، بانك جھانی را متولی ایجاد فرصتھای شغلی جدید در جھان معر

تبدیل نشود؟ ميليون نفر وارد بازار كار خواھند شد. پس چه باید كرد تا معضل بيكاری به بحران بيكاری ١٠از 

ضل از طریق ایجاد فرصتھای شغلی جدید، در رأسباتوجه به روند رو به رشد و ھمه جانبه بيكاری در سالھای اخير، ضرورت رویارویی با این مع

است و باید بيش از ھر اقدام اقتصادی- اجتماعیبرنامھھای دولت قرار گرفته و مورد توجه با3ترین مقامات اجرایی كشور است. اما آنچه مسلم 

ونگی یافتن و اعمال روشھای كارا برای ایجاد فرصتھایدیگری مورد توجه جدی مسئو3ن و كارگزاران اداره امور كشور قرار گيرد، اقدام در پذیرش، چگ

شغلی جدید و تغيير جھتگيری دانشگاھھا به سوی عملی كردن علم و نتایج تحقيقات است.

 برای كشور ما بسيار حائز اھميت است.ھمان طوركه گفته شد یكی از خروجيھای انكوباتورھا ایجاد فرصتھای شغلی است كه از این منظر

].١١ با مسئله اشتغال مطرح كرده است[سياستھای تصميمگيری اخير دولت، انكوباتورھا و مراکز رشد را بھعنوان راھبردی برای مواجھه

 زایی را بررسی دقيق تری ميكنيم، «توونته» با نيمحال با مطالعه موردی دانشگاه توونته- ھلند نقش انکوباتورھا در توسعه کارآفرینی و اشتغال

، حدود چھار ھزار شغل در این منطقه از بين٧٠و۶٠ميليون جمعيت در شرقيترین قسمت ھلند و در نزدیكی مركز آلمان واقع شده است. در دھه 

أثير مخرب چشمگيری در اقتصاد منطقه گذاشت.رفت. از آنجایی كه این منطقه دارای اقتصاد تكقطبی مبتنی بر صنعت نساجی بود، این حادثه ت

 خود را بر روی بنگاھھای كوچك و متوسطباتوجه به ركود اقتصادی منطقھای دانشگاه تصميم گرفت ضمن ھمكاری با شركتھای مختلف فعاليت

متمركز كند.

- موسوم بود، به فارغTOP شركت جدید در سال، با پشتيبانی دانشگاه آغاز به كار كرد. این پروژه كه به ١۵، پروژھای با ھدف ایجاد ١٩٨۵در سال 

ست داده بودند كمك كرد تا كسب و كار جدیدی راالتحصيSن دانشگاه «توونته» یا دانشگاھھای دیگر و نيز افرادی كه شغل خود را در صنعت از د

ھا و استفاده از امكانات آنھا، بھمنظور كار بر روی ایدھھا،راھاندازی كنند. این افراد قادر بودند در صورت تمایل به فعاليت در آزمایشگاھھا و كارگاھ

بتنی بر تحقيقات تجاری بودند، بهافزاری و ھرآنچه كه مایل به تجاریكردن آن بودند، بپردازند. زمانيكه آنھا صاحب یك شركت مخدمات، بستھھای نرم

شدند.معرفی میوسيله مشاورانی كه اعتبار خود را از دانشگاھھا یا بيرون از آن كسب كرده بودند به بازار 

 شغل به۵٠٠ شغل به طور مستقيم و ١۵٠٠ درصد بوده است. به عSوه ٨٠ شركت جدید با نرخ بقای قابل توجه ١٨٠نتيجه این كار تا كنون ایجاد 

 كه تمایل به راھاندازی شرکتھای جدید داشتندطور غيرمستقيم به وجود آمده است. ورود افراد به دانشگاھھا و كارگاھھا و آزمایشگاھھای آن

انش فنی و فناوری به بازار كار، به بھترین شكل نتيجهاوضاع سرمایھگذاران داخلی را در منطقه «توونته» بھبود بخشيد. این روش در زمينه انتقال د

این دانشگاه ساخته است.داد و رشد شركتھایی كه بدینگونه تأسيس شدھاند منافع مالی بسياری را بھصورت متقابل عاید 

● راھكارھای حمایتی دولت از انكوباتورھا

و فرایندی ھدفمند و خSق برای سودآوری ازكارآفرینی به عنوان عامل اصلی خلق كسب و كار جدید توسط افراد یا تيمھای كوچك محسوب شده 

آید. بنابراین، كارآفرین فردی است كه منافع 3زم برای شروع یاطریق ایجاد یك شركت یا سازمان مستقل و رقابت سازمانھای فعلی به شمار می

ط منجر ميشود. این سازمان جدید سطح رقابت رارشد كسب و كاری را بسيج كرده و تSش او به ایجاد و اداره یك سازمان اقتصادی كوچك یا متوس

در بين ھمنوعان خود با3 برده و شركتھای موجود را به مبارزه ميطلبد.

ع كوچك و متوسط، در بيشتر ساختارھای اقتصادبه این ترتيب كارآفرینان را باید سرچشمه تولد و بقای بنگاھھای كوچك و متوسط دانست. صنای



 درصد٩٠ر كشورھای در حال توسعه بيش از جھانی، به ویژه ساختارھای كشورھای پيشرفته و صنعتی جھان از اھميت با3یی برخوردار است. د

 درصد از توليد ناخالص داخلی آنھا توسط بنگاھھای٧۵سازمانھا و واحدھای صنعتی در طبقه صنایع کوچک و متوسط قرار دارند، به گونھای که حدود 

 درصد است. به طوركلی، واحدھای كوچك و متوسط۵٠گيرد و این در حالی است كه در سایر نقاط جھان این سھم كوچك و متوسط شكل می

 كرده و تأثير فراوانی در ایجاد كار در بخشھاینقش مھمی را در اقتصاد و زندگی اجتماعی جوامع امروزی، بھویژه كشورھای در حال توسعه ایفا

غيركشاورزی، صادرات، بازرگانی داشته و ارزش افزوده بسياری را به ھمراه دارند.

مچنين ایجاد دورھھای كارشناسی واین بخش عSوه بر ایجاد مشاغل جدید، سھم بسزایی در توسعه و رشد مھارتھای فنی، حرفھای و ھ

غال ختم نشده و دیگر بخشھای اقتصادی مانندآموزشی برای تربيت نيروی كار غيرمتخصص عھدھدار است. دامنه این فعاليت تنھا به ایجاد اشت

 و... را پوشش ميدھد. فعالترین سازمانھایكشاورزی، توليد، صنعت و ھمچنين بخشھای خدماتی از قبيل تجارت، توریسم، حمل و نقل، صادرات

].۴ درصد ھستند[۴٠ درصد و كره جنوبی با ۶٠ تا ۴٠ درصد از كل صادرات این كشور، چين با ۵۶كوچك و متوسط در كشور تایوان با 

ثری دارند. توسعه این سازمانھا در گرو ایجادسازمانھای كوچك و متوسط فناوری در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و كارآفرینی نقش بسيار مؤ

ین زیرساختھا، انكوباتورھاست. انكوباتور یا مركززیرساختھای 3زم برای كاھش خطرپذیری آنھا در دوران رشد فعاليت خود است. یكی از مھمترین ا

ایدھھای محوری قابل تجاری شدن ھستند، برایرشد فناوری برای كارآفرینان و واحدھای كوچك و متوسطی كه با تكيه بر علم و فناوری دارای 

ی آنھا ارائه داده و آنھا را برای حضور مستقل ومدت چند سال اطSعات و مشاورھھای ضروری و نيز خدمات و تجھيزات مناسب را برای رشد و ارتقا

مؤثر در صحنه فناوری كشور آماده ميكند.

كنند، جزو زیرمجموعھھایوسط را پشتيبانی میدر بسياری از كشورھای در حال توسعه و حتی توسعه یافته برنامھھایی كه بنگاھھای كوچك و مت

، مساعدتھای تكنيكی و پاداشھای مالياتی را دراصلی برنامه ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی ھستند. این برنامھھا دامنه وسيعی از مكانيسمھا

برميگيرند.

ی پرورش سازمانھای كوچك است. تغيير دیدگاهسرمایھگذاری مستقيم، آموزش، حمایت نوآوران و كارآفرینان و فرآوری تجاری مكانيسمھایی برا

بت و موفق انكوباتورھا در رشد اقتصاد محلی وفارغالتحصيSن، درباره فناوری و تحقيقات، استقبال از حضور بخش خصوصی در اقتصاد، تجربه مث

 و شواھداندازی ساختاریافته مكانيسم كارآفرینی در كشور را فراھم كرده است. طی دو دھه اخير مدارككارآفرینی ھمگی شرایط 3زم برای راه

ت كسب و كار جدید آنھا قابل بررسی است. انكوباتورھابسياری مبنی بر تأثير قابل توجه انكوباتورھا در موفقيت و رشد كارآفرینان در زمينه پيشرف

ن امر شده و بودجه قابل توجھی به آن اختصاص یافتهدر بسياری از كشورھای در حال توسعه وجود دارند و در كشور ما نيز اخيراً توجه خاصی به ای

است.

 در محورھای پژوھش، آموزش، مطالعات وبرای مثال سازمان ھمياری اشتغال فارغالتحصيSن جھاد دانشگاھی در راستای سياستھای كSن خود

اكز رشد بھعنوان یك رویكرد اساسی در امربرنامھریزی و اطSعرسانی شغلی اقدامات ارزشمندی را به انجام رسانيده است. موضوع ایجاد مر

مان بوده است. این سازمان برای ھمياری دركارآفرینی و ایجاد اشتغال و شكلگيری كسب و كارھای كوچك و متوسط از اھداف اجرایی این ساز

 به سازمان مدیریت و برنامھریزی كشور ارائه كرد كه١٣٨١اشتغال فارغالتحصيSن طرح تأسيس مركز رشد فناوری اطSعات را در نيمه دوم سال 

مركز رشد و تدوین فرایند جذب شركتھا به عمل آمد.پس از ارزیابی و تصویب طرح و به دنبال دریافت موافقت اصولی، اقدامات 3زم جھت راھاندازی 

ھمچنين بودجه خاصی برای راھاندازی انكوباتورھا در دانشگاھھای مھم كشور پيشبينی شده است.

●● نتيجه گيری

 شود. این واقعيت ناشی از ظھور عصر تجاریھمزمان با شروع قرن بيست و یكم، دستيابی به موفقيت و بقا برای سازمانھای بزرگ مشكلتر می

اولویتھای تجارت، دیدگاھھای استراتژیك وجدید است كه تغيير، یكی از خصایص اصلی آن است. این موقعيت جدید ضرورت بازنگری اساسی در 

تأكيد سازمانھا بر قابليت سازگاری با تغيير در محيطمدلھای كسب و کاری كه تا بھحال به كار گرفته شدھاند را ضروری ميسازد. در جھان امروز كه 

ابتی ميتوان ارائه داد، بھرھگيری از انكوباتورھایتجاری است، یك روش مؤثر كه برای ایجاد ساختارھای سازمانی منعطف قبل از ورود به بازار رق

تجاری است.

با  ایدھای نو راھاندازی می شوند، عامل مھمی درانكوباتورھا با افزایش قدرت رقابتپذیری صنایع كوچك و متوسط مبتنی بر دانش كه معمو3ً 

شده در این مقاله توجه ویژھای به انكوباتورھاتوسعه ساختار اقتصادی كشورھا در سطح ملی به حساب ميآیند و باید با توجه به شرایط ترسيم 



برای رشد اقتصادی و مقابله با عامل مخرب بيكاری در ایران به عمل آید.
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اھميت کارآفرينی در توسعه اقتصادی

کارآفرینی، مفھومی است که ھمواره ھمراه بشر بوده و به عنوان یک پدیده

نوین نقش موثری را در توسعه و پيشرفت اقتصادی کشورھا یافته است،

بازار امروزه دارای نقش کليدی بر  به طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی 

است، از این رو تضمين حيات و بقاء کشورھا نيازمند نوآوری، ابداع و خلق

محصو3ت و خدمات جدید می باشد.

از این رو اقتصادد انان برای نخستين بار در نظریه ھای خود به تشریح کارآفرین

قرن  در  بی رویه جمعيت  افزایش  پرداختند.  کارآفرینی  و ١٩و  و عدم٢٠   

ساماندھی مناسب آنھا موج فزاینده بيکاری را در سرتاسر جھان به ھمراه

داشت و تقریبا در اکثر جوامع، بيکاری به عنوان یکی از اصلی ترین بحرانھا

داخته شد، آنچه حائز اھميت بود، اینکه ھمه در یکنمود پيدا کرد. در آن زمان با روشھای مختلفی به مقابله با بيکاری و مدیریت این بحران پر

 دانشگاھھای بزرگ جھان، آموزش و تفکر کارآفرینی راموضوع و آن ھم توسعه کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه اتفاق نظر داشتند. از این رو

 زیر نظر یونسکو در پاریس صادر شدکه توسعه مھارت و ابتکارھای١٩٩٨در اولویت برنامه خود قرار دادند و در نھایت اعSميه ای در این زمينه در اکتبر 

 توسعه نيز سازمانھایی برای ترویج کارآفرینی ایجادکارآفرینی باید در زمره آموزشھای دانشگاھی قرار می گرفت. عSوه بر آن، در کشورھای در حال

ان یک فرھنگ جھانی خودنمایی کرد. شد و با توجه به پدیده جھانی شدن، کارآفرینی از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل شد و به عنو

ی گردد یعنی می توان آن را رضایت خاطر حاصل ازآنچه می توان در مورد جذابيت ھای کارآفرینی نام برد، اینکه منجر به یک کسب و کار جدید م

ت، دانست.پروژه ای پيچيده که مستلزم مداومت و پافشاری و خSقيت قابل توجھی در به ثمر رساندن آن اس

سب و کار جدید نيست زیرا می توان آن را در کسبکارآفرینی را می توان شکل ویژه ای از نوآوری و خSقيت بيان کرد که محدودیت به تاسيس یک ک

و کارھای جا افتاده نيز یافت. 

 نوآوری در افراد، گسترش روحيه کارآفرینی و توسعهدراین ميان نقش و اھميت خانواده به عنوان کانون اندیشه نوگرایی، در ایجاد روحيه خSقيت و

روحيه و خلق ایده و کار در افراد می پردازد. تحققکسب و کار جدید در جامعه، انکارناپذیر است. چرا که خانواده از نظر کمی و کيفی به پرورش 

ا زمان تکوین شخصيت اوست. کارآفرینی مستلزم توجه ویژه والدین به ابعاد و ساحتھای حيات فردی فرزند از ھنگام تولد ت

رای چنين فردی دستيابی به منابع اقتصادیاگر والدین فرزند را به سمت و سویی ترغيب کنند تا ذھن خود را به صورتی منسجم سوق دھد، ب

 فرد را نسبت به خلق ایده ای نو و استقSلناشی از کار و تسخير فضاھای جدید ارزش تلقی می شود. چنين طرز تلقی از دنيای پيرامون ذھن

 وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود تزریق کند،اقتصادی و کسب موفقيت دگرگون می سازد. خانواده می تواند عنصر پویایی و تحرک را به ژرفای



شکل گيرد. شاید اولين و مھمترین نظریه مربوط بهبه شکلی که فرد و جامعه در محيطی ھماھنگ به تعامل بپردازند و قالبھای اجتماعی نوآورانه 

 مطرح شد.١٩۶٠زمينه ھای روانی کارآفرینان توسط دیوید مک کله لند در دھه 

3یی را می پذیرند و چنين ریسکھایی آنان را به فعاليتاو بيان می کند: کارآفرینان افرادی ھستند که نياز فراوانی به موفقيت دارند و مخاطرات با

که به سادگی می توانند نياز دیگران را با ایده ایمداوم تحریک می کند. ایشان ھميشه ریسک پذیرند. نيازی نيست که آنھا ھميشه مخترع باشند بل

نو برطرف کنند.

ندان برجسته روی این مسئله مطالعه کرده اند. به طورامروزه بيشتر مطالعات کارآفرینان مبنی بر موردکاوی است و بسياری از اقتصاددانان و دانشم

ابھامات.مثال شولتز کارآفرینی را توانایی مقابله با عدم توازن می داند و نه توانایی پرداختن به 

ی از کارآفرینی به یکپارچه سازی مفاھيمی چونمالسينر معتقد است، ریسک پذیری، نقطه ثقل مفھوم کارآفرینی است. لينگ و ھربرت برای تعریف

 کنند که متخصص پذیرفتن مسئوليت، اتخاذ تصميماتریسک، ابھام، نوآوری، درک و تغيير می پردازند. آنان کارآفرین را به عنوان فردی تعریف می

قانونی که بر محل، نوع واستفاده از کا3ھا و منابع یا نھادھا تاثير می گذارد، است.

از خود واکنش نشان می دھد و آن را یک فرصت ودراکر، کارآفرینی را منظری برای تغيير می داندکه ھميشه درجستجوی تغيير است، نسبت به آن 

یک فرصت می داند و دوم اینکه معتقد است معيارھایشانس می داند. او در درجه اول مدیریت کارآفرینی را پاسخی به نوآوری، تمایل به تغيير را 

 از آن توسعه عملکرد است و سوم آنکه ساختارسيستماتيک برای ارزیابی عملکرد یک شرکت به عنوان یک کارآفرین یا نوآور حياتی بوده و ھدف

سازمانی را مناسبترین فضا برای ایجاد فضای کارآفرینی می داند. 

، بھره برداری و موضع یابی از فرصتھا، یافتن نکته کليدی راجع به کارآفرینی بيان می کند که شامل متمایز کردن فرد کارآفرین از دیگران١٠تاميسون 

رمایه مالی، اجتماعی و ھنری، داشتن مدیریتمنابع مورد نياز، ایجاد ارزش افزوده، شبکه سازی اجتماعی و مالی، دانش علمی داشتن، خلق س

ریسک، داشتن قاطعيت و اراده در مواجه با نامSیمات و دربرداشتن خSقيت و نوآوری است.

ضرورت توسعه کارآفرینی تاکيد ویژه دارند و در عصربراساس تعاریف گوناگون از کارشناسان و نظریه پردازان مختلف مسائل اقتصادی و اشتغالی بر 

می دانند. جھانی شدن نقش آن را در تحول اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی و... کشورھا بسيار حائز اھميت 

با توجه به ویژگی ھای خاص کارآفرینی تعاریف مختلفی می توان برای آن بيان کرد. از جمله:

و بسيج منابع، مبادرت به ایجاد کسب و کار و▪ کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده ھای نو و خSق و شناسایی فرصتھای جدید 

حصول یا خدمت جدیدی به جامعه می شود.شرکتھای نوآور و رشد یابنده کرده که توام با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی م

ند ایجاد ارزش از راه تشکيل مجموعه منحصر به فردی▪ کارآفرینی فرایندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می شود و یا فرای

از منابع به منظور بھره گيری از فرصتھا است. 

● حال کارآفرین کيست و دارای چه ویژگی ھایی است؟

رفت جامعه و کشور ھستند و در توسعه بسيارافراد کارآفرین به عنوان سرمایه ھای عظيم انسانی منشا و موجد تاثيرات حياتی در روند پيش

اسایی فرصتھا، شرایط را کنترل و مھار کنند و در نھایتموثرند. چنان که با توجه به گسترش روزافزون نيازھای جدید در جوامع می توانند از طریق شن

 می شود فرد کارآفرین پلی بين صنعت وبه خلق و ایجاد اثری مفيد و برجسته که سبب آرامش و آسایش، رفاه و سعادت ھمه افراد جامعه

دانشگاه و یا به عبارتی پرکننده بين علم و بازار می باشد. 

دی موجود را بھم می ریزند، موجب تحرک در بخشآنان عSوه بر اینکه براحتی از کنار مسائل و مشکSت اطراف نمی گذرند و چون حSل، وضع اقتصا

مولد به رشد و توسعه بسياری از شاخص ھا کمکاقتصادی می شوند، ھمچنين به ارتقای بھره وری کشورھا پرداخته و از طریق اشتغال کارآمد و 

می کنند.

یا یک فرصت برای ارائه یک آورده یا خدمت را به نحویتقریبا ھر کسب و کاری را در دنيا ردیابی کنيم، یک کارآفرینی می یابيم، فردی که یک ایده 

ست. در واقع او الگویی برای مقابله و سازگاری باسودآور تشخيص داده و صرفنظر از اشکا3تی که در سر راھش وجود داشته آن را به ثمر رسانده ا

شرایط جدید را به ارمغان می آورد.

صرف کننده و مزیتھای اجتماعی و غيره به خوبیھميشه افرادی ھستند که از فرصتھای پيش آمده در تمام زمينه ھا از جمله تکنولوژی، سليقه م

استفاده می کنند و یا ایجاد تغييرات چيزھای جدیدی خلق می کنند.



د شود بلکه منابع را برای نيل به اھداف کارآفرینی بسيجبه طور قطع منابع اوليه محدود می باشند اما کارآفرینان اجازه نمی دھند که آزادیشان محدو

ه مشتریان ارائه می  دھند.می کنند وحتی گاه با ھمان محدودیت، خدمتی خاص با محصولی جدید را به نحوی مفيد و مطلوب ب

و مطلوب به مشتریان ارائه می دھند.

 درصد از این کارآفرینان سرمایه راه اندازی کسب وکار را خودشان فراھم۶۵ نفر در دنيا یک کارآفرین وجود دارد که ١١طی تحقيقات بعمل آمده از ھر 

تSی جامعه کمک می کنند.می توان از مھمترین ویژگيھایمی کنند. کارآفرینان به عنوان خون حيات بخش  نوآوری و ارزش آفرینی به تقویت اقتصاد و اع

کارآفرینان موارد ذیل را نام برد.

 رقابتی است.) نياز به توفيق: تمایل به انجام کار در استانداردھای مالی در جھت موفقيت در موقعيت ھای١

) عقيده و باور نسبت به کنترل وقایع خارجی. ٢

 ) ریسک پذیری که فرد بتواند مخاطرات معتدل را از طریق تSشھای شخصی مھار کند.٣

) نياز به استقSل به عنوان نيرویی برانگيزاننده که منجر به آزادی عمل فرد می شود.۴

 منجر می شود. در واقع خSقيت نيرویی است که) خSقيت که ھمان توانایی خلق ایده ھای جدید می  باشد که به توليد محصول و یا خدمتی جدید۵

در پس نوآوری نھفته است. 

 ) قدرت تحمل ابھام در صورت عدم موفقيت و توانایی ادامه حيات.۶

 ميليون نفر نيروی کار در٨٧۴ ميليون نفر از ٧٣آخرین گزارش دیده بان جھانی کارآفرینی در ابتدای سال جاری ميSدی منتشر شد که بيش از 

 سال٣۴ تا ٢۵ درصد جمعيت بزرگسا3ن است. این افراد از نظر سنی بين ٣/٩سراسر دنيا به فعاليت کارآفرینانه مشغول ھستند و این رقم معادل 

ن ثابت و پایدار است. سن سال فعاليت کار آفرینانه ميان افراد کاھش می یابد. رابطه بين سن و کارآفرینی در طی زما٣۵سن دارند که بعد از سن 

در تصميم گيری برای کارآفرین شدن اھميت دارد.

 درصد بيشتر از زنان۴١ درصد بيشتر از زنان است و در کشورھای با درآمد پایين این ميزان ٣٣در کشورھای با درآمد با3 احتمال کارآفرین بودن مردان 

است.

وت است. در کشورھای با درآمد متوسط احتمال برابر تعداد کارآفرینان مردان می باشند که ميزان آن در کشورھای با درآمدھای مختلف متفا٢تقریبا 

ر این ميان بين ميزان آزادی و درصد بيشتر از زنان است، اما در ھيچ کشوری تعداد زنان کارآفرین بيشتر از مردان نيست. د٧۵کارآفرینی مردان 

شرایط کاری زنان و ھمچنين سSمت آنھا، ھمبستگی آشکاری وجود دارد.

ا3تری دارند بيشتر در فعاليت ھایی که بامعمو3 کسانی به کارآفرینی دست می زنند که دارای تحصيSت متوسط ھستند و کسانی که تحصيSت ب

ل به فعاليت ھستند با امنيت و آرامشمخاطرات بيشتری روبرو است، مشغول می شوند. بسيار جالب است بدانيم کسانی که در جایی مشغو

 درصد و در کشورھای با درآمد پایين٨١ درصد، در کشورھای با درآمد با3 ٩١خاطر به دنبال فرصتھایی دیگر می روند. در کشورھای با درآمد متوسط 

 درصد کارآفرینان دارای شغل ھستند. ٧٧

دم درک خSقيت فردی است که البته می توان بامی توان چنين اظھار کرد که عامل عقب ماندگی اقتصادی در کشورھای در حال توسعه مربوط به ع

ایط 3زم برای صنعتی شدن جوامع فراھم آید.یک برنامه صحيح تعليم و تربيت روحيه کاری 3زم را در جوامع تقویت نمود، به گونه ای که شر

باید بستر کا اینترنت است. دولت  از مھمترین ابزارھای کارآفرینان  یکی  رآفرینی در حوزه فناوری اطSعات را که ھماندر کشورھای پيشرفته 

ھم کند. پدیده فرار مغزھا که خصوصا درشبکه ھای ارتباطی و اطSعاتی است، توسعه دھد و امکان دسترسی آسان ھمه به این شبکه را فرا

فناوری نو بيشتر رایج است از نتایج ضعف کارآفرینی در کشورھای در حال توسعه است.

گری و جزیره ای عمل کردن، به طور منسجم و با تمام3زم است دولتھا و ملتھا بدون در نظر گرفتن ھرگونه تعلق و گرایش و بدور از ھرگونه قشری ن

ھمت گمارند. این مسئله به خصوص در جامعه ماتوان و پتانسيل در جھت آموزش، ترویج و توسعه واقعی آن در سطح ھمه 3یه ھای اقشار اجتماع 

ع آن از ناامنی، اضطراب و نامSیمات اجتماعی رنجکه از جھت اشتغال و بھره وری و مھارت یافتگی نيروھای آماده دارای کاستی ھایی است، به تب

کارآفرینان حمایت گردد و در این راه تمام نھادھایمی برد، حائز اھميت است و 3زم است که در کشور به اشاعه و ترویج کارآفرینی و به کارگيری 

اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی و آموزشی باید ھمکاری 3زم را بکنند.

ط و گسترش نھضت ملی کارآفرینی ھمه توان ودر این ميان نقش نھادھای علمی - آموزشی و پرورشی بسيار حياتی خواھد بود تا در ایجاد، بس



تمامی  کارآفرینی  مقوله  به  و عنایت  توجه  بر  بھتر است عSوه  مصروف کنند. سپس  را  راهظرفيت خود  در  و...  نخبگان، مسئو3ن  اساتيد، 

وازی کاری بپرھيزند.نھادینه سازی این فرھنگ متعالی در انسجام و ساماندھی آن نيز بسيار بکوشند و از ھرگونه م

منبع : روزنامه اطSعات
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اھميت نامه روی جلد در کاريابی

نامه روی جلد برای موفقيت شما در بازاریابی خود و دادن ایده ای از آینده

شغليتان به کارفرما مفيد است.

اغلب گفته می شود پيدا کردن شغل، خود یک حرفه است. اما چيزی که

شما به آن پی نبرده اید این است که این یک حراجی شغل است که شما

باید در آن پيروز شوید.

با3 و متقاعد کردن آنھا برای سرمایه پيروز شدن مقابل مدیران رده  برای 

گذاری روی شما و یا به عبارتی استخدام، باید تمام ابزارھای بازاریابی بروی

محصولی که اینبار خودتان ھستيد را به کار گيرید. در سالھای اخير،بعضی از

 نامه ی روی جلد بسياری از فرصتھای شغلی مناسبکارجویان با نادیده گرفتن مستندتاتی که در رابطه با پيشرفتھا و ترفيعاتشان بوده است مثل

خود را از دست داده اند.

 ارسال می شوند،در نتيجه بسياری از کارجویان، بيشتر و کامل نوشتن اینe-mailھمانطور که ميدانيم امروزه اکثر فرمھای استخدامی از طریق 

یک اشتباه بسيار بزرگ است. ھنگاميکه رزومه ی شمانامه را به جای جمله "لطفا رزومه ی الحاقی را مشاھده نمایيد" نا ددیده می گيرند که این 

اشد می تواند بطور کامل مھارتھای منحصرمختصری ازسابقه حرفه ای و تخصصی شما را بيان می کند،یک نامه روی جلد که خوب نوشته شده ب

به فرد و صSحيتھای شما را طوری بيان کند که این شغل را برای شما ایده ال جلوه دھد.

ن ایده ای از آینده شغليتان به کارفرما مفيد استدر ادامه نکته ھایی برای نوشتن نامه روی جلد که برای موفقيت شما در بازاریابی خود و داد

شرح داده شده است.

) ادرس دھی صحيح برای کسب موفقيت:١

رس نامه ی روی جلد، به جای استفاده ازبه یاد داشته باشيد فروشندگان ھميشه مشتریان خود را می شناسند. اگر ممکن است در قسمت آد

نرا نمی دانستيد با شرکت مورد نظر تماس بگيرید و نامجمSت "به مسئول مورد نظر " یا "کارفرمای عزیز"، نامه را به یک فرد خاص ارجاع دھيد اگر آ

 بروی نامه روی جلد خود بنویسيد با این کار،، امSی درست نام، سمت و جنسيت فرد رسيدگی کننده به نامه خود را بپرسيد و آنرا بطور کامل

کردانی خود کسب کرده اید. تا انجایی که ممکننامه ی شما به جایی می رود که باید برود و ھمچنين شما یک امتيازھم برای اثبات انگيزه و 

است از نوشتن جمSت "اقا یا خانم عزیز"و"به مسئول مورد نظر" دوری کنيد.

) اطSعاتی با کارایی با3 در آن شغل مورد نظر ارائه دھيد:٢



شما لم ھای ھر شرکتی که با آن در تماسيد را ھدفکارفرمایان نيازھای منحصر به فرد و فرھنگھای متحدی دارند، ، بنابراین بسيار مھم است که 

گيری کنيد.

 شغلی مورد نظر ربط دھيد.مھارتھا، سابقه کاری و بزرگترین معلومات حرفه ای خود را به نيازھای آن شرکت و آن جایگاه

ه به دنبال فردی با ذھن مثبت و تيم گرا می گردد، پربرای مثال یک شخص طراح باید خصوصيات بلقوه و توانایی فکر کردن خود را برای کار فرمایی ک

به دنبال یک حرفه ای و مسلط بروی فوتوشاپ و فلشرنگ کند و قوت دھد. اما اطمينان دادن به تسلط بروی طراحی نرم افزار برای شرکتی که تنھا 

می گردد کافی است.

) مختصر ومفيد بنویسيد:٣

 ثا نيه برای رساندن پيامشان به مشتریان خود وقت دارند. مدیران استخدام٣٠این نکته را در نظر داشته باشيد که بيشتر اگھی ھای بازرگانی فقط 

ی ودور از مطلب اصلی ندارند. در نتيجه بھترینبا انبوھی ازفرمھای استخدامی روی ميزشان، وقت کافی برای مطالعه ی نامه ھای روی جلد طو3ن

نامه ی روی جلد نامه ایست که جامع، شفاف، کوتاه ومتقاعد کننده باشد.

ان کند، بنویسيد. توضيح دھد که چرا این شغل براییک مقدمه ای که نظر خواننده را به خود جلب کند و مھمترین ویژگی ھای شما را به اختصار بي

ه گذاشته است، این فضای با ارزش را باشما جذاب است، در خواست وقت برای مصاحبه ی حضوری ودر نھایت تشکر از کارفرما برای وقتی ک

وثر و مفيد واقع شود.نوشتن جمSت تملق و پر چانه گی از دست ندھيد ھمچنين توضيح شخصيت کاری شما نيز می تواند م

کار جمله عجيبی نوشته بود که: " زمانی که فارغاز نوشتن نکات ریز درباره ی زندگی شخصی خود جدا" بپرھيزید. به طور مثال یکی ازجویندگان 

"با قطار تصادف کرده ام" و یا شاھکار دیگری که برویالتحصيل شدم در یک بازار خيریه جنس فروختم" یا "خواھرزاده ام تازه متولد شده است" و یا 

نزدیک نباشد".یک نامه روی جلد دیده ام این بود که "من نمی توانم جایی کار کنم که به رستوران فست فود 

) در ارائه تبليغات خود صادق باشيد۴

اقعی جلوه دادن خصوصيات یک محصول بيان می کنند،گاھی فروشنده ھا، بازاریابھا و یا تبليغ کنندگان حرفه ای نيز، در مخمصه ای که دراثرغيرو

وی جلد خود دروغ بنویسد. برای مثبت شدنگرفتار می شوند. ھمچنين بزرگترین اشتباه یک جوینده کار ھم این است که در رزومه و نامه ر

يد که حتی دروغ ھای مصلحتی و کوچک ھم ،برداشت نخستين و پيروز شدن در مصاحبه ھيچ گاه حقایق را اغراق نکنيد. به خاطر داشته با ش

اد کنند.حتی بعد از اینکه آن شغل را ترک کردید ،می تواند به سراغتان بيایند و برایتان دردسر ایج

يد، در نظر داشته باشيد که تفاوت ناچيزی بيندر نھایت اگر شما ھمه ی نيازمندیھای 3زم را دارید و فکر می کنيد برای یک شغل بھترین ھست

يد خود بپرھيزید وصادق باشيد. در عوض به جای نوشتناطمينان به خود واز خود راضی بودن وجود دارد.بنابراین، در نامه ی روی جلد از تعریف وتمج

ستيد استفاده کنيد.تعریف وتمجيد مغرورانه ،از مثالھایی که نشان ميدھد شما برای کارفرمایتان بھترین گزینه ھ

 را مجاب به خرید محصول خود می کنند.و در آخر ھم به یاد داشته باشيد که فروشنده ھا با بيان حقایق درباره محصو3ت متفاوت، شما
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ايناھاش

مناقشه برانگيزی است که در طيف وسيعی از آن اصطSحات  روشنفکری 

معنا می شود. طيفی که یک سویش ناسزا و سوی دیگرش مقامی مقدس



که کسی نيست  کاری  آن  مختلف  معناھای  به  پرداختن  است. طبيعتا 

جایگاھی حداکثر چنين  در  و  بدھد  انجام  روزنامه  ستون  یک  در  بخواھد 

می توان موضعی شخصی رابيان کرده و تSش کنيم از ھمان موضع نوری بر

مسائل مختلف بتابانيم. به عقيده من روشنفکری در ھر حيطه ای رو کردن

دست اسطوره ھاست. خواه این اسطوره ھا در فرھنگ عامه جاری باشند

را اسطوره ھا  و دست  کارشناسان  افاضات  و  دیپلمات ھا  ادبيات  در  خواه 

بارت اسطوره چنانکه  یک  آنھا.  به  اشاره  از طریق  مگر  رو کرد  نمی توان 

داده شود خلع سSح می شود. چرا که روش نشان  می گوید ھمين که 

اسطوره در تخریب آگاھی این است که خودش را طبيعی و بدیھی جلوه

بدھد و طوری وانمود کند که گویی از ازل بوده و تا ابد خواھد بود. اما ھمين

درست شبيه ماجرای کودکی که صرفا با اشارهکه کسی به آنھا اشاره کند و بگوید «ایناھاش» اسطوره حالت طبيعی خودش را از دست می دھد. 

به اسطوره پوشيده بودن حاکم، آن را برمS می کند و ھمه می فھمند حاکمشان لخت است.

) ھنر مبتذل:١

 ھنری دارای پيچيدگی ھای فرمی بود و کارسخيف ترین نوع رئاليسم به عنوان محصول ھنری مختص کارگران معرفی می شد و ھر گاه یک محصول

ین اسطوره ھر دو سوی طيف جریان ھاینمایش زندگی را ساده و سطحی نمی گرفت به عنوان ھنری مختص طبقات مرفه شناخته می شد. در ا

 برخاسته از اتحاد جماھير شوروی باقی است.سياسی (از چپ تا راست) سھيم بودند. این اسطوره حتی بعد از بی اعتبار شدن تئوری ھای ادبی

ظاھر می کند زندگی را بازتاب می دھد و به طرزبا این تفاوت که از سوی جبھه موسوم به راست تقویت می شود. اما رئاليسم خام که به دروغ ت

رتباط بی واسطه تری که با جھان دارند بالقوه مخاطبانبی شرمانه ای خوشبين است چه وجه اشتراکی با کارگران دارد ؟ مگر نه اینکه آنھا به خاطر ا

S مگر یک کاسبکار خوشبين می تواندبھتری برای محصو3تی که پيچيدگی ھا و تيرگی ھای جھان را نمایش می دھند محسوب می شوند؟ اص

 بگيرد و سعی کند زندگی را با ھمانحفره ھای سياه و سویه ھولناک جھان را درک کند ؟ پس چرا گمان می شود ھنری که خودش را جدی

ب می شود؟ این از اسطوره ھایی است که بایدپيچيدگی ای که دارد نمایش دھد (از لحاظ فرمی طبيعتا) ھنری منحط و مختص به بورژوازی محسو

بالقوه مخاطبان بھتری ھستند. گيریم که به طو بنده به طور  بالفعل شرایط زندگی و دشواری ھای گذراندستش رو شود. کارگران به عقيده  ر 

معيشت به آنھا فراغت و فرصت استفاده از محصو3ت ھنری را ندھد.

) زیبایی و زنانگی:٢

تمام ھویت او مساوی با ساعاتی است که کارگمان می شود که ھر زنی در کارخانه کار می کند به زیبایی و زنانگی اش بی توجه است. گویی 

ل تری داشته باشد و واقعا ھيچ دليلی وجود نداردسختی را در کارخانه انجام می دھد. در حالی که ھر کسی برای آن کار می کند تا زندگی خوشحا

يت در آمد و بی توجھی به ایمنی و بھداشت محيط کارکه زن کارگر به اندازه زن خانه نشين یا منشی فSن خانم دکتر نخواھد زیبا باشد. اینکه وضع

به معنای تایيد کردنش محسوب می شود. اینعمS چنين اجازه ای را به او می دھد یا خير حرف دیگری است. اما بدیھی پنداشتن این وضعيت 

اسطوره عمS وضع موجود را دائمی و طبيعی جلوه می دھد.

) محتاج و مجبور:٣

 ضعيفی که 3زم است قدرتمندان دست آنھا را بگيرنداین اسطوره قدمتی دیرینه در ادبيات سياسی ما دارد. تصویر کردن کارگران به عنوان موجودات

. کارگران به واسطه توليدگر بودنشان کمتر از ھرالبته کار بعضی نھادھای قدرت را راه می اندازد. اما در نھایت دروغی زشت و بی شرمانه است

 نگاه صدقه گير و محتاج کمک به آنھاانسان دیگری محتاج محسوب می شوند. ھمدلی کردن با آنھا برای احقاق حقوق شان یک حرف است و

شکيل می دھند به حقوق شان دست یابند از اینداشتن حرف دیگری است. ھمدلی ما برای آنکه کارگران بتوانند از طریق نھادھایی که خودشان ت

 کنيم. ما با آنھا ھمدلی می کنيم چون دلمان برایرو است که ما خودمان نمی توانيم در جھانی که قدرت حقوق انسان ھا را پایمال می کند زندگی

طبقه دیگری توانایی برقراری عدالت و آزادی را در ھرحق و آزادی خودمان می سوزد. کارگران دقيقا به ھمان دليل بی نيازی شان بيش از ھر گروه و 

سرزمينی دارند.



) دوستی و دشمنی:۴

دو دشمن بدانيم در نھایت منجر به این می شود کهبه گمان من اینکه ما در یک تلقی سطحی از چپ بودن رابطه بين کارگران و کارفرمایان رابطه 

کارفرمایان با ھم دوست ھستند و در یک مسير گام بریکی مثل آقای سا3زار یا آقای احمدی نژاد فکر کند ھمين که بگوید «در جامعه ما کارگران و 

وان آن را با واژه ھایی مثل دشمنی توضيح دادمی دارند» ھمه مشکSت حل می شود. رابطه کارفرمایان و کارگران رابطه ای احساسی نيست که بت

ه ما به جای اینکه سعی کنيم با جعلو با پيشنھادھایی مثل دوستی بی خطر کرد. پس این رابطه چگونه است؟ به گمان من بھتر است ک

اصطSحاتی دیگر اسطوره دیگری بسازیم از ھمان واژه کارگر و کارفرما استفاده کنيم.

) تقدس کار:۵

 به ذکر این نکته بسنده می کنم که کار کردن به خودیبه د3یلی که احتما3 قابل درک است در این بند زیاد جای مانوردادن نداریم . بنابراین صرفا

طرف ميرزابنویس ھایی ساطع شده که خودشانخود تقدسی ندارد. یک سری ضرب المثل ھای مبتذل درباره اینکه «کار جوھر مرد است» اغلب از 

جبورند صبح تا شب شان را در محلی خارج ازجز نوشتن خاطرات ظل السلطان کار دیگری نداشته اند. اینکه در حال حاضر بخش اعظم آدميان م

است که بدون انجام این کار نمی توانند زنده بمانند و زندگیخانه شان بگذرانند و کاری کسالت بار و خسته کننده را مدام تکرار کنند صرفا به این دليل 

کنند. این که اینگونه ھست دليلی بر این نيست که باید اینگونه باشد.

 پنج اسطوره اکتفا می کنيم، با این توضيح که اینھامی توان با تامل بيشتر اسطوره ھای دیگری را ھم کشف و برمS کرد. ما در این نوشته به ھمين

رد داشته و ھنگام نوشتن این مطلب به خاطر آورده.نه مھمترین اسطوره ھا و نه اولين آنھاست، بلکه اسطوره ھایی است که نگارنده با آنھا برخو

اری تامل اسطوره ھای دیگری را ببيند و بهبنابراین ھر خواننده ای که مثل نویسنده این سطور ھوش متوسطی داشته باشد می تواند با مقد

کسانی که صدایش را می شنوند نشان بدھد.

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=313547

با رشد سرمايه گذاری خارجی و بھبود جو تجاری کارآفرين ھای جوان آسيايی

فعال تر شدند

طی حداقل یک دھه گذشته عوامل مختلف از جمله رونق اقتصاد، گسترش

بھره گيری از ابزارھای تکنولوژی اطSعات، جذب سرمایه گذاری خارجی و

در بخش خصوصی  روند حرکت  قوانين،  تصحيح  اثر  در  تجاری  جو  بھبود 

کشورھای آسيا به سوی رونق شتاب گرفته است. به ویژه از آن جھت که

جمعيت آسيا جز در ژاپن بسيار جوان است، تمایل این گروه به سوی فعاليت

مستقل اقتصادی نه تنھا از فشارھای موجود بر دوش دولت ھا می کاھد

بلکه در رشد اقتصادی کشورھا نيز موثر است.

طی این سال ھا تحولی مھم در نحوه فعاليت سرمایه گذاران آمریکایی رخ



داده است. آن ھا که تا پيش از این سرمایه ھای خود را صرف راه اندازی

شرکت ھا در دره سيليکونی می کردند به سوی آسيا آمده اند تا از فرصت

ویژه آمریکا و نيروی کار نسبتا ارزان و تحصيلکرده درھای تجاری موجود در این قاره حداکثر استفاده را ببرند. اشباع شدن بازار مصرف در غرب به 

ی ھا در آسياست. نکته جالب توجه این است که تا دوآسيا از جمله مھم ترین عوامل موثر در روند رو به رشد سرمایه گذاری آمریکایی ھا و اروپای

 درصد۶٠ھای خود نداشتند اما اکنون بيش از دھه پيش اکثر دانشجویان آسيایی که در غرب به تحصيل می پرداختند تمایل به بازگشت به کشور

 نيز که متوجه تاثير بزرگ کارآفرینان در اقتصادھایآن ھا به کشورشان بازمی گردند تا کسب و کاری پررونق را تاسيس کنند. در این ميان دولت ھا

تقاد تحليلگران موج جدیدی از رونق در آسياملی شده اند در حوزه ھای مختلف در حال ھموار کردن راه حرکت آن ھا ھستند. در حقيقت به اع

ه نوآوری و کارآفرینی در دو سوی عالم یعنی آسيامشاھده شده که تمام فعا3ن اقتصادی تSش می کنند از آن بيش ترین بھره را ببرند. در عمل کف

عاليت شده اند.و غرب به تدریج ھم تراز می شود.سرمایه گذاران غربی به شيوه ھای گوناگون در آسيا مشغول ف

کارخانه ھایشان به شرق ھستند و از سوی دیگراز یک سو شرکت ھای بزرگ خودروساز و توليدکننده فو3د در غرب در حال انتقال خطوط توليد و 

ا می پردازند. تحو3ت در اقتصاد کSن باعث شدهسرمایه داران مشتاق فعاليت اقتصادی در آمریکا به تامين مالی طرح ھای کارآفرینی آسيایی ھ

امپيوتری و برنامه نویسی شرکت ھای بزرگنوعی تقسيم کار جدید در جھان رخ دھد. برای مثال بخش نرم افزار در ھند بخش عمده کارھای ک

 دیگر نيازی به کار برای شرکت ھای غربی نخواھندغربی را انجام می دھند. این افراد به تدریج خود توليدکننده نرم افزارھای اصلی می شوند و

رد موانع فرھنگی ھنوز ھم از حضور فراگير جوانان درداشت.در آسيا پول و منابع مالی تنھا مانع بر سر راه کارآفرینی جوانان نيست. در برخی موا

انان به جای راه انداختن کسب و کار جدید، برایعرصه کارآفرینی جلوگيری می کند. برای مثال در ژاپن ھنوز ھم خانواده ھا ترجيح می دھند جو

شرکت ھای بزرگ کار کنند.

ت ھای بزرگ از حضور نيروھای خSق محروم میاز دید خانواده ھا ریسک کارآفرینی جوانان با3ست و نيز با توسعه این نوع کسب و کارھا شرک

آسيایی نرخ رشد اقتصاد پایين است و زمينهشوند. در حقيقت حس شدید ملی گرایی چنين تمایSتی را به وجود آورده است. در برخی کشورھای 

زرگی از بازار را به خود اختصاص دھد در نھایتبرای حضور سرمایه گذاران خارجی چندان مھيا نيست. در این کشورھا ھر شرکتی که زودتر سھم ب

 سرمایه گذاران خارجی جذابيت بسيار زیادی پيداموفق تر خواھد بود. به ھمين دليل است که کشورھای کم تر توسعه یافته ای نظير ویتنام برای

ری کسب می کند باید برای شرکت در فعاليت ھایکرده اند. کارشناسان توصيه می کنند در این کشورھا قشر جوان که ھر روز مھارت و دانش با3ت

 نقش مدیریتی کSن دولت ھا بسيار مھم است.اقتصادی از فرصت ھای بسيار زیادی که در اختيار دارند حداکثر استفاده را بکنند در این جا

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=296866

بازار کارا و کارايی بازار

نقدینگی و  پس اندازھا  و ھدایت  بھادار، جذب  اوراق  بورس  اصلی  نقش 

به است،  آن  بھينه  مسيرھای  به سوی  اقتصاد  در  پراکنده  و  سرگردان 

گونه ای که منجر به تخصيص بھينه منابع کمياب مالی شود. اما این مھم



منوط به وجود کارایی بازارھای مالی است.

● اھميت کارایی بازار

کارایی در بازارھای مالی به دليل تامين اھداف اصلی زیر حائز اھميت است:

) تخصيص بھينه سرمایه ھا١

) افزایش سرعت نقدشوندگی٢

) تعيين عاد3نه قيمت اوراق بھادار٣

از اھداف فوق به صورت زیر به ھر یک  برای دستيابی  بازار  انواع کارایی 

تشریح می شود.

الف) کارایی تخصيصی

ا در طرح ھا و یا شرکت ھایی که در اقتصاد کشور دارایزمانی بازار از کارایی تخصيصی برخوردار است که بتواند به بھترین وجه سرمایه ھای موجود ر

ی فراھم می شود تا برای توليدات یك كا3یمزیت نسبی (بيشترین بازدھی متناسب با ریسک) ھستند، قرار دھد، بنابراین این امكان به خوب

ین صورت جھت دھی بيشترین بخش سرمایه در بازارخاص، سرمایه مالی مورد نياز از طریق فرآیندی با ریسك و خطرپذیری كمتر تامين شود که در ا

تای مفھوم اصلی اقتصاد یعنی تخصيص بھينهمتوجه سود آورترین فعاليت ھا خواھد شد و این جھت دھی به سمت سود آورترین فعاليت، در راس

سرمایه ھا انجام می شود. الزامات دستيابی به کارایی تخصيصی عبارت است از:

) ارتقای سSمت بازار١

) ایجاد شرایط بازار رقابت (عدم وجود مانع برای ورود و خروج به بازار برای عموم)٢

) برقراری آرامش و حفظ تعادل بازار سرمایه (به صورت نسبی)٣

ب) کارایی عملياتی

ر ھستند و ھزینه انجام معامSت در پایين ترینبازارھایی که کارایی عملياتی بيشتری دارند، از سرعت، دقت و تسھيل مباد3ت بيشتری برخوردا

ھد شد. الزامات دستيابی به کارایی عملياتیسطح است. این نوع کارایی، منجر به افزایش سرعت نقد شوندگی دارایی ھا (اوراق بھادار) خوا

شامل موارد زیر است.

) راه اندازی بازارھای منطقه ای١

OTC) تشکيل ٢

) تاسيس صندوق ھای سرمایه گذاری٣

) کاھش ھزینه ھای مربوط به انجام معامSت۴

) تنوع بخشيدن به ابزارھای مالی و سرمایه ای (پرکردن شکاف ھای بازار)۵

) تنوع بخشيدن به نھادھای مالی و سرمایه ای۶

) استفاده از نرم  افزارھای جدید شبکه و سامانه معامSت٧

) امکان انجام معامSت از طریق اینترنت٨

) افزایش ساعات کاری در صورت لزوم٩

) افزایش واسطه ھای متخصص (تحليل گران مالی، کارگزاران، بازارگردان ھا و ...)١٠

ج) کارایی اطSعاتی

 مربوط به سرعت بر قيمت اوراق بھادار تاثير خواھدمنظور از کارایی اطSعاتی این است که اطSعات در اختيار ھمگان قرار می گيرد و کليه اطSعات

) نيز مطرح می شود بيش از دو نوع دیگر مورد توجه محققان بوده است. طبقEMHگذاشت. کارایی اطSعاتی که تحت عنوان فرضيه بازار کارا (

دستيابی به این نوع کارایی به شرح زیر ارائهفرضيه بازار کارا، تغييرات قيمت سھام، ناشی از اطSعات موجود است. اقدامات 3زم به منظور 

می شود.

) پوشش خدمات اطSع رسانی در سطح ملی و بين المللی١



) شفاف سازی اطSع رسانی٢

) انعكاس به موقع و سریع اطSعات٣

)، به ویژه برای کسانی که دسترسی به اینترنت ندارند.Bloomberg) استفاده بيشتر از رسانه ھای جمعی (راه اندازی شبکه تلویزیونی نظير ۴

) ارائه اطSعات به فعا3ن بازار با حداقل ھزینه۵

) تھيه اطSعات کافی برای بازار۶

) تقویت ظرفيت ھای نظارتی٧

● اشکال مختلف کارایی اطSعاتی در بازار

ازار است و سرمایه گذاران نمی توانند بخاطر داشتندر بازار کارای اطSعاتی کامل، قيمت ھای اوراق بھادار به شدت متاثر از اطSعات موجود در ب

گر برخی اطSعات به طور کامل در قيمت سھاماطSعات سود غيرعادی بدست آورند. در این بازار قيمت اوراق بھادار معادل ارزش ذاتی است. ا

منعکس نشود، در آن صورت بازار از کارایی کامل برخوردار نيست.

ت اوراق بھادار منعکس شده است. در بازار نيمهدر شکل ضعيف کارایی، برخی اطSعات موجود مربوط به دوره ھای قبل بوده و تاثير آنھا در قيم

ار در برگيرنده شکل ضعيف بازار کارا نيز ھست.قوی، تمام اطSعات شناخته شده و در دسترس، به سرعت بر قيمت ھا تاثير گذاشته است. این باز

ست. در این بازار ھيچ گروھی از سرمایه گذاراندر شکل بازار قوی، قيمت سھام کامS تحت تاثير اطSعات، اعم از اطSعات عمومی و غير عمومی ا

ه شکل ضعيف و نيمه قوی نيز است.نمی توانند بيش از نرخ بازده عادی در یک برھه از زمان منتفع شوند. این بازار در برگيرند

قيمت واقعی) آنھا نزدیک تر خواھد شد. الگوھای واکنشدر بازارھای کارا ھر قدر شدت کارایی بيشتر شود، قيمت بازار اوراق بھادار به قيمت ذاتی (

 نيز ارائه شده است.٢بازار در برابر اطSعات جدید به چھار دسته زیر تقسيم می شود که در شکل 

▪ واکنش سریع (اطSعات پيش بينی شده و پيش از زمان اعSم)

▪ واکنش بازارھای کارا (ھمزمان با اعSم)

▪ واکنش به تاخير افتاده (پس از زمان اعSم)

▪ برگشت و واکنش بيش از حد (پس از زمان اعSم)

استنباط سرمایه گذاران از بازار کارا

در صورتی که بازار کارا باشد:

) انتشار گزارش  تحليل گران مالی سودمند نخواھد بود.١

) اخبار مھم در بازار  ارزشی نخواھد داشت.٢

) تحليل  تکنيکال در شکل ضعيف کارایی  ارزشی نخواھد داشت.٣

) تحليل بنيادی در شکل نيمه قوی کارایی  ارزشی نخواھد داشت.۴

) برای مدیران پرتفوی فعال، بازده اندکی وجود خواھد داشت.۵

● استنباط شرکت  ھا از بازار کارا

در این بازار تصميمات مھم مالی شرکت ھا تحت تاثير قرار خواھد گرفت:

رائه شده از سوی بازار در این خصوص، امری بيھوده) آیا شرکت ھا بطور خودکار اقدام به انتشار به موقع اطSعات خواھند کرد؟ آیا زمان بندی ا١

است؟

انند از این اطSعات برای تصميم گيری در مورد) واکنش بازار نسبت به انتشار اوراق بھادار مختلف چگونه خواھد بود؟ شرکت ھا چگونه می تو٢

انتشار اوراق بھادار جدید جھت افزایش وجوه استفاده کنند؟

این ناکارآمدی ھا را در تصميمات مالی شان اظھار) عدم کارایی در عملکرد شرکت ھا چه پيامدی به دنبال خواھد داشت؟ آیا شرکت ھا می توانند ٣

نکنند؟

) آیا مدیران می توانند با استفاده از گزارش ھای خود، بازار را «فریب» دھند؟۴

استنباط مقررات گذاران از بازار کارا



) در خصوصIOSCOن بين المللی كميسيون بورس ھا (مقررات گذاران، بازارھای کارا را به عنوان یک مدل اصولی و قانونمند تلقی می کنند. سازما

اھداف و اصول قانونمندی بورس ھا بر موارد ذیل تاکيد دارد:

) حمایت از سرمایه گذاران١

) اطمينان از كارایی، شفافيت و منصفانه بودن بازار٢

) كاھش ریسك سيستماتيك٣

بيان می کند: «ناشران باید به طور كامل، به موق ع و دقيق نتایج مالی و سایر اطSعات موثر براین سازمان در بخش اصول مرتبط با ناشران 

 به گونه ای عاد3نه و منصفانه رفتار شود و استانداردھایتصميم گيری ھای سرمایه گذاران را افشا كنند، با ھمه دارندگان اوراق بھادار یك شركت باید

حسابداری و حسابرسی باید از لحاظ كيفيت در سطح با3 و قابل قبول بين المللی باشد».

● شواھد

زمينه صورت گرفته است. با این وجود شواھدی نيزشواھد زیادی فرضيه بازار کارا را تایيد می کنند و علت آن تحقيقات بسياری است که در این 

وجود دارد که بر خSف کارایی بازار ھستند. برخی از این شواھد عبارتند از:

P/E▪ نسبت 

▪ اثر ژانویه

▪ اثر شرکت ھای کوچک

▪ اثر تقویمی (اثر ساعات مختلف روز، روزھای ھفته و روزھای تعطيل)

▪ بی ثباتی بيش از حد و قابليت پيش بينی

▪ واکنش بيش از حد بازار

▪ مالکيت شخصی و خود ھمبستگی ھای موجود

ی، ارزش دفتری دارایی ھا و... ھستند)▪ استراتژی ھای ارزش (اقدام به خرید سھامی که دارای قيمت پایين تر نسبت به قيمت ھای قبل

▪ استراتژی ھای آنی (تشکيل پرتفوی مشابه بر اساس نتایج قبلی)

▪ قيمت گذاری پایين تر در عرضه ھای اوليه و عدم اجرای آن در بلندمدت 

▪ عدم تاثير سریع اطSعات بر قيمت ھا در برخی موارد.

منبع : روزنامه دنيای اقتصاد

http://vista.ir/?view=article&id=260752

بحران بيکاری

بيكاری و تورم دو معضل شوم اقتصادی است كه تمام ھم و غم اقتصاددانان

تورم و بيماری  آنھا است.ھر چند دو  برای حل  توليدی  درحركت چرخھای 

بيكاری به زمان و مكان خاصی اختصاص ندارد اما شدت و ضعف آن ھمواره



دردسر ساز بوده است.تظاھرات ھا، ناآرامی ھای اجتماعی و در حد ضعيف

تر اعتصابات كارگری از جمله آثار سوء وجود این دو معضل است كه كشور ما

را نيز شامل شده است.بيكاری معضلی است كه اگر جوانب پيدا و پنھان آن

خوب رصد نشود در آینده اقتصاد ایران را با چالش ھای جدی مواجه خواھد

كرد. متأسفانه سھل انگاری دستگاه ھای مختلف برای حل این معضل تا

جایی پيش رفته كه در حال حاضر آمار دقيق و قابل استنادی از نرخ بيكاری

در ایران وجود ندا رد. با توجه به این شرایط است كه به نظر می رسد یكی

از مھمترین دغدغه ھای دولت نھم حل معضل بيكاری می باشد معضلی كه

نه با شعار بلكه با شعور و عمل به نصایح صاحبنظران امكان پذیر است.

تناقض در آمار

وزیر جدید كار و امور اجتماعی تمام واقعيتھا را بازگوبرای پی بردن به آمار واقعی بيكاری در كشور 3زم نيست راه دوری برویم. نگاھی به صحبتھای 

ت اعSم می كند كه آمار اعSم شده در خصوصمی كند. سيد محمد جھرمی كه در بين وزرای كار كشور ظاھراً دل و جرأت بيشتری دارد با صراح

نظر وجود ندارد. یعنی مشخص نيست كه چه درصدی بيكاری در كشور را قبول ندارد.البته در اعSم نرخ رسمی بيكاری در كشور نيز اختSف ١١نرخ 

ایران مسئول این كار تعيين شده است. اما نكته قابلنھادی در كشور باید نرخ واقعی بيكاری را اعSم كند. البته براساس برخی مصوبات مركز آمار 

است به برخی اظھار نظرھای صورت گرفته وتوجه این است كه كسی به این آمارھای اعSم شده توجه نمی كند، برای اثبات این موضوع كافی 

ش ھای منتشر شده از سوی سازمانحتی گزارشھای رسمی منتشر شده از سوی نھادھای مختلف مراجعه شود.برای مثال در یكی از گزار

عSم شده از سوی مركز آمار اشاره شده اما جالبمدیریت كه تحت عنوان نظارت بر عملكرد برنامه سوم برپا شد، در متن گزارش به نرخ بيكاری ا

بيكاری با آنچه مركز آمار اعSم كرده است فرقاست كه در پی نوشت آن ھمين آمار زیر سؤال رفته و ذكر شده كه بر اساس مدل ھای موجود نرخ 

 كه با3خره مركز آمار ایران مجبور شده روشدارد.البته این موضوع ساليان سال است كه مورد توجه قرار گرفته است و جالب است اشاره شود

خویش برای رسيدن به آمار بيكاری و نوع نمونه گيری ھا را تغيير دھد.

 ای ندارند جز آن كه شيوه ھمه پسند و فراگيریبنابراین برنامه ریزان كشور برای ھدایت نرخ با3ی بيكاری به سمت كاھش و تك رقمی شدن چاره

وز آمار و برنامه ریزی به نكته مھمی اشاره میرا برای جمع آوری بيكاران بدست آورند.در ھمين رابطه وزیر كار و امور اجتماعی در ھمایش ر

تصميم گيری ھای فردی، اجتماعی و دولتی دچاركند.جھرمی معتقد است كه آمار زیر بنای ھرگونه تصميم گيری است و در صورت دقيق نبودن آن، 

ای دولتی ھدر رفتن منابع و فرصت سوزی ھایانحراف خواھد شد.برای تكميل این سخنان باید اذعان كرد كه ھرگونه اشتباه در تصميم گيری ھ

ولوژیھای با3 نگھداری می شود و این در حالی است كه درفراوان را به دنبال خواھد داشت.به گفته وزیر كار در دنيا تمام اطSعات با استفاده از تكن

وجه اشاره می كند و میسال یك بار سرشماری صورت می گيرد.در خصوص تناقض در آمار بيكاری جھرمی به یك نكته جالب ت١٠كشور ما ھر 

 درصد تغيير كرد و به طور قطع ما نمی توانيم براساس این آمار تصميم گيری١٠ ماه ۶گوید: آمار نرخ بيكاری در یكی از استانھای كشور ظرف 

مناسبی انجام دھيم.

آمار بانك جھانی

اما نھادھای بين المللی توجه ویژه ای به این مقولهاگر چه نھادھای داخلی كشور در بررسی ابعاد معضل بيكاری بعضاً دچار روز مره گی شده اند، 

۵ارشھا بانك جھانی پيش بينی كرده است كه ایران در دارند و حتی به بررسی آمار بيكاران كشور در دھه ھای آینده پرداخته اند.در یكی از این گز

 سال دیگر به با3ترین سطح خود۵، نرخ بيكاری در سال آینده با شدیدترین فشار اشتغالزایی مواجه خواھد شد و با توجه به تركيب جمعيتی ایران

 به با3ترین سطح برسد.٢٠١٠ درصد برآورد شد. اما پيش بينی می شود كه این رقم تا سال ٨/١٣می رسد.در این گزارش نرخ بيكاری كشور 

ال آینده با شدیدترین فشار برای ایجاد اشتغالكارشناسان بانك جھانی معتقدند كه با توجه به ميانگين سنی جمعيت ایران، كشورمان طی پنج س

 درصد خواھد رسيد. در این گزارش البته ذكر شد كه فشار٢٣ به حدود ٢٠١٠مواجه خواھد شد بنابراین اعSم می كنند كه نرخ بيكاری ایران تا سال 

 درصد نزدیك خواھد شد.یكی از اقدامات١٠ به حدود ٢٠٣٠ كاھنده خواھد بود به طوری كه این نرخ تا سال ٢٠١٠بيكاری در ایران بعد از سال 

ت.سياست ھای پولی و مالی بھترین ابزار ھااساسی كه در مھار بحران بيكاری باید صورت پذیرد تغيير نگرش به سياست ھای پولی و مالی اس



را در اختيار سياستگذاران قرار می دھد تا جھت كاھش نرخ بيكاری حركت شود.

چشم انداز آینده

 كه در زیر به آنھا اشاره می شود.با توجه به مطالعات صورت گرفته در كشور وضعيت بيكاری در ایران دارای ویژگی ھای خاصی است

ار به شدت افزایش یافته است.- ھرم جمعيتی، به علت افزایش بی رویه جمعيت در سال ھای آغازین انقSب اكنون عرضه نيروی ك١

 نيروی كار اشاره كرد، این مسأله باعث پدید- بيكاری پنھان كه در اشكال مختلف به چشم می خورد كه از جمله می توان به بھره وری پایين٢

آمدن تعدد مشاغل نيز شده است.

- مھاجرت گسترده روستایيان به شھرھا كه باعث رشد نرخ بيكاری در این مناطق شده است.٣

از دست داده و امكان سرمایه گذاری آن- بخش خصوصی و تعاونی به علت برنامه ریزی ھای نادرست دولتی بخش عمده ای از توان خود را ۴

خصوصاً در امور توليدی بسيار اندك است.

مين مسأله در تشدید تناقض آماری دخيل است.- اقتصاد زیرزمينی بخش قابل توجھی از كل فعاليت ھای اقتصادی را به خود اختصاص داده كه ھ۵

می باشد.- بخش عظيمی از نيروی كار در بخش عمومی به فعاليت مشغول است كه بھره وری آن بسيار اندك ۶

ران بيكاری اقدام كرد. در یك چشم انداز ميانبا توجه به این وضعيت است كه می توان به برنامه ریزی ھای كوتاه مدت و بلندمدت جھت حل بح

ی به آمارھای صحيح نرخ بيكاری در كشور دستمدت باید از مھاجرت به شھرھا به شيوه ھای اقتصادی جلوگيری كرد وبا كنترل اقتصاد زیرزمين

ھكارھای اساسی وجود دارد كه 3زم است دولتمردانیافت و با توجه به مقوله بھره وری در جھت اصSح وضع موجود حركت كرد.البته در بلند مدت را

ه بخش خصوصی است به طوری كه دولت باید در نگاهنگاه ویژه ای به آنھا داشته باشند.از جمله مھمترین این راھكارھا تغيير نگرش دولت نسبت ب

 به دیدگاھی توأم با حس ھمكاری و تفاھم رویبه فعاليتھای بخش خصوصی چنان تغيير نگرشی داشته باشد كه از نگاه منفعت جویانه و رقيبانه

ا به بخش خصوصی اقدام نماید. یكی از مھمترینآورد.در این بين 3زم است دولت با كارآمد نمودن ساختار خود به واگذاری بخشی از مسئوليت ھ

 اداری می باشد.كاھش عوارض مختلف دولتی و تعرفهكارھایی كه در این مسير باید صورت پذیرد. ایجاد امنيت اقتصادی با از ميان برداشتن مفاسد

حران بيكاری باید صورت پذیرد تغيير نگرش بهھای غيرمعقول و غيرضروری در این ميان از ضروریات است.یكی از اقدامات اساسی كه در مھار ب

اران قرار می دھد تا جھت كاھش نرخ بيكاریسياست ھای پولی و مالی است.سياست ھای پولی و مالی بھترین ابزار ھا را در اختيار سياستگذ

سھيSت بانكی است. اما نمی توان ادعا كردحركت شود.چه كسی است نداند كه یكی از مھم ترین موانع اشتغالزایی در كشور نرخ با3ی سود ت

 تورم دو رقمی است اقدامی غيرمعقول وكه در شرایط فعلی می توان با كاھش نرخ سود به جنگ بيكاری رفت.كاھش نرخ سود در وضعيتی كه

 منظور كاھش نرخ سود بانكی توجه ویژه ایغيراقتصادی ارزیابی می شود اما با توجه به این موضوع دولت باید به سمت كاھش نرخ تورم به

نيز باید اشاره كرد كه دولت ھيچ گاه نباید از این  ابزار به عنوان ابزاری جھت افزایش درآمد نگاهداشته باشد.اما در بعد سياست ھای مالی 

ك بسته سياستی جھت كاھش نرخ بيكاری دیده شدهكند.دولت اگر ھم مثSً اقدام به افزایش نرخ ماليات ھا می كند این افزایش حتماً باید در ی

پ زوایای  مزمنی است كه ھنوز  بيماری  بيكاری  واقعيت اشاره كرد كه  این  به  باید  نشدهباشد.ھمچنين  آشكار  برای سياستمداران  آن  نھان 

دھای نفتی كشور كاھش یابد آنگاه شاھداست.درآمدھای با3ی نفتی از جمله د3یلی است كه باعث این مسأله شده است و مسلماً اگر درآم

ل معضل بيكاری است و دومين گام نيز ھمگرایینگاه ھای جدی تر به این امر خواھيم بود.حركت به سمت تھيه آمارھای واقعی اولين گام جھت ح

نست و نه می توان نسبت به حل ریشه ایو ھمدلی تمام مسئو3ن و سياستگذاران می باشد.بيكاری را نه می توان مشكل زمان حال كشور دا

آن نااميد بود.

ایه گذاریھا در كنار بخش خصوصی به كاھشكشوری كه دولت به ھر ترتيب سرمایه گذار عمده آن است می تواند با ھدایت درست اینگونه سرم

برن مفصل  برنامه ھای  شاھد  توسعه  چھارم  برنامه  در  كه  است  اساس  كند.برھمين  فكر  بيكاری  بيكارینرخ  معضل  حل  برای  ریزان  امه 

شتغال را به تصویب رسانده است. آنان كه با اقتصادھستيم.سازمان مدیریت و برنامه ریزی نيز اخيراً با جمع بندی نظرات كارشناسان سند توسعه ا

به خوبی می توانند سكان ھدایت كشتی بيكاران را برایران آشنایی دارند به خوبی واقفند كه سازمان مدیریت در كنار وزارت كار و امور اجتماعی 

رش مد نظر است نگاھی است گذرا به سند توسعهعھده گرفته و آن را به ساحل كار و كار آفرینی برسانند.آنچه در بخش دوم و پایانی این گزا

اشتغال در برنامه چھارم توسعه.

آمار چه می گوید



١٨ن در سال اول شروع برنامه چھارم حدود براساس برنامه ریزیھای صورت گرفته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور جمعيت شاغل ایرا

 ميليون نفر۴چھارم با بيش از  ھزار نفر تخمين زده شده است.بر ھمين اساس پيش بينی می شود جمعيت شاغل در پایان برنامه ٩٠۶ميليون و 

د.به عبارت نفر برسد.ھمين آمار خود بيانگر بسياری از واقعيتھای موجود برای كاھش نرخ بيكاری می باش٣٠٠ ھزار و ٣٨٩ ميليون و ٢٣افزایش به 

ر كشور ھزار نفر به جمعيت شاغل ایران افزوده خواھد شد و این در حالی است كه ركورد ایجاد شغل د٩٠٠ سال آینده تقریباً ھر سال ۵دیگر طی 

ی تواند جمعيت شاغل كه در آینده وارد بازار ھزار نفر فراتر نرفته است.به عبارت بھتر اگر دولت تمام امكانات خود را بسيج كند تنھا م٧٠٠از حدود 

ست بدانيد براساس پيش بينی سازمان مدیریت وكار می شود را پوشش دھد و بنابر این باید فكری به حال بيكاران موجود در كشور كرد.جالب ا

 ھزار نفر خواھد رسيد. كه به این ترتيب با وجود جمعيت شاغل۵٣٩ ميليون و ٢۵ به بيش از ١٣٨٨برنامه ریزی كشور جمعيت فعال ایران در سال 

۵ ھزار نفر بيكار خواھد رسيد.به این ترتيب است كه اگر دولت بتواند طی ١۵٠ ميليون و ٢ ھزار نفر در پایان برنامه چھارم شاھد ٣٨٩ ميليون و ٢٣

١٣٨٨ درصد در سال ۴/٨ به حدود ١٣٨٣ درصد در سال ٣/١٢ ھزار فرصت شغلی ایجاد كند آنگاه نرخ بيكاری از حدود ٩٠٠سال آینده و در ھر سال 

خواھد رسيد.

بازار كار از نگاه برنامه ریزان

ه شده است. در ادامه این گزارش مقدمه اینسند توسعه اشتغال كشور دارای مقدمه ای است كه در آن بسياری از معضSت بازار كار نشان داد

ا سایر بازارھای چھارگانه اقتصادی است كه ھر گونهسند به طور كامل مورد بررسی قرار می گيرد.در این سند ذكر شده است: بازار كار در تعامل ب

ونه اجرای سياست فعالی در بازار كار نيز به طور متقابل برنارسایی در آن بازارھا می تواند در عملكرد درست این بازار اخSل ایجاد نماید. البته ھر گ

ایجاد ھماھنگی بين سياست ھای اتخاذ شده در بازارھا رابازارھای دیگر اثر دارد. بنابراین نگاه دوسویه به این ارتباط قابل تأمل و اھميت بوده و 

ر را تحت تاثير قرار می دھند پرداخته شده و سایراجتناب ناپذیر می سازد. البته در این سند صرفا به سياستھای اقتصادی كه مستقيما بازار كا

ایجاد امنيت سرمایه برای گسترش سرمایه گذاریسياستھا در اسناد بخشی و فرابخشی دیگر مورد توجه قرار می گيرند. به عنوان مثال، اگر چه 

وسعه سرمایه گذاری در این سند مورد بررسی قرارو ایجاد اشتغال پایدار از اھميت بسيار زیادی برخوردار است، ولی فراھم نمودن زمينه ھای ت

اری خارجی، گسترش بازار سرمایه و... موردنمی گيرد و در اسناد فرابخشی دیگر نظير امنيت سرمایه گذاری، تشویق و حمایت از سرمایه گذ

در شرایطی تدوین شده كه اقتصاد كشور باتوجه قرار می گيرد.در یكی از بخشھای سند توسعه اشتغال ذكر شده است: برنامه چھارم توسعه 

يار وسيعی می باشد. نرخ بيكاری جوانان و زنان درنرخ بيكاری نسبتا با3یی روبرو است و در برخی از حوزه ھای بازار كار عدم تعادل در سطح بس

دانشگاه ھا با سرعت زیادی در حال افزایش است ومقایسه با نرخ بيكاری كشور در سطح بسيار با3تری قرار گرفته و نرخ بيكاری فارغ التحصيSن 

صله نرخ بيكاری بين استان ھای كشور افزایش یافتهھم اكنون از ميانگين نرخ بيكاری كل كشور فراتر رفته است.عSوه بر این، در سالھای اخير فا

يل عدم وجود نظام بيمه ای فراگير و كارآمد، بخشاست كه به معنی تشدید عدم تعادلھای منطقه ای در بازار كار می باشد. از منظر دیگر، به دل

ین سند در خصوص پرداخت مقرری آمده است:قابل مSحظه ای از بيكاران فاقد حمایت ھای بيمه ای ھستند و در معرض فقر قرار دارند. در ا

ی بيكاری مشكل نارضایتی بيكاران را حل نمیبراساس مطالعات انجام شده در برخی از كشورھای جھان، بيكاری خوشایند نبوده و پرداخت مقرر

Sت در گروی سياستھای فعال بازار كار در جھتكند. بنابراین، پرداخت مقرری بيكاران بخشی از مشكSت بيكاران را حل می كند و حل بقيه مشك

خاذ سياستھای فعال به منظور توسعه فرصت ھایشاغل كردن آنھا می باشد. بدین ترتيب، اصSح نظام بيمه ای به منظور حمایت از بيكاران و ات

 شغلی موجود در جامعه از توزیعشغلی ضروری است. عSوه بر این ھا، گسترش پدیده چند شغلی و پركاری سبب شده است كه فرصتھای

اغل كشور می باشد. از منظر دیگر، گسترشدرستی برخوردار نبوده و تعداد فرصت ھای شغلی موجود در اقتصاد به مراتب بيشتر از جمعيت ش

 موضوع باید گفت شاخص بھره وری نيروی كار درپدیده مذكور به سطوح پایين بھره وری نيروی كار كمك كرده است. برای پی بردن به اھميت این

المللی نيز بھره پایين تر است كه مبين وجود بيكاری پنھان و بھره وری پایين می باشد. در مقایسه ھای بين ١٣۵۵سال جاری نسبت به سال 

يار پایين تر است. عدم وجود انطباق بين شغل ووری نيروی كار در ایران نسبت به كشورھای در حال توسعه موفق نظير كره جنوبی و سنگاپور بس

خير به دليل عدم توانایی بخشھای مولد و رسمیمھارت نيروی كار نيز از جمله اشكا3ت ساختار اشتغال در كشور می باشد. با3خره در سالھای ا

متوازن كرده است. عليرغم تمام این مشكSت،در ایجاد اشتغال، بخش غيررسمی به طور ناھنجاری رشد كرده است و ساختار اشتغال كشور را نا

ست كه در صورت ارائه آموزشھای كاربردی وكشور از یك پتانسيل خوب در خصوص وجود نيروی انسانی جوان و دارای تحصيSت عالی بھره مند ا

ه پيش بينی شده است كه نرخ مشاركت نيروی كارتكميلی می تواند به عنوان یك نقطه قوت مطرح شود.باید اشاره كرد كه در برنامه چھارم توسع



 درصد٧ به ١٣٩۴، نرخ بيكاری تا پایان سال  درصد در پایان برنامه افزایش یابد. ھمچنين براساس اھداف پيش بينی شده در سند چشم انداز۴٣به 

 درصد رشد خواھدكرد كه نسبت به اھداف برنامه چھارم توسعه در سطح٨/۴ سا3نه ١٣٨٨-٩۴كاھش خواھد یافت و بھره وری كار نيز در دوره 

ل بازار كار كاھش یافته و ساختار اشتغال بھبود یابد وبا3تری قرار دارد. بدین ترتيب انتظار می رود كه با دستيابی به اھداف تعيين شده عدم تعاد

رم فقط به ذكر د3یل نرخ با3ی بيكاری در كشورزمينه گسترش صادرات به واسطه ارتقای بھره وری نيز فراھم گردد.در سند فرابخشی برنامه چھا

 آنھا اشاره می شود.اشاره شده بلكه برنامه ریزان، برنامه ھای عملی نيز ارایه داده اند كه در زیر به برخی از

جاد نموده و در راستای مركز كاریابی (با تاكيد بر مراكز كاریابی خصوصی) را متناسب با جمعيت بيكار ھر استان ای١٩٠الف) وزارت كار موظف است 

ن مراكز كاریابی را در سال اول اجرای برنامهارتقای سطح كيفی خدمات ارایه شده به جویندگان كار و كارفرمایان، شبكه سراسری اطSعاتی بي

در تمامی استان ھا دارای اولویت است.ایجاد نماید. در توسعه مراكز كاریابی، ایجاد مراكز كاریابی خاص فارغ التحصيSن دانشگاھی 

حرفه ای غيردولتی را توسعه داده به طوری كهب _ وزارت كار با ھمكاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت جھاد كشاورزی، مراكز آموزش فنی و 

زش ھای ارایه شده با تاكيد بر توسعه آموزش ھایسا3نه حداقل حدود یك ميليون نفر متناسب با نياز بازار كار آموزش داده شود. سطح كيفی آمو

 یابد.مھارتی فنی و حرفه ای معطوف به نياز بازار كار (به ویژه برای زنان جویای كار) ارتقاء می

ارغ التحصيSن دانشگاھی و ایثارگران با مركز رشد و كارآفرینی را ایجاد نموده و دوره ھای آموزش كارآفرینی برای جوانان، زنان، ف٣٠ج _ وزارت كار 

در سال ھای اجرای برنامه به طور مستمر برگزارھمكاری وزارت آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوری و سازمان آ موزش فنی و حرفه ای را 

نماید.

 و تشكيSتی 3زم را برای توسعه مشاغل موقتی،د _ ھمچنين وزارت كار باید با ھمكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، بسترھای قانونی

 نام شده در مراكز كاریابی دولتی و غيردولتی باید روزآمدپاره وقت و مشاركتی (به ویژه برای زنان) ایجاد نماید. اطSعات مربوط به جویندگان كار ثبت

رت امور اقتصادی و دارایی موظف است باشده و در مقاطع زمانی مقتضی به شورای عالی اشتغال ارایه شود.البته براساس این مساله وزا

ه ریزی كشور و بنياد شھيد و امور ایثارگران مشوقھمكاری وزارتخانه ھای رفاه و تامين اجتماعی، كار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنام

د را تعيين و به تصویب ھيات وزیران برساند.ھای بيمه ای و مالياتی را به منظور تشویق كارفرمایان موجود در به كارگيری نيروی كار جدی

نگاه به نيروی كار زنان

آمده است كه نرخ مشاركت زنان در ابتدای برنامه دردر برنامه چھارم خوشبختانه نگاه جامع تری به مقوله نيروی كار زن شده است.در این برنامه 

 درصد افزایش پيدا كند.در جدول حاضر كه برگرفته از سند توسعه اشتغال٢٠/١۶ درصد است كه این ميزان در پایان برنامه باید به ٩۴/١٢حدود 

ن می توان اشاره كرد كه حل معضل بيكاری جز نگاهاست تحو3ت بازار كار در برنامه چھارم به تفكيك جنسيت مورد بررسی قرار گرفته است.در پایا

و یك برنامه ھماھنگ باشند بازھم كاھش نرخھمه جانبه به حل مشكSت اقتصادی امكان پذیر نيست و اگر تمام دستگاه ھای دولتی در یك جھت 

بيكاری و رسيدن به نرخ بيكاری تك رقمی در شك و شبه است.

منبع : روزنامه ھمشھری
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بدون شک ماھيت کار و کارگر در دنيا در حال تغيير است



باید به استراتژی در حال برای دریافتن چگونگی تغيير ماھيت كار و كارگر 

تحول و تكامل كارفرمایان در جھان توجه كرد و آن را مورد بررسی قرار داد.

 لجام گسيخته١٩٩٠اقتصاد مبتنی بر بنگاه ھای بزرگ آمریكا دیگر مانند دھه 

نيست. در آن روزھا شركت ھا ھم به سرعت نيرو استخدام می كردند و به

ھمان سرعت ھم این نيروھا را اخراج می كردند. اما اكنون این شيوه بسيار

قانونمندتر و نظام مندتر شده است. این قانونمندی را بيشتر از ھر زمان دیگر

می توان در دوران رونق اخير اقتصادی مشاھده كرد.

نيروی انسانی كه یكی از شركت ھای برجسته جف جورز، ریيس شركت 

منبع نظر را دارد. این شركت  خدمات اشتغال در  آمریكا است ھم ھمين 

تامين نيروی كار موقت برای بسياری از كارفرمایان دنيا است. تقاضا برای

نيروی كار مدام در حال افزایش و كاھش است و در ھر دوره ای از چرخه

اقتصاد و تجارت دچار تحول می شود. ارزش سھام این شركت ھمواره تابعی

این ارزش سھام  وقتی  آمریكا.  اقتصاد  از  انتظارات سرمایه گذاران  از  بوده 

د3ر رسيد و طی چھار سال دو برابر٧٠ به ٢٠٠۶شركت در ماه مه سال 

این است.  انكار ناپذیر  واقعيتی  آمریكا  اقتصاد  رونق  كه  شد  معلوم  شد، 

دورنمای روشن از شرایط، نتيجه بھبود وضعيت بازار اشتغال در آمریكا است.

شركت نيروی انسانی بعد از ارتقای سيستم ھای اطSعاتی خود اكنون در

ھماھنگ كردن عرضه و تقاضای نيروی كار پيشرفت داشته  است. اكنون این

بنابراین می گيرد.  كار  سفارش  كار  نيروی  تقاضای  پيش بينی  با  شركت 

 به دنبال نخواھد داشت.ھرگونه كند شدن روند رشد اقتصاد در آمریكا شرایط نامناسب و غير قابل كنترلی مانند گذشته

د كه شركت ھا به خوبی شروع شد. بررسی ھای اخير وضعيت اشتغال و استخدام شركت نيروی انسانی نشان می دھ٢٠٠٧از سوی دیگر سال 

 ھستند. عوامل دیگری٢٠٠۶مقایسه با اوائل سال در اكثر كشورھای اروپایی و آسيایی در حال برنامه ریزی برای افزایش اشتغال و استخدام در 

ر جھان شده اند. منتقل شدن بازار كار به خارجھم ھستند كه باعث تغيير استراتژی شركت نيروی انسانی و شركت ھای مشابه تامين نيروی كار د

وامل ھستند.از كشورھا، سالمند شدن جمعيت كشورھا و با3خره كمبود شدید مھارت نيروی كار از جمله این ع

 تصميم به و در زمانی تاسيس شد كه دو وكيل اھل ميلواكی نااميد از یافتن كارمند برای دفتر كار خود١٩۴٨شركت نيروی انسانی در سال 

ه شده بر سر در این شركت پيدا است، این شركتتاسيس شركتی برای تامين نيروی كار موقت گرفتند. امروز ھمان طور كه از پرچم ھای برافراشت

 كشور كار می كنند. از ھمين كشورھا است كه تصویر٧٣ دفتر در ۴۴٠٠ ھزار كارمند تمام وقت دارد كه در ٢٧واقعا جھانی شده است. این شركت 

دنيای در حال تغيير كار در حال نمایان شدن است.

ر تامين می شود. فرانسه بعد از كانادا و انگليسبزرگ ترین بازار كار این شركت فرانسه است كه بيشتر از یك سوم درآمد این شركت از این كشو

 به آن وارد شد. قوانين كاری سخت گيرانه فرانسه مانع از آن می شود كه كارمندان تمام١٩۵٠سومين كشور خارجی بود كه این شركت در دھه 

تاه مدت بسيار با3 است.وقت استخدام شوند و بنابراین تقاضا برای استخدام كارمندان نيمه وقت و انعقاد قرارداد كو

 لغو شد. بازار ژاپن ھم بازار خوبی است و به یمن١٩٩٧بازار ایتاليا ھم از زمانی رونق گرفت كه ممنوعيت استفاده از كارگران موقت در سال 

م می كند این بازار ھم اكنون شرایط خوبی دارد. برایتغييرات حقوقی آن كه امكان استفاده بيشتر از كارگران موقت به ویژه در بخش توليد را فراھ

نيروی انسانی، تعداد كارمندان تامين منابع  نيروی كار را تشكيلبسياری از مشتریان چند مليتی و بزرگ این شركت   موقت تقریبا یك پنجم 

 درصد از كل نيروی كار را در اكثر كشورھا تشكيل می دھد. این تعداد با شدت گرفتن روند٣می دھند. به طور كلی تعداد كارمندان موقت یك تا 

استخدام نيروی كار موقت در سال ھای آینده افزایش می یابد.

 از آشكارترین نمونه ھای تغيير استراتژی بازار كار ازاما به طور مثال در چين تعداد كمی از نيروی كار را كارگران موقت تشكيل می دھند. چين یكی
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روی انسانی طی سه سال گذشته به بعد است. به رغم افزایش استخدام نيروی كار موقت، سود حاصل از این روند برای شركت ني١٩٩٩سال 

است. شركت ادكو رقيب شركت نيروی انسانی،یكنواخت بوده است. این شركت ھمچنين جایگاه خود را نسبت به رقيب اروپایی اش از دست داده 

ی ادامه پيدا كند سھامداران این شركتاز ادغام دو شركت سوئيسی و فرانسوی تشكيل شده است. اگر این وضعيت برای شركت نيروی انسان

سود شركت به دنبال افزایش فاصله آن با رقباسھام خود را به فروش می گذارند. ریيس این شركت تصميم گرفته است به جای تSش برای افزایش 

 این شركت در دوران جدید كاری خود و برایباشد. به ھمين دليل خدمات استخدام و اشتغال خود را افزایش داده است. یكی از اقداماتی كه

 نفر از كارمندان این شركت روی این موضوع متمركز٢٠٠٠پيشی گرفتن بر رقبا انجام داده تمركز بر روی استخدام نيروی كار دائم است. اكنون 

 ھزار نفر را به استخدام نيروی دفاعی استراليا٩ درصد از درآمدھای این شركت از این بخش تامين می شود. این شركت در سال ١٠شده اند و 

دھد.درمی آورد. این شركت ھمچنين به شركت ھای تجاری درباره استراتژی نيروی انسانی مشاوره می 

بازنشستگی یك ساعت طS دریافت كنند. مشكل درتا یك دھه پيش مردم عادت داشتند تا پایان دوران كاری خود در یك شركت كار كنند تا ھنگام 

دن بعد از بازنشستگی مقابله كنند. اما امروز ھيچ كسآن زمان فقط این بود كه به این گروه از كارمندان كمك شود تا با نگرانی از بی استفاده بو

كه تصميم بگيرند بعد از بيكار شدن از یك شغل چه كنند.انتظار ندارد كه تا دوران بازنشستگی در یك شغل باقی بماند. اكنون باید به مردم كمك كرد 

ی كار سود می برند. این بخشی از خدمات ایناز سوی دیگر شركت ھای تامين نيروی انسانی و اشتغال از رونق بازار تقاضا برای آموزش نيرو

ئه می شود كه به فكر ارتقای شغلی خود ھستند.شركت ھا برای كمك به افراد در یافتن شغل است. به ویژه این خدمات به كارمندان بيكاری ارا

ارت دیده بيشتر به سوی شركت ھای فنی واستخدام نيروھای متخصص یكی از استراتژی ھای جدید بازار كار است. این نيروھای متخصص و مھ

تكنولوژیك ھدایت می شوند.

ای بين المللی تامين نيروی انسانی در طرحمھارت در ھمه جای دنيا اكنون به گوھری گرانبھا و پرطرفدار تبدیل شده است. در چين شركت ھ

 تامين آن برنامه ریزی كنند. یكی از پيشنھادھا برایھمكاری با دولت شانگھای توافق كرده اند تا كمبود مھارت در بازار را شناسایی كنند و برای

انی شناسایی می شوند كه زمينه كارآفرینی دارند.تامين این مھارت برنامه ریزی برای آموزش نيروی كار است. در این استراتژی به طور ویژه كس

 كشور انجام داد نشان می دھد كه اگر متقاضيان كار٢۶ ھزار كارفرما در ٣٢تحقيقی كه سال گذشته شركت تامين نيروی انسانی آمریكا بر روی 

دھه ھای آینده بيشتر ھم درصد از كارمندان نيروی بيشتری را استخدام می كردند. این كمبود مھارت در نيروی كار در ٢٩مھارت 3زم را داشتند، 

ی چند مليتی برای محكم كردن جای پایمی شود. دو عرصه جدی و گسترده این نبرد ھم چين و ھند ھستند. در این كشورھاست كه شركت ھا

يل و فشار این شركت ھا تصميمات بسيار غلطیخود به شدت با یكدیگر رقابت می كنند و در این رقابت ھم تحت فشار ھستند. در این فضای تعج

اما از ھر پنج شركت در چين دو شركت در یافتن مدیراندر زمينه استخدام نيروی كار اتخاذ می كنند. كارمندان و كارگران بدون مھارت بسيار ھستند 

روی انسانی ھم دشواری وجود دارد. در چينارشد مناسب برای خود دچار مشكل ھستند. ھمچنين در فروش، بازاریابی و منابع تكنولوژی و ني

ویژه برای تحصيل كرده ھا و درصد افزایش می یابد. وقتی كارمندان و كارگران استخدام می شوند حقوق و مزایای آنھا به ٢۵دستمزدھا سا3نه 

چينی در جذب نيروی با مھارت و آموزش دیده ازآموزش دیده  ھا و افراد با مھارت با3 روند پرشتاب صعودی می یابد. از سوی دیگر شركت ھای 

تر پيش می رود. وضعيت بازار كار در ھند بسيارشركت ھای چندمليتی پيشی گرفته اند چون روند ارتقای شغلی این افراد در چين بسيار پرشتاب 

 ميليون تقاضای كار٣/١ی پيش رو است، در سال پيچيده تر است. در این كشور به طور مثال شركتی مانند اینفوسيس كه یكی از شركت ھای خدمات

ئه می شود. شركت ھای بازاریابی شغلی در ھند برایدریافت می كند كه اكثر آنھا ھم از سوی متقاضيان بدون مھارت و نامناسب و به درد نخور ارا

دارند. برای آموزش نيروی كار در ھند با جمعيت بی شماراعزام نيروی كار به خارج گروه ھای ویژه ای برای آموزش زبان و دیگر مھارت ھا به ھندی ھا 

آن، در سال ھای گذشته تعداد دانشگاه ھای مجازی و آموزش ھای اینترنتی افزایش یافته است.

 برای نيروی كار مسن تر را افزایش می دھد. ژاپن،در طول زمان و در درازمدت كمبود مھارت در كنار سالمند شدن نيروی كار و جمعيت جھان تقاضا

ركت ھای بازاریابی شغلی با انجمن ھای بازنشستگیاستراليا و ایتاليا از كشورھایی ھستند كه در این موج پيشرو خواھند بود. به ھمين منظور ش

تراتژی ھای بازار كار آموزش كارمندان سالمندتر برای استفادهوارد مذاكره شده اند تا كمبودھای بازار كار در سال ھای آینده را تامين كنند. از دیگر اس

رار گيرند تا بتوانند با مدیران جوان و به روز خود كار كنند.از كامپيوتر است. در آسيا به طور خاص این نياز وجود دارد كه كارمندان پيرتر تحت آموزش ق

يره ای وال مارت سيستم برنامه ریزی كامپيوتری جدیدیدر بازار كار تقاضا برای انعطاف پذیری بيشتر بسيار با3 است. به طورمثال فروشگاه ھای زنج

را اجرا كرده است تا بيش از یك ميليون كارگر خود را با شرایط كاری جدید آشنا كنند.
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برای کارآفرين شدن اين مھم نيست که... بلکه بايد...

برای كارآفرین شدن این مھم نيست كه چند سال دارید. «استيو جابز» و

 سالگی كار روی رایانه ھای اپل را آغاز كردند.٢٠«استيو وزیناك» ھر دو در 

 ساله بود كه۶٠ ساله بود كه مك دونالد و «كلنل ساندز» ۵٠«ری كراك» 

مرغ سوخاری كنتاكی را راه انداخت.

- برای كارآفرین شدن این مھم نيست كه در چه سطح تحصيلی ھستيد و

چه عناوین ومدارجی پشت اسم تان ردیف شده است. دانش و مھارت برای

كمتری اھميت  از  آن  اما چگونگی كسب  مھم است  وكار خيلی  كسب 

برخوردار است. در حقيقت برخی از درجات دانشگاھی در بسياری از مواقع

حتی می توانند مانعی نيز باشند. دارندگان مدرك دكترا بيشتر تمایل دارند

كه مقاله ھای طو3نی بنویسند و دنبال نظریه ھا باشند تا اینكه آستينھا را

بيل گيتس موسس باشيد كه  داشته  توجه  وارد گود شوند.  و  بزنند  با3 

او درحال ترك كرد.  «ھاروارد» را  بود كه  مایكروسافت سال دوم دانشگاه 

حاضر ثروتمندترین فرد در آمریكاست.

- برای كارآفرین شدن این مھم نيست كه مجرد و یا متأھل باشيد. وضعيت

تأھل ھيچ تاثيری بر روی پتانسيل كارآفرینی ندارد. اگر مجرد ھستيد احتما3

تعھدات خانوادگی كمتری دارید و اگر متأھل ھستيد ھمسر وخانواده شما

می توانند برای شما مجانا كار كنند. توجه داشته باشيد كه اگر ازنظر امنيت

مالی خانواده تان نگران ھستيد می توانيد یك كسب و كار نيمه وقت را آغاز

كنيد.

نگ پوست و طایفه می تواند برخی درھا را باز كند- برای كارآفرین شدن این مھم نيست كه اھل كجا ھستيد. اگرچه متاسفانه گاھی اوقات نژاد، ر

 وجود دارد كه مانع این كار می شوند.و یا ببندد اما این بستگی دارد كه كجای دنيا باشيد. در بعضی از كشورھا سيستم ھای حمایتی

استھای تعدیل نيرو توسط شركتھای بزرگ اجرا- برای كارآفرین شدن این مھم نيست كه اخيرا بازنشسته شده باشيد. در بسياری از كشورھا سي

ھنوز ازنظر احساسی برای كنارگذاشتن كارمی شود در حالی كه بيشتر افرادی كه بازخرید می شوند برای بازنشستگی بسيار جوان ھستند و 

برای موفقيت ومھارتھای انباشته شده برای كسب وكا توانندآماده نيستند. این افراد ھنوز آرزوھایی  ر دارند. واقعيت این است كه اینھا می 

 می كند را دارند اما مزیت آنھا این است كهكارآفرینان برجسته ای شوند گرچه اینھا ھم مشكSتی را كه ھركس دیگری كه شروع به كارآفرینی

ارند. توجه داشته باشيد كه اگر خود را فرد از كارافتادهتجربه و درایت دارند و از تعھدات خانوادگی و مالی كمتری نسبت به كارآفرینان جوان برخورد



د و یا نمی خواھيد برای ساعات طو3نی كار كنيدای كه دیگر به درد كار نمی خورد، تصور می كنيد، یا فكر می كنيد سSمتی تان به خطر می افت

ا دارید شروع كنيد كه سالھای خوبی پيش رو خواھيدفكر كارآفرینی را كنار بگذارید. اما اگر فكر می كنيد كه اشتياق شروع یك كسب وكار جدید ر

داشت.

 3زم بود اما حا3 دیگر جنسيت چيز بی معنی- برای كارآفرین شدن این مھم نيست كه چه جنسيتی دارید. زمانی برای كارآفرین شدن مردبودن

شده است. اینك موسسان بسياری از كسب وكارھای موفق زنان ھستند.

ن است كه چه كرده اید؟ این ابھام ھنوز وجود دارد كه- با3خره برای كارآفرین شدن این مھم نيست كه چه زمانی كار خود را آغاز كرده اید. مھم ای

دمت ارائه شده؟ این ابھام از جنس سوالاشتياق به عمل و شروع كسب وكار است كه موفقيت كارآفرینانه را موجب می شود یا محصول یا خ

اری را ایجاد كنند و بعد انرژی و تSش خود را«اول مرغ یا تخم مرغ» است. در دنيای واقعی بيشتر موسسان شركتھا اول تصميم می گيرند كه ك

. و این گاھی اوقات سالھا به طول می انجامد.صرف پيداكردن محصول یا كا3یی می كنند كه مھارت و عSئق آنھا را با نياز بازار گره می زند

ی مانند بچه كوچكی است كه دنيای اطراف خود را- برای كارآفرین شدن بایستی قادر به اكتشافات بزرگ باشيد. ضامن بقای كارآفرینان، كنجكاو

برای اولين بار كشف می كند.

باشيد. كارآفرینا توانائيھای خود  بھترین  با  برای زندگی  بایستی مصمم  برای كارآفرین شدن  تغيير-  یادگيری ھستند وآمادگی  به  پر از ميل  ن 

نگرشھای نامطلوب خود را دارند.

گران توانسته اند كاری را انجام دھند پس شما نيز- برای كارآفرین شدن بایستی معتقد باشيد كه موفقيت بزرگ برابر با تعھد بزرگ است. اگر دی

می توانيد.

را درباره آن بدانيد.- برای كارآفرین شدن بایستی بدانيد، 3زم نيست كه برای استفاده از ھر چيزی باید ھمه چيز 

ه خود غرق شوید.- برای كارآفرین شدن بایستی بدانيد كه نمی توانيد با قایق تان كسی را غرق كنيد بدون آنك

- برای كارآفرین شدن بایستی مشتاق آگاھی از محيط رقابتی و تغييرات بازار باشيد.

 سال باشيد و ھدفھای مشخص و واقعی برای خود درنظر٢٠ تا ١٠- برای كارآفرین شدن بایستی چشم انداز روشنی از آنچه می خواھيد در 

بگيرید.

وانيد عواطف خود را در شرایط پرتنش كنترل و با- برای كارآفرین شدن بایستی توان ارزیابی نقاط قوت و ضعف خود را داشته باشيد. بایستی بت

استرس و ناكامی مقابله كنيد.

ند كه ھر چيزی به دليلی رخ می دھد و خوشبختی- و با3خره برای كارآفرین شدن بایستی اعتماد به نفس قوی داشته باشيد. كارآفرینان می دان

تماد به نفس به دیگران نيز می تابد.برای كسانی است كه خود را باور دارند. آنھا اعتماد به نفس دارند و می دانند كه تشعشع اع
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برداشت عوامانه از مفھوم کارگر

 ھزار نفر کارگر در شھرھای بزرگ۴٠٠در اواخر قرن نوزدھم ميSدی بيش از 



به اعتراض  در  و شيکاگو  لوئيس  بالتيمور، سن  نيویورک،  از جمله  امریکا 

پيگيری شرایط سخت و طاقت فرسای کار در کارخانجات و عدم توجه به 

کارفرمایان و دولت دست به یک اعتصاب بزرگ و ھمه جانبه زدند.

 ميSدی بود، پليس امریکا١٨٨۶در این روز که مصادف با اول ماه مه سال 

برای درھم تحت فشار سرمایه داران، کارتل ھا و تراست ھای امریکایی 

در شھر شيکاگو کارگران  مقاومت  ریختن  فرو  و  اعتصابات  این  شکستن 

متوسل به حربه زور و خشونت شدند که در نتيجه این یورش جمع زیادی از

کارگران کشته و مجروح شدند و خيابان ھای شيکاگو به خون کارگران رنگين شد.

 و در این خصوص در پاریس تشکيل شد به یاد کارگران جان باخته شيکاگو روز اول ماه مه را روز کارگر ناميد١٨٨٩کنگره بين الملل دوم که در سال 

 ميSدی، سازمان بين المللی١٩١٩بط کار در سال قطعنامه یی نيز صادر شد. با شروع انقSب صنعتی و افزایش تعداد کارگران و ضرورت تنظيم روا

 عنوان روز جھانی کارگر در ميان ھمهکار شکل گرفت و این امر موجب ھمبستگی بيشتری ميان کارگران جھان شد و اختصاص روزی خاص به

 روز اول ماه مه به عنوان روز جھانی کارگر گرامیکارگران دنيا فارغ از نژاد، مذھب، رنگ، ایدئولوژی و عقاید سياسی گسترش یافت و از این پس

داشته می شود و در اغلب کشورھای جھان این روز، روز تعطيل کارگران محسوب می شود.

ستقرار نظام جمھوری اسSمی از یازدھم اردیبھشتتا قبل از پيروزی شکوھمند انقSب اسSمی در ایران مراسم روز کارگر برگزار نمی شد اما با ا

 قانون کار جمھوری اسSمی ایران۶٣ده  که تقریباً مصادف با اول ماه مه است روز جھانی کارگر در کشور برگزار می شود و برابر ما١٣۵٨ماه سال 

ه لحاظ نقش و جایگاھی که نيروی کار در توسعهروز یازدھم اردیبھشت ماه به عنوان روز جھانی کارگر جزء تعطيSت رسمی کارگران کشور است. ب

ن آمده است.و پویایی اقتصادی کشور دارد سخنان فراوانی تاکنون در تقدیر و ستایش از نيروی کار به ميا

 مذاھب در نظر گرفته شده و به تعبير حضرت امامبه لحاظ آموزه ھای دینی در اسSم برای کارگر ارزش و اعتباری بسيار فراتر از سایر مکاتب و

جاھد در راه خدا یاد شده است.خمينی(ره) حق تعالی مبداء کار و کارگری است، ھمچنين از کارگر با تعابير ارزنده یی چون م

ئل و مشکSت آنھا نيز توجه شود.به ھر حال روز کارگر فرصتی است که ضمن گراميداشت و تجليل از این عزیزان به مھم ترین مسا

در این نوشتار سعی می شود به تعدادی از چالش ھای پيش روی جامعه کارگری ایران اشاره شود.

) دوری از تلقی عاميانه از مفھوم کارگر١

 را تلقی عاميانه از مفھوم کارگر تلقی کنيم کارگر راما با دو طرز تلقی از مفھوم کارگر در جامعه روبه رو ھستيم. یک طرز تلقی که می توانيم آن

در حالی که از نظر قانون کار و قانون تامين اجتماعیمعادل زحمتکشانی می داند که بيشتر از نيروی بدنی خود در فرآیند توليد استفاده می کنند. 

سيار گسترده یی از مدیران تا متخصصانھمه کسانی که در شمول این دو قانون قرار می گيرند کارگر محسوب می شوند و بنابراین طيف ب

 را انجام می دھند در شمول چنين عنوانیبرجسته و پژوھشگران و دست اندرکاران امر تحقيق و توسعه تا کسانی که فعاليت ھای ساده یدی

قرار می گيرند.

د این است که طرز تلقی عاميانه موجود از مفھومبنابراین یکی از مھم ترین وظایف و رسالت ھای سازمان ھا و نھادھای دست اندرکار امور تولي

رست این است که ھنوز ھم ھستند کسانی کهکارگر را تصحيح کنند، شاید یکی از مھم ترین وجوه ضرورت تصحيح ھرچه سریع تر این نگرش ناد

ده می کنند. در حالی که بخش عظيمی از کسانیدر فرآیند تعقيب خواسته ھا و حقوق برحق نيروی کار کشور از ابزارھای ترحم برانگيزی استفا

ی به ترحم ھيچ کسی ندارند و اگر حقوق حقه آنھاکه براساس قانون کار می توان به آنھا عنوان کارگر را اطSق کرد، کسانی ھستند که ھيچ نياز

ادا نشود این جامعه و توان توليدی کشور است که صدمه خواھد دید.

) پرھيز از قطبی کردن مسائل کار و توليد٢

 آن سپری شده است. البته کسانینگرش ھای قطبی به مسائل اجتماعی و تحليل مسائل بر اساس الگوی ستيز، مدت ھا است که دوران

پدید آمده است بی خبر ھستند یا خود را به بیھستند که ھنوز یا در خواب به سر می برند و از ھمه تحو3تی که در عرصه دانش و معرفت بشری 

نگرش ترکيبی جای خود را به نگرش ھای قطبیخبری می زنند ولی در ھر حال نگرش ھای قطبی امروز در عرصه اندیشه و عمل جایگاھی ندارد و 

 از رابطه متکی به تضاد محصول بالنده و سازندهکردن داده است. بر این اساس است که بشر به حکم تجربه و معرفت بالنده خود دریافته است که



به چنين تضادھایی دنبال کنيم اگر دغدغه منافع کارگران ویی پدید نمی آید و بنابراین ما به جای آنکه بخواھيم منافع کارگران را از طریق دامن زدن 

از طریق تSش برای حل و فصل نھادمند اختSف ھا ودغدغه مصالح توسعه ملی را داریم باید رویکردھای معطوف به وفاق و ھمدلی را دنبال کنيم و 

یکی دنبال کنيم.تنازعات یک فضای آرام و باثبات را برای امکان پذیر کردن انباشت سرمایه ھای انسانی و فيز

ه کنيم، می توانيم با تکيه بر احساسات و عواطف وبنابراین، کسانی فکر می کنند یک تلقی سطحی و عاميانه از مفھوم کارگر را در جامعه نھادین

ه است که این رویکرد گرچه ممکن است درتھييج بخش ھایی از جامعه آنچه را که درست می پنداریم جلو ببریم ولی تجربه بشری نشان داد

ایدار نخواھد داشت.کوتاه مدت دستاوردھای مقطعی و جزیی خاصی را ھم به دنبال داشته باشد اما قطعاً اثربخشی پ

 اجرای چنين طرز تلقی ھایی اگرچه حسن نيتمن فکر می کنم تجربه سال ھای گذشته چه در طراحی و تدوین قوانين و مقررات و چه در پيگيری

د کرد. قطعاً بخش مھمی از بحران بيکاری فزاینده ییھم به ھمراه آن باشد، عمSً بيش از ھر چيز به جامعه کارگری ما به مفھوم دقيق آن صدمه وار

 که عمSً چه در سطح بنگاه ھای دولتی وکه دامنگير جامعه ما شده است واکنش چنين اقدامات سطحی و نابخردانه یی است که صورت گرفته

خود را بعضاً ظاھر کرده است و قطعاً آثار بلندمدتچه بنگاه ھای خصوصی نوعی ترس بی مورد از شاغSن، پدید آورده و این مساله آثار کوتاه مدت 

آن خسارت بيشتری خواھد داشت.

نی داری که در سطح دانش نيروی کار ما پدید آمدهمن فکر می کنم با تکيه بر تجربه یی که جامعه ما داشته ا3ن به خصوص با توجه به ارتقای مع

ر از طریق ارتباط با اصحاب خرد و دانش چه دراست زمان بسيار مناسبی است که نيروی کار ما از طریق عقSنی کردن خواسته ھای خود و ھمينطو

فرصت طلبانه با مسائل کار و کارگری ببندد و قطعاً دردانشگاه ھا و چه در خارج از آن و ھمين طور با نھادھای پژوھشی راه را روی ھر نوع برخورد 

ليد فراھم خواھد کرد.ھر عرصه یی خارج کردن فرصت طلب ھا از صحنه، راه را برای تعالی ھمه دست اندرکاران امر تو

) قانون کار و واکنش ھای متفاوت٣

ابط کار به نحوی که در آن به منافع عوامل توليد توجهدر یک جامعه صنعتی توجه به نيروی کار و توليد از اھميت ویژه یی برخوردار است و تنظيم رو

توليد و نيروی کار باشد.شود از برنامه ھای دولت ھا است که قانون کار می تواند مبين برنامه ھای دولت در دفاع از 

وت و ضعف بسياری است و 3زم است نمایندگانقانون کار جمھوری اسSمی ایران که قریب به دو دھه پيش به تصویب نھایی رسيد، دارای نقاط ق

به بوته نقد و نظر بسپارند. متاسفانه به علت عدم اجرایواقعی کارگران و کارفرمایان در کنار دولت، یک بار دیگر در فضایی کارشناسی قانون کار را 

می متوجه دولت است از طریق قانون کار بهقانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی بسياری از سياست ھای حمایتی که به عنوان کا3ی عمو

یت از توليد است.کارفرمایان انتقال داده شده است که عمSً مغایر با اصول سياست ھای تنظيم روابط کار و حما

) سازمان تامين اجتماعی و تعھدات بر زمين مانده۴

وزیع منصفانه درآمد و ثروت، به منظور ارتقایھدف غایی توسعه باید تحقق پيشرفت مداوم در رفاه خود و اعطای حمایت ھا به ھمه، تحقق یک ت

 با3تر از تامين درآمد، گسترش و بھبود امکاناتعدالت اجتماعی و کارآیی توليد، با3 رفتن سطح اشتغال به طور چشمگير، دستيابی به یک ميزان

تعليم و تربيت و بھداشت، تغذیه، مسکن و رفاه اجتماعی و حفظ محيط زیست باشد.

 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيده است در خصوص رابطه بين انسان١٩۴٨ اعSميه جھانی حقوق بشر که در سال ٢٢در ماده 

 و ھر کس به عنوان یک عضو جامعه حقو تامين اجتماعی چنين آمده است؛ «تامين اجتماعی از جمله حقوق اساسی انسان ھا شناخته شده

تامين اجتماعی را دارد.»

ز کشورھای جھان از جمله ایران جایگاه ویژه و پوششیبنابراین نظام تامين اجتماعی به عنوان ابزار استقرار امنيت و عدالت اجتماعی در بسياری ا

گسترده دارد.

مھم ترین ویژگی ھای تامين اجتماعی کارآمد به شرح ذیل است؛

▪ ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه

▪ ایجاد تفاھم بين کارگر و کارفرمایان و مناسبات توليدی

▪ با3 بردن بھره وری و کاھش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار

▪ فراھم کردن زمينه ھای مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار

▪ ایجاد امنيت اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی



▪ تحقق عدالت اجتماعی.

ان تامين اجتماعی که دارای یک نظام بيمه یی ومتاسفانه در کشورمان به علت عدم برپایی یک نظام جامع کارآمد تمام این خواسته ھا در سازم

نيازھای معقول جامعه کارگری فاصله زیادی است.مشارکتی است، نمود پيدا کرده است که به رغم اقدامات مثبت و سازنده این سازمان تا تامين 

 ميليون نفر می شود تحت پوشش این سازمان٢٧در حال حاضر بيش از ھشت ميليون نفر بيمه شده اصلی که با احتساب خانواده آنھا بالغ بر 

 کارآمد سازمان تامين ھزار نفر از مزایای بلندمدت این سازمان برخوردار می شوند. از طرف دیگر اداره اقتصادی و٢٠٠ھستند و بيش از یک ميليون و 

تصادی در دولت کنونی و گاه دولت ھایاجتماعی یکی از دغدغه ھای مسوو3ن و کارگران کشور است. متاسفانه اتخاذ برخی سياست ھای اق

رسام آور ھزینه ھا عدم توازن در منابع درآمدی وقبل ذخایر و سرمایه این سازمان را به حداقل ارزش آن رسانده و از طرفی به علت با3 رفتن س

ه را وصول کند سرمایه ھای سازمان فقط میھزینه ھای سازمان به وجود آمده است، به طوری که چنانچه سازمان نتواند حق بيمه ھای مربوط

تواند چھار ماه تکافوی ھزینه ھای این سازمان را بکند.

ن تامين اجتماعی تدبيری اندیشيده شده است کهدر قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی به منظور برون رفت از ناکارآمدی مدیریتی سازما

ی و تصميم گيری این سازمان داشته باشند کهاداره این سازمان از فردمحوری خارج شود و شرکای اجتماعی نقش فعال تری در نظام تصميم ساز

انجام مانده است و تاسف انگيزتر اینکه به علتمتاسفانه با توجه به رویکردھای وزارت رفاه و تامين اجتماعی این مساله مھم و حياتی بی سر

ق قانونی خود در اداره سازمان تامين اجتماعیضعف نھادی در جامعه کارگری به بھانه ھای غيرعلمی و کارشناسی این جامعه نمی تواند از حقو

دفاع کند.

) آزادسازی تجاری و عميق شدن مساله بيکاری۵

انند بازار سرمایه و از این قبيل به د3یل گوناگون منافعتجربه جھانی حکایت از این دارد که آزادسازی بازار کا3 و خدمات در کنار بازارھای دیگری م

ر نيروی کار وضعيت مشابھی را برای کشورھای دربيشتری برای کشورھای مسلط و قدرتمند صنعتی به بار خواھد آورد، در حالی که آزادسازی بازا

ی کا3ھا و خدمات و سرمایه اعمال می کنند درحال توسعه ایجاد خواھد کرد. فشارھای غيرمتعارفی که کشورھای صنعتی برای آزادسازی بازارھا

ان دھنده این واقعيت است.مھم ترین پيامی که اینبرابر مقاومت ھای غيرمتعارفی که در زمينه آزادسازی بازار کار اعمال می دارند به وضوح نش

ا تSش ھایی است که تحت ھر عنوان و بھانه یی درمسائل برای جامعه کارگری ما به ھمراه دارد عبارت از ضرورت برخورد ھوشمندانه و عالمانه ب

ر به رغم ھر دستاورد احتمالی دیگری که برایجھت آزادسازی بازارھای کا3 و خدمات و سرمایه در ایران صورت می پذیرد. آزادسازی ھای مزبو

 خواھد افزود.این مساله به ھمان اندازه که در کاربخش ھایی از جامعه ما به ھمراه داشته باشد بدون تردید بر گستره و عمق بيکاری در کشورمان

ابل طرح است. بنابراین تشکل ھا و نھادھایمحدودسازی تولد بنگاه ھای جدید موضوعيت دارد برای استمرار فعاليت بنگاه ھای موجود نيز ق

 المصالحه دستيابی به رانت و موقعيتی قرار ندھند،مستقل کارگری که به آن درجه از بلوغ و توانمندی رسيده اند که منافع جامعه کارگری را وجه

جا که به اقتصاد ایران مربوط می شود با دقت پيگيریموظفند مسائل جھانی شدن را به صورت عالمانه واکاوی کنند و روندھای مربوط به آن را تا آن

کنند.

) فقدان تشکل ھای صنفی مستقل۶

 کارگری، قدرت چانه زنی در چارچوبنبود تشکل ھای صنفی مستقل کارگری با سه مشخصه فراگيری از لحاظ تحت پوشش قرار دادن جامعه

 یی در حل مسائل و مشکSت جامعه کارگری داشتهقوانين و مقررات و ھماھنگ کردن منافع کارگران در پویایی توليد می تواند نقش تعيين کننده

ان این سندیکاھا به حکومت داشتند باباشد.بعد از پيروزی انقSب اسSمی و کمرنگ شدن فعاليت سندیکایی به علت وابستگی که اغلب سر

ھای سندیکایی فعاليت خود را آغاز کردندتصویب مجلس شورای اسSمی، قانون شوراھای اسSمی کار تصویب شد و این شوراھا با ھمان کارکرد

ربه کافی و نفوذ افرادی که قصد داشتندکه اثرات سازنده تشکيل این شوراھا برای صنعت کشور به خوبی آشکار است. اما به علت عدم تج

الی این تشکSت فاصله زیادی از خواسته ھایخواسته ھای صنفی کارگران را با تمایSت حزبی و سياسی گره بزنند، متاسفانه کارکرد شورای ع

ارگری و کارفرمایی در چارچوب مقاولهصنفی و معقول کارگران گرفت. در دولت آقای خاتمی تSش ھایی برای شکل گيری تشکل ھای صنفی ک

ود را با این تغييرات در خطر می دیدند، این اقدامنامه ھای سازمان بين المللی کار شکل گرفت اما به دليل سنگ اندازی ھای افرادی که منافع خ

مور اجتماعی حاکم شد اميدی به تغييرات اساسی نمیبه سرانجام مقصود نرسيد و نھایتاً با تغيير دولت و رویکردھای جدیدی که بر وزارت کار و ا

رود .



) رابطه مزد و بھره وری٧

ر قانون کار و ھمچنين روند چندین ساله مصوباتمزد اجتماعی و تعيين حداقل معيشت تنھا یک عامل انگيزشی اوليه در کارگاه است. متاسفانه د

شورای عالی کار ھيچ مکانيسمی را در تلفيق رابطه مزد و بھره وری نمی توان یافت.

د بھبود وضعيت معيشتی کارگران ھستند باید بهبه عبارت دیگر رابطه بھره وری با کار بسيار بی معنی است، لذا چنانچه تشکل ھای صنفی درصد

د بدون توجه به افزایش کمی و کيفی توليد، کارگاه ھادنبال افزایش بھره وری در محيط کار باشند، در غير این صورت با با3 رفتن ھزینه ھای دستمز

ایه بر که حضور کارگران را در محيط کار به حداقلپس از مدتی تعطيل شده یا کارفرمایان برای رھایی از این گونه فشارھا به سمت تکنولوژی سرم

ک و ضد اشتغال خواھد بود. در یک جمع بندیمی رساند، خواھند رفت که این نگرش با توجه به وضعيت ناھنجار بيکاری در کشور بسيار خطرنا

 و مجموعه سياست ھای اقتصادی - اجتماعیکلی مطالبات و انتظارات کارگران حداقل در دو سطح قابل بررسی و توجه است؛ اول در سطح کSن

رد سياست ھای کSن اقتصادی کشور به نحویکشور، دوم در سطح قوانين و مقررات مربوط به حقوق و روابط کار.به نظر می رسد چنانچه رویک

امعه می توانند از این بھره برخوردار شوند. بهموجب بھبود شاخص ھای توسعه انسانی و اقتصادی در کشور شود، کارگران نيز چون سایر اقشار ج

د آن شکوفایی و رونق اقتصادی و اشتغال مولد باشد،طور مثال اگر تورم کاھش یابد یا سایر متغيرھای کSن اقتصادی به نحوی بھبود یابد که برآین

قعی کارگران در مراکز عالی تصميم سازی و تصميماثرات سازنده یی در بھبود زندگی ھمه اقشار جامعه فراھم خواھد شد، لذا حضور نمایندگان وا

مطالبات کارگران، انتظارات از قوانين و مقرراتگيری کشور می تواند نقش سازنده یی در ایفای حقوق آنان داشته باشد. نکته دوم در توجه به 

تشکSت قوی و فراگير توام با مSحظات ملی وخاص حمایتی است که عمدتاً در دو قانون کار و تامين اجتماعی تجلی یافته است که با داشتن 

توسعه یی می توان به بسياری از خواسته ھای جامعه کارگری در این حوزه دست یافت.

منبع : روزنامه اعتماد

http://vista.ir/?view=article&id=311248

بررسی ابعاد کارآفرينی اجتماعی

● چكيده :

تازگی در محافل علمی ایران کارآفرینی به عنوان پدیده ای نو ظھور ، به 

به دھه مطرح شده است . احيای تحقيقات و عمليات کارآفرینی در دنيا 

 ميSدی باز می گردد؛ که آن را " انقSب کارآفرینانه " نام گذاری کرده١٩٨٠

اند . " جان تامپسون " معتقد است رفتار کارآفرینانه نيازی فراگير و ضروری

برای تمامی سازمان ھا (دولتی ، خصوصی ، داوطلبانه و غيره ) با ھر اندازه

) .٢٨١، ص ١٩٩٩( بزرگ ، متوسط و کوچک ) است ( تامپسون ، 

این مقاله دیدگاھی از علم کارآفرینی، تحت عنوان " کارآفرینی اجتماعی" را

به عنوان یک فرایند که تغيير اجتماعی را تسریع می کند و نياز ھای مھم

اجتماعی را مورد خطاب قرار می دھد ، مطرح می کند . کارآفرینی اجتماعی



تماعی و توسعه در مقابل کسب ارزش اقتصادیبه عنوان مقوله ای متفاوت از دیگر اشکال کارآفرینی ، به طور نسبی در ارتفای ارزش ھای اج

م داشت سپس سرمایه اجتماعی، مفاھيمی ازارجحيت بيشتری را کسب می کند . در این مقاله ابتدا مروری بر مفاھيم كلی كارآفرینی خواھي

ای كارآفرینی ،ویژگی ھای رفتاری كارآفرینانكارآفرینی اجتماعی و چار چوب ھای نظری این مقوله جدید ، جایگاه آن نسبت به سایر مقوله ھ

اجتماعی و در نھایت مدلی برای كارآفرینی اجتماعی مطرح می شود .

● مرور ادبيات و مقدمه :

ود ندارد . به ویژه ، مفھوم سازی ھای اخير با درمرور ادبيات این مقوله نشان می دھد که برای این موضوع ھيچ چارچوب تئوریکی یکپارچه ای وج

 شكست خورده است .سارمان ھای كارآفریننظر گرفتن ویژگی ھای واحد و یكسان از كارآفرینی اجتماعی و زمينه ای كه در آن كار می شود

 ریسك تطابق یابند ؛آن ھا نيازمند ھستند تا فنوناجتماعی نيارمند ھستند تا با فرھنگی بدست آمده در نوآور بودن ،. بيش فعال بودن و مدیریت

كارآفرینان اجتماعی می توانند در واقع رقابتی بودنتصميم بر مبنای برنامه ریزی پویا را برای بھبود مدیریت در فعاليت ھای خویش توسعه دھند .

اعی ھمچون كارآفرینان تجاری بواسطه تركيبی ازخود را حفظ كنند در حالی كه ھدف عالی اجتماعی خود را به اتمام برسانند .كارآفرینان اجتم

شغلی و فرصت ھایی برای خSقيت می باشدانگيزاننده ھا، برانگيخته می شوند .محرك ھای معمول شامل تمایل برای خود تكاملی، استقSل 

 افراد و تعھد به جامعه ( ھمچون تعھد برای.محرك ھای منحصر به فرد برای كارآفرینان اجتماعی شامل نوسازی فردی، جستجو برای حل مشكSت

. در سالھای اخير یک صعود ناگھانی از تمایل درجامعه ای پایدار ) یا ھمبستگی در جامعه ( ھمچون مشاركت افراد در مشكSت جامعه ) می باشد 

 سود با آن مواجه شده اند به وجود آمده استکارآفرینی اجتماعی به وسيله چندین تعقير اتفاق افتاده در محيط رقابتی که سازمانھای بدون

)NEPs. (

جتماع ) مشخص می شوند و عموما در محيطی کامS رقابتی قرار دارند که به وسيله نيازھای فزاینده در مجموع اھداف خویش ( اNFPsامروزه 

متياز دھندگان وجود دارد . ابتکارات دولت نوآور دگرگونسرمایه گذاری (منابع تامين مالی ) محدودتری در محيط با رشد رقابت برای وام دھنده ھا و ا

 منحصراNFPs را و ھمچنين ایجاد کنندگان خدمات تجاری را به سمت بازارھایی که به طور سنتی به وسيله NFPsکرده است روابط بين دولت و 

 رقابتی در فعاليت خویش تطابق دھند برای تمرکزخدمات ارائه می شد جلب و جذب کنند این مسئله آنھارا مجبور کرد که خودشان را برای موقعيت

ائه ارزشھای برتر در جھت بازار ھدف و تسخير وروز نتایج به وسيله سياست دولت ھدفگيری می شوند و به منظور پيگيری راھھای نوآورند در ار

 ) به آنھا نيرو وارد کرد .٢٠٠١کسب مزیتی رقابتی برای سازمانھای اجتماعی ( 

ھوم سازی کار آفرینی اجتماعی باقی می ماند کاراما در حالی که ادبيات عمدتا در ده ھای محدود اخير رشد کرده اند بحثی اساسی در زمينه مف

آفرینی جتماعی به صورت پدیده ای باقی می ماند ولی مفھوم آن به خوبی تعریف نشده است .

 است.این قضيه مورد اشاره قرار گرفته است که کاراجماعی در حال پدیدار شده است . که ادراک کار آفرینی اجتماعی و کار آفرینان اجتماعی مھم

 ) آن ھمچنين پيشنھادpraphu ١٩٩٨ dees ١٩٩٨( آفرینان اجتماعی رھبری متفاوت و نوآورانه در شرکتھا و موسسات اجتماعی را مھيا می کنند. 

ن در جھت کسب ماموریت اجتماعی آن (اجتماعیشده است که نتایج کارآفرینی اجتماعی در یک سازمان با کسب مزیتی رقابتی پایدار و پذیرش آ

).با نشان دادن این ربط ھا می گویيم که کارآفرینی اجتماعی را می بایستی در درون٢٠٠١ weerawandena sull van mostاش) ھمراه است ( 

محيط رقابتی تری که در آن فعاليت می کنند تصور کنيم .

ش نسبت به رفتار و سلوک کارآفرینانه خصوصياتمفاھيمی که در شرکتھای سود ده ( سود آور) نشات گرفته اند در صورت ایجاد بصيرتھای با ارز

 کارآیی موثر را در خSل به دست آوردن ماموریت اجتماعی شان حفظ میNFPs را محدود و کنترل نمی کنند به ویژه چنانچه NFPsموثر و بی نظير 

کنند .

ار از لحاظ اجتماعی کار آفرین نيستند. به طریقی مشابه ھمه کسب و کارھای در جھت سود آوری کNFPsبا این فرضيه شروع کردیم که ھمه 

ویژگيھای رفتاری معينی را در واکنش به محيط نشانآفرینانه نيستند. ما گمان می کنيم که سازمانھایی که از لحاظ اجتماعی کارآفرینانه ھستند 

می دھند .

 خویش تشخيص می دھيم. ھدف تحقيق ما پيش بردن ( ارتقا)NFPاین تصميمات و بصيرت استراتژیک آنھا می باشد که ایشان را از ھمتایان 

 توری بيان شده می باشد .مفھوم سازی ساخت کارآفرینی اجتماعی مبنی بر پژوھشی تجربی به وسيله به کار بردن شيوه متد

ه عميقا در ماموریت ( اھداف عالی ) اجتماعیاین مطالعه می باید نشان می دھد که کارآفرینی اجتماعی ساخت چند بعدی کران دار می باشد ک



سازمان ریشه کرده است و برای ثباتش از آن مشتق می شود .

 به جزئيات ادبيات که اساس و بنيان را برایو به شدت تحت تاثير آن است و به وسيله پویایيھای محيطی شکل می گيرد . این مقاله با توجه

ت و کمبودی در چارچوب توریکی مربوطه وجود داردمطالعه آماده می کند پيش می رود ما بنا را بر این می نھيم که این ادبيات چند تکه شده اس

 اجتماعی بنا نھاده ایم .بنابر این در بازتاب نياز برای التزام به پژوھش تجربی اساس را در سازمانھای کارآفرینانه

● مروری بر کارآفرینی

( دولتی خصوصی داوطلبانه و غيره...) با ھر اندازه (جان تامپسون معتقد است که رفتار کارآفرینانه نيازی فراگير و ضروری برای تمامی سازمانھا 

)١٩٩٩بزرگ متوسط و کوچک) است( تامپسون،

 نام گذاری نموده اند و این انقSب ھنوز ھم١ ميSدی باز می گردد که آن را دو انقSب کارآفرینانه١٩٨٠تحقيقات و عمليات کارآفرینی به دھه 

پا و اتحاد جماھير شوروی کمک نموده است .سازماناستمرار دارد و به ایجاد فضای باز اقتصادی در چين و ویتنام فروپاشی بلوک کمونيست در ارو

مختلفی به ترقيب کار آفرینی در افراد جامعهھای بين الدولی ھمچون سازمان ملل متحد در امر توسعه کارآفرینی درگير شده اند و دولتھای 

پور کارآفرینی را به عنوان یکی از مھمترین عوامل درپرداخته اند به عنوان نمونه در امریکا رشته ھای مختلف کارآفرینی ظھور نموده و دولت سنگا

فرآیند رشد و توسعه اقتصاد ملی مورد شناسایی قرار داده است .

 .١٩٩۶نيز بسيار چشمگير بوده است .( ھين چای کو تSشھای کار آفرینانه در آفریقای جنوبی ھند اروپا روسيه ایرلند استراليا و سایر کشور ھا 

١٣( 

 بر این باورند که ترکيب زیرساخنھای محيطی درجه٣ و لوئيز٢کارآفرینی پدیده ای است که شرایط محيطی در آن تعين کننده است که موریس

 ) تئوریھای جامعه٣۵ . ١٩٩۵است ( موریس و لوئيز آشفتگی محيطی و تجربيات محيطی افراد جامعه بر سطح انگيزه کارآفرینانه جامعه تاثير گذار 

 ) طبق نظر جفری تيمونز۵۶ . ١٩٩٩است ( ھرلی شناسی کارآفرینی به بررسی این موضوع می پردازند که چگونه محيط بر کارآفرینی تاثير گذار 

 و آموزشی را با ھم ترکيب نماید به ویژه اینآنچه در محيط مطلوب کارآفرینانه مورد نياز است محيطی می باشد که ویژگيھای اجتماعی سياسی

 طور جدی از علوم محض و کاربردی حمایتمحيط نيازمند فرھنگی است که برای کارآفرینی ارزش قائل می شود تحصيل اجباری است حکومت به

 )۶٢ . ٢٠٠٠ کند ( اليسيون و مریسين می کند کارآفرینی را با خط مشی روشنفکرانه پرورش می دھد و دانش آموزان نخبه را تربيت می

يين کننده نگرشھای افراد در جھت آغاز بر این باورند که فرھنگ در توسعه کارآفرینی از جایگاه وا3یی برخردار است زیرا فرھنگ تع٢ و ورتزل١ورنون

 ).۵١ . ٢٠٠٠فعاليتھای کار آفرینی است( اليسون و مریسون،

 . انبوھی از مسيرھای کارآفرینانه وجود داردبرای ایجاد یک فعاليت موفق ضروری است تا محيط کارآفرینانه در صنعت خویش را شناسایی کنيم

تعدادی از محققان مسيرھای زیررا شناسایی کرده اند :

) توسعه کسب و کارھای خانگی١

) حرکت در جھت ارائه خدمات اطSعاتی٢

) افزایش برون سپاری٣

) ایجاد اتحادھای استراتژیک جدید۴

) حرکت به سوی جھانی شدن۵

) عدم استخدام ھای جدید در راستای توسعه کار آفرینی۶

) بازسازی کسب و کارھای آغاز شده٧

) افزایش کسب و کارھای با مالکيت زنان و اقليت ھا٨

) توسعه کسب و کار ھای با اھداف غير انتفاعی و توسع کار آفرینی اجتماعی٩

● انواع کار آفرین:

 است . این در حالی است که شواھد چندی نشاناین سوال که :( کار آفرین کيست؟) پيش از ھر موضوع دیگر کار آفرین مورد بررسی قرار گرفته

يت مرکز کنترل درونی و تحمل ابھام . به نظرمی دھند که کارآفرینان به طور کلی ویژگيھای مشخصی دارند. مانند سطح با3ی انگيزش به موفق

 ھای مختلف کارآفرینان کمک کند .برای مثال (نمی رسد که این ویژگيھا تنھا ویژگی ھای یک کار آفرین باشند بله ممکن است به تشخيص مقوله



ارند که فرصت طلبان وفق پذیرند و رشد محورتر ھستنداسميت و ميلر ) کارآفرینان ماھر را از ( فرصت طلبان ) جدا می کنند و به این نکته توجه د

.در این جا چھار نوع از کار آفرینان مشخص می شوند که عبارتند از :

▪ کار آفرینانی که کسب و کارھایی حول فروشندگی و شبکه بندی ایجاد می کنند .

▪ کارآفرینانی که بر اختراع و نو آوری تاکيد دارند.

ن است در بيش از یک مقوله قرار گيرد .▪ و آنھایی که برای قدرت برانگيخته می شوند و تمایل برای رھبری دارند .البته یک فرد ممک

● مدل مخاطره کار آفرین :

 یا مخاطره را شروع کند حائز اھميت است.اینکه کار آفرین یک الگوی سرمایه گذاری در ذھن داشته باشد و بداند چه موقع یک کسب و کار

ین درآمد نگاه می کند . یعنی بعد از یک دوره شروعاولين الگو یک مدل درآمدی است که در آن کار آفرین به کسب و کار یا مخاطره بر اساس جایگذ

 کار آفرین بسيار با3یی را حمایت می کند .اوليه و در نظم کوتاه منطقی مخاطره جریان منظمی از درآمد را فراھم می آورد که استاندارد

می بيند که برخی پاداشھای اضافی را پرداختدومين مورد یک الگوی رشد است که در آن کار آفرین مخاطره را شبيه رشد بسيار با3ی موجودی 

رین زمانی یک درآمد پایين را می پذیرد که سرمایهمی کند اما کار آفرین کسب سرمایه عمده را در پنج سال یا بيشتر از آن تشخيص می دھد کارآف

صرف شود .اما این مسير نتيجه مھمی را که کارگذاری مجدد به ھمان اندازه ممکن بوده و یا حتی سرمایه اضافی برای حمایت از رشد اجتماعی 

آفرین تشخيص می دھد زمان مخاطره جویی عمومی یا خریداری سھام است .

ار آغاز مخاطره و کار آیی در بازار است درسومين الگو کوتاه مدت است که یک الگو ی فرضی است و در آن کار آفرین به شکلی اساسی خواست

دیده را با تعدادی از شرکتھای اینترنتی امروز یاین جا کا3 یا محصول و خدمت فقط به بھترین پيشنھاد دھنده فروخته می شود . می توان این پ

تطبيق داد .

کار آفرینان الگوی درآمد را اغلب در مراحل اوليهاین مدلھا ھمچنين اشارات ضمنی مھمی به چگونگی ایجاد کسب و کار و مخاطره دارد برای مثال 

مخاطره یا سبک زندگی انواع کسب و کار ھا به کار می گيرند .

ی رشد تاکيد می کنند مستعد افزایش کنترل بوده و برآنھا احتما3 بر پس انداز و بدھی و وام تاکيد بسياری دارند در حالی که افرادی که بر الگو

نند تمایل شدیدی به اجاره کردن و به دست آوردنشرکاء و برابری مالی صحه می گذارند و در مقابل افرادی که از یک الگوی فرضی استفاده می ک

منابع و بدون سپاری بخشھای اصلی کسب و کار دارد .● مفھوم کسب و کار نوآور :

 از شرایط ایجاد شده و یک نياز یا تشریحکارآفرینی به طور کلی به معنی فرصت طلبی است یک فرصت می تواند به عنوان یک مجموعه مطلوب

یک مفھوم کسب و کار باشد .

Sق می شود . این خصوصيت می تواند در توليد یامفھوم کسب و کار به سرمایه گذاری روی فرصتھای جدید به صورت عوامل بی نظير یا نو آور اط

ا رویکرد قيمت گذاری منعکس شود .ارائه خدمت در کسب و کار یا در برخی جنبه ھای عمليابی مخاطره جویی مانند روشھای توزیع ی

● چارچوب انواع نو آوری :

▪ جدید بودن محصول یا خدمت در دنيا

▪ جدید بودن محصول یا خدمت در بازار کشور

▪ جدید بودن محصول یا خدمت موسسه در صورتی که حد اقل یک رقيب داشته باشد

▪ اضافه کردن به خط توليد محصول یا خدمت موسسه

▪ بھبود توليد و خدمت اصSح شامل کار برد ویژگيھای جدید انتخاب یا تغييرات جدید

▪ کاربرد جدید از خدمت یا محصو3ت موجود شامل یه که گيری برایبخش جدیدی از بازار

▪ استقرار دوباره خدمت یا محصول موجود

ود▪ بھبود فرایندھا که منجر به ایجاد ارزش برای مشتری شود افزایش بھره وری و کاھش ھزینه ش

▪ اجرای سيستم یا رویه جدید

▪ ساختار یا شکل سازمانی جدید

▪ روش توليد جدید



▪ رویکرد فروش یا بازاریابی جدید

▪ برنامه حمایت از مشتری جدید

▪ کانال و روش توزیع جدید

▪ رویکرد استراتژیک جدید

▪ روش جدید تامين منابع مالی

▪ رویکرد جدید قيمت گذرای

▪ تکنيک جدید خرید

● مفھوم سرمایه اجتماعی

 ميSدی به سمت مفاھيم سرمایه انسانی و مالی پيش رفت . براساس نظر بوردیه و واکون سرمایه٩٠مفھوم سرمایه اجتماعی در طی دھه 

 کم یا زیاد) حاصل آمده است. در مقابل، کولمالاجتماعی یک امتياز فردی یا گروھی است. که از دسترسی به یک شبکه بادوام از روابط نھادی (

شبکه ھای ارتباطی و ھنجارھای اجتماعی آن ھا میعقيده دارد که این مفھوم در رابطه ميان افراد جای گرفته است و شامل وظایف و انتظارات و 

در مقابل اعتماد به اجتماع اشاره کرد. سرمایهشود. برای مثال می توان به گرایش ھای بی اعتماد و سراسر اعتماد و یا اعتماد به خانواده 

اجتماعی متنوع ترین نوع سرمایه می باشد.

ا می کند و در مقابل « فوکویاما» می گوید« کولمن» معتقد است که سرمایه اجتماعی یک پدیده درونی است که در روابط اجتماعی نمود پيد

ود.سرمایه اجتماعی مفھومی کامSً اجتماعی است و از اعتماد و ھمکاری ميان انسان ھا ناشی می ش

باشد: اول، شفافيت ( سرمایه اجتماعی به دليل« ولکاک» و « فدرک» و ھمکاران معتقدند که مفھوم سرمایه اجتماعی شامل دو بُعد متعادل می 

اھش دھد) و دوم، پتانسيل عقSنی اگر به افزایشکانال ھای ارتباطی مختلفی که در اختيار دارد، می تواند ھزینه ھای مباد3تی را در جامعه ک

جتماعی برای کاھش سرعت بازده نزولی، کارآییبازده صرفه جویی در مقياس در بخشی از اقتصاد کمک بسياری می کند. به بيان بھتر، سرمایه ا

) سرمایه اجتماعی حوزه عمل گسترده ای دارد وبسياری دارد. « پيتزا» و «جيورجی» دو مفھوم دیگر را به دو مورد قبلی اضافه می کنند: الف

 توان ھزینه ھای توليد خSقانه را کاھش داد.کمک زیادی به شکوفایی سرمایه انسانی و مھارت ھای کار آفرینی می کند زیرا به وسيله آن می

معنا که این دو سرمایه به ھم تبدیل شوند و بهممکن است جا به جایی فراوانی ميان سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی وجود داشته ( به این 

طور خاص سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی تبدیل گردد.)

ای کند کردن فرایند بازده نزولی یافته ایم. بنابراین رشدبنابراین اگر بپذیریم که سرمایه گذاری بر روی سرمایه اجتماعی دارد. آن گاه راه دیگری بر

خت را برای حرکت موتور رشد اقتصادی ایفااقتصادی و سرمایه اجتماعی نسبت مستقيمی با یکدیگر دارند و انباشت سرمایه اجتماعی نقش سو

می کند.

: سرمایه اجتماعی موتور محرکه رشد اقتصادی است.١▪ قضيه 

: کار آفرین باعث تقویت سرمایه اجتماعی می شود.٢▪ قضيه 

: کار آفرین تأثير مثبتی بر رشد اقتصادی دارد.٣▪ قضيه 

● کارآفرینی اجتماعی

ادی) اعتقاد دارد که در یک سطح کSن ( کارآفرینی سازنده و مفيد اساس و بينایی برای رشد اقتصOECDسازمان ھمکاری و توسعه اقتصادی (

ماعی مورد توجه واقع شده است . بنابراین چون اینایجاد اشتغال و نوآوری )کارآفرینی اجتماعی به عنوان یک ابزار مفھومی برای تغيير ھای اجت

رار می گيرد .مفھوم فرصتی برای تحول اجتماعی به وجود می آورد در ھر بخش و در ھر جامعه ای مورد توجه ق

ھا فعاليت نمایند مھم می باشد . این سه بخشدر زمينه کارآفرینی اجتماعی درک تعاریف ھریک از سه بخشی که کار آفرینان می توانند در آن

عبارتند از :

سائل اقتصادی که به فعاليتھای سود آور به) بخش خصوصی : که از آن به عنوان بخش انتفاعی یا بخش سود آور یاد می شود . این بخش به م١

منظور ایجاد دارایی برای مالکان و ذی نفعان یاسھام داران متمرکز است تاکيد دارد .

ارد .) بخش عمومی : این بخش به وسيله حکومت کنترل می شود و بر اجرای سياستھای حکومتی تاکيد د٢



 یاد می شود . آن یک بخش اقتصادی) بخش داوطلبانه : از آن به عنوان بخش سوم بخش اجتماعی بخش شھروندی یا بخش بدون سود نيز٣

خود متکی است . فلسفه وجودی سازمانھا بر ایناست که به فعاليتھای غير انتفاعی گرایش دارد و به شدت بر حمایتھای داوطلبانه برای بقای 

بخش ماھيت ایثارگرانه آنھا به جای توليد سود و افزایش ارزش سھام داران است .

 بيشتر کار آنھا ميانجی گری است . البته اینسازمانھای غير انتفاعی داوطلبانه به طور ویژه درگير عمليات ھماھنگی و جذب منابع ھستند و

ھایی به عنوان تسریع کننده (کاتاليزور) اساس یاسازمانھا به ھماھنگی و حمایت سازمانھای غير انتفاعی دیگر نيز کمک می کنند . چنين سازمان

 تبيين بيان درستی از آن کمک می کند.منبع تخصص اطSعات تحقيقات ھستندبه کار گيری مدل برای تعریف مفھوم کار آفرینی اجتماعی به

ز:● در این جا این مدل بيان می شود که به سه نوع متفاوت کارآفرینی می پردازد که عبارتند ا

) کار آفرینی خصوصی،١

) دولتی٢

) اجتماعی٣

 داشته باشند . عواملی که در موثر بودن و موفقيتپروه ھای کارآفرینانه اجتماعی می توانند سھم مثبتی در توسعه اجتماع به طور موثر و مداوم

ه تSش برای تعقير دادن ادراکات اجتماعی سنتھاکارآفرینی اجتماعی سھم دارند عبارتند از : نوآوری و استفاده از تجربه ھای دست اول در را

نگرشھا و رفتارھا .

ور گسترش ایده کارآفرینی اجتماعی ایجاد اشتغال و اثرجنبه ھای اثر گذار کار آفرینانه اجتماعی شامل تعقيرھایی در نگرشھا و رفتار اجتماعات مجا

رتند از : شخصيت کار آفرین اجتماعی و منابعگذاری بر سياست ملی است . ھمچنين عواملی که این اثرگذاری را تحت تاثير قرار می دھند عبا

.آماده شده ای ھمچون دانش نمونه ھا یا الگوھا مواد شبکه ھا و ارتباطات و حمایت خانوادگی 

 ھا و بودجه ھا توانایی برای ایجاد شرکت توانایی درتداوم کار آفرینی اجتماعی از توانایی سازمان کارآفرینی اجتماعی برای جذب و توليد سرمایه

 )٢٠٠۴ .Thomasمعرفی یک ساختار سازمانی موثر و توانایی برای جذب افراد و مھارتھا متاثر می شود ( 

تعاریفی از کارآفرینی اجتماعی :

د . خSصه از ادبيات کارآفرینی اجتماعی در جدولکارآفرینی اجتماعی به عنوان کانون پژوھش آکادميک و علمی سابقه نسبتا مختصر و کوتاھی دار

 ممکن است در پھنه ( صف ) وسيعی از اقتصاد ارئه شده است که بعضی از آنھا کار مقدم و محدوده ھا را بيان می کند کار آفرینی اجتماعی١

ائه شود که به وسيله سازمانھای مختلففعاليتھای آموزشی و پرورشی پژوھش کمک ھای اجتماعی و رفاھی فعاليتھای اجتماعی و معنوی ار

ی در بعضی از ) با انعکاس این دامنه متنوع از فعاليتھا محققان نسبت به مفھوم سازه کار آفرینی اجتماع١٩٩٧ . leabderانجام می شود . ( 

يریه تSش کرده اند اکثریت ادبيات راجعزمينه ھا شامل بخش عمومی سازمانھای اجتماعی سازمانھای فعال در مسائل اجتماعی و موسسات خ

به کارآفرینی اجتماعی در حدود قلمرو سازمانھای غير دولتی غير انتفاعی نمو یافته است .

 ) می گویند آن شرکتھای اجتماعی که فعاليت انتفاعی انجام می دھند در جھت١٩٩٩ . wallac .٢٠٠١ .cook dodds smitchllبعضی محققان ( 

ز محققان استد3ل کرده اند آن سازمانھای انتفاعی کهحمایت از دیگر فعاليتھای غير انتفاعی به نظر کار آفرینان اجتماعی می آیند . بعضی دیگر ا

Canadian centre forر آفرینانه تصور می شوند ( ممکن است فعاليت نو آورانه ای نسبت ایجاد سرمایه اجتماعی انجام دھند از لحاظ اجتماعی کا

social entrepreneurship))٢٠٠١ )؛ thompson alve.

 ) کارآفرینی اجتماعی را شاید در نتيجه رخ دادن در کسب و کارھای در جستجوی سود که تا٢٠٠٢با ایجاد وضوح روشن شدن موضوع تامسون (

ار بازرگانی و در بخش غير سود ده وحدودی متعھد به انجام کار خوب در موسسات اجتماعی که برای ھدف اجتماعی ولی ھمچون کسب و ک

 )NFPعی در بخش داوطلبانه می باشد ( داوطلبانه بر پا می شوند شناسایی کرد . اما او نتيجه گرفت دنيای نيرومند کارآفرین اجتما

ه ھای غالب شناسایی شده مطرح می کنيم ایندر پيرو این بخش ما به طور خSصه مفھومھای موجود از کارآفرینی اجتماعی را چنان که در حوز

 ) یا توسعهpublicری سازمانھای عمومی ( بخشھا در حوزه ھای عمومی و غير انتفاعی خصوصی واقع می شود. کارآفرینی در حوزه عمومی رھب

 ) محققان در این بخش استد3ل کرده اند که کارآفرینان اجتماعی دارای١٩٨٧ .e.g.king.s.robertsخط مشی عمومی ( ملی ) را مطرح می کند ( 

یجاد تعھد پيروان در پروژه ھا به واسطه ایجادویژگی ھای چندگانه رھبری برای مثال اعتبار قابل توجه شخصی امانت و درستی و توانایی در ا

 ) پژوھش١٩٩١ .waddock. Spost ١٩٨٠ .lewis ٢٠٠٠ borinsشرایطی از ارزشھای مھم اجتماعی به جای شرایط کامS اقتصادی می باشند ( 



 شده است.روی کارآفرینی اجتماعی در این بخش اساسا روی ایجاد ( سازه ) ظرفيتھای فردی و رھبری تصور

 خصوصی ( بخشھای غيرانتفاعی خصوصی ) قرار می گيرد . در سازمانھایNFPتعدادی از رویکرد ھا نسبت به کارآفرینی اجتماعی در حوزه 

. e . gو محروم از مزایای اجتماعی و اقتصادی ( اجتماعی کار آفرینی اجتماعی به عنوان بازی کردن نقشی در ارتقائ شرایط زندگی افراد فقير 

cornwall . و تسھيل توسعه جامعه شناخته شده است .١٩٩٨ ( 

)Wallace. اجتماعی در شرایط رھبری تحریک ک١٩٩٩ ( ( رفتاری  ) کارآفرینی اجتماعی در درون یک زمينه عملی  بنگاه  ننده مربوط به حوزه 

می به آن فضای ( سرمایه نيروی انسانیاجتماعی با ھدف تعقير دیده شده است در ھر دو بعد از فضای بنگاه اجتماعی و در خط مشی عمو

رد پربارتری را از این منابع نسبت به آلترناتيویی کهتجھيزات ) در یک بازار رقابتی نشان خوبی است که فعاليت پر ریسک ( فعاليت اقتصادی ) کارب

در حال رقابت در برابر اوست ارائه می دھد .

اطمينان یافتن از این که آیا فعاليت آنھا قابليت دست یابیدر باره جنبه تامين وجه کارآفرینان اجتماعی روشھای نو و ابتکاری را دنبال می کنند برای 

دادی از محققان به نقش نو آوری در سازمانبه منابع را به ھمان اندازه خواھند داشت که این روشھا در حال خلق ارزش اجتماعی ھستند تع

 ) سه فاکتور نو آورانه بيش٢٠٠٣ ) و سوليوان مورت رات آل ( ١٩٩٨ . prabhu )پرابھر ( ٢٠٠٠ .borinsکارآفرینانه اجنماعی اھميت می دھند . ( 

 ) به عنوان مرکزی برای کارآفرینی اجتماعی شناسایی کرده اند . بعضی محققان از کارآفرینی١٩٨۶ . ovingslevinفعالی و ریسک پذیری را ( 

دی رفاه و کمکھای اجتماعی دفاع کرده اند به طوری کهاجنماعی به عنوان یک راه حل جزئی ( طرفدارانه ) در برابر نياز ( ضرورت ) برای اصSح بنيا

٢٠٠٢ .Thompson .١٩٩٧. leadbeaterد شود ( راھی به سوی جامعه شایسته و تقاضای دیگر به واسطه نو آوری ھای اجتماعی افراد متھور ایجا

یی چون تحليل رویکرد بر اساس حقوق در خدمات) حال آنکه این رویکرد توجه شایانی را به خود جلب کرده است ( این رویکرد ) ھمچنين نقدھا

 ) این رویکردھا مفاھيمی از کارآفرینی اجتماعی را در درون محدوده علم اقتصاد رفاه (٢٠٠٢ .cook.dodds smitchellاجتماعی را جذب کرده است (

اقتصاد مبتنی بر رفاه و آسایش ) بيان می کنند .

ی توسعه یافته است و منجر به فقدانبحث قبلی مشخص می کند که نارسایی اساسی در ادبيات کارآفرینی اجتماعی در حوزه ھای متفاوت

آفرینی اجتماعی محيط رقابتی را به اندازه ایرویکردی منسجم شده است. مھمترین موضوع این که ما فھميدیم که رویکردھا در مفھوم سازی کار

ماعی را به عنوان یک نسل خاص از رھبران نشانکه موسسات اجتماعی فعاليت می کنند منعکس نميکنند . برای مثال رویکردی که کارآفرینان اجت

 ).٢٠٠١.shqwetal.١٩٩٨.prabhu ) یا رویکردی که ویژگيھای شخصيتی را منعکس می کند( ١٩٩٨b .deesمی دھد ( 

ت اجتماعی و کوشش برای کارآیی عملياتی دربه ویژه چگونگی دست یافتن کارآفرینان اجتماعی به اھداف سازمانی خویش در کنار وضع ماموری

حالی که به پویائی ھای محيطی پاسخ می دھند .

موقعی است که محيط رقابتی ) بيان می کند که این یک اتفاق نيست که کارآفرینی اجتماعی در حال کسب توجھات زیادی در ٢٠٠١دیز ( 

ر است .دستخوش تعقير سریع می باشد و مرزھای سنتی بين بخشھای انتفاعی و غير انتفاعی در حال تعقي

 به شکل بازاری شناسایی کرد که به انظباط عملکرد و ظرفيت سازمانی نسبت به وضعيت غيرNFPs) دورنمای رقبانی جدیدی را برای ١٩٩٩راین ( 

انتفاعی و ماموریت پاداش می دھد .

رود فزاینده سازمانھای) ھمچنين تاثير تعقيرات محيطی به ھمراه جھانی شدن رو به رشد ابتکار در بازسازی دولت و و٢٠٠٣سوليوان مورت ( 

 را به عنوان زمينه ای برای کارآفرینیانتفاعی به طرف بازارھایی که به طور سنتی به وسيله موسسات غير انتفاعی ارائه خدمت می شد

اجتماعی مطرح می کنند.

● سه دیدگاه مھم در کارآفرینی اجتماعی :

ی شود خلق نو آوری با ارزشی است که به وسيلهکارآفرینی سابقه زیادی در بخش بازرگانی دارد. مھمترین نظریه ھایی که در این باره مطرح م

نيز دارد .شومپيتر و دراکر بيان شده است . ولی با اعمال نظریه ھای اجنماعی این نظریه معانی دیگری 

در زیر بدین دیدگاه مھم اشاره می کنيم :

ه اند .) برخی کارآفرینی اجتماعی را ترکيبی از سرمایه گذاری بازرگانی با تاثيرات اجتماعی دانست١

جتماعی به اضافه بازرگانی پایدار را به سرمنزل میدر این دیدگاه کارآفرینی به عنوان مھارتھای فنی و علمی برای ایجاد کارآفرینی که مقاصد ا

رساند دیده شده است .



 راه ایجاد و به کار گيری و درآمد زایی که البتهسازمانھای غير انتفاعی ممکن است مجموعه ای از پست ھای تجاری را ایجاد کنند و از آنھا در

مقاصد اجتماعی را در نظر دارد استفاده کنند .

ا سازماندھی فعاليتھایشان برای خدمت بهاستفاده از این دیدگاه برای موسسه ھای انتفاعی می تواند به صورت واگذاری قسمتی از سود ی

برای پيشبرد و تقویت فعاليتھای اجتماعی بھره میاھداف اجتماعی باشد این گونه نوآوریھا از منابع به وجود آمده از فعاليت ھای تجاری موفق 

برند .

نوآوری برای تاثيرات اجتماعی بيان می کند .) دیدگاه دوم کارآفرینی اجتماعی را به عنوان نو آوری برای تاثيرات اجتماعی را به عنوان ٢

رداخته و بيشتر به پایداری اقتصادی به وسيلهاین منظر عمدتا بر نوآوریھا و سازماندھی اجتماعی تاکيد دارد و به مشکSت اجتماعی بيشتر پ

بر مشکSت اجتماعی تمرکز دارد به جای اینضوابط و معيارھای اجتماعی معمول شغلی کم توجھی می کنند . این نوع کارآفرینی اجتماعی که 

د سازماندھی ھای اجتماعی جدیدی بنا می سازد وکه به ضوابط و معيارھای اجتماعی یا تقاضای بازار پاسخ دھد نو آوریھا را پایه ریزی می کن

منابعی را تجھيز می کند تا با آن به مشکSت پاسخ داده شود .

طرح می کنند که البته کامS فراتر از راه حل) عده ای دیگر کارآفرینی اجتماعی را به عنوان راھی برای سرعت بخشيدن به تحو3ت اجتماعی م٣

ھای مشکSت اجتماعی خواھد بود ( البته مشکSتی که مربوط به نقطه آغازین فعاليت است )

 وجود می آورد که این تعقيير ھا در کل سيستماز این دیدگاه کارآفرینی اجتماعی در بھترین حالت تعقييرھای کوچکی در اندازه ھای کوچک به

 ) در این جا تنھا نياز نداریم که مشکSت٢٠٠.s.h.alrord sl. D . brownsc w.lettsموجود باعث سرعت بخشيدن تعقييرھای بزرگتر می شود ( 

با3 این فرصت را می دھد که با پا را دایم ھایفوری را در یابيم بلکه باید وابستگی ھا و سيستمھای اجتماعی بزرگتر را بشناسيم درک مطلب 

دایت کند که به ایجاد و ثبات سازماندھی ھایجدیدی در نقاط حساس قدرت و نفوذ آشنا شویم که می تواند ما را به تعقيرھای تقویت کننده ھ

اجتماعی متحول شده می انجامد .

● پيامدھای کارآفرینانه

سرمایه مالی محيطی زیبایی شناختی و اجتماعی .بایدتامپسون و دیگران به چھار نوع سرمایه اشاره می کند . این چھار نوع سرمایه عبارتند از : 

ملموسی ( مادی ) و غير ملموس ( معنوی )گفت که در زمينه کارآفرینی اجتماعی سرمایه اجتماعی ایجادگر اجتماعی مبتنی بر درایی ھای 

ر و کنترل بيشتر بر زندگی خود تشویق می کند .(است که به تفویض اختيار به افراد محروم کمک می کند و آنھا را به گرفتن مسئوليتھای بزرگت

Thomas. ٢٠٠۴. p ١١( 

● کارآفرینان اجتماعی چه چيزی به وجود می آورند؟

ی باشند یک جایگاه برای شروع مرور کارآفرین ) با تاکيد زیاد می گوید : کارآفرینان اجتماعی یک از انواع در گروه ( دسته) کارآفرین م١٩٩۴دیز ( 

ه است که تعریف کارآفرین مطلقا با تعریفاجتماعی توجه به آنچه این دسته را تشکيل می دھند می باشد. آنچه که در پی می آید فرض کرد

ی که آنھا کار آفرین می شوند . تعریف ھر واژهکارآفرین مرتبط شده است در این که کارآفرینی آن چيزی است که کارآفرین انجام می دھد زمان

آنچه که کارآفرین ھا انجام می دھند زمانی که آنھادیگری را به واسطه مفھوم و د3لتھا تعریف می کند .ھيچ اجماع علمی ( دانشمندانه ای ) روی 

کارآفرینانه می باشند وجود ندارد .

businessوتکاتارامن ویراستار مجله   venturuinتعاریف متمایزی از مفھوم کارآفرین و نقش : ...... اساسا تصورات متفاوت و  بيان کرده است   

. ١٩٩٧ . ven kataraman شاید کاری غير ممکن باشد .( کارآفرینانه وجود دارد اجماع روی یک تعریف از این زمينه در واژه ھای مربوط به کار آفرین

١٢٠( 

یا شرکتی را سازماندھی می کند یا به کار میدر این مقاله کارآفرین اجتماعی به واقع شخصی خواھد بود که فعاليت ( اقتصادی ) پر ریسکی 

اندازد که به طور برجسته اھداف اجتماعی در روشھایی معين را دنبال می کند.

● کار آفرینان اجتماعی چه ھدفی دنبال می کنند ؟

ش برده می شوند که این تممایل نسبت به منفعتتوافق وسيعی وجود دارد که کارآفرینان اجتماعی و اقدامات آنھا به وسيله اھداف اجتماعی پي

جامعه در روشھای خاص خود وجود دارد.

ا بھبود در وضعيت موجود جامعه انسانی است.روش دیگر بيان اھداف کارآفرین اجتماعی بيان ارزش اجتماعی برای مشارکت در رفاه اجتماعی ی



جود دارد .عدم توافق موجود در اھداف اجتماعی نيست بلکه در اھداف کار آفرین یا تعھد او عدم توافق و

فرین اجتماعی منحصر به فرد باشد . چنانکه (در یک طرف آنھایی ھستند که بعضی اھداف اجتماعی را دنبال می کنند که می بایستی ھدف کار آ

dees صریح و مرکز فعاليت او است ..... ) دیز محقق کارآفرین اجتماعی می گوید : برای کارآفرین اجتماعی ماموریت ( ھدف ) اجتماعی١٩٩٨ 

ی برای کارآفرین اجتماعی است . این ادعا که ھرماموریت مرتبط با فشار جامعه معيار اصلی می باشد نه ایجاد ثروت فقط وسيله ای در جھت ھدف

آفرین در ميان اھداف به عھده گرفته جاییثروت ایجاد شده ای صرفا وسيله ای برای ھدف اجتماعی است بيان می کند که سود مالی نزد کار

ندارد .

 )NFP ) مفھوم کارآفرینی اجتماعی را در دنيای سازمانھای غير انتفاعی ( ٢٠٠٢.e.g.dees.emerson.s economyبنابر این بخش بزرگی از ادبيات ( 

ن توجه به نوع غالب و شکل مثل بدون توجه بهقرار می دھد . این عقيده ملی ممکن است پيوندھای فرض شده در ارائه بعضی کا3 یا خدمات بدو

).٢٠٠٢فعاليتھای کسب درآمد را شامل شود . )آندرسون و دیيز , 

● ویژگيھای شخصيتی کارآفرینی اجتماعی :

ر تضاد باشد تعریف می شوند.کارآفرینان اجتماعی گاھی با ویژگی ھای شخصيشان که شاید با فعاليتھای که انجام می دھند د

يتھای زیادی را برای حل مشکS ت دارد و جھانبيل درایتون کارآفرین اجتماعی را به عنوان یک خط شکن با یک ایده جدید و قوی فردی که خSق

برای تعقير بھرمند است معرفی ميکند .خيالی و واقعی را ترکيب می کند شخصی که یک شخصيت اخSقی قوی دارد و به طور کلی از بينشی 

 را پيشبينی می کنند و نقاط مھم را که به آنھادرایتون ھمچنين می گوید که ھمچون کارآفرینان خصوصی کارآفرینان اجتماعی ھم یک تعقير منظم

 و پافشاری زیادی در پی به سرانجام رساندناجازه خواھد داد تا کل جامعه را به سوی یک مسير جدید ھدایت کنند می شناسند سپس با اصرار

کار خود می باشند.

بيان را  دارد  وجود  موفقيت  با3ی  سطح  با  کارآفرینان  در  که  عمومی  شخصيتی  ویژگيھای  کللند  (مک   : از  عبارتند  که  کند  می   

N.C.Siropolis.١٩٩۴.p.۴٣( 

▪ نوآوری

▪ ریسک پذیری خردمندانه

▪ اعتماد به نفس

▪ سخت کوشی

▪ ھدف گذاری

▪ پاسخ گویی

د و ریسکھای یک کسب و کار را در نظرھمچنين جوزف من کاسو بيان می کند که یک کارآفرین شخصی است که سازمان می دھد اداره می کن

ا ھمه دارای قدرت قانع کننده ای در ارتباط با افرادمی گيرد .موفقيتھای تمام کارآفرینان بزرگ ھمگی حول یک ویژگی مھم و مشترک قرار دارد: آنھ

 کند: ) در شناسایی و انتخاب کارآفرینان اجتماعی آشوکا ویژگيھای زیر را درباره افراد بيان میp.vil. ١٩٩٣ .g – mancusoھستند. ( 

▪ خSقيت – در پایه گذاری یک بينش و در حل مشکSت موثر است.

سب پيدا نکنند آرام نخواھند گرفت و تSش دارند تا یک▪ ویژگيھای کارآفرینانه – تعھد کامل شخص به بينش به این مفھوم که آنھا تا یک راه حل منا

 .راه حل گسترش یافته در سرتا سر جامعه به عنوان یک الگوی جدید داشته باشد ( ارائه دھند )

شند و تعھد آنھا باید از انگيزش خدمت به جامعه نشات▪ شخصيت اخSقی – در فعاليتھای کارآفرینی اجتماعی افراد باید به طور کامل قابل اعتماد با

گيرد .

اری وجود دارد ولی ویژگی کارآفرینانه برای برنامه ریزیویژگی کارآفرینانه مھمترین مSک است اگر چه ایده ھای خوب یا ایثار گرایانه و ابتکاری بسي

و طراحی تعقيرھای اجتماعی منظم در مقياس بزرگ ضرورت دارد .

دیریت و اداره افراد بينظيرند نوآوری کليدی برای مفھومتامپسون بيان می کند که کارآفرینان اجتماعی ویژگيھای وابسته به کارآفرینان اجتماعی در م

ی را برای کسب امتياز از منابعی که در اطرافخود کارآفرینی است و با توجه به ابھام بخشھا کارآفرینی اجتماعی خSقيت و مھارتھای شبکه ا

است نياز دارد .



تاثير عمد برای تعقيرھای اجتماعی است و اگر می خواھد یک  نيازمند بينشی  بر اجتماعات اطراف خود بگذارد وکارآفرین اجتماعی  ه و مھم 

خوب به بھترین شکل بھرمند باشد .● سازمانھایبخشھای دیگر را طوری طراحی کند که حمایت کنند باید از توانایی ترغيب دیگران و ارتباطات 

کارآفرین اجتماعی :

نھا وجود یک گروه کوچک و متعھد با کارکنان تمام وقتساختار سازمانھای کارآفرینانه اجتماعی انعطاف پذیر و با بروکراسی کم است . در این سازما

ر بيان می کند که ماھيت پيچيده محيط باعث کنشدر کمک به یک فرھنگ نوآوری مھم است درباره ماھيت سازمانھای کارآفرینانه اجتماعی ليد بيت

ود . این پيچيدگيھا کارآفرینان اجتماعی را ملزممتقابل سازمان و محيط می شود .ھمچنين باعث ایجاد روابط با ذی نفعان و مصرف کنندگان می ش

به آگاھی از نيازھای پيچيده و تقاضای مشتریان می سازند.

 فعاليتھای دلسوزانه و حمایت کننده ارتباط دارند تابازرگانی را مثل رھبری خوب و مھارتھای مدیریتی دارا می باشند ولی آنھا بيشتر با کارھا و

دارند دیگران را تشویق و تحریک می کنند وکسب پول .کارآفرینان اجتماعی افرادی ھستند که برای حل مشکSت اجتماع تصور و بينش مطلوبی 

دارای توانایی و ظرفيت غلبه بر سوانح و خطرات در این فرایند ھستند .

ه جامعه نزدیکتر می باشند از این رو می توانندتامپسون تاکيد می کند که کارآفرینان اجتماعی ( که بيشتر شامل اعضای بخش دولتی ميشوند) ب

نان اجتماعی خSق ھستند واعتماد وھمکاری را ازنيازھای واقعی را تشخيص دھند و به آنھا با روشھایی ھدفمند و با معنا پاسخ دھند .کارآفری

طریق ایجادروابط وشبکه ھای ارتباطی در جست وجوی منابع به دست می آورند .

 اھداف سازمان وتوانایی بسيج کردن افراد در اطرافليد بيتر بيان می کند که کارآفرینان اجتماعی موفق رھبرانی ھستند با درکی قوی از رسالت و

 )٢١-١٩-٢٠٠۴.pp .c.g- Thomasمی کنند .( آن مسئوليت یا رسالت ویژه .ھمچنين آن ھا قصه گویانی ھستند که داستان ھا وحکایتھا منتقل 

● مراحل فرایند کارآفرینی اجتماعی :

فعاليتھای کار آفرینی مانند ھر فعاليت دیگری دارای فرایندی است . این مراحل شامل :

 تواند ناشی از یک نياز آتی باشد▪ مرحله اول خلق ایده می باشد در اکثر موارد یک ایده برگرفته از یک نياز فعلی است یا می

ه می تواند تفکر یا ابتکار ھر فردی باشد اما تمام▪ مرحله دوم مطالعه یک ایده است . این مرحله نيازمند روش طوفان فکری است اگر چه این اید

اعضای تيم مدیریتی در تمام مراحل فعا3نه شرکت می کنند.

 و غيره می باشد .▪ مرحله سوم نيازمند حمایت متخصصان حرفه ای ھمچون حسابداران و وکS پژوھشگران بازاریابان

● مراحل فرایند کارآفرینی

▪ مرحله اول : توسعه یک ایده جدید یا گسترش ایده ای قدیمی

▪ مرحله دوم : مطالعه و بررسی ایده ھا

▪ مرحله سوم : آماده کردن یک طرح شغلی طرح بازاریابی و امکان سنجی

▪ مرحله چھار : جست و جوی منابع مالی

▪ مرحله پنج : اجرای طرحھا

 به آن اضافه کرده است ميSدی فرایندی سه مرحله ای برای کارآفرینان اجتماعی مشخص نموده و تامپسون نيز یک مرحله١٩٩٩سيکس در سال 

:

) ایجاد بينش: روشن و شفاف کردن یک نياز شکاف و فرصت١

) درگير شوندگی : انطباق فرصت با فکر برای انجام کاری راجع به آن٢

يره) توانا سازی : اطمينان از حصول به وسيله به دست آوردن منابع ضروری ھمچون افراد پول و غ٣

) به اجرا درآوردن : وارد عرصه عمل شدن و ھدایت پروژه برای نتيجه رضایت بخش۴

 )Thompson.٢٠٠٢.p.۴( 

● کارآفرین اجتماعی : یافته ھای تحقيقی جدید

 تعریف شده به خود جلب کرده است سازمان ھایاین مبحث خاص در باره کارآفرینی اجتماعی توجه فزاینده ای را در این حوزه ای که به تازگی

توسعه یافته و در حال توسعه می باشد .چند وجھی ھمچون بانک جھانی به دنبال ارتقاء نقش کارآفرینان اجتماعی در ھر بعد کشور ھای 



 به طور فزاینده ای در پی توسعه برنامه ھای خود می باشند تا نيازھایNGOsکنفرانسھا در ابعاد جھانی به بررسی این موضوع می پردازند . 

کارآفرینان اجنتماعی را برآورده نمایند

 منابع قابل توجھی به این موضوع اختصاص داده اند و تSشھایی در جھت توسعه برنامهStanford و Harvardبعضی از دانشگاھای برتر ھمچون 

ھای مورد نظر از طریق مجSت و بورسيه در این زمينه انجام داده اند .

 ) سازمانھای غير انتفاعی (NGOsغير دولتی ( اعتقاد بر این است که کارآفرینی اجتماعی ضروری است چرا که به طور فزاینده ای سازمانھای 

NPOsعمومی و ھمگانی در حال به رسميت (  شناختن اھميت و استراتژیک کارآفرینی ) موسسات کارآفرینانه دولتھا و آژانسھا ( کارگذاریھا 

اجتماعی در جھت ارائه خدمات رقابتی در کSس جھانی می باشند.

ای مدیریت ارائه خدمات می باشند .پيرو این اشتياق اخير مدعيان ھم اکنون به شدت متمایل به شناسایی تکنيکھا و شيوه ھایی بر

 خورد برای دفاع از خودش در روشھایبه ویژه سياست گذاران رھنمودھای کمی دارند و تشخيص می دھند که دست نامرئی دائما شکست می

 تعاریف است .بسيار سود آور از لحاظ اجتماعی . یک از بزرگترین نگرانی ھا در شناسایی زمينه جدید موضوع

د در جایی که د3لتھای از جھت استراتژیک ممکندانشمندان کارآفرینی اجتماعی رخدادھایی را در دامنه ای از شرائط متفاوت شناسایی کرده ان

 شرکتھای کارآفرینانه ھمچون سازمانھای غيراست در جھت داشتن تایيد قابل توجه روی جامعه مورد انتظار باشد بعضيھا این مفھوم را برای

 دست یابی به ھر دوبعد جھانی سازی وانتفاعی و بخش عمومی به کار می برند در حالی که دیگران محدودیتھای اضافی وضع می کنند با

تيجه وسایلی ھستند که به افراد و شرکتھا درافزایش سھولت دسترسی به اینترنت کارآفرینان اجتماعی در حال دست یابی به شھرت زیادی در ن

تطبيق با شرایط جدید کمک می کند و به ھمان نسبت در ارتقاء توسعه اقتصادی کمک می کنند .

ن سياست گذاران و شاغلھا ( کارورزان ) میدر ادبيات آکادميک کارآفرین اجتماعی موضوع نوظھوری است که به شدت در حال جذب عSقه محققا

یریت استراتژیک منابع انسانی یاد گيری سازمانیباشد . عناوین زیر مجموعه مرتبط با موضوع کارآفرینی اجتماعی شامل بازار یابی اجتماعی مد

ود.رھبری و کارآفرینی درون سازمانی می باشد که در ھر دو بخش غير انتفاعی و عمومی واقع می ش

 شروع شد .جایی که ھسته گروه دانشمندان بين المللی شکلAcademy of Managementتمایل ما در این موضوع نزدیک به یک دھه پيش در 

با بخش کارآفرینی در ارتباط بودند آنھا شروع به برگذاری نشست حل مو ضوعھای مربوط به کارآفرینی اجتماعی کردندگرفت بسياری از آنھا 

معه) رھبران در سازمانھای غير انتفاعی مصرفکاوشھای ما نشان داد که سھام داران شرکای در کارآفرینی اجتماعی شامل رھبرند اجتماع ( جا

ر آفرینی نائل می شوند . در شکل زیر مدلی دیده میکنندگان کاربران و رھبران سازمانی ( نھادی ) و کارآفرینانی که در ميان جوامع خویش به کا

شود که ابعاد کارآفرینی اجتماعی را بيان می کند.این ابعاد شامل :

▪ مدیریت ریسک

▪ بيش فعال بودن

▪ نوآوری

که ابعاد زیر آن ھا را در بر می گيرد :

▪ بصيرت اجتماعی

▪ محيط بيرونی

▪ پایداری

● نتایج :

می رود که تعدادی از افراد یا گروھھا :پيشنھاد این متن – با درک انعطاف مناسب - این است که کارآفرینی اجتماعی در جایی به کار 

) ھدفگيری می کنند به سمت ایجاد ارزش اجتماعی ( یا) 3اقل در روشی بر جسته١

دن)) نشان می دھد ظرفيتی را برای تشحيص و کسب مزیت از فرصتھا برای خلق آن ارزش ( رویایی بو٢

 نوظھور در ایجاد یا توزیع ارزش اجتماعی) به کار گرفتن و نوآوری در طيفی از یک طرف کامS اختراعی و ابتکاری تا انطباق با ھر چيز٣

 وجود دارد .) تمایل برای قبول یک درجه با 3 تر از ميانگين برای ریسک در ایجاد و توزیع ارزش اجتماعی۴

و رسيدن به اھداف خود و در نھایت اھداف) به طور فوق العاده به طور نسبی با دارایی کم در پی گيری فعاليت اجتماعی پر ریسک خویش ۵



جامعه موفق ھستند .

 برای پدیده پيچيده فعاليت سازمانی و رھبری آناین ھا مھمترین معيارھا می باشد که به طور مفھومی، آن برای تشخيص و تميز دادن درک جامعه

می باشد و راه زیادی برای طی طریق و رسيدننسبت به کسب اھداف اجتماعی به کار می رود . کارآفرینی اجتماعی مفھوم جدیدی در جامعه ما 

اعتSی کشور اسSمی ما ضروری است توجه کافیبه مقصود وجود دارد اميد است که پژوھشگران این مرز و بوم به این مقوله که برای توسعه و 

 حيطه داشته باشند.مبذول دارند و به بررسی کارآفرینان اجتماعی در ایران بپردازند و تبيين مدلی بومی در این

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=256579

بررسی استراتژی ھای دولت بنگ=دش در زمينه کارآفرينی

داشتن حدود  با  آسيا  در  بنگSدش  نفر جمعيت جزو١٣٠کشور  ميليون   

کشورھای پرجمعيت دنيا به شمار می رود که با سرانه توليد ناخالص داخلی

 د3ر آمریکا از جمله کشورھای بسيار فقير دنيا می باشد. عملکرد٣۶٠حدود 

بنگSدش طی  اقتصادی  بوده١٩٩۶-٢٠٠٠ سال ۵رشد  قوی  تا حدودی   

است, به طوری که متوسط رشد سرانه توليد ناخالص داخلی در طول این

% می باشد.۵/٣سال ھا 

● استراتژی ھای دولت بنگSدش در زمينه کارآفرینی

ژانویه  نام١٩٩١در سی ام  به  مقاله ای  در  بنگSدش  ملی  اخبار  آژانس   ,

منتشر کرد.١٩«خلق کشور جدید»  بيانيه  به عنوان  را  برنامه اقتصادی   

بعضی از استراتژی ھای پيشنھاد شده در این بيانيه به قرار ذیل است:

بازار آزاد و رقابتی و ▪ صنعتی شدن سریع از طریق وارد شدن به اقتصاد 

و داخلی  کارآفرینان  از طریق  سرمایه گذاری  برای  تسھيSت  دیدن  تدارک 

خارجی امکان پذیر است.

▪ ایجاد زیرساخت ھای قوی اقتصادی پيش فرضی برای صنعتی شدن و رفاه

کلی اقتصادی است.

▪ ایجاد فرصت ھای بيشتر اشتغال از طریق صنعتی شدن سریع امکان پذیر

ریلی, خطوط  جاده ھا,  حوزه ھای  در  زیرساخت ھا  توسعه  برای  است. 

کشتيرانی, گاز, برق و خطوط ارتباطی باید بودجه ھای مالی را افزایش داد.

▪ ھموار نمودن راه صنعتی شدن سریع از طریق تضمين بھره برداری کامل از

علوم و تکنولوژی ميسر است.



▪ دادن اولویت به بخش خصوصی و رفع موانع و پيچيدگی ھا برای ایجاد امنيت فضای صنعتی

● محدودیت ھای توسعه صنایع کوچک در بنگSدش

قوانينی مانند گرفتن مجوزھای داخلی, تأمينبه طور معمول بنگSدش از خط مشی توسعه ای پيروی می نماید که سرمایه گذاری خصوصی از طریق 

 می گذاشتند. این در حالی بودSMEsن ناپذیری بر روی اعتبار و ... کنترل شود. این قوانين موانعی برای سرمایه گذاری خصوصی بودند و اثرات جبرا

 از اھداف کشور می باشد.SMEsکه دولتمردان بنگSدش ادعا داشتند که توسعه 

معرفی سازمان ھای حامی کارآفرینی و صنایع کوچک در بنگSدش

) مؤسسه صنایع روستایی و کوچک بنگSدش١

 در بنگSدشSME به منظور توسعه صنایع روستایی و کوچک تأسيس شد. امروزه این سازمان بزرگترین مؤسسه ١٩۵٧این مؤسسه در سال 

 ارائه می نماید. مھمترین ھدف ھایSMEsمينه است که تحت نظر وزارت صنایع فعاليت نموده خدمات گسترده ای را با تمام بخش ھای کشور در ز

این مؤسسه عبارتند از:

▪ تسریع رشد صنایع روستایی و کوچک

▪ ایجاد فرصت ھای شغلی

▪ ایجاد تسھيSت بازاریابی و ارتباط بين صنایع

▪ تدارک تسھيSت توسعه نيروی انسانی

خدمات این موسسه شامل موارد زیر می شود:

- مشاوره قبل از سرمایه گذاری

- خدمات مشاوره در تأسيس کارخانه

- خدمات توسعه بعد از سرمایه گذاری

- ترسيم توسعه صنایع برای سرمایه گذاران

- دادن اطSعات تکنيکی

- طراحی ھا و نمونه سازی

- اطSعات بازاریابی

- کمک در تأمين مالی

- کمک در انتخاب نوع صحيح ماشين آ3ت

- کمک در انتخاب تکنولوژی مناسب

- کمک به مطالعه در زمينه طرح ھای شدنی سرمایه گذاری

- کمک در تعيين پيمانکاران فرعی

- سازماندھی آموزش توسعه مھارت ھای مدیریتی و فنی

- برگزاری نمایشگاه ھا

) اتاق بازرگانی و صنعت داکا٢

 می باشند این اتاق یک سازمانSMEs عضو می باشد که آنھا عضو ۵٠٠٠ تأسيس گردید و شامل حدود ١٩٨۵اتاق بازرگانی و صنعت داکا در سال 

 گذاری و کسب و کار برای آنان می باشد.غيرانتفاعی است که ھم کارآفرینان داخلی و ھم خارجی در آن عضوند و ھم تسھيل کننده سرمایه

ت به شرح زیر است:مھمترین وظایف اتاق بازرگانی و صنعت در ارتباط با افزایش و توسعه تجاری, بازرگانی و صنع

یه گذاری صنعتی, بانکداری, بيمه, ماليات و بودجه▪ ارایه مطالعات برای اجرا, فرموله کردن سياست ھای دولت در زمينه واردات و صادرات, سرما

ساليانه

▪ تشکيل کميته ھای مشاوره ای در وزارتخانه ھای مربوطه

▪ سازماندھی دوره ھای آموزشی, سمينارھا و کارگاه ھای آموزشی در زمينه تجاری



جاری▪ آماده سازی, اجرا و ارزیابی پروژه ھایی برای توسعه کارآفرینی و سایر موضوعات مربوطه ت

اتاق بازرگانی و صنعت داکا خدمات زیر را به کل اعضاء ارائه می دھد:

- تحقيقات و توسعه کسب و کارھا

ندات- ارائه اطSعات در زمينه ھای کسب و کار و تجارت ھم به صورت الکترونيکی و ھم به صورت مست

- حل اختSفات

- دادن خدمات مشاوره ای

- مستندسازی و خدمات کتابخانه

- آموزش

- ایجاد رقابت در بين کسب و کارھا

- سازماندھی نمایشگاه ھای تجاری

) مرکز مطالعات پيشرفته٣

اسب و مشارکت در این کشور تأسيس شده است و بر روی موضوعات محيط زیست یکپارچه و توسعه, مملکت داری من١٩٨۶این مرکز در سال 

ایدار کار می کند اھداف این مرکز شامل موارد زیرمردم و بھبود وضعيت فقر و رشد اقتصاد سریع برای جوامع به عنوان رویکردھایی برای توسعه پ

است:

▪ توسعه روش ھای علمی مناسب برای برنامه ریزی طو3نی مدت

سعه▪ توسعه منابع انسانی توانا و بسيج نيروی کار متخصص برای کشور و سایر کشورھای در حال تو

برنامه ھای در دست اجرای این مرکز به قرار ذیل است:

- برنامه ھای ملی

- جنبه ھای محيطی توسعه کشاورزی و سيستم ھای آب سطحی

- موضوعات جنگلداری

- استراتژی حفاظت ملی محيط زیست

- محيط شھری و بھداشت شھری

- انرژی

- کارآفرینی

- تغييرات آب و ھوا در سطح جھانی و بنگSدش

- مدیریت خطرات طبيعی

) سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط۴

 دارد. دیدگاه این سازمان در زمينه آموزش به قرار زیرSMEsاین سازمان توجه بيشتری بر روی آموزش در بخش خصوصی و دولتی برای توسعه 

است:

▪ ھر کارآفرین باید قبل از شروع کسب و کار, آموزش داده شود.

▪ برای اداره شرکت ھای موجود جھت افزایش سوددھی, حتماً باید آموزش صورت گيرد.

▪ بدون آموزش صحيح, یک شرکت نمی تواند شرکت موفق باشد.

سرمایه گذاری کند.▪ ھيچ مؤسسه مالی نباید در شرکتی که کارآفرین آن برای ایجاد یک شرکت, آموزش ندیده است, 

را در بازار جھانی در مقایسه با رقبای خود کسب▪ آموزش باعث می شود که کارآفرینان محصو3ت با کيفيت تری را توليد کنند و موفقيت بيشتری 

کنند.

رش و مدرنيزه کردن شرکت خود را دارند, یک «الزام»▪ آموزش برای کارآفرینان جدید و کارآفرینان موجود و ھمچنين برای کارآفرینانی که قصد گست

محسوب می شود



اھداف کلی برنامه آموزش توسعه کارآفرینی عبارتند از:

SMEsـ ایجاد آگاھی کارآفرینی برای نسل جدید و تشویق آنھا برای ایجاد 

ـ آموزش کارآفرینان جوان برای حفظ و اداره موفق شرکت ھای خود

ارـ تواناسازی کارآفرینان در زمينه ھای توليد جھانی و استراتژی بازار در زمينه اقتصاد باز

 بدون ایجاد آلودگیSMEsـ تشویق کارآفرینان به تأسيس 

 عنوان یک برنامه خSق آموزشی کسب و کاریکی از برنامه ھای مؤثر برای توسعه کارآفرینی برنامه ای است که توسط یک مؤسسه آلمانی به

ين اجرا شده است. اساس این برنامه بر پایه اینایجاد گردید و به طور موفقيت آميزی در بسياری از کشورھای آسيایی, آفریقایی و آمریکای 3ت

ھا می تواند از طریق روش ھای آموزشی ویژه و مناسبنظریه است که کارآفرینان نه زاده می شوند و نه توليد می شوند بلکه استعدادھای بالقوه آن

توسعه یابد و شرکت ھا از طریق ایجاد شایستگی ھای کارآفرینی تأسيس شده بھبود می یابند.

این آموزش به نحو مؤثری به کارآفرینان در موارد ذیل کمک می نماید:

▪ شناسایی شرکت ھای پویا

▪ تقویت اعتماد به نفس در آنھا در زمينه قابليت ھای ایشان برای حفظ کسب و کار

سب▪ درک عملکردھای کسب و کار, توسعه و برنامه ریزی ھای استراتژیک آنھا, اتخاذ تصميمات منا

 بانکداران و متخصصان▪ توسعه قدم به قدم برنامه ھای کسب و کار برای پروژه ھای آنھا و در نھایت ارائه آنھا به

خدمات مشاوره ای نيز حمایت می شوند. این▪ یافتن راه حل ھای مناسب برای شروع سازماندھی مجدد و اداره کسب و کارھای آنھا که توسط 

است و به خوبی به نيازھای زنان کارآفرینمؤسسه به اھميت مشارکت کامل زنان در امور اقتصادی و به عنوان صاحبان کسب و کار پی برده 

موجود و بالقوه پاسخ می دھد. برنامه این مؤسسه برای گروه ھای زیر معرفی می شوند:

- کارآفرینان بالقوه

- کارافرینان بالفعل

- پرسنل بانک ھا و سازمان ھای توسعه شرکت ھا

دوره ھای آموزشی این مؤسسه عبارتند از:

) خلق کسب و کار؛ کارآفرینان بالقوه١

) مدیریت کسب و کارھای کوچک؛ کارآفرینان موجود: دوره ھای پيشنھاد شده عبارتند از:٢

- رشته ھای مدیریت کسب و کارھای کوچک

- کارگاه آموزشی شناسایی محصول استراتژیک

- کارگاه آموزشی بازاریابی محصول و تأمين مالی

) آموزش مربيان٣

● آموزش کارآفرینی در دانشگاه ھای بنگSدش

 شده است. این مرکز یک نقش تسھيل کننده دردر انستيتو امور بازرگانی دانشگاه داکا مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کارھای کوچک تأسيس

آفرینی, مشاوره برای توسعه کسب وگسترش بخش ھای شرکت ھای کوچک در بنگSدش دارد. فعاليت ھای این مرکز شامل آموزش توسعه کار

ارگاه ھایی را برای توسعه کارآفرینی و شرکت ھایکار, مدیریت, بازاریابی, خدمات حسابداری و مالی می باشند. این مرکز ھمچنين سمينارھا و ک

) نيز در اینwomen Development Program زنان (کوچک کسب و کار در بنگSدش برگزار می کند. عSوه بر کارآفرینی دانشگاه داکا, برنامه توسعه

یی زنان به عنوان یک برنامه آموزشی جامع و سازگار با ھدف رفع نيازھای کارآفرینان و مدیران اجرا١٩٩٠دانشگاه اجرا می شود. این برنامه از سال 

اجرا می گردد.

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=367251



بررسی رشد اقتصادی و کارآفرينی در سوئد

 نفرجمعيت در شمال قاره اروپا قرار دارد و٨٨۵٠٠٠٠کشور سوئد با داشتن 

جزو کشورھای پيشرفته صنعتی می باشد. سرانه توليد ناخالص داخلی در

% می باشد.٧ د3ر و ميزان بيکاری حدود ٢٣٠٠٠این کشور

 کشور توسعه۴٧بعضی از شاخصھای اقتصادی این کشور در مقایسه با 

یافته صنعتی و در حال توسعه به قرار ذیل است:

 د3ر آمـریکا۴٨٠٠٠سرانه توليد ناخالص داخلی به ازای ھر فرد شاغل حدود 

 کشور )۴٧ از بين ١٩می باشد. ( رتبه 

توانایی سرمایه گذاری مخاطره آميز برای توسعه کسب و کار در این کشور

تا ٣/٧دارای مقياس حدود  (ازمقياس یک  (رتبه ١٠  ) است.  ۴٧ از بين۵ 

کشور)

حدود  مقياس  دارای   ، کارآفرینی  از  کشور  این  مدیران  درک  ۶/۶ميزان 

 کشور)۴٧ از بين ١۶ )است. (رتبه ١٠(ازمقياس یک تا 

 ميليارد د3ر آمریکا می باشد. (رتبه٨ھزینه کل تحقيقات در این کشور حدود 

 کشور)۴٧ از بين ٨

 ) رشد اقتصادی و کارآفرینی در سوئد:١

 %٨/٣ توليد ناخالص داخلی تا ١٩٩٩ سال اقتصاد سوئد ترکيبی از رشد اقتصادی با3 با دستمزدھای مناسب و افزایش قيمتھا می باشد. در

 شرکت جدید ایجاد شده که در مقایسه با٣۵٠٠٠ ، ١٩٩٩% پایين آمده و در طی سال ٧% رشد داشته است. ميزان بيکاری تا ٢/٢واشتغال تا 

% رشد داشته است.٣سال قبلی 

 قرار داشته که این مقدار از متوسط اتحادیه اروپا پایين تر می باشد.SME درصد اشتغال در شرکتھای ١/۶١ حدود ١٩٩٧در سال 

 اقتصادی باشد: در سوئد برای تشویق فرھنگ کارآفرینی در نظر گرفته شد ، می توانند دليلی بر بھبود اوضاع١٩٩٠اقداماتی که در دھه 

% است که باعث شده تأمين مالی از طریق سھام نسبت به گرفتن بدھی بيشتر مورد٢٨ميزان ماليات شرکتھا به نصف رسيده و در حال حاضر 

توجه قرار گيرد.

% کاھش یافت .۵۶ به ١٩٨٠% در دھه ٩٠با3ترین ميزان ماليات نھایی از 

بازارھای سرمایه و تباد3ت خارجی به طور کامل دوباره تنظيم گردید.

 بوجود آمده٩٠ به نيمه اول دھه سيستم قيد و شرط دستمزد نسبت به قبل کمتر متمرکز است و در دستمزدھای خاص رشد سریعی نسبت

است.

عطاف پذیری بيشتری به این بازار داده است.اقدامات قانونگذاری مجدد و معينی در مورد بازار نيروی کار آغاز شده که نسبت به گذشته ان

% افراد جامعه در۶٠وده و با توجه به اینکه بازار بورس استکھلم دارای بيشترین گسترش ھا نسبت به سایر بازارھای بورس کشورھای صنعتی ب



فھرست سھامداران خودی ھستند ، این ایجاد ثروت باعث شده تا تعداد زیادی ثروتمند باشند.

 ) موانع عمده گسترش کارآفرینی در سوئد:٢

) ماليات درآمد کارآفرینانه:٢-١

لياتی سوئد بر روی سرمایه گذاریھای خانگیمطالعات نشان می دھد که سياست مالياتی سوئد در این زمينه شدید بوده عSوه بر آن سيستم ما

سوبسيــد پرداخت می کند و به طور تاریخی ميزان ماليات نھایـــی با3 بوده است.

) عوامل انگيزشی پس انداز:٢-٢

یجاد می شود ميزان پس  انداز بخش خانگیعوامل انگيزشی ضعيف برای پس انداز که به دليل نرخھای با3ی ماليات و سيستم رفاھی دولتی ا

 بسيار کاھــش داده است.OECسوئد را در مقایسه با سایر کشـــورھای 

) نقش صنعت سرمایه گذاری مخاطره آميز:٢-٣

ھای سھام سه برابر ماليات بندی می شود. اینیکی از عوامل رشد صنعت سرمایه گذاری مخاطره آميز می تواند کاھش نرخھای ماليات باشد. سود

ره آميز سوئد را به خطر بياندازد.ماليات سنگين شرکتھای سرمایه گذاری مخاطره آميز می تواند آینده صنعت سرمایه  گذاری مخاط

ت می کنند این نشان می دھد که سودھای سھاممشکل دیگر اینکه بر طبق قانون مالياتی سوئد، فرشتگان کسب و کار نرخ ماليات بيشتری پرداخ

ماليات درآمد اخذ می شود و نيمی دیگر از ماليات کسب و  سرمایه به صورت ماليات درآمد دستمزد اخذبا3 از حد آستانه متوسط به عنوان 

يات درآمد دستمزد اخذ می شود.می گردد. ھمين طور درآمد شرکاء دولتی در شرکتھای سرمایه گذاری مخاطره آميز به عنوان مال

ر سوئد به بعد شرایط قانونی تسھيل کننده برای ظھور صنعت سرمایه گذاری مخاطره آميز صSحيت دار د١٩٨٠به طور خSصه می توان گفت از دھه 

ھنوز به وجود نيامده است.

) عملکرد بازار کار:٢-۴

ذیری، ساختارھای بدون سلسله مراتب، شبکه بندی وعدم انعطاف پذیری بازار کار در نيروی کار یکی از اجزایی است که به طور ذاتی با انعطاف پ

تحرک  نيروی کار بين شرکت ھا که حاکی از یک فرھنگ کارآفرینانه می باشد، مغایرت دارد.

) عوامل انگيزشی در درون سيستم دانشگاھی:٢-۵

ی حاصل می شود ، ناکافی خواھد بود. مگر اینکهحتی اگر تمام عوامل مطلوب برای کارآفرینی در اختيار باشد نتایجی که برحسب عملکرد اقتصاد

روپایی خادمينی تا حد زیاد در خدمتساختارھای انگيزشی صحيحی در درون سيستم دانشگاھی گنجانده شود. به طور سنتی پروفسورھای ا

جنبه دارای تأثيرات نامطلوبی روی تمایل جھتبخش دولتی، بوده اند. این مسأله در سوئد نيز صادق است با وجود این سيستم سوئد از چندین 

 اقتصادی می باشد:ایجاد تغييرات در رشته ھای تحصيلی و جھت یابی تحقيق به منظور تطبيق نيازھای درحال تغيير

ـ یک جداسازی بزرگی از تدریس و تحقيق وجود دارد.

ـ سيستم دانشگاھی سوئد به شدت متمرکز می باشد.

 شده قالبندی می شود تا اینکه به صورت یکـ در سوئد و سایر کشورھای اروپایی نيازھای درجه دانشگاھی بيشتر به صورت یک برنامه تثبيت

تجمع قابل انعطاف از نيازھا و اعتبارات تعریف شود.

) برنامه ھای دولت سوئد در ارتقاء کارآفرینی:٣

ـ آموزش برای یک جامعه کارآفرینی

رش شرکتھا و با تکنولوژی با3ـ دسترسی به منابع مالی برای شرکتھای کوچکتر و در یک مرحله زودتر و تأمين مالی برای گست

 ھا.SMEـ دسترسی به تحقيق و نوآوری و استفاده بھتر از پتنت ھا توسط 

ـ بھبود دیدگاه خدمات حمایتی

ـ بھبود امور دولتی

ـ بھبود استخدام و شرایط کاری

 ھا در سوئد:SME ) معرفی سازمانھای حامی کارآفرینی و ۴

) :FR) اتحادیه شرکتھای خصوصی (۴-١



) )FR The Feeration of PRIVATE ENTerprise% این شرکتھـــا صنعتــی ھستنــد . ۴٠ شـــــرکت می باشـــد که ٩٠٠٠٠این سازمان نماینده 

مایه گذاری بھبود محيط برای کارآفرینان از طریق کاھش مالياتھا و موانع بوروکراسی و بھبود بازار سرFR ھا کار می کند. ھدف کلی SMEبرای 

 دفتر ناحيه ای می باشد.١٨ انجمن محلی و ١٣٢٨مخاطره آميز و بازار نيروی کار موثر می باشد که دارای 

:(SAF) اتحادیه کارفرمایان سوئدی(۴-٢

SAF s Confeeration) ‘ ( The Sweish employerانجمن کارفرما سازماندھی شده است.٣٨ شرکت بزرگ و کوچک که در قالب ۴٣٠٠٠ مرکب از 

 یک شرکتSAFو اقتصادی می باشد. در عمل مھمترین وظيفه آن ارتقای شرکتھای سوئدی و مشارکت در ایجاد یک محيط بھينه برای رشد فردی 

 دفتر ناحيه ای می باشد.١٧بيمه می باشد و دارای 

) اتاق بارزگانی:۴-٣

 شرکت را تحت نمایندگی دارند. ھدف اصلی انجمن افزایش توجه اعضای١٠٠٠٠ اتاق بازرگانی در سوئد وجود دارد. آنھا به طور کلی بيش از١٢

 می باشد.( بيشتر اتاقھا عضو انجمن می باشد)اتاقھای بازرگانی در سطح ملی و بين المللی و اصSح مؤسسات دولتی در سوئد و اتحادیه اروپا

) اتحادیه صنایع سوئد:۴-۴

% از صادرات صنعتی سوئد را٩٠ عضو می باشد. اعضای این اتحادیه ٧٠٠٠ شعبه و ١٨این اتحادیه دارای نمایندگان صنایع سوئد می باشد و دارای 

ختلف صنعتی ارائه می دھد.پوشش می دھند. این اتحادیه بررسی ھای زیادی انجام داده و گزارشات خود را در زمينه ھای م

۵-۴ (NUTEK :

NUTEKدف اصلی آن توسعه کسب و کارھا یک مرجع دولتی مرکزی سوئدی برای موضوعات مربوط به رشد و بازسازی صنعت تجارت می باشد. ھ

 ، ناحيه ای ، نوآوری و فنی می باشد وSME یک متخصص ملی می باشد و یک ھماھنگ کننده ملی برای سياست ھای NUTEKدر سوئد می باشد. 

ارھای ناحيه ای و ملی اجرا می کند.ھمچنين مسئول چندین صندوق می باشد و برنامه ھای محدود مختلفی را در ھمکاری با سایر ساخت

۶-۴ (ALMI :

ALMI یک شرکت است که اساساً برای حمایت SMEھا فعاليت می کند. یک گروه متشکل از یک شرکت مادر می باشد که تحت مالکيت دولت و 

 منطقه وجود دارد و۴٠ در بيش از ALMI دارد.  شرکت توسعه ناحيه ای است که تحت مالکيت کمپانی مادر، شوراھا و فرمانداری ھای ویژه قرار٢٢

 ھا می باشد و با سایر ساختارھای ناحيه ای ھمکاریSME یک تنظيم کننده ناحيه ای برای ارتقای توسعه ALMI کارمند می باشد . ۵٠٠دارای 

نزدیک دارد.

ب و کار و بازارھای جدید می باشد.سطوح فعاليت: ایجاد کسب و کار، توصيه ھای شغلی، سرمایه گذاری، بھبود مھارت ھا، توسعه کس

: ( IUC) مرکز توسعه صنعتی(۴-٧

IUCیک منبع مشورتی است که دارای تخصص در تکنولوژی صنعتی می باشد که مأموریت آنھا حمایت از  SME.ھا برای توسعه آنھا می باشد 

تھای ویژه ای که تحت قالب یک شبکه کار می کنند که کل کشور سوئد را پوشش می دھند. ھر مرکز دارای صSحيIUC مرکز توسعه صنعتی ٩

می باشد که به ساختار صنعتی در آن ناحيه بستگی دارد.

٨-۴ (IEON :

IEON یک مجتمع علمی ـ صنعتی یا دانش پارک می باشد که در lun واقع است و IEON، محلی است که ھمکاری و توسعه ، دانش و نوآوری 

 شرکت مستقل وجود دارد که اکثراً مالکيت خصوصی دارند و بعضی از آنھا در بازار١٣٠آخرین یافته ھای تحقيقاتی در آنجا صورت می گيرد. در حدود 

بورس فعاليت دارند.

:(SUF) انجمن مخترعين سوئدی(۴-٩

SUF عضو دارد. نقش٣٠٠٠ یک سازمان برای مخترعين ملی می باشد و SUFعات در مورد وضعيت مخترعين در کشور و در موردSبرای گسترش اط 

 کشور می  باشد.اھميت ابداعات برای جامعه می باشد که یک وظيفه مھم در این زمينه بھبود وضعيت مخترعين در

SUFه ھای آموزشی را در زمينه ھای مختلف توسعه مخترعين را در وضعيتھای مختلف کمک می کند، شبکه ھایی را بين مخترعين ایجاد می کند، دور

برگزاری می کند، به سازمانھای مادر نظارت دارد.

SUF توسط آقای ١٨٨۶ در سال S.A.Anree.تأسيس شد 



) اتحادیه اقتصاد روستایی و جوامع کشاورزی سوئد:۴-١٠

٢۵٠ که مرکب از  عضو می باشد . ھدف آن توسعه کارآفرینی روستایی و ھمچنين یک محيط بھتر در شھرھا می باشد٨٠٠٠٠یک سازمان با 

مشاور می باشد . این اتحادیه قدیمی ترین سازمان در رابطه با توسعه روستایی می باشد.

١١-۴ (Woman can: 

 را سازماندھی می کرد و ھر دو سال یکبار این نمایشگاه برگزار می شود . اینWoman can شکل گرفت. نمایشگاه ١٩٨٢این موسسه در سال 

از ھر نوعی که باشند و توسط زنان راه اندازینمایشگاه فرصتھایی را برای ایجاد یک شرکت ، یک انجمن یا یک ساختار رسمی و شرکتھای کوچک 

شده باشند، ارائه می دھند. در این موسسه زنان تمام فعاليتھا را اداره می کنند.

 ) کارآفرینی در دانشگاھھای سوئد:۵

. پارک صنعتی انجام می گيرد . آموزش کارآفرینی در کليه دانشکده ھای مدیریت مطرح می باشد ٢٨ دانشگاه و ٧فعاليتھای دولتی در سوئد در 

دانشگاھھایی که در زمينه کارآفرینی فعال می باشنـــد به قرار ذیل می باشد:

ـ دانشگاه اوما

ـ دانشگاه اپسا3

ـ دانشگاه یونکوپنيک

ـ دانشگاه لوند

ـ انستيتو تکنولوژی رویال

ـ مدرسه اقتصادی استکھلم

Vaxjoـ دانشگاه 

ـ دانشگاه ھالمشتار

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=332089

بررسی محدوديت ھا و تدابير و ابتکارات زنان کارآفرين در ايران

به منظور بررسی “راھھای توسعه كارآفرینی زنان در ایران“ مطالعه ای در

اقتباسی نوشتار كه  این  در  انجام شده است.  بيست زن كارآفرین  مورد 

است از پایان نامه ای تحت ھمين عنوان، سعی می شود كه محدودیت ھا

و تدابير و ابتكارات بكار گرفته شده توسط كارآفرینان مورد مطالعه بررسی

گردد.

و شناخت فرصت ھای با كشف  به طور كلی كارآفرین كسی است كه 

محيطی و بھره گيری مناسب از منابع بتواند در شرایط پرابھام و ریسك آميز



به ابتكارات و نوآوریھا و ایجاد كسب و كار جدید دست یازد. آنان دارای صفات

سازد. می  متمایز  سایرین  از  را  آنان  نقش  كه  ویژگی ھائی ھستند  و 

مھمترین این ویژگی ھا عبارتند از: خودباوری، ریسك پذیری، ميل به نتيجه،

خSقيت، ھدایت و رھبری و آینده نگری.

انتخاب كارآفرینان مورد مطالعه بر این اساس بود كه پس از طی مرحله ایجاد

ر از موانع، چھره ای موفق در كار باشند.كسب و كار ھمچنان به فعاليت كارآفرینانه خود مشغولند و به عبارتی توانسته اند پس از عبو

 استان كشور (تھران، آذربایجان شرقی، خراسان و فارس) می باشند كه اكثراً در استان۴ نفر روستائی و مجموعاً در ۶ نفر از آنان شھری و ١۴

 نفر در زمينه ھای بازرگانی و خدماتی،١٠ نفر در زمينه كشاورزی، ۴تھران اقامت دارند. تنوع حرفه ای در ميان آنان كامSً مشھود است به طوریكه 

 نفر در زمينه آموزشی و فرھنگی فعاليت می كنند.٢ نفر در زمينه ھنر و ٢ نفر در زمينه صنعتی، ٢

 موانع و محدودیت ھائی داشته اند و تدابيری برایھر یك از كارآفرینان مورد مطالعه به تناسب شرایط خانوادگی، محيطی و مقتضيات حرفه ای خود

كه در این بررسی عموماً وجوه مشترك آنھا مورد نظر میرفع آنھا بكار گرفته اند. راھھای انتخابی آنھا در بسياری از موارد با یكدیگر مشترك است 

باشد.

● موانع زنان كارآفرین

موانع عنوان شده از سوی كارآفرینان مورد مطالعه را می توان در سه بخش كلی تقسيم كرد.

) موانع فردی:١

امل موانع خانوادگی و موانع علمی است.موانعی است كه برخاسته از محدودیت ھای شخصی و خانوادگی زنان كارآفرین است. موانع فردی ش

) موانع سازمانی:٢

موانع مالی، فيزیكی، بازاریابی و فروش و منابعموانعی است كه مربوط به درون شركت یا مؤسسه كسب و كار آنان است. این موانع عمدتاً شامل 

انسانی می باشد.

) موانع محيطی:٣

این دسته از موانع عمدتاً فرھنگی، اجتماعی و تا حدی قانونی است.

● موانع فردی و تدابير و ابتكارات بكار گرفته شده در رفع یا كاھش آنھا

موانع فردی لزوماً جنبه عمومی ندارد و از فردی به فرد دیگر می تواند تغيير كند.

اھم موانع مطرح شده به دو دسته تقسيم می شود:

) خانوادگی١

▪ موانع:

 اوليه، ھمسر، خانواده ھمسر و فرزندان) برای یك زنمنظور از موانع خانوادگی آن دسته از موانعی است كه از سوی اعضاء نزدیك خانواده (خانواده

 مورد مطالعه مخالفتی نداشتند، مخالفت و یا ممانعتكارآفرین ایجاد شده است. به طور كلی ھيچيك از خانواده ھا با اصل كار كردن زنان كارآفرین

اشته و یا به طور اصولی با ایجاد كسب و كار توسط اوآنان یا بدليل نوع كسب و كار مورد عSقه كارآفرین بوده كه با مشاغل متعارف زنان تطابق ند

زندانشان بود كه بدليل مشغله كاری، كمبود وقت ومخالف بوده اند. یكی از محدودیت ھای كليه كارآفرینان مورد بررسی نگھداری و مراقبت از فر

سفرھای داخلی و یا خارجی ھمواره دارای دغدغه ای جدی بودند.

▪ تدابير و ابتكارات:

:كارآفرینان مورد مطالعه به منظور رفع و یا تقليل موانع خانوادگی راھھای زیر را برگزیدند

▪ مدارا و گفتگو:

اره سعی كرده اند كه از طریق مسالمت آميز ویكی از روش ھای عمومی آنان در مواجھه با موانع خانوادگی پرھيز از برخورد بوده است و ھمو

گفتگوھای مكرر رضایت نسبی خانواده ھا و ھمسر خود را حاصل نمایند.

▪ حفظ نھاد خانواده:



فظ نھاد خانواده جدیت زیادی به خرج داده و دركليه كارآفرینان مورد مطالعه عليرغم عSقه شدید به كسب و كار خود، در ھر شرایطی در جھت ح

 و مراقبت از فرزندان خود اھميت زیادی می دھند.حفظ بنيان خانواده نقش مسئو3نه و حتی فداكارانه ای ایفا نموده اند. آنان به سSمت، پرورش

اری خود، فرزندانشان را در سال ھای اوليه ھمراه خود بهبه ھمين دليل مراقبت از آنھا را خود شخصاً تنظيم می كنند. برخی از آنان بنا بر موقعيت ك

ر مھدكودك و برخی اندك كه امكان آن را داشتند، در نزدمحل كار می بردند، اكثریت آنھا فرزندانشان را نزد خانواده خود نگھداری می كردند. برخی د

ان می گذرانند. برخی از آنھا فرزندان خود را كه به سنپرستار نگھداری می كردند. اكثریت باتفاق كارآفرینان ساعات غيركاری خود را در كنار فرزند

اشتغال رسيده اند در كسب و كار خود جذب كرده اند.

▪ جلب ھمكاری محارم:

 پدر، برادر، فرزند و سایر مردان محرمی كه میدر مواردی كارآفرینان مورد مطالعه برای تخفيف موانع خانوادگی برخی از محارم خود از قبيل

ای ھمسرانشان كاھش می یافت.توانستند با آنھا ھمكاری كنند را به كار می گماشتند. در اینصورت تا حدود زیادی مخالفت ھ

▪ تشكيل تيم با ھمسر:

كه مشاركت ھمسران خود را در كسب و كار ایجاد شدهدر اكثر موارد كارآفرینان مورد مطالعه یا در ابتدای راه و یا در مسير توسعه سعی نمودند 

ان داشتند كه با این روش توانستند به موفقيت ھایجلب كنند. ھرچند كه برخی از آنان برای این منظور مسير دشواری را طی نمودند اما آنھا اذع

زیادی دست یابند.

▪ اثبات موفقيت:

 یازند كه بتوانند از این طریق توانمندی خود رااكثر كارآفرینان مورد مطالعه ھمواره سعی كرده اند تا با سرعت بيشتری به موفقيت ھائی دست

مسر را تغيير دھند. به طوریكه با مشاھده موفقيت ھایاثبات كنند. برخی از آنان از این طریق توانسته اند عقيده ھمسر و یا خانواده ھای خود و ھ

زنان كارآفرین مخالفت ھا كاھش یافته و جای آن را ھمكاری گرفته است.

) علمی٢

▪ موانع:

ر می باشد. با3 بودن نسبت بی سوادی در زنان نسبتموانعی عملی برای كليه كارآفرینان اعم از مرد و زن وجود دارد اما شدت آن برای زنان بيشت

رزی (سھم%) ـ پائين بودن نسبت حضور زنان در برخی رشته ھای دانشگاھی از جمله فنی ـ مھندسی و كشاو٢۵% ـ زنان ١۵به مردان (مردان 

%) ـ پائين بودن سھم حضور زنان در مشاغل كارشناسی و مدیریتی٨/١٧% و در رشته كشاورزی و دامپروری ۴/٩زنان در رشته فنی ـ مھندسی 

ت كه موانع علمی را برای كارآفرینان زن بيشترو به تبع آن نبود فرصت مناسب جھت حضور در برنامه ھای آموزش حرفه ای در حين كار د3یلی اس

 و یا اساساً مانع جدی در این زمينه ندارد. موانعمی كند. به طور كلی ھر چه تحصيSت كارآفرینان با3تر باشد، موانع عملی آنان نيز كمتر بوده

فی در حرفه خود می باشند.علمی بيشتر متوجه كارآفرینان كم سواد و یا كارآفرینانی است كه فاقد مھارت ھای و دانش كا

كارآفرینان مورد مطالعه در غالب موارد، نسبت به زمينه ھای علمی زیر احساس نياز می كنند:

ـ دانش و مھارت ھای مدیریتی

ـ دانش و مھارت ھای مالی و حسابداری

ـ دانش و مھارت ھای اطSعاتی

ـ دانش مقررات و قوانين حقوقی

ـ دانش و مھارت ھای فروش و بازاریابی

ـ دانش فنی و تخصصی حرفه خود

▪ تدابير و ابتكارات :

رانده اند. اما بدليل انجام اقدامات 3زم در مرحله ایجاد وبه جز مواردی اندك، اكثر كارآفرینان مورد مطالعه دوره ای یا برنامه ای در این زمينه نگذ

توسعه كسب و كار خود، ضعف ھای موجود را از طریق زیر جبران كرده اند:

ـ جلب ھمكاری ھمسر

ـ استفاده از كارشناسان دولتی



ـ استفاده از اطSعات آشنایان و دوستان

ـ ھمكاری فرزند

ـ مطالعه و مشاھده تجارب دیگران

● موانع سازمانی و تدابير و ابتكارات بكارگرفته شده در رفع یا كاھش آنھا

ود. اما بدليل سھم حضور كمتر زنان در عرصه ھایموانع سازمانی از جمله موانعی است كه برای كليه كارآفرینان اعم از زن و مرد مشاھده می ش

تری روبرو می شوند.اقتصادی به ویژه در ایجاد كسب و كار و مشاغل مدیریتی بدیھی است كه با موانع سازمانی بيش

اكثر كارآفرینان مورد مطالعه در مقطع ایجاد كسب و كار با چھار مانع جدی روبرو بوده اند:

▪ مالی

شكل مالی مواجه بوده اند:ـ موانع: اكثر كارآفرینان مورد مطالعه در مرحله ایجاد و نيز مرحله توسعه بد3یل زیر با م

ند.فقدان یا كمبود سرمایه شخصی: اكثر كارآفرینان در مرحله ایجاد كمبود سرمایه شخصی داشته ا

مشكل دریافت وام:

در برخی موارد كارآفرینان نتوانستند از تسھيSت بانكی استفاده كنند.

د3یلی كه از سوی آنان اظھار شده عبارتند از:

ـ عدم ارائه تسھيSت بانكی:

ای بعضی حرفه ھای دیگر امكانی جھت وام وجودسازمانھای سياستگذار و یا بانكھا برای برخی زمينه ھا مبادرت به پرداخت وام می كنند و بر

 است.ندارد. در نتيجه برخی از آنان از وام بانكی استفاده نكرده اند كه البته تعداد آنھا اندك

ـ عدم پذیرش طرح ھای توسعه:

ارائه طرحی مشخص می باشد. در برخی موارد طرحدر مرحله توسعه كسب و كار استفاده از ھرگونه وام بانكی توسط كارآفرینان، مستلزم تھيه و 

و بواسطه پيگيری فراوان كارآفرینان موافقت حاصلارسالی مورد قبول دستگاھھای تصميم گير ذیربط واقع نمی شود و یا در برخی موارد با تأخير 

می شود.

ـ تأخير در پرداخت وام:

د كه موجب كندی و تعویق فعاليت ھای توسعهدر بيشتر مواقع بدليل محدودیت ھای اعتباری و نيز تشریفات اداری وام ھا دیر پرداخت می شو

شده است.

ـ وثيقه و ضمانت بانكی:

قه ملكی و ضامن می باشد. برای برخی ارائه وثيقهشرایط پرداخت وام در سيستم بانكی مبتنی بر ارائه اسناد و مدارك عدیده معتبر از جمله وثي

خوردار شوند.ملكی و یا ضامن مشكSتی به ھمراه می آورد كه در نتيجه عمSً نتوانسته اند از این امكان بر

مشكل نقدینگی:

 و كارھائی كه دارای مشتریان تقریباً انحصاری است،برخی كارآفرینان بد3یل تأخير در دریافت اقساط قراردادھای منعقده با مشتریان به ویژه كسب

با مشكل نقدینگی مواجه بوده اند.

تدابير و ابتكارات:

د:اكثر كارآفرینان عليرغم مشكSت و محدودیت ھای مالی ابتكاراتی جھت رفع مشكل مالی داشته ان

جذب سرمایه ھای مردمی:

اوليه اقدام نموده اند. برخی دیگر كه كسب و كار خود رابرخی از كارآفرینان مورد مطالعه از طریق ایجاد تعاونی و جذب سرمایه اعضاء بعنوان آورده 

 منابع شركت سھيم كرده اند.به صورت شركت خصوصی ایجاد كرده اند، با جذب سرمایه ھای مردمی آنان را در مالكيت برخی از

ایجاد درآمد جدید:

ه نھادھای ذیربط، ایجاد كسب و كار جدید در راستایكارآفرینان از طریق انجام فعاليت ھای تجاری، افزایش توليد، تھيه و ارائه طرح ھای جدید ب

بت به ایجاد درآمد جدید و در نتيجه كاھشكسب و كار موجود، تدوین خصوصی در حرفه و یا تأسيس آموزشگاه در ھمان زمينه و جذب شریك نس
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محدودیت ھای مالی اقدام نموده اند.

ـ استفاده از وام

ـ جذب سرمایه گذاری خارجی

ـ استقراض از اقوام و آشنایان

▪ فيزیكی

موانع :

 نيز تا حدودی بعنوان یكی از موانع آنھا مطرح می باشد.اكثر كارآفرینان در مرحله ایجاد كسب و كار با موانع فيزیكی مواجه بودند. در مراحل توسعه

مواردی كه در این زمينه برای آنان مشكل آفریده به ترتيب درجه اھميت عبارتند از:

ـ كمبود و یا نبود مكان كسب و كار

ـ كمبود امكانات سخت افزاری و نرم افزاری

ـ مشكل تأمين مواد اوليه

تدابير و ابتكارات:

دست زدند:كارآفرینان به منظور تعدیل موانع فيزیكی و برخورداری از امكانات حداقل به اقداماتی چند 

استفاده از بخشی از محل مسكونی خود:

ت ھای ھمسر (در مورد كار خارج از منزل) به ناچاربرخی از كارآفرینان مورد مطالعه در مرحله ایجاد بدليل عدم توانائی مالی و از طرفی ممانع

له توسعه به مكان ھای دیگری دست پيدا كنند،بخشی از فضای خانه خود را به مكان كسب و كار اختصاص دادند. حتی آنان كه توانستند در مرح

در برخی امور مربوط به كسب و كار ھمچنان از بخشی از خانه خود استفاده می كنند.

استفاده از امكانات فيزیكی نھادھای عمومی:

ی از فعاليت ھای خود را در نھادھای محلی انجام میتقریباً كليه كارآفرینان روستائی مورد مطالعه بدليل عدم برخورداری از مكان مناسب، بسيار

دھند.

اجاره مكان مناسب:

اكثر كارآفرینان مكان ھای كسب و كار خود را اجاره كرده اند.

استفاده از حمایت ھای مردمی:

مند شده اند. این روش عمدتاً در مناطق روستائی وبرخی از كارآفرینان جھت جبران كمبود مكان و سایر امكانات فيزیكی از كمك ھای مردمی بھره 

یا در فعاليت ھای فيزیكی بكار گرفته می شود.

استفاده از حمایت ھای خانوادگی:

د از جمله مكانی برای كسب و كار و یا ساخت و تأمينتعداد اندكی از كارآفرینان از امكاناتی كه ھمسرانشان و یا پدرانشان در اختيار گذاشته ان

بخشی از امكانات سخت افزاری استفاده نموده اند.

● بازاریابی و فروش

▪ موانع:

ور كلی مواردی كه می توان در این دسته از موانع بهمطالعه نشان می دھد كه اكثر كارآفرینان با موانع بازاریابی و فروش مواجه می باشند. به ط

آن اشاره كرد، عبارتند از: بازاریابی، فروش، صادرات، مشتری انحصاری.

لی تقسيم نمود:موانع برحسب د3یل طيف گوناگونی را ایجاد نموده است. این د3یل را می توان به چھار دسته ك

) عدم شناخت كافی چگونگی ورود به بازار و توسعه حضور در بازار:١

ی ارتباطی، مراحل ورود به بازار و راھھای توسعه خودكارآفرینان مورد مطالعه در اغلب موارد شناخت كافی در بازار صنعت كسب وكار خود، كانال ھا

در بازار را ندارند.

) عدم برنامه ریزی و اقدامات حمایتی دستگاھھای سياستگذار:٢



عدتی از سوی دستگاھھای ذیربط انجام نشده است.تاكنون در زمينه ایجاد تسھيSت برای عرضه محصول آنان به بازار ھيچگونه برنامه ریزی و مسا

) كمبود منابع مالی:٣

ای جدید برای محصول خود داشته باشند، در نتيجهنيمی از كارآفرینان بدليل محدودیت ھای مالی نتوانسته اند حضور فعال تری در ایجاد بازارھ

فروش محدودی دارند.

شاور و راھنمائی مناسب برای خود نداشته اند. آنچهنبود مشاور و راھنما: بسياری از كارآفرینان در مرحله ایجاد و حتی توسعه كسب و كار خود م

 و ھيچگاه با نھادی كه نقش مشاور را در صنعتدریافت كرده اند از طریق تجارب شخصی، تأثير مدیران قبلی و مشاھده تجارب دیگران بوده است

خود ایفا نمایند، برخورد نداشته اند.

) تدابير و ابتكارات:۴

● منابع انسانی اكثر كارآفرینان مورد مطال

▪ موانع :

ت. كاركنان آنان ھمچون دیگران، بدليل نگرش منفیمھمترین منانع مطرح شده از سوی كارآفرینان مورد مطالعه ناباوری نسبت به توانائی زنان اس

د كسب و كار مطرح بود و در ادامه كاھش و یا محو گردیدهبه زن و مدیریت وی، نسبت به كارآفرینی زنان ناباور بودند. این مانع عمدتاً در مقطع ایجا

جاد می كردند و بد3یل زیر در ابتدای شكل گيری كسب واست. در روستاھا، عSوه بر این مورد، كاركنان زن نيز دشواریھای دیگری برای كارآفرینان ای

كار حتی از حضور اجتماعی پرھيز می كردند:

ـ حساسيت ھمسران

ـ ناپسند بودن مواجھه با مردان از لحاظ ھنجارھای محلی

ـ نگرانی از مسئوليت پذیری

ـ نگرانی از كار در خارج از خانه

▪ تدابير و ابتكارات :

كوشش ھای انجام شده توسط كارآفرینان مورد مطالعه به شرح زیر می باشد:

ـ ایجاد محيط عاطفی:

د ایجاد كرده اند. این فضا كمك كرده كه بسياری ازاكثر كارآفرینان مورد مطالعه در فضای كسب و كار خود رابطه ای عاطفی با پرسنل و اعضاء خو

 بلكه به عنوان راھگشای بين كاركنان نيز مطرح است. اینمسائل مبتS به درونی رفع گردد و نه تنھا رابطه بين كاركنان و كارآفرینان را تسھيل نموده

سبك از برخورد را می توان “اھرم تقویت كننده روابط درون سازمانی“ ناميد.

ـ ایجاد شبكه ھمكاری:

ب نيروھای مورد نياز خود از طریق ایجاد ارتباط شبكهتعدادی از كارآفرینان مورد مطالعه به جای جذب نيروی رسمی و استخدام كاركنان اقدام به جذ

ای و در چارچوب قراردادھای خرید خدمت نموده اند.

ذیرش مسئوليت كاركنان زن مواجه بودند، تصميم بهـ ساماندھی نقش درآمدساز اعضاء در خانه: اكثر كارآفرینان روستاھای مورد مطالعه كه عدم پ

. این شيوه كه عمدتاً در روستا مشاھده میساماندھی كسب و كار خود براساس نقش درآمدساز زنان در خانه و حضور غيرمستقيم آنان گرفنتد

شود، در عمل پاسخ مثبت داده است.

● موانع محيطی و تدابير و ابتكارات بكار گرفته شده در رفع و یا كاھش آنھا

واجه می باشند. موانعی كه صرفاً با كوشش فردیكارآفرینان با موانع دیگری كه متأثر از محيط اجتماعی ـ فرھنگی ـ سياسی و اقتصادی است، م

آنان قابل رفع نيست. بلكه نيازمند اصSحات و تحو3ت تدریجی ارزش آفرین در محيط است.

▪ فرھنگی ـ اجتماعی

ـ موانع:

 محدوده ای از وظایفی خاص قرار می دھد. قضاوت درنگرش جامعه به زن و تصویری كه از نقش و ویژگی ھای او در باور عمومی وجود دارد، او را در

 ـ اجتماعی عبارتند از:مورد مسئوليت، نقش و توان او براساس این محدوده سنجيده می شود. به طور كلی موانع فرھنگی



) عكس العمل ھای منفی اجتماعی:١

در محدودیت ھای زیادی به سر برده اند و یا در حرفه ھائیكارآفرینان مورد مطالعه در اغلب موارد به ویژه آنھا كه یا از نظر موقعيت زمانی و مكانی 

ه اند و با عكس العمل ھای متعدد در شروع كسبمغایر با پذیرش عمومی جامعه كارآفرین شده اند، فشار زیادی را از سوی محيط خود پذیرا گشت

و كار در قالب مضامينی ھمچون “زن را چه به این حرف ھا“ مواجه بودند.

) برخوردھای منفی سازمان ھا و مؤسسات اقتصادی ـ اجتماعی:٢

رخورد در سازمان ھای اقتصادی ـ اجتماعی بهبه طور طبيعی فرھنگ ھر جامعه در متن فرھنگ سازمانی رسوخ می كند، از ھمين رو ھمان نحوه ب

ریھا بروز پيدا می كند و یا به صورت تأخير در ایجاد وچشم می خورد. این برخوردھا یا به صورت مستقيم و اظھارنظر منفی در مقابل ابتكارھا و نوآو

رای بسياری از كارگزاران این سازمان ھا بویژه درتوسعه كسب و كار و عدم ارائه امكانات 3زم و برخورد بی تفاوت با موضوع نمایان می گردد. ب

كار عمل، خلق و ایجاد یك ایده، كسب و كار جدیدیشروع بسيار سنگين بوده كه یك زن به طور مستقل و جدا از چتر حمایتی یك مرد بتواند با ابت

تأسيس نماید.

) ناامنی اجتماعی:٣

ان مثال رفت و آمد آنھا در برخی مكانھا،این باورھا سبب شده است كه فضائی امن برای حضور زنان در برخی صحنه ھا فراھم نباشد. بعنو

ك زن امكانپذیر نيست و یا به سختی انجامسفرھای داخلی و خارجی، رانندگی در جاده ھای بين شھری مواردی است كه یا به تنھائی برای ی

می شود.

ـ تدابير و ابتكارات:

خی مسئولين به زن و نقش اجتماعی او چندان مناسبكارآفرینان مورد مطالعه ضمن پذیرفتن این واقعيت كه نگرش و برخورد اجتماعی و نيز نگاه بر

ار خود راھھائی را برای مقابله با آن برگزیده اند:فعاليت ھای كارآفرینانه نيست، به منظور كم شدن تأثير موانع فرھنگی و اجتماعی بر كسب و ك

) رعایت ضوابط اجتماعی و جلب اعتماد مردم:١

داشته و ھمواره سعی كرده اند كه كليه قوانين رااكثر كارآفرینان مورد مطالعه حساسيت زیادی در مورد رعایت ضوابط و مقررات حقوقی و اداری 

 بانكھا، وزارت دارائی، وزارت كار، بيمه، شھرداری و. .اجرا نمایند و از این نظر حتی شاخص ھم بوده اند. به طوریكه نسبت به انجام تعھدات خود به

ان مسئولين جلب اعتماد نمایند.. به موقع اقدام نموده اند. این نحوه برخورد باعث می شود كه ھم در ميان مردم و ھم در مي

) مدارا و گفتگو و استفاده از مھارت ھای ارتباطی:٢

نسبت به مخالفت ھا و تحقيرھای اجتماعی نه تنھاآنھا معتقدند كه تنھا از این شيوه می توان به اھداف خود رسيد چرا كه ھرگونه برخورد تند 

ی می كنند از طریق مدارا و گفتگو به قانع نمودنمسير را باز نمی كند بلكه تخریب كننده نيز می باشد. از این رو با تحمل فشارھای مضاعف سع

اذھان عمومی و عناصر مسئول بپردازند.

) اثبات موفقيت:٣

ھش و یا رفع نمایند. از ھمين طریق نيز زمينه را برای پذیرشتقریباً كليه كارآفرینان ھمانطور كه از این طریق توانسته اند، موانع خانوادگی خود را كا

ه پيشرفت ھا و موفقيت ھای روزافزون آنان،كسب و كار خود در نزد مسئولين مربوطه و اذھان عمومی بوجود می آورند. به طوریكه با مشاھد

تغييری نسبی در باورھا پدید می آید.

) استفاده از محارم:۴

ول از ھمسر و سپس از سایر محارم استفاده می كنند.برخی از كارآفرینان به منظور رفع موانع اجتماعی، به ویژه ناامنی ھای اجتماعی در مرحله ا

) استفاده از دانش حرفه ای:۵

 به روز نگه داشتن دانش حرفه ای خود دارند. از ایناكثر كارآفرینان شھری مورد مطالعه به ویژه آنان كه از تحصيSت با3تری برخوردارند، سعی در

اطق روستائی كارآفرینان بدليل محدودیت ھایطریق فرصت مناسبی برای خود بوجود می آورند كه برخورد با آنھا صرفاً حرفه ای باشد. در من

ه صورت مؤثر استفاده نمایند.محيطی و پائين بودن سطح سواد و در نتيجه عدم توانائی ھای 3زم از این روش نتوانسته اند ب

) استفاده از دانش مذھبی:۶

 بوجود آید و معياری برای شناخت و تصميم واعتقاد و باور عميق مذھبی در اقشار مختلف مردم، سبب می شود كه ارزش ھائی در فرھنگ جامعه



آفرینان مورد مطالعه در مرحله جلب حمایت ھایانتخاب می گردد و به عبارتی بایدھا و نبایدھا را مشخص می سازد به ھمين دليل برخی از كار

ز قبيل “نقش اجتماعی زنان صدر اسSم“، “كسبمردمی و مسئولين از اعتقادھا و باورھای ارزشی آنھا و خود بھره جسته و با طرح موضوعاتی ا

ش مذھبی وسيله خوبی برای مقابله با سوءتعبيرھادرآمد حSل“، “كسب و كار مشروع“ برخی از سدھا را شكسته اند. برخورداری كارآفرینان از دان

بوده است.

) استفاده از تجربه عملی:٧

 سطح محدودی در زمينه حرفه خود داشته اند. بهاكثر كارآفرینان مورد مطالعه قبل از ایجاد كسب و كار خود، تجارب عملی به صورت فردی و در

ابت اثبات توانمندی و اشراف بر حرفه خود در نزد عمومھمين دليل با اتكاء به تجارب عملی توانسته اند راه را برای خود باز نمایند و مشكلی از ب

نداشته اند.

) صداقت و صراحت لھجه:٨

ه بواسطه صداقت و صراحت لھجه خود توانسته اندكليه كارآفرینان مورد مطالعه ضمن استفاده از روش ھای مدارا و گفتگو و ارتباط مؤثر ھموار

چھره صادقی از خود در نزد اذھان عمومی ساختهبسياری از موانع اجتماعی را پشت سر گذارند. آنان با این ویژگی در مسير توسعه كسب و كار 

ع اجتماعی فائق آمده اند.اند كه موجب اعتبار و اعتماد نسبت به آنان گردیده است و در این شرایط به بسياری از موان

) تشكيل روحی با استفاده از باورھای اعتقادی و عرفانی (توكل):٩

ه با مشكSت و فشارھای اجتماعی بوده است. آنھا باتكيه بر خداوند و مددجوئی از او از جمله روش ھای عمومی كارآفرینان مورد مطالعه در مواجھ

 می دانند. اكثر كارآفرینان مورد مطالعه اظھارطرح مضامينی ھم چون “موتور محركه من خداوند است“ توكل را اصلی غيرقابل تردید در كار خود

مم تر و مقاوم تر شده اند.داشته اند كه از این طریق آرامش درونی یافته و در مقابله با بسياری از حوادث و موانع مص

● قانونی

▪ موانع:

فكيك جنسيت وجود ندارد. بنابراین بخشی از موانعموانع قانونی برای زنان كارآفرین بسيار محدود است چون تقریباً در كليه قوانين اقتصادی ت

ای فرھنگی و اجتماعی است كه در برخی زمينهموجود نه تنھا خاص زمان بلكه برای كليه كارآفرینان می باشد. بخش دیگر ناشی از محدودیت ھ

 اماكن مانند ھتل ھا اشاره نمود.ھای قانونی سایه انداخته است. از جمله می توان به عدم پذیرش و اقامت یك زن تنھا در برخی

) تدابير و ابتكارات:١

كرده اند.برخی از كارآفرینان كه با چنين موانعی روبرو بوده اند راھھای زیر را برای رفع آن اتخاذ 

) شناخت و تسلط به قوانين و مقررات:٢

 به حرفه خود كسب نمایند تا از این طریق بتوانند بهاكثر كارآفرینان مورد مطالعه سعی كرده اند شناخت نسبتاً كاملی از قوانين و مقررات مربوط

خوبی ضوابط را رعایت نمایند و مشكلی از این لحاظ برای آنان پيش نياید.

) برخورد فعال جھت پيشنھادھای اصSحی و بازنگری در قوانين:٣

، در جھت پيشنھاددھی در اصSح و بازنگری قوانين مرتبطاندكی از كارآفرینان مورد مطالعه بویژه آنھا كه در انجمن ھا و محافل حرفه ای حضور دارند

با حرفه خود مشاركت جدی داشته اند.

) برقراری ارتباط با سازمان ھای ذیربط:۴

ریق ضمن اشراف بيشتر بر شرایط حقوقی و قانونی حاكم بربرخی از كارآفرینان ارتباط مستمر و مؤثری با نھادھای ذیربط برقرار كرده اند تا از این ط

حرفه خود با اركان مختلف نھادھای مذكور آشنائی كامل پيدا كنند.

● جمع بندی

 محيطی توانسته اند از حصار موانع موجود عبوربه گونه ای كه مشاھده گردید كارآفرینان مورد مطالعه عليرغم محدودیت ھای فردی، سازمانی و

آنان نشان می دھد كه می توان در شرایط محيطیكرده و با خلق اثر و بكارگيری تدابيری نو، مسير كارآفرینی خویش را ھموار نمایند. تجارب 

 كه چنانچه كوششی اجتماعی در جھت رفع و حذفموجود نيز مؤسس، خSق، مبتكر و نوآور و اثربخش بود اما تصویر محدودیت ھا نشان از آن دارد

در این مقطع دخالت ویژه دولت 3زم می آید تاآنھا صورت نگيرد موجبات اتSف ظرفيت ھای مستعد نيمی از جمعيت كشور را فراھم خواھد ساخت. 



مت گمارد. مشاھده ورود داوطلبان دختر بهبه دور از طرح ھرگونه شعار نسبت به سياست ھای حمایتی و قانونمند نمودن كارآفرینی زنان ھ

فرینی در برنامه ھای درصد، ضرورت توسعه سھم زنان در اقتصاد ملی، مقابله با بحران بيكاری و گشودن سرفصل كارآ۶٢دانشگاھھا به نسبت 

می باشد.اقتصادی كشور نيازمند بصيرتی عميق تر در شناخت مسئله و اراده ای قوی تر در ساماندھی آن 

منبع : شبکه زنان کارآفرین
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بررسی ھم افزايی ميان کارآفرينی و نوآوری

این تحقيق در برگيرنده ی یک رویکرد کيفی در یافتن رابطه ی ميان کارآفرینی

و نوآوری و تجزیه و تحليل عواملی است که تعامل ميان این دو را تقویت می

نوآوری ارتباطی مثبت با کنند.این تحقيق نشان می دھد که کارآفرینی و 

یکدیگر دارند.

ھدف دستيابی به مفھوم و درک ماھيت کارآفرینی و نوآوری از طریق یک

چارچوب یک  توسعه ی  و  مختلف  پيرامون سازمان ھای  تجربی  تحقيق 

تکاملی و یکپارچه از تعامل ميان کارآفرینی و نوآوری .

طرح/ روش شناسی / رویکرد این تحقيق در برگيرنده ی یک رویکرد کيفی در

یافتن رابطه ی ميان کارآفرینی و نوآوری وتجزیه و تحليل عواملی است که

تعامل ميان این دو را تقویت می کنند .از مطالعات موردی برای تکميل یک

ارزیابی جامع در مورد کارآفرینی و نوآوری استفاده شده است .

▪ یافته ھا:

وسعه ی سازمان ھا کمک می کنند.کارآفرینیاین تحقيق نشان می دھد که کارآفرینی و نوآوری ارتباطی مثبت بایکدیگر دارند و به رشد و ت

روز و محيط متغير جھان حياتی است .کارآفرینیونوآوری مکمل یکدیگر ھستند و ترکيب این دو برای موفقيت سازمانی و ثبات در پویایی ھای ام

ونوآوری محدود به مراحل اوليه ی یک کسب و کار جدید نيستند.

▪ ارزش اوليه:

نين رویکردی می پردازد.این تحقيق تجربی موید درککارآفرینی و نوآوری را باید رویکردی مستمر در سازمان ھا دانست و این مقاله به توسعه ی چ

نظریه ھا و روش ھای موجود کارآفرینی و نوآوری در سازمان ھا است .

اری سازمان دراین دوران مملو از تغييرات سریع است.این مقاله، استد3ل می نماید که ترکيب کارآفرینی و نوآوری، عاملی کليدی برای ثبات و پاید

رآفرینی و نوآوری می پردازند و دیگر تحقيقات نيزارزیابی ادبيات تحقيق نمایانگر آن است که برخی مطالعات به فرایند، ساختار و استراتژی کا

يان این دو را نشان می دھند.نمایانگر رابطه ی مفھومی ميان این دو ھستند. البته مطالعات تجربی، روابط و ھمياری ھای م

اھداف این تحقيق عبارتند از:



▪ کمک به درک ماھيت کارآفرینی و نوآوری از طریق مطالعه ی تجربی سازمانھای مختلف؛

▪ توسعه ی یک چارچوب تکميلی از رابطه ی ميان کارآفرینی و نوآوری؛

این تحقيق به دو پرسش می پردازد:

▪ چگونه کارآفرینی و نوآوری با ھم ارتباط دارند؟

آنھا بر اشاعه ی نوآوری تاثير می گذارد؟▪ عوامل مھم و تاثير گذار بر توسعه ی کارآفرینی ونوآوری چه ھستند و چگونه رابطه ی ميان 

تحليل عواملی است که رابطه ی ميان این دو رااین تحقيق دربرگيرنده ی رویکردی کيفی است که نماینگر ھمياری ميان کارآفرینی و نوآوری و 

دیران ارشد انجام شد تا ارزیابی کارآفرینی وتقویت ميکنند. مطالعات موردی در خصوص شش سازمان کارآفرین و نوآور ومصاحبه ھای عمقی با م

ری کمک می کند.نوآوری تکميل شود.این مطالعه ی تجربی؛ به درک نظریه ھا وروش ھای موجود کارآفرینی و نوآو

ارزیابی ادبيات تحقيق

ا بررسی شخصيت و روان شناسی کارآفرینان وھيچ گونه اجماع نظری در خصوص کارآفرینی و نوآوری درادبيات حاضر وجود ندارد.برخی افراد ب

Sصه، این تحقيق طيفی از دیدگاه ھای مختلف درباره ینوآوران در مورد ماھيت کارآفرینی و نوآوری در سازمان ھا به تحقيق پرداخته اند.به صورت خ

ی نيز می پردازد زیرا آنھا تاثيری عميق بر توسعه یکارآفرینی و نوآوری و رابطه ی ميان آنھا را بررسی می کند.این ارزیابی، به موضوعات فرھنگ

کارآفرینی و نوآوری دارند.

● کارآفرینی

برای ارایه ی آنھا در بازار است. در سالھای اخير، یککارآفرینی دربرگيرنده ی عقاید مختلف و تبدیل آنھا به محصو3ت یا خدمات و ایجاد کسب وکار 

رآفرینی بوده است. تحقيق حاضر با تاکيد بر خودروند قابل توجه در تحقيق پيرامون کارآفرینی ، مجزا از کسب وکارھای کوچک و به سمت خود کا

وند است.کارآفرینی نمایانگر یک رفتار سازمانیکارآفرینی و نه شخصيت یا روان شناسی کارآفرینان کسب و کارھای کوچک، منعکس کننده ی این ر

است.

 استد3ل کرده اند که این سه عنصر برای تضمينعناصر کليدی کارآفرینی عبارتند از ریسک  پذیری، پيش نگری و نوآوری. البته اسلوین و کوین

مدیریتی کارآفرینانه است بلکه دارای فرھنگیموفقيت سازمانی کافی نيستند. آنھا معتقدند که یک شرکت موفق نه تنھا دربرگيرنده ی رفتار 

ا به کار می گيرد و به کارآفرینی به عنوان یکمناسب ویک ساختار سازمانی برای حمایت از چنين رفتاری است. مقاله ی حاضر رویکردی مشابه ر

رفتار سازمانی مرتبط با تغيير و نوآوری می پردازد.

● کارآفرینان و مالکان کسب وکارھای کوچک

 نمایند که مالکان کسب و کارھای کوچک نگرانکارآفرینان با مالکان کسب وکارھای کوچک تفاوت دارند.تيم گارلندو تيم استيوارت استد3ل می

که کارآفرینان انگيزه ی بيشتری برای پيشرفت وتامين درآمد برای رفع نيازھای اساسی خود ھستند و معمو3 دست به نوآوری نمی زنند در حالی 

 اندازی مناسب برای این استد3ل است که کارآفرینی وریسک  پذیری دارند وخود را درگير نوآوری و تغيير می نمایند. این مقاله دربرگيرنده ی چشم

نوآوری ارتباط نزدیکی داشته و مکمل یکدیگر ھستند.

● کارآفرینی درون سازمانی و برون سازمانی

ن سازمانی » و « کارآفرینی برون سازمانی» رادراکر کمک مھمی ساختار مفھومی کارآفرینی در سازمان ھای بزرگ کرد و مفھوم «کارآفرینی درو

دازه ی سازمان، درداخل آنھا صورت می گيرد. تحقيقمطرح کرد.آنتونچيچ و ھيسریخ استد3ل کرده اند که کارآفرینی درون سازمانی بدون توجه به ان

و کارھای جدید و ویژگی ھای سازمان کارآفرین است.درمورد کارآفرینی درون سازمانی ، برای افراد کارآفرین در داخل سازمان ھا، شکل گيری کسب 

در این مقاله، کارآفرینی شامل ھردو می باشد.

● نوآوری

است. داشته  تکنولوژیکی  نوآوری  با  تنگاتنگی  ارتباط  توسعه  و  تحقيق  قرن،  نيم  از  بيش  مدت  نوآوریبه  به  تعریف  ترین  نزدیک  اختراع، 

ھادرمورد اختراع چيزی است.است.دراکرمعتقد است که ھفت منبع اصلی در قبال فرصت ھای نوآوری وجود دارد.تنھا یکی از آن

باشد.نمونه ھای بسي نباند حتما فنی  نوآوری  اختراع است و  از  نوآوری چيزی فراتر  و اقتصادی وجودبنابراین،  نوآوری ھای اجتماعی  از  اری 

مبنای نظری برای یک مفھوم جدید ایجاد کند.بنابرایندارند.نوآوری یک نظریه یا طرح است که دانش و تکنيک ھای موجود را با ھم ترکيب می کند تا 



ی عبارتنداز:نوآوری دارای ابعاد مختلفی است و در نتيجه موضوی چند وجھی می باشد.مھم ترین ابعاد نوآور

▪ بنيادی در برابررشد یابنده

▪ محصول در برابرفرآیند

▪ اجرایی دربرابر فنی

قطع ، غير مستمر، تحولی ، اوليه، برتر و پایه اطSقنوآوری می تواند ھم بنيادی باشد و ھم رشدیابنده .نوآوری ھای رشدیابنده به نوآوری ھای من

ت تثبيت شده ھستند.می گردد.نوآوری ھای رشدیابنده ،حرکاتی کوچک برای تقویت وانبساط فرآیندھا ومحصو3ت و خدما

آیندھای جدید و خدمات جدید( شامل کاربردھایدرراستای ھدف این مقاله ، تعریفی گسترده از نوآوری ارایه ميشود که شامل محصو3ت جدید، فر

وسعه ی مھارت ھای جدید و سرمایه ی انسانیجدید محصو3ت، فرآیندھا و خدمات فعلی و موجود)، شکل ھای جدید سازمان ، بازارھای جدید و ت

است.

رابطه ی نظری ميان کارآفرینی و نوآوری

ورد بحث قرار گرفته است.اصول اقتصادی نوآوری ،رابطه ی مفھومی و نظری ميان کارآفرینی و نوآوری ، سال ھا است که در ادبيات مورد تحقيق م

قتصادی نوآوری وسه الگو درقبال مبحث نوآوری عبارتندتوجه فزاینده ای را درسالھای اخير به خود معطوف کرده اند.نظریه ھای مبنا در قبال اصول ا

از:

) الگوی کارآفرین١

) الگوی اصول اقتصادی- فن آوری٢

) الگوی استراتژیک٣

) تSش کرد تا رابطه ای ميان کارآفرینان و نوآوران بيابد و١٩٣۴ بازمی گردد که برای نخستين مرتبه ، شومپيتر(١٩٣٠الگوی کارآفرین به دھه ی 

ادی دارد زیرا کارآفرینان مولد نوآوری ھاھستند.مفھومکارآفرین را به عنوان نوآور مطرح کرد.او معتقد بود که نوآوری نقش زیادی در توسعه ی اقتص

ن درفرآیند نوآوری پررنگ شده است.بر اساس اینکارآفرین به عنوان نوآور، زیربنای الگوی کارآفرین را تشکيل می دھد که در آن نقش کارآفری

رین ناميده شود.کارآفرینی عملی خSقانه و یک نوعالگو،تنھا فردی که یک شرکت جدید را بر مبنای یک ایده ی جدید بنا می کند، می تواند کارآف

و جامعه ارزش آفرینی به دنبال دارد و بر مبناینوآوری است.کارآفرینی درباره ی خلق چيزی است که قبS وجود نداشته است .این امر برای فرد 

درک و استفاده از یک فرصت است.

● موضوعات فرھنگی مرتبط با کارآفرینی و نوآوری

دارند.فرھ نوآوری در سازمانھا  و  برسطح کارآفرینی  تاثير عميقی  نوآوریفرھنگ ملی وفرھنگ سازمانی،  و  اوليه ی کارآفرینی  نگ ، شاخص 

 کشور ،او چھار جنبه را تعيين کرد که۴٠فرھنگی است.ھافشتد فرھنگ ملی را برنامه ریزی ذھنی افراد یک کشور می داند .در نتيجه ی تحقيق فرا

وت دارند.از نظر ھافستيد، کشورھایی که امتيازبه موجب آن فرھنگ ھا براساس توزیع قدرت، اجتناب از ابھامات، فرد گرایی و مروت با ھم تفا

اقتص رشد  از  غالبا  دارند،  قدرت  توزیع  قبال  در  تری  پایين  وامتياز  فردگرایی  درقبال  نوآورتربا3تری  که  دارند  تمایل  و  برخوردارند  با3تری  ادی 

انع نوآوری می شوند اما کشورھایی که دارایباشند.کشورھای دارای توزیع قدرت بيشتر، دارای ساختاری متمرکز و سلسله مراتبی ھستند که م

 نوآوری ھستند.فرھنگ سازمانی تاثيرتوزیع کمتر قدرت ھستند، دارای ساختاری غيرمتمرکزو غير سلسله مراتبی ھستند که محرک ومشوق

بسزایی برکارآفرینی و نوآوری دارد.

شده، آن است که فرھنگ سازمانیفرھنگ سازمانی به طرق مختلفی تعریف می شود.تعریفی ساده که توسط بسياری از محققان ارایه 

 ھا و عقایدی است که در ميان افراد یک«روشی است که ما امور اطراف خود را انجام می دھيم » این امر منعکس کننده ی ضوابط ، ارزش

ی اجتماعی تاثير بگذارد که خود بر رفتارمحيطسازمان مشترک است. فرھنگ سازمانی می تواند بر سطوح کارآفرینی و نوآوری از طریق فرآیندھا

تقادات اصلی سازمان ھستند.تاثير می گذارد و از طریق ساختارھا، سياست ھا و رویکردھایی شکل می گيرد که ارزش ھا و اع

● روش شناسی

▪ طرح تحقيق

 انجام ارزیابی تحقيق است که برای ارزیابیداده ھای این مطالعه از سه منبع وبا استفاده از شيوه ھای گوناگون گردآوری شده اند. نخست



 توسعه و تلفيق کارآفرینی و نوآوری کمک میمفاھيم مد نظر مدیران ارشد در مورد کارآفرینی و نوآوری مطرح ھستندو ھمچنين عواملی که به

 کارآفرینی و نوآوری در سازمانھای مختلف ،کنند.سوم ، مطالعات موردی شش سازمان ھستند که در جستجوی یافتن رفتارسازی و رابطه ی ميان

بخش ھای مختلف و پيشينه ھای تاریخی است.

▪ نمونه گيری

 ، داده ھایی ھستند که می توان از طریقیک نمونه ی ھدف مند انتخاب شد تا اطSعاتی غنی گردآوری شوند.پيتون می گوید: « اطSعات غنی

»معيارھای انتخاب عبارت بودند از:آنھا مطالب زیادی درباره ی موضوعاتی آموخت که اھميت فراوانی در قبال موضوع تحقيق دارند.

. شرکت ھایی که باید فعا3نه در فعاليت ھای کارآفرینی و نوآوری شرکت می کردند،

 کردند و دارای سوابق کاری متفاوتی. شرکت ھایی که باید اندازه ھای مختلفی داشته باشند ، در بخش ھای مختلف صنعتی فعاليت می

 ساختار یافته با مدیر ارشد ھر یک از این سازمانبودند.شش سازمان واقع در استراليا به عنوان نمونه ی تحقيق انتخاب شدند.یک مصاحبه ی نيمه

 ( یک ابزار فن آوری اطSعات برای تحليل کيفی داده ھا)Nvivoھا انجام شدند.این مصاحبه ھا ضبط و سپس بر روی کاغذ پياده شدند.از نرم افزار 

 شد.برای سامان دھی و طبقه بندی حجم زیادی اطSعات گردآوری شده از اسناد و مصاحبه ھا استفاده

● نتایج

▪ مفاھيم رفتارھای کارآفرینی و نوآوری

ی با یکدیگر دارند.در واقع ، مدیران برای تشریحاجماع نظری کلی در ميان مصاحبه شوندگان وجود داشت که کارآفرینی و نوآوری ارتباط تنگاتنگ

 و نوآوری با محيط خاص سازمانی و عملکرد ھر یکسازمانشان از این دو واژه به جای یکدیگر استفاده می کردند.بدیھی است که ترکيب کارآفرینی

از سازمانھای مورد مطالعه ارتباط دارد.

و بازارھا – بدون توجه به اندازه و بخش صنعتیاین سازمانھا مستمرا اقدام به ایجاد محصو3ت، خدمات، پروژه ھا ، فرصت ھای جدید کسب وکار 

رآفرینانه خود تلفيق می کردند.سازمانھا – می کردند.آنھا دیدگاه ھای خود درقبال نوآوری را با استراتژی ھا و اقدامات کا

 : یک شرکت جھانی و پيشرو در زمينه ی لوازم الکترونيکی١▪ مطالعه ی موردی

 ميليارد د3ر١/١ کشور فعاليت می کند.فروش سا3نه ی این شرکت استراليایی ، ١٩٠این شرکت بزرگ الکترونيکی و مھندسی برق در بيش از 

، پروژه ھای زیر ساختاری و زیر بنایی مھمی را١٨٧٢ کارمند است .این شرکت از سال ٢٢٠٠ بود.این شرکت دارای بيش ا ز٢٠٠١استراليا در سال 

که کل سازمان را در برمی گيرد.نوآوری به یک ارزشدر استراليا به اجرا درآورده بود.این شرکت تSش می کند تا یک محيط نوآورانه را ایجادکند 

مشترک در ميان تمامی کارکنان سازمان تبدیل شده است.

ا ی استراليایی اعطا کرده است .این امرباعث میطی سالھا ، این شرکت یک جایره ی ارزشمند را در حوزه ی نوآوری به دانشگاه ھا و دانشکده ھ

ا در قبال صنایع به ویژه این شرکت ارایه کنند.اینشود که جوانان استراليایی دارای استعداد مھندسی ، ترغيب شوند تا راه حل ھایی نوآورانه ر

ایت نيز مردم را ترغيب می کند تا ایده ھای جدیدشرکت برنامه ھای آموزش کارآفرینی درون سازمانی را برای کارکنانش ارایه می کند و یک وب س

خود را برای شرکت بفرستند.

 اعSم مدیر شرکت و گزارش کاری سالاین شرکت یک پيام روشن را درخصوص نوآوری برای کارکنانش و عموم مردم فرستاده است.بر اساس

رده اند.این امر از طریق ساختارھای پيشرفته ی ، مدیریت ارشد( مدیر عامل و تيم مدیریتی ) روح کارآفرینی ونوآوری را دراین شرکت زنده ک٢٠٠١

 شرکت جدید٧ ، این شرکت ٢٠٠١نھا در سال کسب وکار ، انطباق کسب وکار با نيازھای بازار و تغيير در سبد سھام شرکت ميسر می گردد .ت

سازد و قدرت رقابت خود را افزایش دھد.تاسيس کرد تا گستره ی کسبو کارش را توسعه دھد و بتواند نيازھای متغير بازار را برآورده 

: یک شرکت عمرانی و ساختمانی٢▪ مطالعه ی مورد

م .این شرکت درھا و پنجره ھای پروژه ھایاین شرکت دارای دو چھره است : یک شرکت ساختمانی و یک شرکت توليد کننده ی شيشه و آلومينو

 سال پيش ، مدیر عامل این٢٠ کارمند دارد.۵٠ ميليون د3ر استراليا است.این شرکت ٢٠تجاری رانصب می کند .گردش مالی ساليانه ی آن 

 سال دریک شرکت ساختمانی دیگر کارکرده بود.١٣شرکت آن را تاسيس کرد و این در حالی بود که قبل از آن به مدت 

 سال١٣ند و این کار را بھتر از شرکتی انجام دھد که تغيير شغل او برگرفته از یک ایده ی بسيار ساده بود: او ميخواست کسب کار خودش را اداره ک

نون از طریق مناقصه ھای رقابتی، قراردادھاییتمام در آن کارکرده بود.پس از پنج سال مشکل ساز، کسب وکارش ھر ساله افزایش یافت و ھم اک



ایی و ھمچنين ایا3ت متحده ی مليون د3ر استراليا منعقد می کند.ھم اکنون این شرکت، سيستم ھای خود را به چند کشور آسي١٠به ارزش 

 توسعه ی محصو3ت جدید است .آمریکا صادر می کند .پر واضح است که این شرکتی موفق است و دارای یک مزیت رقابتی در قبال

: یک شرکت توليد ميوه٣▪ مطالعه ی موردی 

دشان دست سال قبل توسط گروھی از کشاورزان تاسيس شد که قصد داشتند جایگاھی برتر در بازار برای خو٣این شرکتی جوان و پویا است که 

 درصد این محصو3ت نيستند.لذا گروھی کوچک از۴٠و پا کنند.سوپرمارکت ھا بخش اعظم ميوه ی تازه ی بازار را عرضه می کنند اما آنھا خواھان 

کشاورزان شرکت خود را برای بھره برداری از محصو3ت باقی مانده تاسيس نمودند.ا

ین شرکت رشد کرده و توانسته قراردادھای بسيار خوبیین گروه به دنبال آن است که چھره ای متمایز در بازار استراليا بيابد.ھم اکنون کسب کار ا

 درصد سخم بازار١۶ سال توسعه ی مستمر و تSش برای یافتن بازارھایجدید برای محصو3تشان ، این شرکت توانسته ٣منعقد نماید.پس از 

ی تواند از طریق کارآفرینی و نوآوری ، سھممربای استراليا را به دست آورد.این مطالعه ی موردی نشان ميدھد که یک شرکت کوچک و جوان م

قابل توجھی را در بازار بيابد.

: یک شرکت توليد وصادرات سبزی۴▪ مطالعه ی موردی 

بندی می کنند و سپس آنھا را برای سال پيش ، این شرکت توسط تعدادی سبزی کار تاسيس شده که انواع سبزیجات را توليد و بسته ٢٠

 ترین صادرکنندگان سبزیجات در استراليا است .صادرات و فروش در اختيار شرکتھای حمل و نقل قرار می دھند.این شرکت ھم اکنون یکی از بزرگ

 نفر در این۵٠٠ درصد بازار داخلی استراليا را دردست دارد.ھم اکنون ٣٠ درصد سھم واردات و صادرات بازار سبزی و ۶٠ تا ۵٠این شرکت بين 

ازارھای جدید است.به گفته ی مدیر عاملشرکت مشغول به کار ھستند.رشد موفقيت آميز این شرکت به دليل توسعه ی فعا3نه ی محصو3ت و ب

آن ، این شرکت ھمواره به دنبال یافتن فرصت ھایی برای صادرات آلبالو و انگور است.

: یک شرکت مشاوره۵▪ مطالعه ی موردی 

 سال انگلستان را به دیگر کشورھا متصل کرده است.دفتر مرکزی آن در لندن و دفتر آن در٣١این یک شرکت مشاوره و آموزش است که به مدت 

ی آموزشی برگزار می کرد اما ھم اینک یکملبورن دو سال پيش تاسيس شده است .دفتر ملبورن یک دفتر آنوزشی بود که دوره ھای چندروزه 

شرکت بزرگ آموزش و مشاوره است .

ای رایج و استاندارد استفاده نمی کندوھرگز دواین شرکت ھمواره به دنبال منحصر به فرد ساختن خدماتش ميباشد.این شرکت چندان از برنامه ھ

 این شرکت درو حوزه ی کارآفرینی و نوآوری است.بربرنامه ی آن شبيه به یکدیگر نيستند .استفاده از سالن ھای بزرگ نمایشی ، از جمله اقدامات

کنند ، این شرکت از سالن ھای بزرگ برایخSف اکثر شرکت ھای آموزشی که از فيلم ھای ویدوئی استاندارد و مطالعات موردی استفاده می 

ا تاثير بيشتری دارد و موفقيت آن در درآمدزایی ، برایارتباط با مخاطبانش استفاده می نماید.این کار در قبال برنامه ھای آموزشی پرھزینه است ام

این شرکت به اثبات رسيده است.

 : یک شرکت توليد کننده ی نوشيدنی۶▪ مطالعه ی 

و سال قبل ، شرکت فاسترز و پس از ادغام یا یک شرکت آمریکایی پا به عرصه ی ظھور نھاد و وارد بازار استراليا شد.د١٩٩٨این شرکت در سال 

 ، این شرکت به صورت خانوادگی اداره می شد وگروپ این شرکت را خرید .این شرکت پس از ادغام شاھد تغييرات زیادی بوده است.پيش از ادغام

 کشور از جمله سنگاپور ، انگلستان۴٠کت دربيش از توليداتش را در اختيار رستوران ھای محلی و خرده/ عمده فروشان قرار می داد.امروزه این شر

 ميليون د3ر استراليا۵٠٠ردش مالی ساليانه ی آن ، کانادا و ایا3ت متحده فعال است .ھم اکنون این شرکت ، در حال ایجاد دفتری در چين است.گ

 نفر است.● قضيه ھا۵٠٠و تعداد کارمندان آن نيز 

ی و نوآوری و عوامل تاثيرگذار بر توسعه ی آنھا رابر مبنای مطالعات موردی ارایه شده در با3 ، سه قضيه مھم درباره ی رابطه ی ميان کارآفرین

ميتوان ارائه کرد؛

ظھور نوآوری را فراھم می کندو به تحقق: کارآفرینی و نوآوری مکمل یکدیگر ھستند زیرا نوآوری منبع کارآفرینی و کارآفرینی امکان ١▪ قضيه ی 

ارزش اقتصادی آن کمک می کند.

راین کارآفرینی و نوآوری ، فرآیند ھایی پویا: کارآفرینی و نوآوری ، حوطه ی کسب وکار را توسعه داده و رشد آن را افزایش می دھند.بناب٢▪ قضيه ی 

) معتقد است که رابطه ی زیادی ميان ایجاد١٩٩۴وکلی ھستند که فقط محدود به مرحله ی نخست یک کسب و کار جدید نيستند .تيم ھربيگ (



د و نوآوری ھایشان را سریع تر از شرکت ھایشرکت ھای جدید و نوآوری وجود دارد و کسب و کارھای جدید، نوآوری ھای بيشتری ایجاد می کنن

بزرگ وارد بازار می کنند .یافته ھا ی تحقيق حاضر ، نمایانگر داستانی متفاوت است.

زمند یک فرھنگ سازمانی و سبک مدیریت: توسعه ی کارآفرینی و نوآوری و تعامل ميان آنھا برای اشاعه ی موفقيت آميز نوآوری ، نيا٣▪ قضيه ی 

بررسی یک فرھنک سازمانی را خلق کرده بودند کهاست که متمرکز بر نوآوری است.برای انطباق با تغييرات سریع بازار ، تمامی شرکت ھای مورد 

یت ارشد است و کارمندان به شکلی مثبت بدانموید عقاید و روش ھای نوین انجام کسب وکار است. معمو3 محرک اصلی نوآوری برگرفته از مدیر

گ الکترونيکی ) تا ساختارھای مسطح ( درپاسخ می دھند .اگر چه ساختار مدیریتی سازمان ھا از ساختار رسمی سلسله مراتبی ( شرکت بزر

 سازمان دارای نقاط اشتراک زیادی ھستند.ھمه ی آنھا تSش ھای نوآورانه را۶پنج شرکت کوچک تر ) متفاوت است.اما سبک ھای مدیریتی ھر 

ستراتژیک در قبال کارآفرینی و نوآوری ھستند.آنھاارج می نھند ، منابع 3زم را به اشاعه ی نوآوری اختصاص می دھند و دارای نگرش ھای مشابه ا

دارای نگرشی روشن و بلند مدت درباره ی عقاید وکسب و کارھای جدید ھستند.

● موضوعات و مشکSت

مشکSت اصلی پيش روی مدیران ارشد را می توان اینسازمانھای درگير درکارآفرینی و نوآوری، با مشکSت یمواجھند که ارزش بيان کردن را دارند .

گونه بيان کرد:

ده اند که این امر به کاھش ميزان مشاغل،▪ در نتيجه ی برخی نوآوری ھای فنی ، برخی شرکت ھایمورد مطالعه به تازگی تجدید ساختار کر

کاھش انگيزه ی کارکنان و مشکSت ناشی از کاھش نيرو منتھی شده است.

یک سمت و پست سازمانی خاصی سازمان مورد بررسی، دارای ساختار خاص رسمی برای اجرای کارآفرینی و نوآوی نبودند و ھيچ ۶▪ ھيچ یک از 

ه سوال شد، دو مدیر اظھار داشتند که کارآفرینی وتحت عنوان«مدیر نوآوری» یا « مدیرکارآفرینی» یا موردی مشابه آن ندارند.وقتی در این زمين

اختار مدیریتی مجزا برای این فعاليت ھا وجودنوآوری به عنوان بخش ھای مکمل فعاليت ھای سازمانی تلقی ميشوند و بنابراین نيازی به یک س

ر سازمان ھایشان غير رسمی ھستند.ندارد. چھار مدیر دیگر اعSم کردند که درحال حاضر، سيستم ھا ی کارآفرینی و نوآوری کامS د

ا ازکسب وکار سازمان ھا جدا کنيم .« ما از رویکزدی▪ غير ممکن است بتوان نتایج کارآفرینی و نوآوری را سنجيد زیرا بسيار مشکل است که آنھا ر

زار.»کلی نگر در قبال کسب وکارمان بھره می بریم – یعنی از طریق رشد و توسعه ی سھم خویش در با

ست که بودجه ی 3زم برای توسعه ی▪ تامين بودجه می تواند مشکل ساز باشد.ھمان طور که یکی از مدیران می گفت: « بسيار سخت ا

محصو3ت را فراھم کرد.»

 مدیران یک شرکت می گفت: « اگر بخواھيد بيش از▪ مدیران دوست ندارند کنترل خود را از دست بدھند .یکی از مصاحبه شوندگان درباره ی رفتار

حد خSق باشيد، خود را به خطر انداخته اید.»

▪ زمان ، پشتکار و ریسک پذیری برای پذیرفت شدن یک محصول جدید در بازار الزامی است.

ت.بسيار سخت است افرادی را بيابيم که بتوانند▪ استخدام و مدیریت خوب کارکنان، موضوعات کليدی پيش روی سازمان ھای نوآور و کارآفرین اس

فظ آنھا به مراتب دشوارتر است.« خونی جدید، ایده ھایی جدید ، تفکری جدید و افقی جدید را به سازمان بياورند.» ھمچنين ح

یک چارچوب یکپارچه برای کارآفرینی و نوآوری

طریق استراتژی ، ساختار و فرآیندھای آنھا افزایشتحقيقات نشان ميدھند که سازمان ھا می توانند کارآفرینی و نوآوری را به صورت داخلی و از 

وری ارایه نمود.این چارچوب دربرگيرنده ی پنج عاملدھند.بر مبنای مطالعات موردی ذکر شده دربا3 ، می توان یک چارچوب را برای کارآفرینی ونوآ

است : استراتژی ، سيستم ، پرسنل ، مھارت ھا و سبک .این مدل بر مبنای متون مدیریتی است.

● استراتژی

زمند استراتژی ھای با تمرکز داخلی است کهیک استراتژی خوب و آینده نگر ، محور کارآفرینی و نوآوری در سازمان است.چنين سازمانی نيا

ارجی است که فعا3نه به دنبال کسب و کارھا ، ادغامتوسعه و تغيير در سازمان را ترغيب می کنند و درعين حال نيازمند استرتژی ھایی با تمرکز خ

ھا یا سرمایه گذاری ھای مشترک و جدید برای دستيابی به موفقيت از طریق نوآوری ھستند.

د وباید درعين حال منطبق با شرایط آتی باشد.بااستراتژی باید آن قدر متنوع باشد که به طيفی از موضوعات تکنولوژیکی ، مالی وبشری بپرداز

ارآفرینانه و شامل روش ھای متحول ساختن محصو3تتوجه به رابطه ی نزدیک ميان کارآفرینی ونوآوری ، استراتژی باید ھم نوآورانه باشد و ھم ک



ریان و تاکيد بر بازاریابی و توسعه ی بازارھای جدیدوخدمات باشد تا بتوان به ارزش کسب وکارھای موجود افزود.برآورده ساختن نيازھای متغير مشت

، باید کليد استراتژی ھای کارآفرینانه و مدیریتی باشد.

لق ، توسعه و ... بھره برداری از دانش و اطSعات ،به عSوه ، در محيط پر تSطم اقتصاد امروز ، توسعه ی توانایی ھای سازمانی برای اکتساب ، خ

اجرایی کارآمد و اثربخش وابسته است واین امرباید یک استراتژی الزامی در کسب یک مزیت رقابتی از طریق نوآوری باشد.یک استرتژی خوب به 

 حمایت کننده است که یک فرھنگ سازمانینيازمند سيستمی مناسب، یک تيم توانمند ، طيفی گسترده از مھارت ھاو ترغيب یک سبک مدیریتی

نوآورانه و کارآفرینانه را ترغيب می کند.

● سيستم

ینی و نوآوری را مشخص سازد واین عناصر فرھنگی واین تحقيق حکایت از آن دارد که اندازه و حجم نمی تواند ميزان توانمندی سازمان در کارآفر

حصو3ت جدید باید انعطاف پذیر باشد کهساختاری ھستند که نقشی کليدی ایفا می کنند .سيستم کنترل و مدیریت برای تحقيق وتوسعه ی م

 قدرت یا اعطای اختيارات به ویژه در مراحل اوليه یاین امر به تغيير شرایطی وابسته است که بر ھر برنامه یا پروژه ی تاثير می گذارد.واگذاری

اسب کنترلی به کارگرفته شود تا بتوان بر کيفيتنوآوری و توسعه ی محثول الزامی است.البته برای تضمين یک بازار مساعد ، باید یک سيستم من

ھداف از پيش تعيين شده دست یافت.باید ميان آزادیو ھزینه ھای نظارت کرد، شرایط دشوار زمانی را تحمل کرد و با توسعه و پيشرفت پروژه، به ا

وکنترل ، تعادل و توازنی کارآمد و اثربخش ایجاد کرد.

● پرسنل

وکارآفرین باید افرادی خSق و آماده ی نوآوری باشند.آنھادر اقتصاد مبتنی بر دانش امروز، افراد مھم ترین دارایی ھستند .کارکنان یک سازمان نوآور 

در محيط اقتصادی ، سازمان کارآفرین و نوآور نيازمندباید آماده ی تحول باشند و بتوانند این تغييرات را به مثابه ی فرصت بدانند.برای موفقيت 

د.برای موفقيت دراشاعه ی نوآوری ھا ، ترکيبی مناسب ازمدیران کارآفرین پروژه است تا بتوانند پروژه ھایی نوآورانه را ھماھنگ کرده و اجرا نماین

افراد الزامی است:

● مھارت ھا

مھارت ھا به طور خSصه عبارتند از:

▪ توانایی یافتن و شناسایی فرصت ھای نوآورانه ؛

▪ نگرشی آینده نگر برای توسعه ی نوآوری از طریق یک نگرش استراتژیک

▪ توانایی ایجاد یک محيط خSق که کارآفرینی و نوآوری را ارتقا می بخشد ؛

▪ توانایی اجرای طرح ھای کارآمد برای اجرا و رویکردھای نوآورانه ؛

 تجاری؛▪ توانایی تلفيق پژوھش ، طراحی و اطSعات بازار برای تبدیل عقاید جدید به نوآوری ھای مھم

 در قبال نوآوری ، ● کيفيت و ارزش تجاری▪ توانایی اتخاذ رویکردھای اثر بخش و واقع بينانه برای ارزیابی پروژه ھای تحقيق و توسعه

▪ سبک

لی جدید را تقویت و ترغيب کند و باید نيازھاییک سبک مدیریت کارآفرینانه برای نوآوری باید باز و حمایت کننده باشد، باید توسعه ی محصو

ابع مختلف برآورده سازد.سبک سازمانی کارآفرینانهمشتریان جدید ، مصرف کنندگان جدید و بازارھای جدید را از طریق توانایی کسب اطSعات از من

قی را به کاربگيرد که بيانگر مشوق ھایی برای رفتارھا ،و نوآورانه باید فرھنگ واگذاری اختيارات را به کارکنان ارایه نماید وباید یک سيستم تشوی

ارزش ھا و فرضيه ھای نوآورانه و کارآفرینانه است.

▪ محدودیت ھا

) معتقد است که سازمان ھا فرھنگ مدار ھستند و نظریه و١٩٩١این تحقيق دارای دو محدودیت است.نخست موضوع فرھنگ است.ھافستد( 

راليا الزاما نمادی از سازمان ھای دیگر کشودھامفاھيم سازمان ھا مشابه شرایط فرھنگی ھستند.در این راستا ، یافته ھای تحقيق حاضر در است

مان مورد بررسی ، امکان کلینيست .محدودیت دوم ، روش شناسی این تحقيق است.حجم کوچک نمونه ھا و آمارھای محدود شش ساز

را زیر سوال می برند- به ویژه اگر بخواھيم مطالعاتساختن این یافته ھا را محدود می سازد .این محدودیت ھا به اتفاق ھم مفيد بودن این تحقيق 

کمی نمونه ای بزرگ تر را در شرایط مختلف فرھنگی به کاربگيرم .



● نتایج

ه ی ميان کارآفرینی ونوآوری پرداخته است.نتایج ایناین تحقيق از طریق ارزیابی و مطالعه ی شش سازمان کارآفرین و نوآور دراستراليا ، به رابط

تحقيق عبارتند از:

مان کمک می کنند؛▪ کارآفرینی ونوآوری دارای رابطه ای مثبت ھستند واز طریق تعامل با یکدیگر به موفقيت ساز

يط متغير و پویای امروز حياتی است؛▪ کارآفرینی و نوآوری مکمل یکدیگرھستند و ترکيب این دو برای موفقيت و ثبات سازمان در مح

 و کلی نگرانه در سازمان ھای کارآفرین و نوآور▪ کارآفرینی ونوآوری محدود به مراحل نخست یک کسب وکار جدید نيستند بلکه فرآیندھایی پویا

ھستند؛

انه در سازمان ھا تاثير می گذارند.▪ فرھنگ سازمانی وسبک مدیریت عوامل مھمی ھستند که بر توسعه ی رفتار نوآورانه و کارآفرین

Sتی درقبال عملی ساختن کارآفرینی و نوآوریاین تحقيق نشان می دھد که سازمان ھای کارآفرین و نوآور مورد بررسی در این تحقيق با مشک

نوآوری رفتارھایی سيستماتيک ھستند ، تSش ھای سيست تلفيق آنھا در فعاليت ھایمواجه ھستند .از آن جا که کارآفرینی و  برای  ماتيکی 

 ھا دانست که این تحقيق نقش بسزایی در توسعه یسازمان ھا مورد نياز ھستند.کارآفرینی و نوآوری را باید موضوعی مستمر و روزمره در سازمان

چنين نگرشی داشته است.با این وجود به تحقيقاتی جامع تر در این حوزه نياز است.

منبع : بازار کار

http://vista.ir/?view=article&id=306497

برنامه ک=ن اروپا برای توسعه کارآفرينی

ارتقای متوسط،  و  کوچک  کارھای  و  به کسب  کارآفرینی، کمک  تشویق 

سطح خSقيت و نوآوری، کارآیی در مصرف انرژی و توسعه جامعه اطSعات

محور و در نھایت افزایش رقابت پذیری شرکت ھای کوچک و متوسط رؤس

 تا٢٠٠٧) بين سال ھای CIPبرنامه ھفت ساله کSن توسعه کارآفرینی (

 است. کارشناسان معتقدند تحقق آرزوی اروپا برای تبدیل شدن به٢٠١٣

جامعه ای پویا و اطSعات محور با بنيان ھای مستحکم اقتصادی مستلزم

تاکيد و تمرکز بر رقابت پذیری و نوآوری است و کشورھای اروپایی برای این

 ميليون یورو برای انجام اقدامات 3زم اختصاصمنظور باید در سياستگذاری خود ھماھنگ تر عمل کنند. طی ھفت سال اجرای برنامه بيش از چھار

تا به شکل ھماھنگ فعاليت ھای تک تک کشورھاداده خواھد شد. در چارچوب جدید برنامه، چندین برنامه مجزا و ملی در ھم ادغام خواھند شد 

ویژه شرکت ھای کوچک و متوسط به عنواندر قالب یک طرح جامع سامان داده شود. ھدف اصلی این طرح کSن رشد رقابت پذیری شرکت ھا به 

 از سه زیرمجموعه تشکيل شده است:CIPعامSن اصلی رشد اشتغال و استحکام اقتصاد است. برنامه 

ای کوچک و متوسط، رقابت صنعتی و نوآوری یکپارچه) برنامه کارآفرینی و نوآوری که طبق آن فعاليت ھا در زمينه ھایی نظير کارآفرینی، شرکت ھ١

می شود.



و زمينه ھا برای بھره گيری. که با اجرای آن پذیرش و به کارگيری تکنولوژی ھای اطSعات و ارتباطات سرعت پيدا می کند ICT) برنامه حمایت ٢

تمام شرکت ھا از این امکانات فراھم می شود.

نرژی، رشد سرمایه گذاری در این زمينه و آگاھی از انرژی) برنامه ھوشمند انرژی اروپا. طبق این برنامه زمينه ھا برای افزایش کارآیی استفاده از ا٣

ھای جایگزین فراھم می شود.

تشویق کارآفرین ھای بالقوه به حضور فعال در ایندولت ھای اروپایی به این نتيجه رسيده اند که کاھش ریسک سرمایه گذاری از مھم ترین عوامل 

) بودجه ای برای تاسيس شرکت ھای جدید در نظر گرفته شده است. این بودجه به ویژه به آنCIPزمينه است. به ھمين علت در برنامه کSن (

ده می شود.دسته از کسب و کارھا اختصاص داده می شود که رشدی سریع دارند و در آ نھا از نوآوری استفا

 نفر) از دید دولت ھا و اقتصاددان ھای اروپایی، ستون٢۵٠ نفر نيروی کار) و متوسط (با نيروی کار کم تر از ۵٠کسب و کارھای کوچک (با کم تر از 

شود. اما تحقيقات نشان می دھد شرایط برایفقرات اقتصاد این قاره و عامل اصلی اشتغالزایی برای ميليون ھا شھروند اروپایی محسوب می 

ان ریسک پذیری کارآفرین ھا در اروپا بسيار کمشرکت ھای کوچک و متوسط اروپایی در اروپا به خوبی شرایط در ایا3ت متحده نيست. ھمچنين ميز

تر از کسب و کارھای آمریکایی است و شرایطتر از کارآفرین ھای آمریکایی است. از طرف دیگر سرعت رشد کسب و کارھای اروپایی بسيار کم 

تدوین برنامه ھفت ساله رقابت پذیری و نوآوری اروپابرای کارآفرین ھا از ھر کشور به کشور دیگر در اروپا تفاوت دارد. در حقيقت یکی از اھداف 

کارآفرینی پيشنھادھای زیر را در برنامه اصلییکپارچه کردن شرایط یاد شده و بھبود کلی آنھاست. کميسيون اروپا با درک ضرورت تسھيل امر 

رقابت پذیری و نوآوری درج کرده است:

) ایجاد قالب ذھنی مناسب برای کارآفرینی:١

رد را در جوامع اروپایی از ميان ببرد. به ویژهاز طریق افزایش آگاھی ھا نسبت به مراحل کارآفرینی کميسيون اروپا قصد دارد ترس ھای بی مو

آموزش مھارت ھای کارآفرینی در تمام سطوح آموزشی در این زمينه بسيار موثر خواھد بود.

) مشوق ھای بھتر برای کارآفرین ھا٢

 فعاليت ھای مستقل کارآفرینانه انجام می شود.این اقدام ھم در جھت تسھيل امور اداری و حقوقی کارآفرینی و ھم متوازن کردن ریسک و پاداش

 کاھش می دھد.کميسيون اروپا با کاھش اثرات منفی شکست شرکت ھا و افزایش شمول تامين اجتماعی ریسک ھا را

مایت ھا و آموزش مدیریت برای تمام کارآفرین) رشد و رقابت پذیری. برای تداوم رشد کسب و کارھای کوچک و متوسط باید دسترسی به انواع ح٣

فرین ھا حمایت می کند.ھا با ھر پيشينه و سطح تخصص فراھم باشد. کميسيون ھمچنين از ھمکاری ھای فرامرزی بين کارآ

) دسترسی به منابع مالی۴

ی شود. برای کاھش مشکSت مالی کسب وتسھيل دسترسی به سرمایه ھا از مھم ترین اقدامات برای تشویق کارآفرین ھای بالقوه محسوب م

می شود. به ھدف تشویق نوآوری، این تخفيف برای آنکارھا به ویژه در سال ھای اوليه فعاليت، تخفيف ھای مالياتی برای این گروه در نظر گرفته 

دسته از کسب و کارھا که مبنای کارشان نوآوری است بيش تر خواھد بود.

) اصSح چارچوب ھای قانونی و اداری۵

ند. کارآفرین ھا باید مطمئن باشند که دستگاه ھایدر زمينه ھایی نظير ماليات، استخدام و اخراج و محيط زیست باید موانع قانونی کاھش پيدا ک

قانونگذار در جھت کاھش موانع فعاليت ھای آن ھا در تSش ھستند.

٢٣تحادیه تشکيل می دھند. در این اتحادیه  درصد شرکت ھا در اتحادیه اروپا کوچک و متوسط ھستند و بزرگ ترین بخش اقتصاد را در این ا٩٩

وپا حاصل فعاليت ميليون نفر را در استخدام دارند. ھمچنين بيش از نيمی از توليد ناخالص داخلی اتحادیه ار٧۵ميليون کسب و کار کوچک و متوسط 

ت ھا به وجود می آید، بر ھمين مبنا تسھيلھمين کسب و کارھاست. در حقيقت از ھر دو شغل جدید در اتحادیه اروپا، یک شغل توسط این شرک

زارش دھی از مھم ترین عوامل تشویقمقررات مربوط به فعاليت کسب و کارھای کوچک و متوسط، کاھش تعرفه ھا، ساده سازی روش ھای گ

۴٩ درصد اروپایی ھا مایلند کارآفرین باشند در حالی که ٢۵محسوب می شود. در تازه ترین نظرسنجی ھا محققان به این نتيجه رسيده اند که 

درصد پاسخ دھندگان حتی یک بار ھم به کارآفرینی فکر نکرده اند.

 درصد مدیران شرکت۴٨. این عامل ذھن در اروپا، مھم ترین نگرانی کسب و کارھای کوچک و متوسط، محدود بودن قدرت خرید مشتری ھاست

 کار متخصص مھم ترین دلمشغولی مدیران وھای یاد شده را به خود مشغول کرده است. پس از این عامل مقررات دست وپاگير و کمبود نيروی



عاليت ھستند در حالی درصد کارآفرین ھا در اتحادیه اروپا معتقدند در محيطی با مقررات بيش از حد زیاد مشغول ف۴۴کارآفرین ھای اروپایی بودند. 

سط دسترسی اندک به بازارھای خارجی درصد از وضعيت کنونی راضی ھستند. نکته بسيار نگران کننده برای کسب و کارھای کوچک و متو٢٩که 

 وضعيت برای ادامه حيات شرکت ھا یکاست. در حال حاضر تنھا ھشت درصد این شرکت ھا مشغول صادرات کا3ھا و خدمات خود ھستند. این

اتحادیه اروپا در خارج دفتر یا شعبه دارند.تھدید بزرگ محسوب می شود. از سوی دیگر تحقيقات نشان می دھد تنھا پنج درصد کسب و کارھای 

منابع مالی، کمبود نيروی کار متخصص، کمبود تقاضاکارآفرین ھای اروپایی چھار عامل را مانع ادامه فعاليت خود می دانند: مشکل در دسترسی به 

در بازار و گران بودن نيروی کار متخصص.

منبع : روزنامه سرمایه
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برنامه ک=ن کار آفرينی در ترکيه

بر عھده کسب و کارھای کوچک و متوسط در اقتصاد ترکيه نقشی مھم 

دارند. جمعيت ترکيه شبيه بسياری از کشورھای در حال توسعه عمدتا جوان

است و دولتمردان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی طی یک دھه گذشته

 درصد جمعيت۶٨اقدامات متعددی جھت تسھيل کارآفرینی انجام داده اند. 

 سال ھستند و بخش بزرگی از این۶۵ تا ١۵ ميليون نفری ترکيه در سن ٧٢

توسعه برای  ترکيه  مقامات  دیدگاه  برند.  می  سر  به  کار  سن  در  عده 

کارآفرینی دیدگاھی بين المللی است و اصل مھم در تدوین سياست ھای

مربوط به این حوزه سازگاری برنامه ھا با تحو3ت جھانی و نقش ترکيه در

 تغيير چشمگيری پيدا کند. برای مثال در سال ھای یاد شده١٩٩٠اقتصاد جھان است. این نگاه باعث شده وضعيت کنونی ترکيه نسبت به دھه 

 به فعاليت خود ادامه می دادند. ھمچنين درکسب و کارھای کوچک و متوسط تحت تاثير بی ثباتی شاخص ھای کSن اقتصاد از جمله تورم و رکود

کرده بودند وارد می کرد.آن سال ھا بی ثباتی نرخ برابری لطمات فراوانی به کارآفرین ھایی که تازه فعاليت را آغاز 

ياست ھای کSن تدابيری برای رشدبی توجھی به جایگاه حقوقی و قانونی کسب و کارھای کوچک و متوسط نيز سبب می شد در تدوین س

دریج وضعيت کارآفرین ھای ترکيه به ھم قطارھایمتوازن آن ھا اندیشيده نشود. اما طی سال ھای اخير روندھای یاد شده معکوس شده اند و به ت

 آن ھا ابتدا به شناسایی ویژگی ھای این دستهآن ھا در اتحادیه اروپا و سازمان توسعه و ھمکاری اروپا نزدیک می شود. دولت جھت حل مشکSت

. اکنون دولتمردان و قانونگذاران ترکيه می داننداز بنگاه ھا پرداخته و سپس از جنبه ھای گوناگون تSش کرده راه پيشرفت آن ھا را ھموار کند

ن سرمایه گذاری برای حمایت از فعاليت ھا وشرکت ھای کوچک و متوسط این کشور از نبود نيروی کار متبحر، سطح مھارتی پایين، ناکافی بود

زرگ آن ھا دشواری در استفاده از منابعدسترسی اندک به تکنولوژی ھای روز در حوزه ھای مختلف رنج می برند. ھمچنين یکی از مشکSت ب

مالی بانکی و وام است.

. جو تورمی اقتصاد و افزایش بدھی دولتساختار اقتصاد ترکيه به طور خاص لطمه بزرگی به کسب و کارھای کوچک و متوسط وارد کرده است



 نيز با پيوستن ترکيه به اتحاد گمرکی اتحادیه١٩٩۶باعث کاھش اعتماد تجاری، بحران ھای مالی و رشد شدید نرخ ھای بھره شده است. از سال 

د به روی کا3ھای خارجی مواجه می شدند.اروپا، شرکت ھای کوچک و متوسط این کشور باید با شوک رقابتی حاصل از باز شدن درھای اقتصا

 در تمامی بخش ھا آغاز کرد. این دولت ترکيه با درک ضرورت سامان دادن به وضعيت نامطلوب اقتصاد، اجرای اصSحات ساختاری را٢٠٠٠از سال 

ات در شاخص ھای کSن اقتصاد، دستيابی به رشدبرنامه طی یک دھه آینده نيز با شدت ادامه پيدا خواھد کرد. ھدف اصلی این برنامه ایجاد ثب

٢٠٠۶ی عضو اتحادیه اروپاست. در سال اقتصادی پایا و نزدیک شدن شاخص ھای اقتصادی به شاخص ھای کشورھای پيشرفته به ویژه کشورھا

 درصد متوسط کشورھای عضو بلوک یورو بود. از سوی دیگر ورود جمع٣٠) حدود PPPسرانه توليد ناخالص داخلی ترکيه از نظر برابری قدرت خرید (

 تمایل شدید زنان به حضور در بازار کار از مھم ترینعظيم جوانان به بازار کار، انتقال شغل ھا از بخش کشاورزی به بخش ھای صنعت و خدمات و نيز

 درصد نيروی کار ترکيه را تشکيل می دھند) با توجه به٢٧عوامل رشد تقاضا برای شغل به ویژه در بخش ھای صنعت و خدمات بوده است. (زنان 

حل اصلی برای ترکيه رونق تاسيس کسب و کارھایتجربه تعداد زیادی از کشورھایی که در ایجاد شغل برای نيروی کار خود موفق بوده اند، راه 

رابر افت و خيزھای اقتصادی ندارند. به ھمينکوچک و متوسط است. اما این نوع بنگاه ھا اغلب برخSف شرکت ھای بزرگ توان حفظ خود را در ب

رفته است. به ویژه ترکيه طی سال ھای اخيرسبب دولت ترکيه در تدوین سياست ھای مربوط به فعاليت این نھادھا مSحظات خاصی را در نظر گ

 دارد از تجربه کشورھای این اتحادیه جھت کمک بهسياست الحاق به اقتصاد جھانی به ویژه اتحاد اروپا را در اولویت خود قرار داده است و قصد

بنگاه ھای خصوصی و کارآفرین ھای خود بھره ببرد.

 که بر اقتصاد دارند از ھر سياست دولت به طورتحليل گران معتقدند در ترکيه شبيه ھر کشور دیگری، کسب و کارھای کوچک به علت تاثير عظيمی

تصاد ھر چه سریع تر صورت گيرد، اقتصاد زودتر ثباتمستقيم یا غيرمستقيم تاثير می پذیرند. به ھمين سبب سامان یافتن جایگاه این نھادھا در اق

 گوناگون برای کمک به کارآفرین ھای موجود وپيدا می کند. طی یک دھه گذشته دولت ترکيه با بھره گيری از تجارت جھانی به تاسيس نھادھای

) و سازمانSEGEMز آموزش توسعه صنعتی (زمينه سازی برای ورود جمعيت جوان و تحصيلکرده به حوزه کارآفرینی دست زده است. تاسيس مرک

 منشور اروپایی کسب و کارھای کوچک را امضا کرد و قول داد در جھت٢٠٠٢توسعه صنایع کوچک از جمله این اقدامات بوده است. ترکيه در سال 

م برنامه ھای اتحادیه اروپا که به توسعهتسھيل فعاليت شرکت ھای کوچک و متوسط اقدامات جدی انجام دھد. در حقيقت دولت ترکيه در تما

بخش خصوصی به ویژه کسب و کارھای کوچک مربوط می شود شرکت کرده است.

 اجرا شد افزایش بھره وری بنگاه ھای کوچک و متوسط و ارتقای٢٠٠۵ تا ٢٠٠١دولت در ھشتمين برنامه پنج ساله توسعه خود که بين سال ھای 

 درصد محاسبه شده است. طبق معيارھای برگرفته از٧٠سطح رقابت پذیری آن ھا را مدنظر قرار داد و در این دو حوزه موفقيت برنامه بيش از 

ات، استفاده از تکنولوژی روز، ارتقای سطحبرنامه ھای جھانی، افزایش کيفيت محصو3ت، رشد تاثير ابداع و نوآوری در توليد محصول و خدم

ين مالی و نيز حاکم کردن مدیریت مدرن در اولویتھمکاری بنگاه ھای یاد شده با مراکز علمی و دانشگاھی، ایجاد دسترسی به ابزارھای جدید تام

ن آن ھا و شرکت ھای خارجی فراھم شدهقرار گرفت. ھمچنين به ھدف افزایش توان صادراتی بنگاه ھای کوچک و متوسط، زمينه ھمکاری بي

. در نھمين برنامه پنج ساله توسعه نيز ھميناست. دولت ترکيه افزایش ميزان خدمت دھی به این بنگاه ھا را جزو اھداف خود قرار داده است

اھداف دنبال می شود.

● بھبود تجاری

 ساختاری مستحکم برای توسعه بلندمدت بخشکارشناسان معتقدند دستيابی به این اھداف بيش از ھر چيز مستلزم بھبود محيط تجاری و ایجاد

انع فعاليت بين المللی این بنگاه ھا به تاسيس،تجاری به ویژه بنگاه ھای کوچک و متوسط است. رفع نقاط ضعف بازار داخلی و از ميان بردن مو

 در حوزه ھای زیر باید دولت توجه بيش تریادامه بقا، بھره وری و رقابت پذیری آن ھا کمک خواھد کرد. تحقيقات کارشناسان نشان می دھد

داشته و ابتدا موانع موجود آن ھا را رفع کند:

) استحکام بخشيدن به جایگاه مالی دولت به ویژه بھبود وضعيت بودجه١

 قرار می گيرد. البته نھادھای مالی اعتباردھنده واز این طریق بدھی دولت کاھش خواھد یافت و منابع مالی راحت تر در اختيار بنگاه ھای خصوصی

قابل بازپرداخت گریبان آن ھا را نگيرد.بانک ھا باید به سازوکارھایی جھت ارزیابی ریسک وام دھی مجھز شوند تا بحران بدھی ھای غير

) کاھش تورم و ایجاد ثبات در بازار مطابق با معيارھای اتحادیه اروپا٢

 شاخص ثبات بيش تری داشته باشد برنامه ریزیبه سبب حجم با3ی مباد3ت تجاری و اقتصادی ترکيه با کشورھای عضو اتحادیه اروپا، ھر چه این



ار تشویق خواھند شد.بنگاه ھای کوچک و متوسط دقيق تر خواھد بود و جمع بيش تری از نيروی کار به ایجاد کسب و ک

) اصSح قوانين حاکم بر عمليات بانکی٣

گردان و ھدایت آن ھا در مسير کمک به کارآفرینیکارشناسان معتقدند نظام بانکی ترکيه تاکنون از توان بالقوه خود در جھت جمع آوری وجوه سر

وری است.استفاده نکرده است. ایجاد یک فرھنگ بانکی مبتنی بر کمک به کسب و کارھای کوچک و متوسط ضر

) افزایش دسترسی کسب و کارھای کوچک و متوسط به بازارھای مالی۴

 شده را تامين کنند، کارآفرین ھا باید به کمک ھای مالیاز آن جا که دولت و نھادھای اعتباردھنده به تنھایی قادر نيستند تمام نياز بنگاه ھای یاد

سرمایه گذاران دسترسی داشته باشند.

) کاھش موانع آغاز کسب و کارھا۵

 مرحله به سه مرحله کاھش یافته اما باید١٩از با آن که در این زمينه پيشرفت قابل مSحظه ای صورت گرفته است. برای مثال مراحل ثبت شرکت 

 انجام شود. از این طریق نه تنھا حجم شرکتدر مقررات اداری و قوانين مربوط به آغاز و ادامه کار شرکت ھای کوچک و متوسط اصSحات عميق

ھد یافت.ھای یاد شده در اقتصاد بيش تر می شود بلکه ميزان جذب سرمایه گذاری خارجی نيز افزایش خوا

) تقویت ساختار رقابت۶

صاد و تجارت باشد.ھدف از این اقدام باید جلوگيری از ایجاد انحصار و تشویق ورود بازیگران جدید به صحنه اقت

) اصSح قوانين ماليات٧

 مشوق ھای مالياتی نه تنھا به ضرر اقتصاداز آن جا که کسب و کارھای کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد ترکيه را تشکيل می دھند اعمال

نجر خواھد شد.نيست بلکه در بلندمدت به رشد بخش خصوصی، افزایش کارآفرین ھا و جذب سرمایه گذاری خارجی م

) تقویت زیرساخت ھا٨

م را جھت تسھيل فعاليت کارآفرین ھا فراھم کنند.دولت و نھادھای مسوول به ویژه در حوزه ارتباطات، حمل و نقل و انرژی باید زیرساخت ھای 3ز

انش آموزان و دانشجویان با مفاھيماین ضرورت شامل زیرساخت منابع انسانی نيز می شود. طی برنامه ھشتم توسعه مقدمات آشنایی د

کارآفرینی، محيط تجاری، قوانين و مقررات مربوطه فراھم شد.

و برنامه ھا در قدرت را در این کشور در دست گرفته است خود را به تدوین و اجرای مجموعه ای از سياست ھا ٢٠٠٧دولت جدید ترکيه که از سال 

ای کوچک در زمينه ھایی نظير رقابت پذیری، کارآیی وحوزه ماليات، تامين مالی و... پایبند کرده که ھدف از آن ھا کمک ھمه جانبه به کسب و کارھ

ا به افزایش نقش بنگاه ھای یاد شده در ایجادبھره وری، استفاده از تکنولوژی ھای جدید و... است. طی پنج سال گذشته پيگيری این سياست ھ

شغل، رشد صادرات و رونق اقتصادی منجر شده است.

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=301566

برنامه ھای کارآفرينی در مالزی

) سرآغاز١



جنوب شرفی در  شده  صنعتی  تازه  و  توسعه  حال  در  كشوری  مالزی 

 ميليون نفر جمعيت دارد و بر اساس برنامه توسعه٢٢آسياست كه بيش از 

].١ می بایست به یك كشور توسعه یافته تبدیل شود. [٢٠٢٠آن، تا سال 

 د3ر آمریكاست و٣۵٠٠سرانه توليد ناخالص داخلی این كشور اكنون حدود 

 درصد برآورد می شود.٣نيز نرخ بيكاری و تورم در آن حدود 

بود، اما در١٩۶٠اقتصاد مالزی در دھه   متكی به صادرات 3ستيک و قلع 

چھل سال این كشور توانست با اجرای برنامه ھای توسعه اقتصادی (بویژه

برسد. در ادامه این مقاله سياستھای برای كارآفرینی) به موقعيت امروز 

اقتصادی – صنعتی و برنامه حمایت از توسعه كارآفرینی درمالزی بررسی

شده است.

) كارآفرینی و رشد اقتصادی در مالزی٢

رای برنامه ھای توسعه اقتصادی اقتصاد مالزی متكی به صادرات 3ستيك و قلع بود، اما این كشور با سياستھای مناسب و با اج١٩۶٠در دھه 

كت ھای كوچك و متوسط در رونق اقتصادتوانسته است در ميان كشورھای در حال توسعه به موقعيت مناسبی دست یابد كه كارآفرینی و شر

 ھزار واحد) وابسته به شركتھای كوچك و١٢ درصد واحدھای توليدی وكسب وكار در مالزی(٩٠ حدود ٢٠٠٠مالزی نقش حياتی داشته اند. در سال 

]٣ درصد ارزش افزوده ایجاد كرده اند.[٢٢ درصد اشتغال وحدود ٢٩متوسط بودند . این شركتھا حدود 

▪ صنایع كوچك ومتوسط در بخش توليدی مالزی به این شرح تعریف شده است:

) شركت ھای كوچك١

 نفر۵٠- تعداد كارمندان تمام وقت: كمتر از 

 ميليون د3ر آمریكا۶/٢- گردش فروش سا3نه: كمتر از 

) شركتھای متوسط٢

 نفر١٠٠ تا ۵١- تعداد كارمندان تمام وقت: بين 

 ميليون د3ر آمریكا۵/۶ ميليون تا ۶/٢- گردش فروش سا3نه: بين 

) سياستھای اقتصادی صنعتی در مالزی٣

ور به صادرات 3ستيك و قلع، كشور مالزی به عنوان تأمين كننده كا3ھای اوليه به خوبی شناخته شده بود. اقتصاد این كش١٩۶٠در دھه ھای 

برای دنيای صنعتی می شناختند. د بود و گاه آن را نخستين توليدكننده این مواد خام  بر منابعوابسته  ر آن زمان در واقع محور اقتصاد مالزی 

 نخل ھای روغنی و كاكائو به كار برده می شد. ازكشاورزی استوار بود و تمام تSشھا در راه متنوع سازی این بخش و توليد دیگر محصو3ت، بویژه

صنعتی جانشينی واردات با تشویق ھایی چوناین رو، بيشتر نوآوریھای تكنولوژی در كشتزارھای اوليه، بر اساس تحقيقات بود. سپس سياست 

 واردات اقتصاد را متنوع كرد و واردات كا3ھایكاھش ماليات، برخورداری از تعطيSت و بھبود زیر ساخت ھا به كاربسته شد. استراتژی جانشينی

ر اساس استراتژی جانشنی واردات سرمایه گذاریمشتری پسند را كاھش داد و مواد اوليه در محل مورد بھره برداری قرار گرفت. توسعه صنعتی ب

]٢.[خارجی را به كار گرفت و بيشتر سرمایه گذاران داخلی در بخش ھای اساسی اقتصاد حضور یافتند

ی به مناطق آزاد تجاری گرایش، سياست توسعه صنعتی با ھدف توسعه صادرات به اجراء درآمد، اما سرمایه گذاری مستقيم خارج١٩٧٠در دھه 

و دستيابی به بازارھا بود، اما ارتباط ميانداشت. استراتژی توسعه مبتنی بر تأمين سرمایه، تخصص ھای فنی و مدیریت برای گسترش صادرات 

خلی كند بود.صنایع داخلی صنایع توليدكننده كا3ھای صادراتی توسعه نيافت و رشد قابليت ھای تكنولوژی دا

Industrial Master Planامع صنعتی(  به بعد، تSشھا بر گسترش و عمق دادن به اقتصاد بر پایه صنعتی متمركز شد، اجرای برنامه ج١٩٨٠از دھه 

,IMP)(١٩٩۵-١٩٨۶ل ملی به اجراء در آمد. سھم رشد) در دستور كار قرار گرفت و پروژه ھای عده صنعتی، مانند كارخانه ھای نورد فو3د و اتومبي

 بر علوم و تكنولوژی به عنوانIMP قابل مSحظه بود. ١٩۶٠ درصد در سال ۶/٨ درصد بود كه نسبت به ۵/٢۵ در اقتصاد ١٩٨٩توليد در سال 

مھمترین اجزاء استراتژیھای توسعه صنعتی تأكيد دارد.



 عبارتند از:IMP▪ ھدفھای اساسی توسعه صنعتی در 

ـ شتاب دادن به رشد بخش توليدی برای تداوم توسعه اقتصادی با شتاب 3زم.

ـ پدیدآوردن امكانات 3زم برای بھره برداری بيشتر و بھتر از منابع طبيعی.

ی و رقابت پذیریـ ساختن پایه ای برای رسيدن به كشور توسعه یافته صنعتی، با افزایش قابليت تكنولوژی داخل

 رسيد و١٩٩۵ در سال ۶/٧٩ به ١٩٨۵ درصد در سال ٨/٣٢ سھم بخش توليد كا3ھای صادراتی در مجموع صادرات كشور، از IMPدر اجرای برنامه 

 درصد افزایش یافت.٣٣نيز سھم ارزش افزوده بخش توليدی در توليد ناخالص داخلی به 

Cluster-based تدوین شده است كه ھماھنگ با رویكرد توسعه صنعتی گروھی (٢٠٠۵ تا ١٩٩۶) برای سالھای IMP٢دومين برنامه جامع صنعتی (

industrial development approachبه اجار درآمده) و به منظور تداوم و افزایش رشد بخش توليدی و توسعه قابليت انعطاف و رقابت پذیری صنعتی 

توسعIMP٢است.  قابليت  توليدی كه دربرگيرنده «تحقيق وتوسعه »، طراحی  تقویت كارھای  به سوی  بر حركت  ه صنایع حمایتی یكپارچه، 

Valueتوليدی یكپارچه كامل از طریق زنجيره ارزش (بسته بندی، فعاليت ھای بازاریابی و توزیع است، تأكيد دارد. استراتژی توليد شامل عمليات 

chain.به منظور افزایش ارتباطات صنعتی، بھره وری و رقابت پذیری می شود (

 ھدف به این شرح دارد:۵، IMP٢▪ استراتژی توليد 

ـ جھت گيری جھانی

ـ افزایش رقابت پذیری

ـ بھبود زیرساخت اقتصادی

ـ افزایش شركت ھای توليدی با مالكيت مالزیایی

ـ فرایندھایی كه بر اطSعات و دانش تأكيد دارد.

 برسد.٢٠٠۵ درصد در سال ۴/٣٨ انتظار می رود كه سھم بخس توليدی از توليد ناخالص داخلی به IMP٢با اجرای برنامه 

● برنامه حمایت از توسعه كارآفرینی و شركت ھای كوچك و متوسط

 به یك كشور توسعه یافته٢٠٢٠ه در سال با توجه به اھميت شركت ھای كوچك و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی و نيز استراتژی مالزی ك

]:۴ت[صنعتی تبدیل شود، برنامه حمایت از توسعه شركت ھای كوچك و متوسط به این شرح تدوین شده اس

الف ) راه اندازی كسب و كار

▪ استراتژی:

ـ ارائه تسھيSت فراگير برای راه اندازی كسب و كار توسط كارآفرینان جدید

ب) تأمين مالی

▪ استراتژی ھا:

ـ تأمين مالی درازمدت با بھره گيری از وامھای مؤسسات وام دھنده

ـ بيمه شدن اعتبارات صدور كا3

ـ تشكيل صندوقی برای فعاليت ھای خاص

پ ) دسترسی به اطSعات

▪ استراتژی:

ـ دسترسی به اطSعات 3زم برای شناخت بازار، تكنولوژی و مقررات دولتی

ت) توسعه منابع انسانی

▪ استراتژی:

ـ تأمين نيروی انسانی آموزش دیده

ـ كمك به منابع توسعه نيروی انسانی

ث) نوآوری تكنولوژیكی و مدیریت



▪ استراتژی:

ـ معرفی و تشویق توسعه  و كاربرد تكنولوژیھا، نوآوریھا و تمرینات مدیریت خوب

ـ تشویق كار منطقی

ج) حمایت از كيفيت

▪ استراتژی:

ـ افزایش آگاھی ھا در زمينه مدیریت كيفيت و ترویج تضمين كيفيت

چ ) حمایتاز مدیریت محيط زیست

▪ استراتژی:

المللی در این زمينه.ـ حمایت از كاربرد تكنولوژیھای زیست محيطی نو و پيشرفته و دستيابی به استانداردھای بين 

ح ) دسترسی به بازار

▪ استراتژیھا:

ـ گسترش كارھای تبليغاتی برای شناساندن محصو3ت و خدمات.

ـ پدیدآوردن امكانات 3زم برای دستيابی به بازارھای خارجی.

ـ بھره گيری از شيوه ھای مشاركت در كسب و كار.

خ ) تسھيSت زیرساختاری

▪ استراتژی:

ستم كامپيوتر) و دیگر امكانات 3زم در این زمينه.ـ ایجاد زیرساختھای سخت افزاری (مانند زمين صنعتی) و زیرساختارھای نرم افزاری (مانند سي

) وزارت پرورش كارآفرین۴

]۵متولی كارآفرینی است.[با توجه به اھميت كارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی، وزارت پرورش كارآفرین در این كشور 

▪ ساختار این وزارتخانه به این شرح است:

ـ توسعه كسب وكار

ـ پيش فرضھای كسب وكار

ـ تأمين مالی كسب وكار

ـ آموزش

ـ مؤسسه اقتصادی ایالتی

ـ ھيأت كارآفرین

ـ مركز منابع

ـ شبكه ارتباطی وزارت پرورش كارآفرین

● توسعه كسب وكار در وزارت پرورش كارآفرین

 شركت بزرگ (مشاور) برای كارآفرینان بالقوه یابخش توسعه كسب وكار برنامه ای با عنوان برنامه مشاور در دست اجرا دارد كه بر اساس آن یك

 می كند تا بتوانند به طور مستقل در بازار به رقابتكارآفرینان كوچك و متوسط برنامه ھای آموزشی و راھنمایی تدارك می بيند و به آنھا پيشنھاد

 سال است.۵ تا ٣بپردازند. مدت زمان این راھنمایی كه بستگی به ھر یك از مشاوران دارد، معمو3ً بين 

]:۶▪ ھدفھای این برنامه عبارتند از[

سط كارآفرینان موفق و برجستهـ به وجود آمدن تعداد زیادی از كارآفرینان جدید با ارائه خدمات راھنمایی و مشاوره ای تو

ـ ایجاد سازگاری و تفاھم بين كارآفرینان جدید و كارآفرینان موفق

يت در كسب وكارـ تشویق كارآفرینان برجسته به قبول مسئوليت در زمينه ھدایت دیگر كارآفرینان به سوی موفق

ـ ویژگيھای راھنمایی:



دریافت كنندگان مشاوره ( كارآفرینان بالقوه یا كارآفرینانالف ) برنامه مشاور یك برنامه آزاد و قابل انعطاف است كه شركت مشاور را مجبور به تعيين 

كوچك و متوسط) نمی كند و مشاركت در آن كامSً اختياری است.

اده كند.ب) شركت مشاور آزاد است كه در راھنمایی دریافت كنندگان مشاوره از روش ھای ویژه خود استف

ج) برای نمونه، روش یك شركت مشاور می تواند در برگيرنده این موراد باشد:

ـ آموزش فنی و غيرفنی

ـ تSش مشترك

ـ خدمات مشورتی

ـ كمك ھای تأمين مالی

ـ گسترش شبكه كسب وكار

 مشاور(كارآفرین موفق) در آن مشاركت داشته اند و تفاھم نامه 3زم را با وزارت٢٧ آغاز شده است و در مجموع ١٩٩۵اجرای این برنامه از سال 

پرورش كارآفرین امضاء كرده اند.● برنامه آینده:

ه در این برنامه شناسای خواھد كرد تا تعداد بيشتری ازوزارت پرورش كارآفرین، تعداد زیادی از كارآفرینان برجسته را به عنوان مشاوران شركت كنند

كارآفرینان بتوانند از راھنمایی و مشورت آنھا بھره مند شوند.

▪ آموزش كارآفرینی در وزارت پرورش كارآفرین

ـ ھدفھا:

الف ) پدیدآوردن فرھنگ كارآفرینی

ار.ب) آموزش كارآفرینان در زمينه ھای چگونگی پيشرفت، رقابت و واكنش ھای سریع در عرصه ھای ك

ھانی رابه دست آورند.ج) تقویت بنيانھای كسب و كار، به گونه ای كه كارآفرینان توانایی خطرپذیری در بازارھای ج

ـ وظایف:

) را در بر بگيرد. این كار با اینIHLزشی با3تر (الف ) ترویج فرھنگ كارآفرینی درجامعه، به گونه ای كه دانش آموزان مدارس و مؤسسه ھای آمو

شيوه ھا صورت می گيرد:

) برای دانش آموزان دبيرستانیYEPـ برنامه كارآفرینان جوان (

ـ برنامه آموزش رھبری برای مدیران و مشاوران مدرسه

)YEPـ كارگاه آموزشی رھبری و انگيزش برای مدیران شركتھا (

ـ كنوانسيون سا3نه برنامه كارآفرینان جوان در سطح ملی

IHL)برای دانشجویان SEDPـ توسعه مخاطره پذیری دانشجویی (

IHL) برای دانشجویان SIFEـ برنامه دانشجویان در شركت آزاد (

ـ طرح آموزش دانشجویان كارشناسی برای دانشجویان عSقه مند به كارآفرینی

رشناسان در مورد كارآفرینی و برنامه ھای تلویزیونی.ـ انتشار اطSعات با وسایل الكترونيكی و انتشاراتی مانند، مقا3ت روزنامه ھا و سخنرانی كا

▪ ب- آغاز كار:

- چگونه یك كسب و كار كوچك را آغاز كنيم.

ـ تست استعدادھای كارآفرینی

ـ كارآفرینی- از خود بپرسيد كه چه، چرا و چگونه

ـ مدیریت مالی(اساس)

ـ روشھای اسSمی برای ھدایت كسب وكار

ـ انواع سازمانھای كسب و كار

ـ تجربه ھای كارآفرینی



- طرح كارآفرین فارغ التحصيل

ی تمام وقت است.ـ طرح آموزش كارآفرین برای گروه حمایت دولتی كه عSقه مند به مخاطره پذیری در كسب وكارھا

تمام وقتـ طرح آموزش كارآفرینی به گروھھای حرفه ای و مدیریتی برای مخاطره پذیری در كسب وكارھای 

ـ كارگاه آموزشی و سمينارھای كارآفرینی

- بسته ھای دربرگيرنده برنامه ھای آموزش كارآفرینی برای اشتغال دراین كارھا:

ـ لباس شوئی ھای سكه ای

ـ نان شيرینی

ـ كيك و تزئين كيك

ـ تداركات غذا و رستوران

ـ طراحی و دكوراسيون داخلی

ـ گل فروشی

 است:ج ) اجرای برنامه ھای بھبود كيفيت و كارایی مدیریت كسب وكارھا كه دربرگيرنده این تدابير

)ENDEP ماھه (١٨- برنامه توسعه كارآفرینی 

ركت كننده یك مشاور دارد كه ماھی یكبار با او- برنامه ای كه برای كارگاھھای آموزشی در اواخر ھفته پایانی ھر ماه اجراء می شود و ھر ش

مشورت می كند.

)EDP ماھه (١٢- برنامه توسعه صادرات 

ـ برنامه ترغيب كارآفرینان محلی برای مخاطره پذیری در بازارھای جھانی

- نمایشگاھھا، كارگاھھای آموزشی، سمينارھا و كنوانسيونھا

رھا و كنوانسيونھا برای گروھھا خاص.ـ مشاركت با دیگر مؤسسه ھا و سازمانھا برای برپایی نمایشگاھھا، كارگاھھای آموزشی، سمينا

 ھا و انجمن ھا، ازجمله:چ ) تشویق فعاليتھای كارآفرینانه و پدیدآوردن محيط مناسب برای كارآفرینان با ایجاد كلوب

ـ كلوب كارآفرینان

ـ انجمن ھای كارآفرین

ـ اتاقھای بازرگانی

ـ فدراسيون انجمن ھای كارآفرینان زن مالزیایی

ـ دسته كارآفرینان

) برای خدمات مشاوره ای و دادن اطSعات 3زم به كارآفرینان.NEGCح ) كمك به كارآفرینان موجود و بالقوه توسط مركز ملی راھنمای كارآفرین  (

) اطSعات مربوط به كسب وكارھا در این زمينه ھا را فراھم می كند:EICدر تحقق این ھدف، مركز اطSعات كارآفرین (

▪ راھنمای كسب وكار

ـ لباسشویی

ـ شيرخوارگاه

ـ كودكستان

ـ گل فروشی

ـ طراحی و دكوراسيون داخلی

▪ روش آغاز كسب وكار

ـ تسھيSت مالی

ـ استراتژیھا/تكنيك ھا/تسھيSت بازاریابی

ـ تسھيSت فنی



ـ خدمات آموزشی

ـ خدمات مشورتی

ـ برنامه پرورش كارآفرین

ـ مركز خدمات پيمانكاران

ـ ھيأت جواز(پروانه) وسایل تجاری

ـ نقش مؤسسه ھای تحت نظر وزارت پروش كارآفرین

سط كارآفرینان محلی پدید می آورد.مركز تبليغ محصول كارآفرینانی ھم  فضای نمایشی را برای تبليغ وفروش محصو3ت توليد شده تو

ج) تسھيSت و خدمات دیگر نيز به این شرح است:

ـ كتابخانه

ـ سالنھای سمينار و كنفرانس

ـ شبكه بين كارآفرینان و گروھھای مربوطه

 سازماندھی شده اند.NECGـ آموزش/كارگاھھای آموزشی/ سمينارھا كه توسط 

Sعات مربطو به كسب و كارھا یا خدمات مشاوره ای كمكافزون بر اینھا، مشاوران دائمی ھر روز وظيفه دارند كه به كارآفرینان در به دست آوردن اط

كنند.

فراھم می كنند.- مركز راھنمای كارافرین ایالت و مركز راھنمای كارآفرین بخش، برای سمشاوره ای و اطSعات 

بوطه، مانند مؤسسه ھای تأمين مالی، كارآفرینانـ مدیران مركز با ارائه خدمات مشورتی، اطSعات و تأسيس شبكه بين كارآفرینان و گروھھای مر

محلی و... به كارآفرینان كمك می كنند.

منبع : زنان کار آفرین

http://vista.ir/?view=article&id=256586

بريکلين؛ کارآفرين بی باک

مالكوم بریكلين از نوجوانی دلش می خواست یك كارآفرین موفق باشد. تا

گویند كه او به ھر چيزی دستھا میبه امروز او موفق نبوده است. بعضی

خورد. تSش او عمدتاً متوجه خودكاركردن صنایع است.بزند، شكست می

دھد ولی علی رغم ناكامی در فرایند كار،ھنوز او به تSش خود ادامه می

زندگی راحتی را برای خود فراھم كرده است.

در سال ٢٨در  ناموفق تSش كرد كه١٩۶٩ سالگی  به طور  «بریكلين»   

 در كارخانه «نوا» شروع١٩٧۵ماینر خود را بفروشد. در سال ماشين مينی

به ساخت یك ماشين مسابقات كرد و اسم خود را نيز روی آن گذاشت ولی



با ناكامی مواجه شد. علی رغم ناكامی در تSشھای گذشته، او شروع به

ھای فيات مسابقاتی كرد و با شيطنت، آرم فيات راواردات و فروش ماشين

برداشت و آرم خود را جایگزین آن كرد ولی این ماشين نيز فروش نرفت.

) را برای ميلياردرoguYطلبانه دیگر دست زد. او سه اشتباه سابق خود را كنار گذاشت و پروژه جدیدی به نام یوگو (یك دھه بعد او به یك اقدام جاه

شدن خود شروع كرد. توجه به جزئيات ماجراھای او در این پروژه خيالی، خالی از لطف نيست.

● طرح یوگو

 ميليون د3ر، شركتی به نام «یوگو ـ امریكا» ایجاد كرد تا ماشين سواری كوچك١٠رسد بریكلين در جذب سرمایه موفق بود. او با تھيه به نظر می

 بفروشد. در آن زمان یك١٩٨۵ د3ر در سال ٣٩٩٠ را از یوگسSوی وارد كرد و آن را در مناطق شمالی به قيمت ارزان با پایه قيمت ۵۵یوگو مدل 

تر بود.ترین سواری موجود در بازار، پایين د3ر از ارزان١٠٠٠ د3ر قيمت داشت و ماشين سواری یوگو معادل ١١۵٠٠خودرو سواری روز 

بازا تبليغات به طور مناسب انجام شود حدود یك ميليون مشتری در  ر ایا3ت متحده وجود دارد.از طرف دیگر، اوبریكلين تشخيص داد كه اگر 

رزان را نخواھند خرید. لذا در بازاریابی مقرر شد كهدانست كه در تبليغات خود اگر به جنبه ارزانی سواری «یوگا امریكا» تأكيد كند، مردم جنس امی

رسيد كه تاكتيك مشابھی باید برای تبليغ «یوگو» به كار برده شود. كشور كمونيستی به نظر می١٩٨۵ھای دیگر تأكيد شود.در سال روی جنبه

یوگسSوی و كيفيت كا3ھای ساخت آن در ذھن مردم چندان جانيفتاده بود.

اعتقاد داشت كه سازنده آن در یوگسSوی به مدتبریكلين تSش كرد كه سواری «یوگو» را در جاده و یا خيابان، ماشين مطمئنی معرفی كند زیرا 

ھای نه چندان مناسب یوگسSوی امتحان خود را پس داده است. سال این سواریھا را توليد كرده و در جاده۵

خریدند. زیرا قيمت این سواری تازه ازبينی شده فقط آنھایی تمایل خود را نشان دادند كه قبSً اتومبيل دست دوم میاز یك ميليون مشتری پيش

 د3ر برای خرید ماشين سواری امریكایی را١١۵٠٠شد كسانی كه قدرت پرداخت بينی میتر بود. ضمناً پيشقيمت اتومبيل دست دوم نيز ارزان

 ھزار دستگاه در سال برآورد گردید١٠ضای بازار حدود ندارند برای خرید سواری تازه جزو مشتریان «یوگو» باشند. با توجه به كل شرایط، ميزان تقا

یافت. ھزار دستگاه در سال افزایش می٢۵٠كه بعد از چند سال باید به 

● موفقيت اوليه

 ميليون د3ری تبليغ را ابطال كند. نمایندگيھا قبSً بيش از١٠ تقاضای گسترده برای دریافت سواری، بریكلين را مجاب كرد كه طرح ١٩٨۵تا نوامبر 

 دستگاه تحویل گرفته شد. با نرخ موجود١۵۵٨ سفارش دریافت كرده بودند. ارسال محموله از یوگسSوی به تأخير افتاد و تا ماه اوت تعداد ٨٠٠٠

ریزی شده در سال اول گردید. ھزار دستگاه برنامه۴٠ ھزار سفارش در مقابل ١٠٠ بالغ بر ١٩٨۶ميزان سفارشات تا اوت 

 ھزاردستگاه در سال٧٠بينی فروش به  ميليون د3ر سود كرد و بریكلين به عرضه سھام پرداخت. پيش١۶كمپانی «یوگو ـ امریكا» در سال اول 

ھای دستمزد در یوگسSوی (معادل یك د3ر در ھر بودن ھزینه منظور گردید. بریكلين به علت ارزان١٩٨٨ ھزار دستگاه در سال ٢۵٠ و ١٩٨٧

 د3ر تثبيت كرد.۴٠٠٠ساعت)، قيمت سواری را در سطح 

 برای توليد١٩٩١ تا ١٩٨۶ برای توسعه خط محصول از علی رغم موفقيت اوليه، بریكلين دریافت كه برای رقابت، انواع سواریھا مورد نياز است. لذا

ریزی كرد. «یوگو» كم كم بهتر برنامه برای عرضه سواریھای پيشرفته١٩٨۶ریزی كرد. او در ژوئن انواع سواری منجمله خودروھای بزرگ برنامه

رھا خالی شده بود، دست یافت و مجله فورچون نيز در شماره دسامبر خود سواریھای «یوگو» را دفرصت طSیی در بخشی از بازار كه توسط ژاپنی

بندی كرد.ھای ارزان جزو ھفت ردیف اول رتبهبين اتومبيل

● ابرھای طوفانی

ھا عمدتاً به صورت مينی بود و با تجھيزات كامل به قيمت زیرھای ارزان قيمت شدت گرفت. این اتومبيل رقابت در عرصه اتومبيل١٩٨۶در اوایل 

 درصد حجم كل بازار١٢ د3ر ۶۵٠٠ھای زیر قيمت شدند. طبق برآوردھای انجام شده، تعداد تقاضای بازار آمریكا برای اتومبيل د3ر فروخته می۶٠٠٠

۴٨٠٠ د3ر، ھيوندایی ساخت كره جنوبی به قيمت ۶٠٠٠ الی ۵٣٨٠بود و سه رقيب اصلی در این عرصه، یعنی شورلت (مدل اسپرینت) به قيمت 

 د3ر بودند، كه با توجه به مزیت قيمت، یوگو در بازار یكه تاز ميدان شد.٣٩٩٠د3ر و «یوگو» به قيمت 

یكا به لطمه شدیدی در افكار عمومی به وجھه «یوگو» وارد كرد و موقعيت آن را در بازار رقابت امر١٩٨۶ھای جمعی در فوریه و مارس گزارش رسانه

 د3ر غير ممكن٣٩٩٠مت  مجله «كانسيومر ریپورت» در گزارش خود به خوانندگان خود ثابت كرد كه خرید اتومبيل به قي١٩٨۶خطر انداخت. در فوریه 



گيری كرد كهرسد و چنين نتيجه د3ر می۴۶۵٠ھا به آن افزوده شود قيمت واقعی یوگو به ھای نمایندگی، تحویل و سایر ھزینهاست و ھرگاه ھزینه

تر خریداری شود. د3ر صرف خرید اتومبيل شود، بھتر است به جای خرید سواری «یوگو»ی نو، اتومبيل دست دوم بھ۴۴٠٠اگر قرار باشد 

ھای جمعی پخش شد و اداره ایمنیال در رسانهھنوز آثار گزارش مجله از بين نرفته بود كه خبر مردود شدن مراتب تست یوگو توسط اداره فدر

ھا اعSم كرد.ترافيك یوگو دو درب را فاقد ضوابط و معيارھای ایمنی در جاده

● نتایج برای یوگو

 ھزار دستگاه تخمين زده شده۴٠بينی فروش در سال كه  بریكلين عرضه اولين سھام خود را به طور نامحدود متوقف كرد. ميزان پيش١٩٨۶در ژوئن 

 ھزار دستگاه مينی در بازار به فروش رساند. این١٧٠ دستگاه فراتر نرفت. در عوض ھيوندایی ساخت كره جنوبی موفق شد حدود ٣۵٩٠٠بود از 

 ھزار دستگاه را شكست.۴٨ به تعداد ١٩٨۵ھای كارخانه رنوی فرانسه در سال ميزان فروش ركورد مربوط به اولين سال فروش مينی

 اعSم١٩٨٨ ھزار مایل گارانتی را به عنوان استراتژی ١٢شركت، در یك تSش گسترده برای زدودن ذھنيت كيفيت نازل «یوگو»، طرح یك سال و یا 

 ھزار مایل گارانتی برای قطعات موتور و یا گيربكس را۴٠ سال و یا ۴كرد كه این گارانتی شامل ھزینه قطعات معيوب و دستمزد گردید. متعاقباً طرح 

ھای جدید منجمله مدل اسپورت عرضه گردید.اعSم كرد، و مدل

 استقبال چندانی از این خودرو نشد.١٩٨٨ ميليون د3ر بالغ گردید. علی رغم تمام تSشھا، سال ۴٨ھای آگھی و تبليغ افزایش یافت و به ھزینه

 ميليون د3ر و بدھی آن۵/٣٠ اعSم ورشكستگی كرد. كل دارایی آن ١٩٨١ ژانویه ٣٠گلوبال موتورز در «یوگو ـ امریكا» ھمراه شركت خواھر مينی

 ميليون د3ر بود.۴٩/٩

● آخرین حركت كارآفرینی

) ناميد. این خودرو، اتومبيل نيست بلكهE.V.Warrior سالگی به ساخت یك خودرو دیگری ھمت گماشت و آن را ای ـ وی ـ واریور (۵۶بریكلين در 

 مایل در ساعت و بدون نياز به شارژ، به مدت یك ساعت حركت كند. این دوچرخه دارای سه مدل٢٠تواند با سرعت دار است كه میدوچرخه باتری

ھا در رنگھای پوند، زیاد است. دوچرخه٨٠ د3ر است. بریكلين پذیرفت كه جثه دوچرخه درشت و وزن آن یعنی ١۶٠٠ الی ٩٠٠ فروشی به قيمت تك

مند به محيطرسيد كه مورد استقبال دانشجویان كه عSقهسبز روشن، قرمز، زرد و بنفش عرضه شد و فاقد ھرگونه آلودگی بود و به نظر می

زیست ھستند، قرار گيرد.

ھای دوچرخه از طریق نمایندگيھای اتومبيلریزی كرد كه این دوچرخه را به جای عرضه در فروشگاهبریكلين مبتكر، ذاتاً آدم خوشبينی است و برنامه

 نمایندگی اتومبيل را قانع كرد كه١۵٠ او ١٩٩۵ عامل فروش ایجاد كند. در تابستان ۵٠٠عرضه كند. او در نظر داشت یك شبكه نمایندگی وسيع با 

مبلغ ٨برای سفارش  دوچرخه  در جمع١٨۵٠٠ دستگاه  بریكلين  بپردازند.  پرداخت  پيش  به عنوان  د3ر  بود.   موفق  ٢٠آوری سرمایه، خيلی 

 ميليون د3ر پرداخت كنند. طرح بریكلين برای نيل به۵ ھزار دستگاه درماه ١٠٠ سازی او برای توليد گذار را وادار كرد به كارخانه دوچرخهسرمایه

ھای تلویزیونی كه در آن قھرمان كارتون، سوار دوچرخه او شد، به شكست انجاميد وچنين حجم فروش، با تبليغ طنزآلوددر نشریات فكاھی و برنامه

ميليونھا مشتری بالقوه، از خرید آن منصرف شدند.

ترین قيمت● خطر پایين

شود؟ متأسفانه اینھای موجود در ایا3ت متحده بود. آیا ارزانی قيمت یك مزیت قوی محسوب میترین قيمت در بين اتومبيل«یوگو» دارای پایين

یتوانند با مزیت قيمت پایين، مقابله كنند.تSش زیاد و طو3نی برای ارائه خدمات و یا گارانتمزیت رقابتی پایدار نيست زیرا رقبا به سھولت می

تواند فقط بخشی از ضعف كيفيت محصول را بپوشاند ولی ضعف كيفی آن را جبراناند میتوسط نمایندگيھایی كه با دقت زیاد گزینش شده

سازد.نمی

ت و یا قابل اتكا بودن و حسن شھرت ناشی از آنھااین آموزه، چيز جدیدی نيست. اما شاید تكرار آن 3زم باشد زیرا اغلب شركتھا به اھميت كيفي

توان به سھولت زدود.توجه دارند. ھمان طوری كه قبSً گفته شد، سوء شھرت را نمی

دو ممكن است به یك موفقيت بزرگ در گامھا و یابرای كارآفرین، شكست و یا ناكامی جاودانه نيست. اغلب كارآفرینان در وھله اول موفق نبودن

است كه یك كارآفرین از ھر شكست و یا ناكامیحركتھای بعدی نایل شوند. دليل نایل شدن به موفقيت در گام و یا حركتھای بعدی به این علت 

آموزد.درس 3زم را می
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بومی سازی الگو ھای کار آفرينی،کليد ط=يی موفقيت

تغيير نگاه به آمارھای کSن کارآفرینی در کشورھای مختلف جھان و روند 

برای را  خاص  بصيرتی  اخير  ھای  سال  طی  کارآفرینان  ھای  فعاليت 

سياستگذاران پدید می آورد که با بھره گيری از این اطSعات و آگاه شدن از

مقاله داد. در  انجام خواھند  تری  دقيق  یاد شده سياستگذاری  روندھای 

۶۵ کشور جھان که حدود ٣٧حاضر آمار و وضعيت فعاليت ھای کارآفرینی در 

درصد جمعيت جھان را تشکيل می دھند مطرح می شود و در پایان توصيه

ھایی برای برنامه ریزان مطرح می شود.

 ميليون۵۴٠ در سرتاسر جھان حدود ٢٠٠٧آمارھا نشان می دھد در سال 

 کشور صنعتی و در٣٧نفر در فعاليت ھای کارآفرینانه مشارکت داشتند. در 

 ميليون کارآفرین مشغول٣١٠ درصد توليد ناخالص داخلی حاصل این نوع فعاليت ھاست. در این کشورھا در حال حاضر حدود ٩٢حال توسعه 

 کشور تشکيل می دھند.٣٧ ساله را در این ۶۴ تا ١٨ درصد جمعيت ١۴فعاليت ھستند که تقریبا 

يتی و اقتصادی بسيار متفاوت است. برای مثالواقعيت این است که ميزان فعاليت ھای کارآفرینی در کشورھای مختلف بر مبنای ویژگی ھای جمع

 درصد١٨ ساله به فعاليت ھای یاد شده اشتغال داشتند در حالی که در ھند و تایلند این رقم ۶۴ تا ١٨در ژاپن، روسيه و بلژیک تنھا سه درصد افراد 

فرینی در کشورھای توسعه یافته آسياییاست. در تحقيقی که از سوی دانشگاه ھای اروپایی انجام شده مشخص شد ميزان فعاليت ھای کارآ

و مجارستان) بسيار پایين است. پس از این(ژاپن، ھنگ کنگ، چين تایپه و سنگاپور) و اروپای مرکزی (روسيه، کرواسی، لھستان، اسلوونی 

به کشورھای آمریکای 3تين یعنی آرژانتين، برزیل، شيلیکشورھا استراليا، کانادا، نيوزیلند، آفریقای جنوبی و ایا3ت متحده قرار دارند. سپس نوبت 

، ھند و تایلند مشاھده می شود.و مکزیک می رسد. با3ترین ميزان کارآفرینی در کشورھای در حال توسعه آسيایی یعنی چين، کره

 کشور مورد مطالعه رشد کرده است زیرا٣٧از سوی دیگر مشاھده می شود که طی پنج سال گذشته ميزان فعاليت ھای یاد شده در ھر یک از 

این فعاليت ھا فراھم کرده است. درباره انگيزه ھاینگاه دولت ھا به مقوله کارآفرینی تغيير کرده و پيشرفت ھای تکنولوژیک نيز زمينه را برای 

جبار و صرفاً با مشاھده فرصت ھای تجاری مناسبکارآفرینی، تحقيقات نشان می دھد در این کشورھا دو سوم افراد به شکل داوطلبانه نه از سرا

دیگر نيافته اند به کارآفرینی روی آورده اند. کارآفرینو سودده وارد این وادی شده اند اما یک سوم دیگر به اجبار یعنی به این علت که شغل مناسب 

می از کارآفرین ھا را در کشورھای در حالھای گروه اول بيشتر در کشورھای توسعه یافته مشاھده می شوند در حالی که گروه دوم حدود ني

توسعه تشکيل می دھند.

ای کارآفرینانه دارد. برای مثال احتمال ورودنکته دیگر که در این بررسی ھا مشاھده شد این است که سن و جنس رابطه ای ثابت با فعاليت ھ

 ساله بيش از دیگر گروه ھای سنی به کارآفرینی اقدام می کنند. انگيزه زنان و مردان نيز۴۴ تا ٢۵مردان به این حوزه دو برابر زنان است و افراد 

 را می بينند به کارآفرینی تشویق می شوندباھم تفاوت دارد. برای مثال در کشورھای توسعه یافته زنان ھنگامی که تساوی فرصت ھای شغلی



آفرینی در ابعاد محدود می پردازند. دربارهدر حالی که در کشورھای در حال توسعه زنان به سبب فقدان شغل و کم بودن سطح تحصيSت به کار

 درصد٩٣ اقتصادی این نوع فعاليت ھا وجود دارد اما ساختار فعاليت ھای کارآفرینی محققان به این نتيجه رسيده اند که تقریباً در تمام بخش ھای

د به فعاليت در حوزه ھای جدید پرداختند کهکارآفرین ھا در حوزه ھایی وارد فعاليت می شوند که از پيش وجود داشته است و تنھا ھفت درص

 نفر را به کار مشغول کردند.شواھد نشان می دھد ميزان٢٠بازاری جدید به وجود آورده اند. از سوی دیگر کسب و کارھای یاد شده عمدتاً حداکثر 

 سياست ھای دولت به تشویق کارآفرینی کمککارآفرینی تاثير بسيار با3یی در رشد اقتصادی کشورھا دارد. در کشورھایی که از دو دھه پيش

عاليت ھا آماده شده است. به سبب وجود این زمينه ھاکرده، فرھنگ حاکم بر جامعه به گونه ای تغيير کرده که زمينه ھا از ھر جھت برای این نوع ف

٢٠٠٧ و ٢٠٠۶جود آمده است.طی سال ھای بخش آموزش نيز اصSح شده و نوعی ارتباط عميق بين فعاليت ھای اقتصادی و مراکز آموزشی به و

 کشور مورد تحقيق اختصاص یافته است این در حالی است که تامين سرمایه به٣٧ ميليارد د3ر به شکل سرمایه گذاری در کارآفرینی در ٩٧تقریباً 

 ميليارد د3ر تخمين زده شده است. از سوی دیگر تحقيقات نشان می دھد، دسترسی۵٩٠شکل غيررسمی حدود شش برابر این ميزان یعنی 

ير وام ھای بانکی است. این امر نشان میکسب و کارھای تازه تاسيس به منابع مالی غيررسمی بسيار بيشتر از دسترسی به منابع رسمی نظ

 است که دولت ھا برای تشویق کارآفرینی میدھد به ویژه در کشورھای در حال توسعه تسھيل دسترسی به وام ھای بانکی از بھترین اقداماتی

توانند انجام دھند.تحقيقات اخير نشان می دھد، شرایط ساختار کارآفرینی ملی یعنی

) ميزان باز بودن بازار یعنی دسترسی کارآفرین ھا به بازار و کيفيت قوانين ضدانحصار،١

) سطح تحصيSت کارآفرین ھا،٢

) ظرفيت جمعيت و مھارت ھای مردم برای ورود به حوزه کارآفرینی،٣

) کيفيت قوانين حفاظت از حقوق معنوی،۴

) کيفيت حمایت دولت و نھادھای عمومی از کارآفرینی۵

کسب و کارھا و کارآفرینی تاثير مستقيم دارند.) حمایت از کارآفرینی زنان عواملی ھستند که به حرکت سرمایه گذاری ھا به سوی تامين مالی ۶

اقتصاد بسيار متنوع و پيچيده ھستند تعيين دقيقاین عوامل ھمچنين بر رشد اقتصادی کشور ھا موثر است.البته از آنجا که عوامل موثر بر رشد 

مام کشورھا از الگویی واحد در زمينه فعاليت کارآفرینیميزان تاثير کارآفرینی به رشد اقتصاد دشوار است. این یک واقعيت است که کارآفرین ھا در ت

ی بر تجارت تاکيد دارند زیرا شرایط جغرافيایی واستفاده نمی کنند. برای مثال سنگاپور و ھنگ کنگ به جای تاکيد بر کارآفرینی در حوزه صنعت

ھنک کنگ چند برابر توليد ناخالص داخلی آنھاست وساختار نيروی کار آنھا چنين اقتضایی دارد. در حال حاضر ارزش صادرات و واردات سنگاپور و 

ی توان گفت، ھيچ کشوری در جھان وجود ندارد کهرشد ملی آنھا تا اندازه زیادی به تحو3ت در ساختار تجاری جھان وابسته است اما در مجموع م

ھم این است که فعاليت کارآفرینی به خودی خود منبعیدر آن فعاليت ھای کارآفرینی بسيار زیاد اما رشد اقتصادی آن پایين باشد اما نکته بسيار م

ط کلی و کSن اقتصادی، مقررات و قوانين و جوبرای رشد اقتصادی نيست برای آنکه کارآفرین ھا به رشد اقتصاد کشورشان کمک کنند باید شرای

 مساعد باشد، رشد فعاليت ھای کارآفرینی حرکتتجاری مساعد باشد. می توان گفت، اگر ساختار اقتصاد و بازار در یک کشور برای رشد اقتصادی

رح می شود:به سوی رونق اقتصادی را تسریع و تسھيل خواھد کرد. در ادامه رئوس نتایج تحقيقات آماری مط

يد ناخالص داخلی تغيير می کند. در این زمينه فرھنگ) ميزان کارآفرینی در ھر کشور بازتابی از شرایط عمومی اقتصاد کSن است و با تغيير در تول١

و نھادھای اجتماعی نيز موثر ھستند.

 جدید را فراھم می کنند. بخش بزرگی از این ھفت) تنھا ھفت درصد از کسب و کارھای جدید زمينه به وجود آمدن بازارھای نو و خدمات و کا3ھای٢

 درصد کسب و کارھا صرفاً ھمان کا3ھا و خدماتی را که موجود ھستند توليد می کنند.٩٣درصد در کشورھای توسعه یافته ھستند. 

د بيشترین امکان را برای ایجاد شغل دارند اما) شرکت ھای جدید با پتانسيل با3 یعنی شرکت ھایی که از تکنولوژی ھای جدید استفاده می کنن٣

ھای جدید و متعارف دارند تفاوت دارد. این نوعتعداد آنھا بسيار کم است. ھمچنين شرایط حاکم بر فعاليت آنھا نيز باشرایطی که دیگر شرکت 

شرکت ھا در کشورھای توسعه یافته بيشتر فعاليت می کنند.

 جالب توجه اینکه تاثير تاسيس شرکت ھای جدید) ارتباطی مستقيم بين ميزان فعاليت ھای کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورھا وجود دارد. نکته۴

دو سال بعد در ارقام توليد ناخالص داخلی مشاھده می شود.

رینی در ساختار آموزشی کشورھا و حمایت) فرھنگ ھای سازگار با کارآفرینی، سياست ھای مناسب دولت ھا و وجود دوره ھا و دروس کارآف۵



ز اھميت یکسانی برخوردارند.مالی از کارآفرینی از مھم ترین عوامل تشویق کارآفرینی ھستند و تقریباً در تمام کشورھا ا

ند. در بسياری از کشورھا این وضعيت موانعی را) اکثر کسب و کارھای جدید و کارآفرین یا تحت مالکيت یک خانواده یا در مالکيت یک شخص ھست۶

 دولت ھا در این نوع کشورھا با اصSح قوانينبرای دسترسی به منابع مالی رسمی نظير وام ھای بانکی پدید می آورد. بدین ترتيب ضروری است

اليت صورت پذیرد. تحقيقات نشان میبانکی ترتيبی دھند که حمایت مالی مناسب از کسب و کارھای جدید به ویژه طی سه سال نخست فع

نھادھای رسمی نظير بانک ھاست.صرف نظر ازدھد به طور متوسط ميزان تامين مالی از منابع غيررسمی شش برابر ميزان تامين مالی از سوی 

یژه در کشورھایی تاثيرات بزرگ بر اقتصاد داشته کهعوامل مشترک تاثيرگذار بر فعاليت ھای کارآفرینی تحقيقات نشان می دھد این فعاليت ھا به و

ر مبنای مولفه ھای اقتصاد داخلی و محيطنوعی بومی سازی در ساختار کارآفرینی صورت گرفته است. این بدان معناست که ھر کشور باید ب

ئه دھد.اقتصادی و تجاری منطقه ای که در آن قرار دارد برای کارآفرین ھا الگوی فعاليت متناسب ارا

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=319045

به سوی دموکراسی مشارکتی راديکال در حوزھی کارگری

موانع بنيادینی که پيشبرد دموکراسی به دست نيروھای دموکراسيخواه در

١٣۵٧نظام سياسی ایران را سد کردھاند در آغاز چھارمين دھھی انقSب 

بيش از پيش خودنمایی ميکنند. بااینھمه، چنين مينماید که بازتوزیع قدرت

مواجه با موانع کمتری  سياسی در سطوح تحتانيترِ ھرم قدرت سياسی 

است تا در سطوح فوقانيتر، ولواینکه شکل و ماھيت موانع در ھر دو سطح

بسيار با ھم شباھت داشته باشند. در این یادداشت با تأکيد بر حوزھی

کارگری ميخواھم استد3ل کنم علل مشارکت ناچيز کارگران در تشکلھای

سرخوردگی که  است  علتھایی  شبيه  خيلی  صوری  لحاظ  به  کارگری 

استد3ل آوردھاند.  پدید  را  انتخابات  در  شرکت  از  شھروندان  از  بسياری 

نيروھای دموکر اسيخواه را برای گسترش مشارکتخواھم کرد گرچه مناسبات حقوقی و حقيقی قدرت در نظام سياسی ایران عمSً دست 

سمیِ کارگری تا حد زیادی مستلزمشھروندان در عرصھی سياست رسمی بسته است اما مثSً گسترش مشارکت کارگران در حوزھی سياست ر

 سياسی ایران.برنامھی راھبردی نيروھای دموکراسيخواه است نه ضرورتاً معطلِ دگرگونيھای بنيادین در نظام

م مشارکت بخشھایی از شھروندان ایرانی درمشارکت ناچيزِ کارگران در تشکلھای کارگری را به ھمان شکل ميتوان تبيين کرد که پدیدھی عد

ميتوان روی سرخور پدیدھی عدم مشارکت در عرصھی سياست رسمی  در ایضاح  را.  ناراضیِعرصھی سياست رسمی  برخی اقشار  دگیِ 

اجتماعی از عرصھی سياست رسمی متمرکز شد.

ؤلفه در شکلدھی به احساس سرخوردگیاصو3ً کمھزینھترین نوع مشارکت سياسی عبارت است از رأیدھی در انتخابات. اما دستکم چھار م

 بخشھای گستردھای از نيروھای سياسیِ طبقھیبخشھایی از مردم از مشارکت در انتخابات نقش داشتھاند. اولين مؤلفه عبارت است از ناتوانی



سياسی حاکم در شناسایی و تقریر و

 و صورتبندی مطالبات اقشار ناراضی بهصورتبندیِ خواستھھا و مطالبات اقشار ناراضی اجتماعی. حتی وقتی نيروھای سياسی در شناسایی

-بب شکلگيری سرخوردگی شود: بخشموفقيت دست مييابند مشخصھی دیگری در نظام سياسی ایران وجود دارد که چھبسا بھنوبھيخود مس

ی تنگ و باریکی است که نميتواند خواستھھا وھای گستردھای از رأیدھندگان به تدریج دریافتھاند که مجرای رأیدھی در انتخابات چنان مجرا

 کنترلیِ شورای نگھبان در تأیيد صSحيتمطالبات بخشھای گستردھای از مردم را با ھمھی شدت و حدتشان از خود عبور دھد. عملکرد نھاد

رای انتخابات برای انتقال خواستھھای قشرھای گوناگوننامزدھا در انواع و اقسام انتخاباتی که در کشور به عمل ميآید از مھمترین عوامل تنگیِ مج

 از مشارکت در انتخابات است،شھروندان به عرصھی سياست رسمی است. این درواقع دومين مؤلفه در شکلدھی به احساس سرخوردگی

شناسایی و صورتبندی مطالبات مردمی را دارندیعنی بخشھایی از رأیدھندگان درمييابند حتی اگر باشند برخی از نيروھای سياسی که توانایی 

 سومين مؤلفه عبارت از این است که حتی اگرھنگام ورود به بدنھی انتخابی حکومت برای بازنمایی مطالبات مردمی با موانعی روبرو ھستند.

برخی نيروھای سياسی بتوانند مطالبات مردمی را نمایندگی کنند و به

نار نيز وارد شوند به علل گوناگون قادر نيستند مطالبات اقشار  ناتوانیبدنھی انتخابی نظام حکومتی  برآورده سازند. به عبارت دیگر،  اضی را 

 برداشتی در برخی ازنمایندگان منتخب در انواع انتخابات برای تحقق شعارھای انتخاباتی خویش نيز شکلگيریِ چنين

البات اقشار ناراضی را با خود به تا3رھای قدرت ببرندرأیدھندگانِ بالقوه را سبب شده است که حتی اگر نمایندگان انتخابی بتوانند خواستھھا و مط

ندارد. سرانجام مطالبات و خواستھھایشان وجود  تحقق  به  به علل گوناگون چندان اميدی  ازباز ھم  نيز اصSً عبارت است  مؤلفه  ، چھارمين 

 که مسبب بروز چنين احساسی نزد برخی ازتأثيرناپذیری قسمتھای غيرانتخابی بدنھی حکومتی در قبال خواستھھا و مطالبات اقشار ناراضی

-نھی حکومتی منجر شود که 3زمھی تحقق مطالباترأیدھندگانِ بالقوه است که مشارکت در انواع انتخابات نميتواند به چنان تحولی در کليت بد

بات چندان قادر نيست صدا و خواستھھای اقشار ناراضیِشان است. به این اعتبار، بخشھایی از رأیدھندگانِ بالقوه درمييابند نھاد رأیدھی در انتخا

اجتماعی را به تا3رھای قدرت سياسی برساند.

ساس ميکنند شرکت در انتخابات نميتواند بهازاینرو متعاقب چنين تجربھای چھبسا عطای شرکت در انتخابات را به لقایش ببخشند چرا که اح

 شکلگيریميزانی که تمایل دارند در عرصھی سياست برایشان جا باز کند. بنابراین، حاصل عبارت است از

شکل ميگيرد.پدیدھی سرخوردگی از عرصھی سياست رسمی که به واسطھی مشغوليتِ کمتر از حد در عرصھی سياست 

ات نقش داشتھاند:بنابراین، چھار مؤلفه در شکلدھی به احساس سرخوردگی بخشھایی از مردم از مشارکت در انتخاب

▪ اول، ضعف نيروھای سياسی در تقریر مطالبات اقشار ناراضی؛

▪ دوم، تنگی مجرای انتخابات برای انتقال مطالبات اقشار ناراضی؛

ه عرصھی سياست رسمی راه یافته است؛▪ سوم، ضعف نمایندگان انتخابی در تحقق آن بخش از مطالبات اقشار ناراضی که به ھر تقدیر ب

ار مؤلفھی فوق در سطح کSنِ نظام سياسی عيناً▪ چھارم، نفوذناپذیری بخش غيرانتخابی بدنھی حکومتی در قبال مطالبات اقشار ناراضی. ھر چھ

یفا ميکنند.با ھمين منطق در سطح یکی از حوزھھای خاص سياست رسمی یعنی حوزھی کارگری نيز با قوت نقش ا

بندی مطالبات کارگری موفق ظاھر نشدھاند.اولين مؤلفه این است که نيروھای سياسیِ فعال در عرصھھای کارگری چندان در شناسایی و صورت

 زمينھیمطالبات بنيادی کارگران به کنار، نيروھای سياسی فعال در حوزھی سياست رسمی کارگری حتی در

و اعتراض به اخراج، درخواست پرداخت حقوقصورتبندی مطالبات صنفی کارگران نيز چندان خوش ندرخشيدھاند، مطالباتی چون بازگشت به کار 

ی مشاغل سخت، اعتراض به خصوصيسازی،معوقه، افزایش مزد و مزایا، پرداخت بيمھی بيکاری،اجرای قانون بازنشستگی پيش از موعد برا

 که آن دسته از فعا3ن کارگری که نسبتاً بھتر ميتوانندبرخورداری از امنيت شغلی، اعتراض به اخراج کارگران مازاد، و جز آن. دومين مؤلفه این است

دازی تشکلھای بدیل کارگری با موانع سفت و سختیمطالبات کارگری را نمایندگی کنند چه برای ورود به تشکلھای موجود کارگری و چه برای راھان

 به این سو در١٣٨۴مواجه ھستند. سرکوب گستردھی تحرکات کارگران و رانندگان شرکت واحد تھران از سال 

را تأیيد ميکند. سومين مؤلفه این است کهراھاندازی و تأسيس نوعی سندیکای کارگری مستقل از جدیدترین شواھدی است که نقش این مؤلفه 

 ميشوند به علل گوناگون چندان قادر نيستند مطالباتآن دسته از فعا3ن کارگری که به نمایندگی از کارگران به عرصھھای فعاليت و تصميمگيری وارد

 نھادھای مرتبط اصSً نه به انتخاب کارگران بلکهبدنھی کارگری را تحقق بخشند. چھارمين مؤلفه نيز این است که بخشھایی از تشکلھای کارگری و



نھی کارگری که مشارکت در تشکلھای موجودبا سازوکارھای دیگری تعيين ميشوند و حاصل عبارت است از بروز چنين احساسی نزد بخشی از بد

کارگری

ست. این مجموعه از مؤلفھھا که مظھرنميتواند به چنان تحولی در کليت چنين تشکلھایی منجر شود که 3زمھی تحقق مطالبات کارگری ا

ر عرصھی سياست رسمیِ مسائل کارگری است درمشغوليتِ کمتر از حد کارگران در تشکلھای موجود کارگری و از اینرو مشغوليتِ کمتر از حد د

 کارگری چندان نميتوان صدا و خواستھھایبخشھایی از بدنھی کارگری به بروز چنين احساسی منجر ميشود که با مشارکت در تشکلھای موجود

بسا عطای شرکت در تشکلھای موجود کارگریکارگران را به عرصھی عمومی و تا3رھای قدرت سياسی رساند. ازاینرو متعاقب چنين تجربھای چھ

ند به ميزانی که تمایل دارند در عرصھیدر پھنھی سياست رسمی را به لقایش ببخشند چرا که احساس ميکنند مشارکتی از این دست نميتوا

سياست رسمی برایشان جا باز کند.

ناراضی، تنگی مجرای انتخابات برای انتقالاگر نيروھای سياسی دموکراسيخواه قادر نيستند ضعف نيروھای سياسی در تقریر مطالبات اقشار 

ه به ھر تقدیر به عرصھی سياست رسمی راهمطالبات اقشار ناراضی، ضعف نمایندگان انتخابی در تحقق آن بخش از مطالبات اقشار ناراضی ک

 در سطح کSن نظام سياسی مرتفع کنند و از اینیافته است، و نفوذناپذیری بخش غيرانتخابی بدنھی حکومتی در قبال مطالبات اقشار ناراضی را

رنامھای عملی به کمرنگساختن نقش اینرھگذر به گسترش مشارکت شھروندان در عرصھی سياست رسمی یاری رسانند، در عوض ميتوانند با ب

مؤلفھھا مثSً در حوزھی سياست رسمیِ کارگری مبادرت ورزند. شدت حساسيتھای سياسی و قوت

روژھی دموکراسی در سطوح کSن نظامبنبستھای کنونی در سطوح خُردِ سياست رسمی بھمراتب کمتر است تا در سطوح کSن. اگرچه بسط پ

دی نيروھای سياسی دموکراسيخواهسياسی به بنبست رسيده است، سطوح خُرد کماکان مستعد پذیرش دموکراسی و معطل برنامھی راھبر

باقی مانده است.
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بيکاری در ايران بی شناسنامه نيست

درحال حاضر، بيكاری شدید و دارای نرخ دو رقمی، حادترین نگرانی اقتصادی

ایران به حساب می آید. ایجاد مشاغل درآمدزا برای ميليون ھا نفر جویای

كار، ولو اینكه ميزان درآمد آن كافی نباشد، در صدر فھرست مشكSت كشور

تضعيف كننده ثير فرسایشی و  تا  به علت  نه فقط  دارد. این چالش  قرار 

پيامدھای سياسی، اجتماعی و حتی بلكه به واسطه  بر اقتصاد،  بيكاری 

فرھنگی آن، بسيار سھمناك می نماید. گو این كه ھمواره كمبود فرصت

اما سرعت رشد بوده است،  پدیده ساختاری  یك  ایران،  در  ھای شغلی 

، اكنون وضع بحرانی و بغرنجی را پدید آورده١٣٧٠نيروی كار از اواخر دھه 

(بين  ۶۴ تا ١۵است. بخشی از جمعيت ایران كه ھم اكنون در سن كار 



 درصد كل جمعيت كشور) نيروی كار فعال را تشكيل٣٢ ميليون نفر از آنھا (یا كمتر از ٢١ ميليون نفر برآورد می شوند كه ٣٧سال) قرار دارند، حدود 

 ميليون می دانند.٣ ميليون نفر فراتر نمی رود، حال آنكه منابع دیگر، این رقم را بيش از ٢می دھند. بر پایه گزارش مركز آمار، كل كارگران بيكار از 

 ميليون نفر را ذكر می كند. اگرچه پایين ترین نرخ۵/۴ تا ۴برآوردھای خصوصی معطوف به ميزان بيكاری پنھان یا اشتغال نامكفی، رقمی بين 

، درمقياس جھانی بيش از اندازه ھشداردھنده به نظر نمی رسد، اما این رقم به خاطر پنج١٣٨٣رسمی دورقمی بيكاری در ایران برای اوایل سال 

 درصد نيروی كار را تشكيل می٢۵ ساله كه ١۵-٢۴ویژگی نامطلوبش ھمچنان نگران كننده است.ویژگی اول این است كه بيكاری در ميان جوانان 

 درصد است. گزارش تھيه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كه در۴١ درصد و برای زنان ٢٢دھند، بسيار با3ست. این ميزان برای مردان 

 درصد ذكر كرد و پيش بينی كرد كه اگر این ميزان با3تر برود، در آن صورت تا دو٢/١٣ انتشار یافت نرخ كل بيكاری در ایران را ١٣٨٣اوایل شھریورماه 

٣٠ درصد این كار جویان را فارغ التحصيSن دانشگاھی و ١٠ درصد خواھد رسيد. بيش از ۵٢ سال به ١۵-٢۴سال دیگر، نرخ بيكاران در گروه سنی 

فاقد شغل ھستند، دوره بيكاری كوتاه نيست.درصدشان را دیپلمه ھا تشكيل خواھند داد. ویژگی دوم این است كه برای بسياری از كسانی كه 

طو3نی تر از این زمان، به دنبال یافتن كار بوده درصد كارگران بيكار فعلی بالغ بر دو سال است كه دنبال كار می گردند. دیگران شاید مدتی ٧٠حدود 

3تر است.چه مشاركت زنان در نيروی كار اندكی بيشاند.درمورد ویژگی سوم باید گفت: در ميان ھمه گروه ھای سنی، نرخ بيكاری زنان به مراتب با

 درصد زنان فارغ التحصيل دانشگاھی١۵ درصد فراتر می رود. طبق برخی برآوردھای خصوصی، فقط ۴٠ درصد است، اما نرخ بيكاری آنھا از ١٣از 

 درصد گروه شاغSن در طبقه بی سواد و یا كم سواد جای می گيرند. این امر۴٣قادر به یافتن شغل مناسب ھستند. ویژگی چھارم این كه بيش از 

٧۶ده ترین جنبه قضيه است، این است كه حدود درواقع پيامدھای بسيار نامطلوبی برای رشد اقتصادی بالقوه دارد. ویژگی پنجم كه نگران كنن

ماھر جای می گيرند.درصد بيكاران از جمله ھزاران فارغ التحصيل دبيرستان و دانشگاه، به لحاظ فنی در طبقه غير

د3یل بيكاری

 درصدی در سال٩/٣ عامل آن، نرخ رشد سا3نه وجود بحران طو3نی و شدید بيكاری ایران را می توان به چند عامل جداگانه نسبت داد. نخستين

به رو شده به دنيا آمد و تعدادشان نيز بسيار زیاد بود، اكنون بزرگ شده و با یك بازار كار ضعيف رو١٣۶٠ است. نسلی كه در دھه ١٣۵٨-١٣۶٧ھای 

۵/٢ به واسطه وجود نيروی كار مازاد در روستاھا و نيز ورود بی سابقه بيش از ١٣۶٠است. بحران بيكاری ناشی از رشد بی وقفه جمعيت در دھه 

رگران مھاجر فقير، ما یوس و اغلب فاقد مداركميليون كارگر و آواره از افغانستان، عراق، پاكستان و سایر كشورھای ھمجوار، تشدید شد. كا

د. چرا كه دستمزدھای كمتری می گرفتند و در شرایطقانونی، به طرز مؤ ثری كارگران غيرماھر بومی را از بازار كار تنش آلود كشور بيرون راندن

كاری به آھنگ ناكافی رشد اقتصادی مربوط می شود.نامطلوب تر و مخاطره آميزتر نيز حاضر بودند كار كنند.دومين عامل مؤ ثر بر نرخ دورقمی بي

 درصد داشته باشد تا بتواند تمام٨ه دست كم اقتصاددانان ایرانی و خارجی نظر مشترك دارند كه رشد توليد ناخالص داخلی ایران باید سا3ن

 درصدی رشد سا3نه اقتصاد۴/۵ درصد كاھش دھد. اما ميانگين ١٠ درصد رشد داشته باشد تا نرخ بيكاری را به كمتر از ۵/٩كارجویان را جذب كند و 

 درصد كمتر از عرضه آن بوده٣٠ای نيروی كار معادل ایران طی چھار سال گذشته، برای جذب ھمه تازه واردان به بازار كار كافی نبوده و تقاضا بر

 كارگر طلب. باتوجه به این كه بخش اعظماست.عامل سوم را می توان به رشد بسيار ناكافی توليد نسبت داد.نبود طرح ھای سرمایه گذاری

 دولتی به طرح ھای سرمایه برعظيم در صنایعاقتصاد ملی در اختيار دولت قرار دارد و باتوجه به اینكه قسمت اعظم سرمایه گذاری ھای بخش

 درصدی توليد۴/۵سبتاً خوب سا3نه سنگينی چون نفت، پتروشيمی، آھن، فلزات پایه و سخت افزار نظامی تخصيص می یابد، حتی رشد ن

انان متقاضی كار، ھماھنگ نبودن نظام آموزشی ایرانناخالص داخلی نيز نتوانسته است، كارجویان را ارضا كند.چھارمين عامل افزایش قارچ گونه جو

ه غيرماھر جای می گيرند بيانگر آن است كهبا نيازھای شغلی و حرفه ای كشور است. شمار عظيم فارغ التحصيSن دانشگاھی بيكار كه در طبق

به ارتباط رشته ھای تحصيلی دانشجویان باآموزش رسمی ایشان برای رفع نيازھای این بازار مناسب نبوده است. در ھمين زمينه عدم توجه 

ل نشان می دھد كه در ایران، شمار فارغ التحصيSننيازھای اقتصادی كشور مھم می نماید. آمار و ارقام ذكر شده در گزارش صندوق بين المللی پو

یی چون علوم اجتماعی و مدیریت بازرگانیدانشگاھی رشته ھای علوم انسانی و مطالعات اسSمی، چھار برابر شمار فارغ التحصيSن رشته ھا

 ھای نامناسب درسی دانشگاھی با مھارتاست. این شكاف عدم توازن چشمگير ميان نوع دانش عمدتاً انتزاعی تحصيل شده از طریق برنامه

درحالی كه بخش اعظمی از سازمان ھای دولتی از نيازھای 3زم برای رشد پایدار از علل اصلی پدیده بيكاران تحصيلكرده ایران است. به این ترتيب 

 مراقبت ھای بھداشتی، حقوق، مھندسی،به كاركنان فنی و متخصص سخن می رانند، ھزاران فارغ التحصيل دانشگاھی در رشته ھای پزشكی،

، اینجا و آنجا مشغول به كار می شوند. پنجمينكشاورزی و علوم اجتماعی، مسافركشی می كنند یا به عنوان كارمندان معمولی و با حقوق پایين



ستخدامی را دارند، اكنون ظرفيتشان پر شدهعامل این است كه نھادھای دولتی و شركت ھای اقتصادی وابسته به دولت كه بيشترین امكانات ا

١٣۵٨ ھزار نفر در سال ۵۵٠چھاربرابر شود و از است. استخدام بيش از حد در تشكيSت و دستگاه ھای اداری باعث شده كه تعداد كارمندان دولت 

ی افزایش یابد. این درحالی است كه در این مدت جمعيت كشور فقط دوبرابر شده است. اكنون كسر١٣٧٩ ميليون در سال ٢/٣به بيش از 

. شركت ھای وابسته به دولت نيز كه بيشترھميشگی بودجه دولت دیگر به تشكيSت اداری اجازه نمی دھد كه نيروی كار خود را افزایش دھند

، دیگر نمی توانند به راحتی شمار كاركنان خوددچار بدھی ھستند و به كمك یارانه ھای پولی یا اعتبارات بانكی به حيات خود ادامه می دھند

اری در كشور را تشدید كرده است. چرا كهفزونی بخشند.تSش ھای پراكنده و بيشتر ناموفق خصوصی سازی در چند سال گذشته نيز بحران بيك

 شركت خصوصی غيركارآمد در١۴٠٠ھشدارآميز حدود صاحبان جدید و خصوصی آنھا، كارگران مازاد بر نياز خود را اخراج كرده اند. ورشكستگی ھای 

خشيده است. ششمين عامل، كه از برخیصنعت نساجی و صنایع آسيب پذیر مشابه ظرف چھار سال گذشته نيز دامنه بيكاری ھا را گسترش ب

 و انعطاف ناپذیری ھایی در بازار كار است كه تاجھات نيرومندترین بازدارنده به كارگيری گسترده بيكاران به حساب می آید، وجود سختگيری ھا

 برابر حقوق كارگران می٢ تا ۵/١معمولی، اغلب به حدودی ناشی از قانون كار است، بر پایه یك برآورد، ھزینه ھای غيرحقوقی برای یك كارفرمای 

ر دایم سرباززده و ترجيح داده اند پسترسد. به ھمين جھت، ظرف چند سال گذشته شركت و مؤ سسات از استخدام كارگران تمام وقت به طو

 از ھزینه ھا دور باشند.ھزینه ھای اقتصادی بيكاری بهھای خالی خود را با كاركنان قراردادی و برای مدت زمان <محدود> پركنند تا از تقبل بسياری

یگر، بيكاری گسترده به عنوان راه مستقيمی بهعنوان وبال گردن اقتصاد امری كامSً شفاف و قابل محاسبه است. در ایران نيز مانند جاھای د

سياری از آسيب ھای اجتماعی از جمله خودكشی،سوی فقر، از عوامل بی ثبات كننده اجتماعی است. فقر مرتبط با بيكاری، به نوبه خود عامل ب

يرقانونی، جرایم خشونت بار، روسپيگری، پارتیخانواده ھای از ھم گسيخته ميزان با3ی طSق، اعتياد به موادمخدر، فعاليت ھای زیرزمينی و غ

 ھزار٣٠٠ نبود كار مناسب برای بيش از بازی و رشوه خواری، محسوب می شود. بيكاری پيامدھای فرھنگی چشمگير خود را نيز داشته است.

ر به مدد برنامه موفقيت آميز تنظيم خانواده كه ازفارغ التحصيل سا3نه دانشگاه نقشی عمده در فرار مغزھا از كشور ایفا كرده است. از سوی دیگ

 كاھش یافته است. درنتيجه رشد سا3نه٣ به ٧ از سوی دولت به اجرا درآمده است، نرخ زاد و ولد ميان زنان در سنين باروری، از ١٣۶٩سال 

 درصد درحال حاضر كاھش پيدا كرده است. تحت این شرایط، اگر رشد اقتصادی در سال ھای۴/١ به حدود ١٣۶٠ درصد در دھه ٩/٣جمعيت از 

، به یك واردكننده١٣۵٠ال ھای دھه  به اوج رشد آن در سال ھای پيش از انقSب برابر شود، ایران ممكن است بار دیگر به مانند س١٣٨٩-١٣٩٩

 به یك رشته١٣٨٩ یك ميليون شغل در سال تا سال كارگر تبدیل شود. بنابراین، نقطه بحرانی ھمين جا و ھم در ھمين برھه است. ایجاد نزدیك به

رد.تدابير قاطع، از سياست ھای اضطراری كوتاه مدت گرفته تا بازسازی درازمدت اقتصاد، نياز دا

منابع مورد استفاده:
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بيکاری در ايران: ساختاری و عملکردی

اغلب بارز  ویژگی ھای  جمله  از  وسيع،  نسبتاً  سطح  در  بيکاری  وجود 

کشورھای در حال توسعه است. عواملی ھمچون انفجار جمعيت، ناتوانی

بخش ھای توليدی در جذب نيروی کار، استفاده از روش ھای توليد سرمایه بر

وجود و  توليد  ساختار  بودن  انعطاف ناپذیر  سرمایه،  کمبود  کاربر،  به جای 

بيکاری پنھان، پائين بودن بھره وری نيروی کار و تعيين دستمزدھا بدون توجه

به بازدھی نيروی کار از جمله عواملی ھستند که باعث تشدید بيکاری در

کشورھای در حال توسعه و از جمله کشور ما گردیده اند.

با توجه به اینکه توجه به معضل بيکاری نه تنھا از بعد اقتصادی، بلکه از ابعاد

نيز بسيار حائز اھميت است، لذا شناخت مشکSت فرھنگی و اجتماعی 

اتخاذ سياست ھا و تصميم گيری ھای صحيح در جھت رفع این و  بازار کار 

معضل نيز اھميت ویژه ای دارد.

● معضل ھميشگی

 سال برپایه تحقيقی در مورد اقتصاد ایران تھيه شده است. در٣٠به عنوان پيش درآمدی بر بحث اشتغال به گزارشی استناد می کنم که بيش از 

ه کشورمان آمدند. این ھيئت به گروھی از سوی سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونيدو) برای مطالعه اقتصاد ایران ب١٣۵٣سال 

 پيش بينی کرده است. در جمع بندی گزارش به٢٠٠٠سرپرستی دو اقتصاددان به نام ھای پروفسور بيات و کویوک، وضعيت اقتصاد ایران را تا سال 

ج خواھد برد و به سادگی ھم قابل حل نيست:رویاروئی اقتصاد ایران با دو مشکل اساسی اشاره شده که در بلندمدت اقتصاد ایران از آن رن

”اشتغال“ و ”توزیع درآمد“.

چنان که پيداست این دو مشکل ھمچنان به قوت خود و 3ینحل باقی مانده اند.

د عملکردی آن ھمين وضعيتی است که ھم اکنونمی دانيم که معضل بيکاری در ایران، ھم بعد ساختاری دارد و ھم دارای بعد عملکردی است. بع

 بسياری از کشورھا صورت یک مسئله حاد اجتماعی رابه دليل رکورد جھانی تقریباً گریبانگير ھمه اقتصادھاست. به طوری که بروز مشکل بيکاری در

ظران، بيکاری کنونی در برخی کشورھای اروپائی پسبه خود گرفته است و جنبه بين المللی نيز یافته است. چندان که به اعتقاد شماری از صاحب ن

 بی سابقه بوده است.١٩۵٠از جنگ  دوم جھانی و دھه 

لذا به یک معضلی بالنسبه پيچيده تبدیل شده است.در ارتباط با ایران از آنجا که معضل بيکاری عSوه بر بعد عملکردی، بعد ساختاری ھم دارد، 

● وضعيت بازار کار در ایران

 کار اشاره شود. عوامل مؤثر بر عرضه نيروی کاردر بررسی وضعيت بازار کار کشور 3زم است به مؤلفه ھای اصلی بازار کار یعنی عرضه و تقاضای

عبارتند از: ساختار جمعيتی کشور و ميزان نرخ مشارکت نيروی کار.

 ساختار جمعيتی کشور را دگرگون کرده است. براثر۶٧ ـ ١٣۵٧در بحث جمعيت اشاره به این نکته ضروری است که نرخ با3ی رشد جمعيت در دھه 

فی از جامعه را تحت تأثير موج گونه خود قراراین دگرگونی موجی از جمعيت در ھرم سنی به گونه ای شکل گرفته که در ھر دوره بخش ھای مختل

٣۵ ساله را تحت تأثير قرار داده است (جمعيت این گروه سنی ھم اکنون حدود ٢٩ـ١۵داده است. در سال ھای اخير این موج به طور خاص جمعيت 

ات و تقاضاھای اجتماعی را، به ویژه در زمينهدرصد کل جمعيت کشور را تشکيل می دھند). بدین ترتيب افزایش چشمگير جمعيت جوان فشار مطالب

اشتغال، بيش از پيش تحت تأثير قرار داده است.

زه ھای فرھنگی و اجتماعی تحو3ت غيرمنتظره ایاین موج جمعيتی، که در دوره ھای قبلی بخش ھای آموزشی را تحت تأثير خود قرارداده و در حو

ی است که عدم تأمين اشتغال برای این گروه سنی، باایجاد کرده بود، اکنون خود را عمدتاً در افزایش عرضه نيروی کار نشان می دھد. این در حال

ران ھای اجتماعی، را داشته باشد.توجه به سطح سواد و توقعات اعضاء آن، می تواند پيامدھای منفی، ھمچون انواع آسيب ھا و بح



، آموزشی و... رشد بی رویه جمعيت در دوره مورددر این ارتباط باید به این نکته نيز توجه داشت که کشور ما تاکنون ھمه ھزینه ھای بھداشتی

ھمانند سرمایه گذاری انسانی تلقی و سعی کنيم با اصSحبحث را پرداخته است. بنابراین باید با بھره برداری درست از ھزینه ھای انجام شده، آن را 

نسانی در بازار کار فراھم سازیم.طرف تقاضای بازار کار، نارسائی ھا را از بين برده، زمينه را برای مشارکت بيشتر سرمایه ا

ت زنان در بازار کار نيز توجه ویژه داشت. با فرضدر کنار موقعيت خاص ھرم سنی جمعيت در کشور باید مقوله افزایش نرخ مشارکت، به ویژه مشارک

 ميليون نفر افزایش خواھد یافت. این روند به ھمراه افزایش نرخ١٠٠ تا ٩٠تداوم روند فعلی رشد جمعيت، در دو سه دھه آینده جمعيت کشور به 

 جھت گيری ھا به مسائل بازار کار و جنبه ھایمشارکت، تغيير اساسی در دیدگاه ھا، اولویت ھا و مSحظات توسعه ای و معطوف شدن سياست ھا و

 در سن کار در فعاليت ھای اقتصادی و در واقع بيانگرمختلف اشتغال زائی را اجتناب ناپذیر می سازد. نرخ مشارکت بيانگر ميزان استفاده از جمعيت

ر حال توسعه نيز ھمين شاخص است.توانائی بھره گيری از ظرفيت منابع انسانی است. یکی از معيارھای تمایز جوامع پيشرفته و د

 درصد است، اما این نرخ مشارکت با توجه به افزایش تعداد زنان در مراکز آموزش عالی،١١نرخ مشارکت زنان ھم اکنون در سطحی پائين و حدود 

ھم نسبی زنان مجرد و تغيير ساختار ھرم سنینياز به کار زنان برای بھبود وضعيت معيشتی خانوارھا، با3رفتن سن ازدواج زنان و افزایش س

جمعيت در سال ھای آینده افزایش قابل توجھی خواھد داشت.

 درصد است. این درست است که در بيشتر کشورھای جھان سوم نسبت زنان شاغل١۵ھم اکنون سھم شاغSن زن از کل شاغSن کشور حدود 

 درصد می رسد.٨۵کمتر از مردان شاغل است، اما در کمتر کشوری این اختSف به 

 درصد بود.۴٠راتب فراتر و حدود اگر نرخ مشارکت زنان ایرانی در حد کشورھای اروپائی قرار داشت، نرخ بيکاری ما اکنون به م

نبه ھای دیگر سنی، تحصيلی و منطقه ای نيز دچارنکته قابل ذکر این که بازار کار در ایران عSوه بر عدم تعادل به لحاظ تفکيک جنسيتی، از ج

بی تعادلی است.

نرخ بيکاری جوانان نزدیک به دو برابر نرخ بيکاری کل کشور است.

 درصد است. این سھم با توجه به روند فزاینده تعداد دانشجویان کشور در١٣سھم جمعيت فعال دارای تحصيSت عالی از جمعيت فعال کشور حدود 

سال ھای آینده افزایش خواھد داشت.

 از یک سو و شھرھای بزرگ با امکانات بيشترھمچنين عدم تعادل در زمينه فرصت ھای اقتصادی بين بخش ھای روستائی و نيز برخی شھرھا کوچک

ھری قادر به جذب نيروی کار مھاجراز سوی دیگر سبب گسترش مھاجرت به سمت شھرھای بزرگ شده است. از آنجا که بخش ھای توليدی ش

د. آثار این مھاجرت یک سویه خود را در نرخ بيکاریروستائی نيستند، لذا نيروی کار مھاجر جذب بخش ھای غيرمولد و عمدتاً واسطه گری گردیده ان

خ بيکاری مناطق شھری، نرخ بيکاری در مناطقمناطق شھری و روستائی نشان می دھد، به طوری که در سال ھای اخير ھمراه با افزایش نسبی نر

ش بی رویه بيکاران شھری را در پی خواھد داشت.روستای کاھش یافته است. تداوم این روند در آینده مشکل کمبود نيروی کار در روستا و افزای

قاضا در آینده بسيار سنگين خواھد بود. به عبارتبه طور کلی به نظر می رسد با توجه به روند افزایش رشد جمعيت فعال در کشور الزامات طرف ت

گرفتن ھر مقياسی، اقتصاد ما در پاسخگوئی به ایجاددیگر با توجه به امکانات اقتصادی کشور و تداوم روند کنونی متغيرھای اقتصادی، با در نظر 

اشتغال برای این جمعيت فعال با مشکل مواجه خواھد شد.● راه حل

 می توان به موارد زیر اشاره کرد.برای مقابله با معضل بيکاری چه باید کرد؟ از مھمترین اقدامات برای کاھش بيکاری در جامعه

ت افزایش تقاضای کل (شامل تقاضای داخلی و. اصSح سياست ھای اقتصادی کشور با محور قراردادن مسئله بيکاری و ابعاد آن در کشور در جھ١

اط با سرمایه گذاری و توليد، از اھميت خاصی برخوردارتقاضای خارجی). برای انجام این امر تأکيد بر اصSحات ساختاری در اقتصاد، به ویژه در ارتب

ه کافی به بازار سرمایه، اصSح ساختاراست. ھمچنين باید به ایجاد فضای مطلوب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی توجه اکيد داشت. توج

بله با ناکارآمدی ھای اداری، مقابله با انحصار و افزایشمالياتی، رشد صادرات و رفع موانع توسعه آن، شفاف سازی قوانين و مقررات و ثبات آنھا، مقا

ند.شرایط رقابت در اقتصاد از جمله پيش نيازھای ایجاد فضای مطلوب برای فعاليت بخش خصوصی ھست

 فيزیکی است. در واقع با انتخاب فن آوری ھای مناسبموضوع قابل توجه دیگر در این زمينه استفاده بيشتر از عامل کار در مقایسه با عامل سرمایه

 فرصت ھای شغلی را در این مناطق افزایش داد.کاربر در روستاھا و شھرھای کوچک و تSش در جھت بومی کردن و توسعه این فن آوری ھا می توان

ز جنگ دوم جھانی رشد بخش ھای خدماتی در سراسر. توجه بيشتر به برخی فعاليت ھای خدماتی با توجه به توان کارآفرینی آنھا. در دوران پس ا٢

 در کشور ما رشد این بخش ھا محدود مانده است.جھان به عنوان بستر توزیع درآمد ایجاد اشتغال مورد توجه جدی قرار گرفته است، در حالی که



ت ھای این بخش مانند صنعت گردشگری و... بابه عنوان مثال می توان گفت به جزء بخش حمل و نقل، فن آوری اطSعات و توزیع در دیگر فعالي

اً متکی به کاربر است و در نتيجه کمتر در معرض رقابتبن بست رشد مواجه بوده است. از آنجا که فن آوری به کار گرفته شده در این فعاليت ھا عمدت

و منسوخ شدن ھستند، گسترش آنھا یکی از مھمترین راه ھای ایجاد اشتغال است.

 فزاینده ای از فعاليت ھای تجاری خود را به آندر جھان کنونی اھميت بخش خدمات و بازار جھانی آن به حدی است که کشورھای توسعه یافته حجم

، بلکه در بخش خدمات رخ داده است.اختصاص داده اند؛ به طوری که در این کشورھا طی دو دھه اخير بيشترین تحول نه در بخش صنعت

کشف ارتباط خدمات با فرآیند توليد و نيز فرآیندیکی دیگر از د3یل اھميت یافتن بخش خدمات، که تأثير عمده در بازنگری این بخش داشته است، 

ی رابطه ای دو جانبه برقرار است: بخشتوسعه اقتصادی ایجاد فرصت ھای جدید شغلی می باشد. در واقع بين بخش خدمات و توسعه اقتصاد

 ـ و نظایر آن نيازھای اساسی جامعه و پایه ھایخدمات از طریق تأمين آموزش و پرورش، بھداشت، ایجاد درآمد ـ از طریق ایجاد فرصت ھای شغلی

ز منابع امکان پذیر شده و فراھم کردن خدمات زیربنائی،3زم را برای توسعه و توسعه بازارھا فراھم می کند. در عين حال با ارائه خدمات مالی، تجھي

ثير مشخصی در ماھيت و تکامل این بخش دارد.بھره برداری از منابع را تسھيل می نماید. در مقابل، درجه توسعه یافتگی یک اقتصاد نيز تأ

ی توسعه روشن باشد، صورت بگيرد، می تواندبه طور کلی اگر تجارت خدمات براساس یک چارچوب مشخص، که تداوم و ارتباط آن با ھدف ھای کل

ن به ھدف ھائی ھمچون ارتقاء سرمایه انسانی،به فرآیند توسعه کمک کند. تجارت خدمات می تواند قابليت کشورھای در حال توسعه را در رسيد

د3نه تر درآمد، تقویت زیربناھا و افزایش درآمد ارزیانتقال فن آوری، توسعه و گسترش ظرفيت فن آوری ھای بومی و خدمات مبتنی بر دانش، توزیع عا

حاصل از صادرات کا3ھا و خدمات افزایش دھد.

به بخش توجه  بيکاری گسترده در کشور از سوی دیگر،  ميزان  موارد فوق از یک سو و  توجه به   خدمات و اتخاذ سياست ھای حمایتی دربا 

ا این بخش، در مقایسه با بخش ھای صنعت وزیربخش ھای آن (برای مثال گردشگری)، به ویژه در برنامه ھای توسعه، اھميت خاصی دارد، زیر

کشاورزی، از ظرفيت اشتغال زائی با3تری برخوردار است.

کشور مؤثرند، برای سازگار شدن با ھدف ھای توسعه. مجموعه قوانين ناظر بر روابط کار و توليد نيز، که به ویژه بر بخش رسمی و مدرن اقتصاد ٣

ھزینه مبادله و افزایش کارائی بازار ھستند و باید ازباید مورد بررسی و بازنگری ھمه جانبه قرار گيرند. این قوانين نيازمند اصSح در جھت کاھش 

انعطاف 3زم در جھت تشویق توليدات کاربر برخوردار شوند.

 در بخش رسمی، انعطاف پذیری زمان کار و عدم ارتباط. از ویژگی ھای دیگر بازارکار در ایران، با3 بودن درجه حفظ اشتغال، با3 بودن امنيت شغلی٣

اساس نرخ تورم به صورت برنامه ای و متمرکز مشخصبين بھره وری و سطح دستمزدھاست. در واقع مزدھا عموماً بدون ارتباط با بھره وری کار و بر

 گردد و در نھایت می تواند در محدود کردن فرصت ھایمی شوند. این امر موجب افزایش ھزینه مبادله و عدم تمایل کارفرمایان به جذب نيروی کار می

شغلی و افزایش بيکاری تأثير داشته باشد.

برای رفع این کاستی ھای بازار کار می توان دو توصيه کرد:

اول، نھادھای 3زم برای ھدایت بيکاران به سمت این گونه مشاغل ایجاد شوند؛

زار کار از سمت تقاضا و در نتيجه کاھش بيکاری)دوم، سطح دستمزدھا از طریق ایجاد ارتباط بين دستمزد و نتيجه کار (برای ایجاد تحول در با

منعطف شوند.

 توان از طریق اتخاذ تمھيداتی فرھنگی برای کاھش. نگرش و انتظارات جویندگان کار، به ویژه در ميان جوانان، باید اصSح شود. این کار را می۵

د و ساختار بيکاری کشور، آگاھی از تغييرات صورتنابرابری ارزشی موجود بين مشاغل انجام داد. ایجاد پایگاه اطSعاتی مناسب برای شناخت ابعا

له اقدامات دیگر در زمينه ساماندھی مسائل بازار کارگرفته، پيش بينی وضعيت آینده و اصSح ساختار آموزشی کشور متناسب با نياز بازار کار از جم

کشور است.

ای از متغيرھای اصلی و شکل دھنده اقتصاد)در مجموع با توجه به ریشه داشتن معضل بيکاری در کشور در تنگناھای ساختاری (یعنی مجموعه 

باید در اندیشه مجموعه ای از تSش ھا و تدبيرھا برای حل آن بود.

ھادی مھدویان
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بيکاری  مھمترين  معضل  ک=نشھر تھران 

تھران  به  عنوان  یكی  از كSن شھرھای  بزرگ  كشور با معضSت  و مشكSت 

فراوانی  روبرو است . مشكSتی  كه  متاسفانه  در سال ھای  اخير ھمچنان  با

و معضSت   از  یكی   است .  داشته   افزایش   و  بوده   ھمراه   صعودی   سير 

مشكSت  این  كSن شھر، مساله  بيكاری  بخصوص  در ميان  جوانان  است  كه 

 درصد از آمار موجود معضSت  را به  خود اختصاص  داده  است .٧/٣۵متاسفانه  

ھمواره  علل  و عوامل  متعدد در بروز معضل  بيكاری  در جامعه  و بخصوص  در

شھرھای  بزرگی  چون  تھران ، اصفھان ، مشھد و... موثر است .

دكتر «امان هللا  قرایی  مقدم » جامعه شناس  و استاد دانشگاه  درباره  علل  و

بيكاری  «مساله   می گوید:  در كشور  بيكاری   نرخ   روزافزون   افزایش   عوامل  

ین  مساله  مھاجرپذیری  فراوانی  است  كه  این  شھر دارد. به جوانان  بزرگترین  مشكل  جامعه  ایران  از جمله  شھر تھران  است . یكی  از علل  اصلی  ا

يرماھر را نداشته ، بنابراین  تحت  این  شرایط ، تعداد زیادی  ازعبارت  دیگر روستاھا به  علت  باروری  زیاد، توان  جذب  نيروھای  انسانی  ماھر و حتی  غ

. در نتيجه  حاشيه نشينی  در شھرھایی  نظير تھران  به جوانان  به  سوی  شھرھا رھسپار شده  و شھرھا بتدریج  به  تصرف  روستایيان  درآمده  است 

ان  بيكار از روستاھا به  شھرھا است . ميليون  نفر رسيده  است . یكی  از علت ھای  اصلی  افزایش  بيكاری  در شھرھا ورود مھاجر٢حدود 

تحت  عنوان  بيكاری  آشكار و پنھان  پدید می آید. بيكاری  آشكاروی  در ادامه  می افزاید: «با رھسپار شدن  جوانان  روستایی  به  شھرھا دو نوع  بيكاری  

ورت  سال  قرار دارند كه  متاسفانه  دارای  ھيچ  نوع  فعاليت  و كار درآمدزا نبوده  و به  ص۵٩ تا ١۵در واقع  مختا جمعيت  فعال  كشور است  كه  در سنين  

بيكا از  نوع   این   در  افراد  كه   دارد  قرار  پنھان   بيكاری   مقابل   در  بيكار ھستند.  دستفروشی ،آشكار  كوپن فروشی ،  نظير  مشاغلی   دارای   ری  

عيت  روستایی  غيرمتخصص از بخش  كشاورزی  به  بخش  صنعت  وسيگارفروشی  و... بوده  كه  كار آنان  ھيچ  گونه  تاثيری  در توليد ندارد. متاسفانه  جم

نظير فساد، فحشا، دزدی  و... روی  می آورند.»خدمات  ھجوم  آورده  و چون  درآمدی  ندارند به  انواع  خSفكاری ھا، آسيب ھای  اجتماعی  

 ميليون ۴ درصد جمعيت  ایران  برابر ١۶سفانه  اكنون  بيش  از این  جامعه شناس  تاكيد می كند: «بيكاری  ام الفساد تمام  معضSت  ایران  است . زیرا متا

 سال  بيشترین  درصد را به  خود اختصاص  می دھند».٢۶ تا ١۵نفر بيكار ھستند كه  از این  تعداد، افراد تحصيلكرده  بين  

بي افزایش   درباره  علل   ایران   مددكاری   اقليما آسيب شناس  و ریيس  انجمن   مھاجرت دكتر مصطفی   مساله   از د3یل  این   كاری  می گوید: «یكی  

ی شوند. آنان  می توانند در تھران  مشغول  به  كار شوند اما كاری روستایيان  به  شھرھا است  كه  به  اميد یافتن  كاری  پردرآمد به  سوی  تھران  روانه  م

ی  پنھان  می شوند. اما مشكل  اصلی  مختص تحصيلكردگان  است  كه كه  در اصل  ھيچ گونه  تاثيری  بر روند توليد ندارد و به  عبارت  دیگر آنان  دچار بيكار

دولتی  تنھا از افراد ليسانس  به  با3 دعوت  به  ھمكاری  می كنند.متاسفانه  امروزه  برای  آنان  كاری  در جامعه  یافت  نمی شود. بطوری  كه  دستگاه ھای  

ی  كه  حتی  برای  مشاغلی  نظير منشی  نيز افراد دارای حتی  این  شرایط  بر شركت ھای  خصوصی  و غيردولتی  نيز تاؤیرگذار بوده  است  به  گونه ی

مدرك  فوق ليسانس  و دكترا انتخاب  می شوند.»



ای  خصوصی  نظير دانشگاه  آزاد، پيام  نور و علمی  كاربردی وی  تصریح  می كند: «شاید یكی  از د3یل  این  امر را بتوان  به  رشد و گسترش  دانشگاه ھ

  آموزش  دیده  و متاسفانه  پس  از اتمام  تحصيSت  ھيچ  شانسی مربوط  دانست . بطوری  كه  تعداد زیادی  از جوانان  در رشته ھای  ناكارآمد علوم  انسانی

برای  یافتن  شغل  مناسب  با تحصيSت  خود ندارند.

 درصد مردم  قبل  از اخذ دیپلم ، حرفه  و٧٠ـ٨٠طوری  كه  در دنيا یكی  دیگر از د3یل  افزایش  بيكاری  در جامعه  كمبود نيروی  متخصص در بازار كار است . ب

فانه  در ایران  كمتر به  این  مساله  توجه  می شود و تعدادی شغلی  می آموزند و پس  از آن  به  عنوان  افراد متخصص وارد بازار كار می شوند. اما متاس

می دھند كه  پس  از اتمام  تحصيل  ھيچ  بازار كاری  برای  آنان افراد سودجو و فرصت طلب  جوانان  را به  تحصيل  در رشته ھای  تخصصی  اما ناكارآمد سوق  

در نظر گرفته  نشده  است .»

● تاثير بيكاری  در بروز آسيب ھای  اجتماعی 

ری  كه  به  اعتقاد دكتر قرایی مقدم  افراد بيكار مستعد انجام نقش  بيكاری  و تبعات  آن  را نمی توان  در بروز آسيب ھای  اجتماعی  نادیده  گرفت . بطو

يب ھا دچار می شوند. برای  نمونه  در بيشتر موارد پس  ازھرگونه  خSفی  ھستند بطوری  كه  بيكاران  به  علت  نداشتن  درآمد براحتی  به  انواع  آس

  فرار كودكان  و بخصوص  دختران  از خانه ، بچه ھای  خيابان  خواب بيكاری  در خانواده ھا طSق  پيش  می آید، بعد از آن  فحشا گسترش  می یابد و به  تبع  آن

ماعی  افزایش  می یابد.و خيابان گرد افزایش  یافته  در نتيجه  آمار جرم ، جنایت ، فساد و انواع  آسيب ھای  اجت

يب ھای  اجتماعی ، بزھكاری ھا، فقر، روسپی گری ، دختران دكتر اقليما در این  خصوص  می گوید: «افزایش  نرخ  بيكاری  ھمواره  با گسترش  انواع  آس

ز موارد به  اعمالی  نظير دزدی ، آدمكشی ، آدم ربایی  و ... درفراری ، بچه ھای  خيابانی  و... ھمراه  بوده  است . متاسفانه  این  مساله  در بسياری  ا

جامعه  منجر شده  است . به  عبارت  دیگر بيكاری  منشا تمام  فسادھا در جامعه  است .

● نقش  دولت  در كاھش  معضل  بيكاری 

 درصد از شھروندان  تھرانی  معتقدند كه  دولت  برای  حل  معضSت  این  شھر دارای ٨/۵٣براساس  نظرسنجی  مركز افكارسنجی  دانشجویان  ایران  

برنامه  خاصی  ندارد. ھمچنين  ٢/۴٣برنامه  و راھكار مناسب  است ، اما  براین  باورند كه  دولت    درصد اميدوارند كه  دولت  بتواند این ۵٣/٢ درصد 

معضSت  را حل  كند.

 حل  معضSت  اجتماعی  دانسته  و از حل  مشكSت  توسط  دولت بنابراین  با نگاھی  سطحی  می توان  دریافت  كه  مردم ، دولت  را فاقد توانایی  3زم  در

نااميد شده اند.

ا مسئول  در این  زمينه  است .» افزایش  نرخ  بيكاری  مربوط  به دكتر قرایی  مقدم ، درباره  نقش  دولت  در حل  معضل  بيكاری  توضيح  می دھد: «دولت  تنھ

در جامعه  بر داشتن  فرزند بيشتر تكيه  داشت . بطوری یكی  دو سال  اخير نيست  بلكه  در سال ھای  نخست  پيروزی  انقSب  اسSمی  طرز فكر غالب  

 تعداد افراد جویای  كار و در سن  اشتغال  نيز افزایش  یابد.»وی كه  ھمين  طرز فكر سبب  شد نرخ  رشد جمعيت  افزایش  داشته  باشد و امروزه  به  تبع  آن 

امریكا معتقد است  كه  وضع  قوانين  و مقررات ، توسعه می افزاید: «درباره  نقش  دولت  «بنيامين  ھيسكينز» استاد اقتصاد و توسعه  اجتماعی  در 

 كنند، بدانند كه  چه  كاری  می خواھند انجام  دھند. به  عبارت سازمان ھا و... موثر نيست  مگر مردانی  كه  می خواھند آن  سازمان ھا و كشورھا را اداره 

ز كاھش  نرخ  رشد جمعيت  است . بطوری  كه  اكثر دولت ھای دیگر در شرایط  فعلی  دولت  مسئول  اصلی  حل  این  معضل  است . یكی  از راه ھای  آن  ني

 و آن  ھم  فقط  در دانشگاه ، تنظيم ٧٧ایران  از سال   سال  قبل  راجع  به  تنظيم  خانواده  و نرخ  رشد جمعيت  برنامه ریزی  كرده اند اما در ٢٠٠جھان  از 

صور كرده  است . در حالی  كه  سھم  دولت  در ایجاد زمينه ھای خانواده  آموزش  داده  شد. بنابراین  می توان  گفت  كه  تاكنون  دولت  در این  زمينه  ق

اشتغال  بسيار زیادتر از سھم  مردم  است .»

دولت  در این  زمينه  انكارناپذیر است . زیرا در تمام  دنيا نيزدكتر مصطفی  اقليما درباره  نقش  دولت  در افزایش  معضل  بيكاری  توضيح  می دھد: «نقش  

نا برای  اشتغال  جوانان  است . یكی  از اقدامات   ایجاد بستر مناسب   مناسب  دولت  در چند سال  اخير، صدور مجوز فعاليت وظيفه  اصلی  دولت  

زی  صحيح  برای  اشتغال  در آینده  به  تحصيل  بپردازند و ھمين دانشگاه ھای  خصوصی  بوده  است  كه  سبب  شده  تعداد زیادی  از جوانان  بدون  برنامه ری

د افراد متخصص بدون  امكان  اشتغال  افزوده  است .»وی  تاكيدمساله  توازن  ميان  پست ھا و رده ھای  شغلی  و نيروی  متخصص را بر ھم  زده  و به  تعدا

 درصد است  كه  در حقيقت  آمار بيش  از این  است . اما در ھر صورت  وظيفه  دولت ٢۵می كند: «بر اساس  آمار رسمی  نرخ  بيكاری  در كشور برابر با 

اھم  كند. زیرا كار پنھان  ھيچ  فایده یی  برای  كشور ندارد و تنھا دراست  كه  فراھم  كردن  شرایط  و بستر مناسب  زمينه ھای  اشتغال  را برای  این  افراد فر

 بيكاران  و بخصوص  جوانان  اميدوار بود.»صورت  ایجاد بستر برای  كارھا و فعاليت ھای  توليدی  می توان  نسبت  به  اشتغال  واقعی 



● نقش  رسانه ھای  جمعی  در كاھش  آسيب ھای  اجتماعی 

معی  می توان  نسبت  به  كاھش  آسيب ھای  اجتماعی  اميدوار بود.عده یی  بر این  باورند كه  با تبليغات ، گزارش ھا و مقاله ھای  مختلف  در رسانه ھای  ج

يھوده  می پندارند.اما در مقابل  عده یی  دیگر نقش  رسانه ھا را بی تاثير دانسته  و آن  را كاری  عبث  و ب

  بر روی  ذھنيت  مردم  ندارند. زیرا متاسفانه  زیربنای  ذھنی  آنھادكتر اقليما می گوید: «رسانه ھای  جمعی  نظير روزنامه ھا، رادیو، تلویزیون  ھيچ  تاثيری

ی  نمونه  جوان  امروزی  ھيچ  اميدی  به  آینده  ندارد بنابراین عوض  نشده  و آنان  ھمچنان  شاھد بروز نكات  منفی ، كاستی ھا و... در جامعه  ھستند. برا

راجع  به  آسيب ھا سخنان  فراوانی  گفته اند كه  متاسفانه  ميان ھيچ  گونه  تاثيری  نيز از رسانه  ھای  جمعی  نمی پذیرد. در سال ھای  گذشته ، رسانه ھا 

ا در نحوه  ارایه  خدمات ، توليد و... در جامعه  مشاھده  نمی كنند،گفته ھا و عملكرد آنان  تفاوت  فاحشی  وجود دارد. بطوری  كه  مردم  ھيچ گونه  تغييری  ر

 كه  راھكار ارایه  می دھند از دست  داده  و راھكارھای  آنان  راپس  طبيعی  است  كه  بتدریج  اعتماد خود را نسبت  به  رسانه ھا و حتی  افراد و مسئو3نی 

ت  دیگر می توان  مدعی  شد كه  مشكل  فقط  با حرف  حل مقطعی  و در حد سخن  دانسته  و معتقدند كه  ھيچ گاه  به  عرصه  ظھور نمی رسند. به  عبار

صورت  می توان  اميد و ھدف  را به  زندگی  جوانان  بازگرداند.نمی شود و رسانه ھا موظف  به  پيگيری  سخنان  و برنامه ھای  مسئو3ن  ھستند كه  در این  

 زمانی  تنھا گفتن  حرف ھای  قشنگ  برای  مردم  جذابيت  نداردتحت  این  شرایط  نقش  رسانه ھا می تواند تا حدودی  تاثيرگذار باشد. زیرا در این  برھه 

چ  سخنی  در این  خصوص  نمی تواند تاثيرگذار باشد.»زیرا اگر اميد به  آینده ، ھدف ، امنيت  روحی ، روانی ، اجتماعی  وجود نداشته  باشد، ھي

یو، تلویزیون ، مطبوعات ، پوسترھای  آموزشی  وزارت  بھداشت در مقابل  دكتر قرایی  مقدم  می گوید: «نقش  رسانه ھای  جمعی  به  معنای  عام  نظير راد

ی تواند بسيار تاثيرگذار باشد. یكی  دیگر از راه ھای  كاھش و تبليغات  در این  رسانه ھا به  منظور كریه  كردن  منظر معضSت  و آسيب ھای  اجتماعی  م

ست . البته  در كنار این  نمی توان  نقش  روحانيون  و مبلغان این  آسيب ھا آموزش  خانواده ھا و بخصوص  دختران  به  منظور تنظيم  خانواده  و جمعيت  ا

 اجتماعی  آشنا سازند.»مذھبی  را نادیده  گرفت  زیرا آنان  می توانند در مجالس ، مردم  را با تبعات  آسيب ھای 

فرمھر آریا

منبع : روزنامه اعتماد
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بيکاری؛ اپيدمی جھانی

 ميليون نفر بيکارند.٩/١٨۵ درصد نيروی کار یعنی معادل ٢/۶در سراسر دنيا 

 ھزار نفری را گزارش می دھد،۶٠٠ افزایش ٢٠٠٢این آمار نسبت به سال 

نفری را نشان می دھد، در یکصدھزار  در زنان فقط کاھش  آمار  این  البته 

 بوده است، اما اشتعال در سالGDPحالی که اقتصاد جھان شاھد رشد 

 رشدی را نداشته است تا به ھدف اصلی یعنی ھمان نصف شدن فقر٢٠٠٣

 نزدیک شویم.٢٠١۵در سال 

(Labourorganization Internaionalدبيرکل   ILOم کردSدر مصاحبه ای اع (



که ھنور نمی توانيم با اطمينان اعSم کنيم وضعيت بحران بيکاری پایان یافته

بود که در سال  اما می توان خوشبين  تصویر مطلوب ترین از٢٠٠۴است   

اشتغال جھانی به دست آمده باشد.

گزارش حاضر ترجمه متنی برگرفته از سایت سازمان بين المللی کار است

باعنوان گزارش سا3نه مشاغل  با این که درILOکه   منتشر شده است. 

 بيکاری جھان در سطح بی سابقه ای ادامه داشت، اما گزارش٢٠٠٣سال 

 نشانه ھائی از بھبود به دست می دھد.ILOسا3نه مشاغل 

٩/١٨۵ به ٢٠٠٣ بيکاری کلی جھانی در سال ILOبراساس گزارش اخبار 

ميليون نفر افزایش یافته است. بيشترین نرخ این تعداد در ميان مردان و زنان

“ در تحليلی خوش بينانه٢٠٠۴ ILOی اشتغال جوان است. علی رغم افزایش نرخ رشد اقتصادی بعد از دوسال رکود معھذا ”نشریه جریانات جھان

 نيز ادامه پيدا کرده٢٠٠۴، فروپاشی وضعيت اشتغال جھانی را کند کرده و در سال ٢٠٠۴اعSم کرده است که بھبود وضع اقتصادی در نيمه دوم 

است.

 جاری رشد جھانی و معتقد است: ھنوز زود است که بگوئيم بدترین وضعيت پایان یافته است. ولی اگر برآورده ھایILOدر ھمين زمينه دبير کل 

 روشن تر می شد. بزرگترین نگرانی ما آن٢٠٠۴ ثابت می ماند یا بھبود می یافت، تصویر اشتغال جھانی در سال ٢٠٠۴تقاضای داخلی طی سال 

 بسياری از کشورھا در رسيدن به ھدف توسعه ھزارهاست که اگر بھبود کند شود و اميدھای ما برای مشاغل بيشتر و بھتر، بيشتر به تأخير بيفتد،

 یعنی ”کاھش دادن فقر به نصف“ ناتوانند.٢٠١۵برای 

 سياست گذاران اشتغال را تفکر ثانوی تلقی نکنندوی ادامه می دھد: ما می توانيم این جریان را برعکس کنيم و فقر را کاھش دھيم، به شرطی که

و کار را در قلب سياست ھای اقتصادی کSن و اجتماعی قرار دھند.

 تحو3ت زیر بررسی شده است:ILO ٢٠٠۴در گزارش سال 

٢٠٠٢ درصد کل نيروی کار رسيد و این افزایش نھائی نسبت به سال ٢/۶ ميليون نفر یا حدود ٩/١٨۵ـ شمار اشخاص بيکار در جستجوی کار به 

 ميليون نفر ذکر شده است.۴/١٨۵است که 

 ميليون نفر در سال٩/٧٧ این رقم در زنان، از ٢٠٠٢ ھزار نفر بيشتر از سال ۶٠٠ ميليون نفر مرد بوده اند. ١/١٠٨ـ در ميان بيکاران جھان، حدود 

 بود که با٢۴ـ١۵ ميليون نفر جوانان در سنين ٢/٨٨ کاھش یافته است. در این سال با3ترین آمار مربوط به ٢٠٠٣ ميليون نفر در سال ٨/٧٧ به ٢٠٠٣

 درصد مواجه ھستند.۴/١۴نرخ بيکاری شکننده 

 پائين رو به افزایش است اما شمار ”فقرای فعال“ یاGDPاگر چه اصطSح ”اقتصاد غيررسمی“ اشخاص بدون اشتغال ثابت در کشورھای با نرخ رشد 

 ميليون ثابت مانده است.۵۵٠ در مرز ٢٠٠٣ د3ر ایا3ت متحده در روز یا کمتر زندگی می کنند در سال ١اشخاصی که با معادل 

 به علت ”افزایش کند شرایط اقتصاد جھان صنعتی“، ”اثر٢٠٠٣ می افزاید: بيکاری رو به افزایش است و بيکاری پنھان در خSل نيمه اول ILOگزارش 

SARSند با کنترل بيماری  بر اشتغال در آسيا و اثرات جنگ ھا“ تا حدود زیادی بر اشتغال و جھانگردی تأثير داشت ھرچSARSو رشد منسجم در نيمه 

 رشد اشتغال افزایش یافت.٢٠٠٣دوم 

با تحليل خوش بينانه می گوید تقاضای فزاینده در جھان صنعتی، تجارت بيشتر و رشد موازی دILOگزارش  ر تقاضای داخلی تصویر اشتغال را 

روشن تر خواھد کرد.

 درصد در ھمه مناطق۴دھای در حال گذار بيش از نرخ ھای رشد پيش بينی شده در آمریکای 3تين و کارائيب خاورميانه و آفریقای شمالی و اقتصا

 درصد باید به۵ درصد در آسيای جنوبی و آفریقای صحرا زیر ٨/۵ درصد در آسيای جنوب شرقی، ۵/۴ درصد در آسيای شرقی، ١/٧حاشيه ای آسيا، 

اندازه کافی با3 باشد تا این مناطق بتوانند امکانات اشتغال جدیدی ایجاد کنند.

 علی رغم افزایش٢٠٠٣ مناطق صنعتی از رکود اقتصادی خارج شده اند، به خصوص در نيمه دوم ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢براساس این گزارش: طی سال ھای 

 درصد بود.۶ در ایا3ت متحده، ایجاد مشاغل کند و نرخ بيکاری حدود GDPرشد 

 است، اما درصدی شاھد تحو3ت مثبتی در بازارھای کار بود. ژاپن ظاھراً از بحرانی دیرین بھبود یافته۵/١اتحادیه اروپا نيز علی رغم رشد پائين 



 در ایا3ت متحده به ایجاد مشاغلGDP درصد برسد. اگر نرخ رشد ٣ یعنی زیر ٩٠ممکن است زمان 3زم داشته باشد تا به سطوح بيکاری اوایل دھه 

ر جمعيت اروپا به افزایش خود ادامه می دھد.بينجامد، نرخ ھای بيکاری در اقتصادھای صنعتی کاھش می یابد و اشتغال به عنوان عامل مھم د

جای گذاشته است.آسيای شرقی علی رغم نرخ رشدبراساس این گزارش رکورد اقتصاد جھانی بيشترین تأثير را برای آمریکای 3تين و کارائيب به 

GDP کاھش محسوسی یافته و در ھمان حال نرخ٢٠٠٢ درصد شاھد افزایش بيکاری است. در آسيای جنوب شرقی بيکاری در سال ٧ بيشتر از 

 ثابت مانده است. در نتيجه، آسيای جنوبیGDP درصد رشد ١/۵مشارکت نيروی کار افزایش یافته است. در آسيای جنوبی نرخ بيکاری علی رغم 

ی اندکی افزایش یافت و این امر ناشی از شمارشاھد کاھشی در فقر کارگران نبود، عSوه بر اشتغال غيررسمی روبه رشد، بيکاری در آسيای شرق

) است. آسيای جنوب شرقی توانائی این را دارد که نه فقط بيکاری بلکه فقر٢٠١۵ ميليون نفر در سال تا ۶با3ی واردین به بازارھای کار (بيش از 

کارگران را نيز کاھش دھد.

ر بخش درصد دارای با3ترین بيکاری در جھان بوده اند که این امر از تجدید ساختار اصلی اشتغال د٢/١٢خاورميانه و آفریقای شمالی با نرخ بيکاری 

ن گونه که در گزارش پيش بينی شده است، ھنوزعمومی و نرخ ھای با3ی رشد نيروی کار ناشی شد. چشم انداز در خاورميانه و آفریقای شمالی آ

ی توانند آن را جذب کنند، کاھش کيفيت کارھایتيره است. وابستگی بر قيمت ھای نفت، نرخ ھای رشد با3ی نيروی کار که بعضی از اقتصادھا نم

 را تھدید می کنند.عمومی و نرخ با3ی فقر در بعضی از اقتصادھا، تھدیداتی ھستند که بھبود واقعی بازارھای کار

 بر بازارھای کار و فرار مداوم مغزھا، منطقه را از سرمایهHIV/AIDSآفریقای صحرا نه نرخ بيکاری را کاھش داده است نه فقر کارگران را، به عSوه اثر 

 شدید بزرگترین مانع رشد وHIV/AIDS را غيرمتحمل کرده است. در آفریقای صحرا فقر کارگران با MDGانسانی بسيار با3 محروم و رسيدگی به 

توسعه شده است.

٢٠٠٢ن را معکوس کرده اند، به طوری که بيکاری در سال بعد از سال ھا افزایش بيکاری در نتيجه تغييرات اقتصادی، اقتصادھای در حال گذار این جریا

سرمایه خارجی بھبود یابد. تقاضاھای داخلی قوی،کاھش یافت و وضعيت بازار کار در اقتصادھای در حال گذار پيش بينی می شود که با وجود جذب 

 تھدید رو به رشدی برایHIV/AIDSد. البته ھمچنان رشد تجارت و غلبه بر مسائل مربوط به فرآیند انتقال، نشانه ھای دلگرم کننده به دست می دھ

توسعه بيشتر اقتصادھای منطقه است.

 یعنی نصف کردن فقرMDG حاصل نشد. وضعيتی که باید تغيير کند تا ٢٠٠٣ بود اما رشد کلی در اشتغال در سال GDPاقتصاد جھان شاھد رشد 

 حاصل شود.٢٠١۵جھانی تا سال 

این که رشد  اضافه می کند:  از سال GDPاین گزارش  تا چه حد  تSش ھای٢٠٠۴  به  بستگی  تبدیل می شود  به رشد اشتغال  از آن  بعد  و   

 از سياست گذاران می خواھدILO به عSوه سياست گذاران برای اولویت دادن به اھميت سياست ھای اشتغال و سياست ھای اقتصاد کSن دارد.

مسائل زیر را حل کنند:

د اشتغال می شود مردم فقير به علت فقدان آموزش وـ اقتباس سياست ھای ”متمایل به فقرا“ به موازات بيکاری روبه رشد و بيکاری پنھان مانع رش

استفاده کنند. این امر به معنی ایجاد فرصت ھای اشتغال،پرورش و بھداشت نمی توانند از توان خود برای بيرون آوردن خود و خانواده ھای شان از فقر 

کمک به زنان و مردان، آزادی، امنيت و حفظ وقار انسانی است.

اند نرخ ھای بيکاری روبه رشد در بلندمدت را پایداراگر رشد بيکاری ادامه یابد، رشد و پيشرفت در معرض تھدید قرار می گيرد. ھيچ کشوری نمی تو

ا3ی بيکاری، اتSف سرمایه انسانی است. ایجاد کارکند، به دليل آن که تقاضای نزولی، رشد اقتصادی را محدود می کند به عSوه نرخ ھای مداوم ب

خوب به معنی نه فقط کاھش فقر است، بلکه در ھمان حال پيش شرط رشد آینده است.

ام ھای خارجی و خدمات وام به این ترتيب آزادـ افزایش کمک بين المللی با ھدف بھبود دسترسی به بازارھای کشورھای توسعه یافته و کاھش و

ن مانع جھان در حال توسعه از مشارکت در تقاضایکردن منابع از برنامه ھای اصSحی با ھدف بھبود مدیریت، ایجاد مشاغل، کاھش فقر که فقدان آ

جھان روبه رشد است.

برگرفته از نشریه برنامه

منبع : ماھنامه سرزمين سبز
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پاسداشت انسان

به نظر می رسد امروز موقعيت کارگران ایران در مرحله اثبات خویش است.

در قدرت  یک  مثابه  به  کارگران  جمعيت  بروز  و  سندیکا  تشکيل  مرحله 

برآیندشان مسير جامعه ایرانی را مشخص می کند. این سازوکارھایی که 

قدرت نوظھور مشروعيت خود را از کجا کسب می کند؟! قدرت و توانایيش را

چه؟! و جھت عملکرد آن چگونه تعيين خواھد شد؟! پاسخ ھای سردستی و

سریع به این پرسش ھا ھرچند جذاب باشند یا حتی اگر بخشی از حقيقت

را حامل باشند؛ به ھرحال می توانند در یک روال منطقی به نتایج خطرناکی

ختم شوند که این قدرت را نه یک نيروی رھایی بخش و مشروع؛ بلکه از

سنخ انواع دیگر قدرت که می شناسيم شان و آنھا را دشمنان خود می دانيم

درآورند. در جناح چپ اغلب مشروعيت و توانایی یک جنبش کارگری تواما به

با ابزار توليد نسبت ماھيت طبقه کارگر و موقعيت تاریخی آن و رابطه اش 

نيز مارکسيست ھا به حزب داده می شود. درباره تعيين جھت عملکرد آن 

اميد اتحادیه ھای کارگری  به  و سندیکاليست ھا  (کمونيست)  طبقه کارگر 

می بندند و ھمچنانکه می بينيم این ھر دو درباره تمرکز مرجعيت فکری (از

برای برقراری انضباط و ھماھنگی در کنش و واکنش ھای طبقه کارگر) توافق

دارند.

اینگونه پاسخ ھا مطلقا غلط نيستند و به راستی بخشی از حقيقت را نشان

و ضعف  در  می توان  را  کSسيکی  پاسخ ھای  چنين  نقص  اما  می دھند. 

سردرگمی جبھه چپ در قبال جریان نئوليبراليسم (که به راستی می توان

 تلقی کرد) طی سه دھه گذشته به وضوح دید.آن را بازآفرینی اختSف شدید طبقاتی و حرکت به سوی تمرکز ھرچه بيشتر قدرت و ثروت در جھان

یگزین اقتصاد کينزی کنند و به خصوص اینکه چگونهاینکه چگونه تاچر و ریگان ھریک به روش خود توانستند اقتصاد نئوليبرال را در کشور خود جا

 و نھایتا این حزب کارگر انگلستان بود کهسنت قوی سندیکاليسم در انگلستان- با وجود پشتيبانی افکار عمومی از آن- مقھور تاچریسم شد

از کنار رفتن جمھوریخواھان از قدرت و دستيابی کلينتونسياست ھای اقتصادی نئوليبرال را به طور کامل به اجرا درآورد. و باز اینکه چگونه حتی پس 

ت و دموکرات ھا نتوانستند سياست ھای قدیمیبه ریاست جمھوری ایا3ت متحده سير گسترش و حاکميت نئوليبراليسم در ایا3ت متحده ادامه یاف

ا) را تامين می کرد احيا کنند و... ما را به چه نتيجه ایاقتصادی که منافع طبقه متوسط و پایين تر جامعه آمریکایی (رای دھندگان سنتی به دموکرات ھ

فوق العاده آن اتحادیه نتوانست از تSش آن جلوگيریمی رسانند؟! چرا توانایی با3ی اتحادیه معدنکاران انگلستان و تمرکز تصميم گيری و انضباط 

 موفقيت سياست ھای اقتصادی روزولت (نيودیل)کند؟! چرا کارگران آمریکایی با آن سابقه درخشان (شيکاگو) و قدرت عظيمی که بازتابش را در



صورت مختارانه تحریم و بایکوت نکردند؟!می توان دید؛ قانون «حق کار کردن» را (که ایشان را از عضویت در سندیکا معاف می کرد) به 

برای آنکه جنبش کارگری بتواند مشروعيت خوداین پرسش ھا به ما می گویند که صرف موقعيت تاریخی طبقه کارگر حتی در صورت آگاھی طبقاتی 

ی راستين یک جنبش صرفا در انضباط آن نبایدرا 3اقل به طبقه کارگر بقبو3ند کافی نيست. به ما نشان می دھند این قبيل سوا3ت که توانای

ين درکی از اھداف می تواند به نتایجیجست وجو شود و اینکه اھداف یک جنبش کارگری نيز نباید در سطحی صنفی قرائت شود. چرا که چن

صناف مختلف با منافع مختلف و در مرحلهھمچون آنچه در بخش متنی جھان طی سه دھه اخير شاھد بوده ایم ختم شود (تجزیه کارگران به ا

بعدی تجزیه ھر صنف کارگری به آدميانی منزوی که درک طبقاتی شان تباه شده است).

نبع اصلی مشروعيت در یک جامعه انسانیدر جست وجوی منبع مشروعيت یک جنبش کارگری پيش از توجه به ماھيت طبقه کارگر می باید به م

شان است. جنبش کارگری در این زمان از این جھتتوجه کنيم. آنچه کارگران را در مبارزات ایشان محق می کند؛ ھمانا «احقاق حقوق انسانی» ای

ران است؛ بلکه ھمچنين به این دليل که اینمشروع و مترقی ارزیابی می شود که این جنبش نه تنھا به عينه در پی حقوقی مشروع برای کارگ

 ھا بر اشيا نباید ایشان را قادر به اعمال اقتدار برجنبش محل بروز و تجلی یکی از مترقی ترین نقدھا و گفتمان ھای زمانه ما است: مالکيت انسان

خته فعلی را در تمرکز و انضباط جبھه چپ می داند؛یکدیگر سازد. بر پایه آنچه گفته شد؛ من با آن دیدگاھی که مبارزه با راست گرایی زنجيرگسي

 داروی این ویروس خطرناک نيست. به نظرم در تعيينموافقتی ندارم. تجاربی که بعضی از آنھا را مطرح کردم نشان می دھد که انضباط از نوع حزبی

لم است نئوليبراليسم در تئوری نکاتی را طرح وجھت حرکت جبھه چپ باید شناخت نقادانه ای از جریان مقابل (نئوليبراليسم) داشته باشيم. مس

سم به درستی خطر گروه ھا و 3بی ھای قدرت بربر آنھا تکيه می کند که در عرصه عمل به سادگی فراموش و بلکه پایمال می شوند. نئوليبرالي

مور اقتصادی به حداقل برسد تا گروه ھای قدرت ازسياستگذاری ھای دولت را گوشزد می کند و از آنھا نتيجه می گيرد که باید مداخSت دولت در ا

نزدیکی خود به دولت در جھت منافع اقتصادی (اعم از رانت و...) نتوانند بھره ببرند.

آقای پل برمر در عراق معنایی جز این نداشت کهاما این نظریه در عرصه عمل چيز دیگری می شود. مسلما دستورالعمل ھای اقتصادی نئوليبرالی 

ی کند بلکه این منابع را به فروش می رساند و از قضاآمریکا به عنوان قدرت اشغالگر عراق بر خSف ھمه قواعد بين المللی از منابع عراق حفاظت نم

يبرالی جز به شکاف ھرچه عميق تر طبقاتی منجربه گروه ھای قدرت نزدیک به دولت ایا3ت متحده !!! امروز به خوبی مشخص است که اقتصاد نئول

ان سياسی ناشی از قدرت سرمایه خود جھتنمی شود و نيز روشن است که درست به ھمين دليل گروه ھای قدرت و طبقات نخبه اقتصادی از تو

تئوری می دھد که در عمل به فاحش ترین وجه به آنگسترده تر کردن این سياست ھا بھره می برند. به این ترتيب گویی نئوليبراليسم وعده ای در 

 از برای حفظ آزادی ھای افراد؛ بلکه ابزار و بازوییپشت پا زده و بلکه دقيقا بر خSف آن وعده عمل می کند: دولت نئوليبرال نه دستگاھی درجھت و

در خدمت تامين منافع گروه ھای قدرت است.

و آزادی ھای ف بر مسووليت  به وجھی خالصانه می ستاید.  را  تئوری فردگرایی  تحميل عضویت درنئوليبراليسم در  تکيه می کند.  تاکيد و  ردی 

 به عنوان ایده ای بسيار خوشبين به بشریت و با تکيه برسندیکاھا را به دليل منافی بودن با آزادی فرد کارگر رد می کند. آزادی را ستایش می کند و

مسووليت ناشی از اختيار بی نھایت ھر فرد؛ تنھا قاعده ای را که می پذیرد «قرارداد» است.

تاليتاریسم در محيط شرکت ھا مھر تایيد می زند. اقتداراما نئوليبراليسم در عمل چه؟! با مساوی پنداشتن ھر «شرکت» به عنوان فرد در بازار؛ به تو

 در عمل نه ستایشگر اختيارگرایی و آزادی بلکه مدافعکارفرما بر کارگر را به بی نھایت گسترش می دھد و با تایيد مشروعيت اقتدار سرمایه بر کار

 در تئوری وعده می داد؛ در عرصه عمل به ناگاه بهصلب ترین و مستبدترین محيط در عرصه کار می شود. آن آزادی ناب و درخشانی که نئوليبراليسم

«آزادی دادوستد ھرچيز حتی روح و شرف در محيط بازار» منحط می گردد.

 و تاکيد بر مسووليت فردی ھر انسان می داند و در ایننئوليبراليسم در تئوری خوشبينی به انسان را تبليغ می کند و تکریم انسان را در گرو توسعه

تخاب و نتيجتا کرامت بشری می شناسد. اما درزمينه چنان پيش می رود که نھادھای اجتماعی ھمچون سندیکاھا را منافی این مسووليت و حق ان

 پول از خدماتی بنيادی ھمچون بھداشت وعرصه عمل این تفکر حامی کرامت بشری به جایی می رسد که آدميان را صرفا به جرم محروميت از

دی بی بھره نيست!! شکاف درآمدی بين یک پنجممسکن و آموزش محروم می کند. این نوع پاسداری از کرامت بشری البته برای طبقات نخبه اقتصا

 به یک رسيده است که در مقایسه با این نسبت در٧۴ به ٢٠٠٠از مردم جھان در ثروتمندترین و یک پنجم در فقيرترین کشورھای جھان در سال 

 به یک) به ما از معانی عملی آن کرامت بشری نئوليبرال خبر می دھد.٣٠ (١٩۶٠سال 

چندان جای دفاعی نداشته است. وقتینتيجه؟! به نظر می رسد تفکر چپ در قبال تھاجم راست نئوليبرال از موضعی عمل کرده است که 



نضباط حزبی به ميان می آورد. وقتی نئوليبراليسمنئوليبراليسم ندای آزادی ھای فردی سر می دھد و چپ سخن از انضباط گروھی (در سندیکا) یا ا

صاد اختصاص می دھد. وقتی راست ھا می شوندسخن از کرامت انسان و مسووليت فردی او به ميان می آورد و چپ ھم و غم خود را به دانش اقت

ازمان دادن جوانب جامعه؛ برای گفتنحاميان عدم مداخله ماشين بوروکراسی در روابط انسان ھا و چپ سخنی جز شرح وظایف دولت در س

 راست) مشخص خواھد بود. به این ترتيب معتقدم کهندارد...... جھت اقبال انسان ھا (به خصوص با در نظر گرفتن توان تبليغاتی ناشی از سرمایه

ر بشری و عدالتی ميان ابنای بشر جھت بھره مندیچپ باید به وظيفه اصلی خود بپردازد؛ پاسداشت انسان و سردادن ندای دعوت به آزادی و اختيا

می توان اميدی به آینده جامعه بشری داشت. نبایدراستين از آنچه ھر انسانی لياقتش را دارد. تنھا با پيگيری صميمانه این استراتژی است که 

و شریف ترین آرزوھای بشری (آزادی و اختيار) سوءاجازه داد راستگرایی در جھت تحقق آمال خود (افزایش و تثبيت قدرت طبقاتی) از محبوب ترین 

ستثنی نيست. این جنبش برای آنکه مشروعاستفاده کند. جنبش کارگری ایران به عنوان حامل اصلی پرچم چپ در این کشور از این مسئله م

ی ھر «فرد انسانی» باشد؛ باید به مبانی و اصولبماند و برای آنکه بتواند بيانگر آرزوھای طبقات ضعيف اقتصادی بلکه نماد و تجلی خواست ھا

نقد مبتنی بر حقيقت نمی توان تکامل و توسعهتاریخی جبھه چپ وفادار باشد و این مبانی و اصول را جز در وفاداری به گفتمان روشنفکری و 

ن فارسی باشد و این نوع انضباط و ھماھنگی دربخشيد. نه تنھا گفتمان بلکه روش عمل کارگران باید متاثر از نقدھای روشنفکری در حوزه زبا

ست. گفتمان ھای پراکنده ای که با طرح «رھاییشناخت سرنوشت و آینده مشترک بسيار مھم تر از انضباط گروھی و ھماھنگی در اجرای تاکتيک ھا

 کنند در کنار آن گفتمان ھای به ظاھر چپ کهکارگران به دست خود ایشان» به صورت ضمنی اندیشه و نقد روشنفکری را تحقير و بعضا متھم می

» می خواھند... ھمه و ھمه نتيجه ای جز توليدعدالت را بھانه ای برای توسعه ھرچه بيشتر قدرت بوروکراتيک و قيموميت ماشين دولت بر «کار

از سویی و سرمایه سا3ری افسارگسيخته از سویمشروعيت برای تئوری ھای به ظاھر جذاب نئوليبرال و نھایتا انتخاب بردگی برای قدرت برھنه 

دیگر نمی توانند داشته باشند.

ه شوند: استراتژی جنبش کارگری باید ذیلبه این ترتيب از نظر من ھر سه پرسش ابتدای این نوشته می تواند در یک جمله چنين پاسخ داد

استراتژی نقد قدرت تعریف شود.

منبع : روزنامه کارگزاران

http://vista.ir/?view=article&id=313528

پخت و پز راه تازه کارآفرينی

زنان آشپز «دستان سبز» آن شبی را که صاحب خانه جواب شان کرد، ھرگز

از یاد نمی برند. صاحب خانه که خوب می دانست کار زنان آشپز در ویSیش

بيشتر فرصت اردیبھشت  آخر  «تا  می رود:  به سراغ شان  ندارد  سودی 

ندارید، ھر چه زودتر اینجا را تخليه کنيد، می خواھم آپارتمان سازی کنم.»

گروھی از زنان آشپز سه سال است که فعاليت خود را به نام آشپزخانه

دستان سبز آغاز کرده اند. پروانه آل بویه، دبير بازنشسته ای که خود در راه

می جا  آشپزی  «برای  گوید:  می  داشته  مشارکت  آشپزخانه  اندازی 



خواھيم.» او سه سال پيش را به یاد می آورد: «ما با فکر ایجاد اشتغال

ست فود) به غذاھای سنتی و سالم کارمان را شروعبرای زنان، رساندن غذای سالم به دست مردم و تغيير ذائقه آنھا از غذاھای آماده و فوری (ف

شتند، ویSیی در باغ فيض تھران اجاره کردند. آلکردیم اما نداشتن جا مشکل ھميشگی ما بوده است.» این زنان با سرمایه اندکی که روی ھم گذا

یه گذاری می شد سودآورتر بود اما این زنانبویه به پول رھن و اجاره اشاره می کند؛ پولی که آن زمان اگر روی ساخت و ساز و مسکن سرما

صادی دیگر ترجيح دادند. آل بویه می گوید: «توان مااشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست و ترویج غذای سالم را بر انجام کار اقت

 پياز داغ و انواع خورشت ھا و... سایر ساکنان مجتمع رادر حد اجاره یک آپارتمان بود اما انجام آشپزی حرفه ای در آپارتمان امکان پذیر نيست. بوی

 و شيرینی پزی حرفه ای کارمان آغاز شد.» پریآزار می دھد. بنابراین طبقه اول یک خانه را که حيات داشت اجاره کردیم و در دو بخش آشپزی

داری ھای مان را ھيچ وقت فراموش ساله از زنان آشپزی است که فعاليت اش را در این آشپزخانه به فال نيک گرفته است: «شب بي۴٧کمالی 

نمی کنم.

تلت درست می کردیم تا غذاھا را به موقعما زنان شب ھا سه ساعت می خوابيدیم و صبح خيلی زود بلند می شدیم و آش بار می گذاشتيم، ک

کارھای این آشپزخانه است. اما به گفته آل بویهبه شرکت ھا برسانيم.» بستن قرارداد با چند شرکت و بوفه و چند مدرسه غيرانتفاعی از جمله 

صو3ت شان در بوفه مدارس دولتی با آموزش وھزینه گران حمل ونقل باعث شد که سوژه بوفه مدارس را فراموش کنند. آنھا حتی برای عرضه مح

 سالگی ازدواج کرده در درست کردن انواع ترشی و پخت و پز تبحر دارد: «ھيچ وقت١۴پرورش وارد مذاکره شدند اما نتيجه بی حاصل بود.پری که از 

 توانمند شده ام.» - شو غذا دستان سبزفکر نمی کردم آشپزی ھم می تواند اشتغال زایی کند. حا3 خوشحالم که استقSل اقتصادی دارم و

ه می کنند. نسرین، زن ميانسالی که آپارتمان کوچکنمایشگاه غذا (شو غذا) برگزار می کند. آنھا محصو3ت خود را ھر بار در خانه یک داوطلب عرض

سالم نسل ھا را سالم نگه می دارد و در نتيجه جامعهخود را در اختيار این زنان آشپز قرار داده، می گوید: «من طرفدار غذای سالم ھستم. تغذیه 

دید دیده می شود.روزھای گرم تابستانسالم می ماند.» روی ميز ناھارخوری انواع ترشی ھا، شربت ھا، سبزی ھای خشک شده و محصو3ت ج

بازار شربت سکنجبين را داغ کرده است.

آشپز شده است. تاکنون چندین نمایشگاه غذا درنسرین طوری برای خرید این نوع از شربت تبليغ می کند گویی خودش ھم جزء این گروه از زنان 

رضه محصو3ت غذایی پيدا کنند. آل بویه نداشتنخانه ھای زنان داوطلب برگزار شده است و آل بویه اميدوار است بتواند جایی ثابت ھم برای ع

ه محصو3ت استفاده می کنند. در بيشترجایی برای عرضه محصو3ت غذایی را مشکل مھمی می داند. این زنان آشپز از ھر فرصتی برای عرض

 در جشنواره٨۵ بود که عنوان بھترین محصول را ھم کسب کردند. پروانه آل بویه می گوید: «سال ٨۵نمایشگاه ھا شرکت می کنند و در سال 

بود، رتبه اول را کسب کردیم و برگزار کرده   ھمين زمينه ای شد برای برقراری ارتباط باغذای خانگی و محلی که شھرداری در پارک قيطریه 

رداری جایی را در محله سرای شادآباد در جنوبشھرداری.»به گفته او رفت و آمدھای آنھا به شھرداری و مذاکره با آنھا نتيجه بخش بود: «شھ

يرگير و یخچال ھا را که ھمگی صنعتی ھستند به آنجاتھران برای پخت و پز در اختيار ما قرار داده، ما ھم ماشين آ3ت را از قبيل فر، دستگاه خم

آشپزی و شيرینی پزی دیده است: «آنجا بزرگ است ومنتقل کرده ایم اما ھنوز تا جابه جایی کامل وقت داریم.» آل بویه مکان تازه شان را برای 

استفاده کنيم. ما ھميشه گفته ایم اگر به ما امکاناتقصد داریم با نقل مکان و بعد از جا افتادن از زنان بد سرپرست و سرپرست خانوار آن منطقه 

بدھند برای زنان بيشتری می توانيم اشتغال زایی کنيم.»

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=325210



پررونق ترين بازارھای کار جھان

اگر می خواھيد در یكی از داغ ترین بازار ھای كار جھان زندگی كنيد،  می توانيد

به آمریكای جنوبی كوچ كنيد.

حداقل این اقدام در پایيز سال جاری ميSدی خوب خواھد بود چون آرژانتين و

و ھنگ كنگ كانادا  ایا3ت متحده،  اقتصادی چون  قدیمی  قدرت ھای  به  پرو 

 در زمره این دسته از پررونق ترین٢٠٠٧می پيوندند و برای فصل سوم سال 

بازارھای كار قرار می گيرند.

در شرایطی كه ھردوی این كشورھا ھنوز راه بسيار زیادی در پيش دارند تا از

رتبه  بندی كشورھای فقير جھان رھایی یابند، دچار رونق شده اند و از شرایط

دھه  سرمایه گذاری٩٠سخت  آزادتر،   تجارت  شده اند.  خارج  ميSدی   

افزایش قيمت كا3ھا كه موجب رونق د3رھای ح در كنار  مخابراتی،  معدنی و  از صادرات شده است، ھمه ازبخش خصوصی در صنایع  اصل 

درصد و رشد اقتصادی۵/۶در سال گذشته نشانه ھایی ھستند كه در این بازارھا بيش از پيش به چشم می خورند. رشد اقتصادی كشور پرو 

درصد بود.۵/٨آرژانتين در ھمين سال 

ر سرتاسر جھان مورد تحقيق و بررسی قرار دادهجفری جورز، مدیرعامل یك شركت جایابی جھانی به نام من پاور كه به تازگی روند بيكاری را د

 اما او و برخی دیگر از محققان ھشدار داده انداست، می گوید: آمریكای 3تين شروع به یافتن جای پای مناسبی در عرصه اشتغالزایی كرده است.

مه ریزی شده و بنيادین.كه چرخه اقتصادی این منطقه ھنوز برپایه رویدادھای ناخودآگاه می چرخد و نه تغييراتی برنا

ھنوز نياز دارد صنایع متكی بر نيروی كار را بهبارت ون آرك، مدیرعامل بخش تحقيقات اقتصادی مركز كانفرنس بورد، معتقد است آمریكای 3تين 

 اقتصادی این ناحيه می گوید: باید ببينيم آیا درعنوان مكملی برای بخش ھای مخابراتی و معدنی سرمایه بر، توسعه دھد. او در مورد رونق اخير

آینده این روند پایدار خواھد ماند یا خير.

كشور جھان، پرو را در رتبه دو و آرژانتين را در٢٧كارفرما در ۵٠٠٠٠ماھنامه مركز من پاور كه «چشم انداز اشتغال جھانی» نام دارد با نظرسنجی از 

ھا را براساس تفاضل درصد شركت ھایی كه اعSمرتبه چھار رشد مشاغل در ماه ھای جو3ی تا سپتامبر قرار داده است. این مركز ھر یك از كشور

ركنانشان را دارند، امتيازبندی كرده است. به عنوانكرده اند می خواھند تعداد كاركنان خود را كاھش دھند از درصد شركت ھایی كه قصد افزایش كا

درصد كارفرمایانش می خواھند از تعداد كاركنانشان بكاھند، امتياز٢۵درصد كارفرمایان آن قصد افزایش نيروی كار خود را دارند و ٧۵مثال كشوری كه 

+درصد می گيرد.۵٠

+درصد را به خود اختصاص داده است.٣٨+درصد گرفته است در حالی كه آرژانتين امتياز ۴٨كشور پرو امتياز 

لت به معنای مشاغل بيشتر در این كشورھاتوضيح در مورد سایر كشورھای این فھرست بسيار ساده است: بازارھای آزاد و حداقل مداخله دو

زادی اقتصادی مركز ھریتيجكشوری كه روشن ترین چشم انداز را برای اشتغال خود رقم زده اند، شش كشور در فھرست شاخص آ١٠است. از ميان 

شناسایی كشورھایی كه ماليات كمتر اخذ می كنندمشاھده می شوند. این فھرست راھنمایی است كه این مركز تحقيقات در مورد بازار آزاد، برای 

و دولت آنھا حضور كمتری در اقتصاد دارد مورد استفاده قرار می دھد.

ن شش كشور در ميان ھفت كشوری ھستند كه بنااین شش كشور ھنگ كنگ، سنگاپور، استراليا، ایا3ت متحده، نيوزیلند و كانادا ھستند. ھمه ای

 داده اند.به اعSم بانك جھانی با3ترین رتبه را در «سھولت انجام فعاليت ھای اقتصادی» به خود اختصاص

قيمت ھای با3ی نفت تنھا نماینده اروپا در این فھرستاما اروپا در ميان فھرست كشورھای اشتغالزای مركز من پاور حضور ندارد. كشور نروژ به مدد 

بود كه در سال گذشته بر صادرات خود بيافزاید. البتهاست. این قاره از فقدان بخش پراھميت خدمات رنج می برد. آلمان ھم تازه برنامه ریزی كرده 

داده است.درصدی آلمان نسبت به امتياز سال گذشته این كشور كه یك درصد بود جھشی قابل توجه را نشان ١۴امتياز 

 از مشاغل خود بكاھد٢٠٠٧ئه كرده است در سال پيش بينی می شود كشور ایرلند نيز كه طی سال ھای اخير موجی از فناوری ھای پيشرفته را ارا



اگرچه كه رشد اشتغالزایی این كشور ھمچنان مثبت باقی می ماند.

شد اقتصادی با ثبات بستگی به بھبود اوضاع دردر شرایطی كه قيمت ھای نفت و فلزات می تواند بار اقتصاد یك كشور را مدتی به دوش بكشد، ر

بخش فناوری ھای پيشرفته و توليدات دارد.

و فيليپين در كنار چين یادآور این واقعيت ھستند كهو این آسيا است كه بيشترین پيشرفت را در این زمينه ھا به خود اختصاص داده است و ویتنام 

كارآیی فزاینده در بخش فناوری پيشرفته، كليد افزایش ثروت و مشاغل در ھر كشور است.

● سنگاپور

+درصد۵١▪ چشم انداز اشتغال در پایيز آینده: 

درصد٣/٩▪ نرخ بيكاری كنونی: 

د3ر۴٧٩٨٢▪ درآمد سرانه: 

درصد۴/٧: ٢٠٠۶▪ رشد توليد ناخالص داخلی در سال 

 به دست می آورد در رتبه بندی كشورھای دارای اقتصاد آزادسنگاپور با توجه به اقتصاد بازار آزاد خود كه از محل صادرات لوازم برقی مبالغ ھنگفتی را

تا حدود زیادی اجازه می دھد فعاليت ھای اقتصادیمركز ھریتيج رتبه دو را به خود اختصاص داده است. این به معنای آن است كه دولت این كشور 

روندعادی خود را طی كند و از مداخله بی مورد در این روند طبيعی پرھيز می كند.

● پرو

+درصد۴٨▪ چشم انداز اشتغال در پایيز آینده: 

درصد۴/١١▪ نرخ بيكاری كنونی: 

د3ر٢۶٠٠▪ درآمد سرانه: 

 درصد۵/۶ماه گذشته): ١٢▪ رشد توليد ناخالص داخلی (در 

ن پرو كه فقر زیادی در آن به چشم می خورد.روندھای نامنظم اقتصادی برای اقتصادھای كوچك بسيار عادی ھستند حتی برای اقتصاد كوچكی چو

ای آزادتر تجاری منجر به پيشرفت تدریجی اقتصاد اینبا وجود این اصSحات بازار آزاد در صنایع با اھميت معدن و مخابرات در كنار تنظيم سياست ھ

ھا باعث افزایش نقدینگی در این كشور شدهكشور شده است. پرو صادركننده سنگ ھای قيمتی است و رونق در بازار كا3ھا و افزایش قيمت آن

است.

● ھندوستان

+درصد٣٩▪ چشم انداز اشتغال در پایيز آینده: 

درصد٨/٧▪ نرخ بيكاری كنونی: 

د3ر٣۶٩٢▪ درآمد سرانه:

درصد۵/٨: ٢٠٠۶▪ رشد توليد ناخالص داخلی در سال 

 تجاری توانسته است مكمل خوبی برای رشدنرخ رشد دو رقمی در بخش ھای خدماتی ھندوستان از جمله ھتل ھا، رستوران ھا و خدمات مالی و

ر آینده به تصویر می كشد.درصدی این كشور در بخش توليد باشد و این روند چشم انداز خوبی را برای اشتغال ھندوستان د٩

● آرژانتين

+درصد٣٨▪ چشم انداز اشتغال در پایيز آینده : 

درصد۶/١٠▪ نرخ بيكاری كنونی: 

د3ر۴۵٧۶▪ درآمد سرانه: 

درصد۵/٨: ٢٠٠۶▪ رشد توليد ناخالص داخلی در سال 

رژانتين وارد كرده است. اما ھنوز جا برای تغييراتصادرات كا3ھا كه این روزھا بر قيمت آنھا افزوده شده است، نقدینگی بيشتری را به اقتصاد آ

اند كه رشد اخير اقتصادی این كشور شاید تنھا تحولیبنيادین در حوزه ھایی كه نيازمند نيروی كار زیاد است، وجود دارد. كارشناسان ھشدار داده 

ميSدی در این كشور است.٩٠نسبی نسبت به دھه 



● كانادا

+درصد٢٨▪ چشم انداز اشتغال در پایيز آینده: 

درصد٢/٧▪ نرخ بيكاری كنونی: 

د3ر٣٩٨٣٢▪ درآمد سرانه: 

درصد٨/٢: ٢٠٠۶▪ رشد توليد ناخالص داخلی در سال 

تحده پيش می رود. آمریكا بزرگترین شریك تجاری این كشوربه طور كلی اقتصاد و بازار كار كانادا دست در دست و ھمپا با اقتصاد و بازار كار ایا3ت م

ر اصلی فعاليت ھای اقتصادی امروز كانادااست كه سود بسيار خوبی را عاید آن می كند. منابع طبيعی چون نفت، چوب درختان و فلزات محو

ھستند.

● نروژ

+درصد٢۵▪ چشم انداز اشتغال در پایيز آینده: 

درصد۴/٣▪ نرخ بيكاری كنونی: 

د3ر۶۴١۶٨▪ درآمد سرانه: 

درصد٣: ٢٠٠۶▪ رشد توليد ناخالص داخلی در سال 

تصادی در دراز مدت می تواند چالشی جدیچرخه اقتصادی نروژ كامS وابسته به نفت است و برای كشوری این چنين وابسته به نفت ثبات اق

محسوب شود.

● استراليا

+درصد٢۴▪ چشم انداز اشتغال در پایيز آینده: 

درصد۵/۴▪ نرخ بيكاری كنونی: 

د3ر۵٧٩٨٠▪ درآمد سرانه: 

درصد٨/٢ ماه گذشته): ١٢▪ رشد توليد ناخالص داخلی (در 

به یكی از مشتریان اصلی این كشور تبدیل شدهبخش خدمات بيش از دو سوم اقتصاد استراليا را به خود اختصاص داده است. از ھنگامی كه چين 

.است، صادرات مواد معدنی و سایر منابع طبيعی استراليا شاھد رشدی ناگھانی و زیاد بوده است

● نيوزیلند

+درصد٢۴▪ چشم انداز اشتغال در پایيز آینده: 

درصد٢/۴▪ نرخ بيكاری كنونی: 

د3ر۴۶۵٩٢▪ درآمد سرانه: 

درصد٩/١ ماه گذشته): ١٢▪ رشد توليد ناخالص داخلی (در 

 ميSدی توانست بازار آزادتری را برای خود ایجاد كند. صادرات عمده این كشور شامل مواد٨٠نيوزیلند از ھنگام استقSلش از انگليس در دھه 

 ميSدی صنعت توریسم این كشور شاھد رشدی سریع بوده است.٨٠شيميایی، رایانه و ماشين آ3ت سنگين است. به عSوه از اواسط دھه 

● ھنگ كنگ

+درصد٢٣▪ چشم انداز اشتغال در پایيز آینده: 

درصد٨/۴▪ نرخ بيكاری كنونی: 

د3ر٢٧۶٠٠▪ درآمد سرانه: 

درصد٩/۵ ماه گذشته): ١٢▪ رشد توليد ناخالص داخلی (در 

 این كشور بيشترین جذابيت را برای كسب و كار وبراساس رتبه بندی مركز ھریتيج، اقتصاد ھنگ كنگ آزادترین اقتصاد جھان است و به ھمين دليل

این كشور برای غول ھای اقتصادی جھان از جذابيتبازارھای مالی دارد. فضای بين المللی و فارغ از حمایت صرف از صنایع داخلی موجب شده است 

درصد است.۵٩ به بعد توليد ناخالص داخلی واقعی این كشور بيش از ١٩٨٠زیادی برخوردار شود. از سال 



● ایا3ت متحده آمریكا

+درصد٢٢▪ چشم انداز اشتغال در پایيز آینده: 

درصد٣/۴▪ نرخ بيكاری كنونی: 

د3ر۴٢٠١۶▪ درآمد سرانه: 

درصد۴/٣ ماه گذشته): ١٢▪ رشد توليد ناخالص داخلی (در 

ان است.درصد آن را بخش خدمات به خود اختصاص داده است، ھمچنان یكی از پرجاذبه ترین اقتصادھای جھ٨٠اقتصاد ایا3ت متحده آمریكا كه 

 این كشور باشند.اقتصاددانان انتظار دارند به رغم كاھش رشد سود شركت ھا در سال جاری، شاھد رشد اشتغال در

منبع : روزنامه دنيای اقتصاد
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پکن، پاتوق مادران کارآفرين

جایی ميان خيابان ھای شلوغ پکن، کافه ای ھست که ھشت زن ھر ماه

دور ھم جمع می شوند و به دردسرھای زندگی شان فکر می کنند. ھر

کدام از این مادران یک کاری راه انداخته و مدیریتش می کند. ھمه آن ھا

خوب می دانند که مادر بودن و ھمزمان مدیریت کردن کسب وکار، چقدر

پيچيده و سخت است و این موضوع مشترکی است که آن ھا را این جا دور

ھم جمع می کند و به فکر وا می دارد.

دینا، یکی از این زنان، مادر دو بچه است و یک شرکت مشاوره ای در زمينه

ت کردن کار و کسب مثل راه رفتن روی بند در یکفنگ شوی (فن آراستگی محيط) راه انداخته و اداره می کند. او می گوید: «مادر بودن و مدیری

لی احساس رضایت شخصی از این که در سطحبلندی است. ھر دو کار برایم مھم است؛ بچه ھا و خانواده ارزشمندترین چيزھای دنيا ھستند و

Sت زیادی دارد.»وسيع تری ھم بتوان کاری کرد ھم به ھمان اندازه مھم است. اما ھماھنگ کردن این دو کار مشک

 دقيقه٢٠ند انجام دھد. طی این جلسات ھر نفر دینا معتقد است که از وقتی در این جلسات ماھانه شرکت می کند این ھماھنگی را بھتر می توا

ا «قابليت زنان» دست کم گرفته می شود. اینھا زنانوقت دارد تا چالش ھای اخير کسب وکارش را بگوید و از دیگران راھنمایی بخواھد. به نظر دین

می کنند بين نقش مادری و نقش کاری شان توازنخوش فکر و تحصيلکرده ای ھستند که توانایی کارھای بزرگی را دارند. این که ھمه آن ھا تSش 

برقرارکنند برایم الھام بخش است.»

ساس گناه خود نيز غلبه کند؛ احساس ایناین ھمنشينی عSوه بر این که ایده ھای جدیدی را در ذھنش شکل می دھد، کمک می کند که بر اح

وه در پکن می شناسم تمام وقتشان را در خانه صرفکه با زندگی بچه ھایش دارد بازی می کند. او می گوید: «بيش تر مادرانی که خارج از این گر

وقتم را صرف کاری بکنم، احساس گناھم رابچه ھایشان می کنند. این که می بينم مجبور نيستم درآمدی داشته باشم ولی تصميم گرفته ام 

ثر بودن دارند به من انگيزه می دھد.»بيش تر می کند. ولی بودن در کنار مادران دیگری که شبيه من ھستند و اشتياق زیادی برای مو



ساله و یک پسر دو و نيم ساله دارد، راه اندازی شد.این گروه توسط سارا کوپر، که یک دختر دو و نيم ساله دارد و ژاسمين کيل، که یک دختر پنج 

د: «کسب وکار کيل ھم مثل کار من درھم سارا و ھم ژاسمين مالک شرکت ھای خودشان ھستند و آن ھا را اداره می کنند. سارا می گوی

انواده دورش کند. ما با ھم مشکSت مشترکیوضعيتی بود که وقت زیادی می گرفت و او ھم مثل من فکر می کرد که این وضعيت می تواند از خ

ای زیادی ھستند که وضعيتی مشابه ماداشتيم و صحبت کردن ما درباره این مشکSت خيلی کمک می کرد. ما می دانستيم که در پکن زن ھ

دارند و ایجاد یک گروه کوچک حمایتی می توانست کمک مؤثری به آن ھا باشد.»

بی به پکن آمده است و مطب خودش را ادارهمارسل دوبروئل، متخصص تغذیه، که یک سال و نيم پيش ھمراه با ھمسر و دخترش از آفریقای جنو

 برایم خيلی مفيد بوده است؛ ایده ھای جالبیمی کند می گوید که عضویت در این گروه به کارش کمک زیادی کرده است. او می گوید: «این جمع

ی شود و از ھمه مھمتر حضور در جمعی استکه در جلسه ھای توفان فکری مطرح می شود، نظراتی که درباره ایده ھای من برای کارم داده م

که با آن ھا احساس تنھا بودنم را فراموش می کنم.»

ده است، با کمک این جلسات توانسته بسياری ازسارا پيل لی که حدود دو سال پيش ھمراه ھمسر و دختر یک سال ونيمه اش از کانادا به پکن آم

من این جمع مثل چند ھمکار خوب و دلسوز بودندمشکSت کاری اش را که به تنھایی با آن ھا دست به گریبان بود، حل کند. او می گوید: «برای 

به محفلی دارد که درباره ایده ھا و مسایلش حرفولی در عين حال موھبت «کار کردن برای خود» را از دست نداده بودم. خيلی وقت ھا آدم نياز 

بزند.»

ش کودک ھنرجو راه اندازی کرد و بعد این شرکتاو شرکتش را که در آن به آموزش موسيقی به بچه ھا می پردازد، در اتاق نشيمن خانه اش با ش

 که استعداد خوبی در بازاریابی زبان به زبان داشتبه سرعت رشد کرد و 3زم بود برای بازاریابی کارھای جدیدی انجام دھد. او می گوید: «با این

. کارن پترسون، عضو دیگر این گروه که یک فروشگاهولی باید مھارت ھای جدید بازاریابی را یاد می گرفت و این گروه در این راه به او کمک کرد

 پيل تعریف کرد و توضيح داد که چه طور درآمدش باپوشاک بچه راه اندازی کرده است، تجربه اش را در زمينه بازاریابی از طریق مجله برای سارا

ز ھمان روش او پيروی کرد و نتيجه گرفت.نحوه خاصی از تبليغ بيش تر شده بود. سارا وقتی می دید که کارن مشتریان مشابھی را دارد ا

ان کارآفرین نگران قاطی شدن کار و زندگی بچه ھامادر بودن و اداره کردن کسب وکار به طور ھمزمان مزایا و معایب خود را دارد. بيش تر مادر

ھستيد و این فکری نيست که بتوان ھنگام ظرفھستند. کارن پترسون می گوید: «اگر شما کارآفرین باشيد ھميشه در فکر بھبود و رشد کارتان 

 در محل کار بگذارید و بروید خانه؛ کامپيوتر راشستن یا آشپزی فراموشش کرد. اگر شما برای شرکت یا شخص دیگری کار کنيد، می توانيد کار را

تان ھستيد نمی توانيد به مشتری ھایی که تلفن میخاموش کنيد، در را ببندید و بروید و تا فردا ھمه چيز را فراموش کنيد. ولی وقتی ریيس خود

شه سخت کار می کنند و انگار تعطيلیزنند بگویيد ببخشيد من یکشنبه ساعت شش عصر دیگر کار نمی کنم. مخصوصا در پکن که مردم ھمي

ندارند.»

تر از وطن مادری اش می تواند بين کار و زندگیاما سارا کوپر معتقد است با وجود مشکSتی که کارکردن در این پایتخت شلوغ دارد، این جا بھ

 گذراند و می گوید: «اگر در انگليس بودیم این قدر نمیخانوادگی تعادل برقرار کند. او صبح ھا و بعد از غروب کار می کند و عصرھا را با دخترش می

د یک شغل دومی ھم می داشتم. برای ھمين ازتوانستم با بچه ام وقت بگذرانم. کارخيلی کندتر و با سختی بيش تری رشد می کرد و تازه بای

شھر پکن سپاسگزارم که چنين فرصتی را برایم فراھم کرده است.»

ت یک کارآفرینی تمام افراد خانواده باید در آن سھمسارا پيل که در یک خانواده کارآفرین به دنيا آمده و بزرگ شده است می داند که برای موفقي

ز کردن سازھا به مادر کمک می کند و ھر آھنگیداشته باشند. او از این که دخترش ھم در کار کمک می کند خوشحال است. ژوليا دخترش، در تمي

زھا با مادر مرور می کند. سارا پيل می گوید: «ژوليایرا پيش از آموزش با مادر تمرین می کند. او برنامه ھای آموزشی را پيش از ارایه به ھنرآمو

 کمک می کند. او وقتی 3زم باشد به منسه ساله با سادگی اش به من کمک می کند صداقتم را حفظ کنم و این به کارم با بچه ھای دیگر

 به بچه ھا و لذت از موسيقی از ھر چيزییادآوری می کند که باید تمرکز بيش تری داشته باشم. حضور او ھميشه یادم می اندازد که عشق

دیگری که به کSس می برم مھم تر است.»

منبع : روزنامه سرمایه
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پيچ در پيچ    

 ساله، ھنوز مھمترین٢٠به رغم برنامه ھای توسعه و ھمچنين چشم انداز 

با شأن نظام فراھم نشده پایدار و متناسب  ابزار ھدایت جامعه به رشد 

است. کارآفرینی راھکار اصلی نيل به اھداف توسعه است.    

اخذ گواھی ایران>، شاخص  ماھنامه <اقتصاد  تحقيقات  واحد  به گزارش 

 را در١۵٨ رتبه ٢٠٠٧تأسيس یک کارگاه در محيط کسب وکار ایران در سال 

ميان کشورھای جھان به خود اختصاص داده بود که متأسفانه این رقم در

 جھان قرار گرفت.١۶۴ پله ای در مکان ۶ با تنزل ٢٠٠٨سال 

ھمچنين، تعداد مراحلی که یک کارآفرین باید برای تأسيس کسب وکار خود

 مرحله را برای تأسيس یک شرکت پشت سر بگذارد. با١٩ بدون تغيير مانده و کماکان یک کارآفرین باید ٢٠٠٨ تا ٢٠٠۶طی کند، طی سال ھای 

 تأسيس یک شرکت، در به تأخير افتادن وعنایت به مسأله فوق، به نظر می رسد روند طو3نی مدت اخذ گواھينامه و مجوزھای مربوطه برای

 در ایران از مواردی است که نيازمند حمایت درسست شدن گام ھای یک کارآفرین در کشور بی تأثير نبوده است. این در حالی است که کارآفرینی

تمام سطوح کسب وکار و اجتماع می باشد.  

ت توليدی خواھد بود. متأسفانه بسياری ازیکی از معضSتی که کارآفرین ایرانی با آن روبه رو است، تبعات حاصل از رشد مؤسسه و یا شرک

ده کارآفرین بودند، پس از به موفقيت رسيدنسازمان ھای ذیربط و حتی سازمان ھایی که ھنگام شکل گيری بنگاه، از موانع به بار نشستن ای

از آنجا که تمام ایده ھای کارآفرین از سوی بخشکارآفرین - به دنبال کسب منافع - انتظارات و درخواست ھایی غيرعقSیی از کارآفرین دارند. 

توليدی را ندارند، انتظارات مالياتی از مھمترینخصوصی نشأت می گيرد و اکثر قریب به اتفاق آنھا پشتوانه مالی مناسب جھت تأمين پروژه ھای 

 وضع قوانين مالياتی مناسب، سبب ترغيبموانع و در حقيقت سد عظيمی است که مانع پيشرفت کارآفرین می باشد. انتظار می رود دولت با

بخش خصوصی برای کارآفرینی شود.

فرینان، با ھدفی غيرانتفاعی مؤسسه خود را بنابه عSوه، انتفاعی و یا غيرانتفاعی بودن یک بنگاه کسب وکار نيز مطرح است. بسياری از کارآ

 این قبيل مؤسسات را با3 برده و عاملی بازدارنده در برابرمی گذارند، حال آن که انتظارات مالياتی و وضع ماليات بر کارآفرینان، ھزینه ھای حاشيه ای

ن که ھمان پيشبرد علم و ارتقای فرھنگ درتکامل این شرکت ھا محسوب می گردد که در نھایت به ناتوانی این مؤسسات در عمل به وظيفه شا

( و ھمچنين مؤسساتی چون فرشتگان کسب وکارCapital Ventureجامعه است، منجر خواھد شد. نبود مراکز پذیرش ریسک سرمایه گذاری )

(Business Angelsکه به تأمين مالی کارآفرینان در ابتدای امر پرداخته و سبب رشد قيمت  و بازدھ -        )ی سھام کارآفرینان در بلندمدت می شوند - از

مجبور است کارآفرین  دليل،  به ھمين  مواجه است.  آن  با  ایرانی  کارآفرین  که  موانعی است  بانک ھایدیگر  به  ایده اش  مالی  تأمين  برای   

انایی در ارایه وثيقه و نداشتن پشتوانه مالی قوی -سرمایه گذاری و تجاری مراجعه کند که البته جواب آن ھم از قبل قابل پيش بينی است. عدم تو

با دستانی  برگشت کارآفرین  با آن روبه رو ھستند - سبب  اتفاق کارآفرینان  به  تأیيدکه اکثر قریب  توليد و اشتغال است. در  از صحنه  خالی 

نه اشاره کرد که بيان از فصل دوم دستورالعمل  اجرایی حمایت از کارآفرینان در راه اندازی کسب وکارھای فن آورا٢صحبت ھای فوق می توان به ماده 

 پارک ھای علم و فن آوری، به طرح ھای پيشنھادیداشته: ”به منظور حمایت از بنگاه ھای کارآفرین مستقر و غيرمستقر مورد حمایت مراکز رشد و



ازای ھر واحد فن آور، تا سقف یک ميليارد ریال از محلآنان که دارای توجيھات فنی و اقتصادی تأیيد شده توسط مراکز رشد و پارک ھا می باشند، به 

منابع داخلی بانک ھای عامل تسھيSت پرداخت گردد.“

نين جاری، دستورالعمل ھایی نيز در این زمينه وضعالبته جای خوشبختی است که در کشور، به کارآفرین و حمایت از او تا حدی توجه شده و در قوا

يه اقتصادی داشته باشد و در عين حال به تأیيدشده است، اما با توجه به ھمين قانون ساده، موضوع قابل ذکر آن است که طرح مذکور باید توج

 - برسد. ھمان طور که مطرح شد، بسياری ازمراکز رشد - که ھمان مراکز ریسک پذیر سرمایه گذاری و البته بدون تأمين سرمایه طرح ھستند

سود نداشته و ندارند و برای ترویج فرھنگ،طرح ھای کارآفرینی و حتی مؤسساتی که اکنون در کشورمان در حال فعاليت ھستند، انگيزه کسب 

  ميليارد٣آفرین را دچار مشکل خواھد ساخت. حمایت ھنر و علم شکل گرفته اند و به طور حتم، نگرش اقتصادی به آنھا در تأیيدیه طرح اوليه، کار

کننده از این مورد می باشد. البته این که طرح باید توجيهد3ری ایا3ت متحد از ھزار کارآفرین غيرانتفاعی (خيریه)، نمونه ای قابل ذکر و البته خيره 

ليه برای آغاز فعاليت بنگاه توليدی، قضاوت در مورد یکاقتصادی داشته باشد غيرقابل انکار است، اما بدون برقراری و در اختيار گذاشتن امکانات او

طرح، عاملی منفی در مسير پيشبرد و رشد توليد در جامعه خواھد بود.

آفرین ایرانی را تھدید می کند. اگر کارآفرین ازاز سوی دیگر، سقف تأمين مالی از سوی منابع داخلی بانک ھای عامل، اشکال دیگری است که کار

ثيقه ھای سنگين را طلب خواھند کرد و یا کمبود منابعخوان اول توجيه اقتصادی طرح خود عبور کند، گرفتار بانک ھای عامل خواھد شد که یا ارایه و

ی دولت نيز مزید بر علت شده اند، به گونه ایداخلی بانک را سندی بر عدم پرداخت تسھيSت کارآفرینی می دانند. متأسفانه سياست ھای دستور

حران نقدینگی مواجه شدند که این موضوع فضایکه در جریان اختSفات اخير بانک مرکزی و وزارت کار، بسياری از واحدھای اقتصادی کشور با ب

قوله کارآفرینی که به طور حتم راھگشای اقتصادبيمار حاکم بر اقتصاد ایران را با مشکل مواجه ساخته است. با تفکر و ژرف نگری بيشتر در م

 مدّنظر کشورمان است، فراھم کرد.    پيچ درپيچ ما خواھد بود، می توان با مدیریتی قوی و یکپارچه، شرایط رشد و توسعه ای را که

منبع : ماھنامه اقتصاد ایران

http://vista.ir/?view=article&id=362978

پيشنھاد يک کارآفرين ايرانی

● مقدمه اول:

ما ایرانی ھستيم و یک عادت فرھنگی عمومی داریم و آن ھم چيزی نيست

جز عادت به تعویق انداختن.

چيزھای مھمی وجود دارد که بخش ھایی از جامعه آن را سال ھا یادآوری و

با آن به شدت  تکرار می کنند. اما ھم زمان بخش ھای دیگری ھستند که 

مخالفند یا از صحبت درباره آن نگران می شوند.

زمان نمی شنوند.  را  موضوع   Sاص که  ھم ھستند  بزرگ تری  بخش ھای 

می گذرد و آن چيز مھم تبدیل به معضلی اساسی، فوری و حتی تبدیل به

مشکلی ملی و امنيتی می شود.



جالب آنکه وقتی این مشکل ملی به چشم می آید ھمان ھا که سال ھا از

سخن گفتن در آن باره به خشم می آمدند ناگھان سخن می گویند که انگار

باید به سرعت برای آن ناگھانی و خطرناکی را کشف کرده اند که  شرایط 

راه حلی اختراع کرد.

از مشکل پيش رو را گسترش آنھا که سال ھا سخن گفتن  این زمان  در 

نااميدی در جامعه معنی می کردند ناگھان فریادشان بلند می شود که چرا

قبS کسی فکری برای این مشکل نکرده است.

ات آینده آن گفته و نوشته بودند. اما نگرانی ازمشکلی بزرگ و ریشه دار از سال ھا قبل از انقSب در ایران باقی مانده است، بسياری، از خطر

ت. اما امروز به جایی رسيده ایم که دیگر امکان ندیدهعوارض تغيير عادت ھا و وجود ایده آل ھای خيالی ما را در تله (به تعویق انداختن) نگه داش

گرفتن مشکل را نداریم.

● مقدمه دوم:

ند بيشتر ھزینه ھای جاری و عمرانی را تاميندر بيشتر کشورھای پيشرفته دولت ھا از محل درآمدھای مالياتی (و گمرکی) که از مردم می گير

می کنند. این سيستم چند خاصيت بسيار اساسی دارد.

) دولت نھایت کوشش خود را برای کوچک و کم ھزینه ماندن و بھره وری با3ی خود می کند.١

وری بخش خصوصی است که افزایش) دولت می آموزد که منافعش در سودآوری بخش خصوصی (مردم واقعی) است زیرا این افزایش سودآ٢

سرمایه گذاری، اشتغال زایی و پرداخت ماليات ھای بيشتر را به ھمراه دارد.

تصادی که بيشتر ماليات ھا را می پردازند در فرآیند) تصميمات اقتصادی معمو3 با کارشناسی و حوصله بسيار گرفته می شود زیرا بازیگران بزرگ اق٣

را  فضای کسب و کار  نکته  این  می شوند.  خلق الساعه  تصميمات  مانع  و  دارند  شرکت  امکانتصميم سازی  و  می کند  امن  و  قابل پيش بينی 

سرمایه گذاری ھای بلندمدت مثل تحقيقات را فراھم می کند.

● مقدمه سوم:

 این دولت ھا به ميزان ماليات ھای پرداختیدر بعضی کشورھا به د3یل طبيعی دولت منابع درآمدی دیگری مثل فروش نفت را در اختيار دارد.

این دولت ھا توسعه را امری در اختيار خودوابستگی کمی دارند و به ھمين دليل از خواص داستان اول که زیربنای توسعه است دور ھستند. 

قابت است که مانع رشد فرھنگ توليد می شود. البتهمی دانند که با توزیع پول به دست می آید، غافل از اینکه توزیع پول عاملی ضدانگيزه و ضدر

توزیع پول روش ھای مختلفی دارد.

 این کار به نفع بخش کم درآمد جامعه است. مثل) می توانيم با پرداخت گسترده سوبسيد روی کا3ھای مصرفی پول توزیع کنيم و وانمود کنيم که١

مار می بينيم که در واقعيت مصرف کنندگانسوبسيدی که در جامعه ما تاکنون روی سوخت ھای فسيلی داده می شود. که البته با نگاھی به آ

بزرگ تر یارانه بيشتری دریافت می کنند.

ری دریافت می کنيم و البته اگر در روستا زندگیمثS اگر در شھر زندگی کنيم و دو خودرو داریم، از کسی که یک خودرو دارد سوبسيد سوخت بيشت

کنيم ھيچ سوبسيدی دریافت نمی کنيم.

مبارزه با آلودگی ھوا یا تشویق مردم به پياده روی واین سيستم ناخودآگاه مردم را تشویق به مصرف سوخت می کند و ھر برنامه بلند یا کوتاه مدت 

تھران خواه شورای امنيت ملی. درخصوص مشکSتدوچرخه سواری را بی اثر می کند. خواه این برنامه را محيط زیست نوشته باشد خواه شھرداری 

توزیع پول به روش سوبسيد می توان کتاب ھا نوشت.

اوی بين ھمه مردم، پرداخت غيرمساوی) مدل دوم توزیع پول روش پرداخت مستقيم است که ممکن است به دو روش انجام شود: پرداخت مس٢

ار دیگری به وجود می آورد که مھم ترین آنبين گروه ھای خاص. ھر دو مدل توزیع مستقيم پول پرداخت مستقيم مشکSت بسيار عميق و ریشه د

کند. در واقع مثل آن می ماند که دولت رویعادت مصرف بدون توليد در جامعه است. مصرفی که به توليد وابسته نيست واردات را ترویج می 

کا3ھای چينی وارداتی سوبسيد بدھد.

دولت کم می شود در حالی که وقتی روال جدیداز طرف دیگر با تغيير درآمدھای دولت (مثل سال جاری) و یا تغيير بافت جمعيت قدرت پرداخت 



تبدیل به عادت و حق شد تغيير آن مشکSت اجتماعی یاامنيتی به وجود می آورد.

ید متعلق به کسانی است که امروز زندگیمشکل بزرگ دیگر مالکيت این پول ھا است. چه کسی می گوید درآمد نفتی که امروز به دست می آ

می کنند. آیا نسل ھای بعدی به ھمين نسبت شریک نيستند؟

 اختيار کسانی قرار می گيرد که امروز زندگیچه به روش پرداخت سوبسيد چه به انواع روش ھای پرداخت مساوی پولی که توزیع می شود فقط در

ه واقعی است. توزیع پول ضدعدالت و فسادآورمی کنند و تبدیل به ھيچ توسعه بلندمدت و ریشه داری نمی شود. توزیع پول ضدتوليد و ضدتوسع

است و رابطه بازی را ترویج می کند. توزیع پول جامعه را تنبل و مصرف کننده می کند.

می دھد.توزیع پول ریشه ھا را ھرز بار می آورد و به توليدکننده و مصرف کننده اطSعات غلط و دروغ 

● و داستان ما:

پول (سوبسيد) در ایران اجرا می شود و سال ھای طو3نی توزیع   است که بسياری از اندیشمندان یاسال ھای طو3نی است که روش اول 

ظر آنھا را نشنيده گرفته ایم یا ...اقتصاددانان از اشکا3ت و مضرات آن گفته و نوشته اند اما به ھمان دليل ابتدای مقاله یا ن

تی غلط بيش از منابع مورد تصویب مجلس بنزینروشی اشتباه را تا آنجا ادامه دادیم که دولت مجبور است جھت آرامش جامعه برای ت امين عاد

وارد کند (احتما3 از محل بودجه ھای عمرانی و ...)

بنزین).از طرف دیگر با اھرم ھمين عادت مورد تھدید کشورھای دیگر قرار می گيریم (تھدید به تحریم 

ول(پرداخت مستقيم و غيرمساوی) را جانشين روشاما اشکال بزرگ این داستان آنجا است که قرار است پيچيده ترین و فسادآورترین روش توزیع پ

دیگر (سوبسيد) کنيم.

خرید مردم این توليدکنندگان خارجی ھستند که بازارغافل از اینکه باز ھم درگير سيستمی مصرف گرا می شویم که در آن ھمواره با با3 رفتن قدرت 

فروش بھتری پيدا می کنند.

م پول استفاده می کند.و البته حقوق نسل ھای بعدی ھم اصو3 در نظر گرفته نمی شود زیرا فقط نسل حاضر از این تقسي

 را محقق کند نمی شود.باز ھم کنترل قدرت خرید و بازارباز ھم کمک ویژه ای به توليدکننده داخلی که باید اشتغال، توليد و توسعه و سرفرازی ایران

 و خصوصی سازی فقط نام آن باقی می ماند.۴۴مصرف در اختيار دولت است و از سياست ھای اصل 

باز ھم افزایش مستقيم نقدینگی و تورم کSن در پيش است.

د به دنبال دارد که ھر دو معادل تورم است.جامعه حذف سوبسيد را افزایش قيمت معنی می کند و پرداخت مستقيم ھم ظاھرا افزایش قدرت خری

▪ توجه: چندین نکته مھم اما ریز وجود دارد که معمو3 در نظر گرفته نمی شود.

- رفاه، امنيت و سSمت خانواده مستلزم اشتغال امن و پایدار است.

- اشتغال خود نتيجه سرمایه گذاری است. در واقع اشتغال نتيجه است نه ھدف.

- گسترش سرمایه گذاری نتيجه رونق توليد و امنيت سرمایه و سرمایه گذار است.

 قانون۴۴ھمان چيزی که سياست ھای اصل - امنيت سرمایه و سرمایه گذار نتيجه اعتقاد مردم و مسوو3ن آن به خصوصی سازی واقعی است. 

اساسی به دنبال آن است.

يجه امنيت سرمایه و سرمایه گذار است.- اگر به ابتدا و انتھای این نکات توجه کنيم می بينيم که رفاه و امنيت اقتصادی جامعه نت

داری، سازمان مسکن، تامين اجتماعی، استانداری، وزارت- تھدیدکننده می تواند تغيير مداوم قوانين یا تصميمات و عملکرد اداره دارایی، بانک، شھر

صنایع، کندی روال رسيدگی به پرونده ھای قضایی، رقيب شبه خصوصی داخلی یا ... باشد.

اینکه چه چيزی سرمایه یا سرمایه گذار را تھدید کند در نتيجه فرقی نمی کند.

 می کنيم و آن را منطقه آزاد اقتصادی می ناميم.- ھر گاه قصد ایجاد رشد اقتصادی داریم محدوده ای را از کنترل ھا و پرداخت ھا مختلف آزاد

دولتی و ... ضدآزادی و مانع رشد و شکوفایی است.یعنی مردم را از بسياری کنترل ھا و پرداخت ھا آزاد می کنيم. یعنی پرداخت ھا و کنترل ھا 

▪ و پيشنھادات من:

سيد (یارانه) سوخت در ایران پرداخت می شود. ازیک معادله دو طرفه وجود دارد. از یک طرف ادعا می شود بيش از نود ھزار ميليارد تومان سوب

.. دریافت می شود که در بسياری از مواقع در عملطرف دیگر مبالغی از مردم و توليدکنندگان تحت عناوین ماليات، حق بيمه، عوارض صادراتی و .



مانع رشد و سودآوری سرمایه گذاری و تحرک اقتصادی و حتی عاملی برای ناامنی اقتصادی است.

 شود. در حالی که در عمل درآمدھای مالياتیسال ھا است که از لزوم جایگزین کردن درآمدھای مالياتی به جای درآمدھای نفتی سخن گفته می

درصد کمی از ھزینه ھای دولت را تامين می کند. چرا معادله را بر عکس نکنيم.

پولی از مردم نگيریم سوبسيدی ھم ندھيم. درآمدھای نفتی کامل در اختيار ھزینه ھای دولتی.

به جای طرح تحول اقتصادی مجلس انقSبی اعSم کند:

از ابتدای سال جدید تمامی سرزمين جمھوری اسSمی ایران یک منطقه اقتصادی آزاد است.

شرایط این قانون به شرح زیر است:

ف بخش ھای مختلف این قانون خواھد رسيد.) از زمان تصویب این قانون تمامی سوبسيدھا به مرور حذف خواھد شد و منابع آزادشده به مصر١

 خواھد شد. ھر نوع کار توليد یا تجارتی از پرداخت) برای مدت بيست سال از نظر مالی تمامی سرزمين ایران مانند یک منطقه آزاد اقتصادی اداره٢

ھر نوع ماليات و پاسخگویی به ادارات مالياتی و ... معاف است.

اتی نخواھد کرد، حتی برای اثبات حق معافيت.به این معنی که سرمایه گذار ھيچ ميزان از وقت، فکر یا انرژی خود را مصرف بوروکراسی مالي

ھای مربوطه تماما توسط دولت پرداخت می شود.) تمامی اتباع ایران تابع قانون بيمه و بازنشستگی ھستند و مادامی که شاغل باشند، ھزینه ٣

 چه از نظر مالی چه از نظر کاری به ھمراه نخواھد) کليه کارگران و کارمندان از ماليات معاف ھستند. به این ترتيب استخدام پرسنل جدید باری۴

داشت. اتباع خارجی با پرداخت مستقيم ھزینه مجوز موقت اشتغال دریافت می کنند.

درصد از این ميزان کم می شود. به شکلی از۴درصد ھزینه گمرکی دریافت می شود. با گذشت ھر سال ۵٠) برای کا3ھای آماده مصرف نھایی ۵

درصد گمرک آن ھم تنھا برای کا3ی آماده مصرف وجود داشته باشد.١٠سال یازدھم به بعد تنھا 

خلی قدرت برنامه ریزی رقابتی و بلندمدت را داشتهاین درصد برای تمامی کا3ھای بدون تغيير و تفسير و یکنواخت اجرا می شود تا توليدکننده دا

باشد.

ا3 با رقم ثابت ده درصد قيمت خرید جزو درآمدھایبا صادرات مجدد این کا3ھا دولت بSفاصله گمرک دریافتی را بازپس می دھد. ھزینه  ترانزیت ک

ثابت دولت است.

) کا3ھای نيمه آماده برای مصرف نھایی و مواد اوليه شامل معافيت کامل گمرکی می شود.۶

▪ توجه:

بود و بخش بزرگی از راه را خواھد رفت، با این تفاوت که- با این قانون ایران دیگر برای عضویت در سازمان تجارت جھانی منتظر مجوز آمریکا نخواھد 

درھای ایران را بدون کنترل به روی توليدکنندگان دیگر کشورھا بازنخواھد کرد.

نبوھی از نيروی کار جدید است که خود بيکاری را از- سرمایه گذاری و توليد در ایران بسيار باصرفه می شود. سرمایه گذاری ھای جدید نيازمند ا

ریشه حل می کند.

 قانون اساسی و۴۴یه گذاری سياست ھای اصل - از آنجایی که افزایش درآمدھای توليدی مستقيما در اختيار توليد می ماند، با گسترش سرما

ی روند.برنامه چشم انداز بيست ساله به سرعت توسط مردم و سرمایه گذاران خصوصی (حتی خارجی) پيش م

بورس سھام، کا3 و نفت در دنيا تبدیل شود.- ایران به عنوان بزرگ ترین منطقه اقتصادی در جھان می تواند به یکی از اصلی ترین مراکز 

- تبدیل شدن به یک مرکز جھانی اقتصادی برای ایران امنيت، ثبات و آرامش می آورد.

تصادی منطقه تبدیل می کند که درآمدھای ترانزیت بيش از- موقعيت جغرافيایی ایران به اضافه معافيت ھای مالياتی و گمرکی ایران را به چھار راه اق

فروش نفت درآمد و سرمایه در ایران توليد می کند.

جرایی خSص می شود.- دولت کوچک و مستقل از روزمرگی تمام نيروی خود را صرف نقش رھبری خود می کند و از نقش ا

یت تمام نيازھای مالی دولت را تامين می کند.- با بزرگ شدن حجم اقتصاد، ده درصد گمرک کا3ی آماده مصرف وارداتی و ده درصد ھزینه ترانز

اھيم داشت.و اکنون پس از بيست سال آن قدر در موضع قدرت اقتصادی ھستيم که حتی نياز به فروش نفت نخو

منبع : روزنامه دنيای اقتصاد
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پيمانکاران کارگران را به پيمان می فروشند

مھاجرت به تھران، بزرگترین مشکل پایتخت است. عمده ترین د3ئل ھجوم

جمعيت به پایتخت یافتن شغل و درمان عنوان می شود. این اندیشه که در

تھران امکانات و کار ھست- اگرچه کم است اما وجود دارد- و اگر کسی

عرضه داشته باشد، می تواند حق خود را بگيرد، جوان شھرستانی را وا می

دارد که به مرکز بياید و چون خود را با عرضه می داند، می آید تا سھم خود

 شرکت، مؤسسه و سازمان دولتی که٢٠٠٠را به دست آورد. حضور حدود 

نيز ھست، عمدتاً در تھران بوده و بودنشان ھم ضرورتی ندارد و زیان آور 

ھمگان را با ذھنيت یافتن شغل روانه مرکز می کند.

می تھران  شھر  شورای  بودجه  و  برنامه  کميسيون  ریيس  خادم  رسول 

 درصد فعاليت بانکی۴۵ تا ۴٣ درصد از سھم بازرگانی کل کشور و ٢٨گوید:

در تھران انجام می شود.

به اعتقاد وی؛ بيشتر شرکت ھای دولتی نيز در پایتخت حضور دارند. این

آمارھا نشان از توزیع ناعاد3نه مشاغل در سطح کشور دارد و انگيزه مردم

برای آمدن به تھران افزایش می دھد. وجود شھرھا و روستاھای دیگر را 

امکانات بھداشتی و درمانی تخصصی و جذابيت ھای کاذب پایتخت را وقتی

 درصد جمعيت کل١٢به د3ئل قبلی اضافه کنيم، مشخص می شود که چرا 

کشور در تھران سکنی گرفته اند.

در این ميان شرکت ھای مادر و نھادھای دولتی و عمومی بزرگ برای تامين

نيروی انسانی متخصص و مورد نياز خود در تعامل با شرکت ھای پيمانکاری

ھزینه ھای جذب سرمایه انسانی را به حداقل ممکن رسانده اند.

● پيمانکار کيست وچه وظيفه ای دارد؟

پيمانکار کسی است که موظف به انجام بموقع کار مورد پيمان بر طبق دستورات اداره

وناظراست.

وظایف پيمانکار عبارتست از:

) رعایت کليه مقررات ایمنی ومسئوليت در برابر بروز ھر نوع حادثه١

) تھيه وسایل خدماتی وحفاظتی برای کارگران٢

) تامين کارگر موردنياز وپرداخت حق بيمه آنھا٣



● اھداف تشکيل شرکت ھا پيمانکاری

ن  اھداف  و منافع  حاصله  را به  شکل  زیر برشمرد:به  منظور درک  این  مطلب که  چرا شرکتھا فعاليتھای  خود را برون سپاری  می کنند،می توا

) بھبود کيفيت  خدمات  و افزایش  کميت کارھا با رعایت  اصول  صرفه جویی  درھزینه ھا١

) افزایش  سرعت  انجام  کارھا و حذف  بوروکراسی  حاکم  بر ادارات  و سامانه ھای دولتی ٢

 آزاد کردن  منابع  انسانی  و سایر منابع  برای  اھداف  دیگر٣

يات ) افزایش  رقابت  به  منظور افزایش  کيفيت  خدمات ، عمليات ، کاھش  و کنترل  ھزینه  عمل۴

تی ) استقرار نظام  کارمزدی  به  جای  نظام  وقت  مزدی  سنتی  حاکم ، با3خص در ادارات  دول۵

● انواع شرکت ھای پيمانکاری

) :Business Service Provider) پيمانکاران کسب و کار(١

رونيکیاینگونه پيمانکاران یک نوع فعاليت خاص را به صورت کامل ارائه می دھند مثل بانکداری الکت

) :Application Service Provider) پيمانکاران خدمات(٢

امحورھا، اھداف و ماموریت ھای اصلی سازمان خود رااین نوع پيمانکاران خدمت خاصی را ارائه می دھند مثل احداث و پشتيبانی از شبکه ی رایانه 

می توانيد برون سپاری کنيد.مشکSت کار این استتبيين کنيد. ھرچيزی غير از موارد اصلی سازمان خود و آنچه نسبت به آنھا بی اھميت است را 

نظارت کاملی روی این قضيه داشته باشيد. یک رابطه خوبکه افراد غالبا با پيمانکاران دیگر نمی توانند جور شوند، یا افراط می کنند و یا تفریط. 

ی  خدماتی  اصلی ترباشد رابطه  معکوس  بين  پيچيدگی ،وقتی برقرار می شود که ھر دو طرف از آن منتفع و متنعم شوند.در این ميان ھر چه  فعاليتھا

 شرکت خارجی از جمله٢٠٠٠بر اساس آمار موجود حدود عدم تفکيک پذیری  و تماس  با مشتری  و تقاضا برای  گرایش  به  برون سپاری  ضعيف تراست .

ھی ھزینه ھای خود را، دل، اینتل، سونی از طریق برون سپاری فعاليت ھای تجاری خود به ھندی ھا به طور قابل توجIBMشرکت ھای عمده ای نظير 

ه بسياری از شرکت ھای خارجی از جمله غول ھایکاھش داده اند.کشور ھند از جمعيت دانش آموختگان و نيروی کار ارزان با3یی برخوردار است ک

الکترونيک آمریکا شمار زیادی از آنھا را استخدام کرده اند.

● شرکت ھای پيمانکاری از نگاه دولت

ویژه ای پيدا می کند.دکتر سيدمحمد جھرمیبا این تفاسير نقش نظارت بر شرکت ھای پيمانکاری از سوی وزارت کار و امور اجتماعی اھميت 

ت به شرکت ھای خدماتی، کاھش حجم تصدی گریوزیرکار و اموراجتماعی با بيان این مطلب که ھدف اصلی از واگذاری برخی از اموراجرایی دول

اتی نه تنھا باعث کاھش حجم تصدی گری دولتدولت بوده است، گفت: متا سفانه در بسياری از موارد، واگذاری اموراجرایی به شرکت ھای خدم

نشده، بلکه درموارد متعددی باعث افزایش ھزینه دستگاه ھا شده است.

رف قرارداد دستگاه ھای دولتی اظھاروی با اشاره به مصوبه دولت درخصوص ساماندھی وضعيت شرکت ھای خدماتی تامين نيروی انسانی ط

ی از طریق شرکت ھای طرف قراردا، درداشت:از این پس به کارگيری نيروی انسانی برای انجام وظایف و فعاليت ھای کارشناسی و تخصص

 ھای طرف قرارداد یا در قالب قرارداد کاردستگاه ھای دولتی ممنوع است و آن عده از افرادی که پيش از تصویب این مصوبه از طریق شرکت

ی آیند.مشخص به کار گرفته شده اند، مشروط بر کسب رتبه 3زم در آزمون ادواری به استخدام دولت درم

به شرکت ھای خدماتی، ممنوع شده است وجھرمی افزود: براساس مصوبه دولت، واگذاری امور دفتری، ماشين نویسی، نگھبانی و سرایداری 

مانی به طور مستقيم و پس از طی مراحلافراد موردنياز به صورت قرارداد خرید خدمت و طبق مقررات قانون استخدامی در قالب پست ساز

قانونی، استخدام می شوند.

طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت شود ووی گفت: حقوق کارگران در شرکت ھای خدماتی تامين نيروی انسانی باید براساس مقررات و طبق 

وزارتخانه ھا و دستگاه ھای دولتی باید بر این امر، به طور جدی نظارت داشته باشند.

نسانی موردنياز باید از سوی پيمانکار مشخص و ليستوزیرکار و اموراجتماعی افزود: باتوجه به حجمی بودن قراردادھای انجام کار، تعداد نيروی ا

حق بيمه، باید به واحدھای ذی حساب یا امورمالیحقوق و مزایای کارگران و سایر پرداخت ھای قانونی و نيز اسناد مربوط به پرداخت ماليات و 

دستگاه ھا ارایه شود.

 است، شرکت ھای پيمانکاری تامين نيرویبراساس مصوبه ھيا ت دولت که اميدواری ھای زیادی برای کارگران موسوم به شرکتی ایجاد کرده



 را براساس مقررات و ضوابط، بپردازند. این مصوبهانسانی را ملزم می سازد حق بيمه، عيدی و پاداش و دیگر مزایای قانونی این عده از کارگران

اه ھای دولتی را ملزم ساخته است که پيش ازھمچنين برای نظارت بر اجرای تعھدات قانونی کارفرمایان این شرکت ھا درقبال کارگران، دستگ

لبه کنند.پرداخت مطالبات شرکت ھا، مستندات مربوط به پرداخت حق بيمه کارگران را از کارفرمایان مطا

ھای پيمانکار نيروی انسانی معضلدر حال حاضر شرکت : از سوی دیگر محمد گودرزی دبير اجرایی خانه کارگر شھرستانھای بروجرد می گوید 

بزرگی برای جامعه کارگری شده است .

بازی می  پيمانی در واحدھا نقش واسطه را  با تعدیل چندکنند، زیرا حقوق کارگران را از کارفرمایان می وی افزود: شرکت ھای  گيرند و سپس 

دھند، بدون آنکه کوچکترین کار مثبتی انجام دھند.درصدی، آن را به نيروی کار می 

ھای پيمانکاری.دھا منعقد کنند تا با شرکت وی گفت: کارگران بيشتر مایل ھستند قرارداد موقت کار را به طور مستقيم با کارفرمایان واح

ھا، از تضييعھای پيمانکاری استثمار می شوند و دولت می بایست ھر چه سریعتر با حذف این شرکت گودرزی تاکيد کرد:کارگران از سوی شرکت 

حقوق جامعه کارگری دفاع کند.

 وارد می کنند .ریيس اتحادیه کارگران شھرداریدر عين حال در بسياری از مواقع توسعه شرکت ھای پيمانکاری را در کارنامه خصوصی سازی دولت

از ھم ھستند که ھيچ شباھتی به ھمتھران در این خصوص می گوید:فعاليت شرکت ھای پيمانکاری و موضوع خصوصی سازی دو مقوله جدا 

ندارند.

ينه مشاھده نشده و عSوه بر این روز به روزعبدهللا مختاری اظھار داشت:حذف شرکت ھای پيمانکاری بر مبنای حرف است و ھنوز چيزی در این زم

در حال بيشتر شدن ھستند.

رند.وی ادامه داد: کار پيمانکاری با مساله خصوصی سازی کامS مجزاست و با یکدیگر ھم خوانی ندا

رکت ھا ندارد، از دولت درخواست سازماندھیمختاری با بيان اینکه فعاليت شرکت ھای پيمانکاری در کشور ما ھيچ شباھتی به خصوصی سازی ش

دولت اعSم نکند، بخشی از شھرداری نمی تواندکردن این شرکت ھا را کرد و افزود: در شھرداری ھمه دستگاه ھا دولتی ھستند و تا زمانی که 

به صورت پيمانکاری فعاليت کند.

● د3یل حذف شرکت ھای پيمانکاری

کت ھای پيمانکاری ، فعاليت شرکت ھایعضو ھيات مدیره کانون عالی شوراھای اسSمی کار کشور اعSم کرد:باتدوین دستور العمل لغو شر

پيمانکاری خواه نا خواه منتفی اعSم می شود.

ت:یک کارگر در یک واحد توليدی باید یک کارفرماوی با بيان این مطلب که فعاليت شرکت ھای پيمانکاری را بر خSف قانون کار فعلی دانست و گف

 حساب شود .ھم اکنون فعاليت شرکتھای پيمانکاریداشته باشد لذا وجود پيمانکارموجب شده تا کارگر در فعاليت ھای توليدی با دو کارفرما طرف

ما اميدوار ھستيم که با ھمت وزیر کار فعاليتدر مراکز دولتی لغو شده اما درمراکز خصوصی وجود این شرکت ھا ھمچنان مشکل آفرین است لذا 

این شرکت ھا امسال برچيده شود.

انکاری تامين نيروی انسانی درموسساتناصر برھانی عضوھيئت مدیره شورای اسSمی کار سراسر کشور نيز با اشاره به حذف شرکتھای پيم

د د3لی انسان می کنند لذا پيش بينی میدولتی وخصوصی تصریح کرد:شرکتھای پيمانکاری تامين نيروی انسانی با فعاليتھای نا مناسب خو

شود که با ھمکاری وزارت کاروامور اجتماعی فعاليت این شرکتھا در کشور برچيده شود.

مجلس شورای اسSمی از مجلس ھشتم انتظاروی با تاکيد بر اجرایی شدن طرح بھسازی قرار دادھای موقت کار خاطرنشان ساخت : نمایندگان 

 در کشور تامين کنند.دارند که با اجرایی کردن طرح بھسازی قرار دادھای موقت کار امنيت رفاھی وشغلی کارگران را

● نتيجه

نکاری است لذا پيش بينی می شود که شرکتبر اساس این گزارش وزیر کار ھم اکنون در شورای عالی کار درحال پيگيری حذف شرکت ھای پيما

ت نمی شود. پيمانکاران کارگران را به پيمان میھای پيمانکاری تا پایان امسال حذف شوند.در حال حاضر مفھوم قانونی پيمانکار در کشور رعای

یران مغایرت دارد.بنابراین اگر ما به جایی برسيمفروشند و در واقع با انسان فروشی د3لی می کنند واین با ماھيت قانون نظام جمھوری اسSمی ا

ار دادھای سالمی خواھد شد.که پيمانکار در کشور واقعا پيمانکار باشد وانسان فروشی را نفی کند قرار دادھای کار ، قر
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تاثير آموزش کار آفرينی بر رشد کسب و کارھای جديد

 ميليارد د3ر سرمایه خالص در ایا3ت متحده امریکا صرف١٠٠ھر ساله حدود 

سرمایه گذاری بر روی کسب و کارھای جدید در بخش خصوصی ميشود.

 درصد از این مقدار توسط موسسات سرمایه گذاری و یا بانکھا تامين٢تنھا 

 درصد دیگر آن نيز از بازار سھام و یا بازارھای عمومی حاصل١٠ميشود.تا 

% از سرمایه خالص مورد و یا٨٨ميگردد. این ارقام نشان ميدھد که حداقل 

منابع غير رسمی تامين ميشود. برخی از اوقات به نقش اعتبارات دولتی در

شود. می  داده  اھميت  اندازه  از  بيش  کار  و  یک کسب  رشد  و  پویایی 

مطالعات اخير نشان می دھد که حتی کسب و کارھای کوچک درسطوح

پایين بعد از دریافت یک یا دو وام به سطح ثابتی از رشد می رسند و برای

مدتی درآن سطح متوقف ميشوند.

در پس ھر کسب و کار در حال رشد ایده ای قابل دسترسی نھفته است و

با اطSعات کافی سربرون می آورد. با با انگيزه و  ھر ایده ای از کارآفرینی 

نيزوجود ابزارھای رایگانی  موجود  توسعه کسب و کارھای  وجود اینکه در 

ویج و سرعت بخشی به رشد کسب و کار می پردازد. دردارند اما این مقاله به بھينه سازی استفاده از آموزش که عموما ابزار رایگانی نيست در تر

ارت ھای جدید باید منجربه تغييرات رفتاری گرددواقع آموزش فرایندی است که برای ترغيب به یاد گيری مھارتھای جدید سازماندھی شده است. مھ

ھا بستگی دارد. به طور مثال اخبار نسبتا قدیمی درو یاد گيرنده را در دستيابی به اھدافش یاری رساند. ارزش این آموزشھا به محيط پيرامون آن

د. ارائه اطSعات درست به مشتری واقعی آن و در زمانتلویزیون بعنوان یک رسانه ارزش چندانی ندارد اما در روزنامه ھا ھنوز خریداران زیادی دار

مناسب یکی از فعاليتھا یی است که به سرعت در دنيا رواج یافته است.

● فراھم نمودن زمينه ھای مناسب آموزش

 یا فقدان زمينه ھای 3زم اتSف می گردد.بسياری از آموزشھایی که به افراد مختلف ارائه ميشود به دليل مناسب نبودن برنامه زمانی و

▪ به منظور موثر بودن آموزش سه شرط اصلی باید فراھم باشد:

صت باشد.) یادگيرنده باید با یک تغيير شدید مواجه گردد که این تغيير ميتواند یک مشکل و یا یک فر١

د پيوست.) یاد گيرنده باید بداند که این تغيير در حال وقوع است و یا در مدت کوتاھی به وقوع خواھ٢

 بگيرد تنھا در این صورت است که ميتواند مشکل خود را) ذھن یاد گيرنده باید در مقابل یادگيری یک مھارت جدید باز باشد باید خود بخواھد که یاد٣

انيد کSس درس خود را مملو از یادگيرندگان نمایيدتا حدی رفع نماید و یا از فرصتی که برایش ایجاد شده است بھره جوید. به عبارتی شما می تو

ه ایجاد کنيد. ایجاد انگيزه ھميشه مرتبط با ایجاد نياز است.اما نمی توانيد آنھا را مجبور کنيد که یاد بگيرند. به ھمين منظور شما باید درآنھا انگيز



که سبب ارضای درونی فرد ميگردد. آموزش در صورتیاین نياز ھا می تواند نيازھای اصلی و اوليه و حياتی ویا نياز ھای پيچيده وبزرگتری باشد 

تاثير گذار است که برخی از نيا زھای یاد گيرنده را مرتفع نماید.

● ارزیابی نيازھای آموزشی

 با موقعيت احتمالی درآینده نا مشخص اثر کمتریھر چقدر احساس نياز بيشتر باشد آموزش مفيدتر و موثرتر خواھد بود. آموزش فرد برای مواجھه

ن رو ھرچقدر تخمين موقعيت آموزشی در تناسب بانسبت به اموزشی دارد که برای موقعيتی معلوم و در آینده ای نزدیک به فرد داده شود. از ای

ی پی به نياز خود ميبرند که با مشکلی مواجه ميگردند.نيازھا بيشتر و کاربرد آن شفاف ترباشد ایجاد انگيزه بيشتر خواھد بود. معمو3 افراد ھنگام

تند انجام شده است. موسسه با ھدف شناسایی متداولترین مسائلی که کسب وکار ھا در طول رشد خود با آن روبرو ھس۵٠٠مطالعاتی در مورد 

 زمينه دسته بندی شده است.۴بر مبنای این بررسی مشکSت متداول در 

) بازار یابی و فروش که شامل:١

ـ فروش کم

ـ وابستگی به مشتری

ـ افزایش رقابت

ـ مشکSت توزیع

ـ تبليغات غير موثر

) مدیریت مالی شامل:٢

ـ سرمایه در گردش نا کافی

ـ مشکSت جریان نقدینگی

ـ نبود کنترل کافی در مورد حاشيه سود وھزینه ھا

) مدیریت منابع انسانی شامل:٣

ـ استخدام وگزینش

ـ جابجایی وتغييرکارکنان

ـ کمبود آموزش

) مدیریت عمومی شامل:۴

ـ فقدان تجربه مدیریتی

ـ کار بيش از اندازه مالک ومدیر

ـ مشکSت مربوط به رشد مدیریتی

و کارآفرینان و تيم ھای مدیریتی که در موقعيتاین مشکSت ممکن است برای کسانی که به امر آموزش مدیریت می پردازند عادی باشد اما برای ن

 انجام شد که از کار آفرینان خواسته شد زمينه ھایی را که در طول دوران١٩٩٢رشد قرار دارند مسئله ایجاد مينماید.بررسی دیگری نيز در سال

رشد کسب و کارشان توجه آنھا را به خود معطوف می دارد بيان کنند.

▪ زمينه ھای اصلی که توسط کار آفرینان مطرح شد عبا رتند از:

ـ تحصيل منابع، شامل منابع مالی ومدیریتی واستعدادھای فنی

ـ توسعه استراتژی جدید بازار یا ارائه محصولی خاص در بازار

ـ ارتباطات

ـ تخصيص منابع که نياز به استفاده از سيستمھای حسابداری بودجه بندی پيشرفته

ـ گردش کاری وافزایش تقاضا برای تخصصی کردن کارھا

ـ روابط انسانی و کم شدن ارتباط مدیران با کارمندان

ـ تخصص فنی و نياز بيشتر به تخصص در شرکت



ـ قابليت دسترسی مالی

● ارائه آموزش

 که تاثير گذاری آموزش را افزایش می دھد نحوه ارائهعSوه بر نيازھای یاد گيرندگان در برنامه ھای آموزشی در با3 اشاره گردیده جنبه مھم دیگری

آن است. این شيوه باید در برگيرنده دو زمينه اصلی باشد.

) رساندن اطSعات کافی به مخاطب به نحوی که تقاضا با عرضه تناسب داشته باشد.١

فردی قابل دسترسی باشد. این مطلب برای ھر کار) انتخاب روش مناسب آموزش در یک بازار ایده ال باید کليه اطSعات در ھر زمانی و برای ھر ٢

ه و به طور مداوم برای ھر مدیر کسب و کارآفرینی که عSقمند به استفاده از دوره ھای آموزشی است صدق ميکند. متاسفانه این مطلب ھميش

رد که ميتواند تصميمی آگاھانه بگيرد. در بانکداریبرقرار نيست. از طرفی تنھا با داشتن این اطSعات است که کار آفرین در موقعيتی قرار می گي

 سرمایه گذاری توام با ریسک ميداند عدم تناسبشرایطی که کارگذار بانک قرض گيرنده را به درستی نمی شناسد و در نتيجه قرض دادن به او را

اطSعات خوانده می شود.

زشی دارند صرف زمان برروی آموزش را توام با ریسکبه طور مشابه به این دليل که کار آفرینان اطSعات اندکی در خصوص دوره ھا و یا روشھای آمو

وامل موثر در امرآموزش توان خود را مصروفميدانند. یک راه حل ممکن برای حل مسئله این است که بخش دولتی (عمومی) به عنوان یکی از ع

 از کارآفرینان در مورد روش مورد نظرشان در ارائه دورهUPTON موسسه ١٩٩٧ترویج و بھبود کيفيت روشھا و فعاليت ھای آموزشی نماید. در سال 

 که یک سمينار یکروزه یا نيمروزه را ترجيح میآموزشی فراھم کردن گردش نقدینگی سوال نمود. در نتایج بدست آمده از آنھا اظھار داشته اند

 کار۵٠ استفاده کنند. از این بررسی که در بين VD و یا CD% ترجيح ميدھند که از ١۶% دیگر آنھا ميز گرد را ترجيح ميدھند، در حاليکه ٢١دھند.

صميم بگيرند که روش آموزشی مد نظرشانآفرین در مرحله رشد انجام شده است روشھای آموزشی زیر بدست آمده است. کار آفرینان باید ت

اید: متناسب با احتياجات و زمان آنھا تنظيمچيست،  مکان آموزش کجا بھتر است و نحوه ارایه آموزش چگونه باشد. ھر نوع برنامه آموزشی ب

شود.

ـ کار آفرینان در فرایند یادگيری فعا3نه عمل کنند.

ـ برای کار آفرینان محتوی مھم است نه فرایند.

ـ کار آفرینان به اطSعات و دانشھای خاص نيازمندند نه اطSعات کلی.

وی آنھا قرار دارد کمک نماید.ـ این اطSعات باید به کار آفرینان در پيشبرد اھداف سازمان و تشخيص فرصتھای رشد که پيش ر

ـ آنھا به اطSعات 3زم در زمينه محيط کسب و کار خود نيازمندند.

د.آنھا عSقمندند که از تجربه کسانی که قبS در موقعيتی مشابه قرار داشته اند استفاده نماین

● نتایج

ع روستایی و با مخاطبينی که در موقعيت ایجادما به عنوان مربيان کارآفرینی بيش از پيش با مسئله آموزش چه در جوامع شھری و چه در جوام

 کارآفرینان فعلی این درک حاصل شود که آنھاکسب و کارھای جدید ھستند مواجه می باشند. در نتيجه ضرورت دارد که عSوه بر تشخيص نيازھای

حقيق فوق نکاتی به نظر مياید که با آموزش کارچه نيازی را احساس ميکنند و عSقمندند بر روی چه نوع آموزشھای سرمایه گذاری نمایند. از ت

داشته باشند.آفرینی مرتبط می باشند. کارآفرینان مایلند که آموزش ارائه شده به انھا ویژگيھای ذیل را 

▪ کوتاه، دقيق،فشرده، خاص و مرتبط با مسائل ضروری آنھا

ا پيدا می کنند. نقش سرمایه گذاری دولتی (عمومی)اگر آموزشھا ھمخوانی بيشتری با این معيارھا داشته باشند کارآفرینان برای استفاده از آنھ

در آموزش کارآفرینی است.در این معادله شناساندن مزایای آموزش و خلق بازار وسيعتری برای شرکت کنندگان بخش خصوصی 
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تاثير شغل

ارابة فناوری اطSعات و ارتباطات به سرعت به پيش می تازد و جوامع دنيا را

مھارت ھا، مشاغل،  فعاليت ھا،  می کند.  بنيادی  تغييرات  دستخوش 

فرھنگ ھا، نيازھا و... ھمه و ھمه تحت تاثير این فناوری قرار گرفته و متحّول

شده اند. عصر اطSعات و اتباطات آغاز شده است. بی شک کارآفرینی سھم

توسعه این فناوری ھا داشته و دارد؛ اگرچه این عمده و نقش ویژه ای در 

فناوری ھا نيز خود بر کارآفرینی تاثير گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را

بوجود آورده اند.

این مقاله به بررسی روابط متقابل کارآفرینی و فناوری اطSعات و ارتباطات

پرداخته و با مثال ھایی ویژگی ھای کارآفرینی در عصر اطSعات و ارتباطات را

تبيين نموده است. ھمچنين پيشنھاداتی برای گسترش کارآفرینی اطSعات

در کشور یا بھره برداری مناسب از آن نيز، در این مقاله ارائه شده است.

● مقدمـــه:

تحو3ت بوده و  وارتباطات  جھان در سال ھای اخير شاھد انقSب اطSعات 

این اثر  در  که  به طوری  آمده است،  وجود  به  آن  در  اجتماعی عظيمی 

تحو3ت، قرن جاری به نام فناوری اطSعات و ارتباطات به ثبت رسيده است.

در عصر اطSعات و ارتباطات سطح بينش و آگاھی مردم افزایش یافته وکلية

عادل رسيده و کنترل شده است. در این عصر دنيافعاليت ھای جمعيت رو به انفجار دنيا با مزیتھای این عصر، در قالب شبکه ھای ارتباطی به ت

نند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پيغامدھکده ای متصل است که افراد آن در ھر لحظه که بخواھند به ھر گوشه آن می توانند مسافرت ک

 پدیده ھای این عصر ھستند. فناوری اطSعات وبفرستند. اینترنت، تلفن ھمراه، محاسبات  بی سيم، نرم افزار و سخت افزار، ھوش مصنوعی و …

تحو3ت اساسی بوجود آورده است. امروزه کارآفرینی بهارتباطات بر کليه فعاليت ھای اجتماعی از جمله کارآفرینی اثرگذاشته و در بسياری از آنھا 

 اگر کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطSعات راشدت به بسترھای فناوری اطSعات وابسته است و از آن بھره زیادی می گيرد. شاید اغراق نباشد

است. فعاليت ھای کارآفرینانه باعث شناخت نيازھا،امری غيرممکن بدانيم. از سوی دیگر توسعه فناوری اطSعات و ارتباطات خود مرھون کارآفرینی 

 جدید است. کشورھای پيشرفته، سردمداران بھره گيریخلق ایده ھا و تولد فناوری  ھا می شوند. کارآفرینی موتور توسعه فناوری و خلق فناوری ھای

ات مھمترین زمينه فعاليت این کشورھا در قرناز کارآفرینی و توسعه فناوری ھستند. تحو3ت جھانی نشان می دھد که فناوری اطSعات و ارتباط

اده از آن حرکت می کنند. به عنوان مثالاخير شده است. کشورھای در حال توسعه نيز به سرعت به سمت دستيابی ازفناوری اطSعات و استف

ولوژی، فناوری ھای محيط  زیست و فناوری ھای فرھنگیدولت کره  از پنج زمينه فعاليت تکنولوژیک خود یعنی فناوری اطSعات، بيوتکنولوژی، نانوتکن

با سرعت ھرچه بيشتر فعاليت خود را در حوزه اینبه فناوری اطSعات با3ترین اولویت را داده است. با این اوصاف شایسته است که کشور ما نيز 

عصری که ماھيت کارھا، ماھيت  مشاغل و ماھيت فناوری تعميق بخشد تا بتواند در دنيای رقابتی عصر اطSعات حرفی برای گفتن داشته باشد. در

 ابتدا به بررسی ویژگی عصر اطSعات ومھارت ھای 3زم عوض شده است، این کارآفرینی است که به چالش طلبيده می شود. در این مقاله،

ینی در فناوری اطSعات و ارتباطات را بررسی کرده ایم.معرفی کارآفرینی پرداخته، در ادامه نقش فناوری اطSعات و ارتباطات در کارآفرینی و کارآفر

● فناوری اطSعات و ارتباطات، ابزار عصر اطSعات



زمان ھا و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و درامروزه اھميت فناوری اطSعات و ارتباطات به منظور افزایش سرعت و دقت فعاليت ھای مختلف سا

تلف آن در مناطق جغرافيایی پراکنده و دور ازنتيجه با3 بردن بھره وری آنھا به روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان ھایی که بخش ھای مخ

ری از مشکSت خود از طریق این تکنولوژی ھا رفعیکدیگر قرار گرفته اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارھای متنوع و متعدد ھستند، بسيا

می کنند.

نقSب صنعتی مفھوم پيدا کرده است. ھمان گونهانقSب اطSعات و ارتباطات یکی از اصطSحاتی است که با رشد تکنولوژی ھای اطSعاتی در کنار ا

 به کمک انسان آمدند و بسيار از کارھای بدنی او را برکه در اثر انقSب صنعتی، مجموعه ای از کارخانه ھا، ابزار و ماشين آ3ت، اتومبيل ھا و غيره

وتری، شبکه ھای مخابراتی، سيستم ھای ماھواره  وعھده گرفتند، انواع محصو3ت تکنولوژی اطSعات، نيز شامل سخت افزارھا و نرم افزارھای کامپي

سعه یافتند.کاربردھای این تکنولوژی ھا شامل انواعغيره برای کمک به آن  دسته از مسایل انسان که با اطSعات سر و کار دارند بوجود آمده و تو

ز راه دور وغيره می باشد.محاسبات و پردازش ھای روزمرّه، تجارت، اطSع رسانی، مسایل علمی، مدیریت، ارتباط مستقيم ا

سيای از مشکSت سيستم ھای اطSعاتی راتجارب گوناگون سازمان ھای مختلف در سطح دنيا نشان می دھد که تکنولوژی اطSعات به راحتی ب

مونه به چند مورد از مزایای تکنولوژی اطSعات اشارهرفع می کند. تکنولوژی اطSعات قابليت ھای زیادی در رفع مشکSت سازمان ھا دارد. به عنوان ن

می شود.

▪ افزایش سرعت

 وری را افزایش می دھد. تکنولوژی اطSعات امکانمحاسبه و پردازش سریع اطSعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاھش و در نتيجه بھره

جستجو و دستيابی سریع به اطSعات را نيز فراھم می کند.

▪ افزایش دقت

با3 و تکنولوژی اطSعات دقتی  متغير است؛ درحاليکه  انجام کار  بر انسان دقت  مبتنی  انواعدر مشاغل  تامين و تضمين می کند. در  ثابت را   

فعاليت ھای پردازشی و محاسباتی دقت کامپيوتر به مراتب بيشتر از انسان است.

▪ کاھش اندازة فيزیکی مخازن اطSعات

 ھای مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می توانبا توسعة تکنولوژی اطSعات و بکارگيری آن دیگر لزومی به حمل و نگھداری حجم زیادی از کتاب

م، از جمله مراکزی است که به انجام این وظيفهدر ھر دیسک فشرده اطSعات چندین کتاب را ذخيره نمود. مرکز تحقيقات کامپيوتر علوم اسSمی ق

مشغول است.

▪ رفع برخی از فسادھای اداری

ھا را حذف می کند. این دو مزیت کليدی منجر به رفعاستفاده از تکنولوژی اطSعات شفافيت در انجام کارھا را افزایش می دھد و بسياری از واسطه 

برخی از فسادھای اداری خصوصاً در سطوح پایين می شوند.

▪ ایجاد امکان کار تمام وقت

امپيوتری و به صورت خودکار انجام می گيرد. بنابربه کمک تکنولوژی اطSعات بسياری از استعSم ھا و مراجعات افراد و غيره از طریق شبکه ھای ک

( ) از آن بھره گرفت.٢۴/٧این می توان به صورت 

▪ ایجاد امکان ھمکاری از راه دور

 و غيره نمونه ھایی از کاربردھای تکنولوژی اطSعاتEDIمخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و ھمچنين سيستم ھای ھمکاری مشترک ، 

در این زمينه ھستند.

▪ کاھش ھزینه ھای سيستم یا سازمان

م کار تمام وقت، بھره وری سيستم افزایش می یابدبا توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بيشتر می شود و انجا

و در نتيجه باعث کاھش مقدار زیادی از ھزینه ھا می گردد.

حسوب می شود که عدم استفاده از آن انزوایآنچه مسلّم است تکنولوژی اطSعات به منزلة یک سSح و ابزار جدید برای فعاليت جھان معاصر م

کشور و در نھایت حذف شدن از جامعة جھانی را به دنبال خواھد داشت.

● نقش کار آفرینان در توسعه تکنولوژی



 سال گذشته توسط دانشمندان و صاحبنظران به  صورت ھای مختلفی تعریف شده است. به طور٣٠٠کارآفرینی اصطSحی است که در طول 

جه نھادھای سرمایه گذاری، علمی، صنعتی و غيرهخSصه کارآفرینی فعاليتی است مخاطره آميز که فردی در پی اجرای یک ایده معمو3ً اقتصادی تو

ه بر اساس یک نياز اجتماعی شکل گرفته از ملزوماترا جلب نموده و نيروی آنھا را به سمت عملی نمودن ایده ھدایت می کند. بنابراین یک ایده ک

نيازھای اجتماعی، ای نوآوری در محصو3ت جدید، حل  بر  نتيجه کارآفرینی عSوه  افزایش سودآوریکارآفرینی است.  برای دیگران،  جاد اشتغال 

جدید می گردد. بسياری از محصو3ت تکنولوژی ھایشرکت ھا و افراد و توسعه تکنولوژی است. کارآفرینی باعث رفع نيازھا به کمک تکنولوژی ھای 

ده اند. اکثر شرکت ھای فعّال در حوزه تکنولوژی مخصوصاًجدید خصوصاً در حوزه فناوری اطSعات و ارتباطات، در اثر فعاليت ھای کارآفرینانه بوجود آم

ناوری فعّالند، شرکتھایی کارآفرین ھستند.شرکت ھای مبتنی بر خSقيت و نوآوری که فناوری ھای جدید را خلق می کنند و اصطSحاً درلبة ف

ؤوليت پذیری و اعتماد به نفس، توانایی ارتباطاتافراد کارآفرین از ویژگی ھای شخصيتی خاصی برخوردارند. مخاطره پذیری، نوآوری و خSقيت، مس

قاد به مرکز کنترل درونی بخشی از ویژگی ھای اینقوی، واقعگرائی، ھدفگرایی، تھاجمی بودن، تحمل ابھام و عدم قطعيت، خوشبينی و تعّھد و اعت

منحصر به فردی به کارآفرینی بپردازد. شخصيت ازافراد است. ھر فرد کارآفرین ممکن است تعدادی از این ویژگی ھا را داشته باشد و با شخصيت 

اسر دنيا مراکز مختلفی برای آموزش و کارآفرینی وجودملزومات کارآفرینی است توسعه کار آفرینی نيازمند تربيت افراد کار آفرین می باشد. در سرت

 ساليان مختلف می دانند ولی این تناقضی با آموزشدارد اگرچه برخی از افراد روحية کارآفرینی بيشتر را وابسته به تحو3ت زندگی افراد در طول

 برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصيت شان بهکارآفرینی ندارد. در آموزش کارآفرینی بایستی افرادی که بصورت بالقوه از روحيه کارآفرینی

بر این روش ھای دیگری مثل انکوباتورھا، برای تحریک کارآفرینی وجود دا تا سطحی از کارآفرینی ھدایتفعلّيت برسد. عSوه   ًSرد که افراد عم

فاده می نمایند.می شوند و یکباره به خارج پرتاب می گردند و با حمایت ھا و راھنمای ھای بعدی از آنھا است

ا و حمایتی  نرم افزاری  بسترھای سخت افزاری،  ایجاد  بر  کارآفرینی، عSوه  توسعه  در  دولت  و ھدایتنقش  آموزش  کارآفرینی، شناسایی،  ز 

آن غافل ماند.فعاليت ھای کارآفرینانه است. توسعه تکنولوژی بسيار وابسته به کارآفرینی است و نباید از 

● فناوری اطSعات و ارتباطات در کارآفرینی

ارزش دارند و ھم ارزش بوجود می آورند. فردیامروزه بر ھمه روشن شده است که اطSعات و ارتباطات دو قدرت مھم می باشند. این دو ھم خود 

ده بازار باخبر باشد، تصميمات بھتری برای رسيدن بهکه از بازراھای مختلف و قيمت اجناس در آن بازراھا را اطSع داشته باشد یا از گذشته و آین

ی می شود و در مکانيزم تصميم گيری و انجام بھترسود بيشتری می تواند بگيرد. اطSعات عSوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتھ

ندازه و نوع ارتباطات نصيب افراد می کند. انسان ھایی کهآن اثر می گذارد. ارتباطات نيز مانند اطSعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده ای متناسب با ا

ه می رسانند. ھدف از این بخش بررسی تأثيرات فناوریارتباطات متنوع، بيشتر و قویتری دارند، کارھای خود را بھتر پيش می برند و زودتر به نتيج

اطSعات در ارتباطات در کارآفرینی است.

زوا و بدون حمایت نھادھا، سازمان ھا و انسان ھا امکان پذیراطSعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نياز ھر فعّاليت کارآفرینی است. کارآفرینی در ان

ع، نيازھای آن و بافت فرھنگی و اجتماعینيست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نياز اجتماعی است. و کشف نيازھای اجتماعی به شناخت اجتما

ئوریسين می بایست نسبت به محيط بينش و بصيرت داشتهو اقتصادی آن وابسته می باشد. در شناسایی نياز ھر فعّاليت کارآفرینانه، ایده پرداز یا ت

طمئناً شناسایی نيازھا و ارائه راحل ھا بدون اطSعاتباشد و بداند چه راه حل ھایی برای رفع آن نياز، در نقاط دیگری از دنيا ارائه شده است. م

ارآفرینی است.امکان پذیر نخواھد بود. بنابراین اطSعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات ھر فعّاليت ک

 ارتباطی قویتری را فراھم کرده است. اینفناوری اطSعات و ارتباطات جدید تحو3ت شگرفی در دستيابی به اطSعات بوجود آورده و بسترھای

نند سایر امور از مزیت ھای این فناوری بھره برده  است. برایفناوری ھا اھّميت و ارزش اطSعات و ارتباطات را با3 برده اند. در نتيجه کارآفرینی نيز ما

ق نظریه شبکه ھای اجتماعی کارآفرینی، فرایندیدرک اھّميت این فناوری ھا در کارآفرینی به بررسی نظریه شبکه ھای اجتماعی می پردازیم. طب

ابطه کارآفرین را با منابع و فرصت ھا محدود یااست که در شبکه متغيّری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می توانند ر

).١تسھيل نمایند (

ش شبکه ھا سنجيده می شوند. تراکم به کثرتشبکه ھا دارای سه ویژگی تراکم، دسترس پذیری و مرکزیت می باشند، به کمک این ویژگی اثر بخ

مرتبط، و مرکزیت به فاصله کلی فرد از تمامی افرادارتباطات بين افراد، دسترس پذیری به قلمرو شبکه و تعداد واسطه ھای ارتباطی یا گروه ھای 

دیگر و تعداد افرادی که می توانند به وی دسترسی داشته باشند اطSق می گردد.



 باشد. به عنوان مثال یک دستگاه تلفن به تنھایی ارزشn است، وقتی تعداد اعضای متصل به آن n٢براساس قانون متکالف ارزش ھر شبکه برابر 

برابر یک ارتباط دارد. اگر دستگاه تلفن ھایکاربردی ندارد و وقتی دو دستگاه تلفن متّصل در یک شبکه داشته باشيم این شبکه ارزش خاصی 

 است، پس ارزش شبکه یا ھمان ارزش ارتباطات توان دوم تعداد اعضای شبکه می باشد. البته٢n عدد بشود امکان ارتباطات برابرnمتصل به شبکه 

برقرار می کند از ارزش آن بھره می برند.این ارزش به شبکه تعلق دارد و ھر یک از افراد به ميزان و نوع ارتباطاتی که در این شبکه 

(اینترنت) شده با مقياس جھانی،  بر افزایش و ارزشتوسعة فناوری اطSعات و ارتباطات باعث ایجاد شبکه ای عظيم  بنابراین عSوه   است و 

 از راه دور و یا فعاليت ھای توزیع  شده را بوجودویژگی ھای مورد ذکر در نظریه شبکه ھای اجتماعی، قابليت ھای ارتباطی جدیدی مانند کنفرانس

آورده و دسترسی آسان تر و سریع تر به اطSعات را امکان پذیر ساخته اند.

یق این شبکه بر قابليت ھای خود افروده و از مزایای آندر کشورھای پيشرفته اینترنت، یکی از مھمترین ابزراھای کارآفرینان است و این افراد از طر

زار کارآفرینی چندان قوی محسوب نگردد، درحاليکهبھره می گيرند. در کشور ما به خاطر عدم توسعة قوی و قابل توجه اینترنت شاید این شبکه اب

یباً معنی ندارد. چرا که تلفن ھمراه دسترسی به افراد راتلفن ھمراه یکی از ابزارھای مھم کارآفرینی در ایران است. بدون تلفن ھمراه کارآفرینی تقر

ابراین کارآفرینی که ساعته تقریباً مستقل از مکان تغيير داده و در نتيجه ارزش ارتباطات را با3 برده است. بن٢۴از زمان خاص و محل خاص به صورت 

ی که در کشور مشاھده می شود مؤید این مطلببه شدت ارتباطات قوی وابسته می باشد، به این ابزار نيازمند است. نمونه ھایی از کارآفرین

افزار انتخاب رشته و تجاری سازی و عرضه آن دراست. به عنوان مثال گروھی از دانشجویان یک دانشگاه که در پی یک ایده تجاری به ساخت نرم 

لفن ھمراه در خوابگاه دانشجویی، فرآیند انتخاب رشتهھنگام انتخاب رشته کنکور سراسری پرداخته بودند، در نھایت با خرید یا اجاره چند دستگاه ت

را توسط شبکه ای که در کل کشور ایجاد کرده بودند، مدیریت می کردند.

رار خواھند گرفت. و این افراد به کمک این نرم افزارھا فعّالدر آینده انواع نرم افزارھا، خصوصاً نرم افزارھای ھوشمند نيز مورد استفاده کارآفرینان ق

وری خواھند نمود. دانش و مفاھيم بھتری را درکخواھند بود، فرصت ھا را بھتر شناسایی خواھند کرد و اطSعات دقيق تر و مناسب تری را جمع آ

خصيت و ویژگی ھای افراد مختلف را کشف و شناساییخواھند کرد و ارتباطات ساده تر و گسترده تری را برقرار خواھند نمود. نرم افزارھایی که ش

اینترنت و شبکه ھای الکترونيکی یک بستر ارتباطیکرده و بسته به موقعيت در ارتباط با ھر یک، عکس  العمل ھای مناسبی ارائه  خواھند نمود. 

ترس ما خارج است. خصوصاً اولين ارتباط بسيار مھمھستند. برقراری ارتباط با ھر فرد، شيوه ھای خاص او را می طلبد که ا3ن تا حد زیادی از دس

است. نرم افزارھای ھوشمند کمک خواھند کرد تا اولين ارتباط آخرین ارتباط نباشد.

● کارآفرینی در فناوری اطSعات و ارتباطات

ات را شکل داده و ھمچنان پيش می تازد و درتحو3تی که در سال ھای اخير در حوزه فناوری اطSعات و ارتباطات بوجود آمده است و عصر اطSع

رینان اطSعات، شرایط عصر اطSعات را شناخته و باجوامع و فرھنگ ھا دگرگونی ایجاد، مرھون تSش افراد بسياری از جمله کارآفرینان است. کارآف

 حتی بروز عصر اطSعات ھم از نتایج کارآفرینی است.کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پيدا کرده و با شيوه ھای خاص خود آن را ایجاد می کنند

 تاریخ کدام یک از کارآفرینان توانسته اند نيازی را کشفاینترنت بزرگترین و قویترین شبکه ارتباطی دنيا، نمونه ای روشن از کارآفرینی است. در طول

نمایند. شایسته است این کارآفرینی که خود بستری برایکنند که پس از رفع آن تحوّلی در کل دنيا داده و بستری برای کارآفرینی سایر افراد ایجاد 

کارآفرینی در اینترنت به ثبت رسيده است، از آنجایکهکارآفرینی دیگران شده است را ابرکارآفرینی بناميم در سالھای اخير نمونه  ھای بسياری از 

 و فرصت برای نوآوری و خSقيت بسيار است.تاکنون چنين شبکه عظيمی در تاریخ بشر وجود نداشته است. زمينه ھای فعاليت در آن بکر بوده

 در چند سال اخير ایجاد، و به سرعت رشد کردند.Comشرکت ھای اینترنتی و شرکت ھای 

۵ در طی  و دیگران در مدت کوتاھی توانسته اند ارزش بسياری را کسب نمایند. آمارھا نشان می دھد کهYahoo، ebay،Amazonشرکت ھایی مانند 

 برابر بوده است.١٠ برابر شده است درحاليکه ميزان رشد سودآوری آنھا کمتر از ٢٠٠سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت ھا بيش از 

زارھای مبتنی بر شبکه و ھمچنين محتویات شبکهکارآفرینی در اینترنت به این موارد خSصه نمی شود و موارد بسياری خصوصاً در زمينه نرم اف

اینترنتی، ھمکاری ھا بازاریابی   و شبکه ھای مجازی، الکترونيک، واقعيت مجازی،وجود دارد. کارآفرینی در شيوه ھای جذب مشتریان اینترنتی، 

.آموزش و کار از راه دور و … ھمه و ھمه گستردگی کارآفرینی در عصر اطSعات را نشان می دھند

که تا حد زیادی مستقل از محل می باشد. اینبازار گسترده اینترنت فرصت خوبی برای صادرات نرم افزار است. اینترنت شبکه ای مجازی است 

تی فرصت مناسبی برای صادرات نرم افزار است.شبکه بازاری بدون مرز است که می توان به راحتی در آن تجارت نمود. درخشش شرکت ھای اینترن



کنند و پس از مدتی که ارزش فوق العاده ای یافتند آنھا رابرای این منظور می بایست افراد کارآفرین با ایده ھایی نو، شرکت ھایی اینترنتی را تاسيس 

ع درآمد و در نتيجه صادرات نرم افزاری خواھد بود.بفروشند. ھمان طور که گفتيم سود آوری این شرکت ھا اھميت زیادی ندارد بلکه فروش آنھا منب

نيازھا شنا با کارآفرینی است که  نيازھا پيشرفت حاصل«کار آفرینی موتور توسعه فناوری اطSعات و ارتباطات است»  با رفع  خته می شود و 

آن، ھم اقتصاد جھان را در اختيار گرفته، ھم قدرتمی شود. کشورھای پيشرفته به این دليل پيشرفته اند که در فناوری پيشرفت کرده اند و توسط 

ات در سطوح مختلف الف- سخت افزار ب-نظامی شده اند و ھم فرھنگ جھان را به سوی خواسته ھای خود ھدایت می کنند. کارآفرینی اطSع

نرم افزار ج- اطSعات د-ارتباطات ھـ- کاربرد، انجام پذیر است.

نيازمند حمایت مراکز  سرمایه گذاری و تSش ھای کارآفرینانه است.در ھریک از این سطوح فرصت ھای بسياری برای کارآفرینی وجود دارد. که 

عنوان مثال در حوزه نيروگاه ھسته ای به دليل کاربردکارآفرینی در حوزه اطSعات بسيار راحت تر و عملی تر از کارآفرینی در سایر حوزه ھاست. به 

پذیری کم، مانع ھر فعّاليت کارآفرینانه است و درحاليکهمحدود، ایده ھای کمتری وجود دارد و به عSوه سرمایه گذاری فوق العاده زیاد و درصد امکان 

شود و ميزان سرمایه گذاری مورد نياز که ایده ھادر حوزه فناوری اطSعات و ارتباطات که درھمه جا گسترده شده است، ایده ھای بسياری خلق می 

ود و این خود دليلی بر سرعت نمایی رشد فناوریرا به نتيجه برسانند چندان زیاد نيستند. بنابراین کارآفرینی اطSعات به راحتی انجام می ش

اطSعات است.

● نتيجه گيری

ارآفرینی بوجود آورده و به عنوان مھمترین ابزارمSحظه شد که فناوری اطSعات و ارتباطات تحو3ت زیادی در کليه فعاليت ھای اجتماعی ازجمله ک

ی برای فعاليت دارد. کارآفرینی 3زمة توسعه فناوریکارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. ھمچنين کارآفرینی در فناوری اطSعات پھنه وسيع

دولت مشخص می شود. دولت باید بسترو توسعه فناوری بستر کارآفرینی است. براین اساس اھّميت نقش بسترسازی کارآفرینی و وظيفه 

دھد و تقویت کند و امکان دسترسی آسانکارآفرینی در حوزه فناوری اطSعات که ھمان شبکه ھای ارتباطی و اطSعاتی می باشد را توسعه 

ه و گسترش دھد و قوانين و مقررات 3زم را تدوین و اجراھمگان به این شبکه ھا را فراھم نماید. ضمن اینکه فرھنگ استفاده از شبکه ھا را ایجاد کرد

نماید.

ھای در حال توسعه است. بسياری از نيروھای تحصيلفرار مغزھا که خصوصاً در فناوری ھای نو بيشتر رایج است، از نتایج ضعف کارآفرینی در کشور

باید توسط دیگران مدیریت شوند؛  افرادی ھم که شخصيت کارآفرینی دارند بسترکرده این کشورھا، صرفاً علمی بار آمده و تربيت شده اند و 

 فعّاليت ھای کارآفرینانه تربيت نيروھای داخلی خود درکارآفرینی را در این کشورھا نمی یابند. جالب اینکه تمرکز کشورھای توسعه  یافته بيشتر بر

د از آنان بھره برداری می کنند. کارآفرینان می تواننداین حوزه است و از این طریق نيروھای متخصص خارجی را بکار می گيرند و در راستای اھداف خو

د می آورد عSوه بر کليه مزیت ھای کارآفرینی ازمشاغلی در لبة تکنولوژی برای متخصصين داخل کشور ایجاد کنند و در اثر رضایت شغلی که بوجو

فرار مغزھا نيز جلوگيری نماید.

فع موانع آن، زمينه ھای حمایت از فعاليت کارآفرینان رادولت باید عSوه بر ایجاد بسترھای سخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطSعات و ارتباطات و ر

وباتورھا به صورت ھدف دار افراد بالقوه کارآفرینفراھم کند، نھادھای سرمایه گذاری 3زم را تاسيس نموده و با نھادھای آموزشی، پژوھشی و انک

ن ھا متعھد در پيشبرد اھداف کشور بھره بگيرد.متخصص را شناسایی کرده و کارآفرینی را در آنھا به فعلّيت برساند و از مزیت ھای این انسا

 ميليون تومان وام خود اشتغالی برای جوانان در نظر گرفته است. واقعيت این۵/١ مبلغ ٨٠ ماده واحده قانون بودجه سال ١١دولت در بند ب تبصره 

 حل یا آماده نبودن بسترھای کارآفرینی است.است که بسياری از جوانان بيکار مشکل شان داشتن این مبلغ نيست بلکه مشکل آنھا نداشتن راه

با ھدایت صحيح صرف بسترسازی فعّاليت ھا بودجه را  ی کارآفرینانه نماید و از این طریق درچقدر مناسب است که در سال ھای آتی دولت 

فناوری ھای نو به خصوص فناوری اطSعات و ارتباطات ایجاد اشتغال کند.

http://vista.ir/?view=article&id=308227



تاثير محيط بر فعاليتھای کارآفرينانه

دمت یا حتی بازار تازه. آنچه کارآفرینان موفق را از کارآفرینانکارآفرینان منابع را مدیریت می کنند تا چيز تازه ای بسازند اعم از شغل تازه یا کا3 یا خ

اليت اقتصادیشان را بتوانند به سرعت رشددیگر متمایز می کند سرعت توسعه فعاليت اقتصادی آنان است. آنھایی بيشتر موفق ھستند که فع

ایده بھره برداری کردن از این موقعيت ھا را در ذھن آنھادھند. آنھا موقعيت ھایی را که در بازار دیگران به آنھا توجھی نمی کنند می یابند و ھمين 

د که از این نظر مبتکر و مخترع شناخته می شوند.شکل می دھد. آنھا خودشان را بخوبی در بازاری که در حال انتقال و تغيير است جا می اندازن

بازارھا را به راه بيندازند که دین کار را قبSً کسیآنھا به دقت پيش بينی می کنند که جھت بازارھا در حال تغيير است و سپس آماده می شوند که 

انجام نداده بود.

بداع می کنند مثل موتور جستجور یاھو. اما اینطورمردم اغلب فکر می کنند کارآفرینان در ابتدا موفق ھستند چون آنھا کا3 یا خدمات تازه ای ا

نند بدون اینکه چيز تازه ایجاد کرده باشند. آنھانيست و اغلب کارآفرینان موفق کار خود را با افزایش در کيفيت یک کا3 یا محصول ایجاد می ک

اطSعات کوچکی روی آنچه دیگران انجام می داده اند ایجاد می کنند.

را مطرح می سازند. سپس آنھا به سرعت آنچه انجامکارآفرینان پس از شروع کار خود به مشتریان توجه می کنند و با آرامی با اصSحات دیگر خود 

 منجر بهJerry Greenfild Ben cohenطرح شده از طرف می دھند را متعادل می سازند و این فرایند را بارھا تکرار می کنند پيشنھاد بھبود کيفيت م

 کردند این بستنی ھا برای پاسخ به نياز مشتریانیموفقيت برای آنھا شد. آنھا شروع به ساختن بستنی با قيمت با3تر با قطعاتی از ميوه روی آن

زار بستنی ميوه ای جدید وجود نداشتند و اینساخته شد که بستنی ھای ساده را دوست نداشتند در آن زمان توليد کنندگان بزرگ بستنی در با

بازار جدیدی بود که توسط این دو نفر ایجاد شد.

Jack Burton کار آفرین دیگری است که از Vermont سالگی با آن آشنا شده بود توانست١۴ شروع کرد. او با بھبود طراحی کا3یی که اولين بار در 

 را درست کرد. او می گوید ?Burtonاسکی ھای به موفقيت دست یابد با گذشت مدت کمی ا ز فارغ التحصيلی از نيویورک نقل مکان کرد و تخته 

 باشد?بسياری از مردم فکر می کنند من تخته اسکی جدیدی اختراع کرده ام در حالی که این درست نمی

 ساخته شد در حالی که این شرکت ھيچ گاه پيشرفتی در تخته اسکی ھای ساخته شدهBrun swickطرح اوليه تخته اسکی ھا بوسيله شرکت 

 این مساله را به ھمگان یاد داد که: اگر محصو3تBurton بھبود آنچه جا دارد بر اساس نيازھای واقعی مشتریان بود. Burtonایجاد نکرد. فلسفه 

د.اصلی برای مردم کسالت آور باشد آنھا حاضرند با پرداخت پول بيشتر کا3ی با کيفيت تری بخرن

انشجوی رشته مشاغل یک نفر می گوید ھدفطی ده سال اخير کارآفرینان ميليونھا فرصت شغلی تازه در جھان ایجاد کرده اند. از ھر شش د

ياری متولد شوند. به ویژه افزایششخصی اش تاسيس یک شرکت اختصاصی است و کارشناسان پيش بينی می کنند در آینده سازمانھای بس

ی ) در بين زنان، مھاجران و اعضای گروھھای کوچک و رده پایين پيش بينی می شود. سھم شغل ھاventure creationفعاليتھای جسورانه ( 

 افزایش یافته است.٢٠٠٠% در سال ۴٠ به ١٩٧۵% در سال ٢۴ایجاد شده بوسيله زنان کارآفرین از 

آیا این رشد بيانگر جھش ناگھانی در تولد کارآفرینان است؟

 افزایش١٩٢٠ت فعاليتھای کارآفرینان در دھه پاسخ منفی است چون سرعت کارآفرینی با شرایط محيط کم یا زیاد می شود. در ایا3ت متحده سرع

١٩٨٠ تا ١٩۵٠ کاھش یافت و پس از آن و بعد از جنگ جھانی دوم افزایش و پس از آن کاھش چشمگيری از سال ١٩٣٠یافت و پس از آن در دھه 

امپيوترھا و وسایل ارتباط جمعی راه دور و تکنولوژیداشت دھه اخير دوره دیگری از رشد کارآفرینی به علت اختراعات انجام گرفته در تراشه ھا، ک

ارتباطات می باشد.

فعاليت ھای کارآفرینانه می انجا افزایش سرعت  مھاجرت ھا ب  و افزایش سرعت  بهکاھش سرعت سودھا  تبدیل  بيشتری  مد ھرچه افراد 

رین باشند. ھمچنين فاکتورھای سياسی و اقتصادیکارآفرینان موفق می شوند ایجاد ساختارھای اجتماعی بھتر دیگران را مجبور می کند تا کارآف



کشورھای آسيایی و اروپایی تسھيSت ویژه ای مھيانقش مھمی ایفا می کنند. به منظور ایجاد تحریک و انگيزه برای انجام کارآفرینی بسياری از 

کرده اند و ماليات ھایشان را کاھش داده اند.

ای که دست یابی به تکنولوژی ھای جدید آنراھدف دولتھا از این سياست حصول اطمينان در این زمينه است که کشورشان از جھش کارآفرینانه 

ممکن می سازد عقب نمانند.

 گویند. آنھا به مشاغل جدید یا کسانی که می خواھند شغل ایجاد کنندincubator organizationبه سازمانھایی که کارآفرینان را حمایت می کنند 

به اصطSح فضا .. می دھند.

 خرید تلفن یا اجاره دستگاه فتوکپی یا استخدامیک شرکت حمایت کننده کار آفرینان می تواند یک روز کامل را سپری کند بدون اینکه نيازی به

شند این خدمات را رایگان به کارآفرینان می دھند اماکارمند داشته باشند. حاميانی که ھيچ نفعی برای کارآفرینان نمی توانند به ھمراه داشته با

سيم می کنند. در شھر نيویورک کارخانه ھایاغلب کارآفرینان بخشی از سود خود را با شرکت حمایت کننده که به موفقيت آنھا کمک کرده تق

 تا سرمایه گذاری آنھا را پرورش دھند.سرمایه گذاری روی فعاليتھای جسورانه فضای حمایت کننده را برای کارآفرینان ایجاد می کنند

 فعاليت کارآفرینانه ھستند. که بوسيله آنھا میبرخی سرمایه گذاران این زمينه معتقدند سازمانھای حمایت کننده راھھای بدون خطر برای شروع

یه گذاری روی این کار گرفته شود.توان دید که آیا این کار در ابتدا توسعه می یابد و پس از آن تصميمات بھتری در مورد سرما

●صاحبان مشاغل کوچک؛

یالت متحده مشاغل کوچک به کارخانه ھایی که کمتربرخی از مردم به اشتباه واژه کارآفرین را در معنی صاحب مشاغل کوچک به کار می برند. در ا

 کارگر است گفته۵٠٠رخانه با زیر  کارمند دارند گفته می شود بنابراین واژه صاحب مشاغل کوچک به شخصی که صاحب حق مالکيت کا۵٠٠از 

می شود.

 ) یک نھاد دولتی است که مسئول حمایت از فعاليتھای مشاغل کوچک است. اینSBA) (small business administrationاداره مشاغل کوچک ( 

ت می کنند ارائه می دھد. بر اساس آمارھاینھاد منابع سودمند زیادی برای کسانی که چنين مشاغلی را ایجاد کرده و آنرا به خوبی مدیری

% تمام مشاغل جدید٧۵% کارخانه ھای آمریکا و ۴٠ ميليون شغل کوچک وجود داشته که این تعداد ٢۴ در آمریکا ٢٠٠٠ در سال SABسازمان 

ایجاد شده است.

کوچک کارآفرین نخواھند شد به عبارت دیگربسياری از کارآفرینان برای مدت کوتاھی صاحبان مشاغل کوچک ھستند. اما تمام صاحبان مشاغل 

حب مشاغل کوچک می شوند اما بسياری ازھمه صاحبان مشاغل کوچک وارد یک فعاليت شغلی جدید نمی شوند. افراد با خرید کارخانه ھا صا

ی کنند شغلشان را توسعه ندھند. این طبيعی استاین صاحبان مشاغل تمایل دارند مشاغل خود را کوچک نگه دارند و آنطور که کارآفرینان عمل م

اما حتی اگر شما صاحب شغل نباشيد کارکردن درکه اعتقاد داشته باشيد کارکردن برای خودتان ممکن است بھتر از کارکردن برای دیگران باشد 

رضایت است. در رأی گيری اخير انجام شده، کارخاهیک کارخانه کوچک متفاوت از کار کردن برای یک کارخانه بزرگ است. یک اختSف بزرگ در ميزان 

کی و بيمه ای کم یا صفر کارمند دارای کارمندان راضی تری ھستند. مشاغل کوچک ضررھایی شامل حقوق کم و امکانات پزش۵٠ھایی با کمتر از 

ر مشاغل کوچک از افراد انتظار می رود تمام مھارتدارند. اما برای اکثر افراد این زیان ھا با رضایت ناشی از فضای خوب کاری خنثی می شود. د

 شرکت اثر ميگذارد و یا چگونه عمل آنھا روی سود آوریھای خود را به نمایش بگذارند. آنھا به راحتی می توانند ببينند چگونه کارشان روی تبليغات

شرکت موثر است.

●مشاغل فاميلی

انند کوچک یا بزرگ باشند ممکن استمردم اغلب فکر می کنند مشاغل کوچک، مشاغلی فاميلی ھستند ولی در واقع مشاغل فاميلی می تو

شغل فاميلی در اثر فعاليت کارآفرینانه به سرعت رشد کند یا اینکه رشد کندی داشته باشد.

ی که صاحب و مدیریت آن در دست افرادی استبرای دولت تعریضی برای مشاغل فاميلی وجود ندارد ولی اغلب این عنوان برای توضيح دادن شغل

 سال١٢۵ ، Kohlerر می دھند. یک نمونه آن کارخانه که با یکدیگر رابطه فاميلی دارند به کار می رود. اغلب این مشاغل مسير اوليه خود را تغيي

به کارخانه ای با محصو3ت متنوع از جملهپيش به عنوان مخترع وانھای حمام به سبک مدرن شناخته شد پس از آن کارخانه ساده او تبدیل 

 و بسياری از افرادی که با ھم رابطه فاميلیمبلمان، موتورھای کوچک و زمين ھای گلف می باشد. و ھنوز ھم بوسيله یک فاميل کنترل می شود

دارند استخدام می کنند.



فرینان و افرادی که با ریا برای آنھا کار می کنندھمانطور که در آینده خواھيم گفت فشارھای توسعه یک شغل می تواند یک استرس بزرگ برای کارآ

ردن مدیریت شروع کارشان به افراد با مھارت به اینایجاد کنند. بویژه گره ھای کور در اینجا افزایش می یابند برخی مشاغل فاميلی با واگذار ک

ا کنترل مالکيت و مدیریت نگه دارند.فشارھا غلبه می کنند. فاميلی ھای دیگر به دنبال راھھایی ھستند که رشد شغلشان را ھمراه ب
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تاريخ علم کارآفرينی

کارآفرینی، کار آفرینی نيست ، کارآفرین ارزش آفرینی است یعنی کسيکه

ارزش می آفریند.

از روز گاران کھن موجودات در پی یافتن و بدست آوردن قلمرو زندگی بزرگتر

بودند و این ویژگی در ميان بيشتر موجودات به ویژه گياھان، جانوران و انسان

وجود داشته است. گياه در پی افزودن ریشه خود در خاک و افزودن برگھا

است.تا بيشتر و بھتر نور و غذا بگيرد و رشد کند. جانوران در پی افزودن

قلمرو خود در جنگل و یا در ميان دیگر حيوانات ھستند و ھر یک به شيوه ای

افزودن قلمرو به فکر  نيز از دیر زمان  کوشش می کنند. در ميان انسانھا 

زندگی خود بوده اند چون پيشرفت و بھبود را در گرو آن می دانستند.

معنای کار آفرینی

پی شاھد آن پی در  مواردی است که  از  کارآفرینی  درباره  سخن گفتن 

ببينيم کار اما  دارد،  از آن وجود  متفاوتی  معناھای  ھستيم و عموما ھم 

آفرینی از نگاه " سازمان بين ا3ملی کار " چيست ؟

رضه نمایيد. ھر چه مردم احساس نياز بيشتری بهدر پاسخ باید گفت یکی از مفاھيم پایه ای کار آفرینی آن است که چيز با ارزشی به دیگران ع

یا با3 بردن زندگش آنان است، در خدمت نيازھایکا3 یا خدمات شما داشته باشند، پاداش شما بيشتر خواھد بود. اگر کارتان کمک به دیگران ، 

جامعه ھستيد. معنای کارآفرینی ھمين است.

ر تجربه ای برخوری سالم داشته باشد.ذھنيت روشن و یا تا حدودی روشن از زندگی دارد. او فرد بالغی است که به خود آ موخته با ھ

● ذھنيت کار آفرینی



وخته با ھر تجربھای برخورد سالم داشته باشد.کار آفرین ذھنيت روشن و یا تا حدودی روشن از زندگی دارد. او فرد بالغی است که به خود آم

د، پس شما ھم نسبت به کار خود ذھنيتکار آفرین کسی است که می داند چگونه از کار احساس رضایت کند او به دستاوردھای خود ميبال

 " را می بيند و از با3 به مساله نگاه می کند.مثبتی نشان دھيد، چون این به موفقيت شما کمک می کند. کار آفرین کسی است که" تصویر بزرگ 

اند به کارتان لطمه بزند،ابزار خوش طبعیخوش خلقی کمک می کند تا سSمت فکر حفظ شود، جدی بودن بيش از اندازه زیان آور است و می تو

ه شکل خSصه بر خورد ذھنی درست با کار،موجب گسترش خوش بينی و ایجاد محيط آرام و بی تنش می گردد و بر دیگران تاثير می گذارد، ب

نيت مثبت باعث می شود شغل او به کاری بربسيار مھم است. کار آفرین موفق از کارش لذت می برد و کامS متوجه کاری است که می کند، ذھ

انگزاننده، جالب و ثمر بخش تبدیل شود .

● زمانبندی مطالعات کارآفرینی

ھا باید مورد توجه قرار گيرد عامل عامل تغيير میروند تحول زندگی را به شکلھای دیگری نيز می توان بيان کرد. اما آنچه که در تمامی تحليل 

.باشد. در واقع ھمان نيرویی که پيشرفت مادی و غير مادی را سبب شده و به انجام رسانده است

داشته و به احتمال زیاد در آینده نيز تغييراتی توسطامروز بر ھمگان آشکار شده است که این عامل تغيير (ارزش آفرینان) از ابتدا تا کنون وجود 

 کسب و کار جدید و یا توسعه کسب و کار قدیمی بهکارآفرینان صورت خواھد پذیرفت، به طور کلی کارآفرینی بعنوان عامل تغيير می تواند به خلق

کوشش فرد یا گروھھای کوچک گفته شود.

دو موج وسيع کارآفرینی را به جلو رانده است:

رینان و تاریخچه شرکتھای آنھا و چگونگی ایجاد کسب▪ موج اول: انفجار عمومی مطالعه و تحقيق در جھارچوب انتشار کتابھایی دربارة زندگی کارآف

وکار شخصی و شيوه ھای آن می باشند.

صيلی گوناگون) است. این دوره ھا از اواخر دھة▪ موج دوم: که به تدریج ایجاد گردیده است ارائه رشته ھای آموزشی کارآفرینی (در مقاطع تح

قلمرو کوچکی از جھان صورت می گرفت که به در چند دانشکده آغاز شده و تاکنون در بيش از پانصد دانشکده زمانی اینکار با قدرت کم و ١٩۶٠

 می یافت افراد به فکر کردن بخشھایشکل کشور کشایی توسط قومھا وقبيله ھای کوچک و بزرگ ظاھر می شد. ھر چه دامنه قدرت افزایش

 و ... از آن جمله بود و اکنون ھرچه به سمت آیندهبزرگتری از جھان می افتد که جنگھای خانمان سوز اول ودوم ویا لشگر کشيھای چنگيز و اسکندر

بازارگشایی جھانی ھستيم.امر بازار گشایی داخلی و  با زور وپيش رویم شاھد حرکت از کشور کشایی بسوی  وز فرماندھان کھن دیروز که 

ادی داده اند که برخی به آنھا لقب (بازاردان-شمشير و یا توپ و زیر دریایی به کشور گشایی و جھان گشایی می پرداختند.جای خود را به افر

مدیران-کارآفرینان)را داده اند.

● اھميت رفتار و نگرش

ود بھره می گيرد تا شرایط را مھار کند. ذھنيت مثبتاکثر مردم شرایط را حاکم بر زندگی خود می دانند، حال آن که کار آفرین از رفتار و نگرش خ

که اميدوارید به آنھا دست یابيد.کمک می کند تا فکر خود را بر فعاليت ھا و رویدادھای مورد نظر و بر نتایجی متمرکز سازید 

 و از ھر تجربه ای نفع آن را جستجو کنيد.حتی در تجربيات منفی چيزھای مثبتی ھست. باید نسبت به ھر رویدادی ذھنيت مثبت داشته باشيد

▪ اندیشه و فکر خود را تنھا بر پرداختن به فعاليت ھای مثبت متمرکز کنيد.

▪ اھداف مثبتی را در کار خود بر گزینيد.

جود دارد که برخی از اندیشه ھا، طرز فکرھا و دفتار▪ با کسانی که کار آفرینانه می اندیشند و عمل می کنند رفت و آمد کنيد، چون این احتمال و

این افراد را کسب نمایيد.

▪ توجه داشته باشيد که مھار ذھنتان در دست شماست و از بار آوری آن بھره می گيرید.

کردن نھراسيد.▪ اگر فکری نتيجه دلخواه به بار نمی آورد از اندیشيدن درباره آن و با در صورت لزوم رھا 

يط دیگری بروید که مثبت تر باشد و به دستيابی▪ محيط کار شما بر عملکرد شما تاثير دارد، اگر محيط کاری یا زندگی شما مناسب نسبت به مح

و فضای درون جمجمه شماست.به اھداف مورد نظرتان بيانجامد، اما ھمواره به خاطر داشته باشيد که مھم ترین محيط فکری 

زید، ھمين که به تصميم رسيدید برای حل مساله▪ با کار کردن، تنش ھای ذھنی را از خود دور سازید، افکار خود را برمساله خاصی متمرکز سا

دست به کار شوید.



● و در آخر اینکه برای روبھرو شدن تنش ھا توجه به نکات زیر ضروری است:

) ميانه روی در خوردن و نوشيدن١

) ورزش و استراحت کافی٢

) خودداری از استعمال دخانيات٣

ایل " مھم " با دست زدن به عمل به جای نگرانی و) جدا کردن امور " مھم " از امور " فوری " و از " سایر " امور در گام نخست رسيدگی به مس۴

و "محتمل ترین " ..... حالت ھای ممکن و در پایان اینپيش بينی برنامه ھای برای وضعيت ھای احتمالی به منظور مقابله با " بدترین " " بھترین " 

که:

وشيد تا بر اساس برنامه پيش بروید.در کاھش تنش ھا به یاد داشته باشيد که کار خود را باید با حوصله بر نامه ریزی کنيد و بک

● کار آفرین بازاردان

ادی، که نزد بسياری از دست اندرکاران بازرگانی ھم درستدیدگاھی که " بازاریابی " را برابر " فروش " می داند، نه تنھا نزد گروه بزرگی از مردم ع

پنداشته شده است. اما در حقيقت این چنين نيست.

ما بدان بازاردانی می گویيم، مفھومی بس گسترده ترھر چند فروش برخی از " بازاردانی " یا مدیریت در بازار است؛ ولی بازار یابی یا آنچه که 

دارد.

نھا پاسخ مناسبی بيابد.یک " ارزش آفرین بازاردان " وظيفه دارد نيازھای بر آورده نشده را شناسایی کرده و برای آ

ول با شتاب دھان به دھان می شود و فروشھنگامی که این کار درست انجام شود، مردم محصول تازه را خواھند پسندید و ستایش از آن محص

باشند و توليد مناسبی صورت نگيرد، فروشیھم به آسانی پيش می رود. اما تا افراد در جستجوی شناخت درست نيازھای مصرف کنندگان خود ن

 )marketingش پنداشت. زیرا این فعاليت (بازاردانی-ھم در کنار نخواھد بود. پس می توان این گونه گفت که بازاریابی را نمی توان برابر با فرو

شق شب و تمرینی است که کارآفرینان (ارزشخيلی بيشتر از آنکه سازمان محصولی توليد کرده باشد، آغاز می شود.در حقيقت "بازاردانی" م

را شناسایی می کنند و فروش، پس از توليد محصولآفرینان) به یاری آن نياز مردم را ارزیابی می کنند و عSقه مندی آنان می سنجند، فرصت ھا 

 ) به کار خود ادامه می دھد،می کوشد تاproduct life cycleمورد نياز بازار، پا به ميدان می گذارند.بازاردانی در جریان چرخه زندگی محصول (

فروش چيزھای تازه ای بياموزد، و سرانجام موجبمشتریان تازه ای بيابد کار آیی و اثر بخشی محصول را افزایش می دھد، از نتيجه گيری روند 

دیران مالی سازمان گله مند ھستند زیرا بازاردانی را نهتکرار خرید محصول شود. بسياری از کارآفرینان و دست اندرکاران بازاردانی از رفتار برخی م

 ) در حالی که بھترPhilip Kotler و٢٠٠٠تند (سرمایه گذاری که نوعی ھزینه می پندارند و بيش تر در چستجوی نتيجه گيری ھای کوتاه مدت ھس

اری از سازمان ھا وجود دارد این است که واحداست رویکرد و تمرکز بر برنامه ھای دراز مدت معنی دار باشد. اشتباه دومی که معمو3 در بسي

 ) را تنھا یک واحد معمولی درMarketingسياری(بازاردانی-بازاردانی را بيش تر یک واحد اداری می دانند. یک دیدگاه کوتاه بينانه دیگر این است که ب

کی از کارآفرینان برتر جھان گفته مشھوریھرم سازمانی می دانند که می تواند نقش مھمی درماندن یا ازدست رفتن شرکتھا داشته باشد. ی

دارد.

واحد بازاردانی وا گذاشت. او در ادامه می گوید: یعنی آنقدراو می گوید:بازاردانی آنچنان در کارآفرینی اھميت دارد که نمی توان اداره آن را تنھا به 

ر، یعنی ھمه واحدھا در یک شرکت می باید نسبت بهاین واحد پر اھميت است که مدیر عامل خود باید ھدایت آن را بر عھده گيرد. به زبان ساده ت

رد. بسياری از کارآفرینان (ارزش آفرینان) میمشتری و مصرف کننده خوب عمل کنند. چون نتيجه رفتار آنھا بر درآمد نھایی شرکت اثر می گذا

چنين است) ولی چنانچه ھوشمندانه رفتار کنيم، راھیپندارند که در دنيای رقابتی امروز، تمایز کردن خود از دیگران خيلی دشوار است (بی تردید 

 که جوھره ارزش آفرینی در اقتصاد امروز تواناییتازه برای خدمت بھتر و عرضه سودمندی ھای تازه به مشتریان پيدا می شود. نباید فراموش کرد

بھره گيری ھوشمندانه از خSقيت و نوآوری درونی مان است،اندیشمندانه بيندیشيم.

● ویژگيھای افراد خSق و نوآور

د و ممکن است ھنگام بروز مسئله راه حلھا یافراد از نظر خSقيت متفاوت ھستند، افراد خSق شاید از انعطاف پذیری بيشتری برخوردار ھستن

 بزنند و درمدد حل مسائل گوناگون ساده یاگوناگون پيشنھاد کنند، آنھا ساعتھای طو3نی کار می کنند و می کوشند تا به کارھای سخت دست

 وپيروزی می اندیشند و ھميشه تلش می کننددشوار برمی آید. افراد خSق بيش از آنکه پاداشھای حاصل از موفقيت عمل کنند به نفس پيشرفت



ه بيشتر افراد و مدیران معمو3ً نمی توانند آنھا راکارھای خود را به بھترین شکل ممکن انجام دھند. افراد خSق و نوآوردر پی فرصتھایی ھستند ک

 دستورات سرپيچی کند.آنھا ممکن است بينش خاصی راببينند.این افراد تمایل دارند مستقل باشند، آنھا ممکن است دستورات را نادیده گرفته و از

 به طور واقع بينانه اھدافی را دنبال کردند و قادرنددنبال کنند و ممکن است پارا از شرح شغل رسمی خود فراتر گذارند.آنھا با شور و اشتياق اما

 اندیشه به واقعيت را تدوین و اجرا نمایند.آنھا اھل عملنتایج حاصل از نو آورینشان را تشخيص دھند.آنھا می توانند گامھای 3زم برای تبدیل ایده یا

رای ویژگی ھای زیر ھستند.بوده و منتظر صدور مجوز شروع نمی مانند.به طور کلی می توان گفت که افراد خSق و نوآور دا

▪ بخش زیادی از وقت و انرژی خود را صرف توجه دقيق به اطراف خود می کنند.

ند به ھمين دليل آنھا پرشسھای بيشتر و پيچيده▪ از کنجکاوی فوق العاده برخوردار بوده و در جستجوی موضوعات تازه و ناشناخته و عجيب ھست

تری را در مقایسه با افرادی که از توانایی خSقيت کمتری برخوردار ھستند مطرح می کنند.

▪ آنھا نه برای پاداش بلکه بدليل دست یافتن به بينش و ھدف خود بر انگيخته می شود.

ن دارا می باشد.مدیریت افراد خSق در سازمانھا دشوار▪ آنھا انعطاف پذیر بوده و توانایی تعقيب و دستيابی به راه حل مشکل را از راھھای گوناگو

ع شدن دارند زیرا این احساس برای آنھا آرامش خاطر ایجاداست. آنھا اگرچه به دستور گرفتن از دیگران اعتقاد ندارند ولی نياز مبرم به پذیرفتن، واق

 مدیری خSق نيز دارا شود.می کند. افراد خSق و نو آور ممکن است گروھھای مختلفی را تشکيل داده که باید توسط رھبر و

● برخی ویژگيھای کارآفرینان (ارزش آفرینان)
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 بر کارآفرينیITتأثير متقابل 

بی شک کارآفرینی سھم عمده و نقش ویژه ای در توسعه فناوری ھای نوین

بر نيز خود  فناوری ھا  این  دارد؛ اگرچه  فناوری اطSعات داشته و  از جمله 

آورده اند. به عبارتی کارآفرینی مدرن را بوجود  بوده و  تاثير گذار  کارآفرینی 

ھمچنين در رابطه با مشاغل ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطSعات و

ارتباطات، با توجه به تحو3ت فناوری و بخصوص فناوری اطSعات، مستلزم

از مشاغل  تأثيرپذیری  از  آگاھی  است.  مشاغل  این  ماھيت  شناخت 

تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعه آن، نتيجه درک ماھيت مشاغل خواھد بود.

این مقاله به بررسی روابط متقابل کارآفرینی و فناوری اطSعات و ارتباطات

پرداخته است و ھمچنين سعی نموده برای سؤا3ت اساسی در مورد تاثير

فناوری بر مشاغل، پاسخ مناسب بيابد.

● مقدمه

جھان در سال ھای اخير شاھد انقSب اطSعات و ارتباطات بوده و تحو3ت

این اثر  در  که  به طوری  آمده است،  وجود  به  آن  در  اجتماعی عظيمی 

تباطات سطح بينش و آگاھی مردم افزایش یافته وتحو3ت، قرن جاری به نام فناوری اطSعات و ارتباطات به ثبت رسيده است. در عصر اطSعات و ار

کليه فعاليت ھای مردم دنيا، در قالب شبکه ھای ارتباطی به تعادل رسيده و کنترل شده است.

 توانند مسافرت کنند، از اخبار آن مطلع شوند و یادر این عصر دنيا دھکده ای متصل است که افراد آن در ھر لحظه که بخواھند به ھر گوشه آن می

بر کليه فعاليت ھای اجتماعی از جمله ک پيغام بفرستند. فناوری اطSعات و ارتباطات  ارآفرینی اثرگذاشته و در بسياری از آنھا تحو3تبدان جا 

 از آن بھره زیادی می گيرد. از سوی دیگراساسی بوجود آورده است. امروزه کارآفرینی به شدت به بسترھای فناوری اطSعات وابسته است و

باعث  مرھون کارآفرینی است. فعاليت ھای کارآفرینانه  ارتباطات خود  و  فناوری اطSعات  فناوری  ھاتوسعه  تولد  ایده ھا و  نيازھا، خلق  شناخت 

حو3ت مصون نمانده  است.می شوند. در ھر حال تحو3ت فناوری ھمه  چيز را متحول کرده است و حتی اشتغال نيز از این ت

ته بطور فزاینده ا ی نيروی کار فنی از سایردر حاليکه یک معضل اساسی کشورھای در حال توسعه از جمله ایران بيکاری است، کشورھای پيشرف

ر مقابل بيکاری در کشورھای درحال توسعه وجودکشورھا جذب می کنند. چه دليلی در فراوانی کار و کمبود نيروی کار در کشورھای پيشرفته و د

 یک نيروی مجرب تحصيل کرده است، در حاليکه خيلدارد؟ مسلماً◌ً مھمترین دليل در ماھيت کار است. نيروی کاری که در آمریکا مورد نياز است،

بيکاران کشور ما از تحصيSت عاليه برخوردار نيستند.

، در حاليکه نياز به تکنولوژی ھای نو در بازار داخلھمچنين آن ھا نياز خود را بحدی رسانده اند که نيروی کارشان برای پاسخگویی آن کافی نباشد

وزش وابسته است.کشور ما ضعيف است. بنابراین حل معضل بيکاری در شرایط دنيای روز، به دو مؤلفه بازار و آم

 نيز رونق می دھد و در آنجاITکند، به صنعت صنعت اطSعات نقش اساسی در ایجاد اشتغال دارد. عSوه بر بسياری از مشاغل که خود ایجاد می 

سياری از خدمات مختلف، نمونه ھایی از مشاغلنيز باعث اشتغال فراوان می گردد. مشاغلی چون مدیریت، مشاوره، تحليل گری، اطSع رسانی و ب

برنامه نویسی، تحليل و طراحی سيستم و مھندسی نرم افزار یا سخت اف نيز نمونه ھایی از مشاغل صنعت صنعت اطSعات می باشند.  ITزار 

می باشند.

● نقش کار آفرینان در توسعه تکنولوژی

 سال گذشته توسط دانشمندان و صاحبنظران به  صورت ھای مختلفی تعریف شده است. به طور٣٠٠کارآفرینی اصطSحی است که در طول 



جه نھادھای سرمایه گذاری، علمی، صنعتی و غيرهخSصه کارآفرینی فعاليتی است مخاطره آميز که فردی در پی اجرای یک ایده معمو3ً اقتصادی تو

ه بر اساس یک نياز اجتماعی شکل گرفته از ملزوماترا جلب نموده و نيروی آنھا را به سمت عملی نمودن ایده ھدایت می کند. بنابراین یک ایده ک

کارآفرینی است.

 دیگران، افزایش سودآوری شرکت ھا و افراد ونتيجه کارآفرینی عSوه بر نوآوری در محصو3ت جدید، حل نيازھای اجتماعی، ایجاد اشتغال برای

ری از محصو3ت تکنولوژی ھای جدید خصوصاً درتوسعه تکنولوژی است. کارآفرینی باعث رفع نيازھا به کمک تکنولوژی ھای جدید می گردد. بسيا

کت ھای فعّال در حوزه تکنولوژی مخصوصاً شرکت ھای مبتنیحوزه فناوری اطSعات و ارتباطات، در اثر فعاليت ھای کارآفرینانه بوجود آمده اند. اکثر شر

شرکتھایی کارآفرین ھستند.بر خSقيت و نوآوری که فناوری ھای جدید را خلق می کنند و اصطSحاً درلبة فناوری فعّالند، 

ؤوليت پذیری و اعتماد به نفس، توانایی ارتباطاتافراد کارآفرین از ویژگی ھای شخصيتی خاصی برخوردارند. مخاطره پذیری، نوآوری و خSقيت، مس

قاد به مرکز کنترل درونی بخشی از ویژگی ھای اینقوی، واقعگرائی، ھدفگرایی، تھاجمی بودن، تحمل ابھام و عدم قطعيت، خوشبينی و تعّھد و اعت

منحصر به فردی به کارآفرینی بپردازد. شخصيت ازافراد است. ھر فرد کارآفرین ممکن است تعدادی از این ویژگی ھا را داشته باشد و با شخصيت 

ملزومات کارآفرینی است توسعه کار آفرینی نيازمند تربيت افراد کار آفرین می باشد.

يه کارآفرینی بيشتر را وابسته به تحو3ت زندگی افراددر سرتاسر دنيا مراکز مختلفی برای آموزش و کارآفرینی وجود دارد اگرچه برخی از افراد روح

رینی بایستی افرادی که بصورت بالقوه از روحيهدر طول ساليان مختلف می دانند ولی این تناقضی با آموزش کارآفرینی ندارد. در آموزش کارآف

دیگری مثل انکوباتورھا، برای تحریک کارآفرینیکارآفرینی برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصيت شان به فعلّيت برسد. عSوه بر این روش ھای 

 گردند و با حمایت ھا و راھنمای ھای بعدی از آنھاوجود دارد که افراد عمSً تا سطحی از کارآفرینی ھدایت می شوند و یکباره به خارج پرتاب می

استفاده می نمایند.

ا و حمایتی  نرم افزاری  بسترھای سخت افزاری،  ایجاد  بر  کارآفرینی، عSوه  توسعه  در  دولت  و ھدایتنقش  آموزش  کارآفرینی، شناسایی،  ز 

آن غافل ماند.فعاليت ھای کارآفرینانه است. توسعه تکنولوژی بسيار وابسته به کارآفرینی است و نباید از 

● فناوری اطSعات و ارتباطات در کارآفرینی

زوا و بدون حمایت نھادھا، سازمان ھا و انسان ھا امکان پذیراطSعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نياز ھر فعّاليت کارآفرینی است. کارآفرینی در ان

ع، نيازھای آن و بافت فرھنگی و اجتماعینيست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نياز اجتماعی است. و کشف نيازھای اجتماعی به شناخت اجتما

و اقتصادی آن وابسته می باشد.

 بينش و بصيرت داشته باشد و بداند چه راه حل ھاییدر شناسایی نياز ھر فعّاليت کارآفرینانه، ایده پرداز یا تئوریسين می بایست نسبت به محيط

ه راه حل ھا بدون اطSعات امکان پذیر نخواھد بود. بنابراینبرای رفع آن نياز، در نقاط دیگری از دنيا ارائه شده است. مطمئناً شناسایی نيازھا و ارائ

اطSعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات ھر فعّاليت کارآفرینی است.

 ارتباطی قویتری را فراھم کرده است. اینفناوری اطSعات و ارتباطات جدید تحو3ت شگرفی در دستيابی به اطSعات بوجود آورده و بسترھای

نند سایر امور از مزیت ھای این فناوری بھره برده  است).فناوری ھا اھّميت و ارزش اطSعات و ارتباطات را با3 برده اند. در نتيجه کارآفرینی نيز ما

(اینترنت) شده با مقياس جھانی،  بر افزایش و ارزشتوسعه فناوری اطSعات و ارتباطات باعث ایجاد شبکه ای عظيم  بنابراین عSوه   است و 

 از راه دور و یا فعاليت ھای توزیع  شده را بوجودویژگی ھای مورد ذکر در نظریه شبکه ھای اجتماعی، قابليت ھای ارتباطی جدیدی مانند کنفرانس

آورده و دسترسی آسان تر و سریع تر به اطSعات را امکان پذیر ساخته اند.

یق این شبکه بر قابليت ھای خود افروده و از مزایای آندر کشورھای پيشرفته اینترنت، یکی از مھمترین ابزراھای کارآفرینان است و این افراد از طر

ه کارآفرینان قرار خواھند گرفت. و این افراد به کمک اینبھره می گيرند.در آینده انواع نرم افزارھا، خصوصاً نرم افزارھای ھوشمند نيز مورد استفاد

مناسب تری را جمع آوری خواھند نمود. دانش و مفاھيمنرم افزارھا فعّال خواھند بود، فرصت ھا را بھتر شناسایی خواھند کرد و اطSعات دقيق تر و 

بھتری را درک خواھند کرد و ارتباطات ساده تر و گسترده تری را برقرار خواھند نمود.

● کارآفرینی در فناوری اطSعات و ارتباطات

ات را شکل داده و ھمچنان پيش می تازد و درتحو3تی که در سال ھای اخير در حوزه فناوری اطSعات و ارتباطات بوجود آمده است و عصر اطSع

رینان اطSعات، شرایط عصر اطSعات را شناخته و باجوامع و فرھنگ ھا دگرگونی ایجاد، مرھون تSش افراد بسياری از جمله کارآفرینان است. کارآف



 حتی بروز عصر اطSعات ھم از نتایج کارآفرینی است.کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پيدا کرده و با شيوه ھای خاص خود آن را ایجاد می کنند

اینترنت بزرگترین و قویترین شبکه ارتباطی دنيا، نمونه ای روشن از کارآفرینی است.

ّلی در کل دنيا داده و بستری برای کارآفرینی سایر افراددر طول تاریخ کدام یک از کارآفرینان توانسته اند نيازی را کشف کنند که پس از رفع آن تحو

است، از آنجایکه تاکنون چنين شبکه عظيمی در تاریخایجاد نمایند. در سالھای اخير نمونه  ھای بسياری از کارآفرینی در اینترنت به ثبت رسيده 

Comر است. شرکت ھای اینترنتی و شرکت ھای بشر وجود نداشته است. زمينه ھای فعاليت در آن بکر بوده و فرصت برای نوآوری و خSقيت بسيا

در چند سال اخير ایجاد، و به سرعت رشد کردند.

۵ در طی  و دیگران در مدت کوتاھی توانسته اند ارزش بسياری را کسب نمایند. آمارھا نشان می دھد کهYahoo، ebay،Amazonشرکت ھایی مانند 

 برابر بوده است.١٠ برابر شده است در حاليکه ميزان رشد سودآوری آنھا کمتر از ٢٠٠سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت ھا بيش از 

زارھای مبتنی بر شبکه و ھمچنين محتویات شبکهکارآفرینی در اینترنت به این موارد خSصه نمی شود و موارد بسياری خصوصاً در زمينه نرم اف

اینترنتی، ھمکاری ھا بازاریابی   و شبکه ھای مجازی، الکترونيک، واقعيت مجازی،وجود دارد. کارآفرینی در شيوه ھای جذب مشتریان اینترنتی، 

.آموزش و کار از راه دور و … ھمه و ھمه گستردگی کارآفرینی در عصر اطSعات را نشان می دھند

نيازھا شنا با کارآفرینی است که  نيازھا پيشرفت حاصل«کار آفرینی موتور توسعه فناوری اطSعات و ارتباطات است»  با رفع  خته می شود و 

آن، ھم اقتصاد جھان را در اختيار گرفته، ھم قدرتمی شود. کشورھای پيشرفته به این دليل پيشرفته اند که در فناوری پيشرفت کرده اند و توسط 

ات در سطوح مختلف الف- سخت افزار ب-نظامی شده اند و ھم فرھنگ جھان را به سوی خواسته ھای خود ھدایت می کنند. کارآفرینی اطSع

نرم افزار ج- اطSعات د-ارتباطات ھـ- کاربرد، انجام پذیر است.

نيازمند حمایت مراکز  سرمایه گذاری و تSش ھای کارآفرینانه است.در ھریک از این سطوح فرصت ھای بسياری برای کارآفرینی وجود دارد. که 

عنوان مثال در حوزه نيروگاه ھسته ای به دليل کاربردکارآفرینی در حوزه اطSعات بسيار راحت تر و عملی تر از کارآفرینی در سایر حوزه ھاست. به 

پذیری کم، مانع ھر فعّاليت کارآفرینانه است و درحاليکهمحدود، ایده ھای کمتری وجود دارد و به عSوه سرمایه گذاری فوق العاده زیاد و درصد امکان 

 شود و ميزان سرمایه گذاری مورد نياز که ایده ھادر حوزه فناوری اطSعات و ارتباطات که در ھمه جا گسترده شده است، ایده ھای بسياری خلق می

ود و این خود دليلی بر سرعت نمایی رشد فناوریرا به نتيجه برسانند چندان زیاد نيستند. بنابراین کارآفرینی اطSعات به راحتی انجام می ش

اطSعات است.

● تأثير فناوری بر مشاغل

در اثر افزایش بھره وری، نياز به برخی از مشاغل ازتوسعة تکنولوژی و بکارگيری وسيع آن، باعث افزایش بھره وری فعاليت ھای اقتصادی شده است. 

و پردازش صوت، از ليست مشاغل حذف می گردد.بين می رود. بعنوان مثال، شغلی تحت عنوان "تلفنچی" با پيشرفت در تکنولوژی ھای مخابراتی 

 توليد ماشينی از مھمترین نتایج توسعة تکنولوژیبنابراین تکنولوژی از یک نظر، حذف و کاھش مشاغل را به دنبال دارد. اصو3ً◌ً خودکارسازی و

ردد. آیا این نتيجة مستقيم تکنولوژی برایاست، که عSوه بر کاھش مشاغل، باعث افزایش کيفيت و سرعت و حتی کاھش ھزینه ھای توليد می گ

 کافی نيست؟ITنااميدی از ایجاد اشتغال به کمک 

 . تکنولوژی ظاھراً برخی از مشاغل را حذف و یامروری بر تاریخ تکنولوژی و تأثير آن بر مشاغل نشان می دھد که پاسخ به این سؤال منفی است

Sً اگرچه تکنولوژی تراکتور باعث کاھش نياز به نيروی کارتغيير می دھد، اما در واقع بسيار مشاغل جدیدتر، مفيدتر و متنوع تری را ایجاد می کند. مث

مشاغل جدیدی را به ھمراه خود ایجاد کرد وکشاورز گردید، ولی به کمک این تکنولوژی انواع و حجم محصو3ت کشاورزی افزایش یافت، بعSوه 

 و تمایل مردم به خرید انواع لباس با رنگ ھا ونيروھای کار را به انجام آن رھنمون شد. یا اختراع چرخ خياطی باعث رونق صنعت پوشاک گردید

 که بسياری از افراد دیگر نيز به کار مشغول شوند.مدل ھای گوناگون و ھمچنين کاھش ھزینة توليد، باعث شد تا نه تنھا دست دوزان بيکار نشوند،

 و ھمچنين تغيير و تحول فرھنگ مصرف متناسب بایکی از جنبه ھای مھم تأثير تکنولوژی در ایجاد مشاغل توسعة بازار است. ارائه محصو3ت کيفی

ه مراتب بيشتر از حجم توليد دستی است. بنابراینتحو3ت تکنولوژی، بازارھا را توسعه می دھد. به طوری که حجم توليد پس از توسعه تکنولوژی ب

تکنولوژی از تعداد مشاغل دشوارتر می کاھد و بر تعداد مشاغل آسانتر می افزاید.

اثر توسعه تکنولوژی، بسياری مشاغل جدیداز سوی دیگر، فرصت ھای شغلی متنوع و جدید، نتيجه توسعه تکنولوژی است. با توسعه صنعت در 

با آن صنعت بوجود می آید. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می کاھد و بر تکثر مشاغ ل آسانتر می افزاید. مشاغل جدیدی که توسطمرتبط 



 از گروه مشاغلی ھستند که توسطITاطSعات و صنعتتکنولوژی ایجاد می شوند، یا تکنولوژی را بکار می گيرند و یا آن را توسعه می دھند. صنعت 

ل مختلف بعنوان ابزار مورد استفاده قرار می گيرد.تکنولوژی اطSعات ایجاد می شوند. در صنعت اطSعات، تکنولوژی اطSعات بکار می رود و در مشاغ

 مسؤوليت توسعه تکنولوژی اطSعات را بر عھده دارند.ITشاغلين صنعت 

● نتيجه گيری

جود آورده و به عنوان مھمترین ابزار کارآفرینی مدرنفناوری اطSعات و ارتباطات تحو3ت زیادی در کليه فعاليت ھای اجتماعی از جمله کارآفرینی بو

رآفرینی 3زمه توسعه فناوری و توسعه فناوری بسترمورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی در فناوری اطSعات پھنه وسيعی برای فعاليت دارد. کا

ولت باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوریکارآفرینی است. بر این اساس اھّميت نقش بسترسازی کارآفرینی و وظيفه دولت مشخص می شود. د

سترسی آسان ھمگان به این شبکه ھا را فراھماطSعات که ھمان شبکه ھای ارتباطی و اطSعاتی می باشد را توسعه دھد و تقویت کند و امکان د

نماید.

سانی را کاھش می دھد و از سوی دیگر تنوع فعاليت ھا وھمچنين در ارتباط با اشتغال تکنولوژی از یکسو در اثر افزایش بھره وری، نياز به نيروی ان

که می توان مورد بررسی قرار داد در دو دستهمشاغل جدید را باعث می شود که برای نيروی انسانی بيشتری اشتغال ایجاد می نماید. مشاغلی 

عت اطSعات و دسته دوم صنعت فناوریمشاغل مبتنی بر اطSعات و مشاغل مبتنی بر صنعت اطSعات طبقه بندی می شوند. به دسته اول صن

اطSعات گویيم.

منبع : مركز توسعه كارآفرینی

http://vista.ir/?view=article&id=291934

تجربه آفريقای جنوبی، ايجاد صندوق کارآفرينی

 ساليان طو3نیNACTU و COSATU، FEDUSAسه موسسه یا فدراسيون 

است که با ابراز نگرانی از روند رو به رو رشد بيکاری در آفریقای جنوبی، به

فعاليت در زمينه کارآفرینی اشتغال دارند. ميزان بيکاری در آفریقای جنوبی،

% باقی مانده است. ھر سه٢۵بيکاری بيش از یک دھه است که ھمچنان 

موسسه فوق در گذشته فعاليت ھا و اقدامات زیادی در خصوص راه حل

ھای کوتاه مدت و بلندمدت برای برون رفت از بحران بيکاری به انجام رسانده

 برگزار شد، موسسه١٩٩۴اند. برای مثال در کنفرانس ملی که در سال 

COSATUراه حلی ارائه داد که بر مبنای آن ھمه افراد شاغل بخشی از 

حقوق خود را به یک صندوق حمایتی واریز کردند تا از آنان به ھنگام بيکاری

یا دیگر حوادث ناشی از کار حمایت شود. با این حال بسياری از این اقدامات

ابتکاری متاسفانه به علت ناھماھنگی ھای موجود در جامعه و ھمچنين

نتوانستند عدم ھمکاری موسسات و سازمان ھای فعال در این گستره، 



به فعاليت خود ادامه داده و تقریباً در تمام جلسات،توفيق چندانی بدست آورند. به رغم این ناکامی ھا، مراکز فعال در زمينه کارآفرینی ھمچنان 

موضوعات اصلی مطرح کرده اند. تدوین مبانی وگردھمایی و ھمایش ھای مرتبط با کار و اشتغال، بحران بيکاری را به عنوان یکی از مباحث و 

ه ھای اثربخش برای برون رفت از بحران بيکاریمحورھای سياست ھای اجرایی و تSش برای درگير کردن دولت و مراکز تجاری در پایه ریزی برنام

برنامه "برابری اجتماعی ویکی از مھمترین تSش ھای انجام شده بوده است، یکی از محوری ترین سياست ھا در این حوزه تص ویب سند 

کارآفرینی: حرکت به سوی آینده روشن" است.

 را مطرح کردند تا از این طریق کارگران وسه موسسه فوق به ھنگام مذاکرات مربوط به برگزاری اجSس ملی اشتغال، مفھوم "انگيزش شاغSن"

 برگزار شد،  مباحث١٩٩٨ اکتبر S٣٠س که در افراد شاغل را در تSش ھای مربوط به جلوگيری از بحران بيکاری زودرس سھيم کنند. در این اج

با اشتغال وشدیدی در خصوص ساختار و اساسنامه موسسه فوق شکل گرفت و نھایتاً مقرر شد که برای تسھيل د ر فعاليت ھای مرتبط 

، به عنوان مبداء فعاليت  آن در نظر گرفته شود. افراد شاغل برای عضویت در١٩٩٩ مارس ٣کارآفرینی، یک صندوق کارآفرینی، تاسيس شود و زمان 

ه عنوان بخشی از مصوبات اجSس ملی اشتغال رسميتاین صندوق، موظف بودند تا یک روز از حقوق خود را به این صندوق واریز کنند. این ابتکار ب

ن دعوت کردند که در کنار سياستمداران،پيدا کرد و مسئو3ن آتی، از اعضای اصلی سه فدارسيون (موسسه) فوق به عنوان نماینده کارگرا

یافته و راھکارھای اجرایی این ابتکار را بررسیھنرمندان، متخصصان و کارشناسان بازار، رسانه ھای گروھی،  مدیران، افراد خویش فرما حضور 

"صندوق کارآفرینی" اختصاص دھند. ھمچنينکنند. در نھایت مقرر شد که تمام شاغSن در سطوح و مراکز مختلف یک روز از حقوق خود را به 

به این صندوق انجام دادند.مسئو3ن این صندوق تSش زیادی برای متقاعد کردن بازار و بخش تجاری جھت اختصاص سود یک روز 

) و اختصاص آن برای تحقق طرح وGDPاخلی (ھدف اصلی این طرح، گردآوری مجموعه درآمدھای یک روز از کل اقتصاد کشور یا درآمد ناخالص د

شور، صرف این بودجه را توجيه پذیر جلوه می داد.برنامه ھای گسترده کارآفرینی بود. ایجاد فرصت ھای شغلی پایدار و کمک به توسعه اقتصادی ک

ادعا کند در معرض تھدید آن قرار ندارد. اغلببحران بيکاری در آفریقای جنوبی ابعاد بسيار گسترده ای پيدا کرده است و کمتر کسی است که 

نج می برند بنابراین مشکSت کSن اقتصادیشاغSن در وھله نخست از رشد اقتصادی بسيار بطئی و ناچيز و نبود فرصت ھای شغلی در جامعه ر

ند. کارگران معمو3ً افرادی ھستند که افرادشرکت ھا و کارخانه ھا را با مسائل جدی رو به رو می سازد و امنيت شغلی به شدت آسيب می بي

دھد.دیگری را تحت تکفل خود دارند و از دست دادن شغل، افراد زیادی را تحت تاثير سوء قرار می 

کارگران آغاز شد و شعار "غم یک نفر، غم ھمهفراخوان "صندوق کارآفرینی" به شدت مورد استقبال کارگران قرار گرفت و ھمبستگی زیادی بين 

ن طرح بود. در آفریقای جنوبی در برخی برھه ھا،است"، تا حدودی به واقعيت پيوست. ھراس از بيکاری، انگيزه بسياری خوبی برای پيوستن به ای

 ندارند. در کشوری مثل آفریقای جنوبی، بيکاری درصد از شاغSن در خطر بيکاری بوده و اغلب بيکار شدگان اميد چندانی برای یافتن شغل جدید٣٧

فزایش جرم و بزھکاری و گسترش برخیریشه اصلی بسياری از مسائل اجتماعی مثل کاھش ارزش ھای خانواده، کم رنگ شدن ناھنجارھا، ا

اعی خواھند شد. بنابراین بھتر است برای جلوگيری ازبيمارھای خطرناک مثل ایدز است. کارگران و خانواده آنھا در نھایت قربانی این اخت3Sت اجتم

بروز آنھا اقدامات پيشگيرانه در اولویت قرار گيرد.

خوشایندی بدنبال خواھد داشت. صندوق کارآفرینیکارآفرینی وظيفه ای است که امروز باید انجام شود، واگذار کردن آن به آینده، پيامدھای نا

را دعوت به کارآفرینی و ایجاد فرصت ھایآفریقای جنوبی ھمه کارگران،  مدیران، شرکت ھا، مسئو3ن شھری و مدیران بخش دولتی و خصوصی 

ر فرآیند کارآفرینی سھيم باشند.شغلی جدید کرده است. این صندوق از آنان خواسته است که با اختصاص یک روز از درآمد خود، د

● معنی "درآمد یک روز" چيست؟

مات، یک مبنای علمی برای محاسبه ميزان درآمد یکصندوق کارآفرینی آفریقای جنوبی برای تسھيل در امور و پرھيز از برخی سوء تفاھم ھا و ابھا

در مواردی که قواعد ابھام آميز باشد،  براساسروز تغيير کرده است و سھم ھر فرد بر مبنای این شاخص محاسبه و دریافت می شود با این حال 

دستورالعمل زیر ميزان درآمد یک روز محاسبه می شود:

از طریق ضریب ميزان محاسبه می شود که) در مواردی که حقوق فرد براساس حق الزحمه ساعتی پرداخت می شود، ميزان حقوق روزانه فرد ١

کارگر به طور متوسط در یک کار می کنند.

از طریق تقسيم ميزان دستمزد ھفتگی او بر) در مواردی که حقوق فرد به صورت ھفتگی محاسبه و پرداخت می شود،  ميزان حقوق روزانه او ٢

تعداد روزھای کاری محاسبه



می شود.

 و سپس بر٣٣/۴انه او، حقوق ماھيانه او ابتدا بر ) اگر فرد شاغل به صورت ماھانه، حقوق خود را دریافت می کند برای محاسبه ميزان درآمد روز٣

 تقسيم می شود.۶۵/٢١ روز در ھفته کار می کند حقوق ماھيانه او بر ۵تعداد روزھای کاری در یک ھفته تقسيم می شود به طور مثال اگر فرد 

نين سھم ھر فرد بعد از کسر ماليات از حقوقمبنای محاسبه حقوق، حقوق پایه ای و اضافه کاری، پاداش، ... از این قاعده مستثنی است ھمچ

پایه محاسبه و دریافت می شود.

● اھداف صندوق کارآفرینی:

 است.آرمان اصلی صندوق کارآفرینی، ایجاد اعتماد متقابل در سطح جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی

Sمت روانی کمک نماید. از دیگر اھداف مھم اینوجود اعتماد در بين کارگران، می تواند احساس امنيت شغلی را تقویت کند و به ارتقاء سطح س

ت. این صندوق اھداف زیر را نيز پيگيری میصندوق، افزایش سرمایه صندوق و بکارگيری در طرح ھای کارآفرینی در سراسر آفریقای جنوبی اس

کند:

جتماعی▪ اھدای کمک به برنامه ھای اشتغال جوانان و فراھم آوردن فرصت شرکت آنان در فعاليت ھای ا

برخوردار است.▪ اھدای کمک به طرح ھا و برنامه ھایی که ھدف اصلی آنھا بھبود وضعيت زنان و روستاھای کم 

وزشی مربوط به پيشگيری از ایدز▪ حمایت از برنامه ھای آموزش خواندن و نوشتن و آموزش ھای بھداشتی از جمله برنامه ھای آم

ای دستيابی به اھداف فوق▪ ھمکاری و شراکت با دولت و دیگر صندوق ھا و بنيادھای مشابه و سازمان ھای بين المللی بر

ر دریافت و ھزینه منابع مالی صندوق بر مبنایپس از تصویب کليات این صندوق، ھيات امنای آن انتخاب شد و وظيفه اصلی ھيات امناء نظارت ب

ز مھم ترین بانک ھای آفریقای جنوبی افتتاحاھداف و اساسنامه صندوق است. ھمچنين یک حساب بانکی نيز به نام صندوق کارآفرینی در یکی ا

بداری و حسابرسی را تسھيل نماید.شد تا دریافت و پرداخت مبالغ، طبق ضابطه و با دستور ھيات امناء  صورت گيرد و فرایند حسا

● مدیریت و امور زیربنایی

ه ھای توافق کردند در اداره صندوق کارآفرینی از اعمال نظارت و محدودیت ھای غيرضروری بر سرمایNACTU و COSATU، FEDUSAسه موسسه 

و سرمایه صندوق مستقيماً صرف ایجاد فرصت ھایتجمعی از کارگران و دیگر سھامداران، جلوگيری کنند. تا از این حداکثر بھره وری بدست آید 

ت پذیری و پاسخگو بودن در قبال وظایف محولهشغلی جدید گردد. این مستلزم ایجاد نوعی تعادل بين اداره مناسب و اثربخشی صندوق و مسئولي

است. برای

 ھيات امناء صندوق ضروری است.سرمایه گذاری در طرح ھای اشتغال زا، توجيه اقتصادی طرح ميزان اثربخشی و کارآمدی و تصویب

سھم خود از صندوق کارآفرینی در اختيار اینبسياری از موسسات ملی مھم، بخشی از کارشناسان،  پرسنل و منابع خود را به عنوان بخشی از 

، یک موسسه بزرگ اقتصادی کشور با تامين نيازھای اداری صندوق مثل سيستم اطSعاتی وSANLAMصندوق قرار داده اند. به طور مثال موسسه 

رفته و امکان کنترل، بررسی و حسابرسی فراھمدیگر ملزومات مورد نياز موافقت کرده است تا تجميع درآمدھا به صورت درست و کارآمد صورت گ

ناء صندوق کارآفرینی در تدوین معيارھای تفصيلی،آید. عSوه بر آن بانک توسعه آفریقای جنوبی، نيز موافقت کرده است که برای کمک به ھيات ام

د تا امکان بررسی دقيق طرح ھا، نظارت بر حسنمدیریت طرح ھا و تھيه سيستم ھای نظارت، نظریه کارشناسی و مشورتی در اختيار آنان قرار دھ

اجرای آنھا و تناسب آنھا با اھداف صندوق فراھم گردد.

یریتی حاکم بر صندوق دارند و ازسه فدراسيون فوق به عنوان موسس این صندوق تعھد کامل و مطلق نسبت سيستم ھای اقتصادی و مد

سئو3ن صندوق تSش می کنند تا حتیشفافيت و حسابرسی دقيق حمایت می کنند. این موضوع در حفظ اعتبار صندوق نقش اساسی دارد. م

یک سنت از سرمایه صندوق حيف و ميل نشده و نابجا ھزینه نگردد.

شنھادھای رسيده از جوانب گوناگون مورد بررسینمایندگان سه موسسه فوق، وابستگان آنھا و ھيات امناء در اھم تصميم گيری حضور داشته و پي

قرار می دھند.

آفرینی● بسيج عمومی برای کار

ز کارآفرینی یکی از مھمترین اھداف سهھمانطور که قبSً نيز اشاره شد تصميم به بسيج عمومی کل جامعه آفریقای جنوبی برای حمایت ا

برنامه به انجام رسانده اند. موسسهموسسه فوق الذکر است. مسئو3ن صندوق، تSش فوق العاده ای برای تحرک و تھييج کارگزاران این  



COSATUا توجه به شرایط فرھنگی و اجتماعی آن یک شورای کارگزاری محلی در ھمه استان ھا ایجاد کرده تا اقدامات ترویجی و تبليغاتی را ب

ان قرار گرفته است. ھمچنين پوسترھای زیادی چاپمناطق سامان دھند. بيش از یک ميليون جزوه و دیگر اقSم ترویجی تھيه و در اختيار عSقه مند

 نيز در سطح کشور تھيه و پخش شده است. با این حالدر کارگاه ھا و دیگر مراکز نصب شده است، برنامه ھای زنده تلویزیونی، رادیو و ماھواره ای

تر و ... نمی توانند به سوا3ت و ابھامات پاسخ گویندتمرکز اصلی بر روی نمایندگان، وابستگان و کارگزاران صندوق کارآفرینی است چون جزوه،  پوس

و کارگران را به طور مستقيم در این طرح مشارکت داده و درگير کنند.

عمده برگزار کرده و دیدارھایی با مسئو3ن رسانهمسئو3ن صندوق، برای توجيه و تبيين اھداف و ترویج صندوق، مجموعه جلساتی را با سھامداران 

مھم ترین موضوعاتی که در این دیدارھا موردھای محلی و ملی، رھبران مذھبی، مدیران اقتصادی و تجاری آفریقای جنوبی ترتيب داده اند،  

بررسی و طرح قرار گرفته، عبارتند از:

کن در ترویج آن بکوشند و خود را در آن سھيم) حمایت از این برنامه ھا باید به یک جنبش ملی تبدیل شود ھمه موسسات باید به ھر طریق مم١

بدانند.

رد تاکيد قرار گيرد، تا از حداکثر اثربخشی آن) نياز به ارائه دیدگاه ھای کارشناسانه برای تدوین شاخص ھای دقيق اداره سرمایه صندوق مو٢

اطمينان حاصل شود.

و از ھيچ اقدام مثبت و کارآمدی دریغ نکنند.) ھر سازمانی باید به بھترین شيوه خود را به تحقيق اھداف صندوق کارآفرینی متعھد بدانند ٣

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=288349

تجربه کارآفرينی در کشور ھند

امروزه مقوله توسعه كارآفرینی و كسب و كارھای كوچك به عنوان

اھرم توسعه اقتصادی در اكثر كشورھای جھان مورد توجه قرار

گرفته است. به ویژه این مبحث در كشورھای در حال توسعه و

اھميت می برند،  رنج  طبيعی  منابع  كمبود  از  كه  كشورھایی 

یافته است. از جمله كشورھای مطرح در حوزه توسعه ویژه ای 

كارآفرینی كشور ھند می باشد كه به  حمایت و ترویج ھمه جانبه

پرداخته و در كليه عرصه ھای اقتصادی و اجتماعی  مقوله  این 

از بھره گيری  و  كشورھا  سایر  به  خود  تجارب  انتقال  به  حتی 

مزایای ارتباطات بين المللی نيز اقدام نموده است.

در این راستا مؤسسه ملی توسعه كارآفرینی و كسب و كارھای

) در ھند اقدام به برگزاری دوره ھای آموزشیNIESBUDكوچك (

المللی بين  در سطح  اقتصادی  بنگاھھای  توسعه  كارآفرینی و 



مجریان از  یكی  كه  مؤسسه  این  مخاطبين  است.  نموده 

مربيان، می باشد  ھند  دولت  ترویجی  و  آموزشی  برنامه ھای 

در جامعه نقش عمده را ایفا می نمایند. برنامهتسھيلگران بخش خصوصی و دولتی و ھمچنين كارآفرینان ميباشند كه در توسعه فرھنگ كارآفرینی 

 ھفته٨) » یكی از دوره ھای بين المللی برگزار شده توسط این مؤسسه می باشد كه به مدت WEDآموزشی «زنان و توسعه بنگاھھای اقتصادی (

ر اساس و در دوبخش كارگاھھای آموزشی و بازدیدھای ميدانی برگزار گردید. روش اجرا در این دوره ب٢٠٠۵ فوریه ۵ الی ٢٠٠۴ دسامبر ١٣از تاریخ 

ی، شركت در سمينار و ھمچنين مشاھده نزدیك ازبرگزاری كارگاه توأم با تمرین ھای عملی به صورت فردی یا گروھی، مطالعات موردی، بحث، باز

طریق تورھای مطالعاتی و بازدیدھای ميدانی بوده است.

 زمينه حمایت ھمه جانبه نھادھا و سازمانھای مرتبطدر مقاله ای كه پيش رو دارید، به آموخته ھا و مشاھدات صورت گرفته طی این دوره آموزشی در

كشور ھند پرداخته شده است.با كسب و كار و كارآفرینی و ھمچنين چالشھای زنان كارآفرین به عنوان تجربه كارآفرینی در 

●محيط کارآفرینی و کسب و کار در کشور ھند

٪ با درآمد کمتر از یک۴٠ درصد از این جمعيت زیر خط فقر به سر می برند. از این بين حدود ١/٢۶کشور ھند بيش از یک ميليارد نفر جمعيت دارد که 

 درصد از زنان، فقير محسوب می گردند که٧٠به  طوریکه د3ر در روز، گذران زندگی می نمایند. این آمار بویژه در بين جامعه زنان حائز اھميت است، 

 ] . با توجه به موارد ذکرشده، کارآفرینی و ایجاد١د [ به واسطه د3یلی نظير تجرد، طSق، عدم حمایت خانواده و . . . به این وضعيت دچار گردیده ان

 دولتی و حتی بخش خصوصی قرار گرفته است به کسب وکار، به  ویژه کارآفرینی زنان به عنوان محرك توسعه اقتصادی، در رأس اولویت ھای بخش

 بحث حساس سازی نسبت به مسئله کارآفرینی در سطح مدارس آغاز و١٩٩٠طوریکه از آن به عنوان یک حرکت ملی یاد می شود. از اوایل دھه 

زنان  در ھند،  کارآفرینان  ميان جمعيت  در  یافته است.  اولویت ھای۵/١٠تداوم  به  توجه  با  رقم  این  اختصاص می دھند که  به خود  را  درصد   

 و کارھای جدید قادرند دارایی شخصی خود راسياست گذاری و ترویجی رو به رشد می باشد. بر طبق یک بررسی انجام شده، زنان با ایجاد کسب

] .٢د [ درصد افزایش بخشند که خود گامی در جھت فقر زدایی و توانمندسازی اقتصادی خانواده می باش٧/١٩به ميزان 

الف )سيستم ھای حمایتی از توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک

نوان نيمی ازجمعيت کشور، کارآفرینی به طور عام وبا توجه به اھميت کارآفرینی در رفع معضل عدم اشتغال و ھمچنين با آگاھی از نقش زنان به ع

ياست ھای متعددی جھت حمایت از آن اتخاذ گردیدهکارآفرینی زنان به طور خاص، مورد توجه دولتمردان کشور ھند قرار گرفته و به  ھمين دليل س

قرار گرفته است.است. در این راستا بحث توانمندسازی زنان مطرح و در دستور کار نھادھا و سازمانھای متعدد 

 ]٣] و [ ٢] ( Microfinance●دسترسی به منابع مالی خرد( 

ی کوچک از بين رفته و دریافت با ارائه تسھيSت مالی و اعتباری از جانب دولت به افراد کم بضاعت، بسياری از کسب وکارھا١٩٩٠تا قبل از دھه 

 با تغيير دیدگاه دولت از سوسيال به ليبرال، ایجاد کسب وکار و١٩٩٠تسھيSت رایگان، جای کار و فعاليت اقتصادی را گرفته بود. پس از آغاز دھه 

ند، امکان استفاده از تسھيSت بانکی بدليل عدمدرآمدزایی جایگزین سيستم سابق گردید. از آنجایی که در کشور ھند زنان دارایی چندانی ندار

 افتتاح حساب در بانک، توسط گروھھای غيررسمی غير قانونی تلقی١٩٩٢امکان ارائه وثيقه برای ایشان به سادگی ميسر نمی باشد. تا سال 

 زنان می باشند بحث تشکيل گروھھای خودیار (با استفاده از مدل گرامين در کشور بنگSدش) که مخاطب عمده آن١٩٩٠می گردید. از آغاز دھه 

دام نمودند. برای این منظور، سازمانھایمطرح و مؤسسات مالی دولتی و ھمچنين سازمانھا و مؤسسات غير دولتی به تشکيل این گروھھا اق

١۵ الی ١٠ خودیار، متشکل از  ) با حمایت دولت در روستاھا و مناطق محروم، به آموزش روستایيان مشغول گردیدند. گروھھایNGOغيردولتی (

) جھتmicro financeن تأمين منابع مالی خرد ( ) نفر از زنان می باشند که به  طور منظم جلساتی را با یکدیگر برگزار می کنند و ھدف آنا٢٠(حدکثر 

 ماه به پس انداز١٢ الی ۶آموزش، به مدت رفع نيازھای معيشتی و ھمچنين ایجاد کسب وکارھای کوچک است. در این مدل، روستایيان پس از 

ظم یکدیگر را مSقات می کنند. در این جلسات، بنامشغول می گردند. سپس افراد گروه، دارایی خود را در یک صندوق مشترک قرار داده، به طور من

افت نموده اند موظفند که ھر ماه درصدی از آن را به صندوقبه اولویت نيازھا، گروه اقدام به پرداخت وام به افراد می نماید. کليه افرادی که وام دری

، با شکل گيری منظم این گروھھای غيررسمی ،بانک ھا و مؤسسات١٩٩٢بازگردانند و کليه افراد گروه بر نحوه انجام کار نظارت دارند. از سال 

)NABARDن بين بانک ملی کشاورزی و توسعه روستایی (اعتباری به تخصيص اعتبارات و وام با بھره بسيار اندک به این گروھھا اقدام نمودند. در ای

 گروه خودیار که موفق عمل۵٠٠ اعتبارات به که یکی از مؤسسات اعتباری سياستگذار در ھند می باشد، در این امر پيشقدم گردیده به اعطای



نموده بودند اقدام نمود.

در کشور ھند گروھھای خودیار به سه صورت تشکيل می گردند:

- گروھھای خودیار توسط بانکھا ایجاد و تأمين مالی می گردند.١

ن اعتبار می شوند.- گروھھای خودیار توسط  سازمانھای غيردولتی و یا مؤسسات دولتی تشکيل و توسط بانکھا تأمي٢

بانک قرار- تأمين مالی گروھھای خودیار از طریق بانکھا صورت می پذیرد لکن سازمانھای غيردولتی  بعن٣ وان واسطه مالی بين این گروھھا و 

می گيرند.

 قرار می گيرند و سازمانھای غيردولتی نقشی حياتی را در شکل گيری و توسعه این٣ و ٢ درصد از گروھھای خودیار تشکيل شده تحت مدل ٨٠

دیه گروھھای خودیار را تشکيل می دھند که دسترسی آنانگروھھا ایفا می کنند. گروھھای خودیار تشکيل شده نيز با یکدیگر ارتباط برقرار نموده اتحا

 که از ترکيب این گروھھا ایجاد شده است.) این روند تا به امروز ادامه دارد وDHANرا به منابع مالی گسترده تر فراھم می سازد (از جمله اتحادیه 

درصد از بھره گيران از منابع مالی خرد در جھان زنان٩٠یکی از مؤثرترین راھکارھا در جھت توسعه دسترسی زنان روستایی به منابع مالی (حدود 

ن، آفریقا و جنوب شرقی آسيا از این مدلمی باشند ) می باشند. امروزه بسياری از کشورھای در حال توسعه ھمچون کشورھای آمریکای 3تي

) در دو بخش رسمی و غير رسمی فعاليت دارند که بخشMFIپيروی می نمایند. در کشور ھند مؤسسات ارائه دھنده تسھيSت مالی خرد (

و ھمچنين مؤسسات اعتباری بخش تعاونیرسمی این مؤسسات و نھادھا، شعب روستایی بانکھای بازرگانی و یا بانک ھای روستایی و محلی 

 ]۴می باشند.●ھمسویی دولت و بخش خصوصی در توسعه کسب و کارھای کوچک [ 

 )Hindustan Lever Limited(تجربه موفق شرکت توليد کننده محصو3ت بھداشتی 

ک، سيستم توزیع روستایی است. این حرکتیکی از ایده ھای بسيار جالب و خSق در انگيزش زنان روستایی به سمت ایجاد کسب وکارھای کوچ

 ایده، دولت با بررسی نياز با ھمکاری دولت و بخش خصوصی آغاز شده است و دولت نقش تسھيلگر را ایفا می نماید. در این٢٠٠٢از سال 

ا می خواھد که توزیع محصول خود را درروستاھا، به شناسایی شرکتھای موفق و صاحب نام در بخش خصوصی اقدام می نماید و سپس از آنھ

 شناسایی گروھھای خودیار تشکيل شده در روستاھاروستاھا به زنان توزیع گر بسپارند. دولت با ھمکاری نزدیک با سازمانھای غيردولتی نسبت به

ل عضویت در گروھھای خودیار به منابع مالی دسترسیاقدام می نماید و زنان مورد نظر خود را در این گروھھا شناسایی مينماید. این زنان به دلي

آن اقدام نمایند و در حقيقت کسب و کار خود را ایجاد کنند.دارند و با دریافت وام از گروه، قادرند محصو3ت شرکت مورد نظر را خریدار نموده به توزیع 

 درصد١٠ ایجاد این کسب و کار کوچک سودی معادل در این صورت ھزینه تبليغات این محصول به عھده شرکت توليد کننده خواھد بود و این زنان با

به صورت بالفعل کارآفرین نمی باشند و بنابراین فعا3نفروش خود دریافت می نمایند که قادر به تسویه وام اخذ نموده نيز خواھند گردید. این زنان 

ان عمدتاًدر زمينه بازاریابی محصول، عرضه و تقاضا ،سازمانھای غيردولتی به توجيه و آموزش این زنان ميپردازند. آموزشھای ارائه شده به این زن

ای مجاور را نيز بر عھده می گيرد و مستقلفروش و حسابداری می باشد. پس از آموزش ھرزن توزیع گر عSوه بر روستای خود مسئوليت روستاھ

 زن توزیع گر١١٠٠٠ توليد کننده محصو3ت بھداشتی، یکی از پيشگامان این طرح می باشد که تا کنون Hindustan Lever Limitedمی گردد. شرکت 

له کمک به گسترش بھداشت و سSمت عمومی دررا به عرصه فعاليت وارد نموده است. این برنامه از جھات متعدد دارای مزیت می باشد، از جم

نتيجه ر در  توسعه کسب و کارھای کوچک، کارآفرینی و  به  بيکاری و کمک  ازمناطق محروم، حل معضل  شد اقتصادی و ھمچنين استفاده 

این عرصه وارد گردیده اند، از جمله شرکت ھاییظرفيت ھای بخش خصوصی و تقویت آن در ھمکاریھای دو جانبه با دولت. شرکت ھای دیگری نيز در 

حصول تحت امتياز این شرکت بپردازند و حتی محصو3توجود دارند که با ارائه مواد خام به این زنان روستایی، از آنان می خواھند که به توليد م

ر را به عھده دارد.روستا را به خارج از کشور نيز صادر می نمایند.دولت نيز در کليه مراحل نقش حامی و تسھيلگ

]۵ ] و [۴●توسعه کارآفرینی در بخش صنایع دستی [ 

به فعاليت می پردازد و ھ توسعه صنایع دستی در کشور ھند، زیر نظر وزارتخانه نساجی  دف آن، گسترش و توسعه صنایع دستیسازمان 

شور می باشد. سازمان توسعه صنایعمی باشد. مخاطبين عمده این بخش زنان ھستند و صنایع دستی پس از کشاورزی دومين صنعت این ک

توسعه سازمانھای غيردولتی دارد. این بخش نياز بهدستی عمدتاً تمایل به ھمکاری با سازمانھای غيردولتی، تعاونيھا و سازمانھای فعال در امر 

ارد نماید. از این رو دولت توانمند سازی و حمایت ازسرمایه گذاری اندکی دارد و در مقابل قادر است با توانمدسازی، سرمایه خارجی را به کشور و

حال حاضر در بحث صنایع دستی تأکيد بر زنانسازمانھای غيردولتی را در جھت توسعه صنایع دستی در برنامه کار خود قرار داده است که در 



 سال اوليه فعاليت خود توسط دولت حمایت مالی می شوند. این۴است. توليد کنندگان صنایع دستی که عمدتاً در روستاھا ساکن ھستند در 

 و عرضه محصو3ت، فراھم نمودن مواد اوليه، اجارهحمایت ھا در زمينه ھایی ھمچون آموزش طراحی، بروز رسانی تکنولوژی توليد، آموزش بازاریابی

زاریابی جھت توليد کنندگان صنایع دستی به دو صورتمکان فعاليت و . . . می باشد که کليه این خدمات به صورت رایگان ارائه می گردد. آموزش با

انجام می پذیرد:

برنامه ھای آموزشی که مستقيماً از طریق دولت ارائه می شود.

برنامه ھایی که مجری آن سازمانھای غيردولتی و سایر سازمانھای داوطلب می باشند.

آیند فروش و بازاریابی آشنا می شوند. یکی از عمدهدریافت کنندگان این تسھيSت قادر به افزایش توليد و بھبود کيفيت محصو3ت خود گردیده با فر

ش در سطح شھر می باشد. روستایيان ھنرمند درترین مشکSتی که ھنرمندان پس از توليد با آن مواجه می گردند، حمل کا3ھای توليد شده و فرو

 رو دولت پروژه نمایشگا ھھای دائمی صنایع دستی رابدو شروع کسب و کار، عموماً بضاعت حمل کا3ھای خود به شھر و بازاریابی را ندارند، از این

در پيش گرفته است.

 ارائه گردید و توسط مؤسسه توسعه توریسم و حمل و نقل دھلی١٩٩٠ در اواخر سال Delhi Haatایده اوليه این طرح در شھر دھلی نو با نام 

)DTTDC) با ھمکاری سازمان توسعه شھری دھلی نو (NDMCبه اجرا در آمد که در حال حاضر نمایشگاھھای مشابھی در سرتاسر کشور برگزار (

 غرفه وجود دارد که به صورت گردشی ھر۶٢ نمایشگاه دائمی صنایع دستی در دھلی نو واقع است. در این نمایشگاه تعداد Delhi Haatمی گردد. 

زمانھای غيردولتی و یا سازمانھای داوطلب پس ازدو ھفته یکبار به عده جدیدی از ھنرمندان واگذار می شود. روند کار به این صورت است که سا

عرفی می نمایند. در این صورت سازمان صنایعشناسایی ھنرمندان و آموزش آنھا جھت بھبود کيفيت محصو3ت خود، آنھا را به سازمان مربوطه م

عھده گرفته و به طور ھمزمان از متخصصين دردستی مسئوليت حمل محصو3ت از روستا به شھر و اسکان ھنرمندان روستایی را به طور رایگان بر

ل می آورد. ھمچنين زمينه حضور سازمانھایی نظيرامور طراحی، بسته بندی، بازاریابی، صادرات و . . . جھت حضور در این نمایشگاھھا دعوت بعم

د. دولت با انجام این کار در حقيقت چھار ھدف عمدهمؤسسات توریستی، ھتلھا و غيره را نيز در نمایشگاه جھت مذاکره با ھنرمندان فراھم می نمای

را دنبال می کند:

وش خود با کا3ی ارائه شده از جانب سایر- ایجاد رقابت ميان توليدکنندگان صنایع دستی که در این فرصت با مقایسه محصول و ميزان فر١

توليدکنندگان قادر به کشف نقاط ضعف خود و بھبود کيفيت محصو3تشان گردند.

توأم با بسته بندی صحيح- مواجھه توليدکنندگان با متخصصين و طراحان مدعو و بھبود کيفيت کا3 و نحوه ارائه مناسب ٢

 ساعت در طول روز، جھت آموزش و یادگيری مسائل مالی و مدیریتی از جمله: تعيين٢- شرکت توليدکنندگان در کSسھای آموزشی دائر به مدت ٣

بندی و سایر موضوعات مشابهقيمت تمام شده، قيمت گذاری کا3ی توليد شده، تحليل سود به دست آمده، بھبود کيفيت و بسته 

ر ایجاد شده توسط کارآفرین ھنرمند- مذاکره توليدکنندگان جھت دریافت سفارش از سازمانھای متقاضی و متعاقباً توسعه کسب و کا۴

 ]٧ ] و [ ۶●حمایت از توليد و صادرات كا3 در جھت توسعه كسب و كارھای كوچك [ 

) می باشد كهSISIھنده خدمات به صنایع كوچك(یكی از سازمانھای كليدی فعال در زمينه ارائه خدمات به كسب و كارھای كوچك، مؤسسه ارائه د

 كه تحت نظر وزارت صنایع كوچك ھند قرار دارد، فعاليتھایی راSISIخدمات گوناگونی را قبل و بعد از توليد كا3 به كارآفرینان ارائه می دھد. مؤسسه 

Sعاتی ودر زمينه توسعه صنایع كوچك نظير آموزش، مشاوره، ترویج، آزمایش محصول، به روز رسانی، اطSع رسانی از طریق ایجاد پایگا ه ھای اط

به ویژه صادارت و بازاریابی در دست انجام دارد.

ه در سه بخش  عمومی، مدیریتی و فنی ارائهبرنامه ھای آموزشی این مؤسسه در كليه زمينه ھای مرتبط با توليد و ارائه خدمات می باشد ك

برنامه آموزش كارآفرینی است كه در برنامه ھای آموزشی عمده در این مؤسسه  نيز جھت زنانمی گردد. یكی از   این بخش طرح جداگانه ای 

كارآفرین وجود دارد. این طرح در سه بخش زیر ارائه ميگردد :

▪ انگيزش و ترویج كارآفرینی در بين زنان

▪ آموزش در زمينه ایجاد و توسعه كسب و كار (قبل از فرآیند ایجاد)

ایجاد)▪ آموزش در جھت توسعه مھارت ھا شامل مھارتھای فنی، تكنولوژیكی و مدیریتی(بعد از فرآیند 

كليه خدمات آموزشی جھت متقاضيان رایگان می باشد.



رتند از:●در زمينه توسعه صادرات، این مؤسسه خدمات منحصر به فردی را ارائه می دھد. این خدمات عبا

جمع آوری و ارائه اطSعات بازار صادرات

ارائه اطSعات در مورد فرآیند و قوانين و مقررات صادرات

آموزش مدیریت صادرات

آموزش بسته بندی صادراتی

برگزاری سمينار و كارگاه مرتبط با رویه ھای صادرات

گردآوری گزارشات و كليه منابع مرتبط با صادرات كا3

برگزاری سمينار در مورد تجارت جھانی

برگزاری سمينار در مورد مالكيت معنوی ( كپی رایت)

و از ھمه مھم تر. . .

▪ھماھنگی جھت شركت محصو3ت برتر در نمایشگاه ھای بين المللی

شگا ھای بين المللی فراھم می آورد. در ، تحت برنامه ای ھماھنگ و منظم، زمينه حضور توليدكنندگان محصو3ت حائز كيفيت را در نمایSISIمؤسسه 

 نمایشگاھھای بين المللی و صادرات كا3ی خود رااین طرح فرصتی استثنایی در اختيار توليدكنندگانی كه به د3یل محدودیت مالی امكان حضور در

ن المللی درخواست خود را به این مؤسسه ارائهندارند فراھم می گردد. توليدكنندگان می توانند در صورت تمایل به حضور در نمایشگاھھای بي

به ارائه آن كا3 به نمایشگاه پس از بررسی كا3ی مورد نظر و در صورت تأیيد كيفيت آن مبنی بر وجود پتانسيل فروش اقدام SISIنمایند. مؤسسه 

و ارجاع آن به دارنده پس از اتمام نمایشگاه، ھمچنين امورمورد نظر در خارج از كشور می نماید و كليه ھزینه ھای مورد نظر را اعم از حمل و نقل كا3 

 برقراری ارتباط با خریداران و متقاضيان نموده اطSعاتمربوط به اجاره غرفه و ارائه اطSعات مرتبط محصول را تقبل می كند. عSوه بر این، اقدام به

كان توسعه این محصول و توأم با رشد كسب و كاراخذ شده را پس از اتمام نمایشگاه به دارنده محصول منتقل می نماید. در صورت فراھم شدن ام

 درصد دیگر باید توسط۵ درصد از ھزینه نمایشگاه و صادرات كا3 را می پردازد و ٩۵دولت حمایت مالی خود را اندكی كاھش داده و نوبت آینده 

توليدكننده تقبل گردد و بدین نحو استقSل آینده این كسب و كار نيز تضمين می گردد.

 ]٨ ارائه می گردد.●حمایت از فنآوری ھای نوین [ ھمچنين در كنار توسعه صادرات، آموزش بازاریابی و ارائه اطSعات بازار نيز به تناسب موضوع

) ) می باشد. این مؤسسه تحت نظرNRDCیكی از مؤسسات دولتی مؤثر و حامی كارآفرینی در كشور ھند مؤسسه ملی تحقيق و توسعه 

ور تا مرحله ثبت و تبدیل به كسب و كارھای اقتصادیدپارتمان تحقيقات علمی و صنعتی ھند فعاليت می نماید و تكنولوژی ھای نوین را از مرحله ظھ

 درصد از آنھا به موفقيت۵٠ تكنولوژی جدید را مورد حمایت خود قرار داده است كه تا كنون ١٠٠مورد حمایت قرار می دھد. این مؤسسه بيش از 

گی دارایی چندانی ندارند مورد استقبال واقعاقتصادی دست یافته است. این مؤسسه بویژه جھت زنان كارآفرین كه در كشور ھند به د3یل فرھن

ی ارتباط با سرمایه گذاران بر روی با ارائه خدماتی نظير به نمایش گذاردن محصو3ت نوین و خSق با ھزینه بسيار اندك و برقرارNRDCگردیده است. 

طی نظير فكس، تلفن، اتاق كنفرانس و . . . ، ھماھنگیطرح ھای جدید، چاپ بروشور و تقبل ھزینه ھای تبليغات، در اختيار قرار دادن امكانات ارتبا

 آن به كسب و كارھای اقتصادی در جھت توسعهجھت بازدید سرمایه گذاران و نمایندگان كشورھای خارجی و درنھایت كمك به ثبت ایده و تبدیل

يری دست یافته است خانم آناند می باشد كه باكارآفرینی گام برمی دارد. از جمله زنان كارآفرینی كه با حمایت این مؤسسه به موفقيت چشمگ

نسته است به کمک این مؤسسه، تكنولوژی خود را بهاستفاده از تایر فرسوده اتومبيل اقدام به توليد مبلمان و سایر محصو3ت خانگی نموده و توا

 كشور جھان صادر نماید.١٢٠

 ]٩●حمایت مؤسسات مالی و اعتباری از كارآفرینی زنان [ 

باری از جمله بانكھا قراردارد. از جمله مؤسساتدر كشور ھند سياست ھای متعدد حمایتی از زنان كارآفرین در دستور كار نھادھا و مؤسسات اعت

) ميباشد. یكی از اھداف عمده اینNABARDمالی سياست گذار كه به این مھم اقدام نموده است بانك ملی كشاورزی و توسعه روستایی ھند (

راستا تأكيد ویژه بر روی كارآفرینی زنان، بویژه زنانبانك، توانمندسازی زنان در كليه عرصه ھای اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی می باشد كه در این 

د مجزایی به توسعه زنان اختصاص داده شده است كهروستایی است. به  ھمين جھت و به  منظور تأمين اعتبار مورد نياز زنان، در این سازمان واح

جھت توسعه اعتبار قابل ارائه به زنان كارآفرین می باشد.ھدف آن عمدتا تھيه بانك اطSعاتی از زنان كارآفرین و تعریف قوانين و سياستھای مورد نياز 



ت به مشكSت زنان، فعاليت ھای متعددی رادر جھت نيل به این اھداف، این سازمان عSوه بر آموزش كاركنان خود جھت حساس سازی آنان نسب

جھت توسعه کارآفرینی زنان تحت انجام دارد که ذیSً به برخی از آنھا اشاره می شود. :

▪ظرفيت سازی در جھت توسعه مھارت ھای فردی و مدیریتی

ی توسط تشکل ھای غير دولتی، اعطای وام و▪افزایش دسترسی زنان به اعتبارات مالی از طریق: تشکيل گروھھای خودیار، اعطای تسھيSت مال

سایر تسھيSت مالی با بھره ھای کم و . . .

به زنان در سازمان و جھت گيری مثبت کارگزاران▪بھبود سيستم ارائه تسھيSت مالی و خدمات به زنان كارآفرین از طریق تشکيل واحدھای مربوط 

بانک نسبت به زنان کارآفرین

مالی و اعتباری به کارآفرینان▪انجام مطالعات و تحقيقات عملی با تأکيد بر جنسيت و در راستای بھبود نحوه ارائه تسھيSت 

▪طراحی کارتھای اعتباری روستایی جھت کارآفرینان زن در روستاھا

 و اعتباری کشور ھند قرار دارند.3زم به ذکر است که این بانک یکی از مؤسسات مالی سياستگذار می باشد که در رأس سيستم مالی

ب) زنان کارآفرین، چالشھا و فرصتھا

 درصد٣۴ درصد شخصاً مالک کسب و کار خود ھستند و ۶۶ درصد از صاحبان کسب و کارھای کوچک زنان ھستند که از این بين ١٠در کشور ھند 

 درصد٢۶ نوع فعاليت بيشترین تعداد در صنایع غذایی (بقيه به صورت مشارکتی با دیگران نسبت به ایجاد کسب وکارھای جدید اقدام کرده اند. از نظر

درصد آنان در بخش فنی و مھندسی به  فعاليت ھای کارآفرینانه پرداخته اند.۵/٩] . تنھا ١٠از کل) است [

●برخی از چالشھای عمده ای که زنان کارآفرین با آن مواجه ميباشند عبارتنداز:

عدم دسترسی به اطSعات مورد نياز

عدم دسترسی به بازار

فقدان دسترسی و تأثيرگذاری بر سياستگذاران

عدم دسترسی به منابع مالی

عدم دسترسی به منابع آموزشی

عدم برابری جنسيتی ناشی از سنتھا و آداب و رسوم مذھب ھندو

 مالی چندانی ندارند و از این جھت در ایجاد کسب ودر کشور ھند زنان به د3یل اجتماعی و قانونی، از جمله «محروميت قانونی از ارث پدری» توان

] . عSوه بر این به دليل اھميت با3ی مسئوليتھای خانوادگی و ھمچنين١٠کار خود نياز مالی، مھم ترین چالشی است که با آن مواجه می باشند [

 گرفت پس از ایجاد کسب و کار جدید مسئوليت آنانسنتی که بر مبنای آن زنان پس از ازدواج مسئوليت خانواده ھمسر خود را نيز به عھده خواھند

ر خارج از منزل می باشد. به د3یل فوق الذکر اکثردو چندان می شود که این مستلزم تSش بيشتر و برقراری تعادل بين مسئوليتھای خانوادگی و کا

اشته باشد و یا با تشکيل گروھھای خودیار در مقياسایشان اقدام به ایجاد کسب و کارھایی می نمایند که در بدو شروع نياز به سرمایه چندانی ند

ی غيردولتی و سایر سازمانھای داوطلب مدد می جویند.کوچک تر اقدام به ایجاد کسب و کارھای جدید می نمایند که در انجام این مرحله از سازمانھا

رشان وارد نموده و یا در صورت داشتن طرح کسب وبسياری از زنان کارآفرین که به حمایت مالی بيشتری نياز دارند ھمسران خود را در کسب و کا

یا مؤسسات ارائه دھنده تسھيSت اعتباری مراجعه می نمایند. گر برای زنانکار به مؤسسات دولتی حامی و  چه از لحاظ قانونی محدودیتی 

ردد که ورود زنان به عرصه کسب و کار دشوارترکارآفرین در ایجاد و توسعه کسب و کارھای جدید وجود ندارد، محدودیت ھای اجتماعی سبب می گ

ه و ھمچنين طرح ھای متعددی جھت تسھيلاز مردان باشد. در ھمين راستا است که وزارتخانه ای جھت رسيدگی به امور زنان ایجاد گردید

رآفرینی متمرکز ھستند طرح ھای جداگانه ایدسترسی زنان کارآفرین به ورطه اجرا در آمده است چنانکه کليه مؤسساتی که بر روی توسعه کا

ند.جھت توانمندسازی زنان در حوزه ھای مدیریتی و کسب وکار بویژه کارآفرینی در دست انجام دار

سعه قرار می گيرند عمدتاً اقدام به انجام فعاليت ھاینکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که زنان کارآفرینی که در کشور ھند در مرحله تو

زنان را در عرصه کارآفرینی فراھم آورند و حتی برخی ازاجتماعی در قالب سازمانھای غيردولتی می نمایند تا از این طریق بتوانند زمينه حضور سایر 

ھا می سپارند و سعی در وارد نمودن سایر زنان بهآنان توليد محصو3ت خود را از طریق سازمانھای غيردولتی مرتبط، به سایر زنان در سطح روستا

حوزه کسب و کار و توسعه فضای کسب و کار و کارآفرینی در کشور دارند.



●نتيجه گيری:

نی و بویژه کارآفرینی زنان سه حوزه حائز اھميتدر پایان با بررسی مقوله کارآفرینی در کشور ھند می توان عنوان داشت که در توسعه کارآفری

است:

خش و ایجاد مؤسسات و نھادھای- حمایت دولت از توسعه کسب و کار در بخش خصوصی و ھمچنين تخصيص بودجه جھت حمایت از این ب١

 حرکت ملی در راستای توسعه اقتصادی کشورمرتبط با توسعه کسب و کارھای جدید، ابداعات و اختراعات، صادرات، و . . . که در حقيقت یک

خوانده می شود.

توسع٢ در  داوطلب  و سازمان ھای  از جمله سازمانھای غيردولتی  بخش غير دولتی  دولت و  از جمله- ھمکاری  نيافته  توسعه  بخش ھای  ه 

روستاھاست که خود گامی در جھت فقر زدایی و نتيجتاً توسعه اقتصادی کشور خواھد بود.

ن مسئله بعنوان سياستی غير قابل چشم پوشی- مسئله آموزش و اھميت توانمندسازی و توسعه مھارتھا قبل و بعد از ایجاد کسب و کار که ای٣

در کليه سازمانھا و نھادھا مورد توجه قرار گرفته است.

این است که در زمينه توسعه کارآفرینی و کسب و کار درنکته ای که اکثر نھادھا و سازمانھای مرتبط با کارآفرینی در کشور ھند بر آن اذعان دارند 

ھمکاری ھمه جانبه ای را در راستای توسعهکشور، ميان سازمان ھای دولتی و غير دولتی رقابتی وجود ندارد بلکه دو بخش عمومی و خصوصی 

به سازمانھای غير دولتی و مؤسسات داوطلباقتصادی کشور و فقر زدایی در پيش گرفته اند و دولت در این راستا اجرای طرح ھای جاری را 

ھمه جانبه از آن  بویژه در توسعه روستایی ومی سپارد و خود عSوه بر تدوین و تصویب سازوکارھای متناسب با توسعه بخش خصوصی، به حمایت 

 داخل کشور، لزوم نگرش و تأمل بر روند جاری در کشور ھندکارآفرینی می پردازد. با توجه به موارد فوق الذكر و با درنظر گرفتن پتانسيلھای موجود در

حد را فراھم آورده است احساس می گردد و اميدبه عنوان الگوی توسعه کارآفرینی در یک کشور در حال توسعه که موجبات تقدیر سازمان ملل مت

و غير دولتی نسبت به مقوله كارآفرینی اقدام واست که بتوان با تSش ھمه جانبه نسبت به حساس سازی كليه سازمانھا و نھادھا اعم از دولتی 

دی کشور گام برداشت.توسعه کارآفرینی را مسئله ای ملی تلقی نموده در راستای توسعه آن و در نتيجه توسعه اقتصا
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تحميل سکوت به صدای جمعی کارگران

١٣٨٨موضوع تعيين حداقل دستمزد کارگران در چند روز گذشته از سال 

ھمانند بسياری از مباحث اقتصادی در چھار سال اخير با ھيجانات، چالش ھا

و برخی اعتراضات جامعه اقتصادی کشور مواجه شده است.

مانور ھای به رغم  صنفی  تشکSت  نمایندگان  از  برخی  اظھارات  براساس 

تورم مبنای رقم واقعی  بر  اجتماعی و دولت،  و امور  سياسی وزارت کار 

دستمزد ھا افزایش واقعی نيافته اند.

بانک مرکزی و وزارت کار و با تصميمات  تعارض مستقيم ریاست جمھوری 

امور اجتماعی گویای حقایقی دیگر از نابسامانی تصميمات کSن اقتصادی

است که می تواند محل کنکاش و بررسی کارشناسانه قرار گيرد.

آمدی است که صرف نظر از عنوان یا محاسبه ان قابلدر آغاز باید متذکر شد که «مزد» جزء دیون ممتازه است و اصطSح «مزد» به معنای اجرت یا در

ت انجام گيرد به کارگر پرداخت می گردد. شورای عالی کارارزیابی به وجه نقد بوده و کارفرما و کارگر برای کار یا خدماتی که انجام شده یا قرار اس

ان دولت طبق معيارھای اقتصادی، اجتماعی کشورتنھا مرجع قانونی است که متشکل از نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی به ھمراه نمایندگ

مبادرت به تعيين حداقل دستمزد روزانه و سا3نه کارگران به صورت متمرکز می نماید.

مستقيم ميان شرکای اجتماعی دولت به یککميته ھای فرعی شورای عالی کار براساس عناصر و مولفه ھای متعددی تSش می کنند در مذاکره 

 و عناصر ذکر شده زیرتعيين حداقل ھای مزد در نظرنرخ توافقی و مورد اجماع دست یابند؛ بعضا در این بررسی ھا با توجه به اوضاع و احوال ملی

گرفته شوند:

امين اجتماعی و سطح زندگی کارگران در قياس با سایرنيازھای کارگران و خانواده آنان با توجه به سطح قيمت ھا در کشور، ھزینه زندگی، مزایای ت

گروه ھای اجتماعی.

 حفظ اشتغال در سطح متعالی.عوامل اقتصادی شامل ضرورت ھای توسعه اقتصادی، سطوح بھره وری و ميزان اشتياق برای حصول و

اجتماعی واقعی خود با مکانيسم سه جانبهموارد مذکور در حالی صورت می گيرد که دولت بخواھد در یک رابطه متوازن و منطقی با شرکای 

 اقدام کلی دولت در پيشنھاد حذف حداقل دستمزدھمکاری نموده و براساس چانه زنی و گفت وگویی اجتماعی حداقل مزد را تعيين نماید. ليکن ھم

که با درایت و خردمندی نمایندگان مجلس شورای اسSمی اصلح گردید) و ھم اتخاذ مواضع بسيار١۴کارگران در 3یحه ھدفمند کردن یارانه ھا (ماده 

فظه گرایانه سنتی اعتقادی به استقSلمتناقض بانک مرکزی و دولت بحث دستمزدھا به خوبی مشخص شد که اصو3 به لحاظ وجود نگرشی محا

ساختارھای قانونمند سه جانبه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد.

ی به عنوان یک «بSی ضروری» در رونداصو3 در قرائت اقتصادی «دولت محور» موجود تشکSت مستقل صنفی، قوی و ھوشمند به ویژه کارگر

لت در تعيين حداقل دستمزد کارگران و ورودتوسعه اقتصادی یاد می گردد. سردرگمی و اغتشاشات فکری – مدیریتی بخشی از حوزه اقتصادی دو

وصی را به منافع عمومی و د3یل انفرادی ومستقيم رئيس جمھور به عنوان فصل الختام می تواند ھشداری صریح باشد به کسانی که منافع خص

شورا ھای صنفی  و  حقوقی  ماھيت  و  مشروعيت  خوردن  برھم  می دھند.  ترجيح  ملی  د3یل  به  را  وجناحی  چندگانگی  و  صنفی  عالی   



 و بS اثر شدن صدای جمعی در حوزه روابطدسته بندی ھای جناحی نمایندگان کارگری و کارفرمایی تمامی حاکی از تک قطبی شدن ھسته قدرت

کار است.

ھای مبارزه جویانه نظير اعتصابات نتيجه شکستاعتراضات اخير برخی از نمایندگان صنفی و شوراھای اسSمی کار و تھدید آنان به پيگيری روش 

زه طلبی کاری» اساسا به حالت بازدارنده ایاعتماد به مشروعيت تصميمات نشست ھای صنفی با دولت و سرآغاز مبارزه طلبی کاری است. «مبار

ام می رساند و موجب گشوده شدن فضایاطSق می شود که از طریق کار سازمان یافته، تقاضای اقتصادی و سياسی خود را مطرح و به انج

بری و مساوات و احترام به ارزش ھای ملی جامعه دراقتدارگرایانه و نفوذ مردم سا3ری خواھد شد. در این روش در صورت ھدفمند بودن، مبارزه برا

پی خواھد آورد.

 حيات اجتماعی کارگران موجب تقویت این تلقی دربی توجھی به رعایت حداقل ترین استانداردھای جھانی کار در تعيين حداقل دستمزد ھا و تحدید

قر نسبی جامعه صبور و مومن کارگری به فقر مطلقاذھان می شود که حداقل بخشی از بدنه دولت از تقسيم برابر ثروت اکراه داشته و از تبدیل ف

 به لحاظ آرمان ھای اسSمی و انسانی انقSبنگران نخواھند شد. عدم توجه به رابطه دستمزدی و رفاه نسبی اجتماعی دھک ھای پایينی جامعه

ی توقف آن برای کاھش رشد تورم اقدامی قابلتوجيه پذیر نيست. در یک برنامه منسجم و ھدفمند کنترل تورم اقتصادی، تنظيم دستمزدھا و حت

 ملی در مقابل ورود کا3ھای خارجی ارزان رو بهقبول و علمی است؛ ليکن زمانی که دولت لجوجانه سياست ھای انبساطی را دنبال نموده و توليد

قدرت خرید جامعه چند ميليونی کارگرانورشکستگی است و کنترلی بر نرخ اقSم اقتصادی و مصرفی به صورت جدی به چشم نمی خورد، کاھش 

ماعی افزوده و به بروز خواست ھای سياسی دامننه تنھا نقشی کاھنده بر نرخ تورم به حساب نمی آید بلکه بيشتر به بسط فقر و نارضایتی اجت

زده می شود.

ن موجب افزایش توانمندی کارفرمایان برای خروج ازاز سوی دیگر این سوال در ذھن متبادر می شود که تعليق افزایش واقعی دستمزد ھا تا چه ميزا

ا جایگزینی انعطاف پذیری عملکردی با انعطاف پذیری در تعدادبحران نقدینگی و موازنه پرداخت ھا و انعطاف پذیری آنان در بازار کار موثر خواھد بود؟ آی

یی و کاھش شدید مصرف داخلی که نتيجهنيروی کار ضمانتی برای بھبود سریع رکود اقتصادی و رشد توليد می باشد؟ آیا سياست صرفه جو

اشی از اجرای طرح ھای کاشناسی نشده ایکاھش دستمزدھا و عدم تناسب نرخ ھای دریافتی با ميزان تورم، افزایش ماليات و شوک تورمی ن

ھمانند «طرح تحول اقتصادی» موجب بھبود اوضاع اقتصادی خواھد شد؟

● خاستگاه فعاليت ھای اتحادیه ای

مچون مذاکره پيرامون دستمزد، رفاه کارگران وآنچه اتحادیه ھا در اقدامات و فعاليت ھای خود به آنھا ارجحيت می دھند شامل مواردی است ھ

دیه ای، لغو و از بين بردن تبعيض و اصSحمزایای نقدی، کاھش حوادث صنعتی، ھمبستگی سازمانی، امنيت شغلی، تقسيم کار، دموکراسی اتحا

شده ای برای گفت وگوھای اجتماعی و ھمبستگیسازمان کار. در این راستا، شورای ملی کار و شورای اشتغال کانون ھای قانونمند و نھادینه 

در کشورھای دموکراتيک ساختاربندی می شوند.ملی می باشند. سياست ھای کار براساس ھمکاری ھای سه جانبه ميان دولت، کارفرما و کارگران 

جرای حاکميت سياسی آن در روابط کار می گردد.ھرگونه ایجاد تزلزل و چندگانگی در این نھادھای پاسخگو موجب ضعف عناصر کاربردی دولت در ا

 خوب و شرایط کاری مناسب برای آنان اطمينان حاصل کند.دولت ھا باید توجه نمایند که کارگران از اتحادیه خود انتظار دارند تا از وجود دستمزدھای

چرا که دستمزدھای با3 رقابت کارخانه را تحليلاین دو عامل و عملکرد معمو3 متناقض بوده و به دست آوردن ھر یک در زمانی واحد مشکل است، 

د دارد. اقتصاد ایران مدت ھا از سياست حمایت گرا ومی برد به خصوص در کشوری که به شدت بر کار ارزان برای سود مقایسه ای در بازار فروش تاکي

ازار جھانی را ندارد.از مزایای آن سود می برد و به ھمين دليل نيز آمادگی جھانی سازی، تجارت آزاد و ورود به ب

 تر است تSش خود را معطوف به انقSب مدیریتکارفرمایان و دولت به جای اینکه در فکر کاھش و یا توقف دستمزدھای کارگران باشند، متناسب

تا زمانی که صنعت و اقتصاد «صادرات - محور» کشورصنعتی، افزایش بھره وری، مھندسی دوباره و منطبق با پيشرفت فناوری و بازار فروش نمایند. 

 و از عھده تبعات اقتصاد جھانی برآید. نظام اشتغال درنتواند به انعطاف پذیری در اشتغال و توليد دست یابد نمی تواند در کسب وکار بھبود بخشيده

کار با توجه به عدم توفيق دولت در ساماندھیحال حاضر با کمترین امنيت شغلی در حال تغيير به کار موقت و پيمانکاری است، و لذا جامعه 

بالندگی که موجد اب یافته است و نشاط و  نيروی کار به چشمبيکاری و «سازمان کار»، حالتی غير فعال و تدافعی  تکار و خSقيت است در 

نمی خورد.

سياست ھا بر  تاکيد  جای  به  که  می باشد  این  برھه  این  در  صنفی  رھبران  و  اتحادیه ھا  روش ھایمسووليت  به  محور»  «اعتصاب-  ی 



و3 در دوران بحران اقتصادی به شدت تحدید«سياست-محور» اھتمام ورزیده تا با ترغيب دولت ضمن انفتاح و گشایش فضای باز سياسی که معم

ت آورند. کارگران و کارفرمایان مومن ومی شود، قادر شوند عرصه مناسبی برای توسعه مشارکت صحيح ميان امور سياسی و اقتصادی به دس

ی صنفی و جھانی سازی به ویژه امواج پارازیتی آنمسوول حداقل در کمتر از یک دھه به طور ھمزمان از دموکراتيک سازی محيط توليد و فعاليت ھا

 قانون اساسی، عدم بلوغ و نمود جریان ھای واقعی۴۴باید عبور نمایند. این مرحله گذار کار ساده ای نيست و به علت کندی دولت در اجرای اصل 

ت و توسعه منابع انسانی و توليد ملی تاکيد ورزید.صنفی و یکپارچه نمی توان با اطمينان به فائق آمدن بر چالش ھای توسعه یافتگی در کوتاه مد

● انعطاف پذیری در بازار کار

 شد.عملکرد اقتصادی به معنای کنترل تورم و ایجاد اشتغال می باشد که به رشد توليد منجر خواھد

منبع : روزنامه اعتماد ملی
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تحول فرھنگی ، گامی بسوی کارآفرينی

كارآفرینی برای توسعه اقتصادی یك جامعه به عنوان یكی از ارزانترین ابزارھا

بابھترین نتيجه و بيشترین كارآیی مطرح است و فرھنگ 3زم برای این منظور

از اھميت خاصی برخوردار است . در این مقاله به روش تحليل توصيفی

مفھوم كارآفرینی در سه سطح فردی ، سازمانی و ملی موردمطالعه و

بررسی قرار گرفته است . ویژگيھایی نظيراعتماد به نفس ، ریسك پذیری ،

انعطاف پذیری ، خوش بينی و ... به عنوان عوامل فردی ،ویژگيھایی نظير

نتيجه و...به بر  برنامه ریزی و تمركز  نوآوری ، انعطاف در  ریسكی بودن ، 

پرستی و عنوان عوامل سازمانی و ویژگيھایی نظير گروه گرایی ، سنت 

كمال گرایی وسودپرستی به عنوان عوامل ملی ، شناسایی شده است .

● مقدمه

تربيت نيروی انسانی و آموزش در جامعه باھدف بھره برداری آتی از این نيرو

صورت می گيرد. اما امروزه بسياری از جوانانی كه دردانشگاھھا و مراكز

از تحصيل از فراغت  به تحصيل مشغولند اميدوارند كه پس  علمی كشور 

ھرچه سریعتر وارد "بازار كار" شوند. عبارت "بازار كار" عبارتی است بسيار

حساس ، وبرداشت جوانان از این عبارت ، یكی از عوامل حياتی موثر در

شجویان كشور یكسری پستھای ازپيش تعيين شده ، وآینده كشور به حساب می آید.متاسفانه امروزه "بازار كار" در اذھان بسياری ازجوانان و دان

دیدگاه كارآفرینانه نسبت به پدیده اشتغال ،به عبارتی یكسری "صندليھای پيش ساخته ای " تعبير می شود كه درجامعه منتظر آنھاست . اما 

 در پوشش تحو3ت فرھنگی 3زم برای توسعهتاحد زیادی از مشكSت جوانان در مواجھه با آینده ، خواھدكاست . یك چنين دیدگاھی می تواند



كارآفرینی در كشور،حاصل شود.

رای پياده سازی آن است . در این راستا سعی برھدف این مقاله ، بررسی و تحليل جنبه ھای مختلف فرھنگ كارآفرینی و ارزیابی اقدامات 3زم ب

از كارآفرینی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی ،گامیآن است كه با تحليل ویژگيھا، ارزشھا،ھنجارھا، و دانش 3زم برای استفاده برنامه ریزی شده 

درجھت ایجاد زمينه 3زم برای اقدامات كارشناسی برداشته شود.

● كارآفرینی سازمانی مستقل

از یكدیگر مجزا و مشخص كرده اند: كارآفرینان مستقل یاكارآفرینی از دو دیدگاه موردبررسی قرارگرفته است و دانشمندان دودسته افراد كارآفرین را 

فردی و كارآفرینان سازمانی یا اداری .

ین می نویسد: "كارآفرین فردی است كه فعاليت اقتصادیپيتر دراكر بيشتر كارآفرینی را از دیدگاه نخست مدنظر قرار داده و در تعریف خود ازكارآفر

".٢٧ت صفحه كوچك و جدیدی را با سرمایه خود شروع می كند". "احمدپور داریانی -پایان نامه دكتری مدیری

 مقاله واژه كارآفرینی در معنای عام یعنی ، درھر دوبا وجود تفاوتھای بين كارآفرینی سازمانی ومستقل ، به دليل كليت عوامل موردبررسی ، دراین

مفھوم فردی و سازمانی ، به كار می رود.

● فرھنگ كارآفرینی

ز مھمترین جنبه ھای آن ، ایجاد فرھنگ كارآفرینیازجمله اقدامات 3زم برای به كارگيری ابزاركارآفرینی در سطح كSن ، بسترسازی است . ویكی ا

است .

رآفرینی ، مستلزم تحو3ت عميقی در شناختبستر فرھنگی ، به عنوان عاملی زیربنایی ، و یاحتی مبنا و اساس سایر بسترھای 3زم برای كا

،باورھا، حقوق ، آداب و رسوم و اخSق یك ملت است .

 كارآفرینی دارد، بر این پدیده تاثيرگذار است .فرھنگ سازمانی ازجمله خرده فرھنگھای یك جامعه است كه به دليل ارتباط بسيار نزدیكی كه با

 شخصيتی متناسب با این پدیده است .كارآفرین ،كارآفرینی به عنوان یكی از ویژگيھای فردی انسان ، از بعد فردی نيز، مستلزم بستر وچارچوب

ده دارد.نيازمند برخی ویژگيھای شخصيتی ذاتی و یا اكتسابی است ، كه نقش بسزایی درموفقيت وی به عھ

● فرھنگ كارآفرینی از بعد فردی

یيھای رھبری و مدیریت ، بر سر ذاتی یااكتسابیفرھنگ كارآفرینی در سطح خرد در قالب ویژگيھای شخصيتی یك فرد، متبلور می شود.مانند توانا

لف معتقد است : "افرادی كه دارای خميرمایه كارآفرینیبودن ویژگی كارآفرینی ، در بين صاحبنظران اختSف نظر وجود دارد. در یك دیدگاه افراطی ، و

 ھيچ وجه كارآفرین نخواھندبود". "احمدپور -ھستند، كارآفرین می شوند و افرادی كه دارای اینگونه ویژگيھای طبيعی و شخصيتی نباشند، به

"٧۶صفحه 

این رابط در  نمایانگر اھميت وافر ویژگيھای شخصيتی در شكل گيری كارآفرینی است .  نگرش  دارند كه عواملاین  ه صاحبنظران اذعان می 

". در مقابل باید توجه داشت كه اگر كارآفرینان ھم مھارتھا راكسب١٩٨۶شخصيتی و سبك فردی از اھميت فراوانی برخوردار است . "رس و آنوا3 

 و به عبارتی چنانچه كارآفرینان ھم آموزش ببينند وكرده و ھم ویژگيھای ذاتی 3زم برای ارزیابی ریسك را دارا باشند، دیرتر دچار یاس می شوند.

"بنابراین ویژگيھا و مھارتھای اكتسابی ، عامل مھمی در شكل گيری١٩٨٨ھم دارای ویژگيھای ذاتی باشند،كمتر دچار تنزل می شوند. "آرتور ليپر 

شخصيت كارآفرین به حساب می آید.

 ویژگی ھستند كه آنھا را ازنظرشخصيتی از افراد عادی یا سایر افراد جامعه مجزا می كند.١٩ازنظر بروس جی وایتينگ ، افراد كارآفرین دارای 

● اعتمادبه نفس پشتكار انرژی زیاد

شھا استقSل خوش بينی ادراكی بودن دارایاتخاذ ریسك حساب شده نياز به موفقيت خSقيت ابتكار انعطاف پذیری واكنش مثبت در مقابل چال

سئول وپاسخگو در مقابل انتقاداتمنابع كافی دارای مھارتھای متعدد سودگرا توانا در برخورد بامردم دوراندیشی رھبری پویا م

▪ اعتماد به نفس :

 توانایيھای درونی ، می شود.این ویژگی ، یكیاعتماد به نفس از مھمترین ویژگيھای كارآفرین است كه منجر به تقویت حس اعتماد وی نسبت به

وق افراد برای طرح ایده ھای نو و جسارت 3زماز عوامل شخصيتی موثر براستقامت و پشتكار نيز به حساب می آید. اعتمادبه نفس به عنوان مش

 ایده خود تعھد و اعتمادداشته باشند.برای پروراندن آن ، حتی ازدارابودن دانش كافی نيز اھميت بيشتری دارد.افراد باید نسبت به



▪ پشتكار و استقامت :

 خلق محصول ، فرایند یاشركت جدید از ملزوماتبه خاطر مشكSت و موانع موجود بر سر راه اقدامات كارآفرینانه ، پشتكار واستقامت بسيار در

 ای آنان ، ناشی ازاستقامت در تحليل ھایی ازموفقيت كارآفرین به حساب می آید. "موفقيت بعضی كارآفرینان وحتی در مواردی موفقيت افسانه

".١٩٨٨ ليپر ریسك و بازده است كه بنابر دیدگاه كارآفرین بر توقف فعاليتھای وی تاكيد می كند". "آرتور

▪ اتخاذ ریسك حساب شده :

از دیگران خواھدشد. گام برداشتن در آینده ایریسك پذیری ازویژگيھای كليدی كارآفرینی است و محافظه كاری منجربه عملكرد منفعل و تقليد 

 دیگران قابل درك نباشد.نامطمئن وحركت در تاریكيھا، فرصتھایی را به كارآفرین نشان می دھد كه شاید به راحتی برای

▪ موفقيت در كارآفرینی به واسطه دونشانه عمده قابل شناسایی است :

 ) دستيابی به اھدافی كه كارآفرینان برای شركت خود تعریف می كنند.١

 ) سودآوری ریسكی . شركتھایی با این نشانه ھای موفقيت ، نمایشگر ویژگيھای خاصی ھستند:٢

" خود، منابع خویش را به ریسك می گذارند.VENTURE TASKالف ) در شروع كار متحورانه "

ب ) نقاط قوت و ضعف خودرا در موقعيتھای متحورانه می شناسند.

".١٩٩٣ج ) ارزشھای عمومی متحورانه در شركت دارند..."كارل ج سامسوم و ميخائيل آگوردون 

زدست دادن پول و فرصتھای شناخته شده ،بخشی ازآرتورليپر در مقاله خود در اشاره به یكی ازنگرشھای فكری 3زم برای كارآفرینی می نویسد:"ا

فرایند كارآفرینی است . و آخر دنيابه حساب نمی آید".

 قرار دارد. و این زیان زمانی كه مقدمه پيروزیھای بعدیبنابراین كارآفرینی مستلزم ریسك بوده ومنابع سازمان یا فرد كارآفرین دائما در خطر باختن

ت سازمانھای كارآفرین ، از بازده با3به دست میقرار گيرد، جزیی از كارآفرینی به حساب می آید. سودآوری به عنوان یكی از نشانه ھای موفقي

ت تحمل خطرات و شكستھای احتمالی است كه بهآید. در یك دنيای رقابتی ، بازده با3مستلزم ریسك با3 است ، و ریسك پذیری كارآفرین و قدر

وی قدرت می دھد به فعاليتھای ریسكی با بازده با3 بپردازد.

▪ نياز به موفقيت :

ادی كه كارآفرین نيستند، به واسطه این انگيزهعموما افراد كارآفرین در تSش برای دستيابی به توسعه تكنولوژیك وكمال جویی ھستند ولی افر

وی برای وی نباشد، تSش برای دستيابی بهدرونی برانگيخته نمی شوند. چنانچه بنابر ویژگيھای شخصيتی یك فرد، موفقيت محرك انگيزشی ق

ینی به مفھوم پيروزیھای مالی تعبير شود،به عنوانموفقيت ، وپشتكار وی در این جھت ، روبه افول خواھدگذاشت . البته چنانچه موفقيت دركارآفر

ق باشد، باید موفق بودن - به عنوان یك انگيزه - دریك علت ، تاثير كمتری در كارآفرینی خواھد داشت . به عبارت دیگر برای اینكه كارآفرین موف

لی می تواند موفق به حساب آید. و این درمسائل ماورای پولی درك شود.یك كارآفرین حتی بدون موفقيت در دستيابی به سطوح با3ی سود ما

تجاری خود را برمبنای این معيارھا برنامه ریزی كند.صورتی اتفاق خواھدافتاد كه تعریف وی از موفقيت چيزی غير از معيارھای پولی بوده و زندگی 

▪انعطاف پذیری :

ر كارآفرینی ، در دید اندیشمندان بيشتر در بعدعSوه بر ویژگيھای پيش گفته ،كارآفرینی ، نيازمند نوعی انعطاف پذیری است .انعطاف پذیری د

سعه آن سروكار دارد. در این رابطه آرتور ليپر معتقدتطبيق ایده با شرایط متحول محيطی مطرح است . چرا كه كارآفرین بيشتر باایده ، طراحی و تو

ای فردی وی برای دستيابی به ایده موردنظر بایداست باتوجه به تحو3ت و تغييرات عميق محيطی حاكم بر عملكردكارآفرین ، اھداف و استراتژی ھ

ه یا رویای اوليه خویش را نيز از موضع خود، خارجمتناسب با محيطحاكم ، انعطاف 3زم را داشته باشد. حتی گاھی 3زم می شود كه كارآفرین ، اید

ه حساب می آید. ھدفی كه به راحتی قابلكند.چالشی بودن ھدف یك سازمان یا یك واحدسازمانی از ملزومات انگيزشی آن واحد یاسازمان ب

اھش می دھد. حال ھدف یك كارآفرین ، ایدهدستيابی باشد، نيازی به فعاليت ندارد و ھدفی كه بيش از حد سخت باشد، انگيزه فعاليت را ك

باید ت باید چالشی باشد. و چالشی بودن ایده وشدت آن بسته به شرایط محيطی  باید منطقا فردیاوست .این ایده  غيير كند."یك كارآفرین 

".١٩٩٨غيرمنطقی باشد""ایساك ادیزس 

▪ خوش بينی :

یوس كننده و تمام شرایط عليه ھدف نھاییخوش بينی به عنوان یكی دیگر ازعوامل فردی ، در كارآفرینی مطرح است . جایی كه ھمه چيز ما



سون یكی از افراد ایده پروراست . او اختراعاتی درماست ، آنچه می تواند اميد به حركت را در كارآفرین ایجاد كند، خوش بينی اوست . جروم لمل

وش بينی بيش ازحد، كه خوش بينیزمينه ھای متعدد داشته است . وی معتقد است موفقيتش حاصل خوش بين بودن اوست . البته نه خ

 غلبه بر چنين منفی نگریھایی ، شمانيازمند مقداریمحتاطانه . مردم ھميشه اظھار می دارند كه ایده آنھا "كارآفرینان " قابل اجرانيست . برای

نی ،نداشتن خوش بينی". بنابراین ، تفاوت عامه مردم با كارآفرینان و یكی از د3یل عدم موفقيت آنان در كارآفری١٩٨٨خوش بينی ھستيد "فرنالد

البته لملسون تاكيددارد كه ھرگونه خوش بينی3زم است . پس می توان خوش بينی را یكی از عوامل مھم فرھنگی درارتقای كارآفرینی دانست . 

 احتياط به عنوان مكمل خوش بينی ، كارآفرین راكه به نوعی ساده لوحی منتھی شود را نمی توان به عنوان یك نگرش كارآفرینانه درنظر گرفت .

مجھز به نوعی ھوشياری در برخورد با شرایط ریسكی می كند.

ندكه به شرح ذیل است :● ویژگيھای مذكور در فوق و عواملی از این قبيل ، دیدگاھھایی در فرد كارآفرین ایجاد می ك

▪ نگرشھایی در كارآفرینان سازمانی

▪ خواستار آزادی و دسترسی به منابع است ;

▪ اھداف نھایی او سه تا پانزده ساله است ;

 بين است ; عSقه مند به ریسك متوسط▪ از كار خسته نمی شود; درمورد سيستم بدگمان اما درمورد قدرت خود برای غلبه برسيستم خوش

است ; درمورد خود تحقيق و ارزیابی می كند. "عSقه مند به بازخورد است ";

پرست خود را راضی نگه می دارد.▪نشانه ھا و عSئم موقعيت فعلی را به بازی می گيردو به عSئم آزادی ارج می نھد; مشتری وسر

● فرھنگ كارآفرینی در سطح سازمانی

ا كارآفرینی دارد. بر این اساس ، فرھنگ سازمانیھمانطور كه قبS ذكر شد، سازمان به عنوان یك خرده سيستم اجتماعی ، نزدیك ترین رابطه را ب

"می نویسد: نگرش ویژگيھای رفتاری ، رایج ترین روش در جستجوی١٩٨٨اثر زیادی روی پدیده كارآفرینی خواھدگذاشت . در این رابطه مارك ویور "

اه واكنش مناسب به شرایطرا باعث می شود. دراكرافراد كارآفرین است . امابعضی ھا یك دیدگاه اقتضایی برای آن مطرح كرده اند. كه این دیدگ

می شود، مطرح كرده است . در نگرش اقتضایی" آن راتحت عنوان "تعھد به اجرای سيستماتيك نوآوری " كه منجر به موفقيتھای كارآفرینانه ١٩٨۵"

،اقدامات و عملكردھای مختلف سازمانی نسبت به تجزیه وتحليل رفتاری مناسب تر است .

يھای ساختاری و... مرتبط با فرھنگ سازمانی است▪جامع ترین فھرست از ویژگيھای سازمانھای كارآفرین كه منعكس كننده فرایندھا، ارزشھا،ویژگ

در ذیل آمده است .

 ) ویژگيھای سازمانھای كارآفرین١

 ) ریسك پذیر ھستند; نوآور باقی می مانند;٢

به عنوان یك سيستم نگاه می كنند; ) بر نتایج تمركز دارند; كارھای فنی انجام می دھند; انعطاف را حفظ می كنند; به سازمان ٣

 از ھيچ ، چيزھا می سازند و برانگيخته می شوند. ) تغيير را خوب می پندارند; اشتباھات رامی پذیرند و از آن یاد می گيرند; معتقدندمدیران۴

▪ سازمانھای ریسك پذیر كارآفرین :

آرب "بروس   ... بودن است  پيشرو  و   ، ،نوآوری  پذیری  كارآفرین ریسك  اصلی سازمانھای  ویژگی  بلودورن سه  آلن سی  و  در١٩٩٩ارینجر   ."

م دانسته اند. در سطح عوامل فردی فرھنگ كارآفرینیاینجادانشمندان ریسك پذیری را در كنار نوآوری وپيشرو بودن ، برای سازمانھای كارآفرین 3ز

چنين افرادی در سازمانھایی با جومحافظه كارانه، اتخاذ ریسك حساب شده ، به عنوان یكی از مھمترین ویژگيھای كارآفرین ، بررسی شد.فعاليت 

" برای١٩٩٩زش آنھاست . به نظر بارینجر وبلودورن "، اجازه انجام كارھای متھورانه را ازآنھا سلب می كند، و این خود، عامل مھمی دركاھش انگي

ا با شناخت فرصتھای جدید وانجام اقدامات 3زم برایاینكه سازمان كارآفرین باشد، و برای نتيجه بخشی فعاليت افراد كارآفرین سازمان باید دائم

انھای محافظه كار دربرنامه ریزی خود ھرگز بهشكار این فرصتھا وبه دنبال آن كنترل بيشتر بر محيط، سودآوری خودرا افزایش دھد. ولی سازم

محافظه كار به اندازه سازمان كارآفرین پيچيدهفرصتھای جدید،نمی اندیشند. با وجود اینكه برنامه ریزی استراتژیك ممكن است در سازمانھای 

ی شود.باشد، با وجود این در این سازمانھا تاكيدی برشناخت فرصتھا و مناسب بودن ایده ھای جدیدنم

ه ایده ھای جدید و به دنبال آن شناخت فرصتھامی تواندتغيير و تحول ، ریسك از دست دادن قدرت را برای صاحبان آن در سازمان به دنبال دارد. ارائ

بت به آینده تغيير، ایده ھای جدید راسركوب میمنجر به تغييراتی گردد كه آینده مشخصی ندارد. بنابراین سازمانھای موفق به دليل ابھام نس



ه جو حاكم بر سازمان جوی ریسك پذیربوده و افراد حاضركنند. این عامل بازدارنده كارآفرینی ،فرایند نوآوری در سازمان را سركوب می كند،مگر اینك

ی تواند افراد كارآفرین رادر خود بپروراند.باشند برای امتحان ایده ھا وفرصتھای جدید، تن به خطر دھند. در چنين جوی است كه سازمان م

 می آید.نوآوری در سازمانھا، به عنوان وجھه ای ازسازمانھای نوآور كارآفرین : نوآوری از عمده ترین ملزومات كارآفرینی در سازمانھا به حساب

 به این نتيجه رسيد١٩٧٨ می كند. ھامرش در سال فرھنگ سازمانی ، با عوامل مختلفی مانند ساختار، آزادی و رویه ھای سازمانی ، ارتباط پيدا

رآفرینی"،به عنوان یكی از ویژگيھای كوچك ، برای ورودآنھا به بازار جدید، تاثير قابل توجھی دركاTARGETED INNOVATIONكه نوآوری ھدفمند "

بال آن ارتباط بين آزادی و تشویق ناشی ازعوامل ساختاری و رویه ھای سازمانی بااستقSل ، و به دن۶٨٩١سازمانی دارد. رندال شومر در سال 

یه ھای سازمانی و ساختار را بر استقSل و نھایتا نوآوری درنوآوری را مطرح كرده وبرای ایجاد افراد كارآفرین در سازمان ، مدلی ارائه كرده كه اثر رو

ماتيك در سازمان برمی گردد.سازمان نشان می دھد. در این مدل ، با3 وپایين بودن فعاليت كارآفرینی به سطح نوآوری سيست

 ابزاری برای ایجاد جو نوآوری و نھایتا رشد كارآفرینیسازمانھای كارآفرین بر نتایج تمركز دارند: منطق استقSل در كارآفرینی كه در با3 به عنوان

براساس این منطق ، كارآفرین باید در تعيين روش بھترمطرح شد، این است كه انتظار ما از فرد كارآفرین ،باید برخاسته از نتيجه عملكرد وی باشد،

عنوان یكی از ابعاد فرھنگ كارآفرینی درسازمان ، در قالببرای دستيابی به ھدف ، از آزادی 3زم برخوردار باشد. در این جایگاه ، تمركز بر نتيجه به 

سازمانی با اھداف و مقاصداز پيش تعيين شدهمفھوم كنترل سازمانی تحليل می شود. ھدف یك سيستم كنترل ، اطمينان ازانطباق استراتژیھای 

"١٩٨۶، می باشد. "لورنچ ، مورتون وگوشال 

● فرھنگ كارآفرینی در سطح ملی

مچنين محدودیتھا و فرصتھایی كه برای سازمانھافرھنگ جامعه در سطح ملی با تاثيرات قابل توجھی كه بر ویژگيھای اكتسابی فرد می گذارد، وھ

ایجاد كند، اثرات قابل توجھی بر فرایندكارآفرینی می گذارد.

باره تفاوت فرھنگ دانشگاھيان و بازرگانان وتاثيرفرھنگ گروه گرایی به عنوان مشوق كارآفرینی :كارل ج .سامسوم و ميخائيل آگوردون تحقيقی در

 در یك محيط گروه گرا را به عنوان پدیده موثربرآن بر كارآفرینی انجام دادند. محققان دربررسی ویژگيھای فرھنگی دانشگاھيان ، فعاليت آنان

ت خود، در ایده زایی متبلورمی شود. حل گروھیكارآفرینی مطرح می كنند. گروه گرایی درویژگيھای فرھنگی كشوری مانند ژاپن دربارزترین حال

ارائه ایده ھای جدیدمی گردد. این ایده ھا زمانی كه بامسایل چه در زمينه تجاری ، یا غيرتجاری منجر به نوعی فرایندطوفان مغزی و به دنبال آن ، 

 حساب خواھدآمد. گسترش چنين ویژگی فرھنگیھمفكری افراد بادیدگاھھای مختلف به نتایج جدیدی منجر شود،عامل تقویت كننده كارآفرینی به

ایجاد فرصتھا یا محدودیتھا و تغيير ارزشھای سازماندریك جامعه از یك طرف به دليل اثراتی كه برنگرش فردی به جای می گذارد، و از طرف دیگربا 

به طور غيرمستقيم ، پدیده كارآفرینی رامتاثر می كند .

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=240009

تعاريف کارشناسان از کارآفرين ھا

مورد بحث و گفتگوست و بسيار  این روزھا  مقوله ایست كه  "كارآفرینی " 

"كارآفرینان" عناصری مھم در رشد و توسعه اقتصادی یك كشور به شمار



"كارآفرین" و لغت  به وجود آمدن  تاریخچه  داریم  این جا قصد  در  می آیند. 

 یاEntrepreneurمفھوم آن در عرصه كسب و كار و اقتصاد را مرور كنيم : واژه 

اقتصاددان یك  بار  نخستين  و  فرانسوی است  لغتی  اصل  در  "كارآفرین"، 

) كانتيلون  نام ریچارد  به  ارائهRichard Cantilonایرلندی  برایش  تعریفی   (

نمود. بر طبق این تعریف، كارآفرین كسی است كه یك كسب و كار نوین را

به راه  می اندازد و آن را مدیریت می كند و ریسك ھای احتمالی پيش رو را

پذیرفته  برای مقابله با آنھا آماده است. اگر بخواھيم این مفھوم را در كنار

تاسيس موسسات انتفاعی، بررسی و تعریف كنيم، كارآفرین با "موسس" و

"بنيانگذار یك كسب و كار" مترادف می شود.

در حال حاضر، معمو3ً كارآفرین را این گونه معرفی می كنند : "شخصی كه

د دارد توليد كرده به بازاری جدید یا ھمان بازار كنونییك كسب و كار نوین را شكل می دھد تا كا3 و خدماتی جدید یا كا3 و خدماتی كه در بازار وجو

دیدی كه پدید می آیند بسيار توجه دارند و حاضرندعرضه نماید. این فعاليت ممكن است انتفاعی یا غيرانتفاعی باشد" كارآفرینان به فرصت ھای ج

یه داری آمریكا كارآفرینان به عنوان اجزای مھم وھرگونه ریسك شخصی، مالی و حرفه ای را بپذیرند تا آن فرصت را به دست آورند در جامعه سرما

كليدی اقتصاد این كشور به حساب می آیند.

 :● در ادامه تعاریف گوناگونی كه از "كارآفرین" و كارآفرینی ارائه شده اند را خواھيم آورد

 توانایی ریسك كردن را دارد.▪ كارآفرین فردی است كه یك كسب و كار به ویژه از نوع تجاری را شكل داده مدیریت می كند و

▪ كارفرمایی كه مجموعه ای مولد و توليدی را در اختيار دارد، پيمانكار

ی یابد و بر اساس آن ھا تصميم گيری می كند. (این▪ كارآفرین شخصی تيزبين و ھوشيارست كه فرصت ھا و گزینه ھای پنھان از نظر مردم عادی را م

 بيان نمود)١٩٧٣ در Kirznerتعریف را 

، این مفھوم را به گونه فوق تعریف كرد.)١٩٣۴ در Schumpeter▪ كارآفرین منابع و امكانات موجود را به روشی نوین و بھينه به كار می گيرد (

ن را به كار می اندازد تا بتواند بين ریسك ھا و بی ثباتی ھای▪ كارآفرین در زنجيره ای پرافت و خيز از فعاليت ھای كسب و كار شركت دارد و ایده ھای نوی

)١٩۵۴ و ١٧۵۵ -Spengler و Cantilonجامعه اقتصادی امروز و امكانات و توانایی ھایش، تعادل و ھماھنگی برقرار نماید. (

)١٩٧١ و ١٨٠٣-Kollman و Say▪ كارآفرین توليدكننده برتری است كه كا3ھای توليدی و محصو3ت را قيمت گذاری می كند (

واقع این دو مفھوم با یكدیگر قرین شده اند. كارآفرینمعمو3ً وقتی لغت "كارآفرین" را می شنویم، ریسك كردن و خطر كردن را به یاد می آوریم. در 

د محصول توليدی را وارد بازار كرده به فروش برساندخطر می كند چرا كه او عوامل اوليه توليد یك محصول را با قيمت مشخصی می خرد و در نظر دار

Sكا3یش خواھان دارد و به فروش می رسد یاولی به ھيچ روی از قيمت ھا مطمئن نيست و حتی ممكن است از این ھم مطمئن نباشد كه آیا اص ً

خير.

عمولی و عدم اطمينان تفاوت ھایی وجود دارد."عدم اطمينان" را ریسك تعریف می كنند كه غيرقابل محاسبه و پيش بينی است. یبن ریسك ھای م

يجه خواھد گرفت و تعدادی از موقعيت ھا را نيز درزمانی كه می گویند شخصی ریسك می كند، معمو3ً تا ميزان زیادی اطمينان دارد كه از كارش نت

د. در مقابل آن ریسكی كه كارآفرینان انجام می دھندنظر دارد كه احتمال می دھد با حضور در یك یا چند تا از آنھا به ھدف و خواسته مطلوبش برس

واقع "خطر كردن" را نشان می دھد.در كنار "عدم اطمينان" است و این ھمان معنای "ریسك كردن" در مقوله كارآفرینی است كه به 

با عدم اطمينان ھا ویكی دیگر از توضيحاتی كه درباره كارآفرین و كارآفرینی آورده شده او را یك فعال اقتصادی  می داند كه مسئوليت مواجھه 

ھد داشت و خواھد توانست سرمایه و ھزینه ھای صرفبی ثباتی ھا را می پذیرد. در این حا3ت او به ھيچ وجه نمی تواند مطمئن باشد كه درآمد خوا

شده اش را احيا كند.

نی را به ذھن می آورند و برای حل مشكSتی كه با"مارك كارسون" می گوید كه كارآفرینان تصميم گيرنده ھای خSقی ھستند كه راه حل ھای گوناگو

روش ھای رایج حل نمی شوند، راه حل پيدا می كنند.

 می تواند یك كسب و كار فعال و مولد را خلق نماید. اوبعضی اقتصاددانان، كارآفرین را یك ھماھنگ كننده و سازمان دھنده امور مختلفی می دانند كه



 ھم از منبع سومی تھيه می نماید. كسب و كار اینزمين كس دیگری را اجاره می كند، نيروی كار شخص دیگری را به كار می گيرد و سرمایه كار را

یش، بھره وام را می پردازد، اجاره زمين را می دھد وكارآفرین و مدیر توانا به خوبی عمل می كند و او با استفاده از درآمد حاصل از فروش كا3ھا

ارآفرین است.حقوق كارگران را نيز پرداخت می كند. آن چه كه باقی می ماند سود عایدی این آقا یا خانم ك

رین موفق ھستند و از عقيده دارد كه توان با3ی مدیریتی و قابليت رھبری یك كارگروھی، دو ویژگی اساسی یك كارآفR.B.Reichاقصتاددانی به نام 

شروط جدایی ناپذیر آغاز یك كسب و كار مستقل می باشند.

كه كارآفرین بيش از آن كه فرصت ھا را بيابد آن ھا را بهعده ای به اشتباه، "كارآفرین" را با واژه "فرصت طلب" یكسان می پندارند ولی حقيقت اینست 

ساده نيست.وجود می آورد. با این وجود، تعریف دقيق این دو كلمه و تعيين مرز دقيقی بين آنھا، چندان 

Joseph Schumpeter و Wiliam Baumolنھان را یافته و ، در شرح این نكته می گویند كه یك كارآفرین، ابداع و نوآوری داشته سعی دارد فرصت ھای پ

 با این فعاليت ھا، نقاط ضعف و كاستی ھای موجود در بازاربرای به جریان انداختن منابع انسانی و طبيعی و مالی، از آن ھا استفاده كند. او قصد دارد

لب" می شمارند. نكته بعدی كه به آن می پردازیم، ذكررا از بين برده ترميم نماید. این دو صاحب نظر، یك كارآفرین را شخصی فراتر از یك "فرصت ط

د3یل پيدایش مقوله كارآفرینی و كارآفرین است.

نی"، در نظر گرفته اند. تئوریھای فوق را "تئوریھایمتخصصان علم اقصتاد و بازرگانی، دو دسته تئوری برای توضيح چگونگی به وجود آمدن "كارآفری

عرضه وتقاضا" می نامند.

" را رھا می كنند، عقيده دارند كه خودشانپژوھش ھای گوناگون نشان داده اند ھمه كسانی كه كسب و كاری جدید به راه انداخته "كارمندی

لوم رفتاری یافته مذكور را این گونه توجيه می كنند كهمی توانند زندگيشان را مدیریت كنند و از دستور گرفتن و اجرا كردن خسته اند. دانشمندان ع

د و دیگر نيازی نيست نيرویی خارجی آن ھا رااین اشخاص دریافته اند كه می توانند خودشان كنترل امور شغلی و پولی شان را در دست بگيرن

كه انگيزه و اراده و توان كارآفرینی را به او "عرضه"مدیریت كرده كنترل نماید. خودباوری و اعتماد به نفس شكل گرفته كنونی، ھمان "نيرویی است 

).Supply & demandمی كند. با این استد3ل بخش نخست تئوری "عرضه و تقاضا" توجيه می گردد. (

 یا ھمان "تقاضا"، خواسته و ميل نيرومندیست كه شخص را به فكر كارآفرینی می اندازد.demandبخش دوم ساده تر است. 

ین به سبب خلق شرایط و فرصت ھای خاصی روینظریه دوم، عمومی تر است و می گوید كه كارآفرینان از ميان جمعيت عادی بلند می شوند كه ا

این كارآفرین گرھی از مشكSتشان را باز می كند.می دھد. گزینه ھای مناسبی وجود دارند و مردم نيز در موقعيت  ویژه ای ھستند كه حاصل كار 

ق كارآفرینان یك جامعه بسيار موثر تلقی می نمایدبخش دیگری از نظریه حاضر به شرایط محيطی و اجتماعی اشاره می كند و آن ھا را در ميزان خل

ر و بسياری عوامل دیگر، از جمله این فاكتورھایاوضاعی چون ميزان دسترسی به منابع انسانی پولی، صلح یا جنگ در كشور، وضع رقابت  در بازا

تاثيرگذارند.

فرینان مشترك ھستند :● در پایان به ویژگی ھایی می پردازیم كه به گفته روان شناسان و تحليلگران در بيشتر كارآ

 در "افق ھای تجارت" مشخصات معمول یك كارآفرین را این گونه برشمرد :١٩٨۶"جان.جی.برچ" به سال 

▪ اراده ای راسخ برای دست یابی به ھدف.

پایان به خواسته شان برسند.این ویژگی  آنھا را وامی دارد كه با مشكSت مبارزه كرده چالش ھا را پشت سر بگذارند و در 

▪ سخت كوشی

به اصطSح گفته می شود كه كارآفرینان "معتاد به كار كردن" ھستند.

▪ ميل به استقSل شغلی

برای كسب دانش، تجربه و مھارت  در كاری كه قراركارآفرینان دوست ندارند كارمند كسی باشند و برای شخص دیگری كار كنند. البته امكان دارد 

 ھای بيشتری فرا گيرند.است شروع كنند، مدت اندكی پيش یك شخص سرآمد، كار نموده درباره فعاليت  آینده شان دانسته

▪ مسئوليت پذیری

ن موفق مسئوليت تمامی كارھایش را نيزآنھا از نظر اخSقی، قانونی و عقلی نسبت به كسب و كارشان احساس مسئوليت می كنند. كارآفری

ژه ای متوقف می شود، فوراً دیگران را مقصر نمی داند. اومی پذیرد و به وضعيت كارمندانش نيز توجه دارد. زمانی كه كاری با دشواری روبه رو شده پرو

ست، اشتباھش را می پذیرد و در صدد جبران خواھدپيش از آن كه كارمندی را متھم كند، جوانب كار را بررسی نموده اگر دریابد كه مقصر خود او



بود.

▪ ميل به پاداش گرفتن

ل ھمواره می خواھند در قبال تSش ھا و زحمت ھایشانكارآفرینان به كارشان عSقه مندند، سخت كار می كنند و اراده ای قوی دارند ولی در عرین حا

ترام و توجه ھم ھستند و از این كه شناخته شوند لذتپاداشی ھم بگيرند. این پاداش الزاماً درآمد و پول بيشتر نيست بلكه كارآفرینان خواھان اح

ن توجه اند كه می تواند ھمان شادی و خوشحالی ھمكارانمی برند حتی زمانی كه می توانند پروژه ای مھم را با موفقيت به پایان رسانند،  نيز خواھا

یا خانواده و درخواست مشتری مبنی بر تمدید قرارداد باشد.

▪ خوشبينی

دیدگاه روشن و مثبت نسبت به آن از مبانی زندگی كاری وشخصی یك كارآفرین موفق است.

▪ توان ھماھنگ سازی و سازمان دھی

اسب كسب و كار را تمام كنند.آن ھا قادرند اجزای گوناگون كارشان را در كنار یكدیگر بچينند و پازل شكل گيری یك طرح من

▪ تSش برای سود كردن

 خاطر برنامه استفاده از منابع انسانی ومالی وكارآفرینان ھمواره تSش می كنند، با كمترین ھزینه، بيشترین سود را به دست آورند. به ھمين

مخارجشان را جوری تنظيم می كنند كه تا جای ممكن مقرون به صرفه باشد.

▪ كوشش برای نيل به بھترین نتایج

طلب "عالی" است. در اوایل كار "خوب" و "بھتر"این افراد نمی خواھند نتایجی چون دست آوردھای دوران كارمندی به دست آورند. كارآفرین در 

اید.خرسندش می كند ولی اندكی بعد، تنھا برای دست یابی به نتایجی "عالی و بھترین" حركت می نم
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تعريف سازمان ھای بين المللی از بيکاری و اشتغال

مدتی پيش تر که آمار یک رقمی شدن بيکاری در ایران توسط رسانه ھای

دولتی به طور گسترده یی تبليغ می شد به طور تقریبی ھر جا که بودیم به

شکلی به سمت این بحث ھدایت می شدیم و گویا مثل بحث ھای سھميه

بندی بنزین که خوراک راننده تاکسی ھا شده، روزی ما ھم با این قضيه

پيوند خورده بود،

خSصه اینکه ھر کسی ھم دليلی برای صحيح یا غلط بودن چين آماری ارائه

می داد و بعضی نيز با خبردار شدن از چنين مطلبی اصل قضيه را زیر سوال

می بردند.

به عSوه وقتی که من به عنوان علت اصلی توضيح می دادم که تعریف فرد



شاغل اینچنين شده است که ھر کسی که در ھفته حدود یک ساعت فعال

بوده باشد شاغل به حساب می آید، چنان به دید انکار به من نگاه می

کردند که گویا اشتباھی بزرگ در بيان مطلبی اقتصادی مرتکب شده ام،

خSصه آنکه این مساله تا جایی پيش می رفت که خودم ھم به این مساله

به و  باشم  مخاطب اشتباه کرده  در راھنمایی  مبادا  می کردم که  شک 

گمراھی اشاره کرده باشم،

تا اینکه به کامپيوتر مراجعه کردم و در رابطه با این موضوع جست وجویی

انجام دادم و باخبر شدم که گویا فراھم آورندگان این تعریف و نتایج، به شدت

رای اولين بار نام سازمان ھای بين المللی نيز به مياناز نتایج و ارقام ارائه شده دفاع کرده و آن را به حساب انعکاس واقعيت می گذارند و حتی ب

نند.آمده و از ھمخوانی این تعریف با آنچه سازمان بين المللی کار معيار قرار می دھد یاد می ک

ین کار تمامی کسانی که نقشی ولو اندک در توليدحتی معاونی در وزارت کار بيانی تئوریک ھم به توجيه خود افزوده بود و عنوان می کرد؛ با ا

رج نمی شود و...ناخالص داخلی کشور دارند در نتایج نشان داده شده و ھيچ کسی از دایره تحليلی اینچنينی خا

ً به خودم شک کردم که مبادا اشتباھی بزرگخSصه وقتی با چنين ادعای بزرگی در زمان ھای مختلف و توسط اشخاص مختلف روبه رو شدم واقعا

ان خودم از واقعيت باخبر شوم.مرتکب شده باشم. ولی باز کمی شک کردم و به سراغ منابع سازمان بين المللی رفتم تا با چشم

KILM((Keyار و نيروی انسانی تحت عنوان پس از اندکی جست وجو یاد یکی از مراجعی افتادم که دکتر طایی در زمان تدریس درس اقتصاد ک

Indicator of the Labour Market.به ما معرفی کرده بودند 

کار شایسته انسان است و مسائل مربوط به کمیاین سند مجموعه تعاریف و شاخص ھایی را که مورد قبول سازمان بين المللی کار در رابطه با 

و اصSح می شود. و خوشبختانه نرم افزار آن نيز به چندسازی آن و متغيرھای مرتبط با این بازار را شرح می دھد و به طور دوره یی نيز به روز شده 

زبان زنده دنيا موجود و قابل دانلود مستقيم از سایت آن است.

 رفتم. که در آن انواع اشتغال وKilm ٧-٢غال و... دروقتی نرم افزار را دانلود و روی دستگاه نصب کردم سریع به سراغ بخش مربوط به نرخ ھای اشت

تقسيم بندی ھای مربوط به آن را ارائه داده بود.

» یاد می کند که برای ملموس بودن مطلب عنوان می کند که اینSome Workدر بخشی که به مسائل مربوط به اشتغال اشاره می کند از واژه «

 مخلص، انقSبی و متعھد دولت، قرار گرفته است.واژه معادل است با حداقل یک ساعت کار در ھفته. که گویا ھمين مطلب ھم مورد استناد مدیران

این ميزان یک ساعت کار در ھفته را مورد توجهالبته در ھمين بخش عنوان می شود که اغلب کشورھا برای آمارگيری ھای خود معياری با3تر از 

قرار می دھند.

 می کند اشاره می کند. و در یکی از پاورقیو سپس به مشکSتی که عدم امکان مقایسه این تفاوت مابين کشورھا و در زمان ھای مختلف ایجاد

دیل ھا و... از آن استفاده می کند تعریفی است که درھا یادآور می شود که آنچه مورد قبول سازمان بين المللی کار قرار دارد و در بررسی ھا، تع

 حداقل یک سوم ساعات کاری مرسوم یککنفرانس بين المللی آمارگران نيروی کار ارائه شده است و بر آن اساس فرد شاغل کسی است که

 که در آن دیگر تفاوت ساعات کاری کشورھا وکشور را در دوره یی که مد نظر پرسشگر است (مثSً یک ھفته گذشته) مشغول به کار بوده باشد.

دیگر مسائل مرتبط با آن رفع شده و معياری جھت قياس بين کشوری نيز فراھم می شود.

١۵ ساعت کاری ھفته ھای اداری کشور ما، ۴۴برای 3زم به ذکر است که تا پيش از این نيز تعریف فرد شاغل کامSً با این تعریف ھماھنگ بوده و 

ساعت کار مورد توجه قرار می گرفت.

قایسه یی از سطح اشتغال در کشورھای مختلف درو در نھایت امر نيز در این بخش از گزارش، پس از این تعریف ھا نيز نموداری تعدیل شده و م

ه کنيم، سطح اشتغال کشورمان، توسط ميSدی ارائه می کند که نتيجه آن برای کشور ما بسيار جالب است. اگر به این نمودار مراجع٢٠٠۶سال 

 درصد عنوان شده و بنابراین نرخ بيکاری کشور باید حدود۵٩ تا ۵٠این سازمان مورد استناد مدیران مرتبط با آمارگيری اشتغال و بيکاری و ... مابين 

بت نيروی شاغل به جمعيت فعال که درصد باشد، البته باید توجه داشت که این نرخ، نسبت نيروی شاغل به کل جمعيت است و نه نس۵٠ تا ۴٠

 کوه باید آنھا را از محاسبه خارج کرد که در صورت انجامبنابراین در این مجموعه بيکاران، افراد بازنشسته، غيرجویای کار و... نيز محاسبه شده اند



 نيز به آن اشاره شده است.Kilmت ٨درصد خواھد شد که در بخش بعدی این گزارش یعنی٢٠این کار نرخ بيکاری حدود 
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تغييرات عمده ساختاری در بازار کار کره جنوبی

تSش استمرار  با  کرهھای شرکتاخيرا  ساختارھای  تجدید  مسير  در  ای 

بدین سو آغاز شده است، سياست بحران اقتصادی  از زمان  داخلی که 

ھای قدیمی اشتغال در کرهاشتغال ھميشگی و دائمی و دیگر سياست

جنوبی رنگ باخته است. به ھمين سبب تغييرات ساختاری و عميق بازار کار

کره جنوبی را تحت تاثير قرار داده است.

قبل از ھر چيز مھمترین تغيير به جایگاه کارگران موقت و روزمزد در مجموعه

۵٠گردد، سھمی که به سرعت افزایش یافته به نيروی کار شاغل باز می

انتقا3ت گسترده کارگران و نزدیک شده است. ھمچنين  نيروی کار  درصد 

قبال در  به گذشته  نسبت  وفاداری کمتری  آنھا  موجب شده که  کارکنان 

محلشرکت و  یافتنھا  صورت  در  راحتی  به  و  داشته  کارشان  ھای 

دھند درای اشتغال دائم، افراد ترجيح میپيشنھاداتی بھتر محل کار سابق خود را ترک نمایند. از سوی دیگر، به سبب کمرنگ شدن تSش بر

نماید، مشغول به کار شوند تاھایی که سرمایه خارجی در آنھا نقش مسلط را ایفا میھای ونچری و یا شرکتھایی ھمچون شرکتشرکت

سبب عدمتر برای خود تضمين نمایند. البته روی دیگر این تغييرات آثار جانبی آنھاست که عمدتاً به ای مطمئنھای بھتر را با آینده حرفهفرصت

سازد. به عنوان مثال، به دليل گسترش سيستماثر میفراھم آمدن مقدمات 3زم و آمادگی کارگران و کارفرمایان بازار کار کره را به صورت منفی مت

ثباتی و تنش بينھا، ھمواره تعداد گزارشات مبنی بر احتمال بروز بیدھی در شرکتھای پاداش) و یا سيستمPerformance-basedکارکرد - پایه (

ر رااند، روبه افزایش است. ھمچنين به طور کلی نگرانی درخصوص امنيت شغلی کارگران کم استعدادتھای شدید شدهنيروی کاری که درگير رقابت

دھند.فرا گرفته و آنھا مایوسانه کارشان را ادامه می

نماید، بسياری از مشکSت قدیمی حل نشده باقيمانده و مشکSت جدیدی نيز بروزاگرچه بازار کار کره تغييرات ساختاری فوق ا3شاره را تجربه می

یافته است.

ھای قانونی و مقرراتی عمدتاً تاریخ گذشته و غيرقابل تطبيق با شرایط فعلیغالباً تمایل کارگران برای اشتغال، رفتارھای مدیریتی و سيستم

د،ھای داخلی برای برقراری مشارکتی منطقی ميان مدیریت و نيروی کار براساس عملکرد تحت فشارنھستند. برای مثال، در حالی که شرکت

ھایتر از شرکتھای داخلی که بسيار عقبباشند. ھمچنين بسياری از شرکتھای شغلی میھای کارگری ھنوز خواھان دریافت تضميناتحادیه

ھای با3 یا ابتکارات کارگری بپردازند و قوانينھای مناسبی را برای مھارتتوانند پاداشھای رقابتی و سودآوری ھستند، نمیخارجی در زمينه

نظر قرار گرفته تجدید  بحران ارزی مورد  از  نيز اگرچه پس  نارساییکارگری  در زمينهھای عمدهاند اما ھنوز  ھایی ھمچون اخراج کارگرانای را 



کنند.ھا تحميل میھای فراوانی را به شرکتدربرداشته و محدودیت

ھای داخلی ایجاد نموده است:مشکل دیگر این است که بھبود اخير وضع اقتصادی دو پدیده متفاوت را برای شرکت

اند در حالی که در روندی موازی اخراج کارگران غيرضروری روز بهھای سابق کار خود را ترک کردهھای بھتر محلـ کارگران نخبه برای یافتن شرکت

 بھبود وضعيت اقتصادی نيز انعطاف پذیر شدن بازار کارروز دشوارتر و شرایط سياسی موجب شده که کارگران اجازه یابند صدایشان را بلند نمایند. با

گيرند.ھا برای اخراج کارگران بيشتر تحت فشار قرار میشود و شرکتغيرقابل توجيه می

تناقضی بين سنتدر چنين شرایطی است که گفته می تناقضی جدی گرفتار شده است،  بر آن در  بازار کار کره و ساختار حاکم  ھا وشود 

اندھای داخلی تا حدودی موفق شدهھای داخلی. اگرچه شرکتھای گذشته و استانداردھای جھانی جھت افزایش قدرت رقابتی شرکتشيوه

ھایای که موجبات ارتقاء کارایی و کارگری به گونهساختار داخلی و مالی خود را در دوره پس از بحران اصSح نمایند اما اصSحات در بخش سازمانی

ت شکسته اما فرھنگ جدیدی جایگزین آنآنان را فراھم آورد، پيش نرفته است. فرھنگ گذشته درخصوص وفاداری و تعلق به یک بخش و شرک

نگردیده است.

رفتاری در بازار کار کره● تغييرات

▪ افزایش انعطاف پذیری و تحرک نيروی کار

ار است. در واقع با نھادینه شدن قانون معلق ساختن ومھمترین تغيير در بازار داخلی نيروی کار کره جنوبی، افزایش انعطاف پذیری و تحرک نيروی ک

پذیری نيروی کار با افزایشھا توانایی اخراج کارکنان و کارگران غيرضروری خود را یافتند. ضمن اینکه انعطاف، شرکت١٩٩٧اخراج نيروی کار در اواخر 

ھا بيشتر بر جذب نيروی کار تحصيل کردهای پيدا نمود. به عSوه رفتار عمومی شرکتشدید به کارگيری نيروی کار غيرمتعارف افزایش قابل مSحظه

دادند. این امر نيز بهای کمتر نسبت به آموزش نيروھای موجود خود اھميت میھای کرهو آموزش دیده از خارج از شر کت تمرکز داشته و شرکت

انعطاف پذیری بيشتر بازار کار کره جنوبی منجر شده است.

يير نمود. امروز دیگر کارکنان نسبت به تغييربا تغيير شرایط فوق ا3شاره چشم اندازھای کارکنان نيز نسبت به شرایط شغلی شان به سرعت تغ

ھادانند. به عSوه شرکتھا و نيز افزایش رفاه نسبی خود میای جھت افزایش کاراییشغل مضطرب نيستند، بلکه برعکس این حرکت را وسيله

ھا جلوگيری نمایند. براین اساس کهاند تا از رفتن آنھا به سایر شرکتھایی جھت حفظ نيروھای کليدی و کارای خود افتادهشدیداً به فکر یافتن راه

شود واژه شغل ھميشگی مفھوم خود را از دست داده است.گفته می

▪ شایستگی عامل اصلی ارتقاء و پرداخت

ھا سيستمگشت اما امروز بسياری از شرکتاز میدر گذشته ميزان پرداخت و ارتقاء کارکنان بيش از ھر عاملی به ارشدیت و سابقه خدمت آنھا ب

اند. بسياری از کارکنان ضعيف اعتبارشان مورد شک و تردید قرار گرفته و طبيعتاً رو درپرداخت و ارتقاء در برابر عملکرد را معيار اصلی خود قرار داده

یابند که اینھا دست میھای با3 و کليدی شرکتاند. ھمچنين کارمندان جوان بسيار راحت به پستروی استانداردھای جدید ارزیابی قرار گرفته

ھا را در خصوص امنيت شغلی مدیران ميانی افزایش داده است.امر نگرانی

▪ گسترش تنوع به کارگيری نيروی انسانی

ھای اقتصادیباشد. (مشارکت اقتصادی زنان در فعاليتدیگر روند نسبتاً محسوس حاکم بر بازار کار کره، افزایش تب به کارگيری نيروی کار زن می

 درصد در مدت زمان۶/٧٣ درصد به ٨/٧۵ رسيده است در حالی که مشارکت مردان از ٢٠٠١ درصد در سال ٨/۴٨ به ١٩٨١ درصد در سال ٣/۴٢از 

ای تغييرات اجتماعی وای و نيز بروز پارهمشابه کاھش یافته است). د3یل این تغييرات شامل مواردی ھمچون افزایش سطح تحصيSت زنان کره

باشد.فرھنگی در کره نظير افزایش سن ازدواج و کاھش تعداد فرزندان می

ھا برای با3 بردن قدرت رقابتی آنھا بوده است. البته عليرغم روند مزبور به کار گرفتندليل دیگر افزایش کاربرد نيروی کار زن افزایش تقاضای شرکت

تر از کشورھای توسعه یافته قرار دارد.زنان در بازار کار کره جنوبی در سطحی پایين

باشد. مجموع نيرویھای دیگر مید و مامور از شرکتدیگر روند جدید حاکم بر بازار کار کره افزایش نسبت به کارگيری نيروی کارگری موقت، روزمر

۶۶/۵، ١٩٩۶ درصد مجموع نيروی کار شاغل کره رسيد در حالی که این رقم در سال ۵٢ ميليون نفر با ٠٩/٧ به ٢٠٠١کار غيرمتعارف در سال 

ھای کارگری بهگرفت. مھمترین اثر جانبی به کارگيری نيروی کار غيرمتعارف افزایش تنش در محيط درصد نيروی کار کره را در بر می۴٣ميليون نفر یا 

باشد.سبب وجود طبيعی برخی تبعيضات بين نيروی کار متعارف و غيرمتعارف می



▪ تSش نيروی کار جھت برقراری توازن بين ساعات کاری و اوقات فراغت

صوصی نيروی کار و اھميت تامين رفاه خانواده در با3آخرین تغيير رفتاری حاکم شده بر بازار کار کره جنوبی بروز فرھنگ لزوم احترام به زندگی خ

ای به فکر بھبود شرایط داخلیشده تا نيروی کار کرهبردن کيفيت کار و در نتيجه طرح موضوع پنج روز کار در ھفته است. آنچه بيش از ھرچيز موجب 

(نکته بيافتد  نتزندگی خود  نبود) توسعه اقتصادی و دسترسی آسانتر به منابع مالی و در  تغيير فضایای که در گذشته چندان مرسوم  يجه 

ھای کاری انعطاف پذیر رااند برای حفظ نيروھای کار کليدی خود برنامهای ناچار شدهھای کرهاجتماعی کره است. در چنين حالتی است که شرکت

ھند.بينی چگونگی اعطای مرخصی به نيروی کار بدون لطمه وارد شدن به عملکرد شرکت، مدنظر قرار دھمراه با پيش

منبع : ماھنامه کار و جامعه
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تکنيکی برای اختراع، ابداع و نوآوری در کشورھا - روش خ=ق حل مسأله

منابع، امکانات و نيروھای انسانی توانمند کشوربعد از دھھا سال گام برداشتن در عرصه صنعتی شدن ھنوز نتوانسته ایم به جایگاه متناسب با 

٧ د3ر است و ھمچنان جزو کشورھای توسعه نيافته به شمار می آیيم و این رقم با درآمد سرانه ١٩٠٠دست یابيم. درآمد سرانه کشور ما در حد 

 ھزار د3ر) که با3ترین درآمد سرانه دنيا را به خود اختصاص داده ، فاصله زیادی۴٣ د3ری عربستان سعودی و با درآمد سرانه سوئيس (٣٧٠ھزار و 

دانشگاه اميرکبير به این سؤال پرداخته شدهدارد. اما راه خروج از این وضعيت بغرنج چيست؟ در گفت وگو با دکتر محمدحسين سليمی استاد 

) می توانيم به پيشرفت ھاییTRIZ (است. او معتقد است با اھميت دادن به مقوله خSقيت ونوآوری و استفاده از روش خSق حل مسأله

ه با بھره گيری از روش خSق حل مسأله قادراساسی در زمينه ھای سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فنی نائل شویم. اعتقاد او بر این است ک

نيم و با تکيه بر کمترین ھزینه ھا و با استفاده ازخواھيم بود بسياری از پروژه ھای تحقيقاتی کSن را با واقع بينی به حد مسائل قابل حل برسا

ا این استاد دانشگاه در پی می آید. به نظر شمانيروھای انسانی خود، آنھا را حل کنيم و به توسعه مورد نظر و مطلوب دست یابيم. گفت وگو ب

رمسائل پيچيده صنعتی نمی توانيمچه عواملی موجب شده عقب ماندگی صنعتی کشور ھمچنان ادامه یابد؟ در مسائل اجتماعی و حتی د

سرمایه ، امکانات ، منابع و سياست ھای ما دراینعوامل مؤثر را به یک یا دو عامل محدود کنيم. عوامل بسيار زیادی از جمله مسائل فرھنگی ، 

تمادی تحت سيطره بسياری از کشورھا و ابر قدرتمسأله دخالت دارند. اما به نظر من، عامل کليدی قاعدتاً فرھنگ است. ما متأسفانه ساليان م

 ، تفکر و اندیشه نو داشته باشد، می تواند با استعمارھا بوده ایم و آنھا از طریق استعمار سعی نموده اند تفکر یک ملت را منجمد کنند. اگر ملتی

 نوآوری فکری و فرھنگی صورت می گيرد. وقتی ما درستمبارزه کند. به ھر حال ما نباید فراموش نکنيم که ھر نوع تغيير و تحولی در جامعه بر پایه

ی ، عامل عقب ماندگی ما بوده است. عقباندیشه کنيم و ریشه بسياری از بدبختی ھای خود را مطالعه کنيم می بينيم که استعمار فرھنگ

 کند و آزادی ھای 3زم را نداشته باشد که ترکيبی ازماندگی از دید من به این معنا است که یک ملت نتواند از منابع خودش به نحو بھينه استفاده

 اگر شما درست فکر نکنيد، پس از آن درست عمل نمیمنابع را آنچنان بھينه سازی نماید تا بتواند بھترین سرمایه گذاری 3زم را انجام دھد. چون

 تحول جامعه است راجع به این بحث بيشترکنيد و در نتيجه دچار عقب ماندگی می شوید. شما گفتيد نوآوری فکری و فرھنگی موجب تغيير و

 ملت باید معتقد باشد پيشرفت کند. اینصحبت می کنيد؟ ریشه نوآوری در یک کشور در درجه اول به عوامل فرھنگی بر می گردد. یعنی یک

از آنھا نوسازی در ابزارھا و تکنيک ھا است.در جامعه ماپيشرفت در گرو نوسازی فرھنگی و رفتاری و بعداً نوسازی در توليد، فرایند و بازارھا و پس 



ا باید فکرمان را نوسازی کنيم. به این معنا کهوقتی بحث نوآوری مطرح می شود بيشتر نوآوری ابزاری برجسته می گردد؛ درحالی که ما در ابتد

نجيره ای از اقدامات را نياز دارد تا از ایده به عملدرست تصميم بگيریم و بدانيم چگونه پيشرفت می کنيم. چون پيشرفت ھم برنامه ، استراتژی و ز

 تحولی باید در فرھنگ به وجود بياید تا ما از عقببرسد و در این راه نوسازی فرھنگی ، اجتماعی بایددر اولویت قرار بگيرد. به اعتقاد شما چه

تغيي تا زمانی که  نوآوری فرھنگی است و  ما برجاماندگی جدا شویم؟ به نظر من ،نوآوری فيزیکی مدیون  ر و تحول فکری رخ ندھد، مشکل 

ی ما باید از جامعه رخت بربندد. وقتی مشخصخواھدبود. بایستی بپذیریم بسياری از خرافات ، تفکرات غلط وعادات و رفتارھای رسوبی فرھنگ

مان حالت قبلی ادامه پيدا می کند. بله، ھميننمی کنيم کداميک از عادات ما مانع صنعتی شدن و به تعبير امروزی تر توسعه کشور ما است، ھ

يندیشيم. اگر توانستيم راجع به یک موضوع،طور است . منظور من ھم این است که ما اول باید پایگاه فرھنگی مان را درست کنيم و درست ب

سأله ای درست تصميم بيگریم درست ھم نمیدرست بيندیشيم می توانيم درست عمل کنيم. قاعده کلی این است که اگر ما نتوانيم راجع به م

ین نتيجه رسيده ایم تا به ایجاد تحول دست بزنيم، احتياج بهتوانيم اقدام کنيم. در مرحله بعدی به مدیریت بھبود نياز داریم. یعنی بعد از این که به ا

ی تواند نواندیشی کند و اقدام جدید و مثبتی انجاممدیرانی داریم که بتوانند تغيير و تحول را ھدایت کنند.اما اگر مدیری،فکرش منجمد باشد نم

خ داده است.این صدراعظم دستور داده بود پول کSنی را دردھد. در ارتباط با این بحث ، اتفاقی در دوره صدارت ميرزاتقی خان امير نظام (اميرکبير) ر

کند. بعد از عزل امير، چون القا شده بود که امير بااختيار یک صنعتگر بگذارند تا او سماورھایی مثل سماور ساخت روسيه به صورت انحصاری توليد 

صنعتگر ورشکست شد و به گدایی روی آورد... قطعاًآن صنعتگر به لحاظ مالی سر و سر پيدا کرده ، مبلغ اعطا شده از او را پس گرفته و حتی آن 

 توسعه پيدا می کرد. به ھر حال، حرف مھم من ایناگر ميرزاتقی خان این کار را به افراد بيشتری واگذار می کرد، این صنعت در کشور ما زودتر

ه ما این است که ما مدیران نوآور زیادیاست که مدیریت ، در پيشبرد اھداف توسعه نقش بسيار اساسی برعھده دارد. یکی از مشکSت جامع

 مدیران ما با مقوله مدیریت نوآوری آشنا نيستندنداریم. حتی تدریس مدیریت نوآوری در دانشگاھھای ما قدمت زیادی ندارد و بدون علت نيست که

 تحول عظيمی به نام انقSب تجربه کرده ایم. سن متوسط مدیران ما در آن زمان١٣۵٠و با سعی وخطا می خواھند کارشان را جلو ببرند. در دھه

را تکرار کنيم. مثSً درسال رسيده. شما که این وضعيت پيش آمده را در نظر نمی گيرید؟ اما ما نباید خطاھای گذشته ۴۵سال بوده و اêن به مرز ٢٣

است. جامعه ما ھميشه دوقطبی بوده. درجامعه ما بحث «تعھد یا تخصص» مطرح شد. من اصSً می خواھم بگویم دامن زدن به این بحث غلط 

 تعھد باید به کار باشد و یک مدیر متعھد بایدحالی که ما باید بگویيم مدیر متعھد متخصص می خواھيم و نه اینکه بگویيم یا تعھد یا تخصص.

رخانه درجه یک، مسيحی باشد، جامعه ما بهمجموعه تحت مدیریتش را به پيشرفت برساند. در آن زمان ما فکر می کردیم که اگر مدیر یک کا

ما فردی را به عنوان یک مدیر کارخانه منصوبانحراف کشيده می شود. خير، چنين چيزی نيست. این یکی از خطاھایی بود که مرتکب شدیم. اگر 

زد، بلکه کارخانه را ورشکست کرده و در نھایت،کنيم، در حالی که به مسائل مدیریتی آشنا نيست، نه تنھا چنين مدیری، ریشه تعھد را خواھد 

شود. در آن موقع این تصور وجودحکومت ورشکست می شود. اگر یک جامعه اسSمی، اقتصادش پيشرفت نکند، پایه ھای حکومت سست می 

مدتی  در  اداره کند.  به خوبی  را  یک کارخانه  تواند  باشد، می  بيشتر  تعھدش  اگر کسی  بودم،داشت که  اميرکبير  دانشگاه  من رئيس  که 

ه انجام شود. مثSً من با مدیری صحبت میدستورالعملی را صادر کردم که با مدیرانی که می خواھند دوره ھای تخصصی را طی کنند، مصاحب

 مدیریت یک امر ذاتی است. ھنوزکارخانه زیر نظر او اداره می شد ولی حتی یک کتاب مدیریتی نخوانده بود. او فکر می کرد که۵٠کردم که حدود 

ه می تواند کارخانه ھای معظم ما را مدیریت کند.ھم برخی افراد ھستند که این شعار را تکرار می کنند و مثSً تصور می کنند که یک آدم دیپلم

کند. در گام بعدی ما به متدولوژی (روش شناسی)منظور من از مدیر نوآمد این است که یک فرایند را از ایده به عمل و توليد رھبری و ھدایت 

سال پيش در آمریکا ابداع شد. با گذشت۵۵ل مھندسی ارزش حدوداً نوآوری می رسيم که در کشور ما اھميت چنداین نيافته است. به عنوان مثا

ساله بعد از اروپا به ژاپن، ھند، پاکستان و عربستان سعودی انتقال داده شد. اêن ما،١۵سال، این تکنيک در اروپا رایج شد و با فاصله ای ١٠تقریباً 

یشهسال از عربستان عقب مانده ایم. به این دليل که مدیران ما نوآور نبودند و این موضوع ھم ر١۵در رابطه با به کارگيری مھندسی ارزش حدود 

ساند و معيارھای ارزیابی دقيقی ھم در کار نيست.فرھنگی دارد. در اینجا یک فرد که به عنوان مدیر منصوب شده می خواھد امروز را به فردا بر

سال ھمچنان مانند گذشته٣٠ارخانه بعد از گذشت مدیریت سنتی، مدیریتی روزمره است و اصSً با نوآوری سر و کار ندارد. ما می بينيم که یک ک

 پيدا نکرده است.اما اگر مدیریت ھمين كارخانه،فقط لوله توليد می کند و فرمول و تکنيک توليد و نحوه توليد و جنس آن ظرف این مدت تغييری

انه فقط می خواھد بازار مصرف داخل كشور را پاسخگومدیریتی نوآور بود، حتماً در توليد این محصول، تغيير و تحول ایجاد می كرد. چون این كارخ

د، مجبور است در رقابت با مدیران نوآور دیگر رقابت كند.باشد و اصSً نمی خواھد وارد رقابتھای تجاری بين المللی شود. بله؛ اگر یك مدیر نوآور باش



د و حداقل رقابت ملی در سطح كشور ایجاد شود.در اینجا نقش مدیران ارشد جامعه بسيار مھم است و آنھا موظفند در جامعه، تغيير ایجاد كنن

 تشویق قرار گيرد. اما چندسالی است كه دركارخانه در یك زمينه فعاليت می كنند، ھر كارخانه ای كه توید بھتری داشته باشد باید مورد۶مثSً اگر 

سال٢٠سال اخير در صنعت ما تحول زیادی رخ داده ولی ما حدود ١٠سطح كشور، جایزه ملی كيفيت به شركتھای برتر اعطا می شود. با3خره در 

سال نسبت به ميزان خدمات بانكھای اروپایی عقب مانده است. چون۴۵نسبت به این قضایا غفلت كرده ایم. اêن خدمات بانكھای دولتی ما حدود 

 مدیران ارشد ما می توانند مكانيزمسيستم بانكھای ما رقابتی نيست. فرھنگ نوآوری ھم كه یك امر دستوری نيست؟ دستوری نيست ولی

واند شركتھا و وزارتخانه ھا را مكلف سازد باھایی را انتخاب كنند و باعث شوند جامعه به سمت رقابتی شدن سوق پيدا كند. مثSً دولت می ت

كار باعث می شود رقابتی بين بانكھای ما بهبانكھایی سر و كار داشته باشند كه بھترین سرویس و خدمات را به مشتری عرضه می كنند. این 

ھستند و بنابراین ریسكی ھم قبول نمی كنند. ترویجوجود بياید وبانكھای دولتی تصور نكنند، شركتھای دولتی و وزارتخانه ھا مشتری دایمی آنھا 

حقق دانشگاھی می تواند ایده جدیدی را ابداعنوآوری به چه محيطی نياز جدی دارد؟ نوآوری در سطح یك كشور نياز به شبكه سازی دارد. یك م

دنبال این نيست كه كارخانه تأسيس كرده وكند ولی تبدیل یك ایده به یك محصول و كا3 باید توسط بخشی صنعت صورت بگيرد. چون دانشمند 

 وارد می شوند و در مجموع یك شبكه را به وجود میكا3 توليد كند. در قضيه تبدیل ایده به توليد یك محصول، كارآفرین، بانك و سرمایه گذار ھم

ایم یك محقق دانشگاھی شخصاً خودش ایده اشآورند كه آن را شبكه نوآوری می نامند. متأسفانه به شبكه سازی اھميت نمی دھيم و انتظار د

 ًSاین سؤال نابجایی است. در حالی كه یك شبكهرا به محصول تبدیل كند. به ھمين دليل ما از دانشگاھی می پرسيم كه توليد شما چيست؟ اص

 با دانشگاه یك دیالوگ غلط است. یك دانشگاھیباید وجود داشته باشد تا یك ایده را به محصول تبدیل كند. می خواھم بگویم كه دیالوگ فعلی

 و بانك ما و شبكه نوآوری است كه یك ایده را به سمتشاید بتواند چيزی را اختراع كند ولی او لزوماً فردی نوآور ھم نيست. یعنی صنعت، كارآفرین

نوآوری یك حركت فرایندی است و در این راه بایدتجاری شدن می رساند. تبدیل یك ایده به یك محصول ھم طی یك فرایند نوآوری اتفاق می افتد. 

اختراع صورت گرفته توسط یك مخترع یا محققعوامل مؤثر بر آن را شناسایی كرد و مورد توجه قرار داد. كشورھای توسعه یافته به شدت از 

مرحله در مراحل مختلف نوآوری بحث مرتبط با ابزارھا وحمایت می كنند و از آن مواظبت می كنند تا آن را به یك محصول ونوآوری تبدیل كنند. آخرین 

وجه به مقوله نوآوری استفاده نكرده ایم. ما اêنتكنيك ھای نوآوری است. ما حتی از ابزارھای موجود و در دسترس به دليل فقر فرھنگی و عدم ت

درصد صرفه جویی٣٠ه طور متوسط از مھندسی ارزش چيزی حدود سه سال است استفاده می كنيم. در حالی كه این روش سبب می شود ب

درصد بھبود پيدا كند و زمان بھره برداری از پروژه كاھش یابد. ما به خاطر ضعف در٨٠مالی صورت بگيرد، كيفيت ھر طرح ارتقا یابد و بھره وری حدود 

گر ما مدیریت نوآوری می داشتيم، مدیران ما دانشفرھنگ و بينش نوآوری و الگوی غلط مدیریتی از این نوع فناوری و روش استفاده نكرده ایم. ا

 روشھا و تكنيك ھایی كه در سطح جھان به شدتفنی و به كارگيری این نوع روشھا و تكنيك ھا را وارد محيط صنعت و خدمات می كردند. یكی از

له را حل) است و یك مخترع با استفاده از آن می تواند به طور ميانبر و به صورت كامSً خSق، یك مسأTRIZرایج شده، روش حل خSق مسأله (

كنيم وبه متدولوژی تبدیل كنيم و مسائل خود راكند. این روش به ما كمك می كند كه ما دانش فنی مخترعين كشورھای پيشرفته جھان را فرموله 

ای را جبران كنيم؟ روش خSق حل مسألهحل كنيم. این روش در سطح كSن چه كمكی می تواند به ما عرضه كند كه عقب ماندگی ھای توسعه 

)TRIZولر» روسی است كه معتقد است روش) می تواند به ما، در حل مسائل سياسی ، اجتماعی ، فنی و مدیریتی كمك كند. مبدع آن «آلتش

ان را برای حل یك مسأله كوتاه كند ، ھزینه حلاو موجب انفجار اختراعات، ابداعات و نوآوری ھا می شود . در مجموع ، این روش می تواند زم

 كSن به آن اختصاص می دھيم تا حد یك مسألهمسأله را كاھش دھد . بسياری از مسائلی كه ما آن را پروژه تحقيقاتی می ناميم و ھزینه ھای

ندارد . این تكنيك می تواند به مدیران ارشد و ميانی ماتقليل می یابند و یك نفر می تواند آنھا را حل كند و دیگر نيازی به تخصيص بودجه ھای كSن 

ی مدنظر دارید كه با تكيه بر روش حل خSقه مسألهكمك كند ولی مدیران ما ھنوز نسبت به این روش ، استقبال مثبتی نشان نداده اند . مثال ھای

دی از خيابان ھای آن كشور را سنگفرش كند، مشكل به وجود آمده حل و به توسعه ھم كمك كرده باشد؟دولت فرانسه، تصميم گرفته بود تعدا

ھر كس پنج متر مربع از آن خيابان ھا را سنگفرش كندولی ھزینه خاصی متوجه دولت نشود . آنھا آمدند از این تكنيك استفاده كردند و اعSم كردند 

ر ھمان كشور به منظور جلوگيری از آلودگی آب، نامش را روی یك لوح در ھمان محل نصب می كنيم و این لوح قرنھا آنجا باقی خواھد ماند .د

، آب مصرف كنند و آب مصرف شده را تصفيه و با لولهرودخانه ھا توسط كارخانه ھا مقرر شد كارخانه ھای واقع در مسير رودخانه ھا از پایين دست 

 دقت انجام دھند وگرنه آب آلوده را خودشان مصرفبه سمت با3 دست خود ھدایت كنند . در اینجا آن كارخانه ھا مجبور شدند كار تصفيه آب را به

آنجا منتفی می سازد و بسياری از ھزینه ھا راخواھند كرد . این اقدام نياز به سركشی مأموران به اصطSح بھداشت محيط را برای بررسی وضع 



ی كنيم و كشور را در راستای یك تحول مثبت قراركاھش می دھد . تحت چه شرایطی می توانيم از این تكنيك و تكنيك ھای معتبر دیگر بھره بردار

نوآوری كه بر مبنای خSقيت و نوآوری است انطباقدھيم ؟ اگر ما فلسفه نوآوری و الگوی مدیریت نوآوری را بپذیریم و فرھنگ خود را با فرھنگ 

ر دانشگاه ھا و مراكز علمی و تحقيقاتی آموزشدھيم و آنھا را به صورت عملياتی وارد سيستم ھای خودمان كنيم و متدولوژی ھای نوآوری را د

بزارھا و تكنيك ھای نوآوری در خدمت نوآوری محصول وبدھيم و به كار بگيریم و فرآیندھای نوآوری را بياموزیم و گسترش دھيم، به طور اتوماتيك ا

نولوژیك جھانی شویم.اگر چنين اتفاقی بيفتد ما بهبازار و فرآیند آن قرار می گيرد. ما بدین طریق می توانيم وارد عرصه داد و ستد علمی و تك

 كرد و گرنه ما به عنوان یك زائده تجاریسمت توسعه حركت خواھيم كرد و با پيوست به سازمان تجارت جھانی ، موفقيت زیادی كسب خواھيم

و محصو3ت ، ایده ھا ، افكار و فناوری ھای خارجیجھانی باقی خواھيم ماند . به عنوان كشوری كه دائم تا نفت دارد می تواند وارد كننده كا3 

كر باشيم می توانيم توليد كننده محصول و خدماتباشد ، در حالی كه اگر ما به سمت زایش فكری ، محصول و فرایند حركت كنيم و توليد كننده ف

دن آن ایده تازه ھميشه مشكل داریم. ما مایليمھم باشيم. ما معمو3ً در حوزه تئوریك و انتزاعی زیاد بحث می كنيم ولی در جنبه عملياتی كر

 سال توليد در ایران ، تكنولوژی خودرو را به مافناوری خودرو داشته باشيم ولی برخی كارخانه ھای خودرو سازی حاضر نيستند بعد از گذشت چند

ناوری خاصی را به ما اھدا كنند ، قابليت گرفتن اش رامنتقل كنند . فناوری یك مقوله اخذ كردنی است نه اھدایی. اگر ما انتظار داشته باشيم كه ف

 داشته باشيم. یعنی ما باید این آمادگی را در خود ایجادنداریم . اما اگر ما ملتی ھستيم كه می خواھيم یك فناوری را اخذ كنيم، انتظار اھدا نباید

 فنی، مدیریتی و فراست و تيزھوشی دارد . به نظر منكنيم تا بتوانيم فناوری دلخواه را بومی كنيم. اخذ و گرفتن یك فناوری نياز به قابليت ھای

و چه بسا كشورھای غربی نمی خواستند اینكشورھایی مثل ژاپن و كره جنوبی با فراست و تيزھوشی توانستند فناوری ھا را به دست آورند 

ست و اخذ فناوری نيازمند گروه ھای تحقيقاتی بسيار قویفناوری ھا را به آنھا منتقل كنند . رمز موفقيت در این فرایند، گرفتن تكنولوژی تحقيقات ا

حقيقاتی این صنعت خواھند توانست در مدتاست . خوشبختانه ما ا3ن در صنعت خودرو گامھای مثبتی در این زمينه برداشته ایم و مراكز ت

خط توليد می تواند دانش فنی را به داخل كشوركوتاھی دانش فنی 3زم را در این خصوص به داخل انتقال دھند ولی اشتباه نكنيم كه یك كارگر 

 دیگر من معتقدم ما نياز به تربيت نيروھایمنتقل كند . چون این دانش فنی باید مكتوب و سپس به دانش فنی مكتوب تبدیل شود . به تعبير

ه شود و تمام ھم و غمی كردن دانش فنی به كار گرفتمتخصصی داریم كه آنھا را درگير نيازھای روزمره نكنيم. یعنی وقت آنھا صرفاً در زمينه بوم

رد ، آنھا سعی كنند كه دانش فنی آن را بومیآنھا این باشد كه اگر یك شركت خارجی با ما شریك شد و محصولی را در داخل كشور ما توليد ك

ران نوآور است ولی این كار شدنی است و مثSً ماكنند و به جذب و ھضم آن فناوری توجه كنند . عملی شدن چنين اقدام خطيری نيازمند وجود مدی

 طور بالقوه توان 3زم را داریم. ما بایستی قابليتیمی توانيم در صنعت خودرو ، فناوری خاصی را ظرف پنج سال بومی كنيم. در زمينه ھای دیگر به

دست آورند .یعنی با تعریف یك استراتژی «برد -در داخل كشور ایجاد كنيم كه شركتھای خارجی تأمين منافع خود را در حالت مشاركت با ما به 

 را به نيروھای بالفعل تبدیل كنيم ، توسعه وبرد» و ھم ما و ھم آنھا از ھمكاری مشتركی سود ببریم. اگر ما سعی كنيم كه نيروھای بالقوه

پيشرفت كشور ھم كامSً قابل تحقق یافتن است.
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تناقض آمار



 درصد در نوسان است چنانچه نرخ١٣ درصد تا ١٠آمار بيكاری در كشور از 

 درصد بوده است طبق اظھارنظر٢۵/١۴ معادل ١٣٧٩بيكاری كه در سال 

یافته و به   درصد رسيده است.٣/١٠مسئو3ن طی سال گذشته كاھش 

البته ناگفته نماند كه برخی از كارشناسان این نرخ را واقعی نمی دانند و

ارزیابی می كنند.براساس اطSعات آماری١٧عدد واقعی را حدود   درصد 

 ميليون نفر در۶/٢سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طی سال گذشته بالغ بر 

سطح كشور بيكار وجود داشته است كه این رقم در سال ھای آینده افزایش

 ميليون نفر نيروی فارغ التحصيل٧ اكنون حدود خواھد یافت. جالب این جاست كه وزیر كار و امور اجتماعی چندی پيش در خبری اعSم كرد كه ھم

مشكل اشتغال در كشور وجود دارد شكیدانشگاھی بيكار در سطح كشور داریم.دكتر سيدمحمد جھرمی در ھمين زمينه می گوید: در اینكه 

 درصد متقاضيان كار فاقد مھارت ھای 3زم برای اشتغال ھستند.٨۵نيست، اما باید اذعان كرد كه حدود 

 درصد كاھش یابد، افزود: براساس سند فرابخش٧ به ١٣٩۴ ساله باید نرخ بيكاری تا پایان سال ٢٠وی با اشاره به اینكه طبق سند چشم انداز 

 درصد برسد.در این ميان نرخ بيكاری زنان نيز به۴/٨توسعه اشتغال و كاھش بيكاری، نرخ بيكاری كل كشور باید تا پایان برنامه چھارم توسعه به 

 درصد٨/۴ درصد و نرخ بيكاری مناطق روستایی به ۴/٨ درصد، نرخ بيكاری فارغ التحصيSن دانشگاه ھا به ۶/١٢ درصد، نرخ بيكاری جوانان به ٣/٩

 درصد نيز اشتغال غيركامل در كشور داریم گفت: تا سرمایه گذاری۶ درصد بيكاری كامل و ١٢كاھش یابد.جھرمی با تاكيد بر این نكته كه ھم اكنون 

جام شده در زمينه اشتغال طی برنامه چھارمو برنامه ریزی درستی انجام نشود مشكل اشتغال حل نخواھد شد.وی افزود: با پيش بينی ھای ان

 شغل جدید در بخش ھای مختلف اقتصادی كشور ایجاد شود كه طبق اعSم سازمان مدیریت و۶۶٠ ھزار و ٨٩۶توسعه باید به طور متوسط سا3نه 

 شغل در رتبه اول اشتغال زایی قرار خواھد گرفت.۶۴٨ ھزار و ٢٨۵برنامه ریزی بخش صنعت و معدن با 

كاھش یك درصدی نرخ بيكاری

 ھزار شغل ایجاد شده است كه این۵٨٠نه سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس آمار موجود اعSم می كند كه طی برنامه سوم توسعه سا3

 ھزار شغل جدید در برنامه اول توسعه چشمگير است اما باید گفت طبق برنامه سوم٢٨١ ھزار شغل جدید در برنامه دوم و ٣٨٣رقم در قياس با 

 ھزار شغل جدید محقق شده است.۵٨٠ ھزار فرصت شغلی جدید در كشور ایجاد می شد كه از این رقم تنھا ٧۵٠توسعه باید 

ای نيل به این مھم نيز باید سياست ھای پولیدرست است كه طبق گفته وزیر كار و امور اجتماعی حل معضل بيكاری نيازمند عزم ملی است و بر

یه شده می توانيم دریابيم كه عدم ارایه آ ماری یكسان وو بازار كا3 و خدمات ھمگام با اشتغال باشند، اما با نگاھی اجمالی به تفاوت آ مارھای ارا

سازمان مدیریت و برنامه ریزی نرخ بيكاری درمشخص تاكنون مانع نيل به موفقيت دست اندركاران در حل این مشكل شده است.چنانچه طبق آمار 

 درصد و وزیر كار و٩/١٠ درصد برآورد شده است كه در ھمين زمينه رئيس مركز آمار ایران رقم فوق را در مدت ذكرشده ۵/١٠تابستان امسال معادل 

 درصد عنوان می كند.١٢امور اجتماعی 

 درصد رسيده٩/١٠ درصد بوده است كه با یك درصد كاھش درتابستان امسال به ٩/١١به گفته دكتر حميدرضا نواب پور، نرخ بيكاری در بھار امسال 

است.

 و درنتيجه آن كاھش نرخ بيكاری شود به ھمين دليل ھموی افزود: ما نيز معتقدیم اطSعات دقيق آماری بازار كار می تواند منجر به ارائه راھكارھا

فعاليتمان را از ابتدای امسال گسترده تر كرده ایم.

ار و عدم انجام برنامه ریزی ھای دقيق از علل اساسیافزایش نرخ تورم به بيكاری دامن می زند باوجود آنكه فقدان اطSعات واحد آماری از بازار ك

به بيكاری دامن می زند را نيز نباید ازنظر دور بداریم.بيكاری در كشور به شمار می آید، اما نظرات توليدكنندگان مبنی بر اینكه افزایش نرخ تورم 

یران، به دليل افزایش نرخ تورم كه اغلب ھمچنانچه به گفته سيد محمد موسوی ریزی مدیرعامل تعاونی ھای توليدی و خدمات توليدكنندگان ا

 درصد كاھش٢٣ درصد بوده است ھم اكنون به ٣۵ معادل ١٣٧۵ناشی از برخی اظھارنظرات مسئو3ن است، اشتغال بخش كشاورزی كه در سال 

ل به جز ارایه آ مارھای كارشناسی و سرمایهیافته كه خود نشانگر سيل مھاجرت روستائيان به شھرھاست.وی تاكيد كرد: برای حل مشكل اشتغا

 درصد نيز می رسد را پایين بياورد تا توليدكنندگان با عرضه١۵ سال آینده به ٢گذاری 3زم بایستی دولت تSش كند تا نرخ تورم كه احتما3 تا 



.محصو3ت با قيمت مناسب بتوانند ھرچه بيشتر به ایجاد شغل ھای پایدار و غيرپایدار بپردازند

اولویت حفظ اشتغال موجود بر ایجاد فرصت ھای جدید شغلی

ار ایران متولی ارایه آمار است اما سازمان مدیریت ودر ھمين زمينه نماینده كارگران در شورای عالی اشتغال كشور نيز می گوید: در واقع مركز آم

 یكدیگر درتناقضند.به گفته حسن صادقی، وزیر كار و اموربرنامه ریزی و وزارت كار ھركدام جداگانه آمار بيكاری را اعSم می كنند، آماری كه كامS با

 درصد عنوان كرد و اخيرا نيز نرخ١٧ درصد اعSم كرده بود كه با گذشت مدتی آن را ٢٧اجتماعی در ابتدای تصدی پست وزارتی خود نرخ بيكاری را 

اعی به منابع خبری متفاوت برمی گردد كه ھمين درصدی را بيان كرده است.وی اظھار كرد: علت این تناقض آماری برای وزارت كار و امور اجتم١٢

یزی منظم برای حل مشكل اشتغال.وی باموضوع برای نھادھای گوناگون صدق می كند كه نتيجه آن ھم چيزی نيست جز عدم امكان برنامه ر

واھد اقدام به برنامه ریزی برای حل مشكل اشتغالاشاره به اینكه وزارت كار و امور اجتماعی باتوجه به این آمارھای متناقض بر چه اساس می خ

سترس نباشد برنامه ریزی ھا نمی توانند مفيد فایدهكند، گفت: تا زمانی كه تعریف درستی از شاغل و بيكار نداشته باشيم و آمار واقعی نيز در د

ز آن وضعيت واحدھای توليدی چرم، نساجی وقرار گيرند.صادقی تاكيد كرد: در شرایط كنونی اشتغال موجود درحال انحSل است كه نمونه بار

ی با انتقاد از اینكه ھم اكنون اشتغال مولد بهدرودگری است، لذا احيای این شغل ھا از ایجاد فرصت ھای جدید شغلی مھم تر به نظر می رسد.و

ر اشتغال زایی تلقی شود چراكه به تبعيت ازاشتغال غيرمولد و مصرفی تبدیل شده است، افزود: فاكتور رشد اقتصادی نباید به عنوان فاكتو

سرمایه گذاری اشتغال روی می دھد.

 ھزار فرصت شغلی جدید٩٠٠ایجاد 

 ھزار فرصت شغلی جدید عSوه بر تثبيت فرصت ھای شغلی موجود٩٠٠ ساله باید سا3نه حدود ٢٠به ھرحال با وجود آنكه طبق سند چشم انداز 

بال عدم توفيق دولت در دوره ھای گذشته چندانباتوجه به توزیع بخشی و استانی تعيين شده ایجاد شود، اما بسياری از دست اندركاران به دن

بازار كار در دسترس نباشد برنامه ریزی دقيقنسبت به اجرای این سند خوش بين نيستند.از طرف دیگر تا زمانی كه اطSعات دقيق و جامعی از 

 درصد اطSعات۶٠ر كنفرانس خبری خود وعده داده تا برای حل مشكل این بازار نيز چندان كارساز نخواھد افتاد.وزیر كار و امور اجتماعی اخيرا د

زان توفيق ھم جای اميد دارد، اما حل مشكل بازاركار نيازمندآماری مربوط به بازار كار تا پایان شھریورماه سال آینده تھيه و ارایه شود. ھرچند این مي

ئو3ن راه به جایی نخواھيم برد.اشراف صددرصدی مسئو3ن به آمار دقيق و جامع است چراكه با ارایه آمارھای متناقض از سوی مس
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توانمندسازی کارآفرينان بی نام و نشان

بدون شک زنان و دختران خSق روستایی به عنوان شاغSن پنھان جامعه

روستایی دارای فعاليت ھای متنوع و متعدد در بخش کشاورزی شامل دام،

طيور، شيSت، منابع طبيعی، زراعی و باغی ھستند.

شاغSنی که عSوه بر اینھا، مدیریت منزل، اقتصاد خانوار و ھمچنين تربيت

فرزندان را با امکانات محدود و بدون لحاظ شدن در محاسبات آماری کشور



سازماندھی می کنند. ھمه این فعاليت ھا در حالی است که در بسياری از

موارد فعاليت ھای کشاورزی آنھا با ریسک پذیری فراوانی ھمراه است و

موفق نشدن در آن عSوه بر این که ضرر و زیانی را بر دوش خود خانواده

با3یی را نيز بردوش جامعه قرار می دھد. در روستایی می گذارد، ھزینه 

با در نظر گرفتن نقش اجتماعی زنان روستایی به عنوان چنين شرایطی 

شاغSن توليد و کارآفرینان، نياز به آموزش و مشاوره در جھت بھبود فرآیند

مشاغل و ھمچنين رشد  کارآفرینی  بيشتر  تشویق  و  توليدات کشاورزی 

کوچک از اھميت ویژه ای برخوردار است. این اھميت نمود خود را زمانی

زنان امور  دفتر  مدیر کل  دانيالی،  دکترتھمينه  که  نشان می دھد  بيشتر 

روستایی و عشایر وزارت جھاد کشاورزی زمانی که ھمچنان در سمت خود

 ھشت مرکز رشد و٨٧ن که در نيمه دوم سال ،بود و قبل از آنکه به عنوان عضو ھيئت مدیره سازمان تعاون روستایی معرفی شود، با اعSم ای

کارآفرینی روستایی در کشور آغاز به کار می کند، گفت:

 بوده و در این راستا تاکنون چھار مرکز افتتاح شده«ایجاد مجتمع ھای کارآفرینی در سراسر کشور یکی از اقدام ھای مھم دفتر امور زنان روستایی

 با حمایت مرکز امور زنان و خانواده نھاد ریاست جمھوری آغاز به کار خواھد کرد.»٨٧است و ھشت مرکز دیگر نيز در سال 

 چھار استان خراسان جنوبی، مرکزی، سيستان وبه گفته دانيالی در حال حاضر طرح ایجاد مراکز رشد زنان کارآفرین بخش کشاورزی روستایی در

واھيم بود. اقدام برای ایجاد مجتمع ھای کشاورزیبلوچستان و آذربایجان شرقی در حال اجراست و تا پایان سال شاھد افزایش این تعداد مراکز خ

 کشاورزی چگونگی تشکيل و ایجاد مراکزدر حالی است که علی رضا شعبان نژاد، سرپرست دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جھاد

کل اقتصادی و توليدی مستقل را این گونه عنوانکارآفرینی روستایی به عنوان مکان ھایی برای رشد ایده ھای کارآفرینی و تبدیل آن به یک تش

 اقدام به راه اندازی مراکز رشد زنان٨۶ين بار از سال می کند: «دفتر امور زنان روستایی به عنوان تنھا متولی زنان روستایی در کل کشور برای اول

ایی دارای ایده از طریق پرورش، آموزش و ایجادکارآفرین بخش کشاورزی را کرد. ھدف از ایجاد چنين مراکزی، در واقع توانمندسازی زنان روست

ه به بی توجھی که در مھم ترین برنامه ریزی ومھارت ھای 3زم برای راه اندازی کسب و کارھای موفق و بارورکردن استعدادھای بالقوه با توج

ق زمينه رشد و شکوفایی آنھا فراھم شود.» شعبانسياستگذاری ھا به این قشر فراوان، آسيب پذیر، خSق و توانمند روستایی بوده تا به این طری

استفاده شده است و این که قسمتی از مخاطبان ایننژاد در مورد این نکته که تا چه ميزان از نظر کارشناسان و اساتيد صاحب نظر در این حوزه 

 نکته که زنان و دختران تحصيل کرده نيز در اینطرح را دختران و زنانی با تحصيSت دانشگاھی تشکيل می دھند، می گوید: «با در نظرگرفتن این

نشگاه تھران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه ھایمراکز حضور دارند بالطبع از تجربيات اساتيد مختلف سراسر کشور از جمله مرکز کارآفرینی دا

 و سایر مراکز ارتباط و تعامل برقرار شده و از طرفیچھار استان پایلوت و ارگان ھای مختلفی از جمله وزارت کار، فرھنگسرای کار، جھاد دانشگاھی

ی و خراسان جنوبی برای تدریس در دوره ھا ومرکزھای توسعه کارآفرینی (کاراد) در استان ھای مرکزی، سيستان و بلوچستان، آذربایجان شرق

 برای این قشر بوده است.»کارگاه ھای آموزشی و مشاوره ھای علمی در رشته ھای تخصصی از برنامه ھای در نظر گرفته شده

● اشتغال در برابر مھاجرت

ه بيشتر به رخ می کشد، مھاجرت روستایيان بهدر این ميان آنچه که بيش از ھر چيز اھميت روستاھا را در کنار بخش توليد طی سال ھای گذشت

اشتغال است. مسئله ای که طی سال ھای گذشته،شھرھا برای یافتن منابع مالی و کاری جدید، به دليل پائين بودن اقتصاد کشاورزی و پایگاه 

ھميشه بزرگترین دغدغه خاطر برای دولتمردان بوده است.

 است. افزایش توليدیدرصد ایده ھای نو و کسب و کارھای جدید حول محور کشاورزی و بر مبنای افزایش توليد استوار٩٠شعبان نژاد معتقد است 

ه ھایی که از دل روستاھا و مشکSت آنھا شکل میکه با کسب و کار جدید، فناوری نوین و استفاده از پتانسيل ھای بالقوه در روستاھاست و اید

گيرد، رشد می کند و تبدیل به کسب و کار جدید می شود.

ین مرکزھای رشد در مناطق روستایی و دورامری که سبب ساز ایجاد شغل ھای فراوان در ھمان روستاھا می شود. از سویی دیگرتشکيل محل ا

وگيری شود.از تجمSت شھری سبب می شود تا ھم امکان دسترسی فراھم باشد و ھم از مھاجرت ھای احتمالی جل



● تجربه ای جھانی، خردی ملی

نوآوری ھستند که از کادر مدیریتی کوچکتر تشکيلآن گونه که در اسناد سازمان جھانی مالکيت فکری آمده است، انکوباتورھا طرح ھای مبتنی بر 

ا ابزارھای مطمئنی برای تبدیل نوآوری وشده است و دارای مکان فيزیکی و تسھيSتی مشترک ھستند. براساس تجربه ھای جھانی انکوباتورھ

که در اجرای ، طرح از تجربه کشورھای دیگردستاوردھای تحقيقاتی به محصو3ت و نيز ترغيب کارآفرینی و توسعه تکنولوژیک ھستند اما این 

شود، می تواند مفيد و کارساز باشد، اما طرح مرکزالگوبرداری شده یا خير شعبان نژاد می گوید: «این که از تجربه ھای کشورھای دیگر استفاده 

 مرکزھای کارآفرینی داخل کشور که در حالرشد زنان کارآفرین بخش کشاورزی از ھيچ مدل اجرایی قبلی که در کشورھای دارای تجربه و حتی

يستمی و برنامه بومی سازی آن براساس شرایطاجراست، الگوبرداری نشده است. مدل موجود اجرایی، مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد س

وژه ای است، مرکز رشد زنان دارای ماھيتیموقعيت و پتانسيل ھای روستا ھاست. با وجود این که پارک ھای علم و فناوری دارای ماھيت پر

ماتریسی است که به پروژه ختم خواھد شد.»

ت دفتر امور زنان روستایی و عشایری با استناداز سویی دیگر و با توجه به سياست کلی برنامه توسعه در مورد کوچکتر شدن بدنه دولت، سرپرس

 فعاليت ھای۴۴ با توجه به اصل  قانون اساسی یعنی واگذاری فعاليت ھا به بخش خصوصی می گوید: «در اجرای این طرح و برنامه۴۴به اصل 

اری را برعھده دارد.»اجرایی و برنامه ریزی ھا به عھده بخش خصوصی است و بخش دولتی تنھا وظيفه نظارت و سياستگذ

● مراکز کارآفرینی

 در استان مرکزی و با حضور١٣٨۶ در ششم دی توانمندسازی زنان روستایی دارای ایده با ایجاد اولين مرکز رشد و کارآفرینی زنان روستایی

د ریاست جمھوری و تھمينه دانيالی، مشاور وزیر واستاندار این استان، زھره طبيب زاده نوری ، مشاور رئيس جمھور و رئيس مرکز امور زنان نھا

 مورد مراحل ایجاد و گسترش مراکز کارآفرینی درمدیرکل سابق دفتر امور زنان روستایی افتتاح و به مرحله بھره برداری رسيد. شعبان نژاد در

یجان شرقی، مرکزی و خراسان جنوبی در نظرروستاھای سطح کشور می گوید: «در مرحله اول این طرح چھار استان سيستان و بلوچستان، آذربا

مرکز دیگر با اولویت در استان ھای محروم کشورگرفته شد. امسال نيز با حمایت ھای مالی دفتر امور زنان نھاد ریاست جمھوری قرار است ھشت 

 آنچه مشخص است تحت پوشش قرار گرفتنپس از مرحله زمينه یابی ایجاد شود، البته این انتخاب ھا براساس ضرورت ھای موجود است اما

ساس در نظر گرفتن شاخص محروميت است و سعیتمامی استان ھا در این طرح در سال ھای آینده است، البته الگو و مدل انتخاب استان ھا برا

 مبلغ دو ميليارد ریال از طرف دفتر امور١٣٨۶در سال بر آن است که از ھر منطقه، استان انتخابی داشته باشيم.» شعبان نژاد در ادامه می گوید: «

 ميليون ریال تخصيص پيدا کرد، امسال با توجه به گسترش طرح۵٠٠زنان نھاد ریاست جمھوری برای این طرح اختصاص یافت که طبعاً به ھر استان 

خواھد شد، البته ما اميدواریم ھر استان با توجه بهدر ھشت استان دیگر، به اميد خدا بزودی فعاليت ھای اجرایی در استان ھای مربوطه نيز آغاز 

» تمام این فعاليت ھا ھمه در شرایطی استاھميت و ضرورت اجرای این طرح، مبلغی را از محل بودجه ھای استانی به این طرح اختصاص دھد.

 در صورت پذیرفته شدن ایده به عنوان عضو مرکزکه در حال حاضر و با توجه به سياست ھای در نظر گرفته شده ، مراجعه کنندگان این مراکز که

ست، البته فارغ التحصيSن کشاورزی نيز می توانندتلقی خواھند شد، ویژه زنان روستایی- تسھيلگران، نمونه ھا، زنان کارآفرین بخش کشاورزی- ا

در اولویت دوم این طرح قرار گيرند.

ب ایده نيز شناسایی و به عنوان عضو ثابت در نظربه گفته شعبان نژاد با توجه به فراخوان عمومی که در مناطق روستایی انجام شده، افراد صاح

 نفر است.۴٢٨رح استقبال کرده و ثبت نام نموده اند گرفته شده اند. در حال حاضر تعداد افرادی که تاکنون در چھار استان پایلوت کشور از این ط

 به مرحله پرورش و تبدیل شدن آن به کسب و کارالبته به گفته او بازده این مراکز براساس بررسی ھای انجام شده از زمان رسيدن ھر ایده نو

جدید، مدت زمانی حدود سه سال به طول خواھد انجاميد.

● مراکزکارآفرینی و آینده

ھری ھمواره موانعی وجود داشته یا خواھدبطور کلی بر اساس یک قانون نانوشته دراجرایی شدن ھر پروژه ای چه در سطح منطقه ای و چه ش

طرح دراز مدت است و در طول چند سال کار و فعاليتداشت به گونه ای که شعبان نژاد نيز می گوید: «از آنجا که طرح مراکز رشد و کارآفرینی یک 

این طرح فاقد ردیف بودجه ای مجزاست و ھمينبه ثمر خواھد نشست، یکی از مھم ترین مشکSت این طرح تأمين اعتبار و بودجه آن است چرا که 

کSت طرح این است که در بعضی استان ھامسئله بزرگ ترین و مھم ترین تھدید برای این طرح به شمار می آید. از سویی یکی دیگر از مش

عاليت ھا را دچار مشکل می کند. در نتيجه نقششرکت ھای خصوصی مرتبط با موضوع کارآفرینی و به ویژه زنان وجود ندارد و ھمين امر ادامه ف



دولتی ھا که باید در این روند کمتر حضور داشته باشند را پررنگ تر می کند.»

ت، شکل دادن و ساختن روحيه خود باوری در زنانبا وجود تمام موانع پيش رو آنچه که در کنار آموزش و حمایت ھای مالی در این مراکز مھم اس

ن بزرگ ترین تأثير را در بخش کشاورزی دارند،روستایی است که ھمواره به عنوان شاغSن پنھان جامعه روستایی از نظرھا دور مانده اند. زنا

ساب بازکنند و دارای استقSل باشند.بخشی که تأمين کننده نياز اساسی مردمان ھر کشور و ملتی است تا ھميشه بر داشته ھای خود ح
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تورم جھانی ترمز کارآفرينی

طی یک سال گذشته تورم بيش از ھر زمان دیگری در اقتصادھای مختلف از

توسعه یافته تا درحال توسعه و توسعه نيافته بر روند رشد اقتصادی تاثير

منفی داشته است. صرف نظر از تاثير مستقيم گران شدن کا3ھا بر مصرف

در و  کوچک  وکارھای  به چالش کشيدن کسب  از طریق  تورم  کنندگان، 

بسياری از موارد از ميان بردن آنھا بر ميزان بيکاری افزوده و رشد اقتصادی را

تورمی اند در  نبوده  از کارآفرین ھا ھرگز مجبور  کند کرده است. بسياری 

مشابه تورم دوران حاضر به فعاليت بپردازند.

سال پيش رخ داد. از آن زمان تاکنون٣٠در حقيقت شدیدترین تورم آخرین بار 

کنترل دقيق اقتصاد از طریق نرخ ھای بھره به تحت کنترل باقی ماندن تورم

با دوران قبل تفاوت دارد.  در حال حاضر چين، ھند و تعداد دیگری ازمنجر شده است. کارشناسان معتقدند وضعيت کنونی از بسياری جھات 

ن توليد این کشورھا تاثير معکوس و منفی برجاکشورھای بزرگ آسيایی نقشی تعيين کننده در تداوم رشد اقتصاد جھان دارند. اگر تورم بر توا

این کشورھا از رشد حقيقی سوخت، نيرویگذارد، نظم پيشين از ميان خواھد رفت. آمارھا نشان می دھد کسب و کارھای کوچک و متوسط در 

ل شده اند زیرا سود اندک آنھا به ازای ھر واحد کا3یی کهکار و مواد اوليه به شدت تاثير پذیرفته اند. سازندگان کا3ھای ارزان بيشترین ضرر را متحم

توليد می کنند به سبب تورم در تمام حوزه ھا در حال از ميان رفتن است.

قتصاد چين دارند به زودی تعطيل شده و به نرخبه این ترتيب پيش بينی می شود بسياری از این توليدکنندگان که نقش بزرگی در رشد دورقمی ا

 سنت حاصل فعاليت شرکت۵٠د3ر در اقتصاد بيکاری افزوده شود. وضعيت چين در ایا3ت متحده نيز مشاھده می شود. در این کشور از ھر یک 

ر تورم را احساس کرده اند. ھزینه انرژی،ھای کوچک و متوسط است. بسياری از صاحبان کسب و کارھای کوچک در آمریکا از دو سال پيش فشا

دگان، کا3ھای توليدشده از یک سطح قيمت به بعدخدمات درمانی و مواد اوليه قيمت تمام کا3ھا را افزایش داد و به سبب توان محدود مصرف کنن

اده می کردند و می توانستند قيمت با3 را بهغيرقابل خرید می شوند. در دوره ھای پيشين تورم، اقتصادھا از الگوھای پيشين و قدیمی استف

عطيل می شوند و شرکت ھای بزرگ به حذفمصرف کنندگان منتقل کنند اما اکنون این امکان وجود ندارد. به ھمين دليل شرکت ھای کوچک ت

تصادی زندگی می کنيم که بر کارآفرینی و نقششغل ھا، کاستن از موجودی انبار و بستن برخی کارخانه ھای خود می پردازند. ما اکنون در اق



د ناخالص داخلی و اشتغال را تشکيلبرجسته بخش خصوصی مبتنی است. در اقتصادھای پيشرفته کسب و کارھای کوچک بخش بزرگی از تولي

يقاً از ھمين طریق موجودیت شرکت ھای یادشدهمی دھند اما از ویژگی ھای ذاتی آنھا محدودیت منابع مالی و حاشيه سود پایين است. تورم دق

را تھدید می کند.

سب و کارھا با سرعت کافی نخواھند توانست خود رااگر ھزینه تامين مواد اوليه و دیگر ھزینه ھای عملياتی مستقيم پيوسته افزایش یابد، این ک

با آن بتوانند رکود را از سر بگذرانند. نکته نگرانبا وضعيت جدید سازگار کنند. ھمچنين معمو3ً این کسب و کارھا منابع مالی عظيمی ندارند که 

م بسيار محدود است. یکی دیگر از عواملی کهکننده این است که توانایی بانک ھای مرکزی در استفاده از ابزار سياست پولی جھت کنترل تور

دگی می کنيم بنابراین پدیده ھایی که در یک کشور باتورم را بيش از پيش از کنترل خارج کرده این است که ما در جھانی بسيار بازتر از گذشته زن

 اقتصادھایی نظير چين و ھند می توانند از ضعفاقتصاد بزرگ یا یک منطقه رخ می دھند به سرعت در دیگر نقاط جھان تاثير می گذارند. ھمچنين

 سده پيش مشاھده نمی شد. از سوی دیگر حمایت ازاقتصادی و تورم در دیگر کشورھا به نفع خود حداکثر استفاده را ببرند. این وضعيت در اواسط

ی کار و محيط زیست ادامه فعاليت ھا را برای بخشنيروی کار مسائل را برای کارآفرین ھا دشوارتر کرده است. در چين حمایت شدید دولت از نيرو

تمام کشورھا بسيار حساس تر است. اینخصوصی بسيار سخت می کند. کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی نقش تنظيم کننده دولت ھا در 

د. چين چنين ویژگی دارد. شرکت ھای کوچکگفته به ویژه در مورد کشورھایی صادق است که دارای تعداد بسيار زیاد کسب و کار کوچک ھستن

 خانه، کفش و لباس تامين می کنند. دقيقاً ھميناین کشور نياز بخش عمده بازارھای جھان را در زمينه کا3ھای ارزان نظير اسباب بازی، وسایل

گروه ھا ھستند که از وضعيت کنونی تورم در جھان بيشترین ضرر را متحمل می شوند.

 آلمان دومين اقتصاد صادرکننده جھان باشد.توليدکنندگان محصو3ت ارزان موتور معجزه اقتصادی چين ھستند و کمک کرده اند کشورشان پس از

ش ھر واحد کا3 به رشد خود ادامه دھند و رقباطی سال ھای گذشته این شرکت ھا توانستند با افزایش حجم توليد و کاستن از سود حاصل از فرو

زایش یافته و این توليدکنندگان حداقل توان را در جذب ھزینهرا از ميدان خارج کنند اما با افزایش قيمت مواد اوليه و نيروی کار، ارزش پول ملی چين اف

ری را در برابر رشد قيمت ھا دارند. بيش از صدھا مرکزھا دارند. به ویژه توليدکنندگانی که تنھا یک کا3ی ارزان توليد می کنند بيشترین آسيب پذی

عيت با شدت ھای مختلف در دیگر کشورھای درتوليد با این ویژگی ھا در شھرھای مختلف چين تعطيل شده اند. اقتصاددان ھا معتقدند این وض

ای خود آگاھی پيدا کرده و در جھت رفع آنھا حرکتحال توسعه و توسعه یافته جھان وجود دارد و اکنون زمان آن فرارسيده که اقتصادھا به ضعف ھ

ھمواره سعی شده از الگوھای ساده توليد برایکنند. چين کشوری است که رشد اقتصادی اش بيش از حد به توليد کا3ھای ارزان وابسته بوده و 

محسوب می شود. برای ایا3ت متحده و ژاپن،رشد صادرات استفاده شود. این اتکای عظيم به تجارت با دیگر کشورھا برای چين یک نقطه ضعف 

 درصد است. به این ترتيب کشورھا با ویژگی٧۵درصد توليد ناخالص داخلی شان را تشکيل می دھد اما این رقم در مورد چين ٢٠تجارت خارجی 

ھای اقتصادی مختلف اکنون بر سر دوراھی قرار گرفته اند؛

) راه نخست استفاده از وضعيت دشوار کنونی برای رفع نقاط ضعف و مستحکم تر کردن اقتصاد١

) راه دوم دست روی دست گذاشتن به اميد پایان دوران تورم شدید است.٢

دھند. در مورد چين کارشناسان به این نکته اشارهکشورھایی که دومين راه را انتخاب می کنند عمSً کارآفرین ھا و مردم را تحت فشار قرار می 

درحال حاضر چين غير از کا3ھای ارزان قيمت، بهمی کنند که تنوع محصو3ت صادراتی باعث خواھد شد، حجم صادرات تغيير نگران کننده ای نکند. 

زد. ھمچنين زیرساخت ھای چين از جمله جادهصادرات ماشين آ3ت صنعتی و دیگر محصو3ت پيچيده با آسيب پذیری اندک در مقابل تورم می پردا

حال توسعه به یک استثنا تبدیل کرده است. بهو خط آھن، شبکه ھای گسترده عرضه کنندگان و توليدکنندگان این کشور را در بين کشورھای در 

ادی قرار دارد اما ھيچ یک از کشورھای درحالاین ترتيب اگرچه چين شبيه بسياری از دیگر کشورھای جھان مورد تھدید تورم و کاھش رشد اقتص

 نامطلوب کنونی برای تقویت اقتصاد خودتوسعه نباید خود را با چين مقایسه کنند. گروه نخست آن دسته از کشورھا ھستند که از وضعيت

ت ھایی ھستند که به حفظ رشد اقتصادی دراستفاده کرده اند. تحقيقات نشان می دھد عده ای از این کشورھا در حال تدوین و اجرای سياس

 توسعه زیرساخت ھا، اعطای کمک مالی وبلندمدت و با روش ھای مدرن منجر می شود. متنوع تر کردن محصو3ت توليدی، اصSح قوانين کار،

خصوصی برخی از این سياست ھا ھستند. درمشاوره ای به کارآفرین ھای کوچک و متوسط، تسھيل انجام امور تجاری و حمایت معقول از بخش 

تدوین کرده اند. کاستن از مصرفغرب دولت ھا جھت کاھش آسيب پذیری بخش خصوصی نسبت به رشد قيمت ھا برنامه ھای خاص خود را 

ستند. با توجه به اینکه پيش بينی می شودانرژی ھای فسيلی، سرمایه گذاری در انرژی ھای جایگزین و اعطای یارانه جزء این سياست ھا ھ



رشد تقاضا برای انرژی و افزایش مصرف موادتورم ھمچنان باقی بماند، حرکت در مسير اصSح اقتصادی و رفع نقاط ضعف اجتناب ناپذیر است. 

ت ھا و نھادھای تصميم گير ھریک باید وظيفه خود راغذایی از مھم ترین عوامل تداوم تورم با3 ھستند. در این شرایط ھمه کارآفرین ھا و ھمه دول

برای سازگار شدن با وضعيت موجود انجام دھند.
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توسعه اقتصادی در پرتو کارآفرينی

دنيای در حال تحول امروز، کاميابی را از آن جوامع و سازمان ھایی می داند

که بين منابع کمياب، قابليت ھای مدیریتی و منابع انسانی خود، رابطه ای

منطقی و معنی دار برقرار سازند.

به عبارت دیگر، جامعه و سازمانی می تواند در مسير توسعه، حرکت روبه جلو

و پرشتابی داشته باشد که با ایجاد بسترھای 3زم منابع انسانی خود را به

دانش و مھارت کارآفرینی مولد تجھيز کند تا آنھا با استفاده از این توانمندی

ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول

رشد و توسعه، مدیریت و ھدایت کنند.

امروزه کار و فعاليت، شکل تازه ای به خود گرفته و به سوی خودکارفرمایی و

خوداشتغالی در حرکت است، پس کارآفرینی و کارآفرینان نقش کليدی در

روند توسعه و پيشرفت اقتصادی جوامع ایفا می کنند.

از آکنده  ھند،  و  مالزی  جنوبی،  کره  ژاپن،  مانند  کشورھایی  تجارب 

توسعه یافتگی به  منجر  که  بوده  کارآفرینانی  چشمگير  فعاليت ھای 

ھای شغلی جدید نمی پردازند بلکه با ساختار، تفکر،کشورشان شده و امروز به آن می بالند. باید توجه داشت که کارآفرینان تنھا به ایجاد فرصت 

ی و پيشرفت را برافرازند.تحرک و فرھنگ 3زم، دست به تخریب خSق می زنند تا از دل ویرانه ھای کھن، بنای رفيع آبادان

 و با توجه به مشکSت اقتصادی زیادی که کشور مابا توجه به نقش و اھميت کارآفرینی و سابقه درخشان کارآفرینان در توسعه بسياری از کشورھا

 فرھنگ حامی کارآفرینی و ھمچنين تربيت افرادبا آن مواجه بوده و دست یاری از ھر سویی می طلبد، ترویج مفھوم کارآفرینی، بسترسازی برای

ز اھميت و ضرورت حياتی برخوردار است.(به ویژه تحصيل کردگان) برای تمامی جوامع به خصوص جوامع در حال توسعه ای مانند ایران، ا

 مشکSت و تنگناھای موجود، الگوھا و راهاز سوی دیگر، شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرھنگی امروز کشور، به گونه ای است که حل

صت ھای شغلی و ھمچنين نوسان بھای نفت، ازحل ھای جدید و متفاوتی را می طلبد. در عين حال، ترکيب جمعيتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فر

دی دیگری به جز نفت بيندیشند و بدون شک،جمله عواملی ھستند که موجب می شوند سياستگذاران و تصميم  سازان کSن کشور، به منابع درآم

آن منبع جز ابتکار، خSقيت و نوآوری چيز دیگری نخواھد بود.



ر اھميت کارآفرینی ھمين بس که طی دھه ھایپرواضح  است که چرخ ھای توسعه اقتصادی، ھمواره با توسعه کارآفرینی به حرکت درمی آید و د

مؤسسه کارآفرینی شروع به کار کرده  اند.۵٠٠در کشور ھند به عنوان یکی از کشورھای جھان سوم،١٩٨٠ تا ١٩۶٠

آفرینان نقش مؤثری در فرایند توسعه اقتصادی ایفانيروی انسانی به عنوان منبعی نامحدود، محور ھر توسعه ای به حساب می آید، در این بين کار

 متدولوژی آموزشی اجرایی برای ھمکاری تنگاتنگ بينمی کنند. از این رو، پرورش و آموزش کارآفرینان، از اھميت بسزایی برخوردار است و نيازمند

يروی انسانی متخصص در جھان امروز است.صنعت و دانشگاه برای مواجھه با فشارھای شدید اجتماعی حاصل از رشد سریع فناوری و کمبود ن

فت اقتصادی کشورھا ایفا می کند و کارآفرینی درآنچه مسلم است، کارآفرینی به عنوان پدیده ای نوین در اقتصاد، نقش مؤثری در توسعه و پيشر

اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروز، نقش کليدی دارد.

 ميان کارآفرین، الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایطمع الوصف در اقتصاد پویا، ایده ھا، محصو3ت و خدمات، ھمواره در حال تغيير ھستند و در این

زاینده آن در اقتصاد جھانی، متأسفانه کمتر به اینجدید به ارمغان می آورد اما واقعيت آن است که با وجود اھميت روزافزون این پدیده و نقش ف

 بيش از پيش ما را نيازمند یافتن زمينه ھایموضوع پرداخته می شود و این در حالی است که امروزه، وضعيت اقتصادی و ترکيب جمعيتی کشور،

وزش، تربيت و استفاده بھينه از نيروی فعال وپيشرو در صحنه اقتصادی کرده و در پی آن، ضرورت داشتن الگوھا و راھکارھای مناسب، برای آم

کارآفرین بيشتر می شود.

 شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطSعاتی رادر اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزی که با تغييرات و تحو3ت سریع بين المللی ھمراه

با ایجا توسعه، می تواند در رشد اقتصادی کشورھا و  نتيجه رفاهایجاد کرده، کارآفرینی به عنوان موتور  برای زنان و در  د موقعيت ھای شغلی 

اجتماعی، نقش مھمی را عھده دار باشد.

● کارآفرینی در یک نگاه

معتقد است کارآفرین یک مدیر صاحب فکر و ابتکاربرخی دانشمندان نظير شومپيتر، کارآفرین را مھم ترین عامل توسعه اقتصادی دانسته اند. وی 

او قادر است با نوآوری ھا، تحول ایجاد کند واست که ھمراه با خSقيت، ریسک پذیری، ھوش، اندیشه و وسعت دید، فرصت ھای طSیی می آفریند. 

یک شرکت زیان ده را به سوددھی برساند.

 به منظور شناسایی ویژگی ھا و الگوھای رفتاری آنھاھمچنين کارآفرینی از سوی روان شناسان و جامعه شناسان با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و

زوم کارآفرینی سازمانی پی برده اند. این نوعبا بررسی و تحقيق درخصوص آنان مورد توجه قرار گرفته است. امروزه بسياری از شرکت ھا به ل

د فرھنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تأُسيسکارآفرینی، فرایندی است که در آن محصو3ت یا فرایند ھای نوآوری شده از طریق القای و ایجا

منابـع و حمـایت سازمانی به منظور دستيابی به نتایجشده، به ظھـور می رسند. به عبارت دیگر، فعاليت ھای کارآفرینانـه فعاليت ھایی است که از 

نـوآورانه برخـوردار است.

 توسعه اقتصادی» را مطرح کرد، معتقد است عاملدیوید مک کللند، از استادان روان شناسی دانشگاه ھاروارد که اولين بار «نظریه روان شناسی

ر عقيده وی، با یک برنامه صحيح تعليم و تربيتعقب ماندگی اقتصادی در کشور ھای در حال توسعه، مربوط به درک نکردن خSقيت فردی است. بناب

 جوامع فراھم آید.می توان روحيه کاری 3زم را در جوامع تقویت کرد، به گونه ای که شرایط 3زم برای صنعتی شدن

● مصادیق کارآفرینی

 کوچک و متوسط، ارائه محصولی نو به بازار توسطاز جمله مصادیق کارآفرینی می توان به تبدیل ایده به محصولی نو در قالب راه اندازی شرکتی

د یا شرکت ھای نوپا، ارائه محصولی با فناوریشرکت ھای موجود یا شرکت ھای نو پا، ارائه فرایندی نو در توليد محصول توسط شرکت ھای موجو

نو به بازار نام برد. این موارد، با ھدف ایجاد کسببا3 به بازار از طریق مھندسی معکوس یا به کارگيری دانش فنی و ارائه خدمات فنی و مھندسی 

 فناوری ساخت محصو3ت مورد نياز بازار،و کارھای کوچک و متوسط، حمایت از بخش تحقيق و توسعه شرکت ھای توليدی و توليد دانش فنی و

دنبال می شود.

● پيشينه کارآفرینی در ایران

 به بعد، به موضوع کارآفرینی توجه جدی شده و حتی در بسياری از کشورھای درحال١٩٧٠با وجود اینکه در کشورھای پيشرفته، از اواخر دھه 

انی به کارآفرینی این موضوع مورد توجه قرار گرفته، در کشور ما تا شروع اجرای برنامه سوم توسعه، توجه چند١٩٨٠توسعه ھم از اواخر دھه 

ينه صورت نگرفته بود.نشده بود. حتی در محافل علمی و دانشگاھی نيز به جز موارد بسيار نادر، فعاليتی در این زم



 موجب شد در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار١٣٨٠مشکل بيکاری و پيش بينی حادترشدن آن در دھه 

آموزش پزشکی،  جھاد کشاورزی، صنایع و معادن وگيرد و توسعه کارآفرینی در سطح وزارتخانه ھای علوم، تحقيقات و فناوری، بھداشت، درمان و 

ھمچنين جھاد دانشگاھی به دليل ارتباط با فعاليت ھای آنھا، مطرح شود.

شود، در حالی که کارآفرینی دارای مفھومی وسيع تر و بامتأسفانه واژه کارآفرینی موجب شده، معنی ایجاد کار یا اشتغال زایی از این واژه برداشت  

ی بيکار در جامعه (به ویژه در بين دانش آموختگانارزش تر از اشتغال زایی است. این برداشت ناصحيح از این مفھوم و ھمچنين تورم نيروی انسان

 ھا و سياستگذاری ھای مسئو3ن در ایندانشگاھی)، موجب شده بسياری از سياست ھایی که برای توسعه آن اتخاذ شده و نيز در بخشنامه

پي نظر گرفته شود؛ در حالی که کارآفرینی دارای  برای آن در  بارورشدنخصوص، صرفاً جنبه اشتغال زایی  امدھای مثبت و مھم دیگری ھمانند 

توليد ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی است.خSقيت ھا، ترغيب به نوآوری و توسعه آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد و توسعه تکنولوژی، 

مسئوليت کار و اشتغال خود (و حتی دیگران) راکارآفرینان افرادی ھستند که روحيه استقSل طلبی (روی پای خودایستادن) را دارند و حاضرند 

برعھده گيرند.

 به عبارت دیگر، روحيه «کارمندی» ندارند. در ساختاراین افراد معتقدند باید برپایه توانایی ھا، شایستگی ھا و فکرھای خود، امرار معاش کنند و

 ھای کوچک، نه «امنيت شغلی» به معنایسازمان ھای گسترده و سنتی، بھایی در مقابل«اطاعت» به کارکنان پرداخت می شود اما در شرکت

ئوليت پذیرند و ھمه خود را در برابر منافع خود وفراگير آن وجود دارد و نه «اطاعت». در چنين شرکت ھایی، کارکنان، خودگردان، خطرپذیر و مس

د و مسئوليت تصميمات خود را بردوش مدیرانشرکت و جلب رضایت مشتری مسئول و پاسخگو می دانند. افراد در حيطه کاری خود تصميم می گيرن

خود نمی گذارند.

 آن را پذیرفته و از سوی دیگر،  مھم ترین وتوسعه کشور از ضرورت ھای جدی و اجتناب ناپذیری است که جھان امروز به عنوان سرنوشت محتوم

برای نيرویاساسی ترین اھداف فرد، گروه ، سازمان و جامعه می تواند توسعه ھمه جانبه کشور باشد.  از جمله   تحقق توسعه عوامل زیادی 

انسانی، مدیریت، نظام اداری، بودجه و امکانات، نقش ایفا می کنند.

کارآفرینان موفق با مشخصه ھای یادشده می توانندیکی از این عوامل، وجود کارآفرینان به عنوان موتور حرکت توسعه کشور است و بر این اساس، 

ایی جامعه، نقش مھمی ایفا کنند که این امربا توجه به وظایف کلی که به عھده کارآفرینان گذاشته شده، در توسعه و شکوفایی و اشتغال ز

گاه حاکم شود که دولت به جای دخالت در اقتصاد،مستلزم حمایت و استفاده از تجربه ھا و عملکرد کشورھای پيشرفته است تا در نھایت، این دید

ر جھت تقویت بازار آزاد مھيا و شرایط 3زم را برایباید فعاليت خود را صرفاً به سياستگذاری و نقش ھدایتی محدود کند و ساز وکارھای 3زم را د

فعاليت پيشتازان اقتصادی فراھم سازد.

ینی در جامعه در حال رشد ما، زمينه مناسبی3جرم، افزایش ميزان توجه سياستگذاران، دولتمردان و مدیران به موضوع حساس و ضروری کارآفر

 به این ھدف، نيازمند ھمکاری نزدیک دولت دربرای بروز استعدادھای کارآفرین، به منظور توسعه اقتصادی کشور فراھم خواھد ساخت که رسيدن

یی، پرورش و شکوفایی استعدادھای این افرادتدوین سياست ھا، خط مشی ھا و قوانين و محافل علمی در ارائه راھکارھای اجرایی برای شناسا

حو احسن استفاده شود.است تا از این طریق بتوان ھر چه بھتر و بيشتر از این ذخایر گرانبھا و پایان ناپذیر به ن
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توسعه روستايی و کارآفرينی روستايی در آمريکا



آمریکا ھمچنان از نظر سطح فعاليتھای کارآفرینی در جھان پيشتاز است. این

 کشوری که در پروژه دیدبانی جھانی کارآفرینی در سال٣٧کشور در ميان 

 بررسی شده اند، رتبه یازدھم را از نظر سطح فعاليت کارآفرینی به٢٠٠٢

داده است. در سال  اختصاص  به سال ٢٠٠٢خود  نسبت   سطح١٩٩٨ 

 درصد افزایش داشته است. سطح فعاليتھای۵٠فعاليت کارآفرینی در آمریکا 

کارآفرینی با درصد جمعيت در مناطق مختلف نسبت مستقيم دارد. در آمریکا

جمعيت روستاھا نسبت به شھرھا کمتر است و به ھمين خاطر کارآفرینی

در آمریکا عمدتاً پدیده ای شھری است و تاثير آن در رشد اقتصادی شھرھا

به مراتب بيش از روستاھاست .

بر متکی  زیادی  حد  تا  آمریکا  در  کارآفرینی  فعاليتھای  این  بر  عSوه 

 درصد کل سرمایه گذاریھای مخاطره پذیر را در بين کشورھای مورد مطالعه در پروژه دیدبانی۶٩سرمایه گذاریھای مخاطره پذیر است. این کشور 

جھانی کارآفرینی به خود اختصاص داده است .

. در حال حاضر ھزاران شرکت رقابت پذیر در سطحبرنامه ھا و طرحھای متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاھای آمریکا به اجرا درآمده است

رآفرینی بھترین رویکرد برای رشد اقتصادی روستاھاروستاھا فعاليت می کنند و شبکه ای از کارآفرینان روستایی در آمریکا وجود دارد. توسعه کا

 عدم دسترسی به امکانات و منابع، نبود کارکناننيست، اما یکی از کم ھزینه ترین سياستھا در این زمينه است. وجود فقر در نواحی روستایی و

ادی مواجه ساخته است.ماھر و آموزش دیده و زیرساخت ارتباطی ضعيفـ، توسعه کارآفرینی را در روستاھا با مشکSت زی

● توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا

ه سر می برند، برخی دیگر با فقر روبرو ھستند. به طورتوزیع ثروت در روستاھای آمریکا نابرابر است. در حالی که برخی از روستاھا در رفاه کامل ب

تر مورد توجه سياستگذاران و تصميم گيرانکلی فقر در مناطق روستایی بيش از شھرھاست و این در حالی است که مسئله فقر در روستاھا کم

ن اقتصاد نيز بر این بحران افزوده است.این کشور است. در مجموع مناطق روستایی آمریکا با بحران اقتصادی مواجھند و روند جھانی شد

ن امر تاثير زیادی بر کسب وکارھای کوچکنقش بخش کشاورزی، معدن و جنگلداری، به عنوان بنيان اقتصاد روستایی در حال کاھش است و ای

ر مناطق  در  تاسيس شده  شرکتھای  تعداد  که  می دھد  نشان  دیویدسون  یافته ھای  است.  داشته  فاصلهمحلی  در  آیووا،  ایالت  وستایی 

وشی و مواد درصد کاھش یافته است. این شرکتھا در زمينه عرضه کا3ھای عمومی، خدمات ساختمانی، خرده فر٣٣، ١٩٨۶ تا ١٩٧۶سالھای

سوختنی فعاليت می کنند.

بزرگ قرار دارند، نيز رشد کرده و تبدیل به شھرپدیده مھاجرت از روستا به شھر ھمچنان ادامه دارد. تعدادی از روستاھایی که نزدیک شھرھای 

زان تقاضا برای کا3ھا و خدمات نيز کاسته می شود.شده اند. بدین ترتيب جمعيت روستانشينان روز به روز کاھش می یابد و با کاھش جمعيت، از مي

این امر رکود اقتصادی را در روستاھا به دنبال دارد.

● چالشھای توسعه اقتصادی در روستاھا

شرکتھا و کسب وکارھای کوچک در روستاھای آمریکا با چند چالش عمده مواجھند :

▪ عدم دسترسی به سرمایه و امکانات

ھای دولتی در روستاھا بسيار دشوار است. تعدادروستایيان امکانات و منابع مالی محدودی برای سرمایه گذاری در اختيار دارند. جذب سرمایه 

ری از مناطق روستایی وجود ندارد یا در سطحموسسات وام دھنده در روستاھا بسيار اندک است. امکان جذب سرمایه ھای مخاطره پذیر در بسيا

 دسترسی روستایيان را به منابع ثروت و سرمایهبسيار پایينی است. عSوه بر این فاصله زیاد ميان برخی از مناطق روستایی با شھرھای مجاور،

دشوار کرده است. ھمچنين روستایيان دسترسی کمتری به اطSعات و منابع دانشی دارند.

▪ مشکل در عرضه کا3ھا و خدمات

دنبال بازارھایی در خارج از نواحی روستایی وبازارھای محلی و منطقه ای معمو3ً محدود و کوچک ھستند و کسب وکارھای روستایی ناچارند به 



 از روستاھا, دسترسی به این بازارھا رامناطق اطراف خود باشند. نبود سيستم ھای ارتباطی مناسب و ھمچنين مشکSت حمل و نقل در برخی

برای روستایيان دشوار کرده است.

▪ تاکيد بر یک صنعت یا کسب و کار خاص

خاص در ھر منطقه است. این مسئله باعث کاھشچالش مھم دیگر در روستاھای آمریکا، تاکيد بيش از حد بر یک یا چند نوع کسب وکار یا صنعت 

 می شود.تنوع اقتصادی در جوامع روستایی شده و مانع شکوفایی و به ثمر نشستن ابتکارات و نوآوری ھا

▪ امکان ریسک کمتر در روستاھا نسبت به شھرھا

ندازی و اداره کسب وکار، آن ھم در شرایط دشواراغلب جوامع روستایی "جثه بحرانی اقتصادی" کوچکتری در مقایسه با مناطق شھری دارند. راه ا

ت و منابع خود, مجاز به ریسک یا اشتباه زیادرقابت، با مخاطره زیادی ھمراه است. صاحبان کسب وکار در روستاھا، به دليل محدودیت امکانا

ی شود. در عوض در جوامع شھری، شرکتھا بهنيستند. ھر اشتباه کوچکی می تواند منجر به لطمات جبران ناپذیری برای کسب وکارھای روستای

ت یابند.دليل وجود امکانات وسيع تر، می توانند اشتباھات بيشتری مرتکب شده و باز ھم به موفقيت دس

▪ کمبود سازمانھای حمایت کننده

ه ای بر سر راه توسعه کسب وکارھای روستاییتعداد مراکز دولتی، خصوصی و غيرانتفاعی در روستاھا به مراتب کمتر است. این امر مشکل عمد

است. عSوه بر این تعداد مراکز حمایت کننده از کارآفرینان در روستاھا کمتر است.

● سياست ھا و استراتژی ھای توسعه اقتصادی در روستاھا

سياست عمده را برگزیده اند:دست اندرکاران توسعه اقتصادی در رویارویی با چالش ھای موجود در روستاھای این کشور، چند 

▪ توجه به بخشھای غيرکشاورزی

بع طبيعی بوده و لذا محدودیت منابع طبيعی درکشاورزی و جنگلداری بخش اصلی اقتصاد روستایی را تشکيل می دھند. اما کشاورزی متکی بر منا

ز حدی بر بخش کشاورزی داشته باشد، بلکهبرخی از روستاھا، باعث رکود اقتصادی شده است. سياستھای توسعه اقتصادی نباید تاکيد بيش ا

محيط مناسبی برای رشد بخشھای غيرکشاورزی وباید کشاورزی را به عنوان بخشی از اقتصاد روستایی مورد توجه قرار دھد. در روستاھا باید 

و رقابت در عرصه ھای جھانی تاکيد می کنند.این درفعاليت شرکتھای توليدی و خدماتی رقابت پذیر فراھم شود ؛ شرکتھایی که بر یادگيری، توليد 

است.واقع نوعی حرکت از کسب وکارھای مبتنی بر منابع طبيعی به سمت کسب وکارھای مبتنی بر دانش 

▪ تاکيد بر جذب و توسعه فناوریھای جدید

تاکيد قرار گيرد. استفاد نيروی محرکه مھمی در اقتصاد روستاھا مورد  باید به عنوان  توليداتفناوری  افزایش  بر  ه از فناوری ھای جدید، عSوه 

ری اطSعات و ارتباطات می تواند زمينه را برایکشاورزی، عملکرد شرکتھای روستایی را نيز بھبود می بخشد. در این ميان گسترش و توسعه فناو

، توانایی شرکتھای روستایی را در ایجاد ارتباط باارتباطات موثرتر فراھم آورد و موجب رشد و شکوفایی اقتصاد روستاھا شود. توسعه این فناوری

 اتصال به اقتصاد دیجيتالی از سياستھای عمدهمراکز مختلف شھری و روستایی، مشتریان و تامين کنندگان افزایش می دھد. تاکيد بر نوآوری و

توسعه اقتصادی در مناطق روستایی آمریکاست .

▪ آموزش و تربيت نيروی انسانی ماھر و کارآمد

ارآمد است و این در حالی است که در اثر پدیدهگسترش فعاليتھای غيرکشاورزی و مبتنی بر فناوری ھای جدید، نيازمند نيروی انسانی ماھر و ک

از جوانان مستعد از روستا به شھر مھاجرت می کنند. یکی از سياستھای  تعداد زیادی  عمده در روستاھای آمریکا، افزایش سطحمھاجرت، 

انی ماھر و ایجاد محيط مناسبی برای کار واستانداردھای آموزشی در مدارس است. عSوه بر این برگزاری دوره ھای آموزشی، جذب نيروی انس

عه اقتصادی در آمریکا مبتنی بر سه استراتژی عمدهزندگی روستایيان، تاثير زیادی در تربيت روستایيان ماھر و کارآمد دارد .ھمچنين سياست توس

است:

) جذب کسب وکارھا در یک منطقه خاص١

 ایجاد مناطقی می شد که بتواند کسب وکارھایاین استراتژی تا مدتھای مدیدی مورد توجه دست اندکاران توسعه بود. منابع و تSش زیادی صرف

ایی چندان اثربخش نبوده است.مختلف را جذب و در خود جای دھد. اما مطالعات نشان می دھد که این استراتژی در جوامع روست

) حفظ و توسعه کسب وکارھای موجود٢



ھا تSش کرده اند این کسب وکارھا را به توسعهدر سالھای اخير دست اندرکاران توسعه تاکيد زیادی بر حفظ کسب وکارھای موجود کرده اند. آن

مراه بوده است. البته این سياست در ھمه مناطقاقدامات و فعاليتھای خود تشویق و ترغيب کنند. این استراتژی تا به حال با موفقيت زیادی ھ

د، بسيار اندک است.روستایی نتيجه بخش نبوده است؛ چرا که در بسياری از روستاھا، تعداد کسب وکارھای رو به رش

) ایجاد کسب و کارھای جدید٣

کارآمد برای توسعه اقتصادی در نواحی روستاییبرخی از پژوھشگران با تکيه بر حقایق اقتصادی، ایجاد کسب وکارھای جدید را تنھا استراتژی 

نتيجه زیادی در توسعهمی دانند. فراھم کردن امکانات 3زم برای ایجاد کسب وکارھای جدید و حمایت از روستایيان در  شروع فعاليتھای خود، 

محيط مناسبی برای ایجاد کسب وکارھای جدیداقتصادی روستاھا داشته است. به عنوان مثال ایالت ویرجينيای غربی که کامSً روستایی است، 

فراھم کرده و به دستاوردھای اقتصادی خوبی نيز دست یافته است.

● نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاھا

ر استراتژیھا ھزینه کمتری دارد و برای محيطتوسعه کارآفرینی تنھا استراتژی مناسب برای توسعه اقتصادی روستاھا نيست، اما نسبت به سای

 کا3ھا و خدمات مورد نياز خود دست می یابند وروستایی مناسب تر است. با توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکتھای کوچک کارآفرین، روستایيان به

ا نيز ھمچون شھرھا، مملو از فرصتھای جدید واین امر تاثير زیادی در رشد اقتصادی روستاھا و کاھش پدیده مھاجرت به شھرھا دارد. روستاھ

و رقابت پذیر بر مبنای آن، می تواند مزایای اقتصادیکشف نشده ھستند که کشف و بھره برداری به موقع از این فرصت ھا و ایجاد کسب وکارھای جدید 

چشمگيری برای روستایيان به ھمراه آورد.

دست اندرکاران توسعه کارآفرینی در روستاھا بر دو فعاليت اصلی تاکيد دارند:

) تشویق و حمایت از کارآفرینان روستایی برای ایجاد کسب وکارھای جدید١

مد) تشویق کسب وکارھای موجود به توسعه فعاليت ھا و حرکت به سمت تحقق ایده ھای جدید و کارآ٢

توسعه کارآفرینی در روستاھا نيز ھمچون شھرھا مستلزم تاکيد بر پيش نياز اساسی است :

 را تشویق و حمایت می کند. در توسعه فرھنگ▪ توسعه فرھنگ کار آفرینی فرھنگ کارآفرینی نوعی فرھنگ اجتماعی است که رفتار کارآفرینانه

کارآفرینی چند ھدف اساسی دنبال می شود:

▪ ایجاد بستر 3زم برای تربيت کارآفرینان روستایی

▪ تشویق روستایيان به مشارکت فعا3نه در طرحھای کارآفرینی روستایی

▪ تشویق سازمانھای دولتی و غيردولتی به حمایت از فعاليتھای کارآفرینی در روستاھا

● آموزش کارآفرینی

انش ھا و مھارت ھاست و جوانان روستایی اغلب از سطحراه اندازی و اداره یک واحد اقتصادی فعال در روستاھا، نيازمند آشنایی با طيف وسيعی از د

 در این زمينه، از سياستھای عمده توسعه کارآفرینی درمھارت کمتری در این زمينه برخوردارند. برگزاری دوره ھای آموزش کارآفرینی و ارائه مشاوره

روستاھاست.

د :در این برنامه ھای آموزشی، بر چھار گروه از مھارتھای مورد نياز کار آفرینان تاکيد می شو

▪ مھارتھای علمی و فنی، بر اساس نوع فعاليت صنعتی

▪ مھارھای مدیریتی، شامل مدیریت مالی، بازاریابی، اداری و امور کارکنان

▪ راه حلھای نوآورانه در مقاله با چالشھا▪ مھارتھای کارآفرینی، شامل توانایی تشخيص و استفاده از فرصتھای جدید در بازار و ارائه 

▪ مھارتھای کارکنان, شامل خوداتکایی، اعتماد به نفس ، خSقيت، مسئوليت پذیری و ...

ود را از یک شرکت تازه پا به یک شرکت در حال رشد و▪ کارکنانی که بر سطح با3تری از مھارتھای مورد نياز خود دست یابند، می توانند شرکتھای خ

رقابت پذیر در عرصه جھانی تبدیل کنند.

● توسعه زیرساختھای کارآفرینی

فرینان، توسعه امکانات حمل و نقل و گسترشفراھم آوردن امکان دسترسی به سرمایه به خصوص سرمایه ھای مخاطره پذیر، اعطای وام به کارآ

 در روستاھا و ... مواردی از این دست، زمينهسيستمھای اطSعاتی و ارتباطی، اتصال به منابع اطSعات و دانش ھمگانی، گسترش امکانات زندگی



، سياستھای عمده ای را برای ایجاد زیرساختھای کارآفرینیرا برای توسعه کارآفرینی در روستاھا فراھم می کند. در این زمينه کشور آمریکا از دیر باز

فراھم کرده است، که چند سياست عمده آن عبارتند از :

▪ اعطای تخفيف ھای مالياتی

▪ حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای مدرنيزه شدن

▪ تشویق صنایع کوچک و متوسط به توسعه ھمکاری و تشکيل شبکه

ھمی دست یافته اند که در اینجا به طور خSصه بهبا اجرای سياستھای توسعه کارآفرینی در روستاھا، برخی از مناطق روستایی به رشد اقتصادی م

دو نمونه از آنھا اشاره می شود.

● توسعه کارآفرینی در ناحيه آپا3چين اوھایو

ز به عنوان منطقه ای ایالت است که از غرب نيویورک تا شمال شرقی ميسی سی پی ادامه دارد. این ناحيه از دیر با١٣ناحيه آپا3چين اوھایو شامل 

۴٠۶ناسالم و نبود عدالت اجتماعی، شھرت دارد. با اقوام قدرتمند، معادن غنی ذغال سنگ، درگيریھای خشونت بار، مردمان فقير, آب آشاميدنی 

 منطقه از رفاه نسبی برخوردارند؛ به این معنی که نرخ بيکاری و فقر١٢منطقه در این ناحيه وجود دارد که از نظر وضعيت اقتصادی بسيار متفاوتند. 

 منطقه دیگر با بيکاری، درآمد پایين و فقر نسبی مواجھند.١١٨در آنھا زیر ميزان ميانگين کشور و درآمد سرانه آنھا با3ی ميانگين است. در عوض 

اکيد قرار گرفته است و مراکز کارآفرینی روستاییدر این ناحيه توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از عمده ترین سياستھای توسعه اقتصادی مورد ت

ده است و تعداد مراکز حمایت کننده از کارآفرینان قابل توجهاقدامات و فعاليتھای موثری را برای تشویق روستایيان به فعاليتھای کارآفرینی به اجرا آور

است.

نسبت تعداد کارآفرینان به کل جمعيت، با3ی حداگرچه تعداد شرکتھای کارآفرین در حال رشد در این ناحيه زیر حد متوسط است, اما در مجموع 

فرینی، توسعه ظرفيتھای اجتماعی وميانگين است. توسعه اقتصادی این منطقه بيشتر متکی به صنایع سنتی است و توسعه ظرفيت کارآ

گسترش سياستھای حمایت از کارآفرینی سه استراتژی عمده در این ناحيه است.

شرکتھای نوآور و رو به رشد, با رشد اقتصادی درمطالعات کميسيون ملی کارآفرینی نشان می دھد که ارتباط مستقيمی ميان وجود جثه بحرانی از 

می برای این ناحيه به ھمراه داشته است.این ناحيه وجود دارد. این امر بيانگر این حقيقت است که کارآفرینی دستاوردھای اقتصادی مھ

● توسعه کارآفرینی در مِين

. شرکتھای کارآفرین با توسعه ظرفيتھای خود،منطقه روستایی مِين، تجربه موفقی در توسعه کارآفرینی روستایی در آمریکا، به شمار می رود

رآفرینی مواجه است:مشاغل زیادی را در این ناحيه ایجاد کرده اند. این منطقه با چند چالش عمده برای توسعه کا

▪ محدودیتھای فرھنگی

▪ نبود فرصتھای ایجاد شبکه

▪ کمبود حمایتھای فنی و تخصصی

▪ عدم دسترسی به سرمایه

برای غلبه بر این مشکSت چند استراتژی عمده در نظر گرفته شده است:

▪ حمایت از ایجاد شبکه ميان شرکتھا

▪ کسب و بھره برداری از فناوری اطSعات و ارتباطات

▪ انجام تحقيقات بازاریابی

افمن، تاثيرات چشمگيری داشته است.▪ آموزش کارآفرینان ، ھمکاری بين دست اندکاران توسعه کارآفرینی در این ایالت با بنياد ک

برگزاری دوره ھایمطرح کردن کارآفرینی به عنوان یک انتخاب شغلی مناسب، گنجاندن آموزشھای کارآفرینی در آمو زش رسمی دانش آموزان، 

از کارآفرین مناسب و گسترش سيستمھای حمایت  قوانين  تدوین  بزرگسا3ن،  برای  توسعهآموزش کارآفرینی  از جمله سياستھای عمده  ی، 

ده از حمایت برنامه شبکه کارآفرینی دانشگاھیکارآفرینی در این منطقه بوده است. ھمچنين دو دانشگاه مھم در این منطقه روستایی با استفا

 نفر دانشجو پذیرفته می شوند. توسعه۵٣سال بنياد کافمن، دوره ای به آموزش کارآفرینی اختصاص یافته است در یکی از این دانشگاھھا ھر 

کارآفرینی در این منطقه روستایی تاثير زیادی بر رشد اقتصادی داشته است .



منبع : شبکه رشد
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توسعه کارآفرينی در کشورھای پيشرو

یکی از مھمترین معيارھای تدوین و ارزیابی برنامه ھا و سياستھای ملی و

بخشی، مقایسه نظام مند با برنامه ھا و اقدامات سایر کشورھا است. این

مقایسه چنانچه با رقبا و کشورھای پيشرو صورت پذیرد، به شناخت فاصله

ھا و شکافھای وضع موجود و وضع مطلوب می انجامد. این شناخت در کنار

آشنایی با ظرافتھا و نقاط ضعف و قوت بومی، سياستگذاران را برای تدوین

چشم انداز و استراتژی به بھترین نحو یاری می رساند. در ھمين راستا به

بيان اقدامات و برنامه ھای کشورھای پيشرو در عرصه کارآفرینی پرداختيم.

مباحث زیر برگرفته از طرح ساز و کارمدیریت توسعه کارافرینی وزارت کار و

امور اجتماعی در کشور نقل می گردد:

● آلمان:

اھم تجربيات عملی دولت آلمان در توسعه و ترویج کارآفرینی بشرح زیر می باشد:

▪ حمایت ھای آموزشی

 برای دانش آموزان سال چھارم دبيرستان یک کسب و کار کوچک ایجاد می کنند کهInstiutder Deutschen Wintschuft انستيتو Junior- تحت پروژه  

ان ایجاد شده جایزه ای اھداء می کند.مدت آن کمتر از یکسال است. این سازمان به بھترین کسب و کار کوچکی که توسط این دانش آموز

با ھمکا توازن آلمان اقدام به ایجاد کرسی ھای- به منظور بھبود تسھيSت مربوط به یادگيری کارآفرینی در دانشگاه ھا، دولت آلمان  بانک  ری 

» شروع به ایجاد کسب و کارھای تکنولوژی از طریق دانشگاھی نموده وExistدانشگاھی برای کسب و کارھا نموده است. تحت مدل آزمایشی «

 کسب و کار١٠٠ در کار سروھه بيش از Kiem» در اشتوتکارت و Pushبه بھترین کسب و کارھای تکنولوژی جوایزی اھداء نمودند. در دو شبکه «

تدارکات ایجاد کسب و کارجدید ایجاد شده و مورد حمایت قرار گرفته اند و آخرین طرح حمایتی اعطای بورس تحصيلی جزئی  برای کمک به 

می باشد.

▪ فدراسيون انجمن ھای کسب و کار

 تشکيل دادند و ھدف آنھا انتشار دانش اقتصاد در مدارس و گنجاندن نيازھای صنعت١٩٩٢این فدراسيون یک گروه کاری صنعتی مدرسه ای در سال 

باشد که به شکل ذیل مطرح گردید:در سيستم مدرسه و معرفی کارآفرینی به عنوان یک انتخاب با ارزش در مراحل اوليه آموزش می 

- تبادل اطSعات و تجارب بين مدارس و صنعت

- آموزش معلمان

- بازدید و آموزش عملی در زمينه کسب و کارھا برای دانش آموزان و معلمان

- ایجاد و حمایت از تاسيس شرکت ھا توسط دانش آموزان



- ایجاد یک رقابت به عنوان مدرسه و صنعت موفق با یکدیگر

 دو پروفسور در رشته کارآفرینی و نوآوری وجود دارد.Wappental دانشگاه Gelesenkirchen- در مدرسه عالی 

در اغلب کرسی ھای استادی مواد درسی به شکل ذیل قابل ارایه می باشد:

اميلی، تجارب فاميلی، کسب و کارکارآفرینی، تاسيس عمومی، مدیریت تاسيس، تاسيس شرکت، واقعيت ھای تاسيس، تاسيس شرکت ھای ف

ذاری در نوآوری، مدیریت نوآوری کسب وفاميلی، دوران عمر شرکت، توسعه شرکت، توسعه علم اقتصادی کار اشتراکی شرکت، فرم سرمایه گ

اطSعات تکنولوژی تاسيس، تاسيس شغلی، سرمایه گذاری تاسيس، اساس بازار، سرمایه گذاری

اداره می  شود و پایگاه آن بر روی اینترنت موجود- ایجاد بانک اطSعاتی برنامه ھای حمایتی، که توسط وزارت فدرال امور اقتصادی و تکنولوژی 

می باشد.

راری تماس با افراد می باشد.- یک خط مستقل در- فھرست کردن به برنامه ھای حمایتی اتحادیه اروپا و دولت فدرال و روش ھای درخواست و برق

 وزارت امور اقتصادی اقدام به تشکيل١٩٩٩سپتامبر سطح کشور برای افرادی که یک کسب و کار جدید ایجاد می کنند و نياز به مشاوره دارند.- در 

وجود برای کاھش موانع اداری را از کسب و کارھاگروھی به نام گروه پروژه حذف بوروکراسی کرد و مسول این گروه ابتدا فھرستی از تقاضاھای م

ن قوانين و بھتر شدن فرآیندھای سازمانی ارایه داد.جمع آوری کرد. سپس تمام طرح ھای پيشنھادی و اظھار نظرات خود را برای کم کردن و موثر کرد

▪ حمایت ھای مالی

 اولين شبکه فرشتگان کسب و کار در نوع خود ایجاد شد این شبکه از وزارت فدرال امور١٩٩٨- شبکه فرشتگان کسب و کار آلمان، در سال 

اقتصادی، وزارت تکنولوژی و تحقيق و بانک توازن تشکيل شده است.

▪ خدمات حمایتی

- حمایت دولت از بازارچه ھای کسب و کار و کسب و کارھای جدید

ریق مشارکت دادن تمام ساختارھا در فرآیند ایجاد- برداشتن موانع موجود از سر راه ایجاد کنندگان کسب و کارھای جدید و شرکت ھای کوچک از ط

کسب و کار

اداره می شود و پایگاه آن بر روی اینترنت موجود- ایجاد بانک اطSعاتی برنامه ھای حمایتی، که توسط وزارت فدرال امور اقتصادی و تکنولوژی 

می باشد.

 تماس با افراد- فھرست کردن برنامه ھای حمایتی اتحادیه اروپا و دولت فدرال و روش ھای درخواست و برقرار

شاروه دارند.- یک خط مستقل در سطح کشور برای افرادی که یک کسب و کار جدید ایجاد می کنند و نياز به م

ین گروه ابتدا فھرستی از وزارت امور اقتصادی اقدام به تشکيل گروھی به نام گره پروژه حذف بوروکراسی کرد و مسول ا١٩٩٩- در سپتامبر 

ی پيشنھادی و اظھار نظرات خود را برای کاھش وتقاضاھای موجود برای کاھش موانع اداری را از کسب و کارھا جمع آوری کرد. سپس تمام طرح ھا

موثر کردن قوانين و بھتر شدن فرآیندھای سازمانی ارایه داد.

● ایتاليا:

اھم تجربيات عملی دولت ایتاليا در توسعه و ترویج کارآفرینی بشرح زیر می باشند:

▪ حمایت ھای آموزشی

ھا)SMEکار - طرح آشنایی دانش آموزان در سال آخر دبيرستان با شرکت ھا (با ھمکاری سازمان ھای کسب و 

برآوردن سازی نيازھای FIS- ارایه سيستم آموزش حرفه ای ـ فنی با3تر ( برای   (SME،کارگران فنی) ھا جھت آموزش کارگران سطح متوسط 

حرفه ای، ماھر و ...)

 درصد کارکنان۵٠) برای آموزش محققين سطح با3، تکنسين ھا، مدیران و اپراتورھای توليد (بيش از IFTS- ایجاد پروژه پایلوت آموزش فنی با3تر (

)٢٠٠٠ ميليون د3ر در سال ٧٠ دوره آموزشی با ھزینه ۶٠٠آموزشی از شرکت ھا تامين می شوند) (

 دانش آموز اجرا شده است).١٣٠٠ طرح آموزشی برای ٨١١- ایجاد طرح آموزشی ویژه «آموزش شرکت» توسط اتاق ھای بازرگانی (

٢٠ دانشگاه ایتاليایی مثSً در مورد مھندسی صنایع یا مدیریت در بيش از ٢٠- ارایه دوره ھایی در مورد مھندسی صنایع با مدیریت در بيش از 

 نفر شرکت کننده به صورت آزا اجرا نموده است.١٠٠٠٠ دوره را برای ٨۵۵ ،(SDAدانشگاه ایتاليایی مثSً دانشکده مدیریت کسب و کار باکونی (



 سال که قصد دارند در آینده یک کسب و کار٢٨ ماه برای افراد زیر ١٢- ایجاد یک دوره فوق ليسانس در مدیریت شرکت ھای کوچک به مدت 

خانوادگی را ارایه کنند.

▪ حمایت ھای مالی

- عدم وجود شبکه ھای فرشتگان کسب و کار در ایتاليا

 شرکت١٠٠٠ پروژه سرمایه گذاری شده و ٢١٢، ٢٠٠٠ - دادن وام بدون وثيقه برای افراد جوان و بيکار توسط سازمان کارآفرینی جوانان (تا فوریه

تاسيس شده است)

 وام ھای بانکی را به که عبارت از سازمان ھایی است که تضمين ھای گروھی و ھمچنين تسھيل دسترسی به اعتبارات یاcondifi- ایجاد سيستم 

ھا ارایه می دھند و شامل شرکت ھا، اتاق ھای بازرگانی و انجمن ھای کارآفرینی می باشد.SMEبه ویژه برای 

 شرکت تضمين نمودند.٨۵٠٠٠٠ ميليارد د3ر را برای ٣/۶، حدود ١٩٩٨در سال 

ھاSME- ایجاد صندوق تضمين مرکزی برای 

 شرکت سرمایه گذاری شده است.٨۶٠٠٠٠ ميليارد د3ر برای ١٣- اولویت سرمایه گذاری برای طرح نوآور می باشد. تاکنون 

 درصد از این سرمایه ھا به منطقه جنوب و۶۴، امتيازاتی را به شرکت ھای واقع در نواحی ضعيف اقتصادی اعطا می کند. ١٩٩٢ سال ۴٨٨- قانون 

ھا اختصاص یافته است.SME درصد به ٨٢

مجدداً، به منظور تحریک سرمایه گذاری شرکت ھا از طریق تسھيل امور مالياتی روی سرمایه ھایی که ١٩٩٧- ایجاد «ماليات درآمد دوگانه» در سال 

سرمایه گذاری می شود.

 سال (شامل کمک ھای بSعوض و وام ھای با٣۵ تا ١٨- اعطای امتيازاتی به فعاليت ھای کارآفرینانه بدیع و نوآوری که توسط افراد جوان بين 

نرخ ھای کم) انجام می شود.

- تشویق افراد و زنان برای ایجاد شرکت توسط اعتبارات مالی و مالياتی

▪ حمایت ھای نوآوری

- افزایش اختصاص ھزینه ھای تحقيق توسط شرکت ھا

ب گردید. در رابطه با مزیت ھای مالياتی برای شرکت ھایی که روی نوآوری سرمایه گذاری می کنند تصوی١٩٩١ سال ٣١٧- قانون 

ھایی که برای امور تحقيقاتی، فارغ التحصيSن متخصصين راSME د3ر در ھر سال برای ھر کارمند جدید) به ١۴٠٠٠- کمک ھای مالی (به مبلغ 

استخدام می کنند.

١٩٩٠د. (از سال ) از طریق شبکه اتاق ھای بازرگانی در سراسر ایتاليا آموزش و ھمکاری ھایی را ارایه می دھDIT- برنامه انتشار نوآوری تکنولوژی (

ده اند. برای توسعه قابليت ھای خود در زمينه تکنولوژی و نوآوری بازار، توسط این برنامه حمایت شSME ٢٠٠٠بيش از 

.ھا ارایه می دھد که شامل سر فصل ھایی برای تحقيق، توسعه و نوآوری در بودجه آنھا می باشدSME وزارت صنایع، امتيازاتی را برای ١۴٠- قانون 

 مرکز اطSعاتی در سطح ناحيه ای برای افزایش آگاھی کاربران بالقوه از پتنت ھاژ٢٠- ایجاد 

- پروژه  کامپيوتری کردن سيستم ثبت پتنت در حال اجرا می باشد.

ھایی که روی اینترنت فعاليت می کنند.SME) برای Ecomerce- اعطای جایزه بازرگانی (

بھبود دیدگاه خدمات حمایتی

 و طرح ھای تامين برای توسعه کارآفرینانه و ناحيه ای (از سطوح فعاليت این آژانس می توان به ارتقای توليدSviluppo Italia- تاسيس آژانس جدید 

اشتغال، کارآفرینان جوان، توسعه سرمایه گذاری ھا، تقاضا برای نوآوری و ... اشاره کرد).

ھاSMEھا و صادر کنندگان را فھرست می کنند و به - تاليف کتابچه خود راھنمای که تھيه کنندگان خدماتی نظير شرکت ھا، سازمان ھا، کنسرسيوم 

 درخواست به صورت ماھانه از طریق١٠٠٠ شرکت مشاوره ای و کارشناسی ثبت شده و بيش از ٧٠٠کمک می نماید تا به بازار متصل شوند. 

اینترنت دریافت می شود.

Infocamere- راه اندازی سيستم ملی ارتباط از راه دور ثبت شرکت ھا از طریق سيستم اطSعاتی 

بھبود امور اداری



١٩٩٨ مربوط به فرآیند ساده سازی امور ادرای در سال Bassanini- تصویب قوانين 

 این مدل تمام روش ھای 3زم برای کسب١٩٩٩ل - ایجاد مدل ایتاليایی بازارچه کسب و کار برای شرکت ھا (ساده سازی روش ھای اداری) در سا

 کارھای داخلی و تغيير محل واحدھای توليدی رامجوز برای تعيين محل، تاسيس، تجدید ساختار، گسترش، اتمام کار، شروع مجدد، انتقال، اجرای

در کنار ھم ارایه می دھد و شھرداری از طریق این مدل، یک سند کسب مجوز را منتشر می کند.

 برای تسھيل روش ھا و قوانين در دفتر نخست وزیرSimplification task Force- تاسيس واحد 

▪ بھبود اشتغال و شرایط کاری

 فرصت شغلی جدید را ایجاد١٠٠٠٠٠ که ٢٠٠٠ ميليون د3ر در طی یک دوره سه ساله در سال ٢٨٠- ارتقای کارھای پاره وقت با سرمایه گذاری 

کند.

 توسط دولت ارایه شد که معافيت از ماليات برای کارکنان تازه استخدام٢٠٠٠- طرح ارتقای شرکت ھا و سرمایه گذاری در جنوب در تابستان سال 

 را١٩٩۵-٢٠٠۵ زیر می باشند:دولت فنSند سال شده را در پی داشت. فنSند:اھم تجربيات عملی دولت فنSند در توسعه و ترویج کارآفرینی بشرح

وده است.دھه کارآفرینی معرفی نموده و برنامه ھایی را برای افزایش کسب و کار در این کشور اجرا نم

▪ حمایت ھای آموزشی

 خوب بوده است.١٩٩٨ھا در ارتباط با آموزش حرفه ای کارمندانشان در سال SME درصد از ۵٨- فعاليت 

- آموزش کارآفرینی سيستم مدرسه ای دبستان تا دانشگاه را شامل می شود.

 ـ درجه پایين تر صSحيت کارآفرینی)- داشتن دو درجه مخصوص کارآفرینی در سطح دبيرستان (الف ـ درجه تخصصی صSحيت کارآفرینی، ب

 به بعد.١٩٩٩- دایر شدن آموزش ھای کارآموزی برای کارآفرینی از سال 

 کارآفرین شوند ارایه می کنند.- دپارتمان ھای آموزشی مختلفی را به مدیرانه شرکت ھا، افراد کليدی و کسانی که می خواھند

- تشویق کارآفرینی از طریق اھدای جوایز:

) جایزه بين المللی ریاست جمھوری به کارآفرینی١

 کارآفرین موفق توسط اتحادیه شرکت ھای فنSندی۴) اعطای جایزه سا3نه کارآفرینی به ٢

 ميSدی» توسط مرکز توسعه دانشگاه تورکو و مرکز تحقيقات آتی فنSند.٢٠٢٠- انجام پروژه ھا جدید «چشم اندازه ھای جدید کارآفرینی در سال 

▪ حمایت ھای مالی

 در مرحله راه اندازی در کشور فنSند- دسترسی به منابع مالی برای شرکت ھا مشکل بزرگ نيست و به طور کلی دسترسی به منابع مالی

نسبت به اغلب کشورھا مشکSت کمتری وجود دارد.

کسب و کار در فنSند فعال می باشند.- فعاليت کشورھای «فرشتگان کسب و کار» کم است، اما بعضی از شبکه ھای اروپایی فرشته ھای 

 -Finnvera:یک شرکت تخصصی تامين مالی صد در صد دولتی است که اقدامات ذیل را انجام می دھد 

) افزایش صادرات فنSند توسط تضمين نمودن اعتبارات صادرات١

ھا توسط تامين مالی ریسک پذیر مثSMEًS) حمایت از عمليات داخلی ٢

الف) اختصاص وام ھای راه اندازی به موسس یک شرکت جدیدژ

 کارمند دارند)۵ب) اعطای وام ھای خرد (برای شرکت ھایی که در مرحله راه اندازی کمتر از 

ج) دادن وام به زنان کارآفرین

 برای خودشان ھستند اھداء می کند. حداکثر زمان- دفاتر استخدام ھزینه ھای راه اندازی را به افراد بيکاری که در جستجوی ایجاد کسب و کار

 د3ر متغيير است. تجربيات قبلی خود اشتغالی و یا شرکت در آموزش ھای کارآفرینی۶۵٠ د3ر تا ٣۶٠ ماه می باشد و مقدار پرداخت از ١٠پرداخت 

مبنایی برای دریافت می باشد.

ای تجارتی کردن نوآوری ھا- تاسيس موسسه سرمایه گذاری صنایع فنSند جھت سرمایه گذاری در کارھای مخاطره آميز و ارتق

ليه و راه اندازی شرکت ھای فنی و صندوق ملی تحقيق و توسعه فنSند در تامين مالی سرمایه ھای مخاطره آميز برای سرمایه اوSitra- فعاليت 

Sitra به حال بيش از تا   ميليون د3ر در صندوق ھای سرمایه ھای بسيار٧٢ ميليون د3ر در اولين مرحله شرکت ھای تکنولوژی و بيش از ٨۵ 



مخاطره آميز در داخل و خارج کشور و شرکت ھای انتقال تکنولوژی سرمایه گذاری کرده است.

 به وجود آمده اند، وجودSitra شرکت مدیریتی که توسط ۶ صندوق ناحيه ای تحت پوشش مدیریت ١٢، بيش از SitraعSوه بر فعاليت فوق توسط 

دارد. این صندوق ھا در اولين مرحله شرکت ھا و صنایع توليدی سنتی سرمایه گذاری می کنند.

▪ حمایت ھای نوآوری

 دولتیR&D- افزایش ھزینه ھای 

ھاSME- افزایش سھم نوآوری 

 داشته اند.٩۶ ـ ١٩٩۴ھای فنSند، حداقل کاربرد یک پتنت را طی سال ھای SME درصد از کل ٧- 

 ميليون اعتبارات٢٠٠ به کار گرفته شده و صنعتی است. از R&D) اصلی ترین سازمان تامين کننده مالی TEKES- آژانس ملی تکنولوژی فنSند (

TEKES درصد) اختصاص به ۵٣ ميليون د3ر (١١٣، حدود ١٩٩٩ در سال SME.ھا داشته است

ری از پيشنھادات جھت اختراعات ھم در داخل کشور فنSند- اتحادیه اختراعات فنSندی  به طور خصوصی به افراد و کارآفرینان برای توسعه و بھره بردا

ک می نماید. این سازمان دارای شبکه ای از مدیرانو ھم به طور بين المللی، با فراھم کردن توصيه ھای مجانی و پذیرفتن ریسک سرمایه و ... کم

 توسط ھيات ملی پتنت ھا تامين اعتبار مالیمخترع در مراکز توسعه اقتصادی و استخدام ناحيه ای در بيشتر دانشگاه ھای فنSند می باشد و

می شود.

کارآفرینی و ... تاکيد دارد به منظور ارتقای دادن فعاليت ھای اختراع ایجاد شد. این طرح بر ایجاد خSقيت ، نوآوری و ١٩٩۴ در سال INNOSUMI- طرح 

ر دریافت می کنند.و ھر ساله جوایزی به شرکت ھا و افراد می دھد که برندگان ملی، جوایز خود را از ریيس جمھو

 شرکت در این٣۵٠ شده و تقریباً ھر سال  مرکز تکنولوژی و پارک ھای علمی در دانشگاه ھا که در آنھا مراکز رشد تکنولوژی قرار داده١٧- ایجاد 

پواست که تماماً خصوصی می باشد.مراکز رشد متولد می شوند. بزرگترین مرکز رشد در کشورھای نوردیاک در پارک علمی در شھر اس

مشاوره و» برای حمایت از راه اندازی و رشد شرکت ھا می باشد. این مدل شرکت ھا را قادر به دریافت ٢٠٠١- پروژه ملی «مرکز رشد تکنولوژی 

آموزش بدون توجه به محل جغرافيشان می کند.

 مرکز تخصصی ناحيه ای و١۴ محلی است. - مرکز «برنامه ھای تخصصی» برای افزایش ھمکاری ھای مشترک بين مراکز تحقيقاتی و شرکت ھای

ھا می باشد.SMEدو شبکه در سطح ملی وجود دارد که یکی از اھداف آنھا انتقال آخرین اطSعات و دانش فنی به 

ی باشد که در ایجاد شد، که ھدف آن محققان، دانشجویان فارغ التحصيSن و فارغ التحصيSن مدارس حرفه ای م١٩٩٠ در سال SPINNO- برنامه 

ی و ... کمک می کند.محدوده علم و تکنولوژی کار می کنند و به آنان در توسعه ایده، ثبت شرکت، تشخيص منابع مال

▪ بھبود دیدگاه خدمات حمایتی

 گردید که خدمات مختلفی را به کارآفرینان در- جھت توسعه ادارات ناحيه ای/ محلی و حذف تداخSت، مراکز توسعه اقتصادی و استخدامی تشکيل

اجرایی بازنشسته ھستند که تجربيات حرفه ای خودزمينه ھای مشاوره کسب و کار، توسعه کسب و کار و ... ارایه می دھد. اغلب مشاوران مدیران 

را به طور مجانی ارایه می دھند و حق الزحمه خود را از شھرداری می گيرند.

 بازارچه کسب١۵زارت کار که خدمات مختلف را در - تاسيس مراکز خدمات ناحيه ای توسط وزارتخانه ھای تجارت و صنعت، کشاورزی و جنگلداری و و

ھا فراھم می نماید.SMEو کار فراھم می کند. این مراکز خدماتی را برای 

تجارب کسب و کارھای فنSندی) یک سازمان مشاوره ای و خدماتی می باشد که ھFinpro- سازمان  دف آن تسریع فرآیند (سازمان ارتقای 

یهھاست که درگير حداقل مخاطرات شوند. به شرکت ھایی که بتوانند صادرات را شروع کنند با اراSMEبين المللی شرکت ھای فنSندی و ویژه 

تجربيات و ھزینه ھای سایر شرکت ھایی که در ھمان موقعيت ھستند کمک می کند.

یتی انجمن اجتماعی و مشاغل ھستند و به «آژانس شرکتی برای کارآفرینان و کسب و کارھای جدید» در فنSند وجود دارد که تحت چتر حما٣٠- 

کارآفرینان مشاوره می دھند.

، جھت تشویق کارآفرینی و خود اشتغالی به زنان.١٩٩۶- تاسيس «آژانس شرکتی زنان» در سال 

▪ بھبود امور دولتی

 دھند.، تمام واحدھای دولتی روی شبکه اینترنت برنامه ھا، فرم ھا، مشاوره ھا و ... را ارایه می١٩٩٨- از سال 



 این مدت بسيار کاھش یافته است.٢٠٠٠ ماه طول می کشيد. در سال ۶، ثبت شرکت ١٩٩۶- در سال 

 جھت پرکردن گزارشات و تکميل برای کاھش ھزینه ھای اداری برای شرکت ھا افزایش کيفيت داده ھا توسط استفاده از اینترنتTYVI- انجام پروژه 

فرم و ... پيشرفت خوبی داشته است.

 کسب و کارھا با یک شماره مشترک از سال- ایجاد فرم درخواست مشترک توسط ھيات ملی پتنت ھا و ھيات ملی ماليات ھا برای ثبت مشترکت

٢٠٠١

٢٠٠٢- استاندارد سازی روش ابSغ الکترونيکی اظھارنامه ھای مالياتی از 

▪ بھبود استخدام و شرایط کاری

شده تا استخدام و شرایط کاری بھبود حاصل شود.- «برنامه ملی توسعه محل کار و برنامه بھره وری» در آنھا مدل ھایی از سازمان کار ابداع 

صص آموزش دیده به ویژه در صنایع الکتریکی،- برنامه ترفيع حرفه ای برای تسھيل و سرعت بخشيدن به تقاضای فعلی بخش ھا برای پرسنل متخ

 شروع شده است.١٩٩٨الکترونيکی، ارتباطات و بخش ھای فرآیند داده ھا طراحی شده، که از سال 

▪ معرفی نشریه  ای در زميه کارآفرینی

 والس بانکر انگلستان نشریه مطالعات مدیریت نوآوریمدرسه عالی اقتصاد و امور بازرگانی تورکو با ھمکاری دانشگاه لينک اوپينگ سوئد و دانشگاه

توسط و سرمایه گذاری ھای مخاطره آميز .... چاپو شرکت ھا را منتشر می کند. در این ژورنال مقا3ت مرتبط با نوآوری کسب و کارھای کوچک و م

می شود.

ھلند:اھم تجربيات عملی دولت ھلند در توسعه و ترویج کارآفرینی بشرح زیر می باشند:

▪ حمایت ھای آموزشی

ھا درگير آموزش حرفه ای بوده اند)SME درصد از ٣٢، ١٩٩٨ھا. (در سال SME- آموزش ھای حرفه ای برای پرسنل 

، فرآیندھای آموزشی و نوآوری می باشد که به موجب آنھا شرکت کنندگان و ارایه٢٠٠٠» در پایيز سال Scholing simpuls- برنامه ابتکاری آموزش «

 نفر به سوی حرفه ای که در آن ریسک بروز نقص ساختاری۵٠دھندگان خدمات آموزشی بتوانند با یکدیگر کار کنند. در ھر فرآیند آموزشی، حداقل 

داشته می شود و قالب ھای آموزشی جدید (آموزشوجود دارد سوق داده می شود. موانع قانونی از سر راه ھر کدام از این فرآیندھای آموزشی بر

شد.از طریق تلفن، آموزش در محل کار) به عنوان یک بخش ترکيبی از این فرآیندھا معرفی خواھند 

، این موسسه کسب و کارھای ھلندی، دولت و بخش آموزش را گرد ھم می آورد. دوره ھای آموزشی١٩٩٨- تاسيس «موسسه محور» در سال 

پژوھان حمایت مالی می نماید.علوم و تکنولوژی را ارایه می نماید و از پروژه ھای علوم و تکنولوژی دانش آموزان و دانش 

 به طور ساليانه در اختيار تسھيSت آموزشی١٩٩٨ ميليون د3ر از سال ٩۵- اختصاص 

ده موانع موجود بر سر راه ارتقای کارآفرینی در- ایجاد یک کميته مشورتی از مدیران کسب و کار و آموزش، که روی تمام انواع آموزش کار نمو

سيستم آموزشی را حذف خواھد نمود.

▪ حمایت مالی

ھا وام ھا می باشند.SME- مھمترین منابع تامين مالی برای 

 سال.۵/٣، برای تامين سرمایه شرکت ھای تکنولوژیکی با عمر کمتر از ١٩٩۶- تاسيست سه «شرکت مشارکتی بخش خصوصی» در سال 

ندوق برای رشد)- ایجاد صندوق ھای دوقلو سرمایه ھای بسيار مخاطره آميز (یک صندوق برای راه اندازی، یک ص

Sوه بر تامين مالی، در تامين مھارت ھای- وجود یک «شبکه فرشتگان کسب و کار» که عضو شبکه فرشته ھای کسب و کار اروپایی می باشد ع

 انجام داده است.١٩٩٨ معامله در سال ۶۵ و ١٩٩٧ معامله در سال ٧۵مدیریتی نيز فعاليت می نماید. این شبکه 

به بر این مشکSت بانک ھا می توانند در ھنگام گسترش- کمبود وثيقه غالباً مانعی را بر سر راه کسب منابع مالی کافی به وجود می آورد. برای غل

 ميليون۴٠٠ ميليون د3ر به ۶٠ از ١٩٩٩)» بھره مند سازند. بودجه اینه طرح از سال BBMKBھا (SMEھا از طرم «تضمين اعتبار برای SMEارایه وام به 

د3ر ظرف سه سال خواھد رسيد.

▪ حمایت ھای نوآوری

 به عنوان نوآور شناخته شده اند.١٩٩۶ھا در سال SME درصد از ۴۴- 



ھای نوآور با دانشگا ه ھا و مراکز تحقيقاتی ھمکاری داشته اند.SME درصد از کل ٢۵- 

 می باشد. تحت این طرح شرکت ھا می توانند مادامیR&D)» شناخته شده ترین طرح دولت برای ارتقای WBSO- طرح «تخفيفل توسعه و تحقيق (

 معاف شوند. این رقم وقتیR&D درصد ماليات دستمزد مربوط به ھزینه ھای ۴٠ د3ر آمریکا است از ۶١٠٠٠که ھزینه ھای دستمزد آنھا کمتر از 

 ميليون د3ر آمریکاست.۶ درصد کاھش می یابد. حداکثر ميزان فعاليت در سال ١٣ د3ر آمریکا است به ۶١٠٠٠ھزینه ھای دستمزد بيش از 

ھا بکار گرفته شده است.SME درصد از کاربرد پتنت ھا توسط ٣٧، ١٩٩٨- در سال 

ھا را به عناون یکی از گروه ھای ھدف برای انتشار اطSعات در موردSME- دفتر دارایی صنعتی (مسئول اعطا پتنت ھای اھداء شده در ھلند) 

سيستم پتنت در نظر گرفته است.

بھبود دیدگاه خدمات حمایتی

 دولت.- انجام اقدامات ریشه ای برای بھبود دسترسی به سازمان ھا در زمينه مشاوره و اطSعات توسط

- فراھم کردن اطSعات کلی توسط اطاق ھای بازرگانی برای کارآفرینان

- تشویق به تبليغ خدمات و محصو3ت از طریق شبکه اینترنتژ

▪ بھبود امور دولتی

 و تمام آن در٢٠٠١ جھت تشویق کيفيت کارآفرینی (لغو بخشی از آن در سال ١٩٩٩- رفورم و ساده سازی «قانون ایجاد کسب و کار» در سال 

)٢٠٠۶سال 

- کاھش دادن زمان ثبت شرکت

 توسط دولت (این برنامه بين وزارتی به منظور بھبود رقابت بازار و حذف موانع١٩٩۴- اجرای پروژه «کيفيت قانونی و قانون زدایی رقابت» در سال 

ع علمی به طور نزدیکی پروژه تکميل و اجرا شده است. به منظور کسب بھترین نتایج، نمایندگان کسب و کارھا و جوام۵٢قانونی اجرا شد. تاکنون 

 اصSح شد)١٩٩۶ن از محدودیت ھای مغازه  داران در سال در این پروژه ھا درگير بوده اند. مثSً قانون ساعات باز بودن مغازه ھا با در نظر به کاست

ورتی خارجی که وظيفه آن ارزیابی و توجيه در- انجام چندین اقدام «برای کاھش مسئوليت اداری کارآفرینان» توسط دولت (ایجاد یک اطاق مش

به این اطاق گزارش می کنند).زمينه قوانين طرح شده می باشد و وزارتخانه ھای دولتی به طور سا3نه، کاھش محدودیت ھا را 

 یک روش یکپارچه برای٢٠٠١ که ھدف آنھا این است که تا آخر سال ١٩٩٩- اجرای سه پروژه پایلوت بازارچه اطSعاتی کسب و کار در پایيز سال 

ایجاد کسب و کارھای جدید بود.تامين اطSعات و خدمات برای تمام انواع شرکت ھا و ایجاد یک مرکز بازارچه کسب و کار برای 

▪ بھبود استخدام و شرایط کاری

 (تحت این طرح برای راه اندازی کسب و کارھا، می توان کمک  ھای منابع مالی را٢٠٠٠- با اجرای «طرح رفاه برای خود اشتغالی» در آوریل سال 

برای مدت زمان طو3نی تری درخواست کرد.

آموزش حرفه ای با رویکرد کارآفرینی در ھلند

آفرینی را از طریق گذراندن یک رشته کارآفرینی وایجاد رشته تحصيلی «کارآفرینی اجباری» که ھر مبتدی و ھر کارآفرین نوظھور باید صSحيت کار

 ماه می باشد. واحدھای درسی عبارتند از:٨ واحد و مدت زمان ۶امتحان مربوط به آن کسب کند. این رشته شامل 

) مدیریت عملياتی١

) نيروی انسانی و سازمان٢

) امور و مدیریت مالی٣

) بازاریابی۴

) طرح ھای کسب و کار۵

 اضافی در رابطه با رشته صنعتی صنایع غذایی، ساختمان، تعمير ماشين و تاسيسات نيز ھست. مبتدی باید یک دیپلم۴عSوه بر دروس فوق برای 

جنبه ھای فنی مشخص از آن رشته کسب کند.

منبع : روزنامه تفاھم
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توسعه کارآفرينی زنان و دختران دانشگاھی

تشکيل می دھند، را  از جمعيت کشور  نيمی  زنان، که  اخير،  در سالھای 

زنان و نرخ ورود  و  پيدا کرده اند  تحصيSت دانشگاھی  به  بيشتری  گرایش 

دختران به دانشگاه ھا، سال به سال در حال افزایش است. در حالی کھبر

اساس آمارھای رسمی، نرخ بيکاری نيز در ميان بانوان تحصيلکرده به صورت

قابل توجھی در حال افزایش می باشد.

به نظر می رسد جذب این تعداد نيروی تحصيل کرده در سازمان ھای دولتی

موجود که اکثرا با تورم نيروی انسانی مواجه ھستند، عملی نباشد. بخش

خصوصی نيز با توجه به گستره محدود آن در ایران طبيعتاً نتوانسته است در

جذب این سرمایه ھای ملی موفقيت قابل توجھی داشته باشد. لذا یکی از

زنان و ميان  توسعه کارآفرینی در  این معضل،  راھکارھای مھم جھت حل 

دختران دانشگاھی می باشد.

ایجاد تفکر کارآفرینی و ورود به کسب و کار در ميان بانوان کشور، خصوصا

دانش آموختگان دانشگاھی که با توجه به دانش و مھارتی که در رشته

 تخصصی خود را دارند، باعث می شود که آنھاتخصصی دانشگاھی خود فرا گرفته و امکان ایجاد کسب و کار به صورت فردی و یا گروھی در رشته

ور نمایند که این خودباوری نه تنھا منجر به تسلط وبا بھره گيری از استعدادھای بالقوه خود، افرادی خSق، نوآور و کارآفرین شوند و خود را با

روز با آن دست به گریبان ھستند را کاھشموفقيت آنان در زندگی شخصی شان می شود، بلکه بسياری از ناھنجاری ھای فکری و روانی که ام

داده و آنان را به جایگاه واقعی خود برساند.

قتصادی و ... در آن تاثير گذار می باشد و شایدکارآفرینی به نوبه خود فرآیند پيچيده ای است که عوامل متعدد شخصيتی، فرھنگی، اجتماعی، ا

 اساساً عدم ورود ایشان به فعاليتھای کارآفرینانهھمين پيچيدگی و ناھمواری توجيه کننده ميزان قابل تامل عدم موفقيت بانوان در کارآفرینی و

يت ویژه ای برخوردار است.باشد. از این رو شناسایی عوامل موثر در فرایند راه اندازی یک فعاليت کارآفرینانه از اھم

بر وضعيت کارآفرینی زنان در جھان و ایران خواھيمدر این مقاله پس از بيان ضرورت توسعه کارآفرینی در ميان زنان و دختران دانشگاھی، مروری 

ه اندازی فعاليتھای کارآفرینانه توسط زنان و دخترانداشت. سپس با استناد به نتایج تحقيق انجام شده در این زمينه، راھکارھای تسھيل فرآیند را

دانشگاھی ارائه می گردد.

درصد از آنھا از نظر اقتصادی فعال می باشند. این در حالی است که نرخ٢/١١درصد از جمعيت کشور را تشکيل ميدھند، در حاليکه فقط ٣/۴٩زنان 

 درصد است.٣۵ الی ٢۵فعاليت اقتصادی زنان در جھان 

 درصد از٢١ کاھش یافته است، وجود نيروی جوان که ٨٣ درصد در سال ٣/١٠ به ٨١درصد در سال ٢/١٢عليرغم اینکه نرخ بيکاری کل کشور از 

 بيکاری و ایجاد اشتغال، مھمترین دغدغه دولتجمعيت کشور را تشکيل می دھند و نرخ پایين فعاليت اقتصادی زنان در ایران، ھمچنان حل معضل



رزنده از نظر منابع انسانی در اختيار برنامهمی باشد. ميھن اسSمی ما ایران، دارای جمعيتی جوان است و جوانی جمعيت ھر چند سرمایه ای ا

ی، خود به معضلی تبدیل شده است و طبق آخرین آمارریزان کشور قرار داده، اما به واسطه عدم توازن فراوان در اقتصاد کشور، این سرمایه انسان

درصد از نيروی فعال کشور بيکار است.١٢موجود حدود 

درصد از آنھا بيکار ھستند. وضع بيکاری برای زنان و دختران١۴حتی فارغ التحصيSن دانشگاھی نيز از نظر اشتغال در وضعيت مناسبی قرار ندارند و 

 افزایش یافته است از سوی٨١ درصد در سال ۵۴ به ٧۵ درصد در سال ٣٩دانشگاھی از این ھم وخيم تر است به طوری که نرخ بيکاری آنھا از 

 درصداز ورودی دانشگاھھا را دختران به خود اختصاص۶۵دیگر تمایل زنان و دختران به تحصيSت دانشگاھی در سالھای اخير افزایش یافته و بيش از 

داده اند.

وجود نيز با گستره محدود خود در کشور، ظرفيتاین در حالی است که دولت توان جذب این تعداد نيروی آماده به کار را ندارد و بخش خصوصی م

نھا راه پيش روست، دست کم در شرایط امروزی به عنوانپذیرش این تعداد نيروی انسانی را دارا نمی باشد. بنابراین توسعه کارآفرینی اگر نگویيم ت

یکی از بھترین راه حل ھای مبارزه با معضل بيکاری مطرح است.

● ضرورت توسعه کارآفرینی خصوصا کارآفرینی زنان در شرایط کنونی

ظام اجتماعی _ اقتصادی عصر حاضر، ناشی ازامروزه، جوامع با تحو3ت و تھدیدات گسترده بين المللی روبرو ھستند. تحو3ت و دگرگونيھای ن

ھای جدیدی شده است.پيشرفتھای شگرفت علمی و تکنولوژیک است که به نوبه خود منجر به دیدگاھھا، ضرورتھا و نياز

 و فرآیند ھای موجود اکتفا کرد. ازاین رو تضمين و تداومبرای پاسخ به این نيازھا و ھمراھی با تحو3ت و دگرگونيھای مزبور، دیگر نمی توان به روشھا

ه ھمين خاطر است که نوآوری، ابداع، توليد محصولحيات و بقای جوامع، نيازمند ارایه راھھا و روشھای جدید به منظور مقابله با مشکSت است. ب

جدید، فرآیندھا و روشھای نو بيش از پيش ضرورت می یابد.

 کمک اقتصاددانان و برنامه ریزان به دنبال ارائه الگوییبه منظور استفاده بھينه از توانایيھای زنان و دستيابی به توسعه اقتصادی، سياستمداران با

.ھستند که نقش کارآفرینی زنان را در توسعه ھمه جانبه به ویژه توسعه اقتصادی تقویت نمایند

نند و به دنبال توسعه و ترویج چنين فرھنگیکشورھای پيشرفته صنعتی خيلی سریع توانستند نقش زنان کارآفرین را در توسعه اقتصادی کشف ک

رآفرینانه و بقای روحيه کارآفرینی در ميان زنان اتخاذدر ميان زنان تSش نموده و در این راستا سياستھای حمایتی مناسبی را در تقویت ویژگيھای کا

نمایند.

ت بزرگی در زمينه ھای صنعتی، توليدی و خدماتی شدهدر واقع امروزه در عرصه جھانی، زنان خSق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشأ تحو3

 سرمایه گذاری، عامل ایجاد اشتغال، گزینهاند و نقش آنان به عنوان موتور توسعه اقتصادی، قھرمانان ملی و توسعه صنعتی، محرک و مشوق

اصلی انتقال فناوری و عامل رفع خلل و تنگناھای بازار، در جوامع تبيين یافته است.

روھای خSق و نوآور، یکی از مباحث مھم در سطحچرخھای توسعه اقتصادی ھمواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می آیند، ازاین رو پرورش ني

صنعت، خدمات و دانشگاھھا می باشد.

در بلندمدت موفق تر و سرفرازتر بوده اند. منابع زیرزمينیامروزه ھمگان دریافته اند جوامعی که بيشتر به فکر متکی بوده اند تا به منابع زیرزمينی، 

ورتی که نبود این منابع در برخی ازدر کشورھای جھان سوم به رغم مزیتھای آن از جمله موانع توسعه یافتگی محسوب شده است، در ص

رآفرینی، از جمله کشورھای پيشرو درجھان کنونیکشورھا باعث شده است تا آنھا با استفاده از نيروی فکر، خSقيت و ابتکار و در یک کلمه، کا

شوند.

ه به کارآفرینی در توسعه و پيشرفت کشورھا بسياربه ویژه در عصر حاضر، که عصر دانایی و خSقيت و عصر تلفيق اندیشه ھا و ابتکارات است، توج

 خSقيت انسانھا بر می گردد.اھميت دارد. کارآفرینی از منابع مھم و پایان ناپذیر جوامع بشری است؛ منبعی که به توان و

 در حال رشد ما، زمينه مناسبی برای بروزافزایش ميزان توجه سياستگذاران، دولتمردان و مدیران به این موضوع حساس و ضروری در جامعة

 رسيدن به این ھدف نيازمند ھمکاری نزدیک دولتاستعدادھای زنان و دختران کارآفرین را به منظور توسعه اقتصادی کشور فراھم خواھد ساخت که

ناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادھای این افراددر تدوین سياستھا، خط  مشی ھا و قوانين، و محافل علمی در ارائه راھکارھای اجرایی برای ش

ر به نحو احسن استفاده نمائيم.می باشد تا از این طریق بتوانيم ھر چه بھتر و بيشتر از این ذخایر گرانبھا و پایان ناپذی

● اثرات اقتصادی کارآفرینی زنان در جھان



ان ھستيم. کسب و کارھای زنان در ایا3تدر سالھای اخير در جھان، شاھد رشد چشمگيری در تعداد بنگاھھای اقتصادی ایجاد شده توسط زن

 برابر شده است.۵ برابر و از نظر فروش ۴ برابر، از نظر اشتغال زایی ٢، از نظر تعداد ٨٧-٩٧متحده آمریکا بين سالھای 

 درصد بوده١۴ حدود ٩٧-٢٠٠٢رخ افزایش بين سالھاینرخ افزایش تعداد زنان صاحب کسب و کار در ایا3ت متحده امریکا دو برابر مردان است. این ن

 ميليون نفر رسيده است.در رابطه با رشد در١/٩ این تعداد به ٢٠٠٢ نفر به این تعداد افزوده می شود و در سال ١۶٠٠است به نحوی که ھر روز 

۵/١ درصد (حدود ۴٠ حدود ٩٧-٢٠٠٢ درصد و بين سالھای۴٣٠ سال اخير، حدود ١٢فروش ساليانه نيز شاھد ارقام نجومی ھستيم. این رشد طی 

تریليون د3ر) بوده است.

 تریليون د3ر به درآمد۵/٢ ميليون نفر شغل ایجاد کرده اند. این زنان سا3نه حدود ١٠ برای حدود ٢٠٠٢ھمچنين این بنگاھھای اقتصادی در سال 

تر است. در سایر کشورھا نيز شاھد چنين رشدی دراقتصادی دولت آمریکا افزوده اند که این رقم از محصول ناخالص داخلی بسياری از کشورھا با3

 درصد رشد داشته است.۵٣ حدود ٩۵تعداد زنان کارآفرین ھستيم. برای مثال در پرتقال، تعداد زنان کارآفرین در سال 

 درصد از درآمد ملی١۵ الی ١٠کار، درصد کل کسب و کارھا توسط زنان ایجاد و اداره می شود. در استراليا نيز زنان صاحب کسب و ٢٨یا در فرانسه، 

 درصد کل صاحبان کسب و کار این کشور را تشکيل می دھند. از این١۵ زن صاحب کسب و کار وجود دارد که ۵٠٠٠را توليد می کنند. در تونس ھم 

خته شده است.رو کارآفرینی زنان امروزه در دنيا به عنوان یکی از منابع رشد، اشتغال زایی و نوآوری شنا

● وضعيت کارآفرینی زنان در ایران

 تنھا در برخی وزارتخانه ھا و نھادھای دولتی، حمایت ھایمتأسفانه در ایران نھاد یا سازمان دولتی مختص کارآفرینی و کارآفرینان زنان وجود ندارد و

 مردان در حد امکان از آن بھره مند می شوند ومحدودی از خود اشتغالی مشاھده می گردد. این حمایتھا به صورت عمومی است و زنان نيز ھمچون

غالی وزارت کار و امور اجتماعی، کمک ھای مالی بانکبرنامه ای ویژه برای زنان کارآفرین وجود ندارد که از این حمایتھا می توان به طرح خوداشت

رآفرین، کمکھای جزیی بانک کشاورزی و حمایت وزارتکشاورزی، حمایت ھا و کمک ھای وزارت تعاون اشاره کرد. تنھا برنامه ھای ویژه برای زنان کا

 شده است. از تعداد ودرصد عضو زن می باشد که آن ھم متأسفانه کارآیی و اثربخشی 3زم را نداشته و به رانت تبدیل٧٠تعاون از تعاونيھای با 

وضعيت زنان کارآفرین نيز متأسفانه آمار و اطSعات دقيقی وجود ندارد.

 ای و سياسی فعاليت می کنند، نتواسته اندنھادھای غيردولتی نيز، که در حول چھار محور عمده فرھنگی ـ اجتماعی، صنفی ـ تخصصی، خيریه

نی آنان ایفانمایند.تاکنون نقش اثرگذاری در زمينة گسترش فعاليت ھای اقتصادی ـ اجتماعی زنان به ویژه کارآفری

آفرینی خصوصاً کارآفرینی زنان در ایران، بسيار محدودمتاسفانه در زمينه تحقيقات نيز در طفوليت به سر می بریم و تحقيقات پایه ای در زمينه کار

انجام شده است.

● معرفی تحقيق انجام شده روی زنان و دختران کارآفرین دانشگاھی ایران

اری فارغ التحصيSن دانشگاھی دختر و ایجادبا توجه به وضعيت جمعيتی، تحصيلی و اشتغال زنان در ایران، تدبير اندیشی جھت حل معضل بيک

ھده می شود که توسعه کارآفرینی زنان در جوامعاشتغال و استفاده از توانمندیھای این قشر از جامعه کامS احساس می گردد. از سوی دیگر مشا

ای عملی جھت توسعه کارآفرینی زنان و دخترانمختلف توانسته است اثرات مثبت اقتصادی چشمگيری ایجاد نماید. لذا به منظور ارائه راھکارھ

 در١٣٨١ توسط زنان و دختران دانشگاھی ایران در سال دانشگاھی در ایران، تحقيقی با عنوان طراحی و تبيين الگوی راه اندازی فعاليت کارآفرینانه

ان می دھد:مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف تعریف گردید. موارد ذیل ضرورت انجام این تحقيق را نش

▪ وجود تفاوت ميان زنان و مردان کارآفرین

▪ فقدان تحقيقات کافی در زمينة کارآفرینی زنان در سطح جھان خصوصاً در ایران

▪ افزایش تعداد زنان و دختران دانشگاھی

▪ کمک به حل معضلبيکاری

▪ استفاده بھينه از توانمندیھای زنان دانشگاھی به عنوان سرمایه ھای ملی

▪ نياز به تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور

ارآفرینانه توسط زنان و دختران دانشگاھی ایران،درھدف از انجام این تحقيق در درجه اول، شناسایی عوامل مطرح در فرآیند راه اندازی فعاليت ک

ن دانشگاھی ایران و در درجه سوم، ارائه راھکارھاییدرجه دوم، ارائه مدل تحليلی چگونگی راه اندازی یک فعاليت کارآفرینانه توسط زنان و دخترا



جھت تقویت عوامل سوق دھنده و رفع یا تضعيف عوامل بازدارندھاین فرآیند می باشد.

 زن کارآفرین دانشگاھی ایرانی می باشد که با تSش یکساله و ھمکاری کليه اعضا تيم٢٠٠از مھمترین دستاوردھای این تحقيق، شناسایی حدود 

بيات کارآفرینی زنان و فرآیند نفر از دانشجویان برجسته دانشگاھی می باشد، امکان پذیر شد. در این تحقيق پس از مرور اد١٠پروژه،که متشکل از 

اليت کارآفرینانه توسط زنان و دختران دانشگاھی بدست آمد.راه اندازی فعاليت کارآفرینانه، الگوی اوليه عوامل مؤثر در موفقيت فرآیند راه اندازی فع

 تن از خبرگان کارآفرینی اصSح گردید. اطSعات مورد نياز این٣٠به منظور آزمایش این مدل در جامعه ایران، پرسشنامه ای طراحی و با نظر حدود 

 پرسشنامه کامل شده توسط زنان کارآْفرین بدست آمد و نتایج ارزشمندی حاصل گردید.١٠۵پروژه تحقيقاتی از 

● دید کلی از وضعيت زنان و دختران کارآفرین دانشگاھی ایران

 زنان کارآفرین ایرانی و فعاليتھای کارآفرینانه راهبا انجام پردازشھای آماری، نتایج کلی تحقيق به دست آمد که از آن به یک دید کلی از وضعيت

اندازی شده توسط آنان بدست آوردیم.

انگين سال ھستند که با توجه به مليت آنھا این محدوده سنی متغير است. برای مثال در اسرائيل مي٣٠-۵٠زنان کارآفرین عموماً در محدوده سنی 

 سال است. ميانگين سنی زنان کارآفرین شرکت کننده در تحقيق۴٠ سال است. در حالی که این ميانگين در اروپا و آمریکا ۵٢سنی زنان کارآفرین 

 درصد از آنھا متأھل٧۶ ساله در ميان این افراد مشاھده شده و ۵۴ ساله تا ١٩ سال می باشد. البته عSوه بر این از فرد ٣۴انجام شده در ایران، 

می باشند.

 درصد کارمند تمام وقت در یک شرکت٨/٢۴ درصد کارمند تمام وقت در یک شرکت دولتی، ۵/٣١ درصد دانشجو، ٩/٢١قبل از کارآفرین شدن، 

 درصد کارفرما بودند.۴/١٣ درصد خانه دار و ۶/٧درصد بيکار، ١ درصد کارمند پاره وقت، ١/١٧خصوصی

ودند از رضایت شخصی، اثبات شایستگی ھای خود، کمک بهدر این ميان مھمترین انگيزه ھا و اھداف زنان کارآفرین ایرانی به ترتيب اولویت عبارتند ب

انمھا به دنبال استقSل، ارضای شخصی، کمکدیگران، داشتن قدرت و موقعيت اجتماعی برتر و استقSل مالی. اما در فرانسه مشاھده شد که خ

به اقتصاد و ایجاد شغل ھستند.

و لذت بردن از کار.برای خانمھای اسرایيلی ماننددر یک تحقيق دیگر، اھداف و انگيزه ھای خانمھا عبارت بود از شناخت فرصت، بدست آوردن پول 

عملکرد آنھا اثر مثبت داشت. در آمریکا دوانگيزهبسياری از کشورھای اروپایی و آمریکایی سه انگيزه توفيق طلبی، استقSل و پول به ترتيب بر 

اصلی خانمھای سنگاپوری برای کارآفرین شدن عSقهاصلی برای زنان کارآفرین عبارت بودند از ارضای شغلی و توفيق طلبی. در حاليکه دو انگيزه 

به کسب پيروزی و واقع بينی بود.

 درصد خدماتی می باشد. در مطالعه ادبيات کارآفرینی زنان۵۶درصد توليدی و ۴۴نوع کسب و کارھای ایجاد شده توسط زنان کارآفرین ایرانی، 

ين رابطه در مطالعه ای که در سه کشور نروژ،مشاھده شد که زنان کسب و کار خود را بيشتر در زمينه کارھای خدماتی ایجاد می کنند. در ھم

١١ درصد در مقابل ۵۴خدماتی ھستند. این نسبتھا، ز3ندنو و انگلستان صورت گرفته، زنان در مقایسه با مردان بسيار راغب تر به کسب و کارھای 

 درصد در انگلستان بوده است.۴ درصد در مقابل ۴۵ درصد در ز3ند نو و ٩ درصد در مقابل ۵۶درصد در نروژ، 

 بوده است. ھمچنين زنان بيشتر کارھای سنتی رادر اسرائيل نيز اکثر کسب و کارھای ایجاد شده توسط زنان، خدماتی و در اولویت بعدی توليدی

ی کسب و کار ایجاد کرده اند.انتخاب می کنند. به طور مثال در ترکيه زنان بيشتر در کارھای سنتی مانند آرایشگری و خياط

 درصد کارھای١٧ درصد کارھای سنتی در دست زنان است، در حاليکه ۴٢در تحقيقی که در دو ایالت امریکا صورت گرفته، مشاھده شده است که 

 درصد در فعاليت ھای فرھنگی _٣٩ده می شود. غير سنتی توسط زنان اداره می شود. اما در ایران، کسب و کارھای زنان در انواع مختلف مشاھ

 درصد نيز در۴ درصد در توليد و آموزش بافت فرش و۴ درصد در بازرگانی، ۴ درصد در حمل و نقل، ۶درصد در صنایع غذایی، ١۴ھنری _ آموزشی، 

ب و کار را تشریفات زاید اداری، قوانين دست و پاگير،خدمات مشاوره ای فعاليت دارند. زنان کارآفرین، مھمترین مشکSت خود در زمان راه اندازی کس

گرفتن مجوزھا، تأمين منابع مالی، و تبعيض بر شمرده اند.

● نتيجه گيری و پيشنھادات

 سپس اثرات اقتصادی کارآفرینی زنان در جھان بازگودر این مقاله ابتدا ضرورت توسعه کارآفرینی در ميان زنان و دختران دانشگاھی تشریح گردیده

تایج کلی بدست آمده از این تحقيق ارائه گردید.شد. پس از بيان وضعيت کارآفرینی زنان در ایران، تحقيق انجام شده در این زمينه معرفی و ن

و تحليل نتایج، با استناد به نتایج بدست آمده، راھکارھای ذیل جھت توسعهSPSSحال پس از انجام پردازشھای آماری با استفاده از نرم افزار 



کارآفرینی زنان و دختران دانشگاھی ایران پيشنھاد می گردد:

▪ تقویت انگيزه کارآفرینی در زنان و دختران دانشگاھی

▪ ترویج فرھنگ کارآفرینی در ميان زنان و دخترانخصوصاً دانشگاھيان

▪ ارائه آموزشھای تخصصی و کاربردی در زمينه کارآفرینی

▪ پرورش خSقيت از دوران کودکی

▪ معرفی الگوھای موفق زنان کارآفرین

▪ حمایت از زنان کارآفرین در مرحله راه اندازی کسب و کار

▪ معرفی فرصتھای کارآفرینی زنان خصوصاً در دانشگاھھا

▪ اصSح سياستھا و قوانين موجود در جھت حمایت از کارآفرینی زنان

▪ تدوین سياستھای جدید در حمایت از زنان کارآفرین

▪ تقویت تشکلھای زنان کارآفرین

▪ ایجاد مراکز رشد کارآفرینيزنان

▪ اعطای تسھيSت مناسب به صاحبان ایده ھای خSق

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=301608

توصيه ھای اخ=قی يک کارآفرين

ھرکاری امکان پذیر است. به شرط آنکه اراده کنيم و ھوشيار باشيم. می

بياوریم مغزمان فشار  به  نخواھيم  اگر  بخوریم. شاید  را  نھنگ  یک  توانيم 

راھش کمی سخت باشد اما اگر کمی فکر بکنيم می بينم که شدنی ست.

نھنگ را می بایست تکه تکه خورد!

کارآفرین بودن مانند خوردن یک نھنگ است. به یکباره اتفاق نمی افتد اما

زمانی ھم که موفق شدیم، موفقيت بزرگی نصيبمان شده است. یک نھنگ

بزرگ را خورده ایم!!

می خواھم چند راه را برای خوردن این نھنگ بزرگ به شما آموزش بدھم که

ام.قبS خودم ھم آنھا را به کار بسته ام و البته از بزرگانی چون استادم، آقای تریسی آموخته 

می کنيم (اھداف واقعی) بزرگتر باشد،تعيين ھدف رمز اول رسيدن به موفقيت و دستاورد ھای قابل ستایش است. ھر چه ھدفی که تعيين 

اورد ھای بزرگتری ھم در پيش خواھيممشکSت بزرگتری در سر راھمان سبز می شود و البته ھر چقدر ھم این مشکSت بزرگتر باشند، دست

رگ دست و پنجه نرم می کنند. ھمان مشکلداشت. پيشنھاد می کنم ھميشه مشکSت بزرگتر را برای خود بخرید. انسانھای بزرگ با مشکSت بز



ھایی که انسان ھای حقير، ما را با آنھا مسخره می نمایند!

می ماند. تاریخ زمانه ما افرادی به نام لری پيج، استيوشاید برای مدتی ابله، دیوانه یا غير عادی جلوه کنيد اما اوضاع برای ھميشه اینطور باقی ن

حتی تمامی و ... را به خاطر می آورد. خوشبختانه تاریخ حد و سقف معينی ندارد و می تواند نام ما و Youtubeجابز، بيل گيتس، موسسين 

گونه به خاطر می سپارد؟!انسانھا را در خود بگنجاند! درواقع تنھا جای یک سوال برای ھميشه باقی ست: تاریخ ما را چ

ر نشوید، بدتر می شوید! ھر روزی که می شود برای بھتررمز دوم، آموزش و تحقيق است. یاد بگيرید و ھر روز خودتان را به روز نگاه دارید. اگر بھت

. بھترین شدن، خودش از راه می رسد.شدن کاری انجام دھيد. بخواھيد خاص باشيد. برای بھتر شدن کاری کنيد و نه برای بھترین شدن

 در حکم نقشه راه است. اصولی ھم برای خود تعيينبا اطSعاتی که دارید، واقع بينانه برنامه ریزی کنيد. این رمز مھم دیگری ست! برنامه ریزی

% آنچه برنامه٧۵ا را به مقصد برساند! یادتان باشد، کنيد. اصول حکم قطب نما را دارند و اگر نقشه ھم غلط از آب درآید، به تنھایی می تواند شم

ریزی می کنيد غلط محاسبه شده است و اگر اصول و قطب نما ھمراھتان نباشد، سقوط می کنيد.

و آرامش باورھا و دانسته ھایتان را منکر نشوید ورمز بعدی ایمان به خود و شھامت دفاع از باورھا و دانسته ھایتان است. ھرگز به خاطر سکوت 

ز نظر می کنند.البته که بيچاره ترین مردم کسانی ھستند که درباره چيزھایی که از آنھا آگاھی ندارند ابرا

 کردن است. به ھمين خاطر است که ما دو گوش داریمآنچه را که از آن آگاھی ندارید را بياموزید و قاعدتا رمز آموختن حرف زدن نيست، بلکه گوش

ز آنچه اطSعات دقيقی در اختيار ندارند بهو یک دھان. قرار است بيشتر بشنویم و کمتر سخن بگوئيم! کسانی که بيھوده سخن می گویند و ا

نی!تفصيل سخن به ميان ميبرند، احمق تلقی می شوند و یک کارآفرین به ھوشمندی معرف است نه کود

% ھوش خود استفاده می٣. مردم عادی تنھا از یکی از رموز مھم این است که با تمام وجود مشغول شوید! ھمه ما می توانيم تاریخ ساز باشيم

% این سرمایه خدادادی١٠% مغز خود را به خدمت گرفته است. حا3 اگر ما از ١٠کنند. ثابت شده است، انشتين در بھترین موقعيت ھا تنھا 

استفاده کنيم چه می شود؟!

ھم که کمی بيشتر بخواھيد. شاید بعضی ھا نامبه کم راضی نباشيد. درواقع قناعت نکنيد. منظورم این نيست که شکرگزار نباشيد، فقط می خوا

 فورد طمع نمی کرد امروز اتومبيل سواری با سوختآنرا طمع بگذارند اما مھم نيست. چون اگر بيل گيتس طمع نمی کرد امروز این نبود، اگر ھنری

کر می کردیم خورشيد به دور زمين می چرخد،بنزینی اختراع نشده نبود، اگر گاليه رضایت می داد و نيوتن پس می کشيد ھنوز که ھنوز ھم ف

ر این طمع مقدس نبود امروز تنھا یک سرما خوردگیزمين یک نھنگ بزرگ در دریا است و ما به روی آن قرار داریم یا زمين به شکل مربع است!! اگ

دانست.ساده و آنفو3نزا ما را می کشت چون کاشف پنی سيلين قناعت کرده بود و ھمه چيز را کافی می 

. تنھا غير ممکنھا، غير ممکن اند و چيزی به نام دستحرکت کنيد، مکث نکنيد، شتابزده عمل کنيد و خود را یک اثر برجسته خلقت و پروردگار بدانيد

ھای ما ھستند. پس می بایست باورھایمان رانيافتنی، اساسا در این جھان ھستی وجود خارجی ندارد. دست نيافتنی ھا تنھا در ذھن و باور 

مجددا مرور کنيم و ذھنمان را از ھرگونه محدودیتی عاری نگاه داریم!

ک بيماری شدید یا عدم توانایی در حرکت محدودمن برای بيماران خاص و حتی معلولين سخنرانی می کنم. شاید ابتدا گمان کنند که به واسطه ی

 و پرداخته ذھن آنھا ست. این در شرایطی ستاند اما با صحبت ھا و مثالھایی که می آورم به زودی معتقد می شوند که محدودیت تنھا ساخته

ه می آوریم خودمان را محدود می کنيم و فرصت ھا راکه بسياری از ما نه بيماری خاصی داریم، نه معلول حرکتی ھستيم اما دائما با بھانه ھایی ک

از دست می دھيم.

 شما را به سفر ناشناخته ای ببرد که ميليون ھا زن و مرداین محدودیت ھا را کنار بگذارید. بگذارید ذھنتان نفسی تازه کند و اجازه دھيد تا ذھن تان

موثر و تاریخ ساز دیگر را با خود برده است.

تاریخ می تواند ھمه را در خود جای دھد به اندازهو رمز نھایی ھر کارآفرین موفق سخاوت است! به وفور نعمت اعتقاد داشته باشيد. ھمانطور که 

خشيد برای خودتان! افتخار نصيب کسانی می شودکافی ایده و پول و موقعيت وجود دارد. ببخشيد تا بدست بياورید و ببخشيد برای ھمه چيز. بب

که چيزی را بدون چشم داشت می بخشند و نه کسانی که چيزی دریافت می کنند!

ی بھتری برای زندگی کردن کنيد. خودتان را موظف کنيد تاخودتان را موظف کنيد، آنقدر پول داشته باشيد که بتوانيد تنھا با یک درصد آن، دنيا را جا

ایتان نمی کند. مجبورید پول بيشتری بسازیدسرپرست مخارج کودکان بی سرپرست یا کار شوید. اینگونه چيزی به نام وجدان و حس مسئوليت رھ

يد تا منظورم را عميقا بفھميد!تا از پس وظایف خود برآئيد و دنيا چه سخاوتمندانه پاداش می دھد. شاید باید حتما کاری کن



، در ازای بھای آموزش، به صورت یک کتاب، ھرچه کهبا دیدگاه وفور نعمت، آموخته ھا، اطSعات و دانسته ھایتان را ھرگونه که می دانيد، رایگان

ندانه به دیگران واگذار کنيد تا جدا از آنکه خودتان راھست در اختيار دیگران قرار دھيد و در موفقيت آنھا شریک باشيد. دانسته ھای خود را سخاوتم

سخاوتمند می یابيد، از صحت و اعتبار و درجه اھميت آنھا نيز مطلع باشيد.

 ببينم کجا می خندند و کجا نه. از آن پس کهچارلی چاپلين روزی گفت: زمانی که فيلم ھایم پخش می شود به چھره تماشاچيان دقت می کنم تا

 باشيد. ببينيد کجا دانسته ھایتان دیگران را به وجدنقاط قوت و ضعفم را متوجه شدم با تمام تSش آنھا را بھتر و اصSح می کنم. شما ھم مانند او

گ می دانند و کجا از آنچه دارید به وجد نمی آیند و تنھامی آورد، ببينيد در کجا دیگران شما را تحسين می کنند و شما را آگاه، اعجوبه، مطلع و بزر

از آن رو که دلتان را نشکسته باشند لبخند سردی می زنند.

خلق می کند و یکی آن کسی که کاری را در حد آفرین وکارآفرین را از واژه به دو گونه می توان تعبير کرد. یکی آن کسی که کاری را می آفریند و 

ع نکنيد. بگذارید افتخار اختراعش برای ھمان انسان ھایتحسين ارائه می کند. شما باید نمونه بارز ھر دوی این تعابير باشيد. چرخ را از اول اخترا

 می توان جایی در اختراعات خودمان ھم استفادهاوليه باقی بماند. کافی ست فقط برای بھتر کارکردن چرخ کاری بکنيم و صد البته از این چرخ

کنيم!

http://vista.ir/?view=article&id=348712

توصيه ھای سياسی برای ارتقای کارآفرينی

جامعه سياسی كشورھای اروپایی، توصيه ھایی را به منظور افزایش سطح

ذیل شرح  به  ھا  توصيه   این  كه  می دھند  ارائه  كارآفرینانه  فعاليت ھای 

می باشند:

▪ شروع ایجاد یك كسب و كار، ظرفيت و قابليت جامعه را با3 می برد.

▪ شرایط چارچوب كاری كلی برای شروع كسب و كارھا به طور غيرمستقيم،

محتوای درون  در  و  می گذارد  تاثير  كارآفرینانه  فعاليت ھای  روی سطح  بر 

سياسی، فرھنگی و اجتماعی گنجانده می شود.

فعاليت ھای تاثير  تحت  مSحظه ای  قابل  طور  به  ملی  اقتصاد  توسعه   ▪

كارآفرینانه قرار دارد.

▪ تمام كشورھایی كه دارای سطح با3ی فعاليت ھای شروع می باشند، از

نظر رشد اقتصادی نيز با3تر از حد متوسط می باشند.

 تSش ھای افراد جامعه برای ارتقاء رشد▪ شانس ھای موجود برای شركت ھای جدید فقط توسط بخش بسيار كوچكی از جامعه انجام می گيرد.

اقتصادی در جامعه باید شامل جنبه  ھای مختلف كارآفرینی باشد.

وع كسب و كارھا پایه ریزی شود.▪ سياست ھا باید به منظور دستيابی به یك سطح بھبود یافته از درك شانس ھای موجود برای شر

▪ انتشار اطSعات در مورد كارآفرینان موفق نيز می تواند یك رھيافت تضمين كننده باشد.

فرینانی كه شكست خورده اند باید به آنھا3زم است كه موانع ذھنی مربوط به شكست و ترس از ریسك پذیری در ميان جامعه كاھش یابد كارآ



نباید آنھا را مورد نكوھش قرار داد. پذیرش كارآفرینان موفق و ناموفق یك شاخص مھم در فرھنگ كارآفرینیشانس ھای دیگری داده شود و   

مل مھم تاثيرگذار برای تغيير فرھنگ به شمارهمحسوب می شود. درك شانس ھای شروع و تصویر فعاليت ھای كارآفرینانه در اذھان عمومی از عوا

ق گفته ھای پژوھشگران، سرمایه گذاران خصوصی اثرمی آید كه باید در ميان مدت و طو3نی مدت آنھا را بھبود بخشيد. آناليزھای انجام گرفته طب

برای ترغيب افراد خصوصی به سرمایه گذاری به ویژه درمثبتی به روی سطح فعایت ھای كارآفرینانه دارد. بنابراین سياست ھا باید عوامل انگيزش را 

ا ھنوز ضعيف است. سطح فعاليت ھای كارآفرینانهمراحل اوليه شروع كسب و كارھا، ایجاد كنند. پتانسيل بازار سرمایه گذاری خصوصی در كشور م

ان، افزایش داد.را می توان از طریق ایجاد انگيزه در زنان برای حركت به سوی استقSل و پرورش خSقيت ھای آن

رد. عSوه بر آن می توان پتانسيل كارآفرینی را با ادغام افرادبنابراین اقدامات مربوط به ارتقاء شروع كسب و كارھا را باید بيشتر بر روی زنان متمركز ك

 سال به درون فعاليت ھای كارآفرینانه، بيش از پيش مورد استفاده قرار داد.۴۴ تا ٢۵خارج از دامنه سنی 

تاكيد كرد، این ك بر روی موضوع كارآفرینی در سطوح آموزشی ابتدایی و دبيرستان بيشتر  تغييرات اساسی در ھنجارھایباید  ار باعث ایجاد 

برای ارتقای استقSل، خودمختاری و خSقيت ھای فردی در ھمان ابتدای سيستم نيزاجتماعی و فرھنگی   آموزشی خواھد شد. دانشگاه ھا 

ه برای آموزش موضوع كارآفرینی تاكيد كند.می توانند سھم مھمی را در زمينه آموزش ایفا كنند. سياست آموزشی باید به بھبود شرایط پای

اتی باید بر اساس نيازھای واقعی كارآفرینان تنظيمموانع بوروكراسی و دست و پاگير باید از سر راه كارآفرینان برداشته شود و سياست ھای مالي

گردد. عSوه بر آن قوانين مالياتی باید در صورت لزوم بازنگری شود.

ریزی شود.اقدامات سياسی برای ارتقاء شروع كسب و كارھا باید بر اساس نقاط ضعف و قوت استان ھا طرح 

ور اقتصاد و دارایی حذف مسئوليت ھای بوروكراسیدولت باید برای بھبود امور اداری، گروه حذف بوروكراسی تشكيل دھد. باید ماموریت وزارت ام

موجود برای كاھش موانع اداری را از كسب و كارغيرضروری برای كسب و كارھا باشد. گروه حذف بوروكراسی باید در ابتدا فھرستی از تقاضاھای 

ين و بھتر شدن فرآیندھای سازمانی ارائه دھد. كهجمع آوری كند. سپس تمام طرح ھای پيشنھادی و نظرات خود را برای كم كردن و موثر كردن قوان

بر این اساس استوار باشد كه از تكنولوژی جدیداین خود نتایج مثبتی خواھد داشت، یكی دیگر از ماموریت ھای گروه حذف بوروكراسی می تواند 

افراد به مشاورین انتقال یابد. عSوه بر زمينه كسب وبرای كارھای اداری و اجرایی استفاده نمایند آنھا می توانند پيشنھاد دھند كه وظایف رسمی 

نيز وجود دارد كه برای محيط كارآفرینانه یك كشور بسيار مھم  تواناییكار اجتماعی، شرایط ویژه ای  است. ھنجارھای اجتماعی و فرھنگی، 

آموزش مفيد، از جمله عواملی است كهدستيابی به منابع مالی یكسان، دسترسی به خدمات شغلی، انتقال موثر تحقيق و توسعه و وجود 

ميت بسيار كمی برای كارآفرینی است.دارای ھمبستگی مثبت با فعاليت ھای كارآفرینانه می باشد. در حالی كه سایر عوامل دارای اھ

تری داشته باشد. از طریق تشویق یك ذھنيتتوصيه می شود كه دولت برای ایجاد یك محيط كسب و كار از طریق عوامل انگيزش قوی تاكيد بيش

. دولت می تواند به طور عمده باعث سطح كارآفرینی ومستقل تر و یك انگيزه قوی تر برای افزایش اعتماد به نفس و ریسك پذیری، تاكيد داشته باشد

 یك منبع ارزشمند كه ھمانا مردم می باشند،به ویژه در كشور شود. بسيج سرمایه ھای انسانی كارآفرینانه در كشور باعث دستيابی كشور به

خواھد شد.

ح آموزش دانشگاه به ویژه در ميان دانشجویانافزایش سطح ظرفيت كارآفرینانه نيازمند تعھد اساسی دولت برای معرفی كارآفرینی به درون سط

ری می باشد باعث ارتقاء توسعه شركت ھایمھندسی می باشد. مشاركت در ایجاد شركت ھای جدید از طریق افرادی كه دارای آموزش فنی بيشت

تكنيكی تر خواھد شد.

 و انتقال دانش فنی بين موسسات تحقيقاتی و دنيای كسب و كارR&Dافزایش سطح ظرفيت كارآفرینانه نيازمند تعھد اساسی دولت برای ارتقاء 

. فقدان انتخاب ھای سرمایه گذاری مناسب باعثمی باشد. دولت نقش عمده ای در ارتقاء و تدوین یك رفورم عمده در سيستم سرمایه گذاری دارد

می شود شركت ھای كوچك شكننده تر شده و بيشتر در معرض نوسانات اقتصادی قرار گيرند.

وآور، نظير گروه ھای سرمایه گذاری، فرشتگانبه طور سنتی شركت ھای كوچك به بانك ھا تكيه می كنند. این عمل مانع از توسعه واسطه ھای ن

حياتی محسوب می شود.كسب و كار و ایجاد بازارھای جایگزین خواھد شد. ایجاد چنين واسطه ھایی برای كشور یك امر 

، واگذاری شركت ھای بزرگ دولتی، وضعيت نيروی انسانی سازمان ھا۴۴دولت نقش عمده ای در ارتقاء بازار نيروی كار دارد. ھر چند بر اساس اصل 

كت ھای كوچك تر به ویژه كارآفرینان نوظھور، غالبا بهدر حال تغيير می باشد. ولی ھزینه ھای نيروی كار ھنوز ھم بسيار با3 می باشد. در نتيجه شر

نيروی كار پاره وقت و ثبت نشده متوسل می شوند.



به طور عمده دارد دولت می تواند  یك ذھنيت رشدگرا  ترویج  و  نقش عمده ای در شفاف سازی  پذیرفتن مسئوليتدولت  برای  را  افراد  تمایل   

 بھبود بخشد.شركت ھای جدید و رشدگرا، از طریق معرفی و اجرای سيستم ھای قانونی و مالی شفاف، ارتقاء و

مقاوم می باشد به عبارت دیگر تSش ھای نوآورانهنتایج تحقيقاتی پژوھشگران اروپائی نشان می دھد كه سيستم ھای نوآوری ملی در برابر تغيير 

 بيشتر از اقدامات حمایتی بر روی اقداماتباید از اقتصاد ناشی شود و توسط شركت ھا حفظ شود. سياست ھای دولت به طرف كارآفرینی باید

اشد و وجود چنين سيستمی می تواند باعثمحرك تاكيد كند. یك چارچوب محرك قوی نشان می دھد كه دولت در قبال كارآفرینان متعھد می ب

افزایش انگيزه كارآفرینانه شود.

منبع : روزنامه تفاھم
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توصيه ھای مديريتی از يک کارآفرين جوان

است ممكن  طو3نی  كاری  سابقه  داشتن  علی رغم  اشخاص  بعضی 

٢٢تجربيات جالبی داشته باشند. نمونه چنين اشخاصی اسكات اسميگلر 

ساله اھل ایالت ماساچوست آمریكا است كه طی فعاليت چند سال اخير در

زمينه كارآفرینی درس ھای مھمی آموخته است. او كارش را در حالی كه

یك شركت كوچك طراحی حرفه یی با  بود  دبيرستان  دانش آموز  یك  ھنوز 

صفحات وب و مشاوره بازاریابی آن 3ین آغاز كرد. در ابتدا خودش تمام كارھا

را انجام می داد تا آھسته آھسته ميان مشتریان به رسميت شناخته شد و

٢٠٠٢مراجعات بيشتری دریافت نمود. سپس وارد كالج شد و تا ماه می 

در سال  بود.  دانشجویی اش  اتاق  به٢٠٠٣دفتر كارش ھمان  او  فروش   

 د3ر رسيد.٣٠٠٠٠٠

ی را كه در دوران مدرسه بنيان گذاری نموده ھنوزاو اینك در كالج بنتلی در والتھام ماساچوست مشغول به تحصيل است و ھمزمان انجمن كارآفرین

 پيشنھاد١٠د.  ساعت ھفتگی اش فراغتی می یابد به كارآفرینان از ھر گروه سنی توصيه ھایی را ارایه می دھ٩٠سرپرستی می كند و ھر گاه از كار 

مھم كه در زیر آمده حاصل بخشی از فعاليت ھای پيگيرانه اوست:

) ھمه چيز به پشتكار بستگی دارد١

شته باشد. حتما مطمئن شوید كه اھدافتان بهتحقق رویاھای شما به آن سادگی ھا كه می پندارید نيست، شاید سال ھا كوشش و صبوری نياز دا

 با پذیرفتن ریسك و حفظ قوای ذھنی كه ھنگامخوبی سازماندھی شده، ثبات رای دارید و باور كنيد رسيدن به قله ھای موفقيت ميسر نيست مگر

سن و سال من در جست و جوی راھی برای شروعبروز مشكSت به یاری شما می آید. اسميگلر می گوید: می دانم كه ھم اكنون بسيار جوانان ھم 

یك كسب و كار و توسعه آن می باشند.

تمزد و حساب ھا می شوید، بسياری افراد اجازهچه جریان مرعوب كننده یی آن ھنگام كه پوسته اوليه را می شكافيد و ناگزیر نگران بيمه، دس



ھم ھمين است كه بنشينيد و عميقا فكر كنيد،می دھند كه این ھراس بر آنھا غلبه یابد و درست اینجاست كه از رویاھایشان دست می كشند. م

بطور دقيق خواسته تان از زندگی را مشخص كنيد و آنگاه به دنبالش بروید.

) ارزش كار گروھی و مشاوره را درك كنيد٢

بكه غنی مشاورین و اشخاصی كه در صورت بروزطبيعتا یك شركت كوچك به تنھایی ھمه منابع ضروری را دارا نمی باشد. پس برخورداری از یك ش

مشكSتی در حوزه بازاریابی و مالی یاری رسان باشند برای شما حياتی است.

) به جایگاه خود پایبند باشيد.٣

ه در توان شركتم است، متمركز باشم البته این بهاسميگلر می گوید: «من یاد گرفته ام فقط زمانی می توانم درآمد خوبی داشته باشم كه بر آنچ

مات قابل عرضه را تعيين می كند.»معنی دنبال نكردن راھھای دیگر جھت بسط كسب و كارم نيست. نھایتا، نيازھای مشتریان نوع خد

ط به مشتریان خود را می دانم چرا كه زمان زیادی ھمھر قدمی كه بر می دارم قویا معطوف بر خدمات مورد نياز مشتریان است. تقریبا ھمه چيز مربو

صرف شناخت احتياجاتشان می كنم.

) از اھم اخبار تاثيرگذار بر مشتریان اطSع پيدا كنيد.۴

اطمينان از اینكه بھترین نحوه عملكرد را دارید، بایدھر روز رویدادھای مھمی اتفاق می افتند كه احتما3 بر مشتریان شما اثر خواھند گذاشت. جھت 

ه عرضه كننده بھترین خدمات باشيد و ھم مشتریدر آخرین داد و ستدھای بازار به روز باشيد و طوری از آنھا استفاده كنيد كه ھم شما ھموار

مطلوبترین خدمات را دریافت كند.

می كنيم. بی شك اطSعات شما را از رقيبان جلواسميلگر عقيده دارد: «حتی در شلوغ ترین روزھای كاری، خودم و تمام پرسنل اخبار را كنترل 

می اندازد.»

) برقراری ارتباط كليد محسوب می شود۵

 صریح و روشن منظور خود را بگویيد وآنگاه با ایميلممكن است در عين اینكه تصور می كنيد مشتریان شما را درك می كنند، این طور نباشد. پيوسته

 مشتری است تا در صورت ھر گونه سوء تعبير یا دركھای مختصر ارتباط را دنبال كنيد. بخشی از فرآیند ارتباط، مستلزم اثبات درك متقابل شما و

نادرست، به توافقی كه كرده ا ید متوسل شوید.

اشد.پس فقط مشتری نيست كه باید توقعاتش برآورده شود بلكه او ھم باید از انتظارات شما آگاه ب

موفقيت یك خيابان دوطرفه است.

 بارھا مشتریان به من گفته اند كه چه اندازهاسميگلر می گوید: «بسياری ازمردم از گسترش وب و موتورھای جست و جوگر در ھراسند، بارھا و

برایشان مھم است كه من جھت توضيح شفاف مطالب وقت می گذارم و صبور ھستم».

) تامين مالی سرنوشت ساز است۶

بودجه بندی، قطعا  از پيش بينی ھای شما گران تر خواھد شد. در فرایند  برای مواردی كه خارج از انتظار شماستفرض كنيد ھمه مخارج  باید 

ر دارید كه بازدھی كارتان، ریسك شما را تضمين می كند.برنامه ریزی كنيد. به عSوه ھرگز از ھزینه كردن ھراس نداشته باشيد البته و البته اگر باو

) ارتباطی بر اساس صداقت و راستی برقرار كنيد٧

 اگر مشتریان بر صداقت شما ایمان داشته باشندصداقت برھر چيز دیگر مقدم است. ریا نشانه ضعف و حاكی از نقصان استراتژی به شمار می رود.

به تردید نسبت  برای  برایشان عنوان می كنيد، دليلی  بدانند ھمه چيز را ھمان گونه كه ھست  برای یكو  یافت. كسب شھرت   شما نخواھند 

كشيده شود.خدمات رسان معتبر سال ھا كار می طلبد، اما دقيقه یی كافی است تا این حسن شھرت به تباھی 

 اعتماد حقيقی مشتریان به شما است.»اسميگلر عقيده دارد: «یكی از عمده ترین نكاتی كه شما را از سایر ھمتایان متمایز می سازد

) موقعيت خود را در با3ی منحنی حفظ كنيد٨

شرایط كسب و كار به سرعت تغيير می كند و آموزش فاكتور حياتی در راه موفقيت است

تصاص دھم ولی خيلی زود متوجه شدم، ایناسميگلر می گوید: «زمانی وسوسه شدم كالج را ترك كنم و تمام وقت خود را به اداره شركت اخ

اظ تئوری نيز غنی باشيد.»سياست ھوشمندانه یی نيست. فقط در صورتی امكان به توفيق رساندن كارتان را دارید كه از لح

) در موفقيت مشتریانتان شریك باشيد٩



ھای مشتریان را در گوشه ذھنتان داشته باشيد. بهچنانچه عھده دار فراھم نمودن محصو3ت یا خدماتی می شوید با تمام قوا بكوشيد. پيوسته نياز

ھند كرد. چون از ھر دست بدھيد از ھمان دستخاطر بسپارید اگردر جھت كاميابی آنھا حركت كنيد، آنھا نيز به شما در راه موفقيت كمك خوا

می گيرید.

) یك لحظه ھم بازاریابی را متوقف نسازید١٠

وی مشتریان تازه، با اتكاء بر روابط موجود بهابدا فراموش نكنيد كه ھر شخصی می تواند مشتری احتمالی شما باشد. بی وقفه در عين جست و ج

فعاليت خود ادامه دھيد.

 با یك سياست ظریف اگر مرتبا در دسترس باشيد بهدرست زمانی می توانيد آنھا را جلب كنيدكه به دنبال برآورده ساختن احتياجاتشان می باشند.

ما خواھند آمد.نامی آشنا بدل می شوید و آنگاه اگر مشتریان نيازی پيداكنند بدون گشتن یك راست به سراغ ش

 در نظر بگيرید. ھرچند شروع و اداره كار شركت تمركز، ازو در انتھا، اسميگلر توصيه كوچك دیگر نيز دارد: برقراری توازن صحيح ميان كار و تفریح را

يت دارد اما نه به قيمت ویرانی زندگیخودگذشتگی و صرف وقت می طلبد، باید درحفظ تعادل زندگی كوشيد. تمایل به توفيقات شغلی اھم

شخصی.

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=240071

جامع شناسی کار آفرينی

● نگاه کلی :

تقریباً تمامی مطالعات تجربی در مورد کار آفرینی در ارتباط با افرادی بوده

است که در بازارھای رقابتی به فعاليت ھای سود آور مشغولند. عSقه ی

اینحال باشد.با  موفق می  تجاری  آفرینان  بيشتر متوجه کار  تحقيقات  این 

فشار مبرم بر وسعت بخشيدن به مفھوم " کار آفرین "

جامعه ی  زمينه  در  را  مشکSتی   ، شده  تعریف  محدوده ھای  رای  درو 

شناسی کار آفرینی ایجاد می نماید.حدود و ثغور مفھوم "کارافرین" چنانکه

) بی شک امروزه بسيار محدودتر است.١٩۶١توسط شومپيتر تعيين شده(

ھم به علت تغييرات تاریخی در کشورھا ی پيشرفته ی سرمایه داری و ھم

به خاطر بروز عSئق تحقيقاتی منطقی و توجيه پذیر د کشورھای توسعه

برنامه ریزی مرکزی می باشند، یعنی نيافته ای که در اقتصاد خود دارای 

جایی که در آن شرکتھا به شيوه ای کامSً متفاوت از سرمایه داری تکامل

٣٠ الی ٢٠یافته ی صنعتی شکل می گيرند. بعSوه مفھوم جالب تری که 

درباره ی کار آفرین١٩۶٩ و دیدید مک کلند ١٩۶۵سال پيش توسط آرتور کول



رینی به کا ر خواھند گرفت نه باید چندان ازارائه شد باعث ضعيف شدن و رقيق شدن این مفھوم گردید.تعریفی که محققين در زمينه ی کار آف

استفاده می شود) ونه از اساس تاریخی در شرکتھایمفھوم مورد استفاده ی مردم امروزین به دور باشد.( مثSً آنچه که در مطبوعات تجاری از آن 

سود آور.

● مشکل تعریف

سخ قطعی منجر نمی شود.احتما3ً به این علتکار آفرینی چيست و کارآفرینان چه کسانی ھستند؟ ھمواره سوا3تی وجود دارد که ھيچگاه به پا

ات علمی آنھا را تحریک می کند تا ھمواره د شکارکه دانشمندان جامعه شناس از رقابتھای معنایی لذت می برند و یا بخاطر آنکه نيازھای تحقيق

 " چه کسی کار آفرین می شود چرا؟" شخصی کامSًرابطه ای کامل ميان تعریف پدیده و خود آن پدیده باشد . بنابراین در پاسخ به این سوال که

)Hunting of Heffalump) تمام آنچه را که در مقاله خویش بنام " شکار ھيفالومپpeter Kirbyراغب است که چنين پاسخ گوید "اما آیا پيتر کيلبی (

)آورده است مورد توجه قرار نداده است ؟ "

یافته است.جائی) ممکن است ھيفالومپ را مستقيماً مشخص نکرده باشد اما زمينه ی و زیست محيط طبيعی وی را ١٩٧١در حاليکه که کيلبی (

زی ایام کودکی ، صحرای حاشيه نشينی اجتماعیما بين دره و راھبردھای عرضه – تقاضا ی اقتصاد کSن ، مثال رودخانه ی تجربيات اجتماعی سا

ه درباره ی این موضوع نگاشته شده است ،،دره ی فریبنده ی محدودیتھای سياسی تحميلی بر تصميم گيریھای اقتصادی .با اینھمه مطلبی ک

 اھميت چندانی ندارد بلکه باید زیست محيطممکن است کسی به این نتيجه برسد که دانستن این مطلب که کار آفرین کيست و یا چيست واقعاً

دات گریز پا را رھا کنند! درعوض متغيرھایطبيعی چنين موجودی را مورد بررسی قرار داد. بگذار شکارچيان یعنی تعقيب بی حاصل این موجو

ت که در حال حاضر درباره ی این موضوع مورد اجماعمحيطی شکل دھنده به رفتار آنھا را بشناسند و زمينه ی آنھا را تعيين نمایند! این مطلب اس

ند. مفھومی که آنقدر وسيع باشد که فضای تنفسقرار دارد.با اینحال تعاریف ھمچنان اھميت دارند چرا که باعث مدیریت پذیری تحقيقات می شو

ی تواند برای ھر چيز توضيحات نامناسبی راکافی برای تمامی پدیده ھای مجردی که ھر کس ممکن است بخواھد در آن بگنجاند، داشته باشد،م

قلی است اشاره نماید، البته ھنگامی که بتوان نشانارائه نماید.بنابراین از یک طرف مفھوم "کارآفرین" می تواند به ھر فردی که دارای کار مست

و یا رفتار مستقلی را بروز داده است . در اینصورت "کارداد که آن شخص ریسکی را پذیرفته ،منابعی را فراھم آورده ،ابتکار عملی از خود نشان داده 

ت چرا مدارس مدیریت بازرگانی بين مدیریتآفرین " ھميشه با "فردی که دارای شغل مستقل است ھم معنی می باشد.اما اگر واقعاً چنين اس

Wall street آفرینی) ، و چرا باید نویسندگان شاغل کوچک و مدیریت شرکتھای تازه تاسيس حد و مرزی قائل می شوند( تفاوت بين مدیریت و کار

journal,Times, Forbesت "کار آفرین " و "کار آفرینی " را بيشتر مناسب برخی از دارندگان مشاغل آزادSو افرادی که تعھد اتی را می و سایر مج 

پذیرند ، بدانند تا برای دیگران.

 زمينه ی فرھنگی یا حرفه ای ، ھر گونه نقشی را شاملدرک پروفسور از مفھوم "رویداد کار آفرینی " از این ھم آزادانه تر است چرا که قطع نظر از

ی در ارتباط باشد.با چنين مفھوم گسترده ای ، یکمی شود که می تواند با توان ریسک پذیری ،ابتکار عمل ، فراھم آوردن منابع ونيز خود گردان

ه گرد ، ارتقا دھنده ،سازمان دھندگان نظام شھری"شراکت " می تواند تقریباً انجام ھر منظوری را شامل شود. تعریف پروفسور شاپرو به ھر پرس

ود جوزف شومپيتر وارد گردد، جای که عمده یو حتی سازمان دھنده ی حوادثی در کشورھای سوسياليست این امکان را می دھد تا به بنای یادب

که تعریف شومپيتر ھيچ گروھی از مردم را از نظر دوربارانھای اقتصادی صنعتی در صحنه ی ميانی قرار دارند .( این نکته را باید خاطرنشان ساخت 

بيشتر در نوآوریھای صنعتی و تکنولوژیک ریشهنمی داشت، اما مثالھایی که وی کراراً بدان ھا اشاره می کند نشان می دھد مفھوم پذیری وی 

رد نظر شاپرو آنرا مجاز می کرد نکرده بود.)داشت تا نوآوریھای مالی بازاریابی و ھيچگونه اشارھای به زمينه ھای غيرتجاری که مفھوم مو

"کار آفرین"امروزه به شدت مورد نياز می باشد جایدر آمریکا ھمواره پيشرفت در موقعيت ورشد حرفھای مورد تاکيد قرار داشته است. از آنجا که 

بن اثر شومپيتر  افراد  این  باشند، چه  برای خود  عنوانی  فراوانی خواھان  تعداد  نيست که  اقتصادی"(تعجب  "تئوری  Theory of Economicام 

development) (١٩۶رینان آکادميک که ممکن است) را خوانده باشد وچه پروژه ی ھاروارد در تاریخ کار آفرینی را شنيده باشند . تنھا کارآف١

Federal craftsmanship ت ملکی به عنوان یک کار دوم را با تدریس و نوشتن با ھمSترکيب کنند ، ممکن،مشاوره ی شخصی احتما3ً کارمعام

 گردند. و اخيرا نوع کامSً جدیدی بناماست ھمچنان با ریسمان ھا تيرھای فخر فروشی تکان دھنده از سوی ھمسانان حرفه ای خود مواجه

) برنامه ریز سياستھای کميسيون تجارت فدرال به طبقه بندی درRobert Reich) توسط رابرت ریش(paper entrepreneur"کارآفرینان ورقه ای " (

مایه داری پيشرفته دانست، چرا که ماموریتحال رشد ما افزوده شده است. این نوع کارافرینان را می توان پادتنی مخرب در جریان خون سر



ف کرده ونا اميد می نماید و چنان ایشان را درگيربسياری از آنھا عبارت است از ارتقای سطح مقررات نوآوری که کارآفرینان بخش خصوصی را تضعي

آ کند.  می  منحرف  سرمایه  سوی  به  را  ه  سازند  جریانات  که  نماید  می  حقوقی  و  مالی  را"ضدتردستی ھای  نوع  این  نيست  بھتر  یا 

دید خطا می کنند ، ریسکھایی را در زمينه یکارآفرینی"بناميم.؟مدیران بازرگانی که در برگزیدن استراتژی متناسب برای پيشبرد محصو3ت ج

ا ظرفيتھای غير تجاری آغاز می کنند ،خود را درکارشان می پذیرند، اساتيدی که برنامه ھای آموزشی کار آفرینی را در کالج ھای آزاد ھنری ب

ير منازعاتی پارلمانی گردند که می تواند کارمعرض ریسک ھای بزرگی قرار می دھند. کارگزاران خدمات اجتماعی ممکن است بطور ناخواسته درگ

آنھا را به مخاطره اندازد.

بسای ر به مفھومی که عموم مردم از آن درک میاگر از طرف دیگر ریسک پذیری به سرمایه (دارائيھا) محدود شود ، تعریف مفھوم "کار آفرین" 

رخی از کارآفرینان ممکن است از سر مایهکنند و نيز به واقعيت تشکيل شرکتھا توسط بخش خصوصی نزدیکتر می شود. واقعيت این است که ب

باید خاطر نشان کرد که این مس نيز  پيتر یک معيار ضروری نمیگذاری مالی (سھم الشرکه) شانه خالی کنند. این نکته را  اله از نظر شوم 

ا سرمایه داران (تامين کنند گان سرمایه ی) بلکه وی کارآفرینان را (افرادی که منابع را برای ترکيب ھای جدید سازماندھی می کنند) ر١٩۴٧باشد(

تواند کاندیداھای ارزشمند دیگری را از قلم بی اندازدشرکتھا) متمایز می داند.به ھر حال معيار پذیرش ریسک در مورد سھم الشرکه یا دارایيھا می 

ين کنند.یک تعریف باید حداقل افرادی را شاملکه بر سر وقت،انرژی و حتی شاید آرامش کاری خانوادگی خود ریسک می نمایند تا شرکتی را تام

وم نيست .یک دسته از سازمان دھندگان شرکتشود که در نتيجه فعاليتھای شراکت سھيم می باشند.نتایجی که بزرگی آنھا از ھمان ابتدا معل

مان ،انرژی و مھارت خود را به مشارکت می گذارندکه در ازای سھمی از سھام مورد انتظار ویا کسب در آمدی به جزیک دریافتی یا حقوق ثابت ، ز

 یعنی شخصی که از طریق خرید ارزش افزوده یبه ما اجازه ی می دھند تا به طور مثال مدیر قسمتھای قبلی را نيز در تعریف خود بگنجانيم،

 ست می آورد. این مورد قطعاً به ما امکانبخشی از سھام سرمایه گذاری شده توسط دیگران ، جایگاھی فرعی و نا خواسته از شرکت مادر بد

و زمينه ھای سریع الرشد دید ، در اینhigh-techی می دھد تا تمامی افرادی را که بخشی از تيم کار آفرینی بوده و می توان آنھا را در شرکتھا

 به مشارکت گذاشته باشند.مفھوم جای دھيم ، حتی اگر این افراد بجای سرمایه ی نھاده شده تنھا مھارت ویا تSش خود را

)توصيف شده اند تيمھایی تشکيل می دھند ، پروژه ھایی را پيش می١٩٧۶(Michael Mac Cobyاین بازیکنان آنگونه که توسط مایکل مک کوبی ( (

شرکت  گردش  در  ی  از سرمایه  بخشی  با  و  shootبرند   craps مانند از شرکتھایی  بخشھایی  که   " فعاليتھا  مدیران  و   ،  ٣Mمونسانتو و 

)MOMSANTOاز آنجا که برای نخستين روزھای ایجاد)را در شرکتھای جدید ایجاد کرده اند ، یا به خاطر آنکه طبق مد روز رفتار کرده باشند ویا 

اری مسری کار آفرینی شده اند . این افراد و افرادشرکت که ھيچ چيز حالت عادی و روزمره را نداشته است دلتنگ شده بودند ، ھمچنين گرفتار بيم

اپرو ممکن است به درستی در رویدادھای کار آفرینیدیگری شبيه آنھا باشند ھمگی دارای ویژگيھا ویا استعداد ذاتی کار آفرینی بوده و به قول ش

).١٩٧۴)Mc Nasty) ) ومک نالتی( (Copulasحضور داشته باشند ]کوپولسکی 

 در شرط بندیھا می بازد در عواید مالی شرکت مشارکتاما آیا باید آنھا را در زمره ی کار آفرینان نيز پنداشت؟اگر این افراد چيزی بيش از آنچه

 "مدیرانی خSق ھستند ، " افرادی که بر روی آب راه می روندداشته باشند احتما3ً باید آنھا را در زمره ی کار آفرینان پنداشت.اما اگر نتوانند، صرفاً

" ، اما ھمه این د3یل صرفاً مدیر باقی می مانند.fast-tarck"، زنان مردانی در "

ود در تخصصھای فنی ، از مھارتھای بين فردی قابلآنھا که در شرکتھای بزرگ د ر جایگاه ھای با3 قرار می گيرند باید عSوه بر توانائيھای مشھ

 برای شرکت ایجاد دارایی نمایند ،پدیده ای روزا بتتوجھی برخوردار باشند. این مھارتھا به ایشان امکان می دھد تا در قالب شبکه ھا ی اجتماعی

خود درباره ی شرکتھای بزرگ تامين مواد صنعتی بدان اشاره نمود.کانتر خاطر نشان١٩٧٠) در مطالعه ای در اواسط دھه ی Roabeth kanterکانتر(

فته ی حمایتی قابل دسترس مدیرانمی کند که توانایی شخصی در ریسک پذیری و تشکيل شرکت تا حد بسياری به شبکه ھای سازمان یا

)- اندیشمند سياسی – معتقد است که موفق ترین سياستمداران در یک١٩۶۴) (Edward BonFieldبستگی دارد. در حقيقت ادوارد بان فيلد (

) که می دانست چگونه مبالغ قابل توجھی از تعھدات عSئقMayor Daleyسيستم سياسی افرادی ھستند مانند دالی شھردار سابق نيویورک (

رینان اغلب کارھایشان بھتر از راه اندازیشخصی را جمع آورد. شرکتھای بزرگ از بسياری جھات شبيه سيستمھای سياسی عمل می کنند. کارآف

کامSً طبيعی است که اینان محيطھای اداریشبکه ھای اجتماعی جھت تمامی مزایای بين فردی قابل تحمل توسط این ترافيک انجام می دھند. 

بند. ھمچنانکه شاپرو و دیگران بدر  یا  ستی خاطر نشان کردند اغلب ھمين عواملبوروکراتيک را به ھيچ وجه مطابق ذائقه ی خویش نمی 

سفند سياه رمه را رھا کرده وبه راه خویشبرآشوبنده ی حرکتھای سازمانی ، کاھش خود گردانی و دخالت ھای نا بجاست که باعث می شود گو



ماید. از نظر پروفسور شاپرو رویدارکارآفرینی به معنایرود.نوآوری به عنوان یکی از ویژگيھای ضروری در تعریف کار آفرینی ، مشکSتی را ایجاد می ن

یک کار آفرینی محسوب می شود. اما چرا بایدنوآوری است. در صورت وجود سایر معيارھایی که شاپرو ليست کرده است ،صرف آغاز یک کار خود 

در عين حال بدون وجود نوآوری و تازگی به عنوانتصميم به برپا کردن یک دکه ی خيابانی ویا دست فروشی به عنوان نوآوری در نظر گرفته شود؟ 

 چندان کار ساده ای نخواھد بود.اما حتیبخشی از تعریف کار آفرینی ،توجيه اختSف موجود ميان سازماندھی شرکتھای جدید و مشاغل کوچک

 تردید عSقه مند ھستند که ھمچنان مياناگر دانشگاھيان توجه چندانی به این مطلب نداشته باشند ولی نویسندگان نشریات بازرگانی بی

hula hoops پSستيکی ، skis به فروش فرش ،افرادی که به راه اندازی تاسيسات خشک شویی ،ساندویچ فروشی ،ایستگاه پمپ بنزین و آنان که

و ميکرو پروسسوراشتغال دارند ،تمایز قائل شوند.

مشکSتی مواجه می باشد. ھر یک از مشاغل جدیداز آنجائيکه خاصيت نوآوری در توالی بS فصل چيزھای مختلف تفاوت می کند لذا کاربرد آن با 

ن آنرا "کارآفرینانه " خواند؟ بی شک تغييرات پيشگامانهچيزی متفاوت در خود دارند .چه ھنگام خاصيتی به اندازه ی کافی در چيزی وجود دارد تا بتوا

) در صنایع غذایی آماده با ھر استانداردی ،نو آوری تلقی می گردد.Ray Krocی ری کراک (

) خاطر نشان کرد ه استHarvard Business Review بررسی تجاری ھاروارد(١٩٧٢) در یکی از مقا3ت سا ل Ted Levittھمچنانکه تد لویت (

ته است و انقSبی سازمان بافته در سرویس غذاھای.کراک تکنيکھای خط مونتاژ را برای توليد ھمبرگر دونالد سرویس دادن به مشتری ھا بکار گرف

یک نو آوری تکنولوژیک نبود بلکه صرفاً عبارت بود از "یکآماده ایجاد نمود که بعدھا توسط دیگران از آن کپی برداری شد.بر طبق تعریف شوم پيتر این 

یک ظرف غذا را افزایش می دھد تفاوت دارد. شماترکيب جدید " که مشخصاً با مورد مغازه داری که صرفاً با خلق یک ساندویچ جدید حجم درونی 

به راه اندازی شرکتھای جدید بر نمونه ھای کراک وسایرمی توانيد اگر بخواھيد ھر دو مورد را "رویداد کار آفرینی " بخوانيد اما دوره ھای مربوط 

اکيد می ورزند.افرادی که زمينه ھای جدید ، حساس و قابل مشاھده ای را در صنایع خود بو جود می آورند ، ت

● به روز کردن شوم پيتر

 پذیر بوده است به مواردی که از حساسيت کمتریمفھومی که شوم پيتر درباره ی کار آفرینی تعریف کرده است مطمئنا به اندازه ی کافی انعطاف

گرچه به نظر می رسد الگوی وی رجال و اعيان قرن نوزدبرخوردار بود ه این امکان را داده است تا خرید کردن را به تجربه ای ارزشمند تبدیل کند. 

 و سياستsarsaparillaشخوان ھای ھمی بوده است تا د33ن غير ملموس غذای خشک که نخستين سو پرھای بزرگ را با اجناس جالب ،پي

ند.شوم پيتر بر نوآوریھای حساسی تاکيد داشت کهقيمت گذاری ثابت به منظور تبدیل کردن خرید به یک تجربه ی آرام و ارزشمند به وجود می آور

باعث رشد بلند مدت و دائم اقتصاد می شوند.

دی را سازماندھی نماید ، یک کار آفرین استشوم پيتر ھمچنين به این مطلب اذعان داشت که کار آفرین در حاليکه در تSش است تا شرکت جدی

غييرات نوآوریھای اوليه می تواند مدیر-مالک را به نقشاما آنگاه که کسب و کار وی براه افتاد ،دیگر یک مدیر- مالک می باشد. نوآوریھای جدید و ت

 کار آفرینی می رسد اما ھنوز بسيار محدودتر است چراکهکار آفرینی قبلی خود بازگردند. بنابراین تعریف شوم پيتر نيز به مفھوم شاپرو یعنی رویداد

کند که قبSً وجود خارجی نداشته است.) ونيز برشوم پيتر بر نو آوری پافشاری می نماید(که چيزی بيش از صرف راه اندازی کاری را ایجاب می 

سودی غير قابل محاسبه که حق یک کار آفرین موفق می باشد.

قتصاد شرکتھای آزاد در بخش خصوصی باقی بماند.ھمين مورد اخير است که که محدود کننده بوده و ایجاب می کند که کار آفرینی در محدوده ی ا

) بسياری وجود دارند که به عنوان کار آفرین عمل میexpeditersبی شک در جامعه ای ھمچون اتحاد جماھير شوروی نيز " تسریع کنند گان " (

منابع مختلف را گرد می آورند .البته این افرادکنند و حکومت نيز وجود آنھا را تحمل می کند ، چراکه ایشان در حضور آن خشونت بوروکراتيک 

 در یافت کرده و یا از حقوقی بھره مند می گردندھيچگونه سودی به معنای متداول آن بدست نمی آورند.،بلکه گاه ھدایایی زیر ميزی وپاداشھایی

که پایه گذار ویژگيھای آنھا در قاموس کار آفرینی می باشد.

ال می رسيم که چرا برخی افراد تمایل بيشتری بهھنگامی که ما از این مسئله که کار آفرین کيست و کار آفرینی چيست پيشتر رفته و به این سو

گونه مسائل به شدت مفھومی که از کار آفرینیاستقSل ، ریسک پذیری ، ابتکار عمل نوآوری دارند ،به سرعت متوجه می شویم که پاسخ به این 

رد ، ھر کسی در دچار حيرت می شود که آیا جستجوپذیرفته ایم بستگی دارد. اگر مفھوم مورد نظر بيش از حد وسيع باشد وھر موردی را در بر گي

عه ی ما تعداد فراوانی از مردم در مقاطع مختلفبرای عوامل سببی معانی مختلفی راد ر بر خواھد گرفت یا نه. بی شک در جامعه ای ھمانند جام

صوصی مستقل فعاليت داشته اند. نکات مختلف مربوط بهزندگيشان ،با رویدادھای کار آفرینی در گير بوده اند. در ارتباط با افرادی که در مشاغل خ



عه قرار گرفته اند. ھر گاه مفھوم مورد نظر ازکار آفرینان از قبيل شخصيت ، مشاغل والدین و پيشينه ھای اجتماعی به طور وسيعی مورد مطال

سازمان دھندگان مدنی و شھری را نيز شاملکارآفرینان چنان باشد که افراد شاغل در بخش خدمات مدنی ، مدیران کارخانه ھای شوروی ویا 

شود،احتما3ً ارتباطات فوق الذکر بسيار ضعيف خواھد شد .

ياری از تشکيل شرکتھای اتفاقی بسيار مفيدفصلی که پروفسور شاپرو نگاشته است در ھشدار دادن دانشجویان کار آفرینی نسبت به ماھيت بس

ماید که ممکن بود درغيراین صورت حرفه ھای مطمئن تربوده است. احتما3ت غير قابل پيش بينی ميتواند بسياری از افراد را به کار آفرینی ھدایت ن

ا برخی از انواع شخصيتھا ھستند که ناگزیر به سویو تثبيت شده تری را دنبال کنند. با وجود اینکه متون بسياری بدین فرض تمایل دارند که تنھ

ھای منفی زندگی فردی نيز اگر مھمترنقشھای مستقل از جمله تشکيل شرکت رانده می شوند اما پروفسورشاپرو خاطرنشان می کند جنبه 

ی ویا از دست دادن کار ممکن است به اندازه ینباشند ، به ھمان اندازه دارای اھميت می باشد. اخراج ناشی از ظلم استبداد سياسی یا مذھب

قی " نقش خود را تا حد زیادی مدیون عواملی چوننياز به استقSل درآمد با3 اھميت داشته باشد. می توان چنين فرض کرد که کار آفرینان "اتفا

 مربوطه از آنھا صحبت شده ، دامنه ی وسيعتری ازاخراج واز این قبيل می باشد در مقایسه با کار آفرینان "ناگزیر " که در سایر بخشھای متون

فاکتورھای فردی را به نمایش می گذارند.

● کار آفرینان ساختگی متصنعی:

دن است. به خاطر وجود مراکز ،موسسات و برنامهجامعه شناسی کار آفرینی این واقعيت را نيز در نظر می گيرد که کار آفرینی در حال تخصصی ش

 کارآفرینان متخصص در صد بسياری پائينی ازھای جدید آموزش فارغ التحصيSن ،نظام جدیدی از کار آفرینی در حال شکل گيری است.در حاليکه

واھد بود،اما ظھور چنين قشری در صحنه ی کارکارآفرینان آمریکائی را تشکيل می دھند ،واین نسبت طی دھه ھای آینده نيز به ھمين مقدار خ

 امروزه ممکن است به مفاھيمی دست یابند کهMBAآفرینی تغيير وتبدیSتی را در الگوھای توصيفی تثبيت شده ایجاب می نماید.دانشجویان 

 فزاینده ای در زمينه ی کار آفرینی در دانشگاهدرصورت فقدان برنامه ھای تخصصی دست یابی به آنھا بعيد می نمود. سمينارھای آموزشی فراوان

ھد بود تا کار آفرینی را که آموزشھای تخصصیھا و کالج ھا برای دانشجویان ترتيب داده می شود.مطمئنا جامعه شناسی کار آفرینی برآن خوا

در زمينه ی کار آفرینی به تاسيس شرکتھا مبادرت کردهجدید را دیده اند مورد مطالعه قرار داده و آنھا را با افرادی بدون ھيچگونه تحصيSت رسمی 

ت که بسياری از دانشجویان این رشته خود آنرا برگزیدهاند مقایسه نماید.آیا این دو گروه به یک اندازه موفق می باشند؟با در نظر گرفتن این حقيق

 کرده است؟اند ،آیا برنامه ھای آموزش تخصصی در راه اندازی شرکتھای جدید براستی تفاوت چندانی ایجاد

است ، یک کار آفرین آموزش دیده ممکن است خوددر حاليکه کار آفرین " اتفاقی " بخاطر احتما3ت خارج کنترل خود به تاسيس شرکت روی آورده 

. این بيانگر دیگری از گونه ھای ھيفالومپ می باشدآگاھانه تصميم به اتخاذ چنين نقشی گرفته باشد،حتی قبل از آنکه کارش دقيقاً چه خواھد بود

: " کار آفرین تصنعی ".

خود را آگاھانه به نقش خویش شناسائی می نماید.یک کار آفرین غيرواقعی تصنعی حتی قبل از آنکه موقعيت شرکت را در بازار به آزمون گذارد ،

● چند نوع ھيفالومپ؟

م پيتر ،تعداد بسيار زیادی از این انواع در اینچند نوع مختلف از گونه ھای ھيفالومپ موجود می باشد؟ بی شک با تعریفی وسيعتر از مفھوم شو

لتی را بشناسد و با سرکشی موانع سياسی وگونه وجود دارد.کار آفرینی بسياری ز خانواده ھای کاری ھندوستان باید مقامات و قوانين دو

بوروکراتيک را دور بزنند.

 سفارشات البسه ی دولتی را به آن بدھندآن توليد کننده ی محصو3ت نساجی در مدرس که ھنگاميکه متوجه شد شرکتش بزرگتر از آن است که

د و ھر یک از آنھا را به یک شرکت جداگانه، تصميم گرفت شرکتھای کوچکتری را بو جود آورد ، دور ھر یک از ماشينھای ریسندگيش خطی کشي

ا3ت موشکافانه خرید و فروش می شود در مقابلتبدیل کرد ؛وی مثالی است بارز.کار آفرینی بسياری از بازرگانان و سرمایه داران شامل احتم

) عبارت "کار آفرین " را در قرن ھيجدھم صرفاً برایRichard contillonرقيبان و کانالھای رو به گسترش نيمه قطبی اطSعات .ریچارد کانتی لون (

 که احتما3ت بازار را با نوآوریھای تکنولوژیک در اختيار می گيرند در مقایسه باhigh-tech) . صاحبان شرکتھا١٩٧١چنين بازرگانی ابداع نمود(کيلبی ، 

کارآفرینان تجاری و صاحبان مشاغل کوچک به پيچيدگی و قدرت مالی بيشتری نياز دارند.

 خود گردانی قابل توجھی برخوردار باشد، دربطور خSصه ، اگر یک نوع بخصوص ابتکار عمل داشته باشد ، در سازمان دھی و مدیریت منابع از

 ای و اساسی نوآوری نماید، آنگاه احتما3ًریسک آورده ھای شرکت سھيم باشد، در عدم اطمينان نسبت به سود سھيم باشد ،و به شکلی زمينه



يتر بسيار محدود می باشد و شخصاً نه در مورداز انواع ھيفالومپھای متنوع موجود در ایا3ت متحده و اروپای غربی خواھد بود. مفھوم شوم پ

يکه کارآفرینان عمSً در آنجا حضور دارند. از طرف دیگر تمایلاقتصاد دارای برنامه ریزی متمرکز کاربرد دارد و نه در مورد اقتصاد ھای پيشرفته یعنی جائ

ود در تھورات تجاری اقتصاد بازار آزاد قرار گيرد،به پذیرش مفھومی بسيار گسترده ممکن است باعث شود که موضوع بسيار فرا تراز جایگاه اصلی خ

ز آنجا در جستجوی غذا یافته اند.یعنی که از ھر چيز گذشته محلی است که مطالعات تحقيقاتی ادعا می کنند که ھيفالومپھا را ا
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جامع شناسی کارآفرينی

تقریباً تمامی مطالعات تجربی در مورد کار آفرینی در ارتباط با افرادی بوده

است که در بازارھای رقابتی به فعاليت ھای سود آور مشغولند. عSقه ی

اینحال باشد.با  موفق می  تجاری  آفرینان  بيشتر متوجه کار  تحقيقات  این 

فشار مبرم بر وسعت بخشيدن به مفھوم " کار آفرین "در ورای محدوده ھای

تعریف شده ، مش کSتی را در زمينه ی جامعه شناسی کار آفرینی ایجاد

تعيين شومپيتر  توسط  که  چنان  کارافرین"   " مفھوم  نماید.حدود  می 

) بی ش ک امروزه بسيار محدودتر است. ھم به علت تغييرات١٩۶١شده(

يه پذیر در کشورھای توسعه نيافته ای که درتاریخی در کشورھا ی پيشرفته ی سرمایه داری و ھم به خاطر بروز عSئق تحقيقاتی منطقی و توج

کامSً متفاوت از سرمایه داری ت کامل یافته یاقتصاد خود دارای برنامه ریزی مر کزی می باشند، یعنی جایی که در آن شر کتھا به شيوه ای 

درباره ی کار آفرین١٩۶٩ و دیوید م ک کلند ١٩۶۵ سال پيش توسط آرتور کول ٣٠ الی ٢٠صنعتی ش کل می گيرند. بعSوه مفھوم جالب تری که 

رینی به کا ر خواھند گرفت نباید چندان از مفھومارائه شد باعث ضعيف شدن و رقيق شدن این مفھوم گردید.تعریفی که محققين در زمينه ی کار آف

ه می شود) ونه از اساس تاریخی در شر کتھای سودمورد استفاده ی مردم امروزین به دور باشد.( مثSً آنچه که در مطبوعات تجاری از آن استفاد

آور.

● مشکل تعریف

سخ قطعی منجر نمی شود.احتما3ً به این علتکار آفرینی چيست و کارآفرینان چه کسانی ھستند؟ ھمواره سوا3تی وجود دارد که ھيچگاه به پا

قات علمی آنھا را تحری ک می کند تا ھمواره در شکه دانشمندان جامعه شناس از رقابتھای معنایی لذت می برند و یا بخاطر آن که نيازھای تحقي

ل که " چه کسی کار آفرین می شود و چرا؟" شخصیکار رابطه ای کامل ميان تعریف پدیده و خود آن پدیده باشد . بنابراین در پاسخ به این سوا

Hunting of) تمام آنچه را که در مقاله خویش بنام " ش کار ھيفالومپpeter KirbyکامSً راغب است که چنين پاسخ گوید "اما آیا پيتر کيلبی (

Heffalump" آورده است مورد توجه قرار نداده است ؟( (

ا یافته) مم کن است ھيفالومپ را مستقيماً مشخص ن کرده باشد اما زمينه ی و زیست محيط طبيعی وی ر١٩٧١در حالی که که کيلبی (

جتماعی سازی ایام کود کی ، صحرای حاشيهاست.جائی ما بين دره و راھبردھای عرضه – تقاضا ی اقتصاد کSن ، مثال رودخانه ی تجربيات ا



اینھمه مطلبی که درباره ی این موضوعنشينی اجتماعی ،دره ی فریبنده ی محدودیتھای سياسی تحميلی بر تصميم گيریھای اقتصادی .با 

ت و یا چيست واقعاً اھميت چندانی نداردنگاشته شده است ، مم کن است کسی به این نتيجه برسد که دانستن این مطلب که کار آفرین کيس

تعقيب بی حاصل این موجودات گریز پا را رھابل که باید زیست محيط طبيعی چنين موجودی را مورد بررسی قرار دھد. بگذار ش کارچيان یعنی 

ين نمایند! این مطلب است که در حال حاضر دربارهکنند! درعوض متغيرھای محيطی ش کل دھنده به رفتار آنھا را بشناسند و زمينه ی آنھا را تعي

ریت پذیری تحقيقات می شوند. مفھومی که آنقدری این موضوع مورد اجماع قرار دارد.با اینحال تعاریف ھمچنان اھميت دارند چرا که باعث مدی

آن بگنجاند، داشته باشد،می تواند برایوسيع باشد که فضای تنفس کافی برای تمامی پدیده ھای مجردی که ھر کس مم کن است بخواھد در 

د به ھر فردی که دارای کار مستقلی است اشارهھر چيز توضيحات نامناسبی را ارائه نماید.بنابراین از ی ک طرف مفھوم " کارآفرین" می توان

ورده ،ابت کار عملی از خود نشان داده و یا رفتارنماید، البته ھنگامی که بتوان نشان داد که آن شخص ریس کی را پذیرفته ،منابعی را فراھم آ

 است ھم معنی می باشد.اما اگر واقعاً چنينمستقلی را بروز داده است . در اینصورت " کار آفرین " ھميشه با "فردی که دارای شغل مستقل

و مرزی قائل می شوند( تفاوت بين مدیریت واست چرا مدارس مدیریت بازرگانی بين مدیریت شاغل کوچ ک و مدیریت شر کتھای تازه تاسيس حد 

 و سایر مجSت " کار آفرین " و " کار آفرینی " را بيشتر مناسب برخی ازWall street journal,Times, Forbesکار آفرینی) ، و چرا باید نویسندگان 

دارندگان مشاغل آزاد و افرادی که تعھد اتی را می پذیرند ، بدانند تا برای دیگران.

ز زمينه ی فرھنگی یا حرفه ای ، ھر گونه نقشی را شاملدر ک پروفسور از مفھوم "رویداد کار آفرینی " از این ھم آزادانه تر است چرا که قطع نظر ا

انی در ارتباط باشد.با چنين مفھوم گسترده ای ، یمی شود که می تواند با توان ریس ک پذیری ،ابت کار عمل ، فراھم آوردن منابع ونيز خود گرد

پرسه گرد ، ارتقا دھنده ،سازمان دھندگان نظامک "شرا کت " می تواند تقریباً انجام ھر منظوری را شامل شود. تعریف پروفسور شاپرو به ھر 

ی یادبود جوزف شومپيتر وارد گردد، جایی کهشھری و حتی سازمان دھنده ی حوادثی در کشورھای سوسياليست این ام کان را می دھد تا به بنا

ان ساخت که تعریف شومپيتر ھيچ گروھی از مردم راعمده ی بارانھای اقتصادی صنعتی در صحنه ی ميانی قرار دارند .( این ن کته را باید خاطرنش

م پذیری وی بيشتر در نوآوریھای صنعتی و تاز نظر دور نمی داشت، اما مثالھایی که وی کراراً بدان ھا اشاره می کند نشان می دھد مفھو

جاری که مفھوم مورد نظر شاپرو آنرا مجاز می کرد نکنولوژی ک ریشه داشت تا نوآوریھای مالی بازاریابی و ھيچگونه اشاره ای به زمينه ھای غيرت

کرده بود.)

ه " کار آفرین"امروزه به شدت مورد نياز می باشددر آمری کا ھمواره پيشرفت در موقعيت ورشد حرفھای مورد تا کيد قرار داشته است. از آنجا ک

ر بنام "تئوری اقتصادی"جای تعجب نيست که تعداد فراوانی خواھان عنوانی برای خود باشند، چه این افراد اثر شومپيت

)Theory of Economic development) (١٩۶رینان آ کادمی) را خوانده باشد وچه پروژه ی ھاروارد در تاریخ کار آفرینی را شنيده باشند . تنھا کارآف١

ک که مم کن است

Federal craftsmanshipت مل کی به عنوان ی ک کار دوم را با تدریس و نوشتن با ھSم تر کيب کنند ، مم کن،مشاوره ی شخصی احتما3ً کارمعام

ه گردند. و اخيرا نوع کامSً جدیدی بنام "است ھمچنان با ریسمان ھا تيرھای فخر فروشی ت کان دھنده از سوی ھمسانان حرفه ای خود مواج

) توسط رابرت ریشpaper entrepreneurکارآفرینان ورقه ای " (

)Robert Reich.این نوع کارافرینان را می توان) برنامه ریز سياستھای کميسيون تجارت فدرال به طبقه بندی در حال رشد ما افزوده شده است 

ارت است از ارتقای سطح مقررات نوآوری کهپادتنی مخرب در جریان خون سرمایه داری پيشرفته دانست، چرا که ماموریت بسياری از آنھا عب

ی مالی و حقوقی می نماید که جریانات سازند ه راکارآفرینان بخش خصوصی را تضعيف کرده ونا اميد می نماید و چنان ایشان را درگير تردستی ھا

به سوی سرمایه منحرف می کند. آیا بھتر نيست این نوع را"ضد کارآفرینی"بناميم.؟

یس کھایی را در زمينه ی کارشان می پذیرند،مدیران بازرگانی که در برگزیدن استراتژی متناسب برای پيشبرد محصو3ت جدید خطا می کنند، ر

ری آغاز می کنند ،خود را در معرض ریس ک ھایاساتيدی که برنامه ھای آموزشی کار آفرینی را در کالج ھای آزاد ھنری با ظرفيتھای غير تجا

ارلمانی گردند که می تواند کار آنھا را به مخاطرهبزرگی قرار می دھند. کارگزاران خدمات اجتماعی مم کن است بطور ناخواسته درگير منازعاتی پ

اندازد.

" مفھومی که عموم مردم از آن در ک می کنند و نيزاگر از طرف دیگر ریس ک پذیری به سرمایه (دارائيھا) محدود شود ، تعریف مفھوم " کار آفرین

ارآفرینان مم کن است از سر مایه گذاریبه واقعيت تش کيل شر کتھا توسط بخش خصوصی نزدی کتر می شود. واقعيت این است که برخی از ک



باید خاطر نشان کرد که این مساله  نيز  پيتر ی ک معيار ضروری نمیمالی (سھم الشر که) شانه خالی کنند. این ن کته را  از نظر شوم 

 را سرمایه داران (تامين کنند گان سرمایه) بل که وی کارآفرینان را (افرادی که منابع را برای تر کيب ھای جدید سازماندھی می کنند)١٩۴٧باشد(

ا می تواند کاندیداھای ارزشمند دیگری را از قلم بیی شر کتھا) متمایز می داند.به ھر حال معيار پذیرش ریس ک در مورد سھم الشر که یا دارایيھ

تی را تامين کنند.ی ک تعریف باید حداقل افرادیاندازد که بر سر وقت،انرژی و حتی شاید آرامش کاری خانوادگی خود ریس ک می نمایند تا شر ک

ابتدا معلوم نيست .ی ک دسته از سازمانرا شامل شود که در نتيجه فعاليتھای شرا کت سھيم می باشند.نتایجی که بزرگی آنھا از ھمان 

ا حقوق ثابت ، زمان ،انرژی و مھارت خود را بهدھندگان شر کت که در ازای سھمی از سھام مورد انتظار ویا کسب در آمدی به جزی ک دریافتی ی

یف خود بگنجانيم، یعنی شخصی که از طریق خریدمشار کت می گذارند به ما اجازه می دھند تا به طور مثال مدیر قسمتھای قبلی را نيز در تعر

ز شر کت مادر بدست می آورد. این موردارزش افزوده ی بخشی از سھام سرمایه گذاری شده توسط دیگران ، جایگاھی فرعی و نا خواسته ا

و زمينه ھای سریعhigh-techن آنھا را در شر کتھای قطعاً به ما ام کان می دھد تا تمامی افرادی را که بخشی از تيم کار آفرینی بوده و می توا

ھارت ویا تSش خود را به مشار کت گذاشته باشند.الرشد دید ، در این مفھوم جای دھيم ، حتی اگر این افراد بجای سرمایه ی نھاده شده تنھا م

)توصيف شده اند تيمھایی تش کيل می دھند ، پروژه ھایی را١٩٧۶(Michael Mac Cobyاین بازی کنان آنگونه که توسط مای کل م ک کوبی ( (

و مونسانتو٣M ، و مدیران فعاليتھا " که بخشھایی از شر کتھایی مانند shoot crapsپيش می برند و با بخشی از سرمایه ی در گردش شر کت 

)MOMSANTOیا از آنجا که برای نخستين روزھای ایجاد شر)را در شر کتھای جدید ایجاد کرده اند ، یا به خاطر آن که طبق مد روز رفتار کرده باشند و

ی مسری کار آفرینی شده اند . این افراد و افرادکت که ھيچ چيز حالت عادی و روزمره را نداشته است دلتنگ شده بودند ، ھمچنين گرفتار بيمار

اپرو مم کن است به درستی در رویدادھای کار آفرینیدیگری شبيه آنھا باشند ھمگی دارای ویژگيھا ویا استعداد ذاتی کار آفرینی بوده و به قول ش

).١٩٧۴)Mc Nasty) ) وم ک نالتی( (Copulasحضور داشته باشند ] کوپولس کی 

 در شرط بندیھا می بازد در عواید مالی شر کت مشار کتاما آیا باید آنھا را در زمره ی کار آفرینان نيز پنداشت؟اگر این افراد چيزی بيش از آنچه

 "مدیرانی خSق ھستند ، " افرادی که بر روی آب راه می روندداشته باشند احتما3ً باید آنھا را در زمره ی کار آفرینان پنداشت.اما اگر نتوانند، صرفاً

" ، اما ھمه این د3یل صرفاً مدیر باقی می مانند.fast-tarck"، زنان مردانی در "

ود در تخصصھای فنی ، از مھارتھای بين فردی قابلآنھا که در شر کتھای بزرگ در جایگاه ھای با3 قرار می گيرند باید عSوه بر توانائيھای مشھ

عی برای شر کت ایجاد دارایی نمایند ،پدیده ای روزاتوجھی برخوردار باشند. این مھارتھا به ایشان ام کان می دھد تا در قالب شب که ھا ی اجتما

خود درباره ی شر کتھای بزرگ تامين مواد صنعتی بدان اشاره نمود. کانتر خاطر١٩٧٠) در مطالعه ای در اواسط دھه ی Roabeth kanterبت کانتر(

سازمان یافته ی حمایتی قابل دسترسنشان می کند که توانایی شخصی در ریس ک پذیری و تش کيل شر کت تا حد بسياری به شب که ھای 

)- اندیشمند سياسی – معتقد است که موفق ترین سياستمداران در١٩۶۴) (Edward BonFieldمدیران بستگی دارد. در حقيقت ادوارد بان فيلد (

) که می دانست چگونه مبالغ قابل توجھی از تعھداتMayor Daleyی ک سيستم سياسی افرادی ھستند مانند دالی شھردار سابق نيویور ک (

 کارآفرینان اغلب کارھایشان بھتر از راهعSئق شخصی را جمع آورد. شر کتھای بزرگ از بسياری جھات شبيه سيستمھای سياسی عمل می کنند.

می دھند. کامSً طبيعی است که ایناناندازی شب که ھای اجتماعی جھت تمامی مزایای بين فردی قابل تحمل توسط این ترافی ک انجام 

پرو و دیگران بدر ستی خاطر نشان کردند اغلبمحيطھای اداری بورو کراتی ک را به ھيچ وجه مطابق ذائقه ی خویش نمی یا بند. ھمچنان که شا

عث می شود گوسفند سياه رمه را رھا کردهھمين عوامل برآشوبنده ی حر کتھای سازمانی ، کاھش خود گردانی و دخالت ھای نا بجاست که با

وبه راه خویش رود.

ید. از نظر پروفسور شاپرو رویداد کارآفرینی به معناینوآوری به عنوان ی کی از ویژگيھای ضروری در تعریف کار آفرینی ، مش کSتی را ایجاد می نما

 ی ک کار آفرینی محسوب می شود. اما چرانوآوری است. در صورت وجود سایر معيارھایی که شاپرو ليست کرده است ،صرف آغاز ی ک کار خود

ه شود؟ در عين حال بدون وجود نوآوری و تازگی بهباید تصميم به برپا کردن ی ک د که ی خيابانی ویا دست فروشی به عنوان نوآوری در نظر گرفت

غل کوچ ک چندان کار ساده ای نخواھد بود.اماعنوان بخشی از تعریف کار آفرینی ،توجيه اختSف موجود ميان سازماندھی شر کتھای جدید و مشا

ی بی تردید عSقه مند ھستند که ھمچنان ميانحتی اگر دانشگاھيان توجه چندانی به این مطلب نداشته باشند ولی نویسندگان نشریات بازرگان

hula پSستی کی ، skisه به فروش فرش ،افرادی که به راه اندازی تاسيسات خش ک شویی ،ساندویچ فروشی ،ایستگاه پمپ بنزین و آنان ک

hoops.و می کرو پروسسوراشتغال دارند ،تمایز قائل شوند 



 مش کSتی مواجه می باشد. ھر ی ک از مشاغلاز آنجائی که خاصيت نوآوری در توالی بS فصل چيزھای مختلف تفاوت می کند لذا کاربرد آن با

 بتوان آنرا " کارآفرینانه " خواند؟ بی ش ک تغييراتجدید چيزی متفاوت در خود دارند .چه ھنگام خاصيتی به اندازه ی کافی در چيزی وجود دارد تا

) در صنایع غذایی آماده با ھر استانداردی ،نو آوری تلقی می گردد.Ray Krocپيشگامانه ی ری کرا ک (

) خاطر نشان کرد ه است .Harvard Business Review بررسی تجاری ھاروارد (١٩٧٢) در ی کی از مقا3ت سا ل Ted Levittھمچنان که تد لویت (

گرفته است و انقSبی سازمان بافته در سرویسکرا ک ت کنی کھای خط مونتاژ را برای توليد ھمبرگر دونالد سرویس دادن به مشتری ھا ب کار 

تر این ی ک نو آوری ت کنولوژی ک نبود بل که صرفاًغذاھای آماده ایجاد نمود که بعدھا توسط دیگران از آن کپی برداری شد.بر طبق تعریف شوم پي

دویچ جدید حجم درونی ی ک ظرف غذا را افزایشعبارت بود از "ی ک تر کيب جدید " که مشخصاً با مورد مغازه داری که صرفاً با خلق ی ک سان

نيد اما دوره ھای مربوط به راه اندازی شر کتھای جدید برمی دھد تفاوت دارد. شما می توانيد اگر بخواھيد ھر دو مورد را "رویداد کار آفرینی " بخوا

ود بو جود می آورند ، تا کيد می ورزند.نمونه ھای کرا ک وسایر افرادی که زمينه ھای جدید ، حساس و قابل مشاھده ای را در صنایع خ

● به روز کردن شوم پيتر

 پذیر بوده است به مواردی که از حساسيت کمتریمفھومی که شوم پيتر درباره ی کار آفرینی تعریف کرده است مطمئنا به اندازه ی کافی انعطاف

گرچه به نظر می رسد الگوی وی رجال و اعيان قرن نوزدبرخوردار بوده این ام کان را داده است تا خرید کردن را به تجربه ای ارزشمند تبدیل کند. 

 و سياستsarsaparillaيشخوان ھای ھمی بوده است تا د33ن غير ملموس غذای خش ک که نخستين سو پرھای بزرگ را با اجناس جالب ،پ

رند.شوم پيتر بر نوآوریھای حساسی تا کيد داشتقيمت گذاری ثابت به منظور تبدیل کردن خرید به ی ک تجربه ی آرام و ارزشمند به وجود می آو

که باعث رشد بلند مدت و دائم اقتصاد می شوند.

دیدی را سازماندھی نماید ، ی ک کار آفرینشوم پيتر ھمچنين به این مطلب اذعان داشت که کار آفرین در حالی که در تSش است تا شر کت ج

ید و تغييرات نوآوریھای اوليه می تواند مدیر-مال ک رااست اما آنگاه که کسب و کار وی براه افتاد ،دیگر ی ک مدیر- مال ک می باشد. نوآوریھای جد

 رویداد کار آفرینی می رسد اما ھنوز بسيار محدودتربه نقش کار آفرینی قبلی خود بازگردند. بنابراین تعریف شوم پيتر نيز به مفھوم شاپرو یعنی

را ایجاب می کند که قبSً وجود خارجی نداشتهاست چرا که شوم پيتر بر نو آوری پافشاری می نماید( که چيزی بيش از صرف راه اندازی کاری 

است.) ونيز بر سودی غير قابل محاسبه که حق ی ک کار آفرین موفق می باشد.

قتصاد شر کتھای آزاد در بخش خصوصی باقیھمين مورد اخير است که که محدود کننده بوده و ایجاب می کند که کار آفرینی در محدوده ی ا

) بسياری وجود دارند که به عنوان کار آفرین عملexpeditersبماند. بی ش ک در جامعه ای ھمچون اتحاد جماھير شوروی نيز " تسریع کنند گان " (

راتی ک منابع مختلف را گرد می آورند .البته اینمی کنند و ح کومت نيز وجود آنھا را تحمل می کند ، چرا که ایشان در حضور آن خشونت بورو ک

داشھایی در یافت کرده و یا از حقوقی بھره مند میافراد ھيچگونه سودی به معنای متداول آن بدست نمی آورند.،بل که گاه ھدایایی زیر ميزی وپا

گردند که پایه گذار ویژگيھای آنھا در قاموس کار آفرینی می باشد.

ال می رسيم که چرا برخی افراد تمایل بيشتری بهھنگامی که ما از این مسئله که کار آفرین کيست و کار آفرینی چيست پيشتر رفته و به این سو

این گونه مسائل به شدت مفھومی که از کاراستقSل ، ریس ک پذیری ، ابت کار عمل و نوآوری دارند ،به سرعت متوجه می شویم که پاسخ به 

ر بر گيرد ، ھر کسی دچار حيرت می شود که آیاآفرینی پذیرفته ایم بستگی دارد. اگر مفھوم مورد نظر بيش از حد وسيع باشد وھر موردی را د

نند جامعه ی ما تعداد فراوانی از مردم درجستجو برای عوامل سببی معانی مختلفی را در بر خواھد گرفت یا نه. بی ش ک در جامعه ای ھما

ه در مشاغل خصوصی مستقل فعاليت داشته اند. ن کاتمقاطع مختلف زندگيشان ،با رویدادھای کار آفرینی در گير بوده اند. در ارتباط با افرادی ک

وسيعی مورد مطالعه قرار گرفته اند. ھر گاه مفھوممختلف مربوط به کار آفرینان از قبيل شخصيت ، مشاغل والدین و پيشينه ھای اجتماعی به طور 

ی شوروی ویا سازمان دھندگان مدنی و شھری را نيزمورد نظر از کارآفرینان چنان باشد که افراد شاغل در بخش خدمات مدنی ، مدیران کارخانه ھا

شامل شود،احتما3ً ارتباطات فوق الذ کر بسيار ضعيف خواھد شد .

ياری از تش کيل شر کتھای اتفاقی بسيارفصلی که پروفسور شاپرو نگاشته است در ھشدار دادن دانشجویان کار آفرینی نسبت به ماھيت بس

ایت نماید که مم کن بود درغيراین صورت حرفه ھایمفيد بوده است. احتما3ت غير قابل پيش بينی ميتواند بسياری از افراد را به کار آفرینی ھد

رند که تنھا برخی از انواع شخصيتھا ھستند که ناگزیرمطمئن تر و تثبيت شده تری را دنبال کنند. با وجود این که متون بسياری بدین فرض تمایل دا

کند جنبه ھای منفی زندگی فردی نيزبه سوی نقشھای مستقل از جمله تش کيل شر کت رانده می شوند اما پروفسورشاپرو خاطرنشان می 



سی یا مذھبی ویا از دست دادن کار مم کن است بهاگر مھمتر نباشند ، به ھمان اندازه دارای اھميت می باشد. اخراج ناشی از ظلم استبداد سيا

نان "اتفاقی " نقش خود را تا حد زیادی مدیوناندازه ی نياز به استقSل درآمد با3 اھميت داشته باشد. می توان چنين فرض کرد که کار آفری

بخشھای متون مربوطه از آنھا صحبت شده ، دامنه یعواملی چون اخراج واز این قبيل می باشد در مقایسه با کار آفرینان "ناگزیر " که در سایر 

وسيعتری از فا کتورھای فردی را به نمایش می گذارند.

● کار آفرینان ساختگی متصنعی:

دن است. به خاطر وجود مرا کز ،موسسات وجامعه شناسی کار آفرینی این واقعيت را نيز در نظر می گيرد که کار آفرینی در حال تخصصی ش

ر حالی که کارآفرینان متخصص در صد بسياریبرنامه ھای جدید آموزش فارغ التحصيSن ،نظام جدیدی از کار آفرینی در حال ش کل گيری است.د

ھمين مقدار خواھد بود،اما ظھور چنين قشری درپائينی از کارآفرینان آمری کائی را تش کيل می دھند ،واین نسبت طی دھه ھای آینده نيز به 

 امروزه مم کن است به مفاھيمیMBAویان صحنه ی کار آفرینی تغيير وتبدیSتی را در الگوھای توصيفی تثبيت شده ایجاب می نماید.دانشج

آموزشی فراوان فزاینده ای در زمينه ی کاردست یابند که درصورت فقدان برنامه ھای تخصصی دست یابی به آنھا بعيد می نمود. سمينارھای 

ار آفرینی برآن خواھد بود تا کار آفرینی را کهآفرینی در دانشگاه ھا و کالج ھا برای دانشجویان ترتيب داده می شود.مطمئنا جامعه شناسی ک

نه تحصيSت رسمی در زمينه ی کار آفرینی به تاسيسآموزشھای تخصصی جدید را دیده اند مورد مطالعه قرار داده و آنھا را با افرادی بدون ھيچگو

در نظر گرفتن این حقيقت که بسياری از دانشجویان اینشر کتھا مبادرت کرده اند مقایسه نماید.آیا این دو گروه به ی ک اندازه موفق می باشند؟با 

استی تفاوت چندانی ایجاد کرده است؟رشته خود آنرا برگزیده اند ،آیا برنامه ھای آموزش تخصصی در راه اندازی شر کتھای جدید بر

ه است ، ی ک کار آفرین آموزش دیده مم کن استدر حالی که کار آفرین " اتفاقی " بخاطر احتما3ت خارج کنترل خود به تاسيس شر کت روی آورد

د بود. این بيانگر دیگری از گونه ھای ھيفالومپ میخود آگاھانه تصميم به اتخاذ چنين نقشی گرفته باشد،حتی قبل از آن که کارش دقيقاً چه خواھ

باشد : " کار آفرین تصنعی ".

د ،خود را آگاھانه به نقش خویش شناسائی میی ک کار آفرین غيرواقعی تصنعی حتی قبل از آن که موقعيت شر کت را در بازار به آزمون گذار

نماید.

منبع : مركز توسعه كارآفرینی

http://vista.ir/?view=article&id=280071

جنسيت و کارآفرينی

در این مقاله با بررسی ادبيات موضوع به این مطلب پاسخ داده ميشود که

آیا جنسيت در کارآفرینی تفاوتی ایجاد ميکند؟

با ارائه پاسخ مثبتی به سوال مذکور بر مبنای بررسی عوامل ایجاد تفاوت ،

در این مقاله نتيجه گرفته ميشود که این تفاوت جنسيتی بایستی در سه

حوزه پژوھشی ، آموزشی و سياستگزاری توسعه کارآفرینی لحاظ گردد.

● مقدمه :



یکی از مسائلی که نتيجه مطالعات متعدد در کشورھای مختلف است پایين

)بنابراین٢٠٠٣ GEMبودن نرخ کارآفرینی زنان در مقایسه با مردان است. ( 

یک مسئله امکان طرح و بررسی دارد و آن این سوال است که چرا نرخ

کارآفرینی بين زنان کمتر است؟

 در عين حال بواسطه تحو3ت گوناگون سياسی ،این سوال از اینرو اھميت دارد که نزدیک به نيمی از جمعيت کشورھا را زنان تشکيل ميدھند و

عی پيدا کرده اند.اجتماعی ، اقتصادی ، فرھنگی و فنی ، زنان آمادگی بيشتری برای مشارکت در فعاليتھای اجتما

آفرینی منجر گردد.بنابراین ھرگونه افزایش در نرخ کارآفرینی زنان ميتواند در نھایت به شتاب گيری توسعه کار

ثر در کاھش نرخ کارآفرینی زنان در مقایسه با مردان از آنچناناما چرا زنان کمتر از مردان به شروع فعاليتھای کارآفرینانه اقدام ميکنند؟ و آیا د3یل مو

د؟اھميتی برخوردارند که نياز به رویکرد ھای متفاوتی در توسعه کارآفرینی زنان را موجه سازن

علم کارآفرینی اساسا به دنبال ارائه پاسخی به دو دسته سوا3ت کليدی است:

) چرا تنھا برخی افراد قادر به تشخيص فرصتھای کسب سود ميباشند؟١

) چرا فقط معدودی از آنھا قادر به بھره برداری از فرصتھا ميباشند؟٢

 و لذا استفاده از چارچوبھائی پيشنھاد شدهمتاسفانه نظریه ای جھانشمول که مورد تایيد ھمه محققين باشد برای سوا3ت مذکور تدوین نشده

شی را سازماندھی نموده و نظمی بين آنھا ایجاد نمود.است که با استفاده از آنھا بتوان مجموعه پراکنده و گاه متناقض از داده ھا و اطSعات پژوھ

ار) است (شکل یک) که در آن چھار عنصر فرد ، سازمان ، فرایند و محيط در تعامل با یکدیگر قر١٩٨۵یکی از این چارچوبھا الگوی چھار بعدی گارتنر (

ا است که احتما3 بر نرخ کارآفرینی زنان موثر ميباشند.دارند. با مبنا قرار دادن این الگو مقاله فعلی در پی تفکيک و طبقه بندی برخی از متغييرھ

) محيط و کارآفرینی زنان١

شده تا حدود زیادی راھگشا ميباشند.تاثير محيط در فعاليتھای کارآفرینانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما کارھای انجام 

) تقسيم بندی محيط:١-١

 )١٩٨٢ Bruno & Tyebjeeمحيط کارآفرینان عموما به دو بخش محيط عمومی و محيط اختصاصی قابل تقسيم بندی است. (

 )٢٠٠٠٠ .Busenitz et lمحيط عمومی از سه مولفه ھنجاری ، ادراکی و اداری تشکيل شده است. (

ه خانه داری و مادری به عنوان تنھا گزینه ھایمنظور از مولفه ھنجاری عمدتا فرھنگ ملی و نظام ارزشی – رفتاری مسلط است. در فرھنگھائی ک

ند.بھنجار برای زنان تعریف شده باشد ، انتظار ميرود که نرخ کارآفرینی زنان نيز کاھش پيدا ک

اگر چه سيستم تعليم و تربيتی مستقرمولفه دوم ادراکی است و منظور از آن متوسط دانش عمومی از تاسيس و راھبری کسب وکار است. 

 به تاسيس و راھبری کسب و کار خالینقشی عمده دارد و این سيستمھا سالھاست که بطور مساوی برای ھر دو جنس از آموزه ھای مربوط

بوده است اما در حوزه شناخت ناشی از تمرین و تجربه فضای ادراکی به نفع زنان نبوده است.

و این جدائی باعث شده است تا متوسط دانشزنان بطور سنتی ازتمرین و تجربه در حوزه تاسيس و راھبری سازمانھا جدا نگھداشته شده اند 

جامعه زنان در خصوص تاسيس و راھبری سازمانھا کمتر از جامعه مردان باشد.

اری و نظام قوانين ناظر بر تاسيس و راھبری کسبمولفه سوم از محيط عمومی زنان بعد اداری – قانونی آن است. در این مولفه منظور ساختار اد

ا به یکسان مينگرد ، اما اگر قبول داشته باشيمو کار است. اگر چه به ظاھر این سيستم بدون ھر گونه تبعيض جنسيتی طراحی شده و مرد و زن ر

م اداری – حقوقی خود نوعی تبعيض است.که مولفه ھای ھنجاری و ادراکی بر حسب جنسيت متفاوت ميباشند ، در اینصورت عدم تبعيض سيست

.بنابراین مولفه اداری – حقوقی نيز موانعی را برای افراد بسته به جنسيت آنھا ایجاد ميکند

ساوی فعاليتھای کارآفرینانه را از زنان دردر یک جمع بندی محيط عمومی ( فرھنگ – سيستم آموزشی – نظام اداری و حقوقی ) امکان شروع م

مقایسه با مردان گرفته است.

ینی زنان مواجه بود. منظور از محيط اختصاصیعSوه بر محيط عمومی ، در محيط اختصاصی نيز ميتوان با محدودیتھای اساسی بر سر راه کارآفر

 پيرامون کارآفرین محيط نزدیک وی را ساخته و ازمجموعه مناسبات کارآفرین با افراد و نھاد ھای پيرامونی است. به عبارت دیگر شبکه اجتماعی

این طریق بر اثرات محيط عمومی نقش ميانجی و تعدیل کننده را دارد.



 شناخته شده است. در این رویکرد مجموعه مناسباتاستفاده از تحليل شبکه ھا در تبيين کارآفرینی از قدمت چندانی برخوردار نبوده و لذا کمتر

. محققين نشان داده اند که ویژگيھای ساختاری اینفرد با سایر اقراد نظير خانواده ، دوستان ، آشنایان و ھمکاران از دو جھت حایز اھميت است

متر از آن در تجھيز منابع برای بھره برداری از فرصتشبکه اجتماعی پيرامون کارآفرین و نيز موقعيت فرد در آن در تشخيص فرصتھای کارآفرینی و مھ

 )١٩٩٧ .Hill et. alھا موثر است. ( 

نقش شبکه ھا در فرایند کارآفرینی عبارتست از:

▪ تامين سریع ، با کيفيت و دقيق اطSعات مربوط به فرصتھا

▪ مشاوره در ارزیابی و انتخاب ایده ھای بھره برداری

 ● حمایت از کارآفرین در تامين و تجھيز منابع

تلف ، باعث ایجاد تفاوت در ساختار فرصت ودر واقع ساخت و کارکرد شبکه ھای اجتماعی و تفاوتھای مشاھده شده در آنھا بر حسب افراد مخ

ساختار منابع برای آن فرد خواھد بود.

سه مکانيسم اصلی بسط و بھبود ساختار فرصت و ساختار منابع عبارتند از:

الف) ایجاد روابط جدید

ب) چرخه ای کردن روابط موجود

ج) ھماھنگ کردن روابط موجود و جدید

عی آنھا او3 کوچک بوده و ثانيا حلقه ای بسته رااکثریت قابل توجھی از زنان بطور سنتی در خانه بسر برده و این باعث ميگردد تا شبکه اجتما

 خانه بگذرانند ، شبکه اجتماعی آنان گسترده تر وشامل گردد. در مقابل از آنجا که مردان ميتوانند ساعات بيشتری از وقت خود را در بيرون از

متنوعتر است.

مردان محدودیتھای مضاعفی را در مشارکتبا توجه به مSحظات مذکور محدودیتھای ساختاری و کارکردی شبکه اجتماعی زنان در مقایسه با 

مساوی در فعاليتھای کارآفرینانه ایجاد ميکند.

) تفاوتھا و محدودیتھای فردی٢

 کارآفرینان زن و مرد است. اگرچه مطالعات صورتدومين موضوعی که قابل بررسی در تبيين موانع کارآفرینی زنان را دارد ، تفاوتھای فردی بين

اما بایستی بر این نکته اشاره نمود که بينگرفته تفاوتی را در خصوصيات و ویژگيھای شخصيتی زنان و مردان کارآفرین نشان نداده است ، 

ر حال شکل گيری و تکميل است.شخصيت و کارآفرینی متغيير ھای فردی متعددی قرار دارند که دانش ما در خصوص آنھا بتدریج د

 به کاميابی و ریسک پذیری و نظائر آن ،مطالعات صورت گرفته در سالھای اخير نشان داده است که مھمتر از ویژگيھای شخصيتی نظير ميل

اصو3 واجد ھر دو الگوی فرصت و تھدید با ھمدیگرساختار فکری و کارکردھای ذھنی افراد نقشی به مراتب با اھميت تر ایفا ميکنند. ذھن افراد 

) فرصت و تھدید ميباشند که کارآفرینی افراد در وھله اول ناشی از فعالmental schemaاست. به عبارت دیگر ھمه افراد واجد دو الگوی فکری (

 )٢٠٠٢ ,Highhouse, Mohammed, Hoffmanشدن سریع تر الگوی فرصت در مقایسه با الگوی تھدید است. (

يز مثبت ارزیابی گردند. در مقابل تھدید موقعيت ،اصو3 فرصت موقعيتی است که او3 بتوان بر آن کنترل اعمال نمود و ثانيا پی آمدھای موقعيت ن

 ارزیابی گردند.حالت و رخدادی است که او3 نتوانيم بر آن کنترلی را اعمال کنيم و ثانيا پيامدھای آن منفی

 لحاظ مطابقت با ھنجارھا ، مطابقت با سطحھمانگونه که در بحث محيطی بيان شد ، محيط عمومی از طریق محيط اختصاصی بر رفتار افراد به

کری و ادراکی افراد بروز یافته و در رفتار آنھا تاثير گذاردانش عمومی و سازگاری با نظام اداری – حقوقی تاثير ميگذارد . این تاثير بدوا در سيستم ف

خواھد بود.

گوی فرصت سریعتر فعال گردد. به این تفاوتھا بایستیبنابراین انتظار ميرود بواسطه مسائل فوق در زنان و در غالب حا3ت الگوی تھدید نسبت به ال

طح ادراکی ھم تفاوتھای جدی بين جنسيت ھایتفاوتھای ژنتيکی نظير ميزان فعاليتھای نيمکره ھای مغز را ھم افزود تا بتوان گفت که در س

متفاوت در شروع و دوام فعاليتھای کارآفرینانه وجود دارد.

يگيری قرار داد. اصو3 کارآفرینان را ميتوان در چھار دسته بهاین تفاوتھا را ميتوان در رفتارھای کارآفرینان زن و در مقایسه با کارآفرینان مرد مورد پ

 ) :٢٠٠۴ Alsos & Kaikkenoشرح زیر تقسيم بندی نمود ( 



▪ کارآفرینان فرصت رو

▪ کارآفرینان فرصت بين

▪ کارآفرینان فرصت جو

▪ کارآفرینان فرصت ساز

ينی ( گروه دوم) اقدام به کارآفرینی ميکنند. ھر دودو دسته اول اصو3 بطور انفعالی و در مواجھه با پالسھای غيرمترقبه ذھنی ( گروه اول ) و ع

، فرصت را در محيط عينی کشف کرده و کارآفریناندسته دوم اصو3 در مقابل فرصتھا اقدام به جستجوی آگاھانه ای ميکنند .کارآفرینان فرصت جو 

فرصت ساز آن را در محيط ذھنی ایجاد و در محيط به آن عينيت ميدھند.(

در یک ارزیابی کلی و در فقدان داده ھای تجربی و ميدانی در ایران ميتوان گفت که:

رگ) نتيجه و برایند قرار گرفتن آنھا در ھر کداماو3 شدت کارآفرینی افراد ( برحسب خود اشتغالی ، تاسيس کسب و کار کوچک ،ایجاد شرکتھای بز

از گروھھای چھارگانه فوق است.( جدول یک)

د در مقایسه با دو گروه دیگر کمتر است. شواھدثانيا به نظر ميرسد که درصد کارآفرینان زن که اقدام به جستجو یا ساخت فعالنه فرصت ميکنن

ا و نيز ھدف قرار دادن بازارھای کوچک توسط زنان کارآفرین وعينی بر این ادعا او3 ميزان با3تر خود اشتغالی در زنان ، ثانيا محدودیت در تنوع فعاليتھ

در مقایسه با کارآفرینان مرد است.

) نتيجه گيری و پيشنھادات٣

ر مقایسه با مردان بود.مقاله ای که ارائه گردید به طور اجمال و خSصه در پی بيان علل تفاوت در کارآفرینی زنان د

تفاوتھای عميق و غير قابل انکاری در کارآفرینی زنان ودر غياب داده ھای تجربی و ميدانی نميتوان بيش از این بر این نکته تاکيد نمود که براستی 

 ، در اینصورت 3زم است:در مقایسه با مردان وجود دارد. اما اگر این تفاوتھا از طریق مطالعات ميدانی اثبات گردند

.▪ به پژوھشھای کارآفرینی زنان ھویتی مستقل اما متعامل با مطالعات کارآفرینی مردان بخشيد

د.▪ دوره ھای آموزشی کارآفرینی را برای زنان و با توجه به تفاوتھای جنسيتی آنان بھينه نمو

قوده ، عدالتی را در ميزان بھره مندی زنان از این▪ با بازنگری در انواع سياستھای حمایت از توسعه کارآفرینی ، با افزودن برخی حلقه ھای مف

سياستھا و در مقایسه با مردان فراھم آورد.

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=270717

جوان، کارآفرينی، نگرانی

روندھای امروز است.  توجه جھان  و  بحث  مورد  موضوع ھای  از  كارآفرینی 

شروع كسب و كارھای مستقل به سرعت پيش رفته پررنگتر می شود. در

مشكSت، جوانان،  نوپای  كارھای  و  و كسب  جوان  كارآفرینان  ميان  این 

موقعيت ھا، فرصت ھای پيش رو، حمایت از آنان، كارھای گروھی و بسياری



مطرح گوناگونی  ایده ھای  گشته  بيان  مقوله  این  با  مرتبط  موضوعات 

می شوند. مشاوران، روانشناسان، كارآفرینان مسن و با تجربه كه خود در

برنامه ھای و  سی دی ھا  سایت ھا،  وب  كتاب ھا،  كرده اند،  شروع  جوانی 

آموزشی و... منابعی ھستند كه در اختيار جوانان قرار دارند.

ریسك كردن و ریسك پذیری، مفھومی است كه نه تنھا برای كارآفرینان جوان

چالشی محسوب می گردد بلكه كارآفرینان كھنه كار و با سابقه نيز با دقت و

احتياط به آن نزدیك می شوند. مطلبی كه در ادامه شرح خواھيم داد. ترس

از ریسك كردن و نگرانيھای مرتبط با آن است كه در ذھن یك كارآفرین جوان

ولی حقيقت اینست كه اگر یك مرد یا زن جوانچرخ می خورند: جوانی و جوان بودن به نفع كارآفرینی و كارآفرین شدن است. شاید تعجب كنيد 

جوانست و فرصت ھای زیادی پيش رو دارد.كسب و كاری مستقل به راه بيندازد، شكست در آن لطمه چندانی به او نخواھد زد چرا كه ھنوز 

 دیگر اگر یك كارآفرین جوان شكست بخورد، فرصتمی تواند مسير جدیدی انتخاب كند و برای راه انداختن كسب و كاری جدید تSش نماید. به بيان

 را جبران كند.كافی برای سروسامان دادن به اوضاع مالی اش خواھد داشت و می تواند سرمایه از دست رفته اش

كنيد و از آن درس ھا و نكات ظریف كارآفرینی راشما ھم به عنوان یك كارآفرین جوان، نخستين تجربه تان را فقط یك تجربه ی كارآفرینی تلقی 

ست؛ از این كار غافل نشوید ولی اگر شكست خوردیدبرگيرید. صد البته یك ھدف از اھداف راه انداختن یك كسب و كار پول درآوردن و كسب درآمد ا

خيلی ارزشمند باشند. در صورتيكه بخواھيدفكر نكنيد كه دیگر ھرگز موفق نخواھيد شد. درس ھا و پندھای برآمده از یك شكست می توانند 

پيدایشان كنيد و به جستجویشان بروید، در ادامه راه به كارتان خواھند آمد.

یی یا ناتوانی بازپرداخت وام یا وام ھایيست كه گرفته اند.كارآفرینان جوان دغدغه ھا و نگرانيھای مشترك زیادی دارند كه یكی از آنھا مربوط به توانا

رداخت كنند، چه خواھد شد؟این ھا با خود می گویند كه اگر كسب و كارشان به خوبی پيش نرود و نتوانند وامشان را بازپ

ز كارآفرینان جوان ھم ھستند كه بی توجه بهاین احساس، نشانه خوبيست چرا كه از حس مسئوليت پذیری این جوانان حكایت می كند. بسياری ا

 گذاری كرده وام ھای چندی می گيرند. نكته اینستآن چه ممكنست پيش بياید و آنچه كه در دست دارند و بی خبر از نكات ضعف و قوتشان،  سرمایه

د با موانع متعددی روبه رو ھستند و شانسكه وام گرفتن ھم چندان آسان نيست و كسب و كارھای كوچكی كه با سرمایه  اندكی شروع می كنن

و گزینه ھای مناسبی پيدا كرده منابع ماليتان را به آن ھاچندانی برای وام گرفتن ندارند. با توجه به این اوضاع، شما باید خودتان دست به كار شوید 

 دارد.تخصيص دھيد. و این یكی از فعاليت ھایيست كه مفھوم ریسك كردن و خطرپذیری را در خود نھفته

▪ و حا3 مSحظات ضروری در این نوع ریسك كردن:

نھایت توجه آن را بررسی كنيد.ابتدا و پيش از این كه سرمایه تان را در گزینه انتخابيتان به كار اندازید، به دقت و با 

 صرف ھزینه برای آن ھا، قدری بيش از سرمایه تان را دریكی از این مSحظات اینست كه ببينيد آیا غير از فروش كا3ھایتان و ارائه خدماتتان و پس از

 این كسب و كار سود كنيد یا خير. اگر این چنيندست خواھيد داشت یا نه؟ در واقع با پاسخ به یان پرسش می  توانيد بفھميد كه می توانيد در

خواھد بود.نباشد و تخمين بزنيد كه در پایان به قدر سرمایه اوليه برگشت می كند، این گزینه سودآور ن

قام می توانيد، مقدار سودی كه برای بقای كسب وتخمين زدن مقدار 3زم فروش رفتن كا3ھا یا خدمات، كار آسانی نيست. با به دست آوردن این ار

ورنمایی از اوضاع دوران افت و خيز كسب و كارتان راكار 3زمست را ھم بيابيد. اگر موفق شوید این ارقام را محاسبه كنيد، تا حدودی می توانيد د

ترسيم كنيد.

ز ظرفيت ھا و قابليت ھای بالقوه و بالفعل روی می دھند.فایده دیگر دریافتن این تصویر، جلوگيری از بلندپروازیھای بيھوده است كه در پی ناآگاھی ا

ند تصویری حدودی نيز از كسب و كارشان رااین گروه از كارآفرینان كه برای بررسی اوضاع پولی و مالی خودشان وقت صرف نكرده نمی خواھ

رای ھيچ كارآفرین نوپایی پاسخگو نبوده است.مجسم كنند، به دردسر خواھند افتاد. تنظيم اھداف غيرمنطقی و فرض سطح درآمدی با3 ھرگز و ب

دن، پول خرج می كنند. مراقب باشيد كه اشتباھیبه عبارتی آن ھا تصور می كنند كه حجم فروش با3یی خواھند داشت و تنھا برای تصور پولدار ش

اینچنين را مرتكب نشوید.

نان در شركتی استخدام بودند، این ھا تصميم گرفتند كهكارآفرینان موفق امروز، ھمان كارمندان دیروز ھستند. ولی از ميان جمعيت زیادی كه ھمراه آ



كار را در خود دارند ولی دست اندركار دومی برایتوانایی ھا و منابع در دستشان را امتحان كنند. كارمندی و كارآفرینی، ھر دو مفھوم تSش و 

خودش، تحت ریاست خودش و با ایده و نظرات و برنامه ریزی خودش كار می كند و جلو می رود.

 حسابگری. این حالت، ھمانی است كه شما،شكل دادن چنين كسب و كار مستقلی، ریسك كردن را می طلبد ولی ریسك كردن عاقSنه و با فكر و

ابی نموده سود و زیان احتمالی را تخمين می زنيد و بایك كارآفرین جوان، بررسی می كنيد، محل به كار انداختن سرمایه تان را با دقت و عميق ارزی

 ریسك كردن ناعاقSنه ھم چندان 3زم نيست.سعی و كوشش تSش می كنيد تا دورنمایی از این موقعيت احتمالی را در نظر مجسم سازید. توضيح

خيال كنيد شخصی با چشم بسته از چراغ قرمز عابر پياده عبور كند.

اینست كه پيش از شروع كار ھر چهكاھش دادن خطر شكست از طریق روش ھای متعددی امكان پذیر است. بھترین و ملموس ترینشان ھم 

ی از ھمه زیر و بم ھای یك كار و عمل در ابتدای كارمی توانيد درباره كارتان بياموزید و از ھمه جوانب آن مطلع گردید. كامS واضح است كه آگاھ

 ولی شماھر قدر بيشتر اطSعات كسب كنيد،غيرممكن بوده پس از سال ھا تجربه و موفقيت و شكست، مھارت و تسلط بر یك كار حاصل می شود.

با مشكSت كمتری مواجه خواھيد شد.

سك كردن عاقSنه و محتاطانه، بيش از ھمهراه دوم سعی و كوشش ھر چه بيشتر برای تحقق و عينيت بخشيدن به رویایتان است. نتایج یك ری

با سابقه تفاوت چندی نيست. شاید به توان گفتعوامل، تحت نفوذ فعاليت ھای صاحب آن كسب و كارست و از این لحاظ ميان كارآفرینان جوان و 

دان و مدیران داخلی دستور می دھند كه چه كار كنند.كه كھنه كاران و با سابقه ھای جھان كارآفرینی به طور مستقيم كار نمی كنند بلكه به كارمن

بسيار است.  اولی  كارآفرین  می نماید شخص  ترسيم  را  راه  اصلی  نقشه  و  می دھد  كه طرح  كسی  آغازولی  در  جوان،  كارآفرینان  از  ی 

اده ساعات متمادی كار كنند. ولی در ھر حال، آن چهفعاليت ھایشان، با یك نفر دیگر شروع می كنند و مجبورند كارھای مختلفی را خودشان انجام د

 سختكوشی و پشتكار خالق آن كسب وكه یك كسب و كار را نجات می دھد یا شكست و نابودیش را رقم می زند، دلسوزی، عSقه، توجه و

كارست.

منبع : روزنامه تفاھم
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جھانی شدن و کارآفرينی

تحليلگران جھانی سازی وارد مرحله پختگی و جاافتادگی خود به اعتقاد 

شده است و این پدیده اکثر جنبه ھای زندگی انسان ھا را تحت تاثير قرار

داده است. تعدادی از سياستمداران و کارشناسان به گونه ای درباره جھانی

سازی سخن می گویند که گویی روند آن کند شده یا حتی در حال معکوس

شدن است اما ھيچ کس نمی تواند تاثير عظيم آن بر ساختارھای اقتصادی،

یادآوری به  انکار کند. 3زم  را  در سرتاسر جھان  روابط صنعتی  و  مدیریت 

نيست که ھند، ویتنام، چين و بسياری از اقتصادھای بزرگ و کوچک دیگر

جھان از باز شدن بازارھای جھانی به روی محصو3تشان سودی عظيم برده



و زمينه رونق اقتصادی شان را فراھم کرده اند. در این ميان جھانی شدن

رھای ھند یا کا3ھای چينی در اقتصاد منطقهپدیده کارآفرینی موضوعی بسيار جذاب است. برای مثال ھيچ کس در دنيای غرب به سھم نرم افزا

د را در بازارھای جھان فروخته و زمينه کاھشخود بی توجه نيست. جھانی شدن به چين، ھند و بسياری از دیگر کشورھا اجازه داده محصو3ت خو

فقر را در کشور خود فراھم کنند.

ژیک و دگرگونی ھای عظيم فرھنگی و اجتماعیبه این ترتيب جھانی شدن به تغيير الگوھای اقتصادی، جریان ھای سرمایه، پيشرفت ھای تکنولو

 کوچک در اقتصاد جھان را صرفاً به دليلمنجر شده است. اما پرسشی که مدت ھا مطرح بوده این است که آیا می توان تاثير کسب وکارھای

ه کوچک است و کسب و کارھای کوچک وکوچک بودن آنھا نادیده گرفت؟ پاسخ درست به این پرسش این است که در حقيقت این جھان است ک

 درصد بازده اقتصادی در کشورھای توسعه٧٠متوسط به سبب تاثير عظيم خود در اقتصادھای ملی عمSً بزرگ ھستند. امروزه به طور متوسط 

از فرصت ھای اشتغال را در اقتصادھاییافته حاصل فعاليت کسب و کارھای کوچک و متوسط است. ھمچنين این شرکت ھا بخش بسيار بزرگی 

مکانات تکنولوژیک قادرند در خانه به انجام مسووليت ھایملی به وجود آورده اند. از سوی دیگر تعداد قابل توجھی از کارآفرین ھا با بھره گيری از ا

يز جھانی شدن اقتصاد است. جھانی شدن از طریقشغل خود پرداخته و ارزش افزوده به وجود آورند. این تحو3ت حاصل رشد تکنولوژی پيشرفته و ن

ھره ببرد و ایده ھای خود را در اختيار ایشان قرارمحو موانع اجتماعی و فرھنگی به ھر کس در ھر جای جھان اجازه می دھد از ایده ھای دیگران ب

 و خSقيت منجر می شود. جھانی شدن کارآفرینیدھد. ارتباط مستقيم کسب و کارھای کوچک از طریق اینترنت به انجام پروژه ھای بزرگ، نوآوری

تخصصی و... کمک کرده است. - جھانی سازیبه ایجاد شغل ھای کامSً◌ً جدید از جمله تشکيل بانک ھای اطSعاتی، سایت ھای مرجع، نشریات 

وعه ھای منحصر به فردی از عناصر استو کارآفرینی منطقه ای کامSً مشخص است که محيط تجاری، فرھنگی و اقتصادی ھر کشور شامل مجم

 این ميان ھر کشور برای دستيابی به اھدافکه باعث می شود ھر کشور راه خاص خود را برای توسعه کسب و کارھای کوچک داشته باشد اما در

توسعه ای خود چاره ای جز توجه به روندھای جھانی و تاثير آنھا بر اقتصاد ملی خود ندارد.

 کنيم. در نظر بگيرید ھمه بازیکنان در حال آمادهبرای روشن شدن موضوع بھتر است ساختار کنونی کارآفرینی بين المللی را به مسابقه دو تشبيه

بقه مدتی گذشته است. آن دسته از بازیکنان کهکردن خود ھستند. یک دھه پيش ھنوز مسابقه کارآفرینی آغاز نشده بود اما اکنون از شروع مسا

جھانی شدن تمام پدیده ھا تعيين می کند. بازیکنانی کهھنوز دویدن را آغاز نکرده اند چند مرحله عقب تر ھستند. در این بازی قواعد بازی را ھمان 

نولوژی ھای پيشرفته ارتباطاتی و نھادھای بين المللیبا این قواعد آشنا نيستند حتی اگر با تمام انرژی بدوند در مسابقه مقام نخواھند آورد. تک

د. تحقيقات نشان می دھد در کشورھایی که از ایناکنون وجود دارند و ھر کشور که از آنھا به نفع اقتصاد خود بھره نبرد به جایی نخواھد رسي

رھا و تنوع مشاغل بسيار کمتر است. در کشورھایابزارھا و نھادھا استفاده نمی شود سرعت رشد کارآفرینی و اشتغال بسيار کندتر از دیگر کشو

از پتانسيل ھای موجود جھت ارتقای فرھنگپيشرفته دولت ھا به شکل مناسب توانسته اند بر تفاوت ھای فرھنگی و جمعيتی مدیریت کرده و 

د اقتصادی با3 نظير چين، ھند، برزیل و مکزیک نيزفعاليت مستقل اقتصادی استفاده کنند. این فرآیند در تعدادی از کشورھای درحال توسعه با رش

و سياستگذار کSن را ایفا می کند و موانعیدر حال وقوع است. به این ترتيب مشاھده می شود در کشورھای یاد شده دولت نقش تنظيم کننده 

د. - روند جھانی مسلماً اینترنت موانع ورود به حوزهرا که شرکت ھا به تنھایی قادر به رفع آنھا نيستند از سر راه کارآفرین ھای خود برمی دارن

با  داده است. در پاکستان اینترنت  تمام مشتاقان کاھش  برای  پایين زمينه اشتغال جوانانکارآفرینی را در سرتا سر جھان  ھزینه ای نسبتاً 

ت به شما امکان می دھد کسب و کار خود راتحصيلکرده را فراھم کرده است، مھم نيست در کجای جھان قرار داشته باشيد دسترسی به اینترن

است. در این کشور شرکت ھایی که در اینترنت حضورتوسعه دھيد یا کاری را آغاز کنيد.در پاکستان رشد کارآفرینی در مقایسه با ھند کمتر بوده 

 ھند توليد نرم افزار برای شرکت ھای بزرگ غربی ازدارند یا اساساً اینترنتی ھستند از فروش کا3 یا گرفتن تبليغات درآمد کسب می کنند اما در

 یافته متخصصان طراحی سایت و تکنولوژیمھم ترین موارد استفاده از اینترنت جھت کارآفرینی است. در بسياری از کشورھای کمتر توسعه

 از مرزھای جغرافيایی این کشورھا ھستند. بهاطSعات در حال اداره کسب و کارھای کوچک ھستند و مشتری ھای آنھا در بسياری از موارد خارج

 شبکه ای جھانی از تجارت و ارتباطات است. از سوینظر می رسد اینترنت درحال کنار ھم آوردن تمام قاره ھا، نژادھا، شھرھا و روستاھا و تشکيل

ت اقتصادی مجبور نباشند کسب و کار پدری یادیگر جھانی شدن سبب شده جوانان در کشورھای در حال توسعه و توسعه یافته برای ادامه فعالي

ھایت اقتصادھا را در این کشورھا مدرن خواھد کرد.خانوادگی خود را ادامه دھند. به این ترتيب نوعی گسست ضروری و مفيد به وجود آمده که در ن

ود شده بودند. امروزه جوانان فراتر از مقررات، ازدر حالی که در چند دھه قبل نسل ھای مختلف توسط قوانين و مقررات دست و پاگير دولت ھا محد



ود برمی گزینند. برای مثال در ھند دو دھه پيش راهطریق اینترنت عمل می کنند و مدل ھای تجاری بين المللی را برای فعاليت اقتصادی و تجاری خ

اری به شدت فاسد کنترل می شد اما طی چند سالانداختن کسب و کار بدون وجود ارتباط با دولت غيرممکن بود و توليد شدیداً توسط دستگاه اد

در حال وقوع است امکان پذیر نيست. از سوی دیگر تااخير تکنولوژی پيشرفته دستگاه اداری ھند را متحير کرده است زیرا کنترل آنچه در اینترنت 

وره ای در اینترنت و آموزش از راه دور، نسلچند سال پيش رفاه و آموزش مخصوص افراد ثروتمند بود در حالی که با رشد سریع شرکت ھای مشا

جدیدی از افراد دارای مھارت ھای شغلی و کارآفرینی در حال شکل گيری ھستند.

مللی صورت می پذیرد بنابراین مدیران و کارآفریننکته جالب توجه این است که آموزش مھارت ھای مدیریتی و کارآفرینی با استانداردھای بين ال

 جھانی دارند. جھانی شدن باعث شده کسب وھایی که با بھره گيری از این برنامه ھا وارد عرصه تجارت می شوند قابليت رقابت را در سطح

 ھر کيفيت مورد استفاده قرار می گرفت اما اکنونکارھا مجبور باشند با3ترین استانداردھا را رعایت کنند. تا چند سال پيش کا3ھا و خدمات با

ی نگذاشته است. این یک فشار بزرگ برای کسب وشدت رقابت بين ا لمللی راھی جز توليد محصو3ت و کا3ھا با کيفيت با3 برای کارآفرین ھا باق

بی انتھایی را برای صاحبان کسب و کارھا پدیدکارھا محسوب می شود اما در کنار این فشارھا، جھانی شدن اقتصاد و تجارت بازارھای بزرگ و 

ر بزرگ تر شده است. افزایش تعامSت کشورھا وآورده است. کارشناسان معتقدند در مقایسه با قبل وظيفه دولت ھا و نھادھای تصميم گير بسيا

یریت اقتصاد در عصر حاضر ھستند.ظھور روندھای جدید بين المللی از مھم ترین عوامل مسووليت جدید و گسترده دولت ھا برای مد

 فراسوی مرزھای جغرافيایی دارند، برای ادامهکسب و کارھای کوچک و متوسط در کنار ارتباط ھای مستقلی که با مشتری ھا و دیگر شرکت ھا در

سيرھایی است که بيشترین سود را برای اقتصادحيات خود به حمایت دولت ھا نيازمند ھستند. مسووليت بعدی دولت ھا ھدایت کارآفرین ھا در م

 این پتانسيل باید مشوق ھایی را برای شرکت ھایملی دارد. برای مثال در روسيه منابع طبيعی به وفور وجود دارد. دولت برای بھره برداری از

ن سپاری، تھدید یا فرصت بسياری از تحليلگران معتقدند نقشهفعال در این حوزه در نظر بگيرد تا دیگر کارآفرین ھا نيز در این حوزه فعاليت کنند. - برو

 سبب نيروی کار ارزان (متخصص یا ساده)تقسيم کار جھان به سرعت در حال تغيير است. این به آن معناست که کشورھای در حال توسعه به

س ھندی گاه یک پنجم یک مھندس غربی است.توانایی تصاحب شغل ھای کشورھای پيشرفته را پيدا کرده اند. برای مثال حقوق یک برنامه نوی

 خود در استفاده از متخصصان ھندی تردید نخواھندطبيعی است که در این شرایط شرکت ھای توليد کننده نرم افزار در غرب برای انجام پروژه ھای

ده می کنند. امروزه بھتر از ھر زمان دیگرکرد. ھمزمان ھندی ھا از خدمات مشاوره ای تخصصی شرکت ھای غربی در حوزه ھای گوناگون استفا

رای توليد شغل و کارآفرینی است ،شبکهمی توان معنای جمله «ھيچ کشوری یک جزیره نيست» را درک کرد. برون سپاری که مبنای جدیدی ب

یش می یابد و ھمه مجبور نيستند در تمام زمينه ھااقتصادی و تجاری نوظھوری را در جھان پدید آورده است. به این ترتيب انعطاف اقتصادھا افزا

فت. کشورھایی که تھدیدھای حاصل از آن را رفع و ازتخصص پيدا کنند. روند جھانی شدن اقتصاد بدون تردید طی سال ھای آینده نيز ادامه خواھد یا

فرصت ھای آن بھره می برند در عرصه رقابت جھانی پيشرو خواھند بود.

منبع : خانه کارآفرینان ایران
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جھانی  شدن  و نيروی  کار

در این  مقاله  کوشش  شده  است  تا با یک  بررسی  گذرا بر تعاریف ، نظریات  و



امواج  جھانی  شدن  درادوار مختلف  تاریخی ، به  شناخت  و تبيينی  از پدیده 

با بررسی تحو3تی  که  جھانی  شدن  در نائل  شویم . سپس   جھانی  شدن  

اقتصاد و بازارکار رسمی  و غيررسمی  پدید آورده  است ، نظری  بر تجارب سایر

کشورھا، به  ویژه  کشورھای  جھان  سوم  در مواجه  با فرصتھا و تھدیدھای 

جھانی  شدن  داشته باشيم . برنامه ھا و راھکارھایی  را که  دولت  در تنظيم 

اقتصاد و بازار کار داخل  و اشتغال  می تواند درپيش  بگيرد، و اھداف  و نتایجی 

را که  از انجام  آنھا عاید می شود، ارائه  کرده  و تغييرات  و تعدیSتی  راکه  پس  از

ارزیابی  برنامه ھا می بایست  انجام  شوند، پيشنھاد داده ایم . آنگاه  به  سبب 

یافته  است ، به  توليد  نيروی  انسانی  در ميان  عوامل   اھميت  و اولویتی که  

شویم . معطوف   واجتماعی   انسانی   سرمایه ھای   نوظھور  پدیده ھای  

مھارت ، و  شده اند  مطرح   شدن   جھانی   عصر  در  که   سرمایه ھایی  

دانش ،تخصص ، اعتماد، التزام  و تعامل  را مSک  قرار داده اند. سپس  درصدد

برآمدیم  تا به  سياستھا وبرنامه ھایی  بپردازیم  که  در شرایط جدید جھانی ،

امکان  پویایی  ھر چه  بيشتر اقتصادی  و به  خصوص بازار کار کشورمان  را فراھم 

آورده ، عSوه  بر این  که  برخی  از تاوانھای  آن  را ھمچون  بيکاری ، اشتغال کاذب 

و... را به  حداقل  برسانيم.

● مقدمه 

 یکدیگرافتاده اند، بدون  این  که  شناختی  ولو نسبی  از این جای  بسی  تأسف  است  که  بسياری  بر روی  برخی  از پدیده ھای  عصر حاضر بر سر نزاع  با

باشند. جھانی  شدن  یکی از این  پدیده ھاست . جھانی  شدن  نه  پا قرص  آن  مطرح  می کنند،پدیده ھای  نوظھور داشته   پر و   چنان  که  طرفداران  

  باور دارند، توطئه  وفاجعه  نظامھای  مبتنی  بر دموکراسی .نوشداروی ھمه  دردھای  قرن  حاضر است  و نه  چنان  که  ھواداران  نظامھای  شکسته  خورده

نکارناپذیر وجود و حضور دارد. نه  تنھا با نگاه  به  دور و ور خود بسياری آنھا غافل  از آن اند که  جھانی  شدن  حتی  بدون  اظھارنظر آنان ، به عنوان  واقعيتی  ا

م ، این  اظھارنظر خود را به کمک  نشانه ھای  بارز جھانی  شدن از نشانه ھای آن  را می یابيم ، بلکه  حتی  ھنگامی  که  با جھانی  شدن  مخالفت  می ورزی

معی  انعکاس  می دھيم ، به  کمک  تربيونی  به  نکات  مثبت انعکاس  می دھيم ! ھنگامی  که  نظرات  خود را در مورد جھانی  شدن از طریق  رسانه ھای  ج

ود را در رسيدن  به  سخنرانی  به  کمک موبایل  اطSع  می دھيم ،یا منفی  آن  می پردازیم ،با وسایلی  که  مقا3ت  کنونی  خود را تایپ  می کنيم ، تأخير خ

ست ، چه  باور کنيم ، چه  نکنيم ، چه  بپذیریم  و چه  نپذیریم  وجملگی  نشان  دھنده  غوطه ور بودن  در دنيایی  جھانی  شده  است . آری جھانی  شدن  با ما

صت ھایش  استفاده  کرده  و تاحد ممکن  از تاوانھایش  بکاھيم .چه  بپسندیم  یا نپسندیم!؟ تنھا با ماست  که  با شناخت  فرصت ھا و تھدیدھای  آن ، از فر

ه  نوظھور. باید بدانيم  که  برچسبھایی  که  پيش  از شناخت نقطه  آغازین  این  راه  شناخت  جھانی  شدن  است . شناخت  بی غرض آن  به  شکل  یک  پدید

 تر می سازد، چرا که  بدون  شناختش توان  مواجه  با آن  را نيز ازجھانی  شدن  بدان می زنيم ، تغييری  در تحقق  آن  به  وجود نمی آورد، تنھا ما را ناتوان

دن ، به  تحو3تی  که  در عرصه  بازار کار در کشورمان  و جھان دست  داده ایم . این  مقاله  کوششی  است  در این  راه ، تا با شناختی  نسبی  ازجھانی  ش

 در مواجه  با تحو3ت  آن ، تواناتر سازیم .پدید می آورد، بپردازیم  و ازتجارب  سایر کشورھا در این  راه  بھره مند شویم  تا خود را

● تعاریف  مختلف  از جھانی  شدن 

برد. کروگمن  و ونه  بالز جھانی  شدن  را ادغام  بيشتر بازارھای جھانی  شدن  از واژه ھایی  است  که  ظاھراَ ھر کس  آن  را به  معنای  خاصی  به  کار می 

 مرزی  بنگاھھا و شرکتھا می داند که  شامل  سرمایه گذاریھایجھان  تعریف  کرده اند. کول  جھانی  شدن  را الگوی تکامل  یابنده ای  از فعاليتھای  بين

نو، توليد، منبع شناسی  و بازاریابی  است . از منظر مک ایوان  جھانی  بين المللی ، تجارت  و ھمکاری  برای  ابداع  و نوآوری  و توسعه  فرآورده ھای  تازه  و 

توليدی  ومبادله ای  سرمایه  سا3رانه  است . ساتکليف المللی  مناسبات   بين   به  ھم شدن  گسترش   بر گسترش  سرمایه داری ،    و گلين ، عSوه  

به  معنای  نابودی  جنبه ای  ازساختار اجتماعی  قدیمی  وپيوستگی بيشتر اقتصادھا را مدنظر دارد. اما پانيتج  بر این  باور است  که  جھانی  شدن  

  اجتماعی  می نگریست  که  در آن  تأثير محدودیتھای  جغرافيایی جایگزینی  ساختار اجتماعی  جدیدی  به  جای  آن . واترز به  جھانی  شدن به  مثابه  روندی



ن  کاھش  محدودیتھا با خبرمی شوند. لئوارد بر این  نظر است برقرار و مدارھای اجتماعی  و فرھنگی  کمتر می شود و مردم  نيز به  طور روزافزونی  از ای

) به  طور کلی  مشخصه ١٩٩٧محدود نمی شود. (سيف ، که  جھانی  شدن  ظھور وضعيتی  است  که  رفاه  یک  شھروند دیگر فقطبه  عملکرد دولت شان  

 طور مشخص  سرمایه  و کار است  که بدنبال  خود رقابت ھا و دربسيار مھم  جھانی شدن ، از بين  رفتن  مرزھای  اقتصادی  و تحرک  روزافزون  منابع  و به 

جھانی  شدن  در دوره  کنونی  بسيار فراتر از تحرک  صرف  منابع عين  حال  ھمکاری ھای  بنگاھھای  بين المللی  را یدک  می کشد. اما بایدتوجه  داشت  که  

  خصایص  مختلفی  است  که  به قرار ذیل اند:است . در این  ميان سيموز تعریف  جامع تری  ارائه  می کند. از دید او جھانی  شدن  دارای

 ) برداشته  شدن  مرزھای  ملی  برای  جداسازی  بازارھا.١

منجر می شود. ) تخصصی  شدن  کارخانه ھای  بين مرزی  که  به  شکل گيری  شبکه ھای  توليدی  چندمليتی  ٢

ی  منجر می شود. ) قدرتھای  چندپایه  تکنولوژیک  که  به  ھمکاریھای  استراتژیک  بين  بنگاھھای  چندمليت٣

 ) شبکه ھای  اطSعاتی  جھانی  که  تمامی  نقاط جھان  را به  یکدیگر مرتبط می سازد.۴

 ) ھمبستگی  و رقابت  ھر چه فشرده تر مراکز مالی  جھانی . (ھمانجا)۵

مع بندی نمود:با گذری  اجمالی  بر نظریات  مختلف  در خصوص  جھانی  شدن  می توان  آن  را این  گونه  ج

 درنقاط مرزی  انجام  می گيرند.) تجارت  و گسترش  حجمی  آن  و ھمچنين  تنوع  معامSتی  که  ھم  از نظر کا3 و ھم  خدمات ١

) ميزان  سرمایه گذاری  مستقيم  خارجی  و افزایش  جریان  سرمایه بين المللی .٢

) انتقال  سریع  و رو به  گسترش  تکنولوژی  و مھاجرت  نيروی  کار بين المللی .٣

  ارتباطات  و اطSعات.) گسترش ارتباطات  و فرآیندھای  اطSعات  در اقصاء نقاط جھان  و پدید آمدن  دنيای  مجازی۴

● امواج  ادوار مختلف  جھانی  شدن 

آنھا به  قرن سيزدھم  ميSدی  و دوران  مارکوپولو برمی گردد.تاکنون  جھان  چندین  موج  از فرآیند جھانی  شدن  را پشت  سر گذاشته  است  که  نخستين  

تمامی  این  مراحل ، وجوه  مشترک  فراوانی  با دوران  ما دارند:

▪ توسعه  تجارت ،

▪ گسترش  تکنولوژی ،

▪ مھاجرت  وسيع 

▪ اختSط فرھنگ ھا.

ل  و نقل ،موجب  رونق  سریع  تجارت  شد و نرخ  تجارت  جھانی در پایان  قرن  نوزدھم ، دنيا تا حدود زیادی ، جھانی  شده  بود. کاھش  چشمگير ھزینه  حم

 آن  را تجربه  نکرد. رشد تجارت  با جابجایی  بی سابقه  سرمایه  در سطح  جھان  (حدود١٩٧٠ به  نقطه ای  رسيد که  دیگر جھان تا سال  ١٩١٣در سال  

به  امریکاصورت  گرفت . (نرخ  مھاجرت  برای  برخی  ازدرصد توليد ناخالص  داخلی  در برخی  از کشورھا) ھمراه  شد و مھاجرت  گسترده  به  ویژه  ١٠

انی  شدن  آغاز شد که  ویژگی  بارز آن  تا یک  درصد جمعيت  آنھا رسيد). پس از دو جنگ  جھانی  و بروز رکود بزرگ ، موج  جدید جھ٠/۵کشورھا به  

 به  بيش  از نصف  کاھش  یافت . توسعه  شرکتھای  چندمليتی ، از دیگر خصایص ١٩۶٠ تا ١٩۴٠کاھش  بازھم  بيشتر ھزینه  حمل  و نقل  بود که  از سال  

ریھای  ملی  و عوامل  دیگری  از این  دست ، عمل  کرده  و حتی این  دوره  از جھانی  شدن  بود. این  شرکتھا قادر بودند فراتر ازموانعی  چون  سياست گذا

يد و ارتقای  سریع  سطح زندگی  مردم  بود.به  دورافتاده ترین  نقاط جھان  نيز نفوذ کنند. نتيجه  این  عوامل ، رشد غيرمنتظره  تول

ت  ورشد بی سابقه  کامپيوتر و تکنولوژی  ھای  مخابراتی اما موج  جدید جھانی  شدن  چيز دیگری  است . موج  اخير مدیون  تسھيل  روند تبادل  اطSعا

 درصد کاھش  داده  است . این  پيشرفت ھای  فنی  به  تدریج  کيفيت  و دامنه ٩٩ تاکنون  ھزینه  حسابرسی  وارتباطات  را تا ١٩٧٠است  که  از دھه  

ندی  سوق  داده  است . آیا این  تحولی  مثبت  است ؟ مدلی  که خدمات قابل  مبادله  را گسترش  داده  و اقتصاد جھانی  را بيش  از پيش  به  سوی  ھم  پيو

ن  مبنا قرار دارد که  ھم  پيوندی  اقتصادی  جھان  اکنون  بزرگترین تئوری  اقتصادی  ھکشرـ اولين  ـ ساموئلسون  از تجارت  بين  المللی  ارائه  می دھد بر ای

ر فرضياتی  است  که  اھم  آنھا به  قرارذیل  است :امکان  برای  ارتقای سطح  رفاه  بشری  در تاریخ  پدید آورده  است . این  حکم ، مبتنی  ب

) جابجایی  آزادانه  کا3 و عوامل  توليد (سرمایه  و نيروی  کار)١

) دسترسی  آزاد به  اطSعات  و رقابت  واقعی  و شدید.٢

● رویارویی  با چالش ھای  جھانی  شدن 



ده  است  که  طی آن ، جریان  آزاد اندیشه ، انسان ، کا3، خدمات  وجھانی  شدن  آن  گونه  که  اکنون  دنيا را تحت  تأثير قرار می دھد، به  فرآیندی  بدل  ش

ن  فرآیند را فراھم  آورده  است . موافقان  جھانی  شدن  برسرمایه  در سراسر دنيا ميسر گردیده  و موجبات  رفاه  وسعادت  بيشتر شرکت کنندگان  در ای

تاکنون  سابق پيوسته اند و  به  وقوع   نقاط دنيا  مکزیک  را درتحو3ت عظيمی  معطوف  ھستند که  در اقصاء  تا  مالزی   از  نداشته اند.تحو3تی  که   ه  

اری  در اوراق  قرضه  و وامھای  تجاری  به  کشورھای  فقير وبرمی گيرد. حدود دو تریليون  د3ر سرمایه  از کشورھای  ثروتمنداز طریق  سھام ، سرمایه گذ

با ایجاد فرصتھای  شغلی  جدید ھمراه  بوده  است  که  یا درحال  توسعه  را به  جوامع در حال  توسعه منتقل  شود. ھمزمان    کا3ھای  جوامع  فقير 

پيش  از این  انحصاری  در اختيار معدودی  از سودطلبان  وپيشرفته  عرضه  کرده  است . با چرخش  سرمایه  و نيروی  کار، بازارھای کشورھایی  که  تا 

تی  است . جھانی  شدن  موجب  افزایش درآمدھا و ارتقای  سطح رانت خواران  بود، از زیر چترآنان  خارج  شده  و به  سوی  بازاری  پيش  می رود که  رقاب

ه  به  تکنولوژی  پيشرفته  و پيچيده  محقق  می گردد. به زندگی  در بيشتر نقاط دنيا شده  و این  مھم  از طریق  دسترسی  کشورھای  کمترتوسعه  یافت

 درصد به  تقریباَ صفر٣٠ سال  افزایش  پيدا کرده  و نرخ  بيسوادی  در کره  از ٢٠ تاکنون ، اميد به  زندگی  در ھند بيش  از ١٩۶٠عنوان  مثال ، از دھه  

چ  یک  ازاین  دستاوردھا، بدون  جھانی  شدن  قابل  حصول  نبود.رسيده  است . عوامل  متعددی  در این  کاميابی ھا دخيل  بوده اند، اما به  نظر می رسد ھي

افزایش  حق  و  اطSعات   انتشار سھل تر  جامعه  جھانی ،موجب   بيشتر  پيوندی   رابه  عSوه ، ھم   مردم   بيشتر  آزادی   که  خود،  گردیده   انتخاب    

بدنبال داشته  است.

ميليارد نفری  که  درآمد روزانه ای  کمتر از١ر٢ فقير (یعنی اما در سالھای  اخير، نگرانی  نسبت  به  جنبه ھای  منفی  جھانی  شدن  در ميان  کشورھای 

 سود کشورھای  ثروتمند است  و بازارھای  جھانی  سرمایه ،یک  د3ر دارند) قوت  گرفته  است . مخالفان  جھانی  شدن معتقدند که  تجارت  آزاد فقط به 

ی  بر سر راه  جابجایی سرمایه  و نيروی  کار قرار دارد و ھنوز موانع به  زیان کشورھای  فقير عمل  می کنند. باید توجه  کرد که  در جھان  امروز، موانع  متعدد

پيشرفتھای  بزرگی  نيز در عرصه  آزادسازی  تجاری  به  دست مھمی  نيز بر سر راه  تجارت  جھانی  باقی  است . با وجوداین ، پس  از جنگ  جھانی  دوم  

٣۴ند، توانسته  تنھا با کاھش تعرفه ھای  وارداتی  به  ميزان  آمده  است .این  جھانگرایی  جدید که  اغلب  از ميان  کشورھای  در حال  توسعه  برخاسته ا

ی  که  تعرفه  ھای  تجاری  خود را طی  این  دوره  تنھا به  ميزان درصد طی  دو دھه  اخير، به  این  مھم  دست  یابند. این  در حالی  است که  کشورھای  دیگر

د سرانه  خویش  تجربه  نکرده اند. مخالفان  جھانی  شدن  درصد کاھش داده اند، تقریباَ ھيچ  رشد قابل  مSحظه ای  را در عرصه  اقتصادی  و یا درآم١١

 از دوران  کودکی  خوبی  نيم  از کودکان  جھان ، یعنی چيز در حدود یک  ميليارد نفر به  دليل  فقر، جنگ  و ایدز،٢٠٠۵اذعان  می کنند که  برای  آغاز سال  

 ميليون کودک  بالغ  شده  است! (شرق ،٢٠٠) و پدیده  کار کودکان  که  از معضSت  جوامع  بشری  است  به  ۴: ٢٩٩٧برخوردار نيستند(ایران ، شماره  

 کاھش ١٩٩٩ ميليون  نفر برای  سال  ٢۵٠ رقم  ) این  ارقام  که  به  وسيله  سازمان  جھانی  کار اعSم  شده جدای  از ان  که  نسبت  به ٢۶: ٣۶٣شماره  

;۴: ٢٩٩٧ ; ایران ، شماره٩ – ۶: ١٩٩۶ان  جھانی  کار، نشان  می دھد، ولی  عمدتاَ دردھه ھای  اخير روند رو به  رشدی  را طی  کرده  است . (سازم

 شدن ، آسيب  اجتماعی  کار) مقایسه  روند رشد کار کودکان  نشان  می دھد که  با حرکت  ھرچه  بيشتر به  سوی  جھانی ٧ ـ ۶: ١٣٧٨اندیشه  جامعه ، 

نيز رشد داشته  است . (ميوس ، با رشد جمعي٧۵: ١٩٩٣کودکان   ت ) البته  نحوه  استفاده  از آمار در بررسی ھای  ما بسيار حائز اھميت  است . 

 مھمتر آن  که  چنين  معضSتی  که  ھمواره  با زندگی  بشری جھان ،طبيعی  است  که  بر شمار کودکانی  که  به  کار اشتغال  دارند، افزوده  خواھد شد و

آسيب ھای  اجتماعی  آنھا و برنامه ریزی  برای  برطرف  کردن شان ،عجين  بوده اند، با جھانی  شدن ، نه  پدید آمده  و نه  از بين  رفته اند، بلکه  شناخت  

  جھانی  شدن  است . تا پيش  ازجھانی  شدن  معضSت خصلتی  جھانی  یافته است . تأسيس  و فعليت  سازمان  جھانی  کار، خود یکی  از دستاوردھای

ن  اجحاف  در حق  کارگران  و کودکان  به  وقوع  می پيوست ،اقتصادی  و اجتماعی  (ھمچون  کار کودکان ) خصلتی  محلی  و منطقه ای  داشته اند، و ھزارا

ی  آنھا جستجو شده  یا به  اجرا گذاشته  شود.بدون  آن  که  آماری  در این زمينه  موجود باشد، چه  به  جای  این  که  راه حلھایی  برا

وجب  کاھش  فقر و افزایش  اميد به  زندگی  می شود.بر اساس  یک  بررسی  بانک  جھانی ، تجارت  زمينه ساز رشد اقتصادی  است  و رشد اقتصادی م

 داده  که  تنھا موجب  کاھش  فقر می گردد.باید توجه  کرد که  توسعه  و رشد اقتصادی  به معنای  محو فقر نيست ، بلکه  تجربه  نشان 

بازارھای  سرمایه  و کار جھان  طی  دھه ھای  اخير تقویت   شده  است .این  امر از ھمه  بيشتر به  ضرر انحصارطلبان نکته  دیگر این  که  ھم پيوندی  

دن  به  شمار می روند. اگر چه  مزایای  جھانی  شدن  تجارت  برکشورھای  در حال  توسعه  تمام  شده  است  و اکنون  آنھا از جدی ترین  مخالفان  جھانی  ش

 نيازمند چند پيش شرط ھستند. در حال  حاضر، آزادسازی ھمگان واضح  و مبرھن  است ، اما کشورھای  در حال  توسعه  برای  بھره مندی  از این  روند

سرمایه  بر روی  بازارھای  جھانی ، اگر با اتخاذ سياستھای حساب  سرمایه  در این  کشورھا با احتياط تمام  صورت می گيرد، اما بازگشایی  بازار ملی  

 فراھم  آورد. آنچه  به خصوص  در این  زمينه  حائز اھميت  است ،داخلی  سالم  ھمراه  گردد می تواند موجبات  جذب  سرمایه  3زم  برای  توسعه  اقتصادی  را



اشت  سرمایه  و رشد اقتصادی  موثر است. آن  است  که  سرمایه گذاری  مستقيم  خارجی ، به  مراتب بيشتر از سرمایه  اسنادی  در انب

شدن  مطرح  شد. این  نکته  که  به  ویژه  پس  از، نکته  ظریف  و بسيار مھم  دیگری  نيز در رابطه  با بحث  فواید و مضرات  پدیده جھانی  ٢٠٠١در سال  

رار داده  است ، مساله  مدیریت  فرآیند جھانی  سپتامبر مطرح  شده  است  و بسياری  ازنقاط ضعف  جھانی  شدن  را پيش  روی  مردم  دنيا ق١١حادثه  

ن  از مزایای  جھانی شدن  منتفع  شده  و مضرات  آن  نيز به شدن در سطح  ملی  و بين المللی  است . این  مدیریت  باید به  نحوی  اعمال  شود که  ھمگا

 و ھم  پيوندی  اقتصادھا و فرھنگھا، آینده ای  اميدبخش  برای حداقل  کاھش  پيدا کند. تردیدی  نيست  که  گشودن  دروازه کشورھا به  روی  جامعه  جھانی 

طمئن  به  سوی  تحکيم امنيت  بين  اللملی  و حفظ صلح  جھانی دھکده جھانی  ترسيم  می کند. اما، آنچه  مھم تر است ، این  که  جھانی  شدن  تنھا راه  م

است.

● خصلت  جھانی  نيروی  کار

ميليون  نفر در کشورھای  صنعتی  و با اقتصاد در حال  عبور۵٣ ميليون  نفر می گردد که  از رقم  مذکور ١۶٠ھم  اکنون  بيکاران  آشکار جھان  حدوداَ بالغ  بر 

 ميليون  دیگر، افرادی  را تشکيل  می دھندکه ٣١٠  می دھند. به  سر می برند و مابقی  آنھا در کشورھای  درحال  توسعه  به  حيات  بی رمق  خویش  ادامه

 ميليون  نفر را شاغSن  فقيری ۵٣٠که  در سراسرجھان  از کار بسنده  و کافی  برای  امرار معاش  محروم  ھستند. ھم  اکنون  تخمين  زده  می شود 

 د3ر نيست ! در واقع  می توان  گفت  که  این  شاغلين  فقير١  در حد تشکيل  می دھند که  مواھب  روزانه  آنھا قادر به  تأمين  درآمدسرانه  و روزانه  خانواده

ضر زیر خط فقر زندگی می کنند. در سالھای  اخير اقتصادکه  نان آور بوده  و تمشيت  زندگی  یک  ميليارد و دویست  ميليونی  ھستند که  در حال  حا

کار می نھند، با این  حساب  اقتصاد جھانی  در ميليون  جویای  کار تازه نفس ، به  اميد یافتن  شغلی شرافتمندانه  پا به  عرصه  بازار ۴٠جھانی  سا3نه  

 ميليون  شغل  جدید رو به  رو بوده  است . پيش بينی  می شودکه  ظرف  دھه  آتی ٨آفرینش  فرصتھای  شغلی مورد نياز ھمه  ساله  با تأخير فازی  معادل  

فت  درصد آنھا متعلق  به کشورھای  در حال  توسعه  است . با قبول  سناریوی  فوق  می توان  گ٩٧ ميليون  نفر به  نيروی  کار جھان  افزوده  شود که  ۵٠٠

دا کنند و از طرفی  به  د3یل  اقتصادی ،ماندن  در بيکاری ھای که  افراد جویای  کاری  که نتوانسته اند شغل  شرافتمندانه ای  را در بازارھای  رسمی  پي

راھی  بازارھای  غيررسمی  کار گردیده اند. در واقع  می توان  گفت بلندمدت  برای  آنھا نيز غيرقابل  تحمل  بوده  است ، ناچار در پی  یافتن  شغل  موردنظر 

 اقتصاد در حال  عبور، ناشی  از فعاليتھای اقتصاد غيررسمی که  در سالھای  اخير اکثرمشاغل  ایجاد شده ، به  ویژه  در کشورھای  در حال  توسعه  و با

حت  ھيچ  شرایطی  نمی بایست  از آن  غفلت  نمود، معضل  بيکاری بوده  است . نکته  بسيار حائز اھميتی  که  به  علت  تبعات  جبران  ناپذیر و ثانوی  آن ت

يرکل  سازمان  ملل  را برانگيخت  تا باپيوستن  به  سران  سازمان جوانان  است . شدت  بيکاری جوانان  در سالھای  اخير به  درجه ای  از وخامت  رسيد که  دب

 جوانان  تشکيل  دھند تا با به  ميدان  کشيدن  رھبران  خSق  وبين المللی  کار و بانک  جھانی  یک  شبکه  سياستگذاری  سطح  با3یی  را پيرامون  بيکاری 

  فایق  آمدن  بر این  چالش  سخت ،تمامی  ظرفيتھا وصاحبان  فکر و اندیشه  دربخش  خصوصی  اعم  از صنعت ، جامعه  مدنی  و اقتصاد و در راستای

 جدی  با پدیده  بيکاری  جوانان  به  کار گيرند. چھار اولویت توانمندی ھای  علمی  و تجربی  جھان  را در کشف  رھيافتھای  مبتکرانه  جدید برای مقابله 

اری ھای  اشتغال  ملی ، عبارت  بودند از:شناسایی  شده  و مورد اتفاق  اولين گردھمایی  فوق  با ھدف  قرار گرفتن  در محور سياستگذ

 ای ) افزایش  و ارتقای  قابليتھای  اشتغال  با بسط، گسترش  و تسھيل  آموزشھای  فنی  و حرفه١

ن  در عرصه  کار واشتغال ) امحاء تبعيض  در اشتغال  جوانان  و فراھم  نمودن  فرصتھای  مساوی  برای  زنان  و مردا٢

) اتخاذ سياستھای  قوی  و پایدار در سطوح  بين المللی  و ملی  برای  اشتغال  آفرینی ٣

صSح  توانمندی ھای  منابع اقتصادی  و نيروی  انسانی ، دسترسی ) بسط و ارتقای  کارآفرینی  و مھم تر از ھمه  پرداختن  به  اقداماتی  با ھدف  بھبود و ا۴

رآمد جوانان  در بازارھای  غيررسمی  کار.آسان  و عاری  از تبعيض  به  منابع  مالی  و بانکی  برای  جوانان ، بھره وری  و بھبود د

 درصد در١۶ به  ١٩٩٠ درصد در آغاز ٨ دو برابر گردیده  است ;یعنی  از ميزان  ١٩٩٠شایان  ذکر است  که  ھم  اکنون  خيل  عظيمی  از جوانان  در طول  دھه  

از ١٩٩٩سال   برای  جوانان   اجتماعی   تأمين   پوشش   در ھمان زمان   و  یافته  است   افزایش   به  ۴۴  درصد  تقریبا٣٨َ  یافته  است .  تقليل   درصد   

ایجاد شده اند، منبعث  از فعاليتھای  اقتصاد غي برای  جوانان   ميزان تمامی مشاغلی  که  جدیداَ  ررسمی  بوده  است . دربازارھای  غيررسمی  اغلب  

  آتی  یک  ميليارد زن  و مرد جوان  با پانھادن  به  درصد کمتر از نرخ  دستمزدھای  مشابه  در بازاررسمی  کار است . از آنجایی  که  ظرف  دھه۴۴دستمزدھا 

به  ویژه  در کشورھای بزرگ ترین  چالش  جھان ،  بازار کار می شوند،  توسعه  و اجرای سن  قانونی  کار،وارد  توسعه  می بایست  مصروف     در حال  

ر جوان  سامان  بخشيده  و تسکينی  برای  نگرانی ھای  روزافزون استراتژی ھایی  گردد، تا با تدارک  کارھای  شرافتمندانه  و توليدی  به  زندگی نيروی  کا

آنھا باشد.



3رانه ،مقررات  و آیين نامه ھای  پيچيده ، ھزینه بر، طو3نی  وبررسی ھای  کارشناسی  حاکی  از آن  است  که  طيف  وسيعی  از موانع  قانونی  و دیوان  سا

ارباب  رجوع ، سياستھای  غيرحمایتی  در رابطه  با دسترسی به خسته  کننده  مرتبط با ثبت  کارھای  توليدی  وتجاری ، برخوردھای  تبعيض آميز اداری  با 

ومی  ازجمله  موانع  و مشکSتی  است  که  کارآفرینان  را برای منابع  مالی ، منابع  اطSعاتی ، مھارت ھای  فنی ، حقوق  مالکيت ، زیرساختھا و خدمات  عم

ده  و به  ناچار آنان  را راھی  فعاليتھای  زیرزمينی  می کند.سرمایه گذاری ، استخدام  رسمی  کارگران  و رونق بخشيدن  به  اقتصادھای  رسمی  دلسرد نمو

● جھانی  شدن  و اقتصاد غيررسمی 

بازارکاررسمی ، اقتصاد و بازار کار غيررسمی  را نيز مدنظر قرار داده برای  ھر نوع  برنامه ریزی  و تصميم گيری  در خصوص  بازار کار، باید عSوه  بر اقتصاد و 

بازار غيررسمی  کار بوده  است . گرایش  به  چنين استنباطی و بررسی  کنيم . غالباَ استناد می گردد که جھانی  شدن  ابزار مھمی  در انبساط و گسترش  

ری  اھداف ، گمراه  کننده  خواھد بود. آنچه  که  مفيدتر است ،به  منظور سرزنش  نمودن  جھانی  شدن  نه  تنھا مفيد نيست ، بلکه  در ارتباط با سياستگذا

و رفاه  و نيکبختی  کارگران  تأثير خواھد گذاشت . با چنين طرح این  است  که  تعيين  کنيم ، پروسه ھای  گوناگون جھانی  شدن  چگونه  بر فرصتھای  شغلی  

  شایسته  است شناخته  شوند. البته  برخورداری  از مواھب مسئله ای ، جھانی  شدن  می تواند تبعاتی  ھم  مثبت  و ھم  منفی  را به  ارمغان  آورد که

تگذاری ھای  ملی  و بين المللی  خواھد بود.جھانی  شدن  و مصون  ماندن  از تبعات  منفی  آن ، به  ميزان بسيار زیادی  منوط به  سياس

ی  را افزایش داده  و فشارھای  رقابتی  را تشدید نموده  است . درامروزه  پروسه ھای  یاد شده  مرزھای  بازار کار و اقتصاد را در نوردیده ، ھمبستگی  جھان

پيدایش   به   منجر  پدیده   این   که   می توان گفت   مثبت  جھانی  شدن   جنبه ھای   با  وارتباط  بگير  کارگران  حقوق   برای   شغلی   فرصتھای  جدید 

ل  توسعه  سھم اشتغال  ایجاد شده  توسط شرکتھای  چندھمچنين بازارھای  جدیدی  برای  افراد خوداشتغال  شده  است . در برخی  از کشورھای  در حا

تھای  چندمليتی  در بخش  توليد در کشورھایی  ھمچون مليتی  در کشورھای  ميزبان  بسيار چشمگير است ; به  طورمثال  اشتغال  ناشی  از سھم  شرک

 مدار رسمی  درصد اشتغال  کلی  این  کشورھاست . غالباَ ھر کجا که  کشورھای  درحال  توسعه  خارج  از۴٠مالزی ،سنگاپور و سریSنکا متجاوز از 

  گردیده  است  .جھانی  شدن  قرار گرفته اند، بازار اقتصاد غيررسمی  آنھا به  نوعی  به جھانی  شدن  متصل

رکتھای  بزرگی که  نتوانسته اند به  سرعت  و چا3کی  از مرزمخالفان  جھانی  شدن  اذعان  می دارند که  در راستای  بھره مندی  سرمایه  و به  ویژه  ش

رگرانی  که  به  دليل  مھارتھای  حرفه ای  پایين تر نتوانسته اند،کشورھا عبور کنند، عمل  نموده  است  و از این  رھگذرکارگران  به  خصوص  آن  گروه  از کا

شرکتھای  بزرگی  سرازیرگردیده  است  که  دسترسی  آسان  به مھاجرت کنند، زیان  دیده اند. ھمچنين  منافع  جھانی  شدن  بيشتر به  سوی  آن  دسته  از 

کر اقتصاد جھانی  را به  سرعت  و به  آسانی  تسخير نموده  و واحدھای تکنولوژی  و فن آوریھای  نوین  نداشته اند و با کمک  این  ابزارتوانسته اند بازارھای  ب

است .کوچک صنعتی  را محروم  و حاشيه نشين  نمایند. اما نکاتی  چند از منظر آنان  دور مانده  

توانمندی  کشورھاست  که  م از ضعف  و عدم   ناشی   پروسه ھای  جھانی  شدن   تجارت  جھانی ،عدم  مشارکت در  ازمنافع   آنھا  بھره مندی   از  انع  

اخلی  و یا به  دليل  موانع  بين المللی  باشد. البته  این  موردسرمایه گذاری  و تکنولوژی  می شود، خواه  این  مسئله  ناشی  ازسياستگذاری ھای  ملی  و د

ی  منجر به  این  گردیده  است  تا شرکتھای  چندمليتی  وارد عرصه نيز واقعيت  داردکه  فشار رقابت  جھانی  و پيشرفت ھای  تکنولوژی  نيز به  طور فزاینده ا

اید توجه  کرد که  ھمين  شرکتھای  چندمليتی  بخشی  از اجزا ورقابت  با بازارھای  محلی  گردند که  بی ھيچ  وجه  قابل  مقایسه  با آنھا نيستند. اما ب

رت  واحدھای  کوچک  صنعتی  و یا کارگاھھای  خانوادگی  در متن قطعات  زنجيره  توليد خود رابه  مقاطعه کاران  دست  اول ، دوم  و سوم  که  اغلب  به  صو

 شروع  به  برنامه ریزی  تقویت  اقتصاد محلی  و صنایع ٨٠  اقتصاد رسمی  کشورھای  در حال  توسعه  مشغول  ھستند، واگذار نموده اند. کشورکره  از دھه

 ميليارد آن  از طریق  صنایع  کوچک  محلی تأمين  شده ۴۵ ميليارد د3ر رسيده  است  که  ١٠٠کوچک  کرد. ھم  اکنون  صادرات کره  به  رقم  باورنکردنی  

رده  وبه  موفقيت ھای  چشمگيری  در جلب  سرمایه گذاری است . کشورھایی  نظير ھند، مالزی ، سنگاپور، اندونزی  و... نيز راه  مشابه ای  را طی  ک

 ضرورتاَ به  معنای  حذف  بازارھای  محلی  نبوده  و در جاھایی که خارجی ، ھمراه  با تقویت  صنایع  کوچک  داخلی دست  یافته اند. از این  روی  جھانی  شدن 

شده است . بنابراین  برای  پيشرفت  در شرایطی  که  جھانی با برنامه ریزی  درست  اقتصادی  ھمراه  بوده  است ، حتی  موجب  تقویت  بازارھای  محلی  

تھدیدھ و  فرصتھا  است ،  آورده   پدید  کشورھای جھان   تمامی   بلکه   ما،  تنھا  نه   برای   وشدن   سياستگذاری ھا  با  تا  بشناسيم   را  آن   ای  

. ● سياستگذاری ھا و برنامه ریزی ھای  جھانی  نيروی  کاربرنامه ریزی ھای علمی  و تخصصی  امکان  توسعه  ھر چه  بيشتر جامعه  خود را فراھم  آوریم

  توسعه پدید آورده  است  که  از برنامه ھا و سياستھای اکنون  جھانی  شدن  این  امکان  را برای  بسياری  از کشورھا، به  خصوص  کشورھای  در حال

زمينه  به  فعال سازی  و رقابتی  کردن  بازار کار مربوط می شود. این موفق  سایر کشورھا در زمينه  نيروی  کار استفاده  کنند.اولين  و مھمترین  گام  در این  

 می آورد. اما این  پدیده عSوه  بر دستاورد رشد اقتصادی  دارای برنامه امکان  انعطاف پذیری  ھر چه  بيشتر بازار کار کشورھای  در حال  توسعه  را فراھم 



اری  در جامعه  ما برمی گردد. برحسب  ھر نوع  بيکاری  است  که تاوانھایی  نيز ھست . مھمترین  آن  معضل  بيکاری  است . اما آن به  شناسایی  انواع  بيک

آ برنامه ھای   نوع  ساختاری ، از  بيکاری  از  برای   بيکاری طرحھای  مقتضی برنامه ریزی  می شوند.  بازآموزیی  استفاده  می شود. چرا که   موزشی  و 

  می شود. برای  بيکاری ھای  بلندمدت  از یارانه ھای  بيکاری ساختاری  از عدم  تطابق  تخصص  و مھارتھای  نيروی  کار با تقاضای  مشاغل بازار کار ناشی

دیدی  ایجاد کند. ھمچنين  آموزش  نيزبرای  بيکاریھای  بلندمدت استفاده  می شود که  در این صورت  برای  عدم  رکود بازار کار دولت  باید مشاغل  کوچک  ج

 بيکاران  اثربخش  بوده  است . در ھمين  راستا باید دولت مفيد بوده  است . البته  در مواردی  که  فرصتھای  شغلی  وجود داشته  باشد،سياست  آموزش 

، دولت  می تواند یا با توسعه مشاغل  کوچک  محلی  یاکمک  به  تشکيل  مراکزکاریابی  توسط بخش  خصوصی  را مدنظر قرار دھد. برای  ایجاد مشاغل 

 به  محيط زیست ) و یا با کمکھای  تکنيکی ، اطSعاتی ،مشاغل  عمومی  (مثل  فعاليتھای  عام  المنفعه ، برنامه ھای  اجتماعی  وفرھنگی  یا مربوط

ارند، راه حلی  برای  بيکاری ھای  بلندمدت بيابد. دولت  در فرآیندآموزشی  یا پرداخت  وام  ویارانه  به  صنایع  کوچک  یا افرادی  که  توان  خوداشتغالی  د

ر قوی  نيست  تا مستقS خود وارد بازار کار شود، این خصوصی سازی  باید مالکيت  گسترده  را مدنظر قرار دھد. در کشورھایی  که بخش  خصوصی  آنقد

ردم  و واگذاری  زمين  و برخی  از امکانات آموزشی  و پژوھشی امر به  کمک  دولت  انجام شده  است . دولت  از طریق  فروش  سھام ، اوراق  مشارکت  به  م

 خصوصی ، خود به  مرور از آن  خارج  شود. با وجود این  طرحھا درو غيره ، بخش  خصوصی  را بتدریج  وارد بازار کار و درگير آن  سازد و با قوت  یافتن بخش 

رت  می گيرد که  مکملی  برای  ھر چه رقابتی تر شدن  اقتصاد وراستای  برنامه  دیگر دولت نيز، که  تقویت  ھر چه  بيشتر سرمایه گذاری  داخلی  است ، صو

 بدنبال  دارد. البته  نباید کارھا در ھمين  مقطع  توسط دولت  رھابازار کار داخلی  است . این  برنامه ھا تحرک  ھر چه  بيشتر بازار و افزایش بھره وری  را

رت  لزوم  تغييرات  و تعدیSتی  اعمال نماید. در عين  حالی  که  به شود. دولت  باید ارزیابی  ازطرحھا و راھکارھای  به  کار گرفته  شده  ترتيب  دھد و در صو

دن  صنایع  کوچک  و محلی  فراھم  کند.تدریج  زمينه  را برای  فعاليتھای  مستقل  و بدون  کمک  دولتی  جھت  روی  پای خود ایستا

ی  و پویا کردن  بازار داخلی  صورت  می گيرد. ھمچنين دولتھاتشویق  سرمایه  گذاری ھای  خارجی  از دیگربرنامه ھای  دولتی  است  که  در راستای  رقابت

ند. دسترسی به  بازارھای  کار در خارج  از کشور روشن ترین  دستاورددیگر نباید برای  حل  معضل  بيکاری  تنھا به  بازار داخلی  کار توجه  و برنامه ریزی  کن

شورھا می توان  بخشی  از معضل  بيکاری  داخلی  را ازجھانی  شدن  در بازار کار کشورھاست . اکنون  ازطریق  شناسایی  بازار کار ھدف  در سایر ک

ی  از حداقلی  ازتخصص ھا و مھارتھا دارند و آشنایی  با زبان  بازارطریق اشتغال  آنان  در این  کشورھا برطرف  ساخت . البته  این  نيروھا نياز به  برخوردار

آموزش  و حدالمقدور رایگان  را برای  بيکاران  اعزامی مدنظر قرارھدف  و توانایی  کار با کامپيوتر حداقل  این مھارتھاست  که  دولت  باید دوره ھای  خاص  

بازارکارسایر کشورھا دارد. به  طور کلی  امروزه  به  انعطاف  بازار کاردھد. عSوه  بر آن  برای  اعزام  نيروی  کار به  پژوھش ھای  مستمر و به  روز از شرایط و 

ایجاد داراست .  را  بازار  کننده   تنظيم   یک   بيشترنقش   دولت   می شود.  داده   اھميت   وبسيار  رقابت   افزایش   و  بازار  در  انعطاف پذیری    

 انعطاف پذیری و رقابت  بازار، بيکاری  را در پی  دارد، پس جذب سرمایه گذاری ھای  خارجی  از یک  سوی  رشد اقتصادی  را در پی  دارد و از سویی  دیگر

و غيره ، تاوانھای  سياستھای  فوق  را جبران  کرد که  چنين سياستھاباید با برنامه ھای  مختلف  آموزش  و بازآموزی ، یارانه بيکاری ، برنامه ھای  اجتماعی  

وبرنامه ھایی  توسط دولت  تنظيم  می شود.

▪ سرمایه ھای  انسانی  و اجتماعی 

ای اجتماعی ، اقتصادی  و حتی  فرھنگی  مطرح  بوده اند. ازسرمایه ھای  انسانی  و اجتماعی  در دنيای  امروز به  عنوان  جدیدترین  مباحث  در حوزه ھ

ت . ھمانطور که  سرمایه  فيزیکی ، با ایجاد تغييرات  دراصلی ترین  زیرساختھای  توسعه  پایدار توجه  وتقویت  سرمایه ھای  انسانی  و اجتماعی  اس

پسرمایه  انسانی پ نيز برای  واگذاری  مھارتھا و توانایی ھا به  افرادمواد،برای  شکل  دادن  به  ابزارھایی  که  توليد را تسھيل  می کنند، به  وجود می آیند، 

). پسرمایه  اجتماعی پ به  مجموع  منابعی  که ۴۶۴: ١٣٧٨من ، پدید می آید و انسانھا را توانا می سازد تا به  شيوه ھایی  جدید ومطلوبتر رفتار کند (کل

 اجتماعی  افراد آن سودمند است ، اطSق  می شود. سرمایه در بنياد روابطخانوادگی  و در سازمان  اجتماعی  جامعه  وجود دارد و برای  رشد شناختی  و

). سرمایه  انسانی  به  ھر فرد مرتبط است . به  توانایی  و۴۵٩ ـ ۴۵٨اجتماعی  به  روابط اقتدار و اعتماد متقابل  جامعه  مربوطمی شود (ھمانجا، 

 تخصص  و مھارت  را دربرمی گيرد. در حالی  که  سرمایه  اجتماعی محدودیتھای فردی  که  به  عنوان  عوامل  توليد تعيين  کننده  است . از این  روی  دانش ،

، بلکه  به  رابطه  بين  افراد معطوف  است . تفاوت  عمده  دیگربه  روابط بين  افراد مربوط است . تعھد و التزام  ھرگز به  شکل منفرد قابل  تحقق  نيست 

S تعویض پذیر نيستند.سرمایه ھای  انسانی  و اجتماعی سرمایه ھای اجتماعی  با سرمایه ھای  فيزیکی  و انسانی  در آن  است  که  ھمچون  آنھا کام

یری ، مسئوليت پذیری  و... از آن  جمله اند. از این  روی دارای  شاخص ھای  مختلفی  ھستند که  اعتماد، اخSق  ووجدان کاری ، مشارکت پذیری ، نظم پذ

ضروری خواھد بود که  به  آنھا پرداخته  شود.



▪ اخSق کاری  و وجدان کاری 

برخوردارست . اخSق  کاری  شامل  عقاید، ارزشھا، ھنجارھادر بررسی  سرمایه ھای  انسانی  و اجتماعی ، اخSق کاری  و وجدان کاری  از جایگاھی  ویژه 

بازتوليدو اعمال  مربوط به  انواع  کار در یک جامعه  می شود که  در شخصيت  افراد یک  جامعه  تثب يت  شده  و در نھادھای  مختلف  جامعه  توليد و 

ت فزاینده  آن  موجد افزایش  بھره وری  و خير جمعی  و فردی می شود. اخSق کاری  قوی  و تعھدکاری ، 3زمه  ھر نوع  توسعه  پایداری  است  و رشد و تقوی

ماعی ، ثبات  سياسی  و اخSق  عملی  خواھد شد(حبيبی ،است . ھمچنين  وجود اخSق کاری  قوی  درجامعه  موجب  تقویت  تعاون ، تفاھم  و اعتماد اجت

) و معياری  مناسب  برای  سنجش  فضائل  اخSقی  بدون  ریاء و تزویر خواھد بود.۴١: ١٣٨٠

ييرپذیر،قابل  کنترل  و دستکاری  که  از قواعد کلی  حاکم  براخSق  کار و وجدان  کاری  امور واقع  و پدیده ھایی  ھستند قابل  شناسایی  و مطالعه ، تغ

 ).۶۴وان  بررسی  کرد (رجب  زاده ، فرھنگ  جامعه  تبعيت  می کنند و این  قواعد را درزمينه  کلی تر اجتماعی  و فرھنگی  می ت

که  در جامعه  درقالب  کنش  آفریده  می شوند با آنچه  در قالب اما باید توجه  کرد که  در کشور ما اخSق  کاری  و وجدان  کاری  به  عنوان  واقعيتھایی  

 در تضاد آشکار است . به  بيان  دیگر، آنچه  در طی  گزینشھای ایده ھا و اظھارنظرھایی  رسمی  بين  می شود نه  تنھامتفاوت ، بلکه  در بسياری  از موارد

 بسيار متفاوت است  با آنچه  در اظھارنظرھای  رسمی ، بيان افرادجامعه  و در اعمال  انجام  شده  در محيطھای  کاری  مختلف  توليد و بازتوليد می شود

ر با یکدیگرند.ارزش ھا و ھنجارھا توسط افراد بروز داده  می شود که  دربسياری  از موارد در تعارض  آشکا

▪ مشارکت پذیری 

ندکارآیی  و بھره وری  نيروی  کار را افزایش  دھد و ضایعات مشارکت پذیری  یکی  از اصلی ترین  متغيرھای  سرمایه ھای  اجتماعی  است . مشارکت  می توا

کار در شکل  غيرمشارکتی اش  به  صورت  امری خارجی  وانسانی  (احساس  محروميت ، بدبختی ،آوارگی ، سرگردانی  و اجبار) را به  حداقل  برساند. 

عدم توسعه  آزادانه  نيروھای  روحی  و جسمی  و تحليل  رفتن  توان غریبه  برای  نيروی  کار بيرون  می آید. نتيجه  این  غریبگی ، عدم  ارضاء در حين  کار، 

(محمدی ،  است   بھره وری٢۴٢: ١٣٨٠جسمی   و  بازده   که   می شود  بدل   تحميلی   و  اجباری   کار  نوعی   به   غيرمشارکتی   کار  نيز).  را  آن     

ست ، بلکه  دستاورداجتماعی  آن ، ارضای  بسياری  از نيازھای کاھش می دھد. در کار مشارکتی ، تنھا دستاورد کار، بازده  اقتصادی  و بھره وری  مدنظر ني

نداشته  باشند، بSفاصله  پس  از برداشته  شدن  اجبارروانی  و اجتماعی  انسانھا را می توان  یافت . اگر انسانھا در کارخویش  احساس  مشارکت  

 دھه  اخير تSش  وسيعی  برای  ایجادگروه ھای  تشریک  مساعی فيزیکی  یا ضرورتھای ناشی  از بقاء و حيات ، از آن  دوری  می جوید. از این  روی  در چند

 دو ویژگی  عمده  ھستند. اول  آن  که  امکان  جابجایی  کار در درون در حين  کار در کارخانه ھا و مراکز توليدی  بزرگ  صورت  گرفته  است . این گروھھا دارای 

ليد و حيطه  کار را مطالعه  و حل  کند. این گروھھا از آموزش  بيشتری گروه  وجود دارد و دوم این  که  گروه  به  طور منظم  می تواند گردھم  آمده  و مسائل  تو

). در این  شرایط برای  افراد پيوستن  به ۵٢۶: ١٣٧٣د (گيدنز، برخوردارند و خود در تعریف  و تنظيم  روش  انجام  وظایف  خویش  تاحدودی  اختيارات  دارن

).١٩٨٢; برمان ، ۴۴۴- ۴۴٢: ١٩٧٣تر را در پی  دارد(لوتانز، گروه  مزایای اقتصادی ، ارضای  نياز از طریق  کار جمعی  و کسب  ھویت  و تشخص  فردی  بيش

تنھا در سطوح  فعاليتھای  اجتماعی  وفرھنگی  حتی  در سطوح  مختلف  فع بوده  است .ایده  مشارکت  نه   نيز موفق   توليدی   اليتھای  اقتصادی  و 

ده  است . مطالعات درباره  برخی  تعاونی ھا حکایت  از آن دموکراسی صنعتی ، غير از سطح  آرمانی  در سطح  جریان  عمل  و تحو3ت  عينی  نيز موفق  بو

 درصد کارایی  بيشتری  برخوردار بوده اند. اما 3زمه  مشارکت ۵٠ الی  ٣٠دارد که  شرکتھای  تعاونی  در مقایسه  با شرکتھای  دیگر در بازاررقابت  از 

.)١٠٨ ـ ١٠۶وليد کا3 می شود (ملکی زاده ، نخست  اعتماداست . بی اعتمادی  موجب  ناامنی  و بی ثباتی  اقتصادی  به  ویژه  در روند ت

ی  وتقویت  روحيه  قومی  و قبيله ای  و تبعيض آميزبرخی  از بررسی ھا نشان  می دھد که  بی اعتمادی  موجب  بی مسئوليتی ، کاھش  ھمبستگی  مل

.)١٠٨ ـ ١٠۶می شود (ھمانجا، 

▪ اعتماد اجتماعی 

افرادیک  جامعه  است . به  طوری  که  ھر ميزان  بر اعتمادیکی  از اساسی ترین  شاخصھای  سنجش  سرمایه  اجتماعی  ارزیابی  ميزان  اعتماد اجتماعی  

یا خشتی  باافراد به  یکدیگر افزوده  شود، تعامSت  و تباد3ت کاری  و اجتماعی  بيشتر خواد بود. ھمان   گونه  که  مردم  خانه  ھایی  آجری ، چوبی  

ی  خود و ایجادبرنامه ھای  کاری  برای  ساختن  خانه ای مصSحی که  در دستشان  دارند می سازند، ھمان  گونه  جوامع  نيز با مشخص  شدن  منابع  محل

) اکنون  در سطح  جھان  از مرحله  اعتمادھای  تجاری  و بين ١١١ ،ppccمدنی  به  خلق  اعتماد اجتماعی  اقدام  می کنند (نشریه  اینترنتی  موسسه  

ادی  و مشارکتی  در کارھای داوطلبانه  و عام  المنفعه  است .المللی  در عرصه ھای کاری  و معامSت  پولی  و اعتباری  گذشته  و سخن  از اعتمادھای  بني

اس  می یابد که  پيش  از آن  در برنامه ھای  کوتاه  مدت  و ميان در کشور ما این  عامل  ھنگامی  در سياستگذاریھا و برنامه ریزھایی عميق  و بلندمدت  انعک



مدت  دنبال  شده  و محقق  گردد.

▪ ھنجارپذیری  و نظم پذیری 

ز اخSق  وھنجارھا و قواعد حاکم  بر آنھا پيروی  می کنند.کنشھای  اختياری  و خودانگيخته  بيش  از آن  که  ناشی  از قواعد و جبر بيرونی  باشند، ا

ن  الگویی  امکان  مشارکت  و پيش  بينی  کنشھا را فراھم معيارھا و قواعد اخSقی ، کنشھا و تعھدات  و مناسبات اجتماعی  را تنظيم  می کند و با چني

(فرھنگ  ومی سازند. به بيان  دیگر این  الزامات  درونی  و ھنجارھا و اعتمادھای  متقابل  است  که   نظم پذیری  و مشارکت  پذیری را تعيين  می کند 

).۴ پژوھش

● نتيجه گيری 

سپس برنامه ھا و راه کارھای  مناسب  را در ھر مورد اتخاذ نمود.جھانی  شدن  جامعه  ما را با شرایط جدیدی  مواجه  کرده  است  که  باید آن  را شناخت  و 

ليه  از جھانی  شدن ، اقتصاد و بازار کار ما دچار ضربه  شود، این به بازار کار چه  در جھان  و چه  در کشور ما متأثراز این  تحو3ت  است . اگر بر اثر شوک  او

د دست یافت  که  اقتصاد و بازار کار ما تواناتر، فعال تر و در عين معنای  تداوم  آن  وضعيت  نيست  و با برنامه ریزی  حساب  شده  می توان  به  وضعيتی  جدی

زار کار خارج  از کشور نظر داشته  باشد و به  شکلی  جدی  برای اعزام حال  از معضل  بيکاری  کمتر آسيب  ببيند. برای فعال سازی  بازار کار، دولت  باید به  با

با کمک  ایجاد مشاغل  کوچک ، محلی  ونيروھای  کاری  به  کشورھایی  که  در آنھا تقاضای  کار وجود دارد، وارد گفتگو شود. در ب ازارھای داخلی  

 خوداشتغالی  را در اختيار متقاضيان  قرار دھد، در عين عام المنفعه  وارد عمل  شود، انواع  کمکھای  تکنيک ،آموزشی ، اطSعاتی ، وام  یا کمکھای 

 سرمایه  گذاری ھای  خارجی  را در بازار داخلی  تشویق  کرده  وحالی که  شرایط را برای  رقابت  ھر چه  سالم تر اقتصادی  فراھم  می سازد. عSوه بر آنھا 

تسھيSت  3زم  را برای  فعاليت  بلندمدت  سرمایه گذاران خارجی  فراھم  آورد.

را شناخته  و برحسب  ھر یک  برنامه  و راه  کار مناسب  را به  اجرا گذارد.از طرفی  برای  مقابله  با معضل  بيکاری ، ھمه  ابعاد و انواع  و علل  پدیدآورنده  آنھا

زم  توجه  فزاینده  دولت  به  تحقيق  وآموزش  است . با آموزش  واز بيکاری  ساختاری  وبلندمدت  گرفته  تا بيکاری ھای  فصلی  و پنھان . ھمه  این ھا مستل

 که  از نوع  بلندمدت  بوده  یا از ضعف  ساختاری  ناشی  می شوند،بازآموزی  است  که  می توان  نيروی  کار ماھر به  خارج  از کشور صادر کرد وبيکارانی  را

ھر آمده اند، وارد چرخه  اشتغال کرد. با پژوھش ھای  مستمروارد بازار کار کرد واشخاصی  را که  در مشاغل  کاذب  فعاليت  می کنند یا از روستا به  ش

مه ھا را ارزیابی  نمود و در صورت  لزوم  تغيير، تعدیل  یا تجدیدنظراست  که  می توان  بازار کار را شناخت ، تحو3ت  آن  را بررسی  کرد، نتایج حاصل  از برنا

وش  کند، چرا که  اشتغال  کامل دورنمایی  است  که  بازار کار ما بسيارکرد. اما ھمه  اینھانباید موجب  شود که  دولت  کمکھای  یارانه ای  به  بيکاران  را فرام

تی  باشد، بيکاری  اجتناب ناپذیر است  و انواع  متنوعی  از کمکھای با آن  فاصله  دارد و در صورتی  که  بازار کار با برنامه ھای  دولت ،انعطاف پذیر و رقاب

یارانه ای  بایدآثار منفی  این  سياستھا را جبران  کند.

از تجربه ھای جھانی کشورھایی استفاده کند کهدر امر خصوصی سازی با توجه به تجارب ناموفق برنامه ھای گذشته در ا ین زمينه، دولت باید 

ت از طریق فروش سھام یا اوراق مشارکت و ارائهخصوصی سازی ناموفق خود را با کمکھای دولتی تقویت کنند. در این راه با مالکيت تلفيقی دول

ار کار رقابت کند، دولت به تدریج از آن خارجبرخی از امکانات آموزشی و پژوھشی و غيره، بخش خصوصی به گونه ای که مستقSً بتواند در باز

شود.

از ميان عوامل  اقتصادی ، نيروی  کار را بيش  از عوامل  دیگرعSوه  بر این ھا، موضوعھای  دیگری  در عرصه  جھانی  شدن  در دنيای  امروز مطرح اند که  

ی  انسانی  و اجتماعی  یاد می شود. سرمایه ھای  انسانی اھميت  داده  و موردنظر قرار می دھند. به  طوری که  از نيروی  کار به  عنوان  سرمایه ھا

دار و اعتماد جامعه مربوط می شود که  ھمچون  سرمایه ای به مھارت ھا و توانایی ھای  نيروی  انسانی  برمی گردد و سرمایه  اجتماعی  به  روابط اقت

ید مبتنی  بر دانش ھای  انسانی  باید توجه  کرده  و برای  استفاده باارزش  برای  جامعه  باید در نظر گرفته  شود. بنابراین  دولتھا به این  سرمایه ھای  جد

ھر چه  مطلوب تر ازآن ، برنامه ریزی  نمایند.

منبع : باشگاه اندیشه
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چالش ھای کارآفرينی فرھنگی زنان

زنان کارآفرین در عرصه فرھنگ، مشکSت و چالش ھای پيش روی خود را در

ھمایش کارآفرینی فرھنگی زنان مطرح کردند.

این ھمایش که به ھمت انجمن زنان مدیر کارآفرین سی ام بھمن ماه برگزار

شده بود، روایتی بود از زندگی، مشکSت و فرصت ھای زنان کارآفرین در

عرصه فرھنگ.

زنان موفق این عرصه در ميزگردی سعی کردند با طرح مشکSت، محدودیت

ھا و فرصت ھای موجود در مشاغل فرھنگی به دیگر زنانی که قصد ورود به

کارآفرینی فرھنگی دارند ھمفکری دھند.

ھای دیگران در صنعت نشر برای جوانان را بسيار مھمپروین صدقيان، مدیر عامل انتشارات گل آذین استفاده از تجربه ھای گذشته خود و نيز تجربه 

گی زنان ناشر را تشکيل دادیم.»می داند: «ھميشه از استادان صنعت نشر چيزھای بسياری آموخته ام. برای ھمين جمع صنفی فرھن

ند. زن ناشر دور ھم جمع شدند تا مسایل موجود در صنعت نشر را مطرح و با انرژی مثبت حل می کن۴٠در آن زمان 

وز نشر را از وزارت کارش را در صنعت نشر آغاز کرد. او که قبS مدیریت یک موسسه حروفچينی را بر عھده داشت مج٧٩پروین صدقيان در سال 

خود و نيز دیگران ایجاد کند.ارشاد می گيرد و سعی می کند با برداشتن موانع مختلف فرصت ھای شغلی را در این صنعت برای 

که اگر جوانی قصد ورود به صنعت نشر را دارد چهفخرالسادات محتشمی پور، مدیر اجرایی انجمن زنان مدیر کارآفرین این سوال را مطرح می کند 

 بسيار سختی است. جوانانی که به فکرباید بکند و با چه مشکSتی مواجه می شود؟ صدقيان در پاسخ به این سوال می گوید: «نشر صنعت

تجارتند بدانند که با ورود به صنعت نشر موفق نخواھند بود.»

وبی نصيبش شود اما این طور نبود و حتی تا چاپاو تجربه خود را بيان می کند که در ابتدای کار تصور می کرد با انتشار نخستين کتاب سود خ

ند که در نشر نمی توان به برگشت سرمایه درچھارمين کتاب ھم پولی عایدش نشد:«بنابراین جوانانی که ھدفشان سود اقتصادی است باید بدان

زمان کوتاه تکيه کرد.»

 جوان در رشته ھای ھنر بسيار خالی است. آنمحتشمی پور در این بخش از این ميزگرد رو به حاضران با تاسف می گوید: «جای فارغ التحصيSن

 متوجه باشند که به دست آوردن موفقيت در ھرھا باید باشند تا چالش ھای موجود در اشتغال و کارآفرینی را در عرصه فرھنگ بشناسند و نيز

شغلی مستلزم تSش زیادی است و سرخوردگی و افسردگی نباید مانع آن ھا شود.»

خاطر «زن بودن»او را دست کم می گرفت و رو بهصدقيان از مشکSت شروع کارش می گوید؛ او زمانی را به یاد می آورد که یکی از ھمکارانش به 

ی ھمکاری با صدقيان، خواھان ادامه کار با او شد.ھمکار دیگرش گفته بود که به کار زنان اعتماد ندارم. اما این ھمکار مرد بعد از مدت کوتاھ

ه کارھا این طور است که مردان زنان را باور ندارند.یکی از حاضران در ھمایش با صدای بلند حرف ھای صدقيان را طور دیگری تایيد می کند: «در ھم

اما جدیت زنان در ھمه کارھا عقيده مردان را تغيير داده است.»

 و نيز منيژه حکمت، کارگردان یاد شد.ھمچنين در این جلسه بارھا از شھS 3ھيجی، ناشر، شھS شرکت مدیر مسوول مجله توقيف شده زنان

د آن را مردانه و زنانه کرد.»چيستا یثربی، کارگردان سخنانش را با این جمله آغاز می کند: «کار جنسيت نمی شناسد و نبای

ان کودکی با سماجت بسيار ھر کاری را پيگيریاو مھم ترین ویژگی یک زن کارآفرین را عشق، سماجت و خستگی ناپذیری می داند: «از ھمان دور

 کار بدھم و فرصت حضور را برای آن ھا فراھم کنم چرامی کردم و اجازه نمی دادم جواب «نه» نااميدم کند. کارگردان شدم تا به بازیگران زن امکان

که فرھنگ و اجتماع ما برخی از فرصت ھایی را که مردان دارند به زنان نمی دھد.»



 و خودش ادامه می دھد: «کوشاتریناو ھميشه این سوال در ذھن اش وجود دارد که چرا حضور زنان در عرصه ھای تصميم گيری کم است

ترسند و تحمل «نه» شنيدن را داشته باشند. اما دردانشجویانم ھميشه دختران بوده اند بنابراین ھميشه به آن ھا گفته ام که از موانع موجود ن

ھم مشخص نباشد، کارآفرینی ھم معنا نمیدرجه اول به آن ھا توصيه می کنم که وارد کاری شوند که عاشق باشند. اگر عشق نباشد و ھدف 

دھد.»

 داند: «سال ھاست که می شنویم تعداد زنانچيستا یثربی یکی دیگر از مشکSت زنان فعال در عرصه تئاتر و سينما را برچسب ھای فرھنگی می

 این آمارھا غيرواقعی است. نتایج پژوھشمطلقه در عرصه سينما با3ست و ھميشه این برچسب ھا به زنان سينمایی زده می شود در حالی که

ت.»ھا نشان می دھد که ميزان طSق به نوع شغل بستگی ندارد و به عوامل اجتماعی دیگری مرتبط اس

فعال در عرصه تئاتر و سينما با استعدادھای مشابهھر چند او به زنان عرصه تئاتر و سينما مژده می دھد: «نتيجه یک تحقيق نشان داده که زنان 

ان و رقابت کم تر در این عرصه است.»مردان توانسته اند موفقيت ھای بيش تری کسب کنند که علت آن تعداد کم تر زنان نسبت به مرد

اور امور بانوان جلفا نسبت به این جملهیثربی استعداد سا3ری را جایگزین مناسبی برای جنسيتی کردن مشاغل عنوان می کند. بھاری، مش

اقا من معتقد به مشاغل زنانه و مردانهواکنش نشان می دھد. او پشت تریبون می رود: «در سخنان یثربی نوعی سطحی نگری می بينم. اتف

بسياری از حاضران جلسه دست ھایشان را با3ھستم و باید چنين تفکيکی را قایل باشيم. ھمين تفکيک ھا به نفع زنان است.» در ھمين لحظه 

می برند تا به سخنان بھاری اعتراض کنند.

زنانه و مردانه و نيز مکروه و یا واجب بودنفخرالسادات محتشمی پور با آرام کردن فضای جلسه می گوید: «بھتر است تقسيم بندی مشاغل به 

 نيست و باید محدودیت ھای موجود را از سر راهشغلی را به عھده علما و فقھا بگذاریم. به ھر حال بدانيم کارآفرینی به معنای توقف در کار

برداریم.»

آفرین در عرصه ھای مختلف می دانداو یکی از اھداف انجمن زنان کارآفرین را ھم این موضوع یعنی جمع آوری تجربه ھای زنان کار

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=301605

چالش ھای بازار کار

با بررسی و مطالعه برنامه ھای توسعه اول، دوم، سوم و چھارم توسعه در

مطرح کار  بازار  فراروی  چالش ھای  از  بخشی  کار،  بازار  و  اشتغال  زمينه 

می شود که اميد است مورد توجه دست اندرکاران و برنامه ریزان قرار گيرد.

) فقدان استراتژی شفاف و مصوب نظام راجع به بازار کار و ساماندھی١

معضS ت بيکاری

برای اجرای سياست ھای٢ نبودن دستگاه ھای اقتصادی کشور  ) ھمسو 

بازار کار (عدم ھماھنگی بازارھای اقتصادی پول، سرمایه، کا3  و خدمات و

کار با یکدیگر)



) فقدان آمار و اطS عات دقيق از شاخص ھای بازار کار؛ متاسفانه ھيچ گونه٣

دقتی در ارائه آمارھا نيست، نمونه بارز آن ثبت احوال و مرکز آمار ایران در

ارائه جمعيت کشور.

به مصوبات سند چشم انداز، به ویژه۴ ) عدم تعھد دستگاه اجرایی کشور 

برنامه چھارم توسعه  

بتواند به چارچوب ھای سياست ھای فعال، تنظيمی۵ بازار کار از نظر قانونی که  بازار کار) خS ء مدیریت  برای  ، حمایتی و کS ن اقتصادی موثر 

ساماندھی 3 زم را بدھد.  

) عدم تعادل در بازار کار از لحاظ جنسيتی، تحصيS ت، مناطق، سنی و... در کشور۶

عين نيست! و آموزش ھا ھم از لحاظ کيفيت، منابع،) عدم ھماھنگی بين نياز در بازار کار با آموزش ھای رسمی و غيررسمی، البته ھنوز نيازھا م٧

شيوه آموزش و... مشکل دارند.

ان نظام تامين اجتماعی مناسب، پرکاری، چندشغله) عS وه بر بيکاری جوانان، فارغالتحصيS ن و زنان، متاسفانه ورود بازنشستگان به دليل فقد٨

بودن و... مزید بر مشکS ت شده اند

) عرضه نيروی کار زیاد و تقاضای محدود٩

ت.) حضور اتباع خارجی به خصوص افاغنه عS وه بر مشکS ت اشتغال، موجب کاھش فرھنگ کار شده اس١٠

لذا اعS م نامناسب حداقل دستمزد کارگران) ھزینه نيروی کار در قيمت تمام شده کا3  و خدمات در بعضی از بخش ھای اقتصادی حساس است ١١

مشمول قانون، مشکS ت بازار کار را بيشتر کرده است.

اخت و سازھا بوده است. تحو3 ت و تعامS ت) ازجمله علل پایين بودن فرصت ھای شغلی، کمبود سرمایه گذاری ھا، عدم رشد توليد و رکود س١٢

بين المللی و ثبات سياسی داخلی ھم بسيار موثر است.

ه کار دارند که متاسفانه اصS ح نشد ه اند.) قوانين کار، تامين اجتماعی، بيمه بيکاری و ماليات و... اثر بسيار مھمی بر انعطاف بازد١٣

) بزرگ شدن دولت و ھزینه ھای آن موجب تورم و مانع سرمایه گذاری برای اشتغال است.١۴

) بخش خصوصی به خصوص تعاون از صحنه توليد و ثروت اندوزی به دور ھستند.١۵

) واردات بی رویه کا3  و صادرات نفت خام ازجمله د3 یل نرخ رشد بيکاری است.١۶

لذا نه تنھا ھيچ گونه خدمات شایسته ای برای) مراکز خدمات اشتغال و کاریابی ھای غيررسمی که زیرنظر وزارت کار ھستند کارایی ندارند. ١٧

تطبيق نيروی کار و کارفرما نمی بينيم بلکه اطS عات 3 زم ھم توليد نمی شود.

) عدم وجود شایسته سا3 ری موجبات تباھی سرمایه ھای انسانی و بيکاری است.١٨

) بھره وری نيروی کار بسيار پایين است. بيکاری پنھان فزاینده است.١٩

) عدم توزیع عاد3 نه امکانات و یارانه ھا خود موجب توسعه فقر شده است.٢٠

 قانون اساسی را منحرف و در نتيجه بيکاری توسعه۴۴- فقدان رقابت و عرصه تنگ بخش خصوصی و قدرت دولت در اقتصاد، سياست ھای اصل ٢١

می یابد.

را و در نتيجه رشد بيکاری در این مراکز) فقر و بيکاری باعث مھاجرت از مناطق روستایی و شھرھای کوچک و ضعيف به سوی استان ھای دا٢٢

شده است و در نتيجه حاشيه نشينی و فساد و ...  

) فرار مغزھا و متخصصان رشد شتابان دارد.٢٣

است.) فقدان نظام بيمه ای جامع در خصوص حمایت از بيکاران به ویژه جوانان، بحران ایجاد کرده ٢۴

) عدم توسعه نظام کارآفرینی در کشور و فعS  در حد یک کا3 ی لوکس است.  ٢۵

، اشتياق به قرارداد کار دائمی و نگرانی از امنيت) سنتی بودن بازار کار از جمله تمایل کارفرمایان به ویژه صنوف به جذب نيروی کار کم سواد٢۶

شغلی، کار پاره وقت، کار از راه دور، کار مشارکتی و ...

) ناکارآمد بودن مراکز آموزش فنی و حرفه ای (آموزش ھای مھارتی غيررسمی)٢٧



) مشکS ت اشتغال ایثارگران، جانبازان و معلو3 ن  ٢٨

 قانون برنامه چھارم توسعه، کار شایسته!١٠١) رھا شدن ماده ٢٩

) ناکامی در اعزام نيروی کار به خارج از کشور مطابق برنامه ھا  ٣٠

 کاذب) توسعه بخش غيررسمی بازار کار و در نتيجه فقدان حمایت از شاغS ن این بخش و توسعه مشاغل٣١

 کار) مشکS ت روزافزون بنگاه ھای کوچک و متوسط از جمله در مواجھه با قوانين، ماليات و روابط٣٢

زدواج) تبدیل صندوق فرصت ھای شغلی به مھر امام رضا(ع) و در نتيجه کS ه بر سر اشتغال به نفع ا٣٣

) ناتوانی بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال پایدار  ٣۴

) عدم توازن بين تکنولوژی، سرمایه و نيروی کار  ٣۵

) حضور و مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار و مشکS ت بيکاری  ٣۶

رآمدی دستگاه اجرایی از جمله بنگاه ھای زودبازده) ناکارآمد بودن سياست ھای دولت در مھار بيکاری به دليل عدم مطالعه و بررسی کافی و ناکا٣٧

منبع : روزنامه اعتماد ملی
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چالشھای کارگران در جامعه امروز به بھانه ھفته کارگر

با نگاھی اجمالی به اوضاع کشورمان ایران در می یابيم که کارگران ھنوز

نقش مستقيمی در امر توليد بر عھده دارند ، برخSف کشورھای اروپایی و

از نقش تقریبا  پيشرفته که عملکرد کارگران  آمریکایی و سایر کشورھای 

مستقيم به نقش نظارتی تغيير یافته است (یعنی عموم کارھا توسط رباتھا

انجام گرفته و کارگران به عنوان ناظر بر عملکرد این رباتھا فعال ھستند) در

فعاليت می با واسته کم در حال  یا  بطور مستقيم  ایران کنونی کارگران 

باشند ، یعنی "کار" کارگر مھمتر و فعالتر از نقش سرمایه و سرمایه گذار

مطرح است ، به عبارت دقيق تر ھنوز کارگران نيروی "کار" خود را که عمدتا

حاصل فعاليت جسمانيشان است به فروش می رساندد ، بعنوان مثال بارز

نيروی جسمانی خویش مایه کارگران ساختمانی و کارگران کارخانجات از 

گذارده و کار را پيش می برند به بيان ساده تر جز نيروی کار خویش آھی در

بساط ندارند.

قشر بزرگی از فعا3ن عرصه اقتصاد در ایران را کارگران تشکيل می دھند که

متاسفانه به استثنای برخی مراکز دولتی اکثرا در مراکز خصوصی از حق



، خوراک و حتی ایاب ذھاب  بيمه ، خدمات  یعنی  قانونی خود  و  مسلم 

دریافت حداقل حقوق اعSم شده از طرف وزارت محترم کار و امور اجتماعی

محروم ھستند.

در کارخانجات و ١٢اکنون ما شاھد کار   ساعتی در مسائل١٣ ساعتی 

اسب برای استراحت محروم است ، دیده شدهساختمانی ھستيم ، جالب اینجاست که طی این مدت کارگر از ھرگونه امکانات جانبی و زمانی من

ن کار حقوق دریافت نمی کنند ، نه از امنيت جانیاست که کارفرما حتی زمانی برای ادای نماز کارگران ھم قائل نيست ، ھيچکدام آنھا طبق قانو

 یا مشغول کار ، عمS وقتی برای خانواده وجودبرخوردارند و نه از امنيت شغلی ؛ این فشردگی سبب شده است که کارگران یا در خواب باشند و

ن بصورت کارآموز یا کارگر آزمایشی به مدت سه ماهندارد ، این خود آسيبھای جبران ناپذیری بر پيکره اجتماع وارد می سازد. مرسوم است کارگرا

زمان معمو3 با افراد حویای کار بسيار زیادی که موجودمتوالی به خدمت گرفته شوند ، گاھا بدون حقوق و یا با حقوق بسيار ناچيز ، پس از گذر این 

کی در دست برای احيای حق خود و شکایت ندارنداست تعویض می شوند ، به جھت نبود بيمه و عدم ثبت نام در اداره کار و خانه کارگر عمS مدر

چراکه براحتی توسط وکSی زبردست کارفرمایان یا از طرق دیگر ناکوت می شوند.

 نفر پرسنل دارند و اتفاقا خيلی عظيمی را در ایران تشکيل داده اند بسيار۴ھمين اوصاف در کارگاھھای صنعتی و توليدی خصوصی که کمتر از 

ه و حتی نصف حقوق رایج و مزایای مرسوم رادردناک تر است چراکه معمو3 کارگرانشان را از نوجوانان و جوانان کم سن و سال انتخاب نمود

پرداخت نمی کنند.

ریال دریافت می کند (البته بدون ھيچ سرویس و٨٠٠٠٠حال یک ساختمان چند طبقه در حال ساخت را در نظر بگيرید ، کارگر برای کار روزانه خود 

 ميليون تومان به فروش می رساند ، این کجا و آنامکاناتی) جالب اینجاست که پس از اتمام کار ، کارفرما ھر مترمربع ساختمان خویش را چندین

کجا !!!

 یخبندان و یا در زمانھای رکود فروش عمS ھيچقشر بسيار بزرگتری از کارگران نيز گرفتار مشاغل به اصطSح فصلی می شوند ؛ در فصول سرما و

منبع درآمدی ندارند و درصورت ورشکستگی کارفرما ، اوضاع کارگران دیدنی است.

رند کارھای بسياری انجام شده است ، منپس از انقSب اسSمی ایران برای دفاع از حقوق کارگران که چرخه اقتصادی مملکت را به دست دا

جمله تشکيل خانه کارگر جمھوری اسSمی ایران ، اما ایراداتی چند براین نشکيSت رواست :

ش خصوصی در دریافت حداقل حقوق خود مشکلاو3- کارگرانی حق عضویت دارند که دارای بيمه تامين اجتماعی باشند و حال آنکه کارگران بخ

دارند چه رسد به اینکه توسط کارفرما بيمه شوند.

ندارند چه رسد به امکانات ارائه شدهدوما- قسمت اعظم کارگران چه خصوصی و چه دولتی اطSع درست و کافی در مورد خود این تشکيSت 

توسط آن.

نمی تواند مستقل عمل کند و در سایر فعاليتسوما- چون این تشکيSت اداری و تحت نظارت دولت است ، لذا محدودیت ھای خاص خود را دارد و 

د .ھای باب ميل کارگران قدم بردارد و اصول کار این است که کارگران خود را با شرایط وفق دھن

ا یا ميزانشان کم است و یا خدمات ارائه شدهچھارما - مزایای ارائه شده توسط این تشکيSت عمدتا بصورت تخفيفھایی چند درصدی است ، عموم

دارای کيفيت پایينی بوده و کارگران تمایلی برای استفاده ندارند.

علی ای حال این به معنی نادیده گرفتن زحمات این تشکيSت محترم نيست .

برای کارگران نيست ، در سالھای گذشته به سبب خشکاستان آذربایجانشرقی نيز به عنوان پيکره ای از ایران خارج از این دشواریھا و گرفتاریھا 

رھا بوده ایم که البته ھنوز ھم ادامه دارد ،سالی ھای پی در پی و گاھا شدید و نيز سياستھای غلط شاھد کوچ گسترده ای از روستاھا به شھ

ول به کار بودند اما پس از مھاجرت به شھرھا اکثرااکثر این افراد در مشاغل کشاورزی و دامداری یا صنایع دستی مثل قاليبافی و گليم بافی مشغ

ایم ، ھمه ما مطمئنا انبوه کارگران جویای کار را در برخیتبدیل به کارگران ساختمانی و یا امثالھم شده اند که ما شاھد افزایش تعداد کارگران بوده 

بر اثر خوشی اقبال چند صباحی مشغول شده و نانیمعابر و چھارراھھای استان دیده ایم که از سپيده صبح در آن مکانھا حاضر می شوند تا بلکه 

بر سر سفره خانواده برده وشرمنده اھل بيت نباشند.

ت ، به وفور مشاھده می کنيم که نوجوانان وعملکرد ضعيف ادارات مرتبط باعث سوء استفاده کارفرمایان از خيل کارگران جویای کار شده اس



مانی ھستند ، شاھد کار پيرمردھایجوانان کم سن و سال به جای حضور در کSس درس و محيط مدرسه مشغول کارھای سخت و دشوار ساخت

اعث کار این افراد غيرتمند شده است. ھمه اینمسنی ھستيم که اکنون واقعا زمان استراحتشان است اما فشار روزگار و گرانی و نبود بيمه، ب

 اطراف را با3 می برند و خانه ھایی زیبا و مجلل برایکارگران با ھمه دشواریھا و خطرات ناشی از کار، ساختمانھای بلند و متراکم تبریز و شھرھای

 و اقتصادی زمانی برای دفاع از حقشان باقیما می سازند آنھم بدون حداقل چشم داشتی ، چراکه نيازھای روزانه و فشارھای سنگين اجتماعی

زل کوچک خود در اطراف ساعت کارخشن، اگر بتوانند پس از ساعتھا انتظار در ایستگاھھای شرکت واحد، خود را به منا١٣نمی گذارد و پس از 

شھر برسانند واقعا ھنر کرده اند.

اید این مراکز به جھت ویژگيھایی که دارند اوضاعھر روز شاھد افزایش کارخانجات و کارگاھھای صنعتی در اطراف تبریز و شھرھا ھستيم ، اصو3 ب

اسف بار تر نيز ھست ، کارگران این مراکز معمو3 ھر سهکارگرانشان بھتر از سایر کارگران باشد ، اما می بينيم که نه تنھا اوضاع بھتر نيست بلکه 

و پس طی دوره آزمایشی حقوقی بسيار ناچيزی دریافتماه یکبار حقوق دریافت کرده و ھر روز باید مسير طو3نی تا کارخانه یا کارگاه را طی کنند 

کنند.

انان کم سن و بانوان ھستيم ، ساعت کار طو3نیدر کارگاھھای توليدی داخل شھر نيز اوضاع چندان مناسب نيست ، باز شاھد کار نوجوانان و جو

داشتی، حقوق ماھيانه واقعا ناچيز در حدو طاقت فرسا در مکانھای کوچک نمور و نيمه تاریک ، عموما بدون لوله کشی آب و سرویسھای بھ

ھزار تومان جزو مشکSت بسيار این قشر عزیز ھست.۵٠

یح و سرگرمی برای کارگران و خانواده ھایشانجالب اینجاست که حقوق روزانه کارگران معمو3 از قيمت یک کيلوگرم گوشت نيز کمتر است ، تفر

جزو آرزوھای دور و دراز است.

، پس کم کاری و ضعف دستگاھھای مرتبطباید توجه داشت که قشر کارگر قشریست زحمت کش و کم توقع ، در ھمه عرصه ھا حاضر و فداکار 

اجازه داد تا قشر کارگر به خيل فراموش شدگان بپيونددبخصوص وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد نا بخشودنی و دور از انصاف است، لذا نباید 

وباید از حق و حقوق این عزیزان دفاع کرد.

ی جدید خواھيم بود لذا از ھمه نمایندگاناکنون که انتخابات مجلس شورای اسSمی را پشت سر نھاده ایم و بزودی شاھد شروع به کار مجلس

دیت دنبال کنند.این درخواست را داریم که حل مشکSت کارگران را جزو برنامه ھای اصلی خود قرار داده و با ج

● پيغام به انقSبيون کمونيست گزارش به خلق

پرورش  رادرخود  انقSبی سوسياليسم  ازآرمان  دفاع  نطفه ھای  کمونيسم  پرچمداری  با  عناصریسالھاست که  اتحاد  و  وباھمگرایی  دادیم 

محافلی قراردادیم که سودای مبارزه با ستمگرانازنيروھایی که خود را مدافع حقوق توده ھای تحت ستم می دانند درھم آميختيم وخود را درصف 

م وازآن پس باافتخارنام خودرا کمونيست نھادیم .راداشتند .مامظاھر ستم طبقاتی راشناختيم وبنام پيشاھنگان پرولتاریا ، کمونيسم رابرگزیدی

 وبانشاط درمقام یک انقSبی پيگيردراجرای وظایفباگزینش این نام خودراموظف دانستيم درتئوری وپراتيک پيروراستين مارکسيسم باشيم وآگاھانه

طبقاتی خودباشيم .انقSبی خویش ھم مروج، ھم مبلغ وھم سازماندھنده ای 3یق درامرمبارزه بی امان برعليه دشمن 

بامرزبندی باجریانات انحرافی وخط ومشی غيرمارکسيستی وغيرپرولتری  ، راه عبورازدورانھای مختلف مبارزه طبقاتیمادرپروسه این مبارزه ، 

رگام آن بھای گزافی رابه کل جنبش کمونيستیراپيمودیم . دراین راه پرپيچ وخم وصعب العبور به دستاوردھاوتجاربی شگرف نایل آمدیم که ھ

ليکن مستمردرعرصه مبارزه طبقاتی پشتوانهتحميل نمود . جنبش کمونيستی درایران باقدمتی بيش ازصدسال مبارزه وحضوری گرچه باافت وخيز

دمت مبارزه برعليه نظام سرمایه داری قرارنگيرد ،غنی تئوریک رابا الھام ازپيشينه درخشان خویش به ثپت رسانده است . اما اگر این تئوری درخ

پرو ازتوده سودای رھبری  مابه عناصری حراف وگزافه گوکه فقط درحصارتنگ محفليسم جدای  لتاریاو رویای کسب قدرت سياسی رامسلما 

ه جنبش کمونيستی درایران مدتھاست ازبيماریدرسرمی پروراند مبدل خواھيم شد . بدون اینکه خودرا فریب دھيم ،باید اذعان داشته باشيم ک

نيستی که عليرغم چھره ای مدرن وظاھری فریبندهجدای ازتوده رنج می برد . اکنون این بيماری درکنارپاسيفيسم وليبراليسم غا لب برجنبش کمو

است . وبدون درس آموزی ازتجارب گذشته کهخودرادر پس شعائری نوین که متاسفانه دامنگير اکثرجریانات کمونيستی گردیده استتار نموده 

ھد انحرافات قوی اپورتونيستی درميان نيروھایبسيار گران وبسيار تلخ ودردوره ای بسيار طو3نی بدست آورده ایم ، درنھا یت تاسف اکنون شا

ين تعدد افکاروآرا والقا ب رنگارنگ ، ھيچکدامکمونيستی ھستيم که برخی رابه پروفسورھای مبلغ بورژوازی تبدیل نموده است . این حضرات درع

وری اسSمی را نيز عاقSنه نمی دانند . برایتحمل ساعاتی گرد ھم آمدن و ریسک وخطر کردن حتا دوراز مرزھای دیکتا توری لجام گسيخته جمھ



حاضر ، مبارزه طبقاتی را تنھا درایجاد سایتھایعده ای پروفسور که متاسفانه متأثر از تمدن دنيای سرمایه داری غرب وپيشرفت تکنولوژی عصر 

وتشکيSتی مبا رزین حرفه ای با اتخاذ تاکتيکھایمتعدد اینترنتی وشبکه ھای ماھواره ای می دانند ، چگونه می توان باآنھا از مبارزه سياسی 

متناسب با اوضاع واحوال داخل جامعه بحران زده ایران سخنی به ميان آورد .

اعه وبردن سوسياليسم علمی به درونوقتی مبارزه بی دردسروخطرپذیری کمتری مھيا باشد ، دیگر سنت مبارزه متشکل انقSبی برای اش

جنبش خود بخودی طبقه کارگر به سخره گرفته می شود .

سب نمود ، دیگر رابطه ارگانيک با طبقه کارگر برقرارھرگاه بتوان با استعانت ازتئوری دھکده جھانی ، اطSعات وآمار را درکوتاھترین زمان ممکن ک

گی موجودیت دوران چپ سنتی است مبدلکردن و سرکوب و تبعيض وبی عدالتی جامعه سرمایه داری را لمس نمودن به امری سنتی که ویژه 

می گردد .

ستمرار روحيه پاسيفيستی حاصل از دورانتخطئه نمودن ھمه دستاوردھای جنبش کمونيستی پيشين بدون درس آموزی وتجربه نمودن از آن ، ا

جنبش و چيره گی جریان اپورتونيسم وانحSلسياه یورشھای ارتجاع به سازمانھای سياسی وھمچنين نتيجه تأسف بار انحSل طلبی و پراکندگی 

طلبی درجنبش کمونيستی می باشد .

ی آن ، پی گردھای خانه به خانه و سيستماتيکیورش ھای فاشيستی رژیم به ھمه ارکان نظام اجتماعی و تارومارکردن انقSبيون کمونيست ودر پ

کی سریع وبا برنامه درمقابل یورش ارتجاع بیارتجاع حاکم ، باعث گردید که انقSبيون کمونيست باپذیرش درد ناک شکست ، ازیک واکنش تاکتي

سا ل است که دریک نبرد نابرابر٢۶ که بيش از بھره بوده وداغ عقب نشينی وشکست جبران ناپذیر را بر تن نحيف خود متحمل شود . واقف ھستيم

رکران وزحمتکشان و سرکوب وزندان واعدام انقSبيونسرنيزه ھای ارتجاع به قانون حاکميت بورژوازی مبدل گردیده وتشدید بھره کشی واستثمار ازکا

تأ ثير ازھمين روند ، گروھی با پذیرش کوچ اجباریوکمونيستھا به حکم اساسی و ضروری رژیم مبدل گردیده است . با   از نيروھای انقSبی 

.ومھاجرت ، تبعيد رابه عنوان گزینه درامان ماندن ازسرکوبھای فاشيستی رژیم اختيار نمودند 

درون نھضت کارگری ، تSش نمودند با ارتداد خویشگروھی نيز ناپيگيری خود را با تئوری بافی ھای غير مارکسيستی وبا اشاعه فرھنگ بورژوایی ب

ل کارگری روی آورگردند ، بلکه با مشوب نمودن ذھن، روی برتافتن ازبرنامه وتاکتيک پرولتری وبا اپورتونيسم عریان ، نه تنھا به سياست ليبرا

نيستی وانھدام استقSل طبقاتی پرولتاریا گردیدند .پرولتاریا به وسيله ایده ھای بورژوایی خویش موجب انحSل وپراکندن سازمانھا ی کارگری وکمو

 قرار داد ، انحSل طلبان نيز وقيحانه از ابرازبه ھمان ميزان که بورژوازی سرکوب خشن وفاشيستی انقSبيون وکمونيستھا را دردستور کار خویش

ستی را به شکستن پوسته تنگ تشکيSتیعلنی نيات خویش فروگذار ننمودند و آشکارا و با صدور اطSعيه رسمی ، اعضا سازمانھای کموني

مودند .ترغيب نمودند . وبدین سان به مثابه دستياران عملی بورژوازی درمحيط پرولتاریا ادای دین ن

وھی دیگرازانقSبيون کمونيست با حفظ مناسباتبه موازات ترک تازی ھای خونين رژیم وخوش رقصی ھای اپورتونيستھای خائن وانحSل طلبان ، گر

ين ناباوری دستگاه سرکوب بورژوازی وباسختی توانبا رفقای خویش ، یا به مثابه عناصر ویا محافل پراکنده ویا درمواردی با تشکيSت منسجم درع

نی وافتخار در زندان وخارج اززندان به دوش گرفتند .فرسا در جامعه بحران زده ایران به حيات خویش ادامه دادند وپرچم مبارزه را با حماسه آفری

ه شيرین نمی توان نادیده انگاشت . وھمچنيندرپروسه مبارزه طو3نی ميان انقSبيون کمونيست وبورژوازی سرکوب گر این حقایق را چه تلخ وچ

م که آنچه نمی دانستيم ناشی از نا آگاھی مابودنمی توان چشم رابرواقعييات بست وحوادث رابنا به ميل خویش گزینش نمود . مامجبوریم بپذیری

ارزه را تخطئه وتعطيل نمودن وبه امان خدا سپردن بهوآنچه ميدانستيم وبدان عمل نکردیم ناشی از ضعف مابود . ليکن ضعف ھا را تئوریزه کردن ومب

ھمان ميزان موجب خسارت وغير قابل بخشش است که سرکوب وکشتار رژیم .

ایران م از جامعه  بدور  بيست وچند ساله  ایران دریک دوره طو3نی  بدانيم که کمونيستھای  پرداختند. واکنونباید  ازمرزھا بدان  بارزه رادر خارج 

یات دریک روند طبيعی مبارزه طبقاتی بدستبادیدگاھھای نوین به شکل گيری جدیدی ازتشکل ونظریات سياسی دست یافته اند . گرچه این نظر

ه وبه ھمه تشکل ھای کمونيستی – انقSبی کهنيامده ودور ازدسترس توده ھا می باشد ، ليکن ما ھمين نيز مغتنم شمرده و به فال نيک گرفت

یشان دراز می کنيم و با خوش بينی کمونيستیدرزمينه فعاليت انقSبی تSش می کنند درود می فرستيم و دستھایمان را به نشانه اتحاد به سو

ده ایم ، برای ایجاد یک تشکل فراگير کمونيسمحاضریم توان انقSبی خود را که تاکنون دربتن جامعه ایران ودرکشاکش مبارزه طبقاتی حفظ نمو

به نيروھایی که در ارتباط مستقيم باجامعه طبقاتی ایرانانقSبی و اشاعه آراو عقایدپيشرو پرولتاریایی با تمام وجود به پيش ببریم . ما اکنون بمثا

کمونيست می دانيم .قرار داریم ، این وظيفه سترگ رایک نياز فوری وبSواسطه جنبش کمونيستی وھمه نيروھای صدیق 



، و به اشاعه برنامه انقSبی خود به پردازیم ، به ھمهبرای اینکه پس ازاین خود را شماتت ننموده وبار دیگر از جنبش انقSبی توده ھا عقب نمانده 

نيروھای کمونيست انقSبی اعSم ميداریم.

توانی تمام ، سياست ھای حکومت خودرا بهرفقا : اوضاع واحوال جامعه ایران بشدت دستخوش تغييرات است . بورژوازی حاکم باتشتت و نا 

ع و انفجار توده ھا را لمس می کند . بحرانروزمره گی رسانده است . جمھوری اسSمی عليرغم ھمه عوامفریبی ھایش تشدید بحران قریب الوقو

 را فراگرفته است . سياستھای جمھوری اسSمیاجتماعی درابعاد جامعه به یک معضل جدی رژیم تبدیل شده ، فقر وفساد تمام تار و پود جامعه

کند . ھيئت حاکمه فعلی ودولت احمدی نژاد ،پاسخ ھای عاجل و فوری به بحرانھایی است که گریبان رژیم راگرفته و موجودیتش را تھدید می 

 عریان جامعه شکل گرفته واز سوی دیگر برایدولت بحران وحاکميت نظاميان است که از یک سو برای کنترل اوضاع و پرده پوشی ناھنجاری ھای

 امنيتی و نظامی ونشاندن آنان به کرسیارعاب توده ھای زحمتکش و دميدن شيپور جنگ بر عليه مردم ستم دیده می باشد . انتخاب عناصر

قرار گرفته و چشم انداز آتی آن طوفانی مھيب راوزارت وصدارت گویای ھمين واقعييت می باشد . ایران اکنون درالتھاب یک بحران عظيم طبقاتی 

ده گی آن برعليه رژیم تأثير گذار باشيم که از ھم اکنونجلوه گر می کند . درصورتی ما می توانيم ازدامنه مخرب این طوفان در امان مانده و بر طوفن

Sبی توده ھا ھمت گماریم . ضروری ترین تSبی برای رھبری جنبش انقSش مؤثر و تشکلی انقSش ما برای جلب اعتماد وبردن روحيه شادابیبه ت

دن پرچم مبارزه دردرون جامعه می باشد .به درون توده ھا ، اعSم موجودیت یک تشکل سراسری و انقSبی – کمونيستی و به احتزاز در آور

 مبارزه انقSبی برعليه رژیم می باشد . این واقعيتاین اولين مؤلفه برای اثبات حقانيت کمونيسم انقSبی وبه حرکت درآوردن توده ھا وسازماندھی

سکتاریستی غلبه نمایيم . مابه انجام این وظيفهدور از انتظار نيست . اگر ما بتوانيم بر برخی خصایل غير کمونيستی و روحيات پاسيفيستی و 

رفقای تبعيدی خارج ازکشور عزم ما راسخ تر خواھداعتقاد داریم وسا ل ھا ست با بضاعت اندک خویش با جدیت دنبال می کنيم . اما با یاری شما 

برنامه عمل خویش می داند و پرچم سرخ پرولتاریا را برایشد . پس ھرآنکه مبارزه را آرمان خویش قرار داده وآ گاھی توده ھا وآ زادی طبقه کارگر را 

 باقی نمی ماند . پيش به سوی این امرکسب قدرت سياسی وبرقراری سوسيا ليسم بدوش می نھد ، راھی جز اتحاد – تشکل ومبارزه پی گير

مھم .

http://vista.ir/?view=article&id=317613

چرا بايد ترسيد

حرف ھای خيلی بدیھی من را به شک می اندازند، این استد3ل ھای ظاھرا

نازل می شوند تا بندگان گنگ و بی نقص و محکمی که انگار از با3ی کوه 

خراب را به راه راست ھدایت کنند. این شک مضحک و شبه فلسفی وقتی

به ترسی جدی تبدیل می شود که می بينيم جھت این حرف ھای بدیھی،

این استد3ل ھای قرص به سمت کارگران است و استد3ل کنندگان سعی

دارند با ساده کردن صورت مسئله به پاسخی روشن و حتمی دست پيدا

کنند که کسی جرات مخالفت با آن را نداشته باشد.

یکی از رایج ترین نمونه ھای این قبيل نسخه پيچيدن ھا را می توان در سخنان

مخالفان «قانون کار» جست وجو کرد. آنھا چنان مھربانند که ھدف را رونق



ان راضی به کاھش دستمزد ھا و نادیده  گرفتن برخیتوليد و به تبع آن بھبود شرایط معيشتی کارگران قرار می دھند و سپس می پرسند: «چرا کارگر

ن توليد تقاضا برای نيروی کار افزایش پيدا کند و درحقوق خود نيستند تا با از ميان برداشتن «مانع» قانون کار توليد شکوفا شود و با شکوفا شد

 امرار معاش مشکلی نداشته باشند؟» در مواجھه با ایننھایت توازنی در بازار عرضه و تقاضای نيروی کار پدید بياید و اینچنين کارگران 3اقل برای

 توليد و در نتيجه ایجاد بازار برای نيروی کاراستد3ل محکم، چه بخواھيم و چه نه، مجبوریم بپذیریم که تمام مشکSت اقتصادی ایران که مانع

رو می کند. روزنامه ھای داخلی و رادیو ھای خارجی ومی شود، ھمين حقوق نيم بند قانونی کارگران است! تبليغات از ھمه طرف این را توی کله ما ف

وه تبليغی شان ھم کم وبيش به ھم شبيه است. اصلتلویزیون ملی و اصSح طلبان و محافظه کاران و خSصه ھمه: یک پروپاگاندای به تمام معنا. شي

 اگر منفی ھم باشد تو اصل را پذیرفته ای و تنھا بارا بر «سد توليد بودن حقوق کارگری» می گذارند و بعد طبق آن تحليل یا سوال می کنند. جواب

ایده  آنھا مخالفت کرده ای.

ت و در نتيجه احتياجی به نيروی کار کارگران ھمدر طرح این سوال سيستم توليد ایران به عمد لحاظ نشده است: اگر در ایران توليد سودده نيس

خ کا3ی وارداتی (گيریم قاچاق) برابر یا حتینيست، به این دليل است که از اساس این نظام اقتصادی برای توليد ساخته نشده است. وقتی نر

بود و این دخلی به قانون کار ندارد.کمتر از مواد خام کارخانه ھاست، نيروی کار بی قيمت ھم که باشد باز توليد زیان ده خواھد 

را برای بھتر شدن شرایط معيشتی سایر کارگراناما موضوع مھمتری در این ميان وجود دارد. این استد3ل رایج، شکستن چارچوب ھای قانون کار 

مفيد می داند اما به ھزینه انکار قانون کار توجه نمی کند.

است. این قانون تنھا مرز بين کار انسان و سایرنباید فراموش کرد مجموعه حقوقی که قانون کار برای کارگران در نظر گرفته به صورت حداقلی 

موجودات را مشخص کرده است.

موظف است «قرار» کار را تعيين کند، موظف استکارفرمایی که می خواھد از نيروی کار یک انسان استفاده کند موظف است که او را بيمه کند. 

د و دلبخواھی ابزار توليد را از او نگيرد، موظفحقوقی کمتر از رقم مورد توافق به کارگرش نپردازد، موظف است که کارگر را به شکل شیء نبين

ن کار به کارگران ھدیه می دھد و جالب استاست در ساعاتی مشخص از نيروی کارش استفاده کند و... این حداقل ھا تمام چيزی است که قانو

انه بھبود وضعيت معيشتی کارگران به معنای انکارکه ھمچنان به عنوان قانون حمایتی مورد خطاب قرار می گيرد. شکستن مرزھای این قانون به بھ

نباید و نمی تواند با مصلحت اند یشی و ساده دلی سياستمدارانه از این حقوقجایگاه انسانی کارگر است. ھيچ دولت و نھاد و حتی کارگری 

چشم پوشی کند.

وضعيت معيشتی کارگران چاره ای اندیشيده شود. امااین مرزھا باید به عنوان اصل مورد پذیرش قرار بگيرند و سپس برای بھبود اوضاع اقتصادی و 

. قانون برای طبقه متوسط و مرفه- بر خSفبرای درک چنين استد3ل ھایی 3زم است به جایگاه و طبقه اجتماعی صادرکنندگان آنھا توجه کرد

ت مجموعه ای از باید ھا و نبایدھاست که می شودکارگران - یک مرز باریک برای پاسداری از شأن انسانی آنھا نيست. قانون کار برای این طبقا

بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی و سياسی تغييرش داد، اصSح یا کS حذفش کرد.

برای تمامی انسان ھا نسخه ای واحدمخالفان قانون کار به دليل دید طبقاتی کارگران را در موقعيت خود قرار می دھند و در یک ش رایط برابر 

می پيچند.

قص می رسد. می شود عمری بر پایه چنيناین کار البته آسان است و حاصلش ھم راه حل ھایی است که به نظر «ھمه» درست و محکم و بی ن

رد که البته تمامی این نمایش ھا برای کارگرانفرضياتی مقاله نوشت و سخنرانی کرد و در ميزگرد ھا نقش «کارشناس محترم برنامه» را بازی ک

نيز ھمين فرضيات طبقاتی قرار می گيرد.بی خطر است. اما خطر وقتی احساس می شود که می بينيم پایه تصميم گيری برخی مقامات دولتی 
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چرا جوانان از کارآفرينی می ترسند؟

یا ناکامی و نداشتن سرمایه  به خاطر ترس از شکست و  جوانان معمو3ً 

فشاری که روی آن ھاست، یک کار مستقل را شروع نمی کنند و محققان بر

الگوی ترس این است که جوانان امروز  این  دليل  باورند که مھمترین  این 

.مناسبی از کارآفرینان جوان گذشته ندارند که از آن ھا پيروی کنند

انجام داده درباره این Enterprise Insight بررسی ای که سازمان انگليسی

 شروع شده ولی دیگر١٩٨٠نکته بحث کرده که ادبيات کارآفرینی در دھه 

تغييری نکرده و در آن دوره کارآفرینان قدیمی سعی کردند راھی برای نسل

بعدی باز کنند. این سازمان می گوید کارآفرینان جوان اغلب تمایل دارند که

جایگاه خود را در دنيا پيدا کرده و اثری از خود باقی بگذارند اما این ادبيات که

از سوی و فشاری که  از شکست  ترس  و  نيست  دوره کنونی  مناسب 

.ز محقق کردن ایده ھایشان چشم پوشی کنندخانواده، معلم و دوستان برای پيدا کردن شغل بر جوانان وارد می شود، باعث شده که آن ھا ا

رو باید کسی مستقيماً آنان را ھدایت کند و به آن ھا یاددر اینجا این فرض وجود دارد که اکثر جوانان فاقد مھارت ھای تجارتی و کاری ھستند از این 

شوند و به کارآفرینی تشویق شوند، بسياری بهدھد که چگونه در این عرصه فعاليت کنند و سياست گذاران باید بدانند که اگر جوانان حمایت 

.شروع یک کسب و کار جدید تشویق می شوند

وانان، ارتقای الگوی موجود و خلق فرصت ھایاین به آن معنی است که باید شبکه ای منسجم برای جوانان ایجاد شود که بر تحقق ایده ھای ج

.کاربردی و عملی تأکيد و تمرکز دارد

ه است. مدیرارشد اجرایی این سازمان می گوید:این سازمان ھمچنين به ایجاد یک استرتژی ملی برای توسعه کسب و کار در ميان جوانان پرداخت

". اکنون جوابگوی نيازھای نسل جوان نيست١٩٨٠"ادبيات و مفاھيم دھه 

٢٠٠۶رآفرینان برای توسعه کسب و کار در سال اکنون دو دھه از خلق این ادبيات گذشته ولی ما ھنوز از آن دست برنداشته ایم و از ھمان کا

ال ھا چيزی یاد گرفت اما نکته اینجاست که جوانان بيشتراستفاده می کنيم. او اضافه می کند: "البته ما نمی گویيم که نمی توان از کارآفرینان آن س

ا بيشتر قبول دارند." او می گوید که نسل جدیداز افراد ھم سن و کسانی که متعلق به نسل خودشان باشند الگو می گيرند و گفته ھای آن ھا ر

.نمی دانند که یک "کسب و کار" واقعاً چيستافراد جوان که مشتاقند اثری از خود به جا بگذارند و جایگاه خود را پيدا کنند، به درستی 

عریف کنيم تا برای انگيزه ھا و آرزوھای آن ھا معنی دار و بابه گفته این مدیر، فرھنگ جوانان تغيير کرده است و ما باید معنی "کسب و کار" را دوباره ت

از شکست و نوع سيستم آموزشی باعث می شود کهمفھوم باشد. نباید از دیدگاھی که اصSً مطابق نيازھای روز نيست به آن ھا نگاه کنيم. ترس 

.جدید بپردازندجوانان به کارھای مطمئن که ریسک آن ھا کم است تمایل داشته باشند تا به جستجوی فرصت ھای 

". ھا و آرزوھایشان باشنداو اضافه می کند: "ما باید فرھنگی را رواج دھيم که جوانان فعا3نه در پی محقق ساختن ایده

 کSس ھایی می شوند که به نظرشان می تواندبا نزول وضعيت اقتصادی جامعه دانشجویان مراکز آموزش کارآفرینی با ترک کSس ھای خود روانه

: دليل برای رھایی از ترس شروع یک کسب و کار آمده است٨آینده ی مطمئن تری برای آن ھا داشته باشد. در زیر 

.تجربه کسب می کنيد! شروع و اداره کسب و کار شخصی راھی است به سوی کسب تجارب ارزشمند (١

 و به طور کلی آن ھا موظف به پرداخت ھزینه ھایچيزی از دست نمی دھيد، اکثر دانشجویان ھزینه ھای خود را از طریق والدینشان تھيه می کنند (٢

د، شما تجاربی خواھيد داشت که شانسزندگی نيستند. به ھمين دليل در بدترین شرایط حتی اگر کسب و کار شما با شکست رو به رو شو

. باشيد، آن است که به سرمایه دار بزرگی تبدیل شویدموفقيت شما را در آینده افزایش خواھد داد و اتفاق خوبی که می توانيد انتظار آن را داشته



 ميليونرھا کارآفرین ھستند اگر شما به فکر کسب و پول٣/٢طبق گفته ی "توماس استينلی" و "ویليام دنک" نویسندگان کتاب "مغز ميليونر"،  (٣

دی برخوردار خواھيد شد، شما حتی می توانيد طرحبسيار ھستيد، باید کارآفرین باشيد. به این ترتيب شما عSوه بر حقوق از مزایا و محاسن زیا

. سالگی توانست طرح شغلی خود را به قيمت یک ميليون د3ر بفروشد١۶کسب و کارتان را بفروشيد. "مایکل فاردیک"، کارآفرین جوان موفق، در 

ز آن به شما تعبير می شود، را افزایش خواھدارزش و اعتبار شما افزایش می یابد. شروع کسب و کار در دوران تحصيلی تان، ارزش چيزی که ا (۴

.ه مقامات با3 دست یابدداد. برای مثال یک فرد معتبر می تواند کتابی را به چاپ برساند یا در شرکت ھا و ادارات ب

 کمتری را متوجه شما می کند. برایایجاد و انجام یک کسب و کار سودمند در مدت زمان طو3نی نسبت به استخدام شدن در شغلی ریسک (۵

 اند. اما من می توانم تضمين کنم که صاحبان کسب ومثال کافی است فقط به آمارھای اقتصادی اخير توجه کنيد. ده ھا ھزار نفر از کار اخراج شده

صادی غرق می شوند. صاحبان کسب و کارکارھای سودمند، ھنوز مشغول کار خود ھستند. آن ھا آخرین کسانی ھستند که در طوفان ھای اقت

 استخدام شده، تنھا از یک مسير تامين می شود وموقعيت ھای زیادی برای جذب و دریافت پول دارند، در حالی که حقوق شما به عنوان یک کارمند

.این ھمان جنبه ریسک پذیر بودن مسئله می باشد

ا آموزش داده نمی شود. عSوه بر این کارآفرینیشما خيلی چيزھا در مورد خودتان یاد می گيرید، چيزھایی می آموزید که ھرگز در مدرسه به شم (۶

بی، حسابداری، مدیریت و اجرا می باشد و داشتنترکيبی از تمام سياست ھای مورد نياز برای یک شغل است و نيازمند اطSعاتی در مورد بازاریا

توانيد در مورد رشته ی تحصيلی مورداطSعاتی در مورد این مسائل دید شفاف و روشنی نسبت به اطراف تان به شما می دھد و شما می 

.عSقه تان در آینده و ھمچنين ھدف ھایتان بھتر تصميم بگيرید

مورد نياز را انتخاب می کنيد. شما می توانيدصاحب اختيار ھستيد. قوانين را شما تعيين می کنيد. این شما ھستيد که ساعات کاری و افراد  (٧

ط به طراحی ایجاد کنيد، اگر به بازاریابی عSقهکسب و کارتان را مطابق با عSیق تان بسازید. اگر به ھنر عSقه مند ھستيد، کسب و کاری مربو

.تابی بنویسيد و آن را منتشر کنيد و به فروش برسانيددارید، کا3یی را انتخاب یا توليد کنيد و آن را بفروشيد و اگر به نویسندگی عSقه دارید، ک

ش از این به سختی در مقابل یک جمعشما بزرگ می شوید. من به شخصه به سبب ایجاد کسب و کار، از نظر فکری رشد بسياری کردم. پي (٨

د که خيلی چيزھا در مورد خودم یاد بگيرم.سخن می گفتم ولی اکنون یکی از مواردی است که بسيار به آن عSقه دارم. کسب و کار من سبب ش

.من اکنون می دانم که برای ھميشه می توانم کارآفرین باشم و به موفقيت دست یابم
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چرخه عمر کارآفرينی-استراتژی آغاز يک کسب و کار

● چکيده

مقياسھا خودش کليه  در  کارھا  و  تمام کسب  در  کارآفرینی  چرخه عمر 

رانشان می ھد، از یک کسب و کار در حال آغاز در یک گاراژ کوچک گرفته تا

 شرکت برتر جھان است.۵٠٠یک شرکت کارآفرینی که عضو 

با یک کارآفرین آغاز می شود که یک فرصت را کشف می کند، این چرخه 



سازمانی را جھت پيگيری این فرصت ایجاد می کند، منابع مورد نياز را جمع

آوری می کند، یک طرح عملی را پياده می سازد، ریسکھا و نتایج مثبت کار را

محاسبه می کند و تمام اینکارھا را در یک بازه زمانی معين انجام می دھد.

 مرحله ای که در یک چرخه عمرکارآفرینی وجود دارد ارائه٧در این مقاله، 

شده است:

کارآفرینان در روابط بين مدیریت مالی و تدوین استراتژی کسب و کار نقش

فعالی دارند. این مسئله اختSف عمده بين مدیریت کارآفرینانه با مدیریت در

فردی مواجه است. برترین اتفاقی که برای یکسایر کسب و کارھا می باشد. تقریباً در تمامی موارد، شخصی که تصميم می گيرد، با یک ریسک 

دست دادن خانه، اعتبار فردی، زندگی و ھمچنينفرد کارمند در این حالت پيش می آید از دست دادن کارش خواھد بود اما برای کارآفرینان از 

 در عبارت «مدیریت کارآفرینانه» تأکيد بر رویتخریب روابط خانوادگی می باشد.پيتر دراکر خاطر نشان می کند که برای شرکتھای بزرگ موجود،

کلمه کارآفرینانه است.

این مقاله تأکيد برواژه «مدیریت» بعنوان یک اصلدر ھر کسب و کار جدید دارای ریسک، کلمه مورد تأکيد «مدیریت» است. بنا بر این ھدف ما در 

ن آن در جھت افزایش تأثير گذاری یک کسب و کار کوچک وبرای کارآفرینان است. ما مدیریت کارآفرینانه را بمعنای کسب دانش کارآفرینانه و بکار برد

ا موضوعات مدیریتی زیر است:یا متوسط و یا یک ایده دارای ریسک تعبير می کنيم. قلب مدیریت کارآفرینانه برخورد دائم ب

▪ ایده متھورانه شما چيست؟ (مأموریت و ارزشھا)

▪ قرار است این ایده به کجا برسد؟ (اھداف و مقاصد)

▪ روش رسيدن به اھداف چيست؟ (استراتژی رشد)

▪ چه چيزھایی مورد نياز است تا بتوان به این اھداف رسيد؟ (افراد و منابع مالی)

▪ چه ساختاری برای آن بھتر است؟ (ظرفيتھای سازمانی)

▪ چه مقدار سرمایه و چه زمانی نيازمند است؟ (استراتژی مالی)

▪ چه زمانی به مقصد نھایی می رسد؟ (چشم انداز موفقيت)

● چرخه کارآفرینی

این موضوعات مھم مدیریتی در چرخه کارآفرینی اھميت زیادی ندارند.

کار در حال آغاز در یک گاراژ کوچک گرفته تاچرخه کارآفرینی در تمام کسب و کارھا در کليه مقياسھا خودش را نشان می دھد، از یک کسب و 

را جھت شرکت برتردنيا. این چرخه با یک کارآفرین آغاز می شود که فرصتی را کشف می کند، سازمانی ۵٠٠فعاليتھای کارآفرینی سازمانی در 

 می سازد، ریسکھا و نتایج مثبت کار را محاسبهپيگيری این فرصت ایجاد می کند، منابع مورد نياز را جمع آوری می کند، طرحی عملی را پياده

می کند و تمام این فعاليت ھا را در یک بازده زمانی معين انجام می دھد.

اترجيح می دھيم که کارآفرینی را کم خطر تر وبعضی اوقات گفته می شود که کارآفرینی مانند رانندگی سریع، بر روی یک جاده یخ زده است. م

روشمند تر بيان کنيم.

 اول پازل ماگيج می شویم، راه را نمی دانيم وکارآفرینی یک فرآیند حل مسئله مداوم است، درست مانند چيدن یک پازل بزرگ. در گذاشتن قطعه

مسير به خوبی قابل تشخيص نيست.

 مراحلی که ماذیSً ارائه می کنيم، تقریباً در اکثر کسب وتمام فعاليتھای کارآفرینانه از یک فرآیند پيروی نمی کنند اما تحقيقات ما نشان می دھد که

ی، کاھش ریسک،افزودن ارزش و درگيری کمترکارھای روبه رشد به چشم می خورد. اندازه، سود دھی، تعھد، پيچيدگی، مقياس، ساختار سازمان

 ، مدیران کسب و کار، سرمایه گذاران و مشاوران قادرمؤسس در ھر مرحله وجود دارد. ما بر این باوریم که با دانستن و درک این مراحل کارآفرینان

اده می سازند.خواھند بود که تصميمات آگاھانه تر بگيرند و اغلب آنھا خودشان را برای چالشھای پيش رو آم

 مرحله چرخه عمر کارآفرینی به شرح زیر است:٧● 

– تشخيص فرصت١▪ مرحله



 سال متغير١٠بل توجھی نياز دارد که از یک ماه تا دوره شکل گيری تحت عنوان« قبل از آغاز» مورد تحليل واقع می شود. این مرحله اغلب زمان قا

است.

یا خير از اھميت زیادی برخوردار است. اشخاصیدر این مرحله تحقيق و درک ابعاد فرصت و مفھوم آن و تعيين اینکه آیا این فرصت مناسب است 

یا حقيقتاً آمادگی کارآفرینی را دارند؟ اکثریت غالب مردم ازکه قصد ایجاد یک کسب و کار را دارند باید از درون به کنکاش خود بپردازند تا بدانند که آ

ند.جمله مخترعين معمو3ً از این مرحله عقب نشينی نمی کنند و امکان کارآفرینی را بررسی می کن

- تمرکز بر روی فرصت مورد نظر٢▪ مرحله

 ایده ھای مختلفی را در ذھن دارند و نمی دانند کداميکاین مرحله برای کارآفرینان اھميت زیادی دارد . این مرحله، مرحله شک و تردید است که آنھا

را برگزینند.

 می گوید: «تمرکز بر روی یک فرصت بسيار مھم است. ممکن است بعدھا این امکان وجود داشتهEvgene Kleineیکی از سرمایه گزاران خطر پذیر 

يقاً بر روی یک فعاليت خاص متمرکز شود» بھتر استباشد که شاخه ھای دیگری از کسب و کار را نيز ایجاد نمود اما فاز اول در یک شرکت باید دق

واحد سرمایه گذاری کنند ولی به نتایج کامSًاھداف کسب و کار خود را دقيقاً تعيين نمائيد زیرا ممکن است اشخاص مختلف بر روی یک فرصت 

متناقضی برسند.

-تعھد٣▪ مرحله

انند. ولی این مرحله، در حقيقت باید با تھيه طرحاغلب کارآفرینان، تشکيل کسب و کار و ترک شغل روزانه خود را تعھد به کسب و کار جدید می د

ب و کار) وجود دارد. نوشتن یک طرح موثرتجاری آغاز گردد. تفاوت بسياری ميان تشریح یک فرصت و تحقيق و نوشتن یک طرح تجاری(طرح کس

 ساعت زمان می برد بنا بر این اگر بعد٣٠٠ تا ٢٠٠ تجاری نيازمند سطح جدیدی از درک و معلومات و ھمچنين تعھد بسيار می باشد. این فرآیند بين

 ماه تقليل یابد. اشتباھی که معمو3ً کارآفرینان مرتکب می شوند آن١٢از ظھرھا و تعطيSت آخر ھفته را نيز کار کنيد این مرحله می تواند به سه تا 

رد نظر را آغاز می کنند و سپس پيگيری نموده واست که طرح تجاری را نادیده می گيرند. و سپس سایر منابع را جمع آوری می نمایند، ایده مو

اً تعيين نمایند.تSش می کنند نقطه تمرکز فعاليت مورد نظر برای تبدیل ایده به یک کسب و کار تجاری را دقيق

 – ورود به بازار۴▪ مرحله

با سازمانی ساده ایجاد نموده است، منابع موردسود دھی و موفقيت، تعيين کننده این مرحله ھستند: فرض کنيد کارآفرین کسب و کار کوچکی را 

ه است. چيزی که موفقيت کسب و کار را درنياز خود را با توجه به طرح تجاری اش تخصيص داده است و اولين فروش محصو3تش نيز انجام شد

ر نظر گرفته شده باشند و کسب و کار در راهھمان مراحل اوليه تعيين می کند این است: اگر مدل کسب و کار سود ده باشد، اھداف معقولی د

کوچک ماندن این کسب و کار به حدی که باکسب سSمت اقتصادی پيش برود، کارآفرین می تواند در این مرحله به رشد کسب و کار خود و یا 

سرمایه شخصی قابل تأمين باشد، فکر کند.

- راه اندازی کامل و رشد۵▪ مرحله

3ً کارآفرین در این مرحله و بھنگام بررسی راھھای ممکن،در این مرحله، کارآفرین باید یک راھکار خاص با بيشترین ميزان رشد را انتخاب نماید. معمو

حتما3ً تنھا مالک کسب و کار باقی می ماند. و یاترجيح می دھد که کسب و کار مورد نظرش کوچک بماند و ھيچگاه از این مرحله نمی گذرد و یا ا

ی جدید نمی توانند و یا این ظرفيت را ندارند که تبدیلممکن است این ایده جدید در حد یک کسب و کار و فعاليت ساده بماند، که البته تمام ایده ھا

 رشد وجود نداشته باشد و یا محصو3ت وبه شرکتھای بزرگ شوند. د3یل عدم رشد سریع ممکن است این باشد که فضای کافی در بازار برای

ت چالش بزرگی ایجاد کند که نتواند از عھده آنسيستم ھای مدیریت مورد نظر مقياس خاصی نداشته باشند و یا اینکه این رشد سریع برای مدیری

برآید.

 – بلوغ و توسعه۶▪ مرحله

 حقيقت گسترش طبيعی یک ایده خوب از طریقاکنون کسب و کار شما تبدیل به رھبر بازار گردیده است. در این حالت رشد یک کسب و کار، در

 از طریق توسعه در سطح جھانی،اخذ تسھيSت و یاروشھای حرفه ای مدیریتی خواھد بود. این گروه حرفه ای مدیریتی، استراتژی رشد این ایده را

فع می شود.ادغام شدن با سایر شرکتھا پياده سازی می کند که از این طریق نقدینگی افزایش و کمبودھا ر

 – ارزش٧▪ مرحله



ل قبلی از طریق ارزیابی خروجی کار مورد بھرهمرحله آخر مرحله بھره برداری از نتيجه کار است. در این مرحله ارزش ایجاد شده در طی مراح

برداری قرار می گيرد.

ف شده است. ما از روی تجربه می دانيم که خروجمتأسفانه اغلب ادبيات کارآفرینی بر مراحل قبلی تأکيد دارد و توجه کمی به خروجی کار معطو

ردی که سرمایه گذاری نموده است.موفق از یک کسب وکار عامل مھمی در چرخه عمر کارآفرینی است، چه برای کارآفرین وچه برای ف

 شوند. دانستن اینکه چه کار باید کرد و در چهمھمترین چالشی که یک کسب و کار جدید با آن مواجه است این است که کارھا در جای خود انجام

مرحله ای، بسيار مھم است. به ویژه اینکه کارآفرین معمو3ً زمان و منابع محدودی دارد.

 ، در جایی گفته است که ایجاد یک شرکت بيشتر شبيه به موشک ھوا کردن است. اگر بهVenture Lawآقای کریگ. دبليو جانسون، رئيس گروه 

ایل از مسير منحرف شوید. درک چرخه عمرھنگام پرتاب موشک شما فقط به اندازه کمتر از یک درجه خطا داشته باشيد ممکن است ھزاران م

کارآفرینی به کارآفرین کمک می کند که در مسير صحيح پيش برود و موفق شود.

منبع : زنان کار آفرین

http://vista.ir/?view=article&id=254742

چشم اسفنديار کليد فتح

و3دت صنعت پتروشيمی در اواخر قرن نوزدھم ميSدی، زایيده رشد و ارتقای

سطح دانش و فن آوری ھای بشری است. طی دوره ھای فراز و فرود حيات

این صنعت نيز دانش و فن آوری ھميشه نقشی مؤثر و سھمی کليدی را در

داشته پتروشيمی  صنعت  صاحبان  قدرت  کيفيت  و  ميزان  به  شکل دھی 

است.

جھان، در  پتروشيمی  صنعت  ابتدای ظھور  از  گفت  می توان  حقيقت  در 

پتروشيمی و واحدھای ایجاد صنعت  یا مبدعان دانش و فن آوری  دارندگان 

صنعتی وابسته به آن، ھمواره برندگان واقعی ميدان کسب وکار در این صنعت

بوده اند.    

به موازات، ھر کشوری که ارکان صنعتی آن دانش محور بوده و به موضوع

نعت پتروشيمی پيشتاز بوده است. به تعبيریتحقيقات و پژوھش ھای علمی - صنعتی با نگاھی حرفه ای می نگرد، در کسب فن آوری مربوط به ص

 و٧٠ر صنعت پتروشيمی جھان دانست. از دھه دیگر، پژوھش و تحقيق را می توان معيار و مSک سنجش قدرتمندی کشورھا یا کمپانی ھای فعال د

انش و  فن آوری صنعت پتروشيمی جھان کوشيدند تابا دگرگونی در شرایط اقتصادی بازار نفت - که به رشد تدریجی بھای نفت منجر شد - بزرگان د

با توليد انبوه محصو3ت شيميایی و پتروشيمیبخشی از فن آوری ھای دست دوم و پيچيده خود را به کشورھای نفت خيز جھان سومی بفروشند تا 

ته خنثی و یا حداقل کم اثر کنند.    پُرکاربرد در کشورھای نفت خيز، اثرگرانی نفت را بر ساختارھای اقتصادی کشورھای توسعه یاف

تن محصول ساله صنعت پتروشيمی در ميان کشورھای دارنده ذخایر نفت و گاز و عليرغم آن که ميليون ھا ۵٠واقعيت این است که با وجود سابقه 



ارھای کشورھای توسعه یافته است. کشورھایپتروشيمی در این کشورھا توليد می شود، اما منشا دانش و فن آوری پتروشيمی ھنوز در 3براتو

د و متأسفانه از آنجا که بسياری از آنھا،نفت خيز در حال توسعه، ھمچنان مصرف کنندگان دانش و فن آوری صنعت پتروشيمی قلمداد می شون

 قرن حاضر ھم ساختار توليد دانش پتروشيمی درنسبت به خلق و ابداع دانش ھای نوین پتروشيمی بی توجه و یا اصو3ً ضعيف ھستند، احتما3ً در

جھان صنعتی و مصرف آن توسط کشورھای در حال توسعه ادامه خواھد یافت.    

 ھای پتروشيمی ایران، برآمده از دانش بومیدر ایران، صنعت پتروشيمی با پيروی از نظم دست ساخته کشورھای صنعتی ایجاد شد. غالب مجتمع

د گرچه به پيدایش قابليت توليد ميليون ھا تنو فن آوری ایران است که از دانش توليد شده در جھان توسعه یافته اقتباس شده است. این رون

ن آینده پُرفروغ صنعت پتروشيمی ایرانمحصول پتروشيمی منجر شد اما به دليل عدم بھره مندی از سرمنشا علمی بومی، نمی توانست ضام

باشد.    

يل به فن آوری ھای جدید در صنعت سال قبل، ضرورت دستيابی به دانش بومی صنعت پتروشيمی، مقوله دانش، پژوھش و تحقيق برای ن۶از 

 نگاه کSن این صنعت در چرخشی آشکار ازپتروشيمی، ایران را به مسيری نو ھدایت کرد. با تأسيس شرکت پتروشيمی و فن آوری پتروشيمی،

ربردی در حيطه مسایل اقتصادی و خاصه درتوليد محوری به سوی دانش محوری حرکت کرد. نگاھی به واقعيت ھای موضوع پژوھش و تحقيقات کا

ھش حاکم شده است. امروزه بسياری از سازمان ھاعرصه توليدگرایی در ایران، حاکی از آن است که نوعی شعا رزدگی بر نظام توجيه و تشویق پژو

د را به این ضرورت ثابت کنند. می توان احساس کردو ارگان ھای دولتی از لزوم توجه به پژوھش دم می زنند، بی آن که در عمل اعتقاد راستين خو

ای دستيابی به دانش در خدمت توليد صنعتی تحتکه ھمان عارضه اعتماد و اتکا به درآمدھای آسان حاصل از صدور نفت خام، اھميت پژوھش را بر

ا تSش شده تا با دوری از شعارگرایی، ضرورتتأثير قرار داده و ضرورت آن را در عرصه عمل کم رنگ ساخته است. در حوزه صنعت پتروشيمی ام

ن شود و یا 3اقل باور به توانایی توليد دانش دررسيدن به سطح دانش پيشرفته برای درمان دردھای اقتصاد وابسته به نفت کشورمان تا حدی درما

از این، تصميم سازان صنعت پتروشيمی ایران و بهعرصه پتروشيمی به نمادی قابل اقتباس برای سایر اجزای پيکره اقتصاد ملی بدل گردد. فراتر 

طح توليد دانش معتقدند که امروزه، بزرگترینویژه دست اندرکاران مقوله پژوھش و فن آوری پتروشيمی، در توجيه ضرورت و الزام به توسعه س

م کرده و خود از نقش فروشندگان محصو3تشرکت ھای پتروشيمی در جھان توسعه یافته، سخت افزارھای توليد محصول خود را روانه جھان سو

به فروشندگان دانش و فن آوری پتروشيمی تبدیل شده اند.  

 و واگذاری مجتمع ھا می توان گفت در۴۴ای اصل در ھمين راستا و در توجيه عقSنی ضروت توجه به پژوھش در پتروشيمی، ھمگام با الزام به اجر

را به جدیت دنبال و برای آن سرمایه گذاریصورتی که در شرکت ملی صنایع پتروشيمی ایران، موضوع دسترسی و دستيابی به دانش و فن آوری 

ند در این صنعت فراگير شد و مجتمع ھای توليدی به بخش ھای غيردولتی واگذار گردیدند، می توا۴۴انبوھی انجام دھد، بی تردید در زمانی که اصل 

اه بی شک، نقطه آرمانی توسعه یافتگی صنعتدر نقش منبع تغذیه دانش فنی و فن آوری پتروشيمی، جایگاه برجسته ای را کسب کند. این جایگ

ی توسعه خورشيدی برای کشور خواھد بود که در نتيجه آن، بخش خصوصی به توليد صنعتی و اجرای طرح ھا١۴٠٠پتروشيمی در آستانه سال 

با دور شد پتروشيمی،  بود و بخش حاکميتی و شرکت ملی صنایع  توليد محصو3ت مشغول خواھد  ن کامل از تصدی گری، در کسوتخطوط 

وریت فن آوری روز باشد.    پژوھشگر، محقق و توليدکننده دانش پيشرفته صنعت پتروشيمی، مکمل و ضامن تعالی صنعتی با مح

● توليد علم در پتروشيمی

شده است که آینده ای اميدوارکننده را نویدطی عمر کوتاه استقSل مقوله پژوھش و فن آوری در عرصه پتروشيمی، دستاوردھای بی بدیلی کسب 

وان و نخبه ایرانی و ھمکاری فنی یا فرآیند توليد متانول به پروپيلن که برای نخستين بار در جھان، با محوریت دانشمندان جMTPمی دھد. طرح 

 ساله۵٠ را برای نخستين بار طی عمر شرکت لورگی آلمان به صورت ”نيمه صنعتی“ در ماھشھر در حال اجرا است، صنعت پتروشيمی ایران

يسانس فنی تبدیل کرد. در این فرایند که حاصلحياتش از یک صنعت مصرف کننده تکنولوژی به خالق و توليدکننده دانش و فن آوری و صاحب حق ل

 برابر ارزشمندتر از ماده۵ ای که خروجی آن حداقل دانش و تخصص جوانان ایرانی است، ماده متانول در چرخه ای به پروپيلن تبدیل می گردد. چرخه

صنعت پتروشيمی ایران (که متانول را درورودی آن است و به ھمين دليل، این ارزش افزوده چشمگير می تواند انقSبی در عرصه سودآوری 

سطحی انبوه توليد می کند) به راه اندازد.    

از بخش ھای موظف به توليد دانش درگرچه باید گفت بودجه پژوھش و تحقيقات علمی - صنعتی در صنعت پتروشيمی ھمچون بسياری دیگر 

حصو3ت پتروشيمی در ایران رخ داده است،کشورمان بسيار اندک است. با توسعه پرشتابی که طی دھه اخير در عرصه واحدھای توليدکننده م



 سال آینده، می تواند صنعت پتروشيمی را به دروازه ھای طSیی توسعه رھنمون سازد١٠توليد انبوه علم و فن آوری مربوط به صنعت پتروشيمی در 

و گرنه باید مراقب آسيب پذیری چشم اسفندیار باشيم.    

منبع : ماھنامه اقتصاد ایران

http://vista.ir/?view=article&id=363120

چگونه کارآفرينی را توسعه دھيم؟

" عنوان  با  مقالھای  ترجمه  حاضر،  Howمتن   to  Develop

Entrepreneurship است که در سایت "?www.adizes.comمنتشر شده و 

موضوع آن بررسی شرایط متفاوت کشورھای در حال توسعه و کشورھای

توسعھيافته، در خصوص کارآفرینی و علت مھاجرت کارآفرینان (فرار مغزھا)

است.

و مرکزی  اروپای  مدیریت  توسعه  انجمن  سا3نه  «ھمایش  در  به تازگی 

بود که:١شرقی[ این  موردبحث  از موضوعات  یکی  ]» شرکت کردھبودم. 

«چگونه کارآفرینی را توسعه دھيم؟»

کارآفرینی روحيه  زیرا  کارآفرینی ھستند  بحث  شيفته  مدیریت،  مدارس 

شالوده رھبری مؤثر است. بدون کارآفرینی دانشآموختگان این مدارس افراد

ستادی یا دیوانسا3ر خواھند بود؛ آنھا بھجای کارفرما، کارمند تربيت ميکنند.

به نظر من، کارآفرینی مسئله ملتھای در حال توسعه نيست؛ آنھا انبوھی از

افراد کارآفرین را دارند. وقتی برای افراد در مناطق در حال توسعه، فرصتھای

3زم فراھم شود، احتما3ً کسب و کاری را شروع خواھندکرد. به عنوان نمونه،

اد از فرصت ارائه (کا3ی) خود در بازار آزاد منع شوند،خيابانھا پر است از دستفروشانی که روحيه کارآفرینی را به نمایش ميگذارند و اگر برخی افر

تمرکز خود را به بازار سياه معطوف خواھندکرد.

 در آنجا، فعاليتی وجود ندارد و شرایط فعاليت دشوارروحيه کارآفرینی، به این دليل در ميان ملتھای در حال توسعه، برجسته و مھم تلقی ميشود که

است و شرط اساسی بقا این است که به واسطه موضوعی بتوان خود را مطرح کرد.

برای رھایی از فقر، باید روحيه خSقيت و خطرپذیری از دوران جوانی تشویق و حمایت شود.

به نظر من، بخش مھمی از روحيه کارآفرینیگذشته از این به عقيده من افراد کارآفرین یکی از مشکSت کشورھای توسعھيافته ھستند. چرا؟ 

دا او را خلق کنيم بلکه باید به فرد دارای نبوغ ذاتی،مادرزادی است، مثل نبوغ در موسيقی یا ورزش. برای پرورش یک کارآفرین، 3زم نيست که از ابت

فرایند، نبوغ او را بکشيم. مثSً آموزش ھنرمندان را در نظرکمک کنيم تا بياموزد چگونه به صورت اثربخش از نبوغ خود استفاده کند، بدون اینکه در این 

آسيب برساند و ممکن است باعث شود که اینبگيرید. فرستادن یک نقاش بسيار نابغه به یک مدرسه ھنری، ميتواند به خSقيت او و کارھایش 



دارس بازرگانی در کشورھای توسعھيافته ميروندفرد حس متفاوت بودن را از دست بدھد. آسيب مشابھی ميتواند برای کارآفرینان جوانی که به م

بسياری را مطالعه ميکنند که این امر ميتواند به ترویجرخ دھد. آنھا در آنجا، قواعد و نظریھھای فراوانی را ميآموزند و تجربيات شرکتھای ناموفق 

غلی پردرامد پيدا کنند تا کسب و کاری تازهروحيه خطرگریزی در آنھا منجر شود. شکی نيست که آنھا پس از فارغالتحصيلی، ترجيح ميدھند ش

برای خود راه بيندازند.

 بنا نشدھاند بلکه بهMBAل، توسط فارغالتحصيSن برای نمونه، به فناوری دیجيتال واینترنت نظری بيفکنيد. شرکتھای جدید نظير گوگل، دل و اپ

ھمت کاربران معمولی فاقد تحصيSت بازرگانی و از گاراژخانھھا، بيرون آمدھاند.

ھای یا بانکھای سرمایھگذاری ميشود.یک دانشجوی خSق مدرسه بازرگانی (خSقيت از ارکان کارآفرینی است). بيشک جذب شرکتھای مشاور

 سطح معينی از عشق و پاکبازی است؛ نيازمند این استتعداد اندکی از این افراد، شرکت خود را راه اندازی ميکنند. راه اندازی کسب وکار نيازمند

که سختيھای متعدد این فرایند چندان ھم زیاد و خستھکننده تلقی نشوند.

افته مانند ایا3ت متحده، مھاجرت کنند زیرا زیرساختھاکارآفرینان کشورھای در حال توسعه، تمامی توان خود را به کار ميبندند تا به کشوری توسعھي

ی سرمایه فعال ھستند، نظام قضایی کارامد است،و محيط کسب و کار موردنياز برای موفقيت را در آنجا مييابند. در این نوع کشورھا، بازارھا

راھم است. برعکس، فضای کشورھای مبدأ مھاجران،ارتباطات و حملونقل روان و خزانھای بزرگ از افراد شایسته برای استخدام کارکنان شایسته ف

 کسبوکار نيز حمایتی نيست. مثSً، در اقتصادمعمو3 دارای اقتصاد در حال رشد و عمدتا فاقد زیرساختھای پيشرفته است. عSوه بر این، محيط

ی است که در کشورھای در حال گذار (بهمبتنی بر بازار آزاد، ھمه چيز مجاز است مگر اینکه مشخصا ممنوع شده باشد. این، خSف وضعيت

ای آخر را ميکشد. در آنجا، ھمه چيز ممنوع استمردمسا3ری) وجود دارد یعنی در جایی که شرایط دیکتاتوری به جا مانده از گذشته، ھنوز نفسھ

ب موارد منوط به پرداخت رشوه است. در ھر حال، درمگر اینکه مشخصا مجاز اعSم شود،کسب مجوز نيز زمان بر و نيازمند برقراری ارتباط و در اغل

بازرگانی دخالت نميکند. در کشورھای دارای اقتصادجوامع سرمایھداری، دولتھا با سازمانھای خصوصی رقابت نکرده و به طور سنتی، در فعاليتھای 

صادی مطلوبی در بازار فراھم شود، دولت بهمختلط و در حال رشد، نقش دولت در فعاليتھای اقتصادی به درستی تعریف نشده و اگر فرصت اقت

رقابت با سازمانھای خصوصی برميخيزد.

ت افراد کارآفرین نگران باشند. آنھا باید بيشتر نگران آنبنابراین، به نظر من، مدارس بازرگانی در اقتصادھای در حال رشد، نباید در خصوص نحوه تربي

جود ميشود، خودداری کنند. چيزی که اقتصادھایباشند که چگونه از آموزشھای طاقتفرسا و بيھودھای که موجب تحليل رفتن روحيه کارآفرینی مو

ی ایجاد تحول باید بر این موضوع تمرکز کنند.در حال رشد به آن نياز دارند، زیرساختی است که حامی و پشتيبان کارآفرینی باشد. آنھا برا

رو به زوال ھستند. در نتيجه، آنھا روحيه کارافرینیاز سوی دیگر، کشورھای توسعه یافته، دارای زیرساختی عظيم و پيشرفته اما روحيه کارآفرینی 

ریکایی که مھاجر ھستند، وجود داشته باشد. اگر اینرا از خارج وارد ميکنند. به ھمين علت تعجب ميکنم اگر آماری از درصد کارآفرینان امروز آم

 و بيشتر تجربی باشد.کشورھا بخواھند روحيه کارآفرینی را تحریک کنند، نظام آموزش مدیران باید کمتر ساخت یافته

● حاصل این تجزیه و تحليل چيست؟

 متفاوت دارند. مدارس مدیریت در اقتصادھای در حالکشورھای توسعه یافته و در حال توسعه، دارای نيازھایی متفاوت بوده و در نتيجه راه حلھایی

 در کشورھای توسعه یافته باشند (که متاسفانه ھمگی تقليدی بوده ودر نھایت بيشترMBAرشد باید دارای برنامھای متفاوت نسبت به برنامھھای 

کارمند تربيت ميکنند تا کارفرما).

يت کارآفرینی منجر شود، موضوعی که آنقدرکشورھای در حال توسعه، نيازمند تمرکز بر چگونگی خلق زیرساختھای مناسبی ھستند که به موفق

 کارآفرینی در کشورھای در حال توسعه، در آنسياسی شده است که مدارس مدیریت از عھده آن برنميآیند. این ھمانجایی است که راز بنانھادن

نھفته است.

منبع : مجله صنعت حمل و نقل

http://vista.ir/?view=article&id=365859



چگونه نرخ بيکاری يک رقمی شد؟

چندی پيش وزارت کار و امور اجتماعی برپایه نتایج طرح آمارگيری مرکز آمار

 درصد کاھش١٠ایران اعSم کرد که نرخ بيکاری یک رقمی شده و به کمتر از 

یافته است. به دنبال اعSم رسمی نرخ بيکاری برخی از کارشناسان در یک

رقمی شدن نرخ بيکاری تردید جدی ابراز کردند. استد3ل کارشناسان بر این

نرخ رشد  با توجه به   درصدی جمعيت فعال و ورود۴پایه قرار داشت که 

 ھزار نفر به بازار کار (که از ویژگی خاص ترکيب جمعيتی٧٠٠حداقل سا3نه 

 درصد١٢کشور انتظار می رود) یک رقمی شدن نرخ بيکاری و کاھش آن از 

 باید سا3نه١٣٨۶ و ١٣٨۵ درصد به این معناست که در طی دو سال ٨/٩به 

ایجاد بر  تا عSوه  باشد  ایجاد شده  در کشور  ميليون شغل  یک  از  بيش 

اشتغال برای وارد شوندگان جدید به بازار کار تعداد قابل توجھی از بيکاران

قبلی را نيز شاغل کرده باشد.

از طرف دیگر بعيد به نظر می رسيد که مرکز آمار ایران و کارشناسان دست

اندر کار آمارھای اشتغال و بيکاری برپایه مSحظات سياسی آمارھای واقعی

 را مورد بررسی و تحليل١٣٨۴-٨۶آمار در طی سالھای را دست کاری کرده باشند. لذا برای رفع این شبھه بر آن شدیم تا نتایج طرح آمارگيری مرکز 

ست آوریم.عميق تر قرار دھيم تا بتوانيم درک صحيحی از تحو3ت بازار کار کشور در طی سالھای مذکور بد

 دارد. این تحو3ت عSوه بر این١٣٨۴-٨۶ر طی سالھای بررسی نتایج طرح آمارگيری مرکز آمار حکایت از تحو3ت غيرقابل انتظار در بازار کار کشور د

بازار کار نياز به پزوھشھای ژرف داشته و صرفکه نامتعارف و غيرمنتظره بوده است نشان می دھد که شناخت عوامل و متغيرھای تأثيرگذار بر 

کل بيکاری و سياست گذاری قرار گيرد.مشاھده و اعSم تغيير نرخ ھای کلی بيکاری و اشتغال نمی تواند پایه و اساس درک صحيح از مش

 ميليون نفر در۴٨/٢٣ به ١٣٨۴ ميليون نفر در سال ٢٩/٢٣) نشان می دھد که جمعيت فعال از ١نتایج طرح آمارگيری نيروی کار (جدول شماره 

١۴٠ ھزار نفر و سا3نه حدود ٢٨۵ فقط ١٣٨۴-٨۶ رسيده است. به این ترتيب در طی سالھای ١٣٨۶ ميليون نفر در سال ۵٨/٢٣ و به ١٣٨۵سال 

جمعيتی و بازار کار بسی تعجب آور است:ھزار نفر وارد بازار کار کشور شده اند. این رقم به د3یل زیر برای افراد آشنا به اطSعات 

 سال قرار دارند٢٠-٣٠الف) کشور ما دارای جمعيت جوان بوده و با3ترین تعداد جمعيت در گروه سنی 

 درصد در سال بوده است۴ حدود ١٣٧۵-٨۵ب) ميانگين نرخ رشد جمعيت فعال در طی سالھای 

 ھزار نفر نشان می دھد.٧٠٠ج) پيش بينی ھای برنامه چھارم افزایش سا3نه جمعيت فعال را بيش از 

 ھزار نفر وارد بازار کار شده اند و بقيه این افراد بالقوه فعال کجا١۴٠ ھزار نفر مورد انتظار در سال فقط ٧٠٠اکنون سؤال اینجاست که چرا به جای 

ھستند؟

اخير بویژه گسترش دانشگاه پيام نور میبرخی از کارشناسان یکی از د3یل کاھش نرخ جمعيت فعال را گسترش کمی آموزش عالی در سالھای 

بازار کار نقش داشته  پایين آوردن وارد شوندگان به  تا حدودی در  تنھایی کل تفاوت دانند. اگر چه این موضوع  تواند به  ۵۶٠است ولی نمی 

) ھزار نفر را توضيح دھد.٧٠٠-١۴٠=۵۶٠(

يز ھمخوانی دارد وجود نرخ با3ی بيکاری در کشوردليل مھم دیگری که برای این کاھش وجود دارد و با مطالعات نظری و تجربی در سایر کشورھا ن

ت کاھش یابد.است. در شرایطی که نرخ بيکاری در سطح با3یی قرار داشته باشد انتظار می رود که نرخ فعالي



) معروف است افراد را از جستجوی کار مأیوس می کند، زیرا آنان به ھر دری که میDiscouraged effectاین پدیده که به "اثر مأیوس کنندگی" (

گيری نيز این عامل را یکی از عوامل کاھش نرخزنند نمی توانند شغلی به دست آورند و لذا از جمعيت فعال خارج می شوند. مطالعات طرح آمار

دانند برای کاریابی به کجا مراجعه کنند و به دليلفعاليت ذکر می کند. عSوه بر این برخی افراد اگرچه بيکار و در جستجوی کار ھستند ولی نمی 

 آمارگيری ھمچنين این عامل را در کاھش نرخ فعاليتعدم اطSع رسانی کامل در بازار کار نه تنھا بيکار که غيرفعال باقی می مانند. مطالعات طرح

 شغل از جمعيت فعال حذف می شوند. این استد3لدخيل می داند. به این ترتيب برخی افراد یا به دليل عدم آگاھی و یا به دليل یأس از یافتن

زش عالی تا حدود زیادی ناشی از بيکاریھمچنين تا حدودی در ارتباط با گسترش کمی آموزش عالی نيز صادق است. تقاضای بيش از حد آمو

الی جایگزین مناسبی برای فعاليت و اشتغالجوانان بویژه بيکاری با3ی فارغ التحصيSن دبيرستانی است که مشغول شدن در نھادھای آموزش ع

است.

 ھزار نفر در سال وارد بازار کار کشور شوند و نرخ فعاليت برخSف١۴٠ ھزار نفر فقط ٧٠٠مجموعه این عوامل موجب شده است که بجای سا3نه 

 برسد.١٣٨۶ درصد در سال ٨/٣٩ به ٨۴ درصد در سال ۴١تمام پيش بينی ھای قبلی بجای افزایش از روند کاھشی برخوردار شده و از 

 به٨۴ درصد در سال ١٢ خودبخوبی توضيح می دھد که چرا نرخ بيکاری از حدود ١٣٨۴-٨۶به این ترتيب روند رشد جمعيت فعال در طی سالھای 

 رسيده است.١٣٨٧ درصد در بھار ١٠ و کمتر از ٨۶ درصد در سال ١٠/۵

 کاھش یافته است نه به این دليل که اقتصاد در طی این سالھا از٨٧ درصد در بھار ١٠ به کمتر از ٨۴ درصد در سال ١٢در واقع نرخ بيکاری از 

وجھی رو به رو شده است.اشتغال زایی با3یی برخوردار بوده است بلکه به این علت که جمعيت فعال با کم شماری قابل ت

)٢ (جدول شماره ١٣۶۵-٨۵) و مقایسه آن با تحو3ت اشتغال در طی سالھای ١ (جدول شماره ١٣٨۴-٨۶بررسی تغييرات اشتغال در سالھای 

 در مقایسه با دو دھه قبل در پایين ترین حد خود بوده است. در حالی که١٣٨۴-٨۶نشان می دھد که تعداد اشتغال جدید ایجاد شده در سالھای 

 ھزار نفر بوده است در طی۵٩٠ حدود ١٣٧۵-٨۵ ھزار نفر و در طی سالھای ٣۵٧ حدود ١٣۶۵-٧۵ميانگين اشتغال سا3نه ایجاد شده در سالھای 

 ھزار شغل ایجاد شده است. در صورتی که ایجاد اشتغال جدید را به عنوان٢٣۶ ھزار شغل و سا3نه بطور ميانگين ۴٧٣ جمعاً ١٣٨۴-٨۶سالھای 

 از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده است.١٣٨۴-٨۶عملکرد اقتصادی کشور در نظر بگيریم درمی یابيم که اقتصاد کشور در طی سالھای 

در ارتباط با این مسئله دو نکته زیر قابل توجه است:

 صورت وجود ضریب خطای با3ی آمارگيری در طرحالف) تحليل انجام شده در این گزارش برپایه فرض درستی نتایج آمارگيری استوار است. لذا در

فوق نمی توان به داده ھای آن اتکا و براساس آن نتيجه گيری کرد.

 بوده است در این صورت طبيعی است که باید انتظارب) در صورتی که بپذیریم نتایج طرح آمارگيری مرکز آمار از ضریب خطای قابل قبولی برخوردار

یگر بيکاری و مشکSت بازار کار با تأخير زمانی و بهداشته باشيم در آینده نزدیک با رشد بسيار با3تر جمعيت فعال رو به رو باشيم و به عبارت د

شدت بيشتر خود را در اقتصاد نمایان سازد.

 به حساب می آید ولی تأکيد صرف بر نرخ بيکارینکته پایانی این که اگر چه نرخ بيکاری و تغييرات آن به طور کلی شاخص مھمی در سياستگذاری

سيار گمراه کننده باشد.بدون توجه به سایر متغيرھا مانند تغييرات جمعيت فعال، شاغل و ساختار اقتصادی می تواند ب
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چند ويژگی عمده کارآفرينی



كار آفرینی مفھومی چند بعدی است كه در زمينه ھای مختلف مورد بررسی

می رود. شمار  به  موارد  این  عمده ترین  از  اقتصادی  زمينه  می گيرد.  قرار 

ھمچنين این مفھوم در مطالعه انواع سازمان مورد توجه است. كارآفرینی

یا به عھده انتخاب ھا و عمليات آن ھا در شروع  درباره مردم است. درباره 

گرفتن مسووليت یك كسب و كار و یا درگيری آن ھا در تصميم گيری راھبردی

از كليه ناھمگون اند كه  موقعيت شغلی. كارآفرینان گروھی  یك شركت و 

منابع در  تا كنون  دارند.  بخش حضور  در این  بخش ھا و طبقات اجتماعی 

مختلف ویژگی ھای عدیده ای برای كارآفرینان برشمرده شده است.آمادگی

برای پذیرش خطر و تمایل به استقSل و داشتن اعتماد به نفس عمده ترین

انجام شده در تحقيقات  بر اساس  به شمار می رود.  این زمينه  موارد در 

كشور انگلستان افرادی كه به شروع یك كسب و كار جدید اقدام كرده اند و یا

تواناتر از به آن تمایل نشان داده اند شخصيت خود را به مراتب خSق تر و 

سایرین دانسته اند. در این مقاله مفھوم كارآفرینی و اھميت آن در قالب ذكر

چند ویژگی مھم مورد بررسی قرار می گيرد.

● كارآفرینی از خSقيت و ابداع بھره گيری می كند

يت  ھای فردی را تحت پوشش قرار می دھد كه اینكارآفرینی به منظور كسب موفقيت ھای اقتصادی و توليد ارزش ھای جدید كليه انگيزش ھا و ظرف

ی رقابت در بازار به كار می گيرد كه این عملعمل كليه سازمان ھا و موقعيت ھای مستقل را شامل می شود. كارآفرینی خSقيت و ابداع را برا

3زم است خSقيت و ابداع با مقوله مدیریت تركيبمی تواند به توليد بازاری جدید منجر شود. برای این كه یك ایده كاری به موفقيت منجر شود 

ر تمامی بخش ھای زندگی بخش دیگری ازشود. ھمچنين تنظيم و تطبيق این ایده با شرایط محيط برای بھبود و بيشينه كردن توسعه آن د

وزمره است. كارآفرینی با راھبرد ھا و بلندپروازی ھای یكزمينه ھای این موفقيت را ایجاد می كند. بنابراین این مقوله چيزی فراتر از مدیریت عادی ر

كسب و كار مربوط است.

● كارآفرینی حضور گسترده ای در فعاليت ھای اقتصادی دارد

ت ھایی با ھر اندازه و در تمامی مراحل شغلی مانندكارآفرینی در ھر بخش و یا نوعی از شغل ایجاد می شود. این فعاليت در مشاغل آزاد و یا شرك

ی برای كليه شركت ھا در ھر بخشی مناسب است.پيش از آغاز، دوره رشد و حتی دوره انتقال و یا خروج از فعاليت به وجود می آید. كارآفرین

ی مالكيت مانند فعاليت ھای شغلی خانوادگی،مشاغل فنی جدید یا سنتی. شركت ھای بزرگ یا كوچك. ھمچنين این فعاليت برای انواع ساختارھا

اد ھا) و حتی سازمان ھای غير انتفاعی كه سھمشركت ھای فعال در بازار سھام، بنگاه ھای اقتصادی اجتماعی(شامل تعاونی ھا، انجمن ھا، بني

 درصد٧ ) در حدود GEMر كارآفرینی جھانی( مھمی در فعاليت ھای اقتصادی دارند مناسب است. بر اساس گزارش منتشره از سوی مركز نمایش گ

د. این موضوع در حالی است كه محصو3ت یا خدماتاز كارآفرینان در صورت موفقيت آميز بودن شغلشان بازار یا بخش جدید اقتصادی ایجاد می كنن

توليد  بازار محصول  بازاری كه پيش از آن رقابت  در آن وجود داشته است و ٧٠موجود در  ھمچنين درصد شركت ھای جدید است. آن ھم در 

فناوری ھای حساس برای افزون بر یك سال در دسترس بوده است

● كارآفرینی خSقيت ھای كاری را رشد و توسعه می دھد

ود كشور ھایی كه آمار با3تری در زمينه افزایششركت ھای كوچك اصلی ترین توليد كنندگان مشاغل جدید می باشند. بر اساس آمار و اطSعات موج

 ميSدی شركت ھای با رشد سریع به ميزان قابل توجھی٩٠كارآفرینی دارند رشد بيكاری در آن ھا به ميزان قابل توجھی كمتر است. در دھه 

۶٠ درصد شركت ھای با رشد سریع، افزون بر ٨ ميSدی ١٩٩٨ تا ١٩٩۴مشاغل جدید ایجاد می كرده اند. برای نمونه در كشور ھلند در سال ھای 

 ھزار شركت٣۵٠ ميSدی در حدود ١٩٩۶ تا ١٩٩٣ی درصد رشد كار در ميان شركت ھای موجود را به خود اختصاص دادند. در كشور آمریكا در سال ھا

يقات نشان می دھد كه كارآفرینی بر رشد اقتصادیبا رشد سریع توليد افزون بر دوسوم كل مشاغل جدید را به خود اختصاص دادند. از این رو تحق



اخالص داخلی به عوامل عدید ه ای دیگری نيز مربوطاثر مثبت می گذارد. در خور توجه است كه رشد اقتصادی با توجه به شاخص ھایی مانند توليد ن

می شود.

توسعه عقب ھستند كمك كند. این كمك با تشویقعSوه بر این كارآفرینی می تواند به ھمگرایی اجتماعی و اقتصادی در كشور ھایی كه به لحاظ 

رای كسب و كار بروز پيدا می كند.به فعاليت ھای اقتصادی و توليد مشاغل جدید و یا فعال ساختن بيكاران و محرومان اجتماعی ب

● كارآفرینی رقابت در كسب و كار را تقویت می كند

تصادی به مالك جدید) به افزایش بھره وری كمك قابلفعاليت ھای جدید كارآفرینانه و یا آغاز مجدد یك كسب  و كار(حتی پس از انتقال یك واحد اق

ی دیگر را وادار می كنند كه یا كارایی خود را افزایشتوجھی می كند. این فعاليت ھا فشار را برای افزایش رقابت افزایش می دھد و ھمچنين واحد ھا

ھا، توليد ات، خدمات و یا بازار توان رقابت یك اقتصاد بهدھند و یا دست به ابداع بزنند. افزایش بھره وری و ابداع در واحد ھای شغلی چه در سازمان 

تخاب با3 و قيمت ھای پایين را می دھد.طور كSن را افزایش می دھد. این فرایند به مصرف كنندگان امكان بھره گيری زیاد با قدرت ان

● كارآفرینی توانایی ھای انباشته فردی را آزاد می كند

ان استقSل، تنوع كار ھا و عSیق نيز در یك كسب ویك شغل تنھا راھی برای انباشت پول و سرمایه نيست. معيار ھای دیگری نيز مانند امنيت، ميز

از ھایی مانند استقSل و اتكا به نفس نمونه ھاییكار مورد نظر است.سطح درآمدی با3تر، افراد را به ارضای نيازھای بيشتری ھدایت می كند. ني

شده در ميان خانوار ھای كشور انگلستان افراد در كنارھستند كه با توسعه كارآفرینی در افراد امكان بروز پيدا می كنند. بر اساس تحقيقات انجام 

ود مانند آزادی، استقSل و كسب جنب و جوش درانگيز  ه ھای مادی مانند پول و سمت كارآفرینی را راھی برای ارضای برخی نياز ھای معنوی خ

نتخاب كنند كارآفرین شدن ممكن است برخاسته اززندگی انتخاب می كنند. در خور توجه است برای كسانی كه نتوانسته اند شغل دلخواه خود را ا

ھا بدھد. رضایت شغلی در ميان كارآفرینان درنياز ھای اقتصادی باشد. كارآفرینی ممكن است فرصت یافتن موقعيت ھای شغلی بھتری را به آن 

۴۵ درصد افرادی كه شغل آزاد دارند و كارمندی ندارند و ٣٣مقایسه با كارمندان به مراتب بيشتر است. بر اساس تحقيقات انجام شده در حدود 

 درصد٢٧ است كه این ميزان برای كارمندان در حدود درصد افرادی كه شغل آزاد دارند و كارمند نيز دارند از شغل خود رضایت دارند. این در حالی

است.
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حلقه مفقوده در توسعه کارآفرينی، جذب سرمايه گذار است

یک مشاور در امور کارآفرینی ضمن تأکيد بر ضرورت ایجاد بازار برای ایده ھای

خSقانه، گفت: حلقه مفقوده در توسعه کارآفرینی در زمينه جذب سرمایه

است. کشورمان  در  کارآفرینی  اصلی  مشکل  مسئله  این  و  است  گذار 

که این  رغم  فارس گفت: علی  خبرنگار  با  در گفت وگو  نظری  محمدرضا 

اما١٨کارآفرینی،  دارد  آوری  نو  ایده،  شکوفایی، خSقيت،  مانند  معادل   

مشکلی که در این زمينه وجود دارد آن است که کارآفرینی با ایجاد شغل



یکی در نظر گرفته می شود.

کارآفرینی یعنی مجموعه ای از اقدامات که به افراد صاحب ایده کمک می کند

تا روش و محصول جدیدی را برای پوشش نياز جامعه ارائه کنند.

 و یا حتی کسانی که تعاونی راه اندازی می کنندوی ادامه داد: به ھمين خاطر در بعضی اوقات افرادی که در کسب و کارھای مرسوم کار می کنند

 کارآفرینی نيست؛ این مفاھيم به شدت با یکدیگرذیل کارآفرینی قرار می گيرند در حالی که این ھمان تأمين سرمایه برای ایجاد اشتغال است و

متفاوت ھستند.

ه شود نياز است تا سرمایه گذار و ریسک پذیر کمک کنداین محقق تصریح کرد: از لحظه ای که ایده ای در ذھن داریم تا زمانی که تبدیل به طرح اولي

را سپری می کند؛ این فرآیند کارآفرینی نام دارد.تا ریسک ھای مالی پوشش داده شود و به طرح تجاری تبدیل شود با این کمک ھا طرح مراحل رشد 

جود ندارد اما معمو3 طيف جوان در زمينهنظری درباره خصوصيات کارآفرین گفت: کارآفرین ھا عمدتا خSق ھستند در کارآفرینی شرط سنی و

 اعتقاد دارند ضمن این که این دسته از افراد روحيهکارآفرینی فعاليت می کنند، کارآفرینان به راه حل ھای جدید فکر می کنند و به خود استقSلی

کارمندی ندارند.

جوامع پيشرفته این اعتقاد وجود دارد که نخبگان جامعهوی با بيان این که حضور کارآفرینان در جوامع پيشرفته اھميت با3یی دارد، اظھار داشت: در 

شند. این کارشناس در امور کارآفرینی افزود: با اینباید به سمت کارآفرینی حرکت کنند نه این که به دنبال تصدی شغل یا به دنبال آگاھی کار با

 ریسک به شدت عجين است. یعنی با پذیرشنوع نگرش ھا زمينه رشد شکوفایی کارآفرینی فراھم می شود ضمن این که بحث ھای کارآفرینی با

 فراھم کرد.خطا و بھا دادن به ایده ھای خSقانه، نو اوری و پوشش ھای ریسک ھای مالی می توان زمينه را

ھستند که مانند کارھای تحقيقاتی ممکن است بهوی با بيان این که سرمایه گذارھا تحمل سعی و خطای جوانان را ندارند، گفت: طرح ھایی نيز 

موفقيت نرسند و ھمين باعث می شود که تمایل افراد به کارآفرینی کاھش یابد.

ی ھستند، کارآفرینی از حلقه ھای زیادی ایجادنظری در رابطه با وجود موسسات آموزش کارآفرینی توضيح داد: موسسات کارآفرینی بيشتر آموزش

ا یاد بگيرند چگونه ایده را به طرح تجاریشده است که یکی از این حلقه ھا آموزش است. در مؤسسات آموزشی به کارآفرینان کمک می شود ت

صادی تبدیل کنند و بازار مناسب برای آن ایجاد کنند. وی درتبدیل کنند و به بازار برسانند، در واقع به جوانان آموزش می دھند که ایده را به طرح اقت

ی که قطعاً باید به حلقه آموزش متصل شود.ادامه تأکيد کرد: آموزش کار آفرینی نياز به حلقه ھای دیگری دارد مانند حلقه سرمایه گذار

ه با بعضی از طرح ھایی که روی کاغذ ھستنداین مشاور در امور کارآفرینی خاطرنشان کرد: در کشورھای خارجی افرادی حاضر ھستند در رابط

ارآفرینان پرداخت شود اما موانع زیادی وجود داردسرمایه گذاری کنند، در حالی که در کشور ما این گونه نيست ممکن است جوایز و ھدایایی به ک

ه ادامه را به فرد نمی دھد و کارآفرین پشيمان میبه طوری که با وجود صندوق ھا و بنگاه ھای مختلف برای سرمایه گذاری ھنوز قوانين سخت اجاز

 که افراد کارآفرین با وجود نداشتن بنيه مالی بتوانندشود. وی تأکيد کرد: کارآفرینان عمدتاً توانایی مالی ندارند بنابراین باید موسساتی باشند

به اقتصاد در حوزه کارآفرینی نشده اند.طرح ھای خود را عملی کنند ضمن این که صندوق توسعه فن آوری و یا صندوق نخبگان ھنوز منجر 

عارضه دارد و باید به طور جد مورد بازنگری قرار گيرد تانظری با اشاره به قانون ثبت اختراع و قانون مالکيت معنوی گفت: نظام ثبت اختراع در کشور 

د خرید و فروش قرار می گيرند ھمچنان که در بازار فن آوری بخشیدر افراد رقبت ایجاد کند و افراد ایده ھا را ثبت کنند، با این روش ایده ھا در بازار مور

در این مراکز خدمات مشاوره نيز وجود دارد، به اینبه ایده ھای خSقانه اختصاص دارد. این محقق درباره بعضی از مراکز آموزش کار آفرینی گفت: 

می کند و فرد طرح خود را ارائه می کند و با کمکصورت که کارآفرین پس از آموختن دوره ھای مالی و دیگر مسائل از خدمات مشاوره ای استفاده 

ی مورد نياز نيز مورد ارزیابی قرار می گيرد تامشاور زمينه ھای مختلف ھمچنين نقاط ضعف و قوت طرح مورد بررسی قرار می گيرد حتی ھزینه ھا

 نمی آورند، تأکيد کرد: مشاوره ھا با شناساییتبدیل به طرح تجاری شود. وی ضمن بيان این که جوانان صرفا از کSس ھای آموزشی چيزی به دست

ین دليل می تواند به کارآفرین کمک کند که زمينهبازار و چگونگی جذب سرمایه می توانند مسير را برای کارآفرین مشخص کنند. حضور مشاور به ا

یا پيگير اخذ موافقت نامه ھا و مجوزھای دولتی باشد. موفقيت طرح را افزایش می دھد ضمن این که کارآفرین نمی تواند به تنھایی بازار یابی کند 

ر کشور تقویت شود.به گفته نظری 3زم است زنجيره ای از خدمات تخصصی در زمينه کارآفرینی ایجاد و کارآفرینی د
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حمايت از کارآفرينان

به جای پائين  مراتب  با ھمان سلسله  ومتوسط  اگر شركت ھای كوچك 

ساختار سنتی شركت ھای بزرگ بنشيند، روند روبه رشد خصوصی سازی و

كار در بازار نوین اھميت زیادی خواھد یافت و این امر باعث توسعه اقتصادی

جامعه و ارتقاء مزایای شركت ھای كوچك و متوسط خواھد شد. توسعه یك

سازمانی و  فردی  در سطح  رقابت  فعال سازی  به  زیادی  تا حد  شركت 

بستگی دارد به طرقی كه بتواند برای آنھا مزیت ھای رقابتی را ایجاد كند و

توسعه و حضور اقتصادی آنھا را تضمين كند بنابراین فعاليت ھا برای راه اندازی

كسب و كار جدید یك موضوع سریع و آشكار در سياست ھای اقتصادی ھر

كشور است.

● توسعه كسب و كارھای جدید، می تواند از طریق موارد زیر باشد.

▪ بھبود كارآفرین

▪ بھبود شرایط برای پيدایش یك كارآفرین

▪ دادن اطSعات و مشاوره برای سرمایه گذاران بالقوه

اعتبارات)▪ كاھش ریسك برای سرمایه گذاری از طریق اقدامات حمایتی مستقيم (حمایت ھای مالی و اعطای 

لی در بخش ھای صنعتی و یا وقفه ھای كامل درراه اندازی كسب و كارھا یك نكته مھم در بازار كار محسوب می شود، بویژه اگر خسارت ھای شغ

جدید، می توانيم تاثيرات مثبتی در رشد اقتصادی،استخدام نيروھای جدید در ادارات دولتی را مد نظر قرار دھيم از طریق ایجاد كسب و كارھای 

ركت ھا می باشد، چرا كه این پدیده باعث رشدتغيير تكنولوژی و رقابت ایجاد كنيم و ھدف ما بيشتر شامل افزایش تمایSت برای نوآوری در ش

عه درصد شركت ھای نوآور جدید و افزایش تعدادشایستگی ھای كاركنان خواھد شد و نكته اصلی قابل بيان در این رابطه توسعه نوآوری ھا، توس

شركت ھا به طور كلی می باشد.

● شرایط رشد كارآفرینان جوان

▪ راه اندازی و ایجاد شركت توسط یك گروه انجام گيرد نه توسط یك فرد تنھا.

▪ راه اندازی و ایجاد كسب و كار از طریق جوانان مورد حمایت قرار گيرد.

▪ برای شروع كسب و كاراز كاركنان بيشتری استفاده شود.

▪ صSحيت ھا و قابليت ھای مدیریتی در بين تاسيس كنندگان وجود داشته باشد.

▪ جستجوی اطSعاتی و تامين مالی باید تسھيل شود.

▪ تصویر كارآفرین در ذھن جوانان باید بھبود یابد.

رد می توانند از طرف دولت به شكل ذیل باشد.● برای حمایت از كارآفرینان جوان باید به موارد خواست دیگری، دقت بيشتری شود كه این موا



▪ اصSح قانون اجرای فعاليت ھای كسب و كار صنعتی و تجاری.

▪ فراھم نمودن امكانات دسترسی آسان به بازار بورس.

▪ تقویت منابع سرمایه جھت تامين مالی اوليه كارآفرینان جوان.

▪ تقویت برنامه ھا برای افزایش فعاليت ھای نوآور تكنولوژی.

▪ تشكيل صندوق ھای فرشتگان كسب و كار جھت حمایت از كارآفرینان و شركت ھای جدیدالتاسيس.

▪ تامين مالی صندوق كارھای مخاطره آميز تكنولوژی با3.

▪ برنامه و طرح ھای تقویتی ایده كارآفرینی در تمام سطوح آموزش كارآفرینان جوان.

ین حضور دارند.▪ تقویت ایده ھای نو از طریق ایجاد بازارچه ھای كسب و كار در محل ھایی كه جوانان كارآفر

ه در توسعه كارآفرینی نقش دارند.▪ ایجاد مركز اطSع رسانی مجازی در وزارت خانه ھای اقتصاد و دارای وزارت خانه ھای دیگر ك

▪ ایجاد مراكز مشاوره ای برای موسسين جوان

▪ كاھش قوانين بوروكراسی در سطح وزارت خانه

▪ ارائه سمينارھای آموزشی ویژه كارآفرینان جوان

▪ حمایت از كارآفرینی از طریق پروژه ھا در مدارس یا بازی ھای شبيه سازی.

ی جدید.▪ ایجاد رشته ھای كارآفرینی در دانشگاه ھا و افزایش دسترسی به اطSعات كسب و كار تكنولوژ

▪ افزایش ثبات سيستم اقتصادی و بھبود كارایی سيستم اداری دولت

 بوده و ھمچنين دارای ميزان با3ی بقا برایسياست ھای حامی توسعه كارآفرینی باید بر روی مناطقی تمركز كنند كه دارای موفقيت اقتصادی

ارھای جدیدتر تمایل دارند در نواحی  ای ایجادكسب و كارھای جدید می باشند. ھمان گونه كه نتایج بسياری از مطالعات نشان می دھد كسب و ك

ق دارای نرخ ھای با3ی كارآفرین می باشند چراشوند كه دارای تعداد بيشتری از شركت ھای خصوصی می باشند یا در مناطقی كه ھم مرز با مناط

ز كارآفرینان جوان، باید یك محيط كسب و كاركه پيوند فواصل طو3نی با احتمال موفقيت كمتری روبرو می شود. در نتيجه دولت برای حمایت ا

تاكيد بيشتری داشته باشد، دولت می توان به طور عمده باع ث ارتقاء سطح كارآفرینی در ميان جوانانمناسب از طریق عوامل انگيزش قوی 

د.كارآفرین شود به شرط آنكه نسبت به افزایش اعتماد به نفس و ریسك پذیری جوانان اقدام نمای
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حواس پنج گانه يک کارآفرين

این روزھا كلمه «كارآفرین» را بسيار می شنویم. بسياری از اشخاصی كه

خود را كارآفرین می دانند اصSً كارآفرین نيستند. فقط این كه شما كسب و

كار مستقلی به راه انداخته اید، مفھوم كارآفرینی ندارد و نشان نمی دھد كه

شما یك كارآفرین ھستيد.



كارآفرینان طرز تفكر و دیدگاھی متفاوت از دیگران دارند. آنھا ميدان دیدشان را

به برای دست یابی  از آنچه كه دیگران می بينند وسعت می دھند و  فراتر 

ھدف آنچنان كه باید تSش می كنند.

ھمگی ما حواس پنجگانه داریم. حواس بينایی، چشایی، بویایی و 3مسه.

معنای این دارند ولی  را  این حواس  تمامی انسان ھا  مثل  كارآفرینان ھم 

ز شما منتقل می كنند كه باعث می شوند ما به گونه ایحواس برای ما و برای كارآفرینان متفاوت از یكدیگر است. حواس پنجگانه پيام ھایی را به مغ

 یك كارآفرینی نيز به یك كارآفرین كمك می كنند تاخاص رفتار كنيم. این مكانيسم در مورد حواس كارآفرین صدق می كند : حواس كارآفرینی نيز به

راھش را به سوی موفقيت و نيل به ھدف پيدا كند.

● در این جا چگونگی استفاده یك كارآفرین از حواس پنج گانه را شرح می دھيم :

▪ بينایی

نسيل ھای نھفته در ھر چيزی را می بينند. چه آن چيز یكیك كارآفرین چيزھایی را می بيند كه كاسبان معمولی نمی توانند ببينند. آنھا نيروھا و پتا

یك چيز بھره می گيرند و نتایجی بھتر و موثرتر به دستمفھوم تازه و نو باشد چه یك الگو و گرایش قدیمی. از این روست كه آنھا از تمامی قوه ھای 

اه برمی دارند ومشكSت را حل می كنند. این ھا می توانندمی آورند. آنھا ھمچنين با دوراندیشی می بينند كه با اراده و پشتكارشان موانع را از سر ر

 را نقطه پایان می دانند. اما این حس بينایی قویھمان مشكSتی باشند كه صاحبان مشاغل دیگر به سادگی در مواجھه با آنان جا می زنند و آن جا

 را از رسيدن به ھدف باز دارند یا تمركز ذھنشان راگاھی اوقات اصSً خوب كار نمی كند و آن ھنگاميست كه مطالب و موضوعاتی كه می توانند آن ھا

به ھم بریزند در برابرشان قرار می گيرند.

رد دید دوطرفه شان مختل می شود.كارآفرینان به جلو نگاه می كنند و به این حواس پرت كن ھا توجھی نمی كنند چون در این موا

▪ چشایی

يت را حس كنند. آنھا به طعم و مزه كنونی آن كار یا مفھومكارآفرینان قادرند در ھر چيزی كه در اختيار دارند و ھر كاری كه انجام می دھند، طعم موفق

 خوشایندی فكر می كنند كه پس از پایان كار به آنھاتوجھی ندارند كه آیا تلخ است یا مطبوع بلكه این بار ھم با ھمان دوراندیشی به حس شيرین و

پيروزی مزه شيرین موفقيت را از آن شكستدست می دھد. حتی وقتی كه طعم تلخ شكست را احساس می كنند آنقدر پافشاری می نمایند تا با 

ادارمان می كردند كه سبزیجاتی را بخوریم كهتلخ بيرون بكشند. این روش درست مثل حكایت بچه ھاست. وقتی كه ما كوچك بودیم پدر و مادر و

ریم و بخوریم. كارآفرین ھم این طور عمل می كند. اواصSً دوست نداشتيم اما حا3 كه بزرگ شده ایم می توانيم ھر آنچه خواستيم در بشقابمان بگذا

كند. او تا وقتی كه این طعم را حس نكند، دست ازسختی ھای فراوانی را تحمل می كند و اميدوار است كه روزی این مزه شيرین را تا مدت ھا حس 

كار نمی كشد.

▪ بویایی

بل از این كه آن كار را تجربه كرده باشند، بوی موفقيتیك كارآفرین می تواند بوی موفقيت را از فرسنگ ھا دورتر استشمام كند. در واقع آنھا حتی ق

ر جھت كسب آن موفقيت خوش بو حركت كنند.را حس می كنند و ھمين بوی خوش است كه به آنھا انگيزه می دھد تا با نيرویی ھرچه تمامتر د

 ھم می توانند بفھمند. نمی خواھيم بگویيم كهھمان طور كه این كارآفرینان زیرك و حساس بوی موفقيت را استشمام می كنند، بوی بد شكست را

 ولی ھمان طور كه آنھا در كارشان پيش می روند وھر كاری كه یك زن یا مرد كارآفرین به آن دست می زند، درست از آب درمی آید و جواب می دھد

قرار گرفته چقدر است.تجربه كسب می كنند به سرعت می توانند دریابند كه احتمال شكست در یك كاری كه پيش رویشان 

ند كه ھدف پيش رویش ذره ای ھيجان انگيز و باھمين حس بویایی مھمترین و كاربردترین حس درون یك كارآفرین است. اگر كارآفرینان احساس نك

ارزش نيست، ھرگز برای دستيابی به آن كوشش نمی كند.

▪ شنوایی

ز نيز آنھا را پردازش می كند و ما مطابق با پيام ھاییگوش دامنه وسيعی از اصوات و ارتعاشات را دریافت می كند و آنھا را برای مغز می فرستد. مغ

ه ھمين شكل به كار گرفته می شود. ھمه ما دربارهكه مغز به اعضای بدنمان ارسال می دارد، رفتار می كنيم. این اصل درباره یك كارآفرین ھم ب

لقوه زیادی را در نظر می آوریم. كارآفرینانفرصت ھای شغلی گوناگونی می شنویم،  پس خوراندھای متفاوتی را دریافت می كنيم و معامSت با



كنند. آنھایی را كه بوی موفقيت می دھند و می بينندتمامی این گفته ھا را می شنوند و به سرعت آنھا را از یك فيلتر ذھنی عبور داده گلچين می 

 را می شوند. ولی اشخاص معمولی یا بسياری ازكه بر مشكSتشان غلبه كرده اند را انتخاب می كنند ودست به كار می شوند. آنھا صدای موفقيت

را از دست می دھند. عSوه بر این گوش ھایصاحبان كسب و كار این صداھا را می شنوند ولی بی توجه از كنارشان گذشته فرصت ھای بسياری 

ر این اصوات از كار می افتد. گوش ھای كارآفرینان گفته ھا واین كارآفرینان گفته ھا و ایده ھای منفی و یاس آور را نمی شوند. حس شنوایی آنھا در براب

صداھا را انتخاب می كنند و به واقع حس شنوایی این اشخاص انتخابی فعال است.

▪ 3مسه

 دست از كار نمی كشند و جا نمی زند. بعضی ازتا وقتی كه یك كارآفرین به واقع و به تمامی ھدفش را در دستانش قرار نداده آن را حس نكند

است پافشاری، پشتكار و اراده ایست كه كارآفرینان راكارآفرینان زود به ھدف می رسند و بعضی دیرتر. اما زمان در این جا مھم نيست چيزی كه مھم 

ن كارآفرینان شروع كنند به نتيجه می رسد و آنھابه سوی لمس واقعی ھدف و پيروزی رھنمون می سازد. و باز ھم این طور نيست كه ھر كاری كه ای

 باید با سختی ھای فراوان روبه رو شوند وھميشه پيروز و موفق ھستند بلكه حرف اینست كه آنھا به واقع می دانند كه در جستجو ھستند و

انعطاف پذیر است و برای رشد تغيير می كند ولی چكشانعطاف پذیر باشند. این درست مثل اینست كه یك نوزاد یا یك چكش را در نظر بگيرید. نوزاد 

به كار گيرد و چطور انعطاف پذیر باشد تا موفقسخت و محكم بوده ھرگز عوض نمی شود. یك كارآفرین واقعی می داند چطور باید حس 3مسه اش را 

مستقلی كه خود را كارآفرین می داند، متمایز می كند.شود. این ھا چند تا از تفاوت ھایی ھستند كه یك كارآفرین واقعی را از یك صاحب كسب و كار 
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خانواده و کارآفرينی

با خلقت بشر وجود داشته است . کارآفرینی مفھومی است که ھمراه 

مروری برادبيات کارآفرینی نشان می دھد که مفھوم کارآفرینی برای اولين

بار توسط اقتصاددانان مطرح شد. سپس با توجه به اھميت ونقش کارآفرینی

در شکل گيری تحو3ت اقتصادی در جوامع ، دانشمندان علوم اجتماعی نيز

به بررسی ویژگيھای فردی واجتماعی کارآفرینان پرداختند . خانواده ، کانونی

است که در شکل گيری این ویژگيھا ، می تواند نقش حياتی ایفا کند .در

جوامع سنتی که مردان نقش "نان آوری" وزنان نقش "خانه داری وتربيت

مرد از طرف  بيشتر  ایده کسب وکار  انتقال  برعھده داشتند،  را   " فرزندان 

صورت می گرفت ؛ ساختار جدید خانواده در جامعه امروز وبه تبع آن خروج زن

.بدنبال این تغيير نگرش ؛ شيوه توليد ، سبک زندگیاز خانه ، ظھور جلوه ھای تازه ای از بروز خSقيت ونوآوری را در ھر دوجنس زن ومرد باعث شد

ونقش ھای والدین در درون خانواده نيز دچار دگرگونی شد.

ای جدید در خانواده وتعيين مسير شغلی فرزندان ،به شکلی که ھرکدام از والدین با رفتار خود می توانند در رشد اعتماد به نفس ، خلق ایده ھ



این نتيجه می رسيم که خانواده از نظر کمی وکيفینقش ھای اساسی را ایفاء کنند. اگر خانواده را از دیدگاه نھادی مورد بررسی قرار دھيم به 

ن امر مستلزم توجه ویژه والدین به ابعاد وساحتمی تواند کانون اصلی اندیشه کاروتSش وپرورش روحيه خلق ایده وکار در افراد باشد .تحقق ای

الگویی تSشگر ومؤثردر عرصه کاروتوليد در جامعهھای حيات فردی فرزند از ھنگام تولد تا زمان تکوین شخصيت اوست . وقتی پدر یا مادر ھمچون 

می نماید تا ذھن خود را به صورتی منسجم وثمرظاھر شوند ، کارکردھای مثبت ناشی از فعاليت آنھا فرزند را به سمت وسویی ترغيب می نماید 

بخش به ادامه شغل والدین ویا حرفه ای جدیدتر سوق دھد .

شود.چنين طرز تلقی ازدنيای پيرامون ، ذھنبرای چنين فردی دستيابی به منابع اقتصادی ناشی از کار وتسخير فضاھای جدید،ارزش تلقی می 

مرحله ، نوجوان یا جوان ایده کاری خود را بافرد را نسبت به خلق ایده ای نو واستقSل اقتصادی وکسب موفقيت ، دگرگون می سازد . در این 

مالی واجتماعی آنھا بھره مند شود .اینجاست کهخانواده در ميان می گذارد چه بسا بتواند از تجربيات ورھنمود ھای والدین واحتما3ً حمایت 

 .معيارھا وارزشھای خانواده برای فرزند مSک عمل وچراغ راه او در مسير کاروتSش واقع می شود

ادی برای فرزند وھدایت او در مسير مطلوب ، آغازوظيفه اصلی والدین در چنين شرایطی تشریح ابعاد گسترده فعاليت اقتصادی به عنوان ارزش بني

ل والدین ، ساخت خانواده ، روابط خانوادگیتوأم با موفقيت را در راه اندازی کسب وکار به ھمراه خواھد داشت . ميزان تحصيSت ، نوع شغ

در شکل گيری "فرھنگ کار"در خانواده می تواند تأثير داشته(خصوصاً رابطه والدین با فرزندان ) ، درآمد خانواده وميزان برخورداری از امکانات رفاھی 

ير مشخص ھدایت شوند ، می توانند با خلق ایده ھایباشد . انسانھای متفاوت ، توانمندیھای متفاوتی دارندکه اگر از ھمان دوران نوجوانی در مس

جدید خود ، تغيير درروند توليد وبالطبع تغيير در فرایند تکنولوژی را آسان کنند.

● مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده

) مراحل نھادینه کردن "فرھنگ کارآفرینی " :١

ند نقش ثمر بخش خود را جھت آشنایی با مفاھيمیخانواده به عنوان انتقال دھنده جبھه ای از اصطSحات ، آئين ھا ورفتار ھای اجتماعی می توا

قعيت ھای کاری در جامعه ، به اعضاء خود ارزانیمثل :" توفيق طلبی ،" استقSل طلبی "، و"خطر پذیری"در عرصه فعاليت اقتصادی وھمسازی با وا

 در شکل گيری آینده شغلی آنھا ، می تواند راه رادارد. نوع نگرش والدین به دنيای پيرامون خود وچگونگی تجسم ارزشھای اجتماعی برای فرزندان

اد فرصتھای شغلی جدید به عنوان بخشی ازبرای دستيابی به اقتصاد سالم ھموار سازد .مثS ً چنانچه کسب موفقيت در جھت خلق ثروت وایج

د را برای رسيدن به چنين موقعيتی آماده میارزشھای مورد نظر والدین برای فرزند به تصویر کشيده شود ، نوجوان در چنين شرایطی ذھن خو

 موقعيتھای متفاوت را باھم مقایسه می کند؛ شبيهسازد .در ادامه چنين فرآیند ذھنی ، فرد بدنبال راھھای دستيابی به چنين موقعيتی است . او

سه وحتی مجالس سخنرانی پرسشھایسازی ذھنی انجام می دھد ؛به پرس وجومی پردازد ؛ وگاھی اوقات در نشریات ، کتب ، محيط مدر

ز خواسته ھا ، آرمانھا وارزشھای مورد نظر خانوادهذھنی خود را دنبال می کند . آنگاه ، فرد با آگاھی ازارزش کاروتSش آماده است بخش بزرگی ا

خودرا به محک تجربه بگذارد .

) تعيين مسير شغلی٢

د تا با گسستن از عادات ومعتقدات پيشين خود یا سایرفضای درون خانواده ، خصوصا ً رھنمودھای والدین به فرزندان ، این امکان را به آنھا می دھ

با نظم اجتماعی نوین ھماھ برفراز خواسته ھاافراد خانواده ، رفتار جدیدی را موردکندوکاو قرارداده وخود را  بتوانند  نگ سازند؛ به شکلی که 

نتی در رفتار آتی خود بکاھند .در ادامه چنينوآرزوھای ذھنی خود ومنطبق برنظامھای مدرن پروبال بزنند واز نفوذ وسلطه اندیشه وروشھای س

 خواھد شد .در این ارتباط ، والدین با شناختروندی ، نقش آفرینی فرزند در درون خانواده معطوف به فرآیندھای توليد وخلق ارزش در جامعه

 افراد خSق وکارآفرین در جامعه ایفاء می کنند .توانمندیھای بالقوه فرزندان خود وھدایت آنھا در مسير شغلی ، نقش مھمی در شناسایی وپرورش

) توانمند سازی (یادگيری فن آوریھای جدید )٣

تی ومعرفی مشاغلی که امکان کسب درآمد با3راحمایت وتشویق والدین جھت یادگيری فن آوریھای جدید از جمله فن آوریھای تکنولوژیکی واطSعا

ھداف توسعه در سطح جامعه یعنی کارمفيد وبھره وریبرای فرزندان فراھم می سازد ، آنان را عSوه بر نقش آفرینی در درون خانواده ، معطوف به ا

ی وتشویق فرزندان به رفتارھای مثبت اقتصادیبا3 خواھد کرد. تغيير نگرشھا ورفتارھای کليشه ای در مورد ایفاء نقشھای خانوادگی واجتماع

تکراری در عرصه ھای گوناگون زندگی ضمن پذیرشواجتماعی ، آنان را افرادی کارآمد وھدفمند می پروراند . زیرا پيروی از کليشه ھای سنتی و

نقشھای متفاوت می تواند مفيد واقع شود.



) راه اندازی واداره کسب وکار اقتصادی۴

ر زمينه کارو فعاليت می پردازد ؛ چارچوب فکریدر این مرحله ، فرد باارزیابی مشاغل متناسب با خواسته ھای خود وخانواده ، به خلق ایده د

 آغاز می کند . دراین مرحله ، والدین بااستفادهخودرادرقالب طرح کسب وکار به جامعه عرضه می کند ؛ سپس ، با مدیریت خودفعاليت اقتصادی را

متوجه حمایت ھای مالی آنھا نباشداز تجارب خود می توانند فرزندشان را جھت اداره کسب وکاریاری کنند .ھرچند ممکن است این ن يازصرفا ً

کسب وکار اقتصادی توسط آنان ، نتایج ذیل متوجه جامعه.باادامه حمایت خانواده وتقویت روحيه کارآفرینی درفرزندان به منظور راه اندازی ومدیریت 

خواھد شد :

▪ ایجادوتوسعه اشتغال در بخش ھای اقتصادی کشور وبه تبع آن استقSل اقتصادی خانواده ھا

▪ دگرگونی درروند توليد با استفاده از تکنولوژی پيشرفته وبدنبال آن تغيير در فرھنگ مصرف

▪ تنوع شغلی وایجاد رقابت گسترده در بازارھای اقتصادی

▪ بسط وتوسعه صادرات با اتکاء به منابع موجود در کشور

▪ کاھش نرخ بيکاری وتورم وبدنبال آن کاھش آسيب ھای اجتماعی در جامعه

● نتيجه گيری

جه کافی به مقوله " توسعه فرھنگ کارآفرینی "کارآفرینی ، کانون ومرکز ثقل کاروتSش وپيشرفت در عرصه مدرنيته تلقی می شود . ما بدون تو

زایی فنی وصنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می شود ،نمی توانيم به شاخص ھای رشد وتوسعه که از طریق تغيير در روند توليد ، بھره وری وتوان اف

ان در بھره گيری از منابع طبيعی وبکار گيری تکنولوژیدست یابيم در گذر از مرحله سنتی به صنعتی باید به توانمندیھا وقابليت ھای فردی کارآفرین

مدرن اھتمام ویژه ای قائل شویم .

ستيابی به کيفيت مطلوب کا3 وخدمات آماده می سازند .زیرا ، آنھا با بکارگيری روش ھای جدید در بازار ، خودرا برای استفاده بھينه از ابزار ود

ی کند . زیرا ، خانواده می تواند عنصر پویاییکارآفرینی ، فرآیندی اکتسابی است وخانواده در شکل گيری این فرآیند نقش اساسی را ایفاء م

معه " در محيطی ھماھنگ به تعامل بپردازند وقالبوتحرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ ووابسته به خود تزریق کند به شکلی که" فرد" و"جا

ر ایجاد روحيه خSقيت ونوآوری در افراد ، گسترشھای اجتماعی نوآورانه شکل گيرد . نقش واھميت خانواده به عنوان کانون اندیشه نوگرایی ، د

نه فعاليت اقتصادی ، خانواده می تواند اندیشه افرادروحيه کارآفرینی وتوسعه کسب وکار جدید در جامعه ، انکار ناپذیر است ، به طوری که در زمي

ر ، اعتياد ، فساد و... برھاند وآنھا را در مسيرتحت نفوذ خود را به سمت وسویی سوق دھد که آنھا را از مشکSت پيش رو از جمله ؛ بيکاری، فق

 توليد نسل وپرورش ابعاد عاطفی واخSقیھای شغلی که مولد سرمایه وفرصت ھای جدید است ، ھدایت نماید . زیرا ، خانواده عSوه برنقش

ایی در فرزندان ، نقش بسيارموثری در راه اندازیفرزندان ، به عنوان کانونی برای رشد وپرورش اندیشه خود باوری ، اعتماد به نفس وخود شکوف

کسب وکار اقتصادی وتوسعه فعاليت ھای شغلی در جامعه خواھد داشت .
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خانواده ھای اروپائی چگونه کارآفرين می شوند؟



در موفق  کشورھای  ویژه  به  و  کشورھا  دیگر  تجربه ھای  از  استفاده 

عرصه ھای کارآفرینی و توجه به نقاط قوت و ضعف آنھا به ما کمک می کند تا

خانواده ھای کارآفرینی داشته باشيم. چراکه خانواده نقش بسيار مھمی در

ایجاد کارآفرینی دارد.

نرخ به این پرسش که چرا  پاسخ  برای  نبود مفھومی عملياتی  دليل  به 

راه اندازی کسب و کار در اروپا پائين تر از آمریکا است، دانشمندان به عواملی

توجه کرده اند که منجر به افزایش نرخ شروع به کار (راه اندازی کسب و کار)

می شود؛ مانند: عوامل فرھنگی، جغرافيائی، اجتماعی، اقتصادی، مالی و

... در این بررسی به عوامل اجتماعی و حمایت خانواده تأکيد می شود.

با ژاپن نرخ شروع به کار در فعاليت ھای کسب و کار در اروپا در مقایسه 

بيشتر است. یک دليل آن این است که فرھنگ فردگرائی در اروپا بيش از

ژاپن است. این امر سبب می شود که تصميم فردی برای آغاز یک کسب و

کار در اروپا بيشتر مورد پذیرش قرار گيرد تا در ژاپن. با وجود این، حس رقابتی

در اروپا کمتر از آمریکاست و گفته می شود که اروپائی ھا برابرگراتر ھستند.

مرتبط یک جامعه  فرھنگی  پيشينه  با  اجتماعی  عوامل  که  آشکار است 

خانواده برای کارآفرینی در نخستين نگاه آشکار نيست.است. این امر به ویژه درباره خانواده، نقش زنان و اقليت ھا صدق می کند. اھميت ارزش ھای 

بدون حمایت و پشتيبانی خانواده راه اندازیبا این حال، شواھدی از مطالعات تجربی نشان می دھد که بيشتر کارآفرینان کسب و کارشان را 

سيار اساسی و عاملی مھم در کسب موفقيت است.نمی کنند. آنھا تصور می کنند که این حمایت در زمان بحران و به خصوص زمان آغاز به کار، ب

ن خانواده دارد. این ارزش ھا به شدت تحت تأثيرتمایل خانواده به حمایت از یک مسير شغلی و پشتيبانی از آن، ارتباط نزدیکی با ارزش ھای آ

 سال پيش احتمال کمتری وجود دارد که۵٠ ارزش ھای جامعه قرار دارد. مطالعه در زمينه کسب و کارھای خانوادگی نشان می دھد که برخSف

ان ھم صدق می کند که می خواھند با ساعات کارنسل کنونی کسب و کار پدرشان را به عنوان وظيفه ادامه دھند. حتی تا حدی این در مورد ھمسر

دگرائی می تواند به عنوان دليل این امر بيان شود.طو3نی و نداشتن وقت آزاد افراد کارآفرین کنار بيایند. د3یل این امر پيچيده است؛ درجه فر

 درصد کل کارآفرینان٢٢/۴ به حساب می آیند، اما تنھا در مورد زنان نيز باید گفت که آنان در بيشتر کشورھای اروپائی کمی بيش از نيم دیگر جامعه

روپائی بر) خانواده و مسئوليت فرزندان عمومی ترین دليل برای این امر است. تعداد کمی از کشورھای ا٢٠٠٠زن ھستند. (براساس آمارھای سال 

به ھر حال بسياری از این کشورھا ھنوز بر این مشکSتاین نقطه ضعف فائق آمده اند و با ایجاد زیرساخت  ھائی این وضع را متعادل کرده اند، اما 

 وقت زیادی را صرف کارآفرینی کنند.غلبه نکرده اند. دليل این امر تا حدی این است مادرانی که فرزندان کوچک دارند نمی توانند

ر برابر اثرات دیگری که کارآفرینی بر جامعه دارد،در نھایت ترویج کارآفرینی باعث رشد اقتصادی، رقابت و ایجاد شغل می شود، اما این مفھوم د

ی در جامعه می شود. این برنامه زندگی فردی بهکوچک است. در واقع، ھر تغييری در اقتصاد که رقابتی و ساختاری باشد، منجر به تغييرات مھم

 کارآفرینی و ھمين طور خوداشتغالی، افراد جامعه را به انتخابویژه بر جوانان و افزایش درجه اتکا به خود در آنھا تأثير می گذارد. در این زمينه، ترویج

کارآفرینی نه تنھا یک وظيفه اقتصادی بلکهمسير شغلی اش می کشاند که با مقتضيات اقتصادھای فراصنعتی مناسب تر است. بنابراین ترویج 

روپائی مشترکند و این بستگی دارد به این که آنانوظيفه ای اجتماعی است. عواملی که کارآفرینی را تحت تأثير قرار می دھند در ھمه کشورھای ا

چگونه کارآفرینی را تشویق کنند.

 در مطالعه ای درباره تفاوت ھای خود اشتغا3ن ھندی و سياھپوستان در بریتانيا دریافتند که١٩٩٩دو پژوھشگر به نام ھای ھارت و بوروآ طی سال 

راین وضعيت تأھل در خوداشتغالی دو نقشعوامل اجتماعی مرتبط با تشکيل خانواده دست کم به اندازه ویژگی ھای فردی مھم ھستند. بناب

ریق تقسيم کار و توليد خانوادگی بھره ورترمتعارض بازی می کند. از یک طرف ازدواج ثبات می آورد و مشخص شده است که مردان متأھل از ط

 انعطاف پذیری در اختصاص وقت ميان کار و خانوادهھستند. خوداشتغالی می تواند گزینه ای مناسب برای افراد متأھل باشد زیرا که می تواند سبب

 و کارشان حساب کنند. این مردان ھم چنينشود. عSوه بر آن، مردان متأھل می توانند از حمایت ھمسرشان سود برده و روی کمک وی در کسب



مھاجر محتمل تر است. با کمال تعجب دریافتهمی توانند روی درآمد ھمسرشان نيز در صورتی که شاغل باشد، حساب کنند. این موضوع در مورد 

ه با توجه به تئوری و نتایج تجربی در دیگر کشورھا،شد که ازدواج عاملی منصرف کننده در کارآفرینی مردان آلمانی است. دليل این امر این است ک

تقيم آنان در کسب و کار نياز دارند، اما نتيجهزنان در صورت شاغل بودن در شغل ھای ھمسرشان به آنان کمک مالی می کنند و مردان به کمک مس

نان آلمان غربی سنت طو3نی ماندن در خانه وبرای آلمان ممکن است به دليل ایدئولوژی سنتی که مرد نان آور خانواده است، چنين نباشد. ز

 ھستند. در نتيجه خوداشتغالی که می تواند کارینگھداری کودکان و خانه را با خود دارند و به درآمدھای ھمسران خود برای تأمين زندگی متکی

 درصد بيش از٢١آلمانی خوداشتغال که متأھل ھستند مخاطره آميز باشد، گزینه ای بھينه برای انتخاب مردان آلمانی نمی شود. در عين حال مردان 

دیگر مردان درآمد دارند.

کار خود متمرکز شده برای موفقيت تSش کنند. نکتهبه نظر می آید که مدل نان آور خانواده آلمانی، به مردن اجازه می دھد که بيشتر در کسب و 

د دارد که ھمه گونه امکانات برای تفریح کودکاندیگر در مورد کشور آلمان این است که برای زندگی خانواده ھای پر جمعيت محله ھای خاصی وجو

ای سالگی به کودک اجازه تماشای تلویزیون داده نمی شود در ازاء آن بچه ھا با حضور در کSس ھ١٢موجود است. عSوه بر این، تا حدود سنين 

 و حتی بافتنی است. این امر گویای این استمختلف انواع مھارت ھا را کسب می کنند. برای مثال یک دختربچه پنج سال قادر به پخت شيرینی

ک از سنين بسيار پائين مثSً چھار سالگی باھک آموزش مھارت ھای زندگی از سنين پائين اھميت بسياری دارد. در خانواده فرانسوی نيز کود

که در خانه برای کمک انجام می دھد می تواند پول دریافتمفھوم پول در برابر کار آشنا می شود. خانواده به او می آموزد که در برابر کارھای کوچکی 

در مسير عSقه اش تشویق می شود و اجازه پيداکند. ھمين طور در خانواده  فرانسوی به زمينه عSقه فرزند اھميت بسياری داده می شود و وی 

دین قرار نمی گيرد.می کند در جھت آن عSقه اطSعات و مھارت ھای 3زم را کسب کند و از این جھت مورد اعتراض وال
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خ=قيت کارآفرينانه : تعريف و انواع آن

این مقاله انواع كارآفرینی خSق را با ذكر مثالھایی برای روشن

كردن ھر یك ارایه می كند. در منابع مختلف، كارآفرینی مترادف با

).١٣٨٢ایجاد یك كسب و كار جدید دیده شده است(قاسم زاده، 

از جمله جذابيت  ھای كارآفرینی كه منجر به ایجاد یك كسب و كار

چنين پروژه ای  از  حاصل  خاطر  رضایت  می توان  می گردد  جدید 

پيچيده كه مستلزم مداومت و پافشاری و خSقيت قابل توجھی در

به ثمر رساندن آن است، دانست.

و كرده  ایجاد  شرایطی  خود  درون  در  مختلف  سازمان ھای 

آزادی ھای 3زم برای مبادرت به اقدام ھایی كه منجر به وضعيتی

كامSً قابل مقایسه با ایجاد یك كسب وكار جدید توسط كارآفرینان



آورده، بخش كامSً قابل مSحظه ای از به وجود  بالقوه است را 

نتایج حاصل از دستاورد به دست آمده را نصيب كارآفرین درون

سازمانی می نمایند. درموارد بسياری، چنين افرادی به صورت یك

واحد مستقل با تمام امكانات یك كارآفرین آغازگر عمل می كنند.

● شكل ھای مختلف كارآفرینی خSق

یك كنيم،  ردیبی  دنيا  در  را  كسب وكاری  تقریباًھر  منشاء  اگر 

كارآفرین می یابيم – فردی كه یك ایده یا یك فرصت برای ارائه یك

فرآورده یا خدمت را به نحوی سودآور تشخيص داده و صرفنظر از

ه بر سر راه یك كارآفرین در چنين طرح پيچيده ایاشكا3تی ه در سر راھش وجود داشته آن را به ثمر رسانده است. با توجه به مانع ھای زیادی ك

وجد دارد، خSقيت قابل مSحظه ای 3زم است.

اليت ھای بشری، و نوآوری را پياده سازی آن ایده ھای بدیعدر اینجا خSقيت را ایجاد راه حلھای بدیع و مناسب باری مسایل باز انتھا در ھر حوزه از فع

نوآوری تعریف می شود. شوپيتر(  برحسب  اما كاآفرینی  تعریف می كنيم. و  ) می گوید كارآفرینی شامل اجرایschumpeter ١٩٣۴و مناسب   

 ). این دیدگاه كارآفرینی كه به نحوی١٩٩۶,Amabileتركيب ھای جدید است، ”درھم شكستن خSق“ تعادل موجود در درون یك صنعت خاص( 

رت  ”فرآیندی كه در آن اختراع به مرحله عمل درگسترده در جامعه آكادميك پذیرفته شده است،توسط دیگارن نيز مورد تعمق قرار گرفته ، به صو

).١٩٩٧ت( آمابلی، آمده، ایده ای خام ب عملياتی كه از نظر اقتصادی معتبر است دگرگون شده“ نيز تعریف شده اس

اید موفقيت آميز  پياده سازی  از  عبارت  و  است  نوآوری  از  ویژه ای  شكل  كارآفرینی  ترتيب  جدید(بدین  كسب وكار  ایجاد  برای  خSق  ه ھای 

entrepreneurshipكارآف فارسی”  به  می توان  را  اخير  مورد  كه  وكارموجودئ،  یك كسب  درون  در  ابتكار جدید  یك   (  ) درون سازمانی“  رینی 

intraprenership.ناميد، می باشد ( 

برای محصول یا خدمت خاص داشته باشد، كاری كهخSقيت می تواند به راھھای مختلف در كارآفرینی واردشود. كارآفرین ممكن است ایده ای جدید 

زی است كه وقتی افراد نوعاً واه ”خSقيت“ را دراز آنچه قبSً وجود داشته است متفاوت بوده توسط مشتریان مفيد یا مطلوب تلقی گردد. این چي

ی از ابداع در ایجاد ایده ھيی بنيادی برای محصول یاقالب كسب وكار می شنوند، انتظار دارند. به علت آنكه فكر می كنند خSقيت فقط به درجه با3ی

). با این١٣٨٢ی كارآفرینی ندارد(قاسم زاده، خدمت اطSق می شود، ممكن است نتيجه گيری  كنند كه خSقيت مطقاً نقشی در بسياری از ماجراھا

 ابداع ممكن است در وسيله خلق یا عرضهحال ابداع ممكن است نه د خود محصول بلكه در پياده سازی وجود داشته باشد. به عنوان مثال،

ن محصول یا ایجاد نظامی جدید به ھمين منظور،محصول باشد – یعنی در شناسایی فرصت ھای جدید در بازار، یا سازماندھی برای به بازار آورد

، كارآفرینی غالباً به صورت پيگيری فرصت ھا بدونعSوه بر آن، راه حل ھای بدیع و مناسب ممكن است برای بسيج منابع مورد نياز باشد. درحقيقت

آفرینی به ميزان قابل تجھی درھمه این ابعاد باشد(توجه به منابعی كه اكنون در اختيار قرار دارد، تعریف می شود. بعيد است كه یك ماجرای كار

ل ھای خSقيت كارآفرینانه دارد.فوق العاده بدیع و در عين حال مناسب). اما كارآفرینی موفق احتما3ً حداقل نياز به این شك

ك می كند:چند مثال از خSقيت كارآفرینانه در شكله ای مختلف آن به برقراری چارچوبی بار تعریف آن كم

ه كرده و آن را آزمایش می كنند. كار خود را به یك- دو مھندس مكانيك بيكار یك سيستم اطSعات مدیریت ابداع می كنند. نرم افزارھای آن را تھي١

ی كه سيستم را بفروشد تأمين مالی نموده و در برقراریگروه سرمایهٔ گذار ارایه می كنند، بدین اميد كه گروه مزبور آنھا را برای تأسيس كسب وكار

ود محصول، یعنی سيستم پایگاه داده ھایزیرساخت ھای 3زم برای كسب وكار نقشی اساسی ایفا نماید. در این مثال، خSقيت اصلی درخلق خ

. باید توجه شود كه از آنجاكه این مخترعانمدیریت است. ظاھراً خSقيت كمتری برای یافتن منابع 3زم برای تأسيس سازمان وجود داشته است

ولی از خود خSقيت نشان داده اند( توليد یك سيستمبرای فروش سيستم جدید خود تSش نكرده  اند، و برای این كار از خود تSش به خرج نداده اند 

ميSدی در یك شركت بزرگ و معتبر كار می كند در نظام سنتی٧٠- یك شمی دان كه در اواخر دھه ٢بازانتھا) ولی كارآفرینی بروز نداده اند.

نارسایی ھایی می یابد. وی وچند ھمكار برای بررسی ایده ھای جدید محصول وفرآیند   در پيشنھادی اظھار داشته اند كه ا رؤسایپيشنھادات 

ورنظام جدید برای آنكه به ایده ھا از نظربا3دستی واكنشی بسيار سطحی دریافت می كنند. با تشویق برخی از این ھمكاران، شيمی دان مزب

 توسط مبتكر ایده (با كمك یك كارشناس ارشد) و”ارزیابی دقت كافی مبذول گردد، تدبير می نماید. این نظام شامل تھيه” شرح كوتاھی از ایده“



كند، بود. مراحل بعدی این نظام مشتمل بربررسی این شرح كوتاه از ایده“ توسط گروھی از كارشناسان داخلی شركت كه مبتكر پيشنھاد می 

 با چند مدیر ارشد داخل شركت، برای این سيستمپرورش و حمایت ھدایت شده از ایده ھایی بود كه ارزیابی مثبت دریافت می كنند. پس از گفتگو

خبره) پاره وقت است آغاز نمده، درعرض پنج سال آنیك حامی می یابد. وی با ”دفتر نوآوری“ شركت كه متشكل از خود او و دو تسھيل كننده (ناظر 

 مدت ، ایده ھایی كه به ”شبكه نوآوری“ راهرا به یك ”شبكه نوآوری“كه نمایندگيھایی درھشت شعبه جھانی شركت داردگسترش می دھد. در این

 یك شركت جاافتاده به وقوع پيوسته است. خSقيتیافته اند به دوازده طرح جدید برای شركت منجر می شوند. توجه كنيد كه این نوآوری در قالب

داتی داشتند و مایل بودند آنھا را پرورش دھند، وكارآفرینانه به شكل پياده سازی یك ایده بدیع كه به وسيله مشتریانش – كاركنانی كه پيشنھا

نمایش درآمد. توجه كنيد كه در اینجا كارآفرینیشركت، كه نھایتا از آن پيشنھادات پياده شده بھره می برد – مفيد تشخيص داده شده بود، به 

خل شركت ارایه می نمود.شكل یك محصول جدید را به خود نگرفت، بلكه سيستم یا فرآیندی بود كه خدمتی باارزش برای دا

یك مخترع خریداری٣ از  برتر، یك سيستم عالم ریزكامپيوتر  تكنولوژی  در  تخصص  دارای  مدیر  یك  ارتباطات شخصی،-  از   می كند.وی سپس 

ترھا استفاه می نماید. در اینجا خSقيت كارآفرینانهشبكه سازی ابتكاری، ومھارت ھای معامله گری برای ارایه حق ليسانس و سازندگان ميكروكامپيو

شده است.اساساً در تدبير وپياده سازی راھی برای ارسال این تكنولوژی جدید به یك بازارعمده اعمال 

زمينه محصو3تی كه در حيطه وظایف رسمی- یك تيم كوچك ميان رشته ای در یك شركت بزرگ سنتی محصو3ت مصرفی، قدری از وقت خود را در ۴

 یك محصول حفاظت از پوست بدن تدبير كرده است.تيم نيست صرف كرده است. در جریان این كار” خارج از وظایف“ تيم مزبور ایده ای برای بھبود

ولیآزمایش بر روی مشتریان را برای نشان دادن امكان سنجی و سودآوری بالقوه انجام داده است. آزمایشات فنی اوليه، تجزیه و تحليل بازار، و 

 ”انتخاب“ محصول به یك مزیت رقابتی منحصر بهپرورش محصول تا وقتی كه یك معاون شركت در یك بخش دیگر را قانع نكنند كه می تواد از طریق

م قرار دھد، نمی تواند ادامه یابد. توجه كنيد كه ھمانطورفرد در بازار دست یابد و در صورت قانع شدن، منابع 3زم برای پرورش محصول را در اختيار تي

م به وقوع می پيوندد واین امر نشان می دھد كهكه در مورد مثال دوم صادق بود، خSقيت كارآفرینانه در قالب یك سازمان مستقر و دارای تداو

فقط با كمی از محصو3ت موجود متفاوت است، و بهكارآفرینی فقط مترادف با آغاز یك كسب وكار جدید نيست. در این مثال، به علت اینكه محصول 

رخSقيت تيم در یافتن منابع سازمان برای تأمينعلت آنكه سيستم ھای توليد وتوزیع را به آسانی می توان برپاكرد، خSقيت كارآفرینی اساسا د

مالی ایده ظاھر شده است.

 كسب وكاری به جوانان تيزھوش مناطق محروم- گروھی متشكل از سه دبير دبيرستان می خواھند یك بنياد غيرانتفاعی برای تدریس مھارت ھای۵

نياد، یك برنامه روابط عمومی تدوین كردند كهشھر تأسيس كنند. درتSش برای جلب حمایت مالی و سایر حمایت ھا از كسب وكارھای محلی برای ب

امه ھای بنياد، در وضعيت محل به وجود می آید تاكيدبر ارزش تبليغاتی مشاركت دراین بنياد از طریق پيشرفتی كه در نتيجه مشاركت جوانان در برن

بنياد و برای سه سال اول فعاليت  بودجه 3زم  به كسب كل  اثر این تSش معلمين موفق  در  نفر از مدیرانگذاشت.  نيز جلب ھمكاری چند   

این با آنكه  بودند، شدند.  برنامه  در  پاره وقت  مربی  به عنوان  نبود، خSقيتكسب وكارھایی كه داوطلب كار  بنگاه برای سودآوری  یك  برنامه،   

ی جلب منابع مشاھده می شود.كارآفرینانه در رفتار تعدادی ازموسسين، به ویژه تدوین مفھوم یك خدمت جدید وروش آنھا برا

 كنيم كه چه چيز خSقيت كارآفرینانه نيست. اول آنكهبا بررسی این مثال ھا درباره اینكه چه چيز خSقيت كارآفرینانه است ، می توانيم ھمين روشن

یافت. عSوه بر آن الزاماً درایجاد ھر كسب وكار جدیدمحدود به تأسيس یك كسب وكار جدید نيست زیرا می توان آن را در كسب وكارھای جاافتاده نيز 

ز نوآوری وجود داشته باشد. به عنوان مثال، تاسيس یكنيز وجود ندارد. زیرا 3زم است در مرحله ای از فرآیند ایجاد كسب وكار، درجه قابل توجھی ا

 چشمگيری متفاوت باشد، خSقيت كارآفرینانه محسوبفرانشيز از یك كسب وكار موجود، یا ھر نوع عمليات استاندارد، بدون این كه ھيچ چيز به طور

اشد، مانند تامين سرمایه یا انتخاب مكان. خSقيتنمی شود مگر آنكه ایده ھایی كه به نحو چشمگيری بدیع اند در جنبه ای از جریان وارد شده ب

ستقر وجود نخواھد داشت، مگر آنكه نوعی ابداع قابلكارآفرینانه در بسياری از بھبود بخشيدن ھای فزاینده درمحصول یا خدمت در درون نظام ھای م

 واقعا بدیع برای محصول یا خدمت وجود داشتهمSحظه برای بسيج حمایت از ایده یا پياده سازی مؤثرآن 3زم باشد. ھمچنين،حتی وقتی كی ایده

وجود نخواھد داشت مگر آنكه ایده ھا برای خلق یكباشد، ی وقتی یك بصيرت بدیع درباره فرصت ھای بازار وجود داشته باشد، خSقيت كارآفرینانه 

كسب وكار پياده شود.

●تعریف جامع خSقيت كارآفرینانه

رآفرینانه پيشنھاد كنيم:با این مثال ھا و تعریف  ما از خSقيت، نوآوری وكارآفرینی، می توانيم تعریفی از خSقيت كا



د یا برنامه برای ارایه فراورده یا خدمت). ایده ھایایجاد و پياده سازی ایده ھای بدیع ومناسب برای تأسيس یك كسب وكار جدید( یك كسب وكار جدی

بدیع ومفيد اوليه ممكن است مربوط باشد با:

- خود محصو3ت یا خدمات١

- شناسایی بازاری برای محصو3ت یا خدمات٢

- راھھای توليد یا عرضه محصو3ت یا خدمات، یا٣

- راھھای فراھم سازی منابع برای توليد یا عرضه محصو3ت یا خدمات.۴

عریف استانداردما از خSقيت)، بخش ”كارآفرینانه“ نياز بهتوجه كنيد كه درحالی كه تعریف خSقيت كارآفرینانه بر ایده ھای بدیع و مفيد تأكيد دارد (ت

نوآوری ھا. ھمچنين توجه شود كه خSقيت كارآفرینانه  یا خدمت الزاماً بدیععمل دارد – پياده سازی آن ایده ھا یا  می تواند حتی وقتی محصول 

 شرط 3زم آن است كه راه حل ھای بدیعنيست، یا وقتی یك محصول یا خدمت بدیع از منبعی دیگر كسب شده است، وجود داشته باشد. تنھا

رد.ومناسب در مرحله ای از فرایند خلق و به بازار آوردن محصول یا خدمت مورد استفاده قرار گي
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خ=قيت و کارآفرينی

در دنيای صنعتی امروز، کار یک امر حياتی برای داشتن یک زندگی سالم به

برای ایجاد حساب می آید. انسان خSق ھمواره فرصت ھای متعددی را 

شغل جست وجو می کند که حSل مشکل بيکاری در جوامع امروزی است.

کارآفرینان افرادی ھستند که روحيه استقSل طلبی (روی پای خود ایستادن)

را دارند و حاضرند مسووليت کار و اشتغال خود و (حتی دیگران) را بر عھده

گيرند. این افراد معتقدند باید بر پایه توانایی ھا، شایستگی ھا و فکرھای



ساختار در  ندارند.  «کارمندی»  روحيه  اساسا  و  کنند  معاش  امرار  خود، 

سازمان ھای گسترده و سنتی «امنيت شغلی» بھایی بود که در مقابل

کوچک ھای  شرکت  در  اما  شد.  می  پرداخت  کارمندان  به  «اطاعت» 

کارآفرینی نه «امنيت شغلی» به معنای فراگير آن وجود دارد و نه «اطاعت».

در چنين شرکتی کارکنان، خودگردان، خطرپذیر و مسووليت پذیرند و ھمه

و و شرکت و جلب رضایت مشتری مسوول  منافع خود  برابر  در  را  خود 

دیران خود نمی گذارند.پاسخگو می دانند. افراد در حيطه کاری تصميم می گيرند و مسووليت تصميمات خود را بر دوش م

● کارآفرینی، فرھنگ مخاطره پذیری

ت و در یک کSم آینده خود ریسک کرده و برای کسبکارآفرینان باید مخاطره پذیر (ریسک پذیر) باشند. یعنی بتوانند به موفقيت، شرایط، امکانا

نان و حمایت کنندگان است. ھمواره کارآفرینان قادر«موفقيتی محتمل» مبارزه نمایند. این یک بعد قضيه است. بعد دیگر آن، مخاطره پذیری پشتيبا

دولت یا دیگر حاميان مستقل، حاضر به پذیرش ریسکبه تامين تمامی سرمایه و امکانات مورد نياز کسب و کار جدید خود نيستند به این علت باید 

ختلف کارآفرینی ھمراھی کنند. افرادی که دارای روحيهمورد نياز کارآفرین بوده، «سرمایه مخاطره پذیر» را برایش فراھم کرده و او را در مراحل م

محافظه کاری یا کارمندی ھستند اساسا کارآفرینان موفقی نخواھند بود.

امعه است. در یک جامعه کارآفرین، ھمهعSوه بر این ویژگی ھا، تعميق و گسترش فرھنگ کارآفرینی، بستری مناسب برای بسط عدالت در ج

ثروت نيست و در چنين جامعه ای افراد ھوشمند،انسان ھا فرصت ھای یکسانی پيش روی خود دارند. در این جامعه، سرمایه یا زمين منشا توليد 

Sش و مصمم، شانس بيشتری برای موفقيت دارند و صاحبان سرمایه ھای کSن نمی توانند ثروت را در انحصار خود نگهصاحب اندیشه و نيز پرت

دارند. تمام اینھا در کنار ھم یک زمينه مناسب برای بسط عدالت در سطح اجتماع است.

ینان نوآوری است و در ھمين راستا ھمواره بهبه اعتقاد ژوزف شوپيتر کارآفرین نيروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است. مسووليت کارآفر

تازه و ایجاد تشکيSت جدید می اندیشد.ارائه روش جدید در فرآیند توليد، شيوه ھای تازه کا3، گشایش بازارھای جدید، یافتن منابع 

ماھنگی متقابل در عمليات تجاری و اقتصادی می داند.«کرزنر» نيز که از استادان اقتصاد دانشگاه نيویورک است، کارآفرینی را ایجاد سازگاری و ھ

 اما امروزه بسياری از جوانانی که در دانشگاه ھا وتربيت نيروی انسانی و آموزش در جامعه با ھدف بھره برداری آتی از این نيرو صورت می گيرد.

د «بازار کار» شوند. عبارت «بازار کار» عبارتیمراکز علمی کشور به تحصيل مشغولند اميدوارند که پس از فراغت از تحصيل ھر چه سریع تر وار

ه حساب می آید. متاسفانه امروزه «بازار کار» دراست بسيار حساس و برداشت جوانان از این عبارت، یکی از عوامل حياتی موثر در آینده کشور ب

کسری «صندلی ھای پيش ساخته ای» تعبيراذھان بسياری از جوانان و دانشجویان کشور یکسری پست ھای از پيش تعيين شده و به عبارتی ی

زیادی از مشکSت جوانان در مواجھه با آینده، خواھدمی شود که در جامعه منتظر آنھاست. اما دیدگاه کارآفرینانه نسبت به پدیده اشتغال، تا حد 

، حاصل شود.کاست. یک چنين دیدگاھی می تواند در پوشش تحو3ت فرھنگی 3زم برای توسعه کارآفرینی در کشور

● نقش خانواده در کشف انسان ھای خSق

ی ایفا کند. اگر خانواده را ازدیدگاه نھادیخانواده به عنوان مھمترین کانونی است که در شکل گيری شخصيت انسان خSق می تواند نقش حيات

ن اصلی اندیشه کار و تSش و پرورش روحيه خلقمورد بررسی قرار دھيم به این نتيجه می رسيم که خانواده از نظر کمی و کيفی می تواند کانو

يات فردی فرزند از ھنگام تولد تا زمان تکوین شخصيتایده و کار در افراد باشد. تحقق این امر مستلزم توجه ویژه والدین به ابعاد و ساخت ھای ح

وند، کارکردھای مثبت ناشی از فعاليت آنھا فرزند رااوست. وقتی پدر یا مادر ھمچون الگویی تSشگر و موثر در عرصه کار و توليد در جامعه ظاھر ش

ا حرفه ای جدیدتر سوق دھد. برای چنينبه سمت و سویی ترغيب کند تا ذھن خود را به صورتی منسجم و ثمر بخش به ادامه شغل والدین ی

ن طرز تلقی از دنيای پيرامون، ذھن فرد رافردی دستيابی به منابع اقتصادی ناشی از کار و تسخير فضاھای جدید، ارزش تلقی می شود. چني

 نوجوان یا جوان ایده کاری خود را با خانواده درنسبت به خلق ایده ای نو و استقS ل اقتصادی و کسب موفقيت، دگرگون می سازد. در این مرحله،

اعی آنھا بھره مند شود. اینجاست که معيارھا و ارزشميان می گذارد چه بسا بتواند از تجربيات و رھنمودھای والدین و احتما3 حمایت مالی و اجتم

والدین در چنين شرایطی تشریح ابعاد گستردهھای خانواده برای فرزند مS ک عمل و چراغ راه او در مسير کار و تS ش واقع می شود. وظيفه 

ا موفقيت را در راه اندازی کسب و کار به ھمراه خواھدفعاليت اقتصادی به عنوان ارزش بنيادی برای فرزند و ھدایت او در مسير مطلوب، آغاز توام ب



داشت.

رزندان)، درآمد خانواده و ميزان برخورداری از امکاناتميزان تحصيS ت، نوع شغل والدین، ساخت خانواده، روابط خانوادگی (خصوصا رابطه والدین با ف

رفاھی در شکل گيری «فرھنگ کار» در خانواده می تواند تاثير داشته باشد.

خص ھدایت شوند، می توانند با خلق ایده ھایانسان ھای متفاوت، توانمندی ھای متفاوتی دارند که اگر از ھمان دوران نوجوانی در مسير مش

 به عنوان انتقال دھنده جبھه ای از اصطS حات، آئين ھا وجدید خود، تغيير در روند توليد و بالطبع تغيير در فرایند تکنولوژی را آسان سازد.خانواده

 «استقS ل طلبی» و «خطر پذیری» دررفتارھای اجتماعی می تواند نقش ثمر بخش خود را جھت آشنایی با مفاھيمی مثل «توفيق طلبی»،

وع نگرش والدین به دنيای پيرامون خود و چگونگیعرصه فعاليت اقتصادی و ھمسازی با واقعيت ھای کاری درجامعه، به اعضای خود ارزانی دارد. ن

 دستيابی به اقتصاد سالم ھموار سازد. فضایتجسم ارزش ھای اجتماعی برای فرزندان در شکل گيری آینده شغلی آنھا، می تواند راه را برای

سستن از عادات و معتقدات پيشين خود یا سایر افراددرون خانواده، خصوصا رھنمودھای والدین به فرزندان، این امکان را به آنھا می دھد تا با گ

 سازند; به شکلی که بتوانند بر فراز خواسته ھا و آرزوھایخانواده، رفتار جدیدی را مورد کند و کاو قرار داده و خود را با نظم اجتماعی نوین ھماھنگ

نتی در رفتار آتی خود بکاھند. در ادامه چنينذھنی خود و منطبق بر نظام ھای مدرن پر و بال بزنند و از نفوذ و سلطه اندیشه و روش ھای س

 خواھد شد.روندی، نقش آفرینی فرزند در درون خانواده معطوف به فرایندھای توليد و خلق ارزش در جامعه

شغلی، نقش مھمی در شناسایی و پرورش افراد خS قدر این ارتباط، والدین با شناخت توانمندی ھای بالقوه فرزندان خود و ھدایت آنھا در مسير 

و کارآفرین در جامعه ایفا می کنند.

Sعاتی و معرفی مشاغلی که امکان کسب درآمدحمایت و تشویق والدین جھت یادگيری فناوری ھای جدید از جمله فناوری ھای تکنولوژیکی و اط

ف به اھداف توسعه در جامعه یعنی کار مفيد و بھره وریبا3 را برای فرزندان فراھم می سازد، آنان را عS وه بر نقش آفرینی در درون خانواده، معطو

تماعی و تشویق فرزندان به رفتارھای مثبتبا3 خواھد کرد. تغيير نگرش ھا و رفتارھای کليشه ای در مورد ایفای نقش ھای خانوادگی و اج

ای سنتی و تکراری در عرصه کار و فعاليت، ھم به خانوادهاقتصادی و اجتماعی، آنان را افرادی کار آمد و ھدفمند می پروراند. زیرا پيروی از کليشه ھ

ر پذیری فرد از تغييرات جدید و پذیرش مسووليت خطيرو ھم به جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد می سازد. به ھمين دليل، گذر از این مرحله، تاثي

ک انسان مستقل و توانمند می سازد که در عرصهاجتماعی به منظور ایجاد کسب و کار جدید و دسترسی به موقعيت ھای بھتر و جدیدتر، از فرد ی

ھای گوناگون زندگی ضمن پذیرش نقش ھای متفاوت می تواند مفيد واقع شود.

● تعھد سازمانی در برابر نوآوری

 موفقيت و پيشرفت خود را مرھون افراد خS قی میسازمان ھای موفق ھمواره زمنيه را برای افراد خS ق و نوگرا آماده می کنند. این سازمان ھا

اوت بودن نسبت به دیگر سازمان ھا می اندیشند.دانند که ھمواره برای بھبود شرایط و پيشرفت، به راه ھای جدید و ترک شيوه ھای سنتی و متف

چنين سازمان ھایی:

) ھمواره افراد خS ق را مورد تشویق قرار می دھند.١

دیر قرار می گيرند.) به پيشنھادھای اجرا شده ای که باعث تسریع در حل مسائل یا روان کردن امور گردد مورد تق٢

ایص را واکاوی و ضعف ھا را عيان می کنند و برای) به جای توجه به تملق و چاپلوسی و تکریم افراد متملق، افراد منتقد و پژوھشگری را که نق٣

رفع آن راه حل ارائه می دھند مورد حمایت قرار می دھند.

) تغيير را به عنوان یک ضرورت تلقی می کنند.۴

) اشتباھات را می پذیرند و از آن درس می گيرند.۵

) به افراد نوآور به عنوان کسانی که از ھيچ، ھمه چيز می سازند نگاه می کنند.۶

) بر نتایج کارھا تمرکز کرده و لوازم رسيدن به این نتایج را به خوبی می شناسند.٧

) ھمواره از خود انعطاف نشان داده و از تعصب و پافشاری ھای بی مورد می پرھيزند.٨

يستماتيک نوآوری، منجر به موفقيت بزرگی می) ریسک پذیرند و ھمواره به نوآوری و ریسک تن می دھند، به اعتقاد دراکر «تعھد به اجرای س٩

شود».

 گيرد تا افراد خS ق، کارآفرین و نوآور در مجموعه شناختهھمچنين مارک ویور اعتقاد دارد که «ویژگی رفتاری افراد در ھر سازمان باید مورد توجه قرار



شوند.»

ی دانند و این دورا 3 زمه پيشرفت در سازمان ھایدر این ميان بروس آربارینجر و آلن سی بلودورن، ریسک پذیری را در کنار نوآوری یک ضرورت م

مختلف تلقی می کنند، البته منظور از ریسک نوعی ریسک محاسبه شده است.

● مقایسه سازمان ھای محافظه کار و خS ق و نوآور

▪ سازمان ھای محافظه کار:

) اجازه انجام کارھای متھورانه را از افراد خS ق سلب می کنند.١

) انگيزه پيشرفت را در افراد از بين می برند.٢

) در برنامه ریزی خود به فرصت ھای جدید توجه نمی کنند.٣

) به ایده ھای جدید بھا می دھند.۴

) برنامه ریزی استراتژیک و علمی ندارند.۵

) تغيير و تحول را برابر با از دست دادن قدرت خود می دانند.۶

) به دليل ابھام نسبت به آینده ھر گونه تغيير ایده ھای جدید را سرکوب می کنند.٧

▪ سازمان ھای خS ق و نوآور:

) به افراد برای تغيير و بھبود شرایط فرصت و ميدان می دھند.١

) انگيزه پيشرفت را در افراد تقویت می کنند.٢

) فرصت ھای جدید را به طور مستمر واکاوی می کنند.٣

) برای شکار فرصت ھا اقدام مناسب را انجام می دھند.۴

) برای آینده برنامه ریزی استراتژیک می نمایند.۵

) از تغييرات نمی ھراسند زیرا توانایی ھماھنگی با شرایط تازه دارند.۶

) به افراد اجازه می دھند ایده ھای تازه خود را امتحان کنند.٧

) افراد خS ق را در بطن خود پرورش می دھند.٨

● طوفان ذھنی فرصتی برای نوآوری

جھی به نتایج کار گروھی و تمایل شدید به کارفرھنگ ھر جامعه ای بسترساز تغيير و تحول در آن جامعه است. در ایران ضعف ھمگرایی و بی تو

ھا و از دست رفتن زمان می گردد.فردی و نادیده گرفتن تS ش ھای افراد گذشته باعث تکرار بعضی از ایده ھا، با3 رفتن ھزینه 

 بروز طوفان ذھنی در یک مجموعه شده و ایده ھایھمگرایی و توجه به کارگروھی برای از ميان برداشتن یک مشکل یا ارائه راھکارھای جدید باعث

جدید از دل این طوفان متولد می گردد.

ورھا شده است.ژاپن از دا3 ن ھمين طوفان ذھنی گذشت و اکنون از نظر صنعتی و اقتصادی و... سرآمد دیگر کش

یران و مسوو3 ن و فارغ از شعار یا تخریب به نقد وتوجه به این مثل ایرانی که «در ھر سری فکری است» امروز باید مورد حمایت قرار گرفته و مد

مردم صبور ما طعم شيرین پيشرفت و بھبود اوضاع راایده ھای نونظری دیگر اندازند تا ایران عزیز از زیر بار مشکS ت کمر راست کرده و یکا یک 

بچشند.

منبع : روزنامه مردم سا3ری
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داستان کار آفرينی

در این نوشتار پيشنھادھایی ارائه می شود که برای شما به عنوان کسی

که برنامه ھای کارآفرینی را ميخواھد انجام دھد مفيد است.

● خSصه

ـ برای کمک به کارآفرینان 3زم است این پرسشھا از آنان مطرح شود:

ـ چه اتفاقی افتاد که شما کارآفرینی را آغاز کردید؟

ـ چه نوع کسب وکاری ایجاد کردید؟

ـ چه مقدار سرمایه در آغاز کار داشتيد؟

ـ آیا مشکل، بحران یا اشتباھی داشته اید که درباره ی آن تصميم گرفتيد؟

ـ آموزگار یا استادی داشته اید؟

ـ چقدر طول کشيد که شما به سود برسيد؟

ـ از چه چيز کارآفرین بودن بيشتر لذت ميبرید؟

ـ چه کار متفاوتی در حال حاضر انجام ميدھيد؟

ـ سخت ترین بخش در رابطه با کارآفرین بودن چيست؟

ـ آیا فکر ميکنيد جمله ای دارید برای تشویق کسی که ایده ای برای کار دارد

و ميخواھد کسب و کاری آغاز کند؟

به عنوان کسی که برای شما  ميشود که  ارائه  پيشنھادھایی  پائين  در 

برنامه ھای کارآفرینی را ميخواھد انجام دھد مفيد است:

ـ واقعيت ھای کارآفرینی را بطور کامل در نظر بگيرید

ـ داستانھایی از صاحبان کسب و کار بخوانيد

ـ ازا فکاربکرو راه حل برای ایده ی خود استفاده کنيد.

ـ در منابع راھنما برای کسب اطSعات بيشتر و در اختصاص بودجه تأمل کنيد

ـ به شبکه ی فرا ملی کارآفرینی مرتبط شوید

ـ به خودتان برای حرکت به جلو در پروژه ای مناسب انگيزه دھيد.

آماده برای رفتن؟

 واقعيت کارآفرینی:١٠● 

ع مثل ھر کار دیگری دارای ریسک است.اگر چه فکر ميکنيم کارآفرینی یکی از بھترین راه ھا برای امرار معاش در جامعه است در واق

ليست پائين دور نمائی از واقعيات کارآفرینی را در شروع کار نشان ميدھد:

ـ به زندگی با درآمد صفر خوش آمدید.

ـ ھيچ ضمانتی وجود ندارد.

ـ مزایا تعجب انگيز است.

ـ اول درباره ی بازار تحقيق کنيد.

ـ شکست واقعا نا توان ميکند.



ـ شرایط کمبود اعتبار و عدم تأمين مالی را در نظر بگيرید.

ـ موقع پر کاری دقيق باشيد.

ـ اگر متمرکز نباشيد و دقت نداشته باشيد به ھيج جا نخواھيد رسيد.

ـ به عSیم قرمز، سبز،زرد توجه داشته باشيد.

ـ یک بيزینسمن نيمه کامل که فقط به سود می اندیشد نباشيد.

يم.ما ميخواھيم شما را به انجام ایده ھایتان تشویق کنيم ضمن آنکه ميخواھيم با شما صادق باش

صرف کارآفرینی کنيد ھشدار دھيمبه عبارت دیگر ميخواھيم به شمائی که از کارتان استعفا ميدھيد و سرمایه تان را ميخواھيد 

ی کنيد نتيجه ی کارھا به نحو عجيبی اشتباهباید زمانی برای یرنامه ریزی و تحقيق در بازار اختصاص داده شود. وقتی از این ھم چشم پوش

 واقعيت کارآفرینی آشنا١٠یش ميابد.ضمنا با ميشود. وقتی تأمل کنيد در تقاضاھای بازار و آنچه مشتریان ميخواھند شانس موفقيت شما افزا

کار به شما ھشدار ميدھيم که از آنھا اجتنابباشيد که نمک کار ھستند این سختی ھا را در نظر داشته باشيد ما درباره ی اشتباھات معمول 

کنيد. بله کارآفرینی ممکن است بعضی وقتھا نا خوشایند باشد اما ارزش دارد.

به زندگی با درآمد صفر خوش آمدید

 شيوه ی بی ثبات.معمو3 دو نوع شيوه ی زندگی به لحاظ مالی وجود دارد: شيوه ای که دارای امنيت شغلی است، و

ی که دارای پشتوانه است داشته باشيد دارایاگر شما در صنعت بانکداری کار کنيد یا شغل دولتی داشته باشيد،یا به ھر حال یکی از مشاغل

ی و تعطيSت دارید و ... خوش به حالتان.امنيت شغلی ھستيد چک ھای حقوقتان ھر دو ھفته پرداخت ميشود درآمدتان تضمين شده است، مرخص

سی، روزنامه نگاری،مشاور،د3ل معامSت ملکی،اما اگر شما دارای یکی از مشاغل آزاد باشيد مثل نویسندگی، ھنرمندی، ھنر پيشگی فيلم، عکا

 حرفه ای وجود ندارد.یا بی خانمان باشيد- وضعيت مالی شما به گونه ای دیگر خواھد بود حقوقی در کار نيست امنيت

د این دو شيوه زندگی کامS متفاوت است اگر بهاما اشخاصی که برای خودشان کار ميکنند و استخدام جایی نيستند ھم ميتوانند پول در بياورن

 به درآمد مشخص عادت کرده اید و ناگھان درآمدتانمدل اول عادت کرده اید برایتان سخت خواھد بود که با مدل دیگر سازگار شوید. (به ویژه اگر

افت کند اما اگر از فقر و نداری به درآمد واقعی برسيد آسانتر به آن عادت ميکنيد.)

آمد غير ممکن است. اگر مرعوب بی ثباتی مالیحقوق ساليانه یک کار آفرین صفر د3ر است. این بزرگترین جنبه منفی کار است. زندگی بدون در

يشوید به گروه افراد استخدام نشده و بی خان مان میاین کار شده اید شاید آ3ن بھترین زمان باشد که از این کار استعفا بدھيد.وقتی کارآفرین م

د که به ھمه بدھکارید و ھيچ غذائی به جز نان بيات وپيوندید. واقعيت زندگی کارآفرین این است. اگر شما بتوانيد به این واقعيت بی اعتنائی کني

د به شما قدرت می بخشد یک چيز حتمیرشته برای خوردن ندارید احساس بھتری خواھيد داشت این که ھيچ چيز برای از دست دادن نداری

است:

 کنيدو در نھایت:شما نگران سرمایه و کارھای جدید نيستيد شما یک کار را انتخاب می کنيد و روی آن تمرکز می

ـ ھرگز پول را در راھی به جز راھی که واقعا ميخواھيد در آن کار انجام دھيد ھزینه نکنيد.

ـ اندیشيدن مانند یک کارآفرین

نان استیکی از بھترین راه ھای دانستن افکار کارآفرینان صحبت کردن با آنان یا خواندن درباره ی آ

شروع کار و اندیشيدن مانند کارآفرینان:

ـ مشکلی را در نظر گرفته و برای حل آن بيندیشيد.

ـ با یک ایده شروع کنيد.

ـ شغلی را به وجود آورید.

ـ مستقل تر شوید.

ـ آنچه را دوست دارید انجام دھيد.

ـ کارآفرینی و خSقيت در طول زندگی.

ـ یک رابطه برقرار کنيد.



ـ "به پرسش ھا بيندیشيد و خودتان را به فکر کردن مانند کارآفرینان یاری کنيد"!

حا3 بيایيد اندیشيدن مثل کارآفرینان را آغاز کنيم:

: مسئله ای را برای حل کردن بيابيد١▪ مرحله 

اولين مرحله اندیشيدن مانند کارآفرینان این است که به مسائل و مشکSت مانند فرصت بنگرید.

داستان کارآفرینانی که توانستند مسائل را حل کنند بررسی کنيد

ـ تامی آرون برادا

ای پرتو درمانی، ویزیت با پزشکان و عملياتھمسر من بعد از این که بچه سوم مان را از دست دادیم به سرطان مبتS شد. سفرھای روزانه بر

 مایل دورتر از آنان بودیم.٨٠٠شيمی درمانی باعث ميشد کودکان نوپایم را به ھمسایه ھا بسپارم و خودمان 

دو ساله تنھا گذاشت. بيوه شدن با دو بچه ی درچند ھفته ی بعد ھمسرم در مبارزه با سرطان از پای درآمد و مرا با یک پسر سه ساله و دختر 

حال رشد، من سراسيمه بودم و با مشکSت مالی روبرو شده بودم.

ال کردم.ھمسرم بيمه نبود. با در نظر گرفتن شرایط به یاد ھمسرم و برای فرزندانم ھدف- ھایم را دنب

 مجوز گرفتم و یک شغل فراموش شده مورد توجه قرار گرفت و برنده رقابت ایده ھای سالpottie stickerکار با تSش و پشتکار آغاز شد. من برای 

 شد و شرکت آرون برادا متولد شد.٢٠٠٣

"GFWنشان دھد.من یک مربی و مدافع آموزش" (خدا، خانواده، کار) روی توليداتم چاپ ميشد برای اینکه اولویت ھا و ارزش ھای زندگی را 

رای را در سطح توليدات ملی گسترش دادم شرکت آرون برادا محصو3تی توليد ميکند که کودکان را بPottieStickersبھداشتی شدم و ایده ی 

و زندگی را برای مادران و مراقبت کنندگانشانانجام کارھایشان تشویق کند و عزت نفس و خود باوری آنان را افزایش دھد که مستقل تر شوند 

Pottieکردن کودکان، رھبران آینه ی ما.آسان تر کنند.ھدف ما توسعه ی کيفيت محصو3ت است با قيمت ھای معقول برای آموزش و توانمند 

Stickerتوان به کودک نو پا آموزش داد که چگونه به گونه ای طراحی شده است که قابل حمل است و در مسافرتھا مورد استفاده قرار ميگيرد. می 

برای دستشوئی از این لگن استفاده کند.

ی مادر که آن را در کيف دستی اش حمل کند و یکیما سه نوع از آن را طراحی کرده ایم می توانيد یکی از آن را در خانه داشته باشيد یکی برا

برای خانه ی مادربزرگ یا ھر کس دیگر که از کودک نگھداری می کند.

 بگيرند و به وسيله ی انگشتان کوچک کودکمسئله ای نيست که کودک چطور بر چسب را جایگزین کند. بر چسبھا می چسبند در ھر جا که قرار

 سال قبل دستشوئی رقتن به بچه ھای٣٠ کنند.یک یا دو ساله و دارای جزئيات ظریف رنگارنگ ھستند و مھارت ھای حرکتی کودکان را تقویت می

 سالگی ميرسند و برای انجام کارھای شخصی شان تSشی نمی کنند.۴-٣ ماھه آموزش داده ميشد. امروزه آنھا تا ٢٠ تا ١۵

که ظاھرا ممکن است به نظر نياید ولیبه گفته ی کارشناسان مشکSت بچه ھا با آموزش دیرتر دستشوئی رفتن بيشتر می شود. مسئله ای 

ت، کشيدگی روده و جمع شدن معقد باعثنقش مھمی در سSمتی دارد. گزارش ھا حاکی از آن است که عفونت مثانه و دستگاه ادراری، یبوس

مشکSت جدی می شوند و پوليپ ایجاد می کنند که اگر درمان نشود منجر به سرطان می شود.

 طرح۵٠در واقع خانه ام است کار می کنم و بيش از ما درصدی از عواید فروشمان را به مراکز تحقيق سراطان ھدیه می کنيم. من در دفتر کارم که 

توليدی ارائه داده ام.

"GFW.روی توليدات من درج می شود "

 رفتن نوشتم که در اینترنت و مجSت مختلفبرای اینکه بر روی اولویت ھای زندگی متمرکز شوم من مقا3تی درباره ی آموزش مسائل دستشوئی

چاپ شده است و با برنامه ھای رادیوئی در امریکا مصاحبه داشتم.

ن اسپانسر تعدادی از کالج ھای جنوب غربی ھستم کهمی توانم تجربياتم را در ضمينه ی کارآفرنی در اختيار زنان و مادران دیگر قرار دھم.ھمچني

روح کارآفرینی را به دانشجویان آموزش می دھند و آنھا را راھنمائی می کنند.

▪ شما چه مشکلی را می توانيد حل کنيد؟

ـ دان ریورز باکر ـ مجله ی سرمایه ی کوچک

اد می نویسم این بھترین چيزی است که درباره یمن یکی از آدم ھایی نيستم که کارآفرین متولد شده اند. من خودم را یک نویسنده ميدانم. زی



من در خانواده ای تک سرپرست با کمک ھایکارم ميتوانم بگویم. شکل کار بطور ساده رشد شخصيت من است و تجربيات زندگی من.برای مثال 

روی آوردم و این درست است اگر چه من می گویمدولتی در فيSدلفيS بزرگ شدم بسياری از مردم می گویند من برای فرار از آن محيط به تحصيل 

با قدرت علم و آگاھی از چرخه ی فقر و وابستگی دور شدم.

صت ھایی برای انتخاب دارید. از دستمن عاشق دانستن ھستم برای من اطSعات مثل آزادی است. اگر شما آن را داشته باشيد ھميشه فر

ک روبرو شدم.مجبور بودم آنھا را یادداشت کنم.دادن اطSعات مرا دیوانه می کند. وقتی وارد اینترنت ھميشه حاضر شدم با موجی از مشاغل کوچ

 واقعی عSقه ی مرا جلب کرد.(من چشم و گوشمسئله ی دیگر برای انگيزه ی من موضوع واترگيت بود که سرتاسر امریکا را درنوردید استيضاح

د، کارل برن اشتاین و واشنگتن پست مرا محسورھایم را برای سياست پرورش نداده بودم با مسائل سياسی آشنا نبودم) اما ماجرای باب وودوار

کرد.

عھد و پاسخ بخواھند برای من ژورناليسم یک معمایاینجا بود که فکر کردم حرفه ی جالبی است که یکی مردم امریکا را تشویق کند از رھبرانشانت

 زمانی که ھوس کردم حمایت کنم این کار مراروزانه مدرن است. یک شغل پشت ميزی فرھنگی که به روحيه واقعی ووجدان اخSقی نياز دارد. از

جذب کرد.

ر جست و جوی آن بودم و نمی یافتم. اخباربا یادگيری درست دیدن، نوشتن را آغاز کردم و اخبار مشاغل کوچک را منتشر کردم من ھميشه د

اصلی مشاغل کوچک نوشته می شود با صدھا کارفرما و ميليون ھا درآمد.

 بياموزم. وقتی بيشتر یاد می گرفتم بيشتر بهاز وقتی شروع کردم خودم ژورناليست بودن را یاد بگيرم سعی کردم در مورد مشاغل کوچک بيشتر

يبان نياز دارند. من ھرگز به عقب برنمی گردم . مناین نتيجه می رسيدم که صاحبان مشاغل کوچک به چيزی بيش از اخبار نياز دارند. آنھا به پشت

د کند. کاری که سال است که منتشر ميکنم ادامه می دھم تا زمانی که مرا مثل باب وود وارد مشھور و ثروتمن٨مجله ی سرمایه ی کوچک را 

دھم.انجام ميدھم ارزشمند استھيچ کس نميتواند مرا مجبور کند که برای سازمان دیگری کار انجام 

 کار عشق ميخواھد:این کار گاھی اوقات دیوانه کننده است و اصS آسان نيست. اما سر گرم کننده و جذاب است این

.فکر ميکنم دارم واقعا یک کار متفاوت انجام ميدھم و برای من، داشتن کارمند مایه زحمت است

آنچه به طور بالقوه نياز دارید در دسترس نيست؟

تام باتلر ـ شرکت سرمایه داری محلی

فتار شده اید که مسایل را حل کنيد؟ ھرگز قبS بهیک روز آن حادثه اتفاق افتاد من مریض شده بودم و تب داشتم. آیا تا به حال در موقعيتی گر

. توصيف آن لحظات سخت است. بيایيد از اول شروعچنين موقعيتی بر نخورده بودم اما یک اتفاق افتاد. ھمه چيز در ھمه جا و نزدیک من خراب شد

کنيم.

آفرینان نسل گذشته تغييراتی در آن به در ایندیانا از مرک شھر توسعه پيدا ميکند. در چند سال گذشته بسياری از کمپانی ھا و کارelkhartشھر من

کز شھر را خالی کرده بود.(حتی کمپانی ھاییوجود آورده بودند. در طول چند دھه گذشته جھانی شدن و تغييرات شغلی کارخانه ھای قدیمی مر

ترین ساختمان، (بزرگ  ترک می کردیم  با3 بودند) در فصولی از سال شھر را  تکنولوژی  از طوفانFEMA خانه ی متحرک که دارای  بعد  بود   

خدام نشده در شھر بودند که از جاھای نزدیکیکاترینا)ساختمان ھای مرکز شھر خالی بود و خانه ھا خراب شده و فقط تعداد کمی کارگران است

مثل شيکاگو و دیترویت تا نقاط دورتر مرکز و جنوب امریکا آمده بودند.

 ) به شرایط اقتصادی شھر عSقمند شدم.تاریخ اقتصادی شکوفای شھر وwww.etruth.comبه عنوان محقق بازار برای روزنامه ی محلی (حقيقت-

و برای اولين بار در زندگی ام از استادان بزرگیعوامل بالقوه ی سودمندی آن در نتيجه مدیریت خوب برایم جالب بود مؤسسه ای را تأسيس کردم 

کمک گرفتم.

نمی توانستم این کار را بدون یاری و حمایت آموزگارانم انجام دھم:

 بود.او کارشناس توسعه اقتصادی با تجربه ای است که از شمالElkhartکسانی مثل ماری کاسکا که کارگزار ارائه مجوز در مؤسسه مرکزی 

 بگيرم. رئيسم در روزنامه حقيقت وقتی شوق مرا دید کتابیغربی ایندیانا به این جا آمده و این شانس را به من داد که با او ھمکاری کنم و از او یاد

درباره توسعه اقتصادی محلی به من داد.

ـ مسئله ای برای حل بيابيد.



ـ کار آفرینان حSل مشکSت ھستند. این طبيعت بازی است.

ـ مشکلی را برای کسی حل کنيد و پول دریافت کنيد.

ـ مشکلی را برای افراد بيشتری حل کنيد و پول بيشتری دریافت کنيد.

باشيد.ـ مشکلی را برای عده زیادی حل کنيد بھتر از کسانی که ميتوانند حل کنند و در رقابت برتر 

 و وفاداری به مراجعين و مشتریان،تحمل کاری.ـ به حل مشکSت ادامه دھيد بھتر از دیگران واین موارد را حفظ کنيد: برتری در رقابت، تعھد

 نکته را به این صورت تغيير دھيد و بخوانيد:۴حا3 این 

.ـ محصولی برای دیگران توليد کنيد یا خدمتی ارائه دھيد و شما آن فرصت رویائی را می بينيد

در زندگی می تواند مشکل باشد. بنابراین فرصتـ بزرگ ترین چيز در حل مشکSت این است که آنان از منابع قابل تجدید اند. ھر کس و ھر چيز 

ھایی برای کارآفرینان خواھند بود.

سئله ی دیگری بروید.ـ به جای اینکه در اولين بار سعی کنيد مسئله ای مثل بمب را امتحان کنيد بھتر است سراغ م

حا3 به عقب برگردید و این سؤا3ت را بررسی کنيد.

ـ فکر بکری برای حل یک مشکل بيابيد.

ـ ایده ی شما چه مشکلی را ميتواند حل کند.

ـ مراجعين بالقوه شما چه نياز دارند آیا آن در دسترس است

ـ جامعه شما فاقد چه چيزی است.

ـ چه خدمتی ميتوانيد انجام دھيد در منطقه تان؟

ـ چه مشکلی را ميتوانيد حل کنيد که تا به حال کسی حل نکرده؟

ـ اگر مراجعين از کار شما ناراضی باشند چطور کارتان را بھتر ميکنيد؟

 کند؟ـ اگر محصول یا خدمت شما وجود دارد چطور ميتوانيد درد و مشکلی را از زندگی دیگری بر طرف

ـ از چه فرصتھای جدیدی ميتوانيد بھره ببرید؟

ـ چه مشکSتی واقعا شما را آزار ميدھد؟

نيد؟ـ وقتی ایده ی خوبی دارید آیا آن را به فراموشی ميسپارید یا در کاری از آن استفاده می ک

ـ وقتی مشتریان می گویند محصولتان عيب دارد چطور آن را بر طرف می کنيد؟

ـ چه ابتکاری می توانيد در کارتان انجام دھيد قبل از آن که دیگری انجام دھد؟

ـ حا3 زمان کافی برای فکر کردن دارید شروع کنيد.

▪ منابعی برای شروع

یک کارآفرین باید بدانيد جست و جو برای یافتنمنابع زیادی در دسترس ھستند برای کار و کارآفرینی. یکی از مھمترین چيزھایی که به عنوان 

پاسخ پرسش ھایی است که نمی دانيد.

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=355020



دانش نوآوری

پرورش و قابل  اندیشه  یك  نيست،  موروثی  یك ھنر  كارآفرینی 

اساسی ترین "پيتردراكر"  نظر  به  است.  اصولی  كوشش 

نوآوری نوآوری باشد.  كارآفرینی، آن کارآفرینی است که توأم با 

یك باشد،  نبوغ شخصيتی  از آنكه یك ھوش سرشار و  بيشتر 

كار و  دقت  توانایی،  دانش،  3زمه اش  كه  است  عمل  شيوه 

نوآوری می تواند به عنوان یك رشته علمی، در ھدفمند است. 

قابل دسته بندی تجربه شود. این فرصت ھا  نوآوری  فرصت ھای 

می توانند آنھا  در  ھوشمندانه  جستجوی  با  مدیران  ھستند. 

سازمان اجتماعی  و  اقتصادی  توانایی ھای  در  تغييرات ھدفدار 

نوآوری است كه باب  نو در  نگرشی  آورند. مقاله دراكر،  بوجود 

می تواند به عنوان راھنمای عملی مدیران در عرصه ھای مختلف

كارآفرینی تجربه شود. (یادداشت مترجم)

پيرامون ویژگيھای شخصيت كارآفرین این روزھا مباحث فراوانی 

از كارآفرینانی كه من طی تنھا تعداد كمی  ليكن  مطرح است، 

ویژگيھایی چنين  از  كرده ام،  برخورد  آنھا  با  گذشته  سال  سه 

برخوردار بوده اند. من پی برده ام كه بسياری از افراد (فروشندگان،

جراحان، روزنامه نگاران، پژوھشگران و حتی موسيقيدانان) حداقل

ی، نوع خاصی از شخصيت نبوده، بلكه ناشی از منظمدر مواردی كارآفرین ھستند. در مجموع استنباط من از كارآفرینان موفق این است كه كارآفرین

ك نھاد خدمات عمومی و یا در كاری كه فرد بهبودن نوآوری است. نوآوری وظيفه ای ویژه برای كارآفرینی است، چه در یك صنعت باشد یا در ی

اند ھم ثروت ھای جدید ایجاد كرده، منابع جدید مالیتنھایی در یك آشپزخانه خانوادگی انجام می دھد و بدین معناست كه از طریق كارآفرینی می تو

د.و مادی معرفی یا ایجاد کنند و ھم به منابع موجود، استعداد بيشتری برای ثروت آفرینی ببخش

ای اشاره به ھمه صنعت ھای كوچك بكار می برند وامروزه تعریف مناسب كارآفرینی با بيشترین ابھام روبروست. برخی صاحبنظران این واژه را بر

 وجود دارند كه از كارآفرینی به طور موفقيت آميزیبرخی دیگر برای صنعت ھای جدید از آن استفاده می كنند. به ھر حال، موسسات كارآمد فراوانی

بلكه منظور از آن، نوع خاصی از عملكرد است كه در بطنبھره برداری می كنند. بنابراین، این اصطSح به اندازه یا طول عمر سازمان اشاره نمی كند، 

یا اجتماعی سازمان است .آن نوآوری نھفته است. نوآوری كوششی برای ایجاد تغييرات ھدف دار در توانایی ھای اقتصادی 

● منابع نوآوری

ه ویژه نوآوریھای موفق- ناشی از جستجوی ھوشمندانه درنوآوری می تواند ناشی از نبوغ افراد و تراوشات قریحه آنھا باشد. ليكن اكثر نوآوریھا - ب

 نمونه از این فرصتھا وجود دارند كه عبارتند از :فرصت ھای نوآوری است كه تنھا در موقعيتھای خاصی به دست می آید. در یك شركت یا صنعت چھار

• رویدادھای غيرمنتظره

• ناسازگاریھا

• نيازھای فرآیندی

• تغييرات صنعت و بازار

رتند از :سه منبع دیگر فرصت ھا در خارج از شركت، در محيطھای اجتماعی و فكری ایجاد می شوند كه عبا

• تغيير ویژگی ھای جمعيت



• تغيير نگرش

• دانش جدید

ند و در یك زمان، بيشتر از یك مورد آنھا می توانداین منابع ھمپوشی داشته، ليكن از نظر ریسك پذیری، دشواری و پيچيدگی با یكدیگر تفاوت دار

عامل نوآوری شود. به ھر حال، موارد فوق علت اكثر فرصت ھای نوآوری را بيان می كنند.

● رویدادھای غيرمنتظره

ابتدا به آسانترین و ساده ترین فرصت نوآوری توجه كنيد :

١٩٣٣ا در سال ، آی. بی.ام نخستين ماشين حساب مدرن خود را برای بانك ھا طراحی و عرضه نمود. ليكن بانكھ١٩٣٠غيرمنتظره بودن. اوایل دھه 

س واتسون، موسس و مدیر عامل شركت بودتجھيزات جدید را نخریدند. آنچه باعث نجات شركت گردید، كشف یك موقعيت غيرمنظره توسط توما

 كتابخانه ھا در آن زمان پول داشتند، در نتيجهكه از آن بھره برداری شد: كتابخانه عمومی نيویورك متقاضی خرید ماشين بود. برخSف بانكھا،

ه ھا بفروشد.واتسون توانست بيشتر از یكصد عدد از ماشين ھای غير قابل فروش در جای دیگر را به كتابخان

پيشرفته طراحی شده ان١۵ برای كارھای علمی  رایانه ھا  می كرد  فكر  بعد، ھنگامی كه ھر كس  سال  متقاضی  نكردنی  باور  بطور  بازار  د، 

ا بود، كاربردھای حرفه ای را كنار گذاشته بود، ولیماشين ھایی شد كه بتوانند ليست حقوق تھيه نمایند. یونيواك كه دارای پيشرفته ترین ماشينھ

 یونيواك را برای كاربردھای معمولی نظير پرداختآی .بی .ام فورا تشخيص داد كه با یك موقعيت غيرمنتظره روبروست و در اصل، ھمان ماشين ھای

ی كه تا امروز نيز حفظ كرده است .و تھيه ليست حقوق، مجددا طراحی كرد و طی پنج سال در صنعت رایانه ” پيشرو“ گردید، موقعيت

ھمگان از شكست فورد ادسل بعنوان بزرگ ترینشكست ھای غير قابل انتظار نيز می توانند منابع مھمی برای ایجاد فرصت ھای نوآوری باشند. 

ن است كه شكست ادسل باعث موفقيت ھای بعدیشكست در تاریخ اتوموبيل ھای جدید اطSع دارند. آنچه كه فقط افراد كمی از آن خبر دارند ای

آمریكا بود برنامه ریزی كرد تا بتواند خط توليد انبوھی راشركت شد. فورد، اتومبيل ادسل را كه تا آن زمان دقيق ترین ماشين در تاریخ اتوموبيل سازی 

ریزی ھا، پژوھش ھای بازار و طراحی ھایی كه بر رویبه شركت ارائه نماید كه قابل رقابت با جنرال موتورز باشد. زمانی كه علی رغم ھمه برنامه 

 رخ داده است كه بر خSف پنداشته ھای اصلیادسل انجام گرفته بود، با شكست مواجه شد، فورد تشخيص داد كه در بازار اتومبيل، اتفاقاتی

عد، تقسيم بازار كه اوایل بر مبنای گروه ھایجنرال موتورز و سایر شركت ھایی است كه در حال طراحی و بازاریابی اتوموبيل ھستند. چندی ب

د. پاسخ فورد، ساخت ماشين جدید موستانگدرآمدی انجام می شد، بر اساس اصل جدیدی انجام گرفت كه امروزه ”سبك زندگی “ ناميده می شو

بود. ماشينی كه باعث شد شركت محبوبيت خاصی پيدا كرده، مجددا در صنعت پيشرو گردد.

اكثر موسسات به انھا بی توجه بوده، حتی ازموفقيت ھا و شكست ھای غيرمنتظره، منابع مھمی برای ایجاد فرصت ھای نوآوری ھستند. چرا كه 

 نووكائين را كه اولين داروی مخدر است ساخت، قصد داشت از آن برای اعمال جراحی١٩٠۵آنھا ھراسان می شوند. دانشمند آلمانی كه در سال 

ن عمل ھایی ترجيح دادند، كاری كه اكنون نيزبزرگ نظير جراحی قطع دست استفاده شود. با این وجود، جراحان ” بيھوشی عمومی“ را برای چني

دارو، س این  مخترع  بود.  داندانپزشكان  از  فوری  درخواست  نووكائين شاھد  در عوض  دارد.  بينادامه  را صرف مسافرت  آخر عمرش  ال ھا ی 

راھی كه وی قصد نداشته مورد استفاده قرار نگيرد.دانشكده ھای دندانپزشكی نمود، برای اینكه از این اختراع عالی استفاده نادرست نشده و در 

رت است از :” آن نباید اتفاق می افتاد“، سيستم ھاتمسخرآميز به نظر می رسد، ليكن باید پذیرفت كه نگرش مدیران به رویدادھای غير منتظره عبا

شده بی توجه ھستند. گزارشھای ماھانه یا ھفتگیی گزارش دھنده نيز این واكنش را تشدید می كنند. چرا كه آنھا نسبتا به امكانت پيش بينی ن

جا نتایج در حد انتظار نيست. البته چنين اطSعاتینيز در صفحه اول خود، فھرستی از مشكSت را درج می كنند كه بيانگر حوزه ھایی است كه در آن

تعویق افتادن شناخت فرصت ھای ج دید ميشود. اولين شناخت از فرصتضروری است و از وخامت اوضاع جلوگيری می كند، ولی موجب به 

ن تSش ھای كارآفرینی حقيقتا دو ”صفحه“احتمالی، معموê در جایی صورت می گيرد كه شركت در آن بودجه بيشتری صرف كرده است. بنابرای

اسازگاریھادارند: یك صفحه مشكل و یك صفحه فرصت و مدیران باید برای ھر دو زمان یكسانی صرف كنند.● ن

 است و این بدین خاطر است كه بيل گانر- موسس شركت - از یك ناسازگاری در تكنولوژی3١٩۶٠براتوار الكان یكی از نمونه ھای موفق دھه 

 طی سيصد سال پزشكان به این نتيجهپزشكی بھره برداری كرد. عمل آب مروارید چشم، سومين یا چھارمين جراجی مرسوم در جھان است.

آورند. جراحان چشم لزوم بریدن این رباط را آموخته و بارسيده بودند كه تنھا پس از رسيدن كامل آب مروارید، با بریدن یك رباط آنرا از چشم بيرون 

ب از آن ھراس داشتند. این نمونه ای از یكموفقيت كامل انجام می دادند ولی این شيوه با سایر روش ھای جراحی تفاوت بسيار داشت و اغل



ط را بدون نياز به بریدن و عمل جراحی حل كند. آلناسازگاری بود. مدت پنجاه سال بود كه پزشكان آنزیمی را می شناختند كه می توانست این ربا

راحان چشم به خوبی از این تركيب جدید استفادهكانر یك ماده افزودنی به این ماده اضافه كرد كه باعث شد ماندگاری آن به چند ماه برسد. ج

بعد، نستل این شركت را  پنجاه سال  این دارو شد.  نوعكردند و الكان عرضه كننده انحصاری جھانی  این  با قيمت اعجاب آوری خریداری كرد. 

 فرصتھای نوآوری را افزایش دھد.ناسازگاریھا، در روند منطقی یا دوره ای یك فرآیند، تنھا یكی از راھھایی است كه می تواند

ز رشد ثابتی برخوردار است ولی سود نھایی آنمنبع دیگر، ناسازگاری بين واقعيتھای اقتصادی است. برای مثال ھنگامی كه صنعتی در بازار ا

 است كه واكنش٧٠ تا ۵٠عه یافته بين دھه ھای كاھش می یابد، یك ناسازگاری وجود دارد. نمونه ای از این نوع، صنایع فو3د در كشورھای توس

نوآورانه ،” كارخانجات كوچكتر“ بود.

شروع این قرن، شركتھای كشتی سازی و دست اندركار درناسازگاری بين انتظارات و نتایج نيز می تواند راھی بریا نوآوری باشد. پنجاه سال بعد از 

جود، حتی شركت ھایی كه توانستند چنينصنعت كشتی، بطور جدی به دنبال ساخت كشتی ھایی با سرعت زیاد و سوخت كمتر بودند. با این و

 و بعد از آن، باركشھای اقيانوسی در حال از بين١٩۵٠كشتی ھایی بسازند، با ركود اقتصادی كشتی ھای باركش اقيانوسی مواجه شدند. از سال 

د كه بين مفروضات صنعت و واقعيات ناسازگاری وجودرفتن بودند، اگرچه ھيچ زمانی بطور كامل از بين نرفتند. به ھر حال، ھمه اشتباه در این بو

ار نشستن در بندر) بود. آن زمان كه مدیران پی بردند،داشت. ھزینه واقعی ناشی از انجام كار روی دریا نبود، بلكه ناشی از انجام ندادن كار (بيك

 سال٣٠ن راه حل جدید، ھمان تكنولوژی قدیمی بود كه ھزینه دقيقآ در كجا قرار دارد، نوآوری شكل گرفت: كشتی نقاله دار و كشتی كانتينر دار. ای

ير در تكنولوژی، اقتصاد كشتی نوردی اقيانوسی رادر راه آھن و حمل و نقل ھای كاميونی استفاده می شد. در اینجا یك تغيير در نگرش و نه تغي

ته تبدیل كرد.بطور كامل تغيير داد و آن را به یكی از بزرگترین صنایع رشد یافته در بيست یا سی سال گذش

● نيازھای فرآیندی

 ھنوز ھم ھمان راھھایی ھستند كه در قرن دھمھركس در ژاپن زندگی كرده باشد، می داند كه این كشور سيستم مدرن بزرگراھی ندارد. جاده ھا

ه شود، نصب و استفاده از منعكس كننده ھایی بودساخته شده بود. آنچه باعث شد این سيستم بتواند برای اتوموبيل ھا و كاميونھا قابل استفاد

 با نصب این منعكس كننده ھا، ھر اتومبيل می تواند اتوموبيل ھای دیگر را در ھر كدام از١٩٣٠كه در بزرگراھھای آمریكا استفاده می شد. از اوایل دھه 

ز یك نياز فرآیندی است.جھت ھای شش گانه ببيند. این نوآوری كوچك كه موجب كاھش بار ترافيك و حوادث گردید، ناشی ا

 در پاسخ به یك نياز فرآیندی١٨٩٠د سالھای آنچه اكنون ما آنرا رسانه ھای گروھی می ناميم از دو نوع نوآوری سرچشمه گرفته است كه حدو

یاد را ممكن ساخت. نوآوری اجتماعی دیگر،بوجود آمد. نوآوری نخست، ماشين چاپ مرجنتالر است كه چاپ روزنامه ھایی با تيراژ و سرعت ز

وچز از روزنامه نيورك تایمز و جوزف پوليترز از نيویوركاستفاده از شيوه جدی تبليغات (آگھی ھا) است كه اولين ناشران واقعی روزنامه یعنی آدولف ا

 را بطور رایگان و با سود حاصل از تبليغات انتشار دھد.ورد و ویليام راندولف ھرست آنرا ابداع كردند. این آگھی ھا موجب شد ناشران بتوانند اخبار

● تغييرات صنعت و بازار

 و اغلب نيز ھمين طور است كه یك شبه تغييرشاید مدیران معتقد باشند كه ساختارھای صنعتی تغيير ناپذیرند ولی این ساختارھا می توانند

يار موفق در تجارت آمریكا در دھه ھای اخير، شركتمی كنند. این تغيير، فرصت ھای زیادی را برای نوآوری بوجود می آورد. یكی از نمونه ھای بس

منصفانه قرار گرفته است .د3لی و كارگزاری دونالد سون، لوفكين و ژنرت است كه اخيرآ مورد پذیرش انجمن تضمين زندگی 

ھا پی بردند كه ھر توسط سه مرد جوان كه ھر سه فارغ التحصيل مدرسه بازرگانی ھاروارد بودند تاسيس گردید. آن١٩۶٠دی .ال. جی در سال 

یابد. این مردان كه در واقع نه سرمایه ای داشتند و نه جاییزمانی كه سرمایه گذاران بر امور زیر بنایی تسلط یابند، ساختار بازار مالی نيز تغيير می 

 موفق و فعال در وال استریت گردید و سپسمرتبط بودند، در طی چند سال، شركت آنھا به رھبری صنعت رسيد و تبدیل به یكی از كارگزاران

بين المللی شد.

١۵ یا ١٠زم خدمات بھداشتی آمریكا بوجود آورد. در طی به طور مشابه، تغيير ساختار صنعت نيز فرصت ھای فراوان نوآوری را برای تامين كنندگان لوا

ود آمد. فرصت ھای مشابھی نيز از طریقسال گذشته، كلينيك ھای جراحی و روانپزشكی و مراكز اورژانس مستقلی در سراسر این كشور بوج

 طریق شركت ھای ام .سی.آی) و اسپيرنيت با اینارتباطات از راه دور ھم در تجھيزات (از طریق شركتھایی نظير رولم) و ھم در حمل و نقل (از

تحول صنعتی ھمراه بودند .

 سال یا كمتر داشته باشد، ساختار آن نيز١٠ درصد، طی ۴٠ھنگامی كه یك صنعت به سرعت رشد می كند، بطوری كه در حالت ھای بحرانی رشد 



 قرار دھند، از آنچه تاكنون به دست آورده اند، دفاعتغيير می كند. شركت ھای مسلط در بازار، به جای این كه شركت ھای تازه وارد را مورد تھاجم

فراموش می كنند، فرصت ھای جدید، بندرت در نگاه بازارمی كنند. در واقع، ھنگامی كه ساختارھای صنعت یا بازار را كه رشد سریع داشته اند از نظر 

وآوران شانس خوبی دارند تا به مدت زیاد بدون رقيبقرار گرفته، تعریف شده و برای خدمت رسانی مورد سازماندھی قرار می گيرند. بنابراین این ن

باشند.

● تغيير ویژگيھای جمعيت

ه را تعيين می كنند. از آنجا كه خط مشی گزارانویژگی ھای جمعيت از معتبرترین منابع خارجی فرصت نوآوری است. وقایع جمعيتی، اتفاقات آیند

آن بھره برداری كنند، پاداش ھای كSنی دریافت خواھندبسياری از ویژگيھای جمعيت را فراموش می كنند، افرادی كه به این ارقام توجه نمایند و از 

كرد.

 و بعد از آن در١٩٧٠ی دانستند در طی سالھای ژاپنی ھا در صنعت روبوت سازی پيشرفت كردند چرا كه به ویژگيھای جمعيت توجه داشتند. ھمه م

صيSت عاليه خواھند داشت. در نتيجه فقط افرادكشورھای توسعه یافته، دو انفجار، در جمعيت و تحصيSت رخ می دھد و نيم یا بيشتر جوانان تح

 ناكافی است. ھمه این موضوع را می دانستند، ولی تنھا١٩٩٠معدودی برای كارھای معمولی كارگری باقی می مانند و این تعداد در سالھای 

 سال است كه در صنعت روبوت سازی پيشرو ھستند.١٠ژاپنی ھا بودند كه بر اساس آن عمل كردند و اكنون نزدیك به 

 تنھا ژرف اندیشان می توانستند ظھور بخش١٩٧٠نمونه مشابه دیگر، موفقيت باشگاه مدیترانه در صنعت سياحت و گردشگری است. در سال 

 نوع تعطيSت كه والدینشان در برایتون و آتSنتيك سيتیعظيمی از جوانان ثروتمند و تحصيل كرده را در اروپا و آمریكا پيش بينی كنند. اینان با آن

 سالگی مشتریان ایده آلی بودند، در جستجوی یك مكان زیبا و رویایی.١٩ تا ١٠می گذارندند ارضا نمی شدند. این نسل در سن 

 كنند تغييرات وپژگيھای جمعيت به كندی صورتمدت زمانی طو3نی است كه مدیران به این جنبه ھای جمعيتی پی برده اند، ليكن ھمواره فكر می

 توزیع سن، تحصيSت، شغل و محل جغرافيایی آنھا، در زمرهمی گيرد و حداقل در این قرن انجام نمی شود. در واقع تغيير در تعداد افراد و به دنبال آن

 در نيل به كارآفرینی دارد.مھمترین عواملی است كه فرصتھای نوآوری را بوجود می آورد و حداكثر نتيجه و حداقل ریسك را

١٣٧٨-سال ھفتم ،دی ٩منبع مقاله: مجله توسعه مدیریت ، شماره 

نویسنده: پيتر اف .دراكر

مترجم: علی چيت ساز

منبع : شبکه زنان کارآفرین
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دانشگاھا روح القای کارافرينی به جامعه

جامعه به  كه  عصرحاضردانست،عصری  ازضروریات  یكی  راباید  كارآفرینی 

اطSعاتی وھنگامه ی جھانی شدن موسوم است و دربردارنده ی پيامدھای

مھمی ھمچون فراگيری تكنولوژیھای نوظھوروتغييروتحو3ت شتابناك درعرصه



وكارمی كسب  درعالم  وبيرحمانه  شدید  ورقابت  بشری  مباد3ت  ی 

یاد جامعه  رشدوتوسعه  عامل  به  كارآفرینی  از  فضایی  باشد،درچنين 

اززمينه وتاثيرگذاردربسياری  مھم  ھای  ازشاخص  یكی  ميشودونيزبعنوان 

واقع نظران  وصاحب  ازنخبگان  كثيری  جمع  گسترده  اقبال  مورد  ھاكه 

دربه چالش كشيدن آن  وگسترده  عميق  برتاثيرات  ميگردد.این خودد3لت 

انسان ھای عصرپست مدرن دارد.مع الوصف چنين پدیده ارزشمندی بویژه

ازافرادرابه خودجلب نموده وازسوی آنان موردمداقه وكنكاش توجه دوگروه 

تربه عميق  ی  مطالعه  تاازراه  داشته  رابرآن  وآنان  گردیده  واقع  بيشتری 

رجھت پویایی وتوانمند سازی وھمچنين رفع معضSتجستجوی ابعادپيدا ونھان آن بپردازندتاازثمرات،نتایج وتبعات آن درراستای خلق ارزش بيشترد

رتنداز:ومشكSت فراروی كاروان پيشرفت انسانيت عصر حاضربه احسن وجه استفاده نماینداین دوگروه عبا

) اقتصاددانان وفعا3ن عرصه ھای اقتصادی١

) دانشگاھيان،متوليان عرصه ی تعليم وتربيت،دانشگاھھاومراكزآموزش عالی٢

 ویاپویایی وشكوفایی اقتصادی ونيز حوزه ھایعالمان اقتصادی،آنگاه كه به مسائل مھم موردعSقه خودنظير:اشتغال،بيكاری،عدم توسعه یافتگی

توسعه،اقتصادكا محور،اقتصاد  محور،اقتصاداطSعات،اقتصادوب  دانش  ھمچون:اقتصاد  اقتصادی  مینوین  توجه  دست  ازاین  ومباحثی  رآفرینی 

وان راھكاركارامد وپرفایده جھت رونق وتوسعه یكنند،شاید یكی از مھمترین وجذاب ترین گزینه ھاوموارد موردعSقه ی خودرارقم زده وازآن بعن

.البته ازاین دیدگاه به كارآفرینی نگریستن نگاهاقتصادی وساماندھی به نابسامانی ھای اقتصادی وپيامدھای مذموم وناھنجارآن استفاده نمایند

اتب اقتصادی ھمچون:اسميت،كانتيلون،باتيستبعيد وغریبی نيست،چه آنكه بسترنخستين مقو3ت كارآفرینی اقتصادبوده ودرآغاز علمای بزرگ مك

آن دارای سابقه ی درخشان ودیرینی است حتی تاسی،شومپيترو...زودترازدیگران به كارآفرینی ونقش ھای بی بدیل آن پی برده بودندوازاین نظر

رآفرینی اقبال نشان داده شد،ھمچنان بایدبه امروز كه به رغم تمام تمایSت وگرایشات نوظھوردردگرعرصه ھا وحيطه ھای دانش بشری به كا

برای جوامع درحال توسعه توجه دارندچراكه امروزهاقتصاددانان راصاحبان اصلی این قلمرو دانست كه ھمواره به اثرات وتبعات چشمگير آن با3خص 

تصادی و...اذھان اقتصاددانان را به خودمشغولمھمترین دغدغه ھا وچالشھا ھمجنان ازعواملی نظير اشتغال ،بھره وری،رقابت پذیری وتعادل اق

ه مناسب وارتقای بھره وری كامل وبھينه عوامل كلنموده است وآنان برآنندتادرچرخه ی فعاليتھای اقتصادی سالم وكارامدباھدف ایجادارزش افزود

 فایده وبھره رامستفاد گردیده وفرایند وروند رقابت رابهازھمه ی ظرفيتھا پتانسيل ھای بالقوه استفاده نموده تاقادرباشند بااندك ھزینه ای بيشترین

قتصادی تغييریابد.نفع عوامل توسعه آفرین تسھيل وتعدیل نموده تاشكاف وتوسعه نيافتگی به سمت رشد وشكوفایی ا

ان پرچمدار توسعه كارآفرینی درجامعه چيستاما نقش غيرقابل انكار،بنيادی وحياتی دانشگاه ھا وبا3خص دانشگاه جامع علمی-كاربردی بعنو

مچگونه تبين ميگردد؟

ه افراد می توانند كارآفرینی را اكتساب نمایند وظایفپس از آنكه ثابت شد كارآفرینی بعنوان یك رفتار قابل آموزش و تسری به ھمه افراد است و ھم

 متولی امرآموزش تخصصی ومھارتی نگاه ویژهومسئوليتھای سنگين این گروه محسوستر وملموسترگردیدولذادرحوزه ھای تعليم وتربيت ودرمراكز

نظام مندآن افكنده شد ودانشگاه ھا وموسساتای به كارآفرینی وقلمرو وسيع آن بعنوان یك علم ميان رشته ای ونيز چگونگی آموزش اثربخش و

رابطه نقش راھبری ومشی پيشگامیآموزشی درراستای رسالت آموزشی وچارچوبھای تخصصی خود به اھميت موضوع واقف گردیده ودراین 

 طلب ونواندیش وخSق عرصه ھای نوین اجتماعخودرادرپی گرفته به گونه ای كه دانشگاھھا خاستگاه وپایگاه حقيقی كارآفرینان وافراد تحول

ری جدید ودرقالب ھایی ھمچون ایجاد مراكزرشدگردیدندوھرروز بيش ازپيش بادرپيش گرفتن متدھا وروش ھای نوین آموزشی مبتنی بر علوم وفناو

رامصروف آموزش افراد خSق،نوآور،تSشگر،تعالی،پاركھای علم وفناوری ،خوشه ھا و...مامن وموطن اصلی كارآفرینی گردیده تاتمام ھم وغم خود

ارزشی وتوفيق گرا رامحقق سازند.جووباانگيزه وانرژتيكی نمایندتاازطریق گسيل آنان به جامعه،رویای جامعه متعالی،كارآفرین،

مجامع علمی  ارزشمندخوداقبال گسترده  پيامدھای  اعتبار  وبه  درمفھوم جدید  كارآفرینی  وميرودامروزه  رابا خود ھمراه ساخته  ودانشگاھی 

ھای دیرینه كه ھمانا ھمكاری وھماھنگیتاباحمایت ھای بخش ھای دیگر جامعه مانند بخش صنعت،كسب وكار،تجارت وبازار به یكی از آرزو

ین باید كارآفرینی ومتعاقب آن اقبال دانشگاه ھا بهدانشگاه وصنعت بعنوان دوبال پرواز واوج گيری شھپر ترقی وپيشرفت جامه عمل بپوشاند.بنابرا



و رابوجودآورده است  گذارجامعه  تاثير  دوقطب  تSقی  نقطه  كه  دانست  وميمون  مولود خجسته  را  راازآن  وتجاری  صنعتی  ازاین رھگذرجامعه 

ف ورنجور صنعت ميتازید وآن رامی رنجاندمتمتعدستاوردھای ارزنده ی علمی وپژوھشی دانشگاھھا كه ھمواره بعنوان یك خS راھبردی برپيكر نحي

 برون رفت ازسكون وركود رابيابد.سازد.تارھاوردھای گرانسنگ فعا3ن عرصه ھای تعليم وتربيت را وجھه ی ھمت خود قرارداده وراه

 وآن ازاین حقيقت بر می آید كه این مراكز مامنازطرفی دانشگاھھا نقش بسيارمھمی درآموزش وترویج فرھنگ كار وكارآفرینی درجامعه داراھستند

عالی جو ھست كه ميتوانند بعنوان سرمایه ھای انسانی،پایگاه،جایگاه وخاستگاه تعداد كثيری از انسانھای فرھيخته،توانمندباانگيزه،جویای نام وت

ط كسب وكار رقم زنندگان واقعی آینده یك جامعهونقش آفرینان آینده،درصورت دیدن آموزشھای اصولی كارآفرینی بھمراه فراگيری مھارتھای مرتب

ن پتانسيل عظيم انسانی وسرشارازانرژی وحرارتتلقی گردند.بنابراین بردانشگاه ودانشگاھيان ومتوليان عرصه ی علمی كشور فرض است تا به ای

یاددھی فنون  ومھارتھای نوآوری،خSقيت،ابتكار،ارزش آفرینیبعنوان یك فرصت بی بدیل نگاه نموده وازتمام ظرفيتھا وقابليتھای موجود درجھت 

متخصص وكارآفرین تضمين وتامين نمایند.وبا3خره شيوه ھای نوین كسب وكار استفاده نموده تاجامعه راازنظروجود افراد قابل،توانمند،

ت پرشوری  وحركت  خيزش  آغاز  برای  نقطه  بھترین  ميتوانند  عمومی  وپرورش  آموزش  وحتی  آندانشگاھھا  درورای  گردندكه  لقی 

رادرعصر پرشتاب تغيير وتحول وازراه پرورش عامSنایجادشكوفایی،توسعه یافتگی،تعالی آفرینی،پویایی وارزش آفرینی باشد.آنان ميتوانند جامعه 

يگردد كه درجامعه ی ایرانی نقش ارتباطی دانشگاھھاتغيير از نعمات ودستاوردھای ارزنده وجودكارآفرینان برخوردارسازند.به ھمين منظور توصيه م

تر گردیده وازطریق ایجاد شبكه ھای كارآفرینیوآموزش وپرورش با صنعت،اقتصاد،تجارت وكسب وكار وحتی دولت مردان متولی امر اشتغال پررنگ 

ھای مھم درراستای اشاعه ،ترویج ونھادینهنسبت به ایجاد ارزش ھای اقتصادیاجتماعی تSش نمایند دانشگاه كه به تحقيق یكی از استوانه 

 ميباشدواین موضوع رادرعرصه عمل نيزبه اثباتساختن كارآفرینی وفرھنگ متعالی كسب وكارونيز ایجادكننده نگرش مثبت به آن درجامعه ایرانی

له تدریس وآموزش كارآفرینی را با جدیترساندلكن شایسته است درمسيرروبه جلوی خویش ودرراستای اھداف وماموریتھای بنيادین خود مقو

رابنمایدلذا تداعی دانشگاه كارآفرین  دراذھان عمومی ھمچنان  تا  نموده  پيگيری  تمامتری  براینكه درس كارآفرینیھرچه  ميگرددعSوه  پيشنھاد 

ت نشان داده شودوالزام گرددبه ھمراه ایندرحاشيه دیده نشودوجزودروس اصلی قلمداد گردد،نسبت به گزینش و تربيت اساتيداین درس حساسي

درات،تجارت وھمچنين نحوه اداره بنگاھھا وكسبدرس مباحث وموضوعات مرتبط باكسب وكارنظير قوانين ومقررات بانكی،ثبت،كار،بيمه،واردات وصا

وكارھا آموزش دادھشودضمن آنكه آموزشھای عملی ومھارتی دركنارآن جدی گرفته شود.

مراكز اندازی  راه  به  دانشجوجذب شود ونسبت  كارآفرینی  دررشته  ميگرددازدوره ی جدید  تمامیپيشنھاد  در  ونيز كانونھای كارآفرینی   رشد 

طه اقدام سریع وعاجل صورت گيرد.دانشگاھاا ایجاد گردد تا متولی كارآفرینی درآن دانشگاه گردیده ونسبت به برنامه ھای مربو

مجددواقع گردیده واولویت ھای كاری آن مشخصباتوجه به آنچه ذكرآن رفت شایسته است برنامه ھای آموزشی وترویجی كارآفرینی موردارزیابی 

مصادرمھم دراین حوزه تلقی گردیده واصS جامعهشودتاآموزش كارآفرینی در دانشگاه به شيوه علمی،اساسی واثربخش اتفاق افتاده و دانشگاه از

آن را به این نام وبااین ماموریت بشناسد.

منبع : روزنامه تفاھم
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درآمدی بر کارآفرينی



در سال ھای اخير رشد كارآفرینی بر اساس تكنولوژی اطSعات به حدی بوده

كه عصر ما را به عصر كارآفرینی موسوم كرده است.

مخاطره جو كارآفرینان  آن چه  است.  اقتصادی  توسعه ی  موتور  كارآفرینی 

انجام  می دھند نوعی "تخریب خSق" در نظام اقتصادی و ایجاد ساختارھا و

مناسبات اقتصادی جدید است. كارآفرینی، فرزند ایده ھای تجاری جدید است

و ھمواره در سيمای كسب وكارھای نو تجلی می كند. اما شكفتن ایده ھای

به اصطSحاً  و  است  جدید  تكنولوژی ھای  از  استفاده  نيازمند  اغلب  نو، 

زیبایی دریچه  حاضر  كوتاه  مقاله  می شود.  منجر  تكنولوژیك"  "كارآفرینی 

به سوی كارآفرینی باز می كند.

كارآفرینان اولين  كردند،  كشف  را  "ابزارسازی"  اوليه  انسان ھای  وقتی 

برای دیگران می ساختند و آن را  ابزارھایی  آ ن ھا  نمودند.  تكنولوژیك ظھور 

 ميSدی برمی گردد. سی ، اقتصاددان قرن ھجدھم،١٧٠٩ابزارھا را با غذا و سایر مایحتاج خود معاوضه می كردند. قدمت واژه ی كارآفرین به سال 

ن می كشد و آن ھا را به حوزه ای با بھره وری و سود بيشتركارآفرین را فردی تعریف كرد كه "منابع اقتصادی را از حوزه ای با بھره وری پایين تر بيرو

الب گسترده ای پيرامون كارآفرینی و تأثير آن بر اقتصادمنتقل  می كند". در نيمه اول قرن بيستم، شومپيتر ، اقتصاددان و نظریه پرداز اجتماعی، مط

ی شوند.نوشت. تز شومپيتر این بود كه كارآفرینانِ نوآور موجب نوعی "عدم تعادل پویا" در اقتصاد م

فاقد آن بوده، تعادلوی،  فرد كارآفرین را یك "تخریب گر خSق" قلمداد می كرد كه با تجاری سازی نوآوری و جا ان  ًSداختن آن در محيطی كه قب

 كتابی پيرامون١٩٨۵. پيتر دراكر، پير مدیریت، در سال اقتصادی را بر ھم می زند. بعد از شومپيتر، محققان زیادی مباحث كارآفرینی را دنبال كردند

احث كارآفرینی را در آثار خود مطرح كردند. ھم اكنوناصول نو آوری و كارآفرینی نوشت. صاحب نظران در مباحث استراتژیك، ھم چون مينتزبرگ نيز مب

 طور اعم و مقوله ی كارآفرینی تكنولوژیك را به طور اخصادبيات گسترده ای در این زمينه در سطح بين المللی وجود دارد كه مقوله ی كارآفرینی را به

رین سنتی كه به دوران اولين انقSب صنعتی تعلق داشتند و بامورد بحث قرار می دھد. در طول تاریخ، كارآفرینان از تبار نخبگان بوده اند. نخبگان كارآف

كردند. آنان با ایجاد نوعی روابط "كارتل گونه" تSشصنایع سنگين آن زمان در ارتباط بودند، از سياست ھای حمایت از صنایع داخلی جانب داری می 

می كردند قيمت ھا را در سطح ملی با3 ببرند.

" ارتباط دارند. این نخبگانِ كارآفرین در ابتدا از حوزه ھاییبا ورق خوردن تاریخ، نسل دیگری از كارآفرینان ظھور كرده اند كه با "صنایع مبتنی بر دانش

ات، سر فصل دیگری در مبحث كارآفرینی تكنولوژیكچون شيمی، برق و خودرو سر برآوردند. در آخرین دھه ھای قرن بيستم، با رونق تكنولوژی اطSع

لوژی اطSعات به تصویر كشيدند. در سال ھای اخير، رشدپدید آمد. كار آفرینانی چون بيل گيتس، مفھوم تخریب خSقانه ی شومپيتر را با تكيه بر تكنو

Sعات به حدی بوده است كه برخی صاحب نظران، اطSق "عصر كارآفرینی" به عصر حاضر را ناشی ازكارآفرینی تكنولوژیك بر مينای تكنولوژی اط

شخيص می دھيم.ھمين رویداد می  دانند. در یك نگاه تاریخی به كار آفرینی تكنولوژیك، دو الگوی عمده را ت

رین" متمایل شده  است. الگوی "مخترع ـ كارآفرین" بادر دویست سال گذشته، كارآفرینی از الگوی "مخترع ـ كارآفرین" به سمت الگوی "نوآورـ كارآف

تلفن) و توماس ادیسون (مخترع (مخترع  (مخترع دیناميت)، گراھام  بل  نوبل   چراغ برق) و غيره مشخص می شود. الگویافرادی مثل آلفرد 

گوردن مور (پدیدآورنده ریزپردازنده ھا) مشخص می گردد. ھر"نوآورـ كارآفرین" نيز با افرادی مثل بيل گيتس (پدیدآورنده سيستم ھای عامل كامپيوتر) و 

 به بازار را نوآوران كارآفرین تشكيل می دھند.چند مخترعان ھنوز ھم بنگاه ھای كارآفرینی تكنولوژیك تأسيس می كنند، عمده ی تازه  واردان
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درس ھای کسب و کار برای يک کارآفرين جوان، از زبان يک کارآفرين جوان

پيش از آن كه با ایجاد یك شغل جدید خود را به مخاطره بياندازید، وقت خود

را برای لذت بردن از آنچه تاكنون انجام داده اید، صرف كنيد و بدانيد آنچه كه

انجام می دھيد به طور كامل به موفقيت منتج نمی شود و چيزی كه در این

بين مھم است تجربياتی است كه بدست خواھيد آورد.

و بياندازید؛  دارید،  ارتباط  آنھا  با  روزانه  كه  جوانی  افراد  به  بھتری  نگاه 

تSش ھایی كه برای متمایز ساختن خود از آن ھا انجام می دھيد و نتایجی را

كه از این تSش ھا بدست می آورید،  در نظر بگيرید و بدانيد كه تنھا با سعی و

تSش است كه شما از افراد ھمسان موفق تر شده اید.

شما به عنوان یك كارآفرین جوان، با موانع شخصی و شغلی زیادی روبرو

خواھيد شد كه برای رسيدن به موفقيت باید آن ھا را متحمل شوید. بعضی

از این فاكتورھا، موانع واقعی ھستند، مثل اینكه چگونه و از چه طریقی برای

مزمان مدیریت كنيد. بقيه فاكتورھایی كه درشغل خود پشتوانه  ی مالی تھيه كنيد و اینكه چگونه خانواده، مدرسه و شغل خود را به طور ھ

 ًSنگرانی در مورد سن و سطح تجربيات مان در برخوردموردشان بحث می كنيم،  چيزی جز موانعی كه خودمان برای خود ایجاد می كنيم، نيستند. مث

باشند. به عنوان یك كارآفرین جوان شما بایدبا مشتری. این ھا چيزی جز یك سری بازی ھای فكری كه سبب عقب افتادن موفقيت می شوند، نمی 

بر این موانع غلبه كنيد، تا به موفقيت دست یابيد.

رای جلوگيری از ایجاد حس شكست در ایندر اولين تSش برای ایجاد یك شغل موفق، بدون شك شما به دفعات با مشكل روبرو خواھيد شد. ب

غول كارھایی ھستند كه از آن ھا لذت نمی برند. انجامشرایط غيرقابل اجتناب، نگاھی به اطراف خود بياندازید. افراد زیادی را خواھيد یافت كه مش

رد.این گونه شغل ھا ھيچ ھدفی بجز تأمين ھزینه ھای جاری زندگی را برای آن ھا تأمين نخواھد ك

چ كنترلی بر موفقيت آینده ی خود ندارند. صبحھمچنين افراد مسن تری را خواھيد یافت كه به شغل ھای بی جنب و جوش مشغول ھستند. آن ھا ھي

را به ھمين ترتيب شروع می كنند. در حاليكه شمااز خواب بلند می شوند، سركار خود می روند، برمی گردند، می خوابند و دوباره صبح روز بعد 

سير موفقيت شما برساند. بلكه باید به عنوانھمواره و در طول زندگی خود درگير كسب تجربيات شغلی پویا ھستيد. سن شما نباید آسيبی به م

یك مزیت شما را به سوی اھدافتان سوق دھد.

اید. ولی باید بدانيد كه نه تنھا این طرز تفكر شما را بهبرای یك كارآفرین جوان كامSً  طبيعی است كه در ارتباط با افراد مسن تر، احساس ناامنی نم

ست عقد قرارداد با افراد مسن تر برایم مشكل بود. منجایی نخواھد رساند، بلكه مشتریان را نيز به سوی رقبایتان سوق خواھد داد. در ابتدا درخوا

با این كهشغلی در ارتباط با راه حل ھایی در وب ایجاد كردم و فكر می كردم "چرا مردم حاضر می شوند  برای خSقيت من پول پرداخت كنند" 

مشتریان و منتقدین یك عكس العمل كامSً طبيعی استمی دانستم طرح ھای من با3تر وبھتر از طرح رقبایم بود. ھر چند دفاع از كار خود در برابر 

رش دادن حس ناامنی در خود،  موجب خواھد شد كهولی باید توجه داشته باشيد كه در دفاع از موقعيت خود؛ منجر به دعوا با مشتری نشوید. پرو

این موضوع خواھند بود كه آیا خدمات شما برای آن ھا سودمنداین نگرانی در فكر افرادی كه با آن ھا سر و كار دارید نيز رشد كند. آن ھا ھمواره نگران 

كه توجه تان را روی بھبود كارھایتان متمركز كنيد، خود راخواھد بود یا نه. اگر این شيوه ی تفكر در شما ادامه یابد،  باعث خواھد شد كه به جای این

رمایه ھای شغلی تلقی شوند و نه محكومانبه خاطر ھر گونه خطایی سرزنش نمائيد كه این یك اشكال كشنده محسوب می شود. جوانان باید س

به اشتغال.



مسن تر در مقام مساوی با شما نمی توانند انجامجوانی شما باعث می شود كه بتوانيد كارھای متفاوت و ریسك ھای زیادی انجام دھيد كه افراد 

 نگران سير كردن شكم فرزندان خود باشيد.دھند. شما بر خSف رقيب خود،  جوان و مجرد ھستيد، شانس ھای زیادی دارید و لزومی ندارد كه

 كنيد و نگذارید تا پایه ھای شغلی كه ایجادجوانی شما، ضامن انرژی و قوای فكری شماست. به عنوان یك شخص جوان كارھا را از ابتدا شروع

دن شغل جدید، شغل قبلی تان را كه تنھا منبع تأمينمی كنيد، سست بنا شود. و اگر در این جریان نياز به حقوق پيوسته دارید، در كنار توسعه دا

سرمایه ی اوليه تان بوده، رھا نكنيد.

ی تان افزایش دھيد و درآینده دوباره با دقت و آگاھیتا اگر شغل جدیدتان عملكرد مناسبی نداشت، دوباره فعاليت ھای خود را در زمينه ی شغلی قبل

بيشتری به توسعه و تكامل طرح شغلی تان بپردازید.

ا ارزیابی كنيد. یافتن پشتوانه ی مالی اوليه برایراه عاقSنه این است كه قبل از شروع شغل جدید و به مخاطره انداختن خود، موفقيت شغل خود ر

تان موفق می سازد. من موقع شروع كارم خيلیشغل جدید دشوار است. لذا شاید كار نيمه وقت، تنھا راھی است كه شما را در رسيدن به اھداف

 اگر شما تا به حال این كار را انجام نداده اید، ھمين حا3خوشبخت بودم، چون از قبل برنامه ریزی داشتم و از كودكی پول ھایم را پس انداز كرده بودم.

 كنيد و مادامی كه برای توسعه ی شغل تان به آن نيازبه بانك بروید و حساب پس انداز برای خود باز كنيد. نه حساب جاری بلكه حساب پس انداز باز

نداشته باشيد،  از آن برداشت نكنيد.

 شغل تان، این پول را به كار گيرید و آن را دوبارهسعی كنيد پول تان را مادامی كه طرح شغلی تان ھنوز جوان است افزایش دھيد. با رشد توسعه ی

نيد تا موقع توسعه ی شغل تان این پول را پشتوانه خودجایگزین نمائيد. در كنار پرداخت  ھزینه ھای زندگی تان بيشترین مقدار ممكن را پس انداز ك

ای مربوط به آن موانعی ھستند كه مختصسازید،  سپس شما باید توجه كامل خود را روی توسعه ی شغل تان متمركز سازید. مدرسه و كارھ

كارآفرینان جوان می باشند. اولویت دھی به كارھایتان بسيار مؤثر خواھد بود.

ھيد. كارھای مربوط به درس و مدرسه باید درمھم نيست كه چقدر موفقيت از شغلتان عاید شما شود و یا اینكه چه زمانی را به آن اختصاص د

ف مدرسه را انجام ندھيد و یا این كه در مدرسهاولين اولویت شما قرار گيرند. خيلی راحت است كه برای رسيدن به ميليون ھا د3ر پول، تكالي

ادامه ی شغل تان در زندگی به شما كمك خواھد كرد.توجه تان به درس را كمتر كنيد ولی باید بدانيد كه درس چيزی است كه در آینده با گسترش و 

برای انجام تمرینات مدرسه اختصاص دھيد و وضعيت مطلوب نمراتتان را حفظ كنيد.  ھيچ كس حاضر به ارتباط با شخصی كهوقت خاصی را 

الفعل در آوردن طرح شغلی تان كردید، بدانيدنتوانسته درس خود را تمام كند و در مدرسه شكست خورده است، نمی باشد. زمانی كه شروع به ب

دگی یاری خواھد داد. حتی اگر نتوانستيد به خوبی آن راكه ھم اكنون شما به موفقيت رسيده اید و این روحيه ی كارآفرین و آرزوھایتان شما را در زن

 از آن بی بھره اند.پياده كنيد بدانيد كه به تجربيات شغلی فراوانی دست یافته اید كه دیگر ھمسن و سال ھایتان

 فكر كنيد كه موفق خواھيد شد. ھرگز از با3شما جوانی خود را برای كسب برتری صرف می كنيد، پس باید ھميشه آماده باشيد و ھمواره مثبت

بردن مقام شغلی و ترقی دادن شغل خود بازنایستيد و ھرگز از موفقيت نترسيد.

منبع : روزنامه تفاھم
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دوازده اشتباه مھلک کارآفرين ھا



راه آغاز کسب و کار تداوم کارآفرینی لزوما دشوار نيست اما از آن جا که

و اساسی مھم  نکات  به  این عرصه  وارد شدن  از  قبل  افراد  از  بسياری 

توجھی ندارند، پس از آغاز فعاليت خود را در مسيری دشوار می یابند. در

مقاله حاضر به مھم ترین اشتباھات کارآفرین ھا اشاره می شود. این گروه

توجه کنند که گویی به نکات ذکر شده در این مقاله  باید طوری  افراد  از 

زندگی حرفه ای شان به این توجه و اجتناب از اشتباھات بستگی دارد.

) توجه بيش از حد به کارھای روزمره:١

مسلما کارآفرین ھا در تمام شرکت ھا چه کوچک و چه بزرگ باید تا اندازه ای

به تصور بزرگ یعنی اھداف بلندمدت کسب و کار فکردر فعاليت ھای روزمره کسب و کار درگير شوند اما به یاد داشته باشيد که شما ھمواره باید 

ود از وظيفه اصلی تان که ھيچکس دیگر قادر بهکرده و ھدف خود را رشد مداوم شرکت قرار دھيد. درگيری بيش از حد به کارھای خرد باعث می ش

انجام آن نيست یعنی تعيين اھداف توسعه ای شرکت غافل شوید.

) آشنا نبودن با جنبه ھای مختلف فعاليت حرفه ای:٢

کارمند مشغول کار بوده اند. در دوران کارمندی باید به تمامنقریبا تمام کارآفرین ھا قبل از آغاز فعاليت مستقل اقتصادی، در دیگر بنگاه ھا به عنوان 

فراوانی به شما خواھد کرد. در تحقيقات مختلفرمز و رازھای فعاليت شرکت از نزدیک آشنا شده باشيد. این تجربه در مدیریت کسب و کار کمک 

 در سر داشتند و با این ذھنيت به تجربه آموزی ازثابت شده کارآفرین ھایی که سال ھا قبل از شروع کارآفرینی، ایده فعاليت مستقل اقتصادی را

محل کار کنونی شان پرداخته اند، بسياری موفق تر ھستند.

) شراکت بدون تحقيق:٣

به جدی به خود می گيرد. مشخص شدن وضعيتبسياری از کسب و کارھای جدید ابتدا با ھمکاری چند نفر آغاز می شود اما ھنگامی که کار جن

رآفرین ھایی که در نخستين قدم ھا بدون توجه بهحقوقی و قانونی ھر یک از طرف ھا از اھميت بسيار با3یی برخوردار است. تجربه نشان داده کا

د. به این ترتيب به جای آن که دنبال شریکاین موضوع دیگران را در فعاليت ھای شرکت شریک کرده اند با مشکSت گوناگون روبه رو شده ان

باشيد، وقت و انرژی خود را صرف یافتن بھترین نيروی انسانی کنيد.

) خرید یک کسب و کار به جای راه اندازی شرکت از ابتدا:۴

ک شرکت است اما به این نکته توجه کنيد که بادر نگاه نخست به نظر می رسد آغاز یک کسب و کار از نقطه صفر بسيار کم ھزینه تر از خرید ی

گر شرکتی را که کم تر از حد واقعی قيمت گذاری شدهآغاز از صفر، مھم ترین دارایی شما یعنی زمان بيش از حد مورد استفاده قرار خواھد گرفت. ا

به تملک درآورید و آن را سر و سامان دھيد، در بلندمدت بسيار موفق تر خواھيد بود.

) تصور این که یک ایده برای موفقيت شرکت کافی است:۵

نيازمند است. ھرگز نباید تصور کنيد یکی از اینموفقيت یک کسب و کار به عوامل مختلف از جمله مدیریت صحيح، کا3ی باکيفيت و ایده ھای خSق 

می کند باید با دقت در تمام عوامل موثر برعوامل به تنھایی شرکت را پيش خواھد برد. مدیر به عنوان کسی که سياست ھای شرکت را تدوین 

عملکرد شرکت زمينه موفقيت آن را فراھم کند.

ایی شان از آغاز فعاليت اقتصادی مستقل،) بيش از حد کوچک فکر کردن: بسياری از کارآفرین ھا دچار این اشتباه می شوند یعنی ھدف نھ۶

مين درآمد محدود نيز حاصل نشود. زیرا معمو3داشتن درآمد محدود به اندازه وقتی است که خود کارمند بودند. این تصور باعث می شود حتی ھ

اگر موفق نشوید حداقل به ماه خواھيد رسيد. پستنھا بخشی از ھدف تحقق می یابد. به یاد داشته باشيد که اگر ستاره ھا را ھدف بگيرید حتی 

بزرگ بيندیشيد. ھدف نھایی خود را تبدیل شرکت به شرکتی بزرگ و پر سود قرار دھيد.

) رقابت صرفا بر سر قيمت:٧

است و تنھا به ھدر رفتن منابع منجر میاین روش سریع ترین راه برای ورشکسته شدن است. کسب و کار بدون سود یا با سود اندک بی معن

حصول را با سودی منطقی و قابل قبول تعيين کنند.شود. کارآفرین ھا باید با ارایه محصول با کيفيت و آموختن فنون بازاریابی و فروش، قيمت م

ھميشه این طور نيست که مشتری کا3ی با قيمت پایين را خریداری کند.



) صرفه جویی غيرمنطقی در ھزینه ھا:٨

 قادر به انجام بسياری از آن ھا ھستيد. دردر ھر شرکت یا کسب و کار فعاليت ھای مختلفی انجام می شود که شما به عنوان کارآفرین شخصا

تخدام نيروی کار صرفه جویی خواھيد کرد اما با ایننگاه اول ممکن است این ایده وسوسه کننده به نظر رسد که با انجام کارھا، در ھزینه ھای اس

اقدام در بلندمدت از وظایف اصلی خود بازخواھيد ماند.

) استخدام نيروی کار ارزان:٩

 این معناست که آن افراد تبحر و تخصص 3زم را برایبه یاد داشته باشيد ھر قدر پول بدھيد آش خواھيد خورد. استخدام افراد با دستمزد پایين به

ور که باید کار نخواھند کرد. بنابراین ھر کس از راهانجام امور شرکت ندارند. حتی اگر متخصص باشند و به اجبار دستمزد پایين را بپذیرند، آن ط

یی ھای 3زم جھت پيشبرد اھداف شرکت برخوردار است،رسيد و دستمزد پایين را پذیرفت استخدام نکنيد. صبر کنيد تا فرد مورد نظر را که از توانا

افزایش خواھيد داد.بيابيد با این کار در بلندمدت در بسياری از ھزینه ھا صرفه جویی خواھيد کرد و کارآیی را 

) بی توجھی به تنھا یک حوزه از کسب و کار:١٠

ریابی، امور مالی و مدیریتی و عمليات. شماکارشناسان متفق القول معتقدند ھم کسب و کار از سه حوزه اصلی تشکيل شده است: فروش و بازا

 را که در آن تبحر دارید. در زمينه ھایی که تبحری نداریدبه عنوان کارآفرین باید ھر سه حوزه را ھمزمان و سازگار با ھم پيش ببرید نه صرفا حوزه ای

از افراد متخصص استفاده کنيد.

) نظارت نداشتن:١١

ان موفقيت را اندازه گيری کنند. به عبارت دیگرمدیران موفق کسانی ھستند که قادرند در تمام حوزه ھای فعاليت اقتصادی شرکت، کارآیی و ميز

يت شرکت ھمه چيز باید ثبت شده و روند تغييرات با دقتچيزی را که نمی توانيد اندازه گيری کنيد، نمی توانيد مدیریت کنيد. از ھمان روز اول فعال

ت تعيين کرده اید به شما نشان خواھد داد درمورد بررسی قرار گيرد. مقایسه ميزان پيشرفت با اھدافی که از پيش در جدول زمانی بریا شرک

ل زمای ارزیابی حساب ھای مالی و معيارھایکجای مسير قرار دارید و در آینده چطور باید حرکت کنيد تا عقب ماندگی ھا جبران شود. فواص

عيت شرکت بيش تر خواھد بود.پيشرفت به نوع فعاليت شرکت بستگی دارد اما ھر چه این فواصل کوتاه تر باشد درک شما از وض

 برقرار نکردن رابطه بلندمدت تجاری با مشتری ھا:١٢٠

برای نخستين بار از کا3 و خدمات شمایکی از کليدھای موفقيت کسب و کار، برقراری رابطه بلندمدت و سودده با مشتری ھایی است که 

ددھی شرکت می زند. برای موفقيت در برقراریاستفاده می کنند. در دنيای کنونی تجارت، روابط بلندمدت با مصرف کننده حرف نخست را در سو

این رابطه بيش از آنچه وعده داده اید خدمات به مشتری ارایه دھيد.

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=305903

ده گام در جھت کمک به شخص کارآفرين

) جستجو برای ایده،خدمات یا محصولی که متفاوت از دیگران باشد.١

) با یافتن یک ایده،خدمات یا محصول منابع مورد نياز برای پياده کردن آن را٢



تأمين کنيم.

) شناخت محيط خارجی٣

) شناخت خود و بينش خود۴

) ایجاد مھارت و توسعه ویژگی ھا۵

) محاسبه ریسک ھا و نترسيدن از شکست۶

) در نظر گرفتن اھداف٧

) برقراری ارتباط با بينش(دیدگاه)٨

) حمایت مطمئن٩

) شبکه ارتباطی١٠

این ده گام،نقاط آغازین برای شخص کارآفرین ھستند.

چارد برنسون خوش شانس ھستند.آیا واقعاًھمچنين مسئله دیگری به نام شانس وجود دارد.گفته می شود که افرادی مثل بيل گيتس یا سر ری

رفته اند.آنھا خوش شانس ھستند؟ یا اینکه مطمئن شده اند که در مکان مناسبی و در زمان مناسب قرار گ

ن در مکان مناسب است.مثSً حتی برای بردنچيزی که بيشتر شانس خوانده می شود در حقيقت نتيجه تحليل با دقت از جھان و سپس قرار گرفت

 قرار می دھد.اشخاص کارآفرین به شانس تکيهیک 3تاری شما اول باید یک بليط بخرید و در واقع این عملی است که شما را در موقعيت مناسب

نمی کنند بلکه آنھا خود وقایع را به وجود می آورند.

عيت کاری برای خودش یکتاست و بنابراین قدمشخص کارآفرین نيازمند است که ھر یک از گام ھای ذیل را با شرایط خاص خودش وفق دھد.ھر موق

که مھارت ھای تحليلی برای شخصاول به منظور درک محيط خاصی که در آن شخص تمایل به فعاليت دارد 3زم است.این سبب می شود 

ان روز تحليل شخصی اوست که یک بخش نھایی بهکارآفرین بيش از پيش اھميت یابد.زیرا،در حالی که ممکن است دیگران به او کمک کنند در پای

شمار آمده و تفاوت بين موفقيت و شکست را آشکار می سازد.

) برای یک ایده،خدمات یا محصولی که متفاوت از دیگران باشد:١

نھا می خواھند که:اشخاص کارآفرین وقایع را به سمت جلو پيش می برند.آنھا دوست ندارند مانند دیگران باشند.آ

▪ ھمان کار را بکنند ولی به نحوی متفاوت

▪ کاری جدید انجام دھند اما به نحوی متفاوت

▪ کاری جدید انجام دھند اما به روشی پایدار(روشی که قبSً ثبت شده است)

▪ کاری جدید انجام دھند و آن را به روش جدیدی انجام دھند.

.به عنوان مثال کار کردن با یک روش متداول و آشنا.در مورد اول اغلب دارای امنيت بيشتری ھستند زیرا یکی از متغيرھا از ميان برداشته می شود

Amazon.comت. کتاب می فروشد،فعاليتی که صد سال است انجام می شود.اما به روشی جدید و به واسطه اینترن

Ken Bogasتعدادی از موانع را از سر راه برداشت.در ایده ھای جدیدی برای راه اندازی رستوران داشت اما آن ھا را با یک روش سنتی پياده کرد و 

 شخصی خودش آغاز نمود.pcک روش جدید یعنی آن زمان سایت ھای اینترنتی و اطSعات تصویری مقوله کامSً جدیدی بود و او کار خود را با ی

 کارآفرین و سازمان با ھا(نقاط یکتایی فروش)ھستند و این چيزی است که مشتری ھا به آن عکس العمل نشان می دھند وVSPتفاوت ھا ھمان 

ھم برای مشتری شناخته می شوند.

ریم:) با یافتن ایده،خدمات یا محصول برای تأمين منابع مورد نياز جھت پياده سازی آن قدم بردا٢

 کردن آنھا بر می دارند که آنھا ھمان کارآفرینان ھستند.بسياری مردم ایده ھایی دارند ولی تعداد اندکی از آنھا واقعاً قدم ھای 3زم را برای پياده

ممکن است چيزھای بسياری وجود داشته باشد که به این امر کمک کنند .مانند:

▪ جستجوی شریک

▪ جستجوی سرمایه

▪ ثبت اختراعات



▪ بازاریابی

پروژه دیگر تغيير می کند و مھم آن است که شخص وقت بگذارد تا مط مئن شود که به ھمه چيز ممکن فکر کردهاین ليست از پروژه ای تا 

 است کاری روتين باشد و فعاليتی کارآفرینانهاست.بنابراین ممکن است پياده کردن برخی از شرایط با3 واگذار شود به شخص دیگری زیرا ممکن

نباشد.

) محيط خارجی را بشناسيم:٣

 زیرا رسيدگی به این عوامل است که به فرصتشخص کار آفرین 3زم است تا رنج وسيعی از عوامل خارجی را قبل از شروع توسعه در نظر بگيرد.

ھا و تھدیدھای بالقوه جھت می دھد.

وسSpectaciesیک  محدوده   ... و  اجتماعی،اقتصادی،فرھنگی،تکنولوژیکی،قانونی،محيطی،گمرکی  نظير  عواملی  از  را جھت  عوامل  از  يعی 

رسيدگی در دسترس قرار می دھد.

) خودتان و بينش خود را بشناسيد:۴

نياز دارد که نقاط قوت و ضعف خود را مورد بررسی  قرار دھد.یگر نقاط ضعف شناخته شوندبه منظور تحليل محيط خارجی شخص کارآفرین 

د.برای مثال:مقابل یک نيروی مثبت از دستمشکSتی که ایجاد می کنند کمتر خواھد بود.برخی از نقاط ضعف کارآفرینان ضعف ھای جایز ھستن

شند و این ضعف ممکن است سبب شوددادن ضعف و قدرت ھر دو ممکن است.انسان ھای خSق ممکن است در برقراری ارتباط ضعف داشته با

حتی خSقيت آنھا افت پيدا کند.

که بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند تبدیل کرد.در فرموله کردن بينش اطمينان حاصل کنيد که قابل سازماندھی بوده و بتوان آن را به صورتی 

) کسب مھارت ھا،توسعه ویژگی ھا:۵

ل داشته باشيد مد نظر نمی باشد.اینکه شما در آغاز یک کسب و کار کارآفرینی تمام مھارت ھا و ویژگی ھای 3زم را به طور کام

بررسی کنيد که چه مھارت ھایی 3زم است و آنھا را کسب کنيد.

ما کمک کنند.نسبت به برنامه ھایی که اعSم میھرگز نترسيد که از دیگران بپرسيد کدامشان موفق بوده اند.بسياری از آنھا دوست دارند به ش

کنند شما می توانيد به سرعت پولدار و یک کارآفرین موفق شوید.

یع ندارد!آگاه باشيد این امر مستلزم کار سخت و زمان کافی برای کسب مھارت ھای پایه ای و راه حل سر

) ریسک ھا را مورد محاسبه قرار دھيد و از شکست نھراسيد.۶

بياندازد ممکن  به خطر  را  بقای کارآفرین  تحليل شوند.اگر ریسکی  به طور دقيق  باید  پذیرفتهریسک ھا  باشد که  را داشته  است ارزش آن 

چه ممکن بود سرمایه زیادی را از دست بدھد.شود.برنسون را به یاد آورید که چه طور ریسک تأسيس خطوط ھوایی را برای سال اول پذیرفت.گر

 گيریم تا کارھایی که به طور صحيح انجامشکست ھا چيزی ھستند که باید از آنھا درس آموخت.ما از خطاھایی که رخ می دھد بيشتر درس می

م است.اگر ھميشه ھمه چيز به خوبی پيشمی شود.بسياری از روانشناسان بر این باورند که درجه خاصی از شکست برای انگيزش و چالش 3ز

رود ھمان قدر نا اميد می شویم که ھمه چيز ھميشه خراب شود.

ا شد.اما ھنوز مجسمه او در سر تا سر جھانکلمب یک شکست خورده بود.او ھدفش یافتن راھی جدید به سوی ھند بود که منجر به یافتن آمریک

وجود دارد.

ود.ریسک و شکست باید در کار قرار دادهاگر شخصی واقعاً نمی تواند در مقابل شکست بایستد،ھيچ وقت نمی تواند یک کارآفرین حقيقی ش

شوند.اگر ھيچ ریسکی نباشد ھيچ چيز به دست نخواھد آمد.

) تعيين اھداف:٧

زی فعاليت ھای کارآفرینانه کمک خواھند نمود.ھر بينشی احتياج دارد که تحقق خود را ببيند.این اھداف به فرآیند طرح ریزی برای پياده سا

 کارآفرین نباید به خودشان اجازه بدھند که درھمچنين مھم است درک نمایيم که اھداف پویا ھستند و می توانند با محيط تغيير نمایند.اشخاص

بينش خود دچار کوتاه نظری شوند.زیرا ممکن است فرصت ھای دیگری نيز وجود داشته باشد.

) برقراری ارتباط با بينش:٨

ھند شد ارتباط برقرار کند.دیگران ممکن است بهبينش شخص کارآفرین ھر چه باشد،او و اھداف مورد تأیيدش باید با کسانی که با آن درگير خوا



نش به طور واضح و دقيق باز شود.اندازه توليد کننده این ایده ھا نسبت به آن اشتياق نداشته باشند و برای آنھا 3زم است بي

 ھایی که به دليل ناچيز بودنشان توسط کارآفرین از قلم افتاده اند).Flaw شوند(Flawsممکن است کسانی باشند که در طرح ھای اوليه متوجه 

 بينش به صورت واضح می تواند تمرکز مفيدی برایباید به این افراد توجه کرد و طرح ھایشان راشنيد زیرا ممکن است درست بگویند.مکتوب نمودن

افراد ایجاد کند.

) اطمينان بخشيدن از جھت حمایت:٩

کارآفرین نياز به حمایت دارد.چه به صورت حرفه ای و چه به صورت داخلی.

 ھا و مشتریان به طور واضح برای موفقيت ھر کسب و کاری حياتی است.Supplierحمایت مستمر متصدیان امور مالی،شرکا،کارمندان،

کار) زودتر می توانند به پروژه وارد شوند.ھر چه زودتر این افراد جزو معتمدان کارآفرین قرار می گيرند(بدون گشودن اسرار خاص کسب و 

نوادگی اختصاص داده شده است.برقراری تعادلدر خانواده ھم ھمين طور است.شخص احتياج دارد که اطمينان حاصل کند که زمان برای روابط خا

گی کاری دشوار است اما باید انجام شود.بين کار سخت و ساعت ھای طو3نی که فعاليت ھای کارآفرینی را احتياج دارد با تعھدات خانواد

واھد بود.تمام کارآفرینان در برخی نقاط ازاگر شکست اتفاق بيافتد حمایت ھم کSسی ھا و به ویژه خانواده در فرایند شروع مجدد حياتی خ

شغلشان با شکست مواجه خواھند شد.

) برقراری شبکه:١٠

عاليت به فعاليت دیگر حرکت می کنند شبکه ارتباطیکارآفرینان به ندرت فقط یک پروژه را در زندگيشان ھدایت می کنند.در حالی که آنھا از یک ف

صت ارتباطی از دست برود.آنھا به نقشی راشان اھميت بيشتری در موفقيتشان پيدا می کند.شخص کارآفرین به ندرت اجازه می دھد که یک فر

که دیگر مردم در موفقيت شان دارند اھميت بسيار می دھند.

قرار دھد.این فقط به منظور مSقات با افراد نيست بلکهشخص کارآفرین احتياج دارد که برقراری شبکه ارتباطی را یک فعاليت قبل از کليه فعاليت ھا 

به منظور حفظ ارتباط است و در واقع اھميت ارتباط ھای بعدی به اندازه اولين مSقات است.

 این جھت به آنھا عSقه مند است که آنھابه یاد داشته باشيد ھيچ کس دوست ندارد که احساس کند فقط یک وسيله است و کارآفرین فقط به

کاری می توانند برایش انجام دھند.

ند آمد.کارآفرین موفق با دقت خواھد اندیشيد که سایر افراد از برقراری شبکه چه سودی به دست خواھ
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ده نکته �زم برای کسب و کارھای کوچک وجديد درکارآفرينی

با مشکSت رویارویی  برای  کارآمد  یک استراتژی  بعنوان  کارآفرینی  امروزه 

یکی نيز  و  آنھا  تبعات سھمگين  و  آثار  و  بيکاری  ازجمله  جوامع  فراروی 

ازمھمترین راھکارھای برون رفت از فضای بسيار بغرنج و پيچيده اقتصادی

مورد اھتمام وعنایت ویژه جوامع و افراد و مجامع علمی-دانشگاھی واقع



گردیده است.

مقاله ای که درپيش روی دارید به ذکر پاره ای ازمھمترین مواردی که برای ھر

است ضروری  زودبازده  و  کوچک  کارھای  و  کسب  ایجاد  و  نوپا  فعاليت 

می پردازد.

) قبل از شروع تا آنجا که ممکن است پول پس انداز کنيد:١

دراغلب موارد مردم بدون ھيچ پس اندازی وارد کسب و کارمی شوند. بعضی

با گرفتن وام ازبانکھا یا دوستانشان کار را شروع می کنند. اما آنھا نمی دانند

که ممکن است ماه ھایا سالھا طول بکشد تا به سوددھی برسند وھنگامی

که وام دھنده بفھمد که این کاربه اندازه کافی سودده نيست پولش را پس

خواھد گرفت و یا برای دفعه بعد ازدادن وام خوداری می کند.

یا از مسکن  بازپرداخت وامھا  برای  تا  بعضی وقتھا مردم مجبورمی شوند 

کارت اعتباری استفاده نمایند که این باعث ميشود خانه یا اعتبارشان درخطر بيفتد.

راه درست این است که تا آنجا که ممکن ميباشد ھرچه بيشترپول موردنياز را پس اندازکرد.

) از بند کفش آغاز کنيد :٢

س درآغاز سعی کنيد تا اجاره نکنيد. تا وقتی که کاریکوچک فکرکنيد(باھزینه کم شروع کنيد) اگر می توانيد کارتان را بدون دفتر کارانجام دھيد پ

ندارید کارمندی را استخدام نکنيد.

ه اشتباھات ناشی از تازه کار بودن را در مقياسکسانی که کارشان را ارزان شروع ميکنند مثS در یک گاراژ از این فرصت برخوردار می گردند ک

کوچکترانجام دھند.

) از دارایی ھای شخصی خود محافظت کنيد:٣

 ماليات، پول مالکان وغيره می باشد لذاوقتی وارد کسب وکار می شوید، این شخص خودتان ھست که مسئوول قروض بوجود آمده نظيروام ھا،

ا مانند ماشين یا خانه بروند.اگرازخود محافظت نکنيد، بستانکاران با حکم دادگاه می توانند به سراغ دارایی ھای شخصی شم

.اگر وام ھای شما درحال افزایش است سراغ تشکيل یک بنگاه یا شرکت با مسئووليت محدود بروید

) ببينيد که چگونه می خواھيد پول در بياورید:۴

د داشت. تازه کارھا 3زم است بدانند که چهشما باید بتوانيد درچند جمله بيان کنيد که چگونه طرح کسب وکارتان سود معقولی در پی خواھ

گاه ميتوان فھميد که چقدر باید در ماه فروش داشتهھزینه ھایی دارند، چقدر صرف خریداری کا3 می شود، اجاره، پاداش کارکنان و... چقدراست؟ آن

 نيزایجاد کنند.باشند و به چه قيمتی بفروشند تا اینکه آن ھزینه ھا را جبران کنند و در کنار آن سود کافی

) یک طرح کسب و کار تھيه کنيد، ھرچند که کوچک باشد:۵

کوچک، بخش ھای اصلی طرح تجاری، تجزیه وپيداکردن مقداری سود وایجاد یک نقطه سربه سر اولين گام در این راه است. دراکثرشرکت ھای 

 گردش نقدینگی وسود و زیان شما می توانيدتحليل نقطه سربه سر، پيش بينی سود و زیان و برآورد گردش جریان نقدینگی ھستند. با برآورد

کسب و کارخود را بھبود ببخشيد.

 کار ھستند و استراتژی بازاریابی شما چه ھست.تھيه یک طرح تجاری به شما این اجازه را می دھد که تعيين کنيد چه چيزھایی ھزینه ھای شروع

اگر محاسبات شما روی کاغذ درست نباشد، در دنيای واقعی نيز درست نخواھد بود.

) یک حاشيه رقابتی پيدا کنيد و آنرا ادامه دھيد:۶

بعضی روشھایی که می توان این حاشيه ھا رادرست کردن یک حاشيه رقابتی در ساختار کسب و کار برای موفقيت دراز مدت خيلی اھميت دارد. 

 خيلی سخت یا غيرممکن باشد، توليد یا پخش آن را کاراتربدست آورد عبارتند از: بيشتر از رقبای خود بدانيد، محصولی را توليد کنيد که تقليد از آن

کنيد، مکان بھتری را انتخاب نمایيد و یا خدمات بھتری به مشتریان بدھيد.

ابتی در بازار ایجاد می کنند.از اسرار کسب و کارتان محافظت کنيد. اینھا اطSعات محرمانه ای ھستند که برای شما مزیت رق



يد یا برای رایانه ھا رمز ورود بگذارید.باید کاری کنيد که اطSعات شما محرمانه بمانند. مثS اسناد را با کلمه" محرمانه" عSمت بزن

رتان با مشکل مواجه شده است باید با یک طرحعکس العمل سریع در برابر خبرھای بدی که دیگر از این روشھاست. وقتی که می بينيد کسب و کا

نيد و یا یک راه بھتر برای ارتباط با مشتری پيداکنيد.جدید به سراغ آن بروید. مثS محل دفتر کارتان را تغييردھيد یا محصول وخدمات جدید معرفی ک

) کليه توافقنامه ھا را مستند و مکتوب سازید:٧

بعنوان یک قاعده شما باید برخی ازقراردادھا و توافقنامه ھا را مکتوب سازید مانند:

سال١▪ قراردادھای بيش از

 د3ریا بيشتر۵٠٠▪ قراردادھای فروش به ارزش 

▪ قراردادھای مربوط به مالکيت حق کپی رایت

 توافقات شفاھی را بندرت می توان اثبات کرد.حتی اگر از نظر قانونی 3زم نباشد، عاقSنه است که تقریباً ھمه چيز را مکتوب کنيد زیر اکه

) اشخاص شایسته را استخدام کرده و بدرستی از آنھا نگھداری کنيد:٨

 برابر یک شخص با مھارت معمولی ميتواند ارزش داشته٣ یا ٢الویت شما این باشد که کارکنان شایسته را استخدام کنيد. یک کارمند قوی حداقل 

باشد.

ه باید کسب و کار شما نيز3یق آنھا باشد. کارکنان بایدبرای ایجاد یک نيروی کارثابت و شاد، نه تنھا باید با کارمندان بطورعاد3نه رفتار کرد بلک

ر خواھند ماند و آن را بيشتر به دوستانشان توصيهکارشان را دوست داشته باشند. مشتریان نيز به احتمال قوی به کسب و کار رو به رشد وفادارت

می کنند.

) به وضعيت حقوقی کارکنانتان توجه کنيد:٩

ارمند رسمی ماليات کسر شود.ھنگامی که کارگری را بصورت قراردادی اجير می کنيد مطمئن شوید که از او نباید مانند یک ک

) صورتحساب ھا و ماليات ھای خود را سر موعد بپردازید:١٠

د. لذا یک راھبرد و استراتژی اساسی آندر دنيای واقعی، به قول خود عمل کردن یک شھرت تلقی می شود و یک دارایی مھم محسوب می گرد

عتبار برای شماخواھد گردید. بيشترین اھميت رااست که صورتحساب ھای خود را پيشاپيش و زودتر ازموعد بپردازید این امر باعث کسب وجھه و ا

ماليات باشد مخصوصا سھمی را که شما بعنوان  بر درآمد می تواند داشته  ماليات  بموقع  از فيش حقوقی کارکنان تان کسرپرداخت  تکليفی   

می نمایيد
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رابطه کارآفرين و ثروت

ھر انسانی چه مرد و چه زن راجع به اھداف زندگيش فكر می كند و اگر ھم

آن ھا را روی كاغذ نياورد یا حتی برای دست یابی به آن ھيچ اقدامی انجام

نيست، این كار، "فكر كردن"  البته  به آن فكر می كند.  به ھر حال  ندھد، 



به شكل خيال و تنھا  درازیست كه  آرزوھای دور و  در  بيشتر غرق شدن 

تصوری باقی مانده ھرگز به عينيت درنمی آید. گروھی ھم ھستند كه برای

تحقق آرزوھا و رویاھایشان فكر و برنامه ریزی می كنند و برای دستيابی به

ھدفشان سخت می كوشند.

مفھومی كه می خواھيم راجع به آن صحبت كنيم، از مھمترین اھداف زندگی

می ھستند كه به ھم مرتبطند و ما قصد داریم بهبيشتر افراد است. به دست آوردن پول، شغل مناسب و پردرآمد و كسب ثروت و دارایی، آن مفاھي

Sك فراوان و اتومبيل ھای گران قيمت می افتند ولیثروت و دارایی بپردازیم. اكثر مردم با پشت ھم شنيدن این لغات به یاد پول و سرمایه و ام

"دارایی" می تواند به كثرت و فراوانی ھر سرمایه ای نزد شخص اطSق گردد.

غذ آورده باشيد و به شكلی رسمی تدوین نمودهبه احتمال زیاد شما ھم برای امسال اھدافی را تعيين كرده اید كه ممكن است بعضی را روی كا

ما، مھمترین قسمت ھای برنامه ریزیتان ھستند.تعدادی را ھم فقط در ذھنتان نگه داشته باشيد. دقت كنيد كه آن بخش ھای مربوط به دارایی ش

به چھار قسمت است كه ھركدام در راستای ھدفمعمو3ً روند مرسومی كه تعداد زیادی از مردم آن را برمی گزینند، تتنظيم اھداف ھر سالشان 

دد را در نظر می آورند و ھمواره ساكن ھستند،نھایی شكل گرفته اند. ولی مراقب باشيد كه به جرگه خيالبافانی كه مدام ھدف و آرزوھای متع

 چيزی نيست و عمل بدون فكر و محاسبه نيزملحق نشوید. برنامه ریزی یك بخش از جریان موفقيت است كه بدون عمل، جز یك سری كاغذ باطله

جز آشفتگی و شكست و مرارت چيزی در پی نخواھد داشت.

ا و موفق است. اگر ذھن شما ھمچنان به پيروزی ودرباره رسيدن به دارایی و ثروت دلخواه باید گفت كه نخستين گام، تفكر مانند یك انسان دار

انده اعمال است و بدون یك راھبر و فرمانده معتمد بهدارایی باور نداشته باشد، ھر قدر ھم كه تقS كنيد، به نتيجه دلخواھتان نمی رسيد. ذھن فرم

نفس و معتقد به پيروزی، موفقيت غيرممكن است.

وه و نشاط او را رقم می زند. پول نداشتن یا به مقداربه عبارت ساده تر، طرز تفكر، بينش و زاویه نگاه ھر كس به اطرافش است كه غم و شادی و اند

وله ھا احتياجی به توضيح نيست كه كسی دردلخواه نداشتن آن قدر دردناك و ناراحت كننده نيست كه دیدگاه شخصی ھر فرد نسبت به این مق

به دارایی و ثروت و نداشتن آن دارد. مشخصاینچنين شرایطی بيش از ھمه آسيب  می بينند، كه یك زاویه نگاه نادرست و تصوری منفی راجع 

 ولی این اقدام به تنھایی كارساز نيست.كردن دقيق خواسته ھا و نوع و ميزان دارایی دلخواه، به وضوح و روشنی مسير راه كمك می كند

ی خواستيم، پول درنياورده ایم عصبی و خشمگين شدهوقتی كه ما كاری را به پایان می رسانيم و می بينيم كه آنقدر كه پيش بينی كرده بودیم و م

آمد می داشتم، واكنش شدیدی به پول نشان می دھمیا حتی ممكن است داد و فریاد ھم راه بيندازیم. وقتی من درمی یابم كه باید بيش از این در

را امتحان كند. با چكش پزشكی به زانویماننه راجع به پول. درست مثل زمانی كه پيش پزشك می رویم و او می خواھد واكنش عصب زانویمان 

ست كه انتظارش را داشتيم و حا3 به دست نياورده ایم.ضربه می زند و زانو بی اختيار ما به با3 می پرد. چكش بيداركننده واكنش روانی ما، پولی ا

 نسبت به پول و سرمایه و شرایط موجود بستگیبه دست آوردن پول و درآمد می تواند سخت یا آسان باشد و این دو حالت ھم باز به دیدگاھمان

ی منابع مالی و روحی و انسانی خودتان و اطرافتان به غایتدارد. اگر شما خود را ثروتمند بدانيد و مانند اشخاص دارا رفتار كنيد، می توانيد از تمام

  دوستان خوب و دانا، خانواده ھمراه، سSمتاستفاده كنيد. منظور من از دارایی فقط پول و سرمایه نقدی نيست. كتاب ھا، كامپيوتر شخصی،

 تشكيل می دھند كه می توانند خيلی اوقات كمبودجسم و روان، محيط كاری رضایتبخش و بسياری از عناصر دیگر در زندگی، ھمه دارایی ھای ما را

منابع مالی را جبران كنند و شما را در رسيدن به ثروت مالی و پولی ھم كمك و یاری نمایند.

و پول خرج  كردن ھای ھنگفت نيست. زمانی كهوقتی "رفتار مانند اشخاص دارا" را ذكر می كنم، مقصودم انجام معامSت كSن و خریدھای بزرگ 

دش و تفكری مثبت می تواند مانند ثروتمندیشخصی به منابع مالی دلخواھش دسترسی ندارد، با توجه و استفاده از ھمان دارایی ھای ارزشمن

رفتار كند كه ثروتی عظيم دارد. پس از مدتی او به موفقيت پولی دلخواھش ھم خواھد رسيد.

ثروتمند شدن در پيش گرفته اید و تعيين درست برای  به طور مثال شمامسئله كليدی دیگر ارزیابی مسيری است كه  نادرستی آنست.  ی و 

ه را نيز با درصد افزایش پيدا كرده باشد، آپارتمان بزرگتری و در منطقه بھتری از شھر بخرید و یك ھفت۵٠می خواھيد در پایان سال ميزان درآمدتان 

ت و حتی برنامه ریزی بدون بررسی و ارزیابی دقيقیك تور جھانگردی به تعطيSتی در خارج از كشور بروید. نوشتن این اھداف به تنھایی كافی نيس

ھم بی فایده خواھد بود.



پاسخ دادن به سوا3ت زیر حياتيست :

 درصد افزایش دھد؟۵٠) آیا روندی كه در حال حاضر طی می كنم می تواند درآمدم را ١

ای نيل به اھدافم مطمئن ھستم؟) احساسم راجع به این اھداف چگونه است؟ مضطرب و نگرانم یا این كه از وجود منابع كافی بر٢

) آیا ھرچه در دست دارم و ھمگی منابعم را برای طی كردن این مسير به كار گرفته ام ؟٣

) چه كسی در این خصوص بيش از من تجربه دارد ؟ آیا می توانم از او كمك بگيرم ؟۴

 و ممكن است در آینده روی دھند ؟ در ھمين برنامه) آیا ھمه نكات و جوانب را در نظر گرفته ام ؟ چه نكاتی ھستند كه به آن ھا توجه نكرده ام۵

كنونی ھم ظرایفی را در در نظر گرفته ام ولی ممكن است نكات ریزتری ھم باشند ؟

) من چقدر به اھداف ھر ھفته توجه كرده ام ؟۶

قدر كافی مفيد و موثر باشند ؟) وضع نظام و سيستم فروش چگونه است ؟ آیا می توانند برای افزایش پنجاه درصدی درآمد. به ٧

) آیا برای رسيدن به تك تك اھداف برنامه ریزی جداگانه ای تنظيم كرده ام ؟٨

 حذفشان نكرده ام ؟) چه الگوھا و استراتژیھای فكری ھستند كه نمی توانند در این برنامه پاسخگو باشند و ھنوز٩

ين كار و زندگی خانواده ام را حفظ كنم ؟) آیا این برنامه در جھت تحقق اھدافم پيش خواھد رفت و آیا با این رویه می توانم تعادل ب١٠

؟) چه الگوھا و محرك ھایی در برنامه به ثبات قدم و پشتكار من در این راه كمك خواھند كرد ١١

) چه چيزی را بيشتر مورد توجه قرار داده ام ؟ ھدف نھایی یا موانع احتمالی پيش رو ؟١٢

غ نگویيد. چون كه دروغ گفتن به خود كاری بسيارپاسخ صادقانه و كامل به این پرسش ھا می تواند كمكتان كند. مراقب باشيد كه به خودتان درو

ی گویند. در این باره سخن از انكار یا تكذیب نقایص وساده است. آن قدر آسان كه درصد زیادی از این افراد خودشان ھم نمی دانند كه دارند دروغ م

عيب ھا و كاستی ھا را پيدا كند و در این حا3تعيوب یك كار نيست. حقيقت اینست كه وقتی شخص خودش در جریان و ميانه كاری باشد نمی تواند 

ست نگاه سوميست كه از با3 - مثل یك پرنده - بهوجود یك ھمكار و شریك و معلم بسيار كمك كننده خواھد بود. آن چه در این ميان مورد نياز ا

و به ھمين خاطر، خودتان ھم باید یاد بگيرید كهموقعيت نگاه كرده ھمه جوانب را زیر نظر بگيرد. گاھی اوقات به چنين نگاھی دسترسی ندارید 

شگی بنگرید.برنامه ھا و اقدامات در حال اجرا و در دست اجرایتان را با زاویه دیدی غير از آن جھت ھمي

وری موفقيت در این راھست. كسب ثروت و افزایشانعطاف پذیری و قابليت پذیرش تغييرات و تطابق با شرایط جدید، از دیگر ویژگيھای 3زم و ضر

 را عوض كنيد، شكست خواھيد خورد. ممكن استدارایی با فراز و نشيب ھای فراوانی ھمراه است و اگر نتوانيد ھر زمان كه 3زمست مسير حركت

اشيد و ناگھان ببينيد كه راه را اشتباه رفته اید، چهاین اتفاق چند بار در سال روی دھد. به طور مثال اگر شما در حال رانندگی به سمت یك جشن ب

 دیگر كه درست باشد را خواھيد یافت ؟ پاسخ اینكار می كنيد ؟ ھمان طور ادامه می دھيد و از رفتن به جشن صرف نظر می كنيد یا این كه راھی

 این جشن باشكوه كه شاید مدت ھا انتظارش راسوال كامSً روشن است. شما به طور قطع مسيرتان را تغيير خواھيد داد چرا كه دوست دارید به

كشيده اید، برسيد !

گانه ایست. ممكن است ھنوز به یكی از اھدافگاھی اوقات ممكن است عSوه بر مسير مجبور شوید ھدف را ھم تغيير دھيد و این بحث كامSً جدا

بار ھم امتحان كرد ه اید ولی شرایط ھر یك فراتر از توانو تھيه اسباب و لوازم آن مشغول شده باشيد. به طور مثال خرید آپارتمان دلخواه. شاید چند 

نيد و ببينيد كه آیا واقعاً به آپارتمانی اینچنين گران ومالی شما بوده است. این جا دو راه ساده در ابتدای كار به چشم می خورد. یكی این كه فكر ك

 تر به این ھدف برسيد. راه دوم اینست كه بارھا ومجلل در این نقطه شھر احتياج دارید ؟ اگر پاسخ منفی است،  خواھيد توانست با شرایطی ساده

گاھی اوقات ھم اصSً به سراغ خرید و عقد قراردادبارھا تSش كنيد تا ھمان موردھای دلخواه را با كمك وام یا شراكت با دیگری خریداری كنيد. 

پارتمانی را مالك باشيد. تا زمانی كه در پی دستيابی بهنرفته اید چون فكر می كنيد كه پول این كار را ندارید ولی بسيار عSقه مندید كه اینچنين آ

ی داشته باشيد و شاید ھم این آپارتمان ھا، آنھدفی نباشيد، نمی توانيد بفھميد كه اصSً قابل دسترسی ھست یا نه. شاید بتوانيد و پول كاف

مورد دلخواھی كه ھميشه آرزو می كرده اید، نباشند.

شان حكم می كند كه می توانند این راه حل را - ھر چند پنھانمردمان دارا و ثروتمند ھميشه باور دارند كه راه حلی وجود دارد و اعتماد به نفس و اراده 

درید این راه حل ھا و ترفندھا را بيرون بكشيد. اگر این طور نگاه- بيابند. اگر می خواھيد به مقدار ثروت و دارایی دلخواھتان برسيد، باید باور كنيد كه قا

آمد كافی و دلخواھتان را خلق نمایند. زمانی كهكنيد، به دنبال روش ھای خSقانه و ابتكاری برخواھيد آمد كه گره از مشكSتتان بگشایند و در



 به روش ھای بدیع و نویی دست پيدا كنيد تا درآمدتان افزایشآپارتمان مورد نظرتان را خریدید و برای تكميل پولتان وام گرفتيد، انگيزه ای می یابيد تا

یافته ھرچه زودتر قسط ھای وام را بپردازید.

حا3 مثالی از كارھای خدماتی را مطرح می كنم :

اھنمای آموزش مھارت ھای زندگی فردی و خانوادگیكسی را در نظر بگيرید كه مشاور و روانشناس خانواده است. او جزوه ھا و كتاب ھای كوچك و ر

وجوانان، آموزش مھارت ھای كنترل خشم، استرس وھم نگاشته است. روابط بين پدر و مادر، رابطه ھر یك با فرزندان، مشكSت رفتاری كودكان و ن

نه آن ھا فعاليت دارد. در حال حاضر درآمد اینھيجان و مطالب و موضوعات مرتبط دیگر با مقوله خانواده موضوعاتی است كه این مشاور در زمي

این روند و درآمد ح از  او  تامين می شود و  یا حضوری-  اصل از آن راضی نيست. كار دشوار وشخص از طریق مشاوره ھای شخصی- تلفنی 

است.فرسایشی بوده تعداد مراجعانی كه می تواند ببيند و آن ھا را به نتيجه مطلوب برساند اندك 

و ارزیابی اوضاع درمی یابد كه این كار ھيچ سودیاو تصميم داشته كه دو ھفته را برای تعطيSت در خارج از كشور بگذراند ولی پس از مدتی فكر 

ندارد.

عه كنند. به عSوه ھزینه این دو ھفته اقامت دردر این دو ھفته مراجعانش را ویزیت نخواھد كرد و حتی ممكن است آن ھا به مشاور دیگری مراج

ای آموزشی اش را به فروش برساند و فقط بهمواردی مفيد به كارش خواھد آمد. مشاور آینده نگر و خSق تصميم می گيرد كه جزوات و كتاب ھ

  كارش قرار داده صحبت برای فرزندان و نوجوانانمشاوره ھای فردی بسنده نكند. او سخنرانی ھا و راھنمایی  جمعی پدر و مادران را در برنامه

تعداد مراجعان ھم بيشتر می شود.خانواده ھا را نيز آغاز می نماید. در كنار این ھا مشاوره ھای فردی ھم برقرار می ماند و 

اف كوتاه مدتش را نيز از برنامه اش كنار گذاشت. او بهاین مشاور دانا و تيزھوش، مسير و روش كسب درآمد و دارایی خود را تغيير داد و یكی از اھد

عمال تغييرات از ویژگيھای مثبت اوست. مشاوردوازده پرسشی كه برشمردیم، با دقت و صادقانه پاسخ داد. انعطاف پذیری و توانایی پذیرش وا

یص آن را پيدا كند. پاسخ ھای خSقانه را جستجوحاضر توانست با نگاھی تيزبين، چون یك عقاب جوانب و خصوصيات گوناگون كارش را ببيند و نقا

وع این شرایط، راه موفقيت و كسب دارایی را بر او ھموارتركرد و با اعتماد به وجود خودش و با اطمينان از وجود جواب ھا، آن ھا را به دست آورد. مجم

نمود.

ندگی شخصی و خانوادگی و سSمت روح و جسم تلقیشاید در این جا شبھه ای پيش آید و این كه خوانندگان، راه كسب ثروت و دارایی را جدا از ز

د3ر ثروت دارند ولی از مھمترین دارایی ھای ھر انسانیكنند. ولی به ھيچ وجه این طور نيست. افراد بسيار ثروتمند و پولداری ھستند كه ميلياردھا 

 و خستگی ھای مزمن و بيماریھای گوناگونبی بھره اند. سSمتی جسمی و روانی و آرامش خاطرشان را از دست داده اند و با فشارھای عصبی

ار كنند. مشكل و اشتباھشان این بوده كه "دارایی" ودست به گریبانند. به واقع آن ھا نتوانسته اند بين زندگی شخصی و خانوادگی خود تعادل برقر

 می دانند. اگر ببينيد كه در مسير كسب ثروت و"ثروت" را معادل حساب ھای بانكی ميلياردی، مالكيت شركت ھای سودآور و مصادیقی از این دست

كه مسير نادرستی را طی می كنيد.دارایی، اضطراب دارید و آرامش خاطرتان جایش را به پریشانی و آشفتگی ذھنی داده، دریابيد 

ه اید، افسوس نخورید و راجع به آن چه كرده ایدیكی از بزرگترین و عظيم ترین شاھراھھای یافتن مسير صحيح، اینست كه راجع به آنچه ذكر كرد

از اشتباھا برآمده  پندھای  نباشيد. گذشته را فراموش كنيد و فقط درس ھا و  ناكامی ھا را به ذھن بسپارید و ھرگزپشيمان و شرمگين  ت و 

از "اكنون" بازمی دارد و سبب می شود كه بازتاب آنموفقيت ھا و پيشرفت ھای آن را از ذھن پاك نكنيد. در یك كSم در گذشته زندگی كردن شما را 

، نشان دھند. این رویه مخرب و فرسایشی است وافسوس و شرمندگی، خود را به شكل نگرانی ھا و اضطراب راجع به آینده ای كه ھنوز روی نداده

ھيچ سودی ندارد. این لحظه، این ساعت، این روز و این شب مھمترین مجاری موفقيتند.

پس از مدت ھا نتوانسته ایم به اھداف از پيش تعيينبسياری اوقات، د3یل محكمی وجود دارند كه با منطقی معتبر، به ما می گویند كه چرا ھنوز و 

گی شخصی را به حاشيه می راند و سSمتی وشده مان برسيم. یكی از این د3یل، عكس حالتی است كه تعریف كرده ایم. در آن حالت، شخص زند

فریح و سرگرمی برخورد شده روابط خانوادگی وآرامش خود را تحت الشعاع كار قرار می دھد. در این جا وضع برعكس است. با كار ھمانند یك ت

عSقه نداشته باشد و نخواھد به آن بپردازدزندگی شخصی در صدر ھمه امور جای داده می شوند. این طور نيست كه كارآفرین به كسب و كارش 

و با ثبات  جای دھد. اوضاع كسب و كار بحرانی استولی آن قدر در امور زندگيش غرق شده كه نمی تواند حتی خانواده اش را در وضعيتی به سامان 

بازمی گردد. این ھم یك مسير اشتباه دیگر كهو شرایط خانوادگی ھم رضایتبخش نيست كه بخشی از این نارضایتی به كمبود بودجه خانواده ھم 

اطر و فشارھای عصبی خوردكننده در پس اینكارآفرین پوینده آن نتوانست بين زندگی و كارش تعادلی مناسب برقرار سازد. آن عدم آرامش خ



مسير اشتباه نيز وجود دارند.

نعطاف پذیر و خSق به زبان می آورد. او توانسته  با"ولی بازھم راھی وجود دارد!" این جمله ایست كه ذھن یك كارآفرین تيزھوش، معتمد به نفس، ا

 حل ھای پنھان را جستجو كرده بيابد.دیدی كلی نگر و از زاویه باز شرایط حاضر را بررسی و ارزیابی كند و با دقت و موشكافی راه

م ببيند اھدافش را نيز تغيير خواھد داد. او به واقع معنایاین كارآفرین كه قرار است پوینده راه جدیدی باشد، تغييرات 3زم را اعمال می كند وا گر 3ز

می گيرد. طرز تفكر یك كارآفرین و یا ھر شخص ثروتمنددارایی را آھسته آھسته درك می كند و ھمه منابع و امكاناتی كه در اختيار دارد را به كار 

Sقيت و اعتماد به نفس آنھا، دو ثروت ارزشمندنددارای دیگر، به او حكم می كند كه ھر آنچه مورد نياز است را ھميشه داری و خواھی داشت. "خ

كه امكانات، راه حل ھا و منابع پنھان را در اختيارشان قرار خواھند داد.

یب و نابودگری شگفت آوری دارند. اگر نيروھای منفیطرز تفكر و احساسات ما به ھمان اندازه كه می توانند سازنده و كمك كننده باشند، قدرت تخر

ر كنند. مسيرھای نادرست كسب ثروت و دارایی،غالب شوند، با ترفندھای قدرتمندی ذھن خSق و توانای یك كارآفرین را ھم می توانند زمين گي

نتخاب كردید، در ھر لحظه ای كه به نادرستی آن پیامكان رشد آن ھا را بيشتر فراھم می كنند. مراقب باشيد اگر به اشتباه چنين مسيرھایی را ا

بردید، راه و رسم جدیدی را خلق نمایيد.

زندگی شخصی (حفظ سSمتی جسم و روان، تفریحپول و ثروت تنھا قسمتی از ثروت و دارایی ھر شخص از جمله كارآفرینان را می سازند. اھداف 

ادر، پدر یا ھمسر و فرزندان) در راستای رشد و ارتقای ثروتو انجام فعاليت ھایی غير از كار حرفه ای و . . .) و تداوم و تحكيم روابط خانوادگی (با م

خاب كند می تواند بين این سه وزنه تعادل پایداری برقرارپولی و دارایی ھای نقدی و غيرنقدی یك كارآفرین قرار می گيرند. اگر او مسيری صحيح را انت

د.سازد تا وقتی كه یكی از آنھا تضعيف شد، دو قدرت دیگر آن را تحكيم كرده از سقوط نجات دھن

بينی كنيد. به استقبال تغييرات بروید. از دیگرانشما ھم دست به كار شوید و مسير زندگی و ریزه كاریھا و قسمت ھای مختلفش را موشكافی و باز

كني مشورت  دارید،  اطمينان  دانایی اش  به  و  می شناسيد  بھتر  كه  با ھر كسی  و  بخواھيد  كارآفرینان شجاع چيزھایھم كمك  نترسيد.  د. 

فوق العاده ای پيش رو دارند و . . . شما ھم یكی از آنھایيد !

منبع : مركز توسعه كارآفرینی
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راه ھای توفيق در اعزام نيروی کار به خارج از کشور

١٠٠اخيراً در برخی روزنامه ھا و خبرگزاری ھا دستاوردھا و عملکرد اعزام 

نيروی کار به خارج از کشور، موری نقد و بررسی قرارگرفت و چنين ھزار 

استنتاج شد که با توجه به پيش بينی ھای قبلی در برنامه اعزام نيروی کار

به خارج از کشور، عمSً در این مرحله توفيق چندانی به دست نيامد.

باید بدانيم که برای ورود به بازارکار جھانی، نياز به برنامه ریزی از سوی تمام

مسؤو3ن است. منظور فقط مسؤو3ن وزارت کار و امور اجتماعی نيست،

بلکه دیگر وزارتخانه ھا و سازمان ھای ذی ربط ھمچون امور خارجه، کشور،



بين المللی ھمچون سازمان ھای  دیگر  ھمکاری  و  برنامه ریزی  و  مدیریت 

نيز سازمان ھای بين المللی کار و  مھاجرت و سازمان  بين المللی  سازمان 

غيردولتی ھمچون انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ھای بين

المللی را نيز در برمی گيرد.

فاتر کاریابی ھای بين المللی باید از مسيرھای عرضهاعزام و صدور نيروی کار مازاد ایرانی در بازار پررقابت در غرب و شرق کار آسانی نيست و د

نخواھند کرد، بلکه باید تا مدت ھا ھزینه کنند. آیا بهنيروی انسانی و شرایط بازارکار خارجی کامSً آگاه باشند و در غير این صورت نه تنھا سودی 

شناخت دارند؟راستی مدیران کاریابی ھای بين المللی و مسؤو3ن ذی ربط از شرایط بازارکار جھانی آگاھی و 

مياری تمام مراجع ذی نفع انجام گيرد.بدون شک نخستين قدم سياست گذاری است. این سياست گذاری باید در سطحی کSن و با ھمکاری و ھ

موجود در جھان، قوانين و مقررات مھاجرتمقدمه این سياست گذاری، گرد آوری اطSعات درباره بازارکار جھانی، شناسایی فرصت ھای شغلی 

نيروی کار کشورھای جھان و... می باشد.

تھيه شوند. تما بلندمدت  به صورت مجموعه کوتاه مدت، ميان مدت و  باید  برنامه ھا  نتيجه،  باید ميزاندر  برنامه ھا  م طرف ھای ذی نفع از این 

مه ریزی و فراھم کردن امکانات اوليه، حرکتیسرمایه گذاری مالی و انسانی و غيرمادی خود را کامSً مشخص کنند. پس از سياست گذاری، برنا

آھسته به سوی ورود به بازارکار جھانی آغاز می شود.

 قانون برنامه چھارم با عنوان" اتخاذ تدابير 3زم برای اعزام١٠١لذا برای دست یابی به این اھداف و تحقق اھداف پيش بينی شده در بند ح ماده 

امسند فرابخشی توسعه اشتغال و کاھش بيکاری کشور و نيز رھایی از بن بست موجود در مسئله اعز١١نيروی کار به خارج از کشور" و نيز ماده

 اقتصادی و اجتماعی کشور پيشنھاد می گردد:نيروی کار ایرانی به خارج از کشور، برنامه ھای زیر جھت درج در برنامه پنجم توسعه سياسی،

روند اعزام نيروی کار به خارج از کشور و تعيين) به منظور بررسی راھبردھا، سياست ھا و برنامه اجرایی و برنامه ریزی، ھدایت و نظارت بر ١

نمایندگان مجلس شورای اسSمی، بانک مرکزی،کشورھای ھدف، کارگروھی متشکل از وزارت خانه ھای کار و امور اجتماعی، امور خارجه، کشور، 

ی و کاریابی ھای بين المللی به ریاست وزیر کارسازمان تامين اجتماعی، شورای عالی ایرانيان خارج از کشور و انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغل

و امور اجرایی تشکيل شود. دبيرخانه این کارگروه در وزارت کار و امور اجتماعی مستقر شود.

ررسی استراتژی ھا، سياست ھا و برنامه ھای) وزارت امور خارجه و نمایندگی ھای جمھوری اسSمی ایران در خارج از کشور، ضمن مطالعه و ب٢

 کشور ھدف را به منظور کاھش نرخ بيکاری در کشورکشورھای مقيم موظف شود نيازھای بازار کار، طرح ھای اشتغالزا و امکان اعزام نيروی کار در

غلی در خارج از کشور فراھم آورند.مورد شناسایی قرار داده و زمينه 3زم را برای تحقق این اھداف و شناسایی و کسب فرصت ھای ش

ان موظف گردند ھمواره در تعامSت دوجانبه یا انجام) وزارت خانه ھای امور خارجه، صنایع و بازرگانی و نيز اتاق بازگانی و صنایع و معادن ایر٣

قتصادی و کنسولی مشترک، بحث اعزاممذاکرات اقتصادی و سياسی خود با کشورھای خارجی و گفتگوھای طرفين در جلسات کميسيون ھای ا

 کشورھا را به منظور کسب فرصت ھای شغلی درنيروی کار متخصص و ایجاد تعامل بين دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ھای خارجی ایران و سایر

 اسناد ھمکاری درج نمایند.خارج از کشور و حضور در بازار کار جھانی مورد توجه قرار دھند و این مفاد را در پيش نویس

ذاکره و عقد قرارداد، یادداشت تفاھم یا موافقت) نمایندگی ھای جمھوری اسSمی ایران در خارج از کشور موظف گردند زمينه ھای 3زم را برای م۴

ھای متوقف فيه فراھم آورند.نامه کار و کارگری ميان وزارت کار و امور اجتماعی و نھادھا و موسسات دولتی و خصوصی کشور

ذاکره با مسئولين کشورھای متوقف فيه به ویژه) وزارت امور خارجه و نمایندگی ھای جمھوری اسSمی ایران در خارج از کشور موظف گردند با م۵

انع برای صدور روادید کار برای کارگران ایرانیبا کشورھایی که یادداشت ھای تفاھم ھمکاری در این زمينه با آن ھا منعقد شده، نسبت رفع مو

متقاضی کار در خارج از کشور اقدام 3زم را به عمل آورند.

 تفاھم منعقده با ھمتایان خود در کشورھای) وزارت کار و امور اجتماعی موظف گردد نسبت به اجرای مفاد موافقت نامه ھا و یادداشت ھای۶

نه مشاوره شغلی و کاریابی ھای بين المللی اقداممختلف در زمينه اعزام نيروی کار به خارج از کشور و آموزش بخش ھای غير دولتی فعال در زمي

3زم را به عمل آورد.

تی و بخش خصوصی و نيز تجارب سازمان ھای بين) وزارت کار و امور اجتماعی موظف گردد با ھمکاری وزارت خانه ھا و سازمان ھای ذی ربط دول٧

)، نسبت به تدوین برنامه جامع راھبردی مھاجرت و اعزامIOM) و سازمان بين المللی مھاجرت (ILOالمللی ھمچون سازمان بين المللی کار (



نيروی کار به خارج از کشور اقدام 3زم را به عمل آورد.

نياز کشورھای جھان و بر حسب فرصت ھای شغلی) وزارت  کار و امور اجتماعی  (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) موظف  گردد  بر اساس  ٨

نداردھای جھانی با ھمکاری موسسات داخلی وموجود و جدید در نقاط  مختلف  جھان برای  ایجاد و توسعه  دوره ھای آموزشی مطابق با استا

م به خارج از کشور در سطوح  مختلف  مھارت  اقدام  نماید.خارجی به  کارگران  و کارجویان  نيمه ماھر، ماھر و مربيان  آموزش  حرفه ای  متقاضی اعزا

تی خارجی (به صورت تخصصی)، اعمال حمایت) وزارت کار و امور اجتماعی موظف گردد نسبت به بررسی درخواست ایجاد کاریابی ھای غير دول٩

آورد.ھای قانونی در داخل و خارج از کشور و نظارت بر امور کاریابی ھای مزبور اقدام 3زم را به 

ساز و کارھای 3زم برای بيمه درمانی و) سازمان تامين اجتماعی موظف گردد حداکثر سه ماه پس از تصویب این برنامه نسبت به ایجاد ١٠

 به عمل آورد.بازنشستگی کارگران ایرانی خارج از کشور به ویژه در کشورھای حوزه خليج فارس اقدام 3زم را

کشور به ویژه کارگران ایرانی که حقوق آن ھا) وزارت دادگستری موظف گردد نسبت به حمایت ھای حقوقی و قضایی از شاغلين ایرانی خارج از ١١

مطابق با کنوانسون ھای بين المللی ساز و کارھایدر خارج از کشور پایمال شده، بر اساس حقوق کارگران مھاجر در کشورھای پذیرنده نيروی کار 

3زم را به عمل آورد.

 نيروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور به) وزارت بازرگانی، صنایع و گمرک جمھوری اسSمی ایران موظف گردند برای تسھيل و جذب سرمایه١٢

ز و کارھای 3زم را اتخاذ نمایند.منظور سرمایه گذاری در ایران، راه اندازی بنگاه ھای کسب و کار و ایجاد فرصت ھای شغلی سا

اسی، اقتصادی و اجتماعی، جمع آوری) وزارت کار و امور اجتماعی موظف گردد نسبت به انجام فعاليت ھای ستادی ھمچون مطالعات سي١٣

شغلی در کشورھای جھان به منظور فراھماطSعات بازار کار جھان، بررسی قوانين مھاجرت و جذب نيروی کار خارجی و شناسایی فرصت ھای 

 کار و نمایندگی ھای جمھوری اسSمی ایران در خارجنمودن زمينه ھای اشتغال نيروی کار مازاد ایرانی در کشور ھای متوقف فيه از طریق وابستگان

از کشور اقدام 3زم را به عمل آورد.

 اطSعات ضروری به کارجویان متقاضی کار در) وزارت کار و امور اجتماعی موظف گردد نسبت به اطSع رسانی، انجام کارھای پژوھشی و ارائه١۴

و امور اجتماعی استان ھا از طریق الکترونيکی وخارج از کشور و کارشناسان و مدیران دفاتر کاریابی خارجی و کارشناسان اشتغال سازمان کار 

رگزاری کارگاه ھای آموزشی و ھمایش ھایچاپی اقدام 3زم را به عمل آورده و با ھمکاری سازمان ھای ذی ربط داخلی و خارجی نسبت به ب

مرتبط اقدام 3زم را به عمل آورد.

جه و نمایندگی ھای جمھوری اسSمی ایران در خارج) وزارت کار و امور اجتماعی موظف گردد از طریق وابستگان کار و با ھمکاری وزارت امور خار١۵

ای خارج از طریق صدور کارنامه ھای شغلی و لحاظاز کشور نسبت به جمع آوری اطSعات بھنگام از تعداد و وضعيت کارگران ایرانی شاغل در کشورھ

نمودن امتيازھایی برای دارندگان این گونه کارنامه ھا اقدام 3زم را به عمل آورد.

بی خارجی موفق در زمينه اعزام نيروی کار) صندوق مھر امام رضا موظف گردد نسبت به ارائه تسھيSت 3زم به دفاتر مشاوره شغلی و کاریا١۶

ام 3زم را به عمل آورد.ایرانی به خارج از کشور به منظور تاسيس، ایجاد و گسترش دفتر در داخل و خارج از کشور اقد

ی خارجی و مسئولين ذی ربط به ھمراه اساتيد و) وزارت کار و امور اجتماعی موظف گردد ماھانه جلسات ھم اندیشی با حضور دفاتر کاریابی ھا١٧

ار کار آن کشور تشکيل داده و مستندات واندیشمندان آشنا با کشورھای خارجی به منظور شناخت بيشتر ھر کشور و شيوه ھای نفوذ در باز

پيشنھادات ارائه شده را در قالب دستورالعمل به مسئولين ذی ربط ابSغ نماید.

منبع : بازار کار
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راھبردھای پيوندآموزش عالی با نيازھای بازار کار

از بيکاری  و  مناسب  شغل  تصدی  در  آموختگان  دانش  موفقيت  عدم 

پيچيده ترین مشکSتی است که در زمان حاضر در کشور وجود دارد. به  رغم

از انبوھی  با  ھمواره  شغلی،  فرصت ھای  ایجاد  برای  مسئو3ن  تSش 

دانش آموختگان جویای کار مواجه ایم. برخی عدم صSحيت و تخصص دانش

آموختگان را عامل اصلی این مشکل معرفی می کنند، برخی نيز تحو3ت

دانش و فناوری در جھان و بازار کار نا سالم را دليل این امر می دانند. با تمام

این تفاسير ضرورت ھماھنگی مستمر بين نظام آموزشی و بازار کار بيش از

ھر زمان دیگری احساس می شود، این نوشته سعی دارد راھبردھایی برای

پيوند بيشتر آموزش عالی با نيازھای بازار کار ارایه نماید.

در مسير انتقال به شرایط نوین و متغير تکنولوژی و صنعت در ھزاره سوم که

دچار جوامع  اقتصادی  و  فرھنگی،اجتماعی  علمی،  فلسفی،  بنيانھای 

و صنعتی  ساختارھای  از  بشری  جوامع  و  دگرگونيھای عميق خواھدشد 

بر مبتنی   ًSکام شرایطی  به  فوردیسم)  (دوره  افزارانه  سخت  اقتصادی 

ز چنين تغييراتی مواجه خواھند شد.جنبش نرم افزاری(دوره پسافوردیسم ( تغيير ماھيت می دھند، جوامع با چالشھای متعدد ناشی ا

در دوره فوردیسم شاھد بازارھای محافظت شدهبا مقایسه شرایط اقتصادی و نيروی کار در دو مرحله فوردیسم و پست فوردیسم می توان گفت : 

ابت از طریق استفاده از حداکثرظرفيت و کاھش ھزینهملی، تأکيد بر توليد انبوه محصو3ت استاندارد شده، سازمان ھای اقتداری ودیوانسا3رانه، رق

ف پذیر، بازارھای کوچک وباز، ساختارھای سازمانیبودیم که این موارد در جنبش نرم افزاری جای خود را به رقابت جھانی، نظامھای توليد انعطا

انعطاف پذیر ، رقابت به وسيله نوآوری ، تنوع و قراردادھای فرعی داده اند.

ایين درانجام امور از خصوصيات آن  است، اکثر کارگراننيروی کار دریک اقتصاد سخت افزارانه وظایف کاری استاندارد شده و تقسيم شده دارد و دقت پ

موزش رسمی اندکی برای اکثر مشاغل مورددر بخش صنعتی و مشاغل کارگری به کار گرفته می شوند ودر محيط کار،آموزش اندکی می بينند آ

 بينی است.نياز وجود دارد،گروه کوچکی امور را اداره می کنند و نيازھای بازارکار به راحتی قابل پيش

نيروی کار تخصص گرا و انعطا ف پذیر شده،دارای چند مھارت  بوده ومواظبت زیاد در انجام یافتن امور ازدر حالی که در دوره پست فوردیسم 

خصوصيات اوست.

ی شود، برای نيروی کار با دانش و مھارت با3اکثرا در بخش خدمات و مشاغل عالی مشغول به بوده و در محيط کار به طور عادی آموزش داده م

دليل تغيير تکنولوژی و شرایط مبھم اقتصادیدرخواست بيشتری وجود دارد، طبقه مدیریتی و حرفه ای و طبقه خدماتی درحال گسترش است و به 

نيازھای بازارکار براحتی قابل پيش بينی نيست.

ات بازارکار وجود ندارد، بنابراین ضرورت ھماھنگیدرچنين شرایطی که به دليل تغييرات سریع تکنولوژیک و تحو3ت اقتصادی امکان پيش بينی تغيير

ز مقو3ت مھم، رسالت بسيار اساسی نظاممستمر بين نظام آموزشی به طورکلی و بازار کار بيش از پيش محسوس است.در این رھگذر، یکی ا

انایيھایی برخوردار شوند که با نيازھا و شرایطآموزشی در فراھم کردن شرایطی است که در آن نيروھای تحصيلکرده بتوانند از دانش، نگرش وتو

متغير و نوین اقتصادی، صنعتی و بازار مشاغل فردا متناسب وھماھنگ باشد .

شھای اجرای آنھا از طرفی و سنجش مجددبنابراین، تحقق این ھدف مستلزم بازنگری مجدد اھداف آموزشی، محتوای برنامه ھای درسی و رو

نيازمند یھای شغلی و شاغل مراکز اقتصادی و صنعتی کشور از طرف دیگر است.

 آميز اقتصادی در بسياری از جوامع توسعه یافتهدانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی از دو طریق به گونه ای کارآمد در بازسازی و توسعه موفقيت

 دوم، ایجاد محيط و شرایط تحقيق و توسعه کهمشارکت کرد ه اند: اول، تربيت نيروی انسانی با کيفيت از نظر علمی و فنی و به تعداد 3زم؛



پيشرفت پایداری را در توسعه صنعتی امکان پذیر می سازد.

ه به نيازھای انسانی نبایدموجب انحراف آن از ادایباید توجه داشت که ایجاد رابطه نزدیک تر بين نظام اقتصادی و مراکزآموزش عالی از نظر توج

ن را برای زندگی و کار در این دنيای بسياردیگر رسالتھا و مسئوليت ھا شود. در پاسخ به این سؤال که نظام آموزش عالی چگونه دانشجویا

زشی از کميت و کيفيت تحو3ت سایر نھادھای اجتماعی ومتغير(بازار کار متغير) آماده می سازد، شاید بتوان گفت که اطSع روزآمد برنامه ریزان آمو

ت. عمده ترین گرایشھا و ویژگيھای این بازارکار متنوع رااقتصادی و فراھم کردن تمھيدات 3زم برای انطباق بازده این نظام با آن بسيار تأثيرگذار اس

ميتوان در موارد زیر خSصه کرد:

) کاھش شدید در تقاضا برای نيروھای کم مھارت١

) استفاده عام و گسترده از فناوری اطSعاتی٢

ی مختلف کاری)) تأکيد بر مھارتھای قابل انتقال ( انتقال پذیر کردن مھارتھا به منظور حضور در موقعيتھا٣

ابی) کاھش در تعدادی از مشاغل توليدی و افزایش در مشاغل مرتبط با طراحی ، نگھداری و بازاری۴

زی منابع انسانی و سرمایه ای با روش برآورد ھزینه) توجه به مھارتھای جدید مدیریتی نظير مدیریت زمان ، سازماندھی تيمھای کاری و برنامه ری۵

واثر بخشی

و متأثر ازفناوری اطSعات به افرادی سازگار و تحولنتایج تحقيقات نشان می دھد که بنگاھھا و سازمانھای اقتصادی بدون 3یه، کوچک شده ، نوگرا 

زند، به صورت گروھی کارمی کنند، ازمھارتھایپذیر نيازمندند. کارکنان سازگار کسانی ھستند که خود را به سرعت با فرھنگ کار منطبق ميسا

سئوليت باکارایی و اثر بخشی، برای ارتقای ارزشاجتماعی با3یی برخوردارند، به خوبی با افراد دیگر ارتباط برقرار می سازند و ضمن پذیرش م

ه به فارغ التحصيSنی دسترسی داشته باشند کهسازمان خود فعاليت می کنند. در این خصوص مدیران صنایع و شرکتھا در حقيقت انتظار دارند ک

به جای آموزش و مھارت در یک شغل ویژه از سطح گسترده تری از آموزش برخوردار باشند.

دی و در بعضی از موارد به دليل کمبودھا وشکاف مھارتی موجود بين کارفرمایان و مراکز آموزشی در بعضی مواقع ناشی از کمبودھای فرآین

نارسایی ھای ساختاری است.

ا فرصتھای شغلی موجود از جمله به کار نگرفتن افرادکمبود فرآیندی به ناتوانی نظام آموزش عالی و نظام اشتغالی جامعه در انطباق افراد ماھر ب

ند به شکاف موجود بين نيازمند یھای صنعت وکاردان در موقعيتھای موجود شغلی اشاره می کند، اما کمبودھای ساختاری که با اھميت تر ھست

تجارت ومھارتھای موجود در بازارکار د3لت ميکند .

ی بودن شناخت آنان ازنيازھا و برنامه ھایبرخی ضعف ساختاری نظام آموزش عالی کشور را ناشی از به کارگيری نيروھای پاره وقت و ناکاف

شوار است که او3ً نيازمند تعيين واحد اقتصادیتوسعه کشور اعSم ميدارند. تحليل ميزان شکاف مھارتی ناشی از عوامل ساختاری به این دليل د

 یھا و شرایط فردی و سازمانی است. ثالثاً این مھمتحليل و شناسایی سر جمع مھارتھای موجود در بازارکار است. ثانياً مستلزم شناسایی نيازمند

ھمچنين، متضمن شناسایی نيازھای انتقالی است.

وین کمک می کند، آگاه نيستند، به طوری که مجبورنددر این خصوص، اغلب کارفرمایان از مھارتھای مورد نياز خود که به آنھا در ورود به شرایط ن

با سطح فعلی مھارتھای موجود سازگار کنند. بدیھی است که تعيين ميز ان واقعی این شکاف به تعيين تفاوت بيننيازھای مھارتی خود را 

رسایی ھای فرآیندی و ساختاری در نظام آموزشمھارتھای موجود و جدیدترین مھارتھای اعSم شده بستگی دارد. بنابراین، در کنار توجه به نا

 ھای اثرگذار دیگر را نيز نظير نارسایی ھای جمعيتعالی که به نبود ارتباط منظم و مستمر این نظام با بازارکار انجاميده است، نباید نارسایی

کار، ناشناخته بودن نيازھای کيفی بازار کار وشناختی و کمی عرضه نيرو ی کار و نارسایی ھای تقاضای نيروی کار، شفاف نبودن اطSعات بازار

نارسایی ھای قوانين و مقررات حاکم بر بازارکار و چگونگی اعمال آن را از نظردور داشت .

ر سؤال برده است،بی ارتباطی توسعه آموزش عالی ودر این زمينه یکی از عواملی که تناسب آموزش عالی را با بازارکار تضعيف کرده یا آن را زی

آنجا ناشی می شود که در روند رشد و توسعهتوسعه اقتصادی اجتماعی با ھمدیگر است .در واقع،معضل بيکاری فار غ التحصيSن دانشگاھی از 

تصادی و صنعتی در قالب برنامه ھای توسعهاقتصادی و اجتماعی کشورموانعی وجود داشته است و به ھمين دليل، ظرفيتھای پيش بينی شده اق

رتباط با کار واشتغال عمومی در جامعه و اشتغال فارغتحقق نيافته اند. بنابراین، پيشنھاد می شود که عSوه بر توجه به زیر ساختھای فرھنگی در ا

ارکار، 3زم است:التحصيSن دانشگاھی و به تناسب اھداف گشایش دوره ھای تحصيلی و تدوین سرفصل ھای مناسب باز



قرار گيرد) تحو3ت بازار کار و نيازھای حال و آینده آن از زوایای مختلف به طور مستمر مورد مطالعه ١

رفرمایان و کارشناسان مسائل اقتصادی و صنعتی) در طراحی و برنامه ریزی مربوط به محتوای دوره ھای تحصيلی از مشارکت صاحبان صنایع ، کا٢

اد مھم تقویت شوداستقبال و با انجام مطالعات و پژوھشھای مشترک، زمينه ھماھنگی و تبادل نظر بين این دو نھ

و مؤثراطSعات بازار کار مقيد بدانند و با فراھم کردن) تصميم گيران و برنامه ریزان مراکز دانشگاھی خود را به جمع آوری ، پردازش و نشر مستمر ٣

 دھندیک بانک اطSعاتی جامع، دانشجویان را در معرض تحو3ت و گرایشھای کSن این بازار متغير قرار

حصيSن نقش مؤثر آنان را به عنوان عوامل مھم در) بر مقوله مھم خود اشتغالی فارغ التحصيSن تأکيد شود و در جریان آموزش و تربيت فارغ الت۴

افزایش نرخ اشتغال مورد مSحظه قرار دھند .

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=301628

راھی برای نجات

توسعه در جھت  کارآفرینی  اھميت  به  دنيا  اکثر کشورھای  که  در حالی 

نبود ساختارھا و سياست گذاری ھای مناسب در اقتصادی پی برده اند، 

کشورمان در حيطه کارآفرینی حاکی از کم توجھی دولت ھا و  دولتمردان به

این مقوله پُراھميت است.    

امروزه فعاليت در عرصه توليد، خدمات و تجارت، نيازمند برخورداری از ظرفيت

با3ی نوآوری، دانش و مھارت ھای نيروھای متفکر می باشد که این به معنای

پایان یافتن دوران نيروی کار متکی به قدرت بازو است. دنيای کنونی، دنيای

ابداع و نوآوری است؛ دنيای نبرد با ابرقدرت ھای مالی و رقابت ایده ھای نوین

علمی و اقتصادی است.

رقابت در بازارھای در حال رشد کا3 و خدمات - اعم از داخلی و خارجی - به

ه سبب تعامSت بين المللی، روزبه  روز عرصه را بردليل ورود انواع برندھا و محصو3ت رنگارنگ و چشم نواز و کم رنگ شدن مرزھای زمان و مکان ب

ر می کند. از آنجا که کشورمان درگير مشکSت متعددتوليدکنندگان کا3 و خدمات  سخت تر و شرایط را برای استمداد از افکار مبدع و نوآور مھيات

ایران را بگشاید. خوشبختانه چند سالی است کهاقتصادی، از جمله بيکاری و تورم شده است، توجه به این مسأله کليدی می تواند قفل اقتصاد 

ر گرفته است، به طوری که بر اساس گزارش واحدموضوع کارآفرینی به طور جدّی و رسمی در دستور کار دولت، مجلس و دیگر نھادھای مربوطه قرا

ن ھزار طرح بنگاه ھای کوچک کارآفرین از سوی وزارت کار مورد تأیيد قرار گرفته است و تاکنو٢٠٠اطSعات و اخبار ماھنامه <اقتصاد ایران>، بيش از 

 ھزار طرح دیگر،٨٠ ھزار فرصت شغلی را در پی دارد. ھمچنين بالغ بر ٨٠ ھزار ميليارد ریال به این امر اختصاص یافته که قدرت تأمين ٢۵٠بيش از 

 ھزار بنگاه٣٠ ھزار ميليارد ریال تسھيSت، به ٩۵دود مورد تأیيد سيستم بانکداری کشور قرار گرفته که برای اجرای طرح ھای تأیيد شده، رقمی در ح

مزبور  بنگاه ھای  به  پرداخت شده  تسھيSت  انحراف  از  که  آمار  برخی  است. ھرچند  یافته  نظارتاختصاص  و  لزوم ھدایت  می کند،  حکایت 



ھم حاصل شده است که می تواند اميدوارکنندهسيستم ھای بانکی و نظارتی را بر حسن اجرای پروژه ھای مذکور گوشزد می کند، اما توفيقاتی 

  (کميته جھانی کارآفرینی- ) که به بررسی شاخص ھا و فعاليت ھای کارآفرینیGEM کشور عضو کميته پژوھشی ۴٢باشد. پيوستن ایران به جمع 

در کشورھای عضو می پردازد - از دیگر اقدامات مھم در این راستا بوده است.    

ی کشورھا - اعم از توسعه یافته و یا در حالامروزه موضوع کسب وکارھای کوچک به عنوان یکی از مھمترین ابزارھای توسعه، مورد توجه تمام

 درصد از شغل ھای ایجاد شده، بر۴۶ تاکنون نزدیک به ٢٠٠٣توسعه - قرار گرفته است، به طوری که بر اساس آمارھای بانک جھانی، از سال 

اساس طرح ھای کارآفرینی صورت گرفته است.    

● فرشتگان سرمایه

ک و ایده ھای کارآفرین، اغلب کسانی ھستند کهریسک سرمایه از مھمترین مخاطرات کارآفرینی به حساب می آید، چرا که صاحبان بنگاه ھای کوچ

پروژه ھ برای  تأمين کننده سرمایه  منابع  ميان خيل عظيم  از  مالی 3زم می باشند.  منابع  مالی،فاقد  مؤسسات  بانک ھا و  ای کارآفرینی، فقط 

( ) ھستند که منابعی قابل اتکا محسوب می شوند. اما در این ميان نيز بانک ھا وAngel Investorsسرمایه گذاران مخاطره پذیر و فرشتگان سرمایه 

ارج می شوند و فقط مؤسسات ریسک پذیرمؤسسات مالی به دليل درخواست وثيقه و ضمانت ھای مورد نظر بانکی از چرخه سرمایه گذاران خ

قيت کارآفرینی در ایران، عدم وجود سرمایه گذارانسرمایه گذاری و فرشتگان کسب وکار باقی می مانند و متأسفانه یکی از مھمترین د3یل عدم موف

سب بسياری تھيه و گردآوری می کنند، اما بهریسک پذیر و فرشتگان سرمایه می باشد. ھر سال، مبتکران و خSقان کشور، طرح ھای جامع و منا

این مطلب را بيش از پيش خاطرنشان می کند.دليل فقدان منابع تأمين مالی، بی  مصرف باقی می مانند. نگرش در سطوح بين المللی، اھميت 

ن دور، فقط ایده ای بودند که با جذب سرمایه ای نهشرکت ھایی نظير اینتل، اَپل و حتی غول ھایی ھمچون مایکروسافت و گوگل، در ساليان نه چندا

چندان عظيم، به توسعه و پيشرفت کنونی رسيده اند.    

● نقش مؤثر دولت    

با ایجاد قوانين و پروسه ھای حمایتی، بستر شکل گيری مؤسس ات سرمایه گذار مخاطره پذیر را به وجوددر ھمه کشورھا، دولت ھای مرکزی 

 قانون اساسی مورد تصریح۴٣امر بر اساس اصل آورده اند. این در حالی است که ھنگام تدوین قانون اساسی جمھوری اسSمی ایران، احيای این 

اونی و به صورت وام ھای بدون بھره برای کسانی کهبوده است. در این اصل، تأمين شرایط و امکانات کار در جھت رسيدن به خودکفایی، از طریق تع

. کشوری که قرار است سرنوشت خود را به دستان پرتوانتوانایی انجام کار و ایجاد شغل را داشته اما ابزار 3زم را ندارند، در نظر گرفته شده است

گزارش واحد تحقيقات ماھنامه <اقتصاد ایران>، رتبهمنابع انسانی اش بسپارد، باید فکری برای عقب نماندن از دنيای در حال رشد بکند. بر اساس 

 رسيده است.١٣۵ کشور بررسی شده، به رتبه ١٧٨، چھار پله سقوط داشته و در ميان ٢٠٠٨سھولت در ایجاد کسب وکار در کشورمان در سال 

(، در قسمت اخذ مجوز برای ایجاد یک شرکت پایين ترین رتبه یعنی رتبهMENAھمچنين جایگاه کشورمان در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا )

ھفدھم را داشته است.    

● سياست ھای مؤثر در جھت کارآفرینی    

ر اکثر کشورھای دنيا در جھت حمایت ازبر اساس بررسی ھای واحد تحقيقات ماھنامه <اقتصاد ایران>، مھمترین سياست گذاری ھایی که د

 درصد از کشورھای دنيا، سازمانی٨٠که بيش از کارآفرین و کارآفرینی صورت گرفته، مربوط به تأسيس شرکت ھای ریسک پذیر می باشد، به طوری 

 تشکيل این گروه ھا بوده اند. بر این اساس، دربه نام ”ثبت شرکت ھای ریسک پذیر“ تأسيس کرده اند که به صورت انواع بيمه ھای تجاری، مشوق

 درصد بوده است و عمق نگرانی به این مطلب بر١٠ رشد تأسيس شرکت ھای ریسک پذیر در ایا3ت متحد بيش از ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٣فاصله سال ھای 

شوق ھای مالياتی از سوی دولت، راه دیگر ترغيبمی گردد که ایران ھنوز فاقد چنين شرکت ھایی برای ارتقای کارآفرینی در کشور است. اعطای م

   درصد از۴٠ھای کارآفرین - که امروزه نزدیک به کارآفرینان برای پيگيری طرح ھای کارآفرینی می باشد. تشکيل کانون کارگروه ھای منسجم زوج 

 ھای کارآفرینی، گامی دیگر برای جلب نظر کارآفرینانبنگاه ھای کارآفرین را زوج ھای کارآفرین تشکيل می دھند - در حيطه نظارتی ھمانند اتحادیه

می باشد.

  درصدی بيکاری جامعه می تواند تيری باشد برای نشانه گرفتن دو۶/١٠  سال در کشور و البته نرخ ٢٧حمایت از جوانان، با توجه به ميانگين سنی 

ارآفرینی، زمينه پيشرفت و رشد متعالی را درھدف کارآفرینی و کاھش بيکاری . اميد است مسؤو3ن محترم کشور با عنایت به مقوله پراھميت ک

 جایگاه اول منطقه را در راستای تحقق سندکشور فراھم سازند تا در راستای پياده سازی مناسب و رو به رشد خصوصی سازی در کشور، بتوان



 کسب نمایيم.١۴٠۴چشم انداز 

منبع : ماھنامه اقتصاد ایران
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روانشناسی موفقيت کارآفرينان

 ساله به نام «جان.آر.سيمپSت» از خانه فرار١۴ سال پيش، یك پسر ٨٠

بود.   سال بعد، «بيل۶٠كرد چرا كه دیگر از دوشيدن گاوھا خسته شده 

گيتس» از دانشگاه ھاروارد انصرف داد تا كار خصوصی كوچكی با نام شركت

مایكروسافت به راه بيندازد. اكنون او یكی از ثروتمندترین مردان جھان است.

دونالد مك  زنجيره ای  رستوران ھای  صاحب  اكنون  كه  سيمپSت  و  گيتس 

است،  دو تن از بزرگترین و موفق ترین كارآفرینان دنيا ھستند. اما زندگی آنھا

روانشناسان را به فكر واداشته است.

این دو نفر كه از دو نسل مختلف ھستند و در محيط ھایی كامSً متفاوت

بزرگ شده اند، از چه جھاتی به ھم شبيه ھستند؟ و سوال مھمتر این است

را شروع افرادی كه ھرگز كاری  نفر را از خيل عظيم  این دو  كه چه چيز 

نكرده اند،  متمایز می كند؟ بعد از چند دھه روانشناسان شروع به جمع آوری

نشان شواھد  دھند.  پاسخ  سوا3ت  این  به  بتوانند  تا  كردند  اطSعاتی 

می دھد كه علم روانشناسی می تواند پيش بينی كند كه چه كسی در كار

موفق می شود و چه كسی شكست می خورد.

ثروتمندان آینده خواھند بود. «الكساندربا دانش روانشناسی می توان دریافت كه كارآفرینان موفق آینده چه كسانی ھستند و چه كسانی  از 

 به١٩٨۶ مصاحبه و گفت وگو با كارآفرینان در سال ز3زنيك» كه استاد دانشكده بازرگانی  ھاروارد است و روانشناسی تدریس می كند بعد از سالھا

نشناسی جرائم اطفال را مطالعه كنيد؟ آنھا احساس خطرروزنامه نيویورك تایمز گفت : «برای این كه از كار یك كارآفرین سر در بياورید،  باید روا

ری» كه اكنون در این زمينه كار می كند،  می گوید :نمی كنند و به عواقب كار نمی اندیشند.» «كلی شاور»، استاد روانشناسی دانشكده «ویليام وم

ی از یك كارآفرین ارائه می كند : «مرد جوانی كه«گفته جالبی است اما من فكر نمی كنم ھمه قضيه این باشد.» گفته «ز3نيك» یك تصویر كليشه ا

كليشه ای و ویژگی ھای شخصيتی مشخص وریسك می كند و شخصيتی مستقل و ھوشمند دارد.» اما «شناور» بر این عقيده است كه یك تصویر 

یكسان قابل قبول نيست.

ویر را تأیيد و قسمت ھایی را رد می كند. مثSَ◌ً ایناو می گوید داده ھایی كه روانشناسان در طی چند دھه گردآوری كرده اند بخش ھایی از این تص

زه است اثبات كرده كه كارآفرینان زمانی بيشترگفته كه كارآفرینان كسانی ھستند كه ریسك می كنند. «رابرت بارون» كه روانشانسی در این حو

باشند. به عبارت دیگر داشتن شخصيت ھای پرموفق ھستند كه بتوانند مشتری خود را متقاعد كرده و از مھارت ھای اجتماعی خوبی برخوردار 



جابز صدق می كند چرا كه او آنچنان قدرتی در متقاعدجاذبه بسيار به كمك آنھا می آید. این نكته در مودر مدیر ارشد شركت اپل كامپيوتر، استيو 

د و آن این است كه بيشتر مطالعاتی كه دربارهكردن مشتری داشت كه بعضی او را به تحریف واقعيت متھم می كردند. مشكل دیگری نيز وجود دار

كارآفرینان صورت گرفته درباره افرادی انجام شده كه در كارشان موفق بوده اند.

بتدا سراغ كارآفرینان بدوند و از آنھا سوال كنند كه چطورآنھا افرادی را انتخاب می كنند كه كسب و كاری به راه انداخته اند. به جای این كه آنھا ا

 از این كارآفرینان موفق سوال می كنند كه ابتدایموفق خواھند شد، به سراغ كسانی می روند كه در كارشان پيروز و موفق شده اند. ھمچنين آنھا

 می تواند بگوید وقتی شروع به كار كرده در سرش چهOradeكارشان را شرح دھند. كه این كار تقریباً  برای ھمه غير ممكن است. آیا واقعاً بنيانگذار 

 خانه در آمریكا را انتخاب كردند. آنھا در۶٢٢/۶۴ شروع كردند. آنھا به طور تصادفی ١٩٩۵گذشته است؟ «شاور» و ھمكارانش پژوھشی را در سال 

۴٠٠رل  كارآفرین یافتند كه بيش از سه ماه از شروع كارشان نگذشته بود. آنھا ھمچنين یك گروه كنت٨٠٠ميان این گروه بزرگ از آن آمریكایی ھا 

 صفحه ای جواب دادند.١۵ نفری به یك پرسش نامه ٨٠٠نفری نيز انتخاب كردند. ھر كدام از این گروه 

ره استقSل مالی و انگيزه شروع كارشان نگران ھستند. نهمحققان به نتایجی رسيدند كه یكی از آنھا این بود كه كارآفرینان و افراد عادی ھر دو دربا

 كه كارآفرینان بيشتر از افراد عادی به ریسك كردناستقSل مالی و نه استقSل شخصی انگيزه شروع كار آنھا نبود. و این نكته نيز قابل توجه بود

ند غير كارآفرینان را بيشتر از كارآفرینان نگران می كرد.تمایل نداشتند. تنھا تفاوت در روش ریسك كردن آنھا بود. روبرو شدن با موقعيت ھای ناخوشای

د. آنھا فقط از پيشرفت و موفقيت در آنچه انجام می دھندنكته مھم دیگر این بود كه كارآفرینان به آنچه مردم درباره آنھا می گفتند توجھی نمی كردن

ز تصور شكست نمی ترسيدند و به آنچه دیگران دباره آنھاخوشحالند، بنابراین می توانند به نقاط مشترك بيل گيتس و مالك مك دونالد پی برد : آنھا ا

فكر می كنند توجھی ندارند.

منبع : روزنامه تفاھم
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رھبری استراتژيک برای کارآفرينان

● الھام بخشی، انگيزش و ھدایت صاحبان ایدھھای جدید

موفقيت، به توانایی تفکر استراتژیک و دستيابی سریع به نتيجه بستگی

 ) ميگوید چالشی که کارآفرینانJack Stackدارد. ھمانگونه که جک استک ( 

با آن مواجھند متقاعد کردن افراد دیگر جھت ھمراھی با آنھاست. این افراد

ميتوانند یک جامعه سرمایه گذار و یا خود افراد درون سازمان او باشند. وقتی

کارآفرینان قادر به فروش ایده ھایشان ميگردند تبدیل به رھبر ميشوند. ھدف

از رھبری الھام بخشی و انگيزش سریع یک گروه صاحب ایده ھای جدید و

دارای یک دیدگاه و ھدف متعارف و سپس ھدایت آنھا در تبدیل این دیدگاه

مشترک به واقعيت است.

Richard Siegelman ميدھد تحقيق نمود. وی ميپرسد : در مورد نحوه جمع شدن افراد گرد یکدیگر و عاملی که به آنھا برای تشکيل یک گروه انگيزه



 برخی از مردم ممکن است رویاھا و آرزوھایی قوی داشته باشند. اما دیگرانSiegelmanآیا دیدگاه ھا و یا فرھنگ ھای مشترک وجود دارد؟ به گفته 

 معتقد است که رھبرانی که قادر به سنجش سریعRed Point Venture یکی از شرکای John Hamanممکن است دقيقاً عکس آن باشند. آقای 

نھا یاد گرفتھاند که چطور اھدافی چند را از یککسب و کار خود ھستند اھميتِ داشتن یک استراتژی منسجم و متمرکز را به خوبی درک ميکنند. آ

 یکی از داوران مسابقه کارآفرین سالRebecca Smithفھرست طو3نی اھداف استخراج کنند و چطور تيم ھمراه خود را مطابق با آن تمرکز بخشند. 

 شما یک استراتژی اتخاذ اینگونه ميگوید: شما باید چيزی بيش از یک برنامه ریز باشيد. باید پویا باشيد زیرا وقتیErnst & Youngدر موسسه 

ميکنيد باید افراد خود را جھت رسيدن به نتيجه ھدایت کنيد.

ابل محيط. متعارف ترین عيب کارآفرینان نزدیکطرح استراتژیک ، یک فرآیند تحليلی و منطقی جھت تعيين موقعيت آینده کسب و کارشماست در مق

 جایی به وقوع می پيوندد که آماده سازی وبينی است، یعنی فقدان آینده نگری در تفکر و طرح ریزی . در جھان ورزش گفته می شود: «شانس

تدارک با یک فرصت توام می گردد.

ردن به اتمام دوچرخه سوار برنده مسابقات متعدد دوچرخه سواری دور فرانسه قبل از شروع مسابقه با فکر کLance Armstrongبه عنوان مثال 

مسابقه خود را برای مسابقه آماده می سازد.

● اینکار با یک چشم انداز استراتژیک آغاز می شود.

ن را به درگير شدن درفعاليت مورد نظرشان ترغيبتحقيقات نشان می دھد که کارآفرینان موفق چشم اندازی برای آینده بوجود می آورند که دیگرا

می کند.

Howard Schultz موسس و ، CEO در Starbocks Coffe چشم می گوید: «وقتی دیگران نمی توانند آنچه را کارآفرینان می بينند ببينند، آنھا از ارائه

رصت و رساندن آن به یک سرانجام مشخص.»انداز کمک می گيرند. کارآفرینان کسانی ھستند با چشم اندازی مشخص و ميل درونی به یافتن ف

شده به نتيجه مطلوب می باشد. ھمچنين تنھاچنين تمرکز استراتژیکی از اھميت بسياری برخوردار است زیرا 3زمه اصلی تبدیل فرصتھای کشف 

کمک می نمایند. ھدف و منظور استراتژیک شما بردر اینصورت است که کارمندان از حوزه وظایف خود فراتر رفته به رسيدن شما به اھداف مطلوب 

 کسب و کار شما در آینده چه خواھد کرد و بایدمبنای چشم انداز و نقطه تمرکز شماشکل می گيرد. این در واقع بدین معناست که شما می بينيد

 یکی از موفق ترین گلف بازان تمامJack nicklausامروز چه کاری انجام شود تا در آینده به ھدف مورد نظر برسد. باید به کSمی بيندیشيد که 

دورانھا گفته است:«من حتی در ذھنم ھم یک توپ را از دست نداده بودم! »

رد اگر شما بدنبال یک ميان بر و یا راه آسان ھستيد بهما دریافته ایم که در جاده ای که بسمت موفقيت کارافرینانه می رود ھيچ ميان بری وجود ندا

سھمگين، برخی از کارآفرینان ممکن است برای مدتیاندازه کافی بر روی اصول کار نکرده اید. بر مبنای آنچه ما مشاھده کرده ایم در یک طوفان 

 کار سخت به روش سنتی است. حتی با کار زیاد ھمچند از آن در امان باشند اما برای پيمودن اصول کار ھيچ جایگزینی وجود ندارد و اولين اصل

بدون داشتن یک بنيان قوی، ھيچ کسب و کاری نمی تواند رشد کند.

یک است. رھبری در فعاليتھای اساسی یک کسب و کاریکی از مھم ترین مھارتھا و یا کيفيتھایی که در این مورد می توان نام برد، رھبری استراتژ

 رھبری در یک صنعت جدید حداقل به ده تا پانزدهجدید، به معنای یک ریسک بلند مدت است که به یک چشم انداز استراتژیک بلند مدت نياز دارد.

ند. آنھا در تشخيص ریسک ھا، نحوه مدیریت آنھا وسال کار با تعھد احتياج دارد. رھبران استراتژیک تکنسين ھای کارآزموده در زمينه ریسک ھست

 جھت برخورد با ریسک و عدم اطمينان، تعيينروش عمل در محيطی سرشار از ریسک مھارت دارند. آنھا می دانند که ارائه یک استراتژیک مؤثر

کننده برد یا باخت یک کسب وکار است.

را تشخيص می دادند. رھبران استراتژیک نيز یکدریانوردان، سالھای سال، در ھر کجای دنيا و در تاریک ترین شبھا از روی ستاره قطبی، جھت 

آن می توانند به مسير صحيح موفقيت باز گردند.چشم انداز بلند مدت دارند که به منزله ستاره قطبی آنھاست و در ھر زمان با نگاه کردن به 

آنھا باید بدانند که از کدام کوھستان با3 روند و ازرھبران استراتژیک ھمچنين باید ظرفيت حل مسائل و مشکSت متعدد را داشته باشند. در مجموع، 

د حتی اگر مسير به درستی دیده نشود و راه مه آلود باشد وکدام دریا بگذرند. آنھا نياز دارند که بدانند چطور تيم خود را به ادامه راه ترغيب نماین

ست یابند.مھم تر از آن اینکه چگونه ھمراھان خود را با ھم و در کنار ھم حفظ نمایند تا به موفقيت د

چگونه این مھارتھا و کيفيتھا از یک کسب وکار کوچک تا یک شرکت بزرگ متغير است؟

الی و استراتژی کسب و کار می گردند.کارآفرینان فعا3نه و به طرزی بسيار پيچيده، مستقيماً درگير ارتباطات درونی بين مدیریت م



تقریباً در تمامی موارد، شخصی که در یکاین اختSف مشخصی است که مدیریت کارآفرینانه را از مدیریت سایر کسب و کارھا جدا می کند. 

رای عموم مردم که کارمند ھستندشرکت تصميم گيرنده است با یک ریسک شخصی ھم مواجه است، چون خود از سھامداران شرکت است. ب

ت دادن خانه، اعتبار فردی، روش زندگی و ھمچنينبدترین اتفاقی که ممکن است بيفتد اخراج شدن است، اما بدترین حالت برای کارآفرینان از دس

تخریب ارتباطات خانوادگی است.

 اید خيلی سخت است که حا3 باشيد، و اشتباھاتی کهاما تبدیل شدن به یک کارآفرین رھبر به چه چيزی نياز دارد؟ اگر شما تا به حال رئيس نبوده

بزرگتر از آن نيست که یاد بگيرد چطور یک رئيسبھمين دليل می کنيد به شما آسيب می رساند. در حقيقت در مرتبه اول، برای کارآفرین چالشی 

باشد.

قعاً می خواھيد انجام دھيد مطابقت دارد؟ آیا واقعاًاما به جز این نيز مسائل دیگری وجود دارد. آیا فرصتی که برای شما بوجود آمده با آنچه وا

آمادگی دارید که از شغل روزانه خود جدا شوید؟

ل مواجه می شوند. و حا3، چه چيزی شما را تبدیل بهانجام یک خود ارزیابی سخت ترین کارھا برای کارآفرینان است اما اگر انجام نپذیرد، با مشک

وجی از مسئوليتھا مواجه گردید؟ خوب می کند که قادر به ھدایت ایده و کسب وکار جدید خود باشيد؟ آیا آماده ھستيد که با مCEOیک 

 است که تيم کسبCEO ) نيز عمل می کند. این وظيفه CEOبه طور معمول فرض می شود که مؤسس یا کارآفرین رھبر، به عنوان مدیر اجرایی ( 

 مانند مدیر پروژه، باید بودجه  اوليه بھمراه جدول زمانیCEOوکار را تشکيل دھد، و رھبری، ارائه چشم انداز استراتژیک و انگيزش را بعھده گيرد. 

 کار و ایده جدید 3زم است تعيين کند. سپس آن موجانجام فعاليتھا را محاسبه و نھایی نماید و سپس جزئيات وظایفی را که برای اداره یک کسب و

، تأمين منابع مورد نياز، برخورد با موانع واز مسئوليتھا که ذکر شد شامل: انگيزش گروه کسب و کار، پی ریزی کسب و کار و مسائل قانونی

 نھایتاً مذاکره در مورد ریسک وخطر شکست را بعھدهچالشھا، تصميم گيری و تعيين اولویتھا، برآورد ھزینه و زمان انجام کار، کارآیی، سوددھی و

گيرد.

وت دارد:مدیریت یک کسب و کار نوپا با مدیریت یک کسب و کار موجود در پنج موضوع مدیریتی کليدی تفا

) جھت دھی استراتژیک١

) کشف فرصتھا٢

) جمع آوری منابع٣

) کنترل منابع۴

) ساختار مدیریتی۵

 شجاعت و خSقيت با3. آنھا آینده نگر و با اعتماد بهکارآفرینان با این مھارتھای مدیریتی متولد می شوند. آنھا افراد نادری ھستند دارای ھوش ،

نفس ھستند، خوش برخورد و سرشار از انرژی بوده و تمایل شدیدی به رسيدن به ھدف دارند.

● آیا این مھارتھا اکتسابی است؟

 )CEO مدیر اجرایی ( Richard Danzing آقای برای اینکه بدانيم که تبدیل شدن به یک رھبر سازمانی بزرگ به چه چيزی نياز دارد به سخنان

 شبکه سازمانی را به عھده٢٠٠ مسئوليت Danzing آقای ١٩٩٠ توجه می کنيم. اواخر دھه USبزرگترین سازمان جھان، رئيس ناوگان دریایی 

 کارمند می گردید. وی معتقد است که یک٩٠٠.٠٠٠ ميليارد د3ر و تعداد ٩٠ کشتی در سرتاسر جھان و بودجه ای معادل ١٠٠داشت که شامل 

CEOازمانی به یک فرھنگ و انتظارات خاص منجر باید یک تئوری را ارائه دھد که از یک بيانيه ماموریت معمولی عميق تر باشد. این تئوری س

تا از این تئوری یک سيستم عصبی مرکزی را به وجود می آورد که تمام سازمان حول این سيستم فعاليت می کنند CEOمی شود. ھمچنين یک 

سازمانی حمایت کنند.

 در زمينه فوتبال در بينCEO صحبت کردیم. وی که به عنوان یک Denver Broncos بازیکن دفاعی John Elwayدر بين رھبران ورزشی، ما با آقای 

 وی جایزه ارزشمند ترین١٩٩٩ بار قھرمانی ھدایت نمود. در بازی ھای سال ٢ بازی قھرمانی و ۵ مطرح است، تيم خود را به ١٩٩٩ تا ١٩٨٧سالھای 

د. گرچه ممکن رھبران باید چشم انداز و ظرفيت دیدن پشت دیوارھای بی انتھا و موانع موجود را داشته باشElwayبازیکن را دریافت نمود. به گفته 

 نيز در نظر بگيرند و تيم خود را به سمت موفقيتاست آنھا گاھی با شرایط ابھام و عدم اطمينان مواجه شوند اما باید امکان پذیری موفقيت را

ترغيب کنند.



چيز دیگر : ھيچ چيز در دنيا جای پافشاری و پشتکار را نمی گيرد، نه استعداد، نه تحصيSت و نه ھيچ Elwayبر طبق گفته ھای 

نياز را در نظر بگيرند و ھمراھان خود را نيزبه این تغيير قانعکارآفرینان باید چيزی بيش از یک مدیرعامل باشند. آنھا باید قادر باشند که تغييرات مورد 

و آنھا را در جھت اھداف و ایده مورد نظر خود ھمسوسازند. آنھا باید از پتانسيل اعضای تيم ھمراه خود از جمله مشاوران و مجریان بھره ببرند 

گر با آنھا ھمراه شده اند کار کنند.سازند. آنھا باید بتوانند به راحتی با افراد مختلفی که از حوزه ھای عملياتی و بخشھای دی

ن مھارتھای حياتی در آغاز و اداره یک کسب و کار جدیدخوشبختانه برای برخی از شما که با این ویژگيھا به دنيا نيامده اید، باید گفت که اغلب ای

آموختنی است.

منبع : آسمان ابری
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زمينه ھای تحقيقاتی مناسب در کارآفرينی

کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و

پيشرفت اقتصادی کشورھا یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی

بر بازار امروزه دارای نقش کليدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا ،

ایده ھا ، محصو3ت ، و خدمات ھمواره در حال تغيير می باشند و در این ميان

به با شرایط جدید را  مقابله و سازگاری  برای  الگویی  کارآفرین است که 

ارمغان می آورد.از این رو در یک گسترده وسيع تمام عناصر فعال در صحنه

اقتصاد (مصرف کنندگان ، توليد کنندگان ، سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی

بپردازند و به سھم خود کارآفرین باشند.

آنچه دراین رابطه اھميت دارد این است که عليرغم اھميت روزافزون این

پرداخته این موضوع  به  اقتصاد جھانی کمتر  در  فزاینده آن  نقش  پدیده و 

ميشود. وضعيت اقتصادی کشور و ترکيب جمعيتی امروزه بيش از پيش مارا

نيازمند یافتن زمينه ھای پيشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا

ضرورت داشتن مدل ، الگوھا و راھکارھای مناسب جھت آموزش ، تربيت و

استفاده بھينه از نيروی فعال و کارآفرین بيشتر می شود.

در سطح کارشناسی ارشد( و بعضا " در سطحدر این رابطه با استفاده از منابع موجود و تجربيات حاصله فھرستی از موضوعات قابل تحقيق 

شخصی باید مورد توجه قرار گيرد.دکتری) بصورت پروژه تحقيقاتی یا پایان نامه یا ھر گونه تحقيق دیگری بطور خاص و در سطح م

اھم موضوعات قابل تحقيق در کارآفرینی:

) جنبه ھای اقتصادی کسب و کار:١

▪ بررسی علل و عوامل عدم موفقيت کارآفرینان در ایجاد کسب و کارھای جدید



رصنایع مختلف▪ مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان د 

▪ بررسی و تجزیه و تحليل اقدامات کارآفرینانه شرکتھا بر اساس الگوی شومپيتر

نان)▪ بررسی انواع کارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصتھای اقتصادی و نوع کارآفری

▪ بررسی شيوه ھای تاُمين مالی برای حمایت از کارآفرینان

▪ نقش کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوریھای اقتصاد

▪ رویه ھا و روش ھای مالی در موسسسات کارآفرینی

▪ نقش کارآفرینی در احيای صنایع رو به زوال

▪ نقش کارآفرینی و اشتغال زایی( بویژه جوانان)

خيریه▪ بررسی رابطه بين ارزشھا و قوانين اسSمی و اشاعه فرھنگ کارآفرینی کارآفرینی و موُسسات 

 ) و کارآفرینیGlobalization▪ جھانی شدن (

▪ جایگاه کارافرینی در نظریات توسعه اقتصادی کشورھای جھان سوم

▪ کارآفرینی در بخش کشاورزی

) ویژگی ھای روانشناختی و فردی:٢

 صنعت و خدمات▪ بررسی علل خروج نيروھای کليدی شرکت ھا و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنھا در بخش ھای

▪ شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقيت آنھا در بخش صنعت و خدمات

)Entrepreneurs ) و روانشناسی کارآفرینان فردی( Traits▪ بررسی ویژگی ھای شخصيتی (

)Intrapreneurs▪ بررسی ویژگی ھای شخصيتی - روانشناسی کارآفرینان سازمانی ( 

▪ بررسی متغير ھای تسھيل کننده و نيازھای مختلف کارآفرینان در صنایع مختلف

کا▪ مطالعه مقایسه ای و تطبيقی بين ویژگی ھای کارآفرینان فردی و سازمانی بين ایران و امری

▪ مطالعه در خصوص ویژگی ھا و انگيزه ھای کارآفرینان زن

▪ نقش والدین در تربيت و ایجاد خSقيت و ویژگی ھای شخصيتی در کارافرینان

)Entrepreneurship ethics▪ اخSق کارآفرینی( 

▪ تفاوت بين مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران

▪ عوامل موُثر بر تصميم گيری توسط کارآفرینان

یران▪ مطالعه مقایسه ای و تطبيقی بين ویژگی ھای کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ا

بررسی و تطبيق ویژگی ھای کارآفرینان در صنعت و خدمات

) عوامل اجتماعی ونقش دولت:٣

▪ بررسی و مطالعه متغيرھای جمعيت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف

▪ بررسی نقش ساختارھای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی

▪ بررسی ویژگی ھای جمعيت شناختی کارآفرینان

▪ بررسی نقش سياست ھای حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکت ھای جدید

▪ نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی

▪ بررسی جنبه ھای قانونی و حقوقی ایجاد یک فعاليت جدید در قالب یک شرکت

▪ نقش رسانه ھای گروھی در ترویج کارآفرینی در جامعه

▪ ارائه الگوی شبکه کارآفرینی و ارائه آن

▪ موانع کارآفرینی در کشورھای جھان سوم

▪ ارتباط قانون کار و مقررات مربوطه با فرھنگ کارآفرینی در ایران



▪ بررسی عوامل جامعه شناختی در کارآفرینی

▪ تأثير ھنر بر استعداد کارآفرینی

) آموزش کارآفرینی:۴

▪ طراحی دوره ھای آموزشی در سطوح دبستان، راھنمایی و دبيرستان در خصوص کارآفرینی

▪ طراحی دوره ھای آموزشی در سطوح دانشگاه

▪ مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی

▪ ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی

 ) توسط نھادھای اجرایی و آموزشیIncubator▪ ارائه راھکارھای اجرایی آموزش کارآفرینی و ایجاد پرورشگاھھای کارآفرین ( 

) نقش شرکتھای کوچک:۵

) در ایرانFranchise▪ بررسی و تجزیه و تحليل علل عدم شکل گيری زنجيره ھای خدماتی - توزیعی فرانشيز (

▪ نقش شرکتھای کوچک در توسعه اقتصاد

▪ بررسی و ارزیابی پروژه ھا و فرصتھای کارآفرینی

▪ نقش فرانشيز در توسعه کارآفرینی

▪ ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین

▪ مدیریت استراتژیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرین در تدوین استراتژی

▪ بررسی زمينه ھای کارآفرینی در صنایع کوچک ایران

▪ نقش فرانشيز در اشتغال زائی و توسعه اقتصادی

) نقش استراتژی و عوامل سازمانی:۶

Capital Venture▪ ساختارھای تأمين مالی پروژه ھای کارآفرینانه و 

ھنگ در مؤسسات کارآفرین▪ بررسی استراتژی ھای کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکتھا رابطه مدیریت، رھبری و فر

▪ نقش تيم مدیریت در کارآفرینی (سازمانی)

▪ ارتباط چرخه عمر سازمان با کارآفرینی

▪ اثربخشی در مؤسسات کارآفرین و مقایسه با مؤسسات غير کارآفرین

▪ ارتباط بين بازاریابی و کارآفرینی

 و پيامدھای آن برای ایران٢١▪ دورنمای کارآفرینی در قرن 

▪ توسعه ساختارھای زیربنایی کارآفرینی در کشور

▪ نقش ساختار و استراتژی در مؤسسات کارآفرینی

▪ ایجاد تيمھای کارآفرینی جھت رشد مؤسسه

▪ چالشھای مؤسسات دارای رشد سریع و کارآفرینانه

▪ انحSل مؤسسات و شرکتھا در بخشھای مختلف صنایع

▪ تبيين مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پرورش کارآفرین

) تکنولوژی اطSعات :٧

▪ نقش تکنولوژی اطSعات و اینترنت در توسعه فرصتھای کارآفرینی

▪ فرایند انتقال تکنولوژی و فرایند نوآوری در شرکتھای کارآفرین

▪ بررسی استفاده از تکنولوژی اطSعات در کارآفرینی در ایران

▪ طراحی سيستم اطSعات کارآفرینی در صنعت و خدمات

▪ طراحی سيستمھای پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی



منبع : خانه کارآفرینان ایران
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زنانی که کار می آفرينند

می زد دری  ھر  به  اما  بود  گرفته  را  ليسانسش  که  بود  سالی  سه 

نمی توانست کاری پيدا کند.

خسته شده بود از بس ھر روز روزنامه خریده بود و در ميان آگھی ھای آن

دنبال کار گشته بود، به ھزار شماره زنگ زده بود،ھزار دفتر و شرکت و کارگاه

بود. در ھزار آزمون استخدامی نکرده  پيدا  اما کاری  بود  پا گذاشته  را زیر 

شرکت کرده بود اما ھر بار بی نتيجه. درمانده شده بود تا اینکه به این فکر

افتاد کاری کند که خودش کارفرمای خودش باشد. پس دست به کار شد.

زیرزمين خانه شان را تميز کرد. دیوارھایش را رنگ زد و چرخ خياطی مادرش را

کار گرفت مدل ھا را تغيير داد و شد یک طراح لباس.قرض گرفت. شروع کرد به اجرا کردن ایده ھایش. رنگ ھا را ترکيب کرد دوخت ھای مختلف را به 

 نفر با او به کار دوخت و١٠رگاه کوچکی دارد و کم کم کارش گرفت. یک دستيار استخدام کرد و یک چرخ نو خرید.حا3 دو سالی گذشته است. او کا

 نفر را ھم زیر بال و پر خودش گرفته است. او یکدوز لباس مشغولند. حا3 خوشحال است که برای خودش کار می کند، درآمد خوبی دارد و تازه چند

کارآفرین است.

● کارآفرینی، رویای قرن بيست و یک

به نام مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است. وضعيت اشتغال از اوایل قرن حاضر جھان با یک پدیده اجتماعی اقتصادی

 ھای شغلی کمتری دارند و غالباً در بخش غيرزنان در ایران مشابه با کشورھای در حال توسعه، در وضعيت مطلوبی  نيست، ھمواره زنان فرصت

رسمی با اندک دستمزد مشغول به کارند.

درصد از آنھا از نظر اقتصادی فعال ھستند. این٢/١١ درصد از جمعيت کشور را تشکيل می دھند، در حالی که فقط ٣/۴٩توان گفت، زنان در واقع می

 به٨١درصد در سال ٢/١٢ درصد است. باوجود اینکه نرخ بيکاری کل کشور از ٣۵ الی ٢۵در حالی است که نرخ فعاليت اقتصادی زنان در جھان 

 درصد از جمعيت کشور را تشکيل می دھند و نرخ پایين فعاليت اقتصادی زنان٢١ کاھش یافته است، وجود نيروی جوان که ٨٣ درصد در سال ٣/١٠

اینکه نرخ فعاليت ایران نسبت به کشورھای دیگردر ایران، ھمچنان حل معضل بيکاری و ایجاد اشتغال، مھم ترین دغدغه دولت است. با توجه به 

 درصد است. نرخ بيکاری جمعيت نيز روزبه روز فزونی٧١درصد و در مورد فعاليت مردان ١۵درصد این امر در مورد زنان ۶/۴٣بسيار پایين است: 

 درصد جمعيت زنان فعال مناطق شھری بيکارند.١/٢۶گيرد به طوری که حدود می

ای بھبود وضعيت فعلی و رھایی از مشکSت و موانعنرخ بيکاری زنان تحصيلکرده خصوصاً در سال ھای اخير مرتباً رو به افزایش است. لذا تSش بر

توانایی ھای زنان و دستيابی به توسعه اقت از  بھينه  به منظور استفاده  با کمک اقتصاددانان ومسووليتی جمعی است.  صادی، سياستمداران 

 به ویژه توسعه اقتصادی تقویت کند.کشورھای پيشرفتهبرنامه ریزان به دنبال ارائه الگویی ھستند که نقش کارآفرینی زنان را در توسعه ھمه جانبه

وسعه و ترویج چنين فرھنگی در ميان زنان تSشصنعتی خيلی سریع توانستند نقش زنان کارآفرین را در توسعه اقتصادی کشف کنند و به دنبال ت



ی روحيه کارآفرینی در ميان زنان اتخاذ کنند. در واقعکرده و در این راستا سياست ھای حمایتی مناسبی  را در تقویت ویژگی ھای کارآفرینانه و بقا

در زمينه ھای صنعتی، توليدی و خدماتی شده اند وامروزه در عرصه جھانی، زنان خSق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشأ تحو3ت بزرگی 

، عامل ایجاد اشتغال، گزینه اصلی انتقالنقش آنان به عنوان موتور توسعه اقتصادی، قھرمانان ملی و توسعه صنعتی، مشوق سرمایه گذاری

ادی ھمواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می آیند،فناوری و عامل رفع خلل و تنگناھای بازار، در جوامع تبيين یافته است. چرخ ھای توسعه اقتص

 می باشد.ازاین رو پرورش نيروھای خSق و نوآور، یکی از مباحث مھم در سطح صنعت، خدمات و دانشگاه ھا

در بلندمدت موفق تر و سرفرازتر بوده اند.امروزه ھمگان دریافته اند جوامعی که بيشتر به فکر متکی بوده اند تا به منابع زیرزمينی، 

وب شده است، در صورتی که نبود این منابع درمنابع زیرزمينی در کشورھای جھان سوم به رغم مزیت ھای آن از جمله موانع توسعه یافتگی محس

کلمه، کارآفرینی، از جمله کشورھای پيشرو درجھانبرخی از کشورھا باعث شده است تا آنھا با استفاده از نيروی فکر، خSقيت و ابتکار و در یک 

رات است، توجه به کارآفرینی در توسعه و پيشرفتکنونی شوند. به ویژه در عصر حاضر، که عصر دانایی و خSقيت و عصر تلفيق اندیشه ھا و ابتکا

کشورھا بسيار اھميت دارد.

 ھا بر می گردد.کارآفرینی از منابع مھم و پایان ناپذیر جوامع بشری است؛ منبعی که به توان و خSقيت انسان

 در حال رشد ما، زمينه مناسبی  برای بروزافزایش ميزان توجه سياستگذاران، دولتمردان و مدیران به این موضوع حساس و ضروری در جامعة

 رسيدن به این ھدف نيازمند ھمکاری نزدیک دولتاستعدادھای زنان و دختران کارآفرین را به منظور توسعه اقتصادی کشور فراھم خواھد ساخت که

ناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادھای این افراددر تدوین سياست ھا، خط  مشی ھا و قوانين و محافل علمی در ارائه راھکارھای اجرایی برای ش

ر به نحو احسن استفاده نمایيم.می باشد تا از این طریق بتوانيم ھر چه بھتر و بيشتر از این ذخایر گرانبھا و پایان ناپذی

● اثرات اقتصادی کارآفرینی زنان در جھان

زنان ھستيم. کسب و کارھای زنان در ایا3تدر سال ھای اخير در جھان، شاھد رشد چشمگيری در تعداد بنگاه ھای اقتصادی ایجاد شده توسط 

 برابر شده است.۵ برابر و از نظر فروش ۴ برابر، از نظر اشتغالزایی ٢، از نظر تعداد ٨٧-٩٧متحده آمریکا بين سال ھای 

 درصد١۴ حدود ١٩٩٧-٢٠٠٢رخ افزایش بين سال ھاینرخ افزایش تعداد زنان صاحب کسب و کار در ایا3ت متحده آمریکا دو برابر مردان است. این ن

 ميليون نفر رسيده است. در رابطه با رشد١/٩ این تعداد به ٢٠٠٢ نفر به این تعداد افزوده می شود و در سال ١۶٠٠بوده است به نحوی که ھر روز 

 درصد (حدود۴٠ حدود ٩٧-٢٠٠٢ درصد و بين سال ھای۴٣٠ سال اخير، حدود ١٢در فروش سا3نه نيز شاھد ارقام نجومی ھستيم. این رشد طی 

 ميليون نفر شغل ایجاد کرده اند.١٠ برای حدود ٢٠٠٢ تریليون د3ر) بوده است. ھمچنين این بنگاه ھای اقتصادی در سال ١/۵

ی بسياری از کشورھا با3تر تریليون د3ر به درآمد اقتصادی دولت آمریکا افزوده اند که این رقم از محصول ناخالص داخل۵/٢این زنان سا3نه حدود 

۵٣ حدود ٩۵تغال، تعداد زنان کارآفرین در سال است. در سایر کشورھا نيز شاھد چنين رشدی در تعداد زنان کارآفرین ھستيم. برای مثال در پر

١٠کار، درصد کل کسب و کارھا توسط زنان ایجاد و اداره می شود. در استراليا نيز زنان صاحب کسب و ٢٨درصد رشد داشته است.یا در فرانسه، 

 درصد کل صاحبان کسب و کار این کشور١۵ زن صاحب کسب و کار وجود دارد که ۵٠٠٠ درصد از درآمد ملی را توليد می کنند. در تونس ھم ١۵الی 

 اشتغالزایی و نوآوری شناخته شده است.را تشکيل می دھند. از این رو کارآفرینی زنان امروزه در دنيا به عنوان یکی از منابع رشد،

● کارآفرینی زنان در ایران

ش که نشانگر وجود شایستگی و توانمندی درباتوجه به مشارکت ھمه جانبه زنان در آموزش عالی و حضور موثر آنان در عرصه ھای علم و دان

 صورت کار در منزل و چه به صورت ایجادآنھاست، ایجاد کسب و کار مبتنی بر کارآفرینی توسط زنان در مقياس ھای کوچک و متوسط چه به

شرکت ھای توليدی، دستاوردھای مھمی خواھد داشت.

انشگاھی که باتوجه به دانش و مھارتی که در رشتهایجاد تفکر کارآفرینی و ورود به کسب و کار در ميان بانوان کشور، خصوصاً دانش آموختگان د

ته تخصصی خود را دارند، بــــــاعث می شود کهتخصصی دانشگاھی خود فراگرفته اند، امکان ایجاد کسب و کار به صورت فردی و یا گروھی در رش

را باور نمایند که این خودباوری نه تنھا منجر به تسلط وآنھا با بھره گيری از استعدادھای بالقوه خود، افرادی خSق، نوآور و کارآفرین شوند و خود 

که امروز با آن دست به گریبانند را کاھش خواھدمـــــوفقيت آنان در زندگی شخصی شان می شود، بلکه بسياری از ناھنجاری ھای فکری و روانی 

يمی از جامعه، نه تنھا دیگر خانه نشين نيستند، بلکهداد و آنان را به جایگاه واقعی خود می رساند. در حال حاضر، زنان در کشور ما، به عنوان ن

یافته برتری  بر مردان  نظر  این  دارای تحصيSت عاليه ای ھستند که از  مھارت دیده و  از متقاضيان  بيش  به طوری که ھم اینک   درصد از۶٠ اند، 



زسوی دولت، کارآفرینی، اگر نگویيم تنھا راه پيش روظرفيت ھای دانشگاه ھا را به خود اختصاص داده اند. باتوجه به محدودیت ھای سرمایه گذاری ا

است، دست کم یکی از مھم ترین راه حل ھای معضل بيکاری زنان محسوب می شود.

ه نان آور خانه ھستند) و اولویت اشتغال نيز برای مرداناما با پذیرش این بينش که کار منزل برای زنان و کار بيرون برای مردان است (به این علت ک

 به الگوھایی دارند که آنان را در یافتن مسيراست، نيمی از آحاد جامعه از صحنه ھای اقتصادی کشور حذف می شوند. لذا زنان کشور ما، نياز

ر گرفتن جایگاه اصلی زنان در خانواده ضروری بهمناسب زندگی کاری یاری دھد. برای ارائه چنين الگویی توجه به عوامل فرھنگی جامعه با درنظ

نظر می رسد.
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زوجھای کارآفرين

در ھزاره جدید كار و زندگی به ھمدیگر وابسته شده به طوری كه جداكردن

آنھا گاه ممكن نيست زیرا فرد كارش را در خانه انجام می دھد؛ عSوه بر آن

دیگر نياز به حضور فيزیكی در محل كار به آن صورت قبلی مطرح نبوده بلكه

به جای آن مباحثی ھمچون كسب و كار الكترونيكی كسب و كار خانگی

)HOME BUSINESS.و نظایر آن مورد توجه قرار گرفته است(

اخير سالھای  در  (حتی  جوان  قشر  تحصيSت  با3رفتن سطح  به  باتوجه 

بيشتر بيشتر شده است) كه  پسر  به  نسبت  دختر  دانشجویان  پذیرش 

زوجھای تحصيلكرده كه رشته تحصيلی شان مشابه ھم ھست ترجيح می

دھند كارشان یكسان باشد. در این مقاله به موضوع «به صورت مشترك كار

و زندگی را اداره كردن» پرداخته شده است.

● تعریف

) به زوجھایی گفته می شود كه ھمزمانCO-PRENEURSزوجھای كارآفرین (

برعھده می گيرند. آمار و مدیریت امور زندگی و كسب و كار را  با ھم  و 

گزارشھا نشان می دھد كه تعداد زوجھای كارآفرین در ایا3ت متحده آمریكا رو

یك ميليون به  نزدیك  به افزایش است. تخمين زده می شود كه صاحبان 

TOMPSON, ANDكسب و كار زن و شوھری ھستند كه با ھم شریكند. (

TOMPSON, ٢٠٠٠,p٢(

وادگی را با تناقض و مشكل مواجه می سازد.زوجھای كارآفرین با یك نوع چالش مواجه ھستند، به طوری كه ھمزمان اھداف زندگی كاری و خان

الی كه ھر دو سختكوش و پركار بوده و آینده نگرصاحبان كسب و كارھای خانوادگی اینگونه توصيف می شونـــد: تصميم گيرنده یك نفر است، در ح



دیگر در تمام لحظات زندگی و تمركز لحظات بيشترھستند. داشتن ازدواج موفقيت آميز مستلزم گذراندن اوقات بيشتر باھم، حمایت دوجانبه از یك

زندگی جھت پيوند و ارتباط بيشتر است.

به آن در حوزه عمل بسيار مشكل می باشد.كارآفرینی مشترك به صورت یك مسئله كلی و عمومی در حال افزایش است؛ باوجود این، پرداختن 

تانھایی كه در این زمينه بوده، باقی مانده است. فقطتفكر و شناختی كه امروزه درباره كارآفرینی مشترك وجود دارد، بيشتر از روی حكایتھا و داس

 و روابط شخصی و خانوادگی وجود داشته و زن ومقدار ناچيزی از مطالعات دانشگــاھی به بغرنجی ھا و پيچيدگی ھایی كه در اداره كسب و كار

) اشاره می كند كه درباره این جمعيت (زوجھای كارآفرین) تحقيق جامع٢٠٠٠شوھر با موفقيت ھر دو مورد را اداره كرده اند، پرداخته اند. مارشاك (

ز وجود افسانه در فرھنگ كه «حوزه و قلمروو مناسبی انجام نشده است. وی د3یل عدم پرداختن تحقيقات دانشگاھی به این موضوع را ناشی ا

كار و زندگی خانوادگی باید جدا باشد»؛ می داند.

) بررسی شده است.PRESCRIPTIVEجویزی (در نشریات بازرگانی نسبت به این موضوع تا حدی توجه بيشتری شده است و معمو3ً از دیدگاه ت

نياز برای ادغام زندگی زناشویی با كسب و كاربرحسب مصاحبه ھای انجام شده و نمونه ھای در دسترس، ده ھا مقاله، قدمھا و مھارتھای مورد 

ست؛ معمو3ً نویسندگان این نوع مقا3ت به متغيررا گزارش كرده اند. در بسياری از مقا3تی كه در نشریات معتبر به این موضوع پرداخته شده ا

موفق را با زوجھای كارآفرین ناموفق مقایسه كرده اند.وابسته (عملكرد سازمانی در این نمونه) اشاره كرده اند و به ندرت رفتار زوجھای كارآفرین 

ه می شود، شناسایـی كــرده اند كه چگونه آنھابيشتر مقا3تی كه در این زمينه تدوین شده است؛ كسب و كارھای موفق را كه توسط زوجيـن ادار

با مھارت و تردستی وظایف كسب و كار و زندگی زناشویی را انجام داده اند.

ه ای از تحقيقاتی ارائه می شود كه در زمينه زوجھایالبته در این زمينه استثناھایی ھم وجود دارد كه در زیر اشاره خواھد شد. در اینجـــا خSص

ندگی زناشویی را با3 برده و رضایت از آن را بهكارآفرین وجود دارد. در این تحقيقات نشان داده می شود كه كارآفرینی مشترك چگونه كيفيت ز

زگاریھای بين آنھا اشاره شده است. و ھمچنين در ایندنبال دارد. در این مقاله به نقاط مشترك و سازگار زوجھای كارآفرین و عدم توافقھا و ناسا

الب فرضياتی مطرح شده است كه دو پيامدقسمت عوامل تعيين كننده موفقيت زوجھای كارآفرین نيز بررسی می شود. منظور نویسندگان در غ

وری كه می دانيم این دو موضوع كامSً ومھم متغيرھای مورد مطالعه پژوھش ھستند: كيفيت زندگی زناشویی و عملكرد كسب و كار. ھمان ط

متقابSً بر ھمدیگر تاثير می گذارند.

پوشانند و مكمل یكدیگر باشند. ممكن است یكی ازكاركردن با ھمدیگر به زوجھا این امكان را می دھد كه ویژگيھای شخصيتی متفاوت ھمدیگر را ب

كند. در این صورت بين این دو نفر رابطه ای شكلطرفين گشــاده رو و ریسك پذیر باشد و در حالی كه دیگری در كسب و كار محافظه كارانه عمل 

 درصد از این ساعت را از ھمدیگر جدا٧٠ ساعت با ھمدیگر باشند. در حالی كه بيشتر زوجھا ٢۴می گيرد كه برایشان مھم نيست حتی اگر 

) .p٢,٢٠٠٠ ,TOMPSON, AND TOMPSONھستند (

ه شناختی كه از ھم دارند ميسر می شود. ممكنموفقيت بسياری از زوجھای كارآفرین ناشی از تحمل بيشتر و تكميل نقاط ضعف یكدیگر باتوجه ب

ن است نسبتاً بدبين بوده اما از مھارتھای فنیاست یكی از زوجھا بسيار خوشبينانه بوده و روابط عمومی بسيار قوی داشته باشد و دیگری ممك

تفا از  آنان  توان گفت كه عامل و كليد اصلی موفقيت  باشد. به ھمين دليل می  وتھایی است كه در ویژگيھای شخصيتی وبا3یی برخوردار 

توانائيھایشان است و مھمتر از آن، قبول و تحمل این تفاوتھا است.

ھست درك كند، چون كار و زندگی شان مشترك است.برای ھيچ كدام از زوجھا ھيچ شریكی غيراز آنھا نمی تواند امور و مسائل شان را آنگونه كه 

ت و آنچه كه در درجه دوم اھميت قرار داردبه عنوان مثال، اگر بچه شان مریض شود، آن چيزی كه در ابتدا برایشان مھم است فرزندشان اس

مسائل مربوط به كسب و كارشان است.

) در جایی كه شركت متعلق به زوجھاست بسيار ضروری و مھم است. چراSANITYتدوین و رعایت مقررات اساسی برای سSمت روانی كاركنان (

نده باشد بخصوص این امر در مواردی مھم وكه كاركردن برای شركتھایی كه صاحبان آنھا زن و شوھر باشند ممكن است برای كاركنان گيج كن

صادق است كه كاركنان ندانند كه رئيس اصلی شركت كدام یك است.

 كه روابط شخصی و خانوادگی را در محيط كاریكی از سخت ترین و دشوارترین بخش در راه اندازی و اداره كسب و كار با ھمسر خود جایی است

كامSً كنار بگذارند.

لی حرفه ای عمل كرده و ھنگامی كه بهدر گذشته، فرض براین بود كه ھر شخصی باید شخصيت چندگانه ای داشته باشد و در محل كارش خي



ست و زوجھا ممكن است در محل كارشان از شامخانه بر می گردد صميمی برخورد كند. اما امروزه این نوع نقش بازی كردن كنار گذاشته شده ا

شان را ادامه دھند.كه در خانه خواھند خورد صحبت كنند و یا در تعطيSت و آخر ھفته كارھای مربوط به كسب و كار

ل كار و خانه) درباره كسب و كارشان صحبت كنند.بنابراین، می توان گفت كه این مسئله ضرورتاً كار اشتباھی نيست كه زوجھا تمام وقت (در مح

تقاء می بخشند، یعنی راه اندازی كسب و كار باعثچرا كه بعضی زوجھا از این طریق ھم روابط زناشویی و ھم امور مربوط به كسب و كارشان را ار

تقویت ارتبـاط فی مابين می شود و این مسئله به مانند مشاركت در یك سرگرمی و تفریح است.

 مربوط به كسب و كار مشتركشان اختصاص دھندالبته در بعضی موارد این خطر ھم وجود دارد كه اگر زوجھا تمام وقت شان را به صحبت و امور

) گراید.DAMPENعشق و عSقه به ازدواج و زندگی در آنان به سردی (

مدیگر بپوشانند. در حالی كه ھنگامی كه كار وو با3خره می توان گفت كه زوجھایی كه با ھمدیگر كار می كنند ھيچ راز وسری ندارند كه از ھ

ت خود را چه كار می كند. در حالی كه وقتی باھمزندگی خانوادگی خيلی از ھم فاصله داشته باشد& ھریك از زوجھا نمی دانند كه دیگری اكثر وق

باشند از ھمدیگر شناخت و اطSع بيشتری پيدا می كنند.

● ارائه پيشنھادھا برای زوجھای كارآفرین

ویژگی دارد: اول اینكه براساس مصاحبه ھایی كهمقــــــا3تی كه در نشریات معروف كسب و كار درباره زوجھای كارآفرین نوشته شده است، چند 

 ھر دو با مشكSتی مواجه شده بودند. از این مشكSتبا زوجھای كارآفرین انجام شده بود برخی از آنان در زندگی خانوادگی یا كسب و كار و یا در

بود. دوم، تعداد نمونه ھایی كه با آنھا مصاحبهبرای ارائه پيشنھادھا جھت موفقيت آميز بودن در زندگی خانوادگی و كسب و كار استفاده شده 

 بااینكه تعداد نمونه ھای زوج آفرین در ھر مقاله ازشده بود؛ خيلی كم بود و معمو3ً در ھربخش با یك تا سه زوج كارآفرین مصاحبه شده بود. سوم،

ورات به دو صورت كه در اكثر مقا3تی كه در این زمينهسه تا بيشتــــر تجاوز نمی كرد؛ باوجود این، دیدگاه تجویزی داشتند. این پيشنھادھا و دست

موفق شدن چه باید انجام بدھند و چه نبایدچاپ شده بود فھرست شده است: یعنی اینكه در ابتدا مشخص شده است كه زوجھای كارآفرین برای 

كارآفرین می توانند ھمزمان در اداره كسب و كار وانجام دھند. در جدول شماره یك خSصه ای از دیدگاھھا و پيشنھادھایی كه از طریق آن زوجھای 

رآفرینی زن و شوھرھا وجود دارد را نشان می دھد.زندگی شان موفق باشند، را نمایش می دھد و در جدول شماره دو بایدھا و نبایدھایی كه در كا

كن است برای خود در نظر بگيرند؛ را نشان میتوصيه ھایی كه در اینجا بيان شده است یك پيش نمایشی از شغل واقعی كه زوجھای كارآفرین مم

دھد.

ره كرده اند كه: زوجھا باید بين زندگی كسب و كاردر جدول شماره یك به نكات قابل توجھی اشاره شده است. اول اینكه تعدادی از صاحبنظران اشا

و زندگی خانوادگی مرز مشخص و روشنی قائل شوند.

اید تSش كنند كه ھر دو حيطه را از ھمدیگر جدابدون شك مسائل و موضوعھا ھردو حوزه در یكدیگر دخالت و سرایت پيدا می كنند؛ اما ھمسران ب

وادگی بسيار آزاردھنده خواھد بود. در مقابل اگرنگه دارند. اگر اتاق نشيمن خانه یك شعبه دیگری از دفتر شركت باشد؛ در آن صورت زندگی خان

اركنان و مشتریان پریشان و ناراحت شده و یا ممكنمسائل كم ارزش و عادی زندگی، پيوسته در اداره و محل كار بين زوجھا به ميان آورده شود، ك

اما ممكن است در عمل غيرواقعی باشد. تصوراست احترام و شان مالك (رئيس اداره) در نظرشان كم شود. این توصيف معقول به نظر می رسد، 

و آن را نتوانسته اند تا روز بعد حل كنند. در محل كاركنيد كه زوجی روز تعطيل برروی مسئله خاصی در خانه شدیداً با ھم مشاجره و دعوا كرده اند 

يچ تنش و عصبانيتی بين آنھا به وجود نياید؟ مطمئناًآنھا باید سعی كنند كه به طور معمولی و عادی با ھمدیگر برخورد كنند، اما آیا ممكن است ھ

این مسائل از روابط زندگی زناشویی به محيط كسب وكار سرایت می كند.

● نكاتی برای زوجھا

ویی مفيد به نظر می رسند:در اینجا به نكــات و توصيه ھایی اشاره می شود كه در بقای كسب و كار و تداوم زندگی زناش

 مشترك است؛ یا نه؟قبل از اینكه به صورت مشترك به كسب و كار بپردازید، از خودتان بپرسيد كه آیا ارزشھایتان

 انجام بدھد؟واقعاً درباره كارھایی كه باید انجام دھيد، مشخص كنيد كه آن كار را چه كسی و چگونه باید

ربوط به كسب و كارتان اختصاص می دھيد، برایوقتی را نيز به خانواده خود اختصاص دھيد. ھمان طوری كه زمانی را به قراردادھا و مSقات م

زمانی كه به امور زندگی و خانوادگی اختصاص می دھيد، ارزش قائل شوید.

درباره پول به صورت شفاف و واقع گرایانه گفت وگو كنيد.



شما را در محل كارتان مشاھده كنند.در محل كارتان ھمچون زن و شوھر رفتار نكنيد، نگذارید كاركنانتان زندگی شخصی و خانوادگی 

وی ھم انباشته شوند. سعی كنيد روی كوچكارتباطات و گفت وگو بين زوجھا كليدی و حياتی است. اجازه ندھيد مشكSت (حتی ریز و جزئی) ر

كه معمو3ً منشاء مشكSت عمده مسائل ریزترین مسائل نيز با ھمدیگر صحبت كرده و نظر طرف مقابل را جویا شده و آن را حل كنيد. چرا 

) .p۵,٢٠٠٠ ,TOMPSON, AND TOMPSONھستند(

د؛ در كشورھای غربی انجام شده و متناسب باالبته 3زم به ذكر است كه مطالب و تحقيقاتی كه راجع به زوجھای كارآفرین در اینجا آورده ش

رانيان متناسب نباشد.فرھنگ و قوانين خانوادگی و اجتماعی آنھاست و ممكن است خيلی از این موارد با فرھنگ ما ای

●● جمع بندی و نتيجه گيری

ر شده است. بنابراین، این گروه در اداره كردنبــــاتوجه به اینكه مفھوم راه اندازی كسب و كار توسط زوجھای زندگی در سالھای اخير بيشت

نظر می رسد كه این گروه از صاحبان كسب و كارھمزمـــان زندگی خانوادگی و كسب و كارشان احتما3ً با چالشھایی مواجه خواھند شد. لذا به 

ه خانواده و كسب و كار كامSً برای ھمدیگر مشخصقبل از راه انـــدازی كسب و كارشان بھتر است وظایف و مسئوليتھای ھركدام را در ھر دو حوز

حمل ھمدیگر و داشتن خSقيت در زندگی زناشویی وكنند. مھمتر از آن موفقيت زوج كارآفرین ھم در زندگی و ھم در كسب و كار بستگی به ميزان ت

ت و ویژگيھای زوجھای كارآفرین از ھمدیگر درپرھيز از روشھای تكراری در تعامSت با ھمدیگر است. نكته قابل توجه اینست كه شناخت خصوصيا

ع سری و پنھان در برابر یكدیگر ندارند.مقایسه با سایر زوجھا خيلی بيشتر است و می شود گفت كه اینگونــــه افـراد ھيچ گونه موضو
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ساز و کارھای مديريت توسعه کارآفرينی در کشور

نقش و اھميت کارآفرینی به عنوان محرک توسعه، در کشورھای توسعه

و سياست گذاران  دولت ،  نزد  گذشته  از  بيش  توسعه  حال  در  و  یافته 

برنامه ریزان کشور مطرح می باشد. طی چند سال اخير، دولتھا به طور جدی

به تشویق کارآفرینی پرداخته اند. با توجه به ساختار اقتصادی – اجتماعی و

و بنابراین شناخت  متفاوت است.  نيز  کارآفرینان  نياز  سياسی کشورھا، 

دولت برنامه ھای  و  تعيين سياست ھا  برای  نيازھا  این  به  نسبت  آگاھی 

ضروری است . در این خصوص دولت ھا با فراھم نمودن شرایط و تسھيSت

مھارتھای انسانی از طریق اموزش، ارائه خدمات گسترده3زم برای شروع فعاليت کارآفرینان نقش مؤثری در توسعه کارآفرینی ایفا می نمایند. ارتقاء 

قداماتی است که دولت با ھمکاری بخش ھایمشاوره ھای مالی و مدیریتی، توسعه شبکه ھای اطSع رسانی از طریق اینترنت و ... از جمله ا

غيردولتی می تواند در راستای توسعه کارآفرینی انجام دھد.

سجم برای سياستگذاری، برنامه ریزی، حمایت،علی رغم اھميت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اشتغال در کشور، تاکنون ساختار و مدیریت من

م شده به صورت پراکنده در حوزه ھای مختلفھدایت و نظارت بر توسعه کارآفرینی در تشکيSت دولت استقرار نيافته و مجموعه اقدامات انجا



کارآفرینی در کشور تھيه شده توسط معاونت برنامهپيگيری می شود. بنابراین در گزارش حاضر که برگرفته از گزارش ساز و کارھای مدیریت توسعه 

لمرو مجموعه ھای تاثير گذار در توسعه کارآفرینی،ریزی منابع انسانی و توسعه کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی است ضمن تشریح وظایف و ق

ساختاری پيشنھادی برای مدیریت امور فوق ارائه گردیده است.

● دستگاھھای مرتبط با کارآفرینی

) وزارت کار و امور اجتماعی١

ند ساز و کار 3زم برای مدیریت توسعه کارآفرینی دردر استراتژی ھای وزارت کار و امور اجتماعی به موارد زیر اشاره شده است که تحقق آن نيازم

کشور می باشد:

 راھبری مناسب بنگاه ھای کسب و کار والف) توسعه اشتغال مولد و پایدار براساس شکوفایی اقتصادی و مزیت ھای کشوری و منطقه ای و

کارآفرینان با تنظيم بازارھای چھارگانه (کا3 و خدمات، سرمایه، کار، پول)

ب) حمایت و توسعه شرکتھای مادر تخصصی و مراکز رشد کارآفرینی و خوشه ھای صنعتی

 خSق و مبتکرج) توسعه زمينه ھای اشتغال و فرصت ھای شغلی جدید با حمایت و ھدایت کارآفرینان و نيروھای

د) بھره گيری از امکانات و ظرفيت ھای تمامی دستگاه ھا در امر اشتغال و کارآفرینی

معاونت کارآفرینی پيگير تحقق استراتژیھای فوقبرای تحقق استراتژی ھای فوق، در تشکيSت وزارت کار و امور اجتماعی یک معاونت، تحت عنوان 

 آفرینی ، با پشنھاد وزارت کار و امور اجتماعی (می باشد. ھمچنين در این رابطه و بمنظور تقویت موضوع و توجه بيشتر دستگاھھا به موضوع کار

 کليه وزارتخانه ھا موسسات دولتی که حيطه اختيارات و وظایف آنھا مرتبط با موضوع١٣٨۴معاونت کارآفرینی) و تصویب ھيات وزیران در سال 

رآفرینی اقدام نمایند که شرح وظایف دفتر مذکورکارآفرینی می باشند بر حسب تشخيص وزارت کار و امور اجتماعی می توانند به ایجاد دفاتر کا

تدوین و ارایه گردیده است.

وری متن مصوبه ای را جھتنيز وزارت کار و امور اجتماعی در جھت توسعه کارآفرینی و حمایت از مراکز رشد پارکھای فنا١٣٨۵ھمچنين درسال 

تصویب به ھيات وزیران ارایه نموده است .

) مراکز رشد و پارک ھای علم و فنّاوری در ایران٢

مان ھای جدیدی با عنوان مراکز رشد و پارکھایافزایش روزافزون فاصله بخش ھای اقتصادی با دانشگاه ھا و موسسات فنّاوری موجب پيدایش ساز

ازمان ھا که در ابعاد مختلف و با طيف گسترده ای ازفناوری با ھدف کاھش این فاصله و کاربردی کردن نتایج تحقيقات در جامعه گردیده است. این س

 ھای اقتصادی جامعه (صنایع، کشاورزی وشرح وظایف ایجاد شده اند، ھمگی یک ھدف مشترک یعنی کمک به تکميل حلقه ھای واسط مابين بخش

یند. عSوه بر این افزایش ضریب موفقيتخدمات ) و بخش ھای علمی  و آموزشی جامعه ( دانشگاه ھا و موسسات پژوھشی) را تعقيب می نما

مات پژوھشی متمرکز از دیگر اھداف اصلی اینواحدھای فنّاور از طریق اجتماع آن ھا در یک محل و کاھش ھزینه ھای آن ھا به کمک ارائه خد

 رشد، توسعه علمی  و اقتصادی داشته، موجبسازمان ھا به شمار می روند. موفقيت این سازمان ھا، که در بسياری از کشورھا نقش اساسی در

مان ھا به لحاظ حجم فعاليت در سه رده مختلفتکثير سریع این الگو در کشورھای مختلف شده است. بسته به ظرفيت علمی  و اقتصادی، این ساز

ل گرفته اند.مراکز رشد واحدھای فنّاور، پارک ھای علم و فنّاوری و شھرک ھای علم و فنّاوری در جھان شک

 ) قانون برنامه چھارم توسعه اشاره نمود، در این قانون۴٧در ارتباط با حمایت ھای قانونی صورت گرفته از پارکھای علم و فنّاوری می توان به ماده (

مللی، اجازه داده می شود واحدھای پژوھشی،عنوان شده است که به منظور ایجاد و توسعه شرکت ھای دانش محور و تقویت ھمکاری ھای بين ال

مزای از  ماموریت محوله،  انجام  پارک ھای علم و فنّاوری در جھت  آزاد در خصوص روابط کار،فنّاوری و مھندسی مستقر در  مناطق  ای قانونی 

ند. پارک ھای علم و فنّاوری از نظر مالی مشمولمعافيت ھای مالياتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مباد3ت مالی بين المللی برخوردار گرد

رد زیر را بر شمرد:آیين نامه مالی و معامSتی دانشگاه ھا می باشند. از جمله منابع مالی پارک ھا می توان موا

▪ بودجه سا3نه که از محل اعتبارات عمومی کشور تامين می شود.

▪ درآمد حاصل از فعاليت ھا و خدمات پارک ھا

▪ کمک ھا و ھدایای اشخاص حقيقی و حقوقی

▪ عقد قراردادھای پژوھشی و اجرائی با سازمان ھای دولتی و غيردولتی



تصویب قرار گرفته می توان به موارد زیر اشاره نمود:ازجمله مصوباتی که برای ضابطه مند نمودن فعاليت ھای مراکز رشد و پارک ھای فنّاوری مورد 

الف) آیين نامه تاسيس و راه اندازی مراکز رشد واحدھای فنّاوری (انکوباتورھا)

ب) اساسنامه مراکز رشد واحدھای فنّاوری

ج) آیين نامه تاسيس و راه اندازی پارک ھای علم و فنّاوری

د) اساسنامه پارک ھای علم و فنّاوری

و) اساسنامه شھرک ھای علمی  و تحقيقاتی

 ) قانون چھارم توسعه۴٧ھـ) ماده (

 قانون برنامه چھارم توسعه۴٧ی) آیين نامه اجرایی ماده 

ائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه ھایمرکز رشد واحدھای فنّاوری (انکوباتور) ، مرکزی است تحت مدیریت متخصصين حرفه ای که با ار

وری متشکل شده اند و اھداف اقتصادی مبتنی برجدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدھای نوپای فعال در زمينه ھای مختلف منتھی به فنّا

دانش و فن دارند، پشتيبانی می کند. این خدمات، به عنوان مثال، شامل موارد زیر است:

▪ تامين محل کار (به صورت اجاره)

▪ خدمات آزمایشگاھی و کارگاھی

▪ خدمات اطSع رسانی

▪ خدمات مالی و اعتباری

▪ آموزش ھای تخصصی ویژه

▪ خدمات مدیریتی

▪ خدمات حقوقی

▪ پروژه یابی و بازاریابی

ادی است که با جایگاه قانونی و برخوردار ازآنچه از مطالعه وضعيت ایران در مقایسه با دیگر کشورھا در این خصوص نشان می دھد فقدان نھ

ای فنّاور باشد. اھداف مراکز رشد بشرح زیر می باشد:اختياراتی که قانون برای آن وضع نموده است بتواند سياستگذار و حامی  مراکز رشد و پارک ھ

الف) بستر سازی جھت تجاری کردن دستاوردھای تحقيقاتی

ب) ایجاد زمينه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خSقيت نيروھای محقق جوان

ج) رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فنّاوری

ای فنّاورید) ایجاد فضای 3زم جھت گسترش واحد ھای کوچک و متوسط دانش مدار و فنّاور فعال در زمينه ھ

دانشگاھی در زمينه ھای فنّاوریو) بستر سازی برای ایجاد فرصت ھای شغلی مناسب به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان 

ارھـ) ایجاد شرایط مناسب برای توليد و توسعه محصو3ت و فرآیندھای فنّاوری قابل عرضه به باز

ن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاءپارک علم و فنّاوری ،سازمانی است که بوسيله متخصصين حرفه ای مدیریت می شود و ھدف اصلی آ

ت . برای دستيابی به این ھدف یک پارکفرھنگ نوآوری و رقابت در ميان شرکت ھای حاضر در پارک و موسسه ھای متکی بر علم و دانش اس

ی خصوصی و بازار ، به حرکت انداخته و مدیریتعلمی ، جریان دانش و فنّاوری را در ميان دانشگاھھا ، موسسه ھای تحقيق و توسعه ، شرکت ھا

ی زایشی تسھيل می کند . پارک ھای علمی ومی کند و رشد شرکت ھای متکی بر نورآوری را از طریق مراکز رشد (انکوباتورھا ) و فرایندھا

 با3 فراھم می نماید .فنّاوری ھمچنين خدمات دیگری با ارزش افزوده با3 ھمراه با فضاھای کاری و تسھيSت با کيفيت

) معاونت علوم و فناوری نھاد ریاست جمھوری٣

يشبرد امور راھبردی مربوط به علم و فناوری دررئوس برنامه ھای معاونت علم و فناوری ریاست جمھوری که وظيفه راھبری، ھماھنگی، حمایت و پ

کشور را عھده دار است بشرح زیر می باشد.

) تحول در سامانه علم و فناوری١

از طریق :



ز تحقيق و توسعه صنعتی، پارک و شھرک علم) باز تعریف ھدفھا و مأموریتھای مراکز موجود در سامانه اعم از دانشگاه، مرکز پژوھش، مرک١-١

وفناوری

) مھندسی ساختار موجود (تعدیل، تصحيح، ادغام و ایجاد مراکز)٢-١

) تحول در اصول ضوابط برآورد و توزیع بودجه ھای پژوھشی٣-١

) نظارت و ارزیابی و اعمال بازخورد ھای حاصل شده۴-١

) کمک به ایجاد و تقویت نھضت توليد علم و جنبش نرم افزاری٢

- تشکيل دفتر با ستاد نھضت توليد علم و جنبش نرم افزاری در معاونت که وظيفه آن:

) ھماھنگ سازی و ارتقای جشنواره ھا و جایزه ھای علمی موجود در کشور١

وم انسانی) کمک به عرضه دانش ھای ایرانی به مجامع جھانی بویژه در حوزه معارف اسSمی و رشته ھای عل٢

) ھمکاری نزدیک با حوزه ھای علميه٣

) توليد و توسعه بومی کSن فناوریھای نوین١ـ٣

) تشکيل بنياد ملی فناوریھای نوین در معاونت که وظيفه:٢ـ٣

) راھبری و حمایت از توليد، کسب و بومی سازی فناوریھای نوین٣ـ٣

) سياستگذاری و راھبری عالی پروژه ھای ملی کسب و توليد فناوری۴ـ٣

) ھمکاری ھای بين المللی در جھت تامين منافع کشور در سطح گسترده۵ـ٣

و ھسته اوليه بنياد ملی فناوریھای نوین را شکل) دفتر ھمکاریھای فناوری ریاست جمھوری و ستادھای مرتبط با آن نظير ستاد ویژه فناوری نان۶ـ٣

خواھند داد.

) پشتيبانی و بھره مندی از نخبگان۴

ه علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی،) حفظ و بکارگيری نخبگان و پشتيبانی از آنان در راستای ارتقاء توليد علم، فناوری و توسع١-۴

ت)فناوری و اقتصادی در منطقه براساس سند چشم انداز عبارت از اساسنامه نخبگان آورده شده اس

) تعيين جایگاه صندوق حمایت از پژوھشگران در بنياد ملی نخبگان٢-۴

) تحقق و تقویت ھمکاریھای دانشگاه و صنعت۵

قتصادی، فرھنگی و سياسیاثربخش ساختن علم در جامعه و بھره گيری از دستاوردھای علمی در بخش ھای مختلف اجتماعی، ا

) تشکيل ستاد ھمکاریھای دانشگاه و صنعت در معاونت١-۵

برنامه ھای ستاد ھمکاریھای دانشگاه و صنعت

▪ برنامه ریزی و تامين حضور مدیران و کارشناسان ارشد صنعت در دانشگاه

▪ کمک به مسأله یابی واقعی در پژوھش ھای دانشگاھی

▪ تشکيل قطب ھای علم و صنعت

▪ اعطای جایزه به فعا3ن ھمکاریھای دانشگاه و صنعت

نشگاه▪ ساماندھی فرصت مطالعاتی و تحقيقاتی استادان در صنعت و بازآموزی کارشناسان صنعتی در دا

سایر واحدھای مرتبط با معاونت علم و فناوری نھاد ریاست جمھوری بشرح زیر می باشند:

) بنياد نخبگان١

خبگان، جذب، حفظ و توسعه علمی و متوازنوظيفه بنياد مذکور برنامه ریزی و سياستگذاری برای شناسایی، ھدایت، حمایت مادی و معنوی ن

 می باشد.١۴٠۴در افق کشور و احراز جایگاه برتر علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه بر اساس سند چشم انداز کشور 

) صندوق حمایت از پژوھشگران کشور٢

ی و حقوقی برای شکوفایی امور تحقيقاتی دروظيفه صندوق ارائه کمک ھا و خدمات حمایتی مادی و معنوی به پژوھشگران ایرانی اعم از حقيق

راستای توليد علم و فناوری و بھره مند شدن مردم از نتایج آنھا در کشور است.



) ستاد ویژه توسعه فناوری نانو٣

وظيفه ستاد بشرح زیر ميباشد:

) دستيابی به سھم مناسبی از تجارت جھانی با استفاده از فناوری نانو١-۴

به مردم) ایجاد زمينه مناسب جھت بھره مندی از مزایای فناوری نانو در راستای ارتقاء کيفيت زنده ٢-۴

) نھادینه شدن توسعه پایدار و پویای علوم، فناوری و صنعت نانو٣-۴

) دفتر ھمکاریھای فناوری۴

پيشرفته و حمایت از توليد آنھا در داخل کشوردفتر ھمکاریھای فناوری ریاست جمھوری نيز در زمينه نيازسنجی، ھماھنگی انتقال فناوری ھای 

فعاليت می نماید.

● ساختار پيشنھادی مدیریت کارآفرینی

نتایج حاصل از مطالعات مبانی و تطبيقی انجام شده نمایانگر آنست که :

) در عصر حاضر نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی جمھوری اسSمی ایران حياتی است .١

) توسعه کارآفرینی و کارآفرینان نياز به حمایت دولت دارد.٢

) فناوری زیر ساخت کارآفرینی می باشد.٣

آن ذیمدخل ميباشند.) فناوری موضوعی است فرابخش که دستگاھھا و نھادھای متعددی در سطوح راھبردی و اجرایی در ۴

 است بتواند سياستگذار و حامی  مراکز فنّاوری کشور) فقدان نھادی که با جایگاه قانونی و برخوردار از اختياراتی که قانون برای آن وضع نموده۵

باشد کامS مشھود است.

تاکنون ساختار و مدیریت ۶ برنامه ریزی،) علی رغم اھميت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اشتغال در کشور،  منسجم برای سياستگذاری، 

ات انجام شده به صورت پراکنده در حوزه ھایحمایت، ھدایت و نظارت بر توسعه کارآفرینی در تشکيSت دولت استقرار نيافته و مجموعه اقدام

مختلف پيگيری می شود.

مين موارد فوق ضروری است. در ایجاد سازمانبا توجه به موارد فوق ایجاد سازمان یا نھادی فرابخش در زیر مجموعه ریاست جمھوری برای تا

نھاد ریاست جمھوری ( شامل: معاونت علممذکور نيازی به گسترش تشکيSت دولت نمی باشد و ميتوان از ادغام تشکيSت واحدھای موجود در 

ارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزشھای فنی ووفناوری ، بنياد امور نخبگان، صندوق حمایت از پژوھشگران و دفتر ھمکاریھای فناوری ) و وز

حرفه ای ) استفاده نمود.

منبع : مركز توسعه كارآفرینی

http://vista.ir/?view=article&id=280073

سازمانھای کار آفرين

نویسنده در این کتاب قصد دارد مفھوم کار آفرینی ؛ سازمان کارافرین و واقعيتھای آن را به

خواننده منتقل کند, ضمن اینکه سعی می کند راھکارھایی را که توسط متفکران و محققان



در این زمينه ارائه شده است به نحوی کار بردی در اختيار مدیران و سرپرستان سازمانھا

) از دیدگاه وی سازمانی است کهentrepreneurial organizationقراردھد. سازمان کارآفرین (

توجه خود را به رشد و اجرای استراتژی تھاجمی معطوف می نماید, نه اینکه فقط نيروی خود

 استراتژی تھاجمی اصلی۴را صرف بقا و تثبيت موضع در بازار کند. چنين سازمانی با اجرای 

می تواند مسير رشد را بپيماید :

▪ گسترش بازار کنونی برای محصو3ت کنونی ؛

▪ شناسایی بازار جدید برای محصو3ت کنونی ؛

▪ ارائه محصو3ت جدید و متنوع ؛

▪ خریداری سازمانھای کوچکتر.

مطالب زیر از دیگر مباحث جذاب و خواندنی کتاب است.

● ویژگی ھای بارز سازمان ھای کارآفرین

ھشت ویژگی کليدی سازمانھای کار آفرین عبارتند از :

. اصرار در استراتژی تھاجمی:١

 داشتن حالت انفعالی می کوشند پيش فعا3نه وسازمانھای موفق, نوآور و مبتکر ھستند؛ آنھا به جای نشان دادن واکنش در برابر رویدادھا و

تھاجمی عمل کنند.

. صميميت با مشتریان:٢

يت در کسب و کار است .سخن گفتن با مشتریان با ھدف آگاھی از خواستھا, انتظارات و دیدگاه ھای آنھا از رموز موفق

. آزادی عمل و کارآفرینی:٣

انداز  موجود,در سازمانھای کار آفرین, مدیران اجرایی افراد را تشویق می کنند که در چارچوب چشم  سازمان, رھنمودھا و استراتژی ھای 

 کارکنانشان از آنچه در سازمان می گذرد آگاھندمسئوليت تصميمات را متقبل شوند. این به معنی آن است که چنين سازمان ھایی اطمينان دارند,

و در تفسير و تحليل برنامه ھا و اقدامات سازمان, بویژه در مورد مشتریان سھيم شده اند.

. تاکيد بر ارزشھای سازمان:۴

ھای سازمان را به آگاھی مشتریان و ھمکاران,در سازمانھای موفق ھمه با فلسفه و ارزشھای سازمان آشنا ھستند و وظيفه خود می دانند باور

ر واقع این کار حتی در یک خرده فروشی کوچک نيز قابلبه ویژه افراد تازه استخدام شده برسانند . در این باره اندازه سازمان چندان مھم نبست. د

اجراست .

. تاکيد بر فعاليت ھای تخصصی خویش:۵

شده اند. این به معنای آن نيست که سازمان ھا نبایدسازمانھای موفق معمو3ً بر انجام فعاليتھایی تاکيد می کنند که در آن متخصص و کار آزموده 

باید با دقت برنامه ریزی کرد و بازارھا را تجزیه و تحليلفعاليت ھای خود را متنوع سازند, بلکه یاد آور این مھم است که برای ورود به بازار جدید, 

نمود.

. ساختار ساده و نيروی کار اندک:۶

تسریع و تسھيل نماید). در یک سازمان پيچيده؛از ویژگی ھای سازمان کارآفرین برخورداری از ساختاری ساده است (ساختاری که انجام کار را 

 سيستمھای ارتباطی پيچيده تر و دشوارتر عملغالبا مشتریان را از واحدی به واحد دیگر می فرستند. زیرا ھر چقدر سازمان پيچيده تر باشد

خواھند نمود.

. افزایش بھره وری از مجرای کارکنان:٧

در ھر کجای سازمان است. مدیران سازماناز ویژگی ھای سازمان کارآفرین, توجه به نقش یک یک افراد در کل سيستم و تشویق موفقيت ھا 

.ھای کارآفرین می دانند که اگر موفقيتی حاصل شده, ناشی از تSش و نوآوری کارکنان بوده است

. اعمال کنترل بر ارزشھا و تامين مالی:٨



3زم در مراحل تصميم گيری برخوردار باشند. در عين حال کهسازمان ھای کارآفرین بر این باورند که کارکنانِ رو در رو با مشتریان, باید از اختيارات 

ان کار آفرین به افراد آزادی عمل می دھند تا آنچه را کهسازمان ھم باید کنترل دقيقی بر ارزشھا و نحوه تامين مالی منابع اعمال کند. در واقع مدیر

شایسته می دانند به انجام رسانند .

● ھفت پشتوانه بنيادی

بنيادی زیر برخوردار باشد :نکته حائز اھميت آن است که ویژگی ھای یاد شده باید از ھفت پشتوانه اعتقادی یا ھفت ارزش 

- سازمان ما باید بھترین باشد.١

- ھمه کارھا باید صحيح انجام شود حتی کارھای جزیی.٢

- موفقيت سازمان به افرادی که برای آن کار می کنند, بستگی دارد.٣

- خدمات و کا3ھا را باید با بھترین کيفيت ارایه نمود.۴

رفت گام بر ميدارد).- تشویق و ترغيب و تحمل شکست, اجتناب ناپذیر است ( با توجه به اینکه سازمان در مسير پيش۵

- سيستم ارتباطات داخلی سازمان حائز اھميت بسيار است .۶

- سازمان باید از نظر اقتصادی رشد کند.٧

 قاعده طSیی در سازمان ھای کار آفرین٢١● 

 . یکی از شخصيتھای مطرح در این عرصه ویليامھشتمين فصل کتاب به معرفی متفکران عرصه کار آفرینی و بررسی نظرات و آثار آنھا می پردازد

 قاعده طSیی ارایه نمود که مدیران سازمانھا در سراسر جھان می توانند آنھا را به اجرا در٢١ھينک, مدیر عامل "ماینر گروپ " در تایلند است. وی 

 ولی این قاعده طSیی یاد شده به تنھایی مورد توجه قرار گيرد, کار آمدی چندانی در پی نداشته باشد٢١آورند. به نظر می رسد که اگر ھر یک از 

مجموعه بر روی ھم می تواند ساختاری پایدار و منسجم ایجاد کند:

- ھر گونه خS بازار را شناسایی و برطرف کنيد. در غير این صورت رقبای شما فعال خواند شد.١

- سعی کنيد وظایف خود را درست انجام دھيد.٢

- توجه به جنبه ھای تفریحی در کار, عامل ایجاد انگيزه به شمار می آید.٣

- سخت بکوشيد تا نقش خود را با تمام توان ایفا کنيد .۴

- تSش کنيد با رھنمودھا و مغز دیگران کار کنيد و از ایده ھای آنان استفاده کنيد .۵

ه باشيد که ھدفھا باید متمرکز بر مشتری,- ھدفھا را تعيين کنيد و با توجه به رسالت سازمان, مسير مشخصی را طی کنيد (به خاطر داشت۶

مشخص, قابل اندازه گيری, مورد توافق, واقعی و بھنگام باشد) .

- بر قضاوت شھودی خود اعتماد کنيد .٧

- باید به آسمان رسيد, دست کم یک بار .٨

- شيوه فروش را بياموزید .٩

- به یک رھبر تبدیل شوید .١٠

- نقاط ضعف و شکست را به سرعت شناسایی کنيد .١١

- از رویداد ھای ناشی از شانس به بھترین نحو بھره برداری کنيد .١٢

- از تغيير به عنوان یک راه زندگی استقبال کنيد .١٣

- ارتباطات خود را قوی کنيد .١۴

- از وقت خود به شيوه ای معقول استفاده کنيد .١۵

شخص استفاده کنيد .- الگویی را در نظر بگيرید و برای ارزیابی عملکرد و سنجش کيفيت کار, از استاندارد ھای م١۶

- به انجام کارھای عادی و روزمره قناعت نکنيد .١٧

- برای کيفيت اھميت بسيار قائل شوید .١٨

- در بحرانھا به سرعت عمل کنيد .١٩



- پس از افتادن باید به سرعت برخاست و دوباره روی زین نشست .٢٠

- باید از کار خود لذت ببرید .نویسنده در سراسر کتاب تاکيد می کند که:٢١

تر عمل کرده اند و فرصتھا را زودتر از آنان تشخيص▪ سازمان کار آفرین یک پدیده جدید نيست زیرا ھميشه کسانی بوده اند که نسبت به رقبا سریع

داده اند .

▪ در مورد سازمان کار آفرین چيزی به نام شانس وجود ندارد.

▪ افراد کارآفرین ميتوانند برای سازمان شانس یا فرصت بوجود آورند .

 گام موثر در مسير کار آفرین نمودن سازمان:١٠● 

ه باشيد که سازمانتان بھترین است. سازمانی این- اعتقاد به سازمان: اگر سازمان خود را بھترین بدانيد کافی نيست. باید اعتقاد راسخ داشت١

سازمانھای کار آفرین, تنھا درباره "موفقيت" و "چنين, ھمواره بر خود ميبالد و آرزوی کارکنانش آن است که سازمان مسير رشد را ادامه دھد. 

کيفيت محصول" حرف نمی زنند, بلکه ھمواره دارای این ویژگی ھا ھستند .

 دیدگان اعضای خود قرار دھد. احساس وجود یک- ترسيم چشم انداز: سازمان کار آفرین توانسته است چشم اندازی از آینده خویش را در برابر٢

 البته ھدفھا باید قابل دستيابی و مشخص باشندآینده روشن ھمواره منشا پيشرفت خواھد بود و افراد را به تحقق رویای خود ترغيب می نماید.

ا شکست رو به رو خواھند شد.زیرا اگر اعضای سازمان اھداف آتی را مبھم یا دست نيافتنی بدانند ناکام مانده, سرانجام ب

 سازمان شکایت ھای مشتریان مورد- شناخت کافی از مشتری: در سازمان کار آفرین مشتری یک منبع ارزشمند اطSعاتی است. در این٣

گذشته است .استقبال قرار می گيرد. زیرا ھدف, آموختن درسھای جدید و اقدامات اصSحی در سایه اشتباھات 

ھر قدر به بازار جھانی نزدیک می شود با این- تجزیه و تحليل محيط: اگر سازمان تSش نکند عوامل فعال در محيط خارجی خویش را درک کند, ۴

عوامل نا آ شنا تر می گردد و در نھایت بھترین فرصتھا را از دست خواھد داد.

سازمان به معنی شناسایی نقاط ضعف و- درک سازمان: سازمانھای موفق ھرگز تصویری ایده آل و مقدس از خود ترسيم نمی کنند . درک ۵

بطه با امور جاری و روزمره است . در مورداجرای سياستھایی به منظور کاھش نقاط ضعف است. یکی از زمينه ھای آسيب پذیری سازمان در را

زمره نيز مانند فعاليت ھای کارآفرینی از تعھد 3زمامور عادی سازمان باید مقرراتی وجود داشته باشد تا اطمينان یابيم که سازمان درکارھای رو

برخوردار است.

قش و اثر عوامل داخلی و خارجی را- محاسبه ریسک: سازمان کار آفرین ریسک پذیر است, ولی ھنگامی پذیرای ریسک خواھد بود که ن۶

محاسبه نموده و ضریب موفقيت خود را بيش از ھزینه ھای مربوط به شکست بداند .

روزی با تجربه ای تلخ مواجه شود و- تحمل شکست و آموختن درسھای جدید از آن: ھر سازمانی که آماده ریسک پذیری است ممکن است ٧

سرزنش وی بلکه برای جلو گيری از تکرارشکست بخورد. تSش برای شناسایی علت شکست و تحليل آن؛ نه به منظور شناسایی فرد خطا کار و 

اشتباه, از ویژه گيھای سازمان کار آفرین است.

ان بپيوندند. اما اگر سازمان برای این افراد و- ارزش قائل شدن برای افراد و شاد نمودن محيط کار: ممکن است افراد برای کسب پول به سازم٨

 و به تبع آن توليد کاھش می یابد.مھارت آنھا احترام کافی قائل نشود و آنھا از محيط کار خود لذت نبرند, وفاداری به سازمان

که کارھای روزانه را انجام می دھند وظيفه دارند از- اھميت کارھای روزانه و تقدیر از کسانی که این کارھا را انجام می دھند: کارکنان اداری ٩

Sش کند کار ھمه افراد را مھم بشمارد و از این دیدگاهاقدامات دیگران (که حالت ابتکار و خSقيت دارد) حمایت کنند. در عين حال که سازمان باید ت

تSشھای آنان را مورد تقدیر قرار دھد.

- چه بازاری تا چه زمان سود آورتر است؟١٠

 گام١٠ فراموش نکنيد که تنھا با برداشتن این سازمان ھای کارآفرین برای پاسخگویی به این پرسش از اطSعات و تحليل ھای کافی برخوردارند.

می توان استراتژی تھاجمی اتخاذ نمود.

نوشته: راجر کارت رایت

ترجمه: دکتر علی پارسائيان
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سازمانھای کارآفرين

) ) از دیدگاه وی سازمانیentrepreneurial organizationسازمان کارآفرین 

است که توجه خود را به رشد و اجرای استراتژی تھاجمی معطوف می

نماید, نه اینکه فقط نيروی خود را صرف بقا و تثبيت موضع در بازار کند. چنين

با اجرای  تواند مسير رشد را۴سازمانی  تھاجمی اصلی می   استراتژی 

بپيماید :

) گسترش بازار کنونی برای محصو3ت کنونی ؛١

) شناسایی بازار جدید برای محصو3ت کنونی ؛٢

) ارائه محصو3ت جدید و متنوع ؛٣

) خریداری سازمانھای کوچکتر.۴

مطالب زیر از دیگر مباحث جذاب و خواندنی کتاب است.

● ویژگی ھای بارز سازمان ھای کارآفرین

ھشت ویژگی کليدی سازمانھای کار آفرین عبارتند از :

) اصرار در استراتژی تھاجمی:١

▪ سازمانھای موفق, نوآور و مبتکر ھستند؛

▪ آنھا به جای نشان دادن واکنش در برابر رویدادھا و داشتن حالت انفعالی

می کوشند

▪ پيش فعا3نه و تھاجمی عمل کنند.

) صميميت با مشتریان:٢

فقيت در کسب و کار است .▪ سخن گفتن با مشتریان با ھدف آگاھی از خواستھا, انتظارات و دیدگاه ھای آنھا از رموز مو

) آزادی عمل و کارآفرینی:٣

ز سازمان, رھنمودھا و استراتژی ھای موجود,▪ در سازمانھای کار آفرین, مدیران اجرایی افراد را تشویق می کنند که در چارچوب چشم اندا



 کارکنانشان از آنچه در سازمان می گذرد آگاھندمسئوليت تصميمات را متقبل شوند. این به معنی آن است که چنين سازمان ھایی اطمينان دارند,

و در تفسير و تحليل برنامه ھا و اقدامات سازمان, بویژه در مورد مشتریان سھيم شده اند.

) تاکيد بر ارزشھای سازمان:۴

ورھای سازمان را به آگاھی مشتریان و ھمکاران,▪ در سازمانھای موفق ھمه با فلسفه و ارزشھای سازمان آشنا ھستند و وظيفه خود می دانند با

ر واقع این کار حتی در یک خرده فروشی کوچک نيز قابلبه ویژه افراد تازه استخدام شده برسانند . در این باره اندازه سازمان چندان مھم نبست. د

اجراست .

) تاکيد بر فعاليت ھای تخصصی خویش:۵

ه شده اند. این به معنای آن نيست که سازمان ھا▪ سازمانھای موفق معمو3ً بر انجام فعاليتھایی تاکيد می کنند که در آن متخصص و کار آزمود

جدید, باید با دقت برنامه ریزی کرد و بازارھا را تجزیه ونباید فعاليت ھای خود را متنوع سازند, بلکه یاد آور این مھم است که برای ورود به بازار 

تحليل نمود.

) ساختار ساده و نيروی کار اندک:۶

ا تسریع و تسھيل نماید). در یک سازمان پيچيده؛▪ از ویژگی ھای سازمان کارآفرین برخورداری از ساختاری ساده است (ساختاری که انجام کار ر

 سيستمھای ارتباطی پيچيده تر و دشوارتر عملغالبا مشتریان را از واحدی به واحد دیگر می فرستند. زیرا ھر چقدر سازمان پيچيده تر باشد

خواھند نمود.

) افزایش بھره وری از مجرای کارکنان:٧

ا در ھر کجای سازمان است. مدیران سازمان▪ از ویژگی ھای سازمان کارآفرین, توجه به نقش یک یک افراد در کل سيستم و تشویق موفقيت ھ

.ھای کارآفرین می دانند که اگر موفقيتی حاصل شده, ناشی از تSش و نوآوری کارکنان بوده است

 قاعده طSیی ارایه نمود که مدیران سازمانھا در سراسر جھان می توانند آنھا را به٢١ویليام ھينک, مدیر عامل "ماینر گروپ " در تایلند است. وی 

 قاعده طSیی یاد شده به تنھایی مورد توجه قرار گيرد, کار آمدی چندانی در پی نداشته باشد٢١اجرا در آورند. به نظر می رسد که اگر ھر یک از 

ولی این مجموعه بر روی ھم می تواند ساختاری پایدار و منسجم ایجاد کند:

) ھر گونه خS بازار را شناسایی و برطرف کنيد. در غير این صورت رقبای شما فعال خواند شد.١

) سعی کنيد وظایف خود را درست انجام دھيد.٢

) توجه به جنبه ھای تفریحی در کار, عامل ایجاد انگيزه به شمار می آید.٣

) سخت بکوشيد تا نقش خود را با تمام توان ایفا کنيد .۴

) تSش کنيد با رھنمودھا و مغز دیگران کار کنيد و از ایده ھای آنان استفاده کنيد .۵

ه باشيد که ھدفھا باید متمرکز بر مشتری,) ھدفھا را تعيين کنيد و با توجه به رسالت سازمان, مسير مشخصی را طی کنيد (به خاطر داشت۶

مشخص, قابل اندازه گيری, مورد توافق, واقعی و بھنگام باشد) .

) بر قضاوت شھودی خود اعتماد کنيد .٧

) باید به آسمان رسيد, دست کم یک بار .٨

) شيوه فروش را بياموزید .٩

) به یک رھبر تبدیل شوید .١٠

) نقاط ضعف و شکست را به سرعت شناسایی کنيد .١١

) از رویداد ھای ناشی از شانس به بھترین نحو بھره برداری کنيد .١٢

) از تغيير به عنوان یک راه زندگی استقبال کنيد .١٣

) ارتباطات خود را قوی کنيد .١۴

) از وقت خود به شيوه ای معقول استفاده کنيد .١۵

شخص استفاده کنيد .) الگویی را در نظر بگيرید و برای ارزیابی عملکرد و سنجش کيفيت کار, از استاندارد ھای م١۶



) به انجام کارھای عادی و روزمره قناعت نکنيد .١٧

) برای کيفيت اھميت بسيار قائل شوید .١٨

) در بحرانھا به سرعت عمل کنيد .١٩

) پس از افتادن باید به سرعت برخاست و دوباره روی زین نشست .٢٠

) باید از کار خود لذت ببرید .٢١

منبع : خانه کارآفرینان ایران
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سبک زندگی مشابه زنان کارآفرين

 ساله مربی یوگا و نویسنده آزاد، یک روز وقتی به اسم۴٠کارل 3یت فوت 

طراحی لباس ھمدلی برمی خورد، به فکرفرو می رود. او می گوید: «وقتی

که یکی از زانوھایم صدمه دید دیگر نتوانستم به عنوان مربی، یوگا آموزش

دھم پس به فکر کار دیگری افتادم، یک کيف دستی داشتم که روی آن این

عبارت نوشته شده بود؛ «عشق، ما اعتماد می کنيم»، این پيام باعث شد

به فکر شروع کار توليد کيف دستی بيفتم و بعد سوالی را از خود پرسيد که

ھمه کارآفرینان آینده ھم از خود خواھند پرسيد: «حا3 چه کنم؟»

او تصميم گرفت از دیگران ھم کمک بگيرد سپس به دیدن «ليزلنگ» طراح

لباس رفت که سخنران برنامه ای بود که توسط سازمان زنان کارآفرین برگزار

می شد و به زنان کمک می کرد تا حرفه ای که به راه انداخته اند را توسعه

دھند. فوت فھميد که این حامی (انکوباتر) برای تمرکز در مھارت و توسعه

کارھا به او کمک می کند، پس به عضویت گروه آنان درآمد.

این انجمن حامی، از گروه ھای کوچکی از زنان کارآفرین از جمله 3یت فوت

(طراحی لباس ھمدلی) تشکيل می شد که به مدت چھار ھفته جلسات ھفتگی برگزار می کردند.

يده و گران بود) ارزان تر توليد می شدند و3یت فوت به توليد تی شرت ھایی تشویق شد که نسبت به توليد کيف ھای دستی (که توليد آن پيچ

این کار به جمع زنان کارآفرین ھم راه پيدا کرد.

 ساله که یک متخصص خSق بود، آشنا شد. تونيا، 3یت فوت را به3٣٢یت فوت در جلسات ماھانه شبکه حاضر می شد و در آن جا با تونيا ميسور 

عنوان ریيس شرکت توسعه خود به کار گرفت.

که بين زندگی و کارشان تعادل و تناسب برقرارکارل 3یت فوت ھنوز ھم «طراحی لباس ھمدلی» را اداره می کند. او نمونه خوبی از زنانی است 

اد خود را کشف می کنند و کارھایی را انجام میکردند. موسسات زنان کارآفرین «ثب اسکن فلت» و «ویکتوریا کوليگان» می گویند: «زنان استعد



در حالی که در زندگی شان به چند حرفهدھند که از سبک زندگی شان نشأت می گيرد. آن ھا به ندرت طراح یا سرمایه گذار کار ھستند، 

 ھا به ندرت راه ھای خط کشی شده را دنبال میمشغولند. سرمایه گذاران در کنار کار در شرکت، کار دیگری ھم انجام می دھند و حرفه ھای آن

کند.»

نام کارآفرینی کرده اند که اصSح و پيشرفت بسياراسکن فلت و کوليگان ھر دو در یک زمينه کاری مشترک مشغولند و برنامه شان را وقف چيزی به 

وسيعی است و برای کارھای کوچک تا تاسيس یک شرکت توليدی جھانی به کار گرفته می شود.

 به فعاليت کرد.مرکز زنان کارآفرین ھم در زمينه زندگی شخصی و ھم زندگی کاری زنان به صورت اینترنتی شروع

 ساله در زمينه ھای قانون و تجارت و آغاز به کار اینترنتی شرکت۴٠ ساله و اسکن فلت ٣٨ بعد از موفقيت کاری کوليگان ٢٠٠۴در اواخر سال 

بازوھای کارآفرینی را به حرکت درآوردند.

را راه اندازی می کند که در آن با زنان پرتSش و موفقکوليگان که دارای مدارک شغلی و قانونی است یک خبرنامه اینترنتی به نام «زنان کارآفرین» 

مصاحبه می کند و داستان موفقيتشان را می نویسد.

زنان و دوستان او تشکيل می شد و شبيه بهاسکن فلت که با شرکت «روش ھای یادگيری» اختSف داشت، یک سازمان را راه اندازی کرد که از 

انجمن یا کانون سرمایه گذاران بود اما با تمرکز بر ھر آنچه مورد نياز کارآفرینان بود.

مکاری کنند و این رویداد را در فھرست پيام ھایوقتی که این دو نفر با ھم مSقات کردند تصميم گرفتند که به صورت زنده در یک شبکه با ھم ھ

تاورد بود.اینترنتی کوليگان تبليغ کردند و این نسبت به کار جداگانه ای که در نظر داشتند بھترین دس

ایشان به آن جا دعوت کردند.آن ھا خانه یکی از دوستانشان را در نيویورک در اختيار گرفتند و زنان را برای ارایه کارھ

ی یابد، آنچه که می خواھند اتفاق می افتد.وقتی که شبکه زنان بدون کار طاقت فرسا و یونيفرم ھای تيره و فقط با عشق و خSقيت جریان م

بعد از آن فھميدند که زنان زیادی به دنبال ھمان چيزی ھستند که آن ھا می خواستند.

طی که به صورت رضایتبخش در آن شرکت کنند رااسکن فلت می گوید: «بسياری از زنان مثل ما ھستند، آن ھا دارای مدارج عالی ھستند اما محي

پيدا نکرده اند.»

) راه اندازی شده است.onlineامروز زنان کارآفرین به صورت یک شبکه رسانه ای آن 3ین (

ر شھر فعاليت می کنند و دارای دفترھایی در کليولند است جایی که کوليگان زندگی می کند و د۴۵گروه حامی نيز با بيش از دو ھزار عضو در 

نيویورک جایی که اسکن فلت به فعاليت ھایش می پردازد.

 کنفرانس زنده در شھرھای گروه حامی برپا می شود که ھر١٠خبرنامه اینترنتی آن ھا ھم چھار ھزار نفر را جذب کرده است. ھر ساله در حدود 

ین در ماه مه چاپ کردند و یک ماه پس از آن اعSمیک صدھا شرکت کننده دارند. آن ھا گزارشی از این سال به عنوان سال مھمی برای زنان کارآفر

شترک را برای ھمکاری تدوین کردیم و نظرکردند که پس از یک سال فعاليت و رشد در زمينه کاری که زنانه خوانده می شد با3خره طرحی م

سرمایه گذاران بيرون از شبکه را جلب کردیم.

منبع : روزنامه سرمایه
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سرعت توسعه فعاليت اقتصادی ،وجه تمايز کار آفرينان



آفرین کار  ایجاد می کنند  در صنعت  یک فرصت شغلی جدید  افرادی که 

ھستند. آنھا اغلب این کار را با ایجاد شرکتی تازه انجام می دھند. اما آنھا

ھمچنين فرصتھای جدید شغلی را با ورود یک محصول یا ایجاد یک بازار جدید

بوجود می آورند. بنابراین که در کارخانجات بزرگ خطوط توليد تازه ای به راه

می اندازند و یا با ایجاد بخش ھایی تازه که قبSً وجود نداشت باعث ایجاد

تر بيان کلی  به  کارآفرین ھستند.  تعریف  این  با  می شوند  بازاری جدید 

کارآفرینان منابع را مدیریت می کنند تا چيز تازه ای بسازند اعم از شغل تازه

یا کا3 یا خدمت یا حتی بازار تازه- آنچه کارآفرینان موفق را از کارآفرینان دیگر

متمایز می کند سرعت توسعه فعاليت اقتصادی آنان است. آنھایی بيشتر

موفق ھستند که فعاليت اقتصادیشان را بتوانند به سرعت رشد دھند. آنھا

موقعيت ھایی را که در بازار دیگران به آنھا توجھی نمی کنند می یابند و

ھمين ایده بھره برداری کردن از این موقعيت ھا را در ذھن آنھا شکل می

دھد. آنھا خودشان را بخوبی در بازاری که در حال انتقال و تغيير است جا

می اندازند که از این نظر مبتکر و مخترع شناخته می شوند. آنھا به دقت

پيش بينی می کنند که جھت بازارھا در حال تغيير است و سپس آماده می

شوند که بازارھا را به راه بيندازند که دین کار را قبSً کسی انجام نداده بود.

مردم اغلب فکر می کنند کارآفرینان در ابتدا موفق ھستند چون آنھا کا3 یا

خدمات تازه ای ابداع می کنند مثل موتور جستجور یاھو. اما اینطور نيست و

ن اینکه چيز تازه ایجاد کرده باشند. آنھا اطSعات کوچکیاغلب کارآفرینان موفق کار خود را با افزایش در کيفيت یک کا3 یا محصول ایجاد می کنند بدو

روی آنچه دیگران انجام می داده اند ایجاد می کنند.

را مطرح می سازند. سپس آنھا به سرعت آنچه انجامکارآفرینان پس از شروع کار خود به مشتریان توجه می کنند و با آرامی با اصSحات دیگر خود 

 منجر بهJerry Greenfild Ben cohenطرح شده از طرف می دھند را متعادل می سازند و این فرایند را بارھا تکرار می کنند پيشنھاد بھبود کيفيت م

 کردند این بستنی ھا برای پاسخ به نياز مشتریانیموفقيت برای آنھا شد. آنھا شروع به ساختن بستنی با قيمت با3تر با قطعاتی از ميوه روی آن

زار بستنی ميوه ای جدید وجود نداشتند و اینساخته شد که بستنی ھای ساده را دوست نداشتند در آن زمان توليد کنندگان بزرگ بستنی در با

 شروع کرد. او با بھبود طراحی کا3یی که اولينVermont کار آفرین دیگری است که از Jack Burtonبازار جدیدی بود که توسط این دو نفر ایجاد شد. 

ی از نيویورک نقل مکان کرد و تخته سالگی با آن آشنا شده بود توانست به موفقيت دست یابد با گذشت مدت کمی ا ز فارغ التحصيل١۴بار در 

م در حالی که این درست را درست کرد. او می گوید بسياری از مردم فکر می کنند من تخته اسکی جدیدی اختراع کرده اBurtonاسکی ھای 

نمی باشد

 ساخته شد در حالی که این شرکت ھيچ گاه پيشرفتی در تخته اسکی ھای ساخته شدهBrun swickطرح اوليه تخته اسکی ھا بوسيله شرکت 

 این مساله را به ھمگان یاد داد که: اگر محصو3تBurton بھبود آنچه جا دارد بر اساس نيازھای واقعی مشتریان بود. Burtonایجاد نکرد. فلسفه 

د.اصلی برای مردم کسالت آور باشد آنھا حاضرند با پرداخت پول بيشتر کا3ی با کيفيت تری بخرن

● تاثير محيط بر فعاليت ھای کارآفرینانه:

انشجوی رشته مشاغل یک نفر می گوید ھدفطی ده سال اخير کارآفرینان ميليونھا فرصت شغلی تازه در جھان ایجاد کرده اند. از ھر شش د

ياری متولد شوند. به ویژه افزایششخصی اش تاسيس یک شرکت اختصاصی است و کارشناسان پيش بينی می کنند در آینده سازمانھای بس

 ایجاد) در بين زنان، مھاجران و اعضای گروھھای کوچک و رده پایين پيش بينی می شود. سھم شغل ھایventure creationفعاليتھای جسورانه (

 افزایش یافته است.٢٠٠٠% در سال ۴٠ به ١٩٧۵% در سال ٢۴شده بوسيله زنان کارآفرین از 

● آیا این رشد بيانگر جھش ناگھانی در تولد کارآفرینان است؟



 افزایش١٩٢٠ت فعاليتھای کارآفرینان در دھه پاسخ منفی است چون سرعت کارآفرینی با شرایط محيط کم یا زیاد می شود. در ایا3ت متحده سرع

١٩٨٠ تا ١٩۵٠ کاھش یافت و پس از آن و بعد از جنگ جھانی دوم افزایش و پس از آن کاھش چشمگيری از سال ١٩٣٠یافت و پس از آن در دھه 

امپيوترھا و وسایل ارتباط جمعی راه دور و تکنولوژیداشت دھه اخير دوره دیگری از رشد کارآفرینی به علت اختراعات انجام گرفته در تراشه ھا، ک

ارآفرینانه می انجامد ھرچه افرادارتباطات می باشد. کاھش سرعت سودھا و افزایش سرعت مھاجرت ھا ب افزایش سرعت فعاليت ھای ک

 می کند تا کارآفرین باشند. ھمچنين فاکتورھایبيشتری تبدیل به کارآفرینان موفق می شوند ایجاد ساختارھای اجتماعی بھتر دیگران را مجبور

فرینی بسياری از کشورھای آسيایی و اروپاییسياسی و اقتصادی نقش مھمی ایفا می کنند. به منظور ایجاد تحریک و انگيزه برای انجام کارآ

ست حصول اطمينان در این زمينه است که کشورشانتسھيSت ویژه ای مھيا کرده اند و ماليات ھایشان را کاھش داده اند. ھدف دولتھا از این سيا

 به سازمانھایی که کارآفرینان را حمایت می کننداز جھش کارآفرینانه ای که دست یابی به تکنولوژی ھای جدید آنرا ممکن می سازد عقب نمانند.

incubator organizationح فضا .. می دSھند. گویند. آنھا به مشاغل جدید یا کسانی که می خواھند شغل ایجاد کنند به اصط

 خرید تلفن یا اجاره دستگاه فتوکپی یا استخدامیک شرکت حمایت کننده کار آفرینان می تواند یک روز کامل را سپری کند بدون اینکه نيازی به

شند این خدمات را رایگان به کارآفرینان می دھند اماکارمند داشته باشند. حاميانی که ھيچ نفعی برای کارآفرینان نمی توانند به ھمراه داشته با

سيم می کنند. در شھر نيویورک کارخانه ھایاغلب کارآفرینان بخشی از سود خود را با شرکت حمایت کننده که به موفقيت آنھا کمک کرده تق

 تا سرمایه گذاری آنھا را پرورش دھند.سرمایه گذاری روی فعاليتھای جسورانه فضای حمایت کننده را برای کارآفرینان ایجاد می کنند

 فعاليت کارآفرینانه ھستند. که بوسيله آنھا میبرخی سرمایه گذاران این زمينه معتقدند سازمانھای حمایت کننده راھھای بدون خطر برای شروع

یه گذاری روی این کار گرفته شود.توان دید که آیا این کار در ابتدا توسعه می یابد و پس از آن تصميمات بھتری در مورد سرما

● صاحبان مشاغل کوچک؛

یالت متحده مشاغل کوچک به کارخانه ھایی که کمتربرخی از مردم به اشتباه واژه کارآفرین را در معنی صاحب مشاغل کوچک به کار می برند. در ا

 کارگر است گفته۵٠٠رخانه با زیر  کارمند دارند گفته می شود بنابراین واژه صاحب مشاغل کوچک به شخصی که صاحب حق مالکيت کا۵٠٠از 

) یک نھاد دولتی است که مسئول حمایت از فعاليتھای مشاغل کوچکSBA) (small business administrationمی شود. اداره مشاغل کوچک (

وبی مدیریت می کنند ارائه می دھد. بر اساساست. این نھاد منابع سودمند زیادی برای کسانی که چنين مشاغلی را ایجاد کرده و آنرا به خ

% تمام مشاغل٧۵% کارخانه ھای آمریکا و ۴٠ ميليون شغل کوچک وجود داشته که این تعداد ٢۴ در آمریکا ٢٠٠٠ در سال SABآمارھای سازمان 

جدید ایجاد شده است.

کوچک کارآفرین نخواھند شد به عبارت دیگربسياری از کارآفرینان برای مدت کوتاھی صاحبان مشاغل کوچک ھستند. اما تمام صاحبان مشاغل 

حب مشاغل کوچک می شوند اما بسياری ازھمه صاحبان مشاغل کوچک وارد یک فعاليت شغلی جدید نمی شوند. افراد با خرید کارخانه ھا صا

ی کنند شغلشان را توسعه ندھند. این طبيعی استاین صاحبان مشاغل تمایل دارند مشاغل خود را کوچک نگه دارند و آنطور که کارآفرینان عمل م

اما حتی اگر شما صاحب شغل نباشيد کارکردن درکه اعتقاد داشته باشيد کارکردن برای خودتان ممکن است بھتر از کارکردن برای دیگران باشد 

رضایت است. در رأی گيری اخير انجام شده، کارخاهیک کارخانه کوچک متفاوت از کار کردن برای یک کارخانه بزرگ است. یک اختSف بزرگ در ميزان 

کی و بيمه ای کم یا صفر کارمند دارای کارمندان راضی تری ھستند. مشاغل کوچک ضررھایی شامل حقوق کم و امکانات پزش۵٠ھایی با کمتر از 

ر مشاغل کوچک از افراد انتظار می رود تمام مھارتدارند. اما برای اکثر افراد این زیان ھا با رضایت ناشی از فضای خوب کاری خنثی می شود. د

 شرکت اثر ميگذارد و یا چگونه عمل آنھا روی سود آوریھای خود را به نمایش بگذارند. آنھا به راحتی می توانند ببينند چگونه کارشان روی تبليغات

شرکت موثر است.

● مشاغل فاميلی؛

انند کوچک یا بزرگ باشند ممکن استمردم اغلب فکر می کنند مشاغل کوچک، مشاغلی فاميلی ھستند ولی در واقع مشاغل فاميلی می تو

رای دولت تعریضی برای مشاغل فاميلی وجود نداردشغل فاميلی در اثر فعاليت کارآفرینانه به سرعت رشد کند یا اینکه رشد کندی داشته باشد. ب

یکدیگر رابطه فاميلی دارند به کار می رود.ولی اغلب این عنوان برای توضيح دادن شغلی که صاحب و مدیریت آن در دست افرادی است که با 

 سال پيش به عنوان مخترع وانھای حمام به سبک مدرن١٢۵ ، Kohlerاغلب این مشاغل مسير اوليه خود را تغيير می دھند. یک نمونه آن کارخانه 

ن، موتورھای کوچک و زمين ھای گلف می باشد. وشناخته شد پس از آن کارخانه ساده او تبدیل به کارخانه ای با محصو3ت متنوع از جمله مبلما



استخدام می کنند. ھمانطور که در آینده خواھيمھنوز ھم بوسيله یک فاميل کنترل می شود و بسياری از افرادی که با ھم رابطه فاميلی دارند 

رای آنھا کار می کنند ایجاد کنند. بویژه گره ھایگفت فشارھای توسعه یک شغل می تواند یک استرس بزرگ برای کارآفرینان و افرادی که با ریا ب

افراد با مھارت به این فشارھا غلبه می کنند. فاميلیکور در اینجا افزایش می یابند برخی مشاغل فاميلی با واگذار کردن مدیریت شروع کارشان به 

دارند.ھای دیگر به دنبال راھھایی ھستند که رشد شغلشان را ھمراه با کنترل مالکيت و مدیریت نگه 
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سرعت توسعه فعاليت اقتصادی وجه تمايز کار آفرينان

کارآفرین کنند  می  ایجاد  صنعت  در  شغلی جدید  فرصت  یک  افرادی که 

ھستند. آنھا اغلب این کار را با ایجاد شرکتی تازه انجام می دھند اما آنھا

می توانند فرصت ھای جدید شغلی را با ورود یک محصول یا ایجاد یک بازار

جدید به وجود آورند. بنابراین در کارخانجات بزرگ خطوط توليد تازه ای به راه

می اندازند یا با ایجاد بخش ھایی تازه که قبSً وجود نداشت باعث ایجاد

تر بيان کلی  به  کارآفرین ھستند.  تعریف  این  با  می شوند  بازاری جدید 

کارآفرینان منابع را مدیریت می کنند تا چيز تازه ای بسازند اعم از شغل تازه

یا کا3 یا خدمت یا حتی بازار تازه. آنچه کارآفرینان موفق را از کارآفرینان دیگر

متمایز می کند سرعت توسعه فعاليت اقتصادی آنان است. آنھایی بيشتر

در بازار دیگران به آنھا توجھی نمی کنند، می یابند.موفق ھستند که بتوانند فعاليت اقتصادیشان را به سرعت رشد دھند. آنھا موقعيت ھایی را که 

 می کنند که جھت بازارھا در حال تغيير است. مردمآنھا خودشان را به خوبی در بازاری که در حال تغيير است جا می اندازند و به دقت پيش بينی

می کنند مثل موتور جست وجوی یاھو اما این طور نيستاغلب فکر می کنند کارآفرینان در ابتدا موفق ھستند چون آنھا کا3 یا خدمات تازه ای ابداع 

 اینکه چيز تازه ایجاد کرده باشند. طرح اوليه تختهو اغلب کارآفرینان موفق کار خود را با افزایش کيفيت یک کا3 یا محصول ایجاد می کنند بدون

 ساخته شد در حالی که این شرکت ھيچگاه پيشرفتی در تخته اسکی ھای ساخته شده ایجاد نکرد.Brun swickاسکی ھا به وسيله شرکت 

 این مساله را به ھمگان یاد داد که: اگر محصو3ت اصلی برایBurton بھبود آنچه جا دارد براساس نيازھای واقعی مشتریان بود. Burtonفلسفه 

مردم کسالت آور باشد آنھا حاضرند با پرداخت پول بيشتر کا3ی با کيفيت تری بخرند.

وی سال اخير کارآفرینان ميليون ھا فرصت شغلی تازه در جھان ایجاد کرده اند. از ھر شش دانشج١٠تاثير محيط بر فعاليت ھای کارآفرینانه طی 

 می کنند در آینده سازمان ھایعلوم تجاری یک نفر می گوید ھدف شخصی اش تاسيس یک شرکت اختصاصی است و کارشناسان پيش بينی

) در بين زنان، مھاجران و اعضای گروه ھای کوچک و رده پایينventure capitalبسياری متولد شوند. به ویژه افزایش سرمایه گذاری ھای جسورانه (

 افزایش یافته٢٠٠٠ درصد در سال ۴٠ به ١٩٧۵ درصد در سال ٢۴پيش بينی می شود. سھم شغل ھای ایجاد شده به وسيله زنان کارآفرین از 

 کارآفرینی با شرایط محيط کم یا زیاد میاست. - آیا این رشد بيانگر جھش ناگھانی در تولد کارآفرینان است؟ پاسخ منفی است چون سرعت



 کاھش و پس از آن و بعد از جنگ١٩٣٠ افزایش یافت و پس از آن در دھه ١٩٢٠شود. در ایا3ت متحده سرعت فعاليت ھای کارآفرینان در دھه 

 داشت. دھه اخير دوره دیگری از رشد کارآفرینی به علت اختراعات انجام١٩٨٠ تا ١٩۵٠جھانی دوم افزایش و پس از آن کاھش چشمگيری از سال 

فزایش سرعت مھاجرت ھا به افزایش سرعت فعاليتگرفته در تراشه ھا، کامپيوترھا و وسایل ارتباط جمعی راه دور و تکنولوژی ارتباطات است. ا

اختارھای اجتماعی بھتر دیگران را مجبور می کند تاھای کارآفرینانه می انجامد ھرچه افراد بيشتری تبدیل به کارآفرینان موفق می شوند ایجاد س

اد تحریک و انگيزه برای انجام کارآفرینی بسياریکارآفرین باشند. ھمچنين فاکتورھای سياسی و اقتصادی نقش مھمی ایفا می کنند. به منظور ایج

صول اطمينان در این زمينه است که کشورشان ازاز کشورھای آسيایی و اروپایی تسھيSت ویژه ای مھيا کرده اند. ھدف دولت ھا از این سياست ح

جھش کارآفرینانه ای که دستيابی به تکنولوژی ھای جدید آنرا ممکن می سازد، عقب نماند.

 خرید تلفن یا اجاره دستگاه فتوکپی یا استخدامیک شرکت حمایت کننده کار آفرینان می تواند یک روز کامل را سپری کند بدون اینکه نيازی به

ند این خدمات را رایگان به کارآفرینان می دھند اماکارمند داشته باشد. حاميانی که ھيچ نفعی برای کارآفرینان نمی توانند به ھمراه داشته باش

سيم می کنند. در شھر نيویورک کارخانه ھایاغلب کارآفرینان بخشی از سود خود را با شرکت حمایت کننده که به موفقيت آنھا کمک کرده تق

 تا سرمایه گذاری آنھا را پرورش دھند. برخیسرمایه گذاری در فعاليت ھای جسورانه فضای حمایت کننده را برای کارآفرینان ایجاد می کنند

ع فعاليت کارآفرینانه ھستند و به وسيله آنھا میسرمایه گذاران در این زمينه معتقدند: سازمان ھای حمایت کننده راه ھای بدون خطر برای شرو

یه گذاری روی این کار گرفته شود. - صاحبان مشاغلتوان دید که آیا این کار در ابتدا توسعه می یابد و پس از آن تصميمات بھتری در مورد سرما

 در ایالت متحده مشاغل کوچک به کارخانه ھاییکوچک برخی از مردم به اشتباه واژه کارآفرین را در معنی صاحب مشاغل کوچک به کار می برند.

 کارگر۵٠٠ارخانه با کمتر از  کارمند دارند گفته می شود، بنابراین واژه صاحب مشاغل کوچک به شخصی که صاحب حق مالکيت ک۵٠٠که کمتر از 

)) یک نھاد دولتی است که مسوول حمایت از فعاليت ھایsmall business administration ) SBAاست گفته می شود. اداره مشاغل کوچک (

و آن را به خوبی مدیریت می کنند ارائه میمشاغل کوچک است. این نھاد منابع سودمند زیادی برای کسانی که چنين مشاغلی را ایجاد کرده 

٧۵ درصد کارخانه ھای آمریکا و ۴٠ ميليون شغل کوچک وجود داشته که از این تعداد ٢۴ در آمریکا ٢٠٠٠ در سال SABدھد. بر اساس آمارھای 

ل کوچک ھستند اما تمام صاحبان مشاغلدرصد تمام مشاغل جدید ایجاد شده است. بسياری از کارآفرینان برای مدت کوتاھی صاحبان مشاغ

ید نمی شوند.کوچک کارآفرین نخواھند شد. به عبارت دیگر ھمه صاحبان مشاغل کوچک وارد یک فعاليت شغلی جد

ل دارند مشاغل خود را کوچک نگه دارند و آن طورافراد با خرید کارخانه ھا صاحب مشاغل کوچک می شوند اما بسياری از این صاحبان مشاغل تمای

 کارکردن برای خودتان ممکن است بھتر ازکه کارآفرینان عمل می کنند شغلشان را توسعه ندھند. این طبيعی است که اعتقاد داشته باشيد

متفاوت از کار کردن برای یک کارخانه بزرگ است.کارکردن برای دیگران باشد اما حتی اگر شما صاحب شغل نباشيد کارکردن در یک کارخانه کوچک 

 کارمند، دارای کارمندان راضی تری ھستند.۵٠ز یک اختSف بزرگ در ميزان رضایت است. در نظر سنجی اخير انجام شده، کارخانه ھایی با کمتر ا

اکثر افراد این زیان ھا با رضایت ناشی از فضایمشاغل کوچک ضررھایی شامل حقوق کم و امکانات پزشکی و بيمه ای کم یا صفر دارند. اما برای 

نمایش بگذارند. آنھا به راحتی می توانند ببينندخوب کاری خنثی می شود. در مشاغل کوچک از افراد انتظار می رود تمام مھارت ھای خود را به 

 است.چگونه کارشان روی تبليغات شرکت اثر می گذارد و یا چگونه عمل آنھا روی سودآوری شرکت موثر

 فاميلی می توانند کوچک یا بزرگمشاغل فاميلی مردم اغلب فکر می کنند مشاغل کوچک، مشاغلی فاميلی ھستند ولی در واقع مشاغل

دی داشته باشد. اغلب این مشاغل مسير اوليهباشند. ممکن است شغل فاميلی در اثر فعاليت کارآفرینانه به سرعت رشد کند یا اینکه رشد کن

 سال پيش به عنوان مخترع وان ھای حمام به سبک مدرن شناخته شد. پس از آن١٢۵ ،Kohlerخود را تغيير می دھند. یک نمونه آن کارخانه 

زمين ھای گلف شد و ھنوز ھم به وسيله یک فاميلکارخانه ساده او تبدیل به کارخانه ای با محصو3ت متنوع از جمله مبلمان، موتورھای کوچک و 

کنترل می شود و بسياری از افرادی را که با ھم رابطه فاميلی دارند. استخدام می کنند.
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سرمايه گذاری در نھاده ھای توليد بايد افزايش يابد کارآفرينی نيازمند نگاه

عملياتی

اگر منشأ ھر کسب و کاری را در دنيا ردیابی کنيم، معمو3 یک کارآفرین را

می یابيم که یک ایده یا یک فرصت را برای ارائه یک فرآورده یا خدمت سودآور

بکار می گيرد تا به ایجاد فرصت شغلی بپردازد.

در منابع مختلف، کارآفرینی مترادف با ایجاد یک کسب و کار جدید دیده شده

است؛ از جمله جذابيت ھای کارآفرینی که منجر به ایجاد یک کسب و کار

جدید می گردد می توان رضایت خاطر حاصل از پروژه ای چنين پيچيده که

مستلزم مداومت و پافشاری و خSقيت قابل توجھی در به ثمر رساندن آن

است، دانست.

سازمان ھای مختلف در درون خود شرایطی ایجاد کرده و آزادی ھای 3زم

برای مبادرت به اقدام ھایی که منجر به وضعيتی کامS قابل مقایسه با

Sحظه ای از نتایج حاصل از دستاورد به دست آمده راایجاد یک کسب و کار جدید توسط کارآفرینان بالقوه است را به وجود آورده، بخش کامS قابل م

ستقل با تمام امکانات یک کارآفرین آغازگر عمل مینصيب کارآفرین درون سازمانی می نمایند. در موارد بسياری، چنين افرادی به صورت یک واحد م

کنند.

● شکل ھای مختلف کارآفرینی خSق

 یک ایده یا یک فرصت برای ارائه یک فرآورده یا خدمت رااگر منشاء تقریبا ھر کسب و کاری را در دنيا ردیابی کنيم، یک کارآفرین می یابيم- فردی که

رسانده است. با توجه به موانع زیادی که بر سربه نحوی سودآور تشخيص داده و صرفنظر از اشکا3تی که در سر راھش وجود داشته آن را به ثمر 

راه یک کارآفرین در چنين طرح پيچيده ای وجود دارد، خSقيت قابل مSحظه ای 3زم است.

اليت ھای بشری، و نوآوری را پياده سازی آن ایده ھایدر اینجا خSقيت را ایجاد راه حلھای بدیع و مناسب برای مسایل باز انتھا در ھر حوزه از فع

) می گوید کارآفرینی شامل اجرای١٩٣۴ schumpeterبدیع و مناسب تعریف می کنيم. و اما کارآفرینی برحسب نوآوری تعریف می شود، شوپيتر (

). این دیدگاه کارآفرینی که به نحوی١٩٩۶.amabileترکيب ھای جدید است، «درھم شکستن خSق» تعادل موجود در درون یک صنعت خاص (

ت «فرآیندی که در آن اختراع به مرحله عملگسترده در جامعه آکادميک پذیرفته شده است، توسط دیگارن نيز مورد تعمق قرارگرفته، به صور

)، بدین ترتيب کارآفرینی١٩٩٧ است (آمابلی، درآمده، ایده ای خام به عملياتی که از نظر اقتصادی معتبر است دگرگون شده» نيز تعریف شده

) یک ابتکارentrepreneurshipکسب و کار جدید (شکل ویژه ای از نوآوری است و عبارت از پياده سازی موفقيت آميز ایده ھای خSق برای ایجاد 

) ناميد، می باشد.intraprenershipزمانی» (جدید در درون یک کسب و کارموجودی، که مورد اخير را می توان به فارسی «کارآفرینی درون سا

 برای محصول یا خدمت خاص داشته باشد، کاریخSقيت می تواند به راھھای مختلف در کارآفرینی وارد شود. کارآفرین ممکن است ایده ای جدید

چيزی است که وقتی افراد نوعا واه «خSقيت» راکه از آنچه قبS وجود داشته است متفاوت بوده توسط مشتریان مفيد یا مطلوب تلقی گردد. این 

در قالب کسب و کار می شنوند، انتظار دارند.

ای محصول یا خدمت اطSق می شود، ممکن استبه علت آنکه فکر می کنند خSقيت فقط به درجه با3یی ازابداع در ایجاد ایده ھایی بنيادی بر

). با این حال ابداع ممکن است نه در خود١٣٨٢، نتيجه گيری کنند که خSقيت مطلقا نقشی در بسياری از ماجراھای کارآفرینی ندارد (قاسم زاده

محصول بلکه در پياده سازی وجود داشته باشد.



ھای جدید در بازار، یا سازماندھی برای بهبه عنوان مثال، ابداع ممکن است در وسيله خلق یا عرضه محصول باشد- یعنی در شناسایی فرصت 

اسب ممکن است برای بسيج منابع مورد نياز باشد. دربازارآوردن محصول یا ایجاد نظامی جدید به ھمين منظور، عSوه بر آن، راه حل ھای بدیع و من

 قراردارد، تعریف می شود. بعيد است که یک ماجرایحقيقت، کارآفرینی غالباً به صورت پيگيری فرصت ھا بدون توجه به منابع که اکنون در اختيار

اسب). اما کارآفرینی موفق احتما3 حداقل نياز به اینکارآفرینی به ميزان قابل توجھی در ھمه این ابعاد باشد (فوق العاده بدیع و در عين حال من

برقراری چارچوبی برای تعریف آن کمک می کند:شکل ھای خSقيت کارآفرینانه دارد. چند مثال از خSقيت کارآفرینانه درشکل ھای مختلف آن به 

ه کرده و آن را آزمایش می کنند. کار خود را به یک) دو مھندس مکانيک بيکار یک سيستم اطSعات مدیریت ابداع می کنند. نرم افزارھای آن را تھي١

ی که سيستم را بفروشد تأمين مالی نموده و درگروه سرمایه گذار ارایه می کنند، بدین اميد که گروه مزبور آنھا را برای تأسيس کسب و کار

ی در خلق خود محصول، یعنی سيستم پایگاهبرقراری زیرساخت ھای 3زم برای کسب و کار نقشی اساسی ایفا نماید. در این مثال، خSقيت اصل

اشته است. باید توجه شود که از آنجا که اینداده ھای مدیریت است. ظاھرا خSقيت کمتری برای یافتن منابع 3زم برای تأسيس سازمان وجود د

ده اند ولی از خود خSقيت نشان داده اند (توليدمخترعان برای فروش سيستم جدید خود تSش نکرده اند، و برای این کار از خود تSش به خرج ندا

یک سيستم بازانتھا) ولی کارآفرینی بروز نداده اند.

 جدید ميSدی در یک شرکت بزرگ و معتبر کار می کند در نظام سنتی پيشنھادات برای بررسی ایده ھای٧٠) یک شيمی دان که در اواخر دھه٢

ز رؤسای با3دستی واکنشی بسيار سطحی دریافتمحصول و فرآیند نارسایی ھایی می یابد. وی و چند ھمکار در پيشنھادی اظھار داشته اند که ا

 از نظر ارزیابی دقت کافی مبذول گردد، تدبير میمی کنند. با تشویق برخی از این ھمکاران، شيمی دان مزبور نظام جدید برای آنکه به ایده ھا

شد) و «بررسی این شرح کوتاه از ایده» توسطنماید. این نظام شامل تھيه «شرح کوتاھی از ایده» توسط مبتکر ایده (با کمک یک کارشناس ار

ل بر پرورش و حمایت ھدایت شده از ایدهگروھی از کارشناسان داخلی شرکت که مبتکر پيشنھاد می کند، بود. مراحل بعدی این نظام مشتم

رای این سيستم یک حامی می یابد. وی با «دفترھایی بود که ارزیابی مثبت دریافت می کنند. پس از گفت وگو با چند مدیر ارشد داخل شرکت، ب

، در عرض پنج سال آن را به یک «شبکه نوآوری»نوآوری» شرکت که متشکل از خود او و دو تسھيل کننده (ناظر خبره) پاره وقت است آغاز نموده

ه «شبکه نوآوری» راه یافته اند به دوازدهکه نمایندگيھایی در ھشت شعبه جھانی شرکت دارد گسترش می دھد. در این مدت، ایده ھایی که ب

طرح جدید برای شرکت منجر می شوند.

نه به شکل پياده سازی یک ایده بدیع که به وسيلهتوجه کنيد که این نوآوری در قالب یک شرکت جاافتاده به وقوع پيوسته است. خSقيت کارآفرینا

نھایتا از آن پيشنھادات پياده شده بھره می برد-مشتریانش- کارکنانی که پيشنھاداتی داشتند و مایل بودند آنھا را پرورش دھند، و شرکت، که 

ل جدید را به خود نگرفت، بلکه سيستم یامفيد تشخيص داده شده بود، به نمایش درآمد. توجه کنيد که در اینجا کارآفرینی شکل یک محصو

فرآیندی بود که خدمتی با ارزش برای داخل شرکت ارایه می نمود.

ی می کند. وی سپس از ارتباطات شخصی، شبکه) یک مدیر دارای تخصص در تکنولوژی برتر، یک سيستم عالم ریز کامپيوتر از یک مخترع خریدار٣

 استفاده می نماید. در اینجا خSقيت کارآفرینانهسازی ابتکاری، و مھارت ھای معامله گری برای ارایه حق ليسانس و سازندگان ميکروکامپيوترھا

ل شده است.اساساً در تدبير و پياده سازی راھی برای ارسال این تکنولوژی جدید به یک بازار عمده اعما

زمينه محصو3تی که در حيطه وظایف) یک تيم کوچک ميان رشته ای در یک شرکت بزرگ سنتی محصو3ت مصرفی، قدری از وقت خود را در ۴

بھبود یک محصول حفاظت از پوست بدن تدبير کردهرسمی تيم نيست صرف کرده است. در جریان این کار «خارج از وظایف» تيم مزبور ایده ای برای 

ادن امکان سنجی و سودآوری بالقوه انجام داده است.است. آزمایشات فنی اوليه، تجزیه و تحليل بازار، و آزمایش بر روی مشتریان را برای نشان د

 طریق «انتخاب» محصول به یک مزیت رقابتیولی پرورش محصول تا وقتی که یک معاون شرکت در یک بخش دیگر را قانع نکنند که می تواند از

اختيار تيم قرار دھد، نمی تواند ادامه یابد. توجه کنيدمنحصر به فرد در بازار دست یابد و در صورت قانع شدن، منابع 3زم برای پرورش محصول را در 

 دارای تداوم به وقوع می پيوندد و این امر نشان میکه ھمانطور که در مورد مثال دوم صادق بود، خSقيت کارآفرینانه در قالب یک سازمان مستقر و

دھد که کارآفرینی فقط مترادف با آغاز یک کسب و کار جدید نيست.

 سيستم ھای توليد و توزیع را به آسانی میدر این مثال، به علت اینکه محصول فقط با کمی از محصو3ت موجود متفاوت است، و به علت آنکه

مالی ایده ظاھر شده است.توان بر پا کرد، خSقيت کارآفرینی اساسا در خSقيت تيم در یافتن منابع سازمان برای تأمين 

 کسب و کاری به جوانان تيزھوش مناطق) گروھی متشکل از سه دبير دبيرستان می خواھند یک بنياد غيرانتفاعی برای تدریس مھارت ھای۵



ی برای بنياد، یک برنامه روابط عمومیمحروم شھر تأسيس کنند. در تSش برای جلب حمایت مالی و سایر حمایت ھا از کسب و کارھای محل

کت جوانان در برنامه ھای بنياد، در وضعيت محل بهتدوین کردند که بر ارزش تبليغاتی مشارکت در این بنياد از طریق پيشرفتی که در نتيجه مشار

وجود می آید تأکيد گذاشت.

ب ھمکاری چند نفر از مدیران کسب و کارھایی کهدر اثر این تSش معلمين موفق به کسب کل بودجه 3زم برای سه سال اول فعاليت بنياد و نيز جل

ه برای سودآوری نبود، خSقيت کارآفرینانه در رفتار تعدادی ازداوطلب کار به عنوان مربی پاره وقت در برنامه بودند، شدند. با آنکه این برنامه، یک بنگا

 بررسی این مثال ھا درباره اینکه چه چيزمؤسسين، به ویژه تدوین مفھوم یک خدمت جدید و روش آنھا برای جلب منابع مشاھده می شود. با

 آنکه محدود به تأسيس یک کسب و کار جدیدخSقيت کارآفرینان است، می توانيم ھمين روشن کنيم که چه چيز خSقيت کارآفرینانه نيست. اول

نيست زیرا می توان آن را در کسب و کارھای جاافتاده نيز یافت.

ی از فرآیند ایجاد کسب و کار، درجه قابل توجھی از نوآوریعSوه بر آن الزاما در ایجاد ھر کسب و کار جدید نيز وجود ندارد. زیرا 3زم است در مرحله ا

ليات استاندارد، بدون این که ھيچ چيز به طوروجود داشته باشد. به عنوان مثال، تأسيس یک فرانشيز از یک کسب و کار موجود، یا ھر نوع عم

مگيری بدیع اند در جنبه ای از جریان واردچشمگيری متفاوت باشد، خSقيت کارآفرینانه محسوب نمی شود مگر آنکه ایده ھایی که به نحو چش

شده باشد، مانند تأمين سرمایه یاانتخاب مکان.

م ھای مستقر وجود نخواھد داشت، مگر آنکه نوعیخSقيت کارآفرینانه در بسياری از بھبود بخشيدن ھای فزاینده در محصول یا خدمت در درون نظا

ابداع قابل مSحظه برای بسيج حمایت از ایده یا پياده سازی مؤثر آن 3زم باشد.

ت بدیع درباره فرصت ھای بازار وجود داشتهھمچنين، حتی وقتی که ایده واقعا بدیع برای محصول یا خدمت وجود داشته باشد، وقتی یک بصير

ه شود.باشد، خSقيت کارآفرینانه وجود نخواھد داشت مگر آنکه ایده ھا برای خلق یک کسب و کار پياد

● تعریف جامع خSقيت کارآفرینانه

رآفرینانه پيشنھاد کنيم:با این مثال ھا و تعریف ما از خSقيت، نوآوری و کارآفرینی، می توانيم تعریفی از خSقيت کا

جدید یا برنامه برای ارایه فرآورده یا خدمت). ایدهایجاد و پياده سازی ایده ھای بدیع و مناسب برای تأسيس یک کسب و کار جدید (یک کسب و کار 

ھای بدیع و مفيد اوليه ممکن است مربوط باشد با:

) خود محصو3ت یا خدمات١

) شناسایی بازاری برای محصو3ت یا خدمات٢

) راھھای توليد یا عرضه محصو3ت یا خدمات، یا٣

) راھھای فراھم سازی منابع برای توليد یا عرضه محصو3ت یا خدمات.۴

تعریف استاندارد ما از خSقيت)، بخش «کارآفرینانه» نياز بهتوجه کنيد که در حالی که تعریف خSقيت کارآفرینانه بر ایده ھای بدیع و مفيد تأکيد دارد (

ی تواند حتی وقتی محصول یا خدمت الزاما بدیععمل دارد. پياده سازی آن ایده ھا یا نوآوری ھا. ھمچنين توجه شود که خSقيت کارآفرینانه م

نيست، یا وقتی یک محصول یا خدمت بدیع از منبعی دیگر کسب شده است، وجود داشته باشد.

وردن محصول یا خدمت مورد استفاده قرارگيرد.تنھا شرط 3زم آن است که راه حل ھای بدیع و مناسب در مرحله ای از فرآیند خلق و به بازارآ
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س=متی نيروی کار

تردید، یکی از اصلی ترین و پرچالش ترین مسائل کشورھای صنعتی بدون 

و حوادث  حوزه ھای  در  کار  نيروی  سSمتی  مقوله  به  3زم  بی توجھی 

بيولوژیکی و مکانيکی،  فيزیکی، شيميایی،  از عوامل  ناشی  بيماری ھای 

روانی می باشد.

بر این اساس ھر ساله در جھان حوادث ناگواری به وقوع می پيوندد که در اثر

و عضو  نقص  مرگ،  چون  خطراتی  معرض  در  کارگر  نفر  ميليون ھا  آ ن 

گزارشات رسمی سازمان برابر  می گيرند.  قرار  کار  از  ناشی  بيماری ھای 

 ميليون حادثه ناشی از٢٧٠ سا3نه قریب به ٢٠٠۶بين المللی کار در سال 

به  اتفاق  افتاده که نزدیک  اثر حوادث٢/٢کار  بر  نفر جان خود را  ميليون   

 ميليون نفر به بيماری ھای١۶٠ناشی از کار از دست داده اند و قریب به 

از کارافتادگی دچار  نيز  نفر  ميليون  مبتS گردیده اند و ھفت  از کار  ناشی 

شده اند.

در جمھوری اسSمی نيز مسائل حوادث صنعتی جدا از اکثر کشورھای در

تامين سازمان  رسمی  گزارشات  برابر  که  به طوری  نبوده  توسعه  حال 

 بيش از بيست و یک ھزار حادثه در کشور اتفاق١٣٨۵اجتماعی در سال 

 درصد تعداد حوادث بالغ بر بيست و٩ با رشدی معادل ٨۵افتاده و در سال 

سه ھزار مورد گردیده ا ست که ازاین تعداد بالغ بر دو ھزار و یکصد نفر بر اثر

این حوادث و بيماری ھای ناشی از آن دچار فوت و یا از کار افتادگی شده اند.

مچنين بالغ بر شصت و دو ھزار روز بر اثر این حوادث نزدیک به یک ميليون روز کاری به منظور درمان کارگران به ھدر رفته و ھ١٣٨۵ھمچنين در سال 

از کار مفيد کارگران به علت بستری شدن تضييع گردیده ا ست.

گاه ھا بایستی از اولویت با3یی در ھمه جوامع صنعتی وبنابراین توجه به رعایت اصول ایمنی و جلوگيری از حوادث و بيماری ھای ناشی از کار در کار

مواره شعار انسان سالم محور توسعهء پایدار مدنظربه ویژه در کشور ما برخوردار باشد چرا که ما اکنون در مسير توسعه قرار داریم و بایستی ھ

ان و کارآفرینان و کارفرمایان چه به لحاظ توجه بهقرار گيرد، بنابراین حفظ و صيانت از نيروی انسانی و منابع مادی کشور و تامين سSمت کارگر

ر می باشد.سرمایه انسانی و چه به لحاظ جلوگيری از اتSف منابع مادی از اھميت فوق العاده ای برخوردا

 توصيه نامه ھای متعددی از سوی سازمان بين المللیدر خصوص رعایت اصول ایمنی و جلوگيری از حوادث و بيماری ھای ناشی از آن مقاوله نامه ھا و

کار صادر گردیده و کشورھای عضور را مؤکداً به رعایت این اصول موظف نموده است.

ھداشت کار اختصاص داده شده است. لذا به نظرخوشبختانه در قانون کار جمھوری اسSمی ایران نيز یک فصل از قانون به مقوله حفاظت فنی و ب

از کار در ایران در مقایسه با سایر کشورھایمی رسد به لحاظ مبانی قانونی ھيچ گونه کاستی وجود نداشته باشد اما در مجموع حوادث ناشی 

 درصد حوادث٩٠ رسمی دستگاه ھای مسئول بيش از ھمطراز تا حدودی از افزایش غيرقابل قبولی برخوردار می باشد، به ویژه آنکه برابر گزارشات

ت اصول ایمنی توسط کارفرما و بيست درصد نيزناشی از کار در اثر خطاھای انسانی رخ می دھد که از این رقم ھفتاد درصد به دليل عدم رعای

مربوط به کارگران می باشد.

 درصد از کل حوادث٣٠ بيشترین فراوانی و بخش ساختمان با متوسط ٨۵ درصد در سال ۴٧ھمچنين بررسی ھا نشان داده است که بخش صنعت 

اده است.با3ترین حادثه را به خود اختصاص داده اند که با3ترین مرگ و مير نيز در این دو بخش رخ د 

ردد، فرد یا دستگاھی خسارات مادی ناشی از حوادثمتاسفانه در ایران تاکنون در کنار خسارات غيرقابل جبرانی که به سرمایه انسانی وارد می گ



ی کار سا3نه بالغ بر یک تریليون د3ر به طور مستقيمو بيماری ھا را محاسبه و یا انتشار نداده است. اما برابر گزارشات رسمی سازمان بين الملل

 بگيریم مشاھده خواھد شد صرفنظر از مسائل معنویبرای این موارد ھزینه می گردد که اگر ھزینه ھای غيرمستقيم مترتب بر این مسئله را در نظر

ده ای در اقتصاد جھان که برابر با چھار درصد درآمدو مشکSت ایجاد شده ناشی از فقدان نيروی انسانی برای صنعت و خانواده آسيب  دیدگان رقم عم

ناخالص ملل جھان است، ھمه ساله بدین طریق ھدر می رود.

ازمان تامين اجتماعی به عنوان نھادی که بيشلذا، 3زم است یک عزم جدی با محوریت تمام نھادھای مسئول چون وزارت کار و امور اجتماعی، س

یی بوجود آید و به دور از دخالت دادن مقو3تاز ھمه ھزینه ھای عدم رعایت اصول ایمنی و ... متوجه آن است و تشکل ھای کارگری و کارفرما

ی فرھنگی و تبليغی 3زم و محور قرار دادنسياسی در این مسئله ملی و حياتی آسيب شناسی 3زم صورت گيرد و با استفاده از تمام ابزارھا

اشی از عدم رعایت مسائل ایمنی و بھداشتیشعار اول ایمنی و بعد کار به سمتی حرکت نمایيم که ھر ساله با کاھش حوادث و بيماری ھای ن

ی ارائه شده از سوی سازمان تامين اجتماعی و وزارت کار،روبرو شویم. و ا3، کتمان واقعيت ھا و پایين نشان دادن آمار حوادث و بيماری ھا در آمارھا

ھيچ مشکلی را از جامعه صنعتی حل نخواھد کرد.

امه ھای خود قرار داده است در گام ھای اوليهجمھوری اسSمی ایران که عزت و کرامت انسانی توام با صحت و سSمت کارگران را در سرلوحه برن

رد.جدی درحفاظت و بھداشت و سSمت نيروی کار به عنوان شریف ترین و مولدترین اقشار جامعه بردا
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سوت داوری

موضوع این نوشته انيميشن ھایی در ارتباط با کارگران است که به سفارش

پخش ایران  اسSمی  تلویزیون جمھوری  در  و  ساخته  کار)  (وزارت  دولت 

دولت در کشوری که  باشد که  نکته ھمين  می شوند. شاید کليدی ترین 

کارگران به  موضعی  از چه  کارفرماست  قدرتمندترین  و  بزرگ ترین  خودش 

نيروی کار آیا کارفرمای بزرگ نگران  توصيه ھای ایمنی و اخSقی می کند؟ 

تبعيت از سایر نھادھا و وزارتخانه ھا سعی کرده یا مثS به  خودش است 

سری داستان ھای بامزه با موضوع کارگران بسازد و تماشاگران تلویزیون را

سرگرم کند؟ اما من در این نوشته چندان بر این موضوع تمرکز نخواھم کرد و

«بامزه» داشته از ھمين داستان ھای  بازخوانی  یک  صرفا سعی می کنم 

باشم.

) کارگر خوب و کارگر بد:١

دوگانه خوب و بد، در تمام قسمت ھای این مجموعه انيميشن جاری است.

ما یک کارگر خوب داریم که اغلب در ھيئت سرپرست دلسوز ظاھر شده و



به کارگر بد و بی دقت و ابله توصيه ھایی می کند که او ھمواره نادیده اش

می گيرد.

به ایمنی، خودش بد) بدون توجه  (کارگر  مثS در یکی از قسمت ھا غSم 

سرعت دستگاه را زیاد کرده و این کار را به کارگر تازه کار ھم توصيه می کند.

به فاجعه می شود. در قسمتی دیگر کارگری که منجر  نھایت این کار  در 

تخصص ندارد(ھمان غSم کذایی) مسووليت تخليه بار را بعد از ساعت کاری

بریزد. اما شاید به ھم  باعث می شود که ھمه چيز  و  بر عھده می گيرد 

عجيب ترین اپيزود آن است که یکی از کارگران بارھای بسيار سنگينی را بلند

جه ھستند و تا حد ابلھانه ای جان و سSمتیمی کند و اصS ھم به توصيه ھای سرپرستش توجه نمی کند. علت اینکه این کارگران آنقدر بی تو

برای خودش کار اضافی می تراشد و جانخودشان را به خطر می اندازند، چيست؟ اصS برای چه وقتی که ساعات کاری تمام شده یک کارگر 

ھمه می دانيم که «آدم باید خوب باشد و کارخودش را ھم به خطر می اندازد؟ خوب دليلش در این داستان ھا روشن است او کارگر بدی است و 

خوب بکند».

 فجایع وقتی اتفاق می افتند که کارفرما بدونگردن خصلت ھای شخصی آدميان (خوبی و بدی) می افتد. به طرز بی شرمانه ای آشکار است که این

 نيروی جسمی و ميزان تخصص شان کاری را انجام بدھند.توجه به اصول اوليه و حداقل پيش شرط ھای رعایت انسان، کارگران را وادار می کند فراتر از

ص نيروی بی تخصص کارھای خاصی را بر عھدهاینکه سرعت دستگاه ھا زیاد شود به سود ھيچ کس نيست جز کارفرما. اینکه به جای نيروی متخص

 حقوق یک کارگر بی تخصص را بپردازد و کارشبگيرد صرفا به منفعت بيشتر کارفرما منجر می شود که می تواند به جای حقوق یک کارگر متخصص

نی آنقدر احمق باشد که صرفا برای بامزه بودن جانھم راه بيفتد (گيریم به قيمت عدم رعایت پيش شرط ھای ایمنی) و ھرگز امکان ندارد ھيچ انسا

ھد. آدم باید کامS دیوانه باشد که بدون ھيچ انگيزهخودش را به خطر بيندازد و کار خودش را ھم زیاد کند؛ چرا که حتی بدی کردن ھم دليل می خوا

ن جسمی اش است خودش را نابود کند؛ این فجایعو فشاری بخواھد با جان و سSمت خودش بازی کند و با برعھده گرفتن کارھایی که فراتر از توا

ھادھایی است که وظيفه شان (و شاید تنھااتفاق می افتد. این چيزی نيست که بشود انکارش کرد، اما دليلش فقدان نظارت درست از سوی ن

طاکاری نباشد (که در اغلب موارد ھست) وظيفهوظيفه شان) نظارت بر شرایط ایمنی آدميان در کارخانه ھاست. حتی اگر دولت خودش کارفرمای خ

دست آوردن سود بيشتر با جان کارگری که از روی اجباردارد به جای این قبيل توصيه ھای اخSقی، شرایطی را فراھم کند که عده ای نتوانند برای به 

 ماجرا به ھمان کارگر خوب و کارگر بد قلب می شود تابه چنين کارھایی تن می دھد بازی کنند. اما ھمانطور که گفته شد در تمام این داستان ھا کل

خدای نکرده کوچک ترین مسووليتی متوجه کارفرمای بزرگ و ناظر کبير نباشد.

) ناظر کبير:٢

ی شان سعی می کنند با وراجی و انجام بازی ھایدر یکی از قسمت ھای مجموعه دو کارگر 3ف زن و خاطی (کارگران بد) به جای انجام دادن کارھا

ی عامه پسند آموخته ایم ھيچ بدی ای در آخر قصهمخصوص کودکان وقت را تلف کنند تا ساعت کاری به پایان برسد. اما ھمانطور که ما از قصه ھا

 زیر نظر دارد. این نکته از آن جھت عجيب است که مابی مجازات نمی ماند و مدیر کارخانه از طریق سيستم مداربسته تلویزیونی ھمه حرکات آنھا را

 دليل فقدان یک سيستم نظارتی صحيح که صرفا بهدر قسمت ھای مربوط به ایمنی دیده ایم که ھر آنچه جان کارگران را به خطر می اندازد نه به

د این سيستم وجود دارد و ھمه تخلف ھای کارگراندليل مشنگ بودن کارگران است. اما جایی که قرار است به مسئله از زیر کار در رفتن بپردازن

 مسائل ایمنی وجود ندارد؟ پيام این قسمتضبط می شود. اما سوال اینجاست که چرا در این سيستم دقيق و آرمانی، نظارتی در مورد رعایت

صيه ھای اخSقی می کنيم. اما اگر بخواھيد از زیر کارھمراه با قسمت ھای دیگر این است: «اگر بخواھيد جان خود را به خطر بيندازید ما به شما تو

در بروید ما حواس مان ھست و گوش تان را سخت می پيچانيم.»

تقيم به وسيله دولت اداره می شوند. بنابراین در بازی) بازی ناعاد3نه : ھمه می دانيم که در ایران ھنوز بسياری از کارخانه ھا مستقيم یا غيرمس٣

ور یکی از بازیگران به خودش نقش «داور» را ھممربوط به کارگر و کارفرما دولت خودش یکی از بازیگران است. بنابراین واقعا معلوم نيست چط

برای اینکه ک بامزه در کشور ما زیاد می افتد. اما  لی بافی نکنيم بد نيست بگردیم در قسمت ھای اینتفویض می کند. البته از این اتفاق ھای 

بازیگری را مشاھده نکرده ایم و نقش دولت را داده اند یکیمجموعه و ببينيم آیا خود این بازیگر بزرگ ھم وجود دارد یا نه. دست کم تا اینجا ما چنين 



پایان بعضی ازاز کارمندان وزارتخانه (بازرس کار) با ظاھری رسمی و مطابق کليشه ھای معمول «آدم خوب» با زی کند. او مثل پير قصه گو در 

 داوری وجود ندارد و این بازیکن ھرجا که دلشقسمت ھای مجموعه وارد می شود و نتيجه اخSقی ماجرا را برای مخاطبان بازگو می کند. طبيعتا

دون اینکه واقعا قصد داشته باشد حقيقتخواست و به صSحدید پدرانه خودش در سوت قضاوت می دمد. به این ترتيب این مجموعه انيميشن ب

وری را داده اند دست تيم حریف.بزرگی را که در بيرون از این قصه ھا ھم جاری است برمS می کند؛ اینکه در این بازی سوت دا
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سود يعنی استفاده از پتانسيل ھا

نظریه توسعه اقتصادی جوزف شومپيتر، پدر کارآفرینی در دوران رکود بزرگ

)، نقش محوری را در ایجاد فرھنگ کارآفرینی ایفا کرده١٩٣۴اقتصادی (سال 

است. وی معتقد بود کارآفرینی ترکيبی از نوآوری و ایجاد ترکيب ھای تازه

مواد و امکانات موجود است و کارآفرین نيروی محرکه اصلی توسعه اقتصادی

به شمار می آید.

به دنبال گسترش چنين نظریه ای و تاثير اجرایی شدن آن در اقتصاد جامعه از

از١٩٧٠اواخر دھه  توسعه یافته  موضوع کارآفرینی در کشورھای  بعد  به   

نيز از اھميت ویژه ای برخوردار شد و بسياری از کشورھای درحال توسعه 

به طور١٩٨٠اواخر دھه  نظریه  این  آميز  موفقيت  به کاربردھای  توجه  با   

فراصنعتی تبدیل به یکی از بخش ھای مھم برنامه ھایویژه ای آن را مورد توجه قرار دادند، به طوری که امروزه کارآفرینی، در کشورھای صنعتی و 

 دانشگاه، در۵ دانشگاه، در ایتاليا ٨ دانشگاه، در سوئد ۴٢ دانشگاه، در آلمان ۵٠آموزشی در دانشگاه ھا شده است. در ایا3ت متحده، بيش از 

 دانشگاه به طور خاص٢ و در تایوان، بنگSدش و اندونزی حداقل ٧ دانشگاه، در مجارستان ۴ دانشگاه، در مالزی ٧ دانشگاه، در اتریش ۶فنSند 

کرسی کارآفرینی کارآفرینی دارند و آن را از منظرھای متعدد تدریس می کنند.

پياده کردن نظریه و ال گوھای کارآفرینی و بھره وری اقتصادی از آنکشورھای آلمان، انگليس و آمریکا نخستين کشورھایی بودند که سعی در 

الی بودند، مطالعه و شناسایی روی افراد جسور، نوآور و باانگيزه ای را که دارای محدودیت ھای شدید م١٩٣۵ تا ١٩٣٣کردند.آلمان در سال ھای 

ن افراد را تدوین و اجرا و به ھمين منظور اولين کالجآغاز کرد و در نخستين گام برای ترویج روحيه کارآفرینی ميان آنان سياست ھای حمایتی از ای

 کالج ھای کارآفرینی در انگليس تاسيس شد و در سال ھای١٩۴٠ تا ١٩٣٧تربيت کارآفرینان را در این کشور ایجاد کرد و به دنبال آن بين سال ھای 

 کوتاه مدت، آموزش ھای 3زم را برای شروع پایه کالج  کارآفرینی در آمریکا گذاشته شد. افراد در این کالج  ھا با گذراندن دوره ھای١٩۴٣ تا ١٩۴٢

ابد و در کنار آن تعدادی روانشناس، رفتارشناس،کارھای اقتصادی می دیدند و یادمی گرفتند که چگونه اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی رشد ی

۵٠مسوو3ن آموزش و پرورش ژاپن در اواخر دھه جامعه شناس و استاد مدیریت به اندیشه ھای این افراد جھت می دادند تا اینکه دولتمردان و 

به ترویج فرھنگ کارآفرینی از سطح دبيرستانميSدی، با تاسيس موسسه ای در توکيو به عنوان اولين کشوری که در این زمينه به طور کSسيک 



دانش آموزان خود آموزش دھد که چگونه به دنبال کسباقدام کرد، نام کشور خود را مطرح کردند. آنھا با پياده کردن این طرح در ھنگام تحصيل به 

 مندی از سياست گذاری ھا و حمایت ھای دولتی در مقولهسود با استفاده از پتانسيل ھا و امکانات موجود باشند.این اقدام موجب شد تا ژاپن با بھره

درصد نوآوری ھای صنعتی را که٩۶ميSدی از جھش اقتصادی بزرگی برخوردار شود، به طوری که بيش از ١٩٩٢تا ١٩٧٠کارآفرینی بين سال ھای 

بت برساند. این الگوی رفتاری آنچنان با فرھنگ ژاپنیتوانست موقعيت این کشور را در اقتصاد جھانی به یک موقعيت برجسته و برتر تبدیل کند، به ث

بدون داشتن ھيچ نوع پست سازمانیعجين شده است که امروز ھم در شرکت ھای بزرگی ھمچون ميتسوبيشی افرادی استخدام می شوند و 

وری ھایشان از سوی مدیران ارشد شرکت خریداریدر داخل اتاق ھا می نشينند و در زمينه  نوآوری کار می کنند و عSوه بر حقوق ماھيانه، نوآ

می شود.

ھندوستان نيز به تکاپو برای استفاده مناسب وتوسعه کارآفرینی در این کشورھا موجب شد تا سياست گذاران کشور فقير و بدون منابعی ھمچون 

 موسسه ترویج۵٠٠ ميSدی بيش از ١٩٨٠تا١٩۶٠ای کمک به رشد اقتصادی خود با بھره گيری از فرھنگ کارآفرینی  بيافتند، به طوری که در سال ھ

ر نوآوری ھای صنعتی نيازھای اساسی مردم را تامين کنند وکارآفرینی در این کشور شروع به کار کرد تا کارآفرینان مجرب بتوانند در فضایی باز در کنا

مانع جلوگيری از مھاجرت روستایيان و حاشيه نشينان به شھرھا شوند.

 کالج کارآفرینی را در این١٣٠ زمينه تاسيس ١٩٧٨ تا ١٩۶٠دستاوردھایی این چنينی سياست گذاران اقتصادی آمریکا را برآن داشت تا از سال 

به عSقه مندان فعاليت در این زمينه٢۵٣ ١٩٨۵کشور ایجاد کنند، به طوری که در سال  بازرگانی و مھندسی  با دو گرایش   کالج کارآفرینی 

ان سنجی و تامين مالی شرکت ھای تازه  تاسيس و...آموزش ھای 3زم را در مورد اندیشه سازی کارآفرینی، مدیریت نوآوری، ارزش یابی و تحليل امک

 ھم گذشت. امروزه آمارھا نشان می دھد که۵٠٠ بيشتر شد و تعداد کالج ھای کارآفرینی از مرز ١٩٩٠می داد. شتاب حرکت در این مسير در سال 

م شده است و این در حالی است که این درصد اختراعات و نوآوری ھا در آمریکا توسط کارآفرینان واحدھای صنعتی کوچک و متوسط انجا٩۶بيش از 

روزھا اردوگاه ھای کارآفرینی راه را برای سرمایه گذاری ھای جدید باز می کنند.

گذرانده اند، به آنجا می روند و با سپری کردن زمانیاردوگاه ھای کارآفرینی مکان ھایی ھستند که نسل جدیدی از کار آفرینان که دوران مدرسه را 

 گذاری روی شرکت ھایی را که خودشان موسس آنمعين چگونگی راه  انداختن یک کسب و کار مطمئن را با استفاده از بودجه ای محدود و سرمایه

ھستند، یاد می گيرند.

بارزه را به سربازان تعليم می دھند با این تفاوت که درالگوی اردوگاه ھای کارآفرینی در آمریکا در واقع اردوگاه ھای نظامی ھستند که مھارت ھای م

رای مدیریت سرمایه و توانایی ھای اقتصادی واین اردوگاه ھا فشار جسمی بر افراد وارد نمی شود و در عوض آنان مھارت ھای ذھنی 3زم را ب

مدیریتی خود، فرامی گيرند.

عليمات نظامی که روی نظم، حسابدھی، کار گروھی واردوگاه ھای کارآفرینی که عمر زیادی از برپایی آنھا در ایا3ت متحده نمی گذرد از مفھوم ت

رای مدیریت موفقيت آميز فروش را نيز شاملبھبود دائمی مھارت ھای فردی، اقتباس شده است به خصوص که ھمه این مھارت ھا نيازھای 3زم ب

ای مھارتی 3زم که از سوی کارآفرینان موفق به آنان دادهمی شود. کارآموزان در این اردوگاه ھا با پرداخت مبلغی کمتر از ھزار د3ر عSوه بر آموزش ھ

با افرادی که در تجارت موفق شده اند، ۵/٢می شود،  تمرینات ذھنی روز مشاوره می بينند.  شرکت کنندگان در این اردو  به  آشنا می شوند و 

ن چگونگی یافتن سرمایه اوليه را برای تجارت مطمئن ومی پردازند که به آنان کمک می کند تا ایده ھای خود را تبدیل به طرح ھای تجاری کنند. آنا

گسترش فعاليت ھای اقتصادی فرا می گيرند.

مات و تعامل با سرمایه گذاران اوليه نيزدر این دوره  ھمچنين چگونگی نوشتن یک طرح تجاری موفق، شيوه ھای عرضه و فروش محصو3ت و خد

آموزش داده می شود.

پرداز یا مخترعی نمی تواند کارآفرین ھم باشد؛ لذا دریکی دیگر از مواردی که در این اردوگاه ھا به آن توجه می شود، این موضوع است که ھر ایده 

وند.این اردوگاه ھا آموزش ھای 3زم به این افراد داده می شود تا تبدیل به کارآفرینانی موفق ش

نمی تواند فرد موفقی باشد، چرا که در بسياری از مواردالبته نباید فراموش کرد که ھر کار آفرینی که به اردوگاه کارآفرینی مراجعه می کند لزوما 

توسعه ندارند پس از گذراندن مشاوره ھای 3زم از اجرایی کردن  ایده ھای آماده  بهکسانی را که  تبدیل  طرح ھایشان منصرف می شوند و گاه 

 رسيدن به موفقيت از صفر شروع می کند.کارآفرینی نوپا می شوند که با درک این موضوع که ایده اش به اندازه کافی خوب نيست،  برای

درصد شرکت کنندگان در اردوگاه کارآفرینی ھيچ درآمدی ندارند، اما۴٠آمارھا نشان می دھد که با وجود موفقيت آميز بودن طرح اردوگاه ھای کارآفرینی 



د و به عبارت دیگر با معرفی این افراد به چنينصاحب ایده ھای بسيار خوبی ھستند که مدیران شرکت ھای بزرگ می توانند از آنھا استفاده کنن

جالب توجه این است که این اردوگاه ھا در کنارشرکت ھایی گره بسياری از مسائل اقتصادی در ابعاد خرد و کSن در آمریکا باز شده است.نکته 

 روستاھا در این کشور نسبت به شھرھا کمترکالج ھای کارآفرینی موجب رونق اقتصادی روستاھای آمریکا نيز شده است. از آنجایی که جمعيت

ھا به  مراتب بيش از روستاھا است، اما با اجرایاست به ھمين دليل کارآفرینی در آمریکا پدیده ای شھری است و تاثير آن در رشد اقتصادی شھر

 سطح روستاھای آمریکا فعاليت می کنند و شبکه ایبرنامه ھا و طرح ھای متعدد برای توسعه کارآفرینی در روستاھا در حال حاضر ھزاران شرکت در

از کارآفرینان روستایی را در ایا3ت متحده به وجود آورده اند.

برا بھترین رویکرد  کارآفرینی  توسعه  باورند که  این  بر  آمریکا  در  اقتصادی  ازکارشناسان مسائل  یکی  اما  نيست،  اقتصادی روستاھا  ی رشد 

قتصادی و مشکSتی که پدیده ھای طبيعی ھمچونکم ھزینه ترین سياست ھا در این زمينه به شمار می آید. این روزھا با توجه به بحران ھای ا

م دسترسی به امکانات و منابع، نبود کارکنانتوفان ھای سھمگين فصلی برای این کشور به وجود آورده است وجود فقر در نواحی روستایی و عد

دی مواجه ساخته کرده است به خصوص که توزیعماھر و آموزش دیده و زیرساخت ارتباطی ضعيف، توسعه کارآفرینی را در روستاھا با مشکSت زیا

برند و بعضی دیگر با فقر روبه رو ھستند و از آنجایی کهثروت در روستاھای آمریکا نابرابر است؛  چرا که برخی از روستاھا در رفاه کامل به  سر می 

ت، مناطق روستایی آمریکا با بحران اقتصادی مواجهمساله فقر در روستاھا کمتر مورد توجه سياستگذاران و تصميم گيران این کشور قرار گرفته اس

بر توسعه فرصت ھای شغلی و کارآفرینی درھستند و روند جھانی شدن اقتصاد نيز بر این بحران افزوده است  به ھمين دليل ھم می بایست 

 شھر را در آمریکا گرفت.روستاھا توجه کرد، چرا که تنھا با این روش می توان جلوی ادامه پدیده مھاجرت از روستا به

این کشور به خصوص آنھایی که نزدیک شھرھایتقویت طرح ھای کارآفرینی در روستاھای آمریکا موجب شده تا تعداد قابل توجھی از روستاھيا 

اورزی و دامداری است. البته حفظ ماھيت روستاییبزرگ قرار دارند رشد کرده و تبدیل به شھر ھایی شوند که اقتصاد آنھا مبتنی بر طرح ھای کش

ن روستا به شھر جمعيت روستانشينان کاھشبودن این شھرھا فرآیند بسيار پيچيده ای  است که نيازمند مدیریت است، چرا که با تبدیل شد

نيز کاسته می شود و این امر رکود اقتصادی  برای کا3ھا و خدمات  را در روستاھا به دنبال دارد.به ھمين دليل ھممی یابد و از ميزان تقاضا 

 با ویژگی ھای زندگی روستایی برای حفظ کسب  ودست اندرکاران توسعه اقتصادی در سال ھای اخير سعی کرده اند از الگوھای کارآفرینی متناسب

ادی نيز به ھمراه داشته است.کارھای پررونق استفاده کنند. خوشبختانه برآیند این تفکر و استراتژی موفقيت ھای بسيار زی

ی جدید را تنھا استراتژی کارآمد برای توسعه اقتصادیالبته از آنجایی که برخی از پژوھشگران ھم با تکيه بر حقایق اقتصادی، ایجاد کسب  و کارھا

ایجاد کسب وکا برای  با فراھم کردن امکانات 3زم  نيز  نواحی روستایی عنوان می کنند دولت  از روستایيان در شروعدر  رھای جدید و حمایت 

تيب ایده ھای کارآفرینی از شھرھا به این مناطقفعاليت ھای خود زمينه توسعه اقتصادی در روستاھای آمریکا را فراھم کرده است تا به این تر

ت شود.منتقل شده و با ایجاد کسب وکارھای جدید و دستاوردھای اقتصادی، منابع مالی کشور نيز تقوی

وسعه اقتصادی روستاھا نيست، اما نسبت به سایرالبته بسياری از تحليل گران اذعان دارند که توسعه کارآفرینی تنھا استراتژی مناسب برای ت

ایجاد شرکت ھای کوچک کارآفرین، روستایيان بهاستراتژی ھا ھزینه کمتری دارد و برای محيط روستایی مناسب تر است. با توسعه کارآفرینی و 

ا و کاھش پدیده مھاجرت به شھرھا دارد. روستاھاکا3ھا و خدمات مورد نياز خود دست می یابند و این امر تاثير زیادی در رشد اقتصادی روستاھ

 این فرصت ھا و ایجاد کسب وکارھای جدید وھمچون شھرھا، مملو از فرصت ھای جدید و کشف نشده ھستند که کشف و بھره برداری به  موقع از

.به ھمين دليل ھم دست اندرکاران توسعه کارآفرینی دررقابت پذیر بر مبنای آن، می تواند مزایای اقتصادی چشمگيری برای روستایيان به ھمراه آورد

پيش نيازھایی نيازمند  توسعه کارآفرینی در روستاھا ھمچون شھرھا  اینکه  به  توجه  با  آموزشروستاھا  آفرینی،  توسعه فرھنگ کار   ھمچون 

با تشویق و حمایت از کارآفرینان روستا توسعه زیرساخت ھای کارآفرینی و... است  ایجاد کسب وکارھای جدید و تشویقکارآفرینی،  برای  یی 

 توسعه اقتصادی روستاھا را فراھم می کنند.کسب وکارھای موجود به توسعه فعاليت ھا و حرکت به سمت تحقق ایده ھای جدید و کارآمد زمينه

شارکت فعا3نه در طرح ھای کارآفرینی روستاییدر این راستا بسترھای 3زم برای تربيت کارآفرینان روستایی فراھم می شود و روستایيان به م

 به آنان می دھد به حمایت از فعاليت ھایتشویق می شوند. از سوی دیگر سازمان ھای دولتی و غيردولتی ھم با بسته ھای تشویقی که دولت

کارآفرینی در روستاھا ترغيب می شوند.

يف وسيعی از دانش ھا و مھارت ھاست و جوانان روستاییاز آنجایی که راه اندازی و اداره یک واحد اقتصادی فعال در روستاھا، نيازمند آشنایی با ط

م به برگزاری دوره ھای آموزش کارآفرینی و ارائه مشاورهاغلب از سطح مھارت کمتری در این زمينه برخوردارند، لذا مسوو3ن کارآفرینی در آمریکا اقدا



ی مدیریت مالی، بازاریابی، اداری و امور کارکناندر این زمينه می کنند تا به این ترتيب مھارت ھای علمی و فنی بر اساس نوع فعاليت، مھارھا

ھای نوآورانه، مھارت ھای خوداتکایی، اعتماد به نفس،مھارت ھای کارآفرینی، تقویت تشخيص و استفاده از فرصت ھای جدید در بازار و ارائه راه حل 

را متحول کنند.ھمين اقدامات موجب شده است که اکنونخSقيت، مسووليت پذیری و... را پيدا کنند و با تکيه بر این مھارت ھا اقتصاد خود و جامعه 

بسياری از کشورھای جھان با بھره مندی ازجامعه روستایی آمریکا تبدیل به یکی از محورھای اساسی در اجرای الگوھای کارآفرینی شود و 

تجربيات این کشور گام ھای بلندی را برای توسعه جامعه روستایی خود بردارند.

منبع : روزنامه دنيای اقتصاد

http://vista.ir/?view=article&id=342194

سه برداشت مختلف از کارآفرينی

)Entrepreneurshipدر سالھای اخير موج جدیدی در مورد مفھوم كارآفرینی (

و توسعه آن در حال انتشار و شكل گيری است و افراد در جامعه از زوایای

گوناگون برداشت ھای متفاوت خود را اشاعه و ابراز می دارند از آنجا كه

مطرح شدن صحيح مباحث نظری و كاربردھای آن در جامعه از اھميت فوق

العاده ای برخوردار است، این مقاله سعی در روشن شدن مفاھيم صحيح

كارآفرینی دارد.

)Employment● رویكرد اول: كارآفرینی مترادف اشتغال (

اساسا مفھوم كارآفرینی در ادبيات عامه و حتی نظری ایران جایگاه خاصی

ندارد، بدان معنا كه چنانچه كارآفرینی را شغل تصور كنيم و فردی را بيابيم

كه به دنبال رویاھای آینده خود باشد و از او بپرسيم قصد داری چه شغلی را

در آینده برای خود تعيين كنی، پاسخ ھایی غير از شغل كارآفرینی، از قبيل

، ورزشكار   ، ، ھنرپيشه  دكتر   ، كاسب   ، آزاد  شغل   ، مھندس   ، معلم 

فوتباليست را می شنویم.

ی در قصه ھای ما از آرزویی بنام كارآفرین شدنبه تعبير دیگر در سبد آرزوھای شغلی ما كارآفرینی جایگاھی ندارد. به ھمين دليل است كه حت

خبری نيست.

دس آنھا مسئله آفرینش كار ، ایجاد كار و اشتغالبنابراین وقتی در جامعه از مردم سئوال می كنيم كارآفرین یعنی چه؟ بھترین و نزدیك ترین ح

د و حتی افراد از خود سئوال نمی كنندمطرح می شود، طبيعی است این برداشت بدون آشنایی و مطالعه و ریشه یابی لغوی انجام می گير

مده است. شاھد مدعا كه از ميان سخنرانی ھا درریشه این لغت در فارسی، در ادبيات اقتصادی و یا ادبيات نظری چه جایگاھی دارد و از كجا آ

ی از سخنان شخصيتھای مختلف در ھمایشسمينارھا و مناسبت ھای مختلف چنين مستفاد می گردد كه كارآفرینی یعنی ایجاد اشتغال یا حت

كارآفرینی كشورھای مسلمان و حتی كارآفرینی و ورزش چنين برداشت می شود.



در نتيجه اولين برداشت ناصحيح از مفھوم كارآفرینی مترادف دانستن آن با اشتغال است.

Business● رویكرد دوم - كارآفرینی و كسب و كار 

ان سمينار و محتوایی كه مSحظه می نمائيم،ھمانگونه كه مطلع ھستيد چندی پيش ھمایش كارآفرینان مسلمان در ایران تشكيل گردید. به عنو

) است.Islamic Business Fourmمشاھده می گردد نام سمينار «ھمایش كارآفرینی در كشورھای اسSمی» (

 عنوان كامS نامربوط است؟ پاسخ منفی است در واقع دراما چرا این سمينار را ھمایش كارآفرینان مسلمان ناميده اند، خود جای تأمل دارد. آیا این

 ھم اكثر دعوت شدگان از تجار ھستند و سخنرانانرویكرد دیگری برداشت جامعه از كارآفرینی مترادف كسب و كار و بازرگانی است. به ھمين دليل

 داده اند برای تحليل بيشتر باز ھم مراجعه شودمباحثی در خصوص توسعه و كسب و كارھای فی مابين و تجارت و نقش دولت را در دستور كار قرار

به برنامه ھای ھمایش.

)Innovation● رویكرد سوم كارآفرینی یعنی كسب و كارھای نوآورانه (

 به ویژه فردی بنام «ریچارد كانتيلون» مطرح شد. در آن١٨ اساسا با مرور بر ادبيات كارآفرینی این واژه اولين بار توسط فرانسویان واقتصاددانان قرن

 می گرفت را كارآفرینی می ناميدند ھمچنينزمان خرید و فروش معمولی توسط افراد را علی الخصوص ھنگامی كه خریدی به قيمت مناسب انجام

در گذشته كارفرمایان نظامی مشغول فعاليت را كارآفرین خطاب می كردند.

) انسانھا ازTo under take (كارآفرین) در زبان انگليسی به معنای زیر بار رفتن و متعھد شدن است (معادل Entrepreneurاما از نظر لغوی كلمه 

 چيست؟ در جستجو برای یافتن پاسخchange agentدوران غارنشينی تاكنون بدنبال پاسخ یك سئوال اساسی بوده اند و آن اینكه عامل تغيير 

ای ظھور و بروز فرد موفق و ناموفق مورد بررسی قرارد3یل موفقيت یك فرد از فرد دیگر را در كاركردھا و وظایف، ویژگی ھای شخصيتی و یا زمينه ھ

به كنكاش این موضوع پرداخته اند و اتفاقا تا بحال نيزگرفته اند و در واقع اقتصاددانان، روانشناسان و جامعه شناسان از نقطه نظر مكاتب متفاوت 

تعریف واحدی كه مورد وفاق ھمگان باشد مشاھده نگردیده است.

مورد اتفاق نظر باشد كارآفرین فردی است كه داراینگارنده این سطور تعریفی را بعنوان یك تعریف جامع ارائه می نماید كه بنظر می رسد بسيار 

و كار در منزل، كسب و كار كوچك به بزرگ دولتی یاایده ھا و افكار جدید است و از طریق فرآیند ایجاد كسب و كار (ایجاد یك شركت مجازی، كسب 

د در بازار معرفی و ارائه می نماید.خصوصی...) كه توام با مخاطره مالی و اجتماعی (ریسك مالی و آبروئی) است محصول و خدمت جدی

▪ مSحظه می گردد كه كارآفرین دارای سه وجه غالب است:

) خSقيت و قدرت تشخيص فرصت١

) توانایی ایجاد كسب و كار٢

) ارائه محصول و خدمت جدید.٣

كدام؟ و یا از ھر كدام از سه شغل فوق ویژگیسئوال این است كه طبق چنين تعریفی آیا كارآفرین مدیر است یا مخترع؟ سرمایه گذار یا ھيچ 

ھایی را دارا می باشد؟

بنظر می رسد كارآفرین ھم مدیر است، ھم مخترع و ھم سرمایه گذار.

نمائيم كارخانه دار، سرمایه دار، توليد ی دار وبه تعبير دیگر اگر در جامعه ما در شرایط فعلی كسی كارخانه داشته باشد به او چه اطSق می 

غيره؟

داریم. در واقع كارآفرینی دو وجه دارد، یك وجه فردیمعلوم می شود كه اگر فردی در جامعه مبادرت به ایجاد و كسب وكار كند واژه ای در شان او ن

 است و وجه دیگر اینكه اصو3 ھر فردی كهكه كسب و كار جدیدی در جامعه معرفی می نماید و پيشگام توسعه و اصطSحا لكوموتيوران توسعه

ماید، چه خدماتی، چه توليدی چه بازرگانیجویای كسب و كار مستقل و جویای استخدام شدن نيست و برای خود كسب و كاری راه اندازی می ن

 و كار توليد ثروت و خلق ارزش می شود، او را(تجاری)، چه ھنری (فرھنگی) و غيره، اما كسب و كاری ایجاد می نماید كه منجر به ایجاد كسب

آغازگر كسب و كارھا ھستند و با نوآوری خود فرصتھایكارآفرین می ناميم. بنابراین كارآفرینان از این جھت موتور توسعه ناميده می شوند كه خود 

 طرف دیگر كسب و كارھای كوچك و متوسط كه بيشترجدید در بازار و تكنولوژیھای جدیدی ھمراه خود می آورند و به جامعه معرفی می نمایند و آن

ازی یا به شكل ایجاد شركت كوچك و متوسط،از یك نفر را بكارگيری می نمایند چه این كسب و كار در منزل باشد چه بصورت ایجاد شركت مج

كارآفرین ناميده می شود.



 (رفاه) است بدین معنا كه چنانچه در جامعه درWealthپس دستاورد مھم كارآفرینی در جامعه برای سياست گذاران ایجاد اشتغال و ایجاد ثروت 

گوناگون ساز و كارھایی فراھم نمایند كه مردمجستجوی حل مشكل اشتغال و ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی باشيم بایستی دولتھا در زمينه ھای 

 كه امروزه جامعه ای را كارآفرین می نامند كه ھرتشویق به ایجاد كسب و كارھا و شركت ھا را داشته باشند آنھم در تمامی حوزه ھا، بدین معنا

را از خود نشان دھد.ساله بيش از پيش قدرت ایجاد كسب و كارھای گوناگون یا بھبود، رشد و نوگرایی در وضع فعلی 

و قانون گذاران، مجریان، بنگاه ھا، دانشگاھھا،جان كSم اینكه كارآفرینی فرایندی است كه از رئيس جمھور یك جامعه گرفته تا سياست گذاران 

بوده و منحصر به بخش خصوصی نيستند بلكه متعلقآموزش و پرورش و قانونھا را در بر می گيرد. استراتژی ھای بسط و توسعه كارآفرینی فراگير 

به كل جامعه تلقی می شوند

منبع : روزنامه تفاھم
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سھم روزافزون کارآفرينان در اقتصاد چين

راه انداختن کسب و کار آرزوی بسياری از جوانان چينی است اما برای تحقق

این آرزو آن ھا با موانع گوناگونی روبه رو ھستند. تحقيقات انجام شده در

زمينه سھولت کارآفرینی در کشورھای اسپانيا، چين و ایا3ت متحده نشان

می دھد در اقتصادھای رقابتی، ميزان سھولت کارآفرینی بسيار با3تر است.

با آن که چين از حدود دو دھه پيش سياست ھای باز اقتصادی را در پيش

به گرفته اما ھنوز ھم ھزاران شرکت و نھاد دولتی در این کشور نسبت 

بخش خصوصی و کارآفرین ھای جوان از ھر جھت مزیت دارند. این در حالی

است که در چين نسبت به آمریکا و اسپانيا، جوانان دانشجو تمایل بسيار

بيش تری به کارآفرینی دارند. تقریبا نيمی از دانشجویان چينی مایلند به

طریقی ریيس خود باشند و به طور مستقل به رشد اقتصاد کشورشان کمک کنند.

 متولد شده و در طول زندگی خود شاھد رشد سریع١٩٧٠بسياری از جوانان چينی که اکنون دھه سوم عمر خود را می گذرانند در اواخر دھه 

ی از این کيک اقتصادی را طلب می کنند اما دراقتصادشان بوده اند. آن ھا که شاھد فرصت ھای تجاری عظيم و متعدد در جامعه خود ھستند سھم

می شوند، در نظرسنجی از ھزار دانشجو در سهچين برخSف اسپانيا و آمریکا، خانواده ھا کمک چندان بزرگی برای کارآفرینی جوانان محسوب ن

Sقيت از عوامل عمده مانع بر سر راه حرکتکشور یاد شده مشخص شد ترس از شکست، فقدان حمایت خانواده و دوستان و پایين بودن ميزان خ

 تازه آغاز شده است. با آن که جوانان به راهنسل جوان و تحصيلکرده چينی به سوی کارآفرینی ھستند. روند کارآفرینی در چين روندی است که

 درصد آن ھا در خانواده یا دوستان خود کارآفرینی را داشته اند. اکثر آن ھا معتقدند١٠اندازی کسب و کار جدید عSقه مند ھستند اما کم تر از 

د دوران زندگی والدین جوانان چينی دورانخانواده شان نسبت به فعاليت مستقل اقتصادی آن ھا بی تفاوت ھستند. برخی کارشناسان معتقدن

یل نيستند فرزندانشان دارایی و وقت خود را دردشواری اقتصادی بوده و آن ھا عادت کرده اند به ھر چه دارند راضی باشند. به ھمين دليل ما



فت اما اکنون انگيزه جوانان اثبات توانمندی و دستيابیکارآفرینی به خطر اندازند در پنج دھه پيش کارآفرینی در چين با ھدف ادامه بقا صورت می گر

نسل قبل مشاھده می شود. نسل قبل کارآفرینیبه رفاه با3تر است. به این شکل در حوزه انگيزه کارآفرینی تقابل انگيزه بين نسل کنونی و 

 با حمایت خانواده و نھادھای مختلف به کارآفرینی وفرزندان خود را «ضروری» نمی دانند اما در کشورھایی با سيستم جاافتاده کارآفرینی، جوانان

ھم در فھرست موانع قرار دارد.راه انداختن کسب و کار جدید می پردازند به طوری که فقدان حمایت خانواده در جایگاه چھارد

ن فارغ التحصيSنی را به وجود می آورد که دانشدر چين این عامل جایگاه ھفتم را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر نظام آموزشی در چي

يSن و نيازھای عملی شرکت ھا در چين صورتشان با نيازھای کارآفرین ھا سازگار نيست. در تحقيقی که درباره سازگاری مھارت فارغ التحص

 درصد است. دولت چين برای حل این مشکل در۵٠ و ٧۵ درصد و در آمریکا و اسپانيا به ترتيب ٢۵گرفت مشخص شد در چين این سازگاری حدود 

٩ دانشجوی چينی ١٠ا برگزار می کند. از ھر کنار تغيير متون درسی دانشگاه ھا، دوره ھای فشرده آموزش مھارت ھای عملی را در دانشگاه ھ

ای کارآفرینی نيز برگزار شود.نفر مایلند در دروس دانشگاھی غير از آموزش مھارت ھای عملی مناسب برای بازار کار، دوره ھ

 و کار جدید سومين مانع بزرگ محسوب می شود.در چين پس از فقدان منابع مالی و ریسک با3ی کارآفرینی، فقدان ایده برای راه انداختن کسب

اده گسترده از اینترنت، افزایش سفرھای خارجی واین مانع انگيزه جوانان را در حرکت در مسير یاد شده کاھش می دھد البته عواملی نظير استف

رین ھای چينی کمک کرده است.قرار گرفتن در معرض فرھنگ ھای خارجی ھمگی به ایجاد ایده ھای جدید در بين جوانان و کارآف

رآفرینی درصد رشد کرد. از دید تحليل گران این نرخ رشد به معنای وجود فرصت ھای بی شماری برای کا۴/١١ اقتصاد چين بيش از ٢٠٠٧در سال 

است. دولت چين برای رشد ھدایت شده کارآفرینی برنامه ای فراگير را تدوین کرده است.

اینترنت ابزار اصلی

٢٠٠٨● کارآفرینی چين در سال 

ت. درست شبيه کشورھای غربی، چين نيز ازطی سال ھای گذشته رشد نفوذ اینترنت در جامعه چين با سرعتی بسيار با3 ادامه پيدا کرده اس

 طی سال ھای آتی تاثير تجارت الکترونيک در تماماین ابزار کم ھزینه برای کارآفرینی به شکلی فراگير استفاده می کند. تحقيقات نشان می دھد

دھای غربی بر جا می گذارد. مشاھده شده که درسطوح از خرد و کSن بر اقتصاد چين بسيار بيش تر از تاثيری است که این نوع تجارت بر اقتصا

 ھنگامی که١٩٩۵ياھای جدید وارد خواھد کرد. در سال چين الگوھای جدیدی از تجارت الکترونيک پدید آمده که اقتصاد این کشور را به حوزه ھا و دن

وزه کارآفرینی غربی نگاه کنند.تجارت الکترونيک در غرب متولد شد چينی ھا تنھا می توانستند با تحسين به این پيشرفت در ح

دکمه در صفحه کليد تصوری غيرممکن بود.ھمچنيندر آن سال ھا برای چينی ھا تصور خرید یک کا3-اغلب از یک غریبه-با کليک کردن یا فشار یک 

ود که امکان انجام این امور یا استفاده از این ابزاراگر آن قدر خوش شانس بودید که خط تلفن داشته باشيد، سرعت اینترنت آن قدر پایين و گران ب

 وقت گير بود. به این ترتيب در آن سال ھا اینترنتبرای کسب و کار غيرممکن می شد. بانک ھا با این روش ھا آشنا نبودند و انجام معامSت بسيار

مباد3ت در شکل الکترونيک در جھان بهیک روش مناسب برای انجام معامSت تجاری و مالی شرکت ھا محسوب نمی شد اما روند رو به رشد 

 ھا برای یافتن خریدار کا3ی خود یا فروشنده موادتدریج شرکت ھای تجاری چين را وادار کرد این شيوه را امتحان کنند. در سال ھای اوليه شرکت

 شرکت ھای متوسط و کوچک این کشور از تکنولوژیاوليه از اینترنت استفاده کردند. با ورود چين به سازمان جھانی تجارت زمينه برای استفاده

 دو روند باعث شد تمام اقشار جامعه چين اعم از شرکت ھا و٢٠٠٣ تا ٢٠٠٠اطSعات فراھم تر شد.طی سال ھای اوليه یعنی بين سال ھای 

ختن-نخستين نسل استفاده کنندگان از اینترنت از دانشگاه ھا فارغ التحصيل شدند و به جای پردا١مصرف کنندگان به استفاده از اینترنت بپردازند: 

نوع شدن کا3ھا، رفتار مصرف کنندگان تغيير کرد وبه بازی ھای کامپيوتری به خرید کا3 از طریق این شبکه پرداختند. با رشد سرانه درآمد و مت

3ت بسياری از افراد جویای ابزارھای جدیدزیرساخت ھای 3زم برای خرده فروشی اینترنتی فراھم شد. بدیھی است که با پدید آمدن این تحو

در حوزه تجارت الکترونيک در چين بود. در نتيجه اینکارآفرینی، از این شيوه استفاده کردند. روند دوم آغاز سرمایه گذاری عظيم شرکت ھای فعال 

ھای چينی از این ابزار منجر شد.تحول رقابتی شدید بين شرکت ھای چينی و این شرکت ھا پدید آمد که به افزایش استفاده شرکت 

 کارشناسان معتقدند در سال جاری طبقه ایشرکت ھای چينی برای تامين نيازھای مصرف کنندگان وادار شدند خدمات متنوعی را ارایه دھند.

 ميليون نفر چينی از طریق اینترنت به خرید کا3 پرداختند و برای نخستين بار۵٠ ، ٢٠٠٧جدید از کارآفرین ھا در چين ظھور خواھند کرد. در سال 

شی نظير وال مارت شد. ھمچنين سال پيشارزش مباد3ت تجاری از این طریق بيش تر از ارزش فروش کا3 توسط فروشگاه ھای بزرگ خرده فرو

تحول نشان می دھد روند حرکت کارآفرین ھا در چين باتعداد خریداران کا3 از اینترنت بيش تر از استفاده کنندگان از کارت ھای اعتباری شد. این 



ھد یک ميليون کارآفرین در چين از تکنولوژی اطSعاتھمتاھای غربی آن ھا که عمدتا بر کارت اعتباری تاکيد دارند متفاوت است. آمارھا نشان می د

رشان مبتنی بر اینترنت است.حرکت فعا3نجھت انجام کارھای مختلف خود استفاده می کنند. این افراد غير از کسانی ھستند که کسب و کا

جھان به وجود آورده است. این حرکتاقتصادی چين به سوی تجارت الکترونيک فرصت ھای بی شماری را ھم برای چينی ھا و ھم در سطح 

 کارآفرین ھای چينی کسانی ھستند که باھمچنين ساختار تجاری چين را بيش از پيش با ساختار جھانی تجارت تلفيق کرده است. نسل جدید

کنند.ھزینه پایين و با استفاده از ابزارھای جدید و پيشرفته در اقتصاد خود نقشی بزرگ ایفا می 
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سياست ھای اشتغال زدا

بررسی عوامل ضد اشتغال در ایران عنوان تحقيقی است كه مؤسسه تحقيقاتی تدبير

اقتصاد در مورد وضعيت اشتغال در ایران تھيه و تنظيم كرده است.

ارائه كاری بر  پژوھش  به تSش این  از ابتدا می توان  تحقيق  این  به  نگاھی كلی  با 

متفاوت و در عين حال قابل بررسی پی برد. شاید انتخاب عنوان عوامل ضد اشتغال و

اصطSحات دیگر مانند اشتغال زدا، بيانگر چنين تSشی باشد، اصطSحاتی كه عموماً به

چشم خوانندگان كمتر متخصص ناآشنا می آید.

اساسی ترین از  یكی  عنوان  به  اشتغال  و  بيكاری  معرفی  با  پژوھش  این  مقدمه 

چالش ھای اقتصاد ایران آغاز می شود و از بررسی اجمالی تحقيق در مقدمه چنين بر

آمارھا، از  اعم  مختلف  جوانب  بررسی  با  شده  سعی  آن  سرتاسر  در  كه  می آید 

سياست ھای اقتصادی و تحو3ت سياسی - اجتماعی به شناسایی عواملی بپردازد

كه به كاھش روند اشتغال زایی در ایران منجر شده است و به این عوامل صفت اشتغال

زدا را نسبت می دھد.

آنچه در طی این دوران قابل توجه است افزایش مداوم نرخ بيكاری به جز در دوره سوم

می باشد و ھمچنين تغييرات قابل توجھی كه در شاغلين بخش ھای مختلف ایجاد شده

است. در مجموع ھدف تحقيق در این بخش بازبينی وضعيت اشتغال در ایران است و

برای دستيابی بدین مقصود به دوران قبل و بعد از انقSب،  تغييرات سياسی- اجتماعی

و سياست ھای اقتصادی توجه زیادی نشان داده و در پی دستيابی به ھدف اصلی خود

یعنی بررسی عوامل ضداشتغال در ایران، یك گام نزدیك تر می شود.

يرات سياست ھای اقتصادی و اجتماعی می پردازد وبدین منظور، تحقيق به بررسی چگونگی تغييرات كمی و كيفی اشتغال در ارتباط تنگاتنگ با تغي

حو3ت سياسی و اجتماعی و ساختاری اقتصاد بردر ادامه سياست ھای اقتصادی را عاملی مؤثر بر بازار كار دانسته و تحليل و مشاھده دقيق ت



بازار كار را مورد توجه قرار می دھد.

١٣۴۵اقع ارائه گزارشی از آمار و خصوصيات سال ھای با پایان مقدمه، بخش اول این تحقيق با عنوان وضعيت اشتغال در ایران آغاز می شود كه در و

نی متفاوت و گروه ھای فعال به تفكيك و با توجه به روند اشتغال در ایران، توزیع جمعيت شاغل و بيكار كشور، اشتغال گروه ھای س١٣٨٠تا 

بخش ھای اقتصادی است.

بوط به آن به ادامه می یابد. این دوره در سال ھای قبل از انقSب اسSمی ایران قرار گرفته و آمارھای مر١٣۵۵ آغاز و تا سال ١٣۴۵دوره اول از سال 

قيمت نفت و ثبات سياسی از ویژگی ھاینوعی بيانگر وضعيت سياست ھای اقتصادی و اشتغال در رژیم گذشته است. افزایش بسيار چشمگير 

 درصدی٣٧ / ٣ درصدی جمعيت شاغل و ٢٣ / ٧ درصدی، افزایش ٩قابل توجه این دوره است. از دیگر خصوصيات این دوره می توان به نرخ بيكاری 

با3 و تغييرات نسبتاً متناسب ميزان اشتغال در ١۵ درصد شاغلين در گروه ھای سنی ٢  /  ٨جمعيت بيكار، نرخ رشد متوسط   بخش٣ سال به 

كشاورزی، صنعت و خدمات اشاره كرد.

 اتفاق می افتد.١٣۵٩ و شروع جنگ در سال ١٣۵٧ ختم می شود، انقSب اسSمی ایران در سال ١٣۶۵ شروع و به ١٣۵۵در دوره دوم كه از سال 

 كاربر در مقابل درصدی توليد ناخالص داخلی، افزایش رشد اشتغال نسبت به دوره قبل و استفاده از تكنيك ھای٢ھمچنين می توان به كاھش 

شيوه ھای سرمایه بر و ایجاد اشتغال به واسطه افزایش نيروھای نظامی اشاره كرد.

 درصدی جمعيت بيكار، افزایش شاغلين گروه٨٢ / ۴ درصدی جمعيت شاغل و ٢۵، افزایش ١٣۶۵ درصدی در پایان سال ١۴ / ٢ھمچنين نرخ بيكاری 

 سال و كاھش چشمگير شاغلين بخش٣٠-۴۴ درصد و كاھش چشمگير شاغلين زن به جز در گروه سنی ٣١ / ٧ سال به ميزان ١۵-٢٩سنی 

كشاورزی و افزایش شاغلين بخش خدمات از خصوصيات قابل توجه این دوره می باشد.

 ادامه دارد شروع برنامه اول توسعه و آغاز تحریم ھای اقتصادی آمریكا١٣٧٠ تا ١٣۶۵ ساله می شود و از سال ۵از دوره سوم تقسيم بندی زمانی 

 درصد می رسد و باز ھم از تكنيك ھای كاربر۴ / ۴عليه ایران در این دوره قابل توجه است، چنان كه توليد ناخالص داخلی به رشد متوسط سا3نه 

 درصدی جمعيت بيكار و كاھش دوباره٩ / ٨ درصدی جمعيت شاغل و ١٩ درصدی، افزایش ١١ / ١بيش از سرمایه بر استفاده می شود. نرخ بيكاری 

شاغلين بخش كشاورزی و افزایش شاغلين بخش صنعت و خدمات از خصوصيات این دوره می باشد.

 ادامه می یابد، پایان برنامه اول توسعه و آغاز برنامه دوم را در بر می گيرد.١٣٧۵ آغاز شده و تا ١٣٧٠دوره چھارم كه از 

به افزایش ھزینه نسبی عمSً تأثيرات خود را در این دوره بر اشتغال ایران آشكار می كند كه از آن جمله می توان ١٣۶٩تصویب قانون كار در سال 

 بر می كند.نيروی كار اشاره كرد كه این تأثير، كارفرمایان را ترغيب به استفاده از تكنيك ھای سرمایه

 ختم می شود، یكی از حساس ترین دوران ھاست چرا كه در این دوره عرضه نيروی كار رشد١٣٨٠ آغاز و به سال ١٣٧۵دوره پنجم كه از سال 

 كاھش می یابد كه كاھش١٣۵٧-٧٧ می رسد. قيمت نفت طی سال ھای ١٣۴۵-٧۵ برابر دوره طو3نی ١ / ۵چشمگيری می یابد تا آنجا كه تقریباً به 

 به بعد متوقف می شود.١٣٧٩سال ھای توليد و سرمایه گذاری را به دنبال خود دارد، اما این روند به واسطه افزایش قيمت نفت طی 

 درصد می رسد و شاغلين بخش كشاورزی١١٨ / ٧ درصد می رسد و جمعيت بيكار ایران به رشدی معادل ١۴ / ٢به ھر حال نرخ بيكاری در این دوره به 

افزایش و بخش خدمات كاھش می یابند.

 ساله توسعه است. بدین۵ب برنامه ھای گام بعدی تحقيق برای دستيابی به عوامل ضد  اشتغال، بررسی سياست ھای اقتصادی دولت در قال

نتج از سياست ھای سه برنامه را مورد بررسی قرارمنظور با تفكيك ھر برنامه، اھداف مربوط به مسائل اشتغال، پيش بينی ھای برنامه و نتایج م

می دھد.

 و نيز دوره ھای پنج ساله، برنامه١٣٨٠ تا ١٣۴۵ با بررسی ھای انجام گرفته در دو تقسيم بندی زمانی یعنی دوره ھای درنظر گرفته شده از سال

تغال عواملی ھستند كه اغلب در جھت كمك بهتحقيق به عوامل ضد اشتغال می پردازد و در تعریفی از این عوامل چنين می گوید: عوامل ضداش

ق سپس به معرفی ھریك از عوامل فوق الذكر پرداختهتوسعه اقتصادی طرح ریزی شده اند ولی آثار ضداشتغالی از خود بر جای گذاشته اند. این تحقي

م.و خصوصيات و توضيحاتی درباب ھر عامل ارائه می دھد كه ما نيز به معرفی آنھا بسنده می كني

- عدم توجه به سرمایه گذاری و كارایی امنيت آن.١

رمایان را به استفاده كمتر از تكنولوژی ھای كاربر سوق داده- قانون كار ایران كه با امتيازاتی كه برای كارگران قائل شده عمSً سرمایه گذاران و كارف٢

است.



 نرخ ھای با3ی ماليات بر درآمد، انگيزه كار و سرمایه گذاری را١٣٨٠- عدم كارایی سيستم مالياتی كشور: طی سال ھای بعد از انقSب تا سال ٣

كاھش داده و درنتيجه منجر به كاھش اشتغال شده است.

- عدم توجه به صنایع كوچك.۴

- عدم تناسب بين نياز بازار كار و برنامه ھای آموزش عالی.۵

زی نشده ای در جھت سياست درھای باز صورت- واردات كا3ھای مصرفی و لوكس بویژه در طول برنامه اول و دوم توسعه كه به طور برنامه ری۶

گرفت و به شكل عامل بازدارنده توليد و نھایتاً اشتغال عمل كرد.

- اتخاذ سياست ھایی كه در واقع شبيه به خصوصی سازی بود و نه خصوصی سازی.٧

پيشنھادی بانك جھانی برای بكارگيری بيكاران ودر ادامه، این تحقيق به بررسی تأثيرات پيوستن ایران به سازمان تجارت جھانی، برنامه ھای 

ن عوامل ضداشتغال، ارائه می دھد.معرفی تجربه چند كشور در ایجاد اشتغال می پردازد و در آخر پيشنھادھایی در جھت خنثی  كرد
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شرايط و عوامل کارآفرينی در آلمان

 ميليون نفر جمعيت در اروپا قرار دارد. این کشور٨٢کشور آلمان با بيش از 

 کشور پيشرفته صنعتی دنياست که دارای اقتصاد قوی و پيشرفته٧جزو 

 د3ر٢۴٠٠٠می باشد. در حال حاضر سرانه توليد ناخالص داخلی آن حدود 

پيش بينی کرده اند. آتی  برای سالھای  نيز  را  آمریکا است و رشد خوبی 

 کشور توسعه۴٧بعضی از شاخصھای اقتصادی این کشور در مقایسه با 

یافته صنعتی و در حال توسعه به قرار ذیل می باشد:

نفر شاغل حدود  ازای ھر  به  ناخالص داخلی  توليد   د3ر۵٣٠٠٠▪ سرانه 

 کشور مورد بررسی)۴٧ بين ٨آمریکا می باشد. (رتبه 

۴٧ از بين ١۵ ) است. (رتبه ١٠ (از مقياس یک تا ٢/۶▪ توانایی سرمایه گذاری مخاطره آميز برای توسعه کسب و کار در این کشور دارای مقياس 

کشور)

 کشور).۴٧ از بين ٢۵) می باشد. (رتبه ١٠ ( از مقياس یک تا ١/۶▪ ميزان درک مدیران این کشور از کارآفرینی دارای مقياس حدود 

 کشور)۴٧ از ٣ ميليارد د3ر آمریکا می باشد. (رتبه ۵٠▪ ھزینه کل تحقيقات در این کشور حدود رتبه 

ای نسبت به گذشته مطلوبتر بوده است. این امر به دليل افزایش قابل مSحظه صادرات و رشد تقاض٢٠٠٠وضعيت اقتصادی آلمان در اواسط سال 

% بوده است. این امر۵/١ ، ١٩٩٩% می باشد درحالی که این رشد در سال ٩/٢ درھرسال GF رشد٢٠٠٠-٢٠٠١داخلی می باشد . در سال 

 را نشان می دھد. سياست دولت فدرال بر روی تثبيت عوامل رشد داخلی٢٠٠١% در سال ٧/٠ و ٢٠٠٠% در سال ۴/٠افزایش اشتغال به ميزان 

از طریق کاھش مالياتھا برای کسب و کارھا و مصرف کنندگان متمرکز شده است.



● شرایط چارچوب کاری کارآفرینی در آلمان:

 سياسی و وضعيت زیربنایی فيزیکی آن کشورقدرتھای نسبی آلمان را می توان در سرمایه گذاری ،  برنامه ھای دولت و شرایط چارچوب کاری

مشاھده کرد.

برحسب تأثير آنھا بر روی توسعه و ایجاد توسعه درجنبه ھای انتقال دانش و تکنولوژی، آزاد بودن بازار داخلی و زیربنایی تجاری به طور عمده 

شرکتھای جدید و در حال رشد، خنثی ارزیابی می شود.

ذکرو نه مزایای قابل توجه در مقایسه با کشورھایآلمان مقام متوسط را در ميان کشورھای مورد ارزیابی داراست و از این نظر، نه معایب قابل 

دیگر دارد.

ھارتھای کارآفرینی ارتباط برقرارمی کنند وعوامل منفی با سایرکشورھا شامل وضعيت آموزشی در مدارس، دانشگاھھا و جاھایی که آنھا با م

کارآفرینی ازجمله عواملی بوده که در سالھمچنين شامل ھنجارھای اجتماعی و فرھنگی نيز می باشند. ھر دو جنبه از شرایط چارچوب کاری 

 دارای اثر منفی بوده است.١٩٩٩

▪ عوامل مثبت:

ای مثبت شرایط چارچوب کاری در آلمان به شمار آورد.تأمين مالی: تأمين مالی برای ایجاد شرکتھای جدید و در حال رشد را می توان یکی از جنبه ھ

ذاران قدیمی تر، بزرگتر و مؤثرتر، وضعيت بھتری در اینآلمان از نظر رده بندی رتبه خوبی را دارا می باشد. در این رابطه کشورھای دارای سرمایه گ

طبقه بندی دارند.

 حال رشد.- حمایت مالی: ارائه سھام و سرمایه گذار و سرمایه گذاران خصوصی برای شرکت ھای جدید و در١ـ شاخص

د و این تغيير مثبت منحصراً مربوط به سطح ویژه ایکارشناسان آلمان بھبود و قابل مSحظه ای در وضعيت آلمان در چند سال اخير شناسایی کرده ان

از سرمایه گذاری در راه اندازی شبکه و تکنولوژی جدید بوده است.

ریھای سودآور اتخاذ کرده اند.افراد خصوصی در ھمين زمان سرمایه گذاری بر روی شروع کسب و کارھا را به عنوان سرمایه گذا

بازار غيررسمی برای سرمایه گذاری به عنوان یک منبع مھم در سر مایه گذاری شرکتھای جدید و درحال رشدگنجاندن افراد خصوصی در یک 

محسوب می شود.

ـ برنامه ھای ارتقای ایالتی و شرایط چارچوب کاری سياسی:

ارزیابی می کنند و در رده سوم می باشد.در مورد برنامه ھای ارتقای مؤسسات ایالتی ، کارشناسان وضعيت آلمان را با3تراز حد متوسط 

تمام سطوح دو ایالتی مثبت ارزیابی می شود و از طریق یک آگاھی سياسی در  ارتقا  برایبرنامه ھای  یافته و  تعھد سياسی افزایش  لت و 

شرکتھای جدید و در حال رشد شکل گرفته اند.

 را دارد. حتی با وجود اینکه برنامه ھای ارتقای ایالتی به طور١٧آلمان از نظر شاخص اجرای عينی سياستھا برای ارتقا شروع کسب و کارھا رتبه 

به آلمان دارند. به طور کلی می توان چنين نتيجهکلی مثبت ارزیابی می شوند، فقط کشورھای ژاپن، برزیل، سوئد و آرژانتين وضعيت بدتری نسبت 

ندارد. با توجه به این موارد یک نياز ضروری برایگيری کرد که مکانيزمھای انگيزشی و امتيازات واقعی برای شرکت ھای جدید ودر حال رشد وجود 

کاھش موانع بوروکراسی برای کارآفرینان دردرون مؤسسات ایالتی احساس می شود.

▪ عوامل منفی:

٢٠٠٠ل  وضعيت پایين تر از حد متوسط را دارا بود. ارائه رشته ھای کارآفرینی در دانشگاھھا در سا١٩٩٩ـ آموزش: آلمان در زمينه آموزشی در سال 

باعث شده که وضعيت بھتر از حد متوسط ارزیابی شود.

ی توان آن را در کوتاه مدت یا ميان مدت تغييرآموزش مربوط به شروع کسب و کارھا یکی از شرایط چارچوب کاری است که یک اثر منفی است و نم

داد.

جود بين نرخھای شروع کسب و کار دارد، اماـ ھنجارھای اجتماعی و فرھنگی: ھنجارھای اجتماعی و فرھنگی نقش مھمی در توضيح تفاوتھای مو

3٢٠٠٠نی مدت شکل خواھد گرفت. در سال از طریق مصلحتھای سياسی مشکل می توان آنرا تغيير داد. اگر ھم چنين امری ميسر باشد در طو

یک اثر منفی را پيش بينی کردند.کارشناسان در رابطه با اثرھنجارھای اجتماعی و فرھنگی بر روی شدت فعاليتھای کارآفرینانه 

Sل شغل نسبت به چند سال گذشته پيدا کرده اند.لذا به اظھارات کارشناسان ، جوانان آزادی و قابليت انعطاف  بيشتری را در رابطه با استق



کارآفرینانه محسوب می شود و این امر بهکارشناسان احساس می کنند ھنجارھھای اجتماعی و فرھنگی در آلمان مانعی برای توسعه فعاليت 

دليل تمایل قوی به سوی امنيت و تنفر از ریسک می باشد.

● تفاوتھای شروع کسب و کار در نواحی آلمان:

▪ تفاوتھای ناحيه ای در نرخ ھای شروع کسب و کار:

% از افرادی که در ناحيه غربی مورد مطالعه قرار گرفته اند، درگير شروع۵٨/٣تفاوتھایی بين نواحی غربی و شرقی وجود دارد. که به طور متوسط 

یک کسب و کار بوده اند.

% می باشد . مقدار متوسط حاصل از این دو عدد٣۵/٢از نظر آماری تفاوتی بين این رقم و عدد مربوط به ناحيه شرقی وجود دارد که کمتر از 

% به صورت کلی برای آلمان، در نظر گرفته می شود.٣/٣۴

▪ تفاوتھای ناحيه ای در فضای حاکم بر شروع کسب و کار:

وب ارزیابی می شود و ترس از شکستتفاوت موجود بين ناحيه شرقی و غربی بسيار زیاد است شانسھای شروع کسب و کار تا حدی نامطل

از غربی است.درھنگام شروع کسب و کار و تعصبھای بی جا در مقابل کارآفرینان موفق در ناحيه شرقی بيشتر 

● توصيه ھای سياسی برای ارتقا کارآفرینی در آلمان:

 وضعيت متوسطی داردGEM کشور ٢١آفرینانه در ميان توسعه اقتصاد ملی تحت تأثير فعاليتھای کارآفرینانه می باشد. آلمان از نظرسطح فعاليت کار

% می باشد.٧/۴و ميزان فعاليت کارآفرینانه کلی آن 

- موانع مربوط به شکست و ترس از ریسک پذیری کاھش یابد.

 باشد.- تSشھای ایالت برای ارتقاء و رشد اقتصادی در آلمان باید شامل جنبه ھای مختلف کارآفرینی

 کسب و کارھا پایه ریزی شود.- سياستھا باید به منظور دستيابی به یک سطح بھبود یافته از درک شانسھای موجود برای شروع

- انتشار اطSعات در مورد کارکنان موفق می تواند یک رھيافت تضمين کننده باشد.

- کارآفرینانی که شکست خورده اند باید شانس ھای دیگری به آنھا داده شود.

- پذیرش کارآفرینان موفق و ناموفق یک شاخص مھم در فرھنگ کارآفرینی محسوب می شود.

رای تغيير فرھنگ به شمار می رود.- درک شانسھای شروع و تصویر فعاليتھای کارآفرینانه در ذھنھا عمومی از عوامل تأثيرگذار ب

وع کسب و کار ایجاد کنند.- عوامل انگيزشی را برای ترغيب افراد خصوصی به سرمایه  گذاری به ویژه در مراحل اوليه شر

 افزایش داد.- سطح فعاليت ھای کارآفرینانه را از طریق ایجاد انگيزه در زنان برای حرکت به سوی استقSل

 ایجاد تغييرات اساسی در ھنجارھای اجتماعی و- برموضوع کارآفرینی در سطوح آموزشی ابتدایی و دبيرستان بيشتر تأکيد کنند. این کار باعث

فرھنگی می شود.

- تغيير شرایط چارچوب کاری سياسی

● اقدامات دولت آلمان در زمينه ارتقاء کارآفرینی:

▪ آموزش برای یک جامعه کارآفرینانه

ی گسترش شرکتھای تکنولوژیکی▪ دستيابی منابع تأمين مالی برای شرکت ھای کوچکتر و در یک مرحله زودتر و تأمين مالی برا

ھاSME▪ دسترسی به تحقيق و نوآوری و استفاده بھتر از پتنتھا توسط 

▪ بھبود خدمات حمایتی

▪ بھبود امور اداری دولتی

● آموزش کارآفرینی در دانشگاھھای آلمان:

 واحد مدرسه عالی فنی) که در آنھا٢١ واحددانشگاه و ٢١ دانشگاه ، مدرسه عالی فنی و انستيتوھای داخلی وجود دارد(۴٢در مجموع در آلمان 

بحث کارآفرینی و مدیریت نوآوری مطرح می شود . که عبارتست از:

resen) دانشگاه صنعتی ١

) مدرسه عالی فنی گيسن٢



) مدرسه عالی برلين٣

bielefel) مدرسه عالی ۴

) دانشگاه صنعتی درام اشتاد۵

) مدرسه عالی فنی کوتينگن۶

koblenz) مدرسه عالی فنی ٧

Lubenk) مدرسه عالی فنی ٨

) دانشگاه لونبورگ٩

) دانشگاه ماین ھایم١٠

) دانشگاه صنعتی مونيخ١١

Rielingen) مدرسه عالی فنی ١٢

Wurzburg) مدرسه عالی فنی ١٣

Konstanz) دانشگاه ١۴

stuttgart) دانشگاه ١۵

Rhein-sieg) مدرسه عالی فنی ١۶

Giessen) مدرسه عالی فنی ١٧

) دانشگاه برلين١٨

Bielefel) مدرسه عالی فنی ١٩

) مدرسه عالی فنی بوخوم٢٠

eggenorf) مدرسه عالی فنی ٢١

) مدرسه عالی فنی لوبک٢٢

Mannheim) دانشگاه ٢٣

Gelsenkirchen) مدرسه عالی فنی ٢۴

Bochum) مدرسه عالی فنی ٢۵

Mainz) مدرسه عالی فنی ٢۶

Regensburg) دانشگاه ٢٧

منبع : روزنامه تفاھم
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شش توصيه برای جذب نيروی کار



تشکيل تيم ھای کارآمد که بتواند اھداف سازمان را تحقق بخشند، ھرگز

آسان نبوده است. نگاھی اجمالی به ورزش، این ادعا را ثابت می کند.

مربی ھا می آیند و می روند، بازیکنان در انتخاب تيم آزادند و صاحبان تيم ھا

یکدست و کارآمد تيمی  دارند اما تشکيل  بازیکنان اختيار عمل  انتخاب  در 

متشکل از افرادی که ھر یک وظيفه خود را انجام دھند، بسيار دشوار است.

در تجارت نيز وضعيت ھمين طور است.

حتی شرکت ھای جا افتاده در استخدام نيروی کار و تشکيل تيم ھای موثر

گاه دچار اشتباه می شوند و از آنجا که رشد شرکت ھا در اقتصاد امروز به

نيروی انسانی وابسته است، اشتباه در انتخاب نيروی کار گاه مھلک خواھد

بود.

وان کافی برای از سرگذراندن چنين اشتباھاتیالبته این گونه اشتباھات برای شرکت ھای تازه تاسيس بسيار خطرناک است زیرا این شرکت ھا ت

چک نيز با بھره گيری از برخی اصول و توصيه ھارا ندارند و اغلب به شدت دچار رکود و بحران می شوند اما خبر خوب این است که شرکت ھای کو

ستخدام حاصل تمرکز بر کاستن از ھزینه ھا ومی توانند اشتباھات خود در استخدام نيروی کار را به حداقل برسانند. اکثر مسائل در بخش ا

ين بی توجھی ھایی پدید می آورد، به ششنداشتن دیدگاھی روشن از اھداف شرکت و الزامات تحقق آنھاست. برای اجتناب از مشکSتی که چن

نکته مھم اشاره می شود.

از بين دوستان، ھمکاران سابق، اعضای) صرفاً بر مبنای آشنایی قبلی استخدام نکنيد. در بسياری موارد مشاھده می شود مدیر شرکت ١

بين مدیر و کارکنان در کيفيت کار ایشان تاثير منفیخانواده یا فرزندان خود نيروی کار انتخاب می کند. تحقيقات نشان می دھد این آشنایی قبلی 

رند به نوعی دیگر و با انعطاف بيشتر با ایشانبر جای می گذارد زیرا احساس مسووليت پذیری کمتر است. آشنایان و اعضای خانواده انتظار دا

 کنيد از پيش حدود مسووليت ھا و انتظارات را تعيين وبرخورد شود. توصيه می شود اگر تمایل دارید یا مجبور ھستيد به این روش کارکنان را انتخاب

برای ایشان روشن کنيد اھل چشم پوشی از نقاط ضعف نيستيد.

د شغل یا افراد دچار مشکل دارند. فرشته نجات) ترحم را مبنای استخدام قرار ندھيد. بسياری مدیران حس ھمدردی زیادی برای نيروی کار فاق٢

ه ھر نيروی کار باید بيشتر از ھزینه ای که برایبودن برای این دسته از افراد کمکی به موفقيت شرکت شما نخواھد کرد. قاعده اصلی این است ک

مينه کاری خود از تخصص کافی برخوردارند. ھدف ازشرکت دارد سود برای آن ایجاد کند. افرادی را استخدام کنيد که مشتاق فعاليت ھستند و در ز

ر را انجام دھيد.فعاليت شرکت ایجاد سود است. اگر مایليد به کسی کمک کنيد خارج از فعاليت ھای شرکت این کا

ی که تمام تصميم ھا را شخصاً می گيرید به اندازه) انتخاب یک فرد به عنوان شریک چون توان مالی استخدام او را ندارید. فعاليت تجاری ھنگام٣

ه اگر شما توان مالی کافی که یک قدرت محسوبکافی دشوار است. اگر یک نفر دیگر به عنوان شریک بخواھد در تصميم گيری دخالت کند، به ویژ

می شود نداشته باشيد کار ھدایت کسب و کار بسيار دشوارتر خواھد شد.

شد. در موارد 3زم بخشی درصد اختيارات به نفری دیگر است و این احتمال کامSً وجود دارد که وی با شما ھماھنگ نبا۵٠شراکت به معنای انتقال 

ه شراکت خود برگزینيد، به شرکتی بسپارید. بدین ترتيباز کار را به شرکتی دیگر بسپارید یعنی کاری را که قرار بود فردی انجام دھد که مجبورید ب

صددرصد شرکت در تملک شما باقی خواھد ماند و اختيارات تان محدود نخواھد شد.

ه دارد، ممکن است جالب به نظر رسد اما مطمئن) افراد ھمه کاره را استخدام نکنيد. در نگاه نخست استخدام کسی که در ھر کاری اندکی تجرب۴

لماً از ھزینه ایشان بسيار بيشتر است. به جایباشيد این فرد در نھایت ھيچ کاری را درست انجام نخواھد داد. سود استخدام افراد متخصص مس

استخدام یک نفر برای کارھای حسابداری و امور اداری دو نفر را استخدام کنيد.

کرد. واقعيت این است که اکثر افراد تخصص کافیمشاھده خواھيد کرد در بلندمدت در ھر یک از این بخش ھا بھره وری تا چه اندازه رشد خواھد 

 کنند و آنھا را در جای مناسب قرار دھيد.برای انجام چند کار را ندارند. ھنر این است که افرادی را بيابيد که تخصص شما را کامل می

) دقيقاً مشخص کنيد افراد را برای چه کاری استخدام می کنيد.۵

. برای ھر فرد جدید شغل را دقيقاً تعریفدر استراتژی استخدام نخستين مرحله شناسایی مشاغلی است که باید توسط نيروی کار انجام شود



ل شود و ارزش واقعی به وجود آید.کنيد. در این حالت می دانيد چه کسی را باید انتخاب کنيد تا بھره وری مورد خواست شما حاص

کنيد که تخصص آنھا مکمل تخصص شماست.) استخدام برای محول کردن مسووليت خود به دیگری. پيشتر گفته شد باید افرادی را استخدام ۶

به طور خSصه برای مثال اگر در حسابداری تخصصاین بدان معنا نيست که اجازه دارید کسی را استخدام کنيد تا کار تخصصی شما را انجام دھد 

دھيد. از سوی دیگر اگر در چند زمينه تخصص دارید،دارید، 3زم نيست حسابدار استخدام کنيد. کاری که قادرید به خوبی انجام دھيد شخصاً انجام 

3زم نيست ھمه آنھا را خودتان انجام دھيد.

 به معنای انتخاب بھترین ھا از لحاظ تخصص،در بين این کارھا یکی را که به بھترین وجه انجام می دھيد شخصاً بر عھده بگيرید. استخدام

رف شده برای انجام درست فرآیند استخدام ھدرشخصيت و رویکردھا برای شغل ھای مورد نظر از بين نيروی کار است. ھرگز تصور نکنيد انرژی ص

رفته است. در بلندمدت سود آن را مشاھده خواھيد کرد.
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شکاف کارفرمايی

● بررسی تحو3ت کانون عالی کارفرمایان

پذیرش٧۴اواخر سال  برای  را  آمادگی خود  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت   

تشکيل کانون عالی انجمن ھای صنفی کارفرمایی ایران اعSم کرد. به این

 سال بعد نخستين مجمع عمومی کانون عالی انجمن ھای۴ترتيب تقریبا 

تاریخ  ایران در  با شرکت ٣٠/۶/٧٨صنفی کارفرمایی   انجمن صنفی١٠٣ 

تشکيل شد.

از حمایت  برای  صنفی  تشکل  با3ترین  قانون  موجب  به  که  کانون  این 

کارفرمایان ایران است با اھدافی نظير حفظ قانون و دفاع از منافع مشروع و

قانونی تشکل ھای کارفرمایی و کارفرمایان (اعم از حقيقی و حقوقی) و نيز

ھای مرتبط با صنایع، حمایت از سرمایه گذاریتمام کسانی که مایل به کارآفرینی در کشور ھستند و ھمچنين ھماھنگ کردن کوشش ھا و فعاليت 

ت و ھدایت سرمایه گذاری به منظور دستيابی بهھای صنعتی، ایجاد زمينه ھای مطلوب برای ھمکاری و تبادل نظر به منظور اعتSی اقتصاد و صنع

توسعه پایدار کشور آغاز به کار کرد.

 بين المللی کار است. این تشکل ھمچنين طبقگفتنی است، این کانون بزرگ ترین تشکل سراسری کارفرمایی ایران و دارای نماینده در سازمان

ورای عالی تامين اجتماعی و شورای عالی حفاظتقانون کار اختيار انتخاب نمایندگان کارفرمایی در مجامع سه جانبه نظير شورای عالی کار، ش

فنی و بھداشتی را داراست.

● شروع اختSفات

مومی فوق العاده روز دھم آبان امسال که برای رایاختSف نظر و ناھماھنگی ميان کارفرمایان و کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی در مجمع ع



ای ھيات مدیره سابق، این اختSفات قبل ازگيری اعضای ھيات مدیره جدید تشکيل شده بود، جلسه را به تشنج کشاند. به گفته برخی از اعض

کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی شروعتشکيل مجمع و ھمزمان با تھيه و تایيد صSحيت ليست اعضای حق رای دھنده ميان کارفرمایان و 

شده بود.

 به دخالت دولت در انتخابات و در مقابل تحرکاتدر این مجمع ھرگونه اعتراض کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی از سوی اعضای کانون عالی

 کار ھر تصميمی غير از رای گيری اعم از انتخابطرف کارفرمایی از سوی وزارت کار به عنوان فعاليت غيرقانونی تلقی می شد. کارشناسان وزارت

ان خروج افراد فاقد حق رای از جلسه بودند.حکم که از سوی نجفی منش به عنوان رئيس مجمع پيشنھاد داده شد را خSف قانون دانسته و خواھ

نوری -معاون سابق تنظيم روابط کار و اموردر حالی که مخالفت ھای قانونی کارشناسان وزارت کار در طول جلسه ادامه داشت، محسن خواجه 

ره فعلی را برای مدت زمان مشخص پيشنھاداجتماعی در دولت ھاشمی و خاتمی- که به عنوان حکم انتخاب شده بود، تداوم فعاليت ھيات مدی

حاضر در مجمع به تصویب رسيد، گرچه این طریق رایداد. این پيشنھاد که به دليل مقدور نبودن انجام رای گيری داده شد با قيام اکثریت اعضای 

 دادند که با مخالفت صریح نمایندگان وزارت کار و امورگيری فاقد وجاھت قانونی بود، اما طی آن اعضا به تداوم یکساله ھيات مدیره فعلی کانون رای

اجتماعی روبه رو شد.

کردند و از آنجایی که آخرین مھلت تمدید رای گيریآنان تداوم فعاليت اعضای ھيات مدیره را به دليل به حد نصاب نرسيدن مجمع غيرقانونی تلقی 

گان وزارت کار و امور اجتماعی پشت تریبون قرار گرفت و بانيز به پایان رسيده بود، پس از پایان این رای گيری غيرقانونی اعضای کانون یکی از نمایند

 ماھه وزارت کار به کانون عالی در تعویق برگزاری مجمع، فعاليت کانون عالی انجمن ھای۶اعSم غيرقانونی بودن این تصميم و پایان یافتن مھلت 

 آبان غيرقانونی و آن را منحل شده اعSم کرد.١٣صنفی کارفرمایی کشور را پس از روز 

● بعد از انحSل کانون

 شد. عده ای از کارفرمایان برای نشان دادن وبعد از اعSم کانون، تSش ھای اعضای کانون برای جلوگيری از به قطعيت رسيدن این نتيجه شروع

ھان فرصتی برای برگزاری مجدد مجمع شدند. در مقابلاثبات فراھم نشدن امکان برگزاری انتخابات به نوشتن نامه و جمع آوری امضا پرداختند و خوا

 داشتند.کارشناسان وزارت کار و امور اجتماعی به حد نصاب نرسيدن مجمع و انجام شدن رای گيری اصرار

ختلف و با ھدف تغيير نظر وزارت کار انجام دادند.پس از انحSل کانون عالی کارفرمایان اعضای ھيات مدیره تSش ھای بسياری را از طریق مراجع م

 کانون این حکم را دخالت دولت در بزرگترین تشکلآنان با شکایت به دیوان عدالت اداری خواھان لغو حکم انحSل کانون شدند. اعضای ھيات مدیره

ند.خصوصی کارفرمایان کشور دانستند و خواھان از سرگيری انجمن و تشکيل مجمع رای گيری مجدد شد

● تشکيل کانون جدید

دیره بزرگترین تشکل جامعه کارفرمایی کشور دردو ماه پس از انحSل کانون عالی کارفرمایان توسط وزارت کار و در روزھایی که اعضای ھيات م

بات ھيات مدیره کانون عالی کارفرمایان را به صورتانتظار رای دیوان عدالت اداری بودند، گروھی دیگر از کارفرمایان گردھم جمع شدند تا انتخا

موسس کانون عالی کارفرمایان فعاليت خود را آغازقانونی برگزار کنند. با3خره در نيمه پایانی آذرماه دھھا تشکل کارفرمایی تحت عنوان ھيات 

 تشکل کارفرمایی برگزار۶٠دیک  آذر مجمع عمومی ھيات موسسه تحت نظارت نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و با شرکت نز٢٩کردند و در 

 عضو جدید به پایان رسيد.٩شد و در نتيجه آن انتخابات اعضای ھيات مدیره کانون عالی کارفرمایی کشور با انتخاب 

● درگيری کانون جدید و قدیم

ایان را عھده دار شدند. دو کانونی که اعضای ھر کدامبه این ترتيب اکنون دو کانون موازی کارفرمایی، برنامه ریزی برای فعاليت ھای صنفی کارفرم

واجد صSحيت نمی دانند.کانون دیگر را غيرقانونی می دانند و رقيب را برای نمایندگی مطالبات تشکل ھای کارفرمایی 

نست اساسنامه کانون عالی انجمن ھای صنفی کارفرمایی ایران از آنجایی که ھيات مدیره وقت نتوا۴٢اعضای کانون جدید اعتقاد دارند، برابر ماده 

نحل شد و انحSل کانون قبلی نتيجه طبيعی عملکرددر مھلت مقرر و قانونی انتخابات اعضا و بازرسان ھيات مدیره را برگزار کند، کانون عالی م

ھيات مدیره قبلی است.

وان عدالت اداری در رسيدگی به این اختSف به نفعاز طرفی در ادامه کشمکش ھای ميان کانون قدیمی با وزارت کار و کانون کارفرمایان جدید، دی

دادگستری دانست.کانون عالی کارفرمایان قدیم را ی داد و انحSل کانون قدیم را منوط بر اعSم انحSل از طرف 

● اطSعيه کانون جدید



کانون سابق از سوی وزارت کار را غيرقانونی خواند طیکانون عالی جدید کارفرمایان ایران چند روز بعد از رای دیوان عدالت اداری که اعSم انحSل 

Sعيه که با عنوان اطSميه ای توضيحاتی درباره ادامه فعاليت کانون جدید داد. در این اطSعيه شماره یک منتشر شد آمده است؛«پرونده ای کهاع

ی کارفرمایی» و وزارت کار و امور اجتماعی است.در دیوان عدالت اداری مطرح بوده است، مربوط به اختSف نظر بين «کانون عالی انجمن ھای صنف

 اساسنامه آن است. دیوان عدالت اجتماعی حکم داده است که انحSل۴٢موضوع پرونده نيز اعSم انحSل کانون یادشده برابر حکم مندرج در ماده 

 و امور اجتماعی را برای عمل به وظيفه حاکميتیکانون باید برابر حکم محکمه قضایی باشد و حکم عدم انحSل نداده است. این دیوان وزارت کار

 در دادگستری طرح دعوی کرده و درخواست انحSلخود به دادگستری احاله داده و راھنمایی کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی نيز در آبان

کم خود را صادر اساسنامه آن کانون و دیگر قوانين کشور کرده است و ھم اکنون این پرونده مطرح و دادگاه ح۴٢کانون قبلی را به استناد ماده 

خواھد کرد.

برابر قوانين کشوری و پس از انحSل کانون قبلی و در جھت دف اع از حقوق حقه کارفرمایان و جلوگيری از ایجادکانون عالی کارفرمایان ایران، 

شکيل و انتخابات خود را به منظور برگزیدناغتشاش و بی نظمی در فضای کسب و کار کشور با رعایت تمام موازین قانونی و اخSق حرفه ای ت

.اعضای ھيات مدیره انجام و متعاقبا نيز ثبت شده و به وظایف قانونی خود عمل کرده و می کند

● اصرار به بقا

بيون می خواند و تشکيل آن کانون را تا انحSلدرحالی که اعضای قدیمی ھيات مدیره کانون کارفرمایان، کانون جدیدالتاسيس را با لقب انشعا

 بقای ھيات مدیره قبلی بر منصب قبلی خود میقطعی کانون قبلی غيرقانونی می داند.اعضای ھيات مدیره جدید، این شيوه رفتار را تSشی برای

 Sجز یک انتخابات صحيح و قانونی در کانون کارفرمایانداند.زیرا تمام کارفرمایان که تاکنون عضو تشکل جدید نشده اند می توانند عضو شوند و عم

ھيچ تغيير دیگری رخ نداده است.

ایی اعتراض ھای گسترده ای را درموردتSش ھيات مدیره قبلی بر بقای کانون و ھيات مدیره درحالی است که مجامع صنفی مختلف کارفرم

انتخابات کانون عالی کارفرمایی قدیم تسليم وزارت کار و امور اجتماعی کردند.

ره سابق، بازرس و خزانه دار از سوی جامعبخش دیگری از این اعتراض ھا مربوط به عدم ارائه گزارش ھای شفاف حاکی از عملکرد ھيات مدی

ت نام اوليه از شرکت کنندگان در انتخابات کانون، بهیادشده است. ھمچنين ورود افراد غيرمجاز به انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران، عدم ثب

ت.اغتشاش کشاندن جلسه مجمع توسط ھيات مدیره کانون از دیگر موارد اعتراض این مجامع صنفی اس

 یک بار و برای شش ماه می توان اساسنامه کانون عالی کارفرمایان، ھنگامی که دوره تصدی ھيات مدیره به اتمام می رسد تنھا۴٢براساس ماده 

ل می شود. ھيات مدیره قبلی با علم به این موضوع دردوره تصدی گری افراد را افزایش داد. اما پس از این مدت حق تمدید وجود ندارد و کانون منح

 ماه منصوب کردند که خSف اساسنامه است.۶مدت آخرین مھلت ممکن ھم انتخابات را برگزار نکردند و خود را در یک مجمع بی نظم دوباره برای 
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شکوفايی در گروی کارآفرينی

در آشفته بازار اقتصاد کنونی جھان و نابسامانی ھای اقتصادی در کشورمان،



راھکاری که بتواند شرایط را به گونه ای تغيير دھد که حيات مجدد جوامع

توسعه یافته و در حال توسعه را تضمنی کند، بی شک بدون در نظر گرفتن

کارآفرینی سرابی بيش نيست.

در این راستا و با توجه به جایگاه کم رنگ کارآفرینی در کشورمان و با توجه به

نقش و اھميت کنونی این موضوع، بر آن شدیم طی پرسمانی از استادان،

به با مطرح کردن سؤا3ت زیر،  برجسته کشور ،  کارشناسان و کارآفرینان 

بررسی این موضوع بپردازیم.

) نقش و جایگاه کارآفرینی را به خصوص در بسترسازی توسعه اقتصادی و١

اجتماعی نوین چگونه ارزیابی می کنيد؟

کارآفرین به عرصه اقتصادی جامعه وجود دارد؟) با توجه به وضعيت نابسامان حاکم بر فضای کسب وکار کشور، چه تضمينی برای ورود نيروھای ٢

) مھمترین موانع و چالش ھای کارآفرینی در ایران کدام می باشند؟٣

) برای بھبود و ارتقای سطح کارآفرینی در کشور، چه راھکارھایی را پيشنھاد می دھيد؟۴

● قوانين دست و پاگير

▪ آقای جعفر ذره بينی

مدیر عامل و عضو ھيأت مدیره شرکت پَریس

یر کشورھا، سا3نه ميلياردھا د3ر صرف حمایتنقش و جایگاه کارآفرین در توسعه جوامع امروزی به حدی باارزش و بدیھی است که دولت ھای سا

 باید ھر سال مخارج بسيار سنگينی را متحمل شوداز کارآفرینان خود می کنند. شما فرض کنيد کارآفرینی وجود نداشته باشد، در این صورت دولت

د و به طور اتوماتيک از حوزه رشد و توسعه در بلندمدت خارجتا به اشتغال زایی در کشور بپردازد که در نتيجه از پرداختن به سایر کارھا باز خواھد مان

ست و فراھم سازی تمام آنھا توسط دولت غيرممکنمی شود. بنابراین، در جامعه ای که برای پيشرفت، نيازمند کا3ھای متعدد و خدمات گوناگون ا

د است - توسعه تحقق خواھد یافت.می باشد، فقط با بھا دادن و احترام گذاشتن به کارآفرین - که ھمان احترام گذاشتن به تولي

ارآفرینی نيز نمی تواند از این تأثيرھا بر کنار باشد وقطعاً وضعيت اقتصادی حاکم بر ھر جامعه ای از تصميمات دولتش متأثر است. بنابراین مقوله ک

رای فعاليت کارآفرینان مھيا کنند و چرخه اقتصاد رابدیھی است که در چنين شرایطی، فقط دولتمردان می توانند با اتخاذ تصميمات درست، فضا را ب

صاد کشور، نمی توان دورنمای واضحی برایاز شرایط موجود، به سمت وضعيت مطلوب حرکت دھند. با در نظر گرفتن شرایط فعلی حاکم بر اقت

 قدم در راھی پُرفراز و نشيب گذاشتن که البتهکارآفرین ایرانی ترسيم کرد. متأسفانه کارآفرینی در شرایط فعلی، مصادف است با خطر کردن و

سختی ھای این مسير، بسيار بيشتر از ھمواری ھای آن خواھد بود.

ل ساز بوده است. بدون تردید، قوانين ما نياز به ھمواره وجود قوانين دست و پاگير - علی الخصوص در بخش قوانين مالياتی و قانون کار - مشک

 می شود. قانون جامع، ضمن رعایت حقوق کارگر وبازنگری و اصSح دارند، چراکه در حال حاضر، نقص قوانين منجر به تضييع حقوق برخی از اصناف

و مورد احترام قرار دھد. به طور مثال، دولت می تواند ازاحترام به حقوق اصناف، باید حقوق سرمایه گذار، کارفرما و توليدکننده را نيز رعایت کرده 

 در حال اجرا می باشد، قانون بسيار مناسبی است وتبصره ماليات ھای تشویقی استفاده کند. قانون ماليات بر ارزش افزوده که اکنون در کل دنيا

معه صنعتگر و سایر اصناف، مورد مخالفت قرار نخواھدچنانچه در ایران نيز شرایط و بستر برای ظھور و بروز آن فراھم شود، به طور حتم از سوی جا

يل قوانين بانکی، حقوقی، قوانين کار و سایر قوانينگرفت.برای تسھيل روند کارآفرینی، نه فقط قوانين مالياتی، بلکه سایر قوانين مرتبط، از قب

ر یکی از قوانين اقتصاد، سایر قوانين این حوزه نيز متأثرمرتبط نيز باید مورد بازنگری و اصSح قرار بگيرند، چراکه در صورت اعمال کوچکترین تغيير د

خواھند بود و بدین ترتيب، نمی توان بدون در نظر گرفتن سایر قوانين، دست به اصSح زد.    

ھيل نماید. قانون کار در ایران، به مثابه بسياری ازھمان طور که پيش تر اشاره شد، دولت باید روند  شکل گيری فرایند کارآفرینی را در کشور تس

وزه فعاليت کارآفرین بگستراند و با برداشتن موانعقوانين اقتصادی دیگر، برای کارآفرین دست و پاگير است. دولت باید چتر حمایتی خود را بر ح

افراد غيرمتخصص و بی تج ربه در کميته ھای کارآفرینی را  می توان ازناشی از سياست گذاری غلط، روند رشد کارآفرین را تسھيل کند. حضور 

م مدیران و سياست گذاران 3یق در حوزه کارآفرینیمھمترین عوامل کُندی حرکت کارآفرین در کشور برشمرد. در این ميان ھمچنين نباید از نقش مھ



غافل ماند.

● کسب وکار ضعيف

▪ آقای غSمرضا سSمی

ریيس شورای عالی انجمن حسابداران خبره و عضو شورای سياست گذاری ماھنامه

ان انجام این کار را دارد. عSوه برآن، کارآفرینکارآفرین کسی است که به راه اندازی و سپس توسعه کسب وکار عSقه مند است و از نظر ذھنی تو

یه می توانند کارآفرین باشند، دراشتباھند. در جامعه مافردی ریسک پذیر و آینده نگر است. بنابراین اگر کسانی فکرمی کنند که صرفاً با داشتن سرما

تمند شده اند، ولی نمی توان به آنھا لقب کارآفرین داد.بسيارند اشخاصی که با برخورداری از ارث یا به دليل شرایط بيمارگونه اقتصادی، یک شبه ثرو

است، زیرا آنھا ھم در رشد اقتصادی از طریقروشن است که بخش مھمی از توسعه اقتصادی و حتی اجتماعی ھرجامعه ، مرھون وجود کارآفرینان 

 ھم در پایين نگاه داشتن نرخ تورم، با تأمين تقاضایایجاد ارزش افزوده ناشی از سرمایه و کار و ھم در ارتقای سطح اشتغال از طریق ایجاد کار و

کا3 و خدمات، توسعه اقتصادی و اجتماعی را ميسر می سازند.

کارآفرین به عرصه اقتصادی وجود ندارد. در فضاییدر واقع با توجه به وضعيت نابسامان فضای کسب و کار کشور، ھيچ تضمينی برای ورود نيروھای 

يمات پی درپی توسط مسؤو3ن در زمينه ھایکه به دليل وجود تنش ھای سياسی داخلی و خارجی، انحصارات دولتی، مداخله دولت و اتخاذ تصم

 درصدی و ده ھا٢۵ه بانکی و نرخ غيرمنطقی ارز، تورم اقتصادی و بانکداری، عSمت غلط و گمراه کننده به دليل وجود یارانه ھای گوناگون، رانت بھر

صورت می گيرد، بنابراین نمی تواند توسعه اقتصادی پایدار رادليل دیگر، بسياری از سرمایه گذاری ھا با ھدف گذاری کوتاه مدت یا با نگاھی رانت طلبانه 

به دنبال داشته باشد.

طقه از نظر سھولت کسب وکار، آزادی اقتصادی،مھمترین موانع و چالش ھای کارآفرینی را باید در رتبه پایين کشور، حتی در بين کشورھای من

 نفتی که در اختيار واردکنندگان است و رقابتشفافيت و سSمت اقتصاد و شاخص ھای دیگر بين المللی جست وجو کرد. عSوه برآن، د3رھای ارزان

گذاری مناسب، مقررات ناکارآمد و بوروکراسی پيچيده ونابرابر آنھا و بنگاه ھای اقتصادی و انحصارات دولتی، وجود دولت مداخله گر، فقدان سياست 

ای از  بوده و عبور  کارآفرینی  پيش روی  موانع  دیگر، مھمترین  با کشورھای  تعامل سازنده  ایرانینبود  کارآفرینان  موانع، مھمترین چالش ھای  ن 

می باشد.

آماده و اجرایی برای رفع این موانع، سياست ھای کلیبرای بھبود و ارتقای کارآفرینی فقط یک راه وجود دارد و آن رفع موانع فوق می باشد. نسخه 

 در اقتصاد کشور به وجود آورد، ولی قانون اساسی است که در صورت اجرا شدن به نحوی درست و مدبرانه، می تواند تحولی اساسی را۴۴اصل 

یل اقتصادی و برنامه ناکام ایجاد صندوقافسوس که به نظر می رسد با دور زدن این سياست ھا، این نسخه شفابخش نيز به سياست ھای تعد

يوست .  قانون برنامه چھارم توسعه و کل سياست ھای پيش بينی شده در قانون برنامه چھارم خواھد پ٣ذخيره ارزی، ماده 

● می شود از ھيچ، ھمه چيز خلق کرد

▪ آقای محمدعلی عباسی

قائم مقام مدیر عامل گروه صنعتی صفا

شھود که در گذشته در شکل یک بنگاه اقتصادیدنيای امروز و ساختار اقتصادی، به طور کلی با گذشته تفاوت ھای اساسی دارد. دارایی ھای م

ای نامشھود داده است. توسعه اقتصادی دنياینقش تعيين کننده داشت، امروزه جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصو3ت جدید و دارایی ھ

قتصاد است.امروز بر مبنای بھره وری از دانش و خSقيت استوار است. این نقش کارآفرین و رابطه آن در ا

 که ایده را به محصول و دانش را به صنعتدر قرن حاضر، سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری حاکم است و باید بستر 3زم برای رشد کسانی

نی است. کارآفرینان با برخوداری از خSقيت،تبدیل می نمایند فراھم سازیم. راه شکوفایی اقتصادی و توسعه صنعتی در گروی توسعه کارآفری

ند. نوآوری فرایندی است پایان ناپذیر، زیرا نمی توانبراساس فرصت ھا در زمان ھای مناسب قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارایه نمای

رآفرینان، سرمایه ھای اصلی شرکت ھای توليدی ھستند.برای توليد علم، حد و مرزی قایل شد. در اقتصاد مبتنی بر دانش نوآوران، صاحبان ایده و کا

ی، منشأ تحو3ت بزرگی شده اند و از آنھا نيز به عنوانکارآفرینان اکنون در عرصه اقتصاد جھانی اعم از زمينه ھای توليدی، خدماتی و توسعه اجتماع

می آید و بسياری از شرکت ھای جھانی برای حلقھرمانان ملی یاد می شود. چرخ ھای توسعه اقتصادی ھمواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در 

 توسعه و رشد اقتصادی، بسياری از دولت ھا در کشورھایمشکSت خود به کارآفرینان روی آورده اند . به دليل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند



دھای تحقيقاتی، شمار بيشتری از افراد جامعه را کهتوسعه یافته و در حال توسعه، تSش می کنند تا با حداکثر امکانات و بھره برداری از دستاور

ویق و ھدایت کنند. متأسفانه در کشور ما و در چنددارای ویژگی ھای کارآفرینی ھستد به آموزش در جھت کارآفرینی و فعاليت ھای کارآفرینانه تش

اری از دست اندرکاران و افراد جامعه ناشناخته وبرنامه اخير توسعه، توجه خاصی به این مھم نشده و حتی می توان گفت که این مفھوم برای بسي

غریب است.

جتماعی و آموزشی کشور برای توسعه کارآفرینیشاید به ھمين دليل است که تاکنون برنامه ریزی و بسترسازی مناسبی در حوزه ھای اقتصادی، ا

- به ویژه در مراکز دانشگاه ھای کشور - با اولویت در سطح ملی صورت نپذیرفته است.

آفرینی و طرح ھای کارآفرینان بھا داده شود.کارآفرینان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی جوامع ھستند و برای رشد اقتصادی باید به کار

ولت در این رابطه با مسؤوليت سنگينی مواجهبا توجه به این مھم که در کشور ما فرصت ھای شغلی متنوعی برای بھره برداری موجود است و د

ا، سياست گذاری ھا و حمایت ھای 3زم مالی ومی باشد. بدن منظور باید ضمن برنامه ریزی مناسب برای توسعه کسب وکار و فراھم سازی بسترھ

این قدرت را دارند تا از ھيچ، ھمه چيز خلق کنند.قوانين را نيز به عمل آورد. کارآفرینان افرادی ھستند که با بکارگيری توانمندی ھای خود، 

برخی از چالش ھای کشور در زمينه کارآفرینی عبارتند از:

ـ  عدم گسترش و تقویت بخش خصوصی ایران    

ـ   عدم گسترش بينش و پذیرش اشتغال زنان و زنان کارآفرین در جامعه

د ملی کشورـ   عدم انتشار گسترده اخبار از ميزان فعاليت ھای کارآفرینی و پيامدھای آن در رشد اقتصا

سته که می تواند در ھمه گير شدن وبالندگی بيشترـ   عدم وجود استراتژی و برنامه بلندمدت برای معرفی و قدرشناسی از کارآفرینان خSق و برج

فرھنگ کارآفرینی نقش بسزایی داشته باشد.

زی نوآوری و خSقيت، به منظور ھدف عالی توسعه عدم وجود مراکز علمی و کاربردی برای جمع آوری، نگھداری و بھره برداری در راستای مدل سا

کارآفرینی

ـ عدم حمایت از ریسک بازار، ریسک سياسی و ریسک فنی برای کارآفرینان جوان    

رینانـ   مشکل بانکی و عدم تأمين مالی مناسب و به موقع و ھمچنين مقررات سخت بانکی برای کارآف

ـ   مشکل قوانين و مقررات مربوط به تجارت، صادرات و واردات    

ـ   مشکل قوانين اداری از جمله شھرداری، محيط زیست و غيره

برای حل معضSت موجود کارآفرینی در کشور، می توان این راه حل ھا را پيشنھاد کرد:

ـ   تأسيس سازمان منابع ملی که متعھد به امر آموزش و تحقيقات کارآفرینی باشد. 

ونگی ایجاد کسب وکار شخصی و شيوه ھای سریع پولدارـ   مطاله و تحقيق در قالب انتشار کتاب ھای زندگی کارآفرینان و تاریخچه فعاليت آنان، چگ

شدن و تعاریف و نظریه ھایی که در این خصوص مطرح شده است.

سته و از ھرگونه شماتت و ارزیابی و قضاوت در این موردـ   جامعه باید اجازه اشتباه کردن و لغزش و خطا و شکست را جزیی از فرایند کارآفرینی دان

حذر نماید تا کارآفرین جرات ادامه مسير را پيدا کند.

”نھضت ملی کارآفرینی“ در جامعه ایرانی تلقی شود و  ـ پيوند علم و صنعت می تواند نقش مھمی در راستای ایجاد موج عظيم کارآفرینی و استقرار 

می تواند راھگشا باشد.

ای احتمالی را از پيش روی آنان بردارد.  ـ جامعه باید امکانات و منابع 3زم را در اختيار کارآفرین قراردھد و موانع و محدودیت ھ

ری در این راستا است.ـ   حمایت از تشکيل بنگاه ھای بزرگ و متوسط در کنار بنگاه ھای کوچک از دیگر اقدامات ضرو

تایج و پشتيبانی از مخترعان، مبتکران، محققان کارآفرین،ـ   حمایت از تکميل چرخه تحقيق تا توليد به منظور فراھم کردن زمينه ھای بکارگيری مؤثر ن

مؤسسات و شرکت ھای کارآفرینی و ھدایت فعاليت آنھا نيز بسيار مثمرثمر خواھد بود.

زھای خود در مقابل وجود سایر فرآورده ھا، توليدات، محصو3ت،ـ  انتخاب افراد برتر جامعه در استفاده نھاده ھا و فرآورده ھای کارآفرینان در تأمين نيا

کا3ھا و خدمات، می تواند عامل مھمی در ارتقا و توسعه کسب وکارھای کارآفرینانه باشد.

عث خواھد شد تا آنان از کارکردھای خود احساسـ  سپاسگزاری جامعه و نھادھای مدنی از زحمات و تSش ھای خSقانه کارآفرینان که این امر با



رضایت نموده و سعی در گسترش دامنه فعاليت ھایشان داشته باشند.

رآفرینان پيشکسوت، اصSح آیين نامه فعلی و بررسیـ  ایجاد تعامل بيشتر وزارتخانه ھای ذیربط، بررسی روند و وضعيت عملکرد و مشکSت موجود کا

آفرینان کشور از دیگر راھکارھای مھم در این زمينه است.و پيشنھاد وضع آیين نامه و دستورالعمل ھای جدید و واگذاری کليه امور مرتبط به انجمن کار

نی خSق، کارآفرین و توانمند در بيست سال فراھم نمودن سرمایه گذاری گسترده برروی کودکان امروز کشور که موجب پدیدار شدن کارشناسا

آینده برای سازمان ھای کشور خواھد بود.

یه ھای اقتصادی و فرھنگی و ارزش گذاری در زمينه کار 3زم است جشنواره ھای کارآفرینی در کشور برگزار شود و دولت از کارآفرینان به عنوان سرما

در جامعه تقدیر نماید.

 آن بھره مند گردند و امکان آشنایی جوانان کارآفرین با داشتن چشم انداز بين المللی برای کارآفرینان جوان یکی از مزیت ھایی است که می بایست از

فرھنگ دیگر کشورھا ضروری است.

منبع : ماھنامه اقتصاد ایران

http://vista.ir/?view=article&id=362974

شمار بيکاران افزايش خواھد يافت

نيز چنان که و  ایران  اقتصاد  مھم کنونی  مباحث  از جمله  اشتغال  موضوع 

اخير انتخابات  در  مطرح  شعارھای  است.  آینده  سال ھای  در  پيداست 

ریاست جمھوری در زمينه مسائل اقصادی با محوریت عدالت نيز بر اھميت

موضوع اشتغال افزوده است. پرسش مھم این است: آیا ایران می تواند روند

گذشته و آنچه در طول برنامه سوم توسعه در مورد اشتغال بدان نائل شد را

ادامه دھد؟

براساس گزارش ھای ارائه شده، در سال ھای اجرای برنامه سوم توسعه،

 درصد کاھش یافته است که از متوسط١١ درصد به ١۵نرخ بيکاری از حدود 

ميانگين سایه  در  کاھش  این  بھرت است.  منطقه خاورميانه  به  عملکرد 

 درصد به دست آمده است. البته دو عامل اثرگذار دیگر نيز در٢/١۵ درصد به ۶/١٢ درصد و افزایش نرخ تورم از حدود ۶سا3نه رشد اقتصادی حدود 

یگر خروج ایرانيانی که در جست وجوی کار بهکار بوده اند: از یک سو بازگشت مداوم مھاجرین عراقی و افغانی به کشورھای شان و از سوی د

 تلقی نمی شوند، اما به ھر روی درآمد سالکشورھای منطقه و دیگر کشورھا سفر کرده اند. گرچه این دو عامل ھنوز از نظر آماری بااھميت

 ميلياردد3ر برآورده شده است.١/١گذشته ایران از نيروی کار در خارج حدود 

 ميزان بيکاری (فارغ از بحث کار مولد و موضوعات دیگربدین ترتيب و در یک نگاه کلی می توان نتيجه گرفت که در طول برنامه سوم توسعه تا حدود از

در ارتباط) کاسته شد.

زانه تری را نشانه رفته است، چنين چشم اندازی را دردر مقابل، اما به نظر نمی رسد برنامه چھارم توسعه، که در موضوع اشتغال ھدف ھای بلندپروا



 درصد از نرخ بيکاری۴ الی ٣م موفق شده، حدود برابر دیدگان قرار دھد. چنان که پيداست برنامه چھارم حتی نخواھد توانست در حد برنامه سو

بکاھد و رقم بيکاری را یک رقمی کند.

 درصد و شاید کمتر حکایت کنند. این۵ به ميزان اغلب پيش بينی ھا، با در نظر داشت تحو3ت داخلی و بين المللی، از متوسط رشد اقتصادی کشور

ينه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، که راه حل اصلیرقم حدود یک تا دو درصد از ميزان رشد قبلی کمتر است. افزون بر این به نظر نمی رسد در زم

به روئيم و بازار سھام نيز مرتباً در حال تنزلمسئله اشتغال است، تحول خاصی صورت بگيرد؛ زیرا ھم اکنون در بخش بازار سرمایه با مشکل رو

است. براین اساس دست کم برای سال جاری نمی توان بھبود وضعيت را انتظار داشت.

انی به ثبت شرکت در امارات و انتقال سرمایه ھایبر مسائل موجود، موضوع در خور توجه دیگری نيز افزوده شده و آن رویکرد سرمایه گذاران ایر

 ھزار شرکت١٠ دربارهٔ آن می گوید: ”ثبت داخلی به آن کشور است. موضوع چندان نگران کننده است که آیت هللا شاھرودی، رئيس قوه قضائيه،

 ميلياردتومان نيز از کشور خارج شده است.“ بدین ترتيب٧٠٠ایرانی در امارات شوخی نيست“، و در پی آن توضيح می دھد: ”در جریان انتخابات 

ر ایران مطمئناً دامن می زند.خروج سرمایه ایرانيان و ھمچنين دشواری ھای موجود در جذب سرمایه خارجی به مشکSت اشتغال د

بوده است. در حالی که ميزان جذب سرمایه خارجیميزان جذب سرمایه خارجی، که می تواند در زمينه اشتغال گره گشا باشد، ھمواره بسيار اندک 

 درصد توليد ناخالص داخلی است، ميزان ورود سرمایه٣۶ درصد توليد ناخالص داخلی آن کشور و ميانگين کشورھای جھان سوم ٨/١۴در ترکيه 

جه جذب سرمایه وجود درصد توليد ناخالص داخلی فراتر نرفته است. ضمن آنکه برنامه ای نيز برای افزایش قابل تو۴/٢خارجی به کشورمان از حدود 

ھد شد. آمارھای سال جاری نيز گواه این مدعایند.ندارد. به عبارت دیگر طی سال ھای آینده احتما3ً از رقم سرمایه گذاری و رشد آن کاسته خوا

ل که باید در انتظار افزایش بيش از پيش حضور نسبیساختار جوان جمعيت ایران نيز فشار مداومی را بر بازار کار کشور وارد می آورد؛ در عين حا

ی، از کشورھائی مانند ترکيه، مصر و مالزی کمتر است، اما زنانزنان در بازار کار بود. در واقع گرچه امروزه حضور زنان ایرانی در بازار کار، به طور نسب

 درصد پذیرفته شدگان دانشگاه ھای کشور را دختران۶۵ایرانی به لحاظ آموزش در موقعيت بھتری قرار دارند. ھمچنان که می دانيم ھم اکنون بيش از 

 درصد جمعيت کشورھا در شھرھا به ھمراه افزایش ھزینه زندگی و ناکافی بودن درآمد خانوارھا۶۴و زنان تشکيل می دھند. بی شک تمرکز بيش از 

ر خواھد افزود. این در حالی است که دولت و ھمگانبراساس درآمد و دستمزد یک نفر، به ميزان قابل توجھی بر فشار زنان برای ورود به بازار کا

وظيفه داریم امکان حضور زنان در بازار کار را فراھم کنيم.

، براثر تحو3ت منطقه ای و برگزاری انتخابات دربا توجه به بھتر شدن زمينه بازگشت شمار قابل توجھی از اتباع عراقی و افغانی به کشور خود

زین آنھا گردد. به بعد دیگر از این حيث فضائی در بازار کار باز نخواھد شد تا نيروی کار جدید بومی جایگ١٣٨۵کشورشان، به نظر می رسد که از سال 

ت جدید نتواند راه کارھای مناسبی را تدوین کند،برپایه چنين اطSعاتی است که نمی توان انتظار داشت از رقم بيکاری کاسته شود . چنانچه دول

احتما3ً نرخ بيکاری روند افزایشی خواھد یافت.

سھراب شھابی

منبع : مجله روند اقتصادی
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فرينان در انتظار حمايت دولتصنعتگران و کارآ



پر واضح است در عرصه فعلی اقتصادی و رشد جمعيت جھت بر طرف شدن

نياز ضروری انسانھا ، اشتغال کامS ضروری است این مھم فقط با توسعه

توليد اعم از صنعت. طرح ھای عمرانی و کشاورزی قابل حل است .

اشتغال نمودار  با  دقيقاً  یافته  توسعه  کشورھای  در  اشتغال  نمودار 

عبارتی .به  است  متفاوت  توسعه  حال  در  و  افتاده  عقب  درکشورھای 

حدود  یافته  توسعه  و۶٠درکشورھای  خدمات  بخش  در  جامعه  درصد 

درصد در بخش کشاورزی فعاليت می نمایند٣درصددر بخش صنعت و ٣٧

شاید این سئوال مھم باشد چرا بخش خدمات درصد با3یی از اشتغال را

شامل می شود ؟ دليل آن به خاطر رفع نيازمندیھا برای رفاه بيشتر شامل

درصد شاغل در بخش٣بھداشت ،خدمات ، گردشگری ، آموزش می باشدو 

کشاورزی بيشترین توليدات کشاورزی را به خاطر صنعتی بودن فرآیند توليد

درصد بخش صنعت بيشترین درآمد ملی٣٧کشاورزی شامل می باشد که 

را ایجاد می نماید .

از حدود کمتر  صنعت   ، شامل  صنعتی  غير  در جوامع  اشتغال  آمار  ولی 

پائيننزدیک ١٠ بھره وری  با  از۴٠درصد و کشاورزی  بيش  و خدمات  درصد 

درصد می باشد که درصد با3یی از آن خدمات مضر و غير مفيد می باشد۵٠

 رامبنای حرکت اقتصادی به عنوان نيروی محرکه برای. آمار فوق به مامی آموزد برای توسعه وافزایش درآمد ملی و درآمد سرانه باید توليد صنعتی

دانست و این مھم تحقق نمی یابد جز با ایجادسایر فعاليتھای اقتصادی از قبيل طرح ھای عمرانی ، کشاورزی ، گردشگری ، تحقيقات ، خدمات 

ت کشورھای در حال توسعه مثل کره جنوبی ، مالزیشرایط و بستر 3زم برای توسعه صنعتی با سرمایه گذاریھای قابل توجه ونگاه به اینده ، تجار

 صنعتی طی چند برنامه بلند مدت وميان مدت، چين ، ترکيه به مامی آموزد سياست کSن اقتصادی دولتھای کشورھای ذکر شده . ایجاد ساختار

توسعه بوده است و می باشد .

 عمومی و آموزش . نشاط و آرامش انسان ھا فقط بایدبنابراین باید پذیرفت برای ایجاد اشتغال ، رفاه ، از بين بردن فساد و فقر ، توسعه فرھنگ

سرمایه گذاران و کارآفرینان بتوانند فعاليت خود را آغازنمایند وتوليد را مبنا قرار داد . برای توسعه توليد دولت باید تمام شرایط صنعتی رامھيا سازد تا 

پيش نياز آن برای توسعه که دولت باید انجام دھد به نظر اینجانب به شرح زیر می باشد :

، آموزش ، حمل ونقل و غيره .) ایجاد زیر ساختارھای توسعه صنعتی : از قبيل شبکه برق ، آب ،راه ، مخابرات و ارتباطات ١

) ایجاد امنيت سرمایه گذاری : برای سرمایه گذاران وکارآفرینان داخلی و خارجی .٢

ھنگی جامعه .) ارزش گذاری کارآفرینان : مطرح کردن کارآفرینان وخSقان به عنوان سمبل ھای اجتماعی و فر٣

 سال (مانند کشور١٠ الی ۵درصد با بازپرداخت بلند مدت حداقل ١٠) تامين منابع مالی : پرداخت منابع ارزان قيمت (وام ھا) با سود کمتر از ۴

عربستان ) ضمناً دوره تنفس جھت بازرپرداخت درنظر گرفته شود .

 یا لغو ماليات برای بخشی از صنایع مھم و) لغو ھزینه ھا وعوارض : از بين بردن ھر گونه عوارض صنعتی برای کارخانجات ، کاھش ماليات۵

استراتژیک .

ما .) قانون کار : تصویب قانون کار به عنوان توسعه کشور نه حمایت یکجانبه از کارگر یا کارفر۶

 صنایع مادر) اوليت ھای صنعتی : طبيقه بندی کردن توليدات توسط دولت و اولویت سرمایه گذاری ھا با3خص٧

انی در جامعه از سوی دولت .) آموزش حين کار : سرمایه گذاری برای آموزش مدیران صنعتی در حين کار و ھمچنين نيروی انس٨

 توسط دولت پرداخت گردد .) توسعه صادرات : سرمایه گذاری برای توسعه صادرات به نحویکه بخش قابل توجه ھزینه صادرات٩

ھر چند دولت در این بخش عنایت ویژه دارد و آن کافی نيست .

با توجه به مراتب ذکر شده که بخشی از آن اعSم) کنترل : کنترل دولت بر شرکتھا و صاحبان صنایع برای توسعه وانجام برنامه ھای اعSم شده ١٠



رد بررسی قرار می دھيم .گردیده است حال وضعيت توليد و صنعت را در کشور خود عليرغم برنامه ھای انجام شده دولت مو

) ایجاد ساختار ھای صنعتی :١

 سال پيش عليرغم ضعف ھای آن آغاز گردیده است و شرایط 3زم۵٠قابل ذکر است ، شرایط بسيار مناسب برای ساختار توسعه صنعتی درایران از 

برای توسعه صنعتی فراھم شده است .

) امنيت سرمایه گذاری :٢

می گردیده است که سرمایه ھای کشور خارجمتاسفانه تاکنون امنيت سرمایه گذاری در سطح کSن در کشور آغاز نگردیده است و خود عامل مھ

 ميليارد د3ر سرمایه از کشور خارج گردیده است لذا شایسته است اعتماد عمومی۵٠ الی ٢٠شوند و بھگفته مسئو3ن در سال جاری ما بين 

سرمایه گذاران فراھم گردد .

) ارزش گذاری کارآفرینان :٣

سمبل اصلی و اساسی توسعه برای مردم بيشتردر سال گذشته از کار آفرینان تقدیر گردیده است 3زم است کارآفرینان به عنوان الگوی مھم و

معرفی گردند .

) تامين منابع مالی :۴

اس با سایر کشورھای در حال توسعه مانند ھند ،ضعيف ترین حلقه توسعه صنعتی در ایران عدم تامين منابع مالی ارزان قيمت ميباشد که در مقي

درصد با احتساب ھزینه وثائق بسيار با3 می باشد و قطعاً عامل ورشکستگی٨پاکستان ، کشروھای عربی ، نرخ سود و کارمزد بانکی حدود 

تدریجی کارخانجات خواھد شد و بيکاری مضاعف را بھمراه خواھد داشت .

درصد به مراتب کمتر از نزود٢٠است و ھمچنين نرخ ھر چند بانکھا اعSم می نمایند آنان از سپرده ھای مردم استفاده مينمایند قطعا نظر درستی 

براخواران دربازار و بانکھای خصوصی می باشد .

ھا مانند چين ، پاکستان عليرغم فقر حاکم برولی صنعت به عنوان چيز دیگریست ومانند حمایت ازکودک و طفل ميباشد وباید تجربه سایر کشور

درصد رامبنا قرار داد ھمچنين بازپرداخت اقساط پس از یک الی چند ماه یکی٧کشور ھند و پاکستان نرخ بھره برداری بانکی با سود و کارمزد کمتر از 

داده اند زمان بازپرداخت اولين قسط پس ازاز عوامل مھم عدم توسعه می باشد در صورتيکه کشورھایی که مبنای توسعه صنعتی را ھدف قرار 

 .چند سال شروع می شود که اصطSحاً بدان دوره تنفس می گویند و این از ضروریات بخش صنعت است

) لغو ھزینه و عوارض :۵

ھيچگونه عوارضی را نباید قانونگذاران حتی در ذھنکليه ھزینه ھا وعوارض برای کاھش قيمت تمام شده و رقابت با سایر کشورھا باید لغو گردد و 

خود برای صنعت و ایجاد اشتغال در نظر بگيرند

) آموزش حين کار :۶

 آموزش حين کار اقدام نماید .دولت باید آموزش حين کار را جز برنامه ھای توسعه خود قرار دھد و با ھزینه دولتی نسبت به

غال می باشد دولت در این مورد باید با) توسعه صادرات صادرات عامل توسعه صنعت و اشتغال می باشد صدور ھر واحد کا3 خود عامل اشت٧

 و با سرمایه گذاری قابل توجه اقدام 3زم راآموزش . فضای 3زم برای توسعه صادرات ، نمایشگاه خارجی استفاده از متخصصان داخلی و خارجی

عنایت فرمایند .

) کنترل :٨

ھمواره آنرا اندازه گيری نماید و برنامه ھای اعSمدولت باید سياست کنترل غير فيزیکی خود را برای پيشبرد اھداف توسعه صنعتی در نظر گيرد و 

غيره را طبق جدول زمانبندی اندازه گيری نماید .شده شرکتھا از قبيل ميزان سرمایه گذاری ، ميزان اشتغال ، مصرف منابع ، کمکھای ارشادی و 

ی عامل توسعه صنعتی با سختی و مشکSتبا توجه به مراتب اعSم شده عمSً ما شاھد می باشيم تقریباً جز برای بخشی از صنایع انحصار

داشته باشد مسائل اعSم شده و یا سایر موضوعاتبسيار زیاد ھمراه است و اگر دولت و نظام جمھوری اسSمی ایران نتواند یا نخواھد یا قبول ن

شتغال ھمراه خواھيم بود که عوارض آن بشرح زیر قابلکه در این مقاله درج نگردیه است راحل و فصل نماید ، قطعاً ما با بحران صنعتی وتوليد و ا

شناسایی است :

) رشد لشکر بيکاران و ایجاد تنش اجتماعی١



) کاھش رفاه اجتماعی٢

)رشد فحشا ، فساد و سرقت٣

) عقب افتادگی کشور در توسعه جھانی و عقب افتادگی تکنولوژی۴

) واردات محصو3ت که خود حکایت از وابستگی داشته نشان ازعدم خودکفایی دارد .۵

) کاھشدرآمد دولت از قبيل سود کارمزد ، گمرک ، ماليات ، تامين اجتماعی و . . .۶

 .) درگيری دولت برای حل مسائلی که کارخانجات و صاحبان حرف خود می توانند حل و فصل نمایند٧

ی کشور ایجاد خواھد کرد .) بحران اجتماعی و سياسی که عارضه بسيار سنگين بر حيات اجتماعی ، سياسی فرھنگی و اقتصاد٨

 اسSم و ایران را دلگير خواھد نمود .) ضعيف شدن کشور و اقتدار قدرت ھای بزرگ بر حيات ایران که ھر ایرانی با غيرت و متعصب به٩

) اعتياد و مسائل روحی و روانی برای بيکاران١٠

منبع : صنایع نيوز
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ضرورت ايجاد تيم ھای کاری و مراحل شکل گيری آنھا

آدمی بدون ارتباطات قادر به زنگی نيست. سSمتی و تندرستی انسان نيز

به جلو می رود، بيشتر  به ھمين ارتباطات است و ھر چه زمان  وابسته 

برقراری ارتباط ميان انسانھا بيشتر ضرورت می یابد، ما شاھد آن ھستيم که

زیادی زمان  مدت  توسعه است و  در حال  به سرعت  ارتباطات  تکنولوژی 

با ظھور اینترنت ارتباط ميان انسانھا در تمامی نقاط کره زمين نيست که 

چنان تسھيل شده است که دیگر دھکده جھانی یک اندیشه درون ذھن

نيست.

سازمان ھایی که در این شرایط به خدمات رسانی مشغولند می بایستی

بسيار فعال و پر تحرک بوده و عSوه بر اینکه لحظه به لحظه باید قابليت ھای

نيازھای جدید خدمات پاسخگوی  بایستی  می  دھند  افزایش  را  خویش 

گيرندگان خود نيز باشند. آن دسته از سازمان ھای بزرگ که دارای حرکتی

کند بوده و قادر به تطابق خویش با شرایط حاضر نيستند محکوم به نابودی ھستند.

جدید باشد. افراد در دل تيم ھای کاری ھدفمند،شکل گيری تيم ھای کاری فعال می تواند در دل سازمانھا شروعی برای پاسخ گویی به این نياز 

با ا تغييرات زمانه سریعتر واکنش نشان دھند و  تر تصميم گيری کرده و نسبت به  صSح سریع امور، به راه خویش ادامه دھند.قادرند سریع 

ایط جدید باشد.ھماھنگی تيمھای کاری با اھداف سازمان به ھمراه استقSل عمل می تواند راه حل خوبی برای شر

دو عامل می تواند در ایجاد انگيزش در افراد بسيار موثر باشد.



▪ ادراک کفایت

▪ استقSل عمل

این دو عامل می تواند در یک تيم کاری به راحتی نمود یابد.

اند احساس ادراک کفایت را در افراد زنده نماید و ازتوانمندی افراد به راحتی در یک تيم ظھور می یابد و مورد تحسين واقع می شود. و این می تو

ر یک تيم تصميم گيری کرده و در امور دخالتطرفی بعلت استقSل عمل تيم و تقسيم وظایف در بين افراد، یک عنصر تيم به راحتی می تواند د

می برای افراد است و متاسفانه در سازمانھایمستقيم داشته باشد و نتایج اعمال خود را به سرعت ببيند و این خود عامل انگيزشی بسيار مھ

 تارعنکبوتی گرفتار شده و آزادی عمل آنھا محدودبزرگ و دارای بروکراسی گسترده این اتفاقات به راحتی رخ نمی دھد و گویی افراد در یک شبکه

ه گر باشد و فقط در شرایطی که از او خواسته میمی شود و توانمندی فرد نيز به راحتی به چشم نمی آید و در نھایت فرد ترجيح ميدھد که نظار

 نيازمند یک تSش جدی است.شود، عکس العمل نشان دھد. البته شکل گيری یک تيم کاری موفق نيز به راحتی ميسر نمی شود و

 می توان به موارد زیر اشاره نمود.برای آشنایی در خصوص مراحل شکل گيری یک تيم کاری از دیدگاه توکمن و رابينز به زبان ساده

مرحله اول ) یا مرحله شکل گيری تيم :

 دور ھم جمع شده و درخصوص برپایی یک تيم کاریھنگامی که تصميم گرفته می شود یک تيم ایجاد شود، ابتدا از افراد دعوت به عمل آمده که به

ه نشده و نسبت به شخصيت یکدیگر شناخت کمیبه بحث و تبادل نظر بپردازند. شرکت کنندگان در تيم به علت اینکه ھنوز به عمق مباحث وارد

خيلی از افراد عSقمندند که بدانند چرا باید این تيم شکلدارند در بيان دیدگاھھا و نظرات محتاطانه عمل می کنند و از طرفی رفتاری مودبانه دارند. 

ی کند؟بگيرد؟ و در صورت شکل گيری، چه فوایدی برای آنان دارد و یا چه مشکSتی برای آنان ایجاد م

خوردار بوده و قادر باشد اعضای تيم را ھدایت کند و ازدر این مرحله، رھبری گروه از حساسيت ویژه ای برخوردار است و او باید از توانمندی با3 بر

 او باید آینده گری خوبی در زمينه نتایج شکل گيریاھميت شکل گيری تيم و نقشی که افراد می توانند بر عھده داشته باشند. آنان را آگاه سازد.

تيم داشته باشد.

اید از قابليت ھای علمی و مھارتی با3ییضعيف بودن رھبری تيم باعث می گردد که تيم نتواند به سمت شکوفا شدن پيش برود. رھبر تيم ب

 و به راحتی به سئوا3ت اعضاء پاسخ گوید. ھمچنين او باید ازبرخوردار بوده و فردی ارتباط گر باشد تا بتواند تعامل بسيار خوبی را در تيم برقرار کرده

ورتی که رھبر تيم از اقتدار خوبی برخوردار نباشد،صSحيت ھای اخSقی با3یی برخوردار باشد تا بستر اعتماد را ميان اعضای تيم پدید آورد، در ص

احتمال از ھم پاشيدن تيم وجود دارد.

مرحله دوم ) مرحله توقانی

برای تبادل نظر بين اعضاء پدید آمد. آرام آرام اعضایھنگامی که با درایت رھبر تيم، به بسياری از سئوا3ت اعضاء پاسخ داده شد و زمينه ھای 3زم 

ند که نظرات خود را با صراحت بيشتر بيان کنند.تيم نسبت به یکدیگر شناخت پيدا کرده و اعتماد بيشتری بدست می آورند و جرأت آن را می یاب

ی دھند. افراد تشویق شده اند که با بيان صادقانهاکنون رفتار مودبانه کمی رنگ می بازد و افراد در بيان نظرات جسارت بيشتری از خود نشان م

ت کنند.خویش دیدگاھھای اعضاء را به نقد بکشند و حتی در مواردی با دیدگاھھای رھبر تيم نيز مخالف

دل تيم ضعيف است.پيش بينی می شود که در این مرحله مبارزه طلبی و تضاد در گروه افزایش یابد. ارتباطات در 

 شود مطرح می کنند و خواھان پاسخ قانع کنندهاعضای تيم سوا3ت مختلفی را در زمينه مسووليت ھا، تصميم گيریھا و اقداماتی که باید انجام

ھستند.

نای تيم را روی آنھا استوار سازد.رھبر تيم ھمچون معماری است که در حال بنا نھادن ستونھایی است که در نظر دارد در آینده ب

وبی مدیریت نمود احتمال پاشيده شدن تيم و یا طو3نیدر مرحله توفانی تيم، تضاد در گروه نمود بسيار زیادی دارد و اگر نتوان این تضاد را به خ

مھارت کافی باشد تا بتواند با ھمفکری اعضاء اینشدن این مرحله وجود دارد. لذا پيشنھاد می گردد رھبر تيم در زمينه حل تضاد در تيم دارای 

 با ارزشی کسب می کنند و بر عکس ناتوانی درمرحله را پشت سر بگذارد. در صورتی که تضاد به خوبی مدیریت شود اعضای گروه تجربيات بسيار

مدیریت تضاد، چه بسا باعث از ھم پاشيده شدن تيم می گردد.

عواملی که زمينه ساز تضاد در تيم ھا ھستند عبارتند از:

 نيازھا و ارزش ھای فردی ، تجربيات کم و برنامهـ کمبود مھارت ھای ارتباطی، فقر اطSعات، دیدگاھھای نادرست، کم توجه ای به نظرات دیگران،



ریزی ضعيف .

مرحله سوم) یا مرحله ضابطه مندی :

توانمندی رھبر تيم باعث خواھد شد که اعضای تيم به مرحله سوم راه یابند.

دن آسمان آبی تيم است.از اتفاقات مھمی که در این مرحله رخ می دھد، گذر ابرھای توفانی از با3ی سر تيم و آرام ش

ستند، آنھا دوست دارند مشکSت موجود در تيم راافراد در کنار ھم احساس آرامش داشته و از اینکه در کنار یکدیگر مشغول کارند، رضایتمند ھ

می دھند و تSش می کنند در جھت رشد یکدیگربرطرف کنند و به بحث و تبادل نظر بپردازند و به ھمين خاطر به یکدیگر بازخوردھای سازنده 

بکوشند.

ص شوند. آن گونه که اعضای تيم با وظایفاکنون ھمه به دنبال آن ھستند که استانداردھای 3زم در تيم تدوین شود. ھدفھا به روشنی مشخ

تعيين شده بتوانند فعاليت نمایند.

د مسير خود را ھماھنگ طی کنند یکی ازدر این مرحله تSش ھا در جھت ضابطه مندی در تيم است. تا افراد بر اساس اصولی مشخص بتوانن

یی این قدرت رھبری به آھستگی در بين اعضایاتفاقاتی که در این مرحله رخ می دھد آن است که اقتدار گرایی رھبر تيم کاھش می یابد و گو

ائه طریق ھای ارزشمند تيم را به سویگروه پخش می شود و اکنون تک تک اعضاء می توانند بر اساس ضابطه مندیھای مشخص شده و با ار

ھدف، ھدایت نمایند.

مرحله چھارم) یا مرحله کار و تSش :

 با3ست.انگيزش درونی افراد رشد کرده است ودر این مرحله اعضای تيم فعا3نه تSش می کنند و اشتياق و ھمکاری برای رسيدن به ھدف در تيم

یش دھند و رھبری تيم در وجود تمامی اعضای تيماعتماد و اطمينان در تيم حاکم شده است. تمامی اعضاء به دنبال آنند که کيفيت کار را افزا

یت می نماید و این مرحله ای است که اگر یکنھادینه شده است و تعامSت و تصميماتی که گرفته می شود، تيم را به سوی ھدف و ماموریت ھدا

 تبدیل شود که عSوه بر آنکه زمينه رشد و تحول تيم راتيم به آن دست یابد با گذر زمان تکامل می یابد و می تواند به گروھی ھدفمند و تاثير گذار

ھی نيز تيم ھا ممکن است در مرحله تکاملیفراھم می کند، می تواند ثمرات ارزشمندی را در جامعه یا سازمان به ھمراه داشته باشد و گا

 خود ادامه دھند که در این مرحله تيم از ھم پاشيدهخویش به جایگاھی دست یابند که بار دیگر پوسته پاره کرده و در ساختار جدید به فعاليت ھای

شد و یا آنکه به اھداف نھایی تعيين شده دستمی شود و ساختار جدید از دل آن رویيده ميشود که می تواند تاثيرات بيشتری در پی داشته با

یابد و به ماموریت خویش پایان دھد و بار دیگر ماموریتی جدید را آغاز نماید.

منبع : خانه کارآفرینان ایران
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ضرورت توسعه آموزشھای فنی و حرفه ای بر اساس نياز بازارکار

در جھان فراصنعتی امروز توسعه به معنی عام بدون توجه به آموزشھای

فنی و حرفه ای مفھوم نخواھد داشت . انقSب علمی _ فنی، انقSبی

عميق و کيفی در نيروھای توليد و از آن جمله در نيروی انسانی و روشھای



توليد به وجود آورده است .

در این مقاله نقش و تاثير آموزشھای فنی و حرفه ای در زمينه توسعه ھمه

جانبه جامعه مورد بحث قرار می گيرد .

آموزشھای فنی و حرفه ای انجام فعاليتھایی است که می تواند فرد را برای

احراز شغل ، حرفه و کسب و کار آماده نماید یا کارایی و توانایی وی را در

انجام آن افزایش دھد. این آموزشھا کسب مھارتھا را در راستای تکنولوژی و

فرھنگی ارائه می دھد .علوم وابسته به ھمراه دانشھای خاص مربوط به شغل و در بخشھای مختلف اقتصادی ، اجتماعی و 

 و به منظور ارائه آموزشھای١٣۵٩آموزشی در سال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی از ادغام سه نھاد 

 قانون موضوعه و ماده صدو پنجاه و یک قانون برنامه سوم و تنفيذ آن در برنامه چھارم ،١٠فنی و حرفه ای تشکيل گردیده و بر اساس بيش از 

 وزارتخانه و١۶ای غيررسمی با عضویت متولی آموزشھای فنی و حرفه ای کوتاه مدت بوده و مسئول کميته تخصصی آموزشھای فنی و حرفه 

ان در واقع مھم ترین کانون مھارتی و کاربردی کشورسازمان ، فعاليتھای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غيردولتی اجرا می نماید . این سازم

ویژه ای می باشد و به دليل رسالت قانونی خود در ساختار نظام آموزشی جمھوری اسSمی ایران جایگاه ILOو مرتبط با سازمان بين المللی کار 

) درآمده است .TVTOدارد و به عضویت رسمی سازمان جھانی آموزشھای مھارتی (

 دھی به فرایند توليد امری حياتی است ؛ زیراتوسعه آموزشھای فنی و حرفه ای در شرایط کنونی برای اقتصاد و فرھنگ ایران و به ویژه شتاب

مایه انسانی بSاستفاده مانده و یا به نحو اقتصادی وسرمایه گذاریھای زیربنایی و افزایش ابزار و تجھيزات و به طور کلی سرمایه فيزیکی بدون سر

تصادی ، نظام آموزش برای ایجاد مھارتھای 3زم سرمایهکارآمد مورد بھره برداری قرار نمی گيرد . بنابراین از ضرورتھا و الزامات رشد و توسعه اق

سيار مھمی در تامين نيروی انسانی کارآمد ایفاانسانی است و در این ميان آموزشھای فنی و حرفه ای تلفيقی است از علم ، فن و ھنر و نقش ب

 قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدودهنموده و مضمونی توسعه ای دارد .ھدف از این آموزشھا ، افزایش توانایی ھای دانش ، مھارت و

وظایف شغلی است .

توسعه با توجه به عدم توازن ساختارھایاز آنجایی که موضوع بيکاری یکی از مھمترین مسائل و مشکSت جھان است و در کشورھای در حال 

ی از د3یل بيکاری در کشور فقدان مھارتھای مورداقتصادی ، اجتماعی ، فرھنگی و سياسی سھم بيشتری را بر توسعه دارد و با توجه به اینکه یک

ی با ارائه آموزشھای مھارتی بتواند نقش بسزایی درنياز بازار کار از سوی جویندگان کار می باشد ، انتظار می رود سازمان آموزش فنی و حرفه ا

ته از خصيصه ھای بازار کار و اوضاع اقتصادیکاھش ميزان بيکاری ایفا کند. زیرا آموزشھای فنی و حرفه ای به سبب انعطاف پذیری نشأت گرف

 نقش به سزایی در اشتغال دارد. این آموزشھا ھمکشور و نيز به دليل آموزش و ایجاد مھارتھای 3زم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل ،

برای شاغلينی که به دليل تغييرات تکنولوژی دچارمھارتھای خاص مورد نياز صنعت و ھم مھارتھای عمومی بازار کار را فراھم می سازد و ھمچنين 

آموزشھا به عنوان ابزاری برای مقابله با بيکاریکاھش کارایی می شوند امکان به روز شدن و تکميل مھارت را فراھم می کند . لذا به این نوع 

با3خص بيکاری ساختاری که ناشی از تغييرات در اقتصاد جھانی می باشد ، نگریسته می شود .

سب مھارت و تخصص دانش فنی ، قادر خواھند بوددر واقع خصيصه این آموزشھا ، نوعی پرورش "کارآفرین" است ، به این معنی که افراد پس از ک

ه آموزش از نقش و تاثيرگذاری اقتصادی- اجتماعیکه فرصتھای شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نھایت فرصت شغلی ایجاد نمایند . اینگون

م کردن زمينه ھای ارتقای دانش ، نگرشھا ومھمی برخوردار است چرا که معرف نوع مھمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است و با فراھ

 . از این رو کار محور بودن آموزشھای فنی و حرفه ایمھارتھای مورد نياز بازار کار و اشتغال در زمينه ھای مختلف به توسعه اقتصادی کمک می کند

حی و اجرا می نماید و محتوای آموزشھا را با تغييرات وکه فرایند یادگيری فراگيران را از طریق محيطھای کار ، برای آن مراکز و در درون آنھا طرا

 سبب شده است که این آموزشھا به عنوان یکیپيشرفتھای حوزه تکنولوژی و به تبع آن در کارکرد نھادھای اقتصادی جامعه ھماھنگ می سازد ،

کشورھای توسعه یافته تلقی گردد .از عناصر کليدی جھت تحقق پيشرفتھای اقتصادی محسوب گردد و از جمله عوامل موثر در موفقيت 

ين این نيروھا با نفوذ در جامعه سبب بهچرا که آموزش نظری ھمگام با کار عملی موجب تربيت نيروی انسانی خSق و فعال می شود و ھمچن

دیده گرفته شود ، در واقع باعث سوق دادنکارگيری بخش عظيمی از نيروھای غيرخSق می گردد . لذا اگر آموزش فنی و حرفه ای در کشور نا

 شود و به تدریج آسيب جدی به کشور واردآموزش کشور به طور غيرمستقيم به آموزش اشتغال کاذب و درآمدھای سھل الوصول و ناپایدار می



می سازد .

جوامع صنعتی ، توسعه و گسترش آموزشھایبه ھمين علت است که می بينيم یکی از اولویتھای مھم در سرمایه گذاریھای آموزشی در تمامی 

اک و بانک جھانی به منزله یک استراتژی مھم بهفنی و حرفه ای است و این مھم نيز از سوی نھادھای ذی ربط بين المللی نظير یونسکو ، یونيو

 و حرفه ای به معنی غفلت و فنای سرمایهکشورھای در حال توسعه توصيه می شود . از سوی دیگر ، عدم سرمایه گذاری کافی در آموزش فنی

ال زایی اصولی و حل معضل بيکاری به آموزشھای انسانی تلقی می شود . باید توجه داشت که در شرایط کنونی یکی از مھم ترین ، راه اشتغ

صحيح فنی و حرفه ای می باشد .

 رشد و بھبود فرھنگ کار حائز اھميت است .غير از بعد اقتصادی ، نقش آموزشھای فنی و حرفه ای در تغييرات اجتماعی و فرھنگی خصوصا در

ی شغلی و بھبود مھارتھا در کار ، می تواند در ایناصو3 برنامه این نوع آموزش و ساختار عمليات اجرایی آن به عنوان کارگزار اصSحات فعاليتھا

یزی صحيح از آموزشھا به عنوان مھمترین عامل برایراستا نقش اساسی را ایفاء نماید و مسئولين ذیربط می توانند با رفع محدودیتھا و برنامه ر

به عمل آورند . در سازمان آموزش فنی و حرفه ای نيزتربيت افراد کارآفرین ، کارآمد و دارای فرھنگ غنی از اخSق و وجدان کاری استفاده شایسته 

باط ، تقليد ، تعھد ، احساس مسئوليت ،نظير سایر موسسات آموزشی رسمی و غيررسمی ، غير از آموزش علم و مھارت مواردی از قبيل انض

 از طریق تحول در فرھنگ جامعه می توانند دروظيفه شناسی نيز جزء محتوای آموزشی به افراد آموخته می شود . از این رو این نظام آموزشی

با3 بردن کارایی و بھره وری نقش موثری ایفا نماید .

گردد :نقش این آموزشھا در تغييرات اجتماعی ، فرھنگی به د3یل مشروحه زیر بسيار مھم ارزیابی می 

کمک در جلوگيری از مھاجرت بی رویه جوانانکاھش سطح بيکاری ، ميزان اعتبار بين الملی مدارک فنی و حرفه ای ، کاھش معضSت اجتماعی ، 

توانمندسازی افرا بازسازی و نوسازی آموزشی ،  تبعات منفی بيکاری ،  برای زندگی بھتر ، افزایش سSمت وبه شھرھای بزرگ ، کاھش  د 

تماعی و مناسبات انسانی ، انتقال ارزشھا وبھداشت روانی ، افزایش اميد به زندگی ، توسعه عرصه زندگی ، کار و حرفه ، بھبود روابط اج

ھنجارھای اجتماعی ، جامعه پذیر نمودن افراد ...

● نتيجه گيری :

ر ھستند و بر توسعه کشور مستقيما تاثير میآموزشھای فنی و حرفه ای از کارکردھا و قابليتھای اقتصادی ، اجتماعی فرھنگی مھمی برخوردا

د تا بتواند به فراھم سازی بستر در زمينه 3زمگذارند . پس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در انجام وظایف خود باید پویایی خاصی داشته باش

 جانبه ملی ، بين المللی و سرمایه گذاری مستمربرای ارتباط و مواجھه با فرآیند جھانی شدن بپردازد که این خود مستلزم توجه و ھمکاری ھمه

است .

منبع : بازار کار

http://vista.ir/?view=article&id=350662

عشق و اراده و انگيزه در کار ؟ ح=ل مشک=ت

 وقتی از صميميتش با پرسنل شركت حرف می زند٨۴كارآفرین نمونه سال 

تصویر مدیری پيش معرفی می كند.



مھندس عرب باغی دانش آموخته رشته مكانيك سال ھای دور دانشكده

فنی و امروز در كسوت یك مدیر عامل از تجربيات خود می گوید .

تجاربی كه نكته ھا دارد نھفته برای مدیرانی جوان كه تازه قدم در مسير

پرپيچ و خم كار و تSش نھاده اند . گفتگوی ما را با وی در ادامه می خوانيد .

●شركت تراكتور سازی ایران به عنوان یكی از صد شركت برتر كشور در سال

بزرگ جایگاه كنونی٨۴ مجموعه  این  مدیرعامل  به عنوان   . انتخاب شد   

شركت را نسبت به گذشته چگونه ارزیابی می كنيد ؟

شركت تراكتورسازی ابتدا با مونتاژ تراكتور رومانی در ایران ( قبل از انقSب )

كار خود را آغاز كرد . بعد از انقSب ، تراكتورھای رومانی كنار گذاشته و با

 دستگاه تراكتور توليد و در ایران توزیع۴٠٠٠ تا ٣٠٠٠كمپانی مس فرگوسن انگلستان قرارداد بسته شد تا با مونتاژ قطعات این شركت ساليانه 

گلستان در زمينه توليد ادامه داشت تا بنده به عنوان مدیرعامل وارد مجموعه شدم . با مشاھده شدید وابستگی به ان٧٩شود . این روند تا سال 

یع جانبی و استفاده از امكانات تراكتورسازی موفققطعات بود كه تصميم گرفتيم روند رشد را افزایش دھيم ، بدین ترتيب با كمك قطعه سازان صنا

تگی ما به خارج به زودی به صفر خواھد درصد نوعی از تراكتور را با استفاده از توليدات داخلی فراھم آوریم . با این اقدام وابس٩۶شدیم ساخت 

 ھزار دستگاه٢۵ جایی كه سال گذشته توليد ما به رسيد و با ایجاد خطوط مونتاژ در داخل توان افزایش توليد نيز در مجموعه با3 خواھد رفت تا

ای مختلف خارجی ھزار دستگاه تراكتور را در برنامه شركت قرار داده ایم . از سویی سرمایه گذاری در كشورھ٣١ نيز توليد ٨٧رسيد و برای سال 

ه در حال پيگيری آن ھستيم .ھمچون ونزوئS ، سودان ، تاجيكستان ، و چند كشور آفریقایی نيز از دیگر برنامه ھایی است ك

با فراھم آوردن برخی تسھيSت برای افرادی كهبی شك انجام این اقدامات نيازمند جذب نيروھای جوان و متخصص است ما بدین منظور توانستيم 

 به٨٢رده را جایگزینشان كنيم ، تا جایی كه از سال حائز شرایط بازنشستگی بودند آنھا را با رضایت كامل بازنشسته كرده و نيروھای جوان تحصيلك

بر با3 رفتن ميزان توليد ، كيفيت نفر جذب نيرو داشته ایم. نيروھایی پر كار و اھل تحقيق كه طی این مدت سبب شده اند عSوه ٢٢٠٠بعد بيش از 

یجاد اشتغال ، كشاورزان نيز توانستند بهمحصو3ت نيز افزایش یابد . بدین ترتيب با رشد تراكتورسازی عSوه بر گسترش صنایع جانبی و ا

 ھزار دستگاه تراكتور به كشاورزان ایرانی تحویل دھيم . این مسأله سبب٩۴ سال نزدیك به ۵آرزوی دیرینه خود برسند چرا كه توانستيم ظرف این 

مه سياست ھای ما ھمچون سال گذشتهشده عSوه بر بھبود كيفی و كمی در توليد بسياری از محصو3ت كشاورزی نيز خودكفا شویم . ادا

 خود را با كيفيت برتر و قيمت رقابتی بهسرمایه گذاری در كشورھای مختلف و توسعه صادرات خواھد بود . ضمن آنكه تSش می كنيم محصو3ت

د كننده ای توان رقابت با ما را ندارد .بازار عرضه كنيم . این موضوع سبب شده واردات تراكتور به كلی از بين برود چرا كه ھيچ وار

ان قبل از شروع كار در كارخانه ، دوره ای آموزشی رااز سویی نيز ما مراكز تحقيقاتی و آموزشی خود را راه اندازی كرده ایم . بدین ترتيب كارگر

آموزش ھای مربوط به نگھداری ، تعميرات وسپری می كنند . این دوره آموزشی حتی برای مصرف كنندگان محصو3ت ما نيز برگزار می شود تا 

واند از بسياری از ضایعات جلوگيری كند . در رابطهخدمات پس از فروش را به آنھا منتقل می كنيم . چرا كه معتقدیم آموزش صحيح و به موقع می ت

 موفقيت ھایی را در این حيطه كسب و تحقيقات نيز خوشبختانه با بكار گيری نيروھای فنی توانمند جوان و خوش فكر توانسته ایمR&Dبا بحث 

ور نداریم . در ھر صورت من معتقدم مملكت ماكنيم تا جایی كه امروز با ساماندھی تأمين قطعات ھيچ گونه محدودیتی در زمينه توليد تراكت

سفانه عدم اطSع رسانی صحيح و به موقع ومملكتی وسيع و با امكانات با3ست اما به كارگيری این امكانات مسأله بسيار مھمی است . متأ

كنيم . به كار بستن این امكانات عSوه بر داشتنبرخی معضSت موجود در كشور سبب شده ھنوز نتوانيم از این امكانات بالقوه به خوبی استفاده 

عتقاد بنده تراكتورسازی توانسته از امكانات وسيعی كهاعتقاد راسخ نيازمند ھمت وا3 ، تفكر ، تدبير ، توانمندی ، و تجربه است . خوشبختانه به ا

يازمند كار بيشتری ھستيم .سرمایه گذاری كSنی نيز برروی آن شده استفاده 3زم را ببرد . اما باز ھم معتقدیم ھمچنان ن

این استقSل زمانی حاصل می شود كه بایكی از شعارھای كليدی انقSب دستيابی به استقSل در رابطه با مسائل اقتصادی و سياسی بود. 

ضعيت كشورھایی ھستيم كه در بسياری از زمينهمدیریت صحيح ، منطقی ، علمی و به روز به سوی آینده گام برداریم . ما در حال حاضر شاھد و

یعی داشته اند . به ھمين خاطر ما نيز برای دستيابیھا بعد از ما برنامه ھای توسعه را آغاز كرده اند در حالی كه نسبت به ما پيشرفت بسيار سر

بيعی كشور و نيروھای توانمند و با تجربه فراھم آوریم .به موفقيت باید با ایجاد ھماھنگی ھا و انسجام 3زم زمينه را برای بھره گيری از امكانات ط



راوانی است كه به نيروھای انسانی داشته ایمخوشبختانه یكی از مھمترین عواملی كه سبب كسب توفيقات فراوان در تراكتورسازی بوده توجه ف

 مختلف دنيا مطرح بوده است اما ما سعی كردیم. شعار « نيروھای انسانی سرمایه ھای ما ھستند » از دیرباز در ميان مدیران عامل شركت ھای

ی از مھمترین عواملی بود كه در این بين مطرح میاین شعار را عمSً به كار بندیم چرا كه بكارگيری صحيح نيروھا و توجه دقيق به مسائل انسان

مرور زمان سبب شد آنھا نيز شركت را از آن خودشد . ما به خوبی به اھميت این مسأله پی بردیم تا جایی كه ارزش بخشيدن به این نيروھا به 

دانسته و تمام وقت، نيرو و فكر خود را در جھت پيشرفت شركت به كار بندند .

حال حاضر شركت به عنوان یك ھولدینگ و با درتمامی این عوامل دست به دست یكدیگر داد تا رشد تراكتور سازی را رقم بزند تا جایی كه در 

از تراكتورسازی پروژه ھای مختلف شركت اقماری توانسته با موفقيت بازار را به دست گيرد . ضمن آنكه طی سالھای اخير فراتر ١٠اختيار داشتن 

بدیل كمپوست و ھمچنين واحد توليد ماشين آ3ت آرد سازیدیگری را نيز آغاز كرده ایم . به عنوان مثال با ھمكاری كشور كره واحد بازیافت زباله و ت

را راه اندازی كرده ایم .

 ميليون۵٠ ھزار دستگاه است ضمن آنكه از سال گذشته تاكنون ٢۵● در بين صحبت ھایتان اشاره كردید كه در حال حاضر توليد ساليانه شركت 

يل به چنين مقصودی تاكنون چه برنامه ھایی را در پيشد3ر نيز صادرات داشته اید . با این وجود ھمچنان در صدد افزایش این ميزان ھستيد . برای ن

گرفته اید ؟

د نياز شركت ھا خواھد بود . اما مھمتر از اینبه طور قطع یكی از سياستگذاری ھای ما برای دستيابی به این ھدف افزایش نيروی انسانی تا ح

ه سازان در عين حالی كه سرمایه گذاری با3یی كرده اندمسأله در پی آنيم تا امكانات بالقوه مملكت را به كار گيریم . در حال حاضر بسياری از قطع

د مرحله ساخت قطعات را به آنھا سپرده و سپس در داخلاما با ظرفيت ھای پایينی كار می كنند . بدین ترتيب ما از طریق بستن قرارداد با این افرا

 – عSوه بر تبریز- بسياری از استان ھای صنعتیمجموعه تراكتور سازی فرآیند مونتاژ این قطعات را انجام می دھيم. تا جایی كه در حال حاضر

فاده كنيم . این راھی است كه در بسياری از شركتكشور نيز قطعات مورد نياز ما را تأمين می كنند . ما سعی كرده ایم از امكانات دیگران است

ری نكرده اند بلكه تنھا با برنامه ریزی ھا وھای بزرگ كشورھای غربی استفاده می شود . بسياری از این شركت ھا خودشان چندان سرمایه گذا

د و متأسفانه در ایران ميزان موفقيت ھر كارخانه باسياست ھای درست توانسته اند از امكانات دیگران بھره گيری كرده و توليد خود را تقویت كنن

 و خروجی ھای آن است . اگر توليدات یكمساحت آن سنجيده می شود در حاليكه برای ارزیابی یك كارخانه مھمترین مسأله توجه به ورودی

 ھر صورت به كارگيری نيروھای متخصص و با تدبيركارخانه مطلوب نباشد این بدان معناست كه سرمایه گذاری ھای اوليه نيز به ھدر رفته است در

يد داخلی را رقم زد .مسأله بسيار مھمی است . چرا كه با استفاده از این توان با3 به سادگی می توان افزایش تول

 ھای ساعت و رقم ثبت شده در فيشبه اعتقاد بنده در وضعيت كنونی كشور مدیر موفق كسی است كه بدون ھيچ توجھی به حركت عقربه

رد و با ایجاد اعتماد متقابل و فراھم آوردن جویحقوقی خود مدیریت كند . یك مدیر خوب برای كسب موفقيت باید از بسياری خواسته ھای خود بگذ

صميمی و سالم مدیریت كند .

 نفر كارگر به گردش در می آید . برای تأمين زندگی این افراد ما به عنوان٨۵٠٠٠به عنوان مثال نمونه در حال حاضر چرخ تراكتورسازی با بيش از 

 آنھا بتوانند در محيطی امن و آرام كار كرده و زندگیمدیر مجموعه باید بيش از تمامی پرسنل كار ، فكر ، برنامه ریزی ، و سياستگذاری كنيم ، تا

رگران سعی كرده ایم ميزان سوانح را از طریق بهراحتی داشته باشند . بدین منظور در حال حاضر در كارخانه عSوه بر ارتقای مسائل معيشتی كا

كاربستن مسائل ایمنی كاھش دھيم .

جوان و خSق بی شك نيازمند برنامه ریزیموضوع دیگری كه بنده به شدت به آن معتقدم مسأله جانشين پروری است . به كارگيری نيروھای 

است چرا كه این افراد باید ابتدا از مشاوره مدیران با تجربه بھره مند شوند .

ی پلكان ترقی را طی كند . ضمن آنكه ما نيز باید فضابدین ترتيب با درآميختن تدبير ، اندیشه و تجربيات سودمند گذشته یك فرد می تواند به سادگ

سفانه در برخی موارد به این توانمندی ھا بھایی داده نمی شودرا برای این افراد مھيا كنيم و با دادن اختيارات اعتماد به نفس آنھا را با3 ببریم . متأ

 برنامه ھایی باید با تدبير و سياست عمل كرد .در حاليكه این افراد مولد سرمایه ھای مادی و معنوی كشورند بنابراین به منظور اجرای چنين

 بدین ترتيب دستيابی به جایگاه ویژه در صنایعبه طور كلی كار در زمينه مسائل اقتصادی نيازمند برنامه ریزی و سياستگزاری ھای اصولی است

ری از شركت ھای بزرگ تراكتور سازی دنيا را بهدنيا به سادگی امكان پذیر خواھد بود . توفيقاتی كه تاكنون در تراكتور سازی كسب شده بسيا

 برابر٢٠ برابر افزایش داده و ميزان فروش را به بيش از ١٠تعجب واداشته است چرا كه ما ظرف چھار- پنج سال توانسته ایم توليد شركت را تا 



پرسنل ما در چھارچوب آن حركت می كنند . ادامهبرسانيم . تمامی این اتفاقات در سایه برنامه ریزی ھای اصولی شكل گرفته است كه مدیریت و 

این روند سبب می شود ھر روز شاھد توسعه و پيشرفت بيشتر مجموعه باشيم .

ر بگویيد . اینكه چطور شروع كردید و با چه مشكSتی در●به گذشته ھا برگردیم گفتيد كار را از ذوب آھن شروع كردید. لطفاً كمی از تجربه اولين كا

ابتدای كار مواجه بودید ؟

٢٠٠٠ ماه به عنوان مھندس ارشد مسووليت بيش از ۶ در بخش مونتاژ كنورتور یعنی فو3د سازی مشغول به كار شده و با گذشت ۵٠بنده سال 

٣ا مشكSت بسياری مواجه نموده بود چرا كه ظرف نفر پرسنل را بر عھده گرفتم . زمانبندی فشرده و دشواری كار مونتاژ طی آن سال ھا ما را ب

م شد و پروژه مورد بھره برداری قرار گرفت .سال باید ذوب آھن افتتاح می شد . خوشبختانه با تSش تمامی اعضای شركت كارھا به موقع انجا

واری ھا درست ھمان وظيفه سنگينی استآنچه می خواھم اشاره كنم این است كه كارھای اجرایی ھميشه با مشكSت توأم اند و حل این دش

كه بر دوش مسوو3ن و مدیران یك مجموعه گذاشته می شود .

●چگونه با این مشكSت مواجھه شدید ؟

ه می شود . در چنين شرایطی خستگی معناییاگر عشق ، اراده و انگيزه وجود داشته باشد قطعاً تمامی مشكSت نيز از پيش پای فرد برداشت

 از حوزه ھای اقتصادی كشور كه ميزان بھره ورینخواھد داشت . بسياری عوامل زمينه ساز ایجاد این انگيزه ھا ھستند . در حال حاضر در برخی

زند با با3 رفتن انگيزه نيروھا قطعاً بھره وری نيز با3 می رود .پایينی دارند مدیران باید عارضه یابی كرده ، علت ھا را دریابند و به ایجاد انگيزه بپردا

 ما طی آن سالھا شاید اشتباھات بسياری راضمن آنكه كمرنگ كردن حاشيه ھا و تشویق و ترغيب پرسنل نيز می تواند به این امر كمك كند .

یی كه به جرأت می توانم بگویم بسياری از صنایعمرتكب شدیم اما از تك تك این اشتباھات درس گرفتيم و از تجربيات دیگران بھره بردیم تا جا

كشور را امروز مدیران سال ھای دور ذوب آھن اداره می كنند .

مدیران فعلی كشور سرمایه ھای این مرز و بومند ...

 قطع به بھبود وضعيت اقتصاد و صنعت كشور كمكبنابراین باید از این سرمایه ھا به بھترین نحو ممكن استفاده كرد توجه به این مسائل بطور

وعه خود دارند- نمی توانند نقشی موثر در صنعتبسياری خواھد نمود. تجربه بخوبی ثابت كرده مدیران دیكته ای - كه ارتباط ضعيفی با زیرمجم

تكنولوژی ھر روز با سرعتی بيش از گذشته به پيشكشور ایفا نمایند. بنابراین در انتخاب مدیران باید به این مسائل توجه كافی داشته باشيم 

شت.●طبق آنچه گفتيد مدیریت را از سال ھا پيشمی رود و اگر ما خودمان را به این قافله جھانی نرسانيم بی شك حرفی برای گفتن نخواھيم دا

 سال از آن تجربه فكر می كنيد چه تفاوتی در شيوه مدیریت تان٣۵ نفر پرسنل آغاز كرده اید. امروز با گذشته بيش از ٢٠٠٠یعنی از ھمان ذوب آھن با 

ایجاد شده؟ 

ده از ھمان ابتدا به مسائل نيروھای انسانی توجهشرایط، زمان و مكان تفاوت بسياری را در نحوه مدیریت من ایجاد كرده است اما در مجموعه بن

ه است.بسياری داشته ام تا جایی كه شخصيت كارگر، مسائل معيشتی و مشكSت او ھميشه برایم مطرح بود

 به ھيچ عنوان مغایر با دیسپيلن، نظم و نظام در مجموعهبه اعتقاد بنده امروز دوره مدیریت ھای دیكتاتور مآبانه به پایان رسيده، البته این مساله

اداره كند بھترین شيوه مدیریت را اعمال كرده است.نيست. اما مدیریتی كه بتواند با رعایت این مساله نيروھای خود را ھمچون فرزندانش پدرانه 

 ھزار نفر پرسنل كار می كرد. در تمامی این موارد تSشم بر این بوده كه بر١٣من تا به امروز تجارب مدیریتی مختلفی داشته ام حتی زمانی با 

اساس چنين روشی عمل كنم.

ستفاده كنم. ما در كشورمان مدیران موفقضمن اینكه طی این سال ھا سعی كرده ام از تجارب مدیریت ھای كSن شركت ھای بزرگ دنيا نيز ا

مدیران شركت ھای مختلف غربی است. در حالیبسياری داریم اما متاسفانه ھميشه آنچه در دانشگاه ھا به عنوان الگو مطرح می شود عملكرد 

 پيشرفت و توسعه كشور وقف كرده اند- مورد توجهكه ھيچ گاه روند كار مدیران داخلی- مدیرانی كه خود را برای دستيابی به استقSل اقتصادی و

ب از  بعد  برخی كشورھای خارجی  مدیران صنایع  پيش آمده كه  بارھا  مثال  نگرفته به عنوان  توليداتقرار  ميزان  یكباره  افزایش  از  ازدید كارخانه 

ی ما در رابطه با جھش یكباره آمار و ارقام توليدات وتراكتورسازی به شگفت آمده اند این در حالی است كه تا به حال ھيچ یك از دانشگاه ھای داخل

جامعه شناسان یا روانشناسان ما است. در تمامیصادرات شركتی سوالی مطرح نكرده است. به اعتقاد بنده تجزیه و تحليل این تغييرات بر عھده 

شكSتی مواجھيم.دنيا به نحوی سعی شده این موفقيت ھا مطرح شود اما متاسفانه ما از این بابت ھنوز ھم با م

ھای اخير در كشور سعی شده به نحوی دنبال●مساله  ای كه عنوان كردید بيشتر به بحث ارتباط صنعت و دانشگاه مربوط می شود كه طی سال 



گران نيز بالعكس عمل می كنند شما به عنوانشود ولی ھمچنان ضعيف است. دانشگاھيان معمو3 مشكل را به گردن صنعتگران می اندازند و صنعت

یك صنعتگر چقدر سعی كرده اید این رابطه را با دانشگاه برقرار كنيد؟

بسياری به منظور برقراری ارتباطی صحيح بين دوبنده سال ھا به عنوان مدیركل صنایع در وزارتخانه مشغول به كار بودم. طی این سال ھا تSش 

ی دیگرگونه به اعتقاد من این ارتباط زمانی برقرارمقوله صنعت و دانشگاه صورت گرفت اما بطوركلی دانشگاه تفكر خاص خود را دارد و صنعت  تفكر

احساس نشده و به ھمين خاطر درك متقابلی نيزمی شود ك این دو قشر نسبت به یكدیگر احساس نياز داشته باشند. متاسفانه تاكنون این نياز 

می شود. بنابراین صنعتگر باید برای دستيابیپدید نيامده است. خSقيت، نوآوری، پيشرفت، توسعه و كيفيت عناصری است كه در دانشگاه یافت 

ا نسبت به صنعت عوض كنند چرا كه آرمان اصلی ھربه این آیتم ھا از مشاورت دانشگاه بھره گيرد. ضمن اینكه دانشگاھيان نيز باید تفكر خود ر

يز داشته ایم به عنوان مثال سه سال پيشدانشگاھی و صنعتگری در سربلندی عزت كشور خSصه می شود. ما بدین منظور برنامه ھای دیگری ن

با حمایت استانداران آذربایحان شرقی شكل گرفت.به پيشنھاد بنده در تبریز طرحی مطرح شد و در پی آن مكانی با عنوان خانه صنعت و دانشگاه 

 ترتيب مشكSت صنعت و دانشگاه را مطرح كرده و تا حدما ھر ھفته یك بار از این طریق جلساتی با دانشگاھيان و صنعتگران برگزار می كنيم تا بدین

اری ھا كشيده شده اما ھنوز ھم به نتایج قابلممكن بر طرف كنيم. عليرغم زحماتی كه طی این سه سال به منظور ھرچه پر رنگ تر شدن این ھمك

 تسلط كافی نسبت به دروس تئوری دارند اما باقبولی در این رابطه دست پيدا نكرده ایم. در حال حاضر بسياری از اساتيد ما در عين حال كه

ھای صنعت را نمی داند اگر ما بتوانيم این علم و عملكارخانه كامS بيگانه اند برعكس این قضيه نيز صحت دارد فرد بھترین صعنتگر است اما تئوری 

را با یكدیگر ممزوج كنيم قطعا پيشرفت نيز به سرعت اتفاق خواھد افتاد.

 دانشجو و دانش آموز از كارخانه طی یك سال گذدشته عملكرد دیگر۴٨٠٠برگزاری دوره ھای آموزشی و كارآموزی و فراھم آوردن امكان بازدید 

ن ھستيم و مدرك دانشگاھی می دھيم اما با اینتراكتورسازی بوده است. ضمن اینكه ما در حال حاضر نماینده دانشگاه علمی- كاربردی در استا

 رشدی قابل قبول نرسيده است.وجود بنده ھنوز ھم معتقدم راه بسياری باقی مانده ا ست. این پيوند ایجاد شده اما ھنوز به

 شركت برتر كشور انتخاب شد بی شك در راس ھرم ھر شركت موفقی مدیری موفق نشسته كه١٠٠ تراكتورسازی به عنوان یكی از ٨۴●سال 

ین موفقيت را چه می دانيد؟اداره امور را در دست دارد. با توجه به این مساله تا چه حد خود را موفق دانسته و دليل ا

تحصيSت، خSقيت، دانش و یا . . . . .

ا این وجود بنده معتقدم یك مدیر بدون تسلط در زمينهبه اعتقاد بنده دستيابی به موفقيت نيازمند تمامی مواردی است كه به آن اشاره كردید اما ب

داشته باشد و در مواقع حساس با تدبير و به موقعتخصصی كار خود نمی تواند فرد موفقی باشد او باید شجاعت ریسك پذیری در تصميم گيری ھا را 

ميمی با پرسنل مجموعه برقرار كرده و با مسائلتصميم  گيری كند. یك مدیر باید با بكارگيری سيستم اطSع رسانی صحيح، ارتباطی تنگاتنگ و ص

تی ذره ای تردید برای سپردن پست مدیریت بهدرون سازمانی بيگانه نباشد و اگر روزی احساس كرد روحيه با3ی خود را از دست داده نباید ح

خوبی دارند اما در حيطه مدیریتی ضعيف عملدیگری به خود راه دھد. ضمن اینكه مدیریت امری ذاتی است. ما افراد بسياری داریم كه دانش 

ا بتواند دانسته ھای خود را به كار بسته و اجرایی كند.می كنند. بنابراین یك مدیر باید عSوه بر آشنایی با علم مدیریت به مباحث آن تسلط داشته ت

ورت كارنامه ھر مدیری نشانگر عملكرد او درتاكنون برای سنجش ميزان موفقيت یك مدیر پارامترھای مختلفی در نظر گرفته شده اما در ھر ص

فق بوده است. خوشبختانه بنده توانسته ام تازمينه ھای مختلف است. اگر نتيجه حاصله در این كارنامه مثبت باشد قطعا مدیریت این فرد مو

ن و معاونان ذیربط باید عملكرد قوی تر از خود منحدودی این شعارھا را در شيوه مدیریت خویش به كار گيرم به عنوان مثال ھميشه معتقدم مدیرا

ر تمامی معاونان و مدیران ميانی شركت را درداشته باشند. بدین ترتيب ھمواره جانشينانی 3یق در مجموعه حضور خواھند داشت. به ھمين خاط

ت و عSقه حاكم بر مجموعه سبب می شودكارھا دخالت می دھم تا مدیریت شركت حالت تك بعدی پيدا نكند. ضمن اینكه معتقدم این صميمي

دیران ما چنين تفكری ندارند.تمامی پرسنل كار خود را به بھترین نحو ممكن انجام دھند در حالی كه متاسفانه بسياری از م

ریسك پذیری یكی از شاخصه ھای كارآفرینی است. با●در بين صحبت ھایتان به این مساله اشاره كردید كه مدیر باید فردی ریسك پذیر باشد و این 

خش خصوصی است و شما در مجموعه تراكتورسازیتوجه به اینكه اكثریت افراد معتقدند امكان ریسك پذیری در بخش دولتی بسيار پایين تر از ب

چگونه توانستيد این ریسك پذیری در مدیریت را تجربه كنيد؟ 

 درصد است. اما بطوركلی بافت مجموعه بافتی دولتی است. بنابراین باید حركت خود را طوری۵١در حال حاضر سھام دولتی تراكتورسازی كمتر از 

نظور باید اھداف خود را در چارچوب ضوابطی از پيشتنظيم كنيم كه منافع سھامداران ودولت بطور موازی تامين گردد اما از سویی نيز برای این م



 بنده به عنوان شخصی كه مدتی به نمایندگی مردمتعيين شده دنبال كنيم. بسياری از مدیران از این ضوابط و مقررات شكوه می كنند.در حالی كه

با درایت به خوبیدر مجلس حضور داشته ام معتقدم قوانين موجود به ھيچ عنوان برای بستن دست مدیران تصویب نش بنابراین یك مدیر  ده 

ت یك مدیر در بسياری موارد مورد بازخواست واقع شودمی تواند از نقاط مثبت این قوانين استفاده كرده و روند كاری خود را بھبود بخشد. ممكن اس

عيت ھایی است كه چاره یی جز پذیرش آنھا نداریم . دراما اگر درست كار كرده باشد پاسخ آن بازخواست ھا را نيز خواھد داد. تمامی این مسائل واق

برای خود حل كند.ھر حال زمانی كه فرد مسووليتی را پذیرفت باید بسياری از مسائل جانبی و حاشيه ای را نيز 

 واردات قطعات ندارید. با توجه به اینكه در گذشته قسمت عمده كار٨۵●در نشریه داخلی تراكتورسازی مطلبی چاپ شده بود مبنی بر اینكه سال 

تراكتورسازی مونتاژ قطعات بوده امروز چگونه توانسته اید به این موفقيت دست پيدا كنيد؟

گلستان و تركيه را مونتاژ می كردیم اما با3خرهھمانطور كه اشاره كردید ما در تراكتورسازی سال ھا قطعات ساخته شده در كشورھایی ھمچون ان

 برای كارگران و قطعه سازان موفق شدیم درتوليد اینبه این نتيجه رسيدیم كه خود باید وارد ميدان عمل شویم بنابراین با ایجاد فضای مناسب كار

3ی واسطه یی را وارد كرده و تبدیل كنيم وقطعات خودكفا شویم. ضمن اینكه واردات ھميشه مساله نگران كننده یی نيست به شرطی كه یك كا

ا ھمچون تركيه در پيش گرفته شد و عSوه بر ایجادپس از ایجاد ارزش افزوده در كشورآن كا3 را صادر نمایيم. این روندی بود كه در برخی كشورھ

زمينه كار برای شھروندان رشد اقتصادی این كشور را نيز رقم زد.

منبع : روزنامه تفاھم
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فرشته کارآفرينی

● فرشته ی سرمایه گذارچيست ؟

شما برای طرح ریزی برای یک کسب و کار تازه و مفيد احتياج به سرمایه

کافی و مناسب خواھيد داشت و در مرحله ای که احتياج به مخارجی برای

شروع کارتان دارید فرشته ی سرمایه گذاری می تواند این سرمایه را برای

شما تدارک ببيند .

ھمانطوری که از اسمش ھم مشخص است ، فرشته ی سرمایه گذاری

می تواند محافظ یا ذخيره کنده زندگی تجاری شما باشد .

نقدی گذاریھای  سرمایه  در  که  است  فردی  گذاری  سرمایه  ی  فرشته 

برای باشيد  داشته  تجارت  به شروع  تصميم  می کند واگر شما  شرکت 

توسعه تجارت ، نياز به سرمایه دارید فرشته ی سرمایه گذار می تواند در

آغاز کسب و کار جدید شما کمک کند و سرمایه را برای شما فراھم سازد

که بازدھی سرمایه ی اوليه شما سریع تر باشد . آنھا یکی از مشھورترین

گزینه ھای مالی و سرمایه گذاری در تجارت امروزی شما می باشند . این



رار می دھند و بعد از مطالعه مطمئن می شوند کهگونه افراد که فرشتگان سرمایه گذاری ھستند در ابتدا مدل کسب و کار شما را مورد مطالعه ق

 است .فرشته ی سرمایه گذار شخصی است کهارزش پول و وقت و ریسکی که انجام می دھند و بابت آن ھزینه و سرمایه گذاری کرده اند چقدر

نرخ سود دھی با3 در سرمایه خود را داشته باشيد .یک سرمایه نقدی در تجارت را در اختيار شما قرار می دھد در حالی که می توانيد انتظار یک 

 مستلزم اختصاص دادن وقت زیاد می باشد وھنگاميکه که شما به کسب و کار تازه ای روی می آورید باید تSش بی وقفه ای داشته باشيد که

وفقيت بيشتر در کارتان باید مروری بر روند کار بازارباید پول زیادی را نيز ھزینه کنيد و مجبور ھستيد مدت بيشتری کار کنيد و ھمين طور برای م

روی بازار یک برنامه تجاری مدون و نحوه ی ھزینهداشته باشيد و صسبا علم کافی طرح ریزی و بودجه بندی نمائيد و ھمچنين با انجام تحقيق بر 

 تا از بانک تقاضای وام نمائيد که گاھی اوقات نرخکردن سرمایه تان را داشته باشيد . صورتی که بودجه ی کافی در دسترس ندارید باید تSش کنيد

با3یی را در بر دارد .بھره ی آنھا برای یک تجارت جدید خيلی با3ست یا سرمایه گذاری در یک کار تجاری جدید ریسک 

● ورود به سرمایه گذاری

را برای تجارت شخصی در طول فاز راه اندازی عرضهراه حل مشکل رامی توانيد با ورود فرشتگان سرمایه گذاری حل کنيد. آنھا می توانند سرمایه 

 توسط دوستان و آشنایان و کمپانی ھای تجارینمایند وبخش خصوصی را راه اندازی کنند وقادر ھستند که فواصل بين گزینه ھای سرمایه گذاری

سرمایه گذاری پر مخاطره را پر نمایند .

حقيق و ھزینه ھای کوچک دیگر شما را یاری نمایند .دوستان و آشنایان شما نيزدر ھر شرایطی قادر ھستند در ھزینه ھای راه اندازی و مواد ، و ت

ر آفرینی می توانند این وجوه را برای ما تأمينولی در اصل پول اصلی و واقعی که ما داریم صرف مخارج عملياتی مان می شود . که فرشتگان کا

ته ی سرمایه گذاری عملياتی می تواند گزینه وکنند . اما می دانيم ھزینه ی مورد نياز از ھزینه ھای عملياتی خرج شونده بيشتر است . فرش

ده بوده اند و یا نزدیک به سود دھی ھستند به شماانتخاب شما در توليد این اعتبار مالی باشد . آنھا به کمک تجارت ھای نوپایی که قبSَ سود 

امکان داوری در مورد اینکه سرمایه شما ارزش سرمایه گذاری را دارد را می دھند .

نبع بزرگ سرمایه برای شما ھستند.اگر شما بخواھيداما اگر شما قادر باشيد که ارزش سرمایه گذاری فرشتگان سرمایه گذاری را بدانيد آنھا یک م

ر ھزینه است و اوقات زیادی از شما را به خودکه سود آوری قبلی خود را توسعه و افزایش دھيد این نوع تعھد در ریسک برای شما پر خرج و پ

رت ھای بزرگ را دارا ھستند .آنھا نه فقط سرمایهاختصاص می دھد . که در این مرحله فرشتگان کار آفرینی معمو3َافرادی ھستند که تجربه ی تجا

نند که سرمایه ی خود را خرج کنند و می خواھندبرای خرج کردن دارند بلکه آگاھی و دانش سرمایه را به خوبی به ما می دھند . وفقط نمی توا

ر تصميمات مدیریتی شرکت شما شبيه یکموفقيت شما را ببينند و دوست دارند که دربعضی اوقات نقش فعال شما را به عنوان یک شریک د

گذار چه نقشی را در تجارت شما بازی می کندشریک تجاری در تعيين مدیریت کمپانی مشاھده کنند .شما باید مطرح کنيد که فرشته ی سرمایه 

. و چه چيزی غير از پول را می تواند به شما عرضه نماید .

گھداری کنيد و فرشته ی سرمایه گذارتان راتعدادی فرشته ھای سرمایه گذار شبيه به موارد بحث شده ھستند . این موارد را در ذھن خود ن

جستجو کنيد شما می توانيد یک نمونه ی مناسب با تجارت ، سبک، و شخصيت خود پيدا کنيد.

منبع : مركز توسعه كارآفرینی
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فرصت ھای ط=يی با کارآفرينی ديجيتال



کارآفرینی دیجيتالی، یک شيوه جدید در کسب و کار در دنيای جدید است.

یا دھکده جھانی نام می بریم. دنيایی که از آن به عنوان دنيای دیجيتال 

) یک فرصت طSیی برای افرادیglobal villageدھکده جھانی مک لوھان (

در کار بازدھی را  ابزار، حداکثر  با کمترین ھزینه و  است که می خواھند 

ھدفمند خود به دست آورند. برای ھمين می توان نام قرن بيست و یکم را

قرن بھره وری یا قرن اثربخشی دیجيتالی ناميد. برای دستيابی به حداکثر

اثر بخشی در کسب و کار، روش ھای زیادی وجود دارد که یکی از آنھا،

اشتغالزایی توان  می  را  دیجيتالی  کارآفرینی  دیجيتالی است.  کارآفرینی 

مولد مبتنی بر مولفه ھای فناوری اطSعات و ارتباطات به صورت مستقيم

ICTدانست. یعنی آنکه یک کارآفرین بتواند به صورت مستقيم از ابزارھای 

بازار کار و پدید آوردن فرصت ھای شغلی مختلف آی. تی برای ایجاد یک 

مدار، استفاده کند. مثل کاری که شرکت ھای اینترنتی بزرگ دنيا امروزه

ھمگی در اتاق ھای مختلف، بر روی پروژه ھای خاص کهنمونه بارز آن ھستند. شرکتی مانند یاھو ! ده ھا ھزار کارمند در اقصی نقاط جھان دارد که 

ید آوردن یک شغل و ھدایت آن تا عرضه به سمتتعریف شده مدیران 3براتورھای تحقيقاتی این شرکت ھستند، کار می کنند. مدیریت، تعریف و پد

مشتری و خلق یک کسب و کار دیجيتالی، ھمگی آی تی مدار است.

ابراین اگر کارخانه ای از سيستم ھای رایانه ایاین یک نمونه کارآفرینی دیجيتالی است. یعنی استفاده مطلق از آی تی برای توسعه آی تی. بن

ی تی را به کار دعوت کند، در این مدل نمی توانپيشرفته و نرم افزارھای مختلف در طراحی و توليد محصو3ت خود استفاده کند و حتی متخصصان ا

رونيکی صورت نپذیرفته است و در این مدل، ای تی درکارآفرینی دیجيتالی را به این کارخانه اطSق نمود، چرا که به صورت مستقيم کارآفرینی الکت

خدمت کسب و کار بوده است و نه کسب و کار در خدمت ای تی.

) الکترونيکی  (E-BUSINESSکسب و کار ھای  مبانی کارآفرینی دیجيتالی  ) را تشکيل می دھند که امروزهDIGITAL PRENEURSHIP) ھمان 

ینده، مولفه ھای مبتنی بر کارآفرینی دیجيتالی،ميلياردھا د3ر گردش مالی جھان را به خود اختصاص داده است و پيش بينی می شود تا یک دھه آ

ل ملی و در ميليارد نفری زمين ایجاد کند. فرصت ھای طSیی کارآفرینی دیجيتالی عامل مھمی در تقویت پو۶انقSب بزرگ کسب و کار را در جھان 

) با ھر صورتی که محاسبه شود، توسط مختصات این نوع کارآفرینی قابلGNP) است. افزایش رشد ناخالص ملی (NIنھایت افزایش درآمد ملی (

ب و کار ھستند. معنی ارزش افزوده و بھره وریوصول است. کارآفرینی دیجيتالی خود به معنی تام و کمال، محرک ارزش افزوده در بازارھای کس

)PRODUCTIVITYر ترین فعاليت ھا و فرآیندھای) را صنعت گران و اقتصاددانان به خوبی درک می کنند. رسيدن به این دو مولفه، یکی از دشوا

دی دانست که توانسته اند با ھنر و توانایی خود،کاری در جھان ھستند که بالطبع، موفق ترین شرکت ھا و انسان ھای کره زمين را می توان افرا

) بتواند ميليون ھا نفر ساعت را به خود مشغولE-SHOPبر این دو مولفه فائق آیند. ارزش افزوده دیجيتالی یعنی آنکه یک فروشگاه الکترونيکی (

 از این جمله اند.shop.yahoo.com و حتی EBAY.COM، amazon.comکند و ميلياردھا د3ر درآمد برای صاحبان فروشگاه خلق کند. 

 خيابان ھای مشھور جھان مثل شانزليزه پاریس،فروشگاه ھای بزرگ زنجيره ای دنيا مثل ھرولدز انگستان یا بسياری از فروشگاه ھای مستقر در

 شرکت گوگل در اختيار دارد، در قرن جدید در اختيارfroogle.comمشھوریت، معروفيت، گردش مالی و فروش با3یی که یک سایت الکترونيکی مانند 

وزه حجم قابل توجھی از خریداران محصو3تندارند. شکSت فروشی مشھور گودیوا، که در طراحی و ساخت انواع شکSت، شھرت جھانی دارد، امر

است. قطعا این پيدا می کند و از این راه، امتيازات و فرصت ھای مختلفی را به خریداران جھانی خود داده www.godiva.comخود را از سایت 

زایی برای امثال گودیوا ایجاد شده است و این یکفرصت ھای کسب و کار، تنھا با یک خSقيت دیجيتالی و استفاده از ساز و کار ای تی در اشتغال

برگ برنده بزرگ است.

است، نشانگر اھميت این مطلب است. کارآفرینیمزیت رقابتی شدیدی که امروز در دنيا برای کسب پول بيشتر در فضای دیجيتالی به وجود آمده 

ذشته بر مردم آشکار شده است. بنابراین عمردر کسب و کار جدید کارآفرینی و کارآفرین، واژه ھایی ھستند که مفھوم آنھا در یک صد سال گ

چند نفر در دنيا آقای ھوندا (بنيانگذار موتورھایکارآفرینی در دنيا کمتر از یک سده است. کارآفرینان جھان نيز تعدادشان بسيار محدود است. 



ھو) می شوند؟ اگرچه نمونه ھای این افراد در حوزهھوندا)، یا بيل گيتس (رھبر مایکروسافت) یا دیوید فيلو(رھبر گوگل) یا جری یانگ ( موسس یا

ست ھای جھان نيست !ھای مختلف زیاد است، اما قطعا تعداد کارآفرینان دنيا به اندازه تعداد مشھورترین فوتبالي

 خSقيت دیجيتالی و ھنر را توامان طلب می کند کهچرا که کارآفرین شدن مخصوصا در حوزه دیجيتال، افراد بزرگ با پشتکار و دانش با3 می طلبد.

رنج بسيار می خواھد. دکتر فتانه تقی یاره، دکترایدر بسياری از انسان ھا، این خصيصه اگرچه به صورت بالقوه وجود دارد، اما بالفعل کردن آن 

برق و کامپيوتر دانشکده فنی دانشگاه  توکيو و استادیار گروه مھندسی  از دانشگاه  متخصصان کارآفرینی دیجيتالیکامپيوتر  از  یکی  تھران، 

رسانی و مدیریت فناوری اطSعات کهکشورمان است که در کورس ھای دانشگاھی به این مسئله می پردازد. وی در نخستين ھمایش اطSع 

ریف می کند؛ توجه به نقش و تاثير در موسسه عالی بانکداری ایران برگزار شد، اھميت شاخص ھای کسب و کار جدید را اینگونه تع٨٣سال 

ت چانه زنی کانال ھا کاھش و در مقال قدرتفناوری اطSعات بر اقتصاد جھانی و ساختار صنعتی، با ورود فناوری اطSعات باعث شده است قدر

محصو3ت دسترسی پيدا کرده و چگالی رقابتچانه زنی مشتری افزایش یابد و به ھمين نسبت مشتری می تواند با یک کليک ساده به خدمات و 

افزایش یابد زیرا موانع ورود در این شرایط کاھش پيدا می کند.

آفرینی و یا آنتروپرونرشيب به معنای ایجاد ایده ھای نو دردکتر تقی یاره در ادامه با اشاره به کارآفرینی و کسب و کار در دنيای دیجيتال افزود؛ کار

را تخریب می کند تا از طریق معرفی محصو3ت ازکار آفرینی و یک واژه فرانسوی به معنای آدم متعھد و زیربار رونده است، فردی که ساختاری 

ر جدید به معنای شناختن فرصت ھای جدید شغلی وطریق مواد و یا فرآیندھای نو، ساختاری جدید را احياء کند.وی گفت؛ کارآفرینی در کسب و کا

این مھم تاثير ژرفی روی توسعه اقتصادی کشورریسک ھای معقول و سنجيده در این زمينه، سازمان را برای خلق ساختارھای نو فعال می کند و 

می گذارد.

بب می شود توليد انبوه جایگزین سفارش ھایایشان معتقد است؛ تاثير دنيای دیجيتال و دسترسی ھای مجازی روی اقتصاد و روند بازرگانی س

پایه عSیق و رفتارھای او راانبوه شود و در این شرایط در کسب و کار الکترونيکی ھر مشتری برای خود یک شخصيت خاص است  که باید 

 ميليون مشتری دائمی۴١ازون با وجود بيش از بشناسيم و بعد از او سفارش بگيریم. یکی از د3یل موفقيت عظيم وب سایت تجاری و پر فروش آم

ی عSیق و ھزار ای ميل سفارش از مشتری این است که آمازون با قبول ھر سفارش و با نخستين خرید تمام۵٠٠و دریافت روزانه بيش از 

رد. در واقع می توان چنين پنداشت که با ورودنيازمندی ھای مشتری خود را شناسایی می کند و در راستای بر آورده کردن آنھا گام بر می دا

ن می روند، قوانين تغيير می کنند، حد وفناوری اطSعات به عرصه مدیریت و گسترش کسب و کار الکترونيکی نمایندگی ھای انحصاری از بي

 سمت توسعه یافتگی اقتصادی علمی پيشمرزھای جغرافيایی شکسته می شود و صنایع در ھم ادغام شده و به این ترتيب کشور به سرعت به

 روی آن سوار می شود و تاثير فناوری اطSعات بر استراتژی سازمان سبب می شود،ITمی رود. در یک کSم، اینترنت زیرساختاری است که 

مدیران قابليت ھای فناوری اطSعات را بشناسند و استراتژی ھای جدیدی را در آن ایجاد کنند.

 مبتنی بر وب است، کارمندان مختلفی راکارفرمایان دیجيتالی کارفرمایان اینترنتی، شرکت ھایی ھستند که با تعریف شغل ھای خاصی که

اکز، روند کاری خود را در شبکه وب و از طریق آنبراساس موضوع پروژه جذب و از آنھا در مدت و روش خاص، بھره برداری می کنند. معمو3 این مر

یق وب با کارت ھای الکترونيکی و ویدئوکنفرانسدنبال می کنند به گونه ای که برخی مذاکرات و حتی گردش ھای مالی و حقوقی پرسنل نيز از طر

 خاصی است که از آن به عنوان شيوه مدیریتھای دیجيتالی، پيگيری می شود. روش مدیریتی کارفرمایان اینترنتی تا حدی شبيه روش مدیریتی

اد تعریف می شود و پس از پایان ھر پروژه، ممکنماتریسی نام می برند. در روش مدیریت ماتریسی، ھر کاری براساس نوع پروژه و نوع وظيفه افر

 شوند و قرارداد آنھا پایان یابد. در روش مدیریت ماتریسی،است افراد تحت استخدام یا در جایی دیگر به کار گمارده شوند یا به طور کل از کار بر کنار

 در آن مورد نظر است. مدیریت بر مبنایعدم تمرکز و سلسله مراتب مدیریتی به مقياس روش ھای سنتی رعایت نمی شود و ھدف مداری کامل

) که پيتر دراکر به آن معتقد است، در این نوع مدیریت محسوس است.Management by Objectiveھدف یا (

تيم را، از مدیر آن تيمکارفرمای اینترنتی، به مکان انجام کار، حالت زمانی و مکانی کارمندان خود، کاری ندارد و  نتيجه فرآیند کاری ھر  تنھا 

، آن نوع کارآفرینی در نظرDigital Entrepreneurshipدرخواست می کند. به این نوع کارفرمایان، کارآفرینان دیجيتالی می توان اطSق کرد. مفھوم 

 و در ظرف سایبرنتيکی وب، آن را پوشش و انجامگرفته می شود که با استفاده از ابزارھای آی تی، شغلی مرتبط با زمينه ھای آی تی را تعریف

روژه، آموزش از راه دور و مسائل مربوط به آن،می دھد. مسائلی در زمينه تجارت الکترونيک، طراحی و توسعه صفحات وب، مدیریت الکترونيکی پ

ی اینترنتی و مثال ھای متعدد دیگر، به عنوان مولفهروابط عمومی الکترونيکی، مسائل مربوط به دولت الکترونيک، بازی ھای اینترنتی، کنفرانس ھا



ھایی است که در کارآفرینی دیجيتالی قابل تعریف و کاربرد است.

ر کشور و فراگير شدن ای تی در ایران، زمينه ھای بروزدر ایران کارآفرینی دیجيتالی در ایران در حال شکل گيری است. ارتقای ضریب نفوذ اینترنت د

 و حتیe-banking دولتی و خصوصی و حتی مراکزی که در زمينه icp، e-commerceکارآفرینی دیجيتالی را خلق کرده است. شرکت ھای 

e-learningیک کسب و کار دیجيتالی در حوزه ھای فعاليت می کنند مانند دانشگاه شيراز، علم و صنعت ایران و خواجه نصير، ھمه اینھا در خلق 

مختلف فعال ھستند.

دمات مختلف اینترنتی، بسيار واضح است.کارآفرینی دیجيتالی در شرکت ھای طراحی وب، ميزبانی، آموزش الکترونيکی و سرویس دھندگان خ

 وdomain) که فروشنده parsdata.comس دیتا (پارس آنSین، داتک تله کام و شاتل ھمان اندازه در این حوزه نقش دارند که شرکتی مانند پار

راموش کرد و ھمه بار را است، در این بازار نقش دارد. نباید نقش دولت الکترونيک را در خلق کارآفرینی دیجيتالی فirکارگزار ثبت پسوند ملی ایران .

ت خود، به تقویت این بخش بپردازد. این فرصتی استبه دوش بخش خصوصی انداخت. دولت نيز باید رفتار انفعالی را کنار گذاشته و از طریق امکانا

از می کند. گردشگری الکترونيکی تا تجارت الکترونيک،که بيکاری دو رقمی در ایران را کاھش می دھد و بازارھای کسب و کار نوینی را برای ایران ب

ھمه محدوده ھای این تابع ھستند.

روش برساند و از پایگاه ھای خصوصی و دولتیمثS شرکت قطار ھای مسافری رجا بتواند بليت قطارھای خود را مستقيم به صورت اینترنتی به ف

شاخ و برگ ھای بزرگی در آینده داشته باشد.نيز برای این فروش کمک بگيرد، یک نوع کارآفرینی دیجيتالی کوچک شکل می گيرد که می تواند 

 صنایع و معادن ایران، به عنوان موتور محرک اقتصادی درکاری که ھما اخيرا به آن اھتمام ورزید. انتظار می رود با انتخابات جدید اتاق بازرگانی و

 قانون اساسی در خصوصی سازی، بتوان زمينه را برای خلق اشتغال ھایی بر پایه ای تی۴۴بخش خصوصی و با توجه به امتيازات ابSغ اصل 

فراھم کرد. فرآیندی که دولت و مجلس و قوه قضائيه را نيز به بازی دعوت می کند.

منبع : صنایع نيوز

http://vista.ir/?view=article&id=321925

فرھنگ کار و اصول کارآفرينی در آموزه ھای نبوی

«کارآفرینی» که در واقع فرآیند تاسيس یک شغل بر مبنای یک فکر و یک

ایده ی نو است. راھبردی است برای حل مساله ی اشتغال و ایجاد و خلق

عرصه ھای نوین در جھت رشد و پویایی و توليد ثروت در جامعه، که با توجه

مجدانه گوناگون  کشورھای  نوین،  اقتصادھای  در  آن  کليدی  اھميت  به 

برای بسط چنين فرھنگی در جامعه ی خود تدارک برنامه ھای مفصلی را 

دیده اند.

این نوشتار در پی آن است تا با بررسی و تجزیه و تحليل برخی از معيارھا و

اصول کارآفرینی در آموزه ھای نبوی در جھت ثمربخشی بيشتر کارآفرینی،

که بر پایه ی باورھا و ارزش ھا و روش ھا و شيوه ھای خاصی استوار شده



ایجاد در جھت  را  رھيافت ھایی  و  راھبردھا  نتيجه ی  در  بپردازد، و  است، 

نظام برای  اقتصادی  شرایط  بھبھود  و  ثروت  توليد  و  شغلی  فرصت ھای 

اسSمی بيابد.

در ميان عوامل توليد، کار جایگاه ممتازی دارد، به ویژه که با انسان و ارده ی

يری ھای متفاوت، آثار فردی و اجتماعی متفاوتی نيز دراو سر و کار دارد. از این رو، می تواند جھت گيری ھای مختلف و متفاوتی داشته باشد. جھت گ

مر شناخته شود. به نظر می آید مھم ترینسطح ھر جامعه بر جای خواھد گذاشت. به ھمين دليل ضرورت دارد جھت گيری ھای مطلوب در این ا

ر آن تاکيد شده است.جھت گيری ھا توجه به استراتژی  توسعه ی کارآفرینی است که در برنامه ی چھارم توسعه نيز ب

وعی "بداشتغالی" است که در برخی موارد، افزایشاز یک سو، مساله ای که در برآوردھای آماری اشتغال را با نارسایی مواجه کرده است، وجود ن

بوده است.اشتغال به قيمت افزایش بيکاری پنھان و ھم جھت با بداشتغالی و نادیده گرفتن تخصيص بھينه 

بيکاری یک مساله ای اجتماعی و نشان دھنده ی اتSف انرژی نيروی انسانی است.  از این رو از جمله د3یل توجه به توسعه یاز دیگر سود، 

 ی کسب و کارھای موجود، افزایش درصد استفاده ازکارآفرینی، می توان به قدرت آن در ایجاد کسب و کارھای جدید با ارزش افزوده ی با3، توسعه

ری، افزایش سرانه ی توليد و عدالت اجتماعی، که ازظرفيت ھای بدون استفاده ی توليد و به تبع آن رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی، کاھش نرخ بيکا

مھم ترین دغدغه ھای نظام اسSمی به شمار می آید، اشاره کرد.

● تعریف کارآفرینی

 ھایی است که نتيجه ی آن ایجاد فرصت ھای شغلیکارآفرینی، فرآیند پذیرش مخاطرات و پيامدھای تاسيس کسب و کار بر مبنای اندیشه ھا و ایده

یند ایجاد ثروت و ھدایت خSقانه ی منابع،  خلق سازمان یاو بھبود شرایط اقتصادی و ارتقای توانمندی جوامع خواھد بود. به عبارت دیگر کارآفرینی فرآ

ا را کنترل و تعقيف کرده و به عنوان شيوه ایسازمان ھای جدید و نيز توسعه ی موقعيت ھای اقتصادی و روش اداره و مدیریتی است که فرصت ھ

 سازد، و برای رسيدن به آرمان رشد اقتصادی رفاهعالمانه از زندگی، با درک ظرفيت ھای بSاستفاده، زمينه را برای بھره گيری از آن فراھم می

تصادی و اجتماعی کمک ھای شایان توجه و موثریاجتماعی به وسيله ی افزایش سرانه ی توليد و کاھش نرخ بيکاری به جریان ھا و شریان ھای اق

می کند.

● تاثير آموزه ھای دینی در تقویت فرھنگ کارآفرینی

ت به کار، فرھنگ کار آن جمع می گویند. برمبنایبه نگرش ھا و باور ھای ذھنی و ساختاری پذیرفته شده، توسط افراد یک جامعه یا سازمان، نسب

دانش ھای مشترک و باورھا و  ارزش ھا،  از: مجموعه ی  کارآفرینی عبارت است  فرھنگ  تعریف،  انجاماین  در  یک گروه کاری  پذیرفته  شده ی   

نين نتيجه گرفت که باورھا و اعتقادات دینی در تقویت وفعاليت ھای معطوف به توليد و یا ایجاد ارزش افزوده. حال با توجه به این تعریف می توان چ

تضعيف فرھنگ کارآفرینی تاثير به سزایی دارند.

ان از ابزارھای معنوی تشویقی و تنبيھی فراوانیاز آموزه ھای دینی برای تبدیل کارآفرینی به فرھنگ و پيوند آن با ھنجارھای اجتماعی می تو

تند، در ادامه مورد بررسی قرار می گيرند.استفاده نمود. برخی از این آموزه ھا، که در احادیث و روایات بيان گر ابزارھای تشویقی ھس

● کارآفرینی به عنوان تکليف و وظيفه

 تمامی لحظات زندگی را دربرمی گيرد. از این رو، درکار و تSش در نگرش دینی برای تامين نيازھای فردی و اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که

در این باره می فرماید: «طلب الحSل فریضه علیآموزه ھای دینی از آن به عنوان وظيفه و تکليف یاد شده است. پيامبر عظيم الشان اسSم (ع) 

: «طلب الکسب فریضه بعد الفریضه»کلی مسلم و مسلمه»؛ طلب کردن روزی حSل بر ھر مرد و زن مسلمان واجب است. و نيز می فرماید

● کارآفرینی به عنوان جھاد در راه خدا

ن خدا به نبرد پرداخته و از حریم دین دفاع می کند.در آموزه ھای دینی کارآفرین مانند جھادگری دانسته شده است که در صحنه ی کارزار با دشمنا

مين زندگی خانواده ی خود کار و تSش کندبه تعبير پيام عظيم الشان اسSم (ع) «الکاد فی عياله کالجاھد فی سبيل هللا»؛ کسی که برای تأ

حدکم فی سبيل هللا باعظم من غدوته یطلب لولده وھمچون مجاھد در راه خداست. اميرالمومنين علی (ع) نيز در این باره می فرماید: «ما غدوه ا

 تامين زندگی خانواده ی خود تSش می کند با3ترعياله ما یصلحھم»؛ در آمدن شما صبحگاھان برای جھاد در راه خدا، از درآمدن آن کس که برای

نيست.



● کارآفرینی وسيله ی سعادت

ت و رستگاری خود و جامعه را در کار شایسته وبه طور کلی انسان در نگرش دینی آميزه ای از عقيده، فکر و اندیشه، کار و تSش است که سعاد

اری می داند. در تعاليم علوی، چه دور دانستهبایسته می داند. بر این اساس است که قرآن کریم ایمان به ھمراه عمل صالح را وسيله ی رستگ

در این تعاليم سعادتمندی در آن دانسته شدهشده که انسان با اراده ی سست، و گرایش به بيکاری و خوش گذرانی به سعادت دست یابد. بلکه 

است که انسان به انجام کارھای ارزنده نایل شود.

● کارآفرینی وسيله ی عزت نفس

ر است؛ چنان چه در راستای تعالی ارزش ھا وکار و تSش سازنده برای اصSح و ساماندھی زندگی فردی و اجتماعی امری ضروری و اجتناب ناپذی

. از این رو، اسSم اجازه نمی دھد انسان درعزت فردی و اجتماعی، کار و تSش و خSقيت و نوآوری، عرصه ی نمایش عزت و قدرت یک جامعه است

آبروی خود را زیر سوال ببرد. به تعبير پيامبرصورت امکان حتی در سخت ترین شرایط از کار و تSش و سازندگی دست بردارد و در نيتجه عزت و 

 جھه، خير له من ان یسال»؛ اگر انسانعظيم الشان اسSم (ع): «لو ان رجS اخذ حبS فياتی بجزمه حطب علی ظھره، فيبيعھا فيکف بھا و

ی خود را برآورد، بسی بھتر است از این که از دیگرانریسمانی بگيرد، پشته ای ھيزم را بر دوش کشد و آن را بفروشد و از این رھگذر نيازھای زندگ

درخواست کمک کند.

● کارآفرینان در ردیف انبيا

ا و شایسته ترین ھا، که انبيای الھی (ع) ھستند،ایمان بی بھره از کار و تSش سازنده ادعایی است خالی از معنی و ارزش. بدین جھت، بھترین ھ

، کان یوم القيامه فی اعداد ا3نبياء و یأخذ ثوابپيشتازان وادی کار و تSش و کوشش اند. بر این اساس است که در نگرش نبوی «من اکل من کدیده

ا3نبياء»؛ ھر کس از دسترنج خود بخورد، روز قيامت در شمار انبيا خواھد بود.

خواندن آن، انگيزه ی کارآفرینی را با3 برده است؛ھمان طور که دیده می شود در آموزه ھای اسSمی با نگرش تکليفی به کار و کارآفرینی و جھاد 

ده است.ھمچنان که از طریق مبارزه با بيکاری، به احيا و تقویت «فرھنگ کار و کارآفرینی» اقدام کر

، به طور خSصه، در ادامه مورد بررسی قرار می گيرند:احادیث و روایاتی که به بيان ابزارھای تنبيھی در جھت تقویت فرھنگ کارآفرینی پرداخته اند

● دوری از رحمت خدا

ن به کار و تSش سازنده دست یازند و در ھيچدر نگرش دینی، زیست گوارا و رحمت الھی شامل حال فرد و جامعه ای می شود که تمامی اعضای آ

 و نفرین قرار می گيرند. در حدیث نبوی است:زمانی از سعی و تSش و کوشش بازنایستند. در غير این صورت از رحمت الھی به دور و مورد لعن

لھی به دور است.«ملعون من القحی کله علی الناس»؛ ھر کس بار زندگی خود را بر دوش دیگران گذارد از رحمت ا

زخدای سبحان سوال کرد: پروردگارا از کدام یک ازامام باقر (ع)، کSمی از موسی بن عمران (ع) این گونه نقل می کند که موسی بن عمران (ع) ا 

بندگانت بيشتر نفرت دارد؟ خداوند فرود: آن کس که شب ھنگام چون مردار است، و روز بيکار.

بيکاری و بی عاری و سستی و تنبلی عمرتضعييع حقوق دیگران در آموزه ھای دینی کسی که در پی کسب و کار و تSش و کوشش نيست، و به 

پيامبر عظيم الشان این رو،  از  تضييع کننده ی حقوق خود ودیگران است.  از داشتن چنين خصلتیخود را سپری می کند،  نھی  با  (ع)   اسSم 

ن کسلت لم تود حقا». امام صادق (ع) نيز در اینمی فرماید: «یا علی... ایاک و خصلتين: الضجر و الکسل، فانک ان ضجرت لم تصبر علی حق، و ا

ن ضجر لم یصبر علی حق». علی (ع) «من اطاعباره می فرماید: «ایاک و الضجر والکسل، انھما مفتاح کل سوء، انه من کسل لم یود حقا، و م

 سازد.التوانی، ضيع الحقوق»؛ آن کس که به کاھلی و سھل انگاری گردن نھد حقوق دیگران را ضایع می

● فساد و تباھی

ت. چه این که حتی آفرینش مرگ و حيات نيز برایاراده ی الھی بر کار و تSش سازنده و فعاليت انسان ھا در زندگی دنيوی آنان تعلق گرفته اس

Sح و سداد زندگی به کار و تSش وسنجش سعی و تSش ھاست؛ «الذی خلق الموت و الحياه ليبلوکم ایکم احسن عمS». بر این اساس، ص

 بيکاری به وقوع خواھد پيوست. به تعبيرکوشش بی وقفه بستگی دارد؛ ھمچنان که فساد و تباھی در زندگی فردی و اجتماعی در پی سستی و

ی رساند. آن حضرت (ع) بيکاری را عامل فساد وامام صادق (ع) «الکسل یضر بالدین و الدنيا»؛ کاھلی و تنبلی به دین و دنيای انسان آسيب م

تباھی می داند؛ «ان یکن الشغل مجھده فاتصال الفراغ مفسده».

● فقر و نابسامانی



و سخت کوشی روی گردان است، چاره ایبه طور کلی توسعه و رشد در گرو کار و تSش و سعی و کوشش است. جامعه ای که از تSش و کوشش 

رد و جامعه ای که نتواند از کار و تSش خودجز پذیرش فقر و بدبختی نخواھد داشت. علی (ع): من لم یصبر علی کد یده، صبر علی ا3فSس»؛ ف

ھد شد.حيات اقتصادی و اجتماعی خود را سامان دھد سرانجام پذیرای تھيدستی و فقر و نابسامانی خوا

● ھSکت و نابودی

نابراین، سعادت مندی و رسيدن به کمال مطلوب،کار و تSش گوھر ذاتی انسان و مایه ی عزت و کرامت انسان و سبب دوام زندگی و حيات اوست. ب

 صابرتر باشد، ميزان دستيابی او به ماندگاریدر پی کار و تSش و کوشش ميسر است. ھر قدر جامعه ای در وادی کار و تSش کوشاتر و بر مشکSت

تنبلی روی آورد از ميزان دوام و پایداری او کاستهو ثبات بيشتر خواھد بود؛ ھمچنان که به ھر مقدار که از سعی و تSش خود بکاھد و به سستی و 

انی، نابودی و تباھی پدید می آید.خواھد شد. به تعبير علی (ع): «فی التوانی و العجز انتجت الھلکه»؛ در تنبلی و احساس ناتو

● تعامل بين فرھنگ و کارآفرینی

ایج کارآفرینی است که بر جامعه تاثير می گذارد و ازتعامل و ارتباط ميان فرھنگ و کارآفرینی، از دو جھت قابل بحث و بررسی است. از یک جھت، نت

عه است و ھم  می تواند در آن تحو3ت اساسی ایجادجھت دیگر، خود فرایند کارآفرینی و فرھنگ حاکم بر آن است که ھم متأثر از مبانی فرھنگ جام

کند.

ساسی برای ارتقای سطح فرھنگی جامعه است، زیراکارآفرینی با ایجاد فرصت ھای شغلی و توليد ثروت و بھبود شرایط اقتصادی، پيش  زمينه ای ا

 می شود که اگر در مسيری صحيح ھدایت شود، بهبا برآورده شدن نيازھای اوليه ی معيشتی، زمينه  برای بروز نيازھای عالی تر انسانی فراھم

شکوفایی و تعالی انسان ھا می انجامد.

مات بيشتر و متنوع تر شده و به این ترتيب قدرتنوآوری که از ویژگی ھای اساسی کارآفرینی است، منجر به توليد محصو3ت جدیدتر و ارایه ی خد

و افز رفاه و آسایش  با3 رفتن سطح  با  یافته و زندگی راحت تر می شود.  افزایش  افراد  برایانتخاب  بيشتری  فراغت، فرصت ھای  اوقات  ایش 

فعاليت ھای فرھنگی ایجاد می گردد.

● معيارھا و اصول کارآفرینی در آموزه ھای نبوی

نات جامعه در جھت ایجاد ارزش ھا و ظرفيت ھای جدید وکارآفرینی به عنوان یک فرآیند و نظام، متکفل در ھم آميختن و ترکيب اجزای مختلفی از امکا

ياز به مراقبت و ھدایت دارد، در خصوص ویژگی ھایقابل استفاده ی آن جامعه می باشد. ھمان گونه که در جھت گيری ھای کلی و کSن، کارآفرینی ن

د.درونی نيز برای بھره دھی بھتر و بيشتر نيز کارآفرینی باید از اصول و معيارھایی پيروی کن

ی از این ویژگی ھا، در آموزه ھای نبوی، درطبيعی است که این معيارھا، ھمسو و ھماھنگ با جھت گيری ھای کSن نظام توحيدی می باشد. برخ

ادامه مورد بررسی قرار می گيرد.

● کارآفرینی وسيله ی تقرب الھی

نجام آن ھا، اگرچه مربوط به زندگی مادی واسSم، به طور کلی، برای تمامی تSش ھای انسان، یک جھت کلی تعيين نموده است و آن این که ا

دنيوی انسان ھا باشد، 3زم است در مسير الھی باشد تا از پاداش اخروی نيز برخوردار گردد.

یی فعاليت ھا باید الھی باشد. اگر فعاليتی بر اینبنابراین، در یک نظام اجتماعی، که بر اساس آموزه ھای نبوی بنا نھاده شده است، اھداف نھا

و رفاه شخص وقتی مطلوب است که آسایش واساس صورت گيرد، دیگر رفاه و آسایش فردی به تنھایی مورد نظر قرار نمی گيرد، بلکه آسایش 

رفاه دیگران را نيز در پی داشته باشد.

● کارآفرینی به عنوان عمل صالح

ه ظھور و جلوه ی ایمان و اعتقاد صحيح در عمل صالحدر آموزه ھای نبوی عمل صالح یکی از محوری ترین شعارھای آن به شمار می آید، به گونه ای ک

تجلی می یابد.

 که از مصادیق عمل صالح به حساب آید. از ویژگی ھای چنينبنابراین،  کارآفرینان باید بدانند که کار توليدی آن ھا می تواند طوری طراحی و اجرا شود

فعاليت ھایی صداقت و به دور بودن از غل و غش و در راستای حل مشکSت فردی و اجتماعی است.

● کارآفرینی در جھت منافع جامعه

ر را در سود مادی خSصه نمی کند و به اخSق وامتيازی که نظام اقتصادی اسSم نسبت به دیگر نظام ھای اقتصادی دارد این است که تمامی امو



ری جامعه مشغول اند بسيار ارزشمندتر از آن ھایی ھستندمسایل انسانی توجه ویژه ای دارد. از این رو، کارآفرینانی که به توليدات مورد نياز و ضرو

 بر این اساس است که در آموزه ھای نبوی:که به توليد کا3ھای لوکس می پردازند و نيازی از نيازھای حقيقی جامعه را تأمين نمی کنند.

تنی ترین اعمال نزد خدا شادی رسانيدن بهـ «احب ا3عمال الی هللا سرور تدخله علی المومن تطرد عنه جوعته و تکشف عنه کربته»؛ دوست داش

محبوب ترین فرد نزد خدا را کسی می داند کهمومن، برطرف کردن گرسنگی او و دور ساختن غم و اندوه اوست. در حدیث دیگری، آن حضرت (ع)، 

برای مردم مفيدترین باشد.

● استفاده ی بھينه از امکانات جامعه

 ای صحيح بھره برداری شود. مذمت شدید اسSم ازدر آموزه ھای نبوی بر این نکته تاکيد فراوانی شده است که باید از نعمت ھای الھی به گونه

 از منابع جامعه دارد. بنابراین، کارآفرینان، باید بهاسراف و تبذیر گویای این حقيقت می باشد که وجود این دو پدیده نشان از عدم استفاده بھينه

کنند.صورت بھينه از امکانات و نعمت ھای الھی، که جامعه در اختيار آن ھا گذاشته است، استفاده 

● پاک و طيب بودن سرمایه

ل توليد و ھم در محصول و خدمات توليد شده باید بهدر نظام توليد و کارآفرینی مطلوب در اسSم، پاکی و طھارت ھم در سرمایه و ھم در سایر عوام

ین اموال باشد، زیرا کار و تSش انسان مسلمان تSشنحوه احسن وجود داشته باشد. مالی که وارد چرخه ی توليد می شود باید از بھترین  و پاک تر

گی بر مبنای درآمد حSل از وظایف انسانو کوششی است در راه خدا. بدین جھت است که در آموزه ھای نبوی گردآوری مال حSل و چرخش زند

مسلمان دانسته شده است. به تعبير پيام عظيم الشان اسSم (ع):

«الشاخص فی طلب الرزق الحSل کالجاھد«طلب الحSل فریضه علی کل مسلم و مسلمه» و «العباده سبعون جزا و افضلھا جزا طلب الحSل»؛ 

ر راه خدا انجام دھد.فی سبيل هللا»؛ «اطيب کسب السلم سھمه فی سبيل هللا»؛ پاکيزه ترین دستاورد مسلمان کار است که د

شد، از حليت بھره ای نخواھد داشت.بنابراین، اگر مال و سرمایه از طریق غيرصحيح به دست آید و با خيانت و اجحاف ھم ھمراه با

ز مراحل توليد خيانت نکند که این خود اعتمادتوجه به حليت و مشروعيت سرمایه و کسب درآمد سبب می شود که توليدکننده در ھيچ مرحله ای ا

را در جامعه تقویت می کند.

 امين خود می دانند و به او و کا3ی توليد شده ی اوھمه ی کسانی که کا3ی توليد شده را مورد بھره برداری قرار می دھند در واقع توليدکننده را

ذا افراد عادی نمی توانند به چگونگی و کيفيتاعتماد می کنند. این مساله در جھان امروز، که توليد و مراحل مختلف آن تخصصی شده است و ل

کا3ھا به آسانی دسترسی پيدا کنند، از اھميت بيشتری برخوردار است.

● توجه به کيفيت به جای کميت

بنابراین، ھر کس به ھر مقدار که می تواند از اینکارآفرینی به عنوان یک خدمت به جامعه، به ھر مقدار و ميزان، پسندیده و مورد تقدیر است. 

ت از ھمين مقدار کم، خود موجب ضرر و محروميت جامعهطریق به جامعه کمک کند، حتی اگر به مقدار ناچيز باشد، نباید فروگذار نماید، زیرا محرومي

می گردد.

ای عمل کرد نظام اقتصادی یک جامعه باشد،رعایت این نکته در سطح جامعه سبب ظھور و بروز استعدادھا و سرمایه ھاست. اگر این امر مبن

رد انتظار آن خواھد بود.بی تردید، بھره برداری از برکات مادی و معنوی آن و بھره مند شدن آحاد جامعه، نتيجه ی مو

● نظم و استحکام

مام کارھاست. رھا کردن کارھای نيمه تمام و معطلاز دیگر ویژگی ھای نظام مطلوب کارآفرینی در آموزه ھای نبوی، نظم و استحکام و اکمال و ات

اید کارھا مطابق اولویت و با برنامه شروع شود و بهگذاردن امکانات و سرمایه ھا، در نظام کارآفرینی بر پایه ی آموزه ھای نبوی مطلوب نيست، ب

آن است. در آموزه ھای نبوی خدا دوست دار کسیھمان شکل خاتمه یابد؛ «جمال المعروف اتمامه». زیبایی کار خوب به اتمام و پایان رسانيدن 

است که کار و تSش را خوب به پایان برساند.

می دھد آن را درست انجام دھد.«ان هللا تعالی یحب اذا عمل احدکم عمS ان یتقنه»؛ خداوند دوست دارد اگر کسی کاری را انجام 

«ان هللا یحب من العامل اذا عمل ان یحسن».

 است. اتSف، با3ترین حد اسراف است. وقتینداشتن نظم در زندگی نتيجه اش از دست دادن زمان و از دست دادن زمان نتيجه اش اتSف منابع

برای استفاده ی بھينه از زمان و از دست ندادناسراف حرام باشد، اتSف که نوعی اسراف و با3ترین حد اسراف است نيز حرام است. از این رو، 



فرصت ھا و جلوگيری از اتSف منابع، رعایت نظم و ترتيب و برنامه برای کارآفرین ضروری است.

● بلندھمتی و اراده ی قوی

رمز موفقيت در کارھا به شمار می آید.در تعاليم نبوی، بر بلندھمتی، جدیت در کار و پرھيز از سستی و تنبلی تاکيد فراونی شده و 

سک پذیر بودن او است. در واقع بلندھمتی ھم این دوامروزه در بحث مدیریت، از ویژگی ھای یک مدیر موفق برخورداری وی از قدرت تصميم گيری و ری

ی بزرگ شده و با کارآفرینی و راه اندازی فعاليت توليدیخصيصه را در بطن خود دارد، به طوری که اگر فرد دارای ھمت بلند باشد می تواند وارد کارھا

الرجل علی قدر ھمته».عSوه بر این که در زندگی خود گشایشی ایجاد می کند، به حال جامعه نيز سودمند باشد؛ «قدر 

برای انجام کارھا مھم تر و نوآوری و ابتکار و استحکامدر زمينه ی اشتغال و کارآفرینی نيز باید توجه داشت که ھر چه ھمت و عزم و اراده ی انسان 

بيشتر باشد، نشان گر ارزش متعالی تر اوست.

● برنامه ریزی

ھای کارآفرینی 3زم است از بلندپروازی اجتنابعاقبت اندیشی و برنامه ریزی مناسب، رکن اساسی پيشرفت و کمال یابی است. در اتخاذ خط مشی 

 جامعه توازن و ھماھنگی نداشته باشد، نتيجه ای جزشود، زیرا اتخاذ استراتژی بلندپروازانه، وقتی که با توانایی ھای فرد و امکانات موجود در

ھای رشد و توسعه ی اقتصادی 3زم است با توجه بهشکست و به ھدر دادن منابع جامعه دربر نخواھد داشت. از این رو، در اتخاذ شيوه در برنامه 

عه برسد و اتخاذ روش سنجيده و حساب شده،امکانات موجود، شيوه و استراتژی رشد طوری طراحی شود که در دراز مدت اقتصاد به رشد و توس

با توجه به امکانات، به مراتب نتيجه ای بھتر از انتخاب روش ھای شتابان و عجو3نه دارد.

● تاثير آموزه ھای نبوی در ایجاد تحول اقتصادی در مدینه

ردم و اوضاع اقتصادی مدینه داشته باشد. آشنایی باتعاليم نبوی در مورد اھتمام به کار و تSش توانست تاثير شایسته ای در رفتارھای اقتصادی م

 اجتماعی در مردم مدینه به وجود آید.اصول اعتقادی و ارزش ھای دینی سبب گردید تا انگيزه ھای نوینی برای فعاليت ھای اقتصادی و

يم جدیدی را آورد، بلکه با زیر و رو کردن نظامآن حضرت (ع) نه تنھا در زمينه ھای گوناگون، از جمله اصول اقتصادی و سياست ھای مالی تعال

 حد تنزل دھد، و در عوض کار و تSش و کسب و کار حSل،ارزش ھا توانست مسایلی از قبيل غارت و چپاول گری، رباخواری و قماربازی را تا پایين ترین

 این انقSب فکری و بينشی بود که آن حضرت (ع)،و فعاليت ھای صحيح اقتصادی را در قالب عمل صالح به حد اعلی ترقی و تعالی دھد. بر پایه ی

که به برخی از این تSش ھا در ادامه اشاره می کنيم.پس از استقرار در مدینه اقدام به برنامه ریزی در جھت اشتغال ھر چه بيشتر مسلمانان نمود 

● بستن عقد قراردادھای مزارعه و مساقات

 بدون زمين و بيکار را به کار کشاورزی واداشت و سببپيامبر اکرم (ع) با بستن این نوع قراردادھا بين مھاجرین و انصار، عSوه بر آن که مھاجران

 با3 برد.افزایش اشتغال نيروی مھاجرین نيز گردید، توليد و بھره وری زمين ھای زیر کشت انصار را ھم

● لغو انحصاری بودن تجارت

قل برای تجارت زمينه ی مناسبی را برای آن ھا فراھمآن حضرت (ع) با ایجاد عقد مضارعه در بين افراد توانست به تھيه سرمایه و امکانات حمل و ن

سازد و تجارت را از انحصار گروه و افراد خاص آزاد سازد.

● واگذاری زمين برای کشاورزی و کارھای خدماتی

 و تSش در جھت ساختن واحدھای مسکونی،واگذاری این زمين ھا، که برای فعاليت ھای اقتصادی و اجتماعی انجام می شد، توانست به کار

ل نگه دارد.حمام، بازار، احيای اراضی موات و... رونقی خاص بخشد و در نتيجه بازار اشتغال را در تعاد

● استفاده از انفاقات واجب مالی

یگر انفاقات توانست برای بيکاران، فرصتی را به وجودآن حضرت (ع)، با استفاده و به کارگيری از دریافت ھای واجبات مالی، مانند خمس و زکات و د

آورد و به آنان امکان دھد تا از این طریق وسيله ی کار فراھم سازند و مشغول به کار شوند.

● بھره گيری از غنایم جنگی

وسایل کار و اشتغال کمک می نمود.پيامبر اکرم (ع) با بخشيدن غنایم جنگی به مجاھدان، آنان را به طور غيرمستقيم در تھيه ی 

● به کارگيری انفال

ات و بایر که در قالب انفال قرار داده شدند، از آن خداحق مالکيت منابع طبيعی از قبيل معادن، کوه ھا، آب، جنگل ھا، زمين ھای بی صاحب، اراضی مو



سSمی، با در نظر گرفتن شرایط و مصالح عامه،و پيامبر عظيم الشان اسSم (ع) و زمامداران حکومت اسSمی است. از این رو، زمامدار حکومت ا

ا صرف نيازھای اجتماعی کند.می تواند این منابع را، به صورت اجاره و مزارعه، در اختيار افراد قرار دھد و درآمد آن ر

 دیگر منابع طبيعی را، بدون ھيچ گونه کار و تSشیقبل از اسSم برنامه بر این بود که قدرت ھای محلی قسمت ھایی از اراضی، مراتع و نيزارھا و

ان حق بھره برداری می دادند. پيامبر اکرم (ع) با نھی ایناختصاص به خود می دادند، و منابع بھره گيری دیگران می شدند و از طریق باج گيری، به دیگر

 کار و کوشش قرار گرفت.عمل، راه را برای بھره گيری تمامی افراد باز نمود و حق مالکيت ثروت ھای غيرمنقول براساس

● برقراری ثبات در نظام اقتصادی

 به عنوان یک حرکت کارساز در پدید آمدن وبا توجه به آنچه گذشت می توان چنين نتيجه گرفت که تثبيت نھادھای اخSق عملی در سيره نبوی

ق آحاد مردم به ھمکاری با یکدیگر، تبليغ اخوت وحفظ و نگھداری روابط انسانی در تقویت و ایجاد کارآفرینی نقش اساسی دارد. ھمچنان که تشوی

 معامSت، و مبارزه با نھادینه شدن مفاسد اقتصادی ونوع دوستی، ایثار و درستکاری، حفظ قراردادھا، و ممنوعيت کاربرد ھر نوع حيله در مباد3ت و

صادی نبوی را می رساند.تSش برای نھادینه شدن زمينه ھای بالندگی اقتصادی شاخص ھای کارآمدی و کارآفرینی نظام اقت

کار گروھی، تشویق به کار شرافت مندانه، وتحریم ربا، تحریم کنز، تحریم رشوه، تحریف اسراف و تبذیر، تشویق به کاھش مصرف، تشویق به 

د پرداخت حقوق کارگر پيش از اتمام کار، ارتباطعبادت تلقی کردن کوشش برای امرار معاش، تثبيت و نھادینه ساختن توجه به حقوق کارگر، مانن

تواند ثبات و پایداری را به ارمغان آورد، به تعبيردادن رضایت اخروی خداوند به کوشش مولد در امور دنيوی، در ساختار و مرکزیت نظام اقتصادی 

 هللا یوم القيامه و وجه مثل القمر».رسول مکرم اسSم (ع): «من طلب الرزق فی الدنيا استعافافا من الناس و توسيعا علی اھله لقی

● اشتغال و کارآفرینی در شرایط اقتصادی موجود کشور

د، در جامعه ی ما مورد استفاده قرار گيرد، و به عنوان فرھنگبی تردید اگر آنچه به عنوان معيار و اصول کارآفرینی در آموزه ھای نبوی از آن نام برده ش

یا جایی برای این نگرانی در کشور در رابطه با ایجاد اشتغال،کارآفرینی در جامعه نھادینه شود و در نتيجه افراد خود را پای بند به این اصول بدانند، آ

یی به کارآفرینان، آن را در دستورکار خود قرار داده است،از طریق طرح ھای زودبازده و اشتغال زا که وزارت کار و امور اجتماعی با دادن تسھيSت اعطا

باقی می ماند؟

 به حدی که به تصریح ریيس کل بانک مرکزیآنچه که از نامه ی ریيس کل بانک مرکزی به ریاست جمھوری برمی آید، گویای نگرانی جدی است،

 درصد از طرح ھای زودبازده وجود خارجی ندارد.۴۶حدود 

نامبرده در نامه ی خود این گونه اظھار می دارد که:

 درصد پيشرفت داشته اند٨٠ درصد طرح ھا، بيش از ١۵ درصد است. ٨/٢ـ نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پيش بينی شده در طرح ھا، حداکثر 

 ميليون ریال در فرم متقاضی ثبت  شده١٣٣ درصد طرح ھا وجود خارجی ندارند. مبلغ سرانه ی وام پرداختی برای ایجاد اشتغال یک شغل ۴۶و 

 ميليارد ریال بوده است.۶/۴است، اما در عمل ھزینه ی ایجاد ھر شغل 

به سبب آنچه که در نامه ی ریيس کل بانک مرکزیاین در حالی است که افزود بر نگرانی یاد شده، اگر اعتبارات تخصيصی به طرح ھای زودبازده 

ه در واقع به معنای عدم بازگشت پول مردم به خزانهآمده است، نتواند بر مبنای قراردادھا به موقع بازپرداخت شود، این عدم بازگشت اعتبارات ک

 است. کم ترین نتيجه ی این گونه مسایل، سلببانک ھاست، نوعی زیرپا نھادن اصول امانتداری و یا عدم پای بندی وکيل به خواسته ھای موکل

 است، کم تر تمایل از خود نشان بدھند،اعتماد عمومی است، که سبب می شود سپرده گذاران به پس انداز که شالوده ی ھر سرمایه گذاری

ست، که نتيجه ی آن افزایش بی جھت بھای کا3ھا ونتيجه ی این عدم تمایل رفتن پول به جای پس انداز، در چرخه ی خرید و فروش و بازار د3لی ا

افزایش تورم است.

● نتيجه گيری

ی ھای اقتصادی- اجتماعی پيوند محکمی دارد. برکار و کارآفرینی مھم ترین مساله ی اجتماعی و فرآیندی انسانی و اجتماعی است که با دگرگون

این اساس، اھميت و ضرورت افراد کارآفرین در جامعه مشخص می شود.

ای کارآفرینی در آموزه ھای دینی، دولت بر خSف انتظاربررسی ھا نشان از آن دارد که به دليل نبود فرھنگ کارآفرینی و بی توجھی به اصول و معيارھ

 طرح ھای زودبازده به دست آورد. از این رو،  آموزش وخود نتواند توفيق چندانی در دستيابی به اھداف خود در دادن تسھيSت به کارآفرینان در قالب

تا ضرورت دارد مراکز ویژه ای را در جھت حمایت ازتربيت کارآفرین یک ضرورت زیربنایی برای توسعه ی کشور و کاھش نرخ بيکاری است. در این راس



ھا و انگيزش افراد را نيز در برگيرد.کارآفرینان بالقوه تاسيس کرده که ضمن آموزش ھای ویژه برای توسعه، مباحثی ھمچون توانایی 

ربيت و جذب کارآفرینان، سرمایه ھا، مغزھا و نوآوری ھاھر چه اصول و معيارھای کارآفرینی در یک چامعه نھادینه تر باشد، توانایی آن جامعه برای ت

واھد شد.بيشتر، و در نتيجه شتاب رشد اقتصادی و اشتغال و امنيت اجتماعی برای شھروندان افزون تر خ
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فرھنگ کارآفرينی

●مقدمه

فرھنگ كارآفرینی، خSقيت و نوآوری مجموعه ارزشھا، نگرشھا، ھنجارھا و

رفتارھایی است كه ھویت افراد كارآفرین را تشكيل ميدھد. افراد كارآفرین و

خSِ سعی ميكنند با نوع متمایز نگاھشان به پدیدھھای اطراف و شيوھی

متفاوت رفتارشان در مواجه با پدیدھھای پيرامون خود، دست به فعاليتھای

كارآفرینانه بزنند و محصول و خدمت جدیدی به جامعه ارایه نمایند.

نوآوری، ریسك پذیری، بارز افراد كارآفرین ميتوان به خSقيت،  از ویژگيھای 

به اعتماد  درونی،  كنترل  پشتكار،  تحمل شكست،  ابھام،  شرایط  تحمل 

نفس، انعطاف پذیری، دوراندیشی و استقSلطلبی و... ميباشد.

توجه دانشمندان و كارآفرینان موتور توسعه اقتصادی بوده و ھمواره مورد 

محققان قرار داشتھاند به طوریكه مؤسسه تحقيقات بين المللی مونيتور

تفاوت نرخ رشد را در كشورھای توسعه یافته بر اساس سطح كارآفرینی

آنھا بيان نمود.

جفری تمونز كارآفرینی را ایجاد كنندھی یك چيز ارزشمند از ھيچ ميداند و

كارآفرین كسی است كه دارای قدرت درك با3 است و توان پيدا كردن خSء و

فرصتھا را دارد، و ميتواند در جامعه از طریق پرورش ایده و تبدیل فكر خود به

یك محصول جدید اقدام به ارزش آفرینی از ھيچ نماید. این ارزش ميتواند یك

ارزش اقتصادی، سياسی و یا اجتماعی و حتی فرھنگی باشد.

؟ كدام ارزشھا و ھنجارھا توسعه كارآفرینی را دراما این سؤال مطرح است كه فرھنگ غالب بر یك محيط خSِ دارای چه باورھا و ارزشھایی ميباشد

ت كه برای پاسخ دادن به آنھا باید پژوھشھایجامعه تقویت مينمایند و چگونه فرھنگ كارآفرینی در جامعه نھادینه ميشود؟ اینھا سؤا3تی اس

بسياری صورت پذیرد، و در این مقاله سعی شده است كه موضوعات آن به بحث گذاشته شود.

●تعریف فرھنگ



ختن به این موضوع باید تعریف صحيح و درستی ازفرھنگ كارآفرینی یك خرده فرھنگ از كل فرھنگ حاكم بر جامعه ميباشد. از اینرو قبل از پردا

فرھنگ غالب بر جامعه بيان شود.

 تعریف در مشھورترین دایرهٔ المعارفھای دنيای امروز ميدانند. به١۶۴تاكنون تعاریف بسياری در زمينھی فرھنگ ارایه شده است كه عدھای آنھا را 

 امكانپذیر نباشد. اما شاید بتوان بر روی عناصر مشتركھمين دليل ارایه یك تعریف جامع و مانع كه بتواند ھمھی دیدگاھھا را در برداشته باشد شاید

آنھا تأكيد كرد.

دی اطSِ ميشود كه به عنوان شاخص یكفرھنگ در كليترین حالت آن، بر مجموعھی پيچيدھای از خصوصيات احساسی، فكری، مادی و غير ما

 مختلف زندگی، حقوِ بنيادین انسانھا، نظامھایجامعه یا گروه اجتماعی مطرح ميشود كه این نه فقط شامل ھنرھا و آثار ادبی است بلكه اشكال

ارزشی و اعتقادات را نيز در بردارد .

نی قصد كردن، كشيدن و آوردن است. در زبانمفھوم فرھنگ مركب از دو جزء «فر» و «ھنگ» است. كه «فر» به معنی با3 و جلو و «ھنگ» به مع

) به كار گرفته شده كه در اصل به معنی كشت و زراعت بوده است.caltureعلمی جامعھشناسی در ایران و در «فرھنگ» معادل مفھوم 3تين (

انسان به عنوان ھدف این مجموعه منسجم و منظماز مفھوم فوِ چنين استنباط ميشود كه بنظر ميرسد در تعریف فرھنگ باید مفھوم رشد و تعالی 

ر مادی شامل: ارزشھا، ھنجارھا، نمادھا،ذكر شود. بنابراین ميتوان چنين گفت كه فرھنگ نظامی است نسبتاً منسجم متشكل از اجزایی غي

 مصرفی، ابزارھا (تكنولوژی)، و ميراث فرھنگیباورھا و اعتقادات، آداب و رسوم، دانش و اطSعات رایج و ھنرھا و اجزایی مادی شامل كا3ھای

گر منتقل ميشود موجبات رشد و تعالی انسان رانسبتاً مشترك بين اعضاء یك گروه، اجتماع یا جامعه كه از طریق یادگيری از نسلی به نسل دی

فراھم ميآورد.

●عSمه جعفری در كتاب خود با عنوان «فرھنگ پيرو فرھنگ پيشرو» مينویسد:

 ترقی مادی و معنوی، كرامت، حيثيت، شرفميتوان اثبات كرد كه جامع مشترك ھمھی تعاریف فرھنگ دارای عنصر بایستگی و شایستگی، كمال،

)١٣٠، ص ١٣٧٩فری، ذاتی انسان، حيات شایسته و آزادی مسئو3نه و عدالت در اجرای حقوِ و قوانين است. (عSمه جع

ای بایست و یا شایسته برای آن دسته ازایشان در كتاب خود فرھنگ را این چنين تعریف ميكنند: «فرھنگ عبارت است از كيفيت یا شيوھھ

ن در حيات معقول تكاملی باشد»فعاليتھای حيات مادی و معنوی انسانی كه مستند به طرز تعقل سليم و احساسات صعود كرده آنا

نظام اجتماعی است، به گونھای كه یكپارچگیكاركردھای مھم نظام فرھنگی ایجاد ھماھنگی و انسجام و ھمبستگی بين نھادھا و اجزای مختلف 

 كاركرد ذكر كرد:۵آن نظام حفظ شود، برای نظام فرھنگی ھر جامعه 3اقل ميتوان 

ـ تامين نيازھای فيزیولوژی١

ـ ایجاد ارتباط جمعی٢

ـ دادن ھویت فرھنگی خاص بر اعضا٣

ـ حفظ و تداوم و بقای جامعه۴

)١٠١، ص ١٣٧۵ـ ایجاد و حفظ ھمبستگی و انسجام اجتماعی (پناھی، ۵

سط اعضای آن جامعه حفظ شده و مقدس شمردهبه عبارت سادھتر اینكه اگر فرھنگی بخواھد برای یك جامعه به عنوان فرھنگ باقی بماند و تو

ال عناصر فرھنگی جوامع دیگر خواھد بود تا بتواند از طریقشود. با ید از كاركردھای فوِ برخوردار باشد. و گرنه ھمواره به عنوان یك فرھنگ پيرو بدنب

آن عناصر این كاركردھا را پاسخ دھد.

 ●فرھنگ كارآفرینی

 جامعه را تشكيل ميدھند. كارآفرینان به عنواناز آنجائيكه فرھنگ به مفھوم مجموعه ارزشھا، نگرشھا، ھنجارھا و رفتارھایی است كه ھویت یك

ارند كه ميتوان به آن خردھفرھنگ كارآفرینی اطSِبخشی از جامعھی پيرامونی، از مجموعه ارزشھا، نگرشھا، ھنجارھا و رفتارھای متمایزی برخورد

چنين در ارتباط آن با) ساختار و عملكرد این خرده فرھنگ و عناصر درونی آن در سطوح مختلف فردی و اجتماعی و ھم ١٣٨٠نمود. (احمدپور، 

ف فرھنگ و اجتماع، فرھنگ كارآفرینی ازفرھنگ مسلط پيرامونی به نحوی است كه ميتوان گفت: بر اساس اصل تاثير متقابل حوزھھای مختل

يپذیرد. از این رو ریشھھای ضعف و قوت فرھنگحوزھھای دیگر فرھنگ، از جمله حوزھی اخSِ و مذھب، ارزشھا، عقاید اقتصادی و سياسی تاثير م

تب ارزشھا جایگاھی فراتر از كار را به خود اختصاصكارآفرینی را باید در حضور و وجود ارزشھا و عقایدی جستجو كرد كه در فرھنگ و در سلسه مرا



دادھاند و در تعارض و تقابل با كار و یا ھمنوا و ھمساز با كارآفرینی ھستند.

ابع طبيعی و سرمایه نقدی) نقش كارآفرینی در جوامع مختلف را باتوجه به تنوع فرھنگی متفاوت ميداند و به نظر وی من١٩۶۴«ژزف مك گوایر » (

ھمچون:ممكن است یكسان باشد اماآنچه باید در درك تفاوت رفتار، مورد توجه قرار داد، عواملی است 

▪عقاید اجتماعی

▪ھنجارھا

▪پاداش رفتارھا

▪آرمانھای فردی و ملی

●مكاتب دینی

 كارآفرینی متأثر از فرھنگ حاكم بر جامعه است. در واقع ھربنابراین اگر چه كارآفرینان، ارزشھا و باورھایی متمایز از افراد جامعه دارند. ولی فرھنگ

Sِ و یادگيری و كسب دانش سوِ دھد. در آن جامعهچه ارزشھا و عقاید موجود در جامعه افراد جامعه را به كار، توليد مداوم، فكر و اندیشھی خ

فراد بيشتری دست به خSقيت، نوآوری و كارآفرینی ميزنندفرھنگ كارآفرینی اشاعه یافته و درون افراد نھادینه ميشود و یا به عبارتی در این جامعه ا

و افراد كارآفرین بيشتری موفق ميشوند كه ایدھھای نوین خود را در جامعه محقق سازند.

 سپس با توجه به نواقص، واكنشھای بازار سبب یكپارچگیكارآفرینان افرادی ھستند كه تكنولوژی و دانش را با فرصتھا و نيازھای بازار تركيب كرده و

و سازگاری بازار و دانش شده و گپ ميان علم و بازار را پر ميكنند.

رود، جامعھای كه در آن منابع فيزیكی واز سوی دیگر نيز جامعه كنونی در حال حاضر با سرعتی شتابان به سمت «جامعھی دانشی» پيش مي

Sقيت اعضاء آن جامعه به شمار ميرود.مادی مزیت خود را نسبت به منابع فكری و علمی از دست داده و سرمایه اصلی آن، استعداد و خ

 فرھنگ علم در جامعه است. واژه ھایی مانندبنابراین ميتوان گفت كه قسمت اعظم فرھنگ كارآفرینی در جوامع كنونی متأثر از نھادینه شدن

سيار بكار برده ميشود و ھمھی اینھا گواه این ادعامدیریت علمی، اقصاد مبتنی بر دانش، خSقيت در صنعت، نوآوری و... در سمينارھا و ھمایشھا ب

اورھای فرھنگ كار و علم را تقویت نمایند.است كه فرھنگ كارآفرینی در محيطی امكانپذیر است كه ھنجارھای غالب بر آن محيط ارزشھا و ب

●فرھنگ كار در غرب

سان» شده است و اینكه حيات انسان با كار تبلور مييابدتاكيدی كه در ایدئولوژی غرب به ویژه در آمریكا بر كار به عنوان «بروز جوھر اصلی وجود ان

نشانه اھميت یافتن كار در این جامعه به عنوان ارزش فينفسه است.

مایھداران را به عنوان افرادی كه به كار و توليد به«ماكس وبر » در كتاب خود تحت عنوان «اخSِ پروتستانی وروح سرمایه داری» سعی كرد رفتار سر

خSِ پروتستانی (كالونی) تشریح ميكند. او با طرحعنوان ارزش فينفسه مينگرند و نه به عنوان وسيلھای برای دستيابی به رفاه بيشتر، براساس ا

وسته سوِ ميدھد و كدام نظام ارزشی چنين امری را موجهاین سوال كه كدام ارزش و عقاید پيروان مكتب كالون را به فعاليت، كار و توليد مداوم و پي

د تفسير جدید كالون از دین مسيح و نگاه وی بهو مشروع ميسازد، به عقاید و ارزشھای ارایه شده در دیدگاه كالونی اشاره ميكندو نشان ميدھ

زاھدانه، معتقد به این عقاید را به تSش مداوم واميدارد.جھان و نيز جایگاه انسان در جھان و رابطه وی با خدا، عليرغم سوِ دادن فرد به سوی رفتار 

)۶۶، ص ١٣٧۶ده، در حالی كه تفسير كاتوليكی از مسيحيت چنين مكانيسمی را در جامعه فراھم نميسازد. (رجب زا

ار در آمریكا تا این حد مورد تحسين است؟ چگونه دررشد كسب و كار در آمریكا ھمواره مورد توجه دانشمندان اروپایی بوده. به اینكه چرا كسب وك

 ميليون شغل ایجاد شده است.۵ ميليون شغل ایجاد شده است؟ و حال آنكه در اروپا با جمعيتی بيش از آمریكا فقط ٣٠ سال، ٢٠آمریكا در مدت 

خير تحریك ميكند؟ اینھا سؤا3تی بود كه چارلز ھندیچه چيزی اشتھای سيریناپذیر آمریكا را برای رشد و افزایش خيره كننده بھرھوری در سالھای ا

 و نتيجه كار، نگاھی روشنفكرانه و تكان دھنده بهفيلسوف شھير انگليسی برای پاسخ دادن به آنھا سرمایھداری را در كانون توجه خویش قرار داد

برخی از فرصتھای بنيادی در شالودھی كسب و كار آمریكای امروز است.

ن و چرای آنان به این كه فردا ميتوانند و باید بھترآنچه بيش از ھمه توجه ھندی را جلب ميكند، خوشبينی مردم آمریكاست. اعتقاد استوار و بی چو

داست كار و حرمت ثروت ناشی از كد یمين و عرِ جبين، رازاز امروز باشند. به نظر ھندی، نيروی برآمده از خوش بينی توام با اعتقاد «پاكدینان» در ق

توفيق و كاميابی مردم آمریكاست.

د كه برای ساختن آیندھای بھتر ھر كاری كه ازدستشانبيشتر آمریكائيان عقيده دارند كه فردا ميتواند بھتراز امروز باشد و خود را مسئول ميدانن



ی جمع عظيمی از آمریكایيان تزریق شده است. آنانبرمی آید انجام دھند.«رابرت ھيوز » استراليایی ميگوید كه ارزشھای «پاكدینان » در رگ و پ

ی آمریكایيھا كاشتند.بذر اخSِ كار و نيز تقدم مذھب را در حدی كه جز در دنيای اسSم سابقه نداشت، در بستر زندگ

وت نماد ارزش باشد از سنت پاكدینان است كه تا به امروز«ھيوز» ميگوید كه پاكدینان مفھوم نوبودن و نوشدن را در آمریكا اختراع كردند و این كه ثر

ت كه كسی ثروت خود را پنھان كند. كه از اینادامه یافته است. معنای این حرف آن است كه داشتن پول یا كا3ھای مادی عار نيست و 3زم نيس

3نی دارد، بسيار متفاوت است. بنابراین،منظر با بخشھایی از اروپا كه در مقام كسب ثروت موروثی یا ثروت مفت و بی زحمت سابقھای طو

 كند. زیرا كه پول زحمت كشيده مایه مباھاتثروتمند آمریكایی ميخواھد كه در بخشش مال خود دست و دل باز باشد و حتی تظاھر و خودنمایی

بی جھت نيست كه بذل و بخشش اموال واست،نيكوكاری و رساندن خير به مردم و جامعه، نشانھی گذراندن عمری پربار و پر حاصل است. 

ھای ثروتمند ميخواھيد باید ثروتمندان را تحمل كنيد.دارایی شخصی در آمریكا به مراتب بيشتر از اروپا ست. «چرچيل » روزی گفته بود كه اگر جامع

مندانه و شرافتمند به دست آمده باشد. ارج نھادنحال آنكه در آمریكا ثروتمند به جای تحمل، ستایش ميشود، به شرطی كه ثروت او از راھی آبرو

 آموزش و پژوھش به نحوی كه جامعه را بهبه ثروتی كه از راه تSش و كوشش و با خSقيت و ابتكار حاصا شده از یك طرف و ارزش نھادن به

دھد. نشانھھایی از جامعه اطSعاتی موجود درصحنھی آموزش و پژوھش تبدیل كرده و علم، پژوھش و فناوری را موضوعات مورد عSقه عموم قرار 

غرب است.

علم را در ھم آميزد و كارآفرینانی ھمچونشاید «سيليكون والی» مثال خوبی باشد از جامعھی كوچكی كه توانسته است فرھنگ كار و فرھنگ 

مدیران شركتھای مایكروسافت، اینتل، یاھو، نتاسكيپ را وارد عرصه اجتماع نمایند.

یك جھان مبدل شده است. این منطقه كه در جنوبسيليكون والی، یك دا3ن پنجاه مایلی در ایالت كاليفرنياست كه به الگوی كارآفرینی تكنولوژ

، اصليترین مركز فعاليتھای تكنولوژیك در ایا3ت متحده بوده است.١٩٩٠سانفرانسيسكو واقع شده، در دھھی

آمار مربوط به سيليكون والی به نقل از مجله نيوزویك، بسيار خيره كننده است:

 شركت بزرگ تكنولوژیك ایا3ت متحده در سيليكون والی مستقر بودھاند.١٠٠ درصد از ٣٣، بيش از ١٩٩٧▪در سال 

درصد١ درصد بوده است. در حالی كه متوسط رشد دستمزد در سرتاسر ایا3ت متحده به ١/۵، رشد واقعی دستمزد در این منطقه ١٩٩۶▪در سال 

ھم نرسيد.

ھزار شغل در این منطقه ایجاد شده است.۵٠، بيش از ١٩٩۶▪در سال 

% از مشاغل تكنولوژیك آمریكا به این منطقه اختصاص داشته١١ % از جمعيت آمریكا در این منطقه ساكن بودھاند ولی ١، فقط ١٩٩٧▪در سال 

است.

% بوده است.٩% از توليد (ساخت) این منطقه مبتنی بر تكنولوژی بوده است. این رقم برای كل ایا3ت متحده ۶٠، بيش از ١٩٩٧▪در سال 

% بيش از نرخ متوسط دستمزد در ایا3ت متحده بوده است.۵۵، دستمزد متوسط در این منطقه، ١٩٩٧▪در سال 

 فارغالتحصيل در رشتھھای پيشرفته مھندسی داشتھاند كه بيشترین ميزان در سطح ایا3ت٢٢۶٨، موسسات آكادميك این منطقه ١٩٩۶▪در سال 

متحده بوده است.

% از رشد۴۵يمه ھادی این منطقه، بيش از انقSب اطSعات، عمدھترین عامل پيشبرد توسعھی در سيليكون والی بوده است. صنایع رایانه و ن

تكنولوژیك را را رقم زدھاند. فرھنگ سيليكون والی به گونھای تكامل یافته است كه توسعھی شركتھای جدید ١٩٩٧ تا ١٩٩٣صنعتی سالھای 

تشویق ميكند. مؤلفھھای این فرھنگ عبارتند از:

ھای جدید را بيازمایند.آزادی عمل در آزمودن و شكست خوردن: این مؤلفه تمامی سطوح مدیریت را تشویق ميكند تا ایدھ

در الگوی كسب و كار خود صورت دھند و پيش ازپذیرش تغييرات سریع: این مولفه فرھنگی به بنگاھھا اجازه ميدھد به راحتی تغييرات عمدھای 

آنكه سھم بازار آنان توسط رقبا تھدید شود، محصو3ت خود را دگرگون سازند.

و غالباً قبل از این مرحله از شركت جدا ميشوند. خروج آنانخروج كارآفرینانه: تعداد ناچيزی از كارآفرینان تا زمان بلوغ شركتھای نوپا با آنميمانند 

معمو3ً زمانی است كه عایدی شركت به یك ميليارد د3ر نزدیك شود.

يزش كاركنان در تمامی سطوح اقدام ميكنند. مثSًجبران خدمت: بنگاھھای كارآفرینانه و بالغ، بر حسب موفقيت خود، نسبت به جبران خدمت و انگ

سھام شركت را بين آنان توزیع ميكنند.



اند از طریق عرضھی مجانیِ نمونھھایسيستمھای چا3ك: این مؤلفه شامل ایجاد سریع یك جایگاه مناسب در ميان مشتریان است كه ميتو

ميسازد. به عSوه، بدین ترتيب تأثير مثبتی از مارك تجاریاوليھی محصول به آنھا انجام شود. این اقدام بنگاه را از نظرات و انتقادات مشتریان آگاه 

شركت در ذھن مشتری ميماند.

(سرم تكنولوژیك  كارآفرینی  در  سرمایھگذاری  با  موفق  شركتھای جوان: شركتھای  در  پيشتازیسرمایھگذاری  نوپا)،  شركتھای  در  ایھگذاری 

 با حداقل سرمایھگذاری در تحقيق و توسعه بهتكنولوژیك خود را حفظ ميكنند. این اقدام به شركتھای بالغی ھمچون «اینتل » فرصت ميدھد تا

تحده تSش شده است كه از الگوی سيليكونتكنولوژیھای جدید برسند. ھر چند در بسياری از كشورھای جھان و حتی در برخی مناطق ایا3ت م

 تردید است. اساسيترین مولفھی سيليكون والیوالی تقليد شود، اما اینكه در جای دیگری از جھان این درجه از موفقيت حاصل شده باشد مورد

این منطقه سایه انداخته است.كه تقليد از آن را برای سایرین دشوار مينماید، فرھنگ و روحيھی كارآفرینانھای است كه بر 

●فرھنگ كار در ژاپن

جو كرد كه در فرھنگ و در سلسله مراتب ارزشھاگفته شد كه ریشھھای قوت و ضعف در فرھنگ كار را باید در حضور و وجود ارزشھا و عقایدی جست

 آن در اخSِ كار بسيار اھميت دارد.جایگاھی فراتر از كار را به خود اختصاص دادھاند از این حيث تعریف فرھنگ در ژاپن و تاثير

دایره المعارف ژاپنی، فرھنگ این چنين تعریف شده است:

ای دو بعد زیر ميباشد:«تSش برای استفاده از طبيعت یا منابع طبيعی در بھتر كردن زندگی انسان (نوع بشر)» كه دار

الف ـ دانش، ھنر، مذھب و ثمره ی فعاليتھای روحی انسان

ب ـ ثمره ی فعاليتھای فنی كه مترادف كلمه تمدن است

تنظيم و بھتر كردن زندگی نوع بشر در نظر گرفتهتعریف فرھنگ، در عبارت با3 ھم به معنی به فعليت رساندن استعدادھا و امكانات طبيعی برای 

ب و سایر ثمرھھای فعاليتھای روحی انسان.شده است و ھم به معنی استعدادھا و امكانات و پدیدھھای عالی انسانی، مانند علم، ھنر، مذھ

فقيت اقتصادی ژاپن تاكيد نظام ترتيبی آن برتSش و كوشش در فرھنگ ژاپنی نقش اساسی را ایفا ميكند به طوری كه یكی از عوامل موثر بر مو

فتار كودكان و جوانان ژاپنی رازموفقيت اقتصادیتSش و پشتكار است. این عقيده در بين ژاپنيھا رایج است كه عنصر وجدان كاری و پشتكار در ر

 نشان١٩٨۴-١٩٨۵ ژاپنی و آمریكایی در سال آنھاست. اطSعات بدست آمده از مطالعھی تطبيقی درباره پشتكار انجام كار و تكليف در كودكان

در مقایسه با كودكان آمریكایی بيشتر به پشتكارميدھد كه یك تفاوت بزرگ بين این كودكان وجود دارد و آن عبارتست از این كه بچھھای ژاپنی 

واستن و پشتكار را از رموز موفقيت بر ميشمارند.دعوت ميشوند، در خانوادھھای آمریكایی توانایی، دليل بر موفقيت است و خانوادھھای ژاپنی خ

شھای جدید غرب كردند، اما با توجه به شرایط فرھنگی وایران و ژاپن تقریباً به طور ھمزمان یعنی از اواسط قرن نوزدھم شروع به الگوبرداری از رو

بطه با ممالك غربی را ضروری ميدانست و باسياسی متفاوت حاكم بر دو كشور، نتایج حاصله یكسان نبوده است. درحالی كه ژاپن برقراری را

ار گيرد و در سایه ھمين پيشرفت خود را ازنزدیكی به آنھا با درك، اخذ و جذب روشھای علمی توانست با شتاب در ردیف كشورھای صنعتی قر

گذشتھی خود و فقدان انعطافپذیری در گرفتن تصميمسلطھی غرب رھا سازد، اما ایران با توجه به بافت فرھنگی متفاوت، مغرور از فرھنگ و تاریخ 

به اخذ علوم غربی، دچار تردید شد و در نھایت نتوانست صنعتی شود.

طلبان ژاپنی كه با تحو3ت غرب آشنا شده بودند و بهاز لحاظ آمادگيھای فكری و فرھنگی نيز ميتوان به این نكته اشاره كرد كه روشنفكران و اصSح

خود تفسيرھای تازھای از سنتھای گذشته عرضهضرورت درك آن برای توسعھی ژاپن واقف بودند به راحتی موفق شدند با نوشتھھا و سخنرانيھای 

دنظر در بعضی از ارزشھای كھن و سنتھا را ضروری تشخيصكنند و به آگاه كردن مردم بپردازند. پس از این روشنگری، ژاپنيھا نياز به بازنگری و تجدی

. شاھان ھرگونه اندیشه نو، تفكر جدید و دموكراسی رادادند و در تطبيق آنھا با فرھنگ نوین تSش كردند، اما در ایران شرایط به گونھی دیگری بود

كه تضعيف قدرت سلطنت را به ھمراه داشت به شدت سركوب ميكردند.

و احساس مسئوليت حاصل شد. برای آنھا كارپيشرفت ژاپن نيز بيش از ھمه مدیون با3 بودن بھرھوری كار بوده است كه در سایھی تSش زیاد 

 حقيقت ما كار ميكنيم تا زندگی كنيم اما درفراتر از وسيله معاش است، اما در ایران آن روحيھی سختكوشی در ميان مردم دیده نميشود. در

 در كشورھای جھان سوم كمكاری، كاھلی وكشورھای صنعتی و ژاپن زندگی ميكنند تا كار كنند. كار مھمترین عامل پيشرفت و توسعه است و

عدم احساس مسئوليت دربين تعداد زیادی از مردم رایج است.

●فرھنگ كار در ایران



 داده ميشود و نيز با وجود سنت امامان در ارج نھادندر جامعه ما با وجود عناصر مثبت بسيار در فرھنگ آرمانی دینی كه در آن به كار ارزش بسيار

اخSِ كار و به تبع آن كارآفرینی را تضعيف ميكند.به كار و تاكيد بيشتر بر ارزش اكتسابی تا انتسابی. ولی ارزشھایی در جامعه غلبه دارد كه 

عمده انتسابی بوده است و ارزشھایدر ساختار كلی و سطح كSن جامعه، بخصوص ارزشھای موبوط به نظام سياسی، ارزشھای غالب بطور 

جایگاھی محدود به خود اختصاص داده است.اكتسابی كه تقویت كننده كار و خSقيت، نوآوری به عنوان ارزش فی نفسه است جایی نداشته یا 

 كمياب، غلبه ارزش وابستگی و وفاداریاھميت نسبت در اشغال مناصب و تخصيص منابع، اصل وراثت خاندانی سمتھا و بھرھمندی از منابع

ملی است كه در سطح كSن جامعه و فرھنگ باشخصی بر لياقت و كاردانی، كه جوھرھی نظام سياسی موروثی در ایران را تشكيل ميدھد. از عوا

ت. و حال آنكه فرھنگی كه خواستار پرورش كارآفرینكار به عنوان ارزش فی نفسه در تعارض بوده، كارآفرینی و خSقيت و نوآوری را تضعيف كرده اس

باشد باید مردم را به خاطر دستاوردھایشان و نه به خاطر مقتضيات تولدشان طبقه بندی كند.

ا نظام سياسی موروثی سبب مرگ خSقيت وھمچنين وجود ارزشھایی چون اشرافيگری، تجملگرایی، رفاھطلبی و مصرفگرایی در فرھنگ مرتبط ب

ادرست و غير مدبرانه از آن جست وجو كرد.تولد مصرف زدگی شده است كه علت عمده این معضل را باید در وجود ثروتھای ملی و استفادھی ن

نيا، زشت شمردن انگيزھھای مادی، تقبيح رفتاراز سوی دیگر در فرھنگ عمومی و اعتقادات دینی با وجود باورھایی ھمچون بياعتنایی به مال د

عاده ھمچون كشورھای پيشرفته داشت.سودطلبانه، تاكيد بر بيوفایی دنيا و كفایت حداقل معيشت نميتوان انتظار كار و تSش فوِ ال

ریان این تغييرات موجب شد پول كه در مباحثھمچون جریان نوسانات اقتصادی در دورھی گذشته و دست یافتن افراد به پولھای بادآورده در ج

به آن لزوماً با انجام كار ھمراه نيست بلكه زرنگی،اقتصادی به عنوان «كار تبلور یافته» شناخته ميشود بصورت كا3 و غنيمتی درآید كه دستيابی 

ه ھمراه «درآمد نفت» كه عمدھی آن را سود تشكيلاطSع از اوضاع و مھمتر از ھمه «شانس و اقبال» بيشتر از كار در آن سھم دارد. این عوامل ب

 كار» و بيشتر وابسته به شانس و اقبالميدھد و توسط دولت به مصرف ميرسد، موجب شد پول به عنوان ارزش فی نفسه و تاحدی «مستقل از

در جھت تضعيف كارآفرینی عمل كند.

طالعه و تغييرپذیر، قابل كنترل و دستكاری كه از قواعداما اخSِ كار و پدیدھھای مرتبط به آن مانند كارآفرینی پدیدھھایی ھستند قابل شناسایی و م

ماعی یاد كرد و مسئله اجتماعی ھمواره قابل حل بوده وكلی حاكم بر فرھنگ و جامعه تبعيت ميكنند از اینرو ميتوان از آنھا به عنوان یك مسئله اجت

م كاری كنيم و اینھا ھمه سابقه تاریخی داشته وغيرميتوان برای اصSح آن كاری انجام داد ولی اگر فكر كنيم كه درباره مسائل اجتماعی نميتواني

مسئلھی اجتماعی به شمار نميروند.قابل تغيير به حساب ميآید باید آن مسایل را از فھرست مسائل اجتماعی حذف كنيم زیرا دیگر 

قابلحل است و بنظر ميرسد كه راھحل آن نيز ميتوانندبنابراین با ھمه ضعفھای فرھنگی و اجتماعی كه در اخSِ كار در ایران وجود دارد این مسئله 

 كارآفرین با اشتياِ و پشتكار در كار، خویشتن خویشكارآفرینان باشند زیرا براساس نظر «ماكس وبر» كارآفرینی یك فرایند اجتماعی است كه در آن

را پيدا ميكند و از بند عادات و سنتھای مرسوم رھا ميگردد.

شھا نگرشھا و باورھای فرد نسبت به كارآفرینیاو معتقد است كه فرھنگ كارآفرین در سطح تعامل انسانھا با یكدیگر شكل ميگيرد و شخصيت ارز

تحت تاثير تعامل وی با سایر افراد جامعه شكل گرفته و تكامل پيدا ميكند.

رند و ھمچنين كارآفرینان نيز نقش بسيار موثری دربنابراین براساس نظر «وبر» جامعه و باورھا و ارزشھای آن نقش مھمی در ایجاد كارآفرینی دا

یفا مينمایند.ایجاد تحو3ت ارزشمند و نجات جامعه از بند عادات و سنتھای بياساس و بی فایده اما مرسوم ا

ایش ميدھند و روحيه سعی و تSش در بدنه جامعه راكارآفرینان در اجتماع سبب پویایی و افزایش بھرھوری شده و در سطح اجتماع ارزش كار را افز

 سبب رشد و بالندگی در اجتماع ميشود.با3 ميبرند. كارآفرینان سبب تشویق جامعه به كارھای خSِ و كارآفرینانه ميشوند و ھمين امر

جامعه بسيار سریع توسعه مييابد.زمانی كه كارآفرین به عنوان یك شيوه زندگی توسط اكثریت افراد یك جامعه پذیرفته شود، آن 

زیرا كارآفرینی سبب

▪اشتغال،

▪انتقال تكنولوژی،

▪بھبود كـيـفيت زنـدگی ،

▪تولـيد رفاه، ثروت و سرمایه،ـ نــــــوآوری و انـعطاف مـــحيط ،

ـ تـحریـك و تـشویـق حـس رقـابت،



ـ تـرغيب و تشویق سرمایه گذاری در توليد،

ـ شـناخت، ایـجاد و گـسترش بازارھای جـدید،

ـ كشف منابع جدید، ساماندھی و استفاده اثر بخش از آنھا،

ـ رفع خلل، شكافھاو تنگناھای بازار و اجتماع، توزیع متناسب درآمد

ـ و كاھش اضطرابھای اجتماعی

ميشود.

●نوآوری فرھنگی

دنيای امروزه به شمار ميرود. از این حيث بوجود آورندگانبيشتر متفكران اقتصادی ـ اجتماعی امروزه براین باورند كه نوآوری تنھا راه تضمين بقا در 

ایه اصلی آن محسوب ميشود. بنابراین این امراین نوآوریھا شاھرگ حياتی سازمانھا به شمار ميروند و استعداد و خSقيت افراد سازمان، سرم

ایجاد فضایی مناسب برای خSقيت و نوآوری افراد در جامعه را ضرورتی اجتنابناپذیر ميسازد.

ای فرھنگی جامعه است و ریشه در ارزشھا وعواملی ھمچون نيروی كار، سرمایه، فناوری ومدیریت، ھر كدام به نوبھی خود متاثر از ویژگيھ

ماده سازی افكار عمومی به توسعھی اقتصادی نایلباورھای فرھنگی دارند. و ھيچ كشوری نميتواند بدون گذار از مرحله تحول فرھنگی و فكری و آ

شود.

یك فرھنگ نقش دارند؟ از جمله عواملی كه دراما تحول فرھنگی چگونه ميتواند صورت پذیرد؟ چه عوامل درونی و بيرونی متعددی در دگرگونی 

ا با استعداد و خSقيتی كه دارند، ميتوانند از ھرتحول فرھنگی نقش دارند، ميتوان نوآوری فرھنگی و فرھنگ پذیری است. در ھر جامعھای، انسانھ

صر جدیدی ابداع و به جامعه عرضه كنند. در صورتی كهیك از اجزاء فرھنگی مانند ارزشھا ھنجارھا، دانشھا، نھادھا آثار ھنری و ابزار و متون عنا

ضافه و سبب دگرگونی در آن جز ميشوند و سپسچنين عناصری مورد پذیرش عامه قرار گيرند. به عنوان یك عنصر فرھنگی جدید به جزء مربوطه ا

ھنگی شوند. بدیھی است ھر چند عناصربه علت وجود ارتباط متقابل بين اجزاء و نظام فرھنگی ممكن است سبب دگرگونی در كل نظام فر

 شوند، ميدان دگرگونی حاصله در نظام فرھنگیفرھنگی بيشتری در مدت زمان كمتری، ابداع و به جامعه عرضه و مورد پذیرش اكثریت مردم واقع

وسيعتر و سریعتر خواھد بود.

 عSوه بر مورد پذیرش بودن عامه باید عنصردر تعریف فوِ تنھا شرط پذیرش عنصر فرھنگی جدید، مورد پذیرش بودن عامه است كه بنظر ميرسد

فرھنگی جدید موجبات رشد، تكامل عقSنی و پيشرفت انسان را ھم فراھم آورد.

ست كه از طریق تماس نزدیك و مداوم بينیكی دیگر از عوامل دگرگونی فرھنگ، فرھنگ پذیری ميباشد. فرھنگ پذیری نوعی اشاعه فرھنگی ا

 اثر ميگذارند و عناصر از یكی به دیگری منتقل ميشودفرھنگھا حاصل ميشود به عبارت دیگر، در نتيجهٔ تماس نزدیك بين دو فرھنگ، آن دو در یكدیگر

معمو3 فرھنگ نيرومندتر عناصر بيشتری را به فرھنگ ضعيفتر وام ميدھد.

«رالف لينتون» در این باره مينویسد: «رشد نسبتاًاشاعه فرھنگی ميتواند آثار مثبت و یا منفی متعددی در یك نظام فرھنگی از خود بجا گذارد. 

گر و انضمام آنھا به فرھنگ خود بوده است. ازسریع كل فرھنگ بشری به سبب توانایی ھمه جوامع در وام گرفتن عناصر فرھنگی از فرھنگھای دی

يده شدن مجموعھھای فرھنگی اشاره كرد. و اینآثار منفی عناصر وام گرفته شده ميتوان به از بين رفتن عناصر فرھنگی مفيد و یا از ھم پاش

بستگی به نوع عناصر پذیرفته شده دارد. بنابراین باید در پذیرفتن عناصر فرھنگی دقت شود.

ی در عناصر فرھنگی كاركردھای مورد انتظار نظامحال با توجه به فرھنگ غنی اسSم چگونه ميتوان با بھرھگيری از عناصر جدید غربی و با نوآور

فرھنگی را برآورده ساخت و یكپارچگی نظام فرھنگی را حفظ كرد.

 وسيلھی وصول به واقعيات است نه تنھا جلوگيریاسSم به ھيچ وجه از بھره برداری از عناصر سازندھی فرھنگی كه بارزترین آنھا علم به عنوان

ندھی ھر عنصر فرھنگی است كه در كشف واقعيت یانكرده، بلكه شدیداً مورد توصيه قرار داده است. در نتيجه به طور حتم باید گفت: اسSم پذیر

بھرھبرداری از آن موثر باشد.

 زیبایيھا و دیگر شيوھھای شایستھی حيات معقولانتقال فرھنگ مفيد و سازنده كه عبارت است از حقایق و واقعيات مربوط به ضرورتھا ارزشھا و

ز دیدگاه اسSم این یك تكليف مذھبی برای ھر فرد وانسانھا، نه تنھا شایسته است كه ھمگان در انتقال آنھا برای اقوام و ملل تSش كنند بلكه ا

ھدف سوداگری اقتصادی یا سياسی یا سلطه گریگروھی است كه توانایی انجام دادن آن را دارند. به شرطی كه انتقال عناصر مفيد فرھنگی با 



 و این امر مستلزم درایت و تيزبينی فرھنگو كوشش درجھت ترویج بيفكری نسبت به مسایل اجتماعی، نفی آزادی و سلب كرامت انسانھا نباشد

،١٣٧٩تنھا از روی تقليد پذیرفته شود. (عSمه جعفری وام گيرنده ميباشد. كه نباید فرھنگ وارد شده از اقوام و ملل دیگر بدون تحقيق و تصفيه و 

)٢١٣ص 

باید ملزومات فوِ ھمراه باشد، در جامعھای كه ميخواھ نيز  ترویج فرھنگ كارآفرینی  باید مناسبات اجتماعی وبنابراین  یابد  د كارآفرینی توسعه 

فراد باید بياموزند به جای جلب رضایت سرپرستان وسياسی در جامعه بر پایھی استعدادھا و خSقيت و كارآفرین بودن افراد باشد. در این جامعه ا

ی تسليم شدن تملق گویی پذیرش دستور و..صاحبان قدرت، تSش كنند كه چگونه با سعی و تSش در راه توسعه سازندگی قدم بردارند و به جا

باید تفكر حاكم بر جامعه یك تفكر علمی ميل به كسب اطSعات جدید و ابتكارات باشد.

 قبول اندیشھھای نوآزمایش روشھای جدید بدون توجه بهبنابراین ایجاد ایمان و احترام به علوم و دانش جدید در بين مردم، آماده ساختن آنھا برای

تلف جامعه نقش اساسی را در رشد و توسعهغربی بودن یا شرقی بودن آن و مھمتر از ھمه گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی برای اقشار مخ

یك كشور ایفا مينماید.

لم و مخصوصاً ترویج سطوحی از دانش كارآفرینی به سطحبنابراین با ایجاد ایمان و احترام بر علوم و دانش جدید در بين مردم و رایج كردن فرھنگ ع

ل مبتنی بر دانش به نحوی كه موفقيتعمومی جامعه و وارد كردن به فرھنگ كسب و كار علم به منظور علمی كردن مشاغل و توسعه مشاغ

 نيازھا و مشكSت اجتماعی پيوند داد و فرھنگھركس منوط به دانش باشد كه در كسب و كار خود به كار ميبندد، ميتوان علم كارآفرینی را با

كارآفرینی را در بدنھی اجتماع نھادینه كرد.

ل تنش و كنش است. در این قالب كارآفرینی بهدر این قالب علم كارآفرینی با چھار عامل اقتصاد، سياست، جامعه و فرھنگ عمومی دائم در حا

ازگاری و تنش متقابل بين علم و جامعه است.عنوان یك علم با دیگر نھادھای اجتماعی مشخص شده است. این نوع ارتباط در واقع به معنای س

در زمينھی كارآفرینی از یك طرف و مجموعھای ازرابطھی اقتصاد و كارآفرینی به معنای تعامل بين دو طيف فعاليتھای علمی و اندیشھھای علمی 

طھی سياست و كارآفرینی حاكی از نوع نگرش نظامنھادھا، فعاليتھا و مقولھی بازار، مقولھی صنعت، خدمات و توليد و مفاھيم مشابه است و راب

اط كارآفرینی با جامعه باید دید كه آیا ارزشھایسياسی مسلط به مقوله كارآفرینی و سياستگذاری در این عرصه ميباشد. و ھمچنين در مورد ارتب

 طوری باشد كه كارآفرین خود را در جامعه غریبه احساساجتماعی مدافع ارزشھای كارآفرینانه است؟ یا اینكه با آنھا مغایرت دارد. این ارتباط باید

وش شده.نكند. خود را به عنوان عضو مؤثر جامعه قلمداد كند و نه به عنوان عضوی حاشيه نشين و فرام

نگ عمومی متناسب با فعاليت خSِ كارآفرین باشد.و نيز در مورد ارتباط كارآفرینی با فرھنگ باید ارزشھا، ھنجارھای و باورھای موجود در فرھ

 اجتماعی توجه كند و خود را به این چھار عامل نزدیكالبته این سازگاری و تنش باید دوطرفه باشد یعنی اینكه ھم علم كارآفرینی باید به نيازھای

3زمھی این امر پایين آمدن اھل علم از برج عاج استكند و ھم نھادھای اجتماعی باید با كسب دانش كارآفرینی خود را به این علم نزدیك كنند كه 

!!!

این مھم دست یافت. اما برای پيوند جامعه و فرھنگ بابرای برقراری پيوند دو عامل اقتصاد و سياست ميتوان از طریق قانونگذاری و برنامھریزی به 

رآورد یا به عبارتی علم كارآفرینی باید بتواند در حوزھیكارآفرینی باید یك تعامل در حوزھی عمومی انجام پذیرد و نميتوان با قانون آنرا به اجرا د

معی ميتوانند با مطرح ساختن موضوعاتعمومی نفوذ كرده و به موضوعات زندھی گفتگوی عمومی تبدیل شود. بنظر ميرسد وسایل ارتباط ج

پذیریمبازیگران صحنھی خSقيت، نوآوری و كارآفرینیكارآفرینی در سطح جامعه در این زمينه نقش بسيار مھمی ایفا نمایند. این بدان معناست كه ب

متنوع و مكثر ھستند و باید ھمھی جامعه را به این صحنه فراخواند.

اینجا نميتوان به آن پرداخت اما به جھت موضوع مقاله درعوامل موثر در ارتباط كارآفرینی با این چھار عامل احتياج به مباحث گستردھای دارد كه در 

این مختصر به تنشھا و سازگاریھای كارآفرینی به عنوان یك علم و مقو3ت فرھنگی ميپردازیم.

 مستحكمی بين اخSِ و ارزشھای انسانی با كار واز مباحثی كه در اخSِ كار در غرب و ژاپن مطرح شد بنظر ميرسد جوامعی كه توانستھاند پيوند

ت از آن دارد كه متعھد بودن پيروان آنھا به ارزشھایتSش برقرار كنند. موفقتر از جوامع بودھاند. آنچه در اخSِ كار كالونيستھا موجود است حاكي

اخSقی در افزایش روحيه كار و تSش آنھا مؤثر بوده است.

شود تا جامعه از فعاليتھای كارآفرینانه حمایت كند وبنابراین به طور ھمزمان از یك سو باید فرھنگ عمومی با ارزشھای كارآفرینی ھمنوا و ھمساز 

ی افراد را برای انجام كارھا به شيوھی خSِ و نوآورانهپذیرای تSش خSِ آنھا باشد و از سوی دیگر با نفوذ علم كارآفرینی به بدنھی جامعه قابليتھا



افزایش داد.

را مؤثر ميداند.بر اساس نظر «باندورا» اگر انعطاف«باندورا » برای سنجش تحول و ثبات در جامعه دو مؤلفه «انعطاف محيطی» و «اعتماد به خود» 

باشد، یعنی فرد اعتماد به نفس داشته و بر توانایيھا ومحيط یعنی پاسخگو بودن محيط در برابر تحو3ت با3 باشد و اعتماد به قابليتھای فرد ھم با3 

 باندورا این مطلوبترین حالت است. اما اگر اعتمادنقش موثر خود ھم واقف باشد، در این شرایط، عمل اجتماعی او با دلگرمی انجام ميشود.از نظر

يست و محيط، امكان بروز استعداد و خSقيتش رابه انعطاف محيط پایين باشد، یعنی فرد فكر بكند كه موقعيت موجود، پاسخگوی خواستھھای او ن

شاھد تظاھرات، اعتصابھا، تحصنھا و فرار مغزھا و ...به او نميدھد، در اینصورت عمل اجتماعی او با اعتراض انجام ميگيرد. در این وضعيت است كه 

ميشویم.

ارد، اینست كه اگر اعتماد به انعطاف محيط با3 وتفاوت و دوگانگی دیگری كه ميان اعتماد به انعطاف محيط و اعتماد به قابليتھای خود وجود د

رد ولی از او كاری برنميآید، در اینجاست كه عملاعتماد به قابليتھای فردی پایين باشد و آن فرد معتقد باشد كه موقعيت مناسبی در جامعه دا

اجتماعی با افسردگی انجام ميگيرد و یأس و نااميدی در چنين حالتی بوجود ميآید.

ی از بدترین حالتھای ممكن است. در حالتی كه اعتمادبه ھر حال فرد معتقد به این امر، نواميدانه به درون خود پناه ميبرد و چنين یاس و سردرگم

 این موقعيت بيتفاوتی اجتماعی شكل ميگيرد و پيدایشبه انعطاف محيط پایين باشد و اعتماد به قابليتھای خود ھم در رتبه پایينی قرار بگيرد، در

ھر وضعيتی برای فرد یكسان است.

نی، قابليتھا و استعدادھای فردی را در افراد جامعهبنابراین اگر بخواھيم عمل اجتماعی در جامعه با دلگرمی انجام پذیرد. باید خSقيت، كارآفری

ذیر، پویا و خSِ نمود تا ميزان اعتماد به محيط نيز افزایشافزایش داد. ولی تنھا با3 بردن قابليتھای فردی كافی نيست بلكه باید محيط را نيز انعطافپ

یابد.

ت كند و پذیرای تSش خSِ آنھا باشد. در فرھنگ عمومیبنابراین در فرھنگ عمومی باید تحو3تی ایجاد شود تا جامعه از فعاليتھای كارآفرینانه حمای

تكاری شده است دیگر از دیدن افراد فقير مسلمانما كه برگرفته از فرھنگ دینی ما ميباشد بنظر ميرسد كه مرزھای جغرافيایی ارزشھا اندكی دس

تيم و ھمه این عوامل را به بيرون از دایره مسلمانانرنج نميبریم دیگر از اینكه اكثر كشورھای مسلمان در فقر و تنگدستی بسر ميبرند ناراحت نيس

و ھيچ تأثيری در بھبود زندگی مسلمين ندارد.مرتبط ميدانيم. در عوض ارزشھایی در ذھن ما گسترش یافته است كه بيشتر ظاھری و صوری بوده 

نده است.جالب است كه «ویل دورانت» ميگوید: ھيچ دینی به اندازه اسSم پيروانش را به قدرت فرا نخوا

درت فراخوانده است، ابزار به قدرت رسيدن آنھا را بادر حالی كه پيروانش اینچنين در ضعف و بيچارگی بسر ميبرند. آیا مكتبی كه پيروانش را به ق

دستوراتش از آنھا گرفته است ؟

 ثروت و قدرت مسلمين ھستند. امابه عقيدھی اقبال 3ھوری نقص در تفكر مسلمين است. ارزشھای اسSم ھمگی حامی كار و تSش و كسب

سد. برداشتھای غلط و دیدگاھی نادرست مااین نگرشھای غلط مسلمين است كه سبب شده است آنھا نتوانند به قدرت دست یابند. به نظر مير

ه چند مورد از این مفاھيم و معانی كه به صورتنسبت به این ارزشھا سبب فاصله بسيار زیاد بين كارآفرینی و فرھنگ عمومی شده است. در ادام

نادرست از آن برداشت شده است، اشاره ميشود.

▪دیدگاه اسSم درباره ی كار:

 تشكيل ميدھد. این یك طرز تفكر واقع بينانهاسSم ھمواره بشر را متوجه این نكته ميكند كه ھر چه ھست عمل است. سرنوشت انسان را عمل او

بير رسا و زیبایی در این خصوص ميفرماید: «برای بشرو منطقی و منطبق با قوانين طبيعت است. قرآن كریم راجع به عمل بسيار تاكيد دارد، و به تع

تعليم، یكی از بزرگترین تعليمات برای حياتجز آنچه كه كوشش كرده است ھيچ چيز وجود ندارد. »، یعنی سعادت بشر در گرو عمل اوست. این 

 جھت ميدھد. آن وقت متوجه عمل و نيروییك ملت است. اگر ملتی بداند كه خودش باید سرنوشتش را تعيين كند، در آن راستا عملكردش را

ه این عامل بزرگی برای حيات و پویائی وخودش ميشود، متوجه اینكه ھيچ چيز شرایط را به نفع من تغيير نميدھد مگر سعی و كوشش من، ك

نفس را در انسان بيدار كنند و اما اسSم اینكارتSش است.امروزه روانشناسان و صاحبنظران علوم تربيتی تSش بسياری ميكنند كه حس اعتماد به 

خودش به چيزھایی كه ميخواھد برسد، ھمينطوررا با قطع اميد انسان از ھر چه غير عمل خودش ھست، تثبيت ميكند. یعنی انسان باید با عمل 

سعی بليغ دارد كه انسان را متكی به ارادھیپيوند انسان با ھر چيز و ھر كس از طریق عمل او ميسر ميشود و به عبارت دیگر اسSم كوشش و 

خودش كرده و سرنوشت انسان را وابسته به تSش و سعی او معرفی نماید.



خود او بستگی ندارد. در نتيجه انسان یكدر اسSم سعادت و شقاوت فرد به عمل او بستگی دارد. عمل انسان به چيزی جز خواست و ارادھی 

و توانایی است.موجود متكی به خود و متكی به كردار و شخصيت خود ميشود. كه این امر عامل بيداری، بينایی 

▪دیدگاه اسSم درباره ی توكل :

اسی دارد. یعنی ھر جا كه قرآن ميخواھد بشر را واداراسSم ميخواھد مردم مسلمان به خدا توكل كنند. اما توكل در قرآن یك مفھوم زنده، پویا و حم

دا توكل كن، تكيھات به خدا باشد. جلو برو از خطراتبه عمل كند و ترسھا و بيمھا را از انسان بگيرد،مدام متذكر ميشود كه از شكست نترس و به خ

بياندازیم و راجع به آن خوب فكر و تفحص و جستجونترس، ولی دیدگاه ما نسبت به توكل مفھومی وارونه دارد. وقتی ميخواھيم كاری را به تعویق 

 پذیرفتن مخاطرات و تحمل ابھام به منظور تكيه كردننكنيم، ميگویيم، به خدا توكل ميكنيم. در صورتی كه توكل كردن به خدا در مفھوم واقعی یعنی

درایت شجاعت كار را پيش ببرد.به یك قدرت 3یتناھی است. این باعث ميشود كه فرد بسيار ریسكپذیر باشد. و با دوراندیشی و 

▪دیدگاه اسSم درباره ی زھد:

ميگيرد.دیدگاه ما از زھد این است كه اگر كسی در زندگی شخصی و فردی به كم قناعت كند «زاھد» نام 

كه در اسSم مال و ثروت دنيا خوب است یا بد؟در صورتی كه زھد مربوط به مال و ثروت و حتی مربوط به مقامات دنيوی است. شما اگر بپرسيد 

ت است، علم ھم قدرت است، این قدرت راجواب این است كه مال و ثروت دنيا برای چه ھدفی؟ ثروت خودش قدرت است ، پست و مقام ھم قدر

است، چه ثروت باشد چه علم.شما برای چه ھدف و منظوری ميخواھيد؟ ھر چيزی كه در خدمت امور خSف انسانيت قرار گيرد بد 

ر قوی و نيرومند باشد كه نسبت به دنيا واسSم طرفدار دو قدرت است: یكی قدرت روحی و دیگری قدرت اقتصادی، قدرت روحی یعنی فرد آنقد

ل كند و از اشتباھات خود عبرت بگيرد و با پافشاریمتعلقاتش بياعتنا باشد. و اگرھمھی آن ھا را از دست داد از لحاظ روحی بتواند شكست را تحم

 پذیرفتن مخاطرات اقتصادی بسيار مؤثر باشد زیرا درو دور اندیشی به دنبال فرصتی دیگر برای كار وتSش باشد. نداشتن تعلقات دنيایی ميتواند در

ت آورده است و مسيری از راه موفقيت را به جلواین صورت با از دست دادن سرمایه خود چيزی را از دست نداده بلكه تجربھی گرانبھایی را بدس

پيموده است.

▪▪دو نوع زھد از نظر اسSم مطرود است.

و صنعت است و ھر كدام از آنھا به دنيایی- بعضی خيال ميكنند فلسفھی زھد این است كه كار دین بجز كارھایی از قبيل: تجارت و زراعت ١

ن از كار دنيا به كار آخرت. این دیدگاه غلط است كهجداگانه تعلق دارد. كار دین عبادت و كار دنيا كسب و كار و تجارت است و زھد یعنی رو آورد

گر تعلقی ندارد. در مقابل، كارھای دیگری ھستند كهبعضی كارھا به دنيا تعلق دارد مانند :كسب و كار و تحصيل مال كردن، و اساساً به دنيای دی

به دنيای آخرت ھستند و زھد یعنی رھاكردن زندگی تاتاثير مثبت و مفيدی در زندگی دنيا ندارد كه به آنھا عبادت ميگویند. و این عبادات متعلق 

انسان برای كارھای آخرت فراغت پيدا كند.

اگر انسان از لذت دنيا بھرھمند شود از لذت آخرت- دیدگاه دوم: اعراض كردن از لذات دنيوی برای كسب لذات اخروی. این دیدگاه معتقد است كه ٢

 را یا در دنيا و یا در آخرت وصول كند؟ اگر در دنيا وصولمحروم ميشود. به عبارت دیگر برای ھر كسی یك مقدار اعتبار لذت قائل شدھاند، و او باید آن

 برداشت كند؟كرد حسابش تمام ميشود ،اما اگر وصول نكرد حق دارد در آخرت با سود سپرده گذاری بسيار با3

رت بخاطر این محروميت به او جایگاه رفيع نخواھند داد.این دیدگاه كامS غلط است، زیرا اگر كسی در دنيا خودش را از لذتھای دنيا محروم كند در آخ

تند كه ھم نعمت دنيا را بردھاند و ھم نعمت آخرت را،اميرالمومنين وقتی خصوصيات برخی از متقين را بيان ميكند، ميفرماید: آنھا پرھيزكارانی ھس

ت عقبی ھم رسيدھانددر دنيا در بھترین مكانھا سكنی گزیدھاند، بھترین غذاھا را خوردھاند و در عين حال به نعم

.زھد در اسSم یعنی انسان از امور مورد طبع خودش به خاطر ھدفی بزرگتر و آرمانی دست بردارد

ھدفش اعراض داشتن فرد از لذات دنياییالبته باید دانست كه زھد واجب نيست بلكه یك فضيلت و یك كمال است، اما فضيلت و كمالی كه 

باشد، خودش را در لذتھای دنيا غرِ نكند، حتینيست. بلكه در اسSم در مواردی برای ھدفھا و منظورھایی توصيه شده است كه انسان لذتپرست ن

ی بزرگ انجام داده است. اسSم برای چندین ھدفاگر خودش را در لذتھای حSل ھم غرِ بكند، كار حرامی نكرده است، ولی اگر نكند یك كار اخSق

دردی، آزادی و آزادگی و درك لذات معنوی.قبول ميكند كه انسان در دنيا زاھد باشد، یعنی از لذتھای حSل چشم بپوشد. مانند ایثار، ھم

وان مسلمين است و از ھر چيزی كه مانع این پيشرفتبنابراین اسSم پيروانش را به قدرت فراخوانده است و دستورات آن نيز برای تقویت اراده و ت

داشته است.ميشود، نھی كرده است. ولی این نگرش غلط مسلمانان نسبت به اسSم است كه آنھا را ضعيف نگه 



ان مسلمان با رعایت كردن دستورات الھی ميتوانندآنچه از موضوعات فوِ برداشت ميشود اینست كه تنھا اسSم موافق كارآفرین است بلكه كارآفرین

موفقتر و موثرتر از كارآفرینان دیگر جوامع و ادیان ایفای نقش كنند.

د، نباید علم كارآفرینی اصالت فرد و تبع آنالبته باید دقت داشت كه علم كارآفرینی سبب بعضی ناھنجاریھا در اجتماع و فرھنگ عمومی نشو

اصالت سود و اصالت لذت را كه برگرفته از نظام سرمایه داری است وارد جامعه كند.

منبع : وزارت صنایع و معادن
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فرھنگ کارآفرينی

به زبان ساده, ”کارآفرینی“ ھمان فرآیند تاسيس یک کسب وکار (شرکت)

برمبنای یک فکر و ایده نو است. یک یا گروھی از افراد که به آن ھا ”کارآفرین“

می گویيم, فرصتی نوین را کشف کرده ویا خلق می کنند و برپایه آن شرکت

یا موسسه ای خصوصی را بنيان نھاده و دل را به دریا زده و وارد عرصه بازار و

رقابت می شوند. کارآفرینی نيازمند وجود فرھنگ خاصی است. ھر فردی نه

توانایی و نه تمایل به کارآفرینی دارد. به ھمين علت و باتوجه به اھميت

کليدی کارآفرینی در اقتصادھای نوین (ایجاد شرکت ھای کوچک و متوسط), 

چنين بسط  برای  را  مفصلی  برنامه ھای  مصممانه  مختلف  کشورھای 

مسير رشد و بتوانند ھمچنان  تا  دیده اند  تدارک  در جامعه خود  فرھنگی 

آمریکا است. این زمينه,  در  موفق ترین کشور  ادامه دھند.  پویایی شان را 

متاسفانه در کشور ما, افراد بيشتر روحيه ”کارمندی“ دارند تا کارآفرینی و

برنامه ریزی یک  برمبنای  بکوشند  کشور  مدیران  اميدواریم  ریسک پذیری. 

جدی, به ارتقای فرھنگ کارآفرینی در کشور نایل آیند.

● تعریف فرھنگ

حاکم بر یک جامعه دانست. به دیگر سخن, فرھنگ”فرھنگ“ را می توان مجموعه ای از باورھا, آیين ھا, اندیشه ھا, آداب و رسوم, و ارزش ھای 

ری ارتباط و تعامل را ميان افراد آن جامعه بيان می کند.مقوله ای است که در سطح جامعه و گروه, و در تعامل ميان آن ھا معنا می یابد و شيوه برقرا

رھنگ را می توان نظامی فکری دانست که در گفتار و رفتاربرمبنای فرھنگ است که افراد تجارب,  تصورات و عقاید خود را با یکدیگر مبادله می کنند. ف

ظر, فرھنگ مقوله ای است در حال تحول, کهجامعه متجلی می شود. در یک نگرش کلی و جامع, ”فرھنگ“ شيوه و اسلوب زندگی است. از این من

از بسياری از شرایط اجتماعی, اقتصادی و سياسی حاکم بر جامعه تاثير می پذیرد.

درآمد جدا بدانيم. کار و فرھنگ ھمواره و در تمام جوامع براگر از دیدگاه ”شيوه زندگی“ به فرھنگ بنگریم نمی توانيم آن را از مقوله کار و نحوه کسب 

اد و تعامل آن ھا با یکدیگر موثر است. گسترش کارآفرینی نيزیکدیگر تاثير متقابل داشته اند. روش  ھای رایج کسب درآمد تا حد زیادی بر نحوه رفتار افر



د داشت که قابل تامل و بررسی است.به عنوان عامل ایجاد اشتغال و توليد ثروت در جامعه, نتایج فرھنگی ویژه ای را در پی خواھ

● فرھنگ کارآفرینی

که بر جامعه تاثير می گذارد و از سوی دیگر, خود فرآیندارتباط ميان کارآفرینی و فرھنگ, از دو سو قابل بحث است. از یک سو, نتایج کارآفرینی است 

در آن تحو3ت اساسی ایجاد کند.کارآفرینی و فرھنگ حاکم بر آن است که ھم متاثر از مبانی فرھنگ جامعه است و ھم می تواند 

مينه ای اساسی برای ارتقای سطح فرھنگی جامعهاز یک سو, کارآفرینی با ایجاد فرصت ھای شغلی و توليد ثروت و بھبود شرایط اقتصادی, پيش ز

ھم می شود که اگر در مسيری درست ھدایت شود, بهاست. با برآورده شدن نيازھای اوليه معيشتی, زمينه برای بروز نيازھای عالی تر انسانی فرا

شکوفایی و تعالی انسان ھا و جامعه می انجامد.

و ارایه خدمات جدیدتر و متنوع تر شده و به اینعSوه بر این نوآوری که از مشخصه ھای اساسی کارآفرینی است, منجر به توليد محصو3ت جدیدتر 

ایش و افزایش اوقات فراغت, فرصت ھای بيشتریترتيب قدرت انتخاب مردم افزایش یافته و زندگی ساده تر می شود. با با3رفتن سطح رفاه و آس

مردمی می شود که با ھدایت مناسب آن ھابرای فعاليت ھای فرھنگی ایجاد می شود. این امر در درازمدت موجب تشکيل و گسترش تشکل ھای 

می توان گام ھای بلندی در جھت ارتقای فرھنگی جامعه برداشت.

 بر پایه باورھا و ارزش ھای ویژه ای استوار شدهاز سوی دیگر, نحوه شکل گيری و ثمربخشی کارآفرینی, روش ھا و شيوه ھای خاصی را می طلبد که

ینی در بطن خود فرھنگ خاصی را نھفته دارد. ایناست. مجموعه این روش ھا و باورھا را می توان یک فرھنگ تلقی نمود. در واقع فرآیند کارآفر

که اعضای شرکت پذیرفته اند و ارزش ھا,فرھنگ را می توان ھمان فرھنگ حاکم بر شرکت ھای کارآفرینی کوچک دانست: مفھوم مشترکی است 

ر خSصه می توان در چند عنوان کلی بيان کرد:باورھا و روش ھای مشترکی است که بر فعاليت شرکت حاکم است. ویژگی ھای این فرھنگ را به طو

▪ کارآفرینی, فرھنگ درک تغيير و کشف فرصت

یجاد شده در جریان این تغييرات را کشف و از آن ھاکارآفرینان و شرکت ھای کارآفرین ھمگام با تغييرات گام برمی دارند و می کوشند فرصت ھای ا

 به استقبال آن می رود. بستری که می تواند دربھره برداری کنند. ھمگامی با تغييرات مستلزم بستری فرھنگی است که به تغيير بھا می دھد و

رگزیند.صورت لزوم, رھيافت ھا و عملکردھای سنتی و قدیمی را کنار گذاشته و رھيافت ھای نوینی را ب

در عميق ترین 3یه ھای فرھنگ کارآفرینی یک باور اساسی نھفته است و آن اینکه:

 به ظاھر مستحکم, جامعه را از تبعات مثبت و منفیـ ”نمی توان در امواج سھمگين تحو3ت, جزیره ای کوچک و باثبات ساخت و با قراردادن حصارھای

تحو3ت مصون نگاه داشت“.

باوری ارزشمند و سرنوشت ساز است. دنيا بهاین باور اساسی در جوامعی که به تعميق و گسترش مبانی فرھنگی خود اھتمام ویژه ای دارند, 

مل ميان  فرھنگی  مرزھای  ارتباطی,  و  با گسترش سيستم ھای اطSعاتی  می رود.  پيش  روزبه روز کمرنگ تر می شود.سوی جھان شدن  ت ھا 

ی حاکم بر آن ھا, چه درست و چه نادرست, ھمچونفرھنگ ھا در دنيای آینده تعاملی نزدیک و گسترده دارند. فرھنگ کشورھای پيشرفته و ارزش ھا

ارویی با این سيل نيست. بلکه شناخت مسيرسيل عظيمی موجودیت فرھنگی سایر ملت ھا را به خطر خواھد افکند. بنای یک سد عظيم، راه روی

مون شود. اگر می خواھيم در مسير تحو3تو پی ریزی آب راه ھای مناسب بر سر راه آن است که ميتواند آن را به سمت و سویی مناسب رھن

ا را بپذیریم و فرصت ھای موجود در آنھا را تشخيصفرھنگی جھان آینده نقشی فعال و مثبت ایفا کنيم، باید این تحو3ت را بشناسيم، موجودیت آنھ

دھيم و به موقع از این فرصت ھا بھره برداری کنيم.

▪ کارآفرینی، فرھنگ مشارکت

را انجام دھند تا شرکت پا بگيرد. بعSوه در شرکت ھایدر مسير کارآفرینی, افراد باید بتوانند در سایه مشارکت و در قالب کار گروھی, فعاليت ھا 

ت. درحالی که در ساختارھای منسجم وکوچک کارآفرین ساختار سازمانی ساده تری وجود دارد و سلسله مراتب, بسيار مختصر و مفيد اس

ين امنيت شغلی“ در مقابل ”اطاعت“گسترده سازمان ھای سنتی، سلسله مراتب گسترده ای حکمفرماست. در این سازمان ھا فرھنگ ”تضم

مودی، فرآیندھای افقی در آنھا جاری است. با کم شدنشکل می گيرد. اما در کارآفرینی ھا بيشتر ساختار شبکه ای وجود دارد و به جای فرآیندھای ع

اطاعت سھم کمتری در این ساختار تشکيSتیسلسله مراتب و برداشتن مرزھا، روابط بيشتر بر مبنای مشارکت و درک متقابل شکل می گيرد و 

با یکدیگر ھمکاری و مشارکت کنند و این ھمکاری را بهدارد. در شرکت ھای کوچک کارآفرین، کارکنان به تدریج می آموزند که چگونه در مواضع برابر 

سوی یک موقعيت برد-برد سوق دھند. بنای فرھنگ بر مفاھمه و گفتگو استوار است.



▪ کارآفرینی، فرھنگ خSقيت

 که ایده ھای نو توليد کرده و آن را در قالب یک شرکتفرھنگ کارآفرینی بر بھادادن به خSقيت و نوآوری استوار است. کارآفرینان افراد خSقی ھستند

ه ھا بروند و روش ھای جدید را به محک تجربه بگذارند.به سرانجام می رسانند. بعSوه در شرکت ھای کارآفرین, کارکنان می توانند به دنبال ناشناخت

 در درازمدت باعث رشد و توسعه شرکت ھا می شود، در این شرکت ھا افراد به خSقيت و ابتکار عمل تشویق می شوند. بھا دادان به خSقيت نه تنھا

 این شکوفایی خود بستر مناسبی برای رشدبلکه زمينه مناسبی را برای رشد و شکوفایی استعدادھا و ظرفيت ھای انسانی فراھم می کند. و

فضایل اخSقی و معنوی در انسان ھاست.

▪ کارآفرینی، فرھنگ استقSل طلبی و قبول مسؤوليت

 مسؤوليت کار و اشتغال خود (و حتی دیگران) راکارآفرینان افرادی ھستند که روحيه استقSل طلبی (روی پای خود ایستادن) را دارند و حاضرند

ار معاش کنند و اساساً روحيه ”کارمندی“ ندارند. در ساختاربرعھده گيرند. این افراد معتقدند باید برپایه توانایی ھا, شایستگی ھا و فکرھای خود, امر

ت می شد. اما در شرکت ھای کوچکِ کارآفرینیسازمان ھای گسترده و سنتی ”امنيت شغلی“ بھایی بود که در مقابل ”اطاعت“ به کارکنان پرداخ

دگردان، خطرپذیر و مسؤوليت پذیرند و ھمه خود را درنه ”امنيت شغلی“ به معنای فراگير آن وجود دارد و نه ”اطاعت“. در چنين شرکتی کارکنان, خو

 خود تصميم می گيرند و مسؤوليت تصميماتبرابر منافع خود و شرکت و جلب رضایت مشتری مسؤول و پاسخگو می دانند. افراد در حيطه کاری

خود را بر دوش مدیران خود نمی گذارند.

▪ کارآفرینی, فرھنگ مخاطره پذیری

کانات و در یک کSم آینده خود ریسک کرده و برای کسبکارآفرینان باید مخاطره پذیر (ریسک پذیر) باشند یعنی بتوانند نسبت به موقعيت, شرایط, ام

فرینان قادر بهنان و حمایت کنندگان است. ھمواره کارآ”موفقيتی محتمل“ مبارزه نمایند. این یک بعد قضيه است. بعد دیگر آن, مخاطره پذیری پشتيبا

ولت یا دیگر حاميان مستقل, حاضر به پذیرش ریسکتامين تمامیِ سرمایه و امکانات موردنيازِ کسب وکار جدید خود نيستند. به این علت, باید د

برایش فراھم نموده و او را در مراحل مختلف کارآفرینی ھموردنياز کارآ مراھی کنند. افرادی که دارای روحيهفرین بوده, ”سرمایه مخاطره پذیر“ 

محافظه کاری ویا کارمندی ھستند, اساساً کارآفرینان موفقی نخواھند بود.

معه است. در یک جامعه کارآفرین، ھمهعSوه براین ویژگی ھا، تعميق و گسترش فرھنگ کارآفرینی، بستری مناسب برای بسط عدالت در جا

ثروت نيست و در چنين جامعه ای افراد ھوشمند،انسان ھا فرصت ھای یکسانی پيش روی خود دارند. در این جامعه، سرمایه یا زمين منشأ توليد 

ھای کSن نمی توانند ثروت را در انحصار خودخSق و صاحب اندیشه و نيز پرتSش و مصمم، شانس بيشتری برای موفقيت دارند و صاحبان سرمایه 

نگه دارند. تمام این ھا در کنار ھم یک زمينه مناسب برای بسط عدالت در سطح اجتماع است.

اسی برای ارتقای سطح فرھنگی جامعه استکارآفرینی با ایجاد فرصت ھای شغلی و توليد ثروت و بھبود شرایط اقتصادی, پيش زمينه ای اس

یجاد شده در جریان این تغييرات را کشف و از آن ھاکارآفرینان و شرکت ھای کارآفرین ھمگام با تغييرات گام برمی دارند و می کوشند فرصت ھای ا

بھره برداری کنند

یگر ھمکاری و مشارکت کنند و این ھمکاری را به سویدر شرکت ھای کوچک کارآفرین، کارکنان به تدریج می آموزند که چگونه در مواضع برابر با یکد

یک موقعيت برد-برد سوق دھند

ساساً روحيه ”کارمندی“ ندارندکارآفرینان معتقدند باید برپایه توانایی ھا, شایستگی ھا و فکر خود, امرار معاش کنند و ا

 به محک تجربه بگذارنددر شرکت ھای کارآفرین, کارکنان می توانند به دنبال ناشناخته ھا بروند و روش ھای جدید را

فرین بوده, در صورت امکان ”سرمایه مخاطره پذیر“ برایش فراھم نموده و او راباید دولت یا دیگر حاميان مستقل, حاضر به پذیرش ریسک موردنياز کارآ

در مراحل مختلف کارآفرینی ھمراھی کنند

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=356686



فرھنگ کارآفرينی سازمانی

کارآفرینی، مفھومی است که ھمراه با خلقت بشر وجود داشته است. به

تعبيری دیگر، کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار و تSش و پيشرفت بشر در

فرایند ”کارآفرینی“ ھمان  ساده،  زبان  به  می شود.  تلقی  مدرنيته،  عصر 

تاسيس و یا توسعه کسب وکار، برمبنای یک فکر و ایده نو است. کارآفرینی،

به منظور رشد و نمو در جوامع، نيازمند وجود فرھنگ خاصی است. با توجه

به اھميت کليدی کارآفرینی در اقتصادھای نوین (ایجاد شرکتھای کوچک و

چنين بسط  برای  را  مفصلی  برنامه ھای  مختلف،  کشورھای  متوسط)،  

و مسير رشد  بتوانند ھمچنان  تا  دیده اند  تدارک  در جامعه خود  فرھنگی 

و ایجاد  بر  موثر  عوامل  شناسایی  بنابراین،  دھند.  ادامه  را  پویایی شان 

توسعه فرھنگ کارآفرینی در جامعه و نيز ویژگيھای منحصر به فرد کارآفرینان

-ادی، فرھنگی، اجتماعی و سياسی محسوب ميدر سازمان شغلی یک فرد در دنيای امروزین به عنوان عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتص

ی پرورش دھنده و تقویت کننده روحيه سرمایھگذاریشود؛ به گونھای که عنصر کارآفرینی به عنوان موتور حرکتی توليد و توسعه اقتصادی و از سوی

ليلی، مؤلفھھا و عوامل تأثيرگذار بر ایجاد و توسعهو بھرھوری در نيروی انسانی تلقی ميشود. از ھمين رو مقاله حاضر نيز با دیدگاه توصيفی- تح

فرھنگ کارآفرینی در سازمانھا را برشمرده و به تشریح ھر یک از آنھا ميپردازد.

● مقدمه

 بر یک جامعه دانست. به دیگر سخن، فرھنگ مقوله ایفرھنگ را می توان مجموعه ای از باورھا، آیينھا، اندیشه ھا، آداب و رسوم، و ارزشھای حاکم

& Josephتعامل ميان افراد آن جامعه را بيان می کند. (است که در سطح جامعه، گروه و در تعامل ميان آنھا معنا می یابد و شيوه برقراری ارتباط و 

Igor، ١٩٩٩(

ر و نحوه کسب درآمد نيز جدا بدانيم. کار و فرھنگ ھموارهاز سوی دیگر اگر از دیدگاه ”شيوه زندگی“ به فرھنگ بنگریم، نمی توانيم آن را از مقوله کا

بر نحوه رفتار افراد و تعامل آنھا با یکدیگر موثر است.و در تمام جوامع بر یکدیگر تاثير متقابل داشته اند. روشھای رایج کسب درآمد تا حد زیادی 

یژه ای را در پی خواھد داشت که قابل تامل و بررسیگسترش کارآفرینی نيز به عنوان عامل ایجاد اشتغال و توليد ثروت در جامعه، نتایج فرھنگی و

رشد و توسعه که از طریق تغيير در رونــد توليد، است. در واقع بدون توجه کافی به مقوله «توسعه فرھنگ کارآفرینی» نمی توانيم به شـاخصھای 

)١٩٩٩ ،Joseph & Igorبھره وری و توانافزایی فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می شود، دست یابيم. (

● ادبيات کارآفرینی

 زمان، منابع، ریسک و به کارگيری دیگر عوامل، به وجودفرایندی که بتوان با استفاده از خSقيت، عنصر جدیدی را ھمراه با ارزش جدید با استفاده از

)٢٠٠٠ ،Thompson & ALVYآورد، کارآفرینی گویند. کارآفرینی فقط فردی نيست، سازمانی ھم می تواند باشد. (

م فرد یا گروھی از افراد برای ایجاد، توسعه یابه عقيده «آرتورکول» کارآفرینی عبارت است از فعاليت ھدفمند که شامل یک سری تصميمات منسج

 فرصتھا، ارضای نيازھا از طریق نوآوری و تأسيسحفظ واحد اقتصادی است. از دیگر سو «روبرت نشتات» فرھنگ کارآفرینی را قبول مخاطره، تعقيب

)١٣٨٠یک کسب  و  کار می داند. (داریانی، 

تی آن را بررسی کردھاند. بيشک در توسعهجامعھشناسان و روانشناسان، ابعاد فرھنگی و اجتماعی تأثيرات محيط بر فرد و ویژگيھای شخصي

نان مشخص شود.فرھنگ کارآفرینی نيز عوامل متعددی دخيل ھستند که ضروری است، درجه تاثيرگذاری ھر یک از آ



● نظریه فرھنگ کارآفرینی پارسنز

م اجتماعی و دینی بيان کرده است، توسعهپارسنز، جامعه شناس شھير آمریکایی که نظریه ھای خود را در چھار نظام زیستی، فرھنگی، نظا

ه در پرتو آن، انگيزه کنشگران برای به عھده گرفتنفرھنگ خSقيت و ابتکار را محصول نظام اجتماعی و تحت تاثير نھاد خانواده و مدرسه ميداند ک

صيت، استقSل فردی، طرز تلقی از کار درنقشھای توليدی با3 ميرود. در ھمين خصوص باید به شيوه جامعھپذیری، ميزان رشد و انسجام شخ

جامعه، سختکوشی، پشتکار و وقت شناسی اشاره کرد.

● نظریه فرھنگ کارآفرینی ماکس وبر

-ھداری در مغرب زمين به مفھومی اشاره ميماکس وبر جامعھشناس بزرگ آلمانی در تشریح تبيين چگونگی شکلگيری تمدن نوین صنعتی و سرمای

کند که این مفھوم به زبان امروزی، ھمان فرھنگ کارآفرینی است.

ای تغيير سرنوشت، برنامه ریزی برای آینده و صرفهوبر توسعه فرھنگ کارآفرینی را متأثر از چھار عامل تشویق به کار برای سعادت، خطرپذیری بر

)١٩٩٩,Haug & Pardyجویی می داند. (

● نظریه فرھنگ کارآفرینی مک کله لند

جتماعی مطرح کرد. وی معتقد بود جوامعی که دارایمک کلھلند، روانشناس اجتماعی معاصر، نظریه نياز به موفقيت را برای اولين بار در مباحث ا

توسعھنيافته ھستند و در جوامعی که نياز به موفقيتنياز به موفقيت پایين ھستند، نرخ سرمایھگذاری، خطرپذیری در آنھا پایين است و به تبع آن 

سب و کار جدیدی راھاندازی ميکنند، شرکت یا واحدبا3 است، نرخ سرمایھگذاری و خطرپذیری نيز با3ست. در این جوامع، افرادی پيدا ميشوند که ک

مک کلھلند چنين افرادی را کارآفرین مينامد واقتصادی را سازماندھی می کنند و ظرفيت توليدی و بھرھوری آن را افزایش و بھبود ميبخشند. 

اکم، مذھب و تحرک اجتماعی را عوامل موثر برعواملی نظير شيوه جامعھپذیری، شيوھھای تربيتی والدین، طبقه اجتماعی والدین، ایدئولوژی ح

نوع جامعھپذیری را تقویت استقSل فردی و ایجادتوسعه فرھنگ کارآفرینی ميداند. توجه خاص او به فرھنگ در امر کارآفرینی است و مناسبترین 

)٢٠٠٠,Brockhaus & Hurwitzاعتماد به نفس ميداند که موجب کارآفرینی ميشود. (

● ویژگيھای فرھنگ کارآفرینی

▪ کارآفرینی؛ فرھنگ درک تغيير و کشف فرصت

ای برمی دارند و می کوشند فرصتھای  تغييرات گام  با  از آنھاکارآفرینان و شرکتھای کارآفرین، ھمگام  تغييرات را کشف و  جاد شده در جریان این 

و به استقبال آن می رود. بستری که می تواند دربھره برداری کنند. ھمگامی با تغييرات، مستلزم بستری فرھنگی است که به تغيير بھا می دھد 

).٢٠٠٠ ,Jeffrey & Baronیند (صورت لزوم، رھيافتھا و عملکردھای سنتی و قدیمی را کنار گذارد و رھيافتھای نوینی را برگز

در عميقترین 3یه ھای فرھنگ کارآفرینی یک باور اساسی نھفته است و آن اینکه:

ه  ظاھر مستحکم، جامعه را از تبعات مثبت و منفی”نمی توان در امواج سھمگين تحو3ت، جزیره ای کوچک و باثبات ساخت و با قراردادن حصارھای ب

تحو3ت، مصون نگاه داشت“.

▪ کارآفرینی؛ فرھنگ مشارکت

و مفيد است. درحالی  که در ساختارھایدر شرکتھای کوچک، کارآفرینی، ساختار سازمانی ساده تری دارد و سلسله مراتب، بسيار مختصر 

نگ تضمين امنيت شغلی، در مقابلمنسجم و گسترده سازمانھای سنتی، سلسله مراتب گسترده ای حکمفرماست. در این سازمانھا، فرھ

ندھای عمودی، فرایندھای افقی در آنھا جاری است. با”اطاعت“ شکل می گيرد. اما در کارآفرینھا بيشتر ساختار شبکه ای وجود دارد و به  جای فرای

)٢٠٠٠ ,Jeffrey & Baronگيرد. (کم شدن سلسله مراتب و برداشتن مرزھا، روابط بيشتر بر مبنای مشارکت و درک متقابل شکل می 

▪ کارآفرینی؛ فرھنگ خSقيت

 سرانجام می رسانند. به عSوه در شرکتھای کارآفرین،کارآفرینان، افراد خSقی ھستند که ایده ھای نو توليد می کنند و آن را در قالب یک شرکت به

در این شرکتھا افراد با خSقيت و ابتکار عمل، تشویقکارکنان می توانند به دنبال ناشناخته ھا بروند و روشھای جدید را به محک تجربه بگذارند. 

بلک توسعه شرکتھا می شود،   تنھا در درازمدت باعث رشد و  به خSقيت نه   بھا دادان  برای رشد و شکوفاییمی شوند.  ه زمينه مناسبی را 

)٢٠٠٠,Jeffrey & Baronاستعدادھا و ظرفيتھای انسانی فراھم می کند. (

▪ کارآفرینی؛ فرھنگ استقSل طلبی و قبول مسئوليت



د مسئوليت کار و اشتغال خود (و حتی دیگران) راکارآفرینان، افرادی ھستند که روحيه استقSل طلبی (روی پای خود ایستادن) را دارند و حاضرن

 معاش کنند و اساساً روحيه ”کارمندی“ ندارند. در ساختاربرعھده گيرند. این افراد معتقدند باید برپایه توانایيھا، شایستگيھا و فکرھای خود، امرار

 می شد. اما در شرکتھای کوچکِ کارآفرین، نهسازمانھای گسترده و سنتی ”امنيت شغلی“ بھایی بود که در مقابل ”اطاعت“ به کارکنان پرداخت

دان، خطرپذیر و مسئوليت پذیرند و ھمه خود را در”امنيت شغلی“ به معنای فراگير آن وجود دارد و نه ”اطاعت“. در چنين شرکتی کارکنان، خودگر

)١٩٩٩,Joseph & Igorبرابر منافع خود و شرکت و جلب رضایت مشتری، مسئول و پاسخگو می دانند. (

▪ کارآفرینی؛ فرھنگ مخاطره پذیری

 یک کSم آینده خود خطرکرده و برای کسب ”موفقيتیکارآفرینان، باید مخاطره پذیر باشند، یعنی بتوانند نسبت به موقعيت، شرایط، امکانات و در

فرین باشند و ”سرمایه مخاطره پذیر“ برایش فراھم وارآمحتمل“ مبارزه کنند. باید دولت یا دیگر حاميان مستقل، حاضر به پذیرش مخاطره مورد نياز ک

ارمندی ھستند، اســاساً کارآفرینان موفقی نخواھنداو را در مراحل مختلف کارآفرینی ھمراھی کنند. افرادی که دارای روحيه محافظه کاری و یا ک

)١٩٩٩,Elwood & Elizaبود. (

نھایت به توسعه عدالت اجتماعی در کشور منتھی شود.توسعه کارآفرینی با ایجاد فرصتھای برابر برای بروز استعدادھای نھفته افراد، می تواند در

● ادبيات تجربی

ر بسيار محدود است. با این حال به تعدادی از آنھامطالعات و تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع کارآفرینی و بویژه کارآفرینی سازمانی در کشو

اشاره ميشود.

مدپور داریانی به عنوان رساله دکترا در دانشگاهطراحی و تبيين الگوی پرورش مدیران کارآفرین صنعت از جمله مطالعاتی است که توسط محمود اح

 مدیر موفق کارآفرین را که با استفاده از دیدگاھھا و نظرات وزارتخانھھای١٢٠ انجام گرفته است. وی در این پژوھش ١٣٧٧تربيت مدرس در سال 

ھيه و برای اندازھگيری ميزان موفقيت و تعيينذی ربط و خبرگان صنعت شناسایی و معرفی شده بودند، مورد مطالعه قرار داد و دو پرسشنامه ت

 از آزمونھای آماری ھمبستگی اسپيرمن، کای دو،ویژگيھای شخصيتی، ميان آنھا توزیع و جمعآوری کرد. تجزیه و تحليل انجام گرفته با استفاده

 درصد اطمينان تعدادی از٩۵ متغير به عمل آمد. آزمون ھمبستگی انجام گرفته با معيار ١۵١ویلکاکسون، رگرسيون چندمتغيره و تحليل عاملی در 

 عامل، تعدادی از عوامل موثر در موفقيت سازمانی وارتباطات را تأیيد کرده است. در عين حال با استفاده از آزمون رگرسيون چندمتغيره و تحليل

 موفق و در عين حال الگوی پرورش مدیران کارآفرین،کارآفرینی مورد شناسایی و دسته بندی قرار گرفتند و در نھایت دو الگوی سازمان کارآفرین و

معرفی و ارائه شد.

 که١٣٨٠ر کارآفرینی، ارائه شده در ھمایش توسعه سال عبدالحميد پاپزن نيز در مقاله ای با عنوان توسعه سخت افزار، پول و امکانات و یا مغزافزا

 عقيده نيز به چاپ رسيده است، به بررسی رابطه بين کارآفرینی و بيکاری در کشور پرداخته و بر آن٢/۴/٨٢ مورخ ٩٧١در روزنامه آفتاب در شماره 

 توسعه محسوب شود، نباید براحتی گذشت. ویاست که از نيروی انسانی جوان و جویای کار کشور که می تواند به عنوان پتانسيلی عظيم برای

نقش عنصر کارآفرینی را در ایجاد اشتغال برای جوانان در کشور مھم و برجسته دانسته است.

سعه، نتيجه ميگيرد که افزایش تعداد کارآفرینان درحسن دانایی فرد در مقالھای با عنوان نقش دولت در ارتقای کارآفرینی در نشریه مدیریت و تو

قادر به ایجاد محرکی برای کارآفرینی دریک کشور موجب تقویت توان تأثيرگذاری گروھھای کاروکسب کوچک بر دولت ميشود و کشورھایی که 

 قرار دھند.اقتصاد داخلی خود ھستند، ممکن است بتوانند خود را در یک روند فزاینده کار و کسبھای کوچک

 در دانشگاه علم و صنعت با عنوان شناسایی عوامل و شاخصھای اولویتدار١٣٨١محمد سيدحسينی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال 

نھا به تقویت فضای نوآوری و افزایش انجامجھت دستيابی به سازمانھای کارآفرین در کشور، عوامل و شاخصھایی که در صورت وجود در سازما

ر پنج دسته مطالعه شده اند که عبارتند از:فعاليتھای کارآفرینانه در سازمان منجر می شو  د، مورد بررسی قرار داده است. این عوامل د

) حمایت مدیریت١

) فرھنگ٢

) ساختار٣

) سيستم ھا۴

) اھداف و راھبردھا.۵



● نتيجھگيری

که بر جامعه تاثير می گذارد و از سوی دیگر، خودارتباط ميان کارآفرینی و فرھنگ، از دو سو قابل بحث است. از یک سو، نتایج کارآفرینی است 

 تواند در آن تحو3ت اساسی ایجاد کند. در واقعفرایند کارآفرینی و فرھنگ حاکم بر آن است که ھم متاثر از مبانی فرھنگ جامعه است و ھم می

 کند. خانواده می  تواند عنصر پویایی و تحرک را بهکارآفرینی، فرایندی اکتسابی است و خانواده در شکل گيری این فرایند نقش اساسی را ایفا می

 ھماھنگ به تعامل بپردازند و قالبھای اجتماعیژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود تزریق کند؛ به شکلی که فرد و جامعه در محيطی

بد، نيز در شکلگيری و ایجاد عادات و رفتارھاینوآورانه شکل گيرد. در عين حال شرایط محيطی و نوع جامعھای که فرد در آن رشد و نمو می یا

مختلف در فرد به ميزان زیادی تأثيرگذار است.

سی برای ارتقای سطح فرھنگی جامعه است. باکارآفرینی با ایجاد فرصتھای شغلی و توليد ثروت و بھبود شرایط اقتصادی، پيش زمينه ای اسا

نيازھای عالی تر انسانی فراھم می شو بروز  برای  اوليه معيشتی، زمينه  نيازھای  بهبرآورده شدن  د که اگر در مسيری درست ھدایت شود، 

فرینی، روشھا و شيوه ھای خاصی را می طلبد کهشکوفایی و تعالی انسانھا و جامعه می انجامد. از سوی دیگر، نحوه شکل گيری و ثمربخشی کارآ

ن یک فرھنگ تلقی کرد. در واقع فرایند کارآفرینی در بطنبر پایه باورھا و ارزشھای ویژه ای استوار شده است. مجموعه این روشھا و باورھا را می توا

ینی کوچک دانست: مفھوم مشترکی است کهخود فرھنگ خاصی را نھفته دارد. این فرھنگ را می توان ھمان فرھنگ حاکم بر شرکتھای کارآفر

ست. عSوه براین ویژگيھا، تعميق و گسترشاعضای شرکت پذیرفته اند و ارزشھا، باورھا و روشھای مشترکی است که بر فعاليت شرکت حاکم ا

انسان ھا فرصتھای یکسانی پيش روی خودفرھنگ کارآفرینی، بستری مناسب برای بسط عدالت در جامعه است. در یک جامعه کارآفرین، ھمه 

شمند، خSق و صاحب اندیشه و نيز پرتSش و مصمم،دارند. در این جامعه، سرمایه یا زمين منشأ توليد ثروت نيست و در چنين جامعه ای افراد ھو

ود نگه دارند. تمام اینھا در کنار ھم یک زمينهشانس بيشتری برای موفقيت دارند و صاحبان سرمایه ھای کSن نمی توانند ثروت را در انحصار خ

مناسب برای بسط عدالت در سطح اجتماع است.

آفرینی و به تبع آن توسعه اقتصادی و فرھنگینيروی انسانی جوان و جویای کار در کشور می تواند به عنوان پتانسيلی عظيم برای توسعه کار

جامعه محسوب شود.

رھای در حال توسعه نيز در پی ایجاد موج گستردهبنابراین با توجه به نقش کارآفرینی در توسعه ھمه جانبه در کشورھای صنعتی و پيشرفته، کشو

رھنگ کارآفرینی و عوامل رشد و توسعه دھندهو جدیدی از سازمانھای کارآفرین ھستند که برای رسيدن به این مھم می بایستی نقش و اھميت ف

زام و رویکرد نوین و تدبير جدید اقتصادی در پاسخ بهو یا موانع آن در سازمانھا مشخص و معرفی شوند. به عبارتی دیگر کارآفرینی به عنوان یک ال

دی اقتصادی و جلوگيری از پدیدھھای منفی اقتصادیواقعيتھا و شرایط جدید محيطی، یکی از راھکارھای ارزشمند در رویارویی و تقابل با ناکارآم

بودن آنھا در رویارویی با مشکSت و معضSتمانند بيکاری، محسوب ميشود. امروزه با به بنبست رسيدن بسياری از روشھای سنتی و پاسخگو ن

ھستيم که در دنيای رقابتی و اقتصاد بدون مرز و آزادعلت و معلولی در اقتصاد ملی و اقتصاد جھانی، ناگزیر به تعریف مفاھيم و چارچوبھای جدیدی 

 و از بسياری از ھزینھھای گزاف بکاھد. این راھحل وبتواند جایگاه قابل قبول و رتبه مناسبی در بين اقتصادھای جھان برای کشور به ارمغان آورد

نوآورانه و خSق مبتنی بر دانش و متکی بر امکاناتراھکار چيزی نيست مگر به کارگيری تمام ظرفيتھا و قابليتھای موجود و طرح و اجرای روشھای 

قشر و رده و ھر گروھی با تمام وجود و با برخورداری ازناشی از فناوری نوین که آن عنصر مترقی، فرھنگ کارآفرینی است که در آن کارآفرینان از ھر 

کمترین امکانات و توقعات در بستر سازمانھای کوچک و بزرگ، ظھور و بروز می یابند.

منبع : ماھنامه تدبير
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فناوری اط=عـات، رويکردی نوين در اشتغال زايی

لھای آینده اجزای فناوری ميSدی مشاغل کنونی به چالش طلبيده می شود و حرفه ھای ارزشمندی به وجود خواھدآمد. در سا٢٠١٠تا سال 

کشورھای توسعه یافته و درحال توسعه خودنماییاطSعات از ھماھنگی بيشتری برخوردار می شود و اثرگذاری آن بر وضعيت اشتغال و ارتباط بين 

ین پژوھش، ابتدا به اھميت اشتغال زایی و وظایفخواھدکرد. مقاله حاضر با ھدف بررسی تاثيرات فناوری اطSعات بر اشتغال تھيه شده است. در ا

وله اشتغال، ھمچون تغييرات جمعيتی، تغيير درو محدودیت دولتھا در برنامه ریزی اشتغال اشاره شده و سپس چالشھای جھانی تاثيرگذار بر مق

ارتباطات، در  تسھيل  نو،  فناوریھای  و ظھور  فناوری اطSعات  در  تحول  مھاجرت،  و ظھور مشاغل جدیدنيازھای جامعه،  پدیده جھانی شدن   

ھگذر ظھور و توسعه فناوری اطSعات ایجاد شدهموردبررسی قرار گرفته است. در ادامه نمونه ھایی از مشاغل نوظھور معرفی می گردند که از ر

 موردبررسی قرار گرفته و مقاله با ارائه چند راھکار پيشنھادی برای کشورمان،٢٠١٠اند. درنھایت، چشم انداز وضعيت پنج شغل مختلف در سال 

خاتمه می یابد.

مقدمه

ر می رود که شاید اھميت آن از حقوقامروزه برخورداری از شغل مناسب جزو یکی از اجزای اصلی تشکيل دھنده حقوق شھروندان به شما

ھای جامعه و ریشه کن کردن بيکاری یا ھمانسياسی آنھا و حضور در صحنه انتخابات کمتر نباشد. به طوری که اشتغال زایی متناسب با نياز

ياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جامعهاشتغال کامل، ازجمله وظایف بنيادین دولتھاست. ازطرفی اشتغال درارتباط مستقيم با توسعه س

ھمچنين اشتغال تابعی است از ارزشھای حاکمبوده و به سرعت روند توسعه جامعه و موفقيت یا عدم موفقيت برنامه ھای توسعه بستگی دارد. 

ھی، روحی و معنوی جامعه باشد. به عنوانبر یک جامعه و بدیھی است که مستقيماً در ارتباط با نيازھای زیستی، آموزشی، بھداشتی، رفا

ه ریزان اشتغال قرار می دھد و یا تمایSت علمی ونمونه، تمایل جامعه به برخورداری از اطSعات روزآمد و کيفی، باب جدیــدی را فراروی برنام

نه کاری جدیدی را ایجاد می کند. ازسوی دیگر،پژوھشی جامعه و نياز به دسترسی به نوآوریھا، اختراعات و استانداردھای ثبت شده جھان، زمي

افيایی؛ منابع طبيعی؛ زبان؛ شاخصھای جمعيتی:دولتھا در برنامه ریزی اشتغال با واقعيتھایی مانند ارزشھای حاکم بر یک جامعه؛ عوامل جغر

ن کننده دیگر مواجه می گردند که مجموعھمچون سن، تحصيSت و...؛ بسترھای صنعتی؛ سطح فناوری؛ مزیتھای رقابتی و بسياری عوامل تعيي

ـه ریــزی کSن اشتغـــال بــه شمـار می روند. درعوامل فوق وتمایSت یا نيازھای پيش گفته جامعه، محدودیتھای تعيين کننده دولتھا در برنامـ

،٢٠٠٠ می گردد. در گزارشی که در سال عصرحاضر مشکل اشتغال زایی یکی از دغدغه ھای مھم مدیران و برنامه ریزان جوامع بشری محسوب

 ميSدی باید قادر٢٠١٠) منتشر شد، تاکيد شده است که کشورھای جھان تا سال WORLD LABOR ORGANIZATIONتوسط سازمان جھانی کار (

 وضعيت جمعيتی، استقبال از ميليون موقعيت شغلی جدید باشند. ازسوی دیگر، روند تحو3ت جھانی مانند تغييرات چشمگير در۵٠٠به ایجاد 

ت وسازمان، افقھای تازه ای را فراروی برنامه ریزان ومھاجرت، ظھور فناوریھای نو، تولد سازمانھای جدید اجتماعی و طرح دیدگاھھای نوین در مدیری

حول در زندگی بشر بوده است، فناوری اطSعاتمدیران امور اشتغال قرار می دھد. یکی از فناوریھایی که طی چند دھه گذشته، اساس و بستر ت

ييرات بنيادی در بسياری از مشاغل دیگر ھماست. فناوری اطSعات نه تنھا خود موجب توليد موقعيتھای جدید شغلی شده، بلکه زمينه ساز تغ

ھنوز درجھان طرفدارانی دارد. ولی به راستی، آیابوده است.البته این نظریه قدیمی که روند مکانيزه شدن امور موجب افزایش بيکاری خواھدشد، 

 داشته است؟ آیا عصر اطSعات می تواند موجب ظھورفنــاوری اطSعـات اشتغال زاست یا اشتغال زدا؟ تغييرات جمعيتی چه تاثيری بر آمـار بيکاری

 موقعيتھای شغلی موجود در آن سوی جھان مرتبطموقعيتھای شغلی جدیدی گردد؟ آیا در فضای جدید ارتباطات، می توان افراد متقاضی شغل را با

نخبگان خواھد داشت؟ آیا  مھاجرت  بر روند  تاثيری  مردم در دھکده جھانی  ارتباطات  آیا  بــرساخت؟  تاثيــر آن  فناوری اطSعات و  روند حرکت 

دی نامشخص و مبھم درحرکتنــد؟ و نھـایتاً، آیاموقعيتھای شغلی ملتھا قابل پيش بينی است، یا اینکه مسافران سوار بر این موج، به سوی مقص

باشد؟ اميد است پژوھش انجام شده، ولوفناوری اطSعات می تواند پاسخی برای حل بحران بيکاری جوانان و تحصيلکرده ھای کشور داشته 

اجمالی و درحد ظرفيت یک مقاله، پاسخی برای سوالھای فوق ارائه کند.

چالشھای جدید جھانی

ـال مکانيزه شدن ھستند. به طوری که در منزل و دربا گذشت زمان و روند تحو3ت جھانی، فعــاليتھای روزمره جوامع با سرعت غيرمنتظــره ای درح



ل کردن روشھا و سرعت فکر کردن، ارتباطات، ھمکاری،محيط کار و تجارت، آثار انقSب ریزپردازنده ھا به وضوح نمایان است.انقSب اخير درحال متحو

 - تحليل و پيش بينی آینده، بازاریابی، جابجاییطراحی و ساخت، شناسایی و بھره برداری از منابع، بکارگيری تجھيزات، ھدایت تحقيقات، تجزیه

یگری ھمچون تغييرات اقتصادی، جمعيتی،محصو3ت، نقل و انتقال اعتبارات و در یک کSم، متحول کردن روش زندگی و تجارت است. عوامل د

زار کار تازه ای شده است که نيروی کار آنجھانی شدن، تسھيل در ارتباطات، تحو3ت شگرف در فناوری و ظھور مشاغل جدید، موجب پيدایش با

درت خرید افراد جامعه شده و در افزایش تقاضاینياز به مھارت و آموزشھای جدیدی دارد. رشد اقتصادی: افزایش آمارنيروی کار موجب افزایش ق

اضای جامعه باشند. ازطرفی فعال شدن تجارت بينجامعه نمود پيدا می کند. بنگاھھای تجاری نيز فعاليتھای خود را توسعه داده تا پاسخگوی تق

ه ساز پيدایش مشاغل جدید در ھمه حرفه ھاالملل نيز موجب رشد و توسعه اقتصاد جھانی خواھدشد.زنجيره تحرکات اقتصادی پيش گفته، زمين

 در جامعه، می تواند در تعيين نيازھایمی گردد. تغييرات جمعيتی: ویژگيھای جمعيتی مانند سن، جنسيت، پيشينه فرھنگی و سطح تحصيSت

 یک جامعه پير، نياز به خدمات بھداشتی بيشتر وجامعه موثر باشد. یک جامعه جوان نياز به مربيان آموزشی و مدارس بيشتری دارد در صورتی که

WORLDمخابراتی و ظھور پدیده تار جھان گستر(درنتيجه پزشک و پرستار بيشتر دارد. جھانی شدن: انقSب فناوری اطSعات، کاھش ھزینــه ھـای 

WIDE WEBی و تجارت، افراد جامعه را در سراسر جھان) ، موجب ورود رایانه ھای پرقدرت شخصی به منازل و دفاتر کار افراد شد. بتدریج نياز زندگ

شورھا و افراد جامعه به روند جھانی شدنبه ھم پيوند داده و مرزھای جغرافيایی را پشت سر گذاشت. چرخش سریع اطSعات و سرمایه بين ک

سرعت بخشيده و این امر نيز تاثير بسزایی بر وضعيت اشتغال داشته است.

تاثير فناوری بر بازار کار

تنوع و گسترده ای از این علم درمحيط کــار مطرحفناوری اطSعات تشکيل شده است از علوم رایانه، ارتباطات و شبکه سازی. امروزه کاربردھای م

) و... .١) مکاترونيکس (SENSORSھا، (شده است. ازجمله سيستم ھای خبره، پردازش تصویری، اتوماسيون، علم روباتھا، فناوری حساسه 

ش انسان داشته اند. آثار این تحو3ت بر نيرویکاربردھای ميان رشته ای فوق طی دھه ھای گذشته اثرات تحول زایی بر روش زندگی و امرار معا

ابی قرار داد. شاید گذری اجمالی به روند چندکار و زندگی بشر چنان چشمگير بوده است که به سختی می توان سرعت و ابعاد آن را مورد ارزی

 ميSدی صنعت کامSً جدیدی تحت عنوان صنعت رایانه ھای بزرگ متولد شد.١٩۵٠دھه گذشته، ما را در ترسيم این تحول یاری سازد.در دھه 

ـانی ول و یونی وک. صنعت رایانه ھای بزرگ، مشاغلکمپانی ھای پيشرو و صاحب نام در ایــن صنعت عبــارت بــودنـد از آی بی ام، آر سی ای، ھـ

 مدت زمان کوتاھی، مشاغل جانبی این جریان صنعتی،جدیدی ھمچون توليد، تعميرات و نگھداری و خدمات رایانه ای را به بازار کار معرفی کرد. در

روش به آمار بازار کار اضافه شدند. در ادامه این روند،ماننـد برنامه نویسی، کاربران رایانه ای، تکنسين ھای تعميرات و کارشناسان بازاریابی و ف

ردید.با رشد و توسعه فناوری، به تدریج به قدرت رایانهميليونھا موقعيت شغلی جدید در زمينــه ھــای مختلف دانش نـرم افزار و سخت افزار ایجاد گ

، ظھور و رشد شگفت آور رایانه ھای شخصی حتی صنعت رایانه را غافلگير١٩٨٠ھا افزوده شده و متقابSً ابعاد و قيمت آنھا کاھش یافت. در دھه 

شتند تا وارد منزل و دفاتر کارافراد شوند. رفته رفتهکرده و تھدیدی برای بقای رایانه ھای بزرگ به شمار آمد. رایانه ھای شخصی این ویژگی را دا

ابزارھای موجود به طور مشترک بھره بگيرند. لذا شبکه ھایاین نياز به وجود آمد تا افراد در یک سازمان بتوانند با یکدیگر ارتباط ایجاد کرده و از 

ای محلی فاصله داشت. امکان دسترسی رایانه ھایمحلی شکل گرفت و این دستاورد تنھا یک گام با تلفن و مودم و ایجاد ارتباط با دیگر شبکه ھ

) و دیگر شبکه ھای محلی، به زودی موجب ارتقاء کاربرد و توان آنھا شد. اکنون٢شخصی به اطSعات موجود در رایانه ھای بزرگ، بی بی اس ھا (

 و استانداردسازی فرمت فایلھا نمــایان شده و زبان جدیدینياز بود تا رایانه ھا با یکدیگر به تبادل اطSعات بپردازند. در این مقطع مشکل ناسازگاری

 نام گرفت که بعدھا زبان اصلی تار جھان گستنر شد.قابليتھای رایانه ھای شخصی و زبانHTML(٣پا به عرصه ظھــور گـذاشت. این زبان جدید(

) به طوری که امروزه شبکه٣ر ارتباط ایجاد کنند.(استاندارد شده جدید، تلفيق شده و موجب شد تا ميليونھا انسان در اطراف کره زمين با یکدیگ

) موسس کمپانی اینتل در این رابطه نظریه ای دارد که معتقد است قدرت۴ عضو فعال است.(۵١٣/۴٠٠/٠٠٠جھانی اینترنت دارای بيش از 

٢٠١٩% کاھش می یابد. پيش بينی می گردد در سال ٢۵ ماه دو برابر شده و ھزینه رایانه ھا به طور ميانگين سا3نه ١٨پردازش رایانه ھا ھر 

 عمل ریاضی در ثانيه بوده و ازنظر پيچيدگی در معماری، شبيه به مغز انسان١٠٢٠ د3ری، قادر به انجام ١٠٠٠ميSدی، یک رایانه شخصی 

ه ھای مخابراتی تلفيق سازیم، به) اگر قدرت فناوری فوق و سرعت کاھش قيمت آن را با روند گسترش اینترنت و کاھش مستمر ھزین۵باشد.(

ی اطSعات، موجب تغييرات وسيعی در صنایع ویکی از عوامل مھم در پدیده جھانی شدن اقتصاد، پی خواھيم برد. تحول در رایانه ھا و فناور

د معدودی تکنسين و مھندس ھدایت کنندهبنگاھھای تجاری مختلف شده است. به عنوان نمونه، یک صنعت توليدی امروزه می تواند با تعدا



نایع را به موقع و آماده استفاده در خط مونتاژ تحویل دھند.روباتھــا، خط تــوليــد خود را اداره کند. قطعه سازان بزرگ می توانند قطعات موردنياز ص

 از منابع انسانی مليتھای مختلف و اختSف ســاعاتبرخی از بنگاھھای بين المللی، بين دفاتر طراحی خود درچند کشور جھان ایجاد ارتباط کرده و

دیدی شده است که تا یک دھه قبل نامی ازجغرافيایی بھره می جویند. تحول در فناوریھای پيش گفته ھمچنين موجب ظھور صنایع و مشاغل ج

شناسی، تحقيقات سرطان و عصب شناسی شدهاین مشاغل در ميان نبود. به عنوان مثال پيشرفتھایی که در زمينه ھای بيوتکنولوژی، ویروس 

 است. بنابراین، پدیده ھای جدید مانند رشداست، مستقيماً متکی به دستاوردھای انسان در زمينه علوم رایانه و سيستم ھای اطSعاتی بوده

عوامل اثرگذار بر وضعيت مشاغل بوده اند.فناوریاقتصادی، تغييرات جمعيتی، جھانی شدن و تحو3ت عظيم در فناوری اطSعات و ارتباطات، ازجمله 

اطSعات و اشتغال زایی

ات درعين اشتغال زایی، اشتغال زدا ھم بودهسخن گفتن از آثار فناوری اطSعات بر مجموعه مشاغل، امر دشواری است. چرا كه فنــاوری اطSع

اشتغال زایی، عمل می كند. ھنگامی كهاست. شواھد حاكی از آن است كه فناوری اطSعات به عنوان یك كاتاليزور برای رشد اقتصادی و 

كا3 كاھش می یابند. به عبارت دیگر، قيمت تمام شدهفعاليتھای روزمره مكانيزه می شوند و بھره وری افزایش می یابد، ھزینه ھای توليد و تحویل 

ی اطSعات موجب شده تا اطSعات دقيق و روزآمدكا3 برای خریدار كاھش یافته و به تبع آن، تقاضا برای خرید افزایش می یابد. ھمچنين فناور

 و به موقع كند. این امر به سھم خود ھزینه ھا راھمواره دردسترس متقاضيان قرار گرفتــه و آنھا را قادر به تصميم گيری یا تصميم سازی بھتر

كه در اثر ماشينی شدن فعاليتھا، تقاضایكاھش داده، سود را افــزایش می دھد و رشد اقتصادی را تسھيل می سازد. این یك واقعيت است 

 گردند. از جمله این مشاغل عبارتند از طراحیبرخی از صنایع برای نيروی كار كاھش می یابد. ولی ازطرفی، مشاغل جدیدی وارد بازار كار می

پایگاھھای تحت وب، كــارشنـاس سيستم ھای چندرسانه ا ی، تكنسين ماھواره ای فرستندگی،صفحات وب، كارشناس نگھداری و مدیریت 

ش، مھارت و توانمندیھایی دارند كه بعضاً درتكنسين سيستم ھای موقعيت یاب جھانی، و متخصصين تجارت الكترونيكی، این مشاغل نياز به دان

اشتغال زایی از رھگذر فناوری اطSعات بهشرح مشاغل قبلی یا حتی كنونی برخی كشورھا وجود ندارد. یكــی از كشــورھـای منطقه كه در 

 ابتدا از ایا3ت متحده، اروپا و ژاپن آغاز كرد. درموفقيتھای جھانی دست یافته، كشور ھندوستان است. این كشور صدور محصو3ت نرم افزاری خود را

 ميليارد د3ر رسيد. در تحقيقی كه یكی از شركتھای٨ سال بعد، به ۵ یعنی ٨٩ ميليون د3ر و در سال ١٠ درآمد ھند از این صنعت تنھا ١٩٨۴سال 

زار ھند روند كنونی را ادامه دھد، تا پایان سالبزرگ مشاوره مدیریت، به نام مك كنزی انجام داد، پيش بينی شده است كه چنانچه صنعت نرم اف

) به عنوان نمونه به مواردی از۶ شغل جدید در ھند ایجاد خواھدشد. (٢/٢٠٠/٠٠٠ ميليارد د3ر نصيب این كشور شده و ٨٧، درآمدی بالغ بر ٢٠١٠

 گردد:موقعيتھای شغلی ایجاد شده جدید كه متاثر از رشد فنــاوری اطSعات بــوده انــد، اشاره می

 ساعته ارزان قيمت با ھر نقطه ای از جھان،٢۴) : فناوری ارتباطات این امكان را ایجاد كرده است تا ارتباطات تلفنی CALLCENTRES - مراكز تلفن(١

 عنوان نمونه، با تجھيزات پيشرفته مخابراتی نصب شدهمقرون به صرفه بوده و بازاریابی از راه دور و خدمات پس از فروش به راحتی صورت پذیرد. به

 مركز٣٠ خدمات پشتيبانی فروش، ازطریق در ایا3ت متحده این امكان ایجاد شده است تا فعاليتھایی ھمچون صدور صورت حساب، حسابرسی و

گاھی كارمند آسيایی، به راحتی صورت پذیرد. برای مثال شعبه مركزی كمپانی جنرال الكتریك، ایست٣٠/٠٠٠مخابراتی در آمریكا و استخدام حدود 

در نزدیكی شھر دھلی ایجاد كرده و خدمات از راه دور این كمپانی را پشتيبانی می كند.

نترنت به شركتھای خدماتی در ھند و فيليپين - مدیریت اسناد پزشكی: خدماتی ھمچون اطSعات پرونده بيماران و گزارشھای پزشكی ازطریق ای٢

 سفارش دھنده منتقل می گردد، تنھا در سالھایارسال شده و این اطSعات در آنجا، پس از سازماندھی 3زم و تبدیل به قالبھای متنی، به كشور

 شركت جدید در ھند ایجاد شده تا به خدمات اسناد پزشكی از راه دور بپردازند.٧٠، نزدیك به ٢٠٠٠ تا ١٩٩٩

و تحليل اطSعات، از راه دور صورت می پذیرد. - خدمات پشت صحنه شركتھا: انواع فعاليتھای اداری مانند ورود اطSعات به رایانه، پردازش ٣

ایی ھستند كه از خدمات فوق بھره گرفته اند.سازمانھایی ھمچون راه آھن، ناشران، دانشگاھھا و شركتھای مسافربری ھوایی، ازجمله سازمانھ

خود را به بنگاھھای مستقر در كشور ھند واگذار میخطوط ھواپيمایی بریتانيا و سنگاپور ازجمله شركتھایی ھستند كه اطSعات پرواز و رزرو بليت 

 كارمند فيليپينی بھره گرفته است. این افراد موظف ھستند به سوالھای فنی و۶٠٠) درحال حاضراز ھمكاری AOLكنند. كمپانی امریكن ان 3ین (

 پيام پست الكترونيكی در روز ھستند.١٢/٠٠٠مالی مشتریان آمریكایی پاسخ دھند كه بالغ بر حدود 

د، نياز به خدمات كارشناسی و پزشكی گسترده ای - خدمات بيمه: شركتھای بزرگ بيمه كه روزانه وظيفه پاسخگویی به ميليونھا مراجعه را دارن۴

طالعات كارشناسی پرونده ھا را به این كشورھاپيدا می كنند. این شركتھا قوانين جاری خود را برای كشورھای آسيایی ارسال كرده و ساعات م



واگذار كرده اند.

با شناسایی - بررسيھای حقوقی: در بررسی پرونده ھای قطور حقوقــی، سـاعات كار بسياری صرف می گردد. ۵ بنگاھھای حقوقی غربی 

اندك باشند، فعاليتھای مطالعاتی خود را به اینشركتھای حقوقی مناسب در آسيا كه دارای وكSی ورزیـده، تسلط به زبان انگليسی و ھزینه ھای 

. مشاغلی ھمچون ایجاد پایگاھھای ھوشمند ازكشورھا واگذار می كنند. در این رھگذر، نباید نسبت به مشاغل جانبی ایجاد شده كم توجه بود

) و... .٧قوانين كشورھا، ایجاد پایگاه موضوعی از پرونده ھای حقوقی و سابقه جرایم(

ینی كه مشخص و تكراری است، نيز در زمره - انجام فعاليتھای كارگزینی: پردازش فيشھای حقوقی كاركنان و رسيدگی به دیگر آمار كارگز۶

) از مركزی در شھر مانيل، فعاليتھای كارگزینی شعب خود را كــه در پنجCALTEXمشاغل از راه دور قرا رگرفته است. كمپانی نفتی كال تكس (

كشـور مختلف جھان مستقر شده اند، اداره می كند.

 ميليارد د3ر از سھم بازار كار را به خود اختصاص داده است.٣۵ ميSدی، ٢٠٠١ - متحـرك سازی: صنعت متحرك سازی رایانه ای تا پایان سال ٧

 ھای پزشكی،CDشين ھای ویدئویی، فيلمھا و طـــراحـی و توسعه سيستم ھای متحرك سازی رایانه ای به طور قابل توجھی ھزینه توليد انيمي

 این حرفه و ھزینه گزاف توليد آن در كشورھایفيلمھای آموزشی، مستندھای علمی، بازیھا و آگھيھای تجارتی را كاھش داده است. كاربری وسيع

غربی، موقعيت شغلی بسيار مناسبی را برای كشورھای درحال توسعه ایجاد كرده است.

خدمات مھندسی این منطقه بھره گرفته اند. - خدمات مھندسی: برخی از شركتھای غربی، اقدام به ایجاد مراكز طراحی در آسيا كرده و از ٨

با ایجاد یك مركز طراحی در شھر بنگلور و استخدام BECHTELكمپانی بزرگ مھندسی بچ تل (  مھندس طراح، خدمات پشتيبانی فنی۵٠٠) 

) بھره گيری از منابع خارجی و انجام فعاليتھای خدماتی با استفاده از فناوری اطSعاتی و٨كمپانی فوق را در سطح جھانی تامين كرده است.(

ال زایـی را موردارزیابی قرار داد. صاحب نظران بر اینارتباطی، ھنوز در آغاز راه است. لذا به سختی می توان عمق و دامنه این زمينه جدید اشتغــ

 موقعيت شغلی می تواند ازطریق كاربرد فناوری اطSعات در٧۵باورند كه درازای ھر شغل جدیدی كه در صنعت نرم افزار ایجاد می گردد، حدود 

 ميليون١٠٠ سال آینده، تنھا از گذر مشاغل مرتبط با فناوری اطSعات ١٠زمينه ھای دیگر پدید آید. چنانچه این پيش بينی صحيح باشد، طی 

)چشم انداز آینده١۴ صفحه ٨موقعيت شغلی جدیــد ایجاد خواھدشد. (منبع شماره 

 ميSدی، مشاغل متعـارف٢٠١٠ال انجمن آینده شناسی جھان در ھفتمين نشست عمومی خود، طی گزارشی پيش بينی كرده است كه تا س

ی شده، بسياری از مشاغل امروزی را از بينفعلی وارد چالش جدیدی شده و حرفه ھای ارزشمندی به وجود خواھدآمد. ھرچند كه فضای پيش بين

فيبرنوری كه به وسيله ماھواره و فناوری بی سيمخواھدبرد. در آن برھه، بسياری از فرمانھا و تصميم گيریھا ازطریق سيگنال ھای دیجيتالی و 

برنامه ریزی ھر كشور و صSحدید رھبران آنپشتيبانی می شوند، مخابره خواھدشد. بدیھی است كه شعاع گسترش ایــن فنــاوریھا بستگی به 

 این مشاغل به طور اختصار٢٠١٠ و تصویر سال دارد. برای درك بھتر از وضعيت آینده، تعدادی از مشاغل از بين حرفه ھای مختلف انتخاب شده

ترسيم خواھد شد:

ھندكرد. اطSعات محيطی ازطریق حساسه ھای - كشاورزی: كشاورزان بيشتر به عنوان مدیران مزرعه و عمدتاً در داخل ساختمان فعاليت خوا١

، سSمت گياھان و درختان، حد آماده بودن محصولھوشمند به رایانه و دفتر كار كشاورز مخابره شده و كشاورزان به راحتی به تحليل وضعيت خاك

 در آن زمان كشاورزان باید بتوانند خــود به تحليلبرای برداشت، تلفيق كود و غذای موردنياز خاك، رطوبت و بسياری عوامل دیگر خواھند پرداخت.

نھا داده ھای موردنظر را وارد رایانه كرده و رایانه پسوضعيت بازار پرداخته و با پيش بينی وضعيت جوی، بھره وری كشت و برداشت را ارتقاء دھند. آ

واھد كرد.از پردازش اطSعات، فرمانھای 3زم را برای تجھيزات و سيستم ھای نصب شده در مزرعه مخابره خ

فت پيامھا به صورت الكترونيكی انجام خواھدشد. - پليس مجھز به فناوری اطSعات: در سازمانھای پليس آینده، مكاتبات اداری و ارسال و دریا٢

د بود، تا اینكه به صورت فيزیكی به جستجو در شھرافسران پليس و كارآگاھان، با بھره گيری از پایگاھھای اطSعات ھوشمند به دنبال سرنخ خواھن

 شھروندان بوده و لذا بررسی پرونده یك مظنون به راحتی انجام می پذیرد. با امكانDNAبپردازند. احتما3ً یكی از این پایگاھھا، حاوی نمونه ھای 

م ماموریت یا حضور در دادگاه آماده خواھند شد.ثبت صورت افراد، به جای احكام اداری امروزی، ماموران پليس با فرمانھای گفتاری برای انجا

ز تشخيصھای جنایی، در تشخيص جرم وخودروھای پليس بيشتر شبيه به آزمایشگاھھای كوچك جنایی شده و ازطریق ارتباط مستمر با مرك

د، نوع جرم و موقعيت وی سریعاً مشخص شدهدستگيری متخلفان نقش بسزایی ایفا خواھندكرد. چنانچه شھروندی مرتكب یك جرم رایانه ای گرد

و دستور جلب مجرم به نزدیكترین گشت پليس اعSم خواھدشد.



 كنتورھای آب، برق، گاز و تلفن خواھدشد. - كارگران صنعتی: اتوماسيون در محيط كار باعث منسوخ شدن مشاغل غيرھوشمند، مانند خواندن٣

 با بھره گيری از واقعيت مجازی، نظارت بر فعاليتھایاطSعات كنتورھا ازطریق ارتباطات رایانه ای بين ھر ساختمان و وزارت نيرو، تبادل می گردد.

قطعات موردنظر را به صورت تصویری مشاھده كرده ومكانيزه شده و خطوط توليد، صورت می پذیرد. در فعاليتھای تعميرات و نگھداری، كارگر ناظر 

له ھای نفت و گاز و خطوط انتقال نيرو، به وسيلهفرمان تعویض یا تعميرات برای روباتھای مربوطه مخابره خواھدكرد. تعميرات ميدانی مانند لو

تكنسين ھای مجھز به تلفن ھمراه و رایانه كيفی انجام خواھدشد.

اھندكرد. پيش بينی می گردد كه فعاليتھای ميدانیاین افراد با بھره گيری از اطSعات فنی و استانداردھای موردنياز، به خوبی انجام وظيفه خو

اضطراری، با یك یا دو روز فعاليت ميدانی در ھفته به خوبی انجام پذیرند.

 با بھره گيری از فناوریھای اطSعاتی، در گروھھای بزرگ فعاليت كرده و عSقـه مندان به٢٠١٠ - پژوھشگران: دانشمندان و پژوھشگران در سال ۴

ھا از پژوھشھای تكراری در كشورھای مختلفیك موضوع تحقيقاتی خاص، به راحتی با یكدیگر ھماھنگ خواھندشد. گردھمایی مجازی آنھا نه تن

 جھان، می توانند از تجھيزات و منابع گرانخواھد كاست، بلكه موجب پيشرفتھای سریع در دانش بشری می گردد. گروھھای كار از نقاط مختلف

پرداختن پژوھشگران كشورھایقيمت و ارزشمند یكدیگر، به صورت مشترك بھره بگيرند. یكی از دستاوردھای فعاليت گروھی عبا رت است از 

مختلف به یك مشكل تحقيقاتی خاص و تقسيم حجم كار بين گروھھای پژوھشی در كشورھای مختلف.

 صرف آموزش كنــد. دانش عمدتاً به عنوان یك مربی و راھنما فعاليت خواھدكرد تا اینكه یك روز كامل از وقت خود را٢٠١٠ - آموزش: مدرس سال ۵

 سيستم ھای ھوش مصنوعی، به دانش تعيينآمــوزان بـا ھدایت مدرس و بھره گيری از درسھای ویدیویی، برنامه ھای آموزشی تلویزیونی و

و مشاور با ارزش برای مدرسان عملشده در طرح درس دست خواھندیافت. سيستم ھوش مصنوعی در مراكز آموزشی، به عنوان یك دستيار 

ھا و دستورات آموزشی ویژه صادر شده و دراختيارخواھدكرد. به طوری كه برای ھر دانش آموز، متناسب با استعداد و توانمندی فردی وی، توصيه 

اً وقت خود را صرف بھبود برنامه درسی یا تدریسمدرس قرار می گيرد. مدرس تنھا در موارد نادری مجبور به تدریس برخی از مفاھيم شده و عمدت

)٩موردی بعضی از دانش آموزان خواھدكرد. (

راھكارھایی برای ما

تدای راه بوده و ھنوز دوران طفوليت خود را طی میبنابه اظھار صاحب نظران و عSقه مندان به مبحث فناوری اطSعات، انقSب فناوری اطSعات در اب

يشتری برخوردار شده و اثرگذاری آن بر وضعيتكند. بدیھی است كه در سالھای آینده، اجزای این فناوری به مراتب از یكپارچگی و ھماھنگی ب

كرد. چنانچه بــرای این پدیده رعدآسا، دراشتغال و ارتباط بين كشورھای توسعه یافته با كشورھای درحال توسعه به شدت خودنمایی خواھد

ای ھميشه ازدست برود. ازجمله راھكارھاییبرنامه ھای توسعه ای ملی جایگاه مناسبی ترسيم نگردد، ممكن است زمان وموقعيت فعلی نيز بر

كه می تواند برای كشور ما مفيد باشد عبارتند از:

! گسترش طرح ملی فناوری اطSعات كشور؛

! بكارگيری تدابير 3زم به منظور مشاركت كليه سازمانھای دولتی و خصوصی در اجرای این طرح؛

 و ورود به اقتصاد اطSعات؛! ایجاد شورایی متشكل از سازمانھای مختلف، به منظور ھدایت كشور برای گذار از مقطع كنونی

ری اطSعات و تSش درجھت برخورداری از سھم! برنامه ریزی به منظور شناسایی ظرفيتھا و استعدادھای داخلی متناسب با بازار جھانی فناو

مناسبی از این بازار؛

ت، طراحی یك الگوی مناسب برای بنگاھھای! به عنوان یك استراتژی كوتاه مدت و تا زمان حضور فعال كشور در بخش صادرات فناوری اطSعا

ازجمله این) و تعميم آن به مشاغلی كه از نيروی انسانی موردنياز داخلی و فاقد شغل برخوردار ھستند. TELEWORKINGتجاری كار از راه دور (

ات پزشكی، خدمات ترجمه بين زبانھایمشاغل می توان به شركتھای طراحی نرم افزار، بيمه، حقوقی، صنعت حمل و نقل، حسابداری، خدم

كرد.فارسی و دیگر زبانھا، تدریس زبان و ادبيات فارسی، و بسياری از مشاغل خدماتی دیگر اشاره 

پا نوشتھا:

 حوزه ای از مھندسی كه اصول علوم مكانيك، برق و الكترونيك را در طراحیELECTORNICS, MECHANICAL - واژه ای مشتق شده از عبارات ١

محصول به كار می برد.



٢ - BULLETIN BOARD SYSTEMS (BBS)

٣ - HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE

 ميSدی است.٢٠٠١ - آخرین آمار متعلق به ماه اوت ۴

اختصار، در این مقاله به طور اجمال به پنج - در اجSس سا3نه انجمن آینده شناسی ده شغل مختلف موردبررسی قرا رگرفته است كه به دليل ۵

شغل اشاره خواھدشد.
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 فرصت برای عملکرد موفق۴فناوری اط=عات؛ 

، با3ترین ميزان١٩٩٠ود اقتصادی اوایل دھه مطالعات جھانی نشریه اکسنچر حاکی از این است که شرکتھایی که در طول یک دوره پنج ساله رک

در حفظ رشد درآمد و سوددھی داشته اند.سوددھی را به سھام دارانشان داشته اند، به جای تمرکز، صرفاً بر روی کاھش ھزینه ھا، سعی 



تھایی که حاشيه سود با3تری داشته اند، سھمتحقيقات دیگر اکسنچر که متمرکز بر نظارت و کنترل فناوری اطSعات بوده نشان داد کـــه شرک

 نوآوری اختصاص داده اند.تأمل بر روی نتایج اینبزرگتری از بودجه فناوری اطSعات خود را به جای فرایندھای عملياتی فنــــاوری اطSعات، به

ل آینده است، بویژه با عنایت به این مھم کهتحقيقات از منظر معاونان مدیرعامل در فناوری اطSعات بيانگر نقش حساس آنھا در طول چند سا

اوری اطSعات، پدیدآوری فضایی برای گفتگوی 3زمشرکتھا درصدد جذب ھرچه بيشتر سود سھامداران برخواھند آمد. اما برای معاونان در زمينه فن

نچر در مورد مدیران ارشد و مدیران عامل نشاندرجھت ایجاد تعادل مابين فناوری اطSعات و ایجاد ارزش تجاری آسان نيست.یک بررسی دیگر اکس

د و این درحالــــــی است که از آنھا انتظار می رود راهداد که بيشتر آنھا ھنوز ازطرف مدیران عامل به جلسات برنامه ریزی استراتژیک دعوت نشده ان

لی و 3ینفک فرایند برنامه ریزی استراتژیک شوند و اینحلھای مقطعی ارائه کنند.مدیران ارشد باید پا فراتر از این محدودیت بگذارند و جزء بخش اص

رمورد ویژگيھای شرکتھای موفق نشانبه معنای دورشدن از نقش سنتی یک فناوری است. خبر خوش اینجاست که تحقيقات مستمر اکسنچر د

 کارامدتر، ھمزمان با افزایش بھره وری به کار می گيرند.می دھد که آنھا فناوری اطSعات را به عنوان ابزاری به منظور نوآوری، ایجاد الگوھای تجاری

ت به منظور یاری رساندن به شرکتھایشان برایاکسنچر بویژه معتقد است، مدیران ارشد باید چھار کار انجام بدھند که از نقش فناوری اطSعا

عملکرد بھتر داشته باشند.دستيابی به عملکرد موفق اطمينان حاصل کنند و به نوبه خود درحين روند، از لحاظ شخصی نيز 

يابی به عملکرد خوب در این بين، مدیران ارشد - بحث مربوط به فناوری اطSعات را روی ایجاد ارزش برای مشتری متمرکز کنيد. به منظور دست١

تواند می  فناوری اطSعات  نقشی که  قالب  در  با ھمکاران خود  را  فناوری اطSعات  بحث  توانند  ایجادمی  قبيل  از  اولویت  با   در حوزه ھایی 

ئوليت ھدایت یک نگرش مشترک برایرشد،کاھش ریسک، کوتاه شدن چرخه ھای زمانی داشته باشد، محدود کنند.ھمچنين مدیران ارشد مس

وعی محسوب شود را برعھده دارند. برای مثال،فناوری اطSعات که موردتاکيد رھبری فناوری اطSعات و شرکت بوده و برای توليد ارزش سکوی شر

توربين ھای گازی اش سود  بـــه مشتریان  به خاطرشرکت رولز رویس، سابقاً ازطریق فروش قطعات اضافی  می کرد. درآمد روبه افزون آن 

 این امر به نوبه خود نگرشی از سيستمدردسترس بودن و اعتبار محصو3تش خواھدبود.شعار تجاری اش فروش قدرت به ازاء ھر ساعت است و

ر را تقویت می کند.در این زمينه اینکهھای مبادله و اطSعات را می طلبد که زنجيره عرضه، مدیریت خدمات و قابليت سنجش وضعيت موتو

ده از روشھای مرسوم برای بازگشت سرمایهمدیرارشد، بحث ارزش مشتری را به سطح ارزش سھامدار برساند، از اھميت برخوردار است. استفا

افی نيست.گذاری فناوری اطSعات که باید در عوض به عنوان ابزار کنترلی و صرف تصویب پروژه ھا شود، ک

مواره در جستجوی فرصتھایی برای ایجاد ارزش - برای تغييرات مبتنی بر فناوری اطSعات، طرحھای مناسب ارائه بدھيد. مدیران ارشد باید ھ٢

گيرید.بيشتر ازطریق مشارکت، مثSً در زنجيره تامين شرکتھای دیگر باشند.این دو موضوع را درنظر ب

- به کارگيری قابليتھای فناوری اطSعات برای سھولت بخشيدن به ھمکاریھای تجاری.

- ھمکاری به منظور گسترش طرحھا برای تغيير مبتنی بر فناوری اطSعات.

لی ازطریق کمک گرفتن از توانائيھای خاصمدیران ارشد باید توجه خود را به کاھش ریسک، تقسيم سرمایه و پایه گذاری استانداردھای عم

 یک ساختار قراردادی خوب برپایه پارامترھایشرکتھای ثالث معطوف کنند. یکی از عوامل مھم برای دستيابی به عملکرد موفق حاصل از شراکت،

اری) یا بخشھای اصلی آن، معاون مدیرعامل را از بارمرتبط با ایجاد ارزش تجاری است. واگذاری کل عملکرد فنــــاوری اطSعات ( به صورت پيمان ک

 پيمانکار باید قراردادی داشته باشد. که به طورمسئوليت استراتژیک آن معاف نمی کند، بلکه کامSً برعکس. وی عSوه بر گفتگوی مستمر با گروه

مشخص بيان کند از آنھا درجھت ارتقای ارزش مشتری چه انتظاری می رود.

رکتھایی با حاشيه سود با3 به طور خاص بودجه - برنامه کار سرمایه گذاری فناوری اطSعات را بھينه کنيد. تحقيقات اکسنچر نشان می دھد ش٣

رف فناوری اطSعات می کنند. تحقيق ھمچنانبيشتری را به فناوری اطSعات جدید اختصاص می دھند و نسبت به ھم ردیفان خود ھزینه کمتری ص

 و نظارت خودشان را با واحدھای تجاریITيSت نشان داد که بيشتر از صد شرکت اروپایی، آنھایی که موفق به بھره وری بيشتری شده اند، تشک

 عملکرد با3، مدیران ارشد باید روشی را اتخاذکه ممکن است کامSً متعدد و خـــــودگردان باشند، ھمسو می کنند. برای حصول به این سطح از

ت بودن مسير سرمایه گذاری بودجه فناوریکنند، که به ایجاد و متعاقباً تحقق بخشيدن طرح و نقشه فناوری اطSعات منجر شود که از درس

باشند، که سرمایه مدیران ارشد مراقب  از قبيل، فشار سياسی،اطSعات اطمينان حاصل کنند.این امر مستلزم آن است که  به د3یلی   ھا 

کم اھميت تر سرازیر نشوند.عSوه بر این،خودمحوری، آشفتگی و سوءتفاھم درمورد رابطه بين فناوری اطSعات و ارزش مشتری به حوزه ھای 

ند، تا تمام سطوح دپارتمان فناوری اطSعات را مجھز کنند ومدیران ارشد باید از حوزه آموزش بھره گيرند و قادر به تغيير مدیریت و مدیریت برنامه باش



ند، به محقق کردن طرحھا و نقشه ھا کمک کنند.ھمراه با توجه ویژه ای که به ھمکاری فعال با ھم ترازان خود در محدوده تجاری معطوف می کن

ری شوند، آگاه باشند،  و برای تنظيم بعدیھمچنين مدیران ارشد باید نسبت به تغييرات خارجی که ممکن است باعث بی اعتباری یک موردتجا

آماده گردند.

جدید، ابزارھا، قابليتھا و معماریھا، منبعی ھميشه تازه - فناوری اطSعات را به منظور بھبود قابليتھا و پيامدھای کسب و کار تغيير دھيد.روندھای ۴

از فرصتھای جدید برای بھينه سازی فرایند فناوری اطSعات ھستند.

 کارایی مثبت و زیربنایی می شوند، توصيه کنند.از وظایف مدیر ارشد این است که این فرصتھا را ارزیابی کنند و آنھایی که شامل تبعاتی مثل

١۵۴مرجع: ماھنامه تدبير شماره 

منبع : مركز توسعه كارآفرینی

http://vista.ir/?view=article&id=211879

قدرتمندترين زنان دنيا

) ایندرا نوئی:١

 ساله و رئيس شرکت پپسی. او اولين زن قدرتمند جھان۵١ھندی ا3صل , 

ًSکام مسيری  در  او  تيرھای  تمام  می آید.  به حساب  اقتصادی  حوزه  در 

گذشته، سال  در  توانسته  او  رفته اند.  نشانه  سوی ھدف  به  مستقيم 

 ميليارد د3ر برای شرکت کسب کند به طوری که سود٣۵/١درآمدی معادل 

 د3ر شده است.٣ ميليارد د3ر و ارزش ھر سھم ۴/۶عملياتی آن 

سھام شرکت مواد غذائی کویکر که شرکت پپسی از اولویت ھای آن است

بلکه سود تنھا روند عالی داشته  نه  آن،  در  نویی  با نقش کليدی خانم 

ویژه ای برای خود او به ارمغان آورده است.

) آنا مالکھی:٢

موقعيت۵۴ لحاظ  به  این شرکت  اعتبار  زیراکس.  رئيس شرکت  و   ساله 

سرمایه ارتقاء یافته است. تحليلگران، دليل این ترقی را، روش جدید تمرکز بر

روی جنبه ھای رشد و توسعه می دانند و آن را نشانه ای در جھت سSمت و

تثبيت آن شرکت قلمداد کرده اند.

 ميليارد د3ر بر فروش شرکت افزوده است و در کل،١این سيستم بالغ بر 

 ميليارد د3ر فروش داشته باشد.١۶موجب شده شرکت معادل 

) مگ ویتمن:٣



دومين شرکت اینترنتی دنيا آسان نيست. اما ساله و رئيس ھيأت مدیره شرکت اینترنتی ای بی. بدون تردید به دست آوردن عنوان اولين یا ۵١

رار داده است. ميليارد د3ری سرمایه این شرکت، آن را در مقام و جایگاه اول تجارت الکترونيکی در جھان ق۶افزایش 

 آن توسط سرمایه گذاران، درصدی در نيمه دوم سال گذشته، پيش بينی می شود فروش این شرکت در سال جاری با خرید سھام٣۴با افزایش 

 درصد افزایش یابد.۴۵به طور قابل توجھی تا 

) آنجS برالی:۴

٣۵يس آن می باشد. درآمد این شرکت با  ساله و رئيس شرکت ولپينت. این شرکت، بزرگترین شرکت مراقبت ھای بھداشتی است که یک زن رئ۴۶

 ميSرد د3ر است.٩/۵۶ميليون نفر مشترک و مراجعه کننده، حدود 

) آرن رزنفلد:۵

 ميSرد۴/٣۴ ناھمواری ھای زیادی را پشت سر گذاشت. رزنفلد توانست درآمد ٢٠٠۶ ساله و رئيس شرکت کرافت فودز. این شرکت در سال ۵۴

انم رزنفلد، شرکت کرافت توانست کنترل سرنوشتد3ر یرو به کاھش این شرکت را برای کل سال افزایش دھد. در ماه مارچ سال جاری با تدابير خ

و آینده خود را دوباره به دست گيرد.

ھدف کليدی او، افزایش حضور شرکت کرافت در بازارھای جھان است.

) پت ووتز:۶

 درصد تا٢٠ فعاليت دارد. درآمد آن حدود  ساله و رئيس شرکت آرچردانيال ميدلند. این شرکت در زمينه مواد پSستيکی و مشتقات شيميائی۵۴

 ميSرد د3ر افزایش یافته است.٢/٢ درصد معادل ۶۵ ميليارد د3ر و درآمد خالص آن ۴۴مبلغ 

) سوزان آرنولد:٧

 ميليارد د3ری٧۶ واحد تجارت جھانی این شرکت ٣ ساله و رئيس ھيأت مدیره شرکت پراکتر ـ گمپل .او رئيس و مسؤول کليه عمليات روز به روز ۵٣

 درصد در سال توانسته افزایش ميلياردی برای شرکت۴است. خانم آرنولد با ایجاد تغيير و دگرگونی در نحوه تجارت و با ھدف رشد بنيادی از 

به وجود آورد.

) اپراوینفری:٨

کار سال در بين برنامه ھای تلویزیونی دیگر شده است. ساله و از معروفترین مجریان برنامه ھای تلویزیونی. برنامه تلویزیونی او برنده جایزه اس۵٣

 درصدی در ميزان سرمایه اش بوده است.١۴ شاھد رشد ٢٠٠۶ھمچنين مجله پرفروش او در سال 

) آندرا جانگ:٩

 سرمایه گذاران اثبات کرده در امر رشد و ساله و رئيس شرکت آون پرداکتس. این شرکت، توليد کننده محصو3ت آرایشی است. خانم جانگ به۴٩

افزایش سرمایه و ھمچنين دوباره نيرو بخشيدن به این شرکت جدی است.

 ميليارد د3ر افزایش دھد.٧/٨او توانسته از طریق کاھش مشاغل اضافی و عدم توليد محصو3ت با سود کم، سرمایه شرکت را 

) براندا بارنز:١٠

با افزایش ٢٠٠٧ ساله و رئيس شرکت سارالی. فروش این شرکت در سال مالی ۵٣  ميليارد د3ر رسيد. درآمد٣/١٢ درصدی، به مبلغ ١/٧ 

 ميليون د3ر شده است. کليد این موفقيت، تغيير و نوآوری است.۵۵۶ درصد یعنی معادل ٣٢عملياتی این شرکت 

 محصول جدید دیگر در٧۵نز قصد دارد ، شرکت سارالی تقریباً نيمی از محصو3ت جدید نان در آمریکا را فراھم نموده است. خانم بار٢٠٠۵از سال 

 را به بازار آورد.٢٠٠٨سال 

منبع : ماھنامه اقتصاد خانواده

http://vista.ir/?view=article&id=315207



قراردادھای موقت و چالش ھای اجتماعی و اقتصادی نيروی کار

مسئول کانون شوراھای اسSمی کار استان تھران: قراردادھای موقت کار به

ضرر بخش صنعت و توليد است و بھره وری را نيز کاھش می ھد .

با جاروی دسته بلندش، خيابان ھا را طوری آرایش می کرد که گویی با شب

و برگ ھای ریخته و کيسه ھای سياه آشغال، رفاقتی دیرینه دارد. صدای

خش خش جارویش در دل شب، وحشت از تاریکی را برھم می کوبيد. گمان

می بردی تنھا در یک لحظه است که اتفاق می افتد. کيسه کيسه، آشغال

ھا را از چھره خيابان ھا و کوچه ھا جمع می کرد تا شاید بتواند روزی از سر

ادعای فراوانی تمام کيسه ھایی که جمع کرده است، از نردبان آرزوھایش

با3 برود.

با صبوری تمام صحبت می کرد. اگرچه کلماتش بی خانمان بود، ولی گفت:

با3خره باید یک نفر این کار را بکند. گفت: ناچارم. گفت: صبح خيلی زود،

کارم را در محدوده خيابان خوش و کوچه ھای فرعی آن شروع می کنم.

 شبی است که تمام کيسه ھای نيمه٩گفت: اوج کاری ام، ھمان ساعت 

باز و بسته و گاه پھن شده کنار آپارتمان ھا، انتظار من و امثال من را می

کشند.

 ساله معرفی کرد٢۶باز صدای جارو می آمد. دیگری خودش را اسماعيل، 

 ساله نيست. لھجه اش کردی بود. گفت: درسم را ادامه ندادم. گفت: برای٢۶ولی حرف که می زد، از بمی صدایش به راحتی می شد فھميد که 

زندگی کردن و تامين ھزینه ھای آن، مجبورم کار کنم.

 ساده خدماتی، کار کنم. گفت و گفت. اصغرگفت: وقتی برای من که ھيچ مھارت خاصی ندارم، کار مناسبی نيست، مجبورم به عنوان یک کارگر

و خوبش مھم نيست.کنارش ایستاد. دستی به شانه اش کوبيد و بلند گفت: خدا را شکر که روزگارمان می گذرد. بد 

ن ھای به بن بست رسيده فردایش را می دید.لحظه ای دیگر، جاروھا گوشه دیوار از خش خش افتاده و ھر رفتگر، روی زمين خواب تمام خيابا

ی روز ھم، ھزاران ھزار کارگر با نام کارگر خدماتیگمان می بردی تنھا در یک لحظه است که اتفاق می افتد. ولی نه در تاریکی شب، که در روشنای

می گذرانند. بدون آن که از خوب یا بدی روزگار شکایتییا به بيان ساده تر، در قالب قراردادھای موقت کار به کار مشغول اند و به سختی زندگی را 

داشته باشند. مانند ھمين رفتگران پياده روھای شب.

● قراردادھای موقت کار، ماھيت و معایب

گران به سمت بی رنگی متمایل شده و ایناگرچه سالھاست در قالب ھای مختلف و ازجمله قراردادھای موقت، حقوق اقتصادی و اجتماعی کار

برخی صاحبنظران اقتصادی و بازار کار معتقدند، بابی رنگی، تا ثير مستقيم خود را بر سطح زندگی و معيشت آنھا گذاشته است، ولی با این حال، 

 کار برای ورود به چرخه توليد و اقتصاد در خودتوجه به شرایطی که امروز بر بازار کار حاکم است و نياز شدیدی که حجم وسيع نيروھای جویای

احساس می کند، نمی توان ضرورت وجود قراردادھای موقت کار را نادیده گرفت.

مه و مزایایی که باید دستشان را در سختی ھایبا این حال کارگران با قراردادھای موقت کار نگرانند و پرداختی ھای حقوق و دستمزد، حق بي

یادھای مختلف حمایت از کار و رونق توليد و مھمترزندگی بگيرد، چنگی به دل ریش آنھا نمی زند. برای ھمين ھم، وقتی از تریبون ھای مختلف، فر



 ساماندھی قراردادھای موقت کار یا نظارت براز ھمه صيانت از نيروی کار به عنوان محور توسعه ملی بلند شد، گمان این رفت که باید برای

چگونگی پرداختی کارگران با قراردادھای موقت گامی به جلو برداشت.

يت زندگی و معيشت کارگران با قراردادھای موقت و باتا آنکه چندی پيش، دکتر سيدمحمد جھرمی، وزیر کار و امور اجتماعی با ابراز نگرانی از وضع

 تامين اجتماعی برای برقراری بيمه بيکاری جھتاشاره به تSش دولت برای ساماندھی این قبيل قراردادھا، از تدوین تفاھم نامه ای با سازمان

 مطرح ھستند اما وزارت کار و امور اجتماعی، تمام تSشکارگران قرارداد موقت خبر داد و گفت: قراردادھای موقت به عنوان نياز بنگاه ھای اقتصادی،

خود را برای جلوگيری از سوءاستفاده از این نوع قراردادھا به کار خواھد گرفت.

ستفاده می کنند، ملزم ھستند بر نحوهوی ھمچنين گفت: براساس مصوبه دولت از این پس، دستگاه ھای دولتی که از خدمات پيمانکاری ا

پرداخت حقوق، حق بيمه و مزایای کارگران این گونه واحدھا، نظارت جدی کنند.

مت آن به قدمت نظام کار فردی می رسد. چنانچهالبته، قراردادھای موقت کار در سيستم اقتصادی نظام سرمایه داری مقوله تازه ای نيست و قد

دھای موقت، امروزه جای خود را در سيستم اقتصادیدکتر صالح قویدل، اقتصاددان با اشاره به قدمت وجود قراردادھای موقت کار می گوید: قراردا

تمام کشورھای جھان باز کرده است.

زاید: اگرچه ممکن است درصورت احاطه قراردادھایوی تا کيد می کند بر این که قراردادھای موقت کار، نياز بنگاه ھای اقتصادی ھستند و می اف

و از این رو، کارگر در تنگنای شرایط اقتصادی وموقت کار بر نظام کار و توليد کشور، امنيت شغلی، معنا و مفھوم اصلی خود را از دست بدھد 

ری برای افراد جویای کار ایجاد می کند.معيشتی زندگی خود رھا شود ولی از دیگرسو، وجود قراردادھای موقت کار، فرصت ھای شغلی بيشت

دام نيروی کار بيشتر باز است، معتقد است:دکتر قویدل با این استد3ل که دست کارفرمایان درصورت وجود قراردادھای موقت کار برای استخ

يشتر می شود. چرا که کارفرما ھيچ اجباریدرصورت وجود قراردادھای موقت کار، پراکندگی نيروی کار در چرخه بخش ھای مختلف اقتصادی، ب

ند ھر موقع که خواست، نيروی کار قبلی را اخراج کند وندارد که کارگر را به صورت تمام وقت و دایم، در محيط کار نگه دارد، برای ھمين ھم می توا

شغل جدید ایجاد کند و ھزینه تعدیل نيروی کار را به دليلبه جای آن ، نيروی کار ماھر استخدام کند. از این رو کارفرما توانسته با این اقدام خود، 

کارآمدسازی نظام تامين اجتماعی نيز برای حمایت ازحاکم نبودن شرایط قراردادھای دایم، کاھش دھد. ھرچند در کنار این نيازھا، ضرورت تقویت و 

نيروی کار دارای قرارداد موقت ضروری است.

برای سر و سامان دادن به تمامی امور مربوط به حقوقاساساً نوع قرارداد کارگران با صاحبان سرمایه، نقش تعيين کننده ای در توازن قوای طرفين 

ض کارگر به شرایط کار، دفاع کارگر از حقوقکارگران ایفا می کند. تعيين سطح دستمزد، ميزان ساعات کار، شدت اضافه کاری اجباری، اعترا

داش و عيدی و حق سنوات و... و ده ھا مسا لهقانونی، حق عایله مندی، بيمه ھای درمانی و تامين اجتماعی، بيمه بيکاری، اخراج، ميزان پا

ه با نوع قرارداد کار قرار می گيرند. این موارد درستمربوط به کار و زندگی کارگران مقوله ھایی ھستند که در رابطه مستقيم و به شدت تعيين کنند

ند.ھمان ھایی است که در قالب قراردادھای موقت کار، ھيچ گونه حقی را بر کارفرما تحميل نمی ک

ن بردن امنيت شغلی نيروی کار، بر کسی پوشيدهماھيت و کارکرد دووجھی قراردادھای موقت کار از یک سو با ایجاد اشتغال و ازسویی با از بي

راردادھای موقت کار در نقشی که در از بيننيست. علی اکبر عيوضی، رئيس کانون شوراھای اسSمی کار استان تھران با پررنگ کردن ماھيت ق

 موقت کار ازجمله معضSتی است که ھموارهبردن امنيت شغلی نيروی کار ایجاد می کند، بر آن خط انتقاد می کشد و می گوید: قراردادھای

رر بخش صنعت و توليد ھم منتھی می شود. زیرازندگی اجتماعی و اقتصادی کارگران را تھدید می کند. ازسوی دیگر، این قبيل قراردادھا به ض

اصی ھم در این زمينه انجام نمی دھند و اینکارگران بدون احساس امنيت شغلی، ھيچ اھميتی به افزایش کيفيت بھره وری نمی دھند، اقدام خ

امر کامSً طبيعی است.

● امنيت شغلی کارگر تحت تا ثير مھارت و تجربه

امر توليد تحت تا ثير نوع قراردادھا قرار می گيرد، بهبه نظر می رسد، بھره وری مھمترین عاملی است که در جریان روابط ميان کارگر و کارفرما در 

د که با گسترش قراردادھای موقت کار و به دنبال آنطوری که بسياری از کارشناسان اقتصادی مخالف با ماھيت قراردادھای موقت کار، بر این باورن

 کار و امور اجتماعی نيز اعSم کرده است: بھبودکاھش امنيت شغلی نيروی کار، بھره وری نيز تا سطح پایينی، تنزل پيدا می کند. چنانچه وزیر

د است.وضعيت معيشتی نيروی کار، مھمترین عامل درجھت ارتقای بھره وری، کاھش ضایعات و بھبود تولي

اردادھای موقت کار بر روی بھره وری نيروی کار وجود دارد.با این حال دکتر صالح قویدل، اقتصاددان در این باره می گوید: دو نظریه درمورد تا ثير قر



 نظریه دوم، درست برعکس است. نظریه اول، اینبراساس یک نظریه، قراردادھای موقت کار، بھره وری نيروی کار را افزایش می دھد در حالی که

کار غيرماھر و استخدام نيروی کار ماھر باز است،گونه استد3ل می کند که درصورت وجود قراردادھای موقت کار، دست کارفرما برای اخراج نيروی 

جه نخواھد بود.از این رو ھيچ گاه کارفرما در چرخه توليد اقتصادی با دغدغه کاھش بھره وری نيروی کار موا

ارت و تجربه اوست. چنانچه کارگر و کارمند ماھروی می افزاید: امنيت شغلی یک کارگر یا یک کارمند در دو بخش خصوصی و دولتی تحت تا ثير مھ

و با تجربه حتی در شرایط قرارداد موقت کار، ھيچ نگرانی از آینده شغلی خود ندارد.

قت کار ازسوی دولت با مجری گری وزارت کارولی عيوضی، رئيس کانون شوراھای اسSمی کار استان تھران ھمچنان بر ساماندھی قراردادھای مو

بر نحوه پرداخت ح باید به طور مستقيم  قوق، حق بيمه و مزایای کارگران واحدھایو امور اجتماعی پافشاری می کند. به اعتقاد وی دولت 

پيمانکاری نظارت کند.

رت تشکل ھای صنفی برای بھبود شرایط کار است.از ميان این اختSف نظرھا و موافقت ھا و مخالفت ھا، اشتراک نظر اصلی بر روی توانایی و قد

 به خرد جمعی و چانه زنی ھای دسته جمعی،چنانچه بسياری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه ھای کارگری و کارفرمای معتقدند، بدون اتکا

وان به راحتی برداشت.موانع موجود در بھبود روابط ميان کارگر و کارفرما و حل مشکSت اجتماعی این حوزه را نمی ت

برای نظارت بر روند قانونگذاری و اجرای قوانيننيروی کار در پناه تشکل ھای صنفی، اميدوار است بتواند راھکارھای قانونی و تعریف شده ای 

متناسب با نيازھای روبه تزاید خود بيابد.

 بزرگ و کوچک کارگری و کارفرمایی است که سهدکتر قویدل، اقتصاددان در این باره می گوید: درصورت تقویت کارکرد تشکل ھا و اتحادیه ھای

واھد بود.جانبه گرایی، مفھوم اصلی خود را پيدا می کند و به دنبال آن، افزایش توليد قابل دسترسی خ

ه تشکل ھای صنفی می تواند بھترین ووی در تسریع قدرت و کارکرد تشکل ھای صنفی کارگری تا جایی پيش می رود که معتقد است: توسع

ه دخالت مستقيم دولت بر قراردادھای موقتمھمترین ابزار برای ساماندھی قراردادھای موقت کار محسوب شود. حتی به نظر می رسد نيازی ب

کار و نحوه پرداختی ھا نيست.

 و کارفرما داشته باشد. چرا که وقتی تشکل ھایاین اقتصاددان می افزاید: دولت باید به عنوان عامل سوم، نقش نظارتی بر روابط ميان کارگر

حقوق کارگر در سایه این تشکل ھا فراھم شود،صنفی گسترش یابند، دولت برای تقویت آنھا سرمایه گذاری کند و امکان حمایت ھای قانونی از 

وجود در عرصه توليد و اقتصاد را کاھش دھند.کارگر و کارفرما می توانند در یک فضای تعاملی با ھم توافق کنند و تا حد امکان تنش ھای م

رگر و کارفرما، در سایه سه جانبه گرایی و ایجادبراین اساس، انعکاس چانه زنی ھای دسته جمعی برای بھبود شرایط کار و بھبود روابط ميان کا

ی کند. در این صورت ھم می تواند صيانت ازتشکل صنفی قدرتمند، پرصداتر است و تصویری روشن تر از دیروز بر صفحه روابط توليد منعکس م

مایت ھای قانونی از کارگران اميدوار بود.نيروی کار را در ذھن مجسم کرد و ھم به توسعه فرصت ھای شغلی و تقویت فرھنگ کار و ایجاد ح
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قرن کارآفرينی زنان

 تاکنون٢٠٠٠تحقيقات نشان می دھد طی یک دھهء گذشته به ویژه از سال 



تحول بين المللی در حال وقوع است.  و اقتصاد  تجارت  در  تحول عمده  دو 

نخست رشد چشمگير و انفجارگونهء زنان کارآفرین و تحول دوم رشد حجم

ارتقای سطح باعث  کنار ھم  در  تحول  دو  این  است.  بين المللی  تجارت 

اقتصادی زنان و در مجموع رشد چشمگير اقتصادی بسياری از کشورھای

بزرگ شده است و ابعاد این دگرگونی تا حدی وسيع است که صاحب نظران

آن را آغاز عصر جدید تجاری در جھان می دانند.

از حياط خلوت اقتصاد جھان برای خروج زنان  به اعتقاد آن ھا امروزه زمان 

نگاه با  جھان  جمعيت  از  قشر  این  پيش،  از  و  است  مساعد  بسيار 

تجارت جھانی شده اند. چند عامل اصلی وارد  بين المللی  و  فرامنطقه ای 

زمينه ھا را برای نقش آفرینی فراگير زنان فراھم کرده است.

) در اروپای غربی و ایا3ت متحده و کS کشورھای عضو سازمان توسعه و١

 از ھر زمان دیگری است.) جمعيت در حال پير شدن است و استفاده از نيروی کار زنان برای حفظ رشد اقتصادی ضروری ترOECDھمکاری اقتصادی (

ار بودجه اختصاص دھند. زنان نيز با فراھم شدن زمينه ھا دردولت ھا برای استفاده از زنان باید آن ھا را با مھارت ھای مختلف آشنا کنند و برای این ک

ح با3 در اختيار زنان تحصيلکرده خواھد بود.ثبت نام دانشگاه ھا از مردان جلو زده و بدون تردید طی یک دھهء آینده بسياری از مشاغل سط

 را از فقر رھا کرده و درآمد متوسط مردم به شدت) در کشورھای با اقتصاد نوظھور از جمله چين و ھند، رشد چشمگير اقتصادی، صدھا ميليون نفر٢

تر آن ھا در اقتصاد کشورشان منجر شده است. طیرشد کرده است. طبيعی است که این روند به افزایش تعداد زنان با تحصيSت با3 و حضور فراگير

 درصد رسيده است و امکانات فراوانی برای ادامهء تحصيل این۴٨ درصد کل دانش آموزان به حدود ٣٠یک دھهء گذشته تعداد دختران در مدارس از 

گروه فراھم است.

کنون شاھد رشد حضور زنان در فعاليت ھای) در کشورھای نفت خيز ثروت عظيم حاصل از فروش نفت، تحو3ت اجتماعی بزرگی را موجب شده و ا٣

ش یافته است. در این کشورھا زنان به سبباقتصادی ھستيم. در کشورھای عرب این رشد کند است اما تحول آغاز شده و مطالبات زنان افزای

ی انگيزه ای قوی محسوب می شود. از پيشدسترسی به رسانه ھا، حضور زنان دیگر کشورھا در اقتصاد کشورشان را شاھد ھستند و این آگاھ

تغييراتی در قوانين مربوط به فعاليت اقتصادی زنان صورت گرفته است.

 شرکت در دست زنان است اما روند تصاحب شغل ھای مدیریتی و سطح با3 در این کشور و١٠ شرکت بزرگ آمریکا، مدیریت ۵٠٠اگرچه در بين 

 مردان است و شرکت ھایی که چند سال توسطاقتصادھای پيشرفته بسيار سریع است. ھنوز ھم ميزان اعتماد به توانایی شغلی زنان کم تر از

از شرکت ھایی ھستند که موفق تر  با دیگر شرکت ھا  تجاری  ارتباط  برقراری  در  اداره شده  مردان است. رشدزنان  مدیریت  یا  مالکيت  تحت   

نسانی شرکت خود پيدا کنند.توانایی ھای آکادميک زنان در بسياری از کشورھا باعث شده مدیران نگاھی جدید به سرمایهء ا

بر مردان است و زنان در حال تبدیل شدن بهآمارھا نشان می دھد طی پنج سال گذشته نرخ تشکيل شرکت ھا و کسب و کارھا توسط زنان دو برا

 واقعيت این است که زنان نيمی از نيروی کارنيرویی عظيم ھم در ساختار سنتی تجارت جھانی و ھم در تجارت مدرن و الکترونيک جھان ھستند.

ء خانه یا درصد این نيرو به نحو صحيح استفاده شده است. در اغلب موارد انرژی زنان صرف امور روزمره٢٠جھان را تشکيل می دھند اما تنھا از 

۵/٢٧ ميليون کسب و کار توسط زنان اداره می شود و ١/٩شغل کشاورزی در روستاھا می شود که جایی محاسبه نمی شود. در ایا3ت متحده 

 ميليون کسب و کار را توليد می کنند، در١/٩این_ ميليون نفر در این شرکت ھا و کسب و کارھا به کار اشتغال دارند. ارزش کا3ھا و خدماتی که 

 زن در سن کار یک زن از طریق تشکيل١٨ چھار ھزار ميليارد د3ر بوده است. طبق گزارش مرکز تحقيقات تجاری زنان در آمریکا از ھر ٢٠٠۵سال 

ان رشد ثابت دارند زیرا پتانسيل اقتصاد ھرکسب و کار و کارآفرینی از لحاظ مالی مستقل است. تحقيقات نشان می دھد روند کارآفرینی مرد

ضعيت کامS فرق دارد.کشوری برای کارآفرینی مردان ثابت است و مورد استفاده قرار گرفته است اما در مورد زنان و

ده اند به ھمين دليل در ھر اقتصاد که این نوع زمينه ھازنان به سبب فراھم نبودن زمينه تاکنون از بسياری از پتانسيل ھا برای کارآفرینی بھره نبر

ملک زنان است. گزارش ادارهء شرکت ھایفراھم می شود شاھد رشد شدید نرخ کارآفرینی زنان ھستيم. یک چھارم کسب و کارھای جھان در ت

 درصد افزایش یافته است. ھمچنين شرکت ھای کوچک با٩٠کوچک حاکی است طی یک دھهء گذشته تعداد کسب و کارھای تحت مالکيت زنان 



تنھا ١٠کم تر از  تا ١٣ نيروی کار به استخدام زنان تمایل بيش تری دارند تا شرکت ھای بزرگ. در حال حاضر   درصد زنان کارآفرین در سطح١۵ 

گسترده ای که وجود دارد فرصت عظيمی برایبين المللی فعاليت می کنند و این در حالی است که ساختار کنونی تجارت جھانی با ابزارھای 

نقش آفرینی فراملی زنان کارآفرین دارد.

. در ایا3ت متحده و دیگر کشورھای توسعه یافته،در بسياری از کشورھای پيشرفته زنان به ضرورت فعاليت اقتصادی و تجاری فراملی پی برده اند

٣١ای شرکت دانسته اند. در ایا3ت متحده  درصد از ھزار شرکت برتر حضور در صحنهء بين المللی را عنصر و عامل حياتی برای ادامهء بق۴١مدیران 

ه سبب شناخت بھتر بازار کا3ھای مصرفی زناندرصد شرکت ھایی که بيش از نيمی از محصو3تشان را صادر می کنند، تحت مالکيت زنان ھستند. ب

٩٠ھان، شرکت ھای کوچک به طور متوسط بيش از در توليد کا3ھا و خدمات پرمصرف موفق تر از مردان عمل می کنند. در ساختار کنونی اقتصاد ج

 درصد شرکت ھای کوچک و متوسط تحت۴٠درصد کل شرکت ھا را تشکيل می دھند. در بين کشورھای عضو سازمان توسعه و ھمکاری اقتصادی 

درات، زنان تاثير بزرگی در رشد اقتصادیمالکيت یا مدیریت زنان است و به سبب نقش بزرگ شرکت ھای کوچک و متوسط در اقتصاد ملی و صا

دارند.

طی پنج سال گذشته تقریبا تمام کشورھاییتحقيقات انجام شده از سوی کميتهء کارآفرینی سازمان توسعه و ھمکاری اقتصادی نشان می دھد 

ه در آن ھا ميزان مشارکت اقتصادی زنان با3 بودهکه فعاليت اقتصادی چشم گير و تعداد بسيار زیاد کسب و کار داشته اند کشورھایی بوده اند ک

 خدمات خود می پردازند. این درصد شرکت ھای کوچک و متوسط تحت مالکيت زنان دو سال پس از آغاز فعاليت به صادرات کا3 و۴٣است. در کانادا 

مدت برای مردان صاحب کسب و کار بيش از ھفت سال است.

ھزینهء توليد، رشد سود، تبادل نظر با کسانی کهانگيزه ھای جھانی اندیشيدن زنان و مردان کارآفرین تقریبا یکسان است: افزایش فروش، کاھش 

 از توانایی ھای تجاری و... جزو این گونه انگيزه ھادر دیگر کشورھا فعاليت مشابه دارند، کمک به ادامهء بقا در شرایط به شدت رقابتی، استفاده

 ھر حال رقبایی داخلی و خارجی دارید که به شکلھستند. در اقتصاد جھانی شدهء امروز فرقی نمی کند شما چه کا3 یا خدمتی توليد می کنيد، در

جدی افق جھانی را در نظر نمی گيرند دیر یا زود بامستقيم یا غيرمستقيم بر فعاليت شما تاثير می گذارند. به این ترتيب شرکت ھایی که به طور 

ھای ناآشنا ھدایت کنيد. برای این منظور چارچوببحران روبه رو خواھند شد. برای داشتن تفکر جھانی باید بياموزید چطور کشتی خود را در آب 

را ساختار تجاری عوض شده است.ذھنی مناسب و آگاھی از روندھای جھانی ضروری است، ھمچنين عمل طبق قواعد قدیمی غلط است زی

ند و با دنيای جدید تجارت آشنایی داشته باشند. با اینزنانی که در حوزهء کارآفرینی جھانی می اندیشند باید خSق، پرانرژی و پایبند به اھداف باش

 طی خواھد شد. به طور ذاتی زنان در عرصهءویژگی ھا اعتماد شرکا به آن ھا جلب می شود و نخستين مرحلهء پراھميت یعنی برقراری ارتباط

قيت داشته باشند.کارآفرینی برتری ھایی نسبت به مردان دارند که به آن ھا کمک می کند شانس با3تری برای موف

ن ھا از لحاظ حمایت عاطفی که ارایه می دھند) حس حمایت گری زنان بيش از مردان است. در اجتماع زنان رکن اصلی خانواده ھستند و حضور آ١

مکاری و کمک در زنان کارآفرین قوی تر ازضروری است. این حس حمایت گری در امور تجاری نيز دیده می شود و تحقيقات نشان می دھد حس ھ

مردان است.

. ھمواره به این پرسش فکر می کنيم که چرا دیگران) زنان در زمينهء شناخت دیگران، درک رفتارھا و قضاوت سریع بسيار تواناتر از مردان ھستند٢

لی که زنان در این امور بسيار دقيق ھستند. در تجارتچنين رفتاری دارند و این گونه سخن می گویند. مردان اغلب توجھی به زبان بدن ندارند در حا

ما در تصميم گيری صحيح است.بين المللی ھنگامی که با فرھنگ طرف مقابل آشنا نيستيد، ھمين توجه به رفتارھا راه گشای ش

 که به دیگران اجازه می دھند شک کنند و دچار) صبر زنان و ظرفيت بخشش آن ھا بسيار با3ست. دنيای تجارت بين المللی به کسانی تعلق دارد٣

 کسی است که لبخند می زند و با حوصله به رفعسوء تفاھم شوند. در این جھان رفتارھای تجاری گاه بسيار ناراحت کننده است و برندهء نھایی

مشکSت می پردازد. در این حوزه بدون شک زنان از مردان موفق تر ھستند.

داب و رسوم و فرھنگ ھای خارجی برای موفقيت) رفتار اجتماعی زنان به سبب دقت آن ھا در درک موقعيت ھای گوناگون، مناسب تر است. درک آ۴

ی زن نسبت به مردان کارآفرین کم تر است،ضروری است در این زمينه ھوش اجتماعی زنان با3تر است. از سوی دیگر چون تعداد کارآفرین ھا

نی زنان محسوب می شود و این امر نویدبخشتوجھات بيش تر به آن ھا جلب می شود.به این ترتيب سدهء بيست ویکم، سدهء رشد سریع کارآفری

رای ارتقای سطح زندگی زنان فراھم می کنند.رشد اقتصادی با3 برای تقریبا تمام کشورھا به خصوص کشورھایی است که زمينه را از ھر جھت ب
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قطعات خودرو و کارآفرينی

) یکVisionسازمانھای پویا دور دستھا را می نگرند. در  "افق بلند مدت" (

به سازمانھا  اینگونه  اساسی است.  اصل  یک  کيفيت  پيشرفته  سازمان 

خوبی آگاھند که کيفيت مفھومی پویا و پيچيده است. آنھا بر اساس یک

بلند مدت و استراتژیک خود رابرای دگرگونی ھای پر شتاب پيش رو نگاه 

آماده می سازند. زیرا کيفيت در ھيچ نقطه ای ماندگار نيست و با پيشرفت

تکنولوژیک، آھنگ دگرگونی آن شتابان تر می شود. صنعت خودرو در جھان

وایران اھميت چشمگيری از نظر ميزان توليد، در آمد زایی و اشتغال دارد. ھم

اکنون این صنعت در عرصة جھانی با مازاد عرضه رو به رو است و خودروھای

نيافتند، برای فروش  بر تقاضا ھنگامی که در محدودة ملی مجالی  افزون 

بازاری بازار جھانی خودرو  بدین گونه  بازارھای خارجی می شوند.  راھی 

پرکشش و پر رقابت است. در این بازار کيفيت اھميت اساسی دارد. عوامل

بسياری در ارتقاء کيفيت تأثير دارند که از جمله می توان به وجود رقابتی

اشاره کرد به ھمين به علت برخی از تحليل گران وجود بازار انحصاری خود را

.در کشور مان را مانع عمده ای در راه افزایش کيفيت خودروھای ساخت و امن به شمار می آورند

ی کنند که رشد کمی به بھای از دست رفتن کيفيتگروه دیگری افزایش کمی توليد را برابر با از دست دادن کيفيت دانسته و چنين نتيجه گيری م

یران رقابتی شده و در نھایت کيفيت خودروھایحاصل شده است. این تحليل گران اعتقاد دارند که با ورود خودروھای خارجی بازار خودرو در ا

تر از آن است که ای پندارند. در نگاه نخست ورودساخت داخل با3 می رود. این در حالی است که معمای کيفيت بسيار پيچيده  ن گروه می 

 و در۶٠ھای صنعتی نيز ما در اواخر دھة خودروھای خارجی یک جریان تجاری است که سود آوری آن نصيب بخش تجاری می شود. از نظر پيامد

يفيت خودروھای ساخت داخل به دنبال تجربة ورود دھھا ھزار دستگاه خودرو خارجی را داریم که ھيچ تأثير مثبتی از نظر افزایش ک٧٠اوایل دھة 

نداشت. این در جائی است که افزایش کيفيت خودروھای ساخت داخل در گرو عوامل زیر است:

▪ افزایش سرمایه گذاری جھت با3 بردن ميزان توليد

▪ خرید دانش فنی و تجھيز تقویت مراکز تحقيق و توسعه صنعت خودرو

▪ ایجاد نظام انگيزش نيروی انسانی در صنعت خودرو

خواھد شد، از سوی دیگر برای به کار گيری تکنولوژیواردات خودرو آھنگ توليد خودرو را کند خواھد کرد. این امر به کاھش سرمایة گذاریھا منجر 

ود به کار گيری تکنولوژی ھای پيشرفته امکان پذیر نيست. بایدھای نوین در صنعت خودرو، ما نياز به توليد با تيراژ با3 داریم. زیرا اصو3ً در توليد محد

اصل از واردات خودرو ميزان توليد داخلیخاطر نشان ساخت که در اینجا مقياس توليد مصنوعی حياتی است. نباید ھيچ شکی داشت که شوک ح



 کار کيری شيوه ھای نوین مدیریت و ایجاد نظامخودرو را کاھش خواھد داد، واردات خودرو ھمچنين برنامه شرکتھای خودرو ساز را در زمينة به

ا3 و خدمات د رگستره جھان مخالف نيست. اما در مقطعانگيزش در زمينه منابع انسانی ناتوان خواھد کرد. ھيچ نگاه خردمندانه ای با جریان آزاد ک

یشی و یک سوی نگری است. در حال حاضر صنعتکنونی اگر واردات را چاره و درمان کيفيت محصو3ت خودرو سازی داخلی بدانيم، عدم عاقبت اند

حو3ت جھان نيست. اما مختصات برنامة واردات خودروخودروی ایران خود را برای ورود به بازار جھانی آماده می کند و این مفھوم دوری جستن از ت

 ) ضمن نگاه به شرایط ملی،flexible organizationتدارک دیده شده با ویژگيھای بر نامه آماده سازی صنعت خودرو ایران به عنوان یک سازمان (

بازارھای جھانی را در حال و آینده در نظر دارد.

● مقدمه

 باشد به جامعه و رفاه آن نيز می اندیشد. اوکارآفرین فردی اقتصادی است ھمچنان که مراقبت می کند توليداتش فروش خوبی داشته و پول ساز

ه اقتصادی سود عوامل مھم برای ماندن کارآفرینانبا مشتریان خود ارتباط برقرار و عامل افزایش فروش کا3ھا و خدمات خود می باشند. از دیدگا

آفرین به اندازه نياز خود و خانواده اش پول در نياورداست که کار خود را تازه شروع کرده اند. تأمين معاش خانواده به آن نيازمند ھستند اگر کار

ود سود مالی نمی خواھند. کارآفرینی ارزشی،پيشرفت در کار او خيلی مشکل خواھد بود. در حقيقت کارآفرینان برای تأمين زندگی و خوراک خ

بيش از این چيزھا دارد.

کارآفرینان ایرانی می گویند:

«و ھمواره دوست داشتم که به عنوان توليد کننده در جامعه مطرح باشم»

شاید در این کار سود ھم نقش داشته باشد، اما مھمتر از آن محصولی بود که به جامعه ارائه

ارم ھر دو را محصول تفکر و نگاه تربيتی خودممی کردم. چون بيش از آن معلم بودم . شاگرد تربيت می کردم حا3 ھم به محصو3تم دید معلمی د

نندگی خداوند که از آفرینش بنده ھایش لذت میمی دانم و به وسيله آن شناخته توليد چه فکری و چه کاری باشد زیباست .درست به مانند آفری

ی روانی و درونی حاصل از کار ونتيجه ای که از آن بهبرد.سود در بحث کارآفرینی (ارزش آفرینی) ھم پاداش و ھم ایجاد کننده انگيزه می باشد.ارضا

،پول وسيله زیست است و اندیشه و تفکرجامعه می رسد اھميت دارد،است که ھر فردی به ازاء کاری که می کند به سود و پول ھم می رسد

سازندگی است.

عSوه بر موارد یاد شده پژوھشگران از عوامل دیگری نيز یاد می کنند که برخی از آنھا است:

) توانایی سازگاری با دیگران١

) مسئوليت پذیری٢

) توانایی یادگيری از گذشته٣

) صداقت۴

● اولين ھای خودرو

▪ اولين طرح خودرو

ا نخستين طرح عملی این آرزو توسط نيوتن ارائه شدهآرزوی سفر با وسيله ای که بدون استفاده از چھار پایان حرکت کند از ابتدا وجود داشته، ام

 اساس اصل    » موتور عکس العملی » کار می کرد.است طبق طرح او (که البته ھرگز به مرحله عمل در نيامد ) ماشين محرک وسيله نقليه باید بر

سيله نقليه خارج می شود و آن را به جلو میبر اساس این اصل، آب در دیگ بخاری به جوش می آید و تبخير می شود. بخار با فشار از عقب و

کت می کند.راند. مانند بادکنکی که پر از باد شده و وقتی باد از دھانه آن خارج می شود رو به جلو حر

▪ اولين خودرو پادار!

ه زمين نمی چسبند ودر نتيجه بدون حرکت دادن خودرودر آغاز قرن نوزدھم مخترعان و سازندگان خودرو ھا از این نظریه که چرخھا و اندازه کافی ب

ردند! این ابزار مثل پای انسان متناوباً تقير مکان می داددر جا می زنند، پشتيبانی می کردنند! و برای رفع این اشکال پایه ھای زیر خودروھا تعبيه ک

د. اما به زودی معلوم شد که چرخھا به تنھای برای بهو خودرو را آھسته پيش می برد، در این وسایل چرخھا فقط به عنوان تکيه گاه به کار می رفتن

حرکت در آوردن خودرو کافی ھستند!

▪ نخستين خودرو ھای با موتور انفجاری



 ميSدی برای اداره ثبت اختراعات نوشته، در مورد در خواستش چنين١۶٨٠مخترع این نوع خودروھا آقای «اتين لنوآر» در تقاضانامه ای که در سال 

وسيله جرقه الکتریکی مشتعل می شود. حرارتتوضيح می دھد: طرز عمل اختراع من مبتنی بر اصل انفجار مخلوط گاز روشنایی و ھواست که به 

بود می توانست در مدت یک ساعت و نيم و باو انبساط قابل مSحظه ای مخلوط گاز نيروی محرکی را به وجود می آورد. موتوری که او ساخته 

 کيلومتر خودرو را حرکت دھد.١٨سرعت 

▪ اولين خودرو بنزینی

اوليه آن مربوط به « د3مار دوبوتوی » فرانسوی استظاھراً اولين خودرو بنزینی توسط کارل بنز آلمانی اختراع شده، اما واقعيت آن است که طرح 

 ميSدی موفق به شاختن کالسکه١٨٨۶ال  آن را ارایه کرد. اما چون در اجرای آن ناموفق بود از کارل بنز عقب ماند. آقای بنز در س١٨٨٣که در سال 

 کيلومتر در ساعت بود.١۵ای سه چرخه شد که نيروی محرک آن را موتور بنزینی تامين می کرد. سرعت این کالسکه 

اولين خودرو اتاق دار

ھای مخصوص از قبيل: پالتوی ضخيم، شال گردن،خودرو ھای بدون در و پنجره واقعاً خودروھای راحتی نبودند. سرنشينان این خودرو باید لباس

 لویی رنو،١٨٩٩ند. به ھر حال در سال کاسکت، عينک ھای بزرگ و دستکش استفاده می کردند. که با این قيافه شبيه کاشفان قطب می شد

اولين خودروھای اتاق دار را ساخت، تا مشکل مسافران خودرو را حل کند.

▪ اولين خودرو بی صدا

 خودرو شش سيلندری با ساخت خودرو را شروع کردند، آنھا اصرار داشتند که بھترین خودروھا را بسازند. بدین ترتيب١٩٠۴ھنری رویس از سال 

 اولين١٩٠۶در سال  ھزار سانتی متر مکعب (مه تقریباً دو برابر حجم موتور خودروھای امروزی بود) را ساختند. ٧ اسب بخار قدرت و حجم موتور ۴٨

 پوند بود و بر اساس سليقه مشتری بدنه خاصی برای آن طراحی می شد. کسانی که سوار این٩۵٠مدل آن عرضه شد که قيمت آن بدون بدنه 

حودرو می شدند می گفتند: چه شگفت انگيز! انسان احساس می کند که اصSً موتوری وجود ندارد.

▪ اولين خودرو ایران

ازی کره جنوبی شروع سال سابقه و تجربه دارد و گفته می شود که صنعت خودرو در ایران ھمراه با فعاليت خودرو س۴٠صنعت خودرو سازی ایران 

رضه خودرو است. بسياری از کشورھای توسعه نيافتهشده است. در حال حاضر بازار ایران جزو بازارھای نادر دنيا است. که در آن تقاضا بيش از ع

 ھزار دستگاه در۵٠٠تقاضای مؤثری برای خودرو حدود تقاضای بالقوه برای خرید خودرو دارند اما درآمد سرانه و توان خرید آنھا در حدی نيست که 

نایع خودرو سازی و قطعه سازی ایران در چندسال است اما عرضه موجود در بازار خودرو برای پاسخ گویی به این تقاضای مؤثر کافی نيست. ص

 و برای آنکه متکی به توليد داخل باشند، می خواھندسال گذشته توانسته اند قدم ھای بلندی را بر دارند و توليد را به سطح قابل قبولی برسانند

ن صنعت نو پا از ھم پاشيده می شود و نتایج فعاليت چندکه کيفيت مورد انتظار را داشته باشند. اما اگر واردات خودرو در شرایط کنونی آزاد شود ای

سال گذشته را با تھدید روبرو می کند.

آیرو دیناميک» و خصوصيات فنی دیگر دنبال میامروزه خودرو به عنوان یکی از شاھکارھای خلقت بشرش مطرح می شود و زیبایی ھا را در بحث «

 حس زیبایی شناختی در ساخت خودرو مورد توجهکند تا پاسخ گویی نيازھا و جستجوی ابعاد «زیبایی شناختی» بشر باشد و ھمه این انتظارات و

ق مختلفی در بازار وجود دارد. یکی ازقرار می گيرد. در نتيجه کيفيت ھای مختلفی از طرف مشتری و مصرف کننده تقاضا می شود و سSی

 و انتظارات را به یک سو ببریم تا نشان دھيم کهاشکا3تی که در خودرو سازی ما وجود دارد این است که در جھان امروز می خواھيم ھمه نگاه ھا

ی قابل عرضه نيست و به ھمين دليل با واردات خودروحد نھایت کيفيت مورد انتظار در آنجاست و غير از کيفيت و استاندارد ارائه شده، شاخص بھتر

 درصد١٠توجه شود. واردات خودرو به ميزان مخالفت می کنيم. در حالی که در دنيای امروز باید به سليقه ھای مختلف و کيفيت ھای مختلف 

 ھزار۵٠٠ ھزار دستگاه است در حالی که عرضه خودرو خيلی کمتر از ۵٠٠توليد داخلی، توليد را به خطر نمی اندازد چون تقاضای مؤثر بازار حدود

ردات خودرو خارجی می تواند جوابگوی نظرات وسSیقدستگاه است. بنابراین واردات کنترل شده خودرو، توليد داخلی را به خطر نخواھد انداخت. وا

که می خواھند را دارند.مختلفی باشد که متقاضی توليد داخلی نيستند و توانایی 3زم برای پرداخت ھزینه سطح کيفيتی 

● تاریخ علم کارآفرینی

کارآفرینی، کار آفرینی نيست –کارآفرین ارزش آفرینی است یعنی کسيکه ارزش می آفریند.

گی در ميان بيشتر موجودات به ویژه گياھان، جانوران واز روز گاران کھن موجودات در پی یافتن و بدست آوردن قلمرو زندگی بزرگتر بودند و این ویژ



و بھتر نور و غذا بگيرد و رشد کند. جانوران در پیانسان وجود داشته است. گياه در پی افزودن ریشه خود در خاک و افزودن برگھا است.تا بيشتر 

کنند. در ميان انسانھا نيز از دیر زمان به فکر افزودنافزودن قلمرو خود در جنگل و یا در ميان دیگر حيوانات ھستند و ھر یک به شيوه ای کوشش می 

قلمرو زندگی خود بوده اند چون پيشرفت و بھبود را در گرو آن می دانستند.

● معنای کار آفرینی

 متفاوتی از آن وجود دارد، اما ببينيم کارسخن گفتن درباره کارآفرینی از مواردی است که پی در پی شاھد آن ھستيم و عموما ھم معناھای

آفرینی از نگاه " سازمان بين ا3ملی کار " چيست ؟

رضه نمایيد. ھر چه مردم احساس نياز بيشتری بهدر پاسخ باید گفت یکی از مفاھيم پایه ای کار آفرینی آن است که چيز با ارزشی به دیگران ع

یا با3 بردن زندگش آنان است، در خدمت نيازھایکا3 یا خدمات شما داشته باشند، پاداش شما بيشتر خواھد بود. اگر کارتان کمک به دیگران ، 

جامعه ھستيد. معنای کارآفرینی ھمين است.

ر تجربه ای برخوری سالم داشته باشد.ذھنيت روشن و یا تا حدودی روشن از زندگی دارد. او فرد بالغی است که به خود آ موخته با ھ

● ذھنيت کار آفرینی

وخته با ھر تجربھای برخورد سالم داشته باشد.کار آفرین ذھنيت روشن و یا تا حدودی روشن از زندگی دارد. او فرد بالغی است که به خود آم

د، پس شما ھم نسبت به کار خود ذھنيتکار آفرین کسی است که می داند چگونه از کار احساس رضایت کند او به دستاوردھای خود ميبال

 » را می بيند و از با3 به مساله نگاه می کند.مثبتی نشان دھيد، چون این به موفقيت شما کمک می کند. کار آفرین کسی است که« تصویر بزرگ 

اند به کارتان لطمه بزند،ابزار خوش طبعیخوش خلقی کمک می کند تا سSمت فکر حفظ شود، جدی بودن بيش از اندازه زیان آور است و می تو

ه شکل خSصه بر خورد ذھنی درست با کار،موجب گسترش خوش بينی و ایجاد محيط آرام و بی تنش می گردد و بر دیگران تاثير می گذارد، ب

نيت مثبت باعث می شود شغل او به کاری بربسيار مھم است. کار آفرین موفق از کارش لذت می برد و کامS متوجه کاری است که می کند، ذھ

انگزاننده، جالب و ثمر بخش تبدیل شود .

● زمانبندی مطالعات کارآفرینی

ھا باید مورد توجه قرار گيرد عامل عامل تغيير میروند تحول زندگی را به شکلھای دیگری نيز می توان بيان کرد. اما آنچه که در تمامی تحليل 

.باشد. در واقع ھمان نيرویی که پيشرفت مادی و غير مادی را سبب شده و به انجام رسانده است

داشته و به احتمال زیاد در آینده نيز تغييراتی توسطامروز بر ھمگان آشکار شده است که این عامل تغيير (ارزش آفرینان) از ابتدا تا کنون وجود 

 کسب و کار جدید و یا توسعه کسب و کار قدیمی بهکارآفرینان صورت خواھد پذیرفت، به طور کلی کارآفرینی بعنوان عامل تغيير می تواند به خلق

کوشش فرد یا گروھھای کوچک گفته شود.

دو موج وسيع کارآفرینی را به جلو رانده است:

▪ موج اول:

یخچه شرکتھای آنھا و چگونگی ایجاد کسب وکارانفجار عمومی مطالعه و تحقيق در جھارچوب انتشار کتابھایی دربارة زندگی کارآفرینان و تار

شخصی و شيوه ھای آن می باشند.

▪ موج دوم:

 در چند١٩۶٠ن) است. این دوره ھا از اواخر دھة که به تدریج ایجاد گردیده است ارائه رشته ھای آموزشی کارآفرینی (در مقاطع تحصيلی گوناگو

چکی از جھان صورت می گرفت که به شکل کشوردانشکده آغاز شده و تاکنون در بيش از پانصد دانشکده زمانی اینکار با قدرت کم و قلمرو کو

افراد به فکر کردن بخشھای بزرگتری از جھانکشایی توسط قومھا وقبيله ھای کوچک و بزرگ ظاھر می شد. ھر چه دامنه قدرت افزایش می یافت 

ه بود و اکنون ھرچه به سمت آینده پيش رویم شاھدمی افتد که جنگھای خانمان سوز اول ودوم ویا لشگر کشيھای چنگيز و اسکندر و ... از آن جمل

ھن دیروز که با زور و شمشير و یا توپ و زیرحرکت از کشور کشایی بسوی بازار گشایی داخلی و بازارگشایی جھانی ھستيم.امروز فرماندھان ک

به آنھا لقب (بازاردان-مدیران-کارآفرینان)رادریایی به کشور گشایی و جھان گشایی می پرداختند.جای خود را به افرادی داده اند که برخی 

داده اند.

● اھميت رفتار و نگرش



ود بھره می گيرد تا شرایط را مھار کند. ذھنيت مثبتاکثر مردم شرایط را حاکم بر زندگی خود می دانند، حال آن که کار آفرین از رفتار و نگرش خ

که اميدوارید به آنھا دست یابيد.کمک می کند تا فکر خود را بر فعاليت ھا و رویدادھای مورد نظر و بر نتایجی متمرکز سازید 

 و از ھر تجربه ای نفع آن را جستجو کنيد.حتی در تجربيات منفی چيزھای مثبتی ھست. باید نسبت به ھر رویدادی ذھنيت مثبت داشته باشيد

▪ اندیشه و فکر خود را تنھا بر پرداختن به فعاليت ھای مثبت متمرکز کنيد.

▪ اھداف مثبتی را در کار خود بر گزینيد.

جود دارد که برخی از اندیشه ھا، طرز فکرھا و دفتار▪ با کسانی که کار آفرینانه می اندیشند و عمل می کنند رفت و آمد کنيد، چون این احتمال و

این افراد را کسب نمایيد.

▪ توجه داشته باشيد که مھار ذھنتان در دست شماست و از بار آوری آن بھره می گيرید.

کردن نھراسيد.▪ اگر فکری نتيجه دلخواه به بار نمی آورد از اندیشيدن درباره آن و با در صورت لزوم رھا 

يط دیگری بروید که مثبت تر باشد و به دستيابی▪ محيط کار شما بر عملکرد شما تاثير دارد، اگر محيط کاری یا زندگی شما مناسب نسبت به مح

و فضای درون جمجمه شماست.به اھداف مورد نظرتان بيانجامد، اما ھمواره به خاطر داشته باشيد که مھم ترین محيط فکری 

زید، ھمين که به تصميم رسيدید برای حل مساله▪ با کار کردن، تنش ھای ذھنی را از خود دور سازید، افکار خود را برمساله خاصی متمرکز سا

دست به کار شوید.

▪ و در آخر اینکه برای روبھرو شدن تنش ھا توجه به نکات زیر ضروری است:

) ميانه روی در خوردن و نوشيدن١

) ورزش و استراحت کافی٢

) خودداری از استعمال دخانيات٣

ایل « مھم » با دست زدن به عمل به جای نگرانی) جدا کردن امور « مھم » از امور « فوری » و از « سایر » امور در گام نخست رسيدگی به مس۴

» و «محتمل ترین » ..... حالت ھای ممکن و در پایانو پيش بينی برنامه ھای برای وضعيت ھای احتمالی به منظور مقابله با « بدترین » « بھترین 

این که:

وشيد تا بر اساس برنامه پيش بروید.در کاھش تنش ھا به یاد داشته باشيد که کار خود را باید با حوصله بر نامه ریزی کنيد و بک

● کار آفرین بازاردان

ادی، که نزد بسياری از دست اندرکاران بازرگانی ھمدیدگاھی که « بازاریابی » را برابر « فروش » می داند، نه تنھا نزد گروه بزرگی از مردم ع

درست پنداشته شده است. اما در حقيقت این چنين نيست.

ما بدان بازاردانی می گویيم، مفھومی بس گسترده ترھر چند فروش برخی از « بازاردانی » یا مدیریت در بازار است؛ ولی بازار یابی یا آنچه که 

دارد.

نھا پاسخ مناسبی بيابد.یک « ارزش آفرین بازاردان » وظيفه دارد نيازھای بر آورده نشده را شناسایی کرده و برای آ

ول با شتاب دھان به دھان می شود و فروشھنگامی که این کار درست انجام شود، مردم محصول تازه را خواھند پسندید و ستایش از آن محص

باشند و توليد مناسبی صورت نگيرد، فروشیھم به آسانی پيش می رود. اما تا افراد در جستجوی شناخت درست نيازھای مصرف کنندگان خود ن

 )marketingش پنداشت. زیرا این فعاليت (بازاردانی-ھم در کنار نخواھد بود. پس می توان این گونه گفت که بازاریابی را نمی توان برابر با فرو

شق شب و تمرینی است که کارآفرینان (ارزشخيلی بيشتر از آنکه سازمان محصولی توليد کرده باشد، آغاز می شود.در حقيقت «بازاردانی» م

را شناسایی می کنند و فروش، پس از توليد محصولآفرینان) به یاری آن نياز مردم را ارزیابی می کنند و عSقه مندی آنان می سنجند، فرصت ھا 

 ) به کار خود ادامه می دھد،می کوشد تاproduct life cycleمورد نياز بازار، پا به ميدان می گذارند.بازاردانی در جریان چرخه زندگی محصول (

فروش چيزھای تازه ای بياموزد، و سرانجام موجبمشتریان تازه ای بيابد کار آیی و اثر بخشی محصول را افزایش می دھد، از نتيجه گيری روند 

دیران مالی سازمان گله مند ھستند زیرا بازاردانی را نهتکرار خرید محصول شود. بسياری از کارآفرینان و دست اندرکاران بازاردانی از رفتار برخی م

 ) در حالی که بھترPhilip Kotler و٢٠٠٠تند (سرمایه گذاری که نوعی ھزینه می پندارند و بيش تر در چستجوی نتيجه گيری ھای کوتاه مدت ھس

اری از سازمان ھا وجود دارد این است که واحداست رویکرد و تمرکز بر برنامه ھای دراز مدت معنی دار باشد. اشتباه دومی که معمو3 در بسي



 ) را تنھا یک واحد معمولی درMarketingسياری(بازاردانی-بازاردانی را بيش تر یک واحد اداری می دانند. یک دیدگاه کوتاه بينانه دیگر این است که ب

کی از کارآفرینان برتر جھان گفته مشھوریھرم سازمانی می دانند که می تواند نقش مھمی درماندن یا ازدست رفتن شرکتھا داشته باشد. ی

ھا به واحد بازاردانی وا گذاشت. او در ادامه می گوید: یعنیدارد. او می گوید:بازاردانی آنچنان در کارآفرینی اھميت دارد که نمی توان اداره آن را تن

ساده تر، یعنی ھمه واحدھا در یک شرکت می بایدآنقدر این واحد پر اھميت است که مدیر عامل خود باید ھدایت آن را بر عھده گيرد. به زبان 

ر می گذارد. بسياری از کارآفرینان (ارزش آفرینان)نسبت به مشتری و مصرف کننده خوب عمل کنند. چون نتيجه رفتار آنھا بر درآمد نھایی شرکت اث

ید چنين است) ولی چنانچه ھوشمندانه رفتار کنيم،می پندارند که در دنيای رقابتی امروز، تمایز کردن خود از دیگران خيلی دشوار است (بی ترد

ش کرد که جوھره ارزش آفرینی در اقتصاد امروزراھی تازه برای خدمت بھتر و عرضه سودمندی ھای تازه به مشتریان پيدا می شود. نباید فرامو

توانایی بھره گيری ھوشمندانه از خSقيت و نوآوری درونی مان است،اندیشمندانه بيندیشيم.

● ویژگيھای افراد خSق و نوآور

د و ممکن است ھنگام بروز مسئله راه حلھا یافراد از نظر خSقيت متفاوت ھستند، افراد خSق شاید از انعطاف پذیری بيشتری برخوردار ھستن

 بزنند و درمدد حل مسائل گوناگون ساده یاگوناگون پيشنھاد کنند، آنھا ساعتھای طو3نی کار می کنند و می کوشند تا به کارھای سخت دست

 وپيروزی می اندیشند و ھميشه تلش می کننددشوار برمی آید. افراد خSق بيش از آنکه پاداشھای حاصل از موفقيت عمل کنند به نفس پيشرفت

ه بيشتر افراد و مدیران معمو3ً نمی توانند آنھا راکارھای خود را به بھترین شکل ممکن انجام دھند. افراد خSق و نوآوردر پی فرصتھایی ھستند ک

 دستورات سرپيچی کند.آنھا ممکن است بينش خاصی راببينند.این افراد تمایل دارند مستقل باشند، آنھا ممکن است دستورات را نادیده گرفته و از

 به طور واقع بينانه اھدافی را دنبال کردند و قادرنددنبال کنند و ممکن است پارا از شرح شغل رسمی خود فراتر گذارند.آنھا با شور و اشتياق اما

 اندیشه به واقعيت را تدوین و اجرا نمایند.آنھا اھل عملنتایج حاصل از نو آورینشان را تشخيص دھند.آنھا می توانند گامھای 3زم برای تبدیل ایده یا

رای ویژگی ھای زیر ھستند.بوده و منتظر صدور مجوز شروع نمی مانند.به طور کلی می توان گفت که افراد خSق و نوآور دا

الف) بخش زیادی از وقت و انرژی خود را صرف توجه دقيق به اطراف خود می کنند.

تند به ھمين دليل آنھا پرشسھای بيشتر وب) از کنجکاوی فوق العاده برخوردار بوده و در جستجوی موضوعات تازه و ناشناخته و عجيب ھس

نند.پيچيده تری را در مقایسه با افرادی که از توانایی خSقيت کمتری برخوردار ھستند مطرح می ک

ج) آنھا نه برای پاداش بلکه بدليل دست یافتن به بينش و ھدف خود بر انگيخته می شود.

ون دارا می باشد.مدیریت افراد خSق در سازمانھا دشوارد) آنھا انعطاف پذیر بوده و توانایی تعقيب و دستيابی به راه حل مشکل را از راھھای گوناگ

ع شدن دارند زیرا این احساس برای آنھا آرامش خاطر ایجاداست. آنھا اگرچه به دستور گرفتن از دیگران اعتقاد ندارند ولی نياز مبرم به پذیرفتن، واق

 مدیری خSق نيز دارا شود.می کند. افراد خSق و نو آور ممکن است گروھھای مختلفی را تشکيل داده که باید توسط رھبر و

● برخی ویژگيھای کارآفرینان (ارزش آفرینان)
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قوانين بازدارنده

اخير دھه  سه  فعاليت ھا طی  و  تمامی کوشش ھا  عليرغم  ایران  کشور 

ھمچنان با یک رشته مشکSت از جمله بيکاری، عدم سرمایه گذاری، کاھش

امکانات اشتغال، با3 بودن نرخ تورم و پایين بودن سطح توليد مواجه است.

برای خروج از تنگناھای اقتصادی و اجتماعی، باید از تمام توان کشور سود

جست و عSوه بر افزایش سرمایه گذاری ھا به منظور ایجاد اشتغال مولد، از

قدرت خSقيت و ابتکار نيروھای داوطلب که آماده مشارکت در سرمایه گذاری 

در اکثر افراد که  این قبيل  فعاليت ھای اقتصادی ھستند، استفاده کرد.  و 

کشورھای جھان با استفاده از خSقيت ھا، ابتکارات و نوآوری ھای خویش پای

پيش می نھند کارآفرینان ھستند که می توانند نقش عمده ای را در پيشرفت

نوآوری اقتصاد کشور ایفا کنند. تردیدی نيست که بھره مندی از ابتکارات و 

نقش می تواند  نيست  کم  ميان جوانان  در  گروه  این  تعداد  که  کارآفرینان 

تنگناھای کشور ایفا نماید. بدین توليد اقتصادی و رفع  مھمی را در زمينه 

ترتيب، کارآفرینان گروھی فعال ھستند که با سرمایه اندک به ميدان می آیند

و قصد دارند مشکSت فراروی اقتصاد کشور را از ميان بردارند. این افراد اگرچه

فعاليت، از اميد، کوشش و  باری  ليکن کوله  ندارند  سرمایه قابل توجھی 

ابتکار و نوآوری و خطرپذیری را به ھمراه دارند.    

موانع موجود در مسير آنان را مرتفع ساخت. برای نيلبا توجه به چنين شرایطی باید راه را برای فعاليت چنين گروه فعال و عSقمندی ھموار کرد و 

آن مشخص گردد. بدیھی است موانع وبه این ھدف، شرایط ایجاب می کند این موانع و مشکSت شناخته شده و زمينه ھای فکری و سنتی 

 مانع ایجاد کنند. پس در ابتدا به یک رشته از قوانين ومشکSت جنبه ھای مختلفی دارند و در زمينه ھای گوناگونی می توانند برای فعاليت کارآفرینان

مقررات اشاره می کنيم که عمSً این مشکSت را ایجاد می نمایند.    



● قوانين دست و پاگير

مده است. از آن جمله قوانين کار، تأمين اجتماعی،قوانين و مقررات بحث برانگيز شامل قوانين جاری بوده که از مدت ھا قبل به مرحله اجرا درآ

به قوانين و مقررات مذکور اشاره می کنيم.شوراھای اسSمی، ماليات، سرمایه گذاری و مقررات پولی و بانکی می باشند که به صورت مختصر 

وليد بھينه و افزایش بھره وری به عھده دارد که برای) قانون کار:   قانون کار نقشی اساسی در تنظيم روابط کار، ایجاد فضای مطلوب کسب وکار، ت١

دیگر حفظ عزت و کرامت انسانی کارگران را موردنيل به اھداف فوق، باید از یک سو سرمایه را حفظ کند و در جھت سودآوری سوق دھد و از سوی 

وری اسSمی ایران در چنان شرایطی تنظيم و تصویبتوجه قرار داده و زمينه بھبود شرایط کار و زندگی آنان را فراھم آورد. ولی قانون کار جمھ

رآفرینان ایجاد نموده است. این موانع عبارتند از:گردیده است که نه تنھا نيل به اھداف فوق را ميسر نساخته بلکه موانع و مشکSتی در مسير کا

يدی، تغيير در شرایط کار، فسخ قرارداد کار، تعليق کار و▪  عدم امکان اعمال مدیریت در زمينه ھای مرتبط با تغيير شرایط حقوقی در مالکيت واحد تول

الزام بازگشت به کار کارگر، الزامات و مسؤوليت ھای کارفرما و امثال آن    

▪  کاھش مدت کار با توجه به ميزان تعطيSت و مرخصی ھا

▪  افزایش ھزینه نيروی انسانی به لحاظ پرداخت ھای مختلف و متنوع    

▪  تشکل ھای کارگری و دخالت در امور اداره واحد

▪ جرایم و مجازات ھا برای کارفرمایان

▪  پرداخت حق سنوات.

 آورند.    موارد یادشده و موارد دیگری از این قبيل، موانع و مشکSتی را فراروی کارآفرینان فراھم می

بر رویدادھای قانون اساسی، به منظور تحکيم نظام تأمين اجتماعی و با ھدف حمایت از اقشار مختلف در برا٢٩) قانون تأمين اجتماعی:   اصل ٢

قرراتی وضع نموده که شامل فعاليت ھای بيمه ایطبيعی و پيامدھای آن شامل بيماری، از کار افتادگی، سالمندی، بازنشستگی، بيکاری و غيره م

گذر برای کارگران داشته باشد اما مشکSتی نيزو حمایتی می باشد. قانون تأمين اجتماعی با وجود دستاوردھای عظيمی که می تواند در این رھ

 درصد که برای٢٣) با3 بودن نرخ حق بيمه و سھم کارفرما به ميزان ١برای کارآفرینان نيازمند به کمک و پشتيبانی فراھم می آورد که عباتند از: 

کارآفرینان پرداخت آن مشکل می باشد،

) طرق وصول حق بيمه و تدابيری که از سوی سازمان انجام می گيرد،٢

) عمليات حقوقی به ھنگام تأخير یا عدم پرداخت حق بيمه،٣

) جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع حق بيمه،۴

) چگونگی بازرسی و حسابرسی و۵

) چگونگی ارایه خدمات از سوی مجریان قانون.   ۶

 قانون اساسی جمھوری اسSمی ایران، ایجاد شوراھای اسSمی به منظور تأمين١٠۴) قانون شوراھای اسSمی - تشکل ھای کارگری:   در اصل ٣

بر اساس آن، قانون تشکيلقسط اسSمی، ھمکاری در تھيه برنامه ھا و ایجاد ھماھنگی در پيشرفت امور واحدھای توليدی مق رر گردیده که 

 قسط از تصویب مجلس شورای اسSمی گذشت و وظایف شوراھا در آن به شرح زیر پيش بينی شد:   تأمين١٣۶٣شوراھای اسSمی کار در سال 

رکت مستمر نماینده مدیریت در جلسات شورا،اسSمی، ھمکاری در تھيه برنامه ھا، ایجاد ھماھنگی در پيشرفت امور، نظارت در امور واحد، ش

یی ھای واحد.    شرکت مستمر نماینده و عضو رابط شورا در ھيأت مدیره، بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسا

رتباطی با وظایف سندیکاھای کارگری ندارد و درھمانطور که در موارد فوق مشاھده می شود، قانون وظایفی برای شوراھا تعيين نموده که ھيچ ا

ضایتی کارفرما را فراھم می آورد و ھمين امر درعين حال نحوه اجرای آن به شکلی است که در بسياری موارد موجبات دخالت در امور واحد و نار

روند عادی کار واحد خلل وارد آورده و موجب کاھش توليد یا ارایه خدمات می گردد.

با امکانات کم و تعداد اندک نيرو، ممکن است بسياری ازنکته ای را که باید ھمواره مورد توجه قرار داد این است که در آغاز فعاليت یک کارآفرین، 

با توسعه و گسترش زمينه ھای کار و فعاليتمواردی که بدان اشاره شد وجود نداشته و مزاحمتی برای اداره واحد توليدی ایجاد نشود ولی 

  کارگر دایم است، به زودی و پس از تداوم فعاليت کارآفرین، واحد٣۵کارآفرین و با توجه به این که شرط اوليه تشکيل شورای اسSمی کار وجود 

کور فراھم می شود. این شرایط سبب گردیدهتوليدی به این حد نصاب می رسد و با تشکيل شورای اسSمی کار موجبات بروز مشکSت و موانع مذ



در زمره تشکل ھای کارگری بر شمرد و سازماناست که بسياری از کارشناسان و متخصصان امر معتقد گردند که شورای اسSمی کار را نمی توان 

 این واقعيت را به دولت ایران اعSم داشته است.    ٩۶ و ٨٧بين المللی کار نيز با عنایت به دو سند بين المللی شماره 

 وجود می آورد مرتفع ساخت، باید تشکل ھایبدین ترتيب برای این که بتوان مشکSت و موانعی را که شورای اسSمی کار برای کارآفرینان به

تحت این عنوان یا عناوین دیگر مدیریتیکارگری به نحوی تشکيل و سازمان دھی شوند که تنھا در صدد حفظ حقوق صنفی کارگران باشند و 

مشکSتی برای روند عادی فعاليت کارآفرینان ایجاد نشود.    

ینان ایجاد کرده اند ولی قبل از ورود به این بحث و) قانون ماليات ھا:   ماليات ھا نيز از جمله مسایلی ھستند که ھمواره مشکSتی برای کارآفر۴

، واحدھایی که جدیداً ایجاد می گردند مشمولچگونگی این مشکSت به دو نکته اشاره می کنيم: او3ً به موجب مفاد قانون ماليات ھای مستقيم

 درآمد ابرازی، مشمول ماليات ناشی از فعاليت ھای١٣٨٠ قانون ماليات ھای مستقيم اصSحيه سال ١٣٢معافيت می شوند. چنانکه به موجب ماده 

 به بعد از سوی وزارتخانه ھای ذیربط برای١٣٨١توليدی و معدنی در واحدھای توليدی یا معدنی در بخش ھای تعاونی و خصوصی که از اول سال 

 درصد و به مدت چھار٨٠ھره برداری یا استخراج به ميزان آنھا پروانه بھره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع ب

 معاف ھستند. بدین ترتيب مSحظه١٠۵ درصد و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده ١٠٠سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به ميزان 

 در قانون١٣٨٠کنند. ثانياً با اصSحاتی که در سال می شود کارآفرینان در آغاز فعاليت خود که نياز به پشتيبانی دارند از معافيت استفاده می 

 که به ميزان زیادی مشکSت و موانع کارآفرینانماليات ھای مستقيم به عمل آمد و ميزان ماليات ھا کاسته شد روش ھای وصول نيز تلطيف گردید

ند، بر ھمين اساس است که آدام اسميت اقتصاددانرفع گردید. معذلک بسياری از کارآفرینان و مدیران در عمل با مشکSتی در این راستا مواجه ا

معروف چھار شرط اساسی برای مطلوب بودن مقررات مالياتی بيان داشته است که عبارتند از:

▪ اصل عدالت مالياتی: ماليات باید بر اساس توانایی پرداخت وصول گردد تا عاد3نه باشد.

▪ اصل ثبات: قوانين و مقررات مالياتی باید از ثبات نسبی برخوردار باشند.    

 الوصول باشد.    ▪ اصل سھولت و به موقع بودن: ماليات باید ھم برای مؤدیان و ھم دستگاه ماليات گيرنده سھل

اتی که ھزینه خود را تأمين نمی نماید خودداری شود.    ▪ اصل صرفه جویی: ماليات باید از نظر ھزینه ھای وصول مقرون به صرفه باشد و از وصول مالي

ت مؤدیان،  در زمينه وظایف  مالياتی  قوانين  در  مقرراتی  این راستا  در  پيش بينی ھای 3زم  مختلفجھت  انواع  نظيم صورت حساب ھا، گردآوری، 

 و اسناد، مراجع حل اختSف مالياتی، ضمانت اجرایی وماليات ھا، تنظيم مدارک مربوط، تکميل اظھارنامه و ترازنامه سود و زیان، رسيدگی به مدارک

جریمه ھای مالياتی وضع گردید.    

وران معافيت در آغاز کار، ھمچنان مشکSت وبدین ترتيب مSحظه می شود عليرغم اصSحاتی که در قانون ماليات ھا به عمل آمده و با وجود د

موانعی در راه کارآفرینان ایجاد می کند.    

تاً بر شرایط کارآفرینان تأثير منفی می گذارد و مشکSت و) قانون تعزیرات حکومتی:   یکی دیگر از موانعی که به طور غيرمستقيم بر بازار کار و نھای۵

موانعی برای آنان ایجاد می کند،  قانون تعزیرات حکومتی است.    

ه اعمال خSف از جمله افزایش قيمت ھا،شکی نيست که کنترل و نظارت دولت بر واحدھا و مؤسسات اقتصادی به منظور جلوگيری از یک رشت

ی اعمال نظارت ھا و مجازات ھا بيش از آن که بهاختفای کا3 و امتناع از فروش آن، فروش کا3ھای فاسد و امثال آن بسيار 3زم و ضروری است ول

ه اقتصادی به ویژه کارآفرینان ایجاد ننماید. مسألهطریق دستوری و مکانيکی باشد، باید به نحوی تنظيم گردد که مشکل و مانعی برای واحد و بنگا

به تظلمات و تخلفات، دادگستری است ومھم در این رھگذر آن است که به موجب قانون اساسی جمھوری اسSمی ایران، مرجع اصلی رسيدگی 

 قانون تعزیرات حکومتی، دادگستری ھيچ گونهدادگاه ھا و دادگستری ھا صSحيت رسيدگی به این گونه تخلفات را دارند. حال آن که در اجرای

نقشی ندارد.  
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قھرمانان  توسعه  اقتصادی  جوامع 

چه  كسانی  می توانند مشكل  بيكاری  و كمبود اشتغال  را در جامعه  حل  كنند؟

اقتصاد ما یك  اقتصاد سه  بخشی  است : دولتی ، تعاونی  و خصوصی . تصور

اكثر جوانان  این  است  كه  دولت  باید برای  آنھا ایجاد كسب  و كار و اشتغال 

كند. و چشم  آنھا كمتر متوجه  سایر بخش ھای  اقتصادی  كشور مانند بخش 

خصوصی  و تعاونی  است . كمتر جوانی  را می توان  در جامعه  یافت  كه  برای 

كسب  و كار چشمش  به  دولت  و كارھای  دولتی  نباشد. اكثر آنھا با وجود آنكه 

می دانند حقوق  و دستمزد در بخش  دولتی  پایين  است  و در حال  حاضر اكثر

این  وجود، با  ولی   روبرو ھستند،  مشكل  كمبود حقوق   با  دولت   كاركنان  

جویای  كار در ادارات  و سازمان ھای  دولتی  ھستند.

● ضرورت  رشد بخش ھای  تعاونی  و خصوصی  دركشور

به  گفته  دكتر محمود احمد پورداریانی  عضو ھيات  علمی  دانشگاه  صنعتی 

اميركبير و متخصص كارآفرینی ، امروز در تمام  دنيا، دولت ھا متوجه  شده  اند

كه  خودشان  نمی  توانند توسعه  و رشد ایجاد كنند، بنابراین  اكثر دولت ھا در

جھان  سياست ھایی  اتخاذ می كنند كه  در كشورشان  كارآفرینان  رشد و نمو

پيدا كنند، یعنی  بخش  خصوصی  را رشد و توسعه  می دھند تا فضای  كسب  و

كار ایجاد شود.

دكتر احمد پورداریانی  در پاسخ  به  این  سوال  كه  چه  كسانی  باید در كشور

ایجاد شغل  كنند و مشكل  بيكاری  جوانان  را حل  كنند، می گوید: «ایجاد شغل 

یا باید توسط  دولت  یا شركت ھای  موجود یا شركت ھای  جدید صورت  گيرد.

 و دیگر قادر به  استخدام  نيروی  جدید نيست . از طرف  دیگراما امروز برای  ھمه  روشن  است  كه  نيروی  انسانی  دولت  بيش  از حد سنگين  شده  است 

 اندازه  ھم  كه  دولت  بگوید، برای  جذب  ھر نفر سه شركت ھای  موجود نيز ظرفيت ھای  محدودی  دارند و قادر به  جذب  نيروی  جدید نيستند و ھر

نيروی  جدید را ندارند، بلكه  برخی  از آنھا بخاطر كاھش  ھزینه ھاميليون  تومان  می دھد، فایده یی  ندارد، چرا كه  شركت ھای  موجود نه  تنھا توان  جذب  

نيروی  جدید و ایجاد اشتغال  این  است  كه  كارآفرینی  در كشورناچار به  تعدیل  نيروی  انسانی  خود می شوند. بنابراین  تنھا راه  حل  بيكاری  و جذب  

  چه  كسانی  باید این  كار را بكنند ،خب  معلوم  است توسعه  یابد و شركت ھای  جدید غيردولتی  ایجاد شود و اكنون  این  سوال  مطرح  می شود كه

كارآفرین  ھا.

● كارآفرینی  چيست ؟

یا «كارآفرینان » چه  كسانی  ھستند، بسرعت  پاسخ وقتی  از بسياری  از مردم  و حتی  نخبگان  جامعه  سوال  می شود كه  «كارآفرینی » چيست  

رتی  كه  تعریف  «كارآفرینی » و «كارآفرین » این  نيست . به می دھند كه  «كارآفرینی » ایجاد كار و شغل  است  و «كارآفرین » ایجاد كار می كند، در صو

كه  به  جای  اینكه  بيایند و در جایی  استخدام  شوند وگفته  متخصصان  و كارشناسان ، كارآفرینی  قصه  زندگی  انسان ھای  موفق  ھر جامعه  است  

 ، كارآفرینان  قھرمانان  توسعه  اقتصادی  اجتماعی  جوامع مشغول  كار شوند، خودشان  كسب  و كار راه  می اندازند و به  گفته  دكتر احمدپور داریانی

ھستند.



ن  است . كارآفرینی  ھمانند سایر واژه ھای  مطرح  در علوم نخستين  گام  جھت  شناخت  و تبيين  درست  ھر مفھوم  یا پدیده  ارایه  تعریف  روشن  از آ

صی  از آن  ارایه  نمود. از آنجا كه  مفاھيم  علوم  انسانی  در زمره انسانی ، ھنگامی  قابل  تحليل  و تبيين  است  كه  بتوان  تعریف  یا تعاریف  روشن  و مشخ

برای  واژه ھای  آن ، كاری  دشوار و حتی  غيرممكن  است .مفاھيم  قطعی  علوم  فيزیك  و شيمی  به  شمار نمی رود، ارایه  یك  تعریف  قطعی  و مشخص 

نيز یكی  از واژه  ھایی  است  كه  تعریف  واحدی  برای  آن  وجود ندارد و ا تعاریف  متفاوت  و حتی «كارآفرینی »  ز ابتدای  طرح  آن  در محافل  علمی ، 

عریف  كارآفرینی  از سویی  نشان  دھنده  گستردگی  و اھميت متناقضی  از دیدگاه ھای  گوناگون  برای  آن  ارایه  شده  است . وجود این  تفاوت ھا در ت

  دھنده  پویایی  موضوع  است  كه  زمينه  ارایه  مدل ھا،موضوع  است  كه  می تواند از زوایای  مختلف  مورد بررسی  قرار گيرد و از سوی  دیگر نشان

تعریف ھا و نظرات  متفاوتی  را فراھم  می آورد.

ور داریانی  به  عنوان  متخصا این  رشته  می خواھيم  كه  تعریف به  منظور آگاھی  دقيق  و ارایه  یك  تعریف  علمی  از «كارآفرینی » از دكتر محمود احمدپ

خود را از «كارآفرینی » ارایه  كند.

فرینی  به  معنای  آفرینش  و ایجاد كار است ، در صورتی  كه  این دكتر احمدپور داریانی  در پاسخ  به  این  سوال  می گوید: «خيلی ھا فكر می كنند كه  كارآ

بير انجام  دادم ، از دو ھزار نفر از مدیران  و مسئو3ن  كشوریك  برداشت  اشتباه  از كارآفرینی  است ، من  ارتباط  با تحقيقی  كه  در دانشگاه  اميرك

 درصد تعریف  آنھا از كارآفرینی ، ایجاد كار بود و طبيعی  است  كه  وقتی ٩٠ تا ٨٠خواستم  كه  تعریف  خود را از واژه  «كارآفرینی » مطرح  كنند، حدود 

 تعریف  روشنی  از كارآفرینی  نخواھند داشت .»متخصصان  و نخبگان  جامعه  از این  واژه  تعریف  درستی  نداشته  باشند، عموم  مردم  ھم 

وی  می افزاید: «كارآفرینی  به  معنای  ایجاد كار نيست .»

● مفھوم  واژه  «كارآفرینی »

پورداریانی ، واژه  كارآفرینی  از كلمه  فرانسوی   (Entreprendreبه  گفته  دكتر احمد  معنای  «متعھدشدن »  به    undertakeنشات  گرفته  است  و (

  یك  فعاليت  اقتصادی  را سازماندھی ، اداره  و تقبل  كند.براساس  واژه  نامه  دانشگاھی  وبستر، كارآفرین  كسی  است  كه  متعھد می شود مخاطره ھای

 ھجری  شمسی ) یك  تعریف  از كارآفرین  ارایه  كردم  و معتقدم  «كارآفرین »١٣٧٨ ميSدی  (١٩٩٩دكتر احمدپور داریانی  می گوید: من  خودم  در سال  

با مخاطره  مالی  و اجتماعی  است ، با بسيج  منابع  محصول ،فردی  است  كه  دارای  ایده  و فكر جدید است  و از طریق  ایجاد كسب  و كاری  كه  توام  

د خSقيت  و نوآوری ، دوم  راه اندازی  یك  شركت  یا كسب  و كار وخدمت  جدید به  بازار ارایه  می كند، پس  كارآفرین  سه  كار مھم  می كند. كه  اول  ایجا

نابراین  اگر در جامعه  یك  كسی  برای  اولين  بار دستمال  كاغذی طی  كردن  فرایند ایجاد كسب  و كار و سوم  ارایه  محصول  و خدمت  خود به  بازار است . ب

ه  عبارت  دیگر آنھا كه  اولين ھا در ھر كاری  ھستند و با نوآوری را توليد كرد، چون  اولين  بار است ، این  كارآفرینی  كرده  و او یك  كارآفرین  است . ب

جبھه ھای  جدیدی  در اقتصاد باز می كنند، كارآفرین  ھستند.

● كارآفرین  كيست ؟

ارایه كارآفرین  كيست  و دارای  چه  ویژگی ھایی  است ؟ دانشمندان  و محققان  علوم  رفتاری ، م از «كارآفرین »  تعاریف  گوناگونی   دیریت  و اقتصاد 

می كنند.

برقراری  ارتباط  بين  توليدات  وcattilonبه  اعتقاد برخی  از دانشمندان  مانند ریچارد كتيلن ( توانایی   )، كارآفرین  كسی  است  كه  خطرپذیر است  و 

 یافتن  بازارھای  جدید را دارد.خدمات ، توانایی  سازماندھی  و نظارت  بر توليد و معرفی  روش ھای  جدید، محصو3ت  جدید و

  خSقيت  با3یی  دارد و فعاليت ھای  جدیدی  را در قالب اسكامپتر یكی  دیگر از دانشمندان  می گوید: «كارآفرین  كسی  است  كه  نوآور است  و قدرت

شركت ھای  كوچك  راه  اندازی  می كند.»

  و تجاری  را كشف  می كند و روش  استفاده  از این ) ھم  می گوید: كارآفرین  به  شخصی  می گویند كه  بھترین  و آخرین  موقعيت ھای  اقتصادیcoleكول (

یت  در سطح  با3یی  است .فرصت ھا را می داند. این  فرد معمو3 دارای  استعداد، خSقيت ، ابتكار، سازماندھی  و مدیر

 به  دنبال  كسب  توفيق  و مایل  به  استفاده  از ميانبرھا می دانند كه «دیوید مك  كران » و «اریك  فSنيگان » كارآفرینان  را افرادی  نوآور، با فكری  متمركز و

دی  سریع  را ایجاد می كنند.كمتر مطابق  كتاب  كار می كنند و در نظام  اقتصادی ، شركت  ھایی  نوآور، سودآور و با رش
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کار آفرين کيست؟

آفرین کار  ایجاد می کنند  در صنعت  یک فرصت شغلی جدید  افرادی که 

ھستند. آنھا اغلب این کار را با ایجاد شرکتی تازه انجام می دھند. اما آنھا

ھمچنين فرصتھای جدید شغلی را با ورود یک محصول یا ایجاد یک بازار جدید

بوجود می آورند. بنابراین که در کارخانجات بزرگ خطوط توليد تازه ای به راه

می اندازند و یا با ایجاد بخش ھایی تازه که قبSً وجود نداشت باعث ایجاد

تر بيان کلی  به  کارآفرین ھستند.  تعریف  این  با  می شوند  بازاری جدید 

کارآفرینان منابع را مدیریت می کنند تا چيز تازه ای بسازند اعم از شغل تازه

یا کا3 یا خدمت یا حتی بازار تازه- آنچه کارآفرینان موفق را از کارآفرینان دیگر

متمایز می کند سرعت توسعه فعاليت اقتصادی آنان است. آنھایی بيشتر

موفق ھستند که فعاليت اقتصادیشان را بتوانند به سرعت رشد دھند. آنھا

موقعيت ھایی را که در بازار دیگران به آنھا توجھی نمی کنند می یابند و

ھمين ایده بھره برداری کردن از این موقعيت ھا را در ذھن آنھا شکل می دھد.

نظر مبتکر و مخترع شناخته می شوند. آنھا به دقت پيشآنھا خودشان را بخوبی در بازاری که در حال انتقال و تغيير است جا می اندازند که از این 

ه بيندازند که دین کار را قبSً کسی انجام نداده بود.بينی می کنند که جھت بازارھا در حال تغيير است و سپس آماده می شوند که بازارھا را به را

بداع می کنند مثل موتور جستجور یاھو. اما اینطورمردم اغلب فکر می کنند کارآفرینان در ابتدا موفق ھستند چون آنھا کا3 یا خدمات تازه ای ا

نند بدون اینکه چيز تازه ایجاد کرده باشند. آنھانيست و اغلب کارآفرینان موفق کار خود را با افزایش در کيفيت یک کا3 یا محصول ایجاد می ک

اطSعات کوچکی روی آنچه دیگران انجام می داده اند ایجاد می کنند.

را مطرح می سازند. سپس آنھا به سرعت آنچه انجامکارآفرینان پس از شروع کار خود به مشتریان توجه می کنند و با آرامی با اصSحات دیگر خود 

 منجر بهJerry Greenfild Ben cohenطرح شده از طرف می دھند را متعادل می سازند و این فرایند را بارھا تکرار می کنند پيشنھاد بھبود کيفيت م

 کردند این بستنی ھا برای پاسخ به نياز مشتریانیموفقيت برای آنھا شد. آنھا شروع به ساختن بستنی با قيمت با3تر با قطعاتی از ميوه روی آن

زار بستنی ميوه ای جدید وجود نداشتند و اینساخته شد که بستنی ھای ساده را دوست نداشتند در آن زمان توليد کنندگان بزرگ بستنی در با

بازار جدیدی بود که توسط این دو نفر ایجاد شد.

Jack Burton کار آفرین دیگری است که از Vermont سالگی با آن آشنا شده بود توانست١۴ شروع کرد. او با بھبود طراحی کا3یی که اولين بار در 

 را درست کرد. او می گوید ?Burtonاسکی ھای به موفقيت دست یابد با گذشت مدت کمی ا ز فارغ التحصيلی از نيویورک نقل مکان کرد و تخته 

 باشد?بسياری از مردم فکر می کنند من تخته اسکی جدیدی اختراع کرده ام در حالی که این درست نمی

 ساخته شد در حالی که این شرکت ھيچ گاه پيشرفتی در تخته اسکی ھای ساخته شدهBrun swickطرح اوليه تخته اسکی ھا بوسيله شرکت 

 این مساله را به ھمگان یاد داد که: اگر محصو3تBurton بھبود آنچه جا دارد بر اساس نيازھای واقعی مشتریان بود. Burtonایجاد نکرد. فلسفه 

د.اصلی برای مردم کسالت آور باشد آنھا حاضرند با پرداخت پول بيشتر کا3ی با کيفيت تری بخرن



● تاثير محيط بر فعاليت ھای کارآفرینانه:

انشجوی رشته مشاغل یک نفر می گوید ھدفطی ده سال اخير کارآفرینان ميليونھا فرصت شغلی تازه در جھان ایجاد کرده اند. از ھر شش د

ياری متولد شوند. به ویژه افزایششخصی اش تاسيس یک شرکت اختصاصی است و کارشناسان پيش بينی می کنند در آینده سازمانھای بس

 ایجاد) در بين زنان، مھاجران و اعضای گروھھای کوچک و رده پایين پيش بينی می شود. سھم شغل ھایventure creationفعاليتھای جسورانه (

 افزایش یافته است.٢٠٠٠% در سال ۴٠ به ١٩٧۵% در سال ٢۴شده بوسيله زنان کارآفرین از 

● آیا این رشد بيانگر جھش ناگھانی در تولد کارآفرینان است؟

 افزایش١٩٢٠ت فعاليتھای کارآفرینان در دھه پاسخ منفی است چون سرعت کارآفرینی با شرایط محيط کم یا زیاد می شود. در ایا3ت متحده سرع

١٩٨٠ تا ١٩۵٠ کاھش یافت و پس از آن و بعد از جنگ جھانی دوم افزایش و پس از آن کاھش چشمگيری از سال ١٩٣٠یافت و پس از آن در دھه 

امپيوترھا و وسایل ارتباط جمعی راه دور و تکنولوژیداشت دھه اخير دوره دیگری از رشد کارآفرینی به علت اختراعات انجام گرفته در تراشه ھا، ک

ارتباطات می باشد.

فعاليت ھای کارآفرینانه می انجا افزایش سرعت  مھاجرت ھا ب  و افزایش سرعت  بهکاھش سرعت سودھا  تبدیل  بيشتری  مد ھرچه افراد 

رین باشند. ھمچنين فاکتورھای سياسی و اقتصادیکارآفرینان موفق می شوند ایجاد ساختارھای اجتماعی بھتر دیگران را مجبور می کند تا کارآف

کشورھای آسيایی و اروپایی تسھيSت ویژه ای مھيانقش مھمی ایفا می کنند. به منظور ایجاد تحریک و انگيزه برای انجام کارآفرینی بسياری از 

کرده اند و ماليات ھایشان را کاھش داده اند.

ای که دست یابی به تکنولوژی ھای جدید آنراھدف دولتھا از این سياست حصول اطمينان در این زمينه است که کشورشان از جھش کارآفرینانه 

ممکن می سازد عقب نمانند.

 گویند. آنھا به مشاغل جدید یا کسانی که می خواھند شغل ایجاد کنندincubator organizationبه سازمانھایی که کارآفرینان را حمایت می کنند 

به اصطSح فضا .. می دھند.

 خرید تلفن یا اجاره دستگاه فتوکپی یا استخدامیک شرکت حمایت کننده کار آفرینان می تواند یک روز کامل را سپری کند بدون اینکه نيازی به

شند این خدمات را رایگان به کارآفرینان می دھند اماکارمند داشته باشند. حاميانی که ھيچ نفعی برای کارآفرینان نمی توانند به ھمراه داشته با

سيم می کنند. در شھر نيویورک کارخانه ھایاغلب کارآفرینان بخشی از سود خود را با شرکت حمایت کننده که به موفقيت آنھا کمک کرده تق

 تا سرمایه گذاری آنھا را پرورش دھند.سرمایه گذاری روی فعاليتھای جسورانه فضای حمایت کننده را برای کارآفرینان ایجاد می کنند

 فعاليت کارآفرینانه ھستند. که بوسيله آنھا میبرخی سرمایه گذاران این زمينه معتقدند سازمانھای حمایت کننده راھھای بدون خطر برای شروع

یه گذاری روی این کار گرفته شود.توان دید که آیا این کار در ابتدا توسعه می یابد و پس از آن تصميمات بھتری در مورد سرما

● صاحبان مشاغل کوچک؛

یالت متحده مشاغل کوچک به کارخانه ھایی که کمتربرخی از مردم به اشتباه واژه کارآفرین را در معنی صاحب مشاغل کوچک به کار می برند. در ا

 کارگر است گفته۵٠٠رخانه با زیر  کارمند دارند گفته می شود بنابراین واژه صاحب مشاغل کوچک به شخصی که صاحب حق مالکيت کا۵٠٠از 

می شود.

) یک نھاد دولتی است که مسئول حمایت از فعاليتھای مشاغل کوچک است. اینSBA) (small business administrationاداره مشاغل کوچک (

ت می کنند ارائه می دھد. بر اساس آمارھاینھاد منابع سودمند زیادی برای کسانی که چنين مشاغلی را ایجاد کرده و آنرا به خوبی مدیری

% تمام مشاغل جدید٧۵% کارخانه ھای آمریکا و ۴٠ ميليون شغل کوچک وجود داشته که این تعداد ٢۴ در آمریکا ٢٠٠٠ در سال SABسازمان 

ایجاد شده است.

کوچک کارآفرین نخواھند شد به عبارت دیگربسياری از کارآفرینان برای مدت کوتاھی صاحبان مشاغل کوچک ھستند. اما تمام صاحبان مشاغل 

حب مشاغل کوچک می شوند اما بسياری ازھمه صاحبان مشاغل کوچک وارد یک فعاليت شغلی جدید نمی شوند. افراد با خرید کارخانه ھا صا

ی کنند شغلشان را توسعه ندھند. این طبيعی استاین صاحبان مشاغل تمایل دارند مشاغل خود را کوچک نگه دارند و آنطور که کارآفرینان عمل م

اما حتی اگر شما صاحب شغل نباشيد کارکردن درکه اعتقاد داشته باشيد کارکردن برای خودتان ممکن است بھتر از کارکردن برای دیگران باشد 

رضایت است. در رأی گيری اخير انجام شده، کارخاهیک کارخانه کوچک متفاوت از کار کردن برای یک کارخانه بزرگ است. یک اختSف بزرگ در ميزان 



کی و بيمه ای کم یا صفر کارمند دارای کارمندان راضی تری ھستند. مشاغل کوچک ضررھایی شامل حقوق کم و امکانات پزش۵٠ھایی با کمتر از 

ر مشاغل کوچک از افراد انتظار می رود تمام مھارتدارند. اما برای اکثر افراد این زیان ھا با رضایت ناشی از فضای خوب کاری خنثی می شود. د

 شرکت اثر ميگذارد و یا چگونه عمل آنھا روی سود آوریھای خود را به نمایش بگذارند. آنھا به راحتی می توانند ببينند چگونه کارشان روی تبليغات

شرکت موثر است.

● مشاغل فاميلی؛

انند کوچک یا بزرگ باشند ممکن استمردم اغلب فکر می کنند مشاغل کوچک، مشاغلی فاميلی ھستند ولی در واقع مشاغل فاميلی می تو

شغل فاميلی در اثر فعاليت کارآفرینانه به سرعت رشد کند یا اینکه رشد کندی داشته باشد.

ی که صاحب و مدیریت آن در دست افرادی استبرای دولت تعریضی برای مشاغل فاميلی وجود ندارد ولی اغلب این عنوان برای توضيح دادن شغل

 سال١٢۵ ، Kohlerر می دھند. یک نمونه آن کارخانه که با یکدیگر رابطه فاميلی دارند به کار می رود. اغلب این مشاغل مسير اوليه خود را تغيي

به کارخانه ای با محصو3ت متنوع از جملهپيش به عنوان مخترع وانھای حمام به سبک مدرن شناخته شد پس از آن کارخانه ساده او تبدیل 

 و بسياری از افرادی که با ھم رابطه فاميلیمبلمان، موتورھای کوچک و زمين ھای گلف می باشد. و ھنوز ھم بوسيله یک فاميل کنترل می شود

دارند استخدام می کنند.

فرینان و افرادی که با ریا برای آنھا کار می کنندھمانطور که در آینده خواھيم گفت فشارھای توسعه یک شغل می تواند یک استرس بزرگ برای کارآ

ردن مدیریت شروع کارشان به افراد با مھارت به اینایجاد کنند. بویژه گره ھای کور در اینجا افزایش می یابند برخی مشاغل فاميلی با واگذار ک

ا کنترل مالکيت و مدیریت نگه دارند.فشارھا غلبه می کنند. فاميلی ھای دیگر به دنبال راھھایی ھستند که رشد شغلشان را ھمراه ب
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کار آفرينی

کارآفرینی عبارت است از فرایند خلق چيزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود

حاصل از آن. به عبارت دیگر، کارآفرینی فرایند خلق چيزی جدید و باارزش

است که با اختصاص زمان و تSش 3زم و در نظر گرفتن ریسک ھای مالی،

روانی و اجتماعی و رسيدن به رضایت فردی و مالی و استقSل به ثمر می

رسد. این تعریف دارای چھار جنبه اساسی است:

کارآفرینی مستلزم فرایند خلق است. خلق ھر چيز ارزشمند و جدید. این

خلق باید برای کارآفرین و مخاطبی که این خلق برای او انجام شده است

ارزش داشته باشد.

کارآفرینی مستلزم وقف زمان و تSش کافی است.

درنظر گرفتن ریسک ھای اجتناب ناپذیر 3زمه کارآفرینی است.



در کارآفرینی، رضایت شخصی از استقSل کاری به وجود می آید.

ریسک پذیری، دارد:  وجود  کارآفرینی  تعاریف  در ھمه  مشترک  جنبه  چند 

خSقيت، استقSل و پاداش.

● کارآفرین کيست؟

آن، تحقق  پيگيری و  برای  و  را کشف  کارآفرین کسی است که فرصتی 

سازمان مناسبی را ایجاد می کند.

د که مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریتکارآفرین کسی است که عمدتاً به منظور کسب سود و رشد، کسب و کاری را تاسيس و اداره می کن

استراتژیک است.

ده می گيرد.کارآفرین کسی است که سياستگذاری کسب و کار با اوست و به حساب خود ریسک مالی آن را به عھ

سک قابل توجھی باشد سازماندھی و ادارهکارآفرین کسی است که موسسه اقتصادی، خصوصاً کسب و کاری را که معمو3ً مستلزم ابتکار و ری

می کند.

● وجوه مشترک کارآفرینان

ـ ریسک پذیری (ریسک ھای متوسط و حساب شده)

ـ نياز به توفيق

ـ نوآوری، خSقيت، ایده سازی

ـ اعتماد به نفس

ـ پشتکار زیاد

ـ آرمان گرایی

ـ پيشقدم بودن

ـ فرصت گرا بودن (بيشتر در جستجوی فرصتھا ھستند تا تھدیدات)

ـ نتيجه گرا بودن

ـ اھل کار و عمل بودن

ـ آینده گرایی

● صفات اشخاص کارآفرین

 ھستند که مھارت و کوشش شخص نقش اصلی را ایفـاکارآفرینان اعتدال در ميزان خطر را ترجيح می دھند. فعاليتھای باميزان خطر معتدل، آنھایی

 کوشش شخصی به حداقل رسيده تا نتيجهمی کند. ممکن است شرایط مساعد ھم در آن نقشی داشته باشد، اما تاثير آن به وسيله مھارت و

کار جزء مسئوليتھای خود شخص باشد.

نھا مسئوليت فعاليتھایی را که در آنھا ھيچ امکانکارآفرینان از خطر استقبال می کنند، در صورتی که خطر محاسبه شده باشد. به عبارت دیگر، آ

رای قبول خطر باید جرأت داشته باشند و بدینموفقيتی وجود نداشته باشد و یا یک خودکشی مالی باشد را به عھده نمی گيرند. کارآفرینان ب

در نظر گرفته و بنابر تناسبشان، آنھا را طبقهوسيله سرنوشت خود را رقم مــی زنند. اما در شرایط نامطمئن تمام جوانب را برای حل مشکSت 

بندی می کنند. کارآفرینــان مسئوليت شخصی را قبول مـــی کنند.

 تصميم بگيرد و در جریان آن، تمام کوشش، دانش،یکی از انگيزه ھای اصلی برای دنبال کردن آینده، کارآفرینی است. او ترجيح می دھد که خودش

 بداند و اگر موفق بشود، فقط صSحيت کارآفرینی خودمھارت و سرمایه خود را نيز به کار می گيرد. اگر شکست بخورد، فقـط مـی تواند خود را مقصر

را تایيد کرده است.

ھا براین باورند که می توانند انتظاراتی که از آنھا ھستکارآفرینان اعتماد به نفس دارند. کارآفرینان به خاطر اعتماد به نفس خود، شھرت دارند. آن

می گيرند. ظاھراً کارآفرینان واقعی به خاطر اعتماد بهبرآورده کنند. به عبارت دیگر، آنھا امکان موفقيت خود را بيش از آن چيزی که ھست، در نظر 

نفس با3یی که در خود می بينند و برای دیگران غيرقابل لمس است، موفق می شوند.



 به دنبال بازتاب عملکرد خود چه خوب، چه بد، ھستند.کارآفرینان به دنبال بازتاب عملکرد خود ھستند. کارآفرینان به خاطر آگاھی از وضعيت موجود

بدون داشتن این اطSعات ادامه کار برای آنھا خيلی مشکل است.

ر اھداف طو3نی مدت خود بوده و کارھایی که امروزکارآفرینان در ھر کاری که انجام می دھند، ھدفگرا ھستند. بدین ترتيب که آنھا ھميشه به فک

و اھداف آنھا معمو3ً عادی نيستند. به ھمين خاطرانجام می دھند، در راستای اھداف آینده شان است. آنھا ھميشه چيزی را مورد ھدف قرار داده 

دیگران آنھا را بلندپرواز مـــــی نامند.

اردھای با3یی را برای کار خود در نظر می گيرند. آنھاکارآفرینان، ھميشه به دنبال مبارزه بوده و احساس اکتساب را دوست دارند. بنابراین استاند

شدن با رقابت ترسی ندارند و در حقيقت از رقابت لذتمحصو3تی با کيفيت با3 توليد و بر اساس مرغوبيت و راندمان رقابت می کنند. آنھا از مواجه 

می برند.

 مــی کنند. آنھا از توانایی خود در خSقيت لذت می برند. ازکارآفرینان نوآور ھستند و ھمواره در مقابله با موقعيتھا از راھھا و روشھای جدید استفاده

کنند. آنھا پر از پرسش ھستند.تصورات و ابتکارات شخصی خود برای یافتن راھھای جدید و کنار ھم گذاشتن چيزھا استفاده می 

سریعاً برای حل آنھا اقدام می کنند. آنھا می دانند باکارآفرینـان خستگی را زیاد احساس نمــــی کنند. در برابر مشکSت به دنبال راه حل گشته و 

کار موثر، به اھداف خود خواھند رسيد.

● وظایف کارآفرین

▪ ھشت وظيفه برای کارآفرین وجود دارد:

) از موقعيتھای محيط آگاه می شود١

) برای استفاده از این موقعيتھا خود را به خطر می اندازد٢

) برای کار سرمایه گذاری می کند٣

) نوآوریھا را معرفی می کند۴

) کار و توليد را نظم می بخشد۵

) تصميم می گيرد۶

) برای آینده برنامه ریزی می کند٧

) محصو3ت خود را با سود می فروشد٨

● انگيزه ھای مھم کارآفرینی

▪ سه انگيزه اوليه باعث می شود که افراد، کارآفرین شوند:

) نياز به پيشرفت١

) عSقه به آزادی و استقSل٢

) احتياج به رضایت شغلی٣

● سرچشمه کارآفرینی

یا  ساخته می شوند؟ زمانی بود که تصور می شدکارآفرینان از کجا می آیند؟ اشخاص چگونه کارآفرین می شوند؟ آیا کارآفرینان زاده شده 

یی یافت نمــی شدند. امروزه، شواھد کافی وجودکارآفرینان به جای ساخته شدن، متولد می شوند. صفات آنھا به قدری نادر بودند که در ھر جا

دارد که نشان دھد صفات کارآفرینی را می توان با آموزش، پرورش داد.

● نقشھای کارآفرینان در جامعه

▪ کارآفرینان نقشھای ذیل را در جامعه ایفا خواھند کرد:

) عامل اشتغال زایی١

) عامل انتقال فناوری٢

) عامل ترغيب و تشویق سرمایه گذاری٣

) عامل شناخت، ایجاد و گسترش بازارھای جدید۴



) عامل تعادل در اقتصادھای پویا۵

) عامل کاھش بوروکراسی اداری (کاھش پشت ميزنشينی و شوق عمل گرایی و...)۶

) عامل نوآوری و روان کننده تغيير٧

) عامل تحریک و تشویق حس رقابت٨

http://vista.ir/?view=article&id=284932

کار آفرينی

کار آفرینی نوعی نگرش به زندگی و محيط است ، زندگی کارآفرینانه زندگی

ای است که جستجوگری ، تکاپو و تSش مستمر و بدون وقفه برای رسيدن

به کمال ، اساس آن است . زندگی ای که باید دائماً در جستجوی ميان برھا

باشی و خSقيت جوھره آن است . زندگی ای که ھيچ گاه به وضع موجود

با چشم بنگری  آینده  به  با یک چشم  باید  اکتفا نمی شود و در حاليکه 

دیگرت باید به دنبال شکار ایده ھا و فرصتھا از گذشته و حال باشی . زندگی

ای که در آن شوق و صراحت و نشاط و صداقت و مثبت اندیشی آذوقه راه و

سفر است ، سفری سخت و خطرناک و مھيج و پایان ناپذیر . زندگی ای که

در آن ارزش فرصتھا بسيار بيشتر از ارزش طSست.

به١٩٣۴ژوزف شومپيتر(  نامد  تخریب خSق" می   " فرآیند کارآفرینی را   (

نوین در امور جاری است:عبارت دیگر ویژگی تعيين کننده در کارآفرینی ھمانا انجام کارھای جدید و یا ابداع روشھای 

) ارائه کا3ی جدید.١

) ارائه روش جدید در فرآیند توليد.٢

) گشایش بازاری جدید.٣

) یافتن منابع جدید.۴

) ایجاد ھر گونه تشکيSت جدید در صنعت.۵

ز به کسب درآمد و ثروت، نياز به داشتن شھرت، و مھمترانگيزه ھای مختلفی در کارآفرین شدن مؤثر می باشند که از جمله آنھا: نياز به موفقيت، نيا

از ھمه نيازمندی به احساس مفيد بودن و استقSل طلبی را می توان نام برد.

● اندیشه شروع کسب و کار

 ميليون نفر ھر ساله کسب و کاری را١٠ از شروع یک کسب و کار یکی از جالب ترین عملکردھایی است که یک فرد می تواند داشته باشد. بيش

 ميليون کسب و کار کوچک ایجاد می شود.٣آغاز می کنند و در نتيجه ھر ساله بيش از 

عاد این رقابت و طرح یک کسب و کار دقيق و کارآمد میکارآفرینی مزایای متعددی دارد و در نتيجه رقابت در این حيطه نيز بسيار زیاد است. درک ای

سعی کنيد آنچه را که دیگران انجام می دھندتواند منجر به شروع یک کسب و کار موفق شود. آیا عملکرد شما از این مراحل پيروی می کند؟ 



بررسی نيد تا به چگونگی شروع کار پی ببرید.

● سنجش ميزان آمادگی برای شروع کسب و کار:

 را صرف سنجش آمادگی خود برای شروع یک کسببا وجود اینکه کارآفرینی می تواند منجر به موفقيتھای زادی برای شما شود، ولی باید زمانی

سب و بررسی دقيق آن شانس موفقيت خود راو کار کنيد. در کسب و کار ھيچ ضمانتی وجود ندارد، اما شما می توانيد با طرح یک نقشه منا

ی قرار دھيد.افزایش دھيد. در ابتدا نقاط ضعف و قوت خود را به عنوان یک دارنده کسب و کار مورد ارزیاب

▪ به دقت به پرسشھای زیر پاسخ دھيد:

ھای سریع و پایدار می باشند) در تصميم گيری ھای خود چگونه ھستيد؟ صاحبان کسب و کارھای کوچک نيازمند به تصميم گيری ١

 کار مفيد، اما در عين حال طاقت) آیا استقامت روحی و جسمی 3زم و کافی را برای شروع یک کسب و کار دارید؟ داشتن یک کسب و٢

فرساست، آیا می توانيد ھفت روز ھفته روزی دوازده ساعت کار و فعاليت داشته باشيد؟

زی ھای ضعيف عامل شکست در کسب و کار) چگونه کسب و کار خود را سازماندھی می کنيد؟ تحقيقات نشان می دھد که طرحھا و برنامه ری٣

کستی جلوگيری کند.می شوند. سازماندھی موثر مالی و برنامه ریزی قيق در یک کسب و کار می تواند از ھر گونه ش

لحاظ روحی خسته کند. بسياری از صاحبان) ایا گامھای شما به ميزان کافی مستحکم است؟ ایجاد یک کسب و کار ممکن است که شما را از ۴

ظ و بقای کسب و کار به شما کمک می کند.کسب و کار از قبول این ھمه مسئوليت سنگين دلسرد می شوند، اما داشتن یک انگيزه قوی در حف

ر ممکن است بر خانواده فشارھائی را وارد کند،) کسب و کار شما چگونه بر روابط خانوادگی شما اثر می گذارد؟ اولين سالھای شروع کسب و کا۵

با مشکSت مالی بسياری مواجه شوید که چ تا زمانيکه کسب و کار شما سود آور شود ممکن است  به طولو  یا حتی چند سال  ند ماه 

انجامد.ولی در طول این مدت شما باید مطمئن شوید که از حایت خانواده یرخوردار ھستيد.

▪ چند نکته:

 امتيازات داشتن یک کسب و کار به خطرات موجود در آند3یل زیادی وجود دارد که نتوانيد کسب و کار خود را شروع کنيد، اما برای یک فرد توانمند،

می ارزد.

) مدیر خود ھستيد١

 شما می رسد) شروع یک کسب و کار مزایائی برای شما دارد و سود آن به جای آنکه نصيب شخص دیگری شود به٢

) پيشرفت یک کسب و کار و بدست آوردن پول بسيار لذت بخش است٣

) اقدام به یک کسب و کار مخاطره آميز می تواند جذاب و نيازمند جسارت با3ئی باشد۴

) ایجاد یک کسب و کار ھميشه منجر به یاد گيری می شود۵

● د3یل شکست یک کسب و کار:

▪ چرا یک کسب و کار با شکست مواجه می شود:

ه شد این موفقيت اصو3ً به سازماندھیموفقيت در یک کسب و کار ھيچگاه بصورت خودبخودی و یا بر اساس شانس نيست و ھمانطور که گفت

دقيق و بصيرت فرد بستگی دارد.

%۵٠یکا (ھای کوچک در آمریکا )) بيش از شروع یک کسب کار ھميشه ریسک پذیر است، با توجه به گزارش اداره کسب و کارھای کوچک در آمر

 سال اول از بين می روند.۵% آنھا در ٩٠کسب و کارھای کوچک در سالھای اول با شکست مواجه شده و 

 بيان کرده است:ـ در کتاب خود به نام "کنترل سب و کار کوچک" د3یل زیر را برای شکست این نوع کسب و کارھا

) عدم وجود تجربه١

) نداشتن سرمایه مافی٢

) نداشتن جایگاھی مناسب٣

) عدم وجود کنترل قوی۴

) سرمایه گذاری بيش از اندازه در دارائيھای ثابت۵

) قراردادھای اعتباری ضعيف۶



) استفاده شخصی از سرمایه ھای تجاری٧

) رشد بدون انتظار٨

می کند:ـ دو دليل دیگر در کتاب خود بنام "کسب و کار خود را بر عھده بگيرید" به این د3یل اضافه 

) رقابت١

) فروش پائين٢

 برای مسير پر فراز و نشيبی که در پيش دارید آمدهبيان این موارد قصد ترساندن شما را برای شروع یک کسب و کار ندارد، بلکه می خواھد شما را

ر صورت اگر صبور باشيد و به سختی کار کنيد بهکند. ناچيز پنداشتن مشکSت شروع یک کسب و کار یکی از بزرگترین موانع کارآفرینی است. در ھ

، یکی از بھترین روشھا برای رسيدن به موفقيت درموفقيت دست می یابيد. و ھيچ گاه فکر نکنيد که قادرید ھمه کارھا را به تنھائی انجام دھيد

کار است، می تواند شما را در این امرکسب و کار استفاده از راھنما ئی ھای دیگران است، شخصی که دارای تجربيات مرتبط با کسب و 

راھنمائی کند.

ا یادگيری این موضوع است که چگونه تصميمیکی از عوامل در پيشرفت و موفقيت یک کسب کار تصميم گيری می باشد، یکی از بھترین تصميم ھ

است.گيرنده خوبی باشيد. این امر نيازمند تعھد، درک و مھارت می باشد که بسيار مھم و ارزشمند 

● آیا تصميم گيرنده خوبی ھستيد؟

ی مھارتی است که می توانيد از دیگران بياموزید. دو نوعمراحل مختلف در اجتناب از اشتباھات رایج و ایجاد تصميم گيری کارآ را بياموزید.تصميم گير

تصميم گيری اصلی وجود دارد:

) آنھائی که با استفاده از فرآیند خاص بدست می آید١

) آنھائی که تنھا مانند یک رویداد است.٢

● مراحل یک تصميم گيری نافذ:

ی خود می بينيد. مرحله اصول تصميم گيری استفاده کنيد، خود را یک تصميم گيرنده کارآ در کسب و کار و زندگ١٠اگر از 

صميم شخص دیگری است؟ آیا واقعاً نيازمند به این) تا حد امکان مفاد تصميم گيری خود را تعریف کنيد. آیا آن واقعاً تصميم خودتان است یا ت١

ع است؟ ارزش این تصميم گيری برای شماتصميم گيری ھستيد؟ چرا این تصميم گيری برای شما مھم است؟ چه کسی در این تصميم گيری ذینف

چه ميزان است؟

اوت مھم است.) ھر راھکاری را که به ذھنتان می رسد را بنویسيد. چرا که به تصویر کشيدن راه کارھای متف٢

 راه کارھا و انتخابھای بيشتری نيز می شوند.) فکر می کنيد از کجا می توانيد اطSعات مفيد بيشتری را بدست آورید. اطSعات جدید منجر به٣

 فدرال و ایالتی، سازمانھای حرفھای، خدمات آن 3ین،کسانی که می توانيد از آنھا اطSعات بدست آورید، دوستان ، ھمکاران، خانواده، نمایندگيھای

روزنامه ھا، مجله ھا، کتابھا و غيره می باشند

کنيد و برای ھر انتخاب معيار خاصی را مشخص) انتخابھای خود را بررسی کتيد. از منابع اطSعاتی مشابه برای کسب ایده ھای خاص استفاده ۴

کنيد. ھر چه اطSعات بيشتر بدست آورید، ذھنتان برای تصميم گيری فعال تر خواھد شد.

 را بررسی کنيد و ببينيد کدام یک از آتھا برای شما) ذخيره انتخابھا. اکنون شما دارای گزینه ھای متفاوت ھستيد و زمان آن رسيده است که آنھا۵

 سازند تا به بيشترین امتياز برسيد. ثالثاً انتخابھائی کهکارایی بيشتری دارد. در ثانی به دنبال انتخابھائی باشيد که این امکان را برای شما فراھم

با معيارھای شما سازگاری ندارند را حذف کنيد.

 به تصویر بکشيد، بدین صورت نقایص شما مشخص می) نتایج ھر انتخاب را به تصویر بکشيد. برای ھر انتخاب باقی مانده در فھرستتان، نتایج را۶

گردد.

 ھر چه خSف آن را ثابت می کند، آن گزینه را حذف) یک بررسی واقعی انجام دھيد. کدام یک از انتخابھای باقی مانده به واقعيت نزدیک تر است؟٧

کنيد

اما احساس می کنيد که با اھداف شما سازگاری) کدام گزینه با شما ساز گاری دارد. اگر نسبت به تصميمی که اتخاذ کرده اید خشنود ھستيد ٨

ندارد، بدانيد که تصميم صحيحی نگرفته اید و این انتخاب برای شما کارساز نخواھد بود.



 آن احساس خوشایندی نداشته باشبد موجب) شروع کنيد. زمانی که تصميمی را اتخاذ می کنيد، آن را عملی سازید. اگر بخواھيد نسبت به٩

ارید که ذھن خود را در آینده تغيير دھيد.اندوه و ناراحتی می شود، پس بھترین کار را در زمان حال انجام دھيد. ھميشه این فرصت را د

) اجرا کنيد١٠

http://vista.ir/?view=article&id=342303

کار آفرينی چيست

● مفھوم کار آفرینی:

طی سالھای اخير ورود جوانان جویای کار و کاھش تقاضا برای نيروی کار

بحران اشتغال را در کشورتشدید نموده است که باید به صورت بنيادی مورد

توجه دولتمردان قرار گيرد . در این بين ورود دانشگاھيان به این حيطه نيز

می تواند بسيار مؤثر باشد . رویارویی صحيح و تدابير خاص برای حل معضل

ميزان رشد به  توجه  با  دارد  و مطالعه ضرورت  پژوھش  بر  مبتنی  بيکاری 

جمعيت در دو دھه گذشته بيکاری را می توان مھم ترین چالش اجتماعی

چند دھه آینده به حساب آورد . پيامدھای این بحران گسترش فقر و افزایش

پدیده ھای ناگوار اجتماعی است . پرداختن به بحث کار آفرینی (با توجه به

ندان به آن پرداخته اند بنابراین تعریفاین امر خالی از لطف نيست ھر چند که در خصوص ماھيت و مفھوم آن عدة انگشت شماری از دانشم

رد آوری مفھوم کار آفرینی از دیدگاه دانشمندان ،استانداردی برای آن وجود ندارد . جليل آقا صمدی در کتاب سازمان ھای کار آفرینی در ضمن گ

مھم ترین تعریف ھا را به شرح زیر ارائه نموده است :

▪ پروسة ایجاد ثروت

▪ پروسة تخریب خSق

▪ پروسة ھدایت به خلق سازمان جدید بدون توجه به نوع پتانسيل سازمان

به صورت ازاد و مستقل روش اداره ای است کهتوسعة موقعيت ھا و اقدامھای نوآورانه ھمراه با خطر چه در سازمانی که قبSً تاسيس شده یا 

فرصت ھا را بدون در نظر گرفتن منابع موجود و قابل کنترل فعلی تعقيب می کند .

 می کندوظایف ، فعاليت ھا واعمالی که برای تحقق فرصت شناخته شده و ایجادسازمانی مناسب باآن کمک

پروسه ای فراتر ازشغل و حرفه بلکه کار آفرینی یک شيوة زندگی است .

ظام آموزش دھندة دانشگاھھا ، افرادی را پرورش میکار آفرینی را در کل می توان ایجاد کسب و کارھای نوآورانه تلقی کرد . فعSً در کشور ما ن

يم در راستای توليد کار آفرینان در دانشگاھھا بهدھد که فقط می توانند شکافھای شغلی بسيار تعریف شده را پرکنند و بنابراین باید حرکتی عظ

ر آفرینان باید فرصت شناس باشند نظامعنوان قطب علمی کشور صورت گيرد که این به معنای اتصال دانشگاه با صنعت و فن آوری است کا

ی عدم پرورش افراد کار آفرین است .آموزشی دانشگاه مبتنی بر یادگيری نيست ، آموزش مبتنی بر تعليم است و این خود عاملی بر ا

منابع 3زم را جمع آوری کرده و از آنھا بھره برداریفرد کار آفرین کسی است که توانایی تشخيص و ارزیابی فرصت ھای کسب و کار دارد و می تواند 



 ).١٣٧١نموده و عمليات مناسبی را برای رسيدن به موفقيت پی ریزی کند . (مردیث ، 

ی و مالی را در بر دارد . دانشگاھھا می توانند بخشیپدیدة کار آفرینی ابعاد گسترده ای داشته ، گرد ھم آوردن منابع تکنولوژیکی ، فنی و آموزش

ليد و عرضة فن آوری و دانش بسنده کند و آن را دراز فعاليت خود را به پرورش کار آفرینان تخصيص دھند . ھر چند دانشگاه می تواند فقط به تو

آمده را در جامعه بکار گيرد و آن را در اختيار کار آفریناناختيار دانشجویان و جامعه بگذارد ، اما این به معنای موفقيت نيست اگر این فن آوری بدست 

وفقيت علمی و عملی تواماً دست یافته است .بگذارد به معنای دیگر جنبة عملی این فن آوری را نيز خودش تا حدودی عھده دار باشد ، به م

ا در جھت استفاده ھدایت کند . نگاھی که دانشگاهدانشگاه می تواند افقھاو فرصت ھای بھره وری فن آوری را برای افراد ترسيم نماید و آنھا ر

بھينه و اشتغال زایی برای جوانان در بحث توسعة فننسبت به فن آوری دارد نباید صرفاً خود فن آوری باشد بلکه کار آفرینی را در جھت استفادة 

ين مسئوليت خطيری شوند در بحث کار آفرینی میآوری در نظر داشته باشد .به این دليل مسئولين دانشگاه به تنھایی نمی توانند عھده دار چن

به صورت گسترده عملی نشده است ، مردم به یک نقشتوانند جنبة ارشادی و اغنایی افراد را ایفا کنند چون در کشور ما ھنوز پدیدة کار آفرینی 

 و صنعتی امکان ریسک بسيار با3 استھدایتی نيازمندند که در عرصة عملی فن آوری پيش قدم شوند . از آنجایی که در بخشھای خصوصی

صت بيشتری برای رشد پيدا نماید ایجاد مؤسسات ودانشگاه می تواند به عنوان حوزة دولتی حامی مردم شود تا با ایجاد محيط رقابتی فناوری فر

ان و فارغ التحصيSن در محيط و بستری علمیشھرکھای تحقيقاتی، پژوھشی وابسته به دانشگاھھا می تواند بسيار مؤثر باشد چرا که دانشجوی

 دھند. در حقيقت به بيانی زیباتر آنچه را که بالقوهتحقيقاتی قرار می گيرند که می توانند آنچه در این دانشگاه آموخته اند در معرض حضور قرار

وجه به ظرفيت ھا و محدودیت ھا ی کشور از لحاظ کاردارند در این مسير بالفعل نمایند . می توان اميدوار بود که با شناخت دقيق این عمل وبا ت

ری ھای مفيد و مؤثر تری برای مقابله با بحران بی کاریآفرینی و ميزان بھره برداری از عوامل و منابع پایه ای توليد بتوان تصميم ھا و سياست گذا

اتخاذ نمود .

● ضرورت کار آفرینی در دانشگاھھا :

ن می کوشد از پيشرفته ترین فناوریھای قبSً خلقبعضی از صاحبنظران* معتقدند که فناوری پيشرفته محصول کار آفرینی است . ھر مدیر کار آفری

جامد . فناوری دارای سه بعد (دانش ، ابزار و روش )شده در کار خود بھره جوید . اما حاصل فعاليت او نيز خود به ابداع فناوری جدید تری می ان

ھر بعد به طور طبيعی ابعاد دیگر را نيز متناسب با خوداست. تحول در ھر یک از این ابعاد منجر به تحول در فناوری می شود . به عبارت دیگر تغيير 

 در ھریک از ساق ھای مثلث ، دو ساق دیگر را نيزتغيير می دھد . فناوری ھمانند مثلثی است که دارای سه وجه دانش ـ روش ـ ابزار است . تحول

د .متحول می کند . ھر اقدامی که یکی از ابعاد این مثلث را تحول بخشد کار آفرینی تلقی می شو

 می کوشند در درون یک مثلث قبSً تشکيل شدهبنابراین کار آفرینی عبارت است از (مھندسی مثلث دانش ـ روش ـ ابزار ـ ) . مدیران متعارف

ی به ندرت قابل انقباض است ، جز در مواردی که روش ھافعاليت کنند ، اما کار آفرینان می کوشند ابعاد مثلث فناوری را تغيير دھند و مثلث فن آور

نمندی فناوری ـ کاھش می یابد . در عموم مواردممکن است سير انحطاطی پيدا کنند که ضلع روش کوچک می شود - مثلث فناوری - و بنابراین توا

اخص گسترش فناوری است . کار آفرینبعد دانش یا ابزار روبه گسترش است بنابراین مساحت مثلث را افزایش می دھد و مساحت مثلث ش

پذیری دارد .مدیری است که عSوه بر داشتن دانش (یا بينش ) و تجربه ، نوآور نيز ھست و این نوآوری خطر 

 ساخته است . ایجاد مرکز و جایگاھی برای کارجھانی شدن بازارھا ، تشویق و پشتيبانی از کار آفرینی در کشور ھا را به عنوان امری ضروری

ز دانشگاھا به بازار و استخدام دانشجویان خالق ایده استآفرینان که منابع توليد ثروت اند به سود جامعه است . ایجاد این مراکز ، انتقال فناوری ا

د دانشگاه کار آفرین ایجاد سرمایه است . کارکه به این سبب ایجاد این مراکز برای دانشگاھيان نيز سودمند است . یکی از ضرورت ھای ایجا

 فرصت شنيدن ایده ھای کار آفرینان و پرداختن بهآفرینان برای عملی ساختن اید ه ھای خود با مشکل مواجھند . از یک سو ، سرمایه داران بزرگ

ر نتيجه وجود دانشگاه که نقش مرکز پشتيبانی ازکار ھای کوچک را ندارند و از سوی دیگر سرمایه ھای خود را صرف پروژه ھای کSن می نمایند د

 است .کار آفرینی را به عنوان پل ارتباطی بين کارآفرینان و سرمایه داران ایجاد می کند ، ضروری

صل نمی شود و باید به روش ) معتقد است که به رغم آنکه برخی از صاحب نظران معتقدند کار آفرینی با آموزش مستقيم حا١٣٨٠(اکبری ، 

ریھای نو و ایجاد کسب و کار جدید بدون آموزش وپرورشی کار آفرینان را تربيت کرد . اما ھيچ کس منکر این مطالب نيست که استفاده از فن آو

گاھی ، کار آفرینی در کشور ھای توسعهپژوھش در عمل دست نيافتنی است . با مراجعه به اطSعات موجود دربارة افزایش رشته ھای دانش

ینان بيشتر مشخص می شود . به عبارت دیگریافته و در حال توسعه ، اھميت نظام آموزشی و پژوھشی در توسعة کار آفرینی و تربيت کارآفر



ارتباط مستقيمی بين پيشرفت فناوری و ضرورت آموزش کار آفرینان وجود دارد .

 ) است از جمله ھدفھایEDI-I کار آفرینی در ھند) اولين مرکزی که در دنيا ، دورة آموزش ویژه کار آفرینی درون سازمانی را برگزار کرد مؤسسة

اصلی این دوره می توان به نمونه ھای زیر اشاره کرد :

▪ اگاھی شرکت کنندگان از استعدادھای نھفته کار آفرینی و ھدایت انھا به سوی نوآوری

▪ توسعه و ایجاد جو کار آفرینی درون سازمانی.

▪ کسب اطمينان از بينش و بصيرت به وجود آمده برای توسعة بيشتر .

▪ کمک به توسعه شيوة رھبری کار آفرینان در سازمان

▪ انگيزه افراد برای تبدیل شدن به مدیران موفق در سازمان .

● ارزش کار آفرینی :

ال به آنھا اشاره می شود : ) معتقد است که کار آفرینی و کار آفرینان منشأ آثار ارزشمندی ھستند که در اینجا به اجم١٣٨٠(بھزادیان نژاد ، 

ورند و تجارب کشورھای مختلف نيز آنرا تأیيد می کند) ایجاد اشتغال ، رابطة تنگاتنگ کار آفرین و اشتغال به گونه ای است که محققان بر این با١

ی خواھد یافت .که ھر گاه فعاليت ھای کار آفرینی در یک جامعه کند و آھسته شود نرخ بيکاری آن جامعه فزون

) کار آفرینی موجب توزیع متناسب در آمد ھا و کاھش اضطراب ھای اجتماعی می شوند .٢

) کار آفرینی موجب بھره برداری از منابع و فعال شدن آنھا برای توسعه کشور می شود٣

ژگيھای کار آفرینان است .) بھبود کيفيت زندگی ، کشف نيازھا ، ابداع و توسعه کا3ھا و ایجاد خدمات جدید از جمله وی۴

● دانشگاه کار آفرین :

آفرین حمایت می کند . این حمایت شامل حمایتدانشگاه کار آفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می شوند . این مراکز از افراد کار

آزمایشگاھھا و ... را پيدا می کنند .ھای آموزشی مالی و بازار یابی است . در نتيجه کارآفرینان امکان دسترسی به کتاب خانه ھا 

 را فراھم آورند . با آنھا ھمکاری می شود تادر چنين دانشگاھھایی برای سرمایه گذاران امکاناتی فراھم می شود تا مراکز جدید کسب و کار

 در حيطة مالی و بازار یابی است .مشکSت آنھا پيش بينی شده و از فرصت ھای بدست آمده استفاده کنند که خود تجربه ای ارزشمند

 نيز نيازمندند انجام پروژه ھای تجاری و اقتصادیدر این دانشگاھھا گردھم آوردن ذخایر مالی اھميت ویژه ای دارد و خصوصاً به کمک ھای دولتی

کار آفرینان می باشد . نکتة مھم دیگر وجود تقاضاھمراه با فن آوری روز کم ھزینه است و استفادة بھينه از ذخایر مالی نيزاز ویژگيھای شاخص 

سلماً در توسعة فناوری ھای جدید پيش روبرای فعاليت و سرویس دھی در بازار است . مشاغلی که از این دانشگاھھا بھره مند می شوند م

ارد زندگی خواھد شد .خواھند بود . این فناوریھا در توليد کا 3 ھا به کار رفته و منجر به با3 رفتن سطح استاند

ال بھره را ببرد ھمچنين وجود افراد توانا و شایسته ،دانشگاه کار آفرین باید به بازار دسترسی داشته و از تجارب افراد صاحب تجربه در بازار کم

عSقه مند و خSق در چنين مجموعه ھایی ضروری است .

ی باشد وجود جلسات برای تبادل اطSعات و فعاليت ھادر این مراکز ارتباطات افراد و گروھھا به صورت باز و افقی است که معمو3ً غير رسمی نيز م

 ارتباط ایده ھای نو وجود داشته باشد وکارضروری است و از ایده ھای جدید و خSق استقبال می شود . ھر چند که باید مکانيزم ھایی برای

با ارزش ترین منبع به حساب می آیند وگروھی با ارزش و سودمند محسوب شود . در این دانشگاھھا نيروی انسانی و خصوصاً دانشجویان 

ا آرمان مدون ، آینده نگر ، مشتری گرا و نو آور نوشت .ازریسک پذیری و نوآوری آنھا نيز حمایت به عمل خواھد آمد . می توان شعار این دانشگاھھا ر

● ویژگيــھا

 عنوان یک سازمان محسوب می) برای سازمانھای کار آفرین ویژگيھایی در نظر گرفته است که از آنجایی که دانشگاه نيز به١٣٧٨( صمد آقائی ، 

شود می توان این ویژگيھارا به آن نيز تعميم داد :

▪ ساخــتار

▪ غير متمرکز بودن

▪ غير رسمی بودن

▪ عمودی و افقی بودن ارتباطات



▪ در انحصار نبودن اطSعات

▪ گروھی بودن کار ھا

▪ برخورداربودن از ساختار سازمانی که مانع ایجاد اید ه ھای نو نباشد

▪ کنترل سھل گير و غير رسمی

▪ داشتن کارکنان توانمند

▪ حمایت مدیریت

▪ قدردانی مدیریت از افراد ریسک پذیر

▪ قدر دانی مدیریت از افراد صاحب ایده

▪ تحمل کردن انحراف از قواعد کار کنان

▪ متولی شدن طرحھای کار آفرینانه ، داشتن تنوع در حمایت ھای مالی مدیریت

▪ حمایت مدیریت از طرحھای کوچک آزمایشی

▪ به کار گيری ایده ھای جدید کار کنان

▪ تغذیه مالی برای شروع و حرکت طرح ھای نو

▪ قدرت تصميم گيری مدیریت

● دانشگاه کار افرین و صنعت :

ھره می جویند به این جھت فر آیند ھای علمی و صنعتیشرکتھای صنعتی که با یک دانشگاه کا ر افرین در ارتباط باشند از مزایای فن اوری آن نيز ب

این مجموعه ھا دانشجویان باید مجموعه ای ازدانشگاھھا باید تکميل شده و ایجاد این شرکتھا از دل پژو ھشھای دانشگاھی رخ می دھد . در 

 قرار می دھد شروع به فعاليت در عرصة صنعت نمایند . دردانش و مدیریت کار آفرینی را تواماً آموخته و با امکانات 3زم که دانشگاه در اختيار آنھا

 کامل می توانند از دانشگاھھا جدا شوند ولیچنين مواردی معمو3ً امکان ایجاد شرکتھای خصوصی مھيا شده و این شرکتھا کم کم و با آمادگی

ز در صورت موفقيت به اجرای پروژه ھا و توسعةھمچنان از حمایت و پشتيبانی دانشگاه بھره مند خواھند بود ضمن این که این مراکز صنعتی ني

 جانبه است که مراکز صنعتی از دانش و تکنولوژی دانشگاھھا و از٢تحقيقات و فن آوری دانشگاھھا کمک خواھند نمود . این ارتباط ، ارتباطی 

ن مراکز بھره مند خواھد بود . با تسھيل روابط علمی ودانشجویان و کار آفرینان خSق و با استعداد بھره گرفته و دانشگاه نيز از کمک ھای مالی ای

ھای مؤثر در حمایت از دانشگاھھای کار آفرینصنعتی مرتبط با کار آفرینی پيشرفت علم و صنعت سھل تر و سریع تر خواھد گشت . یکی از نھاد

مؤسسات و شرکتھای صنعتی و تحقيقی است .

● کار افرینی توأم با فن آوری :

 فرایند داشتن وجوه و٢می کند علت مھم ترکيب این آغاز کار آفرینی با فن آوری کار آفرینان است و در حقيقت نقشی بسزا در توسعة جامعه ایفا 

یی .آرمانھای مشترک است : از جمله خSقيت و نوآوری ، سود اوری و اشتغال ، داشتن دانش و توانا

به نوآوری در فن آوری شروع می کند و گسترش میدر اصل دانشگاه کار آفرین و فن آوربرای کسب سود ، راه اندازی یک کسب و کار را با اقدام 

ر است . به این معنا که خود دانشگاه باید باور داشتهدھد . البته جا انداختن فرھنگ کار آفرینی در این فرآیند از ضرورت و اولویت خاصی برخوردا

. بعد از آن سعی در فرھنگ سازی کار آفرینی توامباشد که کار افرین ، نسل بسيار پتانسيل دار در سطح جامعه است . این باور بسيار مھم است 

ھدفمند ی که در دانشگاه ھا برقرار می شودبافن اوری نماید که توسط رسانه ھای جمعی مثل صدا و سيما ، مطبوعات و سمينارھای متعدد و 

امکان پذیر خواھد بود .

و مبتکران و مدیران و سياستمداران انجام شود .به وجود آوردن کار آفرینی در تعامل با فن آوری باید توسط آحاد جامعه از جمله دانشجویان 

● مراحل اجرایی ساختار دانشگاه کار آفرین :

▪ بررسی وضعيت موجود ساختار دانشگاه از طریق تحقيق و پژوھش

▪ جمع آوری و تجزیه و تحليل اطSعات جمع آوری شد ه برای ترویج کار آفرینی وفن اوری

▪ اصSح ساختار موجود برای تبدیل به ساختار کار آفرین



▪ طراحی و توصيف مدل اطSع ساختار کار آفرینی

▪ اجرای آزمایشی مدل کار آفرینی

▪ ارزیابی و نھایی کردن مدل کار آفرینی

 خوردار است که امکان به روز کردن خSقيت ھا واصو3ً دانشگاھی که به دنبال ترویج شيوه ھای کار آفرینی و فناوری پيشرفته است ازساختی بر

 در دانشگاھھا از صرف منابع برای استفاده ازایده پردازی را تشویق می کند و به نوعی آن را در وظایف مختلف دانشگاه پيش بينی می کند .

ه پردازی و نوآوری در گير شده تا مھارت 3زم راخSقيت ھا ھراسی وجود ندارد اگر دانشجویان می توانندبه صورت فردی یا گروھی با فرآیند اید

 که بر اساس شایستگی ھا و قابليت ھای خود میکسب کرده و بکار ببندند ، امکان رشد در دانشگاه دور از ذھن نيست و دانشجویان یقين دارند

نوان ارزشی مطلوب انگاشته می شود . ساخت چنينتوانند در دانشگاه رشد کرده و به براورده ساختن آرمانھای آن کمک کنند . رقابت سالم به ع

شد و بالندگی فردی و گروھی در سطح بسياردانشگاھی افقی و پو یا است در چنين مرکزی انعطاف پذیری برای ایجاد تحول و حرکت به سوی ر

فيت نھادینه خواھد شد .با3یی است . از آنجایی که تخصيص منابع به سوی دست یابی به کار آفرینی با 3 است تضمين کي

ست که در ترکيب اھداف کار آفرینی دخيلآنچه مسلم است این است که دانشگاه خود تحت تأثير متغيرھایی چون فناوری ، فرھنگ و محيط ا

رینی باشد راھکارھای زیر پيشنھاد می شود :خواھند بود . برای به وجود آوردن دانشگاھی که متناسب با ترویج کار آفرینی توأم با فن اف

▪ معين نمودن اھداف

▪ بررسی وضعيت دانشگاه از نظر سازماندھی و کار آفرینی

▪ توجه به توسعة تکنولوژی و فن اوری

▪ تجزیه و تحليل نيازھا

▪ طبقه بندی و ارزیابی طرح ھای قابل انجام

▪ ایجاد دوره ھای آموزشی برای اساتيد

▪ ایجاددوره ھای ارتباطات و بازار یابی

▪ افزودن واحد کار آفرینی به واحدھای عمومی دانشگاه

▪ ایجاد شرایط احراز مشاغل با ھدف ارتقای سطح مھارت ھای شاغلين

▪ کسب مھارت ھمراه با دانش 3زم برای انجام کار آفرینی

▪ مدل سازمانی مناسب که به صورت بالقوه و بالفعل به رشد کار آفرینی کمک کند .

● نتيجه گيری :

توليد کا 3 ھا و خدمت کار ا تواند از طریقفناوری جزئی از کار آفرینی است و پيشرفت و توسعة آن در خدمت  فرینی است . دانشگاه می 

د زمينة مناسب را فراھم سازد چرا که کشوریشناسایی و بکار گيری عوامل محيطی ، اقتصادی و فرھنگی که ظھور کار آفرینی را آسان می ساز

ت یابی به کار افرینی باید جنبه ھای مختلف آن راکه دارای تعداد زیادی کار آفرین باشد از محرکھای اقتصادی قویتری برخوردار است . برای دس

تيبانی از کار آفرینی درمنابع ایران بوجود آورد تاباسنجيد و آن را تقویت نمود . با انجام پژوھشھای مناسب می توان دانشگاه رابه صورت مرکز پش

 پشتيبانی از کار افرینی فرایندی زمان بر است وفعاليت مناسب بر شکوفایی فناوری و افزایش توان رقابتی صنایع تأثير گذار شود . فعاليتھای

نعت باید به خوبی در بررسی ایده ھا و خSقيت ھا یاعتقاد و التزام مدیریت اینچنين دانشگاھھایی نباید گذرا و مقطعی باشد و مسایل و اھداف ص

کار آفرینان گنجانده شود .

منبع : کلوب

http://vista.ir/?view=article&id=289361



کار آفرينی در جھت انق=ب اقتصادی

گسترش آموزش ھای کارآفرینی و مھارت ھای کسب و کار در کشور با چه

مساله خيلی این  پاسخ  امر  ابتدای  در  تعقيب می شود؟ شاید  ھدفی 

می اشتغال  ایجاد  برای  آیا  است  این  اما سوال  برسد،  نظر  به  بدیھی 

فارغ بيکاری  نرخ  و  بيکاری  نرخ  کاھش  برای  یا  بدھيم  آموزش  خواھيم 

بھبود کيفيت کا3، بازارھای جھانی،  در  نوآوری، رقابت  برای  یا  التحصيSن 

کاھش قيمت ھا و توانمندی اقتصاد کشور می خواھيم آموزش کارآفرینی و

مھارت ھای کسب و کار را تعقيب کنيم. کشور در جھت یک انقSب اقتصادی

و دستگاه  سازمان،  یک  از  فراتر  اقتصادی  انقSب  این  دارد  می  بر  قدم 

 ساله منتھی نمی شود۵وزارتخانه است. انقSب اقتصادی به یک برنامه 

و الگوی توسعه جدید حرکت می کنند.بلکه ھمه ارکان نظام اقتصادی کشور در جھت کاھش تصدی گری دولت در جھت فرآیند خصوصی سازی 

عه کشورمان را درست تدوین کنيم در توسعهریشه بحث کارآفرینی به درک صحيح ما از الگوی توسعه برمی گردد. اگر ما نتوانيم الگوی توس

اشتغال و ساز و کاری که می خواھيم پيش بگيریم ممکن است با مشکل رو به رو شویم.

سری مبانی نظری و مبانی روش شناختیالگوی توسعه چيست؟ الگوی توسعه منظومه یی است از باورھا، ارزش ھا و واقعيات ھمراه با یک

جتماعی ارائه می شود. در دنيا چه الگوھایمتمایز و معين که توسط صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی کشور برای تبيين روابط اقتصادی و ا

۵ه طور خSصه دنيا  ساله اخير الگوھای متفاوتی از توسعه در کشورھای مختلف تجربه و به کار گرفته شده است. ب۵٠توسعه یی وجود دارد؟ در 

عه کSسيک موتور محرکه توسعه سرمایه استنوع الگوی توسعه را تجربه کرده است. اولين گروه الگو ھای توسعه کSسيک است. در الگوی توس

یباً مشترکی دارند، نرخ بيکاری با3 دارند،و مکانيسمی تحت عنوان دست نامرئی بازار را کنترل می کند. کشورھای در حال توسعه صفات تقر

 یک سوم جمعيت زیر خط فقر قرار دارند،اقتصادشان تک محصولی است، سطح بھره وری در کشورھای در حال توسعه اکثراً پایين است، حدود

در این اقتصاد ھا مشاھده می شود،اقتصادشان دوگانه است یعنی بخش سنتی و مدرن در تعارض ھستند، وجود 3یه ھای متضاد فرھنگی 

ی را دارند. در اقتصاد ما ھم نرخ بيکاری با3ساختارھا تقليدی است و اقتصاد درون نگر است. اکثر کشورھای در حال توسعه چنين صفات مشترک

 و مدرن اقتصادی وجود دارد و 3یه ھای متضاداست. اقتصادمان وابسته به نفت است. بھره وری در کشور ما پایين است. دوگانگی در بخش سنتی

شد می گيرند و می گویند برای دستيابیفرھنگی مشاھده می شود و ساختارھا تقليدی است. در الگوی توسعه کSسيک توسعه را به مفھوم ر

وسعه است و مکانيسم دست نامرئی بازار ھمانبه نرخ رشد معين پس انداز ھای مردم باید تجھيز شود، برای سرمایه گذاری و سرمایه موتور ت

مکانيسم عرضه و تقاضا است.

اولين برنامه عمرانی کشور توسط سازماندر الگوی کSسيک دولت باید فقط در بخش ھایی وارد شود که بخش خصوصی نمی تواند وارد بشود. 

وھا مبتنی بر سوسياليسم ھستند. در اینبرنامه و بودجه قبل از انقSب اسSمی بر اساس الگوھای کSسيک تنظيم شد، اما دومين دسته الگ

 تنھایی بيانگر توسعه یافتگی باشد. نظام توليد و توزیع والگوھا مکانيسم بازار کارایی ندارد، ساختارھا باید تغيير کند. درآمد سرانه نمی تواند به

ورزی باید به دنبال گسترش صنایع سنگين باشيم.نظام پولی مشکل ساختاری دارد و باید روابط توليد و توزیع دگرگون شود و از مازاد بخش کشا

ر می دارند که باید ساختارھای پولی، مالیبخش مدرن نياز به اشتغال کم دارد. دانشمندانی که معتقد به الگوھای سوسياليسم ھستند اظھا

رفدار ساختارگرایی ھستند و یک عده طرفدار نظریهتغيير بکنند و برنامه ریزی متمرکز ایجاد شود. اینھا به دو گروه تقسيم می شوند؛ عده یی ط

رھای پولی، مالی، آموزشی، ساختارھای توزیعوابستگی. آنھایی که طرفدار ساختارگرایی ھستند معتقدند که باید ساختارھای اقتصادی، ساختا



وابستگی را مطرح می کنند می گویند توسعه نيافتگیو روابط توليد باید تغيير بنيادی کند و این نيازمند یک انقSب است. اما آنھایی که نظریه 

ستند منظور از سازمان ھای جھانی سازمانعلتش در وابستگی به امپریاليسم است و سومين دسته از الگوھا، الگوھای سازمان ھای جھانی ھ

 الگویی برای کشورھا ارائه کردند و آن۶٠دھه ملل، بانک جھانی، صندوق بين المللی پول و کارگزاری ھای تخصصی ملل متحد ھستند. اینھا در 

 سازمان٧٠درصد اما بعد از دھه۶ نرخ رشد را تغيير دادند، گفتند نرخ رشد ٧٠ بود. در دھه ١٩۶٠درصد در دھه ۵دستيابی به یک نرخ رشد اقتصادی 

ILOنرخ رشد رسيده اند اما توسعه پيدا نکرده اند. بين المللی کار مطالعه یی را انجام داد و مSحظه کرد برخی از کشورھا تSش کردند و به این 

» نيازھایBasic Needs عنوان « درصد جمعيت جھان فقير ھستند. لذا نظریه جدیدی را سازمان ھای بين المللی مطرح کردند تحت٣٩اعSم کرد 

اساسی.

نی وقتی آن تجربه ناموفق را داشتند نظریهدر نظریه نيازھای اساسی باید شاخص نيازھای اساسی انسان را بھبود ببخشيم. سازمان ھای جھا

نيازھای اساسی را مطرح کردند.

 مطرح شد و اولين بارUNDPی توسط چھارمين الگویی که در توسعه کشورھا مطرح است الگوی توسعه انسانی است. الگوی توسعه انسان

 ارائه شد. توسعه در خدمت انسان یعنی توسعه زمانی معنی پيدا می کند که١٩٩٠ در سال UNDPتوسط محبوب الحق اقتصاددان پاکستانی در 

 یاHDIانه و به صورت ترکيبی تحت عنوان در جھت بھبود کيفيت زندگی انسان ھا باشد. شاخص ھایی مثل اميد به زندگی، آموزش، درآمد سر

 یک شاخص ترکيبی است از اميد به زندگی، آموزش، بھداشت و درآمدHDI) شاخص Human Development Indexشاخص توسعه انسانی (

 گزارش الگوی توسعهUNDPادی ھا. ھر سال سرانه که ھم روی عزت نفس و کرامت انسان ھا تاکيد کردند و ھم بر دامنه گسترش انتخاب و آز

 نيز منتشر شده است.٢٠٠۶انسانی کشورھا را به صورت کتابی منتشر می کند که گزارش توسعه انسانی سال 

» بسيارHuman Capitalسرمایه انسانی «اما الگوی توسعه بعدی الگوی نئوکSسيک است. در الگوھای نئوکSسيک عSوه بر سرمایه فيزیکی، 

يشتر روی سرمایه ھای فيزیکی و تجھيزمھم است. برای ارتقای سرمایه انسانی باید به آموزش و سSمت اھميت بدھيم. الگوھای کSسيک ب

ت تامين شرایط مناسب یعنی نظام حقوقیپس اندازھا تاکيد می کردند. نقش دولت فقط تامين شرایط مناسب برای اقتصاد است. وظيفه دول

- خصوصی٢- آزادسازی، ١ور اساسی دارند؛ مناسب و امنيت جامعه است لذا روی تحقيق و توسعه تاکيد می کنند. نظام ھای نئوکSسيک دو مح

عه نيافتگی رفتار غيرعقSئی بازیگرانسازی و خصوصی سازی مقدمه اش آزادسازی است. در الگوھای نئوکSسيک می گویند یکی از علل توس

اقتصادی است.

 قانون اساسی کشور ما از چه الگویی تبعيت می کند. اصSً ارتباط دولت ما با فرآیند۴۴بحث این است که جایگاه ما کجا است؟ در اجرای اصل 

الگوی توسعه یی را دارد؟ الگوی توسعهتوسعه چگونه است؟ نقش دولت در شتاب بخشيدن به توسعه چيست؟ آیا ھر دولتی ظرفيت اجرای ھر 

وابط بيرونی می توانند به توسعه و ارتقای منزلت کشوربه چه ميزان متاثر از روابط و ساختارھا است؟ کدام دولت ھا با چه ساختار درونی با کدام ر

در تقسيم کار جھانی موفق باشند؟ نقش دولت در شتاب بخشيدن به توسعه بسيار امر مھمی است.

 موج را پشت سر گذاشته است؛٣به طور کلی روابط دولت ھا با فرآیند توسعه 

.٩٠ شروع می شود و موج سوم از اوایل دھه ٧٠، موج دوم از اواخر دھه ١٩۶٠ تا ١٩۵٠موج اول از سال 

 و١٩٢٩  غلبه دیدگاه ھای کينزی باعث شده بود که نقش دولت در توسعه پررنگ شود یعنی بعد از بحران١٩۶٠ و ١٩۵٠در موج اول در دھه ھای 

د سال پيامدھای آن بحران بزرگ را شاھد بودیم. دیدگاه ھای غالب بر نقش دولت در توسعه تاکي٣٠رکود بزرگی که در اقتصاد غرب وجود داشت تا 

 مکانيسم ھای بازار ناکارآمد است و دخالت دولتمی کردند می گفتند باید نقش دولت در فرآیند توسعه پررنگ باشد و بيشتر تاکيد می کردند که

زمانی را تعقيب می کند ھم بر عملکردھایدر اقتصاد در فرآیند توسعه ضروری و نتيجه بخش تلقی می شد. لذا خصوصی سازی ھم بازسازی سا

ین فرآیند بھره وری نيروی انسانی و بھره وری سرمایهمدیریتی تاثير می گذارد، ھم سطح ھا، مھارت ھا و رفتارھای مدیریتی را تغيير می دھد. در ا

 بنگاه اقتصادی از بخش دولتی به بخشتغيير می کند. اینھا از پيامدھای خصوصی سازی است. خصوصی سازی صرفاً انتقال مالکيت چندین

خصوصی ایجاد کنيم. در کشور نگاه بهخصوصی نيست. خصوصی سازی یک سيستم باز توزیع ثروت ملی است. ما باید انگيزه ھا را در بخش 

ه اھدافی را دنبال می کند. اھداف خصوصی سازیمالکيت، سازماندھی و رفتارھای مدیریتی باید تغيير کند اما خصوصی سازی در اقتصاد ایران چ

ی انسانی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد است.در اقتصاد ایران شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارایی اقتصادی و بھره وری نيرو

و در فرآیند خصوصی سازی است. اگر می خواھيمآموزش ھای کارآفرینی و مھارت ھای کسب و کار در جھت رقابت پذیر و توانمند کردن بنگاه ھا 



درصد کاھش پيدا کند باید آموزش نيروی انسانی را در٢٠درصد برسد و سھم دولت در اقتصاد به ٨٠سھم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد به 

صدر برنامه ھای خود قرار دھيم.

نند شرکت ھای مشاوره کارآفرینی، شرکتدر فرآیند خصوصی سازی باید موسسات رتبه بندی، شرکت ھای بيمه سرمایه گذاری و نھادھایی ما

ت کارآفرینان و ارتقای کيفيت محصو3ت در کشورھای مادر تخصصی، عامل ھای چھارم و خوشه ھا برای پایين آمدن ھزینه ھا و افزایش قدرت رقاب

شکل بگيرد.

رآفرینی و آموزش ھای کارآفرینی باید در جھتبه طور خSصه ما در جھت یک انقSب اقتصادی بزرگ با یک الگوی توسعه نوین حرکت می کنيم و کا

 ساله کشور باید رتبه اول از لحاظ اقتصادی،٢٠این انقSب بزرگ اقتصادی طراحی بشود. سوگيری ما باید به این سمت باشد. در چشم انداز 

ه آن چشم انداز باید با یک الگوی توسعهعلمی، تکنولوژیکی و فناوری بين کشورھای منطقه آسيای جنوب غربی را کسب کند، برای رسيدن ب

مایه ھای قانون اساسی، آموزش ھای کارآفرینی و آموزش ھای مھارت ھای کسب و کار را در جھت گسترش سر۴۴اقتصادی نوین در اجرای اصل 

ید و به سمت رونق حرکت کند ناگزیر از دخالت دولتانسانی و اجتماعی سازماندھی کنيم. می گفتند برای اینکه جامعه از رکود اقتصادی بيرون بيا

است.

ش خصوصی با3 شروع شد. این موج می گوید که دولت نارسایی ھای زیادی دارد و ھزینه ھای دولت نسبت به بخ٧٠اما موج دوم از اواخر دھه 

ن ھزینه ھای ناشی از دخالت ھای دولتیاست. دولت مناسب دولتی است که در حداقل قد و قامت دیده شود. دولت باید کوچک شود چرا؟ چو

 رنگ کنيم و در دولت حداقل بسنده کنيم. اگر نارساییبا3 است. لذا ساز و کار بازار و مکانيسم بازار باید حاکم بشود و ما باید نقش دولت را کم

ار نارسایی ھایش کمتر است. پس موج اول تاکيدھایی در بازار وجود داشته باشد کمتر از نارسایی ھای دولت است. لذا می گویند مکانيسم باز

ایی ھای دولت را تبيين کنيم و باید در سایز دولتمی کند بر دخالت دولت، موج دوم تاکيد می کند بر کاھش دخالت دولت و می گوید ما باید نارس

تجدیدنظر کنيم و به دنبال یک دولت حداقل حرکت کنيم.

 و نقش دولت سکان ھماھنگی بازار و دولت را مطرح کرد.می گوید 3زم است که دولت و بازار با ھم ھماھنگ باشند١٩٩٠اما موج سوم، در دھه 

حرکه کشتی کارآفرینان ھستند. دولتداری کشتی توسعه است. دولت پاروزن نيست. وقتی که دولت سکان دار کشتی توسعه است، موتور م

موتور محرکه این کشتی در موج سوم کسی نيستباید کوتاه ترین و سریع ترین مسير را با مجموعه اطSعاتی که به دست می آورد انتخاب کند. 

جز کارآفرینان لذا چرخ توسعه با مشارکت مردم و سازماندھی سریع مردم انجام می شود.

که اقتصادمان را به دست کارآفرینان بدھيم.دولت وظيفه اش سازماندھی مردم است نه تصدی گری لذا باید به سمتی حرکت کنيم که موتور محر

لزوم ھماھنگی بازار و دولت را مطرح میسکان کشتی به دست دولت باشد و دولت نقش پارو زنی در این کشتی نداشته باشد. لذا موج سوم 

کند.

ند در حوزه ھای جدید قابل تملک، حقوقخصوصی سازی بخشی از فرآیند اصSح و بازسازی نظام اقتصادی یک کشور است و تحولی ایجاد می ک

ناظر بر این حوزه ھا و حقوق ناظر بر مالکين و نحوه کنترل این حقوق را مشخص می کند.

منبع : روزنامه اعتماد
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کار آفرينی در عصر اط=عات و ارتباطات



ارابة فناوری اطSعات و ارتباطات به سرعت به پيش می تازد و جوامع دنيا را

مھارت ھا، مشاغل،  فعاليت ھا،  می کند.  بنيادی  تغييرات  دستخوش 

فرھنگ ھا، نيازھا و... ھمه و ھمه تحت تاثير این فناوری قرار گرفته و متحّول

شده اند. عصر اطSعات و اتباطات آغاز شده است. بی شک کارآفرینی سھم

توسعه این فناوری ھا داشته و دارد؛ اگرچه این عمده و نقش ویژه ای در 

فناوری ھا نيز خود بر کارآفرینی تاثير گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را

بوجود آورده اند.

این مقاله به بررسی روابط متقابل کارآفرینی و فناوری اطSعات و ارتباطات

پرداخته و با مثال ھایی ویژگی ھای کارآفرینی در عصر اطSعات و ارتباطات را

تبيين نموده است. ھمچنين پيشنھاداتی برای گسترش کارآفرینی اطSعات

در کشور یا بھره برداری مناسب از آن نيز، در این مقاله ارائه شده است.

● مقدمـــه:

تحو3ت بوده و  وارتباطات  جھان در سال ھای اخير شاھد انقSب اطSعات 

ناوری اطSعات و ارتباطات به ثبت رسيده است. دراجتماعی عظيمی در آن به وجود آمده است، به طوری که در اثر این تحو3ت، قرن جاری به نام ف

ه انفجار دنيا با مزیتھای این عصر، در قالبعصر اطSعات و ارتباطات سطح بينش و آگاھی مردم افزایش یافته وکلية فعاليت ھای جمعيت رو ب

ه افراد آن در ھر لحظه که بخواھند به ھر گوشهشبکه ھای ارتباطی به تعادل رسيده و کنترل شده است. در این عصر دنيا دھکده ای متصل است ک

 تلفن ھمراه، محاسبات  بی سيم، نرم افزار و سخت افزار،آن می توانند مسافرت کنند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پيغام بفرستند. اینترنت،

اجتماعی از جمله کارآفرینی اثرگذاشته و درھوش مصنوعی و … پدیده ھای این عصر ھستند. فناوری اطSعات و ارتباطات بر کليه فعاليت ھای 

ی اطSعات وابسته است و از آن بھره زیادیبسياری از آنھا تحو3ت اساسی بوجود آورده است. امروزه کارآفرینی به شدت به بسترھای فناور

يم. از سوی دیگر توسعه فناوری اطSعات و ارتباطاتمی گيرد. شاید اغراق نباشد اگر کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطSعات را امری غيرممکن بدان

د فناوری  ھا می شوند. کارآفرینی موتور توسعه فناوریخود مرھون کارآفرینی است. فعاليت ھای کارآفرینانه باعث شناخت نيازھا، خلق ایده ھا و تول

 فناوری ھستند. تحو3ت جھانی نشان می دھدو خلق فناوری ھای جدید است. کشورھای پيشرفته، سردمداران بھره گيری از کارآفرینی و توسعه

رھای در حال توسعه نيز به سرعت به سمتکه فناوری اطSعات و ارتباطات مھمترین زمينه فعاليت این کشورھا در قرن اخير شده است. کشو

 زمينه فعاليت تکنولوژیک خود یعنی فناوری اطSعات،دستيابی ازفناوری اطSعات و استفاده از آن حرکت می کنند. به عنوان مثال دولت کره  از پنج

به فناوری اطSعا نانوتکنولوژی، فناوری ھای محيط  زیست و فناوری ھای فرھنگی  با این اوصافبيوتکنولوژی،  اولویت را داده است.  با3ترین  ت 

بخشد تا بتواند در دنيای رقابتی عصر اطSعاتشایسته است که کشور ما نيز با سرعت ھرچه بيشتر فعاليت خود را در حوزه این فناوری تعميق 

م عوض شده است، این کارآفرینی است که بهحرفی برای گفتن داشته باشد. درعصری که ماھيت کارھا، ماھيت  مشاغل و ماھيت  مھارت ھای 3ز

پرداخته، در ادامه نقش فناوری اطSعات و ارتباطاتچالش طلبيده می شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی ویژگی عصر اطSعات و معرفی کارآفرینی 

در کارآفرینی و کارآفرینی در فناوری اطSعات و ارتباطات را بررسی کرده ایم.

● فناوری اطSعات و ارتباطات، ابزار عصر اطSعات

زمان ھا و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و درامروزه اھميت فناوری اطSعات و ارتباطات به منظور افزایش سرعت و دقت فعاليت ھای مختلف سا

تلف آن در مناطق جغرافيایی پراکنده و دور ازنتيجه با3 بردن بھره وری آنھا به روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان ھایی که بخش ھای مخ

ری از مشکSت خود از طریق این تکنولوژی ھا رفعیکدیگر قرار گرفته اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارھای متنوع و متعدد ھستند، بسيا

می کنند.

نقSب صنعتی مفھوم پيدا کرده است. ھمان گونهانقSب اطSعات و ارتباطات یکی از اصطSحاتی است که با رشد تکنولوژی ھای اطSعاتی در کنار ا

 به کمک انسان آمدند و بسيار از کارھای بدنی او را برکه در اثر انقSب صنعتی، مجموعه ای از کارخانه ھا، ابزار و ماشين آ3ت، اتومبيل ھا و غيره

وتری، شبکه ھای مخابراتی، سيستم ھای ماھواره  وعھده گرفتند، انواع محصو3ت تکنولوژی اطSعات، نيز شامل سخت افزارھا و نرم افزارھای کامپي



سعه یافتند.کاربردھای این تکنولوژی ھا شامل انواعغيره برای کمک به آن  دسته از مسایل انسان که با اطSعات سر و کار دارند بوجود آمده و تو

ز راه دور وغيره می باشد.محاسبات و پردازش ھای روزمرّه، تجارت، اطSع رسانی، مسایل علمی، مدیریت، ارتباط مستقيم ا

سيای از مشکSت سيستم ھای اطSعاتی راتجارب گوناگون سازمان ھای مختلف در سطح دنيا نشان می دھد که تکنولوژی اطSعات به راحتی ب

مونه به چند مورد از مزایای تکنولوژی اطSعات اشارهرفع می کند. تکنولوژی اطSعات قابليت ھای زیادی در رفع مشکSت سازمان ھا دارد. به عنوان ن

می شود.

▪ افزایش سرعت

 وری را افزایش می دھد. تکنولوژی اطSعات امکانمحاسبه و پردازش سریع اطSعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاھش و در نتيجه بھره

جستجو و دستيابی سریع به اطSعات را نيز فراھم می کند.

▪ افزایش دقت

با3 و تکنولوژی اطSعات دقتی  متغير است؛ درحاليکه  انجام کار  بر انسان دقت  مبتنی  انواعدر مشاغل  تامين و تضمين می کند. در  ثابت را   

فعاليت ھای پردازشی و محاسباتی دقت کامپيوتر به مراتب بيشتر از انسان است.

▪ کاھش اندازة فيزیکی مخازن اطSعات

 ھای مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می توانبا توسعة تکنولوژی اطSعات و بکارگيری آن دیگر لزومی به حمل و نگھداری حجم زیادی از کتاب

م، از جمله مراکزی است که به انجام این وظيفهدر ھر دیسک فشرده اطSعات چندین کتاب را ذخيره نمود. مرکز تحقيقات کامپيوتر علوم اسSمی ق

مشغول است.

▪ رفع برخی از فسادھای اداری

ھا را حذف می کند. این دو مزیت کليدی منجر به رفعاستفاده از تکنولوژی اطSعات شفافيت در انجام کارھا را افزایش می دھد و بسياری از واسطه 

برخی از فسادھای اداری خصوصاً در سطوح پایين می شوند.

▪ ایجاد امکان کار تمام وقت

امپيوتری و به صورت خودکار انجام می گيرد. بنابربه کمک تکنولوژی اطSعات بسياری از استعSم ھا و مراجعات افراد و غيره از طریق شبکه ھای ک

( ) از آن بھره گرفت.٢۴/٧این می توان به صورت 

▪ ایجاد امکان ھمکاری از راه دور

 و غيره نمونه ھایی از کاربردھای تکنولوژی اطSعاتEDIمخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و ھمچنين سيستم ھای ھمکاری مشترک ، 

در این زمينه ھستند.

▪ کاھش ھزینه ھای سيستم یا سازمان

م کار تمام وقت، بھره وری سيستم افزایش می یابدبا توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بيشتر می شود و انجا

و در نتيجه باعث کاھش مقدار زیادی از ھزینه ھا می گردد.

حسوب می شود که عدم استفاده از آن انزوایآنچه مسلّم است تکنولوژی اطSعات به منزلة یک سSح و ابزار جدید برای فعاليت جھان معاصر م

کشور و در نھایت حذف شدن از جامعة جھانی را به دنبال خواھد داشت.

● نقش کار آفرینان در توسعه تکنولوژی

 سال گذشته توسط دانشمندان و صاحبنظران به  صورت ھای مختلفی تعریف شده است. به طور٣٠٠کارآفرینی اصطSحی است که در طول 

جه نھادھای سرمایه گذاری، علمی، صنعتی و غيرهخSصه کارآفرینی فعاليتی است مخاطره آميز که فردی در پی اجرای یک ایده معمو3ً اقتصادی تو

ه بر اساس یک نياز اجتماعی شکل گرفته از ملزوماترا جلب نموده و نيروی آنھا را به سمت عملی نمودن ایده ھدایت می کند. بنابراین یک ایده ک

نيازھای اجتماعی، ای نوآوری در محصو3ت جدید، حل  بر  نتيجه کارآفرینی عSوه  افزایش سودآوریکارآفرینی است.  برای دیگران،  جاد اشتغال 

جدید می گردد. بسياری از محصو3ت تکنولوژی ھایشرکت ھا و افراد و توسعه تکنولوژی است. کارآفرینی باعث رفع نيازھا به کمک تکنولوژی ھای 

ده اند. اکثر شرکت ھای فعّال در حوزه تکنولوژی مخصوصاًجدید خصوصاً در حوزه فناوری اطSعات و ارتباطات، در اثر فعاليت ھای کارآفرینانه بوجود آم

ناوری فعّالند، شرکتھایی کارآفرین ھستند.شرکت ھای مبتنی بر خSقيت و نوآوری که فناوری ھای جدید را خلق می کنند و اصطSحاً درلبة ف



ؤوليت پذیری و اعتماد به نفس، توانایی ارتباطاتافراد کارآفرین از ویژگی ھای شخصيتی خاصی برخوردارند. مخاطره پذیری، نوآوری و خSقيت، مس

قاد به مرکز کنترل درونی بخشی از ویژگی ھای اینقوی، واقعگرائی، ھدفگرایی، تھاجمی بودن، تحمل ابھام و عدم قطعيت، خوشبينی و تعّھد و اعت

منحصر به فردی به کارآفرینی بپردازد. شخصيت ازافراد است. ھر فرد کارآفرین ممکن است تعدادی از این ویژگی ھا را داشته باشد و با شخصيت 

اسر دنيا مراکز مختلفی برای آموزش و کارآفرینی وجودملزومات کارآفرینی است توسعه کار آفرینی نيازمند تربيت افراد کار آفرین می باشد. در سرت

 ساليان مختلف می دانند ولی این تناقضی با آموزشدارد اگرچه برخی از افراد روحية کارآفرینی بيشتر را وابسته به تحو3ت زندگی افراد در طول

 برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصيت شان بهکارآفرینی ندارد. در آموزش کارآفرینی بایستی افرادی که بصورت بالقوه از روحيه کارآفرینی

بر این روش ھای دیگری مثل انکوباتورھا، برای تحریک کارآفرینی وجود دا تا سطحی از کارآفرینی ھدایتفعلّيت برسد. عSوه   ًSرد که افراد عم

فاده می نمایند.می شوند و یکباره به خارج پرتاب می گردند و با حمایت ھا و راھنمای ھای بعدی از آنھا است

ا و حمایتی  نرم افزاری  بسترھای سخت افزاری،  ایجاد  بر  کارآفرینی، عSوه  توسعه  در  دولت  و ھدایتنقش  آموزش  کارآفرینی، شناسایی،  ز 

آن غافل ماند.فعاليت ھای کارآفرینانه است. توسعه تکنولوژی بسيار وابسته به کارآفرینی است و نباید از 

● فناوری اطSعات و ارتباطات در کارآفرینی

ارزش دارند و ھم ارزش بوجود می آورند. فردیامروزه بر ھمه روشن شده است که اطSعات و ارتباطات دو قدرت مھم می باشند. این دو ھم خود 

ده بازار باخبر باشد، تصميمات بھتری برای رسيدن بهکه از بازراھای مختلف و قيمت اجناس در آن بازراھا را اطSع داشته باشد یا از گذشته و آین

ی می شود و در مکانيزم تصميم گيری و انجام بھترسود بيشتری می تواند بگيرد. اطSعات عSوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتھ

ندازه و نوع ارتباطات نصيب افراد می کند. انسان ھایی کهآن اثر می گذارد. ارتباطات نيز مانند اطSعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده ای متناسب با ا

ه می رسانند. ھدف از این بخش بررسی تأثيرات فناوریارتباطات متنوع، بيشتر و قویتری دارند، کارھای خود را بھتر پيش می برند و زودتر به نتيج

اطSعات در ارتباطات در کارآفرینی است.

زوا و بدون حمایت نھادھا، سازمان ھا و انسان ھا امکان پذیراطSعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نياز ھر فعّاليت کارآفرینی است. کارآفرینی در ان

ع، نيازھای آن و بافت فرھنگی و اجتماعینيست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نياز اجتماعی است. و کشف نيازھای اجتماعی به شناخت اجتما

ئوریسين می بایست نسبت به محيط بينش و بصيرت داشتهو اقتصادی آن وابسته می باشد. در شناسایی نياز ھر فعّاليت کارآفرینانه، ایده پرداز یا ت

طمئناً شناسایی نيازھا و ارائه راحل ھا بدون اطSعاتباشد و بداند چه راه حل ھایی برای رفع آن نياز، در نقاط دیگری از دنيا ارائه شده است. م

ارآفرینی است.امکان پذیر نخواھد بود. بنابراین اطSعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات ھر فعّاليت ک

 ارتباطی قویتری را فراھم کرده است. اینفناوری اطSعات و ارتباطات جدید تحو3ت شگرفی در دستيابی به اطSعات بوجود آورده و بسترھای

نند سایر امور از مزیت ھای این فناوری بھره برده  است. برایفناوری ھا اھّميت و ارزش اطSعات و ارتباطات را با3 برده اند. در نتيجه کارآفرینی نيز ما

ق نظریه شبکه ھای اجتماعی کارآفرینی، فرایندیدرک اھّميت این فناوری ھا در کارآفرینی به بررسی نظریه شبکه ھای اجتماعی می پردازیم. طب

ابطه کارآفرین را با منابع و فرصت ھا محدود یااست که در شبکه متغيّری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می توانند ر

).١تسھيل نمایند (

ش شبکه ھا سنجيده می شوند. تراکم به کثرتشبکه ھا دارای سه ویژگی تراکم، دسترس پذیری و مرکزیت می باشند، به کمک این ویژگی اثر بخ

مرتبط، و مرکزیت به فاصله کلی فرد از تمامی افرادارتباطات بين افراد، دسترس پذیری به قلمرو شبکه و تعداد واسطه ھای ارتباطی یا گروه ھای 

دیگر و تعداد افرادی که می توانند به وی دسترسی داشته باشند اطSق می گردد.

 باشد. به عنوان مثال یک دستگاه تلفن به تنھایی ارزشn است، وقتی تعداد اعضای متصل به آن n٢براساس قانون متکالف ارزش ھر شبکه برابر 

برابر یک ارتباط دارد. اگر دستگاه تلفن ھایکاربردی ندارد و وقتی دو دستگاه تلفن متّصل در یک شبکه داشته باشيم این شبکه ارزش خاصی 

 است، پس ارزش شبکه یا ھمان ارزش ارتباطات توان دوم تعداد اعضای شبکه می باشد. البته٢n عدد بشود امکان ارتباطات برابرnمتصل به شبکه 

برقرار می کند از ارزش آن بھره می برند.این ارزش به شبکه تعلق دارد و ھر یک از افراد به ميزان و نوع ارتباطاتی که در این شبکه 

(اینترنت) شده با مقياس جھانی،  بر افزایش و ارزشتوسعة فناوری اطSعات و ارتباطات باعث ایجاد شبکه ای عظيم  بنابراین عSوه   است و 

 از راه دور و یا فعاليت ھای توزیع  شده را بوجودویژگی ھای مورد ذکر در نظریه شبکه ھای اجتماعی، قابليت ھای ارتباطی جدیدی مانند کنفرانس

آورده و دسترسی آسان تر و سریع تر به اطSعات را امکان پذیر ساخته اند.



یق این شبکه بر قابليت ھای خود افروده و از مزایای آندر کشورھای پيشرفته اینترنت، یکی از مھمترین ابزراھای کارآفرینان است و این افراد از طر

زار کارآفرینی چندان قوی محسوب نگردد، درحاليکهبھره می گيرند. در کشور ما به خاطر عدم توسعة قوی و قابل توجه اینترنت شاید این شبکه اب

یباً معنی ندارد. چرا که تلفن ھمراه دسترسی به افراد راتلفن ھمراه یکی از ابزارھای مھم کارآفرینی در ایران است. بدون تلفن ھمراه کارآفرینی تقر

ابراین کارآفرینی که ساعته تقریباً مستقل از مکان تغيير داده و در نتيجه ارزش ارتباطات را با3 برده است. بن٢۴از زمان خاص و محل خاص به صورت 

ی که در کشور مشاھده می شود مؤید این مطلببه شدت ارتباطات قوی وابسته می باشد، به این ابزار نيازمند است. نمونه ھایی از کارآفرین

افزار انتخاب رشته و تجاری سازی و عرضه آن دراست. به عنوان مثال گروھی از دانشجویان یک دانشگاه که در پی یک ایده تجاری به ساخت نرم 

لفن ھمراه در خوابگاه دانشجویی، فرآیند انتخاب رشتهھنگام انتخاب رشته کنکور سراسری پرداخته بودند، در نھایت با خرید یا اجاره چند دستگاه ت

را توسط شبکه ای که در کل کشور ایجاد کرده بودند، مدیریت می کردند.

رار خواھند گرفت. و این افراد به کمک این نرم افزارھا فعّالدر آینده انواع نرم افزارھا، خصوصاً نرم افزارھای ھوشمند نيز مورد استفاده کارآفرینان ق

وری خواھند نمود. دانش و مفاھيم بھتری را درکخواھند بود، فرصت ھا را بھتر شناسایی خواھند کرد و اطSعات دقيق تر و مناسب تری را جمع آ

خصيت و ویژگی ھای افراد مختلف را کشف و شناساییخواھند کرد و ارتباطات ساده تر و گسترده تری را برقرار خواھند نمود. نرم افزارھایی که ش

اینترنت و شبکه ھای الکترونيکی یک بستر ارتباطیکرده و بسته به موقعيت در ارتباط با ھر یک، عکس  العمل ھای مناسبی ارائه  خواھند نمود. 

ترس ما خارج است. خصوصاً اولين ارتباط بسيار مھمھستند. برقراری ارتباط با ھر فرد، شيوه ھای خاص او را می طلبد که ا3ن تا حد زیادی از دس

است. نرم افزارھای ھوشمند کمک خواھند کرد تا اولين ارتباط آخرین ارتباط نباشد.

● کارآفرینی در فناوری اطSعات و ارتباطات

ات را شکل داده و ھمچنان پيش می تازد و درتحو3تی که در سال ھای اخير در حوزه فناوری اطSعات و ارتباطات بوجود آمده است و عصر اطSع

رینان اطSعات، شرایط عصر اطSعات را شناخته و باجوامع و فرھنگ ھا دگرگونی ایجاد، مرھون تSش افراد بسياری از جمله کارآفرینان است. کارآف

 حتی بروز عصر اطSعات ھم از نتایج کارآفرینی است.کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پيدا کرده و با شيوه ھای خاص خود آن را ایجاد می کنند

 تاریخ کدام یک از کارآفرینان توانسته اند نيازی را کشفاینترنت بزرگترین و قویترین شبکه ارتباطی دنيا، نمونه ای روشن از کارآفرینی است. در طول

نمایند. شایسته است این کارآفرینی که خود بستری برایکنند که پس از رفع آن تحوّلی در کل دنيا داده و بستری برای کارآفرینی سایر افراد ایجاد 

کارآفرینی در اینترنت به ثبت رسيده است، از آنجایکهکارآفرینی دیگران شده است را ابرکارآفرینی بناميم در سالھای اخير نمونه  ھای بسياری از 

 و فرصت برای نوآوری و خSقيت بسيار است.تاکنون چنين شبکه عظيمی در تاریخ بشر وجود نداشته است. زمينه ھای فعاليت در آن بکر بوده

 در چند سال اخير ایجاد، و به سرعت رشد کردند.Comشرکت ھای اینترنتی و شرکت ھای 

۵ در طی  و دیگران در مدت کوتاھی توانسته اند ارزش بسياری را کسب نمایند. آمارھا نشان می دھد کهYahoo، ebay،Amazonشرکت ھایی مانند 

 برابر بوده است.١٠ برابر شده است درحاليکه ميزان رشد سودآوری آنھا کمتر از ٢٠٠سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت ھا بيش از 

زارھای مبتنی بر شبکه و ھمچنين محتویات شبکهکارآفرینی در اینترنت به این موارد خSصه نمی شود و موارد بسياری خصوصاً در زمينه نرم اف

اینترنتی، ھمکاری ھا بازاریابی   و شبکه ھای مجازی، الکترونيک، واقعيت مجازی،وجود دارد. کارآفرینی در شيوه ھای جذب مشتریان اینترنتی، 

.آموزش و کار از راه دور و … ھمه و ھمه گستردگی کارآفرینی در عصر اطSعات را نشان می دھند

که تا حد زیادی مستقل از محل می باشد. اینبازار گسترده اینترنت فرصت خوبی برای صادرات نرم افزار است. اینترنت شبکه ای مجازی است 

تی فرصت مناسبی برای صادرات نرم افزار است.شبکه بازاری بدون مرز است که می توان به راحتی در آن تجارت نمود. درخشش شرکت ھای اینترن

کنند و پس از مدتی که ارزش فوق العاده ای یافتند آنھا رابرای این منظور می بایست افراد کارآفرین با ایده ھایی نو، شرکت ھایی اینترنتی را تاسيس 

ع درآمد و در نتيجه صادرات نرم افزاری خواھد بود.بفروشند. ھمان طور که گفتيم سود آوری این شرکت ھا اھميت زیادی ندارد بلکه فروش آنھا منب

نيازھا شنا با کارآفرینی است که  نيازھا پيشرفت حاصل«کار آفرینی موتور توسعه فناوری اطSعات و ارتباطات است»  با رفع  خته می شود و 

آن، ھم اقتصاد جھان را در اختيار گرفته، ھم قدرتمی شود. کشورھای پيشرفته به این دليل پيشرفته اند که در فناوری پيشرفت کرده اند و توسط 

ات در سطوح مختلف الف- سخت افزار ب-نظامی شده اند و ھم فرھنگ جھان را به سوی خواسته ھای خود ھدایت می کنند. کارآفرینی اطSع

نرم افزار ج- اطSعات د-ارتباطات ھـ- کاربرد، انجام پذیر است.

نيازمند حمایت مراکز  سرمایه گذاری و تSش ھای کارآفرینانه است.در ھریک از این سطوح فرصت ھای بسياری برای کارآفرینی وجود دارد. که 



عنوان مثال در حوزه نيروگاه ھسته ای به دليل کاربردکارآفرینی در حوزه اطSعات بسيار راحت تر و عملی تر از کارآفرینی در سایر حوزه ھاست. به 

پذیری کم، مانع ھر فعّاليت کارآفرینانه است و درحاليکهمحدود، ایده ھای کمتری وجود دارد و به عSوه سرمایه گذاری فوق العاده زیاد و درصد امکان 

شود و ميزان سرمایه گذاری مورد نياز که ایده ھادر حوزه فناوری اطSعات و ارتباطات که درھمه جا گسترده شده است، ایده ھای بسياری خلق می 

ود و این خود دليلی بر سرعت نمایی رشد فناوریرا به نتيجه برسانند چندان زیاد نيستند. بنابراین کارآفرینی اطSعات به راحتی انجام می ش

اطSعات است.

● نتيجه گيری

ارآفرینی بوجود آورده و به عنوان مھمترین ابزارمSحظه شد که فناوری اطSعات و ارتباطات تحو3ت زیادی در کليه فعاليت ھای اجتماعی ازجمله ک

ی برای فعاليت دارد. کارآفرینی 3زمة توسعه فناوریکارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. ھمچنين کارآفرینی در فناوری اطSعات پھنه وسيع

دولت مشخص می شود. دولت باید بسترو توسعه فناوری بستر کارآفرینی است. براین اساس اھّميت نقش بسترسازی کارآفرینی و وظيفه 

دھد و تقویت کند و امکان دسترسی آسانکارآفرینی در حوزه فناوری اطSعات که ھمان شبکه ھای ارتباطی و اطSعاتی می باشد را توسعه 

ه و گسترش دھد و قوانين و مقررات 3زم را تدوین و اجراھمگان به این شبکه ھا را فراھم نماید. ضمن اینکه فرھنگ استفاده از شبکه ھا را ایجاد کرد

نماید.

ھای در حال توسعه است. بسياری از نيروھای تحصيلفرار مغزھا که خصوصاً در فناوری ھای نو بيشتر رایج است، از نتایج ضعف کارآفرینی در کشور

باید توسط دیگران مدیریت شوند؛  افرادی ھم که شخصيت کارآفرینی دارند بسترکرده این کشورھا، صرفاً علمی بار آمده و تربيت شده اند و 

 فعّاليت ھای کارآفرینانه تربيت نيروھای داخلی خود درکارآفرینی را در این کشورھا نمی یابند. جالب اینکه تمرکز کشورھای توسعه  یافته بيشتر بر

د از آنان بھره برداری می کنند. کارآفرینان می تواننداین حوزه است و از این طریق نيروھای متخصص خارجی را بکار می گيرند و در راستای اھداف خو

د می آورد عSوه بر کليه مزیت ھای کارآفرینی ازمشاغلی در لبة تکنولوژی برای متخصصين داخل کشور ایجاد کنند و در اثر رضایت شغلی که بوجو

فرار مغزھا نيز جلوگيری نماید.

فع موانع آن، زمينه ھای حمایت از فعاليت کارآفرینان رادولت باید عSوه بر ایجاد بسترھای سخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطSعات و ارتباطات و ر

وباتورھا به صورت ھدف دار افراد بالقوه کارآفرینفراھم کند، نھادھای سرمایه گذاری 3زم را تاسيس نموده و با نھادھای آموزشی، پژوھشی و انک

ن ھا متعھد در پيشبرد اھداف کشور بھره بگيرد.متخصص را شناسایی کرده و کارآفرینی را در آنھا به فعلّيت برساند و از مزیت ھای این انسا

 ميليون تومان وام خود اشتغالی برای جوانان در نظر گرفته است. واقعيت این۵/١ مبلغ ٨٠ ماده واحده قانون بودجه سال ١١دولت در بند ب تبصره 

 حل یا آماده نبودن بسترھای کارآفرینی است.است که بسياری از جوانان بيکار مشکل شان داشتن این مبلغ نيست بلکه مشکل آنھا نداشتن راه

با ھدایت صحيح صرف بسترسازی فعّاليت ھا بودجه را  ی کارآفرینانه نماید و از این طریق درچقدر مناسب است که در سال ھای آتی دولت 

فناوری ھای نو به خصوص فناوری اطSعات و ارتباطات ایجاد اشتغال کند.

منبع : سایر منابع
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کار آفرينی عامل اصلی فقر زدايی



یکی از ویژگی ھای نظام سياسی ، اجتماعی ، فرھنگی واقتصادی که به

زدائی فقر  نمود  ایران ظھور  در  اسSمی  انقSب  پيروزی  فردای  از  تدریج 

ومحروميت زدایی بود . نفس حاکميت مردم سا3ری دینی بر قراری عدالت

بطن از  بر خواسته  ، جمھوری اسSمی  آزادی   ، استقSل  است وھمان 

عدالت خواھی است . عدالتی که ھمراه وھمگام با آزادی ميباشد .

به یافته را آغاز کرد، مجبور شد  نوعی زندگی سازمان  بشر از روزی که 

ميان خواسته ھای فردی خود وخواسته تنظيم رابطه  مقوله ھایی چون 

ھای دیگران یا جمع نيز بيندیشد وشاید اینگونه بود که مفاھيمی چون آزادی

، حق وعدالت شکل گرفت و بسط وتوسعه یافت .

برای انسان عصر جدید یعنی برخورداری از حقوق یکسان وبرابر با عدالت 

دیگران حقوقی که صرف نظر از نژاد ، جنس ، زبان ، مذھب ، طبقه ، قوم ، و

شان اجتماعی ودیگر شعون وتعلقات مادی وغير مادی ، مبنای تنظيم و

روابط ومناسبات بين مردم در جامعه وبين جامعه با حکومت و دولت است .

 به زیرساخت ھا وتوجه به امور زیر بنایی از مولفه ھادر حقيقت تا دردھا ومشکSت جامعه شناخته نشود طبعاً را درمانی نميتوان ارائه داد . عنایت

دادن ماھی می بایست ماھيگيریومحورھای توسعه است وبدون شک اشتغال عامل اصلی فقر زدایی می باشد وبه قول معروف به جای 

پيشگيری بھتر از درمان است ونسخه ھای مقطعی ، موقطی وبرنامه ھای کوتاه  مدت یک مسکن است . بی ھيچ تعارفبياموزیم . اصو3ً 

ای اوليه مردم که عبارت است از اشتغال ، مسکن ،ومسامحه باید به اصSح و بازنگری امور پرداخت برای نيل به تحقق عدالت اجتماعی باید نيازھ

، اميد ، اعتماد وتحکيم اتحاد ملی وانسجام اسSمیازدواج و.... فراھم گردد تا بدینوسيله با احيای حقوق شھروندی روحيه نشاط ، پویایی تحرک 

ن کشور را تشکيل می دھد. مردم بزرگترین وباتبلور یابد . جمعيت نقطه قوت جامعه جھت پيشرفت . چرا که جمعيت ھر کشور مھمترین سرمایه آ

م ھستند باید آنھا را باور داشت وبه آنھا اعتمادشکوھترین ثروتی ھستند که با کمک آن می توان به ھمه ثروتھای دیگر دست یافت.منبع غائی مرد

داره جامعه ، حرکت دادن چرخھای توليد ،نمود وبخش اعظمی از جمعيت کشور ما را جوانان تشکيل داده اند که نقش خاصی را در ساختن وا

قش ھای مستلزم تامين نيازھای اوليه نظير (پاسداری و غنی سازی از ارزشھای ودستاوردھای انقSب بر عھده دارند. بدیھی است ایفای این ن

ماعی ، رفاه عمومی ، مسافرت ، تفریح ، گذراندنغذا، پوشاک، وسر پناه ) ونيازھای ثانویه آموزش ، بھداشت، اشتغال ، حمل ونقل ، تامين اجت

زیر بنایی وزیر ساختی اتم از صنعت ، کشاورزی،اوقات فراذغت، عنایت ویژه به مسائل فرھنگی ، اجتماعی واقتصادی ومضافا توليد بيشتر امور 

وسرمایه گذاری ھای داخلی وخارجی ، توجه بهانرژی صلح آميز ھسته ای ، جھانی شدن ایجاد بازارھای رقابتی ، پشتيبانی از مشارکت عمومی 

باشد که سھم به سزایی در ارتقاء کيفیمقوله ھای امنيت ، عدالت ، معيشت ، توسعه اجتماعی ھمراه وھمگام با توسعه سياسی وغيره مي

 ، انرژی، پتانسيل ، کارائی ، توانائی توليد وکار آفرینیسطح زندگی دارد . به این ترتيب جمعيت به ویژه نيروی کارآمد جوان که برخوردار از استعداد

دیریت علمی مبتنی بر آینده نگری ، سرمایه گذاری، نبوغ سرشار بالقوه ، مولد وھوش با3 است با بستر سازی ونھادینه کردن پاسخ به نيازھا وم

ر ایجاد می گردد وتھدید ھا به فرصت بدل میوتربيت این نيروی عظيم خدادای و ارتقاء کيفيت منابع منابع انسانی احساس آرامش در این قش

د اشتغال به باور کارشناسان اقتصادی از مولفه ھایگردد .آنگاه جوان به جای بار ، بال جامعه می گردد ومسير توسعه ھموار می گردد . لذا ایجا

ری بسيار پایين ودر حد صفر است وبه ھمينمحوری فقر زدایی است و نگاھی به جوامع پيشرفته خود گواه این واقعيت می باشد که نرخ بيکا

شغول کار در عرصه ھای توليدی دارایترتيب شاخص اقتصادی اشتغال بسيار با3 است بطوری که یک جوان بصورت شبانه روزی ودو شيفت م

ارزش افزوده اقتصادی می باشد وطيف خاطر حاکم براین گونه جوامع است .

ف وگزاره ھایی که حاصل تکاپو ، تSش واندیشه زبانبرای اجتناب از حاشيه روی ، ابتدا به بررسی تعاریف موجود در مورد فقر می پردازیم .تعاری

پارسی است .

شوند ، بدیھی است که مرز فقر از جامعه ای بهفقير کسی است که خود وعائله تحت تکفل او نتواند از حداقل یک زندگی قابل قبودی برخوردار 

است نداشتن یک وسيله نقليه نظير خودرو برایجامعه دیگر واز زمانی به زمان دیگر ودر سنت ھای زیستی جوامع گوناگون تغيير می کند ممکن 



 کند نشان ومبين فقر نباشد . علیکسی که در یک شھر بزرگ زندگی ميکند نداشتن ھمين وسيله برای کسی که در یک روستا زندگی می

زندگی ومولفه ھای زیستی در دنيای ماشين وامروزایحال معروف است که فقرای امروز بھتر از امپراطوران گذشته زندگی می کنند . در واقع سطح 

 درجه نسبت به اعصار گذشته پيدا نموده ودانش بشری ھمراه٣۶٠، عصر ارتباطات ، دھکده جھانی ، قرن بيست ویکم عصر دانایی ، یک چرخشی 

ان عقب ماندگی ھای قرون متمادی ، از طرف دیگربينش انسانی در حال تحول است . عنایت ویژه به روند تکاملی ، از طرفی واحساس نياز به جبر

وگرایش ھا ، ظرافت وپيچيدگی زندگی امروزی قابل، مضافاً نوع نگرش و زاویه نگاه به زندگی وھم چنين تنوع طلبی ، آسایش، رفاه، خواسته ھا 

ودر عرصه ھای گوناگون از رشد چشم گيریقياس با گذشته نيست وبه ھمان نسبت دغدغه ھا نسبت به آینده خود وخانواده در ابعاد مختلف 

ر بر اساس اولویت ھا ونيازھای روزمره ارزیابیبرخوردار شده است و..... طبعاً در چنين فرآیندی احساس مسئولی مضاعف گردیده وتعریف خط فق

ومحاسبه می گردد .

 چنين کند ، تفاوت بسيار است . زیرا اولی را باید قانونبين آن کس که نخواھد کار کند وزندگی خود را به حداقل قابل قبول براند با آنکس که نتواند

انون اساسی کشور اسSمی ما توجه به فقرا و فقربه کار وادارد و دومی را به عنوان صيانت فرد ، مورد حمایت قرار دھد . در احکام اسSم و ق

 تکليف خواھد بود . بدون تردید اجرای او امرزدائی یک تکليف و وظيفه شرعی و قانونی است . مساله ترحم در ميان نيست . مساله ادای حق و

دن خمس و ذکات ھستيم و مصاف این دو نيزالھی می باشد . بگذارید روشن تر بگوئيم : شرعا در صورتی که واجد شرایط باشيم مکلف به دا

 جامع الشرایط به سادات فقير یا ساداتمعين و مشخص است . نيمی از خمس به سادات می رسد که بنابر احتياط مستحب است با اذن مجتھد

آن بزرگوار به مجتھد جامع الشرایط یا به مصارفی کهیتيم یا سادات در سفر مانده برسد . نيمی دیگر از آن نيز سھم امام (ع) است . که در غيبت 

د فقرا و مساکين ھستند . در فقه جعفری فقير بهایشان اجازه می فرمایند ميرسد . در مصرف زکات نيز اولين کسی که زکاتبه آنھا تعلق می گير

 یا سرمایه ای دارد ميتواند مخارج سال خودکسی کفته می شود که مخارج خود و عائله خود را ندارد. (تاکيد شده است که کسی صنعت یا ملک

خت تر است . این دو تکليف شرعی یعنیرا بگذراند فقر نيست ) مسکين کسی است که از فرط فقر خانه نشين شده و زندگی او از فقير س

س مسئوليت شرعی است و از دیدگاهخمس و زکات و مصارف آدمھا نشان می دھد که فقر زدائی یک وظيفه اسSمی و رسالت دینی و احسا

انسانی مصداق بارزی از برقراری عدالت احيای و حقوق شھروندی خواھد بود .

 . احکام اسSمی برای خSصه زدودن فقر ازدولت اسSمی نمی تواند و مجاز نيست در این مسئله بی تفاوت باشد که الحمد ò این چنين نيست

وان شده است که بخشش و خيرات در آنجامعه اسSمی به این دو مورد و کمک به فقرا ترغيب شده است و اشارات زیادی در این خصوص عن

ميان با برجستگی و الویت خاصی جلب توجه ميکند .

ک کند . الذین ینفقون امر الھم با الليل و النھاربا این ترتيب جامعه اسSمی جامعه ای است که دستور الھی دارد و مکلف می باشد به فقيران کم

ر روز و شب آشکارو پنھان انفاق کنند اجرشان در نزدسرا و عSنيه فلھم اجرھم عند ربھم و 3 خوف عليھم و 3 ھم یحزنون (یعنی آنانکه اوالخد را د

 سوره الحج چنين آمده است : علی ما رزقھم من بھيمنه٢٨ سوره بقره و در آیه ٢٧۴پروردگار محفوظ است و وحشت و اندوه بر ایشان نرسد. آیه 

 از٢۶٧د و نيازمند سختی کشيده را نيز اطعام کنيد )و در آیه النعام . فکنوا منھا و اطعمو البائس القير( یعنی از آنچه از دامھا روزی شما کردیم بخوری

سوره بقره باز می خوانيم :

یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طيبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من ا3رض ...

 شما از زمين بيرون آورده ایم انفاق کنيد )( یعنی ای کسانيکه ایمان آورده اید از روزی پاکيزه ای که بدست آورده اید و از آنچه برای

ات ا... و سSمه عيله و حضرت امير المومنين علی ابنعSوه بر این او امر صریح قرآن کریم و احکام مربوط به خمس و زکات ، سيره پيامبر اعظم صلو

 از سوره مبارکه البقره که در٢٧۴ که آیه شریفه ابی طالب عليه السSم و دیگر ائمه اطھار(ع) بر بخشش به مستمندان استوار بوده است تا آنجا

 است که فرمود : ناتوان را پيش من آرید زیرا شمافوق ذکر گردیده در شان نخستين امام بر حق شيعيان نازل شده است . از پيامبر اکرم (ص) نقل

اسSمی متعلق به مستضعفين و پابرھنگان است وبه برکت ناتوان خود روزی می خورید و یاری می شوید و ...و امام (ره) می فرمایند : انقSب 

البSغه و از دیگر پيشوایان و بزرگان و مشایخ وھمچنين مقام معظم رھبری فرموده اند : مردم ولی نعمت ما ھستند . از حضرت علی (ع) در نھج 

ین مقال نمی گنجد . در حقيقت که در این موردعرفا سخنان گھرباری در توجه به حال فقرا و فقر زدایی نقل است که مجال برشمردن انھا در ا

عه اسSمی باقی نماند ، کتاب فضل ترا آب بحربخصوص یعنی توجه ویژه و اساسی و اصولی اسSم به حال فقرا تا آن حد که اثری از فقر در جام

رت آیت ا... العظمی خامنه ای مثامکافی نيست که تر کند سر انگشت و صفحه بشمارد . ولی امر مسلمين جھان مقام عظمی و3یت ، حض



بارھا تاکيد نموده اند  که مراد از برقراری نظام مقدس جمھوریمعظم رھبری اسوه ساده زیستی و الگوی پارسایی در سخنان گھر بارشان 

ست و نصب العين امور ما و الحمدò دولتاسSمی ھمانا فقر زدایی و محروميت زدایی است و ھمواره سخنان معظم له کشتی نجات و چراغ ما

ھش فقر و محروميت می باشد آغازی استکریمه نھم که عدالت مھروری و مھرورزی از خصایص آن است با سفر ھای استانی که مبتنی بر کا

ئيس جمھور محبوب و مردمی ایران اسSمی .دیگر بار در جھت توزیع عاد3نه ثروت و رفاه عمومی و سھام عدالت ره آوری است از نيت خير ر

یفای نقشی فعال و سازنده در فرایند توسعهتوليد بيشتر ارتقاء شرایط زیستی و کيفيت زندگی ھمه مردم کشور و آماده ساختن آنان برای ا

سمت و سوی توليدات کا3ھایی که ارزشاقتصادی و اجتماعی کشور ھدف اصلی سياست توليد است . توليد بيشتر ، صنعتی شدن و رفتن به 

 کيفيت بوده واز استانداردھای روز جھان برخوردار باشد)افزوده دارند .در چند شاخص ذیل تاثير مستق یم دارد .( البته با این تعریف که توليدات با

) توليد بيشتر اشغال ایجاد مينماید وطبعاً اشتغال زائيبه رفع بيکاری منتج می شود .١

) توليد جامعه را ثروتمند می کند ونتيجتا فاصله طبقاتی وتبعيض ازبين می رود.٢

ری ، فساد اجتماعی اقتصادی وفرھنگی) از حيث آسيب شناسی بسياری از ناھنجاری ھای اجتماعی نظير طSق ، فرزندان طSق دختران فرا٣

يکاری است . بنابراین با توليد بيشتر جامعه دچار تحول،بزھکاری ، اعتياد ، تکدی گری ، مشاغل کاذب ، قاچاق کا3 و موادمخدر و..... نتيجه فقر وب

س می گردد.عميق وشگرفی می گردد .به گونه ای که تاثير این پيشرفت در زندگی روزمره مردم مشھود ومملو

جتماعی ، فرھنگی ، وحتی سياسی توانمند می) خروجی توليد ، صادرات است وصادرات ھمرا به ارز آوری می باشد وکشور از حيث اقتصادی ، ا۴

سياسی در عرصه بين المللی می گردد .گردد واین توانمندی اثرات مثبت ، مفيد وموثری در جلب اعتماد عمومی در عرصه ملی وتعامSت 

اء کيفی جامعه وفراھم ساختن امکانات بسيار موثر) توليد در آزاد کردن منابع ملی برای سرمایه گذاری در زمينه ایجاد فرصتھای آموزشی وارتق۵

ی ندارد . بلکه مھارت ، بصيرت ، تخصصاست ونقش شایان توجھی دارد به تعبيری اھميت اقتصادی جمعيت تنھا به تعدادی وکميت آن بستگ

وقدرت خSقه جمعيت حائز اھميت است .

 اینکه روش سالمی به وجود آوریم که این ثروت بهفقر زدائی در نفس خود دو موضوع را نھفته دارد. نخست اینکه جامعه را ثروتمند سازیم ودیگر

 یکدیگر طرح می شود که نخستين آن مربوط به توليدصورت عاد3نه بين گروه ھا وافراد جامعه تقسيم شود . به این ترتيب دو مساله ظاھراً جدا از

ز مقوله اقتصادی اجتماعی است . بدیھی است اینبيشتر کا3 واز مقوله مباحث اقتصادی به معنی عام است ودیگری مربوط به به توزیع عاد3نه وا

رای توزیع توليد ميشود . خود مصرفی کهتقسيم ظاھری وفقط برای مرتب کردن زمينه بحث است . توضيح آنکه امروز کا3 در مقياس وسيع ب

یع کشانده ميشوند . توليد نه فقط در مباد3ت بين المللیقرنھای متمادی انگيزه توليد را تشکيل می د اد . اینکه ھر روز بيشتر به توليدات برای توز

ھر روز جای خود را بيشتر باز می کند بلکه اقتصادھای ملی راھم تحت تاثير قرار می دھد .

بيعی 3زم وضروری است این نگرش تغيير یابدبه خصوص در جامعه ما که اقتصاد آن بر محوریت نفت استوار است با توجه به محدودیت منابع ط

، پيشرفت علمی ، تکامل فنی وصنعتی به توليدوسياست توليد به عنوان محور رشد اقتصادی در اولویت اول قرار گيرد . بی شک رونق اقتصادی 

آمادگی ذھنی ، انگيزه وتSش جوانان این مرزبستگی دارد وخوشبختانه توانایی ھوشی ، دانش ، کوشش ، جدیت ، خSقيت ، ابتکار ، نوآوری ، 

وبوم این امکان را فراھم مينماید تا راھکارھای عملی برای تحقق توليد فراھم شود .......
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کار، سرمايه و موانع توليد در اقتصاد ايران



در نگاه اقتصاددانانِ طرفدار بازار آزاد اصو3ً گریزی از انتخاب نيست: یا باید به

مطالبھی کارگران برای برخورداری از امنيت شغلی تن داد و از رشد اقتصادی

تن در داد و مطالبات پویا  نظامِ اقتصادیِ  به الزاماتِ یک  یا  پوشيد  چشم 

کارگری از جمله مطالبھی امنيت شغلی را به منزلھی مھمترین مانع توليد

نادیده گرفت.

مناسباتِ تعارض در  ایران، اصليترین  در  نوليبرال  اقتصاددانان  اعتقاد  بر  بنا 

نيروی کار و سرمایه بلکه ميان کارگران شاغل و کارگر و کارفرما نه ميان 

کارگران بيکار برقرار است، ميان خود کارگران: نيروی کار نيست که در تعارض

با خيری دیگر برای با سرمایه قرار دارد، یک خير برای بخشی از کارگران 

بخشِ دیگری از کارگران در تضاد است. بر اساس ھمين خطابھی تئوریک،

رتباط با بھره وری به کارگرانِ شاغل اعطا ميکند،قانون کار فعلی در ایران عمدتاً درجھی با3یی از حمایت را به شکل امنيت شغلی و اجرتی بيا

ارِ بيکار می انجامد. اینجاست که اقتصاددانان نوليبرال درحمایتی که در عوض به افزایش ھزینھی توليد و ازاینرو بيميلی کارفرما به استخدامِ نيروی ک

- کار سفارش ميکنند، آنھم از رھگذر تغيير قانون کار به گونھلوایِ طرفداری از کارگران بيکار به ایجاد رقابتی فشردھتر ميان شاغSن و بيکاران در بازار

، اگر محدودیتھایی که برای کارفرمایان در قانون کار فعلیای که حمایت از کارگرانِ شاغل به نفع کارگرانِ بيکار رو به کاھش بگذارد. به اعتقاد آنان

انِ شاغلْ امنيت شغلیِ سابق خویش را از دست خواھندوضع شده به گونھای تغيير یابد که دستشان را در اخراج کارگرانْ بازتر بگذارد، گرچه کارگر

-منيت شغلی و اشتغالزایی به نحوی از انحا نوعی بدھداد اما کارگران بيکار با سھولت بيشتری به شغل دست خواھند یافت. بنابراین، انگار ميان ا

بستان برقرار است: برای تحققِ اشتغالزایی باید امنيت شغلی را فدا کرد.

رشد اقتصادی در ایرانْ انعطافناپذیریِ بازار کار است. ایناقتصاددانان نوليبرال گمان ميکنند یکی از مھمترین موانع سرمایھگذاری و توليد و ازاینرو 

 به کاھش انگيزھی کارفرمایان در زمينھی سرمایھگذاری وانعطافناپذیریِ بازار کار گرچه ميزان بيکاری را در کوتاھمدتْ مھار ميکند اما در درازمدت

ً با ھمين تحليل به صورتبندیِ نوعی دوراھی بر سر راهِتوليد و از این رھگذر افزایش ميزان بيکاری ميانجامد. اقتصاددانان نوليبرال ایرانی دقيقا

ز دیگر سو ضرورتِ انعطافپذیرشدنِ بازار نيروی کار درسياستگذاران مبادرت ميورزند: «از یک سو تمایل کارگران برای برخورداری از امنيت شغلی و ا

ر ميدھد.» در نگاه اقتصاددانانِ طرفدار بازار آزاد اصو3ًنظام اقتصادیْ ھمھی نيروھای مترقی در ایران را بر سرِ نوعی دوراھیِ سياسی و اقتصادی قرا

 و از رشد اقتصادی چشم پوشيد یا به الزاماتِ یک نظامِگریزی از انتخاب نيست: یا باید به مطالبھی کارگران برای برخورداری از امنيت شغلی تن داد

ترین مانع توليد نادیده گرفت.اقتصادیِ پویا تن در داد و مطالبات کارگری از جمله مطالبھی امنيت شغلی را به منزلھی مھم

از سایر موانع توليدْ غافل نيست، وزنی نابجا وبه نظر ميرسد گفتار نوليبرال با چنين شيوھای برای صورتبندی مسئله و راھحلِ مسئله، گرچه 

علی به منزلھی مانع توليد ميدھد. موانع توليد و رشداساساً نادرست به مقولھی انعطاف ناپذیری در بازار نيروی کار و از این رھگذر قانون کار ف

ایی و عدم رعایتِ قوانين و مقررات در زمينھیاقتصادی در نظام اقتصادی ایران بسيار متعدد است. ریسک با3ی سرمایھگذاری، پيچيدگی و نارس

د قانونگذاری، توسعھنيافتگی بازارھای مالی، نقشسرمایھگذاری و توليد، پيچيدگیِ فرایند اخذ جواز تأسيس بنگاھھای توليدی، وجود مراکز متعد

 معایب قانون تجميع عوارض، مشکSت قانوننامناسب بازار سرمایه در تجھيز منابع مالی، تخصيص نامناسب منابع مالی حساب ذخيرھی ارزی،

یند دریافت تسھيSت بانکی، قوانين نامناسبمالياتھای مستقيم، ممنوعيت شرکتھای دولتی در زمينھی سرمایھگذاری، پيچيدگی و فساد در فرا

اقتصاد ایران به شمار ميآیند. بر این اساس، این فرضيهدر زمينھی صادرات و واردات، بيثباتی در زمينھی سياست خارجی، و جز آن از موانع توليد در 

و اقتصادی و سازمانی ریشه دارد. بااینحال، گفتارقابل تأمل است که محدودیتھا و موانع رشد اقتصادی در ایران عمدتاً در ناکارایيھای سياسی 

فناپذیری بازار کار و امنيت شغلیِ کارگرانْ مھمتریننوليبرال ھمواره درصدد است مسئلھی موانع توليد را به گونھای صورتبندی کند که گویا انعطا

مانع توليد است.

درک کرد. مبادرت به رفع ھر یک از موانع توليد وبه نظر ميرسد چنين شيوھای برای صورتبندی مسئله را در چارچوب مناسبات قدرت می توان بھتر 

 منافع فراوانی را در این فرایند از دست ميدھند.سرمایھگذاری در اقتصاد ایران مستلزم رویارویی با گروھھای ذینفعِ قدرتمندِ بسياری است که



-ام بانکی، تسریع فرایند اداریِ راھاندازی بنگاھاصSحات اقتصادی در زمينھھایی چون بھبود روابط خارجی در صحنھی مناسبات بينالملل، اصSح نظ

رجی، اصSح نظام مالياتی، بھبود نقش بازارھایھای توليدی، ھماھنگسازی مراکز قانونگذاری با یکدیگر، اصSح سياستھای بازرگانی داخلی و خا

ی ذینفعیْ ناسازگاری دارند که از صدا و قدرت فراوانی درمالی در تجھيز منابع و جز آن جملگی در رفع موانع توليد خيلی مؤثرند اما با منافع گروھھا

تند که از تشکلھای مستقل نيرومند برای مبادرت بهدفاع از موقعيت خویش و حفظ منافع انحصاریشان برخوردارند. در این ميان عمدتاً کارگران ھس

-رال مبنی بر اصSح قانون کار در جھت انعطافپذیرعملِ دسته جمعی و دفاع از منافع صنفی خویش بيبھرھاند. توصيھی سياستیِ اقتصاددانان نوليب

گری است که مجال ظھور مييابد. بدین اعتبار،ساختن بازار کار و تضعيفِ امنيت شغلی عمدتاً با استفاده از ھمين ضعفِ تشکلھای مستقل کار

عمدتاً به قلمرویی معطوف ميشود که تغيير در آن با منافعِوقتی بنا به اجرای سياستھایی برای رفع موانع توليد ميشود، تمرکزِ اقتصاددانان نوليبرال 

ایر موانع توليد باشد، تغيير قانون کار درمجموعھی منسجم و ھمبسته و پرنفوذی در تضاد نيست. در فقدانِ سياستھایی که معطوف به رفع س

ایط، ھر گونه تغيير بنيادینِ قانون کار بازتابِراستای تضعيف امنيت شغلیِ کارگران یک نوع بازی با سرجمعِ صفر است. در صورت ثبات سایر شر

 دیگر، تضاد اصلی ھمانا تضاد ميان نيروی کار و سرمایهمنازعه ميان دو گروهِ کارفرمایان و کارگران بر سر نحوھی توزیع ارزش توليد است. به عبارت

حتراز ميشود تضاد اصلی ميان نيروی کار و سرمایهاست اما وقتی از اجرای ھر گونه اصSحی که با منافع گروھھای ذینفع قدرتمند ناسازگار است ا

Sن و بيکاران نيست، منازعھی اصلی بر سربه صورت تضاد ميان نيروی کار شاغل و نيروی کار بيکار جلوه ميکند. منازعھی اصلی ميان شاغ

ياستھای اصSحیِ عمده برای افزایش ميزان کلسھمی است که بناست از کل توليد به نيروی کار یا سرمایه برسد، آنھم در شرایطی که اجرای س

توليد ظاھراً با منافع کوتاھمدت بسياری از گروھھای ذینفع قدرتمند در تضاد است.

 منازعھای نقش خود را ایفا ميکند: تضعيفِ بيش از پيشِسياست پيشنھادی اقتصادانان نوليبرال برای انعطافپذیرکردن بازار کار دقيقاً در بستر چنين

ميتوان منافع کوتاھمدت گروھھای ذینفع قدرتمند را بهموازنھی قدرت به نفع سرمایه و به زیان نيروی کار، آنھم در جایی که به علل عدیده انگار ن

کارگران را نشانه ميگيرد. تضاد منافع ميان کار وخطر انداخت. در چنين چارچوبی است که نوک پيکان حملھی اقتصاددانان نوليبرال صرفاً منافع 

ژیک ميانمدتی ميان کار و سرمایه اندیشد که به قصدسرمایه البته ھميشه وجود دارد، بااینحال حتی با وجود چنين تضادی ميتوان به ائتSف استرات

توليد در اقتصاد ایران شکل ميگيرد که ناشی از منافع کوتاھمدت گروھ نابجایرفع آن دسته از موانع  پرنفوذ پدید آمدھاند. رویکرد  ھای ذینفع 

ن ائتSفی است.اقتصاددانان نوليبرال به مناسبات کارگر و کارفرما در این ميان یکی از موانع شکلگيری چني
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کارآفرين کيست؟

توسعه  و رشد اقتصادی ، در روند  ویژه  کارآفرینان   نقش  و جایگاه   به  دليل  

بسياری  از دولتھا در کشورھای  توسعه  یافته  و درحال  توسعه  تSش  می کنند

از دستاوردھای  تحقيقاتی ، شمار ھر چه  با حداکثر امکانات  و بھره برداری  

بيشتری  از جامعه  را که دارای  ویژگی ھای  کارآفرینی  ھستند به  آموزش  در

جھت  کارآفرینی  و فعاليتھای  کارآفرینانه  تشویق  و ھدایت  کنند.



کارآفرینان  با مھارتی  که  در تشخيص  فرصتھا و موقعيتھا و ایجاد حرکت  در

جھت  توسعة  این  موقعيتھا دارند، پيشگامان حقيقی  تغيير در اقتصاد و تحو3ت 

بقاء در اجتماعی  محسوب  می شوند. آنھا تصدیق  می کنند که  موفقيت  و 

چشم اندازھای برخواسته  از فردا، نيازمند چا3کی ، قوة  ابتکار و خSقيت  است .

عSوه  بر این  کارآفرینی  به  ریسک پذیری ، نوآوری  و کنش کارآفرینانه  ھم  نياز

دارد. بر اساس  نظریات  اقتصادی  و تجارب  حاصله  در اقتصادھای  رو به  رشد،

و اقتصادی  محسوب  می شوند  و رشد  محرکه توسعه   موتور  «کارآفرینان » 

بالطبع  اشتغال زایی  یکی  از ره آوردھای  مھم  کارآفرینی  می باشد.

و  نشده   این  مھم   به   توجه  خاص   توسعه ،  برنامة  اخير  ما و در چند  ازمتاسفانه  در کشور  مفھوم برای  بسياری   این   حتی  می توان  گفت  که  

  برنامه ریزی  و بسترسازی مناسبی  در حوزه ھای  اقتصادی ،دست اندرکاران  و افراد جامعه  ناشناخته  و غریب  می باشد. شاید به  ھمين  دليل  تاکنون

صورت نپذیرفته  است .اجتماعی  و نظام  آموزشی  کشور برای  توسعة  کارآفرینی  به  ویژه  در دانشگاھھای  کشور 

عنوان  عناصر اصلی  در تسریع توسعه  کشورھای  در حال  توسعه کارآفرینان  نقش  کليدی  در توسعه  اقتصادی  و تحو3ت  اجتماعی  دارند. کارآفرینان  به  

شرایط کنونی  اقتصاد کشورمان  که  با مسائل  و نارسایيھای و در تجدید حيات  و استمرار توسعه  کشورھای  صنعتی  مورد توجه  و مطالعه  بوده اند. در 

  انسانی  متخصص ، کاھش  سرمایه گذاری  دولت ، عدم  تحرک  ومھمی  نظير فرار مغزھا، بيکاری  یا کم کاری  به  ویژه  فارغ التحصيSن  دانشگاھھاو نيروی

  برخوردار است .رشد اقتصادی  کافی  روبروست ، پرورش  و آموزش کارآفرینان  توسعة  کشور از اھميت  مضاعفی

 و تدوین  شده  و در سه  قسمت  به شرح  زیر ارائه  خواھداین  مقاله در خصوص  پيشرفت  طرح  توسعة  کارآفرینی  در دانشگاھھای  کشور (کاراد) تھيه 

شد:

از کلمه اش  ١ نو، که   تعاریف  و مفھوم  کارآفرینی : واژة  «کارآفرینی » واژه ای  است   یافت .این  واژه  معادل )  مفھوم  واقعی  آن  دست   نمی توان  به  

Entrepreneurshipیگر ھنوزدر فارسی  معادل  دقيقی  برای  انتقال  در زبان  انگليسی  است  و ریشة  آن  از زبان  فرانسوی  گرفته  شده  است . به  عبارت  د

ناآشنا به  آن  را به بين  استادان  دانشگاھھا، دانشجویان «مفھوم » کارآفرینی  وجود ندارد و اغلب  واژه  کارآفرینی  شنونده     اشتباه می اندازد. اما 

رشته ھای  اقتصاد، مدیریت  و برخی  محافل  علمی  این  واژه  تا حدودی  مصطلح شده  است .

حضور داشته  و مبنای  تحو3ت  وپيشرفتھای  بشری  بوده  است .به  طور کلی  «کارآفرینی » از ابتدای  خلقت  بشر و ھمراه  با او در تمام  شئون  زندگی  

ارآفرینی  ھنوزشناخته  شده  نيست  و نمی توان  تعریف  استانداردليکن  تعاریف  زیاد و متنوعی  از آن  شده  است . با این  ھمه ، مفھوم  و ماھيت  اصلی  ک

رآفرینی  موثر خواھد بود:و جامع  و مانعی  از آن  به  دست  داد. پاسخ  به  پرسشھای  زیر در شناخت  بھترمفھوم  کا

▪ چه  کسی  کارآفرینی  می کند؟ (کارآفرین  کيست ؟)

▪ کارآفرین  چرا کارآفرینی  می کند؟ (علل  کارآفرینی  چيست ؟)

▪ کارآفرین  چه  کاری  را انجام  می دھد؟ (کارآفرینی  چيست ؟)

▪ کارآفرین  چگونه  کارآفرینی  می کند؟ (مکانيسم  و فرآیندکارآفرینی  چگونه  است ؟)

  باید چگونه  باشد؟)▪ کارآفرینی  تحت  کدام  شرایط  زمانی  و مکانی  وقوع  می یابد؟ (بسترو محيط  کارآفرینی

از قبل  از قرون  وسطی  مطرح  بوده که  در طول  زمان  دچارمفھوم  و ایدة  کارآفرینی ، مفھومی  جدید و متعلق  به  عصر حاضر نمی باشد. این  مفھوم  

نيز شده  است . به  طور خSصه ، کارآفرین  سازمان  دھنده  و فعال  کننده  یک  وا (یاغير اقتصادی ) و کسب  و کار به  منظورتحو3تی   حد اقتصادی  

دستيابی  به  سود (دستاوردھای ) شخصی  (یا اجتماعی ) است .

نيروی  کار، مو مانند: زمين ،  نياز  بااستفاده  از قدرت یک  کارآفرین  به  منظور تحقق  ایده اش  عوامل  مورد  اد مصرفی  و سرمایه  را فراھم  آورده  و 

ریت تصميم گيری ، مھارتھا و استعدادھای  فردی اش  در طراحی ، سازماندھی ، راه اندازی  و مدی

در این  راه  یک عدم  موفقيت  را به  دليل  فعاليت  درمحيط  غيرواحد جدید، ایده اش  را تحقق می سازد و از این  راه  به  کسب  درآمدمی پردازد. ھمچنين  

ین  فردی است  که  با صرف  زمان  و انرژی  3زم ،منابع ، نيروی  کار،قابل  کنترل  و مبھم  و باموانع  پيش  بينی  نشده  می پذیرد. ازنظر علم  اقتصاد، کارآفر

 حاصل  از آنھا نسبت  به  حالت اوليه اش  افزایش  یابد (ایجادمواد اوليه  و سایردارائيھا را به  گونه ای  ھماھنگ می سازد که  ارزش  آنھا و یا محصو3ت



ارزش افزوده  کند).

ده  کند. ھمچنين  او مخترع ، عالم ، متخصص  و ھنرمندھمچنين  کارآفرین  سرمایه دارنيست  ولی  قادر است  از سرمایه ھای  راکد به  خوبی  استفا

نيست  ولی  توان بھره برداری  مناسب  از علم ، تخصص  و ھنر دیگران  را دارد.

و کار و سازمانھ ایجاد کسب   فرایند شناسایی  فرصت ھای  جدید،  به   کارآفرینی   ازبطور کلی ؛  برای بھره برداری   یابنده   و رشد  نوآور  ای  جدید، 

عه  عرضه  می شود.فرصت ھای  شناسایی  شده  اطSق  می شود که  در نتيجه  آن  کا3ھا و خدمات  جدیدی  به  جام

) اھميت  کارآفرینی :٢

ریت ، موتور حرکت  و رشد اقتصادیک  جامعه  کارآفرینان  ھستندمطالعات  نشان  می دھد که  از نظر برخی  از اقتصاددانان  و صاحبنظران  و دانشمندان  مدی

ت  در می آورندو توسعه  می بخشند. کليد موفقيت  کارآفرینی ،که  در محيطی  رقابتی  و در شرایط  عدم  تعادل  (و نه  تعادل  ایستا) جامعه  را به  حرک

 سریعتر و کم  ھزینه تر کا3ھای  جدید، خواسته ھای  بشری  را به یافتن  روشھای  خSقانه ای  است  که  با بکارگيری  تکنولوژیھای  جدید یا بازاریابی بھتر،

ا ارتقاء کيفيت  آنھا و یا به  معنای  ایجاد بازارھایی  برای  کا3ھای نحو احسن  برآورده  می سازند. این  به  معنای  توليد کا3ھای موجود با ھزینه ھای  کمتر ی

کامSً جدید است .

  و ایجاد شغل  ازطرف  دولت  نيست . او خود با شناخت صحيح  ازتعاریفی  که  از کارآفرینی  ارائه شد، مبين  آن  است  که ، کارآفرین منتظر سرمایه گذاری

ریت مناسب  منابع ، ایدة  خویش  را عملی می نماید. او تنھافرصتھا و استفاده  ازسرمایه ھای  راکد امکاناتی  را فراھم نموده  و با سازماندھی  و مدی

نيز شغل  می آفریند و عSوه  برآن  نقش  مھمی  در توليدخودش  شاغل نمی شود، بلکه  بدون  اتکاء به  دولت ،در بخش  غيردولتی  برای  تعداددیگری  

دولت  برای  ایجاد اشتغال  می گردد. البته  دولت می تواند با ارائه و«اشتغال  مولد» دارد. این  امر سبب  کاھش  نرخ  بيکاری  بدون  نياز به  سرمایه گذاری  

تسھيSت  و پيگيری  سياستھای  مناسب ، حرکت  کارآفرینان  را شدت  و شتاب  بخشد.

▪ اھميت  کارآفرینی  از نظر ایجاد اشتغال :

ب  و کار یا سازمان  جدید است ، امایکی  از اثرات  قابل  توجه  آن کارآفرینی  مترادف  ایجاد اشتغال  نيست . کارآفرینی  در واقع  فرآیند ایجاد و تاسيس  کس

ميليون  شغل  ایجاد شده  و جدید در طی ٢٠ دھد که  از ایجاد اشتغال  است . مطالعاتی  که  در ایا3ت  متحده  آمریکا صورت  گرفته  است  نشان  می

)Birchالعات  دیوید برچ  ( ميليون  شغل  ناشی  از ایجاد و تامين  کسب  و کارھای کارآفرینانه  جدید بوده  است . مط۵/٣ بيش  از ١٩٨٠ ـ ١٩٩٠سالھای  

% ازمشاغل  جدید در شرکت ھا و سازمانھایی  ایجاد می شوند که  در مسير رشد قرار٧٠ ميSدی  نشان  داده  است  که  بيش  از ١٩٧٠در اواخر دھة  

دارند.

 ھجری  شمسی  بيشترین  ميزان  اشتغال  جدیددر اقتصاد ایران  به  شکل ١٣۵۵ ـ ٧۵ھمچنين  مطالعات  در ایران  نشان  می دھد که  در فاصله  سالھای  

ینان  و سوق  دادن آنھا در مسير رشد و توسعه  ، بزرگترین کارکنان  مستقل  (خویش  فرما) بوده  است . متاسفانه  بدليل  عدم  حمایت  از این  کارآفر

 سال  مذکور حمایتی  جدی  از کارآفرینان ٢٠ ھجری  شمسی  بحران  بيکاری  خواھد بود. در حالی  که اگر در فاصله  ١٣٨٠چالش  اقتصاد ایران  در دھة  

 در اقتصاد١٣٨٠، در این  صورت  بزرگترین  مشکل  اقتصادی  دھة  صورت  می گرفت  به  گونه ای  که  ھر یک  تنھا یک  نفر دیگر را به  استخدام خود در آورند

ایران  کمبود نيروی  کار می بود.

 ميSدی  به  تدریج  وفاق عمومی  در کشورھای ١٩٩٠ و ٨٠به  ھر تقدیر اھميت  کارآفرینی  از نظر ایجاد اشتغال  باعث  شده  است  تا طی  دھه ھای  

طریق  توسعه  کارآفرینی  ودميدن  روح  نوآوری  در کالبد اجتماعی توسعه  یافته  و در حال  توسعه  ایجاد گردد، مبنی  بر اینکه  بحران  بيکاری  به  جز از 

Sمتحده  آمریکا، کانادا، فن ایا3ت   نظر  دليل  کشورھایی   به  ھمين   ند،ھند، مالزی ، سنگاپور، استراليا و آلمان  سياستھا وامکان پذیر نمی باشد. 

برنامه ھای  حمایتی  گسترده ای  را از کارآفرینان  تدوین  و به  مرحله  اجراگذاشته اند.

«کارآفرینی » و کلمه  «اشتغال  زایی » موارد استفاده  مشابھی پيدا▪ نکته : در شرایط  اقتصادی  فعلی  و نرخ  با3ی  بيکاری  در کشورمان ،ناخودآگاه  کلمه  

 نيز استفاده  می شود. مثSً به  ھر گونه  سرمایه گذاری  که باعث کرده  است  و کلمه  کارآفرینی  برای  مجموعه  اقداماتی  که  به  ایجاداشتغال  می انجامد

 کار را افزایش  دھد و برای  کسی  کار ایجاد کند نيزکارآفرینی ایجاد اشتغال  شود یا ھر گونه  افزایش  مھارت  فنی  یا حرفه ای  که احتمال  اشتغال  به 

) که  در نظریات  توسعه  مطرح  شده  است  نمی باشد.چرا که  براساس  نظریات EntrepreneurshipاطSق  می شود. ليکن  ھيچکدام  از اینھا کارآفرینی (

رشد اقتصادی  محسوب  می شوند و در نتيجه  اشتغال  زایی اقتصادی  و تجارب  حاصله  در اقتصادھای  روبه  رشد«کارآفرینان » موتور محرکه  توسعه  و 

یکی  از فرآورده ھا و معلول ھای این  مھم  می باشد.



) نقش  و ویژگی ھای  کارآفرینان  در جامعه :٣

در جامعه  ایفا می کنند که  ھر یک  ازاھميت  ویژه ای  برخوردارکارآفرینان  به  عنوان  موتور توسعه  اقتصادی ، نقشھا و ویژگيھای  مختلف  و متنوعی  را 

يتھا برخوردار نيست . لذاکارآفرینان  طيف  متنوعی  را شامل  می شونداست . از طرفی  ھر کارآفرین  بالقوه  یا بالفعل ، به  یک  نسبت  از این  ویژگيھا و قابل

اھم  این  ویژگيھا و نقش ھاست .که  ھمين  باعث  تنوع  در تعریف  کارآفرینی  و کارآفرین  شده  است . معھذا موارد زیر از

▪ ویژگيھای  کارآفرینان :

)Innovationـ نوآوری  (

)Creativityـ خSقيت  (

)Riskbearingـ مخاطره پذیری  (

)Self- Confidenceـ اعتماد به  نفس  (

)Technical Knowledgeـ دانش  فنی  (

)Independentـ استقSل  (

)Goal- Orientedـ ھدف گرا (

)Enternal locus of controlـ مرکزکنترل داخلی  (

ـ عکس العمل  مثبت  نسبت  به  مشکSت  و موانع 

)Positive reaction to set back(

)Communication Abilityـ توانایی به ایجادارتباطات (

)need for Achievementـ توفيق طلبی  (

)Desir for Responsibilityـ تمایل به مسؤوليت پذیری (

▪ نقش  و آثار کارآفرینان  در جامعه :

ـ عامل  اشتغال زایی 

ـ عامل  ترغيب  و تشویق  سرمایه گذاری 

ـ عامل  تعادل  در اقتصادھای  پویا

  یک  شيوة  زندگی  است ،)ـ عامل  تحول  و تجدید حيات  ملی  و محلی  (کارآفرینی  فراتراز شغل  و حرفه  است ، بلکه

ـ عامل  توليد (ھمانند زمين ، نيروی  کار و سرمایه )

ـ عامل ساماندھی وسازماندھی منابع واستفاده اثربخش  از آنھا

ـ عامل  انتقال  تکنولوژی 

ـ عامل  شناخت ، ایجاد و گسترش  بازارھای  جدید

ـ عامل  نوآوری  و روان کنندة  تغيير

ـ عامل  کاھش  بوروکراسی  اداری  (کاھش  پشت ميزنشينی  ومشوق  عمل گرایی )

ـ عامل  تحریک  و تشویق  حس  رقابت 

ـ عامل  یکپارچگی  و ارتباط  بازارھا

) ضرورت  پرورش  و آموزش  کارآفرینان :۴

 و خطا و بقاء اصلح  انتخاب  شده اند.کسانی  که  در خود توان به  طور سنتی  در جوامع  صنعتی  و به  طور معمول  در کشور ما کارآفرینان  از طریق  سعی 

عه  امکان سنجی  فنی  و اقتصادی ، بسيج  منابع  پراکنده  وایجاد کسب  و کار جدید را می بينند با کشف  فرصتھای  موجود در جامعه  انجام  نوعی  مطال

ميدان  کسب  و کار می شوند. اما از این  ميان  این  گروه  معمو3ًمالی  و انسانی ، دست یابی  به  تکنولوژیھای  مرتبط  و با3خره با قبول  خطر شکست  وارد 

ارآفرینانی  که  بدین  نحو وارد) خطر شکست زودرس  را پشت  سر می گذراند و به  مراحل  پيشرفته تر کسب  و کار می رسند. ک١٣جمع  کوچکی  (حدوداً 

ه اند برخوردار نيستند.عرصه  کسب  و کارمی شوند معمو3ً از آموزش  ویژه ای  جز آنچه  در مشاغل  قبلی  خود آموخت



ی  و اقتصادی  تا چه  حد می توان  فرآیندانتخاب  و پرورش حال  این  پرسش  مطرح  شده  است  که  با استفاده  از دانش  مدیریت  و سایر علوم  اجتماع

کارآفرینان  را آسان تر، کم  ھزینه تر و اثر بخش تر از جریان  سعی  و خطا کرد.

بود صنعتی   پژوھشی  کشورھای   مراکز  و  دانشگاھھا  در  متعددی   پژوھشھای   موضوع   فوق   اکنون پرسش   نتيجه  ھمين پژوھشھا  در  ه  است . 

ر و نيز برنامه ھای آموزشی  برای  ارتقاء قابليت ھای  کارآفرینی آزمونھایی  برای  سنجش  و پيش  بينی  قابليت ھای  کارآفرینی  داوطلبان  ایجاد کسب  و کا

افراد مستعد تدوین  و تنظيم  شده  است .

پذیری ، سھم  مھمی  در شخصيت  وعملکرد کارفرمایان گرچه  خصایص  ذاتی  و موروثی  افراد مانند ھوش ، خSقيت ، عزم  و اراده  و جسارت  و خطر 

فرین  است . بلکه  او یک کارآفرین  بالقوه  می باشد.داشته  است ، ليکن  اینگونه  نيست  که  ھر کس  دارای  این  ویژگيھا باشد حتماً یک  کارآ

ير بينش  و فرھنگ  افراد و تجھيز آنھا به دانش  و مھارت ھای تحقيقات  بسياری  تایيد می کند که  فرآیند و برنامه ھای  آموزشی  خاصی  می تواند با تغي

سيار کوتاه  نموده  و به سرعت  یک  کارآفرین  بالقوه  را به  یک خاص ، راھی  را که  آنھا احتما3ً با سعی  و خطا و گذشت  زمان  طو3نی  به  آن  می رسند ب

،برنامه ھای  آموزشی  ویژه ای  و به  شکل ھای  متنوعی  برای  آموزش کارآفرین  بالفعل  تبدیل  کند. لذا بدليل  اھميت  و نقش  کارآفرینان  در دو دھة  گذشته 

 که  از جمله  مباحث  این  دوره ھا می توان  به  موضوعاتی  ازو پرورش  کارآفرینان  در دانشگاھھای  کشورھای  پيشرفته  و درحال  توسعه  ارائه  می گردد

ن سنجی  اقتصادی ، آشنائی  با قوانين  تجارت  و ایجاد شرکت قبيل : آشنائی  با کارآفرینی  و خود اشتغالی ،بازاریابی  و فرصت ھای  بازار، اصول  امکا

بانکی ، مقررات  مالياتی ، مدیریت  منابع  مالی ، اصول   سازمان  و مدیریت ، مدیریت  منابع  انسانی ، آشنایی  باخصوصی ، مقررات  مالی  وعمليات  

کارآفرینان موفق  و تجارب  آنھا و... اشاره  نمود.

منبع : معاونت پژوھشی دانشگاه شيراز

http://vista.ir/?view=article&id=307945

کارآفرين و کارآفرينی در يک نگاه

كارآفرین خود دراز است.  دور و  رویای  یك  بسياری  برای  كارآفرین  زندگی 

رئيس و مرئوس خود است. نيازی نيست به كسی جواب پس دھد یا ھر روز

سركار حاضر شود، زیرا از خانه اش ھم می تواند كنترل امور را در دست گيرد.

او خودش قابليت سودآفرینی و درآمدزایی كارش را تعيين می كند و تمام

و سختی ھا  مزایا،  این  تمام  كنار  در  اما  دارد.  برعھده  را  تصميم گيری ھا 

مشكSتی ھم فرا راه كارآفرین قرار دارد كه البته به نظر من بيشتر چالش

ھستند. نياز به سخت كوشی بسيار، داشتن اراده مصمم، مورد انتقاد قرار

گرفتن ایده ھای كارآفرین از سوی دیگران و عدم اطمينان از بازدھی مطلوب

ھمه عواملی ھستند كه كارآفرین را به چالش می طلبند. از سوی دیگر به

مخاطره انداختن سرمایه گذاری خود و دیگران و نياز به صرف انرژی و وقت

بسيار عوامل دیگری ھستند كه نباید از آنھا غفلت كرد. كارآفرین خصوصيات



قابليت ھا در  و  دارد  اطمينان  خودش  به  او  دارد.  جالبی  روحی 

شایستگی ھایش شك ندارد. گامھایش مصمم و خSقيتش بسيار با3ست.

 و بارور ساختن آنھاست. او از خطر كردن نمی ھراسد وكارآفرین ایده ھای بيشماری در ذھن دارد و رمز موفقيت او در غينيت بخشيدن به این ایده ھا

آن را چالش می داند نه مانع یا معضل.

ری جایگزین نيروی انسانی شده است، كارآفرین پاكارآفرین نيروی محركه و موتور توسعه اقتصادی جامعه است. در عصر دیجيتال و زمانی كه فناو

ی كند. به طور قطع، كارآفرین در این راه سختی ھایبه عرصه اقتصاد می گذرد و برای اولين بار مردم را با مفھوم كارآفرین و كارآفرینی آشنا م

عضل بيكاری به پویایی اقتصاد كمك كند. چارهبسياری را پشت سرمی گذارد ومتحمل رنج ھای بسيار می شود. اما می كوشد تا با حل بخشی از م

ایط شركت ھا و سازمان ھا كسی را بهچيست؟ محصول عصر فناوری این است كه نيروی انسانی موقعيت ھای كاری كمتری دارد. در این شر

خدمت نمی گيرند. پس كارآفرین خودش وارد كار می شود و دست به كار آفرینی می زند.

ندگی این افراد است. بيل گيتس، مرد افسانه ای امروززندگی كارآفرینان موفق به طور كامل بازگوكننده فراز و نشيب ھا، دستاوردھا و نقاط روشن ز

. كارآفرینان موفق معتقدند تSش ھای كارآفرین درو جامباجویس از كارآفرینان موفقی ھستند كه به آمال و آرزوھای خویش جامه عمل پوشانده اند

، جامباجویس و موسسان توليدی پوشاكزمينه ھای بسياری با شكست مواجه می شود تا عاقبت در یك زمينه به ثمر می نشيند. بيل گيتس

FUBUش خود به موفقيت دست یافته اند. موفSقيت در این راه مستلزم داشتن مھارت، دانش، كارآفرینان موفق و خوش اقبالی ھستند كه با اولين ت

الق تحول و دگرگونی است، او بر آنچه ما «قاعده» یااشتياق، آرزو و پشتكار است، زیرا در این تنازع فقط قوی ترھا باقی می مانند. كارآفرین، خ

«اصل ثابت» می ناميم تاثير می گذارد و طرح دوباره ای به آن می زند.

نان زنجيره ای» ھستند. این افراد عشق راستينی بهكارآفرین راه بسياری پيموده است تا به خواسته ھایش دست یابد. كارآفرینان حقيقی «كارآفری

ویای دور و درازی بيش نيست تحقق می بخشند. آنھا باكار خود دارند و كسب و كارھای متعددی ایجاد می  كنند. كارآفرینان به آنچه برای بسياری ر

خود دستخوش تغيير می سازند. سرمایه گذاران، ھنرمندان،به حركت در آوردن چرخ ھای اقتصاد آن را پویاتر می  كنند و جھان را با ایده ھا و كارھای 

ن دیگران قرار دارند. قدرت متفاوت اندیشيدن،متفكران و صاحبان مشاغل ھمگی مصادیقی از كارآفرینان ھستند. كارآفرینان ھمواره مورد تحسي

ران متمایز می سازند.بھره مندی از خSقيت با3، داشتن اشتياق و آرزو ویژگی ھایی ھستند كه كارآفرینان را از دیگ

من به ھمه كارآفرینان احسنت می گویم. مرحبا بر شما كارآفرینان، مرحبا!

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=253529

کارآفرينان پيشگامان توليد ثروت

 درصد نوآوری صنعتی که توانست٩۶ بيش از ١٩٩٢ تا ١٩٧٠بين سا ل ھای 

موقعيت ژاپن را در اقتصاد جھانی به یک موقعيت برجسته و ممتاز تبدیل کند،

توسط کارآفرینان صورت گرفت.بررسی رشد اقتصادی کشورھای شرق و

جنوب شرقی آسيا نشان می دھد که یکی از د3یل توسعه اقتصادی در این



کشورھا توجه جدی به مقوله کارافرینی بوده است.

 درصد نوآوری صنعتی که توانست٩۶ بيش از ١٩٩٢ تا ١٩٧٠بين سا ل ھای 

موقعيت ژاپن را در اقتصاد جھانی به یک موقعيت برجسته و ممتاز تبدیل کند،

توسط کارآفرینان صورت گرفت.بررسی رشد اقتصادی کشورھای شرق و

جنوب شرقی آسيا نشان می دھد که یکی از د3یل توسعه اقتصادی در این

از بسياری  امروزه  بوده است.  کارافرینی  مقوله  به  توجه جدی  کشورھا 

دانشجویان و محصلين در مراکز علمی منتظرند تا با پایان یافتن تحصيSت وارد

بازار کار شوند و «بازار کار» در ذھن بسياری از آنان شغل ھای آماده ای است

ای پراکنده و مستقيم به بنگاه ھا، به گروھی ازکه منتظر... بلوغ سياستھای صنعتی کشور آن موقع خواھد بود که دولت به جای انبوھی از کمکھ

زنجيره ھای صنعتی که می توانند رقابت پذیری خود را در سطح جھانی اثبات نمایند...

فرینی پرداختند.اقتصاد دانان نخستين کسانی بودند که در نظریه ھای اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآ

 کار آفرینی را این گونه تعریف کرد: «ھر فرایندی در شرکت که منجر به١٩٣۴« ژوزف شومپتر» از اقتصاددانان مکتب آلمان و پدر کارآفرینی، در سال 

ده است.»کا3ی جدید، ایجاد روش جدید، بازار جدید و منابع جدید می شود ،می گویيم کار آفرینی رخ دا

این مفھوم در حال شکل گيری است و این واژهدر کشور ما نيز چند سالی است که به تبع مباحث توسعه اقتصادی و صنعتی موج جدیدی در مورد 

در محافل علمی و اداری زیاد شنيده می شود.

صلی ایجاد خSقيت و نوآوری است و کارآفرینی عبارتدکتر احمدپور داریانی از اساتيد دانشگاه اميرکبير در ایران معتقد است «کارآفرینی عامل ا

ری از فرصت ھا»است از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکيل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بھره گي

وت برای خود و جامعه می کند. نوآوری می تواند محصولکارآفرین با نو آوری و شناخت فرصت از طریق ایجاد و یا تحول کسب و کار اقدام به توليد ثر

. کارآفرین با شناخت فرصت ھای جدید بازار و صنعت وجدید، شيوه ای نو در فرایند توليد و یا راھکارھای جدید مدیریتی و بازرگانی یک شرکت باشد

 که این زنجيره ھای ایجاد ارزش در نھایت منجر بهھچنين ریسک و خطرپذیری زنجيره ارزش آفرینی جدیدی را برای توليد و یا خدمات طراحی می کند

اشتغال و توسعه اقتصادی می شود.

 حرکت درمی آورند و چرخ ھای توسعه اقتصادی رااز نظر اقتصاددانان موتور رشد اقتصادی کارافرینان ھستند که در محيطی رقابتی جامعه را به

می چرخانند.

درمجموع می توان استنباط کرد که کارآفرین فعاليت ھای ذیل را انجام می دھد:

) نوآوری در محصول، فرایند توليد، بازار و صنعت، راھکارھای بازرگانی و مدیریتی١

) شناخت فرصت٢

) ریسک و خطرپذیری٣

) ایجاد و یا تحول کسب و کار۴

) اشتغالزایی و رشد اقتصادی۵

● نگاھی به تجربه چند کشور

 مطالعه و شناسایی بر روی افراد با١٩٣۵ تا ١٩٣٣ال ھای اولين کشورھایی که در این زمينه کار کردند آلمان، انگليس و آمریکا بودند. در آلمان در س

مایتی ازاین افراد بود. به دنبال آن دانشکده ھاییانگيزه و نوآور که دارای محدودیت ھای مالی بودند، آغاز شد. اولين سياست ھا، سياست ھای ح

ده ھایی را دایر کردند. در این دانشکده ھا آموزش ھابرای تربيت این افراد دراین کشور ایجاد شد. بعد از مدتی انگليس و آمریکا نيز چنين دانشک

نبود، بلکه حالت آموزش و سمينارگونه داشت. افراد دراین آموزشکده ھا به صورت کSسيک   مسایل خودشان را می گفتند و از تعادیعمدتا 

روانشناس، رفتارشناس و جامعه شناس و استاد مدیریت استفاده می کردند.

ادی در این کشورھا توجه جدی بهبررسی رشد اقتصادی کشورھای شرق و جنوب شرقی آسيا نشان می دھد که یکی از د3یل توسعه اقتص

رح طرحی به نام «سربازان فداکار اقتصادی» در وزارت آموزش و پرورش اجرا کرد. بر اساس این ط١٩۵٨مقوله کارافرینی بوده است. ژاپن در سال 



ود کشورشان را از وابستگی نجات دھند. ازافراد از سطح دبيرستان با مسئله کارافرینی آشنا شده و آموزش می دیدند که چگونه با کسب س

١٩٩٢ تا ١٩٧٠ ھا باعث شد که بين سا ل ھای طرفی آموزش کارافرینی را به صورت کSسيک در دو سطح دبيرستان و دانشگاه قرار داد. این طرح

تاز تبدیل کند، توسط کارآفرینان صورت درصد نوآوری صنعتی که توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جھانی به یک موقعيت برجسته و مم٩۶بيش از 

گرفت.

یوان براساس یک برنامه بلندمدت و فراگير که دربردارندهدر تایوان برنامه ھای تربيت کارآفرینان جوان و ھمچنين ارتقای سطح کارآفرینان شاغل در تا

قشرھای مختلف می باشد، طراحی شده است.

 عرصه صنایع الکترونيک، مخابرات، کامپيوتر (سختدر سالھای اخير، کارآفرینان در واحدھای خوداشتغالی، نوآوریھا و خSقيتھای بسيار زیادی در

داده اند. ھسته ھای خود اشتغالی در تایوان ھمانافزار و نرم افزار) و در بخش خدمات به ویژه در نگھداری و خدمات پس از فروش از خود نشان 

وھای انسانی و در مقابل با بھره گيری از حجمواحدھای صنعتی کوچکی ھستند که توانسته اند بااستفاده از حجم کمتری از سرمایه مادی و نير

ویژه ای بر اقتصاد این کشور بگذارند و شکوفاییگسترده تری از نيروھای خSق و کارآفرین ھمراه با بھره وری فوق العاده، نقش و تاثيرگذاری 

اقتصادی را به ارمغان آورند.

ر بين کشورھای جھان در جایگاه اول قرار دارد،این کشور از نظر دارابودن تعداد شرکتھای کوچک و متوسط صنعتی (از مجموع شرکتھای صنعتی) د

 درصد٨٩دمات نيز بيش از  درصد از کل شرکتھای صنعتی در تایوان را بنگاھھای کوچک و متوسط تشکيل می دھند. در بخش خ٩٨چرا که نزدیک به 

از مجموع شرکتھای تجاری و خدماتی متعلق به بنگاھھای کوچک و متوسط است

 عھده دارد:در مالزی به دليل اھميت موضوع، وزارت توسعه کارافرینی تشکيل شده است که وظایف ذیل را به

) القای یک فرھنگ کارافرینی در ميان جامعه١

 کار جدید) آموزش و راھنمایی کارآفرینان بالقوه در قالب برنامه ھای مشاوره ای در جھت ایجاد کسب و٢

) بھبود کيفيت و کارآیی مدیریت فعلی کسب و کار٣

) تشویق کارافرینان و تدارک محيط ھای سودمند از طریق کلوپ ھا و انجمن ھا۴

● آموزش عالی و کارآفرینی

ه است. ھم اکنون این آرزو تاحدی برآورده شده استیکی از آرزوھای دیرینه نظام آموزش عالی تعداد زیاد فارغ التحصيل در راستای رشد کشور بود

ير دولت شده است.اما مشکSت جدی تری مانند بيکاری و عدم فعاليت فارغ التحصيSن در رشته تحصيلی خود گریبانگ

ارد بازار کار شوند و «بازار کار» در ذھن بسياری از آنانامروزه بسياری از دانشجویان و محصلين در مراکز علمی منتظرند تا با پایان یافتن تحصيSت و

است و ھمه منتظرند دیگران پيشگامان ایجادشغل ھای آماده ای است که منتظر آن ھاست. این نوع تفکر باعث کاھش نيروی اشتغال مولد شده 

اشتغال و توليد ثروت برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی باشند.

تقویت ارزش ھا و رفتارھای ک ترویج کارافرینی می باشد. ایجاد و  برای حل این مشکل  باید ازگام اول  ارافرینانه تحت عنوان فرھنگ کارافرینی 

یجی در کليه سطوح و ساختارھای اجتماعیمولفه ھای اصلی در توسعه کارافرینی باشد که در قالب سياست ھا و برنامه ھای تشویقی و ترو

 پخش برنامه ھای تلویزیونی برای تشریح زندگیپيگيری شود. رسانه ھای جمعی می توانند نقش مھمی در این زمينه ایفا کنند. به عنوان نمونه

ی کاربردی و موثر و استفاده از رسانه ھای مدرن مانندکارافرینان برجسته می تواند مؤثر باشد. با انتشار کتب و نشریات مختلف، برگزاری ھمایش ھا

فرین بالقوه ببيند و نه یک کارمند. عدم فرھنگسازی در ایناینترنت باید این فرھنگ را در دانشجویان نھادینه کرد که ھر فارغ التحصيل خود را یک کارا

 را یک امر ذاتی و غير اکتسابی بدانند. اعطایموضوع باعث شده است که بسياری از دانشجویان با مقوله کارافرینی آشنا نباشند و کارافرینی

مک کند.جایزه سال به کارافرینان نمونه و برگزاری مسابقات سراسری می تواند به گسترش این فرھنگ ک

اشد.دومين گام برنامه ریزی مناسب آموزشی دز سطح دبيرستان، دانشگاه و مراکز علمی، صنعتی می ب

ح توسعه کارآفرینی در دانشگاه ھای کشور» (کاراد)یکی از مھمترین رویدادھای مرتبط با ترویج و آموزش کارآفرینی در کشور، تصویب و اجرای «طر

، تحقيقات و فناوری تدوین شده است. براست. این طرح جھت اجرای سياست ھای مربوط به کارآفرینی برنامه ھای توسعه توسط وزارت علوم

ه عھده دارند.اساس این طرح چندین مرکز کاآفرینی در دانشگاه ھا ایجاد شده است که وظيفه اجرای طرح را ب

صيSن است. این سازمان با برگزاری ھمایش ھا،یکی دیگر از سازمان ھای فعال در زمينه آموزش کارآفرینی، سازمان ھمياری اشتغال فارغ التح



آموزش کارآفرینی برداشته است.ھم اندیشی ھا و دوره ھای متعدد آموزش تخصصی کارآفرینی گام ھای مثبتی در راستای ترویج و 

ه شود. با این وجود به نظر می رسد برای توسعه آموزش کارافرینی باید سياست ھای ذیل در نظر گرفت

رینی) ھماھنگی بيشتر بين متوليان توسعه کارافرینی در کشور برای تدوین سياست ھای آموزش کاراف١

) تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و ایجاد رابطه نزدیک بين مراکز علمی و صنعتی٢

) ایجاد و تقویت مؤسسات انکوباتوری در دانشگاه٣

) تدوین برنامه ھای آموزشی بلندمدت در چھارچوب مقاطع تحصيلی مختلف و مراکز آموزشی۴

) تدوین برنامه ھای آموزشی براساس نيازھای آموزشی منطقه ای۵

) فراھم سازی بسترھای مناسب یرای تشکيل مؤسسات خصوصی آموزشی۶

 کارافرینی متناسب با ھررشته) قراردادن واحدھای اجباری و اختياری متناسب با ھر رشته تحصيلی و تدوین دوره ھای آموزشی٧

● موانع قانونی و سياست ھای حمایتی

 یک کسب و کار کوچک است. شرط راه اندازی یک بنگاهبھترین بستر برای اینکه ھرکارافرین بتواند ایده خود را به مرحله اجرا برساند راه اندازی

می باشد  بسترھای 3زم  فراھم بودن  کارافرینانه،  ایده ھای  اجرای  برای  فعاليت  ادامه  و  از طریقکوچک  دولت  اصلی  بسترسازی وظيفه  این 

شی از آن اشاره می کنيم.قانونگزاری، رفع موانع قانونی و اجرای سياست ھای حمایتی صحيح می باشد که در ادامه به بخ

) فرایند اخذ مجوز:١

 قوانين با عوامل محيطی و منطقه ای موجبفرایند طو3نی اخذ مجوز و بروکراسی شدید اداری، تغيير دائمی ضوابط و قوانين، عدم سازگاری

شورھای توسعه یافته این فرایند قانونی به شدتشده است تا بسياری از کارافرینان در ابتدای راه با مشکSت زیادی مواجه شوند. امروزه در ک

 مراحل راه ندازی یک کسب و کار جدید از طریقتسھيل شده است. به عنوان نمونه در کشور کره جنوبی دولت ترتيبی اتخاذ نموده است که تمامی

مقامات محلی و با یکبار مراجعه قابل حل باشد.

) سياست ھای مالی و اعتباری:٢

ین سياست ھای حمایتی دولت باشد.تامين اعتبار مالی برای اجرای ایده ھای نو در قالب کسب و کار کوچک باید یکی از کليدی تر

 بھره در قالب طرح ھایی به توسعه کارآفرینی کمکدر این راستا اقدامات مناسبی در کشور صورت گرفته است. وزارت صنایع با پرداخت وام ھای کم

ی ریسک پذیر ایران» می تواند اطSعات مالی را درمی کند. دفتر ھمکاری ھای فناوری ریاست جمھوری نيز با راه اندازی «شبکه مالی سرمایه گزار

اختيار کارآفرینان قرار دھد.

با  بانکی کشور در جھت تامين اعتبار کسب و کارھای کوچک  یان وجود متاسفانه ھنوز سيستم  سياست ھای توسعه کارآفرینی ھماھنگبا 

درصد فعاليت برای کسب اعتبار و آماده کردن مدارک۵٠نيست. یک کارافرین برای دریافت اعتبار با مشکSت متعددی مانند تامين وثيقه، راه اندازی 

يته ھای کارشناسی باعنوان صندو ق ھای ضمانت برایمختلف روبرو می شود به طوریکه بسياری از ایده ھا در ھمين مرحله ناکام می ماند. ایجاد کم

 به تسھيSت بانکی دست پيدا کنند. ھمچنينتشخيص شایستگی افراد و مناسب بودن ایده ھا نيز موجب می شود کارافرینان سریعتر و راحت تر

نی کمک کند.کاھش ھزینه ھا از طریق تخفيف ماليات و ھزینه ھای ضروری می تواند به گسترش روحيه کارآفری

) سياست ھای توسعه و انتقال تکنولوژی:٣

ب باید  از طرفی  از کارافرینان است.  بسياری  بدونتکنولوژی ھای جدید در جھان امروز بستر فعاليت  تکنولوژی  ھای جدید  بدانيم که  ه روشنی 

مشکSت متعددی را به وجود می آورد. برایبومی کردن و سياست ھای دقيق انتقال تکنولوژی نه تنھا موجب توسعه کارافرینی می شود بلکه 

انتقال تکنولوژی باید به نکات ذیل توجه کرد:

الف) انتقال ھر نياز تکنولوژی به راحتی امکان پذیر نيست.

 و آشنا با تکنولوژی ھا به صورت فعال حضورب) نيازھای واقعی تکنولوژی را ھنگامی می توان به خوبی تشخيص داد که افراد خبره، صاحبنظر

داشته باشند.

خل کشور به صورت فعال باشند.ج) انتقال تکنولوژی مورد نظر را وقتی می توان سرعت بخشيد که مؤسسات تحقيق و توسعه در دا

 منطقه ای در توان کسب و کارھای کوچکد) شناسایی دقيق تکنولوژی ھای مشابه در کشورھای مختلف و انتقال تکنولوژی مناسب با شرایط



نميباشد

نولوژی کارافرینی مبتنی بر تکنولوژی ھای جدید رابا توجه به نکات فوق به نظر می رسد دولت باید با ایجاد و حمایت مراکز توسعه و انتقال تک

توسعه دھد.

) تسھيل صادرات و واردات:۴

ع آن کارافرینان می باشند. بی ثباتی قوانين صادراتفراھم نبودن زمينه مناسب صادرات و واردات کا3ھا یکی از د3یل عدم رشد صنایع کوچک و به تب

درات و واردات کا3 می باشد. از طرفی به نظر می رسدو واردات، تشریفات طو3نی اداری برای دریافت ارز، بی ثباتی نرخ ارز از جدی ترین موانع صا

برنامه مدونی ندارد. بسي توان توليد محصو3تبرای حمایت از ایده ھای جدید در صادرات کا3ھای صنایع کوچک دولت  بنگاه  ھای کوچک  اری از 

صادراتی دارند اما قادر به ارائه محصول در سطح بين المللی نيستند.

ان موجب پویایی و رشد اینگونه واحدھا شود. اینطراحی و ایجاد سازمان ھای فعال در امر صادرات توليدات محدود و پراکنده صنایع کوچک می تو

خود کمک کنند. خدماتی مانند:سازمان ھا با ارائه خدماتی می توانند بنگاه ھای کوچک و متوسط را در صادرات محصو3ت جدید 

الف) تشکيل بانک ھای اطSعاتی مشاوره ای و بازاریابی بين المللی

ب) ارائه خدمات مشاوره ای برای رشد کيفيت محصو3ت در جھت اخذ گواھينامه ھای بين المللی

ج) مشارکت در ھزینه ھای تبليغاتی و شرکت در نمایشگاه ھای خارجی

) نقش اطSع رسانی دولت:۵

ت می تواند به ھزینه کردن بيش از حد سرمایهاطSعات برای بقای کسب و کار و در عين حال رشد و توسعه آن اھميت حياتی دارد. فقدان اطSعا

طSعاتی اھميت بيشتری پيدا می کند. با توجه بهمنجر شود. ھرچه کسب و کار پيچيده تر باشد و کارافرین ایده ی جدیدتری داشته باشد سيستم ا

يرند. تشکيل بانک ھای اطSعاتی مورد نيازاھميت موضوع در بسياری از کشورھا دولت و سازمان ھای وابسته چنين رسالتی را به عھده می گ

کسب و کارھا و ارائه خدمات و حمایت ھای اطSعاتی می تواند به رونق کسب و کارھا کمک کند.

می تواند به کارافرینان کمک کند تا ایده ھای خوداز طرفی توسعه زیرساخت ھای فناوری اطSعات و آموزش شيوه ھای نوین مانند تجارت الکترونيک 

را به صورت کشوری و جھانی مطرح کنند

) حمایت از شبکه کارآفرینان نه بنگاه ھای ایزوله۶

ه صنعتی کشورھا قرار گرفته است.امروزه بحث شبکه سازی و خوشه سازی ميان بنگاه ھای کوچک و متوسط در اولویت سياستھای توسع

ایر بنگاه ھا و نھادھای مرتبط با آن باشد. به عبارتمنطق آن این است که در دنيای کنونی نوآوری و کارآفرینی در یک صنعت نمی تواند منتزع از س

بھتر به جای تمرکز بر ایجاد بنگاه ھا، باید بر ایجاد زنجيره ھا تآکيد نمود.

دولت از کارافرینان تلقی می شود. اما باید پرسيدمتاسفانه ھنوز در کشور ما پرداخت حمایتھای مالی به طور مستقيم به بنگاه ھا نشانه حمایت 

 متوسط کشور کمتر از نصف ظرفيت خود راچرا بيش از نيمی از شرکتھای تازه تاسيس ورشکست می شوند؟ چرا بسياری از بنگاه ھای کوچک و

ی حرفی داشته باشيم؟ آیا جز این است که ایجاد بنگاهفعال نموده اند؟ چرا با این ھمه بنگاه ھنوز نمی توانيم در بازارھای جھانی و حتی منطقه ا

ھا فرع است و تکميل زنجيره ھای ارزش صنعتی اصل؟

 مستقيم به بنگاه ھا، به گروھی از زنجيره ھایبلوغ سياستھای صنعتی کشور آن موقع خواھد بود که دولت به جای انبوھی از کمکھای پراکنده و

صنعتی که می توانند رقابت پذیری خود را در سطح جھانی اثبات نمایند کمک کند.

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=295793



کارآفرينان جوان اروپايی جھانی می انديشند

از  اروپا که  اتحادیه  ميليون شرکت٢٣ کشور تشکيل شده است ٢٧در   

 ميليون نفر در آن ھا کار می١٢٠کوچک و متوسط در حال فعاليت ھستند و 

کنند. روند جدیدی که طی یک دھه گذشته در ساختار کارآفرینی این قاره

مشاھده می شود یعنی ظھور کسب وکارھای مبتنی بر تکنولوژی اطSعات

زمينه را برای اميدواری جوانان با امکانات مالی کم یا متوسط به آغاز فعاليت

اقتصادی مستقل افزایش داده است. کارآفرینی مرز ندارد.

اگر چه طی پنج دھه گذشته ایا3ت متحده مرکز کارآفرینی جھان محسوب

می شده اما اروپایی ھا با درک نياز به مشارکت جوانان با ھر نوع توانایی در

امر کارآفرینی به تدریج در این زمينه به رقابت با ایا3ت متحده و آسيا می

پردازند. ویژگی اصلی کارآفرینی در قاره اروپا وجود تعداد بسيار زیاد شرکت

ز دید کارشناسان فقدان آن ھا تاثير منفیھای کوچک است. این شرکت ھا بخش بزرگی از توليد ناخالص داخلی اروپا را تشکيل می دھند و ا

بسيار زیادی بر اقتصاد، اشتغال و امور اجتماعی قاره اروپا خواھد داشت.

از چند سال پيش برون سپاری فعاليت ھای خود رانکته قابل تامل در مورد تاسيس کسب و کارھا در اروپا این است که شرکت ھای بزرگ این قاره 

قتصادی ندارند، اما کارشناسان معتقدند اروپاییآغاز کرده اند. به ھمين دليل می توان گفت نسل جوان و تحصيلکرده چاره ای جز حرکت مستقل ا

ظر می رسد فرھنگ کارآفرینی آن ميزان که باید درھا ھنوز ھم در مقایسه با ھم قطارھای خود در آسيا و آمریکا ریسک پذیری کمتری دارند. به ن

ھای تازه تاسيس است. برای مثال در قاره اروپااین قاره رشد نکرده است. یکی از د3یل این امر رشد ناکافی زیرساخت ھای حمایتی برای شرکت 

د دارد. ھمچنين بسياری از بانک ھا بخش ارزیابیتنھا در بخش غربی در تعدادی از کشورھا خدمات مشاوره ای برای افراد متقاضی کارآفرینی وجو

ھای زیادی روبه رو ھستند که انگيزه آن ھا را برایریسک وام دھی ندارند در نتيجه جوانان برای تامين مالی پروژه ھای اقتصادی خود با دشواری 

انع چندان بزرگ محسوب نمی شود. در این جاشروع و ادامه کارھا کاھش می دھد. البته برای گروھی نوظھور از جوانان مستعد و خSق این مو

ی بزرگ اروپا از جمله آلمان، فرانسه و انگلستاننقش دولت ھا در تدوین مقررات 3زم و فرھنگ سازی از اھميت خاصی برخوردار است. در اقتصادھا

 زیرا از پتانسيل اشتغالزایی شرکت ھای کوچک واز مدت ھا پيش دولت ھا برنامه ھایی را در زمينه آموزش شيوه ھای کارآفرینی آغاز کرده اند

 در زمينه کشور عضو اتحادیه اروپا خواسته است که متون درسی در دبيرستان ھا، دروس مبنا و اوليه را٢٧متوسط آگاه شده اند. کميسيون اروپا از 

آشنا کنند. این اقدام آگاھی افراد را برای فعاليت اقتصادیکارآفرینی بگنجانند و در کارگاه ھای عملی، دانش آموزان را با موانع و مزایای کارآفرینی 

ایی در تعدادی از کشورھای اروپایی اجرا شده است.آتی بسيار افزایش می دھد و ضریب خطا را برای آن ھا پایين می آورد. از پيش چنين برنامه ھ

اھی به تاسيس درصد دانش آموزان دبيرستانی که در این دوره ھا شرکت کرده اند پس از پایان تحصيSت دانشگ٢٠تحقيقات نشان می دھد 

شرکت و راه اندازی کسب و کار پرداخته اند.

ه ھا برای کسب و کارھای جدید با یارانه دولت به فرددر بریتانيا دولت برنامه اجاره مغازه را به متقاضيان کارآفرینی اجرا کرده است. این مغاز

 آشنایی با مفاھيم اوليه اقتصادی و بازرگانی و...کارآفرین اجاره داده می شود و او از خدمات مشاوره ای در زمينه امور حقوقی، شناخت بازار،

 رشدی١٩٩۶ مرکز شامل مغازه و خدمات مشاوره ای در بریتانيا مشغول به کار ھستند که نسبت به سال ٢٧٠استفاده می کند. در حال حاضر 

 افزایش یافته و دولت قصد دارد٢٠٠٧ عدد در سال ١٠٠ به ١٩٩٨ عدد در سال ٣٩چھار درصدی داشته است. ھمچنين تعداد پارک ھای علمی از 

 سال آینده به سرمایه گذاری در این زمينه ھا ادامه دھد.١٠طی 

لی است. تقریبا تمام جوانان کارآفرین این قاره به چندیکی از مزیت ھایی که کارآفرین ھای اروپایی از آن بھره می برند داشتن چشم انداز بين المل



شده اند. این آگاھی باعث شده آن ھا در انتخاب حوزهزبان آشنا ھستند و با فرھنگ دیگر کشورھا از طریق مسافرت به آن ھا یا کار در آن ھا آشنا 

ت خود را به فروش برسانند. در تحقيقی که از سویکارآفرینی با دقت بيش ترین اقدام کنند و پس از به توليد رساندن شرکت بھتر بتوانند محصو3

اسيس شرکت از حمایت ھای 3زم جھت ادامهمراکز مشاوره کارآفرینی در اروپا صورت گرفته مشخص شده جوانان اروپایی از این که پس از ت

گير تاسيس شرکت، قوانين کار، ماليات و مقررات مربوطفعاليت برخوردار نباشند به عنوان بزرگ ترین عامل نگرانی یاد کرده اند. مقررات دست و پا 

پایان دادن به فعاليت شرکت حوزه ھایی ھستند که نسل جوان متمایل به کارآفرینی اطSعات  ندارند، به ھمين دليلبه  دقيقی درباره شان 

 کسب و کاری کوچک قرار داده اند.مشاھده می شود که اکثر جوانان ابزارھای تکنولوژی اطSعات به ویژه اینترنت را وسيله ایجاد

ا از اداره شرکتی بزرگ از ميان می رود و زمينهکارشناسان معتقدند اگر خدمات مشاوره ای به صورت مفيد برای این افراد ارایه شود ترس آن ھ

روپایی متوسط نيروی کار سه نفر است. ھر چهبرای ایجاد اشتغال برای گروھی بزرگ تر از نيروی کار فراھم خواھد شد. در شرکت ھای کوچک ا

بھره وری از سوی کميسيون اروپا و تک تک کشورھایتعداد این افراد بيش تر شود ھزینه توليد کاھش می یابد زیرا با تدابيری که در زمينه رشد 

نيروی کار متبحر در توليد کا3 و ارایه خدمات است.اروپای غربی اندیشيده شده است ھزینه افزایش نيروی کار کم تر از سود حاصل از به کارگيری 

 جوانان اروپایی برای توليد با ھزینه پایين با مشکلیبه سبب منتقل شدن تعداد زیادی از شغل ھا از اروپا به کشورھای آسيایی نظير ھند و تایلند،

ه بر این مشکل به حوزه ھایی از فعاليت اقتصادیبه نام رقابت سخت از سوی این گروه کشورھا روبه رو ھستند. کارآفرین ھای اروپایی برای غلب

 طی چند سال گذشته تعداد سایت ھای راه اندازیروی آورده اند که یا به تخصص با3 نياز دارد یا بازار مصرف آن کامS داخلی است. برای مثال

رآیند به شدت افزایش یافته است. در کل می توانشده که در آن دانشجویان دانشگاه ھا اطSعات خود را وارد می کنند تا به استخدام شرکت ھا د

ز شکست بسياری از شرکت ھا رایانه ای درگفت کارآفرینی ھای مبتنی بر تکنولوژی اطSعات در اروپا به سرعت در حال رشد است زیرا پس ا

 رشد این شرکت ھا روندی صعودی طی کرده و ھمين امر به جذب سرمایه گذاران منجر شده است.١٩٩٠اواخر دھه 

ری نسبت به ھمکاران خود در اروپای غربی دارند،ھمچنين به سبب وجود تعداد بسيار زیادی نيروی کار تحصيلکرده در شرق اروپا که دستمزد کم ت

ه مستقر در ھند به رقابت بپردازند.شرکت ھای تازه تاسيس فعال در حوزه تکنولوژی اطSعات به تدریج می توانند با شرکت ھای مشاب
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کارآفرينان حمايت نمی شوند

توليد صنعتی بنيان رشد اقتصادی بسياری از کشورھا را تشکيل می دھد

اما در ایران عوامل مختلف از جمله ناھماھنگی سياست ھا زمينه را برای

ایجاد یا توسعه کارآفرینی تا اندازه زیادی ازميان برده است. محمد صادق

عرب مدیرعامل شرکت شيما کفش که در زمينه توليد کفش فعاليت می

کند معتقد است حمایت دولت از صنعتگران به ھيچ وجه کافی نيست به

ویژه اکنون که ایران مورد تحریم ھای مالی قرار گرفته حمایت دولت از توليد

کنندگان مستقل برای ادامه حيات اقتصادی آنھا بسيار مھم است. در ادامه



متن گفت وگوی تلفنی با ایشان به نظرتان می رسد.

▪ در توليد و ادامه فعاليت با چه دشواری ھایی روبه رو ھستيد؟

از توليدی  ـ نخستين مشکلی که بسياری از شرکت ھا و کارخانه ھای 

وزارتخانه ھای مرتبط با بخش توليد است. نکتهجمله ما با آن روبه رو ھستيم ناھماھنگی در سياست گذاری ھا وسيستم غير یکپارچه نھادھا و 

ند مدت را از دست می دھد و نتيجه این امر کاھشدیگر تغيير مداوم سياست ھا و مقررات است. به ھمين دليل توليد کننده توان برنامه ریزی بل

نيروی کار قيمت تمام شده محصو3ت با3تر از قيمتسوددھی و در نھایت متوقف شدن توليد است. در ایران به سبب گران بودن مواد اوليه و ھزینه 

 کنندگان قدرت رقابت خود را با محصو3ت وارداتیمحصو3ت وارداتی است. از سوی دیگر به سبب واردات بی رویه و نيز قاچاق کا3 به داخل، توليد

توليد کنندگان کفش به وجود آمده لغ بازار از دست می دھند. مشکل دیگر که در صنف  و شدن برنامه پرداخت وام ھای سلف بهموجود در 

 درصد بود برای ادامه١٢ ميليارد تومان با نرخ سود ۵/٢ ميليون تومان تا ۵٠٠توليدکنندگان است. تا ھمين اواخر می توانستيم از این وام ھا که بين 

فعاليت تا فروش محصو3ت و کسب درآمد استفاده کنيم. اما اکنون چنين امکانی وجود ندارد.

▪ منبع تامين مالی شما چيست؟

 درصد سرمایه ما از محل وام ھای بانکی تامين می شود.٩٠ـ کار را با سرمایه ای اندک شروع کردیم اما بيش از 

▪ از دستگاه ھای دولتی چه انتظاری دارید؟

ایت ھمه جانبه بکنند. به ویژه وزارت صنایع و وزارتـ واضح است که در شرایط کنونی دولت باید از توليد کنندگان به عنوان عوامل اشتغالزایی حم

 برای توليدکنندگان در نظر گرفته می شود اما دردارایی در این حوزه نقشی تعيين کننده دارند. در بسياری ازکشورھای جھان مشوق ھای مالياتی

پایين تری  توليد نرخ ماليات  بازرگانی که صرفاً دادوستد می کنند نه  نسبت به توليدکنندگان دارند. در این جا بار دیگر بهایران دارندگان کارت 

نادرست اشاره می کنم. از سال   دولت تصویت کرد که سه درصد عوارض را باید٨٢ناھماھنگی بخش ھای مختلف تصميم گير و تصميمات 

عظيمی به توليدکنندگان وارد کرد و آن دسته کهتوليدکننده بدھد چون امکان گرفتن آن از مصرف کننده نھایی وجود نداشت. این اقدام ضررھای 

 این مصوبه لغو شد چون با3خره متوجه شدند اشتباه کرده اند.٨٢پرداخت نکردند مشمول جریمه شدند اما سال 

▪ به طور خاص دولت چه اقداماتی می تواند برای کمک به توليدکنندگان انجام دھد؟

ه فعاليت ھایمان را نداریم. در حال حاضر به دليل تحریمـ ما انتظار داریم در شرایط کنونی مورد حمایت قرار گيریم زیرا بدون این حمایت توان توسع

 کل مبلغ خرید را به صورت نقد به فروشنده خارجیبانک ھای ایران از سوی چند کشور خارجی مجبور ھستيم برای تامين مواد اوليه مورد نياز خود

بسياری از توليدکنندگان از رده خارج خواھند شد. درپرداخت کنيم در حالی که قبSً در بانک خط اعتباری افتتاح می کردیم. مسلماً در این وضعيت 

ته باشيم. از طرف دیگر گاه درصد محصو3ت وارداتی است یعنی ما برای تامين یک چھارم مواد اوليه خود باید پول نقد داش٢۵صنعت توليد کفش 

 از صنایع توليد کفش خواسته شده به خارج ازقوانينی تصویب می شود که ھيچ تناسبی با واقعيت ھای موجود در بخش توليد ندارد. برای مثال

این است که از بافندگان فرش در کاشان بخواھند بهشھر انتقال پيدا کنند اما تمام عوامل و عناصر توليد محصول این صنایع در شھرھا است. مثل 

شھر دیگری رفته و در آنجا فعاليت خود را ادامه دھند.

▪ نظر شما درباره منابع و نيروی کار ایران چيست؟

استفاده کند. برای مثال در بخش توليد کفشـ ایران از ھر جھت دارای مزیت ھای مناسبی است که می تواند از آنھا برای پرورش بخش صنعت 

تاق آموختن و کسب مھارت و توليد است. اگربخش بزرگی از مواد اوليه توسط مجتمع ھای پتروشيمی ایران توليد می شود. نيروی کار نيز مش

 پرداخت شود ھنوز به٨۴ه قرار بود در سال برنامه ریزی ھای کSن صحيح و ھماھنگ باشد، مشکSت قابل حل است. برای مثال جوایز صادراتی ک

يدکننده صادرات، باجه اعطای جوایز صادراتی قرارصادرکنندگان پرداخت نشده است. در حالی که در کشورھای دیگر در کنار باجه تحویل مدارک تای

کننده خود را در تمام مراحل توليد و صادرات تنھا حسدارد. کاغذبازی نيز مانع دیگری است. سيستم دولتی کارایی و اثربخشی 3زم را ندارد و توليد

می کند.
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کارآفرينان در چه جو خانوادگی ای رشد می کنند؟

یا اشخاص چگونه کارآفرین می شوند؟ آیا افراد کارآفرین زاده می شوند 

ساخته می شوند که کارآفرین باشند؟

محدوده در  زندگی  دوران  تجربيات  براساس  باید  را  کارآفرینی  سرچشمه 

خانواده و فرھنگ خانواده پيدا کنيم. زمانی تصور می شد که کارآفرینان به

جای ساخته شدن متولد می شوند. صفات آنھا به قدری نادر و به خصوص

بودند که در ھر جایی یافت نمی شدند. امروزه شواھد کافی وجود دارد که

نشان می دھد صفات کارآفرینی می تواند درنتيجه آموزش دوران کودکی,

استقSل, به خود متکی بودن و در معرض ارزش ھای فرھنگی به خصوص

مرتبط با کار و صنعت قرار گرفتن, پرورانده شود.

روانشناسان معتقدند که پنج سال اول زندگی, بيشترین تأثير را در زندگی

شخص دارد. این دوران زمانی است که جو اجتماعی, اقتصادی, فيزیکی و

روانی اطراف کودک اثر دایمی برشخصيت او به جا می گذارد. دراین دوران

نوع رفتارھا در خانه و خانواده بيشترین تأثير را در شکل گيری رفتار آینده

کودک به عنوان یک فرد بالغ به جا می گذارد. برای مثال کودکانی که مادران

برایشان ازطریق داستان و کتاب و اسباب با محبت  آنھا پيوسته و ھمراه 

يشه نمره ھای خوبی می آورند و وقتی دیگر اعضایبازی و بازی و گفت و گو ایجاد تحرکات ذھنی اوليه می کنند, در دوران مدرسه و دبيرستان ھم

, فعال, اجتماعی, ازنظر احساسی مستحکم و از نظرخانواده آنھا را مورد توجه و محبت قرار می دھند در آینده به افرادی مطمئن, با محبت, شاد

ذھنی کنجکاو تبدیل می شوند.

اکنون می خواھيم بدانيم کارآفرینان در چه جو خانوادگی ای رشد می کنند.

) آموزش ھای اوليه برای استقSل, اتکا به خود, تصميم گيری و سخت کوشی١

 خاصی برای استقSل و اتکا به خود قایل ھستندمطالعات مربوط به گذشته کارآفرینان نشان می دھد که آنھا از خانواده ھایی که به ارزش ھای

ن بگذرند و... . درصورت تنبلی و تقاضاھای بيجا به آنھابيرون می آیند. اکثر کارآفرینان در کودکی یاد گرفته اند که خودشان لباس بپوشند, ازخيابا

ق شده و به خاطر آن جایزه گرفته اند. ممکن استپاداشی داده نشده ولی در مواردی که از خود استقSل, ابتکار و پشتکار نشان داده اند, تشوی

به فرزندان این آزادی را می دھند که قوانين و دستورالعملاوليای آنھا را "آزادیخواه" بناميد. در محيط خانه قوانين معقول القا کرده و در عين حال 

ھای خانواده را مورد سؤال قرار دھند.

برای اتکا به خود, استقSل, تصميم گيری و سخت کوشی در سنين پایين را بطه مستقيمی با پرورش کارآفرینی دارد.ظاھراً آموزش کودکان 

ی نظير مرگ یکی از والدین, جدایی والدین, طغيان فرزندبخشی از کارآفرینان ازخانواده ھایی می آیند که ناپایدار و غير متحد بوده و با بحران ھای

رنتيجه چگونگی سير کردن شکم, بقا و تصميم گيری راعليه والدین و اخراج فرزند از خانه, مواجه بوده اند. این گونه کودکان تحت فشار بوده و د



زودتر یاد گرفته اند.

ً فرزند ارشد بوده و یا یکی از فرزندان وسط می باشند.کارآفرینان به طور کلی از خانواده ھای کوچک می آیند واگر از خانواده بزرگی باشند, معمو3

آنھا به ندرت جزو آخرین فرزندان یا لوس و وابسته می باشند.

) آموزش زودرس برای کار٢

 جھت کارآفرینی می کند. چينی ھا از این نوعبه نظر می رسد داشتن والدین فعال درتجارت یا مشاغل مشابه آن, کمک بزرگی به پرورش کودکان

جران ھستند. کارآفرینان چينی در مالزی و اکثر مناطقتجربيات برای پرورش کودکانشان استفاده می کنند. کارآفرینان زیادی نيز ازخانواده ھای مھا

ین باره ارائه شده است. یکی از این د3یل, نبود محيطآسيا, یھودیان در اروپا و ایتاليایی ھا در استراليا از این دسته ھستند. د3یل زیادی در ا

سنت ھای دست و پاگير احاطه شده باشند.مناسب برای کارآفرینی در سرزمين ھای اصلی این افراد می باشد. جایی که ممکن است آنھا با 

بنابراین با دید وسيع تر موقعيت ھایی را میدليل دیگر این است که خانواده ھایی که مھاجرت می کنند برای یافتن شغل دچار مشکل ھستند. 

بينند که از دید افراد محلی پنھان است.

) آموزش زودرس برای کسب و صنعت٣

ارند. این گونه آموزش ھای زود ھنگام, کمک مؤثریخانواده ھا به جز آموزش کودکان برای اتکا به خود, نقش مھمی نيز در آموزش صنعت به آنان د

است که آموزش زودھنگام در مھارت ھای فنی وبرای توفيق کارآفرینان در کارھایشان است. داستان برخی کارآفرینان موفق بيانگر این مطلب 

بر کارآفر [مقدمه ای  مؤثر است.  به ھدف کارآفرینی  برای رسيدن  از مدرک دانشگاھی  بيش  ینی – انستيتو صنایع کوچک دانشگاهصنعتی 

]۵٨ تا ۵۵فيليپين-ترجمه سيامک نطاق- صفحات 

ت زیادی ازکارآفرینان تمایل به تجربه کردن کار پدرانشاندرمورد مرگ یکی از والدین مطالعه ای درباره کارآفرینان مرد در اسرائيل نشان داده که نسب

ط برای کارآفرینی و حتی برای عدم موفقيتدارند علی رغم اینکه وی ضعيف, ناکارا و یا حتی غایب باشد. نداشتن پدر خود یک 3زمه یا شر

ی آیند می توانند کارآفرینان موفقی باشند,کارآفرینی نمی باشد. ازطریق مطالعات موردی مشخص شد که کسانی که با شرایط بی پدری کنار م

ن می آیند .درحالی که کسانی که نااميد می شوند, خود- تخریب شده و از خيال پردازی ھای عالی خود بيرو
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کارآفرينان را قدر بدانيم و بر صدر نشانيم

کاروان تعالی وپيشرفت بشریت ھمواره مدیون حضور،تSشھا وخدمات ارزنده

داران وطSیه  قراو3ن  پيش  به  ازآنان  که  وھست  بوده  بزرگی  انسانھای 

یقين یادميگردد وبه  وحماسه آفرینان حرکت عظيم تمدن ساز وروبه رشد 

ھای وانسان  افراد،گروھھا  این  وجود  اگرنبود  که  ادعانمود  ميتوان 

سا3ران حقيقی غافله  ونخبه،بعنوان  نھاد،فرھيخته  متعھد،دلسوخته،پاک 

وبطئی ميگردیدویابسيارکند  بيراھه ختم  بشریابه  این جنبش،مسيرحرکت 



درھمان منزلگاه ھای اوليه وبدون کسب ھيچ رھاورد مھم وارزنده متوقف

برتمدن باری  اسف  سرنوشت  چه  وضعيتی  ميگردید.وخداميدانددرچنان 

انسانی حاکم ميگشت.

بسياری بشری  جامعه  که  گرفت  رانبایدنادیده  حقيقت  این  امروزه 

وھرگونه ارزشمندخود  وپيشرفتھای  متعالی  ونتایج  ازدستاوردھا،رھاوردھا 

راباھمه انسانی  وعظيم  غنی  تمدن  کSم  ودرمخلص  ورشدی  بھبود 

خSقيتھا،نواندیشيھا،اندیشه رامدیون  ھایش  وشگفتی  مظاھرودرخشش 

ھای ناب وبی بدیل،تSش ھای سخت وطاقت فرسای شبانه روزی،روحيه

وابھامات مخاطرات  طلبانه،تقبل  واستقSل  گرایانه  وتوفيق  متعالی  ی 

تاریخ نام داشته ودرھماره  آفرین  دشوارافرادی است که کارآفرینان ارزش 

ودگرگون اميدآفرین  حرکات  وجلوداران  پيشگامان،پيشقراو3ن  بشریت 

سازجوامع بشری بودند،ھمان عامSن تغييری که درمتون وادبيات کارآفرینی

به کارآفرینان ملقب گردیدند.

ور می کنيم فی الواقع آنان به مثابه ایجادکنندگاناگرماکارآفرینان راافرادمتعھد،وفادار،دلباخته،دلسوخته وشيفته ی پيشرفت وتعالی انسانی تص

که ازنظر اجتماعی،اقتصادی وفرھنگیتحرک ،پویایی،سرزندگی ميباشند واقدامات آنان قرین باتSش،سخت کوشی وکار ومجاھدت می باشد 

موجد ومنشا تغيير وتحو3ت گوناگون ونتایج بسيار گرانقدر وارزشمندھستند.

زیابی فرصت ھای بی بدیل واستثنایی با3خصآنان عوامل ومنابع غنی وبالقوه اقتصادی رابه تحرک وا می دارند،ازطریق ایجادوشناسایی وار

کم بھره وربه سطوح بيشتربھره ورارتقا بخشيدهدرعرصه تجارت وکسب وکارباعث رونق وپویایی اقتصادی جامعه می گردند.منابع مختلف راازسطوح 

وعامل باروری ورشدنھاده ھای اقتصادی درجامعه می گردند.

درجھت رفع آن وارتقای خواسته ھای انسانیآنان نيازھا وخواسته ھای رو به تزاید ھمنوعان خودراشناسایی نموده وباوسواس ودغدغه خاصی 

ازھرگونه تSشی دریغ نمی ورزند.

ی بسياری از نا امنی ھا،کمبودھا، شکاف ھا وتSش ھای کارآفرینانه در ریشه کن نمودن فقر و ناعدالتی ھای اجتماعيو اقتصادی که عامل اصل

اسی دارد.نوآوری و خSقيت آنان ھمواره بهکاستی ھا و به طبع آن بحران ھا و آشوب ھای فجيع در اجتماع می باشد نقش بسيار حياتی و اس

در عرصه ھای مختلف اجتماعی جایگاه ارزشی بسعنوان عامل تعالی آفرین در بھبود و اصSح دستاورد ھای بشریو نيز نو گرایی و تحول آفرینی 

وا3 و بی مثال دارد.

ا و موھبتھای ارزنده الھی درآنان،از آنھا انسانھاییباور ھای مثبت و اعتماد به نفس ستودنی آنان و خود باوری بر آمده از ایمان به توانمندی ھ

ھا،سختی ھا،نامSیمات و تSطمات عظيم ومقاوم،پایدار،سخت کوش،نستوه و خستگی نا پذیری می سازد که به مانند دریا د3ن از پس مشقت 

و مشکSت به سSمت برآمده و عامل توسعه و خوداتکایی و استقSل جامعه خود می شوند.

ع سعادت انسانی ساخته که پله ھای ترقی ومخاطره جویی،استقSل طلبی،توفيق گرایی آنان،از آنھا قھرمانان ھميشه پيروز در فتح قلل رفي

غان می آورند.آنان آرزو،اميد،حرکت و آینده را بهپيشرفت را یکی پس از دیگری به با3 رفته و سعادت و آرامش و آسایش را برای انسانھا به ارم

بشریت نوید می دھند.

 از "ھيچ ھمه چيز خلق" کنند و" موتور توسعه اقتصادی"کارآفرینان افرادی ھستند که با به کارگيری توانمندی ھای درونی خود این قدرت را دارند که

جامعه گردند.

ل شکوفایی پویایی بقا و دوام و ارتقا و پيشرفتدر یک کSم می توان آنھا را موھبت الھی و فرشتگان نجات و سعادت جامعه بشر لقب داد که عام

رک گردند.باید مقام ومنزلت واقعی به آنان داد.آنانو توسعه جامعه می باشند.اما ھمين انسانھای فرزانه،دلسوز و پاکباخته باید از سوی جامعه د

ھای بی بدیل کسب وکار می کاھد مصونبایدازپيچ وخم ھای زندگی ومشکSت ومسایل دست وپاگيری که ازتوان وانگيزه آنان درخلق فرصت 

ه دھند اما 3زم است در جامعه از سوی عوامل مختلفباشند اگر چه آنان این توانایی رادارند که تحت شرایط بسيار دشوار به ھنر نمایی خود ادام



 را خلق نماید شایسته است از آنان به انحایمورد حمایت قرار گيرند.برای اینکه تSش ھای کارآفرینی قرین به موفقيت باشد و ارزش بيشتری

مختلف حمایت شود.

 ھای مالی،روانی و اجتماعی مواجه گردند بایدچون ماھيت کار ھای آنھا مخاطره آميز است و ھر آن ممکن است با مخاطرات مختلف اعم از ریسک

ت ھای مالی و روانی واقعی دارند.3زم استاز سوی مسوو3ن جامعه اقداماتی در خصوص تحمل آسان ریسک آنان فراھم آید.آنان نياز به حمای

قرار گيرد.زیر ساخت ھا و مقدمات کارآفرینی برای آنانتسھيSت مالی ارزان قيمت با اعمال کمترین بروکراسی و تشریفات زائد اداری در اختيار آنان 

تدارک یابد.

ت حضوروظھورکارآمدافرادکارآفرین و از کارآفرینانضروری است فرھنگ کار و کارآفرینی در جامعه ارتقا یابدچراکه مقوله فرھنگ بسترامنی است جھ

یک ضرورت مخصوصا برای کشور ایران(که سرزمينبه عنوان قھرمانان ھميشه پيروز عرصه ھای علمی و اقتصادی تقدیر گردد.در این خصوص بعنوان 

انات ومنابع و ذخایر عظيم و سرمایه ھای بی بدیلبسيار مساعدی برای انجام اقدامات کارآفرینانه است که آن ھم به پشتوانه برخورداری از امک

نھادی کار تقویت  به توسعه و  برومند وفرھيخته می باشد) 3زم است  توجه خاص گردد و شبکه ھایوشایسته انسانی و جوانانی  آفرینی 

عدادھای درخشان وارزشمند است اعمال نمود.کارآفرینی را در اقصی نقاط کشور با3خص در خصوص کارآفرینی زنان و روستایی که مملو از است

به مفھوم واقعی کلمه ازسوی دولت ومسئو3نھرچه سریعتروعلمی ترنسبت به راه اندازی تعداد بيشتری ازمراکزرشد وپارک ھای علمی فناوری 

وسازندگی فراھم گردیده واین مراکز به خاستگاهاقدام گردد تازمينه حضوروورود کارآفرینان جوان وفارغ التحصيSن دانشگاھی درعرصه کاروتSش 

وپایگاه اصلی جھت ظھور وتعالی کارآفرینی تبدیل گردد.

ارآفرینان کم توجه بود 3زم است تا ازظرفيتضمن آنکه نباید نسبت به نقش بی بدیل دانشگاھھا ومراکزآموزش عالی درآموزش،ترویج وپرورش ک

ف مغفول واقع گردیده بطورکامل بھرهھای بکر وبSاستفاده ای که درنھادھای آموزشی با3خص آموزش وپرورش عمومی نھفته شده ومع ا3س

ه ی الگوھای عملی درزمينه کارآفرینی استفادهجست،ازتجربيات گرانسنگ اساتيد مجرب ودلسوخته،کارآفرینان بزرگوارميھنی وجھانی درجھت ارائ

راحتی ازپائين ترین 3یه ھای اجتماعی یعنی خانواده ھانمود.باید به عنوان الگوی برتر ومتعالی،الگوی کارآفرینی رادرجامعه بارز وشاخص نمود وآن 

تا 3یه ھای با3تر یعنی سازمان ھاتسری بخشيده ونھادینه نمود.

آنچنانکه ھمه ی کشورھای دیگر وملت ھایبرای کشور وملت ایران ،بسيج ھمگانی درزمينه کارآفرینی یک ضرورت ملی وحياتی تلقی ميگردد 

سرفراز دنيا مسير تعالی وپيشرفت ورشد وشکوفایی خودراازميان آن یافتند.

 است که برای جایگاه اجتماعی واقعی کارآفریناندرپایان 3زم به تذکراست که آنچه که نگارنده را به تحریر این موضوع واداشت به خاطراھميتی

و عزت  ساز  سرنوشت  مصاف  آوران حقيقی  ومدال  واقعی  قھرمانان  آنان  که  ميگردد  تاکيد  بود  تلقیقایل  ایران  الشان  عظيم  ملت  افتخار 

ازج دوستی  وطن  وحس  تعھدووفاداری  که  واقعی  شيردل،ایثارگران  شجاع،د3ورمردان  میگردند،سربازان  آنھا  مھم  ھای  ویژگی  مله 

ته شوندوازسوی ھمگان موردتشویق،تمجيد،تشویقباشدوبایدازسوی آحادجامعه موردالتفات ویژه واقع گردندودرجامعه به دیدفاتحان واقعی نگریس

یراستراتژیک وسرمایه ھای افتخارآميز انسانی نگریست .وتقدیرقرارگيرندوحمایت ھای بيدریغ وھمه جانبه ازآنان بعمل آید.آنان راباید به مثابه ذخا

بال پایمردی ھا،نيکی ھا،سخت کوشی ھا وتSشتشویق وتمجيدازکارآفرینان وحمایت وقدردانی ازآنان بایدفرض مسلم پنداشته شودکه جامعه درق

 وجامعه راازمزایا ومنافع بی بدیل کارآفرینی منتفع سازند.ھای دلسوزانه آنان به آنھاارزانی ميداردکه باعث ميگردد افرادزیادی به جمع آنان بپيوندند

فرینی وکارآفرینان ميتوانندبعنوان یک ضرورتاگرخواھان اعتS وتوسعه وشکوفایی ملت وکشورمان ھستيم،ھمکان بایدبه این باوربرسيم که کارآ

وجھه ھمت تماما دست اندرکاران وھمه اقشارجامعهاستراتژیک مارادررسيدن به اھداف مان کمک نماید وبایددرچشم اندازمان "ایران کارآفرین" را

 زرین دیگر برتاریخ سراسرافتخاراین ملت بيفزایيم.قراردھيم تاتاریخ وآیندگان ازایران وایرانی بعنوان اقوام کوشا ومترقی نام ببرند وبرگھای
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کارآفرينان سازمانی

در دنيای درحال تحول امروز، كاميابی از آن جوامع و سازمانھایی

كارآفرینی و  مدیریتی  قابليتھای  و  منابع كمياب  بين  است كه 

به عبارتی برقرار سازد.  داری  منابع انسانی خود رابطه معنی 

دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسير توسعه، حركت روبه

جلو و با شتابی داشته باشد كه با ایجاد بسترھای 3زم منابع

انسانی خود را به دانش و مھارت كارآفرینی مولد تجھيز كند تا

با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و آنھا 

سازمان را به سوی ایجاد ارزش وحصول رشد و توسعه، مدیریت

و ھدایت كنند.

امروزه كه كار و فعاليت شكل تازه ای به خود گرفته است و به

سوی خودكارفرمایی و خوداشتغالی در حركت است. كارآفرینی و

اقتصادی پيشرفت  و  توسعه  روند  در  كليدی  نقش  كارآفرینان 

جوامع مختلف ایفا می كنند. تجارب كشورھایی مانند ژاپن، كره

از فعاليتھای چشمگير كارآفرینانی جنوبی، مالزی و ھند آكنده 

بوده است كه امروز به توسعه یافتگی كشور خود می بالند. باید

توجه داشت كه كارآفرینان تنھا به ایجاد فرصتھای شغلی جدید

نمی پردازند بلكه با ساختار، تفكر، تحرك و فرھنگ 3زم دست به

تخریب خSق می زنند تا از دل ویرانه ھای كھن بنای رفيع آبادانی

و پيشرفت را برافرازند.

ز این مسائل در بخش خصوصی و دولتی نياز بهكشور ما كه با مشكSت زیاد اقتصادی مانند نرخ با3ی تورم و بيكاری مواجه است برای رھایی ا

زمان و جامعه خود دست به كار شده و طرحی نوكارآفرینان سازمانی با شھامت، خSق، نوآور و ریسك پذیر دارد تا در راستای رشد و توسعه سا

دراندازند.

 و باتوجه به مشكSت اقتصادی زیادی كه كشور مابا توجه به نقش و اھميت كارآفرینی و سابقه درخشان كارآفرینان در توسعه بسياری از كشورھا

ازی برای فرھنگ حامی كارآفرینی و مھمتر از ھمهبا آن مواجه بوده و دست یاری از ھر سویی می طلبد، ترویج و اشاعه مفھوم كارآفرینی، بسترس

مع درحال توسعه ای مانند ایران از اھميت و ضرورتتربيت افراد (بویژه تحصيلكردگان) كارآفرین سازمانی برای تمامی جوامع بــه خصوص برای جوا

حياتی برخوردار است.

●مقدمه

ی آن حركت كنند به سرنوشت دایناسورھادرجھان كنونی سيستم اقتصادی سرعت زیادی به خود گرفته است و شركتھایی كه نتوانند پابه پا

محكوم خواھندشد.

ھا، الگوھا و راه حلھای جدید و متفاوتیشرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرھنگی امروز كشور به گونه ای است كه حل مشكSت و تنگنا

سه عامل عمده ای ھستند كه مــــوجب میراطلب می كند. تركيب جمعيتی جوان كشور، ضرورت ایجاد فرصتھای شغلی و نيز نوسان بھای نفت 



بيندیشند و بی شك آن منبع جز ابتكار، خSقيتشوند سياستگذاران و تصميم ســـازان كSن كشور به منبع درآمد سھل الوصول دیگری به جز نفت 

و نوآوری چيز دیگری نيست.

ر زمينه ھای صنعتی، توليدی و خدماتی شده اند و ازاكنون در عرصه جھانی، افراد خSق، نوآور و مبتكر به عنوان كارآفرینان منشا تحو3ت بزرگی د

كارآفرینی به حركت درمی آید. در اھميت كارآفرینیآنھا نيز به عنوان قھرمانان ملی یاد می شود. چرخھای توسعه اقتصادی ھمــــواره با توسعه 

 موسسه كارآفرینی شروع به كار كرده اند و۵٠٠) در یكی از كشورھای جھان سوم (ھند) تنھا ١٩۶٠ - ١٩٨٠ھمين بس كه طی بيست سال (

حتی بسياری از شركتھای بزرگ جھانی برای حل مشكSت خود به كارآفرینان روی آورده اند.

وله اساسی، یعنی كارآفرینی است. زیراآنچه در شرایط سخت كنونی ضرورت آن در جامعه بيش از پيش احساس می شود، پرداختن به این مق

زم برای ایجاد رشد و توسعه در زمينه ھای توليد ومسلماً كارآفرینان باتوجه به خصوصيات ممتاز و برجسته خود قادرند در چنين شرایطی منابع 3

عه دامنه محصو3ت و خدمات بيفزایند (آذرھوش ومنابع انسانی فراھم كرده، اشتغال و كسب و كار جدید ایجاد كرده و با نوآوری صنعتی بر توس

).١٣٧٧ھمكاران، 

در این بين كارآفرینان به طور خاص دارای نقشیامروزه نيروی انسانی به عنوان یك منبع نامحـــــدود و محور ھر نوع توسعه مطرح می باشد. 

د كارآفرینان در یك كشور ھمبستگی مثبت وجودموثرتر در فرایند توسعه اقتصادی می باشند. تحقيقات نشان داده كه بين رشد اقتصادی و تعدا

).١٣٧٨ی برخوردار است (وارث، دارد. زیرا كشوری كه دارای تعداد زیادی كارآفرین باشد از محركھای تجاری و اقتصادی قویتر

تنگات برای ھمكاری  آموزشی اجرایی  متدولوژی  یك  نيازمند  پرورش كارآفرینان سازمانی  و  باآموزش  مواجھه  بين صنعت و دانشگاه جھت  نگ 

ز است.فشارھای شدید اجتماعی حاصل از رشد سریع فناوری و كمبود نيروی انسانی متخصص در جھان امرو

خلق كار قدم بردارند. مشاھدات حاصل از اعمال ایندر این روش كه عنوان كارآفرینی یافته، انسانھا به گونه ای پرورش می یابند كه خود درجھت 

).١٣٧١رتب آن منعكس گردیده اند (شفيعا، متدولوژی به صورت موردی در قالب مأموریت اجتماعی، اھداف، مقصد مشخص، و نيز فعاليتھای مت

●كارآفرینی

 به كار میENTERPRENEURSHIPواژه به جای كلمه كارآفرینی، واژه ای است نو كه از معنی كلمه اش نمی توان به مفھوم واقعی آن پی برد. این 

 به معنای متعھدشدن نشأت گرفته است. بنابر تعریف واژه نامه وبستر كارآفرین كسی استENTERPRENDERرود كه در اصل از كلمه فرانسوی 

). بعضی از دانشمندان نظير شومپيتر،١٣٧٩ندانی، كه متعھــــــد می شود مخاطره یك فعاليت اقتصادی را سازماندھی اداره و تقبل نماید» (اسك

ب فكر و ابتكار است كه ھمراه با خSقيت، ریسككارآفرین را مھمترین عامل توسعه اقتصادی دانسته اند. وی معتقد است كارآفرین یك مدیر صاح

حول ایجاد كند و یك شركت زیان ده را به سوددھیپذیری، ھوش، اندیشه، و وسعت دید، فرصتھای طSیی می آفریند. او قادر است كه با نوآوریھا ت

برساند.

قتصادی تبلوریافته و به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروتسير تطور و تكامل فعا3ن اقتصادی یا كارآفرینان نشان می دھد كه كارآفرینی در نظریه ھای ا

). اما سابقه١٣٧٩ قرار داشته است (اسكندانی، یا موجد ارزش اقتصادی شناخته و از قرن پانزدھم تاكنون در كانون بحث مكاتب مختلف اقتصادی

 را مطرح كرد فردی به نام كانتيلون است. اینمفھوم كارآفرینی در دانش امـــروزی به دویست سال پيش برمی گردد. اولين كسی كه این مسئله

 می رود. امروزه بسياری از شركتھا به لزومواژه دستخوش تعاریف جدید شده و ترجمه آن در ایران به معنای ھمان كسی است كه زیربار تعھد

).١٣٧۶كارآفرینـــــی سازمانی پی برده اند (احمدپور، 

●كارآفرینی سازمانی

، افراد زیادی به آنچه كه به عنوان كارآفرینی درونعSوه بر افرادی كه مایلند كارآفرین شوند و سرمایه گذارانی كه مایلند آنھا را حمایت كنند

 با اھميت یافتن كارآفرینی و تاكيد١٩٨٠ اوایل دھه سازمانی یا كارآفرینی در بستر یك شركت سھامی بزرگ از آن یــــاد می شود تمایل دارند. از

 شدند، موجب ھدایت فعاليتھای كارآفرینانه به درونشركتھا بر نوآوری برای بقا و رقابت با كارآفرینانی كه بيش از پيش در صحنه بازار ظاھر می

 و١٩۶٠). ھمـــراه با رسوخ فرایندھای اداری و دیوان سا3ری در فرھنگ شركتھا، دردھه ھای ١۶، ص ١٩٨٨شركتھا شدند (وانكن و دیگران، 

 گرفت تا آنھا نيز بتوانند به فرایند اختراع، نوآوری و، كارآفرینی در ســـازمانھای بزرگ به طور فزاینده ای مورد توجه مدیران ارشد شركتھا قرار١٩٧٠

با آغاز دھه  ناگھانی صنایع در عرصه رقابتھای جھانی اھميت تفكر و١٩٨٠تجاری كردن محصو3ت و خدمات جدید خود بپردازند.  ، و پيشرفت 

نون توجه خود را به چگونگی القای كارآفرینی درفرایندھای كارآفرینانه در شركتھای بزرگ، بيش از گذشته مورد تاكيد قرار گرفت و محققان كا



). البته 3زم به توضيح است كه فعاليتھای مخاطره آميز در كارآفرینی١٩٨۵ساختار اداری شركتھای بزرگ معطوف ساختند (استيونسون و گامپرت، 

ه آميز در مفھوم كارآفرینی شركتی به معنایمستقل و فردی به معنای سازماندھی یك سازمان جدید یا تاسيس یك شركت بوده، و فعاليت مخاطر

).٢٨، ص ١٩٩٣توسعه فعاليتی جدید در چارچوب شركت است (كوراتكو و دیگران، 

د انسان نعمتی قرار دارد كه او را وادار بهیك اصل بسيار ساده موجب پيدایش كارآفرینان درون سازمانی شد. اصل مزبور چنين است: در وجو

 كارنمی كرده است. چنين نتيجه می شود كهخSقيت می كند، یعنی چيزی پدید می آورد كه پيش از آن بدان صورت وجود نداشته یا بدان خوبی

 داخلی سازمان باعث شوند كه آنھا درجھت افزایش سود،شـــــركتھا می توانند ازطریق تشویق كاركنان و ترغيب آنھا به رفتاری ھمانند «كارآفرینان

 مقررات دست و پاگير (دیوان سا3ری) طرحھای خود را بهنوآوری كنند و سپس به این افراد آزادی عمل داده شود تا بتوانند بدون درگيری با قوانين و

اجرا درآورند.●نقش كارآفرینان در توسعه

ر كشورھای توسعه یافته و درحال توسعه تSش میبه دليل نقش و جایگاه ویژه كارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسياری از دولتھا د

جامعه را كه دارای ویژگيھای كارآفرینی ھستند بهكنند بــا حداكثر امكانات و بھره برداری از دستاوردھای تحقيقاتی، شمار ھر چه بيشتری از 

آموزش درجھت كارآفرینی و فعاليتھای كارآفرینانه تشویق و ھدایت كنند.

يتھا دارند، پيشگامان حقيقی تغيير در اقتصاد وكارآفرینان با مھارتی كه در تشخيص فرصتھا و موقعيتھا و ایجاد حركت درجھت توسعه این موقع

استه از فردا، نيازمند چا3كی، قوه ابتكار وتحو3ت اجتماعی محسوب می شوند. آنھا تصدیق می كنند كه موفقيت و بقا در چشم اندازھای برخو

د. براساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله درخSقيت است. عSوه بر این كارآفرینی به ریسك پذیری، نوآوری و كنش كارآفرینانه ھم نياز دار

ع اشتغالزایی یكی از رھاوردھای مھم كارآفرینیاقتصادھای روبه رشد، كارآفرینان موتور محركه توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند و بالطب

است.

ان گفت كه این مفھوم برای بسياری از دستمتاسفانه در كشور ما و در چند برنامه اخير توسعه، توجه خاص به این مھم نشده و حتی می تو

ــــزی و بسترسازی مناسبی در حوزه ھای اقتصادی،اندركاران و افراد جامعه ناشناخته و غریب است. شـــاید به ھمين دليل تاكنون برنامه ریــ

ته است.اجتماعی و نظام آموزشی كشور برای توسعه كارآفرینی بویژه در دانشگاھھای كشور صورت نپذیرف

●چارچوب كارآفرینی سازمانی

ن و جامعه، تردیدی در تربيت كارآفرینان سازمانیبا آشكار شدن مفھوم كارآفرینی بویژه مفھوم كارآفرینی سازمانی و ضرورت آن در توسعه سازما

مانی، كارآفرینانی سازمانی به عنوان موتور نيرومندجھت تحقق این ھدف بزرگ باقی نمی ماند. باتوجه به اینكه در تاكيد بر اھميت كارآفرینی ساز

اه انداختن این موتورھا جھت توسعه است.توسعه سازمان و جامعه خود شناخته شدند، آنچه اھميت حياتی پيدا می كند، روشن كردن و به ر

به آن سوخت رسانی شود و شرایط جھتبرای روشن شدن موتور، كافی است استارت زده شود ولی برای استمرار فعاليت آن باید ھمواره 

 كافی است آموزشھای 3زم در این زمينه به آنھافعاليت بی نقص آن مھيا گردد. به ھرحال برای آگاه شدن و شروع به حركت كارآفرینان سازمانی

لوم گردد و اما برای تداوم این حركت باید با پرورش آنان ازارائه تا جرقه كارآفرینی در ذھن آنان زده شود و درعين حال ضرورت مسئله نيز برای آنھا مع

ی و فرھنگی،... بستر فعاليت مستمر را فراھم كرد.طریق اقداماتی مانند حمایت مدیریت، ایجاد تفكر استراتژیك كارآفرینی، ایجاد عوامل ساختار

 نشان داده شده و در طول مقاله بخشھای مختلف آن١این مسئله كه درواقع چارچوب اصلی این مقاله را نيز تشكيل می دھد به صورت شكل 

تشریح شده است.

●آموزش كارآفرینی سازمانی

 رسمی و غيررسمی و مطالعه به دست میبه طوركلی بنابه یك تعریف جامع آموزش به معنای معلومات و رشد فكری است كه از راه تحصيSت

آید.

موثر شود. برنامه آموزشی). اساس آموزش بر یادگيری است و ھر سازمانی می كوشد تا كمك كند عملكرد افراد در شغلشان ١٣٢۵(دھخدا، 

تناسب كرده و بھبود بخشد. بنابراین، آموزشھمانا سازمان بخشيدن به این تجربيات است به طریقی كه نگرشھا یا مھارتھای مورد نياز را م

زایش اثربخشی آنھا صورت می گيرد (دیوس وكوششی است كه توسط سازمانھا برای تغيير رفتار افراد ازطریق فرایند یادگيری و به خاطر اف

حرفه ای و شغلی و). آموزش كليه مساعی و كوششھایی است كه در جھت ارتقای سطح دانش و آگاھی، مھارتھای فنی، ١٩٨٢لوتانس، 

ظایف و مسئوليتھای شغلی خود می كند. ھدف از آموزشھمچنين ایجاد رفتار مطلوب در كاركنان یك سازمان به عمل آید و آنان را آماده انجــــام و



دان نيست. زیرا این دستاوردھا در كتابھا و كتابخانهكاركنان انتقال معلومات و محفوظات نيست. ھدف، انباركردن نتایج به دست آمده در ذھن كارمن

د مجھز كند. نگرشی كه ھمراه با كسبھا موجود است. آموزش و پرورش صحيح آن است كه انسـان را برای جستجوی مداوم راه حلھای جدی

دانش به دست می آید، به مراتب از خود دانش مھمتر است.

ارآفرینی در ھند است. از جمله اھداف كSن این دورهاولين مركزی كه در دنيا دوره ویژه كارآفرینی درون سازمانی را برگزار كرد، موسسه توسعه ك

می توان به موارد ذیل اشاره كرد:

آگاه ساختن شركت كنندگان با استعدادھای نھفته كارآفرینی و ھدایت آنھا به سوی نوآوری؛

توسعه و ایجاد جو كارآفرینی درون سازمانی؛

توسعه بيشتر خواھدبود؛ایجاد اطمينان در شركت كنندگان دوره مبنی بر اینكه بينش و بصيرت ایجاد شده درجھت رشد و 

كمك به توسعه شيوه رھبری كارآفرینانه در سازمان؛

انگيزش افراد برای تبدیل شدن به سردمداران موفقيت در سازمان.

 و درك فرصتھا، رھبری انتقالی، توسعه انگيـــــزه ھا وموارد آموزشی در این دوره شامل امكان سازی و ایجاد محيط كارآفرینانه برای نوآوری، ارتقا

 خدمات جدید است. شركت كنندگان در این دوره مدیرانتوانایيھای كارآفرینی، ارائه ایده ھای خSق، و برنامه ریزی استراتژیك برای ارائه محصول و

ورد  آزمون تشخيص ویژگيھای روانشناختی قراربخش دولتی و مدیر - مالكان شركتھای صنعتی (توليدی و خدماتی) ھستند، كه در ابتدای دوره م

).١٣٨٠می گيرند (احمدپور داریانی، 

 كشور در حال توسعه اجــرا۶٠ است كه توسط سازمان بين المللی كار ارائه و در بيش از SIYBاز جمله برنامه ھای آموزش كارآفرینی برنامه 

چك (اعم از برنامه ای آموزشی و مشاوره ای است كه به منظور تربيت و پرورش كارآفرینان در واحدھای كوSIYBگردیده است. برنامه آموزشی 

برنامه آموزشی  IYB و SYB در برگيرنده بسته ھای متنوع آموزشی است. بسته ھای SIYBصنعتی، خدماتی و تجاری) تنظيم شده است. 

 برنامه ای است آمــوزشی برای كسانی كه ایده ای برای راه اندازی كسب و كارSYBمھمترین بسته ھای این برنامه آموزشی ھستند. برنامه 

كوچك توليدی و خدماتی كه به آموزش اصول و مفاھيم مدیریتی و روشھای اداره بنگاه به صاحبان و مدیران واحدھــــای IYBعملی دارند. و برنامه 

 توسط سازمان بين المللی كار در كشورھای جھانSIYBدرصـــدد رشد و توسعه بنگاه خویش ھستند می پردازد. طی یك دھه از اجرای برنامه 

ن از برنامه راضی بوده و آن را مفيد یافته اند وبيش از یكصد ھزار كارآفرین تحت آموزش قرار گرفتند و تحقيقات نشان می دھد كه شركت كنندگا

 بر ميزان اشتغال و سودآوری بنگاھھا تاثيرIYBبرنامه ھا به نظرشان بی ربط نبوده است و ھمچنين تحقيقات نشان می دھد كه آموزشھای 

).١٣٧٨جدیدی برجای گذاشته است. (3معی، 

●پرورش كارآفرینان سازمانی

 می توان ادعا كرد كه یادگيری در یك فرد اتفاقآموزش از ھر نوعی كه باشد وقتی مفيد واقع می شود كه نتایج خود را در عمل نشان دھد. وقتی

ر رفتار و اقدامات عملی وی مشاھده كنيم. این مسئلهافتاده و فرد چيزی را از آموزش ارائه شده به وی آموخته است كــــه تغيير معنی داری را د

لكرد سازمان تغيير محسوس ایجاد شده باشد ودر مورد سازمان نيز صادق است به طوری كه وقتی یادگيری در سازمان اتفاق می افتد كه در عم

از آموخته ھای كاركنان آن سازمان است.ناگفته پيداست كه سازمان مجموعه ای از افراد انسانی و یادگيری و دانش آن نيز مجموعه ای 

ه فكر تاثير عملی آن آموزش بوده و تمھيداتیبنابراین، برای ارائه ھر نوع آموزشی چه در سطح فردی وچه در سطح سازمانی باید از ابتدا ب

اندیشيد كه زمينه تغييرات رفتاری در فرد و تحو3ت عملكردی در سازمان ایجاد كند.

 انتشار داد، اصول استقرار و پرورش كارآفرینی سازمانی را به شرح زیر١٩٧٨مبدع واژه كارآفرینی سازمانی یعنی پينكات در مقاله ای كه در سال 

 ):١٩٩٨ :PINCHOTتوضيح داد ( 

د را بپذیرد و در این راه از ھزینه ھای مادی وبرای تبدیل شدن به یك كارآفرین سازمانی، فرد می بایست ریسك فعاليتی كه برای او ارزش دار

 درصد حقوق نھراسد؛٢٠معنوی نظير كاھش 

3نه ای تسھيم شود و به ھمين منظور باید كميتهپاداشھایی ناشی از موفقيت در یك پروژه كارآفرینانه باید بين شركت و كارآفرین به روش عاد

یست فرصت كافی برای خلق سرمایه (در درونمورد اعتمادی برای خرید و ارزیابی پروژه پایان یافته تشكيل شود؛ كارآفرین سازمانی می با

 را به دست می آورد و دستانR&Dينی از بودجه سازمان) داشته باشد. كارآفرین سازمانی موفق عSوه بر پاداشھای نقدی، كنترل كامل مقدار مع



او در سرمایه گذاری منابعی كه به نيابت از شركت دراختيار او قرار داده است، آزاد است؛

وسط انضباط درونی شركت، محدود شوند؛شركت باید به كاركنان اجازه كارآفرین شدن را بدھد. كارآفرینان سازمانی موفق نمی بایست ت

اران ریسكی در درون سازمان باشد. سرمایهكارآفرینی كه سرمایه ندارد، برای شروع یك كسب و كــار جدید می بایست به دنبال سرمایه گذ

ه گذاری می كنند؛گذاران ریسكی افرادی ھستند كه بر روی پروژه ھای جدید و نوآورانه كاركنان كارآفرین سرمای

 كاسبكارانه و سودجویانه ای به سایر قسمتھایاگر كا3 یا خدمت جدیدی توسط كارآفرین سازمانی ارائه گردید،  آن محصول نمی بایست به صورت

به عنوان یك شركت جدید كه مالكيت آن بهشركت تحویل یا فروخته شود. كسب و كار جدید می تواند مقدمات یك بخش جدید در درون یا حتی 

عھده شركت مادر خواھدبود، سازماندھی شود؛

 آنھا باید بدانند كه مزایای كارآفرینان سازمانیممكن است انرژیھای بی حد كاركنان كارآفرین موجب بروز مشكSتی برای مدیریت مركزی گردد اما

ت.بيشتر از مضار آن است و مدیران می توانند درك كنند كه خوشامدگویی به چالشھا شروع شده اس

دھد:پينكات در ادامه برای استقرار مناسب كارآفرینی درون سازمانی پيشنھادات ذیل را ارائه می 

ور یابند؛یك گروه منتخب از كاركنان شركت در مدرسه كارآفرینان، بویژه در بخش كارآفرینی سازمانی حض

خاب و استخدام گردد؛یك گروه مشاوره در زمينه ایجاد و برقراری سيستم ھای شبه كارآفرینانه در درون سازمان انت

كت (مثل توليد و فروش) در ضرر و زیانشركت مشاوره ای به ھمراه مدیران شركت به وضع قوانينی نظير چگونگی مشاركت سایر بخشھای شر

د؛توليد یك محصول یا فرایند جدید در نقاطی كه قرار است كارآفرینان فعاليت كنند، می پردازن

 می كنند و ھدف آنان انتخاب پروژه ھایشركت مشاوره ای به ھمراه مدیران شركت به عنوان اعضای گروه اوليه سرمایه داران داخلی عمل

كارآفرینان سازمانی درخصوص چگونگی راھبریكارآفرینانه ای است كه شركت قصد دارد بر روی آنھا سرمایه گذاری كند؛ شركت مشاوره ای به 

پروژه و بھبود ایده ھا مشاوره ارائه می كنند؛

مرا نوع  نيز  و  بالقوه  كارآفرینان  به شناسایی و ردیابی  مدیران،  با ھمكاری  ای  درون سازمان میشركت مشاوره  در  آنان  تعـــامSت  و  ودات 

پردازند.●عوامل تسھيل كننده

 و نوآور در سازمانھای كارآفرین اھميت بسزایی دارد وحمایت مدیریت: ارزشھا و فلسفه مدیریت و ميزان حمــــایت مدیریت ارشد از افراد ریسك پذیر

ی تشویق و پاداش، ساختار سازمانی، ریسكاساساً حمایت مدیریت یكی ازمھمترین عوامل در بين پنج عامل اصلی كارآفرینی سازمانی - یعن

 خصوصيات ذیل در مدیریت ارشد سازمان،پذیری، دسترسی به منابع، و حمایت مدیریت است تحقيقات زیادی درخصوص این عامل انجام شده و

مبين حمایت مدیریت از كارآفرینی است.

, خصوصيات شخص مدیرعامل؛

, تغذیه مالی برای شروع و حركت طرحھای نو؛

, استفاده از ایده ھای جدید كاركنان؛

, سازگاری ارزشھا و فلسفه مدیریت یا كارآفرینی؛

, اعتقاد به مدیریت مشترك؛

, تحمل انحراف از قواعد؛

, قدردانی از افراد ریسك پذیر؛

, قدرت تصميم گيری مدیریت ارشد؛

, قبول مسئوليت فعاليتھای كارآفرینانه؛

, پذیرش ریسك به عنوان خصيصه ای مثبت؛

, تنوع در حمایتھای مالی؛

, قدردانی از افراد صاحب ایده؛

, تجربه نوآوری مدیریت ارشد؛

, حمایت از طرحھای آزمایشی كوچك؛



ی در سطح فردی و سازمانی داشته و بسترتفكر استراتژیك: یكی از تمھيدات بسيار مھمی كه نقش قابل مSحظه ای در پرورش مفاھيم آموزش

ایجاد آورد  تغييرات رفتــاری و عملكردی فراھم می  به صورت  تفكر3زم جھت عملی شدن آن مفاھيم را  تفكر استراتژیك در سازمان است.   

با جامعيت و دوراندیشی خاصی كه ایجاد می كند باعث د رك بھتر سازمان و محيط آن شده و بهاستراتژیك در دو سطح فردی و سازمانی 

ركنان را فراھم آورده و باعث بھره برداری از نبوغ وخSقيتھای مكرر منجر می شود. از طرف دیگر، زمينه ارتباطات و تعامل بيشتر بين مدیران و كا

خSقيت كاركنان در سازمان می شود.

بلندمدت جامعه در ابعاد مختلفباتوجه به اھميتی كه كارآفرینی سازمانی در راستای بھبود عملكرد سازمانی و در یك اثر سين رژیك توسعه 

ور ما كه تشنه توسعه است ضرورتی دوچنداناقتصادی، اجتماعی و فرھنگی پيدا كرده است. آموزش و پرورش این مھم در سازمانھای مختلف كش

دارد.

●ابعاد ساختاری كارآفرینی سازمانی

 مدیریتی) از پيچيدگی برخوردار باشد وپيچيدگی: اگر سازمان در سطح افقی (تعداد مشاغل و وظایف) و یا در سطح عمودی (تعدد پستھای

يل می یابد و این امر سازمان را از اھدافارتباطات سازمانی آن قانونمندتر و رسمی تر شود، امكان تعامل گروھی در سازمان به شدت تقل

ی ساختار و كارآفرینی سازمانی است.كارآفرینی خود دور می سازد. تحقيقات انجام شده در این رابطه نيز مؤید رابطه منفی پيچيدگ

رھا از انعطاف قابل قبول و قابل تحمل برخورداررسميت: در شرایطی كه سازمان از رسميت با3یی برخوردار باشد،  افراد آزادی عمل ندارند. كا

 در پيشبرد برنامه و ارتقای عملكردھا نخواھدنيست و بروز رفتارھای مختلف ازجانب كاركنان سلب می گردد. در این شرایط چون یادگيری نقشی

فرین، یادگيری، انعطاف پذیری و پذیرش خطر از سویداشت لذا كاركنان تمایل به یادگيری را نيز از دست خواھند داد. درحالی كه در سازمان كارآ

قلمداد گردد كه ضمن پذیرش خطر، قدرتسازمان اصول محوری محسوب می شوند. به عبارتی دیگر، سازمان در شرایطی می تواند كارآفرین 

خSقيتھای فردی را به آنھا صادر كند. این امـــــر زمانیتصميم گيری و قضاوتھای شایسته را به اعضا خود واگذار و در انجام امور اجازه به كارگيری 

يل یابد و فرصت برای بروز توانایی به كاركنان دادهميسر می گردد كه ميزان دستورالعملھا، بخشنامه ھا و استانداردھای عملياتی تاحد امكان تقل

شود. با این وصف، رابطه كارآفرینی سازمانی و رسميت رابطه ای معكوس خواھدبود.

 شده باشد تا بتوانند در زمان مناسب حركت مناسبتمركز: در سازمانھای كارآفرین كه اختيارات تصميم گيری می بایست به واحدھا و افراد تفویض

ت فكری و اجرایی متخصصان و كارشناسان این گونهرا طراحی و به اجرا درآورند، مفھوم تمركز رنگ می بازد و باتوجه به خSقيت، استعداد و قدر

ازمان بویژه اندازه و فناوری نيز بر سطح تمركز تاثيرسازمانھا، عدم تمركز جلوه شفافی پيدا خواھدكرد. این درحالی است كه دیگر ابعاد محتوایی س

 مجرب بھره گيرد و شبكه ارتباطی متناسب با فناوریبسزایی دارند. به طوری كه ھر قدر اندازه سازمان بزرگتر شود و یا سازمان از وجود متخصصان

 كاركنان ازنظر تخصصی واجد شرایط 3زم باشندروز دراختيار داشته باشد، مسئله تفویض اختيار و تمركززدایی بيشتر معنی پيدا می كند. اگر

)١٣٧٨دآقایی، خطرات مربوطه به تفویض اختيار كمتر می شود و زمينه تمركززدایی بيشتر فراھم خواھدشد. (صم

ه سازمان در آنھا با كاركنان وجوه مشترك داردفرھنگ سازمانی: فرھنگ سازمان نشان دھنده مجموعه ای از ارزشھا، باورھا و ھنجارھایی است ك

كه) از مجرای انعطاف پذیری و ازنظر استراتژیك بهاز ویژگيھای سازمانھای كارآفرین داشتن فرھنگ انعطاف پذیری یا كارآفرینی است (بدان معنا 

محيط خارجی توجه شده و كوشش می شود تا نيازھای مشتریان تامين گردد.

ط را شناسایی و تفسير كرد و بر آن اساس واكنشدر این فرھنگ، ھنجارھا و باورھایی موردتایيد است كه بتوان بدان وسيله عSئم موجود در محي

ی جدید به سرعت از خود واكنش نشان داده و توانمناسب از خود نشان داد، یا رفتاری مناسب در پيش گرفت. چنين سازمانی باید در برابر طرحھا

)١٣٨٠ی را در پيش بگيرد». (دفت، این را داشته باشد كه تجدید ساختار كند و برای انجام یك كار جدید، مجموعه رفتارھای جدید

ر دوران بحــــران، دچار آشفتگی می شوند در«سازمانھایی كه دارای فرھنگ و ساختار غيرقابل انعطاف باشند، برای ایجاد ھمكاری و وحدت د

را در ساختار خود پيش بينی می كنند، عوامل مثبت وحالی كه سازمانھایی كه امكان برقرار كردن رابطه مخصوصاً روابط غيررسمی و انعطاف پــذیر 

)●نتيجه گيری١٣٧٨نژاد، موثری برای ترغيب و رشد خSقيت و نوآوری در سازمان خود به وجود می آورند. (مشبكی و تيمور

ر اخص حساس باشند و آن را به عنوان یكی از عواملمدیران عالی سازمان بایستی به مفھوم كارآفرینی بـــه طور اعم و كارآفرینی سازمانی به طو

 مســــــائل امروز سازمانھا با راه حلھای دیروز حلعمده برای بقا و رشد سازمان در شرایط پرتSطم و شدیداً رقابتی دنيای امروز درنظر بگيرند.

قدام كرد. سازمانھا باید به قدر كافی منعطفشدنی نيست و پيش بينی آینده، مشكSت آتی را حل نمی كند، بلكه باید برای پيش سازی آینده ا



ی كند تا این انعطاف پذیری را به دست آورد و نيزباشند تا بتوانند پاسخگوی تمام شرایط ممكن باشند. ایجاد جو كارآفرینی در سازمانھا كمك م

ان نھادینه شود.كمك می كند تا سازمان برای ھر وضعيتی یك ایده داشته باشد و كمك می كند تا خSقيت در سازم

ت. كارآفرینی سازمانی تنھا وقتی به وقوع می پيونددھسته اصلی كارآفرینی نوآوری است و نوآوری در سازمانھا لزوماً یك فرایند پایين به با3 اس

اده می شود و آنھا تشویق می گردند، كارآفرینیكه سطوح پایين تر سازمان نوآوری داشته باشند. اما تنھا وقتی كه به كاركنان اختيار 3زم د

یين است. تشویق به كارآفرینی می تواند از ھرجا (چهسازمانی امكان بقا خواھدیافت. بنابراین، تعھد به كارآفرینی سازمانی یك فرایند با3 به پا

لی سازمان صادر می شود.درون و چه بيرون سازمان) باشد، اما دادن اختيار 3زم به سطوح پایين تر تنھا از مدیریت عا

قاد كامل دارد. اما اكثر مدیران عامل اینگونه نيستندتعھد مدیریت عالی سازمان به این معنا است كه مدیر عالی به مزایای كارآفرینی سازمانی اعت

و در بسياری از موارد تبدیل به مھمترین دشمن كارآفرینی سازمانی می شوند.

فقيت بنگاھھا و یا موسسات ھستند و اینكه بھبوداین باور كه مدیران بنگاھھا و موسسات اقتصادی و توليدی نخستين عامل در موفقيت یا عدم مو

ژیك توسعه شتابان در تمامی كشورھای صنعتی وو توسعه مدیریتھای خSق، خطرپذیر و كارآفرین از مھمترین اركان توسعه و از محورھای استرات

دی، صنعتی و توسعه فرھنگی و اجتماعی دردرحال توسعه است، امروزه مورد توافق و قبول تمامی سياستگذاران و برنامه ریزان كSن اقتصا

كشورھای صنعتی و درحال توسعه است.

عه اقتصادی و اجتماعی كشورھاست. موضوعیك مدیر كارآفرین دارای شخصيتی ممتاز ھمراه با نقش خطير و بحرانی در توسعه و یا عدم توس

احی كلی و ھمه جانبه توسعه پایدار اقتصادیشناسایی، پرورش و بھبود مدیریتھای خطرپذیر و كارآفرین، به عنوان یكی از عوامل متشكله طر

ی كارآفرین در ھر جامعه ای می تواند با خلقكشورھا، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است. چرا كه انتخاب بھبود و پرورش مناسب مدیریتھا

ا از بحرانھای ركود اقتصادی، بيكاری، فقر،راھھای جدید و ابتكار عمل بر مشكSت اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جوامع فائق آمده و كشور ر

اجتماعی، رفاه عمومی و عزت اجتماعی وناھنجاریھای اجتماعی و حقارت در سطح جھانی خارج ساخته و به رشد شتابان توسعه اقتصادی - 

رھنمود گردد.

كاری وسيعتر تا حد زیادی تضمين كننده موفقيتبنابراین، شناخت چنين مدیرانی، توانمندسازی و ارتقای آنھا به پست ھای جدید با حوزه ھای 

رشد و بالندگی داده شود، مدیرانی كه ویژگيھایاقتصادی سازمانھا و بقای آن در رقابتھای پرفشار امروزی است. باید به چنين مدیرانی فرصت 

شخصيتی 3زم را برای كارآفرین بودن و رساندن سازمان به اھداف موردنظر خود را دارا ھستند.

به ماھيت سازمانھای بزرگ. اصو3ً رده ھایكارآفرینی سازمانی معمو3ً از كارآفرینی مستقل مشكلتر است. برخی از این مشكSت برمی گردد 

 فعاليتھای كارآفرینانه در سازمانھای بزرگ پافراوان مدیریتی نياز به كنترلھای ھميشگی دارند و وجود فرھنگ محافظه كاری باعث می شود كه

امات كوتاه مدتی را در پيش می گيرند. مسئلهنگيرد. مسئله دیگر توجه سازمانھا به سودھای كوتاه مدت و تنظيم استراتژی ھایی است كه اقد

ا به یك زندگــــی با امنيت بيشتر در شركت ترجيحدیگر فقدان استعدادھای كارآفرین است چرا كه كارآفرینان واقعی زندگی كارآفرینانه مستقل ر

جا را ترك می كنند. مشكل آخرین نيز مربوط بهمی دھند. آنھا ممكن است ابتدا در شركتھای بزرگ مشغول به كار شوند. اما پس از چند سال آن

ماھانه باشد، انگيزه ای را برای كارآفرینان بهشيوه ھای نادرست پاداش است. ھر نوع برنامه حقوق و دستمزد كه برپایه ساعت كار و یا حقوق 

وآوری، برخی از سازوكارھای پاداشی بایستی ایجادوجود نمی آورد، گرچه پاداشھای مالی برای كارآفرینان اھميت خاصی ندارد، اما برای تداوم ن

شود. برای رفع این موانع، پنج پيشنھاد عمده ارائه می شود:

 سازمانی باید مدل مخصوص و مناسب برای خودایجاد یك مدل برای كارآفرینی سازمانی: كارآفرینی سازمانی به اشكال مختلف وجود دارد و ھر

كال زیر باشد:به وجود آورد. اما ساختار كلی و شرایط 3زم برای توسعه كارآفرینی سازمانی می تواند به اش

- ایجاد یك سازمان ارگانيك كه در آن تمامی اجزای سازمان حاوی كارآفرینی سازمانی باشند؛

ایت مالی و معنوی سازمان دارد؛ معاونت جدید این- ایجاد یك گروه توليد و ارائه محصو3ت و خدمات جدید در سطح معاونت سازمان كه نياز به حم

 تجدید ساختار كند. این معاونت بایستی حامی فرھنگاختيار را دارد كه بخشھایی از سازمان را برای نزدیكتر كردن به اھداف كارآفرینی سازمانی،

كارآفرینانه باشد و كاركنان را برای توليد ایده ھای متنوع و جدید آموزش دھد؛

 مادر این است كه می تواند از نتایج فعاليتھای- ایجاد یك شعبه برای خلق محصو3ت و خدمات جدید مزیت ایجاد این واحد جداگانه برای سازمان

كارآفرینانه سود ببرد، بدون آنكه این فعاليتھا محل دیگر فعاليتھای سازمان مادر باشد؛



ی دھند تشویق كند و آموزش دھد.- تاسيس یك بخش در دپارتمان منابع انسانی كه افرادی را كــــه به كارآفرینی عSقه نشان م

ی رغم وجود ھمه محدودیتھا در سازمان رشدتوسعه فرھنگ كارآفرینی سازمانی: و آن عبارت است از فرھنگی كه اجازه می دھد كارآفرینی عل

كند.

ادی از آنھا اشاره می كنيم:صاحبنظران عناصر زیادی را برای فرھنگ كارآفرینی سازمانی برشمرده اند كه در اینجا به تعد

- به كارآفرینان سازمانی اجازه داده شود كه در زمينه ھای دلخواه خویش فعاليت كنند؛

 زیرا وجود آنھا استمرار و انگيزشی به كل مجموعه پروژه- به آنھا اجازه داده شود كه در كل مدت یك پروژه (از ابتدا تا انتھا) حضور داشته باشند،

می دھد؛

- وجود منابع مازاد بر فعاليتھای عادی سازمان جھت انجام فعاليتھای كارآفرینانه؛

- فرھنگ تحمل شكست، خطر و اشتباه؛

- ھمكاریھا و تعامSت ھمه جانبه بين واحدھای سازمانی؛

دن از مھارتھا و دیدگاھھای مختلف اعضای تيم.- استفاده از تيم ھایی كه افراد از تخصصھا و واحدھای گوناگون در آن حضور دارند و سود بر

مانی دارند، باید افرادی كه دارای تمایSتشناخت افراد مستعد برای كارآفرینی: در سازمانھای سنتی كه قصد حركت به سمت كارآفرینی ساز

و اعضای گروه از افراد باید شناسایی شوند: نوآورانی كه به طوركامل استعداد مدیریتی نيز دارند؛ ٢كارآفرینانه ھستند، شناسایی شوند. اصو3ً 

توسعه دھند.بالقوه تيم ھا كه ھمراه با گروه اول بتوانند به طور كامل مفاھيم مربوط به كارآفرینی را 

ند این است كه مدیران عالی ھم از نياز كارآفرینانپاداش دادن به كارآفرینان سازمانی: طراحی یك سيستم پاداش برای كارآفرینان سازمانی نيازم

ولی. اما جنبه ھای غيرپولی مھمتر است.سازمانی آگاه باشند و ھم از نياز كارمندان عادی. این پاداش ھم باید پولی باشد و ھم غيرپ

لكــرد او، تاثير آن بر ميزان پاداش، تھيه بودجه ھایپاداشھــای غيرپولی برای كارآفرینان سازمان می تواند عبارت باشد از: به رسميت شناختن عم

ه پروژه ھای نوآورانه.احتياطی، ایجاد گروھھای حمایتی یا ایجاد سيستم ھای دوگانه ارتقا بر پایه عملكرد در توسع
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کارآفرينان مثبت انديش اند

فکر و اندیشه جزو سرمایه و دارایی است. اندیشه و فکر برای ھر فرد و

جامعه ای در زمره سرمایه و دارایی بوده و جزو قدرتمند ترینشان است. باید

این نظر گاه با ھدف قاطع و روشن، به انضمام پشتکار و سماجت تلفيق و

ترکيب شوند تا بتوانيد به خواست ھای خود جامعه عمل بپوشانيد. چنانچه

یا حتی ملتی به دنبال چيزی و یاھدفی باشد برای کسب و شخصی و 

دسترسی آن از ھيچ کوششی فروگذار نکرده و ھمه موجودیت خود را روی

آن می گذارد و نھایتاً به آن نائل خواھد شد. فردی که می خواھد کارآفرین

به صورت عطش سوزان و سوق باید ھدف و خواسته قلبی اش  باشد 

دھنده باشد.

 شکست موقتی از آن دست می شویيمیکی از د3یل بارز شکست، ترک کردن و دست شستن نا بھنگام از ھدف است. به محض مواجه شدن با

س می توان آرزوی سوزان را تبدیل به طSو سرخورده می شویم. یکی از عوامل موفقيت در رسيدن به ھدف سماجت و چسبندگی به کار است. پ

. در جریان انجام کار و تSش در راه ھدفکرد. ھمه این صحبت ھا و نوشته ھا در جھت آفرینش و خلق راه ھای منطقی کسب ثروت مشروع است

ت به سمت کاميابی باشد. یکی از آن افکار صحيحھر آن و ھر لحظه ممکن است فکر دیگری به ذھن پر و یا کنجکاوتان خطور کند و پایه اصلی حرک

ه آن مشغول دارد. سعی کنيد ھميشه مثبتو معقول آن است که انسان ھمواره راه کامياب شدن را مورد بررسی قرار دھد و ذھن خویش را ب

اندیش باشيد.

کSت رفع شدنی ترس و واھمه دارند. موفقيتقاطبه اشخاصی که راه به جایی نمی برند، درگروه اشخاص منفی باف می گنجند و از موانع و مش



يد و از اشکال تراشی و منفی بافی دست بردارید.و کاميابی در بدو امر یک حالت ذھنی است. باید افکار و ھوش و حواستان را متوجه موفقيت کن

تعيين ھدف، قصد و نيت، معيار اصلی موفقيت است، خواه بزرگ باشد، خواه کوچک.

م که خيلی زود به موفقيت ھای بزرگ نائلدر موفقيت عSوه بر کوشش و تSش مستمر، آنچه خيلی مؤثر است این است که انتظار نداشته باشي

گردیم.

دا نکردند بلکه سال ھا طول کشيده تا به آن مرحلهتمام کسانی که دارای امکانات زیاد و ثروت و ... شدند یک شبه به این موفقيت ھا دسترسی پي

ید. چون اگر شما در ھمان اول به کار بزرگ دست بزنيد ورسيده اند. پس در ابتدای کار از کم و کوچک شروع کنيد و در ھمان اول لقمه بزرگ را برندار

اگر با عدم موفقيت برخورد کنيد برای ھميشه به عقب نشينی خواھيد پرداخت.

 کار خود را عوض کردن است. این عمل باعث می شودمسئله دیگری که غالباً عواقب وخيم به بار می آورد، از این شاخه به آن شاخه پریدن و دائم

در انجام ھيچ کاری ورزیده نشوید و انرژی خود را تلف کنيد.

 ولی باید بکوشيم ھميشه یک ھدف رااگر چه ممکن است به علت حکمفرما بودن شرایط خاص نتوانيم دائم سر گرم تعقيب یک ھدف باشيم

دنبال کنيم و از مسيری که در پيش گرفته ایم عدول نکنيم.

ده اند. در صورتی که غالباً برعکس است. چهاغلب افراد تصور می کنند کسانی که در زندگی موفق شده اند ھمه افراد باھوش و بدون نقص بو

 سرانجام به موفقيت ھای بزرگ و حيرت انگيزبسا وجود عيب و نقص در شخص است که او را بر می انگيزد به سعی و تSش خيلی زیاد بپردازد و

امعه برسانند. در بين درصد کارآفرینان از افراد طبقه پائين اجتماعی بودند که تSش کردند خود را به سطح با3ی ج٩٠نائل گردد. در جھان بيشتر از 

کارآفرینان از افراد مرفه و طبقه با3ی اجتماعی کمتر کسی به چشم می خورد.

سؤال این است که کارآفرینان چه گرایشی دارند

گرایشھایی را که افراد کارآفرین از خود بروز می دھند عبارتند از:

)ھميشه به دنبال استقSل است.١

)به دنبال ثروت می روند.٢

دایش فرصت نمی ماند.)ھميشه به دنبال فرصت است و حتی ا3مکان خود فرصت ھا را ایجاد می کند و ھيچ گاه منتظر پي٣

)از نيروی ابتکار مدد جسته و از این نيرو در زمينه ھای گوناگون استفاده می کند.۴

)ھميشه به دنبال پيدایش بازار معامله است.۵

طرات و تحمل ابھام است و در فعاليت ھای)خطرات ناشی از ابتکار و خSقيت و تخریب خSق و ریسک را می پذیرد، یعنی به دنبال قبول مخا۶

مخاطره آميز سرمایه گذاری می کند.

)دارای درک مستقيم یا درک آنی است.٧

● افراد غير کارآفرین چگونه رفتاری از خود بروز می دھند

) افراد غير کار آفرین به دنبال وابستگی ھستند، ھميشه به دیگران تکيه می کنند.١

) به جای این که به دنبال ثروت باشند، به دنبال امرار معاش ھستند.٢

) به جای این که فرصت را در یابند به دنبال شانس می روند و معتقد به شانس و بخت ھستند.٣

) افراد غير مبتکر و کاھل می باشند.۴

آن را بپردازند.) مخالف معامله کردن ھستند و ھيچ گاه نمی خواھند در عوض چيزی که به دست می آورند، بھای ۵

د.) از ریسک کردن پرھيز می کنند و مخالف مخاطره ھستند و ھميشه می خواھند در کنج سSمت بخزن۶

) ھميشه به دنبال تحليل ھستند.٧

منبع : روزنامه ایران
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کارآفرينان، پيشگامان توليد ثروت

نشان آسيا  شرقی  جنوب  و  شرق  كشورھای  اقتصادی  رشد  بررسی 

می دھد كه یكی از د3یل توسعه اقتصادی در این كشورھا توجه جدی به

مقوله كارافرینی بوده است.

 درصد نوآوری صنعتی كه توانست٩۶ بيش از ١٩٩٢ تا ١٩٧٠بين سا ل ھای 

موقعيت ژاپن را در اقتصاد جھانی به یك موقعيت برجسته و ممتاز تبدیل كند،

توسط كارآفرینان صورت گرفت.بررسی رشد اقتصادی كشورھای شرق و

جنوب شرقی آسيا نشان می دھد كه یكی از د3یل توسعه اقتصادی در این

از بسياری  امروزه  بوده است.  كارافرینی  مقوله  به  توجه جدی  كشورھا 

دانشجویان و محصلين در مراكز علمی منتظرند تا با پایان یافتن تحصيSت وارد

بازار كار شوند و «بازار كار» در ذھن بسياری از آنان شغل ھای آماده ای است

كه منتظر... بلوغ سياستھای صنعتی كشور آن موقع خواھد بود كه دولت به

جای انبوھی از كمكھای پراكنده و مستقيم به بنگاه ھا، به گروھی از زنجيره

اثبات پذیری خود را در سطح جھانی  توانند رقابت  ھای صنعتی كه می 

نمایند.

فرینی پرداختند.« ژوزف شومپتر» از اقتصادداناناقتصاد دانان نخستين كسانی بودند كه در نظریه ھای اقتصادی خود به تشریح كارآفرین و كارآ

وش جدید، كار آفرینی را این گونه تعریف كرد: «ھر فرایندی در شركت كه منجر به كا3ی جدید، ایجاد ر١٩٣۴مكتب آلمان و پدر كارآفرینی، در سال 

بازار جدید و منابع جدید می شود ،می گویيم كار آفرینی رخ داده است.»

این مفھوم در حال شكل گيری است و این واژهدر كشور ما نيز چند سالی است كه به تبع مباحث توسعه اقتصادی و صنعتی موج جدیدی در مورد 

در محافل علمی و اداری زیاد شنيده می شود.

صلی ایجاد خSقيت و نوآوری است و كارآفرینی عبارتدكتر احمدپور داریانی از اساتيد دانشگاه اميركبير در ایران معتقد است «كارآفرینی عامل ا

ری از فرصت ھا»است از فرایند ایجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بھره گي

وت برای خود و جامعه می كند. نوآوری می تواند محصولكارآفرین با نو آوری و شناخت فرصت از طریق ایجاد و یا تحول كسب و كار اقدام به توليد ثر

. كارآفرین با شناخت فرصت ھای جدید بازار و صنعت وجدید، شيوه ای نو در فرایند توليد و یا راھكارھای جدید مدیریتی و بازرگانی یك شركت باشد

 كه این زنجيره ھای ایجاد ارزش در نھایت منجر بهھچنين ریسك و خطرپذیری زنجيره ارزش آفرینی جدیدی را برای توليد و یا خدمات طراحی می كند

اشتغال و توسعه اقتصادی می شود.

 حركت درمی آورند و چرخ ھای توسعه اقتصادی رااز نظر اقتصاددانان موتور رشد اقتصادی كارافرینان ھستند كه در محيطی رقابتی جامعه را به

می چرخانند.

درمجموع می توان استنباط كرد كه كارآفرین فعاليت ھای ذیل را انجام می دھد:



) نوآوری در محصول، فرایند توليد، بازار و صنعت، راھكارھای بازرگانی و مدیریتی١

) شناخت فرصت٢

) ریسك و خطرپذیری٣

) ایجاد و یا تحول كسب و كار۴

) اشتغالزایی و رشد اقتصادی۵

● نگاھی به تجربه چند كشور

 مطالعه و شناسایی بر روی افراد با١٩٣۵ تا ١٩٣٣ال ھای اولين كشورھایی كه در این زمينه كار كردند آلمان، انگليس و آمریكا بودند. در آلمان در س

مایتی ازاین افراد بود. به دنبال آن دانشكده ھاییانگيزه و نوآور كه دارای محدودیت ھای مالی بودند، آغاز شد. اولين سياست ھا، سياست ھای ح

ده ھایی را دایر كردند. در این دانشكده ھا آموزش ھابرای تربيت این افراد دراین كشور ایجاد شد. بعد از مدتی انگليس و آمریكا نيز چنين دانشك

نبود، بلكه حالت آموزش و سمينارگونه داشت. افراد دراین آموزشكده ھ ا مسایل خودشان را می گفتند و از تعادیعمدتا? به صورت كSسيك 

روانشناس، رفتارشناس و جامعه شناس و استاد مدیریت استفاده می كردند.

ادی در این كشورھا توجه جدی بهبررسی رشد اقتصادی كشورھای شرق و جنوب شرقی آسيا نشان می دھد كه یكی از د3یل توسعه اقتص

رح طرحی به نام «سربازان فداكار اقتصادی» در وزارت آموزش و پرورش اجرا كرد. بر اساس این ط١٩۵٨مقوله كارافرینی بوده است. ژاپن در سال 

ود كشورشان را از وابستگی نجات دھند. ازافراد از سطح دبيرستان با مسئله كارافرینی آشنا شده و آموزش می دیدند كه چگونه با كسب س

١٩٩٢ تا ١٩٧٠ ھا باعث شد كه بين سا ل ھای طرفی آموزش كارافرینی را به صورت كSسيك در دو سطح دبيرستان و دانشگاه قرار داد. این طرح

تاز تبدیل كند، توسط كارآفرینان صورت درصد نوآوری صنعتی كه توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جھانی به یك موقعيت برجسته و مم٩۶بيش از 

گرفت.

یوان براساس یك برنامه بلندمدت و فراگير كه دربردارندهدر تایوان برنامه ھای تربيت كارآفرینان جوان و ھمچنين ارتقای سطح كارآفرینان شاغل در تا

قشرھای مختلف می باشد، طراحی شده است.

 عرصه صنایع الكترونيك، مخابرات، كامپيوتر (سختدر سالھای اخير، كارآفرینان در واحدھای خوداشتغالی، نوآوریھا و خSقيتھای بسيار زیادی در

داده اند. ھسته ھای خود اشتغالی در تایوان ھمانافزار و نرم افزار) و در بخش خدمات به ویژه در نگھداری و خدمات پس از فروش از خود نشان 

وھای انسانی و در مقابل با بھره گيری از حجمواحدھای صنعتی كوچكی ھستند كه توانسته اند بااستفاده از حجم كمتری از سرمایه مادی و نير

ویژه ای بر اقتصاد این كشور بگذارند و شكوفاییگسترده تری از نيروھای خSق و كارآفرین ھمراه با بھره وری فوق العاده، نقش و تاثيرگذاری 

اقتصادی را به ارمغان آورند.

ر بين كشورھای جھان در جایگاه اول قرار دارد،این كشور از نظر دارابودن تعداد شركتھای كوچك و متوسط صنعتی (از مجموع شركتھای صنعتی) د

 درصد٨٩دمات نيز بيش از  درصد از كل شركتھای صنعتی در تایوان را بنگاھھای كوچك و متوسط تشكيل می دھند. در بخش خ٩٨چرا كه نزدیك به 

از مجموع شركتھای تجاری و خدماتی متعلق به بنگاھھای كوچك و متوسط است

 عھده دارد:در مالزی به دليل اھميت موضوع، وزارت توسعه كارافرینی تشكيل شده است كه وظایف ذیل را به

) القای یك فرھنگ كارافرینی در ميان جامعه١

 كار جدید) آموزش و راھنمایی كارآفرینان بالقوه در قالب برنامه ھای مشاوره ای در جھت ایجاد كسب و٢

) بھبود كيفيت و كارآیی مدیریت فعلی كسب و كار٣

) تشویق كارافرینان و تدارك محيط ھای سودمند از طریق كلوپ ھا و انجمن ھا۴

● آموزش عالی و كارآفرینی

ه است. ھم اكنون این آرزو تاحدی برآورده شده استیكی از آرزوھای دیرینه نظام آموزش عالی تعداد زیاد فارغ التحصيل در راستای رشد كشور بود

ير دولت شده است.اما مشكSت جدی تری مانند بيكاری و عدم فعاليت فارغ التحصيSن در رشته تحصيلی خود گریبانگ

ارد بازار كار شوند و «بازار كار» در ذھن بسياری از آنانامروزه بسياری از دانشجویان و محصلين در مراكز علمی منتظرند تا با پایان یافتن تحصيSت و

است و ھمه منتظرند دیگران پيشگامان ایجادشغل ھای آماده ای است كه منتظر آن ھاست. این نوع تفكر باعث كاھش نيروی اشتغال مولد شده 



اشتغال و توليد ثروت برای حركت به سمت توسعه اقتصادی باشند.

تقویت ارزش ھا و رفتارھای ك ترویج كارافرینی می باشد. ایجاد و  برای حل این مشكل  باید ازگام اول  ارافرینانه تحت عنوان فرھنگ كارافرینی 

یجی در كليه سطوح و ساختارھای اجتماعیمولفه ھای اصلی در توسعه كارافرینی باشد كه در قالب سياست ھا و برنامه ھای تشویقی و ترو

 پخش برنامه ھای تلویزیونی برای تشریح زندگیپيگيری شود. رسانه ھای جمعی می توانند نقش مھمی در این زمينه ایفا كنند. به عنوان نمونه

ی كاربردی و موثر و استفاده از رسانه ھای مدرن مانندكارافرینان برجسته می تواند مؤثر باشد. با انتشار كتب و نشریات مختلف، برگزاری ھمایش ھا

فرین بالقوه ببيند و نه یك كارمند. عدم فرھنگسازی در ایناینترنت باید این فرھنگ را در دانشجویان نھادینه كرد كه ھر فارغ التحصيل خود را یك كارا

 را یك امر ذاتی و غير اكتسابی بدانند. اعطایموضوع باعث شده است كه بسياری از دانشجویان با مقوله كارافرینی آشنا نباشند و كارافرینی

مك كند.جایزه سال به كارافرینان نمونه و برگزاری مسابقات سراسری می تواند به گسترش این فرھنگ ك

اشد.دومين گام برنامه ریزی مناسب آموزشی دز سطح دبيرستان، دانشگاه و مراكز علمی، صنعتی می ب

ح توسعه كارآفرینی در دانشگاه ھای كشور» (كاراد)یكی از مھمترین رویدادھای مرتبط با ترویج و آموزش كارآفرینی در كشور، تصویب و اجرای «طر

، تحقيقات و فناوری تدوین شده است. براست. این طرح جھت اجرای سياست ھای مربوط به كارآفرینی برنامه ھای توسعه توسط وزارت علوم

ه عھده دارند.اساس این طرح چندین مركز كاآفرینی در دانشگاه ھا ایجاد شده است كه وظيفه اجرای طرح را ب

صيSن است. این سازمان با برگزاری ھمایش ھا،یكی دیگر از سازمان ھای فعال در زمينه آموزش كارآفرینی، سازمان ھمياری اشتغال فارغ التح

آموزش كارآفرینی برداشته است.ھم اندیشی ھا و دوره ھای متعدد آموزش تخصصی كارآفرینی گام ھای مثبتی در راستای ترویج و 

ه شود. با این وجود به نظر می رسد برای توسعه آموزش كارافرینی باید سياست ھای ذیل در نظر گرفت

رینی) ھماھنگی بيشتر بين متوليان توسعه كارافرینی در كشور برای تدوین سياست ھای آموزش كاراف١

) تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و ایجاد رابطه نزدیك بين مراكز علمی و صنعتی٢

) ایجاد و تقویت مؤسسات انكوباتوری در دانشگاه٣

) تدوین برنامه ھای آموزشی بلندمدت در چھارچوب مقاطع تحصيلی مختلف و مراكز آموزشی۴

) تدوین برنامه ھای آموزشی براساس نيازھای آموزشی منطقه ای۵

) فراھم سازی بسترھای مناسب یرای تشكيل مؤسسات خصوصی آموزشی۶

 كارافرینی متناسب با ھررشته) قراردادن واحدھای اجباری و اختياری متناسب با ھر رشته تحصيلی و تدوین دوره ھای آموزشی٧

● موانع قانونی و سياست ھای حمایتی

 یك كسب و كار كوچك است. شرط راه اندازی یك بنگاه كوچكبھترین بستر برای اینكه ھركارافرین بتواند ایده خود را به مرحله اجرا برساند راه اندازی

سترسازی وظيفه اصلی دولت از طریق قانونگزاری، رفعو ادامه فعاليت برای اجرای ایده ھای كارافرینانه، فراھم بودن بسترھای 3زم می باشد این ب

ی كنيم.موانع قانونی و اجرای سياست ھای حمایتی صحيح می باشد كه در ادامه به بخشی از آن اشاره م

) فرایند اخذ مجوز:١

 قوانين با عوامل محيطی و منطقه ای موجبفرایند طو3نی اخذ مجوز و بروكراسی شدید اداری، تغيير دائمی ضوابط و قوانين، عدم سازگاری

شورھای توسعه یافته این فرایند قانونی به شدتشده است تا بسياری از كارافرینان در ابتدای راه با مشكSت زیادی مواجه شوند. امروزه در ك

 مراحل راه ندازی یك كسب و كار جدید از طریقتسھيل شده است. به عنوان نمونه در كشور كره جنوبی دولت ترتيبی اتخاذ نموده است كه تمامی

مقامات محلی و با یكبار مراجعه قابل حل باشد.

) سياست ھای مالی و اعتباری:٢

ین سياست ھای حمایتی دولت باشد.تامين اعتبار مالی برای اجرای ایده ھای نو در قالب كسب و كار كوچك باید یكی از كليدی تر

 بھره در قالب طرح ھایی به توسعه كارآفرینی كمكدر این راستا اقدامات مناسبی در كشور صورت گرفته است. وزارت صنایع با پرداخت وام ھای كم

ی ریسك پذیر ایران» می تواند اطSعات مالی را درمی كند. دفتر ھمكاری ھای فناوری ریاست جمھوری نيز با راه اندازی «شبكه مالی سرمایه گزار

اختيار كارآفرینان قرار دھد.

سياست ھای توسعه كارآفرینی ھماھنگ نيست.با یان وجود متاسفانه ھنوز سيستم بانكی كشور در جھت تامين اعتبار كسب و كارھای كوچك با 



درصد فعاليت برای كسب اعتبار و آماده كردن مدارك مختلف۵٠یك كارافرین برای دریافت اعتبار با مشكSت متعددی مانند تامين وثيقه، راه اندازی 

ایجاد كميته ھا ناكام می ماند.  مرحله  از ایده ھا در ھمين  به طوریكه بسياری  برایروبرو می شود  باعنوان صندو ق ھای ضمانت  ی كارشناسی 

 به تسھيSت بانكی دست پيدا كنند. ھمچنينتشخيص شایستگی افراد و مناسب بودن ایده ھا نيز موجب می شود كارافرینان سریعتر و راحت تر

نی كمك كند.كاھش ھزینه ھا از طریق تخفيف ماليات و ھزینه ھای ضروری می تواند به گسترش روحيه كارآفری

) سياست ھای توسعه و انتقال تكنولوژی:٣

ب باید  از طرفی  از كارافرینان است.  بسياری  بدونتكنولوژی ھای جدید در جھان امروز بستر فعاليت  تكنولوژی  ھای جدید  بدانيم كه  ه روشنی 

مشكSت متعددی را به وجود می آورد. برایبومی كردن و سياست ھای دقيق انتقال تكنولوژی نه تنھا موجب توسعه كارافرینی می شود بلكه 

انتقال تكنولوژی باید به نكات ذیل توجه كرد:

الف) انتقال ھر نياز تكنولوژی به راحتی امكان پذیر نيست.

 و آشنا با تكنولوژی ھا به صورت فعال حضورب) نيازھای واقعی تكنولوژی را ھنگامی می توان به خوبی تشخيص داد كه افراد خبره، صاحبنظر

داشته باشند.

خل كشور به صورت فعال باشند.ج) انتقال تكنولوژی مورد نظر را وقتی می توان سرعت بخشيد كه مؤسسات تحقيق و توسعه در دا

 منطقه ای در توان كسب و كارھای كوچكد) شناسایی دقيق تكنولوژی ھای مشابه در كشورھای مختلف و انتقال تكنولوژی مناسب با شرایط

نميباشد

نولوژی كارافرینی مبتنی بر تكنولوژی ھای جدید رابا توجه به نكات فوق به نظر می رسد دولت باید با ایجاد و حمایت مراكز توسعه و انتقال تك

توسعه دھد.

) تسھيل صادرات و واردات:۴

ع آن كارافرینان می باشند. بی ثباتی قوانين صادراتفراھم نبودن زمينه مناسب صادرات و واردات كا3ھا یكی از د3یل عدم رشد صنایع كوچك و به تب

درات و واردات كا3 می باشد. از طرفی به نظر می رسدو واردات، تشریفات طو3نی اداری برای دریافت ارز، بی ثباتی نرخ ارز از جدی ترین موانع صا

برنامه مدونی ندارد. بسي توليد محصو3تبرای حمایت از ایده ھای جدید در صادرات كا3ھای صنایع كوچك دولت  توان  بنگاه  ھای كوچك  اری از 

صادراتی دارند اما قادر به ارائه محصول در سطح بين المللی نيستند.

ان موجب پویایی و رشد اینگونه واحدھا شود. اینطراحی و ایجاد سازمان ھای فعال در امر صادرات توليدات محدود و پراكنده صنایع كوچك می تو

خود كمك كنند. خدماتی مانند:سازمان ھا با ارائه خدماتی می توانند بنگاه ھای كوچك و متوسط را در صادرات محصو3ت جدید 

الف: تشكيل بانك ھای اطSعاتی مشاوره ای و بازاریابی بين المللی

ب: ارائه خدمات مشاوره ای برای رشد كيفيت محصو3ت در جھت اخذ گواھينامه ھای بين المللی

ج: مشاركت در ھزینه ھای تبليغاتی و شركت در نمایشگاه ھای خارجی

) نقش اطSع رسانی دولت:۵

ت می تواند به ھزینه كردن بيش از حد سرمایهاطSعات برای بقای كسب و كار و در عين حال رشد و توسعه آن اھميت حياتی دارد. فقدان اطSعا

طSعاتی اھميت بيشتری پيدا می كند. با توجه بهمنجر شود. ھرچه كسب و كار پيچيده تر باشد و كارافرین ایده ی جدیدتری داشته باشد سيستم ا

يرند. تشكيل بانك ھای اطSعاتی مورد نيازاھميت موضوع در بسياری از كشورھا دولت و سازمان ھای وابسته چنين رسالتی را به عھده می گ

كسب و كارھا و ارائه خدمات و حمایت ھای اطSعاتی می تواند به رونق كسب و كارھا كمك كند.

می تواند به كارافرینان كمك كند تا ایده ھای خود رااز طرفی توسعه زیرساخت ھای فناوری اطSعات و آموزش شيوه ھای نوین مانند تجارت الكترونيك 

به صورت كشوری و جھانی مطرح كنند

) حمایت از شبكه كارآفرینان نه بنگاه ھای ایزوله۶

ه صنعتی كشورھا قرار گرفته است.امروزه بحث شبكه سازی و خوشه سازی ميان بنگاه ھای كوچك و متوسط در اولویت سياستھای توسع

ایر بنگاه ھا و نھادھای مرتبط با آن باشد. به عبارتمنطق آن این است كه در دنيای كنونی نوآوری و كارآفرینی در یك صنعت نمی تواند منتزع از س

بھتر به جای تمركز بر ایجاد بنگاه ھا، باید بر ایجاد زنجيره ھا تآكيد نمود.



دولت از كارافرینان تلقی می شود. اما باید پرسيدمتاسفانه ھنوز در كشور ما پرداخت حمایتھای مالی به طور مستقيم به بنگاه ھا نشانه حمایت 

 متوسط كشور كمتر از نصف ظرفيت خود راچرا بيش از نيمی از شركتھای تازه تاسيس ورشكست می شوند؟ چرا بسياری از بنگاه ھای كوچك و

ی حرفی داشته باشيم؟ آیا جز این است كه ایجاد بنگاهفعال نموده اند؟ چرا با این ھمه بنگاه ھنوز نمی توانيم در بازارھای جھانی و حتی منطقه ا

ھا فرع است و تكميل زنجيره ھای ارزش صنعتی اصل؟

و مستقيم به بنگاه ھا، به گروھی از زنجيرهبلوغ سياست ھای صنعتی كشور آن موقع خواھد بود كه دولت به جای انبوھی از كمكھای پراكنده 

ھای صنعتی كه می توانند رقابت پذیری خود را در سطح جھانی اثبات نمایند كمك كند.

منبع : خبرگزاری فارس
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کارآفرينان، قھرمانان ملی ھستند

بانک فدرال رزرو دا3س در طول سال برای معلمان دبيرستان ھای تگزاس،

لویيزیانا و نيومکزیکو برنامه ھای آموزشی اقتصادی ترتيب می دھد.

ھدف دوره، آموزش نظام سرمایه داری آزاد به دانش آموزان است. کانداس

آلن، معلم دبيرستان، در کارگاه آموزشی معلمان سخنرانی زیر را ایراد نمود.

او رفتار با کارآفرینان- شمع ھای موتور اقتصادی - را به مثابه رفتار با قھرمانان

خواند چرا که یا قھرمانند یا باید قھرمان خوانده شوند. آنان ریسک پذیرھا و

نوآورانی ھستند که تمام تSش شان در تبدیل رویاھای شان به واقعيت  ھای

زندگی ما است. آنھا در این فرآیند ھمه ما را توانگر می سازند. در دوره ای که

دانش آموزان و والدین شان، فوتباليست ھا را به خاطر ھماھنگی با3ی پا با

چشم و ستاره ھای ھنری را به خاطر نشان تجاری خاص شان مورد ستایش

قرار می دھند، چرا نباید نگاه ھا را به افرادی در بين خودمان جلب کنيم که

نيرو و انرژی  را وارد دست نامریی آدام اسميت می کنند؟

گار برتر در کلرادو دریافت کرده است. جوایز بی شمار ویدرباره نویسنده: خانم کانداس آلن، نشان ھا و جوایز محلی، ایالتی و ملی را به عنوان آموز

زه ملی بنياد به خاطر رویکردھای نوآورانه در آموزش و مدیریت کيفيت جامع در کSس درس و نفر دوم در جای١٩٩٣شامل جایزه ملی ميلکن در سال 

به خاطر عملکرد عالی در رقابت آموزش اقتصاد دریافت کرد. کانداس در رشته مطالعات اجتماع١٩٩۵آموزش اقتصاد در  بر  تاکيد خاص  با  ی 

ی انجمن آموزش کارآفرینی خصوصی فعال است.روانشناسی و اقتصاد تدریس می کند. او در چندین سازمان حرفه ای شامل عضویت در ھيات اجرای

صداقت، کمال، شجاعت و غيرت زندگیقھرمان کيست؟ برای بعضی ھا، قھرمان نمایانگر کسی است که با ارزش ھای بسيار قدیمی ھمچون 

یری آیندگان محسوب می شود. به نظر خيلی ھامی کند. برای بعضی دیگر او کسی است که ثابت قدم بوده یا نمونه خوبی برای تقليد و الگوپذ

 مشھور را قھرمان می دانند، چرا که این افراد موردقھرمان بودن یعنی فداکاری و حتی قربانی کردن خود به خاطر دیگران و بعضی دیگر تنھا افراد



توجه و زبانزد خاص و عام ھستند.

ن و فرھنگ تشریح می کند. من اجازه گمانه زنیجوزف کمپبل، کارشناس مشھور اسطوره شناسی و ادبيات جھان، مسير عالمگير قھرمانی را در زما

 برای نگاه و تعریف قھرمانان اشتباه نيستند، بلکه دردر این باره را به خود دادم که او احتما3 خواھد گفت ھيچ کدام از روش ھای ذکر شده در با3

نشان دادن ابعاد یا ویژگی ھای یک قھرمان ناقص ھستند.

قھرمان دارد. قھرمانان بازتاب دھنده اميدھایی ھستندکمپبل در بسياری از کارھای خود ثابت می کند ھر جامعه  ای ھم قھرمان داشته و ھم نياز به 

قھرمان ھای مان به گذشته خود احترام گذارده ایم، به نسلکه به زندگی ما معنا می دھند و ارزش ھا و کما3تی که برای ما قابل احترام اند. با تکریم 

شناخته شده به این نتيجه رسيد که گر چه جزئياتحاضر انرژی و نيرو بخشيده و آینده مان را شکل داده ایم. کمپبل با مطالعه ھمه فرھنگ ھای 

انی از سه مرحله می گذرد.فعاليت ھای قھرمانانه در طول زمان تغيير می یابند، اما در ھمه فرھنگ ھا مسير معمول قھرم

ت و زیان و جسارت پيش رفتن به سوی اھدافنخستين مرحله، حرکت از شناخته ھا و راحتی ھا، به سوی ناشناخته ھا، ریسک رویارویی با شکس

 نيرو برای غلبه کردن یا کشف کردن است. مرحلهیا عقاید بزرگتر است. مرحله دوم مواجه شدن با سختی ھا و چالش ھا و جمع  کردن تمام قوا و

. نھایتا قھرمان نمایانگر تازگی است، موسسسوم بازگشت به جامعه با در دست داشتن چيزی جدیدتر و بھتر از آنچه که قبS وجود داشته است

ھا، بانی فرآیندھا یا محصو3تی که سبب بھتریک عصر جدید، مذھب جدید، شھر جدید، بانی روش جدید زندگی یا حفظ یک روستا در برابر آسيب 

شدن وضع زندگی مردم در جامعه و دنيا می شود.

اینجا می خواھم بحث کنم این است که در دنيای مدرن ما، خالقان ثروت-کارآفرینان-  مانندآنچه در  واقعا مسير قھرمانی را می پيمایند و به 

د.قھرمانانی که با اژدھا می جنگند و بر شيطان غلبه می یابند، شجاعت و جسارت به خرج می دھن

 و ضوابط پذیرفته شده را دارد. او پافشاری می ورزددر نخستين مرحله سفر قھرمانانه متوجه می شویم کارآفرین جرات فراتر رفتن از دنيای روش ھا

ی کنونی و روزمره کمر خم کرده ایم، او خوش بين بوده«راه بھتری وجود دارد و من آن را خواھم یافت». برخSف بسياری از ما که زیر چالش ھای دنيا

ند. کارآفرین بدون توجه به حرف دیگران در موردو با تنظيم دوباره چيزھایی که در اینجا ھست، قادر است چيزھایی را بيشتر از آنچه ھست ببي

در این مرحله انگيزه کسانی که به دنبال ریسکامکان پذیری یا عدم امکان چيزی، در جست وجوی چيزھایی فراتر از رضایت کنونی پيش می رود. 

ھرت ھستند، بعضی دیگر می خواھند وضع زندگیمی روند و دنيای شناخته ھا را ترک می کنند، متفاوت است. بعضی ھا به دنبال کسب ثروت یا ش

اھند توانایی ھای محدود خویش را به چالش بکشند.خود، خانواده و اجتماعشان را بھبود بخشند، برخی صرفا بدنبال ماجراجویی اند و بقيه می خو

 سمت ناشناخته ھا است. آنھا مترصد استفاده ازویژگی کارآفرینان انرژی بی حد و حصر آنھا، رویاھای بسيار بزرگ و تصميم جدی برای رفتن به

ت خوردن می آموزند تا زمان بندی بھتری انجامفرصت ھا بوده و آگاھانه به دنبال فرصتی برای به چالش کشيدن وضعيت موجودند و اغلب با شکس

دین ترتيب به دومين مرحله از سفر کSسيک قھرمانیدھند و یاد می گيرند چگونه توازنی بين انجام آنی کارھا و صبر و شکيبایی برقرار سازند. ب

می رسيم.

مخاطره آميز است. قھرمان به خاطر عقيده، ھدف، رویادر این مرحله، کارآفرین خود را در عدم قطعيت قلمروھای ناآشنا می یابد. ھمه چيز مشروط و 

تی کنونی اش متزلزل شده و اھميتی برایش ندارد.و آرزویی که از خودش برتر و بزرگتر می داند، فداکاری و ازخودگذشتگی می کند. امنيت و راح

ال در حرفه من، معلم کارآفرینی که به دنبال یافتن راهھيچ توافق عمومی بر سر اینکه آن ھدف برتر و بزرگ تر چه باید باشد وجود ندارد. به طور مث

او را به جلو می راند. ولی در عين حال ممکنآموزشی بھتر و سودمندتر از آموزش ھای دولتی به پسر بچه ھا است، دارای ھدف بزرگی است که 

اتيک حفاظت شده ما بيرون می رود و آموزشگاه تدریساست ھمکاران وی در این حرفه، او را خائن قلمداد کنند. تصور کنيد معلمی از سایبان بوروکر

ندد. صرف نظر از اینکه چه عاملی باعث می شود تازبان انگليسی و علوم اقتصادی تاسيس می کند تا با مدارس و والدین دانش آموزان قرارداد بب

 بسيار قوی است.زندگی خود را وقف این کار کند، دومين مرحله جست وجوی قھرمانی مستلزم داشتن نيروی محرک و

کنونی را به نحوی متفاوت و ارزشمند سامان دھد.در این مرحله کارآفرین بر وضعيت نامطمئن منابع فائق می آید و تSش می کند ترتيبات منابع 

ای تنظيم و سازماندھی مجدد منابع نيازمند است.امروزه خلق ثروت، دیگر به کشف منابع فيزیکی کره زمين بستگی ندارد، بلکه به نيروی ذھن بر

تحکم و متھورش به مانند نيروھایی نامشھودانرژی فوق العاده کارآفرین مانع از تسليم شدن او به اشتباھات و شکست ھا می شود و ذات مس

باعث می شود که او آنچنان تSش نماید تا بتواند به ایده ھایش جامه عمل بپوشاند.

ی سودمند است. در این مرحله است که او مورداین فعاليت با ریسک با3، فرآیند کشف نيروی محرکه می باشد و بستری برای پيداکردن فرصت ھا



ود.انتقاد و مخالفت کسانی قرار می گيرد که با کنترل اوضاع کنونی، منافع خاص شان تامين می ش

با مقبوليت چشمگيری روبه رو شود به جامعهسومين مرحله سفر زمانی شروع می شود که کارآفرین به این اميد که محصول، فرآیند یا خدمتش 

 به سود بيشتر ارزش ثروت توليد شده رابرمی گردد. در واقع خرید محصو3ت یا خدمات جدید توسط مشتری نشانه موفقيت او است. دستيابی

معه داشته است و به عنوان خالق ثروت، کارآفرین بانیبا3تر می برد. این سودھا پاداشی به وی ھستند به خاطر منافع فزاینده ای که برای افراد جا

می دھد. او دیگر تاجری معمولی نيست که مشغوليتاجتماعی خير می شود. کارآفرین قھرمان به پيش بينی آنچه آینده از او تقاضا می کند ادامه 

دولتی یا انحصارطلبی نيست. برای او ھدف،اصلی اش صرفا برگشت سرمایه، ضرر ندادن یا حفظ سھم بازار باشد. ھمچنين به دنبال کمک ھای 

عه آنرا ارج می نھند .جسارت دوباره و دوباره رفتن به سمت ناشناخته ھا برای خلق و آوردن چيزی است که افراد جام

درصد کسب وکارھای جدید در مدت کوتاھی شکست می خورند، اما باید٨٠ھمه کسانی که در جست وجوی قھرمانی اند موفق نمی شوند. حدود 

ایجاد می شوند که باشيم که سه چھارم شغل ھای جدید ھر ساله از کسب و کارھای  یاد داشته  دارند. گرچهبه  از چھار سال عمر   کمتر 

ت ھا و کسب و کارھای کوچک است. بھترینشرکت ھای بزرگ تثبيت شده بيشتر به چشم می آیند، اما جای فعاليت ھای کارآفرینی، ھمين شرک

ه گفته ھرمن سيمون نویسنده کتاب «قھرمانانالگوھا و نمونه ھا در پرفروش ھای کسب و کار معمو3 از شرکت ھای بزرگ موفق می آیند، اما ب

 نفر از بھترین ھای کارآفرینی٢٠، یا ٣، ٢ شرکت برتر دنيا»، شرکت ھایی با عملکرد عالی که کمتر شناخته شده اند از ۵٠٠پنھان: درس ھایی از 

یا ٧٠درصد، ۵٠تشکيل شده اند که  بازار دریچه ھای۶٠درصد سھم بازار دنيا را در کنترل دارند. به طور مثال، سنت جودمدیکال ٩٠درصد  درصد 

د) است که به کاوش ھای بزرگ دست می زند تا جامعه خودمصنوعی قلب دنيا را در اختيار دارد. در دنيای امروز این خود فرد (یا گروه کوچکی از افرا

را به سرعت تغيير دھد.

 مشتاقانه ریسک شکست را می پذیرند ودرسی که می گيریم، این است که گرچه بازار، قاضی بی رحم و سرسختی است، اما باز ھم افرادی

نيست. اثر تجمعی این نگرش کارآفرینانه اینھنگامی که بعد از بارھا و بارھا شکست، به موفقيت می رسند می فھمند ھيچ شکستی پایان راه 

ود دارد. اکثر قھرمانان به خاطر پيشبرد و مشارکتاست که می توانيم به آینده خوش بين باشيم، از آنجا که فرصت ھای زیادی برای ماجراجویی وج

ده است. این ھمه د3یلی است که برای درکسریع شان ناشناخته مانده اند، چرا که فرصت 3زم برای مطرح شدن آنھا به صورت فردی ميسر نش

نقش کارآفرینان در مسير قھرمانی ذکر شد.

تمرکز می کردی توجه و  بدیھی فرض می کنيم  یا دو فرآیند در زندگی که  به خاطراگر ھمه ما فقط به یک  م، می دیدیم که چگونه زندگی مان 

ر، محدود می گردند، تغيير کرده است.فعاليت ھای کارآفرینانه ای که با انضباط سفت و سخت تحميلی از سوی نيروھای موجود در بازا

خاطر عفونت ھای گوش از دست نمی دادند. تلویزیونھنگامی که دختر بچه بودم، پنی سيلين تازه کشف شده بود و مادران دیگر فرزندان شان را به 

ای کوچکی در کلرادو که من در آنجا بزرگ شدم،در دسترس نبود و من برنامه «سایه» را از رادیوھای قدیمی بزرگ گوش می دادم. در ھوگو روست

 بود و زمانی که می خواستم با او حرف بزنم، باید اول با اپراتور محلی،١٧ھنوز تلفن وسيله ای تجملی محسوب می شد. شماره تلفن خاله لو3یم 

 اولين کابل تماس با آن طرف١٩۵۶داشت. در سال آلما، تماس می گرفتم. تماس ھای راه دور خيلی نادر بود و تماس ھای بين المللی اصS وجود ن

 تماس ھمزمان بين اروپا و آمریکای١٣٨، فقط ١٩۶۶ تماس می توانست برقرار کند. در اواخر سال ٣۶اقيانوس اطلس به راه افتاد که تنھا در ھر دفعه 

 دارند.ميليون تماس رسيده است. امروزه تلفن در ھمه جا وجود دارد و اکثر دانش آموزان تلفن ھمراه۵/١شمالی برقرار می شد که ا3ن به 

، ده سال بعد از جنگ جھانی دوم به دنيا آمدم ھرگز از کامپيوتر چيزی نشنيده بودم.١٩۴٠و البته من که در اوج نرخ افزایش جمعيت در اواخر دھه 

 ساله اخير در زمينه کامپيوتر در زمينه خودرو نيز شکل می گرفت، ا3ن بھترین مرسدس بنز٣٠طی برآوردھای انجام شده اگر ھمين پيشرفت 

ميليون کيلومتر مسافت را با یک ليتر بنزین طی می کرد.۵/١د3ر داشت و ١٩/١قيمتی حدود 

رای ما احمقانه به نظر می رسد. تغييرات جان کنت گالبریت گفت: «اکثر اختراعات آسان و ارزان، ساخته شده اند». امروزه این گفته ب١٩۵٢در سال 

د دیگر به چشم نمی آیند.به وجود آمده از زمان بچگی ما در مقایسه با تغييراتی که در دھه آینده شاھد آن خواھيم بو

نمی شود و در بدترین حالت، به عنوان «سSطينپس چرا کارآفرینان در بھترین حالت، به دست فراموشی سپرده می شوند و به آنھا اھميت داده 

غارتگر» که از دیگران سوء استفاده می کنند، مورد انتقاد قرار می گيرند؟

 گيرند. یکی از د3یل اصلی، سونگری سياسی استد3یل زیادی ھست که چرا کارآفرینان در مقایسه با افراد مشھور، بيشتر مورد انتقاد قرار می

کای سياسی بانفوذ می دھد تا اعتبار کارآفرینان را ازکه عليه آنھا وجود دارد. ھمچنان که کنترل دولت روی اقتصاد افزایش می یابد، انگيزه به شر



باشد. کارآفرینان موفق با جھش ھای بزرگ از مرزھایبين ببرند. کمتر نيروی اقتصادی پيدا می شود که به اندازه کارآفرینی اختSل زا و دردسرزا 

 به تعبير جوزف شومپيتر «تخریب سازنده». اما درشناخته  شده گذر می کنند و به فراسوی محصو3ت و فرآیندھای کھنه و از کار افتاده می روند.

ربه زدن به کسانی می شود که درحالی که این تخریب برای پيشرفت عمومی جامعه ضروری است ھر عمل تخریبی از این دست، باعث ض

پيشرفتی استقبال می کند که ھزینه ھا را به دوشوضعيت موجود ثروت به ھم زده اند و نمی خواھند این وضعيت تغيير کند. ھر گروھی از آن نوع 

چقدر گروه ھای بيشتری بتوانند موفق به تضمين چنينبقيه گروه ھا بيندازد و مانع تغييری می شوند که آنھا را متحمل صرف ھزینه نماید. اما ھر 

ھند برد و ھر چقدر دولت بزرگ تر شود، نيرویحمایت ھایی برای خود شوند، افراد کمتری از پيشرفت اقتصادی که احتمال آن می رفت، نفع خوا

شتریان زیادی را از غول ھای شرکتی موجود دربيشتری ھم عليه پيشرفت شکل می گيرد. در حالی که کارآفرین با داشتن ایده برتر می تواند م

ی آن رقابت بسيج کند.رقابت بازار به سمت خود جلب نماید، اما نمی تواند شھروندان زیادی را بر عليه موانع دولت

پيشرفت اقتص با  آنھا  نوآوری  رابطه  ناشی می شود که  آنجا  از  متوجه آندليل دیگر محکوميت کارآفرینان  ادی غيرمستقيم است و خيلی ھا 

ی که این عدم آشنایی و آگاھی، خوراک سياسینمی شوند. به طور مثال عده کمی کار بزرگ بيل گيتس و مایکل ميلکن را متوجه می شوند. زمان

عنوان یک فرد رذل ضد اجتماعی قرار می گيرند.شود، کارآفرینانی که بيشترین تSش را در جھت پيشرفت اقتصادی کرده اند، در معرض اتھام به 

به د3یلی به جز د3یل سياسی نيز برمی گردد.دليل اصلی خصومت با سرمایه داران موفق و نظام سرمایه داری که باعث موفقيت آنھا می شود، 

مرکزی را که رقابت بازار به وجود آورده ببينند و از منافعافراد کمی از چگونگی کارکرد سرمایه داری مطلع اند و اکثرا تمایل دارند فقط ھزینه ھای مت

نه دست نامریی بازار عمل می کند به توده ھای مردمیگوناگون و پراکنده حاصل از رقابت بازار را امری بدیھی بنگرند. تSش برای توضيح اینکه چگو

 خيلی از کسانی که کارآفرین نيستند، با پاداش دادنکه تا پيش از این در برابر ایده ھای رقابت و سود موضع خصمانه می گرفتند کار آسانی نيست.

ل داده اند، مخالفت می ورزند.سيستم اقتصادی به خالقان ثروتی که آن ثروت را بر اساس زحمات و مشارکت  ھای عالی خویش شک

ند دیگران به موفقيت اقتصادی بسيارمشھورترین عضو مکتب اقتصاد اتریشی به نام لودویگ فون ميزس متوجه شد شخصی که مشاھده می ک

سبت به وی دارند، مخالفت می ورزد.بيشتری نسبت به وی رسيده اند، با این عقيده که خالقان ثروت استحقاق بيشتری به آن ثروت ن

رھيخته در محيط ھای نخبه پرور دانشگاھی است؛ھمچنين برداشت افراد تحصيل کرده، بيشتر از آنچه که تصور می شود تحت تاثير عقاید افراد ف

به جلو می برد، معمو3 تحقير می کنند.روشنفکرانی که آنچه را به عنوان سرمایه داری می بينند و انرژی کارآفرینانه ای که آن را 

رگذار باشند و مھم شمرده شوند. دانشجویان علومدر دانشگاه ھای ما، دانشگاھيان (به مانند گروه ھای دیگر در جاھای دیگر) دوست دارند تاثي

اجتماعی و انسانی، تنھا با مشاھده، تشریح و توصيف مسائل قانع نمی شوند.

 احساس گناه می کنند چرا که فکر می کنند باید بابسياری از آنھا می خواھند جامعه را عوض کنند و ھمان طور که توماس سوئل مکررا گفته، آنھا

به امتيازات آکادميک از طریق داشتن مسووليتاستفاده از تخصص شان، فعاليت ھای دولتی را ھدفمند و به پيشرفت جامعه کمک کنند. دستيابی 

برای تغييرات اجتماعی فرصتی است که خيلی ھا نمی توانند نادیده بگيرند.

این است که حتی وفادارترین پشتيبانان نظامیکی از برجسته ترین نکات در درک این موضوع که چرا کارآفرینان به رسميت شناخته نمی شوند 

نی که زیرشاخه ای به نام «تاریخ اقتصادی جدید» به راهسرمایه داری کار کارآفرینان را بی ارزش و حتی اھميت آنھا را فراموش می کنند. اقتصاددانا

صادی را شرح می دھند. ھنوز اکثر تاریخ دانان اقتصادی جدیدانداخته اند، در ميان اثرگذارترین افرادی ھستند که روابط تصادفی بين بازار و پيشرفت اقت

ند.اھميت کارآفرینان را نادیده می گيرند و با قراردادن آنھا در زمره قھرمانان مخالفت می کن

 نادیده می گيرد. به گفته او، کارآفرین موفق برایبه طور مثال رابرت توماس از دانشگاه واشينگتن اھميت آنھا را چه به صورت فردی و چه گروھی

در مسابقه شرکت نمی کرد دونده دیگری در کمتر ازاقتصاد مھمتر از دونده برنده در مسابقه دو سرعت نيست. برنده افتخار کسب می کند اما اگر 

رنده قبلی در مسابقه بود) از دیدن مسابقه لذتیک ثانيه با رسيدن به خط پایان برنده می شد و تماشاگران به ھمان اندازه قبل (زمانی که ب

Sم نکند، بSفاصله کس دیگری این کار را خواھد کرد.می بردند. اگر ھنری فورد یا بيل گيتس یا ھر کارآفرین موفق دیگری، پيشقدم بودن خود را اع

 به چالش کشيده شود.بنابراین به روایت توماس اثبات حقانيت کما3ت آنھا کار سختی می شود. اما این دیدگاه باید

ابقه صرفا امری خدادادی تصور شود، پس بدون شکبه قياس توماس درباره مسابقه دو برمی گردیم. اگر دوندگان و آمادگی آنھا قبل و در طول مس

وندگان را نمی توان صرفا امری خدادادی در نظر گرفت.خارج کردن نفر برنده از مسابقه، از منافع برنده شدن نمی کاھد. اما ھویت، تSش و آمادگی د

 وقتی دوندگان مسابقه جلوی چشم عموم موردآنھا تحت تاثير تشویق و تکریم ھای اجتماعی ھستند که برای فرد برنده تدارک دیده شده است.



جه سخت تر تمرین می کنند و سریع تر می دوند.احترام واقع شوند افرادی با بھترین استعدادھا تمایل به دونده شدن پيدا می کنند و در نتي

نگيزه کارآفرینی متاثر از تلقی و نگرش عمومی نيست،این واقعيت که اگر کارآفرین موفق شود سود می برد، دليلی قانع کننده برای اینکه بگویيم ا

نمی باشد.

یکا نگرش ھای  در واقع حاصل جمع  نگرش عمومی  اینجا اشاره می کنم این است که  بهنکته ای که در  یک شھروندان است. اگر شھروندان 

حترام نگذارند و محيطی که به آنھا اجازه و پاداش اینویژگی ھایی که کارآفرینان را قادر به رفتن به ورای محدودیت ھای متصور شده ممکن می کند ا

جو و دارای منافع خاص آنھا می گذارند که به دنبالکار را می دھد برایشان فراھم نياورند، پس ميدان را در اختيار اھل سياست و مشتریان رانت 

ھر زمان احترام عمومی نسبت به کارآفرینانتوجيھاتی برای ماليات بستن بر دستاوردھای مادی خSقان موفق ھستند.اینکه در یک قرن گذشته 

تصادی افزایش یافته است، به ھيچ وجه تصادفیکمرنگ شده است، موانع قانونی عليه آنچه به بھترین نحو ماليات ستانی تنبيھی از موفقيت اق

نيست.

تعداد دوندگانش در مقای برندگان مسابقات،  به  به خاطر عدم احترام  مانند جامعه ای که  با جامعه ای که در آن دوندگان از احترامدرست  سه 

برخوردارند، کمتر است، عدم احترام به کارآفرینان نيز ھمين حالت را پدید می آورد.

ر تعریف کارآفرین و کما3ت او به جای صحبت درآخرین دليلی که کارآفرینان حتی در مسير قھرمانی به ندرت قھرمان خوانده می شوند: ھميشه د

 فداکاری و از خودگذشتگی او مطرح می شود. تا زمانیمورد خلق چيزھایی که او با آوردن آنھا زندگی مردم را اندکی یا بسيار زیاد بھبود بخشيده،

ه کارآفرین به قيمت زیان دیدن دیگران سودکه سود دریافتی کارآفرین به صورت پاداشی از یک بازی با حاصل جمع صفر تلقی شود به طوری ک

و ھنگامی که این مانع نگرشی، به شکل سياسی خودمی برد، او بدنام خواھد بود و در بھترین حالت با بی تفاوتی نسبت به او رفتار خواھد شد. 

 منافع خاص، تحت حمایت دولت و ماليات ھایرا در قالب ھایی مثل مقررات محدودیت زای دولتی، محدودیت ھای تجاری، گروه ھای انحصاری با

سنگين نشان دھد، ما ھمه زیان می کنيم.

منبع : روزنامه دنيای اقتصاد

http://vista.ir/?view=article&id=369375

کارآفرينان، معماران تجديدساختاراقتصادی و اجتماعی

بی گمان كارآفرینان بعنوان عامSن تغييرازگذشته ھای دورتاكنون ونيزدرآینده

رادرجوامع مختلف عھده آفرینی  بسيارمھم ودگرگون سازوتحول  نقشھای 

ازتغيير،تحول،دگرگونی ھركجاسخن  كه  ای  گونه  داربودھاندوھستندبه 

به چشم این قھرمانان ملی وجھانی  وسازندگی است درورای آن ردپای 

به خواسته ای ھستندكه ھمواره  بزرگ وفرھيخته  انسانھای  ميخوردآنان 

آن وارتقای  ،تعالی  وپيشرفت  جوامع  واقتصادی  اجتماعی  ھاونيازھای 

مرتفع ساختن مشكSت تSشھاوتوانمندیھای خودراوقف  متعھدبوده وھمه 

موجودمينمایندوازاین نظرپيشقراو3ن وپيشگامان كاروان ترقی بشریت قلمداد



ميگردیدند.

مھم بستندومخصوصا درعرصه ھایحساسانسانھای فرھمندی كه صSح و اصSح جوامع راسرلوحه ی كارخودقرارداده وكمرھمت به انجام این 

آنھابعنوا اند.  آورده  ارمغان  به  رابرای سعادت انسانيت  موتورتوسعه ی اقتصادوبه مددخSقيت،نوآوریاقتصادی واجتماعی رھاوردھای مثبتی  ن 

ارزشمندی  آنمنافع  نمایندتاازدل  ویاایجادمی  جدیدراشناسایی  فرصتھای  پذیری ھمواره  بهومخاطره  درعصرحاضركه  مھم  آورند.این  رابدست 

دینی ميباشدبيشتر به چشم می آید.عصرتغييرات سریع وشتابناك مشھوراست ودرآن ھمه دستاوردھای بشری درحال دگرگونی وتحول بنيا

سياری ازمعضSت ومشكSت دست وپاگيردركشورنظيركارآفرینان از طریق ارائه ی ایده ھای ناب وایجادكسب وكارھای كوچك ومتوسط وزودبازده به ب

 ورویكردھای نوین راجایگزین شيوه ھای سنتیبيكاری،تورم،عدم پویایی وشكوفایی اقتصادی،امنيت اجتماعی وبحرانھای اجتماعی پایان بخشيده

ومنسوخ ميسازند.

 مينمایند وازخطرات مھلك تشتت وازھم گسيختگیآنان ایجادكننده تعامSت وارتباطات اجتماعی مثبت درجامعه بوده وانسجام ویكپارچگی راترغيب

از سال جدید كه امسال راسال اتحادملی وانسجامجلوگيری ميكنند ودرھمين جا اشاره ای داشته باشيم به بيانات ارزنده رھبر معظم انقSب درآغ

وصف  وتوانایی ھای  ازھمه ظرفيتھا  باوجودبرخورداری  كارآفرینان  اینكه  نھادندوآن  نام  ایناسSمی  مظاھر  بعنوان  ميتوانند  دارند  كه  ناپذیری 

باید بزرگی راانجام دھند ومسئو3ن ھم  واقتصادی كارھای  بعنوان سپاھيان وحدتاتحادوھمبستگی خصوصادرابعاداجتماعی  ازآنان  دراین سال 

وانسجام ملی ودینی توجه ویژھای نمایند.

مردم ھستند آحاد  درميان  وسرزندگی  شكوفایی  وعامل  دميده  رادرجامعه  حيات  روح  ارزشمنداقتصادیافرادكارآفرین  متعددومنابع  .آنھاعوامل 

ایه ھای راكد،معطل وسرگردان رادرمجاری صحيحواجتماعی رابه تحرك واداشته وركودوایستایی وبی فایدگی راریشه كن ميسازند.كارآفرینان سرم

ندوازاین منظربه بسياری ازمفاسد،نامSیمات،كج خلقیوپربازده بكارميگيرند وازبه ھدررفتن آنھا ویا مصرفشان دركانالھای نادرست جلوگيری مينمای

ھنگامه ھای پرخطروچالش آفرین عصرحاضرقلمدادنمود.ھاورفتارھای ناموزون ونابھنجارخاتمه می بخشند.این قھرمانان ملی را ميتوان ھنجارآفرینان 

عی قائل ھستندفدانمایند.اگرچه كارآفرینیاین درحالی است كه آنان ترجيح ميدھندمنافع شخصی خودرابه خاطرارزشی كه برمنفعت ومصلحت جم

درآینده وبا3خص درممالك درحال توسعه آنان سنگوكارآفرینان ضرورت اجتناب ناپذیر ھمه اعصار،زمانه ھا وجوامع بشری بوده است لكن امروزه و

ورداراست.كارآفرینان نه تنھا احساس وظيفه ملیبنای پيشرفت وتعالی اجتماعات تلقی گردیده ووجودآنھا ازاھميت فوق العاده وبسيارحياتی برخ

رای آنھاشان ومرتبه جھانی قائل شدوكارآفرینان جھانیدررفع نابسامانی ھا واصSح ساختارھای اقتصادی واجتماعی ناكارآمدرادارندبلكه امروزه بایدب

 آنان رسالت جھانی وفراگيردرنظرگرفت.رابایدباھدف ایجادجھانی عاری ازعقب ماندگی ودنيای منسجم وھماھنگ ترغيب وتشویق نمودوبرای

 گردیدندوافسانه ھا وتصورات اغراق آميزی رادراین مقولهباوجودھمه ی تعاریفی كه ازآنان بعمل آمده تابدانجا كه گروھی دراین رابطه دچارغلو وافراط

وتشبيھات ھا  استعاره  درقالب  ازآنان  وتعاریف  تمجيدھا  وسزاوارترین  بھترین  امروزه  معمارانپنداشتند  بعنوان  ازآنان  كه  است  ی 

الھای تيزپا(به خاطرتوان جھندگی ازموانع سختتجدیدساختارجامعه،قھرمانان ملی وجھانی،خلبانان جنگنده(بخاطرویژگی تھوروشجاعت درآنھا)،غز

درعرصه ھ برجسته  رتبه ھای  دركسب  آنان  زایدالوصف  دليل اشتياق  المپيك(به  توانودشوار)،قھرمانان  اركستر(به سبب  اجتماع)،رھبران  ای 

مع درجامعه)،پاسداران  پيشرفت  ودلنواز  موزون  ونواختن سمفونی ھای  كنندگی  ورفتارپسندیدهبسياربا3ی ھماھنگ  اخSق  وحارسان  نویت 

 تقدیر وقدرشناسی ودرك آنان بعنوان سربازان گاھاو...وظيفه جامعه ودولتمردان ورھبران ونخبگان درقبال تSشھا ومساعی گانسنگ وارزنده ی آنان

ورت داردتا تمام آحاد وگروھھا ضمن ھمراھیگمنام وكم توقعی كه وجھه ی ھمت خود راآسایش واعتSی ابنای بشرقرارداده اند ميباشدولذا ضر

الی،شكوفایی وتوسعه ی ھمه جانبه به ادامهوھمكاری وتاسی ازاقدامات كارآفرینانه وارزش آفرینی ھای آنان درھمه عرصه ھا درجھت رشد،تع

امات واعمالی كه به كارآفرینی منجر ميگردد نياز بهاین مسير وحركت رو به جلو كمك نمایند بنابراین بایداذعان نمودكه كارآفرینان درھمه ی اقد

انجام ھرگو به  خودراملزم  آن  مدنی  ونھادھای  وجامعه  گردند  واقع  وتشویق ھمگانی  نه ھمكاریمالی،روحی،علمی،تحقيقاتیحمایت،ھدایت 

و...ازآنھابداند.

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=260103



کارآفرينان، ھنرمندان دنيای کسب و کار

کارآفرینان بسياری دارای سوابق ھنری ھستند و از روش ھای ھنری در

کسب و کارشان بھره می برند. دانشگاه ھا به طور مجزا به آموزش روش

ھای ھنری و روش ھای کسب و کار در واحدھای مختلف خود می پردازند و

به ندرت چنين اقداماتی را به شکل ميان رشته ای با ھم ترکيب می کنند.

مضامين و مفاھيم را به شکلی ميان رشته ای با ھم ترکيب می کنند.

● مضامين و مفاھيم عملی

توان در ميان ھنر و کارآفرینی، می  ميان رشته ای  ایجاد رویکرد ھای  با 

دانشگاه ھا، کسب و کارھای کوچک و شرکت ھای بزرگ به مزایای زیادی

دست یافت.

● کيفيت

این مقاله رامی توان در نوع خود منحصر به فرد دانست چرا که از وجود

رابطه ای مستقيم ميان آموزش ھنر و فعاليت ھای کارآفرینانه سخن می

منبع به عنوان  را  دنيای ھنر  ترغيب شوندتا  بازرگانان  گوید. ممکن است 

آموزش در کارآفرینی و اقداماتشان استفاده نمایند. ممکن است کارآفرینان

ترغيب شوند تا ھنر آموزش را فرا بگيرند.

آنھا دارند;  مشترکی  نقاط  چه   Sمث موسيقيدان  یک  و  کارگردان  یک 

ب و کاری چند ميليون د3ری استفاده کرده اند.کارآفرینانی ھستند که از روش ھای خاص و عملی ھنر خود برای دستيابی به موفقيت و ایجاد کس

آیا این تصادفی است یا پيشينه ھنری آنھا باعث تبدیل ایشان به کارآفرین شده است؟

ه اند. در بسياری از مطالب نوشته شده در این خصوصبسياری از افراد رابطه ای استعاره ای را ميان ھنر (و بشریت) و جھان کسب و کار ایجاد کرد

نوین وارد شده است و اما دنيای کسب و کاربه کارھای شکسپير اشاره شده است. آموزش مبتنی بر ھنر اکنون دیگر به حيطه مشاوره مدیریت 

که کارآفرینان دارای سوابق ھنری از آنھا برای ایجاد یکچه درس ھایی می تواند به دنيای ھنر بياموزد؟ آیا مزایایی تاکتيکی و عملياتی وجود دارند 

شرکت تازه تاسيس یا اداره یک شرکت دارای رشد سریع استفاده کرده باشند؟

گنجاندن ھنر در کسب و کارشان استفاده کرده اند.آن چه که در ادامه آمده، دو مثال از کارآفرینانی است که از روش ھای عملياتی موجود برای 

موفقيت آنھا در تدوین این فرآیند ھا حاکی از آن است که پاسخ پرسش فوق (مثبت) است.

● دوبار سنجش، یک بار قطع!

د کردن بشریت به حوزه ای جدید که انسان کاروقتی کریستينا ھاربریج 3و موسسه جمع آوری اعانه خود را تاسيس کرد، این کار رابا ھدف وار

ز بيماری مھلک پدرش بود باعث شد که او موسسهزیادی در آن انجام نداده بود، آغاز کرد. تجربه پرداختن به اعانه ھای پزشکی که اقتباسی ا

تایج مثبتی به افتتاح کند. کریستينا معتقد بود که باید این اعانات به شکلی دوستانه گردآوری شوند تا ن١٩٩۴گردآوری اعانات خویش را در سال 



ر به فرد افتتاح کرد که به جای تمرکز بر خود بدھی ھا،دنبال داشته باشند و در نتيجه او شرکت خود به نام بریجپورت فایننشال را با رویکردی منحص

متمرکز بر روابط بلندکاری با بدھکاران بود.

سمه ھای فلزی می ساخت و کSس ھایپيشينه کریستينا شامل پانزده سال کار در انجمن ھنرمندان سانفرانسيسکو بود. ھمچنين او مج

 کار، کریستينا از تجربه ھنری خود برای مدیریت یکآموزشی زیادی را در این حوزه برگزار کرده بود. بدون ھيچ گونه آموزش رسمی در زمينه کسب و

سه ای شاد و خSق برای کارمندانش تبدیلشرکت با بيست و پنج کارمند استفاده کرد. او که فردی بسيار خSق بود، شرکت خود را به موسس

در قبال استفاده از ھنرش این بود که به کمک آنکرد و توانست محبوبيت خاصی، ھم بين مشتریان و ھم بين کارمندانش به دست آورد. رویکرد او 

ث شد که او بتواند سه برابر بيشتر از رقبایش کهبه نوعی، اعتراضات اجتماعی خود را نيز ابراز می داشت. رویکرد منحصر به فرد کریستينا باع

به دو ميليون د3ر درآمد سا3نه دست یافت. بهکارھایی عاری از احساس و خSقيت ارائه می کردند، اعانه جمع کند. (بریجپورت) که خيلی زود 

انسيسکو» جای گرفت و چھار سال پياپیعنوان یکی از شرکت ھای خصوصی که دارای سریع ترین رشد ھستند، در مجله «تایم بيزینس سانفر

رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

اد، اما دستيابی این شرکت به چنين رشدی،علی رغم مزایایی که خSقيت کریستينا به او در پرداختن به عناصر بين فردی اداره یک شرکت د

. ھم اکنون شرکت او مجبور است در سطحی حرفهنيازمند تمرکز کامل او بر کارش بود. کریستينا موفقيت زیادی در جذب مشتریانش به دست آورد

ای عمل کند و در عين حال زیر ساختارھای 3زم برای توسعه خود را نيز فراھم آورد.

 او به وجود می آورد که در محيطی نظام مند کار کند،کریستينا معتقد است که کاربرد عملی فرآیند تاکتيکی که در ھنر آموخته، این توانایی را در

ھد تا ریسک 3زم برای نوآوری را بپذیرد.که می تواند آزادانه و خSقانه در آن بيندیشد و کار در چنين محيط امنی، به او اجازه می د

ران بخش فروش است. اگر چه این مشاورانیک چالش بزرگ در شرکت ھای ارائه دھنده خدمات مالی، نياز به ارزیابی مستمر سطح تعھد مشاو

پيمانکاران مستقل عمل می کنند و این ذھنيت را به وج ود آورده اند که به صورت آزاد کار می کنند.به یک شرکت تعھد دارند اما به عنوان 

 اما مشاورانی که از کارشان راضی نيستند،مشاورانی که کارشان را دوست دارند، طی چند سال مشتریانی را برای شرکتشان فراھم می آورند

. موفقيت نھایی (یا ارزش) یک مشاور مالی به ميزانمی توانند رابطه شرکت با مشتریان را نابود کنند و به چينن شرکتی ھزاران د3ر خسارت بزنند

ا افرادی با اعتماد به نفس با3 ھستند و بایدعSقه مندی او به کارش بستگی دارد اما عSقه مشاوران به سختی حاصل می شود زیرا آنھا طبيعت

ه ای ھستند می تواند باعث اتSف پول و وقتعلی رغم ابھامات بسيار، نگرشی مثبت را پدید آورند. آموزش مشاوران جدید که فاقد چنين عSق

 کارشان نداشتند. او برای کمک به کارش، افرادیزیادی بشود لذا اسکات به دنبال روش ھایی برای حذف افرادی از تيمش بود که عSقه چندانی به

مندان حرفه ای به عنوان پيمانکاران مستقل و خودفرما عملبا تجربه را برگزید. کار با پيمانکاران آزاد موضوع تازه ای در دنيای ھنر نيست. اکثر ھنر

 نيروی کار ھنری را تشکيل می دھند. این روشمی کنند و حتی در ميان بزرگ ترین شرکت ھای ھنری آمریکا، پيمانکاران مستقل درصد با3یی از

غل فرھنگی در این کشور وجود دارند که بالغ بر پنجاهدر اروپا نيز رواج دارد. مثS طبق اعSم وزارت فرھنگ رسانه و ورزش انگلستان، حدود پانصد ش

درصد آنھا خودفرما ھستند.

 در آنھا می توانند کارشان را عرضه نمایند.ھمانند مشاوران مالی فروش، ھنرمندان مستقل نيز بقا و توسعه در محيط ھایی را می آورند که

● پيوند ھنر با کارآفرین

 درس ھایی که از فعاليت ھای ھنری خود آموختهآیا این تصادفی است که این کارآفرینان راه حل ھایی عملی را برای مشکSت کاری خود از طریق

جود دارد؟ مسلما، پيوند ھنر با کارآفرین محدود به کریستينااند به کار می گيرند یا آیا پيوندی گسترده تر ميان فرآیند خلق ھنر و ذھنی کارآفرینانه و

 کارآفرین زیر۶۵٠٠٠ اینجانب در ابعاد مختلف سازمان کارآفرینان جوان (یک سازمان بين المللی که متشکل از ٢٠٠۵و اسکات نيست. پيمایش سال 

 درصد افراد تحت مطالعه، در١۵ است) که چھل و ھفت سال است که شروع به کسب و کارھایی کرده اند که درآمدشان بيش از یک ميليون د3ر

زمينه ھنر آموزش دیده بودند یا دستی در فعاليت ھای ھنری داشته اند.

نی صرفا یک موضوع طبيعی است که افرادی را جذب خود میآیا این کارآفرینان نسبت به کارآفرینی آموزش دیده اند، مزیتی دارند؟ آیا فرآیند کارآفری

ش ھا پاسخ دھيم باید تحقيق زیادی در مورد آنھاکند که دارای یک رویکرد مناسب ذھنی ھستند؟ قبل از این که بتوانيم با اطمينان به این پرس

وازی با دنيای ھنر را ببينيم:انجام دھيم اما وقتی شرایط کارآفرینی موفق را ارزیابی می نمایيم، می توانيم برخی اصول م

ی می نمایند; آنھا جھان را به شکلی متفاوت می- ھنرمندان زندگی خود را صرف یافتن دیدگاه ھای فردی و منحصر به فرد در مورد تجارب انسان



الزامی ھستند. از سوی دیگر، مدیران در محيط ھایبينند و رفتارھایی نامرسوم را بروز می دھند که از نظر آنھا برای ھدایت یک جریان خSقانه 

 متفاوت را بروز می دھد، مایه نگرانی است و اینسازمانی فعاليت می کنند که باید ھمه چيز در آنھا قابل پيش بينی باشد. کارمندی که رفتاری

که از یک کSس فعال بازدید می کند از شنيدنحفظ اتحاد کاری است که باعث ایجاد کارایی و اثر بخشی در سازمان ھای بزرگ می شود. مدیری 

د اما تجربه به من نشان داده که بسياری ازصداھا و دیدن اتفاقاتی که معمو3 در یک محيط رسمی و طبيعی دیده نمی شوند، حيرت زده می شو

 است که کارآفرینان محيط ھایی را ترجيح می دھند وکارآفرینان در محيط کارشان نيز ھمانند خانه خود احساس راحتی می کنند. این امر بدان دليل

يندیشند. غالبا نگرش ھای نامعمول آنھا ھمان چيزھاییخلق می کنند که به آنھا اجازه می دھند رفتارھایی نامعمول بروز دھند و در آنھا به خوبی ب

ود که آنھا رویکردی بھتر را غالبا با حداقل امکاناتاست که باعث می شود آنھا اقدام به خSقيت کنند. نارضایتی آنھا از شرایط موجود، باعث می ش

امتحان کنند.

 کنند. ھردوی آنھا دارای خSقيت و انعطاف پذیری- ھنرمندان و کارآفرینان باید رویکردی عملی را برای مدیریت و توسعه کسب و کار خود تدوین

د. در این فرآیند، آنھا حاميان و مصرف کنندگانی رازیادی برای به کارگيری مواد خام در یک کسب و کار تعاملی ھستند که از ھيچ، ارزش می آفرین

 دستيابی به اھداف غيرقابل حصول بدون ھيچ گونهجذب می کنند تا به خSقيت آنھا عمر ابدی ببخشند. غالبا آنھا روش ھایی منحصر به فرد را در

دستورالعملی برای ھدایت راھشان به کار می گيرند.

رآیند عملکرد این دو دیده می شود. در ھر دو حالت، ایده- فرآیند ایجاد یک کسب و کار، مشترکات زیادی با مقوله ھنر دارد که این امر به ویژه در ف

 که می تواند ریشه در ایده اصلی داشته باشد را درای شکل گرفته و باید به دقت در مورد آن تحقيق شود. ھنرمند کارآفرین باید تمامی احتما3تی

حاميان را برای تبدیل ایده ھایش به واقعيت به کار بگيرد.نظر بگيرید. وقتی ایده ای توسعه یافت و به کار گرفته شد، ھنرمند کارآفرین باید تيمی از 

ان نوپا، کارشان را با منابع محدود آغاز می کنند. این امرفرآیند اجرایی باید با کارایی و اثر بخشی با3 انجام شود زیرا ھم ھنرمندان و ھم کارآفرین

ھنگ و زبان مشترک نقش مھمی در موفقيت چنينباعث ارتباط فلسفی و ارتباطات داخلی کارآمد در تحول نگرش ھا برای آفریدن می شود. این فر

تSش ھایی ایفا می کند.

● عامل آموزش

برای تمرکز بر فرصت ھای خSقانه و اعتماد به آموزشآموزش ھنر در دانشگاه ھا منحصرا متمرکز بر تکرار مھارت ھای عملی و آماده کردن ھنرمندان 

شده را در شيوه ھای کسب و کار خود به کارفنی است. بسياری از ھنرمندان در صورتی می توانند کارآفرین شوند که مھارت ھای فرا گرفته 

آموزش می دھند اما به طور کلی، آنھا فاقد فرصتبندند. دانشکده ھای بازرگانی، بسياری از مھارت ھای کارآفرینی و نوآوری را در سطح تئوری 

کارفرمایان را وادار می کند تا آموزش حين خدمت ارائهھای 3زم برای کاربرد عملی آنھا در پرورش چنين مھارت ھایی از طریق تکرار ھستند. این امر 

اتوار ھای عملی شروع می شوند اما آنھا به طوردھند. اگرچه برخی برنامه ھای کارآفرینی در دانشکده ھای بازرگانی برای تشکيل و ایجاد 3بر

فاصله بسيار کمی با ھم دارند اما در ھيچمقطعی از تخصص ھنری نزدیک خود بھره می برند. دانشکده بازرگانی استنفورد و واحد ھنری آن 

سطحی، چه اساتيد و چه دانشجویان در کSس ھای یکدیگر شرکت نمی کنند.

ده بازرگانی تيپی در دانشگاه لووا که توسط اخباراخيرا، نمونه ھایی از بکارگيری ھنر در کارآفرینی در سطح دانشگاھی پدیدار شده است. دانشک

نی را تدوین کرده که مشخصا در ارتباط با واحد تئاتر آنآمریکا و گزارش جھانی در زمره سی دانشکده برتر کارآفرینی قرار گرفته، یک برنامه کارآفری

است و سمينارھای آموزشی را با حمایت مالی خود در سالن ارکستر آن برگزار می کند.

● درھم شکستن موانع

کنش نشان می دھند و به سرعت عمل می کنند تاکارآفرینان موفق، واقع بين ھستند. آنھا بر مبنای تجارب به دست آمده از محيط ھای عملی وا

یسک پذیر آنان نيست که کارآفرینان را جذب روش ھایبتوانند راه حل ھایی را از طریق آنچه که آموخته اند، برای مشکSتشان بيابند. این غریزه ر

 استفاده قرار می گيرند، در زمره کارآمدترین،مدیریت مبتنی بر ھنر می کند بلکه واقعيت آن است که روش ھای مدیریت پروژه که در ھنر مورد

این است که این سيستم ھا آن قدر متحد واثربخش ترین و پایدارترین روش ھایی ھستند که تاکنون جھان به خود دیده است. نکته مھم تر 

 بيگانه ای در جھان وفق دھد. متاسفانه درکمنسجم ھستند که یک بازیگر تئاتر یا یک موسيقيدان ھم می تواند به سرعت خود را با ھر محيط

ن، این مفھوم توام با سو»تفاھم در قبال اینعمومی آن است که ھنرمندان افرادی غيرعملی و ضعيف در کسب و کار ھستند. در ميان کارآفرینا

د و نه تجاری) باعث اتSف سرمایه می شوند.حقيقت است که اکثر سازمان ھای ھنری سودآور نيستند و تقریبا ھمه آنھا (که نه سودآور ھستن



اند، اما برای بسياری از افراد فعال درعرصه کسب واگر چه موفق ترین ھنرمندان از طریق یک روح کارآفرینانه به بخشی از موفقيت خود نایل شده 

امور ھنری دشوار است. در حالی که دنيایکار (حتی حاميان ھنرمندان) غلبه بر تعصبشان نسبت به جدایی آموزش ھمتایانشان از متخصصان 

ینان قرار گرفته تا از این روش ھای خاصکسب و کار شاھد فرصت ھایی برای استفاده از روش ھای ھنری است، فرصت بزرگی پيش روی کارآفر

ھارت ھای ھمکاری، ارتباط و مدیریت منابع صورت مینھایت استفاده را ببرند و به کارایی با3یی دست یابند. با توجه به تSش ھایی که برمبنای م

کسب و کار می تواند از بررسی رابطه ميانپذیرند، این بستر مشترک ميان ھنر و کارآفرینی شایسته بررسی ھای بيشتر است. مسلما جامعه 

جھان کارآفرینان و جھان ھنرمندان، بھره بيشتری ببرد.
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شركتھا، ھنگام تأسيس برای مدت نامحدود تشكيل می شوند و مدیران

ھنگام اخذ وام و یا افزایش سرمایه به ذینفعان نشان می دھند كه به ازای

دریافت این منابع در آینده بازده خوبی خواھند داشت.

آنھا نشان می دھند كه چگونه كارھای  به خریداران  فروشندگان ھمواره 

می تواند منافع آتی آنھا را تامين كند. اعطاكنندگان ليسانس، ضمانت می

ارائه را  بازده  ترین  باكيفيت  و  بيشترین  بھترین،  آنھا  فرایندھای  دھند كه 

خواھد داد.

ولی سرمایه گذاران، وام دھندگان و خریداران ھنگام تصميم گيری، سوال

دیگری مطرح می كنند: اگر آنچه كه طرف مقابل می گوید تحقق نيابد چه

می شود؟

در اینجا ھمان اتفاقی می افتد كه موردانتظار است؛ تجزیه وتحليل ریسك

ن است كه آیا تصميم گيری ما (مثبت، منفی، رد یاانجام كار قبل از تصميم به انجام آن. ولی سوال مھمتری كه در حوزه مدیریت مطرح می شود ای

Sصه، به عنوان یكی از صورتھای مالی داده است:قبول) رابطه مستقيمی با ميزان ریسك اندازه گيری شده دارد؟ این سوال را به طور ساده و خ

برند. بلكه احتمال زیاندھی شركت ھم می رود.صورت سودو زیان. یعنی صورتھای مالی پذیرفته اند كه مدیران ھمواره در حاشيه سود بسر نمی 

 درصد۵ قانون تجارت، اگر شركتی ظرف سه سال بيش از ٩٢١قانون تجارت ھم حدی برای زیان ھای ساليانه قائل شده است. براساس ماده 

 برای جبران زیان. در بازار (به معنای وسيع آن) اعتمادسرمایه را زیان دھد باید تصميم بگيرد: یا كاھش سرمایه به ميزان زیان و یا افزایش سرمایه

نند، ورشكسته شوند، و آنگاه از بازار خارج شوند، دیگرحرف اول را می زند. اگر موسسات و شركتھا و تجار وارد بازار شوند، زیان بدھند، خسارت ببي

نمی توان اميدوار بود كه فضای اقتصادی جامعه ای، باثبات و قابل اعتماد باشد.

قتصادی برخورد می كند.در این گونه موارد حتی قانونگذار با این قبيل اشخاص حقيقی و حقوقی به عنوان مخل امنيت ا



ون ریسك در ذات ھر فعاليت اقتصادی است. و ازولی این ھمه ماجرا نيست و ھمه این تمھيدات جلودار و بازدارنده فعا3ن اقتصادی نمی شود. چ

ده اند تا راه حلھایی برای تسھيل، تسریع، وآنجا كه ھيچ جامعه ای بدون فعاليت اقتصادی موجودیت ندارد، پس عامSن اقتصادی ھمواره كوشي

 پذیرفته اند. پيشتازان این امر را كارآفرین می نامند. درافزایش حجم فعاليتھایشان بيابند. بدین ترتيب، آنھا ریسك روی آوردن به راه حلھای جدید را

 و خطرپذیرانی كه ایده ھای نو را در بازار تبدیل بهادبيات اقتصاد توسعه، كارآفرینان عامSن اصلی تحرك و پویایی اقتصاد جامعه ھستند. نوآوران

. به باور 3پتن: «... فھم ریسك، فرایندی ذھنیخدمت و محصول جدید می كنند و شھروندان را ترغيب می كنند تا آن خدمت یا محصول را بپذیرند

ی باز می گردد تا واقعيت». و وقتی نظر گيدنزاست و آنچه كه ما درباره ریسك و واكنش به آن شناسایی كرده ایم، اغلب به مسئله قضاوت شخص

 احتمالی است.... و مفھوم خطر كردن،را كه می گوید: «... زیستن در دنيای متجدد كنونی» زیست در محيطی آكنده از شانس و خطرھای

ی را برعھده دارند، در كنار نظر 3پتن می گذاریم،شالوده رفتار و اعمال افراد ساده و متخصصانی را تشكيل می دھد كه سازماندھی دنيای اجتماع

آنگاه به اھميت حضور كارآفرینان و خطرپذیران اقتصادی جامعه بيشتر پی می بریم.

ساسی است كه باید به آن پرداخت. یعنی مدیریتزیرا پذیرش ریسك برای اینگونه افراد رابطه مستقيمی با ميزان آن ندارد و این ھمان نكته ا

 آسانی و به سادگی در كنار مدیریت ریسكریسك سازمانی و سازمان یافته را كه بيشتر در موسسات بانك و بيمه جریان دارد نمی توان به

 را نيز دربرگيرد - در چارچوب مدلھای آمار و ریاضی و بهموسسات اقتصادی كارآفرینان قرار داد. زیرا گروه اول - كه می تواند موسسات و صنایع دیگری

با3، انجام كاری را بپذیرند و به عھده گيرند.روی احتما3ت تصميم گيری می كنند، در حالی كه گروه دوم امكان زیاد دارد كه علی رغم ریسك 

 روش یكسان برخورد نكنند، ھمانگونه كه درپس بر مشاوران و آینده نگران كشور فرض است كه در تعریف و تحليل و تدریس مدیریت ریسك، به

خيلی از كشورھا رایج است.

منبع : ماھنامه تدبير

http://vista.ir/?view=article&id=230650

کارآفرينی

به زبان ساده "کارآفرینی"ھمان فرایند تاسيس یک کسب و کار(شرکت)بر

مبنای یک فکر و ایده نو است. اکنون در عرصه جھانی افراد خSق و نوآور به

شده خدمات  و  توليد  عرصه  در  بزرگی  تحو3ت  منشا  کارآفرینان  عنوان 

کارآفرینان به  خود  مشکSت  حل  برای  جھانی  بزرگ  شرکتھای  اند.حتی 

مراجعه می کنند.چرخ ھای توسعه اقتصادی با توسعه کارآفرینی حرکت می

کنند.امریکا اقتصاد خود را مدیون ھمين افراد است و این در حالی است که

در ایران!! وقتی مسير حوادث، وقایع و روند فعاليتھای اقتصادی و اجتماعی

جوامع را بررسی می کنيم، در می یابيم که انسان ھا ھمواره به دنبال تغيير

بوده اند و در این ميان، افرادی بوده اند که از قوانين کلی جوامع تبعيت نکرده

و باعث تغيير در جوامع خود و به طور کلی جوامع بشری شده اند. جامعه



پيشرفته امروزی، توسعه خود را مدیون انسان ھایی است که قادر به تبدیل

رویاھا و ایده ھای خSقانه خود به حقيقت بوده اند، روحيه استقSل طلبی

برای کاوش موقعيت ھای جدید را داشته اند و از جرئت کافی برای مبارزه با

روش ھای متداول و جا افتاده برخوردار بوده اند. این عامSن تغيير، شخصيت

ی( تئوریک )و ھم دارای بعد عملی( کاربردی )است کهو روحيه ای داشته اند که امروزه "کارآفرینی" ناميده می شود. کارآفرینی ھم دارای بعد نظر

صيت و روحيه آدمی عمدتاً در دوران نوجوانی ومی توان با روش ھای مختلف آموزشی، به آموزش کارآفرینان ھمت گماشت. با توجه به این که شخ

ینی و آشنایی با کسب و کار کارآفرینانه در اینجوانی شکل می گيرد، می توان با یک برنامه صحيح آموزشی، به پرورش ویژگی ھا وروحيه کارآفر

دو نسل پرداخت.

● تعاریف وسيرتاریخی

، اداره  و تقبل كند(فرھنگ دانشگاھی وبستر) کارآفرینكارآفرین  كسی  است  كه  متعھد می  شود مخاطره ھای  یك  فعاليت  اقتصادی  را سازماندھی 

ودی بدست آورد مخصوصاً که باید پذیرایکسی است که تSش می کند با راه اندازی شرکت خود یا به تنھایی عمل کردن در دنيای اقتصاد س

ست: شخصی كه كسب و كار و یا موسسه اقتصادی رامخاطرات باشد(فرھنگ کمبریج). در دایره  المعارف بریتانيكا،كارآفرین اینگونه تعریف شده ا

 و قبل از آنكه به زبان امروزی مطرح شود، در زبانسازماندھی و مدیریت كرده و خطرات ناشی از آن را می  پذیرد. واژه كارآفرینی از قرنھا پيش

 در زبان انگليسی) می  باشد كهunder Take به معنای" متعھد شدن" (معادل Enterprendreفرانسه متداول گردید. این واژه معادل كلمه فرانسوی 

 ) در زبان انگليسی ترجمه شد.Enterpreneur توسط جان استوارت ميل به كارآفرینی ( ١٨۴٨در سال 

Richard Cantillon▪(اقتصاد دان): 

ده می گيرند ولی در انتظار درآمد این واژه را برای اولين بار برای توصيف فعا3ن اقتصادی که انجام ھزینه ھای مشخص رابه عھ١٨در اوایل قرن 

 و کارآفرینان تمایز قایل شد. از نظر وی کارآفرینان درنامعين و توام با ریسک در آینده ھستند، به کار برده است.او بين زمين داران،دستمزدبگيران

١٩ایی نامعين به خرید و فروش می پردازند.قرن محيطی ھمراه با عدم قطعيت فعاليت می کنند،سرمایه اوليه را خودشان فراھم می کنند و با بھ

 اختراعات و نوآوری ھای ادامه دار ایجاد کرد.زمان حاصل خيزی کارآفرینی بود،زیرا پيشرفتھای اقتصادی طی انقSب صنعتی انگيزه ھا را برای

Jean Baptiste Say▪(اقتصاددان): 

ه کارآفرین می نویسد:کارآفرین عاملی است کهاشراف زاده و صنعتگر فرانسوی در اثر خود تحت عنوان "پرسش و پاسخ در اقتصاد سياسی" دربار

ه به کار می گيرد،ارزش دستمزد ھا،بھره ھا و اجارهتمام ابزارھای توليد را ترکيب می کند و مسووليت ارزش توليدات،بازیافت کل سرمایه ای را ک

 برخوردار باشد.او کار آفرینی را تنھا در مورد کسب وای که می پردازد و ھمچنين سود حاصل را بر عھده می گيرد.کارآفرین باید از ھنر مدیریت نيز

نظر وی سودھای بدست آمده از کارآفرینی جدا و مجزا ازکار مورد بحث قرار می دھد و ازتباط آن با نوآوری یا ایجاد سرمایه را نادیده می گيرد.از 

 ھنوز ھم اعتقاد بر این بود که کارآفرینی جدا از مدیریت سازمان است.در نيمه٢٠سودھای بدست آمده از مالکيت سرمایه است. در اوایل قرن 

 مفھوم کارآفرینی گسترده شد.١٩٣٠دھه 

Joseph Schumpeter▪(اقتصاددان)محصول سالھای زوال امپراتوری اتریش - مجار: 

 مطرح کرد.بوسيله آن محصو3ت،فرایندھا،ایده ھا واو مطرح کرد که کارآفرینی شامل نوآوریھا و فن آوریھای امتحان نشده است. او تخریب خSق را

در پس تخریب فعال ھستند.کسب و کارھا با موارد بھتر جایگزین می شوند.او اعتقاد داشت که کارآفرینان نيروھای محرک 

▪Peter Drucker

ن اساس اقدام می کنند.کار آفرینی به حداکثر رساندن فرصت ھاست.کارآفرینان این فرصت ھا را شناسایی کرده و بر ای

Mary Coulter): ٢١▪(قرن 

 استفاده می کنند تا فرصت ھا را به منظور خلقکارآفرینی فرایندی است که بوسيله آن یک فرد یا گروھی از افراد از تSش ھای سازماندھی شده

،پيگيری کنند و اھميت ندارد کارآفرین چه منابعی درارزش ھا و رشد، با براورده کردن خواسته ھا و نيازھا از طریق نوآوری و منحصر به فرد بودن

اختيار دارد.

ازه یا کا3 یا خدمات یا حتی بازار تازه- آنچه کارآفرینان موفقبه بيان کلی تر کارآفرینان منابع را مدیریت می کنند تا چيز تازه ای بسازند اعم از شغل ت



 موفق ھستند که فعاليت اقتصادیشان را بتوانند بهرا از کارآفرینان دیگر متمایز می کند سرعت توسعه فعاليت اقتصادی آنان است. آنھایی بيشتر

د و ھمين ایده،بھره برداری کردن از این موقعيت ھا راسرعت رشد دھند. آنھا موقعيت ھایی را که در بازار،دیگران به آنھا توجھی نمی کنند می یابن

ه). آنھا خودشان را بخوبی در بازاری که در حال انتقال و تغيير است جا می اندازند. آنھا بmarket gapsدر ذھن آنھا شکل می دھد(شکافھای بازار-

را به راه بيندازند.دقت پيش بينی می کنند که جھت بازارھا در حال تغيير است و سپس آماده می شوند که بازارھا 

●انواع رھيافت ھای کارآفرینی

معمو3ً در زمينه کارآفرینی از دو رھيافت عمده استفاده می شود که عبارتند از:

- رھيافت محتوایی یا صفات مشخصه(خصيصه)١

- رھيافت فرایندی یا رفتاری٢

●رھيافت محتوایی

ویژگی ھای آنان است.بر این اساس ویژگی ھایھدف از به کار گيری رھيافت محتوایی،متمایز ساختن کارآفرینان از غير کارآفرینان و تعيين 

کز کنترل درونی،داشتن روحيه خSق و تحمل ابھام.شخصيتی کارآفرین عبارتند از :نياز به توفيق طلبی،تمایل به قبول مخاطره، برخورداری از مر

●رھيافت فرایندی

آفرینی است.در قلمرو مطالعه این رھيافت،بررسیھدف از به کارگيری این رھيافت،تمرکز بر شناسایی فعاليت ھای کارآفرینان و بيان ماھيت کار

می گيرد.برای مثال مواردی نظير دسترسی بهھمه عوامل اثر گذار در تاسيس یک شرکت جدید،مانند محيط،فرد،فرایند و سازمان مد نظر قرار 

دگان،مشتریان یا بازارھای جدید بررسی میسرمایه،حضور کارآفرینان مجرب،وجود نيروی کار ماھر(از نظر فنی)،ميزان دسترسی به عرضه کنن

شوند. افراد نيز از نظر نظر دارا بودن خصوصيات کارآفرینی مورد بررسی قرار می گيرند.

▪تصورات غلط:

در کارآفری موفقيت  از  بزرگ فقط قسمتی  دارد:ایده  نياز  بزرگ  ایده  یک  موفق فقط  فرایند- کارآفرینی  متفاوت  مراحل  نيازھای  نی است.درک 

از عھد و  کار کارآفرینانه  منظور گسترش کسب و  به  یافته  از روشی سازمان  مدیریت کسب و کارآفرینانهکارآفرینی،استفاده  ه چالش ھای 

برآمدن،عناصر کليدی برای موفقيت ھستند.

فرینی آسان است.تعھد،تصميم(نيت)و سخت- کارآفرینی آسان است:شاید فکر کنيد به دليل پيگيری عSیقتان و عSقه شدید به موفقيت،کارآ

!!کوشی 3زمه آن است.کارآفرینان سختی ھا را تجربه می کنند و با وجود سختی ھا ادامه می دھند

ق یعنی اجتناب از مخاطرات تخمين نزده یا یه- کارآفرینی یک شرط بندی مخاطره آميز است:کارآفرینی مخاطرات حساب شده است.کارآفرینی موف

حداقل رساندن مخاطرات.

 می شود- کارآفرینی فقط در کسب و کارھای کوچک یافت می شود:کارآفرینی در ھر اندازه سازمانی یافت

- کسب و کارھای کوچک و کارآفرینانه ھمانند ھم ھستند.

انجامد.*آرزو کسی را ثروتمند نمی کند،اما اراده معطوف به ثروتمند شدن،بی شک به ثروتمند شدن می 

فرینی است.کسب و کارھای کوچک می توانند رشدکسب و کارھای کوچک الزاماً کارآفرینانه نيستند،خSقيت و به دنبال فرصت ھا بودن 3زمه کارآ

۵٠٠ وجود دارد.مثSً در تعریف دیگری، شركتی با كمتر از کنند و تبدیل به کسب و کار کارآفرینانه شوند. البته در مورد تعداد کارکنان نظرات مختلفی

پرسنل در حيطه کسب و کار کوچک قرار می  گيرد.

●مزایای عمده کارآفرینی

▪دستمزد:عایدی شما قطعاً بيشتر از ھنگامی است که برای دیگران کار می کنيد.

دارد.▪امنيت:ادامه کسب و کار شخصی برای چند سال پياپی،در زمان بازنشستگی نيز امنيت به ھمراه 

 می شود▪ایجاد دارایی:با رشد و سودآوری شرکت شما،ارزش آن با3 می رود.به مرور زمان شرکت با ارزش

یحی...▪مزایای جنبی:مثل خودرویی برای مقاصد کاری،وام کوتاه مدت،بيمه عمر،پرداخت ھزینه ھای تفر

 ھای مالی شما از بين می روند.▪استقSل:سرنوشت شما به دست خودتان است.ریيس و کار فرما خودتان ھستيد.با رونق کار نگرانی

 آورد.▪رضایتمندی:ھيجان ھا و چالش ھا کارتان را مھيج می کند و برای شما خشنودی عميق به بار می



●تفاوت با مدیریت صرف

 و... را بررسی می کنند و رشد بيشتر در آینده را باکارآفرینان بيشتر بر مبنای روال ھای اکتشافی تصميم می گيرند.مدیران اطSعات آماری،اعتبار

مبنای باورھا و تجربيات مھم است.کارآفرینانبودجه ھای عددی خود مقدور می کنند.مدیریت صرف بر مبنای واقعيت ھا است ولی کارآفرینی بر 

شرایط پر ابھام و عدم قطعيت تصميم گيریجھش ھای ذھنی دارند و ھميشه از سيستم خطی تفکر مدیریتی استفاده نمی کنند.کارآفرینان در 

ميسازد.مدیریت کارآفرینی تلفيقی از این دو مقولهمی کنند.تصميم گيری بر مبنای واقعيت گاه رویارویی با فرصت جدید را ھزینه بر و غير ممکن 

خواھد بود و کارآفرینی سازمانی را مطرح می کند.

●انواع کارآفرینی

صورت عام بود.اما به شکل جزئی تر تفاوت ھاییکارآفرینی را به دو دسته فردی(مستقل) و سازمانی تقسيم می کنند.آنچه تا کنون گفته شد به 

ن مستقل به دنبال این است که بازار محصو3ت را در یدميان این دو نوع کارآفرینی وجود دارد.کارآفرینی سازمانی نيز بر اساس نوآوری است.کارآفری

د. در سازمان کارآفرین منابع برای اجرای ایده ھا راحتقدرت خویش بگيرد ولی کارآفرین سازمانی عSوه بر بازار بر مسائل سازمانی نيز باید فایق آی

 خود - انتخابی وجود دارد و کارآفرینان منتظرتر تخصيص می یابد.در سازمان کارآفرین،کيفيت در ھمه ابعاد نھادینه شده است.در این سازمان

% وقت خود را صرف١۵رال موتورز کارکنان اجازه دارند تا دستورات از با3 نيستند،سرپرستان نيز منابع و زمان را در اختيارشان می گذارند.مثSً در جن

 از ابتدا تا انتھا در تيم پروژه باقی می ماند.در چنينپروژه ھای منتخب کنند.در واقع خودشان کار را شروع می کنند ولی کار واگذار نمی شود و فرد

يری پایين می آید.سازمانی انجام دھنده تصميم می گيرد چرا که وقتی 3یه ھای سازمانی زیاد باشد سرعت تصميم گ

جاد فرھنگ كارآفرینی در یك سازمان،به ظھـور می▪كارآفرینی سازمانی : فرایندی است كه در آن محصو3ت یا فرایند ھای نوآوری شده از طریق ای

زمينه محصو3ت جدید،فرایندھای سازمانی و روش ھایرسند. کارآفرینی سازمانی از منابـع و حمـایت سازمان برخـوردار است. نوآوری می تواند در 

مدیریتی باشد. در سازمان کارآفرین ھمه کارآفرینند و مدیر کارآفرین در راس قرار دارد.

كشف و به بھره داری می رساند.▪كارآفرین سازمانی: كسی كه تحت حمایت یك سازمان، محصو3ت ، فعاليتھا و تكنولوژی جدید را 

●انواع کارآفرینان

بقه فعاليت در کسب و کار دارد)،ترتيبی یا زنجيرهنوظھور(در آغاز یک کسب و کار قرار دارد)،مبتدی(سابقه کسب و کار قبلی ندارد)،کھنه کار(سا

 و کارھای دیگری(اضافی) را آغاز میای(دائماً در حال تغيير کسب و کار است) و مجموعه ای(کسب و کار اصلی را حفظ می کند و کسب

کند.)●فرھنگ کارآفرینی

دارند،ھمچني زمينه  این  در  توانایی کمی  و  تمایل  دارد.افراد  نياز  فرھنگ خاصی  به  می کنند(رفتارکارآفرینی  مقاومت  تغيير  مقابل  در  افراد  ن 

 متوسط)دولت ھا درصدد آموزش ھای 3زمسازمانی).به ھمين علت و با توجه به اھميت کارآفرینی در اقتصاد ھای نوین(شرکت ھای کوچک و

و رئيس- مرئوس"وجود دارد تا کارآفرینی و ریسکبرمی آیند.موفق ترین کشور در این زمينه امریکا است.متاسفانه در کشور ما روحيه "کارمندی 

کم بر جامعه دانست.فرھنگ در سطح جامعه و گروه وپذیری. فرھنگ را باید مجموعه ای از باورھا،آیين ھا، اندیشه ھا،آداب و رسوم و ارزشھای حا

گ نظامی فکری است که در رفتار افراد نمود پيدا می کند.دردر تعامل ميان آن ھا معنا می یابد و شيوه برقراری ارتباط بين افراد را بيان می کند.فرھن

 کارآفرینی از دو سو قابل بحث است.از یکنگرشی کلی "فرھنگ شيوه زندگی"است از این رو فرھنگ در حال تحول است. ارتباط ميان فرھنگ و

سو تاثيری که کارآفرینی بر تحو3ت فرھنگی جامعه دارد و از سوی دیگر بستر فرھنگی

 اقتصادی، زمينه ای برای ارتقای سطح فرھنگجامعه برای پذیرش این مقوله.کارآفرینی با ایجاد فرصت ھای شغلی،توليد ثروت و بھبود شرایط

با ھدایت در مسير درست موجب شکوفایی افراد میاست.با براورده شدن نيازھای اوليه زندگی زمينه برای بروز نيازھای عالی ایجاد می شود که 

ت متنوع می شود، محدوده انتخاب گستردهشود.(سلسله نيازھای مزلو). نوآوری از خصوصيات کارآفرینی است و موجب توليد خدمات و محصو3

ی شود و بيشتر به فعاليت ھای فرھنگی میتر شده و زندگی آسان تر می شود.با با3 رفتن سطح رفاه و آسایش،اوقات فراغت افراد بيشتر م

ی کارآفرینی روش ھای خاصی را می طلبد کهپردازند.این امر در دراز مدت موجب افزایش سطح فرھنگی جامعه می شود. از سوی دیگر شکل گير

بر پایه ارزش ھای ویژه ای استوار شده است(فرھنگ).

●فرھنگ سازمانی

ذارد فرھنگ سازمانی ناميده می شود.فرھنگ یک درکباورھا،ارزشھا و ھنجارھای رفتاری بين اعضای سازمان که بر روش انجام کار آنان تاثير می گ



رک می کنند.اگرچه افراد کار ھای متفاوتی دراست.افراد فرھنگ سازمان را بر اساس آنچه در سازمان می بينند،می شنوند و تجربه می کنند،د

 توصيف می شود.سازمان دارند،تعریفی مشابه از فرھنگ سازمان خود دارند. ھر طور که سازمان درک شود فرھنگش

●اشکال فرھنگ سازمانی

- نوآوری و مخاطره پذیری:مقداری که کارکنان به نوآوری و مخاطره پذیری تشویق می شوند.

ه به جزئيات،با دقت انجام دھند.- توجه به جزئيات:ميزانی که از کارکنان انتظار می رود کارھایشان را از طریق بررسی و توج

.- خروجی گرایی:مقداری که نتایج و خروجی ھا مھم تر از روشھا و فرایندھای استفاده شده است

- مردم گرایی:چقدر تصميمات سازمانی،تاثير بر افراد سازمان را ھم در نظر می گيرند.

- تيم گرایی:ميزانی که کارھا به جای افراد توسط گروه ھا انجام می شود.

اشند.- پيش گامی:ميزانی که افراد سازمان پيش گام ھستند و حس رقابت دارند نه اینکه آسان گير ب

ات تاکيد می کنند.- ثبات:مقداری که تصميمات سازمانی و اقدامات بر حفظ وضع موجود وایستادگی در مقابل تغيير

 سازمان به ھر یک از این موارد چه مقدار اھميت میبرای مثال یک سازمان می تواند اھميت زیادی به ثبات بدھد ولی به تيم گرایی کمتر.اینکه یک

دھد تصویری ترکيبی از فرھنگ سازمان ایجاد می کند.

●مشکSت و موانع کارآفرینی در سازمان

دلي١ مدیریت.به  و  کارکنان  ميان  ارتباطی  بزرگ:وجود مشکSت  در سازمان ھای  ناپيوستگی  تصميم- طبيعت  برای  متعدد  ل وجود 3یه ھای 

گيری،امکان از بين رفتن ایده در ھر قسمت سازمان وجود دارد.

کاھش ارزش سھام)- منافع کوتاه مدت:در سازمان ھای بزرگ سود کوتاه مدت معيار موفقيت است(برای جلوگيری از ٢

را تشویق نمی کند.-عدم وجود فرھنگ کارآفرینی:کارآفرینان زندگی پرخطری را ترجيح می دھند ولی سازمان آن ھا ٣

● ویژگی ھای جمعيت شناختی کارآفرینان:

ش مسووليت و کسب موفقيت دارد.- ترتيب تولد در خانواده:مطالعات نشان داده است فرزند اول خانواده گرایش بيشتری به پذیر

- جنسيت:در مورد مردان بيشتر احتمال آغاز یک کسب و کار وجود دارد.

ات کارآفرینانه به طور مثبت در ارتباط با کارآفرین- تجربه کار:مدارکی وجود دارد که نشان می دھد داشتن سابقه کاری در کارھای کوچک یا تجربي

بودن می باشد.

بيرستان معتقدند.برای مثال"سيد جمال الدین- تحصيSت:در این مورد نظر قطعی وجود ندارد.عده ای به مدرک دانشگاھی و عده ای به دیپلم د

بھشتی"(کارآفرین نمونه)دارای مدرک دیپلم است.

- خانواده کارآفرین:کارآفرینان تمایل به داشتن والدین کارآفرین دارند.

●ویژگی ھای شخصيتی کارآفرینان:

ا3،اعتماد به نفس زیاد،توانایی درگيرشدن برای مدتدر این مورد نظرات زیادی در دسترس است ولی در بسياری از موارد توافق وجود دارد.انگيزه ب

ای حل مشکSت.در تقسيم بندی دیگر:اصرار وطو3نی،سطح انرژی با3،درجه با3ی ابتکار،توانایی ھدف گذاری،متعادل در پذیرش ریسک و مصر بر

 به خود،نگرانی ناچيز،توانایی خطر کردن بدونپيگيری زیاد،ميل و توانایی خود-رھبری و نياز نسبی به استقSل- ميل به پول و مقام،شک اندک

دلواپسی،انجام کار بيش از نيازوبيشتر از دیگران و ...

محيط اطرافش تاثير بگذارد و آن را تغيير دھد.ویژگی پيش فعالی:فرد خودش اقدام می کند و منتظر حادث شدن چيزی نمی ماند.مایل است که بر 

موفق امروز،جوان دلواپس دیروز است- ھرگز با ھراس*ھر کجا پنھان شوید زندگی سھم شما را از سختی ھا برایتان به ارمغان می آورد- کار آفرین 

ھای خود مشورت نکنيد.ترس ھای ما خيانتکارند.

 دھد.کارآفرین حقوق افراد جامعه را در نظر می گيرد.ابتدا دیگران و سپس خود را مد نظر قرار می

ید به عنوان بزرگترین کارآفرین نيمه اول قرن بيستم یادھنری فورد اگر متھورترین فرد زمان خود نبود،از آن مقام چندان ھم دور نبود.باید از او با

 جھان را به گونه ای١٩١۴را کاھش می داد.در کرد.خودروی مدل "تی" ساخت او شيوه زندگی را تغيير داد.او سال به سال قيمت خودروھای خود 

د.او سطح زندگی کارکنان خود را با این کار بھبودبی سابقه حيرت زده کرد.دستمزد کارکنان خود را دو برابر کرد و ساعات کار آنان را کاھش دا



بيمارستان ایجاد کرد.فروشگاه ھایی راه انداختبخشيد. عSوه بر این توجه خاصی به بھداشت،امنيت و راحتی کارکنان خود داشت.در کارخانه یک 

و یک برنامه مشاوره سSمتی ایجاد کرد.برایتا کارکنان ما یحتاج خود را به قيمت مناسب تھيه کنند.برای کمک به کارکنان یک بخش حقوقی 

لی برای افراد نابينا،ناشنوا و صرعی ایجادکارگران مھاجر مدرسه زبان انگليسی برپا کرد.معلولين جسمی را استخدام کرد.ھزاران فرصت شغ

کرد.یک بيمارستان،مدرسه کسب و کار و در نھایتکرد.پس از جنگ جانبازان معلول را پذیرفت و در یک زمان ششصد زندانی آزاد شده را استخدام 

چ،تشکيSتی عظيم ساخت.زبان جامعه بشری درموزه بزرگی را بنيان نھاد.این ھا یعنی مسووليت اجتماعی کارآفرینان او مردی بود که از ھي

ستایش این مرد به راستی قاصر است!!

●نقش خانواده در توسعه کارآفرینی

ه می تواند پویایی و تحرک را به عمق وجود افرادکارآفرینی فرایندی اکتسابی است و خانواده در شکل گيری این فرایند نقش اساسی دارد.خانواد

ی اجتماعی نو آورانه شکل گيرد.نقش خانواده بهتحت نفوذ خود تزریق کند،طوری که فرد و جامعه در محيطی ھماھنگ به تعامل بپردازند قالب ھا

ان توجه والدین به فرزندان از تولد تا شکل گيریعنوان کانون ایجاد نوآوری و خSقيت در افراد انکارناپذیر است. تحقق این امر بستگی به ميز

 بر فرزندان دارد و باعث می شود آن ھا ذھن خودشخصيت آن ھا دارد.وقتی والدین در عرصه کسب و کار تSش گر ظاھر شوند نتایج آن تاثير مثبتی

ادی ارزش تلقی می شود.چنين طرز تلقی از دنيایرا به ادامه حرفه والدین یا شغلی جدید معطوف کنند.برای چنين فردی دستيابی به منابع اقتص

ده خود را در خانواده مطرح می کند.می تواند ازاطراف ذھن فرد را به خلق ایده ای نو و استقSل اقتصادی دگرگون می سازد.نوجوان یا جوان ای

 والدین،ساخت خانواده،روابط والدین و فرزند،درآمدتجربيات والدین و احتما3ً از حمایت مالی و اجتماعی آنھا بھره ببرد.ميزان تحصيSت،نوع شغل

رد.به ثروتمندان توصيه می شود اجازه دھند فرزندانشانخانواده و ميزان برخورداری از امکانات رفاھی در شکل گيری فرھنگ کار در خانواده تاثير دا

د را در اختيار آنان بگذارند.(در خانواده ھایطعم سختی را بچشند،با مشکSت روبرو شوند، شکست را احساس کنند و مقدار اندکی از سرمایه خو

بقه محروم جامعه ظاھر شده اند.ثروتمند فرزندانی بوده اند که خود،این رویه را پيش گرفته اند)بسياری از افراد موفق از ط

●سابقه در ایران

 به بعد به موضوع كارآفرینی توجه جدی شده و حتی در بسياری از كشورھای درحال١٩٧٠عليرغم اینكه در كشورھای پيشرفته دنيا از اواخر دھه 

جه چندانی به كارآفرینی این موضوع را مورد توجه قرار داده اند، در كشور ما تا شروع اجرای برنامه سوم توسعه، تو١٩٨٠توسعه ھم از اواخر دھه 

زمينه صورت نگرفته بود. مشكل بيكاری و پيش بينینشده بود . حتی در محافل علمی و دانشگاھی نيز به جز موارد بسيار نادر، فعا ليتی در این 

د. در برنامه اخير، موجب شد كه در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه كارآفرینی مورد توجه قرار گير١٣٨٠حادتر شدن آن در دھه 

زشكی،  جھاد كشاورزی، صنایع و معادن و فلزات وتوسعه كارآفرینی در سطح وزارتخانه ھای علوم، تحقيقات و فناوری، بھداشت، درمان و آموزش پ

با فعاليت ھای آنھا، مطرح شده است. طرح کارا د(طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه ھایھمچنين مؤسسه جھاد دانشگاھی به دليل ارتباط 

 مسئوليت پيگيری، اجرا و امور ستادی آن از طرف وزارت علوم به سازمان١٣٧٩کشور) در برنامه سوم توسعه گنجانده شد و در اواخر سال 

در  كاراد ھم اكنون  واگذار شد.طرح  زمينه١٢سنجش  این  در  نسبتاً خوبی  پيشرفت  دانشگاه ھا  اكثر  و  اجرا است  حال  در  دانشگاه كشور   

 كار خود را آغاز نمود. این مركز دارای سه گروه آموزش،١٣٨١داشته اند.مركز كارآفرینی دانشگاه تھران به طور رسمی و عملی از نيمه دوم سال 

بت به موضوع عSقه مند بودند، انتخاب شدند.پژوھش و ترویج است كه مسوو3ن كميته ھا از ميان اساتيدی كه اعSم امادگی كرده اند و یا نس

شت شود. در حالی که کارآفرینی دارای مفھومیمتاسفانه واژه کارآفرینی،موجب شده که معنی ایجاد کار و یا اشتغال زایی از این واژه بردا

نيرو تورم  مفھوم و ھمچنين  این  از  برداشت غلط  زایی است.این  از اشتغال  ارزشتر  با  و  بينوسيعتر  در  بویژه   ) بيکار در جامعه  ی انسانی 

ز در بخشنامه ھا و سخنرانی ھای مسؤو3ندانش آموختگان دانشگاھی)،موجب شده بسياری از سياستھایی که برای توسعه آن اتخاذ شده و ني

رای پيامد ھای مثبت و مھم دیگری ھمانند: بارور شدندر این خصوص ، صرفاً جنبه اشتغال زایی برای آن در نظر گرفته شود.در حاليکه کارآفرینی دا

، توليد ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی است.وخSقيت ھا ، ترغيب به نوآوری و توسعه آن،افزایش اعتماد به نفس ، ایجاد و توسعه تکنولوژی 

 ماند.(مغایرت کارآفرینی با بورژوازی یا سرمایه داری-در صورتيکه فقط به جنبه اشتغال زایی آن توجعه شود ، از سایر پيامدھای آن بی بھره خواھيم

دادند به نظر اینجانب در دانشکده مدیریت دانشگاه تھران برگزار شد آقای علی دایی را در زمره کارآفرینان قرار ٨۵متاسفانه در ھمایشی که در بھار 

 کنندگان ھمایش ھا نيز باید توجه شود!!!)او تنھا یک بورژوا یا سرمایه دار است و تنھا به امر اشتغال زایی پرداخته است- به برگزار

●●نتيجه گيری



ير و دگرگونی ایجاد می کنند انجماد رفتار ھایمدیران کارآفرین که متوليان بحق توسعه ھستند منتظر تغييرات محيط نمی شينند،بلکه خود تغي

 می کنند.ھدف آن ھا ایجاد تحول و نوآوری در راستایموجود را می شکنند،نگرش ھا را تغيير می دھند و با اندیشه خود تغييرات را در افراد تثبيت

د،جایگزینی مواد اوليه و سایر اقدامات بی اثر یا کم اثرمنافع و اھداف سازمان است. مدیر کارآفرین نایابی و گرانی را با ابتکارات در فناوری تولي

پيش فعالی زمام امور را در دست می گيرد وساخته و حتی از آن برای پيشبرد اھداف استفاده می کند.مدیر کارآفرین تسليم محيط نيست،با 

سوار بر موج تغييرات محيط،به مقاصدش دست می یابد."خود را به اندیشيدن عادت دھيم.

ر به ماده ای بی روح می ماند. دیل کارنگی:"پاسکال: اندیشه و تفكر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حيات بشر است و انسان بی اندیشه و تفك

فكرخوب معمار و آفریننده است.

انيشتين: فكر كردن،سخت ترین كار بشر است. "افکارمان را به ثمر برسانيم.

"مارک تواین: مردی كه فكر نو دارد مادام كه فكرش به ثمر نرسيده است آرام و قرار ندارد.

نكه می تواند،انجام ميدھد،آنكه نمی تواندگوته:كسی كه دارای عزمی راسخ است،جھان را مطابق ميل خویش عوض می كند. جرج برنارد شاو: آ

آرمانی و مطرح در سطح جھانی بيندیشيم و عمل کنيم.انتقاد می كند. در مقابل تغييرات مثبت مقاوت نکنيم،کارآفرینی را بپذیریم و برای ایرانی 

شکر می کنم و قدردانی ویژه از دوستان گرامی در گروهدر پایان از آقایان ميثم علی پور و ابراھيم محمدی،بانيان کSسھای کارآفرینی در دانشکده ت

ميثم م بنده ھمکاری کردند،آقای  با  ترجمه قسمت ھایی  حمودی،اقای مھدی سعيدی،سرکار خانمکارآفرینی، سرکار خانم محمدیان که در 

موسوی و سرکار خانم علی آبادی که وجودشان ھمواره عاملی برای ادامه کار بود.

http://vista.ir/?view=article&id=236205

کارآفرينی

▪ س: آقای مھندس لطفاً خودتان را معرفی کنيد و در مورد سوابق کاری و

موفقيت ھای خود توضيح دھيد.

دانشکده ی پنجم  دوره ی  فارغ  التحصيل  فSح،  محمدحسين  نصراله  من  ـ 

مھندسی متالورژی ھستم. اگر موفقيت را بتوان در ایجاد و اداره ی بنگاه ھای

اقتصادی بدانيم، در این حد می توانم بگویم که موفق بودم. به بسياری از

یا و  مجری طرح  و  کردم  اسSمی خدمت  انقSب  از  پس  صنایع کشور، 

متالورژی این صنایع در شاخه ھای مختلف  بيشتر  بودم.  آنھا  اداره کننده ی 

بودند به جز یک استثناء که در حوزه الکترومکانيک قرار داشت. در حال حاضر

ھم در سمت مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی مشغول به کار ھستم و در

این بخش، اتکاء من بر دانش متالورژی نيست بلکه بر دانش مدیریت است،

که در آن ھم به صورت حضور در کSسھای مختلف در طی این چند سال و

ھم بر اثر تجربه کسب کردم.

ایران، لوله و ماشين سازی  لوله اھواز،  نورد و  مدیرعامل شرکتھایی چون 



ین و گروه صنعتی لوله و پروفيل سپاھان بودم.شرکت توليد ماشينھای سنگين ھپکو، شرکت توليد الکتروموتور موتوژن، شرکت مجتمع فو3د اسفرا

۴نجات ریخته گری ایران فعاليت دارم و حدود در فعاليتھای اجتماعی ھم حضور داشتم، سالھاست که به عنوان رئيس ھيأت  مدیره انجمن کارخا

سال است که در کنفدراسيون صنعت ایران فعال ھستم. خود نيز مؤسس چند تشکل مختلف بوده ام.

ل خاصی ایجاد کردید و باعث رشد و شکوفایی▪ س: آقای مھندس با توجه به سوابق اجرائی که ذکر کردید، شما در کدام سازمان یا شرکت تحو

آن شدید؟

که شور بسيار زیادی در کار بود و با ھيجان جوانی ھمـ من از فعاليتھای کاری خود خرسند ھستم و نمی توانم بين آنھا تفکيک قائل شوم. در ابتدا 

برای مدیران کمتر از دو ماه بود و مدیران تحملمخلوط بود، کارھای پر ھيجانی را پشت سر گذاشتم. از جمله، در اوایل انقSب که عمر مدیریت 

رخانه دچار بحران سال در نورد لوله ی اھواز مدیریت داشتم. از ھمان شروع کار من در نورد و لوله اھواز، کا۵فشارھای مدیریت را نداشتند، به مدت 

 کيلومتری٣ که عراق به ایران حمله کرد تا بود. ھم به دليل انقSب و فعاليتھای گروھھای مارکسيستی و ھم حمSت مستقيم عراقی ھا، زمانی

 واحد را ترک می کردم، توليد عادی بود. بازسازیکارخانه ھم آمد. درنتيجه آن اوضاع آسيب ھای بسياری به کارخانه وارد شد. اما زمانی که من

 بود، شرکت ما شرکتی بود که بسياری از صنایع لوله وکارخانه انجام شده بود و با توجه به اینکه در آن زمان فو3د مبارکه وارد مدار توليد نشده

 نورد و لوله اھواز و برگرداندن آن به شرایط بھره برداریپروفيل به آن وابسته بودند و تأمين کننده ی بخشی از نيازھای آنھا بودیم. نوسازی کارخانه

 تحول بود. به ویژه آن که در تمامی مدت مزبورکامل در یک مدت کوتاه در حالی که دشمن بعثی ھمچنان در چند کيلومتری ما قرار داشت خود یک

را تأمين می کرد.کارخانه به تدارک نيازمندیھای جبھه در حد توان خود مشغول بود از جمله بخشی از آب مصرفی 

یجاد شد شرکت لوله و ماشين سازی ایران است.شرکت دیگر که می توانم به جرأت بگویم با حضور من و با کمک تيم مدیریتی وقت در آن تحول ا

 ھمين امر وضع اقتصادی بسيار نامطلوبی را ھم باعثدر این شرکت و اندکی قبل از ورود من دچار بحرانھای شدید در روابط کارکنان و مدیران بود.

. یکی از سرکارگران شاخص در آنجا در توصيف اوضاع باشده بود. با بھره گيری از کمک ھمه و برخی حرکتھای اعتمادآفرین این روابط را دگرگون کردم

قSب تا آن زمان نتوانسته بود آرامش پيدا کند،الفاظ خاص خود می گفت شما ما را ذوب کردی و دوباره ریختی! به ھر صورت چون شرکت پس از ان

شده بود، تحول ملموس بود. من در ھيات مدیرةایجاد فضای عادی کار، خود یک تحول کSن بود. به خصوص در روابط انسانی که در شرکت برقرار 

ارغ التحصيSن دانشکدة متالورژی دانشگاه شریفآن شرکت تا کنون حضور دارم. مدیر عامل بعدی آقای مھندس عليرضا مقصودی، نيز که در زمرة ف

شرکتھای بسيار خوب است که نتيجه ی مدیریت بسياراست با درایت و ابتکارات خویش روند مزبور را ادامه داد. شرکت مزبور در حال حاضر یکی از 

خوب است.

ته مدیر قبلی شرکت آقای دکتر جعفری ھم ازشرکت موتوژن یکی از شرکتھایی است که باز در چشم من در آنجا تحو3ت خوبی رخ داده است. الب

اما گرفتن بازار و اقتصادی کردن فعاليتھای توليدیمدیران بسيار خوب کشور ھستند. ایشان طرح مزبور را تا مرحله ی نود درصد پيش برده بودند، 

تمام پيش ببرم و توليد و فروش انبوه انجام شد.پس از اجرای طرحھا خود تSش ھای گسترده دیگری نياز دارد.من موفق شدم طرح را تا مرحله ی ا

کت موتوژن به عنوان اولين شرکت سال در خدمت شرکت موتوژن بودم. در مرحله ی جدید خصوصی سازی که پس از انقSب آغاز شد، شر۵حدود 

 بود که جھش قيمتی فوق العاده با3 در بازاردولتی وارد بورس شد و مسئوليت این ورود به من واگذار شده بود. شرکت موتوژن، اولين شرکتی

ساختار مالی برای موتوژن خود یک نوع تحولبورس داشت. یکی از د3یل این جھش، ساختار مستحکم مالی شرکت بود. از دیدگاه من ایجاد این 

ا مدیریت داشته ام ادامه داشت.بود. این گونه فعاليتھا و موفقيت ھای دستاورد آنھا کم و بيش در نھادھای دیگری که در آنھ

 ارتباط بودید؟▪ س: آقای مھندس با توجه به زمينه ھای فعاليتتان به چه ميزان با مراکز علمی تحقيقاتی در

راساس عرضه و تقاضا صورت گيرد.در مواردی نگاھی یکـ من این نگاه را در طول فعاليت کاری داشتم که ھر نوع ارتباط پایدار بين نھاد ھا باید ب

 نھادھای صنعتی برای رونق پژوھش در دانشگاھھا پاطرفه به مسئله ی استفاده از مراکز علمی تحقيقاتی وجود دارد. نھادھای علمی توقع دارند تا

باشد و در دانشگاه به آن جواب داده شود. در آن صورتبه ميان گذارند. این پدیده بدون احساس نياز رخ نخواھد داد، ھر زمان که در صنعت تقاضایی 

ه و ماشين سازی ایران بودم، کوره ای داشتيم به نام کورهارتباط بين این دو برقرار خواھد شد. نمونه ای را عرض می کنم. در دورانی که مدیرعامل لول

اسری بودیم و این تحریم باعث شده بود که اجباراًکپل. در آن زمان پدیده ی خودکفایی در کشور در حال شکل گرفتن بود. چون ما در یک تحریم سر

کردم راه حل تامين نياز کوره کپل را پيدا کند. مابسياری از نيازھای وارداتی را خود برآورده کنيم. از یکی از اساتيد دانشگاه صنعتی خواھش 

مناً بخشی از انرژی 3زم را ھم تأمين می کرد.گلوله ھای کربنی در کوره کپل مصرف می کردیم که نقش سرباره ساز را در ھنگام ذوب ایفا و ض



ب این گلوله ھا و فرآیند ساخت آنھا ناشناخته بود. استادگلوله ھای مزبور با توليد گازھای احياگر، نقش احياء اکسيدآھن را ھم برعھده داشتند. ترکي

يليون د3ر از واردات در شرکت شد و تداوم حياتمزبور این کار پژوھشی را انجام داد. نتيجه ی این کار در آن زمان باعث کم شدن سا3نه یک م

سط اساتيدی چون آقای دکتر جھان افروز یا آقای دکتراقتصادی آن را تضمين کرد. بسياری از فرآیندھای تکنولوژیک در لوله و ماشين سازی ایران تو

کوکبی بررسی و کشف رمز شده است.

دیران آغازگر طرح با آن ھمکاری داشتم. مدیرعاملزمانی که طرح توليد الکتروموتورھای سنگين را در شرکت جمکو شروع کردیم به عنوان یکی از م

شگران دانشگاھی پروژه ھای متعددی را در حوزه یآن شرکت، آقای مھندس یکتا مقدم که ھنوز ھم در آنجا مسئوليت دارند با کمک تعدادی از پژوھ

خواستيم شروع کنيم، دانش بسيار با3یی در تيمھایطراحی الکتروموتور انجام دادند. این باعث شد در زمانی که فرآیند انتقال تکنولوژی را می 

سفراین در رابطه با استفاده از اساتيد برجستهمھندسی ما ذخيره شده بود. فعاليتھای بسيار دیگری در شرکتھایی از جمله شرکت مجتمع فو3د ا

جاب از اساتيد برجسته ی دانشکدة متالورژیدانشگاھھای صنعتی شریف، تھران و علم و صنعت داشتيم، از جمله ی این اساتيد: مرحوم دکتر م

. ھمچنين آقای دکتر نصرتی نيا و تعدادی اساتيددانشگاه صنعتی شریف، آقایان دکتر زارعی و دکتر شاه حسينی از اساتيد دانشگاه تھران ھستند

کمک کردند. اوج توانائی مھندسين را باید در ھنگامدیگر که در مذاکرات انتقال تکنولوژی، انتقال دانش مربوطه و بعد در صحنه ی اجرا به شرکت 

داشته باشد. من فکر می کنم تلفيق زیبائی از علماجرای طرح ھا جستجو کرد. علم و عمل را باید طوری با ھم تلفيق کرد که آثار ملموس اجرایی 

 استاد دانشگاه به طور٩تکنولوژی را انجام می دادیم، و عمل در مجتمع فو3د اسفراین داشتيم. به خاطر می آورم زمانی که در آنجا مذاکرات انتقال 

ق شخصی اولين فعاليت توليدی مجتمع فو3دمستقيم یا غيرمستقيم به ما کمک می کردند. بھد ھا در مرحله شروع بھره برداری به د3یل عSی

رحله نيز اساتيد دانشگاه به ما کمک کردند و این امراسفراین را روی توليد قالبھای لوله برای لوله و ماشين سازی ایران متمرکز کردم. در این م

زش کارکنان و جابجائی نيروھا انجام دادم،عملياتی شد. در گروه صنعتی سپاھان ھم بسياری از فعاليتھایی که برای سازماندھی کار و آمو

جام دادیم. در حال حاضر ھم که در سازمان مدیریتبراساس مطالعه با کمک اساتيد مختلف دانشگاھی بوده و پروژه ھای مختلفی را با کمک آنھا ان

 نمی دھيم. در واقع کارھای ما متکی بر تSشصنعتی ھستم، بدون کمک اساتيد و کارشناسان خود و دیگر مراکز علمی دانشگاھی کاری را انجام

شبکه ای از اساتيد، محققين و پژوھشگران می باشد.

▪ س: آقای مھندس نظر شما در مورد ارتباط مؤثر صنعت با دانشگاه چيست؟

ه قرار دارد. در فضای رقابتی باید سعی شود،ـ در کشورھائی که ارتباط صنعت با دانشگاه بسيار عميق است، صنعت آنھا در معرض رقابت فشرد

Sش ھا الزامی است. مدیر صنعتی باید برای رفع نقصنقاط ضعف بنگاه برطرف گردد، ارتقاء کيفيت صورت پذیرد و بھای تمام شده کاھش یابد. این ت

ی که در معرض رقابت نيستند و بازار تضمين شده دارنداز ھر وسيله ای استفاده کند. از جمله، ارتباط با نھادھای علمی تحقيقاتی. اما برای صنایع

ز امکانات و ابزار مختلف برای ارتقاء کيفيت و کاھشیعنی؛ بخش بزرگی از بازار آنھا توسط یک مشتری بزرگ به نام دولت تأمين می شود، استفاده ا

مراکز علمی باشد و یا الزامی مستمر برای این کار داشتهبھای تمام شده چندان متداول نيست. مگر اینکه مدیر خود ذاتاً عSقمند به ایجاد ارتباط با 

 باشد. بنابر این مناسب ترین فضا برای پيوند دانشگاهباشد. طبعاٌ بازار حمایت شده نمی تواند، بستر دائمی و مناسبی برای پيوند صنعت و دانشگاه

و صنعت فضائی است که در آن صنعت در معرض رقابت قرار گرفته باشد.

دن مدیران صنعتی از امکاناتی است که در مراکز علمیدر شرایط موجود ما اولين گام برای برقراری ارتباط منطقی بين دانشگاھھا و صنایع، آگاه کر

 کند. در واقع ما نيازمند یک فعاليت اطSع رسانی ملیتحقيقاتی وجود دارد که می تواند به کاھش بھای تمام شده و ارتقاء کيفيت توليدات آنھا کمک

ای علمی توسط دانشگاھھا مفيد خواھد بود. به عنوانھستيم. کارھای زیادی در این زمينه می توان انجام داد. به عنوان نمونه برگزاری نمایشگاھھ

اھھا اعتماد به نفس دانشجویان ھم افزایششخصی که ھم دانشجو و ھم مربی در دانشگاه بوده ام، می توانم بگویم با حضور در این نمایشگ

ی خود را در معرض دید عموم مردم به خصوصمی یابد. در این نمایشگاه ھا می توانيم از اساتيد و دانشجویان بخواھيم کارھای آزمایشگاھ

 در نتاج کارھای آزمایشگاھی خود کپی سازیصنعتگران قرار دھند. با کمل تاٌسف و به خصوص در این سالھای اخير بسياری از دانشجویان ما

را ھم می گيرد.  دانشگاه صنعتی شریف  دارد دامن  بيماری غم انگيز است که  یک  این  و  بينمی کنند  آزمایشگاھی  تبادل جزوه ھای  ایگونه 

کپی می شود و فقط در برخی از صفحات گزارش؛دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف را خطرناک می بينم.وقتی نتایج اندازه گيریھای آزمایشگاھی 

يگيردکه ه در زمان ما ھرگز وجود نداشت. حالتغييراتی ایجاد می کنند و برخی اساتيد ھم آگاھانه چشم پوشی ميکنند، یک رویداد تلخ شکل م

 می کنيد؟ شاید دليل آن باشد که بودجه یشما به عنوان یک مدیر صنعتی آیا به دانشجوئی کھبه این شيوه فارغ التحصيل می شود، اعتماد



منبع معتبری شنيدم که یک پنجم قبلسرانه ی دانشجوئی در دانشگاه صنعتی شریف به نسبت اوائل انقSب کاھش فاحشی داشته است. از 

ر این آفت وجود دارد و ما باید کاری انجام دھيم کهشده است. اما در مقابل تيتراژ توليد فارغ التحصيل با3 رفته است. در جامعه ما در حال حاض

 آن فعاليتھای علمی و آزمایشگاھی دانشجوئیجریان برعکس شود. بھر حال برای بھبود پيوند دانشگاه و صنعت برگزاری نمایشگاه علمی که در

مفيد برای صنعت توسط دانشجویان در معرض دید صنعت گران قرار گيرد، توصيه ميشود.

اجتماعی کار بری دارند، 3زم است شکل گيرد. اینھمچنين بازدیدھای صنعتی ھدفمند دانشجویی و نه بازدیدھائی که صرفاً برای گریز از تنشھای 

ان انجام داد، کار داوطلبانه ی دانشجویان در واحدھایامر دانشجویان را کمک می کند تا کار آرمانی و ھدف خود را پيدا کنند. کار دیگری که می تو

 سال به طول انجامد.٩ز چھار سال و در مواردی تا صنعتی با پرداخت مزد اندک است. این روزھا و با اطSعاتی که من دارم دوران دانشجوئی بيش ا

رائی با3ئی را پيدا خواھند کرد.اگر دانشجویان بتوانند یک نيم ترم ھم برای کسب تجربه به عنوان کارگر کار کنند، معرفت اج

دند که بر اثر نفوذ فردی در صنعت به دست آوردهاساتيد ھم در گذشته پيوند منطقی تری با صنعت داشتند، بسياری از آنھا مجری پروژه ھایی بو

ه تجربه ی شرکت داری روی آوردند و از حالتبودند، ویا توسط صنعت به ایشان سفارش داده شده بود. بعدھا اساتيد به دليل جذابيت مادی ب

را نشان می دھد و خود متأثر از یک پدیده ی تلخ دیگرمحقق در صنعت به شرکت دار تبدیل شدند. این تغيير رفتار یک نوع تغيير در شاکله ھای ذھنی 

 یا اجرای پروژه صنعتی، به فراتر از آن یعنیاست. حقوق اساتيد آنقدر پائين نگه داشته شد که ایشان به جای آنکه به پژوھش ھای بنيادی و

گر قرار به این کار شود که اساتيد محقق بهشرکت داری و تأسيس شرکتھای صنعتی روی آورند. من نمی گویم داشتن شرکت چيز بدی است، اما ا

لی کنيم.پر دازند آن زمان دانشگاه دچار بحران می شوند، راه  حل آن است که ما اساتيد را تأمين ما

Sش بسيار زیادی برای دولتی تر کردن دانشگاھھا شدهنکته ای دیگرکه باید به آن اشاره کنم در مورد نگاه دولت به مسئله است. در سالھای اخير ت

داره شوند. اما تسری دادن مقررات دولتی دراست. دانشگاھھا قبSً ھم دولتی بود و اصو3ً دانشگاھھای بزرگ باید با منابع ملی تأسيس و ا

 کار اشتباھی است. در دوره ای در گذشته ھا بهآئين نامه ھای، رویه ھا و دستورالعملھای اجرائی دانشگاھھا بخصوص در رویه ھای مالی ایشان

 در حال افزایش است. این نگاه در شکل دھیتدریج شاھد کم شدن این دخالت بودیم اما در حال حاضر روند دخالت دولت در امور دانشگاه ھا

ه به رفاه اساتيد و گسترش پيوند ایشان با صنعترابطه ی بين صنعت با دانشگاه بسيار مؤثر است. اگر نگاه نظام آموزشی در جھتی قرار گيرد ک

را جرم تلقی نکنيم، و سعی نشود با تدوینقرار گيرد، و اگر استادی در پی اجرای یک پروژه درآمدی خوب ھم برای خود کسب کند و ما آن 

ن این پيوند جریان طبيعی خود را پيدا می کند. به ھرآئين نامه ھا، بخشنامه ھا و دخالت دادن ذیحسابی ھا اساتيد را به شدت کنترل کنيم، آن زما

حدودکننده تر می شود تا گشایش آفرین تر.حال نگاه دولت ھم باید در این مسئله اصSح شود و من متأسف ھستم که این نگاه روز به روز م

 کارآفرینی شریف مطرح است چيست و به▪ س: آقای مھندس نظر شما در مورد ایده ی تأسيس شرکتھای دانشجوئی که در حال حاضر در مرکز

نظر شما می تواند نوعی راه حل برای ارتباط صنعت با دانشگاه باشد؟

 ارتباط صنعت و دانشگاه باشد، مگر اینکه در فضایـ به نظر من در حدی که شرح دادید این ایده نمی تواند به تنھایی راه حلی قطعی برای ایجاد

ر نخواھد مسير تحصيل را ادامه دھد، وارد بازارواقعی کسب و کار شکل گيرد. اما ایده ی خوبی است. زمانی که فردی فارغ التحصيل می شود، اگ

امS بشناسد. چه بسا که به دانسته ھای دانشگاھیکار می شود. در ابتدا وی به عنوان یک صنعتگر نمی تواند نياز ویژه ی تکنولوژیکی خود را ک

 برسد، تا از دانشگاه کمک بگيرد. در این مرحله است کهخود بسنده کند. وی حتماً باید وارد یک بلوغ حرفه ای کاری شود، و به درجه ای از نياز فنی

قبل از آن یک پيوند ناگفته ای بين صنعت و دانشگاه وجودارتباط بين بازارھای کار و دانشگاھھا از نظر رفع نيازھای تکنولوژیک شکل می گيرد. البته 

دارد و آن ترتيب تأمين نيروی مناسب بازار کار توسط دانشگاه ھاست.

ار آشنا کنيد، این خود یک اقدام خجسته و برجستهاگر شما به تدریج می خواھيد در مرکز کارآفرینی دانشجو را با قواعد بازی در فضای کسب و ک

وانند تأمين تسھيSت کنند. قالب حقوقی انجام فعاليت رااست و می توانم توصيه کنم در این مورد با وزارت تعاون تماس بگيرید. به نظر من آنھا می ت

د مزیت مدیریتی بر یکدیگر ندارند و یا حداقل چنداناز ھمان ابتدا می تواند به صورت یک تعاونی واقعی دانشجویی باشد. در دوران دانشجوئی افرا

 است. در دوران تحصيل ما ھم بسياری از دوستاناثبات شده نيست. لذا قالب تعاونی برای کار قالب خوبی است و به روحيه ی آنھا بيشتر نزدیک

ند. اما می دیدیم که دوران تحصيل برخی از آنھا به عنوانبودند که ھم زمان با تحصيل و به اتفاق، وارد کسب و کار شدند و به دنبال درآمدآفرینی بود

و اصSً وقتی برای انجام کارھای سال ھم به طول می انجاميد. نمی گویم ھمه این طور بودند، برخی ھم چون فعال سياسی بودند ٩نمونه حتی 

نشگاه صنعتی شریف مطرح شده، اگر در یک قالبدرسی نداشتند دیر فارغ التحصيل شدند. به ھر حال به نظر من طرحی که در مرکز کارآفرینی دا



کت مزبور وارد کارھای جدی شود و مدیرانحقوقی ھم بخواھد انجام شود، می تواند توسط وزارت تعاون حمایت شود و از ھمان ابتدا ھم شر

شرکتھای مختلف ھم می توانند به عنوان مشاور آنھا عمل کنند.

ن سازمانی باید چه خصوصياتی داشته باشد؟▪ س: آقای مھدس تعریف شما از کارآفرینی درون سازمانی چيست و به نظر شما یک کارآفرین درو

ردی است که ایده ھا و افکار نو را تبدیل به کسب وـ به نظر من کارآفرین چه درون سازمانی و چه کارآفرینی که ایجادکننده ی یک سازمان است، ف

شه ای یا فکری را بتواند بپرورد و از آن توليد ثروت کندکار تجارت می کند. اگر بخواھيم او را مقيد شرایط کنيم، خيلی جالب نيست. ھر فردی که اندی

ه سازمانی و یا مقيد به تحصيل نيست. کارآفرینی درو ارزش افزوده به وجود آورد کارآفرین است. کارآفرینی متکی به داشتن ثروت، مقيد به جایگا

ن سازمان فرآیندھا و فعاليتھا قبSً به نوعی شکل گرفتهدرون سازمان تنھا تفاوتی که با کارآفرینی در برون سازمان دارد در این است که چون در درو

ی نو ایجاد و رونقی در کسب و کار به وجودو رسمی شده است، کار آفرین با محدودیت بيشتری مواجه است. اینکه ما چگونه بتوانيم شيوه ا

آوریم، ھميشه ارزش خود را دارد.

ز کارآفرینی وجود دارد، کافی است کمی در فرآیندھاھمه ی افراد در درون سازمان می توانند کارآفرین باشند. در انسانھای عادی ھم جلوه ھایی ا

ار توجه دارد و سرسری از مسائل نمی گذرد.تأمل کنيم. کارآفرین درون سازمانی به نظر من فردی است که به محيط اطراف خود و در فضای ک

 اطSعاتی قرار گيرد یعنی؛ باید پرسشگر باشد. وی بایدکارآفرین درون سازمانی در مرحله ی اول باید به پدیده ھا با تأمل بنگرد و در معرض تعامSت

سياری از این ویژگيھا در افراد قابل توسعه ھستند.برای چرائی مسائل با نيروھائی که در محيط ھستند وارد بحث و گفتگو شود. البته می دانيد ب

انشجویان خود بياموزیم بدون تأمل در مورد پدیده ای ازاین طور نيست که افراد از بدو تولد کارآفرین خلق شده باشند. کافی است که به فرزندان و د

ن اجازه را می دھد طرح سؤال جدید کند. فرد کارآفرینکنار آن عبور نکنند. انباشت اطSعات یا در معرض اطSعات قرار گرفتن است که به کارآفرین ای

کند و باور کند کار سازمانی گروھی است و روابط بانباید از شکست بترسد. کارآفرین برجسته ی درون سازمانی باید به روابط خود با افراد توجه 

گران حفظ کند و منزوی و منفعل نباشد. به نظر من آندیگران مھم است. فرد کارآفرین باید بداند که روابط سازمانی خود را برای به کار گرفتن دی

ن خSق دارد، اما قدرت توسعه ی خSقيت و تبدیلمخترعی که در خلوت طراحی می کند و دیگران را به کار نمی گيرد، کارآفرین نيست، فقط یک ذھ

کار داشته باشد.آن به کسب و کار را ندارد. به نظر من اینھا ویژگيھایی است که یک کارآفرین باید در محيط 

▪ س: آقای مھندس به عنوان صحبت پایانی اگر مطلبی باقی مانده، بفرمائيد.

رب دیگران اھميت دھيد که خود این کار نشان از خردـ ما باید اخSق حرفه ای را توسعه دھيم و به دوستان جوان بگوئيم راه صSح این است، به تجا

ذاشتم، قبل از اینکه پدیده ای را رد کنم در مورد د3ئل بهاقتصادی ھم دارد. من شخصاً به رفتارھای دیگران توجه زیاد داشته ام و به اساتيد احترام گ

را از خود می گيرند. ما به عنوان یک بنگاه باید قدرتوجود آمدن آن پدیده فکر کردم. دوستان جوان ما با نپذیرفتن تجارب دیگران فرصتھای پيشرفت 

اقتدار پيدا کنيم، 3زم است ثروت و توان اجتماعی پيدااقتصادی و تکنولوژیک داشته باشيم تا بتوانيم سریعتر به نقطه ھای ھدف برسيم. برای اینکه 

 غلبه بر ھر حریف و رقيب نيازمند قدرت و پول ھستند وکنيم. گریز از تعامل با دیگران و جھان راه حل نيست. دانشجویان ما باید لمس کنند که برای

ی کسب و کار را با حضور در بنگاه ھا ولو به عنوانبرای بدست آوردن پول و قدرت باید قواعدی را رعایت کنند. توصيه می کنم جوانان قواعد واقع

کر کنند و برای تSشی واقعی خود را مجھز کنند.کارگر عادی یاد بگيرند، به محيط زیست توجه کنند، به اخSق حرفه ای و به اخSق کسب و کار ف

مصاحبه با آقای مھندس سيداحمدیان مدیر عامل شرکت پنج تاش

ضيح فرمایيد؟▪ س: آقای مھندس لطفاً خودتان را معرفی کنيد و در مورد ایده ی شکل گيری شرکت پنج تاش تو

 و به عبارتی فارغ التحصيل دوره ی اول دانشگاه صنعتی شریف ھستم. در حال حاضر مدیر عامل١٣۴٣ـ من مھدی سيداحمدیان ورودی سال 

ارغ التحصيل شدن و گذراندن دوره خدمت سربازی درشرکت پنج تاش که در زمينه طراحی و توليد انواع تابلوھای برق فعال است می باشم. بعد از ف

ای تأسيساتی و نصب مشغول شدم و سپس شرکتذوب آھن ابتدا در شرکت پاورز به عنوان مھندس کارگاه و سپس رئيس کارگاه در زمينه پروژه ھ

 در این شرکت فعال بودم، کم کم شرایط برای کارھای پيمانکاری١٣۶٢گسترش نيرو را با چند تن از دوستان ھم دانشگاھی تأسيس و تا آغاز سال 

طرف کارھای توليدی ميل کنم و این را در سالسخت شد و به این نتيجه رسيدم که با توجه به شناختی که در این سال ھا پيدا کرده بودم به 

 به١٣۶٧ا سال  نفر که نام شرکت پنج تاش نيز به بھانه ھمين شراکت پنج نفری می باشد) شرکت را تأسيس و ت۵ با چند تن از دوستان (١٣۶۴

٢دستی و یک قيچی  به صورت فعال توليد را در زمينه ساخت تابلوھای برق شروع کردیم. ما کار را با یک خم کن ۶٧صورت نيمه متمرکز و در سال 

 متر و٣٣٠٠ریم که اکنون مساحت کارخانه متری ساده شروع کردیم در واقع سرمایه ی اندکی داشتيم (نفری یکصد ھزار تومان) خدا را شاک



 نفر رسيده است. در طول این سال ھا سرلوحه، صداقت و کيفيت کار بود، ضمنا۶٠ً متر و تعداد پرسنل به ٢٠٠٠مساحت سالن ھا و انبارھا حدود 

 بود، بعد از٧۵ تا ٧٢. دوره ی شکوفایی سال ھای سعی کردیم در کنار کار اصلی محصو3ت فرعی دیگر مانند سينی و نردبان کابل نيز داشته باشيم

 پروژه ھای پتروشيمی و پارس جنوبی گشایش عجيبی در کارھای توليدی ایجاد نمود. تأثير این٧٩ داشتيم، پس از سال ٧٩آن یک توقف تا سال 

ین توقف موقتی بوده باشد و دوباره حرکت و جنبشپروژه ھا در صنعت، مھندسين مشاور و به طور کلی در جامعه بشریت چشم گير بود و اميدوارم ا

 نفر بالغ شده است و علت این افزایش فقط۶۴ نفر در شرکت کار می کردند در حال حاضر به ٣٠ ٧٩و نشاط در جامعه صنفی ایجاد گردد. در سال 

فرصت تفکر را برای بازاریابی خارجی نمی داد اما ما بایدپروژه ھای نفتی بوده است. در زمينه ی صادرات کا3 باید عرض کنم بازار آنقدر تشنه بود که 

به فکر صادرات ھم باشيم.

▪ س: آقای مھندس چشم انداز شما برای آینده شرکت چيست؟

بازنش به اینکه من دیگر در مرز  با توجه  به شرایط کنونیـ این فکری که در حال حاضر من را مشغول کرده است  توجه  با  ستگی ھستم، 

٢ پرداخت می شد و به طور متوسط روزی تصميم گيری بسيار مشکل شده است. در طول تمام سال ھای فعاليت حقوق کارکنان در اول ھر ماه

ق افتادن حقوق کارکنان ھم ھستم در این شرایطساعت اضافه کاری ھم داشتيم، اما متأسفانه نه تنھا اضافه کاری نداریم بلکه نگران به تعوی

چشم اندازی برای آینده شرکت نمی بينم و تصميمی ھم نمی توانم بگيرم.

▪ س: آقای مھندس شما تا چه ميزان با مراکز علمی تحقيقاتی در ارتباط ھستيد؟

 اما با دانشگاه خودمان به عنوان کمک در بعضی مواقعـ در زمينه ی کار تحقيقاتی خيلی کم کار کرده ایم و ارتباط ھم با مراکز علمی نداشته ایم،

ارتباط داشته ایم.

▪ س: نظر شما در مورد ارتباط مؤثر صنعت با دانشگاه چيست؟

؛ من خودم از امکانات دانشگاه خودم بی اطSعـ فکر می کنم مقداری عدم آشنایی صنایع نسبت به امکانات و توان دانشگاھی وجود دارد، یعنی

که دانشگاه دارد تا یک کار تحقيقاتی را برایھستم و نمی دانم امکانات دانشگاه در زمينه کاری من به چه ميزان است. ھمچنين ھزینه ھایی 

ن به  ندارد.  پرداخت این ھزینه ھا را  توان  با3 می باشد، صنعت بخش خصوصی  انجام دھد،  باصنایع  یکی عدم آشنایی  این دو عامل،  ظر من 

ط ضعيف باشد.توانایی ھای مراکز دانشگاھی و دیگری با3 بودن ھزینه ھای تحقيقاتی باعث شده که این ارتبا

 دانشجویی" این ایده در فاز مطالعاتی قرار▪ س: در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف ایده ای مطرح شده تحت عنوان "تأسيس شرکت ھای

عSقمند ھستند و احساس می کنند می توانند نوآوردارد در قالب این طرح فراخوانی به چاپ می رسد تا گروه ھای دانشجویی که در زمينه ی کاری 

می گيرد، حوزه ی فعاليت آنھا مرز دانشگاه است وباشند به مرکز مراجعه کنند و ثبت شرکت انجام دھند البته ثبت شرکت در داخل دانشگاه صورت 

 و فنی یا فنی و علمی یا نيرویی که از صنعتقوانينی ھم که بر ایشان حاکم است قوانين ساده شده ی تجارت می باشد. آنھا تحت رھبری علمی

 آموزش ھای 3زم را به آنھا می دھد. پروژه ھای علمی کهآمده  یا نيرویی که آکادميک است می باشند این مرکز نقش مشاور را برای این تيم ھا دارد و

 دسته تقسيم می شوند: دسته ی اول تيمی که موفق بوده٣در نظر دارند را ابSغ می کنند تا به نتيجه ی خوبی برسند، بعد از فارغ التحصيلی به 

بماند، دسته ی دوم تيمی که شکست خورده بااز تجربيات خود استفاده می کند و ھمان طور که موفق بوده می توان به آن کمک کرد تا موفق 

ک پشتوانه برای آنھا باشد و در بيرون راحت کارتوجه به اینکه شکست خورده شکست آنھا تبعات زیادی نداشته و از طرفی این تجربه می تواند ی

در مرکز رشد و فناوری دانشگاه تحت پوشش قرار دادکنند، دسته ی سوم تيمی که بين نا بين ھستند نه خيلی موفق و نه ناموفق اینھا را می توان 

د؟تا در آنجا پيشرفت کنند با این توضيحات لطفاً نظر خود را در ارتباط با این ایده بفرمایي

ندن خدمت سربازی ایجاد می شود و این وقفهـ اولين مشکلی که در زمينه عملی شدن این طرح به نظر می آید، وقفه ای است که به علت گذرا

ه نظر من طرح می تواند موفق باشد، اما اگر منقطعباعث به ھم خوردن بسياری از برنامه ریزی ھا خواھد شد ولی اگر کسی بدون وقفه ادامه دھد ب

باشد تيم ھا ثابت نخواھند ماند و تغيير تيم باعث به ھم خوردن برنامه ھا خواھد شد.

▪ س: آقای مھندس به عنوان کSم آخر اگر صحبتی ھست بفرمایيد؟

 دانشگاه انجام داده اند قدردانی به عمل آید مانندـ باید از افرادی که در دانشگاه صنعتی شریف کارھای مختلفی را در راستای بھبود وضعيت این

 تشکيSتی آموزشی و اداری دانشگاه را مدونمرحوم جناب آقای دکتر مجتھدی که دانشگاه را بنيان گذاشت و مرحوم جناب آقای دکتر امين که

نمود.



مصاحبه با آقای مھندس امير ابراھيمی

توليد توضيح فرمایيد؟▪ س: آقای مھندس لطفاً خودتان را معرفی کنيد و در مورد چگونگی ورود خود به دنيای کار و 

 فارغ التحصيل شدم.١٣۵٨ دانشگاه صنعتی شریف در رشته مھندسی مکانيک ھستم و در سال ١٣۵٣ـ من شاھرخ اميرابراھيمی ورودی سال 

 ماه در جبھه خدمت کردم. بعد از آن٢١جنگ حدود دوران تحصيل من به دليل اعتصاباتی که در آن زمان صورت می گرفت به طول انجاميد. در زمان 

 جمله جرثقيل، تجھيزات، دیگ بخار کار کرده ام.سال در واحد طراحی شرکت ماشين سازی اراک مشغول به کار بودم و تقریباً در تمام قسمتھا از۴

 کردم. آنجا بود که تجربه ی تشکيل یک واحدسپس در کارخانه ی آذرآب که در حال افتتاح شدن بود به عنوان مدیر طراحی حدود دو سال خدمت

ارجی ھا در مورد انتقال تکنولوژی فعاليت داشتيم. سپسمھندسی را کسب کردم، کارھای زیر بنایی را در آنجا انجام دادیم و در زمينه ی ارتباط با خ

ھای مھندسی سيمان" شروع به به تھران آمدم و در یک شرکت مھندسی مشاور وابسته به صنایع ملی تحت عنوان "مرکز فعاليت ۶۶در سال 

مدم و شرکت سيمان سازان را ھمراه سال در آنجا بودم. زمانی که خواستند آنجا را به بخش خصوصی واگذار کنند از آنجا بيرون آ۴کار کردم و حدود 

 نفر شروع کردیم و در حال حاضر۵ تأسيس کردیم. در ابتدا کارمان را با ١٣٧٠با یکی دیگر از فارغ التحصيSن دانشگاه صنعتی شریف در سال 

 به کارخانجات سيمان خدمات نفر پرسنل دارد. در ابتدا کار را به عنوان مھندسی مشاور شروع کرده و قصد بر این بود تا١٢٠٠شرکت حدود 

ی از ھمان پروژه ھایی که مھندسی آن را انجاممھندسی ارائه کنيم. یک سال که گذشت، متوجه شدیم این کار موثر نمی باشد. به ھمين دليل یک

(کارخانه ی سيمان ق پروژه ای که فعاليت نمودیم  اولين  پذیرفتيم. در  بودیم برای ساخت  مرکزداده  از گذشته در  ائن)، به دليل شناختی که 

د. کار با کيفيت بسيار خوب و در زمان مقرر انجامفعاليت ھای مھندسی سيمان بر روی این پروژه داشتيم، دیدگاه مھندسی ما نسبت به کار با3 بو

 پروژه به ما سفارش کار ساخت داده شد. ماو باعث تبليغ برای شرکت سيمان سازان به عنوان یک سازنده تجھيزات شد و نتيجتا برای چندین

طاووسيه کرج بود، زمانی که پروژه ھای مختلف رامکتب کيفيت را در سيمان مطرح کردیم و به ھمين نام نيز شناخته شدیم. کارگاه ما ابتدا در 

د امکانات یک کارگاه صنعتی بود. در این مدت ما مجوزدریافت کردیم به دليل وسيع شدن کار، کارگاه را به گرم دره انتقال دادیم که وسيع ولی فاق

ادر می شد که کارگاه متعلق به شرکت باشد. در ایناصولی کار و در حقيقت پروانه ی موقت بھره برداری را گرفته بودیم. پروانه ی دائم زمانی ص

 سال طول۵با کار صنعتی انجام دادیم. حدود راستا زمينی را در شھرک صنعتی علی آباد خریداری نموده و خودمان نيز طراحی آن را متناسب 

م کارگاه شرکتمان را به صورت نيمه آماده در آوردهکشيد تا با توجه به شرایط سختی که داشتيم و عدم ھمکاری بانکھا و نھادھای دولتی، توانستي

 تجھيزات آن در حال بيرون رفتن از کارگاه بيرون بود باورو کار را شروع کنيم. در ابتدا برای پتروشيمی بندر امام مبدلی ساختيم به طوریکه زمانی که

و این خود نيز مزید تبليغ برای ما و شرکت شد و مااینکه این کار از شرکت سيمان سازان با امکانات ناچيز آن باشد برای دیگران مشکل می نمود 

 ساخت و نصب یک کارخانه کامل را به٨١ر سال توانستيم جایگاه خود را به عنوان سازنده ی تجھيزات نفت و پتروشيمی در صنعت مشخص کنيم. د

 تنی سيمان سفيد بود. ھمين کافی بود تا شرکت نشان دھد که می تواند کل۵٠٠عنوان پروژه جدیدی به عھده گرفتيم. این پروژه یک کارخانه ی 

پروژه١٨ سال پيش ٢باه که توان ما نامحدود است، حدود کار یک پروژه را انجام دھد و فاز کاری شرکت تغيير یافت. در این راستا و با این باور اشت

نفر افزایش دادیم، که نتيجه آن مشکSت مالی و١٢٠٠ نفر به ٣٠٠دریافت کردیم. حجم کار بسيار از توان ما با3تر بود و به اجبار پرسنل را از 

 قصد داریم در عين کاستن از تعداد پروژه ھا،بخصوص بحران مدیریتی در شرکت بود. به ھر صورت، این موج را پشت سر گذاشتيم و در حال حاضر

حاضر وجود دارد افزایش حقوق بی رویه کارکنان و بی ثباتیآنھا را به نوعی انتخاب کنيم که حجم ریالی آنھا تغيير نکند. بزرگترین نگرانی که در حال 

 تنی را به طور کامل در دست داریم، که جزء واحدھای بزرگ در کشور۵٠٠٠در قيمت مواد اوليه می باشد. در حال حاضر پروژه ی کارخانه ی سيمان 

ی مربوط به سيمان شمال بود با قراردادی حدودبه حساب می آید. دو پروژه بھينه سازی و افزایش ظرفيت کارخانجات سيمان انجام دادیم که یک

 ميليون یورو.۶ميليون یورو و دیگری پروژه افزایش ظرفيت سيمان ھگمتان، با قراردادی حدود ۴٠

انه ای مشابه  را دریافت می کنيم، بعضی از قطعات راروش کار در پروژه ھای ما به این صورت است که زمانی که پروژه یک کارخانه ی سيمان یا کارخ

 تر از ھزینه ھای حمل می شود. برای این منظوربه دليل حجم بسيار و وزن کم در ھمان محل کارخانه می سازیم. یعنی ھزینه ھای سایت به صرفه

% را از٨۵% از نيروھای کليدی را از کادر دائم شرکت از پرسنل کارگاه یا دفتر مرکزی و ١۵ضروری است نيروھای بسياری را استخدام  کنيم. معمو3 

ی کنيم، نيروھای بومی را نيز آموزش می دھيم.نيروھای بومی و محلی استفاده می کنيم. به این ترتيب عSوه بر اینکه مسائل خودمان را حل م

را در اختيار کارفرما قرار می دھيم. ھنگام راه اندازیزمانی که پروژه به بھره برداری می رسد و در حقيقت این نيروھای خام صنعتی شده اند، آنھا 

 تن۶٠٠٠فراز فيروزکوه می باشد که کار ساخت حدود پروژه، در واقع شاھد باروری نيروھایمان می باشيم. از پروژه ھای در دست اجرا، یکی سيمان 



 تن تجھيزات آن۴۵٠٠اردکان می باشد که حدود تجھيزات و سازه ھای فلزی آن کامل شده و نصب آن نيز در حال اتمام است. دیگری گندله سازی 

% می باشد. در بين تجھيزاتی که ساخته ایم، بزرگترین کوره ی دوٌار ایران ھم٩۵باید توسط سيمان سازان ساخته شود. در حال حاضر پيشرفت کار 

 ھزار١۴٨ه طرح توسعه آلومينيوم المھدی است. یک واحد وجود دارد. پروژه ای را که به تازگی در بندرعباس پذیرفته ایم "پروژه ھرمزال" نام دارد ک

) موفق به گرفتن کار شده ایم. به دليل حجم بزرگ کار وJoint Ventureتنی آلومينيوم در سال است که ما با تشکيل یک گروه ھمکاری مشترک (

مله اسکلت فلزی آن را به شرکت مسئولساختار شرکت سيمان سازان فقط می خواھيم تجھيزات آن را بسازیم و نصب کنيم و کارھایی از ج

 ایرانی تعدادی ناظر خارجی ھم وجود دارند که برکارھای ساختمانی واگذارنموده ایم. معمو3 در پروژه ھایی که انجام می دھيم عSوه بر ناظران

 درFMC ھمکاری با یک شرکت فرانسوی به نامکيفيت و روند اجرای نظارت می کند. در بين کارھایی که شرکت در این فاصله انجام داده است،

 کشتی از طریق لودینگ می باشد. "ھر چيزی که سيال است و به صورت مایع بخواھد در کشتی بارگيری شود، ورود آن بهLoading armساخت 

آرم صورت می گيرد".

▪ س: آقای مھندس چشم انداز شما برای آینده چيست؟

ی بانکھا با پروژه ھا است، پروژه به خوبی انجامـ در کشور ما زمانی که اوضاع اقتصادی خوب است، منظور اختصاص بودجه به پروژه ھا یا ھمراھ

تگذاری و عملکرد دولتھای مختلف می باشد به  یکمی گيرد. تجربه ای که ما کسب کردیم این بود که به دليل نوسانات اقتصادی که ناشی از سياس

شناخته شده ایم. اما دریافتيم که نباید فقط بهصنعت خاص نباید متکی باشيم. ما در ارتباط با سيمان کار تخصصی انجام می دھيم و خيلی خوب 

 در مقطعی از زمان ممکن است در صنعت خاصیسيمان متکی باشيم و در صنایع کانی فلزی و نفت، گاز و پتروشيمی نيز سعی در فعاليت داریم.

ی شوند که شرکتھای داخلی جواب نيازھای آنھا راپروژه وجود نداشته باشد و یا در مقطعی دیگر از زمان در ھمان صنعت پروژه ھا آنقدر زیاد م

این پروژه وجود دارد که اگر به عرصه توليد برسند، کشور به مرز انفجار می رسد، و امکان جذب ١۵٠نمی دھند. مثS در فيلد سيمان در حال حاضر 

ی کنند تا توليد شود، بایستی سرمایه گذاری کنندھمه سيمان توليد شده وجود نخواھد داشت. در مورد سيمان، عSوه بر این که باید سرمایه گذار

 د3ر١٣٠د. ھر یک تن ظرفيت ساليانه کارخانه تا مصرف ھم بشود. به بيان ساده تر ھم برای توليد و ھم برای مصرف بایستی سرمایه گذاری شو

 د3ر ھزینه در بر می گيرد تا مصرف شود و من فکر نمی کنم حتی اگر منابع١٠٠٠سرمایه گذاری 3زم دارد، در حاليکه ھر یک تن سيمان حدود 

د شده را جذب کند.سرمایه گذاری تامين شود، درآمدی در کشور وجود داشته باشد تا بتواند ھمه ی سيمانھای تولي

فعاليت می کردند، ھمکاری می کنيم. ھم چنيندر حال حاضر ما در صنایع فو3د نيز فعاليت داشته و با شرکت ھای مشاوری که در زمينه فو3د 

ریق این نوع صنایع می باشد نيز، ھمکاری داشتهسعی داریم با صنایع نفت و پتروشيمی و نيز با صنایع معدنی که معتقد ھستيم نجات کشور از ط

باشيم.

▪ س: آقای مھندس شما چه ميزان با مراکز علمی تحقيقاتی از جمله دانشگاه در ارتباط ھستيد؟

برای آن اختصاص نمی دھيم. تنھا ارتباط ما با دانشگاه،ـ در واقع ما عمSً آموزش و تحقيقات را فراموش کرده ایم. واحد آموزش داریم اما بودجه ای 

 شریف خواستار ھمکاری ھایی بوده اند، وليکنشرکت در جشنواره ی کارآفرینان دانشگاه صنعتی شریف بود. اخيراً ھم از جھاد دانشگاه صنعتی

ط با دانشگاه از اینجا شروع کرد. ما آنچنان پروژه ھایھنوز توافق نامه ای را امضاء نکرده ایم ولی مطمئن ھستم می توان حداقل به عنوان یک ارتبا

موزش می خواھيم از دانشگاه کمک بگيریم. به اعتقادتحقيقاتی یا محاسباتی نداشته ایم که بخواھيم از دانشگاه استفاده کنيم، اما در زمينه ی آ

ز پتانسيل نيروی جوان استفاده کنند. ھمچنينمن باید کار فرھنگی روی شرکت ھا صورت گيرد تا ھمه شرکتھا آموزش ببينند که چطور بایستی ا

سازی اصولی صورت گيرد.دانشجوھا بایستی شيوه برخورد با صنایع را بياموزند، پس در کل ما نيازمندیم تا یک فرھنگ 

▪ س: نظر شما در مورد ارتباط موثر دانشگاه با صنعت چيست؟

ل دانشجوھایی را در واحد طراحی و ھم در کارگاه درـ برای برقراری ارتباط، ما آمادگی این را داریم که نه برای تابستان بلکه در تمام طول سا

شود و ھم اینکه تحت آموزش نيز قرار می گيرد و دربخشھای مختلف به کار گماریم، که ھزینه ی زیادی را در بر نمی گيرد، چون ھم فرد ارضاء می 

ود. ھمچنين به دليل ارتباطی که دانشجوھا بامقابل، با ورود آنھا به شرکت جو جدیدی ایجاد شده و باعث انتقال ناخودآگاه تکنولوژی می ش

حل کند. دانشگاه باید صنعت را ترغيب کند و امکاناتیدانشگاه دارند، اگر زمانی به مشکل فنی برخورد کردیم شاید دانشگاه بتواند به نوعی آن را 

 بتواند برای این ارتباط راه  حلی را ارائه دھد، ھزینه یرا بوجود آورد تا صنعت جذب آن شود. من فکر می کنم دانشگاه وقت بيشتری در اختيار دارد که

آن مھم نيست می تواند ما بين ھزینه ھای موجود گنجانده شود.



 دانشجویی" این ایده در فاز مطالعاتی قرار▪ س: در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف ایده ای مطرح شده تحت عنوان "تأسيس شرکت ھای

عSقمند ھستند و احساس می کنند می توانند نوآوردارد در قالب این طرح فراخوانی به چاپ می رسد تا گروه ھای دانشجویی که در زمينه ی کاری 

می گيرد، حوزه ی فعاليت آنھا مرز دانشگاه است وباشند به مرکز مراجعه کنند و ثبت شرکت انجام دھند البته ثبت شرکت در داخل دانشگاه صورت 

 و فنی یا فنی و علمی یا نيرویی که از صنعتقوانينی ھم که بر ایشان حاکم است قوانين ساده شده ی تجارت می باشد. آنھا تحت رھبری علمی

 آموزش ھای 3زم را به آنھا می دھد. پروژه ھای علمی کهآمده  یا نيرویی که آکادميک است می باشند این مرکز نقش مشاور را برای این تيم ھا دارد و

 دسته تقسيم می شوند: دسته ی اول تيمی که موفق بوده٣در نظر دارند را ابSغ می کنند تا به نتيجه ی خوبی برسند، بعد از فارغ التحصيلی به 

بماند، دسته ی دوم تيمی که شکست خورده بااز تجربيات خود استفاده می کند و ھمان طور که موفق بوده می توان به آن کمک کرد تا موفق 

ک پشتوانه برای آنھا باشد و در بيرون راحت کارتوجه به اینکه شکست خورده شکست آنھا تبعات زیادی نداشته و از طرفی این تجربه می تواند ی

در مرکز رشد و فناوری دانشگاه تحت پوشش قرار دادکنند، دسته ی سوم تيمی که بين نا بين ھستند نه خيلی موفق و نه ناموفق اینھا را می توان 

د؟تا در آنجا پيشرفت کنند با این توضيحات لطفاً نظر خود را در ارتباط با این ایده بفرمایي

د که در دانشگاه تدریس می کنند در ارتباطـ فردی که دانشجو است دیدگاھش، تئوریک است، دیدگاه صنعتی ندارد. من با ھمدوره ای ھای خو

مسائل مربوط به سال پيش است، در واقع مانند یک دانشجو، به دليل اینکه دیدگاه صنعتی ندارند نمی توانند ٣٠ھستم، نگرش آنھا ھنوز مانند 

نھا را از شرکت ھایی مانند شرکت ما، دریافت کنيد.صنعت را حل کنند. به نظر من اگر این شرکت ھا در دنشگاه تشکيل می شوند، باید پروژه ھای آ

باید با شرکت ھای بيرون در ارتباط باشيد.کارھای بزرگ تحقيقاتی می توان در دانشگاه انجام داد، اما اگر بخواھيد آن را صنعتی کنيد 

صوصياتی داشته باشد؟▪ س: آقای مھندس تعریف شخصی شما از کارآفرینی چيست؟ و به نظر شما یک کارآفرین باید چه خ

بود. در طی دو مرحله، شرکت ھای قوی تر ازـ با توجه به تجربه ای که داشتيم عامل اصلی که باعث تداوم و گسترش کار ما شد پشتکار ما 

ھای بی موردی بود که از سيستم ھای دولتی جھتخودمان را دیدیم که ورشکست شدند. یکی از د3یل آن تشدد آراء آنھا بود و دليل دیگر انتظار

 دادن آن در اولویت اول. البته معطوف نمودن تمامحمایت داشتند. اقتصاد برای افرادی مانند ما، در ردیف دوم است، و کيفيت کار و درست انجام

مالی به مسائل  باید  به کار، کيفيت، زمان، رضایت دیگران و امثال ھم کافی نمی باشد و  باشيم. من فکر می کنمتوجه  توجه داشته   ھم 

 رفتيم، که باعث شد تا مرز سقوط پيش برویم،شرکت ھایی که تشکيل می شوند باید حد خود را بشناسند. ما در طی دو مرحله از حد خود فراتر

توان به صورت دیگری ھم بيان کرد، به این ترتيب که دروليکن با زحمت بسيار و صرف انرژی فراوان از آن جلوگيری به عمل آوردیم. این مسئله را می 

اشد، شرکت می تواند به درستی فعاليت کند.رشد شرکتھا چنانچه در رشد مغز (مدیریت) نسبت به اندام (بدنه سازمان) تناسب وجود داشته ب

آن را رشد دھند و در زمينه ھای مختلف کار انجام ندھند.کارآفرینان نباید بلند پروازی کنند، بلکه توصيه من این است که یک خط تخصصی پيدا کنند و 

ته باشند.کارآفرینان باید توانایی شرویارویی با ھمه ی سازمان ھا اعم از دولتی و غير دولتی را داش

▪ س: آقای مھندس به عنوان آخرین مطلب اگر صحبتی است بفرمایيد؟

فرھنگ صنعتی شدن، در کشور رشد کند نيروھایـ من از ھمان ابتدا به دنبال کار توليدی بودم. روحيه ی من با تجارت سازگاری نداشت. اگر 

 تغيير می کند. باید توليد، فرھنگ سازی شود که اینفراوانی ھمفکر من خواھند شد در آن صورت جایگاه ما در دنيا از مصرف کننده به توليد کننده

مستلزم صرف انرژی بسيار می باشد و احتياج به یک حمایت کلی دارد.

http://vista.ir/?view=article&id=305333

کارآفرينی  اجتماعی 



کارآفرینان  اجتماعی  افرادی  ھستند که  از فرصت ھای  پيش  آمده  به  خوبی 

استفاده  کرده  و با ایجاد تغييراتی  چيزھای  جدیدی  را می آفرینند.

نشان  آن  حساسيت   به   و  است   تغيير  در جستجوی   ھميشه   کارآفرین  

می دھد و در یک  فرصت  استثنایی  از آن  استفاده  می کند.

کارآفرینی  ابزار بسيار مھمی  در توسعه  اقتصادی  است  که  عمده ترین  تاثير

خود را با ایجاد شغل  نشان  می دھد.کارآفرینان  برخی  کارھا را برای  اولين بار

نيست  نيازی   ریسک پذیرند.کارآفرینان   این رو ھميشه   از  و  می دھند  انجام  

مخترع  باشند بلکه  آنھا به  سادگی  نياز دیگران  را برای  ابداع  ازطریق  آفرینش 

باید کارآفرین  اجتماعی  برطرف  می کنند. موسسات  آموزشی   نو  ایده ھای  

تربيت  کنند تا بتوان  با روشھای  جدید به  پيشرفت  اجتماعی  دست  یافت.

● مقدمه 

   مفھوم  کارآفرینی  تحت الشعاع  مسائل  جامعه  قرار گرفته  و از حد یک  شعار

فراتر نرفته  و به  صحنه ھای  کسب وکار و سازمان  ھنوز وارد نشده  است. در

  جوانان  می توانند خود را به  یک  قھرمان  تجاری  تبدیل  کنند.اکثر کشورھای  توسعه یافته، مفھوم  کارآفرینی  در سطوح  اقتصادی  جاافتاده  به طوری  که

) کارآفرینی  از دیدگاھھای  مختلف  موردبررسی ١ده  می شود.(ولی  در کشور ما کارآفرینی  اقتصادی  بيشتر اشتباھاً  به  عنوان  ایجاد شغل  به  کار بر

تفاوت  و گوناگونی  درخصوص  مفھوم  کارآفرینی  ارائه  کرده اند.قرار گرفته  به طوری  که  پيتر دراکر، مک کله  لند، توماس  بگلی  و دیوید بوید نظرات  م

 آنان  را موردمطالعه  قرار داده اند. کارآفرینی  به  مفھوم برخی  از محققان  درمورد ھدف  و انگيزه  کارآفرینان  و بعضی  دیگر خصوصيات  و ویژگيھای 

رسيھای  انجام  شده  نيز حاکی  از آن  است  که  به  این  بخش  ازاجتماعی  کمتر کانون  توجه  نظریه پردازان  مدیریت  و اقتصاد قرار گرفته، مطالعات  و بر

  مفھوم  اقتصادی  آن  است. این  نوع  کارآفرینی  منفعت  موسسه کارآفرینی  توجھی  نشده  به طوری  که  اکثر مطالعات  و پژوھشھا در زمينه  کارآفرینی  به

در تعامSت  انسانی  و روابط  اجتماعی  بشری  دارد. کارآفرینی اجتماعی  را با تصویری  از انضباط، نوآوری  و وابستگی  اجتماعی  بيان  می دارد و ریشه  

  و ایجاد موسسات  و بنگاھھاست. کارآفرینان  اجتماعی اجتماعی  پدیده  یا نظریه  جدیدی  نيست  بلکه  پيدایش  آن  مقارن  با به  رسميت  شناختن

رند و دارای  خصوصيات  و ویژگيھای  خاص  خود یعنی  عامSن نگرشھای  خSقانه  برای  حل  مسائل  اجتماعی  را جھت  ایجاد ارزش  اجتماعی  به  کار می ب

رغيب  فرصت ھای  جدید، به کارگيری  فرایند مستمر نوآوری تغيير در بخش  اجتماعی، پذیرش  ماموریت  برای  ایجاد و بقا ارزش  اجتماعی، شناسایی  و ت

بقا م به  ارزش سازی  اجتماعی  و  به و اقدام  جدی  به وسيله  منابع  دردسترس  که  درنھایت   باتوجه   این رو،  از  وسسه  اجتماعی  منجر می گردد، 

تماعی  را دارند تشویق  و به  آنان  پاداش  داده  شود تا قادر به ویژگی ھای  خاص  و بارز کارآفرینان  اجتماعی  بایستی  افرادی  که  صSحيت  کارآفرینی  اج

فعاليت  در زمينه ھای  اجتماعی  باشند.

● تعاریف  کارآفرینی 

رفاً  عامل  تغيير نمی داند، بلکه  می گوید آنان  افرادی  ھستند که  از   پيتر دراکر کارآفرینی  را از دیدگاه  فردی  موردتوجه  قرار داده  و کارآفرینان  را ص

خوبی  استفاده  کرده  و با ایجاد تغييراتی  چيزھای  جدیدی  رافرصتھای  پيش  آمده  (تکنولوژی، سليقه ھای  مصرف کننده، مزیتھای  اجتماعی  و غيره) به  

 حساسيت  نشان  می دھد و در یک  فرصت  استثنایی  از آن می آفرینند. باتوجه  به  تعریف  فوق، کارآفرین  ھميشه  در جستجوی  تغيير است  و به  آن 

د شود و منابع  را برای  نيل  به  اھداف  کارآفرینی  بسيج  می کنند. ازاستفاده  می کند. کارآفرینان  اجازه  نمی دھند آزادی شان  به وسيله  منابع  اوليه  محدو

د را ازطریق  ایجاد اشتغال  نشان  می دھد و برای  نيل  به  این این رو، کارآفرینی  ابزار بسيار مھمی  در توسعه  اقتصادی  است  که  عمده ترین  تاثير خو

)٢مھم، زمينه سازی  فرھنگی  و آماده سازی  جامعه  بایستی  مدنظر قرار گيرد.(

تشریح  کند. شاید اولين  و مھمترین  نظریه  مربوط  به  زمينه ھای  روانی    کارآفرینان  دارای  رفتار پيچيده  ھستند و ھيچ  نظریه ای  نمی تواند رفتار آنان  را 

انی  به  موفقيت  مطرح  گردید. مک  کله  لند بيان  می دارد که  کارآفرینان  افرادی  ھستند که  نياز فراو١٩۶٠کارآفرینان  توسط  دیوید مک  کله  لند در دھه  

حریک  می کند. مک  کله  لند معتقد بود در جوامعی  که  گرایش  به دارند و مخاطرات  با3یی  را می پذیرند و چنين  ریسکھایی  آنان  را به  فعاليت  مداوم  ت



توليد بيشتر باشد افراد نياز با3یی  برای  موفقيت  دارند.

 و بيان  داشته اند که  سSمت، قدرت، اعتبار، امنيت، عزت  نفس  و   سایر محققان  درمورد اھداف  و انگيزه  کارآفرینان  به  مطالعه  و بررسی  پرداخته اند

د توماس  بگلی  و دیوید بوید ادبيات  روانشناسی  در کارآفرینی  را موردمطالعه  قرار دادن١٩٨٠خدمت  به  جامعه  از ویژگيھای  آنان  است. در اواسط  دھه  

اره  می کنند که  درنھایت  به  شناسایی  پنج  بعد کارآفرینی  منجرکه  تSشی  بود برای  تمایز بين  کارآفرینان  و افرادی  که  واحدھای  تجاری  کوچک  را اد

)٣گردید که  عبارتند از:(

▪ بعد اول: نياز به  موفقيت:

ت. افراد توفيق گرا مخاطره جویی  را درحد متوسطی  ترجيح نياز به  توفيق  یک  انگيزه  مشخص  بشری  است  که  از احتياجات  دیگر انسانی  متمایز اس

 و عSقه  فراوانی  برای  یافتن  موقعيتی  دارند که  موفق  به  یک می دھند زیرا آنان  معتقدند که  کوششھا و توانایيھایشان  بر نتيجه  کار تاثير می گذارند

 نياز به  موفقيت  کارآفرینان  بسيار با3ست.بازخور واقعی  از نحوه  رفتار خویش  گردند. طبق  مفھوم  نياز به  موفقيت  مک  کله  لند،

▪ بعد دوم: کانون  کنترل:

ت  ویژه  کارآفرینان  است. کارآفرینان  و مدیران  ھر دواین  عقيده  فردی  که  شانس  یا سرنوشت، زندگی  شخصی  آنھا را کنترل  نمی کند از خصوصيا

نقشی  در زندگی  شخصی  و کاری  آنان  ندارد.تمایل  دارند فکر کنند که  خودشان  راه  و روش  ھر چيزی  را می دانند و شانس  و اقبال  

▪ بعد سوم: تحمل  مخاطره:

امعقولی  را می پذیرند بازده  با3تری  را به دست  می آورند.کارآفرینانی  که  تمایل  به  ریسکھای  متوسط  دارند نسبت  به  کارآفرینانی  که  ریسک  ن

▪ بعد چھارم: تحمل  ابھام:

ند. اما کارآفرینان  ممکن  است  با ابھامات  بيشتری  مواجه تا اندازه ای  ھر مدیری  خيلی  از تصميمات  را با اطSعات  نادرست  و نامشخص  اتخاذ می ک

ن رو، ھميشه  در زندگی  خود مخاطره  می پذیرند.شوند؛ به  خاطر اینکه  ممکن  است  برخی  از کارھا را برای  اولين بار انجام  دھند از ای

A▪ بعد پنجم: رفتار نوع :

  انجام  چنين  کاری  باشد، علی رغم  ایرادھای  دیگران  کارآفرینان  آن  رااین  نوع  رفتار، تمایل  به  انجام  کار بيشتر در زمان  کمتر اشاره  دارد و اگر نياز به

 نسبت  به  دیگر رفتارھا دارند.A از نوع  رفتارانجام  می دھند. موسسان  و بنيانگذاران  شرکتھای  کوچک  تجاری  تمایل  به  درجه  با3یی 

 به  نفس، خودھدایتی، خوش بينی  و تشویق  نياز دارند. گاھی  اوقات    به طور واضح  کارآفرینان  برای  اقدام  به  یک  کار تجاری  بيشتر از ھمه  به  اعتماد

واھند افقھا و چشم انداز آینده  خود را نادیده  بگيرند، آنان  تمایل  به کارآفرینان  تصميم  می گيرند تا به  یک  سرمایه گذاری  جدید اقدام  کنند؛ چرا که  نمی خ

  برای  کنترل  سرنوشت  شغلی  و حرفه ای  خود تشویق ریسک  تضمينی  با سود مالی  دارند. در مواجه  با این  شرایط، بسياری  از افراد کارآفرین

ينيد.می شوند، در مدیریت  و در جاھای  مختلف  شما می توانيد برخی  از این  کارآفرینان  را بب

)۴● مفھوم  و معنای  کارآفرینان  اجتماعی(

است. کارآفرینی  اجتماعی  منفعت  موسسه  اجتماعی  را با   مفھوم  کارآفرینی  اجتماعی  از تعامSت  انسانی  و کنش  و واکنش  بشری  نشأت  گرفته  

ر موسسات  اجتماعی  با بازدھی  پایين  و عدم  کارایی  مواجه اند وتصویری  از انضباط، نوآوری  و وابستگی  اجتماعی  بيان  می دارد. باتوجه  به  اینکه  اکث

 ضروری  است  که  کارآفرینان  به  مسائل  اجتماعی  توجه  بيشتری بسياری  از فعاليتھای  بشردوستانه  از انتظارات  و برنامه ھای  دولت  به  دور مانده اند

برای  قرن  حاضر ھستند. کارآفرینی  اجتماعی  پدیده  نو وداشته  باشند؛ کارآفرینان  اجتماعی  نيازمند به  توسعه  و گسترش  طرحھا و مدلھای  جدید 

شناخته  شده اند مطرح  شده  و کارآفرینان  روشھای  کارآمد وجدیدی  نيست  بلکه  کارآفرینی  از زمان  پيدایش  موسسات  و بنگاه ھایی  که  به  رسميت  

اعی  با سازمانھای  غيرانتفاعی  جھت  کسب  سود و درآمدموثری  را برای  اجرای  ماموریتھای  اجتماعی  خود جستجو می کنند. اکثر کارآفرینان  اجتم

د را به  کارآفرینان  اجتماعی  واگذار می کنند. سوالھایی  که  درشروع  به  کار می کنند و صاحبان  کار و سرمایه  نيز با جذب  آنان  مسئوليت  اجتماعی  خو

  اجتماعی  تمایل  به  چه  کاری  دارد؟ کارآفرین  اجتماعی  چه این  زمينه  مطرح  می شود این  است  که: کارآفرین  اجتماعی  چگونه  فردی  است؟ کارآفرین

مفھومی  دارد؟

)۵وارد ذیل  جھت  دستيابی  به  ارزش  اجتماعی  به وجود می آورند:(   کارآفرینان  اجتماعی  افرادی  ھستند که  تغييراتی  را در خدمات  اجتماعی  از طریق  م

 با نوآوری  ھمراه  است؛تبيين  و تعریف  فرایندھای  جدید خدمات، توليدات  یا روشھای  منحصربه  فرد عملياتی  که 

▪ ایجاد ظرفيتھایی  برای  ماندگاری  و گسترش  فعاليت؛



▪ توجه  به  ایجاد سرمایه  و ارزش  اجتماعی؛

▪ به کارگيری  نگرشھای  بازارمدار برای  حل  مسائل  اجتماعی؛

  توسط  نيروھای  بازار.▪ یافتن  بازارھا و فرصتھای  جدید برای  ماموریت  غير سودآور یا زمينه ھای  حمایت  نشده

ستفاده  کارآفرین  در ایجاد آن  ارزش، مناسب  بوده  یا خير، کار   کارآفرین  اجتماعی  خلق کننده  ارزش  اجتماعی  است  ولی  توجيه  اینکه  منابع  موردا

 اجتماعی  نيست. کارآفرینان  اجتماعی  در بازار کارمشکلی  است  و تعھد اجتماعی  شاخص  مناسب  و قوی  برای  بررسی  کارایی  و اثربخشی  امور

فدار اجتماعی  برای  بعضی  از خدمات  خود حق الزحمه  مطالبه می کنند اما این  بازارھا دارای  نظم  و انضباط  معينی  نيستند. خيلی  از سازمانھای  ھد

انيھا رقابت  می کنند. کارآفرینان  اجتماعی  دارای  خصوصيات می کنند، آنھا ھمچنين  در دریافت  بخششھا، کمکھای  داوطلبانه  و انواع  دیگری  از پشتيب

مشترکی  ھستند که  این  ویژگيھا عبارتند از:

▪ تفکر بيش  از حد و دیدن  فرصتھایی  که  دیگران  نمی بينند؛

▪ مخاطره پذیری  و تشویق  به  قضاوت  و تعقل؛

▪ مشکل گشایی؛

▪ ایجاد چشم اندازھای  عملی  به وسيله  عقایدشان  که  باعث  بھبود زندگی  افراد می شود؛

▪ ساعت  کاری  چرخشی  (منعطف) با ترغيب  به  سوی  ھدف  اجتماعی.

● عناصر کارآفرینی  اجتماعی 

   کارآفرینی  اجتماعی  از شش  جزء تشکيل  شده  که  این  عناصر به  تفصيل  عبارتند از:

) عامSن  تغيير در بخش  اجتماعی:١

تغييرات  آنھا  با یک  ماموریت  اجتماعی  ھستند،  تحول گرا  انجام کارآفرینان  اجتماعی  اصSحگر و  با کارھایی  که    اساسی  را در بخش  اجتماعی  

ساسی  تاکيد می کنند و به  عSئم  ساده  رفتاری  توجه می دھند به وجود می آورند و چشم اندازشان  جسورانه  است  و به  موارد اصولی  و مشکSت  ا

زند و در جستجوی  تغييرات  منظم  و پيشرفتھای  قابل  قبولی  ھستند،ندارند. آنھا اغلب  نيازھا را کاھش  می دھند به  جای  اینکه  دقيقاً  آنھا را برآورد سا

فتھای  ھمگانی  در مناطق  انتخاب  شده  را دارد. درھرحال اگرچه  ممکن  است  به صورت  محلی  فعاليت  کنند فعاليتھایشان  توانایی  برانگيختن  پيشر

 است.فعاليتھای  آنھا در زمينه  آموزش، مراقبتھای  جسمی، بھبود اقتصادی، ھنر و بخش  اجتماعی 

ان  اجتماعی  را از کارآفرینان  اقتصادی  متمایز می سازد، حتی ) پذیرش  ماموریت  برای  ایجاد و بقا ارزش  اجتماعی: این  مرکز ثقلی  است  که  کارآفرین٢

جتماعی، ماموریت  اجتماعی  اساسی  و بنيادی  است. نقش از آنانی  که  به طور اجتماعی  مسئول  فعاليتھای  بازرگانی  ھستند. برای  کارآفرینان  ا

شده  برای  افراد را کاھش  دھد. سودآوری، ایجاد ثروت  وکارآفرینی  اجتماعی  در توسعه  اجتماعی  این  است  که  نمی تواند مزایای  خصوصی  ایجاد 

ل  به  اھداف  اجتماعی  است. سودآوری  معيار ایجاد ارزش  وپاسخ  به  تمایSت  مشتریان  بخشی  از این  مدل  است. ولی  این  عوامل  ابزاری  برای  ني

تماعی  یک  برگشت  طو3نی  در سرمایه گذاری  را جستجورضایت  مشتری  نيست  بلکه  معياری  برای  ميزان  تاثيرات  اجتماعی  است. کارآفرینان  اج

ایجاد کنند و ھم را  درازمدت   پيشرفتھای   واکنش  سریع  می خواھند  ازطریق   آنان   فعاليت  خودمی کنند،  اجتماعی   تاثير  ماندگاری   يشه  درمورد 

می اندیشند.

می بينند کارآفرینان  فرصتھا را شناسایی  می کنند.) شناسایی  و ترغيب  سرسختانه  فرصتھای  جدید: درجایی  که  دیگران  مسائل  و مشکSت  را ٣

رعوض  آنان  در زمينه  اینکه  به  پيشرفتی  دست  پيدا کنندکارآفرینان  اجتماعی  به  سادگی  به  سوی  درک  نيازھای  اجتماعی  سوق  پيدا نمی کنند د

  را توسعه  داده  و قادرند به  آنچه  که  انجام  می دھند نائل دیدگاه  و بينش  جدیدی  دارند و چشم انداز کاری  خود را معين  می سازند. آنان  مدل ھایی

ان  اصرار و پافشاری  برای  پيش بينی  و قضاوت  است. آنان  زمانی شوند، ھمچنين  آنان  یاد می گيرند چه  چيزی  را انجام  دھند یا ندھند. جزء اصلی  کار آن

ه: چگونه  می توان  بر این  موانع  فائق  آمد؟ چگونه  می توان  این که  با یک  مانع  مواجه  می شوند بيشتر فعاليت  می کنند. سوال  کارآفرینان  این  است  ک

صرار در آن  و ترغيب  ھدف  خود قادرند به  موانع  موجود غلبه  کنند.کار را انجام  داد؟ جواب  آن  است  که  آنان  با شناسایی  فرصتھای  جدید و پافشاری  و ا

آنان  به  انجام  کارھای  تازه  و توسعه  مدلھای  جدید می پردازند و) به کارگيری  فرایند مستمر نوآوری، سازگاری  و یادگيری: کارآفرینان  مبتکر و نوآورند، ۴

) )، نوآوری  می تواند اشکال  بسياری  به  خود بگيرد و نيازی  به  اختراع SCHUMPETERپيشقدم  در ارائه  نگرشھای  جدیدند. باتوجه  به  گفته  شومپيتر

قعيت  جدید ھمراه  باشد. کارآفرینان  نيازی  نيست  که  جزءچيزھای  جدید نداشته  باشد و به  سادگی  می تواند با ایده  جدید، روش  جدید و با یک  مو



ه ھای  جدید برطرف  می کنند. نوآوری  آنان  ممکن  است  ازطریق مخترعان  باشند بلکه  آنھا به  سادگی  نياز دیگران  را جھت  ابداع، ازطریق  آفرینش  اید

 نوآوری  را برای  اطمينان  از مخاطرات  جستجو می کنند که چگونگی  ساختار برنامه ھای  اصلی  یا کيفيت  منابع  دردسترس  پدیدار شود. آنان  روشھای 

دکرد. تمایل  به  نوآوری  بخشی  از روش  کار موثر کارآفرینان  است از آن  طریق  به  منابع  در طول  زمان  دست  خواھند یافت  و ارزش  اجتماعی  ایجاد خواھن

گيری  مدیریت  ریسک  برای  خود و دیگران  را دارند. آنان  شکست و آنان  درصدد کاھش  فعاليت  خود نيستند بلکه  گرایش  به  تحمل  با3یی  از ابھام  و یاد

يری  می دانند.در یک  پروژه  و یا برنامه  را نه  به  عنوان  تراژدی  (نمایش) شخصی  بلکه  تجربه  یادگ

 دھند به واسطه  حفظ  منابع  خود از ترغيب  چشم اندازشان ) اقدام  جدی  و بی باکانه  به وسيله  منابع  دردسترس: کارآفرینان  اجتماعی  اجازه  نمی۵

  از دیگران، مھارت  خاصی  دارند. آنان  از منابع  کمياب  به طور کارآچشم پوشی  کنند. آنھا در انجام  دادن  کارھایشان  با حداقل  منابع  و جذب  حداقل  منابع

و شرکای  خو با دیگران   را ازطریق  اشتراک  مساعی   محدود خود  منابع   می کنند و  با سرشت استفاده   را  منابع   آنھا ھمه   می کنند.  تامين   د 

ود درخصوص  بخششھا و کمکھای  داوطلبانه  محدودبشردوستانه  برای  کارھای  تجاری  خود جستجو می کنند و از طریق  ھنجارھا یا سنتھای  موج

 می شوند را تخمين  می زنند. تحمل  ميزان  ریسک پذیری نمی شوند. آنان  خطرات  و مسائل  آینده  را ازطریق  کاھش  زیانھایی  که  به  شکست  منجر

سھامدارانشان  را درک  و شناسایی  می کنند.

از آنجا که  انضب۶ پيامدھای  حاصله:  به  موسسات  و  پاسخگویی   بلندپروازانه   به طور خودکار مخاطرات  اجتماعی  غيرکارآ را) ارائه  حس   بازار  اط  

  ایجاد می کنند را برمی دارند. آنان  این  اطمينان  را دارند که  به طورپاکسازی  می کند، کارآفرینان  اجتماعی  گامھایی  را برای  اطمينان  از اینکه  آنھا ارزش

می دھند به  جوامع  خدمت  کنند. آنان  انتظارات  و ارزشھای  دیگردقيق  نيازھا و ارزشھای  افراد ارزیابی  می شود و قصد دارند با فعاليتھایی  که  انجام  

  به  جوامع  بشری  دارد جستجو می کنند و برگشتھای  اجتماعی مخترعان  و نوآوران  را درک  می کنند. آنان  پيشرفتھای  اجتماعی  را برای  مزیتھایی  که

یت  پاسخگویی  اجتماعی  را به وجود می آورند. آنان  پيشرفتھای و مالی  آن  را نيز درنظر می گيرند. کارآفرینان  اجتماعی  سازوکارھای  بازخور برای  تقو

خود را با معيارھای  ھمچون  اجتماعی، مالی  و پيامدھای  مدیریتی  ارزیابی  می کنند.

● نتيجه 

 تغييراتی  قادر به  خلق  اثری  جدید باشد. از این رو، کارآفرینی    کارآفرین  فردی  است  که  از فرصتھای  پيش  آمده  به  خوبی  استفاده  کند و با ایجاد

عی  فعاليت  کمياب  و مجموعه ای  از رفتارھای  استثنایی  را دربرفعاليت  بدیع  و جدید نيست  بلکه  فعاليتی  نادر است، بنابراین، کارآفرینی  اجتماعی  نو

و شایستگی  برای  انجام  این  کار را دارند. در شرایط  متحول  ومی گيرد. این  رفتارھا باید تشویق  و ترغيب  و به  آنانی  پاداش  داده  شود که  صSحيت  

  کارآفرین  شدن  را ندارد ھمچنان  که  یک  مدیر بخش متSطم  امروزی  ما نياز به  رفتار کارآفرینی  در ھمه  بخشھا داریم  ولی  ھرکسی  شایستگی

و معيارھای  خاص  خود است. ازطرفی، ھرکسی  تمایلی  برای بازرگانی  یا اجتماعی  نمی تواند کارآفرین  باشد. از این رو، کارآفرینی  دارای  شاخصھا 

زده  مشخص  اقتصادی  را برای  افراد به  ارمغان  نمی آورد.کارآفرینی  اجتماعی  ندارد چرا که  توانایی  و صSحيت  خاص  خود را می طلبد و ھمچنين  با

ه  سبک  رھبری  متفاوتی  دارد و کارآفرینان  اجتماعی  گونه بنابراین، باتوجه  به  خصوصيات، عناصر و اجزأ کارآفرینی  اجتماعی  بخش  اجتماعی  نياز ب

  و خطير است. پس  موسسات  آموزشی  باید متعھد به  این خاصی  از شيوه  رھبری  را باید دارا باشند که  ضرورت  شناسایی  و پرورش  آنھا امری  جدی

با روش ھای  به  پيشرفت  اجتماعی   به امر باشند که  کارآفرینان  اجتماعی  را جھت  دستيابی   بال  بيشتری   با فراغ   بتوانيم   تا  تربيت  کنند   جدید 

فعاليت ھای  اجتماعی  بپردازیم.

منبع : صنایع نيوز

http://vista.ir/?view=article&id=324891



کارآفرينی اجتماعی فراتر از کارآفرينی اقتصادی

) اجتماعی  کارآفرینی  تعاریف  بررسی  به  ابتدا  مقاله،  SOCIALاین 

ENTREPRENEURSHIPسپس پردازد،  می  نویسنده  چندین  دیدگاه  از   (  

از را  کارآفرینان  این  که  آنچه  و  اجتماعی  کارآفرینان  به  مربوط  ویژگيھای 

کارآفرینان معمولی متمایز می سازد، مطرح شده است، در ادامه به تشریح

عوامل حياتی موفقيت در کارآفرینی اجتماعی، اعم از صداقت، دلبستگی،

روشنی ھدف،تعھد، شھامت، ارزشھای اساسی، تمرکز بر مشتری،برنامه

ریزی،اقدام و انعطاف پذیری، پرداخته شده است.

● مقدمه

از جدیدترین موضوعاتی که در عرصه کارآفرینی، در کنار کارآفرینی سازمانی

و اقتصادی، در محافل علمی مورد توجه قرار گرفته ، کارآفرینی اجتماعی

تواند نقش است. این مقوله در صورتی که در جامعه نھادینه شود می 

مقاله این  در  این اساس  بر  ایفا کند.  اجتماعی  در رفع مشکSت  مھمی 

از کارآفرینی اجتماعی و ویژگيھای تعاریفی  ارائه  با  تا  سعی شده است 

ضروری آن  در  موفقيت  برای  که  عواملی  معرفی  و  اجتماعی  کارآفرینان 

ھستند، گامی در جھت شناساندن بھتر این مقوله بردارد.

● تعاریف کارآفرینی اجتماعی

ز در  که  اند  کرده  ارائه  متفاوتی  تعاریف  نویسندگان  اجتماعی،  کارآفرینی  مفھوم  با  رابطه  (در  می شود:  اشاره  آنھا  از  تعدادی  به  ٢٠٠۶یر 

,WEERAWARDENA(

 و تجاری به منظور مھار قدرت بازار، در▪ کوک،داس و ميشل : کارآفرینی اجتماعی، طراحی شراکت اجتماعی بين بخش ھای عمومی- اجتماعی

).٢٠٠٢جھت منافع عمومی است (کوک،داس و ميشل،

بر اقداماتی که توسط شاغSن بخش▪ تامسون و ھمکاران: فرایند افزودن ایده ھای جدید و متفاوت با ھدف ایجاد سرمایه اجتماعی  با تمرکز 

).٢٠٠٠خصوصی، به عھده گرفته شده است (تامسون و ھمکاران،

نوآ تاسيس سازمانھای اجتماعی جدید و  به  برای شناسایی فرصتھایی که  منجر می شود▪ سوليوان و مرت:جستجو  آنھا  در  وری مستمر 

).٢٠٠٣(سوليوان و مرت ،

).١٩٩٧ا برای رفع نياز ھای اجتماعی. ( ليدبيتر ،▪ ليدبيتر: شناسایی منابعی که از آنھا به ميزان کمی استفاده شده و استفاده بيشتر از آنھ

● ویژگيھای کار آفرینان اجتماعی

داشته، توانایی یکسانی در متقاعد و توانمند کردنکات فرد می نویسد که کارآفرینان اجتماعی و اقتصادی ھر دو به چشم اندازھا و فرصتھا توجه 

سمت واقعيت تغير دھند. بيشتر نویسندگان این طور بياندیگران دارند، به گونه ای که به آنھا کمک می کنند تا دیدگاھھا و چشم اندازھایشان را به 

 آنھا بر تجربه شان اصرار می ورزند، محيط شان را بهکرده اند که کارآفرینان اجتماعی اجازه نمی دھند که فقدان منابع، عقایدشان را محدود کند،

اجتماعی، کشش و کوششی فراوان دارند. پرابھوکنترل در می آورند و بيشتر از حد متوسط تحمل عدم اطمينان را داشته، برای برقراری عدالت 

مای آنھاست، برای انتخاب رسالتشان، شيوه ھا ومعتقد است که کارآفرینان اجتماعی از کارآفرینان اقتصادی به واسطه ایدئولوژی شان که راھن

کارآفرینانه اجتماعی سازمان ھای  کارآفرینان  که:  می دارد  بيان  و  متمایز می شوند  اقداماتھدفھاشان  انجام  به  و  تاسيس کرده  را  نوآوری   

ز می  دست  است،  سود  تعقيب  جای  به  ھدف  گروه  گسترش  و  اجتماعی  تغيير  رسالتش  که  کارآفرینانمخاطره آميزی  برخSف  نند. 

پيش بينی ، برقراری ارتباط ، ھمدلی، به شوق آوردن،اقتصادی،کارآفرینان اجتماعی اغلب از تSشھای یکدیگر حمایت می کنند. آنھا توانایی تحليل، 



).٢٠٠٠انمند سازند و سازماندھی کنند (شریل،طرفداری کردن و ميانجيگری را دارا ھستند و قادرند که دامنه وسيعی از افراد متمایز را تو

 و تمایل کم به پاداش مالی آنھاست. جانسون دربه طور عمده، آنچه این کارآفرینان را از کارآفرینان معمولی متمایز می سازد تعھد اجتماعی

نيرومند بيان می کند که این افراد با حس  ی نسبت به عدالت اجتماعی به فعاليتھایبررسی کارآفرینان اجتماعی در بخش خصوصی کانادا، 

). تامپسون و ھمکارانش بيان کردند که شکيبایی و داشتن چشم٢٠٠۵انتفاعی به عنوان ابزاری برای رسيدن به ھدف می نگرند (روپر و چنی،

نان اجتماعی را افرادی خSق می داند که قابليت تغييرانداز از ویژگيھای ضروری برای انجام یک اقدام مخاطره آميز اجتماعی است. درایتون کارآفری

تيمی و انگيزه بلندمدت جامعه گرا را دارا می باشند.عقيده خود را دارند و توانایيھایی از جمله تشخيص فرصت ھا، سبک رھبری جمعی، توانایی کار 

آفرین ھم آنھا را دارا باشند، اما کارآفرینان اجتماعی کهاگر چه بيشتر این ویژگيھا ممکن است منحصر به کارآفرینان اجتماعی نباشد و سایر افراد کار

).٢٠٠٠فاوت خواھند بود (روبرتز و وودز،این ویژگيھا را دارند در ابتکارھای خود و تاثيرھای اجتماعی که بر جوامع خواھند داشت، مت

● عوامل حياتی موفقيت در کارآفرینی اجتماعی

) صداقت١

یا حتی یک استراتژی کسب در آمد، به اندازهنخستين عامل حياتی موفقيت در کارآفرینی اجتماعی، صداقت است. شروع یک اقدام مخاطره آميز 

منابعش و بسياری عوامل دیگر که در شکست یاکافی مشکل است، بنابراین یک کارآفرین اجتماعی باید در توليد یا خدمتش، بازارش، رقابتش، 

).١٩٩٨موفقيتش تاثير گذار ھستند، صدیق باشد (بوشی،

) دلبستگی، شوروشوق٢

 و باید در این امر پر شور و با اشتياق باشد. اگر فکرفردی که در مسير کارآفرینی اجتماعی گام بر می دارد، باید به این کار دلبستگی داشته باشد

 اجتماعی موفق باشد (ھمان).کند که بایدی در انجام این کار وجود دارد و به اجبار فعاليت کند، نمی تواند یک کارآفرین

)روشنی ھدف٣

کارآفرینی اجتماعی قدم برداشته است ؟  ومورد سوم روشنی ھدف است. در این جا دو پرسش مطرح می شود :اول اینکه چرا سازمان در مسير 

که، اعضای تيم کارآفرینانه پيش از اینکه فراینددوم اینکه چه  نيرو ھای ھدایتگری شما را در این مسير حرکت می دھند؟ این موضوع مھمی است 

که بتوانيد پاسخ محکمی  برای منتقدانتان داشته باشيد،برنامه ریزی را شروع کنند در رابطه با این پرسشھا به اجماع برسند، زیرا که شما برای این

به اجماع نياز خواھيد داشت. در اینجا چھار دليل منطقی ارائه می شود:

 خدمت رسانی کنيم.▪ رسالت سازمان : ما این کار را انجام می دھيم، زیرا که قادرخواھيم بود به افراد بيشتری

کافی بازدھی ندارند.▪ بقا: ما این کار را انجام می دھيم، زیرا که منابع قدیمی  تامين وجوه، دیگر به اندازه 

 فرصت را فراھم می آورد که برای خدماتی که ارائه▪ فرصت: ما این کار را انجام می دھيم، زیرا که بازار، ما را به سمت خودش می کشاند و این

می دھيم تقاضاھایی را تجربه کنيم.

دیت  ھایی که ازسوی دیگران بر ما تحميل می شود، محدود▪ آزادی: اگر ما بتوانيم وجوه مورد نياز خود را تامين کنيم، دیگر توسط اولویت ھا و محدو

نمی شویم.

د که به ھمين اندازه مھم است و آن پاسخ بهاین چھار واژه دليل عمده ای است برای موفقيت سازمان. البته روشنی ھدف جنبه دیگری ھم دار

 از شروع به کار، تعریف کنيد. اگر این کار رااین پرسش است: چه تصویری از موفقيت دارید ؟ مھم است که شما ھدف ھای بلند مدت خود را پيش

انجام ندھيد شما ھرگز قادر نخواھيد بود موفقيتتان را به دیگران نشان دھيد (ھمان)

) تعھد۴

 به این دليل که آنھا مخالف ریسک ھستند و یامورد چھارم، تعھد است . متاسفانه بيشتر افراد به تعھد داشتن به انجام امری بی ميل ھستند

ت. مدیران باید به داشتن یک چشم انداز بلند مدتاینکه ثبات را جستجو می کنند، ھر دو دليل غير قابل درک و با واقعيت ھای بازاردرتعارض اس

ام کردن بی ميل ھستند، مگر اینکه بتوانند دستيابی بهعSقه مند باشند. بيشتر مدیران ھنوز به ھزینه فکر می کنند تا سرمایه گذاری و آنھا به اقد

بلکه عملی زمان بر است (ھمان).درآمدی را به سرعت در آن اقدام ببينند. در حالی که کارآفرینی به این شيوه عمل نمی شود، 

) شھامت۵

ارد یادشده، به شھامت نياز است زیرا که ھریک کارآفرین اجتماعی شدن شھامت می خواھد؛ چه شخصی و چه سازمانی. برای ایجاد تغيير در مو



 دارد چه ما از آن آگاه باشيم، چه نباشيم. اینسازمان یک فرھنگ سازمانی دارد که شھامت را به شيوه خود به دست می آورد و این فرھنگ وجود

انده ایم و چگونه باید با دیگران رفتار کنيم وفرھنگ مجموعه ای از ارزش ھای مشترک است که به ما می گوید ما که ھستيم و برای چه اینجا م

 قاطعی بگيرید؟ آیا شما به ریسک کردن تمایل دارید ؟نظایر آن. در مجموع، تغيير فرھنگ سازمان کار ساده ای نيست. آیا شما می توانيد تصميم ھای

(ھمان)

) ارزشھای مھم واصلی۶

پيوسته تقویت می شود، دارا باشد. پيش از اینکهسازمان باید مجموعه ای از چھار یا پنج ارزش اساسی را که به روشنی بيان و نھادینه شده و 

ستند. آنھا را براساس برنامه استراتژیکی تان وشروع به کار کنيد، ارزش ھای اصلی تان را شناسایی کرده، مطمئن شوید که آنھا سنجيده شده ھ

پيشرفتتان را دست کم سالی یک بار سنجيده و اعSم کنيدبرنامه ھای عملياتی ساليانه تان تدوین کنيد و باجدیت به پيگيری و کنترل آنھا بپردازید. 

(ھمان).

) تمرکز بر مشتری٧

ای وجود دارد بين کشيدن محصو3ت یا خدمات بهھفتمين عامل موفقيت در کارآفرینی اجتماعی، تمرکز بر مشتری است . در این بحث تفاوت عمده 

 کنيد یا خدمات خود را ارائه می دھيد، سپسسوی بازار و از طرفی، کشش محصو3ت از سوی بازار. در حالت اول شما محصو3ت خود را توليد می

ان خود را شناسایی و نيازھای آنھا را بررسیبه دنبال مشتری برای آنھا می گردید. در حالی که در حالت دوم شما مشتریان و خدمات گيرندگ

دگان شما را به سوی خود می کشند. این در حالیمی کنيد و سپس محصو3ت یا خدمات خود را ارائه می دھيد که در این صورت بازار و خدمات گيرن

ی دھيد . به منظور موفقيت در کارآفرینیاست که در حالت اول عکس این قضيه صادق است و شما محصو3ت و خدماتتان را به سوی آنھا ھل م

ارائه محصول و خدمات شود (ھمان).اجتماعی باید حالت دوم حاکم باشد و پس از نياز سنجی مشتریان و خدمات گيرندگان اقدام به 

) مشتاق برای برنامه ریزی٨

متاسفانه بيشتر افراد بی حوصله ھستند ودر کسب و کارھای کوچک نود درصد شکستھا ناشی از اشتباه ھای مدیران است و نه عوامل دیگر. 

ای آن مشتاق بود. در اینجا برای کمک به شما دربرای پریدن به سمت گام  ھای بعدی وسوسه می شوند . در حالی که باید برنامه ریزی کرد و بر

امر برنامه ریزی، سه پيشنھاد ارائه می شود:

آفرینان موفقی است که در ساخت کسب و کار ھای▪ تقاضای کمک کنيد : اطمينان داشته باشيد که تيم برنامه ریزی شما متشکل از مربيان و کار

را به خوبی مشخص می سازند.کوچک و یا متوسط خود، به خوبی عمل کرده اند. این گونه افراد معيار ھای واقعی و ارزشمند 

رد، به ویژه زمانی که برنامه ریزی کارآفرینانه جامعی را▪ فردی را در رھبری تيم برنامه ریزی قرار دھيد: تيم برنامه ریزی شما به یک رھبر نياز دا

پذیرند.شروع می کنيد. انتظار نداشته باشيد که کارکنانتان عSوه بر وظيفه خودشان این کار را ھم ب

ھمه افراد با چارچوب استراتژیک شما راحت ھستند و▪ محيطی آرام فراھم کنيد: زمانی که تيم تان را انتخاب کردید، برای اینکه مطمئن شوید که 

بر پاسخ پنج پرسش زیر توافق دارند فرصتی را اختصاص دھيد:

چشم انداز ما چيست (چگونه می خواھيم دنيا را تغيير دھيم)؟

رسالت ما چيست؟

ارزش ھای اساسی که ما را ھدایت می کند، چيست؟

برای انجام این فرایند چه نيرو ھایی ما را ھدایت می کند؟

چه نتایجی را انتظار داریم؟(ھمان).

)اقدام کردن٩

ن واقعی در حرکت به سمت جلو و انجام دادن کار استبرای انجام دادن کاری، شما ھرگز تمام منابعی را که نياز دارید نخواھيد داشت. یک کارآفری

نامه کامل داشته، تمامی  منابع را دراختيار داشتهکه منابع را به دست می آورد. در حالی که یک کارآفرین ترسو صبر می کند تا زمانی که یک بر

 اجرا می شود، یک برنامه کامل را که فردا انجام خواھدباشد، اقدام به کاری  کند. این در حالی است که یک برنامه بسيار خوب که امروزه با اشتياق

شد، شکست می دھد(ھمان).

) انعطاف داشتن١٠



 و آمادگی، چيزی را می سازد) است. برایآخرین عامل حياتی موفقيت، انعطاف داشتن و توانایی فی البداھه ساختن ( کسی که بدون مقدمه

 و سازمان ھایی خواھد رفت که یاد بگيرند چگونهانجام دادن یک کار، ھميشه تنھا یک راه درست وجود ندارد. موفقيت و سر فرازی به سوی افراد

خود را به سرعت با محيط و شرایط تطبيق دھند (ھمان).

● نتيجه گيری

 و مھارت ھای مدیریتی) دارند، ولی آنھا بيشتر با کارھا وکارآفرینان اجتماعی، ویژگيھا و رفتارھایی شبيه به کارآفرینان اقتصادی (مانند: رھبری خوب

ی تصور و بينش مطلوبی دارند، دیگران را تشویق وفعاليتھای دلسوزانه و حمایت کننده ارتباط دارند، تا کسب پول. آنھا برای حل مشکSت اجتماع

تحریک می کنند و دارای توانایی و ظرفيت غلبه بر موانع و خطرات در این فرایند ھستند.

و به آنھا با روش ھایی ھدفمند و با معنا پاسخ دھند . ایناین کارآفرینان به اجتماع نزدیکترند، از این رو می توانند نيازھای واقعی را تشخيص دھند 

ی شوند و اگر خواھان این ھستند که تاثيری عمدهاشخاص به داشتن یک بينش برای تغييرھای اجتماعی نياز دارند و با انگيزه سودآوری تحریک نم

اطات خوب، به بھترین شکل بھره مند باشد.و مھم بر اجتماعات اطراف خود بگذارند وحمایت شوند، باید از توانایی تشویق دیگران و ارتب

نع و خطرات در این فرایند و به طور کلیبرای تشخيص نياز ھای واقعی و کسب تصور و بينش مطلوب ،تحریک و تشویق دیگران ،غلبه بر موا

برنامه ریزیموفقيت در آن، توجه به عوامل حياتی موفقيت: (صداقت، دلبستگی، روشنی ھدف، تعھد، شھامت، ا رزشھای اساسی و مھم، 

انعطاف و اقدام) امری اجتناب ناپذیر خواھد بود.

منبع : ماھنامه تدبير
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کارآفرينی ازديدگاه مکاتب مختلف

● تعاریف كارآفرینی

اقتصاددانان،روان شناسان،جامعه شناسان وسایرمحققين علوم اجتماعی

بااستفاده اند.ھركدام  داده  ارائه  ازكارآفرینی  متفاوتی  ھای  دیدگاه 

ازفرھنگ،منطق ومتدولوژی خاص سعی درتعریف آن ازمنظررشته خودداشته

 گفته است: كه ھيچ تعریف واحدومشخصی برایFillonاند. . بعنوان مثال 

كارآفرینی وجودنداردوبسياری ازتعاریف درتضادبایكدیگرند.

ازكارآفرینی ١٩٩٨درسال ومشخص  شفاف  تعاریف  Lowادعاكردندكه   and

Macmillan.كاررابرای محققان تسھيل ميسازد 

از بكاربيش  بوجود۵٠٠٠٠٠باشروع  درآمریكا  ھرماھه  وكارجدیدكه  كسب 

وزودبازده٨٠الی۶٠ميایندورشد كوچك  مشاغل  راازراه  اقتصادملی  درصدی 

رابه ارمغان مياوردتعریف كارآفرینی ازلحاظ ماھيت وساختارروشن ترشده وبه

افزایش رشداقتصادی كمك ميكند.



● دیدگاه اقتصادی

اشينھارابرای توليدكا3ھاوخدمات تقسيم ميكندمیاقتصاددانان به بررسی اینكه چگونه جامعه منابع كمياب مانندزمين،نيروی انسانی،موادخام وم

پردازند.

باش١٧٣۴-١۶٨٠ریچاردكانتيلون( می  متعھدشدن  بمعنی  به  كه  فرانسوی  ازلغت  راباالھام  كارآفرینی  واژه  بودكه  فردی  ادبيات)اولين  درابه 

entreprendreقيمت نامعين می فروشد.ازاین علوم اقتصادی عرضه داشت. اوكارآفرین رابعنوان شخصی معرفی ميكندكه باقيمت ثابت ميخردوبا

تاازلحاظ نوع شخصيت.روبجای سودبالقوه به ریسك دست ميزند.كارآفرین بيشترازلحاظ فعاليت اقتصادی شناخته می شود

نی)كارآفرین به عنوان فردی تعریف ميكندكه ازدانش،قضاوت،مھارتھای مدیریتی،رھبری وتوانایی ف١٨٣٢-١٧۶٧به پيروی ازوی"ژان باپتيست سی"(

ند.برخSف كانتيلون سی درتعریف خودروی حركتبرای حركت ومبدل كردن منابع اقتصادی كم بازده به منابع پربازده باعوایدی بيشتراستفاده ك

باعدم قطعيت تاكيدندارد.

برروی بوجودآوردن مدل ریاضی درراستای پيش بينی رفتارسيستمھای اقتصا نایت(نئوكSسيك ھا بطورجدی  )توجه١٩٢١دی،تمركزكردند فرانك 

ریسك غيرقابل پيش بينی،معطوف كرد.اوكارآفرینخودرابرروی كارآفرینی ازدیدگاه اقتصادی باتمایزقائل شدن بين مفھوم ریسك قابل پيش بينی و

لوم واعتبارورضایت شغلی ازفرایندھای توليدوتوزیعرابعنوان فردی تعریف كردكه خواھان ارائه پول وشھرت درانتظارنامعلوم برای دریافت سودنامع

است.

 مشی جاری،نابودی)كه بعنوان پيشرودرزمينه كارآفرینی نام گرفت ادعا مكند"مفھوم كارآفرینی توانایی شكست خط١٩۵٠-١٨٨٣"ژوزف شومپيتر"(

كارآفرین نظراو،مفھوم  برطبق  است."  تعادل  ازدایره  بخارج  سيستم  دادن  موجودوحركت  ازفرصتھاساختارھای  بموقع  واستفاده  دردرك  ی 

ميطلبد، چالش  رابه  موجوداقتصادی  واقعيتھای  جدید  تركيب  پيداميكند.این  ظھور  راباانواعدرقلمروموسسات  قدیمی  ومحصو3ت  موسسات 

بھترجایگزین می كند ودرنتيجه سيستم اقتصادی رابه مراحل با3تری ازتعادل می رساند.

ت ثابت.اوكارآفرین رابانوآوری شناسایی ميكند وآن رابعنوان یك حركت موقت توصيف ميكند نه یك وضعي

نوع نوآوری راعھده دارھستند:۵ازنظراوكارآفرینان 

) معرفی نوع تازه یاكيفيت بھتری ازكا١3

) ابداع روش نوینی ازتوليد٢

) گشایش بازارجدید٣

) استفاده عملی ازمنابع برای تامين موادخام یاكا3ھای واسطه ای۴

) به انجام رساندن تعدادجدیدی ساختارسازمانی ازصنعت۵

كه عدم تعادل رادرشكل فرصتھای جدیدبرطرف میبرخSف نظر اوازجریان بازاربعنوان تخریب خSق،كریزنر فرض ميكندكه كارآفرینان افرادی ھستند

كنند.

● رویكرد روان شناختی:

ویژگيھای شخصيتی كه منحصربه كارآفرینانروانشناسی شامل مطالعه رفتار وپدیده ھای ذھنی است.این رویكردبه دنبال شناسایی رفتارھا و

می شوند.موفق است ميباشد.جائيكه ویژگيھا بعنوان خصوصيات خلقی افرادی كه زیاده استوارھستندتعریف 

)ارتباط "توفيق طلبی"باكارآفرینی وبسط معنی آن باتوسعه اقتصادی بود.١٩۶١تحقيق "مك كله لند"(

داد.این ویژگيھا شامل:د٢٠٠٣"ھنسمارك"( انجام  رابرای شناسایی ویژگيھای شخصيتی  زیادی  رجه سازكاری وتكانش)مطالعات روانشناسی 

نترل فعال خود ميداندتانتيجه سرنوشت.گری،استقSل طلبی،نيازبه پيشرفت ووسعت این باوركه شخص تاچه حدی نتایج واتفاقات رانتيجه ك

● رویكرد جامعه شناختی:

سانی است.جامعه شناسی مطالعه زندگی اجتماعی دگرگونی اجتماعی و علل و دستاوردھای اجتماعی رفتار ان

) ھركدام عدسی جامعه شناسی رابرروی فعاليتھای انسانی متمركز كردند.دراین١٩٩١)ورینلدز(١٨۶۴)،ماكس وبر(١٩١٧-١٨۵٨اميل دور كيم (

گروھی نظيركارآفرینی را پيش بينی كنند.رویكرد،گروه وساختارھای اجتماعی مورد آزمایش قرارگرفتند نه ویژگيھای فردی،تا فعاليتھای 

شود تااینكه نيازھا وویژگيھای شخصيتی افراد.توسعه دادن كارآفرینی پویا بيشتر بعنوان كاركرد نيروی اجتماعی وساختارھا درنظرگرفته می 



شارھایی كه بوسيله نيروھای تعریف شده اجتماعی ازوبر عSقه مند به تاثيرات تقسيم نابرابر قدرت بود.كارآفرینی ميتواند ازطریق تجربه ولمس ف

ی شود.قبيل:انتظارات نقش افراد،پایگاه ھای طبقه ای،گرایشھای كلی درباره نوآوری تعریف وپيش بين

انھای اقتصادی بااھداف محدود است.ميزان توسعه یانوسازی اجتماع شاخصه ی حياتی است كه وابسته به بنيان سازمانھا بویژه سازم

● نتيجه گيری:

برد بااین  ميكند.حتی  باكارآفرینی راآشكار  پویای ھمراه  نيروھای  پيچيده وچندوجھی  تعریفویژگيھای  اشت كلی ومختصر،واضح است كه ھيچ 

جامعی ازكارآفرینی وجودندارددرپایان به پاره ای ازتعاریف اخيراشاره ميگردد:

 مبتكرانه وجدید(مركز كافمان برای رھبری) توانایی متراكم كردن منابع برای تبدیل به سرمایه درفرصتھای كاری ورشدسریع كسب وكارھای١

)١٩٩٩كارآفرینانه

)٢٠٠٠ع وپرسود(ھایدل وراشورس) ایجادومدیریت سازمانی جدید برای پيگيری یك فرصت منحصر بفردوخSقانه ودستيابی به رشدسری٢

 وفروش كا3ھا وخدمات به آنھا عمل می كنند این) یك فرایند پویا بوسيله افرادی كه بطورمداوم فرصتھای اقتصادی راشناسایی وباتوسعه توليد٣

)١٩٩٨ اروپاییفرایندنيازمند تعاریفی ازقبيل اعتمادبنفس،ظرفيت ریسك پذیری واحساس تعھدشخصی است(كميسيون

)١٩٨٨) ایجادكسب وكارجدید(لو ومك ميSن۴

) ھرتSشی برای كسب وكارجدیدوآزاد یاتوسعه آن بوسيله افراد.۵

منبع : خانه کارآفرینان ایران
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کارآفرينی با چه چيزھايی فرق دارد

باافراد اشتغالزا، سرمایه دار، ھنرمند، از جنبه ھای مختلف  یک کارآفرین 

مخترع و کاسب تفاوت دارد که این نوشتار کوتاه به این تفاوت ھا اشاره می

کند.

تفاوت کارآفرین با...

 است، درEntrepreneurshipالف) اشتغالزا:واژه کارآفرینی که ترجمه کلمه 

جامعه ما که بيکاری معضل بزرگ اجتماعی محسوب می شود ھمه اذھان

را متوجه اشتغالزایی می کند. در حالی که ھر چند این دو مفھوم ھر دو با

ارزش و با ھم مرتبطند اما لزوماً منطبق بر ھم نيستند. (اشتغالزایی می

تواند یکی از نتایج کارآفرینی باشد)

پس تفاوت این دو را می توان چنين خSصه کرد

) کارآفرین، یک شغل را ایجاد می کند، در حالی که اشتغالزا برای شغل١

ایجاد شده، جذب نيرو و تکميل ظرفيت می کند.



به بخش خصوصی است، اما اشتغالزایی در٢ مربوط  بيشتر  ) کارآفرینی 

تواند صورت پذیرد. چرا که شاخصه اصلی کارآفرین بخش دولتی ھم می 

پذیرش ریسک و تأمين سرمایه به اميد منفعت زیاد است. در حالی که در

منافع و  درآمد  لزوماً  مشاغل  ریسک  و  گذاری  سرمایه  دولتی  مشاغل 

سرشاری برای مدیر نخواھد داشت. دولت بيشتر می تواند مشوق و زمينه

ساز کارآفرینی باشد.

) کارآفرینی، عرضه کا3 یا خدمتی نوین از لحاظ زمانی و مکانی است. در٣

حالی که اشتغالزایی لزوماً با نوآوری ھمراه نيست.

 حالی که منافع اشتغالزایی ممکن است فقط متوجه) کارآفرینی درک و بھره گيری از فرصتھای حال یا آینده بازار به نفع خود و جامعه است، در۴

جامعه باشد.

(خلق ارزش) می کند.) اشتغالزایی به توزیع ثروتھای موجود کمک می کند اما کارآفرینی یک منبع ثروت جدید ایجاد۵

 که ارزش مجموعه جدید نسبت به گذشته افزون) ھنر کارآفرین گردآوری و در کنار ھم قرار دادن مجموعه ای از منابع انسانی و فيزیکی است۶

شود. در حالی که اشتغالزایی ھميشه با بھره وری ھمراه نيست.

گرداننده یک فعاليت اقتصادی نيست. در حالی کهب) سرمایه دار: تفاوت کارآفرین با سرمایه دار در این است که سرمایه دار لزوماً مؤسس یا 

یت آن نيز می شود.کارآفرین عSوه بر تأمين سرمایه و دیگر منابع 3زم و ادغام آنھا با یکدیگر، عھده دار مدیر

رین ھنر وی اختراع یک روش برای ایجاد ارزش اقتصادیج) ھنرمند و مخترع: کارآفرین لزوماً ھنرمند و مخترع به معنای متداول آن نيست، اما بزرگت

جھت توسعه و بھره گيری از ھنر یا ابتکار دیگران است.

)Small Business Ownerھـ) کاسب (

 اشتراک زیادی دارند، اما تفاوتھای معنی داری نيز دربسياری از مردم دو عبارت کارآفرین و کاسب را مترادف می دانند. ھر چند این دو مفھوم نقاط

این دو مفھوم دیده می شود که به مواردی از آن اشاره می شود.

ند، اما درآمد یک کارآفرین موفق بيش از حد) تفاوت ميزان ثروت (ارزش آفرین) کارآفرین با کاسب: کسبه سنتی درآمد معمول و متوسطی دار١

انتظار است.

 موفق ھمين ثروت را طی مدت کوتاه (مثSً) سرعت ثروت آفرینی: ثروت کاسب معمو3ً طی مدت زمان طو3نی جمع آوری می شود. اما کارآفرین٢

 سال) کسب می کند.۵ تا ٣

ی را ندارد. با این وجود این افراد به خاطر) ریسک: اقدامات کارآفرینان ریسک با3یی دارد. در حالی که اقدامات کسبه معمولی چنين ریسک٣

 این ھمه کارآفرین را نمی توان یک مجنوناطمينان از سود قابل توجه آتی و امکان از دست رفتن فرصتھای طSیی دست به خطر می زنند. با

ی ارزشمند، عقSئی و محاسبه شده است.خطرپذیر دانست. ھنر کارآفرین توأم با تخمين ميزان مخاطره فعاليتھا و دست زدن به ریسک ھا

ھمين قوه خSقه است که قدرت ثروت آفرینی (خلق) نوآوری: معمو3ً قوه خSقه یک کارآفرین در نوآوری بسيار فراتر از یک کسبه معمولی است و ۴

 کا3، ارائه خدمت و یا فرایندھا بروز نماید.ارزش) را در وی نسبت به کسبه معمولی فزونی می دھد. قوه خSقه کارآفرین می تواند در توليد

منبع : روزنامه ایران
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کارآفرينی به زبان ژاپنی

تيز پرنده با شمشيرھای  ما ژاپنی ھا را موجودات افسانه ای و  بسياری از 

سامورایی و یا بسيار صنعتی می دانيم، بنيانگذار شرکت سونی در این باره

گفته ھای جالبی دارد، توجه کنيد.

● واژه ای کاربردی در ژاپن (موتا-تای-نای)

ما ژاپنی ھا ذھن مان ھمواره درگير مساله حفظ و ادامه بقاست. ھر روز زمين

زیر پایمان به معنای واقعی کلمه به لرزه درمی آید ما زندگی ھر روزمان را در

این جزایر آتشفشانی با خطر ھميشگی زلزله و توفان و امواج برآمده از جزر

و مد اقيانوس و برف و بوران ھای کشنده می گذرانيم.جزایر سرزمين ما چيزی

ما قابل از یک چھارم خاک  از مواد خام جز آب به دست نمی دھد و کمتر 

زندگی یا کشت و کار است از این رو است که چيزھایی که داریم برای مان

 ذخيره کنيم، چيزھا را کوچک و ریز کنيم و از تکنولوژیگرانبھاست. و نيز از این رو است که یاد گرفته ایم که طبيعت و عناصر آن را حرمت بگذاریم،

دانيم ھر چند که ایمانی مذھبی داریم. اعتقاد ما بربرای ادامه بقا و حيات یاری بگيریم.ما ژاپنی ھا خودمان را مردمی عميق در مورد مذھب نمی 

ين و مسيحی ھستيم و با این ھمه بسياراین است که خدا در ھمه چيز وجود دارد.ما در عين حال بودایی مذھب، کنفسيوس منش، شينتو آی

 واژه ای است که ترجمه ساده قابل فھمی نمی توانمعتقد به اصالت عمل ھستيم.ـ یکی از مھم ترین مفاھيم ارزشی که از دیرباز گرامی داشته ایم

فھومی اساسی و رمزی دارد که می تواند به معرفی واز آن کرد یعنی کلمه موتا تای نای که آن را می شود موتا ـ تای ـ نای تلفظ کرد این سخن م

موھبتی است از سوی پروردگار و باید که شکرشناخت سرزمين، مردم و صنعت ژاپن کمک بسيار کند.این لفظ می رساند که ھر چيز در این دنيا 

 لغت، نامربوط و ناپرھيزگار معنی می دھد، اما در مفھوماین نعمت را داشته باشيم و ھرگز چيزی را بيھوده وانگذاریم و ضایع نکنيم.موتا تای نای در

ه ھمه چيز ھمچون امانتی قدسی و آسمانی به ماعميق تر، نعمت، بی حرمتی به مقدسات را می رساند.ما ژاپنی ھا بر این احساس و عقيده ایم ک

سپرده شده و در واقع ودیعه داده شده است تا بھترین استفاده را از آن بکنيم.

مانند آب و کاغذ ھم به کار می بریم. شگفتضایع کردن چيزی گناه شمرده می شود. ما کلمه موتا تای نای را برای طلب کردن چيزھای ساده 

ھا پدید آمده است. می دانم که این معنی در غرب ونيست که معنا و مفھومی فراتر از ميانه روی و نگھداری و ذخيره ساختن است. نگاه ما ژاپنی 

 برای حفظ و ادامه حيات و بقا در گذر روزگار سخت و دردر جاھای دیگر شرق تا اندازه ای نمود دارد. اما در ژاپن مفھوم خاصی را می رساند. مبارزه

 ھا شده است. از این رو تلف کردن، باعث شرم وبرابر مشکSت طبيعی و نيز تSش برای توليد محصول با حداقل مواد خام راه و رسم زندگی ژاپنی

ا ناگزیر بودیم که با ھر مصيبت و قھر طبيعت بادر واقع گناھی بزرگ شناخته شده است در ساليان گذشته که ژاپن یک سره از جھان بریده بود م

وسایل و منابع خودمان مقابله کنيم.

● ما از سختی ھا بيشتر یاد می گيریم تا از...

با فقر و بSی طبيعی آشنا بوده اند و با این زمينه و تجربه است که شماری از خا توانسته اند پس از پایان گرفتن جنگ درمردم ژاپن  نواده ھا 

تير و الوار و تکه آھن ھای کج و خميده و مقوا و تختهپناھگاه ھای ھوایی در زیر خانه ھای سوخته و ویرانه شان مسکن گزینند و شمار دیگری ھم با 

قط تا زمانی شایسته می دانستند که قطعاً ناگزیر بودند.پاره کلبه و سر پناھی بسازند. آنھا در برابر مصيبت وارده مقاومت کردند اما تحمل آن را ف

مصرف به جا مانده در ویرانه ھا و آھن پاره ھایی کهپس بی درنگ به باز ساختن زندگی خود پرداختند و ابداع و مھارت با سر ھم کردن تکه ھای بی 

گرفتن تکنولوژی جدید برآمدند و تSش و ھمت بر آنمی یافتند چراغ خوراک پزی می ساختند برای بازسازی شھرھا به پی جویی راه ھای تازه و کار 

اھی، بھتر بتوانند جان به در برند.بود که دریابند که از سانحه ھای آینده ھرچه که باشد و ھرگاه که پيش آید چگونه و از چه ر

● پس انداز + پس انداز + پس انداز

 خوب پس انداز می کنيم ـ بار اول که به آمریکا رفتم باما ژاپنی ھا پس انداز کننده ھای خوبی ھستيم و در ھمه چيز نه فقط پول ـ ھر چند که پول ھم



 می توانستم باور کنم که بعد از انداختن نگاھی بهدیدن اینکه ایشان روزنامه ھایشان را پس از خواندن آن دور می اندازند تعجب کردم. به سختی

از مردم روزنامه ھا را نگه می داشتند و دسته  به کناری می اندازند. شماری  که می شد آن را می بستند و درون سطل آشغالروزنامه آن را 

کشور ما) و این در حالی بود که یک ژاپنی خردمند ازمی انداختند و جالب اینکه گاھی ھر شماره نيم کيلو وزن داشت (مانند برخی از روزنامه ھای 

یک برگ کاغذ ھم به راحتی نمی گذرد.

● موتا ـ تای ـ نای را باور کنيد

 و گفت که مساله ای آزارش می دھد که خود نتوانستهدر آمریکا که بودم ژاپنی ای که از چندی پيش در آنجا زندگی می کرد راز دلش را برایم گشود

 کمکی از دستم برآید خوشحال می شوم.و پرسيدماست چاره ای بيندیشد و فکر می کند که من می توانم در حل آن کمکش کنم. البته گفتم که اگر

ایيد. پس من به خانه اش رفتم و ھمان که وارد شدممساله تان چيست؟اما او مشکل خود را به زبان نياورد. آن ژاپنی گفت: شما باید به منزلم بي

 از روزنامه پر شده بود. او نمی توانست خود را بهمساله را دریافتم. تقریبا سراسر اتاق او، کنار دیوار تا سقف، زیر تختخواب و توی قفسه ھا

مه ھا را از آنجا بردند که این کار خيالش را راحت کرد و بهدورانداختن روزنامه ھا راضی کند و نمی دانست که با آنھا چه کند.من ترتيبی دادم که روزنا

ه در جامعه ژاپن.او یادآور شدم که موتا ـ تای ـ نای در جامعه آمریکا چنان خوب و گسترده جا نيفتاده است ک

ور رشد فراوان کرده است.با چنين نرخ باسوادی و کتابخوانی که ژاپن دارد مجله ھا، کتاب ھا و روزنامه ھا در این کش

کاغذ در ژاپن در چيزھای فراوانی مانند:

نتی کاربرد دارد. مصرف گسترده کاغذ ژاپن را دومينکارھای ھنری و چاپ گرفته تا حباب چراغ و در و پنجره کشویی، بسته بندی و انواع کا3ھای زی

 ميليون تن در سال پس از آمریکا ساخته است، با این ھمه نرخ بازیافت کاغذھای مصرف١٩٠توليدکننده این محصول در جھان با ميزان بيش از 

شده برای استفاده دوباره از آن در ژاپن از ھمه جای دنيا بيشتر است.

٣۴ درصد، فرانسه ٢٧ا  درصد کاغذھای مصرف شده را در ساخت و استفاده دوباره جمع آوری کردند (این نسبت در آمریک۵٠ مقدار ١٩٨۴در سال 

 درصد است)٢٨ درصد و انگليس ۴۶ درصد، ھلند ٣٨درصد، آلمان 

ما از یک برگ کاغذ ھم نمی گذریم

ویی که روی کاميون سبک یا چرخ دستی اش نصب کردهشيوه قدیمی اما موثری که در ژاپن به کار می رود، این است که خریدار کاغذ باطله با بلندگ

» می دھد.این کار اگر در خيابان ھای دیگر کشورھادر کوچه و محله می گردد و روزنامه و مجله کھنه جمع می کند و در عوض به مردم «کاغذ توالت

بشود احتما3 عجيب به نظر می رسد اما شاید کار خردمندانه ای باشد.

تن چيزھای تازه به کار می بریم.در ژاپن مردم درما ھمچنين مقدار زیادی از آلومينيوم، فو3د، شيشه، روی، مس و سرب مصرف شده را باز در ساخ

ارند و به استفاده دوباره از مواد کمک می کنند.تفکيک زباله و جدا نھادن انواع آن برابر توصيه ھایی که به آنان می شود به خوبی ھمکاری د

این چی می گفت؟

 شده است این پيام روشن را به خوانندگان خودخواندن بخشی از کتاب ساخت ژاپن که در ایران با نام ترقی ژاپن تSش آگاھانه یا شانس ترجمه

دارد که نابرده رنج، گنج ميسر نمی شود.

اميد اینکه اندیشمندانه تر بيندیشيم و از خواب ھای رنگی خود بپاخيزیم.

یک مشاور تایوانی می نویسد...

 بار خراب شده٩داخل خریدم که تا امروز کولر آن مشاور صنعتی مرکز بھره وری تایوان در خاطرات خود می نویسد:امسال من یک اتومبيل نو ساخت 

ن خرابی آن به دليل بخارشدن مایع خنک کننده اشاست. مجبور شده ام به طور متوسط ماھی یک بار آن را برای تعمير به تعميرگاه بفرستم. اولي

اب شد، فکر کردم با پرکردن مایع خنک کننده و در صورتبه وجود آمد و من این مشکل را با پر کردن دوباره آن حل کردم. وقتی کولر برای بار دوم خر

ری مربوطه خواستم آن را کامSً مورد بازدید قرار دھد ولزوم بازدیدھای آتی آن می توانم آن را تعمير کنم. بار سوم مخصوصا از شرکت تعمير و نگھدا

ود آمد. اکثر تعميرکاران اتومبيل، دوست دارند برایمعلوم شد که اشکال به اتصا3ت لوله ھا مربوط است ولی این اشکال برای بار چھارم نيز به وج

کال را بيابند ولی ھيچ وقت موفق به برطرف کردن[تشخيص] اشکال اتومبيل، به تجربه خود تکيه کنند. ھر بار به نظر می رسد می توانند علت اش

ایش ھزینه تعمير و نگھداری آنھا نيز می شوند.کامل اشکال نمی شوند. آنھا نه تنھا وقت گرانبھای مشتریان را تلف می کنند، بلکه باعث افز

درصد این احتمال وجود دارد٣٠داده باشند. اغلب، تا حدود بدتر از ھمه اینکه ھر بار پس از تعمير، کامSً مطمئن نيستم که کار خود را به خوبی انجام 



تومبيل راه افتاد زیرا کولر بدجوری نشت می کرد. در بارکه پس از تعمير، اشکا3ت بيشتری بروز کند. عواقب بعدی اولين تعمير من این بود که آب از ا

آن کيفيت خدماتی که ما باید از تعميرکاران اتومبيلدوم نيز در تعویض قطعات موتور دچار اشتباه شده بودند.ھميشه از خود می پرسم آیا این است 

رائه خدمات صحيح به اتومبيل ھا را در ھمان بار نخستدریافت کنيم؟ اگر ما بتوانيم یک دوره «کيفيت فرآیند» ایجاد کنيم که به تعميرکاران روش ا

 شرکت تعمير و نگھداری نيز می تواند انتظار توسعهآموزش دھد، نه تنھا مشتریان و تعميرکاران از رضایت خاطر برخوردار خواھند بود، بلکه رئيس

فعاليت تجاری خویش را داشته باشد.

اری را از فرآیندھای کاری استنباط کنم.معمو3ً ما فقطمن به عنوان مشاور صنعتی مرکز بھره وری تایوان، به مدت چندین سال آموخته ام که نتایج تج

جعه به گزارش ھای مالی آن، پيش بينی کنيم.به یک روز وقت برای مشاھده یک کارخانه نياز داریم تا عملکرد تجاری شرکت را حتی بدون مرا

سبت به کارش تعھد دارد. از سازمان و جریان کار،از توجه و دقتی که کارگری در کار خود به خرج می دھد، می توانيد بگویيد که وی تا چه حد ن

جریان، می توانيد کيفيت محصول را بسنجيد.می توانيد کارآیی اداری آن را مورد ارزیابی قرار دھيد و از جریان توليد و ميزان کار در 

موش نکنيد که: «کار درست از نخست».این امر این نکته را ثابت می کند که «کيفيت، قابل مشاھده و فرآیند، کليد آن است» پس فرا

* مدرس کارآفرینی
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کارآفرينی به عنوان سبک زندگی

واقعی که تب  کارآفرینی ھمچون  تب  که  خوشبختانه چند سالی است 

عSمت دفاع و واکنش طبيعی نسبت به ورود یک ميکروب خارجی است به

بيکاری و اشتغال زایی در چھره دولتمردان و عنوان عSمت دفاع و درمان 

دلسوزان نظام جمھوری اسSمی به خوبی و وضوح مشھود است . اگرچه

فرصت طلبان و رانت خواران اقتصادی نيز خود را با تب مصنوعی به این چھره

نمایان ساخته اند و سيلی ھای زیادی به تب داران واقعی نظام و کارآفرینان

اقتصادی و اجتماعی جامعه زده اند ، اما در مجموع طرح موضوع کارآفرینی

در دولت و مجلس امری مبارک و خير است .

در چنين شرایطی چنانچه صاحبنظران کارآفرینی کشور احساس مسئوليت

مایند و از آن حفاظت و صيانت نکنند ممکن استنکنند و با یک ھمت گروھی ، جایگاه ، رسالت و مفھوم حقيقی کارآفرینی را تبيين و معرفی نن

يده شود.ھمچون بسياری از امور ضروری و مفيد دیگر به انحراف ، باد فراموشی و نھایتا به نابودی کش

شود ، اما موتور توسعه است و بيکاری ھای پنھانکارآفرینی اگرچه یک شغل نيست و ترویج فرھنگ آن در جامعه ، ابتدا موجب افزایش بيکاری می 

ال مطرح می گردد که اگر کارآفرینی یک شغل نيست ورا نه تنھا آشکار و درمان می کند ،بلکه باعث پيشگيری از آن نيز می شود .در اینجا این سو

 چرا آنھا را موتور توسعه اقتصادی ناميده اند ؟ آیانتيجه کار او نيز ممکن است بيکاری را افزایش دھد ، پس کارآفرینی چيست و کارآفرین کيست ؟



صادی ، سياسی ،اجتماعی با ھم تفاوت دارند؟ و.....کارآفرینی انواع مختلفی دارد؟ آیا ویژگی ھای روان شناختی و جمعيت شناختی کارآفرینان اقت

● مفھوم کارآفرینی

شنا به مفھوم اصلی آن را ، که ترجمه انگليسیواژه کارآفرینی در زبان فارسی واژه ای است نو که معنای لغوی آن ، شنونده یا خواننده ناآ

Entrepreneurship و ذاتی با کار (آن ھم از نوع فيزیکی است به اشتباه می اندازد. این واژه اغلب در اذھان ، مفھوم اشتغالزایی و ارتباط مستقيم

ارد. به طورکلی می توان گفت که اساس و جوھرهآن ) را تداعی می کند، در حالی که کارآفرینی به معنی حقيقی خود تعاریف مختلف و متنوعی د

د که طبيعتا چنان فرآیند و چنين تخریبی توام واغلب تعاریف ارائه شده در فرھنگ غرب به مفھوم " فرآیند خلق ثروت" یا "تخریب خSق" می باش

ھمراه با ریسک است .

ار کارگر ، مدیر، مھندس ،پزشک ،خلبان ،وکيلمتاسفانه عده ای در کشور ، کارآفرینی را به عنوان یک شغل معرفی می کنند و آنھا را در کن

فرین را کسی می دانند که فقط بتواند کارگاه یا کارخانه،جوشکار و.... قرار می دھند و عده ای دیگر آن را شغل آفرینی می دانند، عده ای دیگر کارآ

 فقط صاحبان کسب و کارھای کوچک و نوآور رایا شرکتی را تاسيس ،راه اندازی و مدیریت نماید و ریسک آن را متقبل شود. عده ای دیگر فقط

ت " استخدام " معرفی می کنند،عده ای دیگر کارآفرینیکارآفرین می دانند و عده ای شالوده کار را در عصر فرا صنعتی " کارآفرینی " و در عصر صنع

بر برداشت ھای غلط فوق که در ایران رایج شده است دررا مترادف با شغل آزاد و کارآفرین را به معنی کارفرما و سرمایه دار تلقی می کنند .عSوه 

و اقتصاد می شود، به عبارت دیگر تاکنون کارآفرینی،جھان نيز وجه مشترک و بستر تمام تعاریف ، تفاسير و ابعاد مختلف کارآفرینی منحصر به کار 

 کارآفرینی اجتماعی ، سياسی و یا فرھنگیدر جھان فقط در حوزه کسب و کار و آن ھم در بعد اقتصادی مطرح بوده است و آنجایی ھم که از

ی درآمدزا و سودآور بوده است نه صرفصحبت شده است عمدتا به معنی کشف ،جذب و بھره برداری از فرصت ھای سياسی ،فرھنگی و اجتماع

کارآفرینی اجتماعی ، سياسی و یا فرھنگی.

 طریق کسب و کار، درآمدی برای امور اجتماعیبه عبارت دیگر وقتی در غرب صحبت از کارآفرینی اجتماعی می شود عمدتا منظور این است که از

ل و حمایت از کارآفرینی اقتصادی تغيير ، اصSح یاو عام المنفعه حاصل نمایند و یا ساختار اجتماعی ، سياسی یا فرھنگی کشورشان را برای تسھي

تکميل نمایند.

ی در عرصه فرھنگ ایجاد کنند و یا برایدر فرھنگ غرب وقتی صحبت از کارآفرینی فرھنگی می شود، منظور این است که کسب و کار تازه ا

ن فرھنگ ، ھدف از کارآفرینی فرھنگی و اجتماعی وافزایش فروش محصو3ت فرھنگی استراتژی کارآفرینانه را به کار گيرند و .... به ھر حال در آ

 نيست و تقریبا ھر آنچه که به این نام مطرحسياسی ، تخریب خSق در اصالت ،رسالت ،روش ھا ،مولفه ھا و ساختار فرھنگ ، اجتماع یا سياست

بدانيم که ادبيات کارآفرینی نشان می دھدمی شود نھایتا به منظور تقویت کارآفرینی اقتصادی است . برای روشن تر شدن موضوع 3زم است 

شکل زیر دیده می شود ابتدا شاخص ھا و ویژگیکارآفرینی تاکنون از طریق مدل استقرایی تعریف و تبيين گردیده است ؛ یعنی ھمانطور که در 

 مولفه ھا، ابعاد، مفاھيم ، فرضيه ھا و مدلھای شخصيتی و رفتاری افراد موفق در کسب و کار مورد شناسایی قرار گرفته و سپس بر اساس آن

مدل استقرایی ناميده می شود کارآفرینی فقط در بعدھایی را برای کارآفرینی طراحی و ارائه نموده اند.بدین ترتيب و با این رویکرد یا روش که 

فته است که در حوزه کسب و کار فعال بوده اند.اقتصادی تعریف و تبيين شده است و لذا فقط رفتار کارآفرینانی مورد بررسی و شناخت قرار گر

ر این قلمرو گسترش یافته ،وقت آن رسيده است که ازاما از آنجایی که حوزه فعاليت ھای کارآفرینانه محدود به امور کسب و کار نمانده و به مرو

و فرضيه پردازی شود و سپس مفاھيم و ابعاد وروش قياسی به موضوع کارآفرینی نگاه شود یعنی ابتدا گمانه زنی ، نظریه پردازی ،مدل سازی 

ا به حوزه کسب و کار محدود نمی باشد و می توانيد رفتارمولفه ھای کارآفرینی شناسایی و تبيين گردد تا نھایتا به رفتار کارآفرینانه برسيم که تنھ

مينه و فعاليت ھای اقتصادی و جدا از فرصت ھایکارآفرینانه را در حوزه سياسی ،فرھنگی ،اجتماعی نيز به معنی حقيقی و محض آن یعنی بدون ز

Sق در فرھنگ جامعه نه دردرآمدزا شناسایی و تعریف نمایيد. به عنوان مثال کارآفرینی فرھنگی با این رویکرد یعنی خSقيت و نوآوری یا تخریب خ

 یعنی تخریب خSق در سازو کارھا، قوانين ،عرفمحصو3ت فرھنگی یا به عبارت دیگر ایجاد چيزی ارزشمند در فرھنگ جامعه و کارآفرینی اجتماعی

یا مناسبات و روابط اجتماعی و....... بدین ترتيب رفتار کارآفرینان فرھنگ ی ،سياسی ، اجتماعی و اقتصادی به طور جداگانهو عادات و رسوم 

شناسایی ،تعریف و با یکدیگر تطبيق داده خواھند شد.

ت که بتواند ارزشی را در جامعه خلق نماید؛ چهبر اساس رویکرد قياسی ، تعریف کارآفرینی عبارت است از ارزش کارآفرینی و کارآفرین کسی اس

کسانی ھستند که در صدد شناسایی و رفعارزش مادی ، چه ارزش معنوی ، سياسی ، فرھنگی یا اجتماعی ، بنابراین کارآفرینان اجتماعی 



ھدف و ماموریت خود دست به ایثار و از خود گذشتگینيازھای جامعه اند و در این راه از اعتبار اجتماعی خود مایه می گذارند و برای رسيدن به 

ند و می کوشند تا موانع سياسی موجود رامی زنند ، ھمچنان که کارآفرینان سياسی در صدد شناسایی نيازھا و خSء ھای سياسی جامعه ھست

ز طریقی نو و کارآفرینانه و با3خره کارآفرینانجھت رشد و توسعه جامعه و استقرار عدالت و دموکراسی شناسایی و از سر راه بردارند،البته ا

 ھر صورت ھر یک از کارآفرینان اجتماعی ،فرھنگی افرادی ھستند که ارزش ھای فرھنگی را در جامعه خلق ، کشف و یا احيا می نمایند. در

 از طریق خSقيت ،ریسک پذیری و رھبری ،سياسی و فرھنگی ھمچون کارآفرینان اقتصادی دائما در جست و جوی نيازھا و فرصت ھا ھستند تا

ارآفرینی یک شغل نيست که فقط در بعد اقتصادی و آنارزشی را در جامعه ایجاد و خSء یا نقصی را دفع و اصSح نمایند .بنابراین می توان گفت : ک

 ھمواره ھمراه کارآفرین است و بر تمام شئوناتھم در حوزه کسب و کار مطرح باشد بلکه فراتر از آن یعنی یک سبک زندگی یا یک فرھنگ است که

سر ، شغل و حرفه و روش انجام کارھایش . لذا کسی کهزندگی او تاثير می گذارد؛ از جھان بينی و ایدئولوژی و انتخاب دین وی گرفته تا انتخاب ھم

رینی شود .ھمانطور که افراد زیادی در حوزه ھای فرھنگیدارای ویژگی ھای کارآفرینانه است الزاما نباید وارد حوزه کسب و کار و بعد اقتصادی کارآف

نباید وارد الزاما   حوزه کسب و کار و بعد اقتصادی کارآفرینی، اجتماعی و سياسی فعاليت می کنند و دارای ویژگی ھای کارآفرینانه است 

ای ویژگی ھای کارآفرینانه ھستند ولی صاحبشود.ھمانطور که افراد زیادی در حوزه ھای فرھنگی ، اجتماعی و سياسی فعاليت می کنند و دار

رند یعنی صاحب کسب و کاری ھستند اما رفتارکسب و کاری نيستند و یا بر عکس افراد زیادی ھستند که در موقعيت ھای کارآفرینانه قرار دا

تاد دانشگاه ، یک سياستمدار ، یک کارخانه دار ، یککارآفرینانه ندارند. لذا یک خانم خانه دار ، یک محصل ، یک نویسنده ، یک خبرنگار ، یک اس

طور کلی می توان گفت کارآفرینان به سبک خاصی زندگیروحانی ، یک تاجر یا یک کارگر می تواند رفتار کارآفرینانه داشته باشد یا نداشته باشد. ب

 برخورد می کنند .آنھا یک زندگی کارآفرینانهمی کنند، با عينک خاصی به جھان نگاه می کنند و به روش خاصی با مسائل و مشکSت و پدیده ھا

مشخصات چنين زندگی ذیS توضيح داده می شود.دارند که ممکن است در این زندگی کسب و کار کارآفرینانه ای داشته باشند یا نداشته باشند.

● زندگی کارآفرینانه

مال ،اساس آن است . زندگی ای که باید دائمازندگی کارآفرینانه زندگی است که جستجوگری ،تکاپو و تSش مستمر و بی وقفه برای رسيدن به ک

فاء نمی شود و در حاليکه باید با یک چشم بهدر جستجوی ميان برھا باشی و خSقيت جوھره آن است . زندگی ای که ھيچ گاه به وضع موجود اکت

ندگی که در آن شوق و صراحت و نشاط و صداقت وآینده بنگری با چشم دیگرت باید به دنبال شکار ایده ھا و فرصت ھا از گذشته و حال باشی .ز

در آن ارزش فرصت ھا بسيار بيشتر از ارزشمثبت اندیشی آذوقه راه و سفر است . سفری سخت و خطرناک و مھيج و پایان ناپذیر .زندگی که 

 ساز بگيری . زندگی که بی توجھی بهطSست . زندگی که در آن امروزت با فردایت یکسان نيست و ھر لحظه باید تصميمی جدی و سرنوشت

ومی دیگر دارد و گاھی باید عمدا راه اشتباهشرایط محيطی ھر لحظه نقاط قوتت را تبدیل به نقاط ضعف می کند.زندگی ای که در آن شکست مفھ

ن قرار دھی و از نو ارزیابی و ارزش گذاری کنی .زندگیرا طی کنی تا به جواب درست برسی .زندگی که ارزش ھا و قوائد آنرا ھمواره باید زیر ذره بي

بی خبری .زندگی که در آن تا آنجا باید احساساتیکه اغلب توام با حيرت و ابھام است و گاھی با وجود آنکه ھدف داری تا رسيدن به آن ،از آن 

یده ای ، با این وجود اميدوار ھستی و ندایی از درونشوی که منطقت اجازه می دھد .در این زندگی باید پازلی را حل کنی که تصویر نھایی آن را ند

 از چشمانت می گيرد و برای موفقيت حتماھمواره تو را به سمت چشم انداز ھدایت می کند .زندگی که در آن عشق رسيدن به مقصد خواب را

رایت برنامه ریزی می کنند. زندگی ای که برایباید اول طعم شکست را بچشی .زندگی که اگر برای آینده ات برنامه ای نداشته باشی دیگران ب

زندگی که در آن موفقيت بذر شکست را با خود نمیپول درآوردن اول باید از پول چشم پوشی کنی تا بتوانی نانی به کف آری و به غفلت نخوری . 

نی واقعه ای است که ھنوز فوائد آنپاشد، بلکه برعکس شکست ھا بذر موفقيت با خود می پاشند، زندگی که در آن اساسا شکست به مع

ر آن شوخی و مزاح و بازی گاھی جدی تر ازتبدیل به سود نشده است و معيارھای موفقيت با معيارھای رایج سنجيده نمی شود . زندگی که د

نی که چطور فکر کنی تا به اینکه بهجدی است و امور بسيار جدی گاھی شوخی تر از شوخی می شوند. زندگی که در آن بيشتر فکر می ک

 از آنکه به موضوع فکر کنی به انتخاب موضوع وچيزی فکر کنی ، یک سوال خوب و به جا بھتر از ھزارھا پاسخ خوب و به جا ارزش دارد و بيشتر

 نيست به جوشش است ولی تا می توانیتعریف صحيح آن فکر می کنی .زندگی که در آن با وجود اینکه می دانی رسيدن به کمال به کوشش

می کوشی و در این راه دو درصد گفته ، برایت چو نيم کردار ارزش ندارد.

 آید که آن را بخواھی و برای آن اقدامیبلکه کارآفرینی یک سبک زندگی است ،زندگی که در آن خواستن چيزی ، ھنگامی خواستن بحساب می

 بجز اندیشه ھيچ چيز کامS در اختيار تو نيست وبکنی و توانستن ھنگامی اتفاق می افتد که نمی توانم را فراموش کرده باشی .زندگی که در آن



ر باید حرف نویی برای گفتن داشته باشی و بدونبرای مسلمان ماندن باید ھر لحظه ایمانت را تازه گردانی .زندگی که برای بقا، در کسب و کا

سيله ای تکامل یافته برای رسيدن به ھدفیخSقيت محکوم به فنا خواھی بود .ضمن اینکه ھمواره نگران این ھستی که مبادا اختراع ھایت و

نه شود.تکامل نيافته باشد.زندگی که در آن چيز تازه ای بدست نمی آید مگر اینکه تازه ای برایت کھ

انجامد  از دانش است، زندگی که در آن خSقيت به معنویت می  برتر  تصور و خيال  این زندگی  به خSقيت . زندگی که در آندر  و معنویت 

ن ،در این زندگی است که افراد به فراخودشناسی یعنی خداشناسی و خودشناسی یعنی آگاھی از کارکرد سيستم فراشناختی ذھن و کنترل آ

ھا عبادت می شود.زندگی که در آنآگاھی می رسند و بادقت در فھم خود و رسيدن به خویشتن خویش یک ساعت تفکرشان بھتر از سال 

چطور یاد بگيرد و چطور فراموش کند، در اینسازمان ھا پاسخ ھای درست به سوال ھای غلط نمی دھند و ھر کارمند و مدیری یاد می گيرد که 

 اند تا زمانی که به روش ھای قبلی تفکر می کنند نمیزندگی سازمان ھا می دانند که فراتر از کارکنانشان نمی توانند بروند و به خوبی یاد گرفته

نند سبک مدیریت و سازمان خود را توسعه و بھبودتوانند بروند و به خوبی یادگرفته اند تا زمانی که به روش ھای قبلی تفکر می کنند نمی توا

ز با راه حل ھای روز نيز برایشان کارساز نيستبخشند،آنھا می دانند که مسائل امروزشان با راه حل ھای دیروز حل نمی شود و حل مسائل امرو

چون آنھا باید مسائل آتی خود را با راه حل ھای آتی اما امروز حل کنند.

ز بطور مستمر و فعال مورد استفاده قرار میزندگی کارآفرینانه یعنی زندگی که تنھا از سمت چپ مغز استفاده نمی شود ،بلکه سمت راست مغ

 در آن عقل به اندازه ای رشد می یابد که دستگيرد و سبک ھای مختلف تفکر بطور آگاھانه انتخاب و در حل مسائل بکار می رود .زندگی ای که

 به بعد کار من نيست .زندگی ای که در آن کلخود را به عاقلتر از خود می دھد و بعضی اوقات دستش را به دل می دھد و می گوید از این جا

ری از این قبيل اضداد با ھم جمع می شوند ونگری و جزءنگری ،محافظه کاری و ریسک پذیری ، واقعيت ھا و آرمان ھا ،نظم و نوآوری و بسيا

رکنان خود را انتخاب می کنند و از بوروکراسیکارآفرین کامل جمع اضداد ناميده می شود.در این زندگی سازمان ھا بر اساس شایسته سا3ری کا

انحصار اطSعات پرھيز می شود ، ضمن اینکهاداری ، مقررات خشک و کنترل سخت گير و جزءنگر و ھمچنين روابط رسمی و از با3 به پایين و 

 و توسعه قالب ھای ذھنی اھميت خاصی داردشکست ھای باور کارکنان و مدیران مورد شناسایی و تشویق قرار می گيرد. در این زندگی شناخت

قالب ھای ذھنی اش ) برای او می آرایدو خردمند به کسی گفته می شود که اندیشه خود را به اصرار صحيح نداند و به آنچه که نفسش (

ه بتوانند:اطمينان نکند، در این زندگی به اشخاص گفته می شود که دارای اعتماد به نفس با3یی ھستند ک

▪ با دیگران کار کنند،

▪ حداقل برخی از کارھا را بھتر از دیگران انجام دھند،

▪ خود را با موقعيت ھای تازه و افراد جدید انطباق دھند،

▪ در کارھایی که ابتدا دشوار به نظر می رسد ، مھارت پيدا کنند ،

▪ در شرایطی که اطSعات کافی وجود ندارد تصميم گيری کنند،

▪ به دیگران کمک کنند و از آنھا حمایت نمایند،

▪ اگر فعاليت ھای گذشته شان مطابق انتظارشان نباشد آنھا به طور موثری اصSح کنند.

 طوری که نه بتواند به خود تيپا بزند و نه دستبا این اوصاف است که کارآفرینان می گویند خداوند جسم انسان را حکيمانه طراحی کرده است ،

به سمت فرصت ھا ھدایت می شود تا تھدید ھا و باتایيد به پشت خود بزند، بله زندگی کارآفرینانه زندگی ای است که کانون توجه افراد بيشتر 

 به دست می آیند و زود از دست می روند .درمھارت ھای خاصی تھدیدھا به فرصت تبدیل می شوند و افراد به خوبی می دانند که فرصت ھا دیر

مان ھا حقيقتا مشتریان خود را دوست دارند واین زندگی ھمه کارھا به نحو احسن انجام می شود حتی اگر آن کار ساختن سنگ لحد باشد و ساز

ان مشتریان خود ھستند ، نيازھایی که مشتریان دارنددر ارضای نيازھای آنھا اکتفا به اظھارات آنھا نمی کنند بلکه در جستجو و کشف نيازھای پنھ

ولی از آن بی خبرند.

اد می دانند که گاھی چشم ھا به دارنده خود دروغزندگی کارآفرینانه به معنی زندگی است که در آن دیدن یعنی تجربه تفسير نشده واقعيت و افر

د مراقب ھستند تا فقط چيزھایی را نبينند که دلشان میمی گویند و خرد خيانت نمی کند کسی را که از او پند و اندرز بخواھد ، به عبارت دیگر افرا

.خواھد ببينند یا آمادگی دیدن آن را دارند ،بلکه با چشمان خود بدون تعبير و تفسير ببينند

که ارتباط با آن و استفاده از اطSعات نھفته در آندر این زندگی مغز مزرعه آخرت است و دروغگو دشمن خدا ، ضمير ناخودآگاه منبع باارزشی است 



توانند باد را کنترل کنند اما می توانند بادبادنشانیک مھارت محسوب می شود ،البته مھارتی قابل آموزش . در این زندگی افراد می دانند که نمی 

 که در پی آنی .را تنظيم کنند و با پوست و گوشت و استخوان معنی این جمله را درک کرده اند که در بند آنی

حد کافی به مشکل نزدیک شوند خود را قسمتی از مشکلکارآفرینان در این زندگی گاھی تقليد را بدتر از اشتباه می دانند و برعکس دیگران اگر به 

نمی بينند،چون با ذھنی آگاه مسائل و مشکSت را شناسایی و تعریف کرده اند.

رحق ھستيد یا کامS در اشتباه . در این زندگیدر زندگی کارآفرینانه حتما حق با اکثریت نيست و وقتی ھمه بر ضد شما ھستند شما یا کامS ب

ياورید تا زمانی که کاری را انجام می دھيد که آن رامعيار موفقيت در کسب و کار با معيارھای رایج تفاوت دارد یعنی اگر پولی از کارتان بدست ن

ن ، شرافتمندانه پولدار شوید.در ایندوست دارید یک موفق حقيقی محسوب می شوید و گاھی در این زندگی می توانيد بدون سخت کارکرد

محسوب می شوند و موفقيت به عنوان یکزندگی انسان برای موفقيت آفریده شده است و اشتباھات و شکست ھا موفقيت ھایی برای آموختن 

سفر تلقی می گردد نه یک مقصد.

 درصد موفقيت در چنين زندگی ای " به موقع٧۵بله در زندگی کارآفرینانه ، حقيقت از اشتباه بھتر کشف می شود تا از سردرگمی و اغتشاش و 

 شکست ھا بھای پيروزی ھا محسوب میحاضر شدن است " . در چنين زندگی ای انسان تا خود را شکست خورده نپندارد شکست نمی خورد و

شوند.

ایی که مدارا درشتی باشد ،درشتی باید کرد ودر این زندگی ھمواره باید در تSش برای تشخيص و تفکيک واقعيت ھا از واقعيت نماھا بود و ج

 نمی ترسد چون ھمه برای بارش باران دعا کردهجایی که عقل به کار ناید دیوانگی . در زندگی کارآفرینانه کسی از ریسک ھای معقول و متوسط

نند بلکه خيلی اوقات صرفا حرکت می کنند تا یکاند لذا از رعد و برق یکه نمی خورند ، آنھا فقط وقتی جھت و مسيری موجود باشد حرکت نمی ک

چون باید رفت . در این زندگی توليد راه ھای جدید ازجھت و مسيری را توليد کنند .آنھا می گویند : تو پای در راه بنه ھيچ مگوی خود راه گویدت 

وجه می شود لذا فقط به قسمت ھای "آه " " بهانتخاب راه ھای موجود مھمتر است و عSوه بر درست بودن موضوعات ، به پرمایه گی آنھا نيز ت

موضوعات توجه نمی شود بلکه قسمت " وه " آنھا نيز اھميت خاصی دارد.

و بSخره نيابد، اما به یافته ھا نيز اکتفاء نمی شوددر زندگی کارآفرینانه ھيچ کس به ھيچ چيز بسنده نمی کند و کسی را پيدا نمی کنی که بجوید 

ی و تعاریف پدیده ھا ثبات و اھميت چندانی ندارد یا.در چنين زندگی ترتيب امور مھم نيست بلکه نتيجه کار اھميت دارد و طبقه بندی ، عSمت گذار

 جامه انھا دریده می شود. در این زندگی ھمهبه عبارت دیگر برای پدیده ھا یک جامه برای ھميشه دوخته نمی شود ، بلکه با تفکر خSق مرتب

آگاه خود استفاده کنند .افراد فرآِیند خSقيت را طی کرده اند و به خوبی می دانند که چه وقت و چطور از ضمير ناخود

یافت می کند که ضمير آگاه به دليل قالبھای ذھنی به انھاآنھا می دانند که ضمير ناخودآگاه ،حقایق ،داده ھا آثار و نشانه ھای زیادی را از محيط در

يچ چيز " سودمندترین و دردسترسترین منبع برایبی توجه است و از این منبع به نحو احسن استفاده می کنند ، در این زندگی ھيچ چيز مثل " ھ

چيزھای بی ارزشی بوده اند و لذا از چيزھاییخSقيت نيست و افراد به خوبی می دانند که خيلی چيز ھا قبل از اینکه خواصشان شناخته شود ،

ی با ارزشی از ھيچ ایجاد کنند ( منظور چيزھاییکه در حال حاضر بی ارزش تلقی می شوند بی تفاوت و به راحتی نمی گذرند و لذا قادرند چيزھا

است که مردم دیگر آنھا را ھيچ می شمارند.)

فرار از آن را یاد گرفته اند ، " شما آن چيزی که فکر می کنيددر زندگی کارآفرینانه افراد به خوبی معنی جمله زیر و آثار آن را درک می کنند و لذا راه 

نيستيد بلکه شما چيزی ھستيد که فکر می کنيد دیگران راجع به شما چنين فکر می کنند ".

باعث می شود که ھر مشکلی را یک فرصتدر این زندگی خوش بينی و تفکر مثبت بيشتر از سبک ھای دیگر زندگی جریان دارد و ھمين امر 

نباشد و از شکایت کردن و غرولند و ناله خبری نباشد .ببينيد ، کارھا به تعویق نيافتد ، افراد طفره نروند، ھيچ کس در جستجوی اشتباھات دیگران 

 خودخواھی و احساس زرنگی کردن دیگران بيشتردر این زندگی کمتر ریشخند کردن ، طعنه زدن و چوبکاری کردن را می بينيد و از بی انصافی ،

درامانيد.

 ترس می شود .در این زندگی بخاطر تفکر مثبتیکی از نشانه ھای بارز این زندگی نشاط است که موجب از بين رفتن افسردگی و بدبينی و غم و

به دنبال آزار رساندن و انتقام گرفتن خبری نيستاز بدزبانی ،تھمت و بی حرمتی به مقدسات افراد پرھيز می شود و از عصبانيت و کينه توزی و 

.افراد مشغول ریز بينی و نکوھش و قضاوت دیگران نيستند.

آفرینانه افراد یاد می گيرند که چيزھایی که ھرگز وجوددر سبک ھای زندگی دیگر ، افراد چيزھایی را می بينند و می گویند "چرا؟" اما در زندگی کار



ده می کنيد تا ھمگرا و باید چراھای دوران کودکی را دوبارهنداشته است ببينند و بگویند " چرا نه "،در زندگی کارآفرینانه بيشتر از تفکر واگرا استفا

 چون به قول وایتھد ؛ به عھده گرفتن تجزیه و اتحليلآغاز کنيد اما نه در مورد چيزھای ناشناخته بلکه در امور بدیھی و دانسته ھای دوران بزرگی

ھا ،عملی جسورانه است اما از آن جسورانه تر زیرامور عادی ، واضح و بدیھی احتياج به ذھنی غير عادی دارد و به قول کاسپر ، کشف ناشناخته 

واره اولين خروجی از آن ، اولين ورودی به آن استسوال بردن ناشناخته ھا است . در این زندگی مغز انسان به مثابه یک سيستم انبارداری که ھم

ات و پدیده ھا به معنی درست ترین نگاه و بھترینکه کار نمی کند بلکه خروجی آن قابل تغيير و کنترل است در این زندگی اولين نگاه به موضوع

 در اوج این زندگی مصداق واقعی بيت زیر خواھیموضع نيست بلکه ھر نفس نو می شود دنيا و ما و ھمچنين دم به دم در تو در خزان است و بھار

شد :

سبزه گردی ،تازه گردی در نویی

يال پردازی به معنی وقت تلف کردن یا تنبلی وگر تو خاک اسب جبریلی شویدر این زندگی بازی و بازی گوشی فقط اختصاص به بچه ھا ندارد و خ

بله در زندگی کارآفرینانه ھر مشکلی با پولدیوانگی نيست و ھمچنان که جدی بودن یک ارزش است ، شوخی و تفریح و مزاح ھم باارزش است . 

ت ، احساس و ھيجان و بصيرت و کشف وو تفکر علمی حل نمی شود و ھمچنان که عقل و منطق و عملگرایی و عدد و رقم و محاسبه خوب اس

شھود ھم 3زم است ، چون می دانی که :

نو ز کجا می رسد کھنه کجا می رود

گرنه ورای نظر عالم بی منتھاست

و می رسد . در این زندگی ندایی به تو میدر این زندگی خSقيت شرط انسانيت است و ھر زمان از غيب نو نو می رسد و از جھان تن برون ش

گوید :

تازگی و جنبش طوبيست این

ھمچون جنبش ھای خSقی است این

 زیاد لزوما خSقيت با3 به ھمراه نمی آورد، بازاردر زندگی کارآفرینانه سازمانھا در جستجوی افراد خيلی باھوش نيستند آنھا می دانند که ھوش

ان باشد به عبارت دیگر آنھا شرکت ھای بازار محوریابی این گونه سازمان ھا بازار یابی واکنشی نيست که در صدد رفع نيازھای اظھار شده مشتری

نيازھای واقعی و پنھان مشتریان ھستند . در ایننيستند بلکه شرکت ھای بازار ساز ھستند که از طریق بازار یآبی خSق در صدد شناسایی و رفع 

 مسائل فنی و امور مربوط به بازار طرح ھایشان رازندگی افراد فرآیند امکان سنجی ایده ھایشان دچار وسوسه اقتصادی نمی شوند و قبل از اینکه

 ساعت آن را صرف تيز کردن۵/۴ت داشته باشند بررسی کنند مسائل مالی و اقتصادی را مطرح نمی کنند آنھا اگر پنج ساعت برای قطع درختی وق

تبرشان می کنند.

ن چون و چرا پذیرفته باشند و بخاطر حرف مردم بيھودهدر زندگی کارآفرینانه اموری که افراد درباره آنھا تعصب بخرج می دھند امور نيستند که بدو

زنجير به گردن خود نمی اندازند:

از برای آنکه گویندت زھی

بسته ای بر گردن جانت زھی

ارآفرینانه ریسک معقول و حساب شده جایگاهدر این زندگی مردم یک عمر بدبختی نمی کشند تا به دیگران ثابت کنند خوشبختند. در زندگی ک

زرگان ترسو از سود بی نصيب است .در زندگی کارآفرینانهخاصی دارد و افراد می دانند که از یک دوره بزرگ با دو پرش کوتاه نيم توانند بگذرند و با

 که سودی ندارند انجام نمی دھند چون ممکنافراد کارھایی را که ضرر ندارد انجام می دھند چون ممکن است سود داشته باشد و کارھایی را

مورد آنھا بررسی ، دقت ،مشورت و آزمایش میاست ضرر داشته باشد اما کارھایی که نه ضرر دارد و نه سود و یا ھم ضرر دارد و ھم سود در 

 نياز به موفقيت دارند و لذا می کوشند کارھایشان را بهکنند. در این زندگی افراد بيشتر از آنکه به قدرت (کنترل و تسلط بر دیگران ) داشته باشند

می کنند.زندگی کارآفاینانه زندگی ای است که افراد بهبھترین وجه انجام دھند، در این راه به استاندارد ھا و انتظارات و رضایت دیگران اکتفاء ن

 و پيشقدم بودن در امور سخت و پيچيده از ویژگیھنگام مواجه شدن با مشکSت ، علت آن را ابتدا در خود جستجو می کنند نه در دیگران یا محيط

 را از خود کار می گيرند نه از محيط ، پول یا دیگران . درھای افراد تربيت شده در این زندگی است ،افرادی که خود انگيخته بار می آیند و انگيزه کار

 ھای فکری که افراد پيدا می کنند قادر میزندگی کارآفرینانه ھر چه سن بيشتر می شود خSقيت و کارآفرینی افزوده می شود چون با مھارت



شوند تجربه ھایشان را به امور دیگر تعميم ندھند.

 رسند ، اما اگر با شک شروع کنند به یقين خواھنددر این زندگی افراد متوجه می شوند که اگر کارھا را با یقين شروع کنند در پایان به شک می

ی کارآفرینانه یادگيری و حل مسئلهرسيد و به خوبی فھميده اند که شک منزلگاه خوبی نيست بلکه سکوی پرش مناسبی است . در زندگ

فرآیندی دائمی و مادام العمر است

 می رود و کار و تSش و پایداری و پویایی اساس آنزندگی کارآفرینانه زندگی ای است که در آن مرز بين تعطيSت و ایام کاری و شب و روز از بين

با3 در جاده درصد موفقيت در گرو به موقع حاضر شدن است .بله زندگی کارآفرینانه مثل رانندگی با سرعت ٧۵است . زندگی ای است که در آن 

نگ ھایی از طرف علماء ،روحانيون ،مسوولينیخبندان است ، زندگی ای که ھر کس پا در آن بگذارد سنگ ھای زیادی به طرفش پرتاب می شود س

ه کسانی که کليشه ای فکر می کنند . اما اگر کسی بادولتی ،اقوام ،مردم کوچه و بازار ،ھمکاران ، زیردستان ، با3دستان ،دوستان و...از طرف ھم

نه بسازد ،خانه ای که وقتی ستون ھای آن زده شداین سبک آشنا شده باشد و آن را پذیرفته باشد به مرور یاد می گيرد که چطور با این سنگ خا

ھمه مخالفين برای نوشتن نام خود بر سر درآن به صف می شوند.

ی سھمگين و پر تSلو در ذھنشان زده شود و بعد کار رادر زندگی کارآفرینانه افراد منتظر نمی مانند که ایده طSیی به ذھنشان خطور کند یا جرقه ا

ر محفوظ دارد شروع می کنند تا بتوانند به تدریج بزرگ و بزرگشروع کنند بلکه کار را با ایده ای نسبتا کوچک که تنھا بتواند آنھا را در آغاز کار از خط

دیران سازمان ھا در این زندگی فقط یک چکش ندارندتر و کامل و کامل تر نمایند . در این زندگی به لباس ھای کھنه وصله نو دوخته نمی شود . م

ر این سازمان ھا انجام صحيح کارھا به انجام کارھای صحيحبلکه جعبه ابزار مجھزی در اختيار دارند ،که انواع مختلفی از ابزارھا در آن وجود دارد .د

یابد. در زندگی کارآفرینانه ساختار سازمان ھاتبدیل می شود و داشتن تکه ای کوچک از کيکی بزرگ به تکه ای بزرگ از کيکی کوچک ارجحيت می 

س عSقه به شنيدن آن دارد ھمچنان کهساده می شود اما نقش افراد پيچيده تر و صراحت در سازمان به معنی گفتن مطلبی نيست که رئي

 ارشد تعيين نمی کنند بلکه ھمه کارکنان درشایستگی به معنی اطاعت بی چون و چرا نيست ، در چنين زندگی ای آرمان سازمان ھا را مدیران

 ما می شود.تبيين آرمان مشترک سازمان نقش دارند و به ھمين دليل است که سازمان آنھا تبدیل به سازمان

باھات را بزرگترین دانشمندان مرتکب شده اند، لذا ازدر زندگی کارآفرینانه علم ناقص خطرناک تر از نادانی است و ھمه می دانند که بزرگترین اشت

 کردند.آنھا می دانند که علم بشر ابطال پذیراین خبر یکه نمی خورند که سيصد سال ، تمام دانشمندان عالم مساحت مثلث را اشتباه حساب می

کنند و ضمن برخورداری از علم حضوری ، علماست چون ھمواره در حال تغيير، رشد ، اصSح و یا تکميل است و لذا علم را برای خود بت نمی 

:حصولی را جزء با ارزش ترین امور زندگی خود می دانند و ھمواره از خدای خود می خواھند که 

قطره دانش که بخشيدی ز پيش

متصل گردان به دریاھای خویش

● کارآفرینی در اسSم

 حقيقی آن در سازمان ھا رایج است و لذادر فرھنگ کارآفرینی تظاھر به کار مسخره ترین امور محسوب می شود و کارھای گروھی به معنای

زش آفرینی به معنی عام آن می شوند به عبارتتفاوت کارگروھی با گروه ھای کاری بر ھمه روشن است .در زندگی کارآفرینانه افراد مشغول ار

 اجتماعی ، سياسی و فرھنگی ) و لذا می توان گفتدیگر یا ارزش ھای مادی می آفرینند (کارآفرینان اقتصادی ) یا ارزش ھای معنوی (کارآفرینان

تلف حزم و حازم ارائه می گردد:زندگی کارآفرینانه زندگی است که فرد حازم در اسSم دارد.برای روشن تر شدن موضوع معانی مخ

ـ حزم : محکم کردن کار و اجتناب از فوت آن است .

ـ احتزام :کسی که کمرش را با ریسمان ببندد.

ـ حازم : آدم دور اندیش کاردان .

ـ حازم : کسی که امروزش را اصSح کند و برای فردایش چاره ای تدارک و مھيا کند.

ـ حزم : پشتکار توام با اعتماد به نفس

ی .ـ حزم : حفظ آن چيزی است که به دشواری به دست آوردی و ترک چيزی است که به آن اکتفا نمود

ـ حازم :عاقلی است دارای قدرت شناخت (تميز دھنده ) و صاحب تجربه و سبک

ـ حزم : مثل سيل شدیدی است که پستی و بلندی ھای زمين را در بر می گيرد.



ـ حزم : مثل سيل شدیدی است که پستی و بلندی ھای زمين را در بر می گيرد.

تSش و جھد بسيارـ حزم : زمين سنگSخ بلندی است که حيوانات و انسان ھا نمی توانند از آن با3 روند مگر با 

ـ حزم : نتيجه مدیریت فکر و ذھن است .

موفقيت به حزم است و حزم به مدیریت فکر و ذھن و ذھن به راز داری است .

رای و نظر زیاد است ولی حزم کم است .

ـ حزم: یعنی شک (الحزم مساده الظن )

ـ حزم : دارایی است و سستی ،نابودی و ناداری است .

ش است .ـ حازم : من ( حضرت علی ) نزد مادرم حيدر ناميده شده ام و حيدر کسی است که حازم خيراندی

ـ حزم : منتظر فرصت شدن و عجله ھنگامی که وسائل آن مھيا می شود.

ـ حازم : کسی است که با روزگار خویش مدارا کند.

ـ حزم : نگاه به عاقبت کار و مشورت با صاحبان عقل است .

د.ـ حازم : کسی است که از امکانات موجودش خوب استفاده کند و کار امروز را به فردا وامگذار

پاک کند.ـ حازم : کسی است که تجربه ھا را استوار سازد و سختی ھا و گرفتاری ھا او را صيقل دھد و 

حازم ترین افراد کمترین درخواست را از مردم می کند.

کسی که حزمش کم باشد عزم و اراده اش ضعيف است .

در این زندگی است که ھنر را در جمSت زیر می خوانی و در کربS اوج آن را می بينی .

Art is , having a vision to see the world differently and skill to portrate it.

الم ترسيم کردو آن را با صدای ھل من ینصرنی بهھنرمندی که دورنمای خود را با خون خودبه چه زیبایی بر پرده زمان و بوم دل ھای آزادگان ع

 یعنی نياز خود شکوفایی که اولياء و انبياءگوش جان من و شما رساند.بله در این زندگی خSقيت به معنی شناسایی نيازھای سطح با3ی انسان

بھتر از ھمه آنھا را برای نوع بشر شناسایی ،معرفی و رفع نمودند.

ماده و معنا ، روح و جسم با ھم تنيده شده و به یکدر این زندگی است که پرده پندار دریده می شود و دنيا و آخرت ، عقل و دل ،علم ، و عمل ، 

زبان می گویند : سبحان هللا و الحمدò و 3 اله ا3هللا و هللا اکبر.

 شود.آن وقت است که تSش می کنیآن وقت است که کارت عار نمی شود و زبانت مار ، حسادتت رقابت می شود و رقابتت بی رحم نمی

وسعه می شوی و کار و عبادتت یکی می شود ،تجارت بدون رضایت نکنی و رضایت بدون تجارت به دست نياوری ، آن وقت است که واقعا موتور ت

قدرت فرصت ھا را می دانی و نمازت نمازمی شود و سوالت جواب .

منبع : مركز توسعه كارآفرینی

http://vista.ir/?view=article&id=264934

کارآفرينی پادزھر بيکاری



باید ایجاد اشتغال كرد، چگونه می توان مشكل بيكاری جوانان كه چگونه 

امروز به مھمترین مشكل كشور تبدیل شده است، را حل كرد؟ آیا دولت باید

بيكاران را جذب كند و برای آنھا ایجاد اشتغال كند؟ آیا به غير از دولت و بخش

دولتی از راه ھای دیگری نمی توان برای جوانان كار ایجاد كرد؟

به اعتقاد كارشناسان و متخصصان، در شرایط فعلی كشور، بھترین روش

ایجاد اشتغال و حل مسئله بيكاری، توسعه و گسترش فرھنگ كارآفرینی در

جامعه است. زیرا یكی از علل اصلی رشد نرخ بيكاری در كشور ما، توسعه

و حتی مردم  اینكه  و  است  جامعه  در  كارآفرینی  و  كار  فرھنگ  نيافتگی 

این ھستند كه دنبال  متمول ھم  فرزندان خانواده ھای  تحصيلكرده ھا و 

ازطریق بخش دولتی كسب و كاری برای خود ایجاد كنند.

چندین سال است كه جامعه ما از بيكاری جوانان رنج می برد و اگرچه ھر روز

این اما ھنوز  پردازیم،  می  را  بيكاری جوانان  تاوان سنگين  پيش  از  بيش 

مشكل حل نشده است. بيكاری جوانان نه تنھا ضرر و زیان ھای گوناگون

 وارد كرده است، به گفته جامعه شناسان واقتصادی و اجتماعی برای جامعه ما ایجاد كرده، بلكه ضربات سنگين فرھنگی و اخSقی به جامعه

ید برای این مشكل اساسی كشور چاره اندیشیكارشناسان یكی از علل اصلی رشد بزھكاری در جوانان امروز جامعه، بيكاری است، بنابراین با

ود.شود و از راه ھای درست و مناسب آن را حل كرد، و ھرچه زودتر برای جوانان ایجاد اشتغال نم

●راه ھای ایجاد اشتغال و كسب و كار

اد سه بخشی است: دولتی، تعاونی و خصوصی.چه كسانی می توانند مشكل بيكاری و كمبود اشتغال را در جامعه حل كنند؟ اقتصاد ما یك اقتص

م آنھا كمتر متوجه سایر بخش ھای اقتصادی كشورتصور اكثر جوانان این است كه دولت باید برای آنھا ایجاد كسب و كار و اشتغال نماید. و چش

چشمش به دولت و كارھای دولتی نباشد. اكثرمانند بخش خصوصی و تعاونی است. كمتر جوانی را می توان در جامعه یافت كه برای كسب و كار 

اركنان دولت با مشكل كمبود حقوق روبرو ھستند،آنھا با وجود آنكه می دانند حقوق و دستمزد در بخش دولتی پایين است و در حال حاضر اكثر ك

ولی با این وجود، جویای كار در ادارات و سازمان ھای دولتی ھستند.

●دولت توان جذب نيروی جدید ندارد

روی انسانی جدید دارد و نه اینكه باید به او اجازهیكی از نكاتی كه باید برای جوانان و اكثر مردم روشن شود این است كه دولت نه توان جذب ني

 صرف حقوق و دستمزد حجم وسيع نيروی انسانیداده شود كه نيروی انسانی خود را بيش از این افزایش دھد. امروز اكثر درآمد و بودجه كشور

وی انسانی داشته باشد. در حال حاضر حدود دوبخش دولتی می شود. در دنيا از ھيچ دولتی نمی توان اسم برد كه به اندازه دولت ایران، نير

 و پرداخت حقوق این نيروی عظيم ھزار نفر بدون احتساب نيروھای مسلح (ارتش، سپاه و نيروی انتظامی) حقوق بگير دولت ھستند٣٠٠ميليون و 

انسانی، فشار زیادی را به دولت تحميل كرده است.

ھمين نيروی انسانی عظيم، تنھا بخش كوچكی ازدر سال ھای اخير اگرچه درآمدھای نفتی و یا مالياتی كشور افزایش یافته است، ولی به دليل 

رداخت حقوق شده است، در صورتی كه اگر مااین درآمدھا صرف عمران و آبادانی و توسعه كشور شده است و اكثر درآمدھای نفتی كشور صرف پ

تمزدكاركنان دولت شود، بلكه ما باید از دولتیك تعصب ملی داشته باشيم، نباید اجازه دھيم اصلی ترین درآمد ملی كشور فقط صرف حقوق و دس

ه است، كند. بنابراین نه درست و نه عاقSنهبخواھيم كه این درآمدھا را صرف رشد و توسعه اقتصادی كشور كه به سود ھمه ملت و آحاد جامع

است كه مردم بخواھند كه دولت بيش از این نيرو جذب كند.

●شكست اقتصاد دولتی در اكثر نقاط جھان

متی در ھيچ كشوری سرانجام خوشی نداردتجربه كشورھای گوناگون جھان به خصوص در سال ھای اخير نشان می دھد كه اقتصاد دولتی و حكو

ی اخSقی در آن جوامع بوده است. به ھمينو در اكثر كشورھا نه تنھا با شكست روبرو شده، بلكه یكی از عوامل اصلی فسادھای مالی و حت

اداره می شد، ناچار شدند سيستم اقتصادیدليل است كه در دو دھه اخير شاھد ھستيم كه اكثر كشورھایی كه اقتصاد آنھا به صورت دولتی 



ی مانند بخش خصوصی و بخش تعاونی توجهخود را متحول و دگرگون كنند و به جای پافشاری روی اقتصاد دولتی، به سایر بخش ھای اقتصاد

>? ایران، چين توانسته است در دو دھهbrن د?بيشتر نمایند. كشورھای روسيه، چين، كره و... از جمله این كشورھا ھستند، به گفته سفير چي

ی است كه آنھا از این طریق نه تنھا ميليارد د3ر سرمایه خارجی بيش از صدھا ھزار شركت در چين ایجاد و راه اندازی كند و طبيع۵٠٠اخير با جذب 

اند و درآمدھای عظيمی در بازار جھانی كسبمشكل بيكاری حجم وسيع مردم چين را حل كرده اند، بلكه به شدت اقتصاد چين را رونق بخشيده 

 كشور كره ھمانند چين نيز یك انقSب عظيمی دركرده اند. صادرات چين در سال گذشته فقط به كشور آمریكا حدود یكصد ميليارد د3ر بوده است.

 ميليارد د3ر صادرات٢۴٠ در سال گذشته حدود اقتصاد كشور خود بوجود آورده است و كشوری كه كل خاك آن كمتر از استان خراسان ایران است،

غير نفتی داشته است.

●ضرورت رشد بخش ھای تعاونی و خصوصی دركشور

فرینی، امروز در تمام دنيا، دولت ھا متوجه شدهبه گفته دكتر محمود احمد پورداریانی عضو ھيئت علمی دانشگاه صنعتی اميركبير و متخصص كارآ

 ھایی اتخاذ می كنند كه در كشورشان كارآفریناناند كه خودشان نمی توانند توسعه و رشد ایجاد كنند، بنابراین اكثر دولت ھا در جھان سياست

ود.رشد و نمو پيدا كنند، یعنی بخش خصوصی را رشد و توسعه می دھند تا فضای كسب و كار ایجاد ش

شكل بيكاری جوانان را حل كنند، می گوید: «ایجاددكتر احمد پورداریانی در پاسخ به این سؤال كه چه كسانی باید در كشور ایجاد شغل كنند و م

 ھمه روشن است كه نيروی انسانی دولت بيششغل یا باید توسط دولت یا شركت ھای موجود و یا شركت ھای جدید صورت گيرد. اما امروز برای

ود نيز ظرفيت ھای محدودی دارند و قادر بهاز حد سنگين شده است و دیگر قادر به استخدام نيروی جدید نيست. از طرف دیگر شركت ھای موج

می دھد، فایده ای ندارد، چرا كه شركت ھایجذب نيروی جدید نيستند و ھر اندازه ھم كه دولت بگوید، برای جذب ھر نفر سه ميليون تومان 

ناچار به تعدیل نيروی انسانی خود می باشند. بنابراینموجود نه تنھا توان جذب نيروی جدید ندارند، بلكه برخی از آنھا به خاطر افزایش ھزینه ھا 

ه یابد و شركت ھای جدید غيردولتی ایجاد شود وتنھا راه حل بيكاری و جذب نيروی جدید و ایجاد اشتغال این است كه كارآفرینی در كشور توسع

ی كه ما به آنھا كارآفرین می گویيم. باید این كاراكنون این سوال مطرح می شود كه چه كسانی باید این كار را بكنند كه پاسخ ما این است كسان

را انجام دھند.»

●كارآفرینی چيست؟

ینان» چه كسانی ھستند، به سرعت پاسخوقتی از بسياری از مردم و حتی نخبگان جامعه سوال می شود كه «كارآفرینی» چيست یا «كارآفر

ه تعریف «كارآفرینی» و «كارآفرین» این نيست. بهمی دھند كه «كارآفرینی» ایجاد كار و شغل است و «كارآفرین» ایجاد كار می كند، در صورتی ك

این كه بيایند و در جایی استخدام شوند وگفته متخصصان و كارشناسان، كارآفرینی قصه زندگی انسان ھای موفق ھر جامعه است كه به جای 

فرینان قھرمانان توسعه اقتصادی- اجتماعی جوامعمشغول كار شوند، خودشان كسب و كار راه می اندازند و به گفته دكتر احمدپور داریانی، كارآ

می باشند.

آفرینی ھمانند سایر واژه ھای مطرح در علومنخستين گام جھت شناخت و تبيين درست ھر مفھوم یا پدیده، ارائه تعریف روشن از آن است. كار

ن ارائه نمود. از آن جا كه مفاھيم علوم انسانی درانسانی، ھنگامی قابل تحليل و تبيين می باشد كه بتوان تعریف یا تعاریف روشن و مشخصی از آ

واژه ھای آن، كاری دشوار و حتی غيرممكنزمره مفاھيم قطعی علوم فيزیك و شيمی به شمار نمی رود، ارائه یك تعریف قطعی و مشخص برای 

دای طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوت و حتیاست. «كارآفرینی» نيز یكی از واژه ھایی است كه تعریف واحدی برای آن وجود ندارد و از ابت

نی از سویی نشان دھنده گستردگی و اھميت موضوعمتناقضی از دیدگاه ھای گوناگون برای آن ارائه شده است. وجود این عوامل در تعریف كارآفری

 موضوع است كه زمينه ارائه مدل ھا، تعریف ھا واست كه می تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گيرد و از سوی دیگر نشان دھنده پویایی

نظرات متفاوتی را فراھم می آورد.

نی به عنوان متخصص این رشته می خواھيم كه تعریفبه منظور آگاھی دقيق و ارائه یك تعریف علمی از «كارآفرینی» از دكتر محمود احمدپور داریا

خود را از «كارآفرینی» ارائه كند.

به معنای آفرینش و ایجاد كار می باشد، در صورتیدكتر احمدپور داریانی در پاسخ به این سوال می گوید: «خيلی ھا فكر می كنند كه كارآفرینی 

 انجام دادم، از دو ھزار نفر از مدیران و مسئو3ن كشوركه این یك برداشت اشتباه از كارآفرینی است، من ارتباط با تحقيقی كه در دانشگاه اميركبير

 درصد تعریف آنھا از كارآفرینی، ایجاد كار بود و طبيعی است كه وقتی٩٠ تا ٨٠خواستم كه تعریف خود را از واژه «كارآفرینی» مطرح كنند، حدود 



ی از كارآفرینی نخواھند داشت.متخصصان و نخبگان جامعه از این واژه تعریف درستی نداشته باشند، عموم مردم ھم تعریف روشن

وی می افزاید: «كارآفرینی به معنای ایجاد كار نيست.»

●مفھوم واژه «كارآفرینی»

) نشات گرفته است و براساسundertakeبه معنای «متعھدشدن» (entrepreneurبه گفته دكتر احمد پورداریانی، واژه كارآفرینی از كلمه فرانسوی 

ادی را سازماندھی، اداره و تقبل كند.واژه نامه دانشگاھی وبستر، كارآفرین كسی است كه متعھد می شود مخاطره ھای یك فعاليت اقتص

 ھجری شمسی) یك تعریف از كارآفرین ارائه كردم و معتقدم «كارآفرین»٨٧٣١ ميSدی(٩٩٩١دكتر احمدپور داریانی می گوید: «من خودم در سال 

ره مالی و اجتماعی است، با بسيج منابع محصول،فردی است كه دارای ایده و فكر جدید می باشد و از طریق ایجاد كسب و كاری كه توام با مخاط

نوآوری، دوم راه اندازی یك شركت یا كسب و كار وخدمت جدید به بازار ارائه می كند، پس كارآفرین سه كار مھم می كند كه اول ایجاد خSقيت و 

ین اگر در جامعه یك كسی برای اولين بار دستمالطی كردن فرایند ایجاد كسب و كار و سوم ارائه محصول و خدمت خود به بازار می باشد. بنابرا

به عبارت دیگر آنھا كه اولين ھا در ھر كاری ھستند و باكاغذی را توليد كرد، چون اولين بار است، این كارآفرینی كرده و اولو ی? باكارآفرین است. 

نوآوری جبھه ھای جدیدی در اقتصاد باز می كنند، كارآفرین ھستند.

●كارآفرین كيست؟

تصاد تعاریف گوناگونی از «كارآفرین» ارائه میكارآفرین كيست و دارای چه ویژگی ھایی است؟ دانشمندان و محققان علوم رفتاری، مدیریت و اق

كنند.

)، كارآفرین كسی است كه خطرپذیر است و توانایی برقراری ارتباط بين توليدات وcattilonبه اعتقاد برخی از دانشمندان مانند ریچارد كتيلن (

بازارھای جدید را دارد.خدمات، توانایی سازماندھی و نظارت بر توليد و معرفی روش ھای جدید، محصو3ت جدید و یافتن 

با3یی دارد و فعاليت ھای جدیدی را در قالباسكامپتر یكی دیگر از دانشمندان می گوید: «كارآفرین كسی است كه نوآور است و قدرت خSقيت 

شركت ھای كوچك راه اندازی می كند.»

 را كشف می كند و روش استفاده از) ھم می گوید: كارآفرین به شخصی می گویند كه بھترین و آخرین موقعيت ھای اقتصادی و تجاریColeكول (

یت در سطح با3یی است.این فرصت ھا را می داند. این فرد معمو3 دارای استعداد، خSقيت، ابتكار، سازماندھی و مدیر

ال كسب توفيق و مایل به استفاده از ميانبرھا می دانند كه«دیوید مك كران» و «اریك فSنيگان» كارآفرینان را افرادی نوآور، با فكری متمركز و به دنب

ع را ایجاد می نمایند.كمتر مطابق كتاب كار می كنند و در نظام اقتصادی، شركت ھایی نوآور، سودآور و با رشدی سری
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کارآفرينی تخريب خ=ق و خلق ارزش است

 و عدم ساماندھی مناسب آنھا موج٢٠و١٩افزایش بی رویه جمعيت در قرن

فزاینده بيکاری را در سرتاسر جھان به ھمراه داشت و تقریبا در اکثر جوامع

بيکاری به عنوان یکی از اصلی ترین بحران ھا نمود پيداکرد. دراین زمان اما



روش ھای مقابله با بيکاری و مدیریت این بحران متفاوت بود، ولی در یک

موضوع و آن توسعه کار آفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه اتفاق نظر

وجود داشت. از این رو دانشگاه ھای بزرگ جھان، آموزش و توسعه تفکر کار

آفرینی را در دستور کار خود قراردادند، بھترین دليل بر این امر خSصه اعSميه

پایان "کنفرانس جھانی آموزش پيرامون دانشگاھی" است که در  جھانی 

ره زیر نظر یونسکو در پاریس صادر شد که توسعه مھارت ھا و ابتکارھای کار آفرینی باید در زم١٩٩٨: دورنما و اقدام" در اکتبر ٢١عالی در قرن 

نھایی برای ترویج کار آفرینی ایجاد شد و به طوردلنگرانی ھای عمده آموزش دانشگاھی باشد. عSوه بر آن، در کشورھای در حال توسعه نيز سازما

 کارآفرینی به عنوان یک ضرورت در تمام جھان شناخته شد.٢١رسمی با ورود به قرن 

قطه ای به نقطه دیگر منتقل شد و تقریبا به عنوانبراین اساس و باتوجه به پدیده جھانی شدن که روز به روز در حال گسترش است کارآفرینی از ن

ی تعاریف گوناگونی است که در ذیل تعاریف برخی ازیک فرھنگ جھانی خودنمایی کرد. در این فرھنگ، کارآفرینی به عنوان یک مفھوم کلی، اما دارا

اقتصاد دانان و کارشناسان کارآفرینی را از این مفھوم مرور می کنيم.

اد(یا برای خودشان یا برای سازمانھایی که در آناستيونسون و ھمکارانش معتقدند که کارآفرینی عبارت از فرایندی است که فرصت ھا بوسيله افر

کار می کنند)، بدون توجه، به منابعی که در کنترل آنھاست، تعقيب می شود.

ط مدیریت اجرائی ميSدی مطالعه کارآفرینی در رشته ھای حرفه ای را در دانشگاه ھاروارد برای برقراری ارتبا١٩٢٠گراس و ھمکارانش در اواخر 

 دادند و برای این منظور از روش (( مورد کاویکسب و کار، با مدیریت شرکت و محيط اقتصادی و اجتماعی که شرکت ھا فعاليت می کردند، انجام

ین موضوع منجر به انتقاداتی از تاریخ تحقيق کارآفرینانه)) استفاده می نمودند. امروزه بيشتر مطالعات کارآفرینان ھنوز مبتنی بر مورد کاوی است. ا

ای جدید مورد مطالعه قرار داده اند.گردید، به گونه ای که تاریخ نویسان، مسير ترقی غول ھای صنعتی را به جای شکل گيری شرکت ھ

اساس اصول بھره وری تاکيد نمود. وی حدودژان باتيست سی، اولين کسی بود که بر نقش حياتی کارآفرینان در جابجایی منابع اقتصادی بر 

ی و سود پایين تر به حوزه دارای بھره ميSدی، کارآفرینی را مختص فردی می دانست که منابع اقتصادی را از یک حوزه دارای بھره ور١٨٠٠سال

وری و سود با3تر منتقل می نمود.

تصادی و پویایی ھای عدم توازن که با توازنی ایستا درشومپيتر تنھا اقتصاددان برجسته ای بود که با تمرکز تحليل اقتصادی بر پویایی ھای حيات اق

توسعه اقتصادی و ساز و کار تغيير اقتصادی میتضاد بود، از اصول اقتصادی نئوکSسيک خارج شد. او کارآفرینی را نقطه ثقل تئوریش در مورد 

تخریب خSق)) نامگذاری کرد. کارآفرینی شومپيتر برخSفدانست. وی کارآفرینی را به عنوان نيروی بر ھم زننده اقتصاد بکار برد و آنرا تحت عنوان((

کارآفرینی تکراری یا تقليدی دارای سه ویژگی است،

الف) کارآفرینی از قبل قابل ذکر است،

ب) کارآفرینی رویدادھا و نتایج بلند مدت را شکل می دھد،

وھای رفتاری مرتبط است. کار شومپيتر در مورد توسعهج) کثرت و تکرار رویدادھای کارآفرینانه به کيفيت نسبی نيروھا، تصميم فرد، اقدامات و الگ

پيتر (ھمانند ژان باتيست سی) مفھوم کارآفرینی رااقتصادی و کارآفرینی تاثير بسزایی بر آثار بعدی در مورد کارآفرینی داشته است. البته شوم

به ھمين دليل برخی از اقتصاددان نگرشی گسترده ترفعاليت ھای کارآفرینی مرتبط می سازد که این امر به ترکيبات جدیدی در توليد می انجامد و 

در قبال کارآفرینی دارند.

مات.شولتز کارآفرینی را توانایی مقابله با عدم توازن می  داند و نه توانایی پرداختن به ابھا

مایسنر معتقد است، ریسک پذیری، نقطه ثقل مفھوم کارآفرینی است.

یخی پيرامون کارآفرینی، ھمچون ریسک، ابھام،لينک و ھربرت در تSش برای ارایه یک تعریف ترکيبی از کارآفرینی ھستند که موضوعات مھم تار

 متخصص پذیرفتن مسئوليت اتخاذ تصميمات قانونینوآوری، درک و تغيير را یکپارچه می سازد. آنان کارآفرین را به عنوان فردی تعریف می کنند

است که بر محل، نوع و استفاده از کا3ھا، منابع یا نھادھا تاثير می گذارد.

آن از خود واکنش نشان می دھد و آن را یکدراکر، کارآفرینی را منظری برای تغييری می داند که ھميشه در جستجوی تغيير است، نسبت به 

و تمایل به تغيير را یک فرصت می داند، نه یک تھدید،فرصت و شانس می داند. اول اینکه: او در درجه اول مدیریت کارآفرینی را پاسخی به نوآوری، 



معتقد است معيارھای سيستماتيک برای ارزیابیو برای ایجاد یک فضای کارآفرینانه ، سياست ھا و روش ھایی را پيشنھاد می کند. دوم اینکه 

 و سوم آنکه، ساختار سازمانی را مناسبترین فضاعملکرد یک شرکت به عنوان یک کارآفرین یا نوآور حياتی بوده و ھدف از آن توسعه عملکرد است

برای ایجاد فضای کار آفرینی می داند.

قبای جدید و مستقلی را معرفی می کند. اووسپر کارآفرینی را فرایندی می داند که برای شرکت ھای معتبر، چه کوچک باشند و چه بزرگ، ر

ی کشانند؛ به دنبال فرصت ھای مناسب ھستند تاکارآفرینان را افرادی می داند که رقابت را افزایش می دھند؛ شرکت ھای موجود را به چالش م

 جدیدی را خلق کرده و آنھا را اجرا کنند؛ سرمایه گذاری رادر محيط بازار نيازھای برآورده نشده را برآورده کنند؛ فناوری ھا را منتقل نمایند؛ عقاید

ترغيب می نمایند؛ و ھمراه با آن به دنبال مشاغل جدید ھستند.

عنی شروع، انجام، دستيابی و ایجاد یک شرکت یاتيمونز، کارآفرینی را توانایی خلق و ساخت چيزی ارزشمند از ھيچ چيز می داند. این مفھوم ی

سازمان.

و در موضوع کارآفرینی آن است که او با کمک واژه کارپينکات، نقش کارآفرین را خلق نوآوری، و نوآوری، را یک نوع نابودی خSقانه می داند. نقش ا

آفرین، نقش کارآفرینی یک سازمان را از سازمان ھای بيرون جدا می کند.

 عنصر ابتکار و تدبير (چاره اندیشی) را به تحقيقھوارد استيونسون که یک نظریه پرداز برجسته کار آفرینی در دانشکده بازرگانی ھاروارد است،

 پس از شناخت ابعاد مختلف، نقطه ثقل مدیریتخود اضافه کرده و مدیریت کارآفرینی را از روش ھای رایج مدیریت «اجرایی» مجزا می کند. او

ستند» می داند. از نظر او کارآفرینان نه تنھا فرصتکارآفرینی را «پيگيری فرصت ھا بدون توجه به منابعی که در حال حاضر تحت اختيار و کنترل ھ

 شان، حق انتخابشان را محدود نمایند. کارآفرینان منابعھایی را می بينند که از خاطر مدیران اجرایی رفته اند، بلکه اجازه نمی دھند، منابع اوليه

دیگران را برای تحقق اھداف کارآفرینی خود بسيج می کنند.

ت بھره برداری از یک فرصت می داند.به طور کلی، استيونسون، کارآفرینی را فرآیند خلق ارزش، ھمراه با منابعی منحصر به فرد جھ

 ميSدی در زمينه کنترل درونی و بيرونی١٩٨۶ ميSدی انگيزه موفقيت را مورد مطالعه قرار داد، و جوليان راتر در سال ١٩٧۶دیوید مک کللند در سال 

 ميSدی ارائه شده است. تصور خود احترامی (عزت نفس)١٩٢١مطالعه نمود. گرایش به ریسک یک ویژگی رفتاری است که بوسيله نایت در سال 

 ميSدی مورد تأکيد و در سطح وسيعی مورد آزمون قرار گرفته است.١٩٨۶به وسيله کارسرود، اولم وادی در سال 

 که ویژگی ھای روانی خاصی از ميSدی با توجه به وجود تفاوت ھای اساسی بين کارآفرینان و غير کارآفرینان نتيجه می گيرد١٩٨٧وارتمن در سال 

 ھای رفتاری کارآفرینان موفق نيز ھمچنانکارآفرینان موفق که مجاب کننده باشد، بدست نيامده است. کوشش ھا برای شناسایی سایر ویژگی

ناموفق بوده است.

ی به نتایج مافوق ظرفيت ھای افراد بھره برداری می کند.پارستون، فرایند کارآفرینی را به عنوان رفتار مدیریتی که دائماً از فرصت ھا برای دستياب

تعریف می نماید.

ان می کند:تامپسون بر اساس ترکيب یافته ھای تحقيقات کليدی، ده نکته اساسی راجع به کارآفرینی را بي

) کارآفرینان افرادی ھستند که خود را از دیگران متمایز می سازند.١

) کارآفرینی موضع یابی و بھره برداری از فرصت ھاست.٢

) کارآفرینان منابع مورد نياز برای بھره برداری از فرصت ھا را می یابند.٣

) کارآفرینان ارزش افزوده ایجاد می کنند.۴

)کارآفرینان شبکه سازان اجتماعی و مالی خوبی ھستند.۵

)کارآفرینان دانش عملی ھستند.۶

) کارآفرینان سرمایه مالی، اجتماعی و ھنری خلق می کنند.٧

) کارآفرینان مدیریت ریسک دارند.٨

) کارآفرینان در مواجھه با نامSیمات دارای قاطعيت و اراده ھستند.٩

) کارآفرینی، خSقيت و نوآوری را شامل می شود.١٠

● نتيجه :



ل اقتصادی و اشتغالی بر ضرورت توسعه کارآفرینی تأکيدبر اساس تعاریف گوناگون که از کارآفرینی ارایه شد، اکثر نظریه پردازان و کارشناسان مسائ

سيار حائز اھميت می دانند. آنان کارآفرین را بهویژه دارند ودر عصر جھانی شدن نقش آنرا در تحول اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و... کشورھا ب

وع و استفاده از کا3ھا، منابع یا نھادھا تاثيرعنوان فردی تعریف می کنند متخصص پذیرفتن مسئوليت اتخاذ تصميمات قانونی است که بر محل، ن

 از یک فرصت می دانند.می گذارد وکارآفرینی را فرآیند خلق ارزش، ھمراه با منابعی منحصر به فرد جھت بھره برداری

منبع : مركز توسعه كارآفرینی

http://vista.ir/?view=article&id=275074

کارآفرينی چيست، کارآفرين کيست؟

محافل توجه  مورد  بيستم  قرن  اواخر  از  که  است  موضوعی  کارآفرینی 

آموزشی کشورھای جھان قرار گرفته است. بررسی تاریخ ادبيات کارآفرینی

مؤید آن است که این واژه اولين بار در تئوری ھای اقتصادی و توسط اقتصاد

دانان ایجاد شده و سپس وارد مکاتب و تئوری ھای سایر رشته ھای علوم

گردیده است.

) واژه کارآفرینی است، کارآفرین را فردی١٧۵۵کانتيلون  ابداع کننده  ) که 

ریسک پذیر می داند که کا3 را با قيمت معلوم خریداری می کند و با قيمت

و را ھماھنگ کننده  کارآفرین  بپنتيست سی  فروشد. جين  می  نامعلوم 

ترکيب کننده عوامل توليد می داند اما ویژگی خاصی را برای او در نظر نمی

گيرد. به عبارت دیگر فردی باید عوامل توليد (زمين، نيروی کار و سرمایه) را

جھت توليد، تجارت یا ارائه خدمات ترکيب کند که به این شخص "کارآفرین" و

به کار او "کارآفرینی" گفته می شود.

یکی دیگر از تعاریف کامل و جامع کارآفرینی توسط شومپيترارائه شده است.

وی در کتاب خود با عنوان "ئئوری توسعه اقتصادی" بين مفھوم واژه نوآوری و

 یا خدمت تجاری می داند. به نظر وی نوآوری عاملاختراع تفاوت قائل شده است و نوآوری را استفاده از خطرپذیری اختراع برای ایجاد یک محصول

ندازی یک واحد توليدی- تجاری از اختراع بھره برداری میاصلی ثروت و ایجاد تقاضاست. بنا بر این کارآفرینان مدیران یا مالکانی ھستند که با راه ا

کنند.

با توجه به تعاریف ارائه شده در این خصوص می توان گفت کارآفرین کسی است که:

▪ کار و شغل ایجاد کند.

▪ خوداشتغالی و دیگر اشتغالی ایجاد کند.

▪ ارزش افزوده ایجاد کند.



▪ محصو3ت یا خدمات جدید به وجود آورد.

▪ خSقيت و نوآوری کاربردی داشته باشد.

▪ با خطرپذیری، فعاليت ھای توليدی و اقتصادی انجام دھد.

▪ نيازھا را شناسایی و آنھا را برآورده سازد.

▪ فرصت ھا را به دست آورد ھا تبدیل کند.

▪ منابع و امکانات را به سوی ھدف ھدایت کند.

▪ برای تقاضاھای بالقوه محصول بيافریند (پيش بينی در عرضه و تقاضا).

▪ ایده خSق را به ثروت تبدیل کند.

● انواع کارآفرینی

آفرینی سازمانی. اگر نوآوری و ساخت محصولیدر یک نگاه کلی می توان کارآفرینی را به دو نوع اساسی تقسيم نمود. کارآفرینی فردی و کار

اگر حاصل تSش یک تيم در سازمانی باشد؛ آن را کارآفرینیجدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد؛ آن را کارآفرینی فردی و 

سازمانی می نامند.

ھا) شروع می نمایند. این شرکت ھا سھم به سزایی در توسعهSMEبسياری از کارآفرینان کار خود را در قالب ایجاد شرکت ھای کوچک و متوسط (

ردارند. لذا بسياری از دولت ھا متقاعد شده اندصنایع پيشرفته وایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت ھای بزرگ از انعطاف پذیری با3یی برخو

، پارک ھای صنعتی و فناوری فراھم نمایند و آنھا را تاکه باید بستر رشد را برای واحدھای کوچک و متوسط در قالب انکوباتورھا (مراکز رشد فناوری)

% کل بنيادھای اقتصادی و٩۵شرقی آسيا زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند، حمایت کنند. در کشورھای جنوب 

ھا تشکيل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال این کشورھا تاثيرگذارند.SMEصنعتی کشورھا را 

● مشارکت فناوری اطSعات در کارآفرینی

 و ھم ارزش بوجود می آورند. فردی که ازامروزه روشن شده است که اطSعات و ارتباطات دو قدرت مھم ھستند. این دو ھم خود ارزش دارند

باخبر باشد، تصميمات بھتری را برای رسيدن به سودبازراھای مختلف و قيمت اجناس در آن بازراھا اطSع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار 

شود و در مکانيزم تصميم گيری و انجام بھتر آن اثربيشتر می تواند بگيرد. اطSعات عSوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتھی می 

 نوع ارتباطات نصيب افراد می کند.می گذارد. ارتباطات نيز مانند اطSعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده ای متناسب با اندازه و

نياز ھر فعاليت کارآفرینی ھستند. کارآفرینی در ا نزوا و بدون حمایت نھادھا، سازمان ھا و انسان ھااطSعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد 

شناخت اجتماع، نيازھای آن و بافت فرھنگی وامکان پذیر نيست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نياز اجتماعی است. و کشف نيازھای اجتماعی به 

از یا تئوریسين می بایست نسبت به محيط بينش واجتماعی و اقتصادی آن وابسته می باشد. در شناسایی نياز ھر فعاليت کارآفرینانه، ایده پرد

ه شده است. بنابراین اطSعات و دانش مانند ارتباطات ازبصيرت داشته باشد و بداند چه راه حل ھایی برای رفع آن نياز، در نقاط دیگری از دنيا ارائ

ملزومات ھر فعاليت کارآفرینی است.

کنندگان، فروشندگان و مشتریان، و تقریباً ھمهای را پدید آورده است که در آن توليدکنندگان، تامينفناوری اطSعات و در رأس آن اینترنت شرایط تازه

 تبادل اطSعات، خدمات، محصو3ت و پولاندرکار یک چرخه اقتصادی قادرند در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و بهعوامل دست

ھا و نظریات جدیدی را به ميان آورده است که یکی از آنھا اشتغال پيوسته است.بپردازند. اینترنت تئوری

 حاصل کار را (که می تواند محصولی مانند یک نرم افزار یادر این نوع اشتغال فرد شاغل کار خود را با استفاده از امکانات رایانه ای انجام می دھد و

 تر آنکه دریافت دستمزد یا پرداخت مبالغ نيز باخدمتی نظير کاوش باشد) از طریق اینترنت در اختيار کارفرما یا مشتریان قرار می دھد. جالب

اعتباری صورت می گيرد. مجموعه این فعاليت ھا واستفاده از اینترنت و از طریق مجاری اعتباری اینترنتی نظير حسابھای اینترنتی و کارتھای 

تعامSت در قالب آنچه که امروزه تجارت الکترونيک ناميده می شود، قابل بررسی است.

ن حجم وسيعی از تعامSت بازرگانی در کشورھایدر حقيقت تجارت الکترونيکی یکی از نمودھا و کاربردھای ویژه فناوری اطSعات است و ھم اکنو

 ھزار۶/١ بالغ بر ٢٠٠٢پذیرد. بر اساس آمارھای رسمی اعSم شده، تجارت الکترونيکی آمریکا طی سال پيشرفته به شيوه الکترونيکی صورت می

٧/١٣، ٢٠٠٢ ھزار ميليارد د3ر برسد. تجارت الکترونيکی مالزی در سال ١/٧ به ٢٠٠۶شود در سال ميليارد د3ر بوده است که پيش بينی می



ھای[. بدیھی است که رسيدن به چنين حجم۵ ميليارد د3ر خواھد رسيد]١۵٨ به بيش از ٢٠٠۶ميليارد د3ر بود که پيش بينی می شود در سال 

 و استفاده از فرصتھای تجاری امکانپذیر خواھد بود.ریزید3ری در تجارت الکترونيکی بر اساس برنامه

۵ در طی  و دیگران در مدت کوتاھی توانسته اند ارزش بسياری را کسب نمایند. آمارھا نشان می دھد کهYahoo، eBay،Amazonشرکت ھایی مانند 

 برابر شده است. کارآفرینی در اینترنت به این موارد خSصه نمی شود و موارد٢٠٠سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت ھا بيش از 

ارآفرینی در شيوه ھای جذب مشتریان اینترنتی،بسياری خصوصاً در زمينه نرم افزارھای مبتنی بر شبکه و ھمچنين محتویات شبکه وجود دارد. ک

 و ... ھمه و ھمه گستردگی کارآفرینی در عصر اطSعاتبازاریابی اینترنتی، ھمکاری ھا و شبکه ھای مجازی، واقعيت مجازی، آموزش و کار از راه دور

را نشان می دھند.

مرز است که می توان به راحتی در آن تجارتاینترنت شبکه ای مجازی است که تا حد زیادی مستقل از محل می باشد. این شبکه بازاری بدون 

تاسيس کنند و پس از مدتی که ارزش فوق العاده ای یافتندنمود. برای این منظور می بایست افراد کارآفرین با ایده ھایی نو، شرکت ھایی اینترنتی را 

آنھا را بفروشند.

رت می گيرد، سبب شده است تا ھر روز افرادگسترش روز افزون اینترنت در عرصه ھای گوناگون خدمات که بر مبنای پيدایش نيازھای جدید صو

مؤسسات، سازمانھا و نھادھای خصوصی وبيشتری جذب این بازار کار مجازی شوند و شانس خود را در یافتن مشاغل مناسب امتحان کنند. 

ام دھند، از این رو اولين نيازی که فرا روی آنھا قراردولتی در ھمه کشورھا بر آن شده اند تا معرفی محصو3ت و خدمات خود را در بستر اینترنت انج

توانخوردار باشند. طبيعی است که امروز نمیمی گيرد؛ مراجعه به افرادی است که از دانش و مھارت کافی برای انجام چنين فعاليت ھایی بر

ھای مرتبط با آن به بازار کار و تجارت و کاربرد روز افزون تعامSتای را عاری از متخصصان فناوری اطSعات یافت. ورود رایانه و فناوریمؤسسه

ین فناوری اطSعات به عنوان یک پدیده به نوبه خوداینترنتی سبب شده است که بازاری دائمی برای متخصصان فناوری اطSعات به وجود آید. بنا برا

سبب کارآفرینی در حوزه ھای مختلف گردیده است.

● ویژگی ھای مؤثر فناوری اطSعات در کارآفرینی

ایان توجھی را در زمينه کارآفرینی از خود نشانفناوری اطSعات با برخورداری از ویژگی ھا و قابليت ھای مختلف توانسته است انعطاف پذیری ش

اند. در یک نگاه کلی می توان به برخی از این ویژگیدھد. ھمين ویژگی ھا سبب افزایش کارایی این فناوری در امر کارآفرینی و ایجاد اشتغال شده 

ھا اشاره نمود:

▪ افزایش سرعت

 وری را افزایش می دھد. فناوری اطSعات امکانمحاسبه و پردازش سریع اطSعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاھش و در نتيجه بھره

جستجو و دستيابی سریع به اطSعات را نيز فراھم می کند.

▪ افزایش دقت

ابت را تامين و تضمين می کند. در انواع فعاليت ھایدر مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام کار متغير است؛ درحاليکه فناوری اطSعات دقتی با3 و ث

پردازشی و محاسباتی دقت کامپيوتر به مراتب بيشتر از انسان است.

▪ کاھش اندازه فيزیکی مخازن اطSعات

ای مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می توان دربا توسعه فناوری اطSعات و بکارگيری آن دیگر لزومی به حمل و نگھداری حجم زیادی از کتاب ھ

ای دریافت نمود.ھای رایانهشبکهھر دیسک فشرده اطSعات چندین کتاب را ذخيره نموده و یا آنکه منابع مورد نياز را از طریق 

▪ رفع برخی از فسادھای اداری

 را حذف می کند. این دو مزیت کليدی منجر به رفعاستفاده از فناوری اطSعات شفافيت در انجام کارھا را افزایش می دھد و بسياری از واسطه ھا

برخی از فسادھای اداری خصوصاً در سطوح پایين می شوند.

▪ ایجاد امکان کار تمام وقت

پيوتری و به صورت خودکار انجام می گيرد. بنابراینبه کمک فناوری اطSعات بسياری از استعSم ھا و مراجعات افراد و غيره از طریق شبکه ھای کام

می توان به صورت بيست و چھار ساعته از آن بھره گرفت.

▪ ایجاد امکان ھمکاری از راه دور



] و غيره نمونه ھایی از کاربردھای فناوری اطSعات در٢٠]EDI]، ١٩مخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و ھمچنين سيستم ھای ھمکاری[

این زمينه ھستند.

▪ کاھش ھزینه ھای سيستم یا سازمان

م کار تمام وقت، بھره وری سيستم افزایش می یابدبا توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بيشتر می شود و انجا

و در نتيجه باعث کاھش مقدار زیادی از ھزینه ھا می گردد.

● وضعيت فعلی و آینده در بازار کار فناوری اطSعات

 تھيه و ارائه شد، روشن ساخت در آینده تقاضا برای نيروی کار فناوری٢٠٠٣گزارشی که اخيراً توسط مجمع فناوری اطSعات آمریکابرای سال 

. ھمچنين در گزارش مذکور آمده) در کشورھای در حال رشد رو به فزونی خواھد گذاشت و در کشورھای پيشرفته کاھش خواھد یافتITاطSعات (

 در رسيدگی به نيازھای نيروی کار وجود دارد، از جمله تمایل به صادر نمودنIT و غير ITاست که تفاوتھای چشمگيری ميان روشھای شرکت ھای 

 به کشورھای خارجی.ITمتخصصان معينی از مشاغل 

 کار می کنند. بررسیIT نفر در بانکھا، شرکت ھای بيمه، کارخانه ھای توليدی و دیگر سازمانھای غير ٩ ، IT نفر کارمند ١٠در حال حاضر از ھر 

 فعاليت دارند، بلکهIT در خارج از صنعت ITجدیدی که توسط مجمع فوق الذکر به عمل آمده است، نشان می دھد که نه تنھا اکثریت کارکنان 

 با یک ضریب رشد دو رقمی بهIT وجود دارد، کامSً متفاوت است. در سالھای گذشته مشاغل IT و غير ITدیدگاه و اميدھایی که از دو گروه کارکنان 

م بودند. اکنون نسبت به سالھای قبل چيزھایعنوان راھی برای پيشرفت مطرح بودند، حداقل برای کسانی که به دنبال سریع ترین روش استخدا

.زیادی تغيير کرده است، حتی اقتصاد ھم روند بھبود خود را خيلی آرام و به تدریج طی می کند

 استعداد بيشتری درIT مطمئن تر به نظر می رسد و به آشفتگی کمتری دچار می شود. شرکتھای غير ITامکان استخدام خارج از صنعت 

ل می کنند، ضمن آنکه روند افزایش حقوق در آنھااستخدام نيروی کار مطابق برنامه ھای خود دارند و مشاغل را به ندرت به خارج از کشور منتق

طبيعی تر است و پرداخت ما به التفاوت یا مساعده به پرسنلشان را قطع نمی کنند.

 اخراج کردند که این٢٠٠٣ و فصل اول سال ٢٠٠٢ نفر از کارمندان خود را بين فصل اول سال IT ۴١٢١٩واقعيت در آمریکا این است که شرکت ھای 

 ماھه ھمچنان ناچيز بود. این داده ھا به معنای آن١٢ طی یک دوره IT بود. استخدام در شرکتھای ۴٣٨٩٢۴ بالغ بر ITرقم در مورد شرکتھای غير 

 در کشورھای پيشرفته و صنعتی در حال ثبات و استقرار است.ITھستند که نيروی کار 

ته تغييری در پرداخت نشان دھنده این حقيقت بوده است که از ھر چھار شرکت سه شرکت می گویند طی دوازده ماه گذشITبازار نرم مشاغل 

 که این تغيير را داده اند، می گویند طی سالIT درصد از شرکت ھای ۴٩ و IT درصد از شرکت ھای غير ٧۶ خود نداشته اند. ITحقوق کارکنان 

 ماه گذشته پرداختھایشان١٢ درصد از شرکت ھا که دست به کار شده اند، می گویند که طی ٨گذشته پرداخت ھا را افزایش داده اند. فقط 

١٧ سھم داشته اند. IT برابر بيشتر از این رقم نسبت به شرکت ھای غير ٢٠ بيش از ITھمچنان در سطح پایينی قرار داشته است. شرکت ھای 

 ماه آینده انجام خواھند داد.١٢ طی IT در ارتباط با کارکنان درصد از شرکتھا می گویند که برای تغيير در پرداخت ھا برنامه ریزی کرده اند و این کار را

 درصد می گویند حقوقھا را کاھش خواھند داد.١١ می گویند دستمزدھا را افزایش خواھند داد، در حاليکه IT درصد از شرکتھای ۶۵

عداد فزاینده ای از متقاضيان واجد شرایط کار را بهاما در کنار این واقعيت ھا افق ھای اميد بخشی نيز به چشم می خورند. ھمانطور که اقتصاد ت

 و در بازارھای١٩٩٠ داشته باشند. در اواخر دھه وجود آورده است، مدیران کارفرما نيز می توانند در پرکردن مشاعل خود آزادی انتخاب بيشتری

رمتر شدن بازار، کارفرمایان نيز بيشتر مایل به جذبرقابتی، کارفرمایان بيشتر مایل به دادن آموزش رسمی و گرفتن تجربه مشخص کاری بودند. با ن

 خود را به چند دليل به خارج از کشور منتقل کنند. این د3یل شامل نياز بهITآموزش و تجارب کاری ویژه شدند. اکنون شرکتھا می خواھند مشاغل 

یجاد شيفت ھای دوم یا سوم کاری به عنوانبومی سازی گسترده محصو3ت و خدمات، توانایی استفاده از اختSفات زمانی و جغرافيایی برای ا

آنجایی که طبيعت شرکت ھای خارجی جمعيتوسيله ای جھت باز نگه داشتن بازارھا و نيز یک استراتژی برای کاھش ھزینه ھا می باشد. از 

 رود. در نتيجه، توسعه را بيش از گذشته پيچيده ساخته است، تعادل سنتی ميان ھزینه و کيفيت به تدریج از ميان میITھای نيروی کاری 

 در نظر میIT ارتباط با انواع بيشتری از مشاغل خارجی مشاغل بيشتر به عنوان یک گزینه مطرح می شود و کارفرمایان بيشتری این راه حل را در

گيرند.

● نتيجه گيری



جود آورده و به عنوان مھمترین ابزار کارآفرینیمSحظه شد که فناوری اطSعات تحو3ت زیادی در کليه فعاليت ھای اجتماعی ازجمله کارآفرینی بو

ليت دارد. کارآفرینی 3زمه توسعه فناوری و توسعهمدرن مورد توجه قرار گرفته است. ھمچنين کارآفرینی در فناوری اطSعات پھنه وسيعی برای فعا

 اساس اھميت نقش بسترساز کارآفرینی، وظيفه نھادفناوری بستر کارآفرینی است. بنابراین با یک تعامل دو سویه ميان این دو مواجه ھستيم و بر

ات که ھمان شبکه ھای ارتباطی و اطSعاتیھای مسئول مدنی و اجتماعی مشخص می شود. دولتھا باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطSع

 نمایند. ضمن اینکه فرھنگ استفاده از شبکه ھا رامی باشد را توسعه دھند و تقویت کنند و امکان دسترسی آسان ھمگان به این شبکه ھا را فراھم

ایجاد کرده و گسترش دھند و قوانين و مقررات 3زم را تدوین و اجرا نمایند.

 در حال افزایش کارکنان پشتيبانی فنی ھستند و این نشان دھنده آن است که ھمواره درITاز سوی دیگر در بخشھای خصوصی شرکت ھای 

 میITفعاليتھا عSوه بر آنکه سبب رشد سرمایه ارتباط با محصو3ت یا برنامه ھای جدید نيازمند نيروھای انسانی تازه نفس ھستند. این گونه 

د فراتر از اھداف استخدامی خود بروند و سھمشوند، جذب منابع انسانی را نيز در پی دارند. بنابراین به نظر می رسد این شرکت ھا بتوانن

 به خارج می تواند به عنوان یکی از قابليت ھای بالقوه بازار کار فناوری اطSعات درITبيشتری در کارآفرینی داشته باشند. ھمچنين انتقال مشاغل 

نظر گرفته شود.

منبع : بازار کار

http://vista.ir/?view=article&id=276344

کارآفرينی چيست؟

کارآفرینی مفھومی است که تاکنون از دیدگاھھای مختلف مورد بررسی قرار

گرفته است و ھمه بر این باورند که کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی

کشورھای توسعه یافته و در حال توسعه   است.

سه دليل مھم کشورھا برای توجه به مقوله کارآفرینی، توليد ثروت، توسعه

به اشتباه این ما  مولد است. درحالی که در کشور  تکنولوژی و اشتغال 

مفھوم صرفاً با اشتغال زایی مترادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال

دھه  اواخر  در  رویم.  می  پيش  آفرینی  کار  از٧٠به سمت  بسياری  در   

تغيير در ارزشھا و گرایشھای جامعه و البته کشورھای پيشرفته به علت 

تغييرات جمعيت شناختی، موجی از کسب و کارھای کوچک و افراد خود

اشتغال به وجود آمد. به علت تاثيرات عميق این پدیده مطالعات زیادی از

چھار دیدگاه اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و روان شناسی انجام شده

است. با وجود قدمت بررسی کارآفرینی و تSش محققين فراوان، مانند سایر

مفاھيم علوم انسانی ارائه تعریفی قطعی و مشخص برای آن، کاری دشوار

و حتی غيرممکن است. توجه به سير تکاملی این مفھوم، خود شامل نکات



جالبی است. در سير تکاملی مفھوم کارآفرینی، عوامل زیادی مانند ریسک

، سير تاریخی تعریف کارآفرینی و تغيير نگرش به آنپذیری، نوآوری و ... به این مفھوم اضافه شده است. در بخش حاضر، برای درک بھتر کارآفرینی

از ابتدا تاکنون مورد بررسی قرار می گيرد.

)Entrepreneurship این باورند که کارآفرینی( کارآفرینی مفھومی است که تاکنون از دیدگاھھای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و ھمه بر

 برای توجه به مقوله کارآفرینی , توليد ثروتموتور محرکه توسعه اقتصادی کشورھای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه دليل مھم کشورھا

 اشتغال زایی مترادف شده و فقط برای حل مشکل, توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است.درحالی که در کشور ما به اشتباه این مفھوم صرفاً با

اشتغال به سمت کار آفرینی پيش می رویم .

ت جمعيت شناختی , موجی از کسب در بسياری از کشورھای پيشرفته به علت تغيير در ارزشھا و گرایشھای جامعه و البته تغييرا٧٠در اواخر دھه

زیادی از چھار دیدگاه اقتصاد , مدیریت , جامعهو کارھای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمد. به علت تاثيرات عميق این پدیده مطالعات 

 مانند سایر مفاھيم علوم انسانی ارائهشناسی و روان شناسی انجام شده است . باوجود قدمت بررسی کارآفرینی و تSش محققين فراوان ,

ھوم , خود شامل نکات جالبی است.در سيرتعریفی قطعی و مشخص برای آن , کاری دشوار و حتی غيرممکن است. توجه به سير تکاملی این مف

ه شده است.تکاملی مفھوم کارآفرینی ,عوامل زیادی مانند ریسک پذیری, نوآوری و ... به این مفھوم اضاف

از ابتدا تاکنون مورد بررسی قرار می گيرد.در بخش حاضر, برای درک بھتر کارآفرینی, سير تاریخی تعریف کارآفرینی و تغيير نگرش به آن 

● سير تاریخی مفھوم کارآفرینی

 , اصطSحاً به معنای واسطه یا د3ل, مشتق شده است . این واژه در طول زمان ھمراهEntreprendreریشه واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی 

ده است . از آنجا که بررسی این تحو3ت و مواردباتحول شيوه ھای توليد و ارزش ھای اجتماعی دچار دگرگونی و افزایش مفاھيم در بر گيرنده ش

یم به پنج دوره دگرگونی, در مفھوم کارآفرینی .کاربرد این واژه تا حد زیادی در راستای توسعه نظریه کارآفرینی حرکت کرده است, مروری دار

▪ دوره اول:

 ميSدی «صاحبان پروژه ھای بزرگ»١۶ و ١۵قرون 

Sکين و حکومتھای فئودالی در اروپا است. کارآفرین کسیاولين تعاریف کارآفرینی در این دوره ارائه می شود. این دوره ھمزمان با دوره قدرتمندی م

ا نمی پذیرد, زیرا عموماً منابع توسط حکومت محلیاست که مسئوليت اجرای پروژه ھای بزرگ رابر عھده می گيرد و البته در این راه مخاطره ای ر

ساخت کليسا, قلعه ھا و تاسيسات نظامی ھستند.تامين می شود و او صرفاً مدیریت ميکند. نمونه بارز کارآفرین در این دوره معماران مسوول 

▪ دوره دوم:

 ميSدی «مخاطره پذیری»١٧قرن 

يلون یکی از اولين محققين این موضوع, کارآفرینی رادر این دوره ھمزمان با شروع انقSب صنعتی بعد جدیدی به کارآفرینی اضافه شد: مخاطره. کانت

با قيمت نامشخص می خرد, روی آن ف رایندی انجام می دھد و آن را به قيمتیاینگونه تعریف می کند: ً کارآفرین کسی است که منابع را 

کسانی نظير بازرگانان, صنعتگران و دیگر مالکاننامشخص و تضمين نشده می فروشد, از این رو مخاطره پذیر است.ً کارآفرین در این دوره شامل 

خصوصی می گردید.

▪ دوره سوم:

 ميSدی و اوایل قرن بيستم « تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد»١٩ و ١٨قرون 

ه ً می کند باکسی که سرمایه را تامين می کند,در این دوره ابتدا کارآفرین از تامين کننده سرمایه متمایز می گردد. یعنی کسی که ً مخاطر

متفاوت است.

 ولی او سرمایه مورد نياز فعاليت ھای خود را از طریقادیسون به عنوان یکی از کارآفرینان این دوره پایه گذار فن آوری ھای جدید شناخته می شود,

کسب و کار نيز تفاوت گذارده می شود.کسی کهاخذ وام از سرمایه گذاران خصوصی تامين می کرد. ھمچنين دراین دوره ميان کارآفرین و مدیر 

ریافت می کند, تفاوت دارد.سود حاصل از سرمایه را دریافت می کند با شخصی که سود حاصل از توانمندی ھای مدیریتی را د

▪ دوره چھارم:

دھه ھای ميانی بيستم ميSدی «نوآوری»



ده از این دوره می توان موارد زیر را نام برد .مفھوم نوآوری در این دوره به یک جزء اصلی تعریف کارآفرینی تبدیل می شود. از تعاریف برآم

). کارآفرینان کسب و کاری جدید را شروع می١٩٣۴کارآفرین فردی نوآور و توسعه دھنده فن آوری ھای به کار گرفته نشده است (جوزف شومپيتر 

).١٩٧٩کنند در حالی که دیگران برخSف آنان تغييرات اندکی درمحصو3ت موجود می دھند.(ویکلن, 

ا حتی ایجاد یک ساختار سازمانی جدید برای انجاممفھوم نوآوری می تواند شامل ھمه چيز, از خلق محصولی جدید تا ایجاد یک نظام توزیع نوین ی

 از نوآوری برای ایجاد مزیت رقابتی در کسب وکارھا باشد.اضافه شدن این مفھوم به خاطر افزایش رقابت در بازار محصو3ت و تSش در استفاده

کارھای موجود و بقای آنھاست.

▪ دوره پنجم:

 تاکنون) «رویکرد چند جانبه»١٩٨٠دوران معاصر (از 

رآفرینی به عنوان تسریع کننده این ساز و کار,در این دوره ھمزمان با موج جدید ایجاد کسب و کارھای کوچک و رشد اقتصادی و شناخته شدن کا

رد بررسی قرار می گرفت, ولی در این دوره توجهتوجه زیادی به این رشته جلب شد. تا این زمان کارآفرینی فقط از دیدگاه محققان اقتصادی مو

 ویژگی ھای کارآفرینان و علل حرکت فرد بهجامعه شناسان و روانشناسان نيز به این رشته معطوف گردید. عمده توجه این محققين بر شناخت

سوی کارآفرینی است.

از تعاریف شناخته شده تر این دوره می توان به مورد زیر اشاره کرد:

د که مخاطره از دست دادن زمان یا فرصت ھایکارآفرینی روند پویایی در جھت ابجاد و افزایش سرمایه است, این کار توسط کسی انجام می شو

).١٩٨٣شغلی دیگر را با ھدف ایجاد ارزش برای یک محصول یا خدمت می پذیرد (رابرت رونستات, 

امروزه واژه کارآفرینی مفاھيم زیر را به ذھن متبادر می سازد:

▪ نوآوری

▪ مخاطره پذیری

▪ ایجادیاتجدید ساختار یک واحد اقتصادی, اجتماعی

▪ رضایت شخصی و استقSل طلبی

تبدیل به فرصتی اقتصادی می کند. در فضای کسب و کار,  فرصت, فکر نویی است که قابليت تجاری شدنکارآفرین ایده ای را یافته و آن را 

اختن به آن یاری ميد ھد. سپس کارآفرین یک طرح تجاریدارد.آگاھی از محيط, بازار و نيازھای مشتری و نگرش کارآفرین او را در، یافتن فرصت و پرد

رمایه راه اندازی و رشد, سازماندھی ومی نویسد که در آن مسائلی چون بازار محصول یا خدمت, مسائل حقوقی و قانونی شرکت, تامين س

مدیریت کسب و کار را بررسی می نماید.

در کنار ھم جمع نماید و برنامه ای تدوین شده ارائهدر واقع کارآفرین مانند یک رھبر ارکستر وظيفه دارد که مھارت ھا و توانایی ھای مختلف را 

دھد.ھمانطور که صدا باید دلنشين باشد,طرح نھایی کارآفرین نيز باید زیبا باشد.

تی,تمرکز بر کارآفرین و شناسایی ویزگيھای فردیدو رویکرد متفاوت به کارآفرینی وجود دارد:رویکرد شخصيتی و رویکرد رفتاری.در رویکرد شخصي

فرینی به عنوان یک مفھوم مستقل به وجود آمد. در رویکرداوست.در واقع این رویکرد تقدم زمانی دارد چرا که اول کارآفرینان وجود داشتند و بعد کارآ

ر است امروزه کارآفرین تنھا یک جزء از فرآیند کارآفرینیرفتاری تکيه بر رفتارھای کارآفرین در فرآیند راه اندازی یک کسب و کار است.البته قابل ذک

است.

رآیند نوآوری و بھره گيری از فرصت ھا,باتSش و پشتکاردرانتھا, شاید بھترین تعریفی که می توان ارائه کرد این است که کارآفرینی عبارت است از ف

 طلبی ,رضایت شخصی و استقSل صورتبسيار و ھمراه با پذیرش ریسک ھای مالی, روانی و اجتماعی که باانگيزه کسب سود مالی,توفيق

).١٩٨۵پذیرد(ھيسریچ,

● انواع کارآفرینی

کتی نيز در ادبيات کارآفرینی به ميان آمده اند.علتعSوه بر کارآفرینی فردی,در دھه ھای اخير دو واژه کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی شر

رواج این مفاھيم, ھماھنگی با تغييرات محيط اجتماعی و اقتصادی بوده است.

اپردازی است که مسووليت به ثمر رساندن یک نوآوریپينگات,کارآفرینی درون سازمانی را این چنين تعریف می کند: ً کارآفرین درون سازمانی, روی



مبتکر یا مخترع باشد اما ھميشه فردی است کهرا در درون سازمان برعھده می گيرد". او ادامه می دھد ً کارآفرین درون سازمانی ممکن است 

می داند چگونه یک ایده را به واقعيتی سودآور تبدیل کند.ً

حصول و فرآیندھای جدید و توسعه بازارکارآفرینی شرکتی شامل فعاليت ھای رسمی و غيررسمی است که با ھدف ایجاد کسب و کار جدید, م

اھبرد(نوسازی راھبردھا/تجدید ساختار سازمان),صورت می گيرد. تحقيقات جدید سه مفھوم را در تعریف کارآفرینی شرکتی نام می برند: تجدید ر

 که منجر به ایجاد کسب و کاری جدید در دروننوآوری(ارائه چيز جدیدی به بازار) و کسب و کار درون شرکت (فعاليت ھای کارآفرینانه شرکتی

 اعتماد به شيوه ھای سنتی کسب و کار, حرکتشرکت مادر می شوند). تمایل به اینگونه کارآفرینی در پاسخ به افزایش سریع تعداد رقبا,عدم

ازبه افزایش بھره وری، افزایش یافته است. درتعداد زیادی از افراد نخبه به سمت ایجاد کسب و کارھای کوچک مستقل,رقابت بين المللی و ني

نان درون سازمانی جریان دارد.شرکت ھای جدید انقSب جدیدی به سوی تسھيل امر کارآفرینی درون سازمانی و تقدیر از کارآفری

● کارآفرین کيست؟

 به سليقه خود از این واژه جدید برای اشاره بهزمان زیادی نيست که کلمات کارآفرین و کارآفرینی در رسانه ھای مختلف تکرار می شود و ھرکس

ی کند. ھرچند ھرکدام از این افراد ممکن است کارآفرینمدیران, افراد موفق ,سرمایه داران,سرمایه گذاران,صادرکنندگان,د3ل ھا و تاجران استفاده م

باشند ولی ھيچکدام مصداق کاملی برای این مفھوم نيستند.

 دارند؟به راستی کارآفرین کيست؟ آیا کارآفرینان ویژگيھای متمایزی از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد

ان را تغذیهنگاھی به مسير حرکت فعاليت ھای کارآفرینان, مبدا و منشا حرکت و انرژی که در طول مسير آن

می نماید در تصویری اجمالی از شخصيت کارآفرین ارائه شده است.

 ولی فردا می تواند باشد, اولين چيزی استچه چيز باعث می شود که نشاط حرکت به لختی و سکون غلبه کند؟ آرزوی آن چيزی که امروز نيست

که جمود کارآفرین را درھم می شکند.یعنی کارآفرین آرزومند است.

.عزم او برای حرکت یا توقف و اقدام یا عدم اقدام,آنچه جھت و مسير کارآفرین را برای رسيدن به آرزوھایش تعيين می کند از درون او برمی خيزد

چيزی نيست که مولود شرایط, محيط یا اطرافيان باشد.یعنی کارآفرین کنترل درونی دارد.

د رئيس و کارفرمای خود باشد.یعنی کارآفرین نياز بهاو برای اینکه بتواند درست آن چه را که می اندیشد عينيت بخشد و عزم خود را عملی کند بای

استقSل دارد.

مان چيزی را می بيند که دیگران می بينند, اماذھن پویای او مرزھای از پيش تعيين شده و قالب ھای رایج را درھم می شکند و با وجودی که ھ

چيزی را می اندیشد که دیگران نمی اندیشند.یعنی کارآفرین خSق است.

 نارفته,کسی که اولين بار راھی را میوقتی که خSقيت از ذھن به عمل منتقل می شود, نوآوری صورت می گيرد.نوآوری یعنی پيمودن راه

 خطرپذیر است.او به جای آن که منتظر ضمانت یکپيماید,اولين کسی است که می تواند خبر مخاطرات راه را برای دیگران بياورد.یعنی کارآفرین

 کارآفرین منفعل نيست و برای استقبال ازپایان موفق بماند,به فکر و تSش خود تکيه می زند,به مشکSت حمله می کند و پيش می رود.یعنی

آینده روحيه ای تھاجمی دارد.

معلوم, بر ھر قدم این راه سایه می اندازد.یعنیلحظه تصميم آغاز, تنھا زمانی نيست که او با ریسک مخاطره مواجه می شود.ابھام یک پایان نا

کارآفرین قدرت تحمل ابھام دارد.

ھه با مسائل می اندازد, باید توان سخت کارکردن دربه استقبال فردا رفتن, آخر ماجرا نيست . کسی که آگاھانه و پيشاپيش خود را در ميدان مواج

د.شرایط پرتنش راھم داشته باشد.یعنی کارآفرین با وجود فشار زیاد, کارآیی خود را حفظ می کن

ت و از طرفی ھرکارآفرینی تمام ویژگيھای بدست آمدهباید گفت تعریف مجموعه ای از صفاتی که کارآفرین ایده آل را به تصویربکشد,امکان پذیر نيس

ان ویژگيھای کارآفرین بر شمرده اند عبارتند از:در تحقيقات کارآفرینی را ندارد.برخی دیگر از ویژگيھایی که محققين بسياری آنھا را به عنو

آینده نگر بودن و داشتن چشم انداز:

 به دیگران می باشد. داشتن چنين چشم اندازی بهچشم انداز برای شخص کارآفرین کامSً شفاف و خالی از ھرگونه ابھام بوده و لذا قابل انتقال

 بر این، چشم انداز قابل انتقال , دیگرانکارآفرین کمک می کند تاحرکتی مستمر و بدون سردرگمی و مستقيم به سمت ھدف داشته باشد.عSوه

را نيز در طی مسير ھمراه و مددیار او می نماید.



▪ مصمم بودن:

فقيت را ایجاد می کند.کارآفرینان مصمم از ایده ھایعزم راسخ کارآفرینان یکی دیگر از ویژگيھای بارز آنھاست که انرژی و تعھد 3زم برای کسب مو

رگزیده اند پایبند می مانند.این قطعيت کارآفرینجدید و فرصت ھا و پيشنھادھای شغلی دیگر چشم پوشی کرده و در مقابل به کاری که برای خود ب

لفت نزدیکان و آشنایان نيز نمی تواند در اراده آنانرا طی فرایند راه اندازی از ھرگونه شک و تردید و دودلی مصون نگاه می دارد تا حدی که مخا

خللی وارد نموده بلکه دودلی دیگران نيز تحت تاثير این قطعيت برطرف می شود.

▪ تمرکز:

د, 3زم است که ھمانند یک فوتباليست خوب که لحظه ایبرای اینکه کارآفرین از انجام موفقيت آميز تمام طرح و برنامه ھا و جزئيات کار مطمئن باش

بع را حول این ھدف مصروف نماید.چشم از توپ برنمی دارد در تمام لحظات با تمرکز بر چشم انداز, ھمه انرژی, وقت و سایر منا

▪ انگيزش:

نتيجه این نياز قوی این است که در مسير حرکتنياز خودشکوفایی یکی از مھمترین انگيزه ھای کارآفرینان در محقق کردن چشم انداز خود است.

این چشم انداز و یا پروژه ھای باسود مالی زیاد,به سوی ھدف,ھرچيز دیگری در اولویت پایين تری قرار می گيرد.در روابط شخصی, عSیق خارج از 

 بندرت انگيزه کارآفرینان قرار می گيرد چرا که پولھمه از مواردی ھستند که در مقایسه با ھدف, اولویت پایين تری خواھند داشت.البته سود مالی

3زم است, ھرچند که معيار خوبی برای اندازه گيریبه تنھایی نمی تواند انگيزه انجام تمام زحماتی باشد که در شروع یک فعاليت کار آفرینانه 

موفقيت فعاليت کارآفرینان است.

▪ وقف و از خودگذشتگی :

ل زدنی است در حقيقت آنان از کار در راستای ھدفکارآفرینان ھمه زندگی خود را وقف کار نموده اند. بسيار سخت کوش ھستند و پشتکار آنان مثا

 سخت کوشی و تعلق خاطر به کار را در آنانخود لذت می برند.داشتن چشم انداز روشن و ترکيب آن با خوش بينی و ریسک پذیری کارآفرینان,

پدید می آورد.

● کارآفرینی و اقتصاد

شتابان اقتصادی, محققين تغييرات مختلفی را که رواجدامنه تاثيرات کارآفرینی بر جامعه بسيار وسيع است. از تغيير در ارزشھای اجتماعی تا رشد 

 مورد بحث قرار داده اند , برخی از تاثيرات ذکر شدهفرھنگ کارآفرینی در یک جامعه ایجاد می کند بررسی کرده و آثار آن را از دیدگاھھای متفاوت

عبارتند از:

▪ ایجاد ثروت

▪ اشتغال زایی

▪ ایجاد و توسعه فن آوری

▪ ترغيب و تشویق سرمایه گذاری

▪ شناخت,ایجاد و گسترش بازارھای جدید

▪ افزایش رفاه

▪ ساماندھی و استفاده اثربخش از منابع

ته است. به باور محققين, کارآفرینان از رسيدن نظامپيامدھای مثبت توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور بيش از سایر اثرات آن مورد توجه قرار گرف

رصت سازی برای کليت نظام اقتصادی می نمایند.اقتصادی به تعادل ایستا جلوگيری می کنند و بواسطه رفتارھای فرصت جویانه خود, اقدام به ف

تاثيرات دیگری نظير ایجاد اشتغال و رشداقتصادی نيز مدنظر پژوھشگران بوده است.

● کارآفرینی,پایه ھای شکل گيری اقتصاد نوین

ت و تغيير ترکيب نيروی کار به نفع نيروھایاقتصاد در ابتدای ھزاره سوم ميSدی شاھد دگرگونی ھای شگرفی بوده است.انقSب فن آوری اطSعا

دانش- محور از زمره این تغييرات است.

ی است.درچنين اقتصادی کنترل و تخصيصشاید مھمترین روندی که در اقتصاد دیده می شود حرکت به سوی نظام اقتصادی با ماھيت شبکه ا

ه مراتب بيش از نظام متمرکز برنامه ریزیمنابع به صورت توزیع شده صورت می گيرد و نقش شبکه ھای اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی ب



د کSسيک است. در اقتصاد نوین , کارآفرینان در شبکهدولتی خواھد بود.نقش کارآفرینان در رویکرد شبکه مدار به مراتب پررنگ تر از رویکرد اقتصا

سانی می شوند.ھای اجتماعی نقش عناصر فعالی را ایفا می کنند و موجب ارتقای بازده سرمایه ھای مادی و ان

● کارآفرینی و رشد اقتصادی

د که قابليت تطبيق با این تغييرات را داشتهویژگی بارز اقتصاد امروز تغييرات سریع است.درچنين اقتصادی کشورھایی می توانند موفق باشن

فرینی در تطبيق با تغييرات , قادرند تا در اقتصاد جھانباشند. کشورھایی که در آنھا ميزان فعاليتھای کارآفرینانه با3تر است به واسطه طبيعت کارآ

موقعيت بھتری کسب کنند.

GEMمثبت دارد. به عنوان مثال در تحقيق )تحقيقات انجام شده نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعاليتھای کارآفرینانه ھمبستگی 

General Entrepreneurship Monitorی قرار می دھد و )،که به صورت ساليانه فعاليتھای کارآفرینی و تاثيرات آن را در کشورھای مختلف مورد بررس

معنی دار یا سطح کشور جھان صورت می گيرد, این نتيجه به دست آمده است که نرخ رشد اقتصادی یک کشور رابطه ٢٠در حال حاضر در بيش از 

فعاليتيھای کارآفرینانه آن کشور دارد.

● کارآفرینی و اشتغال

ای توسعه یافته در کسب و کارھای کوچک مشغولکار آفرینان در ایجاد اشتغال نيز نقش مھمی ایفا می نمایند.درحدود نيمی از کارکنان کشورھ

رھا در بازار کار در حال افزایش است. از سالفعاليت ھستند. بيشتر مشاغل جدید را کسب و کارھای کوچک ایجاد می کنند و سھم این کسب و کا

 ميليون شغل ایجاد کرده اند.حال آنکه از تعداد کارکنان شرکتھای بزرگ در این٣۴ تاکنون کسب و کارھای کوچک در اقتصاد آمریکا بيش از ١٩٨٠

کشورھا کاسته شده است.

● کارآفرینی و رشد فن آوری

 درصد از نوآوریھای منجر به تحو3ت بنيادی در عرصه صنعت را کسب و کارھای کارآفرینانه٩۵ درصد از نوآوریھا در زمينه فن آوری و حدود ۶٧بيش از 

رف کنندگان را افزایش داده و با افزایش بھره وری کار,پدید آورده اند.کارآفرینان از طریق ایجاد فن آوری, محصو3ت و خدمات جدید, قدرت انتخاب مص

 بشر می شوند.در واقع بيشترین بخش نسلسرگرميھای نو, بھبود بھداشت و سSمتی, تسھيل ارتباطات و ... موجب افزایش کيفيت زندگی نوع

ه,خرید از طریق اینترنت و صنعت نرم افزار به عنوان نمونهجدید صنایع را کارآفرینان ایجاد کرده اند که می توان از رایانه ھای شخصی , تلفنھای ھمرا

ھایی از آن یاد نمود.

● آموزش کارآفرینی

▪ اھميت کارآفرینی انکار ناپذیر و پرداختن به آن از ضروریات حال حاضر کليه کشورھا است.

 برنامه ھای اصلی طرحھای توسعه کارآفرینی▪ براساس بررسی ھای به عمل آمده نقش و جایگاه کارآفرینی کامSً مشخص و پرداختن به آن جزو

کشورھا است.

رآفرینان جدید, ھدایت کارآفرینان به سمت کسب▪ اھدافی که در برنامه ھای آموزش و پرورش کارآفرینان پيگيری می شود عبارتند از:تربيت کا

و کارھایی که شروع می نمایند.مھارتھای 3زم و ارائه مھارتھای 3زم به آنان به منظور با3بردن ميزان موفقيت آنان در کسب 

● ضرورت آموزش کارآفرینی

 قرار داده است. تجربه موفقيت آميز اغلبدر حال حاضر سير تحو3ت جھانی , کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی

سطه توسعه کارآفرینی در آن کشورھا, موجبکشورھای پيشرفته و نيز برخی از کشورھای در حال توسعه در عبور از بحرانھای اقتصادی به وا

ه اھميت خاصی قائل گردند.گردیده تا سایر کشورھا نيز برای کارآفرینی, کارآفرینان و شکل گيری کسب و کارھای نوآوران

شرکتھایی است که به ریسک پذیری کارآفرینانه بھابا عنایت به پدیده جھانی شدن اقتصاد, برخی عقيده دارند که « بازارھای جھانی فردا از آن 

فردی پرتSشند و در خط مشی گذاری,می دھند و برای گسترش سرمایه ھای فکری خود در حد کSن سرمایه گذاری می کنند, در بالندگی 

ینی از جنبه ھای گوناگون مدنظر قرار گرفته است.شرایط محيطی را مد نظر قرار می دھند» (به نقل از احمد پور). بر ھمين اساس, توسعه کارآفر

 با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفتهآموزش, یکی از جنبه ھای مھم در گسترش کارآفرینی است که مورد توجه ویژه ای واقع شده است.

 آموزش کارآفرینی به یکی از مھمترین و گسترده ترینثابت شده که ویژگيھای کارآفرینان اغلب اکتسابی است و نه توارثی و از این رو در حال حاضر

فعاليتھای دانشگاھھا تبدیل شده است.



● اھميت و جایگاه آموزش کارآفرینی

کارآ کارآفرینی و  پيرامون  تحقيقات  و  مطالعات  به عرصه  روانشناسان  و  ورود جامعه شناسان  تحقيقات حاصلبا  این  از  نتایجی که  و  فرینان 

) بيش از پيش مشھود گردید و ھمي (بویژه آموزش کارآفرینی  برای توسعهشده,ضرورت کارآفرینی و توسعه آن  ن امر موجب افزایش تSشھا 

کارآفرینی و آموزش آن در دو دھه گذشته شده است.

لند,کارلند,جان استوارتاز جمله کسانی که در زمينه بررسی ویژگيھای کارآفرینان مطالعه و تحقيقاتی انجام داده اند توان به مک کله   می 

يقات بر اکتسابی بودن اغلب ویژگی ھای کارآفرینان تاکيدميل,بروکھاوس,دیویدبرچ,تيمونز,کالينز,مور,مایر,گلدشتاین و نورد اشاره کرد.نتایج این تحق

زم را در افراد تقویت کند,سعی نمود. بررسيھایدارد.لذا باید در فراھم آوردن محيط مناسب و آموزشھایی که ویژگی ھا,تجربيات و مھارتھای 3

ای آموزشی کارآفرینی با ھدف تربيت افرادیمحققين منتج به پيش بينی و طراحی دوره ھای آموزشی کارآفرینی شده است, به طوری که دوره ھ

ب و کارھای مستقل دارند,طراحی شده اند. دربا اعتماد به نفس با3, فرصت شناس و به طور کلی افرادی که تمایل بيشتری به راه اندازی کس

اد شامل پيشگامان در فعاليتھا,حقيقت ھدف این بوده تا افراد در طی دوران تحصيل , افرادی موسس تربيت شوند(کاتن) این افر

). این قبيل دوره ھا به دنبال بھبود انگيزش گرایش١٩٨٧ماجراجویان,جسوران,مبتکران,فرصت طلبان,جاه طلبان و ارتقاء جویان می باشند(گيب 

ر , تمایل به حل مشکSت و لذت بردن از عدم قطعيتھایی ھمچون تمایل به استقSل , فرصت جویی , ابتکار , تمایل به مخاطره پذیری , تعھد به کا

و ابھام می باشد.

 در آمریکا شروع شدو در حال حاضر دانشکده ھا١٩۶٠ باتوجه به ضرورتھای آموزش کارآفرینی , اولين دوره ھای آموزشی در این زمينه از اواخر سال

 خود گنجانده اند.و دانشگاھھای بسياری از کشورھای دنيا دوره ھای آموزش کارآفرینی را در برنامه ھای آموزشی

● اھداف آموزش کارآفرینی

به طور کلی ھدفھای مورد نظر در آموزش کارآفرینی به شرح ذیل می باشند:

الف) تحریک انگيزه ھا:

ات کارآفرینانه می باشند.شناخت این افراد از توانایییکی از اھداف در آموزش و ترویج کارآفرینی تحریک انگيزه ھا در افرادی است که دارای خصوصي

ی است.تحریک انگيزه ھایی از قبيل:ميل به کسبھای خود و آگاھی دادن در این زمينه و برانگيختن آنھا از اصلی ترین وظایف آموزش کارآفرین

رار نگرفتن فرد در پایگاه اجتماعی که لياقتش راثروت,توفيق طلبی ,استقSل طلبی, تمایل به ساختن چيزی نو , قبول نداشتن شيوه ھای موجود, ق

دارد و نظایر آن موجب می شود که فرد را در مسير کارآفرین شدن قرار دھد.

ب) پرورش ویژگی ھا:

ست.بنابراین پرورش این ویژگيھا در افرادچنانکه ذکر شد ویژگی ھایی که موجب می گردد فرد کارآفرین شود,توارثی نيست بلکه اکتسابی ا

ا و پرورش ویژگی ھای آنان فراھم است , بنابراینمختلف 3زم است.برخی از افراد در محيط ھایی پرورش می یابند که زمينه برای تحریک انگيزه ھ

 ھمراه خواھد بود.اما بيشتر مردم در چنين محيطدر صورتی که این افراد کسب و کاری را شروع نمایند ,مطالعات نشان داده که اغلب با موفقيت

نان 3زم است.این ویژگی ھا شامل مواردی ھمچونھایی قرار ندارند, لذا ایجاد انگيزش و پرورش ویژگی ھا از طریق برنامه ھای آموزشی برای آ

ت شناسی , دادن اطSعات آموزشی نسبت بهآموزش تفکر خSق,با3بردن ریسک پذیری ,با3بردن قدرت تحمل ابھام, دادن اعتماد به نفس , فرص

خصوصيات روانی شخص از قبيل مرکز کنترل می باشد.

ج) آموزش مھارتھا:این آموزشھا به سه بعد تقسيم می گردند:

) قبل از تاسيس شرکت١

) زمان تاسيس شرکت٢

) بعد از تاسيس شرکت (اداره شرکت)٣

م کارھای گروھی و مھارتھای ارتباطی و نظایر آن راقبل از تاسيس باید فرد کارآفرین چگونگی راه اندازی یک کسب و کار و مراحل آن,چگونگی انجا

,قانون کار وامور حقوقی، آگاھی و تبحر 3زم را کسببياموزد. در زمان تاسيس باید در زمينه مسائل مالی,شناخت بازار,اصول مدیریت, بيمه,اقتصاد

زار,یافتن بازارھای جدید نيز ازنماید.توانایی مدیریت توسعه و رشد شرکت , یافتن شيوه ھای جدید,رقابت و حفظ موقعيت در با

جمله مھارتھای مورد نياز کارآفرین بعد از تاسيس شرکت ھستند.



اھی دادن,ھدایت و تشویق کارآفرینان به سوی کسبکليه ھدفھا و مراحل فوق به منظور ایجاد انگيزش در بين افراد و ایجاد کارآفرینان جدید,آگ

گيرد و گذراندن این دوره ھا برای موفقيت کارآفرینانیمھارتھای 3زم و ارائه آموزشھای 3زم برای کسب مھارتھای مورد نياز به کارآفرینان صورت می 

که قبSً ھيچگونه سابقه و زمينه محيطی 3زم برای آنان فراھم نبوده ,ضروری است.

● کارآفرینی در دانشگاھھای کشور

ن توجھی برخوردار بوده و آموزشھای کارآفرینی بهدر سه دھه آخر قرن بيستم , تحقيقات در زمينه کارآفرینی و مقو3ت مرتبط با آن از رشد شایا

ياری یافته است.به دليل نقش ویژهصورت آموزشھای دانشگاھی و غير دانشگاھی در کشورھای توسعه یافته و در حال توسعه,گسترش بس

 توسعه به ترویج کارآفرینی معطوف شده است.کارآفرینان در توسعه اقتصادی, سياستھای راھبردی بسياری از کشورھای توسعه یافته و در حال

● سابقه کارآفرینی در دانشگاھھای کشور

 خاص, تقریباً سابقه ای در زمينه فعاليت در خصوص آندر کشور ما در چند ساله اخير به موضوع کارآفرینی توجه شده و قبل از آن , به جز چند مورد

ھی برداشت و تلقی غلط از کارآفرینی دارند,وجود نداشته است.متاسفانه عده زیادی از مسوو3ن,مردم و حتی تحصيلکرده ھا و اساتيد دانشگا

 است, معنی ایجاد کار یا اشتغال زایی را به ذھن متبادر می سازد.در حالی کهEntrepreneurshipزیرا این واژه که ترجمه اغواکننده ای از کلمه 

آفرینی و ھمچنين کثرت نيروی انسانی بيکار درکارآفرینی دارای مفھومی وسيعتراز برداشت فوق از این کلمه است. این برداشت ناصحيح از کار

وسعه آن اتخاذ شده و نيز برنامه ھایجامعه (بخصوص در بين دانش آموختگان دانشگاھی ), موجب شده بسياری از سياستھایی که برای ت

ب آفرینی  در این خصوص , صرفاً جنبه اشتغال  , بخشنامه ھا و سخنرانی ھای مسوو3ن  نظر گرفته شود. حتی درتدوین شده  در  رای آن 

ب دیدگاھھا و برداشتھا از این موضوع پيشتازدانشگاھھای کشورنيز که باید در زمينه توسعه کارآفرینی به مفھوم واقعی آن و جھت دھی مناس

باشند،بعضا این بی دقتی وجود دارد.

وم توسعه , به کارآفرینی ,خصوصاً در ابعادشرایط اقتصادی,اجتماعی ,سياسی و فرھنگی کشور در سالھای اخير موجب گردیده که در برنامه س

دعSوه بر آن منابع اعتباری برای پژوھش, اشاعهپژوھشی و آموزش و پرورش کارآفرینان توجه شود و اعتباراتی نيز در این راستا پيش بينی گرد

ستادی , صنعتی ,کشاورزی و...) در نظر گرفته شدهفرھنگ کارآفرینی و نيز برنامه ریزی و حمایت از کارآفرینان توسط دستگاھھای اجرایی مختلف(

است.

ه اختصار « کاراد» نام گرفته است.تدوین وبراساس برنامه سوم توسعه,طرحی تحت عنوان «طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاھھای کشور» که ب

 دانشگاه کشور شروع و مسووليت پيگيری , اجرا و امور١٢اجرای آن با نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم,تحقيقات و فناوری در 

 به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گردید.١٣٧٩ستادی آن از سوی وزارت علوم در اواخر سال 

● د3یل مطرح شدن طرح کاراد

ختلف بيانگر این است که دانشگاھھا در زمينه ھایمطالعه و بررسی در زمينه اقدامات به عمل آمده در رابطه با موضوع کارآفرینی در کشورھای م

ت. عSوه بر این سيستم نظام آموزشی کشور ما,آموزشی و پژوھشی پيشقدم بوده اند.لذا در ایران نيز چنين رسالتی برای دانشگاھھا متصور اس

. این مساله موجب گردیده که فارغبویژه در بخش آموزش عالی با ھدف تربيت نيروی انسانی متخصص برای بخش دولتی شکل گرفته است

روع کاری نو و ارایه محصول و یا خدمتی جدید, صرفاًالتحصيSن بدون توجه و قصد بکارگيری آموخته ھا و نيز قوه خSقيت و ابتکار خود در راستای ش

در شرایط فعلی کشور ما جذب نيروی انسانی آمادهبه دنبال یافتن موقعيت ھای شغلی وارد بازار کار نيروی انسانی شوند. این در حالی است که 

ندارد.به کار تقریباً متوقف شده است و بخش خصوصی نيز توان جذب فارغ التحصيSن آماده به کار را 

 با ھدف رفع معضل فعلی کشور در زمينه بيکاری و نيزبا توجه به اینکه یکی از پيامدھای مثبت پدیده کارآفرینی اشتغال مولد می باشد, طرح کاراد

به و  ایجاد  ثروت ,  توليد  بروز خSقيتھا,  پيامدھای کارآفرینی ھمانند  از سایر  مند شدن  بينبھره  در  نفس  به  آوری,رشد اعتماد   کارگيری فن 

دانشگاھيان و فارغ التحصيSن و جلوگيری از مھاجرت نخبگان ارایه شده است.

به طور خSصه اھداف طرح کاراد به شرح ذیل می باشد:

آفرینان و نقش آنان در رونق اقتصادی , ایجاد اشتغال▪ ترویج روحيه و فرھنگ کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاھی نسبت به کارآفرینی, کار

و رفاه.

▪ ترغيب و جذب جامعه دانشگاھی به دوره ھای آموزش کارآفرینی .



ینان و سایر زمينه ھای مرتبط با توجه به شرایط و▪ گسترش تحقيقات تفصيلی در خصوص کارآفرینان , پروژه ھای کارآفرینی , محيط و فضای کارآفر

مقتضيات ایران.

● سياستھای اجرایی طرح کاراد

 و واگذاری , پيگيری و اجرای طرح کاراد به سازمان سنجش آموزش٧٩چنانکه ذکر شد در زمينه کار آفرینی و مسایل مربوط به آن تا قبل از سال 

حضور مسوو3ن و کارشناسان سازمان و چند نفر ازکشور , تجربه قابل استفاده ای در کشور وجود نداشت.لذا در ابتدای کار کميته اوليه ای با 

فت. مھمترین تصميمی که کميته مذکور گرفت ,اساتيد و صاحبنظران آشنا به موضوع تشکيل و راھکارھای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گر

آیين نامه ای تدوین و پس از بررسی ھای 3زم واقدام به سازماندھی اجرای طرح در سطح وزارت علوم, سازمان و دانشگاھھا بود.در این راستا 

 به کليه دانشگاھھا و موسسات آموزش٨١د ماه سال اعمال نظر اساتيد, دانشگاھھا و صاحبنظران و تصویب وزیر علوم تحقيقات و فناوری , در خردا

عالی ابSغ شد.

ای ترویجی , پژوھشی و آموزشی پيش بينی و ساختاردر آیين نامه مورد نظر ,ضمن ارائه تعاریف , اھداف و برنامه ھای طرح,اجرای آن در زمينه ھ

آن به شرح ذیل تعيين شد:

 به ریاست وزیر علوم تشکيل می گردد.الف) شورای مرکزی کارآفرینی که وظيفه سياستگذاری و برنامه ریزی مرکزی را به عھده دارد و

گيری مصوبات شورای مرکزی را به عھده دارد.ب) دبيرخانه طرح کاراد که ھماھنگی و پيگيری کليه امور ترویجی , آموزشی, پژوھشی و نيز پي

اھداف طرح کارادج) کميته کار آفرینی ھر دانشگاه که سياست ھا، برنامه ھا و طرحھای دانشگاه را در راستای 

تعيين می نماید.

انشگاه فعاليت می کند.د) مرکزکارآفرینی ھر دانشگاه که واحد اجرایی طرح کاراد در دانشگاه است و تحت نظر ریيس د

این سازمان مستقر گردید. دبيرخانه طرح کاراد از سازمان سنجش به سازمان پژوھشھای علمی و صنعتی ایران منتقل و در ١٣٨۵از ابتدای سال 

در به زودی ۴۴فعاليتھای طرح کاراد ھم اکنون  به عمل آمده  و اقدامات  پيگيری ھا  به  توجه  با  و  بوده  به سایر دانشگاه کشور در حال اجرا 

رکز کارآفرینی اقدام نموده و برخی از آنھادانشگاھھای کشور نيز گسترش می یابد. دانشگاھھای مجری طرح کاراد نسبت به تشکيل کميته و م

 دبيرخانه طرح کاراد شرح اقدامات دانشگاھھا درجفعاليتھای نسبتاً خوبی به منظور اجرای طرح انجام داده اند.در آخرین گزارش منتشره از سوی

شده است.

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=288361

کارآفرينی چيست؟

 به معنای " متعھد شدن "Entreprendreواژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی 

کارآفرین  » وبستر  دانشگـاھی  واژنامه  تعریف  بنابـر  اسـت.  نشاُت گرفته 

را اقتصادی  فعاليت  یک  مخاطره ھـای  متعھد می شود  کسی است که 

سازماندھی ، اداره و تقبل کند.»



به نظریه ھای اقتصادی خود  در  بودند که  اقتصاد دانان نخستين کسانی 

 در توسعه اقتصادی می داند و می گوید: « نقش کارآفرینتشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. ژوزف شومپــيتر کارآفرین را نيــروی محرکــه اصلی

ش بازاری تازه ، یافتن منابع جدید و ایجاد ھرگونهنوآوری است» . از دیدگاه وی ارائه کا3یی جدید ، ارائه روشی جدید در فرآیند توليد ، گشای

قتصاد دانشگاه نيویورک می باشد کارآفرینی را این گونهتشکيSت جدید در صنعت و... از فعاليت ھای کارآفرینان است. کـرزنر نيز کـه از استــادان ا

ھا».تشریح می کند : « کارآفرینی یعنی ایجاد سازگاری و ھماھنگی متقابل بيشتر در عمليات بازار

فرینی عبارتسـت از فرآینـد ایجـاد ارزش از راه تشکيلکارآفرینی فرآینــدی است که منجر به ایجــاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می گردد. کارآ

مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بھره گيری از فرصت ھا.

● کارآفرینی سازمانی

آفرینانه در یک سازمان از قبل تاُسيس شده ، بهفرآیندی است که در آن محصو3ت یا فرآیند ھای نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرھنگ کار

ظھـور می رسند. به تعریفــی دیگر :

ابی به نتایج نـوآورانه برخـوردار می باشد.فعاليت ھـای کارآفرینانـه فعاليت ھایی است که از منابـع و حمـایت سازمانی به منظور دستي

● کارآفرین (مستقل)

ع 3زم برای شروع و یا رشد کسب و کاری رافردی که مسؤوليت اوليه وی جمع آوری منابع 3زم برای شروع کسب و کار است و یا کسی که مناب

عبارت دیگر ، کارآفرین فردی است که یک شرکت رابسيج می نماید و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرآیند ، محصول یا خدمات جدید می باشد. به 

وری می باشد.ایجاد و اداره می کند و ھدف اصلی اش سود آوری و رشد است . مشخصه اصلی یک کارآفرین ، نوآ

● کارآفرین شرکتی

وین است.کارآفرینی شرکتی به مفھوم تعھد شرکت به ایجاد و معرفی محصو3ت جدید و نظام ھای سازمانی ن

● ویژگی ھای شخصيتی کارآفرینان

نشناسی توسعه اقتصادی" را مطرح نمود ، معتقد استدیوید مک کارلند از استادان روانشناسی دانشگاه ھاروارد آمریکا که اولين بار " نظریه روا

نابر عقيده ایشان با یک برنامه صحيحکه عامل عقب ماندگی اقتصادی در کشورھای در حال توسعه مربوط به عدم درک خSقيت فردی است ب

م برای صنعتی شدن جوامع فراھم آید.تعليم و تربيت می توان روحيه کاری 3زم را در جوامع تقویت نمود ، به گونه ای که شرایط 3ز

ده بودند ، جمع آوری نمودند که اھم آنھا عبارتند از:کارلند و ھمکارانش اھم ویژگی ھایی را که در مورد کارآفرینان مورد بررسی واقع و تاُیيد ش

- نياز به توفيق

- تمایل به مخاطره پذیری

- نياز به استقSل

- کارآفرینان دارای مرکز کنترل درونی ھستند.

- خSقيت

▪ برای کارآفرین شدن این مھم نيست که...

ـ بلکه باید...

▪ برای کارآفرین شدن این مھم نيست که چند سال دارید.

 ساله بود که مرغ سوخاری کنتاکی۶٠ سالگی کار روی رایانه ھای اپل را آغاز کردند. «کلنل ساندز» ٢٠«استيو جابز» و «استيو وزیناک» ھر دو در 

را راه انداخت.

اسم تان ردیف شده است. دانش و مھارت- برای کارآفرین شدن این مھم نيست که در چه سطح تحصيلی ھستيد و چه عناوین و مدارجی پشت 

برخی از درجات دانشگاھی در بسياری ازبرای کسب و کار خيلی مھم است اما چگونگی کسب آن از اھميت کمتری برخوردار است. در حقيقت 

ھای طو3نی بنویسند و دنبال نظریه ھا باشند تا اینکهمواقع حتی می توانند مانعی نيز باشند. دارندگان مدرک دکترا بيشتر تمایل دارند که مقاله 

سال دوم دانشگاه بود که «ھاروارد» را ترک کرد.آستين ھا را با3 بزنند و وارد گود شوند. توجه داشته باشيد که بيل گيتس مؤسس مایکروسافت 

او درحال حاضر ثروتمندترین فرد در آمریکاست.



روی پتانسيل کارآفرینی ندارد. اگر مجرد ھستيد- برای کارآفرین شدن این مھم نيست که مجرد و یا متأھل باشيد. وضعيت تأھل ھيچ تأثيری بر 

ای شما مجاناً کار کنند. توجه داشته باشيد که اگراحتما3 تعھدات خانوادگی کمتری دارید و اگر متأھل ھستيد ھمسر و خانواده شما می توانند بر

يد.از نظر امنيت مالی خانواده تان نگران ھستيد می توانيد یک کسب و کار نيمه وقت را آغاز کن

رنگ پوست و طایفه می تواند برخی درھا را باز کند- برای کارآفرین شدن این مھم نيست که اھل کجا ھستيد. اگر چه متاسفانه گاھی اوقات نژاد، 

 وجود دارد که مانع این کار می شوند.و یا ببندد اما این بستگی دارد که کجای دنيا باشيد. در بعضی از کشورھا سيستم ھای حمایتی

ياست ھای تعدیل نيرو توسط شرکت ھای بزرگ- برای کارآفرین شدن این مھم نيست که اخيراً بازنشسته شده باشيد. در بسياری از کشورھا س

ند و ھنوز از نظر احساسی برای کنار گذاشتناجرا می شود در حالی که بيشتر افرادی که بازخرید می شوند برای بازنشستگی بسيار جوان ھست

ب و کار دارند. واقعيت این است که اینھا می توانندکار آماده نيستند. این افراد ھنوز آرزوھایی برای موفقيت و مھارتھای انباشته شده برای کس

ی می کند را دارند ، اما مزیت آنھا این است کهکارآفرینان برجسته ای شوند. گرچه اینھا ھم مشکSتی را که ھرکس دیگری که شروع به کارآفرین

ارند. توجه داشته باشيد که اگر خود را فرد از کارافتادهتجربه و درایت دارند و از تعھدات خانوادگی و مالی کمتری نسبت به کارآفرینان جوان برخورد

د و یا نمی خواھيد برای ساعات طو3نی کار کنيدای که دیگر به درد کار نمی خورد، تصور می کنيد، یا فکر می کنيد سSمتی تان به خطر می افت

را دارید، شروع کنيد که سال ھای خوبی پيش روفکر کارآفرینی را کنار بگذارید. اما اگر فکر می کنيد که اشتياق شروع یک کسب و کار جدید 

خواھيد داشت.

ن 3زم بود اما حا3 دیگر جنسيت چيز بی معنی- برای کارآفرین شدن این مھم نيست که چه جنسيتی دارید. زمانی برای کارآفرین شدن مرد بود

شده است. اینک مؤسسان بسياری از کسب و کارھای موفق زنان ھستند.

ن است که چه کرده اید؟ این ابھام ھنوز وجود دارد که- با3خره برای کارآفرین شدن این مھم نيست که چه زمانی کار خود را آغاز کرده اید. مھم ای

خدمت ارائه شده؟ این ابھام از جنس سؤال «اشتياق به عمل و شروع کسب و کار است که موفقيت کارآفرینانه را موجب می شود یا محصول یا 

اری را ایجاد کنند و بعد انرژی و تSش خود رااول مرغ یا تخم مرغ» است. در دنيای واقعی بيشتر مؤسسان شرکت ھا اول تصميم می گيرند که ک

. و این گاھی اوقات سال ھا به طول می انجامد.صرف پيداکردن محصول یا کا3یی می کنند که مھارت و عSیق آنھا را با نياز بازار گره می زند

▪ برای کارآفرین شدن بایستی که...

ی، مانند بچه کوچکی است که دنيای اطراف خود را- برای کارآفرین شدن بایستی قادر به اکتشافات بزرگ باشيد. ضامن بقای کارآفرینان، کنجکاو

برای اولين بار کشف می کند.

ان پر از ميل به یادگيری ھستند و آمادگی تغيير- برای کارآفرین شدن بایستی مصمم برای زندگی با بھترین توانائی ھای خود باشيد. کارآفرین

نگرش ھای نامطلوب خود را دارند.

گران توانسته اند کاری را انجام دھند پس شما نيز- برای کارآفرین شدن بایستی معتقد باشيد که موفقيت بزرگ برابر با تعھد بزرگ است. اگر دی

می توانيد.

را درباره آن بدانيد.- برای کارآفرین شدن بایستی بدانيد، 3زم نيست که برای استفاده از ھر چيزی باید ھمه چيز 

که خود غرق شوید.- برای کارآفرین شدن بایستی بدانيد که نمی توانيد با قایق تان کسی را غرق کنيد بدون آن 

- برای کارآفرین شدن بایستی مشتاق آگاھی از محيط رقابتی و تغييرات بازار باشيد.

- برای کارآفرین شدن بایستی چشم انداز روشنی از آنچه

 سال باشيد و ھدف ھای مشخص و واقعی برای خود درنظر بگيرید.٢٠ تا ١٠می خواھيد در 

وانيد عواطف خود را در شرایط پرتنش کنترل و با- برای کارآفرین شدن بایستی توان ارزیابی نقاط قوت و ضعف خود را داشته باشيد. بایستی بت

استرس و ناکامی مقابله کنيد.

ند که ھر چيزی به دليلی رخ می دھد و خوشبختی- و با3خره برای کارآفرین شدن بایستی اعتماد به نفس قوی داشته باشيد. کارآفرینان می دان

تماد به نفس به دیگران نيز می تابد.برای کسانی است که خود را باور دارند. آنھا اعتماد به نفس دارند و می دانند که تشعشع اع

منبع : فصلنامه سيمای پژوھش
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کارآفرينی خ=ق و انواع و شيوه ھای حمايت از آن

ایده ھای پياده سازی  و  ایجاد  از  را، که عبارت  مقاله کارآفرینی خSق  این 

مناسب و بدیع برای راه اندازی کسب و کاری پرماجرا است، شرح می دھد .

کارآفرینی خSق می تواند در سازمان ھایی که ھم اکنون مستقر است و نيز

بنگاه ھایی که تازه شروع به کار کرده اند به وقوع پيوندد. تز اصلی این مقاله

آن است که خSقيت کارآفرینانه نياز به ترکيبی از انگيزه درونی و انواع ویژه ای

از انگيزه برونی دارد . سينرژی (ھم نيروزایی)ای که وقتی مراتبی قوی از

تائيد پاداش ھایی که کفایت کارآفرین را  با اميد  انگيزه و درگيری شخصی 

به نيل  برای  را  وی  و  داده  قرار  حمایت  مورد  را  مھارت  پرورش  نموده، 

دستاوردھای آینده توانمند می سازد .

نتایج حاصل از پژوھش ھایی را که در این مقاله ارائه شده است را می توان

در مدیریت نوآوری و کارآفرینی و نيز در سياستگذاری نھادھایی که وظيفه

آن ھا حمایت از نوآوران، مخترعين و کارآفرینان است به نحوی موثر بھره برد .

یک کنيم  ردیابی  را  دنيا  در  موجود  وکار  تقریبا ھر کسب  منشاھای  اگر 

کارآفرین می یابيم ـ فردی که یک ایده، یک فرصت تشخيص داده شده را

برای عرضه یک خدمت یا محصول به نحوی سودآور را صر ف نظر از اشکا3تی

که در سر راھش وجود داشته پيگيری نموده است. باتوجه به موانع زیادی

که بر سر راه یک کارآفرین وجود دارد، خSقيت قابل توجھی نياز است.

ت ھایی از انگيزش ممکن است برای این شکل ازدر این جا این سوال پيش می آید که خSقيت کارآفرینانه چه اشکالی به خود می گيرد؟ چه وضعي

رد و ھمکاران و دانشجویانش بيست سال گذشتهخSقيت مناسب باشد؟ دکتر ترزا آمابلی، رئيس مرکز تحقيقات دانشکده بازرگانی دانشگاه ھاروا

را برخSقيت در کسب کار و طرقی که شرایط محيط کار برآن اثر دارد متمرکز کرده اند.

د دارد را معطوف نموده اند با تشخيص این مطلب کهاخيرا توجه شان را به انگيزه ھایی که ھم در پس ایجاد ایده ھا و ھم پياده سازی آن ھا وجو

قيقات اخير حاکی از آن است که درصورت وجودالگوھای بالنسبه متفاوتی ممکن است برای ھر یک نتيجه بھينه ای به وجود آورد. در حقيقت تح

رآفرینی گردد .شکلی از سينرژی بين این انواع مختلف خSقيت احتمال بيشتری وجود دارد که منجر به خSقيت کا

ليت بشری تعریف می کنيم. نوآوری را پياده سازی آندر این جا خSقيت را ایجاد راه حل ھای بدیع و مناسب به مسائل بازانتھا در ھر حوزه از فعا

عنوان مثال، شومپيتر می گوید فعاليت کارآفرینیایده ھای بدیع و مناسب تعریف می کنيم. کارآفرینی نوعاٌ برحسب نوآوری تعریف می شود . به 

دیدگاه کارآفرینی که به نحوی گسترده درشامل اجرای ترکيبات جدید است. « درھم شکستن خSق» تعادل موجود در درون یک صنعت خاص. این 

 در آن اختراع به عمل درآمده، ایده ای خام بهجامعه آکادميک پذیرفته شده است، توسط دیگران مورد تعمق قرار گرفته، به صورت «فرآیندی که



عملياتی که از نظر اقتصادی معتبر و عملی است دگرگون شده است»، تعریف شده است .

ده ھای خSق برای ایجاد یک کسب کار جدید با یک ابتکاربدین ترتيب، کارآفرینی شکل ویژه ای از نوآوری است و عبارت از پياده سازی موفقيت آميز ای

جدید در درون یک کسب و کار موجود است .

ای محصول یا خدمت خاصی داشته باشد، چيزیخSقيت می تواند به طرق مختلف در کارآفرینی وارد شود. کارآفرین ممکن است ایده ای جدید بر

که از آن چه قبSً انجا شده است متفاوت بوده و توسط مشتریان مفيد یا مطلوب تلقی گردد.

کنند. به علت آن که فکر می کنند خSقيت فقط بهاین چيزی است که وقتی افراد واژه «خSقيت» در قالب کسب و کار را می شنوند، نوعاً فکر می 

ت نتيجه گيری کنند که خSقيت مطلقاً نقشی دردرجه با3یی از ابداع در ایجاد ایده ای بنيادی برای محصول یا خدمت اطSق می گردد، ممکن اس

بسياری از ماجراھای کارآفرینی ندارد.

ثال، ابداع ممکن است در وسيله خلق یا عرضهمعذلک، ابداع ممکن است نه در خود محصول بلکه در پياده سازی وجود داشته باشد. به عنوان م

ار آوردن محصول. عSوه برآن، راه حل ھای بدیع ومحصول باشد، یعنی شناسایی فرصت ھای جدید در بازار یا سازماندھی یا نظامی که برای به باز

ن پيگيری فرصت ھا بدون توجه به منابعی که اکنونمناسب ممکن است برای بسيج منابع موردنياز 3زم باشد. در حقيقت، کارآفرینی غالباً به عنوا

ی در زمينه ھریک از این ابعاد خSق باشد (فوق العادهدر کنترل قرار دارد تعریف شود. غيرمحتمل است که یک ماجرای کارآفرینی به ميزان قابل توجھ

 نيست. با وجود این کارآفرینی موفق احتما3ً حداقل نيازبدیع و در عين حال مناسب). در حقيقت، درجات با3یی از ابداع در کليه ابعاد احتما3ً مطلوب

به این اشکال خSقيت کارآفرینی دارد .

● تعریف خSقيت کارآفرینانه

جدید یا برنامه برای ارائه محصو3ت یا خدمات).ایجاد و پياده سازی ایده ھای بدیع و مناسب برای تاسيس یک کسب و کار جدید (یک کسب و کار 

ایده ھای بدیع و مفيد اوليه ممکن است مربوط باشد با :

) خود محصو3ت یا خدمات١

) شناسایی بازاری برای محصو3ت یا خدمات٢

) راھھای توليد یا عرضه محصو3ت یا خدمات٣

) راھھای فراھم ساختن منابع برای توليد یا عرضه محصو3ت یا خدمات۴

● راھھای فراھم ساختن منابع برای توليد یا عرضه محصو3ت یا خدمات .

تعریف استاندارد ما از خSقيت)، بخش "کارآفرینانه " نياز بهتوجه کنيد که، در حالی که تعریف خSقيت کارآفرینانه برایده ھای بدیع و مفيد تاکيد دارد (

ی تواند حتی وقتی محصول یا خدمت الزاما بدیععمل دارد- پياده سازی آن ایده ھا یا نوآوری ھا. ھمچنين توجه شود که خSقيت کارآفرینانه م

 چيز 3زم آنست که راه حلھای بدیع و مناسبنيست، یا وقتی یک محصول یا خدمت بدیع از منبعی دیگر کسب شده است، وجود داشته باشد. تنھا

در مرحله ای از فرآیند خلق و به بازار آوردن محصول یا خدمت مورد استفاده قرار گيرد .

▪ انگيزه برای خSقيت

زه تابعی از چند عامل موجود در محيط کار، ازدر سه دھه گذشته، تحقيقاتی ھم در مآخذ روانشناسی و ھم در کسب و کار نشان می دھد که انگي

نتظار آن وجود دارد، خودمختاری، و ماھيت خودکار،جمله انتظاراتی که ھنگام ارزیابی وجود دارد، بازخورد حاصل در عملکرد واقعی، پاداشی که ا

سان نسبت به کار را می توان به دو نوع متمایزمی باشد. عSوه بر آن ھم در تئوری و ھم در پژوھشھای علمی نشان داده شده است که انگيزش ان

Sقه ای که فرد بدان دارد)، و انگيزش برونی که ازطبقه بندی نمود: انگيزش درونی که از ارزش ذاتی کار برای فرد ناشی می شود (مانند ارزش ع

زش می توانند فرد را به انجام کار برانگيزند، ولیعSقه برای به دست آوردن نتيجه ای ناشی می گردد که از خودکار جداست. با آن که ھر دو انگي

بودن به انجا کار و عملکرد کار به جای گذارند. ھر دوانگيزش ھای درونی و برونی می توانند اثرات متفاوتی بر احساس ھای فردی درباره کار، شائق 

نوع انگيزش کارآفرینی نقش مھمی ایفا می کنند .

د حاصل می شود. می توان تصور کرد که اگردسی و ھمکارانش براین باورند که وقتی افراد احساس می کنند ھم خودانگيخته و ھم شایسته ان

 و نه «مھره» دیگران. اگر فرد بازخوردی به دستحداقل قدری خودمختاری در کار خود داشته باشند- به عبارتی اگر خود «منشاء» کار خود باشند

ند برشایستگی خود بيفزاید، احساس شایستگی درآورد که نشانه پيشرفت در کارش باشد یا این بازخورد راه ھایی نشان دھد که براساس آن بتوا



کار خود خواھد کرد.

ز آن با3تر باشد. پژوھشگران ھم چنين نتيجهاین شرایط وقتی حاصل می شود که پيچيدگی کار با سطح مھارت فرد ھماھنگ باشد یا فقط قدری ا

ت موردنظر تا حدی جالب باشد. چنين عSقه ای ممکنگرفته اند که خودمختاری و ليافت نمی تواند در جھت ایجاد انگيزه عمل کند مگر آن که فعالي

شناسایی و تعریف شده باشد (فعاليت کليتیاست از تنوع مھارت ھا ناشی شود (مھارت ھای متنوعی برای انجام فعاليت 3زم باشد)، فعاليت 

مفيد و مھم تلقی شده است باشد.) یکباشد که به وضوح شناسایی و تعریف شده باشد) و اھميت فعاليت(فعاليت به عنوان فعاليتی که 

ميق شخص در کار و ھماھنگی کامل سطح وتئوریسين روان شناسی چنين نظر می دھد که انگيزه ذاتی بسيار قوی از طریق عSقه و درگيری ع

که انجام می دھد را تجربه کند .پيچيدگی کار سطح مھارت فرد مشخص می شود به نحوی که فرد به نوعی احساس ادغام در فعاليتی 

ده اند که غالب مفاھيم پيشنھادی سایر تئوریسين ھا رادر پژوھش ھای دکتر آمابلی و ھمکارانش تعریف ھایی از انگيزه ھای درونی و برونی ارائه نمو

دربرمی گيرد .

يانگری یا چالش شخصی می یابند .افراد به نحوی درونی برانگيخته می شوند وقتی در کارشان لذت، عSقه، رضایت، کنجکاوی، خودب

ست یا محدودیتی را که به وسيله منابع برونی تحملافراد از نظر برونی برانگيخته می شوند وقتی برای به دست آوردن ھدفی که از خودکار مجزا ا

می شود می پذیرند .

 فعاليت (به عنوان فعاليتی جالب، درگيرکننده، چالش برانگيزبدین ترتيب، ما تعریف ھای خود را برپایه انگيزه ھای درونی و برونی که برپایه فھم فرد از

خود به عنوان یک ھدف به خاطر خود آن) قرار می دھيم.و غيره) و د3یل او برای درگيری در آن (به عنوان وسيله ای برای نيل به ھدف برونی، یا به 

ر باشد مربوط باشد، می گویيم که فرد از دروناگر د3یل مبادرت به انجام کار به عنوان یک وسيله برای تجربه ای مثبت خودجوش یا خودبيانگ

 واکنش نسبت به منبعی باشد که از خارج کنترلبرانگيخته شده است. اگر د3یل مربوط به کاری باشد که منجر به نيل به ھدفی برونی باشد، یا

شود، می گویيم فرد از برون برانگيخته شده است .

 برونی انگيزه ای است که در آن افراد به وسيلهدیدگاه روانشناسی حاکم برآن است که انگيزه برونی برخSف انگيزه درونی عمل می کند. انگيزه

 یا ارزیابی ھای کاری که انتظار آن را دارند. به طور کلی،عاملی خارج از کار به کاری مبادرت می کنند، مانند پاداش ھایی که وعده آن ھا داده می شود

ارد، انگيزه درونی برای انجام آن کار تضعيف می گردد .این تئوریسين ھا براین اعتقادند که وقتی انگيزه ھای بسيار قوی برونی برای اشتغال وجود د

ار (عSقه و رضایت در انجام کار) ممکن استپژوھش ھای روان شناسی اجتماعی به نحوی قاطع نشان داده است که انگيزه درونی نسبت به یک ک

تخصصی تضعيف شود .موقتاً از طریق تحميل آزمایش محدودیت  ھای برونی جذاب مانند یک پاداش ملموس یا ارزیابی 

سال اخير نشان داده است که خSقيت درونی از طریق بسياری از ھمان برانگيزنده ھای٢٠مجموعه ای از پژوھش ھای تجربی آزمایشگاھی در 

برونی و انواع محدودیت ھای برونی که به انگيزه درونی آسيب می رسانند، زایل می شود.

 خSقيت درنظر می گيرد پيشنھاد شده است. مشکلبراساس این پژوھش ھا بيانيه تئوریک ساده ای که رابطه ای علت و معلول بين انگيزه درونی و

) بر این بود ه انگيزه درونی برای خSقيت مفيد و انگيزه برونی برای خSقيت مضر است این١٩٨٣اوليه این «اصل انگيزه درونی خSقيت» (آمابلی 

ونی در با3ترین) در توافق بود. نظریه او مبنی براین که انعطاف و پيچيدگی فکری در شرایط وجود انگيزه در١٩٧٨دیدگاه نظری با کار قبل مک گرا (

 کار دارد مورد حمایت قرار می دھد. نظریه او مبنیحد قرار دارد، این فرضيه را که خSقيت تاحدی بستگی به ميزان انگيزه درونی فرد برای انجام

سيله انگيزه برونی پرورش می یابد، منجر به اینبراین که، برعکس، جنبه ھای نسبتاً روشن (الگوریتمی) عملکرد – مانند کيفيت فنی صرف- به و

فرضيه می شود که انگيزه برونی احتمال بدیع بودن واکنش ھا را کاھش می دھد .

زه درونی و خSقيت وجود دارد. این پژوھش ھاپژوھش ھای آزمایشگاھی آمابلی و ھمکارانش به نحوی قاطع نشان داد که رابطه مثبتی بين انگي

 ھای پایينی از خSقيت در عملکرد واقعی – ولیھم چنين نشان داد که تحميل برانگيزنده ھا محدودیت ھای برونی قوی ممکن است منجر به ميزان

انگيزه درونی و برونی حائز اھميت به نظر می رسد .نه به ميزان ھای پایينی از کيفيت فنی - گردد. کيفيت فنی به نحوی فزاینده در مورد ھر دو 

سال گذشته، تفاوت ھای محيط ھای کاری١٢یابد. در البته وقتی در خارج از آزمایشگاه رفته و به جھان واقعی پا می گذاریم، پيچيدگی فزونی می 

ا استفاده از مصاحبه و ابزاری موسوم به «ارزیابیبين پروژه ھای با خSقيت زیاد و پروژه ھای دارای خSقيت کم در سازمان ھای کسب و کاری را ب

ه در حقيقت بسياری از برانگيزنده ھایمحيط مناسب برای خSقيت» بررسی شده است. در نتيجه این بررسی ھا این نتيجه حاصل شده است ک

 را در شرایطی از قبيل آزمایش مورد مطالعه قراردرونی و محدودیت ھای برونی که از طریق آزمایش مورد مطالعه قرار گرفته است، واقعاً خSقيت



ند: رقابت برد – باخت در یک سازمان، انتظارگرفته است، واقعاً خSقيت را در شرایطی از قبيل آزمایشگاه ھای پژوھش و توسعه سرکوب می کن

ام کار. از سوی دیگر، چندعامل دیگر شناساییارزیابی منفی از ایده ھای افراد، تاکيد برپيمان برای کسب پاداش و محدودیت در چگونگی انج

پاداش برای تشویق ایده ھای خSق، وجود تعریفگردیده که ممکن است به عنوان برانگيزنده ھای برونی به صورت حمایت کننده خSقيت عمل کند: 

واضحی از اھداف کلی طرح و بازخورد مکرر از کار انجام شده.

انی خودمختاری در کار، کاری که فرد به نحوی مثبتنھایتاً، عوامل برانگيزنده انگيزه ھای درونی شناسایی شده که خSقيت را ترغيب می کند: ميز

پژوھش ھای غير در  تلقی می کند و نوعی احساس عSقه و ھيجان درخود کار.  از قبيل مطالعه ھنرمندانچالش برانگيز و مھم  آزمایشگاھی، 

. به ویژه آن که خSقيت از طریق ترغيب و پاداشحرفه ای، شواھد دیگری از اثر مثبت بعضی ازانواع انگيزش برونی توسط آمابلی شناسایی گردید

اری که از جنبه درونی برای او جذاب است می کند، تشویق ودادن ھایی که لياقت یا ارزش کار او و نيز از طریق پاداش ھایی که فرد را قادر به ادامه ک

درنتيجه شکوفا می گردد .

با یکدیگر عمل نمی کنند. عSوه برآن، ممکن استبدین ترتيب، به نظر می رسد که انگيزش درونی و برونی به نحو ساده جمع خطی یا تقابل ساده 

ل شویم. به نظر می رسد که ممکن است انواعی از3زم باشد که به نحوی دقيق بين ھریک از انگيزه و بویژه انواع انگيزه ھای برونی تمایز قای

، انواع دیگری باشند که آن را ترغيب کنند. به نظرانگيزه ھای برونی وجود داشته باشد که به پژمرده کردن انگيزش درونی خSقيت منجر گردد، ولی

می رسد که «اصل انگيزش درونی خSقيت» بيش از حد ساده بوده است .

● ھم نيروزایی انگيزشی

ه آن فعاليت ھا ناشی می   شود و الزاماً با خودکاربرانگيزنده ھای درونی بخش درون زای درگيری فرد در فعاليت ھاست که از احساس ھا شخص دربار

ام کار باشد (مانند حق الزحمه برای انجام کار)، ازاز ارتباطی مستحکم برخوردار است. برانگيزنده ھای برونی، با آن که ممکن است مشروط به انج

ه ھدف آن کنترل(یا استنباط کنترل) براقدام به کار یانظر منطقی بخشی از کار را تشکيل نمی دھد. برانگيزنده ھای برونی غالباً از منبعی خارجی ک

ل، نظارت یا مشخصات نحوه انجام کار . باآن کهعملکرد در آن کار باشد، ناشی می شود، مثSً وعده پاداش، تحسين، بازخورد انتقادی، ضرب ا3ج

 برونی حاکم است، این دو نوع برانگيزنده ھمزمان وجودوقتی فردی به انجام کاری مبادرت می کند، معمو3ً برانگيزنده ھای درونی یا برانگيزنده ھای

 (درحالی که تصور این که در چنين شرایطی صرفاًدارد. در شرایط کسب و کار، تصور این که کار صرفاً دارای انگيزه ھای درونی باشد مشکل است

مان به وقوع می پيوندد، مطالعه چگونگی ترکيب وانگيزه ھای برونی وجود داشته باشد آسان است.) به علت آن که ھر دو نوع انگيزه غالباً ھمز

تعامل شان دارای اھميتی ویژه است .

) چنين مطرح شده است که بعضی انواع انگيزش ھای برونی-١٩٩٣با استفاده از مفھوم زایی ھم نيروزایی انگيزش، در مقاله ای نظری (آمابولی، 

ژه وقتی ميزان انگيزش درونی، به ویژه وقتی ميزانکه آن را« برانگيزنده ھای ھم نيروزای برونی» می ناميم- می تواند با انگيزش درونی، به وی

برای ترکيب این دو نوع انگيزش ظاھراً متضاد ارائهانگيزش درونی در سطح با3یی قرار دارد، به نحوی مثبت ترکيب شود. دو مکانيسم روان شناختی 

گردیده است .

ی که احساس کفایت فرد را حمایت کند، یابرطبق مکانيسم اول، موسوم به انگيزش برونی در خدمت انگيزش ھای درونی، ھر نوع عوامل برون

رد، باید به انگيزش و خSقيت درونی اضافه شود.درگيری عميق فرد را با خودکار توانمند سازد، بدون آن که احساس خودمختاری شخص را تحليل ب

نظریات «دسی وریان» درباره برانگيزنده ھای برونیاین عوامل برونی را «انگيزش ھم نيروزای برونی» می ناميم. بخشی از این مفھوم سازی ھا از 

) برانگيزنده ھای «کنترل کننده» گرفته شده است  باشند-١٩٨۵«اطSعاتی» در قبال  از کنترل  بدون آن که حاکی  پاداش ھایی که کفایت را   .(

واند درجات با3یی از کفایت و موفقيت کسب کند،پاداش ھایی که از پرورش استعدادھا و کفایت ھا حمایت کند (از این طریق که چگونه فرد می ت

پاداش ھایی که فرد را قادر نماید کارھای جا لبی انجام دھد، می تواند به عنوان انگيزش ھایاطSعاتی درمورد جھت گيری را فراھم سازد)، یا 

ھم نيروزای برونی عمل کند .

 خSقيت نقشی ایفا کند. فرآیند خSقيت غالباً در چھاربرطبق مکانيزم دوم، برانگيزنده ھای ھم نيروزای برونی ممکن است در مراحل معينی از فرآیند

رحله به مرحله طی نمی کنند.) مرحله اول عبارت ازمرحله توصيف می گردد. (بادرنظر گرفتن این مطلب که افراد الزاماً فرآیند را یک سویه یا م

ص داده، تعریف نموده یا تSش می نند درکتشخيص مساله است که طی آن حل کنندگان مسئله معضل یا فرصتی را که با آن مواجه ھستند تشخي

رای پی گيری مسئله را جمع آوری می نمایند. مرحلهنمایند. مرحله دوم آماده سازی است که در آن حل کنندگان مسئله اطSعات و سایر منابع 3زم ب



ن می گردد. در مرحله چھارم، یا اعتباریابی وسوم ایجاد پاسخ است که طی آن ایده ھای مختلف برای حل مسئله یا پيگيری فرصت طراحی و تدوی

 منتخب است .ارائه نتایج، بررسی ایده ھای ایجاد شده، انتخاب از بين آن ھا و رسميت دادن یا ارائه روش

 ھا و پژوھش ھای مربوط پيشنھاد شده است، بدیعبه خاطر بياورید که خSقيت مستلزم جدید و بدیع بودن و نيز مناسب بودن است. چنان که تئوری

دید. در این جاست که بصيرت ھای مختلف دربارهبودن نتيجه در مرحله اول (تشخيص مسئله) و سوم (ایجاد پاسخ) فرآیند خSقيت تعيين خواھد گر

مسئله یا راھھای برخورد با آن پدیدار می شود.

ین مراحل که در آنھا بدیع بودن مطرح است ممکنبه علت آن که مکانيزمی که از طریق آن وضعيت انگيزش بر فرآیندھای فکری تاثير می گذارد، ا

ر مراحلی که بدیع بودن کار (با آنکه مھم است) ازاست نياز به انگيزه ھای درونی داشته باشد و انگيزه ھای برونی نقشی ایفا نمی کنند. ولی د

فرد برای به ثمر رساندن و تکميل کار به نحویضرورت کمتری برخوردار است، انگيزه ھای ھم نيروزای برونی ممکن است در تاکيد و تحرک بخشی 

مناسب و ممکن موثر باشد.

) و اعتباریابی و ارائه نتایج٢ سازی (مرحله به طور مشخص، این انگيزه ھای برونی ممکن است در فائق آمدن بر موانع گاھی مشکل زای آماده

ی برانگيخته شده باشند (مانند سرگرميھا) وارد) موثر باشد. در واقع با آنکه غالبا افراد در کارھای پرزحمت فعاليت ھایی که به حوی درون۴(مرحله 

ه درونی قوی باقی بماند، بعيد است که این انگيزه ھایمی شوند، امکان دارد انگيزه درونی در این مراحل فرآیند تضعيف شود. عSوه برآن، اگر انگيز

ھم نيروزای برونی، در انگيزه ھای درونی برای کار مورد نظر مانع ایجاد کند .

مکن است در تمام مراحل فعاليت خSق وجود داشتهبه طور خSصه، برطبق نظریه انگيزش مناسب با شرایط، با آنکه ھر دو انگيزه درونی و برونی م

 درونی در مراحل تشخيص مسئله و ایجاد پاسخباشد، ولی ممکن است اھميت آنھا در مراحل مختلف متفاوت باشد. به علت آنکه انگيزه بی مانع

(انگيزه ھایی که نشانه کنترل  نيروزای برونی  است) ممکن است در این مراحل مضر باشد.این چنين حائز اھميت است، انگيزه ھای غيرھم 

ه نتایج مفيد واقع شود .انگيزه ھای برونی ھم نيروزا ممکن است به خصوص در مراحل آماده سازی و اعتبار یابی و ارائ

برای خSقيت 3زم است، انگيزش برونی کنترلایده ھم نيروزایی انگيزش به (اصل انگيزش درونی خSقيت جدیدی ( منجر گردید: انگيزش درونی 

واند مناسب باشد. بویژه اگر ميزان انگيزه درونی اوليه کننده برای خSقيت دارای اثر مخرب است، ليکن انگيزه برونی اطSعاتی یا توانمند کننده می ت

قوی باشد .

نيروزایی انگيزش موجود را تعيين یامتغيرھای مربوط به وضعيت ھای اجتماعی ممکن است ميزان ھم  از ھمه مھمتر آنکه اگر انگيزه ھا   کند. 

گيزه و خSقيت درونی را از بين ببرد.حمایتھای برونی با ھدف مستقيم یا تلویحی کنترل ارائه شود، احتمال زیادی وجود دارد که ان

به ثمر رساندن کاری که از نظر درونی او برانگيزنده باشداز سوی دیگر، اگر انگيزه ھای برونی به عنوان نوعی تایيد لياقت فرد به صورت ابزاری برای 

است. بدین ترتيب، مثS یک سرمایه گذار ممکن استارائه گردد، احتمال مورد تایيد و حمایت قرار دادن انگيزه و خSقيت درونی فرد بسيار زیاد 

نترل کننده دارد تضعيف نماید، در حالی که با ارائه آنخSقيت کارآفرینانه را با ارائه حمایت مالی که ھمراه با اقداماتی که به نحو واضحی جنبه ک

آفرینانه را تقویت خواھد کرد و این نکته است کهحمایت به شکلی که اساسا وسيله ای برای توانمند کردن فعاليت کارآفرینانه باشد، خSقيت کار

آفرینانه از طریق ھم نيروزایی انگيزشیتوجه به آن در سياستگذاری برای حمایت از خSقيت کارآفرینانه حائز اھميت است .● خSقيت کار

).١٩٩۴ و تيمونز، ١٩٨٩ (استونس و سایرین، با مطالعه دستاوردھای کارآفرینان موفق واضح است که شور و شوق پایه و اساس کارآفرینی است

 برای برخورد با مسائل یا پيگری فرصتھا به شکلیبه عبارت دیگر، به نظر می رسد که خSقيت کارآفرینانه نياز به سطوح با3یی از انگيزش درونی

ژه مناسبت با واقعيت ھای بازار- به علت آن کهبدیع دارد. با وجود این، مناسبت و بجا بودن، نقشی اساسی در خSقيت کارآفرینانه دارد- بوی

، برانگيزنده ھای ھم نيروزای برونی ممکن است دارایخSقيت کارآفرینانه نياز به پياده سازی ایده ھای بدیع و مناسب در جھان صنعت و تجارت دارد

اھميت ویژه ای باشد.

خواھند، به آنچه دیگران بدان ارج می نھند و به آنتوجه به جھان خارج- به اقداماتی که دیگران در شرف انجام آنھا ھستند، به آنچه دیگران می 

اگر آن برانگيزنده ھای برونی به کارآفرین اینپاداش می دھند - برای جمع آوری اطSعاتی که منجر به موقعيت تجارتی می گردد 3زم است. ولی 

ی اوليه کار را زایل کنند، احتال زیادی وجود دارداحساس را بدھد که توسط شرایط و محدودیت ھای برونی کنترل می شود، و اگر شور و ھيجان درون

که خSقيت را از بين برد و امکان موفقيت را کاھش دھد .

 شوند زیرا آرزو دارند کنترل سرنوشت خود را به دستبسياری از کارآفرینان ، شاید اغلب آنھا با اتکا به خود در یک کسب و کار پرماجرا موفق می



ھندس بيکار کسب و کار خود را حول یک سيستم مدیریتگيرند یا آن را حفظ کنند. به عنوان نمونه، مثال اول فوق را در نظر بگيرید که در آن دو م

ن عزم آنھا را برای تعيين سرنوشت خود، که بدوا بسيارپایگاه داده ھا برپا نمودند. بدین ترتيب، کارآفرینان گرایش به خلق شرایطی دارند که در آ

قوی بود، به سختی بتوان تضعيف کرد یا تغيير داد.

ست به وسيله پاداش یا ارزیابی بتوان آنھا را کنترل کرد-به علت آنکه کارآفرینان خود با تھور تصميم به برپایی بنگاه جدید گرفته اند، کمتر ممکن ا

ھای برونی ممکن است بتواند در جھت کمک به انگيزهحداقل این امر مادام که بنگاه به آنھا تعلق داردصادق است. تحت چنين شرایطی، برانگيزنده 

توجه، که یک برانگيزنده برونی است و می توان به آن بهدرونی آنھا عمل کند (اولين مکانيزم ھم نيروزایی). به عنوان نمونه وعده بازده مالی قابل 

ارآفرین را به نحو جدی تر و عميق تری درگيرعنوان بخشی از «بازی» موفقيت در کسب و کار نگریس، می تواند به عنوان عاملی عمل کند که ک

، یا جمع آوری حجم عظيمی از اطSعات بازار، یا ارائهمسائلی که باید حل کند بنماید بکند - چه این مسائل نياز به تکميل یک تکنولوژی جدید باشد

نان خود را در شرایطی بيابند که در آن امکان تصميم گيرییک برنامه تجاری به نحوی قانع کننده به سرمایه گذاران بالقوه. از سوی دیگر، اگر کارآفری

ه باشند- بسيار امکان دارد که خود را از لحاظ فکری ومستقل از آنان سلب گردد- مثS، وقتی کنترل مدیریت کسب و کار خود را به سرمایه گذاران داد

ه زوال رود .عاطفی از مسائل مشخصی که در کسب و کار باید حل شود دور کنند و در نتيجه خSقيت آنھا رو ب

کارآفرینانه اھميت ویژه ای قائل شد. به خاطر بياوریدبرای انگيزه ھایی که با وضعيت خاصی مرتبط است (مکانيزم دوم ھم نيروزایی) باید در خSقيت 

که خSقيت کارآفرینانه می تواند در موارد زیر به نمایش درآید .

الف) در خود محصو3ت یا خدمات

ب) در شناسایی بازاری برای محصو3ت و خدمات

پ) در روشھای ایجاد یا عرضه محصو3ت یا خدمات و یا

ت) در راھھای به دست آوردن منابع توليد یا عرضه محصو3ت و خدمات .

 زیرفرآیند از کل فرآیند ایجاد یک کسب و کار متھورانه،در ھر یک از این جنبه  ھای فرآیند کارآفرینی را می توان در فعاليت ویژه اش، به عنوان یک

این زیرفرآیندھا یافت.خSقيت اعمال کرد. چنان که قبS ذکر گردیده است، خSقيت کارآفرینی را می توان در ھر یک از 

 نه بدعت ھمزمان در کليه حيطه ھا، داشته باشد .با این وجود به نظر می رسد که، موفقيت کارآفرینی یناز به ميزانی از تکرار روشھای قبلی و

با ميزان با3یی از مشھابھت و تکرار در سایرميزان با3یی از بدعت و تازگی (و مناسبت) در بعضی جنبه ھای خلق یک کسب و کار باید ھمراه 

 نظر ایده آل به نحوی درونی برانگيخته خواھند شد- در واقعجنبه ھا باشد. وقتی کارآفرینان نياز به ایجاد ایده ھای واقعا بدیع داشته باشند، از نقطه

تقریبا توسط مسئله ای که باید حل کنند یا فرصتی که باید به چنگ آورند مسحور خواھند بود.

البا عطف توجه مSلت آوری به کيفيت و به جزئيات دارند،با وجود این، تمام بنگاھھای تھورخواه نياز به زمانھای قابل مSحظه ای از توجه دردناک و غ

املی باشد که دامنه کار کار آفرین را امکان پذیر سازد.که در این مدت انگيزه درونی ممکن است رو به تزلزل رود و انگيزه ھم نيروزای برونی تنھا ع

اتی در باره کفيات کارآفرین به وجود آورد که به تSشعSوه برآن، برانگيزنده ھای برونی مانند ارزیابی برونی یا یک موفقيت اساسی می تواند اطSع

رفا و به خودی خود ھدف نيست بلکه ھمچنيندرآینده کمک کند. برای بسياری از کارآفرینان، ثروت حاصله از طریق موفقيت ھای بنگاھشان ص

د. موضوع آخر و شاید مھم ترین موضوع ھا آنست کهنشانه باارزشی از مواجھه موفقيت آميز با چالشی است که در بدو امر برای خود قرار داده ان

یا دستيابی به سودی قابل توجه- کارآفرین را قادربرانگيزنده ھای برونی ناشی از پاداشھای ملموس- مانند موفقيت در کسب تامين مالی از خارج 

رونی را «تریسی کيدر» در توصيف گروھی از مھندسينخواھد نمود با عSقه تSش و مقابله با چالش ھا به کار ادامه دھد. این انگيزه ھم نيروزای ب

کامپيوتر که در حال ایجاد یک ماشين جدید بودند چنين توصيف کرده است :

م دارد. محتوای آن به دست آوردن سھام به عنوان پاداش3زم نبود بازی بزرگ را نام ببرید. ھمه افرادی که در مدتی در تيم بودند می دانستند چه نا

 بيش از صرفا یک پاداش نمادی به دست نخواھند آورد.نبود . افراد با سابقه تر مدتھا بود به این نتيجه رسيده بودند که از نظر مالی ھرگز چيزی

برنده شوی، می توانی به ساختن ماشين بعدیبازی از نوعی بود که در آن می بردی می توانستی دوباره بازی کنی. اگر در مورد این ماشين 

بپردازی و این چيزی است که مد نظر بود .

ثالھایی که قبS شرح داده شد، از خSقيت کارآفرینیبه راھھایی که در آن ھم نيروزایی بين انگيزش درونی و برونی ممکن بود، در مورد برخی از م

حمایت کند، توجه کنيد .



 اش برای ایجاد ایده ھای خود و ایده ھایشيمی دانی که «شبکه نوری» را در شرکت بزرگ سنتی خود آغاز کرد، بدون تردید، از طریق عSقه

ه بسياری انگيزه ھای برونی واکنش نشانھمکارانش کامS به نحوی درونی برانگيخته شده بود. ولی کامS محتمل است که وی در طی مسير ب

ن مراحل از فرآیند کار، احتما3 به دقت در باره این کهدادھب اشد، به ویژه در ھنگام پرداختن به جزئيات سيستم جدید و قابل پذیرش کردن آن. در ای

ه کدام روشھا احتمال بيشتری برای جلب منابعچگونه دیگران نسبت به روشھای مختلف ارائه نوآوری اش عکس العمل نشان می دھند و نيز این ک

مورد نياز خواھند داشت، فکر کرده است .

ھوش مرکز شھر دست یافتند، احتما3 با احساسوقتی دبيران یک دبيرستان به ایده بدیع خود برای تدریس مھارتھای کسب و کار به جوانان تيز

با تدوین و پياده سازی برنامه ھایشان برایرضایت شخصی که از طریق مشاھده رشد جوانان حاصل می شد به تحرک وادار شدند. با وجود این، 

ای محلی و نياز به حمایت مالی زندگی خود وقتیبرپایی و تامين مالی بنياد، احتما3 بيشتر از راه مSحظات برونی از قبيل تایيد کسب و کارھ

کارھای تضمين شده خود را در نظام آموزش عمومی ترک می کردند، برانگيخته شده بودند .

● پيامدھای مSحظات فوق در مدیریت کارآفرینی

تعریف خ می گيرد:  قرار  بندی وسيع  دو طبقه  در  آمده  این گزارش  در  نيروزایمفھوم سازی ھای جدیدی که  ترکيب ھم  و  کارآفرینانه  Sقيت 

انگيزش ھای درونی و برونی در خSقيت کارآفرینی .

سب و کار می باشند. این بدان معنی است کهطبق تعریف، خSقيت کارآفرینی شامل پياده سازی ایده ھای بدیع و مناسب و ھمچنين مرتبط با ک

 ھيچ فردی به تنھایی نمی تواند داشته باشد و اینخSقيت کارآفرینانه در شکل جامع خود نياز به مجموعه ای وسيع از مھارتھا و تجاربی دارد که

فردی دارد .خود د3لت بر نياز به چند جنبه مربوط به حاکم بودن فعاليت ھای گروھی در قبال فعاليت ھای 

ليت ھای گروھی به تدریج که وسعت کار افزایش▪ در خSقيت کارآفرینانه، فعاليت ھای گروھی نسبت به فعاليت ھای فردی حاکم خواھد بود. فعا

می یابد بيشتر حاکم خواھد شد .

يت ھای فردی است و این امر حتی با در نظر گرفتن▪ در یک صنعت خاص، احتمال موفقيت در خSقيت کارآفرینانه در فعاليت ھای گروھی بيش از فعال

ميزان منابعی که بدوا کارآفرین تحت کنترل داشته است صادق است .

▪ خSقيت کارآفرینانه بيشتر شامل فعاليت گروھی است تا اشکال غيربنگاھی خSقيت .

آن برانگيخته یا سرکوب می شود دارد. این پيامدھامفھوم ھم نيروزایی انگيزشی پيامدھای دیگری نيز برروی خSقيت کارآفرینانه و شرایطی که در 

نی برای بروز خSقيت کارآفریانه حائز اھميت است.از این دید ناشی می شود که وجود سطوح با3یی از ھر دو نوع انگيزش درونی و ھم نيروزای برو

این پيامدھا ھمچنين از مشخصات زیر در باره انگيزش ناشی می گردد :

ی اھميتی به سزا می باشد که راه حلھای بدیع به شدت▪ انگيزش درونی برای خSقيت کارآفرینانه در آن مراحل از فرآیند ایجاد یک بنگاه جدید دارا

مورد نياز باشد .

▪ انگيزش کنترل کننده برونی مخرب است،

 در آن مراحل از فرآیند ایجاد یک بنگاه جدید که راه حلھای▪ انگيزش برونی ھم نيروزا (از نوع اطSعاتی یا توانمند کننده) می تواند مفيد باشد. بویژه

يه ھایی تلقی کرد که باید در پژوھشھای آینده در بارهعلمی امکان پذیر و مناسب مورد نياز باشد. ھر یک از این پيامدھا را می توان به عنوان فرض

 قابل اعتماد تایيد گردد، می توان آنھا را به عنوانخSقيت کارآفرینانه در معرض آزمایش قرار گيرد. اگر این فرضيه ھا در بررسی ھا و پژوھش ھای

روشھای مدیریت کارآفرینی تلقی نمود .

ن کسب و کار از خود نشان می دھد ارتباط دارد.▪ ميزان کنترل مدیریتی یک کارآفرین در کسب و کارش باید مستقيما با ميزان خSقيتی که در آ

بيشتر متعاقب خSقيت بيشتر، کنترل کمتر متعاقبتغييرات قابل مSحظه ای در کنترل باید ھمراه با تغييرات خSقيت در ھمان جھت کنترل (کنترل 

خSقيت کمتر)، بياید. حتی اگر موقيعت فرد در بنگاه تغييری نکرده باشد .

ی از انگيزش درونی و انگيزش ھم نيروزای برونی از خود▪ کارآفرینان موفق، در مقایسه با افراد غيرکارآفرین موفق در سازمانھای بزرگ ميزان با3تر

نشان می دھند .

حائز اھميت زیادی است، بيشتر برانگيزه ھای درونی▪ کارآفرینان موفق، برعکس کارآفرینان ناموفق، در مواردی که راه حل ھای بدیع برای مسائل 

ھای برونی تمرکز می دھند .متمرکز می شوند، و ھنگامی که راه حلھای مناسب و امکان پذیر حائز اھميت است، برانگيزنده 



مانھای فاقد آن، انگيزشی درونی در بحثھای مربوط به کار▪ در سازمان ھایی که از ميزان با3یی از خSقيت کارآفرینانه برخوردارند، در مقایسه با ساز

سازمانھا، انگيزنده ھای ھم نيروزای برونی در مقایسه باو بيان احساس افراد در باره کار به نحو بارزی قابل مشاھده است. عSوه بر آن، در این نوع 

انگيزنده ھای غيرھم نيروزای برونی حاکم است .

رونی را در قبال انگيزنده ھای غير ھم نيروزای برونی به▪ ميزان خSقيت کارآفرینانه در سازمانھایی که به نحوی فرآینده انگيزنده ھای ھم نيروزای ب

کار می برند، افزایش می یابد .

برای کار در موسسه شان استخدام می کنند مدیریتدر نھایت، کارآفرینان برای آنکه موفق شوند باید انگيزش خود و ھمچنين انگيزش آنان را که 

آفرینانه داخلی شان را ترغيب نموده ارتقا بخشند، بایدکنند. به ھمان نحو، اگر مدیران سازمانھای جا اتفاده بخواھند نوآوری ای را که تSشھای کار

ند. مھمترین گامی که باید برداشت آنست کهمحيطی به وجود آورند که ھریک از اشکال خSقيت کارآفرینانه را تشویق نموده از آن حمایت کن

غریب (گرچه گاھی درخشان) نيست.تشخيص دھند خSقيت عبارت از ایجاد اشکال آزاد ایده ھرج و مرج گونه، دیمی و غالبا عجيب و 

لکه مشتمل بر ایجاد ایده ھای جدید و مفيد در ھرعSوه بر آن، به ھنر و اختراع فرآورده ھایی که به نحوی افراطی جدید است محدود نمی شود، ب

امل به مرحله عمل درآوردن و پياده سازی آنشکلی از فعاليت ھای بشری است. خSقيت کارآفرینانه یک گام فراتر از خSقيت «معمولی» رفته ش

لت آنکه نياز به بدعتی دارد که در جھان واقعی بازارایده ھای جدید در جنبه ای از ایجاد یک کسب و کار متھورانه است. خSقيت کارآفرینانه، به ع

قعی و ھم برعشقی که نسبت به ایده  جدیدی کهعمل کند، به افرادی نياز دارد که تاکيدشان در کار ھم برخواسته ھا و محدودیت ھای جھان وا

ایجاد کرده اند باشد .

http://vista.ir/?view=article&id=302602

کارآفرينی خ=ق ويژگی اساسی مديران روابط عمومی امروز

سالھا از روزی كه لوئی لدبترلی اولين دفتر روابط عمومی را بنيان گذاری و

اعSميه اصول خود را منتشر كرد می گذرد ولی ھمان اذعان می دارند كه

توسط  گرفته  صورت  وفعاليت  روابطLeeكار  در  تحو3ت عظيمی  سرآغاز   

عمومی سازمانھا وموسسات دولتی و غير دولتی پس از او شده است و

بتوان لی را به عنوان یك كارافرین اساسی در روابط عمومی مورد شاید 

تاكنون ھزاران نفر در رشته ای شناسایی قرار داد . از اولين روز كار لی 

بنامروابط عمومی به تحصيل پرداخته اند ودھھا ھزار نفر یا شاید بھتر بگویيم

ميليونھا نفر درجھان در زمينه ای كار وفعاليت می كنند كه اولين كارافرین

روابط عمومی بنيان اساسی آن را طرح ریزی و به مرحله اجرا درآورده است .

بنگاه مطبوعانت یك  اینجا  می گوید  در اعSميه اصول خود  كارآفرینی كه 

سری نيست ، اخبار و اطSعاتی را كه لی ارائه می دھيم درست و قابل

خبرنگارانی كه به  نيست  تجری  تبليغات  آژانس  یك  اینجاه  است  اعتماد 

جویای مطالب خبری مھم ھستند با كمال ميل و اشتياق كمك خواھيم كرد



. به ھر كس ھر نوع اطSعاتی كه مفيد و سازنده باشد در جھت به دست

آوردن اطSعات كمك خواھيم نمود .

روابط برنيز كه رشته  ادوارد ال  دراین عرصه ھمانند  آفرینان دیگری  یا كار 

عمومی را به عنوان یك رشته علمی در دانشگاھھا و وارد نمود یا ژرژگالوپ

سه سنجش افكار عمومی دنيا یعنی گالوپ راكه اولين پژوھش رسمی افكار عمومی را به مرحله اجرا در آورد و در حال حاضر معروفترین موس

 ، دكتر امينی ، و …. ھمگی از كارآفرینان روابطبنيان گذاری نمود ، ركس ھا رلو ، مارتسون، اسكات ام كاتليپ ، سرباسيل كدارك ، دكتر نطقی

ه را به اوج و جایگاه امروزی آن ارتقاء دھند به گونه ایعمومی بوده اند كه توانسته اند منشاء تاثيرات فراوانی در این رشته علمی گردند و این رشت

غ ھنگفتی صرف ھزینه ھای واحدھای روابطكه می توان اشعار داشت « یك سازمان بدون روابط عمومی یعنی ھيچ ، شاھد ھستيم روزانه مبال

خرج كردن بودجه درروابط عمومی یعنی ھدر رفتنعمومی سازمانھا می گردد كه در ظاھر ممكن است به بعضی از افراد اینگونه تداعی نمایند كه 

ه است كه « تخصيص بودجه جھت روابط عمومی یعنیپول ولی امروزه این نگرش با فعاليت كارآفرینان روابط عمومی جای خود را به این نظریه داد

اقی است كه كارآفرینی چيست ؟ اصول و قواعد آنسرمایه گذاری استراتژیك جھت آینده ای موفق در دنيا در تمامی ابعاد » اما جای این سوال ب

كه مقاله حاضر درپی آن است ا این پارادایمكدام است ؟ خصوصيات مدیران كارافرین چيست ؟ مشكSت و تنگناھای كارافرینی كدامند؟ و غيره 

جدید روابط عمومی را تشریح و بررسی نماید .

● كارآفرینی چيست ؟

 به معنای متعھد شدن نشأت گرفته است . كارآفرین كسی است كه متعھد می شد مخاطره ھایEntreprendreواژه كارآفرینی از كلمه فرانسوی 

یا می توان خاطرنشان ساخ ) را سازماندھی ادار و تقبل نماید .  ت كارآفرینی فرایندی است كه منجر به ایجادیك فعاليت( عموماً اقتصادی 

فرآیند ایجاد ارزشی از راه تشكيل مجموعهرضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد و ھمچنين می توان متذكر شد كارآفرینی عبارت است از 

منحصر به فردی از منابع به منظور بھره گيری از فرصتھا .

ه ( یا آن علم ) بسيار بسيار سریع رشد وزمانی كه كارآفرینی به عنوان یك شغل توسط بسياری از اعضای یك جامعه پذیرفته شود آن جامع

می ، تعداد نشریات ومجSت تخصصی ، سایتھای اینترنتیتوسعه می یابد . ھم اكنون به دور و برخود نگاه كنيد . تعداد كتابھای مرتبط با روابط عمو

برگزار شده  پيدا كرده به فعاليت ھای روابط عمومی ، تعداد سمينارھای  تعداد دوره ھای دانشگاھی ، مبالغ بودجهجوائز طSئی اختصاصی 

 كارآفرینی مورد مSحظه و مداقعه قرار گيرند تاتخصيصی و غيره ھمگی موید این مطلب است كه روابط عمومی ھا نيز می باید به عنوان یك زمينه

تحو3ت اساسی و شگرفی دراین زمينه علمی و ارتباطی پدید آید .

ان فرانسه ابداع شد . در اوایل سده شانزدھم كسانی راواژه كارآفرینی دیرزمانی پيش از آنكه مفھوم كلی كارآفرینی به زبان امروز پدید آید در زم

ع مخاطرات نيز ھمين واژه با محدودیتھای مورد استفادهكه در امر ھدایت ماموریت ھای نظامی بودند كارآفرین می خوانند از آن پس درباره دیگر انوا

 استحكامات بودند ميSدی به بعد فرانسویان درباره پيمانكاران دولت كه دست اندركا ساخت جاده ، پل ، بندر و١٧٠٠قرار می گرفت از حدود سال 

به كرات لفظ كارآفرین را بكار برده اند.

عيت از نظر شومپتير كارآفرینی دارای نقش مدیریتیشولتی معتقد است كارآفرین توانایی مقابله با عدم تعادل است نه توانایی مقابله با عدم قط

ربه می نمایند بنابراین مشخصه كارآفرینان رایا تصميم گيری است و معتقد است مخاطره عاملی است كه ھم مدیران و ھم كارآفرینان آن را تج

 یك حيطه و عمل شده اند به نحوی تخریب ونوآوری می دانست و كاریك كارآفرین را تغریب خSق بنيادھای اوليه ای كه تا حدی باعث جمودی

ستفاده را بھره برداری را بعمل آورد .دگرگون می گردند تا زمينه ھایی مھيا گردد تا از فرصتھای موجود و پيش روی بتوان حداكثر ا

ھبرت ولپك دوازده خصوصيت كارآفرین را مورد شناسایی قرار داده اند

▪ مخاطره را با عدم قطعيت ارتباط می دھند

▪ مبتكر و سازنده ھستند

▪ تصميم گيرنده ھستند

▪ رھبر و ھدایت كننده دیگران ھستند

▪ مدیر و اداره كننده ورئيس ھستند



▪ سازمان دھنده یا ھماھنگ كننده منابع اقتصادی می باشند

▪ مالك شركت تجاری یا یك مجموعه تجاری و ارتباطی ھستند

▪ بكاربرنده عوامل توليدی ھستند

 از فرصتھای مھيا شده برای دیگران نيز استفاده می▪ پيمانكار ھستند و می توانند از پتانسل خود برای پيشبرد برنامه ھای دیگران و بھره گيری

كنند.

▪ حاكم ھستند و می توانند به منابع و امكانات قدرت دسترسی پيدا نمایند

▪ فردی است كه منابع را جھت مقاصد مختلف بكار می گيرند .

كارآفرین دقيقاً چه كاری انجام می دھد ؟ به طور كی ھشت وظيفه برای كارآفرین وجود دارد

▪ از موقعيتھای محيط آگاه می شود

▪ برای استفاده از این موقعيتھا خود را در خطر می اندازد

▪ برای كار سرمایه گذاری می كند

▪ نوآوری ھا را معرفی می كند

▪ كار و توليد را نظم می بخشد

▪ تصميم می گيرد

▪ برای آینده برنامه ریزی می كند

▪ محصو3ت خودرا باسود می فروشد

● مدیر روابط عمومی كارآفرین چه كسی است؟

حيطی كه می تواند مخاطراتی را برای اویك مدیر روابط عمومی كارآفرین نيز كسی است كه موقعيت را خوی می شناسد از محيط و عوامل م

 نيز محاسبه و ارزیابی نماید او با جراتایجاد نماید واھمه و ھراس ندارد به شانس چندان معتقد نمی باشد وسعی می كند ھمان شانس را

در جھت ایجاد سرمایه مادی و معنوی و كسبداشتن ، سختگوشی و مدیریتی موثر كاررا اداره می كند ھمچنين قادراست از شرایط محيطی خود 

 او در كارش بشود غلبه پيدا نماید . او ھمچنينپشتيبانی 3زم بھره گيرد و سعی می كند برمسله كمبود سرمایه كه می تواند مانع عمده پيشرفت

 راسخ دارد به عبارتی ھميشه دنبال فعاليتھاییبه نوآوری ھای تازگی ، تنوع ، ابتكار و حتی بدعت در روشھای كار قبلی روابط عمومی اعتقاد

لوحه كار وفعاليت خود قرار می دھد كه حتیجھت روابط عمومی می باشد كه تاكنون كسی به آنھا توجه والتفات نداشته است موضوعاتی را سر

به نظر بعضی از افراد نمی تواند جزء وظایف عمومی واحدھای رواط عمومی نيز تلقی گردد .

به دیگران برای ورود به آن عرصه ھا جرأت و شھامتاو ھمواره موجب انقSب در فعاليتھای روابط عمومی می شود و عرصه ھای جدید و نو را پيدا و 

ینچنين مدیری برای كاميابی در فعاليتھایمی دھد او مدیری خSق است و سعی در تغيير متغيرھا و عوامل ومولفه ھای محيطی خود می كند ا

رد نياز برای شروع كار را برعھده می گيرد و سعیروابط عمومی می باید كارھایش دارای نظم و انضباط باشد او مسئوليت گردآوری تممی منابع مو

فعاليتھای كارآفرینی خود اقدام نماید او كسیمی كند از این مابع جھت سات مخازن اندیشه ھای خSق در و بھره گيری از این خSقيت منظم در 

ھت كارآفرینی بھره گيری نماید این چنين مدیریاست كه فكر می كند چگونه چطور ، كجا ، چه موقع و چه مقدار باید از منابع و امكانات در ج

ھا را به دستور او انجام می دھند . اوموسس می باشد و فعاليتھای مورد نياز توسط او شناسائی واشخاص مناسب درزمان مناسب این كار

 برداری قرار دھد . ایده ھای خوبی را عموماًسعی می كند مناسب ترین افراد را جھت اجرای برنام ھای تدوین شده خود استخدام و مورد بھره

شد . او دائماً فعاليتھای زیردستان خود را زیر نظردرسردارد ليكن ممكن است مھارتھای فنی واداكی 3زم جھت پيشبرد این برنامه ھا را نداشته با

و تصميم گيرند خوبی است دارای تجارب و معلومات نسبتاًمی گيرد تا وقتی بازده یكی از آنان آماده شد دیگران برای استفاده از آن آماده باشند . ا

ری ھای مھم یاری می رساند.از شرایط نامطمئنبا3ئی در زمينه روابط عمومی می باشند ھمچنين عSقه ، عشق ، پشتكار او را در امر تصميم گي

Sت در نظر گرفته و نبابر تناسبشان آنھا را طبقهو اھمه وھراسی ندارد و حتی در شرایط نامطمئن و توام با ریسك تمامی جوانب را برای حل مشك

باشد . درطول روز مسائل را اتخاذ و پيدابندی می كند او پيوسته در پی جستجوی راه حل ھای جایگزین برای مسائل ومشكSت كاری خود می 

بون برنامه شروع نمی كند وبرای كارھای روزنانه وفعاليتھایینماید او شاید روزانه دھھا تصميم را اتخاذ می كند . اما كار و فعاليتھای خود را ھيچگاه 



ده باشد را در ذھن خود خواھد داشت . او بایدكه در یك محدودهٔ مشخص می باید انجام دھد ھميشه برنامه ھایش را حتی اگر مدون و مكتوب نش

ان نفروشد .به عنوان یك اصل در روابط عمومی بایددر بسياری از موارد یك تاجر و بازرگان خوب اشد وسعی نماید ایده طرح و الگوھای خودرا ارز

 از نظر دیگران ممكن است.خاطرنشان ساخت ایده وطرحھای خود را ھيچگاه ارزان نفروشيد زیرا ھر چيز كه ارزان بدست آید

رار خواھد داد سعی می كند تا اگر ایده وعقيده ای رابی ارزش تلقی گردد ومدیر روابط عمومی كارآفرین نيز این اصل را سرلوحه كار وفعاليت خود ق

طبين نظر اصلی و واقعی خود را عرضه نماید . او سوداظھار می نماید از قبل بستر و زمينه پذیرش آن را مھيا سازد و پی از ایجاد اشتياق در مخا

ید ھميشه مواظب باشد توليداتش ، عقاید ، ایده ھاآوری فروش ایده ھای خود را در پذیرش وميزان پذیرش و اجرا شدن نظرات خود می داند . او با

و نظرات ارایه شده اش ظرفيت پدیرش داشته باشد.

زد او ھمچنين 3زم است دارای صفات و مشخصهھرچه پذیرش عقاید و ایده ھای او بيشتر باشد بيشتر تشویق خواھد شد تا به كارآفرینی بپردا

ھای ذیل باشد .

ه اعتدال را حتماً مدنظر قرار دھد) اعتدال درميزان خطر و پذیرش خطر را ترجيح دھد و از ریسك پدیری زیاد پرھيزمی كند و جنب١

موجب موفقيت اعمال وتصميم گيری گروه) مسئوليت اعمال خود را می پذیرد و دنبال شھرت و قدردانی شخصی نيست اوبا انجام كاری كه ٢

باشد ارضا می شود

ورده نماید به عبارت دیگر امكان موفقيت خود را بيش از آن) اعتاد به نقس دارد و براین باور است كه می تواند انتظاراتی را كه از او وجود دارد برآ٣

چيزی ه ھست درنظر می گيرد .

زیرا بجای موفقيت ممكن است باشكست مواجھه) به دنبال بازتاب عملكرد خوداست . بسياری از افراد از بازتاب عملكرد وحشت زده می شوند ۴

قوانين و سنن تعریف شده ای را دنبال كنند و به ھمينشوند . برای در امان بودن از چنين چيزھایی ، آنھا مشاغلی را انتخاب می كنند كه بتوانند 

 و چه به می باشد . بدون داشتن این اطSعات ادامهخاطر كمتر مورد موافذ قرار می گيرند و لی كارآفرین به دنبال بازتاب عملكرد خود – چه خوب

كار برای او خيلی مشكل است

بليت ھایشان در موفقيت موسسه ارزیابی می كند و) به ھدف و مشكSت خود بيش از مردم توجه دارد كارآفرین افراد را با توجه به مھارتھا و قا۵

ش می گذارد او اھداف و سودكاری را بررقابتشخصيت و رابطه شحصی را مSك قرار نمی دھد او حتی در تصميم گيری نيز ھدف گرائی را به نمای

ا از ھم نگه دارد.و دشمن مقدم می شمارد . او واقع بين بوده وسعی می كند روابط دوستانه و امور تجاری را جد

 با توفيق طلبی یادnAch عنوان انگيزه اكتساب یا ) دستاورد گرا می باشند . این افراد دارای خصوصياتی ھستند كه اكثر روانشناسان از آن تحت۶

د ھميشه به اھداف بلند مدت فكرمی كنند و تمام كارھامی كنند و عموماً خواھان انجام كارھائی ھستند كه دیگران از انجام آن عاجز و ناتوان باشن

ھای روشن وتكراری دوری می گزینند و آن را مانع وو فعاليتھای امروز خود را در راستای نيل به آن اھداف سازمان دھی می كنند از اھداف و كار

سد راه خود تلقی می كنند . سعی می كنند از وقت خود خوب استفاده و بھره برداری می كند .

● پيامدھای مثبت بھره گيری از كارآفرینی در روابط عمومی

 پيامدھای مثبت وارزنده ای برای روباط عمومیدرصوتری كه مدیران روابط عمومی و شاغلين دراین واحد حساس سازمانی افرادی كارافرین باشند

مود .سازمان ایجاد خواھد شد كه عمده ترین دستاوردھای آن را می توان در زمينه ھای ذیل مشاھد ن

) برنامه ریزی١

) سازماندھی٢

) ھدایت ورھبری سازمان٣

) كارگاه ھای مناسب نيروھا۴

) ھماھنگی امور وكارھا۵

) نظام اطSع رسانی و اطSع دھی۶

) كنترل و ارزیابی٧

) كاھش ميزان تعارضات و نابه سامانی ھا٨

) افرایش بھره وری كارائی و اثر بخشی امور٩



) كاھش ميزان دوباره كارھا و سردرگمی ھا١٠

) كاھش سستی و كم كاری١١

) محيط جذاب كاری١٢

) ایجاد زمينه ھای رشد و توسعه فعاليت ھا١٣

) افزایش قابليت و سازگاری با محيط١۴

) شناسائی بھتر نقاط قوت و ضعف سازمان١۵

) شناسایی فرصتھا و بھره گيری از آنھا در بحث پيشبرد سازمان١۶

) ایجاد انگيزه دردیگران و به تحرك در آوردن دیگران١٧

) تامين رضایت جامعه ، مدیران و دست اندركاران از فعاليتھای روابط عمومی١٨

) تامين بھرت پيوند اربتاطی سازمان و جامعه١٩

) تحقق بھتر اصول اخSقی حاكم در روابط عمومی٢٠

 سازمان دھی كليه امور روابط عمومی را به ھمراهشاید بتوان اذعان داشت كار آفرینی در روابط عمومی می تواند زمينه ھای اشتغال ، پيشرفت و

را مھيا نماید كه افراد فرصت رشد ، پيشرفت ،داشته باشد وباعث ایفای بھتر نقش حلقه مفقوده ارتباطی روابط عمومی و جامعه گرد و محيطی 

خSقيت و نوآوری را برای سایرین مھيا سازد.

● پرورش ميزان كارآفرین درروابط عمومی :

. ليست ذیل اھم این موارد رابيان می دارد .در ادامه فھرستی در اختيار شما قرار می گيرد كه می تواند كارآفرینی شما را بيشتر نماید 

▪ اھدف خود را تعيين نمایند

▪ عادت كنيد كه ھدف مشخصی داشته باشيد

▪ واقع بين باشيد

▪ متكی به خود باشيد

 .▪ اھدافی كه به نظرتان مھم و می توانيد به بھترین شكل آن را اجرا كنيد را انتخاب نمایيد

▪ برای اھداف مثبت تمركز داشته باشيد

ھرگاه اھداف خود را تعيين كردید نكات ذیل را نيز مد نظر قرار دھيد .

▪ از اشتباھھای خود درس بگيرید

 .▪ زمانی كه علت شكست خود را فھميدید روی زمان حال تمركز كنيد و برای گذشته افسوس نخورید

ھداف خود را مورد مطالعه مجدد قرار دھيد▪ اگر به رغم كوششھای مداوم ، نتایج قابل تشویقی بدست نياوردید به آغاز كار بازگردید وا

▪ اگر بھره وری ندارید تغييرات را قبول كنيد .

باید به خود ایمان داشته باشيد و باور كنيد كه می▪ اگر محيط اطراف را عامل عملكرد زیرا استاندارد خود می دانيد محيط را عوض كنيد ھمچنين 

توانيد به اھداف خود برسيد

▪ خود را دقيق تر بشناسيد

▪ نقاط قوت و ضعف خود را پيدا نمایند .

▪ ھزار چندی خود را مجدداً مورد بازبينی قرار دھيد .

▪ بطور واقع بينانه خصوصيات خود را بنگرید

▪ توانایی ھای خود را دست كم نگيرید وبرعكس

▪ نظرات خود را با نظرات دیگران مقایسه كنيد

عف خو درا پنھان كنيد .▪ نقاط قوت خود را مشخص كرده و با انتخاب فعاليتھا و اھدافی كه به سود شما باشند نقاط ض

▪ از نظر جسمانی مراقب خود باشيد تا در انتظار خوب دیده شوید



▪ از افكار خود دفاع كنيد

▪ از عقاید منفی كه چيزی از آنھا نخواھيد آموخت اجتناب ورزید .

ك كرده و راه حل آن را پيدا نماید.▪ وقتی در كار ھا پيشرفت خبی ندارید كمی مزاح به شما كمك خواھد كرد كه مسائل را بھتر در

▪ برای یادگيری و رشته ھدف گيری كنيد .

▪ ار وقت خود خوب استفاده كنيد .

▪ كار و زمان را تجزیه وتحليل كنيد

▪ اولویتا را بشناسيد شما باید بتوانيد كه چه كاری می خواھيد انجام دھيد .

▪ كارھا را طبق یك برنامه تنظيم شده روزانه انجام دھيد .

▪ كارھای كه باید انجام داده و روی آن تمركز كنيد .

▪ كارھارا یكی كی انجام داده وروی آن تمركز كنيد

▪ كارھائی كه باید انجام گيرد را درسررسيد خود یادداشت كنيد .

▪ برنامه خود را حفظ كنيد

▪ وقت خود را تلف نكين دوسعی كنيد وفقه ای دركارتان پيش نياید

▪ متكی برخود باشيد

▪ اول كارھای مشكل را انجام دھيد زیرا توانایی شما در آغاز با3ثرات

▪ دوباره كارھا را به حداقل برسانيد

▪ ميز كار خودر تميز و منظم نگه دارید .

▪ وقت خود را بيش از اندازه 3زم در جلسات و مSقاتھا وبا دوستان ھدر ندھيد

▪ چگونگی گذراندن وقت خودرا تحت نظر داشته باشيد

گھانی انرژی ، كارخودرا انجام دھيد .▪ در موقع كار آرامش داشته باشيد با سرعتی مناسب كاركنيد تا مجبور نباشيد با پرسشھای نا

▪ خSق باشيد

▪ یك برنده باشيد

رید .▪ یك رھبر باشيد و رھبری رابياموزید و مسؤليت گروه خود را برای انجام اھداف به عھده بگي

یاد بگيرد .▪ از دست اندركاران بياموزید تا جائی كه می توانيد در مورد كارآفرینی ، كار و شروع كار 

▪ با كار افرینان ھمكاری كنيد

▪ كارآفرینی را تجربه كنيد
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دختران نوجوان دوست دارند دست به کارآفرینی بزنند و بر ھمين اساس

برنامه ھایی برای کمک به آنھا تدوین شده تا با شرکت در این برنامه ھا یاد

بگيرند چگونه توانایی شان در خرید، عرضه لباس یا آموزش را به یک کسب

و کار تبدیل کنند.

 ساله ای است که عSقه زیادی به خرید دارد. او با١٧کيتلين بنھف دختر 

اشتياقی که به خرید دارد، دست به یک کارآفرینی زده و به کمک مادران

شاغل، مسن ترھا و افرادی آمده که زمان یا توانایی انجام کارھای خارج از

منزل و خرید را ندارند.

بنھف می گوید: «تنھا چيزی که به ذھنم رسيد، خرید بود. بنابراین به این

ایده خرید برای مردم به ذھنم رسيد و روز بعد این ایدهفکر افتادم که چطور می توانم از این عSقه ام برای کسب درآمد استفاده کنم. اینجا بود که 

را عملی کردم.»

نفرشان دختر بودند، آموزش١١ دانش آموز دبيرستانی که ١٩ماه گذشته بنھف در کارگاه شبکه کارآفرینی ایلينویز شرکت کرد. در این کارگاه به 

ھای کارآفرینی داده شد.

ی را در نظر بگيرند که دوست دارند.او در این کارگاه باید یک طرح تجاری ارائه می داد در حالی که به آنھا توصيه شده بود کار

منحصر به فرد بودن طرحش باعث اعتبار این طرحبنھف طرحی ارائه داد که تا آن موقع چنين طرحی در شھر خودش اجرا نشده بود به ھمين خاطر، 

شد.

● کم بودن ھزینه ھای اول کار

جب برتری طرحش شده بود.بنزین برای ماشين و صرف زمان برای انجام کارھا و خریدھایی که به او سپرده می شد- نيز مو

نکی، گرفتن لباس ھا از خشکشویی و خرید ازاو بر اساس مقدار مسافتی که طی می کرد، از مشتری پول می گرفت و کارھایی از قبيل امور با

خواربارفروشی را انجام می داد.

کار شد.او به محض اینکه دبيرستان را تمام کرد و به دانشگاه رفت، ایده اش را عملی کرد و دست به 

ه خودشان کسب و سال گذشته تعداد زنانی که دست به کارآفرینی زده اند، دو برابر شده است و تعداد زنانی ک٢٠براساس منابع رسمی، در 

 درصد رشد۴٢، ٢٠٠۶ تا ١٩٩٧ درصد از سھام و بيشتر در آن متعلق به زنان است- بين سال ھای ۵١کارشان را اداره می کنند- مشاغلی که 

 درصد بوده. اکنون روند کارآفرینی ھای زنانه در حال دختران نوجوان می٢٣داشته که این تقریباً دو برابر رشد کسب و کارھا در این مدت است که 

خواھند خودشان کاری راه بيندازند

 دختر١٠تجاری می دھد، نشان داده از ھر نتيجه نظرخواھی اینترنتی یک موسسه غيرانتفاعی که به دختران نوجوان آموزش ھای اقتصادی و 

٢٠٠۶ درصد بود، در سال ۵۶ ، ٢٠٠۴ مند در سال بيش از شش نفر دوست دارند خودشان کاری راه بيندازند و در حالی که تعداد این دختران عSقه

 درصد رشد کرده است.۶۶به 

د.یک موسسه غيرانتفاعی به نام «موسسه دختران» به دختران نوجوان آموزش ھای کارآفرینی می دھ

 ھزار د3ر است.٢۵ درصد این دختران از خانواده ھایی ھستند که درآمد سا3نه آنھا کمتر از ٧١

دن بر آنھا و برگزاری شوی لباس در قالبیکی از کارھایی که اعضای این موسسه انجام می دھند، مرتب کردن لباس ھای دست دوم و قيمت ز

 د3ر سود داشته.۴٧۵یک بازار خيریه است که تاکنون 

 کارھای حسابداری و مدیریتی را انجام دھند. بهرئيس این موسسه می گوید: «دختران نمی دانند چطور برای کا3ھا تبليغات کنند یا چگونه باید

ھمين خاطر موسسه به آنھا یاد می دھد چطور پول شان را مدیریت کنند.»

 درصد درآمدشان را برای کمک به خانواده ھای کم درآمد اختصاص دادند تا با این پول٢۵دخترانی که در برگزاری این بازار خيریه شرکت داشتند، 

قبض آب و برق را بپردازند یا صرف نيازھای ضروری شان کنند.

 درصد دیگر درآمدشان ھم صرف خرید وسایل آموزشی برای موسسه شد.٢۵



● نوجوانان شيکاگویی ھم دست به تدریس خصوصی زده اند

برنامه ھا شروع به تدریس ساله، ھم از این آموزش ھای کارآفرینی به شکل دیگری استفاده کرد. او پس از شرکت در این ١٧کيارا ھریس، دختر 

خصوصی کرد.

 ساله ریاضی و علوم و اجتماعی درس می داد.١٢ تا ٨ھریس زمانی که سال آخر دبيرستان را می گذراند، به سه دختر 

او می گوید: «آرزو داشتم امکان تدریس خصوصی در محله ما ھم وجود داشت.

حله بيایند برای خانواده ھا گران تمام میدر محله ما معلم خصوصی زیاد نيست و ھزینه معلمان خصوصی اگر بخواھند برای تدریس به این م

شود.»

 د3ر در ھفته می گيرد. او به آموزش شاگردانش بسيار متعھد است و این تعھد او برایش تبدیل۴۵در حالی که ھریس برای چھار ساعت تدریس، 

به یک مزیت رقابتی شده است.

آموزش به کودکان طراحی کرده، اضافه کند.او می خواھد زمانی که سرمایه بيشتری جمع کرد، یک نرم افزار آموزشی ھم به کتابی که برای 
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http://vista.ir/?view=article&id=320133
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● قبل از ھمه یک تعریف از کارآفرین

بطور ساده کارآفرین به شخص حقيقی یا حقوقی ای گفته می شود که

توانایی تحمل ریسک - اغلب مالی - را دارد و ميتواند یک ایده اوليه را به یک

توانيم یک کارآفرین باشيم، چه تبدیل کند. ھمه ما می  فعاليت اقتصادی 

انجام باشيم در راه  مقامی که  کارمند، چه کشاورز و ... در ھر پست و 

فعاليت ھای خود می توانيم کارآفرین بوده و ایده ھای خود برای بھبود انجام

کارھا را به واقعيت تبدیل کنيم.

یک کشاورز می تواند با راه اندازی روشھای جدید کاشت، آبياری، نگھداری و

تواند برای ببرد. یک کارمند می  با3  یا کيفيت محصو3ت خود را  ... کميت 

انجام فعاليت ھای روزانه و البته در چھارچوب اختيارات خود روشھای جدیدی

با کيفيت و  ارباب رجوع سریعتر  و  برای خود  تا انجام کارھا  را اختيار کند 

با3تری صورت پذیرد. یک مھندس یا شرکت می تواند با قبول ھزینه ھای

توليد آزمایشگاھی، نمونه ای از یک محصول را توليد کرده و در صورت مفيد

بودن آنرا توليد انبوه نماید و به جامعه خود خدمت کند. یک مربی تيم فوتبال

 یک تيم به موفقيت ھایarrangeمی تواند با اتخاذ روشھای مدیریتی و 



بسيار دست پيدا کند و ....

 ممکن است باعث از بين رفتن محصول کشاورزھمانطور که مشاھده می کنيد در تمام مثالھایی که آورده شد نوعی ریسک وجود دارد. این ریسک

در رود. و دست آخر آنکه آن مربی تيم ممکن استشود یا باعث شود تا کارمند توبيخ یا اخراج شود و یا سرمایه گذاری آن مھندس یا شرکت به ھ

را گرفت که "کارآفرینی بدون ریسک امکان پذیر نمیسمت یا اعتبار خود را از دست دھد. بنابراین مشاھده می کنيد که بسادگی ميتوان این نتيجه 

اه وا3یی ندارد، فعS" اجازه دھيد بحث فنی را ادامهباشد." شاید از ھمين جمله بتوان فھميد که چرا در کشور ما در ميان جوانان کارآفرینی جایگ

دھيم.

● کارآفرین چه ویژگيھایی دارد

د به مبارزه با سختی ھا بپردازد. بنابراین اگر می▪ خود اتکایی از اولين خصوصيات یک کار آفرین می باشد. با کمک این نيرو کارآفرین می توان

خواھيد کار آفرین باشيد باید این توانایی را در خود تقویت کنيد.

 بصورت دائم نياز به آن دارند که محصول یا خدمتی را▪ نياز به انجام دادن و بدست آوردن از دیگر خصوصيات یک کارآفرین می باشد. اینگونه اشخاص

ی که ممکن است در توليد یک محصول یا خدمت به آنایجاد کنند. از ساده ترین نوع آن مثS" در فعاليت ھای خانگی گرفته تا پيچيده ترین کارھای

3زم باشد.

 خواھد از وقت خود بھترین استفاده را کند.▪ استفاده از نھایت بھره وری از دیگر ویژگی ھای یک کارآفرین ھست. یک کارآفرین ھمواره می

از شکست را پذیرفته و تحمل کند. این ریسک▪ تحمل ریسک از دیگر ویژگی ھای اینگونه افراد می باشد. یک کارآفرین می تواند ریسک ناشی 

ا را داراند، باشد.ممکن است مالی یا حيثيتی باشد و یا از دست دادن بسياری چيزھا که مردم عادی در زندگی آنھ

گری که در دل آن فرصت شکوفایی نھفته است،▪ آنھا شکارچی فرصت ھا ھستند. کارآفرین بسادگی می تواند ميان یک اتفاق بدون خاصيت با دی

تمایز قائل شود و دومی را شکار کند.

ليت اقتصادی را راه اندازی کرد متوقف نمی شود او▪ نياز به پيشرفت دائمی از دیگر ویژگيھای این افرا می باشد. حتی ھنگامی که کارآفرین فعا

عSقه دارد که ھمه روزه به پيشرفت ھای جدیدی دست پيدا کند.

يشتر از آنکه بتوانند محيط بيرون را کنترل و مدریت کنند▪ کارآفرین توانایی با3یی در کنترل خود دارد. تحقيقات نشان می دھد که اغلب کارآفرینان ب

بر خود تسلط دارند. اثر جنبی این خاصيت می تواند ھمان قدرت کنترل بر محيط نيز باشد.

ه تمرکز بر ھدف برای بسياری از مردم دشوار▪ آنھا ھمواره به ھدف نگاه می کنند و شب و روز فکرشان رسيدن به ھدف می باشد. دقت کنيد ک

است اغلب به کاری که در حال انجام دادن آن ھستند فکر می کنند نه ھدف.

شود و حاضر است بر سر آن با دیگران مبارزه کند.▪ کارآفرین توانایی تشخصی اولویت ھا را دارد. خوب می داند چه کاری، چه موقع باید انجام 

ان ھستند چرا که آنھا معمو3" به ھر کاری خوشبين▪ خوش بينی از ویژگيھای مھم و بارز یک کارآفرین است. برای ھمين بسياری از کارآفرینان جو

 آنرا از ميان بردارد. حتی اگر مشکل بزرگ باشد بهمی باشند. کارآفرین در برخورد با مشکل بدون آنکه ذھن خود را مخدوش کند مبارزه می کند تا

خود ميگود "ا3ن که نمی شود آنرا حل کرد به کار دیگری می پردازم و بعد سراغ آن می آیم".

بسياری دارد، به این مثال توجه کنيد. یک▪ شجاعت از دیگر ویژگی ھای یک کارآفرین می باشد. دقت کنيد که تحمل ریسک با شجاعت تفاوت 

 تا به ھدفھای خود نزدیک شود. اگر شکست بخوردمدیر کارآفرین یک شرکت را در نظر بگيرید. او ھموراه در حال ایجاد تغيير در شرکت می باشد

زد. چيزی که این فرد نياز دارد صفتی است بنام "شجاعت"باید ریسک - یا ھمان ھزینه - آنرا بپردازد فرض کنيد که پول و امکانات ھم دارد و می پردا

باشد.او باید دل انجام این تغييرات و به نوعی بازی با سرنوشت خود، کارمندان و شرکت را داشته 

" به مسائلی که در اجتماع یا خانواده او بدون شک▪ کارآفرین معمو3" قدرت تحمل با3یی دارد. این قدرت تحمل از مسائل کاری شروع شده و یقينا

د را مجذوب می کند. مثال ساده آنکه فردی کهرخ خواھد داد کشيده خواھد شد. قدرت تحمل جاذبه ایجاد می کند در حالی که عدم داشتن آن فر

مشغول بکار عادی و بدون جنبيش می شود.قدرت تحمل با3یی ندارد معمو3" در یک شرکت دولتی - که قدرت تحمل و زنده بودن با3 دارد - 

 بسيار قوی برای انجام کاری باشد و آن انگيزه در درون آن▪ کارآفرین انگيزه داخلی با3یی برای انجام کار دارد. دقت کنيد که اگر فردی دارای انگيزه

 درون خود او وجود دارد و تا زنده ھست به کار و فعاليتنباشد در ھر لحظه ممکن است که فرد آن کار را رھا کند. اما نيروی انگيزشی در کارآفرین در

ھد شد اما اگر زمين برود خورشيد ھمچنان گرمادامه می دھد. تفاوت گرمای زمين و خورشيد را مقایسه کنيد، اگر خورشيد برود زمين سرد خوا



خواھد ماند.

ستند در خواست می کنيم مطالب خود در ایناین بحث ادامه خواھد داشت و از ھمه دوستانی که عSقمند به ارائه نظراتشان در این رابطه ھ

رابطه را برای ما ارسال کنند.

منبع : سایت فکر نو
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کارآفرينی در بريتانيا

بریتانيا از لحاظ بررسی سياست ھا و تجارب در زمينه توسعه کارآفرینی از

 ميSدی در زمينه١٩٧٠جایگاه ویژه ای برخوردار است. ضمن اینکه از دھه 

سياستگذاری حمایت از کارآفرینی فعال بوده است و در حال حاضر پس از

ایا3ت متحده آمریکا رتبه دوم را از نظر تاسيس و راه اندازی کسب و کارھای

جدید بين کشورھای توسعه یافته داراست.

) سياست ھای توسعه کارآفرینی در بریتانيا١

٨٠ و ٧٠توجه به نقش و جایگاه کارآفرینان در اقتصاد بریتانيا از دھه ھای 

ميSدی وجود داشته است. سياستگذاری حمایتی از کارآفرینی در بریتانيا در

دھه ھای مذکور عموماً در جھت حمایت اطSعاتی از طریق خدمات مشاوره

سعه اقتصادی در این کشور تبدیل شده است.ای، آموزشی و اطSع رسانی بوده است و در طول زمان با تکامل تدریجی خود به راھبرد اصلی تو

ان پذیر است.در طول دھه گذشته بستر فکریپيگيری روند تکاملی این سياست ھا در گزارشات رسمی دولت بریتانيا در طی سال ھای اخير امک

ای قبل فراھم شده و در حال حاضر دولت بریتانيا3زم برای تدوین و اجرای یک راھبرد توسعه کارآفرینی در بریتانيا براساس دستاوردھای دھه ھ

 بریتانيایی ھا از تحو3ت محيطی در عرصهتعھد اصلی خود را توسعه کارآفرینی در این کشور می داند. این تعھد ناشی از تحليلی است که

اقتصادی تجاری دارند:

رھای پيشرفته از این تحو3ت ندارد. این موضوعتحليل بریتانيایی ھا از تحو3ت محيط تجارت و اقتصاد جھانی تفاوت ماھوی با تحليل سایر کشو

 داشته اند و بيش از دیگران نيز تحتطبيعی است، چرا که کشورھای پيشرفته صنعتی بيش از سایر کشورھا در شکل گيری این تحو3ت نقش

رای دھه آینده پرقدرت و اثرگذار محسوب می شوند:تاثير فشارھای ناشی از این تحو3ت قرار گرفته اند. در تحليل دولت بریتانيا فشارھای زیر ب

ـ سرمایه از تحرک زیادی برخوردار شده و به راحتی از درون نظام ھای اقتصادی فرار می کند.

ن است.ـ مواد و نيروی انسانی ارزان تر از انگليس در بسياری از کشورھای در حال توسعه قابل تامي

ل توليدی است که نقطه قوت بریتانيا محسوب می شودتحليل دولت بریتانيا با توجه به این واقعيت، تاکيد بر ضرورت حمایت و حفاظت از یگانه عام

ا بيشترین جوایز جھانی در زمينه علم و فناوری را دریافتو امکان تکثير کردن آن برای سایر کشورھا فراھم نيست. بریتانيا بعد از ایالت متحده آمریک

شور محسوب می شود.دولت بریتانيا در تSش برایکرده و بر این مبنا اطSعات و دانش به عنوان عامل اصلی و بلکه یگانه عامل توسعه در این ک



اصلی را مورد توجه خود قرار داده است:ظرفيتحفظ مزیت رقابتی این کشور به واسطه دانش انباشته در داخل و بيرون از بریتانيا سه سياست 

،ھمکاری،ترویج رقابت.

در درون ھر یک از این سياست ھای اصلی مجموعه ای از سياست ھا و برنامه ھا قابل ذکر است.

) ظرفيت سازی٢

و اعتباری سرمایه گذاری در فعاليت ھا و کسب ومنظور از ظرفيت سازی در جھت تامين مالی، تجھيز منابع مالی جامعه برای رفع نيازھای مالی 

.علم و فناوری و افزایش ظرفيت ھای علمی و فنیکارھایی است که توسط کارآفرینان تعریف شده و معمو3ً از درجه خطرپذیری با3تری برخوردارند

و مولفه دوم از سياست ھای کSن بریتانيا در زمينهکسب و کارھای کوچک به طور اعم و کارآفرینانی که این کسب و کارھا را ایجاد می کنند محور 

 کارھا و بھبود توان رقابتی آنھا در بازارھای بينتوسعه کارآفرینی است. در این مولفه افزایش و بھبود توان و دانش علمی و فناوری این کسب و

ھای مدیریتی کارآفرینان مولفه دیگری است که درالمللی است.عSوه بر تامين مالی و افزایش توان علمی و فنی، بھبود و افزایش دانش و مھارت 

سترھای قانونی و حقوقی مناسب برایسياست کSن توسعه کارآفرینی بریتانيا مشاھده می شود.مولفه دیگر اصSحات ساختاری و ایجاد ب

ترھای قانونی اداری و تغيير در قوانين و مقرراتفعاليت ھای سالم اقتصادی توسط کارآفرینان است. اصو3ً نياز به اصSحات ساختاری و ایجاد بس

ن اقتصادی در چارچوبی سالم و اخSقی بهناظر بر فعاليت ھای اقتصادی ناشی از حذف رانت ھای اقتصادی و ایجاد فضایی است که شایستگا

خواری اقتصادی شدیداً در تعارض قرار داشته و بھره گيریرقابت با یکدیگر بپردازند. این نکته حائز اھميت و قابل تاکيد است که کارآفرینی با رانت 

انت ھای اقتصادی، فضا برای سبقت و پيشی گرفتنتمام عيار از توان و توان کارآفرینان در جھت توسعه اقتصادی ھنگامی ميسر است که با حذف ر

افراد در خصوص خSقيت ھا، نوآوری ھا، پشتکار و خطرپذیری فراھم شود.

رھا قابل تامل است تاکيد و توجه ویژه ای استآنچه در مجموعه سياست ھای کSن توسعه کارآفرینی در بریتانيا و ھمچنين بسياری دیگر از کشو

ی قرار می گيرند تا ظرفيت بھره برداری حداکثر از فرصتکه به جوانان ابراز می شود. جوانان (نيروی کار آتی این جوامع) تحت مراقبت و توجه ویژه ا

 به اینکه بسياری از سياست ھا در دوره ھای طو3نیھای فراھم آمده در زمينه ھای مالی، فنی، مدیریتی و حقوقی قانونی را پيدا کنند و با توجه

 ساله و بيشتر از ابتدای برنامه ھای توسعه کارآفرینی توجه١٠مدتی جواب مناسب خواھند داشت. ضروری است برای تربيت انسانی در مقاطع 

يا این توجه به جوانان جزء مولفه ھای اساسی سياستویژه ای به جوانان مبذول شود تا بذر مناسب در بستر مناسب قرار گيرد. بنابراین در بریتان

ی قبل و برخی دیگر حاصل آگاھی از نيازتوسعه کارآفرینی است. در ظرفيت سازی برخی سياست ھا ادامه سياست ھای تجربه شده در سال ھا

ریتانيا به طور اعم و کسب و کارھای کوچکبه سياست ھای جدید برای افزایش توانمندی ھا و ظرفيت ھای فنی، مالی، مدیریتی در اقتصاد ب

:بخش خصوصی به طور اخص ھستند. در بریتانيا ظرفيت سازی در محورھای زیر دنبال شده و می شود

الف) تامين مالی،

ب) علم و فناوری،

ج) مدیریت،

د) بستر قانونی و حقوقی انجام فعاليت ھای اقتصادی،

ه) جوانان به عنوان راھبران آتی جامعه.

ھه آتی طراحی شده است. این برنامه ھا دربرنامه ھای مختلفی جھت ظرفيت سازی در ھریک از محورھای مذکور در حال اجرا بوده یا برای د

ادامه گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند.

) ھمکاری٣

فنی، مالی و مدیریتی افراد و شرکت ھا و حضور موفقدر تحليل دولت بریتانيا استفاده تمام عيار از فرصت ھا، بھره برداری از ظرفيت ھای علمی، 

تر در عرصه رقابت مستلزم ھمکاری در سطوح مختلف زیر است:

رو و  بخش ھا  و  ایالتی، شھری  شوراھای  و  محلی  دولت ھای  با  بریتانيا  مرکزی  دولت  بين  بخشھمکاری  و  دولت  بين  ستاھا،ھمکاری 

 و کسب و کارھا،ھمکاری بين کسب و کارھایخصوصی،ھمکاری بين مراکز مختلف با ماھيت فعاليتی متفاوت نظير دانشگاه ھا، مراکز تحقيقاتی

مختلف با زمينه ھای فعاليتی متفاوت،ھمکاری با خارج کشور.

 ميSدی مبنی بر برنامه ریز و برنامه نویس بودن فاصله گرفته و در حال حاضر در پی٨٠ و ٧٠با این تحليل دولت بریتانيا از تفکر غالب دھه ھای 



بازیگران این عرصه نيست.در زمين ه بھبود ھمکاری ميان اجزا و عناصر مختلف در نظامبرآوردن الزامات کارکرد آزاد بازار است که در توان سایر 

ست که در ادامه مورد بررسی قرار خواھند گرفت.اقتصادی دولت بریتانيا سياست ھا و برنامه ھای متعددی را به اجرا گذاشته یا طراحی کرده ا

) تشدید رقابت۴

ین حال باز کردن ھرچه بيشتر اقتصاد، ایجادبریتانيا یکی از کشورھایی محسوب می شود که اقتصاد آن بازتر از کشورھای ھمردیف است. با ا

ین کشور مورد توجه است.شفافيت در آن و رقابتی تر کردن فضای اقتصادی ھنوز ھم به عنوان یک سياست اصلی توسعه در ا

) سازوکار اجرای برنامه ھا و سياست ھا۵

ی در نظام دولتی اداری بریتانيا برای تضمين درجهبی تردید اتخاذ رویکردی نو به نظام اقتصادی و قبول سياست ھای جدید نياز به تحولی ساختار

ولت را نيز وجھه ھمت خود قرار داده است. این وجھه ازموفقيت اجرای برنامه ھا دارد. با این تحليل دولت بریتانيا نوآوری و کارآفرینی در درون د

ه در ادامه به برنامه ھای مذکور اشاره خواھد شد.راھبرد توسعه بریتانيا در قالب برنامه ھای اصSحات ساختاری و تحو3ت اداری دنبال می شود ک

ارآفرینی در بریتانيا ثابت نبوده و به موازاتدر ھر صورت توجه به این نکته ضروری است که سازوکار اجرای سياست ھا و برنامه ھای توسعه ک

ان تحو3تی را پيگيری کرد.تحول در محتوای سياست ھا و برنامه ھا در تشکيSت و سازوکارھای اجرای برنامه ھا نيز می تو

منبع : روزنامه سرمایه
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کارآفرينی در دانشگاه

کارآفرینی از طریق تجربه و انتقال آن، قابل آموزش و قابل یادگيری است. اما

قبيل از  کارآفرینی  تعيين کننده  اغلب خصوصيات  نيست.  آن آسان  ترویج 

استفاه از فرصتھای جدید، جلب اعتماد، ایجاد شبکه ھای کار و انجام کار

پروژه ای، خصوصيات نا محسوسی ھستند و به راحتی نمی توان آنھا را

درک و تبدیل به توصيه و دستور العمل کرد.

آنچه در شرایط سخت کنونی ضرورت آن در جامعة ما بيش از پيش احساس

با پرداختن به مقولة کار آفرینی است. زیرا مسلماً کار آفرینان  می شود 

توجه به خصوصيات ممتاز و برجستة خود قادرند در چنين شرایطی منابع را

برای ایجاد رشد و توسعه در زمينه ھای توليد و منابع انسانی فراھم کرده،

اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد نمایند.

سالھا است از شيوع تب کار آفرینی در کشور می گذرد اما متاسفانه ھنوز

پژواک طنين پر طمطراق آن از عرصه ھای سخنوری، ژورناليسم و سياست

بر حوزه ھای علم، برنامه ریزی و عمل نرسيده است. ھنوز پس از گذشت

 مسئو3ن مملکتی در سخنرانيھا و مقا3ت خود از این واژهسالھا، واژه کار آفرینی مفھوم واقعی خود را به اذھان متبادر نمی کند و ھنوز دولتمردان و



به عنوان راه حلی برای رفع معضل بيکاری استفاده می کنند.

 مورد توجه گيرد. ولی متاسفانه چه در سطحاگر قرار است اقتصاد موفقی داشته باشيم به نظر می رسد باید کار آفرینی را در کشور بيشتر

ی انجام نداده ایم. لذا توقع بيجایی است که ازسياستگذاری و چه در قلمرور پژوھشی – آموزشی، کار منظم و حساب شده ای در زمينه کار آفرین

 سازنده ای را تدارک ببينند. ھمان طور که توقعفارغ التحصيSن دانشگاھی یا مراکز فنی و حرفه ای انتظار داشته باشيم، کار و کسب و فعاليت

 ) که عامل رشد و توسعهVENTURE CAPITALISTSبيجایی است اگر بدون خSقيت و کار آفرینی انتظار داشته باشيم سرمایه گذاران ریسکی ( 

اقتصادی ھستند در این کشور سرمایه گذاری کنند.

● پيشينه کار آفرینی

ارزش و عامل تغيير بوده اند و اولين بار دانشمندان علممطالعات نشان می دھد از ابتدای تاریخ بشر انسانھا ھمواره به دنبال پيدا کردن عامل موجه 

عده ای دیگر ھم عامل موجد ارزش را در زمين واقتصاد، به کار آفرینی توجه کردند، عده ای فکر می کردند عامل موجد ارزش طS و نقره است. 

 )Entrepreneur توسط « جان استوارت ميل » به ( ١٨۴٨فعاليت ھای کشاورزی جستجو کردند که به فيزیوکرات ھا معروفند. واژه کارآفرین در سال 

خاطره پذیری می دانست و عامل متمایز کننده مدیر وبه زبان انگليسی ترجمه شده، او کارکرد و عمل کار آفرین را شامل ھدایت، نظارت، کنترل و م

 » که از اعضای مکتب اقتصادی آلمان است مقولهکار آفرین را مخاطره پذیری معرفی کرد. بعد از مکتب کSسيکھا، فرد جدیدی به نام « شومپيتر

ای به نام کار آفرینی مطرح کرد و آنرا به عنوان موتور توسعه اقتصادی معرفی کرد.

● واژه کار آفرینی

ر واژه ھا تغييرات زیادی را به خود گرفته و از رشد تکامیواژه کار آفرینی بيش از دو قرن نيست که در ادبيات مدیریت و اقتصاد وارد شده و مانند سای

د. البته استنباط رایج و اشتباه از واژه کار آفرینی اینبرخوردار بوده است. ولی ھنوز وفاق عمومی دربارة کار آفرینی در سطوح بين الملل وجود ندار

است که کار آفرین کسی است که ایجاد شغل می کند اما چنين نيست.

) تعریف می شود. درUNDERTAKE ) که(ENTREPRENDREدر زبان فرانسوی کلمه ای وجود دارد به معنای « متعھد شدن » یا « آنتروپرونور » ( 

تانداردی که قابل قبول اکثریت صاحب نظران باشدادبيات کار آفرینی تعاریف بسيار مختلفی برای آن ارائه شده است اما ھنوز تعریف رسمی و اس

وجود ندارد، بعضی تعاریف آن عبارتند از :

 می گوید، کار آفرینی کاربرد مفاھيم تکنيک ھایپيتردراکر می گوید، کار آفرینی یک رفتار است نه یک صفت ویژه در شخصيت فرد کار آفرین. وی

 بر پایه آموزش و تحليل کار است.مدیریت است. استانداردسازی محصول،به کارگيری ابزارھا و فرآیندھای طراحی و بنا نھادن کار

 ارائه می دھد. او می گوید، « ھر فرآیندی در١٩٣۴) یا پدر کار آفرینی، تعریف کاملی از کار آفرینی در سال SCHUMPETER« ژوزف شومپيتر » ( 

م کار آفرینی رخ داده است » او ویژگی اصلی کارشرکت که منجر به کا3یی جدید، ایجاد روشی جدید، بازار جدید و منابع جدید می شود، می گویي

عتقد است که در اقتصاد، توسعه زمانی اتفاق میآفرینی را ھمانا وجود نوآوری به عنوان ھسته مرکزی تSش فرد کار آفرین می داند. شومپيتر م

افتد که توسط کار آفرین، نوآوری رخ دھد.

روه را مروج فرھنگ رقابت، نواندیشی و پویایی اقتصادیاقتصاد دانان، کارآفرینان را « موتور رشد اقتصادی » جامعه می دانند. جامعه شناسان این گ

عصر حاضر به شمار می آورند.تلقی می کنند و اندیشمندان مدیریت آنان را از مھمترین عوامل تحرک و نو آوری سازمانی در 

نی را به مفھوم وقعی آن یعنی « ارزش آفرینی »کارآفرینی به خلق ارزشھای مادی و اقتصادی یا کسب و کاری ختم نمی شود. بلکه اگر کار آفری

ند بود.تعریف کنيم، کار آفرینان (ارزش آفرینان ) موتور توسعه اجتماعی، سياسی و فرھنگی نيز خواھ

● خصوصيات کار آفرین

ست. از نظر « بروس جی وایتنيگ » افراد کار آفرینبه طور کلی تا به حال ویژگيھای زیادی در خصوص کار آفرینان در تحقيقات مختلف معرفی شده ا

د: ویژگی ھستند که آنھا را از نظرات شخصيتی از افراد عادی یا سایر افراد جامعه مجزا می کن١٩دارای 

▪ اعتماد به نفس

▪ خSقيت

▪ خوش بينی

▪ توانا در برخورد با مردم



▪ انرژی زیاد

▪ ابتکار

▪ ادراکی بودن

▪ دور اندیشی

▪ پشتکار

▪ انعطاف پذیری

▪ دارای منافع کافی

▪ رھبری پویا

▪ اتخاذ ریسک حساب شده

▪ نياز به موفقيت

▪ دارای مھارتھای متعدد

▪ مسئول و پاسخگو

▪ واکنش مثبت در مقابل چالشھا

▪ استقSل

▪ سوداگر

ار خود به کار آفرینی بپردازد. کار آفرینان به « تغيير »کار آفرین تSش دارد تا از طریق شناخت و پيگيری فرصتھا بدون در نظر گرفتن منابع تحت اختي

ار تحول می نمایند. آنھا برای تحقق این ایده ھا و ریسکبه عنوان مقوله تعيين کننده می نگرند. آنھا ارزشھا را تغيير می دھند و ماھيت آنھا را دچ

رین تلقی می گردد.پذیری خود را به کار می گيرند. از این رو ھر کس که به درستی تصميم بگيرد به نوعی کار آف

● آموزش کار آفرینی و نقش مراکز علمی دانشگاھی :

 سطح دبيرستان شروع کرد و آموزش ميSدی، اولين کشوری که در این زمينه خيلی کSسيک کارکرد و ترویج فرھنگ کار آفرینی را از۵٠اواخر دھة 

%٩۶ ميSدی بيش از ١٩٩٢ تا ١٩٧٠بين سالھای ھایی را دارد، کشور ژاپن بود. مسئله کار آفرینی در ژاپن به سطح دانشگاھھا ھم کشيده شد. 

یل کند، توسط کار آفرینان صورت گرفت.نوآوری صنعتی که توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جھانی به یک موقعيت برجسته و برتر تبد

معه اثر می گذارد. به ھمين دليل است که درآموزش کار آفرینی سياستی است که به طور مستقيم در کميت و کيفيت عرضة کار آفرین در یک جا

ولتھا به شکوفا کردن توان بالقوه مردم پرداختهبسياری از کشورھا بویژه کشورھای پيشرفته که حتی ا3مکان موانع و مشکSت بر طرف شده اند، د

 به اھداف گوناگونی مانند شناخت فرصتھا واند. آموزش به توليد کنندگان کوچک بسيار اھميت دارد. با اجرای این سياست ھمواره می توان

ا، روش ھای جدید علمی مدیریتی و بازرگانی جامعهچگونگی بھره برداری از آنھا، آشنایی با تکنولوژی و دانش فنی جدید و چگونگی بکارگيری آنھ

ه مدت (مانند سخنرانيھای ادواری ) باشد.عمل پوشيد. آموزش می تواند بلند مدت ( مانند آموزش از دورة دبيرستان به بعد ) و یا کوتا

تا به حال چھار دسته تحقيقات در زمينه کار آفرینی انجام شده است که عبارتند از :

) مطالعات در خصوص ویژگيھای کار آفرینان١

) مطالعات در خصوص ساز و کارھای تشکيل شرکتھای نوپا٢

) مطالعات در خصوص ارتباط کار آفرین با جامعه٣

) مطالعات درخصوص آموزش، روش شناسی تحقيق و نقش دولت در کار آفرینی.۴

ه با آنان متولد می شود که این ویژگيھا شامل، ابتکار،در گذشته افسانه ای شایع بود که کار آفرینان دارای ویژگی ذاتی ھستند و این ویژگيھا ھمرا

زش، پرورش نمی یابند. اما امروزه کارآفرینی بهریسک پذیری... می باشد. بنابر این فرض اساسی افسانه این بود که کار آفرینان از طریق آمو

شته است. رشته علمی کار آفرینی ھمانند تمامیعنوان رشته ای علمی مورد شناسایی قرار گرفته که فروپاشی این افسانه قدیم را به دنبال دا

) است که باید دانش مربوط به آنھا کسب شود.CASESرشته ھای دیگر، دارای مدلھا، فرآیندھا و قضایایی (

 می توانند از اشتباھاتشان و مربيان غيررسمی خود بياموزند،کارآفرینان دقيقاً به ھمان گونه که ما یاد می گيریم، یاد می گيرند. کار آفرینان نه تنھا



د شکل دھی کسب و کار جدید با سرعت زیادی دربلکه آنھا از طریق مطالعه و تربيت رسمی، مستعد یادگيری ھستند.کتابھا و دوره ھایی در مور

ر کردن شکاف اطSعاتی و دانشی برای کار آفرینانحال افزایش ھستند. عSوه بر کتابھا و دوره ھا، مجموعه جدیدی از برنامه ھای آموزشی برای پ

طراحی شده است که ھم اکنون در حال پيگيری کسب و کارشان ھستند.

وثر برای مرتبط ساختن منابع بر گرفته ازبرنامه ھای مبتنی بر آموزش بر مبنای این فرض عمل می کنند که اگر فقط ما وسایل مناسب و م

 واقعاً قادر به تقویت ابتکارات صنعتی ھستيم.دانشگاھایمان، مدارس فنی و دانشکده ھا را به جامعه کسب و کار جدید پيدا کنيم، آن وقت ما

) بر روی دانشجویان رشته کار آفرینی صورت گرفت. ارزیابی دانشجویان از دروس رشتهBAULOR در دانشگاه بایلور (١٩٨٢مطالعه ای که در سال 

ظر آنھا باید بيشتر مورد تاکيد قرار گيرد، درس مدیریتکار آفرینی این بود که باید بيشترین تاکيد بر روی دروس مالی شود. دومين رشته ای که به ن

ژه ای است.بود. عSوه بر اینھا دروس روابط انسانی و بازاریابی نيز از نظر دانشجویان دارای اھيمت وی

اصلی مجوز تاسيس دوره کارشناسی ارشد را دریافت کرد و کار آفرینی به عنوان یکی از زمينه ھای ١٩٧٣برای اولين بار دانشگاه کالگری در سال 

در فاصلة ژوئن ميSدی این دانشگاه به ارزیابی نتایج برگزاری یکی از دوره ھای آموزش کار آفرینی خود که ١٩٨۵مورد توجه قرا گرفت. در ژوئن سال 

 نفر شرکت کننده دوره پيرامون نتایج دوره نظر خواھی کرد. این دوره آموزشی۶۵ نفر از ۵٠ برگزرا شده بود، پرداخت و از ١٩٨۴ تا دسامبر ١٩٨۴

 د3ر ) در٧۵٠٠٠ی (تقریباً ) د3ر برای دانشگاه ھزینه داشت. تجربه دانشگاه کالگری نشان می دھد که سرمایه گذاری کوچک٠٠٠/٧۵تقریباً (

 د3ر ) گردیده و عSوه بر آن تاثير زیادی درایجاد فرصت١ /٠٠٠/٧۵٠آموزش کار آفرینان کسب و کارھای کوچک منجر به ارزش افزوده فراوانی (معادل 

استخدام و تسھيل ایجاد سرمایه داشته است.

ر افرینان عبارت است از :با توجه به مطالبی که تا به حال از کار آفرینی ارائه شد بستر مناسب برای رشد و توسعه کا

فنی،پزشکی، اقتصادی و...آموزش خSقيت از دبستان تا دانشگاه حتی در مقطع دکتری برای کليه رشته ھای تحصيلی اعم از 

ویت و شکوفایی روحيه خSقيت فراگيران.تجدید نظر در نظام آموزشی، روش تدریس و ارزیابی و سنجش دانش آموزان و دانشجویان برای تق

با3 بردن نياز پيشرفت افراد از طریق آموزشھای مستقيم و غير مستقيم.

ت ساليانه و معرفی و تشویق و حمایت آنھا درآموزش کار آفرینی و شناسایی افراد ارزش آفرین (کارآفرین ) جامعه توسط گروھی خبره به صور

سطح کشور و استان از طریق رسانه ھای جمعی و اعطای جوائز توسط مسئو3ن عالی رتبه کشوری.

تشکيل انجمن کارآفرینان جھت ارتباط، ھمفکری، ھمکاری و تعاون کار آفرینان با یکدیگر.

ترویج فرھنگ کارآفرینی از طریق موسسات فرھنگی و رسانه ھای جمعی.

نیتاسيس مراکز توسعه کار آفرینی جھت برنامه ریزی، آموزش، تحقيق و مشاوره در خصوص کار آفری

 رشد کنند. در اغلب موارد مدیریت با تصميم گيریاگر بدنبال راه حل ھای جدید ھستيم، فضای کشور باید به گونه ای طراحی شود که کار آفرینان

د. امروزه در جھان برای جوانان آموزش کار آفرینیمتمرکز ضد روحيه کارآفرینی است. کار آفرینی در جایی رشد می کند که تمرکز تمام عيار نباش

ن داشتن دانش ومھارت کار آفرینی، صرف اینکهگذاشته اند. در سطح دبيرستانھا ھمه را تشویق می کنند. به نظر می رسد، در جھان امروز بدو

ایده ای داشته باشيد ولی دانش 3زم را ندانسته باشيد، با شکست مواجه می شوید.

● چالشھای آموزش کار آفرینی

) وBlockرخی از این چالشھا توسط بSک (آموزش کارآفرینی و تحقيقات مربوط به آن، ھم اکنون با چالشھای متعددی مواجه شده است که ب

) ارائه شده است. این چالشھا عبارتند از :Stumpeاستامپ (

▪ چالش در ایجاد مترولوژی ھای تحقيق برای اندازه گيری اثر بخشی کارآفرینی.

▪ چالش در محتوا و شيوه ھای آموزش کار آفرینی.

▪ چالش در کيفيت مدرسان کار آفرینی.

▪ چالش در پذیرش آموزش کار آفرینی در دانشکده ھا نسبت به کسب و کار.

▪ چالش در ایجاد یک پيکرة عمومی ( مشترک ) در زمينه دانشی مختلف.

▪ چالش در اثر بخشی روشھای آموزشی.

 و کاری که ھم اکنون در آن به سر می برند.▪ چالش در نيازھای یادگيری کار آفرینانی که در حال کار ھستند، متناسب با دوره زندگی کسب



د ھمچون توسعه روشھای ميSدی تحقيق در خصوص آموزش کار آفرینی ھمچون یک رشته جدید مورد توجه قرار گرفت. و موار١٩٩٠در سال 

 ميSدی١٩٩٠قرارگرفت. به طور کلی تا سال تحقيق برای سنجش اثر بخشی آموزش کارآفرین، محتوا و روشھای آموزش کار آفرینی، مورد توجه 

چھار دسته اصلی از دوره ھای آموزش کار آفرینی شکل گرفت که این دوره ھا عبارتند از :

▪ دسته اول :

ش آگاھی، درک و بينش نسبت به کار آفرینی بهبرنامه ھایی برای «آگاھی و جھت گيری به سوی کار آفرینی » است ھدف از این دوره ھا، افزای

اطع تحصيلی ابتدایی، راھنمایی و متوسطه تدریسعنوان یک انتخاب شغلی برای افراد از تمامی اقشار اجتماعی است. این گونه برنامه ھا در مق

ھھای نژادی، مخترعان، دانشمندان،کارکنان دولت و بازمی شود تا انگيزه و تمایل دانش آموزان و دانشجویان برای کار آفرین شدن افزایش یابد. گرو

نشستگان ارتشی و گروھھای مختلف، می توانند تحت پوشش این دوره قرار گيرند.

▪ دسته دوم :

قتضای شرایط خاص ھر کشور طراحیشامل برنامه ھای آموزش است که « توسعه تاسيس شرکت » را پوشش می دھد. این برنامه ھا به ا

شده اند.

▪ دسته سوم :

چک موجود را پوشش می دھد. نيازھایدوره ھایی جھت « رشد و بقای کار آفرینان و شرکتھای کوچک » طراحی شده است، که شرکتھای کو

آموزشی در این برنامه ھا بسيار متنوع است.

▪ دسته چھارم :

ین دانشجو و استاد در فرآیند آموزش کاربرنامه « توسعه آموزش کار آفرینی » است که شامل شيوه ھای جدید آموزشی و تعيين نقشھای نو

 دست اندرکاران فعاليتھای اقتصادی برای آموزشآفرینی است. ھدف دیگر این برنامه ھا آموزش و گسترش کمی استادان جدید از ميان صنعتگران و

کار آفرینی است.

له ھای مدیریت عمومی، مدیریت راھبردیدر کشور ما در زمينه آموزش کار آفرینی کوشش ویژه ای انجام نشده است، ھر چند که ميان مقو

ای ترویج کار آفرینی نيز مفيد بوده است اما می(استراتژیک) و کار آفرینی فصل مشترک وجود دارد و آموزشھای اجراء شده در قلمروھای فوق بر

رکز بر نيازھای مدیران سازمانھای بزرگ و متوسطتوان گفت غالب برنامه ھای آموزشی سازمانھایی که تصدی این مھم را به عھده دانسته اند متم

ر آفرینانی که در سالھای اخير عSقمند به استفاده ازبوده است که غالباً در بخش دولتی و عمومی اقتصاد فعاليت داشته و دارند. به ھمين دليل کا

ھای خود نمی یابند. در ھمين جا مسئوليتآموزشھای مدیریت شده اند و به موسسات آموزشی جذب می شوند برنامه ھا را چندان مناسب نياز

چنين مراکزی را باید یاد آور شد.

سازماندھی آغازین کار آفرینی در کشورمان در گرو پيمودن راھھای زیر است :

ـ شناخت عوامل مساعد و باز دارنده کارآفرینی و راھھای عملی رفع موانع.

ـ شناخت بھتر فرصتھای کار آفرینی و سياستگذاری برای استفاده از فرصتھای مذکور.

ـ ترغيب دانش آموختگان مستعد موسسات آموزشی به فعاليتھای کار آفرینی.

ـ توسعه کسب و کارھای کوچک در جھت ایجاد اشتغال مولد.

ـ پرورش گروھی از جوانان مستعد کار آفرین.

ن نيست. اغلب خصوصيات تعيين کننده کارآفرینی از قبيلکارآفرینی از طریق تجربه و انتقال آن، قابل آموزش و قابل یادگيری است. اما ترویج آن آسا

 نا محسوسی ھستند و به راحتی نمی توان آنھا رااستفاه از فرصتھای جدید، جلب اعتماد، ایجاد شبکه ھای کار و انجام کار پروژه ای، خصوصيات

درک و تبدیل به توصيه و دستور العمل کرد.

 که پس از فراغت از تحصيل ھر چه سریعتر وارد «امروزه بسياری از جوانان که در دانشگاھھا و مراکز علمی کشور به تحصيل مشغولند اميدوارند

بارت، یکی از عوامل حياتی موثر در آیندة کشور بهبازار کار » شوند. عبارت « بازار کار » عبارتی است بسيار حساس و برداشت جوانان از این ع

 یک سری پست ھای از پيش تعيين شده و بهحساب می آید متاسفانه امروزه « بازار کار » در اذھان بسياری از جوانان و دانشجویان کشور

اه کار آفرینانه نسبت به پدیده اشتغال، تا حدعبارتی یک سری « صندليھای پيش ساخته » تعبير می شود که در جامعه منتظر آنھاست. اما دیدگ



شش تحو3ت فرھنگی 3زم برای توسعه کار آفرینیزیادی از مشکSت جوانان در مواجھه با آینده، خواھد کاست. یک چنين دیدگاھی می تواند در پو

درکشور، حاصل شود.

شھامت و شجاعت در تصميم گيری پرورش دھد.اعتقاد بر این است که برای کار آفرینی باید نظام آموزشی ما به سمتی برود که نيروھای با 

 خود و دیگران می توانند از تسھيSت قانونیوقتی ما از فارغ التحصيSن رشته ھای صنعتی می خواھيم که برای اشتغال در رشته ھای فنی جھت

ھامت ریسک کردن را برای استفاده از مزایایاستفاده نمایند معمو3ً یک حالت عدم اعتماد به نفس درآنھا مشاھده می شود. به بيان دیگر ش

ستند.قانونی و تسھيSت برای خودشان و دیگران ندارند و اغلب ھم به دنبال فرصت شغلی مزد بگيری ھ

یت شود که افرادی که فارغ التحصيل می شونداگر می خواھيم بحث کار آفرینی را در کشور جدی بگيریم باید نظام آموزشی ما به این سو ھدا

نظام آموزشی ما بخصوص در مقاطع کارشناسی وویژگيھای کار آفرین را داشته باشند و البته خانواده ھم نقش دارد، اما نقش اصلی را شاید 

ردازند. تاسيس مراکز آموزش کار آفرینی و کانونھایبا3تر دارد. ما باید در بين فارغ التحصيSن دانشگاھھا رغبت ایجاد کنيم که به تفکر خSق بپ

تفکر منفی، پشتکار و خSقيت برای رفع موانعآموزش روش زندگی در شرایط دشواری اقتصادی مانند آموزش دید مثبت و چاره جویانه، دوری از 

موجود و کسب مھارتھای 3زم از جمله افکاری است که باید به آن توجه شود.

ز اگر مقداری فضای 3زم را ایجاد کنند، توانایيھای بالقوهاميدواریم در آینده آموزشگاھھایی در سطح مدیران و دانشجویان راه اندازی شود و دولتھا ني

مت کار آفرینی سرعت بيشتری به خودمردم شناسایی خواھد شد و می توان بسترھای اساسی برای آموزش آنھا ایجاد کرد تا حرکت به س

بگيرد.

 دولت می تواند در مورد کار آفرینی و اشتغالنقش دولت در بستر سازی برای کار آفرینی نيز مسئله بسيار مھمی است و مھمترین اقداماتی که

انجام دھد این موارد است :

زی نيروی کار. در حال حاضر به طور متوسط سا3نهتوليد اطSعات در مورد فرصتھا – ترویج فرھنگ کارآفرینی – بازسازی فرھنگ کار و توانمند سا

است. این عده را می توان با یک سری آموزشھایھزاران فارغ التحصيل دانشگاه در کشور وجود دارد که رشته تحصيلی بيشتر آنھا علوم انسانی 

تخصصی کوتاه مدت نوعی تخصص بر ایشان ایجاد کرد.

، ابتکار یکدیگر را تقليد می کنند و این مخلموضوع دیگر حفظ حقوق نو آوران است که یکی از موانع ترقی و پيشرفت در کشور ما است. افراد

 کند.نوآوری و کار آفرینی است. دولت باید در جھت حمایت از حقوق مبتکران چاره اندیشی جدی تر ی

منبع : بازار کار

http://vista.ir/?view=article&id=316650

کارآفرينی در دانشگاھھا (مطالعه موردی)

از نظر برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان مدیریت، موتور حرکت

و رشد اقتصاد یک جامعه، کارآفرینان ھستند که در محيطی رقابتی و در

به حرکت در می آورند و (و نه تعادل ایستا) جامعه را  تعادل  شرایط عدم 

یافتن روشھای خSقانه ای موفقيت کارآفرینی،  توسعه می بخشند. کليد 



است که با به کارگيری فناوریھای جدید یا بازاریابی بھتر، سریعتر و کم ھزینه

تر، نيازھای مشتری را به نحو احسن برآورده می سازند. این به معنای توليد

محصو3ت موجود با ھزینه ھای کمتر یا ارتقای کيفيت آنھا و یا به معنای

ایجاد بازارھایی برای محصو3ت کامSً جدید است.

راکد سرمایه ھای  از  استفاده  و  فرصتھا  از  صحيح  شناخت  با  کارآفرین 

ایده منابع،  مناسب  مدیریت  با سازماندھی و  و  فراھم کرده  را  امکاناتی 

توليد و«اشتغال در  برآن نقش مھمی  خویش را عملی می کند و عSوه 

مولد» دارد.

، بسياری از دولتھا در کشورھای توسعه یافته و درحالبه دليل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی و نيز تحو3ت اجتماعی

 بيشتری از جامعه را که دارای ویژگيھای کارآفرینیتوسعه تSش می کنند با حداکثر امکانات و بھره برداری از دستاوردھای تحقيقاتی، شمار ھر چه

ان با مھارتی که در تشخيص فرصتھا و موقعيتھا و ایجادھستند به آموزش در جھت کارآفرینی و فعاليتھای کارآفرینانه تشویق و ھدایت کنند. کارآفرین

 محسوب می شوند.حرکت در جھت توسعه این موقعيتھا دارند، پيشگامان حقيقی تغيير در اقتصاد و تحو3ت اجتماعی

د این مفھوم برای بسياری از دست اندرکاران و افرادخوشبختانه در سالھای اخير در کشور ما مقوله کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته، با این وجو

 حوزه ھای اقتصادی، اجتماعی و نظام آموزشیجامعه ناشناخته و غریب است. شاید به ھمين دليل تاکنون برنامه ریزی و بسترسازی مناسبی در

نی که اقتصاد کشورمان با مسائل و نارسایيھایکشور برای توسعه کارآفرینی به ویژه در دانشگاھھای کشور صورت نپذیرفته است. در شرایط کنو

خصص، کاھش سرمایه گذاری دولت، عدم تحرک ومھمی نظير فرار مغزھا، بيکاری(بویژه در فارغ التحصيSن دانشگاھھا) کمبود نيروی انسانی مت

ار است.رشد اقتصادی کافی روبروست، پرورش و آموزش کارآفرینان ارزش آفرین از اھميت مضاعفی برخورد

● کارآفرینی در ایران

ھيئت دولت است و با توجه به ماھيت فرھنگی،از مھمترین اقدامات برای توسعه کارآفرینی در کشور، تشکيل شورای مرکزی کارآفرینی در سطح 

ندھی کارآفرینی به عنوان رئيس این شورا تعيينپژوھشی و آموزشی این امر، وزارت علوم و تحقيقات و فناوری به عنوان متولی مدیریت و سازما

ف (وزارت کار و اموراجتماعی و یا وزارت تعاون ) آغازشده است . در این راستا فعاليتھای مختلفی در جھت توسعه کارآفرینی در وزارتخانه ھای مختل

و معاونتھا و یا دفاتر کارآفرینی در وزارتخانه ھا ی مختلف تشکيل شده است .

 شکل گرفته است. دبيرخانه طرح کاراد قبS در سازماندر وزارت علوم ، تحقيقات وفناوری نيز طرح کاراد ( کارآفرینی دانشجویان ) از چند سال پيش

سنجش کشور مستقر بود که ھم اکنون در سازمان پژوھشھای علمی و صنعتی ایران قرار دارد .

 دانشگاه، مرکز کارآفرینی راه۴٢نی، در بيش از بر این اساس در دانشگاھھای کشور به منظور تربيت متخصصان شایسته و ایجاد توانایی کارآفری

انتفاعی نيز دارای مراکز کارآفرینی شوند تااندازی شده است و سياست وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری براین است که حتی دانشگاھھای غير

سيستم آموزشی را یاری کنند.

● د3یل نياز به درس کارآفرینی در دانشگاھھای کشور

م برای راه اندازی کسب و کار مناسب است. اینیکی از چالشھای پيش روی جوامع مختلف، دانش آموختگان فاقد توانایيھای فردی و مھارتھای 3ز

م می سازد. آماده سازی در مورد کارآفرینیامر، آماده سازی فارغ التحصيSن دانشگاھی را به وسيله توسعه فرھنگ کارآفرینی در آنان مسل

است روح کارآفرینی در دانشگاھھا پرورش دادهنبایستی بعد از فارغ التحصيلی باشد. بلکه این امر بایستی در حين تحصيل انجام شود و 3زم 

شود.

یژه در دانشگاھھا و تاسيس رشته ھای علمیدر این راستا ، بازنگری در رشته ھای دانشگاھی و سرفصلھای دروس آموزشی در تمامی مقاطع بو

به نظر می آید.بویژه علومی که خSء آنھا در کشور محسوس است -در جھت تأمين منافع ملی- امری 3زم و ضروری 

به طور کلی د3یل نياز به ارائه درس کارآفرینی را می توان در موارد زیر خSصه کرد:

_ تقویت ساختارھای دانایی محور در توليد علم و فن

_ توجه به توليد علم و توليد ثروت از دانش



_ ایجاد توان شناسایی نيازھای جامعه و تطبيق تخصص و تحصيSت

_ ایجاد و پرورش فرھنگ کارآفرینی

_ ایجاد توانایی کار گروھی

_ با3 بردن توان ارزش آفرینی

یده ھای نو کمک خواھد کرد._ آشنایی با منابعی که به دانشجویان در جھت شناسایی فرصتھای جدید و ایجاد توان پردازش ا

_ ایجاد توانایی ارزیابی اقتصادی از طرح تجاری

_ ایجاد توان شناسایی تحو3ت در نيازھای جامعه

_ درک مفھوم کارآفرینی در ارتباط با توسعه اقتصادی

و ایده ھای نو_ ایجاد و تقویت برخی بسترھا و ظرفيتھای بالقوه برای مسائل علمی حل نشده، نيازھای کشور 

_ تشویق و گسترش خSقيت برای خلق کسب و کارھا ومفاھيم کسب و کار جدید

فرصتھای مالی و اقتصادی_ افزایش پویایی و با3 بردن قدرت تجزیه و تحليل دانشجویان در شناسایی بازار، تکنولوژی، 

ارھای بھبود آنھا._ شنا سایی قوت و ضعف کسب و کارھای موجود، تجزیه و تحليل فرصتھا و تھدیدھا و ارائه راھک

بررسی مقایسه ای ارائه درس کارآفرینی در ایران و جھان

الف ) خارج از کشور

 دانشگاه آمریکایی و اروپایی مورد بررسی۵ از برای به دست آوردن محتوا ، روش تدریس و ارزش یابی صحيح ، برنامه درسی کار آفرینی در بيش

قرار گرفته است: دانشگاھھای استانفورد، پنسيلوانيا، بریتيش، کلمبيا، آتاباسکا و مریلند.

ی در این دانشگاھھا، می توان سرفصلھایپس از بررسيھای انجام شده در دانشگاھھای مذکور و مد نظر قراردادن سرفصلھای درس کارآفرین

) خSصه کرد:١درسی ارائه شده را در جدول (

بر مطالعات موردی، ارائه سمينار در کSس بهاز لحاظ نحوه ارائه درس به طور کلی در دانشگاھھای بررسی شده، مشاھده شد که تاکيد بيشتر 

رای ارائه مطالب بوده است.وسيله دانشجویان، کار گروھی، مشارکت در کSس، تھيه یک طرح تجاری و دعوت از کار آفرینان ب

ته شده استدر این دانشگاھھا ارتقای مھارتھای فردی و گروھی ، ھمگام با افزایش دانش نظری در نظر گرف

ائه سمينار)، کار فردی (پاسخ به سوا3ت و امتحاناتنحوه ارزش یابی به صورت ترکيبی از امتحان ميان ترم ، امتحان پایان ترم ، کار گروھی ( ار

 کار تيمی است. در برخی موارد امتحان پایان ترماستاد) و مشارکت در کSس ، مورد توجه قرار گرفته است که تاکيد بيشتر بر جنبه عملی قضيه و

به صورت «کتاب باز» برگزار می شود.

ب ) داخل کشور

 واحد اختياری، گرفته اند روبه رشد است و از اینخوشبخـتانه تعـداد دانشگاھھایی که در ایران تصميم به ارائه واحد درسی کارآفرینی به صورت

ھد، صنعتی اصفھان ، عSمه طباطبایی،ميان می توان به دانشگاھھای تھران، صنعتی امير کبير، صنعتی شریف، تربيت مدرس، فردوسی مش

شھيد چمران اھواز و ... اشاره کرد.

) مشاھده کرد:٢به طور خSصه می توان سرفصلھای درسی ارائه شده در دانشگاھھای داخلی را در جدول (

 واحد عملی طراحی شده است که بخش عملی آن شامل تھيه١ واحد نظری و ٢ واحدی شامل ٣ـ در اکثر موارد این واحد به صورت درس اختياری 

و تکميل یک طرح تجاری است.

 درسی، ارائه می شود و در بعضی موارد از یکـ نحوه تدریس بدین صورت است که این درس توسط یک ، دو یا سه استاد متناسب با محتوای مواد

کارآفرین برای سخنرانی و ارائه مطلب دعوت به عمل می آید .

عملی است.ـ نحوه ارزش یابی معمو3 به صورت امتحان ميان ترم ، پایان ترم و تھيه طرح تجاری در قسمت 

ت که درقسمت جمع بندی ، در کنار سرفصلھایی ارائه3زم به تذکر است که وزارت علوم نيز در ارتباط با درس کارآفرینی سرفصلھایی ارائه داده اس

شده در داخل و خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته است.

ج ) جمع بندی



)٣ن و خارج از کشور، به طور جداگانه در جدول (با توجه به تمام موارد گفته شده در دو بخش قبل، سرفصلھای مشترک در اکثر دانشگاھھای ایرا

اھھای کشور باشد.دسته بندی شده اند که می تواند مبنای تھيه سرفصلھای درس کارآفرینی و محتوای آن در دانشگ

 یاری کند:به طور کلی عSوه بر موارد گفته شده، راھکارھای زیر می تواند ما را در رسيدن به اھدافمان

ـ استفاده از مدرسان مجرب و توانا برای ارائه این درس (یکی از مھمترین عوامل موفقيت)

- ایجاد تيم ھای کار گروھی و نيز آنا ليز و تجزیه و تحليل کار سایر تيمھا

- مقا3ت و مطالعات موردی

- دعوت مھمانان کارآفرین به کSس و مشارکت دانشجویان

- پروژه عملی و طراحی فرایندھای یک طرح تجاری یا امکان سنجی

- استفاده از فيلمھای آموزشی و اسSید

- برگزاری کارگاھھای آموزشی.

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=356662

کارآفرينی در دنيای امروز – زير ساختھا ، ضرورت و اھميت

در دنيای درحال تحول امروز، کاميابی از آن جوامع و سازمانھایی است که

بين منابع کمياب و قابليتھای مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه

برقرار سازد. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در معنی داری 

ایجاد با  که  باشد  داشته  شتابی  با  و  جلو  روبه  توسعه، حرکت  مسير 

مولد مھارت کارآفرینی  به دانش و  را  انسانی خود  منابع  بسترھای 3زم 

تجھيز کند تا آنھا با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و

سازمان را به سوی ایجاد ارزش وحصول رشد و توسعه، مدیریت و ھدایت

کنند.

به سوی به خود گرفته است و  تازه ای  فعاليت شکل  کار و  امروزه که 

خودکارفرمایی و خوداشتغالی در حرکت است. کارآفرینی و کارآفرینان نقش

می کنند. ایفا  اقتصادی جوامع مختلف  پيشرفت  توسعه و  در روند  کليدی 

انی بوده است که امروز به توسعه یافتگی کشور خودتجارب کشورھایی مانند ژاپن، کره جنوبی، مالزی و ھند آکنده از فعاليتھای چشمگير کارآفرین

لکه با ساختار، تفکر، تحرک و فرھنگ 3زم دست بهمی بالند. باید توجه داشت که کارآفرینان تنھا به ایجاد فرصتھای شغلی جدید نمی پردازند ب

تخریب خSق می زنند تا از دل ویرانه ھای کھن بنای رفيع آبادانی و پيشرفت را برافرازند.

و باتوجه به مشکSت اقتصادی زیادی که کشور ماباتوجه به نقش و اھميت کارآفرینی و سابقه درخشان کارآفرینان در توسعه بسياری از کشورھا 



ازی برای فرھنگ حامی کارآفرینی و مھمتر از ھمهبا آن مواجه بوده و دست یاری از ھر سویی می طلبد، ترویج و اشاعه مفھوم کارآفرینی، بسترس

مع درحال توسعه ای مانند ایران از اھميت و ضرورتتربيت افراد (بویژه تحصيلکردگان) کارآفرین سازمانی برای تمامی جوامع بــه خصوص برای جوا

حياتی برخوردار است.

● مقدمه

ھا، الگوھا و راه حلھای جدید و متفاوتی راشرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرھنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکSت و تنگنا

 عامل عمده ای ھستند که موجب میطلب می کند. ترکيب جمعيتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصتھای شغلی و نيز نوسان بھای نفت سه

دیشند و بی شک آن منبع جز ابتکار، خSقيت وشوند سياستگذاران و تصميم سازان کSن کشور به منبع درآمد سھل الوصول دیگری به جز نفت بين

نوآوری چيز دیگری نيست.

ر زمينه ھای صنعتی، توليدی و خدماتی شده اند و ازاکنون در عرصه جھانی، افراد خSق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشا تحو3ت بزرگی د

فرینی به حرکت درمی آید. در اھميت کارآفرینیآنھا نيز به عنوان قھرمانان ملی یاد می شود. چرخھای توسعه اقتصادی ھمواره با توسعه کارآ

 موسسه کارآفرینی شروع به کار کرده اند و۵٠٠) در یکی از کشورھای جھان سوم (ھند) تنھا ١٩۶٠ - ١٩٨٠ھمين بس که طی بيست سال (

حتی بسياری از شرکتھای بزرگ جھان برای حل مشکSت خود به کارآفرینان روی آورده اند.

وله اساسی، یعنی کارآفرینی است. زیراآنچه در شرایط سخت کنونی ضرورت آن در جامعه بيش از پيش احساس می شود، پرداختن به این مق

زم برای ایجاد رشد و توسعه در زمينه ھای توليد ومسلماً کارآفرینان باتوجه به خصوصيات ممتاز و برجسته خود قادرند در چنين شرایطی منابع 3

عه دامنه محصو3ت و خدمات بيفزایند.منابع انسانی فراھم کرده، اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد کرده و با نوآوری صنعتی بر توس

ن بين کارآفرینان به طورخاص دارای نقشی موثرترامروزه نيروی انسانی به عنوان یک منبع نامحدود و محور ھر نوع توسعه مطرح می باشد. در ای

 در یک کشور ھمبستگی مثبت وجود دارد. زیرا کشوریدر فرآیند توسعه اقتصادی اند. تحقيقات نشان داده که بين رشد اقتصادی و تعداد کارآفرینان

که دارای تعداد زیادی کارآفرین باشد از محرکھای تجاری و اقتصادی قویتری برخوردار است.

تنگات برای ھمکاری  متدولوژی آموزشی اجرایی  نيازمند یک  پرورش کارآفرینان سازمانی  باآموزش و  بين صنعت و دانشگاه جھت مواجھه  نگ 

ز است.فشارھای شدید اجتماعی حاصل از رشد سریع فناوری و کمبود نيروی انسانی متخصص در جھان امرو

خلق کار قدم بردارند. مشاھدات حاصل از اعمال ایندر این روش که عنوان کارآفرینی یافته، انسانھا به گونه ای پرورش می یابند که خود درجھت 

رتب آن منعکس گردیده اند.متدولوژی به صورت موردی در قالب مأموریت اجتماعی، اھداف، مقصد مشخص، و نيز فعاليتھای مت

● تعریف کارآفرینی

 به کار میENTERPRENEURSHIPواژه به جای کلمه کارآفرینی، واژه ای است نو که از معنی کلمه اش نمی توان به مفھوم واقعی آن پی برد. این 

 به معنای متعھدشدن نشأت گرفته است. بنابر تعریف واژه نامه وبستر کارآفرین کسی استENTERPRENDERرود که در اصل از کلمه فرانسوی 

دانشمندان نظير شومپيتر، کارآفرین را مھمترینکه متعھد می شود مخاطره یک فعاليت اقتصادی را سازماندھی، اداره و تقبل نماید». بعضی از 

با خSقيت، ریسک پذیری، ھوش،عامل توسعه اقتصادی دانسته اند. وی معتقد است کارآفرین یک مدیر صاحب فکر و ابتکار است ک ه ھمراه 

د و یک شرکت زیان ده را به سوددھی برساند.اندیشه، و وسعت دید، فرصتھای طSیی می آفریند. او قادر است که با نوآوریھا تحول ایجاد کن

قتصادی تبلور یافته و به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروتسير تطور و تکامل فعا3ن اقتصادی یا کارآفرینان نشان می دھد که کارآفرینی در نظریه ھای ا

 قرار داشته است. اما سابقه مفھوم کارآفرینی دریا موجد ارزش اقتصادی شناخته و از قرن پانزدھم تاکنون در کانون بحث مکاتب مختلف اقتصادی

ام کانتيلون است. این واژه دستخوش تعاریفدانش امروزی به دویست سال پيش برمی گردد. اولين کسی که این مسئله را مطرح کرد فردی به ن

اری از شرکتھا به لزوم کارآفرینی سازمانی پیجدید شده و ترجمه آن در ایران به معنای ھمان کسی است که زیربار تعھد می رود. امروزه بسي

برده اند.

کارآفرینی در سير تاریخی  و روند تکاملش چنين بيان  شده  است :

R. Cantillonقابل  عرضه  به  بازار، ارائه  می کند ( ریچارد کانتيلون  ( - کارآفرین  فردی  است  که  ابزار توليد را به  منظور ادغام  آنھا برای  توليد محصو3ت  

 ).١٧٣٠)، در حدود سال  

تول توليد را ترکيب  می کند و مسووليت  ارزش   بازیافت  کل سرمایه ای  را که  بکار می گيرد، ارزش - کارآفرین  عاملی  است  که  تمامی  ابزار  يدات ، 



( دستمزدھا، بھره  و اجاره ای  که  می پردازد و ھمچنين  سود حاصل  را برعھده  می گيرد (جا  ) ، اقتصاددان Jean Baptiste Sayن  باتيست  سی  

 ميSدی ).١٨٠٣فرانسوی  در سال  

ی  جامعه  و موسسات  انتفاعی  تاسيس  شده  برای  تمتع  از- کارآفرینی  پلی  است  بين  جامعه  به  عنوان  یک  کل ، به  ویژه  جنبه ھای  غيراقتصاد

)١٩۴۶ ،A. Coleمزیت ھای اقتصادی  و ارضاء آرزوھای  اقتصادی(آرتور کول

).١٩٨٢گی  در منابع کمياب  می باشد (کاسون ، - کارآفرین  فردی  است  که  تخصص  وی  تصميم گيری  عقSئی  و منطقی  درخصوص  ایجاد ھماھن

 )١٩٨٠ ،(Wilkeھم  می آورد (ویلکن (- کارآفرینی  به  عنوان  یک  تسریع کننده  و جرقهٔ  رشد است که توسعهٔ  اقتصادی  را فرا

،( B - Kirchhoffی شوند، شکل می دھند (که  چموف  (- کارآفرین  فردی  است  که  شرکتھای  جدیدی  را که  سبب  ایجاد و رونق  شغل ھای  جدید م

١٩٩۴.(

تصادی  انجام  می شود و) معتقد بود که  «کارآفرینی  یک  نوع  تصميم گيری  اجتماعی  است  که  توسط  نوآوران  اق١٩٠٢ ، ( R.K .Lamb- رابرات  لمب 

بين الم و  ملی   ایجاد جوامع  محلی ،  فرآیند گستردهٔ   اجرای   نمادھای  اجتماعی  و اقتصادی نقش  عمدهٔ  کارآفرینان  را  یا دگرگون  ساختن   و  للی  

می دانست .

 و یا آن  را ) معتقد بود که  کارآفرین  وظيفه  تعيين  نوع  کسب  و کار مورد نظر را بر عھده  داشته ١٩۵٧ ، ( Herberton G.Evans- ھربرتون  ایوانز 

می پذیرد.

ليد است ، برنامه ریز، نوآور و) معتقد است  که  کارآفرین  در حالی  که  مدیر، سرپرست  و ھماھنگ کننده  فعاليت ھای  تو١٩۵٨ ، (F.Redlich - ردليچ

تصميم گيرنده  نھایی  در یک  شرکت  توليدی  نيز می باشد.

 می کند و ظرفيت  ) معتقد بود که  کارآفرین  کسی  است  که  «یک  شرکت  (یا واحد اقتصادی ) را سازماندھی ١٩۶١ ، D.M.Clelland- مک  کله لند ( 

توليدی  آن  را افزایش  می دھد.»

ای  گسترش  شرکتھای  کوچکتر جنبهٔ  اصلی  کارآفرینی  را ھمانا شناسایی  و بھره برداری  از کارھای  فرصت طلبانه  بر١٩۶٨)، E.Penrose- پنروز (

می داند.

جود می آورد و مدیریت  معتقد است  که  کارآفرین  فردی  است  که  جھت  دستيابی  به  سود و رشد، شغلی  را به  و١٩٨۴) ،J.c.carland- کارلند (

می کند.

ت  مشاھده  و ( در تحقيقات  خود به  این  نتيجه  رسيده اند که  کارآفرینان  افرادی  ھستند که  قابلي١٩٨٨ ، E.Chell & J.Haworth- چل و ھاروث ( 

 آن  را داشته  و می توانند اقدامات  صحيحی  را برای  رسيدن  به ارزیابی  فرصتھای  تجاری ، گردآوری  منابع  مورد نياز و دستيابی  به  ارزیابی  حاصل  از

موفقيت  انجام  دھند.

 خود شروع  می نماید. ) معتقد است ، کارآفرین  کسی  است  که  فعاليت  اقتصادی  کوچک  و جدیدی  را با سرمایه ١٩٨۵ ، P.Draker- پيتردراکر ( 

  حال  ابزار توليدی  و ) معتقدند که  کارآفرین  فردی  است  که  مایل  و قادر به  مخاطره پذیری  است  و در عين١٩٨۵ ، G.Eddy & K.Olm- ادی و اولم ( 

عی  دست  یابد.اعتباری  را در ھم  می آميزد تا به  سود یا اھداف  دیگری  ھمچون  قدرت  و احترام  اجتما

 می نویسند:١٩٩٠ ) در کتاب «نظام ھای کارآفرینانه » در دھهٔ  ١٩٨٩ ، J.Torpman & G.Morningstar- تراپ مان و مورنينگ استار ( 

ل ، خدمات ، روش  و سياست  جدید یا راه  تفکری  جدید برای  یک کارآفرین  یعنی  ترکيب  متفکر با مجری ، کارآفرین  فردی  است  که  فرصت ارائه  یک  محصو

دمات  خود را بر نظام  مشاھده  کند.مشکل  قدیمی  را می یابد. کارآفرین  فردی  است  که  می خواھد تاثير اندیشه  محصول  یا خ

. کارآفرینی  فرآیند ) درخصوص  کارآفرینی  می نویسد: «کارآفرینی  خلق  و ایجاد بينشی  ارزشمند از ھيچ  است ١٩٩٠ ،J.Timmons- جفری  تيمونز( 

حال  حاضر موجود است . کارآفرینی  شامل ، خلق  و توزیع  ارزش  وایجاد و دستيابی  به  فرصتھا و دنبال  کردن  آنھا بدون  توجه  به  منابعی  است  که  در 

منافع  بين  افراد، گروھھا، سازمانھا و جامعه  می باشد.

ه  ) کارآفرینان  را افرادی  نوآور، با فکری  متمرکز، و به  دنبال  کسب  توفيق  و مایل  بD.Mckeran & E.Flannigan- دیوید مک کران و اریک فSنيگان ( 

 شرکتھایی  نوآور، سودآور و با رشدی  سریع  را ایجاد می نمایند.استفاده  از ميانبرھا می دانند که  کمتر مطابق  کتاب  کار می کنند و در نظام  اقتصادی ،

که مورد پذیرش  ھمهٔ  صاحبنظران  قرار گيرد از واژه کارآفرینیبا توجه به موارد گفته شده می توان گفت در واقع ، ھنوز ھم  تعریف  کامل ، جامع ، مانع  

 ) ازکارآفرینی  و نقش Joseph schumpeterام  جوزف  شومپيتر(ارائه  نشده  است ، ليکن  دراین  بين  تئوری  و تعاریف  اقتصاددان  مشھور اتریشی  به  ن



بر طبق  نظر وی  کارآفرین  نيروی  محرکهٔ  اصلی  در توسعهٔ  اقتصادی کارآفرینان  در فرآیند توسعه  مورد توافق  و ارجاع  اکثر محققين  در این  زمينه  است . 

از تازه   ترکيب ھای   ایجاد  یا  نوآوری   از  است   وی عبارت   نقش   و  می باشد  توسعه   موتور  راو  کارآفرین   اصلی   مشخصهٔ   شومپيتر  مواد.   

ریهٔ  اقتصاد پویا» اشاره  می کندکه  تعادل  پویا از طریق  نوآوری «نوآوری »می دانست  و کار یک  کارآفرین  را «تخریب  خSق » تعریف  کرد. وی  در کتاب  «نظ

و کارآفرینی  ایجاد می گردد و اینھا مشخصهٔ  یک  اقتصاد سالم  ھستند.

● سابقه کارآفرینی در دنيا

 و پس از آن نيز برای مخاطرات دیگر نيز ھمين واژهدر اوایل سده شانزدھم ميSدی کسانی را که درکار مأموریت نظامی بودند کارآفرین می خواندند

 ميSدی به بعد درباره پيمانکاران دولت که دست اندرکار امور عمرانی بودند، از لفظ١٧٠٠با محدودیتھایی مورد استفاده قرار گرفت. از حدود سال 

کارآفرین زیاد استفاده شده است.

ز قرن شانزدھم ميSدی تاکنون به نحوی کارآفرینی را درکارآفرینی و کارآفرین اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و ھمه مکاتب اقتصادی ا

 که ھمزمان با دوران رکود بزرگ اقتصادی بود،١٩٣۴نظریه ھای خود تشریح کرده اند. ژوزف شومپيتر با ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود در سال 

ه ھمين دليل وی را «پدر کارآفرینی» لقب داده اند.موجب شد تا نظر او در خصوص نقش محوری کارآفرینان در ایجاد سود، مورد توجه قرار گيرد و ب

 از «نوآوری یا ایجاد ترکيب ھای تازه از مواد».از نظر وی «کارآفرین نيروی محرکه اصلی درتوسعه اقتصادی است » و نقش کارآفرینی عبارت است

به منظور شناسایی ویژگيھا و الگوھای رفتاری آنھاھمچنين کارآفرینی از سوی روانشناسان و جامعه شناسان با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و 

با بررسی و تحقيق در خصوص آنان مورد توجه قرار گرفته است.

قابل بين کارآفرینان و سایر قسمتھا و گروھھایجامعه شناسان کارآفرینی را به عنوان یک پدیده اجتماعی در نظر گرفته و به بررسی رابطه مت

جامعه پرداخته ند.

 پرداخته اند.دانشمندان مدیریت به تشریح مدیریت کارآفرینی و ایجاد جو و محيط کارآفرینانه در سازمانھا

● سير تاریخی مفھوم کارآفرینی

وان به پنج دوره تقسيم نمود:به طور کلی و با عنایت به موارد اشاره شده در فوق ، سير تاریخی مفھوم کارآفرینی را می ت

 ساخت کليسا، قلعه ھا، ميSدی) : در این دوره به صاحبان پروژه ھای بزرگ که مسئوليت اجرایی این پروژه ھا ھمانند١۶ و ١۵دوره اول ( قرون 

 در تعاریف این دوره پذیرش مخاطره، لحاظ نشده تأسيسات نظامی و .... از سوی دولتھای محلی به آنھا واگذار گردید. کارآفرین اطSق می شد،

است.

رآفرینی اضافه شد کارآفرین در این ميSدی) : این دوره ھمزمان با شروع انقSب صنعتی در اروپا بوده و بعد مخاطره پذیری به کا١٧دوره دوم ( قرن 

دوره شامل افرادی ھمانند بازرگانان ، صنعتگران و دیگر مالکان خصوصی می باشد.

ز طریق وام تأمين می کند، ميSدی) : در این دوره کارآفرین فردی است که مخاطره می کند و سرمایه مورد نياز خود را ا١٩و ١٨دوره سوم ( قرون 

تمایز وجود دارد.بين کارآفرین و تأمين کننده سرمایه (سرمایه گذار) و مدیر کسب و کار در تعاریف این دوره 

لی جدید، ایجاد نظام توزیع جدید یا ایجاد ساختاردوره چھارم ( دھه ھای ميانی قرن بيستم ميSدی) : در این دوره مفھوم نوآوری شامل خلق محصو

سازمانی جدید به عنوان یک جزء اصلی به تعاریف کارآفرینی اضافه شده است.

خص تاکنون ) : در این دوره ھمزمان با موج ایجاد کسب و کارھای کوچک و رشد اقتصادی و نيز مش١٩٧٠دوره پنجم، دوران معاصر( از اواخر دھه 

 رویکرد چند جانبه به این موضوع صورت گرفت. تاشدن نقش کارآفرینی به عنوان تسریع کننده این سازوکار، جلب توجه زیادی به این مفھوم شد و

یج روانشناسان، جامعه  شناسان و دانشمندان و محققينقبل از این دوره اغلب توجه اقتصاددانان به کارآفرینی معطوف بود، اما در این دوره به تدر

علوم مدیریت نيز به ابعاد مختلف کارآفرینی و کارآفرینان توجه نموده ند.

 سه موج وسيع ، موضوع کارآفرینی را به جلو رانده است:١٩٨٠تا دھه 

تار یخچه شرکتھای آنھا، چگونگی ایجاد کسب و کارـ موج اول: انفجار عمومی مطالعه و تحقيق در قالب انتشار کتابھای زندگی کارآفرینان و 

 شروع می شود.١٩۵٠شخصی و شيوه ھای سریع پولدار شدن می باشد. این موج از اواسط دھه 

ل بوده شامل ارائه رشته ھای آموزش کارآفرینی در حوزه ھای مھندسی و بازرگانی است که در حا١٩۶٠ـ موج دوم: این موج که شروع آن ازدھه 

حاضر این حوزه ھا به سایر رشته ھا نيز تسری یافته است.



ای کوچک، تشویق رشد شرکت ھای کوچک و انجامـ موج سوم: این موج شامل افزایش عSقمندی دولتھا به تحقيقات در زمينه کارآفرینی و بنگاھھ

 آغاز شده است.١٩٧٠تحقيقات در خصوص نوآوری ھای صنعتی می شود که از اواخر دھه 

● سابقه کارآفرینی در ایران

 به بعد به موضوع کارآفرینی توجه جدی شده و حتی در بسياری از کشورھای درحال١٩٧٠علی رغم اینکه در کشورھای پيشرفته دنيا از اواخر دھه 

جه چندانی به کارآفرینی این موضوع را مورد توجه قرار داده اند، در کشور ما تا شروع اجرای برنامه سوم توسعه، تو١٩٨٠توسعه ھم از اواخر دھه 

ينه صورت نگرفته بود. مشکل بيکاری و پيش بينینشده بود. حتی در محافل علمی و دانشگاھی نيز به جز موارد بسيار نادر، فعاليتی در این زم

د. در برنامه اخير، موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گير١٣٨٠حادتر شدن آن در دھه 

زشکی،  جھاد کشاورزی، صنایع و معادن و فلزات وتوسعه کارآفرینی در سطح وزارتخانه ھای علوم، تحقيقات و فناوری، بھداشت، درمان و آموزش پ

ھمچنين مؤسسه جھاد دانشگاھی به دليل ارتباط با فعاليت ھای آنھا، مطرح شده است.

 است، موجب گردیده است که معنی ایجاد کار و یا اشتغال زایی از این واژهEnterpreneurshipمتأسفانه واژه کارآفرینی که ترجمه ای از کلمه 

ت. این برداشت ناصحيح از این مفھوم و ھمچنينبرداشت می شود. در حاليکه کارآفرینی دارای مفھومی وسيعتر و با ارزشتر از اشتغال زایی اس

ياری از سياستھایی که برای توسعهٔ آن اتخاذتورم نيروی انسانی بيکار در جامعه ( بویژه در بين دانش آموختگان دانشگاھی)، موجب شده بس

ای آن در نظر گرفته شود. در حاليکه کارآفرینیشده و نيز در بخشنامه ھا و سخنرانی ھای مسئو3ن در این خصوص، صرفاً جنبهٔ اشتغال زایی بر

پيامدھای مثبت و مھم دیگری ھمانند: بارور شدن خSقيت ھا، ترغيب به نوآوری و توسعهٔ  آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد و توسعهٔدارای 

ال زایی آن توجه شود، از سایر پيامدھای آن بی بھرهتکنولوژی، توليد ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی است و در صورتيکه فقط به جنبهٔ اشتغ

خواھيم ماند .

● ریشه ھای کارآفرینانه

يش از نيمی از آغاز کنندگان حرف جدید والدینیھيچ معلمی نيرومندتر و نافذتر از مثال خوب نيست. مطالعات در این زمينه نشان می دھد که ب

افرادی که دست به ایجاد شرکت می زنند احتمال قریبداشته اند که صاحب یک حرفه بوده اند. نویسنده آنرا بطور خSصه بدین ترتيب بيان می دارد: 

ول فعاليت بوده اند. افراد مسن تر مثال یا مدلھاییبه اتفاق از خانواده ھایی ھستند که در آن والدین یا فاميلھای نزدیکشان در ھمان حرفه مشغ

 خير. بھر حال، برای فرزندان که در چنين خانواده ھاییبرای فرزندان خود بوده اند و احتما3ً برایشان فرقی نمی کرد که در کار خود موفق باشند یا

امش بودند.بزرگ می شدند، عمل شروع یک حرفه جدید ممکن بنظر می رسيد و کاری بود که آنھا قادر به انج

▪ تاثير تجربه

دیریتی برای تاسيس یک شرکت 3زم است.تجربه و دانش فنی نقش اساسی را در ایجاد شرکت موفق بازی می نماید. مھارتھا و صSحيتھای م

د که در% یا بيشتر مؤسسان (بنيانگذاران) شرکتھای خود را در بازار و صنایع مشابھی آغاز می نماین٩٠بسياری از مطالعات مشخص می سازد که 

آنھا مشغول فعاليت بوده اند.

▪ ویژگيھای اکتسابی و نيازھای نقش فرد

فرایند شرو از  بعنوان قسمتی  توانند  آورند، استعداد، اختيار ومجموعه عوامل مھم دیگری که مؤسسان به شکل سودمندی می  نظر  ع در 

فراد شاغل در تمام مدت اشتغال خود آموخته اندمشخصات خود آنھا می باشد. مطالعات چند سال اخير درباره کارآفرینان که در عمل و مشخصات ا

را تأیيد می کند.

اتی را بدھند که بتوان بر اساس آن بوضوح این عوامل رامتأسفانه وسایل اندازه گيری ھنوز آنقدر پيشرفت نکرده اند تا به ما اجازه این چنين تحقيق

با دقت و صراحت قابل اعتماد معين و مشخص نمود.

● نقش کارآفرینان در توسعه

ر کشورھای توسعه یافته و درحال توسعه تSش میبه دليل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسياری از دولتھا د

معه را که دارای ویژگيھای کارآفرینی ھستند به آموزشکنند با حداکثر امکانات و بھره برداری از دستاوردھای تحقيقاتی، شمار ھر چه بيشتری از جا

درجھت کارآفرینی و فعاليتھای کارآفرینانه تشویق و ھدایت کنند.

يتھا دارند، پيشگامان حقيقی تغيير در اقتصاد وکارآفرینان با مھارتی که در تشخيص فرصتھا و موقعيتھا و ایجاد حرکت درجھت توسعه این موقع



استه از فردا، نيازمند چا3کی، قوه ابتکار وتحو3ت اجتماعی محسوب می شوند. آنھا تصدیق می کنند که موفقيت و بقا در چشم اندازھای برخو

د. براساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله درخSقيت است. عSوه بر این کارآفرینی به ریسک پذیری، نوآوری و کنش کارآفرینانه ھم نياز دار

ع اشتغالزایی یکی از رھاوردھای مھم کارآفرینیاقتصادھای روبه رشد، کارآفرینان موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند و بالطب

است.

ان گفت که این مفھوم برای بسياری از دستمتاسفانه در کشور ما و در چند برنامه اخير توسعه، توجه خاص به این مھم نشده و حتی می تو

برنامه ریزی تاکنون   و بسترسازی مناسبی در حوزه ھای اقتصادی،اندرکاران و افراد جامعه ناشناخته و غریب است. شـــاید به ھمين دليل 

ته است.اجتماعی و نظام آموزشی کشور برای توسعه کارآفرینی بویژه در دانشگاھھای کشور صورت نپذیرف

● کارآفرینی رقابت در کسب و کار را تقویت می کند

تصادی به مالک جدید) به افزایش بھره وری کمک قابلفعاليت ھای جدید کارآفرینانه و یا آغاز مجدد یک کسب  و کار(حتی پس از انتقال یک واحد اق

ی دیگر را وادار می کنند که یا کارایی خود را افزایشتوجھی می کند. این فعاليت ھا فشار را برای افزایش رقابت افزایش می دھد و ھمچنين واحد ھا

ھا، توليد ات، خدمات و یا بازار توان رقابت یک اقتصاد بهدھند و یا دست به ابداع بزنند. افزایش بھره وری و ابداع در واحد ھای شغلی چه در سازمان 

تخاب با3 و قيمت ھای پایين را می دھد.طور کSن را افزایش می دھد. این فرآیند به مصرف کنندگان امکان بھره گيری زیاد با قدرت ان

● کارآفرینی توانایی ھای انباشته فردی را آزاد می کند

ان استقSل، تنوع کار ھا و عSیق نيز در یک کسب ویک شغل تنھا راھی برای انباشت پول و سرمایه نيست. معيار ھای دیگری نيز مانند امنيت، ميز

ياز ھایی مانند استقSل و اتکا به نفس نمونه ھاییکار مورد نظر است. سطح درآمدی با3تر، افراد را به ارضای نيازھای بيشتری ھدایت می کند. ن

شده در ميان خانوار ھای کشور انگلستان افراد در کنارھستند که با توسعه کارآفرینی در افراد امکان بروز پيدا می کنند. بر اساس تحقيقات انجام 

خود مانند آزادی، استقSل و کسب جنب و جوش درانگيز  ه ھای مادی مانند پول و سمت، کارآفرینی را راھی برای ارضای برخی نياز ھای معنوی 

نتخاب کنند کارآفرین شدن ممکن است برخاسته اززندگی انتخاب می کنند. در خور توجه است برای کسانی که نتوانسته اند شغل دلخواه خود را ا

ھا بدھد. رضایت شغلی در ميان کارآفرینان درنياز ھای اقتصادی باشد. کارآفرینی ممکن است فرصت یافتن موقعيت ھای شغلی بھتری را به آن 

۴۵ درصد افرادی که شغل آزاد دارند و کارمندی ندارند و ٣٣مقایسه با کارمندان به مراتب بيشتر است. بر اساس تحقيقات انجام شده در حدود 

 درصد٢٧ است که این ميزان برای کارمندان در حدود درصد افرادی که شغل آزاد دارند و کارمند نيز دارند از شغل خود رضایت دارند. این در حالی

است.

● کارآفرینی سازمانی

، افراد زیادی به آنچه که به عنوان کارآفرینی درونعSوه بر افرادی که مایلند کارآفرین شوند و سرمایه گذارانی که مایلند آنھا را حمایت کنند

 با اھميت یافتن کارآفرینی و تاکيد١٩٨٠یل دھه سازمانی یا کارآفرینی در بستر یک شرکت سھامی بزرگ از آن یاد می شود تمایل دارند. از اوا

 شدند، موجب ھدایت فعاليتھای کارآفرینانه به درونشرکتھا بر نوآوری برای بقا و رقابت با کارآفرینانی که بيش از پيش در صحنه بازار ظاھر می

).١۶، ص ١٩٨٨شرکتھا شدند (وانکن و دیگران، 

، کارآفرینی در سازمانھای بزرگ به طور فزاینده ای١٩٧٠ و ١٩۶٠ھمراه با رسوخ فرآیندھای اداری و دیوان سا3ری در فرھنگ شرکتھا، دردھه ھای 

 تجاری کردن محصو3ت و خدمات جدید خود بپردازند. با آغازموردتوجه مدیران ارشد شرکتھا قرار گرفت تا آنھا نيز بتوانند به فرآیند اختراع، نوآوری و

ر شرکتھای بزرگ، بيش از گذشته موردتاکيد، و پيشرفت ناگھانی صنایع در عرصه رقابتھای جھانی اھميت تفکر و فرآیندھای کارآفرینانه د١٩٨٠دھه 

ای بزرگ معطوف ساختند (استيونسون و گامپرت،قرار گرفت و محققان کانون توجه خود را به چگونگی القای کارآفرینی در ساختار اداری شرکتھ

ی سازماندھی یک سازمان جدید یا تاسيس یک). البته 3زم به توضيح است که فعاليتھای مخاطره آميز در کارآفرینی مستقل و فردی به معنا١٩٨۵

 در چارچوب شرکت است.شرکت بوده، و فعاليت مخاطره آميز در مفھوم کارآفرینی شرکتی به معنای توسعه فعاليتی جدید

د انسان نعمتی قرار دارد که او را وادار بهیک اصل بسيار ساده موجب پيدایش کارآفرینان درون سازمانی شد. اصل مزبور چنين است: در وجو

 کارنمی کرده است. چنين نتيجه می شود کهخSقيت می کند، یعنی چيزی پدید می آورد که پيش از آن بدان صورت وجود نداشته یا بدان خوبی

ی سازمان باعث شوند که آنھا درجھت افزایش سود،شرکتھا می توانند ازطریق تشویق کارکنان و ترغيب آنھا به رفتاری ھمانند «کارآفرینان داخل

 مقررات دست و پاگير (دیوان سا3ری) طرحھای خود را بهنوآوری کنند و سپس به این افراد آزادی عمل داده شود تا بتوانند بدون درگيری با قوانين و



اجرا درآورند.

● چارچوب کارآفرینی سازمانی

ن و جامعه، تردیدی در تربيت کارآفرینان سازمانیبا آشکار شدن مفھوم کارآفرینی بویژه مفھوم کارآفرینی سازمانی و ضرورت آن در توسعه سازما

مانی، کارآفرینانی سازمانی به عنوان موتور نيرومندجھت تحقق این ھدف بزرگ باقی نمی ماند. باتوجه به اینکه در تاکيد بر اھميت کارآفرینی ساز

اه انداختن این موتورھا جھت توسعه است.توسعه سازمان و جامعه خود شناخته شدند، آنچه اھميت حياتی پيدا می کند، روشن کردن و به ر

به آن سوخت رسانی شود و شرایط جھتبرای روشن شدن موتور، کافی است استارت زده شود ولی برای استمرار فعاليت آن باید ھمواره 

 کافی است آموزشھای 3زم در این زمينه به آنھافعاليت بی نقص آن مھيا گردد. به ھرحال برای آگاه شدن و شروع به حرکت کارآفرینان سازمانی

لوم گردد و اما برای تداوم این حرکت باید با پرورش آنان ازارائه تا جرقه کارآفرینی در ذھن آنان زده شود و درعين حال ضرورت مسئله نيز برای آنھا مع

ی و فرھنگی و ... بستر فعاليت مستمر را فراھم کرد.طریق اقداماتی مانند حمایت مدیریت، ایجاد تفکر استراتژیک کارآفرینی، ایجاد عوامل ساختار

● آموزش کارآفرینی سازمانی

Sت رسمی و غيررسمی و مطالعه به دست میبه طورکلی بنابه یک تعریف جامع، آموزش به معنای معلومات و رشد فکری است که از راه تحصي

ن موثر شود. برنامه آموزشی ھمانا سازمانآید. اساس آموزش بر یادگيری است و ھر سازمانی می کوشد تا کمک کند عملکرد افراد در شغلشا

ھبود بخشد. بنابراین، آموزش کوششی است کهبخشيدن به این تجربيات است به طریقی که نگرشھا یا مھارتھای موردنياز را متناسب کرده و ب

اثربخشی  افزایش  به خاطر  یادگيری و  فرآیند  ازطریق  افراد  رفتار  تغيير  برای  سازمانھا  آموزش کليه مساعی وتوسط  می گيرد.  آنھا صورت 

 ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یککوششھایی است که درجھت ارتقای سطح دانش و آگاھی، مھارتھای فنی، حرفه ای و شغلی و ھمچنين

موزش کارکنان انتقال معلومات و محفوظات نيست.سازمان به عمل آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئوليتھای شغلی خود می کند. ھدف از آ

و کتابخانه ھا موجود است. آموزش و پرورش صحيح آنھدف، انبارکردن نتایج به دست آمده در ذھن کارمندان نيست. زیرا این دستاوردھا در کتابھا 

ش به دست می آید، به مراتب از خود دانشاست که انسان را برای جستجوی مداوم راه حلھای جدید مجھز کند. نگرشی که ھمراه با کسب دان

مھمتر است.

ارآفرینی در ھند است. ازجمله اھداف کSن این دورهاولين مرکزی که در دنيا دوره ویژه کارآفرینی درون سازمانی را برگزار کرد، موسسه توسعه ک

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

) آگاه ساختن شرکت کنندگان با استعدادھای نھفته کارآفرینی و ھدایت آنھا به سوی نوآوری.١

) توسعه و ایجاد جو کارآفرینی درون سازمانی.٢

و توسعه بيشتر خواھدبود.) ایجاد اطمينان در شرکت کنندگان دوره مبنی بر اینکه بينش و بصيرت ایجاد شده درجھت رشد ٣

) کمک به توسعه شيوه رھبری کارآفرینانه در سازمان.۴

) انگيزش افراد برای تبدیل شدن به سردمداران موفقيت در سازمان.۵

 و درک فرصتھا، رھبری انتقالی، توسعه انگيزه ھا وموارد آموزشی در این دوره شامل امکان سازی و ایجاد محيط کارآفرینانه برای نوآوری، ارتقا

 خدمات جدید است. شرکت کنندگان در این دوره مدیرانتوانایيھای کارآفرینی، ارائه ایده ھای خSق، و برنامه ریزی استراتژیک برای ارائه محصول و

مورد  آزمون تشخيص ویژگيھای روانشناختی قراربخش دولتی و مدیر - مالکان شرکتھای صنعتی (توليدی و خدماتی) ھستند،  که در ابتدای دوره 

می گيرند.

 کشور درحال توسعه اجــرا گردیده۶٠ است که توسط سازمان بين المللی کار ارائه و در بيش از SIYBازجمله برنامه ھای آموزش کارآفرینی برنامه 

چک (اعم از صنعتی، برنامه ای آموزشی و مشاوره ای است که به منظور تربيت و پرورش کارآفرینان در واحدھای کوSIYBاست. برنامه آموزشی 

 مھمترین بستهIYB و SYB دربرگيرنده بسته ھای متنوع آموزشی است. بسته ھای SIYBخدماتی و تجاری) تنظيم شده است. برنامه آموزشی 

و برنامه ای است آمــوزشی برای کسانی که ایده ای برای راه اندازی کسب و کار عملی دارند. SYBھای این برنامه آموزشی ھستند. برنامه 

ک توليدی و خدماتی که درصـــدد رشد و به آموزش اصول و مفاھيم مدیریتی و روشھای اداره بنگاه به صاحبان و مدیران واحدھـای کوچIYBبرنامه 

 توسط سازمان بين المللی کار در کشورھای جھان بيش از یکصد ھزارSIYBتوسعه بنگاه خویش ھستند می پردازد. طی یک دھه از اجرای برنامه 

بوده و آن را مفيد یافته اند و برنامه ھا به نظرشانکارآفرین تحت آموزش قرار گرفتند و تحقيقات نشان می دھد که شرکت کنندگان از برنامه راضی 



 بر ميزان اشتغال و سودآوری بنگاھھا تاثير جدیدی برجای گذاشتهIYBبی ربط نبوده است و ھمچنين تحقيقات نشان می دھد که آموزشھای 

است.● پرورش کارآفرینان سازمانی

 می توان ادعا کرد که یادگيری در یک فرد اتفاقآموزش از ھر نوعی که باشد وقتی مفيد واقع می شود که نتایج خود را در عمل نشان دھد. وقتی

تار و اقدامات عملی وی مشاھده کنيم. این مسئله درافتاده و فرد چيزی را از آموزش ارائه شده به وی آموخته است که تغيير معنی داری را در رف

د سازمان تغيير محسوس ایجاد شده باشد ومورد سازمان نيز صادق است به طوری که وقتی یادگيری در سازمان اتفاق می افتد که در عملکر

از آموخته ھای کارکنان آن سازمان است. بنابراین،ناگفته پيداست که سازمان مجموعه ای از افراد انسانی و یادگيری و دانش آن نيز مجموعه ای 

ير عملی آن آموزش بوده و تمھيداتی اندیشيد کهبرای ارائه ھر نوع آموزشی چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی باید از ابتدا به فکر تاث

زمينه تغييرات رفتاری در فرد و تحو3ت عملکردی در سازمان ایجاد کند.

 انتشار داد، اصول استقرار و پرورش کارآفرینی سازمانی را به شرح زیر١٩٧٨مبدع واژه کارآفرینی سازمانی یعنی پينکات در مقاله ای که در سال 

) :١٩٧٨ :PINCHOTتوضيح داد ( 

د را بپذیرد و در این راه از ھزینه ھای مادی وبرای تبدیل شدن به یک کارآفرین سازمانی، فرد می بایست ریسک فعاليتی که برای او ارزش دار

کارآفرین به روش عاد3نه ای درصد حقوق نھراسد. پاداشھایی ناشی از موفقيت در یک پروژه کارآفرینانه باید بين شرکت و ٢٠معنوی نظير کاھش 

ته تشکيل شود. کارآفرین سازمانی می بایست فرصتتسھيم شود و به ھمين منظور باید کميته مورداعتمادی برای خرید و ارزیابی پروژه پایان یاف

شھای نقدی، کنترل کامل مقدار معينی از بودجهکافی برای خلق سرمایه (در درون سازمان) داشته باشد. کارآفرین سازمانی موفق عSوه بر پادا

R&Dقرار داده است، آزاد است. شرکت باید به را به دست می آورد و دستان او در سرمایه گذاری منابعی که به نيابت از شرکت دراختيار او 

ونی شرکت، محدود شوند. کارآفرینی که سرمایهکارکنان اجازه کارآفرین شدن را بدھد. کارآفرینان سازمانی موفق نمی بایست توسط انضباط در

ازمان باشد. سرمایه گذاران ریسکی افرادیندارد، برای شروع یک کسب و کــار جدید می بایست به دنبال سرمایه گذاران ریسکی در درون س

 کا3 یا خدمت جدیدی توسط کارآفرین سازمانی ارائهھستند که بر روی پروژه ھای جدید و نوآورانه کارکنان کارآفرین سرمایه گذاری می کنند. اگر

حویل یا فروخته شود. کسب و کار جدید می تواندگردید،  آن محصول نمی بایست به صورت کاسبکارانه و سودجویانه  ای به سایر قسمتھای شرکت ت

در خواھدبود، سازماندھی شود. ممکن استمقدمات یک بخش جدید در درون یا حتی به عنوان یک شرکت جدید که مالکيت آن به عھده شرکت ما

د بدانند که مزایای کارآفرینان سازمانی بيشتر از مضارانرژیھای بی حد کارکنان کارآفرین موجب بروز مشکSتی برای مدیریت مرکزی گردد اما آنھا بای

آن است و مدیران می توانند درک کنند که خوشامدگویی به چالشھا شروع شده است.

دھد:پينکات در ادامه برای استقرار مناسب کارآفرینی درون سازمانی پيشنھادات ذیل را ارائه می 

ور یابند.یک گروه منتخب از کارکنان شرکت در مدرسه کارآفرینان، بویژه در بخش کارآفرینی سازمانی حض

خاب و استخدام گردد.یک گروه مشاوره در زمينه ایجاد و برقراری سيستم ھای شبه کارآفرینانه در درون سازمان انت

کت (مثل توليد و فروش) در ضرر و زیانشرکت مشاوره ای به ھمراه مدیران شرکت به وضع قوانينی نظير چگونگی مشارکت سایر بخشھای شر

د.توليد یک محصول یا فرآیند جدید در نقاطی که قرار است کارآفرینان فعاليت کنند، می پردازن

 می کنند و ھدف آنان انتخاب پروژه ھایشرکت مشاوره ای به ھمراه مدیران شرکت به عنوان اعضای گروه اوليه سرمایه داران داخلی عمل

کارآفرینان سازمانی درخصوص چگونگی راھبریکارآفرینانه ای است که شرکت قصد دارد بر روی آنھا سرمایه گذاری کند. شرکت مشاوره ای به 

پروژه و بھبود ایده ھا مشاوره ارائه می کنند.

ودات و تعامSت آنان در درون سازمان می پردازند.شرکت مشاوره ای با ھمکاری مدیران، به شناسایی و ردیابی کارآفرینان بالقوه و نيز نوع مرا

● ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی

ای مدیریتی) از پيچيدگی برخوردار باشد و▪ پيچيدگی: اگر سازمان در سطح افقی (تعداد مشاغل و وظایف) و یا در سطح عمودی (تعدد پستھ

يل می یابد و این امر سازمان را از اھدافارتباطات سازمانی آن قانونمندتر و رسمی تر شود، امکان تعامل گروھی در سازمان به شدت تقل

ی ساختار و کارآفرینی سازمانی است.کارآفرینی خود دور می سازد. تحقيقات انجام شده در این رابطه نيز مؤید رابطه منفی پيچيدگ

کارھا از انعطاف قابل قبول و قابل تحمل برخوردار▪ رسميت: در شرایطی که سازمان از رسميت با3یی برخوردار باشد،  افراد آزادی عمل ندارند. 

 در پيشبرد برنامه و ارتقای عملکردھا نخواھدنيست و بروز رفتارھای مختلف ازجانب کارکنان سلب می گردد. در این شرایط چون یادگيری نقشی



فرین، یادگيری، انعطاف پذیری و پذیرش خطر ازسویداشت لذا کارکنان تمایل به یادگيری را نيز از دست خواھند داد. درحالی که در سازمان کارآ

قلمداد گردد که ضمن پذیرش خطر، قدرتسازمان اصول محوری محسوب می شوند. به عبارتی دیگر، سازمان در شرایطی می تواند کارآفرین 

خSقيتھای فردی را به آنھا صادر کند. این امر زمانیتصميم گيری و قضاوتھای شایسته را به اعضا خود واگذار و در انجام امور اجازه به کارگيری 

يل یابد و فرصت برای بروز توانایی به کارکنان دادهميسر می گردد که ميزان دستورالعملھا، بخشنامه ھا و استانداردھای عملياتی تاحد امکان تقل

شود. با این وصف، رابطه کارآفرینی سازمانی و رسميت رابطه ای معکوس خواھد بود.

یض شده باشد تا بتوانند در زمان مناسب حرکت▪ تمرکز: در سازمانھای کارآفرین که اختيارات تصميم گيری می بایست به واحدھا و افراد تفو

 و قدرت فکری و اجرایی متخصصان و کارشناسان اینمناسب را طراحی و به اجرا درآورند، مفھوم تمرکز رنگ می بازد و باتوجه به خSقيت، استعداد

ایی سازمان بویژه اندازه و فناوری نيز بر سطح تمرکزگونه سازمانھا، عدم تمرکز جلوه شفافی پيدا خواھدکرد. این درحالی است که دیگر ابعاد محتو

تخصصان مجرب بھره گيرد و شبکه ارتباطی متناسب باتاثير بسزایی دارند. به طوری که ھر قدر اندازه سازمان بزرگتر شود و یا سازمان از وجود م

ند. اگر کارکنان ازنظر تخصصی واجد شرایط 3زم باشندفناوری روز دراختيار داشته باشد، مساله تفویض اختيار و تمرکززدایی بيشتر معنی پيدا می ک

خطرات مربوطه به تفویض اختيار کمتر می شود و زمينه تمرکز زدایی بيشتر فراھم خواھدشد.

 که سازمان در آنھا با کارکنان وجوه مشترک▪ فرھنگ سازمانی: فرھنگ سازمان نشان دھنده مجموعه ای از ارزشھا، باورھا و ھنجارھایی است

معنا که) از مجرای انعطاف پذیری و ازنظر استراتژیکدارد از ویژگيھای سازمانھای کارآفرین داشتن فرھنگ انعطاف پذیری یا کارآفرینی است (بدان 

جارھا و باورھایی موردتایيد است که بتوانبه محيط خارجی توجه شده و کوشش می شود تا نيازھای مشتریان تامين گردد. در این فرھنگ، ھن

 نشان داد، یا رفتاری مناسب در پيش گرفت.بدان وسيله عSئم موجود در محيط را شناسایی و تفسير کرد و بر آن اساس واکنش مناسب از خود

داشته باشد که تجدید ساختار کند و برای انجام یکچنين سازمانی باید در برابر طرحھای جدید به سرعت از خود واکنش نشان داده و توان این را 

کار جدید، مجموعه رفتارھای جدیدی را در پيش بگيرد».

ر دوران بحران، دچار آشفتگی می شوند درحالی«سازمانھایی که دارای فرھنگ و ساختار غيرقابل انعطاف باشند، برای ایجاد ھمکاری و وحدت د

 ساختار خود پيش بينی می کنند، عوامل مثبت وکه سازمانھایی که امکان برقرار کردن رابطه مخصوصاً روابط غيررسمی و انعطاف پــذیر را در

موثری برای ترغيب و رشد خSقيت و نوآوری در سازمان خود به وجود می آورند.

● عوامل تسھيل کننده در رشد کارآفرینی

▪ حمایت مدیریت:

ــــایت مدیریت ارشد از افراد ریسک پذیر و نوآور در سا زمانھای کارآفرین اھميت بسزایی دارد و اساساً حمایتارزشھا و فلسفه مدیریت و ميزان حم

اش، ساختار سازمانی، ریسک پذیری، دسترسیمدیریت یکی ازمھمترین عوامل در بين پنج عامل اصلی کارآفرینی سازمانی - یعنی تشویق و پاد

ر مدیریت ارشد سازمان، مبين حمایت مدیریتبه منابع، و حمایت مدیریت است تحقيقات زیادی درخصوص این عامل انجام شده و خصوصيات ذیل د

از کارآفرینی است.

ـ خصوصيات شخص مدیرعامل؛

ـ تغذیه مالی برای شروع و حرکت طرحھای نو.

ـ استفاده از ایده ھای جدید کارکنان.

ـسازگاری ارزشھا و فلسفه مدیریت یا کارآفرینی.

ـ اعتقاد به مدیریت مشترک.

ـ تحمل انحراف از قواعد.

ـ قدردانی از افراد ریسک پذیر.

ـ قدرت تصميم گيری مدیریت ارشد.

ـ قبول مسئوليت فعاليتھای کارآفرینانه.

ـ پذیرش ریسک به عنوان خصيصه ای مثبت.

ـتنوع در حمایتھای مالی.



ـقدردانی از افراد صاحب ایده.

تجربه نوآوری مدیریت ارشد.

ـ حمایت از طرحھای آزمایشی کوچک.

▪ تفکر استراتژیک:

 و سازمانی داشته و بستر 3زم جھتیکی از تمھيدات بسيار مھمی که نقش قابل مSحظه ای در پرورش مفاھيم آموزشی در دو سطح فردی

اتژیک در سازمان است. تفکر استراتژیک در دوعملی شدن آن مفاھيم را به صورت تغييرات رفتاری و عملکردی فراھم می آورد ایجاد تفکر استر

 محيط آن شده و به خSقيتھای مکرر منجرسطح فردی و سازمانی با جامعيت و دوراندیشی خاصی که ایجاد می کند باعث درک بھتر سازمان و

 و باعث بھره برداری از نبوغ و خSقيت کارکنان در سازمانمی شود. ازطرف دیگر، زمينه ارتباطات و تعامل بيشتر بين مدیران و کارکنان را فراھم آورده

می شود.

گفت اثر سينرژیک بر توسعه بلندمدت جامعه در ابعادکارآفرینی سازمانی در راستای بھبود عملکرد سازمانی را به ھمراه دارد و در نگاه می توان 

که در سازمانھای مختلف کشور ما تشنه توسعهمختلف اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی را به دنبال خواھد داشت، از این رو آموزش و پرورش نيز 

است ضرورتی دوچندان پيدا می نماید.

چگونگی مدیریت پارک ھای علمی و تحقيقاتی و مراکز رشد

دانش محور ھستند. وظيفه این پارکھا حمایتپارکھای علم و فناوری زیرساختی برای حمایت از شرکتھای کوچک و مشاغل مبتنی بر کارآفرینی 

تھای کوچک و متوسط نوآور است. دیدگاه اصلیمالی، معنوی و قانونی، ارایه تجھيزات و امکانات 3زم، مشاوره و تامين فضای کاری برای شرک

تامين واسطھای ارتباطی بين دانشگاه و صنعت است.

ظرفيتھای علمی و پژوھشی دانشگاھھا میاز جمله مزیتھای شھرک، تجميع شرکتھای دانش محور، سرویس دھی بھتر به آنھا، بھره گيری از 

باشد.

 قانون برنامه چھارم۴٧ایی استفاده از ماده یکی از مھمترین مزیتھای استقرار شرکتھا و موسسات دانش محور در پارک علم و فناوری شيخ بھ

انين و مقررات مناطق آزاد برخوردارند. برگزاریتوسعه کشور است که مطابق با این ماده شرکتھای مستقر در پارکھای علم و فناوری از تمام قو

 دستاوردھای شھرک علمی و تحقيقاتی است.جشنواره کارآفرینی، راه اندازی شبکه و صندوق پژوھش و فناوری و پارک علمی کودکان از دیگر

توانا از  منظور استفاده  به  تحقيقاتی و دانشگاه ھا  بين شھرک علمی و  توجه ویژهتشکيل کنسرسيوم مشترک  بيشترشان.  یيھای ھر چه 

ناوری از دیگر اولویتھاست. حمایت ھای مالی از شرکتاستانداری ھا به عناصر نوآوری و فناوری در بحث کارآفرینی و پيگيری ایجاد کریدور علم و ف

يز گامی مھم در رونق و پيشبرد اھداف پارکھا و بنگاه ھای اقتصادی دانش محور از طریق تسھيل در نظام بانکی در پرداخت تسھيSت ویژه ن

علمی و تحقيقاتی و مراکز رشد محسوب می گردد.

)Digital Entrepreneurship● کارآفرینی دیجيتالی (

کشورھای صنعتی جھان، به کشورھای گروهکارآفرینی دیجيتالی از مھم ترین زیر ساخت ھای اشتغال مولد در ھزاره سوم تلقی شده است و 

صتی برای استفاده از نيروھای خSق ، با کم ترین ھزینهھشت، در این زمينه رفتار ھای سازمانی ارزنده ای در اختيار دارند. کارآفرینی دیجيتالی فر

و حداکثر اثر بخشی در کسب و کار است .

ه است. روشی که " گيتس" جوان را به ھمراهکارآفرینی دیجيتالی امروزه در روش ھای کسب و کار بيل گيتس ، رھبر مایکروسافت عينيت یافت

 ، مولفه ھای اصلی رونقITمتاز توليد در عرصه ھمکارش، ظرف دو دھه به ثروت مندترین انسان کره زمين تبدیل کرد. مزیت رقابتی و پتانسيل م

کسب و کار در این حوزه به شمار می رود.

 است و اميد است زمينه ھای بروز واقعی آن درکارآفرینی دیجيتالی اکنون به نوعی در مراکز آموزش عالی کشور در حال بررسی و آموزش اوليه

کسب و کار کشور، روز به روز افزایش یابد.

 کارمند و گردش مالی چند ميليارد د3ری، تنھا از طریق٢٠٠٠شرکت گوگل، یکی دیگر از موفقان عرصه کارآفرینی دیجيتالی است. شرکتی که با 

www.google.com ميليون مخاطب در ماه دارد.٣٠٠، بيش از 

ای دیجيتالی در کشور می روند، به حداقل ھای 3زمھنوز آماری در دست نيست که تا چه اندازه ، افرادی که به دنبال خلق کسب و کارھایی در دني



 از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور منتشر٨۵ سال در توليد، کسب و کار و مدیریت و ھنر ارتباطات، بھره مند ھستند. البته آماری که در اوایل

استخدام در درصد از متقاضيان اشتغال در کشور، از حداقل ھای علمی و عملی برای اشتغال آفرینی و حتی ٨۵گردید، نشان می دھد که بيش از 

ی سازمان ھای دیجيتالی یک مسئله راھبردی ویک سازمان، برخوردار نمی باشند. مشخص است که ضعف منابع انسانی مقتدر و آگاه در کارآفرین

فراد در این عرصه در اختيار داشته باشند. قطعا سطوحفوق العاده حساس است. از این رو دولت و دانشگاه ھا باید برنامه ای برای پرورش و تربيت ا

ھای شغلی و مسائل دیگر را در اختيار داشتهتربيت و آموزش کسانی که قصد دارند در زمينه فرآیند: رھبری، مدیریت واحدھا، کاربری فرصت 

که باید به آن توجه کرد.باشند، با ھم متفاوت است. فراھم کرن این فرصت ھای آموزشی در سطوح مختلف، نياز مھمی است 

رآیندھای کسب و کار در سازمان ھای دیجيتالیدرکشوری مثل آمریکا، مراکز زیادی برای آموزش و تربيت افراد برای خلق و مدیریت و گسترش ف

وجود دارد که این امر، بستر را برای موفقيت سازمان ھای دیجيتالی فراھم می کند.

 در جامعه و فراھم کردن بسترھایی برای تعریف دوره ھای جدید در سطح کارشناسیITاھتمامی که اکنون درکشور در جھت توسعه ضریب نفوذ 

د آمده است، رویکرد خوب و جوانی که اکنون درحالارشد برای توسعه اموری چون بازاریابی، مدیرتی کارآفرینی، تجارت الکترونيک و امثالھم پدی

م را فراھم کنيم و در این راه ھمه عوامل ازشکل گيری است اگر خواھان سازمان ھایی مثل گوگل ھستيم، باید از ھمه جھات، زیر ساختھای 3ز

خرج دھند.جمله دولت، صنعت، دانشگاه و ھمه افراد عSقمند به حضور در این حوزه، باید اھتمام جدی به 

) در کارآفرینیICT▪ نقش فناوری اطSعات و ارتباطات (

 فناوری اطSعات ھمراه است. درچنين اقتصادی، فناوریعبارت اقتصاد جدید به تدریج رواج یافته و چشم انداز تازه ای را ترسيم ميکند که با گسترش

تاثيرات قابل توجھی از تغييرات فناوری پذیرفتهاطSعات و ارتباطات گسترش و اھميت فزاینده ای پيدا می کند. جامعه انسانی طی قرون گذشته، 

ICT جدیدی برای تبادل اطSعات ایجاد ميکند. به ارضای نيازھای ارتباطی و اطSعاتی که به ایجاد دانایی کمک ميکند، ميپردازد و امکاناتICTاست. 

توان بالقوه ای دارد تا به قابليت انسان برای ایجاد دانش جدید بيافزاید.

 به ذھن خطور ميکند، تعریف معناشناختی است.فرانک وبستر در کتاب نظریه ھای جامعه اطSعاتی بيان ميدارد که نخستين تعریف از اطSعات که

است. اما " کنت ارو " معتقد است که معنایاطSعات معنی دار دارای یک موضوع بوده و محتوای آن، آگاھی یا دستوری درباره چيزی یا کسی 

 تا در مورد چيزی شناخت پيدا کند و از آن داناییاطSعات بطور مختصر و کوتاه عبارتست از کاھش در عدم قطعيت. اطSعات کاربر را قادر می سازد

برای برقراری ارتباط، یادگيری، تفکر، تصميم گيری و نوآوری در موقع نياز استفاده نماید.

▪ نظریه شبکه ھای اجتماعی در رابطه با کارآفرینی

 واقع شده است و این ارتباط اجتماعی ميتواندطبق نظریه شبکه ھای اجتماعی، کارآفرینی فرآیندی است که در شبکه متغيری از روابط اجتماعی

اعث ایجاد شبکه ای عظيم با مقياس جھانی (اینترنت)کارآفرین را با منابع و فرصتھا ، محدود یا تسھيل کند. توسعه فناوری اطSعات و ارتباطات ب

اد از طریق این شبکه بر قابليت ھای خود افزوده و ازشده است. در کشورھای پيشرفته، اینترنت یکی از مھمترین ابزارھای کارآفرینان است. این افر

مزایای آن بھره ميگيرند.

▪کارآفرینی، موتور توسعه فناوری اطSعات و ارتباطات

صنعتی به این دليل پيشرفته اند که در فناوریبا کارآفرینی است که نيازھا شناخته ميشود و با رفع نيازھا، پيشرفت حاصل ميشود. کشورھای 

ت نظامی شده اند و حال فرھنگ جھان را به سویاطSعات پيشرفت کرده اند و توسط آن ھم اقتصاد جھان را در اختيار گرفته و ھم تبدیل به قدر

Sعات و ارتباطات قابل انجام است. در ھریک ازخواسته ھای خود ھدایت ميکنند. کارآفرینی اطSعات در سطوح مختلف سخت افزار، نرم افزار، اط

ی و تSش ھای کارآفرینانه است و جالب اینکهاین سطوح، فرصت ھای بسياری برای کارآفرینی وجود دارد که نيازمند حمایت مرکز سرمایه گذار

به عنوان مثال، در حوزه نيروگاه ھسته ای به دليلکارآفرینی در حوزه اطSعات، بسيار راحت تر و عملی تر از کارآفرینی در سایر حوزه ھا است. 

 امکان پذیری کم، مانع ھر فعاليت کارآفرینانه است، درکاربرد محدود، ایده ھای کمتری وجود دارد. به عSوه سرمایه گذاری فوق العاده زیاد و در صد

ی شود و ميزان سرمایه گذاری مورد نياز که ایده ھا راحاليکه در حوزه فناوری اطSعات و ارتباطات با گستردگی بسيار زیاد، ایده ھای بسياری خلق م

به نتيجه برسانند، چندان زیاد نيست.

▪ نقش دولت در کارآفرینی فناوری اطSعات

کارآفرینی به وجود آورده و به عنوان مھم ترین ابزارمSحظه شد که فناوری اطSعات و ارتباطات، تحو3ت زیادی در کليه فعاليتھای اجتماعی از جمله 



ی برای فعاليت دارد. کارآفرینی 3زمه توسعه فناوریکارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. ھمچنين کارآفرینی در فناوری اطSعات پھنه وسيع

 دولت مشخص ميشود. دولت باید بسترو توسعه فناوری بستر کارآفرینی است. بر این اساس اھميت نقش بستر سازی کارآفرینی و وظيفه

 و امکان دسترسی آسان ھمه به این شبکه راکارآفرینی در حوزه فناوری اطSعات را که ھمان شبکه ھای ارتباطی و اطSعاتی است، توسعه دھد

ات 3زم را تدوین و اجرا کند.فراھم کند، ضمن اینکه فرھنگ استفاده از شبکه را ایجاد کرده و گسترش دھد و قوانين و مقرر

ھای در حال توسعه است. بسياری از نيروھای تحصيلپدیده فرار مغزھا که خصوصا در فناوری نو بيشتر رایج است از نتایج ضعف کارآفرینی در کشور

 از سوی دیگر، افرادی ھم که شخصيت کارآفرینیکرده این کشورھا، صرفا عملی بار آمده و تربيت شده اند و باید توسط دیگران مدیریت شوند و

زمينه فناوری برای متخصصان داخل کشور ایجاد کنند و دردارند، بستر کارآفرینی را در این کشورھا نمی یابند. کارآفرینان می توانند مشاغلی را در 

وگيری کنند.اثر رضایت شغلی که بوجود می آورند، عSوه برکليه مزایای کارآفرینی، از فرار مغزھا نيز جل

● آیين نامه اجرایی گسترش بنگاھھای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین

ی و بانک مرکزی و باستناد بنا به پيشنھاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی وزارت کار و امور اجتماعی، اقتصاد و دارای١٩/٨/٨۴ھيات وزیران در مورخ 

ابSغ نموده است موارد مورد تاکيد در » قانونی اساسی و موادی از برنامه چھارم توسعه، آیين نامه مذکور را مصوب و برای اجراء ١٣٨اصل « 

مصوبه مذکور :

 ) اھداف شامل :١

) ساماندھی بنگاھھای کوچک زودبازده .١

) توزیع عاد3نه در مناطق بویژه مناطق محروم .٢

) توزیع عاد3نه درآمد بين اقشار مردم، بویژه مردم مناطق محروم .٣

) افزایش توليد و صادرات آن .۴

) افزایش تسھيSت بانکی .۵

) تقویت کارآفرینی اشتغالزایی و افزایش فرصتھای شغلی۶

 نفر۵٠ ) تعریف بنگاه کوچک : واحدھای کمتر از ٢

دمات، فرھنگ و آموزش. ) دامنه شمول آیين نامه : تمام اشخاص حقوقی و حقيقی در بخشھای کشاورزی، صنعت، معادن، خ٣

صی باشد . ) منابع اعتباری: تمامی منابع نظام بانکی کشور که قابليت اعطای آن به بخش تعاونی و خصو۴

 ) سایر موارد و نقش شورای برنامه ریزی استان و کميته ھای اشتغال استانھا.۵

● تجارب موفق سایر کشورھا

کارآمدی عوامل توليد بحث ایجاد بنگاھھاییکی از راھکارھایی که تاکنون در کشورھای شبيه کشور ما به جھت جمعيت و بحران بيکاری و نا

وچک در ایجاد اشتغال می توانند سھم بسزاییاقتصادی کوچک بوده است مانند استراليا- چين- ژاپن و سایر کشورھا، دليل اینکه بنگاھھای ک

داشته باشد :

) مشارکت عمومی مردم در ایجاد این بنگاھھا بجھت نياز به منابع مالی و غير مالی محدود.١

د.) بھره وری حاصل از این بنگاھھا نسبتاً و بطور ملموس به مردم یا اقشار متوسط جامعه ميرس٢

ای ایجاد شغل برای ھمه مردم ، این بنگاھھا ميتوانند) با توجه به افزایش بيکاران خصوصاً زنان و تجصيل کردگان از یک طرف و عدم امکان دولت بر٣

رند.در ایجاد مشاغل برای مردم و به اصطSح ایجاد اشتغال غيرمزد بگيری و متکی به خود گام بردا

توانند او3ً : پتانسيل بالقوه را شناسایی و ثانياً) یکی از محاسن ایجاد بنگاھھای اقتصادی کوچک این است که این بنگاھھا بصورت منطقه ای می ۴

 یا خدمت خاص منطقه را توليد تا نيازھای منطقه: با توجه به پتانسيل موجود ( نيروی انسانی ـ منابع سرمایه و مدیریت منطقه ای ) محصول و

برآورد سازنند و بيکاران بکار گرفته شوند .

ع بر اساس منحنی لورنز، ضریب چنين توزیع درآمد) شاید یکی از عاد3نه ترین شيوه توزیع درآمد ایجاد بنگاھھای اقتصادی کوچک ميباشد در واق۵

برابرتر خواھد شد و این یک کار علمی در تمام دنياست.

 توجه به ھزینه بر بودن و ھمچنين ایجاد راھھای) دولت وظيفه دارد بستر 3زم برای اشتغال را ایجاد کند و با ایجاد صنایع مادر و تخصصی با۶



 کا3 و خدمات را به مردم واگذار نمایند که این ھدف نيز بودهمواصSتی برق ـ آب و گاز را به عھده گيرد. لذا اگر دولت به این امور بپردازد و بحث توليد

و ھست یکی از راھکارھھای 3زم ایجاد و گسترش بنگاھھای کوچک اقتصادی است.

http://vista.ir/?view=article&id=284289

کارآفرينی در ساختار سازمانی مناسب عامل توسعه سازمان

● چكيده

بسياری از صاحبنظران و محققان از دنيای امروزی به عنوان عصر عدم تداوم

یاد می كنند. عصر عدم تداوم به این معناست كه دیگر تجارب و راه حلھای

به باید  و  نيستند  كارگشا  سازمان  آینده  جاری و  مسائل  برای  گذشته 

شيوه ای دیگر اندیشيد و به دنبال راھكارھای جدید سازمانی با ساختارھای

نوین بود تا بتوان كا3 و خدمات را با حداقل ھزینه و با كيفيت برتر متناسب با

نيازھا و سليقه ھای مشتری آنگونه كه بازارھای جھانی را تسخير كرده و در

قرار است اگر  بنابراین  كرد.  توليد  باشيم.  پيروزمند  بزرگ  این مسابقه ی 

محيط ھای در  موفغق  به شركت ھای  نياز  باشيم  داشته  موفق  اقتصادی 

رقابتی داریم و این امر مستلززم داشتن نيروی انسانی پرتوان و خود اتكا

است. پرسنلی كه دارای روحيه ی خSق و كارآفرین باشد. چرا كه آنھا دارای

كار نوین  روش ھای  خلق  حال  در  وھميشه  جدیدی ھستند  فكر  و  ایده 

می باشند.

ن را فراھم می كنند. یعنی در ھر سازمان اگر بستردر نيتجه كارآفرینی، خSقيت، نوآوری و كسب وكارھای مخاطره آميز، سوخت موتور اقتصاد و مدر

كارآفرینی فراھم آید اشتغال زایی ایجاد می شود و عامل انتقال فن آوری خواھدشد.

 را دارند و فرصت ھا را خوب شناسایی می كنند بهكارآفرینان عامل شناخت و ایجاد و گسترش بازارھای جدید ھستند آنھا توان دیدن خSء بازارھا

عبارتی كارآفرینی چيزی جز شناخت فرصت و استفاده بھينه از آن نيست.

عه سازمان تلقی می كنيم و براین باوریم كه كارآفرینیبنابراین در این مقاله كارآفرینی را به مثابه استراتژی مناسب برای گسترش بھره وری و توس

امر نياز به بستری مناسب در ساختار سازمانموجب ارتقای بھره وری در سطوح مختلف فردی، گروھی، سازمانی، ملی و بين المللی است و این 

دارد.

● اھميت موضوع:

ن دستاورد كارآفرینی برای توسعه كشور ایجادبا وجود اینكه كارآفرینی علم جدیدی است امروزه در تمامی ابعاد توسعه مطرح است و مھم تری

 تواند به عنوان یك مكانيزم، موجب افزایشاشتغال و رفاه و ثروت و شناخت فرصت ھای مناسب است و حتی عده ای معتقدند كه كارآفرینی می

 ھای خود را در یك محيط كامSً متغير، پویا نگهبھره وری در سازمان شود به طوری كه امروزه كشورھای توسعه یافته از یك زاویه ی جدید شركت

 بستر موفقيت ھا می شوند.داشته اند و علت آن كشف و پرورش انسان ھای خاصی است كه نقش آفرینی می كنند و موجب ایجاد



 جنگ جھانی، توسعه ی خود را مدیون افراد خSقشومپيتر معتقد است كارآفرینی نيروی محرك اصلی در توسعه اقتصادی است. چنانكه ژاپن بعد از

 خSقيت و كارآفرینی توانست از طریق كارگری در ویتنامو كارآفرین می داند. ماتسوشيتا به خاطر اعتقادو اتكای به خود و داشتن روحيه ی خودباوری،

. بنابراین می توان ادعا كرد كه سازندگی و توسعه یو باربری در كارخانه ھای سيمان به مرحله ی مدیریت یكی از موفق ترین صنایع ژاپن دست یابد

جامعه در گرو افراد و مدیران كارآفرین است.

وشاید د3یل عمده ضرورت توسعه كارآفرینی به شرح زیر باشد:

▪ عقب نماندن از رقبا

▪ پيشرفت سریع دانش و فن آوری

▪ ضرورت ریسك پذیری

▪ خروج بھترین نيروھای كاری از شركت ھا و اقدام به كارآفرینی مستقل

▪ تعامل سازمان با تحو3ت بازار

▪ اثرات متحول گونه به كارگيری طرح ھای جدید در سازمان

▪ ضرورت ایجاد و احدھای مستقل كاری در بنگاه ھای بزرگ

▪ تغيير روند جمعيت شناسی

▪ كوچك سازی و خصوسصی واحدھای توليدی

ای كشورمان فراھم نيست و باید زمينه ی رشدبا وجود اھميت كارآفرینی اما متأسفانه بستر مناسب برای رشد كارآفرینی در بيشتر سازمان ھ

بيشتری را برای تحقق این امر فراھم كرد.

● ویژگی ھای افراد و سازمانھای كارآفرین:

نه كه ھست نمی بينند بلكه سعی می كنند پدیده ھا را بهبه تحقيق ثابت شده است كه كارآفرینان با افراد عادی تفاوت دارند. آنھا پدیده ھا را آنگو

صورت آنچه در ذھنشان است تصور كنند.

● برخی از این ویژگی ھا:

اد متمایز می شوند:این افراد با توجه به برخی از ویژگيھای خاصی كه در ذیل به آن اشاره شده است با دیگر افر

▪ ساختار ارگانيكی

▪ ساختار مكانيكی

▪ شرایط كامSً پویا

▪ شرایط نسبتاً ثابت و ایستا

▪ روابط بين پرسنل از پویایی برخوردار است

▪ قوانين ومقررات حاكم بوده

▪ كاركنان مستقل و خودكنترل می باشند

▪ اختيار كاركنان كامSً مشخص ومحدود است

▪ تصميم گيری عدم تمركز

▪ تصميم گيری تمركزی

▪ تكنولوژی پيچيده

▪ تكنولوژی ساده

▪ افراد از تخصص با3 برخوردارند

▪ افراد از تخصص پایين برخوردارند

▪ كامSً متنوع

▪ كامSًبه شكل یكنواخت و استانداردتوليدمی شود



ران در او به حداقل رسيده است.) یك كارآفرین موفق مرزھا را می شكند و غالباً تنھاست، چرا كه نيازبه تأیيد و تصویب دیگ١

يدن به اھدافش استفاده كند.) یك كارآفرین بسيار موفقيت طلب است و سعی می كند از اطSعات و تجربه ھای دیگران برای رس٢

) دارای قوه تشخيص، فكر و ایده ی جدید است و تحليل با3یی دارد.٣

) افق ھای دور را خوب می بيند و قدرت تجزیه و تحليل با3یی دارد.۴

) یك كارآفرین موفق پرانرژی، پركار و خستگی ناپذیر است و برای كارش واحد زمانی ندارد.۵

) راھكار جاری را قبول ندارد و به تغيير وتحول می اندیشد.۶

) با توجه به ایكه برخود و اعمالش كنترل دارد از اعتماد به نفس با3یی برخوردار است.٧

) ساختار و منش دموكراتيك دارد.٨

) از عوامل محيطی در سطح كSن در موفقيت خود استفاده بھينه می كند.٩

مچنين بازخورد فعاليت ھای خود را مرتب دریافت) كارآفرینان سعی می كنند كارھای خود را با استانداردھای با3 انجام دھند وموفق شوند و ھ١٠

كنند.

) ميل به ریسك معتدل دارند و انتخاب معقول و معتدل می كنند.١١

) روحيه ی استقSل طلبی با3یی دارند.١٢

له ی این مقوله خارج است.البته ویژگی ھای دیگری را می توان به عنوان خصيصه مشترك كارآفرینان عنوان كرد كه از حوص

● نقش كارآفرینان در توسعه سازمان:

 توسعه یافته می خواھد و مدیریت توسعه یافته كهامروز ھمه اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه به این حقيقت اذعان دارند كه توسعه، مدیریت

ی افراد خSق و كارآفرین به عنوان حاميانمحصول توسعه ی پایدار است، كسی نيست جز رھبری كه با استفاده از روش ھا و متدھای پيشنھاد

) به عنوان فرآیندی كلی كه به منظر بھسازی وODتوسعه ی  پایدار، استراتژی مناسب توسعه را انتخاب و به كار می گيرد توسعه ی سازمان(

 كاربرد مدلی است بر پایهODل مھم ترین مبانی نوسازی سازمان به مورد اجرا گذارده می شود، تعریف می شود و یكی از نافذترین و در عين حا

 سعی می كنند روش ھای نوین توليد را جایگزین روش ھایمشاركت كاركنان و عدم بھره گيری از جبر بنابراین كارآفرینان كه به عنوان نوآوران سازمان

ارآفرین كسی است كه نوآوری خاصی داشتهسنتی كنند، عامل كليدی این بھسازی سازمانی به شمار می روند. چنانچه شومپيتر معتقد است ك

 سازمان تغييراتی به وجود آورند كه رتفار و عملكردباشد در نتيجه مدیران با تكيه ب نظرات نو و خSق كارآفرینان، می توانند در شخصيت و ماھيت

 مدرن و نوین كه در آن بستری برای رشد وسازمان را متحول كرده و موجب بھسازی ونوسازی سازمان شود. بنابریان ایجاد ساختار سازمانی

به قول ھنری فایول به طوری كه  بود  توسعه خواھد  ارتباطی موجباتپرورش كارآفرینی فراھم آید، عاملی در جھت  پل  به عنوان   كارآفرینان 

دسترسی سریع سازمان به توسعه پایدار را فراھم خواھندكرد.● سير تكامل ساختارھای سازمانی:

گيری از نوآوری و خSقيت ھا و توانا ساختنوجه مشخص روندھای نوین و درحال تكوین، تأكيد بر یك سيستم یادگيری دائمی است كه به بھره 

۴٠بر وحتی دیگر صاحبنظران علم مدیریت در دھه ھای انسان ھای سازمانی امكان پذیر می شود به عبارتی دیگر نظراتی كه در زمان تيلور، فایول، و

ت حركت كنند به ناچار جای خود را به سایرین وجود داشته امروز كامSً متحول و متغير شده است. اكنون مدیرانی كه نتوانند در صحنه رقاب۵٠و

خواھند داد.

 و داشتن نيروی كارآفرین باعث شده است بسياری ازتغيير جزو طبيعت بسياری از صنایع بخصوص صنایع پویا، درآمده است. از طرفی نياز به نوآوری

سازمان ھای كشورھای توسعه یافته به تجدیدنظر در ساختار سازمانی خود بپردازند.

باید كارآفرینی ونوآوری را به عنوان فرھنگ سازمانی تلقی كنند كه موجب  اثربخشی در سازمان می شود. البته این امرسازمان ھای امروزه 

املی ساختار سازمانی بيندازیم تا روشن شود كهمستلزم این است كه جامعه ھم فرھنگ كارآفرینی را بپذیرد. شاید بھتر باشد مروری بر سير تك

چگونه ساختارھای سنتی، توانایی پرورش افراد خSق را نخواھند داشت.

ر نوع ساختار مدیریت به دو سازمان مكانيكی وارگانيكیتام برنز و ام استاگر با توجه به تحقيقاتی كه انجام داده اند جایگاه سازمان ھا را از نظ

تشبيه كرده اند. شكل وجوه تمایز این دو سازمان را نشان می دھد:

 را تحكيم می بخشد. اما مدیریت ارگانيكی شيوه ایمدیریت مكانيكی شيوه ای از مدیریت است كه سازمان را در حال ایستا نگه می دارد ساختار آن



ین روش مدیر، آزادی عمل به افراد اعطا می كند و افراداست كه كليه افراد سازمان را به صورت واحد زنده و متأثر از یكدیگر در نظر می گيرد. در ا

راد در كليه امور سازمان است كه این امر باعثمستقSً روش كار را انتخاب می كنند. یكی از ویژگيھای بارز سازمان ھای ارگانيكی مشاركت اف

ی سازمان است.تقویت و پرورش روحيه خSقيت وكارآفرین كاركنان می شود كه خود عامل مھم در بھبود و بازساز

يكی روال معمول برای رسيدگی به موضوعی كه خارجبرنز یكی از ضعف ھای مھم ساختار مكانيكی را این گونه بيان می كند كه در سازمان ھای مكان

افوق است.از حدود وظایف یك نفر قرار می گيرد ارجاع آن به یك كارشناس مربوط و یا سپردن آن به یك م

مكانيكی ارجحيت دارد معتقدند كه: ارجحيت یكبرنز و استاكر در جواب این سؤال كه تحت چه شرایطی به كارگيری ساختار ارگانيك بر ساختار 

ساختار بر ساختار دیگر بستگی به موقعيت دارد ھمچون:

 اندازه ساختار ارگانيك مناسب تر خواھد بود.) ھر قدر كه افراد در سازمان از توانایی ھای فكری و ذھنی بيشتری برخوردار باشند به ھمان١

 اندازه به اھميت انعطاف پذیری در ساختار) ھر قدر محيطی كه سازمان درآن واقع شده است دچار تغييرات بيشتر و سریع تر باشد به ھمان٢

ارگانيك افزوده می شود.

● سيستم ھای فنی – اجتماعی :

سانی را در ارتباط با محيط برون سازمان مورداریك تریست با ھمكاری كی دبليو بمفورث در زمينه ھای تطبيق الگوھای تكنولوژی با عوامل ان

بررسی و مطالعه قرار دادند.

یعنی سيستم فنی و سا برجسته سازمان،  نمودار تكنولوژی و روابطاساس فلسفه این روند ایجاد تناسب ميان دو زیر سيستم  ختاری كه 

سازمانی را در بر می گيرد از سوی دیگراست.وظيفه ای است از یك سود و سيستم اجتماعی كه عامل انسانی و روابط ميان انسان ھا و فرھنگ 

ن راستا تSش بر افزودن مھارت ھا و توانایی ھایتأكيد این سيستم بر دادن نقش ھای جداگانه (افراد چندپيشه) به فرد در سازمان است. در ھمي

 پویا و قابل انعطاف است. از نظر تریست رویكردفردی و گروھی كار تأكيد می كند. دیدگاه این روند در مورد تكنولوژی، دستيابی به تكنولوژی

سيستماتيك اجتماعی – فنی پاسخ مناسبی ایت به محيط ھای متSطم.

مشاغل باشند، به آفرینش نقش ھا می پردازند وطبق این روش افراد واحدھا به نحوی خودگردان ھستند افراد به جای اینكه صرفاً ایجادكننده 

سازمان ھا به ایجاد سيستم دگرگونی افزا اشتغال می یابند.

ی (خودگردانی) شمای سازمانی مسطح. روشبھينه سازی چند جنبه، دسته بندی بھينه وظایف، مھارت ھای گسترده چندگانه، كنترل ھای درون

نوآوری، رشد زمينه ی كارآفرینی و...  قسمتی از ویژگی ھای این ساختار محسوبمشاركت جویانه، ھمياری، صداقت، احساس تعھد و تعلق، 

می شوند.

ین سازمانی ام بر می داریم توجه به محيطبا بررسی سه ساختار سازمانی مھم به این نتيجه می رسيم كه ھرچقدر از سطح سنتی به سطوح نو

متغير و متSطم و نيز عامل انسانی به عنوان نقش محوری در سازمان بيشتر می شود.

طف بودن ویژگی ھایی ھستند كه سازمان نویناعتماد به نقس، خودكنترلی، استقSل، مھارت ھای متعدد، دوراندیشی، خSقيت، نقش آفرینی، منع

شند برای امتحان ایده ھا و فرصت ھای جدید تن به خطربه فرد اعطا می كنند اگر جو حاكم بر ساختار سازمانی جوی ریسك پذیر بوده و افراد حاضر با

دھند در چنين جوی است كه سازمان می تواند افراد كارآفرین در خود بپروراند.

امور زیربنای سازمان حركت كند و اصل را بر خSقيتھر چقدر سازمان ھا به طرف نظامی آزاد و مستقل با اعتماد به افراد و جلب مشاركت آنھا در 

ست.بگذارد گام مؤثری به سوی سازمانھای كارآفرین كه خلق كننده افراد كارآفرین است برداشته ا

بال آن نوآوری ارتباط بين آزادی و تشویق ناشی از عوامل ساختاری و رویه ھای سازمانی به استقSل و به دن١٩٨۶چنانچه رندال شومر در سال 

باشد از فعاليت كارآفرینی پایين به فعاليت كارآفرینیرامطرح كرده برای ایجاد كارآفرین در سازمان معتقد است كه اگر سازمان دارای خصوصيات ذیل 

با3 ارتقا می یابد:

▪ واحدھای كامSً مستقل و وظيفه ای

▪ ایجاد گروھھای ریسك كننده مستقل از شركتھا

▪ حداقل كردن بوروكراسی

▪ انعطاف پذیری



است اینكه سازمان می تواند فقط روی افراد سطحو ھمچنين جيفورد پينشو در حالی كه برواژه كارآفرینی سازمان ارزش زیادی می گذارد، معتقد 

 وی می گوید كه مردم باید با مشاركت در امر جامعه وبا3 تكيه كند، چون آنھا بيش از مردم عادی می تانند جھت درست را بنمایانند اعتقاد ندارد.

.رھبری آن برای خودشان آینده را پی ریزی كنند زیرا كه ساختار بوروكراسی آن را نخواھد كرد

جود آورد كه در آن افراد با شناخت ایده ھایوی به نقش رھبری به شكل پرورش آن در تمامی كاركنان معتقد است و می گوید باید محيطی به و

ن محيطی نوآور را سبب می شود بنابراین سازمان ھایكدیگر و مشاركت در آنھا احترام ھمتایان خود را جلب كنند كه این امر موجب تشویق به داشت

باید به گونه ای منعطف، غيرمتمركز وبراساس مشاركت اداره شوند.

● نتيجه گيری:

ای كارآفرین موجب ایجاد بستر موفقيت ھا می شود.امروزه كارآفرینی را به عنوان یكی از ابزارھای توسعه محسوب می كنند. چراكه وجود انسان ھ

یت سنتی در شركت ھا، ضرورت كارآفرینی درھمچنين با توجه به افزایش سریع رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شيوه ھای مدیر

ارآفرین است. یك سازمان در راستای تحققسازمان ھا احساس می شود در این ارتباط وظيفه سازمان ھای پویا كشف و پرورش افراد خSق و ك

افراد خودجوش و نوآور نياز به ساختار مناسب و مدیران كارآفرین دارد.

 سازمان ھای دیگری خواھد شد كه در به كارگيریسازمانی كه استعدادھای نھفته در خود را نتواند به عرصه ظھور برساند در اندك زمانی مغلوب

سيع برخوردار است.استعدادھا و ارائه محصول جدید با ھزینه اندك قدرت داشته و از مدیریتی 3یق با افق  دید و

ی وجود ساختار سازمانی منطبق بر مفاھيم كارآفرینیبرای دستيابی به كارآفرینی نياز به ابزار است. یكی از ابزارھای مناسب برای رشد كارآفرین

ورد توجه قرار گرفته.است و باتوجه به اھميت كارآفرینی و نقش آن در توسعه متأسفانه این امر در كشور ما كمتر م

 و معنوی ملی و موقعيت ممتاز بين المللی وبررسی برنامه راھبردی تحول نظام اداری نشان می دھد كه به رغم دارابودن منابع سرشار مادی

نظام ھای توسعه منابع انسانی كھنگی ساختارامكانات بالقوه انسانی و نيز سخت افزارھای عمومی در نظام اداری كشور به دليل ناكارآمدی 

نی ما غيرعلمی و به شدت متمركزند و مدیران مجھزسازمانی و مدیریتی نتوانسته ایم در علوم و فن آوری برای توسعه و تحول در عرصه ھای سازما

به علون و فنون روز نيستند.

داد تحول، كھنگی ساختارھا و نگرش غلط بهدر یك جمله می توان گفت كه ما دچار نوعی كھولت ساختاری شده ایم. یعنی در عين داشتن استع

بع، فن آوری نباشد. گسستن از سازمان ھایانسان و توسعه انسانی، موجب شده كه سازمان ھای ما بستر مناسب برای رشد كارآفرینی و به ط

تار سازمانی به سوی پویایی انعطاف پذیری،مكانيكی و داشتن خصيصه ارگانيكی ھمراه با سيستم ھای فنی و اجتماعی به این معناست كه ساخ

است و با توجه به كارآفرینی ھرچقدر سازمان ھا بهعدم تمركز، نوآوری، فعاليت تيمی، تفویض اختيارات، خودكنترلی، استقSل وغيره ... در حركت 

سوی ساختارھا ی نوین تغيير ماھيت می دھند، انگيزه مفھوم كارآفرینی ھم با3 می رود.

منبع : زنان کار آفرین

http://vista.ir/?view=article&id=254735

کارآفرينی در کشاورزی : چالشھا و راھکارھا

کشور، در  کشاورزی  ھای  دانشکده  روزافزون  گسترش  رغم  علی 



زمانی ؟  است  خودبازمانده  شایسته  توسعه  از  ایران  چراھنوزکشاورزی 

نيروی وتربيت  کشاورزی  ھای  دانشکده  گسترش  بودکه  براین  عقيده 

تحصيلکرده منجربه توسعه کشاورزی خواھدشد. لذا دراین راستا قدمھای

به امروزه  بطوریکه  برداشته شد  ماھر  انسانی  نيروی  تربيت  برای  زیادی 

جرات می توان گفت کشورمان در زمينه نيروی تحصيلکرده کشاورزی، البته

فارغ انبوه  بيکاری  مشکل  بلکه  ندارد  کمبودی  تنھا  نه  کمی،  لحاظ  به 

به تبدیل شده است.  به معضل عمده دیگری  بخش خود  التحصيSن این 

راستی برای رسيدن به توسعه قابل قبول در بخش کشاورزی چه باید کرد؟

با بررسی روند رشد اقتصادی کشورھای توسعه یافته، مشخص می شود

که کارآفرینان در رشد اقتصادی و اشتغال زایی نقش زیادی داشته اند. یکی

تربيت بویژه آموزش عالی  از کارکردھای اصلی آموزش در سطوح مختلف 

فارغ التحصيSن خSق و کارآفرین می باشد. نگاھی اجمالی به کارایی فارغ

التحصيSن رشته ھای کشاورزی و توانمندیھای عملی آنھا برای ایجاد تحول

در بخش کشاورزی کشور نشان دھنده این واقعيت ناخوشایند می باشد که

آموزش عالی در رسيدن به این مھم از کارایی چندانی برخوردار نبوده است.

؟ آیا راھکارھایی برای رفع این موانع وجودسوالی که مطرح می شود این است که موانع تحقق کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی ما کدامند

فوق از روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبهدارند؟ مطالعه حاضر با ھدف پاسخگویی به این سوا3ت انجام گردیده است. برای رسيدن به ھدف 

ارآفرین نيازمند یک سری مشخصه ھاییاستفاده شده است. بررسی ادبيات موضوع نشان ميدھد آموزش عالی برای تربيت فارغ التحصيSن ک

ورزی کشورمان در ارتباط با این خصيصه ھا ضعفازقبيل ایجاد محيط انتقادی، آموزش عملی، و.. می باشد. با بررسی نظام مند آموزش عالی کشا

گرفته در داخل کشور از جمله تجربه دانشگاهو ناکارایی آن در بخشی از زمينه ھا مشخص گردید. در بخش بعدی مطالعه، تجربيات موفق صورت 

ستراليا مورد بررسی قرار گرفت و براساس آنرازی کرمانشاه و دانشگاه فردوسی مشھد و ھمچنين تجارب کشورھای دیگر از جمله تجربه کشور ا

راھکارھایی برای تقویت کارآفرینی در آموزش عالی کشور ارائه می گردد.

Entrepreneurship in agriculture: Challenges and Solutions

Abstract

The number of agricultural colleges was increased in Iran, but our country couldn’t carry out appropriate development. The numbers

of agricultural colleges  were increasing during last  decades, but  now unemployment  of agricultural  graduate is  one of the most

problems in Iran. There is a question that how we can have appropriate agricultural development. Assessing the growth process of

developed countries show that entrepreneurs had significant role in this process. Providing creative and entrepreneur graduate is one

of the most functions of agricultural higher education. Unfortunately, agricultural higher education in Iran hasn’t successful in this

area. What are the barriers of successful agricultural higher education and how we can solve them? The purpose of this study is

answering this question. Literature review indicated that successful agricultural higher education needs some characteristics including

critical environment, practical education and et al. the successful experiments such as experiment of Razi University in Kerman shah

and  haxbery  model  in  Australian  are  considering  and  in  the  base  of  these  experiments,  some  approaches  for  encouraging

entrepreneurship in agricultural higher education are offered.

● مقدمه

نيروی تحصيلکرده منجر به تو براین بود که گسترش دانشکده ھای کشاورزی وتربيت  سعه کشاورزی خواھد شد. در این راستازمانی عقيده 

یرش دانشجو در رشته ھای کشاورزی کنکورقدمھای زیادی برای تربيت نيروی انسانی ماھربرداشته شده است که نگاھی اجمالی به تعداد پذ



انگر توجه جدی و کافی به این مقوله می باشد.سال جاری از یک سو و ظرفيت پذیرش دانشگاه آزاد در این رشته ھا ااز سوی دیگر به روشنی بي

د کمبودی وجود نداشته باشد. پس اگر از نظربطوری که امروزه از نظر تعداد فارغ التحصيSن و دانشجویان رشته ھای کشاورزی به نظر می رس

ست ؟ واقعيت امر این است که تربيت شدگانتعداد نيروی تحصيلکرده کشاورزی کمبودی نداریم، چراکشاورزی ما آنطور که باید، رشدنکرده ا

مایل بسيار شدید این فارغ التحصيSن به جذب درآموزش عالی ما در زمينه کشاورزی، فاقد قابليت ھا ومھارتھای عملی و کاربردی 3زم ھستند، ت

ز، نشانه بارز و گویایی بر این واقعيت است. درمقابل،نھادھای دولتی و رضایت آنھا به استخدام در این واحدھا، حتی با حقوق و مزایای بسيار ناچي

غلی پرزحمت، کم درآمد و دور از شأن یک فارغ التحصيلاین افراد به کار توليدی رغبت چندانی از خود نشان نمی دھند و اکثرا این گونه کارھا را ش

 است که عSوه بر اشتغال خود، برای افراددانشگاھی تلقی می کنند. درصورتی که انتظارمسوولين و جامعه از فارغ التحصيSن کشاورزی این

دیگرجامعه نيزکار ایجاد کنند و در توسعه کشاورزی نيز نقش اساسی ایفا نمایند.

ادی و اشتغال زایی نقش زیادی داشته اند.با بررسی روند رشد اقتصادی کشورھای توسعه یافته، مشخص می شود که کارآفرینان در رشد اقتص

 کارآفرین می باشد. نگاھی اجمالی بهیکی از کارکردھای اصلی آموزش در سطوح مختلف بویژه آموزش عالی تربيت فارغ التحصيSن خSق و

برای ایجاد تحول در بخش  کشاورزی کشور نشان دھنده این واقعيتکارایی فارغ التحصيSن رشته ھای کشاورزی و توانمندیھای عملی آنھا 

است. سوالی که مطرح می شود این است کهناخوشایند می باشد که آموزش عالی در رسيدن به این مھم از کارایی چندانی برخوردار نبوده 

انع وجود دارند؟ مقاله حاضر با ھدف پاسخگویی بهموانع تحقق کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی ما کدامند؟ آیا راھکارھایی برای رفع این مو

شد، لذا انتظار نمی رود از فرمت مقاله ھایاین سوا3ت انجام گردیده است. پيشاپيش یادآور می شود که مطالعه از نوع کتابخانه ای می با

ميدانی تبعيت نماید ھرچند که سعی می شود تا حد ممکن این فرمت را رعایت نماید.

● ھدف

قق کارآفرینی در کشاورزی در کشور و ھمچنينھدف عمده نوشتار حاضر استد3ل روی مفاھيم و اھميت کارآفرینی در کشاورزی و تعيين موانع تح

نه می باشدارائه راھکارھایی برای تقویت کارآفرینی با توجه به تجربيات موفق انجام گرفته در این زمي

● روش تحقيق

نه ای صورت گرفته و در قالب مقاله حاضر ارائه گردیدهھمانگونه که قبSً نيز اشاره شد، این مطالعه از نوع تحليلی بوده که به روش مطالعه کتابخا

ز طریق ادبيات موضوع و تجارب موجود است و دراست. آنچه که در دنباله مطالب خواھد آمد، بحث روی پيدا کردن پاسخ برای سوا3ت مطرح شده ا

انتھا ضمن جمع بندی و نتيجه گيری، پيشنھادھایی نيز عرضه خواھد شد.

● اھميت موضوع

اری از مشکSت و بحرانھای داخلی و باقی ماندنکار آفرینی با کارکردھا و پيامدھای مثبتی که دارد، به عنوان راه حلی اساسی برای رفع بسي

 قرار گرفته است.درعرصه رقابتھای جھانی، از سوی بسياری از کشورھای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه

 عبارتند از:کشورھای مختلف به سه دليل برای موضوع کار آفرینی اھميت قایل شده و به آن پرداخته اند که

) ایجاد و توسعه تکنولوژی١

) توليد ثروت در جامعه٢

) ایجاد اشتغال٣

به سه دليل مذکور، 3زم است تا موضوع توسعه کاردر شرایط فعلی کشور و نيز روند تغييرات بين المللی و پدیده جھانی شدن اقتصاد و با توجه 

آفرینی به عنوان برنامه ای راھبردی تلقی و به آن پرداخته شود.

یای کار موجب شده که در سالھای اخيراز طرفی، اشباع ظرفيت ھای استخدامی دولتی و ناتوانی بخش خصوصی در به کار گيری افرا د جو

ه این موضوع و پيش بينی نکردن راھکارھایمشکل بيکاری در بين دانش آموختگان دانشگاھی به شدت خود نمایی کند که در صورت عدم توجه ب

 را به وجود آورده، جامعه ما را در آیندهاساسی و مناسب برای رفع این معضل که در حال حاضر مشکSت اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی وسياسی

ای نه چندان دور با بحرانھا و چالشھای خطرناک مواجه می نماید .

ه ومتخصص است. برای استفاده از فرصت ھایمساله دیگری که باید به آن اشاره کرد تغيير نياز ھای کشور به سمت جذب نيروھای تحصيل کرد

نيروی انسانی متخصص با  پاسخگویی به نياز ھای فعلی جامعه در ارتباط  تغيير الگوھایجدید در عرصه جھانی و  ، می بایست در راستای 



آموزشی، پژوھشی و مھارتھا و توانایی ھایی که مورد استفاده قرار می گيرد، اقدام نمود.

● کارآفرینی چيست؟

فرینی مھم ھستند چراکه بسياری از واژه ھا در عملبنا به گفته ھافر و بيگریو، علم خوب باید با تعاریف خوب آغاز شود. تعاریف بخصوص در کارآ

 و کسب و کارھای کوچک که اغلب بجای یکدیگر استفاده می شوند. ھنری و دیگران به٢، کار متھورانه١رابطه نزدیکی با ھم دارند مثل کارآفرین

مان معين برای) استد3ل می کنند که «تعریف صحيح یک وا ژه زیربنایی است در خدمت سؤا3ت تحقيق که در یک ز٢٠٠٠نقل از جولين و برویات(

ادبيات تحقيق وجود دارد.یک جامعه علمی سودمند ھست. تعجب آور نيست که تعاریف بسياری از کارآفرین و کارآفرینی در 

کارآفرین اینگونه تعریف شده است:

گ انگليسی کالينز).مالک یا مدیر یک کسب وکار مھم که با ریسک و ابتکارعمل، در جھت کسب سود تSش می کند( فرھن

م برای گرفتن سود از آنھا، و شروع فعاليتکارآفرینان کسانی ھستندکه توانایی دیدن و ارزشيابی فرصتھای کسب وکار، جمع آوری منابع 3ز

).٢٠٠٣ .Henry et alمناسب برای کسب موفقيت را دارا می باشند (

) کارآفرینی را ایجاد١٩٨٨به نقل از 3و و مک ميSن(راجع به کارآفرینی، تعدادی از نویسندگان روی عمل و زمينه متمرکزشده اند. ھنری و دیگران 

سب یادآوری ھنری و دیگران به نقل از پSتو وکاری مھم و جدید تلقی می کنند که البته ممکن است در تعدادی از زمينه ھا صورت بگيرد. برح

بر فرایند و جنبه ھای مختلف آن تمرکز) کارآفرینی را بعنوان یک جریان شدن توصيف می کند تا یک حالت بودن. دیگر نویسندگان نيز ١٩٨٩بيگریو(

می کنند:

اجتماعی ھمراه و دریافت مزدھای ریالی وفرایند خلق چيزھای مختلف و ارزشمند با اختصاص وقت و کوشش 3زم، تقبل خطرات مالی، روحی و 

رضایت شخصی منتج شده.

ا و منابع 3زم برای بھره برداری از فرصتھا به منظور سودفرایند شناسایی فرصتھا در بازار، مرتب کردن منابع برای تعقيب این فرصتھا و تحقق فعاليتھ

شخصی دراز مدت

ای افرادی "خاص" در درون محيط اقتصادی است.مفھوم "کارآفرینی" ریشه در اقتصاد سياسی دارد، جایی که در آن تأکيد عمده برروی فعاليت ھ

" به معنای"انجام دادن یک فعاليت مختلف و متمایز از فعاليت ھایEntreprendre ميSدی دارد که از واژه فرانسوی "١٢لغت "کارآفرین" ریشه در قرن 

 توسط تاجر فرانسوی١٨ ميSدی متداول گردید و بعدھا در قرن ١۴معمولی" نشأت گرفته است. واژه مدرن کارآفرین به معنای امروزی آن، از قرن 

"ریچارد کانتيلون" وارد ادبيات اقتصادی گردید.

ار بوده، تمایل به ریسک داشته و از این طریق سود یاکانتيلون، کارآفرین را فردی خوداشتغال می داند که از قدرت پيش بينی اقتصادی خوبی برخورد

دھد که نقطه تمرکز کانتيلون در بحث کارآفرینی شخصضرر می کند و در نتيجه به تعادل و پایداری اقتصاد بازار کمک می کند. این تعریف نشان می 

کارآفرین بوده و برای او عملکرد اقتصادی کارآفرین از ویژگی و رفتارش اھميت بيشتری دارد.

 کارآفرینی محسوب می گردد:): کارآفرینی را فرایند "تخریب خSق" می داند. از دیدگاه نامبرده ھریک از فعاليت ھای زیر١٩٣۴ژوزف شومپيتر(

الف) ارائة کا3 یا خدمتی جدید؛

ب) ارائة روشی جدید در فرایند انجام کار و توليد؛

ج) گشایش و دسترسی به بازاری تازه؛

د) یافتن منابعی جدید جھت انجام کسب و کار و توليد؛و

ه) ایجادھرگونه تشکيSت جدید.

ليدات یا خدماتی که در جای دیگر بازار عرضه میخلق یک ماھيت جدید اقتصادی متمرکز بر توليدی تازه یا خدمتی تازه یا حداقل چيزی که با تو

).٢٠٠٣ .Henry et alشود، تفاوت معنی داری داشته باشد (

بِرویات و جوليان( با فرایند٢٠٠٠ھنری و دیگران به نقل از  ) یک اظھار عقيده جالب توجه مطرح می کنند که ھمانطوری که کارآفرینی ھمراه 

ست.تغيير،ظھور و ابداعِ ارزش جدید است، ھمچنين یک فرایند تغيير و ابداع برای کارآفرین ھم ا

 خلق یک کار مھم، که به این فرض منتھی میشاید رایجترین تعریف کارآفرین این باشد: «کسی که خودش کسب و کاری را آغاز می کند». یعنی

رد را با مھارتھا و توانایيھای 3زم برای انجامگردد که کارآفرینی ھنری برای شروع یک کسب وکار شخصی است، ھر آموزش و پرورشی درباره آن ف



).٢٠٠٣ .Henry et al)، یک دیدگاه بسيار ویژه دارد: (١٩٨۵آن کار آماده خواھد کرد. با وجود این دراکر(

دن داشته باشد..... کارآفرینان در ميان کسب و کارھای جدیدبرای کارآفرینانه بودن، یک کار متھورانه باید خصوصيات ویژه ای فراتر و با3تر از جدید بو

 یا تبدیل می کنند.. آنھا تغيير را بعنوان ھنجار تلقییک اقليت ھستند.آنھا چيز جدیدی، چيز متفاوتی خلق می کنند، آنھا ارزشھا را تغيير می دھند

می کنند.

● مفھوم کارآفرینی در بخش کشاورزی

اد یکی ھستند. اگرچه کارآفرینی در کشاورزی درتعاریف و مفاھيم کارآفرینی در بخش ھای مختلف (کشاورزی، صنعت و خدمات) از نظر اصول و بني

ما در واقع درون دادھای مورد نياز جھت توسعةاصل و ماھيت خود تفاوتی با کارآفرینی در نواحی شھری و یا سایر بخش ھای اقتصادی ندارد، ا

ل، دسترسی به بازار، شبکه توزیع و نيروی کارکارآفرینی نظير سرمایه، مدیریت، آموزش، تکنولوژی، مؤسسات و نھادھا، زیرساخت ھای حمل ونق

ی یافت می گردد..ماھر در شھرھا و مناطق صنعتی و سایر بخش ھای اقتصادی راحت تر از مناطق روستایی و کشاورز

کارآفرینی کشاورزی حالت مختص الشرایط، مختص المزرعه، و مختص  المحصول دارد.

زی و گرایش استراتژی ھا و سياست ھایشکاف وسيع تر ميان مناطق روستایی و شھری در کشورھای در حال توسعه و چيرگی صنعت بر کشاور

شده است تا کارآفرینی کشاورزی کمتر رشدتوسعه به سمت صنعت، ھمراه با ویژگی ھای اقتصادی- اجتماعی جامعة روستایی و کشاورزی باعث 

د توانمندی ھای حرفه ای و حمایت ھای 3زم ازداشته باشد. در کشورھای در حال توسعه کشاورز ضعيف ترین مأمور توليد در کشور است. او فاق

 زمين یک منبع غنی در این کشورھا بوده وطرف دولت و سازمان ھای محلی و ملی است تا در نقش یک کارآفرین پویا عمل کند. با وجودی که

ند.دارای پتانسيل ھای مناسبی جھت کارآفرینی می باشد، اما ھنوز ھم کشاورزان فقير و ضعيف ھست

يت غذایی، رقابتی شدن بازار)، سياست ھایتغييرات صورت گرفته در بازار (جھانی شدن، رشد جمعيت، دگرگونی در بازار کار کشاورزی، امن

اری، مباحث زیست محيطی، تنوع زیستی، منابعکشاورزی (حرکت به سوی کشاورزی تجاری مبتنی بر بازار) و خود جامعه (افزایش بيکاری و کم ک

يش ازپيش نمایان می سازد. به خاطر تحو3ت فوق،طبيعی) از عواملی ھستند که ضرورت کارآفرینی در کشاورزی ضرورت کارآفرینی در کشاورزی را ب

 در چھارچوب توسعه پایدار، استراتژی اساسییک دگرگونی ساختاری در شيوه ھای کنونی توليد کشاورزی 3زم بوده و کشاورزی مبتنی بر بازار

ند توليدات خود را در بازار رقابتی که مبتنی برتوسعه کشاورزی خواھد بود. در این نوع کشاورزی، کشاورز بایستی به نحوی توليد کند که بتوا

ھای مشتری را به درستی شناسایی نمایدخواسته ھای مشتری است، به فروش برساند. بدین منظور کشاورز بایستی فرصت شناس بوده و نياز

رز امروز بایستی یک کارآفرین باشد.و سپس استراتژی 3زم در جھت برآوردن این نيازھا طراحی و اجرا نماید. به عبارتی دیگر کشاو

 و لزوم توجه به کارآفرینی٢١موقعيت بخش کشاورزی ایران در قرن 

توجه به شش وضعيت/ ویژگی مھم

١٨ کل سطح زیر کشت در ایران ٢٠٠٠ ميليون آن زراعی است. در سال ۵١ ميليون ھکتار می باشد که حدود ١۶۵) کل مساحت ایران حدود ١

 ميليون قطعه زمين۵/٣% آن اراضی آیش و بایر بوده است. در حدود ٢٧% آن باغات و ١٢% آن دیم، ٢٨% آن آبی، ٣٣ميليون ھکتار بوده است که 

% از٨۵% از کل زمين ھای زراعی را به خود اختصاص می دھد در حاليکه ٢٢ ھکتار حدود ١٠زراعی در ایران وجود دارد. خرده مالکی با زمين کمتر از 

١۵% از جمعيت کشاورز را دارد. مالکيت بزرگ (با3ی ١۴% ار از اراضی و ۶۵ ھکتار) حدود ١٠-١۵جمعيت کشاورز را دربر می گيرد. مالکيت متوسط (

% از جمعيت را به خود اختصاص می دھد.١% از اراضی و ١٣ھکتار) حدود 

% از توليدات ناخالص داخلی را به خود٢/١۵ کشاورزی ایران به طور متوسط ١٩٩٠-٢٠٠١) بر اساس گزارش بانک جھانی، در فاصلة سال ھای ٢

% بوده است (اگر چه در حال کاھش بوده است).٢۶اختصاص داده است. ھمچنين سھم این بخش از درآمدھای حاصل از صادرات غيرنفتی معادل 

درصد). از طرف دیگر کشاورزی ایران یک چھارم کل١۴این در حالی است که کشاورزی سھم کوچکی از واردات ایران را به خود اختصاص می دھد (

% از کل فرصت ھای شغلی ایران مربوط به بخش کشاورزی است. صنایع غذایی٢۵اشتغال ایران را به خود اختصاص می دھد، به عبارت دیگر 

تی کشور از لحاظ توليد ارزش افزودهکشور(به عنوان بخش مھمی از صنایع بخش کشاورزی)، بعد از صنعت پا3یش نفت، مھمترین بخش صنع

می باشد.

 تھيه کرده و ضمن ایفای نقش خود به٢٠٢٠ ميليون نفر را در سال ١٠٠) کشاورزی ایران بایستی خود را آماده کند تا غذای جمعيتی معادل ٣

عنوان یک موتور رشد اقتصادی، به کاھش فقر در ایران نيز کمک کند



 می کنند که قویاً تحت تأثير مداخله گری ھای) عليرغم دستاوردھای کمی قابل مSحظه در زمينة کشاورزی، کشاورزان ایرانی در محيطی فعاليت۴

از شيوه ھای سنت استفاده  قطعه،  قطعه  و  کوچک  اراضی  آن،  دارد. عSوه بر  قرار  دولت  مسائلناکارآمد  و  توسط کشاورزان خرده پا  توليد  ی 

ارت ھای فراوان پس از برداشت گردیده است)جامعه شناسی مربوط به نسق زراعی در کنار فقدان یک ساختار مناسب از بازار (که منجر به خس

شد اقتصادی کشور و اشتغال زایی نماید.باعث شده است تا این بخش با وجود پتانسيل ھای با3یی که دارد نتواند کمک قابل توجھی به ر

خير کشاورزی ایران با چالش ھایی نظير:) کشاورزی ایران به طور مشخص، در دھة گذشته شاھد تغييرات مداومی بوده است. در سال ھای ا۵

ش رقابت در بازارھای کشاورزی جھانی، جھانی شدن،آزادسازی تجاری و در نتيجه دگرگونی در بازار، کاھش حمایت ھای دولت از توليدکننده، افزای

ازی ساختار دولت و در نتيجه دگرگونی درپيشرفت در زمينه فناوری ھای مرتبط، بيوتکنولوژی کشاورزی، سياست ھای خصوصی سازی و کوچک س

کار کشاورزی گردیده است، مواجه بودهبازار کار کشاورزی و مشکSت اکولوژیکی و اقليمی نظير سيل و خشکسالی که باعث افزایش ریسک 

مواردی بوده که بخش کشاورزی ایران شاھد آناست. ھمچنين تغيير در ذائقه مشتریان توليدات کشاورزی و تقاضای مشتریان کشاورزی از دیگر 

بوده است.

بازار (مشتری) است، مورد تأکيد قرار گرفته است) از طرف دیگر، امروزه برای توسعه کشاورزی، کشاورزی رقابتی که قویاً تحت تأثير نيروھای ۶

تنی بر بازار، کشاورز برای آنکه موفق عمل کند(فائو، بانک جھانی،سازمان بھره وری آسيای، سازمان تجارت جھانی). در کشاورزی رقابتی و مب

ست ھای دولت.بایستی خSق، نوآور و فرصت شناس باشد؛ یعنی اینکه بایستی کارآفرین باشد نه اجراکنندة سيا

موانع آموزش عالی کشاورزی در تربيت فارغ التحصيSن کارآفرین

خص می شود.. سوالی که در این زمينه مطرحبا توجه به مباحث مطرح شده، اھميت کارآفرینی و تربيت فارغ التحصيSن کشاورزی کارآفرین مش

رای پاسخ به این سوال توجه به تاریخچه شروعمی شود این است که موانع تربيت فارغ التحصيSن کارآفرین در آموزش عالی کشور ما کدامند. ب

در ایران مشخص می شود که سيستم فعلیاموزش کشاورزی در ایران می تواند راه گشا باشد. با بررسی نحوه شروع آموزش عالی کشاورزی 

 وارد کشور شده است و لذا رابطه مناسبی بيناموزش عالی از خارج وارد شده و در واقع آموزش عالی کشاورزی با ساختار موجود فعلی از غرب

نع اصلی در نزدیک نمودن محتوا و ماھيتمحيط واقعی روستاھا و بخش کشاورزی کشور با آموزش عالی وجود ندارد. این موضوع یکی از موا

).١٣٨۴آموزش عالی به شرایط واقعی محيط روستا و کشاورزی را موجب شده است.(حسينی، 

ده بين محيط آموزشی و محيط واقعی کشاورزی میمانع عمده دیگری که درمقابل افزایش کارایی آموزش عالی قرار دارد فاصله جغرافيای ایجاد ش

رغ التحصيSن کشاورزی با کسب و کارھای مرتبط باباشد که خود به خود منجر به ایجاد موانع دیگری در زمينه ارتباط دانشجویان و در نتيجه فا

کشاورزی می گردد.

 یکی از 3زمه ھای تقویت کارآفرینی در ميانھمانطور که در مباحث با3 مطرح شد کارآفرینی ارتباط مستقيمی با خSقيت و نوآوری دارد. لذا

ی فراگير محور بودن دانشگاھھا و محيطھایداشنجویان، ایجاد محيطی مشوق ابتکار و خSقيت دانشجویان می باشد که 3زمه ایجاد چنين محيط

ویای این واقعيت است که دانشگاھھا بيشترآموزشی می باشد. توجه به واقعيتھای موجود در دانشگاھھا و از جمله دانشکده ھای کشاورزی گ

متوا محور و در برخی موارد آموزشگر محور می باشند.

تجارب موفق در زمينه بھبود کيفيت کارایی دانشجویان و فارغ التحصيSن

نشکده به دانشجویان نمود. ،مدیریت مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه اقدام به اجاره زمينھای زراعی دا٧٧_٧٨درسال تحصيلی 

کرر مسئولين دانشکده و به خصوص مدیرمزرعهاگر چه در ابتدا دانشجویان رغبتی به این کار نشان نمی دادند ولی باتشویقھا و حمایتھای م

جویی تشکيل گردید و کليه ھکتار زمين زراعی با ھدف آموزش به دانشجویان واگذار گردید. در این راستا یک کميته دانش٢۵آموزشی، حدود

با تمھيداتی که از سوی مدیریت مزرعهمسئووليتھا و کارھای مربوط به مزارع دانشجویان به این کميته واگذارشد. در مراحل اوليه ا ین طرح 

 توسط دانشجویان به عنوان ھدف اصلیآموزشی دانشکده کشاورزی صورت گرفته بود تلفيق آموزشھای تئوری و عملی در مزارع اجاره شده

ر مدت کوتاھی باعث تغيير و بھبود نگرش اینانتخاب شد.ھمانطورکه انتظارمی رفت این کار، نتيجه بسيارخوبی به ھمراه داشت به طوری که د

ار کشاورزی با به بکارگيری روشھای علمی ھمراهدانشجویان به کارھای توليدی و عملی کشاورزی گردید. این دانشجویان اظھارمی داشتند "اگر ک

راعی معادل دوبرابرحقوق ساليانه یک کارمندگردد، نتيجه و سود بسيار خوبی در پی خواھدداشت "ویا" به راحتی می توان ازیک ھکتارزمين ز

دولت ،محصول برداشت نمود".



ی یک ميليون تومان از ھر ھکتارکسب کرده بودند واظھاراتی ازاین قبيل از طرف دانشجویانی که عمS وارد کار کشاورزی شده وبه ازاء درآمد با3

 موفقيت و انگيزه بيشتر در نفر از دانشجویان پسر و دختر برای اجاره زمين از دانشکده برای کشت در سالھای بعد و کسب٢۵٠تقاضای بيش از 

تلفيق دروس عملی باتئوری را در علوم کشاورزینتيجه این کارھا و ھمچنين تجربه مشابه انجام شده دردانشگاه مشھد ،به خوبی اثربسيارمثبت 

نشان می دھند که نبایستی ازآن غفلت نمود.

انشکده ھاگزبری در کشور استراليا اشاره نمود. دراز جمله تجارب مفيدی که در زمينه بھبود کيفيت آموزش عالی صورت گرفته می توان به تجربه د

می شود.این دانشکده بر شيوه آموزش تجربی و بر کسب مھارتھای عملی و کاربردی کشاورزی توسط تاکيد 

برخی از راھکارھای مھم جھت توسعة کارآفرینی در بخش کشاورزی

عد کارآفرینی شناسایی نمود. در این رابطه دید) باید وضعيت نيروی انسانی و توانمندی ھای فعلی و نارسایی ھای فعلی بخش کشاورزی را از ب١

تماعی و اقتصادی جامعه به ھم نخورد؛نظام مند ضرورت دارد تا تعادل و پایداری سيستم کشاورزی و تعامل آن با سایر سيستم ھای اج

ارآفرینی در سطح کSن، توسعه زیرساخت ھا) ایستی زیرساخت ھای مناسبی را برای این کار فراھم نمود. زیرا اولين اصل مھم در توسعه ک٢

است:

الف) سياست ھای دولت در بخش کشاورزی:

▪ اولویت بخشی به کشاورزی در برنامه ریزی ھای توسعه

▪ حرکت به سوی رقابتی کردن بازار محصو3ت کشاروزی

▪ کاھش/ حذف و یا بازنگری در قوانين صادرات و واردات محصو3ت و نھاده ھای کشاورزی

▪ تقویت بخش ھای توليد، ارزش افزوده، و خدمات کشاورزی

▪ متنوع سازی فعاليت ھای کشاورزی و کشاورزی جایگزین

ب) شرایط اقتصادی- اجتماعی:

▪ بکارگيری و توجه به "الگوھای نقش" موفق( کشاورزان کارآفرین)

▪ استفاده از مشوق ھای اقتصادی و وام ھای مناسب و کم بھره

ج) آموزش

▪ آموزش فنی- حرفه ای کشاورزی

▪ آموزش مھارت ھای کسب وکار

▪ توسعه و تقویت خصوصيات و مھارت ھای کارآفرینانه

▪ برنامه ھای کوتاه مدت آموزش کارآفرینی برای گروه ھای مختلف کشاورزان

▪ پرورشگاه ھا و پارک ھای فناوری

د) حمایت ھای مالی و غيرمالی

▪ برنامه ھای مشاوره ای

▪ ایجاد و توسعة شبکه ھای کارآ فرینی

▪ نظام و شبکة اطSعاتی کارآفرینی

▪ تحقيق و توسعه

▪ وام ھا و مشوق ھای مالياتی

، مخابرات، حمل ونقل و...)▪ تسھيSت و امکانات فيزیکی( زیرساخت ھای فيزیکی، نھاده ھا و مواد اولية مورد نياز، جاده

ا3نه ھمت ورزید.) باید به توسعه سخت افزارھا و نرم افزارھای موردنياز جھت اجرای مکانيزم ھای موردنظر فع٣

) استراتژی ھایی به منظور توليد محصو3ت جدید جھت ارائه به بازار؛۴

) استراتژی ھایی جھت ارائة خدمات جدید کشاورزی به جامعه؛۵

) استراتژی ھایی برای نفوذ در بازار و یا ایجاد بازار جدید؛۶



 تواند در بخش فعاليت ھای درون مزرعه ای،) استراتژی ھایی جھت راه اندازی یک کسب و کار جدید وابسته به کشاورزی. این کسب و کار می٧

 کشاورزی و یا فعاليت ھایی در خارج از مزرعه و درفعاليت ھای مربوط به فرآوری و صنایع تکميلی کشاورزی با ھدف توليد ارزش افزوده به محصو3ت

بخش خدمات کشاورزی صورت پذیرد؛

) استراتژی ھایی در جھت به کارگيری تکنولوژی و شيوه ھای جدید توليد در کشاورزی؛و٨

● پيشنھادات

در بخش آموزش عالی کشاورزی

▪ حرکت به سوی فراگير محوری در دانشگاھھا(نياز دانشجو محور باشد). تجربه دانشگاه رازی

▪ ایجاد محيطی مشوق ابتکار و خSقيت دانشجویان(محيط فعلی کامS برعکس می باشد)

افه گردد.▪ دروسی در زمينه کارآفرینی در دانشکده ھای کشاورزی برای دانشجویان رشته ھای کشاورزی اض

▪ ھمکاری سازمان جھاد کشاورزی با دانشکده کشاورزی در ارتقاء مھارت عملی دانشجویان

در وزارت جھاد کشاورزی

 اقتصادی مورد نياز جھت توسعة کارآفرینی؛▪ سياست ھای اقتصادی کSن پایدار و مناسب در جھت توسعة کشاورزی با در نظر گرفتن محيط کSن

د. دولت ھا بایستی شرایطی را مھيا کنند که در آنایجاد یک محيط مساعد جھت انجام فعاليت ھای کارآفرینانه ابتدائاً از سطح ملی شروع می گرد

سياست ھا و داشتن یک تعریف مناسب وشاھد یک پایداری اقتصادی در سطح کSن باشيم. سياست ھای بنيانی برای اقتصاد کSن، پایداری 

معقول از حق مالکيت بسيار مھم است؛

برنامه ھا و سياست ھای مناسب در جھت توسعه و پرورش خصوصيات و مھارت ھای کارآفرینانه د ر نيروی انسانی بخش کشاورزی از طریق▪ 

آموزش ھای رسمی و غير رسمی؛

می شود. سياست ھای ملی کشاورزی نظير▪ تSش در جھت بسته نگه داشتن اقتصاد و حمایت از اقتصاد داخلی از موانع کارآفرینی محسوب 

فراد می گردد (این ایده را در ذھن افراد پرورشسوبسيد در جھت قيمت کا3ھای کشاورزی با توجه به آنکه باعث تضمين کردن حداقل درآمد برای ا

می دھد) مناسب در جھت کارآفرینی نيست.

▪ ترویج فرھنگ کارآفرینانه در مناطق روستایی و در سطوح مختلف؛

 بعد کشاورزی و غير کشاورزی) ایفا نماید، اما مروجان▪ ترویج کشاورزی می تواند نقش بسيار ارزنده ای در توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی (از

تنھا ھمانند یکی از فعاليت ھای ممکن در روستا کهبایستی خودشان قبSً دارای دیدگاه کارآفرینانه باشند. آنھا باید سعی کنند که به کشاورزی 

راساس پتانسيل ھای منطقه و سایر عوامل اثرگذار برمی تواند به توسعة روستا کمک کند، نگاه کنند. آنھا باید سعی کنند که در مناطق مختلف و ب

روستایان را در جھت این فعاليت جدیدرشد و توسعه اقتصادی منطقه، استفاده ھای جدیدی را از زمين کشف نموده و سپس سعی کنند که 

ھدایت نمایند.

http://vista.ir/?view=article&id=307848

کارآفرينی در کشور اتريش



کشور اتریش با داشتن بيش از ھشت ميليون نفر جمعيت در اروپای مرکزی

قرار دارد. این کشور جزء کشورھای صنعتی است که دارای وضعيت اقتصادی

، سرانه توليد ناخالص داخلی این کشور حدود٢٠٠٠خوبی است . در سال 

 د3ر آمریکا بوده است و ميزان بيکاری در آن حدود جھاردرصد تخمين٢٣٠٠٠

) در اقتصادSMEزده می شود. کارآفرینی و شرکت ھای کوچک و متوسط (

به یا  شغل  ميليون  نيم  و  یک  آنھا   . دارند  فراوانی  تاثير  اتریش 

 ایجاد١٩٩٧درصد از کل مشاغل در صنعت و خدمات را در سال ١/۶۶عبارتی 

نموده اند.

 کارمند می باشد که با3تر از حد١١▪ کسب و کار متوسط در اتریش دارای 

متوسط اتحادیه اروپا است .

 ) برنامه ھای دولت اتریش در ارتقای کارآفرینی :١

اھم اقدامات دولت اتریش در زمينه ترویج و گسترش کارآفرینی به قرار ذیل

می باشد :

) آموزش برای یک جامعه کارآفرین :١ - ١

 در کسب و کارھا نيز مورد تشویق قرار گرفته▪ توجه ویژه ای برای تشویق کارآفرینی در مدارس و دانشگاھھا صورت گرفته است. آموزش بيشتر

دانش آموزانی که سن درصد از شرکت ھا کوچک و متوسط در قسمت آموزش حرفه ای برای کارکنانشان فعال بوده اند - ۴٧، ١٩٩٨است. در سال 

د برای یک سال درسی ایجاد سال می باشد، باید یک طرح کسب و کار را ارائه دھند و یک کسب و کار کوچک را در مدرسه خو١٩ تا ١۵آنھا بين 

صميم گيری ھای مربوط به کسب و کار را خودشان انجامکنند. آنھا محصو3تی را توليد می کنند و خدماتی را در بازار محلی ارائه می دھند و تمام ت

تعداد این کسب و کارھای کوچک در اتریش دو برابر شده است .١٩٩۶ ـ ١٩٩٧می دھند. از سال تحصيلی 

و کار شرح می دھد و ھمچنين چگونگی▪ یک شرکت مجازی مدلی از یک شرکت واقعی می باشد که چگونگی رویداد وقایع را برای یک کسب 

ام کالج ھای بازرگانی و مدارس کسب و کار در اتریشارتباط یک شرکت با شرکت دیگر و تنوع فرھنگ ھای کسب و کار را بيان می کند. این مدل در تم

 مورد از این٨۵٠ریش در حال حاضر به طور رایج اجباری می باشد و برای اھداف آموزش بازرگانی در تمام مدارس حرفه ای توصيه می شود. در ات

 مورد در سطح جھانی می باشد .٣۵٠٠شرکت ھای مجازی وجود دارد که این تعداد غير از 

 به وجود آمده است. این اولين کرسی مدیریت١٩٩٩) در دانشگاه کSگن فورت از ژوئن سال IUG▪ کرسی مدیریت نوآوری و ایجاد کسب و کار (

 نوآوری و ایجاد کسب و کار را شامل می شودکارآفرینی در اتریس محسوب می شود . موضوعات آموزش و تحقيقات در ھر دو زمينه اصلی مدیریت

.

 فدرال کار و امور اقتصادی، برای انتشار دانش فنی «از عمل تا عمل» و سازمانی تدوین شد. با حمایت مالی از طرف وزارتTechnolontakte▪ پروژه 

 است. این پروژه به کسب و کارھایدوره آموزشی جدیدی در اتریش در حال سازماندھی می باشد که به «مSقات شرکت به شرکت» معروف

تواق ھمکاری ھای مشترک، کارآفرینان اتریشیعSقمند این فرصت را می دھد که از سایر کسب و کارھای موفق مواردی را یاد بگيرند. براساس 

می توانند در رشته ھای مشابه در کشور آلمان شرکت کنند .

ترش شرکت ھا با تکنولوژی با3) دسترسی به منابع مالی برای شرکت ھای کوچک تر و در یک مرحله زودتر، تامين مالی برای گس٢ -١

 ميليون د3ر٧٠٠ ميليون د3ر به ۴۵٠ از Burges، سقف مسئوليت بانک تضمين کسب و کار کوچک ١٩٩٨ در دسامبر SME▪ با اصSح قانون ارتقای 

مایندگی ميليون د3ر برای تضمين اعتبارات تصویب نموده است. وزارت فدرال امور مالی ممکن است به ن٢٣٠ OHTافزایش یافت. عSوه بر آن بانک 

 سقف اعتبار٢٠٠٠انک را انجام دھد. در طی سال از طرف دولت مرکزی اتریش تضمين نماید که در صورت موجود نبودن منابع، ضمانت ھای این دو ب

 ھزار د3ر رسيده است .١۶٠٠ ھزار د3ر به ۶۵٠برای یک وام تنھا، افزایش بيشتری یافته و از 

ه گری و تضمين برای حفظ اعتدال این▪ تضمين خودی سرمایه: که به منظور بھبود ساختار مالی شرکت ھای کوچک و متوسط از طریق بيم

 کارھا را پوشش می دھد .شرکت ھا طراحی شده است. این تضمين ریسک ورشکستگی گروھھای تامين کننده سرمایه برای کسب و



 اجرا شده است. ھدف از این برنامه گردآوری کسب و کارھای در حال گسترش است١٩٩۶· برنامه بورس برای فرشتگان کسب و کار از اواخر سال 

بکه فعال فرشته کسب و کار در اتریش وجودکه در جستجوی سرمایه و سرمایه گذرانی است که دارای سرمایه و تجربه مدیریت می باشد، یک ش

 کسب و کار فراھم کرده است .۴٩ ميليون د3ر برای ٣۴ سرمایه گذار بوده جمعا ۵۵دارد که شامل 

 تا١٠ھای موجود اجرا شد. این برنامه ھر ساله ▪ برنامه تامين مالی اوليه: به منظور کمک به اجرای کسب و کارھای جدید و گسترش کسب و کار

 درخواست انتخاب کرده آنھا را تامين مالی می کند .٢٠٠ کسب و کار با تکنولوژی با3 را از بين بيش از ١۵

 ھاSME) دسترسی به تحقيق و نوآوری و استفاده بھتر از پتنت ھا توسط ٣ -١

  ھایی است که نياز بهSME این برنامه فعاليت ھایی را پوشش می دھد که شامل کمک به FINT▪ برنامه ارتقای نوآوری و استفاده از تکنولوژی : 

 با عنوان موفقيت از طریق تغيير و تحول برایCD_Romتغيير و نوآوری دارد و برای آنھا روشھای جدید را برای نوآوری فرآیند توسعه می دھد. یک 

ا حل کنند .کمک به کارآفرینان در این زمينه تھيه شده است تا نياز به تغيير را تشخيص دھند و مشکSت ر

ی با ارزش ھستند، اختصاص یافته است. برای این▪ یک تخفيف تحقيقاتی: برای ھزینه ھای توسعه یا بھبود ابداعاتی که از نقطه نظر اقتصاد مل

ال کار و امور اقتصادی مورد تایيد واقع شود بهتخفيف ارزش ابدعات طراحی شده یا تکميل شده باید از طریق یک گواھی نامه از طرف وزارت فدر

شرکت ھا داده می شود .

س رقابت بين المللی اجرا گردید. لذا : به منظور بھبود ھمکاری ھای مشترک ميان علم و دنيای کسب و کار و کاربرد تحقيق در مقياKplus▪ برنامه 

اس معيارھای کيفی شرکت حمایت می شود. تامراکز مھارت در حال ایجاد می باشند و برای کی دوره محدود تحت یک روش انتخاب رقابتی براس

ليغاتی نيز در حال انجام است . ایجاد شده و دو مرود نيز در حال گرفتن محوزھای 3زم می باشد. برای افزایش این مراکز، تبKplusکنون ده مرکز 

) بھبود دیدگاه خدمات حمایتی۴ -١

برنامه   ▪YEN برای ارتقای کسب و کار برای ارائه خدمات مجازی بهWIFI ) شبکه شرکت ھای جوان)  بازرگانی و صنعت وین   از سوی اتاق 

 برروی اینترنت موجود می باشد و اطSعاتی را در زمينهایجاد کنندگان شرکت ھاو کارآفرینان جوان ایجاد شد. این شبکه در حال حاضر با اطSعات زیاد

اقداماتی اضافی حمایتی« مراکز مشاوره، انتشارات و ... ارائه می دھد .

 ایجاد شده است و توسط مرکز١٩٩٧ : یک برنامه کمکی آزاد اتحادیه اروپا می باشد که به صورت پایگاه داده ھا در دسامبر EU-Info-Broker▪ برنامه 

اقتصادی توسعه یافته است. این برنامه به سوا3تیاطSعات اروپا (اتحادیه صنعتی اتریش) با حمایت مالی قابل مSحظه از طرف وزارت فدرال امور 

  ھا و ھمچنين انواع حمایت ھا (برای مثال سھامداران، اھدا و وام ھا) پاسخ می دھد .SMEاز قبيل انرژی، تحقيق، جوانان، 

) بھبود امور دولتی۵ -١

 تصویب شد. این قانون معافيت از انواع ماليات، حق الزحمه،٢٠٠٠) تحت قانون رفورم ماليات NEUFOG▪ قانون یاری راه اندازی کسب و کارھا : (

دازی کسب و کارھا فراھم می کند .باطلل کردن تمبر، ماليات انتقال مستقيم، ماليات ھای سرمایه گذاری سرمایه را برای راه ان

) بھبود استخدام و شرایط کاری۶ -١

ر به طور کارمند می توانند تعھدات و مسئوليت ھای خود را در زمينه ایمنی و بھداشت شغلی در محل کا۵٠ کارفرمایان با بيش از ١٩٩٩▪ از ژانویه 

نند. یک اصSح که در« قانون زمان کاری» صورتمجانی با استفاده از «مراکز پيشگيری که توسط شرکت ھای بيمه حوادث» دایر شده اند، اجرا ک

گرفته است، بيشتر از قبل زمان کاری را انعطاف پذیر ساخته است .

 ) حمایت از کارآفرینان جوان از طریق آموزش و مشاوره٢

 واحدھای کوچک و مستقل با سلسله مراتب پایين بهدنيای کار در آینده به طور فزآینده ای از طریق خوداشتغالی تعيين خواھد شد. اگر شبکه ھای

به رشد خصوص یافت. ھمچنين روند رو  زیادی خواھد  درآید، اھميت  مزایایجای ساختارھای سنتی شرکت ھا  نوین  بازار  در  ی سازی و کار 

قابت در سطح فردی و سازمانی بستگی داردشرکت ھای کوچک و متوسط را ارتقا خواھد بخشيد. توسعه یک شرکت تا حد زیادی به فعال سازی ر

 را تضمين کند. بنابراین تقویت فعاليت ھا برای راه اندازیبه طوری که بتواند برای آنھا مزیت ھای رقابتی را ایجاد کند و توسعه و حضور اقتصادی آنھا

SME. ھا یک موضوع صریح و آشکار در سيسات ھای اقتصادی اتریش بوده است   

تاقھای بازرگانی یا سایر موسسات ایجاد شده است کهبرای کارآفرینان جوان موارد زیادی طرح و برنامه وجود دارد که توسط ایالت ھا و بخش ھا، ا

بعضی از آنھا عبارتند از :



▪ شروع به کارھای خاص

▪ مشاوره و راھنمایی

▪ چک ليست ھا، کتابچه ھای راھنما و سمينارھای اطSعاتی .

در سطح ایالتی سه دسته از اقدام مورد توجه کارآفرینان جوان قرا ردارد :

ر آنھا قرار می دھد. این تسھيSت برای راه اندازی▪ برنامه  ھای حمایتی برای کارآفرینان جوان که به صورت کمک ھای مالی تسھيSت را در اختيا

شرکت می باشد .

دید، با مھارت ھای فنی برجسته که ھزینه ھایی برای▪ برنامه ھای تامين مالی برای حمایت از راه اندازی کسب و کارھا در زمينه تکنولوژی ھای ج

متخصصان خارجی و ... را به صورت کمک ھای مالی پرداخت می کنند .

و کار را به صورت مالی و اعتبارات سرمایه گذاری▪ طرح پس انداز برای تاسيس کنندگان که به موجب آن می توان حق بيمه برای راه اندازی کسب 

طلب نمود .

 ) مشکSت کارآفرینی در اتریش٣

:با مطالعه انجام شده، مشکالت کارآفرینی و شرکت ھای کوچک و متوسط عمدتا به صورت زیر است 

▪ سيستم مالياتی اتریش که ایجاد و ادامه کار شرکت ھا را مشکل می سازد .

اسيس بازارچه کسب و کار از اقدام دولت اتریش در رفع▪ محيط قانونی که می تواند به عنوان مانع بر سرراه فعاليت ھای کسب و کار قرار گيرند. (ت

این مانع می باشد (

 ) برنامه ھای کارآفرینی در دانشگاه ھای اتریش۴

سه برنامه کلی وجود دارد :

برنامه «دانشمندان کسب و کار تاسيس می کنند، دانشمندان کسب و کار راه اندازی می کنند» :

 آغاز شده که از تاسيس و١٩٨۶ این برنامه در سال ھدف از این برنامه فعال کردن اقتصاددانان دانشگاھی در مسير نوآوری و کاربرد نوآوری است.

 د3ر حمایت می کنند .٢٣٠٠٠راه اندازی طرحھای دانشگاھيان تا سقف 

) :I٢B▪ برنامه رقابتی ایده تا کسب و کار (

 حمایت از ایده ھای نو انتقال آنھا به بازار، برنامه ریزی رقابتیھدف از این برنامه ایجاد اقتصاد روان، انتقال تکنولوژی نو، ارائه خدمات به ایده ھای نو،

 شروع گردید و ميزان حمایت مالی آن حدود چھار ميليون د3ر٢٠٠٠کسب و کارھا و ایجاد شبکه ھای تاسيس می باشد. این برنامه در سال 

می باشد .

A+B▪ برنامه تاسيس مرکز 

مکان موفقيت در ایجاد کسب و کار، توسعه تواناییھدف از این برنامه افزودن دائمی تعداد دانشگاه ھا به بحث کسب و کار، با3 بردن کيفيت و ا

ایجاد شرکت، حمایت از انتقال تکنولوژی،ایجاد موسسات از طرف دانشگاھھا و مدارس عالی خارج از دانشگاه، بھبود مسير تحقيقات برای 

ازرگانی است .استفاده از روشھای مختلف آموزشی، تدریس بيشتر رشته کارآفرینی در دانشکده ھای مھندسی و ب

ال در این مرکز بماند و ھزینه ھای شخصی برای یک وجھت تشویق به کارآفرینی فردکارآفرین «کسی که ایده یا فکر نو دارد» می تواند حداکثر دو س

نيم سال توسط وام بدون بھره تامين خواھد شد .

▪ کارآفرینی در دانشگاه ھای اتریش

در کليه دانشگاھھای ذیل آموزش، تحقيقات و مشاوره در زمينه کارآفرینی انجام می شود .

ـ دانشگاه کرنر

ـ دانشگاه کSگن فورت

ـ دانشگاه صنعتی گراز

ـ دانشگاه یوھانس کپلر لينز

ـ دانشگاه اقتصادی وین



ـ دانشگاه کارل- فرانسز- کراز

منبع : زنان کار آفرین

http://vista.ir/?view=article&id=256601

کارآفرينی در نظام ارزشی اس=م

●كارآفرینی در منظر وحيانی

در مسلمانان است،  ما  قانونی  اساس  اساسی و  قانون  كریم كه  قرآن 

حقيقت، كتاب زندگی، كارآموزی و حيات طيبه است و پيامبر رحمت، حضرت

داد و خودوآله نيز كار و كارآفرینی را مورد تأكيد قرار میعليههللامحمد صلی

به آن عمل كرد.

یابی بهشود این است كه دستبرداری میآن چه از آیات قرآن كریم بھره

گيری از معارف آسمانی، تفكر، تعقل وزندگی شایسته و سالم، در گرو بھره

ھای وصولفعاليت مثبت، دوراندیشانه و مفيد است. خطوط كلی و شاھراه

به زندگی مطلوب، شكوفا كردن بخشی از استعدادھای درونی و جامه عمل

پوشاندن به آنھاست؛ زیرا این حيات دنيوی و مادی، ظرفيت شكوفایی تام یا

حتی بخش اعظم استعدادھای آدمی را ندارد.

در نظام ارزشی و در جای جای كSم معصومين و به ویژه در نگاه پيامبر اعظم

آیات قرآن و خاستگاه وحی، امور اقتصادی وعليههللاصلی در امتداد  وآله، 

به خود اختصاص داده مقوله كارآفرینی، بخش مھمی از زندگی آدمی را 

است.

و كار  و  اقتصاد  اھميت  مختلف،  مواضع  و  عناوین  بر  تأكيد  با  كریم  قرآن 

كارآفرینی را مورد تأكيد قرار داده است، كه موارد ذیل برخی از آنھاست:

. تجلی توحيد در اقتصاد و كارآفرینی١

اند وھای توليدی انسان، مخلوق خدا و نشان خداوندیتاز دیدگاه قرآن كریم، تمام ھستی و به ویژه انسان، منابع و ابزارھای توليد و تمامی فعالي

اندركار و نو آفرین است.گاه این ویژگی خدایند و ھر روز، او دست و كارآفرینان نيز تجلی١داندقرآن، ھمه آنھا را آثار رحمت و فضل خدا می

. توجه به معاد، اقتصاد و كارآفرینی٢

فرماید: «برشود و حتی میورزد كه تمامی اعمال آدمی در روز واپسين (قيامت)، ارزیابی و محاسبه میقرآن كریم در جاھای مختلف تأكيد می

ای به عمل و ھمچنين رفتارھایگویند» و این مقوله، عنایت ویژهھا و پاھای آنھا با ما سخن میزنيم و دستھای آنھا قفل خاموشی میزبان

Sش و فعاليت و در كنار آن، صله رحم، احسان، انفاق،اقتصادی دارد. قرآن كریم در این زمينه، اموری مانند توليد، توزیع، مصرف، انگيزه كار، ت



٢دھد.بخشش و بذل را مورد تأكيد قرار می

. عدالت و دادگری در اقتصاد متعادل و كارآفرینی٣

٣اصل عدل و دادگری، ھمراه با توحيد و معاد، از معارف مھم قرآن كریم است.

۴خود قرار دھد.السSم سؤال كردند كه عاقل را برای ما وصف كن، فرمود: عاقل كسی است كه ھر چيز را در جای وقتی از حضرت امام علی عليه

دھد.مطلوب و جایگاه مناسب كار، از خود بروز میاز این منظر، كارآفرین نيز دقت و خSقيت 3زم را جھت انجام درست كار و كار درست، در زمان 

. نقش رھبری و مدیریت، در اقتصاد كارآفرینانه۴

داند، افرادی ھم كه از جانبكميت را از آن خدا میاصل مدیریت با مسئله حكومت و رھبری در جامعه ارتباط دارد. در راستای اصل توحيد كه حق حا

ای در سطحگذاری و تنظيم امور اقتصادی و حرفهگيرند - مسئوليت دارند تا در امور اجتماعی، سياستاو - اداره و مدیریت جامعه را بر عھده می

عداد دھند و محوریت عدالت را بر اساس سه مقولهكSن، متناسب با شرایط و مقتضيات زمان و مكان، تدبير كنند و كارآفرینان را مجال بروز است

شود؛ مگر با شناخت و داشتن برنامه كه خداوندسر نمیآبادانی، كشف استعداد (كارآفرینان)، انجام كارھای نيك و پاینده قرار دھند و این مھم، مي

۵آورد؛ مانند ابراھيم، لوط، اسحاق و یعقوب.كریم ارسال پيامبران از كارگاه آفرینش را مثال و شاھد می

. ثروت قرآنی و قدرت كارآفرینی۵

ھای متفاوت، به ثروت توجه شده و بيان شده است كه حب مال و ثروت،ھا و با نگاهھا و قصهالمثلدر آیات متعدد، به طور آشكار یا در ضمن ضرب

 جمع آوری ثروت، به٧ھای كسب ثروت را در او ایجاد كرده است. و این كه انسان موجودی است كارآفرین كه این ویژگی، زمينه۶امری فطری است

باشد؛ از این رو، قرآن، كارآفرینان متعددی، مانند حضرت سليمان، داود وشرط ادای واجبات و دوری از قاعده نكوھيده كنز، مورد نكوھش نمی

ا به فعاليت ترغيب كردند و آدميان را اززند كه با تبحر زیاد، ثروت فراوان اندوختند؛ اما عSقه به مال را در خود تعدیل و جامعه رذوالقرنين را مثال می

لھب كه مترفانزند؛ مانند قارون، فرعون، وليد بن مغيره و ابی و در مقابل، سودجویان و ثروت اندوزان نابالغ را مثال می٨بطالت و بيكاری رھا ساختند

٩ است.و مستكبرانی كنزگرا بودند و عشق بيش از حد به انباشت و ثروت اندوزی، موجب سقوط آنھا شده

. سرزنش مرفھين شبه كار آفرین۶

اند و رابطه مثبتی بين كار و ثروت و سركشی، در صورت عدم ظرفيت، مطرح شدهدر آیات متعددی نيز مرفھين شبه كار آفرین غافل مذمت شده

ورز كارگاه الھی ھستند، به مشقتایستند و پيامبران را كه كارآفرینان اندیشهاست. چنين كسانی، در مقابل حقيقت و منافع مردم و آینده نيز می

ایستند؛ تا حدی كه حضرت نوح از قوم خود در پيروی ازوآله میعليههللاندازند و در برابر نوح، ابراھيم، موسی، طالوت و حضرت محمد صلیمی

نيرنگ حاصل  و  با حيله  بلكه  از طریق كارآفرینی،  نه  دارایی خود را  باعث گمراھی خویش شدهثروتمندانی كه اموال و  و  نفریننمودند  اند، 

١٠نماید.می

. حيات طيبه و كارآفرینی٧

ھای علمی،زمينهقرآن كریم، منشأ حركت به سوی حيات طيبه را عمل نيك، فعاليت مفيد، مثبت و سازنده در ھمه 

ھا و از كارھای بزرگ ھمچون رسالت انبيا تاھا و شھادتشمرد. از اختراعات بزرگ تا مجاھدتفرھنگی، اقتصادی، سياسی و فرھنگی بر می

 و تمامی این موارد، در سخنی از١١باشندترین كارھا، مانند كنار زدن یك سنگ كوچك از وسط جاده، ھمه در این مفھوم گسترده، جمع میكوچك

فرماید: «خداوند،اند؛ زیرا آدمی مساوی تSش است و كار و تSش، جوھره وجودی اوست. از این رو میوآله بيان شدهعليههللارسول اكرم صلی

١٢تSش و كار و كوشش را بر شما مقرر داشته است؛ پس بكوشيد».

وآلهعليههللا●كارآفرینی در سيره پيامبر صلی

وآله، كار و كارآفرینی و تقدیر و ترویج كار و فعاليت است. در نگاه پيامبر اكرمعليههللاھای درخشان زندگی پيامبر معظم اسSم صلییكی از فصل

اشفرماید: «ھر كس از راه، حSل برای استغنای خود و خانوادهوآله، كار كردن، در ردیف جھاد در راه خدا آمده است. وی در این باره میعليههللاصلی

١٣دنيا باشد، در مرتبه شھدا خواھد بود».تSش كند، مانند كسی است كه در راه خدا جھاد كرده است و ھر كس با تSش و آبرو، در پی حSل 

نشاند و عSقه زیادی به كشاورزی داشت».ھای خرما را در زمين میفرماید: «پيامبر، ھميشه ھستهالسSم، درباره پيامبر میامام صادق عليه

كردند.وآله، آنھا را كاشته بود كه از ميوه آنھا، حجاج استفاده میعليههللا درخت خرما بود كه پيامبر صلی١١نویسد: «در فدك، ھمچنين ابن اثير می

بردند».ای نيز از آنھا بھره اقتصادی میعده



وآله، با این كه امور اجتماعی و وظایف سنگين رسالت وعليههللاشود كه پيامبر اكرم صلیاز احادیث مرتبط با مقو3ت یاد شده، به خوبی روشن می

كرد. او، مروج كار و كارآفرینی بود و ھمواره و درھا را ترویج میكرد و ھم كار و تSش و خلق فرصتتبليغ را بر عھده داشت، ھم شخصاً كار می

فرمود: «وقتیدانست و میشد؛ او، مبدأ كار و كارآفرینی را خدا میورز، ظاھر میتمامی زوایای حيات خویش، در ھيئت یك كارآفرین اندیشه

كرد كه «كسی كه از دسترنج خود درآمد داشتهیخداوند، دری از كسب و كار و روزی را به روی شما گشود، آن را حفظ كنيد» و ھمواره تأكيد م

باشد و كسب و كار و اشتغال داشته باشد، دوست خداوند است».

كردھا را به سه نوع «دست بگير یا سائله»، «دست بده و كارساز» و «دست مَده یا ممسكه» تقسيم وی در فرازی دیگر، بسيار ھنرمندانه، دست

وآله، از ميان این سه نوع دست، بھترین دست، دست كارساز وعليههللاداند. از نظر پيامبر صلیو كارآفرینی را در گروه دست بده و كارساز می

بخشنده است.

ھا را در سه دسته «دست فرازین یا دست خدا»، «دست ميانی یا دست بندهای دیگر، دستوآله، به گونهعليههللادر جایی دیگر، پيامبر صلی

ای كه دائماً در حال بذل و احسانفرماید. از ميان اینھا، دست كریمانه خداوند و دست بندهبخشنده» و «دست فرودین یا دست سائل» تقسيم می

١۴است، زیور خلقتند؛ اما دست سائل، نكوھش گردیده است.

●رھنمودھای ده گانه كارآفرینی با الھام از سيره پيامبر (ص)

وآله، مورد تصدیق مورخان و صاحب نظران بوده و ھست و آن چه از سخنانعليههللادر ترویج كار و كارآفرینی، اندیشه خيرخواھانه پيامبر اكرم صلی

ھا و تبدیل مرحله فكر و اندیشه بهشود، این است كه در شكوفا كردن استعدادھای نھانی و جامه عمل پوشاندن به آرمانایشان استفاده می

عمل و محصول، ده گام اساسی زیر را باید طی نمود.

. ضرورت آموختن یك كار و پيشه١

ای راای را دوست دارد و آنان، كار و پيشهفرماید: «خداوند بندهھای مختلف است؛ لذا میوآله، منادی آموختن مھارتعليههللاپيامبر اكرم صلی

انگيز فقر، رھایی یابد».نياز گشته، از كابوس ھراسبياموزد تا به وسيله آن، از مردم، بی

. زمان شناسی٢

با شكستزمان نامناسب،  زمان  انتخاب  به خاطر  كه  كارھایی  بسا  و چه  مھم است  بسيار  كار،  در  مواجه شدهشناسی  اكرم  پيامبر  اند. 

١۵فرماید: «كسب و كار، در گرو زمان و فصل مناسب خویش است».وآله میعليههللاصلی

. سستی گریزی٣

وآله، ازعليههللاآورد؛ لذا پيامبر رحمت صلیتحرك را به ارمغان میزنند و جامعه كسل، آینده خمود و كممردم سست، جامعه كسل را رقم می

برم از فقر و كفر» و بازبرم از كسالت و سستی و به تو پناه میفرماید: «خدایا! به تو پناه میبرد و میكسالت و سستی، به خدا پناه می

١۶دارد».تحرك در كارھای دنيا و آخرت را دشمن میفرماید: «خداوند، انسان بيكار و بیمی

. تداوم و استواری۴

وآله، ضمن تشویق به انتخابعليههللاناپذیری است؛ لذا پيامبر اكرم صلیھای فاخر كارآفرینان، استواری، استحكام، تدوام و شكستیكی از ویژگی

 و نيز١٧دھد، باید آن را با استواری، استحكام و مداومت به سرانجام برساند»فرماید: «ھر كسی از شما كه كاری را انجام مییك كار دقيق، می

١٨ترین آنھاست؛ ولو اندك باشد».ترین كارھا، بادوامفرماید: «بافضيلتمی

. سودرسانی۵

ھا و خلق «ھمه چيز» از «ھيچ» وھا، استقبال از خطرھا، خرج سرمایه فكری و مادی، عبور از ناشناختهھای كارآفرینان، خلق فرصتاز ویژگی

گيرد و نتيجه آن، سودرسانی به دیگران است.ر میسپس ترك آن برای دیگران و ایجاد فرصتی دیگر است و این خلق و واگذاری، در چرخه تداوم قرا

١٩فرماید: «بھترین مردم، كسی است كه برای مردم، سودمندتر باشد».وآله در این باره میعليههللاپيامبر اكرم صلی

. كسب دانش و مھارت 3زم۶

دھند. رسولھای كارآفرینان است كه كارھای خود را بر اساس اطSعات متقن و با تدبير انجام میوجوگری و كسب اطSعات، از ویژگیحالت جست

و از این كهفرماید: «ای پسر مسعود! ھر گاه تصميم به كاری گرفتی، آن را از روی علم و عقل انجام بده وآله، در این باره میعليههللاكرم صلی

بدون اندیشه و علم، اقدام به كاری كنی، پرھيز كن».



. رابطه دوستانه و صحيح٧

وآلهعليههللا و سودرسان است. پيامبر صلیھای كارآفرینان، رابطه آنان با اطرافيان خود در محيط كار است كه اغلب، دوستانه، غيررسمیاز ویژگی

، باید شفاف، دوستانه وفرماید: «در اسSم، نه تحمل زیان جایز است و نه ضرر رساندن به دیگران و فریب آنھا. روابطھای مختلف میدرباره فعاليت

صادقانه باشد».

ای. صداقت حرفه٨

ورزی است. این مسئله، ھم در اعتماد به كارآفرین و ھم در تداوم ھمكاری با او، مؤثر است.ای و عدم طمعویژگی دیگر كارآفرینان، صداقت حرفه

و را به طور كاملفرماید: «ھر گاه فردی برای یك كار مشخص، فرد دیگری را به فعاليت فرا خواند، باید حقوق اوآله در این باره میعليههللاپيامبر صلی

خواند، پيش از كار، او را از اجرتش آگاه سازد».فرماید: «ھر كس فردی را به فعاليت فرا میبپردازد» و نيز می

كار و خSقيت. پشت٩

كارای وسيع، از خSقيت و پشتگيری صحيح، مناسب و دقيق، فردی است كه دارای ایده و فكر جدید باشد و در حوزهكارآفرین، عSوه بر تصميم

كار 3زم را از خود نشانرسد و آن گاه، پشتكند، به یك فكر و ایده جدید میبرخوردار باشد. زمانی كه یك كارآفرین، احساس ذوق و ھيجان می

فرماید: «ھر كس بهكند و میكار را ستایش میوآله، جدیت و پشتعليههللاصلیدھد. كارآفرین، ھمواره در تكاپو و خSق است. پيامبر اكرممی

رسد».كار به خرج دھد، یقيناً به نتيجه میدنبال كاری رود و در آن، پشت

. احتكارگریزی و مولد بودن١٠

كند و در عين حال، فردی احتكارگریز و در حال نمیكارآفرین نوآور، ھميشه در حال خلق و ایجاد است و به كم قناعت نكرده، زیاد را ھم انباشته

وآله، ضمن ستایشعليههللاسازد. پيامبر اكرم صلیحركت است و ھمواره احساس نياز به توفيق بيشتر، او را از تكيه به وضع موجود، رھا می

فرماید كه «از احتكار بپرھيزید».نيازی، بھترین یاور انسان بر حفظ تقواست» و تأكيد میفرماید: «دارا بودن و بینيازی و غنا میبی
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کارآفرينی در ھزاره سوم

«اكنون زمان ظھور نسل جدیدی از رھبران است تا با مشكSت و فرصت ھای

باید فتح دارد كه  نرم  كنند. زیرا دنيای جدیدی وجود  پنجه  و  جدید دست 

گردد.»

جان اف. كندی

● نيروی كارآفرینی

كارآفرینی یك فرآیند پویا است، متشكل از آینده نگری، تحول و خSقيت. این

كار مستلزم به كارگيری انرژی و عSقه به خلق و به اجرا درآوردن ایده ھای

تازه و راه حلھای خSقانه می باشد. عوامل اصلی در این زمينه عبارتند از :



▪ تمایل به منظور انجام ریسكھای حساب شده از لحاظ ارزش بازاری خالص

و یا شغل،

▪ توانایی ایجاد یك تيم مجرب اقتصادی، 

كاری منسجم▪ مھارت خSقانه تامين منابع مورد نياز و مھارت پایه ای مربوط به تدوین یك برنامه كسب و 

گریبان ھستند.▪ تيزبينی در شناخت فرصت، آن ھم در جایی كه دیگران با بی نظمی، تناقض و سردرگمی دست به 

مایانگر كل قضایا نيست. ویژگی ھای مربوط بهكارآفرینی چيزی بيش از ایجاد صرف كسب و كار است. ھر چند این جنبه بسيار مھمی است، اما ن

عيت دست به دست ھم داده، دیدگاه ویژه ای را بهاستفاده از فرصت ھا، خطرپذیری ورای احساس امنيت و پشتكار 3زم برای تبدیل یك ایده به واق

ل گسترش بوده و در درون و بيرون یك سازمان، در فعاليت ھایوجود می آورند كه كارآفرینان را به خود جذب می نماید. این دیدگاه و دورنما در افراد قاب

Sقانه صورت می گيرد، می تواند نمایان گردد. بدینانتفاعی و غيرانتفاعی و در فعاليت ھای كسب و كاری و غير آن كه به منظور خلق ایده ھای خ

اثر می گذارد. این دیدگاه است كه روش كسب و كار راترتيب، كارآفرینی یك مفھوم كل گراست كه به گونه ای ابداعی و ابتكاری، بر كسب و كار فرد 

ا مجدداً در حال تبدیل شدن به كشوردر ھمه سطوح و كليه كشورھا متحول ساخته است. مجله "متحد" چندی پيش گزارش نمود كه "آمریك

ت. این انقSب در یك فضای اقتصادی آغاز شدهخطرپذیران است و روش كسب و كار ما دیگر مانند آنچه ھست باقی نخواھد ماند." آری! چنين اس

است كه در آن، دیدگاه كارآفرینانه نيروی غالب را تشكيل می دھد.

● شركت ھای كارآفرینی دو نقش حياتی در اقتصاد آمریكا دارند :

ریف می نمایند. شركت ھای كارآفرینی نقش مھمی در▪ اول، آنھا بخش 3ینفك فرآیند نوسازی ھستند كه بر اقتصاد بازار تاثير گذاشته و آن را تع

 كلی، محور این نوآوریھا تغيير و رقابت است، زیرا آنھانوآوریھایی دارند كه این نوآوری ھا به تغيير فناوری و رشد فرآوری منجر می گردند. به طور

 در حال تغيير است و نه یك واحد، كه قبSً به وجود آمدهساختار بازار را تغيير می دھند. اقتصاد آمریكا یك واحد سازمان یافته پویا است كه ھمواره

است و بس. محور آن، دورنماھای آینده است و نه ميراث ھای گذشته.

قتصادی و اجتماعی جامعه آمریكا وارد می شوند.▪ دوم، شركت ھای كارآفرینی مكانيزم ھایی ھستند كه به وسيله آنھا ميليونھا نفر به چرخه ا

 به رویای آمریكایی نایل شوند. بزرگترین منبع قدرتكسب و كارھای كوچك، ميليون ھا نفر از جمله زنان، اقليت ھا و مھاجرین را قادر می سازد تا

است. در این فرآیند تكاملی،  كارآفرینی نقش مھم وآمریكا ھمواره رویای آمریكایی مبتنی بر رشد اقتصادی، فرصت ھای برابر و حركت صعودی بوده 

ژی پيشرفته و فعاليت ھای شھروندان عادی را بهحياتی تامين "ھمبستگی اجتماعی" را بر عھده دارد كه فعاليت ھای صورت گرفته به كمك تكنولو

) با این وجود،  استيونسن  یك انقSب٢٠٠٠یكدیگر مرتبط می سازد.  به فرصت بيست سال اخير آشكار است كه  نگاھی  "با  نمود :  ) اخطار 

 خطر در این نكته نھفته است كه فرض كنيم آینده خالیكارآفرینانه روی داده است. برخی از نخستين داوطلبان، مھيج ترین اوقات را سپری كرده اند.

از چالش خواھد بود."

● مفاھيم جدید در پژوھش و آموزش كارآفرینی

ه به تحو3تی كه طی چند سال اخير در رابطه با پژوھش وبه موازات این كه كار خود را در مطالعه و آموزش در زمينه كارآفرینی ادامه می دھيم،  توج

امون كارآفرینان و ریسك ھای تازه خSقيت می باشد راآموزش رخ داده اند نيز حایز اھميت است. مفاھيم جدیدی كه متمایزكننده پژوھش ھای اخير پير

می توان به صورت زیر خSصه نمود.

) قلمروھای كارآفرینی و مدیریتی انحصاری نبوده بلكه تا حدودی نقاط مشترك نيز دارند.١

ت تاثير عامل "منابع و تعامSت اجتماعی" قرار دارد.قلمرو دوم (مدیریت) بيشتر تحت تاثير فرصت ھا قرار دارد و اولی نيز (كارآفرینی) بيشتر تح

 ظھور٩٠الی با قدرت بی سابقه ای در دھھه ) تامين مالی كسب و كار شامل سرمایه ریسك و سرمایه حمایتی و نيز سایر تكنيك ھای تامين م٢

یافتند كه دھه دیگری از كارآفرینی را موجب گردید.

اخير توجه زیادی را به خود جلب كرده است.) كارآفرینی درون سازمانی (كارآفرینی شركتی) و نياز به فرھنگ كارآفرینی در طی چند ساله ٣

رك و مباد3ت ميان كارآفرینی و راھبردھا) راھبردھایی در كارآفرینی شناسایی شده اند كه نشان دھنده برخی نكات مشترك، موضوعات مشت۴

می باشند.

 پيرامون جنبه ھای روانشناختی سبب شده است) تنوع وسيع موجود ميان كارآفرینان و روش ھای آنھا برای دستيابی به موفقيت، تحقيقاتی را۵



كه می تواند موفقيت آینده را پيش بينی نماید.

يقی در رابطه با كارآفرینان بالقوه و یا مشغول به) مخاطرات و مزایای شغل كارآفرینی، به ویژه ماھيت فشارآور و دشوار آن، موضوع تحقيقات عم۶

كار بوده است.

 نظر می رسد موانعی كه آنھا با آن مواجه ھستند با موانعی) كارآفرینان زن و متعلق به اقليت ھا نيز به تعداد بی سابقه ای سر برآورده اند. چنين به٧

كه سایر كارآفرینان در پيش رو دارند متفاوت است.

خير در سراسر جھان دریافت.) جوھر كارآفرینی جھانی است؛ این را می توان از رشد عظيم مزایای كارآفرینی در سال ھای ا٨

 نفر به۵٠٠، در مقایسه با نقشی كه كمپانيھای از ) تاثيرات اجتماعی و اقتصادی كارآفرینان و كسب و كارھای خانوادگی چنانكه به اثبات رسيده٩

ند.با3 تاثيرات عميق نامتناسب تری بر اشتغالزایی، خSقيت،  نوآوری و تجدید حيات اقتصادی دار

بدل شده است. تعداد مدارسی كه به آموزش) آموزش كارآفرینی به یكی از داغترین مباحث در آموزشگاھھای مھندسی و كسب و كار آمریكا م١٠

 مدرسه در حال حاضر افزایش١۶٠٠ سال قبل به یك كسب و كار جدید و یا واحدھای مشابه می پردازند از كمتر از بيست و چھار مدرسه در بيست

یافته است.

می گذارند و ھر ساله نيز دانشكده بابسون نشستیبه عSوه، تعدادی موسسه عمده آكادميك، برنامه ھایی را در زمينه پژوھش كارآفرینی به اجرا 

، این نشست زمينه ای را برای انتشار١٩٨١د. از سال را با عنوان "قلمروھای پژوھش در كارآفرینی" در یكی از محوطه ھای دانشكده برگزار می نمای

تحو3ت در زمينه كارآفرینی فراھم نموده است. در سال  مراكز٢٠٠٠تازه ترین  ميان  منظور ھماھنگی دایم  به  ، انجمن ملی مراكز كارآفرینی 

رح ھای ویژه و كمك به یكدیگر در جھت پيشبرد وكارآفرینی، تاسيس شده و نيز مراكز نوپاتر برای ھمكاری و روی ھم گذاشتن اطSعات،  اجرای ط

ی قرن بيست و یكم" را نيز بنيان نھاد. این مجموعهبھبود اثر مراكزشان، پایه گذاری گردید. این انجمن ھمچنين موسسه "ھمكاران پژوھش كارآفرین

حثات اختSف برانگيز پژوھشی و قلمروھای آنھادر حال گسترش از محققين در زمينه كارآفرینی موجب ایجاد یك احساس وظيفه در جھت تعریف مبا

 كارآفرینی و جامعه علمی به طور كلی می باشد.و گسترش ابتكارات با3ی تحقيقاتی گردید كه به طور كلی نشانگر با3ترین سطح تحقيق در مراكز

بھبود كيفيت كارآفرینی را استمرار بخشند.این انجمن به یك محور برای مراكز كارآفرینی در سراسر آمریكا بدل شده است تا از طریق آن 

● بيشتر مراكز دانشگاھی كارآفرینی توجه خود را به سه قلمرو اصلی معطوف نموده اند :

) آموزش كارآفرینی،١(

) فعاليت ھای ویژه كارآفرینان٢(

) پژوھش كارآفرینی.٣(

 چنين خواھند بود. امروزه در بيشتر دانشگاھھا،  رویكرداین مراكز در زمينه توسعه پژوھش كارآفرینی پيشگام بوده و به احتمال فراوان در آینده نيز

لی دشوار و بی نظير ویژه دانشجویان كارآفرینی.موجود عبارت است از توسعه و یا گسترش حجم برنامه ھای كارآفرینی و طراحی برنامه ھای تحصي

 آمریكا و رده بندیھای ملی مانند آنچه كه توسطSBEآنچه بيش از ھمه اھميت دارد،  توجه ملی است كه از طریق جوایزی از قبيل برنامه مدل ملی 

ر نظر گرفتن ھمه این عوامل، اكنون به بررسی نحوهشبكه اخبار آمریكا، گزارش جھانی و مجله كارآفرینی صورت می گيرد، نشان داده می شود. با د

ظھور آموزش كارآفرینی می پردازیم.

● جایگاه فعلی آموزش كارآفرینی

تھای معمول بی بھره می یابند. این نسل قرن بيست وگاھی از نسل جوانتر امروزی با عنوان "نسل ایكس" تعبير می گردد. زیرا آنھا خود را از فرص

۶/۵زمان انقSب صنعتی به این سو بدل شوند. حدود یكم، باید با عنوان "نسل ای" شناخته شود زیرا آنھا می روند تا به كارآفرین ترین نسل از 

 سال سن٣٠ان جدید كمتر از  سال،  امروزه فعا3نه در حال راه اندازی كسب و كاری برای خود می باشند. یك سوم كارآفرین٣۴ميليون آمریكایی زیر 

 درصد كسانی كه انتظار می رود در٨٠ سال می گویند كه می خواھند مالك كسب و كار خود باشند و ١٨-٢٩ درصد جمعيت ۶٠دارند، و بيش از 

 سال قرار دارند!١٨-٣۴آمریكا به كارآفرینی بپردازند، بين سنين 

نيز در زمينه آموزش كارآفرینی پدید آمده  است. رشد و گسترش اخير در زمينه برنامه ھایبه موازات این ارقام سرسام آور، افزایش مشابھی 

 بوده است. شمار دانشكده ھا و دانشگاھھایی كهتحصيلی و طرحھایی كه به امر كارآفرینی و خلق كسب و كار جدید اختصاص یافته اند قابل توجه

 افزایش یافته است. در ميان این٢٠٠٣ عدد در سال ١۶٠٠ ميSدی به ٧٠واحدھایی در رابطه با كارآفرینی ارائه می نمایند از تعداد اندك در دھه 



وت خود باقی است.گسترش عظيم واحدھای تحصيلی، چالش مربوط به آموزش ھرچه موثرتر و كارآمدتر كارآفرینی به ق

یا جنبه ھای معينی از آن قابل یاددھی می  باشند. كارآموزان و افراد حرفه ای این نظراین مسئله در حال روشن شدن است كه كارآفرینی و 

تربيت می شوند. پيتر د راكر كه به عنوان یكی از اندیشمندان پيشگام در زمينهواقع بينانه را طرح كرده اند كه كارآفرینان زاده می شوند نه آنكه 

 و جادو نيست، مرموز نيست و ارتباطی ھم بامدیریت در عصر ما شناخته شده است گفته است : "از اسرار كارآفرینی سخن می گویيد؟ این سحر

اجنه ندارد. این نوعی آموزش است و مانند ھر آموزش دیگری قابل یاددھی و تعليم است."

) نيز تایيدی بر این نظر است كه گزارش می دھند : "اغلب١٩٩٨-١٩٩۴مرور ادبيات كسب و كار، كارآفرینی و آموزش مدیریت كسب و كار كوچك (

آفرینی را تعليم داد و یا حداقل ترغيب نمود."مطالعات تجربی و زمينه یابی نشان می دھند كه با استفاده از آموزش كارآفرینی می توان كار

ری، بازدھی توليد و رقابت موثر می باشند، این سوالبا در نظر گرفتن این عقيده به شدت مقبول، كه خطرپذیری ھای مربوط به كارآفرینی كليد نوآو

كه آیا كارآفرینی را می توان تعليم داد دیگر بيھوده است.

سيشان یكی از جامعترین مطالعات تحليلی را در زمينه آموزش كارآفرینی انجام دادند. آنھا در برر٢٠٠٢سولومان،  دافی و تارابيشی در سال 

این است كه این مفھوم،  مسئله ای مجزا از آموزشپيرامون مسئله  یاددھی كارآفرینی،  چنين اعSم كردند یكی از اھداف اصلی آموزش كارآفرینی 

تفاوت دارد؛ آموزش كارآفرینی باید به ماھيتمعمول كسب و كار است. اصو3ً وارد شدن در تجارت، فعاليتی است كه با ميدریت یك كسب و كار 

ی باید شامل واحدھای مھارت ساز در مذاكره،مبھم و نامشخص ورود به تجارت نيز توجه داشته باشد. برای نيل به این ھدف، آموزش كارآفرین

رھبری، توسعه محصول جدید، تفكر خSق و رویكرد باز به نوآوری ھای فناوری باشد.

ـ سایر قلمروھایی كه برای آموزش كارآفرینی مھم تشخيص داده شده اند عبارتند از :

▪ انتخاب ھای موجود در شغل كارآفرینی،

▪ منابع سرمایه برای كسب و كار،

▪ حفظ ایده،

▪ تحمل ابھام،

▪ شاخصه ھای شخصيت كارآفرینی و چالش ھای ھمراه با ھر مرحله از توسعه كسب و كار می باشند

ـ ابزارھای یادگيری شامل روش ھای زیر می شوند :

▪ برنامه ھای كسب و كار،

▪ راه اندازی كسب و كار توسط دانشجویان،

▪ مشورت با كارآفرینان مشغول به كار،

▪ شبيه سازی ھای كامپيوتری و رفتاری،

▪ مصاحبه با كارآفرینان،

▪ بررسی ھای محيطی،

▪ موارد مستقيم و زنده،

▪ سفرھای ميدانی "گردش ھای علمی"

آفرینی عرضه می گردد كه از طرف انجمن كسب و كارھای▪ استفاده از فيلم و عكس.این نوع از تجربه به دانشجویان در قالب برنامه ھای ابتكاری كار

ده است. این برنامه ھای نمونه كه جوابگو نيز بوده اند،كوچك و كارآفرینی آمریكا به رسميت شناخته شده اند. كليات این برنامه ھا در پيوست الف آم

و برنامه ھای تخصصی می باشند. ھمه اینواحدھای تخصصی مقطع كارشناسی، برنامه ھایی در سطح كارشناسی ارشد، آموزش توام با نوآوری 

ان و نيز تاثيری پایدار بر رشته كارآفرینی داشته است.دانشگاھھا نوعی آموزش كارآفرینی را ارائه نموده اند كه تاثيری ملموس و واقعی بر دانشجوی

ھمچون مشروعيت، ھشدار داد كه كار ناتمامی از قرن بيستم باقی مانده است. او این امر را در مورد مسائلی ١٩٩٩به ھر حال، و سپر در سال 

شروعيت در وضعيت كنونی آموزش كارآفرینیالگوھا، محتوا، تعادل در پژوھش، خودمختاری و ثبات بررسی نمود. در حالی كه می توان گفت م

حاصل شده است، چالش ھای حساسی در پيش اند.

● دغدغه ھا/ چالش ھای آموزش كارآفرینی



یگر نمی توانيم به سادگی گفت : "مربيان كارآفرینی باید چيزی بيش از ستایشگران و مشوقين بدون اندیشه باشند. ما د٢٠٠٠استيونس در سال 

طر این باشد كه سرنوشتی مشابه با بسياری ازبگویيم «كارآفرینی متفاوت است». كارآفرینی اكنون بخشی از كل جامعه است. شاید بزرگترین خ

قين سرنوشتی ھمانند بسياری از كسب و كارھایكسب و كارھای موفق پيدا كنند. شاید بزرگترین خطر این باشد كه گروه كامياب و نيرومند محق

نگھبانی و حراست از گذشته، پذیرشموفق پيدا كنند. نقطه شكست محققين و كسب و كار در عدم ارزش قائل شدن برای تغييرات است. 

 ببينيم، به ھمان مشكSتی در امر آموزش منجرسنت گرایی و اینكه نخواھيم عقل سليم ذاتی نھفته در چالش ھای جوانان و افراد بی تجربه را

می شود كه در كسب و كار."

)٢٠٠٣ردازیم. با استفاده از مطالعات تحقيقاتی كتز (با در نظر گرفتن این طرز تفكر، به بررسی چالش ھای جاری بر سر راه  آموزش كارآفرینی می پ

)، ده موضوع ویژه به نظر می آیند.٢٠٠٢و سولومون و ھمكاران (

) كمال/ خود خشنودی/ مھار ایستایی و ركود١

 مركز آموزشی غيرمعتبر١٠٠٠ و نيز بيش از AACSB) چنين استد3ل می نماید كه وجود واحدھای كارآفرینی در ھمه مدارس تجاری ٢٠٠٣كتس (

 نشریه علمی و روند مشروعيت بخشی۴۴ مركز، ١٠٠ شغل اعطایی، ٣٠٠نشانگر روند پختگی رشته كارآفرینی است. او تعدادی ساختار؛  شامل، 

ا نيز بدین مجموعه اضافه می نماید. ھمه اینھابه این رشته توسط رسانه ھای عمده (اخبار آمریكا، ھفته كسب و كاری، و نيز گزارش جھانی) ر

" مخالفت می ورزم. تنھا با تكيه بر قدرت ارقامدرست و من ھم می پذیرم كه این امر نشانگر روند مشروع سازی است اما من به نرمی با "پختگی

آموزشگاھھای تجاری مشخص می سازد. بهفوق الذكر و پشتكار و عSقه فردی اعضای ھيئت ھا است كه برنده كشمكش ھای كوچك را در عرصه 

ن ادامه دارد. چند بخش كامل مخصوص بهھر حال، چنين به نظر می رسد كه نبرد واقعی برای كسب اعتبار و به دست گرفتن رھبری، ھمچنا

ی، شغل اعطا می گردد؟ چند تا از روسای دانشكده ھاكارآفرینی وجود دارد؟ به چند نخبه جوان به خاطر تحقيقات و آموزش ھایش در زمينه كارآفرین

ضشان در فھرست الف رتبه بندی می شوند؟از اساتيد كارآفرینی ناشی می شوند؟ چه تعداد آموزشگاھھای كسب و كاری، مجSت كارآفرینی مح

ا3ت پاسخ مثبت داده شود. پختگی و جااستدعا می كنم! مشروعيت بخشی آری، اما پختگی خير. اكنون زمان آن رسيده كه به ھمه این سو

افتادگی رشته كارآفرینی ھنوز در راه است و باید تجربه گردد.

) معمای پژوھش/ تاليفات٢

پایين از یك سو و نيز رقابت، مشكل دوگانه اشباع رسانه ھای چاپی، یعنی روزنامه ھای متعدد رقيب و مقا3ت دارای كيفيت ٢٠٠٣كتز در سال 

ن با ھر دوی این نكات موافقم. من به آنھا بيشترپيشگامان در عرصه پژوھش ھای كارآفرینی برای انتشار مقا3ت در نشریات عمده ویژه مدیرت. "م

تا معضل. او3ً جای شكر است كه شاھد حضور انجمن نشریات مدیریت، انجم ن تحقيقات مدیریت، انجمن مدیریتبه چشم فرصت می نگرم 

ی منتشر می نماید، ھستيم. به باور من، این رونداجرایی، نشریه مدیریت راھبردی و نشریه مدیریت كه پژوھش ھای بيشتری را در زمينه كارآفرین

عمده كارآفرینی تاكيد دارد. در حالی كه این فرآیندباید تقویت شود تا استمرار یابد. موضوع مھمتر بر شمارش آموزشگاھھای كسب و كار و نشریات 

ا این وجود این چالش می تواند یك «حلقه اتصال» بهدر حال شكل گيری و اتفاق افتادن است، ولی برای جامعه نخبگان ما كند و زجرآور است. اما ب

ی ارتقای نشریه مورد نظر خودمان تSش كنيم آنگاه یكمعضل انتشار و رسانه ھای چاپی باشد. اگر ما به عنوان جامعه نخبگان در امر كارآفرینی برا

غل نخبگان جوان می تواند به خوبی بر این چالشفضای تحقيقاتی برای نخبگان جوان باز می شود تا در آن به طور مشروع ادامه مسير دھند. مشا

 می باشد. بنابراین،  تحقيق در امر كارآفرینی بایدفایق آید. این حقيقت ساده نيز وجود دارد كه عامل پيشرفت مراكز آموزش كسب و كار، تحقيقات

ذشته ایم و زمان رھبری است."به عنوان یك بخش مقبول و معبتر این روند رو به جلو مطرح گردد. اكنون از مسئله مشروعيت گ

) كمبود اعضای ھيئت علمی٣

 مراتب علمی است و دیگری فقدان) مجدداً به دو مشكل موازی و ھمزمان اشاره می كند. نخست، فقدان نخبگان كارآفرینی در ھمه٢٠٠٣كتس (

كه ما برای توسعه برنامه ھای سالم و كارآمد دربرنامه ھای دكترا برای پرورش نخبگان محض در عرصه كارآفرینی می باشد. این نكته صحت دارد 

رفتن از كولورادو، ایندیانا، جورجيا و مركز ذخيرهعرصه كارآفرینی در سطح دكترا به مراكز آموزش كسب و كار بيشتری احتياج داریم. با سرمشق گ

در ھر حال، تا زمان تدوین برنامه ھای بيشتر،  در صورتكسيوسترن، آموزشگاھھای كسب و كار بيشتری از ما به ایجاد این گونه برنامه ھا نيازمندند. 

 بابسون برنامه "نظارت" را برای گسترش دامنهتSش خود ما، می توان به نخبگان آموزش (بازآموزی كاری) ارائه نمود. سالھا است كه دانشكده

ی و آزمایشگاھی» را جھت آموزش كارآفرینینخبگان و توانایی ھای آنھا عرضه داشته است. دكتر موریس در دانشگاه سيراكوس یك «كSس تجرب



شته است. این برنامه ھا باید استمرار یافته، حمایتدایر نموده است. این مركز، در كمك به نخبگان برای ورود به این رشته نتایج قابل توجھی دا

و ، انجمن ملی مراكز كارآفرینی، و انجمن علمی بخش كارآفرینی مدیریت به ھمراه بنياد كلمن USASBEشده و بھبود یابند. سازمانھایی ھمچون 

اگر مراكز آموزشی كسب و كار، برنامه ھای سطح دكترانيز بنياد كافمن باید به عنوان بخشی از ماموریت خود، این تSش را مورد حمایت قرار دھند. 

رش آموزش ھای مورد نياز اقدام نمایند.را توسعه ندھند، آنگاه این جامعه نخبگان كارآفرینی است كه باید خود نسبت به ایجاد و گست

 سال به گونه معناداری رشد نموده است. پس چرا اكنون باید درجا بزنيم؟٣٠ماپيشگام یك رشته علمی كامSً مجزا شده ایم كه در طی 

رآفرینی و نشریات در آموزشگاھھای كسب ومسئله دیگر، كمبود نخبگان در سطوح مختلف است. این چالش در مسئله ميزان توجه به پژوھش كا

یافت خواھند نمود. در نتيجه امتيازات به جای آنكهكار ما ریشه دارد. با حل این مسئله، نخبگان بيشتری در عرصه كارآفرینی اشتغال و ترفيع در

به آن اح نيز كارآفرینی مشروع قلمداد گردیده اما  اینجا  یابند، افزایش می یابند. در  ترام گذاشته نمی شود. اكنون ھنگام آن است كهكاھش 

كارآفرینی در آموزشگاھھای كسب و كار ما به سطح رھبری ارتقا یابد.

) به مبارزه طلبيدن فناوری۴

ده نمودند.) در رابطه با فناوری یك روند منفی را در نظرسنجی ملی خود پيرامون آموزش كارآفرینی مشاھ٢٠٠٢سولومن و ھمكارانش (

اھده گردید. از ميان شركت كنندگان در نظرسنجی تنھااز اطSعات مربوط به آموزش كارآفرینی و كاربرد فناوری، یك روند شگفت آور غافلگيركننده مش

 شبكه به دانشجویان و كارآفرینان ارائه می نمایند. درصد اعSم داشتند كه اطSعاتی را در رابطه با كارآفرینی و ایجاد كسب و كار جدید از طریق۴٩

تنھا  نيز كمك ھ٣٠ھمچنين،  به مدیریت و  مربوط  نمودند كه عرضه كننده راھنمایيھای  پاسخ دھندگان اعSم  به درصد  از طریق شبكه  ای فنی 

 درصد شركت كنندگان نيز اعSم داشتند كه در واحدھای آموزش كارآفرینی و یا تخصصی خود از٢١دانشجویان و كارآفرینان می باشند. با3خره، 

روشھای آموزش از راه دور استفاده می كنند.

شته باید به شناسایی و به كارگيری فناوری دركارآفرینی نمی تواند رشته ای از دانش باشد كه در مقابل ركود و ایستایی تسليم شود. این ر

 در مجموعه آموزشی بپردازد. به عنوان نمونه،مجموعه آموزشی بپردازد. در بسياری از جنبه ھا، آموزش كارآفرینی می تواند به تحولی واقعی

ن. آنھا یك ابزار نرم افزاری به نام "پرومسيوس" رابرخی دانشگاھھا در حال بكارگيری فناوریھای پيشرفته ای ھستند، مانند دانشگاه جورج واشنگت

ور تعامل از طریق پست الكترونيك، صفحات خبری وتوسعه دادند. این ابزار، عSوه بر فراھم آوردن این امكان برای اساتيد و دانشجویان به منظ

ه ھای چندرسانه ای را نيز در دوره ھا می گنجانند. دانش آموزاناشكال بحث زنده با یكدیگر را در اختيار می گذارد، این نرم افزار و برنامه ھای دیگر گزین

بر روی رایانه كپی بگيرند، به تماشای یك ویئو و یامی توانند به یك پایگاه ویژه دوره ھا دسترسی داشته باشند، از یك مقاله یك مجله پست شده 

DVDستند. آموزشگران نيز می توانند با استفاده از آموزشی بپردازند و فرمھای تكميلی ارسالی از طرف ھر كانال اتصالی اینترنت را باز پس بفر

ھدایت روی شبكه كه به صورت اختصاصی است در جریان امور قرار گيرند.

). كSس ھای كارآفرینی در یك استودیوی١٩٩۶ ، توسط دانشگاه بالستيت از طریق تلویزیون می باشد (كوراتكو،  MBAنمونه دیگر، مسابقه جایزه دار 

ر سر كSسھا حاضر می شوند و دانشجویانی كه درتلویزینی فوق العاده مجھز برگزار می گردد. دانشجویان حاضر در دانشگاه، در خود استودیو د

می نمایند از كSس ھا استفاده  معينی  دریافتی  از طریق سایتھای  دارند  از دانشگاه حضور  بهخارج  ماھواره  از طریق  تلویزیونی  برنامه  این   .

ی مدار بسته " سيستم ارتباط از راه دور تحصيSت عاليهپایگاھھایی در ایالت ھای ایندیانا، كنتاكی و نيوجرسی ارسال می گردند. این شبكه تلویزیون

درآمده اند كه این امكان را به نام دارد. برخی از مراكز كسب و كار به صورت پایگاھھایی برای كSس ھای آموزش از راه دور IHETSایندیانا" یا اختصاراً 

MBAيز شب را به صورت پاره وقت برای كسب مدرك كاركنان می دھد تا در مدت روز به صورت تمام وقت سر كار خود حاضر شوند و صبح ھای زود و ن

 درون دانشگاه و آموزش از راه دور، كامSً مورد تایيد انجمن بين المللی آموزشگاھھایMBA(مدیریت اجرایی كسب و كار) كار كنند. ھر دو برنامه 

اسب و زمان ھای) قرار دارد. از طریق فناوریھای مربوط به ارتباط متقابل، مدرك كارآفرینی در مكان ھای منAACSBدانشگاھی كسب و كار در آمریكا (

 از راه یادگيری از راه دور می پردازد،  یعنیMBAمدرك متناسب با افراد شاغل در حال كار اعطا می گردد. یكی از نخستين دانشگاھھایی كه به ارائه 

د كه در پی یادگيری و پيشرفت در محيط كاریدانشگاه بالستيت، سكان استفاده از یك رھيافت نوین در اعطای مدرك به كسانی را در دست دار

ند رو به گسترش خود ادامه خواھد داد.كنونی می باشند. تردیدی نيست كه این روش ارائه آموزش كارآفرینی در قرن بيست و یكم به رو

) ميراث دات كام۵

 بيليون د3ر دیگر صرف پا گذاشتن انسان به كره ماه شد. در سال٢٠ سال بعد نيز ٢٠ بيليون د3ر صرف اختراع بمب اتمی گردید. ٢٠، ١٩۴٠در دھه 



VCSاه اندازیھای اینترنتی و  بيليون د3ر با ھدف كسب موفقيت، حقوقی را پایمال نمودند. دات كام نسبت به پول سوزاندن ر٢٠، دات كام ھا با ١٩٩٩

عالی انتشار یافت، استعداد كارآفرینانه حقيقی را ازكه آنھا را تأمين ھزینه می كردند، بيشتر خسارت وارد نمودند. این بS ھمچون ماده قابل اشت

برای سرمایه گذاری و ایج با تحریك  به اضمحSل كشاند.  موجودیت استوار،  یك  تبدیل به پول كردن سریع،بنای رویای شخصی  نقدینگی،  اد 

 گذاری ذھنی» را نسبتاً در مقایسه با تسھيلخروجھای آنی و عدم وجود ھر تعھد حقيقی، كSس ھایمان از چارچوب خود خارج شدند. یك «سرمایه

اھداف واقعی كارآفرینان تمركز نمائيم (كوراتكو و دیگران،كردن پژوھش برای یك «فعاليت اقتصادی با ثبات» اتخاذ و دنبال نمودیم. ما باید دوباره بر 

ور یاد گرفتن از صعود و بازگشت به مبداھای آرایش) و انگيزشی كه از سوی آنھا تسری می یابد. ما باید نسل بعدی از كارآفرینانمان را به منظ١٩٩٧

يگيری  فرصت ھای كارآفرینانه غلبه نمایند. اوسيمو توسعه كسب و كار آموزش دھيم. استراتژیھای خروج خوب ھستند ولی آنھا نباید بر تعقيب و پ

ثروت٢٠٠١( آنھا  زیرا  به كارآفرین اشاره كرد،  نسبت  «فرصت گرایان»  به عنوان  افراد دات كام  به  قرار می دھند،)  در كنار ھم  با ھمكاری  را   

يب بينش ھای درونی بھره برداری می نمایند. بسيارریسك پذیری را با وانمود كردن به ریسك جایگزین می كنند و از فرصت ھای خارجی نسبت به تعق

) ناحمخوانی كسب و كاری در مقابل آكادميا۶.خوب، این دیدگاه ما است كه دانش آموزان امروز و پشتوانه كارآفرینان حقيقی را آموزش دھيم

می به بحث پرداخته اند. بر اساس تSشھایجان ھوگز و ميشل ھنسی از بنياد كلمن، در خصوص تلفيق كارآفرینان در محيط كSس با مراكز عل

م شدن را آرام نموده ایم، باقی می ماند. حقيقتاًدائمی آنھا، ھنوز پرسشی راجع به اینكه آیا ما شكاف را به ھم متصل كرده یا به سادگی تقسي

ما  داده است؟  قرار  تاثير  تحت  را  ما  برنامه ھای آموزشی  افتاده كه  اتفاق  معناداری  بحث  تمرینيامان،چه  باید مطمئن شویم كه كارآفرینان 

دامات مخاطره آميزشان (یا فعاليت اقتصادیشان)داستان ھای جالب توجه و دلچسب بيشتری را نقل كرده و در مسائل و مباحث واقعی مربوط به اق

. دانشجویان باید در معرض آن كارآفرینانی قرار بگيرند كهبه كند و كاو بپردازند. ما به عنوان آموزشگران كارآفرینی چنين چالشی را در پيش رو داریم

 تابند. ما باید درسھایی را كه از كارآفرینان آزمودهھزینه ای را پرداخت می كنند، با چالشھا روبرو می شوند و شكست ھا را تحمل می كنند و برمی

شده و ایجادكننده تمایز فراگرفته ایم، بسازیم.

) اثر رقيق سازی٧

اش وجود دارد. تا موقعی كه «كارآفرینی» موضوعآنطور كه كارآفرینی در دانشگاھھایمان قانونی تر می شود، خطر خيلی ساده شدن معنای واقعی 

ه به سادگی «كارآفرینانه» شود، ندھيم زیرا به نظرمعتبری است و آن را مورد استفاده قرار می دھيم، باید دقت كنيم كه به ھر چيزی اجازه اینك

اھدایی، گن یا مجموعه ھای  معين  اعطایی  پيشنھادھای  در  اینكه  یا  مرسوم شده  مد و  یا  مالیمی رسد  امور  مثال،  به عنوان  جانده شود. 

د تا مطمئن شویم كه آنھا بيشتر تنھا یك عنوان حقيقتاًكارآفرینانه، مدیریت كارآفرینانه و بازاریابی كارآفرینانه خوب ھستند؛ بھرحال، اجازه دھي

 بكار بردن حقيقی این موضوع برای اھداف متفاوت و رو بهكارآفرینانه بوده و به فرآیند كارآفرینی مربوطند. به نظر می رسد اینھا یك استعمال یا بد

يح و دقيق كلمه كارآفرینی باشيم.تزاید زمينه آموزش كارآفرینی باشد. ھمچون آموزشگران كارآفرینی، ما باید پاسدار مفھوم صح

) معمای امنيت- خطر٨

 شغلی، خانوادگی،  اجتماعی یا روانی باشدخطر یا ریسك، برای یك كارآفرین تفاسير و مفاھيم فراوانی دارد و آن ممكن است مفھوم مالی،

شد. این درست است كه). به ھر شكلی كه ریخت پيدا كند، ھمانا ریسك مفھوم با اھميتی در فرآیند كارآفرینی می با٢٠٠۴(كوراتكو و ھاجتس، 

سازند تا در مقایسه با رھيافت افسانه ای «قمارباز»كارآفرینان، خطرپذیران را مورد محاسبه قرار می دھند، ھمان كسانی كه خودشان را آماده می 

 از ھر برنامه آموزشی، امر نادری است (كوراتكو،با ریسك خيلی با3، در ریسك متعادلی كند و كاو نمایند. بھر حال، یافتن خطر به عنوان بخشی

برنامه ھایشا١٩٩۶ یا  برنامه ھای آموزشی  برای  یافتن آموزشگرانی كه ھر چيزی را  ن در كارآفرینی، خطر خواھند كرد، كمياب تر). بدتر اینكه، 

می گيرند و چالش ھای آموزش كارآفرینی رامی شود. ھمچنين، بسياری از اعضا ھيئت علمی، مناصب را آنطور كه تنھا ھدفشان می باشد، پی 

ه است؟ فراگيران باید خطر بپذیرند . . . اعضایبرای مسائل شغلی قبلی شان رھا می سازند. در كSسھایمان چه پيامی شروع به انتقال یافتن شد

ای ھيئت علمی جوانی كه رویاھای علمی شانھيئت علمی ایمنی بجویند! این یك معمای واقعی است كه در محافل علمی وجود دارد. ما به اعض

 كنم كه داشتن مسئوليت  در مسيرھای زندگيمان مھمرا فقط در زمينه كارآفرینی نه دیگر رشته ھای علمی می جویند، نياز مبرم داریم. من درك می

يز به آن اھداف نياز شده چشم بپوشند، موافقم.است و با این قضيه ھم كه اساتيد جوانمان از مراحلی كه به منظور تضمين دستيابی موفقيت آم

 متمایل بوده و مورد محاسبه قرار گيریم. اجازهبھرحال، به ما اجازه دھيد در جستجوی این «حلقه برنجی» بدون در نظر گرفتن حرفه و شغلمان،

علمی ارشد، آن كسانی كه مدتھای مدیدیندھيد ھر شعله ای از ریسك و چالش تنھا به دليل عادی شدن آن، خاموش گردد. و، اعضای ھيئت 



ی جوان پرتSش، آماده بایستند. این معمای بسيار روشنیدارای مقام و منصبی بوده اند، اكنون باید به منظور حمایت و پشتيبانی از اساتيد كارآفرین

است كه باید شروع به مخاطب ساختن نمائيم.

) مسئله درب چرخان رھبری اداری٩

 اداری در دانشگاھھایمان در بھترین حالت، گاه و سال اخير، ما شاھد رشد نمایی و تعریفی از زمينه كارآفرینی بوده ایم،  با اینحال، حمایت٢۵در 

انشگاھھا، دانشكده ھا و معاونان دانشكده ھا بهبيگاه بوده است. دليلی كه خيلی اوقات شنيده ام، «دگرگونی محافظ» دائمی می باشد. روسای د

 بيشنھا و دیدگاھھا تغيير می كنند. دوره ھا و برنامه ھایطور مداوم در دانشگاھھا تغيير می كنند و با تغيير جایگاه آنھا، ارزشھای جابجا می شوند و

اميكه ما نمی توانيم یك موقعيت ساختگی وكارآفرینی به واسطه فلسفه ھای متفاوت مدیران ارشد در دانشگاھھایمان، متحول می شوند. ھنگ

انيم زمينه كارآفرینی را در موسساتمان به یك نقشمصنوعی را در این شرایط ارائه دھيم (به فرض، فردی كه از كارآفرینی حمایت می كند)، می تو

یك موقعيت رھبری و دارای نفوذ در ميان دانشجویان،رھبری جابجا كنيم. این برای ھر مدیر ارشدی سخت است تا برنامه ای را نادیده بگيرد كه در 

 قدرت رھبری حقيقی است و كارآفرینی در قرندانش آموختگان، رھبران كسب و كاری،  واھبان و دیگر اعضای ھيئت علمی قرار دارد. این اساس

بيست و یكم شایستگی بيشتری دارد.

) چالش «قدرت شماره یك»١٠

 راه اندازی و ھدایت گردیده اند. انتقادھا استد3لخاطرنشان شده كه برنامه ھای كارآفرینی فراوانی به وسيله یك استاد یا مدیر در جھت موفقيت

 است كه یك فرد تحریك و مصمم گردد. من استد3لمی كنند كه زمينه ھایمان ضعيف می باشد زیرا بسياری از برنامه ھای اینترنتی مربوط به این

راكز و غيره را توسعه داده اند، اكنون شروع بهمی كنم كه این نقطع ضعف ماست! چرا كه جرات و اشتياق آن افرادی كه دوره ھا، برنامه ھا، م

وجود دارد. «قدرت شماره یك» به منظور ایجادریشه زنی در دانشگاھھایمان می كنند، احترام حقيقی، احساساتی است كه در زمينه كارآفرینی 

اختSف و تمایز در زمينه كارآفرینی در مقایسه با ھر رشته علمی دیگری بيشتر نمایان است.

● ندایی برای عمل (دیدگاه ما)

دارد، یك سوال باقی می ماند «بنابراین من چه كاریبعد از بازنگری چالشھای عمده ای كه در برابر ھمه ما به عنوان آموزشگران كارآفرینی وجود 

 چالش١٠به فعاليت ھایی احتياج دارد. ما در می توانم بكنم؟» جواب مجموعه پيچيده ای نيست. پاسخ حقيقتاً توده بسيار كوچكی است وليكن 

١٠ را بسازیم. به خاطر داشته باشيد، ھميشه مسافرت پيشين تا حد كمی به آنھا اشاره كرده ایم. ھر كدام از ما اگر تSش كنيم، می توانيم تمایزی

 اساس گفتگوھای شخصی در خصوص رفتار بهھزار مایلی با برداشتن اولين گام شروع می شود. اجازه دھيد موضوع را با استد33ت اندكی بر

پایان برسانيم . . .

● دیدگاه حقيقی ما

بنابراین، نس ل در حال ظھور مربيان كارآفرینی باید از الگویمی گویند یك تعریف از جنون، «انجام كاری یكسان و انتظار نتایج مختلف است.» 

. به قول جان ماینورد كينز : «بزرگترین معضلفلج كننده ای كه موجب نابودی چنين حجم وسيعی از نظم ھای كسب و كاری شده است دوری گزینند

كھنه و قدیمی است."در جھان قبو3ندن ایده ھای نو به افراد نيست بلكه واداشتن آنھا به فراموش كردن ایده ھای 

 برود، آموزشگران٢١ارآفرینی بتواند به استقبال قرن تكنولوژی می بایست در كSسھایمان به كار گرفته شوند." به طور قطع، برای آنكه كار آموزش ك

در برگيرنده رھيافتھای جدید و ابتكاری به مسئله آموزشباید در كاربرد فناوری علمی تواناتر گردند و نيز دایره آموزشھای خود را گسترش بخشند تا 

ی نشانگر كاربردھای ممكن در زمينه فناوری آموزشیكارآفرینی باشد. به عنوان مثال، كاربرد كنفرانسھای ویدئویی و رواج مطالعات موردی ویدئوی

در كنار یكدیگر بر غنای تجربه آموزشی خواھد افزود.می باشد. توانایی ایجاد دورنماھای زنده و پویا از مناطق جغرافيایی و آموزشگاھھای مختلف 

ين برده است."شبكه ھای رایانه ای در عمل با تبدیل نظری آموزش به كاربرد اجرایی، زمان و مسافت را از ب

ده آینده آموزشگاھھای كسب و كار است وكارآفرینی رشته جدیدی است و موضوع آن، نوآوری و خSقيت مستمر می باشد. این رشته، شكل دھن

اده برای توصيف سيستم نوین ابتكار قرن بيست وباید حركتی را در جھت رسيدن به یك نقش ھدایت گرانه آغاز نماید. امروزه، كلمات مورد استف

 ای با عنوان "قواعد جدید اقتصاد نوین" اظھار داشت كهیكم عبارتند از : ایده پروری، خSقيت، كاوش، اختراع، پيشگامی، و تخيل! كوین كلی در مقاله

نوآوری و نه از مطلوب سازی مایه می گيرد. معنای دیگر تجھيز: "در نظام نوین، ثروت مستقيماً از  تكميل و  با  ثروت   این سخن آن است كه 

 می گردد."شناخته ھا به دست نمی آید بلكه با در اختيار گرفتن ناشناخته ھا ھرچند به صورت ناقص حاصل



كارآفرینی انتظار می رود. دكتر كارل وسپر ھنگامی كه جملهمربيان كارآفرینی باید از ھمان انگيزه ھای نوآورانه ای برخوردار باشند كه از دانشجویان 

ھا تنھا به عنوان یك واحد اختياری و سپس در قالبزیر را بيان نمود، دریچه ای جدید را فراروی افق ما گشود : "تاكنون كارآفرینی در دانشگاھ

ھا حول ھسته اصلی موجود شكل گرفته است. درواحدھای بيشتر و با3خره به عنوان یك دوره و یا برنامه متمركز تخصصی. تاكنون این رشته تن

د. در حال حاضر، واحدھای مربوط به این رشته باید باحال حاضر اساتيد این رشته باید از طرف ھيئت ھای علمی سایر رشته ھا مورد تایيد واقع گردن

 خورد كه اغلب خواھان یك آموزش كسب و كاریبرنامه تحصيلی موجود، نظام نمره دھی و تقویم منطبق گردد. این رشته به درد دانشجویانی می

ه بودیم و سپس به افزودن واحدھای بيشتر به صورتبسيار معمولی ھستند. اما وضع چقدر فرق می كرد اگر ما با یك آموزشگاه كارآفرینی آغاز كرد

ظم موجود در كارآفرینی از نگاھی دیگر ھمينتخصصی و متمركز در سطوح ميانی مدیریت می پرداختيم. یك فكر و روش جالب برای نگریستن به ن

بھتر نيست، اما بھتر ھميشه متفاوتاست. نویسنده مشھوری كه درباره خSقيت قلم زده است، دیل داتن زمانی گفت : "متفاوت ھميشه 

است».

ه با3تری ھدایت كنيم تنبلی در گزارش ھيئت رئيسه بنياد كلمن نقل كرد : "اگر قرار است ما نھضت كارآفرینی را به مرتب٢٠٠١دكتر دل مایر در سال 

 مستمر برای آموزش كارآفرینی بپردازیم. ما باید بهو رخوت  جایی ندارد. انرژی تازه ای 3زم است اتابه تسریع اصSحات ساختاری و ایجاد مشروعيت

شعار روز می باشند و این به تSششجذب و گسترش نسل آینده مربيان بپردازیم. جنگ تمام نشده است. ھنوز ھم ھوشياری و استقامت 

می ارزد."

اه تا این اندازه كوتاه نبوده است. باید به خاطر داشتهمن معتقدم ما اكنون در برھه ای از زمان قرار داریم كه در آن فاصله ميان تصور و عمل ھيچگ

دیشی و نقش رھبری ما است. چنانكه جان اف.كندیباشيم كه فردا از آن كسانی است كه امروز آینده نگری داشته باشند. این مسئله وقت،  دوران

 و پنجه نرم كنند. زیرا جھان جدیدی وجودزمانی گفت : «اكنون زمان ظھور نسل جدیدی از رھبران است تا با مشكSت و فرصت ھای جدید دست

دارد كه باید فتح گردد.»

منبع : روزنامه تفاھم
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کارآفرينی در ھفت گام

) دربردارنده معنای موفقيت است. این واژهentrepreneurواژه «كارآفرین» (

یك نوین است. در درون  معنای محصو3ت، ابداعات، كيفيت و خدمات  به 

شركت، این واژه به معنای نوع خاصی از روحيه، سرزندگی و فضيلت است.

«ای. ا. باتلر»، مفسر روزنامه تجاری، آن را «شوق خلقت» می نامد.

در واقع كارآفرینان كسانی اند كه با ایجاد محصو3ت و خدمات نوین مورد نياز

مردم، درآمد خوبی كسب می كنند. معمو3َ گمان می رود كه كارآفرینان در

راه اندازی شركت ھا تبحر دارند. در ھر حال، آنھا از ھيچ، كسب و كاری جدید

خلق می كنند. آنھا به رغم مخاطرات بسيار، پيشگام كارھای جدید می



شوند.

ری نوین و پيشرفت ھا عموماَ از مراكز كارآفرینیامروزه بيشتر مشاغل جدید را شركت ھای كارآفرینی خلق می كنند. كا3ھا و خدمات برتر، فن آو

اقانه نظریات نوین خود را عملی می كنند.نشأت می گيرند. ریشه رشد و شكوفایی ما در شركت ھای كوچك و كارآفرینان كوشایی است كه مشت

فراوان كارآفرینی عده؛ از جمله دستمزد با3 ، امنيت، ایجاد دارایی، استقSل كاری و رضایتمندی. با وجود مزایای كارآفرینی مزایای خاص خود را دارد

ین امر، ترس باشد چرا كه بيشتر افراد جامعه میكمی از افراد جامعه به فكر راه انداختن كسب و كاری برای خود ھستند. شاید مھمترین دليل ا

ند ریسك، عدم اطمينان و فكر بی پولی را تحمل كنندترسند با پرداختن به كارآفرینی حقوق ماھيانه خود را از دست بدھند. ھمچنين آنھا نمی توان

و فكر صورت حساب ھای پرداخت نشده و بی پولی، آنھا را به وحشت می اندازد.

گر افراد جامعه برای راه اندازی و مدیریت كسبدر این نوشتار سعی داریم با برشمردن ھفت گام اساسی، دریچه ای نو بر روی كارآفرینان و دی

آفرینان بزرگ دنيا، به باورھای جدیدی در عرصهكاری جدید برای خود و دیگر افراد جامعه بگشایيم و با پرداختن به نكات اساسی و سخنان كار

كارآفرینی برسيم.

) گام اول: آغاز كار یك مبارزه است١

 و پایداری لجوجانه نياز دارد. كارآفرینان بایدآغاز یك كسب و كار جدید چالشی سخت، نوميدكننده و سرشار از نگرانی است. این كار به شجاعت

برطرف می شوند.برای برخورد با مشكSت عذاب آوری آماده باشند كه تنھا با استقامت و پافشاری سخت و مداوم 

، مشكSت خاص خود را دارد. ھر كارآفرین در شروع كار مجبور است راه خودھر كسب و كار تازه ای را كه شروع می كنيد عSوه بر مشكSت معمول

مقاومت می كنند و از مشكSت نمی ھراسند ازرا از ميان طيف بی پایان مشكSت باز كند. تمام این مسایل و مشكSت قابل حل اند. كسانی كه 

سياھی بيرون می آیند.

ل پاداشی نيست كه فوراَ بدست آید. اما تجربه می تواندنكته مھمی كه یك كارآفرین در آغاز كار باید آن را در نظر داشته باشد این است كه گاه، پو

 شما خواھد آمد. ھر چه ثروت خود را دیرتر به دستاز مثقال ھا طS ارزشمندتر باشد. چرا كه نرخ بھره بسيار با3یی دارد كه قطعاَ جایی به كار

آورید، آن ثروت بيشتر خواھد بود.

) گام دوم: چگونه یك زمينه كاری مناسب بيابيد٢

چنين ایده یا مفھومی، تمركز بر حل یك مشكل یاكسب و كاری كه شروع می كنيد حتی اا3مكان باید مبتنی بر یك فكر تازه باشد. راه رسيدن به 

رآفرینی را برداریم باید نكات زیر را رعایت كنيم.برآورده ساختن نيازی در جامعه است كه اخيراَ به آن توجه نشده است. برای آنكه گام دوم كا

ه ھم شبيه اند. یأس ھا و اميدھای شما ھمان) نيازھای شما، نيازھای دیگران نيز ھست. مردم خيلی بيش از آنچه متفاوت به نظر می رسند ب١

ید یا شناختتان از دیگران، بستگی دارد. اگر شمایأس ھا و اميدھایی است كه ھمسایه شما دارد. موفقيت شما به تجزیه و تحليلی كه از خود دار

ده می شوید، آنچه را به دنبالش ھستيد خواھيدبه طور جدی به دنبال موقعيت و موفقيت باشيد، شانس در خانه شما را ھم خواھد زد. وقتی آما

یافت.

يد كرد. در خانه، در محل كار، حتی در زماناگر احتياجات، خواسته ھا و نااميدی ھای كوچك خود را دقيق بررسی كنيد، فرصتی را كشف خواھ

ی كند، چه آرزویی دارید، دلتان چه می خواھد؟تفریح باید ھر روز به واكنش ھای خود توجه كنيد، چرا ناراضی ھستيد، چه چيز شما را عصبی م

نه چه مشكSتی دارند؟ شما چگونه می توانيد حSلاحتياجات شما نيازھای ھمگانی است، از دیگران ھم غافل نمانيد. اطرافيان در محل كار یا خا

مشكSت آنھا باشيد؟ چگونه می توانيد نيازھای و خواسته ھای آنان را برآورید؟

 از تSش ھای رقبا كاری بيھوده است. شما مراد) برای پيشرفت، باید یك شكاف بازار بيابيد، آنگاه كسب و كار شما ھدفی خواھد داشت. تقليد٢

 سودمندتر كنيد. به این ترتيب پول دار خواھيد شد.خود را بيابيد. به دیگران خدمت كنيد. زندگی را برای مشتریان خود بھتر، ساده تر، شادتر و

كاف ھای بازار را بھتر از ھر روش دیگری پر می كند. فرصت،كارآفرین باید در توليد كا3 و ارایه خدمات با3تر از حد وظيفه عمل كند. این طرز برخورد ش

ھر دستی بدھيد، از ھمان دست پس خواھيدچيزی بيش از یك روش بھتر برای ارائه خدمات و رفع نيازھای جامعه بشری نيست. در واقع «از 

گرفت.»

؛ « ھرچه خدمات بھتری ارائه كنيد، پيشرفت«ھنری كایزر» كسی كه تاكنون یكصد شركت تاسيس كرده است در این خصوص توصيه می كند

برای رفع نيازھای دیگران باشيد… اعتراف میبھتری خواھيد داشت. اگر ھدف شما جسورانه و وا3 باشد، می توانيد به دنبال خدمات جدیدتری 



ی ارایه محصو3ت و خدمات جدید ھمانند ایده ھاكنم كه ھر گاه نياز برطرف نشده ای می بينم. شوق عجيبی به رفع آن پيدا می كنم. موقعيت ھا

و اشتياق ھای انسانی بی پایان اند.»

اتی به آن نياز دارید، ارائه برترین خدمات است.) كارھای خدماتی برای شروع ساده تر از كارھای توليدی اند. تنھا تحولی كه در یك شركت خدم٣

خدمات ضعيف را بررسی كنيد، به فرصت ھای ناگفته ای دست خواھيد یافت.

ی.دبليو. ستاتلر»، موسس ھتل ھای ستاتلر،فرمول موفقيت « در كارآفرینی به این صورت است؛«ارائه خدمات، كمی بھتر و كمی بيشتر» . «ا

آن مجھز باشيد، می توانيد محله و یا حتی كشور راشعاری دارد كه می توانيد آن را شالوده فرمول موفقيت خود بدانيد، رمز ساده ای كه اگر به 

فتح كنيد:

خدمت كند.»«زندگی خدمت است، كسی كه پيشرفت می كند كسی است كه به ھمنوعان خود كمی بيشتر، كمی بھتر 

بھتر آن است كه به سخنان «ھنری فورد» نيز در این خصوص گوش فرا دھيم:

كه می خواھيم كسب كنيم و از ھمان آغاز، راه«مشكل خيلی از ما در دنيای كسب و كار این است كه بيش از ھر چيز به د3رھایی فكر می كنيم 

ود عقيده داشته باشد، نيازی ندارد نگرانرا اشتباه می رویم. من به شما اطمينان می دھم كه اگر شخص به ارائه خدمات در كسب و كار خ

ن تضمين موفقيتی است كه شخص می تواندسودآوری كارش باشد. او قطعاَ به پول خواھد رسيد. ایده خدمات رسانی در كسب و كار، با3تری

داشته باشد.»

 سودآور داشته باشد. به دنبال فروش ھای قابل) شركتی با محصولی جدید، باید بر كيفيت تاكيد كند. محصولی توليد كنيد كه بيش از یك مزیت۴

تكرار و ھميشگی باشيد.

«چارلز وال گرین» موسس یك فروشگاه زنجيره ای، در این خصوص توصيه می كند:

 كاری كه فرد انجام می دھد، ھر چقدر ھم«بزرگترین فرصت شغلی ھر فرد معمولی، دقيقاَ توسط كاری ایجاد می شود كه به آن مشغول است.

سطی مثل من كه ھيچ ھنر خاصی ندارد، بھتر است بهكه دون پایه باشد، باز، در آن كار سریع تر از ھر كار دیگر می تواند پيشرفت كند. آدم متو

كسب و كاری بچسبد كه به آن وارد است.»

ت ھای جدید به ذھن تان خطور خواھد كرد كه) كاری كه شروع می كنيد احتما3َ ھدف ثابت شما نخواھد بود. پس از آغاز كار ایده ھا و فرص۵

اشيد. در جستجوی كسب و كارھای جدیدیپاداش ھای بزرگ تری خواھند داشت. به دنبال راه ھایی برای چند برابر كردن امكان سوددھی ب

باشيد كه امكانات جنبی داشته باشد.

ی دارد. ولی برای موفق شدن، ھمچنان برای) شاید تصميم به خرید كسب و كاری دارید. در صورت داشتن سرمایه 3زم، این كار مزایای مشخص۶

وفقيت شما ارایه می گردد:كشف موقعيت ھا و متحول كردن آنھا، به نبوغ كارآفرینی نياز دارید. پيشنھادھای زیر برای م

د و اختراعات را به اھل فن، سرمایه گذاران و دیگران▪ اگر شما وسيله ای را اختراع می كنيد، در دنيای خالی مخترعان گرفتار نشوید، بيرون بروی

اقعيت ھایی در مورد محصول خود پی می برید.متخصصان نشان دھيد. حتی اگر توصيه ھای نوميد كننده ھم دریافت كنيد، مھم نيست. 3اقل به و

از این اطSعات به عنوان عاملی برای پيشرفت استفاده كنيد.

واھند كرد، بپرھيزید، آنھا معمو3َ خوره پول اند و▪ از در جا زدن در برنامه ھای بزرگ و اساسی كه یكی از مھمترین مشكSت جامعه بشری را حل خ

بيشتر اوقات قابل اجرا ھم نيستند، با پروژه ھای كوچك ولی مورد نياز، شروع كنيد.

دیده ھایی گذرا ھستند، شما چيزی می خواھيد▪ ممكن است كار یا سرگرمی موقتی وجود داشته باشد كه كسی را پولدار كند، ولی اینھا ھمه پ

د آورد.كه ده سال یا بيشتر به توليد آن ادامه دھيد. در این صورت است كه سود واقعی به دست خواھي

كسب و كار را راه نياندازید، نمی توانيد این نكته را ثابت▪ ایده شما برای ایجاد یك كسب و كار تازه می تواد واجد یا فاقد مزایای باشد، اما تا آن 

كنيد. باید كار را شروع كنيد و تصميم بگيرید كه یك كارآفرین باشيد.

▪ گام سوم؛ چگونه شركت خود را راه اندازید؟

و3ت و خدمات رقابتی دیگر، به پادشاھان بازار عرضهشما به عنوان یك كارآفرین باید محصول یا خدمت خاص خود را، در چارچوب بازار، در كنار محص

ین فرمانروایان را راضی نگھدارید. «چارلز كترینگ»، یكیكنيد. این پادشاھان بازار ھمانا مصرف كنندگان اند. شما باید با كا3ھای خدماتی پرمزیت، ا

از بزرگترین كارآفرینان نوآور دنيا، در این خصوص می گوید:



كل جریان را كنترل می كند. آن شخص، مشتری«در كسب و كار، آن كسی كه ھرگز درباره اش فكر نمی كنيد و او را نمی شناسيد، می نشيند و 

 تشویق ھا و تحذیرھای مشتریان است.»شما است. ھميشه گفته ام تمام سود و زیانی كه در دفاتر یك توليد كننده دیده می شود، حاصل

، می توان به شرح زیر برشمرد.گام ھای اساسی اوليه برای راه اندازی یك شركت كه محصول یا خدمتی جدید را ارائه می كند

دارید، طرح آن را بنوسيد. این كار، در آینده به) نخست باید، طرحی برای كسب و كار ترسيم كنيد؛ ھر گاه ایده ای برای ایجاد یك كسب و كار ١

كارتان خواھد آمد.

 تعيين خواھد كرد. یك بودجه، باید مشخص كند كه) برای نخستين سال عمليات خود بودجه ای تنظيم كنيد. این كار ميزان پول مورد نياز شما را٢

برای عمليات سا3نه چقدر پول نياز خواھيد داشت. سپس باید این پول را تھيه كنيد.

كار نو آسانتر از آن است كه می پندارید. باید) مرحله بعدی در راه اندازی كسب و كار جدید، تھيه سرمایه است. یافتن سرمایه برای كسب و ٣

 ببينند. «ویليام لير» در این خصوص می گوید:كاری كنيد كه سرمایه گذاران شما را باور كنند و شما را به عنوان یك موقعيت بسيار سودآور

 قرض بروند؟ من می گویم این بستگی به شعور فرد دارد. اگر«بسياری از افراد نمی دانند كه در آغاز راه اندازی یك كسب و كار جدید، آیا باید زیر بار

حفظ كسب و كارم ھمه چيزم را گرو گذاشته ام.شخصی كامSَ در مورد كسب و كار جدیدش مطمئن است باید خانه را گرو بگذارد. من بارھا برای 

ه ھر حال، بدون توجه به چگونگی آغاز كار، دیر یا زوددر واقع، زمانی را به یاد می آورم كه به نظرم می رسيد به ھمه كس در این كشور بدھكارم. ب

شما ھم باید زیر بار چنين تعھداتی بروید.»

ر از آغاز كارھای بزرگ نياز به پول دارد. چنين) اگر از كارھای كوچك شروع كنيد، ھيچ راھی مگر ترقی ندارید. شروع از كار كوچك بسيار كمت۴

شروعی شما را قادر می سازد بر كل بنياد كسب و كارتان احاطه داشته باشيد.

به وكيلی خوب نياز دارید.) گام اساسی دیگر در راه اندازی كسب و كار جدید، انتخاب یك وكيل است. در ھمان اوان كار ۵

اید آن را انجام دھيد. به شكل ھای مختلفی) نامگذاری شركت و به ثبت رساندن آن گام اساسی دیگری است كه برای راه اندازی شركت خود ب۶

نيد.می توانيد شركت جدید خود را پایه گذارید، ولی به شما توصيه می كنيم، موسسه ای خصوصی بما

به ھم خواھد خورد. در دوره ای خاص، شما می) وجود شریك در اوان كار نعمت بسيار بزرگی است. با این حال، شراكت عموماَ به مرور زمان ٧

وجی است شامل یك فرد مخترع یك دانشمند و یكتوانيد بدون شریك به كار ادامه دھيد. برخی از بھترین و دراز مدت ترین شراكت ھا، شراكت ز

فرد خبره در كار فروش یا مدیریت.

ت است. شما باید در مورد رقبا، قيمت گذاری،) یكی از اولين كارھایی كه در آغاز كسب و كار جدید خود باید انجام دھيد، جمع آوری اطSعا٨

) گام چھارم؛ چگونه كارمند بگيرید و روابط خود را تنظيم كنيد؟۴بازاریابی، توزیع و غيره مطلع باشيد. تلفن این كار را برای شما انجام خواھد داد.

 نظارت بر كارمندان جدید خواھد بود، كه این كاربعد از آنكه شركت خود را راه اندازی كردید، بخشی از مشغله فزاینده شما استخدام، تعليم و

رد:شكوفایی شركت شما را به ھمراه خواھد داشت. برای انجام این كار باید نكات زیر را رعایت ك

استخدام كنيد و گروه اصلی خود را تشكيل دھيد. كارمندان،) وقتی شركتی راه انداختيد باید آن را اداره كنيد و توسعه دھيد. باید اولين كاركنان را ١

ا خواھد شد.در توسعه شركت به شما كمك می كنند، ولی معمو3َ به مرور زمان كارمندان دیگری جایگزین آنھ

يطی كارآفرینانه رشد می یابند. «دیوید اوگيلوی» به) باید بياموزید كه چه سياستی برای استخدام بھترین افراد اتخاذ كنيد. بيشتر افراد در مح٢

مدیرانش در این خصوص می گوید:

ركتی از غول پيكرھا مبدل خواھد شد، ولی اگر«اگر شما افرادی را استخدام كنيد كه از خودتان تواناتر باشند، شركت «اوگيلوی ماتر» به ش

اشخاصی را به كار گيرید كه از شما كمتر باشند، شركتی پر از كوتوله ھا خواھيم داشت.»

تنھا قسمت با3یی كوه یخ است. این) ھمه روابط انسانی یك دوره ماه عسل دارند. اگر كاستی ھایی در این دوران مشاھده كردید، ٣

د. ھرگز بدون قولنامه كتبی كه وكيل تان آماده كرده،) از قراردادھای استخدامی استفاده كنيد، ولی سعی نكنيد از طریق آن رقابت را از بين ببری۴

ود را كنترل نمایيد.معامله ای را قبول نكنيد. بياموزید چگونه از دادگاه استفاده كنيد و چگونه مخارج حقوقی خ

ت كامSَ مودبانه و عالی باشد. از كارت ھای شكایت) برای انجام امور شغلی خود ھميشه نامه بنگارید. اطمينان یابيد كه رفتار تلفنچی ھای شرك۵

پيوسته استفاده كنيد. بررسی شكایات مشتریان بھترین ابزار مدیریتی اند.

لبات خود را وصول كنيد و بر حاشيه سود خود) ھرگز از مشتریان خود نترسيد با مشكSت رویارو شوید. قيمت گذاری مناسب داشته باشيد. مطا۶



بيفزایيد.

د و ھميشه از او سئوال كنيد.) از حسابدار خود بخواھيد اصول اوليه را به شما بياموزد. از او اطSعات مالی دقيق بخواھي٧

 شما صدق می كند به شما بياموزد.) مامور بيمه آتش سوزی و حوادث خود را وادارید اصول بنيادین بيمه را آن گونه كه در مورد٨

ال تبليغات سطح با3 باشيد. با تبليغات خود به دیگران) با یك شركت روابط عمومی ھم رابطه برقرار كنيد. تبليغات را از اھل فن فراگيرید. به دنب٩

خدمت كنيد.

به آرامی و دقت بساز١٠ بانكی خود را  بانكداران كمك زیادی به كارآفرینان نمی كنند. روابط  ید. از آبرو و اعتبار خود حفاظت كنيد. «ھاروی) 

فایرستون» در این خصوص می گوید:

ار با3، شانس موفقيت نھایی را بيشتر می كند تا« مھمترین دارایی اصلی مردی كه در كسب و كار موفق می شود، اعتبار است. آغاز كار با اعتب

فصل كند و ذخيره ای مالی برای نيازھای آتیتنھا داشتن پول آماده، چرا كه اعتباری خوب باعث می شود یك تاجر مشكSت مالی خود را حل و 

كنار بگذارد.»

، عدالت را تضمين كنيد.) شخصيت وا3ی خود را حفظ كنيد١١

) گام پنجم؛ چگونه با تكيه بر سه اصل راه خود را ھموار كنيد۵

ول مستحكمی را برای اداره سازمان پایه میسه مھم و اساسی وجود دارد كه نه تنھا دورنمای مورد نظر یك شركت را مشخص می كند، بلكه اص

گذارد. آن سه اصل مھم عبارتند از:

الف) اصل نخست: صداقت و درستكاری

كنيد كه اعمال خSف از عناصر معمول موفقيت درھيچ شركتی بدون صداقت تام نمی تواند در دراز مدت پيشرفت كند. ھرگز این افسانه را باور ن

ی صادق بود. صداقت ھرگز نباید بدون خلوص وكسب و كار است. ھمه شركت ھای بزرگ به با3ترین حد درستكاراند. بدون آن نمی توان خدمتگزار

ت ھيچ چيز حياتی تر از آن نيست.تنھا در حرف باشد. درستكاری باید ریشه ای عميق در شركت جدید شما داشته باشد. برای موفقي

 ھكتار جنگل در مينه سوتا و كاليفرنيا) می گوید:٠٠٠/٩٠٠«توماس.بی. واكر» ميليونر چوب بر (مالك بيش از 

د، مگر آنكه درستكار باشد. این امانتداری، درستكاری«نه تنھا آدمی می تواند درستكار باشد و ثروتمند شود، بلكه تقریباَ ناممكن است ثروتمند ش

اری را فعال می كند.»و تعھد است كه موجب می شود مردم به شما اطمينان كنند و تجارت را رونق می بخشد و روابط ك

«ھاروی فایرستون» نيز در این خصوص توصيه می كند:

لی، از نخستين پيشگامان آن زمينه تجاری باشد؛«یك كاسبكار موفق آن نيست كه در یكی دو سال رونق بازار پول زیادی درآورد یا از خوش اقبا

نونی از دیگران پيشی گيرد و حرمت خود و اجتماعبلكه كسی است كه در زمينه ای پررقابت، بدون داشتن ھيچ برتری نسبت به رقبا، صادقانه و قا

را حفظ كند.»

ب) اصل دوم: اجتناب از كمك ھای دولتی

، قوانين طبيعت انسانی به ضرر شماروی كنيدشركت تازه كار بيشماری سعی می كنند. از دولت كمك مالی دریافت كنند. اگر از این فلسفه پي

گران تمام می شود. به دست آوردن چيزی در قبال ھيچ،خواھند بود. شما ناگزیر باید برای آنچه به دست می آورید، بھایی بپردازید و این برایتان 

پاداش شما را به تعویق می اندازد و حتی شاید آن را برای ھميشه از شما بگيرد.

ارند. آنھا فقط می خواھند امكان كار كردن، خSقيت،«ھانری كایزر» در این خصوص می گوید: « مردان قدرتمند، قابل و شجاع، نياز به كمك مالی ند

و كار بزرگ زندگی احتياج دارند.پس انداز كردن، خرج كردن و رھایی از قيود را داشته باشند و به انرژی آزاد خود برای كسب 

ج) اصل سوم: سھيم كردن كارمندان در سود

انی با دستمزدھای با3، پرانگيزه اند. اگر بهوقتی شركت شما به سودآوری می رسد، باید در تقسيم آن با كارمندان سخاوتمند باشيد. كارمند

یر سودھا و پاداش ھای شركت را ھم قسمت كنيد.كارمندان اجازه دھيد به پاداش ھای با3 برسند خودتان ھم از این طریق منتفع خواھيد شد، سا

) گام ششم؛ چگونه بر نگرانی ھای خود غلبه كنيد؟۶

 قدم گذاشت، ھيچ امنيتی و ھيچ تضمينی وجود ندارد،آغاز كارآفرینی، به شجاعت و ھمت بسيار كارآفرین نياز دارد، اما زمانی كه او در این مسير

ن تنھا، مشكوك، مسخره یا فراموش شدهتنھا مخاطره است و انبوھی از ناشناخته ھا. ھمه چيز روی یك مسير خطی پيش می رود. كارآفری



ثابه یك لنگر متكی شده است. احساسات مھيج و نشاطاست. او تنھا به خود اعتقاد دارد، به ایده ای ایمان پيدا كرده و به رویایی نامحسوس به م

اشتن یك شغل، چك حقوقی و امنيت، ترسآوری كه مدتی بر تازه كاران مستولی است، جای خود را به شك و تردیدی عذاب آور می دھد. ند

 ھمان روز نخست، ناراحتی و درد شروع می شود.ایجاد می كند و اراده را سست می نماید. نگرانی و فشار روحی كارآفرین را عذاب می دھد. از

برای غلبه بر این نگرانی ھا رعایت نكات زیر توصيه می شود:

ا با مشكSت فراوانی روبرو می شوید. در كار خود) بين مصيبتی كه تجربه می كنيد و ميزان موفقيت نھایی شما ارتباطی وجود دارد. در آغاز شم١

كلك نزنيد، اگر حتی از ساده ترین اطSعات ھم آگاھی ندارید، سئوال كنيد.

 به عنوان یك كارآفرین خيلی زود پوست كلفت) تنھا با جواب رد شنيدن است كه می توانيد حساسيت خود نسبت به جواب رد را از بين ببرید.٢

خواھيد شد.

 ھر چه بيشتر رنج بكشيد، بيشتر یاد می گيرید.) مشكSت مالی با پشتكار برطرف خواھند شد. ھمه كارآفرینان با موانع مالی روبرو بوده اند.٣

این گونه بوده است. به یاد داشته باشيد كه) ایده خام شما برای كسب و كاری نو به سرعت موضوع تمسخر اطرافيان واقع خواھد شد. ھميشه ۴

مزاس. كمپر» یكی از قدرتمندان بيمه و بنيانگذارھيچ انسان عاقلی باور نداشت احتراع ھنری فورد چيزی بيش از یك سرگرمی باشد. پدر بزرگ «جي

«كمپر كمپانيز» به او این گونه توصيه می كند:

ه یك سو می روند، به گوشه ای خلوت برو،«وقتی می بينی بيشتر ھمكارانت، بيشتر ھم دوره ھا یا رقبای كاری ات یا بيشتر مردم كشور ب

 سو می روند، آیا جھت آنھا درست است؟»ترجيحاَ به جایی كه بتوانی با طبيعت ارتباط برقرار كنی، و از خودت بپرس: چرا آنھا به آن

اند. «لی دی فارست»، مخترع لوله خSء كه) تنھا راه فرار از مصائب، كار كردن است. تSش ھای مضاعف شما را از چنگ مشكSت شغلی می رھ۵

پخش رادیویی جدید را ممكن ساخت، می گوید:

به نظر می رسيد اراده 3زم برای شروع«اوقاتی وجود داشت كه حس می كردم از حد تحمل خود گذشته ام. برخی مشكSت بزرگ می نمودند. 

كردم. ھر چقدر اوضاع وخيم به نظر برسد، اگر خوبدوباره را از دست داده باشم. ولی ھر بار، پس از بررسی اجمالی اوضاع، راه فراری پيدا می 

جستجو كنی، ھميشه اميد نجاتی وجود دارد.»

آنھا مھارت یابيد. باید سعی كنيد «نه» را به) وقتی كسی به شما نه می گوید تازه اول كار است، ھنر غلبه بر «نه» چيزی است كه باید در ۶

«بله» تبدیل كنيد.

ود را نسبت به كسب و كارتان ارتقاء بخشيد و) اگر می خواھيد كارآفرین موفقی باشيد، باید به شركت خود در حيطه ملی بنگرید و دریافت خ٧

صوص فضایل ساده یك كارآفرین موفق می گوید:فضایل ساده یك كارآفرین موفق را یاد بگيرید. «آدولف آخر» بنيانگذار نيویورك تایمز، در خ

اعتماد به نفس و صداقت به دست می آید.«شما درخواھيد یافت كه موفقيت تنھا با تمرین فضایل معمولی یعنی ساخت كوشی، شعور، عSقه، 

اوان و اتSف و غفلت چنان متداول اند كه برایمنابع این مملكت چنان نامحدود، موقعيت ھا چنان بی شمار و امكانات تحصيل و تجھيز چنان فر

 بھانه ای وجود ندارد.»شكست نه تنھا در رسيدن به اھداف خرد مالی، بلكه در دستيابی به كامل ترین شكل موفقيت ھيچ

ندگی را حفظ كنيد، در نھایت می توانيد به یك) تجربه كافی شما را خردمند خواھد ساخت. اگر دوام آورید، به كار ادامه دھيد و روحيه جنگ٨

ابركارآفرین تبدیل شوید.

) گام ھفتم؛ چگونه كسب و كار جدید خود را اداره كنيد؟٧

اندازی كرده است و باید در این مرحله آن را اداره كندمرحله مھم و پایانی كارآفرینی، مرحله ای است كه یك كارآفرین كسب و كار جدید خود را راه 

ه ھای زیر را ھمواره مدنظر داشته باشيد:تا به اھداف مورد نظر خود نایل گردد. برای اداره بھتر كسب و كار جدید در این مرحله توصي

ل آیين نامه داخلی و شرح وظایف و پرونده پرسنلی نياز) كارمندان به قواعد و خط مشی ھا نياز دارند. با استخدام اولين كارمندان، به چيزھایی مث١

است. اجتناب از اشتباه را تمرین كنيد. از روشدارند. كارمندان باید تحت آموزش قرار گيرند. حالت اسمزی (تاثيرپذیری) روش آموزشی ضعيفی 

ھای امنيتی استفاده كنيد. كمی بدبين شوید.

ين كنيد.) نگذارید تصميمات مھم خراب شوند. بر تصميمات مالی نظارت كنيد. یك سيستم سفارش خرید تعي٢

و كارمندان تان باشيد.) برای پيروی از خط مشی شركت، به مدیران خود متكی باشيد. مواظب تصميمات خودخواھانه خود ٣

ا به طور مرتب برای زیردستان تكرار كنيد. دوره) فلسفه یك شركت بزرگ و فعال، تحت فشار تقویت می شود. این پيام و دیگر پيام ھای حياتی ر۴



ھای آموزشی و تعليمی را پيوسته ترویج دھيد.

ریق آنھا بازخورد داشته باشيد.) دست كم ھفته ای یك بار شركت خود را بازرسی كنيد. ھيئتی از كارگران تشكيل دھيد تا از ط۵

ی عملكردھا، ولی بياموزید كه برخی مسئوليت ھا را به زیردستان واگذارید. مدیران معتقد خود را از رو) تا آنجا كه می توانيد خودتان تصميم بگيرد۶

انتخاب كنيد.

به دست آورید. موجودی ھا را محافظه كارانه) با رشد شركت، یك سيستم گزارشگر دقيق تھيه كنيد، اطSعات دقيقی بر پایه زمان بندی مرتب ٧

اداره كنيد.

. كم كاران را اخراج كنيد. كمی سخت گير الزامی است.) تمام سعی خود را برای اجتناب از نابرابری ھا و بی عدالتی ھا بين كارمندان به كار برید٨

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=256104

کارآفرينی در ھمه جا

 . در ھرMBA از آموزش ھای شغلی و حرفه ای تا یک تحصيSت کارآفرینی برای مربيان معانی بسيار مختلفی دارد... از مدارس ابتدایی تا دانشگاه،

 بيشتر ميشود و بر دانش و آگاھی ھایسطح از تحصيSت، انتظار داشتن نتایج مختلف، معقول و منطقی می باشد چرا که سن دانش آموزان

کنسرسيوم ِ تحصيSت کارآفرینی» از این عقيدهقبلی آنھا افزوده ميشود. اما ھدف کلی، ھمچنان توسعه ی تخصص به عنوان یک کارآفرین است. «

ه مجزای پيشرفت ميباشد. این مدل ِ یادگيریحمایت ميکند که کارآفرینی یک فرآینده یادگيری مادام العمر است که دست کم دارای پنج مرحل

مراحل ابتدایی را داشته باشد، اما مراحل بعدیمادام العمر فرض ميکند که ھمه کس در نظام آموزشی ما باید فرصت ھای 3زم برای یادگيری در 

يتواند با فعاليت ھایی که در کSس ھای دیگر یامختص افرادی است که خودشان انتخاب ميکنند که کارآفرین شوند. ھر یک از پنج مرحله ی زیر م

به عنوان دوره ای مجزا جا افتاده است، در نظر گرفته شود.

 گوناگونی از مالکيت تجاری/شغلی را تجربه : مبانی و پایه ھا. در مدارس ابتدایی، راھنمایی و دبيرستان، دانش آموزان باید جنبه ھای١مرحله 

غلی به دست آمده و نياز به مھارت ھای پایه ای برایکنند. در این مرحله اول، تاکيد و تمرکز بر درکِ مبانی و پایه ھای اقتصاد ما، فرصت ھای ش

نتایج مخصوص در این مرحله از مدل یادگيریموفق بودن در یک اقتصاد بازار آزاد می باشد. انگيزش برای یادگيری و یک حس ِ فرصت شخصی، 

مادام العمر ھستند.

ا از دیدگاه ِ صاحبان مشاغل کوچک ببينند. : آگاھی از ویژگيھا. دانش آموزان خواھند آموخت که به زبان تجارت سخن بگویند، و مشکSت ر٢مرحله 

ژگيھایی است که ميتوانند به عنوان کل یک کSساین به ویژه در تحصيSت شغلی و حرفه ای مورد نياز است. تاکيد این مرحله بر پرداختن به وی

ی گنجانده شوند. برای مثال، مسائل مربوط به جریان مالیکارآفرینی در نظر گرفته شوند و یا به عنوان قسمتی از دوره ھای دیگر ِ مرتبط با کارآفرین

 کSس ارتباطات گردد.ميتواند در یک کSس ریاضی به کار گرفته شود، و ارائه ی محصو3ت فروشی ميتواند قسمتی از یک

دارد، و بدیھی است که بسياری از مشاغل : کاربردھای مربوط به خSقيت. چيزھای زیادی برای یادگيری درباره آغاز کردن یک شغل وجود ٣مرحله 

يم ، اما از یک صاحب شغل کوچک انتظاردارای مشکSت و دردسرھای مربوط به خود ھستند. ما سالھاست که دکترھای آینده را آموزش ميدھ

انش آموزان ميتوانند وقت اختصاص دھند تا ایده ھا وداشته ایم که صرفا با شرکت در سمينارھای روز یکشنبه ھمه چيز را بياموزد.در این مرحله، د



به تحصيلی است، دانش آموزان باید نسبت به ھرانواع مختلف روش ھای طرح ریزی یک تجارت را کنکاش نمایند. با این که ھنوز این فقط یک تجر

ا ترغيب ميکند که یک ایده شغلی واحد ایجاد کنندیک از مراحل قبلی، دانشی با عمق و وسعت بيشتر را به دست آورند. این مرحله دانش آموزان ر

ه ميتواند در برنامه ھای شغلی ِ دبيرستان ھایو فرآیند تصميم گيری را از طریق یک طرح و برنامه تجاری کامل به انجام برسانند. این مرحل

 از کالج ھای دیگر و دانشگاه ھا، پياده- سازی شود.پيشرفته، کالج ھای دو ساله که در آنھا دوره ھا و/یا برنامه ھای مخصوص وجود دارد، و برخی

ن وجود دارد که یک کارآفرین شوند.نتيجه ای که عاید دانش آموزان و دانشجویان ميشود این است که می آموزند که چگونه امکان آ

ت بيشتر اختصاص دادند، خيلی از آنھا : آغازگری. پس از این که بزرگسا3ن وقت 3زم را برای به دست آوردن تجربه شغلی و/یا تحصي۴Sمرحله 

باشند. برنامه ھای تحصيلی جامعه به طورنيازمند این ھستند که برای عملی کردن ِ یک ایده تجاری، به دستياران مخصوص دسترسی داشته 

 ساله و دانشگاھھا در دسترس ھستند تا کمک ھای آغازگری را فراھم نمایند.۴گسترده ای در مدارس فنی-حرفه ای ، کالج ھا، کالج ھای 

مایت و پشتيبانی قرار ميدھند.نھادھای «راھبری مشاغل کوچک» در ایا3ت متحده بسياری از این برنامه ھای آموزشی را مورد ح

ی از سمينارھای دنباله دار و به ھم : رشد. اغلب صاحبان مشاغل کمکی دریافت نميکنند تا زمانی که دیگر دیر شده است. مجموعه ا۵مرحله 

سند و به موقع در جھت رفع آنھا اقدام نمایند. خيلی ازپيوسته یا گروه ھای پشتيبان، ميتوانند کارآفرینان را یاری دھند تا مشکSت بالقوه را بشنا

گاه ھایی را برای جامعه تجاری خودشان ارائه ميکنند. آنھاکالج ھا و برنامه ھای تحصيلی دنباله دار در دانشگاه ھا یا کالج ھا، چنين سمينارھا و کار

ه است. مربيان در ھر یک از این مراحل کارآفرینیدر می یابند که بھترین برنامه توسعه اقتصادی ، کمک به رشد و پيشرفت مشاغل موجود در جامع

وجود در سایر سطوح این فرآیند یادگيری مادام العمرباید روی نتایجی که خود به دست می آورند تمرکز کنند و به دنبال ھمکاری از جانب مربيان م

باشند. در ھمه جای نظام آموزشی ما، به نوعی جا برای کارآفرینی وجود دارد.

تقاضا برای تحصيSت کارآفرینی جوانان

 درصد از افراد شرکت٨۴ درصد از دانش آموزان دبيرستان ميخواھند یک شغل کوچک آغاز کنند، اما ۶٠ نشان ميدھد که Gallupیک رای گيری اخير 

 در کانزاس- سيتی ،Kauffmanقيق توسط موسسه کننده در نظرسنجی اعSم کردند که ھيچ گونه پيش آمادگی برای انجام این کار ندارند. این تح

رباره ی نظرات و دانششان از مشاغل کوچک ،ميسوری انجام شد. از دانش آموزان دبيرستانی، عموم جامعه، صاحبان مشاغل کوچک، و مدیران د

 رئيس خود باشند، و در حقيقت بدانند که کهپرسش به عمل آمد. دانش آموزان دبيرستانی ميخواھند یک شغل جدید دلخواه خود را آغاز کنند،

 توسط اداره بازرگانی ایا3ت متحده درباره گرایشات اقليت کم سن و سال و بزرگسا3ن١٩٩٣چگونه یک شغل را آغاز کنند. تحقيقی که در سال 

ن یک شغل، عمدتا برميگردد به آزادی ای که باجوان نسبت به مالکيت شغلی انجام شد، ھمچنين نشان ميدھد که عSقه وافر جوانان به آغاز کرد

ول به عSقه به کارآفرین شدن و یادگيری ِ بيشتر در"رئيس خود بودن" ھمراه است. پس از این که از افراد جوان پرسش به عمل آمد، آنھا متفق الق

ید در جھت این گزینه گام بردارند. ھشتاد و شش درصد اززمينه راه اندازی یک شغل اشاره نمودند. آنھا ھمچنين ابراز ميدارند که نميدانند چگونه با

ن کمبود دانش خود از این موضوع را به عدم دسترسی بهاین افراد، در زمينه دانش خود درباره کارآفرینی و تجارت رتبه ی پایين دادند. دانش آموزا

 درصد از آنھا اشاره کردند که داشتن تحصيSت در زمينه٨۵فرصت ھای 3زم برای یادگيری نحوه بھره جستن از تجارت ، نسبت دادند. حدود 

بری کارآفرینی» خاطر نشان ميسازد : "یکی ازکارآفرینی در مدارس مھم یا بسيار مھم بوده است. مریلين کوریلسکی ، معاون سابق «مرکز راھ

لدینشان برسد، از طریق کارآفرینی است". اینتنھا راه ھایی که این نسل ميتواند از طریق آن برای رسيدن به سبک زندگی بھتری نسبت به وا

برای ورود به مسيرھای شغلی ِ متفاوتی در دنيایی که ھ برای دانش آموزان مھم است که  تغيير است، آماده سازیخصوصا  مواره در حال 

لند، خواھند خواست تا از داده ھایی برایشوند.افرادی که به آموزش درباره کارآفرینی و فرصت ھای مشاغل کوچک در اقتصاد آمریکا مشغو

 در موردِ جوانان و کارآفرینی که توسطGallupتحقيق پشتيبانی از پيغام شما استفاده کنند. در اینجا چند آیتم که ممکن است مفيد واقع شود، از 

 تھيه گردیده، آورده شده است.Kauffmanموسسه 

می از نيروی کار آمریکا در کارمند داشته اند، در دھه گذشته اغلب مشاغل را ایجاد کرده اند و در حال حاضر بيش از ني٢٠• شرکت ھایی که زیر 

).١٩٩٣ نفر به کار گرفته شده اند (دِنيس ۵٠٠شرکت ھایی با تعداد کارکنان کمتر از 

 درصد از عموم۵٠ درصد) ابراز داشتند که عSقمندند تجارت دلخواه خود را آغاز کنند، در مقابل ِ ۶٩• از ھر ده دانش آموز دبيرستانی، ھفت نفر (

جامعه.

از بين افرادی که ميخواستند تجارتی را آغاز کنند، د3یل اصلی عبارت بودند از:



 درصد)۴١• رئيس خودم باشم (

 درصد)٢١• درآمد با3یی کسب کنم (

 درصد)٨• از مھارت ھا و توانایی ھایم استفاده کنم (

 درصد)٧• بر چالشی فائق آیم (

 درصد)٧• به جامعه کمک کنم / مشاغلی ایجاد کنم (

 درصد)۵• چيزی برای خانواده ام به وجود آورم (

 درصد)۵• سایر (

 درصد)۴• نمی دانم (

رینی و آغاز کردن یک تجارت، کار بيشتری انجام درصد از دانش آموزان دبيرستانی گفتند که مدارس جامعه باید در زمينه آموزش درباره کارآف٨۵• 

 درصد به گذراندن دوره ای که به تجارت یا کارآفرینی مرتبط باشد، اشاره نمودند.٢٧دھد. فقط 

 درصد به دست آوردند و پایين ترین امتيازھا مربوط به این۴٢• در آزمایشی درباره دانش کارآفرینی آنھا، پاسخ دھندگان به طور ميانگين امتياز 

 درصد صحيح)؛ و ایجاد شغل و تجارت٢۵ درصد صحيح)؛ ھدف از سودبری (١٢پرسش ھا می شد: روشی مناسب و فراگير برای افزایش سرمایه (

 درصد صحيح)؛ مثال در مورد آزادی و٧٣ین ( درصد صحيح).با3ترین امتيازھا در پرسش ھای مرتبط با این زمينه ھا بود : توصيف یک کارآفر٢۵کوچک (

 درصد صحيح).۵١ درصد صحيح)؛ و عرضه و تقاضا (۶٢حق انتخاب (

 درصد از پاسخ دھندگان گفتند که در مدرسه چيز کمی٨۵• وقتی از دانش آموزان سوال شد که آنھا درباره نحوه کارکرد تجارت چه آموخته اند، 

سایر موضوعات چيز کمی آموخته اند یا چيزی نياموخته اند،آموخته اند و یا اصS چيزی نياموخته اند. این ميتواند با افرادی که ابراز داشتند درباره 

 درصد درباره٧ درصد درباره فرھنگ انگلستان یا آمریکا؛ و ١۶ درصد درباره علوم مختلف؛ ١۶ درصد درباره تاریخ ایا3ت متحده؛ ٢۴مقایسه شود: 

 را به دانش- آموزان تعليم دھيم تا آنھا در مورد آیندهریاضيات.خانم کوریلسکی اشاره ميکند که "در قرن آینده ما نياز داریم که مھارت ھای مختلفی

از کجا اطSعات و مھارت ھایی را که برای قابل قبولشان انتخاب ھایی حقيقی داشته باشند. اگر در خانه چيزی درباره کارآفرینی یاد نگيرید، پس 

در مورد نياز در زمينه تحصيSت کارآفرینی برایساختن ِ شرکت خودتان 3زم دارید ، به دست خواھيد آورد؟ نتایج این تحقيق، مستندات معتبری 

جوانان و پشتيبانی عموم از آن را در اختيار قرار ميدھد".

کاربردھای راھنمای مرجع کارآفرینی

ه آنھا پی بردیم. این راھنما از ھمه لحاظ کامل نيستاین راھنما، محکی است از برنامه ھایی که ما در کار خود با تحصيSت کارآفرینی در آمریکا ب

 کارآفرینی ِ موجود در ھمه ی سطوح ِ تحصيلی. ماولی آغازی بسيار خوب است در فرآیندِ تعریفِ انواع متعددی از تحصيSت و برنامه ھای آموزشی

 موجود ھستند ، و ھمچنين برنامه ھای نمونه درAppalachie استانِ ایالت ١٣خصوصا مبادرت کردیم به پيدا کردن برنامه ھایی که در حال حاضر در 

مان ھستند که در سراسر کشور در زمينه ی توسعه یھمه ی ایالت ھا. ما این دو نوع برنامه را از یکدیگر تفکيک نمودیم. تعداد قابل توجھی ساز

د. خيلی از این گروه ھا در این راھنما آورده شدهآموزش برای آموزگاران و توسعه ی اقSم مورد نياز کSس ھای درس ، خدمات راھبری ارائه ميکنن

مختلف در کSس ھای درس مورد استفاده قراراند. ھمچنين تعدادی از محصو3ت برنامه آموزشی را شناسایی کرده ایم که ميتوانند به مقاصد 

ه خواننده بخواھد ميتواند به صفحات وب مختلفی کهگيرند. آنھا در قسمتی مجزا قرار داده شده اند تا استفاده از آنھا تسھيل گردد.در صورتی ک

فرینی برای کودکان و بزرگسا3ن اطSعات 3زم راآدرسشان ذکر گردیده برود تا درباره برنامه ھای موجود برای توسعه ی فرصت ھای تحصيSت کارآ

ی موفقيت داریم و اميدواریم این راھنمای مرجع بتواندکسب نماید.ما برای شما در زمينه ایجاد یا بھبود برنامه ھای کارآفرینی در منطقه تان آرزو

برای شما در خSل بررسی گزینه ھا مفيد واقع شود.
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کارآفرينی در ھونولولو

دارد، نياز  (ارزش  آفرینان)  كارآفرینان  به  زمانی  از ھر  بيشتر  امروز،  ایران 

كسانی كه سرمایه و نيروی كار خود را در راستای توليد محصول یا ارائه

به به كار گيرند و در این مسير سطح خدمت رسانی  نو به مردم  خدمتی 

جامعه را ارتقا بخشند و از راكدماندن ثروت ھا و سرمایه ھای مردم جلوگيری

كنند، چرخ اقتصاد را به چرخش درآورند و در نھایت، رفاه عمومی را افزایش

دھند.

اما متاسفانه صاحبان سرمایه در ایران ميلی به كارآفرینی (ارزش آفرینی)

توليد محصو3ت جدید و ارائه ندارند؛ آنھا به جای سرمایه گذاری در جھت 

خدمات مورد نياز جامعه كه به افزایش رفاه مردم می انجامد، به موضوعاتی

مانند معامSت زمين و امSك و ... روی می آورند كه سودھای تضمين شده

برای توليد یا كSن برای آنھا به ارمغان می آورد، آن ھم بدون صرف انرژی 

اقتصاد كشور در چرخه  از چرخش  ترتيب سرمایه  این  به  خدمت رسانی! 

افزوده می گردد كه تورم  و  بازار  بر ركود  نه تنھا  و  بيرون كشيده می شود 

مشكل بيكاری و ... نيز تشدید می شود. نيروی كار ماھر نيز به دليل عدم

نيروی كار و  نيست  كارمندی  بھشت  از  به خروج  اقتصادی، حاضر  تعادل 

غيرماھر نيز برای گذران زندگی خود اگر بتوانند به كارھای كاذب و غيرارزش

سرمایه، صاحبان  آنكه  برای  ما  كشور  می آورند.در  روی  تكراری  و  آفرین 

صاحبان مھارت و انبوه عظيم بيكاران، به كارآفرینی (ارزش آفرینی) روی آورند

و زمينه ھای كارآفرینی برای دوره ھای بعدی نيز فراھم شود باید تSش ھایی

ن برای رشد یك جامعه آشنا سازد و با برخیكرد ازجمله نخست:باید رسانه ھای خبری ـ فرھنگی از یك طرف مردم را با ارزش كار كارآفرینا

قابله نمایند و از طرف دیگر با این باور كه كا3ھا و خدماتذھنيت ھای كوته بينانه كه زمينه را برای پيدایش كارآفرینان بزرگ در جامعه تنگ می كند، م

ا3ھا و خدمات با3 برند تا زمينه برای سایر اقدامات 3زمبھتر گران تر و غيراقتصادی تمام می شوند به مقابله برخيزند و سطح توقع مردم را درباره ك

برای رشد كارآفرینی در ایران فراھم شود.

● یك مورد كارآفرینی در ھونولولو

و3نی دارد. شادابی و برخورد سالگی یك مرد كامل است. او خوش برخورد و اجتماعی است و برنامه ریزی دقيق و ساعات كار ط٣۴«مھرجی» در 

 خانواده، در كودكی با كسب درآمد آشنا شد. بهادبی او كمك كرد تا مشتریان ھميشگی بيابد. به خاطر كافی نبودن درآمد پدرش برای حمایت از

تخدام داشت.در ابتدا به عنوان مدیر در موسسهعنوان یك مرد جوان كه با مدرك بازرگانی فارغ التحصيل شده بود، موقعيت ھای زیادی برای اس

 مھرجی از این شغل با وجود درآمد خوبشعمویش مشغول به كار شد. با داشتن این تجربه می توانست شغل بھتری در جایی دیگر پيدا كند.



او می خواست موسسه خودش را تاسيس كند.استعفا داد. پيشنھاد كار در بانك را نيز رد كرد زیرا او می خواست خودش رئيس خودش باشد. 

HVM● حال موسسه 

 مترمربع در حوالی مانيل قرار دارد. ساختمان دل انگيز اداری و كارخانه، ارزشی٢۵٠٠موسسه خانه شاھكارھای مھرجی در زمينی به مساحت 

 ميليون پزو از بانك وام بگيرد. او در طول اولين٣/٢ ميليون پزو داشت. بنا به گفته خودش، او می توانست برای سرمایه و ساختمان حدود ۵حدود 

 برای مشتریان بالقوه خود نامه می فرستاد.او بهسال عمليات از دفتر كوچكی كه با یكی از دوستان خود شریك بود، استفاده می كرد و از اینجا

او بودند، بسيار موثر بود.تنھایی كار می كرد و كارمندی نداشت. البته حمایت دوستان كارآفرین (ارزش آفرین) كه مشوق 

HVM● گذشته موسسه 

HVM پزو بود. اولين مبادله١٠٠ خورشيدی به عنوان یك موسسه صادرات صنایع دستی تاسيس شد.سرمایه اوليه شركت كمتر از ١٣۵٣ در سال 

 موقعيتی است كه از او ھزار پزویی صنایع دستی بود .با ميزان كم سرمایه شركت، مھرجی دریافت كه این سفارش اولين٢٠شركت یك سفارش 

به دوستا اتكا  با  تامين كند  را  نتواند سفارش  بود  با وجودی كه ممكن  قبول كرد.براییك كارآفرین می سازد.  توليدكننده خود، سفارش را  ن 

 درصد پيش پرداخت از خریدار كرد. این سفارش شامل سبد و بادبزن بود كه از طریق۵٠سرمایه گذاری در خرید محصو3ت خواسته شده، درخواست 

ش آفرینی)، تشویق به گرفتن سفارش ھای بزرگ تردوستان توليدكننده تامين گردید. مھرجی خوشحال از موفقيت در اولين معامله كارآفرینی (ارز

ین اتاق به عنوان جای زندگی و محل بسته بندیشد. به زودی مھرجی از دفتری كه با دوست خود شریك بود به دفتری یك اتاقه نقل مكان كرد. ا

 مھرجی اولين١٣۵۴قه زندگی اش را عوض نكرد.در آذر ماه محصو3ت بود. با اینكه اولين معامله او موفقيت آميز بود و پول زیادی نصيب او كرد اما طری

ری كرد. در ھر گونه فعاليت كارآفرینی (ارزش آفرینی)صادرات خود به «ھونولولو» را انجام داد. مانند گذشته محصو3ت را از دوستان فروشنده خریدا

ش به تنھایی یك موسسه موفق نمی سازد. اولينرفتار دوستانه و اجتماعی مھرجی به نفع او تمام می شد. او به خوبی می دانست كه پول و دان

گران كار بسيار ساده ای بود. در ضمن او به سرعت برمعامله موفق او تنھا از طریق حمایت دوستان ميسر شده بود. برقراری ارتباط دوستانه با كار

 مھرجی آگاه شد كه بازار خوبی برای صادرات چراغ ھای برقی و١٣۵۴مشتریان جدید اضافه می كرد و قدیمی ھا را نيز نگه می داشت. در فروردین 

اشت، آمار و ارقام بازار صادراتی را مطالعه كرد وصنایع دستی با گوش ماھی وجود دارد. از آنجا كه به تحقيق در مورد موقعيت ھای ممكن عادت د

 قرارداد یكساله با واردكنندگانی در٢این زمان او پس از متقاعدشدن در مورد سودآوری محصول، سریعا با چندین توليدكننده وارد مذاكره شد. در 

 ھای چراغ ھای برقی را ماھانه برای واردكنندگانایا3ت متحده امضا كرده بود. در قرارداد ذكر شده بود كه او ملزم است كه حجم مشخص از حباب

ارسال كند.

امين كرد. در عرض چند ماه مھرجی تمام چيزھایی را كهدر اولين تبادل، مھرجی تعھدات خود را انجام داده و سفارش خود را از طریق توليدكنندگان ت

 در طرح ھای شخصی خودش كرد و تدریجاً این طرح ھا بهباید در رابطه با نيازھا، سليقه ھا و حا3ت بازار بداند، آموخت. خيلی زود شروع به آزمایش

ال قرار گرفت.با افزایش صادرات، او تصميم به تاسيسوسيله توليدكنندگان به كار گرفته شدند. طرح ھای او از طرف مشتریان برون مرزی مورد استقب

3ت او ھم گام با معروفيت حباب ھای چراغ ھای برقی در بازار بين المللی رشد می كرد. بازار محصوHVM كارخانه چراغ ھای برقی گرفت. موسسه 

 نكرده است. او معتقد است كه بازار داخلی برای فروشاروپا و ژاپن و استراليا را نيز دربرگرفت.او ھرگز برای محصو3ت خود در بازار داخلی تبليغ

ی بر توليد و بازاردانی خود دارد. برایمحصو3تش مناسب نيست. گرچه از سيرصعودی فعاليت ھای صادرات خود خوشحال است اما نظارت دقيق

ی محصو3ت اختصاص می دھد. عSوه بر آن رابطهمثال او بخشی از برنامه روزانه خود را به مطالعه مقدماتی درباره بھبود طراحی و شكل ظاھر

 بار در سال سفرھای تجاری دارد كه او را با۴ یا ٣ را انجام می دھد. HVMنزدیك با مشتریان را فراموش نمی كند.او به تنھایی كارھای بازاردانی 

 دارد. از آنجایی كه حباب ھای چراغ برقی باید بامشتریان دائمی در سایر كشورھا نزدیك می كند. در طول این سفرھا بر كاتالوگ محصو3تش نظارت

 یكی از عواملی كه از نظر مھرجی حياتیشيوه و شرایط زندگی كشورھای مختلف تطبيق داشته باشد، طراحی آنھا باید به دقت انجام شود.

مھم است. چون بازار بی ثبات بوده و طرح ھا بهمی باشد، زمان است او ھميشه تاكيد دارد كه زمان بين دریافت سفارش، توليد و تحویل بسيار 

سرعت تغيير می كنند، كاتالوگ ھا نيز ھميشه باید بھنگام باشند.

 پيمانكار جزء باز ھم توليد٢۵٠٠ كارگر و ۴٠٠ به خوبی اداره می شود اما مھرجی، مشكل را در توليد می داند. زیرا با وجود HVMاز نظر توليد، 

يفيت كا3 نيز در نظر گرفته می شود. مانند ھر كارآفرینھميشه برای رفع نيازھا و سفارش ھا با مشكل روبه روست. با وجود این، توليد موثر بوده و ك

انند عمليات را بگردانند در حالی كه سرمایه  جاریدیگر، مھرجی نياز به پول برای توسعه موسسه را درك كرده و می داند كه وجوه اعتباری می تو



رین (ارزش یك سرمایه گذاری كم خطر محسوب می شود، ھميشه از نظر مالی تامين است. به گفته او، كارآفHVMدست نخورده باقيمانده و چون 

آفرین) عاقل باید ھميشه ارزش اعتباری خود را ثابت كند.

● مدال برجسته ترین كارآفرین (ارزش آفرین)

HVMیریت و سابقه رشد موسسه  مھرجی به عنوان برجسته ترین كارآفرین در صنایع دستی انتخاب شد. او به خاطر مھارت در مد١٣۶٠در سال 

 را از موسسه كوچكHVM و مدیریت كارآفرینی، این جایزه را دریافت كرد. سختكوشی دائم، توانایی دیدن موقعيت ھای تجاری، روابط خوب كاری

ده چراغ ھای برقی در كشور كرده است.پيمانكاری جزئی كه صادرات صنایع دستی را به عھده داشته است، تبدیل به بزرگ ترین صادركنن

▪ سوا3تی برای بحث

 كنيد شانس موفقيت یا شكست خود را تخمين) زمانی كه مھرجی تصميم گرفت با یك سرمایه جزئی قدم به عرصه كارآفرینی گذارد آیا فكر می١

زده بود؟ توضيح دھيد.

) او چگونه بازار را زیر نظر دارد؟٢

 یك پيمانكار جزء باقيمانده بود، ھنوز ھم صاحب یك موسسه چند ميليونی بود؟ چرا؟HVM) آیا فكر می كنيد اگر ٣

یت می كند؟) در چه مقطعی از كارآفرینی (ارزش آفرینی) او متوجه شد كه موسسه خود را در جھت صحيح ھدا۴

) كدام ارزش فرھنگی برای مھرجی در برخورد با كاركنان و مشتریان دارای اھميت است؟۵

ھدف از گفتن این داستان٣

 دارند مورد خSصه كرد: مھم ترین ھدف، راھنمایی ما برای شروع كارآفرینی است. افراد بسياری عSقه٣ھدف از شرح داستان فوق را می توان در 

انع غلبه ناپذیر به نظر می رسند.كه كسب و كاری برای خود و دیگران به راه اندازند ولی به این كار اقدام نمی كنند زیرا مو

دناك باشد. ھر چه ھدف بزرگ تر باشد، درد و رنجدومين ھدف، راھنمایی شما برای ادامه كار است. آغاز كسب و كار جدید می تواند تجربه ای در

ه به روشی برای موفقيت و كسب ارزش برسيمشدیدتر خواھد بود. پس ما باید از طریق تجارب شخصی و تحقيق در مورد كارآفرینان بزرگ گذشت

(تمام غول ھای كارآفرین نيز این گونه بوده اند.)

ریت را بياموزیم، بعدھا با مشكSت كمتری روبه روسومين ھدف، آموختن اداره یك كسب و كار است. اگر ما از ھمان روزھای آغازین اصول صحيح مدی

 ولی نمی توانند آن را اداره كنند.خواھيم شد، زیرا مثلی رایج است كه كارآفرینان می توانند كسب و كاری را راه اندازی كنند،

● توصيه صاحبنظران در ھونولولو

ارات سازمان بين المللی كار است، این كتاب به بيان صاحبنظر استراليایی ـ سوئيسی و آمریكایی كتابی نوشته اند با نام «كارآفرین» كه از انتش٣

نكات خوبی درباره كارآفرینی (ارزش آفرینی) پرداخته، در بخش نخست آن می خوانيم:

زم و عمل كردن به گونه ای از فرصت ھا بھره برداری شود.كارآفرین (ارزش آفرین) بودن یعنی توانابودن در كشف و ارزیابی فرصت ھا، جمع آوری منابع 3

دار باشد.حساب شده ریسك می كند و دست زدن بهكارآفرین (ارزش آفرین) ھدایت كننده است و باید در اجرای كارھای خود از صفات رھبری برخور

ود و توانایی ھای خویش را خيلی زیاد باور دارد و ھمينكارھای بزرگ و كم خطر برای او دلپذیر است.كارآفرین (ارزش آفرین) به ھنگام تصميم گيری، خ

قدرت تصميم گيری است كه كارآفرین را از دیگران متمایز می سازد.

●كارآفرین (ارزش آفرین) بودن

رزیابی كند، منابع 3زم را جمع آوری و از آنھا بھره برداری كند وكارآفرین (ارزش  آفرین) كسی است كه توانایی آن را دارد تا فرصت ھا را ببيند و آنھا را ا

ھل عمل و با انگيزه قوی كه برایعمليات مناسبی را برای رسيدن به پيروزی پی ریزی نماید.كارآفرین (ارزش آفرین) شخصی است ا

دست یافتن به ھدف بسيار اندیشه می كند.

 در گردھمایی كاربردی كارآفرینی (ارزش آفرینی) در ھونولولو انتشار یافته است.١٩٧٧فھرست ویژگی ھای زیر در سال 

مثS كسانی كه خودباور باشند احتما3 مسووليت تصميمات خود را نيز خواھند پذیرفت.

ھرست آمده است.با آنكه توان پرورش آنھا را داشتهاگر می خواھيد كارآفرین (ارز ش آفرین) باشيد بایستی دارای ویژگی ھایی باشيد كه در این ف

كنيد، احتمال موفقيت شما در كارآفرین (ارزش آفرین)باشيد.شاید ھمه این ویژگی ھا به كارتان نياید اما ھرچه بيشتر این صفات را در خود تقویت 

ه اند:مثS كسانی كه خودباور باشند، احتما3 مسووليتشدن زیادتر خواھد بود.البته باید تاكيد كنيم كه بسياری از این ویژگی ھا به یكدیگر وابست



ان خواھند شد.تصميمات خود را نيز خواھند پذیرفت.مایل به قبول ریسك ھای كم و منطقی ھستند و سرمشق دیگر

ضعف كم یا زیاد وجود داشته باشد و یا اصSً نباشد كهالبته این را ھم باید اضافه كرد كه بسياری از این ویژگی ھا در افراد ممكن است با شدت و 

 ویژگی یكسان نيستند و اغلب با یكدیگر تفاوت ھای آشكاری دارند.برخی١٧جای نگرانی نيست.به ھرحال ھمه كارآفرینان (ارزش آفرینان) در این 

روی ھم رفته صفات شخصی و مھارت ھای آنان راخودگير و مغرورند و برخی خونگرم و صميمی و برخی دیگر گوشه گير و خجول.اما به ھرحال اگر 

كارآفرینان  با غير  یك گروه  به عنوان  (ارزش آفرینان)  كارآفرینان  كه  كارآفرینیبسنجيم، روشن می شود  ندارد  دارند.امكان  تفاوت ھای اساسی 

دارد كارآفرینی (ارزش آفرینی) كه شما به او برمی خورید،(ارزش آفرینی) را ببينيد كه در ھمه صفات گفته شده با3 نمره با3 بگيرد.اما بسيار احتمال 

ميابی و استقSل طلبی مفرط، نمره با3 بياورد.در بيشتر آنھا به ویژه در اعتمادبه نفس، توانایی ریسك پذیری، نرم خویی، نياز شدید به كا

● یك داستان واقعی دیگر

ا تمایل من غلبه بر ترس و ورود به دنيایی نو بود كه گاهورود من به دنيای داد و ستد نه مبتنی بر تحقيقات قبلی بود و نه از روی احتياط، بلكه تنھ

آمده از این دنيا برای من از مثقال ھای طS نيز ارزشمند ترپول، پاداشی نبود كه فورا با ورود به این دنيا بتوان به دست آورد اما تجربه ھای به دست 

بود.

چگونه زمينه كاری ورود به دنيایی جدید را بياموزیم

 تازه بود. راه رسيدن به چنين ھدفی، تمركز برایمن برای ورود به دنيای جدید كسب و كار، برای خود اھدافی را مشخص كردم كه بر پایه یك فكر

 پيشرفت در دنيای جدید پيش رویم یك شكاف در بازارحل یك مشكل یا برآورده كردن نيازی در جامعه بود كه تابه حال به آن توجھی نشده بود. برای

 رقبا برای پركردن شكاف ھای موجود در بازار،را یافتم و آن شكاف ھدف داد و ستد و دنيای مرا ساخت.می دانستم كه تقليد از تSش ھای سایر

به اھدا ف بزرگ تری نيز خواھم پرداخت پس بھتر بود تاكاری بيھوده است و نيز می دانستم كه با ورود به دنيای كسب و كار، نه تنھا این ھدف بلكه 

م به كسب و كار می بایست انجام می دادم، جمع آوریاولين ھدف خود را به بھترین شكل پایه ریزی كنم.پس یكی از اولين كارھایی كه در آغاز ورود

چ گاه رقبای من درباره اش فكر نمی كردند و او رااطSعات در مورد سایر رقبا، قيمت گذاری، فروش، توزیع و... بود. فھميده بودم آن كسی كه ھي

ه گفته ام تمام سود و زیانی كه در دفاتر یكنمی شناختند، خواھد نشست و كل جریان را كنترل می كند و آن شخص مشتری ما خواھد بود. ھميش

. پس مشتری را سرلوحه اھدافم قرار دادم و با آگاھیتوليد كننده كا3 یا ارائه دھنده خدمت می گذرد، حاصل رضایت یا نارضایتی مصرف كنندگان است

یافتن از تمایSت و نيازھای او، اھداف داد و ستد خود را تعيين كردم.

چگونه كارمند بگيریم و روابط خود را تنظيم كنيم؟

ه دادن كسب و كار دیگر قادر نبودم به تنھایی یا باپس از مدتی دریافتم وقتی كسب و كاری را راه اندازی كردم، باید آن را توسعه دھم. با توسع

فم نيز بزرگ تر شده و دامنه چشم انداز وسيع تری راكاركنان اندك خود بر كسب و كارم مدیریت كنم و به اھداف تعيين شده ام برسم زیرا حال اھدا

خشی از دنيای جدید مرا می ساختند،شامل می شد.پس بخشی از مشغله فكری من، استخدام، تعليم و نظارت بر كاركنان جدید كه حال ب

 كسب و كار من را به اھداف پيش رویم برسانند.می شد.پس من باید با سياست خاصی بھترین افراد را برای كسب و كار انتخاب می كردم تا من و

 اصل راه خود را ھموار كنيم؟٢● چگونه با تكيه بر 

كارمندانی مستعد و توانمند، به تنھایی نمی توانمن دریافته بودم كه با داشتن كسب و كاری مشخص و با اھداف روشن و تعریف شده و دارا بودن 

 اصل غير قابل انكار نيز وجود دارد كه باید برای رضایت مشتریان كه ھمان٢به اھداف بلند مدت كسب و كار رسيد و از سایر رقبا پيشی گرفت، بلكه 

اھداف ما را تشكيل می دھند، به كار بست.

▪ اصل نخست را صداقت و درستكاری

ناممكن ا تقریبا  بلكه  ثروتمند شود،  باشد و  نه تنھا آدمی می تواند درستكار  ثروتمند شد، مگر آنكه درستكار باشد. اینمن معتقد بودم  ست 

 را رونق بخشند و روابط كاری را فعال كنند.یكامانتداری، درستكاری و تعھد است كه موجب می شود مردم به ما اطمينان كنند و كسب و كار ما

 باشد؛ بلكه سال رونق بازار، پول زیادی درآورد یا از خوش  اقبالی، از نخستين پيشگامان آن كار تجاری٢كاسبكار موفق آن نيست كه در یكی 

دیگران پيشی بگيرد و حرمت خود و اجتماع را حفظكسی است كه در كاری پر رقابت، بدون داشتن ھيچ برتری نسبت به رقبا، صادقانه و قانونی از 

كند.

▪ اصل دوم، سھيم كردن كارمندان در سود



تی محسوب می شود، تقسيم عاد3نه سود ھرچهراز بزرگ موفقيت در انواع كسب و كار، آن است كه ھر پس انداز كوچك در ھر فرآیند، خود ثرو

گسترده تر باشد، بھتر است.

اده از آن نياز است تا نتایج تعجب برانگيزی توليد شود. بادر افراد آماده به خدمت دور و بر ما، نيروھایی فوق تصور خفته است كه تنھا به درك و استف

اید قدری عاطفه، قدردانی و دوستی در كاراین حال پاداش ھای نقدی ھميشه ضامن این امر نيست، چرا كه برای طبع ھای حساس و جاه طلب ب

 نحواحسن به كار بيفتد. این قانون حقيقتاً بدون محدودیتباشد. ما باید قلب افراد كوشا فوق العاده كارآمد را به دست آوریم تا مغز آنان بتواند به

است.

 قرص نيروزا در ارزش آفرینی٣١● 

) راه درستی برای انجام دادن كار غلط وجود ندارد.١

) فكر كردن كار آسانی نيست.٢

) بيشتر مشكSت را باید در نبود تدبير و اندیشه جست وجو كرد.٣

) از راه گوش دادن یاد بگيرید و با اندیشيدن درك كنيد.۴

) در تنظيم اولویت ھا شھامت داشته باشيد.۵

) عذر و بھانه به ھيچ كس به اندازه خود شما آسيب نمی رساند.۶

) سخن شخص دروغگو حتی زمانی كه راست ھم می گوید، باوركردنی نيست.٧

) فكر كنيد، تصميم بگيرید و سپس به آنچه فكر كردید، عمل كنيد.٨

) ھر سنگ یا به ظاھر مانعی می تواند وسيله پيشرفت باشد.٩

) تكبر، باتSق شنی موفقيت است.١٠

) یاد بگيرید كه بگویيد (نه)١١

) پيش نياز موفقيت، ناكامی و شكست است.١٢

) من زمان را از بين بردم، اكنون زمان مرا از بين می برد.١٣

) تجربه  چيزی است كه آن را به سادگی و رایگان به شما نمی دھند.١۴

) تمرین و پشتكار، انسان را استاد می كند.١۵

) مطالعه بدون تفكر مانند خوردن بدون ھضم شدن است.١۶

) ایده ھا مانند زمان برای كسی نمی ایستد.١٧

) مشكل ما جھل نيست بلكه تنبلی است.١٨

) زمانی كه از درست بودن كارتان مطمئن ھستيد، در ھرچه بھتر اجرا كردن آن كوشا باشيد.١٩

) اگر شما در حال یادگيری ھستيد، پس درست حركت می كنيد.٢٠

) آنھا كه گذشته را به خاطر نمی آورند، محكوم به تكرار آن ھستند.٢١

) شما به جایی نمی رسيد اگر بخواھيد ھمه كاره باشيد.٢٢

) اگر در ابتدای كار به موفقيت دست یافتيد، سعی كنيد تعجب و حيرت خود را پنھان كنيد.٢٣

) ھيچ گاه كاری را كه قدرت كنترل و توقف آن را ندارید، آغاز نكنيد.٢۴

) اگر شما قصد جمع آوری عسل دارید، آسيبی به كندو نرسانيد.٢۵

ـ گاھی اوقات مبارزه برای اصول، راحت تر از بر وفق مراد زندگی كردن است.٢۶

) یكی از این روزھا، فایده ای ندارد، ھمين امروز روز شروع كار بزرگ است.٢٧

) قبول كردن اشتباه، نشان دھنده حركت شما در جاده عقل است.٢٨

به اعتبار از شخصيت غافل می شوند.) مھم ترین چيز برای یك جوان ایجاد شخصيت خوب و اعتبار است، برخی افراد با توجه افراطی ٢٩

) اگر پيش از مشخص شدن گناه به آن اعتراف كنيم، كوچك تر به نظر می آید.٣٠



) وقتی عاقل عصبانی می شود، عقل خود را از دست می دھد.٣١

منبع : روزنامه تھران امروز

http://vista.ir/?view=article&id=269917

کارآفرينی دوای درد اين ھمه فارغ التحصيل

 درصد نوآوری صنعتی که توانست٩۶ بيش از ١٩٩٢ تا ١٩٧٠بين سا ل ھای 

موقعيت ژاپن را در اقتصاد جھانی به یک موقعيت برجسته و ممتاز تبدیل کند،

توسط کارآفرینان صورت گرفت.بررسی رشد اقتصادی کشورھای شرق و

جنوب شرقی آسيا نشان می دھد که یکی از د3یل توسعه اقتصادی در این

از بسياری  امروزه  بوده است.  کارافرینی  مقوله  به  توجه جدی  کشورھا 

دانشجویان و محصلين در مراکز علمی منتظرند تا با پایان یافتن تحصيSت

وارد بازار کار شوند بلوغ سياستھای صنعتی کشور آن موقع خواھد بود که

دولت به جای انبوھی از کمکھای پراکنده و مستقيم به بنگاه ھا، به گروھی

از زنجيره ھای صنعتی که می توانند رقابت پذیری خود را در سطح جھانی

اثبات نمایند توجه نشان دھد.اقتصاد دانان نخستين کسانی بودند که در

نظریه ھای اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند.« ژوزف

پدر کارآفرینی، در سال  آلمان و   کار١٩٣۴شومپتر» از اقتصاددانان مکتب 

آفرینی را این گونه تعریف کرد: «ھر فرایندی در شرکت که منجر به کا3ی

جدید، ایجاد روش جدید، بازار جدید و منابع جدید می شود،می گویيم کار

تی موج جدیدی در مورد این مفھوم در حالآفرینی رخ داده است.» در کشور ما نيز چند سالی است که به تبع مباحث توسعه اقتصادی و صنع

 و شناخت فرصت از طریق ایجاد و یا تحول کسب وشکل گيری است و این واژه در محافل علمی و اداری زیاد شنيده می شود. کارآفرین با نو آوری

 نو در فرایند توليد و یا راھکارھای جدید مدیریتی وکار اقدام به توليد ثروت برای خود و جامعه می کند. نوآوری می تواند محصول جدید، شيوه ای

بازرگانی یک شرکت باشد.

ینی جدیدی را برای توليد و یا خدمات طراحیکارآفرین با شناخت فرصت ھای جدید بازار و صنعت و ھچنين ریسک و خطرپذیری زنجيره ارزش آفر

درمجموع می توان استنباط کرد که کارآفرینمی کند که این زنجيره ھای ایجاد ارزش در نھایت منجر به اشتغال و توسعه اقتصادی می شود..

فعاليت ھای ذیل را انجام می دھد:

▪ نوآوری در محصول،

▪ فرایند توليد،

▪ بازار و صنعت،



▪ راھکارھای بازرگانی و مدیریتی،

▪ شناخت فرصت ریسک و خطرپذیری،

▪ ایجاد و یا تحول کسب و کار،

▪ اشتغالزایی و رشد اقتصادی

● نگاھی به تجربه چند کشور

 مطالعه و شناسایی بر روی افراد١٩٣۵ تا ١٩٣٣ال ھای اولين کشورھایی که در این زمينه کار کردند آلمان، انگليس و آمریکا بودند. در آلمان در س

ی حمایتی ازاین افراد بود. به دنبال آن دانشکدهبا انگيزه و نوآور که دارای محدودیت ھای مالی بودند، آغاز شد. اولين سياست ھا، سياست ھا

دانشکده ھایی را دایر کردند. در این دانشکده ھا آموزشھایی برای تربيت این افراد دراین کشور ایجاد شد. بعد از مدتی انگليس و آمریکا نيز چنين 

 ھا مسایل خودشان را می گفتند و از تعدادیھا عمدتا به صورت کSسيک نبود، بلکه حالت آموزش و سمينارگونه داشت. افراد دراین آموزشکده

 طرحی به نام «سربازان فداکار اقتصادی» در١٩۵٨روانشناس، رفتارشناس و جامعه شناس و استاد مدیریت استفاده می کردند.ژاپن در سال 

نی آشنا شده و آموزش می دیدند که چگونه با کسبوزارت آموزش و پرورش اجرا کرد. بر اساس این طرح افراد از سطح دبيرستان با مسئله کارافری

سطح دبيرستان و دانشگاه قرار داد. این طرح ھاسود کشورشان را از وابستگی نجات دھند. از طرفی آموزش کارافرینی را به صورت کSسيک در دو 

 درصد نوآوری صنعتی که توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جھانی به یک موقعيت٩۶ بيش از ١٩٩٢ تا ١٩٧٠باعث شد که بين سا ل ھای 

برجسته و ممتاز تبدیل کند، توسط کارآفرینان صورت گرفت.

● آموزش عالی و کارآفرینی

ه است. ھم اکنون این آرزو تاحدی برآورده شده استیکی از آرزوھای دیرینه نظام آموزش عالی تعداد زیاد فارغ التحصيل در راستای رشد کشور بود

التحصيSن در رشته تحصيلی خود گریبانگ فعاليت فارغ  بيکاری و عدم  مانند  تری  ازاما مشکSت جدی  امروزه بسياری  ير دولت شده است. 

د و «بازار کار» در ذھن بسياری از آنان شغل ھای آمادهدانشجویان و محصلين در مراکز علمی منتظرند تا با پایان یافتن تحصيSت وارد بازار کار شون

رند دیگران پيشگامان ایجاد اشتغال و توليدای است که منتظر آن ھاست. این نوع تفکر باعث کاھش نيروی اشتغال مولد شده است و ھمه منتظ

می باشد. ایجاد و تقویت ارزش ھا و رفتارھایثروت برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی باشند. گام اول برای حل این مشکل ترویج کارافرینی 

 که در قالب سياست ھا و برنامه ھای تشویقی وکارافرینانه تحت عنوان فرھنگ کارافرینی باید از مولفه ھای اصلی در توسعه کارافرینی باشد

ی در این زمينه ایفا کنند. با انتشار کتب وترویجی در کليه سطوح و ساختارھای اجتماعی پيگيری شود. رسانه ھای جمعی می توانند نقش مھم

ترنت باید این فرھنگ را در دانشجویان نھادینه کردنشریات مختلف، برگزاری ھمایش ھای کاربردی و موثر و استفاده از رسانه ھای مدرن مانند این

این موضوع باعث شده است که بسياری از دانشجویانکه ھر فارغ التحصيل خود را یک کارافرین بالقوه ببيند و نه یک کارمند. عدم فرھنگسازی در 

ن گام برنامه ریزی مناسب آموزشی دز سطح دبيرستان،با مقوله کارافرینی آشنا نباشند و کارافرینی را یک امر ذاتی و غير اکتسابی بدانند. دومي

 کارآفرینی در کشور، تصویب و اجرای «طرح توسعهدانشگاه و مراکز علمی، صنعتی می باشد. یکی از مھمترین رویدادھای مرتبط با ترویج و آموزش

فرینی برنامه ھای توسعه توسط وزارت علوم،کارآفرینی در دانشگاه ھای کشور»(کاراد) است. این طرح جھت اجرای سياست ھای مربوط به کارآ

جاد شده است که وظيفه اجرای طرح را به عھدهتحقيقات و فناوری تدوین شده است. بر اساس این طرح چندین مرکز کاآفرینی در دانشگاه ھا ای

ر گرفته شود.تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه ودارند. با این وجود به نظر می رسد برای توسعه آموزش کارافرینی باید سياست ھای ذیل در نظ

تدوین برنامه ھای آموزشی بلندمدت در چھارچوبایجاد رابطه نزدیک بين مراکز علمی و صنعتی،ایجاد و تقویت موسسات انکوباتوری در دانشگاه،

با ھر رشت متناسب  تحصيلی مختلف و مراکز آموزشی،قراردادن واحدھای اجباری و اختياری  تدوین دوره ھای آموزشیمقاطع  ه تحصيلی و 

کارافرینی متناسب با ھر رشته از جمله این سياست ھاست.

● موانع قانونی و سياست ھای حمایتی

▪ فرایند اخذ مجوز:

 قوانين با عوامل محيطی و منطقه ای موجب شدهفرایند طو3نی اخذ مجوز و بروکراسی شدید اداری، تغيير دائمی ضوابط و قوانين، عدم سازگاری

ی توسعه یافته این فرایند قانونی به شدت تسھيلاست تا بسياری از کارافرینان در ابتدای راه با مشکSت زیادی مواجه شوند.امروزه در کشورھا

 راه ندازی یک کسب و کار جدید از طریقشده است. به عنوان نمونه در کشور کره جنوبی دولت ترتيبی اتخاذ نموده است که تمامی مراحل



مقامات محلی و با یکبار مراجعه قابل حل باشد.

▪ سياست ھای مالی و اعتباری:

ین سياست ھای حمایتی دولت باشد. در این راستاتامين اعتبار مالی برای اجرای ایده ھای نو در قالب کسب و کار کوچک باید یکی از کليدی تر

 طرح ھایی به توسعه کارآفرینی کمک می کند.اقدامات مناسبی در کشور صورت گرفته است. وزارت صنایع با پرداخت وام ھای کم بھره در قالب

ذیر ایران» می تواند اطSعات مالی را در اختياردفتر ھمکاری ھای فناوری ریاست جمھوری نيز با راه اندازی «شبکه مالی سرمایه گزاری ریسک پ

کسب و کارھای کوچک با سياست ھای توسعهکارآفرینان قرار دھد. با یان وجود متاسفانه ھنوز سيستم بانکی کشور در جھت تامين اعتبار 

کارآفرینی ھماھنگ نيست.

▪ سياست ھای توسعه و انتقال تکنولوژی:

ه روشنی بدانيم که تکنولوژی ھای جدید بدون بومیتکنولوژی ھای جدید در جھان امروز بستر فعاليت بسياری از کارافرینان است. از طرفی باید ب

 متعددی را به وجود می آورد. برای انتقالکردن و سياست ھای دقيق انتقال تکنولوژی نه تنھا موجب توسعه کارافرینی می شود بلکه مشکSت

تکنولوژی باید به نکات ذیل توجه کرد:

▪ تسھيل صادرات و واردات:

ع آن کارافرینان می باشند. بی ثباتی قوانينفراھم نبودن زمينه مناسب صادرات و واردات کا3ھا یکی از د3یل عدم رشد صنایع کوچک و به تب

وانع صادرات و واردات کا3 می باشد. از طرفی به نظرصادرات و واردات، تشریفات طو3نی اداری برای دریافت ارز، بی ثباتی نرخ ارز از جدی ترین م

رد. بسياری از بنگاه ھای کوچک توان توليدمی رسد برای حمایت از ایده ھای جدید در صادرات کا3ھای صنایع کوچک دولت برنامه مدونی ندا

محصو3ت صادراتی دارند اما قادر به ارائه محصول در سطح بين المللی نيستند.

تی دارد. فقدان اطSعات می تواند به ھزینهنقش اطSع رسانی دولت:اطSعات برای بقای کسب و کار و در عين حال رشد و توسعه آن اھميت حيا

ی داشته باشد سيستم اطSعاتی اھميت بيشتریکردن بيش از حد سرمایه منجر شود. ھرچه کسب و کار پيچيده تر باشد و کارافرین ایده جدیدتر

ن رسالتی را به عھده می گيرند. تشکيل بانکپيدا می کند. با توجه به اھميت موضوع در بسياری از کشورھا دولت و سازمان ھای وابسته چني

 کسب و کارھا کمک کند.از طرفی توسعهھای اطSعاتی مورد نياز کسب و کارھا و ارائه خدمات و حمایت ھای اطSعاتی می تواند به رونق

رافرینان کمک کند تا ایده ھای خود را به صورتزیرساخت ھای فناوری اطSعات و آموزش شيوه ھای نوین مانند تجارت الکترونيک می تواند به کا

کشوری و جھانی مطرح کنند

نگاه ھای کوچک و متوسط در اولویت سياستھایحمایت از شبکه کارآفرینان نه بنگاه ھای ایزوله:امروزه بحث شبکه سازی و خوشه سازی ميان ب

ینی در یک صنعت نمی تواند منتزع از سایر بنگاهتوسعه صنعتی کشورھا قرار گرفته است. منطق آن این است که در دنيای کنونی نوآوری و کارآفر

 ایجاد زنجيره ھا تآکيد نمود. بلوغ سياستھای صنعتی کشورھا و نھادھای مرتبط با آن باشد. به عبارت بھتر به جای تمرکز بر ایجاد بنگاه ھا، باید بر

روھی از زنجيره ھای صنعتی که می توانند رقابتآن موقع خواھد بود که دولت به جای انبوھی از کمکھای پراکنده و مستقيم به بنگاه ھا، به گ

پذیری خود را در سطح جھانی اثبات نمایند کمک کند.

منبع : روزنامه ابتکار

http://vista.ir/?view=article&id=283663

کارآفرينی ديجيتال، روند غالب دھه ھای آينده



کارآفرینی دیجيتال حوزه ای از کارآفرینی است که در آن از ابزارھای جدید

 برای کسب و کار استفاده می شود. کارآفرینICTتکنولوژیک نظير اینترنت و 

دیجيتال نيز کسی است که از ھمين ابزارھا برای ایجاد فرصت ھای تجاری،

مبادله اطSعات و ھمکاری با مشتری و شرکاء استفاده می کند. به سبب

گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و دیگر ابزارھای تکنولوژی اطSعات و

است. رشد  به  رو  ابزارھا  این  از  گيری  بھره  با  کارآفرینی  ارتباطات، 

کارشناسان با توجه به روندھای کنونی پيش بينی می کنند طی چھار دھه

، سه درصد اشتغال در جھان در بخش کشاورزی،٢٠۴۵آینده یعنی تا سال 

و  صنعت  بخش  در  درصد  بود.٩٣چھار  خواھد  بخش خدمات  در  درصد   

وع فعاليت ھای اقتصادی در توليد ناخالصکارآفرینی دیجيتال جزو بخش خدمات محسوب می شود و بدون تردید طی چند دھه آینده نقش این ن

داخلی کشورھا بسيار با3 خواھدبود.

● الگوھای تجارت دیجيتال

) واسطه گری:١

 یاB٢Bد. این الگو خود به سه زیر مجموعه یعنی در این الگو یک شرکت خریدار و فروشنده را گردھم می آورند و انجام مبادله را تسھيل می کن

 یا مشتری با مشتری تقسيم می شود.C٢C یا شرکت با مشتری و B٢Cشرکت با شرکت، 

) تبليغات:٢

د و در مقابل مقداری پول دریافت می کند.در این نوع کارآفرینی دیجيتال، یک شرکت بخشی از فضای سایت خود را به آگھی دھنده می فروش

. شرکت ھایی نظير گوگل و یاھو در اینCPI)، پرداخت به ازاء ھر خرید CPCاشکال مختلف دریافت پول عبارت ھستند از: پرداخت به ازاء ھر کليک یا (

حبان آن سایت ھا پول پرداخت می کنند.حوزه بسيار فعال ھستند. آن ھا حتی برای خرید بخشی از فضای دیگر سایت ھای پربيننده به صا

) فروش اطSعات:٣

ری ھا، مصرف، شاخص ھای اقتصادی،در این الگو یک شرکت به جمع آوری، پردازش و فروش اطSعات در زمينه ھای مختلف از جمله مشت

 و ... به شرکت ھای دیگر می پردازد. شرکت ھایرفتارھای توليد و خرید جوامع مختلف، تحليل ھای اقتصادی و تجاری صنایع و بخش ھای گوناگون

ار ھدف خود و رفتار مشتری ھای بالقوه اطSعات داشتهاستفاده کننده از این اطSعات عموما توليدکننده کا3 یا خدماتی ھستند و مایلند درباره باز

باشند.

) فروش کا3 و خدمات:۴

ند. این شرکت ھای خرده فروش اینترنتیدر این شکل یک شرکت کا3 یا خدمات خود یا شرکتی دیگر را درسایت خود برای فروش ارایه می ک

ن کا3ھا و خدمات ممکن است ھمراه با قيمتممکن است دارای فروشگاه فيزیکی باشند یا به طور کامل فقط در اینترنت فعاليت کنند. ھمچني

مشخص باشند یا قيمت آن ھا از طریق مناقصه تعيين شود.

● فرصت ھای دیجيتال

زار نمی شود، به وجود آورده است با استفاده ازدنيای دیجيتال امکان داشتن تيم ھای مجازی را در حالی که ھيچ جلسه ای در مکانی واقعی برگ

زار کرد. نکته جالب توجه برای کارآفرین ھا این استابزارھای تکنولوژی اطSعات و ارتباطات می توان جلسه ای بين افراد از نقاط مختلف جھان برگ

 خدمات به مشتری کم تر است، به فروشگاه یا مرکزیکه راه انداختن کسب و کارھا در الگوھای با3 به سرمایه اوليه اندکی نياز دارد زیرا ھزینه

نتی است، ھزینه توزیع محصو3ت کم تر است و بهبرای فروش کا3 یا خدمات نيازی نيست، مراحل دریافت مجوز فعاليت کم تر از کارآفرینی ھای س

و کارھای دیجيتال می توانند با نظارت سریع برراحتی می توان انجام برخی کارھا را به افراد یا شرکت ھای دیگر سپرد. ھمچنين صاحبان کسب 

قيمت ھا، خدمات و کا3ھای خود را با قيمت ھای مناسب و سازگار با بازار تعيين کنند.

● توزیع دیجيتال



ما در شکل دیجيتال توزیع با ھزینه پایين و با اعSمدر کسب و کار دیجيتال نيز شبيه کسب و کارھای دیگر کا3 و خدمات توليد و فروخته می شود. ا

سفارش خریدار در ھر لحظه از شبانه روز بدون مراجعه مشتری به محلی خاص صورت می گيرد.

اقل زمان به اطSعات کامل تمام کا3ھا و خدماتھمين ویژگی باعث می شود نه تنھا زمان ارایه خدمات بسيار طو3نی تر باشد بلکه مشتری در حد

 یا خدمت به شکل آمار فروش، مشتری را در انتخابمورد نياز خود دست پيدا کند. صاحبان کسب و کارھای دیجيتال با اعSم ميزان مطلوبيت ھر کا3

یاری می رسانند.

● بازار دیجيتال

ا به راحتی و به سرعت تغيير می کنند که این امر به با3بازارھای دیجيتال از چند جھت با بازارھای سنتی تفاوت دارند. در یک بازار دیجيتال قيمت ھ

ھای عمده کارآفرین ھا یعنی ھزینه با3ی ورود بهرفتن کشش قيمت و پایين آمدن قيمت ھا منجر می شود. ھمچنين در این بازارھا یکی از نگرانی 

کل دسترسی نابرابر به اطSعات قيمت و کا3 وجود نداردبازار از ميان می رود. نکته بسيار مھم در مورد بازارھای دیجيتال این است که در آن ھا مش

ھش قيمت ھا منجر می شود و اجازه نمی دھدزیرا خریدارھا و فروشندگان به شکلی یکسان از بازار اطSعات کسب می کنند. ھمين عامل به کا

برخی شرکت ھا به اعمال انحصار بپردازند و قيمت ھا را به دلخواه خود تعيين کنند.

● محتوای دیجيتال

با محتوا در بازارھای سنتی و فيزیکی متفاوت است. در بازار دی بازار دیجيتالی  برای تامين نيازھاینوع محتوای  جيتال محتوا به شکل خاص 

ادی پایگاه اینترنتی اطSعات کامS مشخص ومشخص مصرف کننده و مشتری تھيه و ارایه می شود. امکان جست وجو در حداقل زمان در تعداد زی

انتشار آن است. ھمچنين به سبب گستردگی بیمتنوعی در اختيار متقاضی قرار می دھد. ویژگی دیگر محتوای دیجيتال، ھزینه پایين توليد و 

ت.نظير مخاطبان امکان فروش در بازار دیجيتال به ھيچ وجه با بازارھای سنتی قابل مقایسه نيس

ار آن در توسعه کارآفرینی و افزایش اشتغال،در حال حاضر کشورھای توسعه یافته با درک اھميت این ابزار رو به گسترش و ظرفيت ھای بی شم

 کنند. نتيجه این توجه به کارآفرینی دیجيتال،بودجه ھایی معادل دو تا چھار درصد توليد ناخالص داخلی خود را صرف امور پژوھش و توسعه می

ایت توانایی شکل دھی به ساختارھای کSنافزایش اشتغال، ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه، رشد رقابت پذیری محصو3ت و کا3ھای و در نھ

يت ھای موجود در فناوری ھای جدید ارتباطات واقتصادی جھان است. این در حالی است که در کشورھای در حال توسعه یا توسعه نيافته، از ظرف

و کار شبيه یک انسان یا درخت به تنھاییاطSعات کم ترین استفاده می شود.اکوسيستم تجارت دیجيتال در کشورھای در حال توسعه یک کسب 

اقتصادی به حيات خود ادامه دھند. کشاورزی نهقادر به ادامه حيات نيست. کسب و کارھا نيز باید در مجموعه ھای بزرگ تر یا اکوسيستم ھای 

ن آ3ت کشاورزی و... وابسته است. به طور خSصهتنھا به وجود زمين بلکه زیرساخت ھای مختلف از جمله جاده، وسایل حمل و نقل و توزیع، ماشي

ی تجارت دیجيتال نيز به مجموعه ای ازاین مجموعه از عوامل اکوسيستم تجارت کشاورزی را تشکيل می دھد. به طور مشابه اکوسيستم ھا

عوامل مکمل و حمایتگر باعث رشد ناکافی کسب وعوامل مکمل و حمایتی نياز دارند. اما در کشورھای در حال توسعه انواع موانع و نيز فقدان 

ی را آغاز کرده اند اما کارایی اقدامات یاد شدهکارھای خصوصی به ویژه کارآفرینی دیجيتال شده است. دراین کشورھا دولت ھا در ظاھر اقدامات

پایين است زیرا عناصر اوليه برای رشد بخش خصوصی مھيا نيست.

ازی کرده است اما امکانات اوليه استفاده از اینبرای مثال درکشور غنا، دولت با حمایت تعدادی از شرکت ھای خارجی شبکه اینترنت را راه اند

رت الکترونيک به ھيچ وجه آماده نيست بنابراین از ظرفيتشبکه از جمله برق، اینترنت پھن باند، ابزارھا و امکانات مالی برای مباد3ت دیجيتال و تجا

اینترنت و سرمایه گذاری صورت گرفته برای آن به طورکامل استفاده نمی شود.

رت و کسب و کار دیجيتال تدوین نکرده اند و اصو3از سوی دیگر در برخی کشورھای در حال توسعه دولت ھا مقررات ضروری را برای انجام آسان تجا

ه برای کارآفرین ھا با ابھام ھای مختلف و ریسکاستراتژی مشخصی برای تسھيل این شاخه از کارآفرینی ندارند. به ھمين دليل ورود به این حوز

 ھستند که اتفاقا بسيار جاافتاده و پر ریشهبا3 ھمراه است. نکته دیگر این که اقتصادھای درحال توسعه دارای اکوسيستم اقتصادی خاص خود

 ھای دیجيتال با محدودیت ھای قانونی متعدداست. در آن دسته از کشور ھای در حال توسعه که فاقد حاکميت مستحکم قانون ھستند، کارآفرین

ام و اخراج نيروی کار و... ھمگی جزو این عواملرو به رو ھستند. تعویق صدور مجوز فعاليت، مانع تراشی شرکت ھای بزرگ، مقررات دشوار استخد

آینده کسب و کارھای کوچک و متوسط را در دھهھستند.کارشناسان معتقدند کارآفرینی دیجيتال تنھا یک جزء از کارآفرینی نيست بلکه ساختار 

ھای آینده تحت تاثير قرار خواھد داد و از ھم اکنون افزایش تاثير آن آغاز شده است.
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کارآفرينی ديجيتالی

کارآفرینی دیجيتالی، شيوھای جدید برای کسب و کار در دنيای جدید است؛

نام می بریم. یا دھکده جھانی  به عنوان دنيای دیجيتال  از آن  دنيایی که 

دھکده جھانی فرصتی طSیی برای افرادی است که می خواھند با کمترین

ھزینه و ابزار، حداکثر بازدھی را در کار ھدفمند خود به دست آورند.

قرن یا  بھره وری  قرن  را  بيست و یکم  قرن  نام  می توان  دليل  ھمين  به 

اثربخشی دیجيتالی ناميد. برای دستيابی به حداکثر اثربخشی در کسب و

کار، روش ھای زیادی وجود دارد که یکی از آنھا، کارآفرینی دیجيتالی است.

مولفه ھای بر  مبتنی  مولد  اشتغالزایی  می توان  را  دیجيتالی  کارآفرینی 

فناوری اطSعات و ارتباطات به صورت مستقيم دانست.

 برای ایجاد بازار کار وICTیعنی کارآفرین باید بتواند به صورت مستقيم از ابزار 

امروزه مثال،  برای  آی. تی مدار، استفاده کند.  مختلف  فرصت ھای شغلی 

فعاليت شرکت ھای اینترنتی بزرگ دنيا، نمونه بارز آن است. شرکتی نظير

یاھو، ده ھا ھزار کارمند در اقصی نقاط جھان دارد که ھمگی در اتاق ھای

مختلف، در زمينه پروژه ھای خاصی فعاليت می کنند که تعریف شده مدیران

3براتوارھای تحقيقاتی این شرکت ھستند.

مدیریت، تعریف و ایجاد شغل و ھدایت آن تا عرضه به سمت مشتری و خلق

 مدار است.ITکسب و کاری دیجيتالی، ھمگی 

برای توسعه ITاین نمونه نوعی کارآفرینی دیجيتالی و در واقع استفاده مطلق از    ITبنابراین اگر کارخانه ای از سيستم ھای رایانه ای  است. 

 را به کار دعوت کند، در این مدل نمی توانITپيشرفته و نرم افزارھای مختلف در طراحی و توليد محصو3ت خود استفاده کرده و حتی متخصصان 

 درITونيکی صورت نپذیرفته است و در این مدل، کارآفرینی دیجيتالی را به این کارخانه اطSق کرد. چرا که به صورت مستقيم کارآفرینی الکتر

. کسب و کارھای الکترونيکی ھمان مبانی کارآفرینی دیجيتالی را تشکيل می دھند کهITخدمت کسب و کار بوده است و نه کسب و کار در خدمت 

ی تا  پيش بينی می شود  به خود اختصاص داده اند و  مالی جھان را  ميلياردھا د3ر گردش  بر کارآفرینیامروزه  مبتنی  آینده، مولفه ھای  ک دھه 

 ميليارد نفری زمين ایجاد کند.۶دیجيتالی، انقSب بزرگ کسب و کار را در جھان 

● فرصت ھای طSیی

) با ھر صورتیGNP) است. افزایش رشد ناخالص ملی (NIکارآفرینی دیجيتالی، عاملی مھم در تقویت پول ملی و در نھایت افزایش درامد ملی (

که محاسبه شود، توسط مختصات این نوع کارآفرینی قابل وصول است.



م بازارھای کسب و کار است.  در  ارزش افزوده  تام و کمال، محرک  معنی  به  را صنعت گران وکارآفرینی دیجيتالی  بھره وری  افزوده و  عنی ارزش 

رایندھای کاری در جھان است که بالطبع، موفق تریناقتصاددانان بخوبی درک می کنند. رسيدن به این دو مولفه، یکی از دشوارترین فعاليت ھا و ف

 خود، بر این دو مولفه فائق آیند.شرکت ھا و انسان ھای کره زمين را می توان افرادی دانست که توانسته اند با ھنر و توانایی

 خود مشغول کند و ميلياردھا د3ر درامد برای صاحبانارزش افزوده دیجيتالی یعنی آنکه یک فروشگاه الکترونيکی بتواند ميليون ھا نفر ساعت را به

 از این جمله اند. فروشگاه ھای بزرگ زنجيره ای دنيا نظير ھرولدز انگلستانshop.yahoo.com و حتی Amazon.com,EBAY.COMفروشگاه خلق کند. 

بار، گردش مالی و فروش با3یی که سایتییا بسياری از فروشگاه ھای مستقر درخيابان ھای مشھور جھان مثل شانزليزه پاریس، شھرت، اعت

 شرکت گوگل در اختيار دارد را در قرن جدید دراختيار ندارند.froogle.comالکترونيکی نظير 

ابل توجھی از خریداران محصو3ت خود راشکSت فروشی مشھور گودیوا که در طراحی و ساخت انواع شکSت، شھرت جھانی دارد، امروزه حجم ق

شد. این فرصت ھای کسب و پيدا می کند و از این راه، امتيازات و فرصت ھای مختلفی را به خریداران جھانی خود می بخwww.godiva.comاز سایت 

 در اشتغالزایی برای امثال گودیوا ایجاد شده است و این برگ برنده ای بزرگ است. مزیتITکار صرفاً با خSقيتی دیجيتالی و استفاده از سازوکار 

نشانگر اھميت این مطلب است.رقابتی شدیدی که امروز در دنيا برای کسب پول بيشتر در فضای دیجيتالی به وجود آمده است، 

● کارآفرینی در کسب و کار جدید

ار شده است. بنابراین عمر کارآفرینی در دنيا کمتر ازکارآفرینی و کارآفرین، واژه ھایی ھستند که مفھوم آنھا در یک صد سال گذشته برای مردم آشک

(ب نفر در دنيا آقای ھوندا  نيز بسيار محدود است. چند  (رھبریک سده است. تعداد کارآفرینان جھان  یا بيل گيتس  نيانگذار موتورھای ھوندا)، 

مایکروسافت) یا دیوید فيلو (رھبر گوگل) یا جری یانگ (موسس یاھو) می شوند؟

ا به اندازه تعداد مشھورترین فوتباليست ھای جھان نيست.اگرچه نمونه ھای این افراد در حوزه ھای مختلف زیاد است، اما قطعاً تعداد کارآفرینان دني

 و نيازمند خSقيت دیجيتالی و ھنر، تواماً با یکدیگرچرا که کارآفرین شدن مخصوصاً در حوزه دیجيتال، افراد بزرگ با پشتکار و دانش با3 می طلبد

نج بسيار می خواھد.است. این خصيصه در بسياری از انسان ھا، به صورت بالقوه وجود دارد، اما بالفعل کردن آن ر

ھزار ای ميل۵٠٠ميليون مشتری دائمی و دریافت روزانه بيش از ۴١یکی از د3یل موفقيت عظيم وب سایت تجاری و پرفروش آمازون با وجود بيش از

زمندی ھای مشتری خود را شناسایی می کندسفارش از مشتری این است که آمازون با قبول ھر سفارش و با نخستين خرید، تمامی عSیق و نيا

ا فناوری  با ورود  پنداشت که  می توان چنين  برمی دارد.در واقع  آنھا گام  تأمين  در راستای  مدیریت وگسترش کسب و کارو  به عرصه  طSعات 

غرافيایی شکسته می شوند و صنایع در ھم ادغام شدهالکترونيکی، نمایندگی ھای انحصاری از بين می روند، قوانين تغيير می کنند، حد و مرزھای ج

 بر روی آنITاینترنت زیرساختاری است که و به این ترتيب کشور به سرعت به سمت توسعه یافتگی اقتصادی علمی پيش می رود. در یک کSم، 

ی فناوری اطSعات را بشناسند و استراتژی ھایسوار می شود و تاثير فناوری اطSعات بر استراتژی سازمان سبب می شود تا مدیران، قابليت ھا

جدیدی را در آن ایجاد کنند.

● کارفرمایان دیجيتالی

رمندان مختلفی را براساس موضوع پروژه، جذبکارفرمایان اینترنتی، شرکت ھایی ھستند که با تعریف شغل ھای خاصی که مبتنی بر وب است، کا

 را درشبکه وب و از طریق آن دنبال می کنند. به گونه ایکرده و از آنھا در مدت و روش خاص، بھره برداری می کنند. معمو3ً این مراکز، روندکاری خود

ونيکی و ویدئو کنفرانس ھای دیجيتالی، پيگيریکه برخی مذاکرات و حتی گردش ھای مالی و حقوقی کارکنان نيز از طریق وب با کارت ھای الکتر

 عنوان شيوه مدیریت ماتریسی نام می برند. درمی شود. روش مدیریتی کارفرمایان اینترنتی تا حدی شبيه روش مدیریتی خاصی است که از آن به

پایان ھر پروژه، ممکن است افراد، استخدام شدهروش مدیریت ماتریسی، ھر کاری براساس نوع پروژه و نوع وظيفه افراد تعریف می شود و پس از 

ایان می یابد.و یا در جایی دیگر به کار گمارده شوند گاھی نيز از کار برکنار می شوند و قرارداد آنھا پ

می شود و ھدف مداری کامل در آن مدنظردر روش مدیریت ماتریسی، عدم تمرکز و سلسله مراتب مدیریتی به مقياس روش ھای سنتی رعایت ن

 کارفرمای اینترنتی، به مکان انجام کار و حالتاست. مدیریت بر مبنای ھدف که پيتر دراکر به آن معتقد است، در این نوع مدیریت محسوس است.

آن تيم درخواست می کند. به این نوع کارفرمایان، کارآفرینانزمانی و مکانی کارمندان خود، کاری ندارد و صرفاً نتيجه فرایند کاری ھر تيم را، از مدیر 

دیجيتالی، اطSق می شود.

 راتعریف و در ظرف سایبرنتيکیIT، شغلی مرتبط با زمينه ھای IT، نوعی کارآفرینی است که با استفاده از ابزار Digital Entrepreneurshipمفھوم 



، مدیریت الکترونيکی پروژه، آموزش از راه دور ووب، آن را پوشش و انجام می دھند. مسائلی نظير: تجارت الکترونيک، طراحی و توسعه صفحات وب

ینترنتی، کنفرانس ھای اینترنتی و مثال ھای متعددمسائل مربوط به آن، روابط عمومی الکترونيکی، مسائل مربوط به دولت الکترونيک، بازی ھای ا

.دیگر، به عنوان مولفه ھایی است که در کارآفرینی دیجيتالی، تعریف می شوند و کاربرد دارند

● وضعيت کارآفرینی دیجيتال در ایران

 در ایران، زمينه ھای بروز کارآفرینیITفراگير شدن کارآفرینی دیجيتالی در ایران در حال شکل گيری است. ارتقای ضریب نفوذ اینترنت در کشور و 

دیجيتالی را خلق کرده است.

انکار است. کارآفرینی دیج الکترونيک، واقعيتی غيرقابل  توسعه خدمات  بانکداریکارآفرینی دیجيتالی و  از حوزه ھای:  یکی  در  يتالی می تواند 

رونيک اتفاق افتد و زمينه کسب و کار و اشتغال زاییالکترونيک ، تجارت الکترونيک ، روابط عمومی الکترونيک ، آموزش الکترونيک و گردشگری الکت

ند.مولد ھزاران نيروی مستعد را فراھم کند. دولت الکترونيک باید بستر این فعاليت را فراھم ک

 فعاليت می کنند نظير دانشگاه شيراز،e-learning و حتی e-banking دولتی و خصوصی و حتی مراکزی که در زمينه e-commerce,icpشرکت ھای 

علم و صنعت ایران و خواجه نصير، در خلق کسب و کار دیجيتالی در حوزه ھای مختلف فعالند.

سب و کار الکترونيکی بر تقویت نھادھای جامعهکارآفرینی دیجيتالی و جامعه اطSعاتی ایران، در حقيقت نگاھی از دورن به مختصات اثرگذار ک

يتالی و بالندگی و نشاط در جامعه اطSعاتی ایراناطSعاتی ایران است. کارآفرینی دیجيتالی، فرصتی ارزشمند برای تقویت و خلق نوآوری ھای دیج

است.

ربخش شھرداری الکترونيک در سازوکارھای خدماتکارآفرینی دیجيتالی از منظر شھروند الکترونيک و ارتقای سطح زندگی، رویکردی به جایگاه اث

ربوط به نظافت و پاکيزگی نيست.شھری نوین است. قطعاً انتظاری که از شھرداری به عنوان مرکز خدماتی شھری می رود، صرفاً م

د. راه اندازی مرکز کارآفرینی در شھرداری منطقهھمچنين از شھرداری ھا در جامعه اطSعاتی کنونی انتظار نمی رود که خدماتی سنتی داشته باشن

دو تھران، نمونه ای از اھتمام شھرداری تھران به مقوله کسب و کار الکترونيکی است.

ت. شھرداری الکترونيک تھران که در نشانینقش شھرداری و شھروند الکترونيک درھدایت نيروھای فعال جامعه اطSعاتی کشور، نقشی جدید اس

www.tehransamairSمرکز وب نظير  را  پایتخت  کارآفرینی دیجيتالی  مرکز  تشکيل  می تواند زمينه ھای  دارد،  قرار  فراھم کند.  تھران،  گ نویسان 

شھرداری تھران باید آرزوھای دیجيتالی پایتخت نشينان را برآورده کند.

ونيک مولفه ھایی از تقویت بسترکارآفرینی دیجيتالی درقطعاً، اھميت به جایگاه شھروند الکترونيک و در کنار آن توجه به رویکردھای شھرداری الکتر

کSن شھرھا بویژه درتھران است.

ین ھزینه و مواد مصرفی و سرمایه گذاری فيزیکی، می توانباید پذیرفت که کسب و کار الکترونيکی، ارزش افزوده ای فوق العاده دارد. چرا که با کم تر

ید مورد بررسی کارشناسان قرار بگيرد.با3ترین راندمان را در اختيار داشت. نقش صنعت و دانشگاه در تقویت کارآفرینی دیجيتالی با

 اعSمFORBESاردرھای جھان که ھر سال در مجله کارآفرینی دیجيتالی، گامی به جلو در مسير اشتغال زایی نوین در ایران است. در فھرست ميلي

می شود، کارآفرینان دیجيتالی جھان، رتبه یک رقمی را دراختيار دارند.

منبع : ماھنامه صنعت خودرو

http://vista.ir/?view=article&id=282738

کارآفرينی ذاتی نيست



امروزه نيروی انسانی به عنوان یک منبع نامحدود و محور ھر نوع توسعه

مطرح می باشد. در این بين کارآفرینان به طور خاص دارای نقشی مؤثرتر در

فرآیند توسعه اقتصادی می باشند. کارآفرین (درون) سازمانی، فردی است

که در محيط سازمانی با تمرکز بر روی نوآوری و خSقيت، یک فکر یا روِیا را به

اقدامی سودآور تبدیل می کند. یکی از نظام ھای مدیریتی پویا که نقش

فرآیند درنتيجه  و  انسانی  منابع  سازمانی  کارآفرینی  توسعه  در  مھمی 

پيشنھادات، نظام  مشارکتی است.  مدیریت  نظام  دارد،  توسعه سازمان 

ازجمله مھم ترین دستاوردھای وجود نگرش مدیریت مشارکتی در سازمان

از تمرکز شدید سامانه مدیریت می کاھد و استعدادھا و  ًSاست، که عم

نظریات کارکنان را موجه می داند.

رآیند توسعه پایدار یک سازمان مشروط به توفيق دراز آنجایی که منابع انسانی از عوامل زیربنایی فرآیند توسعه می باشد و ھرگونه توفيق در ف

 منابع انسانی آشکار می شود.سازمان ھا بهتوسعه منابع انسانی است، از این رو اھميت و ضرورت توجه به نظام ھای مدیریتی توسعه دھنده

ی نيروی انسانی، عامل اصلی در ایجاد مزیت رقابتیمنظور بقا و پيشرفت، نيازمند تمرکز اساسی روی منابع انسانی اند. رشد و ارتقای قابليت ھا

 رشد و پرورش آن را ھدف گرفته اند، تفکر خSقو پویایی در فضای رقابتی امروز است. یکی از توانایی ھای اساسی نيروی انسانی که شرکت ھا،

با تعداد اندکی افراد خSق و کارآفرین یا اجرای چندو توان ایده سازی و کارآفرینی کارکنان در تمامی سطوح است. سازمان ھای امروز نمی توانند 

ھا باید شرایطی را فراھم کنند تا ھمه کارکنان روحيهطرح کارآفرینانه بر رقبای کوچک، چابک، منعطف، نوآور، فرصت گرا و کم ھزینه فایق آیند. آن

فرینانه خود را به اجرا درآورند. کارآفرین (درون) سازمانی،کارآفرینی پيدا کرده و بتوانند به راحتی، مستمر و به طور فردی یا گروھی فعاليت ھای کارآ

دامی سودآور تبدیل می کند.فردی است که در محيط سازمانی با تمرکز بر روی نوآوری و خSقيت، یک فکر یا روِیا را به اق

● کارآفرینی و ضرورت آن در سازمان

دیر صاحب فکر و ابتکار است که ھمراه با خSقيت،بعضی از دانشمندان، کارآفرین را مھم ترین عامل توسعه اقتصادی دانسته اند. کارآفرین یک م

ی ھا تحول ایجاد کند و یک شرکت زیان ده راریسک پذیری، ھوش، اندیشه و وسعت دید، فرصت ھای طSیی می آفریند. او قادر است که با نوآور

که بيش از پيش در با اھميت یافتن کارآفرینی و تأکيد شرکت ھا بر نوآوری برای بقا و رقابت با کارآفرینانی ١٩٨٠به سود دھی برساند. از اوایل دھه 

اه با رسوخ فرآیندھای اداری و دیوان سا3ری درصحنه بازار ظاھر می شدند، موجب ھدایت فعاليت ھای کارآفرینانه به درون شرکت ھا شدند. ھمر

گرفت، کارآفرینی در سازمان ھای بزرگ به طور فزاینده ای مورد توجه مدیران ارشد شرکت ھا قرار ١٩٧٠ و ١٩۶٠فرھنگ شرکت ھا، در دھه ھای 

 و پيشرفت ناگھانی صنایع در١٩٨٠پردازند. با آغاز دھه تا آنھا نيز بتوانند به فرآیند اختراع، نوآوری و تجاری نمودن محصو3ت و خدمات جدید خود ب

ته مورد تأکيد قرار گرفت و محققان کانون توجهعرصه رقابت ھای جھانی اھميت تفکر و فرآیندھای کارآفرینانه در شرکت ھای بزرگ، بيش از گذش

خود را به چگونگی القای کارآفرینی در ساختار اداری شرکت ھای بزرگ معطوف نمودند.

برای حمایت و پشتيبانی از کارآفرینی ھای سازمانی باید به نکات زیر توجه شود:

) برای فرآیندھای کارآفرینی سازمانی ھدف ھا روشن و مشخص باشند.١

) بين مدیران و کارآفرینان یک سيستم مبادله اطSعات وجود داشته باشد.٢

) بر مسئوليت پذیری و حسابدھی افراد تأکيد شود.٣

) برای تSش ھای خSق پاداش ھای مناسبی درنظر گرفته شود.۴

● آموزش و پرورش کارآفرینی در سازمان

ن ویژگی ھا ھمراه با آنان متولد می شود. این ویژگیدر گذشته افسانه ای رایج بود مبنی بر اینکه کارآفرینان دارای ویژگی ھای ذاتی ھستند و ای

ر روابط انسانی است. بنابراین مفروضه اساسی،ھا شامل: ابتکار، روحيه تھاجمی، تحرک، تمایل به استفاده از ریسک، توان تحليلی و مھارت د

 عنوان یک رشته علمی ھمانند تمامی رشته ھای دیگر،افسانه این بود که کارآفرینان از طریق آموزش، پرورش نمی یابند. اما امروزه کارآفرینی به



دارای مدل ھا، فرآیندھا و قضایایی است که باید دانش مربوط به آنھا کسب شود.

 سال اخير شاھد آن بوده و عدم قطعيت و ناپایداری بيشتری که از پيامدھای این تحو3ت محسوب٣٠با توجه به تحو3ت گسترده ای که جھان طی 

ع برای موفقيت در دوران کنونی اھميت یافته اند.می گردد، مخاطره پذیری، فرصت جویی و رشد به عنوان الزامات اصلی افراد، سازمان ھا و جوام

از:به طور کلی در آموزش کارآفرینی اھداف متعددی موردنظر است که برخی از این اھداف عبارتند 

– کسب دانش مربوط به کارآفرینی

– کسب مھارت در استفاده از فنون تحليل فرصت ھای اقتصادی و ترکيب برنامه ھای عملياتی

– شناسایی و تحریک استعدادھا و مھارت ھای کارآفرینانه

نحصر به فرد کارآفرینی– القای مخاطره پذیری با استفاده از فنون تحليلی – ایجاد ھمدلی و حمایت برای جنبه ھای م

– تجدید نگرش ھا در جھت پذیرش تغيير

ل) بستگی دارد، رشد شرکت ھا نيز بهھمان طور که تولد و مرگ شرکت ھا به بينش و بصيرت و توانایی ھای مؤسسان (کارآفرینان مستق

نی آنھا وابسته است. اگر برنامه ریزان و تصميمعواملی ھمچون محيطی که سازمان ھا در آن قرار دارند و ھمچنين توانایی و خSقيت نيروی انسا

توانند از منابع موجود استفاده بيشتری برای نوآوریگيرندگان شرکت، کارآفرین باشند و فرصت ھای اقتصادی را بھتر درک نمایند، در این صورت می 

دگان شرکت ھا پرورش داد، این فرآیند، توسعه کارآفرینینموده و نتيجتاً سریع تر رشد کنند. بنابراین باید ویژگی ھای کارآفرینی را در تصميم گيرن

ری در جھت نوآوری به کار گرفته می شوند ودرون سازمانی ناميده می شود، طی این فرآیند استعدادھای خSق افراد در سازمان به صورت بھت

درنھایت محيطی کارآفرینانه در سازمان حاکم می گردد.

و و خSقانه کارکنان و به طور کلی ایجاد و تقویتشيوه مدیریتی و سبک رھبری اتخاذ شده می تواند در ھر چه بارور کردن افکار و اندیشه ھای ن

شدن این روحيه گردد. بدیھی است ھرچه کارکنانفضای کارآفرینانه و تزریق روحيه پيشگامی نقش بسزایی ایفا کرده یا موجب نابودی یا کمرنگ 

اشند، چنان که جسارت اندیشه و عمل نمودندر سازمان، در انجام شغل و وظيفه سازمانی خود منعطف تر بوده و آزادی عمل بيشتری داشته ب

صت گرا گردند و از طرفی اگر چنانچه این ریسک(کمی برخSف استانداردھای معمول و مکتوب) را پيدا نمایند تا واجد ذھنی خSق و روحيه ای فر

ی مسير آتی تلقی شود، ما با سازمانیپذیری و مخاطره پذیری آنان درصورت شکست، ازسوی مسئو3ن سازمان به عنوان تجربه و درسی برا

کارآفرین مواجه خواھيم بود.

آفرین، کار گروھی مقدس ترین جنبه مدیریتھمکاری گروھی، از مؤلفه ھای بنيادین استقرار یک سازمان کارآفرین است. در سازمان ھای کار

تی فعاليت ھای دسته جمعی نقاط ضعف موجودشناخته می شود و با3ترین توھين به افراد این است که به کسی بگویند تو کار گروھی بلد نيس

ن می توان بھره جست .در جریان کار را آشکارتر می سازد و نسبت به برطرف کردن آنھا از مشورت و کمک سایر ھمکارا

● توسعه منابع انسانی با رویکرد مشارکت و نوآوری

دانش و اطSعات تأکيد ویژه نھاده اند. آگاھی ازشماری از دانشمندان مدیریت، بر اھميت منابع انسانی در جامعه و اقتصاد فراصنعتی متکی بر 

نعتی گام نھاده اند، نفوذ کرده است. بر این پایهنقش راھبردی منابع انسانی بر نوشته ھای مدیریت در جوامع و سازمان ھایی که به دوران فراص

 دگرگونه شده و به نام نظام مدیریت منابع انسانیمدیریت امور کارکنان از وضع سنتی خود که به نام کارگزینی خوانده می شد به حالتی راھبردی

رورش منابع انسانی درخششی تازه می یابد:درآمده است. برپایه چنين دیدگاه تازه ای است که فلسفه مدیریت شرکت ماتسوشيتا در زمينه پ

کنان ھدایت می شود، شرکت یک مرکز یادگيریانسان سازی بر فرآورده ھا پيشی دارد، کارھای جاری روزانه شرکت برپایه خرد گروھی ھمه کار

ند. مشارکت در مفھوم یاری دادن به پدیدبرای ھمه عمر است که از راه آن کارکنان می توانند به شکوفا شدن ھستی انسانی خود دست یاب

دد. یکی در کارگردانی کارھا و دیگری در پدید آوردن وآوردن و پشتيبانی کردن از چيزی می تواند در دوسویی از ھم جدا ،ولی به ھم پيوسته روان گر

مالکيت فرآورده ھا.

زونی می گيرد. در چنين وضعی تنھا از راه بسيجآشکار است که با با3 رفتن تراز آگاھی و آموزش و پرورش افراد درخواست آنان برای مشارکت ف

یستن در جامعه یاری مؤثر داد. درخواست برایھمه توانایی ھا می توان به برتر کردن کيفيت زندگی کاری در سازمان ھا و با3 بردن خشنود ز

 در جامعه ای مردم دل به سوی پذیرشمشارکت در حقيقت تSش شورانگيزی برای پذیرش مسئوليت به شمار می آید. ھرگاه در سازمانی یا

ای کاميابی ھای بزرگ انسان ھموار گردیده است.مسئوليت داشتند آنگاه می توان اميد داشت که انگيزه ھای فرامرتبه به کار افتاده و راه بر



● مدیریت مشارکتی زمينه ساز توسعه منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی

 مانند سيستم پيشنھادات و دوایر کنترلازجمله مھم ترین روش ھای توسعه کارآفرینی در سازمان ھا، تکنيک ھای مختلف مدیریت مشارکتی

 از اجرا و پياده سازی آن و در کنار اجرای خودکيفيت و... می باشد. موفقيت نظام ھای مشارکت، در گرو تدابير یا پيش نيازھایی است که قبل

 محيط کار، ھرگز یک ابزار ساده و سریع برایسيستم باید به آن توجه شود. واقعيت این است که تشویق و ترغيب کارکنان به مشارکت فعال در

رای بھبود یک مؤسسه به بھبود سریع و کوتاهارتقای بھره وری و توسعه مھارت ھای کارآفرینی کارکنان نبوده است. اگر مدیران یک مؤسسه ب

مدت فکر می کنند، باید جویای روش ھا باشند نه نظام ھای مختلف مشارکت کارکنان.

Sقيت ھای منابع انسانی به عنوان یکی از منابعوظيفه مدیران به عنوان تسھيل کنندگان امور آن است که در فرآیند شکوفاسازی قابليت ھا و خ

ی کنند.اصلی موجود در ھر سازمان نقش خود را به خوبی ایفا نموده و از اتSف و ھرز رفتن آن جلوگير

ر سھيم می کند و از نيرو و استعدادھای بالقوه آنان دربا توجه به اینکه مشارکت یک فرآیند است، مدیریت مشارکت جو کليه کارکنان را در اداره امو

عدادھای خود تشویق شوند، خSقيت و پویایی وجھت تحقق اھداف سازمان بھره می گيرد. ازاین رو ھرگاه تمام عوامل انسانی به بروز ھمه است

ازمان نيز متحول شده و در رویارویی با تغييرات ودرنتيجه مشارکت فعال آنان در اداره امور سازمان افزایش می یابد و به دنبال این تحو3ت، س

اندرکاران آن می کوشند با تکيه بر اھميتنيازھای محيطی موفق خواھد شد. مدیریت مشارکتی یکی از کارکردھای نسبتاً جدید است که دست 

ام پيشنھادات ، یکی از مفيدترین راھکارھای مدیریتسرمایه انسانی، راھکارھایی را برای حضور مؤثر و فعال تمام کارکنان در سازمان بيابند. نظ

ئه پيشنھادھا، نظریات و ابتکارھای خود برای برطرفمشارکتی است که براساس آن کليه کارکنان از عالی ترین تا پایين ترین رده سازمانی، به ارا

کردن مشکSت و نارسایی ھای موجود در روند فعاليت ھای سازمان می پردازند.

طبع باثبات و کنترل از طریق مقررات و دستورالعمل ھایسازمان ھای کارآفرین برای سازگاری با محيط نيازمند تغيير، انعطاف و نوآوری ھستند که بال

 و مستقل سعی می کنند جو و بستر مساعدتریرسمی مغایر است و اصو3ً با القای حس غرور و مالکيت به کارکنان و ایجاد واحدھای خودگردان

 فضا برای توسعه خSقيت، نوآوری و کارآفرینی دربرای نوآوری و ریسک پذیری افراد به وجود آورند. بنابراین نظام مشارکت جویانه مناسب ترین

 و الگوھای آن برای فراھم نمودن عوامل و انگيزهسازمان ھا می باشد. چنانچه مشارکت را زمينه ساز توسعه پایدار بدانيم، کارآفرینی، نظریات

پردازند باید محيطی ایجاد شود که در آن امکانھای مشارکت می تواند مھم و اساسی به شمار آید.برای اینکه افراد در سازمان به تفکر خSق ب

سان ھا و ھمين طور کارآفرینی و حتی رشدبروز نظریات و اندیشه ھا داده شود، یکی از شيوه ھای بسيار مھم و پرجاذبه پرورش شخصيت ان

دار ھستند و آنان که اھل آن نيستند از ایناجتماعی، مشورت است و بدون تردید افرادی که اھل مشورت ھستند، از عقل و فکر بيشتری برخور

 صورت گرفته است نشان می دھد که١٩٨٠ شرکت تراز اول ژاپن در سال ۴۵٣امتيازات بھره ای ندارند. یک بررسی دقيق و رسمی که در سطح 

فيد و سازنده بوده است. این درنتيجه ھمان نظام ميليون پيشنھاد از کارکنان این کارخانه ھا دریافت شده که حدود دوسوم آنھا قابل اجرا، م٢٣/۵

مدیریت مشارکت بوده است.

ن رشد کند. صاحبنظران معتقدند فرھنگتوسعه فرھنگ مشارکت جویانه اجازه می دھد کارآفرینی به رغم وجود ھمه محدودیت ھا در سازما

 اند از:مشارکت جویانه نتایج مثبتی را برای کارآفرینان سازمانی درپی دارد که برخی از آنھا عبارت

– به کارآفرینان سازمانی اجازه داده می شود که در زمينه ھای دلخواه خویش فعاليت کنند.

ند، زیرا وجود آنھا استمرار و انگيزشی به کل مجموعه– به آنھا اجازه داده می شود که در کل مدت یک پروژه (از ابتدا تا انتھا) حضور داشته باش

پروژه می دھد.

– وجود منابع مازاد بر فعاليت ھای عادی سازمان جھت انجام فعاليت ھای کارآفرینانه.

ند و بسياری از آنھا تنھا به طور جزئی– فرھنگ تحمل شکست، خطر و اشتباه. بسياری از فعاليت ھای کارآفرینانه ممکن است شکست بخور

مکن است اتفاق بيفتد.موفقيت آميز خواھند بود. سازمان باید بداند که اینھا، امری طبيعی است و در ھر سازمانی م

 تيم ھا دیده شود که ھدف مشترکی دارند.– ھمکاری ھا و تعامSت ھمه جانبه بين واحدھای سازمانی. شرکت باید به عنوان خانواده ای از

ن از مھارت ھا و دیدگاه ھای مختلف اعضای تيم.استفاده از تيم ھایی که افراد از تخصص ھا و واحدھای گوناگون در آن حضور دارند و سود برد

سعه بسترھای 3زم برای رشد منابع انسانی باعثبنابراین کارآفرینی سازمانی رابطه نزدیکی با مدیریت مشارکتی دارد. مدیریت مشارکتی با تو

ژه از کانال نظام پيشنھادات به خلق محصو3ت، خدمات،پرورش کارآفرینان در سازمان می گردد که آنھا نيز با استفاده از کانال ھای مختلف و به وی



ری در سازمان ھا لزوماً یک فرآیند پایين به با3 است.فرآیندھا و روش ھای جدید انجام امور می پردازند. ھسته اصلی کارآفرینی نوآوری است و نوآو

اشند. اما تنھا وقتی که به کارکنان اختيار 3زم دادهکارآفرینی سازمانی تنھا وقتی به وقوع می پيوندد که سطوح پایين تر سازمان نوآوری داشته ب

ه کارآفرینی سازمانی یک فرآیند با3 به پایين است.می شود و آنھا تشویق می شوند، کارآفرینی سازمانی امکان بقا خواھد یافت. بنابراین تعھد ب

ر 3زم به سطوح پایين تر تنھا از مدیریت عالی سازمانتشویق به کارآفرینی می تواند از ھرجا (چه درون و چه بيرون سازمان) باشد، اما دادن اختيا

 سازمانی اعتقاد کامل دارد. (ھرچند در کشور ماصادر می شود. تعھد مدیریت عالی سازمان به این معنا است که مدیرعامل به مزایای کارآفرینی

نی سازمانی می شوند.)اکثر مدیران عامل این گونه نيستند و در بسياری از موارد تبدیل به مھم ترین دشمن کارآفری

 کارآفرینی سازمانی از مھم ترین ابزارھا به شمار میبا توجه به اینکه تکنيک نظام پيشنھادات عمدتاً یک فرآیند پایين به با3ست، در تسھيل روند

آید.

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=332091

کارآفرينی روستايی در اروپا

اثر کنونی، نظریه و دیدگاھی منسجم و یکپارچه از کارآفرینی روستایی ارائه

می تنظيم  زمينه  این  در  آتی  تحقيقات  برای  را  کاری  برنامه  و  می دھد 

نماید.محيط روستایی معرف یک محيط کارآفرینی معين به لحاظ ارضی با

منابع طبيعی و و اقتصادی می باشد.موقعيت،  اجتماعی  فيزیکی،  شرایط 

اجتماعی ھای  شبکه   ، روستایی  نظارت   ، اجتماعی  سرمایه  مناظر، 

پيچيده اثرات  اطSعاتی،  و  ارتباطی  تکنولوژی ھای  و ھمچنين  وتجاری، 

گذارند. می  روستایی  مناطق  در  کارآفرینی  فعاليت  بر  را  وپویایی 

روستانشينی یک منبع پویا در بحث کارآفرینی است که ھم فرصت ھا و ھم

محدودیت ھا را شکل می دھد .

ترسيم شده متوالی  مرحله ای  کارآفرینی روستایی در یک عمليات سه 

برنامه تاثير می گذارند .  برآن  است که ویژگی ھای خاص ارضی به شدت 

کاری تحقيق ارائه شده،مسائلی را در ارتباط با بررسی ھای نظری درباره

عمليات ھای کارآفرینی در مناطق روستایی مورد خطاب و بحث قرار می دھد

و مسائلی کاربردی تر و عملی تر را در بردارد که در مورد تنظيم و طرح ریزی

مناطقی می در چنين  ، حامی کارآفرینی  توانا ومنسجم  سياست ھای 

باشند.

 ) مشاھده شده است.این تغييرات بيشتر شامل: اصطSحات سياسیEVدر سالھای اخير تغييرات چشمگيری در مناطق روستایی اتحادیه اروپا (



 ) وتقویت سياست ھای توسعه روستایی، اصSح وآزادسازی تجارت بين المللی ، ( بهEVکشاورزی ، اصSح سرمایه ھای ساختاری اتحادیه اروپا (

پا در تSش است تا تغيير تکنولوژیکی ، تعيين محل می شوند.عSوه بر این توسعه ھا و پيشرفت ھا ، اتحادیه ارو٧طور کلی تر) فرایند جھانی شدن 

د و تنوع اقتصادی و پيشرفت یکپارچه ومنسجماز کشاورزی سودمند و کارآمد به لحاظ اقتصادی و قابل دوام از لحاظ محيط زیست محافظت نمای

ظار نمی رود پيشرفت ھای اخير و آتی در سطحمناطق روستایی را، مخصوصا ازطریق " ستون دوم" معروف به سياست رایج کشاورزی برانگيزد.انت

تاثير بگذارد.مناطق روستایی به طور یکسانسياست کشاورزی و مخصوصا کاھش و افت حمایت بازار بر مناطق روستایی اروپایی به طور یکسان 

صل متنوع اقتصادی بوده اند حقيقتا نمی توانند با یکتاثير بگذارد. مناطق روستایی پيشرفته تر مرکزی ، که معرف نزدیکی نسبی با بازارھا و یک ا

ر افتاده اطراف از قبيل مناطق کوھستانی و مناطقیعمليات تعدیل یافته و بالقوه نمایشی ھمراه باشند. به عبارت دیگر مناطق روستایی پرت و دو

تگی شدید به کشاورزی توصيف می شدند کامSکه کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، که ھنوز با کاھش جمعيت نارسایی ھای زیر بنایی و وابس

 اجتماعی – اقتصادی پيشين تاثير می گذارد.مستعد و آماده عمليات ھای مھم تعدیل می باشند که به طور حتم بر ساختار بی ثبات و متذلزل

 با انواع نشانه ھا یافت می شوند و یک سریروستاھای دردست توسعه درمناطق عایق بندی شده و مناطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند

از به تنوع اقتصادی و توسعه و پيشرفتمشکSت کامS متفاوت و مجزا از مسائل توسعه مرسوم روستایی ایجاد می کنند. در این مناطق ني

ی شغلی را در زمينه کشاورزی کاھش دھندمنسجم و یکپارچه شدید تر می باشد، ھمانطور که ازتنظيمات کشاورزی انتظار می رود، فرصت ھا

ووابستگی به نقل وانتقا3ت رفاھی را افزایش دھند.

به عبارت دیگر ، چنين فرصت ظاھر می شوند که عبارتند از :

تغذیه و نور، به عSوه تعدادی از مناطق روستاییتقاضای روز افزون برای بازآفرینی و تسھيSت رفاھی و محصو3ت کيفيت دار از بخش ھای توليدی 

بازنشسته ھا و تاجران ميشود که ھمگی جذبکوھستانی و رود چشمگير ساکنان جدید را تجربه می نمایند.این مھاجرت شامل افراد سبک زده، 

جوامع روستایی را با سرمایه گذاری ھایشرایط داخلی انتخاب ھای فردی و تصور استاندارد بھتر زندگی شده اند.این جنبش ھای جمعيتی 

آفرینی ، تجربه، علم و آگاھی به بازار و سرمایه را به اینجدیدی درآمد افزایش یافته دراختيار می گيرند ، در حالی که تازه واردھا ، استعدادھای کار

یی به دست و پنجه نرم کردن با ضعف ھامناطق می آورند.نگرش ھای قدیمی و سنتی در جھت پيشرفت مناطق روستایی عایق بندی شده اروپا

می گيرد که منجر به جدا شدن و ارائه تجھيزاتو محدودیت ھای اقتصادی و محيطی می پردازند، که این کار به کمک آشکار نمودن عواملی صورت 

) مخصوصا درSMEs متوسط رقابت پذیر (رایج پيشرفته در مورد پول سرمایه گذاری شده می شود.به نظر می رسد ایجاد شرکت ھای کوچک و

 متقاعد شده است.در ضمن این خطوطبخشھای دومی و سومی، پاسخی ثابت شده به مسائل باشد که از سوی تنظيم کشاورزی قابل انتظار

ستراتژی ھای پيشرفته ای را به وجود می آورند که،بسيج نمودن منابع داخلی به منظور حمایت از منافع تطبيقی و کارآفرینی داخلی و نوآوری، ا

ننده یا تھدید کننده) اخيرا به طوردقيق تری موردمطمئنا نياز به بررسی و کاوش دارند.عوامل موثر بر کارآفرینی در مناطق روستایی ( تقویت ک

ن آگاھی و اطSع بيشتر از عمليات ھایی که آن رابرررسی قرارگرفته اند. تحقيق در مورد کارآفرینی روستایی نسبتا پراکنده می باشد، بنابرای

ر مورد عملکرد و تاثيرات کارآفرینی به طور حتم بهپرورش داده یا مھار می کنند این خS و فاصله تحقيقاتی را پر خواھد نمود .تحقيق و بررسی د

کننده تو و انعطاف پذیرتر که از کارآفرینیطراحی و اجرای سياست ھای پيشرفته آینده کمک خواھد نمود و موجب استفاده از ابزار انتخاب 

پشتيبانی می کنند خواھد شد.

 تحقيقات آتی را در مورد کارآفرینی مخصوصا دربنابر این ھدف از این تحقيق ایجاد و نشان دادن یک چھارچوب منسجم و یکپارچه است که انجام

يق ھای مشابه درتSش است تا یک برنامهمناطق روستایی کوھستانی و عایق بندی شده اروپا تسھيل خواھد نمود .این تحقيق ھممانند تحق

 پدیده کارآفرینی در مناطق روستایی عایق بندی شدهتحقيقاتی برای کارآفرینی ارائه دھند که به مرور عمليات ھا و مسائل موقعيتی در ارتباط با

با این عم پردازد.ما استد3ل می آوریم که عمليات ھای اصلی کارآفرینی در مناطق روستایی  ندارند.امامی  ليات ھا در مناطق شھری فرقی 

ت عمليات کارآفرین را اصSح می بخشد و نتيجهروستانشينی فرصت ھای گوناگونی را دربردارد.محدودیت ھای مختلفی را تحميل می کند، در نھای

بر روی مسائل موقعيتی تاکيد دارد و اھميت بيشتریکارآفرینی را تغيير می دھد. بنابراین ، بر خSف تحقيق ھای مشابه قبلی ، اثر کنونی بيشتر 

ن چھار چوب عمليات کارآفرینی در راس مدلرا به مفھوم روستانشينی که شامل منابع پویای کارآفرینی می شوند ، اختصاص داده است.در ای

محيط کارآفرینانه به شمار آورد.بخش بعدی ایننظری قرار دارد که در تSش است تا کليه اثرات تحميل شده توسط روستانشينی را به عنوان یک 

د و درایجاد یک محيط کارآفرینانه روستایی سھيمکار به مرور و بررسی ھمکاری ھای موقتی با کليه آن عوامل نشان دھنده روستانشينی می پرداز



رینی روستایی ارائه می دھد که بامی باشد.با به حساب آوردن نواقص ذھنی موجود ، بخش سوم، چھارچوبی منسجم برای بررسی کارآف

ل ھر دو زمينه برای تحقيقات آتی و توصيه ھایکارآفرینان وعمليات کارآفرینانه در مناطق روستایی در ارتباط می باشد.بخش نتيجه گيری شام

 با اصطSحات توصيفی قدیمی ازسياست اوليه می شود.روستانشينی یک مفھوم تعریف شده گسترده می باشد. روستانشينی ممکن است

ی اقتصاد داخلی تعریف گردد.تراکم جمعيت و ميزانقبيل ميزان تراکم جمعيت ، نرخ کاھش یا افزایش جمعيت ميزان اقامت ( اسکان ) ساختار و نما

 اروپایی ، مناطق روستایی عایق بندی شده،اقامت از گسترده ترین معيارھای رسمی و ذکر شده درحکومت اروپایی می باشند.در سطح اتحادیه

استفاده کنند.اما نگرش ھای امروزی برا یمنطقه معروف دومين چھارچوب حمایت جامعه، انتخاب گردیدند تا از یک سری معيارھای اقتصادی 

انشينی به عنوان یک منبع کارآفرینانه پویا یا یک "تعریف روستانشينی، استفاده از تعاریف قدیمی را منع نمود و به تفکرات نامشخص و مدرن روست

از عملکردھای استد3لی و غير استد3لی کمک میتصویر اجتماعی " انتزاعی، مجموعه ای از قوانين و منابع که خارج از زمان و مکان ھستند و 

ای روستایی ممکن است شکوفا شده و رونق بيابندگيرند متکی شد.روستانشينی یک محيط کارآفرینانه و نوآورانه ارائه ميدھد که درآن سازمان ھ

گری در روستانشينی می پردازد.منظور " کاماگنی "یا منع و سرکوب شوند.این بخش به بررسی رابطه پویای ميان روستایی در پرتو جدید ترین بازن

بليت کاربردآن بعدا در مناطق روستایی و حاشيه ای دراز " محيط نوآورانه " در ابتدا برای مناطق عایق بندی شده اروپایی به کار گرفته شد، و قا

 که شرایط نوآوری دارند ، توصيف نماید و اول از ھمهانگلستان گسترده شد." کاماگنی" از اصطSح " محيط نوآورانه " استفاده می کند تا مناطقی را

نی و نوآوری با3 باشد، سبب ایجاد انگيزه قوی برایآنھا را به عنوان عناصر مھم کارآفرینی داخلی تعریف کند.ھنگامی که ميزان پيوستگی کارآفری

 و اجتماعی – اقتصادی مشاھده شده اندپيشرفت و توسعه داخلی می گردد.عوامل و عناصر روستانشينی که به صورت محيط خارجی ، فيزیکی

دند.روستانشينی و عمليات کارآفرینانه ، یکھم می توانند مجراھای مھم فرصت ھا باشند و ھم می توانند ضعف کارآفرینی داخلی ونوآوری گر

پویا ، پيچيده و متراکم از تاثيرات دو جانبه را تشکيل می دھد و بنابراین نمایش مجز بر عملياتشبکه  ای ھر کدام از ابعاد روستانشينی که 

 الگوی کارآفرینانه را در مناطق روستایی تسھيل می بخشند.ماکارآفرینانه تاثير متقابل دارند در این اثر به کار برده شده اند ، زیرا وضوح یک نمونه و

وه مھم دسته بندی و گردآورده ایم : عوامل نشان دادهبه منظور نمایش دادن این ھا ، عناصر روستانشينی موثر بر عمليات کارآفرینانه را در سه گر

شده توسط محيط فيزیکی وعوامل آشکار شده توسط فعاليت ھای ساختارھای اجتماعی و اقتصادی .

● محيط فيزیکی

 منظره، موقعيت مربوط به فاصله از بازارھایسه ویژگی مھم محيط فيزیکی به شدت بر کارآفرینی تاثير می گذارند: موقعيت ، منابع طبيعی ،

.دوری و نزدیکی به مراکز اصلی شھری براصلی و قابليت دسترسی به مشتری ھا ، توليد کنندگان ، منابع اطSعاتی و سازمان ھا می باشد

ات سياسی مشارکت دارد.این امر سبب نواقصھزینه ھای حمل و نقل ورودی ھا و خروجی ھا تاثير می گذارد و بر پخش اطSعات و اشاعه تجھيز

شد.مانع افزایش توليد و انتشار اشکال معينو ضعف ھای عمده ای می شود ، ھمانطور که در ھزینه ھای معامSت "غيررقابت آميز" سھيم می با

ن مناطق شھری ومناطق روستایی که کمتر موردتکنولوژی جدید می گردد و جنبش کاری را محدود می نماید. این ویژگی بر روی اثر متقابل ميا

ھمه این ھا فاکتورھایی ھستندکه پيشرفت ادامهتوجه قرار می گيرند و بر روی ھماھنگی ميان سنت، مدرن سازی و مھاجرت تاثير می گذارد، که 

ایی تاثير خود را بر جنبه ھای گوناگون نوآوریپذیر روستایی را به طرز چشمگيری تحت تاثير خود قرار می دھند. دور افتادگی یک منطقه روست

بنظران استد3ل می آورند که مناطق روستاییتجاری و به مراتب رشد تجارت روستایی و ایجاد اشتغال می گذارد.در ھمين راستا برخی از صاح

نوآورانه و ابتکاری بدون درنگ رخ دھند."قابل دسترسی دارای ویژگی ھای اقتصادی ، فيزیکی وسازمانی می باشند که کمک می کنند رفتار 

پيشنھاد دادند که موقعيت ھای روستایی قابل دستيابی ارائه دھنده یک  ميانفيليپس" وھمراھان او  منحصر به فرد و مکمل  زابطه احتما3 

جود منابع طبيعی مھم ، شرایط اقليمی ودستيابی به خروجی ھای مالی و تکنولوژیکی در سطح منظومه شھری می باشند.به عبارت دیگر ، و

ری عظيم به لحاظ محيط زیست از منابع بر فعاليتجانشين توپوگرافی منطقه و ھمچنين منظره ھا با ارائه فرصت ھایی برای استفاده و بھره بردا

محيطی ، سنت ھای مھم یا شيوه ھای سنتی وکارآفرینانه تاثير می گذارند.دوری و نزدیکی ، حفاظت از مناظر منحصر به فرد و ویژگی ھای 

قدیمی توليد را تسھيل می  بخشند که ممکن است منجر به فرصت ھای کارآفرینانه شوند.

● محيط اجتماعی

اصطSح نزدیکتر ھستند . ھر کسی می تواند سرمایهاز ميان عوامل اجتماعی –اقتصادی که بر کارآفرین تاثير می گذارند و به جنبه اجتماعی این 

ی مربوط به ویژگی ھای کيفيتی جامعهاجتماعی ، حکومت و ميراث فرھنگی را از یکدیگر تشخيص دھد.معنی ضمنی و جدید سرمایه اجتماع



ه ھای ھمکاری و فعاليت شھری قرارشھری می شود، و در راس ارزش ھای اجتماعی خاص و فرم ھای مربوط به رفتارھای معاشرتی ، شبک

د که اگر چه ارزیابی آنھا دشوار است ولیدارد.سرمایه اجتماعی پيشنھاد دھنده یک اصطSح پوشش مفيد برای آن جنبه ھای اجتماعی می باش

ا" ميل نيمی از شھروندان به اطمينان کردن بهاز عوامل مھم موفقيت اقتصادی در آینده دور به شمار می روند." وایتلی " سرمایه اجتماعی ر

 تمایل می یابند تا از نوآوری تکنولوژیکی سرمشق بگيرنددیگران" تعریف کرد و نتيجه گرفت که با ارائه مقادیر زیادی از سرمایه اجتماعی ، شھروندان

جتماعی زندگی کنند مخالفت می ورزند.به عSوه تعداد دیگرییا آن را بپذیرند ، و به شدت با این احتمال که افراد در جوامع با مقادیر پایين سرمایه ا

 بازار٢٩یه اجتماعی را دریک نمونه از اقتصاد از اندیشمندان از شاخص ھای اطمينان و فرم ھای شھری استفاده نمودند تا نمایندگی ھای سرما

 و مساوی تر و با سازمان ھای اداری که از اموال ومنعکس کنند و دریافتند که چنين ابعادی از سرمایه اجتماعی در کشورھایی با درآمدھای با3تر

 از سازمان ھایی با سرمایه برنامه ریزی شده درحقوق دفاع می کنند ، موثرتر می باشند." کوک و ویلز" دریافتند که برای نسبت تقریبا بزرگی

کرد نوآوری در ارتباط می باشند.سرمایه اجتماعی ، ھمدانمارک ،ایرلند و ولز ، ساختارھای سرمایه اجتماعی با تجارت افزایش یافته ، آگاھی و عمل

اخلی ارتباط دارد.گردآمدن صنایع، شبکه ھا وبا عملکردھای تجاری و شبکه ھای دیگر در ارتباط مستقيم است و ھم با کيفيت کنترل ونظارت د

اطمينان اطSعات و ایجاد پياپی سرمایه اجتماعیارتباطات خارج از کانال ھای رسمی ،و روابط ميان سازمانھا وشرکتھا، ھمگی در مشارکت قابل 

تاکيد داشت که سرمایه اجتماعی به ھنگام  بررسی شرایط ایجاد سازمانھای عمومیسھيم می باشند.برخی از اندیشمندان بر این نظریه 

 اند اغلب در آداب و رسوم فرھنگی غوطه ورنماینده موثر و پاسخگو شرط 3زم به حساب آورده می شود.مناطق روستایی که کمتر توسعه یافته

ن برای رفاه دیگران وقتی که احساس می کنند عملکردھایشده اند که در آنھا اطمينان اجتماعی ، قوانين روابط متقابل، یعنی تمایل افراد به کارکرد

د ندارند.نوع دوستانه آنھا در آینده بی جواب نخواھد ماند، شبکه ھای ھمکاری و تعھدات شھری اصS وجو

ای از سازمان ھا و عوامل که توسط صاحبانمطابق گفته " گودوین "، حکومت (نظارت ) روستایی اینگونه شرح داده می شود: مجوعه پيچيده 

) ) گرد ھم آمده اند ،نامشخص کردن مرزھا و مسووليت ھای پرداختن به به مسائلNGOsقدرت حکومت،اداره ھا و سازمان ھای غير دولتی 

ھای مستقل شبکه ھای خودگردان بخش ھا، واجتماعی و اقتصادی ، روابط قوی ميان سازمان ھای مداخله کننده در عملکردھای جمعی : جنبه 

ینگونه تعریف می کند، قابليت و تواناییدرنھایت، موفقيت اھداف مجموعه بدون مشارکت صاحبان قدرت.نظارت و حکومت را در بافت شھری ا

مفھوم حکومت فراتر از آن چيزی است که برایبررسی و شکل دادن به منافع داخلی و منطقه ای ، سازمان ھا و گروه ھای اجتماعی .بنابراین 

خطاب قرار می دھد که مربوط به تواناییسازمان ھا در یک منطقع رخ می دھد، حکومت مسائلی را خطاب قرار می دھد ، حکومت مسائلی را 

ی را توسعه می دھد و عمليات گروھی رانشان دادن مناطق و سازمان ھای خارج از منطقه می باشند. استراتژی ھای واحد کمتر یا بيشتر

لی نشان دھنده افکار نيروھای جدید تودهسازمان دھی می کند، ائتSف ھا و ھمکاری ھایی در جھت اھداف خاص را ممکن می سازد.حکومت داخ

ستقSل گرایی ھای غير تجاری".یعنی تفکری کهدر سطح داخلی یکی از عناصر اصلی آن چيزی است که در آثار ادبياتی بين المللی با عنوان" ا

بکه ھای اطSعاتی رسمی و غير رسمی ، روابط ازفعاليت ھای یک سازمان به طور انفرادی و تنھایی انجام نمی پذیرد اما در جھت ادامه دادن ش

ات ھای جمع آوری دانش ، " تراکم سازمانی ( نھادی ) ،طریق بازارھای داخلی کار، و کنفرانس ھا و قوانين رایج برای زیر بنا و شالوده و درک عملي

 است با ایجاد یک محيط تجاری مورد تایيد" ظرفيت سازمانی" یا " ویژگی ھای شبکه ھای متقابل" شرح داده شده اند.چنين نيروھایی ممکن

موقعيتی را ارضا نمایند.نوآوری ، کارآفرینی را تسھيل بخشند، به کارآفرینی کمک نموده و موانع اقتصادی ، محيطی و 

ه لوئی و ھمراھان او استد3ل آورند.ھر جا یک چھاردر مقابل عدم وجود نيروھا ممکن است جلوی پيشرفت کارآفرینی را بگيرد.در نھایت ،ھمانطور ک

نان فرآیند توسعه عمل می کنند.در پرتوچوب منظم و محکم وجود دارد، پس آن ھنگام طراحان بخش عمومی وسازمان ھای دولتی مانند دربا

نحصر به فرد منطقه ای که اساس فرصت ھایپيشرفت ارضی تجارت ، عوامل سازمانی ممکن است مانع رقبای خارجی از تقليد کردن از عوامل م

 به بھره برداری از ارزش افزوده کيفيت داخلی باکارآفرینانه ھستند، شوند.یعنی عمليات بھره برداری ازامکانات نھفته داخلی ، به شدت محدود

خلی ، مواد داخلی یا شرایط خاث محيطی یا حتیاستفاده از گونه ھا یا نژادھای داخلی ، مواد داخلی با استفاده از گونه ھا یا نژادھای دا

طریق شناسایی فرھنگ آنھا یک استراتژی بالقوهورودی ھای بشری می باشد.تا اینجا استد3ل در مورد نياز به فرھنگ داخلی لوازم و مناطق از 

برای ایجاد و توسعه کارآفرینی و نوآوری روستایی می باشد.

ی حاشيه ای در عرصه بازارھای کمی مواددر حقيقت محققان زیادی اظھار داشته اند که یک استراتژی بالقوه پيشرفت برای مناطق روستای

 تا محصو3ت ویژه را ارتقاء دھد، که اینغذایی می باشد.یک استراتژی احتمالی در ميان بازار گسترده محصو3ت کيفيتی وجود خواھد داشت



طقه ای و ارتقاء تصورات فرھنگی منطقه ای بهمحصو3ت ویژگی ھای مجزای ارضی ، داخلی و منطقه ای دارند.بدین طریق، ارتقاء مواد غذایی من

اث فرھنگی باعث افزایش ارزش محصول میدست آید.پيوند محصو3ت به " بازارھای فرھنگی " یا تصورات داخلی مثل سنت ھای فرھنگی و مير

ر قابل تغيير و کلی " داخلی " ممکن است تاثيراتیگردد زیرا مشتری ھا در تSشند تا مناطق معين را با محصو3ت معين شناسایی کنند .البته افکا

ی می باشد.استد3ل می آورد که در اروپا تغيير دررا برانگيزد که ھدفشان ایجاد و دستيابی به ویژگيھای مجزای مواد غذایی برای بخش ھای داخل

گيری را برای فعاليت کارآفرینانه دریک فضایکيفيت مواد غذایی که در ارتباط با شبکه ھای متنوع کشاورزی –تغذیه می باشند.فرصت ھای چشم

اقتصادی جدید ، قابليت تحمل بيشتر نيروھای تثبيت نشده جھانی شدن، ارائه می دھند.

● محيط اقتصادی

اقتصادی » این اصطSح نزدیک تر ھستند ، ھر کسیاز آن عوامل اجتماعی – اقتصادی که بر کارآفرینی تاثير می گذارند و آنھایی که به جنبه « 

Sعات و تکنولوژی ھای ارتباطی به کار رفته درممکن است سرمایه گذاری در تاسيسات زیر بنایی، وجود و عمليات شبکه ھای تجاری و ميزان اط

ای زیاد معامSت به طرز سنت محدودیت ھایاین منطقه را شناسایی کند. دوری و در نتيجه ھزینه ھای با3ی حمل و نقل و متعاقبا ھزینه ھ

يت دسترسی را نه تنھا برای توليدکنندگان بلکهچشمگيری را در ایجاد سازمان ھای رقابت پذیر در مناطق روستایی تحميل می کنند ، زیرا قابل

نين مکان ھایی به اندازه سازمان ھایبرای مشتری ھا و بازارھای جدید کم می کند.این بدان معناست که سازمان ھای تاسيس شده در چ

رعملکرد اقتصادی روستای تاثير می گذارند:تاسيس شده درحومه شھری یا مناطق شھری رقابت پذیر نيستند.تاسيسات زیر بنایی از سه طریق ب

ردن آنھا .تاسيسات زیر بنایی مناسب ممکن استگسترش استفاده از منابع موجود ، جذب منابع اضافی به مناطق روستایی و سازنده و فعال تر ک

ال را پيشنھاد داده و خروجی ھای منطقهسازمان ھای جدید را جذب کنند، درحاليکه سطح وسيع فعاليت اقتصادی ممکن است فرصت ھای اشتغ

وق العاده مطلوب ویک نياز واقعی برای پيشرفتای را افزایش دھد .کارآفرینان روستایی سرمایه گذاری در تاسيسات زیر بنایی را یک ویژگی ف

ده شده است که پيشرفت ھای موجود در امرکارآفرینی در مناطق روستایی می دانند.در نھایت ، شایان ذکر است که در بسياری موارد مشاھ

تصادی داخلی مناطق عایق بندی شدهحمل و نقل مانند یک شمشير دو لبه برای مناطق روستایی عمل می کند.حمل و نقل پيشرفته ، اق

 قرار ميدھد .خروجی چندین بخش داخلی راروستایی را در معرض محيط اقتصادی گسترده تر غير داخلی قرار ميدھد.خروجی چندین بخش داخلی

 اقتصادی را برای جمعيت داخلی کاھشکاھش داده ، واردات را افزایش می دھد و منجر به رخنه ھای اقتصادی می گردد که کل سود رشد

دی از یافته ھای مھم را به بار می آورن.یکميدھد.شبکه ھای تجاری از عوامل مھم عملکرد تجاری و تحقيق در این زمينه می باشند که تعدا

. ھم رشته ھا و ھم گره ھا درنتيجه روابطشبکه ساختاری است که در آن تعدادی از گره ھا به کمک رشته ھای مخصوص به ھم مربوط شده اند

ھی و شناخت غنی ھستند. شبکه تجاری نيز یکمتقابل ، انطباق و سرمایه گذاری ھا ميان و درون سازمان ھا در طی زمان از نظر منابع، آگا

ا به کار گيرند.تعاریف دیگر شبکه ھای تجاری وساختار اجتماعی می باشد که فقط تا آنجایی وجود دارد که افراد یک شبکه را بشناسند و آن ر

 تجاری اینگونه تعریف می شوند، " یکشبکه سازی در مورد مسئله روابط ایجاد شده ميان تجارت ھا می باشد.در این حالت ، شبکه ھای

ون ، بين و خارج سازمان ھای تجاری تثبيت شدهمجموعه ھماھنگ و منسجم و یکپارچه از روابط اقتصادی و غير اقتصادی در دست اقدام که در در

اند.".

 و پشتيبانی ) ھنگام راه اندازی سازمان ھایمحققان چندی استد3ل می آورند که شبکه ھا و محيط پيرامون آنھا ( منابع، عمليات ھا، حمایت

زند.روابط و ھمکاریھای غير رسمی تجاری بر اساسجدید مفيد و کارآمد می باشند و بنابراین شبکه ھای جھانی موجبات کارآفرینی را بر می انگي

وف می باشد به کارآفرینی مثل موضوعی نگاه میاطمينان و اعتماد ، روابط دوستانه یا خانوادگی می باشند." جنبه فردی شبکه" که بسيار معر

ت داده می شود، تسھيل بخشيده شده،کند که در یک بافت اجتماعی تثبيت شده و از سوی موقعيت ھای افراد در شبکه ھای اجتماعی جھ

سابداری ھا ، طلبکاران ، نمایندگان قانونی و انجمنمحدود یا ممنوع می گردد.در مقابل ، شبکه ھای رسمی مرکب از کارآفرینان تجاری، بانک ھا، ح

 باشند که اغلب مفيد ، کم نظير وھای تجاری می باشند.شبکه ھای فردی ( خصوصی ) کانال ھای مرکزی برای دستيابی به اطSعات می

ند.باارزش می باشند.و گویی از بخش ھای مختلف و مجزای سيستم ( نظام ) اجتماعی به دست آمده ا

 منحصر به فرد بودن را در افراد در مواجھه با یکدیگر ایجادروابط شخصی پایدار، اطمينان و اعتماد و قدرت نامتقارن را به دارایی ھا تبدیل می کنند که

 برخوردار است.این شبکه پذیرفته است کهمی کنند .شبکه خانواده یک نمونه خاص از یک شبکه اجتماعی است که در حاشيه از اھميت زیادی

قيقات نشان ميدھند که تجارت ھای کوچک بهکارمندان از اعضای یک خانواده انتخاب شده اند و حمایت ھای احساسی ارائه می دھند.بعضی تح



 .یکی از اندیشمندان دریافت که شبکهشدت شبکه بندی شده بھتر از تجارت ھای کوچک دیگر عمل می کنند و نوآوری را تسھيل می بخشند

 شرکت موثر است.بنابراین شبکه سازیھای درونی یک شرکت، مزایای رقابتی ، نوآوری وکارایی خلق می کنند و شبکه سازی در بقای یک

 اشکار نمودن ھر رابطه ميان ویژگيھای شبکهاھداف تجاری طو3نی مدت را به کارگرفته و تداوم می بخشد.برخSف این نظریه تحقيقات دیگر از

 شبکه سازی با رشد زیاد اشتغSل یا کل فوشسازی وعملکرد تجاری امتناع می ورزند.در ھمين رابطه ، برخی از محققين پيشنھاد می دھند که

ه گسترده جغرافيایی بازارھای سازمان در آنھا رخارتباطی ندارد اما شواھدی وجود دارند که مفھوم آنھا این اسن که شبکه سازی بر روی نرخی ک

است .دانش واژه ھا ( ترمينولوژی ) شبکه ھایمی دھد، تاثير می گذارند.ویژگی مھم دیگر شبکه ھای تجاری روستایی در مورد گستره فضای آنھ

د که فضاھای روستایی را به بخشافقی و عمودی ابتدا با اصطSح " شبکه ھای عمودی" ظاھر گشت که مربوط به آن شبکه ھایی می ش

 فضاھای روستایی را به فرایندھای معمولیکشاورزی تغذیه مربوط می کرد و اصطSح " شبکه ھای افقی " مربوط به آن شبکه ھایی می شود که

وجه به بخش کشاورزی –تغذیه می باشد.بنابروغير کشاورزی تغييرات اقتصادی مربوط می کنند.این یک تفکر گروھی درمورد عمليات شبکه با ت

ھان وی مفھومی را که توسط دربا3 ارائهپيشنھاد شد که مفھوم شبکه می تواند یک الگو و نمونه پيشرفت روستایی باشد."نيفسی" و ھمرا

 و یک توجه فضایی تر به آن معطوف داشته اند.مطابقگردیده بود را دوباره تعریف کرده اند و آن را با یک چھار چوب اقتصادی فرھنگی تطبيق داده

ایی با مصرف کنندگان علی الظاھر ایجاد شدهنظریه "نيفسی " وھمراھان او، شبکه ھای عمودی به سازمان ھای داخلی کمک می کنند تا پيوندھ

و رونق دراز مدت منطقه حاشيه ای (مرزی) حائز اھميت، تھيه کنندگان ، توزیع کنندگان، خرده فروش ھا و سازمان ھا ایجاد نمایند و برای پيشرفت 

ندگان ارتباط برقرار ميکنند.شبکه ھای اجناس (می باشند. به عبارت دیگر ، شبکه ھای افقی با توليد کنندگان داخلی ، سازمان ھا و مصرف کن

 متقابل است که ميان عوامل مختلف در اقتصادکا3ھا ) انواع خاصی از شبکه ھا می باشند که بيشتر توجه شان به شبکه ھای تو درتو وابستگی

 و بر مشکSت در ارتباط با زنجيره ھا وحلقه ای توليدروستایی وجد دارند.شبکه ھای کا3 ، ابعاد افقی و عمودی جنبش کا3 را با یکدیگر ادغام کرده

ط مصرف باشند."استارپرگ مھم ترین عامل کاپيتاليسمغلبه ميکند و بنابراین ميتوانند ترکيبی از نظریات از زنجيره ھای اجناس ووضعيت ھا و شرای

 یا غير مستقيم با پيشرفت ھای تکنولوژیمدرن را تشخيص ميدھد .یعنی توانایی ھای جدید کاپيتاليسم جدید ( معاصر) ، که ھمگی مستقيم

اطاتی و اطSعات ی می شود که سبب گسترشھای ارتباطاتی در ارتباط ھستند.اولی مربوط به انقSب و دگرگونی توليد، تکنولوژی ھای ارتب

وسيع این عمليات و حوزه کنترل و نظارت سازمانھا ، بازارھا و شرکت ھا می شود.

ع تکنولوژیکی و مخصوصا قيمت ھای پایين تردومی مربوط به توسعه و تفکر اجتماعی در مورد منطق روابط بازی ميشود که تا حدودی رشد سری

ه توسعه " شبکه " مندھای مدرو سازمان دھیارتباطات راه دور آن را تسھيل می بخشد.سومی ترکيبی از اثرات دو مورد قبلی است و مربوط ب

می گردد.پيشنھاد دادند که در بسياری مناطق روستایشده، قانون ادراری و عمليات ھای ارتباطاتی با ابعاد اضافه زندگی اقتصادی و غير اقتصادی 

ردیده که نسبت به محيطھای شھری رقابت پذیرسطوح پایيت تر تحرک و جابه جایی و آگاھی انتخاب ھا باعث توسعه یک بازار محدود / محصور گ

نمودن از فرصت ھای پيشنھاد شده ازتر با سطوح محافظتی با3ترمشخص شده اند.جابه جایی و حرکت در جھت جامعه اطSعات و استفاده 

 کم کم مرزھایICTsشنھاد شده ازسوی سوی مشخص شده اند.جابه جایی و حرکت در جھت جامعه اطSعات و استفاده نمودن از فرصت ھای پي

ر داد و ویژگيھای آموزش مناطق روستایی را با بھبودبازارھای داخلی را از ميان برداشت ، فعاليت اقتصادی را در معرض رقابت شدید تر بيرون قرا

دستيابی به اطSعات مربوطه افزایش خواھد داد.

 محصو3ت نوآورانه و بازاریابی موثر را توسعه و رونقدر نظر داشته باشيد که درجه و دامنه محدود بازارھای داخلی کارآفرینان را مجبور ميکند تا

 نقشی مرکزی در این عمليات ایفا می کند.به عبارت دیگر ، مناطقی که از شرکت نمودنICTsدھند تا با ھمانندھای بر پایه شھری رقابت کنند ، 

 توسط تجارت ھایICTsق  امتناع می ورزند، افزایش کنارگذاشتن و در حاشيه قرار دادن رابه خاطر می اندازند .انطباICTsدر عمران وآبادانی در 

به دست آمده از تحقيق اخير بر اھميت کاربردروستایی کوچک نيز به شدت وابسته به تاثير خارجی و اندازه سازمان دھی می باشد.یافته ھای 

 بر رشد کارآفرینی در مناطق روستای تاکيد دارد.ICTمناسب 

ی می تواند به بھترین وجه توسط شرکت ھا د رمناطق روستایی را درنظر گرفتند ونتيجه گيری کردند که اقتصادھای روستایICTsمحققين انطباق

 با روابط بيرون از منطقه ای گسترده و درICTsطوری دیده شوند که گویی در سطح قرار دارند.سطح با3یی شامل شرکت ھای بيرونی متمرکز 

 با توسعه قابليت ھای اصلی، در ھمکاری باICTsبعضی موارد بين المللی ميشوند.برخی دیگر از صاحبنظران استد3ل آورده اند که ممکن است

 ھا به منظور رقابت موثرتر با شرکت ھایشرکت ھای کوچکتر دیگر با ھدف طراحی محصو3ت مخصوصا به منظور سازگار بودند با سليقه مشتری



 روستایی درSMEs درميان ICTsا در اقتباس بزرگتر، به کارآفرینان تجارت ھای کوچک سود برساند.برخی از اندیشمندان اختSفات چشمگيری ر

یربنایی واندازه تجارت بودند.ارتباطات از راه دورانگستان دریافتند که ناشی ازآگاھی و آموزش و ھمچنين ھزینه ھای سرمایه گذاری ، تاسيسات ز

Sت روستایی را بھبود بخشند.ساکنان روستا را بانيز ميتوانند خدمات مالی شھری و پيشرفته را به مناطق روستایی واگذار نمایند.آموزش وتحصي

 نيز یک عامل موثر برایICTsای کارآفرینانه در جھت منافع رایج درامتداد مناطق وسيع متحد کنند وکارآفرینی روستایی را تقویت نمایند.دیدگاه ھ

( کشاورزی ، در ميان شرکت ھای کوچک در منبع منطقه از انگستان شدند.فعاليت ھای اقتصادی سنتی در مناطICTsاقتباس  ق روستایی 

ای مثال اھميت بخش کشاورزی چند وجھی میماھيگيری ومعدن داری) در وسط بافتی باقی می ماند که فعاليت کار?فرینی در آن رخ ميدھد.بر

صنعت مواد غذایی ونوشيدنی ھا ارائه ميدھد.صنعتیباشد، او3 بخش کشاورزی مواد خامی را برای بسياری ازفعاليت ھای کارآفرینانه در ارتباط با

نوپا مخصوصا ھنگامی که فعاليتھای ارزشکه به شدن محدود به یک منطقه شده است.دوما، بخش کشاورزی بخش فوق العاده مھم کارآفرینان 

 زمين( مثال، کشاورزی – توریسم ) شامل آنافزوده روی زمين (مثال : درست کردن پنير در زمين ھای لبنيات ) و فعاليت ھای گوناگون روی

اثير می گذارد و آنھا را شکل می دھد وشوند.سرانجام ، بخش کشاورزی مستقيما بر محيط فرھنگی ، اجتماعی و فيزیکی مناطق روستایی ت

بافتی را ارائه می دھد که درآن فرصت ھای کارآفرینانه ظھور می کنند.

● چھار چوبی برای مطالعه و بررسی کارآفرینی روستایی

ھای تجاری ، جامعه شناسی ، روانشناسی ومقادیر قابل توجھی از تSش ھای تحقيقاتی صرف تعریف مفھوم کارآفرینی و کارآفرین در اقتصاد

طور کلی ، تSش در جھت تعریف کارآفرینیبسياری قوانين علمی دیگر شده است، عليرغم اھميت اختصاص داده شده به مفھوم کارآفرینی به 

ات مختلف به کار گرفته شده توسط روستانشينیروستایی و شناسایی عوامل موثر آن ، بسته به مجموعه ای از مسائل مرتبط با نيروھا و تاثير

معروف یک کارآفرین روستایی کسی است که "به عنوان یک محيط کارآفرینانه یک کار سخت خواھد بود.یکی ازمحققين ، اظھار داشت که نماد 

شد.روی بر این حقيقت تاکيد کرد که کارآفرینیمستقل ، مخاطره جو، جوینده موفقيت، با اعتماد به نفس ، خوش بين، سخت کوش و نوآور" می با

د می باشد." ورتمن" نيز تعریف جالبی ازدر بافت روستایی متوجه ایجاد فرصت ھای شغلی جدید در مناطق ایجاد کارھای مخاطره آميز جدی

 بازار جدید را به کارگرفته یا ایجاد می کند ، یا از یککارآفرینی روستایی ارائه داد: ایجاد یک سازمان جدید که یک محصول جدید را معرفی ميکند.یک

توليد می شود که انتظار می رود بر یک جامعهتکنولوژی جدید دریک محيط روستایی بھره برداری می کند.این تعریف خاص شامل عناصر نوآوری و

اینگونه استد3ل شده اس بگذارد.اما  تاثير  ميدھد  تر که فعاليت کارآفرینانه درآن رخ  به این حقيقت که اصطSح روستاییگسترده  نظر  ت که 

ایی و گروه ھای اجتماعی حاشيه ای که درسودمندی خود را پشت سر گذاشته است.تحقيق باید توجه خود را به نواحی موجود در مناطق روست

ر یک منطقه روستایی زندگی می کند ومناطق روستایی زندگی می کنند معطوف دارد.به این منظور،یک کارآفرین روستایی کسی است که د

نه یافت شود.اختSف ميان آنھا و یک کارآفرین شھری ممکن است درتاثيرات روستانشينی بر فرایند کارآفرینا

ھند یا یک فرصت اقتصادی کامS جدید را ایجادمراحل این درک و تفکر مربوط به فعاليت ھای کارآفرین می شود که فرصت موجود را تشخيص می د

و مشاھده شده در مرحله اول را انجام داده و آن رامی کند. مرحله ایجاد تجارت تصميم کارآفرینانه را به تصویرميکشد تا انتخاب فرصت درک شده 

آرمان ھای افراد ارزیابی می کند.شایان ذکر استدرک کند.در مرحله سوم، کارآفرین عملکرد تجاری را بامقایسه موفقيت ھای مربوط به اھداف و 

نانه وارد می شوند.و این وقتی است که ایجاد یک کارکه اھداف و معيارھای کارآفرینانه مرسوم عمليات تجاری گاھی اوقات دربرنامه اھداف کارآفری

خانواده کارآفرین می باشد .اما ھر کسی باید اینمخاطره آميز جدید در مناطق روستایی محروم وآسيب پذیر تنھا راه ایجاد اشتغال برای اعضای 

سبک زندگی پيروی کنند که وقتی به آنھا کمک می کندحقيقت را درنظر داشته باشد که تعداد روز افزون کارآفرینان روستایی انتخاب شدند تا ازیک 

فی که کامS ازتعریف رایج "منطق" ، " حداکثرتا گذران زندگی کنند، ھمچنين باعث ميشود که آنھا رضایت شخصی از حرفه شان داشته باشند،ھد

رساندن سود" بھدست آمده و کارآفرین در نظریه اقتصادی جریان اصلی یافته است.

اجتماعی و اقتصادی دارد که فرایند کارآفرینانه در آنانجام موفقيت آميز ھرکدام از این مراحل بستگی به ویژگی ھای کارآفرینانه و محيط فيزیکی ،

سط آن شکل می گيرند و درآن واحد این عمل بر محيطرخ ميدھد .البته این کار در یک روش متقابل و پویا رخ ميدھد که ویژگی ھای کارآفرینانه تو

 آميز جدید می شود به شدت تحت تاثير ویژگی ھایبيرون تاثير می گذارد. توانایی درک فرصت اقتصادی که احتما3 منجر به ایجاد یک کار مخازره

عی ، دانش و آگاھی پيشين و ھم سرمایهسرمایه انباشته شده کارآفرین قرار می گيرد.خصوصيات و ویژگی ھای شخصيتی ، شبکه ھای اجتما

موفقيت آميز فرصت ھا می باشند.اگر کارآفریناجتماعی و فرھنگ کارآفرینانه جامعه جزء سوابق و پيشينيان ھشياری، شرط 3زم برای شناسایی 



یژگی ھای توصيف کننده کارآفرین از طریق تاریخچه تفکرتصميم بگيرد که گزینه را عملی کند و متوجه کارمخاطره آميز شود.آن وقت یک یا چند تا از و

 یک کارآفرین ممکن است: دیدگاھھا و تفکراتکارآفرینانه ممکن است بسته به نوع شرکت جدید فوق العاده مھم باشد .بنابراین در آن مرحله

ن به کارگيری عوامل توليد، توانایی ھای توليدمخاطره جویانه ، قابليت زیاد نوآوری ، ویژگی ھای رھبری صنعتی ، توانایی ھای ھماھنگ نمود

توانایی کسب ع  ، مدیریتی و سرپرستی  توانایی ھای  بهسرمایه اجتماعی ، تصميم گيری ھشيارانه ،  منابع  وتوانایی تخصص  توليد  وامل 

سرمایه بشری ھستند که سبب می شوند کارآفرینکاربردھای گوناگون ارائه دھد.درمرحله سوم ، مھم ترین ویژگيھای کارآفرینانه ، ویژگی ھای 

نماید.شایان ذکر است که در ضمن مرحله ھای مختلفعملکرد تجاری خود را در ارتباط با اھداف کارآفرینانه نشان داده ، تعيين کرده و ارزیابی 

کنند.ھمين ویژگی ھای کارآفرینانه ، کارآفرین را قادر میکارآفرینی ، ویژگی ھای کارآفرین و روابط فردی در نتيجه تاثير فرایندھای آموزشی تغيير مي

ا3 به اھداف مقصودھای تجاری جھت داده واستراتژیسازد تا تجدید نظر نموده و عملکرد تجاری موفقيت آميز را منعکس نماید، در صورت نياز احتم

ار می گيرد که کارآفرینی در آن رخ می دھد و بنابراین اینھای تجاری را مروری نماید.ھر مرحله از فرایند کارآفرینانه تحت تاثير موقعيت منطقه ای قر

تا جایی که منطقه ھم مثل فرد شامل آن شود ، مورد توجه قرار می گيرد.

رین روستایی نسبت به کارآفرین شھری مشکل جدیبرای مثال : نزدیکی و قابليت دستيابی به بازارھا، منابع اطSعاتی و سازمان ھا برای کارآف

اربرد متنوع تر و جدی تر شبکه ھای تجاریتری به ھمراه خواھد داشت.برای غلبه کردن به این مشکل ، کارآفرین روستایی مجبور است یا ک

ده از محيط اجتماعی و اقتصادی مجزای را تئسعه دھد یا فعاليتھای نوآورانه ایجاد کند که منطقه آسيب پذیر و محروم را با استفاc&Itsسنتی و

منطقه روستایی بھبود واصSح نماید.

● یک برنامه تحقيقاتی

رآفرین روستایی را به تنھایی در نظر بگيرد بلکهچھارچوب نشان داده شده در با3 به وضوح نشان ميدھد که برای درک کارآفرینی تحقيق نباید کا

کارآفرینی درآن رخ می دھد.آشنایی با این عملياتباید بافت سازمانی و اجتماعی و اقتصادی گسترده تری را مورد ارزیابی قرار دھد که عمليات 

ق بندی شده می گردد، بنابراین اینھا دوجریانمنجر به طراحی واگذاری وعملی ساختن سياست ھای توانای کارآفرینانه درمناطق روستایی و عای

اصلی برنامه تحقيقاتی ما می باشند.

● تحقيق اصلی: شناخت عمليات ھا

 از چھارچوب ھای نظری تحقيقاتی به دست آمده ازتعدادی از محققان در تSشند تا کارآفرینی را در مناطق روستایی با استفاده از تعداد زیادی

، و جغرافيا بررسی کنند.تئوری عوامل شبکه در پیانواع قوانين علمی از قبيل مدیریت کارآفرینانه و پيشرفت تجاری ، اقتصادی ، جامعه شناسی 

می باشد .بدین منظور این تئوری با توجه بهشناخت ساختارھای اقتصادی است مثل نتایج تSش ھای فعا3نه که برای ساخت و ایجاد روابط قوی 

 ميان اعضای سازنده اقتصاد که این ظرفيت را افزایشمجموعه ھای نامتجانس روابط بر روی دوگانگی ميکرو- ماکروپلی ميزند یعنی روابط و ارتباطات

شوند.سرانجام ، بخش کشاورزی مستقيما بر محيطمی دھد تا یک فعاليت کارآفرینانه را به جریان اندازد.( مثال، کشاورزی –توریسم) شامل آن 

ا ارائه می دھد که در آن فرصت ھای کارآفرینانهفرھنگی ، اجتماعی و فيزیکی مناطق روستایی تاثير می گذارد و آنھا را شکل ميدھد و بافتی ر

ن و بھترین سود را به دست آورد ، از چه استراتژی ھاظھور می کنند .سوا3تی از قبيل چه کسی می تواند اھداف کارآفرینانه را ارتقا دھد و بيشتری

می گردند ، در این مورد ، کارآفرین عملی استو عمليات ھایی استفاده ميشود ، چه تکنولوژی ھایی اختراع می گردد، چه سازمان ھایی ایجاد 

ردد و در شبکه ھایی ثبت نام می کنند که عSوه برکه اطSعات را پردازش کرده ، استراتژی ھایی را طرح ریزی می کند تا با عوامل دیگر مواجه گ

ابق تئوری عوامل شبکه، کارآفرین در نقشعوامل دیگر شامل محصو3ت ، امور مالی ، تکنولوژی ، دانش، و تاسيسات زیر بنایی می شوند.مط

کنترلی نشان ميدھد .بدین منظور تئوریعاملی است که مستقيما خودش را به لحاظ اقتصادی در محيط بازار و به لحاظ سياسی در منطقه 

بکه ھا وھمکاری و شرکت، موضع یابی کنترلعوامل شبکه با تئوری کنترل برابر است. نگرش اقتصادی فرھنگی بر منابع مورد توجه ارضی ، ش

د.اصSح فرھنگ مربوط به مجموعه ای از اشکالاقتصادی و تحول موقعيت به ھنگام استفاده از عناصر و نشانه ھای ھویت فرھنگی آن تاکيد دار

تا حدودی در سطح جغرافيایی محدوده فرھنگیمختص مکان می شود که به منابع موجود برای کنترل اقتصادی و اجتماعی توجه دارد.اشکالی که 

 توليد و مصرف اشاره دارد و بنابراین مستقيما مربوطدوباره سازمان دھی شده اند.اصطSح اقتصادی به توانایی ایجاد و شناسایی روابط ميان منابع،

ن ھا خودشان احتما3 با ھم اصSح و بھبود میبه توانایی ایجاد " شرکت ھا" می شود.عSوه بر ارتباط دادن ھویت ھای ارضی به محصو3ت ، مکا

ده از زندگی برخSف زندگی صنعتی شھرییابند. کارآفرینان روستایی ممکن است نواھی روستایی را یا توسط روش روستایی مطلوب تصور ش



عتی با ھم اصSح بخشند.اولی اساسا یک استراتژیشده یا با احيا نمودن مناظر ماقبل صنعتی و ایجاد کا3ھا ، خدمات و امکانات رفاھی پيشا صن

طق ارضی ناپایدار و تغيير پذیر ، چند وجھی ومتنوع تجاری است که شرکت ھا را وارد رقابت می کند .در نظر داشته باشيد که موقعيت ھا منا

است موفق و پاسخگوی این فرصت ھایدیناميک ھستند که نه از لحاظ فرھنگی و نه از لحاظ اجتماعی – اقتصادی ھمگن نيستند. یک سي

 ) یافت شده است اینPGIs ) و محصو3ت مورد استعمال جغرافيایی ( PDOsکارآفرینانه در مقدمه و معرفی محصو3ت از ابتدا نامگذاری شده (

ه از نظر مصرف کنندگان ارزش با3یی دارند راسياست مجددا رابطه ای ميان موقعيت و محصول ایجاد کرده و توليد اجناس با ویژگی ھای خاص ک

 بررسی و توسعه مفھوم کارآفرینی به عنوان یکتایيد می کند.تئوری" گيدن" در مورد ساختار درنقش یک چھارچوب نظری به کاربرده ميشودکه به

 آمده و نتایج کارآفرینانه را تشکيل ميد ھد ."فرایند اجتماعی – اقتصادی تثبيت شده می پردازد .یعنی فرایندی که از بافت اجتماعی به دست

ع به آنھا می بخشد .مکانيسم ھای تثبيتگيدن" ساختارھا را محصو3ت سيستم ھای اجتماعی می داند، یک موقعيت سازنده در عملکرد اجتما

عوض بررسی موارد زیر را تسھيل می بخشد: چگونهشده به محققان کمک می کند تا ساختار و اداره را در یک رابطه پویا به ھم ربط دھند که در 

عریف ، ایجاد و توسعه می دھد .بنابراین مفھومنفوذھای اجتماعی سازمان کارآفرینانه را شکل ميدھند ، چگونه سازمان دوباره ساختارھا را ت

یه اجتماعی و نيز اطمينان یک عنصر شکل یافته درتثبيت ، با درک وشناسایی ویژگی عمق و ميزان ارتباطات فردی با محيط و ھماھنگی آن با سرما

يان رشته ای ذکر شده در با3 باید وردعمليات ھای تجاری عمومی یا عمليات ھای خاص روستایی است. اصل عمومی نگرش ھای تئوری یکی م

بررسی قرار گيرند:

پذیرفتن یک دیدگاه کل نگرانه به عمليات کارآفرینانه.▪ او3 : در تSش برای جلوگيری از تصور نمودن کارآفرین به تنھایی و در مقابل در تSش برای 

گرش واقع گرایانه تر در درک عمليات ھای▪ دوما: شکستن و از بين بردن فرضيه ھای خشک و محکم تئوری اقتصادی نئوکSسيک و اتخاذ یک ن

که عمليات کارآفرینی در آن رخ می دھد ومکانيسمکارآفرینانه می باشد.چھارچوب نظری جدید و فوق الذکر بر روی نياز به در نظر گرفتن محيطی 

یک منبع کارآفرینانه دیناميک می باشد که ھم فرصتھایی که کارآفرین ھا توسط آنھا با محيط در تقابل ھستند تاکيد دارد.بنابراین روستانشينی 

ھا و ھم محدودیت ھا را شکل می دھد.

 کارآفرینی خاص به لحاظ ارزی رشته ای از رشتهبدین ترتيب ، کارآفرین فردی یک رشته تنھا است که درساختارھای این منبع قرار گرفته است و

ط کارآفرینانه راد رميان روستانشينی به عنوانھای افراد است.به نظر می رسد تثبيت مفھوم ضروری و 3زم باشد ومکانيسم ھای زیر بنایی رواب

 نظر داشته باشيد که تفکر تثبيت پيش از به کاریک محيط کارآفرینانه به اجر در می آورد.عSوه بر ھمه چھار چوب ھای نظری ذکر شده دربا3 در

گرفتن در تحقيق در مورد پدیده کارآفرینانه نياز به بررسی دقيق تر دارد.

 از فعاليت ھا و اھداف کارآفرینانه یافت شده کهدومين ویژگی رایج چھارچوب ھای نظری ذکر شده در با3 در نياز به تسھيل بخشيدن دامنه وسيعی

ه نگرش ھای اقتصادی نئوکSسيک تحکيماز منطق اقتصادی به دور ھستند و ازگسترش ھر چه بيشتر سود می برند.اصطSحاتی که به وضوح ب

را از ایجاد نگرش ھای مطلوب وچھارچوب ھایمی بخشند .ھر کسی باید بداند که امپریاليسم تئوری اقتصادی نئوکSسيک اصلی، افتصاد دانان 

ه مخصوصا در مناطق رئستایی تویط مفاھمیقطری برای بررسی منسجم کارآفرینی بسته به این حقيقت که گستره وسيعی از اھداف کارآفرینان

 می دارد.نشات گرفته از منطق اقتصادی وگسترش ھر چه بيشتر سوددھی تسھيل یا شرح داده نمی شوند، باز

● تحقيق کاربردی:سياست منسجم و ھماھنگ کارآفرینانه

ار گرفته است با تاکيد براین حقيقت که شرکتعوامل فوق الذکر وعمليات ھای انجام شده در مناطق کوھستانی ومناطقی که کمتر مورد توجه قر

لف انجام می شوند، باید در نظر گرفتهھای روستایی با شرکت ھای شھری متفاوت ھستند وخدمات کنترلی وحمایتی تجاری به روش ھای مخت

 فعاليت اقتصادی بر پایه لزوم عملی به ھماھنگشوند تا یک سياست منسجم کارآفرینانه برای چنين مناطقی ارائه داده شود.یادآوری می کند که

ناقض عملکرد گروھی یافته شده در عملکردھای افرادکردن عملکرد فرد با عملکردھای دیگران است و بنابراین لزوما فعاليت موثر و زایا ، شکل مت

بنابراین یک ھدف مھم سياسی را شکلمی باشد .بدین منظور، ھماھنگی وھمکاری ميان افراد یک مسئله اصلی در زندگی اقتصادی است و

 سطوح فضایی گوناگون ازقبيل ملی، منطقهميدھد.سياست دولتی و فرا دولتی در تSش است تا مکانيسم ھایی را برای ھماھنگی عملکردھا در

ای کارآفرین روستایی تعریف نمود و به اھميتی که اینای و محيط داخلی ارائه دھد." بریانت" سطوح جغرافيایی ماکرو و ميکرو را محيط " توانا" بر

بر روی فعاليت کارآفرینانه در محيطھای روستایی بگذارند ارتباطتغييرات در این محيط ھا ممکن است  نمود.یک نمونه از ھماھنگی و   اشاره 

ی منابع ارضی یافت شود یعنی شناساییعملکردھای منطقه ای وداخلی درسطوح ملی و ورا دولتی ممکن است در اظھار نظری به عنوان با3



قيق عملی توجه زیادی به آن نشدهحقوق امSک رسمی برای فرھنگ داخلی اجناس.مدیریت ناسازگاری ھا بخش دیگری است که در این تح

است ، برخSف این حقيقت که تاثيرات آن مخصوصا بر کارآفرینی روستایی چشمگيری باشد.

 ھای در ارتباط با جریان منطقه ای ،سيل اطSعات به مناطق دور یک ھدف سياسی در سطح ملی است." رای" استد3ل می آورد که مکانيسم

 براساس توده ارضی اشکال گوناگون سرمایهملی و فرامليتی نسبت به نقشی که ملی و فراملی در حالت توليد برای اقتصاد شکننده روستایی

نترل مثل کاربرد منطق توليد جریان اطSعات و مداخليهایفا می کنند از اھميت بيشتری برخوردار است.در نتيجه " رای" اظھار می دارد که نظارت و ک

 کم توجه مسئله توزیع مجدد داخلملی وفراملی رخ ميدھد.سومين ھدف سياست منسجم کارآفرینانه برای مناطق روستایی کوھستانی و

آفرینانه مطلوب را برانگيزد.ارضی وميان ارضی را خطاب قرار ميدھد که از ظرفيت متنوع مناطق منشات گرفته تا فعاليت کار

ان نواحی فردی فرصت شرکت کردن وبدین منظور سياست ملی نشان خواھد داد و مطمئن خواھد ساخت که ھمه مناطق و عوامل داخلی مي

زه ھای تمرکز زدایی اخير از مشارکت فعال دولتسود بردن از فرصت ھا و فعاليت ھای کارآفرینانه را دارند.عملی ساختن سياست ساختاری وانگي

ار گرفته اند از طریق ایجاد شرکت ھای توسعهداخلی درعمليات ایجاد و توسعه مناطق کوھستانی و روستایی، و مناطقی که کمتر مورد توجه قر

د.این بازسازی نفوذ داخلی با بازسازی وسيع تریافته و سازمان ھای اشاعه اطSعات و مشارکت در طرح ھای ھمکاری کارآفرینانه نشات گرفته ان

 در جھت روستانشينی را تشدید می کند،اجتماعی و اقتصادی ھماھنگ می باشد و بحث روستانشينی را تشدید می کند ، باور دارد که تSش

سپس به سطوح ملی ومنطقه ای رشدباور دارد که تSش در جھت توسعه مجدد اقتصادی مناطق محروم باید از سطح داخلی شروع شود و 

ه ای و فضا محوری ھستند.یابد.بحث در مورد سياست توسعه روستایی لزوم نياز به یک سياست را پيشنھاد می دھد که منطق

ند.سازمان ھای مرکزی نه منابعیمخصوص شرایط داخلی و خارجی تجربه شده توسط فضاھای مختلف منطقه ای – روستایی ساخته شده ا

 مورد نياز برای شناخت انواع دقيق ھمکاری مورد نياز دردارند که در آنھا برنامه ھای حمایتی انعطاف پذیر را اجرا نمایند و نه دانش و تخصص داخلی

ن سازمان ھاست تا ترکيبات قابل تغييرھر مورد خاص به لحاظ ارضی را دارند.یک ھدف سياسی مھم، سرعت بخشيدن به ظرقيت ساخت در ميا

ادر به بيان کردن دیدگاه ھایشان به سوی ابزارابزار سياسی را بر اساس ابتکارات منطقه ای و محلی طراحی وایجاد نماید و جمعيت محلی را ق

 تر سياست ھا و استراتژی ھا توسعه روستایی بایدتوسعه کارآفرینانه نماید.بنابراین تحقيق در زمينه بررسی سياست کارآفرینانه در بافت وسيع

ل جدید ھمکاری را خطاب قرار دھد و فعاليتاز دو دستورالعمل پيروی کند.او3 و در سطوح مختلف بررسی فضایی ، تحقيق کاربردی باید اشکا

 شده مطمئنا گردد.دوم ، تحقيق باید بر شناساییسازمانی و کارآفرینانه رانظم بخشد و از وجود مکانيسم ھا برای توزیع منصفانه سودھای عاید

ن سازمان ھا و عوامل افزایش می دھد، توجهمکانيسم ھای صحيح که از سطوح با3ی تراکم سازمانی حمایت ميکند و ظرفيت سازمانی را در ميا

کند .
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یافتگی وتوسعه  کنيم  تلقی  جھانی  معاد3ت  درعرصه  حضورغرورآفرین 



شکوفایی،پویایی،قابليت،شایستگی،مدنيت ھاراشاخص  وملت  کشورھا 

ومدرنيته بدانيم،شایسته است تاحرکت درمسير توسعه وتSش درراستای

دستيابی به آن را یکی ازالزامات اساسی حضوردرجوامع عصر حاضر ونيز

ميزان ومعيارآگاھی وآرمانخواھی وتعالی جویی ملت ھابيان نمایيم.بگونه ای

که آنھا عSقمندندتاھمه ارکان وپتانسيل ھای ملی خودرابکارگرفته وازھمه

ظرفيت ھا وتوانایی ھای خود درجھت تحقق اھداف آن استفاده نمایندکه

دراین بين نقش عوامل وعناصر انسانی وجمعيتی ازیک سو وبھره جویی

ازتمامی اجزای نظام ھای اجتماعی،اقتصادی وزیست محيطی ازدگرسوی

نشان ازعمق عSقه آنان به این پدیده دارد.

راحل آن باسرعت ھرچه تمامتر وباسSمتبی گمان چنانچه قرارباشددرجامعه ای مسيرروبه رشد وتوسعه درپيش گرفته شود وکليه مراتب وم

ین ھزینه وھم درابعاد گسترده تر بتواند ازپشت سرنھاده شودبایدھمه امکانات وعوامل ملی ومحلی آن جامعه بسيج گردیده تاھم باصرف کمتر

از توسعه نيافتگی درسریعترین زمان ممکن خاتمهھمه مواھب ونتایج آن منتفع گردد.وآنگاه است که ميتواند به ھمه ی اثرات وتبعات شوم ناشی 

 وبه بھای نابودی وھده ھمه ی سرمایهبخشد،مسایل ومشکSت بغرنج وآ3م آوری که ميتوانند موجودیت وبقای ملتی راازھستی ساقط نموده

ھای انسانی وملی آن جامعه منتھی شود.

بنيادی برای دسترسی به الگوھای توسعه د رابعادچندگانه انسانی،اجتماعی،اقتصادیبنابراین دردنيای موسوم به عصراطSعات،یکی ازشروط 

ان نمودکه توسعه روستایی بعنوان زیربنای رشدوفرھنگی ميزان مشارکت ودرگيری ھمه ی عوامل دراختيار جوامع می باشدکه دراین بين باید اذع

اقتصادی جامعه ميتواندواجدنقش وتاثير محوری باشد.

زعوامل استراتژیک خودبه طرز معجزه آساییاینک سئوال اساسی این است که این توسعه چگونه باید اتفاق بيفتدتاجامعه بااتکای به یکی ا

 ميتوان ادعانمودکه ازبين رویکردھای مختلفیوباتحمل کمترین ھزینه توان حضوردرعصرمتSطم جامعه ی اطSعاتی رابيابد؟درپاسخ به این سئوال

اجتم ھای  عرصه  نظران  وصاحب  اندیشمندان  آنچنانکه  عنصرکارآفرینی  است  امرمتصور  این  برای  کراتکه  به  واقتصادی  اعی 

یادآورگردیدند،ميتواندبعنوان یکی ازمھمترین وبھترین گزینه ھای توسعه یافتگی تلقی گردد.

تردید تحقق تمامی انواع کارآفرینی بعنوان ابعاد انقSب عظيم کارآفرینانه وجایگزینی اق به جای مدل ھای قدیمی تربی  تصادکارآمدکارآفرینی 

ادميگردد.چرا که دراین مدل اصل بربه خدمتاقتصادی یکی ازمھمترین راھبردھا درجھت تحقق اھداف توسعه یافتگی ملت ھا مطرح بوده وپيشنھ

گرفتن ھمه ی توانمندی ھای انسانی جامعه درجھت ارتقای سطح بھره وری می باشد

زین بی بدیلی تبدیل گشته است که ازطریق آنامروزه کارآفرینی بعنوان یک استراتژی وراھبرددرتوسعه وشکوفایی ورشدجوامع انسانی به جایگ

رجھت نيل به آرمانھای بلند اجتماعی بسيجھمه ی عوامل ومنابع وامکانات یک جامعه بصورت خودجوش وازراه قرارگرفتن دریک روندتکاملی د

گردیده تامنشابسياری ازآثار وپيامدھای مثبت اقتصادی-اجتماعی گردند.

حيابخشيم ب سریعتر به اھداف ومختصات یک الگویلذاچنانچه به فواید بيشماری که براین پدیده مترتب است توجه نموده وآن رادرھمه ی ابعاد ا

کارآمدتوسعه ای دست خواھيم یافت.

رددآن چيزی است که عليرغم ھمھیموضوعی که درخصوص اھميت کارآفرینی وارتباط مستقيم آن بااعتSی ملی یک ملت بایدجدی تلقی گ

زی جز اھميت دادن به نقش" کارآفرینیاھميتش درجامعه ی ایرانی مع ا3سف مغفول واقع گردیده وتوجه درخوری به آن نشده است وآن چي

 کشاورزی وتوليدات وفرآورده ھای غذایی جامعهروستایی وکارآفرینان" ساکن درمحيط ھای روستایی نميباشد.اگرماروستاھارامحورھای استراتژیک

خواھيم بردودرک خواھيم کرد که نادیده گرفتنبدانيم که نيازبه آن روبه تزایدگذاشته است به نقش بی نظيرآن درپيشرفت ورشد وشکوفایی پی 

 عنوان معضSت اجتماعی-اقتصادی برگرده جامعهسھم روستا وروستانشينان ھزینه ھا وتبعات ناگواری رادرپی خواھدنھادآن چيزی که امروزه تحت

جارھای رفتاری،کج خلقی ھای اجتماعیسنگينی نموده وباعث بی نظمی ھا واضطراب ھای اجتماعی دراشکال مختلف بویژه ناامنی ھا،ناھن

دراطراف کSن شھرھا وبسياری مشکSتوبداخSقی ھا ونيزبروزپدیده ھای شومی ھمچون رشدبی رویه مھاجرت،افزایش ميزان حاشيه نشينی 

بردھای توسعه روستایی درایران اشاره گردد:دیگرمی باشدکه دراین مقاله سعی برآن ميشود تابه ذکراھميت کارآفرینی روستایی وبرخی ازراھ



الف)برخی ازمختصات منحصربفرد روستادرنظام اجتماعی جامعه عبارتنداز:

سانی مولد سکونت دارند) روستابعنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی وجمعيتی جامعه که درآن تعداد کثيری ازعوامل ان١

راستراتژیک کشوروجودداشته که درپيشرفت) درروستا عوامل ومنابع ارزشمندی اعم ازعوامل انسانی ومنابع طبيعی واقتصادی بعنوان ذخای٢

جامعه نقش حياتی دارند.

باشدنظيرتوليدمحصو3ت کشاورزی،زراعی،دامی) نقش واھميت فراورده ھا وتوليدات روستایی دررفع نيازھای روبه تزایدجامعه درخورتوجه می ٣

وصنایع تبدیلی که نقش بی بدیل ومنحصربفرداست.

 مربوطه بمراتب مطمئن تروقابل اتکاتربوده ودراین) به اثبات رسيده است که روستائيان درحفظ وصيانت ازمنابع ملی وذخایرکشورودراداره امورات۴

راستا کمک ھای شایان توجھی رابھاداره کشورمبذول می دارند.

قا۵ واھرم  نقش استراتژیک داشته  بسياری ازدستاوردھای روستائيان  ما  اقتصادی  برای جامعه ی  اقتصادی)  ازنظام  درپشتيبانی  اتکایی  بل 

بوده،یعنی جھانی  پرظرفيت  بازارھای  به  ملی  وورودکا3ھای  صادرات  ازطریق  جھانی  ی  اقتصادیکشوردرعرصه  قدرت  شناسه  درحقيقت   

کشوردرنزدجھانيان تلقی گردیده مضافا اینکه تکيه براقتصاد بی فایده نفتی راتقليل می دھد.

ده وباعث کاھش حجم زیادنامSیمات اجتماعی) فعال سازی ساکنان روستا ھادرایران ميتواندکمک شایان توجھی به تامين امنيت اجتماعی نمو۶

گشته حتی منجر به رشدپدیده ی" مھاجرت معکوس" شود.

دپيوندھای قوی اجتماعی وروحيه ی با3ی) ایجاد وراه اندازی کسب وکارھا مانند کسب وکارھای خانوادگی وگروھی درروستاھا بدليل وجو٧

مشارکت وتعاون درروستاھا با3ترازشھرھاست.

ز شھرنشينان وجوددارد.) روحيه ی کاروتSش ومسئوليت پذیری والتزام وتعھد به پيشرفت درميان جمعيت روستایی بيشترا٨

به ی کشورمنتھی ميگردد برخی از مھمترینب) باوجودھمه ی ویژگی ھای منحصربه فردوپتانسيل ھای نھفته درروستاھا که به توسعه ھمه جان

مشکSت روستایی عبارتنداز:

ت و...) کمبودامکانات اجتماعی نظير خدمات بھداشتی،آموزشی،خطوط ارتباطی،امنيت ،آب آشاميدنی،سوخ١

ھره وری پائين افراد ومنابع،عدم جذابيت برای) کمبود ميزان درآمد(ضعف اقتصادی)ناشی از افزایش جمعيت روستائيان،بيکاری(کامل یافصلی)،ب٢

سرمایه گذاری وضعف فضای کسب وکار.

ج)مھمترین راھکار ھای استراتژیک توسعه روستایی عبارتنداز:

ای جمعی وعمومی،برجسته سازی وتوجه) تغييرنگرش حاکم براذھان مدیران ومردم نسبت به روستا ازطریق:فرھنگ سازی بوسيله رسانه ھ١

اقامت آنان درروستاھا)و...ویژه به مناطق روستایی درنظام آموزشی،ابراز توجه ویژه به روستاھا توسط مدیران ارشد(مثل 

روستاھا،ایجاد٢ وآموزشی  فرھنگی  فضاھای  کشورازطریق:توسعه ھدفمند  روستایی  فضای  سازی  جذاب  تفریحی،اقامتی،سياحتی)  مراکز 

درروستاھا

Sعاتی آنان ونزدیک سازی فرھنگ شفاھی) تکميل وتکامل جامعه اطSعاتی روستایی کشورمانند ایجادارتباطات مخابراتی،ارتقای سواد اط٣

روستائيان بافرھنگ مکتوب دیجيتال.

کشور،ایجادوتوسعه مراکز تحصيلی) تشکيل خوشه ھای دانشی روستایی وتوسعه زیرساخت ھای دانشی مثلتدوین نقشه صنایع روستایی ۴

 ھا وفناوری ھای نوینوآموزشی(بخصوص آموزش ھای کاربردی)،ارتقای سطح سوادروستائيان وآموزش آنان دربکارگيری روش

ازی فضای کارآفرینی وایجادپارک ھای) نوسازی مناطق آسيب دیده ی روستایی وتوسعه اشتغال زایی درروستاھای کشور از طریق حاکم س۵

 کسب وکاردرروستاھاکارآفرینی درمراکز ومناطق مستعدوھمچنين حمایت از فارغ التحصيSن روستایی برای راه اندازی

شھرھا۶ ھمپای  وامکانات  موقعيت  ازجھات  که  نوین  روستاھای  وتاسيس  اقتصادروستایی  شکوفاسازی  دستی)  صنایع  باشند،توسعه 

غيير الگوھای مصرف وتوليددرروستا.وروزآمدسازس آنھا،جذب سرمایه گذاران خارجی وبخش خصوصی به سمت روستاھاوفرھنگ سازی برای ت

به مواردی ھمچون:ایجاداشتغال دربخشھای غيرکشاورزی،کنت باید  توسعه روستایی  برنامه ھای  رل جمعيت،توسعه اجتماعی وشھرسازید) 

ش وتربيت نيروی انسانی ماھرتوجه داشتهروستا،کاھش مھاجرت به شھرھا،افزایش سطح رفاه،تاکيدبرجذب وتوسعه ی فناوری ھای جدید وآموز

باشد.



ه)چالش ھای توسعه روستا عبارتنداز:

) عدم دسترسی به سرمایه وامکانات١

) مشکل درعرضه کا3ھا وخدمات٢

) تاکيدبریک صنعت یاکسب وکارخاص٣

-وجودپدیده حاشيه نشينی وتمایل شدید به مھاجرت۴

) گسترش روزافزون تغييرکاربری اراضی زراعی۵

) امکان ریسک کمتر درروستاھا۶

) کمبود سازمانھای حمایت کننده٧

و)استراتژی ھای عمده برنامه ھای توسعه روستایی عبارتنداز:

) توسعه کشاورزی(توليدموادغذایی،توليدمحصو3ت صنعتی،فراوری محصو3ت و...)١

) توسعه یکپارچه روستایی٢

)صنعتی نمودن روستاھا٣

)توسعه مراکزرشدروستایی۴

ز)نقش کارآفرینی درتوسعه اقتصادی روستا:

)دستيابی روستائيان به کا3ھا وخدمات موردنياز١

)رشد اقتصادی روستاھا٢

)کاھش پدیده ی مھاجرت به شھرھا٣

)ارتقای سطح امنيت اجتماعی ورفاه درروستاھا۴

) تشویق به ایجاد کسب وکارھای جدید۵

)تشویق کسب وکارھای موجودبه توسعه۶

ح)پيش نيازھای توسعه کارآفرینی درروستاھا:

)توسعه فرھنگ کارآفرینی١

)آموزش کارآفرینی٢

)توسعه ی زیرساخت ھای کارآفرینی٣

ه ی کسب وکارھای موجود ازطریق)سه استراتژی اساسی توسعه کارآفرینی روستایی شامل:جذب کسب وکارھاازمناطق دیگر،حفظ وتوسع۴

سياستھای حمایتی وحمایت از ایجاد کسب وکارھای جدیدازدل خودمناطق روستایی می باشد.

ط)راھبردھای بلندمدت توسعه کارآفرینی روستایی عبارتنداز:

)ایجادشرایط ویژه برای معکوس نمودن روند مھاجرت١

)اصSح وتغيير الگو ی توزیع ومصرف انرژی٢

)توسعه وبھينه سازی شبکه ھای حمل ونقل٣

)ممنوعيت تغييرکاربری اراضی باغی،زراعی وعرصه ھای جنگلی ومرتعی۴

)بھبود مدیریت واصSح شيوه ھای توليد دربخش ھای کشاورزی۵

)توسعه صنایع تبدیلی زود بادرمناطق مستعد۶

)اقتصادی نمودن کا3ھای کشاورزی وروستایی٧

ی زنان روستایی)دستيابی ھمگانی به آموزش ھای مقدماتی،ترویج وبھبودشکاف ھای طبقاتی وارتقای توانمندی ھا٨

)ارتقای سطح سSمت،ایجادمحيط ھای زندگی مفرح ونشاط انگيز٩

)حمایت موثرازتشکيل وتوسعه تعاونی ھا وایجادوگسترش مجتمع ھای تعاونی روستایی١٠



)تشکيل گروه ھای پس اندازخودگردان برای تامين بخشی ازنيازھای مالی پروژه ھای کارآفرینی١١

)ایجادسيستم ھای اعتباری کوچک بمنظور ارایه تسھيSت مثل تاسيس بانک روستایی١٢

بازاریابی١٣ مختلف  درزمينه ھای  ومشاوره  آموزش  بمنظورارائه خدمات  تلفيقی  دستی)ایجادمراکزآموزشی  اھلی،صنایع  ازحيوانات  ،مراقبت 

وسایرمھارت ھای موردنياز
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کارآفرينی زنان

در جامعه امروز، زنان نقش مھم و در حال گسترشی در زمينه کسب و کار

دارند. در سالھای اخير، سھم زنان در کسب و کارھای خصوصی به اندازه

کارھای دولتی روند رو به رشدی را طی کرده است.

، کارھایی که توسط زنان اداره١٩٩٨ تا سال ١٩٩٠مثS در آمریکا، از سال 

 ميليون کار اداره شده توسط٩.١می شود افزایش چشمگيری داشته است 

تریليون د3ر در٣.۶ ميليون نفر را بکار گرفته است و ٢٧.۵زنان در آمریکا   

اقتصاد آمریکا مشارکت دارد. با این وجود زنان با موانع خاصی در کسب و کار

مواجه می شوند که بتدریج باید بر آنھا غلبه کنند.

● موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران

به نام مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است. وضعيت اشتغال از اوایل قرن حاضر جھان با یک پدیده اجتماعی اقتصادی

ھای شغلی کمتری دارند و غالباً در بخش غيرزنان در ایران مشابه با کشورھای در حال توسعه، در وضعيت مطلوبی نيست، ھمواره زنان فرصت 

رسمی با اندک دستمزد مشغول بکارند.

% زنان ده ساله و بيشتر کشور از نظر اقتصادی فعالند که بيشترین فعاليت را در بخش خدمات١/١٢، تنھا ١٣٧۵توان گفت، طبق آمار در واقع می

% در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند.٧/١۶%) و حدود ۴۵/٨(

ن در گروه حقوق بگيران قرار% شاغSن بخش خدمات در گروه ھای آموزشی، بھداشت و مددکاری مشارکت دارند. بيشترین شاغSن ز٧١حدود 

 سال ھستند٢۵ـ٢٩%) سکونت دارند و در گروه سنی ۵۶% شاغSن کارفرما ھستند. زنان شاغل بيشتر در نقاط شھری (٩/٠%) و تنھا ۶٠دارند (

شوند. با توجه به اینکه نرخ فعاليت ایران نسبت به کشورھایای مشغول ازدواج و پرورش فرزند و بطور کل امور خانواده میو پس از آن گروه عمده

%) است.٧١%)و در مورد فعاليت مردان (١۵%). این امر در مورد زنان (۶/۴٣دیگر بسيار پایين است: (

% جمعيت زنان فعال مناطق شھری بيکارند. نرخ بيکاری زنان تحصيلکرده١/٢۶گيرد بطوریکه حدود نرخ بيکاری جمعيت نيز روزبه روز فزونی می

 از مشکSت و موانع مسئوليتی جمعی است.خصوصاً در سال ھای اخير مرتباً رو به افزایش است. لذا تSش جھت بھبود وضعيت فعلی و رھایی

ر محدود است و از آنجا که حتی اشتغال زنان درمتاسفانه تحقيقات و پژوھش ھای داخلی در زمينه کارآفرینی زنان، به دليل نوپایی مبحث بسيا



توان ازابعاد متنوعیو است. فرایند کارآفرینی زنان را میایران ھمواره با مسائلی مواجه بوده، طبيعتاً کارآفرینی زنان با مسائل فزاینده ای روبه ر

بررسی کرد وآن را متأثر از مجموعه عوامل فردی، محيطی و سازمانی دانست.

▪ در بعد فردی:

ھای شخصيتی از قبيل اعتمادتوان گفت ميان تواناییھا، ویژگی ھای شخصيتی و ویژگی ھای جمعيت شناختی مدنظر است میبيشتر انگيزه

 اعتماد بنفس با3 تأثير مستقيم بر اشتغال زنان وبنفس و پنداشت از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، بطوریکه پنداشت از خود و

موقعيت شغلی آنان دارد.

یابد، با نزول اشتغال زنان مواجه ھستيم؛ ھمچنين ميانبنابر اطSعات جمعيت شناختی، ھر چه نرخ باروری به دليل جوانی جمعيت افزایش می

 فرزند به٢ یا ١% زنان با ٧/۵٧% از زنان دارای سه فرزند یا بيشتر در مقابل ٨/٢٣تعداد فرزند و اشتغال رابطه معکوس وجود دارد، بطوریکه تنھا 

ھایتأثير در موضوع نيست، بطوریکه زنان مجرد از آزادی عمل بيشتری برای اشتغال و فعاليتپردازند. وضعيت تأھل نيز بیفعاليت شغلی می

اقتصادی، اجتماعی نسبت به متأھلين برخوردارند.

) توجھی است، طبق آمارھای رسمی  نيز عامل قابل  باسواد ھستند و درصد قابل مSحظه٢/٧۴) ٧۵تحصيSت  ای از جمعيت% زنان کشور 

مدیران زن بادھند. باوجود این، سھم زنان شاغل با تحصيSت عالی نسبت به کل اشتغال زنان و ھمچنين درصد دانشجویی را زنان تشکيل می

تحصيSت عالی بسيار محدودتر از مدیران زن بدون تحصيSت عالی است.

دار است، چرا که ویژگی ھای شخصيتی وتوان گفت که عوامل محيطی نقش بسيار مھمی را نسبت به عوامل فردی عھدهبه صراحت می

 سياسی و اقتصادی جامعه مطمئناً نقشتوانمندی ھای روانی بسيار متأثراز عوامل محيطی است. وضعيت اجتماعی، فرھنگی، حقوقی،دینی،

يطی بسياری راھا در امور متفاوت دارد. در حوزه اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالی آنھا، موانع محبسزایی را در تقویت یا تضعيف فعاليت

توان برشمرد:می

▪ در بعد اجتماعی:

داری) و مردان (امور بيرون منزل)، مسئله تعدد نقش زنانھنجارھای رایج در زمينه تقسيم کار، وجود نوعی مرزبندی طبيعی ميان کار زنان (خانه

€¦. آنھا را دچار تنش و نوعی تضاد نقش و فشارھایâدار، شاغل بطوریکه انتظار انجام مسئوليت ھای متفاوت زنان در قالب ھمسر، مادر، خانه

ھا و اماکن سالماش سفرھای بين شھری, اقامت در ھتلھای اجتماعی که امکان حضور فعال زنان در جامعه، که 3زمهکند. ناامنیناشی از آن می

است را با مشکل مواجه کرده است.

شویم که ایدئولوژی حاکم در سال ھای اوليه پس از انقSب بيشترین لطمه را بربا مرور شرایط اجتماعی حاکم بر سه دھه اخير. متوجه می

گی زودرس زنان، تعریف شغل ھای مشابهمشارکت زنان وارد کرده است که تعطيلی مھدکودک ھای دولتی و مراکز تنظيم خانواده، بازنشست

نقش مادری برای زنان، از آن جمله است.

▪ در بعد فرھنگی:

ھای جنسيتی بوده و از ابتدا، تربيت و اجتماعی شدن دختران، در نظرفرھنگ اقتدارگرا و مردسا3ر ھمواره رواج دھنده باورھای سنتی و کليشه

ھای خویش را در پی داشته است.بينی تواناییگرفتن خویش به عنوان جنس دوم و تضعيف اعتماد بنفس و تعميق حس حقارت و خود کم

ھایای و فعاليتھای صنعتی حرفهای و عدم شرکت در تشکلھمچنين کمبود آگاھی زنان در ابعاد حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی، حرفه

رساند. بدليل نگاه جنسيتی، فرصت ھای اجتماعی و شغلی کمتر بطور برابر بااجتماعی، فرھنگی، سياسی، به استمرار ساخت نابرابر کمک می

نسيتی در اشتغال ھستيم.توجه به شایستگی ھا به افراد، فارغ از جنسيتشان اعطا گشته است، ھمواره شاھد تبعيض ھای ج

▪ در بعد اقتصادی:

کنند، بدليل بدون مزد بودن کار خانگی ھمچنان در سطح نازل درآمدی ساعت بيش از مردان کار می١٢-١٣در حاليکه زنان در آسيا بطور متوسط 

% تحصيSت۶ از کل مردان شاغل تنھا ۵۵-۶۵پذیرد. بطوریکه بين سال ھای ھا صورت نمیگيرند. ارتقاء مقام ھا تنھا بر اساس شایستگیقرار می

% به۵اند و جای شگفتی است که از کل زنان تحصيلکرده عالی تنھا % زنان شاغل، تحصيSت عاليه داشته١٨اند. در حاليکه عاليه داشته

ھای جنسيتی در نوع آموزش: شامل مواد درسی، نقش زنان در کتاب ھای) تبعيض١٣٨١ھای با3ی اداری و مدیریتی رسيده اند. (آمار سمت

ھا که بيشتر تقویت کننده دید سنتی نسبت به زن است.درسی، رسانه



ھا برای مردان، محدودیت اعزام به خارج کشور برایھمچنين محدودیت ھای آموزش در نظام آموزش عالی برای زنان مانند انحصار برخی رشته

با تأثير در این مسئلهورھای فقھی دینی نيز بیادامه تحصيل و کمبود امکانات (خوابگاه) برای دختران, ھمگی از موانع مشارکت زنان است. 

 شھادت، دیه، قضاوت، طSق، حق حضانت در بعدنيست، احکام موجود در زمنيه ارث، نفقه، اجازه خروج از کشور در بعد اقتصادی و احکامی چون

توان با استنباط ھای متناسب شرایط زمانی وشک تأثير منفی در پيشرفت و شکوفایی ھمه جانبه زنان دارد که میخانوادگی اجتماعی بی

مکانی موانع را برطرف کرد.

▪ وضعيت حقوقی و قوانين:

 (منع کار زن در صورت عدم رضایت شوھر). از آنجا که طبق قانون،١١١٧ (نفقه او3د)، ١١٩٩ (نفقه زن)، ١١٠۶قوانين ناظر بر خانواده از جمله مواد 

سير کار زنان ایجاد می شود. قوانين ناظر برریاست خانواده با شوھر است و خروج از کشور زن منوط به اجازه کتبی شوھر است. مشکSتی در م

 شورای عالی انقSب که محدود کننده١٣٧١ مصوبه ۵وقت زنان، مقررات در زمينه مرخصی زایمان و ماده اشتغال، از جمله قانون اشتغال نيمه

حيطه اشتغال زنان است. ھيچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان نکرده است.

 برخورداری زنان از حقوق اجتماعی مساوی با مردان را متذکر۴١، ٢٨، ٢١، ٣ھای مساعد قانونی را نيز نباید از نظر دور داشت. اصول البته زمينه

تواند در دارایی خود ھر تصرفی را داشته باشد. تصویب قانون در مورد کنترل زن مستقSً می١٣١٣ مصوب ١١١٨شده و ھمچنين طبق ماده 

ه توسط زنان ،شناساییتأثير در مشارکت بيشتر زنان نيست. پرواضح است پيش شرط راه اندازی فعاليت ھای کارآفرینانجمعيت نيز مطمئناً بی

 به نظر می رسد.دقيق عوامل موثر بر فرایند اشتغال و کارافرینی است و مطالعات راھبردی دراین زمينه ضروری

منبع : سایت دوستان
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کارآفرينی زنان و چالشھای پيش رو

در سالھای اخير، زنان که نزدیک به نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می

دھند، گرایش بيشتری به تحصيSت دانشگاھی پيدا کرده اند و نرخ ورود زنان

و دختران به دانشگاھھا، سال به سال درحال افزایش است .

بانوان ميان  در  نيز  بيکاری  نرخ  رسمی،  آمارھای  براساس  درحاليکه 

تحصيلکرده به صورت قابل توجھی درحال افزایش می باشد. به نظر می

رسد جذب این تعــــداد نيروی تحصيلکرده در سازمانھای دولتی موجود که

با تورم نيروی انسانی مواجھند، عملی نباشد . بخش خصوصی نيز اکثراً 

باتوجه به گستره محدودش در ایران، طبيعتاً نتوانسته است در جذب این

از یکی  لذا   . باشد  داشته  توجھی  قابل  موفقيت  ملی  ھای  سرمایه 

زنان و ميان  توسعه کارآفرینی در  این معضل،  راھکارھای مھم جھت حل 

دختران می باشد .



کاربرد کارآفرینی بسيار فراتر از ایجاد شغل و اشتغالزایی است .کارآفرینی،

می جدید  خدمتی  یا  کا3  توليد  به  منجر  که  است  ارزشی  فرایندی 

شود.باتوجه به مشارکت ھمه جانبه زنان در آموزش عالی و حضور موثر آنان

توانمندی در در عرصه ھای علم و دانش که نشانگر وجود شایستگی و 

آنھاست، ایجاد کسب و کار مبتنی بر کارآفرینی توسط زنان در مقياسھای

کوچک و متوسط چه به صورت کار در منزل و چه به صورت ایجاد شرکتھای

نوپایی کارآفرینی به  توليدی، دستاوردھای مھمی خواھد داشت .باتوجه 

م اجرای سياستھا و سازوکارھایی متناسب بازنان، مشکSت زیادی وجود دارد. مھمترین آنھا مشکSت فرھنگی - اجتماعی است که رفع آن مستلز

ميان زنان و دختران دانشگاھی است .آن می باشد . یکی از راھھای حل معضل بيکاری در ميان زنان تحصيلکرده توسعه کارآفرینی در 

نشگاھی که باتوجه به دانش و مھارتی که در رشتهایجاد تفکر کارآفرینی و ورود به کسب و کار در ميان بانوان کشور خصوصاً دانش آموختگان دا

ته تخصصی خود را دارند، بــــــاعث می شود کهتخصصی دانشگاھی خود فراگرفته اند، امکان ایجاد کسب و کار به صورت فردی و یا گروھی در رش

را باور کنند که این خودباوری نه تنھا منجر به تسلط وآنھا با بھره گيری از استعدادھای بالقوه خود، افرادی خSق، نوآور و کارآفرین شوند و خود 

که امروز با آن دست به گریبانند را کاھشمـــــوفقيت آنان در زندگی شخصی شان می شود، بلکه بسياری از ناھنجاری ھای فکری و روانی 

عنوان نيمی از جامعه، نه تنھا دیگر خانه نشين نيستند،خواھد داد و آنان را به جایگاه واقعی خود می رساند .در حال حاضر، زنانی در کشور ما، به 

یافته اند .بلکه متقاضيان مھارت دیده و دارای تحصيSت عاليه ای ھستند که از این نظر بر مردان برتری 

گذاری ازسوی دولت، درصد از ظرفيتھای دانشگاھھا را به خود اختصاص داده اند . باتوجه به محدودیتھای سرمایه ۶٠به طوریکه ھم اینک بيش از 

ری زنان محسوب می شود .کارآفرینی، اگر نگویيم تنھا راه پيش رو است، دست کم یکی از مھمترین راه حلھای معضل بيکا

لویت اشتغال نيز برای مردان می باشد، نيمی از آحاداما جامعه ما با پذیرش این بينش که کار منزل برای زنان و کار بيرون برای مردان است و او

 دارند که آنان را دریافتن مسير مناسب زندگی کاریجامعه را از صحنه ھای اقتصادی کشور حذف نموده اند . لذا زنان کشور ما، نياز به الگوھایی

صلی زنان در خانواده ضروری به نظر می رسد .یاری دھد . برای ارائه چنين الگویی توجه به عوامل فرھنگی جامعه با درنظر گرفتن جایگاه ا

نان در مقایسه با مردان است .بنابراین یکیکی از مسائلی که نتيجه مطالعات متعدد در کشورھای مختلف است پایين بودن نرخ کارآفرینی ز

ت؟ این سوال از این رو اھميت دارد که نزدیک بهمسئله امکان طرح و بررسی دارد و آن این سوال است که چرا نرخ کارآفرینی بين زنان کمتر اس

 اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و فنی، زناننيمی از جمعيت کشورھا را زنان تشکيل می دھند و درعين حال به واسطه تحو3ت گوناگون سياسی،

 در نرخ کارآفرینی زنان می تواند در نھایت به شتابآمادگی بيشتری برای مشارکت در فعاليتھای اجتماعی پيدا کرده اند .بنابراین ھرگونه افزایش

گيری توسعه کارآفرینی منجر شود .

 موثر درکاھش نرخ کارآفرینی زنان در مقایسه با مردان ازاما چرا زنان کمتر از مردان به شـــروع فعاليتھای کارآفرینانه اقدام می کنند و آیا د3یل

 سازند؟در پایان باید گفت : در شرایط کنونی جامعهآنچنان اھميتی برخوردارند که نياز به رویکردھای متفاوتی درتوسعه کارآفرینی زنان را موجه

ه زنان کارآفرین حکایت از مشکSت و موانع بسياری درایران یکی از بھترین راھکارھای حل معضل بيکاری در ميان زنان، کارآفرینی است . گرچه تجرب

 درجھت رفع مشکSت، آینــده ای بھتر را نظاره گرمسير کارآفرینی زنان دارد اما اميد آن می رود که با عنایت مسئو3ن و تSش بيش از پيش زنان

باشيم .
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کارآفرينی فرايندی درونی است

تجارت رونق  پی  در  اگر  یا  شوید  تجارت  وارد عرصه  تازه  دارید  قصد  اگر 

الكترونيك و یا وب سایتتان ھستيد، باید كارتان جدید و مطابق با تحو3ت روز

باشد.

باید پذیرفت كه ایجاد كسب و كار جدید یا رونق بخشيدن به آن كار دشوار و

عذاب آوری است. به عبارتی كارآفرین ھمواره از خود می پرسد كه باید از كجا

و چگونه شروع كند و آیا امكانات و مقتضيات كار را داراست یا خير.

برنامه ریزی، عمل و رشد یا ھمه ما درباره مراحل سنتی كارآفرینی یعنی 

پرطرفدار چيزھایی شنيده  ایم. درباره جدیدترین شعارھای وب سایت ھای 

درست است كه این موارد مھم ھستند، اما بيایيد به اصل قضيه بپردازیم.

رات درونی آغاز كنيد.ھدف من اینست كه به شما كمك كنم تجارت خود را با تكيه بر استعدادھای فطری خود و با تغيي

 رابطه با زندگی كاری شان، دستاوردھای آنھا، ساله من در زمينه ھدایت كارآفرینان در تجارت ھای سنتی یا الكترونيكی و صحبت با آنان در٢٠تجربه 

ر در موفقيتشان حاكی از آنست كه ھمه كارآفرینانتجربه این افراد از كارشان، درس ھایی كه در این راستا آموخته اند و عوامل موثر و غيرموث

ر نحوه زندگی شان آغاز كرده اند.عليرغم متفاوت بودن روند كارآفرینی شان، تغييرات بزرگ و اساسی را از درون خود و با تغيي

ت مشھود نيستند، بلكه بسيار ظریف و حتی برایماھيت و حقيقت تغييرات درونی و اثر آنھا قابل وصف نيست. مراجعان من می گویند این تغييرا

ب سایت، اتصال اولين كاربر به سایت و تغييرات اینخود فرد غيرقابل رویت ھستند. این بدان معناست كه ما پيشرفت ھای كاری خود مانند افتتاح و

 یكباره و فقط براساس طرح ھای كاری روشن بينانه بهچنين را می بينيم اما تغييرات عميق و ناملموس را نمی بينيم و فكر می كنيم تمام اینھا به

وقوع پيوسته اند.

ز گذارید. نكاتی كه در زیر ذكر شده اند بازگوكنندهحال كه چنين است این برعھده خود شماست كه چقدر راه را برای تغييرات درونی یا حرفه ای با

در خود و كارتان ایجاد كنيد.تجربه كارآفرینان موفق ھستند كه اميدوارم با عمل به آنھا شما ھم بتوانيد تغييرات مثبتی 

● «خودتان باشيد»

مطمئن و باصSبتی به خود بگيرند. «قوی و بركارآفرینان فكر می كنند برای موفقيت در تجارت باید صرف نظر از شخصيت و احساساتشان ظاھر 

ه اكثر ما شنيده ایم یا حداقل من اینطور شنيده ام.خودت مسلط باش»، «اجازه نده كسی تو را ناتوان یا سردرگم ببيند». اینھا توصيه ھایی است ك

د خود را در تجارت مطمئن و مقتدر جلوه دھد؛طبق این توصيه فرد باید شخصيت دو گانه ای باشد. یعنی صرف  نظر از خصوصيات شخصيتی اش بای

به ھر قيمتی كه تمام شود. حتی اگر در امری مطمئن نباشد و مرتكب اشتباه شود.

باید صادقانه رفتار كند. درست ھمان گونه كه ھست. اگر می  خواھيد دچار تنش نشوید باید ظاھرسازی واین دیدگاه درست نيست. كارآفرین 

د برداشت صحيحی از شما داشته باشند و با شماھوچی گری نكنيد و ھيچ چيز را مخفی نسازید. خودتان باشيد تا دیگران از ھمان ابتدا بتوانن

نخواھد بود.راحت باشند، چرا كه شما ھمان چيزی ھستيد كه آنھا می بينيد و اعتماد آنھا به شما بی سبب 

ای شماست.از سوی دیگر صداقت و عدم ظاھرسازی اعتماد به نفس شما را با3 می برد كه خود بھترین راھنم

● «فروتنی را بر جسارت مقدم بدانيد»

 ھستند ببينند. اما این دیدگاه كامS اشتباه است. فروتنیشاید اكثر كارآفرینان فكر كنند فروتنی موجب می شود دیگران آنھا را ضعيف یا كمتر از آنچه

ی اش ندارد.یكی از خصلت ھای آدمی و بخشی از انسانيت اوست كه منافاتی با موفقيت او در زمينه ھای كار

شتن اعتماد به نفس با ھم در تقابل نيستند و مادام كهمن سعادت ھمكاری با افراد فروتن بسياری را داشته ام و از آنھا آموخته ام كه فروتنی و دا



موفق می شود.انسان به توانایی ھای خود ایمان داشته باشد و خود را كمتر یا بيشتر از دیگران نپندارد، 

● «فرصت كمك به دیگران را ارج نھيد»

  نظر از ایجاد رفاه برای آنھا، با ھدف خدمت به دیگرانكارآفرینانی كه برای مشاوره نزد من می آیند عقيده دارند: تجارت و ایده ھای كاری شان صرف

 استعداد و موھبت ھای بسيار عطا كرده است تا مفيدایجاد شده اند و می گویند این كاریست كه باید انجام داد. واقعيت ھمين است. خدا به انسان

ات و فعاليت ھای ما ھستند. چنين توازنی بين كار وو ثمربخش واقع شود. بنابراین باید به این ھدف جامعه عمل پوشاند. عده بسياری نيازمند خدم

 ھيچ یك از ما وجودش یگانه تر از دیگری نيست. بنابراینزندگی تمام افراد حاكم است. ھر یك از ما قادر به انجام كارھای فوق العاده ای ھستيم، اما

ش نگاه عميقی داشته باشد.كارآفرینی كه خواستار تحو3ت درونی و یافتن روحيه  كارآفرینی است باید به تمام ابعاد كار

● «به جنبه تعاملی تجارت توجه كنيد»

م باز ھم افراد ھستند كه با ھم تعامل دارند.تجارت تعاملی دو طرفه است كه ھمواره بين دو نفر یا دو سازمان صورت می گيرد و در حالت دو

ارآفرینی نباید از توجه به این امر غفلت كرد.استفاده از مھارت ھا و تخصص ھای فردی جھت تامين نيازھای فرد دیگر اساس تجارت است و در ك

● «از تمایSت قلبی خود غافل نشوید»

ھا و آنچه توانایی انجامش را ندارید مدنظر قرارپيش از آغاز تجارت ابتدا مولفه ھای كار خود را به دقت مشخص كنيد. سپس ارزش ھا، محدودیت 

یك بار دیگر خود را بدان متعھد كنيد. برای عملی ساختندھيد. به منظور اثربخشی بيشتر، این موارد را به صورت مكتوب درآورید و با ھر بار خواندن 

ی دوباره ای می دھد غافل نشوید. تجارت خود را به ھمانبرنامه خود از متخصصان این امر كمك بگيرید. اما ھرگز از تمایSت قلبی و آنچه به شما انرژ

م به خود روحيه دھيد.گونه ای كه می خواھيد آغاز كنيد تا برای كار انگيزه كافی داشته باشيد و نيازی نباشد مدا

● «با آغوش باز پذیرای تغييرات باشيد»

 شود. در واقع باید این حقيقت را پذیرفت كه تجارت وكارآفرین باید انعطاف پذیر باشد و بداند ھمواره امكان دارد طرح كاری اش دستخوش تغييراتی

باشد و بكوشد خود را به بھترین نحو با این تغييراتكل جھان پيوسته در حال تغيير ھستند. كارآفرین ھوشمند باید از تغييرات پيرامون خود آگاه 

تطابق دھد و از آنھا به نفع تجارتش استفاده كند.

● «چالش ھا را مایه جنب و جوش تجارت بدانيد»

دابير خSقانه از آنھا به نفع خود استفاده كرد. طرز تلقیكارآفرینان می گویند برای رویارویی با چالش ھا باید ھمواره آماده بود و با استفاده از ت

می شود چالش ھا در نظر او «فرصت»، «نعمت» یاكارآفرین از چالش ھای پيش رو و اقداماتی كه برای رویارویی با آنھا در نظر می گيرد موجب 

«مانع» و «معضل» جلوه كند.

 تجارت ما از پویایی یعنی از رشد و تغيير باز ماند.نپذیرفتن چالش ھا تنھا به این دليل كه مخالف پيش بينی ھا و تصورات ما ھستند موجب می شود

● «اميد و انرژی را می توان در ھر كجا یافت. شگفتی ھا كم نيستند».

ه پيرامون ما رخ می دھند و پذیرفتن نفس تغيير و تحول دراین جمله را ھر روز به یاد آورید و با آن به مصاف چالش ھا بروید. درك تغييراتی كه ھموار

تجارت و در زندگيمان بزرگترین چالشی است كه ما را به جلو سوق می دھد.
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کارآفرينی فرايندی مستمر



دنيای كسب و كار، ھمواره با دگرگونی ھا و خطرپذیری ھایی كوچك و بزرگ

با پيش روی سازمان ھای كنونی در مقایسه  بوده است. مشكSت  روبه رو 

به نمی توان  واقع،  در  اثرگذار است كه  و  پيچيده  متنوع،  آنچنان  گذشته، 

مصداق باور معروف «گذشته، چراغ راه آینده» تنھا به تجربيات خود، دلخوش

كرد، چرا كه ھر لحظه از كسب و كارھای كنونی، دارای شرایط و الزاماتی

دارد كه چندان ھم در نياز  مؤثر  تازه و  به راه حل ھایی  و  بوده  خاص خود 

دسترس نيستند.

ناگھانی تأثير تصميم گيری ھای فردی و الھام ھای  با به سر رسيدن زمانه 

استادكارانه در بقا یا فنای سازمان ھا و نيز به شماره افتادن آخرین نفس ھای

حاشيه امنيت بنگاه ھا در بازارھای بشدت رقابتی، شاھد فرا رسيدن دورانی

جدید ھستيم كه در آن، جایی برای خيالبافی ھای ساده انگارانه وجود ندارد.

بی بازگشت تا ژرفای  لغزش، سقوط  معنای كوچكترین  آن،  در  عصری كه 

حذف از صحنه توليد یا ارائه خدمات است.

دیدات برشمرده نيست. دست رھبران و كاركنانخوشبختانه، تابلوی ترسيم شده در سطور پيشين، بی گمان و به تمامی آكنده از تيرگی ھا و تح

اینكه، سرمایه 3یزال منابع انسانی، از چنان قدرت وسازمان ھای كنونی نيز از ابزار مقابله با محدودیت ھا و مشكSت، خالی نمانده است. مھم تر 

ان حوادث باشد. این سرمایه عظيم كه عصر سختفرصت ھایی برخوردار است كه به تنھایی می تواند تضمين كننده استقامت و رشد سازمان در كور

وآوری و ھم افزایی قدرتمند كار و اندیشه تيمی، خود بهو نرم افزار را به عصر مغزافزار تغيير جھت داده است، از طریق تندآموزی اثربخش، خSقيت، ن

 به رھبری از یك سو و دگردیسی اندیشه،فرصتی حياتی برای كسب مزیت ھای رقابتی و سرامدی سازمانی، تبدیل شده است.با تغيير مدیریت

الگوھای رفتاری افراد و سازمان ھا نيز می بایستی تغييرتصميم گيری و كار فردی به تفكر و عمل تيمی از سوی دیگر، به ناگزیر پارادایم ھای ذھنی و 

ا3تر، انجام كار درست به جای درست كار كردن،كنند، مھمترین نشانه ھای این تغيير را می توان در مسئوليت پذیری بيشتر،سرعت و دقت عمل ب

امور حتی پس از رسيدن به نتيجه و... یافت.خSقيت و نوآوری در فعاليت ھا، كاھش منطقی ھزینه ھا، تبدیل صدای مشتری به مجصول، پيگيری 

تمامی این موارد، در واقع مصادیق مستقيم و غيرمستقيم مفھوم كارآفرینی ھستند.

یك فعاليت اقتصادی است تقبل مخاطره ھای  تعھد به سازماندھی، اداره و  به گفته ژوزف شومپيتر، كارآفرینیكارآفرینی، به معنای  . 3جرم، 

، در واقع ایجاد سازگاری و ھماھنگی متقابل بيشتراصلی ترین نيروی محركه توسعه اقتصادی است و به قول كرزنر- استاد اقتصاد دانشگاه نيویورك

در عمليات بازارھاست.

 است، نمی تواند بدون ارائه كا3یی جدید، روشیھنگامی كه ھدف غایی ھر سازمان توليدی یا خدماتی، بقا در بازارھای ملی، منطقه ای و جھانی

ید، به ھدف خود برسد. اینھا و ده ھا فعاليت جدیدجدید در فرایند توليد و عرضه، گشایش بازاری جدید، یافتن منابعی جدید و ایجاد تشكيSتی جد

ھنگ كارآفرینی بدون تغيير پارادایم ھای كنونی، كاریدیگر، در واقع نمونه ھایی از فعاليت ھای كارآفرینان، تلقی می شوند. اینجاست كه القای فر

 قدیمی، نيازھا و خواسته ھای جدید را كه به طوریبی فایده خواھد بود. بی بيانی دیگر، نمی توان با بينش، دانش، تجربه و مھارت ھای منسوخ و

روزافزون در حال تغييرند، برآورده ساخت. نمی توان ایستاد و به مقصد رسيد.

ان ناپذیر و مستمر است. این فرایندف با ایجاد مجموعه ایفرایند كارآفرینی، به رضایتمندی یا تقاضای جدید می انجامد، لذا ھمچون فرایند آموزش، پای

م را به وجود می آورد. این ارزش، چيزی نيست جزمنحصر به فرد از منابع، با ھدف بھره گيری بھينه از فرصت ھای ھر چند اندك كنونی، ارزش 3ز

خSقيت و نوآوری فردی و سازمانی.

Sق آنان را درك كرده و روحيه كاری 3زم را در آنان به وجودبرای تبدیل كاركنان سازمان ھای توليدی و خدماتی به كارآفرینان مؤثر، باید توانایی ھای خ

ت، تمایل به خطرپذیری، نياز به استقSل، خود كنترلی وآورد. این مھم انجام نمی شود مگر اینكه ویژگی ھای بارز كارآفرینان، یعنی: نياز به موفقي

سرانجام خSقيت را در ميان كاركنان، تقویت كرده و ارتقا بخشيد.



د كه تمامی تSش خود را صرف دستيابی بهدر شرایط كنونی اقتصاد كشور به ویژه در بخش خودرو و قطعه، مسئوليت اجتماعی ما حكم می كن

ت كم بقا در عرصه كسب و كار، چاره ای جز اینسطحی قابل قبول از كارآفرینی درسازمان ھای خود باشيم. برای حضور در بازارھای جھانی و دس

نداریم.
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کارآفرينی فرھنگی: پيام ھايی برای بومی سازی

پس از طرح نقش کارآفرینی به عنوان یک روش خSق مدیریتی برای آفرینش

اوایل دھه  از  و کارھای زودبازده،  نسبت١٣٨٠کسب  به   جنب و جوش 

گسترده ای در کشور برای آموزش ھای مرتبط انجام گرفت. داوری درباره ی

ميزان اثربخشی این برنامه ھا که از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری،

پایه بر  وزارت کار و امور اجتماعی و صدا و سيما جدی تر گرفته شد ھنوز 

یافته ھای معتبر امکان پذیر نيست. اما به استناد شواھد پراکنده و به ویژه

پيش بينی فرھنگی،  کارآفرینی  و  کارآفرینی  بومی سازی  اھميت  طرح 

باشد. در حالی که اثربخشی چشمگير داشته  برنامه  این  نمی شود که 

معرفی شد، طرح مسأله اثر غربی  برگردان چند  با  در کشور،  کارآفرینی 

درباره ی تأمل  و  کافی  بررسی ھای  از  پس  می تواند  فرھنگی  کارآفرینی 

سازه ھای نظری آن از سوی اندیشمندان و کارشناسان فرھنگی، اقتصادی،

توجه این  گيرد.  قرار  بيشتری  توجه  مورد  پرورش  و  آموزش  و  اجتماعی 

عنوان به  کارآفرینی  با  رابطه  در  اساسی  تحولی  درآمد  پيش  می تواند 

زیرساخت 3زم توسعه باشد. در این نوشتار با روش مرور و تحليل تازه ترین

آن، بومی سازی  و  فرھنگی  کارآفرینی  زمينه ی  در  شده  مطرح  مباحث 

به وضع «کارآفرینی انتقادی  نگاه  به گونه ی ضمنی  کوشيده شده است 

بی توجه به فرھنگ» برانگيخته شود. مقاله با به دست دادن تعاریفی در این

زمينه آغاز می شود و با سنجش کارآفرینی بومی و غيربومی ادامه می یابد

 پایان می رسد.و سرانجام با بيان چند نکته ی اساسی درباره ی کارآفرینی فرھنگی، به عنوان نتيجه گيری به

● پيشگفتار

 مفھومی از توسعه که بازتاب بررسی ھا در زمينه ی توسعه بيشتر بر پارامترھای اقتصادی تکيه و تأکيد داشت. در این دھه١٩٧٠پيش از دھه ی 

زه مSحظات فرھنگی با شتاب به درون جھاندھنده ی مجموعه ی فراگيرتری از نيازھای جامعه است، جایگزین دیدگاه محدود گذشته شد. امرو



سعه ی انسانی را جایگزین راھبرد کا3- توسعه یاندیشه و عمل توسعه در ابعاد گوناگون سياسی و اقتصادی منتقل شده و راھبرد مردم- محور تو

) مفھوم پردازی مجدد توسعه در پرتو مفاھيم انسانی، فرھنگ را از١٩٩۵اقتصادی کرده است. بر پایه گزارش کميسيون جھانی سازمان ملل (

ا در نظریه ی جامع تری در جھان رو به توسعه موردحاشيه ی تفکر اقتصادی به کانون صحنه آورده و مفاھيم توسعه ی اقتصادی، انسانی و فرھنگی ر

ھنگ، خواه به عنوان یک متغير ميانجی مؤثر در پيشرفتتوجه قرار داده است. در فرآیند تازه ی توسعه، که بھتر است آن را فرا- توسعه بخوانيم، فر

رجسته دارد.مادی یا به عنوان عنصری در ساختار نيازھا و خواست ھایی که جوامع  گوناگون دارند، نقشی ب

 ھا و زیربناھای فکری و فرھنگی خود پرداخته ورویکرد فرا- توسعه، با توجه به محيط متSطم و روندھای پرشتاب امروز، به بازشناسی زیرساخت

شالوده ی توسعه را بر بنيان معرفيتی و نظام فکری خود می گذارد.

فرینان در مراحل چندگانه ی توسعه است که ارزشیرویکرد فرا- توسعه، اندیشه ی کارآفرینی فرھنگی، روزنه ای درخشان در ميان فرآیندھای کارآ

)١٣٨٢متفاوت پدید می آورد. (خاموشی، 

 پایه ی این رویکرد الگوی توسعه ی واحدی برای ھمه یاز آنجا که فرھنگ و اقتصاد ایستا نيست و روابط ميان آن دو نيز، فراگردھایی پویا است، بر

نيازمند راھکارھ نھادھای گوناگون،  نيست و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و  ای متقاوت است. در این وضع است کهشرایط مناسب 

تکثرگرایی و نه ھمگونی ضرورت خواھد داشت.

 بازگشت به مفھوم بنيادین آفرینش ارزش؛ یعنیدر چارچوب توسعه ی فراگير، ابزار به ھم پيوستن دغدغه ھای اقتصادی و فرھنگی عبارت است از

داد؛ جایی که خواست دریافت کا3ھا و خدماتجایی که آفرینش ارزش اقتصادی و فرھنگی را بتوان به گونه ی پيامدھای فراگرد توسعه تشخيص 

ل می شود.مادی با نيازھا و خواسته ھای ژرف تر انسان ھا با بازشناسی فرھنگی و دلخوشی فرھنگی متعاد

● رویکرد فرا- توسعه

توليد سرانه ی مادی و معنونی آن جامعه وابسته است که خود از حجم سرم ایه، کارآیی و اثربخشی آن مایه می گيرد.اعتبار ھر جامعه به 

سرمایه ھا در جامعه گوناگون است:

▪ سرمایه ی تکنولوژیک، که به توليد بھينه و کارا می انجامد؛

▪ سرمایه ی فيزیکی، که به توليد بھينه و کارا می انجامد؛

▪ سرمایه ی فيزیکی، مانند منابع طبيعی، دارایی، درآمد، ماشين ھا و ابزارھا، مستغSت؛

▪ سرمایه ی انسانی، مانند تحصيSت، سواد، سطح دانش عمومی، آموزش ھا و مھارت ھا کاری؛

▪ سرمایه ی مالی، که توانایی تبدیل شدن به سرمایه فيزکی را دارد؛

 انضباط شخصی، پرکاری، اھميت دادن به دانش اندوزی▪ سرمایه ی فرھنگی، به پرورش فرھنگی فرد باز می گردد و به مسائلی مانند نگاه آینده نگر،

١و برنامه ریزی و ارج نھادن به شيوه دستاورھای اقتصادی می پردازد.

یا وابستگی شان به یک گروه اجتماعی به آن ھا دسترسی ٢سرمایه ی اجتماعی به علت حضور  این گروه، منابعی است که افراد  می یابند. 

وس ھمچون اطSعات سودمند، مشاوره ی فکری ومی تواند به بزرگی یک ملت یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نيز می تواند پدیده ھایی ملم

ین روابط ژرف و استوار بر صميميت و اعتمادآرامش روحی باشد. فرد با سرمایه ی اجتماعی کSن، کسی است که روابطی گسترده داشته باشد، ا

کی، انسانی یا فرھنگی بھره مند باشند.باشد و سرانجام کسانی که شخص با آن ھا در ارتباط است به ميزانی چشمگير از سرمایه ی فيزی

به سرمایه ھای اجتماعی و فرھنگی و از مھمترین ویژگی ھای رویکرد فرا- توسعه ای، توجه  تقویت شاخص ھای کمی و کيفی آن ھا دریکی   

ياتی در ابعاد گوناگون توسعه کشور دارد وتوسعه ی کشور است. تقویت سرمایه ھای اجتماعی و فرھنگی در کنار دیگر عوامل، نقشی مھم و ح

ز توسعه ای فراگير، متوازن، پایدار و متعالی خواھد بود.نگاه تقليل گرایانه را به معيارھا و جنبه ھایی از رشد کاھش خواھد داد و ھمچنين زمينه سا

● کارآفرینی فرھنگی، کارآفرینی بومی

شتغال در جامعه بر جا می گذارد. ابعاد دیگر توسعه یکارآفرینی از ابزارھای مھم توسعه به شمار می آید که مھمترین اثر خود را از راه افزایش ا

اگونی توليدات و صادرات، افزایش ارزش افزوده، رقابت براقتصادی که از رشد کارآفرینی مایه می گيرد عبارت است از: بھره گيری بھينه از منابع، گون

پایه ی شایستگی و شناخت مزیت ھای نسبی در سطح ملی.

) کسی است که متعھد می شود مخاطره ھای یکWebster’s New Collegiate Dictionary، به تعریف واژه نامه ی دانشگاھی و بستر (٣کارآفرین



)١٣٨٣فعاليت اقتصادی را سازماندھی و اداره کند و بپذیرد. (احمد پورداریانی، 

کانون ھمه این دیدگاه ھا قرار داشته نقش «عاملپيشرفت انسان از غارھا تا دانشگاه ھا به شيوه ھای گوناگون توضيح داده شده، ولی آنچه در 

غيير در تاریخ بشر وجود داشته و چه بسا در چارچوبتغيير دھنده» بوده است؛ یعنی نيرویی که پيشرفت را آغاز و پياده سازی می کند. این عامل ت

)١٣٨٣کارآفرینی ادامه خواھد یافت. (کوراتکو، 

سه موج گسترده، موضوع کارآفرینی را به جلو رانده است.

) موج نخست:١

شينه ی بنگاه ھای آنان و چگونگی ایجاد کسب و کارانفجار عمومی بررسی و پژوھش در چارچوب انتشار کتاب ھایی درباره ی زندگی کارآفرینان و پي

شخصی و شيوه ھای زود پولدار شدن؛

) موج دوم:٢

 در چند دانشکده١٩۶٠این دوره ھا از اواخر دھه ی راه اندازی رشته ھای آموزشی کارآفرینی در مقاطع تحصيلی در حوزه ھای مھندسی و بازرگانی. 

 دانشکده در ایا3ت متحده و کانادا راه اندازی شده است.۵٠٠آغاز و تاکنون در بيش از 

) موج سوم:٣

بنگاه ھای  با ھدف تشویق گسترش  بنگاه ھای کوچک  پژوھش در زمينه ی  به  کوچک و ھمچنين پژوھش در زمينه یافزایش دلبستگی دولت 

)١٣٨٣نوآوری ھای صنعتی است. (احمد پورداریانی، 

 و توجه به ارزش آفرینی و ارزش آفرینان (به جای دو واژه ی کارآفرینیentrepreneurshipچنين می نماید که موج چھارم، بازگشت به مفھوم راستين 

 علمی را به این سو خواھد کشاند که تفسيریو کارآفرینان که نادرست ترجمه شده است) باشد. نگاھی دوباره و انتقادی به موضوع، جامعه ی

تصادی و معنوی برای افراد، سازمان ھا و جامعه در سطحراستين از واژگان بنماید. کارآفرینی بنياد و شالوده توسعه است که با ارزش آفرینی ھای اق

اری از چالش ھای روز جامعه باشد. در اینکلی و فراملی و پيامدھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و سياسی بسيار، می تواند پاسخگوی بسي

 تواند کارآفرینانه یا غيرکارآفرینانه باشد.معنا، ھمه ی رفتارھای انسان از رفتارھای اقتصادی و اجتماعی و سياسی گرفته تا فرھنگی، می

) است، «کارآفرینی فرھنگی» به گونه۴فرھنگیھمچنين، از آنجا که کارآفرینی به معنای «ارزش آفرینی» (ارزش ھای اقتصادی، اخSقی، ھنری، 

 است به گونه ای که نوآورانه به احياء و آفرینشفشرده به معنای مدیریت روندھا و فرایندھای توليد و عرضه ی خدمات و کا3ھای فرھنگی و ھنری

تصادی می تواند دربرگيرنده ارزش فرھنگی نيزارزش فرھنگی بپردازد. ارزش فرھنگی ھميشه در برگيرنده ی ارزشی اقتصادی نيست، اما ارزش اق

 تواند به عنوان نيرویی مددرسان در چرخه ی توسعه  یباشد. با این حال کارآفرینی فرھنگی پویا و دارای بھره ھایی ماندگار است و در دارزمدت می

کشور نقش برجسته بازی کند؛ تجربيات جھانی ھم آن را ثابت می کند.

و از این رو آنان را موتور توسعه ی اقتصادی خوانده اند.شوربختانه تاکنون کارآفرین به کسانی گفته شده که ارزش اقتصادی (دارایی) ایجاد کرده اند 

و می توانند به گونه ی ویژه ایده ھای فرھنگی را بهاما به مفھوم واقعی، کارآفرینان موتور توسعه ی اجتماعی، سياسی و فرھنگی نيز خواھند بود 

سرانجام برسانند.

یاد کرد. چنين می نما ید که آنچه کارآفرینی فرھنگی را موفق می سازد،در کنار واژه ی مرکب کارآفرینی فرھنگی، می توان از کارآفرینی بومی 

طی و آگاھی از شرایط اجتماعی و اقتصادی است.کارآفرینی بومی است. ھرگونه تعریف از کارآفرینی بومی، نيازمند آميختگی شناخت پویایی محي

 پشتيبانی از ایده ی۵ی بھره گيری افراد بومی د3لت دارد.کارآفرینی بومی بر ایجاد، اداره و گسترش فعاليت ھای تازه کارآفرینانه و مخاطره آميز برا

)٢٠٠۵کارآفرینی بومی به نگھداشت ھویت و پاسداشت ميراث فرھنگی می انجامد. (ليندسی، 

 کارآفرینانه ی برخاسته از آن فرھنگ ویژه. این دو جنبه۶سرشت کارآفرینی بومی از دو جنبه  قابل بررسی است: ابعاد فرھنگی جامعه و نگرش

 برای افراد بومی، فرھنگ با ارزش است و آنان درباره یزمينه ساز گسترش فعاليت ھای اقتصادی کارآفرینانه و پدیدآورنده ی رفتارھای کارآفرین است.

نی بومی نمایان می شود و به رفتاری ویژه باسرزمين و ميراث خود حسی نيرومند دارند. فرھنگ به عنوان یک متغير وابسته در نگرش کارآفری

ھای فرھنگی، اھداف اقتصادی و نيز غيراقتصادی در پیرویکرد اقتصادی کارآفرین می انجامد. کارآفرینی بومی فراگير است و می تواند با جھت گيری 

داشته باشد.

 است. گذشته از موارد با3، نوئل ليندسی بادر زمينه ی کارآفرینی فرھنگی و کارآفرینی بومی پژوھش ھای اندکی در گذشته به انجام رسيده



نگرش بومی به کارآفرینی، الگویی فرھنگ مدار از کارآفرینی به دست داده است.

ی، چھار جنبه ی اساسی کارآفرینی از دیدگاه گارتنرویژگی ھای افراد، سازمانی که کارآفرینی در آن ایجاد می شود، محيط و نيز فرایند کارآفرین

می توان گفت:است. نوئل ليندسی با بررسی دو بعد نخست و سوم چارچوب اصلی پژوھش خود را بنا نھاده است، 

▪ رفتار افراد بازتاب دھنده ی پيچيدگی ھای فرھنگی آنان است؛

▪ فضاھای فرھنگی گوناگون می تواند باعث ایجاد تفاوت ھای نگرشی شود.

ای توسعه محور گوناگون می انجامد؛تفاوت ھای نگرشی کارآفرینان که از فرھنگ ھای گوناگون مایه می گيرد به ایجاد کارآفرینی ھ

ادی و رفتارھای توسعه مدار متفاوت وجود دارد.می توان تصور کرد که ھماھنگ با تنوع فرھنگی، فعاليت ھای مخاطره آميز کارآفرینانه ی اقتص

نگی نسبت می دھد. با توجه به اھميت کارآفرینیچھارچوب مفروض نوئل ليندسی به روشنی ریشه ی رفتار و عمل کارآفرینانه را به ارزش ھای فرھ

کارآفرینی بومی پيش از کارآفرینی در حوزه ی فرھنگدر حوزه ی فرھنگ که در این نوشتار با عنوان کارآفرینی فرھنگی از آن یاد شد، ضرورت تقدم 

نی فرھنگی ھستند.نمایان می شود. می توان گفت که کارآفرینان بومی ھمواره از بھترین دست اندرکاران کارآفری

برخی از ویژگی ھا که کارآفرینی بومی را از غيربومی جدا می کند عبارت است از:

رت گرفته و بيشتر از سوی کارآفرینان غيربومی انجامداده ھا نشان می دھد که سرانه ی فعاليت ھای کارآفرینانه کمتر از سوی کارآفرینان بومی صو

و پاسدار ميراث و)، در حالی که کارآفرین بومی ھمزمان ھدف ھای مادی و معنوی را در نظر می گيرد و از این ر٢٠٠۵شده است (ليندسی، 

ارزش ھای فرھنگی است؛

 کارآفرین بومی دربرگيرنده ی اھداف اقتصادی وسرشت اقتصاد در کارآفرینی بومی متفاوت از اقتصاد غيربومی است. توانایی ھای بازرگانی نزد

غيراقتصادی است و با آنچه کارآفرین غيربومی، اقتصادی می داند، متفاوت است؛

) اثبات می کنند که تأکيد بر ھویت و پاسداشت٢٠٠۵فشارھای فرھنگی بر کارآفرین بومی در فرایند کارآفرینی آشکار است. ميندل و کاندسون (

ميراث فرھنگی اجزای جدایی ناپذیر کارآفرینی بومی است؛

نگرش ھای کارآفرینانه یک کا نھاد خانواده، نھاد جامعه و... در شکل گيری  بومی اثرگذار است، و از این روست کهارزش ھای فرھنگی  رآفرین 

)١٩٩٧، ریدیث و نيلسون ١٩٩۶، دارا ١٩٨٣، داکنر ١٩٨۶کارآفرینی بومی زیر تأثير فضاھای گوناگون فرھنگی متفاوت است. (اندرز 

ید مورد توجه قرار گيرد. با این حال باید دانست کهشمار سودبرندگان در یک بازرگانی بومی بسيار بيشتر از سوداگری غيربومی است و این نکته با

ھا در یک محيط بومی بر پایه ی ابعاد اقتصادی وارزش ھای بومی زیر چتر یک اندیشه ی کل نگر مطرح است؛ بنابراین موفقيت در پرتو داد و ستد

) در جایی که پيشرفت و موفقيت تنھا بر حسب اھداف اقتصادی ارزیابی می شود،٢٠٠٣، فولسی ١٩٩٣غيراقتصادی سنجيده می شود. (دامونت، 

ی این منطق، شاید چنين به نظر آید که ارزش ھای بومیارزش ھای بومی به برخورد با ایجاد فعاليت ھای اقتصادی مخاطره آميز گرایش دارد. بر پایه 

طرف ھا و پافشاری بر بھره مندی از چتر حمایتیبيشتر مانعی است برای توسعه ی اقتصادی. ھمچنين، بی ميلی به رقابت، تصميم گيری با توافق 

از کارآفرینی در محيط بومی را دشوار می سازد.ارزشی نھادھای اوليه و ثانویه (خانواده و اجتماع) ویژگی ھای پيچيده ای است که سخن گفتن 

)١١٩٧، ریدیث ونيلسون ١٩٩۶، دانا ١٩٨٣، داکنر ١٩٨۶(اندرز 

) و بيشتر بر کيفيت زندگی کاری تأکيد می کنند (ریدیث١٩٨٠جوامع بومی، بر پایه ی معيارھای ھافستده، گرایش به زن سا3ری دارند. (ھافستده 

) با این استد3ل، روشن است که١٩٩٣)؛ در برابر فرھنگ ھای مردسا3ر به ھمه ی جنبه ھای زندگی اھميت می دھند. (ھافستده ١٩٩٧و نيلسون 

پيشرفت در جامعه ی بومی و غيربومی متفاوت خواھد بود.

با ھنجارھای فرھ ناھمخوان  نوآورانه ی  بومی نمی تواند ھر ایده ی  توسعه ،  جامعه ی  نتيجه اثرگذاری ھایدر راه  بومی را تحمل کند و در  نگی 

جارھای فرھنگی بومی این است که کنترل فردی درفرھنگی، نوآوری برای توسعه و پاگيری فعاليت ھای کارآفرینی را محدود می سازد. از جمله ھن

 می شود و نھادھای خانواده و جامعهجوامع بومی در سطح با3یی مطرح است، جمع گرایی و ھماھنگی گروه برای جوامع بومی مھم شمرده

بزرگترین ابزارھای کنترل است.

ز غيربومی به وجود می آورد متفاوت است. درآنچه یک فرصت را از چشم اندازی بومی پدید می آورد با آن چيزی که یک فرصت را از چشم اندا

فرھنگ ھای بومی شناخت فرصت بر جامعه متمرکز است.

بر پایه وفاق و ھمدلی در  زندگی گروھی و نيز اثرگذاری دوسویه یروش کلی حل مسأله و تصميم گيری ھای شھودی و زن سا3رانه گوناگون 



ر پی جامعه ای متفاوت با فرصت ھای گوناگونسازمان ھای بومی با محيط باعث برخی تفاوت ھای جدی شده است. بر سر ھم  کارآفرینان بومی د

ھستند.

● نتيجه گيری

کان پذیر نيست، اما روشن است که مداخله یھر چند نتيجه گيری قطعی درباره ی ھمه متغيرھایی که کارآفرینی بومی با آن روبه رو است ام

ر می سازد. توجه به اثرپذیری گریزناپذیر کارآفرینیجنبه ھای فرھنگی در کارآفرینی، توجه به وضع مقایسه ای آن در شرایط بومی- غيربومی را ضرو

 در این زمينه، توجه به چند نکته ی بنيادی اھميت دارد:از فرھنگ- بوم، آغاز مرحله ی تازه ای از تحول در کسب و کار و راه ھای موفقيت در آن است.

ن سطح زندگی در این کشورھا می انجامد که بپذیرنددر کشورھای توسعه نيافته پروژه ھای توسعه- داخلی یا بين المللی- تنھا ھنگامی به با3 رفت

دارد که مرزھا و گستره ی پيشرفت و رشد مادیفرھنگ آن جامعه  ترجمان بنيادین ھستی آن ھا است. این فرھنگ درون زمينه ای اقتصادی قرار 

)١٣٨٢ممکن را معين می کند. (تراسبی، 

 تاثير روش ھا و ارزش ھای فرھنگی بومی است.عنصر فرھنگ باید در الگوھای کارآفرینی حضور فعال داشته باشد چرا که نگرش کارآفرینان زیر

ھمچنين فرھنگ گذشته از نگرش، بر ادراک و رفتار نيز اثرگذار است.

 است. برای برنامه ریزی ھای کSن، نخست بایدجھت گيری ھای غيربومی و به گونه ای غربی در پروژه ھای کارآفرینی، برنامه ریزی برای شکست

م در آن جامعه را شناخت و سپس اقدام کرد. این  اندیشيدن  تاریخ و شيوه ی  به عنوانارزش ھای فرھنگی،  در زمينه ی صنایع فرھنگی  ھم 

کشورھای رو به توسعه بر پایه ی نيازھا نيستزیرمجموعه ای از صنعت، اھميت چشمگير دارد. امروزه گسترش لگام گسيخته ی صنایع فرھنگی در 

. در این کشورھا بيشتر پيام ھای فرھنگی باو در بيشتر موارد با شرایط محلی ھماھنگی ندارد و با ھویت فرھنگی این کشورھا در چالش است

 شدن نظام ھای توليد و توزیع پيام ھای فرھنگیارزش و کم مانند به حاشيه رانده شده است و رفته رفته اھميت خود را از دست می دھد. صنعتی

تازه و متفاوت پيام ھایی  برقراراز ارزش معنوی ھنر و فرھنگ کاسته است. در این شرایط در یک زمان  پيام  ، ميان فرستنده و دریافت کننده ی 

ی ميان فرستندگان بھره مند از قدرت سياسی،می شود. این زمينه ساز موازنه ای تازه است؛ موازنه ی اجتماعی- اقتصادی و اجتماعی- فرھنگ

اه مدت که در آن مردمان بازار مصرف اند و چه به گونه یاقتصادی یا فرھنگی و توده ھای انبوه کاربران صنایع فرھنگی چه به صورت بازده اقتصادی کوت

) اما با این حال نمی توان تنھا به بررسی  انتقادآميز١٣٨٠ابزار کنترل سياسی- اجتماعی که مردمان در آن ھمچون افکار عمومی اند. (یونسکو، 

کارآفرینی در صنایع فرھنگی پرداخت.

ب دھنده ی ارزش ھای فرھنگی ھر جامعه است، برآیند یکباید ھر چه بيشتر از این واقعيت آگاه بود که کارآفرینی در گستره ی فرھنگ و ھنر که بازتا

تغييرفرایند توليد منطقی ویژه است که باید شناسایی شود. بنابراین پيام ھای برخاسته از صنعت و  داد و ستد فرھنگی بی اثر نيست و به 

اید و ارزش ھای ایدئولوژیک توليدکنندگان آن پيامند.نگرش ھا و جھان بينی ھا می انجامد. آن ھا به گونه ی مستقيم یا غيرمستقيم مبلغ افکار، عق

نياز یا ناآگاھانه، سرگرم تبادل فرھنگی است، فرھنگی که به عنوان یک   اجتماعی رفتارسازی می کند، یکی از راه ھایدر جھانی که آگاھانه 

 به عنوان ابزار توسعه ی فرھنگ است.پاسداری از ھویت و فرھنگ ملت ھا تقویت صنعت فرھنگی از راه بھا دادن به کارآفرینی فرھنگی

 است. در گذشته، پاداش ھنرمند درآمد روانی اوگذشته از آن، صنایع فرھنگی از معدود راه ھای ممکن برای رھا ساختن ھنر از بن بست اقتصادی

دگی ھنرمندانه است، اما واقعيت آن است که در پرتوبوده، ھر چند اکنون نيز این باور نادرست در ميان برخی کسان وجود دارد که ناداری بھای زن

واھد بود.درک ضرورت توسعه ی مطلوب فرھنگی، جایگاه ھنرمندان بومی آفرینشگر بسی بھتر و سازنده تر خ
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کارآفرينی  کودکان  در امريکا

شده  اجرا  امریكا  در  كودكان   كارآفرینی   مورد  در  تحقيق  حاضر 

است . وضعيت  به  گونه یی  بود كه  كودكان  امریكایی  با دیدن  پدران 

نتيجه  رسيده  اند كه  نظام  كارگری  و كارفرمایی  به  این   خویش  

باعث  ایجاد فشار عظيمی  بر روی  آنھا خواھد شد در واقع  پيروی 

نيروی  خSقيت  و از یك  شخص  و یك  رئيس  باعث  از بين  رفتن  

ابتكار در انسان  می شود. آنھا به  وضوح  می دیدند كه  پدرانشان 

صرفا مطيع  و فرمانبردار ھستند و نيروی  ایده زایی  و خSقيت  در اثر

این  دستورات  یكجانبه  از طرف  كارفرما از ميان  رفته  است . در واقع 

این  فرزندان  علی رغم  سن  پایين  نوعی  دموكراسی  سازمانی  و

سلسله  مراتب  از پيش  تعيين  شده  و معين  را درك  می كردند و

این  فرآیند به  خوبی  برای  آنھا قابل  لمس  بود. از طرف  دیگر آنھا به 

ن  خویش  متفاوت  است . آنھا دیگر نه  می توانستند و نه خوبی  دانستند كه  احساسات  آنان ، تفكر آنان ، رسالت  وجودی  و استراتژی  آنھا با پدرا

انی  شدن  و در بند تصميمات  از پيش  تعيين  شده  امری می خواستند كه  مطيع  یك  شخص  باشند. دیگر برای  این  فرزندان  جوان    اسير قيود سازم

نامتجانس  و ناملموس  با ویژگی ھای  شخصيتی  آنھا بود.

ارآفرین ، اینھا ویژگی ھایی  بود كه  حداقل  به  صورت  بالقوه شخصيت  كودكان  امروز شخصيتی  بود مبتنی  بر روحياتی  خSق ، نوآور و به  عبارتی  دیگر ك

د و نخواھند توانست  كه  سایه  یك  رھبر را با3ی  سر خوددر شخصيت  كودكان  امروز و بزرگان  فردا قرار دارد. آنھا دیگر نمی توانستند و نمی توانن

ان  را خود پياده  كنند و به  عبارت  بھتر یك  كارآفرین  موفق احساس  نمایند. آنھا خود می خواھند رئيس  خود باشند، كارشان  را خود ایجاد نمایند، طرحش

ودمندی  یك  تحقيق  و مطالعه  ميدانی  در امریكا اجرا شد. درباشند. در این  راستا و در جھت  اجرای  چنين  تفكراتی  و به  كارگيری  چنين  خصوصيات  س

ی  و كاربردی  این  خصوصيات  بالقوه  خویش  را به  عرصه  حضورواقع  این  تحقيق  در فضایی  در امریكا فراھم  می شد كه  افراد بتوانند به  طریق  اجرای

  لحاظ  عملی  و یا جامعه كوچك در برخی مدارس  آمریكا اجرا شد. ھدف  این  برنامه  آموزش  كارآفرینی  بهMinisocietyرسانند. لذا برنامه ای با عنوان 

 سال بود. به  طور عمده  اھداف  این  پروژه  را می توان  در سه  قالب  زیر عنوان  نمود:١۶ تا ٨جنبه  اجرایی  آن  برای  كودكان  بين 

فرینی .. تدارك  و آماده سازی  كودكان  در بھره برداری  از فرصت ھای  محيطی  و زمينه ھای  كارآ١

. آموزش  مفاھيم  كارآفرینی  از جنبه  عملی .٢

، حل  مساله ، یادگيری  گروھی  و تفكر در شرایط  بحرانی .. تركيب  و ادغام  مباحث  كارآفرینی  با دیگر موضوعاتی  نظير: ریاضيات ، علوم  اجتماعی ٣

كودكان  با انتخاب  یك  نام  و یك  پرچم  كشور مورد نظر خود رااما محور جنبه ھای  عملی  این  پروژه  بدین  صورت  بود كه  دسته ھای  پنج  نفره یی  از 

نامه ریزی  و تصميم گيری  در جھت  ھدایت  جامعه  می پرداختند، به گزینش  می كردند. در مرحله  بعد این  كودكان  در قالب  شورای  رھبری  آن  جامعه  به  بر

ون ھای  استخدامی  و سایر موارد این  چنينی  كه  خود ایجادعنوان  مثال ، كودكان  نيرو ھای  مورد نظر خود را جھت  ھمكاری  از طریق  مصاحبه ھا، آزم

 به  ایجاد كسب  و كارھای  مطلوب  جھت  توليد كا3ھا ومی كردند انتخاب  می نمودند. در نمونه ھای  دیگر، كودكان  با شناخت  از فرصت ھای  موجود

ب  است  كه  تمامی  این  موارد از طریق  نرم افزارھای  خاص خدمات  مورد نظر برای  شھروندان  مجازی  خود می پرداختند. علت  لفظ  مجازی  به  این  سب

غير از ھمان  پنج  نفری  كه  به  عنوان  شورای  رھبری  یا انجمن كامپيوتری  اجرا می شد. در واقع  به  صورت  واقعی  ھيچ  شھروند و یا ھيچ  كارمندی  به  

مك  آن  كودكان  می توانستند قوانين ، الگوھای  رفتاری  و كاربردی ،تصميم گيری  ایفای  نقش  می كردند وجود نداشت . در واقع  این  برنامه یی  بود كه  به  ك

وجود دارد بشناسند. و به  نوعی  زمينه  اصلی  جھت  رشد ومھارت ھای  خاص  تصميم گيری  و سایر مواردی  كه  در دنيای  واقعی  نمادھای  حقيقی  آن  

 آید.شكوفایی  استعدادھای  بالقوه  آنان  و تبدیل شان  به  فرصت ھای  ترقی  و پيشرفت  فراھم 

●موارد اجرایی 



 ظھر بود.١٢ تا ٩رگزاری  این  كSس ھا در روزھای  جمعه  ازساعت این  دوره ھا عمدا در طی  ده  ھفته  و در ده  الی  چھارده  جلسه  برگزار می شد. زمان  ب

ول  این  دوره ھای  آموزشی  باید در حد ایده آل  و مناسب  باشد. به نكته  اصلی  كه  در این  راستا باید توجه  زیادی  به  آن  مبذول  داشت  این  است  كه  ط

واھد شد ھمان طور كه  افزایش  بيش  از حد زمان  این  دوره ھاعبارت  بھتر كوتاھی  این  دوره ھا سبب  از دست  رفتن  این  آموخته ھا در مدت  كوتاھی  خ

بيش  از حد طو3نی  می شود.نوعی  كسالت  و بی ميلی  را در افراد ایجاد می كند چرا كه  محرك  و برنامه  برای  آنھا 

  به  گونه یی  بود كه  ھيچ گاه  نمی توانستيم  بدون  وجود این  دوره ھاـ نظرات  برخی  از افراد در مورد این  دوره ھا مدیر اجرایی  پروژه : اثربخشی  این  دوره

حتی  به  نقطه  آغازین  آنھا نيز دست  یابيم .

رید و فروش  دست  بر نمی دارند.یكی  از كاركنان : عشق  و عSقه  بچه ھا به این  دوره ھای  آموزشی  است . آنھا دیگر از خ

سب  و كار، تصميم گيری ، خرید و :  برنامه یی  است  كه  عSوه  بر آنكه  می تواند آموزه ھای  زیادی  را در زمينه ھای  كMinisocietyیكی  دیگر از كارمندان 

فروش  به  بچه ھای  ما انتقال  دھد نوعی  برنامه  تفریحی  و سرگرمی  نيز است .

و به  طور كلی  تصميم گيری  به  صورت  مستقل  حركت  دھم  امامادر یك  پسر یازده  ساله : من  ھيچ گاه  نمی توانستم  فرزندم  را جھت  كارھای  گروھی  

او را نمی توانم  بگيرم . پسرم  ھمواره  در مورد چگونگی  راه اندازی در حال  حاضر و بعد از طی  این  دوره  وضع  به  گونه یی  شده  است  كه  من  دیگر جلوی  

یك  كسب  و كار جدید و فروش  محصول  به  ھمراه  سایر دوستانش  از من  سوؤا3تی  می كند.

Minisocieaty●نحوه ارزیابی كارایی دوره ھای 

ز كودكان  به  عمل  آمد به  طوری  كه  تست  اول  قبل  از اجرای جھت  ارزیابی  راندمان  و بازدھی  این  دوره ھای  آموزشی  دو دوره  تست  سنجش  وضعيت  ا

 درصد از كسانی  كه  تمایل  به  شركت  در این ٢٧ه  انجام  شد تنھا این  پروژه  و تست  دوم  بعد از اجرای  آن  بود. در تستی  كه  قبل  از اجرای  این  پروژ

د. اما در تست  دوم  كه  بعد از این  دوره  انجام  شد وضع  به دوره ھای  آموزشی  را داشتند از اصول  و مفاھيم  كسب  و كار و كارآفرینی  اطSعات  داشتن

گونه یی  دیگر بود.

فاھيم  كسب  و كار و كارآفرینی  را درك  می كردند. درصد از افرادی  كه  در این  دوره ھای  آموزشی  شركت  كرده  بودند به  خوبی  اصول  و م٩٣اكنون 

دان  آنان  در زمينه  كسب  و كار آنھا اكنون  مفاھيم  درسی  خود راضمن  اینكه  طبق  گفته  والدین  این  كودكان  عSوه  بر پرورش  سطح  نبوغ  و آگاھی  فرزن

ا در مورد نحوه  و استاندارد ارزیابی  كارآیی  این  پروژه  باید بگویيم نيز بھتر درك  می كردند و این  بالواقع  یكی  از شگفتی ھای  این  دوره  آموزشی  بود. ام

را می شد و این  امر به  خوبی  می تواند بازگوی  كيفيت كه  تست ھای  آموزشی  با مدل ھای  صددرصد علمی  و از طریق  نرم افزارھای  كامپيوتری  اج

با3یی  این  دوره ھا باشد.

●نكات  مھم :

ینی  كودك  باید مدنظر قرار داد به  قرار زیر است :برخی  از مھمترین  نكات  كه  در راستای  تھيه  و اجرای  این  پروژه ھای  آموزشی  كارآفر

  ارتقای  سطح  فنی  و به  روز كردن  برای  معلمين  است . به . از مھمترین  مواردی  كه  باید به  آن  توجه  اساسی  نمود، وجود دوره ھای  آموزشی  جھت١

ودكان  را ارتقا دھيم  و بتوانيم  استعدادھای  بالقوه  آنان  را به عبارت  بھتر ھمان گونه  كه  ما از طریق  این  پروژه ھای  آموزشی  می خواھيم  توانایی  ك

ھيمی  را داشته  باشند. پس  ضروری  می نماید جھت  اجرای  بھتركارگيریم  ضروری  است  كه  معلمين  و اساتيد ما نيز آگاھی  از وجود و انتقال  چنين  مفا

و موثرتر و به  روزتر كردن  این  دوره ھای 

آموزشی ، معلمين  و اساتيد ما نيز با فرصت ھای  جدید، آشنا شوند.

یدن  را دارند از نظر سطح  نبوغ  و استعداد در یك  اندازه . بدون  شك ، تمام  كودكانی  كه  در این  دوره ھای  آموزشی  قصد شركت  كردن  و آموزش  د٢

 جداگانه یی  برای  آنھا فراھم  شود. به  عبارت  بھتر این  دوره ھانيستند لذا ضروری  است  كه  با توجه  به  سطوح  مختلف  یادگيری  دانش آموزان  دوره ھای 

ری  بھره  برد.. باید تا حد ممكن  در دوره ھای  آموزشی  از تكنولوژی ھا و نرم افزارھای  مدرن  كامپيوت٣باید متناسب  با وضعيت  نبوغ  افراد طرح ریزی  شود.

 سال   اجرا می شود. اما این  دوره ھای ١٢ تا ٨برای  سنين  مختلف به  عنوان  مثال ، دوره ھای  آموزش  و پرورش  گل  و گياه  در بسياری  از نقاط  جھان  و 

ر نمایند چرا كه  مسير و محور اصلی  ارتقا و نوآوری  برای  آنھاآموزشی  و شركت كنندگان  آنھا به  ھيچ  عنوان  نمی توانند به  عنوان  یك  كارآفرین  ظھو

زشی  به  نحوی  دیگر اجرا شد. در آنجا نيز پایه  اصلی  كار برمجھول  و پوشيده  است . اما در نمونه یی  دیگر كه  در ھند برگزار شد این  دوره ھای  آمو

اد و افزوده  بر سایر دوره ھای  آموزشی  جلوه  می كرد آموزش ھمان  آموزش  و پرورش  گل  و گياه  بود اما در این  كSس ھای  آموزشی  آن  چيزی  كه  ماز

 این  دوره  آموزشی  آن  افق  و مسير مجھول  را به  نوعی  نمایان نحوه  خرید و فروش  گل  و گياه  از طریق  اینترنت  و وب سایت ھای  تجاری  بود. در واقع 



می ساخت .

  خاص  و ویژه یی  به  آن  مبذول  داشت  توانایی  و ھنر شنيدن  و. یكی  از نكات  بسيار موثر و مھمی  كه  در امر كارآفرینی  )در سنين  مختلف ( باید توجه۴

  به  دور مانده  است . این  واقعيت  كه  موثر شنيدن  و خوب  بيان بيان  كردن  است . متاسفانه  این  یكی  از مواردی  است  كه  از توجه  دقيق  و موشكافانه

ر مانده  است . بالواقع  به  راحتی  می توان  چنين  ادعا كرد كه  یكی كردن  یك  ھنر و توانایی  است  از چشم  بسياری  از اساتيد و صاحبان  فن  و بيان  به  دو

ن  آنھاست . در این  راستا باید به  این  نكته  ظریف  دقت  اساسی از پله ھای  اصلی  و پایه یی  كارآفرینان  موفق  توانایی  موثر شنيدن  و خوب  بيان  كرد

 ، ھمه  ما می بينيم  و ھمه  ما صحبت  می كنيم  امانمود كه  موثر شنيدن  و شنيدن  دو مقوله  متفاوت  و جدا از ھم  ھستند. ھمه  ما می شنویم

  اكتسابی  ھستند كه  در مقابل  شنيدن ، دیدن  و بيان  كردن اثربخشی  در شنيدن ، دیدن  و بيان  كردن  مقوله یی  متفاوت  با اینھاست . اینھا ھنرھایی

ان  چنين  بيان  نمود كه  در این  اثربخشی ھا ما نكات  ریز، مھم  وذاتی  قرار دارند. در تعریف  شنيدن  موثر و تفھيم  مفاھيم  با بيانی  رسا و دقيق  می تو

بيان  می كنيم  كه  از دید انسان ھای  عادی  كه  توانایی  ھستند به  دور است  لذا یكی  از نكات استراتژیكی  را می بينيم ، می شنویم  و   فاقد این  

  نمایند تقویت  و پرورش  قوای  سمعی ، بصری  و بيانی  افراداساسی  كه  معلمين  و اساتيد باید در طول  این  دوره ھای  آموزشی ، توجه  محوری  به  آن

 پيشرفت ، نوآوری ، خSقيت  و در نھایت  كارآفرین  شدن  اثربخشی است  و در این  زمينه  ھمين  نكته  كافی  است  كه  بدانيم  شالوده  و محور اصلی  ارتقا،

با3 در شنيدن ، دیدن  و بيان  كردن  است .

  باید نتایج  این  دوره ھای  آموزشی  به  صورت  یك  بازخور در. جھت  ارتقای  سطح  كارآیی  و بھره وری  معلمين  مدارس ، والدین  و حتی  صاحبان  صنایع۵

كور می توانند از پيشرفت  كار خویش  آگاھی  یابند. به  عبارت  بھتراختيار آنھا قرار گيرد. در واقع  از طریق  این  بازخورھاست  كه  ھر یك  از گروه ھای  مذ

با نيازھای  جدید، مس بازخور این  دوره ھای  آموزشی  می توانند  يرھای  پيشرفت  جدید و تكميل  بھتر دوره ھای  آموزش معلمين  مدارس  از طریق  

انگيزش  و شوق  و ھيجان  جھت  ترغيب  و ھدایت  فرزندان  خود جھت گام ھای  بنيادینی  بر دارند. در والدین  می توان  از طریق  بازخور این  دوره ھا نوعی  

  این  نتایج  به  نوعی  اطمينان  و آرامش خاطر از افق  روشن  آتی شركت  در این  دوره ھای  آموزشی  ایجاد كرد. در واقع  والدین  و معلمين  مدارس  از طریق

این  دوره ھای  آموزشی  نمی توانيم  غافل  بمانيم . در حقيقت فرزندان  خویش  حاصل  می كنند. از نقش  صاحبان  صنایع  در ارتقای  كيفيت  و حتی  كميت  

نایع  ھستند. شاید اینھا به  لحاظ  ابعاد عملی  از نيازھای  آتی  دریكی  از مصارف  نھایی  و مھم  این  كودكان  امروز و جوانان  آینده  صاحبان  و مدیران  ص

ھيچ  عنوان  نباید از آن  غافل  شد نقش  مدیران  و صاحبان  صنایع صنایع  و كسب  و كار آگاھی  بھتری  داشته  باشند. لذا آنچه  كه  ضروری  می نماید و به  

در تدوین  نوع  و كSس  كاری  این  دوره ھای  آموزشی  است .

● یك  مطالعه  موردی 

انجام  گرفت  و شگفتی  بسياری  را برانگيخت  به  قرار زیر بود:یكی  از جالبترین  مطالعات  موردی  كه  در امریكا و در مركز مطالعات  و آموزش  اقتصاد ;

 نفره تقسيم می شدند . ھر یك; از گروه ھای دانش آموزی یك كشور را برای خود انتخاب٧ تا ۵در این  كارگروھی دانش آموزان به دستجات كوچك 

 ، حقوق  گمركی ، تعرفه ھا و سایر موارد این  چنينی  كه  درمی كردند . سپس  این  دانش آموزان  به  مطالعه  قوانين  مھم  اقتصادی ، صادرات ، واردات

نایی شان  با اصول  بنيادین  صادرات  و واردات  اینك  آنھا باید ازبسته ھای  نرم افزاری  خاصی  وجود داشت  می پرداختند. پس  از اتمام  تحقيقات  آنھا و آش

و بازرگانان  یك  كشور عمل  می كردند. آنھا باید به  امر صادرات  وطریق  شبكه یی  خاص  كه  با سایر گروه ھا ارتباط  برقرار می كردند، در حكم  پيشه وران  

 چنين  مشخص  می شد كه  ھر كشوری  كه  می توانست واردات  مجازی  به  سایر كشورھا می پرداختند. نتيجه  این  مسابقه  و این  دوره  آموزشی 

ن  بازی  و كSس  آموزشی  می شد. به  این  ترتيب  بود كه متناسب  با توليد ناخالص  ملی  آن  كشور ارزش  افزوده  بيشتری  را كسب  نماید برنده  ای

كارآفرینی  در آنھا تقویت  می یافت . بچه ھا در این  سنين  كم  بادانش آموزان  با اصول  محوری  صادرات  و واردات  به  خوبی  آشنا می شدند و نبوغ  و حس  

الملل  آشنا می شدند. این  یك  رویا نبود بلكه نتيجه كار ومفاھيمی  چون  كارت ھای  اعتباری ، ارزش  افزوده ، تعرفه ھای  گمركی  و حتی  حقوق  بين 

تحقيقات و پژوھش ھای گسترده در زمينه كارآفرینی كودك و حلمشكSت آتی كودكان امروز بود.
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کارآفرينی مھمترين شاخص توسعه

"عامSن بعنوان  بسياردوروجودکارآفرینان  ھای  ازدیربازودرگذشته  اگرچه 

لحاظ به  بوداماامروزه  ومحسوس  آفرین  تحول  انسانی  تغيير"برای جوامع 

این به  توجه  وویژه ای  منحصربفرد  وایجادشرایط  ازالزامات  تعدادبيشماری 

اقتصادی ی  فرایندتوسعه  درتسھيل  با3خص  دوچندانی  ازاھميت  مقوله 

یک بعنوان  ازآن  ميتوان  ای که  به گونه  است  برخوردارگردیده  واجتماعی 

اقتصادی ھای  درنظام  چابکی  وعامل  آفرین  ومزیت  رویکرداستراتژیک 

واجتماعی سال ھای آغازین ھزاره ی جدید نام برد.

باتوجه به ویژگی ھا ومختصات بارز این عصر که عصرتSقی انقSبات عظيم

فناورانه ھمچون ظھور وھمه گيرشدن تکنولوژیھای اطSعاتی،نانوتکنولوژی

وتکنولوژی زیستی نام گرفته و بادیگرمظاھرانقSب دیجيتالی والکترونيکی که

وکارھاوبرخی کسب  ماھيت  با3خص  اجتماعی  ازنظامات  بسياری 

تغييرات رادستخوش  جوامع  وفرھنگی  ،اقتصادی  اجتماعی  دیگرازتعامSت 

نموده رانيزمتزلزل  استواردیرین  ازشالوده ھای  وبسياری  قرارداده  بنيادین 

است وباعنایت به تغييرات شتابناکی که درعرصه ھای متعددزندگی انسانی

درشرف روی دادن است وجامعه گسترده ی جھانی راباچالش ھای جدی

رویارونموده است،چالش ھایی ھمچون رویارویی باپدیده ی عظيم جھانی

شدن باھمه پيامدھا وابعادآن مانندروی کارآمدن سازمانھا ومجامع قدرتمند

جھانی،اتحادیه ھا وپيمان ھای گسترده فرا منطقه ای،شرکت ھای غول

ملی وھویت  فرھنگ  بازارھا،تغيير  ویکپارچگی  فرامليتی  پيکر 

جھانی"وظھور"م ی  "دھکده  سایبرنتيکی،تحقق  نظم  دیجيتالی،حاکميت  وھویت  فرھنگ  وھيبریدیتیکشورھاوحاکميت  و"امتزاج  جھانی"  ن 

دایم ھای نوین بخصوص درعرصه ھای اجتماعی-نژادی"درعرصه ھای اجتماعی،ھمچنين تغييرگسترده ی پاره ای از مفاھيم وکارکردھا وایجادپارا

ت وگذار ازتSطمات وامواج خروشان تحو3ت گستردهاقتصادی ....ھمه وھمه حکایت ازلزوم توجه به تابير راھکارھای نوینی جھت سازگاری وبرون رف

به سرمنزل مقصد توسعه ورشد وشکوفایی دارد.وپيامدھای آن ونيز ھموارساختن مسيرروبه تعالی وعبورظفرمندانه کاروان ترقی واعتSی جامعه 

ھداف توسعه اقتصادی-اجتماعی قلمداد میکارآفرینی بعنوان یکی ازاستراتژی ھای اثربخش درمحيط عصرحاضر،الگویی کارامدجھت حصول به ا

ای جوامع نام برده می شود به گونه ای که آنگردد.امروزه از آن بعنوان موتورمحرکه ی توسعه ونيز عامل ایجادمزیت رقابتی درجھت رشد وبق

اندیشم وامعان  موردنظر  یافته  وتوسعه  پيشرفته  ممالک  دربين  مھم حتی  ازشاخص ھای  یکی  مزایابعنوان  این  ی  گردیدو ھمه  واقع  ندان 

سئوليت پذیر بنام کارآفرین که واجد مختصاتودستاوردھای درخشان متکی به وجودویژگی ھای متعالی درانسان ھای توانمند،متعھد،خودباور وم

تعالی جویی ميباشند.گرانسنگی ھمچون: پيشگامی،نوآوری وخSقيت،آینده نگری،تعھد،اعتمادبه نفس با3،استقSل طلبی و



اتی درروند پيشرفت جامعه وکشور میآنان انسان ھای پاک نھادی ھستند که بعنوان سرمایه ھای عظيم انسانی منشا وموجدتاثيرات حي

ا3یی می باشدو باکمک آن توان زایدالوصفیباشند.انسان کارآفرین عموداستواربنيان سترگ توسعه است که دارای امتيازات وشایستگی ھای و

طی ونيزمھار وکنترل تھدیدھای ناخواسته یدرپاسخگویی به نيازھای جدید وروبه تزایدجامعه ازطریق ایجاد وشناسایی فرصت ھای مغتنم محي

ی وازراه بکارگيری مھارت ھای متعدد وویژگی ھایموجود وتقليل آثارمخرب وکاھنده ی آن دارد.اوھمچنين ازطریق درک با3ی شرایط والزامات محيط

یجادآثار وفواید ومزایای منحصربفردی راپيدا میبرجسته ی کارآفرینانه وترکيب وانسجام آنھا باعوامل ویافته ھای ارزشمندمحيطی توان خلق وا

شيوای"جفر ی تيمونز"از ھيچ ھمه چيز خلقکندکه منجربه رفاه وآسایش وسعادت وآرامش ھمه ی آحادجامعه ميگردد.اوفردی است که به تعبير

د که تسریع بخش وتسھيل گر دگرگونی ھا وتحو3تميکندودرسرشور وشوق خلقت را می پروراند.کارآفرینان را می توان عامSن قدرتمند تغيير نامي

بنيادین در جوامع می باشند.

مایند وتحرک بخش عوامل اقتصادی محسوبآنان ارتقا دھنده منابع ازسطحی به سطح دیگر می باشندتاارزش افزوده ی بيشتری رااستيصال ن

اشتغال کارآمد ومولد ھمه ی عوامل به رشدمی گردند.آنھا ھمچنين به ارتقای بھره وری به عنوان اکسيرحيات بخش کشورھاپرداخته وازراه 

جتماعی خاتمه می بخشند.کارآفرینان سرمایهوتوسعه ی بسياری ازشاخص ھا کمک نموده وبه بسياری از ناھنجاری ھا،اضطرابات وناامنی ھای ا

با3ی آنان کاستی ھا ونامSیمات اقتصادیھای عظيم وبی بدیل انسانی برای جوامع تلقی می گردند که بااتکا به تSش ھا وتوانمندی ھای 

–اجتماعی از آن جوامع رخت برمی بندند.ُ

مروزه ازکارآفرینی به عنوان یکی ازکارآمدترین عواملباشناسایی ودرک این ویژگی ھا واوصاف متعالی درکارآفرینان وبکارگيری آنھا بواسطه آنان ،ا

 وعنایت ویژه ملت ھا ودولت ھا واقع گرددودرراهمزیت آفرین نام برده شده وتوصيه ميگردد که 3زم است تاآن بعنوان یک راھبردحياتی موردتوجه

قوه کارآفرینانه فارغ ازھرگونه تعلقات وگرایشاتاعتSی فرھنگ غنی کارآفرینی وباھدف بھره مندی ازتمام ظرفيت ھا وتوانمندی ھای بالفعل وبال

رکاران بطورمنسجم ومنطبق باآميزه ھایوبدوراز ھرگونه قشری نگری وجزیره ای عمل نمودن،ھمه ی نھادھا،دستگاه ھا ،موسسات ودست اند

عی آن درسطح ھمه ی 3یه ھا واقشار اجتماعبرآمده ازرویکرد سيستميک باتمام توان وپتانسيل ھای موجود درجھت آموزش ،ترویج وتوسعه واق

ھمت گمارند.

برای کاردارای کاستی ھای زیادی ميباشداین مھم با3خص درجامعه ی ایرانی که ازجھت اشتغال وبھره وری ومھارت یافتگی نيروھای آماده  

 اھميت خواھد بود ولذا توصيه ميشود بعنوان راهوازتبعات نامطلوب آن نظيرناامنی ھای اجتماعی واضطراب ھا ونامSیمات رنج می برد بسيارحایز

تاثرساخته است ازاشاعه وترویج کارآفرینیبرون رفت ازوضعيت بوجود آمده بویژه آسيب ھای اجتماعی وچالش ھایی که ازآن ناحيه کشور رام

صادی،فرھنگی-آموزشی وایدئولوژیکی مسئوليتوبکارگيری کارآفرینان به طرز چشمگيرحمایت گرددکه دراین رھگذر ھمه ی نھادھای اجتماعی،اقت

وعرصه راجھت حضورومشارکت فعا3نه وپرثمرآناندارند تابه حمایت ھمه جانبه ودلسوزانه ازاین قشرمتعھد،تSشگر،مجاھد وخستگی ناپذیربرآمده 

Sنوآوری وخ توان وقواازراه  بدورازھرگونه دغدغه ومشکلی وباتمام  تاکارآفرینان  به عرصه ھای جدید کسب وکاررونقآماده ساخته  قيت وباورود 

ت اجتماعی ، کشوروملت رابه سوی آینده درخشانوتوسعه رابه جامعه ارزانی داشته ودرراه شکوفایی وپویایی وتعادل اقتصادی ونيز تامين امني

 باشد.کشوری که مھد انسان ھای فرھيختهومتعالی رھنمون سازند.آینده ای که برازنده ی شان وعظمت دیرین ملت بزرگ وتاریخ ساز ایران

دیت وبه گونه ی اصولی ومستمر بکارگرفتومتعھد است وبه جرات می توان ادعا نموداگرسياست ھای حمایت،ھدایت وترویج کارآفرینی راباج

رکدام پشتوانه وسرمایه ی عظيم وبی بدیلییکایک شيرمردان وشيرزنان این مرز پرگھرمصادیق واقعی وحقيقی کارآفرینی اطSق خواھندگشت وھ

ی ایرانی متعھد وفرھيخته به اثبات رسيد ودرایندرراه کسب جایگاه واقعی جھانی برای این کشورخواھندگردید.چه اینکه این مدعا به کرات ازسو

موردتاریخ انگشت تحيرگزیده است.

آموزش نظيرنظام  علمی،آموزشی،پرورشی  نھادھای  بدیل  بی  ونقش  مسئوليت  راستا  دراین  است  عمومی،دانشگاھھابدیھی  وپرورش   

 وتریبون ھای عمومی مانندمساجد،پایگاھھایومراکزآموزش عالی،حوزه ھای علوم دینی،رھبران دینی وفرھنگی،نخبگان ودانشمندان وفرھيختگان

دبود.نمازجمعه،صداوسيما وارباب جراید ورسانه ھا بيش ازدیگرآحادجامعه بسيارحياتی وکارامد خواھ

 اشاعه وترویج کارآفرینی بعنوان استراتژی مھماینک که به این حقيقت واقف گردیدیم که اعتS وشکوفایی وعظمت وتضمين آینده ملت وکشوردرگرو

ای "نھضت عظيم علمی "درکشوراستتوسعه می باشدبرھمگان فرض است تادرایجاد وبسط وگسترش "نھضت ملی کارآفرینی "که خوددرراست

را درکشورنھادینه نموده تامنجر به غروروافتخارملیازھمه توان وظرفيت ھا ومساعدتھا استفاده نموده وبعنوان یک باورملی وعزم استوارعمومی آن 



 کارآفرینانه 3زم است ضمن عنایت ویژه به مقولهگردد.بنابراین پيشنھاد می گرددکه به منظوربھينه نمودن تSشھا وباھدف تحقق ھمه ی آرمانھای

توسعه،شکوفایی ورشد واعتSی کشور" کميته ملی کارآفر بعنوان یک ميثاق ملی درراه  ینی" کشور متشکل ازدلسوزان عرصه یکارآفرینی 

 گردیده تامسوليت ساماندھی وانسجام ھمهسياست ،فرھيختگان وفرزانگان حوزه ودانشگاه ،نخبگان ملی دربسترمتعالی تعليم وتربيت تشکيل

ی تSش ھا وکوششھا ی 3زم درراه نھادینه سازی فرھنگ متعالی کار وکارآفرینی

ھای 3زم ونيز احتراز ودوری ازھرگونه موازی کاریراعھده دارگردیده ونقش ھماھنگ کننده وراھبردی رادرجھت تجميع فعاليت ھا وفراھم کردن بستر

ھا بعھده گيرد.

 ونھضت عظيم تSش ومجاھدت درراه شکوفاییدراین صورت ميتوان اميدوار شدکه این الگوی کارآمدبصورت خودجوش توسط آحادملت پذیرفته شده

ینانه فراگيرخواھدگردید وجامعه رادرحصول به ھمه یواعتSی اقتصادی- اجتماعی تارفع کليه کاستی ھا وبه بارنشستن کليه تدابير وتمھيدات کارآفر

امنی واضطراب ھای اجتماعی یاری می نماید.ارزش ھای کارآفرینانه درراه زدودن لکه ھای فقر وتوسعه نيافتگی ونيز خشکاندن ریشه ھای نا

ن فداکار وحماسه آفرین جبھه ھای سرافرازیوبرآحادملت نيز فرض است تا کارآفرینان رابه سان دليرمردان عرصه ھای تSش ومجاھدت وسربازا

دریغ نورزند.پاس بدارند ویار ویاور آنان ودوشادوش آنھا ازبذل عنایت ومھربانی ومھرورزی نسبت به آنان 

ن واساتيد ومعلمان ومربيان معظم ونيزاصحابدرخاتمه این نوشتاردگرباره به جھت نقش ورسالت عظيم نھادھای علمی ،مجامع دانشگاھی ،نخبگا

 واقعی تحول وشکوفایی جامعه تاکيد می گرددکهقلم ورسانه ھا درراه اعتSی فرھنگ کارآفرینی ونيزبارز نمودن نقش کارآفرینان بعنوان عامSن

ھد خودرانسبت به پيشرفت وسعادت ملت ابرازداشتهبعنوان یک الزام وضرورت انکارناپذیرھمه این عزیزان که درمراحل مختلف وبمراتب دلسوزی وتع

ین نھضت عظيم درخط مقدم طSیه داران راستيناندوھمواره دغدغه ونگرانی اعتSی ملی رااعSم نموده اندبایدبعنوان پيش قراو3ن وپيشگامان ا

وحاميان حقيقی این حرکت تعالی آفرین گردند.

منبع : روزنامه تفاھم
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کارآفرينی و اشتغال در نظام آموزش عالی

نوآوری و  تکنولوژیکی  توانمندی ھای  به  جھانی  اقتصاد  در  پذیری  رقابت 

وابسته است. این امر شامل توانایی توسعة محصو3ت جدید و دسترسی

الگوھای بھترین  اعمال  جدید،  تکنولوژی  بکارگيری  جدید،  بازارھای  به 

مدیریتی در بنگاھھا و توسعة سطوح مھارتی در طيف وسيعی از نيروی کار

می باشد. دانشگاھھا قادرند در تمامی این موارد نقش مھمی ایفا نمایند.

تبدیل برای  کشور  تکنولوژی  و  تحقيقات  ظرفيت  افزایش  نتيجه  در 

دستاوردھای علمی و یافته ھای فناورانه به موفقيت ھای صنعتی و تجاری

واشتغال زایی به نقش کارآفرینی دانشگاھھا وابسته می باشد. لذا رویکرد

حاکم بر فعاليتھای آموزشی و پژوھشی و مشاوره ای، رویکردی نيازگرا در



تعامل با سازمانھای بيرونی دانشگاه می باشد.

ری ھای پيشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به طوراگر به روند رشد و توسعه جھانی توجه داشته باشيم، درمی یابيم که با افزایش و گسترش فناو

به شمار می آید؛ به طوری که در غرب و برخیفزاینده ای بيشتر می شود و کارآفرینی فردی و سازمانی از عوامل مھم رشد و توسعه اقتصادی 

کشورھای دیگر، دو دھه اخير، دھه ھایی طSیی کارآفرینی نام گرفته است.

ویت و تربيت کارآفرینی در دانشجویانساختارھای موجود در دانشگاھھای کشور با ھدف آموزش تخصصی دانشجو شکل گرفته است و کمتر تق

ی آشنایی ندارد.مدنظر می باشد، به طوری که فارغ التحصيSن فعلی دانشگاھھا اغلب با مفاھيم اوليه کارآفرین

ایجاد زیر ساختار فيزیکی برای توسعه روحيهعSوه بر ضعف نظام آموزشی دانشگاھھا در آموزش مفاھيم کارآفرینی، عدم ساختارھای مکمل جھت 

اھی باعث اشباع سازمانھای دولتی و حتیکارآفرینی در دانشجویان از ضعفھای دیگر این نظام می باشد. خيل عظيم فارغ التحصيSن دانشگ

نياز شده است و درصد زیادی از فا رغ التحصيSن دانشگاھھا امکان  ندارند. این موضوعخصوصی از نظر پرسنل مورد  جذب در این سازمانھا را 

 التحصيSن را به یک معضل مھم در کشور تبدیلزمينه ھای مھاجرت فارغ التحصيSن دانشگاھی به کشورھای دیگر را سبب شده است و بيکاری فارغ

نموده است. برای رفع این مشکل روشھای مختلفی امروزه در دنيا تجربه شده است.

مانند بسترھای 3زم کارآفرینی  ایجاد  و  تکميل ساختارھای آموزشی  این روشھا در دو دسته  تکميلاغلب  تجربه گردیده است.  مراکز رشد   

ویت روحية کارآفرینی ایجاد می شوندساختارھای آموزشی که به منظور آشناسازی دانشجویان نسبت به مسائل کسب و کار و تربيت و تق

 بسترھای توسعه کارآفرینی به منظور فراھم آوردنآماده سازی روحی و روانی فارغ التحصيSن برای ورود به عرصه ھای اقتصادی را ھدف می گيرند.

اقتصادی را ھدف می گيرند. از جمله ساختارھایی که درشرایط فيزیکی 3زم برای ورود این فارغ التحصيSن کارآفرین ایجاد می شود و ایجاد حرفه ھای 

) ھستند.بسياری از کشورھا برای این منظور تجربه شده اند، مراکز رشد تجاری و فناوری (انکوباتورھا

 شرایط اقتصادی و اجتماعی که در آن قرارمروری بر تجربه مراکز آموزش عالی در کشورھای مختلف نشان می دھد که این مراکز با توجه به

ی راه اندازی کرده اند و یا اقدام به ایجاد یک مرکز رشد درگرفته اند به یکی از این راه حل ھا پرداخته اند و یا دوره ھای آموزشی با عنوان کارآفرین

شود.دانشگاه نموده اند. در بسياری از موارد نيز این دو راھکار به طور ھمزمان بکار گرفته می 

لی است که نقش به سزایی در اثر بخشی اینپيش بينی مکانيزم ھای 3زم در بھره گيری از این به صورت تکميل کنندة یکدیگر از جمله مسائ

 کارآفرینی در دانشجویان توجه ویژه ای مبذولراه حل ھا دارد. نظام آموزش عالی کشور در یکی دو سال اخير به موضوع تقویت و توسعه روحية

ره ھا و مراکز کارآفرینی و ھمچنين صدور مجوز و حمایتداشته و اقدام به سرمایه گذاری اوليه در اجرایی کردن این دو راه حل نموده است. ایجاد دو

از این دو حرکت، که به مرکز از اقدامات اجرایی است که در این رابطه شکل گرفته است. به منظور بھره گيری بيشتر ١۵نسبت به راه اندازی بيش از 

 کار مدیران آموزش عالی قرار گيرد.صورت کامSً مستقل انجام شده است، 3زم است کارکرد کل مجموعه ھای راه اندازی شده در دستور

● اھداف و محتوای آموزش کارآفرینی:

)١۴٧، ص ١٩٩٠ست. (کاتن، ھدف اوليه، از توسعه کارآفرینی ھمانا تربيت نمودن افراد متکی به نفس و آگاه به فرصتھا ا

)١٢، ص ١٩٩٠، مخاطره پذیری و ... است. (گيپ، آموزشھای کارآفرینی به دنبال بھبود و انگيزش در گرایشھای افراد ھمچون فرصت جویی، ابتکار

ی و شکل گيری کسب و کارھای جدید) می تواند بروندادھدف از گنجاندن کارآفرینی در برنامه درسی (عSوه بر ایجاد توانایی در افراد جھت کارآفرین

گسترده تری به شرح زیر داشته باشد:

▪ درک نقاط نسبی قوت و ضعف انواع فعاليتھای مخاطره آميز

ا مانع خSقيت می گردند.▪ شناخت روشھای ممکن برای شناسایی و ارزشيابی فرصتھای اقتصادی و عواملی که باعث حمایت ی

▪ درک فرآیند کارآفرینانه و برنامه ریزی، ایجاد و توسعه فرآیند

▪ پرورش و توسعه توانایيھای شکل دھی، سازماندھی و کارکردن در تيمھای ميان رشته ای

▪ داشتن استراتژی ھای عمومی جھت ایجاد یک شرکت جدید

▪ شناخت ویژگيھای عمومی یک رفتار کارآفرینانه

▪ شناخت عوامل کلی موفقيت و شکست در نوآوری و ایجاد یک شرکت نوپا

▪ دانش فنی شناسایی، ارزشيابی و کسب منابع



▪ درک امور مربوط به ایجاد و ارائه یک طرح کسب و کار جدید

 که نگرشھا را نمی توان تدریس کرد و یا حداقل شبيهنگرشھایی وجود دارد که کارآفرینان موفق به آن نياز دارند. اما مشکلی که وجود دارد اینست

ان اوليه کودکی شکل می گيرند. این فاکتورھا برمھارتھا به آسانی نمی توان در تدریس ارائه کرد. چون نگرشھا بيشتر به صورت تدریجی از دور

نجا به اھداف و محتوایی که نوعاً در آموزش کارآفرینیشکل گيری اھداف و محتوای آموزش و تدریس تأثير می گذارند و ما را رھنمون می سازند. در ای

دریس نيز مورد بحث قرار می گيرد.وجود داشته و یا 3زم است که وجود داشته باشند، اشاره می شود. ضمناً نکاتی پيرامون روش ت

● اھداف آموزش کارآفرینی:

آفرینی را چنين توصيف می کند: افزایش آگاھی و درکھيلز با مطالعه بر روی مربيان دانشگاھی که کارآفرینی را تدریس می کنند، اھداف آموزش کار

 دانشگاھی و افزایش و تقویت. مھارتھایفرآیند شروع و راه اندازی کسب و کار جدید، توسعه یک مسير شغلی، درک روابط ميان رشته ھای

ن و پرورش افراد متکی بر خود از طریق فرآیند یادگيریکارآفرینانه. ھدف اصلی در آموزش کارآفرینی از دیدگاه ھيلز، پرورش و توسعه افراد کارآفری

بيان شده است.

برای دانشجویان مزایا و مضرات تصميم  گيری درباره مسير شغلی، استراتژیھایھمچنين باید به این مساله مھم توجه داشت که 3زم است 

ا استفاده از مفاھيم و ابزارھا و روشھای جدید،آمادگی و زمان ورود به شغل را مشخص نمود. عSوه بر آن باید مھارتھای تحليلی شاگردان را ب

ماد به نفس را در آنھا با3 برد، بطوریکه باپرورش و توسعه داد و حساسيت آنان را نسبت به شناسایی فرصتھای کسب و کار افرایش داد، اعت

پتانسيل با3یی در کسب و کار تSش نمایند.

● محتوای آموزش کارآفرینی:

% داشته اند، مھمترین عوامل محتوایی در٢٠٠ سال نرخ رشد حداقل ۵ نفر از مدیران ارشد اجرائی که در مدت ١٠٠ھود ویانگ با مطالعه بر روی 

 زمينه٢٩بازاریابی و فروش. روی ھم رفته موفقيت کسب و کار را چنين توصيف می کنند: مدیریت مالی و بودجه، مھندسی، حسابداری، دانش 

ابط انسانی به عنوان مھمترین مھارتھای مورد نيازمحتوایی ذکر شده بود در زمينة مھارتھا، مھارتھای رھبری، مھارتھای ارتباطی و مھارتھای رو

اد شده بود.برای کارآفرینی ذکر شده بود اما داشتن فکر فرصت گرایانه، بينش و تفکر مثبت نيز مھم قلمد

 عامل شخصيتی مختلف که ذکر شده بود، مھمترین شان خودانگيزشی،١٠ نوع عامل فکری وذھنی مختلف ذکر شده بود. از ميان ٨روی ھم رفته 

ھار نوع زمينه مختلف به غير از چند عاملریسک پذیری، عقل و درایت و ارزش بود. ھمه پاسخ دھندگان موافق بودند که تمام عوامل این چ

شخصيتی می توانند تدریس شوند.

● تاریخچه آموزش کارآفرینی در دانشگاھھا:

ه است. به عنوان مثال در ایا3ت متحده آمریکاامروزه آموزش کارآفرینی به یکی از مھمترین و گسترده ترین فعاليت ھای دانشگاھھا تبدیل شد

فته است.آموزش کارآفرینی در دورن دوره ھای دانشگاھی و توسط مؤسسات خاص مورد توجه بسياری قرار گر

 کارآفرینی برداشته اند؛ این حمایتھا شاملکانادا و برخی کشورھای آسيایی ھمچون فيليپين، ھند، مالزی نيز گامھای اساسی جھت حمایت از

رآفرینی در درون دانشگاھھا و یا خارج از دانشگاھھاارائه راھنمائيھای عملی، مشاوره، ارائه تسھيSت مالی و برگزاری دوره ھای ویژه در خصوص کا

)١١، ص ١٩٩٠می باشد. (کيپ 

رنامه ھای آموزشی خود گنجانده بودند از اواخر دھهبر اساس مطالعات انجام شده در آمریکا تعداد دانشکده ھایی که دوره ھای کارآفرینی را در ب

١٩٨۵ تا ١٩٨٠ دانشکده افزایش یافت. از سال ١۶٣ تعداد آنھا به ١٩٨٠ دانشکده رسيده بود که در سال ١٣٠ به بيش از ١٩٨٧ تا سال ١٩۶٠

 دانشکده رسيد. بسياری از٢۵٣ دانشکده دیگر که رشته ھای کارآفرینی را ارائه می کردند این تعداد به ٩٠یعنی در فاصله پنج سال با افزایش 

پروژه ھای « نوپا» و ھمچنين مطالعاتدانشکده ھا، رشته ھای کارآفرینی را به صورت استاندارد شروع می کنند که شامل  طراحی شرکت ھای 

۵٠٠ تعداد دانشکده ھای کارآفرینی به بيش از ١٩٩٠موردی، بررسيھا و سخنرانيھا می باشد که توسط ميھمانان یا اساتيد برگزار می شود. در سال 

دانشکده افزایش یافت.

، چھار دسته اصلی از دوره ھای آموزشی کارآفرینی شکل گرفت که:١٩٩٠به طور کلی تا سال 

▪ دسته اول: برنامه ھایی برای آگاھی و جھت گيری به سوی کارآفرینی

▪ دسته دوم: برنامه ھای آموزشی برای توسعه شرکتھای تازه تأسيس



▪ دسته سوم: دوره ھایی برای رشد و بقای کارآفرینان و شرکتھای کوچک

)۴، ص ١٩٩٢نا گردند. (سازمان بين المللی کار، ▪ دسته چھارم: توسعة آموزش کارآفرینی؛ به طوری که استاد و دانشجو با نقشھای نوین خود آش

 در١٣٧٩ سال تأخير نسبت به کشورھای توسعه یافته در اواخر سال ٢٠آموزش و پرورش کارآفرینان در نظام آموزش عالی کشور ما با بيش از 

سوم توسعه کشور، طرحی تحت عنوان «طرح توسعةوزارت علوم تحقيقات و فناوری با عنوان طرح کاراد. مورد توجه قرار گرفت. بر اساس برنامه 

با نظ برنامه ریزی و وزارت علوم،کارآفرینی در دانشگاھھای کشو» که به اختصار کاراد نام گرفته است تدوین و اجرای آن  ر سازمان مدیریت و 

 به سازمان١٣٧٩ سال  دانشگاه کشور شروع و مسئوليت پيگيری، اجرا و امور ستادی آن از سوی وزارت علوم در اواخر١٢تحقيقات و فناوری در 

)١٣٨١سنجش آموزش کشور واگذار گردید. (گزارش دبيرخانه کاراد 

● مفھوم کارآفرینی در آموزش عالی:

ه نسل جدید، بسياری از مشکSت و آسيبھای اجتماعیکارآفرینی را فراتر از شغل و حرفه، باید یک شيوه زندگی دانست که با ایجاد و انتقال آن ب

، کارآفرینی نه تنھا در واحدھای کسب و کار، که در سایر سازمانھا و در١٩۵٨" در سال John Sawyerموجود برطرف می شود. بر اساس تعریف "

نگونه بنگریم که کارآفرینی نه تنھا جزئی از زندگی، بلکهھمه وظایف و کارھا، چه کارھای کامSً نوآورانه یا کامSً ساده می تواند دیده شود. وقتی ای

ندیشه فراگيران را در فرآیند یاددھی و یادگيری، باخود زندگی است که باید از حرکت و پویایی 3زم برخوردار باشد، به جای آنکه فعاليت و رشد ا

ا به گونه ای فراھم می سازم که تمام افراد به تSشرفتارھای خشک، فشرده و تکراری مسدود نمایيم و فرصت اندیشيدن را از آنان بگيریم، شرایط ر

ت اجتماعی بسيار بااھميت است.و اندیشه بپردازند، که در این راستا نقش آموزش عالی به دليل تأثيرات بنيادین آن در تحو3

● دانشگاه کارآفرین:

لمللی، این نقش را به طور بنيادی تغيير می دھد ودانشگاه، نقش بالقوه و واقعی در توسعه اقتصادی کشورھا دارد. ماھيت جدید رقابت ھای بين ا

و رقابت شکست خواھند خورد. استفاده دانشگاھھا ازاگر آنھا نتوانند به نھادھا و دانشگاھھای کارآفرین تبدیل شوند در توسعة ملی و منطقه ای 

علم و دانش به ماھيت کارآفرینی آنھا بستگی خواھد داشت.

 جدیدی که بر مبنای اصول علمی ایجاد شده،بدليل مشکSت موجود در انتقال علم و بدليل وجود شبکه ھای مختلف اقتصادی، استفاده از دانش

ثير قوی و مثبت بر توسعه منطقه ای دارد.می تواند یک عامل مھم و قوی برتری منطقه ای باشد بنابراین کارآفرین ساختن دانشگاھھا، تأ

شان جذب بيشتر دانشجویان جھت نيل به موفقيتدانشگاھھا بدنبال حفظ یا تقویت جایگاه رقابتی خود ھمراه با فعاليت ھایی بوده اند که ھدف

یک رویکرد جامع ارزیابی را اتخاد کنند و آنرا با کارآفرینیاست. بعSوه آنھا باید فعال و نوآور باشند و توان پذیرش ریسک را داشته باشند، آنھا باید 

استراتژیک خود یکپارچه کنند.

ته به فضای نھادھای دیگر برای منابعش می باشد.دانشگاه کارآفرین یک مؤسسه خود مولد است و در روند گذر از سازمان مبتنی بر ھدایا و وابس

بيرونی می سا با محيط  برقراری ارتباط  زد. دانشگاھھای کارآفرین موقعيت و قانونگذاری وانجام تحقيقات مرتبط اقتصادی، دانشگاه را وادار به 

ی از سوی مؤسسات دولتی، بخش خصوصیدسترسی شان به منابع عمومی را افزایش می دھند. در چنين فضایی تبدیل دانش به کا3ی اقتصاد

و دانشگاھھا ترغيب می شود.

دانشگاھھای کارآفرین و مکانيزم ھای پيوندی برای نوآوری تکنولوژی و اشتغال زایی:

ی پيروی می کند، ولی تحولی در روابط آنھا 3زم است؛اگر چه پيوند دانشگاه و بنگاه در راستای فعاليتھای نوآورانه در اصل بطور ضمنی از مدل خط

کشورھای پيشرفته صنعتی، مراکز تحقيقاتیدر اکثر ممالک، ساختارھای واسط و فصل مشترک متعدد و متنوعی طرح و پياده گردیده اند. در 

 گرفتند که اساتيد دانشگاھھا و نمایندگانصنعت- دانشگاه و مراکز تحقيقات مھندسی با ھمکاری گروھھایی از بنگاھھا در بخش توليد، شکل

 کنند. واسط دیگر دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاھھابنگاھھا بطور مشترک روی پروژه ھا تصميم می گيرند واغلب پروژه ھا را بطور مشترک اجراء می

و سپس دعوت از بنگاھھا برای حضور در دانشگاھھااست که ھدف از ایجاد آن آگاھی و یادگيری از آنچه که محققين در دانشگاھھا انجام می دھند 

ایفا می کند. ایجا توسعة تکنولوژی نقش  انتقال و  با مشارکت مشاوران دانشگاه، در فرآیند  تکنولوژی، تحولی دیگر است کهو  د دفتر انتقال 

نھا را تحت ليسانس به بنگاھھا واگذاری می کند.تکنولوژیھا و اختراعات دارای پتانسيل تجاری شدن و بازارھای مرتبط را شناسایی می کند و آ

● نتيجه گيری:

) ایجاد کسب و کار١ انجام می دھد: ھمانطور که از مفھوم تعاریف کارآفرینی می توان استنباط کرد، کارآفرین سه فعاليت اصلی را



) نوآوری در محصول٢

) اشتغالزایی٣

حرکه و موتور توسعه اقتصادی مطرح می کند؛ از اینرو دردر رشد و توسعه ملی، کارآفرین با ایجاد زنجيره ارزش کارآفرینی، خود را به عنوان نيروی م

 در مجموع ابقای روحيه کارآفرینی در سطح جامعهکشورھای پيشرفته، سياست ھای حمایتی مناسبی را در تقویت ویژگيھای کارآفرینانه در افراد و

اتخاذ کرده اند.

وی به فضای دانشگاھی شکل جدیدی می دھند.در جھان کنونی، دانشمندان کارآفرین و دانشگاھھای کارآفرین، با تبدیل دانش به مالکيت معن

الکيت معنوی و انتشار مقاله و شھرت علمیامروزه دانشگاھھا در بنگاھھای ایجاد شده از سوی اعضای علمی سھم دارند. آنھا در جستجوی م

نان تبدیل شده اند. دانشگاھھا در ھر یک از مأبيشتر از یافته ھایشان ھستند و دانشمندان دانشگاھی به مخترعين، توسعه دھندگان و کارآفری

مه ھای کارآفرینی بویژه در محيطھای آموزش عالیموریت ھای خود از دید فردی به دیدگاه  سازمانی سوق داده می شوند.اشتغالزایی مستلزم برنا

باید نوآوریمی باشد، لذا فعاليتھای دانشگاھی ضمن ایفاء  نقش در توليد علم و دانش در سطح جھان،   سھم عظيمی در توسعة صنعتی و 

تکنولوژی کشور داشته باشند.

اده شوند. این امر مستلزم بسترسازی مناسببنابراین دانشگاھھا باید با تدوین برنامه ھای استراتژیک بسوی دانشگاھھای کارآفرین سوق د

 ھای دانشگاھی  است که خوشبختانه زمينة آن درھمراه با اقدامات ساختاری و غيرساختاری و توسعة تفکر و اندیشه مدیریت کارآفرینی در محيط

کشور موجود می باشد.

منبع : بازار کار

http://vista.ir/?view=article&id=311269

کارآفرينی و اقتصاد

● کارآفرینی و اقتصاد

دامنه تاثيرات کارآفرینی بر جامعه بسيار وسيع است. از تغيير در ارزشھای

تغييرات مختلفی را که رواج تا رشد شتابان اقتصادی, محققين  اجتماعی 

فرھنگ کارآفرینی در یک جامعه ایجاد می کند بررسی کرده و آثار آن را از

تاثيرات ذکر شده برخی از  اند ,  متفاوت مورد بحث قرار داده  دیدگاھھای 

عبارتند از:

▪ ایجاد ثروت

▪ اشتغال زایی

▪ ایجاد و توسعه فن آوری

▪ ترغيب و تشویق سرمایه گذاری

▪ شناخت,ایجاد و گسترش بازارھای جدید



▪ افزایش رفاه

▪ ساماندھی و استفاده اثربخش از منابع

پيامدھای مثبت توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور بيش از سایر اثرات آن

نظام از رسيدن  باور محققين, کارآفرینان  به  توجه قرار گرفته است.  مورد 

بواسطه رفتارھای فرصت تعادل ایستا جلوگيری می کنند و  به  اقتصادی 

جویانه خود, اقدام به فرصت سازی برای کليت نظام اقتصادی می نمایند.

تاثيرات دیگری نظير ایجاد اشتغال و رشداقتصادی نيز مدنظر پژوھشگران بوده است.

● کارآفرینی,پایه ھای شکل گيری اقتصاد نوین

ت و تغيير ترکيب نيروی کار به نفع نيروھایاقتصاد در ابتدای ھزاره سوم ميSدی شاھد دگرگونی ھای شگرفی بوده است.انقSب فن آوری اطSعا

دانش محور از زمره این تغييرات است.

ی است.درچنين اقتصادی کنترل و تخصيصشاید مھمترین روندی که در اقتصاد دیده می شود حرکت به سوی نظام اقتصادی با ماھيت شبکه ا

ه مراتب بيش از نظام متمرکز برنامه ریزیمنابع به صورت توزیع شده صورت می گيرد و نقش شبکه ھای اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی ب

د کSسيک است. در اقتصاد نوین , کارآفرینان در شبکهدولتی خواھد بود.نقش کارآفرینان در رویکرد شبکه مدار به مراتب پررنگ تر از رویکرد اقتصا

سانی می شوند.ھای اجتماعی نقش عناصر فعالی را ایفا می کنند و موجب ارتقای بازده سرمایه ھای مادی و ان

● کارآفرینی و رشد اقتصادی

د که قابليت تطبيق با این تغييرات را داشتهویژگی بارز اقتصاد امروز تغييرات سریع است.درچنين اقتصادی کشورھایی می توانند موفق باشن

فرینی در تطبيق با تغييرات , قادرند تا در اقتصاد جھانباشند. کشورھایی که در آنھا ميزان فعاليتھای کارآفرینانه با3تر است به واسطه طبيعت کارآ

موقعيت بھتری کسب کنند.

GEMمثبت دارد. به عنوان مثال در تحقيق(تحقيقات انجام شده نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعاليتھای کارآفرینانه ھمبستگی 

General Entrepreneurship Monitorی قرار می دھد و )،که به صورت ساليانه فعاليتھای کارآفرینی و تاثيرات آن را در کشورھای مختلف مورد بررس

معنی دار یا سطح کشور جھان صورت می گيرد, این نتيجه به دست آمده است که نرخ رشد اقتصادی یک کشور رابطه ٢٠در حال حاضر در بيش از 

فعاليتيھای کارآفرینانه آن کشور دارد.

● کارآفرینی و اشتغال

ای توسعه یافته در کسب و کارھای کوچک مشغولکار آفرینان در ایجاد اشتغال نيز نقش مھمی ایفا می نمایند.درحدود نيمی از کارکنان کشورھ

فعاليت ھستند.

 تاکنون١٩٨٠ار در حال افزایش است. از سال بيشتر مشاغل جدید را کسب و کارھای کوچک ایجاد می کنند و سھم این کسب و کارھا در بازار ک

ه ميليون شغل ایجاد کرده اند.حال آنکه از تعداد کارکنان شرکتھای بزرگ در این کشورھا کاست٣۴کسب و کارھای کوچک در اقتصاد آمریکا بيش از 

شده است.

● کارآفرینی و رشد فن آوری

 درصد از نوآوریھای منجر به تحو3ت بنيادی در عرصه صنعت را کسب و کارھای کارآفرینانه٩۵ درصد از نوآوریھا در زمينه فن آوری و حدود ۶٧بيش از 

رف کنندگان را افزایش داده و با افزایش بھره وری کار,پدید آورده اند.کارآفرینان از طریق ایجاد فن آوری, محصو3ت و خدمات جدید, قدرت انتخاب مص

 بشر می شوند.در واقع بيشترین بخش نسلسرگرميھای نو, بھبود بھداشت و سSمتی, تسھيل ارتباطات و ... موجب افزایش کيفيت زندگی نوع

ه,خرید از طریق اینترنت و صنعت نرم افزار به عنوان نمونهجدید صنایع را کارآفرینان ایجاد کرده اند که می توان از رایانه ھای شخصی , تلفنھای ھمرا

ھایی از آن یاد نمود.

منبع : ایران سھراب
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کارآفرينی و توسعه نقش اقتصادی بخش خصوصی در ايران

کارآفرینی، خود عمری به اندازه بشر دارد. ليکن توجه به آن در محافل علمی

اندیشمندان تاکنون  از آن زمان  بوده است.  ميSدی  اوایل قرن ھجدھم  از 

تعاریف گوناگونی از کارآفرینی ارائه داده اند که ھر کدام جنبه ای از موضوع را

توصيف کرده اند.

● مقدمه

(کيوساکی،  گروه اند  جامعه چھار  اقتصاد  اول).١٣٨٣درآمد سازانِ  فصل   :

درآمد یک  از  ترجيح می دھند که  برگزیده و  را  کارمندی  اول شغل  دسته 

مطمئن و دائمی (ھرچند کمتر از دیگران) بھره مند باشند. عده ای دیگر تمایل

دارند رئيس خود بوده و زیر بار دستورات دیگری نروند. این گروه خویشتن فرما

تاکيد می شوند؛ عده ای دیگر ضمن اینکه به شدت بر حفظ استقSل خود 

آنکه بدون  افراد  این  بزرگ ترند.  انداختن کسب و کاری  دنبال راه  به  دارند 

کسب سود را ھدف قرار دھند در موقعيت ھای سودده شروع به فعاليت

اما داشت  پيشين خواھند  دوگروه  از  بيشتری  درآمد  افراد،  این  می کنند. 

ریسک درآمدی آنھا نيز بيشتر است. دسته چھارمی ھم ھستند که در ھيچ

کدام از گروه ھای ذکر شده جای نمی گيرند. این افراد، کسانی ھستند که

خود به دنبال درآمد نمی روند، بلکه سرمایه شان برای آنھا درآمد می آورد. این

افراد معمو3ً سرمایه 3زم برای فعاليت گروه دوم و سوم را فراھم می کنند و

در ازای آن در قسمتی از سود شریک می شوند . گروه دوم و سوم یک

ویژگی خاص دارند که آنھا را از دیگر افراد جامعه متمایز می کند.

 بدون وجود این نيروی ویژه امکان تحقق توليد به شکلاین ویژگی یک نيروی ویژه است که آنھا را به راه اندازی یک کسب و کار جدید ھدایت می کند.

 آن، گروه کارمندان ھستند) و سرمایه (که از طرفامروزی آن ممکن نبود. زیرا حتی با وجود ھمه عوامل توليد مثل نيروی کار (که عرضه کنندگان

ی و زمانی، این عوامل توليد را به ھم پيوند داده وسرمایه داران تأمين می شود)، باید نيرویی وجود داشته باشد که با تحمل ریسک ھای بزرگ مال

ھمان است که در ادبيات امروز اقتصاد و مدیریت،ضمن اینکه برای دیگران ثروت می آفریند، به خلق محصولی ارزشمند بپردازد. این نيروی ویژه 

د صورت نمی گيرد. در کشور ما ھمواره پس از بيانکارآفرینی نام دارد. به خاطر نقش اساسی این نيروست که ادعا می کنيم بدون کارآفرینی تولي

دی، رشد اقتصادی کشور پایين است. ادعای ما اینغنای منابع طبيعی کشور، ایراد گرفته می شود که چرا با وجود انبوه فرصت ھا و منابع خدادا

ی نيز برای فعاليت در اقتصاد وجود داشته است. امااست که نه تنھا ایران از منابع و فرصت ھا سرشار است بلکه ھمواره ایده ھای نوین و سودآور

ھم، موتور محرک صنعت ملی است و اھميت آن بهاین زنجيره برای اینکه به توليد منجر شود، از فقدان یک عنصر مھم رنج می برد. این عنصر م

ا می پردازد، "کارآفرینی" نام دارد.حدی است که آن را مھندسی پيشرفت صنعتی نام نھاده اند. این عامل که به ارزشمندسازی ھيچ ھ



● مفھوم و ماھيت کارآفرینی

اوایل قرن ھ از  به آن در محافل علمی  توجه  ليکن  دارد.  اندازه بشر  به  تاکنونکارآفرینی، خود عمری  از آن زمان  بوده است.  ميSدی  جدھم 

، به جھت نگاها توصيف کرده اند. از ميان این اندیشمنداناندیشمندان تعاریف گوناگونی از کارآفرینی ارائه داده اند که ھر کدام جنبه ای از موضوع ر

اری، تعریف ارائه شده توسط وی، بيشتر موردنظام مند و ھچنين اھميت ویژه کارآفرینی در تئوری مشھور جوزف شومپيتر حول توضيح ادوار تج

سعه اقتصادی محسوب می شود. این نيرو تنھا درتوافق و اجماع  محققين بوده است؛ کارآفرینی در نظر شومپيتر نيروی محرکه اصلی و موتور تو

).١٣٨۵وزمره توليد است (خارقانی، زمان پویایی اقتصاد ظاھر می شود و نقش آن در ایجاد یک تغيير جدید (نوآوری) در ترکيبات ر

و نوآوری است. کارآفرین کسی است که بهکارآفرینی یکی از ابعاد شخصيتی فرد کارآفرین است. که شامل اراده ، ریسک پذیری، ھوشياری 

 کند.، پس از شناسایی زمينه ھای مناسب و نوینِ◌ِ توليد، اقدام به ثروت آفرینی برای دیگران میانگيزه ھای گوناگون و با داشتن یک ھدف مشخص

اند کليد حل مشکل اشتغال باشد). کارآفرین منتظربا توجه به تعریف فوق می توان دریافت که کارآفرینی به معنای شغل آفرینی نيست (اما می تو

 اما از سرمایه و نيروی کار به خوبی استفادهاستخدام شدن نيست، بلکه خود استخدام کننده است. او ممکن است سرمایه دار یا کارگر نباشد،

و ی، اما توان بھره برداری مناسب از علم، ھنر و تخصص دیگران را دارد. تخصص وی در تصميم گير، متخصص یا مخترع نيستمی کند. او لزوماً ھنرمند

رد خSقی است که تنھا به دنبال سود شخصیعمل است و مھمترین عامل حرکت وی، اراده و عزم راسخ وی در اجرای تصميمات است. کارآفرین ف

پایبند است، ل ذا صداقت، اعتماد، از خود گذشتگی و نوعنيست، اما در موقعيت ھای سودده سرمایه گذاری می کند. او به ارزش ھای خاصی 

نون شکنی اقدام به کسب سود می کنند حتی بادوستی، جزء اخSق اصلی کارآفرینی است. به ھمين جھت افرادی را که با استفاده از رانت و قا

نی است.، کارآفرین نمی نامند. سودجویی کامSً فردی و بدون توجه به دیگران، خارج از اخSق کارآفریداشتن خSقيت فراوان

● خصوصيات کارآفرین

▪ ھدایت و رھبری یک کارآفرین باید مدیر خوبی باشد و بتواند عوامل را به خوبی رھبری کند.

▪ خSقيت کارآفرین برای توليد چيزی جدید، نيازمند خSقيت است.

▪ ریسک پذیری در فعاليت کارآفرینی غالباً ھزینه ھا مشخص، اما درآمد نامعين است.

د تنھا به سود و منافع شخصی خود بياندیشد.▪ سودجویی فردی و اجتماعی اگر کارآفرین به دنبال آفرینش ثروت برای دیگران است، نمی توان

آینده توجه بيشتری دارد.▪ دید بلند مدت و آینده نگری کارآفرین برای شناسایی زمينه ھای توليد و حصول به ھدف، به 

)۵- ١١، ١٣٨٣(برگرفته از ھيسریچ و ...،

● ابعاد فرھنگی- اجتماعی و انواع فعاليت کارآفرینی

ند. ناگزیر جوانب فرھنگی- اجتماعیِ موضوع رنگوقتی کارآفرینی را یک نيروی درونی فردی تعریف کنيم که ابعاد اخSقی از اصول اوليه آن ھست

 کارآفرینان زیادی سر برآورند. در نتيجه رشدبيشتری می گيرد. مثS در یک جامعه که دید ریسک گریزی ترویج می شود، نمی توان انتظار داشت

اقتصادی نيز اندک است.

یک فرھنگ کارآفرین، شامل عناصر زیر است:

) حمایت از خSقيت و نوآوری١

) گسترش نگاه جسورانه: تمایل و قابليت مدیریت ریسک٢

) باور به امکان تغيير و بھبود، با تSش فراوان٣

) باور به امکان شناخت واقعيات۴

) پذیرش مسئوليت تصميم توسط تصميم گيرندگان۵

يشرفته یا ساده باشد. این فعاليت می تواند دردر یک جامعه، بسته به فرھنگ کارآفرینی سطوح شکل گيری فعاليت کارآفرینی می تواند بسيار پ

ر با3ترین نوع خود، فعاليت کارآفرینی غزال ھاسطوح ساده از یک بنگاه به سبک زندگی، تا یک شرکت بنيادی، یک شرکت با پتانسيل با3 و یا د

).١۶ : ١٣٨٣باشد (ھيسریچ و ...،

● فعاليت کارآفرینی بر حسب ميزان رشد

ارد▪ بنگاه سبک زندگی فعاليت کارآفرینانه کوچکی که از مالکان حمایت می کند و معمو3 رشدی ند



▪ شرکت بنيادی نوعی شرکت که با تحقيق و توسعه شکل می گيرد و اغلب سھامی عام ندارد

 می کند▪ فعاليت کارآفرینی با پتانسيل با3 پتانسيل رشد با3یی دارد و عSقه سرمایه گذاران را جلب

▪ غزال ھا فعاليت کارآفرینانه با رشد بسيار با3

فرینی درون سازمانی تقسيم کرد. کارآفرینی درونعSوه بر تقسيم بندی فوق، کارآفرینی را از نگاه سازمان می توان به کارآفرینی فردی و کارآ

ی که غالباً یک کارآفرینِ فردی به دنبال توسعه وسازمانی سعی دارد با کمک منابع مالی سازمان مافوق به اصSح سازمان موجود بپردازد. در حال

 عامل کارآفرینی، اجرا، اداره و ھم افزایی را در کنار ھم ایجاد۴ایجاد یک فعاليت نوین است. اگر سازمانی بخواھد ھمواره در نقطه بھينه باشد باید 

).١٣٨۵کند (قياسی، 

● مراحل شکل گيری حرکت کارآفرینی: متغيرھای عمده و متغيرھای کاتاليزور

کارآفرین است. شکل گيری یک حرکت کارآفرینیفرآیند تصميم گيری برای کارآفرینی، به معنی ترک کار فعلی و تصميم برای تبدیل شدن به یک 

ری نيروی کارآفرینی مثل استعداد، تحصيSت ونيازمند وجود سه دسته از علت ھاست. دسته اول علت ھا شامل پيش زمينه ھای 3زم برای شکل گي

اميم.... است. این متغيرھا را متغيرھای پيش زمينه برای تصميم گيری در مورد کارآفرین شدن می ن

ی تواند شامل اخبار خوش (مثل یافتن یک شریکدسته دوم باعث می شوند، انگيزه درونی کارآفرین در جھت حرکت کارآفرینی تغيير جھت دھد و م

 کارآفرینی می ناميم.و نھایتاً دسته سوم از این علل، منابع ویا راھنما) و یا اخبار بد (مثل اخراج از کار) باشد. این متغيرھا را متغرھای محرک فرآیند

).١٣٨۵فرصت ھای 3زم برای حرکت را فراھم می کنند و متغيرھای فعال کننده نام دارند. (قياسی، 

. ھنگامی که این سه دسته از شرایط کنار ھم جمعاین عوامل باعث می شوند تا کارآفرینی به عنوان "ایده ای خوب" برای ادامه زندگی مطرح شود

دو گروه اول است و گروه سوم تنھا به عنوانشوند، یک حرکت کارآفرینی شکل خواھد گرفت. شدت و حرارت یک حرکت کارآفرینی بيشتر ناشی از 

نبودن متغيرھای فعال کننده و  باوجود موانع بسيار بر سر راه کارآفرینی،شرط 3زم مطرح است. زیرا در موارد بسيار خاصی، حتی در صورت 

 که خود برای رفع موانع اقدام می کند.متغيرھای پيش زمينه و محرکِ بسيار قوی می توانند یک حرکت کارآفرینی پرحرارت را شکل دھند

● عوامل مؤثر بر کارآفرینی

▪ سوابق کارآفرین

▪ متغيرھای پيش زمينه احساسات کارآفرینی

▪ متغيرھای پيش زمينه انگيزش: متغيرھای تحرک

ی کنند▪ تحصيSت تمایل به کنترل ھر چيز در زندگی الگوھا: افرادی که انتخاب کارآفرین را متأثر م

▪ محيط خانوادگی خود باوری و نياز به استقSل شبکه افراد پشتيبان روحی

▪ ارزش ھای فردی نياز به توفيق و مقبوليت یافتن شبکه افراد پشتيبان تخصصی

▪ تاریخچه شغلی ریسک پذیری و قدرت تحمل ابھام

)٩٢-١٠٠ : ١٣٨٣(برگرفته از ھيسریچ و...،

● پيامدھا و آثار جانبی مثبت مترتب بر توسعه کارآفرینی

می کند، بلکه منافع اجتماعی گسترده ای نيز دارد.آموزش و توسعه فرھنگ کارآفرینی نه تنھا برای فردِ کارآفرین ایجاد مطلوبيت و رضایت خاطر 

برخی از این منافع عبارتند از:

) رشد اقتصادی و تحرک اجتماعی:١

طبق نظریه شومپيتر مھمترین  عامل در رونق چرخه اقتصادی، فعاليت کارآفرینان است.

) اشتغال:٢

"شغل آفرینی" را نيز به خوبی ایفا کنند.اگر کارآفرینی یک فرآیند دائمی و بلندمدت باشد، می توان انتظار داشت که کارآفرینان نقش 

) پيوند علم و بازار:٣

رآفرینی فردی و کارآفرینی درون سازمانی است.امروزه ثابت شده است که یکی از بھترین روش ھای استفاده بھينه از علم در بازار، گسترش کا

) گسترش اخSق در اقتصاد:۴



مایه ھای اجتماعی، صداقت، از خود گذشتگی واز آنجا که پایه و اصل اوليه فعاليت کارآفرینی اخSق است، توسعه کارآفرینی باعث گسترش سر

اعتماد خواھد شد.

● موانع حرکت کارآفرینی در ایران

يوند عوامل توليد و ھمراه با تحمل ریسک ھای بزرگگفتيم که کارآفرینی فرآیند توليد ثروت برای دیگران و خلق چيزی جدید و با ارزش از طریق پ

جدی و پذیرش مسئوليت تصميم ھای خود، اقدام بهمالی و زمانی است. به این ترتيب کارآفرین ضمن داشتن روحيه استقSل طلبی، با عزم و اراده 

فعاليت خSق می نماید.

 است بلکه در ھر سه مرحله از ایجاد یکادعای ما این است که علت رشد پایين اقتصادی در بخش خصوصی نه تنھا فقدان فرھنگ کارآفرینی

ندیشيد.فعاليت کارآفرینی، موانع نھادی و ساختاری بسياری وجود دارد که باید برای آنھا چاره ای ا

الف) موانع کارآفرینی در مرحله آموزش و زمينه سازی

) ضعف آموزش عالی:١

دوره کا در  برخوردارند که  اھميتی  از چنان  کارآفرینی  مباحث  آمریکا،  و  اروپایی  ارشد ھمه رشته ھایدر کشورھای  و کاشناسی  رشناسی 

ودن درس و ھمچنين منافع بسيار زیاد مشاھدهدانشگاھی حداقل یک درس با عنوان کارآفرینی ارائه می شود؛ به جھت اھميت موضوع، کاربردی ب

قتصادی تعيين می شوند. ليکن در ایران -عليرغمشده از آن، مھارت ھای ارائه شده در این درس به دقت و متناسب با اھداف و سياست ھای کSن ا

وره ھای آموزشی خارج از برنامه درسی اکتفاتوجه بيشتر در سال ھای اخير- ھنوز ھم اھميت موضوع برای تصميم گيرندگان مشخص نيست و به د

شور تھيه نشده است.شده است. عSوه بر این، آموزش ھای ارائه شده نيز، در یک نظامِ متناسب با سياست ھای کSن ک

- انتظارات از حکومت:٢

ان است. این امر باعث شده است که انتظارات جوانان ازغالباً در ھمه مواردِ انتخابات یکی از شعارھای اصلی کاندیداھا "ایجاد اشتغال" برای جوان

خود درآورد. لذا تمایل جوانان به سمت شغل ھایدولت با3 رفته و ھمواره منتظر این ھستند که کارفرمایی به نام دولت، آنھا را به استخدام 

کارمندی منحرف شده است.

) ریسک گریزی:٣

سمت حرفه ھای با درآمد مطمئن و بدون ریسکمحيط خانواده، مدرسه و جامعه به گونه ای است که غالب جوانان، حتی قشر تحصيل کرده را به 

سوق می دھد.

) نگرش نادرست به پول و ثروت:۴

معه نگرش درستی نسبت به پول نداشته و بهعليرغم تقدس ثروت در اسSم، به عنوان یک "ابزار" برای زندگی بھتر، فرھنگ شکل گرفته در جا

شخصی خود می روند و نه به دنبال یافتن راه ھایثروتمند ھمواره به چشم شياد و دزد نگریسته می شود. به این ترتيب افراد نه به دنبال نفع 

صحيح کسب درآمد بيشتر ھستند.

) عدم توجه به آموزش حين کار و توانمندسازی افراد:۵

ر است که در کشور به آن توجھی نمی شود.عSوه بر خانواده و مدرسه یکی از فرصت ھای مناسب آموزش مھارت ھای کارآفرینی آموزش حين کا

ب) فقدان عوامل انگيزش در مرحله تحرک کارآفرینی

فتاری، شبکه افراد پشتيبان روحی و شبکه افرادانگيزش آن چيزی است که باعث می شود فرد اقدام به فعاليت کارآفرینی کند و شامل الگوھای ر

پشتيبان تخصصی است.

) فقدان الگوی رفتاری مناسب:١

ھی به موفقيت این افراد، از جھت الگوھایبه جھت مخفی بودن موفقيت افراد پر تحرک و کارآفرین و ھمچنين عدم پوشش رسانه ھا و بی توج

مشخص و موفق، انگيزشی در جامعه ایجاد نمی شود.

) فقدان شبکه پشتيبان روحی:٢

ریسک سوق می دھد بلکه به صورت یک عامل ضدنه تنھا محيط خانواده، مدرسه و جامعه جوانان را به سمت حرفه ھای با درآمد مطمئن و بدون 

انگيزشی از فعاليت ھای کارآفرینانه آنھا نيز جلوگيری به عمل می آورند.



) فقدان شبکه پشتيبان تخصصی:٣

 در اقتصاد شکل نگرفته است. لذا حتی بابه جھت قدرتمند بودن بخش عمومی در کشور و انحصار دولتی، تاکنون یک بخش خصوصی قوی و پویا

ربه کند تا حرکت و مسير صحيح را بيابد.اقدام برای فعاليت کارآفرینانه، کارآفرین ناچار است برخی از مشکSت و اشتباھات را خود تج

) تضمين بقای شغل:۴

عی در حفظ نيروی کار خود دارد. به ھمين منظورسازمان دولت، بزرگترین استخدام کننده نيروی کار تحصيل کرده در کشور است. به عSوه دولت س

گيری می کند. در حالی که خروج این نيروھا ازبه جای اخراج صاحب یک منصب، با تغيير شغل وی، در قسمت دیگر دولت از خروج این نيروھا جلو

دولت به معنی ورود آنھا به بخش خصوصی و به احتمال بسيار زیاد کارآفرین شدن آنھاست.

ج) موانع کارآفرینی در مرحله جھش (منابع و فرصت ھا)

. برخی از این موانع عبارتند از:موانع موجود در کشور، باعث خروج کارآفرینانِ با انگيزه و کاھش فعاليت ھای ایشان شده است

) انحصار دولت:١

 انحصاری دولت، ھمواره تحرک در جامعه بانامشخص بودن موفقيت افراد پر تحرک و وجود شواھد و شایعاتی مبنی بر اینکه "به علت ساختار

بدانن یافتنشکست مواجه شده است" باعث می شود که افراد، تمامی فرصت ھای فعاليت را در دست دولت  برای  د. لذا اقدام به جستجو 

فرصت ھای بکر نمی کنند و روحيه سکون بر جامعه حاکم می شود.

) سرکوبی خSقيت:٢

روی انسانی خSق توجھی ندارد. جھت گيری ھایدرآمد نفت باعث شده است که دولت در عمل خود را بی نياز از خSقيت مردم بداند و لذا به ني

ر این مدعاست. عSوه بر این، ماھيت نو بودندولت نھم در مورد مھاجرت نخبگان و کم اھميت دانستن خروج سرمایه ھای عظيم انسانی شاھدی ب

، حق امتياز، پروانه ثبت اختراع و... را روشن تر می کند.فعاليت کارآفرین ضرورت شفاف شدن قوانين مالکيت معنوی

) ناامنی حقوق مالکيت خصوصی:٣

ه بيش از حد دولت در تعيين دستمزدھا، قيمتاز یک طرف تصور اینکه دولت ممکن است ھمچون گذشته اقدام به مصادره شرکت ھا نماید و مداخل

لک محصول کار و تSش خود اختيار چندانی ندارند.محصول، قيمت سرمایه، نرخ ارز و... از طرف دیگر، باعث شده است که افراد احساس کنند در تم

) قانون ناکارآمد:۴

 ميليون تومانی یک فرد، مطمئنا به حق خود خواھيد رسيد،١٠اخيراً در جامعه این تفکر رواج یافته است که "در صورت شکایت شما از کSھبرداریِ 

 سال در راھروھای دادگستری رفت و آمد کنيد!! ". این تفکر حتی در صورتی که نادرست۵ ميليون تومان خرج می کنيد، ١۵اما باید ضمن اینکه 

باشد، مانع از فعاليت کارآفرینی می شود.

) رانت و تبعيض:۵

ی که توانسته اند مردم را قانع کنند که بادر ھمه جای دنيا رانت وجود دارد. بررسی ھای اقتصادی نشان می دھد که در این بين، کشورھای

ليرغم سفارشات دینی و قانونی، عدم توجه بهتبعيض ھای اجتماعی و رانت مبارزه مؤثر شده است به رشد با3تری دست پيدا کرده اند. ليکن ع

این مسأله حياتی، تحرک اجتماعی را در کشور تضعيف نموده است.

● نتيجه

تن نخواھد داد. اما اگر در این مرحله موانعی بر سر راهفرد کارآفرینی که انگيزه حرکت پيدا کند در ھر شرایطی اقدام به فعاليت می کند و به سکون 

ھتر شدن کار است و می خواھد ایرادھای موجود راخود ببيند به سطوح ساده کارآفرینی اکتفا می کند. کارآفرین کسی است که ھمواره به دنبال ب

آن را غير قابل اصSح بداند، مھاجرت خواھد کرد.رفع کند. این فرد اگر محيط را مناسب نبيند برای اصSح آن اقدام می کند. اما در صورتی که 

یين است. این مسأله را می توان در دو حوزه کلیتمامی موانع ذکر شده در بخش پيشين حکایت از این دارد که سطح سرمایه اجتماعی در ایران پا

"اعتماد به دولت" و "آموزش مھارت ھای کارآفرینی" طبقه بندی کرد.

ً بخش خصوصی برای فعاليت اقتصادی خود بهدر مجموع می توان گفت که علت پایين بودن سطح فعاليت کارآفرینی در اقتصاد این است که او3

ین ترتيب دولت نه تنھا می بایست موانع موجود بر مسيردولت اعتماد ندارد و ثانياً مھارت ھای 3زم برای اقدام به فعاليت را کسب نکرده است. به ا

رفته اقدام نماید.توسعه کارآفرینی را رفع کند، بلکه باید به بھترین نحو ممکن، نسبت به جلب اعتماد از دست 



● راھبردھای توسعه کارآفرینی در کشور

) برنامه آفرینش کارآفرین:١

 سطح خانواده، مدرسه، دانشگاه و محل کار،به منظور توسعه روحيه کارآفرینی، بھترین راه این است که با ھدف آموزش مھارتھای مرتبط در

ھی" دنبال می کرده اند؛ اما به ھر حال این نگرشبرنامه ریزی جامعی صورت گيرد. کشور ما و دولت ھمواره راه خدمت به مردم را در "بخشيدن ما

به ھمين منظور 3زم است تا در مرحله اول بهباید اصSح شود. ضروری است که رویکرد دولت نسبت به خدمت به مردم "آموزش ماھيگيری" باشد. 

 نفر برای "آفرینش کارآفرین" تربيت شوند، این١٠٠٠"پرورش آموزگاران ماھيگيری" اقدام کند. در صورتی که طی یک برنامه فشرده یک ساله فقط 

 استاد مسلم، کافی است.١٠رقم طی سال ھای بعد به صورت تصاعدی افزایش خواھد یافت. برای این برنامه یک ساله داشتن 

) فرھنگ سازی دینی:٢

ابزار رسيدن به اھداف عاليه زندگی بشر بوده و بهاسSم، دینی است که بر خSف تصور عمومی، نگاه مثبتی به پول، ثروت و کار دارد. پول و ثروت 

خرب خواھند بود. برای اصSح تصور عمومی 3زمھمين جھت ارزشمند ھستند. پول و ثروت تنھا در صورتی که "ھدف" ھمه فعاليت ھا قرار گيرند م

است رسانه ھای ملی رابطه صحيح عبادت، کار و زندگی را برای عموم تبيين نمایند.

) نظام قانونی ھدایت کارآفرینی:٣

، وجود تبعيض ھا و رانت است. دولت باید مانند پليسِ بزرگراه، ضمن جھت دھی حرکتیکی از مھمترین موانع موجود در راه توسعه کارآفرینی

 شناسایی، تنبيه و جریمه نماید. در صورتی که ھمهکارآفرینان، تنھا متخلفين و عدول کنندگانی را که نظم حرکت در بزرگراه را به ھم می زنند،

، ھر کسی 3ین حرکت خود را بر اساس سرعت و ميزانبتوانند در این بزرگراه به طور یکسان و بدون رانت با خSقيت و نوآوری به رقابت بپردازند

).١٣٨۵رشد مورد نظر برای فعاليت کارآفرینی خود تنظيم خواھد کرد (قدس طينت، 

) اصSح ساختار دولت در جھت جلب اعتماد از دست رفته:۴

عاليت بخش خصوصی در این موارد است. اما در کشوردولت نباید خود را متولی رشد و اشتغال جامعه بداند. وظيفه دولت تنھا ھدایت و نظارت بر ف

، وظيفه دیگری نيز به آنھا اضافه می شود که "توانمندسازی بخش خصوصی" است و ممکن است ازما که بخش خصوصی قدرتمند وجود ندارد

امه ریزی صحيح برای درآمد نفتی، تثبيت حقوقطریق "برنامه جامع توسعه کارآفرینی" دنبال شود. پس از آن مرحله است که دولت باید با برن

مالکيت خصوصی و کاھش انحصارات خود، فعاليت ھای خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

) سازمان دولت:۵

ود. در کنار عناصر اجرا، اداره و ھم افزایی، عنصردولت باید بر اساس کار کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به یک سازمان پویا تبدیل ش

ینی درون سازمانی وجود دارد که قابل تعميم به دولتکارآفرینی یکی از عناصر مھم در پویایی سازمان ھاست. مدل ھای بسيار زیادی در مورد کارآفر

نيز ھست. اما نقطه مشترک این مدل ھا در موارد زیر است:

▪ باور:

ر سازمان وجود دارد.ھمه مدیران ارگان ھای دولتی و کارکنان آنھا باید باور داشته باشند که ھمواره فرصت رشد د

▪ ساختار غير بوروکراتيک:

شود که ساختارھایی با سریع ترین زمان انجام خدمات3زم است برای بھبود خدمات ارگان ھای دولتی، به کارآفرینان درون سازمان دولت اجازه داده 

طراحی نمایند.

▪ سيستم ترفيع:

این روش، می تواند به عنوان یک سيستم ترفيع دوگانه، جایگزین سيستم فعلی انتخاب مدیران شود. با پاداش دھی و ترفيع بر اساس کار و نوآوری

با تغيير دولت ھا کمترین تغيير در ارگان ھا واقع می شود.

▪ ارتباط کارکنان:

 در این راستا کاھش 3یه ھای سازمانی در ارگان ھایدر ھمه سازمان ھای کارآفرین، کارکنان به راحتی می توانند با مدیران ارتباط داشته باشند.

دولتی ضروری است.

) بھترین فرصت:۶



کار که نيروی کارِ تازه و شاداب وارد بازار کاربرھه زمانی فعلی بھترین فرصت برای توسعه کارآفرینی در جامعه است. در زمان اوج متقاضيان 

تعد موجود در خيل عظيم نيروی کار را شناساییمی شود، دولت یا ارگان متولی توسعه کارآفرینی می تواند به راحتی کارآفرینان بالقوه و مس

نموده و در طرح جامع توسعه کارآفرینی از آنھا کمک بگيرد.

منبع : خبرگزاری فارس
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کارآفرينی و ثروت

تعداد کمی از انسان ھا چه مرد و چه زن راجع به اھداف زندگی شان فکر

می کنند و آنھا را روی کاغذ می آورند یا حتی برای دستيابی به آن اقدامی

انجام می دھند. البته در اغلب موارد این کار، «فکر کردن» نيست، بلکه

بيشتر غرق شدن در آرزوھای دور و درازی است که تنھا به شکل خيال و

تصور باقی مانده و ھرگز به عينيت درنمی آید. گروھی ھم ھستند که برای

تحقق آرزوھا و رویاھایشان فکر و برنامه ریزی می کنند و برای دستيابی به

ھدفشان سخت می کوشند. به دست آوردن ثروت، شغل مناسب و پردرآمد

از مھم ترین اھداف زندگی بيشتر افراد است. به احتمال زیاد شما ھم برای

امسال اھدافی را تعيين کرده اید که ممکن است بعضی را روی کاغذ آورده

يد که آن بخش ھای مربوط به دارایی شما، مھمباشيد و به شکلی رسمی تدوین کرده و تعدادی را ھم فقط در ذھنتان نگه داشته باشيد. دقت کن

 برمی گزینند، تنظيم اھداف ھر سالشان به چھارترین قسمت ھای برنامه ریزی تان ھستند. معمو3ً روند مرسومی که تعداد زیادی از مردم آن را

فقيت است که بدون عمل، جز یکسری کاغذقسمت است که ھرکدام در راستای ھدف نھایی شکل گرفته اند. برنامه ریزی یک بخش از جریان مو

ھد داشت.باطله چيزی نيست و عمل بدون فکر و محاسبه نيز جز آشفتگی و شکست و مرارت چيزی در پی نخوا

ان دارا و موفق است. اگر ذھن شما ھمچنان به پيروزیدرباره رسيدن به دارایی و ثروت دلخواه باید یادآور شد که نخستين گام، تفکر مانند یک انس

مانده اعمال است و بدون یک راھبر و فرمانده معتمدو دارایی باور نداشته باشد ھر قدر ھم که تقS کنيد، به نتيجه دلخواھتان نمی رسيد. ذھن فر

 نگاه ھر کس به اطرافش است که غم و شادی وبه نفس و معتقد به پيروزی، موفقيت غيرممکن است.به عبارت ساده تر طرز تفکر، بينش و زاویه

 به وضوح و روشنی مسير راه کمک می کند ولی ایناندوه و نشاط او را رقم می زند. مشخص کردن دقيق خواسته ھا و نوع و ميزان دارایی دلخواه،

اقدام به تنھایی کارساز نيست.

واستيم، سود کسب نکرده ایم خشمگين میوقتی که ما کاری را به پایان می رسانيم و می بينيم آنقدر که پيش بينی کرده بودیم و می خ

ی دھم نه راجع به پول. درست مثل زمانی کهشویم. وقتی من درمی یابم که باید بيش از این درآمد می داشتم، واکنش شدیدی به پول نشان م

ویمان ضربه می زند و زانوی بی اختيار ما به با3پيش پزشک می رویم و او می خواھد واکنش عصب زانویمان را امتحان کند. با چکش پزشکی به زان

اورده ایم.می پرد. چکش بيدارکننده واکنش روانی ما، پولی است که انتظارش را داشتيم و حا3 به دست ني



ن نسبت به پول،سرمایه و شرایط موجود بستگیبه دست آوردن پول و درآمد می تواند سخت یا آسان باشد و این دو حالت ھم باز به دیدگاه ما

ی منابع مالی، روحی و انسانی خودتان و اطرافتان به غایتدارد. اگر شما خود را ثروتمند بدانيد و مانند اشخاص دارا رفتار کنيد، می توانيد از تمام

 دوستان خوب و دانا، خانواده ھمراه، سSمتاستفاده کنيد. منظور من از دارایی فقط پول و سرمایه نقدی نيست. کتاب ھا، کامپيوتر شخصی،

ھای ما را تشکيل می دھند که می توانند خيلیجسم و روان، محيط کاری رضایتبخش مھارت ھا و بسياری از عناصر دیگر در زندگی، ھمه دارایی 

یاری کنند.اوقات کمبود منابع مالی را جبران کنند و شما را در رسيدن به ثروت مالی و پولی ھم کمک و 

و پول خرج کردن ھای ھنگفت نيست. زمانی کهوقتی «رفتار مانند اشخاص دارا» را ذکر می کنم، مقصودم انجام معامSت کSن و خریدھای بزرگ 

ش و تفکر مثبت می تواند مانند ثروتمندیشخصی به منابع مالی دلخواھش دسترسی ندارد با توجه و استفاده از ھمان دارایی ھای ارزشمند

رفتار کند که ثروتی عظيم دارد.

۵٠ا می خواھيد در پایان سال ميزان درآمدتان مساله کليدی دیگر ارزیابی مسيری است که برای موفق شدن در پيش گرفته اید. به طور مثال شم

ه را نيز با یک تور جھانگردی به تعطيSتی در خارج ازدرصد افزایش پيدا کرده باشد، آپارتمان بزرگ تری و در منطقه بھتری از شھر بخرید و یک ھفت

بی دقيق ھم بی فایده خواھد بود.کشور بروید. نوشتن این اھداف به تنھایی کافی نيست و حتی برنامه ریزی بدون بررسی و ارزیا

▪ پاسخ دادن به سوا3ت زیر حياتی است:

 درصد افزایش دھد؟۵٠) آیا روندی که در حال حاضر طی می کنم می تواند درآمدم را ١

ی نيل به اھدافم مطمئن ھستم؟) احساسم راجع به این اھداف چگونه است؟ مضطرب و نگرانم یا اینکه از وجود منابع کافی برا٢

) آیا ھرچه در دست دارم و ھمگی منابعم را برای طی کردن این مسير به کار گرفته ام؟٣

) چه کسی در این خصوص بيش از من تجربه دارد؟ آیا می توانم از او کمک بگيرم؟۴

 ممکن است در آینده روی دھند؟ آیا در ھمين برنامه) آیا ھمه نکات و جوانب را در نظر گرفته ام؟ چه نکاتی ھستند که به آنھا توجه نکرده ام و۵

کنونی ظرایفی را در نظر گرفته ام ولی ممکن است نکات ریزتری ھم باشند؟

) من چقدر به اھداف ھفتگی خود توجه کرده ام؟۶

ر کافی مفيد و موثر باشند؟) وضع نظام و سيستم فروش چگونه است؟ آیا می توانند برای افزایش پنجاه درصدی درآمد به قد٧

) آیا برای رسيدن به تک تک اھداف برنامه ریزی جداگانه ای تنظيم کرده ام؟٨

ز حذفشان نکرده ام؟) چه الگوھا و استراتژی ھای فکری ھستند که نمی توانند در این برنامه پاسخگو باشند و ھنو٩

ين کار و زندگی خانواده ام را حفظ کنم؟) آیا این برنامه در جھت تحقق اھدافم پيش خواھد رفت و آیا با این رویه می توانم تعادل ب١٠

) چه الگوھا و محرک ھایی در برنامه به ثبات قدم و پشتکار من در این راه کمک خواھند کرد؟١١

) چه چيزی را بيشتر مورد توجه قرار داده ام؟ ھدف نھایی یا موانع احتمالی١٢

▪ پيش رو کدام ھا ھستند؟

غ نگویيد. حقيقت این است که وقتی شخصپاسخ صادقانه و کامل به این پرسش ھا می تواند کمکتان کند. مراقب باشيد که به خودتان درو

ت وجود یک ھمکار و شریک و راھنما بسيار کمکخودش در جریان و ميانه کاری باشد نمی تواند عيب ھا و کاستی ھا را پيدا کند و در این حا3

ده - به موقعيت نگاه کرده ھمه جوانب را زیر نظر بگيرد.کننده خواھد بود. آنچه در این ميان مورد نياز است نگاه سومی است که از با3 - مثل یک پرن

برنامه ھا و اقدامات در حال اجرا و در دست اجرایتانگاھی اوقات به چنين نگاھی دسترسی ندارید و به ھمين خاطر، خودتان ھم باید یاد بگيرید که 

را با زاویه دیدی غير از آن جھت ھميشگی بنگرید.

ضروری موفقيت در این راه است. کسب ثروت و افزایشانعطاف پذیری و توانایی پذیرش تغييرات و تطابق با شرایط جدید، از دیگر ویژگی ھای 3زم و 

کت را عوض کنيد، شکست خواھيد خورد. ممکندارایی با فراز و نشيب ھای فراوانی ھمراه است و اگر نتوانيد ھر زمان که 3زم است مسير حر

ن باشيد و ناگھان ببينيد که راه را اشتباه رفتهاست این اتفاق چند بار در سال روی دھد به طور مثال اگر شما در حال رانندگی به سمت یک جش

 راھی دیگر که درست باشد را خواھيد یافت؟ پاسخاید، چه کار می کنيد؟ ھمان طور ادامه می دھيد و از رفتن به جشن صرفنظر می کنيد یا اینکه

 است عSوه بر مسير مجبور شوید ھدف را ھماین سوال کامSً روشن است. شما به طور قطع مسيرتان را تغيير خواھيد داد. گاھی اوقات ممکن

باب و لوازم آن مشغول شده باشيد به طور مثالتغيير دھيد و این بحث کامSً جداگانه ای است. ممکن است از پيش به یکی از اھداف و تھيه اس



ا بوده است. اینجا دو راه ساده در ابتدای کار به چشمافزایش توليد. شاید چند بار ھم امتحان کرد ه اید ولی شرایط ھر یک فراتر از توان مالی شم

سخ منفی است، خواھيد توانست با شرایطی ساده تر به اینمی خورد. یکی اینکه فکر کنيد و ببينيد آیا واقعاً به افزایش توليد احتياج دارید؟ اگر پا

ک وام یا شراکت با دیگری تحقق بخشيد. گاھی اوقاتھدف برسيد. راه دوم این است که بارھا و بارھا تSش کنيد تا ھمان موردھای دلخواه را با کم

د. تا زمانی که در پی دستيابی به ھدفی نباشيد، نمیھم اصSً به سراغ خرید و عقد قرارداد نرفته اید چون فکر می کنيد که پول این کار را نداری

توانيد بفھميد که اصSً قابل دسترسی ھست یا نه.

می کند که می توانند این راه حل را - ھر چند پنھان -افراد ثروتمند ھميشه باور دارند که راه حلی وجود دارد و اعتماد به نفس و اراده شان حکم 

ید این راه حل ھا و ترفندھا را بيابيد. اگر این طور نگاه کنيد،بيابند. اگر می خواھيد به مقدار ثروت و دارایی دلخواھتان برسيد، باید باور کنيد که قادر

فی و دلخواھتان را خلق کنند.به دنبال روش ھای خSقانه و ابتکاری برخواھيد آمد که گره از مشکSتتان بگشایند و درآمد کا

خانواده است. او جزوه ھا و کتاب ھای کوچک وحا3 مثالی از کارھای خدماتی را مطرح می کنم: کسی را در نظر بگيرید که مشاور و روانشناس 

ابطه ھر یک با فرزندان، مشکSت رفتاری کودکان وراھنمای آموزش مھارت ھای زندگی فردی و خانوادگی ھم نگاشته است. روابط بين پدر و مادر، ر

قوله خانواده موضوعاتی است که این مشاورنوجوانان، آموزش مھارت ھای کنترل خشم، استرس و ھيجان و مطالب و موضوعات مرتبط دیگر با م

یا حضوری- تامين می شود و او از این روند ودر زمينه آنھا فعاليت دارد. در حال حاضر درآمد این شخص از طریق مشاوره ھای شخصی- تلفنی 

د و آنھا را به نتيجه مطلوب برساند اندک است.درآمد حاصل از آن راضی نيست. کار دشوار و فرسایشی بوده تعداد مراجعانی که می تواند ببين

رزیابی اوضاع درمی یابد که این کار ھيچ سودی ندارد.او تصميم داشته دو ھفته را برای تعطيSت در خارج از کشور بگذراند ولی پس از مدتی فکر و ا

ه کنند به عSوه ھزینه این دو ھفته اقامت دردر این دو ھفته مراجعانش را ویزیت نخواھد کرد و حتی ممکن است آنھا به مشاور دیگری مراجع

ای آموزشی اش را به فروش برساند و فقط بهمواردی مفيد به کارش خواھد آمد. مشاور آینده نگر و خSق تصميم می گيرد که جزوات و کتاب ھ

ه کارش قرار داده صحبت برای فرزندان و نوجوانانمشاوره ھای فردی بسنده نکند. او سخنرانی ھا و راھنمایی جمعی پدران و مادران را در برنام

اد مراجعان ھم بيشتر می شود.خانواده ھا را نيز آغاز می کند. در کنار اینھا مشاوره ھای فردی ھم برقرار می ماند و تعد

اف کوتاه مدتش را نيز از برنامه اش کنار گذاشت. او بهاین مشاور دانا و تيزھوش، مسير و روش کسب درآمد و دارایی خود را تغيير داد و یکی از اھد

مال تغييرات از ویژگی ھای مثبت اوست. مشاوردوازده پرسشی که برشمردیم با دقت و صادقانه پاسخ داد. انعطاف پذیری و توانایی پذیرش واع

ا کند. پاسخ ھای خSقانه را جست وجو کرد و باحاضر توانست با نگاھی تيزبين، جوانب و خصوصيات گوناگون کارش را ببيند و نقایص آن را پيد

یی را بر او ھموارتر کرد.اطمينان از وجود جواب ھا، آنھا را به دست آورد. مجموع این شرایط، راه موفقيت و کسب دارا

ا فشارھای عصبی و خستگی ھای مزمن وکسانی که برای رسيدن به ثروت، سSمتی جسمی و روانی آرامش خاطرشان را از دست داده اند و ب

د تعادل برقرار کنند. مشکل و اشتباھشان اینبيماری ھای گوناگون دست به گریبانند به واقع نتوانسته اند بين زندگی شخصی و خانوادگی خو

از این دست می دانند. اگر ببينيد که در مسيربوده که «دارایی» و «ثروت» را معادل حساب ھای بانکی، مالکيت شرکت ھای سودآور و مصادیقی 

ه، دریابيد که مسير نادرستی را طی می کنيد.کسب ثروت و دارایی، اضطراب دارید و آرامش خاطرتان جایش را به پریشانی و آشفتگی ذھنی داد

ته ایم به اھداف از پيش تعيين شده مان برسيم.بسياری اوقات، د3یل محکمی وجود دارند که به ما می گویند چرا ھنوز و پس از مدت ھا نتوانس

شيه می راند و سSمتی و آرامش خود رایکی از این د3یل عکس حالتی است که تعریف کرده ایم. در آن حالت، شخص زندگی شخصی را به حا

برخورد شده روابط خانوادگی و زندگی شخصی درتحت الشعاع کار قرار می دھد. در اینجا وضع برعکس است. با کار ھمانند یک تفریح و سرگرمی 

شد و نخواھد به آن بپردازد ولی آن قدر در امورصدر ھمه امور جای داده می شوند. این طور نيست که کارآفرین به کسب و کارش عSقه نداشته با

اوضاع کسب و کار بحرانی است و شرایطزندگی اش غرق شده که نمی تواند حتی خانواده اش را در وضعيتی بسامان و با ثبات جای دھد. 

بين زندگی و کارش تعادلی مناسب برقرار سازد.خانوادگی ھم رضایتبخش نيست. این ھم یک مسير اشتباه دیگر که کارآفرین پوینده آن نتوانست 

نفس، انعطاف پذیر و خSق به زبان می آورد. او«ولی بازھم راھی وجود دارد،» این جمله ای است که ذھن یک کارآفرین تيزھوش، با اعتماد به 

موشکافی راه حل ھای پنھان را جست وجو کرده بيابد. اینتوانسته با دیدی کلی نگر و از زاویه باز شرایط حاضر را بررسی و ارزیابی کند و با دقت و 

يند اھدافش را نيز تغيير خواھد داد. او به واقع معنایکارآفرین که قرار است پوینده راه جدیدی باشد، تغييرات 3زم را اعمال می کند و اگر 3زم بب

می گيرد. طرز تفکر یک کارآفرین یا ھر شخص ثروتمنددارایی را آھسته آھسته درک می کند و ھمه منابع و امکاناتی که در اختيار دارد را به کار 

Sقيت و اعتماد به نفس، دو ثروت ارزشمندند کهدارای دیگر، به او حکم می کند که ھر آنچه مورد نياز است را ھميشه داری و خواھی داشت. خ



امکانات، راه حل ھا و منابع پنھان را در اختيارشان قرار خواھند داد.

ب و نابودگری شگفت آوری دارند. اگر نيروھایطرز تفکر و احساسات ما به ھمان اندازه که می توانند سازنده و کمک کننده باشند قدرت تخری

نگير کنند. مسيرھای نادرست کسب ثروت ومنفی غالب شوند با ترفندھای قدرتمندی ذھن خSق و توانای یک کارآفرین را ھم می توانند زمي

ی را انتخاب کردید در ھر لحظه ای که به نادرستی آندارایی امکان رشد آنھا را بيشتر فراھم می کنند. مراقب باشيد اگر به اشتباه چنين مسيرھای

از جمله کارآفرینان را می سازند. اھداف زندگیپی بردید راه و رسم جدیدی را خلق کنيد. پول و ثروت تنھا قسمتی از ثروت و دارایی ھر شخص 

وم و تحکيم روابط خانوادگی (با مادر، پدر یا ھمسرشخصی (حفظ سSمتی جسم و روان، تفریح و انجام فعاليت ھایی غير از کار حرفه ای و...) و تدا

قرار می گيرند.و فرزندان) در راستای رشد و ارتقای ثروت پولی و دارایی ھای نقدی و غيرنقدی یک کارآفرین 

زبينی کنيد. به استقبال تغييرات بروید. ازشما ھم دست به کار شوید و مسير زندگی و ریزه کاری ھا و قسمت ھای مختلفش را موشکافی و با

ورت کنيد.دیگران ھم کمک بخواھيد و با ھر کسی که بھتر می شناسيد و به دانایی اش اطمينان دارید، مش
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کارآفرينی و سير تاريخی آن

کارآفرینی مفھومی است که تاکنون از دیدگاھھای مختلف مورد بررسی قرار

) موتورEntrepreneurshipگرفته است و ھمه بر این باورند که کارآفرینی (

محرکه توسعه اقتصادی کشورھای توسعه یافته و در حال توسعه است.

, ثروت  توليد   , کارآفرینی  مقوله  به  توجه  برای  مھم کشورھا  دليل  سه 

توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است.درحالی که در کشور ما به اشتباه

برای حل مشکل مترادف شده و فقط  زایی  با اشتغال  مفھوم صرفاً  این 

اشتغال به سمت کار آفرینی پيش می رویم .

 در بسياری از کشورھای پيشرفته به علت تغيير در ارزشھا٧٠در اواخر دھه 

و گرایشھای جامعه و البته تغييرات جمعيت شناختی , موجی از کسب و

کارھای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمد. به علت تاثيرات عميق این

شده است .پدیده مطالعات زیادی از چھار دیدگاه اقتصاد , مدیریت , جامعه شناسی و روان شناسی انجام 

ه تعریفی قطعی و مشخص برای آن , کاری دشوارباوجود قدمت بررسی کارآفرینی و تSش محققين فراوان , مانند سایر مفاھيم علوم انسانی ارائ

ملی مفھوم کارآفرینی ,عوامل زیادی مانندو حتی غيرممکن است. توجه به سير تکاملی این مفھوم , خود شامل نکات جالبی است.در سير تکا

ریسک پذیری, نوآوری و ... به این مفھوم اضافه شده است.

از ابتدا تاکنون مورد بررسی قرار می گيرد.در بخش حاضر, برای درک بھتر کارآفرینی, سير تاریخی تعریف کارآفرینی و تغيير نگرش به آن 

● سير تاریخی مفھوم کارآفرینی



 , اصطSحاً به معنای واسطه یا د3ل, مشتق شده است . این واژه در طول زمان ھمراهEntreprendreریشه واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی 

ده است . از آنجا که بررسی این تحو3ت و مواردباتحول شيوه ھای توليد و ارزش ھای اجتماعی دچار دگرگونی و افزایش مفاھيم در بر گيرنده ش

یم به پنج دوره دگرگونی, در مفھوم کارآفرینی .کاربرد این واژه تا حد زیادی در راستای توسعه نظریه کارآفرینی حرکت کرده است, مروری دار

 ميSدی «صاحبان پروژه ھای بزرگ»١۶ و ١۵▪ دوره اول: قرون 

Sکين و حکومتھای فئودالی در اروپا است. کارآفرین کسیاولين تعاریف کارآفرینی در این دوره ارائه می شود. این دوره ھمزمان با دوره قدرتمندی م

ا نمی پذیرد, زیرا عموماً منابع توسط حکومت محلیاست که مسئوليت اجرای پروژه ھای بزرگ رابر عھده می گيرد و البته در این راه مخاطره ای ر

ساخت کليسا, قلعه ھا و تاسيسات نظامی ھستند.تامين می شود و او صرفاً مدیریت ميکند. نمونه بارز کارآفرین در این دوره معماران مسوول 

 ميSدی «مخاطره پذیری»١٧▪ دوره دوم: قرن 

يلون یکی از اولين محققين این موضوع, کارآفرینی رادر این دوره ھمزمان با شروع انقSب صنعتی بعد جدیدی به کارآفرینی اضافه شد: مخاطره. کانت

با قيمت نامشخص می خرد, روی آن ف رایندی انجام می دھد و آن را به قيمتیاینگونه تعریف می کند: ً کارآفرین کسی است که منابع را 

کسانی نظير بازرگانان, صنعتگران و دیگر مالکاننامشخص و تضمين نشده می فروشد, از این رو مخاطره پذیر است.ً کارآفرین در این دوره شامل 

خصوصی می گردید.

 ميSدی و اوایل قرن بيستم « تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد»١٩ و ١٨▪ دوره سوم: قرون 

ه ً می کند باکسی که سرمایه را تامين می کند,در این دوره ابتدا کارآفرین از تامين کننده سرمایه متمایز می گردد. یعنی کسی که ً مخاطر

متفاوت است.

 ولی او سرمایه مورد نياز فعاليت ھای خود را از طریقادیسون به عنوان یکی از کارآفرینان این دوره پایه گذار فن آوری ھای جدید شناخته می شود,

کسب و کار نيز تفاوت گذارده می شود.کسی کهاخذ وام از سرمایه گذاران خصوصی تامين می کرد. ھمچنين دراین دوره ميان کارآفرین و مدیر 

ریافت می کند, تفاوت دارد.سود حاصل از سرمایه را دریافت می کند با شخصی که سود حاصل از توانمندی ھای مدیریتی را د

▪ دوره چھارم: دھه ھای ميانی بيستم ميSدی «نوآوری»

ده از این دوره می توان موارد زیر را نام برد .مفھوم نوآوری در این دوره به یک جزء اصلی تعریف کارآفرینی تبدیل می شود. از تعاریف برآم

). کارآفرینان کسب و کاری جدید را شروع می١٩٣۴کارآفرین فردی نوآور و توسعه دھنده فن آوری ھای به کار گرفته نشده است (جوزف شومپيتر 

).١٩٧٩کنند در حالی که دیگران برخSف آنان تغييرات اندکی درمحصو3ت موجود می دھند.(ویکلن, 

ا حتی ایجاد یک ساختار سازمانی جدید برای انجاممفھوم نوآوری می تواند شامل ھمه چيز, از خلق محصولی جدید تا ایجاد یک نظام توزیع نوین ی

 از نوآوری برای ایجاد مزیت رقابتی در کسب وکارھا باشد.اضافه شدن این مفھوم به خاطر افزایش رقابت در بازار محصو3ت و تSش در استفاده

کارھای موجود و بقای آنھاست.

 تاکنون) «رویکرد چند جانبه»١٩٨٠▪ دوره پنجم: دوران معاصر (از 

رآفرینی به عنوان تسریع کننده این ساز و کار,در این دوره ھمزمان با موج جدید ایجاد کسب و کارھای کوچک و رشد اقتصادی و شناخته شدن کا

رد بررسی قرار می گرفت, ولی در این دوره توجهتوجه زیادی به این رشته جلب شد. تا این زمان کارآفرینی فقط از دیدگاه محققان اقتصادی مو

 ویژگی ھای کارآفرینان و علل حرکت فرد بهجامعه شناسان و روانشناسان نيز به این رشته معطوف گردید. عمده توجه این محققين بر شناخت

سوی کارآفرینی است.

از تعاریف شناخته شده تر این دوره می توان به مورد زیر اشاره کرد:

د که مخاطره از دست دادن زمان یا فرصت ھایکارآفرینی روند پویایی در جھت ابجاد و افزایش سرمایه است, این کار توسط کسی انجام می شو

).١٩٨٣شغلی دیگر را با ھدف ایجاد ارزش برای یک محصول یا خدمت می پذیرد (رابرت رونستات, 

امروزه واژه کارآفرینی مفاھيم زیر را به ذھن متبادر می سازد:

▪ نوآوری

▪ مخاطره پذیری

▪ ایجادیاتجدید ساختار یک واحد اقتصادی, اجتماعی



▪ رضایت شخصی و استقSل طلبی

تبدیل به فرصتی اقتصادی می کند. در فضای کسب و کار,  فرصت, فکر نویی است که قابليت تجاری شدنکارآفرین ایده ای را یافته و آن را 

اختن به آن یاری ميد ھد.دارد.آگاھی از محيط, بازار و نيازھای مشتری و نگرش کارآفرین او را در، یافتن فرصت و پرد

وقی و قانونی شرکت, تامين سرمایه راهسپس کارآفرین یک طرح تجاری می نویسد که در آن مسائلی چون بازار محصول یا خدمت, مسائل حق

اندازی و رشد, سازماندھی و مدیریت کسب و کار را بررسی می نماید.

در کنار ھم جمع نماید و برنامه ای تدوین شده ارائهدر واقع کارآفرین مانند یک رھبر ارکستر وظيفه دارد که مھارت ھا و توانایی ھای مختلف را 

دھد.ھمانطور که صدا باید دلنشين باشد,طرح نھایی کارآفرین نيز باید زیبا باشد.

تی,تمرکز بر کارآفرین و شناسایی ویزگيھای فردیدو رویکرد متفاوت به کارآفرینی وجود دارد:رویکرد شخصيتی و رویکرد رفتاری.در رویکرد شخصي

فرینی به عنوان یک مفھوم مستقل به وجود آمد. در رویکرداوست.در واقع این رویکرد تقدم زمانی دارد چرا که اول کارآفرینان وجود داشتند و بعد کارآ

ر است امروزه کارآفرین تنھا یک جزء از فرآیند کارآفرینیرفتاری تکيه بر رفتارھای کارآفرین در فرآیند راه اندازی یک کسب و کار است.البته قابل ذک

است.

رآیند نوآوری و بھره گيری از فرصت ھا,باتSش و پشتکاردرانتھا, شاید بھترین تعریفی که می توان ارائه کرد این است که کارآفرینی عبارت است از ف

 طلبی ,رضایت شخصی و استقSل صورتبسيار و ھمراه با پذیرش ریسک ھای مالی, روانی و اجتماعی که باانگيزه کسب سود مالی,توفيق

).١٩٨۵پذیرد(ھيسریچ,

● انواع کارآفرینی

کتی نيز در ادبيات کارآفرینی به ميان آمده اند.علتعSوه بر کارآفرینی فردی,در دھه ھای اخير دو واژه کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی شر

رواج این مفاھيم, ھماھنگی با تغييرات محيط اجتماعی و اقتصادی بوده است.

اپردازی است که مسووليت به ثمر رساندن یک نوآوریپينگات,کارآفرینی درون سازمانی را این چنين تعریف می کند: ً کارآفرین درون سازمانی, روی

مبتکر یا مخترع باشد اما ھميشه فردی است کهرا در درون سازمان برعھده می گيرد". او ادامه می دھد ً کارآفرین درون سازمانی ممکن است 

می داند چگونه یک ایده را به واقعيتی سودآور تبدیل کند.ً

حصول و فرآیندھای جدید و توسعه بازارکارآفرینی شرکتی شامل فعاليت ھای رسمی و غيررسمی است که با ھدف ایجاد کسب و کار جدید, م

اھبرد(نوسازی راھبردھا/تجدید ساختار سازمان),صورت می گيرد. تحقيقات جدید سه مفھوم را در تعریف کارآفرینی شرکتی نام می برند: تجدید ر

 که منجر به ایجاد کسب و کاری جدید در دروننوآوری(ارائه چيز جدیدی به بازار) و کسب و کار درون شرکت (فعاليت ھای کارآفرینانه شرکتی

 اعتماد به شيوه ھای سنتی کسب و کار, حرکتشرکت مادر می شوند). تمایل به اینگونه کارآفرینی در پاسخ به افزایش سریع تعداد رقبا,عدم

ازبه افزایش بھره وری، افزایش یافته است. درتعداد زیادی از افراد نخبه به سمت ایجاد کسب و کارھای کوچک مستقل,رقابت بين المللی و ني

نان درون سازمانی جریان دارد.شرکت ھای جدید انقSب جدیدی به سوی تسھيل امر کارآفرینی درون سازمانی و تقدیر از کارآفری
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کارآفرينی و کاتاليزورھای آن



سال  متولد  سلجوقی  خسرو  وی١١٣٨مھندس  می باشد.  تھران  در   

دانش آموخته رشته ھای علوم سياسی، ریاضی، مھندسی صنایع و مدیریت

با گرایش سامانه ھا و روش ھا می باشد. مھندس سلجوقی سوابقی در

جھاد سازندگی، آموزش  و پرورش (دبير، مدیر و تأليف کتاب ھای درسی)،

سارمان امور اداری و استخدامی کشور (رئيس گروه سامانه ھای اداری)،

پژوھش و مشاور (سرپرستی دفتر  برنامه ریزی کشور  و  مدیریت  سازمان 

 در١٣٧٧ الی ١٣٧٠معاونت امور فرھنگی) در سابق بوده است و از سال 

از بوده است.  تجھيز مدارس کشور مشغول  توسعه و  سازمان نوسازی، 

سایر سوابق وی می توان به حضور در شوران عالی اطSع رسانی به عنوان

معاون فنی دبيرخانه شورای عالی اطSع رسانی کشور و سازمان مدیریت و

رنامه ریزی کشور و مدیر کل دفتر توسعه اموربرنامه ریزی کشور اشاره کرد. مھندس سلجوقی در حال حاضر عضو ھيئت علمی سازمان مدیریت و ب

تر و کارآفرینی در بنگاه ھای کوچک اقتصادی و زودبازده راکارآفرینان وزارت کار و امور اجتماعی می باشد که پرسش ھای ما دربارهٔ فعاليت ھای این دف

پاسخ دادند.

نی و توسعه بنگاه ھای کوچک اقتصادی و زودبازده● در سال ھای اخير یکی از مھم ترین سياست ھائی که درباره اشتغال وجود دارد، بحث کارآفری

ک راھبرد و راھکار پایدار مورد توجه قرار نگرفته استاست، با توجه به این که بحث مذکور سوابقی نيز در سال ھای پيش داشته اما ھرگز به عنوان ی

ھای اخير بسيار پررنگ تر شده است، به عنوانو اکثر اقدامات در این خصوص توسط دولت صورت می گرفت. اما به نظر می رسد این بحث در سال 

نخستين پرسش از پيشينه و شکل گيری این سياست شروع می کنيم.

 بخشی از جامعه را تحت تأثير خود می  گذاشت، این▪ رویکرد ایجاد اشتغال پس از انقSب، به دليل چرخه جمعيتی که ایجاد شده بود و ھر از گاھی

موضوع در سال ھای قبل شاید تا این حد برایچرخه حا3 به بخش اشتغال رسيده است. امروزه بحث اشتغال و بيکاری حرف اول را می زند. این 

ز طریق درآمد، زندگی خود و خانواده اش را اداره کند. ایندولت ھا مشکل آفرین نبود اما اکنون نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت، زیرا فرد باید ا

برنامه سوم توسعه تدوین می شد، به عنوانمسئله یکی از مسيرھای حرکتی است که دولت ھا درباره آن با مشکSتی مواجه ھستند. زمانی که 

 وزارت فرھنگ و آموزش عالی را به وزارت علوم،یکی از افراد کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پيشنھاد ماده قانونی تغيير نام

 وزارتخانه نبود، بلکه تصميم بر این بود بحثتحقيقات و فناوری تھيه که به تصویب مجلس رسانيده شد. البته ھدف تعویض نام از تابلوی این

نقSب ھائی که در دانشگاه ھای دنيا اتفاق افتاده به دست آمدهکارآفرینی (نوآوری فناورانه) وارد ميدان شود. زیرا واژه علوم، تحقيقات و فناوری را از ا

حت عنوان در دانشگاه ھای دنيا یک انقSب رخ داده و طی آن به وظيفه آموزشی دانشگاه، وظيفه دیگری ت١٩است. جالب است بدانيد اوایل قرن 

فزوده مجدداً انقSب دیگری رخ می دھد و به دو وظيفه آموزش و پژوھش، وظيفه ”نوآوری فناورانه“ ا٢٠”پژوھش“ اضافه شده، در اواخر قرن 

ی و دانشگاه کارآفرینی در دنيا ظاھر می شود. پس با اینمی گردد. از آن تاریخ به بعد به تدریج درس کارآفرینی، رشته کارآفرینی، دانشکده کارآفرین

ام ھای دانشگاھی ما نيز تغيير به وجود آید. یکی از ابزارھایتغيير در وزارتخانه علوم، تصميم بر این بود با تصویب و اجرای این قانون در رفتارھا و نظ

جاد شرکت ھای دانائی محور حرکت نمایند. بحث3زم، تأمين و ایجاد فضای تغيير است، به گونه ای که اساتيد، پرسنل و دانشجویان به سمت ای

زمانی که برنامه سوم توسعه در مراحل نگارش بوددانائی محوری را در برنامه سوم توسعه پيش بينی و در برنامه چھارم این قضيه شفاف تر شد. 

 ابقا شده است. شاید جالب۵١ قانون برنامه سوم بود که در برنامه چھارم توسعه با ماده ١۵۴یکی از ظرفيت ھای موجود، پيشنھاد و تصویب ماده 

ا خوشبختانه قانون گذار اقناع شد که به دانشگاه ھاباشد که بدانيد در زمان اجرای برنامه سوم ایجاد شرکت ھای دولتی توسط دولت ممنوع بود. ام

لتی نمایند. در شرکت دولتی دانائی محور که توسطاجازه دھد تا اساتيد دانشگاه بر اساس این ماده اقدام به راە اندازی شرکت دانائی محور دو

 اگر شرکت موفق نبود به این دليل که بخشی از ھزینهاساتيد دانشگاه راه اندازی می شود، امکان پيروزی یا شکست وجود دارد، لذا در ادامه مسير،

رکت یا استاد دانشگاه به ادامه کسب و کارشرکت را دولت تقبل کرده است، استاد دانشگاه چندان متضرر نمی شود. در صورت عملکرد موفق ش

د از محل فروش شرکت، درآمدی برای استاد تأمين می شودمی پردازد و یا دیگر تصميم ندارد آن را مورد پيگيری قرار دھد بلکه شرکت را واگذار می کن

م رسيد و یک شرکت دانائی محور با استفاده ازو یک شرکت دانائی محور موفق به جامعه تحویل می گردد. متأسفانه برنامه سوم توسعه به اتما



 سال از برنامه چھارم توسعه سپری می شود و ھنوز یک شرکت دانائی محور با٢ظرفيت قانونی ایجاد شده ھم ایجاد نشد! در حال حاضر ھم 

از ظرفيت ھای ماده  بادآورده نفت ۵١استفاده  پول  تا زمانی که  به نظر می رسد  برنامه چھارم راه اندازی نشده است.  پول دانشجوی قانون  یا 

! تا رابطه منطقی ميان اقتصاد و دانشگاهدانشگاه ھای غيردولتی مثل دانشگاه آزاد اسSمی وجود دارد، دست دانشگاه داخل جيب دولت است

 زیرا دانشگاه احساس نياز نکرده و تمایل نداردبرقرار نشده و علم کاربردی نشود، این دست ھميشه داخل جيب دانشجو و دولت باقی خواھد ماند

به  اتمام برسد و ھنوز از ظرفيت ھای قانونی موجودکه به سمت توليد ثروت حرکت نماید. نگرانی ھا از این بابت است که برنامه چھارم توسعه ھم 

اندازی مراکز کارآفرینی در برخی از دانشگاه ھا اشارهاستفاده نکرده  باشيم. در این راستا حرکاتی ھرچند بطئی آغاز شده است که می توان به راه 

کنند اما در گذشته در مبحث کارآفرینی شاھد حرکاتنمود. بانيان این قضيه تSش ھای بسيار صورت داده اند تا این حرکت را در دانشگاه ھا مطرح 

 ميليون تومانی نداشت. یکی از۵ و ٣ از وام ھای جھشی نبودیم. مثSً وزارت کار و امور اجتماعی نيز به بحث اشتغال و کارآفرینی نگاھی فراتر

برای این موضوع ھيچ برنامه ای ندارد. در حالی کهمباحث اصلی کارآفرینی توان نوشتن برنامه کسب  و کار می باشد که اصو3ً نظام دانشگاھی ما 

رد و در کنار آموزش مھارت ھای زندگی به افرادباید توان و آموزش نوشتن برنامه کسب  و کار متناسب با ھر سنی را از دوران دبستان شروع ک

 است. اما امروزه مسئو3ن با رویکرد توسعهکارآفرینی ھم آموزش داد. متأسفانه مفاھيم آموزش کارآفرینی در کشور نھادینه و منتقل نشده

ئل موجود در آموزش رایانه در کشور شباھت ھائی دارد.کارآفرینی، بحث آموزش کارآفرینی را مورد توجه ویژه قرار داده اند. این بحث آموزش با مسا

“ وجودNFTE را در ایران رونق دادیم. در حال حاضر ھم برای آموزش کارآفرینی استانداردی تحت عنوان ”ICDLدر مورد فناوری اطSعات، استاندارد 

ر نظام آموزش عالی و نظام آموزش و پرورش ودارد که این دفتر در صدد است آن را با کمک جھاد دانشگاھی و مؤسسه کار و تأمين اجتماعی د

طلوبی است.نظام آموزش فنی و حرفه  ای کشور نھادینه کند. راه اندازی کارآفرینی نيازمند وجود محيط م

نامي پارک ھای علم و فناوری  یا ”انکوباتور“ و  یافته این محمل مرکز رشد  (البته به دليل ھزینه با3ی ایجاددر کشورھای توسعه  ده می شوند. 

وسعه مراکز رشد به عنوان محملی شناخته شده است،پارک ھای علم و فناوری و تغيير فناوری در حال حاضر راه اندازی آن توصيه نمی گردد) لذا ت

خوشبختانه آئين نامه و اساس نامه مراکز رشد بهکه به توسعه و گسترش کارآفرینی کمک می کند زیرا در مرکز رشد، تاجر فناور تربيت می شود. 

 مرکز رشد در کشور مجوز۴۴ تدوین و تصویب شد و تا امروز ھم برای ٨٠ ـ٨١اتفاق دکتر کشميری، دکتر کریميان اقبال و دکتر دوائی در سال 

 خدمات و فناوری ھای پارک علم و فناوری نيز مجوز فعاليت دارند. البته به دليل این که اشتغال در دنيا به سمت١۵فعاليت صادر شده است و حدود 

 ایجاد مراکز رشد محور توسعه شده اند. طبقنو گرایش پيدا کرده است، دیگر مانند گذشته ایجاد پارک ھای علم و فناوری محوریت نداشته و

 درصد در بخش خدمات به٩٣ درصد در بخش صنعت و ۴، سه درصد شاغلين دنيا در بخش کشاورزی، ٢٠۴۵برآوردھای صورت گرفته در سال 

، لذا توسعه و ایجاد مراکز رشد در مجاورتفعاليت خواھند پرداخت. چون بخش خدمات سرمایه بر نيست و فضای فيزیکی چندانی را 3زم ندارد

م نيست حتماً در کنار دانشکده ھا یا مراکز صنعتی،کارخانجات و دانشکده ھا انجام می شد اما امروزه پراکندگی شھرھا پيدا کرده است و دیگر 3ز

 خواھند بود باید به این رویکرد عنایت ویژه ای نشانمراکز رشد راه اندازی شوند. به نظر می رسد افرادی که در دولت فعلی و دولت ھای بعدی فعال

اساسی مواجه ھستيم، اول برخورد سازماندھند تا جامعه را به سمت گسترش مراکز رشد رھنمون سازند. در توسعه مراکز رشد با دو مشکل 

عمرانی می باشد که تخصيص کامل داده نمی شود،مدیریت و برنامه ریزی کشور در تأمين پرداخت بودجه مراکز رشد ھمانند بودجه سایر طرح ھای 

یتی از مراکز رشد می باشد که پنج سال استو ضروری است با مصوبه مجلس تخصيص اعتبار مراکز رشد صد در صد شود. دوم نياز به قانون حما

 درصد شاغلين آمریکا٨۵، ٢٠! اواخر قرن آماده می باشد و ليکن یک ھمت جمعی (ھمانند تعدیل قيمت سوخت) برای تصویب آن در کشور نيست

 نرسيده ایم. شاید به٢٠۴۵ درصد رسيده است در صورتی که ھنوز به سال ۵/٢به بخش کشاورزی اختصاص داشت و امروز این رقم به کمتر از 

 ھزار رأسی به وجود آوریم. این امر به خوبی نشان۵٠ قولی جای این که به ھر خانه روستائی یک گاو دھيم و آن خانه را گاوداری کنيم، یک گاوداری

دھنده تفاوت اتخاذ راھبرد است.

ن معنی نيست که نباید به توسعه بنگاه ھای کوچک وکه چه راھبردی را در کشور برای توسعه و بالتبع برای اشتغال اتخاذ خواھيم کرد. البته بدی

دارد اما بنگاه ھای کوچک ھم رھا شده نيستند و تحتزودبازده توجھی نشان داد اتفاقاً چھار پنجم مشاغل آمریکا در ھمين بنگاه ھای کوچک جریان 

ائی را برای یک دیگر ایجاد می کنند تا به توليد ثروتحمایت و ھدایت یک سری از شرکت ھای مادر تخصصی قرار دارند که در یک زنجيره تأمين، ھم افز

نمایند. نمونه ساده را می توان در قطعه سازان پيدامنجر شود. ضمن این که استقSل خود را حفظ می کنند می توانند به انجام کارھای بزرگ اقدام 

برداری است. در صورتی که اگر به تنھائی اقدام بهکرد. تمام قطعه سازان شرکت ھای مستقلی ھستند اما محصول آنھا در زنجيره تأمين قابل بھره 



ا در ایران بنگاه کوچک را با بنگاه فسقلی به معنی بنگاهتوليد قطعه نمایند شاید با موفقيت چندانی روبه رو نباشند. البته نباید فراموش کنيم که م

ی که رخ داده این که در انجام کارھای بزرگ مانندناتوان متأسفانه یکسان گرفته ایم. دولت به سمت کارآفرینی حرکت کرده است. یکی از اتفاقات

ر انجام کارھای کوچک شرکت ھای مشاوره چندانیسدسازی، راه سازی، ساختمان سازی و ... شرکت ھای مشاوره توان مندی در اختيار داریم اما د

 ھزار شرکت مشاوره ای تحت عنوان ”شرکت ھای مشاوره و توسعه کارآفرینی“ می باشد. بخشی از۵نداریم. یکی از اھداف ما در این دفتر ایجاد 

ھزینه ھای ارائه خدمات مشاوره ای آن را دولت تقبل نماید.

يز روال نيست و دولت باید بخشی از این ھزینه راھمان طور که به استخدام وکيل عادت نکرده ایم، استفاده از مشاوره در انجام کارھای کوچک ن

اعدت دولت در این زمينه نخواھد بود. نکته دیگر این کهتقبل نماید و به مرور زمان این ھزینه را کاھش داد تا جائی که در پایان دیگر نيازی به مس

 ھزار شرکت فوق به ارتباط و تعامل بپردازد، لذا ميان وزارتخانه و شرکت ھای مشاوره و۵ظرفيت وزارت کار و امور اجتماعی به اندازه ای نيست که با 

 رشته تخصصی مانند فناوری اطSعات، کشاورزی،٢٠ـ٢۵توسعه کارآفرینی، واسطه ای را تحت عنوان ”عامل چھارم“ قرار داده ایم. که این عامل در 

 شرکت٣د داشته باشد. در حال حاضر با صنعت، معدن، گردشگری و ... متمرکز می باشند تا در ھر استان و شھرستان کشور نمونه ای وجو

 معدن)، سازمان نظام کشاورزی (فعال در بخشبه عنوان عامل چھارم قرارداد منعقد شده است که عبارتند از شرکت پارس کانی (فعال در حوزه

يم، ھم چنين دستورالعمل شرکت ھای موردکشاورزی) و شرکت زاگرس (فعال در بخش ھای عمومی) و تعدادی نيز در دست انعقاد قراردار ھست

ا اگر آئين نامه و مقرراتی تھيه می کنيم بااشاره ھم تھيه و تدوین شده است ما در این زمينه نيازمند کمک و مساعدت بخش خصوصی ھستيم ت

 که به آن اشاره کردم به نام ”بسته“ اولرویکرد توسعه بخش خصوصی، به عنوان یک پاسخ برای توسعه آن بخش تدوین شده باشد. مواردی را

Sف شرکت ھای عامل چھارم در پروژه ھای بزرگشناسائی می شوند. ضمن این که باید یادآوری کنم که شرکت ھای عامل چھارم در این بسته بر خ

ت ھا ی مشاوره و توسعه کارآفرینی و کارآفرینان یاجانشين کارفرما یعنی دولت نيستند بلکه خود در ایجاد یک کسب  و کار در موضوع خاصی با شرک

بستگان آنھا به جود یک کسب  و کار پایدار وابستهبنگاه ھای کوچک شریک و ذینفع ھستند و وابستگی به دولت نخواھند داشت و پایداری آنان و وا

ی مادر تخصصی “ اداره کنيم ھر منطقه باید با توجهاست. بسته دوم این است که بتوانيم تعدادی از بنگاه ھای کارآفرینی را تحت عنوان ”شرکت ھا

ائی و توجيھی برای ھر استان به عنوان نمونه ای ازبه ظرفيت ھای خاص خودش این اقدام را انجام دھد. به منظور انجام برنامه فوق، یک دوره آشن

 داشت. عSوه  برآن، یکی از موضوعات و مشکSتفعاليت ھای عامل چھارم پيش بينی کرده ایم که استاندار و مدیران استان در آن حضور خواھند

مادگی چندانی ندارد. در کشورھای توسعهاساسی کارآفرینان، بحث تأمين سرمایه است که نظام بانکی دولتی کشور برای تأمين سرمایه، آ

چنين شرکت ھائی ھستيم.یافته، شرکت ھای سرمایه گذار خطرپذیر این مسئوليت را عھده دار ھستند اما در ایران فاقد 

ی باشد. که بخشی از سرمایه این شرکت توسطیکی از مباحثی که به دنبال تحقق آن ھستيم، راه اندازی شرکت ھای سرمایه گذار کارآفرینی م

 درصد را ھر۶۵وزیر محترم کار پيشنھاد کرده اند اگر دولت تقبل گردد تا به مرحله ای برسيم که نيازی به کمک دولت نباشد جناب آقای دکتر جھرمی 

 واحد ھم وام دھيم١٠ درصد را توسط صندوق مھر امام رضا (ع) تأمين کنيم و در مقابل ھر یک واحد، ٣۵ی تقبل کرد، NGOشرکتی یا سازمانی یا 

فرآیند زمانی،  تمام سرمایه شرکت سرمایه گذاری کارآفرینی کامSً خصوصی ش٣۵و در یک  را کاھش دھيم و  البته درصد سھام دولت  ود. 

ه شما تصویب شده آن در اختيار جامعه قراردستورالعمل آن تھيه و در دست بررسی و تصویب می باشد و انشاءهللا تا انتشار شماره بعدی نشری

می گيرد.

ل کارآفرینانی است که توانائی تدوین برنامه کسب  و کاربزرگ ترین معضل بانک ھای کشور این است که دو گروه را در اختيار ندارند. این دو گروه شام

ر دو مقوله، مطالعات و اقدامات ویژه ای صورت پذیرد.را داشته باشند و متخصصی که این برنامه را ارزیابی نماید. به نظر می رسد باید در مورد ھ

 تحت آموزش قرار می گيرند تا بعدھا بهNFTE مربی کسب و کار در زمينه ۴٠٠مقوله نخست از طریق آموزش تأمين می شود که طبق برآورد 

تصادی کوچک و زودبازده کارآفرینی مشروط بر اینتأسيس شرکت یا مؤسسه آموزشی بپردازند. اخذ وام و تسھيSت از طریق آئين نامه بنگاه ھای اق

 روشن و دقيق به را گذرانده باشد. این امر به نفع آنان است زیرا ميزان شکست را کاھش می دھد و با برنامهNFTEاست که متقاضی دوره مھارت 

ن برنامه ھا را مورد ارزیابی توجه قرار دھيم. نکته مھمما مراجعه می کنند. ما نيز باید به جای این که به وثيقه ھا متمرکز شویم ميزان اجرائی شد

خير؟ متأسفانه کمتر به این موارد توجه می شود. ممکندیگر این که کارآفرینی که برنامه کسب و کار را ارائه می دھد اھليت انجام آن را دارد یا 

ایده خود را به مجری و بنگاه دار توانمندی بسپارد. دراست فردی ایده پرداز توانمندی باشد اما مجری و بنگاه دار قابلی نباشد در این صورت باید 

طرح می شود و در ایران در این خصوص اقدامیاین جا ضرورت وجود بازار یا بورس ایده مطرح می شود و امکان ارزش گذاری کا3ی غير مشھود م



 کا3ھای غير مشھود نيز فراھم شود. بستهوسيع صورت نگرفته است. اميدواریم با فعال سازی بورس ایده ظرفيت ھای 3زم برای ارزش گذاری

 ھای اقتصاد،) کارآفرینی است که اطSعات شفافی را در اختيار کارآفرینان، کارجویان، کارفرمایان، بنگاهPORTALبعدی، ایجاد سامانه و درگاه (

در این درگاه جستجو نمایند و در جریان آن قرار بگيرند.دانش آموزان و دانشجویان قرار داده شود تا بتوانند اطSعات مورد نياز برای آینده خود را 

 غير دولتی و برای این کار اختصاص داده شده است. اما انتظار بنده این است که این فعاليت از طریق بخشWWW.KARAFARINI.GOV.IRنشانی 

می کنند برای مدتی دولت بخشی از ھزینه فروشبه عنوان یک کسب  و کار ادامه پيدا کند و کسانی که مبادرت به راه اندازی این کسب و کار 

 و پایدارسازی کسب و کارھای این گونه فراھم شود.خدمات به مراجعين به درگاه را متقبل شود تا امکان نھادینه سازی استفاده از این درگاه ھا

بازده باید فعاليت ھایشان را ميان نھادھا و تشکل ھای● به ھر حال وزارت کار به عنوان متولی فعلی امر کارآفرینی و توسعه بنگاه ھای کوچک و زود

“ ھستيد که بحث آموزش را موردNFTEن ”بخش خصوصی تقسيم نماید. در بخش آموزش اشاره داشتيد که در حال تدوین استانداردی تحت عنوا

اند که بعضی از وظایف را به آنھا محول کرده اید، آیا این دفاترنظر قرار می دھد در این ميان، دفاتری در سازمان ھا به نام ”دفاتر کارآفرینی“ ایجاد شده 

اجرائی ھم وجود دارد؟ار مدل خاصی پيروی می کنند؟ چگونه ميان دستگاه ھا ھماھنگی ایجاد می نمائيد و آیا ضمانت 

ند. بسته دیگری ھم وجود دارد که باید در بخش▪ به نکته جالبی اشاره کردید، بسته ھائی که به آن اشاره کردم باید در بخش خصوصی فعال شو

 انتظار داشته باشيم که زمينه برای رشد مھيادولت در نظر گرفته شود. زمانی می توانيم فعاليت و توسعه بسته ھای مذکور را در بخش خصوصی

 و ملزوم یکدیگر ھستند:شده باشد و آن زمينه را نظام دولتی کشور فراھم می نماید. پيرامون این موضوع دو نکته 3زم

) سازمان باید کارآفرین باشد.١

) کارمند باید کارآفرین باشد.٢

يم آنھا را به شکل الگو در آوریم.به ھمين دليل باید در یک فرآیندی، خصوصيات سازمان ھای کارآفرین را استخراج کنيم و بتوان

● آیا دفاتر ھم از این امر پيروی می کنند؟

ین این باشد که یک دفتر در ساختار و فرآیند سازمان ھا و نھادھا▪ خير. دفاتر به عنوان کاتاليزور در تسریع این امر حضور دارند اگر نگرش به دفاتر کارآفر

ھيم رفت. بلکه باید دفاتر کارآفرینی را کاتاليزور بدانيماضافه شده و فارغ از تمام رفتارھای یک وزارتخانه و دستگاه اجرائی می باشد به بيراھه خوا

باید  مورد توجه قرار بگيرد این است که سازمانکه آن وزارتخانه و نھاد را به عنوان سمت کارآفرینی ھدایت می کند. پس نخستين بحث که 

باید داشته باشد. ما به دنبال استخراج خصوصيات این سازمان ھا و س بهکارآفرینی چه خصوصياتی  پس الگوسازی، نمونه سازی و توصيه آن 

شند تا بتوانند موانع کارآفرینی در سازمان را از بينسازمان ھا و نھادھا ھستيم. بحث بعدی این است که کارمندان آن سازمان ھم باید کارآفرین با

 سازی است. ھفته گذشته دومين جشنواره کارآفرینانببرند. در این راستا نيازمند برداشتن چند گام اساسی می باشيم. یکی از این گام ھا، فرھنگ

 بخش اصلی برگزار شد.۴برتر (یادواره اميرکبير) در 

یک بخش مختص تعاونی ھا بود و در دوبخش خصوصی که در دو بخش شرکت ھای در حال رشد و شرکت ھای در حال تأسيس را تشکيل می داد. 

این مورد موفق نبودیم و نتوانستيم سازمان یابخش ھم به نام سازمان ھای کارآفرین و کارآفرین سازمانی شناخته شد که متأسفانه چندان در 

بت به سایر وزارتخانه ھا در این مقوله کارآفرین ترکارمندی را معرفی کنيم. یکی از بحث ھای جشنواره این بود که وزارت کار و امور اجتماعی نس

ان الگو معرفی نمائيم. اما اميدواریم در جشنواره ھایاست آن ھم به دليل این که ما برگزار کننده جشنواره بودیم و تمایل نداشتيم خود را به عنو

 ھر اندازه این مصادیق بررسی شوند، متناسب بابعدی تعاریف ”سازمان کارآفرینی“ را تحت موشکافی قرار دھيم و مصادیق آن را استخراج کنيم.

ت بسترھای مورد نظر در بخش خصوصی ابترانتظار فعال شدن بسترھای بخش خصوصی که به آن اشاره کردید را داشته باشيم در غير این صور

خواھند ماند و در نطفه خفه خواھند شد.

 را فرھنگ سازی، آموزش ھمگانی و عزم ملی در● توسعه بنگاه ھای کوچک و زودبازده کارآفرین تابع وجود شرایطی است. یک سری از این شرایط

ین بدانيم که سياست کSن کشور را در این راستابر می گيرد، اگر تداوم و استمرار سياست گسترش بنگاه ھا (چه کSن، متوسط یا کوچک) را در ا

ببخشيم، به نظر می رسد فضاھای کسب و کار شفاف وتبئين کنيم، فضای کسب و کار مناسب برای آنھا ایجاد نمائيم و عملکرد بنگاه ھا را ارتقاء 

ه اندازی شد، باید رد یک فضای کسب و کار مناسب رشد ومناسبی که کارآفرینان بتوانند در آن رشد نمایند، وجود ندارد. برای مثال اگر یک بنگاه را

نون کار، دیدگاه مردم نسبت به سرمایه دار و سرمایه گذار،نمو نماید اگر برای قوانين، مباحث مختلفی که در جامعه وجود دارد مانند ماليات، بيمه، قا

 نتيجه نخواھد رسيد. در بعد خرد نيز عملکردفرھنگ سازی و ... بسترسازی مناسبی به وجود نياید، طبعاً سياست گذاری ھای کSن شما نيز به



ار چگونه ارزیابی می کيند، چه برنامه ھائی دارید و چهبنگاه ھا باید مورد ھم افزائی قرار بگيرند، شما روابط این ھا را جھت توسعه فضای کسب و ک

اقداماتی صورت گرفته است؟

ن و مقرراتی تدوین کرده ایم که بيش از اندازه، کارفرما را▪ باید واقعيت را بپذیریم. پس از انقSب، سرمایه گذار به عنوان زالوصفت شناخته شد. قواني

تحت فشارھای غيرمنطقی قرار می دھد. به طور کلی افراط و تفریط ھای متعددی اعمال شده است.

نونی ما مورد توجه قرار نگرفته است و قوانين را برمتأسفانه برخSف آن چه در اصول اسSمی مبنی بر لزوم رعایت عدالت تأکيد شده در رفتارھای قا

کر می کنم در بسياری از موارد تخریب را بسيارمبنای احساس تدوین کرده ایم. ھمان طور که می دانيد تخریب ھميشه آسان تر از ساختن است. ف

 از صدا و سيما آغاز کرد که در برنامه ھای خود به انتقالسریع انجام داده ایم اما ساخت و احداث مجدد آن کاری دشوار می باشد. طبيعتاً باید کار را

 ميليون نفر دانشجو دارد، چه تعداد از٧٠لی است که مفاھيم کارآفرینی بپردازد. ھمان طور که امام (ره) اشاره داشتند صدا و سيما یک دانشگاه م

نه ھستند؟ در یک نگرش نظام مند اگر امور با یکدیگر پيش فيلم ھا و برنامه ھای صدا و سيما، کارآفرینی را ترویج می دھند؟ کدام سریال ھا کارآفرینا

 درصد کاھش یافته۶۴/٠ این رقم به ٨۴ درصد بود، در سال ۶۵/١نروند نباید منتظر وقوع جھش باشيم. بھره وری در ایران (زمان جنگ تحميلی) 

۴۶۴ درصد به ۶۵/١ ميليارد د3ر بود، با ١٨٠ درصد، توليد ناخالص داخلی ٠/۶۴ درصد می باشد. با ۶۵/٢است. در حالی که ميانگين این رقم در دنيا 

کمل یکدیگر ميليارد د3ر می شود، لذا ما یک پنجم رفاه را در اختيار داریم پس نظام ھای ما به صورت م٧۴۵ درصد ۶۵/٢ميليارد د3ر می رسيد. و با 

وند. من فکر می کنم بزرگ ترین معضل در این جریان،عمل نمی کنند. قانون گذار، وزارت صنایع و معادن و بخش ھای مختلف باید با ھم دیگر دیده ش

 و به تدریج و ھم زمان با ھم کار را شروععدم فرھنگ سازی مناسب است. ابتدا صدا و سيما باید یک حرکت جھشی در این مورد داشته باشند

و بازخورد آن را منعکس نماید.کنيم، نقش رسانه ھا به عنوان ناظر جامعه این است که سرعت کار را مورد ارزیابی قرار دھد 

 کار می تواند این ھماھنگی را به وجود آورد یا یک● در بخش سياست ھای کSن، دستگاه ھا باید از ھماھنگی خاصی پيروی کنند، فکر می کنيد وزارت

دستگاه دیگر باید متولی آن شود؟

و اشتغال. دستگاه ھائی مانند وزارت کار و امور▪ بعضی از امور ”امور فرابخشی“ نام دارد مانند فناوری اطSعات، پژوھش، آموزش، کارآفرینی 

رابخشی به این نوع دستگاه ھا، کوچک کردن آناجتماعی، ارتباطات و فناوری اطSعات، علوم، تحقيقات و فناوری، بخشی ھستند و سپردن امور ف

بحث است که شاید منجر به توقف ھم شود.

ملکرد مؤثری منتج نشده است. پژوھش را به وزارت علوم،برای مثال فناوری اطSعات را که به وزارت ارتباطات و فناوری اطSعات واگذار کرده اند به ع

نيز به وزارت کار و امور اجتماعی سپرده شد.تحقيقات و فناوری سپرده اند که به نظرم اغلب به شکست و عدم موفقيت منجر می شود. اشتغال 

 مخاطرات آن را پذیرفته اند. به نظر می رسد اگرچندین بار ھم آقای دکتر جھرمی مطرح کرده اند که اشتغال مسئله ای فرابخشی است در عين حال

جابه جائی وی، سرعت انجام امور کاسته خواھدجرأت، جسارت و شجاعت وزیر نبود، شاید این موضوع ھم به بن بست منتج می شد. و احتما3ً با 

ما ھم مترصد طراحی و تدوین ساختار اساس نامه آنشد. در این راستا رئيس جمھور ھم اصرار دارند که سازمان کارآفرینی و اشتغال، ایجاد شود. 

ھستيم.

گاه ھا، در گام نخست ظرفيت ھا و کاستی ھا مورد● بستر آغاز ھر حرکتی، داشتن آمار و اطSعات متقن، دقيق و قابل اعتماد است. جھت توسعه بن

خص و دقيق از توليدات، صادرات، واردات و ... ندارندتوجه قرار می گيرد و در گام بعدی به توسعه دقت می شود، در حال حاضر صنایع کشور، آمار مش

پارچه فاستونی اطSعاتی در دست نيست، اگر این اطSعات  توليد  و آمار دقيق وجود نداشته باشد ممکن استمثSً ھنوز در ایران از متراژ 

این مورد چه اقداماتی باید انجام شود و جھتفعاليت ھای توسعه ای ما د ربخش بنگاه ھا منجر به بروز زیان و شکست شود. فکر می کنيد در 

توسعه بانک ھای اطSعاتی چه باید کرد؟

قدان راھبرد برای بخش ھای مختلف است. کشوری▪ در این مورد باید دو بحث را مورد توجه قرار دھيم. یکی از معضSت ما در کشور، کمبود و ف

یع خودروسازی متمرکز شده  است، متأسفانه درمانند کوبا به این نتيجه رسيده که به روی بستر زیست فناوری مستقر شود یا کره به روی صنا

باید متمرکز شویم در نتيجه ظرفيت کشور راایران به اصطSح می خواھيم نخود ھر آشی باشيم! یک راھبرد مشخص نداریم که در چه بخش ھائی 

د و بر اساس آنھا، برنامه ریزی صورت پذیرد به نظرپخش کرده ایم. نظام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ما که باید راھبردھا را مشخص نمای

 سپس متناسب با آن، وزارتخانه ھای ذیربط را مکلفمی رسد در این بخش فعال نيست. این سازمان باید راھبرد توسعه کشور را تعيين و ابSغ کند و

ر به استفاده از اطSعات موجود ھم نيستيم. حتی اگرکند که جھت دست یابی به آن راھبرد برنامه ھائی خود را ارائه نمایند. بحث دوم این که قاد



شده برای توليد یک محصول را ثبت کرد و ظرفيترایانه ھم نباشد در یک دفترچه معمولی ھم می توان اسامی کارخانجات و تعداد مجوزھای صادر 

بر چه اساسی مجوز فعاليت ارائه می دھند؟!! اگر دادنآنھا را مشخص نمود. ھيچ کدام از وزارتخانه ھای ما این نقش را ایفا نمی کنند و نمی دانم 

باید خطرات ومجوز به عنوان مانع، مطرح می شود که جای تأسف است. اما اگر به عنوان ھدایت گر و راھنما  ارائه می گردد، صادرکننده مجوز 

انک ھای اطSعاتی است و اميد ھم ندارم درمشکSت احتمالی راه اندازی بيش از ظرفيت را گوشزد کند. یکی از نيازھای اساسی کشور وجود ب

وليد اطSعات بپردازد، در سایر کشورھا نيز بانک ھاینظام دولتی چنين بانکی به وجود آید. معتقدم بخش خصوصی باید آن را راه اندازی کند و به ت

ھای اطSعاتی را فعال نمایند. شرکت ھای عامل چھارماطSعاتی دولتی نيستند. به نظرم اتحادیه ھا، انجمن ھا و سازمان ھای صنفی می توانند بانک 

فق عمل کنند. توليد بانک ھای اطSعاتی باید در نھایت منجرنيز در ایجاد توليد بانک ھا و ارائه اطSعات به جامعه و مصرف کنندگان می توانند بسيار مو

ک ھای اطSعاتی خواھند شد و عملکرد موفق نيز خواھندبه توليد ثروت شود. یعنی با ایجاد ھر اطSعات و فروش آن، قادر به راه اندازی و توسعه بان

داشت.

رسی طرح ھا می پردازند آیا این کار گروه ھا از بدنه● دبيرخانه ای تحت عنوان ”کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری“ راه اندازی شده است که به بر

تشکل ھا در حوزه ھای مختلف استفاده می کنند؟

نمی توان مورد ارزیابی قرار داد. در کشورھای توسعه یافته▪ نباید از کار گروه انتظار معجزه داشته باشيم. برنامه کسب و کار افراد را در کار گروه 

ل راه اندازی شده که مسير را به صورت ستادی ھموار کند.شرکت ھائی وجود دارند که صرفاً به ارزیابی می پردازند. کار گروه در حال حاضر به این دلي

رین“ دارند مثSً در کانادا یک ششم شرکت ھائی که تحت عنوان ”بنگاه ھای کوچک و زودبازده کارآفSME● سایر کشورھا سوابق طو3نی در امر 

در ایران به اندازه ای است سال، از بين می روند، این شرایط در ایران متفاوت می باشد زیرا ظرفيت ھای استفاده نشده ٢تأسيس می شوند، پس از 

که درصد بيشتری را به خود اختصاص دھد. آیا وزارت کار خطرات این امر را پذیرفته است؟

 سرمایه گذاری با شکست مواجه می شود و تنھا یکی از آنھا منجر به موفقيت می گردد اما٩ سرمایه گذاری که صورت می گيرد ١٠▪ در دنيا از ھر 

 سرمایه گذاری ناموفق را ھم جبران می نماید. اگر ھدفمان توليد ثروت و ایجاد اشتغال٩این یک شرکت موفق به اندازه ای توليد ثروت می کند که آن 

نباشد آن یک سرمایه گذاری موفق ھم به نتيجه نخواھد رسيد.

منبع : ماھنامه نساجی امروز

http://vista.ir/?view=article&id=274700

کارآفرينی و کار آفرينان

كارآفرینی عبارت است از فرایند خلق چيزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود

حاصل از آن. به عبارت دیگر، كارآفرینی فرایند خلق چيزی جدید و باارزش

است كه با اختصاص زمان و تSش 3زم و در نظر گرفتن ریسك ھای مالی،

روانی و اجتماعی و رسيدن به رضایت فردی و مالی و استقSل به ثمر می

رسد. این تعریف دارای چھار جنبه اساسی است:

) كارآفرینی مستلزم فرایند خلق است. خلق ھر چيز ارزشمند و جدید. این١



خلق باید برای كارآفرین و مخاطبی كه این خلق برای او انجام شده است

ارزش داشته باشد.

) كارآفرینی مستلزم وقف زمان و تSش كافی است.٢

) درنظر گرفتن ریسك ھای اجتناب ناپذیر 3زمه كارآفرینی است.٣

) در كارآفرینی، رضایت شخصی از استقSل كاری به وجود می آید.۴

چند جنبه مشترك در ھمه تعاریف كارآفرینی وجود دارد: ریسك پذیری، خSقيت، استقSل و پاداش.

● كارآفرین كيست؟

ی كند.ـ كارآفرین كسی است كه فرصتی را كشف و برای پيگيری و تحقق آن، سازمان مناسبی را ایجاد م

كند كه مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریتـ كارآفرین كسی است كه عمدتاً به منظور كسب سود و رشد، كسب و كاری را تاسيس و اداره می 

استراتژیك است.

عھده می گيرد.ـ كارآفرین كسی است كه سياستگذاری كسب و كار با اوست و به حساب خود ریسك مالی آن را به 

ریسك قابل توجھی باشد سازماندھی و ادارهـ كارآفرین كسی است كه موسسه اقتصادی، خصوصاً كسب و كاری را كه معمو3ً مستلزم ابتكار و 

می كند.

▪ وجوه مشترك كارآفرینان

ـ ریسك پذیری (ریسك ھای متوسط و حساب شده)

ـ نياز به توفيق

ـ نوآوری، خSقيت، ایده سازی

ـ اعتماد به نفس

ـ پشتكار زیاد

ـ آرمان گرایی

ـ پيشقدم بودن

ـ فرصت گرا بودن (بيشتر در جستجوی فرصتھا ھستند تا تھدیدات)

ـ نتيجه گرا بودن

ـ اھل كار و عمل بودن

ـ آینده گرایی

● صفات اشخاص كارآفرین

یی ھستند كه مھارت و كوشش شخص نقش اصلی راـ كارآفرینان اعتدال در ميزان خطر را ترجيح می دھند. فعاليتھای باميزان خطر معتدل، آنھا

ھارت و كوشش شخصی به حداقل رسيده تاایفـا می كند. ممكن است شرایط مساعد ھم در آن نقشی داشته باشد، اما تاثير آن به وسيله م

نتيجه كار جزء مسئوليتھای خود شخص باشد.

 آنھا مسئوليت فعاليتھایی را كه در آنھا ھيچ امكانـ كارآفرینان از خطر استقبال می كنند، در صورتی كه خطر محاسبه شده باشد. به عبارت دیگر،

رای قبول خطر باید جرأت داشته باشند و بدینموفقيتی وجود نداشته باشد و یا یك خودكشی مالی باشد را به عھده نمی گيرند. كارآفرینان ب

در نظر گرفته و بنابر تناسبشان، آنھا را طبقهوسيله سرنوشت خود را رقم مــی زنند. اما در شرایط نامطمئن تمام جوانب را برای حل مشكSت 

بندی می كنند. كارآفرینــان مسئوليت شخصی را قبول مـــی كنند.

 تصميم بگيرد و در جریان آن، تمام كوشش، دانش،یكی از انگيزه ھای اصلی برای دنبال كردن آینده، كارآفرینی است. او ترجيح می دھد كه خودش

 بداند و اگر موفق بشود، فقط صSحيت كارآفرینی خودمھارت و سرمایه خود را نيز به كار می گيرد. اگر شكست بخورد، فقـط مـی تواند خود را مقصر

را تایيد كرده است.

آنھا براین باورند كه می توانند انتظاراتی كه از آنھا ھستـ كارآفرینان اعتماد به نفس دارند. كارآفرینان به خاطر اعتماد به نفس خود، شھرت دارند. 



می گيرند. ظاھراً كارآفرینان واقعی به خاطر اعتماد بهبرآورده كنند. به عبارت دیگر، آنھا امكان موفقيت خود را بيش از آن چيزی كه ھست، در نظر 

نفس با3یی كه در خود می بينند و برای دیگران غيرقابل لمس است، موفق می شوند.

ود به دنبال بازتاب عملكرد خود چه خوب، چه بد، ھستند.ـ كارآفرینان به دنبال بازتاب عملكرد خود ھستند. كارآفرینان به خاطر آگاھی از وضعيت موج

بدون داشتن این اطSعات ادامه كار برای آنھا خيلی مشكل است.

فكر اھداف طو3نی مدت خود بوده و كارھایی كه امروزـ كارآفرینان در ھر كاری كه انجام می دھند، ھدفگرا ھستند. بدین ترتيب كه آنھا ھميشه به 

و اھداف آنھا معمو3ً عادی نيستند. به ھمين خاطرانجام می دھند، در راستای اھداف آینده شان است. آنھا ھميشه چيزی را مورد ھدف قرار داده 

دیگران آنھا را بلندپرواز مـــــی نامند.

نداردھای با3یی را برای كار خود در نظر می گيرند. آنھاـ كارآفرینان، ھميشه به دنبال مبارزه بوده و احساس اكتساب را دوست دارند. بنابراین استا

شدن با رقابت ترسی ندارند و در حقيقت از رقابت لذتمحصو3تی با كيفيت با3 توليد و بر اساس مرغوبيت و راندمان رقابت می كنند. آنھا از مواجه 

می برند.

ده مــی كنند. آنھا از توانایی خود در خSقيت لذت می برند.ـ كارآفرینان نوآور ھستند و ھمواره در مقابله با موقعيتھا از راھھا و روشھای جدید استفا

می كنند. آنھا پر از پرسش ھستند.از تصورات و ابتكارات شخصی خود برای یافتن راھھای جدید و كنار ھم گذاشتن چيزھا استفاده 

و سریعاً برای حل آنھا اقدام می كنند. آنھا می دانند باـ كارآفرینـان خستگی را زیاد احساس نمــــی كنند. در برابر مشكSت به دنبال راه حل گشته 

كار موثر، به اھداف خود خواھند رسيد.

● وظایف كارآفرین

ھشت وظيفه برای كارآفرین وجود دارد:

) از موقعيتھای محيط آگاه می شود١

) برای استفاده از این موقعيتھا خود را به خطر می اندازد٢

) برای كار سرمایه گذاری می كند٣

) نوآوریھا را معرفی می كند۴

) كار و توليد را نظم می بخشد۵

) تصميم می گيرد۶

) برای آینده برنامه ریزی می كند٧

) محصو3ت خود را با سود می فروشد٨

● انگيزه ھای مھم كارآفرینی

سه انگيزه اوليه باعث می شود كه افراد، كارآفرین شوند:

) نياز به پيشرفت١

) عSقه به آزادی و استقSل٢

) احتياج به رضایت شغلی٣

● سرچشمه كارآفرینی

یا  ساخته می شوند؟ زمانی بود كه تصور می شدكارآفرینان از كجا می آیند؟ اشخاص چگونه كارآفرین می شوند؟ آیا كارآفرینان زاده شده 

یی یافت نمــی شدند. امروزه، شواھد كافی وجودكارآفرینان به جای ساخته شدن، متولد می شوند. صفات آنھا به قدری نادر بودند كه در ھر جا

دارد كه نشان دھد صفات كارآفرینی را می توان با آموزش، پرورش داد.

● نقشھای كارآفرینان در جامعه

كارآفرینان نقشھای ذیل را در جامعه ایفا خواھند كرد:

ـ عامل اشتغال زایی

ـ عامل انتقال فناوری



ـ عامل ترغيب و تشویق سرمایه گذاری

ـ عامل شناخت، ایجاد و گسترش بازارھای جدید

ـ عامل تعادل در اقتصادھای پویا

ـ عامل كاھش بوروكراسی اداری (كاھش پشت ميزنشينی و شوق عمل گرایی و...)

ـ عامل نوآوری و روان كننده تغيير

ـ عامل تحریك و تشویق حس رقابت

ـ عامل ساماندھی منابع و استفاده اثربخش از آنھا

http://vista.ir/?view=article&id=269952

کارآفرينی و مدير کارآفرين

آن دیگر  مفاھيم  به  توجه  بدون  است  ممکن  که  ایست  واژه  کارآفرینی 

«اشتغالزایی از نوع کسب و پيشه» را در اذھان، تداعی کند. واژه کارآفرینی

) فرانسوی  قدیمی  کلمه  از  «برعھدهEntreprendreبرگرفته  مفھوم  به   (

گرفتن و متقبل شدن» است. با مراجعه به لغت نامه ھای معتبر، کارآفرین

شخصی است که ریسک ھای یک سازمان یا فعاليت اقتصادی را می پذیرد

و آنھا را سازماندھی و مدیریت می کند. بيشتر کارآفرینان باورھایی قوی در

مورد فرصت ھا و عزم راسخی در قبول سطوح با3ی مخاطرات دارند و از آنھا

برای پيگيری این فرصت ھا استفاده می کنند. با توجه به تعاریف با3 می

توان نتيجه گرفت که قلمروی کارآفرینی تنھا به حوزه کسب و کار محدود

نمی شود، اگر چه امروزه مفھوم آن بيشتر در این حوزه و در بعد اقتصادی

مطرح است. مفھوم عميق کارآفرینی (به طوری که بتواند تمامی معانی آن

را در برگيرد) دشوار است، اما به طور خSصه می توان گفت: کارآفرین فردی

است که «ارزشی را در جامعه خلق کند»، این ارزش ممکن است مادی یا

معنوی باشد. «ژوزف شومپيتر» که از او به عنوان پدر کارآفرینی نام می برند

معتقد است که محور اصلی توسعه اقتصادی، کارآفرینی است. این اقتصاد

دان اتریشی، ایجاد شرکت ھای جدید توسط کارآفرینان نوآور را موجب خروج

شرکت ھای قدیمی می داند و از آن به عنوان «تخریب خSق» یاد می کند.

به نظر او این تخریب خSق در چند حالت رخ می دھد: اینکه کسی محصول

یا خدمتی جدید ارائه دھد، در توليد یک محصول، فرایند جدیدی را به کار برد،

رد. ھمه سازمانھا برای رشد و بقا، نيازمند اندیشهبازار جدیدی ایجاد کند و یا منبع و تشکيSت جدیدی را در داخل یک تشکيSت قدیمی به وجود آو



می بخشد. یکی از مسئوليت ھای مھم کارکنان یکھای نو و نظریات تازه و بدیع ھستند و این افکار و نظریات، آنھا را از نيستی و فنا نجات 

ن نقش مدیران، بسيار حساس و از اھميت با3ییسازمان، ارائه این نظریات و اندیشه ھای جدید و بکاربستن آنھا در سازمان است. در این ميا

برخوردار است.

خSقيت و نوآوری

 با وضعيت روز و بھبود روشھای تحقق این اھداف،پویایی سازمانھا به قدرت «بازسازی» آنھا بستگی دارد. این بازسازی، با ھماھنگ کردن اھداف

خSقيت و نوآوری در درک مفھوم کارآفرینی نقشیانجام می گيرد. سازمان در این مسير ناگزیر است که خSقيت و نوآوری را تقویت کند. مفاھيم 

 توانایی ھای ذھنی برای ایجاد یک فکر جدید است.کليدی دارند.در لغت، «خSقيت» به معنی پدیدار شدن و توليد یک اندیشه و فکر نو و بکارگيری

یف، فقط بيانگر یک بعد از ابعاد مھم خSقيت است.البته دانشمندان خSقيت را به صورت ھای گوناگونی تعریف کرده اند. به طوری که گاھی ھر تعر

که می تواند به صورت محصولی جدید یا«نوآوری» به مفھوم بکارگيری ایده ھای نوین ناشی از خSقيت و عملی ساختن این ایده ھا است 

 سازمان خود را برای کشف محصو3ت یا فن آوریخدمتی نو پدیدار شود. «مدیر کارآفرین» فردی ریسک پذیراست که با استفاده از نتایج خSقيت،

برای شروع و یا رشد کسب و کار را یکپارچه کرده و برھای جدید پيش برده و آنھا را به بھره برداری می رساند. او فردی است که منابع مورد نياز 

 کارآفرین فردی است که یک شرکت را تاسيس«نوآوری»، «توسعه فرایند»، «محصول» یا «خدمات جدید» متمرکز می شود. به بيانی دیگر، مدیر

یا اداره می کند و ھدف اصلی اش «سودآوری و رشد» است.

ویژگی کارآفرینان

، نياز به استقSل، قدرت کنترل درونی و خSقيت را نامکارآفرینان ویژگی ھای خاصی دارند که از ميان آنھا می توان نياز به موفقيت، مخاطره پذیری

ه این مفھوم که توانایی خلق ایده ھای بسياریبرد. از نظر روانشناسی، مدیر کارآفرین فرد خSقی است که دارای سSمت روانی و ادراک است، ب

 و پذیرش قاعده جدید را دارد. دارای ابتکار است،را به طور سریع دارد. دارای انعطاف پذیری ادراکی است، یعنی توانایی دور شدن از یک قاعده

د، به این مفھوم که به چالش ھای جدید و مسایلیعنی توانایی ارائه جوابھای غيرمعمول و مرسوم را دارد. پيچيدگی را به سادگی ترجيح می دھ

ی خود را باور دارد. تمرکز ذھنی داشته و به طورپيچيده توجه می کند. استقSل رای داشته و به خود متکی است، اعتماد به نفس داشته و توانای

 ھمواره با دانش و آگاھی به دنبال کسب اھداف وفعال و پرتSش به ایده ھا می پردازد. مخاطره پذیر بوده و از »انتقاد« و شکست ترسی ندارد.

رین می داند که با تمرکز بر روشھای قدیمی ،موفقيت است، بسيار اھل رقابت، »عجول«، مقاوم و محاسبه گر در انجام امور است. مدیر کارآف

 وری و توسعه و بھبود پيش برد. او می داند کهنمی تواند سبک مدیریتی و سازمان خود را به سوی کارایی و اثربخشی ھمزمان و در نتيجه بھره

ارساز نيست. بنابراین او باید مسایل آینده خود را با راهمسایل امروز با راه حل ھای دیروز قابل حل نيست و حتی حل آنھا با راه حل ھای امروز نيز ک

Sیی به ذھنش خطور کرده و بعد کار را شروع کند، بلکهحل ھای آینده، اما در زمان حال، حل کند. مدیر کارآفرین در انتظار نمی ماند که ایده ای ط

ر می دارد. او می داند که علم ناقص، خطرناک تر ازکار را با ایده ای به نسبت کوچک آغاز و به تدریج به سمت ایده ھای بزرگتر و کاملتر گام ب

او معتقد است که علم بشر ابطال پذیر است، چوننادانی است و ھمه می دانند که بزرگترین اشتباھات را بزرگترین دانشمندان مرتکب شده اند. 

 کند و ضمن برخورداری از علم حضوری، علمھمواره در حال تغيير، رشد و اصSح و یا تکميل است و به ھمين دليل علم را برای خود بت نمی

ه ساختن فرھنگ کارآفرینی در سازمان، بستریحصولی را جزیی از باارزش ترین امور زندگی خود می داند. مدیر کارآفرین با گسترش و نھادین

وی خود دارند. در این سازمان افرادمناسب برای بسط عدالت ایجاد می کند. به طوری که ھمه افراد سازمان فرصت ھای یکسانی پيش ر

 توانند امکانات را در انحصار خود نگاه دارند.ھوشمند، خSق، اندیشمند، پرتSش و مصمم شانس بيشتری برای موفقيت دارند و افرادی محدود نمی

نند و چگونه این ھمکاری را به سوی یک سود دو جانبهدر این سازمان کارکنان به تدریج می آموزند که چگونه در جایگاه برابر با یکدیگر ھمکاری ک

کنند. مدیران کارآفرین نوآوری را تشویق کرده و ازھدایت کنند. مدیران کارآفرین، نقطه مقابل مدیرانی ھستند که تنھا وضعيت موجود را حفظ می 

 کرده و نوآوران را نااميد می سازند. این گروه مدیران،نوآوران حمایت می کنند. در حالی که مدیران پایبند بر اصل حفظ وضع موجود، از نوآوری دوری

جود حمایت می کنند و ترجيح می دھند که ھمه اموراز تغيير، احساس تھدید می کنند و عدم اطمينان، آنھا را آزار می دھد. آنان از حفظ وضع مو

ری و خSقيت برخوردارند. بنابراین نباید این ویژگی ھا راقابل پيش بينی باشند و به انتظار انجام شدن کارھا می نشينند. ھمه انسانھا از نيروی نوآو

 وجود استعداد خSقيت است. زیرا در صورت آزاد سازیفقط در انحصار مدیران درآورد. در واقع جلوگيری از عوامل بازدارنده بروز خSقيت، مھمتر از

رھای نو را به طرز چشمگيری افزایش داد. ازذھن از پيش فرضھا و الگوھای زنجيره ای، در مدت کوتاھی می توان قدرت خSقيت و بکارگيری فک



تقاد و شکست، تمایل به ھمرنگی با جماعت وموانع متعددی که در راه ظھور خSقيت وجود دارند می توان از عدم اعتماد به نفس، ترس از ان

 موانع بوده و از وظایف یک مدیر کارآفرین است. دررسمی سازی و قوانين انعطاف ناپذیر نام برد. افزایش توان خSقيت و نوآوری در گروی رفع این

ی شود که افراد ھر مشکلی را به عنوان یک فرصتزندگیِ کارآفرینی، خوش بينی و تفکر مثبت بيش از ھر چيز در جریان بوده و ھمين امر باعث م

شد و از شکایت و ناله خبری نباشد. نشاط از نشانهبدانند، کارھا به تعویق نيافتد، افراد طفره نروند و ھيچ کس در جستجوی اشتباه دیگران نبا

ی توان گفت کارآفرینی فرایندی است که منجرھای بارز این نوع زندگی است که موجب از بين رفتن افسردگی و غم و ترس می شود. در نھایت م

شکيل یک مجموعه منحصر به فرد از منابع، به منظوربه ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می شود و مدیر کارآفرین مسئول ایجاد ارزش از راه ت

بھره گيری از فرصت ھاست.

نویسنده: مھندس حميدرضا خليلی

منبع : ماھنامه نفت پارس
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 درآنICTکارآفرينی و نقش 

● تعریف کار آفرینی

توانایی در به کار گيری عوامل توليد (زمين و نيروی کاروسرمایه) از ویژگيھای

کارآفرینان است. آنھا با استفاده از این عوامل اقدام به توليد کا3ھا و خدمات

جدید می کنند. کارآفرین کسی است که دارای ایده و فکر جدیدی باشد و از

طریق یک کسب و کار که توام با مخاطره وریسک است محصول و خدمتی را

باشد. جوزف شومپيتر که یک اقتصاددان نو و جدید  بازار ارائه کند که  به 

آفرینان کار  اصطSح  که  است  کسی  اولين  و  است،  اتریشی 

)Enterpreneurs مطرح کرده است. در نخستين سالھای دھه را   (١٩۴٠

این لوکوموتيوران  و  اقتصادی  توسعه  موتور  کارآفرینی  که  کرد  نظر  اظھار 

توسعه کارآفرین می باشد.

● تفاوت کارآفرینی با مدیریت

کارآفرینی با مدیریت تفاوت دارد. پال اچ ویکلن ميگوید :کار آفرینی مستلزم

ایجاد تغييرات در توليد است در حالی که مدیریت مستلزم ایجاد ھماھنگی

فرایند توليد می شود و سپس ناپدید ميگردد تا اینکهدر فرایند توليد می باشد. او می گوید : کار آفرینی یک پدیده گسسته است و موجب تغيير در 

 پدیده به ھنجار و سالم می انگارند. معمو3 آنھا موجب ایجادیک بار دیگر موجب این تغييرات شود. پيتر دراکر ميگوید: کارآفرینان تغيير را به عنوان یک

تغييرات می شوند.



● کارآفرینی-ایجاد تغيير-نوآوری

 بينند می پرسند چرا؟ اما به گفته جرج برنارد شاوکارآفرینان با انسانھای عادی تفاوت دارند. انسان ھای عادی پدیده ھا را آن طور که ھست می

کارآفرین چيزھایی را می بيند که ھرگز وجود نداشته است و می پرسد چرا که نه؟

● فایده ھای کارآفرینی:

) رشد اقتصادی١

) افزایش بھره وری٢

) به وجود آمدن کا3 وخدمات٣

می باشد.چھارپنجم مشاغل جدید که توسط کارآفرینان به وجود می آید از سازمان   ھای کوچک و خدماتی 

▪ رشداقتصادی

وسيله سازمان ھای کوچک به وجود می آیند. سیدیوید بریچ برآورد نموده است که در ایا3ت متحده امریکا بيش از چھار پنجم مشاغل جدید به 

 سال از عمرشان نمی گذرد. او ھمچنين دریافت که شرکتھای تازه تاسيس و۵درصد رشد اقتصادی مربوط به کشور ھایی است که بيش از 

مشاغلی را که به وجود می آورند بيشتر در زمينه اقتصادی اند نه در بخش توليدی.

▪ بھره وری

یا ارائه خدمات بيشتر. گزارش سازمان توسعه و ھمکارییعنی بھره گيری در بکار گيری مقدار کمتری نيروی کار و سایر مواد مصرفی و ارائه توليدات 

 د3ر کا3 و خدمات توليد و عرضه کرده در حالی که یک آلمانی۴۵١٠٠ ھر کارگر آمریکایی به طور متوسط ١٩٩٠اقتصادی نشان می دھد که در سال 

ليد مربوط ميشود و این د3ر کا3 و خدمات توليد و عرضه کرده است. اصو3 بھره  وری به بھبود فنون یا تکنيک ھای تو٣۴۵٠٠ د3ر و یک ژاپنی ٣٧۵٨٠

) از وظایف اصلی کارآفرینی است.JOHN KENDRICKکار به نظر جان کندریک (

▪ فن آوری و محصو3ت و خدمات جدید

فرینان با ارائه فناوری نوین یا توليد محصو3ت و ارائهیکی دیگر از نتيجه ھای وجود رابطه یا پيوند کار آفرینی و پدیده تغيير نقشی است که کار آ

خدمات جدید ایفا می کنند.

▪ سودآوری کار آفرینان برای کشور

موفق در کار آفرینی و توليد در مقابل ھر یک ميلياردارزش در مقوله توليد نکته ای است که باید به آن توجه کنيم. می گویند در یکی از کشورھای 

ر پشت بام خانه اش نصب کند و چنين خانه ھاییواحد پول کشور که توسط سرمایه گذار به کار گرفته ميشود به او اجازه ميدھند که یک پرچم د

 ميليون نفر در حوزه صنعت حقوق می گيرند. امروزه دولت برای۶مورد احترام مردم قرار ميگيرند آمار مطمئنی ھست که نشان ميدھد در کشور ما 

ر آفرینانی که از برپایی واحدھای صنعتی تا به امروزمدیران و کار آفرینان به ازاء ھر استخدام سی ميليون ریال می پردازد. ميتوان حساب کرد کا

 ھزار ميليارد تومان به گردن جامعه حق داشته باشند. حقی که ھرگز از آن١٨ ميليون نفر فراھم آورده اند ميتوانند. ۶امکان اشتغال را برای این 

سخنی به ميان نيامده، ابراز نشده و کسی از آن حتی به عنوان قدردانی سخن نگفته است.

● ویژگی ھای افراد کار آفرین:

(١٩٨٠در سال ھای ميانی دھه  بوید  بگلی و دیوید پی  توماس   Thomas Begley and David P .Boydکتاب ھا و پژوھش ھایی در زمينه (

انھای کوچک را اداره می کردند تمایز قائل شوند یا وجهروانشناسی و کار آفرینان انجام دادند و در صدد برآمدند بين کار آفرینان و کسانی که سازم

وآن ھا را مشخص کنند:تمایز بين آن ھا را تعيين کنند. سرانجام توانستند به پنج بعد از زندگی آن ھا دست یابند 

)Need of Achievement) نياز به کسب موفقيت (١

 ھدفھای بلند پروازانه ھستند و می خواھند ھر چهکار آفرینان از دید گاه مک کللند و با توجه به اصولی که وی ارائه کرده است ھمواره در پی

بيشتر موفق شوند.

)center of Control) مرکز کنترل (٢

آفرینان و مدیران ھر دو این چنين مياندیشند کهیعنی اینکه شانس و سرنوشت تاثيری بر زندگی ندارد و ھمه چيز تحت کنترل خود می باشد. کار 

کتب اگزیستانسياليسم کسی که پا ندارد و قھرمانمی توانند مسير زندگی خود را تعيين کنند و به اصطSح سرنوشت خود را قلم بزنند و به قول م



دو دنيا نشود خودش مقصر است.

)Tolerance for Risk) تحمل ریسک(٣

ه کارھای بسيار خطرناک نمی زنند دآمد و بازدهکار آفرینانی که ریسک متوسط را می پذیرند از کسانی که ھيچ ریسکی را نمی پذیرند یا دست ب

بيشتری به دست مياورند.

)Tolerance for Ambiguity) رویایی با ابھام (۴

ات ناقص و مبھم بگيرد. ولی کار آفرینان با وضعیھر مدیری تا حدی با چنين وضعی روبرو ميشود زیرا بسياری از تصميمات را باید بر اساس اطSع

 انجام می شود.مبھم تر و نا مشخص تر روبرو ھستند زیرا آنھا دست به کارھایی می زنند که برای نخستين بار

)Type of Behavior) نوع رفتار (۵

 ھميشه از زمان می باشند: سریع غذا ميخورند , سریع راه ميروند , حتی موقع تفریح ھم به فکر کار ھستند وTYPE Aکار آفرینان دارای شخصيت 

 ای دیگر نگاه ميکنند.خود بھترین استفاده را می کنند. لن فرگنسون به تفاوت بين کار آفرینان و مدیران از زاویه

 به وسيله دیوید مک کللند ارائه شده است. او دریافت افرادی که خط مشی١٩۶٠مطمئن ترین تئوری درباره ریشه ھای روانی کارآفرینان در دھه 

لند پرواز ھستند و اینھا از نظر روانی احساس نيازخود را بر کار افرینی می گذارند بيش از حد جاه طلب و در پی ترقی و پيشروی دائمی بسيار ب

ته و خود باوری را بنيادی ترین نياز انسان در ھزارهمی کنند که ھمواره باید به موفقيت ھای بزرگی دست یابند. دکتر گودرزی روانشناسی کمال یاف

سوم معرفی کرد وی اعتقاد دارد که کار آفرینان دارای ویژگيھای زیر ھستند:

) درک کارآمد واقعيت١

) پذیرش خودشان و دیگران و طبيعت٢

) خود انگيختگی و سادگی و طبيعی بودن٣

) احساس جدایی و نيازبه خلوت۴

) تمرکز بر مشکSت خارج از خودشان۵

) تازگی فھم و درک۶

) عSقه اجتماعی٧

) خSقيت٨

) عدم مقاومت در برابرفرھنگ آموزی٩

) عدم مقاومت در برابر فرھنگ آموزی١٠

) تجربه ھای عرفانی یا اوج١١

 ) ميباشند.SELF ACTULAZINGصد افراد خود شکوفا ( آبراھام مزلو بنيان گذار ورھبر معنوی جنبش روانشناسی ا نسان گرا بر آورد ميکند که یک در

کار آفرین= خود شکوفا= یک درصدجامعه

منبع : زنان کار آفرین

http://vista.ir/?view=article&id=254739

کارآفرينی يک شغل است يا يک سبک زندگی



در این مقاله ً كارآفرینی ً از منظر یا رویكرد و روشی دیگر مورد

به حوزه فقط  آن  قلمرو  و  و خواستگاه  می گيرد  قرار  بررسی 

كسب و كار محدود نمی شود . در این مقاله نویسنده ، تعریف و

تبيين كارآفرینی را با دو روش استقرائی و قياسی مورد مقایسه

قرار می دھد . وی معتقد است مطالعه و پژوھش در خصوص كار

آفرینی با روش قياسی منتھی به شناخت رفتار كارآفرینانه می

گردد رفتاری كه تمام حوزه ھای اقتصادی ، فرھنگی ، سياسی و

مطالعات حاليكه  در   ، گيرد  می  بر  در  را  كارآفرینی  اجتماعی 

استقرائی در خصوص كارآفرینی تنھا رفتار كارآفرینان را در حوزه

كسب و كار مورد بررسی و شناخت قرار می دھد به عبارت دیگر

) را بطور عامentrepreneurial behaviourیكی رفتار كارآفرینانه ( 

یا مجزا در ھر یك از حوزه ھای اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی و

فرھنگی جستجو و معرفی می كند و دیگری رفتار كارآفرینان را

رفتار كارآفرینانه در حوزه كسب و كار،  یعنی كسانی كه فقط 

شغل یك  تنھا  كارآفرینی  گيرد  می  نتيجه  نھایتاً   . اند  داشته 

نيست بلكه یك سبك تفكر یا یك فرھنگ و سبك زندگی است و

زوایای مختلف آن را شرح می دھد. در پایان زندگی كارآفرینانه در

اسSم مطرح و فرد حازم بعنوان كارآفرین معرفی می گردد .

تب كارآفرینی ھمچون  تب  كه  است  سالی  خوشبختانه چند 

واقعی كه عSمت دفاع و واكنش طبيعی بدن نسبت به ورود یك

و بيكاری  درمان  و  دفاع  بعنوان عSمت  خارجی است  ميكروب 

جمھوری نظام  دلسوزان  و  دولتمردان  چھره  در  زایی  اشتغال 

 تب مصنوعی به این چھره نمایان ساخته اند واسSمی به خوبی و وضوح مشھود است . اگرچه فرصت طلبان و رانتخواران اقتصادی نيز خود را با

 اما در مجموع طرحِ موضوع كارآفرینی در دولت وسيلی ھای زیادی به تب داران واقعی نظام و كارآفرینان اقتصادی و اجتماعی جامعه زده اند ،

مجلس امری مبارك و خير است.

ی ، جایگاه ، رسالت و مفھوم حقيقیدر چنين شرایطی چنانچه صاحب نظران كارآفرینی كشور احساس مسئوليت نكنند و با یك ھمت گروھ

 از امور ضروری و مفيد دیگر به انحراف ، بادكارآفرینی را تبيين و معرفی ننمایتد و از آن حفاظت و صيانت نكنند ممكن است ھمچون بسياری

فراموشی و نھایتاً به نابودی كشيده شود .

شود اما موتور توسعه است و بيكاری ھای پنھانكارآفرینی اگرچه یك شغل نيست و ترویج فرھنگ آن در جامعه ، ابتدا موجب افزایش بيكاری می 

سؤال مطرح می گردد كه اگر كارآفرینی یك شغل نيسترا نه تنھا آشكار و درمان می كند ، بلكه باعث پيشگيری از آن نيز می شود . در اینجا این 

دھد، پس كارآفرینی چيست و كارآفرین كيست ؟ چراو اساساً كارآفرین در پی ایجاد شغل نيست و نتيجه كار او نيز ممكن است بيكاری را افزایش 

ھای روانشناختی و جمعيت شناختی كارآفرینان اقتصادی ،آنھا را موتور توسعه اقتصادی ناميده اند ؟ آیا كارآفرینی انواع مختلفی دارد ؟ آیا ویژگي

سياسی ، اجتماعی با ھم تفاوت دارند ؟ و ...

 نا آشنا به مفھوم اصلی آن را ، كه ترجمه كلمهواژه « كارآفرینی » در زبان فارسی واژه ای است نو كه معنای لغوی آن ، شنونده یا خواننده

 مستقيم و ذاتی با كار ( آن ھم است به اشتباه می اندازد . این واژه اغلب در اذھان ، مفھوم ’’  اشتغالزائی ’’ و ارتباطEntrepreneurshipانگليسی 

تلف و متنوعی دارد . بطور كلی می توان گفت كهاز نوع فيزیكی آن ) را تداعی می كند ، در حاليكه كارآفرینی به معنی حقيقی خود تعاریف مخ



ریب خSق » می باشد كه طبيعتاً چنان فرآیند واساس و جوھره اغلب تعاریف ارائه شده در فرھنگ غرب به مفھوم « فرآیند خلق ثروت » یا « تخ

چنين تخریبی توأم و ھمراه با ریسك است .

 كارگر ، مدیر ، مھندس ، پزشك ، خلبان ، وكيل ،متأسفانه عده ای در كشور ، كارآفرینی را بعنوان یك شغل معرفی می كنند و آنھا را در كنار

ین را كسی می دانند كه فقط بتواند كارگاه یا كارخانه یاجوشكار و ... قرار می دھند و عده ای دیگر آنرا شغل آفرینی می دانند، عده ای دیگر كارآفر

صاحبان كسب و كارھای كوچك و نوآور را كارآفرینشركتی را تأسيس ، راه اندازی و مدیریت نماید و ریسك آن را متقبل شود . عده ای دیگر فقط 

ام » معرفی می كنند ، عده ای دیگر كارآفرینی رامی دانند و عده ای شالوده كار را در عصر فرا صنعتی « كارآفرینی » و در عصر صنعت « استخد

 برداشتھای غلط فوق كه در ایران رایج شده است درمترادف با شغل آزاد و كارآفرین را به معنی كارفرما و سرمایه دار تلقی می كنند . عSوه بر

ر ً و ً اقتصاد ً می شود به عبارت دیگر تاكنون كارآفرینی ،جھان نيز وجه مشترك و بستر تمام تعاریف ، تفاسير و ابعاد مختلف كارآفرینی منحصر به ً كا

) ،social entrepreneurship كارآفرینی اجتماعی (در جھان فقط در حوزه كسب و كار و آن ھم در بعد اقتصادی مطرح بوده است و آنجائی ھم كه از

) صحبت شده است عمدتاً به معنی كشف ، جذب و بھره برداریcultural entrepreneurship) و یا فرھنگی (political entrepreneurshipسياسی (

اعی ، سياسی یا فرھنگی . به عبارت دیگراز فرصت ھای سياسی ، فرھنگی و اجتماعی درآمدزا و سودآور بوده است نه صرف كارآفرینی اجتم

ار ، درآمدی برای امور اجتماعی وعام المنفعهوقتی در غرب صحبت از كارآفرینی اجتماعی می شود عمدتاً منظور این است كه از طریق كسب و ك

ارآفرینی اقتصادی تغيير ، اصSح یا تكميل نمایند ،حاصل نمایند و یا ساختار اجتماعی ، سياسی یا فرھنگی كشورشان را برای تسھيل و حمایت از ك

 بدستwww.changmakers.netمجله الكترونيكی ( عSقه مندان می توانند ليست كامل كارآفرینان اجتماعی و نوع فعاليتھای آنھا را از طریق 

آورند).

 در عرصه فرھنگ ایجاد كنند و یا برای افزایشدر فرھنگ غرب وقتی صحبت از كارآفرینی فرھنگی می شود منظور این است كه كسب و كار تازه ای

ف از كارآفرینی فرھنگی و اجتماعی یا سياسی ،فروش محصو3ت فرھنگی استراتژی كارآفرینانه را بكار گيرند و ... بھر حال در آن فرھنگ ، ھد

و تقریباً ھرآنچه كه به این نام مطرح می شودتخریب خSق در اصالت ، رسالت ، روشھا ، مؤلفه ھا و ساختار فرھنگ ، اجتماع یا سياست نيست 

 كه ادبيات كارآفرینی نشان می دھد كارآفرینینھایتاً به منظور تقویت كارآفرینی اقتصادی است . برای روشن تر شدن موضوع 3زم است بدانيم

 می شود ابتدا شاخصھا و ویژگی ھای شخصيتی وتاكنون از طریق مدل استقرائی تعریف و تبيين گردیده است یعنی ھمانطور كه در شكل زیر دیده

بعاد ، مفاھيم، فرضيه ھا و مدلھایی را برایرفتاری افراد موفق در كسب و كار مورد شناسائی قرار گرفته و سپس بر اساس آن مؤلفه ھا ، ا

ی ناميده می شود كارآفرینی فقط در بعد اقتصادی تعریف وكارآفرینی طراحی و ارائه نموده اند . بدین ترتيب و با این رویكرد یا روش كه مدل استفرائ

ه كسب و كار فعال بوده اند .تبين شده است و لذا فقط رفتار كارآفرینانی مورد بررسی و شناخت قرار گرفته است كه در حوز

 این قلمرو گسترش یافته ، وقت آن رسيده است كه از روشاما از آنجایی كه حوزه فعاليتھای كارآفرینانه محدود به امور كسب و كار نمانده و به مرور

رضيه پردازی شود و سپس مفاھيم و ابعاد و مؤلفهقياسی به موضوع كارآفرینی نگاه شود یعنی ابتدا گمانه زنی ، نظریه پردازی ، مدل سازی و ف

وزه كسب و كار محدود نمی باشد و می توانيد رفتارھای كارآفرینی شناسایی و تبين گردد تا نھایتاً به رفتار كارآفرینانه برسيم كه تنھا به ح

 زمينه و فعاليتھای اقتصادی و جدا از فرصتھایكارآفرینانه را در حوزه سياسی ، فرھنگی ، اجتماعی نيز به معنی حقيقی و محض آن یعنی بدون

يت و نو آوری یا تخریب خSق در فرھنگ جامعه نه دردرآمدزا شناسایی و تعریف نمائيد . بعنوان مثال كارآفرینی فرھنگی با این رویكرد یعنی خSق

عی یعنی تخریب خSق در ساز و كارھا، قوانين ،محصو3ت فرھنگی یا به عبارت دیگر ایجاد چيزی ارزشمند در فرھنگ جامعه ، و كارآفرینی اجتما

گی ، سياسی ، اجتماعی و اقتصادی بطور جداگانهعرف و عادات و رسوم یا مناسبات و روابط اجتماعی و ... بدین ترتيب رفتار كارآفرینان فرھن

شناسائی ، تعریف و با یكدیگر تطبيق داده خواھند شد .

بتواند ارزشی را در جامعه خلق نماید چه ارزشبر اساس رویكرد قياسی تعریف كارآفرینی عبارت است از ارزش آفرینی و كارآفرین كسی است كه 

انی ھستند كه در صدد شناسائی و رفع نيازھایمادی ، و چه ارزش معنوی ، سياسی ، فرھنگی یا اجتماعی ، بنابر این كارآفرینان اجتماعی كس

ھدف و مأموریت خود دست به ایثار و از خود گذشتگیاجتماعی جامعه اند و در این راه از اعتبار اجتماعی خود مایه می گذارند و برای رسيدن به 

ان ھستند و می كوشند تا موانع سياسیمی زنند , ھمچنانكه كارآفرینان سياسی در صدد شناسائی نيازھا و خSء ھای سياسی جامعه / جھ

د ، البته از طریقی نو و كارآفرینانه . و با3خرهموجود را جھت رشد و توسعه جامعه و استقرار عدالت و دموكراسی شناسائی و از سر راه بردارن

ایند . در ھر صورت ھر یك از كارآفرینان اجتماعی ،كارآفرینان فرھنگی افرادی ھستند كه ارزشھای فرھنگی را در جامعه خلق،كشف و یا احيا می نم



 طریق خSقيت ، ریسك پذیری و رھبری ، ارزشی راسياسی و فرھنگی ھمچون كارآفرینان اقتصادی دائماَ در جستجوی نيازھا و فرصتھا ھستند تا از

 یك شغل نيست كه فقط در بعد اقتصادی و آنھم در حوزۀدر جامعه ایجاد و خSء یا نقصی را دفع و اصSح نمایند . بنابراین می توان گفت : كارآفرینی

اه كارآفرین است و بر تمام شئونات زندگی اوكسب و كار مطرح باشد بلكه فراتر از آن یعنی یك سبك زندگی یا یك فرھنگ است كه ھمواره ھمر

 حرفه و روش انجام كارھایش .لذا كسی كه دارایتاثير می گذارد از جھان بينی و ایدئولوژی و انتخاب دین وی گرفته تا انتخاب ھمسر ، شغل و

ود . ھمانطور كه افراد زیادی در حوزه ھای فرھنگی ،ویژگيھای كارآفرینانه است الزاماَ نباید وارد حوزه كسب و كار و بعد اقتصادی كارآفرینی ش

ی نيستند و یا برعكس افراد زیادی ھستند كهاجتماعی و سياسی فعاليت می كنند و دارای ویژگيھای كارآفرینانه ھستند ولی صاحب كسب و كار

 ندارند . لذا یك خانم خانه دار، یك محصل ، یك نویسنده ،در موقعيتھای كارآفرینانه قرار دارند یعنی صاحب كسب و كاری ھستند اما رفتار كارآفرینانه

 یك كارگر می تواند رفتار كارآفرینانه داشته باشد یایك خبرنگار ، یك استاد دانشگاه ، یك سياستمدار ، یك كارخانه دار، یك روحانی، یك تاجر یا

صی به جھان نگاه می كنند و به روش خاصی بانداشته باشد . بطور كلی می توان گفت كارآفرینان به سبك خاصی زندگی می كنند ، با عينك خا

در این زندگی كسب وكار كارآفرینانه ای داشتهمسائل و مشكSت و پدیده ھا برخورد می كنند آنھا یك زندگی كارآفرینانه دارند كه ممكن است 

باشند یا نداشته باشند . مشخصات چنين زندگی ای ذیSَ توضيح داده می شود .

ن به كمال ، اساس آن است . زندگی ای كهزندگی كارآفرینانه زندگی ای است كه جستجوگری ، تكاپو و تSش مستمر و بدون وقفه برای رسيد

ضع موجود اكتفا نمی شود و در حاليكه باید با یكباید دائماً در جستجوی ميان برھا باشی و خSقيت جوھره آن است . زندگی ای كه ھيچ گاه به و

اشی . زندگی ای كه در آن شوق و صراحت و نشاط وچشم به آینده بنگری با چشم دیگرت باید به دنبال شكار ایده ھا و فرصتھا از گذشته و حال ب

زندگی ای كه در آن ارزش فرصتھا بسيار بيشتر ازصداقت و مثبت اندیشی آذوقه راه و سفر است ، سفری سخت و خطرناك و مھيج و پایان ناپذیر . 

و سرنوشت ساز بگيری . زندگی ای كه بیارزش طSست . زندگی ای كه در آن امروزت با فردایت یكسان نيست و ھر لحظه باید تصميمی جدی 

آن شكست مفھومی دیگر دارد و گاھی بایدتوجھی به شرایط محيطی ھر لحظه نقاط قوتت را تبدیل به نقاط ضعف می كند . زندگی ای كه در 

مواره باید زیر ذره بين قرار دھی و از نو ارزیابی و ارزشعمداً راه اشتباه را طی كنی تا به جواب درست برسی . زندگی ای كه ارزشھا و قوائد، آنرا ھ

ما تا رسيدن به آن ، از آن بيخبری . زندگی ای كه درگذاری كنی . زندگی ای كه اغلب توأم با حيرت و ابھام است و گاھی با وجود آنكه ھدف داری ا

زندگی ای كه در آن باید با كسانی ھم اتاقآن باید تا آنجا احساساتی شوی كه منطقت اجازه می دھد منطقی كه دائماً بازبينی می شود . 

 را حل كنی كه تصویر نھایی آن را ندیده ای باشوی كه اغلب تا آنجا منطقی ھستند كه احساساتشان اجازه می دھد . در این زندگی باید پازلی

ندگی ای كه در آن عشق رسيدن به مقصد خواب رااین وجود اميدوار ھستی و ندائی از دورن ھمواره تو را به سمت چشم انداز ھدایت می كند . ز

ی آینده ات برنامه ای نداشته باشی دیگرناز چشمانت می گيرد و برای موفقيت حتما باید اول طعم شكست را بچشی . زندگی ای كه اگر برا

نی تا بتوانی نانی به كف آری و به غفلت نخوری.برایت برنامه ریزی می كنند . زندگی ای كه برای پول در آوردن اول باید از پول چشم پوشی ك

با خود می پاشند ، زندگی ای كه در آنزندگی ای كه در آن موفقيت بذر شكست را با خود نمی پاشد ، بلكه برعكس شكستھا بذر موفقيت 

وفقيت با معيارھای رایج سنجيده نمی شود .اساساً شكست به معنی واقعه ای است كه ھنوز فوائد آن تبدیل به سود نشده است و معيارھای م

خی تر از شوخی می شوند . زندگی ای كهزندگی ای كه در آن شوخی و مزاح و بازی گاھی جدی تر از جدی است و امور بسيار جدی گاھی شو

جا بھتر از ھزارھا پاسخ خوب و به جا ارزش دارد ودر آن بيشتر فكر می كنی كه چطور فكر كنی تا اینكه به چيزی فكر كنی ، یك سئوال خوب و به 

ی كه در آن با وجود اینكه می دانی رسيدن بهبيشتر از آن كه به موضوع فكر كنی به انتخاب موضوع و تعریف صحيح آن فكر می كنی . زندگی ا

ت چو نيم كردار ارزش ندارد .كمال به كوشش نيست به جوشش است ولی تا می توانی می كوشی و در این راه دو صد گفته ، برای

می آید كه آن را بخواھی و برای آن اقدامیبله كارآفرینی یك سبك زندگی است ، زندگی ای كه در آن خواستنِ چيزی ھنگامی خواستن بحساب 

 بجز و توانستن ھنگامی اتفاق می افتد كه نمی توانم را فراموش كرده باشی . زندگی ای كه در آنI want what I want when I want Itبكنی 

ه گردانی . زندگی ای كه برای بقا در كسب و كار بایداندیشه ھيچ چيز كامS در اختيار تو نيست و برای مسلمان ماندن باید ھر لحظه ایمانت را تاز

گران این ھستی كه مبادا اختراعھایت وسيلهحرف نوئی برای گفتن داشته باشی و بدون خSقيت محكوم به فنا خواھی بود ضمن اینكه ھمواره ن

ی خداشناسی و خود شناسی یعنی آگاھی ازای تكامل یافته برای رسيدن به ھدفی تكامل نيافته باشد .زندگی ای كه در آن خود شناسی یعن

ند و با دقت در فھم خود و رسيدن به خویشتنِكاركرد سيستم فراشناختی ذھن و كنترل آن ، در این زندگی است كه افراد به فرا آگاھی می رس

 درست به سئولھای غلط نمی دھند و ھرخویش یك ساعت تفكرشان بھتر از سالھا عبادت می شود . زندگی ای كه در آن سازمانھا پاسخھای



) ، درlearning how to learn , learning relearning , learning how to forgetكارمند و مدیری یاد می گيرد كه چطور یاد بگيرد و چطور فراموش كند(

فته اند تا زمانی كه به روشھای قبلی تفكر می كنند نمیاین زندگی سازمانھا می دانند كه فراتر از كاركنانشان نمی توانند بروند و به خوبی یاد گر

ان با راه حلھای دیروز حل نمی شود و حل مسائلتوانند سبك مدیریت و سازمان خود را توسعه و بھبود بخشند، آنھا می دانند كه مسائل امروزش

 حلھای آتی اما امروز حل كنند .امروز با راه حلھای روز نيز برایشان كارساز نيست چون آنھا باید مسائل آتی خود را با راه

 راست مغز بطور مستمر و فعال مورد استفادهبله زندگی كارآفرینانه یعنی زندگی ای كه تنھا از سمت چپ مغز استفاده نمی شود ، بلكه سمت

گی ای كه در آن عقل به اندازه ای رشد می یابد كهقرار می گيرد و سبكھای مختلف تفكر بطور آگاھانه انتخاب و در حل مسائل بكار می رود . زند

ن جا به بعد كارِ من نيست . زندگی ای كه در آندست خود را به عاقل تراز خود می دھد و بعضی اوقات دستش را به دل می دھد و می گوید از ای

بسياری از این قبيل اضداد با ھم جمع می شوند وكل نگری و جزء نگری ، محافظه كاری و ریسك پذیری ، وافعيتھا و آرمانھا ، نظم و نوآوری و 

ركنان خود را انتخاب می كنند و از بوروكراسیكارآفرین كامل جمع اضداد ناميده می شود. در این زندگی سازمانھا بر اساس شایسته سا3ری كا

 و انحصار اطSعات پرھيز می شود ، ضمن اینكهاداری ، مقررات خشك ، و كنترل سخت گير و جرء نگر و ھمچنين روابط رسمی و از با3 به پائين

ت و توسعه قالبھای ذھنی اھميت خاصی دارد وشكستھای بارور كاركنان و مدیران مورد شناسایی و تشویق قرار می گيرد . در این زندگی شناخ

البھای ذھنی اش) برای او می آراید اطمينانخردمند به كسی گفته می شود كه اندیشه خود را به اصرار صحيح نداند و به آنچه كه نفسش ( ق

نند :نكند ، در این زندگی به اشخاصی گفته می شود كه دارای اعتماد به نفس با3یی ھستند كه بتوا

- با دیگران كار كنند ،

- حداقل برخی از كارھا را بھتر از دیگران انجام دھند .

- خود را با موقعيتھای تازه و افراد جدید انطباق دھند ،

- در كارھایی كه ابتدا دشوار به نظر می رسد ، مھارت پيدا كنند ،

- در شرایطی كه اطSعات كافی وجود ندارد تصميم گيری كنند ،

- به دیگرن كمك كنند و از آنھا حمایت نمایند ،

- اگر فعاليتھای گذشته شان مطابق انتظارشان نباشد آنھا را به طور مؤثری اصSح كنند.

 طوری كه نه بتواند به خود تيپا بزند و نه دستبا این اوصاف است كه كارآفرینان می گویند خداوند جسم انسان را حكيمانه طراحی كرده است ،

 به سمت فرصتھا ھدایت می شود تا تھدیدھا و باتائيد به پشت خود بزند ، بله زندگی كارآفرینانه زندگی ای است كه كانون توجه افراد بيشتر

ه دست می آیند و زود از دست می روند . در اینمھارتھای خاصی تھدیدھا به فرصت تبدیل می شوند و افراد به خوبی می دانند كه فرصتھا دیر ب

ا حقيقتا مشتریان خود را دوست دارند و درزندگی ھمه كارھا به نحو احسن انجام می شود حتی اگر آن كار ساختن سنگ لحد باشد و سازمانھ

مشتریان خود ھستند ، نيازھایی كه مشتریان دارندارضای نيازھای آنھا اكتفا به اظھارات آنھا نمی كنند بلكه در جستجو و كشف نيازھای پنھان 

ولی از آن بی خبرند .

افراد می دانند كه نيست بينایی با دیده ھا وزندگی كارآفرینانه به معنی زندگی ای است كه در آن دیدن یعنی تجربه تفسير نشده واقعيت و 

پند و اندرز بخواھد ، به عبارت دیگر افراد مراقبچشمھا ، كه گاھی چشمھا به دارنده خود دروغ ميگویند وخرد خيانت نمی كند كسی را كه از او 

 بلكه با چشمان خود بدون تعبير و تفسير ببينند .ھستند تا فقط چيزھایی را نبينند كه دلشان می خواھد ببينند یا آمادگی دیدن آن را دارند ،

شی است كه ارتباط با آن و استفاده از اطSعاتدر این زندگی مغز مزرعه آخرت است و دروغگو دشمن خدا ، ضمير ناخودآگاه منبع بسيار با ارز

دانند كه نمی توانند باد را كنترل كنند اما می توانندنھفته در آن یك مھارت محسوب می شود ، البته مھارتی قابل آموزش . در این زندگی افراد می 

: در بند آنی كه در پی آنی .بادبانشان را تنظيم كنند و با پوست و گوشت و استخوان معنی این جمله را درك كرده اند كه 

به حد كافی به مشكل نزدیك شوند خود را قسمتی ازبله كارآفرینان در این زندگی گاھی تقليد را بدتر از اشتباه می دانند و برعكس دیگران اگر

مشكل نمی بينند ، چون با ذھنی آگاه مسائل و مشكSت را شناسائی و تعریف كرده اند .

 Sدر اشتباه . در این زندگیدر زندگی كارآفرینانه حتماً حق با اكثریت نيست و وقتی ھمه بر ضد شما ھستند شما یا كام ًSبرحق ھستيد یا كام

ياورید تا زمانی كه كاری را انجام می دھيد كه آن رامعيار موفقيت در كسب و كار با معيارھای رایج تفاوت دارد یعنی اگر پولی از كارتان بدست ن

دن ، شرافتمندانه پولدار شوید . در ایندوست دارید یك موفق حقيقی محسوب می شوید و گاھی در این زندگی می توانيد بدون سخت كار كر



محسوب می شوند وموفقيت به عنوان یكزندگی انسان برای موفقيت آفریده شده است و اشتباھات و شكستھا ، موفقيتھایی برای آموختن 

سفر تلقی می گردد نه یك مقصد .

% موفقيت در چنين زندگی ای “ به موقع حاضر٧۵بله در زندگی كارآفرینانه ، حقيقت از اشتباه بھتركشف می شود تا از سردرگمی و اغتشاش و 

ھا بھای پيروزی ھا محسوب می شوند ،شدن است “ . در چنين زندگی ای انسان تا خود را شكست خورده نپندارد شكست نمی خورد و شكست

به ھمين دليل كارآفرینان می گویند : وقتی می توانی موفق شوی چرا می خواھی انسان باشی ؟!

از جمادی مردم و نامی شدم وز نما مردم ز حيوان سر زدم

مردم از حيوانی و آدم شدم پس چه ترسم كی ز مردن كم شدم

جمله دیگر بميرم از بشر تا سرآرم از ملك بال و پر

وز ملك ھم بایدم جستن زجو كل شی ھالك ا3 وجھه

بار دیگر از ملك پران شوم آنچه ناید اندر وھم آن شوم

پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم كانا اليه راجعون

جائی كه مدارا درشتی باشد ، درشتی باید كرد و جایی. در این زندگی ھمواره باید در تSش برای تشخيص و تفكيك واقعيتھا از واقعيت نماھا بود و 

رسد چون ھمه برای بارش باران دعا كرده اند و لذا ازكه عقل به كار ناید دیوانگی . در زندگی كارآفرینانه كسی از ریسكھای معقول و متوسط نمی ت

لی اوقات صرفا ً حركت می كنند تا یك جھت ورعد و برق یكه نمی خورند ، آنھا فقط وقتی جھت و مسيری موجود باشد حركت نمی كنند بلكه خي

د رفت . در این زندگی توليد راھھای جدید از انتخابمسيری را توليد كنند آنھا می گویند : تو پای در راه بنه ھيچ مگوی خود راه گویدت چون بای

ود و لذا فقط به قسمتھای اَه و َبهِ موضوعاتراھھای موجود مھمتر است و عSوه بر درست بودن موضوعات ، به پرمایه گی آنھا نيز توجه می ش

توجه نمی شود بلكه قسمت َوه آنھا نيز اھميت خاصی دارد .

و با3خره نيابد اما به یافته ھا نيز اكتفا نمی شود .در زندگی كارآفرینانه ھيچ كس به ھيچ چيز بسنده نمی كند و كسی را پيدا نمی كنی كه بجوید 

اری و تعاریف پدیده ھا ثبات و اھميت چندانی ندارددر چنين زندگی ای ترتيب امور مھم نيست بلكه نتيجه كار اھميت دارد و طبقه بندی ، عSمت گذ

رتب جامه آنھا دریده می شود . در این زندگی ھمهیا به عبارت دیگر برای پدیده ھا یك جامه برای ھميشه دوخته نمی شود ، بلكه با تفكر خSق م

اخودآگاه خود استفاده كنند . آنھا می دانند كه ضميرافراد فرایند خSقيت را طی كرده اند و به خوبی می دانند كه چه وقت و چطور باید از ضمير ن

ر آگاه به دليل قالبھای ذھنی به آنھا بی توجه است و ازناخودآگاه ، حقایق ، داده ھا ، آثار و نشانه ھای زیادی را از محيط دریافت می كند كه ضمي

ین و در دسترس ترین منبع برای خSقيت نيست واین منبع به نحو احسن استفاده می كنند ، در این زندگی ھيچ چيز مثل “ ھيچ چيز “ سودمندتر

شی بوده اند و لذا از چيزھائی كه در حال حاظرافراد به خوبی می دانند كه خيلی چيزھا قبل از اینكه خواصشان شناخته شود ، چيزھای بی ارز

يچ ایجاد كنند ( منظور چيزھائی است كه مردمبی ارزش تلقی می شوند بی تفاوت و به راحتی نمی گذرند و لذا قادرند چيزھای با ارزشی از ھ

دیگر آنھا را ھيچ می شمارند) .

فرار از آن را یاد گرفته اند ، “ شما آن چيزی كه فكر می كنيددر زندگی كارآفرینانه افراد به خوبی معنی جمله زیر و آثار آن را درك می كنند و لذا راه 

 می كنيد دیگران راجع به شما چنين فكر مینيستيد و آن چيزی كه دیگران راجع به شما فكر می كنند نيستيد بلكه شما چيزی ھستيد كه فكر

ين امر باعث می شود كه ھر مشكلی را یك فرصتكنند “. در این زندگی خوش بينی و تفكر مثبت بيشتر از سبكھای دیگر زندگی جریان دارد و ھم

نباشد و از شكایت كردن و غرولند و ناله خبری نباشد .ببيند ، كارھا به تعویق نيافتد ، افراد طفره نروند ، ھيچ كس در جستجوی اشتباھات دیگران 

 خودخواھی و احساس زرنگی كردن دیگران بيشتر دردر این زندگی كمتر ریشخند كردن ، طعنه زدن و چوبكاری كردن را می بينيد و از بی انصافی ،

امانيد .

 ترس می شود . در این زندگی بخاطر تفكریكی از نشانه ھای بارز این زندگی نشاط است كه موجب از بين رفتن افسردگی و بدبينی و غم و

 توزی و به دنبال آزار رساندن و انتقام گرفتن خبریمثبت از بد ز بانی ، تھمت و بی حرمتی به مقدسات افراد پرھيز می شود و از عصبانيت و كينه

نيست . افراد مشغول ریز بينی و نكوھش و قضاوت دیگران نيستند .

 كارآفرینانه افراد یاد می گيرند كه چيزھایی را كه ھرگزدر سبكھای زندگی دیگر ، افراد چيزھائی را می بينند و می گویند ً◌ً چرا ؟ ً اما در زندگی

گرا استفاده می كنيد تا ھمگرا و باید چرا ھای دوران كودكی راوجود نداشته است ببينيد و بگویند ً چرا نه ؟ ً ، در زندگی كارآفرینانه بيشتر از تفكر وا



ن بزرگی چون به قول وایتھد ؛ بعھده گرفتن تجزیه و تحليلدوباره آغاز كنيد اما نه در مورد چيزھای ناشناخته بلكه در امور بدیھی و دانسته ھای دورا

ھا ، عملی جسورانه است اما از آن جسورانه تر زیرامور عادی ، واضح و بدیھی احتياج به ذھنی غير عادی دارد و به قول كاسپر ، كشف ناشناخته 

ره اولين خروجی از آن ، اولين ورودی به آن استسؤال بردن شناخته ھا است . در این زندگی مغز انسان به مثابه یك سيستم انبارداری كه ھموا

و پدیده ھا به معنی درست ترین نگاه و بھترین موضعكار نمی كند بلكه خروجی آن قابل تغيير و كنترل است در این زندگی اولين نگاه به موضوعات 

ر اوج این زندگی مصداق واقعی بيت زیر خواھینيست بلكه ھر نفس نو می شود دنيا و ما و ھمچنين دم به دم در تو خزان است است و بھار و د

شد .

سبزه گردی ، تازه گردی در نوئی

گر تو خاك اسب جبریلی شوی

لف كردن یا تنبلی و دیوانگی نيست و ھمچنانكهدر این زندگی بازی و بازی گوشی فقط اختصاص به بچه ھا ندارد و خيال پردازی به معنی وقت ت

 ھر مشكلی با پول و تفكر علمی حل نمی شود وجدی بودن یك ارزش است ، شوخی و تفریح و مزاح ھم با ارزش است . بله در زندگی كارآفرینانه

و كشف و شھود ھم 3زم است ، چون میھمچنانكه عقل و منطق و عملگرائی و عدد و رقم و محاسبه خوب است ، احساس و ھيجان و بصيرت 

دانی كه :

نو ز كجا می رسد كھنه كجا می رود گر نه ورای نظر عالم بی منتھاست

و می رسد . در این زندگی ندائی به تو میدر این زندگی خSقيت شرط انسانيت است و ھر زمان از غيب نو نو می رسد و از جھان تن برون ش

گوید :

تازگی و جنبش طوبيست این

نيستند آنھا می دانند كه ھوش زیاد لزوماًھمچو جنبشھای خSقان نيست ایندر زندگی كارآفرینانه سازمانھا در جستجوی افراد خيلی باھوش 

د رفع نيازھای اظھار شده مشتریان باشد به عبارتخSقيت با3 بھمراه نمی آورد، بازاریابی ابنگونه سازمانھا بازاریابی واكنشی نيست كه در صد

 ) ھستند كه از طریق بازاریابی خSقMarket driving Co ) نيستند بلكه شركتھای بازار ساز ( Market driven Coدیگر آنھا شركتھای بازار محور ( 

یند امكان سنجی ایده ھایشان دچار وسوسهدر صدد شناسایی و رفع نيازھای واقعی و پنھان مشتریان ھستند . در این زندگی افراد در فرا

كنند مسائل مالی و اقتصادی را مطرح نمی كنند آنھااقتصادی نمی شوند و قبل از اینكه مسائل فنی و امور مربوط به بازار طرح ھایشان را بررسی 

 ساعت آن را صرف تيز كردن تبرشان می كنند .۵/۴ ساعت برای قطع درختی وقت داشته باشند ۵اگر 

ون چون و چرا پذیرفته باشند و بخاطر حرف مردم بيھودهدر زندگی كارآفرینانه اموری كه افراد درباره آنھا تعصب بخرج می دھند اموری نيستند كه بد

زنجير به گردن خود نمی اندازند :

از برای آنكه گویندت زھی

بسته ای بر گردن جانت زھی

كارآفرینانه ریسك معقول و حساب شده جایگاهدر این زندگی مردم یك عمر بدبختی نمی كشند تا به دیگران ثابت كنند خوشبختند . در زندگی 

رگان ترسو از سود بی نصيب است . در زندگی كارآفرینانهخاصی دارد و افراد می دانند كه از یك دره بزرگ با دو پرش كوتاه نمی توانند بگذرند و باز

 كه سودی ندارد انجام نمی دھند چون ممكنافراد كارھایی را كه ضرر ندارد انجام می دھند چون ممكن است سود داشته باشد و كارھایی را

مورد آنھا بررسی ، دقت ، مشورت و آزمایش میاست ضرر داشته باشد اما كارھایی كه نه ضرر دارد و نه سود و یا ھم ضرر دارد و ھم سود در 

) دارند وNeed for achievementه باشند نياز به موفقيت (كنند . در این زندگی افراد بيشتر از آنكه نياز به قدرت ( كنترل و تسلط بر دیگران ) داشت

ظارات و رضایت دیگران اكتفا نمی كنند .لذا می كوشند كارھایشان را به بھترین وجه انجام دھند ، در این راه به استانداردھا و انت

دا در خود جستجو می كنند نه در دیگران یا محيط وزندگی كار آفرینانه زندگی ای است كه افراد به ھنگام مواجه شدن با مشكSت ، علت آن را ابت

دی كه خود انگيخته بار می آیند و انگيزه كار را از خودپيشقدم بودن در امور سخت و پيچيده از ویژگيھای افراد تربيت شده در این زندگی است ، افرا

Sقيت و كارآفرینی افزوده می شود چون با مھارتھایكار می گيرند نه از محيط ، پول یا دیگران . در زندگی كارآفرینانه ھر چه سن بيشتر شود خ

ر این زندگی افراد متوجه می شوند كه اگر كارھا را بافكری كه افراد پيدا می كنند قادر می شوند تجربه ھایشان را به امور دیگر تعميم ندھند . د

و به خوبی فھميده اند كه شك منزلگاه خوبییقين شروع كنند در پایان به شك می رسند ، اما اگر با شك شروع كنند به یقين خواھند رسيد 



ی و مادام العمر است .نيست بلكه سكوی پرش مناسبی است . در زندگی كارآفرینانه یادگيری و حل مسئله فرایندی دائم

 می رود و كار و تSش و پایداری و پویائی اساس آنزندگی كارآفرینانه زندگی ای است كه در آن مرز بين تعطيSت و ایام كاری و شب و روز از بين

 در جاده یخبندان% موفقيت در گرو به موقع حاضر شدن است . بله زندگی كارآفرینانه مثل رانندگی با سرعت با٧۵3است . زندگی ای كه در آن 

ف علما، روحانيون ، مسئولين دولتی ، اقوام ،است ، زندگی ای كه ھركس پا در آن بگذارد سنگھای زیادی بطرفش پرتاب می شود سنگھائی از طر

كليشه ای فكر می كنند. اما اگر كسی با این سبكمردم كوچه و بازار ، ھمكاران، زیردستان ، با3دستان ، دوستان و ... از طرف ھمه كسانی كه 

ه بسازد ، خانه ای كه وقتی ستون ھای آن زده شدزندگی آشنا شده باشد و آن را پذیرفته باشد به مرور یاد می گيرد كه چطور با این سنگه خان

ھمه مخالفين برای نوشتن نام خود بر سردر آن به صف می شوند.

 ای سھمگين و پر تSلؤ در ذھنشان زده شود و بعد كاردرزندگی كارآفرینانه افراد منتظر نمی مانند كه ایده ای طSئی به ذھنشان خطور كند یا جرقه

ز خطر محفوظ دارد شروع می كنند تا بتوانند آن را به تدریج بزرگ ورا شروع كنند بلكه كار را با ایده ای نسبتاً كوچك كه تنھا بتواند آنھا را در آغاز كار ا

و در بطری ھای نو شراب كھنه ریخته نمی شود .بزرگتر و كامل و كاملتر نمایند. در این زندگی به لباسھای كھنه وصله نو دوخته نمی شود ، 

 ، كه انواع مختلفی از ابزارھا در آن وجود دارد . در اینمدیران سازمانھا در این زندگی فقط یك چكش ندارند بلكه جعبه ابزار مجھزی در اختيار دارند

يكی بزرگ به تكه ای بزرگ از كيكی كوچكسازمانھا انجام صحيح كارھا به انجام كارھای صحيح تبدیل می شود و داشتن تكه ای كوچك از ك

ده تر و صراحت در سازمان به معنی گفتن مطلبیارجحيت می یابد . در زتدگی كارآفرینانه ساختار سازمانھا ساده می شود اما نقش افراد پيچي

 ، در چنين زندگی ای آرمان سازمانھا رانيست كه رئيس عSقه به شنيدن آن دارد ھمچنان كه شایستگی به معنی اطاعت بی چون و چرا نيست

به ھمين دليل است كه سازمان آنھا تبدیل بهمدیران ارشد تعيين نمی كنند بلكه ھمه كاركنان در تبيين آرمان مشترك سازمان نقش دارند و 

سازمان ما می شود .

ن اشتباھات را بزرگترین دانشمندان مرتكب شده اند ، لذابله در زندگی كارآفرینانه علمِ ناقص خطرناك تر از نادانی است و ھمه می دانند كه بزرگتری

 حساب می كردند . آنھا می دانند كه علم بشراز این خبر ، یكه نمی خورند كه : سيصد سال، تمامِ دانشمندان عالَم مساحت مثلث را اشتباه

 خود بت نمی كنند و ضمن برخورداری از علم حضوری ،ابطال پذیر است چون ھمواره در حال تغيير ، رشد ، اصSح و یا تكميل است و لذا علم را برای

كه :علم حصولی را جزء با ارزشترین امور زندگی خود می دانند و ھمواره از خدای خود می خواھند 

قطره دانش كه بخشيدی ز پيش

متصل گردان به دریاھای خویش

 حقيقی آن در سازمانھا رایج است و لذا تفاوتدر فرھنگ كارآفرینی تظاھر به كار مسخره ترین امور محسوب می شود و كارھای گروھی به معنای

فرینی به معنی عام آن می شوند به عبارت دیگر یاكار گروھی با گروھھای كاری بر ھمه روشن است. در زندگی كارآفرینانه ، افراد مشغول ارزش آ

 ، سياسی و فرھنگی ) و لذا می توان گفت زندگیارزشھای مادی می آفرینند ( كارآفرینان اقتصادی ) یا ارزشھای معنوی ( كارآفرینان اجتماعی

لف حزم و حازم ارائه می گردد :كارآفرینانه زندگی ای است كه فرد حازم در اسSم دارد . برای روشن تر شدن موضوع معانی مخت

حزم : محكم كردن كار و اجتناب از فوت آن است .

احتزام : كسی كه كمرش را با ریسمان ببندد .

حازم : آدم دور اندیش كاردان .

حازم : كسی كه امروزش را اصSح كند و برای فردایش چاره ای تدارك و مھيا كند .

حزم : پشتكار توأم با اعتماد به نفس است .

حزم : حفظ آن چيزی است كه به دشواری بدست آوردی و ترك چيزی است كه به آن اكتفا نمودی .

حازم : عاقلی است دارای قدرت شناخت ( تميز دھنده ) و صاحب تجربه و سبك .

حزم : مثل سيل شدیدی است كه پستی و بلندی ھای زمين را در بر می گيرد .

 و جھد بسيار.حزم : زمين سنگSخ بلندی است كه حيوانات و انسانھا نمی توانند از آن با3 روند مگر با تSش

حزم : نتيجه مدیریت فكر و ذھن است ( الحزم با جالهٔ الرای ).

موفقيت به حزم است و حزم به مدیریت فكر و ذھن ، و فكر و ذھن به راز داری است .



رآی و نظر زیاد است ولی حزم كم است .

حزم : یعنی شك ( الحزم مسادهٔ الظن )

حزم دارایی است و سستی ، نابودی و ناداری است .

دیش است .حازم : من { حضرت علی (ع) } نزد مادرم حيدر ناميده شده ام و حيدر كسی است كه حازم خيران

حزم : منتظر فرصت شدن و عجله ھنگامی كه وسائل آن مھيا می شود .

حازم : كسی است كه با روزگار خویش مدارا كند .

حزم : نگاه به عاقبت كار و مشورت با صاحبان عقل است .

حازم : كسی است كه از امكانات موجودش خوب استفاده كند و كار امروز را به فردا مگذارد .

كند .حازم : كسی است كه تجربه ھا را استوار سازد و سختيھا و گرفتاریھا او را صيقل دھد و پاك 

حازم ترین افراد كمترین در خواست را از مردم می كند .

كسی كه حزمش كم باشد عزم و اراده اش ضعيف است .

آفت حزم از دست رفتن فرصت انجام كار است .

در این زندگی است كه ھنر را در جمSت زیر می خوانی و در كربS اوج آن را می بينی .

Art is , having a vision to see the world differently

and skill to portrate it. 

الم ترسيم كرد و آن را با صدای حلمن ناصرنی به گوشھنرمندی كه دورنمای خود را با خون خود به چه زیبایی بر پرده زمان و بوم دلھای آزادگان ع

اوج خSقيت یعنی شناسایی نيازھای سطح با3یجان من و شما رساند . بله در این زندگی خSقيت به معنی شناسایی نياز و رفع آن است ، لذا 

ی ، معرفی و رفع نمودند .انسان یعنی نياز خودشكوفائی كه اوليا و انبياء بھتر از ھمه آنھا را برای نوع بشر شناسائ

اده و معنا ، روح و جسم با ھم تنيده شده و به یكدر این زندگی است كه پرده پندار دریده می شود و دنيا و آخرت ، عقل و دل ، علم و عمل ، م

 و زبانت مار ، حسادتت رقابت می شود وزبان می گویند : سبحان هللا و الحمد هللا و 3 هللا اò3 و هللا اكبر . آنوقت است كه كارت عار نمی شود

جارت بدست نياوری ، آنوقت است كه واقعاَرقابتت بی رحم نمی شود . آنوقت است كه تSش می كنی تجارت بدون رضایت نكنی و رضایت بدون ت

 شود و سئوالت جواب .موتور توسعه می شوی و كار و عبادتت یكی می شود ، قدر فرصتھا را می دانی و نمازت نماز می

جليل صمدآقائی

منابع و ماخذ :
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کارآفرينی، فرايند توسعه کسب وکار، برمبنای يک فکر و ايده نو

کارآفرینی، مفھومی است که ھمراه با خلقت بشر وجود داشته است. به

تعبيری دیگر، کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار و تSش و پيشرفت بشر در

فرایند ”کارآفرینی“ ھمان  ساده،  زبان  به  می شود.  تلقی  مدرنيته،  عصر 

تاسيس و یا توسعه کسب وکار، برمبنای یک فکر و ایده نو است. کارآفرینی،

به منظور رشد و نمو در جوامع، نيازمند وجود فرھنگ خاصی است. با توجه

به اھميت کليدی کارآفرینی در اقتصادھای نوین (ایجاد شرکتھای کوچک و

چنين بسط  برای  را  مفصلی  برنامه ھای  مختلف،  کشورھای  متوسط)،  

و مسير رشد  بتوانند ھمچنان  تا  دیده اند  تدارک  در جامعه خود  فرھنگی 

و ایجاد  بر  موثر  عوامل  شناسایی  بنابراین،  دھند.  ادامه  را  پویایی شان 

 یک فرد در دنيای امروزین به عنوان عنصر رشد وتوسعه فرھنگ کارآفرینی در جامعه و نيز ویژگيھای منحصر به فرد کارآفرینان در سازمان شغلی

 کارآفرینی به عنوان موتور حرکتی توليد وتوسعه از ابعاد مختلف اقتصادی، فرھنگی، اجتماعی و سياسی محسوب ميشود؛ به گونھای که عنصر

وی انسانی تلقی ميشود. از ھمين رو مقاله حاضرتوسعه اقتصادی و از سویی پرورش دھنده و تقویت کننده روحيه سرمایھگذاری و بھرھوری در نير

رینی در سازمانھا را برشمرده و به تشریح ھر یک از آنھانيز با دیدگاه توصيفی- تحليلی، مؤلفھھا و عوامل تأثيرگذار بر ایجاد و توسعه فرھنگ کارآف

ميپردازد.



 بر یک جامعه دانست. به دیگر سخن، فرھنگ مقوله ایفرھنگ را می توان مجموعه ای از باورھا، آیينھا، اندیشه ھا، آداب و رسوم، و ارزشھای حاکم

& Josephتعامل ميان افراد آن جامعه را بيان می کند. (است که در سطح جامعه، گروه و در تعامل ميان آنھا معنا می یابد و شيوه برقراری ارتباط و 

Igor، ١٩٩٩(

ر و نحوه کسب درآمد نيز جدا بدانيم. کار و فرھنگ ھموارهاز سوی دیگر اگر از دیدگاه ”شيوه زندگی“ به فرھنگ بنگریم، نمی توانيم آن را از مقوله کا

بر نحوه رفتار افراد و تعامل آنھا با یکدیگر موثر است.و در تمام جوامع بر یکدیگر تاثير متقابل داشته اند. روشھای رایج کسب درآمد تا حد زیادی 

یژه ای را در پی خواھد داشت که قابل تامل و بررسیگسترش کارآفرینی نيز به عنوان عامل ایجاد اشتغال و توليد ثروت در جامعه، نتایج فرھنگی و

رشد و توسعه که از طریق تغيير در رونــد توليد، است. در واقع بدون توجه کافی به مقوله «توسعه فرھنگ کارآفرینی» نمی توانيم به شـاخصھای 

)١٩٩٩ ،Joseph & Igorبھره وری و توانافزایی فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می شود، دست یابيم. (

● ادبيات کارآفرینی

 زمان، منابع، ریسک و به کارگيری دیگر عوامل، به وجودفرایندی که بتوان با استفاده از خSقيت، عنصر جدیدی را ھمراه با ارزش جدید با استفاده از

)٢٠٠٠ ،Thompson & ALVYآورد، کارآفرینی گویند. کارآفرینی فقط فردی نيست، سازمانی ھم می تواند باشد. (

م فرد یا گروھی از افراد برای ایجاد، توسعه یابه عقيده «آرتورکول» کارآفرینی عبارت است از فعاليت ھدفمند که شامل یک سری تصميمات منسج

 فرصتھا، ارضای نيازھا از طریق نوآوری و تأسيسحفظ واحد اقتصادی است. از دیگر سو «روبرت نشتات» فرھنگ کارآفرینی را قبول مخاطره، تعقيب

)١٣٨٠یک کسب  و  کار می داند. (داریانی، 

يتی آن را بررسی کردھاند. بيشک در توسعهجامعه شناسان و روانشناسان، ابعاد فرھنگی و اجتماعی تأثيرات محيط بر فرد و ویژگيھای شخص

نان مشخص شود.فرھنگ کارآفرینی نيز عوامل متعددی دخيل ھستند که ضروری است، درجه تاثيرگذاری ھر یک از آ

● نظریه فرھنگ کارآفرینی پارسنز

م اجتماعی و دینی بيان کرده است، توسعهپارسنز، جامعه شناس شھير آمریکایی که نظریه ھای خود را در چھار نظام زیستی، فرھنگی، نظا

ه در پرتو آن، انگيزه کنشگران برای به عھده گرفتنفرھنگ خSقيت و ابتکار را محصول نظام اجتماعی و تحت تاثير نھاد خانواده و مدرسه ميداند ک

صيت، استقSل فردی، طرز تلقی از کار درنقشھای توليدی با3 ميرود. در ھمين خصوص باید به شيوه جامعھپذیری، ميزان رشد و انسجام شخ

جامعه، سختکوشی، پشتکار و وقت شناسی اشاره کرد.

● نظریه فرھنگ کارآفرینی ماکس وبر

ھداری در مغرب زمين به مفھومی اشارهماکس وبر جامعھشناس بزرگ آلمانی در تشریح تبيين چگونگی شکلگيری تمدن نوین صنعتی و سرمای

ميکند که این مفھوم به زبان امروزی، ھمان فرھنگ کارآفرینی است.

ای تغيير سرنوشت، برنامه ریزی برای آینده و صرفهوبر توسعه فرھنگ کارآفرینی را متأثر از چھار عامل تشویق به کار برای سعادت، خطرپذیری بر

)١٩٩٩,Haug & Pardyجویی می داند. (

● نظریه فرھنگ کارآفرینی مک کله لند

جتماعی مطرح کرد. وی معتقد بود جوامعی که دارایمک کلھلند، روانشناس اجتماعی معاصر، نظریه نياز به موفقيت را برای اولين بار در مباحث ا

توسعھنيافته ھستند و در جوامعی که نياز به موفقيتنياز به موفقيت پایين ھستند، نرخ سرمایھگذاری، خطرپذیری در آنھا پایين است و به تبع آن 

سب و کار جدیدی راھاندازی ميکنند، شرکت یا واحدبا3 است، نرخ سرمایھگذاری و خطرپذیری نيز با3ست. در این جوامع، افرادی پيدا ميشوند که ک

مک کلھلند چنين افرادی را کارآفرین مينامد واقتصادی را سازماندھی می کنند و ظرفيت توليدی و بھرھوری آن را افزایش و بھبود ميبخشند. 

اکم، مذھب و تحرک اجتماعی را عوامل موثر برعواملی نظير شيوه جامعھپذیری، شيوھھای تربيتی والدین، طبقه اجتماعی والدین، ایدئولوژی ح

نوع جامعھپذیری را تقویت استقSل فردی و ایجادتوسعه فرھنگ کارآفرینی ميداند. توجه خاص او به فرھنگ در امر کارآفرینی است و مناسبترین 

)٢٠٠٠,Brockhaus & Hurwitzاعتماد به نفس ميداند که موجب کارآفرینی ميشود. (

● ویژگيھای فرھنگ کارآفرینی

- کارآفرینی؛ فرھنگ درک تغيير و کشف فرصت

ای برمی دارند و می کوشند فرصتھای  تغييرات گام  با  از آنھاکارآفرینان و شرکتھای کارآفرین، ھمگام  تغييرات را کشف و  جاد شده در جریان این 



و به استقبال آن می رود. بستری که می تواند دربھره برداری کنند. ھمگامی با تغييرات، مستلزم بستری فرھنگی است که به تغيير بھا می دھد 

).٢٠٠٠ ,Jeffrey & Baronیند (صورت لزوم، رھيافتھا و عملکردھای سنتی و قدیمی را کنار گذارد و رھيافتھای نوینی را برگز

در عميقترین 3یه ھای فرھنگ کارآفرینی یک باور اساسی نھفته است و آن اینکه:

ه  ظاھر مستحکم، جامعه را از تبعات مثبت و منفی”نمی توان در امواج سھمگين تحو3ت، جزیره ای کوچک و باثبات ساخت و با قراردادن حصارھای ب

تحو3ت، مصون نگاه داشت“.

- کارآفرینی؛ فرھنگ مشارکت

و مفيد است. درحالی  که در ساختارھایدر شرکتھای کوچک، کارآفرینی، ساختار سازمانی ساده تری دارد و سلسله مراتب، بسيار مختصر 

نگ تضمين امنيت شغلی، در مقابلمنسجم و گسترده سازمانھای سنتی، سلسله مراتب گسترده ای حکمفرماست. در این سازمانھا، فرھ

ندھای عمودی، فرایندھای افقی در آنھا جاری است. با”اطاعت“ شکل می گيرد. اما در کارآفرینھا بيشتر ساختار شبکه ای وجود دارد و به  جای فرای

)٢٠٠٠ ,Jeffrey & Baronگيرد. (کم شدن سلسله مراتب و برداشتن مرزھا، روابط بيشتر بر مبنای مشارکت و درک متقابل شکل می 

- کارآفرینی؛ فرھنگ خSقيت

 سرانجام می رسانند. به عSوه در شرکتھای کارآفرین،کارآفرینان، افراد خSقی ھستند که ایده ھای نو توليد می کنند و آن را در قالب یک شرکت به

در این شرکتھا افراد با خSقيت و ابتکار عمل، تشویقکارکنان می توانند به دنبال ناشناخته ھا بروند و روشھای جدید را به محک تجربه بگذارند. 

بلک توسعه شرکتھا می شود،   تنھا در درازمدت باعث رشد و  به خSقيت نه   بھا دادان  برای رشد و شکوفاییمی شوند.  ه زمينه مناسبی را 

)٢٠٠٠,Jeffrey & Baronاستعدادھا و ظرفيتھای انسانی فراھم می کند. (

- کارآفرینی؛ فرھنگ استقSل طلبی و قبول مسئوليت

د مسئوليت کار و اشتغال خود (و حتی دیگران) راکارآفرینان، افرادی ھستند که روحيه استقSل طلبی (روی پای خود ایستادن) را دارند و حاضرن

 معاش کنند و اساساً روحيه ”کارمندی“ ندارند. در ساختاربرعھده گيرند. این افراد معتقدند باید برپایه توانایيھا، شایستگيھا و فکرھای خود، امرار

 می شد. اما در شرکتھای کوچکِ کارآفرین، نهسازمانھای گسترده و سنتی ”امنيت شغلی“ بھایی بود که در مقابل ”اطاعت“ به کارکنان پرداخت

دان، خطرپذیر و مسئوليت پذیرند و ھمه خود را در”امنيت شغلی“ به معنای فراگير آن وجود دارد و نه ”اطاعت“. در چنين شرکتی کارکنان، خودگر

)١٩٩٩,Joseph & Igorبرابر منافع خود و شرکت و جلب رضایت مشتری، مسئول و پاسخگو می دانند. (

- کارآفرینی؛ فرھنگ مخاطره پذیری

 یک کSم آینده خود خطرکرده و برای کسب ”موفقيتیکارآفرینان، باید مخاطره پذیر باشند، یعنی بتوانند نسبت به موقعيت، شرایط، امکانات و در

فرین باشند و ”سرمایه مخاطره پذیر“ برایش فراھم وارآمحتمل“ مبارزه کنند. باید دولت یا دیگر حاميان مستقل، حاضر به پذیرش مخاطره مورد نياز ک

ارمندی ھستند، اســاساً کارآفرینان موفقی نخواھنداو را در مراحل مختلف کارآفرینی ھمراھی کنند. افرادی که دارای روحيه محافظه کاری و یا ک

)١٩٩٩,Elwood & Elizaبود. (

نھایت به توسعه عدالت اجتماعی در کشور منتھی شود.توسعه کارآفرینی با ایجاد فرصتھای برابر برای بروز استعدادھای نھفته افراد، می تواند در

● ادبيات تجربی

ر بسيار محدود است. با این حال به تعدادی از آنھامطالعات و تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع کارآفرینی و بویژه کارآفرینی سازمانی در کشو

اشاره ميشود.

مدپور داریانی به عنوان رساله دکترا در دانشگاهطراحی و تبيين الگوی پرورش مدیران کارآفرین صنعت از جمله مطالعاتی است که توسط محمود اح

 مدیر موفق کارآفرین را که با استفاده از دیدگاھھا و نظرات وزارتخانھھای١٢٠ انجام گرفته است. وی در این پژوھش ١٣٧٧تربيت مدرس در سال 

ھيه و برای اندازھگيری ميزان موفقيت و تعيينذی ربط و خبرگان صنعت شناسایی و معرفی شده بودند، مورد مطالعه قرار داد و دو پرسشنامه ت

 از آزمونھای آماری ھمبستگی اسپيرمن، کای دو،ویژگيھای شخصيتی، ميان آنھا توزیع و جمعآوری کرد. تجزیه و تحليل انجام گرفته با استفاده

 درصد اطمينان تعدادی از٩۵ متغير به عمل آمد. آزمون ھمبستگی انجام گرفته با معيار ١۵١ویلکاکسون، رگرسيون چندمتغيره و تحليل عاملی در 

 عامل، تعدادی از عوامل موثر در موفقيت سازمانی وارتباطات را تأیيد کرده است. در عين حال با استفاده از آزمون رگرسيون چندمتغيره و تحليل

 موفق و در عين حال الگوی پرورش مدیران کارآفرین،کارآفرینی مورد شناسایی و دسته بندی قرار گرفتند و در نھایت دو الگوی سازمان کارآفرین و



معرفی و ارائه شد.

 که١٣٨٠ر کارآفرینی، ارائه شده در ھمایش توسعه سال عبدالحميد پاپزن نيز در مقاله ای با عنوان توسعه سخت افزار، پول و امکانات و یا مغزافزا

 عقيده نيز به چاپ رسيده است، به بررسی رابطه بين کارآفرینی و بيکاری در کشور پرداخته و بر آن٢/۴/٨٢ مورخ ٩٧١در روزنامه آفتاب در شماره 

 توسعه محسوب شود، نباید براحتی گذشت. ویاست که از نيروی انسانی جوان و جویای کار کشور که می تواند به عنوان پتانسيلی عظيم برای

نقش عنصر کارآفرینی را در ایجاد اشتغال برای جوانان در کشور مھم و برجسته دانسته است.

سعه، نتيجه ميگيرد که افزایش تعداد کارآفرینان درحسن دانایی فرد در مقالھای با عنوان نقش دولت در ارتقای کارآفرینی در نشریه مدیریت و تو

قادر به ایجاد محرکی برای کارآفرینی دریک کشور موجب تقویت توان تأثيرگذاری گروھھای کاروکسب کوچک بر دولت ميشود و کشورھایی که 

 قرار دھند.اقتصاد داخلی خود ھستند، ممکن است بتوانند خود را در یک روند فزاینده کار و کسبھای کوچک

 در دانشگاه علم و صنعت با عنوان شناسایی عوامل و شاخصھای اولویتدار١٣٨١محمد سيدحسينی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال 

نھا به تقویت فضای نوآوری و افزایش انجامجھت دستيابی به سازمانھای کارآفرین در کشور، عوامل و شاخصھایی که در صورت وجود در سازما

ر پنج دسته مطالعه شده اند که عبارتند از:فعاليتھای کارآفرینانه در سازمان منجر می شو  د، مورد بررسی قرار داده است. این عوامل د

) حمایت مدیریت١

) فرھنگ٢

) ساختار٣

) سيستم ھا۴

) اھداف و راھبردھا.۵

● نتيجه گيری

که بر جامعه تاثير می گذارد و از سوی دیگر، خودارتباط ميان کارآفرینی و فرھنگ، از دو سو قابل بحث است. از یک سو، نتایج کارآفرینی است 

 تواند در آن تحو3ت اساسی ایجاد کند. در واقعفرایند کارآفرینی و فرھنگ حاکم بر آن است که ھم متاثر از مبانی فرھنگ جامعه است و ھم می

 کند. خانواده می  تواند عنصر پویایی و تحرک را بهکارآفرینی، فرایندی اکتسابی است و خانواده در شکل گيری این فرایند نقش اساسی را ایفا می

 ھماھنگ به تعامل بپردازند و قالبھای اجتماعیژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود تزریق کند؛ به شکلی که فرد و جامعه در محيطی

بد، نيز در شکلگيری و ایجاد عادات و رفتارھاینوآورانه شکل گيرد. در عين حال شرایط محيطی و نوع جامعھای که فرد در آن رشد و نمو می یا

مختلف در فرد به ميزان زیادی تأثيرگذار است.

سی برای ارتقای سطح فرھنگی جامعه است. باکارآفرینی با ایجاد فرصتھای شغلی و توليد ثروت و بھبود شرایط اقتصادی، پيش زمينه ای اسا

نيازھای عالی تر انسانی فراھم می شو بروز  برای  اوليه معيشتی، زمينه  نيازھای  بهبرآورده شدن  د که اگر در مسيری درست ھدایت شود، 

فرینی، روشھا و شيوه ھای خاصی را می طلبد کهشکوفایی و تعالی انسانھا و جامعه می انجامد. از سوی دیگر، نحوه شکل گيری و ثمربخشی کارآ

ن یک فرھنگ تلقی کرد. در واقع فرایند کارآفرینی در بطنبر پایه باورھا و ارزشھای ویژه ای استوار شده است. مجموعه این روشھا و باورھا را می توا

ینی کوچک دانست: مفھوم مشترکی است کهخود فرھنگ خاصی را نھفته دارد. این فرھنگ را می توان ھمان فرھنگ حاکم بر شرکتھای کارآفر

ست. عSوه براین ویژگيھا، تعميق و گسترشاعضای شرکت پذیرفته اند و ارزشھا، باورھا و روشھای مشترکی است که بر فعاليت شرکت حاکم ا

انسان ھا فرصتھای یکسانی پيش روی خودفرھنگ کارآفرینی، بستری مناسب برای بسط عدالت در جامعه است. در یک جامعه کارآفرین، ھمه 

شمند، خSق و صاحب اندیشه و نيز پرتSش و مصمم،دارند. در این جامعه، سرمایه یا زمين منشأ توليد ثروت نيست و در چنين جامعه ای افراد ھو

ود نگه دارند. تمام اینھا در کنار ھم یک زمينهشانس بيشتری برای موفقيت دارند و صاحبان سرمایه ھای کSن نمی توانند ثروت را در انحصار خ

مناسب برای بسط عدالت در سطح اجتماع است.

آفرینی و به تبع آن توسعه اقتصادی و فرھنگینيروی انسانی جوان و جویای کار در کشور می تواند به عنوان پتانسيلی عظيم برای توسعه کار

جامعه محسوب شود.

رھای در حال توسعه نيز در پی ایجاد موج گستردهبنابراین با توجه به نقش کارآفرینی در توسعه ھمه جانبه در کشورھای صنعتی و پيشرفته، کشو

رھنگ کارآفرینی و عوامل رشد و توسعه دھندهو جدیدی از سازمانھای کارآفرین ھستند که برای رسيدن به این مھم می بایستی نقش و اھميت ف



زام و رویکرد نوین و تدبير جدید اقتصادی در پاسخ بهو یا موانع آن در سازمانھا مشخص و معرفی شوند. به عبارتی دیگر کارآفرینی به عنوان یک ال

دی اقتصادی و جلوگيری از پدیدھھای منفی اقتصادیواقعيتھا و شرایط جدید محيطی، یکی از راھکارھای ارزشمند در رویارویی و تقابل با ناکارآم

بودن آنھا در رویارویی با مشکSت و معضSتمانند بيکاری، محسوب ميشود. امروزه با به بنبست رسيدن بسياری از روشھای سنتی و پاسخگو ن

ھستيم که در دنيای رقابتی و اقتصاد بدون مرز و آزادعلت و معلولی در اقتصاد ملی و اقتصاد جھانی، ناگزیر به تعریف مفاھيم و چارچوبھای جدیدی 

 و از بسياری از ھزینھھای گزاف بکاھد. این راھحل وبتواند جایگاه قابل قبول و رتبه مناسبی در بين اقتصادھای جھان برای کشور به ارمغان آورد

نوآورانه و خSق مبتنی بر دانش و متکی بر امکاناتراھکار چيزی نيست مگر به کارگيری تمام ظرفيتھا و قابليتھای موجود و طرح و اجرای روشھای 

قشر و رده و ھر گروھی با تمام وجود و با برخورداری ازناشی از فناوری نوین که آن عنصر مترقی، فرھنگ کارآفرینی است که در آن کارآفرینان از ھر 

کمترین امکانات و توقعات در بستر سازمانھای کوچک و بزرگ، ظھور و بروز می یابند.

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=340718

کارآفرينی: مفاھيم، نظريات و ضرورت وجودی

با توجه به پيچيدگی و رقابت رو به رشد موجود در دنيای امروز كه البته با

تحو3ت سریع محيط بين الملل و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطSعاتی و

بعنوان از كارآفرینی  به اقتصاد جھانی ھمراه است  ملی  تغيير اقتصاد  نيز 

موتور محرك توسعه اقتصادی یاد می شود. زیرا آن می تواند باعث رشد و

توسعه اقتصادی كشورھا، افزایش بھره وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی

). بررسی روند زندگی انسان از دوران١، ص١٣٨٣ شود(احمد پور و دیگران، 

یا ھمان تغيير  اوليه پيدایش تاریخ تاكنون نشان می دھد كه ھمواره عامل 

 كارآفرینان از قدیم ا3یام وجود داشته اند اما توجهكارآفرین، نقش مھمی در پيشرفت جوامع داشته است. بعبارت دیگر می توان گفت كه كارآفرینی و

 كسب وكارھای ریسكی، بعنوان سوخت موتوربه آنھا بگونه ای شایسته و بایسته صرفا در چند دھه صورت گرفته است. كارآفرینی، خSقيت، و

 فرصتھا بوده، و خSقيت نيز ابزاری برای موفقيت آنھااقتصاد مدرن در نظر گرفته شده اند. كارآفرینان در رأس كسب وكارھا قرار گرفته، در جستجوی

، به آن واكنش نشان داده و از آن بعنوان یك فرصتتلقی می شود. كارآفرینان تغيير را بعنوان یك پدیده تلقی كرده، ھميشه در جستجوی آن ھستند

).١ .١٩٩۴, p ,Dunphyاستفاده می كنند(

ری استنادی بر مفاھيم و اصول مربوطه خواھيمدر مقاله حاضر، با ھدف شناختی مقدماتی ازكارآفرینی و برخی موضوعات مھم مرتبط با آن، مرو

رویكردھا، آموزش، ویژگيھای كارآفرینان و نتایج برخیداشت. در این راستا بيان مختصری از تعاریف، اھميت، سير تحول تاریخی نظریات، دیدگاھھا و 

، پيشنھاداتی بمنظور ادامه تحقيقات و پيگيری موضوعمطالعات و تحقيقات مرتبط با كارآفرینی را ارائه نموده، در پایان پس از بحث و نتيجه گيری

توسط محققان دیگر ارائه خواھيم نمود.

● ضرورت و اھميت كارآفرینی



وفقيتھای تجاری در جامعه ھستند. توانایی آنھا دركارآفرینی بعنوان سمبل و نماد تSش و موفقيت در امور تجاری بوده و كارآفرینان پيشگامان م

ایی ھستند كه كارآفرینی نوین بوسيله آنھا سنجيدهبھره گيری از فرصتھا، نيروی آنھا در نوآوری و ظرفيت آنھا در قبال موفقيت، بعنوان معيارھ

نوآوری، كارایی،  ایجاد شغل، رقابت، بھره وری نظر رھبری، مدیریت،   و تشكيل شركتھای جدید، سھم مھمی در رشدمی شود. كارآفرینان از 

در قرن حاضر، اھميتی به مراتب بيشتر از اھميتاقتصادی دارند. بنابر اعتقادی، در جوامع 3زم است كه انقSب كارآفرینی رخ دھد. این انقSب 

).٢٣ ، ص١٣٨٣انقSب صنعتی دارد(كوراتكو و ھاجتس، 

 به بعد، ھمزمان با تأكيد شركتھا بر نوآوری برای بقاء و رقابت با كارآفرینانی كه بيش از١٩٨٠گرایش بسوی كارآفرینی و كارآفرینان، از اوایل دھه

). ھمراه با رسوخ دیوان سا3ری١٩٨٨ ,Duncan et alپيش در صحنه بازار ظاھر می شدند موجب ھدایت فعاليتھای كارآفرینانه به درون شركتھا شد(

تا آنھا، كارآفرینی در سازمانھای بزرگ به طور فزاینده مورد توجه مدیران ارشد شركتھا قرار گرفت ١٩٧٠ و ١٩۶٠در فرھنگ شركتھا طی دھه ھای 

 و پيشرفتھای ناگھانی صنایع در عرصه١٩٨٠ با آغاز دھه نيز بتوانند به فرآیند اختراع، نوآوری و تجاری نمودن محصو3ت و خدمات جدید خود بپردازند.

ر گرفت و محققين كانون توجه خود را به چگونگیرقابت جھانی، اھميت فرآیندھای كارآفرینانه در شركتھای بزرگ بيش از گذشته مورد تأكيد قرا

). برخی از محققين در ھمان ابتدا چنين١٩٨۵ ,Stevenson & Gumpertالقاء مقوله كارآفرینی در ساختار اداری شركتھای بزرگ معطوف نمودند(

را در یك ساختار اعمال نمود اما برخی دیگر از محققينبيان می نمودند كه كارآفرینی و دیوان سا3ری دارای ماھيتی متناقض بوده و نمی توان ھر دو 

قد بودند آنچه كه در بين تمامی انواع كارآفرینانبه تشریح چگونگی ایجاد شركتھای كارآفرینانه فرعی در چھارچوب شركتھای مادر پرداخته و معت

فرینی در سازمانھا، در واقع اولویت دادن به انجامبطور مشترك می توان یافت انجام یك فعاليت مخاطره آميز بوده، و ھدف از تعميم فرآیند كارآ

). البته 3زم به توضيح است كه فعاليتھای مخاطره آميز در١٩٨۴ ,Burglemanفعاليتھای مخاطره آميز نسبت به برنامه ھای جاری شركت می باشد (

 و در مفھوم كارآفرینی شركتی، به معنایكارآفرینی مستقل و فردی به معنای سازماندھی یك سازمان جدید یا ھمان تأسيس یك شركت بوده،

).١٩٩٣ ,Kuratko et alتوسعه فعاليتی جدید در چارچوب شركت می باشد(

نوآو به سوی  ری در محصول و فن آوری، ریسك پذیری ومحققين، كارآفرینی شركتی را مفھومی چند بعدی می دانند كه فعاليتھای شركت را 

دید می باشد. امروزه بسياری از شركتھا بهپيشگامی سوق می دھد. منظور از كارآفرینی مستقل و منفرد نيز تأسيس یك شركت و یا سازمان ج

به  پاسخ  تغيير گرایش در استراتژی، در  اینگونه  در واقع  برده، و  تحميل گردیدهلزوم كارآفرینی شركتی پی  بر شركتھا  نيازی است كه  سه 

):١٣۴، ص١٣٨١است(احمدپور، 

▪ افزایش سریع رقبای جدید.

▪ ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شيوه ھای مدیریت سنتی در شركتھا

▪ خروج بھترین نيروھای كار از شركتھا و اقدام آنھا به كارآفرینی منفرد و مستقل.

ته است تمامی شركتھا را به چالش واداشته و حتیدر ارتباط با رقابت باید اشاره نمود كه این عامل با شتابی كه در سالھای اخير به خود گرف

 سرعت نوآوری و ارائه محصو3ت جدید به قدری شدتصنایعی كه در فن آوریھای پيشرفته نيز فعاليت دارند را با رقبای بسياری مواجه نموده است.

ز این رو شركتھا یا باید به نوآروی بپردازند یا اینكه محكوم بهیافته كه با این تغييرات، ابتكارات و بھبودھا به امری عادی در بازارھا تبدیل شده است. ا

ی در شركتھا باید گفت كه با توجه به تغييراتفنا می باشند. در مورد موضوع دوم یعنی ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شيوه ھای مدیریت سنت

پایداری در شرایط محيطی و بازار، ش يوه ھای سنتی مدیریت دیگر نمی توانندسریع محيطی و گرایش آنھا به سمت پيچيدگی بيشتر و عدم 

 محيطھای جدیدی، نوعی بی اعتمادی را نسبت بهپاسخگوی اینگونه تغييرات سریع در محيط بوده و عدم تطبيق آن با شرایط تصميم گيری در چنين

افراد از شرك ترك شایسته ترین  نموده است. سومين موضوع و چالش،  ایجاد  مدیریت سنتی  به كارآفرینی مستقلسبكھای  برای اقدام  تھا 

نی مستقل نظير رفاه اقتصادی و اجتماعی، شھرت ومی باشد. از علل اصلی تشویق افراد به ترك شركتھای خود می توان به نتایج حاصل از كارآفری

ركتھا بيش ازپيش به كارآفرینی ترغيب شوند.استقSل در تصميم گيری اشاره نمود. ھمين عوامل سبب می شوند تا كاركنان جوان و با سابقه ش

صت فكر نوینی است كه قابليت تجاری شدن دارد. آگاھیكارآفرین ایده ای را یافته وآن را تبدیل به فرصتی اقتصادی می كند. در فضای كسب وكار، فر

 پرداختن به آن یاری می دھد. سپس كارآفرین یك طرحاز محيط بازار و نيازھای مشتری به ھمراه نگرش كارآفرینانه، كارآفرین را در یافتن فرصت و

مين سرمایه، راه اندازی و رشد، سازماندھیتجاری می نویسد كه درآن مسائلی چون بازار محصول یا خدمت، مسائل حقوقی و قانونی شركت، تا

بازار ھای سرمایه بصورت یك  صنعت نوین و تمایل آن به سرمایه گذاریو مدیریت كسب و كار را بررسی می نماید. از سوی دیگر شكل گيری 



كار و اجرای پروژه ھایشان به منابع مالی دستمخاطره آميز سبب شده تا كارآفرینان با سھولت بيشتری نسبت به گذشته بتوانند برای تحقق اف

).٣٧٣ .p ,١٩٩٣ ,Fryپيدا كنند(

صيSت، اشتغال بكار زن و مرد در خانواده ھا،بطور كلی پيشرفت سریع دانش و فن آوری، و تغيير روندھای جمعيت شناختی نظير افزایش سطح تح

یران با پدیده كارآفرینی سبب گردیده تاافزایش طول عمر و سالخوردگی جمعيت، حضور اثربخش بازارھای سرمایه و آشنایی بيش از پيش مد

).٩۵ .p ,١٩٨٩ ,Kuratko & Hodgettsگرایش به سمت كارآفرینی در استراتژی شركتھا شدیدأ مورد تاكيد قرار گيرد(

● سير تاریخی تحول كارآفرینی

ونی فراوان و افزایش مفاھيم در برگيرنده آن شدهموضوع كارآفرینی در طول زمان ھمراه با تحول شيوه ھای توليد و ارزشھای اجتماعی دچار دگرگ

ریه كارآفرینی و شناخت جوانب مجھول آن امری مفيداست. بررسی این تحو3ت و موارد كاربرد این واژه می تواند تا حد زیادی در راستای توسعه نظ

):١٣٨١) (احمدپور، ١٩٨٩ ,Vanderwerf & Brush)(١٩٨٧ ,Palmer) (١٩۶٨ ,Cochranباشد كه ذیü به آنھا پرداخته می شود(

) دوره اول١

 ميSدی، با ویژگی وجود صاحبان پروژه ھای بزرگ ارائه شده است. این دوره ھمزمان با١۶ و ١۵اولين تعاریف از كارآفرینی در این دوره یعنی قرون 

ه كارآفرین كسی است كه مسئوليت اجرای پروژه ھایدوره قدرتمندی مSكين و حكومتھای فئودالی در اروپا است. در این دوره اعتقاد بر این بود ك

وسط حكومتھای محلی تامين می شوند و او صرفأ مدیریتبزرگ را بر عھده می گيرد و البته در این راه مخاطره ای را نمی پذیرد زیرا عمومأ منابع ت

ت نظامی ھستند.می كند. نمونه بارز كارآفرینی در این دوره معماران مسئوول ساخت كليسا، قلعه ھا و تاسيسا

) دوره دوم٢

 یا ھمان ریسك به كارآفرینی اضافه شد.طی این دوره یعنی قرن ھفدھم ميSدی و ھمزمان با شروع انقSب صنعتی، بعد جدیدی بنام مخاطره

سی است كه منابع را با قيمت مشخص می خرد، روی آنكانتيلون یكی از اولين محققين این موضوع، كارآفرین را اینگونه تعریف می كند: كارآفرین ك

یسك پذیر است. كارآفرینان در این دوره شاملكارآفرینی انجام می دھد و آن را به قيمتی نامشخص و تضمين نشده می فروشد. از این رو وی ر

كسانی نظير بازرگانان، صنعتگران و دیگر مالكان خصوصی بوده اند.

) دوره سوم٣

رآفرین از تأمين كننده سرمایه ميSدی و اوایل قرن بيستم، با ویژگی تمایز كارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد، كا١٩ و ١٨این دوره یعنی قرون 

ت. ادیسون، بعنوان یكی از كارآفرینان این دوره،متمایز می گردد. یعنی كسی كه مخاطره می كند با كسی كه سرمایه را تأمين می كند متفاوت اس

ق اخذ وام از سرمایه گذاران خصوصی تأمين می كرد.پایه گذار فن آوریھای جدید شناخته می شود. وی سرمایه مورد نياز فعاليتھای خود را از طری

كه سود حاصل از سرمایه را دریافت می كند با كسیھمچنين در این دوره ميان كارآفرین و مدیر كسب و كار نيز تفاوت گذارده می شود. یعنی كسی 

كه سود حاصل از توانمندھای مدیریتی را دریافت می كند تفاوت دارد.

) دوره چھارم۴

ف كارآفرینی ارائه شده در این دوره می توان موارد زیر رادر این دوره مفھوم نو آوری به یك جزء اصلی تعریف كارآفرینی تبدیل می شود. از جمله تعاری

به كار گرفته نشده است( توسعه دھنده فن آوری  نوآور و  برد: كارآفرین فردی  ). كارآفرینان كسب وكاری جدید را شروع١٩٣۴ ,Schumpeterنام 

می كنند در حالی كه دیگران برخSف آنان تغييرات اندكی در محصو3ت موجود می دھند.

ا حتی ایجاد یك ساختار سازمانی برای انجام كارھامفھوم نوآوری می تواند شامل ھمه چيز، از خلق محصولی جدید تا ایجاد یك نظام توزیع نوین ی

آوری برای ایجاد مزیت رقابتی در كسب و كارھایباشد. اضافه شدن این مفھوم به خاطر افزایش رقابت در بازار محصو3ت، تSش در استفاده از نو

موجود و بقای آنھاست.

) دوره پنجم۵

تصادی و تاكنون) با ویژگی رویكرد چندجانبه، ھمزمان با موج جدید ایجاد كسب وكارھای كوچك، رشد اق١٩٨٠در این دوره یعنی دوران معاصر(از 

. تا این زمان، كارآفرینی فقط از دیدگاه محققانشناخته شدن كارآفرینی بعنوان تسریع كننده این ساز و كار، توجه زیادی به این رشته جلب شد

صوص مدیران نيز به این رشته معطوف گردید.اقتصادی مورد بررسی قرار می گرفت ولی در این دوره توجه جامعه شناسان و روانشناسان، و بخ

عمده توجه این محققين بر شناخت ویژگيھای كارآفرینان و علل حركت فرد بسوی كارآفرینی است.



ا در جھت ایجاد و افزایش سرمایه است. این كار توسطاز تعاریف شناخته شده تر این دوره می توان به موارد زیر اشاره كرد: كارآفرینی روندی پوی

ارز ایجاد  ھدف  با  را  دیگر  شغلی  فرصتھای  یا  زمان  دست دادن  از  مخاطره  كه  می شود  انجام  خدمتكسی  یا  محصول  یك  برای  ش 

).١٩٨۵ ,Ronstadtمی پذیرد(

 از:در دوره پنجم سه موج وسيع بعنوان عوامل سوق دھنده كارآفرینی به جلو بوده اند كه عبارتند

گی ایجاد كسب وكارھای جدید و شيوه ھای سریع) مطالعات، تحقيقات و انتشارات مرتبط با زندگی كارآفرینان و تاریخچه شركتھای آنھا، چگون١

ثروتمند شدن

) ارائه رشته ھای آموزشی كارآفرینی در مراكز آموزشی دنيا٢

ك و نيز تحقيق در خصوص نوآوریھای) عSقمندی دولتھا به انجام تحقيقات در خصوص بنگاھھای كوچك با ھدف تشویق رشد شركتھای كوچ٣

صنعتی.● دیدگاھھا و رویكردھای كارآفرینی

مع نموده و برنامه ای تدوین شده را ارائه می دھند.كارآفرینان ھمانند رھبر یك اركستر ھستند كه مھارتھا و توانایيھای مختلف را در كنار ھم ج

رینی و مباحث مرتبط با آن تاكنون دیدگاھھا و رویكردھایھمانطور كه صدا باید دلنشين باشد طرح نھایی كارآفرین نيز باید زیبا باشد. در مورد كارآف

مختلف و متفاوتی ارائه شده است. كه ذیü به برخی از مھمترین آنھا پرداخته می شود:

● كارآفرینی از دیدگاه اقتصاددانان

كه بيشتر مكاتب اقتصادی از قرن شانزدھم ميSدی دربارهكارآفرینی و كارآفرینان برای اولين بار مورد توجه و بحث اقتصاددانان بوده است بگونه ای 

ی به آنھا). طبق نظر اقتصاددانان، كارآفرینان، ویژگيھای خاصی داشته و كاركردھا و فعاليتھای متنوع۵ ، ص١٣٨١آن سخن رانده اند(احمد پور، 

ا رفته رفته، با گرایش پيداكردن مباحث اقتصادی بهنسبت داده می شود. اگر چه مفھوم كارآفرینی برای اولين بار در نظریات اقتصادی مطرح شد ام

تئوریھای اقتصادی حذف و رشت از  مفھوم  و آماری، عمS این  مدلھا و روشھای ریاضی  از  بحث در مورد آناستفاده  به  ه ھای علمی دیگری 

).٨ .١٩٩۴, p ,Jenningsپرداخته اند(

یات جالب و در خور توجھی را ارائه داده است. شومپيترشومپيتر از معروفترین دانشمندان رشته اقتصاد است كه در باره كارآفرینی و كارآفرینان نظر

).١٩٨٢ ,Cassonری یا ایجاد تركيبھای تازه از مواد(معتقد بود كه كارآفرین، نيروی محركه اصلی در توسعه اقتصاد است و نقش وی عبارتست از نوآو

معتقد بود كه كارآفرینی یعنی ارائه كا3یی جدید، ارائهوی نقش مدیران و افراد ایجاد كننده كسب و كار را متفاوت از نقش كارآفرینان می دانسته و 

يSت جدید در صنعت. و كارآفرین در این ميان كسی استروشی جدید در فرآیند توليد، یافتن بازاری جدید، یافتن منابع جدید و یا ایجاد ھرگونه تشك

). در موردp. ۴٨ ,١٩٨٧ ,Palmerد ھمراه سازد (كه بتواند در خصوص مطلوبيت نوآوری خویش، صاحبان سرمایه را متقاعد نموده و آنھا را با خو

وآور نيست بلكه كسی است كه در مورد تخصيصتشكيل انواع انحصارات صنعتی، شومپيتر معتقد است كه كارآفرین در چنين ساختارھایی صرفاً ن

 چرا كه ریسك از آن سرمایه داری است كه منابع مالیمنابع، یعنی مدیریت بر بھره برداری از یك اختراع نيز تصميم می گيرد. وی ریسك ھم نمی كند

). در حقيقت می توان گفت كه از نظر شومپيتر، كارآفرین نقش مدیریتی و تصميم گيری را١٩٣۴, p. ۴٠ ,Schumpeterرا به كارآفرین وام می دھد (

كارآفرین را). او ھمچنين معتقد بود كه مدیران و كارآفرینان ھر دو ریسك را تجربه می كنند لذا مشخصه p. ۴۵ ,١٩٨٢ ,Cassonھم ایفا می كند (

 از مشخصه ھای اقتصاد سالم، نوآوری و كارآفرینینوآوری می دانسته و كار آن  را تخریب خSق تعریف می كرد. وی در كتاب خود اشاره می كند كه

). در مدل توسعه اقتصادی شومپيتر، كارآفرینی به منزله تخریب خSق بيان شده١٧ .١٩٨۵, p ,Druckerھستند كه تعادل پویا را ایجاد می كنند (

).١٨ .p ,١٩٨٩ ,Kuratko & Hogetttsاست كه بعنوان نيرویی برانگيزاننده، برای توسعه اقتصادی جامعه 3زم و ضروری است (

دیدگاه وی، نوآوری مSك كارآفرینی بوده، و ویژگیاگر بخواھيم نظرات شومپيتر را در مورد كارآفرینی جمع بندی كنيم می توانيم بگوئيم كه از 

م را ھنگامی كارآفرین  مدیر  این رو وی  از  امورات جاری است.  و  انجام كارھا  در  بروزتعيين كننده  نوآوری  یا  تخریب خSق  از خود  ی داند كه 

).٩٠ .p ,١٩۶٨ ,Cochranدھد(

مل اصلی ایجاد و توزیع ثروت، و یا بعبارتی بدنبالدر مجموع می توان گفت كه دیدگاھھا و رویكردھای مختلف اقتصادی ھمواره در جستجوی یافتن عا

).١٩٩۴ ,Guzmanیده اند(عامل ایجاد ارزش اقتصادی در جامعه بوده اند كه بشكلی آنرا در كارآفرینی و كارآفرین می د

● كارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم رفتاری

بوده اند كه درباره كارآف بر اقتصاددانان كه بعنوان اولين محققان و نظریه پردازانی  تئوریھایی را ارائه كرده اند دانشمندانعSوه  رینی و كارآفرینان 



ه داشته اند. در این ميان دانشمندان علوم رفتاریرشته ھای دیگر نيز در مورد موضوع مطالعات خوبی داشته اند و نظریاتی را به دنيای علم عرض

ین دانشمندان رشته ھای علوم رفتاری كه در زمينهنظير روانشناسان، جامعه شناسان، و بخصوص مدیریت، نقش مھمی را ایفاء نموده اند. از مھمتر

سی بيست و پنج تعریف از كارآفرینی، اینگونه نتيجه گيریكارآفرینی و كارآفرینان نظریه پردازی كرده اند ون در ورف و براش می باشند. آنھا ضمن برر

):١٩٨٩ ,Vanderwerf & Brushكرده اند كه كارآفرینی بعنوان یك فعاليت تجاری، ویژگيھایی بدین شرح دارد(

▪ ایجاد، یعنی تأسيس یك واحد تجاری یا یك كسب وكار جدید.

▪ مدیریت عمومی، یعنی ھدایت و سازماندھی یك فعاليت تجاری یا كسب و كار و تخصيص منابع.

يه و یا سازمان جدید.▪ نوآوری و خSقيت، یعنی خلق و بھره برداری تجاری از كا3، خدمت، فرآیند، بازار، مواد اول

.▪ ریسك پذیری، یعنی قبول و شھامت داشتن در مواجھه با زیان یا شكست بالقوه یك واحد تجاری

▪ قصد و نيت، یعنی داشتن ایمان قوی در دستيابی به سطوح با3ی رشد و سود یك واحد تجاری.

كه با خارج شدن بحث مذكور از نظریات اقتصادی ھمراهبا جمع بندی نظریات دانشمندان علوم رفتاری در مورد كارآفرینی و كارآفرینان می توان گفت 

ه نظریاتی مبتنی بر ویژگيھای شخصيتی و تفاوتبا پررنگ ترشدن نقش كارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی كشورھا، روانشناسان، با ھدف ارائ

اختند. آنھا ویژگيھای مختلف و متعددی را شناساییقائل شدن بين كارآفرینان و غيركارآفرینان، به بررسی ویژگيھای روانشناختی كارآفرینان پرد

 شناسان نيز دیدگاھھای جدیدی درباره كارآفرینی وكرده اند كه در بخشھای بعدی مقاله به آنھا پرداخته خواھد شد. عSوه بر روانشناسان، جامعه

ر محيط و فرھنگ در اقدام افراد به كارآفرینی، و نظریهكارآفرینان ارائه كرده اند. ابداع و معرفی نظریه ھای اجتماعی- فرھنگی، یعنی مطالعه تأثي

نان عرضه كرده اند.آنھا ھمچنين كارآفرینی را بعنوانشبكه ھای اجتماعی از جمله كارھای جامعه شناسان می باشد كه به دنيای كارآفرینی و كارآفری

مدلھای فرآیندی متعددی در مورد چگونگی تأسيسفرآیندی معرفی كرده اند كه سرانجام به ایجاد شركتھای جدید می انجامد. بر ھمين اساس نيز 

.p ,١٩٩٣ ,Amit et alس شركتھا تأكيد شده است.(شركتھا ارائه شده است كه در ھمه آنھا بر نقش عوامل محيطی و فردی اثرگذار بر فرآیند تاسي

كه ھای متغيری از روابط اجتماعی واقع شده،). در نظریه شبكه ھای اجتماعی، كارآفرینی بعنوان فرآیندی در نظر گرفته شده است كه در شب٨٢٠

وده یا آنھا را تسھيل نمایند.بگونه ای كه این روابط اجتماعی می توانند رابطه كارآفرین را با منابع و فرصتھا محدود نم

● كارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت

 ادامه آن نيز با رفتاریون بوده است اما به جرأت می توان ادعااگر چه شروع نظریه پردازیھا در مورد كارآفرینی و كارآفرینان با دانشمندان رشته اقتصاد و

دیریتی عمدتاً رویكرد فرآیندی را در تشریح و تبيينكرد كه بيشترین كار در مورد موضوع را علما و دانشمندان مدیریت انجام داده اند. محققان م

). ھمانند دیگر١٨،  ص١٣٨١ آنھا پرداخته اند (احمدپور، مدیریت كارآفرینی انتخاب، و به ایجاد و خلق بستر و محيط كارآفرینانه در سازمانھا و محيط

كارآفرینان تئوری پردازی كرده اند كه بحث تفصيلی در موردرشته ھا، در مدیریت نيز دانشمندان و نظریه پردازان مختلف و متعددی در مورد كارآفرینی و 

پيتر دراكر از  جمله معروفترین دانشمندانی است كه در موردھمه آنھا از حوصله مقاله حاضر خارج است و به فرصتی دیگر واگذار می گردد. 

). در یكی از تعاریف او اینگونه بيان شده است: كارآفرین كسی است كه١٩٨۵ ,Druckerكارآفرینی و كارآفرینان نظرات جالبی را ارائه كرده است(

 شده از سوی دراكر اشاره شده است كه كارآفرینانفعاليت اقتصادی كوچك و جدیدی را با سرمایه خود شروع می كند. در تمامی دیگر تعاریف ارائه

د، بدرستی تصميم می گيرند، ھمواره بدنبال تغييرتغييردھنده ارزشھا ھستند، ریسك پذیرند، به سرمایه نياز دارند، ھيچوقت سرمایه گذار نيستن

یریتی را بكار می گيرند، رفتارگرا و عملگرا ھستند وبوده و آنرا اصل مسلم و سالم می دانند، قدرت شناسایی فرصتھا را دارند، مفاھيم و فنون مد

با3خره اینكه بر مبنای نظریات اقتصادی و اجتماعی عمل می كنند.

نظریه پردازی كرده ا ,Timmonsست تيمونز می باشد. وی معتقد است(از دیگر دانشمندان معروف مدیریت كه در مورد كارآفرینی و كارآفرینان 

 به فرصتھا و پيگيری آنھا بدون توجه به منابع)كه كارآفرینی خلق و ایجاد بينشی ارزشمند از ھيچ است، كارآفرینی فرآیند ایجاد و دستيابی١٩٩٠

جامعه است، و كارآفرینی معادل یك شبه پولدارشدنموجود است، كارآفرینی به معنی خلق و توزیع ارزش و منابع بين افراد، گروھھا، سازمانھا و 

نيست.

. كارآفرینی فقط مشاھده، تحليل و توصيفاصو3 كارآفرینی به معنی فعاليتی خSق برای كسب ارزش از طریق ایجاد یك شركت یا سازمان است

دیگر  به  انتقال  قابل  انگيزش است كه  و  تعھد، ھمدلی  با  بينشی ھمراه  نيازمند  آن  بلكه  مصرف كنندگان،نيست  مانند شركاء،  ذینفع  افراد 

ارتھا و توانایی ھای مكمل ھمدیگر و درك فرصتھایعرضه كنندگان، كاركنان و غيره باشد. كارآفرینی یعنی تشكيل تيمی از افراد و اشخاصی با مھ



و مرج، تناقض، تضاد و ابھام را می بينند در حاليكهموجود بگونه ای كه دیگران قادر به درك و استفاده از این فرصتھا نيستند. دیگران فقط ھرج 

ی فرصتھا بدون در نظر گرفتن منابع در اختيار خویش بهكارآفرین آنھا را بعنوان فرصت می بيند. كارآفرین سعی می كند تا از طریق شناسایی و پيگير

).٢۴ ، ص١٣٨١ارزش آفرینی بپردازد(احمدپور، 

ھا با كارآفرینان و مؤسسان شركتھای كوچك كه بهھمزمان با شكل گيری شركتھای بزرگ و نفوذ آنھا بر بازارھای جھانی از یك طرف، و مواجھه آن

و طرح مسائلی نظير وظيفه كارآفرینان در شركتھاینوعی رقيب آنھا نيز محسوب می شدند از طرف دیگر، و نيز شروع مطالعات مرتبط با كارآفرینی 

تھا و برگرداندن بخشی از مالكيت آنھا به مدیرانپس از تأسيس، مشاھده اقدامات كارآفرینانه از سوی شركتھای بزرگ، تغيير ساختار مالكيت شرك

، كارآفرینی جزئی از١٩٧٠قل كارآفرینی، از اواسط دھه در راستای ایجاد انگيزه برای اداره كنندگان شركتھا، و قرارگرفتن ویژگی نوآوری در مركز ث

ه با مطرح شدن رویكرد كارآفرینی اقتضائی ورفتار مدیران در نظر گرفته شده و به سطح مطالعات سازمانی نيز كشيده شده است. بعSوه اینك

ك استراتژی نوین جھت دستيابی به نوآوری، موفقيت،لحاظ كردن عوامل موقعيتی و وضعيتی در مطالعات كارآفرینی، در واقع از كارآفرینی بعنوان ی

).١٧۵ .١٩٩۴, p ,Furnhamرشد، بقا و دیگر مزایای مرتبط، در شركتھای بزرگ یاد می شود(

● جمع بندی دیدگاه ھا و رویكردھای كارآفرینی

رینان عموماً بر فضای اقتصادی آن حاكم بوده است.ھمانگونه كه در صفحات پيشين آمده است كانون توجه اقتصاددانان به مبحث كارآفرینی و كارآف

ل بوده اند در حاليكه كارآفرینان عموماً مطابق با ویژگيھایبعبارت دیگر آنھا از ویژگيھا و عوامل فردی و اجتماعی مثبت و منفی مؤثر بر كارآفرینی غاف

دانان ھيچ  جایگاھی برای این ابعاد قایل نبوده وروانشناختی و جمعيت شناختی خود فعاليت خاصی را پيگيری و انجام می دھند. حال آنكه اقتصاد

بل سنجش نيستند لذا از ارائه مدل یا مدلھایی در مورد آنھاآنھا را خارج از حيطه مطالعات خود  دانسته، و از آنجایی كه فكر می كردند این ویژگيھا قا

ن در نظریات رشد و توسعه اقتصادی، شومپيتر ازچشم پوشی كرده بودند. البته عليرغم ناتوانی اقتصاددانان در توصيف و تشریح نقش كارآفرینا

و مالك شركتھا قایل شده بود.جمله كسانی بوده است كه بر نقش كارآفرین در اقتصاد تأكيد كرده و تفاوتھایی را بين مدیر 

دانشمندان رشته ھای دیگر حول محور پاسخگویی بهپس از اتمام حكومت اقتصاددانان بر مطالعات كارآفرینی و كارآفرینان، بيشترین دغدغه فكری 

تھایی دارد؟ آیا در شركتھای بزرگ ھم كارآفریناناین سؤا3ت بوده است كه فرق بين مالك و كارآفرین چيست؟ كارآفرین با غير كارآفرین چه تفاو

 به این سؤا3ت، رویكردھای غيراقتصادی مختلفی در موردوجود دارند؟ آیا تفاوتی بين كارآفرین و مدیر وجود دارد؟ در نھایت اینكه بمنظور پاسخگویی

) و ھر یك جنبه ھایی از آن (موضوع٢٧١ .١٩٩۴, p ,Jenningكارآفرینی و كارآفرینان بوجود آمدند كه بيشتر بر ابعاد رفتاری موضوع تأكيد كرده (

) كه بطور كلی می توان آنھا را به دو گروه تقسيم كرد: گروه اول كه١٨ .p ,١٩٩٢ ,Kollermeierكارآفرینی و كارآفرینان) را مورد بررسی قرار داده اند (

ینان بوده است. ھدف روانشناسان در حقيقتمورد توجه روانشناسان بوده اند شامل مطالعه بر روی متغيرھای شخصيتی و روانشناختی كارآفر

ان رویكرد شخصيتی یا ویژگيھا می نامند. و گروه دوم كهچگونگی ایجاد ویژگيھای كارآفرینانه در افراد بوده است كه در مجموع تحقيقات آنھا را بعنو

ه اند. در این رویكرد به فعاليتھای كارآفرینان، د3یل وبه رویكرد رفتاری معروف ھستند متغيرھای جمعيت شناختی كارآفرینان را مورد بررسی قرار داد

ذارند توجه می شود.چگونگی تشكيل كسب وكار یا ھمان شركتھا، و فرآیندی كه طی آن شركتھا پا به عرصه وجود می گ
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کارآمدی چرخش شغلی در سازمان



ثبات پيشينه  بر  بر آن است كه ضمن مرور اجمالی  مقاله سعی  در این 

شغلی و تخصص گرایی و به چالش كشيدن آن، كارآمدی ھای گردش شغلی

مورد بحث قرار گيرد.

در یك سازمان ممكن است مسائل متفاوتی وجود داشته باشد كه تا حدود

زیادی بستگی به دید و نگرش مدیریت دارند، به عنوان نمونه مواردی از قبيل

نوع شيوه تمركز در تصميم گيری ھا، سيستم گزارش دھی،  یا عدم  تمركز 

مدیریت (مشاركتی یا غير مشاركتی) و بسياری از موارد دیگر كه می توان

نام برد. اما عامل مھمی مانند ثبات یا گردش كاری، عSوه بر دید و نگرش

مدیر به مقدار قابل مSحظه ای تحت تاثير اھداف سازمانی و عوامل تاثيرگذار

محيط داخلی و خارجی قرار دارد. در اینجا ذكر این نكته ضروری است كه

مدیر قادر به كنترل عوامل داخلی خواھد بود 3كن در مورد محيط بيرونی

وضعيت متفاوت خواھد بود و متغيرھای آن از قابليت كنترل كمتری برخوردارند

و مدیر چاره ای جز منطبق كردن اھداف و عملكردھای سازمان را با شرایط

محيطی ندارد.

ثبات نشانه ھای  از  فرد  توسط  مداوم  و  به صورت مستمر  بر شغل  تمركز 

شغلی است كه این تمركز ضمن روتين و تكراری شدن كارھا به تخصصی

 در كتاب١٧٧۶شدن مشاغل نيز منجر خواھد شد. ادام اسميت در سال 

ثروت ملل با ارائه نظریه مزیت مطلق پدیده فوق را مورد بررسی قرار داد.

تایج زیر دست یافت:طبق نظریه مطرح شده توسط ایشان، از طریق تخصصی كردن مشاغل و افزایش كارایی می توان به ن

) نيروی كار با تكرار یك كار ماھرتر می شود.١

ليد محصول دیگر تلف نمی شود) وقت كارگر به دليل استمرار در یك كار و دست نكشيدن از توليد یك محصول و پرداختن به تو٢

) با افزایش مھارت از طریق تكرار كردن، توليد نيز افزایش خواھد یافت.٣

ن و استانداردسازی جھت روتين شدن بيشتر تاكيدنظریه پردازان كSسيك نيز مانند تيلور، گيلبرت، فایول و غيره، به تقسيم كارھا، تخصصی كرد

شدن كارھا داشته است انقSب صنعتی می باشد.داشتند. اما شاید بتوان گفت كه عامل بسيار مھمی كه تاثير زیادی در تخصصی كردن و تكراری 

تكراری شدن و تخصصی شدن كارھا جھت افزایش كارا به نظر می رسد كه  نگاه اول چنين  ثمربخشبنابر در  یی و اثربخشی بسيار مفيد و 

 بر گردش شغلی ترجيح دھند، در این جا باید بهمی باشد، لذا بسياری از مدیران ممكن است تحت تاثير عوامل فوق قرار گرفته و ثبات شغلی را

و شرایط محيطی و تكنولوژی آن زمان چنين تفكراین نكته اساسی توجه كرد كه نظریه ھا و عقاید مطرح شده فقط مربوط به عصر كSسيك ھا بوده 

ر مستمر یك شغل توسط افراد كارایی و اثربخشی 3زمو رویكردی را اقتضا می كرده است، اما امروزه با تغييرات سریع تكنولوژی ثبات شغلی و تكرا

را نخواھد داشت.

وخ شدن مھارت ھا می باشد. تغيير در تكنولوژییكی از عوامل بسيار مھم كه امروزه مدیران را ناگزیر به استفاده از چرخش شغلی می كند منس

 می توانست كار خود را یاد بگيرد و مطمئن١٩۵٠موجب منسوخ شدن بسياری از مھارت ھا شده است. كارگر یك واحد توليدی یا دفتری در دھه 

ت اما امروزه شرایط كامS متحول شده، با عرضهباشد كه یاد گرفتن مھارت مربوطه تضمينی برای تمام عمر او خواھد بود و ترس از اخراج نداش

 غيره توسط رایانه انجام می پذیرد و بسيار قابل انعطافتكنولوژی ھای نوین به بازار، تمام كارھا از جمله بازسازی، كنترل كيفيت، ارزیابی مشاغل و

روزه تماما به صورت اتوماتيك و خودكار انجام می شود،می باشد و در تقاضای كارھا و مھارت ھا تغييرات عمده ای ایجاد شده است. كارھای تكراری ام

ش را انجام می دھند و افرادی را كه توانایی كار كردن بانرم افزارھای كامپيوتری تمام كارھای یك منشی را از قبيل یادداشت ھای روزانه و تھيه گزار

برنامه ھای رایانه ای جدید را نداشته باشند به سرعت جایگزین خواھند شد.

ثبات شغلی می توان به فرسودگی شغلی، كسالت كاركنان، خستگی زیاد،  پيامدھای منفی  بی ھویتی فرد، جدایی اھداف فردی واز دیگر 



سازمانی و مقاومت در مقابل ھر گونه تغيير شغلی اشاره كرد.

حيط كار و برای منطبق شدن با تغييراتتمام مسائل و مشكSت فوق منجر شد كه مدیران سازمان ھا جھت جلوگيری از كسالت كاركنان در م

ن، به ابزار ھای غنی سازی و توسعه مشاغل متوسلمحيطی و تكنولوژیكی و پاسخگویی بھتر به نيازھای ذی نفعان و با3 بردن انگيزه كاری كاركنا

 به صورت زیر تعریف شده است:شوند كه از مھم ترین آنھا می توان به گردش شغلی اشاره كرد. در مطبوعات مدیریت گردش شغلی

 در ميان نباشد، می توان كارمند را به شغل دیگریاگر كارھای تكراری موجب كسالت كاركنان شود و نوع كار كارمند به گونه ای باشد كه ھماوردی

 باید مطابقت توانایی فرد با شغل مربوطه را جھتدر ھمان سطح از سازمان كه به ھمان مھارت ھا نياز دارد، منتقل كرد. اما در این جابه جایی

 برای تبيين این پدیده راھبردی در سازمان مثال ھاییافزایش كارایی و اثربخشی در نظر گرفت و مدیر باید از ھرگونه برخورد مغرضانه دوری گزیند.

ذیS ارائه می گردد.

د، پيوسته شغل كاركنان را تغيير می دھد به طوریشركتی به نام سيستم  داده ھای ترانس كام در پيتسبورك، برای جلوگيری از كسالت روحيه افرا

ان جابه جاییدرصد كاركنان شغل خود را تغيير داده اند. مدیریت شركت بر این باور است كه گردش شغلی ميز٢٠كه در ظرف دو سال گذشته، تقریبا 

درصد كاھش داده است.٢۵درصد به ٧۵كاركنان را از 

موفق بوده است و بسياری از شركت ھای دیگر نيز درشركتی دیگر در برزیل نيز جھت تشویق كاركنان برنامه گردش كار را اجرا نموده است و بسيار 

عصر حاضر گردش كار را در برنامه ھای خود قرار داده اند.

زد، شكاف بين اھداف فردی و سازمانی كاھش یافتهاز دیگر مزایای برنامه گردش شغلی، افزایش تعھد سازمانی، چون فرد با عSقه به كار می پردا

سختی ھا و مشكSت مربوط به شغل ھای خاص بينو تعھد به سازمان افزایش می یابد. از طرف دیگر با جابه جایی كاركنان در شغل ھای مختلف، 

یگر پيامد ھای مثبت گردش شغلی می توانافراد سرشكن می شود و شكایات و اعتراضات نسبت به سختی شرایط كاری به حداقل می رسد. از د

به افزایش رضایت شغلی، ایجاد حساسيت شغلی و كاھش خستگی كاركنان اشاره كرد.

منبع : روزنامه دنيای اقتصاد

http://vista.ir/?view=article&id=252401

کارگاه کارآفرينی

ھمه ما داستان زندگی مدیرانی را که ھمواره در امور شغلی خود موفق

بوده اند شنيده ایم. در دنيای پر افت و خيز کنونی مدیران و کارآفرینان بيش

بنيادین موفقيت را بدانند و به آن ھا عمل کنند. امور از دیگران باید اصول 

تجاری و اقتصادی شبيه بسياری از امور دیگر به سبب تداوم روند جھانی

شدن چالش ھایی را در راه کسب و کارھا قرار می دھد. در مقاله حاضر به

توصيف برخی ویژگی ھای افرادی می پردازیم که با به کارگيری اصول مھم و

این کنند.  اداره  را  و کاری سودده  اند کسب  توانسته  موفقيت  اساسی 

ویژگی به ھر فرد در زندگی شغلی و خانوادگی کمک می کند عملکردی



مثبت داشته باشد.

) سخت کوشی:١

این دسته از افراد کارآفرین ھر روز صبح زود از خواب برخاسته، اجرای برنامه

روزانه را که از قبل آماده کرده اند آغاز می کنند. به ندرت از ایشان گله و

شکایت می شنوید. آن ھا از دیگران عملکرد مثبت انتظار دارند اما از خود

این به  ایمان  مداوم  موفقيت  نخست  گام  می خواھند.  عالی  عملکردی 

واقعيت است که تSش ثمر می دھد.

) کنجکاوی و اشتياق به آموختن:٢

در این زمينه تفاوت آن ھا با بقيه این استکسانی که در ھمه امور خود موفق ھستند ھمواره مطالعه می کنند، می پرسند و فرا می گيرند. 

يست بلکه به معنای به کارگيری یا استفاده از دانشایشان آنچه را که می آموزند به کار می گيرند. موفقيت مداوم به معنای از برکردن اطSعات ن

ر عين حال اطSعات عمومی زیادی دارند.به شيوه ای جدید و متناسب با شرایط محيط است. آن ھا در حوزه کار خود یک متخصص ھستند و د

) برقراری ارتباط اجتماعی:٣

 بسياری از زمينه ھای تجاری افرادی را می شناسندکارآفرین ھای موفق با افراد بسيار زیادی آشنا ھستند و روابط عمومی خوبی دارند. ایشان در

، فاميلی، صنفی و اجتماعی شرکت می کنند و سعی میکه می توانند موانع را از سر راه آن ھا بردارند. این گروه از افراد در جمع ھای خانوادگی

کنند با افراد ذی نفوذ ارتباط برقرار کنند.

) رشد شخصيت:۴

ی شخصيتی خود را نيز افزایش می دھند. آن ھاافراد موفق غير از آن که در حوزه فعاليت ھای شغلی ھمواره به آموختن مشغولند، توانایی ھا

ت اقدام می کنند. بر خSف افراد دیگر، موفق ھاارتقای توانایی ھای درونی و فراگيری مھارت ھای رفتاری را از ضروریات دانسته و در این جھ

ھنگامی که تحمل نقایص را ندارند به جای رنج کشيدن آن ھا را رفع می کنند.

) خSقيت:۵

ه؟» و ھمواره به امکان ھای جدید، فرصت ھایکارآفرین ھای موفق به شکلی خارق العاده خSق ھستند. آن ھا دایما از خود می پرسند: «چرا ن

کست بالقوه می بينند، افراد موفق آن ھا را فرصتآتی و راه ھای مقابله با چالش ھا فکر می کنند در حالی که افراد معمولی ھر چالشی را یک ش

ھایی برای یادگيری می دانند.

) مسووليت پذیری و اتکا به خود:۶

می دھند. آن ھا تصميم می گيرند و اقدام می کنند. گاهاین گروه از افراد درباره سرزنش دیگران نگران نيستند و وقت خود را با گله و شکایت ھدر ن

د، ابتکار عمل را در دست گرفته و مسووليت موفقيتمورد سرزنش قرار می گيرند اما با صبر به برنامه ای که از پيش تدوین کرده اند عمل می کنن

ھایی را که کسب می کنند بر عھده می گيرند.

) آرامش:٧

برنامه ریزی را می دانند در نتيجه به ندرت وحشتحتی در زمينه اضطراب نيز افراد موفق توازن را حفظ می کنند. آن ھا ارزش شوخ طبعی، صبر و 

در بحران ھا با آرامش تصميم قاطع وزده می شوند و واکنشی عمل می کنند. مدیران موفق آرام ھستند، سوا3ت درست می پرسند و حتی 

صحيح می گيرند.

) زندگی در زمان حال:٨

 وقت خود را صرف تاسف خوردن درباره گذشته نآآنھایاآن ھا می دانند که «اکنون» تنھا زمانی است که قادرند آن را کنترل کنند بنابراین انرژی و

 می دھند یعنی حداکثر استفاده را از ھر روز می کنندنگرانی از آینده نمی کنند. به ھمين دليل مشاھده می شود که مقدار زیادی کار در روز انجام

از تصميم نگرفتن است.و به جای ھدر دادن زمان از آن استفاده می کنند. آن ھا اقدام می کنند زیرا ھر کاری بھتر 

) بصيرت:٩

ارد از مھم ترین ویژگی ھای کارآفرین ھایدرک تحو3ت عمده در جھان و تاثيری که این دگرگونی ھا بر کسب و کارھای کوچک و متوسط می گذ



این ترتيب با آن که در زمان حال زندگی می کنند، بهموفق است. آن ھا به تحو3ت و تغييراتی توجه می کنند که از دید دیگران پنھان می ماند. به 

آینده نيز توجه دارند.

) اقدام فوری:١٠

ی می کنند. برای مثال اگر یک ارتباط تجاریکارآفرین ھای ھمواره موفق نسبت به تحو3ت فورا واکنش نشان داده و از ادامه ضرردھی جلوگير

ع اقدامات شخصا تمایلی ندارند اما چون برایسودده در حال ضعيف شدن است فورا اقدام کرده و آن را تقویت می کنند. گاه آن ھا به این نو

ار و مفيدترین کار را انجام می دھند. کسانی کهموفقيت کسب و کار ضروری است آن را انجام می دھند. ھمچنين این افراد در ھر زمان فقط یک ک

چند کار را ھمزمان انجام می دھند در واقع ھيچ کدام را درست به پایان نمی رسانند.

) رویکرد مثبت:١١

ی ھر وضعيت ذھن را نسبت به امکان ھای مثبت آنرویکرد منفی تاثيری بسيار مخرب بر زندگی فرد و کسب و کار او دارد. نگاه به جنبه ھای منف

انرژی فرد شده و او می تواند جنبه ھایی را مشاھدهوضعيت می بندد و امکان استفاده از آن را از ميان می برد. برعکس، نگاه مثبت باعث افزایش 

کند که دیگران توجھی به آن ندارند. گاه توجه به یک نکته کوچک در موفقيتی بزرگ موثر است.

) استقامت:١٢

فق شکست ھا را بازخورد مثبت و مفيد برایدر حالی که افراد عادی ھر شکست را توجيھی برای تسليم شدن تلقی می کنند، کارآفرین ھای مو

م باز نمی دارد.اقدام درست بعدی می دانند. آن ھا از شکست راضی نيستند اما ترس از شکست آن ھا را از اقدا

يت ھميشگی را می دھند. برای مثال چون افرادنکته بسيار مھم این است که این ویژگی ھا در ترکيب با ھم موثر ھستند و به فرد امکان موفق

فاده کنند. ھمچنين چون ھمواره می آموزند تغييراتموفق ارتباط ھای اجتماعی قوی دارند، می توانند در زمينه ھای مختلف از مشاوره دیگران است

می رسند بلکه ھر فرد می تواند و باید آن ھا را دررا ھوشمندانه مدیریت می کنند و... توجه داشته باشيد که ھيچ یک از این ویژگی ھا به ارث ن

خود پرورش دھد.

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=296870

کارگران در گرداب شعار

اول ماه «مه» یادآور تSش ھای چندین ساله کارگران و عدالت جویانی است

که ھمواره پرچمدار عدالتخواھی و حق طلبی در عرصه ھای جھانی بوده و

سعی داشته اند تا اصل انسانی عدالت را در قالب تSش ھای اجتماعی به

را وضعيتی  ایران  امروز جامعه  سازند.  نزدیک  اجتماعی  معيارھای عدالت 

تجربه می کند که نتيجه سياست گذاری ھای بعضا نادرست و مدیریت ضعيف

با جامعيت و یکپارچگی و ایجاد نتوانسته است  و یک سو نگری است که 

بنيادین و  ریشه ای  به حل  دولت و جامعه  مختلف  ارگان  ميان  ھماھنگی 



و ناکارآمد  مدیریت  این  سوء  نتایج  بپردازد.  اجتماعی  معضSت 

سياست گذاری ھای یک سویه، وضعيت زندگی تمامی اقشار جامعه ایران به

د معضSت و مشکSت اقشار ضعيف جامعه به ویژهویژه کارگران، کارمندان و پيشه وران و صنعتگران جزء را با مشکل مواجه ساخته است. در مور

مطرح کردن شعارھای مردم گرایانه و با ھدف پر کردنطبقه محروم کارگر سخن بسيار رفته و ھمواره از آن به عنوان سوژه ای در دست دولت ھا برای 

با فرارسيدن روز جھانی  به کارنامه دولت ھاشکاف عميق ميان دولت- ملت استفاده شده است، ولی متاسفانه ھر سال  با نگرشی  کارگر 

ت بھبود شرایط برداشته نشده است.مشاھده می شود که نه تنھا مشکSت عمده جامعه کارگری نه فقط برطرف نشده که حتی گامی در جھ

 کارخانجات و تعطيلی و ورشکستگی صنایع کوچک وسطح درآمدی پایين و در پی آن فقر مزمن، عدم وجود امنيت شغلی، اخراج روزافزون کارگران از

 از قانون کار، عدم توجه و رسيدگی به شکایات واضمحSل تدریجی صنعت ملی، تحميل قراردادھای موقت کار، معافيت کارگاه ھای کمتر از پنج نفر

 و چند مشکل ریز و درشت دیگر از جمله مواردیمشکSت کارگران اخراجی، عدم امکان تشکل برای کارگران در قالب اتحادیه ھای کارگری و چندین

حتی بعضا نھادھای وابسته به دولت مطرح شدهاست که ھمه ساله بارھا و بارھا از سوی احزاب، گروه ھای سياسی و نيروھای فعال اجتماعی و 

 این مشکSت بر جای بگذارد، برداشته نشدهو می شود ولی متاسفانه تاکنون گام موثری که اثرات مثبت قابل توجھی در جھت حل پاره ای از

 حاصل نمی شود و آیا اصو3 با در نظر داشتناست. اکنون باید این سوال را مطرح کرد که چرا تغييری اساسی در وضعيت جامعه کارگری ایران

امل عدم ایجاد تغيير در شرایط جامعه کارگری ایرانمجموعه شرایط و اقداماتی که صورت گرفته باید تغييری را انتظار داشت؟ برخی از مھمترین عو

را می توان به شرح ذیل برشمرد:

ھمه جانبه به این معضSت و بررسی و تجزیه و) عدم وجود اراده خواستار تغيير شرایط در دولت: معضSت جامعه کارگری ایران نيازمند نگرش ١

از اجتماع تحميل شده و اثرات منفی خود را اعمالتحليل آنھا در بستر جامعه و با در نظر گرفتن ھمه عوامل تاثير گذار محيطی و پيرامونی که 

Sت موجود، به دليل وابستگی شدید عواملمی کند، است. ھرگونه برخورد مقطعی با مشکSت کارگران و تزریق مسکن به جای حل ریشه ای معض

 بلکه ممکن است به پيچيدگی موضوع و درگير شدنموثر در اقتصاد کشور با مشکSت نيروی کار، نه تنھا گره ای از مشکSت موجود باز نخواھد کرد

رت ساليانه و بدون اقدامات و برنامه ریزی ھای اصولی درآن با عوامل و پارامترھای دیگر بينجامد. به عنوان مثال، افزایش دستمزدھای کارگران به صو

ران نخواھد بود، بلکه در بعضی موارد مسبب ایجادجھت تثبيت اوضاع اقتصادی از جمله مھار تورم، نه تنھا خدمتی در جھت کمتر کردن مشکSت کارگ

ایجاد اراده خواستار تغيير در شرایط کارگران بهشرایط ناھنجارتری نظير بيکاری تحميلی به آنان خواھد شد. در این راستا دولت موظف است با 

برنامه ریزی جامع و ھمه جانبه برای رفع مشکSت این قشر زحمتکش بپردازد.

انبه برای مشکSت کارگران از یکسو و عدم امکان ) عدم امکان فراھم کردن شرایط تغيير برای کارگران: ضعف و نارسایی در برنامه ریزی ھمه ج٢

نوان یکی از عوامل مھم در سازماندھیایجاد تشکل ھای کارگری که از جمله حقوق به رسميت شناخته کارگران در سطح جھانی است، به ع

 که مستقيما به سياست گذاری ھای غلطجمعی کارگران برای حل مشکSت صنفی خود در سایه کار جمعی از سوی دیگر، از جمله مواردی است

اکنندگان کنوانسيون جھانی کار موظف است تشکل ھایارتباط می یابد. دولت ایران به عنوان یک عضو از جامعه بين المللی و به عنوان یکی از امض

الی است که نه فقط در این راستا حمایتی از سویکارگری را در کشور به رسميت شناخته و امکان فعاليت قانونی آنھا را فراھم کند و این در ح

ه است.دولت صورت نپذیرفته که متاسفانه در برخی از موارد در این عرصه نقش منفی را نيز ایفا کرد

 در کشورھای پيشرفته، توجه به نقش و) کم رنگ شدن نقش احزاب و تشکل ھای مردمی: یکی از مھمترین عوامل بھبوددھنده برنامه ریزی٣

در  موجود  اجتماعی  معضSت  و  برای حل مشکSت  برنامه ریزی  در  مردمی  و سازماندھی  احزاب  احزاب سياسی،اھميت  آن جوامع است. 

) و مطبوعات در اینگونه جوامع نقش موثری در بررسی مشکSت اجتماعی و تجزیهNGOسازمان ھای روشنفکری و تشکل ھای غير دولتی مردمی (

ميان نقش آگاه کننده این تشکل ھا و ارتباط مستقيم و مستمرو تحليل آنھا و ارائه پيشنھادھا و راه حل ھای موثر برای رفع آنھا ایفا می کنند. در این 

ثرات منفی آنھا بر طبقه کارگر قرار گيرد. اما این امرآنھا با تشکل ھای کارگری می تواند زمينه ساز ایجاد ھماھنگی، برای حل مشکSت و کاستن از ا

یزی از سوی برخی از مسوو3ن، وجود مشکSت بردر برخی مواقع با مشکSتی مواجه است. نبود اراده برای حل مشکSت کارگران از طریق برنامه ر

 سياسی دگراندیش که امکان ارتباط باسر راه دخالت مستقيم کارگران در سرنوشت صنفی خود و ایجاد محدودیت برای احزاب و تشکل ھای

جامعه کارگری را محدود می سازد، از جمله مشکSتی است که در این زمينه قابل طرح است.

معه کارگری ایران نباید از نظر دور) عدم ھماھنگی و انطباق سياست ھای راھبردی و مقطعی: یکی از مسائلی که در بررسی مشکSت جا۴



 جامعه کارگری است. دولت ایران در سال ھایداشت، بررسی نقش سياست ھای کSن راھبردی کشور و تاثير متقابل آنھا بر شرایط ایجاد شده در

آورد. احراز شرایط عضویت در این سازمان مستلزماخير ھمواره در تSش بوده که شرایط 3زم برای حضور ایران در سازمان تجارت جھانی را فراھم 

 در کشور تاثيرگذار خواھد بود. از جملهاجرای سياست ھای اقتصادی و اجتماعی خاصی است که مسلما در سطوح مختلف بر شرایط نيروی کار

ه در تعداد شاغSن در سازمان ھا و ارگان ھایشرایط عضویت در سازمان تجارت جھانی، حذف کامل یارانه ھا (سوبسيدھا) از اقتصاد، کاھش عمد

یی در تSش است تا با اجرای برنامه توسعه آتیدولتی و حذف بخش عمده ای از تعرفه ھای گمرکی برای کا3ھای وارداتی است. دولت ایران از سو

ا با مطرح ساختن شعارھایی، خود را حامیخود، شرایط 3زم برای عضویت در سازمان تجارت جھانی را فراھم آورد و از سویی تSش می کند ت

دولتی، کارگران شاغل در آن سازمان ھا بوده اندطبقه کارگر نشان دھد. واضح است که اولين قربانيان کاھش سا3نه درصد شاغSن در دستگاه ھای 

ار مستخدمان دولت و واگذار کردن سرنوشت آنھا بهو اتفاقی که در عمل افتاده است، کاھش تعداد نفرات شاغل نبوده، بلکه اخراج کارگران از شم

مار آنھا از طریق این شرکت ھا بوده است وشرکت ھای واسطه تامين نيروی انسانی، تحت عنوان شرکت ھای خدماتی و فراھم کردن زمينه استث

 را به کار مطرح ساخته، در حالی که عمS دراین در حالی است که دولت به ویژه در دو سال اخير فقط شعار بازگشت عده ای از این کارگران

ميان اھميت دارد عدم شفافيت سياست ھایسياست گذاری ھای کSن کشور ھيچگونه تغيير مثبتی در این راستا دیده نمی شود. آنچه در این 

رد با مردم به ویژه اقشار محروم و کارگرانکSن کشور و عدم اعSم رسمی آنھا در سطح جامعه و دوگانگی در نحوه مطرح ساختن آنھا در برخو

صرفی در دو سال اخير و متعاقب آن ورشکستگیاست. به راستی آیا می توان تناسبی ميان سيل بی رویه واردات چندین ميليارد د3ری کا3ھای م

ال داشته است یا شعارھای عدالت طلبانه برقرار کرد؟بسياری از صنایع ملی و تعطيلی کارخانجات که بيکاری خيل عظيمی از کارگران آنھا را به دنب

عطوف به تغيير و بھبود شرایط باقی نماندهفرا روی جامعه کارگری ایران برای رفع مشکSت، راھی به جز ھمبستگی و تSش خودجوش و اراده م

جاد تحو3ت آتی جامعه ایران و در راه حرکت بهاست و در این ميان سایر جنبش ھای اجتماعی ایران نباید نقش و اھميت جنبش کارگری را در ای

سمت رشد و تعالی، رفاه و امنيت در سایه عدالت، آزادی و صلح از نظر دور دارند.

منبع : روزنامه ایران
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کارگران صنعت چاپ، پيشروترين قشر کارگری ايران 

آگاھی  كارگری   اقشار   دیگر   به   نسبت   چاپخانه،   كارگر   كه   است   معروف  

بيشتری  دارد.  آیا  به  راستی  چنين  است؟

برای  ارزیابی  درستی  یا  نادرستی  این  سخن  3زم  است  شاخص ھایی  را  در 

فعاليت ھای  مدنی،   تشكل ھای   تحصيSت،   ميزان   مثال   برای   بگيریم.   نظر  

مھارت ھای  حرفه ای،  و  كسب   فنی   دانش   ارتقای   برای   تSش   اجتماعی،  

اجتماعی،  و   مطالبات  صنفی   بين المللی،  طرح   در  عرصه ھای   موثر   حضور  

برنامه ریزی  و  اطSع رسانی  در  جھت  دستيابی  به  اھداف  خود،  تاثيرگذاری  در 

برای  كارگران  سایر  رشته ھا  و  تصميمات  صنفی  و  دولتی،  الگو  قرار  گرفتن  



حرفه ھا  و  ...

ایران،  كارگران  چاپخانه ھا،  نسبت  به  حرفه ھای  دیگر  پيشرو مدارك  موثقی  وجود  دارد  كه  ھمزمان  با  انقSب  مشروطيت  و  شكل گيری  جامعه  نوین  

بوده اند،  اما  حا3  وضع  كمی  متفاوت   است. 

ظر  آگاھی  اجتماعی،  مزیتی  برای  آنان  در  مقایسه  با  كارگران  دیگر ھرگاه  بدون  تعصب  و  جانبداری  به  وضعيت  موجود  كارگران  صنعت  چاپ  بنگریم،  از  ن

  باشند.نمی  یابيم،  ھر  چند  كه  ممكن  است  در  یك  یا  دو  مورد  از  بعضی  حرفه ھا،  جلوتر

نوان ھایی  مانند  كار  فرھنگی  و  سروكار  داشتن  با  كتاب  و  ادعاھای متاسفانه  این  كاستی ھا  اغلب  مورد  چشم پوشی  قرار  می  گيرد  و  با  استفاده  از  ع

چندی  پيش  با  چند  تا  از  كارگران  جوان  صحبت  می  كردم  و  آن ھا  را  به دیگر،  نوعی  ارضای  كاذب  نيز  ایجاد  می  شود.  یكی  از  كارگران  قدیمی  می  گفت:  <

شه  چشم مان  به  نوشته   و  حروف  است  و  از  ھر  فرمی  اگر  دو مطالعه  تشویق  كردم،  می  گفتند  ما  ھميشه  با  كتاب  و  نوشته  سروكار  داریم و  ھمي

م  كه  او3  منظور  از  مطالعه  فقط  كتاب  خواندن  نيست،  كتاب  و كلمه  ھم  بخوانيم، قدر  چند  كتاب  است.  من  از  این  حرف  آن ھا  متاسف  شدم  و  گفت

 و  پيگيری  مسایل  و  جست وجوی  راه حل  برای  مشكSت  خودمان  ھمه  نوعی روزنامه  و  آیين نامه ھا  و  قوانين  و  بحث  و  صحبت  با  افراد  خبره  و  با  تجربه 

 كتابی  بخوانيد  كه  باعث  رشد  حرفه ای  یا  اجتماعی  شما  شود.  از  این ھا مطالعه  است.  اما  اگر  كتاب  را  تنھا  در  نظر  بگيرید،  باز  ھم  می  ماند  كه  چه 

مطالعه  است.  اگر  ميلياردھا  كلمه  و  سطر  را  به  این  ترتيب  ببينيد، گذشته،  كی  گفته  كه  بازدید  فرم  چاپی  كه  از  ماشين  بيرون  می  كشيد  به  معنای  

ه صورت  سر  و  ته  می  بينيد  و  توجه تان  به  پر  كردن  حروف  و  سياھی حتی  یك  پاراگراف  ھم  مطالعه  نكرده اید.  شما  بيشتر  صفحات  را  روی  ورق  چاپی،  ب

زدن  و  تنظيم  آب  و  مركب  و  آشغال  روی  كار  است.  به  این  می  گویند  مطالعه؟!>

ست  با  این  بيان  با  نسل ھای  بعد  از  خودش  صحبت  كند،  ولی  چه  بسا سن  و  سال  و  سابقه  حرفه ای  و  جایگاه  آن  پيرمرد  به  گونه ای  بود  كه  می  توان

د  سالی  است  كه  بچه ھای  تحصيلكرده  وارد  حرفه ھای  پيش از چاپ، كارگران  صنعت  چاپ  چنين  سخنانی  را  از  دیگران  نپذیرند  و  حتی  رنجيده  شوند.  چن

  به  جای  خود  باقی  است.چاپ  و  پس  از  چاپ  می  شوند.  اما  این  نقطه  ضعفی  كه  آن  پيرمرد  می  گفت،  ھنوز

كی  از  د3یل  -  به  قول  خودش  -   بی  سوادی  است.  <حروفچينی خود  آن  كارگر  قدیمی  عقيده  داشت  كه  تغيير  حروفچينی  از  سربی  به  كامپيوتری،  ی

یسنده ھا  و  مترجمان  سروكار  داشتند،  مصحح ھا،  برای  خودشان سربی  بدون  تخصص  ممكن  نبود،  بنابراین  كار  ھر  كسی  نبود.  حروفچين ھا  ھم  با  نو

ر  یكباره  از  چاپخانه ھا  پر  كشيدند. دوم  این كه  صنایع  دیگر  از  نظر  سرمایه یك  پا  صاحب  نظر  بودند،  اما  حا3  حروفچينی  بی  قدر  شده  و  آن  كارگران  ریشه دا

اپ  جلوتر  رفته اند  و  بيشتر  كارگران  چاپخانه ھا  در  كارگاه ھای  كوچك و  ماشين آ3ت  و  تخصص ھا  و  وسعت  فضای  كارخانه  و  تعداد  كارگر  خيلی  از  صنعت  چ

صنعت  چاپ  ھميشه  پيشرو  بوده اند  و  ھمه  جا  به  خاطر  طبيعت  كار  آن ھا  كه و  پراكنده،  كار  می  كنند  و  ارتباطی  با  یكدیگر  ندارند. در  صورتی  كه  كارگران  

با  خبر  و  دانش  و  آگاھی  سروكار  دارند،  جور  دیگری  به  آن ھا  نگاه  می  كنند.>

ه ای  ھستند  كه  می  توانند  به  آن  ببالند.علی رغم  این  توضيحات  درست  و  تامل برانگيز،  كارگران  چاپ،  دارای  تاریخ  و  پيشين

ستی  پيشرو،  آگاه،  اثرگذار  و  دارای  وجھه  اجتماعی  درخور  احترامی مرور  تاریخ  صد  ساله  اخير  نشان  می  دھد  كه  كارگران  چاپخانه ھا  (مطابع)  به  را

بوده اند.

  نوین  تاریخ  ایران،  پایه گذاران  نخستين  تشكل  كارگری  بوده اند  و این  سابقه  به  انقSب  مشروطيت  می  رسد   كه  كارگران  چاپخانه ھا  در  سحرگاه  دوران

مطالبات  حقه  خود  را  به صورت  مستدل  و  منطقی  پيگيری  كرده اند.سپس  اولين  نشریه  كارگری  را  انتشار  داده اند  و  اولين  گروه  كارگری  بودند  كه  

 حتی  سال ھا  بعد  از  تاسيس  <اتحادیه  كارگران  چاپخانه ھا>  و  سقوط اھميت  كار كارگران  چاپخانه ھا  زمانی  بھتر  دانسته  می  شود  كه  به  یاد  آوریم كه 

  ساعت  كار  و  قانون  كار  و  بيمه  و  ...  در  ميان  نبود.سلسله  قاجار،  ھنوز ھم  كارگر  را  در  جامعه  <عمله>  می  ناميدند  و  ھيچ  صحبتی  از

 و  چاپ  سنگی  اشتغال  داشتند،  توانستند  منشا  اثر  رویدادھای  مھمی كارگران  چاپخانه ھا  كه  با  آن  تعداد  اندك  در  چاپخانه ھایی  با  ماشين ھای  دستی 

باشند.

● اتفاق  كارگران 

 كه  در  اولين  شماره  روزنامه  اتفاق  كارگران  درج  شده  می  بينيم  كه  در با  یك  نگاه  به  <مطالبات  و  تقاضاھای  اجتماع  كارگران  طھران  از  صاحبان  مطبعه> 

واقع  آن ھا  پيش نویس  یك  قانون  كار  را  ارایه  داده اند.

ر  كمك  كرد،  در  مقاله ای  به  قلم  سيد  فرید  قاسمی  (پژوھشگر گوشه ای  از  فعاليت ھای  اثربخش  كارگران  چاپخانه ھا  كه  به  توسعه  فرھنگی  كل  كشو

)  آمده  است.١٣٧۴-  اسفندماه  ١۵٨تاریخ  مطبوعات  ایران)  در  ھمين  ماھنامه  صنعت  چاپ  خودمان  (شماره  



در  این  مقاله  می  خوانيم: 

بازار  چاپ  و  نشر  ایران  تحول  اساسی  پدید  آمد .  شمار  مشتریان  چاپخانه ھا  فزونی  گرفت  و  <سفارشات> <پس  از  صدور  فرمان  مشروطيت  در  

  بی  وقفه  مشغول  انجام  كارھای  چاپی  بودند،  ولی  نه  از  دستمزد  و افزایش  یافت.  كارفرمایان  بر  ساعات  كار  چاپخانه ھا  افزودند،  كارگران  چاپخانه ھا

به  امضای  ك نامه ھای  مكرر   بود  و  نه  <امنيت  شغلی>  داشتند.   با  عنوان ھای  <اعضای  مطبوعات>، <اضافه  كار>  خبری   ارگران  چاپخانه ھا  كه  

ی  شد،  نتيجه  بخش  نبود.  از  این  رو،  كارگران  چاپخانه ھا  -  پس  از <كارگران  مطابع>  برای  ریيس الوزراء،  وزیر  علوم  و  دیگر  مقامات  مملكتی  ارسال  م

  از  كارگران  <مطابع  طھران>  در  یكی  از  چاپخانه ھای  واقع  در شور  و  مشورت  -  به  ھمت  محمد  پروانه  یكی  از  زحمتكشان  صنف  چاپ  و  گروه  دیگری

ا  در  این  شھر  بنيان  نھادند،  تا  بلكه  بتوانند  به  گونه ای  سازمان یافته خيابان  ناصریه  (ناصرخسرو  امروز)  تھران  گرد  ھم  آمدند  و  نخستين  تشكل  كارگری  ر

حقوق  حقه  خود  را  بگيرند.>

  آن ھا  متناسب  با  نفوذ  و  جایگاه  حرفه ای شان،  در  صحنه ھای سازماندھی  تشكيSت  كارگران  در  درجه  اول  برای  تامين  منافع  صنفی  آنان  بود.  اما

 توقيف  روزنامه  حبل المتين  كه  به  رفع  توقيف   آن  انجاميد،  نمونه ای اجتماعی  نيز  تاثيرگذار  بودند.  برای  نمونه  اعتصاب  یك  ھفته ای  آن ھا  به  ھنگام 

اد  صغير  محمدعلی  شاه،  و  پيروزی  مجدد  مشروطه،  <اتحادیه داشت  كه  مورد  تقدیر  صاحبان  مطبوعات  قرار  گرفت.  پس  از  بمباران  مجلس  و  استبد

  وزیر  علوم  نشان  از  پختگی  و  آگاھی  اجتماعی  آنان  دارد.  آن ھا كارگران  مطابع>  بازگشایی  شد  و  حقوق  صنفی  خود  را  پی  گرفت.  مكاتبات  آن ھا  با

  روزه  خود،  انتشار  دادند  كه ١۴گران>  را  ھمزمان  با  اعتصاب  سپس  برای  معرفی  بھتر  خواسته ھای  خود  و  جلوگيری  از  شایعات،  نشریه<  اتفاق  كار

سه  شماره  از  آن  به  چاپ  رسيد. 

اق  كارگران  نشریه ای  با  روش  سياسی-اجتماعی  بوده  است  كه در  <راھنمای  مطبوعات  ایران  عصر  قاجار>،  در  معرفی  این  نشریه  می  خوانيم:  <اتف

گران  مطابع)  در  تھران  منتشر  شده  است  و  ...>قابل   ه.ق  به  وسيله  اتحادیه  كارگران  چاپخانه ھا  (شورای  متحده  طابعين،  اتحادیه  كار١٣٢٨در  سال  

  ساعت  كار  در  روز  و  تصویب  پرداخت  اضافه  كار،  عقد  قرارداد ٨عيين  توجه  است  كه  مھم ترین  دستاورد  این  اعتصاب  و  انتشار  نشریه  اتفاق  كارگران،  <ت

جمعی،  ارایه  خدمات  پزشكی  و  موقوف  شدن  اخراج  بی  رویه  بود.

برای  سایر  كارگران  درآمد  و  در  تش تا  جایی  كه  سفارت اتحادیه  كارگران  چاپخانه ھا  به صورت  الگویی   كل ھای  بزرگ تر  نقش  رھبری كننده  داشت،  

،  خود  به  خود  اتحادیه  مركزی  كارگران  ایران  كه  گردانندگانش  ھمان انگليس  به  این  نتيجه  رسيد  كه  اگر  <اتحادیه  كارگران  چاپخانه ھا>  از  بين  برود

  اصلی  سامان دھی  كارگرانی  كه  عليه  شركت  نفت  ایران  و  انگليس مدیران  <اتحادیه  كارگران  چاپخانه ھا>  بودند،  برچيده  می  شود.  و  در  نتيجه  ھسته

دست  به  اقداماتی  زده اند،  از  بين  می  رود.>

فع  توقيف  چندین  نشریه  و  روزنامه  باخبر  می  شویم  و  نقش  كارگران در  ادامه  مقاله  از  اثر  جدی  اعتصاب  كارگران  مطابع  به  حمایت  از  مطبوعات  و  ر

چاپخانه ھا  را  در  شكل گيری  سندیكای  كارگران  نساج  از  نظر  می  گذرانيم.

اریخچه  نھضت  كارگری  در  ایران>،  به  معرفی  نمایندگان  اتحادیه ھا  در شكراله  مانی  كه  خود  از  پایه گذاران  اتحادیه  كارگران  نساجی  بوده،  در  كتاب  <ت

گران  مطابع  تھران  را  به  این  شرح  معرفی  كرده  است:  <آقایان  باقر <اتحادیه  مركزی  نمایندگان  اتحادیه ھای  كارگران  تھران>  پرداخته  و  نمایندگان  كار

مد  دھگان،  كارگر  چاپخانه،  مدیر  روزنامه  حقيقت  و  ریيس نوابی،  محمد  پروانه  و  عبدالحسين  سادات  گوشه.>  در  جای جای  كتاب  نيز  از  سيدمح

اتحادیه  مركزی  كارگران  سخن  به  ميان  می  آید.

١١شن  كارگری  روز  اول  ماه  مه  كه  امروزه  به  نام  روز  كارگر  در  این  كتاب  ھمچنين  اشاره ای  دارد  به  نقش  كارگران  چاپخانه ھا  در  معمول  داشتن  ج

اردیبھشت  ھر  سال  برگزار  می  شود.

 اتحادیه  كارگران  مطابع  بود.  ھمه  ساله  روز  اول  ماه  مه  تحت  رھبری <اولين  اتحادیه ای  كه  برای  تعطيل  و  جشن  تعطيل  اول  ماه  مه  پافشاری  می  كرد، 

بيانيه ھایی  از  طرف  اتحادیه  مطابع  منتشر  و  جشن ھای  خ پروانه   نوابی  و   اتحادیه  مركزی  و  زمانی  در آقایان   صوصی  گرفته  می  شد.  گاھی  در  

كا سرودھای   می  شدند،   (ع)  جمع   شاه عبدالعظيم   و   شميران   در   عمومی   به  شب تفریح گاه ھای   شادی   به   را   عيد   روز   و   می  خواندند   رگری  

 شده  روز  اول  مه  دست  از  كار  كشيده  و  در  جشن  كارگران  مطابع می  رساندند.  رفته رفته  سایر  نمایندگان  و  كارگران  به  این  شيوه  نوین  عSقه مند 

از  سال   اداره  نظميه١٣٠۴شركت  می  كردند.   به  شمار  آمد  و   نوعی  خS ف  پھلوی  به  شاھی  رسيد  جشن  كارگران   از  آن   كه   برای  جلوگيری     

 ماه  مه   جشن ھای  اول  ماه  مه  با  اعSميه ھا  و  شعارھای  باشكوھی  برگزار  شد.  روز  دویم ١٣٠۶  و  ١٣٠۵سخت گيری  و  پافشاری  می  نمود.  سال ھای  

  را  تفتيش  نموده  و  اعSميه ھای  جشن  را  به دست   ادیب السلطنه  از  طرف  ریاست  نظميه  به  مطبعه ھا  رفته،  قفسه  و  ميزھای  كارگران١٣٠۶سال  



يل  روز  عيد  توقيف  می  نماید.  نام  محبوسين  به  گناه  جشن  ماه  مه  تا  حدی آورده  با  كمال  تشدد  به  كارگران  حمله  كرده  چند  نفر  از  آنان  را  به  جرم  تعط

،  آقای  محمد  پروانه  منشی  اتحادیه  مطابع،  علی  آقای  كاوه  و  علی اصغر كه  یاد  دارم  از  این  قرار  است:  آقای  باقر  نوابی  مدیر  اتحادیه  كارگران  مطابع

 حبس  یگانه  حبس  و  توقيف  كارگران  نبود  بلكه  نمایندگان  مطابع  و كاوه  كارگران  مطبعه  مجلس،  زرونی  فقيد  و  اوھان  و  ماطاوس  حروفچين  و  ...  این 

ال  مدتی  در  محبس  نظميه  بودند  و  پس  از  ملتزم  شدن  به  این كه  در كفاشان  یعنی  آقایان  نوابی  و  پروانه  و  كيمرام  و  مسگرزاده  دو،  سه  سالی  ھر  س

تنبيه به  جای   نكنند  مستخلص  می  شدند.  و  خوشبختانه   تظاھر   و   مه  شركت   ماه   تحریص جشن   در  كار  خود   پشيمانی   به  جای    ، تشویق  و  

)٢٢-٢١می  گشتند.>  (ص  

گران  قرار  دھيم كه عينا و بدون ویرایش نقل می شود.بھتر  است  حسن  ختام  این  نوشته  را  نيز  چند  قطعه  از  مطالب  روزنامه  اتفاق  كار

  می  خوانيم: ١٣٢٨  جمادی الثانی  ١٨شنبه  ١در  شماره  یكم  این  نشریه  به  تاریخ  

الم  نيستيم  كه  بتوانيم  بخوبی  مقاصد  خود  را  بقارئين  گرام  برسانيم...<ما  كارگران  معذرت  ميخواھيم  از  این كه  زبان  و  فھم  روزنامه نگاری  نداریم  و  ع

كه  ما  نشر  ميدھيم  فقط  سه  مقصود  در  نظر  داریم.ما  رنج  بریم  زبان  ما  ساده  است  و  قلب  ما  از  آن  ساده تر.  این  روزنامه  را  

  چيست  و  بد  چيست.  علم  چيست  و  بی  علمی  چيست.  بدبختی  و )  آن كه  ما  ميخواھيم  بفھمانيم  بان  برادران  رنج بر  و  زحمت كش  خود  باینكه  خوب١

ملل  عالم  خوش بخت  و  عالمند  و  بعضی  بدبخت  و  جاھلند نكبت  مملكتی  از  چيست  و  سعادت  و  خوشبختی  از  چيست.  وجھيت  چيست  كه  بعضی  از  

يست.  و  چه  باید  بكنند  این  برادران  زحمت كش  رنج بر  ما  كه  قدری  زندگانی و  مثل  ما  بيچارگان  گرفتار  نكبت  و  ذلتند.  و  نيز  بفھمانيم  مقصود  از  تعطيل  چ

آن ھا  بھتر  شود.

د  روزه  تعطيل  جراید  محلی  چه  بوده  و  مقصود  كارگران  از  این  تعطيل )  این كه  بعموم  ملت  ایران  بفھمانيم  كه  علت  تعطيل  ما  كارگران  و  جھت  این  چن٢

چيست.

رنجبران  آلت  كار  دیگران  شده ایم،  بھمين  جھت  ملت  خود  را  از  اخبار  و )  این كه  بعضی  از  مردم  انتشار  ميدھند  كه  علت  تعطيل  مطابع  این  است  كه  ما  ٣

ن كه  رد  اغراقات  و  اكاذیب  و  اشعات  آن ھا  را  نموده  باشيم  اخبار تلگرافات  و3یات  بازداشتيم  و  عموم  مردم  را  بی  اطSع  گذاشتيم.  و  ما  بواسطه  ای

تلگرافی  مھم  و3یات  را  از  امروز  انتشار  ميدھيم. 

  ميچينيم  كتاب  ميچينيم  روزنامه  ميچينيم  مطالب  علمی  ميچينيم و  نيز  می  گویيم  ما  بيچاره   كارگران  مطبوعات  روزی  چندین  ھزار  حروف  پھلوی  ھم

 این كه  چشم  نداریم  یا  این كه  ميل  نداریم  بلكه  ھم  چشم  داریم  ھم ولی  از  برای  خواندن  و  فھميدنش  چشم  نداریم  و  این كه  ميگوئيم  چشم  نداریم  نه 

ام  اوقات  را  باید  بگردیم  بلكه  ماشين  بعضی  از  ساعات  را  تعطيل حس  داریم  ھم  شوق  داریم  ولی  وقت  نداریم  یعنی  ما  مثل  یك  ماشين  ھستيم  كه  تم

در  نداریم  ...>دارد  ما  ان  اندازه  تعطيل  ھم  نداریم  و  بقدر  یكی  از  آن  پيچ ھای  ماشين  ھم  ق

د  از  توصيف  وضعيت  و  امكانات  رفاھی  كارگران  اروپایی  (عمله جات  اروپ در  بخشی  دیگر  از  ھمان  روزنامه  زیر  عنوان  <غفلت  از  حال  رنج بران  ایرانی>  بع

  نيست...  ھنوز  در  این  مدت  ھيچ  روزنامه  یك  سطر  از  حقوق یا  عمله جات  فرنگ)  آمده  است:  <در  مملكت  ایران  بھيچ  وجه  حقوق  رنج بران  معلوم

  حوزه  و  انجمنی  از  حقوق  عملجات  مذاكره  نشده  است  در عملجات  ننوشته  است  ھيچ  ناطقی  از  حقوق  عملجات  گله  بزبان  نياورده  است  در  ھيچ

  چھارده  ساعت  كار  كنند  ھنوز  كسی  نگفت  چرا  عملجات ھيچ  كابينه  اسم  عملجات  برده  نشده  است  ھنوز  كسی  نگفت  چرا  عملجات  ایران  باید

 عملجات  ایرانی  باید  عوض  حقوق  كتك  بخورند  ھنوز  كسی  نگفت ایرانی  باید  برای  یك  جزئی  حقوق  سه  ماه  در  عدليه  بدوند  ھنوز  كسی  نگفت  چرا 

فت  چرا  در  ازای  پول  عملجات  ایرانی  فحش  ميشوند.چرا  كارگران  ایرانی  باید  بعلت  مطالبه  حقوق  جلب  به  نظميه  بشوند  ھنوز  كسی  نگ

نده  ميخواھند  مطالبه  یك  بروكرامی   كنند.  یكعده  راحت طلب،  یكعده در  ازای  تمام  مطالب  فوق  ھر  وقت  یكعده  مظلوم  و  بيچاره  از  حقوق  بشریت  بازما

يز  شده اند  ھمان  اشخاصی  كه  از  دست  رنج  عملجات  دارای جاه  طلب،  یكعده  مغرض  یكعده  ھمان  اشخاصی  كه  از  دست  رنج  عملجات  دارای  ھمه  چ

دھند  بعضی  مطالب  كه  ساليان  دراز  است  خودشان  در  انھا  سير عنوانات  شده اند  فورا  دور  ھم  می  نشينند  و  كميسيونھا  تشكيل  ميدھند  رای ھا  مي

 و  ھنوز  تصور  ميكنند  ملت  ایران  یك  اشاعه  كلمه  باطل  فریب  ميخورند ميكنند  اشاعه  ميدھند  تصور  ميكنند  باز  ھم  ميتوانند  جلو  حيات  مردم  را  بگيرند 

تصور  ميكنند  ھنوز  ھم  می  توانند  مردم  را  جلب  بخود  كنند.

 عموم  رنج  بران  ایرانی  برسد  ميگوئيم  ما  قانون  ميخواھيم این  است  كه  ما  عملجات  مركزی  مطبوعات  بصدای  رسا  یعنی  انچنان  صدائی  كه  بگوش 

مغرضين  ميگویند  دروغ  و  خSف  محض  است.حقوق  ميخواھيم  حدود  ميخواھيم  بروكرام  ميخواھيم  3غير.  وانچه  را  كه  مفسدین  و  

م  و  بعضی  از  انھا  امضا  شده  و  بعضی  عجالتا  بS  جواب  مانده  ذیS و  اینك  محض  اثبات  حقانيت  خود  بروكرامی  را  كه  پيش  نھاد  روسای  مطبوعات  نمودی



درج  ميكنيم.>

  قلم  ذكر  می  شود  كه  در  نوع  خود  قانون جامع كار  و  تامين  اجتماعی ١۴سپس  <مطالبات  و  تقاضاھای  اجتماع  كارگران  طھران  از  صاحبان  مطبعه>  در  

و  سادگی  و  صراحتی  و  با  چه  اختصاری  توانسته اند  اساسی ترین است  و  ھر  خواننده ای  ناگزیر  از  تحسين  تدوین كنندگان  آن  است  كه  با  چه  دقت  

حقوق  كارگران  را  در  آن  شرایط  عقب ماندگی  جامعه  مطرح  كنند.

يSت  رسمی،  مرخصی  و  حقوق  دوره  بيماری  و  از  كارافتادگی، مواردی  مانند  ساعات  كار  در  روز،  حداقل  دستمزد،  بازخرید،  اخراج،  شب كاری،  تعط

 امروز  ھم  علی رغم  وجود  قانون  كار  و  تامين  اجتماعی  برای  بسياری  از تامين  مخارج  خانواده  پس  از  فوت  كارگر  و  ...  به  گونه ای  مطالبه  شده اند  كه 

كارگران  ھنوز  جزو  مطالبات  ھستند!

پيش آھنگ  آگاھی  و  تشكل ھای  صنفی  كارگران  ایران  بوده اند.  این با  این  توصيف  جا  دارد  تایيد  كنيم  كه  به  راستی  كارگران  چاپخانه ھای  طھران،  

ن  است.پيشينه  ارزشمند،  سرمایه   پرمایه  و  مباھاتی  برای  كارگران  امروز  صنعت  چاپ  ایرا

منبع : مجله صنعت چاپ

http://vista.ir/?view=article&id=261948

کارگران و طرح تحول اقتصادی

دل در  مولد  سرمایه ھای  و ضعف  تجاری  و  مالی  سلطه ی سرمایه ھای 

مشکSت ساختاری اقتصاد ایران، ھمواره بر آسيب پذیری نظام اقتصادی ما

و بی رویه  و  مستمر  مصرف  نفتی،  درآمدھای  بر  تکيه زدن  است.  افزوده 

آشکارشدن از  مانع  نسل ھاست،  تمامی  به  متعلق  که  ثروتی  ھزینه کردِ 

تمامی نقش مخرب سرمایه  ھای مالی ـ تجاری در حيات اقتصادی ما بوده

تغيير رویکردھای اقتصادی از این شرایط،  برونرفت  راه  تردید،  بدون  است. 

است. اما دو راه برای این تغيير رویکرد ميتواند وجود داشته باشد. نخست،

که سرمایه داری  جھانی  اقتصاد  با  ھمسو  نوليبرالی،  الگوی  پذیرش 

آرمان شھر اقتصاد متکی بر بازار آزاد است. و دوم، پذیرش الگوی توسعه ای

پایدار و متکی بر مردم که ھدف تامين عدالت اجتماعی را مد نظر داشته

باشد.

ی، «طرح تحول اقتصادی» که ھم اکنون 3یحه ی آنبدون تردید، و بنا به اظھارات بی پرده و صریح مسئو3ن دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسSم

جھانی، صندوق بين المللی پول و سازمانتقدیم مجلس شده است کامSً در چارچوب رویکردھایی است که نھادھای بين المللی، مانند بانک 

تجارت جھانی، در دھه ھای اخير طرح کرده اند.

-عاد3ت اقتصادی نادیده گرفت، ھمواره مجموعه ای از سياستالبته، از آنجا که در ھرحال مردم، و به ویژه اکثریت مزد و حقوق بگيران را نمی توان در م

ی مقاومت در مقابل این نوع طرح ھا سردادهھای مقطعی و گذرا و شعارھای گوش نواز و دل فریب جھت کسب حمایت و یا حداقل برای خنثی ساز



يل نوع پيشبرد و اجرای طرح مورد نظر به کارميشود. در پی آن، ضمن تفسير به رای نوع واکنش مردم، تSش ميشود ابزار ھای سياسی برای تحم

گرفته شود.

 کلی و مبھم از طرح تحول اقتصادی با آب وتاب فراوانطرح تحول اقتصادی نيز از این قاعده مستثنا نيست. ماجرا از آن جا آغاز شد که ابتدا صورتی

Sعات افراد خانوار با ھدف جمعآوری اطSعات اقتصادی خانوارھای کشور در بين مردم و انتشارارائه می شود؛ آن گاه با توزیع فرم پرسش نامه ی اط

، تمایل مردم به حضور دراین ميدان تحریک ميشود.اخبار غير رسمی مبنی بر تخصيص یارانه ھای نقدی در ماه، به ویژه به دھک ھای پایين درآمدی

ای تومان سرانه ی پرداختی ماھانه نيز اعSم شده بود. این ھمه در شرایطی بود که دولت به اتک٨۵٠٠٠در آن مقطع، رقم یارانه ی نقدی گاه تا 

 د3ر رسيده بود، چشم اندازی بسيار خوش بينانه تصویر می کرد.١۴٧نفت که حتی در مقطعی به بھای ھر بشکه 

وقت صرف حضور در صف ھای طویل تحویلحاصل نيز انتظاراتی است که در ميان طبقات متوسط و فقير ایجاد شد و چنين است که ساعت ھا 

 ميليون نفری به پرسشنامه شده و بر تکميل پرسشنامه ھا نيز عنوان ساختگی۶۵پرسشنامه ھای اطSعات خانوار گردید. دولت نيز مدعی پاسخ 

ار وپنھان ِ این طرح خنثی شود.«رفراندوم اقتصادی» را گذاشت تا امکان عبور از مخالفت بالقوه و بالفعل با پيامد ھای آشک

 د3ر، حرف ھای تازه ای می شنویم. گاه یارانه ھای نقدی به کل به فراموشی سپرده۴٠اما اکنون، با استمرار روند کاھنده ی قيمت نفت به کم تر از 

 تومان خواھد بود.» یا آن که «افزایش حداقل دستمزد تا١٩۵٠٠ د3ر مبلغ پرداختی یارانه ی نقدی ۵٠ تا ٣۴می شود و گاه گفته می شود «با نفت 

شش سال متوقف خواھد شد.»

کی از مھم ترین موضوعاتی که در 3یحه مطرحدر حالی سرانجام و پس از مدت ھا انتظار، متن 3یحه انتشار یافته است که مشاھده می کنيم ی

 3یحه ی ھدفمندکردن یارانه ھا الزام افزایش دستمزد کارکنان در١٣شده، حذف حداقل دستمزد در پی تصویب طرح تحول است. بر اساس ماده  

 قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف۴١ قانون خدمات کشوری و ماده ١٢۵ و ۶۴ قانون برنامه چھارم توسعه، مواد ١۵٠بخش موضوع ماده 

صادی دولت نھم «آری» گفتھاند؟ا3جرا خواھد شد. در این چارچوب، آیا واقعاً می توان مدعی شد که کارگران به رفراندوم اقت

زمامداری دولت نھم مطرح ميشد معاد3ت بهنباید ویژگی ھای شرایط کنونی را نادیده گرفت. شاید اگر طرح تحول اقتصادی در نخستين سال 

مول (و غيرمعمول) از ذخایر ارزی، رفع و رجوعگونه ی دیگری رقم ميخورد و بخشی از ھزینه ھایی که به مردم تحميل ميشد، با برداشت ھای مع

ی بنزین افکار عمومی را محک بزند و جغرافيایمی شد. اما دولت نھم ترجيح داد ابتدا با پيشبرد سياست سھميه بندی و سپس با آزادسازی بھا

 «رفراندوم اقتصادی» استفاده ای چند جانبه ایمانوری را که تحول اقتصادی بدان نيازمند است بسنجد. شاید ھم ترجيح می داد از کسب نتيجھی

ببرد و آن را به انتخابات آینده گره بزند.

 دوران حاکميت بوش در امریکا، ھمزمان با گسترشانتشار 3یحه در آستانه ی آغاز رقابت ھای انتخاباتی دور دھم ریاست جمھوری، در فضای پس از

، و ضعف و تعلل دولت در ارایه ی 3یحه ی بودجه به طور١٣٨٨و عالم گيرشدن بحران بزرگ مالی، و ھمزمان شدن آن با تدوین بودجه ی سال 

ردد، شرایط ویژه ای پدید آورده که شناخت وھمزمان، و با3خره موضوع افزایش حداقل دستمزدھا که مطابق قانون در پایان ھرسال اعSم می گ

زد.تحليل نيات واقعی تدوین کنندگان 3یحه ھدف مندسازی یارانه ھا را مستلزم تSش بيشتری می سا

صادی دولت ھستند. به دنبال شتاب کم نظير آھنگ تورمدر شرایط کنونی مردم و به ویژه مزد و حقوق بگيران، نظاره گر جدی و ھراسناک رفتارھای اقت

 به موازات آن گسترش فقر و تنگدستی دردر دو سال گذشته، بسيار زود مشخص شد که با اجرای این طرح جھش قيمت ھا کامSً محتمل است و

بری بھای آب، برق و گاز را در پی حذف یارانه ھابين فرودستان جامعه نيز دیگر نتيجه ی ناگزیر آن خواھد بود. پيش بينی ھایی که رشد شش برا

تبعات بحران اقتصادی جھانی و ا تخاذ راھکارھایی برای کاھش تاثيرات آن برھشدار می دھد، روشن نبودن سياست ھای دولت برای مقابله با 

ش حداقل دستمزد، و ابھام در پرداخت یارانه ھای نقدی،زندگی مردم، به نوبه خود بر نگرانيھا می افزاید. چنين نگرانيھایی، ھمراه با تعليق افزای

 ميان بازندگان اصلی کارگران و طبقات فقيرنشان می دھد که سازوکاری برای جبران اثرات تورمی این 3یحه طراحی نشده است. قطعاً در این

تن سازمان ھای صنفی محروم ھسنتد و امکانیجامعه خواھند بود. و این ھمه در شرایطی است که کارگران و سایر مزد و حقوق بگيران از داش

برای ارائه ی نظرات و انتقادات خود نسبت به طرح ھا و لوایحی از این دست ندارند.
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کارگروھی، شروع کارآفرينی

كند،یكی  از معيارھایی  كه  كشورھای  توسعه  یافته  را از كشورھای  در حال  توسعه  مجزا می 

نيافته ، افراد عSقه یی  به  فعاليت  ھای فرھنگ  گروھی  كار كردن  است ، در كشورھای  توسعه  

با كيفيت  كارھا  بيشتر،  انرژی   بر صرف   امر سبب  می  شود عSوه   و ھمين   ندارند  گروھی  

گروھی  نيزپایين ترین  انجام  پذیرد.اصو3 جھت  رسيدن  به  یك  جامعه  كارآفرین ، رشد فعاليت ھای  

ضروری  است  و بدون  چنين  ویژگی ، كارآفرینی  در جامعه  فراگير نخواھد شد.

 از پنج  ھزار برنامه  نویس  كمك  گرفت ٢٠٠٣شركت  مایكروسافت  جھت  تھيه  متن  برنامه  ویندوز 

دند. مھمتر از طراحی  و توليد این  برنامه ، باید از ھماھنگی  وبه  گونه یی  كه  این  تعداد افراد در یك  كار گروھی ، موفق  به  طراحی  این  برنامه  ش

روبرو خواھيم  بود كه  چگونه  باید یك  گروه  كاری  موفق  راھمبستگی ھای  گروھی  3زم  برای  رسيدن  به  این  ھدف  نام  برد. حال  ما با این  سوال  

اف  مورد نظر خود دست  یابد. برای  رسيدن  به  این  ھدف  باید ازسازماندھی  كنيم  و چه  شرایط  فرھنگی  باید بر این  گروه  حاكم  شود تا بتواند به  اھد

ی  بزرگتر اقدام  نمود. گروه ھای  بزرگتری  كه  بتوانند زمينه سازقدم ھای  كوچك  آغاز كرد تا در نھایت  با كسب  تجربيات  3زم  بتوان  به  تشكيل  گروه ھا

ص  پدید آید. رشد و بسط  فرھنگ  گروھی  كار كردن  نيازمندتحول  در جامعه  باشند. در این  مقاله  تSش  می شود فرصتی  برای  اندیشيدن  در این  خصو

وت  است  و لذا بعضی  از دستورالعمل ھای  ارایه  شده  درانجام  پژوھش ھای  3زم  در این  زمينه  است  زیرا فرھنگ  جامعه  ما با دیگر كشورھا متفا

قاله  بتواند توجه  شما خواننده  محترم  را برای  مدتی  ھرمقا3ت  نویسندگان  كشورھای  دیگر برای  ما كارساز نخواھد بود. اميد است  مطالعه  این  م

مچنين  شما می توانيد جھت  آشنایی  با موانع  بر سر راه چند كوتاه  به  این  موضوع  ھدایت  كند و زمينه یی  برای  شروع  یك  كار گروھی  باشد. ھ

ل  بپردازید كه  چه  عواملی  سبب  می  شود كه  فعاليت  ھای فعاليت ھای  گروھی ، در جامعه  خویش  به  جست وجو پرداخته  و به  یافتن  پاسخ  این  سوا

گروھی  در نيمه  راه  تداوم  نيابد؟

برای  تشكيل  یك  گروه  كاری  توجه  به  عوامل  زیر می تواند مفيد واقع  شود.

شما باشد و از اینكه  در این  زمينه  فعاليت  می كنيد لذت  ببرید و - ابتدا یك  موضوع  مورد عSقه  بيابيد كه  ممكن  است  مرتبط  با كار و یا امور زندگی  ١

ر شغل  و یا زندگی  شما اثرگذار باشد. فرض  كنيد تصميم  گرفته ایدحتی  بتوانيد چندین  سال  در این  زمينه  مطالعه  و بررسی  كرده  و نتایج  آن  بتواند د

ای  تشكيل  یك  گروه  كاری  در زمينه  حفظ  محيط  زیست در زمينه  «حفظ  محيط  زیست » به  بررسی  بپردازید، لذا این  موضوع  می تواند شروعی  بر

 در شما شود. به  گونه یی  كه  مشكSت  نتواند به  راحتی  شماباشد. به  خاطر داشته  باشيد، موضوعی  را انتخاب  كنيد كه  سبب  ایجاد یك  انگيزه  قوی 

را از ادامه  این  راه  بازدارد.

با موضوع  مورد نظر با شما ھمكاری  كنند حتی  اگر انتخاب - اكنون  شما باید به  جست وجوی  افراد عSقه مندی  بپردازید كه  دوست  دارند در رابطه  ٢

ك  گروه  كاری  موفق ، وجود افراد با انگيزه ھا و عSقه مند به این  افراد مدت  زمان  زیادی  طول  بكشد و به  خاطر داشته  باشيد اولين  پایه  تشكيل  ی

موضوع  مورد بحث  است .

د. برای  مثال  ممكن  است  یك  گروه  تشكيل  دھيد كه  ھدف  از آن - ھنگامی  كه  گروه  كاری  خود را تشكيل  دادید برای  آن  ھدف  و وظایفی  را تعریف  كني٣

  برای  رسيدن  به  آن  ھدف  تعيين  كنيد » است . ابتدا ھدفھای  مورد نظر را تعریف  كنيد و آن  موقع  وظایف  ھر كسی  را در گروهIT«دستيابی  به  دانش  

ساند و ارایه  گزارش  كند.،به  گونه یی  كه  ھر كس  بتواند در یك  مدت  زمان  مشخص  وظایف  خویش  را به  انجام  ر



را كه  در گروه  به  دست  می آید به  خوبی  ثبت  كند. این - تSش  كنيد یكی  از اعضای  گروه  شما اھل  نوشتن  و نویسندگی  باشد تا بتواند نتایجی  ۴

بررسی  قرار گيرد و گھگاه  3زم  است  اعضای  گروه  نتایج مستندات  سبب  می شود اندیشه  گروه  آرام  آرام  به  دیگران  منتقل  شده  و مورد نقد و 

  تبادل  اندیشه  و افكار ميان  عSقه مندان  به  موضوع  فراھم  شود.فعاليت ھای  خویش  را به  صورت  یك  مقاله  در اختيار دیگران  قرار داده  و زمينه  برای

باید در ۵ باید- مسووليت  گروه ، كاری  مشكل  است  لذا فردی  كه  مسووليت  گروه  را می پذیرد  با دیگران ،فردی  موفق  باشد. او  برقراری  ارتباط  

به  گونه با دیگران  افزایش  دھد،  برقراری  ارتباط  موثر  بتواند در قلب  دیگران  نفوذ كند. انسانھا زمانی دانسته ھای  خویش  را در خصوص    یی  كه  

ا آغاز شود و اصو3 ھيچ  كس  قادر نيست  در قلب  دیگران  نفوذ كند،عSقه مندند با دیگران  ارتباط  صادقانه  و خوبی  برقرار كنند كه  این  ارتباط  از قلب ھ

ت  قدم  تر و چه  بسا مطلع تر از دیگران  باشد و او باید گوی مگر آنكه  از خصایل  اخSقی  ارزشمندی  برخوردار باشد. مسوول  گروه  باید سختكوش تر، ثاب

 زمينه  برای  ھمبستگی  بيشتر در گروه  پدید آید.سبقت  را از بابت  مطالعه  و جست وجوگری  از دیگر اعضای  گروه  برباید تا از این  طریق 

به  دنبال  تكامل  و رشد شخصيت  ھستند و ھنگامی  كه  افراد- حفظ  احترام  ميان  اعضای  گروه  از اصول  اساسی  حاكم  بر گروه  است . انسانھا ھمه  ۶

ت  روانی  در بين  اعضا، مھيا می شود. به  ھمين  خاطردر گروه ، كسب  شخصيت  كرده  و مورد احترام  واقع  می شوند، زمينه  برای  ارتقای  بھداش

ھمبستگی  ميان  اعضا بيشتر شده  كه  این  خود سبب  پایداری  گروه  می شود.

ش  خویش  را در خصوص  موضوعات  مرتبط  با گروه  افزایش - آموزش  مستمر باید در گروه  تداوم  یابد و ھر كسی  باید بكوشد دانسته ھا و علم  و دان٧

گروه  باشد در غير این  صورت  گروه  در آینده  از ھم  خواھد پاشيد.دھد و نتایج  آن  را به  دیگران  منتقل  كند و ھر كسی  باید تنھا در فكر رشد دیگری  در 

 دیگری  را مسدودكند تا از این  طریق  رشد یابد، فرصت ھای باید این  نكته  به  خاطر سپرده  شود كه  اگر در جامعه  یی  ھر كسی  سعی  كند جلوی  رشد

3زم  برای  خSقيت  و رشد چنين  جامعه یی  بر باد خواھد رفت .

 خSقيت ، نوآوری  و كارآفرینی  است  و ھمچنين  3زم  است  اعضا با- یكی  از نكاتی  كه  اعضای  گروه  باید به  آن  توجه  كنند، انجام  مطالعات  در زمينه 

 ھای  خSقيت  آشنا شوند و در زمينه  تكنيك ھای  حل  مشكل ،تكنيك ھای  مورد نياز برای  گروه  نظير یورش  فكری ، تكنيك  شش  كSه  تفكر و دیگر تكنيك

بيشتر بدانند و در این  رابطه  مطالعه  و تمرین  كنند.

 باید ھميشه  آماده  پذیرش  سخت ترین  انتقادات  بوده  و در- صبر و انتقاد پذیری  از ویژگيھای  مھم  فرھنگ  فعاليت ھای  گروھی  است ، اعضای  گروه ٩

زمانی  كه  انسانھا در شروع  فعاليت ھا كنار ھم  قراربرابر نامSیمات  صبر فراوان  داشته  باشند. انسانھا از نظر خصوصيات  شخصيتی  متفاوتند. 

دنده ھایی  كه  با یكدیگر جفت  نمی شوند و ھمين  موضوع می گيرند، بعضی  از خصوصيات  رفتاری  غيرقابل  تحمل  به  نظر می رسند، درست  مانند چرخ 

ا فرق  بسيار اساسی  وجود دارد. آدمی  قادر است  با گذر زمان باعث  برخورد چرخ دنده ھا و اصطكاك  ميان  آنھا می شود. اما ميان  انسان  با چرخ دنده ھ

ھای  شروع  كار و تحمل  بعضی  خصوصيات  رفتاری  انسانھاكم كم  خود را با شرایط  تطبيق  دھد، لذا در اینجا صبر بسيار، ضروری  است . تحمل  سختی 

باعث  می  یابند. صبر  نتایج  ارزشمندی  دست   به   آرام آرام  انسانھای  صبور  انجام  رفتارھای  شتابزده  وغيرمنطقی سبب  می شود  شود آدمی  از 

خودداری  كرده  و شاھد نتایج  شيرین  اعمال  خود در آینده  باشد.

ظرات  آنان  بھره مند شود. شركت  در سمينارھا، نمایشگاه ھا- گھگاه  3زم  است  گروه  از متخصصين  مرتبط  با موضوعات  مورد بحث  دعوت  كرده  و از ن١٠

و...می تواند فرصتی  برای  دیدار با متخصصان  و افراد صاحب نظر باشد.

زشمند دست  یافته  و در كنار آن  به  انتقال  افكار نو پرداخته  و- اعضای  گروه  باید سعی  كنند در عرصه  پژوھش  نيز وارد شوند تا بتوانند به  نتایج  ار١١

راه حل ھای  كاربردی  و ارزشمند به  جامعه  ارایه  كنند.

 مساله  و كسب  تجربه  و تخصص  در آن  زمينه ، به  خSقيت - سيمونتون  از محققان  خSقيت  بيان  می كند كه  فرد پس  از ده  سال  درگير شدن  در یك ١٢

انگيز و ارزشمندی  در پی  خواھد داشت .واقعی  دست  می یابد و لذا تداوم  فعاليت ھای  گروه  در مدت  زمان  طو3نی  نتایج  شگفت 

مكانھای  سرسبز برگزار كند كه  این  خود می تواند انگيزه - گروه  می تواند در بعضی  مواقع  جلسات  خود را در مكانھای  تفریحی  و فرح بخشی  نظير ١٣

بيشتری  برای  تداوم  بحث ھا باشد.

ارتقا دھد و از اطSعات  روز برخوردار شود به  گونه یی  كه  اعضا- گروه  باید علم  و دانش  خویش  را در رابطه  با رایانه  و اینترنت  و زبان  انگليسی  ١۴

ط  گروه  به  انتشار نتایج  فعاليت ھای  خود بپردازند. این  اقدام  سبب بتوانند از منابع  خارجی  بھره  برده  و از طریق  و بSگ ھا و یا وب ھای  ایجاد شده  توس

ياس  فراملی  پدید آید كه  این  خود زمينه ساز انتقال  علم  ومی شود كه  زمينه  برای  جذب  عSقه مندان  و تبادل  نظر در سطحی  بسيار وسيع تر و در مق

دانش  به  داخل  مرزھای  كشور است  و اعتبار ملی  را ارتقا می دھد.



  اقدام  باعث  خواھد شد كه  گروه  بازخوردھای  ارزشمند از دیگران - گروه  باید نتایج  فعاليت ھای  خود را برای  عSقه مندان  در ھمایش ھا ارایه  كند. این١۵

  خویش  بپردازند.دریافت  كرده  و از طرفی  بتواند با انگيزش  بيشتر به  نقد و بررسی  و اصSح  فعاليت ھای

این  خصوص  می تواند زمينه ساز شناخت  اعضای  گروه  از- 3زم  است  اعضای  گروه  در زمينه  «روانشناسی  گروه » مطالعه  كنند. كسب  اطSعات  در ١۶

یكدیگر شده  و زمينه  برای  ھمبستگی  بيشتر شود.

وم  یابد، آرام آرام  رشد و تكامل  یافته  و به  مرحله یی  خواھدبدون  شك  تشكيل  گروه  و ادامه  فعاليت ھای  آن  ھمچون  تولد موجودی  است  كه  اگر تدا

 وقوع  خSقيت  و كارآفرینی  در جامعه  و شروعی  برای  سازندگی رسيد كه  نتایج  ارزشمندی  از خود به  جامعه  ارایه  می كند و چه  بسا زمينه یی   برای 

 جامعه  نباشد بدون  شك  در نيمه  راه  از حركت  باز خواھد ایستاد.در جامعه  باشدو ذكر این  نكته  3زم  است  كه  بدانيم  اگر این  گروه  در فكر خدمت  به 
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کاری کنيم کارستان

مادربزرگ ھميشه می گفت كه شيطان برای دست ھای بيكار، كار درست

می كند. گاھی ھم این ضرب المثل را جور دیگری بيان می كرد و می گفت:

«كله آدم بيكار، مغازه شيطان است.» خودش ھم ھميشه كاری برای انجام

دادن داشت. رشته آش می برید، كشك می سایيد، شيرینی درست می

كرد، بافتنی، قSب بافی و خياطی می كرد. خSصه ھيچ وقت فرصتی برای

بيكاری نداشت. پدربزرگ ھميشه می گفت كه او (مادربزرگ)، ستون خانه و

مغز اقتصادی اش است و نبض زندگی را به دست دارد. كارھای مادربزرگ

برای او سرگرمی نبود. مادربزرگ - با توجه به دنيای آن روزھا - در اقتصاد

خانواده نقش مؤثری داشت.

شرایط ما با روزگار گذشته تفاوت كرده است. سازوكار زندگی عوض شده و

 داشته باشند كه با انجام دادن آن، درآمد كسببسياری از زن ھا ناچار ھستند برای ادامه زندگی خانواده شان، دارای شغل باشند. یعنی كاری

كنند .

● كليد حل معما

ر اقتصادی در این باره می گوید: «مسألهحل مشكل بيكاری مھمترین سرفصل تSش دولتمردان در چند سال گذشته بوده است. یك كارشناس امو

ه تحو3تی كه در حوزه فناوری و ارتباطات بهاشتغال، دغدغه خاص ایران نيست بلكه مسأله ای بين المللی است. پيش بينی می شود با توجه ب

وجود آمده است، این مسأله در آینده پيچيده تر ھم بشود.»

www.SoftGozar.com



آفرینی ، امروز در تمام دنيا، دولت ھا متوجه شدهبه گفته دكتر محمود احمدپور داریانی، عضو ھيأت علمی دانشگاه صنعتی اميركبير و متخصص كار

ست ھایی را اتخاذ می كنند كه در كشورشان،اند كه خودشان نمی توانند توسعه و رشد ایجاد كنند. بنابراین بيشتر دولت ھا در جھان، سيا

 كار ایجاد شود.كارآفرین ھا رشد و نمو پيدا كنند، یعنی بخش خصوصی را رشد و توسعه می دھند تا فضای كسب و

می گوید: «ایجاد شغل یا باید به وسيله دولت یاعضو ھيأت علمی دانشگاه اميركبير در پاسخ به این سؤال كه چه كسانی باید ایجاد شغل كنند، 

سانی دولت، بيش ازاندازه سنگين شده استشركت ھای موجود یا شركت ھای جدید انجام شود. اما امروزه، برای ھمه روشن است كه نيروی ان

رند و قادر به جذب نيروی جدید نيستند.و قادر به استخدام نيروی جدید نيست. از طرف دیگر، شركت ھای موجود ھم ظرفيت ھای محدود دا

ی ایجاد شود.»بنابراین تنھا راه حل این است كه كارآفرینی در كشور توسعه یابد و شركت ھای جدید غيردولت

● خطر كردن

نوان فرد ایجاد كننده كار نيست. بلكه كارآفرین كسیكارشناسان می گویند كه برخSف باور عمومی، كارآفرینی به معنای ایجاد كار و كارآفرین به ع

است كه متعھد می شود، مخاطره ھای یك فعاليت اقتصادی را ساماندھی، اداره و تقبل كند.

ی است كه دارای ایده و فكر جدید است و با ایجاد«منيره صمدبيگی»، كارشناس ارشد مدیریت و بازاریابی در این باره می گوید: «كارآفرین، فرد

 بازار ارائه می كند.»كسب و كاری كه ھمراه با مخاطره مالی و اجتماعی است، با بسيج منابع محصول، خدمت جدیدی به

دولتی یا غيردولتی، كارآفرین باشيم.با این تعریف ھر یك از ما می توانيم به جای اصرار و عSقه مندی به استخدام در یك سازمان 

 یقين داشته باشيد كه در وجود ھر یك از ما نيروی«استعدادھا و توانایی ھای خود را شناسایی كنيد و آنھا را مورد تجزیه و تحليل قرار دھيد.

من سوگواره است. او حدود ھفت سال پيش، با راهقدرتمند، برای آن كه بدون اتكا به دیگری، از جا برخيزیم، وجود دارد.» اینھا حرف ھای یاس

انس شيمی از دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسیاندازی یك كارگاه كوچك توليد صنایع دستی، عنوان كارآفرین را به خود داده است. وی كه ليس

 ھای سفالگری را در سازمان ميراث فرھنگیدارد، می گوید: «از سال ھا قبل، به كارھای دستی عSقه داشتم و ھمين عSقه موجب شد تا دوره

دستی در خانه پر می كردم. كم كم به فكر نوآوری دربگذرانم. وقتی درسم تمام شد و نتوانستم كار پيدا كنم. اوقات فراغتم را با ساختن كارھای 

 قرار گرفت كه توانستم در فرھنگسرای ھنر، غرفه ایكار افتادم و با شيوه ھای تازه، به تزیين سفال ھا پرداختم. این كار آن قدر مورد استقبال

اجاره كنم و كارھایم را بفروشم.»

 ھزار تومان از نخستين غرفه فروش خود در۴٠٠ توانسته است حدود ١٣٧٨ ساله به ھمين اكتفا نكرده است. اگرچه وی در سال ٢٨یاسمن 

ت؛ یعنی صادر كردن آثار دستی اش.فرھنگسرای ارسباران (ھنر) به دست بياورد اما ھمين مسأله او را به حركت بيشتر واداشته اس

ست - به تركيه فرستادم. استقبال خوبی شد و درآمداو ادامه می دھد: «نخستين بار بخشی از كارھایم را به وسيله عمویم - كه راننده ترانزیت ا

 سال است كه به غير از۵ شدم! اكنون بيش از چشمگيری برایم داشت. بعد، تSش كردم از ھمين راه، كار را توسعه بدھم. خدا را شكر كه موفق

 نفر دیگر در كارگاه من، با انجام دادن كار مفيد، مؤثر و پردرآمد امرار معاش می كنند.»٧-٨خودم، 

● خسته از تكرار

داده اند. در عرصه كسب و كار ھم، ھرجا كه خواستهاز این نمونه ھا كم نيستند. زنان ایرانی در عرصه ھای بسياری، توانمندی ھای خود را بروز 

اند، توانسته اند كاری كنند، كارستان.

ينی را با استفاده از تركيب گل چينی، چوب ومریم محسنی و ليS عزیزی از این دسته ھستند. آنھا برای نخستين بار، عروسك ھا و اشكال تزئ

سيم ھای برق ساخته اند.

 ھای كھنه بدم می آید. از روز اول ھم كه ساختنليS كه مبتكر این طرح بوده است، چنين می گوید: «ھميشه از چيزھای تكراری و ایده ھا و طرح

زه كافی در ساختن خمير گل چينی مھارت پيدا كردم،گل چينی را نزد خاله ام یاد گرفتم، به فكر استفاده دیگری از خمير آن بودم. وقتی به اندا

ی ساختم اما خيلی زود دیدم كه شبيه كارھای منفرصتی به دست آوردم تا افكارم را عملی كنم. اوایل،آدمك ھا را با طرح ھای جدید گرافيكی م

 نخستين كارھایم را ساختم، ھمه از جمله خالهدر بازار انجام شده است. بعد ایده استفاده از سيم ھای برق و چوب، در ذھنم جرقه زد. وقتی

جان ـ كه خودش سال ھا بود گل چينی درست می كرد ـ انگشت به دھان مانده بود.

ه رنگ برق تشكيل می داد، با كله ھا، دست ھا ویك خانواده اردك ساخته بودم كه تنه ھریك از آنھا را حجمی به ھم پيچيده از سيم ھای رنگ ب

رنگی نصب شده بودند كه در كنار ھم ،پاھایی كه از خمير گل چينی درست شده بود. ھمه آن ھفت ـ ھشت تا اردك ھم روی كله چوب ھای 



ماكتی از یك بركه آب و اطرافش بود.»

و است. آنھا افزون بر نمایشگاه ھای داخلی ، تاكنونمریم ، دوست صميمی ليSست. او ھميشه كنار ليS بود و برخی از ایده ھای نو در كار ليS از ا

به چين، كره و دبی برای عرضه كارھایشان رفته اند.

ن را در بازار می بينم. ھرچند كه دركنار آثار من ، اصلليS در باره كارش می گوید:«اگرچه روزی این كار به من تعلق داشت اما حا3 نمونه ھایی از آ

كنم و ھمواره در پی طرح ھای جدید ھستم.»و كپی بودن آنھا ، به خوبی مشخص می شود. با این حال ، دلم می خواھد كار تازه تری ارائه 

● ظرفيت تكميل است

گير دولت ھستند و پرداخت ميليون و سيصدھزار نفر بدون احتساب نيروھای مسلح (ارتش ، سپاه و نيروی انتظامی) حقوق ب٢ھم اكنون حدود 

ده است كه درچندسال گذشته، برخSفحقوق این نيروی عظيم انسانی ، فشار زیادی را به دولت تحميل كرده است. ھمين موضوع موجب ش

 باورند اگر ما تعصب ملی داشته باشيم، اجازه نمیافزایش درآمدھای نفتی یا مالياتی كشور، اوضاع اقتصادی چندان بسامان نباشد. عده ای براین

ز دولت بخواھيم این درآمدھا را برای رشد ودھيم اصلی ترین درآمد ملی كشور ، تنھا صرف حقوق و دستمزد كاركنان دولت شود؛ بلكه باید ا

 و نه عاقSنه است كه ھم چنان بخواھيم دولتتوسعه اقتصادی كشور، كه به سود ھمه ملت و آحاد جامعه است ، صرف كند. بنابراین ، نه درست

بيش از این نيرو جذب كند.

ونك، یك آرایشگاه كوچك زنانه راه انداخته اند. آنھاكهسارا و الميرا دو جاری ھستندكه گوشه حياط خانه شان ، درخيابان فكوری، محله چھاردیواری پ

سالھا خانه دار بوده اند ، با توجه به شرایط موجود، از امكاناتشان بھره گرفته اند.

خش ماجرا است. اصل مسأله این است كه كار،سارا كه جاری بزرگتر است ، می گوید: «كار به آدم انرژی می دھد. بعد مادی قضيه تنھا یك ب

زندگی دارم و دیگر فكر نمی كنم كه عمر و وقتم بهجوھر آدمی است. از وقتی كه این آرایشگاه را راه انداخته ایم، احساس خيلی بھتری نسبت به 

بطالت می گذرد.»

 ایم و توانسته ایم باری از دوش ھمسران مانآنھا از درآمدشان راضی ھستند. الميرا دراین باره می گوید: «ما تا حدودی به استقSل رسيده

برخورد با آدم ھای مختلف ، ھر روز چيزھایبرداریم. ھمين موضوع موجب شده كه بيشتر احساس مفيدبودن داشته باشيم. ضمن این كه در اثر 

تازه تری یاد می گيریم و ھوشيارتر می شویم.»

تيم كه باید مدیریت زندگی را به دست بگيریم.اگر بخواھيم دست روی دست بگذاریم و منتظر بمانيم، آب از آب تكان نخواھد خورد. این ما ھس

ميشه رفته است.فراموش نكنيد كه عقربه ھای ساعت، ھرگز نمی ایستند و لحظه ھایی كه از دست می رود، برای ھ

راستی! ثانيه ھایت را چند می فروشی؟

منبع : روزنامه ایران

http://vista.ir/?view=article&id=257785

کاريابی اينترنتی و کارآفرينی ديجيتالی

پيدا کردن شغل در دھکده جھانی ھزاره سوم، کار آسانی است. البته اگر

قبول کنيد که کاریابی در این دوران، نيازمند استفاده از قابليت ھای ارتباطی



و اطSع رسانی ھمين عصر است. اگر بخواھيد روش ھای سنتی کاریابی و

پيدا کردن یک شغل مناسب را دنبال کنيد، شاید چند ھفته سرگردان باشيد

آژانس شماری  به  مراجعه  یا  نشریه  چند  نيازمندی ھای  صفحه  تنھا  و 

کاریابی شھری، شما را ارضا کند. به ھر حال ھر کس روش خاصی را پی

می گيرد. اما بھترین روش ھا کدام است، مسئله ای که در این گزارش به

آن خواھيم پرداخت.

● شغل مبتنی بر وب

کارفرمایان اینترنتی، شرکت ھایی ھستند که با تعریف شغل ھای خاصی

که مبتنی بر وب است، کارمندان مختلفی را براساس موضوع پروژه جذب، و

از آنھا در مدت و روش خاص، بھره برداری می کنند. معمو3ً این مراکز، روند

کاری خود را در شبکه وب و از طریق آن دنبال می کنند به گونه ای که برخی

نيز، از طریق وب با مذاکرات و حتی گردش ھای مالی و حقوقی پرسنل 

کارت ھای الکترونيکی و ویدئو کنفرانس ھای دیجيتالی، پيگيری می شود.

تا حدی شبيه روش مدیریتی خاصی روش مدیریتی کارفرمایان اینترنتی، 

برند. در روش نام می  است که از آن به عنوان شيوه مدیریت ماتریسی 

ن ھر پروژه، ممکن است، افراد تحت استخدام، یا درمدیریت ماتریسی، ھر کاری براساس نوع پروژه و نوع وظيفه افراد تعریف می شود و پس از پایا

یابد. در روش مدیریت ماتریسی، عدم تمرکز و سلسله مراتبجایی دیگر به کار گمارده شوند یا به طور کل، از کار بر کنار شوند و قرارداد آنھا پایان 

Management byریت بر مبنای ھدف یا (مدیریتی به مقياس روش ھای سنتی رعایت نمی شود و ھدف مداری کامل در آن مورد نظر است. مدی

Objective مکان انجام کار، حالت زمانی و مکانی) که پيتر دراکر به آن معتقد است، در این نوع مدیریت محسوس است. کارفرمای اینترنتی، به

می کند. به این نوع کارفرمایان، کارآفرینان دیجيتالی میکارمندان خود، کاری ندارد و تنھا نتيجه فرآیند کاری ھر تيم را، از مدیر آن تيم درخواست 

ا، آن نوع کارآفرینی در نظر گرفته می شود که با استفاده از ابزارھای آی تی، شغلی مرتبط بDigital Entrepreneurshipتوان اطSق کرد. مفھوم 

ر زمينه تجارت الکترونيک، طراحی و توسعهزمينه ھای آی تی را تعریف و در ظرف سایبرنتيکی وب، آن را پوشش و انجام می دھد. مسائلی د

 الکترونيکی، مسائل مربوط به دولت الکترونيک، بازیصفحات وب، مدیریت الکترونيکی پروژه، آموزش از راه دور و مسائل مربوط به آن، روابط عمومی

 در کارآفرینی دیجيتالی قابل تعریف و کاربرد است.ھای اینترنتی، کنفرانس ھای اینترنتی و مثال ھای متعدد دیگر، به عنوان مولفه ھایی است که

• کارآفرینان دیجيتال

 و حتی بی بی سی ھستند. شرکت یاھو در پورتالebayشرکت ھای مطرح دنيا در زمينه کارآفرینی دیجيتال، شرکت ھایی مانند گوگل، یاھو، 

ھا بخش اطSعاتی و خدماتی را برای کاربران و مشتریانالکترونيکی خود، که ھزاران صفحه وب را در اختيار ميليون ھا کاربر خود قرار داده است، صد

 زبان دنيا بارگذاری شده است، سا3نه چند صد ميليون د3ر١٠جھانی خود، فراھم کرده است. این پایگاه کارآفرین دیجيتالی، که به بيش از 

که برخی از آنھا، فقط در استخدام شرکت و در خانهدرآمدزایی دارد و بيش از ھزار کارمند در اقصی نقاط جھان، آن را مدیریت و ھدایت می کنند 

 تعریف می شود، در پایگاه کار، رین یاھو، خودe-Small Businessخود مشغول به کار ھستند. تجارت ھای کوچک الکترونيکی که امروزه تحت نام 

س بازی الکترونيکی مانند آن چه ھم اکنون در بازارزمينه ساز بيزینس ھای دیگر است. البته امروزه با گسترش الکترونيکی بازارھای سرمایه، بور

 بازارھای بورس، مطرح است، زمينه ساز خوبی برای کسب و کارھای مبتنی بر وب شده است. شما از طریق وب سایتwww.forex.comفارکس 

ندی فنی و تکنيکی در تحليل بازار سرمایه،می توانيد نمادھای مالی شرکت ھای مختلف را بررسی و پس از طی یک دوره کSس آموزشی و توانم

مينه ساز پررنگ تر شدن فعاليت ھای کارگزارانبه خرید سھام و فروش آن به صورت الکترونيکی اقدام کنيد. امروزه بورس بازی الکترونيکی، ز

فروش سھام را آسان کرده اند. ھمين کارگزارانالکترونيکی بورس نيز شده است. کارگزاران که واسطه خرید کاربران بورس ھستند، کار خرید و 

رزنده خود را به طور فراگيرتری در اختيار کاربران وببورس نيز زمينه ساز کارآفرینی جدیدی در دنيای سایبر شده اند که در سال ھای آینده، نقش ا

کارآفرینی دیجيتالی، موثر ھستند و می توان از طریققرار می دھند. بنابراین می توان نتيجه گرفت که کارفرمایان مبتنی بر وب، در ایجاد و خلق 



شاید شما یک طراح قطعات ماشين باشيد وآنھا، کسب و کارھای مختلفی را در اختيار داشت. البته این فقط برای متخصصان آی تی نيست. 

ه صورت تصویری با مدیر بخش طراحی شرکت مزبوربتوانيد براساس نيازمندی شرکت توليد خودرو، طرح ھای مختلف را از طریق اینترنت ارسال و ب

شته باشيد. یا آن که به عنوان مھندس سيا3ت،در فSن کشور، به صورت مستقيم گفت وگو کنيد یا در جلسه تيم طراحی آنھا، حضور دیجيتالی دا

ا3ر کنفرانس الکترونيکی دانشکده مجازی تدریسبتوانيد برخی از دروس این رشته را در دانشگاه مجازی فSن دانشگاه، به تعدادی دانشجو در ت

است که تخصص شما از طریق قابليت ھایکنيد. یا آن که مشاوری در زمينه تغذیه برای شبکه اینترنتی مدارس فSن شھر باشيد. مھم آن 

ارآفرینی دیجيتالی و کسب و کارھای الکترونيکی والکترونيکی در اختيار کاربران در اقصی نقاط جھان قرار بگيرد. این زمينه را برای گسترش ک

بالطبع، اشتغال زایی اینترنتی و در نھایت، کاریابی اینترنتی فراھم می کند.

• کاریابی اینترنتی در ایران

ات سال اخير، آرام آرام در حال گسترش و فراگيری است. گسترش ابزارھای مبتنی بر فناوری اطSع١۵کسب و کارھای مبتنی بر وب در کشور، در 

بی اینترنتی در ایران، اخيراً رو به افزایش است و اینو ارتباطات در کشور، در خلق بيزینس ھای الکترونيکی تاثيرگذار بوده اند. نمونه ھای کاریا

 یکی از اقدامات ارزنده ای که در زمينه کاریابی وبیمسئله، نمایانگر نيازمندی جامعه در استفاده از خدمات کاریابی وبی در جامعه اطSعاتی است.

التحصي به سازمان ھمياری اشتغال فارغ  مربوط  برنامه ھای  نظر جھاددر سال ھای اخير صورت گرفته است،  Sن دانشگاه ھا است که زیر 

دانشگاھی، صورت می پذیرد.

جوی کدھای موضوعی شغلی در نقاط مختلف کشوردر این پایگاه ھا، با ارائه فرصت ھای شغلی در زمينه ھای مختلف، به کاربران امکان جست و 

ت. این پایگاه ھای رسمی، ارزش اطSعاتیداده شده است و فرصت ھای استخدامی مراکز و نھادھای وابسته به دولت نيز در آن درج شده اس

انی خاص که در سایت اعSم شده است، مطمئنشغلی با3یی در اختيار دارند و از این رو، جست وجوکننده، از اعتبار کد شغلی مربوطه تا زم

یران نيز بر ھمين منوال پایه گذاری شده است که مشاھده آن خالی از لطف نيست. البته در سایت اwww.iranjobs.comاست. سایت اینترنتی 

است. برای کسب اطSعات بيشتر به نشانی:مانيا نيز می توان به فرصت ھای شغلی مختلف دست یافت. اما رویکرد این پایگاه بين المللی 

www.iranmania.com/jobsعدادیابی الکترونيکی مراجعه کنيد. به سادگی پایگاھی متعلق به فارسی زبانان در اینترنت ایجاد شده است که است

 خود را به این مرکز ارسال تا از فرصت ھای شغلی داخلی و خارجی آنھاCVرا در دستور کار خود قرار داده است و از متقاضيان شغل می خواھد تا 

ل، این پایگاھی است که فقط به منظور معرفی این شيوه کاریابی اینترنتی معرفی می شود و به طور کwww.irantalent.comاستفاده کنند. 

کاریابی محلی اینترنتی بسياری در کشور ایجادمقاله مسئوليت صحت و سقم مطالب منتشر شده در این پایگاه ھا را به عھده ندارد. سایت ھای 

 نمونه ای از این پایگاه ھا به شمار می رود. به خاطر حضور گستردهwww.qom-market.comشده اند که سایت کاریابی استان قم به نشانی: 

تلفی در این کشور ھا، مورد استفاده خيل عظيممتخصصان و مھاجران ایرانی در بازار کار کشورھای آمریکای شمالی، پایگاه ھای کاریابی و مخ

 اشاره کرد. جنبه ھای مختلف کاریابی اینترنتی، فقط از طریقwww.workopolis.comمھاجران ایران قرار گرفته است که از آنھا می توان به سایت: 

و اطSع رسانی در زمينه ھای گوناگون فنی ومراجعه به سایت ھای کاریابی نيست. بلکه برخی از کاربران با راه اندازی سایت ھای مشاوره 

 که به نوعی اشتغال زایی اینترنتی است. نمونهمھندسی و تجاری، به امور خاصی برای متقاضيان می پردازند و خدمات اینترنتی ارائه می دھند

 و... است که با ارائه خدمات و تخصص ھای خود، بازاریابی و اطSعwww.iranwebmarketing.com، www.ICCiran.comآن سایت ھایی مثل: 

 ساله کشور، با گسترش مراکز۵نامه چھارم توسعه رسانی تجاری و فنی را در حوزه وب برای مشتریان خود به ارمغان می آورند. اميدواریم در بر

 درصدی کشور، به رقم ھای تک١۵ی، بيکاری حدود کاریابی الکترونيکی و ھمت دولت به باروری کسب و کار الکترونيک و خلق کارآفرینان دیجيتال

رقمی مورد انتظار، با توجه به قابليت ھای کسب و کار الکترونيکی، کاھش یابد.

منبع : سایت حسابيران

http://vista.ir/?view=article&id=281756



کانادا با�ترين نرخ کارآفرينی زنان جھان را دارد

طی یک دھهء گذشته شرایط اقتصادی کانادا تغييرات زیادی داشته است.

یکی از مھم ترین جنبه ھای این دگرگونی، رشد حضور زنان در اقتصاد این

 ميليون نفری است. زنان کانادایی با اعتماد به نفس خاصی که٣٣کشور 

 درصد شرکت ھا و کسب و کارھای کوچک و متوسط٣۵پيدا کرده اند اکنون 

یا مدیریت خود دارند. این ميزان حضور در اقتصاد و این کشور را در تملک 

پيشرفتهء جھان مشاھده نمی شود. از کشورھای  کارآفرینی در ھيچ یک 

 ھزار شرکت یا کسب و کار کوچک١٣٧طبق آمار سال پيش، در حال حاضر 

در کانادا در مدیریت و تملک زنان است و انتظار می رود طی یک دھهء آینده

 ھزار زن کارآفرین مشغول فعاليت٨٢١این تعداد دو برابر شود. در کانادا حدود 

 تاکنون متوسط نرخ رشد تعداد زنان١٩٧۶ ميليارد د3ر به اقتصاد این کشور سود می رسانند. ھمچنين از سال ١٨ھستند. در مجموع زنان ھر سال 

 درصد شرکت ھای کوچک و۴۵ درصد است. زنان کارآفرین مالکيت ٢/٢ درصد بوده در حالی که این رقم در مورد مردان ٣/۵خوداشتغال سا3نه 

متوسط کانادا را در اختيار دارند.

با3 می رود و در افزایش سن آن ھا  با  تحقيقات نشان می دھد احتمال خوداشتغالی زنان  تا ٣۵ سنين ھمچنين  بيش ترین احتمال۵۴   سال، 

 ھستند و با افزایش سن احتمال تاسيس کسب و کار با3 می رود۵۴ تا ٣۵ درصد خوداشتغال ھا در سنين ۵٨خوداشتغالی زنان وجود دارد. در کانادا 

ه طور ساله مشاھده می شود، اما واقعيت این است که شبيه اکثر کشورھای دیگر صنعتی، در کانادا ب۵۵و با3ترین ميزان کارآفرینی در زنان 

 ھزار د3ر در سال درآمد داشتند در٣٠ درصد زنان خوداشتغال بيش از ١٧متوسط درآمد زنان کارآفرین پایين تر از کارمندان زن است. سال گذشته 

 در خانه کار درصد است. نکتهء بسيار جالب در مورد وضعيت کارآفرینی زنان این است که نيمی از این زنان۴٢حالی که این ميزان برای مردان 

می کنند و فعاليت ھای شغلی شان را در منزل انجام می دھند.

رریسک تر نظير خرده فروشی و خدمات را داشتهھمچنين زنان نسبت به مردان تمایل بيش تری دارند که کسب و کاری در حوزه ھای کم رشدتر و پ

 درصد افزایش یافت و این امر نشان می دھد زنان در مقایسه با٣٣ درصد به ٢٧ تعداد زنان کارآفرین کانادا از ٢٠٠٣ تا ١٩٩٠باشند. بين سال ھای 

سی به منابع مالی بانکی دشوارتر است بيش ترمردان بيش تر در کسب و کار باقی می مانند و نرخ ماندگاری آن ھا خصوصا در مشاغلی که دستر

 درصد است، نقش زنان در اقتصاد کانادا بسيار١۴٠ درصد تا ١٠٠است. از آن جا که در این کشور نرخ رشد شرکت ھای کوچک بسيار با3 و بين 

بزرگ تر خواھد شد.

عال ھستند و عمدتا در ھمين حوزه ھا بهزنان به ویژه در بخش ھای مدیریت خدمات، خدمات آموزشی و تخصصی، خدمات فنی و علمی بسيار ف

مدرک دانشگاھی یا دوره ھای آموزشی پس از دیپلمایجاد کسب و کار می پردازند. ھمچنين نيمی از زنان کارآفرین و خوداشتغال کانادایی دارای 

اند. تحقيقات نشان می دھد تمایل زنان کانادایی بهھستند. در حال حاضر زنان با ایجاد کسب و کار برای بيش از دو ميليون نفر شغل ایجاد کرده 

 سال گذشته شاھد رشد چشمگير کارآفرینی زنان در این٢۵ایجاد کسب و کار بيش از استخدام شدن توسط کارفرماھاست به ھمين دليل طی 

 درصد٣٨ درصد رشد کرد، در حالی که در ھمين مدت رقم مربوط به مردان ٢٠٨ تعداد زنان کارآفرین در کانادا ٢٠٠١ تا ١٩٨١کشور ھستيم. از سال 

برای مثال د  درصد٣١ درصد مالکيت ۵٠ زنان ٢٠٠۵ر سال است. تمایل زنان کانادایی به کار در زمينه ھای جدید و غيرسنتی بسيار با3ست. 

 درصد شرکت ھای توليدی را در اختيار داشتند.٣١شرکت ھای فعال در حوزهء تکنولوژی پيشرفته و 

● تسھيل مشارکت اقتصادی زنان



 فرمان تاسيس گروھی ویژه را برای تسھيل کارآفرینی زنان٢٠٠٣با توجه به نقش رو به رشد زنان در اقتصاد کانادا نخست وزیر این کشور در سال 

صادر کرد. وظيفهء این گروه به شرح زیر است:

هء راه حل برای رفع این مشکSت. برگزاری برنامه ھای) شناسایی چالش ھا و مشکSت پيش روی زنان در حوزهء کارآفرینی و نيز اشتغال به کار و ارای١

رض رویه ھای موفق بين المللی در حوزه ھای گوناگونآموزشی برای زنان در زمينه ھایی نظير تامين اعتبار کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی و مع

فعاليت زنان کارآفرین

قدمات برای تصویب قوانين در این زمينه. با آن که) دادن خدمات مشاوره ای به نھادھای دولت در زمينهء تسھيل کارآفرینی زنان و آماده کردن م٢

فته است اما ھمچنان موانعی وجود دارد. گروه ویژه ایتSش ھای زیادی برای ھموار کردن راه نقش آفرینی گسترده تر زنان در اقتصاد کانادا صورت گر

:که به دستور نخست وزیر کانادا تشکيل شده با سه پيش فرض زیر اقدامات خود را انجام می دھد

▪ کارآفرینی زنان، پرسرعت ترین کارآفرینی در اقتصاد کاناداست.

▪ زنان کارآفرین در کانادا با چالش ھا و موانع منحصر به فرد برای پيروزی مواجه ھستند.

است.▪ تسھيل رشد کارآفرینی زنان یکی از عناصر توسعهء شرکت ھا و کسب و کارھای کوچک این کشور 

ھم در پيشرفت اقتصادی این کشور ده ھا توصيه مشخص ارایهاین گروه برای آگاه کردن دولت کانادا از لزوم تمرکز بر زنان کارآفرین به  عنوان عاملی م

ا به حداکثر برسد اشاره شده است. چند مورد اینکرده است. در این توصيه ھا به نحوهء برخورد با زنان به گونه ای که پتانسيل اقتصادی آن ھ

توصيه ھا به شرح زیر است:

- افزایش دسترسی به سرمایه، اطSعات و برنامه ھای دولت

- تحقيقات عميق و گسترده در زمينهء تمام جوانب کارآفرینی زنان،

- افزایش دسترسی به کمک ھای دولتی،

 وضع حمل،- افزایش دسترسی به شبکه ھای حمایتی دولت از جمله نگھداری از کودکان و مزایای بارداری و

- آموزش تجاری،

- تسھيل ارتقای شغلی زنان و تشویق آن ھا به کارآفرینی و کسب مھارت ھای شغلی،

- آموزش زنان در زمينهء صادرات محصو3ت کسب و کار و شرکت خود،

- استفاده از تجارب دیگر کشورھای عضو سازمان توسعه و ھمکاری اقتصادی،

ل فعاليت ھستند و- اصSح ساختار بخش خدمات یعنی بخشی از اقتصاد که بيش ترین تعداد زن کارآفرین در آن مشغو

اقتصادی کشور.- ارتقای فرھنگ خوداشتغالی و کارآفرینی با ھدف کاھش نرخ ھفت درصدی بيکاری و کمک به رشد 

ر بيش تر اجرا شود و در این زمينه دولت فدرال نقشدر گزارش گروه ویژه آمده است برنامه ھا و خدمات حمایتی ویژهء زنان باید با گستردگی بسيا

 رشدی که باید داشته باشد بی بھره خواھد ماند. دربسيار بزرگی دارد. اگر دولت به وظيفهء بزرگ خود در بخش زنان عمل نکند، اقتصاد کانادا از

در آمده است اقتصادھایی که  اقتصادی  توسعه و ھمکاری  و سازمان  پول  بين المللی  رفاه وگزارش صندوق  دارند،  با3تری  نقش  زنان  آن ھا   

ری زنان در سرتاسر کانادا است که می تواند تمامیاستانداردھای زندگی با3تر است. یکی از اقداماتی که دولت باید انجام دھد، تاسيس مرکز تجا

خدمات ضروری را در اختيار زنان شاغل و کارآفرین قرار دھد.

راکز کمک مالی و خدماتی برای زنان کارآفرین تاسيسدر واکنش به گزارش گروه ویژه، نخست وزیر کانادا وعده داده در تمام ایالت ھای این کشور م

زنان برگزار می شود. دولت با ھدف تشویقکند. ھمچنين ھر سال اجSس ملی اقتصادی زنان با ھدف شناسایی استعدادھای کارآفرینی در بين 

 تحقيقاتی را برای شناسایی نيازھای این زنان و تامين اینفرھنگ کارآفرینی جایزهء نوآوری زنان کانادا را برای زنان کارآفرین در نظر گرفته و مراکز

کانادا برای تحقق این ھدف قصد دارد در سفرھاینيازھا تاسيس می کند. یکی از اھداف فعاليت اقتصادی زنان، صادرات کا3 و خدمات است. دولت 

تجاری برای انعقاد قراردادھای صادرات زنان را نيز شرکت دھد.

ه است. با این بودجه ميليون د3ر برای ارایهء خدمات به زنان کارآفرین و شاغل که نوزاد دارند در نظر گرفته شد۵٠٠، بيش از ٢٠٠۶در بودجهء سال 

٢٧٠/٢ار شرکت ھا و کسب و کارھا توسط زنان،  ھزار مرکز نگھداری از کودکان زنان یاد شده تاسيس می شود. ھمچنين برای کمک به آغاز به ک۴٨

ی بھترین شيوه ھای تشویق کارآفرینی در سطح جھانميليارد د3ر در نظر گرفته شده است. در حال حاضر بنياد زنان کارآفرین کانادا در حال بررس



ن بنياد، زنان کارآفرین باید گروھی خاص با ویژگی ھایاست تا از آن برای گسترش کارآفرینی زنان در کانادا استفاده کند. به اعتقاد کارشناسان ای

ھا و زمينه سازی برای رشد ایشان اقداممنحصر به فرد والگوھای رشد اقتصادی خاص خود تلقی شوند و با این پيش فرض به حل مشکSت آن 

اشاره شده است:شود. در این تحقيق به ویژگی ھای کارآفرین ھای زن به عنوان گروھی مجزا و خاص به شکل زیر 

م نيرو، -  زنان کارآفرین تعھدی بسيار عميق به جامعهء محلی خود دارند به ویژه در زمينهء استخدا

،-آن ھا خود را در مرکز شرکت و کسب و کار می دانند و گروه ھای کاری را در حاشيه می بينند

یاد شده به زندگی خصوصی و خانوادگی خود توجھی قابل مSحظه دارند به ھمين دليل حما یت از آن ھا در ھنگامی که دارای فرزند- زنان 

می شوند، بسيار ضروری است،

 و کار آن ھا در سال ھای اوليه پایين اما در سال ھای- زنان کارآفرین در کانادا نسبت به مردان دیدگاه بلندمدت تری دارند در نتيجه سوددھی کسب

بعد بسيار چشمگير است،

 ھای بيش تری برای غلبه بر مشکSت دارند،- این زنان شبکهء گسترده تری از ارتباطات برقرار می کنند در نتيجه در ھنگام بحران گزینه

نتيجه در بلندمدت سوددھی آن ھا بسيار با3تر از مردان- آن ھا از ھمين ارتباط ھا برای توسعهء کسب و کار خود به بھترین وجه بھره می برند و در 

است و سودی که ایجاد می کنند پایاتر است،

رسی آن ھا به اعتبارات بانکی، آموزش، اطSعات،- زنان در اقتصاد کانادا ھمچنان از تبعيض جنسيتی رنج می برند و این تبعيض خود را در دست

تکنولوژی و... نشان می دھد،

 با مردان وقت کم تری برای شرکت در دوره ھای- نقش دوگانهء زنان به عنوان کارآفرین و محور خانواده به این معناست که آن ھا در مقایسه

آموزشی و حفظ رقابت پذیری خود در تجارت دارند و

ت ھا را از دیگر زنان کارآفرین می پذیرند در حالی که در- زنانی که در ابتدای کارآفرینی ھستند در مقایسه با مردان بسيار بيش تر توصيه ھا و نصيح

بين مردان چنين وضعيتی مشاھده نمی شود.

گام ارایهء تسھيSت به زنان، توانایی بازپرداخت آن ھا را بایکی از واقعيت ھای تلخ در مورد کارآفرینی زنان در کانادا این است که ھنوز ھم بانک ھا ھن

از مھم ترین عوامل برای استقSل مالی، کمک به اقتصاددقت بسيار با3تری نسبت به مردان مورد ارزیابی قرار می دھند. به این ترتيب آن ھا از یکی 

و ایجاد اشتغال تقریبا بی بھره ھستند.

● نگاه دقيق تر

رآفرین ھای زن در این کشور بسيار چشمگير بوده است.با آن که عليه زنان در اقتصاد کانادا تبعيض ھایی اعمال می شود، رشد تعداد کارمندان و کا

تعداد کارمندان زن ١۵طی  تعداد٣٠ سال گذشته  مردان کانادایی است. ھمچنين در این مدت  به  نرخ مربوط  برابر  دو   درصد رشد کرده که 

گرایش به درصد بيش تر از تعداد مربوط به مردان رشد کرده است. برای درک دقيق تر انگيزهء زنان از ۶٠کسب و کارھایی که زنان راه انداخته اند 

ر این کشور اکثر شرکت ھا و کسب و کارھا کوچک وکارآفرینی و اشتغال باید به ساخت کسب و کارھای زنان کانادایی نگاھی عميق تر بيندازیم. د

 اداره می شوند عموما یک نفره ھستند و طیمتوسط ھستند و نکتهء جالب توجه این که آن دسته از این شرکت ھا که توسط زنان تاسيس شده و

ی جدید و جدا شدن از شکل ھای سنتی سال گذشته رشد سا3نه چھار درصد داشته اند. علت اصلی این امر گرایش زنان به تکنولوژی ھا١۵

اشتغال است.

ینی ندارند. این در حالی است که زنان به علتدر بين مردان، پس از اتمام تحصيSت، گرایش اصلی، اشتغال در شغل ھایی است که جنبهء کارآفر

براینياز کم تر به حقوق و پول گرایش به سوی کارآفرینی بيش تر است. این قشر از جامعهء کانادا  عموما به سرعت سرمایه و تجربهء 3زم 

.کارآفرینی را پس از یک دوره کار برای دیگری کسب می کند و شخصا به ایجاد درآمد می پردازد

 سال است، اما با افزایش سن دو جنس تعداد کارآفرین ھای زن بسيار با3تر از مردان۴١در حال حاضر در جامعهء کانادا متوسط سن زنان کارآفرین 

 تاکنون ھر١٩٩٠ار با3 رفته است. از سال کارآفرین می شود. ھمچنين سطح تحصيSت زنان کارآفرین در این کشور نسبت به دو دھهء پيش بسي

ط به مردان است. درصد بر تعداد زنان کارآفرین دارای مدرک دانشگاھی افزوده شده است که دو برابر نرخ مربو١٠سال 

 شود شغل ھای بھتری نصيب یک چھارم زنان کارآفرین تحصيSت دانشگاھی داشتند. واضح است که سطح با3تر تحصيSت باعث می٢٠٠۴در سال 



 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نحوهء٢/٧فرد شود. به این ترتيب طی یک دھه گذشته تعداد زنان با حقوق با3 در کانادا ھر سال 

ث نارضایتی زنان شده است.برخورد با زنان کارآفرین و مشغول به کار شبيه نحوهء برخورد با مردان نيست و این امر باع

● حوزه ھای کارآفرینی زنان

حال حاضر زنان با تحصيSت دانشگاھی در کاناداافزایش سطح تحصيSت زنان باعث شده آن ھا امکان اشتغال به کارھای تخصصی را پيدا کنند. در 

ایش پيدا کرده اند. ھمچنين شغل ھای تخصصی دربه سمت حرفه ھایی نظير علوم، تجارت و امور مالی، مشاورهء مدیریت، حسابداری و تبليغات گر

ا، اشتغال زنان به این شغل ھا بسيار ضروری وحوزهء خدمات بھداشتی و درمانی نيز مورد توجه زنان بوده است. به علت پير شدن جمعيت کاناد

است که تصور می شود این کسب و کارھا مخصوصمفيد خواھد بود. یکی از سوء تفاھم ھا دربارهء کسب و کارھایی که زنان ایجاد می کنند این 

 درصد٢٢ درصد کسب و کارھایی که زنان به وجود آورده اند مشتری زن دارند. ھمچنين در کانادا ٢٢مشتری ھای زن است. واقعيت این است که تنھا 

 درصد است، اما به تدریج این اختSف در حال کم شدن است زیرا٢۵زنان کارآفرین در این کشور به دنيا نيامده و مھاجر ھستند. رقم مربوط به مردان 

 درصد با3تر از مردان مھاجر ساکن در کانادا بوده است. از سوی دیگر زنان مھاجر از سطح٣٠طی یک دھهء گذشته ميزان کارآفرینی زنان مھاجر 

 در این کشور با درک شرایط تجاری آن بهتحصيSتی با3تری نسبت به متوسط جمعيت کانادا برخوردارند. زنان مھاجر پس از چند سال زندگی

سرعت دست به کار شده و کسب و کاری راه می اندازند.

 درصد بوده است در حالی که رشد درآمد زنان۶۵نکتهء جالب توجه دیگر این که رشد درآمد زنان مجرد کارآفرین طی پنج سال گذشته بيش از 

 درصد آن ھا از درآمد۴٠ درصد زنان مشغول به کار در کانادا منبع درآمد دیگری جز کار خود ندارند. ٣٢ درصد بوده است، ١٨متاھل کارآفرین تنھا 

 کشور صنعتی جھان، سھم زنان در خوداشتغالی کلی، در٢٠ درصد نيز دارای منابع درآمدی دیگر ھستند. در بين ٢٨ھمسر خود نيز بھره می برند و 

ر دارند. در کانادا انگيزهء اصلی زنان در خوداشتغالی وکانادا با3ترین ميزان است و پس از آن ایا3ت متحده، سوئيس، فرانسه، استراليا و فنSند قرا

 و در نھایت کسب درآمد با3تر است.»کارآفرینی، دستيابی به استقSل مالی، انعطاف ساعات کاری، اثبات توانمندی خود، مشغول بودن
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کانون ھای تفکر محلی، بستر ساز کارآفرينی پايدار و رقابتی

عدم تعادل و توازن در توزیع امکانات ملی در سطح کشور و نتيجه آن یعنی

از جمله مختلف،  مناطق  ميان  در  یافتگی  توسعه  فزاینده سطح  شکاف 

واقعيات غيرقابل انکار و شایسته تأمل در ایران امروز است.

غير و  ناعاد3نه  نظام  کشور،  اداری  نظام  بر  حاکم  شدید  گرایی  تمرکز 

آمایش پروژه ھای  اعمال  و  انجام  عدم  و  بودجه  تقسيم  کارشناسانه 

ترین د3یل اختSف ميان سطح برخورداری از منطقه ای از جمله اساسی 

از گسترده  مھاجرت  به  امر  این  شود.  می  محسوب  کشور  در  مواھب 

نوبه خود عواقب به  انجاميده است که  روستاھا و شھرستانھای کوچک 



اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی و حتی امنيتی مخاطره آميزی با خود دارد.

ایای نسبی ھر ناحيه و تSش برای تجھيز وبدون تردید استفاده از نيروھای کارشناس و زبده بومی در مسير شناسایی ظرفيت ھای خاص و مز

رنامه-ای به منظور سازماندھی و استفاده از اینساماندھی ھمه منابع در این طریق، سریع ترین مسير توسعه نواحی می باشد. اما تاکنون ھيچ ب

گونه نيروھای ارزشمند به عنوان طراحان و مدیران توسعه در مناطق کشور صورت  نگرفته است.

ستم مدیریت دولتی کشور است، از جملهپدیده ھایی چون مدیران پروازی و غير ساکن در مناطق که از جمله مظاھر عمده ضعف و فساد سي

عواقب این روند محسوب می-گردد.

ناکامی در توسعه متوازن در ابعاد ملی، بررسی ھای بسيار دقيق و عالمانه  ای را می طلبد. اما به نظرمی رسد از جملهشرح علل و عواقب 

 "پروژه" و نه یک فرایند یا "پروسه" می باشد. از جملهمھمترین عوامل این امر، تصور حاکم از معنای برنامه ریزی در نظام اداری کشور به عنوان یک

اه آنان در توليد اندیشه، ایده پردازی و برنامه ریزیپيامدھای این نوع نگاه، بی توجھی به نيروھای کيفی و کارشناسی مناطق و نادیده گرفتن جایگ

ين" طراحی شده و متناسب با ظرفيت ھا و اقتضائاتتوسعه ای می باشد. در حالی که می دانيم تنھا برنامه ھایی اثر بخش خواھند بود که "از پای

بومی باشند.

ون ھای تفکر و توسعه محلی به عنوانبنظر می رسد در صورت سازمان دھی کارشناسان بومی در سطح شھرستانھا و استانھا در قالب کان

و برنامه ریزی و پژوھش ھای توسعه ای،بسترھای مناسب و مساعد جھت ایجاد مشارکت و ھم افزایی، ایده پردازی، فرھنگ سازی، مشاوره 

 که نتيجه آن توسعه سریع و متوازن مناطقرفته رفته شاھد تحولی اساسی در نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور خواھيم بود. تحولی مبارک

ت گستری خواھدبود.مختلف، کمک به پرورش کارشناسان و مدیران کارآمد و نھایتاً تحقق اصل شایسته سا3ری و عدال

ی از فعاليت ھای نرم افزاری اینگونه نھادھاست.اثربخشی"کانون ھای تفکر محلی" وابسته به طراحی ساختار مناسب آنھا و نيز حمایت ھای قانون

ت که قاعدتاً با موازی کاری و درگيرشدن در نظاممنظور از ارائه این الگو در مسير توسعه مناطق کشور، پيشنھاد تأسيس نھاد دولتی دیگری نيس

یقی است برای مطالعات مفصل بعدی و نھایتاً دستيابیبروکراتيک ناکارآمد فعلی، توان اندیشيدن و کيفيت گرایی را از دست می دھد. بلکه ارائه طر

به الگویی کارآمد و مناسب در جھت کمک به توسعه متوازن ایران اسSمی.

● یاریگری ھای کانون ھای تفکر محلی به توسعه مناطق

) کمک به فعليت یافتن ظرفيت ھای بالقوه در حوزه ھای گوناگون١

) ارتقاء بھره وری و اثر بخشی طرح ھا٢

) ایجاد حلقه ھای مفقوده در توسعه بخش ھای گوناگون٣

) کاستن از نرخ خطر پذیری و کمک به موفقيت  بيشتر سرمایه گذاری ھا۴

) کمک به جذب کارشناسان و نخبگان محلی۵

) کاستن از نرخ فرار سرمایه  ھا از مناطق۶

) کمک به بومی شدن طراحی و اجرای پروژه ھای توسعه ای٧

) توسعه حوزه عملکرد بنگاه ھای اقتصادی٨

) ارتقاء کيفيت و سطح مشاغل٩

) کمک به تقویت بخش ھای کارشناسی در دستگاه ھای دولتی و خصوصی١٠

) تقویت روحيه تSش، نو آورینی و کارآفرینی١١

) تقویت بخش فرھنگی و انسانی به عنوان اساسی ترین عامل توسعه١٢

منبع : مركز توسعه كارآفرینی
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کسی که کار نيمه تمام شيخ بھايی را به سرانجام رساند

کارآفرینی ثمر گرفتن از زندگی است. ھر زندگی داستانی دارد و داستان

زندگی ھای کارآفرین شنيدنی تر و خواندنی تر. داستان آنھا دعوت به جذبه

نو در انداختن و از نوآوری است. طرحی  تازگی، شگفتی خSقيت و لذت 

زیستن خویش ارمغانی ساختن برای جامعه، برای ایران، گاھی آنان ادامه

تاریخ اند و برای ما این امکان را فراھم می آورند تا در یک زمان، توأمان افتخار

به گذشته، افتخار به اکنون و چشم اندازی روشن برای فردا را بھتر تجربه

به را  بھایی  تمام شيخ  نيمه  کار  دکتر حجازی  دانيم  می  کنيم، چرا که 

سرانجام رساند.

 در شھرستان نوشھر به دنيا آمد. وی که١٣٢۶نجی هللا حجازی در سال 

دوران دبيرستان خود را در مدرسه خسروی آن شھرگذراند، کارشناسی را در

ارشد کارشناسی  و  سينای ھمدان  بوعلی  دانشگاه  از  بھداشت  رشته 

عمران محيط زیست را از دانشگاه اصفھان اخذ کرد. وی ھمچنين در سال

 موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه توھوکو ژاپن گردید. او چنان که٢٠٠۵

خودش می گوید علم را به فن پيوند زد و بر آن بود تا یک دانشمند کتابی

نباشد. دکتر حجازی اکنون چھار فرزند دختر دارد که ھمگی آنان برآنند تا پدر

را الگوی خود قرار داده و خود نيز سھمی از زندگی داشته باشند. اینگونه

است که ھمگی در مقاطع کارشناسی و با3تر مشغول به تحصيل ھستند.

رایند کاری ما تجزیه فاضSب ھا به آب و اورهزمينه فعاليت دکتر نجی هللا حجازی تصفيه فاضSب است. وی در تشریح کارآفرینی خود می گوید: «ف

است که این محصول برای کشاورزی بسيار مفيد است.»

دم، به این فکر کردم که در طبيعت عSوه براو اینگونه ادامه می دھد: «ھنگامی که در مقطع کارشناسی ارشد عمران محيط زیست را می خوان

ازیم تا بتوانند زندگی کنند. ما این جایگاه راباکتری ھای ھوازی، باکتری ھای بی ھوازی نيز وجود دارند که باید برایش محيط بی اکسيژن بس

د.» سيستم تصفيه ساخته شده توسط این کارآفرینساختيم و این قابليت را دارد تا انواع فاضSب ھا، اعم از صنعتی، انسانی و... را تصفيه کن

خت مصرفی خانه ھا مورد استفاده قرار گيرد. وی درعSوه بر آب قابل استفاده در کشاورزی گاز متان نيز توليد می کند که می تواند به عنوان سو

شپزخانه ھا داشته باشد، کشور ژاپن درصدد است تا باتشریح این امر می افزاید: «به دليل مصرفی که گاز متان حاصل از این فرایند می تواند در آ

ليد می کند و ھم گاز متان برای آشپزخانه.» به نظرخرید این فناوری، آن را در روستاھای خود اجباری کند، چرا که ھم آب سالم برای کشاورزی تو

ه ما دچار کمبود گاز در کشور شدیم که اگر از اینوی روستاھای ما نيز قابليت استفاده از آن را دارند و ادامه می دھد: «در زمستان سال گذشت

سيستم استفاده شود، دیگر نيازی به وارد کردن گاز برای مصارف روستایی نداریم.»

لقی شود، چرا که در حال حاضر فاضSب ھای مااو ھمچنين معتقد است که با وجود کم آبی در کشور این سيستم می تواند به عنوان یک معجزه ت

ی ھایی مانند وبا در سال ھای گذشته مشاھدهبه صورت روان به رودخانه ھا و جوی ھای ما وارد می شوند که صدمات ناشی از آن را در بيمار

کردیم. از د3یل عمده آن استفاده از فاضSب ھا در جھت آبياری زمين ھای کشاورزی بود.

 حاصل از فاضSب مسجد شاه را که بوی بدی داشتدکتر حجازی از شباھت ابتکار خود و کار شيخ بھایی گفته و می افزاید: «شيخ بھایی گاز متان



 اما در فاضSب کيلومتر با3دست برد و گرمابه معروف را ساخت که البته اعتبار جھانی دارد و افتخار ماست،٢٠و باعث آزردگی شاه شده بود، به 

کند، این لجن می ماند و به سفره ھای زیرزمينیشيخ بھایی دو مطلب باقی مانده بود؛ اول آن که او نتوانست برای لجن حاصل از فاضSب کاری ب

نست بکند، شيخ بھایی فقط گاز را شناسایی کرد،می رفت و آب را آلوده می کرد. دوم آن که برای آب استحصال شده از آن پسماند کاری نمی توا

ی این بود: «کسی که کار نيمه تمام شيخ بھایی را بهما دو کار مانده شيخ را تمام کردیم.» شعار وزارت کار و امور اجتماعی در معرفی دکتر حجاز

 آن را به مرحله صنعتی شدن برساند. از مھم ترینسرانجام رساند.» عSوه بر آن وی توانسته است علم بی ھوازی را نيز در کشور نھادینه کرده و

از درآمد خود و بدون وام گرفتن یا کمک از دیگران کار خود راویژگی ھای کارآفرینان برتر، نوع سرمایه گذاری آنھاست. آنھا با سرمایه ای اندک غالباً و 

ز جسارت آغاز کردن. چنان که دکتر حجازی در ھمين زمينهآغاز کرده اند که این امر بيانگر آن است که ایده بلند، اراده ای سترگ نيز می خواھد و ني

 ھم رسيده بودم، عSوه بر غنای علمی، از نظر مالیمی گوید: «در بخش تحقيقات این ابتکار، چون مرتبط با رشته تحصيلی ام بود و به درجه دکترا

م، وقت و انرژی من می بایست در سيستم اداری فسيلنيز بی نياز بودم و به جایی وابسته نبودم، اگر خود را درگير وام و بانک و ادارات می کرد

ر مفيد انجام دھم و خداوند نيز کمک کرد.» او تحقيقاتمی شد.» او ھمچنين می افزاید: «من تنھا به خداوند اتکا کردم تا در زندگی و برای مردم کا

 ھنگامی که سرگرم ساختن سوله و عملياتی کردن ایده خود بود، سيستم تصفيه٨۵ آغاز کرد و ھفت سال بعد یعنی در سال ٧٨خود را در سال 

نه من مصادف بود با ثبت اختراع من، که البته افتتاحفاضSب بی ھوازی خود را ثبت داخلی و بين المللی کرد، چنان که خود می گوید: «افتتاح کارخا

 ميليون تومان اقدام به تأسيس کارخانه کرده بود،۴٠ الی ٣٠با حضور استاندار مازندران صورت گرفت.» وی که ابتدا با سرمایه ای اندک و به ميزان 

بر  بالغ  برای آن ھزینه صرف کرده است. در حال حاضر در کارخانه وی به صورت مستقيم ۴تاکنون   نفر و به صورت٣٠٠برای  ميليارد تومان 

 پرسيدم، گفت که ھمين نفر فرصت اشتغال فراھم شده است. ھنگامی که از او درباره بازار محصول توليدی کارخانه اش١٠٠٠غيرمستقيم برای 

زمينه ھزینه سيستم توليدی برای ھر واحد مسکونیامروز دو مورد بارگيری به مقصد شاھرود و کارخانه سيمان دورود داشتند. در عين حال وی در 

 ھای سنتی فاضSب است که مردم در خانه ھایاینگونه می گوید: «قيمت تمام شده این سيستم بسيار ارزان است و تقریباً به ھمان قيمت چاه

نبی بسيار مفيدی نيز ارائه می کند.»خود استفاده می کنند. در عين حال که نه تنھا تخریب محيط زیست نخواھيم داشت که محصو3ت جا

موزش و پرورش شھرستان یزد استفاده کرده و نتایجاین کارآفرین برتر از تجارب ایرانی استفاده این سيستم می گوید: «ما این سيستم را برای آ

ر خاطره ای اولين تجربه استفاده از سيستمبسيار خوبی حاصل کردیم، به گونه ای که محصول باغی آنجا سه برابر شدند. دکتر حجازی با ذک

 جامع نوشھر بود که بوی فاضSب آن شھر را گرفتهمبتکرانه خود را که در زادگاھش صورت پذیرفته این گونه شرح می دھد: «اولين تجربه ما مسجد

نجام دادیم.» بعد از اولين تجربه موفق آقای حجازی دیگربود. مقامات شھر از ما خواستند تا برای این معضل چاره ای بيندیشيم و ما ھم این کار را ا

ان که بعد از تجربه موفق مسجد نوشھر، کشتيرانیمؤسسات و ادارات دولتی نيز از طرح وی استقبال کرده و آن را در محيط خود پياده کردند. چن

نون مجتمع بقية هللا تھران نيز از این سيستم استفاده میاستان مازندران نيز اقدام به خرید و استفاده از تصفيه خانه این مبتکر ایرانی کرد. ھم اک

 گردیده و او ھمواره با شعف خاص از موارد استفادهکند. نکته آن است که این استفاده ھا و ثمرات مفيد آن برای عموم ، سبب افتخار آقای حجازی

 که «من متخصص نباید خودم بازاریابی کنم، دولتآن می گوید. در عين حال وی در زمينه بازاریابی محصو3ت خود گSیه ای نيز دارد و معتقد است

گاه تصفيه بی ھوازی می سازیم که بسيار کمباید حمایت کند و خریدار کا3ی ما باشد، چرا که این کا3 به حيات کشور ما بستگی دارد. دست

ھزار نفر و تصفيه آب، می توان گاز مصرفی٣٠ ھزینه است. اگر دولت برای واحدھای مسکونی این سيستم را اجباری کند، عSوه بر اشتغال برای

سبب شده است تا اھميت سيستم تصفيه او بخوبیاین واحدھا را نيز توليد کرد. این کارآفرین معتقد است که قيمت پائين گاز مصرفی در کشور 

کی قانونی شھرستان نوشھر است. به دليلدرک نشود. از تجربه ھای موفق دیگر استفاده از این سيستم بی ھوازی استفاده در سازمان پزش

١٩٨د می کرد که اکنون دیگر وجود ندارد. وی ھم اکنون نوع فعاليت این سازمان، مواد زائد عSوه بر ایجاد آلودگی بوی بسيار نامطبوعی را نيز تولي

وی، بسيار باعث مباھات و خوشحالی وی شدهدستگاه را در شھرستان نوشھرجھت تصفيه تعبيه کرده است و این استقبال ھمشھریان از ابتکار 

. وی متر مکعب شروع شده و برحسب نوع واحد اعم از کارخانجات و یا مؤسسات می تواند متغير باشد٢است. اندازه دستگاه توليدی او از 

می کردم و این که فاضSب توليدی را یا بهھمچنين می گوید: «از آنجا که رشته تحصيلی من کارشناسی بھداشت بود، به افزایش جمعيت فکر 

 شود.» دکتر حجازی از مزیت دیگر سيستم خودزمين با3دست می برند و یا به دریا می ریزند، که در ھر دو صورت باعث آلودگی محيط زیست می

ه گذاری ھا، از قبيل لوله گذاری فاضSب باگفته و می گوید: «در شھرھای شمالی کشور به دليل با3 بودن سطح آب سفره ھای زیرزمينی، لول

اضSب شھری، از سيستم بی ھوازی مامشکSت جدی روبه روست، بنابراین دولت می تواند به جای صرف ھزینه ھای سنگين ایجاد سيستم ف



استفاده کند.»

 سيستمی استفاده کند که ھم ثبت داخلی و بينوی ھمچنين معتقد است که دولت می تواند به جای دادن یارانه برای مبارزه با بيماری ھا، از

 تأیيد کرده اند.المللی شده و ھم نھادھای دولتی اعم از وزارت علوم، وزارت بھداشت و یا سازمان محيط آن را

ت تا تجربيات علمی، فنی و کارآفرینی خود را به نسل بعدکارآفرین برتر مازندرانی، ھم اکنون طرف قرارداد با دانشگاه ھای اميرکبير و کارآفرینی اس

ی کنند، بيایند یاد بگيرند و ھر کدام در شھر و استاننيز منتقل کند. چنان که خود می گوید: «دوست دارم کارآفرینانی که در رشته مرتبط فعاليت م

 ھيچ وجھی حاضر است فناوری خود را به دیگرانمحل سکونت خود آن را اجرا کنند.» ھنگامی که با تعجب از او می پرسم که چگونه بدون دریافت

 ما مخترعان وظيفه داریم تا آن را به کشور منتقلمنتقل کند، با لبخندی می گوید: «من یک مخترع ایرانی ام، یک مخترع نمی تواند حسود باشد و

.» عSوه بر فعاليت علمی، فنی و توليدی درکنيم. من تنھا روزی افتخار خواھم کرد که کشورم پاک شود، روزی که کشورم پاک شود، خوشحالم

اکنون عضو محيط زیست دانشگاه توھوکو ژاپن است. وی ھمچنين به دليل عظمت فعاليت مبتکرانه اش، ت٢٠٠٨ تا ٢٠٠٧داخل کشور از سال 

 حجازی را دعوت به ھمکاری کردند. وی در عينميزبان دانشجویان و اساتيد دانشگاه از کشورھای سوئد و کانادا نيز بوده است که ھمگی دکتر

ن دکتر حجازی با سفر به اقصی نقاط کشور ژاپن وحال در حال نھایی کردن قرارداد و عملياتی کردن دستگاه ھا برای کشور ژاپن است. عSوه بر آ

می کند. وقتی مصاحبه و گپ ما بابررسی مشکSت زیست محيطی آن نوع آ3ینده ھای محيطی را مشخص کرده و به دولت آن کشور گزارش 

اینجا رسانده و باید حوصله کنيم و جواب رسانه ھا رادکتر طو3نی شد از او بابت این موضوع عذر خواستم و وی این گونه پاسخ داد: «خدا ما را به 

بدھيم. ھمين که صدای محيط زیست شنيده شود، خستگی ما ھم برطرف می شود.»

ھم اکنون خوابگاه ھای دانشجویی کرمان نيز از سيستم تصفيه بی ھوازی استفاده می کنند.

ست وقتی جوانان او را با لباس کار و در کنار آنھا میاین کارآفرین برتر، در کارخانه به ھمراه سایر کارکنان لباس کار می پوشد، چرا که معتقد ا

بينند، با انگيزه بيشتری کارھا را دنبال می کنند.

که دارای انگيزه ھستيم، حضور ما در رسانه کمتر است.وی در زمينه نقش رسانه ھا در ایجاد انگيزه و زمينه کارآفرینی ميان جوانان می گوید: «ما 

زرگ عصر را معرفی کرده و به جوانان انگيزهما ملت بزرگی ھستيم که دارای پيشينه بسيار بزرگی است، در دوره معاصر ھم بایستی اساتيد ب

ھر کدام راه خود را می رفت در حالی که علم و فندھيم.» دکتر حجازی معتقد است که قبل از فعاليت او، دانشگاه و صنعت در کنار ھم نبودند و 

می بایست تنگاتنگ ھم بوده و این ميسر نيست مگر علم به صنعت بياید.

«وقتی جایزه کارآفرینی را به من دادند، من آنوقتی از وی درباره نقش خانواده اش در موفقيت وی پرسيدم با شعفی خاص این گونه پاسخ گفت: 

 خانواده و ھمسران خود ھستند.»را جلوی ھمه به ھمسرم تقدیم کردم تا مردھا بدانند که اگر به جایی می رسند، مدیون ھمکاری

 جنگل و دریا فاجعه است و زھرآب ھای آن ھم واردوقتی از انتظارات و خواسته ھای او پرسيدم دکتر حجازی گفت: «ریختن ميليون ھا تن زباله به

رزی و ھم گاز برای خانه ھا را توليد کنيم. ویزندگی ما می شود. از مسئولين می خواھم که از این سيستم استفاده کنند تا ھم آب برای کشاو

 خدا می خواھم.»سخن خود را این گونه به پایان برد: «اگر یک قطره آب فاضSب کشور را کم کنم، اجر آن را از
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تغيير نگاه به آمارھای کSن کارآفرینی در کشورھای مختلف جھان و روند 

برای را  خاص  بصيرتی  اخير  ھای  سال  طی  کارآفرینان  ھای  فعاليت 

سياستگذاران پدید می آورد که با بھره گيری از این اطSعات و آگاه شدن از

مقاله داد. در  انجام خواھند  تری  دقيق  یاد شده سياستگذاری  روندھای 

۶۵ کشور جھان که حدود ٣٧حاضر آمار و وضعيت فعاليت ھای کارآفرینی در 

درصد جمعيت جھان را تشکيل می دھند مطرح می شود و در پایان توصيه

ھایی برای برنامه ریزان مطرح می شود.

 ميليون۵۴٠ در سرتاسر جھان حدود ٢٠٠٧آمارھا نشان می دھد در سال 

 کشور صنعتی و در٣٧نفر در فعاليت ھای کارآفرینانه مشارکت داشتند. در 

 درصد توليد ناخالص داخلی حاصل این نوع فعاليت ھاست.٩٢حال توسعه 

 ميليون کارآفرین مشغول فعاليت٣١٠در این کشورھا در حال حاضر حدود 

تا ١٨ درصد جمعيت ١۴ھستند که تقریبا   کشور٣٧ ساله را در این ۶۴ 

تشکيل می دھند.

واقعيت این است که ميزان فعاليت ھای کارآفرینی در کشورھای مختلف بر

مبنای ویژگی ھای جمعيتی و اقتصادی بسيار متفاوت است. برای مثال در

 ساله به فعاليت ھای یاد۶۴ تا ١٨ژاپن، روسيه و بلژیک تنھا سه درصد افراد 

 درصد است. در تحقيقی که از سوی دانشگاه ھای اروپایی انجام شده مشخص شد١٨شده اشتغال داشتند در حالی که در ھند و تایلند این رقم 

 سنگاپور) و اروپای مرکزی (روسيه، کرواسی،ميزان فعاليت ھای کارآفرینی در کشورھای توسعه یافته آسيایی (ژاپن، ھنگ کنگ، چين تایپه و

یلند، آفریقای جنوبی و ایا3ت متحده قرار دارند. سپسلھستان، اسلوونی و مجارستان) بسيار پایين است. پس از این کشورھا استراليا، کانادا، نيوز

ن کارآفرینی در کشورھای در حال توسعه آسيایینوبت به کشورھای آمریکای 3تين یعنی آرژانتين، برزیل، شيلی و مکزیک می رسد. با3ترین ميزا

یعنی چين، کره، ھند و تایلند مشاھده می شود.

 کشور مورد مطالعه رشد کرده است زیرا٣٧از سوی دیگر مشاھده می شود که طی پنج سال گذشته ميزان فعاليت ھای یاد شده در ھر یک از 

این فعاليت ھا فراھم کرده است. درباره انگيزه ھاینگاه دولت ھا به مقوله کارآفرینی تغيير کرده و پيشرفت ھای تکنولوژیک نيز زمينه را برای 

جبار و صرفاً با مشاھده فرصت ھای تجاری مناسبکارآفرینی، تحقيقات نشان می دھد در این کشورھا دو سوم افراد به شکل داوطلبانه نه از سرا

دیگر نيافته اند به کارآفرینی روی آورده اند. کارآفرینو سودده وارد این وادی شده اند اما یک سوم دیگر به اجبار یعنی به این علت که شغل مناسب 

می از کارآفرین ھا را در کشورھای در حالھای گروه اول بيشتر در کشورھای توسعه یافته مشاھده می شوند در حالی که گروه دوم حدود ني

توسعه تشکيل می دھند.

ای کارآفرینانه دارد. برای مثال احتمال ورودنکته دیگر که در این بررسی ھا مشاھده شد این است که سن و جنس رابطه ای ثابت با فعاليت ھ

 ساله بيش از دیگر گروه ھای سنی به کارآفرینی اقدام می کنند. انگيزه زنان و مردان نيز۴۴ تا ٢۵مردان به این حوزه دو برابر زنان است و افراد 

 را می بينند به کارآفرینی تشویق می شوندباھم تفاوت دارد. برای مثال در کشورھای توسعه یافته زنان ھنگامی که تساوی فرصت ھای شغلی

آفرینی در ابعاد محدود می پردازند.در حالی که در کشورھای در حال توسعه زنان به سبب فقدان شغل و کم بودن سطح تحصيSت به کار

٩٣بخش ھای اقتصادی این نوع فعاليت ھا وجود دارد اما درباره ساختار فعاليت ھای کارآفرینی محققان به این نتيجه رسيده اند که تقریباً در تمام 

ت درصد به فعاليت در حوزه ھای جدید پرداختند کهدرصد کارآفرین ھا در حوزه ھایی وارد فعاليت می شوند که از پيش وجود داشته است و تنھا ھف

 نفر را به کار مشغول کردند.شواھد نشان می دھد ميزان٢٠بازاری جدید به وجود آورده اند. از سوی دیگر کسب و کارھای یاد شده عمدتاً حداکثر 

 سياست ھای دولت به تشویق کارآفرینی کمککارآفرینی تاثير بسيار با3یی در رشد اقتصادی کشورھا دارد. در کشورھایی که از دو دھه پيش

عاليت ھا آماده شده است. به سبب وجود این زمينه ھاکرده، فرھنگ حاکم بر جامعه به گونه ای تغيير کرده که زمينه ھا از ھر جھت برای این نوع ف

جود آمده است.بخش آموزش نيز اصSح شده و نوعی ارتباط عميق بين فعاليت ھای اقتصادی و مراکز آموزشی به و



 کشور مورد تحقيق اختصاص یافته است این در٣٧ ميليارد د3ر به شکل سرمایه گذاری در کارآفرینی در ٩٧ تقریباً ٢٠٠٧ و ٢٠٠۶طی سال ھای 

 ميليارد د3ر تخمين زده شده است. از سوی دیگر۵٩٠حالی است که تامين سرمایه به شکل غيررسمی حدود شش برابر این ميزان یعنی 

ر از دسترسی به منابع رسمی نظير وامتحقيقات نشان می دھد، دسترسی کسب و کارھای تازه تاسيس به منابع مالی غيررسمی بسيار بيشت

ھای بانکی است.

 بھترین اقداماتی است که دولت ھا برایاین امر نشان می دھد به ویژه در کشورھای در حال توسعه تسھيل دسترسی به وام ھای بانکی از

ی ملی یعنیتشویق کارآفرینی می توانند انجام دھند.تحقيقات اخير نشان می دھد، شرایط ساختار کارآفرین

) ميزان باز بودن بازار یعنی دسترسی کارآفرین ھا به بازار و کيفيت قوانين ضدانحصار،١

) سطح تحصيSت کارآفرین ھا،٢

) ظرفيت جمعيت و مھارت ھای مردم برای ورود به حوزه کارآفرینی،٣

) کيفيت قوانين حفاظت از حقوق معنوی،۴

) کيفيت حمایت دولت و نھادھای عمومی از کارآفرینی۵

کسب و کارھا و کارآفرینی تاثير مستقيم دارند.) حمایت از کارآفرینی زنان عواملی ھستند که به حرکت سرمایه گذاری ھا به سوی تامين مالی ۶

اقتصاد بسيار متنوع و پيچيده ھستند تعيين دقيقاین عوامل ھمچنين بر رشد اقتصادی کشور ھا موثر است.البته از آنجا که عوامل موثر بر رشد 

مام کشورھا از الگویی واحد در زمينه فعاليت کارآفرینیميزان تاثير کارآفرینی به رشد اقتصاد دشوار است. این یک واقعيت است که کارآفرین ھا در ت

استفاده نمی کنند.

ارند زیرا شرایط جغرافيایی و ساختار نيروی کار آنھابرای مثال سنگاپور و ھنگ کنگ به جای تاکيد بر کارآفرینی در حوزه صنعتی بر تجارت تاکيد د

د ناخالص داخلی آنھاست و رشد ملی آنھا تا اندازهچنين اقتضایی دارد. در حال حاضر ارزش صادرات و واردات سنگاپور و ھنک کنگ چند برابر تولي

ر جھان وجود ندارد که در آن فعاليت ھایزیادی به تحو3ت در ساختار تجاری جھان وابسته است اما در مجموع می توان گفت، ھيچ کشوری د

ليت کارآفرینی به خودی خود منبعی برای رشدکارآفرینی بسيار زیاد اما رشد اقتصادی آن پایين باشد اما نکته بسيار مھم این است که فعا

Sن اقتصادی، مقررات و قوانين و جو تجاریاقتصادی نيست برای آنکه کارآفرین ھا به رشد اقتصاد کشورشان کمک کنند باید شرایط کلی و ک

 باشد، رشد فعاليت ھای کارآفرینی حرکت بهمساعد باشد. می توان گفت، اگر ساختار اقتصاد و بازار در یک کشور برای رشد اقتصادی مساعد

می شود:سوی رونق اقتصادی را تسریع و تسھيل خواھد کرد. در ادامه رئوس نتایج تحقيقات آماری مطرح 

يد ناخالص داخلی تغيير می کند. در این زمينه فرھنگ) ميزان کارآفرینی در ھر کشور بازتابی از شرایط عمومی اقتصاد کSن است و با تغيير در تول١

و نھادھای اجتماعی نيز موثر ھستند.

 جدید را فراھم می کنند. بخش بزرگی از این ھفت) تنھا ھفت درصد از کسب و کارھای جدید زمينه به وجود آمدن بازارھای نو و خدمات و کا3ھای٢

 درصد کسب و کارھا صرفاً ھمان کا3ھا و خدماتی را که موجود ھستند توليد می کنند.٩٣درصد در کشورھای توسعه یافته ھستند. 

د بيشترین امکان را برای ایجاد شغل دارند اما) شرکت ھای جدید با پتانسيل با3 یعنی شرکت ھایی که از تکنولوژی ھای جدید استفاده می کنن٣

ھای جدید و متعارف دارند تفاوت دارد. این نوعتعداد آنھا بسيار کم است. ھمچنين شرایط حاکم بر فعاليت آنھا نيز باشرایطی که دیگر شرکت 

شرکت ھا در کشورھای توسعه یافته بيشتر فعاليت می کنند.

 جالب توجه اینکه تاثير تاسيس شرکت ھای جدید) ارتباطی مستقيم بين ميزان فعاليت ھای کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورھا وجود دارد. نکته۴

دو سال بعد در ارقام توليد ناخالص داخلی مشاھده می شود.

رینی در ساختار آموزشی کشورھا و حمایت) فرھنگ ھای سازگار با کارآفرینی، سياست ھای مناسب دولت ھا و وجود دوره ھا و دروس کارآف۵

ز اھميت یکسانی برخوردارند.مالی از کارآفرینی از مھم ترین عوامل تشویق کارآفرینی ھستند و تقریباً در تمام کشورھا ا

ند. در بسياری از کشورھا این وضعيت موانعی را) اکثر کسب و کارھای جدید و کارآفرین یا تحت مالکيت یک خانواده یا در مالکيت یک شخص ھست۶

 دولت ھا در این نوع کشورھا با اصSح قوانينبرای دسترسی به منابع مالی رسمی نظير وام ھای بانکی پدید می آورد. بدین ترتيب ضروری است

اليت صورت پذیرد. تحقيقات نشان میبانکی ترتيبی دھند که حمایت مالی مناسب از کسب و کارھای جدید به ویژه طی سه سال نخست فع

نھادھای رسمی نظير بانک ھاست.صرف نظر ازدھد به طور متوسط ميزان تامين مالی از منابع غيررسمی شش برابر ميزان تامين مالی از سوی 



یژه در کشورھایی تاثيرات بزرگ بر اقتصاد داشته کهعوامل مشترک تاثيرگذار بر فعاليت ھای کارآفرینی تحقيقات نشان می دھد این فعاليت ھا به و

ر مبنای مولفه ھای اقتصاد داخلی و محيطنوعی بومی سازی در ساختار کارآفرینی صورت گرفته است. این بدان معناست که ھر کشور باید ب

ئه دھد.اقتصادی و تجاری منطقه ای که در آن قرار دارد برای کارآفرین ھا الگوی فعاليت متناسب ارا
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گسترش کار آفرينی ميان زنان

در بسياری از جوامع، برخی از گروھھای اجتماعی با تبعيض ھای اجتماعی و

اقتصادی روبرو ھستند که ھمين امـــر، آنھا را از دسترسی درست و دقيق

این می سازد.  محروم  بالقوه  توان  حداکثر  به  دستيابی  و  کار  بازار  به 

گــــروھھــا شامل زنان، کارگران کھنسال و کارگران بسيار جوان، افرادی با

مذھبی، اقليتھای  و  بومی  غير  قبيله ای،گروھھای  و  قومی  تفاوتھای 

ھمچنين افرادی که در مدت زمان طو3نی بيکار بوده اند، کارگرانی که مھارت

آنھا در سطح پائينی است و ... می باشند. اگرچه سطح تبعيضی که افراد

خاص با آن روبرو می شوند از کشوری به کشوردیگر متفاوت است اما اعمال

ميان این  در  دارد.  توسعه وجود  با ھر سطح  در ھمـــه کشورھا  تبعيض 

تبعيض ھایی که عليه زنان و ارتقاء کارآفرینی آنان اعمال می شود در کاھش

نقش آنھا درتوليد ناخالص ملی کشورھا و در نتيجه توسعه اقتصادی سھم

بسزایی دارد. بنـــــابــراین بــا توجه به اھميت موضوع در این مقاله سعی

داریم، به بحث و بررسی پيرامون این مسالـــه و راه حلھای موجود بپردازیم.

● گسترش کار آفرینی زنان: مسائل و رویکردھا

یا ایجاد کنندگان و توسعه دھندگان بن بر محدودیتھای مختلفی که پيش روی یک کارآفرین  گاھھای اقتصادی قرار دارد ، زنان و برخی ازعSوه 

 دليل این محدودیتھا اغلب وجود تبعيضھای مختلفیگروھھای جامعه باید بــر محدودیتھای دیگری نيز که گھگاه غير قابل حل ھستند ، فائق آیند.

نان زن، بزرگترین گروه از جمعيتی را تشکيل میاست که در سطح عميقی از رفتارھای فرھنگی حاکم بر جوامع تثبيت شده و در این ميان کارآفری

د گروھھای دیگر جامعه، مثل افرادی که دچاردھند که از چنين اعمال تبعيض آميز شغلی و تجــاری رنج می برند. ھر چند این مسائل در مور

يگانه و نيز افرادی که بيماری خاصی (مثل ایدز)اخت3Sت خاصی ھستند، افراد بسيار جوان و افراد کھنسال، اقليت ھای مذھبی و قومی و افراد ب

عه موفقيت آميز کسب و کار را دارند یا خير. اما اگر بهدارند، نيز وجود دارد اما ھنوز مشخص نيست که آیا این افراد توانایی 3زم برای ایجاد وتوس

ا اعمال تبعيض شود، امری ناگوار و به دور از نگاهجای اینکه به توانمندی و کفایت زنان در ایجاد و تــوسعه کسب و کار توجه شود در مورد آنھ

در س زنان  اقتصادی  پتانسيل مشارکتھای  بر جوامعی که  موانع  این  بنابراین،  منفیکارشناسانه است.  تاثير   ، قراردارد  ناچيزی  و  پایين  طح 



ھا حفظ و ارتقاء حقوق افراد است و با اینخواھدگذاشت. برخی از این مسائل برای دولتھا، گروھھای زنان و سازمانھای مختلفی که ھدف آن

ید از فرصتھای برابر و یکسان از نظر دسترسی بهتبعيض ھا مواجه می باشند، شناخته شده ھستند اما ھمه افراد در ھر وضعيتی که قراردارند با

خود را بنمایند. عSوه بر این آنھا باید بتوانند درصورت عضویتمنابع، مھارتھا و دانش استفاده کنند تــا قادر باشند حداکثر استفاده از پتانسيل و توان 

سب و کارھای آنھا بتواند ضمن قرارگيری درست دردر سازمانھای کارفرمایی و کارگری از حمایت ھای 3زم برخوردار شوند به طوریکه گرایشھا و ک

مسير و سطوح مختلف بوروکراسی، تکامل و ارتقاء یابد.

● اعمال تبعيض آميز عليه زنان

) اشکال گوناگون تبعيض عليه زنان را نشان می دھد. بسياری از زنان با وجود٢٠٠٣ در خصوص تساوی در کار( ILOگزارش سازمان جھانی کار

 نيز مواجه ھستند که اغلب به خاطر تبعيض ھایمسئوليتھای دوگانه) زایمان و خانه داری(با نابرابریھا و موانع موجود در شغل و کسب درآمد

ای اقتصادی و ایجاد یک حرفه و یا شغلجنسيتی است. اعمال تبعيض آميز شامل مواردی چون مخالفت مردان با فعاليت ھمسرشان دربنگاھھ

ا اوقات زندگيشان را در یک محيط محافظت شدهاست. در بسياری از جوامع به دليل محدودیتھای فرھنگی که وجود دارد اززنان انتظار ميرود ت

نان انتظار می رود تا فعاليتھایشان را به خانه داری و مراقبت ازسپری کنند که آنھا را از رویارویی با افرادی قویتر حفظ کرده و دورنگه دارد. ھمچنين از ز

ی توسعه یافته و ھمينطور در تعداد زیادی ازفرزندان محدود کنند. البته این موارد در کشورھای مختلف بسيار متفاوت است.در اغلب کشورھا

وایجاد کسب و کار پرداخته اند، حاصل شده است.کشورھای افریقایی، امریکای 3تين و آسيا افزایش چشمگيری در تعداد زنانی که به کارآفرینی 

)ھارا تشکيل ميدھند و بنابراین تقویت مشارکت بالقوه آنھا برای رشد اقتصادیSMEزنان بخش قابل توجھی از سھام بنگاھھای اقتصادی کوچک(

دی و اجتماعی زنان مشارکت کنند.ھر کشور ضروری است.با تحقق این امر، دولتھا نيز باید برای کاھش فقر و توانمندسازی اقتصا

 کسب و کار و انجام شغل در مرکز سازمانگسترش عدالت اجتماعی و حمایت از زنان شاغل، ھمچنين گسترش تساوی بينزنان و مردان دراداره

ری فرصتھا در کار بين زن و مرد در سطحی وسيع درجھانی کار مورد تاکيد قرار گرفته و در بسياری از مناطق اجرا شده است. درحاليکه اصل براب

ھا دیده ميشودSMEدارد. این نابرابریھا بویژه در بخشبسياری از کشورھا پذیرفته شده اما در عين حال برخی نابرابریھا در سطح جھانی ھنوز ادامه 

 داوطلب مشاغل جدی و حساس ھستند).(جایی که کارآفرینان زن عمدتاً در بخش اقتصاد غيررسميفعاليت ميکنند و طبق گزارشات موجود

 برنـامه ھایی به شناسایی محدودیتھای مختلفیزنان باید بمنظور دستيابی ھرچه بيشتر به توان و پتانسيل موجود در خود بر اساس سياستھا و

با تبعيض ھای مستقيم و غيرمستقيم محدود شود.که در مقابل توانمندیھای ھایشان وجود دارد، بپردازند. فعاليتھای اقتصادی زنان ممکن است 

باری است؛ از سوی دیگرتبعيض غيرمستقيم،برای مثال تبعيض مستقيم در دسترسی به مکانيزمھای حمایتی مانند آموزش و مسائل مالی و اعت

 بر اشتغال اعمال می شود.معمو3ً به خاطر عدم شناخت کافی و یا عدم پذیرش نقشھای متفاوت زنان در جامعه و تاًثير آن

 ھفت محدودیت عمده برای زنان کارآفرین شناسایی شده است:ILCدر گزارش

) پر رنگتر بودن نقش زنان در خانواده و نياز بيش از مردان به حضوردائمی آنھا در خانواده١

) وجود افکار منفی در مورد نقش زنان در کسب و کار٢

) سطوح آموزشی نسبتاً پایين تر زنان، به دليل دسترسی محدود به فرصتھای آموزشی شغلی٣

) فرصتھای محدودتر در بخش دولتی برای توسعه مھارتھا۴

-)دسترسی ناکافی زنان کارآفرین به تکنولوژی خدمات حمایتی و اطSع رسانی۵

 کم اعتبارات و نيز نگرش منفی درخصوص توان) دسترسی کمتر زنان به اعتبارات نسبت به مردان بدليل ضعف مسائل مربوط به ضمانت و مقادیر۶

جتماعی مانع از مالکيت زنان بر اموال شده و بنابراینبازپس دھی پائين زنــان کارآفرین از سوی متصدیان وام: در بعضی کشورھا قوانين یا مسائل ا

نيز دستيابی آنان به خدمات دولتی جھت توسعه کسب   جلوگيریSMEو کار و برنامه ھای توسعهاز ثبت کارآفرین تحت عنوان نام یک زن و 

می کنند.

رویکردھا و برنامه ھای پيشنھادی برای کاھش محدودیتھایی که زنان با آن مواجه ھستند

ر تدریجیدو راه حل اصلی برای کاھش اعمال تبعيض آميز وجود دارد: یکی راه حل دراز مدت با ھدف تغيي

ه مدت و ميان مدت که در بسياری از کشورھا بکاررفتارھـای فرھنگی واجتماعی که اشکال بدتر تبعيض را کاھش می دھد و دیگری را ه حلھای کوتا

گاھی ھای عمومی را افزایش داده و تحقق آن ازگرفته می شوند. راه حل طو3نی مدت نياز به استفاده از انواع مختلف روشھایی دارد که سطح آ



تباط جمعی امکانپذیر است. راه حلھای کوتاه مدتطریق سمينارھا، کارگاھھای آموزشی، و در قالب فيلم ھای آموزشی و برنامه ھای رسانه ھای ار

نيز با استفاده بھينه وموثر از قوانين موجود در مقابل اعمال تبعيض آميز ارایه ميشوند.

● برنامه ھای توسعه کار آفرینی زنان

نکات مھم در گسترش کار آفرینی زنان وجود دارد که به شرح ذیل مطرح می شوند:

ھم بعنوان مادر و نيز یک فرد مشارکت کننده در▪ توجه به خصوصيات گروه ھدف به ویژه نقشھای دوگانه زنان ھم به عنوان ھمسران خانه دار و 

درآمد خانواده،

يرات ميزان تقاضا در بازار کار وجود داشته باشد،▪ شناسایی فرصتھا و خدمات مناسب کسب و کار که با انعطاف پذیری کافی جھت رویارویی با تغي

 و یا پرورش و نگھداری فرزندانشان اختصاص دھند،▪ توجه به اینواقعيت که بسياری از زنان باید بخشی از وقت خود را به فعاليتھای خانه داری

قيق و پایدار،▪ فراھم کردن آموزش مفيد و موثر، قابل دسترس و مرتبط ھمراه با دسترسی به مدیـریت مالی د

▪ شناسایی و تقویت کانالھای مناسب برای ارائه خدمات مالی و غير مالی به زنان کارآفرین،

▪ تاًسيس شبکه ھای کاری و اطمينان از ھماھنگی بين بخشھای دولتی و غيــــردولتی،

 اقتصادی کارآفرینــان زن.▪ آموزشافــراد دربخشھای دولتی و بانکھا و دیگر موسسات مالی یا اعتباری برای تشخيص توان

● نتایج تحقيقات انجام شده در توسعه کار آفرینی زنان:

 کشور جھان جمع آوری شده است و این نشان دھنده اھميتياست که در اغلب کشورھا برای توسعه۵٠در این بخش اطSعات موردنياز از بيش از

ای حمایت از کار آفرینی زنان انجامشده است و در ذیلکارآفرینی قائل شده اند. بيشترین تعداد پاسخھا اشارھبه اقداماتی دارد که توسط دولتھا بر

به آنھا اشاره می شود:

▪ اھميت کارآفرینی زنان و مشارکت آنھا در اقتصاد محلی

▪ برنامه ھای آموزشی برایگسترش کارآفرینی زنان

▪ ارایه امکانات ویژه با ایجاد نگرش جنسيتی

▪ تسھيل دسترسی آسانتر زنان به خدمات مالی

▪ محافظت و حمایت قانونی از زنان و برنامه ھای حمایتی با تاکيد بر جنسيت

اقدامات و قوانين تبعيض آميزی که زنان با آنھا مواجه ھستند:

ا ادارھيک کسب و کار با آنھا مواجه ھستند اشاره میتعدادی از کشورھا به محدودیتھای قانونی وبسياری از موارد تبعيض آميزکه زنان در تاًسيس ی

ا مشکSت عمده ای مواجه ھستند که دليل عمده آنکنند. در کشور جامائيکا، کارآفرینان زن برای گــرفتن وام و برخورداری از تسھيSت بانکی ب

 نيز توانایی 3زم برای معرفی ضامن را ندارند و ازبھرفتار تبعيض آميز بخش وام دھنده و این نگرش که از یک سو سطح تحصيSت زنان پایين بوده و

کستان، موقعيت اجتماعی برای زنان کارآفرین و بویژهسویی بسياری توانایی زنان را برای انجام امور بوروکراسی محدودمی دانند برمی گردد. در پا

 قانونی و ھم با اقدامات تبعيض آميز اجتماعی روبروآن دسته از زنان که قصد ایجاد یک کسب و کار را دارند بسيار دشوار است. آنھا ھم با موانع

اداره یک کسب و کار خيلی کوچک و پتانسيل رشدھستند. بااینکه تعداد زنان در بسياری از کشورھا از مردان بيشتر است اما فعاليت آنھا به 

ھاSME%) ،اما بيشتر در بخش١١% در مقابل١٨ازند (محدود ختم می شود. در جنوب آفریقا زنان بيشتر از مردان به اداره ھر نوع کسب و کار ميپرد

).١٩٩۶% کارآفرین در سال ۴٢متمرکز شده اند (

● حساس سازی برنامه برای توسعه کارآفرینی زنان:

رکشورغنا، انجمن ملی صنایع کوچک بخشیبسياری از کشورھا با ھدف گسترش و توسعه کارآفرینی به حساس سازی برنامه ھا پرداخته اند.د

نان زن می پـردازد.این بخش سمينارھای ویژهتحت عنوان توسعه کارآفرینی زنان تاًسيس کرده است که این بخش به رفع نيازھای خاص کارآفری

ی گروھھای زنان و دختران جوان در موسسات فنی ومسائل زنان، برنامه ھای کارآفرینی تحت عنوان برای کسب و کارتان برنامه ریزی کنيد را برا

، تعاونی ھای مختلف توسعه صنایع ایالتیحرفه ای و موسسات برنامه ریزی شغلی ارائھميکند. در کشــور ھند، سازمان توسعه صنایع کوچک

کارآفرین سال با توجه به ھای محلی، برنامه ھای مختلفی را ھدایت و رھبری ميکنند. ھمچنين جایزه ویژه بھترین زنان NGOکوچک، بانکھا و

ت فعاليتھا و اقدامات گسترده ای را با ھدفموفقيتھای کسب شده توسط کارآفرینان زن طی مراسمی اھدا می گردد. در کشور اندونزی نيز دول



ارتقاء نقش زنان در توسعه آغاز کرده است.

● قوانين موضوعه در برابر اعمال تبعيض آميز جھت گسترش کارآفرینی زنان:

ينی را برای حفاظت زنان در مقابل تبعيضھای مختلفاگرچه این قوانين در بسياری از کشورھا ھنوز وجود ندارد اما در عين حال برخی کشورھا قوان

ا برنامه ھایی اتخاذ نموده اند که زنان را بعنوان یک گروهوضع نموده اند ودر واقع راھی برای حفظ حقوق زنان گشوده اند.بعضی از کشورھا نيز قوانين ی

زمانھای کارفرمایی و کارگری ھمکاری می کند.درھدف برای برنامه ھای خاص توسعه کارآفرینی مورد توجه قرارمی دھد. در این بخش، دولت با سا

نی زنان، ونيز حفظ حقوق کارآفرینان زن ایفاکشور مالزی، دولت و سازمانھای کارفرمایی و کارگری نقش مھمی را در گسترش و توسعه کارآفری

ميکنند.

● مالزی: اقدام سه جانبه در جھت توسعه کارآفرینی زنان

ی کارآفرینان زن به منابع مالی ارائه شد. طبقطرح پيشنھادی (یا 3یحه)دولت برای کارآفرینان زن توسط اسميد و با ھدف افزایش ميزان دسترس

سی داشت.در این کشور معمو3ً ھيچ مانعیاین 3یحه از این پس، ميتوان در بخشھای خدمات و توليد به طرحھایمختلف و کمکھای مالی دستر

د. البته اگر زنان کارآفرین احساس کنند که چنينبــرای کارآفرینان زن وجود ندارد که از تاًسيس یا توسعه کسب و کار توسط آنھا جلوگيری کن

ا به مراجع دولتی مربوطه انعکاس دھند. گزارشھایموانعی وجود دارد یا تبعيضھای جنسيتی خاصی در مورد آنھا اعمال می شود ميتوانند مـراتب ر

بيست و ھشتم سپتامبر سال تاریخ  در  ميدھد طبق مصوبات دولت  تبعيض آميز٢٠٠١اتحادیه کارفرمایان نشان  مالزی ھرگونه اقدام   ، دولت 

ای تجاری بطور فعال در جھت تساوی جنسيتیجنسيتی را غيرقانونی اعSم نموده است. اجSس اتحادیه تجاری مالزی نشان ميدھد که اتحادیه ھ

 و کارھای کوچک گسترش داده اند. این اجSس یکدر کار اقدام نموده و حوزه فعاليتھایشان را در جھت یاری و کمک به زنـان برای تاًسيس کسب

 برنامه ریزی ميکند.بخش مربوط به امور زنان را شامل می شود که آموزش و فعاليتھای مرتبط آموزشی زنان شاغل را

ایی محدودیتھا و اقدامات 3زم برای رفع آنھا انجامدر کشور کرواسی نيز یک بررسی در مورد موانع توسعه کارآفرینی زنان با نگـــــاھی به شناس

ی کوچک ارایه شده و بر گسترش کارآفرینیشده است. ھمچنين یک برنامه مقایسه ای که در راستای تشخيص ضرورتترویج وتوسعه کسب و کارھا

شده است.زنان مطابق با سياست ملی ترویج تساویجنسيتی تاکيد دارد، توسط پارلمان کشور کرواسی مطرح 

توسعه از جمله مالزی، اندونزی، ھندوستان و.... کهدرپایان اميدواریم سياستھا و برنامه ھای کشور ما نيز ھمسو با بسياری از کشورھای در حال 

ایت از کارآفرینی و اشتغال بانوان توانمند ایرانی کهدر سالھای اخير در سطح قابل توجھی در امر کارآفرینی و اشتغال زنان موفق بوده اند، به حم

لمللی و ارتقای جایگاه زنان کارآفرین ایرانی در سطحقطعاً سھم بسزایی در توسعه اقتصادی کشور خواھند داشت بپردازد تا بتوانيم در ابعاد بين ا

جھان، گامھای موثری برداریم.

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=309831

گسترش کارآفرينی خانوادگی

در ھزاره جدید کار و زندگی به ھمدیگر وابسته شده به طوری که جداکردن

آنھا گاه ممکن نيست زیرا فرد کارش را در خانه انجام می دھد. عSوه بر آن



دیگر نياز به حضور فيزیکی در محل کار به آن صورت قبلی مطرح نبوده بلکه

به جای آن مباحثی ھمچون کسب و کار الکترونيکی، کسب و کار خانگی و

نظایر آن مورد توجه قرار گرفته است.

با3رفتن سطح تحصيSت قشر جوان، بيشتر زوج ھای تحصيل با توجه به 

موضوع به  مقاله  این  در  باشد.  یکسان  کارشان  دھند  می  ترجيح  کرده 

«مشترکاً کار و زندگی را اداره کردن» پرداخته شده است. آمار نشان می

صاحبان نزدیک به یک ميليون کسب و کار زن ودھد تعداد زوج ھای کارآفرین در ایا3ت متحده آمریکا رو به افزایش است. تخمين زده می شود 

ھمزمان اھداف زندگی کاری و خانوادگی باشوھری ھستند که با ھم شریکند. زوج ھای کارآفرین با یک نوع چالش مواجه ھستند به طوری که 

تناقض و مشکل مواجه می شود.

 که ھر دو سختکوش و پرکار بوده و آینده نگرصاحبان کسب و کارھای خانوادگی این گونه توصيف می شوند؛ تصميم گيرنده یک نفر است در حالی

تمام لحظات زندگی و تمرکز لحظات بيشتر زندگیھستند. داشتن ازدواج موفقيت آميز مستلزم گذراندن اوقات بيشتر باھم، حمایت از یکدیگر در 

زایش است. باوجود این، پرداختن به آن در حوزهجھت پيوند و ارتباط بيشتر است. کارآفرینی مشترک به صورت یک مساله کلی و عمومی در حال اف

ز روی حکایت ھا و داستان ھایی که در این زمينهعمل بسيار مشکل است. تفکر و شناختی که امروزه درباره کارآفرینی مشترک وجود دارد بيشتر ا

ره کسب و کار و روابط شخصی و خانوادگی وجودبوده، باقی مانده است. فقط مقدار ناچيزی از مطالعات دانشگاھی به پيچيدگی ھایی که در ادا

می کند درباره این جمعيت (زوج ھای کارآفرین) تحقيقداشته و زن و شوھر با موفقيت ھر دو مورد را اداره کرده اند، پرداخته است. مارشاک اشاره 

لمرو کار و زندگی خانوادگی باید جدا باشد» میجامع و مناسبی انجام نشده است. وی د3یل این موضوع را وجود افسانه در فرھنگ که «حوزه و ق

 تجویزی بررسی شده است. طبق مصاحبه ھایداند. در نشریات بازرگانی نسبت به این موضوع تا حدی توجه بيشتری شده و معمو3ً از دیدگاه

 زندگی زناشویی با کسب و کار را گزارش کردهانجام شده و نمونه ھای در دسترس، ده ھا مقاله، قدم ھا و مھارت ھای مورد نياز برای ادغام

است.

رده اند و به ندرت رفتار زوج ھای کارآفرین موفق را بامعمو3ً نویسندگان این نوع مقا3ت به متغير وابسته (عملکرد سازمانی در این نمونه) اشاره ک

ه در زیر اشاره خواھد شد. در اینجا خSصه ای اززوج ھای کارآفرین ناموفق مقایسه کرده اند البته در این زمينه استثناھایی ھم وجود دارد ک

تحقيقاتی ارائه می شود که درباره زوج ھای کارآفرین وجود دارد.

ه و رضایت از آن را به دنبال دارد. در این مقاله بهدر این تحقيقات نشان داده می شود کارآفرینی مشترک چگونه کيفيت زندگی زناشویی را با3 برد

ده است و در این قسمت عوامل تعيين کنندهنقاط مشترک و سازگار زوج ھای کارآفرین و عدم توافق ھا و ناسازگاری ھای بين آنھا اشاره ش

ست که دو پيامد مھم متغيرھای مورد مطالعهموفقيت زوج ھای کارآفرین نيز بررسی می شود. منظور نویسندگان در قالب فرضياتی مطرح شده ا

پژوھش ھستند؛ کيفيت زندگی زناشویی و عملکرد کسب و کار.

 ھمدیگر به زوج ھا این امکان را می دھد که ویژگی ھایھمان طوری که می دانيم این دو موضوع کامSً و متقابSً بر ھم تاثير می گذارند. کارکردن با

 و ریسک پذیر باشد در حالی که دیگری درشخصيتی متفاوت ھمدیگر را بپوشانند و مکمل یکدیگر باشند. ممکن است یکی از طرفين گشاده رو

 ساعت٢۴ که برای شان مھم نيست حتی اگر کسب و کار محافظه کارانه عمل کند. در این صورت بين این دو نفر رابطه ای خاص شکل می گيرد

 درصد از این ساعت را از ھمدیگر جدا ھستند.٧٠با ھمدیگر باشند. در حالی که بيشتر زوج ھا 

به شناختی که از ھم دارند ميسر می شود. ممکنموفقيت بسياری از زوج ھای کارآفرین ناشی از تحمل بيشتر و تکميل نقاط ضعف یکدیگر باتوجه 

است نسبتاً بدبين بوده اما از مھارت ھای فنیاست یکی از زوج ھا بسيار خوشبين بوده و روابط عمومی بسيار قوی داشته باشد و دیگری ممکن 

ی است که در ویژگی ھای شخصيتی و تواناییبا3یی برخوردار باشد، به ھمين دليل می توان گفت عامل و کليد اصلی موفقيت آنان تفاوت ھای

 ھا ھيچ شریکی غيراز آنھا نمی تواند امور و مسائلھای شان وجود دارد و مھم تر از آن، قبول و تحمل این تفاوت ھا است. برای ھيچ کدام از زوج

اسی برای سSمت روانی کارکنان در جاییشان را آن گونه که ھست درک کند چون کار و زندگی شان مشترک است. تدوین و رعایت مقررات اس

بان آنھا زن و شوھر ھستند ممکن استکه شرکت متعلق به زوج ھاست بسيار ضروری و مھم است چرا که کارکردن برای شرکت ھایی که صاح

يس اصلی شرکت کدام یک است. یکی از سختبرای کارکنان گيج کننده باشد، به خصوص این امر در مواردی صادق است که کارکنان ندانند رئ



ط شخصی و خانوادگی در محيط کار است. در گذشتهترین و دشوارترین بخش ھا در راه اندازی و اداره کسب و کار با ھمسر خود کنار گذاشتن رواب

 عمل کرده و ھنگامی که به خانه بر میفرض براین بود که ھر شخصی باید شخصيت چندگانه ای داشته باشد و در محل کارش خيلی حرفه ای

گردد صميمی برخورد کند.

غذایی که در خانه خواھند خورد، صحبت کنند یا دراما امروزه این نوع نقش بازی کردن کنار گذاشته شده و زوج ھا ممکن است در محل کارشان از 

ین مساله ضرورتاً کار اشتباھی نيست که زوج ھاتعطيSت و آخر ھفته کارھای مربوط به کسب و کارشان را ادامه دھند. بنابراین می توان گفت ا

 طریق ھم روابط زناشویی و ھم امور مربوط بهتمام وقت (در محل کار و خانه) درباره کسب و کارشان صحبت کنند چرا که بعضی زوج ھا از این

می شود و این مساله مانند مشارکت در یککسب و کارشان را ارتقا می بخشند یعنی راه اندازی کسب و کار باعث تقویت ارتباط بين آنھا 

 را به صحبت و امور مربوط به کسب و کار مشترکسرگرمی و تفریح است. البته در بعضی موارد این خطر ھم وجود دارد اگر زوج ھا تمام وقت شان

ی که با ھمدیگر کار می کنند ھيچ راز وسریشان اختصاص دھند عشق و عSقه به زندگی در آنان به سردی گراید با3خره می توان گفت زوج ھای

داشته باشد ھر یک از زوج ھا نمی دانند که دیگریندارند که از ھمدیگر بپوشانند. در حالی که وقتی کار و زندگی خانوادگی خيلی از ھم فاصله 

ران اشاره کرده اند زوج ھا باید بين زندگی کسب واکثر وقت خود را چه کار می کند. - پيشنھادھایی برای زوج ھای کارآفرین تعدادی از صاحب نظ

کار و زندگی خانوادگی مرز مشخص و روشنی قائل شوند.

 باید تSش کنند ھر دو حيطه را از ھمدیگر جدابدون شک مسائل و موضوع ھای ھر دو حوزه در یکدیگر دخالت و سرایت پيدا می کنند اما ھمسران

ادگی بسيار آزاردھنده خواھد بود. در مقابل اگرنگه دارند. اگر اتاق نشيمن خانه یک شعبه دیگری از دفتر شرکت باشد در آن صورت زندگی خانو

کارکنان و مشتریان پریشان و ناراحت شده یا ممکنمسائل کم ارزش و عادی زندگی، پيوسته در اداره و محل کار بين زوج ھا به ميان آورده شود، 

ما ممکن است در عمل غيرواقعی باشد.است احترام و شان مالک (رئيس اداره) در نظرشان کم شود. این توصيف معقول به نظر می رسد ا

و نتوانسته اند تا روز بعد آن را حل کنند اما در محلتصور کنيد زوجی روز تعطيل روی مساله خاصی در خانه شدیداً با ھم مشاجره و دعوا کرده اند 

يتی بين آنھا به وجود نياید؟ مطمئناً این مسائل ازکار باید سعی کنند به طور عادی با ھمدیگر برخورد کنند اما آیا ممکن است ھيچ تنش و عصبان

 می شود که ھمزمان و با ھم مدیریت امورروابط زندگی زناشویی به محيط کسب وکار سرایت می کند. زوج ھای کارآفرین به زوج ھایی گفته

زندگی و کسب و کار را برعھده می گيرند.

م زندگی زناشویی مفيد به نظر می رسند: قبل ازنکاتی کاربردی در اینجا به نکات و توصيه ھایی اشاره می شود که در بقای کسب و کار و تداو

 یا نه؟اینکه به صورت مشترک به کسب و کار بپردازید از خودتان بپرسيد آیا ارزش ھایتان مشترک است

بدھد؟ وقتی را نيز به خانواده خود اختصاص دھيد.درباره کارھایی که باید انجام دھيد، مشخص کنيد که آن کار را چه کسی و چگونه باید انجام 

 زمانی که به امور زندگی و خانوادگی اختصاصھمان طوری که زمانی را به قراردادھا و مSقات مربوط به کسب و کارتان اختصاص می دھيد برای

می دھيد، ارزش قائل شوید. درباره پول به صورت شفاف و واقع گرایانه گفت وگو کنيد.

 شما را در محل کارتان مشاھده کنند. ارتباطات ودر محل کارتان ھمچون زن و شوھر رفتار نکنيد، نگذارید کارکنان تان زندگی شخصی و خانوادگی

شته شوند. سعی کنيد درباره کوچک ترینگفت وگو بين زوج ھا کليدی و حياتی است. اجازه ندھيد مشکSت (حتی ریز و جزئی) روی ھم انبا

مو3ً منشاء مشکSت عمده مسائل کوچک ھستند.مسائل نيز با ھمدیگر صحبت کرده و نظر طرف مقابل را جویا شوید و آن را حل کنيد چرا که مع

. بنابراین این گروه در اداره کردن ھمزمان▪ جمع بندی مفھوم راه اندازی کسب و کار توسط زوج ھا در سال ھای اخير بيشتر مطرح شده است

می رسد این گروه از صاحبان کسب و کار قبل از راهزندگی خانوادگی و کسب و کارشان احتما3ً با چالش ھایی مواجه خواھند شد. بنابراین به نظر 

 و کار کامSًبرای ھم مشخص کنند.اندازی کسب و کارشان بھتر است وظایف و مسووليت ھای ھریک را در ھر دو حوزه خانواده و کسب

و داشتن خSقيت در زندگی زناشویی و پرھيز ازمھم تر اینکه موفقيت زوج کارآفرین ھم در زندگی و ھم در کسب و کار به ميزان تحمل ھمدیگر 

ارآفرین از ھمدیگر در مقایسه با سایر زوج ھاروش ھای تکراری در تعامSت با ھم وابسته است. نکته قابل توجه این است که شناخت زوج ھای ک

دیگر ندارند.خيلی بيشتر است و می شود گفت که اینگونه افراد ھيچ گونه موضوع سری و پنھانی در برابر یک
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گونه ھای ارتش ذخيره نيروی کار

ترین از مھم  یکی  تحليل مناسبات کار و رابطه ميان کارمزدی و سرمایه 

و مجدد  با طرح  نوشتار  این  نویسندگان  اقتصاد سياسی است.  مسائل 

نيروی کار» اشاره می کنند که این «ارتش ذخيره  مفھوم  تشریح اجزای 

مفھوم ھم برای درک مسائل نيروی کار کشورھای توسعه یافته و ھم برای

از کشورھای در حال ویرانگر کارگران بسياری  درک وضعيت فاجعه آميز و 

توسعه و توسعه نيافته ھمچنان از توانی انتقادی برخوردار است. مارکس در

انباشت عمومی  «قانون  که  کند  می  استد3ل  «سرمایه»  نخست  جلد 

سرمایه داری» با توليد و بازتوليد نوعی ارتش ذخيره نيروی کار یا جمعيت

رتش ذخيره مارکس تنھا شامل بيکاران می شود. درمازاد نسبی و نيز افزایش فقرنسبی پيوند خورده است.اغلب به اشتباه تصور کرده اند مفھوم ا

کار صرفاً به تعداد کارگرانی که به صورت رسمی بيکارحالی که تحليل او بسيار پویاتر و فرآیندمندتر از این تصور است چرا که ارتش ذخيره نيروی 

ھستند قابل اطSق نيست بلکه موارد دیگری را نيز در بر می گيرد:

) ميزان اشتغال ناقص١

) ميزانی که کارگران بر اثر نااميدی از بازار کار در جریان آن، آن را ترک کرده اند.٢

د،) ميزان افرادی که در بازار رسمی کار حضور ندارند اما از اعضای پنھان آن به حساب می آین٣

) وسعت فقر و سرشت، ترکيب متغير و چندپارگی نيروی کار به نسبت مليت، جنس و سن۴

ر می دھد که این شش وجه به واسطه آنھا در) مارکس ھنگام تحليل ارتش ذخيره نيروی کار اشکال ساختاری و ادواری ای را مورد بررسی قرا۵

 نسبتی مشخص (که تغييرات جمعيت و... آن رانظام ھای اقتصادی مبتنی بر کارمزدی آشکار می شوند. ھنگامی که سرمایه ثابت (تکنولوژی) با

اختاری ناشی از کسادی درازمدت قرار دارد (مثSًتعيين می کند) جانشين سرمایه متغير (کارگران) می شود یا ھنگامی که اقتصاد در یک بحران س

تا ١٩٧٠دھه ھای  (مثSً سال ١٩٩٠  تجاری را از سر می گذراند  نزولی یک دور  یا ھنگامی که اقتصاد روند   و١٩٨٢-١٩٨٣، ١٩٧۴-١٩٧۵) 

کارگيری تکنولوژی جدید به ویژه تکنولوژی )، ارتش ذخيره نيروی کار روبه افزایش می رود.ارتش ذخيره نيروی کار ساختاری، بر اثر به ١٩٩٠-١٩٩٢

تاثير منفی دارند، ایجاد  نيروی کار  بر  تغييرات اجتماعی درازمدت که  می شود. مارکس دریافت دليل به کارگرفته شدنکاراندوز و ھمين طور 

عه افزایش یابد بلکه برعکس، انتخاب تکنولوژی درتکنولوژی جدید این نيست که با کاھش ساعات کار و افزایش استاندارد زندگی، رفاه عمومی جام

 بر نيروی کار، آن ھم از طریق اخراج یا تھدید به اخراجاصل، از ميل مالکان ابزار توليد به کاھش ھزینه ھای نيروی کار و افزایش قدرت اقتصادی شان

زدھا که بر اثر قبض و بسط ارتش ذخيرهنيروی کار ناشی می شود.از سوی دیگر ارتش ذخيره نيروی کار ادواری «به نوسانات عمومی دستم

وط می شود. به این ترتيب جمعيت مازاد نسبیصنعتی ایجاد می شود، وابسته است که این آخری نيز خود به تغييرات دوره ای چرخه صنعتی مرب

)١٨۶٧زمينه ای است که قانون عرضه و تقاضای نيروی کار عليه آن عمل می کند.» (مارکس؛ سرمایه؛ 

● انواع سه گانه ارتش ذخيره نيروی کار

ر پنھان و نيروی کار راکد. نيروی کار در گردش شاملبنابر تحليل مارکس، ارتش ذخيره نيروی کار سه نوع اصلی دارد: نيروی کار درگردش، نيروی کا



اری معلق ھستند. کارگران کارخانه ھا، کارگاه ھا وکارگرانی می شود که معمو3ً شغل ثابتی ندارند و بسته به شرایط بازار کار مابين کار و بيک

 انجام دھند یا کارگران جوان و کم دستمزد جانشينبخش خدمات که دوره جوانی خود را سپری کرده اند و حال یا قادر نيستند که کار را به درستی

 که نيازمند نيروی کار یدی و نيرومند ھستند و درآنھا شده اند در این دسته قرار می گيرند. در حال حاضر این مساله به خصوص در مورد مشاغلی

 (که اغلب در دست زنھاست) رواج دارد.رده ھای ميانی مدیریت (که اغلب در دست مردھاست) و در مشاغلی نظير کنترل کيفی، فروش و مد

لوژی زائد شده است.ارتش ذخيره نيروی کار پنھان،نيروی کار در گردش، کارگران متخصصی را نيز در برمی گيرد که مھارتشان به دليل تغيير تکنو

ی مطرح کرده اند. آنان این مساله راخود به سه دسته تقسيم می شود. نخستين نوع ھمان است که اقتصاددانان سياسی فمنيست به تازگ

لف و تحت شرایط اقتصادی و اجتماعی متغير به بازار کارمورد بحث قرار داده اند که آیا می توان گفت زنان خانه دار به ميزانی که در زمان ھای مخت

ل حاضر در بسياری از کشورھای پيشرفته، زنان بهرسمی وارد و از آن خارج می شوند باید جزئی از ارتش ذخيره نيروی کار به حساب آیند. در حا

نيروی کار پنھان به پایان می رسد در حالی که درميزان زیادی در نيروی کار مشارکت دارند و به تدریج نقش شان در مقام عضوی از ارتش ذخيره 

ار گسترده است.بسياری از کشورھای در حال توسعه و توسعه نيافته سھم بالقوه و واقعی زنان در این بخش بسي

ار مازاد بخش کشاورزی تبدیل شده اند و در فرآینددومين بخش ارتش پنھان، شامل کارگرانی است که بر اثر پدید آمدن تکنولوژی جدید به نيروی ک

 دگردیسی را کامل کند.» (مارکس؛ سرمایه؛«گذار به سوی پرولتاریای شھری یا صنعتی قرار دارند و گوش به زنگ فرصت ھایی ھستند که این

خيره نيروی کار پنھان ایجاد شود) مھاجرت مداوم به سوی شھرھا و شھرک ھای منطقه ای باعث می شود که در حاشيه شھرھا ارتش ذ١٨۶٧

ری از کشورھای توسعه یافته، در حال توسعه وچه بسا این فرآیند در کشورھای پيشرفته ای ھمچون انگليس به انتھا رسيده باشد اما در بسيا

بالقوه را  پنھان، مھاجران موجود و  پابرجاست.ارتش ذخيره  نيافته این فرآیند ھمچنان  نيز دربر می گيرد. بسياری از کشورھا بعضی ازتوسعه 

نگامی که در بازار مازاد تقاضا وجود دارد، مھاجران یامشکSت مربوط به عرضه و تقاضای بازار کار را از طریق کنترل نيروی مھاجر برطرف می کنند. ھ

شوند و کارگران مھمان موجود نيز اخراج می شوند.کارگران مھمان پذیرفته می شوند و ھنگامی که مازاد عرضه وجود دارد، مھاجران پذیرفته نمی 

 شرایط کار و اغلب حقوق بشر، کمک می کند.این امر به قطعه قطعه کردن نيروی کار از طریق امکان پذیر شدن ناھمسانی بيشتر در دستمزد،

معيت راکد» سومين نوع ارتش ذخيره نيروی کاردانشجویان و افراد مسن نيز، اغلب بخشی از ارتش ذخيره نيروی کار پنھان را شکل می دھند.«ج

حال رقابت با صنایعی ھستند که از بھره وری با3ییرا شکل می دھد؛ کارگرانی که در صنایع برخوردار از بھره وری پایين استخدام شده اند و در 

مترین دستمزد را دریافت می کنند (معمو3ً زیر خطبرخوردارند. این افراد اشتغال فوق العاده نامنظمی دارند و ھنگامی که استخدام می شوند، ک

از نظر فنی زائد محسوب و اغلب در خانه به توليدفقر) و ساعات کاریشان نيز از ھمه بيشتر است. آنھا عموماً کارگران فاقد مھارتی ھستند که 

پرولتاریا» را شکل می دھند: «دوره گردان، بزه کاران،صنایع دستی یا پوشاک مشغول می شوند.افرادی که پایين تر از این گروه قرار دارند، «لومپن 

ن شده اند یا اینگونه خواھند شد.» (مارکس؛روسپيان، کسانی که اغلب بيکارند، کودکان خيابانی، مجرمان حرفه ای، کسانی که عمدتاً مسکي

ادن شغل شان، ممکن است با آن) آنھا برای کسانی که به کار مشغول اند، یادآور خطر وخيم تری ھستند که در صورت از دست د١٨۶٧سرمایه؛ 

روبه رو شوند.

● ارتش ذخيره ادواری

ر نتيجه سرمایه گذاری طی دور تجاری تاکيد می کند.اقتصاد سياسی مدرن بر ارتش ذخيره ادواری و چگونگی تاثير گذاری آن بر روند ميزان سود و د

ر کم کاھش داد که) به طور کلی، زمانی که دور تجاری در مرحله رونق قرار دارد، بيکاری را می توان به مقادی١٩٩١؛ شرمان ١٩٧۵(بادی و کروتی 

 دادن کار اندک باشد، جدی بودن نيروی کار (بھره وری)این امر قدرت کارگران را در فضای توليد و نيز توزیع افزایش می دھد. زمانی که خطر از دست

رو به افزایش می گذارد. ھر دوی این عوامل، ميزانرو به کاھش می گذارد و با افزایش یافتن قدرت چانه زنی کارگران سھم دستمزد در درآمد ملی 

با قيمت با3ی مواد اوليه و ميزان با3ی نرخسود، سرمایه گذاری و در نتيجه رشد را کاھش می دھند و به کسادی منجر می شوند (که معمو3ً 

کاری و فقر، نيروی کار بالقوه زیادی در اختياربھره ھمراه می شود). سپس کسادی معمو3ً به احيای شرایط سودآوری کمک می کند؛ با افزایش بي

 افزایش دستمزد را تعدیل کنند.در دوره پس از دھهسرمایه قرار می گيرد و کارگران احساس می کنند مجبورند بھره وری را افزایش دھند و تقاضای

سرمایه داری پيشرفته، سياست ھایی در کسب و از آنجا که کسادی ھا بيشترین تاثير مورد نياز را بر سودآوری نداشته اند، در اقتصادھای ١٩٧٠

ت ھای مقررات زدایی از بازار کار، خصوصی سازی وکار و حکومت به اجرا درآمده است که به کاھش قدرت نيروی کار متمایل بوده اند. پيامد سياس

). کوشش١٩٩۴ست (ميشی و ویلکينسون کاھش خدمات عمومی، افزایش ارتش نيروی کار فصلی، موقت، پاره وقت، کوتاه مدت و قراردادی ا



يزان ارتش ذخيره نيروی کار استفاده شود.شده است تا از نوعی معيار اندازه گيری که شاخص اشتغال ناقص ناميده می شود برای محاسبه م

 یافتن شغل و دارای اشتغال اندک اجتماع را درشواھد حاکی از آن است که چنانچه بيکاری رسمی، به عSوه بيکاری پنھان و بخش ھای نااميد از

از کشورھا این شاخص ممکن است به دو برابر ونظر بگيریم (به استثنای «فقرای رسمی» و «کارگران تمام وقت دارای دستمزد اندک») در برخی 

فت اقتصادی را به طور اساسی وارونهï).باوجود این ارتش ذخيره نيروی کار در ھيچ کشور غربی ا١٩٧۴نيم ميزان بيکاری رسمی برسد (بریورمن 

 ولی خود این) ارتش ذخيره نيروی کار شاید مشکSت نظام ھای اقتصادی مبتنی بر کارمزدی را حل نکرده باشد١٩٩٧نکرده است (کيتسون 

يد سرمایه تاثيرگذارند، مفھومی انتقادی است.مفھوم برای درک پيوندھای پویای ميان بسياری از فرآیندھایی که بر زندگی کارگران و بازتول
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ليگ کارآفرينی

تا به حال ھيچوقت اتفاق نيفتاده که کشور صربستان و مونته نگرو خود را در

با3ی جدول ليگ اقتصادی جھان ببيند. اما براساس گزارش اخير بانک جھانی

از اوضاع کسب و کار در کشورھای مختلف جھان، این کشور در یکی دو سال

اخير اوضاع کسب و کار خود را سر و سامان تازه ای داده است. برای مثال،

کارآفرینان این کشور از ژانویه سال جاری برای آغاز یک کسب و کار جدید

 د3ر) نياز دارند،۶۵٠ یورویی (معادل ۵٠٠ روز زمان و یک سپرده ١۵تنھا به 

در حالی که یک سال قبل آنھا مجبور بودند برای برپایی کسب و کار مورد

 ھزار یورویی در۵ روز وقت، یک سپرده بانکی ۵١نظر خود عSوه بر صرف 

اختيار بانک قرار دھند.

پرداخت ماليات ھا نيز آسان تر شده و استخدام کارگران پاره وقت و جمع

آوری طلب ھای مالی از مشتریان ھم خيلی به آسانی صورت می پذیرد. در

نتيجه این وضعيت، شمار بنگاه ھای کسب و کار این کشور در یک سال اخير

رو به فزونی نھاده است، به طوری که تعداد شرکت ھای ثبت شده نسبت

 درصد رشد نشان می دھد.۴٢به سال قبل 

به عقيده کارشناسان تھيه و تنظيم این گزارش، تشکيل یک کسب و کار

جدید غالباً نشان دھنده افزایش اعتماد به نفس فرد کارآفرین است. این در

اد به نفس در شھروندان مستعد کارآفرینی میحالی است که در بيشتر کشورھای جھان قوانين دست و پاگير، به طور معمول مانع از بروز اعتم

 روز زمان نياز دارد، در حالی که١٩٨ه صرف شوند. مثال ھای ذیل جملگی صدق این ادعا را آشکار می سازند. در 3ئوس آغاز یک کسب و کار ب

ه باشند. در سييرالئون، اگر یک شرکت بخواھدکارآفرینان این کشور آنقدر زیاد نيستند که ریسک پذیری ایستادن در چنين صف طو3نی را داشت



 درصد از سود ناخالص شرکت باید تقدیم مأموران١۶۴ آنقدر حماقت از خود به خرج دھد که ماليات خود را تمام و کمال بپردازد، در آن صورت حداقل

شتری ھم روی آن بگذارد و به عنوان ماليات بپردازد!مالياتی گردد. خنده آور است! یعنی عSوه بر ھمه آن چيزی را که کسب می کند، باید مقدار بي

 روز را در گمرکات بدون تأسيسات و٨طور متوسط ھمچنين اگر کسی آنقدر جسور باشد که بخواھد کا3 به آفریقا وارد کند، در آن صورت باید به 

 روز طول می۴٣ آفریقا حداقل  روز را در جاده ھای خراب، زمان از دست بدھد. بدتر از دو مورد یادشده، تشریفات گمرکی در٩تجھيزات کافی و 

قبا از شکوفایی بھتر و بيشتری برخوردار می شوند.کشد. واضح است که در یک بازار آزاد، شرکت ھا با استفاده بھتر از منابع موجود، نسبت به ر

ه از امکانات و منابع موجود - حياتی تر به نظر میاما در بخش ھای فقير جھان که کمبود منابع بيداد می کند، این عملکرد - یعنی استفاده بھين

بتی، از ھيچ کوششی فروگذاری نکرده اند.رسد. در ھمين راستا، تاکنون دولت ھای آفریقایی برای ضعيف تر کردن روحيه سرمایه داری رقا

ی که مانع شکل کشور غرب این قاره تنھا موفق به انجام دو اصSح ساختاری اقتصادی شدند.یکی دیگر از موارد١۶برای مثال، در سال گذشته 

مندی است که حتی عليه خود نيز وارد عملگيری آسان و راحت کسب و کار در سراسر جھان می گردد، قوانين و مقررات سختگيرانه و غيرسود

مواره منجر به احداث واحدھای ساختمانی امنمی شوند. به عنوان نمونه، در کشورھای فقير جھان قوانين و مقررات سختگيرانه ساخت و ساز ھ

نمی گردد. از این دو عامل که بگذریم، بازارھای کارو مستحکم نمی شود و یا اینکه افزایش ماليات ھا غالباً به افزایش درآمدھای دولت ھا منجر 

ه و اقتصاد را از روی زمين به زیرزمين ھدایت میانعطاف ناپذیر ھم اصو3ً به نفع قشر کارگر نيستند، زیرا ھمه این عوامل دست به دست ھم داد

يت و توليد می کنند، برای ادامه این روند مجبورندکنند. از سوی دیگر، شرکت ھایی که به صورت مخفيانه و به دور از چشم مأموران مالياتی فعال

ھمچنان کوچک باقی بمانند.

 چاره ای ھم جز این ندارند، زیرا برای در خفا فعاليتدر حقيقت، آنھا با این کار خود را از بزرگتر شدن و توسعه یافتگی محروم می کنند که البته

ط شرکت ھای رسمی نسبت به شرکتکردن، کوچک بودن یک ضرورت است. در ھمين راستا، بانک جھانی تخمين زده است که به طور متوس

انی درصد بيشتر توليد می کنند. کشور آفریقایی بورکينافاسو تلخ ترین مثال این ادعای بانک جھ۴٠ھای زیرزمينی موجود در یک صنعت خاص، 

۵٠ ميليونی این کشور آفریقایی تنھا ١٢يت است. با وجودی که نام این کشور یادآور سرزمين صداقت و مردمان راست قامت است، ولی از جمع

 ھای زیرزمينی امرار معاش می نمایند.ھزار نفر در بخش کسب و کارھای رسمی فعاليت می کنند و مابقی نيروی فعال کارگری آن در بخش

رکينافاسو ذکر کرده اند.کارشناسان یکی از د3یل این امر را ھزینه ھای کمرشکن اخراج نيروی کار برای شرکت ھا در بو

 ھفته کاری حقوق به نيروی اخراجی است. ھمچنين حداقل آورده 3زم۵٧به عبارت دیگر، برای اخراج ھر نيروی کار، یک شرکت موظف به پرداخت 

فاسویی بالغ می شود. اما با ھمه موارد یاد شده،برای تشکيل یک کسب و کار در این کشور، به پنج برابر متوسط درآمد سرانه شھروندان بورکينا

، اگر در این کشورھا شاخص ھای موردشاخص ھای بانک جھانی یک راھگشای اساسی برای حل این قبيل مشکSت به شمار می روند. در واقع

دیگری رقم خواھد خورد.نظر بانک جھانی به دقت مورد توجه قرار گيرند، در آن صورت وضعيت کسب و کار آنھا به گونه 
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ماتسوشيتا درخشان ترين کارآفرين سده بيستم

● مقدمه



با بررسی جامعه شناسانه ژاپن سده گذشته، عواملی ھمچون رشد سریع

مدرنيزاسيون درجوامع غربی و سرایت آن به جوامع سنتی، عدم وجود منابع

در سياسی  تحو3ت  و  تغيير  روزمينی،  منابع  محدودیت ھای  و  زیرزمينی 

عرصه ھای بين المللی، ازدیاد جمعيت و ویژگی ھای فردی ژاپنی ھا (سخت

از د3یل اصلی رشد کوشی وتSش) در سایه فرھنگ ژاپنی، را می توان 

سریع و شکوفایی اقتصادی و پيشرفت تکنولوژی این کشور قلمداد کرد.

به طور کلی اگر بپذیریم محور توسعه، توسعه انسانی است در زمان کنونی

برابر  با جمعيتی  ٪ جمعيت کل جھان، دو سوم از مرغوبترین٢مردم ژاپن 

که که تنھا با اتکا به قابليت ھای خویش، تأثيرکا3ھای دنيا را به مصرف می رسانند، از انصاف به دور است که نقش کارآفرینان و انسانھایی 

(رئيس شرکت سونی)، کونوسوکیبسزایی در رشد و شکوفایی این کشور داشتند را فراموش کنيم. انسانھایی ھمچون ھوندا، اکيوم وریتا 

ماتسوشيتا. ولی دراین بين، جایگاه ماتسوشيتا از جھاتی از دیگران متمایز است.

ت معجزه اقتصادی ژاپن بود. شرکتی برپاکرد وميراث ماتسوشيتا بسيار گران است. پس از جنگ جھانی دوم، او یکی از چھره ھای اصلی در ھدای

گر کرد. پيش از مرگش، کمتر سازمانی روی کره خاکیميلياردھا نفر را صاحب لوازم خانگی و لوازم برقی مصرفی با نام پاناسونيک و نشانه ھای دی

 درگذشت، در مراسم خاکسپاری او بيش از ھزار تن گرد آمدند. در تلگرام تسليت رئيس١٩٨٩مشتریانی بيشتر از او داشت، ھنگامی که درسال 

ان» نام برده است.جمھوری ایا3ت متحده آمریکا به خانواده وی از او به عنوان «الھام بخش برای مردم سراسر جھ

متمایز می کند. فرازھا و کاميابی ھایی که تنھا یکی اززندگی ماتسوشيتا پر از فراز و نشيب بود. کثرت این فراز و نشيب ھاست که او را از دیگران 

 ھا و شکست ھایی که تنھا یکی از آنھا در تمامآنھا کافی است تا ھر انسان معمولی را دچار غرور کند و موانع رشد و پيشرفت او گردد. نشيب

 نتوانست ماتسوشيتا را از آنچه که در ذھن خودزندگی می تواند انسان را از حرکت باز دارد. نه لذت کاميابی ھا و نه مشقت شکستھا ھيچکدام

پرورانده بود، باز دارد، این است رمز موفقيت این مرد بزرگ.

● رمز موفقيت ماتسوشيتا

شتن درجه دکترا، یا داشتن بودجه کSن در واحدماتسوشيتا علت موفقيت خود را چنين توصيف می کند: «کليد کاميابی در پدید آوردن محصول، دا

ی جدید و متفاوت از زمان خود به کارکنانپژوھش و گسترش نبود. بلکه در تSش، زحمت کشيدن و عرق ریختن کارکنان شرکت بود». وی رویکرد

ظام بخشی»، «تعيين مأموریت سازمان»، ازخود داشت. از نظر وی، سرمایه ھای یک سازمان، کارکنان آن ھستند. توجه به «خرد گروھی»، «ن

 آنھا توسط ماتسوشيتا، در سازمانھای کنونیشيوه ھای مدیریتی وی به شمار می آیند؛ شيوه ھایی که پس از گذشت چندین دھه از پياده سازی

مطرح می گردند.

، تSش، فروتنی که ویژگی مشترک کارآفرینانبا توجه به نحوه زندگی و عملکرد ماتسوشيتا، وی عSوه بر خصوصياتی ھمچون خSقيت، خطر پذیری

 و آن ھم «ظرفيت با3 برای برانگيختن دیگران است».دیگر نيز می باشد، دارای ویژگی فوق العاده ای بود که می توان آن را رمز موفقيت وی ناميد

● ویژگی مدیریتی ماتسوشيتا

 بھتر از فراورده ھای موجود در بازار است، بطوریتوجه به خرد گروھی -پياده سازی نظام بخشی در سازمان -کاھش ھزینه -توليد فراورده ھایی که

-سازمان باید از راھھای ابتکاری که از راه عدالت وکه به قيمت کمتر از نرخ بازار به فروش برسند -ساعت کار متمادی -صرفه جویی در ھمه موارد 

ستندانصاف ھم دور نگردد تأمين مالی شود-با کارکنان طوری رفتار گردد که گویی اعضاء خانواده ھ

اریک خویشسرعت در کار -توجه به تبليغات - اندیشيدن در قالب گسترده بازرگانی و نه در قالب وظيفه ب

● اصول اعتقادی ماتسوشيتا

ـ خدمت به مردم:

راحتی زندگی و شادمانی مردم در سراسر جھان یاری دادهفراھم آوردن فراورده ھا و خدمات با کيفيت با3 به قيمت عاد3نه و معقول تا از این راه به 

شود.

ـ انصاف و امانت:



ختن و رھا شدن از پيش پندارھا.منصف بودن در ھمه داد و ستد ھای بازرگانی و رفتار شخصی و ھمواره به داوری ھای آزاد پردا

ـ کار گروھی برای غایت ھمگانی:

 رعایت کامل آزادی و استقSل فردی. کوشش خستگیگردآوری توانایيھا و قدرت اراده برای انجام دادن ھدف ھای مشترک در فضای اعتماد متقابل و

ناپذیر برای بھتر کارکردن.

ـ احترام و فروتنی:

احترام به حقوق دیگران، حفظ نظم اجتماعی.

ـ ھمسازی با قوانين طبيعی:

 از این راه در ھمه کوششھا، پيشرفت و کاميابیپيروی از قوانين طبيعی و سازگار ساختن اندیشه و عمل با اوضاع در حال تحول و دگرگونی، تا

تدریجی ولی پيوسته باشد.

● حق شناسی در برابر نعمت ھا.

▪ دیدگاه فلسفی ماتسوشيتا

معنوی، ظرفيت با3یی از خود نشان دادهانسان به طور ذاتی موجودی خوب و مسئول است-نژاد انسان برای رشد و پيشرفت، چه مادی و چه 

برای رویارویی  بردن منابع مادی و فکری  با دشواریھای زندگی در جھان ھستيم. حلاست -انسان قدرت گزینش دارد-ما دارای ظرفيت بکار 

موضوعات دشوار، بيش از ھر چيز به ذھن و شوق یادگيری نياز داریم.
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مبحث ھيات ھای تشخيص اداره کار و نحوه تشکيل اين

یا کارآموز که ناشی از اجرای ھر گونه اختS ف فردی بين کارفرما و کارگر 

قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه ھای کارگاھی

سازش طریق  از  اول  مرحله  در  باشد،  کار  جمعی  دسته  یاپيمان ھای 

شورای در  آنھا  نمایندگان  یا  و  کارآموز  یا  کارگر  و  کارفرما  بين  مستقيم 

وجود واحدھایی  در  کار  اسS می  که شورای  صورتی  در  و  کار  اسS می 

نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران

و کارفرمایان حل وفصل خواھد شد و در صورت عدم سازش، از طریق ھيات

ترتيب آتی به حکم ماده   قانون کار١۵٧ھای تشخيص و حل اختS ف به 

رسيدگی و حل و فصل خواھد شد.

رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به دعاوی و اختSفات فوق، جز در مواردی

که قانون ترتيب دیگری مقرر نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدید نظر



صورت می گيرد. حال رسيدگی در این مراجع، منوط به تسليم دادخواست از

سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می

باشد. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی ا3مکان بر روی

برگ ھای مخصوصی نوشته شود. برگ دادخواست مطابق نمونه تھيه شده

در وزارت کار و امور اجتماعی از طرف واحد کار و امور اجتماعی به صورت

رایگان در اختيار خواھان قرار می گيرد. منظور از واحد کار وامور اجتماعی

زه آن قرار دارد.چنانچه کارگر در ماموریت، موضوع مادهمحل اداره کل ، اداره یا نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حو

ر، در قراردادی که طرفين آنھا ایرانی ھستند، قانون کار باشد. کارگاه اصلی آخرین محل کار کارگر محسوب خواھد شد. در مواردی که محل کا۴۶

فين نباشد و ترتيب دیگری نيز در قرارداد کار ذکرخارج از کشور باشد در صورتی که حاکميت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طر

اھد بود. دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:نشده باشد، مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران، محل تقدیم دادخواست خو

در کارگاه (چنانچه خواھان کارگر باشد، زیرا در مواردی دیده) نـام،  نـام خـانـوادگی ، نام پدر ، سال تولد، اقامتگاه،  نوغ شغل و ميزان سابقه کار ١

ده است.)شده که خواھان، کارفرما بوده و در مواردی دادخواست تھيه نموده و از کارگر خود شکایت نمو

) نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.٢

) موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکيک مورد.٣

) امضاء یا اثر انگشت خواھان.۴

ی شود، تا بدین جای بحث شاید جای این سوال دردر صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب م

ن کسی است که بنا به د3 یل و خواسته ایذھن بعضی از خوانندگان گرامی باقی مانده باشد که خواھان و خوانده چه کسانی ھستند؟ خواھا

تی که دادخواست، توسط نماینده خواھانطرح شکایت می نماید و خوانده کسی است که خواھان عليه او دعوی مطرح می نماید. حال در صور

شانی نماینده در دادخواست قيد و ثانيا سند(اعم از وکيل دادگستری یا اشخاص حقيقی دیگر) تسليم گردد، 3 زم است او3  مشخصات کامل و ن

ی که از طرف شرکت شکایت نماید) به دادخواستمثبت نمایندگی وی ( از جمله وکالتنامه دادگستری یا وکالت کاری یا برگه نمایندگی در صورت

 دادخواست پس ازتسليم به دبير خانه واحد کارپيوست گردد. دادخواست و پيوست ھای آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد.

ن گردد. وقت رسيدگی را می توان حضوری و به صورتو امور اجتماعی باید با قيد تاریخ ، روز و ماه و سال به ثـبـت رسـيده و وقت رسيدگی تعيي

ده از طریق ارسال و ابـS غ دعـوتـنـامه ای صورت میکتبی به طرفين ابS غ نمود. درغير این صورت وقت رسيدگی به خواھان حضوراً ابS غ و به خوان

د.گرد که عS وه بر مشخص بودن تاریخ و ساعت تشکيل جلسه رسيدگی 3 زم است حاوی موارد زیر باش

) محل حضور و نام مرجع محل اختS ف١

)مشخصات طرفين٢

)خواسته دعوی٣

 کننده ابS غ و امضاء آنھا.) محلی برای نام و نام خانوادگی مامور ابS غ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت۴

 ضميمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است. تعيينارسـال یـک نسخه از دادخواست وتصویر یا رونوشت مدارک پيوست آن برای ھریک از خواندگان به

رمواردی که رسيدگی واخذ تصميم فوریت داشتهوقت رسـيـدگـی بـایـد بـه نـوبـت و بـراساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید. درعين حال د

ود.باشد، با تشخيص واحد کار و امور اجتماعی محل می توان خارج ازنوبت ، تعيين وقت رسيدگی نم

را به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی ازمامور ابS غ مکلف است حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکيل جلسه ،دعوت نامه و پيوست ھای آن 

نگشت گيرنده درنسخه ثانی برگ ابS غ، آن را با درجبستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گيرنده دعوت نامه واخذ امضا ویا اثرا

اع خوانده، نماینده  یــــــــــــــــا بستگــــــــــــــان  وی  ازمشخصات خود امضا نموده و به واحد کار و اموراجتماعی عودت دھـــــــــــــد.در صورت امتن

يد وموضوع به گواھی مامور ابS غ خواھد رسيد. دریافت دعوت نامه یا امضای نسخه ثانی دعوت نامه، مراتب در دعوت نامه یا نسخه ثانی آن ق

 حاوی موارد ذیل درمحل نشانی خوانده مراتب رادرصورتيکه ھيچ کدام از افراد فوق درمحل حاضر نباشند مامور ابS غ باید با نصب اعS ميه ای

) تاریخ٣) محل حضور و نام مرجع حل اختS ف ٢) نام و نام خانوادگی خواھان وخوانده.١درنسخه ثانی دعوتنامه قيد وآن را امضا و اعاده نماید. 



ر( دورنگار-) تاریخ روزی که مامور برای ابS غ به محل مراجعه کرده است. ابS غ دعوتنامه از طریق نماب۴جلسه با ذکر سال وماه و روزو ساعت 

جتماعی محل اعS م شده باشد. بS مانع است.فکس) به شرط آنکه شماره نمابر قبS  توسط مخاطب دعوتنامه به طور کتبی به واحد کار وامورا

ز پس ازقطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطيل دائم کارگاهدراین صورت نيز ارسال نمابر باید به تایيد مامور مربوط رسيده باشد. اگر کارگر یا کارآمو

وتنامه به اداره کار و اموراجتماعی محل اقامت آناندرحوزه اداره کار و اموراجتماعی محل دیگر اقامت داشته باشند. بنا به درخواست ذی نفع، دع

ت خود را که قبS  اعS م داشته و یا قبS  ابS غی درآنارسال و ابS غ توسط اداره مذکور صورت خواھد گرفت. چنانچه ھرکدام از طرفين دعوی محل اقام

S ع دھد. در غير این صورت ابS غ به نشانی قبلیمحل به وی صورت گرفته، تغيير دھد، باید نشانی محل جدید را به واحد کار و اموراجتماعی اط

قانونی محسوب می گردد.

 قانون کار، ھيات تشخيص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکيل می شود.١۵٨بنا به حکم ماده 

) یک نفر نماینده وزارت کار و اجتماعی١

) یک نــفــر نـمـایـنـده کارگران به انتخاب کانون ھماھنگی شوراھای اسS می کاراستان٢

انجمن ھای صنفی کارفرمایان استان درصورت ٣ کانون  انتخاب  به  مدیران صنایع  نماینده  نفر  کارھيات ھا، وزارت)یک  ميزان  به  توجه  با  و  لزوم 

 بنا به تبصره این ماده: <کارگری که مطابقکار و اموراجتماعی می تواند نسبت به تشکيل چند ھيات تشخيص در سطح ھر استان اقدام نمایدو

قامه دعوی نماید.> جلسه ھيات تشخيص بانظرھيات تشخيص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصميم به ھيات حل اختS ف مراجعه و ا

ده و تصميمات ھيات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذحضور ھرسه نفر اعضا تشکيل خواھد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بو

با حضور  بعدی  نيابند، جلسه  اول ھيات تشخيص ھمه اعضا حضور  آنھا٢خواھد شد.درصورتی که در جلسه  از  یکی  الزاما  ازاعضا که  نفر   

سه در حکم جلسه اول است. بنابراین در عمل به کرات دیده شدهنـمــــــایـــنــــــده واحــــــد کــــــار و اموراجتماعی است رسميت می یابد. این جل

تشکيل جلسه با سه نفر می شوند و درچنين زمانی جلسهکه یکی از طرفين دعوی به تعداد اعـضـــــای ھــيــــات، اعــتــــراض نـموده و خواستار 

صدور حکم را پيدا می کند. دعوت از طرفين برایاول تجدید شده و درجلسه بعد تعداد اعضای ھيات دو نفر یا سه نفر می باشند و جلسه قابليت 

ا در ھریک از جلسات مانع رسيدگی و صدور رایحضور درجلسه رسيدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواھان، خوانده یا نمایندگان آنھ

تماعی دیده می شود که با عدم حضور خواھان حتمانخواھد بود. اما درعمل چنين مفادی از قانون به اجرا در نيامده و در واحدھای کار واموراج

ات با حضور خوانده به تنھایی اقدام به صدور رایجلسه تجدید شده و مجددا از طرفين دعوت به عمل ميآید ھرچندخوانده حضور داشته بـاشـد، ھـي

ی بدون اخذ نظر از خوانده می نماید که این خودنمی نماید وليکن با حضور خواھان و عدم حضور خوانده به صرف حضور خواھان اقدام به صدور را

جای بحث وانتقاد دراین گونه واحدھا دارد.

ه برای اشخاص حقيقی، ارائه وکالتنامه رسمیحضور نماینده ھریک ازطرفين دعوی که کتبا معرفی شده باشد، درحکم حضور وی خواھد بود. البت

گی با سربرگ شرکت ومھر و امضای مدیرعاملیا وکالتنامه محضری حتما الزامی است و در مورد شرکت ھا و اشخاص حقوقی ارائه برگه نمایند

ات درج و آن را به امضا و یا اثرانگشت آنھا برساند.کفایت مـی کـنـد. ھـيـات تشخيص باید اظھارات طرفين یانمایندگان آنان را در صورت جلسه ھي

يد و به تایيد اعضای ھيات خواھد رسيد. صورت جلساتچنانچه طرفين یا یکی از  آنھا از امضای اظھارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه ق

ی که به ھمين منظور اتخاذ می یابد، تنظيم و درج گردیدهھيات تشخيص شامل اظــھـــارات طـــرفــيــن و تـصـمـيـمــات مـتـخــده در دفـتــر مخصوص

با درخواس توانند درصورت تمایل  پرونده خواھد شد. طرفين می  پرونده،و رونوشت امضا شده آنھا ضميمه  ت کتبی وھزینه شخصی از اوراق 

رونوشت اتخاذ نمایند.

ـرونـده گـردد. درصـورتـی کـه مـدارکـی بـه جلساتکليه مدارک و مستندات دعوی باید قبS  دردفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضـمـيـمـه پ

تب پذیرش مدرک در صورتجلسه قيدگردد. رسيدگیرسيدگی که درغير ساعات اداری تشکيل می گردد ارائه شود و امکان ثبت آن نيز نباشد بایدمرا

انچه ھيات د3 یل ارائه شده راموثر در اثبات ادعا نداند،به مدارک و مستندات ارائه شده و تشخيص ارزش و تاثير آنھا دراثبات ادعا با ھيات است و چن

وجود رابطه کار فی مابين طرفين وميزان مزد و مزایای با3 تر ازبا استد3 ل از ترتيب اثر دادن به آنھا خودداری خواھد کرد. ارائه د3 یل و مدارک، دال بر 

یه حقوقی مذکور ویا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطهحداقل قانونی و ميزان سابقه کار درکارگاه  برعھده کارگر و ارائه د3 یل ومدارک دال برتاد

(ماده  ، به عھده کارفرماست.  تشکيل جلسات ھيات تشخيص مصوب ١۵طرفين  ) درمواردی که٣٠/١٠/١٣٨٠آیين نامه رسيدگی و چگونگی 

گی باید با توجه به امارات، قرائن ودرصورت نياز ارجاعاظھارات، اسناد و د3 یل ابراز شده از سوی طرفين با یکدیگر مغایرت داشته باشد، مرجع رسيد



ـا آیـيـن نـامـه فوق) یعنی درصـــورتـــی کـــه مــثـــS  اظــھـارات کـارگـر و کـارفـرم١۶به تحقيق نسبت به احراز واقعيت امر مــبــادرت نــمــایــد.(مــاده 

 آیين نامه فوق، کارگر د3 یل یا اسنادی١۵اده درخصوص ميزان سابقه کار مغایرت داشته باشد اصل برعدم کارکرد فرد است مگراینکه به موجب م

ده است واگرچنانچه این مغایرت وارائه د3 یل، ھياتمبنی برکارکرد ارائه نماید و تشخيص ارزش اسناد ود3 یل، ارائه شده ھم با ھيات رسيدگی کنن

 گزارش صادر خواھد شد.را قادر به صدور رای مستند ننماید ازطریق ارجاع امر به بازرسی و تحقيق رای مستند به این

ر استعS م قانون کار براثر قصور و اھمال کارگر صورت گرفته باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال ب٢٧در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 

نظر،  به مرجع رسـيدگی کـنـنـده ارائـه نـمـایـد. درغـيـــرایـــننظر تشکل کارگری مـــوجـــود درکــارگــاه و نــظـــریــه تـشـکل مذکور، در صورت اعS م 

م این حــــکــــــم  البته  بود.  نخواھد  معتبر  فوق  ماده  به  کارفرما  تــشــکــيــــــل١٧ـــــاده صـــورت اســتــنــاد  آیـــيـــــن نـــــامــــه چـگـونـگـی   

 تشکل ھایی ندارند ثبت چندین ابS غ تخلف انضباطی درجــــلــــســـــات ھــيــــات تشخيص می باشد و درعمل بـرای کـارگـاه ھـایـی کـه چـنـين

رسی بيشتر این ھيات ھا می تواند دليل موجه اخراجدبيرخانه اداره کار محل وابS غ آنھا به فرد خاطی نيز توسط ھيات  ھای رسيدگی کننده با بر

 نبودن اخراج اظھار نظر می نماید قانون کار) تلقی گردد. در موارد فوق و سایر مواردی که ھيات تشخيص در خصوص موجه بودن یا٢٧(موضوع ماده 

. چنانچه به تشخيص مرجع رسيدگی کننده،مرجع مذکور در صورت عدم تایيد اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر رای صادر  خواھد نمود

دور رای مقتضی خواھد بود. در صورتی که پرونده بناپرونده آماده صدور رای باشد، صرفنظر از حضور یا عدم حضور ھریک از طرفين، ھيات مکلف به ص

جھت تجدید وقت، انجام تحقيق و در صورت ضرورتبه تشخيص مرجع رسيدگی کننده برای صدور رای آماده نبود و یا نيازمند تحقيق باشد، پرونده 

دعوت ازطرفين به دفتر واحد کار و اموراجتماعی ارجاع می شود.

د. تحقيق بایدحتی ا3 مکان ظرف مدت یک ھفتهموضوعاتی کھنياز به تحقيق داشته باشند 3 زم است به تفکيک درقرار صادره درھيات مشخص گردن

باید ازکارکنان رسم تاریخ صدور قرار تحقيق ، توسط مامورتحقيق انجام شود. مامور تحقيق  پيمانی واحد کار وامور اجتماعی که دارایاز  یا  ی 

 زمان یک ھفته ای برای اعS م نظر وگزارش بازرس کار دراطS عات کافی درزمينه کار، قانون کاروسایر مقررات مرتبط باشد، معين گردد. البته این مدت

ی که بازرس، گزارش خود را ارائه نداده پروندهاداراتی که حجم شکایات مطروح در آن بيشتر است گاھا درعمل به یک ماه نيز می رسد وتا زمان

جھت صدور رای آماده نخواھد شد.

صادر نماید و مامور تحقيق به ھنگام تحقيقواحد کار واموراجتماعی موظف است برای مامورین تحقيق کارت شناسایی با عنوان مامور تحقيق 

موظف است کارت شناسایی خود را ارائه کند.

ت و اطS عات افرادی که از سوی طرفين معرفی میمامور تحقيق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محل ھای مرتبط وبا استماع اظھارا

وثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذکور در قرارشوند یا افرادی که خود تشخيص می دھد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتواند درامر تحقيق م

زوم افراد مورد مراجعه کتبا به ھيات گزارش می نماید.صادره ھيات ، بررسی 3 زم را به عمل آورده و تحقيقات انجام شده را با ذکر منابع و عندالل

واھد د رمحل تحقيق حضور داشته باشند. چنانچهھمچنين مامور تحقيق می تواند با تعيين روز و ساعت از طرفين یا نمایندگان قانونی آنھا بخ

ه را جھت انجام تحقيق پيرامون موارد خواسته شدهتحقيق در حوزه واحد کار و امور اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع حل اختS ف می تواند پروند

ر ظرف مدت یک ھفته از تاریخ وصول پرونده، تحقيق رادر قرار صادره به اداره کار محل انجام تحقيق بفرستند. واحد کار وامور اجتماعی اخير الذک

يات تشخيص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود،انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقيق، عودت خواھد داد. چنانچه با وجود رسميت جلسه ھ

 واحد کار وامور اجتماعی محل به منزله رای ھياتجلسه، تجدید و در جلسه اخير در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصميم و نظر نماینده

يل نظر کارشناسی باشد، ھيات با تعيين مھلتتشخيص خواھد بود. چنانچه به تقاضای یکی از طرفين و تایيد ھيات، اتخاذ تصميم منوط به تحص

تری ، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدممراتب را به ذینفع اعS م می نماید تا پس از پرداخت ھزینه مقرر، بر حسب تعرفه رسمی دادگس

 نظر خواھد بود. مثS  اگر یکی از طرفين ادعای جعلپرداخت ھزینه کارشناسی در مھلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد

ارشناسی خط ارجاع خواھد شد.امضاء یا استفاده از کاغذ سفيد امضا را در ھيات مطرح نماید با نظر ھيات، این موضوع به ک

 از بانک ھا افتتاح می کند و از حساب واریزی،واحد کار و امور اجتماعی محل به منظور واریز ھزینه ھای کارشناسی، حساب مخصوصی را در یکی

ید.حق الزحمه کارشناسان مذکور را پس از دریافت گزارش و عنداللزوم ادای توضيح پرداخت می نما

ھد کرد. در صورت وجود نظر اقليت، این نظر نيزپـس از خـاتـمه رسيدگی، ھيات تشخيص فی المجلس به اتفاق یااکثریت مبادرت به صدور رای خوا

در صورتجلسه قيد می شود.



رای شامل موارد زیر می باشد:

) مرجع صادر کننده و تاریخ صدور رای١

) نــام ونــام خـانـوادگـی اصـحـاب دعـوا یـا نمایندگان آنھا.٢

)موارد خواسته به تفکيک و اعSم  نظر مستدل مرجع به ھر یک از آنھا٣

) در مورد محکوم به مالی مبلغ باید به عدد و حروف نوشته شود.۴

)مستندات قانونی صدور رای در مورد ھر یک از موارد خواسته.۵

)قابل اعتراض بودن و مھلت اعتراض.۶

) اسامی و سمت اعضای ھيات تشخيص و امضای آنھا.٧

حاصل گردد، ھيات، سازش حاصله را درسـازش طـرفـيـن در ھـر مرحله از رسيدگی امکان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسيدگی 

م قانونی آنھا نافذ و معتبر است و مانند احکامصورتجلسه درج و به امضای طرفين می رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفين و وراث وقائم مقا

 تنظيم سند رسمی به سازش رسيده باشندقطعی مراجع حل اختS ف به موقع اجرا گذاشته می شود. حال چنانچه طرفين در خارج از ھيات با

ت پذیرفته باشد در این صورت ھيات با دعوتھيات بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشاء رای می نماید و چنانچه سازش غير رسمی صور

 این صورت رسيدگی را ادامه داده و به نظر خود رایاز طرفين و با احراز صحت سازش نامه، مبادرت به انشاء رای وفق مفاد آن می نماید و در غير

نامه چگونگی تشکيل جلسات ھيات٢٩ ماده ٢ قانون کار در ارتباط با سازش، بنا به نص صریح تبصره ۴١صادر می نماید. رعایت ماده   آیين 

د. چنانچه بين طرفين دعوی ، ھمزمان دعویتشخيص الزامی است. یعنی طرفين باید حداقل حقوق قانونی را در سازش انجام شده رعایت نماین

 نتيجه آن به تشخيص ھيات موثر در رای مرجعکيفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختS ف در سایر مراجع قضایی مورد رسيدگی باشد که

حل اختS ف باشد، صدور رای، موکول به تعيين تکليف دعوی کيفری در مراجع مذکور خواھد بود.

 قانون کار) روز ابS غ رای و روز تسليم اعتراض به واحد کار وامور١۵٩ و ١۴٢در احتساب مھلت اعتراض نسبت به رای ھيات تشخيص (موضوع مواد 

ف شود تسليم اعتراض می تواند دراولين روزاجتماعی محل جزء ایام مزبور محسوب نمی شود . چنانچه آخرین روز مھلت مزبور با تعطيل مصاد

باقی بودن مھلت یا  یا تعطيS ت صورت گيرد. در مواردی ھم که راجع به سپری شدن   اعتراض بين ذی نفع و واحـد کـار وامـورپس از تعطيل 

ن ھيات حل اختS ف می باشد که در جلسهاجـتماعی اختS ف نظر باشد نظر مرجع رسيدگی کننده به اعتراض قاطع است. یعنی این مرجع ھما

آینده نحوه تشکيل جلسات حل اختS ف مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

منبع : روزنامه آفتاب یزد

http://vista.ir/?view=article&id=299240

محدوديت ھا و تدابير و ابتکارات زنان کارآفرين در ايران

به منظور بررسی “راھھای توسعه کارآفرینی زنان در ایران“ مطالعه ای در

اقتباسی نوشتار که  این  در  انجام شده است.  بيست زن کارآفرین  مورد 

است از پایان نامه ای تحت ھمين عنوان، سعی می شود که محدودیت ھا



و تدابير و ابتکارات بکار گرفته شده توسط کارآفرینان مورد مطالعه بررسی

گردد.

و شناخت فرصت ھای با کشف  به طور کلی کارآفرین کسی است که 

محيطی و بھره گيری مناسب از منابع بتواند در شرایط پرابھام و ریسک آميز

به ابتکارات و نوآوریھا و ایجاد کسب و کار جدید دست یازد. آنان دارای صفات

رتند از: خودباوری، ریسک پذیری، ميل به نتيجه،و ویژگی ھائی ھستند که نقش آنان را از سایرین متمایز می سازد. مھمترین این ویژگی ھا عبا

خSقيت، ھدایت و رھبری و آینده نگری.

ان به فعاليت کارآفرینانه خود مشغولند و به عبارتیانتخاب کارآفرینان مورد مطالعه بر این اساس بود که پس از طی مرحله ایجاد کسب و کار ھمچن

توانسته اند پس از عبور از موانع، چھره ای موفق در کار باشند.

 استان کشور (تھران، آذربایجان شرقی، خراسان و فارس) می باشند که اکثراً در استان۴ نفر روستائی و مجموعاً در ۶ نفر از آنان شھری و ١۴

 نفر در زمينه ھای بازرگانی و خدماتی،١٠ نفر در زمينه کشاورزی، ۴تھران اقامت دارند. تنوع حرفه ای در ميان آنان کامSً مشھود است به طوریکه 

 نفر در زمينه آموزشی و فرھنگی فعاليت می کنند.٢ نفر در زمينه ھنر و ٢ نفر در زمينه صنعتی، ٢

 موانع و محدودیت ھائی داشته اند و تدابيریھر یک از کارآفرینان مورد مطالعه به تناسب شرایط خانوادگی، محيطی و مقتضيات حرفه ای خود

 است که در این بررسی عموماً وجوه مشترک آنھا مورد نظربرای رفع آنھا بکار گرفته اند. راھھای انتخابی آنھا در بسياری از موارد با یکدیگر مشترک

می باشد.

● موانع زنان کارآفرین

موانع عنوان شده از سوی کارآفرینان مورد مطالعه را می توان در سه بخش کلی تقسيم کرد.

) موانع فردی:١

امل موانع خانوادگی و موانع علمی است.موانعی است که برخاسته از محدودیت ھای شخصی و خانوادگی زنان کارآفرین است. موانع فردی ش

) موانع سازمانی:٢

موانع مالی، فيزیکی، بازاریابی و فروش و منابعموانعی است که مربوط به درون شرکت یا مؤسسه کسب و کار آنان است. این موانع عمدتاً شامل 

انسانی می باشد.

) موانع محيطی:٣

این دسته از موانع عمدتاً فرھنگی، اجتماعی و تا حدی قانونی است.

موانع فردی و تدابير و ابتکارات بکار گرفته شده در رفع یا کاھش آنھا

نع مطرح شده به دو دسته تقسيم می شود:موانع فردی لزوماً جنبه عمومی ندارد و از فردی به فرد دیگر می تواند تغيير کند. اھم موا

● خانوادگی

 (خانواده اوليه، ھمسر، خانواده ھمسر و فرزندان)▪ موانع: منظور از موانع خانوادگی آن دسته از موانعی است که از سوی اعضاء نزدیک خانواده

ان کارآفرین مورد مطالعه مخالفتی نداشتند، مخالفتبرای یک زن کارآفرین ایجاد شده است. به طور کلی ھيچيک از خانواده ھا با اصل کار کردن زن

نان تطابق نداشته و یا به طور اصولی با ایجاد کسب وو یا ممانعت آنان یا بدليل نوع کسب و کار مورد عSقه کارآفرین بوده که با مشاغل متعارف ز

مراقبت از فرزندانشان بود که بدليل مشغله کاری،کار توسط او مخالف بوده اند. یکی از محدودیت ھای کليه کارآفرینان مورد بررسی نگھداری و 

کمبود وقت و سفرھای داخلی و یا خارجی ھمواره دارای دغدغه ای جدی بودند.

اھھای زیر را برگزیدند:▪ تدابير و ابتکارات: کارآفرینان مورد مطالعه به منظور رفع و یا تقليل موانع خانوادگی ر

رد بوده است و ھمواره سعی کرده اند که از طریقـ مدارا و گفتگو: یکی از روش ھای عمومی آنان در مواجھه با موانع خانوادگی پرھيز از برخو

مسالمت آميز و گفتگوھای مکرر رضایت نسبی خانواده ھا و ھمسر خود را حاصل نمایند.

ر ھر شرایطی در جھت حفظ نھاد خانواده جدیت زیادیـ حفظ نھاد خانواده: کليه کارآفرینان مورد مطالعه عليرغم عSقه شدید به کسب و کار خود، د

ان به سSمت، پرورش و مراقبت از فرزندان خود اھميتبه خرج داده و در حفظ بنيان خانواده نقش مسئو3نه و حتی فداکارانه ای ایفا نموده اند. آن



بنا بر موقعيت کاری خود، فرزندانشان را در سال ھایزیادی می دھند. به ھمين دليل مراقبت از آنھا را خود شخصاً تنظيم می کنند. برخی از آنان 

ری می کردند. برخی در مھدکودک و برخی اندک که امکاناوليه ھمراه خود به محل کار می بردند، اکثریت آنھا فرزندانشان را نزد خانواده خود نگھدا

آن را داشتند، در نزد پرستار نگھداری می کردند.

ھا فرزندان خود را که به سن اشتغال رسيده اند در کسب واکثریت باتفاق کارآفرینان ساعات غيرکاری خود را در کنار فرزندان می گذرانند. برخی از آن

کار خود جذب کرده اند.

از محارم خود از قبيل پدر، برادر، فرزند و سایر مردانـ جلب ھمکاری محارم: در مواردی کارآفرینان مورد مطالعه برای تخفيف موانع خانوادگی برخی 

ادی مخالفت ھای ھمسرانشان کاھش می یافت.محرمی که می توانستند با آنھا ھمکاری کنند را به کار می گماشتند. در اینصورت تا حدود زی

سير توسعه سعی نمودند که مشارکت ھمسران خود را درـ تشکيل تيم با ھمسر: در اکثر موارد کارآفرینان مورد مطالعه یا در ابتدای راه و یا در م

 نمودند اما آنھا اذعان داشتند که با این روشکسب و کار ایجاد شده جلب کنند. ھرچند که برخی از آنان برای این منظور مسير دشواری را طی

توانستند به موفقيت ھای زیادی دست یابند.

 موفقيت ھائی دست یازند که بتوانند از این طریقـ اثبات موفقيت: اکثر کارآفرینان مورد مطالعه ھمواره سعی کرده اند تا با سرعت بيشتری به

واده ھای خود و ھمسر را تغيير دھند. به طوریکه باتوانمندی خود را اثبات کنند. برخی از آنان از این طریق توانسته اند عقيده ھمسر و یا خان

مشاھده موفقيت ھای زنان کارآفرین مخالفت ھا کاھش یافته و جای آن را ھمکاری گرفته است.

● علمی

زنان بيشتر می باشد. با3 بودن نسبت بی سوادی در▪ موانع: موانعی عملی برای کليه کارآفرینان اعم از مرد و زن وجود دارد اما شدت آن برای 

%) ـ پائين بودن نسبت حضور زنان در برخی رشته ھای دانشگاھی از جمله فنی ـ مھندسی و٢۵% ـ زنان ١۵زنان نسبت به مردان (مردان 

%) ـ پائين بودن سھم حضور زنان در مشاغل٨/١٧% و در رشته کشاورزی و دامپروری ۴/٩کشاورزی (سھم زنان در رشته فنی ـ مھندسی 

در حين کار د3یلی است که موانع علمی راکارشناسی و مدیریتی و به تبع آن نبود فرصت مناسب جھت حضور در برنامه ھای آموزش حرفه ای 

ع عملی آنان نيز کمتر بوده و یا اساساً مانع جدی دربرای کارآفرینان زن بيشتر می کند. به طور کلی ھر چه تحصيSت کارآفرینان با3تر باشد، موان

اقد مھارت ھای و دانش کافی در حرفه خود می باشند.این زمينه ندارد. موانع علمی بيشتر متوجه کارآفرینان کم سواد و یا کارآفرینانی است که ف

کارآفرینان مورد مطالعه در غالب موارد، نسبت به زمينه ھای علمی زیر احساس نياز می کنند:

ـ دانش و مھارت ھای مدیریتی

ـ دانش و مھارت ھای مالی و حسابداری

ـ دانش و مھارت ھای اطSعاتی

ـ دانش مقررات و قوانين حقوقی

ـ دانش و مھارت ھای فروش و بازاریابی

ـ دانش فنی و تخصصی حرفه خود

مه ای در این زمينه نگذرانده اند. اما بدليل انجام اقدامات 3زم در▪ تدابير و ابتکارات : به جز مواردی اندک، اکثر کارآفرینان مورد مطالعه دوره ای یا برنا

مرحله ایجاد و توسعه کسب و کار خود، ضعف ھای موجود را از طریق زیر جبران کرده اند:

ـ جلب ھمکاری ھمسر

ـ استفاده از کارشناسان دولتی

ـ استفاده از اطSعات آشنایان و دوستان

ـ ھمکاری فرزند

ـ مطالعه و مشاھده تجارب دیگران

● موانع سازمانی و تدابير و ابتکارات بکارگرفته شده در رفع یا کاھش آنھا

ود. اما بدليل سھم حضور کمتر زنان در عرصه ھایموانع سازمانی از جمله موانعی است که برای کليه کارآفرینان اعم از زن و مرد مشاھده می ش

تری روبرو می شوند. اکثر کارآفرینان مورد مطالعهاقتصادی به ویژه در ایجاد کسب و کار و مشاغل مدیریتی بدیھی است که با موانع سازمانی بيش



در مقطع ایجاد کسب و کار با چھار مانع جدی روبرو بوده اند:

) مالی١

ل مالی مواجه بوده اند:موانع: اکثر کارآفرینان مورد مطالعه در مرحله ایجاد و نيز مرحله توسعه بد3یل زیر با مشک

 اند.▪ فقدان یا کمبود سرمایه شخصی: اکثر کارآفرینان در مرحله ایجاد کمبود سرمایه شخصی داشته

د3یلی که از سوی آنان اظھار شده عبارتند از:▪ مشکل دریافت وام: در برخی موارد کارآفرینان نتوانستند از تسھيSت بانکی استفاده کنند. 

به پرداخت وام می کنند و برای بعضی حرفه ھایـ عدم ارائه تسھيSت بانکی: سازمانھای سياستگذار و یا بانکھا برای برخی زمينه ھا مبادرت 

 که البته تعداد آنھا اندک است.دیگر امکانی جھت وام وجود ندارد. در نتيجه برخی از آنان از وام بانکی استفاده نکرده اند

 کارآفرینان، مستلزم تھيه و ارائه طرحیـ عدم پذیرش طرح ھای توسعه: در مرحله توسعه کسب و کار استفاده از ھرگونه وام بانکی توسط

شود و یا در برخی موارد با تأخير و بواسطهمشخص می باشد. در برخی موارد طرح ارسالی مورد قبول دستگاھھای تصميم گير ذیربط واقع نمی 

پيگيری فراوان کارآفرینان موافقت حاصل می شود.

وام ھا دیر پرداخت می شود که موجب کندی و تعویقـ تأخير در پرداخت وام: در بيشتر مواقع بدليل محدودیت ھای اعتباری و نيز تشریفات اداری 

فعاليت ھای توسعه شده است.

عدیده معتبر از جمله وثيقه ملکی و ضامن می باشد.ـ وثيقه و ضمانت بانکی: شرایط پرداخت وام در سيستم بانکی مبتنی بر ارائه اسناد و مدارک 

ته اند از این امکان برخوردار شوند.برای برخی ارائه وثيقه ملکی و یا ضامن مشکSتی به ھمراه می آورد که در نتيجه عمSً نتوانس

ریان به ویژه کسب و کارھائی که دارای مشتریان▪ مشکل نقدینگی: برخی کارآفرینان بد3یل تأخير در دریافت اقساط قراردادھای منعقده با مشت

تقریباً انحصاری است، با مشکل نقدینگی مواجه بوده اند.

فع مشکل مالی داشته اند:▪ تدابير و ابتکارات: اکثر کارآفرینان عليرغم مشکSت و محدودیت ھای مالی ابتکاراتی جھت ر

مایه اعضاء بعنوان آورده اوليه اقدام نموده اند.▪ جذب سرمایه ھای مردمی: برخی از کارآفرینان مورد مطالعه از طریق ایجاد تعاونی و جذب سر

ردمی آنان را در مالکيت برخی از منابع شرکتبرخی دیگر که کسب و کار خود را به صورت شرکت خصوصی ایجاد کرده اند، با جذب سرمایه ھای م

سھيم کرده اند.

ارائه طرح ھای جدید به نھادھای ذیربط، ایجاد کسب و کار▪ ایجاد درآمد جدید: کارآفرینان از طریق انجام فعاليت ھای تجاری، افزایش توليد، تھيه و 

ه و جذب شریک نسبت به ایجاد درآمد جدید وجدید در راستای کسب و کار موجود، تدوین خصوصی در حرفه و یا تأسيس آموزشگاه در ھمان زمين

در نتيجه کاھش محدودیت ھای مالی اقدام نموده اند.

ـ استفاده از وام

ـ جذب سرمایه گذاری خارجی

ـ استقراض از اقوام و آشنایان

) فيزیکی٢

راحل توسعه نيز تا حدودی بعنوان یکی از موانع آنھا مطرح▪ موانع : اکثر کارآفرینان در مرحله ایجاد کسب و کار با موانع فيزیکی مواجه بودند. در م

:می باشد. مواردی که در این زمينه برای آنان مشکل آفریده به ترتيب درجه اھميت عبارتند از

ـ کمبود و یا نبود مکان کسب و کار

ـ کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

ـ مشکل تأمين مواد اوليه

داقل به اقداماتی چند دست زدند:▪ تدابير و ابتکارات: کارآفرینان به منظور تعدیل موانع فيزیکی و برخورداری از امکانات ح

دليل عدم توانائی مالی و از طرفی ممانعت ھایـ استفاده از بخشی از محل مسکونی خود: برخی از کارآفرینان مورد مطالعه در مرحله ایجاد ب

اختصاص دادند. حتی آنان که توانستند در مرحلهھمسر (در مورد کار خارج از منزل) به ناچار بخشی از فضای خانه خود را به مکان کسب و کار 

ی از خانه خود استفاده می کنند.توسعه به مکان ھای دیگری دست پيدا کنند، در برخی امور مربوط به کسب و کار ھمچنان از بخش

عه بدليل عدم برخورداری از مکان مناسب، بسياری ازـ استفاده از امکانات فيزیکی نھادھای عمومی: تقریباً کليه کارآفرینان روستائی مورد مطال



فعاليت ھای خود را در نھادھای محلی انجام می دھند.

ـ اجاره مکان مناسب: اکثر کارآفرینان مکان ھای کسب و کار خود را اجاره کرده اند.

 فيزیکی از کمک ھای مردمی بھره مند شده اند. اینـ استفاده از حمایت ھای مردمی: برخی از کارآفرینان جھت جبران کمبود مکان و سایر امکانات

روش عمدتاً در مناطق روستائی و یا در فعاليت ھای فيزیکی بکار گرفته می شود.

و یا پدرانشان در اختيار گذاشته اند از جمله مکانی برایـ استفاده از حمایت ھای خانوادگی: تعداد اندکی از کارآفرینان از امکاناتی که ھمسرانشان 

کسب و کار و یا ساخت و تأمين بخشی از امکانات سخت افزاری استفاده نموده اند

) بازاریابی و فروش٣

شند. به طور کلی مواردی که می توان در این دسته از▪ موانع: مطالعه نشان می دھد که اکثر کارآفرینان با موانع بازاریابی و فروش مواجه می با

موانع به آن اشاره کرد، عبارتند از: بازاریابی، فروش، صادرات، مشتری انحصاری.

لی تقسيم نمود:موانع برحسب د3یل طيف گوناگونی را ایجاد نموده است. این د3یل را می توان به چھار دسته ک

در اغلب موارد شناخت کافی در بازار صنعت کسب وکارـ عدم شناخت کافی چگونگی ورود به بازار و توسعه حضور در بازار: کارآفرینان مورد مطالعه 

خود، کانال ھای ارتباطی، مراحل ورود به بازار و راھھای توسعه خود در بازار را ندارند.

 برای عرضه محصول آنان به بازار ھيچگونه برنامهـ عدم برنامه ریزی و اقدامات حمایتی دستگاھھای سياستگذار: تاکنون در زمينه ایجاد تسھيSت

ریزی و مساعدتی از سوی دستگاھھای ذیربط انجام نشده است.

 تری در ایجاد بازارھای جدید برای محصول خود داشتهـ کمبود منابع مالی: نيمی از کارآفرینان بدليل محدودیت ھای مالی نتوانسته اند حضور فعال

باشند، در نتيجه فروش محدودی دارند.

 مشاور و راھنمائی مناسب برای خود نداشته اند. آنچهـ نبود مشاور و راھنما: بسياری از کارآفرینان در مرحله ایجاد و حتی توسعه کسب و کار خود

 و ھيچگاه با نھادی که نقش مشاور را در صنعتدریافت کرده اند از طریق تجارب شخصی، تأثير مدیران قبلی و مشاھده تجارب دیگران بوده است

خود ایفا نمایند، برخورد نداشته اند.

زارھای مختلف برحسب توانائی ھا و امکان آفرینی راھھائی را▪ تدابير و ابتکارات: اکثر کارآفرینان مورد مطالعه برای ایجاد بازار و توسعه حضور در با

برگزیدند و توانستند حضور مستمری در بازار ایجاد نمایند.

ـ شرکت در نمایشگاھھای مختلف داخل و خارج از کشور

ـ برقراری ارتباط با دستگاھھای مرتبط با صنعت کسب و کار خود

ـ تبليغات

ـ ارتقاء کيفی محصول جھت حفظ و جذب مشتری

ـ ایجاد بازار جدید (در روستاھای مجاور توسط کارآفرینان روستائی)

ـ استخدام بازاریاب

ـ توليد محصول جدید

ـ نفوذ در بازار جھانی

) منابع انسانی۴

ئی زنان است. کارکنان آنان ھمچون دیگران، بدليل▪ موانع : مھمترین منانع مطرح شده از سوی کارآفرینان مورد مطالعه ناباوری نسبت به توانا

 مقطع ایجاد کسب و کار مطرح بود و در ادامه کاھش و یانگرش منفی به زن و مدیریت وی، نسبت به کارآفرینی زنان ناباور بودند. این مانع عمدتاً در

رآفرینان ایجاد می کردند و بد3یل زیر در ابتدای شکلمحو گردیده است. در روستاھا، عSوه بر این مورد، کارکنان زن نيز دشواریھای دیگری برای کا

گيری کسب و کار حتی از حضور اجتماعی پرھيز می کردند:

ـ حساسيت ھمسران

ـ ناپسند بودن مواجھه با مردان از لحاظ ھنجارھای محلی

ـ نگرانی از مسئوليت پذیری



ـ نگرانی از کار در خارج از خانه

اشد:▪ تدابير و ابتکارات : کوشش ھای انجام شده توسط کارآفرینان مورد مطالعه به شرح زیر می ب

 با پرسنل و اعضاء خود ایجاد کرده اند. این فضا کمکـ ایجاد محيط عاطفی: اکثر کارآفرینان مورد مطالعه در فضای کسب و کار خود رابطه ای عاطفی

نان را تسھيل نموده بلکه به عنوان راھگشای بين کارکنانکرده که بسياری از مسائل مبتS به درونی رفع گردد و نه تنھا رابطه بين کارکنان و کارآفری

يد.نيز مطرح است. این سبک از برخورد را می توان “اھرم تقویت کننده روابط درون سازمانی“ نام

م کارکنان اقدام به جذب نيروھای مورد نياز خود ازـ ایجاد شبکه ھمکاری: تعدادی از کارآفرینان مورد مطالعه به جای جذب نيروی رسمی و استخدا

طریق ایجاد ارتباط شبکه ای و در چارچوب قراردادھای خرید خدمت نموده اند.

ذیرش مسئوليت کارکنان زن مواجه بودند، تصميم بهـ ساماندھی نقش درآمدساز اعضاء در خانه: اکثر کارآفرینان روستاھای مورد مطالعه که عدم پ

. این شيوه که عمدتاً در روستا مشاھده میساماندھی کسب و کار خود براساس نقش درآمدساز زنان در خانه و حضور غيرمستقيم آنان گرفنتد

شود، در عمل پاسخ مثبت داده است.

● موانع محيطی و تدابير و ابتکارات بکار گرفته شده در رفع و یا کاھش آنھا

واجه می باشند. موانعی که صرفاً با کوشش فردیکارآفرینان با موانع دیگری که متأثر از محيط اجتماعی ـ فرھنگی ـ سياسی و اقتصادی است، م

آنان قابل رفع نيست. بلکه نيازمند اصSحات و تحو3ت تدریجی ارزش آفرین در محيط است.

) فرھنگی ـ اجتماعی١

 او را در محدوده ای از وظایفی خاص قرار می دھد.▪ موانع: نگرش جامعه به زن و تصویری که از نقش و ویژگی ھای او در باور عمومی وجود دارد،

نع فرھنگی ـ اجتماعی عبارتند از:قضاوت در مورد مسئوليت، نقش و توان او براساس این محدوده سنجيده می شود. به طور کلی موا

ا از نظر موقعيت زمانی و مکانی در محدودیت ھایـ عکس العمل ھای منفی اجتماعی: کارآفرینان مورد مطالعه در اغلب موارد به ویژه آنھا که ی

فشار زیادی را از سوی محيط خود پذیرا گشته اند و بازیادی به سر برده اند و یا در حرفه ھائی مغایر با پذیرش عمومی جامعه کارآفرین شده اند، 

 مواجه بودند.عکس العمل ھای متعدد در شروع کسب و کار در قالب مضامينی ھمچون “زن را چه به این حرف ھا“

ر متن فرھنگ سازمانی رسوخ می کند، ازـ برخوردھای منفی سازمان ھا و مؤسسات اقتصادی ـ اجتماعی: به طور طبيعی فرھنگ ھر جامعه د

ا یا به صورت مستقيم و اظھارنظر منفی درھمين رو ھمان نحوه برخورد در سازمان ھای اقتصادی ـ اجتماعی به چشم می خورد. این برخوردھ

 کار و عدم ارائه امکانات 3زم و برخورد بی تفاوت با موضوعمقابل ابتکارھا و نوآوریھا بروز پيدا می کند و یا به صورت تأخير در ایجاد و توسعه کسب و

نمایان می گردد.

ر مستقل و جدا از چتر حمایتی یک مرد بتواند با ابتکاربرای بسياری از کارگزاران این سازمان ھا بویژه در شروع بسيار سنگين بوده که یک زن به طو

عمل، خلق و ایجاد یک ایده، کسب و کار جدیدی تأسيس نماید.

 فراھم نباشد. بعنوان مثال رفت و آمد آنھا درـ ناامنی اجتماعی: این باورھا سبب شده است که فضائی امن برای حضور زنان در برخی صحنه ھا

تنھائی برای یک زن امکانپذیر نيست و یا بهبرخی مکانھا، سفرھای داخلی و خارجی، رانندگی در جاده ھای بين شھری مواردی است که یا به 

سختی انجام می شود.

اجتماعی و نيز نگاه برخی مسئولين به زن و نقش▪ تدابير و ابتکارات: کارآفرینان مورد مطالعه ضمن پذیرفتن این واقعيت که نگرش و برخورد 

گی و اجتماعی بر کسب و کار خود راھھائی را برایاجتماعی او چندان مناسب فعاليت ھای کارآفرینانه نيست، به منظور کم شدن تأثير موانع فرھن

مقابله با آن برگزیده اند:

 مورد رعایت ضوابط و مقررات حقوقی و اداری داشتهـ رعایت ضوابط اجتماعی و جلب اعتماد مردم: اکثر کارآفرینان مورد مطالعه حساسيت زیادی در

د. به طوریکه نسبت به انجام تعھدات خود به بانکھا،و ھمواره سعی کرده اند که کليه قوانين را اجرا نمایند و از این نظر حتی شاخص ھم بوده ان

رد باعث می شود که ھم در ميان مردم و ھم در ميانوزارت دارائی، وزارت کار، بيمه، شھرداری و. . . به موقع اقدام نموده اند. این نحوه برخو

مسئولين جلب اعتماد نمایند.

توان به اھداف خود رسيد چرا که ھرگونه برخورد تندـ مدارا و گفتگو و استفاده از مھارت ھای ارتباطی: آنھا معتقدند که تنھا از این شيوه می 

ز می باشد. از این رو با تحمل فشارھای مضاعفنسبت به مخالفت ھا و تحقيرھای اجتماعی نه تنھا مسير را باز نمی کند بلکه تخریب کننده ني



سعی می کنند از طریق مدارا و گفتگو به قانع نمودن اذھان عمومی و عناصر مسئول بپردازند.

نوادگی خود را کاھش و یا رفع نمایند. از ھمين طریق نيزـ اثبات موفقيت: تقریباً کليه کارآفرینان ھمانطور که از این طریق توانسته اند، موانع خا

. به طوریکه با مشاھده پيشرفت ھا و موفقيتزمينه را برای پذیرش کسب و کار خود در نزد مسئولين مربوطه و اذھان عمومی بوجود می آورند

ھای روزافزون آنان، تغييری نسبی در باورھا پدید می آید.

ی اجتماعی در مرحله اول از ھمسر و سپس از سایرـ استفاده از محارم: برخی از کارآفرینان به منظور رفع موانع اجتماعی، به ویژه ناامنی ھا

محارم استفاده می کنند.

Sت با3تری برخوردارند، سعی در به روز نگه داشتن دانشـ استفاده از دانش حرفه ای: اکثر کارآفرینان شھری مورد مطالعه به ویژه آنان که از تحصي

 صرفاً حرفه ای باشد. در مناطق روستائی کارآفرینانحرفه ای خود دارند. از این طریق فرصت مناسبی برای خود بوجود می آورند که برخورد با آنھا

روش نتوانسته اند به صورت مؤثر استفاده نمایند.بدليل محدودیت ھای محيطی و پائين بودن سطح سواد و در نتيجه عدم توانائی ھای 3زم از این 

 ارزش ھائی در فرھنگ جامعه بوجود آید وـ استفاده از دانش مذھبی: اعتقاد و باور عميق مذھبی در اقشار مختلف مردم، سبب می شود که

ازد به ھمين دليل برخی از کارآفرینان موردمعياری برای شناخت و تصميم و انتخاب می گردد و به عبارتی بایدھا و نبایدھا را مشخص می س

 بھره جسته و با طرح موضوعاتی از قبيل “نقشمطالعه در مرحله جلب حمایت ھای مردمی و مسئولين از اعتقادھا و باورھای ارزشی آنھا و خود

. برخورداری کارآفرینان از دانش مذھبیاجتماعی زنان صدر اسSم“، “کسب درآمد حSل“، “کسب و کار مشروع“ برخی از سدھا را شکسته اند

وسيله خوبی برای مقابله با سوءتعبيرھا بوده است.

رب عملی به صورت فردی و در سطح محدودی در زمينهـ استفاده از تجربه عملی: اکثر کارآفرینان مورد مطالعه قبل از ایجاد کسب و کار خود، تجا

باز نمایند و مشکلی از بابت اثبات توانمندی و اشراف برحرفه خود داشته اند. به ھمين دليل با اتکاء به تجارب عملی توانسته اند راه را برای خود 

حرفه خود در نزد عموم نداشته اند.

گو و ارتباط مؤثر ھمواره بواسطه صداقت و صراحتـ صداقت و صراحت لھجه: کليه کارآفرینان مورد مطالعه ضمن استفاده از روش ھای مدارا و گفت

مسير توسعه کسب و کار چھره صادقی از خود در نزدلھجه خود توانسته اند بسياری از موانع اجتماعی را پشت سر گذارند. آنان با این ویژگی در 

 به بسياری از موانع اجتماعی فائق آمده اند.اذھان عمومی ساخته اند که موجب اعتبار و اعتماد نسبت به آنان گردیده است و در این شرایط

 از او از جمله روش ھای عمومی کارآفرینان موردـ تشکيل روحی با استفاده از باورھای اعتقادی و عرفانی (توکل): تکيه بر خداوند و مددجوئی

تور محرکه من خداوند است“ توکل را اصلیمطالعه در مواجھه با مشکSت و فشارھای اجتماعی بوده است. آنھا با طرح مضامينی ھم چون “مو

 این طریق آرامش درونی یافته و در مقابله با بسياری ازغيرقابل تردید در کار خود می دانند. اکثر کارآفرینان مورد مطالعه اظھار داشته اند که از

حوادث و موانع مصمم تر و مقاوم تر شده اند.

) قانونی٢

اقتصادی تفکيک جنسيت وجود ندارد. بنابراین بخشی از▪ موانع: موانع قانونی برای زنان کارآفرین بسيار محدود است چون تقریباً در کليه قوانين 

ودیت ھای فرھنگی و اجتماعی است که در برخیموانع موجود نه تنھا خاص زمان بلکه برای کليه کارآفرینان می باشد. بخش دیگر ناشی از محد

ر برخی اماکن مانند ھتل ھا اشاره نمود.زمينه ھای قانونی سایه انداخته است. از جمله می توان به عدم پذیرش و اقامت یک زن تنھا د

را برای رفع آن اتخاذ کرده اند.▪ تدابير و ابتکارات: برخی از کارآفرینان که با چنين موانعی روبرو بوده اند راھھای زیر 

بتاً کاملی از قوانين و مقررات مربوط به حرفه خودـ شناخت و تسلط به قوانين و مقررات: اکثر کارآفرینان مورد مطالعه سعی کرده اند شناخت نس

برای آنان پيش نياید.کسب نمایند تا از این طریق بتوانند به خوبی ضوابط را رعایت نمایند و مشکلی از این لحاظ 

لعه بویژه آنھا که در انجمن ھا و محافل حرفه ای حضورـ برخورد فعال جھت پيشنھادھای اصSحی و بازنگری در قوانين: اندکی از کارآفرینان مورد مطا

 اند.دارند، در جھت پيشنھاددھی در اصSح و بازنگری قوانين مرتبط با حرفه خود مشارکت جدی داشته

دھای ذیربط برقرار کرده اند تا از این طریق ضمن اشرافـ برقراری ارتباط با سازمان ھای ذیربط: برخی از کارآفرینان ارتباط مستمر و مؤثری با نھا

امل پيدا کنند.بيشتر بر شرایط حقوقی و قانونی حاکم بر حرفه خود با ارکان مختلف نھادھای مذکور آشنائی ک

● جمع بندی

 محيطی توانسته اند از حصار موانع موجود عبوربه گونه ای که مشاھده گردید کارآفرینان مورد مطالعه عليرغم محدودیت ھای فردی، سازمانی و



آنان نشان می دھد که می توان در شرایط محيطیکرده و با خلق اثر و بکارگيری تدابيری نو، مسير کارآفرینی خویش را ھموار نمایند. تجارب 

 که چنانچه کوششی اجتماعی در جھت رفع و حذفموجود نيز مؤسس، خSق، مبتکر و نوآور و اثربخش بود اما تصویر محدودیت ھا نشان از آن دارد

در این مقطع دخالت ویژه دولت 3زم می آید تاآنھا صورت نگيرد موجبات اتSف ظرفيت ھای مستعد نيمی از جمعيت کشور را فراھم خواھد ساخت. 

مت گمارد. مشاھده ورود داوطلبان دختر بهبه دور از طرح ھرگونه شعار نسبت به سياست ھای حمایتی و قانونمند نمودن کارآفرینی زنان ھ

فرینی در برنامه ھای درصد، ضرورت توسعه سھم زنان در اقتصاد ملی، مقابله با بحران بيکاری و گشودن سرفصل کارآ۶٢دانشگاھھا به نسبت 

می باشد.اقتصادی کشور نيازمند بصيرتی عميق تر در شناخت مسئله و اراده ای قوی تر در ساماندھی آن 
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محققين کارآفرينی

● ضرورت:

از این وجود طيف وسيعی  با  ایران، گفتمان جدیدی است.  در  کارآفرینی 

فعاليت ھا را در سطوح مختلف و تحت عنوان توسعه کارآفرینی می توان

مشاھده نمود. قاعده و رسم است که ھمه این فعاليتھا پذیرفته و ارج نھاده

می شود.

توان نشان داد که در شتاب و ھياھوی توسعه کارآفرینی برخی اما می 

آسيب ھا ناگزیر بوده اند که محتاج عSج و چاره اندیشی ھستند. در این

نوشته به آسيب شناسی جامعه محققين کارآفرینی در ایران پرداخته می

شود. چرا که با پيگيری این موضوع ریشه برخی از آسيب ھای دیگر نيز قابل

شناسایی خواھند بود.

نگارنده این امکان را داشته است که از اوان شکل گيری تحقيقات کارآفرینی

از نزدیک شاھد فعل و انفعا3ت درون جامعه پژوھشی باشد. یقيناً مکتوب

نمودن این تجارب در بھبود روند آتی تحقيقات کارآفرینی در ایران مؤثر خواھد

بود.

اما این خطر وجود دارد که تجارب فردی از زاویه محدودی بدست آمده باشد.

لذا نگارنده از ھمه محققين کارآفرینی دعوت می کند با مستند سازی دیده

ھا و شنيده ھای خود به آسيب زدایی از توسعه تحقيقات کارآفرینی در

ایران مساعدت کنند.

● شکل گيری:



 شمسی شکل گرفته است. این موضوع در بين ھر سه نسل محققين١٣٨٠ تا ١٣٧۵جامعه محققين کارآفرینی در ایران در فاصله سالھای 

رون سيستم آموزش عالی کشور آن ھم در خصوصکارآفرینی در ایران قابل مشاھده است. مھمترین ویژگی این جامعه تحقيقاتی تربيت آنھا در د

موضوعی بوده است که از خصلتی کامSً وارداتی برخوردار است.

در ابتدای شکل گيری نسل اول دانش بومی ازقبل از شکل گيری نسل اول محققين کارآفرینی در ایران ، تعداد انگشتان یک دست نبود و لذا 

 منتقل می کرد که در این فرایند البته فاقدکارآفرینی در حداقل ميزان خود قرار داشت. این نسل می بایست دانشی را از ورای مرزھای ملی

 عمدتاً اساتيدی بودند که نه بر اساس عSیق حرفهحداقلی از امکانات پژوھشی بود. به طور مثال اساتيد راھنمای پروژه ھای تحقيقاتی نسل اول،

ای و تخصصی بلکه از سر اضطرار راھنمایی محققين نسل اول را پذیرفته بودند.

ی بعدی کمترین عSقه پژوھشی را به مبحثبه عنوان شاھدی بر این موضوع می توان نشان داد که اساتيدی راھنمای نسل اول در طی سال ھا

تی خود را در شرایطی زدند که تعداد نسخ کتاب ھایکارآفرینی بروز دادند. نسل اول محققين کارآفرینی در ایران ھمچنين کليد پروژه ھای تحقيقا

مربوط به کارآفرینی در کتابخانه ھای کشور کمتر از تعداد انگشتان دست بود.

وانند از نتایج تحقيقاتی روزآمد خارجی ھم بھره برداریبه عSوه امکانات شبکه اینترنت نيز در حدی نبود که نسل اول محققين کارآفرینی در ایران بت

 ھایی با کيفيت نازل و فاقد ریشه در ادبيات جھانیکند و لذا در این کمبود منابع مطالعاتی و پژوھشی دست آورد، تحقيقاتی نسل اول پایان نامه

موضوع بود. نکته دیگر در بين محققين نسل اول گرایش سياسی عموماً راست آنھا بود.

کشورھای غربی محلی از اعراب ندارند برایاین گرایش در عمل باعث شده است که ظرایف کارآفرینی در جوامع در حال توسعه که مطلقاً در 

رھای رانت جویانه در کشورھای در حال توسعه عموماًمحققين نسل اول کارآفرینی در ایران نادیده انگاشته شوند. به طور مثال فساد اداری و رفتا

ر پله ای گذاشت.به شکل گيری نوعی از کارآفرینی منجر می گردد که می توان بر آن نام کارآفرینی سياه یا زی

ژه تحقيقاتی که به بررسی چگونگی تأثير فسادعلی رغم گذشت بيش از یک دھه از شکل گيری تحقيقات کارآفرینی در ایران دریغ از حتی یک پرو

اداری بر انحراف فعاليت ھای کارآفرینانه اختصاص یافته باشد.

 اصلی در روند تحقيقات کارآفرینی داشته است .نسل اول محققين کارآفرینی در ایران علی رغم کيفيت نازل خود در طی سالھای بعدی دو کارکرد

ز تنھا نسلی بوده است که مورد مراجعه سياستاو3ً این نسل به عنوان اساتيد راھنمای پروژه ھا و پایان نامه ھای نسل دوم عمل کرده و ني

در عمل استاندارد و ھنجارھا را رقم زده است.گذاران و ذینفع ھای اجرایی قرار گرفته است و بنابراین گفتمان نسل اول ھم در تئوری و ھم 

ياست گذاران بوده است که از کيفيتنکته غم انگيز در فعاليت ھای پژوھشی نسل اول انجام پی درپی پروژه ھای تحقيقاتی سفارشی س

نازلتری نسبت به پروژه ھای تحقيقاتی ھمين گروه در ابتدای فعاليتشان داشته است .

دانشگاھھای دولتی و خصوصی بوده اند کهنسل دوم در فضای متفاوتی نسبت به نسل اول شکل گرفته است. نسل دوم عموماً دانشجویانی در 

ل در انگيزش سياست گذاران به سوی مباحثتحت تأثير جو و فضای موجود جذب تحقيقات کارآفرینی شده اند . بخت بلندی که محققين نسل او

ی و شکل دھی به یک مسير شغلی موفق بود.کارآفرینی داشتند، برای نسل دوم نشانه ای از امکان بھره برداری عملی از یافته ھای پژوھش

له ای برای دستيابی به جدیدترین یافته ھای پژوھشینسل دوم از این امکان نيز برخوردار بود تا از شبکه توسعه یافته تر اینترنت به عنوان وسي

 سستی و عدم دقت محققين نسل اول از دست رفت.دنيای بيرونی استفاده کند که البته با مقاومت نسل اول و تمایل آنھا به خود ارجاعی و نيز

نتيجه چنان وضعيتی پایان نامه ھای ضعيف تر نسل دوم در مقایسه با نسل اول بود!

حرف تازه ای برای سياست گذاران نداشت و لذاپایان نامه ھای نسل دوم اصو3ً کپی ناقصی از پروژه ھای تحقيقاتی نسل اول از آب درآمد که 

اقبال زیادی ھم از سوی سياست گذاران برای محققين نسل دوم مشاھده نشد .

ام مستقيم حتی یک پروژه تحقيقاتی و صرفاًشکل گيری نسل سوم محققين کارآفرینی در ایران به تمام معنی تراژدی است. این نسل بدون انج

 بر کار اجرائی حضوری ھم بين جامعهبواسطه سفارش تحقيقاتی با کيفيت نازل به محققين نسل اول، خود را محق دانسته است تا عSوه

اند که با کيفيت نازل تحقيقات سفارش دادهمحققين کارآفرینی داشته باشد. عامل اصلی این بدآموزی و بداخSقی ھم محققين نسل اول بوده 

ر حافظ و ضامن بقاء و رشد محققين نسل اولشده عSئمی مبنی بر سھولت ورود در حلقه محققين را به نسل سوم ارسال کرده اند. در واقع اگ

ل سوم از این نمد کSھی نداشته باشد؟کپی کاری و فروش چند باره پایان نامه ھای تحقيقاتی نخ نمای اواسط دھه ھفتاد است، چرا نس

ه مدت بيش از یک دھه در مناصب اجرائی بودهنسل سوم البته نسبت به نسل اول از مزیت ھای رقابتی بيشتری برخوردار بوده است. این نسل ب



 نسل اول از نظر شأن و مقام پيش گيرد.و با دست اندازھای بوروکراسی آشنا و نزدیک به منابع مالی نشسته بود. پس طبيعی بود که بر

 مناسبت ھا داشت: شرکت کنندگان ودر طی سال ھای بعدی ھر گونه گردھمایی برگزارشده در خصوص کارآفرینی مشابھت زیادی با بقيه

مخاطبين عموماً نسل سوم محققين کارآفرینی بودند که نقش سياھی لشگر را ایفاء می کردند.

اما با ادبيات ویژه خود می پرداختند و نھایتاً اینمراسم معمو3ً با سخنان بزرگوارانی از نسل سوم شروع می شد که به تکرار گفته ھای نسل اول 

ئه بافته ھای فکری خود دعوت شوند.افتخار را به سرفرازان نسل اول اعطا می کردند تا از ردیف ھای اول و دوم مدعوین برای ارا

 جایزه دھی به خود برای خدمات علمی انجام ندادهکار البته در جشنواره ھای کارآفرینی کامل تر شد به گونه ای که حب خود ارجاعی نسل اول به

 مجموع ارجاعات ھمه نسل ھای محققينمنجر گردید و در این ميان ھيچ کس نپرسيد که اگر علم کارآفرینی وارداتی است(که ھست)، چرا

 درصد ھم نمی رسد؟ نگاھی به ترکيب کميته ھای علمی جشنواره ھای١٠کارآفرینی در ایران به بافته ھای ھمگنانشان در خارج حتی به 

وم است.مختلفی که برای بزرگداشت کارآفرینان ترتيب داده می شوند گویای رابطه محققين نسل اول و س

● آسيب شناسی:

ایی است که گریبان گير این حوزه تحقيقاتی جدیدروند گفته شده در شکل گيری جامعه محققين کارآفرینی در ایران تا حدود زیادی گویای آسيب ھ

ون نقد نشده است گرفتار حب خودارجاعی مفرطیبوده و می تواند بنيان آن را تھدید کند. نسل اول محققين کارآفرینی خودجوش شکل گرفته و چ

است که نھایتاً به اعطای جایزه به خود برای کار علمی نکرده در جشنواره ھا منجر شده است.

نتایج واین نسل ھنجارھا و استانداردھای رفتاری را در حوزه تحقيقات کارآفرینی رقم زده است که مب باره  بر کپی کاری و فروش چند  تنی 

ن جاده ارتقای تحقيقاتی برای نسل سوم وپژوھشھای با کيفيت نازل است و البته این نسل اشتباه دیگری را ھم مرتکب شده و آن صاف کرد

تی کاھش یابد.جلوگيری از ارتقای نسل دوم است. انتظار نمی رود آسيب رسانی این نسل اول تا مدت یک دھه آ

تحقيقات پيش پا افتاده کارآفرینی دارد ونسل سوم مروجی برای پوپوليسم در حوزه تحقيقات کارآفرینی است. ھم بواسطه سفارشی که برای 

د. چشم اندازھای آتی فعاليت ھای تحقيقاتیھم بواسطه اشتياقی که برای حضور در ھمه عرصه ھای توسعه کارآفرینی و مخصوصاً تحقيقات دار

توسط این نسل تبين شده و تخصيص بودجه ھم بدست آنھاست.

علمی جشنواره ھای کارآفرینی بی دليلپس نشستن ایشان در ردیف ھای اول مناسبت ھا و ایراد سخنرانی ھا و حضور در رأس کميته ھای 

 و نه یافته ھای نسل اول است. این نسلنيست. فقط مشکل اینجاست که ھر آنچه می گویند و می کنند کپی ناشيانه و ناقصی از بافته ھا

دست در دست نسل اول بدآموزی و بداخSقی تحقيقاتی را به نسل دوم آموزش می دھند.

اشته اما استفاده نکرده است. نسلی است کهنسل سوم اما نسلی قابل ترحم است. این نسل امکان بھره گيری از امکانات نسبتاً فراھم را د

 ساعت آموزش مربيگری١۶که اگر تن به مجبور به نشستن تمام وقت در مناسبت ھا بدون ھرگونه اميد به مشارکت فعال است و نسلی است 

امعه محققين کارآفرینی در ایران جامعه مولد علمکارآفرینی دھد می تواند آموزش کارآفرینی را با کمترین دستمزد ادامه دھد. در کSمی خSصه ج

نيست.

جامعه محققين کارآفرینی در ایران، جامعهاین جامعه در بھترین حالت می توانست حامل علم به نسلھای بعدی باشد که از آن سرزده است. 

ھنجارھا و استانداردھای رفتاری را در عرصهمحروم از حداقل استانداردھای پژوھشگران در سطح بين المللی است. این جامعه به دليل آنکه 

ا استانداردھای بين المللی، می تواند تا مدت یکتحقيقات داخلی کارآفرینی تعيين می کند و به دليل عدم برخورداری از حداقل کيفيت متناسب ب

دھه آتی به بزرگترین مانع توسعه کارآفرینی در ایران تبدیل گردد.

 محققين کارآفرینی است.از اولویت ھای توسعه کارآفرینی در ایران ارتقای سطح اخSقی و علمی جامعه نسل ھای سه گانه

● راھکار:

 فراتر از آن ساکن باشد. ما به معنی کاملاخSق و ھنجار پذیرفته شده در کسب ھر علم جدید مراجعه به صاحب علم است، حتی اگر در چين و

م قابل تحسين و تقدیر است اما ھنوز ھم نيازکلمه فاقد علم کارآفرینی ھستيم و اگرچه واکنش خودانگيخته نسل اول محققين رأی کسب این عل

است تا به صاحبان اصلی علم مراجعه شود.

 گيری یک جامعه تحقيقاتی با استانداردھایدر واقع تجربه تاریخی ما ھم نشان می دھد اعزام دانشجو برای کسب علوم جدید ھمواره به شکل

 ھای مختلف علمی را مدیون دانشجویاناخSقی و رفتاری با کيفيت منجر شده است. نطفه بسياری از پيشرفتھای تحقيقاتی فعلی در عرصه



نی نه تنھا در داخل بلکه در خارج از کشوراعزامی به کشورھای مختلف در ابتدای قرن فعلی شمسی ھستيم که در سالھای بعدی وزنه ھای وزی

 را به دور از بدآموزیھای نسلھای قبلی و در بھتریننيز محسوب شده اند. در حوزه تربيت محققين کارآفرینی نيز نياز آشکاری داریم تا نسل چھارم

دانشگاھھای دنيا تربيت کنيم.

ینی که حداقلی از رنگ و بوی یافته ھای تحقيقاتیبودجه این کار در واقع در مقایسه با ھزینه تمام شده سياست ھا و برنامه ھای توسعه کارآفر

ه ای می تواند تربيت شود مزیتی برای توسعهاصيل در آنھا نتوان مشاھده نمود، بسيار کمتر خواھد بود. این نسل چھارم که با اندک سرمای

ين سرمایه اندک تربيت این نسل شرط کافی است،کارآفرینی در ایران در طی دھه ھای آتی خواھد بود. خود را از این مزیت محروم نسازیم. تأم

ی از تSشھای قبليشان، مشارکت ندھيم.اما شرط 3زم آنست که نه در انتخاب و نه در اعزام آنھا نسل اول، دوم و سوم را ضمن قدردان
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مديران کارآفرين

مدیران کارآفرین نقش بسيار مھمی در تغيير و رشد اقتصادی دارند. سازمان

؛ مدیرانی که تمایل دارند باھای امروزی به مدیران کارآفرین نيازمند است

ھنجارھای موجود ھماوردی و چالش نمایند.

برای توسعه یک سازمان باید مدیران آن تبدیل به کارآفرینان درون سازمانی

شوند و از سه اصل مھم پيروی نمایند:

برنامه ریزی، سازماندھی١ ، کنترل،) مبانی مدیریت حرفه ای که شامل 

ارتباطات و تصميم گيری عقSیی است را بياموزند و به آن عمل کنند.

)خود را با «سبک کارآفرینانه» که فراسوی بوروکراسی بوده و جو نوآورانه٢

را در سازمان موجب می شود، منطبق سازند.

) به ترغيب نوآوری و کارآفرینی درون سازمانی در ميان کارکنان بپردازند.٣

● مدیر کارآفرین کيست؟

مدیری که تمایل دارد که آینده را تغيير دھد و فکر می کند که توانایی 3زم

برای ایجاد تغيير موفقيت آميز در داخل سازمان را دارد، مدیر کارآفرین نام

دارد.

؛ تSش می کند تا یک موقعيت استراتژیک قوی ایجاد نماید،مدیر کارآفرین به آشوبھا و ناآرامی ھا و عدم اطمينان محيطی واکنش نشان می دھد

حيطی در دیگر سازمان ھا می شود. مدیر کارآفرین باولو اینکه ماھيت موقتی داشته باشد؛ او با ابتکارات فعا3نه خود باعث ایجاد عدم اطمينان م

بل از رقبای خویش است و در مقابل تھدیداتتخریب موقعيت موجود، فرصت ھای جدیدی ایجاد می کند، او درصدد دستيابی به فرصت ھای جدید ق

بالقوه ھوشيار و گوش به زنگ است.



 ذیل را بروز می دھد:«راس» و «آنوا3» بر این اعتقادند که مدیر کارآفرین در فعاليت ھای مدیریتی خود ویژگی ھای

) تمرکز بر نتایج و اثربخشی و نه فعاليت١

) تمایل به تغيير چيزھا در زمانی که نياز روشن و واضح است٢

) زیر سئوال بردن موقعيت جدید٣

) درک کارکنان به عنوان افرادی پاسخگو و مسئول که به دنبال تحقق نتایج ھستند.۴

) بلند ھمت و رقابتی۵

) باور به وجود پاداش در ماھيت کار۶

ی چيره شدن بر این موانع) ناکامی در مواجھه ھا با سيستم ھای دست و پاگير بوروکراتيک و ایجاد مھارت ھای عملی برا٧

) توانایی برای حل تضاد و اصطکاک٨

) درک ارتباطات سازمانی: شامل سيستم ھای فرعی فنی و موقعيت مدیر به عنوان جزئی از کل٩

) برانگيخته شدن با تاثيرگذاری بر تغيير و نوآوری١٠

● مدیریت کارآفرینانه

«استيونسون» و ھمکارانش مدیریت کارآفرینانه را این گونه توصيف می کنند:

و تعقيب فرصت است؛ عليرغم آنکه در آغاز منابع«مدیریت کارآفرینانه فرآیند برمS ساختن یا ایجاد یک فرصت برای خلق ارزش از طریق نوآوری 

کافی وجود ندارد.»

ند از:«کارسون» چھار قابليت کليدی مرتبط با مدیریت کارآفرینانه را شناسایی نموده است که عبارت

) تجربه کافی ھم در صنعت و ھم در شغل مورد نظر١

) دانش 3زم در خصوص محصول یا خدمت و بازار٢

) مھارت ھای ارتباطی در ھدایت سازمان٣

● مدیران کارآفرین با مدیران سنتی چه تفاوت ھایی دارند؟

شرح زیر بيان می دارد:«اریک وینسلو» و «جورج سولومون» تفاوت ھای ميان یک مدیر سنتی و یک مدیر کارآفرین را به 

رات صرفاَ به عنوان خطوط راھنما می نگردند.) مدیران سنتی آگاھی بسيار زیادی از مقررات و حریم ھا دارند ولی مدیران کارآفرین به مقر١

پاداش ھا دارند ولی مدیران کار٢ تعویق انداختن  تمایل به  به آینده و  به کنترل، موفقيت و) مدیران سنتی حساسيت  نگرش دوسویه  آفرین 

د.مسئوليت پذیری دارند و می توانند دیگران را به کار وادارند و از آنھا بھره برداری نماین

 در حالی که مدیران کارآفرین ميانه خوبی با) مدیران سنتی در شناسایی مشکSت در حوزه کاری و ترسيم برنامه ھای تفصيلی توانایی دارند،٣

بحث و تئوری ندارند؛ آنھا مستعد اقدام ھستند و از انگيزه با3یی برخوردار ند.

● ویژگی ھای شخصيتی مدیران کارآفرین

مدیران کارآفرین ویژگی ھای شخصيتی زیر را دارا ھستند:

) پذیرفتن تغيير و فرصت جویی١

) جسارت و ریسک پذیری٢

) توان ساعتھا کار طو3نی٣

) خSقيت و نوآوری۴

) آینده نگری و تمایل به پيشگام بودن۵

) استقبال از چالشھا و کار تيمی۶

) داشتن مھارت مناسب سازمانی٧

) توان مذاکره٨

) پشتکار و توفيق طلبی.٩



● نقش ھای مدیران کارآفرین

؛ آنھا در نقش کایزماتيک اطمينان می دھند کهمی کنندبه اعتقاد «کتز د وریس» رھبران کارآفرین و موثر « نقش ھای کایزماتيک و معماری» را ایفا 

؛ و در نقش معماری با ایجاد ساختاری سازمانی وسازمان دارای چشم انداز و جھت روشن و قابل درک است و کارکنان توانمند و متعھد شده اند

فته است.سيستم ھای کنترل مدیریت و پاداش مناسب خاطر نشان می کنند که پشتيبانی ھای مناسب صورت گر

سک ھایی که سازمان با آن مواجه می شود را مدیریتمير کارآفرینانه نياز دارد که ھمنوایی بين محيط، منابع و ارزش ھا را حفظ نماید؛ یعنی ری

کند؛ بعبارت دیگر نه با ریسک مخالف باشد و نه در به کارگيری ریسک افراط کند.

گيری می کند اما اگر مدیر در پيگيری فرصت افراط ومدیر کارآفرین از فرصت ھای ارزشمند بھره برداری می نماید و بدین طریق از بروز بحران جلو

ن نموده است.تفریط نمایند و به رویه ھای مدیریتی خشک و بوروکراتيک روی بياورد، سازمان را مستعد بحرا

● استراتژی ھای مدیران کارآفرین

ست که این استراتژی ھا را در قالب استراتژی ھایاگر بخواھيم استراتژی ھای مدیران کارآفرین را طبقه بندی کنيم، ساده ترین طبقه بندی آن ا

 کارآفرین مورد بررسی قرار می دھيم:فردی و سازمانی قرار دھيم. بنابراین ما نيز بر این اساس استراتژی فردی و سازمانی مدیران

● استراتژی ھای فردی

ان می دارند.«تراپمن» و «مورنينگ استار» استراتژی ھای فردی مدیران کارآفرین را در قالب موارد ذیل بي

) ارزیابی نيروھای پيش برنده و مانع شونده تغيير١

، انجام دھند، چرا که در داخل وق و مخالف آنھا ھستندمدیران کارآفرین به این نکته مھم توجه دارند که یک ارزیابی اوليه در مورد کسانی که مواف

ه مدیران کارآفرین را دارند و از آنھا حمایت می کند اماخارج ھر سازمانی نيروھای تغيير و نيروھای مقاومت وجود دارند که نيروھای تغيير قصد کمک ب

نيروھای مقاومت در شمار مخالفين مدیران کارآفرین به حساب می آیند.

ا مخالف ایده اوست و یا چه کسی و چرا از ایده اوبنابراین یکی از استراتژی ھای فردی مدیر کارآفرین این است که در مورد اینکه چه کسی و چر

حمایت می کند، ارزیابی ھایی داشته باشد و این نيروھا را فھرست کند.

) از تکنيک شفاف سازی، کنترل کردن و مشارکت استفاده می کنند٢

 به تنھایی در مورد ایده فکر می کنند، نمی توانندمدیران کارآفرین اغلب در دادن ایده ھای جدید تنھا ھستند و بعضی اوقات به علت اینکه آنھا

 مشارکت استفاده می کند؛ یعنی با توجه بهحمایت ھای 3زم را کسب کنند. در این مرحله مدیر کارآفرین از استراتژی شفاف سازی، کنترل و

 تعدادی از متحدان و حاميان ایده خود را جمع کرده وفھرستی که در مرحله قبل (ارزیابی نيروھای پيش برنده و مانع شونده تغيير) تھيه کرده است،

ی دارد حمایت ھمه آنھا را بدست آورد، بلکه تSش می کندپيشنھاد و ایده خود را با آنھا کنترل می کند؛ در این استراتژی مدیر کارآفرین نه تنھا سع

ین نکته مھم توجه دارد که برای مقابله با کسانی که میعSوه بر حمایت آنھا فعاليت گروه فشار را به نفع ایده خود بدست آورد؛ مدیر کارآفرین به ا

 اش را افزایش دھد؛ چرا که پيشنھاد یک نفر را رد کردن کارخواھند ایده او را دست کم گرفته و یا آن را رد نمایند، باید شمار حمایت کنندگان از ایده

آسانی است، اما خيلی مشکل است که پيشنھادات افراد زیادی را رد کنيم.

 است که برخی از ایده ھای آنھا را به پيشنھادات خودمدیر کارآفرین در فرآیند شفاف سازی، نه تنھا افراد دیگر را کنترل می کند، بلکه درصدد آن

بيافزاید؛ این امر موجب گسترش مالکيت ایده شده و تعھد افراد را ارتقاء می بخشد.

) استفاده از سبک ھای مذاکره ای مختلف٣

از این سبک ھا استفاده می کند.مدیر کارآفرین با سبک ھای مختلف مذاکره آشناست و در زمان ھا و مکانھای مختلف، به درستی 

یگرند. در استراتژی «مذاکره در کليات» از منتقدیندو سبک مذاکره تحت عنوان «مذاکره در کليات» و «مذاکره در جزئيات» وجود دارد که مکمل یکد

جای آن اصول کلی را ببينند (آیا این محصول، اینھر ایده یا برنامه بخصوصی تقاضا می شود که موضوعات جزیی را مورد مSحظه قرار ندھند و به 

فرآیند یا مسير و این خدمت چيزی است که ما می خواھيم آن را دنبال کنيم.)

ن اینکه به طور خاص وارد عرصه شود، اما زمانی کهمدیر کارآفرین در استراتژی «مذاکره در کليات» غالباَ به طور کلی پاسخ مثبتی می دھد، بدو

ناح مخالف، خود را نشان بدھد؛ مدیر کارآفرینوارد بحث شد، سبک «مذاکره در جزئيات» اھميت می یابد و ضروری است که او منتظر نباشد تا ج

ایی که احساس منفی دارند، را پيشاپيشموفق، مخالفت را پيش بينی می کند و استراتژی ھای 3زم برای افزایش حمایت و کم کردن نيروھ



تدارک می بيند و از آن عوامل برای پيشگيری از مخالفت ھا بھره می گيرد.

) طراحی برنامه خSقانه۴

 نظر می گيرد که «باید در ارایه طراح ھای خSقانه:مدیر کارآفرین در طراحی برنامه خود، این نکته مھم رااز «نوبل 3ورت» و «ھربرت سایمون» در

الف) موافقت را آسان سازید

با آن آسان و مخالفت با آن مشکل باشد.ب) عدم موافقت را مشکل سازد.» لذا او برنامه خود را به گونه ای طراحی می کند که موافقت 

) بين ایده ھای و ارزش ھای موجود ارتباط برقرار می کنند۵

، بنابراین ایده ھای جدید خود را با ارزش ھای متداولیک مدیر کارآفرین ھمواره این مثل را که «آب تازه را در بطری قدیمی بریزید» به خاطر دارد

مرتبط می سازد.

● استراتژی ھای سازمانی

دارد:«جيمز کوئين» استراتژی ھای سازمانی برای مدیران کارآفرین را در قالب موارد ذیل بيان می 

) مشوق ھای قوی١

و بموقع از آنھا استفاده می کند؛ مدیر کارآفرینیک مدیر کارآفرین برای خلق نوآوری در فعاليت ھای سازمانی، مشوق ھای قوی را تھيه می کند 

ی نيز توجه دارد و به گروه ھای تخصصی که بهنه تنھا از مشوق ھای فردی بھره می جوید و به افراد پاداش می دھد، بلکه به مشوق ھای گروھ

 دیگری از جمله «شھرت»، «مSقات باموفقيت ھایی نایل شده اند، پاداش می دھد. این پاداش ھا ھميشه پول نيستند، بلکه مشوق ھای

 اھميت با3یی برخوردارند.رؤسا»، «تقدیر کردن»، «اجازه برای کار کردن در پروژه ھای جدید دیگر» و … در این ميان از

یت کننده ھا را در قالب ساختاری که از عقاید،بنابراین یکی از استراتژی ھای سازمانی یک مدیر کارآفرین این است که تSش می کند انوع تقو

محصو3ت و خدمات جدید حمایت کند، ارایه کند.

) به طور شفاف نياز را تعریف می کند٢

ول مورد نظر یا خدمت جدید (ایده و طرح خود) احساسمدیر کارآفرین برای آنکه به دیگران را به اھميت ایده و طرح خود واقف کند، باید برای محص

نياز بوجود آورد.

) از روش ھای رقابتی چندگانه استفاده می کند٣

یک سبد نمی گذارد»؛ او از تمام افراد سازمانیکی از استراتژی ھای مھم یک مدیر کارآفرین این است که ھيچ وقت «ھمه تخم مرغ ھایش را در 

 می کند؛ روش اول این است که او یک شماره تلفندرخواست می کند تا ایده ھای خود را ارایه کنند. برای این منظور او از چندین روش استفاده

ش می دھد و به آنھا پاسخ می گوید.مخصوص برای این منظور در نظر می گيرد و به عنوان رئيس به ایده ھای دیگر افراد سازمان گو

 روش افراد سازمان ایده ھای خود را به این ماشينروش دوم این است که او می تواند از یک ماشين پاسخگو برای این منظور استفاده کند؛ در این

.ارایه می کنند و مدیر بعد از گردآوری ھمه ایده ھا به بررسی آنھا پرداخته و پاسخ می گوید

 گوید ما با این مسایل مواجه ھستيم، ھر کس آنھاروش دیگر این است که مدیر یادداشتی برای کارمندان صادر می کند و به طور ساده به آنھا می

را حل کند، پاداشی دریافت می کند.

چندگانه را در سازمان به کار می گيرد و خود رابنابراین یکی دیگر از استراتژی ھای سازمانی یک مدیر کارآفرین این است که روشھای رقابتی 

متعھد به پذیرفتن و پردازش بعضی از نظریات جدید از سوی کارمندان خود می داند.

) استفاده از راھنمایی کاربران۴

لقوه دارد و از بازخور و دیدگاه ھای مشتریان و اربابیک مدیر کارآفرین در سراسر فرآیند توسعه محصول یا خدمت جدید، تعامل نزدیک با کاربران با

رجوع که ایجاد تعامل می کند، به طور مستمر استفاده می کند تا به موفقيت برسد.

) بھره گيری از مھارت و دیدگاه خبرگان۵

داند. او در مرحله توسعه ایده، استعدادھاییک مدیر کارآفرین استفاده از استعدادھای ناب در معرفی محصو3ت و خدمات جدید را ضروری می 

نکه ایده ای را به طور کامل خود ارایه دھد، سعی می کندنابی را از کتاب ھا، مقا3ت و منابع معتبر دیگر به عاریت می گيرد؛ بعبارت دیگر به جای ای

کسانی را بيابد که ایده ھا و نظراتی شبيه ایده ھای او دارند.



) افق زمانی بلندمدت۶

 تا فرآیند نوآوری از مرحله ایدھه به ارایه محصول یامدیر کارآفرین عزم راسخ دارد و کامSَ به این موضوع واقف است که نياز به زمانی طو3نی است

 خدمات جدید افق زمانی بلندمدتی را مدنظر قرارخدمت جدید برسد، بنابراین یک مدیر کارآفرین در خصوص نتایج ایده ھای جدید، محصو3ت جدید و

می دھد.

) طرفداران متعھد٧

 اھميت و نياز محصول یا خدمت جدید متعھد می شودیک مدیر کار برای آنکه نوآوری ھا برای محصو3ت و ایده ھای جدید مستمر و پایدار باشند، به

مت پافشاری کند، بلکه سعی می کند برایو زمان و انرژی متقابل شخصی خود را صرف آن نمی کند که از طریق سيستم بر روی محصول یا خد

ھميشه پشتيبانی کنندگان و حمایت کنندگان از ایده ھای خود را حفظ نماید.

) داشتن درجه با3ی ریسک٨
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مراحل توسعه کارآفرينی توسط خانواده

) مراحل نھادینه كردن فرھنگ كارآفرینی:١

خانواده به عنوان انتقال دھنده جبھه ای از اصطSحات، آئين ھا و رفتارھای

اجتماعی می  تواند نقش ثمربخش خود را جھت آشنایی با مفاھيمی مثل:

فعاليت عرصه  در  «خطرپذیری»  و  طلبی»  «استقSل  طلبی»،  «توفيق 

اقتصادی و ھمسازی با واقعيت ھای كاری در جامعه، به اعضاء خود ارزانی

دارد.

ارزشھای تجسم  چگونگی  و  خود  پيرامون  دنيای  به  والدین  نگرش  نوع 

اجتماعی برای فرزندان در شكل گيری آینده شغلی آنھا، می تواند راه را برای

موفقيت در مثSً چنانچه كسب  سازد.  اقتصاد سالم ھموار  به  دستيابی 

از بخشی  عنوان  به  جدید  شغلی  فرصتھای  ایجاد  و  ثروت  خلق  جھت 

نوجوان در تصویر كشيده شود،  به  برای فرزند  ارزشھای مورد نظر والدین 

چنين شرایطی ذھن خود را برای رسيدن به چنين موقعيتی آماده می سازد.

در ادامه چنين فرآیند ذھنی، فرد بدنبال راھھای دستيابی به چنين موقعيتی

است. او موقعيتھای متفاوت را با ھم مقایسه می كند؛ شبيه سازی ذھنی

انجام می دھد؛ به پرس و جو می پردازد؛ و گاھی اوقات در نشریات،  كتب،

 از ارزش كار و تSش آماده است بخش بزرگیمحيط مدرسه و حتی مجالس سخنرانی پرسشھای ذھنی خود را دنبال می كند. آنگاه، فرد با آگاھی



از خواسته ھا، آرمانھا و ارزشھای مورد نظر خانواده خود را به محك تجربه بگذارد.

) تعيين مسير شغلی٢

ا با گسستن از عادات و معتقدات پيشين خود یا سایرفضای درون خانواده، خصوصاً رھنمودھای والدین به فرزندان، این امكان را به آنھا می دھد ت

ھماھنگ سازند؛ به شكلی كه بتوانند بر فراز خواسته ھا وافراد خانواده، رفتار جدیدی را مورد كند و كار قرار داده و خود را با نظم اجتماعی نوین 

ھای سنتی در رفتار آتی خود بكاھند. در ادامه چنينآرزوھای ذھنی خود و منطبق بر نظامھای مدرن پرو بال بزنند و از نفوذ و سلطه اندیشه و روش

توليد و خلق ارزش در جامعه  خواھد شد. در این ارتباط، والدین با شناختروندی، نقش آفرینی فرزند در درون خانواده معطوف به فرآیندھای 

ش افراد خSق و كارآفرین در جامعه ایفاء می كنند.توانمندیھای بالقوه فرزندان خود و ھدایت آنھا در مسير شغلی، نقش مھمی در شناسایی و پرور

) توانمندسازی ( یادگيری فن آوریھای جدید(٣

Sعاتی و معرفی مشاغلی كه امكان كسب درآمد با3حمایت و تشویق والدین جھت یادگيری فن  آوریھای جدید از جمله فن آوریھای تكنولوژیكی و اط

اھداف توسعه در سطح جامعه یعنی كار مفيد و بھره وریرا برای فرزندان فراھم می سازد، آنان را عSوه بر نقش آفرینی در درون خانواده، معطوف به 

اعی و تشویق فرزندان به رفتارھای مثبت اقتصادی وبا3 خواھد كرد. تغيير نگرشھا و رفتارھای كليشه ای در مورد ایفاء نقشھای خانوادگی و اجتم

كراری در عرصه كار و فعاليت، ھم به خانواده و ھم بهاجتماعی، آنان را افرادی كارآمد و ھدفمند می پروراند. زیرا پيروی از كليشه ھای سنتی و ت

رد از تغييرات جدید و پذیرش مسئوليت خطير اجتماعیجامعه صدمات جبران ناپذیری وارد می سازد. به ھمين دليل؛ گذر از این مرحله، تاثيرپذیری ف

ستقل و توانمند می سازد كه در عرصه ھای گوناگونبه منظور ایجاد كسب و كار جدید و دسترسی به موقعيتھای بھتر و جدیدتر، از فرد یك انسان م

زندگی ضمن پذیرش نقشھای متفاوت می تواند مفيد واقع شود.

) راه اندازی و اداره كسب و كار اقتصادی۴

ر زمينه كار و فعاليت می پردازد؛ چارچوب فكری خود رادر این مرحله، فرد با ارزیابی مشاغل متناسب با خواسته ھای خود و خانواده، به خلق ایده د

ز می كند، در این مرحله، والدین با استفاده ازدر قالب طرح كسب و كار به جامعه عرضه می كند؛ سپس، با مدیریت خود فعاليت اقتصادی را آغا

ياز صرفاً متوجه حمایت ھای مالی آنھا نباشد. باتجارب خود می توانند فرزندشان را جھت اداره كسب و كار یاری كنند. ھر چند ممكن است این ن

كسب و كار اقتصادی توسط آنان، نتایج ذیل متوجه جامعهادامه حمایت خانواده و تقویت روحيه كارآفرینی در فرزندان به منظور راه اندازی و مدیریت 

خواھد شد:

▪ ایجاد و توسعه اشتغال در بخش ھای اقتصادی كشور و به تبع آن استقSل اقتصادی خانواده ھا

رف▪ دگرگونی در روند توليد با استفاده از تكنولوژی پيشرفته و بدنبال آن تغيير در فرھنگ مص

▪ تنوع شغلی و ایجاد رقابت گسترده در بازارھای اقتصادی

▪ بسط و توسعه صادرات با اتكاء  به منابع موجود در كشور

▪ كاھش نرخ بيكاری و تورم و بدنبال آن كاھش آسيب ھای اجتماعی در جامعه

● نتيجه گيری

وجه كافی به مقوله «توسعه فرھنگ كارآفرینی»كارآفرینی، كانون و مركز ثقل كار و تSش و پيشرفت در عصر مدرنيته تلقی می شود. ما بدون ت

افزایی فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می شود،نمی توانيم به شاخص ھای رشد و توسعه كه از طریق تغيير در روند توليد،  بھره وری و توان 

ینان در بھره گيری از منابع طبيعی و بكارگيری تكنولوژیدست یابيم. در گذر از مرحله سنتی به صنعتی باید به توانمندیھا و قابليت ھای فردی كارآفر

برای استفاده بھينه از ابزار و دستيابی به كيفيت مطلوب كا3مدرن اھتمام ویژه ای قائل شویم. زیرا، آنھا با بكارگيری روش ھای جدید در بازار، خود را 

یند نقش اساسی را ایفاء می كند.و خدمات آماده می سازند. كارآفرینی، فرآیندی اكتسابی است و خانواده در شكل گيری این فرآ

به خود تزریق كند به شكلی كه «فرد» و «جامعه» درزیرا، خانواده می  تواند عنصر پویایی و تحرك را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته 

واده به عنوان كانون اندیشه نوگرایی، در ایجادمحيطی ھماھنگ به تعامل بپردازند و قالب ھای اجتماعی نوآورانه شكل گيرد. نقش و اھميت خان

، انكار ناپذیر است، به طوری كه درزمينه فعاليتروحيه خSقيت و نوآوری در افراد، گسترش روحيه كارآفرینی و توسعه كسب و كار جدید در جامعه

 را از مشكSت پيش رو از جمله؛ بيكاری، فقر،اقتصادی، خانواده می تواند اندیشه افراد تحت نفوذ خود را به سمت و سویی سوق دھد كه آنھا

ت، ھدایت نماید. زیرا، خانواده عSوه بر نقش توليداعتياد، فساد و... برھاند و آنھا را در مسيرھای شغلی كه مولد سرمایه و فرصت ھای جدید اس



دباوری، اعتماد به نفس و خودشكوفایی درنسل و پرورش ابعاد عاطفی و اخSقی فرزندان،  به عنوان كانونی برای رشد و پرورش اندیشه خو

جامعه خواھد داشت .فرزندان، نقش بسيار مؤثری در راه اندازی كسب و كار اقتصادی و توسعه فعاليت ھای شغلی در 

منبع : خانه کارآفرینان ایران
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مراقب باشيد ! کارآفرينی يک شعار است

باید از دور نگاه کرد؛ از جایی که بتوان به وضوح پستی و اقتصاد ایران را 

نزدیک می شوی، ایران  به اقتصاد  تماشا نشست. وقتی  به  بلندی آن را 

یا سرگيجه زیاد است که  آنقدر  مفاھيم اصلی  از  بریدگی و جداافتادگی 

نصيب تحليل ھا می شود و یا فرو رفتن در باتS ق تعارفات و سخنوری ھایی با

به رخ را  نزدیک شدن  یا  این ھمسایه شدن  پيامد  تنھا  نمایشی  خصلت 

می کشد. پس ھر از گاھی بھتر آن است که کمی  دور شد و در جایی آن

سوتر ایستاد. اینگونه شاید بتوان از تله باب شدن برخی از مفاھيم گریخت؛

مفاھيمی  که راه یافته اند به اقتصاد ایرانی و فقط به دليل زیبایی مفھوم یا

بزرگی کS م شعارگونه، در الگوی اقتصادی کشور صدرنشين شده اند؛ فارغ از

و پدیده ھا  این  گنجایش  ایران  اقتصاد  محتوای  و  ماھيت  آیا ظرف،  اینکه 

مفاھيم را دارد و یا ماھيت این اقتصاد به گونه ای شکل گرفته است که چنين

مفاھيمی در روندی معکوس موجب تعلل جریان توسعه می شوند.

در کS می کوتاه اما باید گفت که اقتصاد ایرانی دچار شعارزدگی شده و اگر در

از دور  برنامه پذیر است،  اقتصاد  این  بپذیریم که ھنوز  نگاھی خوشبينانه 

واقعيت نيست که بگویيم شعارھا در نخستين قدم خاصيتی جز پوشش فقر

اندیشه در برنامه ریزی اقتصادی ندارند. تصویر اقتصاد ایرانی ھر از گاھی این

گمان را ایجاد می کند که شعارپردازان اقتصادی و یا ھمان برنامه نویسان و

تدوین کنندگان راھبردھای گوناگون یا پایی در زمين اقتصاد کشور ندارند و یا

نسخه ھایی ھمت تجویز  به  ایرانی،  اقتصاد  بدنه  از  خيالی جداشده  در 

بی باشد. کارآفرین در مفھوم البته مولفه مناسبی برایگمارده اند. ماجرای کارآفرین یا تب تبليغ کارآفرینی در تحليل این ادعا می تواند مثال خو

فرینی را خارج از محدوده قرار داد اما در اقتصاد ایرانساماندھی بازار کار محسوب می شود یا در ماھيت معنایی، بدون شک نمی توان کارآفرین و کارآ

ک سو باید دایره ورشکستگی را بزرگ تر کنند و ازبا چاله ھایی که مشخصه اقتصاد ایرانی است کارآفرینان به نيروھایی تبدیل می شوند که از ی

 ادعا یک واقعيت است و به خوبی می توان رد عينی آنسوی دیگر نيز نئون ھای تبليغاتی سرمایه داری دولتی را با تزئين بيشتری ھمراه سازند. این



 اقتصاد به نمایش گذاشته است. یعنی کارآفرینی تنھارا در چارچوب اقتصاد کشور تماشا کرد. البته در اینجا ویترین مد مفاھيم زیادی را در حوزه

ای درک بھتر ماجرا می توان از خصوصی سازی نيز یادییکی از این پدیده ھا را شامل می شود که در گذر مدگرایی اقتصاد ایران گل انداخته است. بر

ت دوره ای خصوصی سازی را در بوق می کنند و در رقابتیکرد و آن را در کنار کارآفرینی قرار داد. اکنون برنامه ریزان دولتی اقتصاد ایران به صور

نفس گير ھر کدام سعی بر آن دارند ارقام مربوط به واگذاری ھا را افزایش دھند.

طور حتم اما مردمی  کردن اقتصاد و با3  بردناین تب در واقع تب فراگير نسلی شده است و از دولتی تا دولت دیگر دست به دست می شود. به 

 به این پرسش پاسخ داده نشده است که آیا باسھم نيروھای غيردولتی در اقتصاد بسيار مفيد است ولی با توجه به شاکله اقتصاد ایران ھنوز

حيط کسب و کار بدترین دقایق خود را سپریسھيم کردن مردم در زیان دولتی یا از سوی دیگر با افزایش ضریب واگذاری ھا در شرایطی که م

البته  را  پرسش  این  پاسخ  زد؟  مردمی  دم  اقتصاد  از  و  مدعی خصوصی سازی شد  می توان  اینجامی کند،  می دانند.  اقتصادی  فعا3 ن  ھمه 

کی ھستند و بدون سھم سا3 نه درآمدھایخصوصی سازی به طنزی تلخ تبدیل شده است. بنگاه ھای دولتی دارای ضخامتی بزرگ از کميت فيزی

خصوصی ھا نيز اگر توان در اختيار گرفتن این سامانه ھانفتی نمی توانند بيکاری نھفته یا اشتغال غيرمولد شاغS ن خود را حفظ کنند و از سوی دیگر 

صادی تشبيه می کنند.(آن ھم بدون مدیریت) را داشته باشند حضور در محيط آفت زده، کسب و کار را به دیوانگی اقت

وبی نشان می دھد که مردمی کردن اقتصاد ھم چيزیبه ھر حال وزن و جایگاه اقتصاد دولتی بعد از ساليان دراز دميدن بر تنور خصوصی سازی به خ

 سال پيش تا امروز به سمت سرمایه داری دولتی حرکت کرده٣٠جز شعار و دچار شدن به تب مد نبوده است، به نحوی که منحنی اقتصاد ایران از 

ش افزوده از ساختار اقتصاد دولتی را نمی دھد چوناست و حا3  دیگر سرمایه داری دولتی اجازه ای به رشد برنامه سازی واقعی برای جدا شدن ارز

ال ناخوشایند اقتصادی را در مورد کارآفرینانخاصيت این نوع از سرمایه داری مبتS  ساختن پدیده ھا و اجزا به کليت موجود است. ھمين سری

. این دولت اما صاحب چاپخانه ای بزرگ است که بهمی توان متصور بود. دولت نفتی بيشترین جسارت را در پرداختن شعارھایی با محوریت پول دارد

کارآفرینی خيلی ھم نباید موجب حيرت شود. تنھاھر ضرب مدیران دولتی می تواند رقص چاپ پول را اجرا کند. برای ھمين داغ کردن تنور پروژه 

معمو3  رسم بر آن است که صاحبان اندیشه بایدھمراه شدن و داغتر شدن این تنور از سوی گروه ھای فکری اقتصاد است که تعجب برانگيز است. 

ن توليد کارآفرین (با اتکا به انحصار دولت بر بازارراویان پرسشگری و حاميان سنت اندیشه ای متکی بر پرسش باشند اما موجی که در دفاع از جریا

 با چالش مواجه نکرده است.  پول و حراج منابع مالی) راه افتاده است نشان می دھد که ھنوز پرسشگری جریان کارآفرینی را

ت است و نه اتفاقی دور از ذھن محسوب می شود امابدون شک برای دولتی که انحصار بر بازار پول دارد ایجاد چنين راھبردھایی در اقتصاد نه سخ

ری کارآفرینی به تصویر کشيده شود. بازار در ایراناز سوی عقS نيت انتقادی باید مختصات جغرافيای بازار در ایران و چگونگی ھمراھی آن با تئو

نحصار سنتی بسان نبرد گلوله ای کوچک با ماشيننھادی است که انحصارات سنتی در آن در اوج ایستاده است و رقابت کارآفرینان جوان با این ا

مجالی برای تنفس کارآفرینان باز می کند.<عظيم پيکر> جنگی می ماند. بدون تعارف بازار سنتی ایران با آن بستر سنتی اخS ق به سختی 

چ کجای جھان به اندازه آنھا اھالی بازار در تعيين الگویبازاریان ایرانی نمونه ای کامS  وطنی از فعا3 ن اقتصادی را به رخ می کشند که شاید در ھي

 زایيده ایده، اندیشه و خط و سير فعاليت آنانمصرف دخيل نباشند. آنھا با ھمان تيپ و شمایل سنتی خود نيز معترفند که الگوی مصرف ایرانی

مکانيسم خاصی پيروی نمی کند و برد زمانی مشخصیاست. بازار در اینجا دخمه ای خانوادگی را نشان می دھد که نفوذ در آن یا ماندن در آن از 

بات با3  بودن ضریب ورشکستگی در اقتصاد ایران کارندارد؛ به نحوی که امروز ھمه شھروندان ایران با واژه ناخوشایند ورشکستگی آشنا ھستند. اث

اقتصادی را یافت که شرط ادامه حيات را بهمشکلی نيست و در ميان سلسله شغل ھای غيرمولد به خوبی می توان تعداد زیادی از ورشکستگان 

 خوبی از شرایط حاکم بر بازار ایران آگاھند. آنھا در الگویاشتغال در فعاليت ھای غيرمولد وصل کرده اند. دولتی ھا اما به عنوان صاحبان بازار پول به

بر بازار ایران داشته اند. در ميان اعضای دولت به وفوراقتصاد ایران بيشترین رفاقت را با صاحبان بازار کا3  یا ھمان سنت اندیشان اقتصادی حاکم 

ی ھایی را پيدا کرد که مجری امور اقتصادی در بازار ھستند.می توان بزرگان بازار را یافت و از سوی دیگر نيز در ميان بازاریان به خوبی می توان دولت

یندگان بخش خصوصی در برنامه ریزی دولتی بيش ازبه عبارتی دیگر، امروز کاسه دولت و بازار در بسياری از مواقع یکی شده است تا حدی که نما

لتی بوده اند. با این اوصاف باید پرسيد که چراآنکه سابقه حضور خصوصی در اقتصاد را داشته باشند دارای سابقه فعاليت ارشد در تشکيS ت دو

اقعی نرخ ھای بھره، مدام در شيپور کارآفرینیدولتی ھا با سنگين کردن طرف تقاضای پول و به تبع آن با3  بردن مصنوعی زمينه افزایش غيرو

نی در بدنه جامعه تزریق می کنند؟می دمند و دائم نيز تسھيS ت رنگين بانکی را برای ایجاد اشتغال و جلو بردن ماشين کارآفری

تصاد ایران سرمایه گذاران واقعی به سختی تندر نگاه نخست بدون شک باید جواب این پرسش را در کوچک بودن ظرف سرمایه گذاری یافت. در اق



رویی با عقS نيت دولتی بيش از آنکه منجر به ماندنبه ایجاد سرمایه می دھند. درواقع ساختار اقتصاد ایران به گونه ای شکل گرفته است که رویا

یل در سرمایه گذاری را به بن بست کشانده است.سرمایه شود زمينه گریز سرمایه را ایجاد می کند. دھليزھای دولتی برای فعاليت اقتصادی تما

چيده دولتی و در نھایت، رقابت با تشکيS ت نفتیگرفتن مجوزھای متعدد برای جلوبرد پيکان فعاليت ھای اقتصادی و درگير شدن با بوروکراسی پي

دی باشند، روند گيرافتادگی را تسھيل کرده اند. بهميزان سرمایه گذاری را به کف رسانده است. قوانين موجود نيز به جای آنکه در جھت توسعه من

 کمتر از نياز واقعی اقتصاد به سرمایه است. در نگاهھمين دليل ھمواره آگاھان بر این باور بوده اند که حجم موجود سرمایه گذاری در داخل بسيار

دولت که در نماگرھای اقتصادی بانک مرکزیکلی اما سرمایه گذاری صنعتی بدترین روزھای خود را مزمزه می کند. بر اساس آمارھای رسمی  

۶ به رقم ٨۶بدون کسر استھS ک) در نيمه سال جمھوری اسS می  ایران انعکاس می یابد، رشد تشکيل سرمایه ثابت ناخالص (رشد سرمایه گذاری 

 نسبت به مدت مشابه سال قبل٨۶نيمه سال دھم درصد نزول کرده است که با توجه به رقم نسبتا با3 ی استھS ک، می توان نتيجه گرفت در 

رشد واقعی سرمایه گذاری عددی منفی شده است.  

٨۵ استھS ک) در ماشين آ3 ت در سال از سوی دیگر، مقایسه آمارھای رسمی  کشور نشان می دھد رشد سرمایه گذاری ناخالص (بدون کسر

 به این سو رسيده است. بر اساس نماگرھای بانک٧٨(آخرین سالی که آمار رسمی  این شاخص اعS م شده است) به کمترین ميزان از سال 

 درصد رسيده که٣ به نرخ ٨۵ به این سو روندی کاھشی داشته و در سال ٨٢مرکزی، رشد سرمایه گذاری ناخالص در ماشين آ3 ت طی سال ھای 

 روبه کاھش بوده٨٢ به این سو بی سابقه بوده است. برخS ف نرخ رشد سرمایه گذاری در ماشين آ3 ت که از سال ١٣٧٨این نرخ رشد از سال 

 (آخرین سالی که برای این شاخص آمار٨۵ سال است، نرخ رشد سرمایه گذاری در ساختمان طی این مدت با افت وخيز مواجه بوده به طوری که در

 درصد رسيده است. این آمارھا به خوبی نشان می دھد که توليد سرمایه گذار٣/٩رسمی  اعS م شده)، نرخ سرمایه گذاری ناخالص در ساختمان به 

فرینی باشد. در کS می  کوتاه امروز سرمایه گذاران مانوریدر قالب پروژه کارآفرین می تواند یکی از اصلی ترین اھداف دولت برای دميدن در نظریه کارآ

ابع بانکی به روی متقاضيان ھم جای سرمایه گذاران واقعیدر عرصه اقتصادی ندارند و شاید دولتی ھا بر این باورند که می توانند با باز کردن شير من

را پر کنند و ھم از سوی دیگر کابوس بيکاری را از روی سر اقتصاد ایران پرواز دھند.

ده تر می شود و از سوی دیگر نيز صف ورشکستگان بدھکار بهغافل از اینکه ميدان جدال نابرابر ميان کارآفرینان با بازار انحصاری ایران از سویی گستر

ای ایجاد اشتغال پولی، راھی برای ارتباط ھرچه عميق ترنظام بانکی ایران نيز بلندی طو3 نی تری را باید تجربه کند. شاید بھتر بود دولتی ھا به ج

در این صورت بدون شک نرخ بيکاری فارغالتحصيS ن بهميان صنعت و دانشگاه یا به عبارتی تجربه اندوزی فارغالتحصيS ن دانشگاھی پيدا می کردند. 

 درصد افزایش را تجربه نمی کرد. باید باور کرد که کارآفرینی و۶٠ درصد نمی رسيد و از سوی دیگر نيز بدھی معوقه شبکه بانکی در مدتی کوتاه ٣٠

نيست و سناریوی کارآفرینی را می توان کS ھی دید کهتئوری توليد کارآفرین از طریق سنگين کردن طرف تقاضا در بازار پول چيزی جز یک چاله بزرگ 

 ھزار٢٠ سال گذشته بيش از ٣د ایران می بينند. آنھا در بر سر اقتصاد ایران نشسته است. دولتی ھا اما با این ابتکار فرا تر از امروز را در اقتصا

خ دورقمی  بيکاری روی دست اقتصاد ایران بی تابی می کند.ميليارد تومان وام اشتغال زایی در اختيار بنگاه ھای زودبازده قرار داده اند ولی ھنوز نر

 اقتصادی که بزرگ ترین تعقل در آن فقط با اتکا به پولبه طور حتم البته خرد کردن و کوچک شدن طبقه کارگر در این ایده دیده شده است. کارگران در

بری حرکت می کنند. برای ھمين کوچک سازی طبقهو ایده خرج کردن ھرچه بيشتر برای پرش از موانع شکل می گيرد، روی طناب نازک تورم و نابرا

 باشد.  کارگر در تئوری کارآفرینی اتفاقی است که می تواند برای فردای سرمایه اندیشان دولتی مفيد

زرگ تر کرده است. آن ھم بدون تازیانه خردگرایی حقوقاین تنھا تصویری کوچک از شعارھایی است که این روزھا دایره مدگرایی در اقتصاد ایران را ب

يد که کارآفرینی در اقتصاد ایرانی به جایی نمی رسد؛که می گویند در جایی که با اقتصاد گره می خورد رسيدن به توسعه را تضمين می کند. باور کن

اند تا شرط زنده ماندن در فردایی دیگر را مھيا سازند. آیادر اقتصادی که کمترین ضریب پس انداز را تحمل می کند و راویان بازار کار امروز فقط زنده 

شما مراقب ھستيد که در چاله کارآفرینی گرفتار نشوید؟  

منبع : روزنامه اعتماد ملی

http://vista.ir/?view=article&id=361071



مرکبی نو بايد!

امروزه تمامی کشورھای جھان، نگاه ویژه و مخصوصی به کارآفرینی دارند.

کارآفرینی که با خلق ایده ھای جدید و ابتکارات نو و بھره گيری از منابع و از

توسعه کسب وکار ایجاد و  به  پذیرش خطر و ریسک، دست  ھمه مھمتر، 

می زند، به اساسی ترین رکن ھر جامعه تبدیل شده است.

 درصد از کاربردی ترین و٩۵ درصد از تکنولوژی دنيا و اعمال تقریباً ۵٠توليد 

تکنولوژی روز جھان از سوی شرکت ھای کوچک و تغييرات در  بنيادی ترین 

کارآفرین، حاکی از جایگاه ویژه و اھميت مقوله کارآفرینی در دنيای امروز

است. طبق ابSغيه سياست ھای کلی برنامه پنجم توسعه به فرمان مقام

معظم رھبری، باید به بخش خصوصی و البته مولد کشور برای توليد علم و

 و فن آوری است که می توان به رشد و توسعه متعالی -فن آوری توجه ویژه شود. بنا بر بيانات ایشان، تنھا در سایه رشد و تکاپوی نيروی مولد علم

 حل مشکSت جوانان در ابعاد اشتغال، مسکنآن طور که مدنظر اھداف توسعه کشورمان است - دست یافت و این در حالی است که در ابSغيه به

ای آتی نيز توجه بيشتری به طرح ھای کارآفرینی شود،و ازدواج تأکيد شده است. انتظار می رود نه تنھا در سال نوآوری و شکوفایی، بلکه در سال ھ

حال توسعه ای چون ایران است.چراکه امروزه، کارآفرینی موتور پيش برنده و محرک اقتصاد کشورھا، علی الخصوص کشورھای در 

 بنگاه کارآفرین، بيشترین رقم را در این خصوص در سطح دنيا به خود اختصاص٢٢٨ ھزار و ٣٨٩ ميليون و ٧ایا3ت متحد آمریکا با در اختيار داشتن 

 ھزار بنگاه در رتبه ھای بعدی قرار دارند٧٠٠ ميليون و ٢ بنگاه کارآفرین و کانادا با ٣٠٠ ھزار و ۶۶٨ ميليون و ۵داده و پس از آن، کشورھای برزیل با 

تSش ھایی که در سال ھای اخير برای برخورد علمی وکه این امر از گستردگی کاربرد و اھميت کارآفرینی در جھان حکایت دارد. در ایران، عليرغم 

ران در آخرین آمار جھانی مربوط به کشورمان،رسمی با این مقوله صورت گرفته، ھمچنان عقب ماندگی ھای زیادی وجود دارد. بر این اساس، ای

مان با سطوح ميليون بنگاه کارآفرین دنيا را در اختيار داشته که این مسأله از اختSف بسيار فاحش کشور٢۶ بنگاه از مجموع ٢٢۶فقط ھزار و 

شور که منجر به کُندی در روند رشد کارآفرینیبين المللی حکایت می کند. فقدان مؤسسات سرمایه گذاری ریسک پذیر و فرشتگان کسب وکار در ک

آن، روانه کردن کارآفرین به سوی بانک ھایشده است و واگذاری وظيفه تشخيص صSحيت ایده ھای کارآفرینی به تشکل ھای دولتی و به دنبال 

 می دھد. طو3نی شدن روزھای انتظار برایتجاری - به منظور کسب سرمایه و تأمين مالی - فساد مالی را در سيستم بانکداری کشور گسترش

می شود - از دیگر معضSت کارآفرین ایرانی برایاخذ مجوز تأسيس کسب وکار و دوندگی ھای ناگزیر کارآفرین - که گاھی منجر به واپس زدگی او 

، ثبت مالکيت طی یک سال در ایران٢٠٠٨ و ٢٠٠٧راه اندازی کسب وکار است. بر این اساس، در مقایسه تطبيقی آمارھای جھانی برای سال ھای 

 تنزل یافته١١٨ به ١١٠ کشور مورد بررسی در دنيا، از رتبه ١٧٨ پله تنزل داشته و بدتر آن که بر اساس شاخص انحSل یک شرکت، ایران در ميان ٢

 درصد٩٠ین در حالی است که در آمریکا، است که این امر نشان دھنده مشکSت فراوان پيش روی کارآفرینان ایرانی در کليد سطوح است. ا

 سال متوالی از حمایت ھای مسؤو3ن ذیربط و ھمچنين دولت برخوردار بوده اند.    ۵ تا ٣شرکت ھای کارآفرین، در مراکز رشد شروع به کار کرده اند و 

● زخم ھای نمک خورده

 کشور نمی توانند بزرگ شوند و به تکامل برسند،اما نه تنھا کارآفرینی به سختی آغاز می شود، بلکه رشد ھم نمی کند. این که کارآفرینان در

تکامل و توسعه کارآفرینان، به نوع نگاھیمقوله بسيار مھمی است که می توان ریشه ھای آن را بدین صورت توصيف کرد. مھمترین رکن عدم 

ه سرمایه دار - که البته تمام سرمایه ھم مال و متعلقبرمی گردد که به سرمایه دار و سرمایه داری در جامعه می شود. متأسفانه ھنوز در کشور ما ب

از انقSب نيز مزید بر علت است تا ھمگان ترسبه خودش نيست - به چشمی دیگر نگریسته می شود. خاطره مصادره ھای اموال سرمایه داران قبل 



  توسط مقام معظم رھبری، این نوع نگاه و بدبينی۴۴و واھمه ای از حرکت به سوی کارآفرینی داشته باشند. البته با ابSغ سياست ھای کلی اصل 

 ورود سرمایه دار به عرصه توليد و رقابت،نسبت به بخش خصوصی، چه کوچک و چه بزرگ، در حال تغيير و مرتفع شدن است، چراکه به طور حتم

از تمام پيچ و خم ھای جاده کوھستانی کارآفرینی، بهشکوفایی ھرچه بيشتر اقتصاد کشورمان را به ارمغان خواھد آورد. اما در صورتی که کارآفرین 

با آن با فشارھای خود بر واحدھای خصوصی، سدی درسSمت عبور کند و راه تکامل را در پيش گيرد، متأسفانه سازمان ھای مالياتی و افراد مرتبط 

وضاع نابسامان اقتصاد زیر زمينی در کشور می شود،برابر رشد و تکامل آن می شوند. البته این که ماليات سبب ارتقای درآمدھای دولت و بھبود ا

ا از بخش خصوصی در حال رشد اخذ می شود؛ حالکامSً درست و منطقی است. اما اصل مسأله به فراگير نبودن ماليات بر می گردد و این که تنھ

ن رشد و توسعه اقتصاد ملی است. عدم توسعهآن که ھمين بخش خصوصی و کوچک کارآفرین، نيازمند حمایت دولت برای ارتقای خود و در کنار آ

نات و تSطمات بسيار زیادی که از خود نشانبورس کشور، مسأله دیگری است که ضربات زیادی را بر کارآفرین وارد می سازد، چراکه با نوسا

ه ورود یک شرکت و بنگاه کارآفرین به بورس،می دھد، پس از پذیرش یک بنگاه کارآفرین، سھام آن به شدت سقوط می کند. این در حالی است ک

نمی تواند چشم اميدی به ارزش سھام خود درخود به تنھایی از مصایب و مشکSت بسيار زیادی برخوردار است و در ھر دو حال، یک کارآفرین 

آمده در صحنه اقتصادی کشور است.بورس داشته باشد. مسأله دیگری که متأسفانه ذھن را به سوی خود جلب می کند، فساد به وجود 

ده کسانی که اھل فسادند با تأثيرات و فشارھایاحساس ما بر این است که متأسفانه با بزرگتر شدن کارآفرین در صحنه فعاليت خود، خدای ناکر

منفی که بر روی کارآفرین وارد می سازند، سبب متوقف شدن رشد و تکامل کارآفرین خواھند شد.

ليل مشکSت بسيار زیاد فراروی کارآفرین، یکفضای نامناسب کسب وکار موجود در کشور نيز دليل دیگری برای عدم توسعه کارآفرین است. به د

ه عرصه قانونی برای وی مشکSت را دو چندانبنگاه توليدی ترجيح می دھد تا در بازارھای غيررسمی فعاليت کند، چراکه ثبت شرکت و ورود ب

ين موضوع، دليلی است بر دامن زدن به اقتصادخواھد کرد. وی، در نتيجه، پنھان بودن و فعاليت ھای غيررسمی را سودآورتر می پندارد که ھم

 دولتمردان کشورمان به بخش خصوصی باقیزیرزمينی و تشدید آن در کشور. در کنار مسایل ذکر شده، ھنوز نگاه بی اعتمادی و عدم صSحيت

  ابSغيه مقام معظم۴۴ سياست ھای کلی اصل است. بر اساس گزارش واحد اطSعات و اخبار ماھنامه <اقتصاد ایران>، در فرایند قانون گذاری

را به بخش خصوصی بسپاریم.“ این نگاه ھارھبری، یکی از بزرگواران در مجلس شورای اسSمی گفته بودند: ” ما نمی توانيم سرنوشت کشور 

بيشتر می آزارد.ھمچنان به بخش خصوصی و کارآفرین جامعه ادامه دارد و دردی است که زخم ملتھب کسب وکار را 

● یک به عSوه یک = بينھایت

 ھزار شغل جدید ایجاد کند تا در۵٠٠ الی یک ميليون و ٢٠٠بنابر اظھارات وزیر کار، ایران باید در برنامه پنجم توسعه، حداقل سا3نه یک ميليون و 

۶/١٠ درصدی باشيم. این در حالی است که در حال حاضر با نرخ بيکاری حداقل ۴٨ درصدی در کنار نرخ مشارکت ٧ شاھد بيکاری ١٣٩۴سال 

 صورت گرفته است درصدی روبه رو ھستيم و البته پيش بينی کاھش نرخ مشارکت به اندازه یک درصد برای سال بعد٩/٣٩درصدی و نرخ مشارکت 

افت، چراکه نه درآمدھای نفتی و نه سياست ھایکه برای رسيدن به سطح اشتغال با3تر، فقط با حمایت از کارآفرین می توان به این مھم دست ی

 ھزار شغل٩١٣ ھزار ميليارد ریال سرمایه به بنگاه ھای زودبازده و ایجاد ١۵٠انبساطی پولی، در حل این معضل چاره ساز نخواھند بود. اختصاص 

 سال آینده در منطقه١٧  در کشور، اگرچه جای دست مریزاد دارد، اما اگر خواھان برتری ھمه جانبه در تمام سطوح، طی٨۴جدید از اسفند 

گذشته، رشد یک درصدی اشتغال در بخش صنعت،ھستيم، باید اُفق نگاھمان نسبت به توليدگران و خصوصاً امر توسعه تغيير یابد. طی یک سال 

 درصدی در بخش خدمات، بيانگر روند کُند اشتغال زایی در کشور است.٢ درصدی در بخش کشاورزی و ھمچنين افزایش ٣رشد 

رصت مناسبی برای اقتصاد ایران باشد. نگرش بهاز سوی دیگر، رکود مالی جھان، عليرغم ھمه مشکSتی که به بار آورده و می آورد، می تواند ف

د. ارایه اطSعات جامع و کامل - مبنی بر تحليلبازار خارجی با حمایت از کارآفرین داخلی، می تواند نقطه عطفی برای اقتصاد کشور محسوب شو

یش دھد که این امر به رشد و توسعه ملی خواھد انجاميد. بهبازار - به کارآفرین، می تواند انگيزه رقابت پذیری کارآفرینان داخلی را بيش از پيش افزا

 است.ھر حال ره بسی طو3نی است، مرکبی نو باید! مرکب نوی اقتصاد کشور ما حرکت به سمت کارآفرین
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مسئوليت پذيری، کار کردن، مولد بودن

ا یك گواھينامه پایانی تحصيSت دانشگاھی ھم بهاكثر خانواده ھا به نوعی با معضل بيكاری فرزندان دست به گریبان ھستند؛ فرزندانی كه عموم

انداخته اند، دل و دماغ قاب گرفتن مدرك ھم از بينھمراه دارند. البته به بركت كارخانه ھای مدرك سازی كه دیگر تحصيSت دانشگاھی را از بورس 

ی مختلف، ميھمانی ھا و ... دنبال پارتی و آشنا میرفته است.در این ميان، پدر و مادرانی كه فرزندانشان آقازاده نيستند، درمحل كار، جلسه ھا

ند بيرون وسر شب، خسته و كوفته، دست از پا درازترگردند. آقا پسرھا و دخترخانم ھا ھم دنبال آگھی استخدام روزنامه ھا ھر صبح از خانه می زن

 كند كه فعS آقازاده را بفرستيد شركت ما، حجرهبازمی گردند. گھگاھی كه در این بين آشنایی به ھم می رسد یا شانس در خانه را دق الباب می

نمی شود، چرا كه آقا پسر یا دخترخانم فارغ التحصيلما، دفتر ما، یك سری كارھای خرده ریز داریم انجام دھند تا بعد ببينيم چه می شود، بازھم 

ی چرا اكثر فارغ التحصيSن دانشگاھی ما جزاز فSن رشته دانشگاه است و اصطSحا كار پيشنھادی با رشته تخصصی آنھا جور درنمی آید.براست

د؟آنھا تصور می كردند با گذراندن صد و اندی واحددرس خواندن ھيچ كاردیگری نكرده اند و حال نيز از پس ھيچ كاری جز پشت ميزنشينی برنمی آین

 را به عنوان تحصيلكرده می سال تحصيلی و گرفتن مدرك، بر اسب مراد سوار می شوند. ھم جایگاه اجتماعی و پرستيژ مطلوب۴درسی در طول 

ارونه (دانشگاه) به جامعه پرتاب می شوند، تازه مییابند و ھم كار ودرآمد عالی نصيبشان می شود، اما بعد از اینكه از ته این به اصطSح قيف و

ز زندگيشان را صرف تحصيل در مقاطع مختلفیفھمند كه داستان آنگونه نيست كه تصور می كرده اند.كار زمانی مشكل تر می شود كه دو دھه ا

 كشی ھم خوششان نمی آید. از طرفی كسر شأنكرده اند و حا3 نه مكانيكی بلدند، نه برقكاری و سيم كشی، از كثيف كاری ریخته گری و لوله

 مشتری ھفته نامه بازار كار و نيازمندی ھایمی دانند كه بعد از كلی تحصيل، برگردند پيش بابا و كشاورزی كنند یا كار دیگری.پس ھمچنان

ھمشھری باقی می مانند و دور ازدواج و تشكيل خانواده را ھم تا اطSع ثانوی خط می كشند.

ی از آن نداشته اند. حرف ما بيشتر با خانواده ھا والبته ھمه تقصيرھا به گردن جوان ھا نيست، چه آنھا راھی را رفته اند كه شاید چندان شناخت

سی می بينند و3غير. در این فرھنگ، والدین خيلیفرھنگ رایج در آنھاست. ھمان فرھنگی كه والدین، عموما فرزندانشان را در قامت دكتر و مھند

 ھمه چيز مھيا می شود تا فرزند در راحتیھم كه به بچه ھا رسيدگی كنند، لوازم و وسایل راحتی و پيشرفت تحصيلشان را فراھم می كنند؛

ھا در كجاست؟ چرا كودكان دیروز و جوانان امروزكامل، درس بخواند و در نھایت وارد دانشگاه شود.براستی مشكل این فرھنگ یا رفتار خانواده 

ناسی معتقد است كه عمده ترین مشكل اینسرگردان و بSتكليفند و از پس دخل و خرج زندگی برنمی آیند؟ دكتر حسين باھر، متخصص رفتارش

د كه تصور می كنند ھمه راه ھای خوشبختی بهفرھنگ در عدم ایجاد حس مسئوليت پذیری است. خانواده ھا به گونه ای كودكان را بار می آورن

ود. آنچه در این فرھنگ به كودكان منتقل نمیدانشگاه ختم می شود. بواقع درس خواندن، تنھا ابزار پول درآوردن و زندگی كردن معرفی می ش

ه می تواند از ھمان ابتدای كودكی، روحيهشود، احساس مسئوليت پذیری، ميل به كار كردن و ميل به پول درآوردن است.نوعی رفتارھای ساد

ھد. تصور كنيد خانواده ای را كه مثS در ازایفرزندان را تحت تاثير قرار داده و جھت و گرایش شخصيت آنھا را به سمت این سه مولفه سوق د

ورد از یك طرف به پرورش و بالندگی شخصيت كودكواكس زدن كفش پدر یا كمك كردن به مادر، به كودك پولی - ولو اندك - پرداخت می كند. این م

 چند ناچيز را به او سپرده اند و از طرفی خود كودككمك می كند، چه به ھر حال انجام كاری را در خانه به او محول كرده اند، یعنی مسئوليتی ھر

ھمتر از ھمه، ميل به كار كردن و ميل به پول درآوردن در اونيز در وھله اول، انجام چنين كارھایی را تجربه می كند و یاد می گيرد و در مرحله بعد و م

ی كند و می گوید: در قدیم، حداقل پولی به عنوانتقویت می شود.دكتر باھر ضمن تایيد چنين رفتارھایی در خانواده ھا، از سالھای گذشته یاد م

نی بچه ھا در كارھای خانه یا خارج از خانه كمك میتوجيبی به بچه ھا می دادند و اضافه بر آن را در ازای خدمات بچه ھا در خانه می دادند. یع



گ رایج در آن زمان آنگونه بود كه بچه ھا ھمان قدر كهكردند. این امر به استقSل و مسئوليت پذیری آنھا كمك زیادی می كرد. باھر می افزاید: فرھن

 مادر یا حوصله سر و كله زدن با بچه ھا را ندارندبرخوردار می شدند، در مسئوليت ھای خانه ھم شریك می شدند، اما ا3ن وضع تغيير كرده، پدر و

ار كردن ھمزمان منافاتی با ھم ندارند. سالھای خيلییا از ابتدا می گویند: بگذاریم بچه ھا فقط و فقط درس بخوانند. درحالی كه درس خواندن و ك

 جامعه ما یعنی كسانی امثال باھر كه آنگونه كهزیادی از زمانی كه دكتر باھر یاد می كند، نگذشته است؛ شاید به اندازه یك نسل. نسل گذشته

ه ھم ھست و مشاوره ھم می كند، اما نسل ماخود می گوید با عكاسی و قاليبافی آشناست، گواھينامه پایه یك رانندگی دارد، استاد دانشگا

 كرده است، در تفاوت فرھنگ رایج در خانواده ھایچشم و دست به عنایت دولت و پدر و مادر. دكتر باھر كه خود سالھا در كانادا تحصيل و تدریس

 سال به با3 مستقل می شوند و باید از خانه بروند یا اگر ھم١٨جامعه ما با فرھنگ رایج در خانواده ھای آن كشور می گوید: در كانادا دختر یا پسر 

در خانه پدری می مانند باید اجاره خانه یا كمك خرجی بدھند.

ب كن شده اند، چون نمی گذارند بچه ھا دست بهباھر نقش مادران را در این بين ویژه برمی شمارد و معتقد است كه برخی مادران اصS بچه خرا

ان یاد بدھند كه در شخصيت پذیری آنھا در جھتسياه و سفيد بزنند، در صورتی كه باید با انجام رفتارھایی در خانواده، مسائلی را به كودك

 ظرف غذایشان را جمع كنند و خودشان بشویند. بامسئوليت پذیری، ميل به كار كردن و حتی پول درآوردن موثر باشد.مثS اجازه بدھند كه بچه ھا

ار نمی آورد.این كارھا، حس مسئوليت پذیری از ھمان ابتدا در كودكان قوت می یابد و فرزندان را متوقع ب

ابراھيم بھشتی
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حل مقوله اشتغال زایی یكی از محوری ترین شعارھای دولت دكتر احمدی

نژاد به شمار می آید. بر اساس برنامه چھارم توسعه، نرخ بيكاری تا سال

 درصد تقليل۴/٨ درصد فعلی به ٣/١٢پایانی این برنامه باید از نرخ رسمی 

قراردادھای و امور اجتماعی ساماندھی  یابد. در ھمين راستا، وزارت كار 

موقت كار، اصSح قانون كار و ایجاد بنگاه ھای زودبازده اقتصادی را برای حل

مشكل بيكاری در دستور كار خود قرار داده است.

● آیين نامه بنگاه ھای كوچك

آیين نامه اجرایی گسترش بنگاه ھای كوچك اقتصادی زودبازده و كارآفرین در

 ماده تنظيم شده است. در ماده یك آیين نامه یاد شده آمده است: ھدف١٢

 اقتصادی زودبازده، دستيابی به توزیع عاد3نهاز این آیين نامه، سامان دھی فعاليت ھا و حمایت ھای دولت در زمينه گسترش بنگاه ھای كوچك

محروم، افزایش توليد و صادرات غيرنفتی، تقویت تحركمنابع در مناطق به ویژه مناطق محروم، توزیع عاد3نه منابع بين اقشار مختلف به ویژه مردم 

 شغلی جدید می باشد. در ماده دو و در تعریفاقتصادی، افزایش كارایی تسھيSت بانكی و تقویت كارآفرینی، اشتغال زایی و افزایش فرصت ھای



 نفر باشد، بنگاه كوچك ناميده می۵٠ھا كمتر از بنگاه ھای كوچك، آورده شده است: تمامی واحدھای توليدی (كا3 و خدمات) كه ميزان اشتغال آن

زی، صنعت و معدن و خدمات فرھنگی وشوند. دامنه شمول این آیين نامه نيز تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی است كه در بخش ھای كشاور

ر طول سال ھای برنامه چھارم توسعه حداقل به ميزانآموزشی فعاليت دارند. در ماده سه نيز تأكيد شده كه بانك ھا باید ترتيبی اتخاذ كنند كه د

ابد. در تبصره یك ماده سه این آیين نامه ھم بهسھم ھای تعيين شده در جدول ھمراه، از منابع اعتباری به طرح ھای بنگاه ھای كوچك اختصاص ی

ه ریزی و وزارت كار و امور اجتماعی مكلفند بانحوه اختصاص اعتبارات این طرح به استان ھا اشاره شده و آمده است: سازمان مدیریت و برنام

تان برای سال بعد را با توجه به مزیت ھایھمكاری سایر دستگاه ھای اجرایی مرتبط، در پانزدھم اسفند ماه ھر سال سھميه اعتباری ھر اس

اقتصادی، استعدادھا و ميزان عدم برخورداری و بيكاری استان ھا تعيين و ابSغ كنند.

● یارانه تسھيSت

رانه سود و كارمزد تسھيSت طرح ھای زودبازده اشارهدر ماده پنج آیين نامه اجرایی گسترش بنگاه ھای كوچك اقتصادی زودبازده و كارآفرین، به یا

 ماه باشد.٢۴ این آیين نامه، منظور از طرح زودبازده، طرحی است كه مدت زمان اجرای آن كمتر یا برابر ۵شده است. در دستورالعمل موضوع ماده 

 تعاونی بودن، كارآفرینی، سرانه ایجاد اشتغال واولویت ھای موضوعی این دستورالعمل با توجه به اھداف موضوع ماده یك آیين نامه اجرایی نيز

 درصد، در بخش كشاورزی تا چھار درصد تسھيSت اعطایی،١۴سھم آورده متقاضی می باشد. ميزان یارانه طرح ھای زودبازده ھم نسبت به نرخ 

 درصد تسھيSت اعطایی می باشد. به۴ درصد و خدمات آموزشی تا ٢ درصد تسھيSت اعطایی، در بخش خدمات تا ۵/٣در بخش صنعت و معدن تا 

ی بودن توليدات تا سه درصد تسھيSت اعطایی،تعاونی بودن طرح نيز یك درصد تسھيSت اعطایی، و كارآفرینی و سرانه ایجاد اشتغال و صادرات

عه یافته اجرا شوند، چھار درصد تسھيSتیارانه تعلق می گيرد. ھمچنين طرح ھای اقتصادی كه در روستاھا و دھستان ھای نقاط كمتر توس

 توسعه یافته یك درصد، در روستاھا و دھستاناعطایی، در مراكز بخش ھا و شھرستان ھای كمتر توسعه یافته سه درصد، مراكز استان ھای كمتر

اطق برخوردار غير از شھرستان ھای مركزھای غير شھرستان ھای مركز استان در مناطق برخوردار دو درصد، در بخش ھا و شھرستان ھای من

 درصد١٠می گيرد. گفتنی است، به ازای ھر استان یك درصد و در روستاھا و دھستان ھای شھرستان ھای مراكز استان یك درصد یارانه تعلق 

 درصد برخوردار خواھد شد.٣افزایش در ميزان آورده، متقاضی از یك درصد افزایش یارانه حداكثر تا 

● مراحل و شرایط اخذ وام

قتصادی برای معرفی به بانك عامل جھت اخذ وام،آقای اكبرنيا، كارشناس وزارت كار و امور اجتماعی در مورد مراحل و چگونگی تصویب یك طرح ا

یب دستگاه اجرایی مربوط رسانده و مجوز اجرای آن راميگوید: افرادی كه طرح زودبازده اشتغال زایی داشته باشند، باید ابتدا طرح خود را به تصو

، به وزارت جھاد كشاورزی باید مراجعه شود. سپسبگيرند. برای مثال، اگر طرح صنعتی باشد، به وزارت صنایع و معادن و اگر طرح كشاورزی باشد

 كار و امور اجتماعی استان ھا می باشد، ارجاع میاین مراكز طرح را به كار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان كه دبيرخانه آن در ادارات كل

ای گرفتن وام معرفی می شوند. وی می افزاید: مھمدھند. در صورتی كه طرح در این مراكز ھم تصویب و تأیيد شود، از طرف آنھا به بانك عامل بر

اشتغال زا باشد. اكبرنيا، حداكثر مبلغ تسھيSت برای اینترین دليل تصویب طرح در این مراكز، اقتصادی بودن آن است. در واقع، طرح باید زودبازده و 

 ميليارد ریال اعSم می كند.١٠نوع طرح ھا را 

● عملكرد استان ھا

 قزوین تاكنون بيشترین مبلغ قرارداد را برای گسترشمعاون برنامه ریزی منابع انسانی وزارت كار و امور اجتماعی با بيان اینكه بانك ھای استان

 ھزار و١٧ طرح ارایه شده با تعھد ایجاد ٧٨٢ز دو ھزار و بنگاه ھای كوچك اقتصادی زودبازده و كارآفرین منعقد كرده اند، می گوید: در استان قزوین ا

 ھزار ميليارد ریال اعتبار در نظر گرفته اند. جواد فرشباف٢٩/٧۶٢ طرح كه با آنھا قرارداد منعقد كرده اند، ١۵٢ شغل، بانك ھا برای یك ھزار و ٢٣۴

١١۵ ھزار و ۴١ طرح با تعھد ٢۵۶شش ھزار و می افزاید: بيشترین تسھيSت تاكنون در خراسان رضوی پرداخت شده است، به طوری كه از مجموع 

 طرح با نظام بانكی قرارداد منعقد شده است. وی با اشاره به جزیيات آمار عملكرد۴٣۵شغل ارایه شده در این استان، تاكنون برای دو ھزار و 

، می گوید: تاكنون استان فارس كمترین تسھيSت را در اجرای دستورالعمل گسترش بنگاه ھای٨۵ تا پایان مرداد ٨۴استان ھا از ابتدای اسفند 

 طرح به مرحله عقد قرارداد٢٣ طرح ارایه شده، یك ھزار و ٣٩ ھزار و ١٢كوچك اقتصادی زودبازده و كارآفرین پرداخت كرده است. در این استان از 

 ھزار و١٠٠ طرح ارایه كرده اند كه ١۵٣ ھزار و ١١۵، رسيده است. بانك ھا نيز در اجرای آیين نامه گسترش بنگاه ھای كوچك و زودبازده و كارآفرین

 برای گسترش بنگاه ھای كوچك٨۵ و ٨۴ ميليارد ریال اعتبار در سال ھای ۴٢۵ ھزار و ٢٢۶ طرح تأیيد شده است. در مجموع نيز بالغ بر ٩٨٢



 استان كشور به٣٠ھزار طرح از ١٩١ماه امسال جمعاً اقتصادی زودبازده و كارآفرین تخصيص یافته است. به گزارش خبرنگار <اقتصاد ایران>، تا تير

 طرح) از طرح ھای یاد شده پذیرش٢٨٩ ھزار و ٢٩وزارت كار و امور اجتماعی ارسال شده است. اما طبق آمار سيستم بانكی تنھا حدود یك ھفتم (

 درصد طرح ھا تسھيSت پرداخت شده است.۵/٢شده اند. به عSوه، تنھا به 

● مشكSت بنگاه ھا

د بررسی طرح ھا و پرداخت تسھيSت انتقاد كرده ویكی از دریافت كنندگان تسھيSت طرح بنگاه ھای اقتصادی زودبازده از عملكرد بانك ھا در رون

3نی شدن روند بررسی طرح ھا از سوی بانك ھا،می گوید: آشنا نبودن دستگاه ھای اجرایی با قوانين و دستورالعملھای مربوط به این طرح، طو

 تأمين اعتبار طرح ھای زودبازده است. وی میمشكSت مربوط به قبول وثيقه از سوی بانك ھا و كند بودن پرداخت تسھيSت، از مھم ترین موانع

افزاید: در ابتدا گفتند بازپرداخت تسھيSت تا دو سال تنفس دارد.

، برای تأمين وثيقه درخواستی بانك، سند خانه ای كهمن ھم با این دید جلو آمدم، اما اخيراً این زمان به سه ماه كاھش یافته است. از سوی دیگر

تومان قيمت گذاشته است. لذا از من خواسته اند تا ميليون تومان قيمت دارد را به رھن گذاشته ام، اما ارزیاب بانك روی این خانه شش ميليون ٣٠

یكی از شعب بانك ملی استان تھران درباره وظيفه بانكبرای وثيقه وام مورد نياز، اسناد دیگری را ارایه دھم كه از عھده من خارج است. اما ریيس 

 و زودبازده، بر اساس مقررات و ضوابط مربوط وھا و روند اجرای این طرح، می گوید: بانك ھا پس از معرفی طرح ھای بنگاه ھای اقتصادی كوچك

لحاظ فنی، مالی و اقتصادی اقدام روز بعد از تكميل پرونده و ارایه كليه مدارك 3زم توسط متقاضيان، نسبت به بررسی طرح از ۴۵حداكثر ظرف مدت 

طرح ھا در بانك و قبول وثيقه ھای سنگين ازمی كند. بھبھانی زاده مشكل طرح ھای بنگاه ھای كوچك و زودبازده را طو3نی شدن روند بررسی 

لی برای بانك ندارند. به ھمين دليل روند بررسیسوی بانك نمی داند و معتقد است تعداد زیادی از طرح ھای پيشنھادی توجيه اقتصادی قابل قبو

طرح ھا در بانك طو3نی شده و بانك در دادن وام به طرح ھا دچار تردید می شود.

ریشه و مبنای تسھيSت اشتغال زایی را قانوندكتر صادق بختياری، معاون برنامه ریزی و سياست گذاری اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی، 

ھمگی برای حل مشكSت خود به سمت بنگاه ھایبرنامه سوم توسعه دانسته و ميگوید: تمام كشورھایی كه با مشكل اشتغال روبه رو بوده اند، 

يابی به طرح ھای دیر بازده اقتصادی باشد. در حالاقتصادی زودبازده رفته اند. طرح ھای كوتاه مدت بنگاه ھای اقتصادی می تواند پلی برای دست

زایش اشتغال زایی در كشور داشته باشد.حاضر با شرایط اقتصاد كشور، ایجاد اینگونه بنگاه ھای اقتصادی می تواند نقش بسزایی در اف

م كار كارشناسی دقيق بر روی طرح ھا انجامدكتر كاظم علمی، كارشناس اقتصادی ھم معتقد است كه بانك ھا باید آمادگی داشته باشند تا ھ

ی داشته باشد تا این تسھيSت نصيب بخشدھند و ھم به سرعت تسھيSت را پرداخت كنند. ھمچنين بدنه بانكی باید ساختار نظارتی قوی تر

توليد شود. به اعتقاد وی، بانك ھای خصوصی می توانند به بھبود این امر كمك كنند.

منبع : ماھنامه اقتصاد ایران
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بيکاری در جوامعی است که بخش عظيمی از جمعيت جوان آنھا عليرغم

بيکاری رنج می برخورداری از استعداد و انرژی کافی، ھمچنان از مشکل 

منابع و امکانات برند.افزایش جمعيت در کشورھای در حال رشد، کاھش 

موجود در این کشورھا و پيدایش نيازھای اجتماعی واقتصادی جدید ھمگی

سبب توجه نھادھا و مقامات مسئول در این کشورھا به این نيازھا و چاره

اندیشی بنيادین یا مقطعی برای آنھا شده است.

وامع در حال توسعه و حتی کشورھای صنعتیبنا بر بررسی ھای به عمل آمده و بر اساس آمارھای موجود، یکی از مھمترین مشکSت فرا روی ج

] خوانده می شود.٣ی"[] است. مجموعه راه حلھایی که برای رفع این مشکل جھانی ارائه شده است، اصطSحاً "کارآفرین٢مشکل بيکاری[

المللی ھمراه تحو3ت سریع بين  تغييرات و  با  بازار امروزی که  بر   شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعهدر اقتصاد رقابتی و مبتنی 

] یاد می شود که می تواند در رشد اقتصادی کشورھا،۵] را سبب ساز گریده است، از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی[۴اطSعاتی[

ای خود را به اقتصاد جھانی داده است و در اینایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی نقش مھمی را بر عھده داشته باشد. امروزه دیگر اقتصاد ملی ج

نسازند، بلکه فضای کاری وسيعی به وسعتعرصه کشورھایی موفق خواھند بود که فرصتھای شغلی را تنھا به چارچوب جغرافيایی خود محدود 

جھان در ذھن خود داشته باشند.

] و در رأس آن اینترنت پاسخ این سوال را به۶اطSعات[اما واقعاً چه ابزار یا وسيله ای می تواند چنين فضای گسترده ای را فراھم نماید؟ فناوری 

آسانی داده است.

ه در گذشته با شک و تردید تحت عنوان "دھکدهکاربردھای گوناگون اینترنت طی دھه اخير سبب شده است تا این امکان ارتباطی فرضيه ای را ک

ر به فرد اینترنت سبب پيدایش شکل جدیدی ازجھانی" مطرح می شد، امروز برای ساکنان زمين به واقعيتی ملموس تبدیل نماید. امکانات منحص

] شناخته شده است.٧تجارت شد که امروزه به نام تجارت الکترونيک[

ست.] و سھولت در پرداخت و دریافت وجوه سبب ایجاد تحولی شگرف در شکل و ماھيت تجارت گردیده ا٨انجام تعامSت تجاری به صورت پيوسته[

نی با استعداد داشته اند. اینان کارآفرینان واقعیھمه این امکانات و توانمندی ھا به دست توانمند کسانی به وجود آمده اند که فکری خSق و ذھ

 خودشان شده اند، بلکه ميليونھا فرصتھستند؛ چرا که نه تنھا سبب خود اشتغالی و اشتغال زایی برای مجموعه ھای انسانی وابسته به

ساخته اند. بنا بر این از یک سو با فناوری اطSعات به عنوانشغلی را نيز تنھا با اتصال به اینترنت برای ميليونھا نفر از ساکنان این کره خاکی فراھم 

وز فرصت ھای جدیدی را برای جویندگان شغل وبستر اشتغال زای جھانی روبرو ھستيم و از سوی دیگر با کارآفرینانی مواجه می شویم که ھر ر

کار در فضای مجازی ایجاد می نمایند.

سان و متخصصان فناوری اطSعات در بر می گيرند.این کارآفرینان طيف وسيعی را از ارائه کنندگان خدمات و محصو3ت در اینترنت تا برنامه نوی

Sعات و ارتباطات استوار است. چنين اقتصادی را اقتصادبنابراین، اقتصاد دنيای امروز بر پایه نوآوری، خSقيت و استفاده از دانش به ویژه دانش اط

می شود و] می گویند.در این مقاله از یک سو به تشریح مشارکت فناوری اطSعات در کارآفرینی پرداخته ٩مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش محور[

ده، کوشش می شود تصویری روشن از توانمندیاز سوی دیگر تعامل دو سویه ميان این دو مورد بررسی قرار می گيرد. در پرتوی مباحث مطرح ش

 مطرح شده در این مقاله بتواند در تصميم سازی ھا وھای بالقوه و بالفعل این فناوری در ایجاد فرصتھای نوین شغلی ارائه گردد. اميد است مطالب

يرد.تدابيری که احتما3ً به منظور رفع مشکل بيکاری اتخاذ خواھند شد، مورد بھره برداری قرار گ

کارآفرینی چيست، کارآفرین کيست؟

گرفته است. بررسی تاریخ ادبيات کارآفرینیکارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بيستم مورد توجه محافل آموزشی کشورھای جھان قرار 

 و سپس وارد مکاتب و تئوری ھای سایر رشته ھایمؤید آن است که این واژه اولين بار در تئوری ھای اقتصادی و توسط اقتصاد دانان ایجاد شده

 قيمت معلوم) که ابداع کننده واژه کارآفرینی است، کارآفرین را فردی ریسک پذیر می داند که کا3 را با١٧۵۵] (١٠علوم گردیده است. کانتيلون[

] کارآفرین را ھماھنگ کننده و ترکيب کننده عوامل توليد می داند اما١١خریداری می کند و با قيمت نامعلوم می فروشد. جين بپنتيست سی[

ت یا ارائه[. به عبارت دیگر فردی باید عوامل توليد (زمين، نيروی کار و سرمایه) را جھت توليد، تجار١ویژگی خاصی را برای او در نظر نمی گيرد]

[.٢خدمات ترکيب کند که به این شخص "کارآفرین" و به کار او "کارآفرینی" گفته می شود]



] ارائه شده است. وی در کتاب خود با عنوان "ئئوری توسعه اقتصادی" بين مفھوم١٢یکی دیگر از تعاریف کامل و جامع کارآفرینی توسط شومپيتر[

دمت تجاری می داند.] تفاوت قائل شده است و نوآوری را استفاده از خطرپذیری اختراع برای ایجاد یک محصول یا خ١۴] و اختراع[١٣واژه نوآوری[

کانی ھستند که با راه اندازی یک واحد توليدی- تجاری ازبه نظر وی نوآوری عامل اصلی ثروت و ایجاد تقاضاست. بنا بر این کارآفرینان مدیران یا مال

[.٣اختراع بھره برداری می کنند]

با توجه به تعاریف ارائه شده در این خصوص می توان گفت کارآفرین کسی است که:

- کار و شغل ایجاد کند.

- خوداشتغالی و دیگر اشتغالی ایجاد کند.

- ارزش افزوده ایجاد کند.

- محصو3ت یا خدمات جدید به وجود آورد.

- خSقيت و نوآوری کاربردی داشته باشد.

- با خطرپذیری، فعاليت ھای توليدی و اقتصادی انجام دھد.

- نيازھا را شناسایی و آنھا را برآورده سازد.

- فرصت ھا را به دست آورد ھا تبدیل کند.

- منابع و امکانات را به سوی ھدف ھدایت کند.

- برای تقاضاھای بالقوه محصول بيافریند (پيش بينی در عرضه و تقاضا).

- ایده خSق را به ثروت تبدیل کند.●انواع کارآفرینی

[. اگر نوآوری و ساخت محصولی۴آفرینی سازمانی]در یک نگاه کلی می توان کارآفرینی را به دو نوع اساسی تقسيم نمود. کارآفرینی فردی و کار

اگر حاصل تSش یک تيم در سازمانی باشد؛ آن را کارآفرینیجدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد؛ آن را کارآفرینی فردی و 

سازمانی می نامند.

] شروع می نمایند. این شرکت ھا سھم به سزایی در١۵ھا)[SMEبسياری از کارآفرینان کار خود را در قالب ایجاد شرکت ھای کوچک و متوسط (

ی برخوردارند. لذا بسياری از دولت ھا متقاعدتوسعه صنایع پيشرفته وایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت ھای بزرگ از انعطاف پذیری با3ی

] (مراکز رشد فناوری)، پارک ھای صنعتی و فناوری فراھم١۶شده اند که باید بستر رشد را برای واحدھای کوچک و متوسط در قالب انکوباتورھا[

% کل بنيادھای٩۵ند. در کشورھای جنوب شرقی آسيا نمایند و آنھا را تا زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند، حمایت کن

[.۴ھا تشکيل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال این کشورھا تاثيرگذارند]SMEاقتصادی و صنعتی کشورھا را 

●مشارکت فناوری اطSعات در کارآفرینی

 و ھم ارزش بوجود می آورند. فردی که ازامروزه روشن شده است که اطSعات و ارتباطات دو قدرت مھم ھستند. این دو ھم خود ارزش دارند

باخبر باشد، تصميمات بھتری را برای رسيدن به سودبازراھای مختلف و قيمت اجناس در آن بازراھا اطSع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار 

شود و در مکانيزم تصميم گيری و انجام بھتر آن اثربيشتر می تواند بگيرد. اطSعات عSوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتھی می 

 نوع ارتباطات نصيب افراد می کند. اطSعات و ارتباطات دومی گذارد. ارتباطات نيز مانند اطSعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده ای متناسب با اندازه و

دھا، سازمان ھا و انسان ھا امکان پذیر نيست. کارآفرینیابزار اساسی مورد نياز ھر فعاليت کارآفرینی ھستند. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نھا

بافت فرھنگی و اجتماعی و اقتصادی آنمستلزم کشف یک نياز اجتماعی است. و کشف نيازھای اجتماعی به شناخت اجتماع، نيازھای آن و 

ست نسبت به محيط بينش و بصيرت داشته باشد و بداندوابسته می باشد. در شناسایی نياز ھر فعاليت کارآفرینانه، ایده پرداز یا تئوریسين می بای

ت و دانش مانند ارتباطات از ملزومات ھر فعاليت کارآفرینیچه راه حل ھایی برای رفع آن نياز، در نقاط دیگری از دنيا ارائه شده است. بنابراین اطSعا

کنندگان، فروشندگان و مشتریان، وای را پدید آورده است که در آن توليدکنندگان، تاميناست. فناوری اطSعات و در رأس آن اینترنت شرایط تازه

 تبادل اطSعات، خدمات،اندرکار یک چرخه اقتصادی قادرند در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و بهتقریباً ھمه عوامل دست

] است. در این نوع اشتغال١٧ھا و نظریات جدیدی را به ميان آورده است که یکی از آنھا اشتغال پيوسته[محصو3ت و پول بپردازند. اینترنت تئوری

ی تواند محصولی مانند یک نرم افزار یا خدمتی نظيرفرد شاغل کار خود را با استفاده از امکانات رایانه ای انجام می دھد و حاصل کار را (که م



افت دستمزد یا پرداخت مبالغ نيز با استفاده از اینترنت وکاوش باشد) از طریق اینترنت در اختيار کارفرما یا مشتریان قرار می دھد.جالب تر آنکه دری

 مجموعه این فعاليت ھا و تعامSت در قالب آنچه کهاز طریق مجاری اعتباری اینترنتی نظير حسابھای اینترنتی و کارتھای اعتباری صورت می گيرد.

 ویژه فناوری اطSعات] ناميده می شود، قابل بررسی است. در حقيقت تجارت الکترونيکی یکی از نمودھا و کاربردھای١٨امروزه تجارت الکترونيک[

پذیرد. بر اساس آمارھای رسمیرت میاست و ھم اکنون حجم وسيعی از تعامSت بازرگانی در کشورھای پيشرفته به شيوه الکترونيکی صو

 ھزار١/٧ به ٢٠٠۶شود در سال  ھزار ميليارد د3ر بوده است که پيش بينی می۶/١ بالغ بر ٢٠٠٢اعSم شده، تجارت الکترونيکی آمریکا طی سال 

 ميليارد١۵٨ به بيش از ٢٠٠۶ ميليارد د3ر بود که پيش بينی می شود در سال ٧/١٣، ٢٠٠٢ميليارد د3ر برسد. تجارت الکترونيکی مالزی در سال 

 و استفاده از فرصتھای تجاریریزیھای د3ری در تجارت الکترونيکی بر اساس برنامه[. بدیھی است که رسيدن به چنين حجم۵د3ر خواھد رسيد]

 و دیگران در مدت کوتاھی توانسته اند ارزش بسياری را کسب نمایند. آمارھا نشانYahoo، eBay،Amazonامکانپذیر خواھد بود.شرکت ھایی مانند 

[. کارآفرینی در اینترنت به این موارد٧ برابر شده است]٢٠٠ سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت ھا بيش از ۵می دھد که در طی 

یات شبکه وجود دارد.کارآفرینی در شيوه ھایخSصه نمی شود و موارد بسياری خصوصاً در زمينه نرم افزارھای مبتنی بر شبکه و ھمچنين محتو

آموزش و کار از راه دور و … ھمه و ھمه گستردگیجذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، ھمکاری ھا و شبکه ھای مجازی، واقعيت مجازی، 

تقل از محل می باشد. این شبکه بازاری بدونکارآفرینی در عصر اطSعات را نشان می دھند. اینترنت شبکه ای مجازی است که تا حد زیادی مس

 با ایده ھایی نو، شرکت ھایی اینترنتی را تاسيس کنندمرز است که می توان به راحتی در آن تجارت نمود. برای این منظور می بایست افراد کارآفرین

 عرصه ھای گوناگون خدمات که بر مبنای پيدایشو پس از مدتی که ارزش فوق العاده ای یافتند آنھا را بفروشند.گسترش روز افزون اینترنت در

ی شوند و شانس خود را در یافتن مشاغلنيازھای جدید صورت می گيرد، سبب شده است تا ھر روز افراد بيشتری جذب این بازار کار مجاز

اند تا معرفی محصو3ت و خدمات خود را درمناسب امتحان کنند. مؤسسات، سازمانھا و نھادھای خصوصی و دولتی در ھمه کشورھا بر آن شده 

به افرادی است که از دانش و مھارت کافی برای انجام چنينبستر اینترنت انجام دھند، از این رو اولين نيازی که فرا روی آنھا قرار می گيرد؛ مراجعه 

ھایای را عاری از متخصصان فناوری اطSعات یافت. ورود رایانه و فناوریتوان مؤسسهفعاليت ھایی برخوردار باشند. طبيعی است که امروز نمی

ازاری دائمی برای متخصصان فناوری اطSعات به وجودمرتبط با آن به بازار کار و تجارت و کاربرد روز افزون تعامSت اینترنتی سبب شده است که ب

 مختلف گردیده است.آید. بنا براین فناوری اطSعات به عنوان یک پدیده به نوبه خود سبب کارآفرینی در حوزه ھای

●ویژگی ھای مؤثر فناوری اطSعات در کارآفرینی

ایان توجھی را در زمينه کارآفرینی از خود نشانفناوری اطSعات با برخورداری از ویژگی ھا و قابليت ھای مختلف توانسته است انعطاف پذیری ش

اند. در یک نگاه کلی می توان به برخی از این ویژگیدھد. ھمين ویژگی ھا سبب افزایش کارایی این فناوری در امر کارآفرینی و ایجاد اشتغال شده 

ھا اشاره نمود:

●افزایش سرعت

 وری را افزایش می دھد. فناوری اطSعات امکانمحاسبه و پردازش سریع اطSعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاھش و در نتيجه بھره

جستجو و دستيابی سریع به اطSعات را نيز فراھم می کند.

●افزایش دقت

ابت را تامين و تضمين می کند. در انواع فعاليت ھایدر مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام کار متغير است؛ درحاليکه فناوری اطSعات دقتی با3 و ث

پردازشی و محاسباتی دقت کامپيوتر به مراتب بيشتر از انسان است.

●کاھش اندازه فيزیکی مخازن اطSعات

ای مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می توان دربا توسعه فناوری اطSعات و بکارگيری آن دیگر لزومی به حمل و نگھداری حجم زیادی از کتاب ھ

ای دریافت نمود.ھای رایانهشبکهھر دیسک فشرده اطSعات چندین کتاب را ذخيره نموده و یا آنکه منابع مورد نياز را از طریق 

●رفع برخی از فسادھای اداری

 را حذف می کند. این دو مزیت کليدی منجر به رفعاستفاده از فناوری اطSعات شفافيت در انجام کارھا را افزایش می دھد و بسياری از واسطه ھا

برخی از فسادھای اداری خصوصاً در سطوح پایين می شوند.

●ایجاد امکان کار تمام وقت



پيوتری و به صورت خودکار انجام می گيرد. بنابراینبه کمک فناوری اطSعات بسياری از استعSم ھا و مراجعات افراد و غيره از طریق شبکه ھای کام

می توان به صورت بيست و چھار ساعته از آن بھره گرفت.

●ایجاد امکان ھمکاری از راه دور

] و غيره نمونه ھایی از کاربردھای فناوری اطSعات در٢٠]EDI]، ١٩مخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و ھمچنين سيستم ھای ھمکاری[

این زمينه ھستند.

●کاھش ھزینه ھای سيستم یا سازمان

م کار تمام وقت، بھره وری سيستم افزایش می یابدبا توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بيشتر می شود و انجا

ر فناوری اطSعاتو در نتيجه باعث کاھش مقدار زیادی از ھزینه ھا می گردد.●وضعيت فعلی و آینده در بازار کا

 تھيه و ارائه شد، روشن ساخت در آینده تقاضا برای نيروی کار فناوری٢٠٠٣] برای سال ٢١گزارشی که اخيراً توسط مجمع فناوری اطSعات آمریکا[

[. ھمچنين در گزارش مذکور۶]) در کشورھای در حال رشد رو به فزونی خواھد گذاشت و در کشورھای پيشرفته کاھش خواھد یافتITاطSعات (

 در رسيدگی به نيازھای نيروی کار وجود دارد، از جمله تمایل به صادرIT و غير ITآمده است که تفاوتھای چشمگيری ميان روشھای شرکت ھای 

 نفر در بانکھا، شرکت ھای بيمه، کارخانه٩ ، IT نفر کارمند ١٠ به کشورھای خارجی. در حال حاضر از ھر ITنمودن متخصصان معينی از مشاغل 

تنھا کار می کنند. بررسی جدیدی که توسط مجمع فوق الذکر به عمل آمده است، نشان می دھد که نه ITھای توليدی و دیگر سازمانھای غير 

 وجود دارد، کامSً متفاوت است. درIT و غير IT فعاليت دارند، بلکه دیدگاه و اميدھایی که از دو گروه کارکنان IT در خارج از صنعت ITاکثریت کارکنان 

 دنبال سریع ترین با یک ضریب رشد دو رقمی به عنوان راھی برای پيشرفت مطرح بودند، حداقل برای کسانی که بهITسالھای گذشته مشاغل 

ھم روند بھبود خود را خيلی آرام و به تدریج طیروش استخدام بودند. اکنون نسبت به سالھای قبل چيزھای زیادی تغيير کرده است، حتی اقتصاد 

 استعداد بيشتری درIT مطمئن تر به نظر می رسد و به آشفتگی کمتری دچار می شود. شرکتھای غير ITمی کند.امکان استخدام خارج از صنعت 

ل می کنند، ضمن آنکه روند افزایش حقوق در آنھااستخدام نيروی کار مطابق برنامه ھای خود دارند و مشاغل را به ندرت به خارج از کشور منتق

 نفر ازIT ۴١٢١٩آمریکا این است که شرکت ھای طبيعی تر است و پرداخت ما به التفاوت یا مساعده به پرسنلشان را قطع نمی کنند.واقعيت در 

 بود. استخدام۴٣٨٩٢۴ بالغ بر IT اخراج کردند که این رقم در مورد شرکتھای غير ٢٠٠٣ و فصل اول سال ٢٠٠٢کارمندان خود را بين فصل اول سال 

 در کشورھای پيشرفته و صنعتی درIT ماھه ھمچنان ناچيز بود. این داده ھا به معنای آن ھستند که نيروی کار ١٢ طی یک دوره ITدر شرکتھای 

 نشان دھنده این حقيقت بوده است که از ھر چھار شرکت سه شرکت می گویند طی دوازده ماهITحال ثبات و استقرار است. بازار نرم مشاغل 

 که این تغيير را دادهIT درصد از شرکت ھای ۴٩ و IT درصد از شرکت ھای غير ٧۶ خود نداشته اند. ITگذشته تغييری در پرداخت حقوق کارکنان 

 ماه١٢ درصد از شرکت ھا که دست به کار شده اند، می گویند که طی ٨اند، می گویند طی سال گذشته پرداخت ھا را افزایش داده اند. فقط 

IT برابر بيشتر از این رقم نسبت به شرکت ھای غير ٢٠ بيش از ITگذشته پرداختھایشان ھمچنان در سطح پایينی قرار داشته است. شرکت ھای 

 ماه١٢ طی ITا در ارتباط با کارکنان  درصد از شرکتھا می گویند که برای تغيير در پرداخت ھا برنامه ریزی کرده اند و این کار ر١٧سھم داشته اند. 

 درصد می گویند حقوقھا را کاھش١١ می گویند دستمزدھا را افزایش خواھند داد، در حاليکه IT درصد از شرکتھای ۶۵آینده انجام خواھند داد. 

 تعداد فزاینده ای از متقاضيان واجد[.اما در کنار این واقعيت ھا افق ھای اميد بخشی نيز به چشم می خورند. ھمانطور که اقتصاد۶خواھند داد]

 و١٩٩٠دی انتخاب بيشتری داشته باشند. در اواخر دھه شرایط کار را به وجود آورده است، مدیران کارفرما نيز می توانند در پرکردن مشاعل خود آزا

 بودند. با نرمتر شدن بازار، کارفرمایان نيز بيشتردر بازارھای رقابتی، کارفرمایان بيشتر مایل به دادن آموزش رسمی و گرفتن تجربه مشخص کاری

 خود را به چند دليل به خارج از کشور منتقل کنند. این د3یلITمایل به جذب آموزش و تجارب کاری ویژه شدند. اکنون شرکتھا می خواھند مشاغل 

افيایی برای ایجاد شيفت ھای دوم یا سومشامل نياز به بومی سازی گسترده محصو3ت و خدمات، توانایی استفاده از اختSفات زمانی و جغر

ا می باشد.از آنجایی که طبيعت شرکت ھایکاری به عنوان وسيله ای جھت باز نگه داشتن بازارھا و نيز یک استراتژی برای کاھش ھزینه ھ

 رود. در را بيش از گذشته پيچيده ساخته است، تعادل سنتی ميان ھزینه و کيفيت به تدریج از ميان میITخارجی جمعيت ھای نيروی کاری 

 راه حل را در ارتباط با انواع بيشتری از مشاغلنتيجه، توسعه خارجی مشاغل بيشتر به عنوان یک گزینه مطرح می شود و کارفرمایان بيشتری این

IT.در نظر می گيرند 

●نتيجه گيری



جود آورده و به عنوان مھمترین ابزار کارآفرینیمSحظه شد که فناوری اطSعات تحو3ت زیادی در کليه فعاليت ھای اجتماعی ازجمله کارآفرینی بو

ليت دارد. کارآفرینی 3زمه توسعه فناوری و توسعهمدرن مورد توجه قرار گرفته است. ھمچنين کارآفرینی در فناوری اطSعات پھنه وسيعی برای فعا

اساس اھميت نقش بسترساز کارآفرینی، وظيفه نھادفناوری بستر کارآفرینی است.بنابراین با یک تعامل دو سویه ميان این دو مواجه ھستيم و بر 

ات که ھمان شبکه ھای ارتباطی و اطSعاتیھای مسئول مدنی و اجتماعی مشخص می شود. دولتھا باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطSع

 نمایند. ضمن اینکه فرھنگ استفاده از شبکه ھا رامی باشد را توسعه دھند و تقویت کنند و امکان دسترسی آسان ھمگان به این شبکه ھا را فراھم

 در حال افزایشIT بخشھای خصوصی شرکت ھای ایجاد کرده و گسترش دھند و قوانين و مقررات 3زم را تدوین و اجرا نمایند. از سوی دیگر در

برنامه ھای جدید نيازمند نيروھای انسانی تازهکارکنان پشتيبانی فنی ھستند و این نشان دھنده آن است که ھمواره در ارتباط با محصو3ت یا 

 می شوند، جذب منابع انسانی را نيز در پی دارند. بنابراین به نظر می رسدITنفس ھستند. این گونه فعاليتھا عSوه بر آنکه سبب رشد سرمایه 

 به خارج میITه باشند. ھمچنين انتقال مشاغل این شرکت ھا بتوانند فراتر از اھداف استخدامی خود بروند و سھم بيشتری در کارآفرینی داشت

تواند به عنوان یکی از قابليت ھای بالقوه بازار کار فناوری اطSعات در نظر گرفته شود.
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مشکل سازان خ=ق

 )CERN آقای تيم برنزلی در 3براتوار اروپایی فيزیک ذره ای ( ١٩٨٩در سال 

 )World Wide Webدر جنوا نشسته بود تا شبکه گسترده جھانی اینترنت ( 

٨٠٠را اختراع کند. زمانی که او بر روی پروژه ایجاد وب کار می کرد، حدود 

در حدود  و  بودند  متصل  اینترنت  به  کامپيوتری  مختلف  ١۶٠.٠٠٠شبکه 

کامپيوتر از اطSعات تغذیه ميشدند. وی شبکه ای را ایجاد نمود که به بشر

اجازه خواندن اطSعات مورد نظرش را از روی شبکه ميدھد.

وی ناسازگاریھای بين سرورھای مختلف، سيستم ھای محاسباتی و زیر

 قبل از اینکهNapster موسس Shawn Fanningساختھا را حل نمود. آقای 

یک  قانونی  طور  به  معروفیbeerبتواند  مجSت  روی  بر  بخردعکسش   

 آقای١٩٩۴ھمچون تایم، فورچون و بيزینس ویک چاپ شده بود. در سال 

 ساله٢٣جان دور که یکی از سرمایه گذاران خطر پذیر است مارک اندرسون 

 او دنيا را تغيير می دھد. اینMosaicرا مSقات کرد که ادعا داشت نرم افزار 

 رکورد١٩٩۵ در اولين ارائه عمومی خود در سال Netscapeشرکت به نام 

نھا به دنبال راه حل بھتری برای روشن نمودنقابل مSحظھای را کسب کرد. این مشکل سازان خSق مانند ادیسون که در تحقيق برای چراغ برق ت

اتاق بود، نسل نادری از کارآفرینان ھستند که با خSقيت زندگی می کنند.

اه ميکنند. گویا آنان از آینده به مSقات ما آمدھاند واین مھندسين کارآفرین به تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکSت از طریق ایجاد ارزش نگ

ای آن ھر نوع ناراحتی و شرمندگی را تحمل ميکنند تامدتی را نزد ما ميمانند. آنھا نسبت به ایدھھایی که در سردارند آنقدر خوشبين ھستند که بر

ر نحوه زندگی ، کار، و تفکر ما، در دھه ھای پيش رو می گذارد.در دنيا تغييری بوجود آورند. انھا باخودابتکاراتی را به ھمراه دارند که  رتاثيری عميق ب



آنچه کارآفرین از گذشته به دنبال آن است:

 که کسب و کارھای فنی آغاز نموده اند تحقيق نموده است. وی کشف کردMIT در مورد فارغ التحصيSن دانشگاه MITآقای ادوارد رابرتز، پروفسور 

ص که که تنھا برای انسانھای خاص و استثنایی کاربرد داردکه موفق ترین آنھا به دنبال اھداف عجيب و فوق تصور نبود اند. آنھا به توسعه ایده ھای خا

دنبال آن نمی روند.نمی پردازند بلکه بدنبال ایجاد چيزی " دست یافتنی " ھستند و اگر در آن چالشی نيابند به 

 سر کSس " تئوری توسعه اقتصادی " تصریح نمود: " انگيزه یک کارآفرین و مبتکر،١٩۴٩جوزف شان پيتر نيز این مطلب را دریافت. وی در سال 

جاد است " چارلز ون دورن نيز به دقت سيمایرویای ایجاد یک قلمرو خصوصی، عSقه به فتح و موفقيت صرفاً جھت موفق شدن، و ھمچنين لذت ای

یستف کلمب ھرچندباھوش و متمایز و در عينکریستف کلمب را تشریح نموده است. وی در کتاب خود تحت عنوان " تاریخ علم " مينویسد: " کر

ست. "او ھرگز از فرصت ثروتمند شدن روی نگرداندحال دیوانه و کم عقل ، بدون تردید یکی از شاخص ترین مردانی بوده است که تا کنون زیسته ا

 او در جستجوی آن بود، شھرت جاودان بود زیرا اوولی ثروت چيزی نبود که او بدنبالش بود و حاضر بود جانش را برای آن از دست بدھد. چيزی که

ھد آورد.می دانست که شایددر آن زمان ھيچ  کس نفھمد که کشف یک دنيای جدید برایش چه به ارمغان خوا

● دنيایی جدید بر روی اینترنت کشف می شود

 را که یک جستجوگر وب بود برای مرکز ملی کاربردھای ابر محاسباتیMosaic، مارک اندرسون و اریک بينا اولين نسخه نرم افزار ١٩٩٣در زمستان 

NCSAد: آنھا به نرم افزاری که می توانست تنھا متنی و در دانشگاه ایلينویس فرستادند. آنھا نھایتاً در محصول جدید خود دو امکان را ایجاد کردن

نرم افزار  تر از آن قابليت اجرای این  یونيکس ،به سيستم عامل ویندوزخسته کننده باشد، گرافيک رایانه را افزودند و مھم  را از کامپيوترھای 

مایکروسافت نيز گسترش دادند.

 درصد کامپيوترھای جھان مورد استفاده قرار گرفت. قصد اندرسون از این کار این بود که٨۵ ميليون کپی در بيش از ۶ بيش از ١٩٩۵تا بھار سال 

، نيویورک تایمز موزایيک را به عنوان " یک برنامه کاربردی متفاوت و١٩٩٣تمام منابع روی اینترنت تنھا با یک کليک قابل دسترسی باشد. در دسامبر 

بسيار کارامد که که می تواند خود به تنھایی یک صنعت ایجاد نماید " مورد خطاب قرار داد.

● پول ھم مد نظر است!

،آمریکا به غير از یک درصد از پولدارترینھا، از ھر دو نفر نه نفرکارآفرینان در کنار کليه موارد فوق الذکر عSقه دارند که پولدار شوند. در بين پولدارھای 

٪ افزایش٨٨ و قتی سھام شرکت مایکروسافت به سرعت حدود ١٩٩۶کارآفرینانی ھستند که با تSش خود به این شانس دست یافته اند. در سال 

 د3ر درآمد کسب می کرد و در٣۴٧ د3ر در روز درآمد داشت. او در ثانيه ٣٠یافت، بيل گيتس نزدیک به یازده ميليارد د3ر ثبت شده و یا دقيق تر حدود 

د3ر به ازای ھر فرد امریکایی٠٠٠/٢٠٠ ميليارد د3ر یا۵۵، گيتس حدود ٢٠٠٠حقيقت می توانست در ھر دقيقه یک ھوندا آکورد بخرد! آخر دسامبر 

١۶/۴٩ ، ھشت نفر از ده نفر اول کارآفرین بودند. اولين نفر مایکل دل بود با ارزش ٢٠٠٢ نفر ثروتمند دنيا در سال ۴٠ارزش داشت. در ميان فھرست 

 ميليارد د3ر قرار دارند.١/۶۶ ميليارد د3ر و جف بروز سایت آمازون با ارزش ٨٢/٣ با ارزش ebayميليارد د3ر. پس از آن پير اميدیار سایت 

● ھدیه کارآفرینان به جھان

ست که کارآفرینان به کارآفرینی مشغولندتا چيزی راآقای وندل دان، استاد کارآفرینی در مدرسه کسب و کار واردن در دانشگاه ویرجينيا، معتقد ا

 برای کشف وجه تمایز کارآفرینان کسب و کاری را ایجاد نمود.UCLAثابت کنند. استيو برکSس مؤسس مرکز مطالعات کارآفرینی ھارولد پرایس در 

ای می گذارند که از انھا فرصتھایی برای توسعهوی دریافت که کارآفرینان تا جایی که ممکن است از خود آثار خSق و معنوی برای دیگران بر ج

 که ھر کسی قادر بعد از ده سال تدریس و مطالعه کارآفرینی در مدرسه کسب و کار ھاروارد به این نتيجه رسيدAmar Bhideمشتق می شود. 

خواسته ھا را مطرح می سازد. خواسته این فردنيست کسب وکار موفق و خارق العاده بوجود آورد و این تنھا کار کسی است که سطح با3تری از 

نه فقط زندگی راحت و کسب درآمد با3تر بلکه باقی گذاشتن اثری از خود در دنيا است.

George Gillerکسب و کار مانند اھدای یک می گوید: " یک کارآفرین ھرگز نمی تواند نسبت به بازگشت سرمایه خود مطمئن باشد. شروع یک 

ت.ھدیه به دنياست توام با آرزوی بازگشت آن ھدیه ولی این اميد ھيچ گاه با اطمينان توام نيس

ده است و جایگزینی را برای روش تجارت، تفریح وبه عنوان مثال آقای تيم برنزلی مبتکر بروسر وب، برای ھميشه صورت زندگی مدرن را تغيير دا

رگ، تلفن الکساندر گراھام بل و رادیوی مارکونیاطSع رسانی مردم ارائه داده است. اختراع او اغلب با آثار معروف دنيا ھمچون نشریات گوتنب

 ذھن برتر قرن بيستم نام برده می نویسد: " او یک سيتم قوی ارتباطی را که فقط افراد١٠٠مقایسه می شود. مجله تایم از او به عنوان یکی از 



 ميليون درخواست جستجوی٢٠٠ در روز به تنھایی به بيش از Googleخاصی می توانستند از آن استفاده کنند به یک رسانه جمعی تبدیل کرد." 

 اظھارCERN، ١٩٩٣ کشور دنيا پاسخ می دھد. تيم برنرز لی بابت اختراع خود سودی دریافت نکرد. در آوریل ١٠٠ زبان مختلف از ٧۴اینترنتی به 

.داشت که آنھا بابت اختراع برنرز لی مبلغی دریافت نخواھند کرد و این ھدیه وی به دنيا بود

منبع : زنان کار آفرین
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مطالعه روبه رشدترين حرفه در کانادا

● آیا می خواھيد كارآفرین باشيد؟

ھمه ما به نوعی كارآفرینی را تجربه كرده ایم. البته، اغلب صورتھای اوليه

كارفرمای خود بودن را تشخيص نمی دھيم. شاید شما ھم در كودكی در یك

یا درازای مقداری غذا از فرزندان باشيد،  آبميوه فروخته  روز داغ سركوچه 

ھمسایتان مراقبت كرده باشيد و یا به پخش روزنامه و مجله پرداخته باشيد.

تعجب آور نيست كه این تجربيات اوليه كارآفرینی را محبوب ترین انتخاب شما

گردانده باشد. امروزه كسب وكارھای كوچك ھستند كه موتور اقتصاد كانادا را

تا آخر این دھه   درصد٢٠به حركت درآورده اند. متخصصان تخمين می زنند 

به را  گرایش  بيشترین  جوانان  ميان  این  در  باشند.  كارآفرین  كانادایی ھا 

 درصد از كسب وكارھای كوچك در كانادا به٣٠كارآفرینی دارند. به طوری كه 

 سال اداره می شود.٣٠وسيله افراد زیر 

 دارد كه به معنایentreprendeلغت كارآفرینی ریشه در كلمه ی فرانسوی 

عھده دار شدن می باشد. یك كارآفرین معمو3ً ھدفی بسيار مھم دارد كه آرزو

می كند آن را آنطور كه دوست دارد و می خواھد تحقق بخشد. در حالی كه

یی كه استخدام شده اند بھره می برند.اكثر كارآفرینان غالباً كارشان را خود خلق می كنند. عده ای ھم از این استعداد خود در جا

افرادی كه به آنھا عSقمندید كار كنيد، زندگی ای را كهكارآفرین بودن چگونه است؟ شما می توانيد برای خود تصميم بگيرید، برنامه ریزی كنيد و با 

 لذت برید.دوست دارید برای خود بيافرینيد و از اینكه كاری را انجام می دھيد كه به آن عشق می ورزید

ت كاری و با3خره اجبار به انجام چند وظيفهاما به ھر حال خوداشتغالی برای ھمه مناسب نيست. نوسانات زیاد، ساعات كاری با3، عدم امني

متفاوت در یك زمان از مسایلی است كه شما ھنگام انتخاب شغل باید به آن توجه كنيد .

را بسنجيد.▪ پس قبل از اینكه خود را درگير چنين شرایطی نمایيد بھتر است طی مراحل زیر اقدامات خود 

 كسبی كوچك كمك می نماید.) آموزش ببينيد: دوره ھای آموزشی كارآفرینی شما را در فھم مسائل مربوط به اداره یك واحد١

رین را از نزدیك مشاھده كنيد تا مطمئن شوید واقعيات) تمرین كنيد: (واقعيات را ببينيد) سعی كنيد برای چند روزھم كه شده فعاليت ھای یك كارآف٢



آن ھمانگونه است كه می پنداشتيد.

زمينه شغلی بيابيد. این كار باعث می شود تا ارتباطات) برای آماده شدن حقوق بگيرید: قبل از اینكه كار مورد نظر خود را آغاز نمایيد، در ھمين ٣

ن خود را بشناسيد. در نتيجه می توانيد اطمينانارزشمندی در رشته ی خود به دست آورید و ھمزمان از وضعيت رقبای موجود مطلع شوید و مشتریا

بيابيد كه اینكار واقعاً برای شما مناسب ھست یا خير.

ی دھند. سعی كنيد كاری را بيابيد تا عSوه بر كسب) تمایSت خود را بشناسيد: بيشتر كارآفرینان كار را تنھا برای به دست آوردن پول انجام نم۴

درآمد مادی با تمایSت شخصی شما ھم سازگار باشد.

ھای غيرانتفاعی و یا ھمكاری ھای كاری، وارد بازاردولت كانادا پشتيبانی ھای زیادی از كارآفرینان جوانی كه از طریق مؤسسات آموزشی، سازمان 

كارآفرینی می شوند به عمل می آورد.

گاھھای آموزشی و كنفرانس ھا به اینترنتبرای یافتن اطSعات در مورد آموزش ھای شغلی، كSسھای مھندسی ھن ، وام ھا، بورسيه ھا و كار

مراجعه كنيد تا بتوانيد به بررسی كارآفرینی بپردازید.

منبع : مرکز فن بازارھای صنعتی آصف
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 و درس ھايی برای کارآفرينانNetscapeمطالعه ی موردی استراتژی 

● مقدمه

یکی از اندورز» که  «کنت  به دست می آید؟  استراتژی چيست؟ چه گونه 

از می رود،  شمار  به  استراتژیک  مدیریت  حوزه ی  بزرگ  پردازان  نظریه 

و استراتژی  یادگيری  مفيد  ابزارھای  از  یکی  عنوان  به  موردی  مطالعه ی 

مدیریت استراتژیک نام می برد. در مطالعه موردی، محقق مانند یک کاراگاه

پليس، حوادث رخ داده را بررسی می کند ، فرضيه ھای را حدس می زند و

بدنبال آزمون فرضيه ھای خود بر می آید. براین اساس عSقمندان به حوزه

ناموفق، و حتا  موفق  موردی شرکتھای  مطالعه  با  توانند  می  استراتژی 

استراتژی آن شرکت ھا را استخراج کرده و به بحث در مورد آن بپردازند. در

ادامه نمونه ای از این مطالعات موردی ارایه می شود.

Netscape) استراتژی شرکت Case Study● مطالعه موردی (

انقSبی در شيوه کار کردن وNetscapeبنيان گذاران  اینترنت  معتقدند که   

ارتباط مردم با ھم بر پا خواھد کرد. آن ھا  در صدد بودند که یک نرم افزار زیر

و3ت، تکنولوژی ھا و بازارھای جدید را از طریقبنایی بسازند تا بتوانند شرکت را در قلب دنيای شبکه ای جدید جای دھند و دست یابی به محص

اینترنت برای آن مقدور کند.



دارد: "سریع   بران و می گوید: "قاعده ی کلی مسابقات اتومبيل رانی و موتورسواری کامS برای کسب و کار کاربرد Netscape"جيم کSرک" بنيان گذار 

ا کم کنی، یا از جاده منحرف می شوی، یا به درختبه پيش رانی ادامه بده (یا این که بنشين و از مسابقه دادن صرف نظر کن)، ھمين که سرعتت ر

برخورد می کنی!"

Netscape کسب و کارھا تبدیل شد. این شرکت با در عرض دو سال از یک جست وجوگر عادی اینترنت، به پيشرفته ترین جست وجوگر برای کاربران

افتتاح Serverافزایش سریع  ابزارھای کاربردی جدید و  این فعاليت ھا،Netcenter.comھای جدید،  برداشت.  تجارت الکترونيکی گام  به سمت   

 ميليون د3ر اندوخته شد.١٠ وارد این بازار شد، ارزشی برابر ١٩٩٨ در پایيز American onlineجملگی در عرض چھار سال صورت گرفتند. وقتی که 

Netscapeتی فراتر از سرمایه گذاری مجدد مواجه می شود، سرمایه گذSاری در رشد را سرلوحه کار خود قرار چون می دانست بدون رشد، با مشک

دھد و در نتيجه حتا بيش تر از آن چه انتظار می رفت رشد کرد.

Netscap گذاشته بودند (مثل وابسته کردن نرم افزارھا به سخت از اینترنت برای غلبه بر موانع سنتی ای که توليدکنندگان نرم افزار برای ورود رقبا کار

 دان لودNetscapeبه سادگی نرم افزارھا را از وب سایت افزارھا یا فروش فقط از طریق خرده فروشان نرم افزار)، استفاده کرد. بدین ترتيب مشتریان 

می کردند.

Netscapeت وجوگر اینترنت) را مصرف می کردند باید به سرعت می آموخت. مشتریان این شرکت از کاربران ساده اینترنت که فقط یک محصول (جس

% قابل اطمينان) را می خواستند تبدیل شده بودند.١٠٠به کاربران دقيق و نکته سنج سازمانی که مجموعه ای از محصو3ت بی عيب و نقص (

Netscape ای تخصصی تر و حرفه ای تر انجامباید طراحی، مستندسازی، تست، فروش و خدمات پس از فروش محصو3ت استراتژیک خود را به شيوه

ه نویسان جوانی را که پيش از این روی جست وجوگرمی داد. در ھمين زمان، این شرکت باید تعداد زیادی نيروی انسانی جذب می کرد. کSرک، برنام

و بازاریابی که در صنایع مخابراتی و کامپيوتری فعالوب کار کرده بودند استخدام کرد و در کنار آنھا از مدیران مناسب، مھندسين، متخصصان فروش 

 آمریکا برای جذب نيرو استفاده کرد تا دانش تخصصی خودHigh Tech از یک بانک اطSعاتی متخصصين شرکت ھای Netscapeبودند استفاده کرد. 

را تقویت کند.

مان ھای کوچک است، می رفت. در بيش تر رشد می کرد، بيش تر به دنبال نھادینه کردن قابليت ھای خSق و نوآور که مشخصه سازNetscapeھر چه 

 به مدیر با3دست خود گزارش می دھد و برdivlet در دپارتمان ھای محصول ایجاد کرد. ھر divlet، شرکت زیر بخش ھایی با عنوان ١٩٩۶اواخر سال 

روری محصول خاصی کار می کند.

 بازنویسی کند، جيم بارکزدیل، مدیر عامل این شرکتJava را در Navigator/Communicator نتوانست Netscape بعد از آن که ١٩٩٧در سال 

 "تکنولوژی" مسووليتی در قبالھا، گزارش ھای خود را به طور مستقيم به آقای اندریسن ارایه کنند. اندریسن به عنوان مدیرdivletتصميم گرفت که 

رکزتر انجام شود و اندریسن از اختيار کافی برای"توليد محصول" نداشت، اما این اقدام بارکزدیل باعث شد برنامه ریزی محصول به شيوه ای متم

ھا متمرکز بودند، برخوردارServer ھایی که روی حذف برخی از پروژه ھا و گسترش دانش بين تيم ھایی که روی جست وجوگرھا کار می کردند و تيم

شود.

Netscape بازار اینترنت را از طریق مشتریانش شناخت. یک بانک بزرگ در سویيس از جست وجوگرھای Netscapeبرای شبکه داخلی خود استفاده 

 به سرعت اینترانت را بهNetscape اشتراک بگذارند. کرد تا کارمندانش با استفاده از پروتکل ھای ارتباطی اینترنت، اطSعات را در داخل بانک به

عنوان یک فرصت جدید شناسایی کرد و ایده آن را گسترش داد تا اکسترانت را به وجود آورد.

Netscapeبرنامه نویسان آنھا تربيت کرد. این شرکت از ھمچنين تعدادی "کاربر راھنما" برای آزمودن نسخه ھای جدید نرم افزارھا و بازخور سریع به 

ازارھای شرکتی بيابد. شرکت تکنولوژی ھای خود رادرون خود ابتکاراتی به خرج داد تا بتواند روش ھای جدیدی برای کاربری تکنولوژی ھایش در ب

پرسنل خدمات پس از فروش را بازاریابان و  نرم افزار، برای خلق اکسترانت ھایی که مھندسان، فروشندگان،  با فروشندگان مستقل   ISPھا و 

سازندگان کامپيوتر مرتبط می کرد، به کار گرفت.

● نتيجه گيری

ا از ھمين شناخت اندک نيز می توان مطالبی رااگر چه در این مقاله، استراتژی این شرکت به صورت خSصه و اجمالی مورد بررسی قرار گرفت ام

داشت که در زیر بدان ھا اشاره می شود.استخراج کرد که برای کارآفرینان آموزنده باشد، چھار نکته کليدی دراین مطالعه مورد وجود 

) استراتژی، یادگيری است.١



) استراتژی با خSقيت و نوآوری ھمبستگی دارد.٢

) چشم انداز الھام بخش و وحدت بخش می تواند موفقيت به ھمراه داشته باشد.٣

) استراتژی نگاه به محيط است، به مشتری، رقبا، تامين کنندگان و غيره۴

http://vista.ir/?view=article&id=301125

معرفی مديريت کارآفرينی

) کارآفرینی یعنی چه؟١

بيانگر سویی  از  کارآفرینی،  از  متنوع  و  مختلف  تعابير  و  تعاریف  وجود 

گستردگی و اھميت موضوع بوده که می تواند از زوایای مختلف مورد بررسی

قرار گيرد. و از سویی دیگر نشاندھنده پویایی آن است که می تواند زمينه

اصطSح آورد.  فراھم  را  متفاوتی  نظرات  و  تئوری ھا  مدلھا،  ارائه 

را،Entrepreneurshipکارآفرینی( آن  امروزی  مفھوم  و  معنا  در   (

) اطریشی ا3صل ساکن امریکا و معروف به پدر علمSchumpeterشومپيتر(

معتقد است که کارآفرینی برده است. وی  بکار  بار  اولين  برای  کارآفرینی 

کارآفرین نقش  و  اقتصادی کشورھاست  توسعه  در  اصلی  محرک  موتور 

عبارت است از: نوآوری و ایجاد ترکيبھای تازه از مواد.

در مجموع، بھترین تعریفی که می توان از کارآفرینی ارائه کرد این است که

و تSش  با  فرصتھا  از  بھره گيری  و  نوآوری  فرآیند  از:  عبارتست  کارآفرینی 

پشتکار بسيار و ھمراه با پذیرش ریسکھای مالی، روانی و اجتماعی، که

البته با انگيزه کسب سود مالی، توفيق طلبی، رضایت شخصی و استقSل صورت می پذیرد

) کارآفرینان چه می کنند؟٢

صت، فکر نوینی است که قابليت تجاری شدن دارد.کارآفرین ایده ای را یافته وآن را تبدیل به فرصتی اقتصادی می کند. در فضای کسب وکار، فر

فرصت و پرداختن به آن یاری می دھد. سپس کارآفرینآگاھی از محيط بازار و نيازھای مشتری به ھمراه نگرش کارآفرینانه، کارآفرین را در یافتن 

ت، تامين سرمایه، راه اندازی و رشد،طرحی تجاری می نویسد که درآن مسائلی چون بازار محصول یا خدمت، مسائل حقوقی و قانونی شرک

فرینان به دو صورت در جامعه ظاھر می شوند کهسازماندھی، مدیریت کسب و کار و غيره را بررسی و پيش بينی می نماید. در مجموع اینکه کارآ

دیدی شکل می گيرد و در کارآفرینی سازمانیعبارتند از: کارآفرینی شرکتی وکارآفرینی سازمانی. در کارآفرینی شرکتی کسب و کار(شرکت) ج

رینان، شناسایی، خلق و استفاده از فرصتھاینوعی نوآوری در درون سازمانھا و شرکتھای موجود شکل می گيرد. ھدف نھایی و غایی ھمه کارآف

دمات مورد نياز جامعه است.موجود از طریق تبدیل ایده ھای نو و جدید به واقعيتھای سودآور و تجاری در قالب کا3ھا و خ

) ضرورت وجودی شرکتھا و سازمانھا(و مدیریت) در جامعه چيست؟٣

برد. زایشگاه، مھدکودک، آمادگی، دبستان، مدرسه راھنمایی و ارشاد، دبيرستان،انسان امروزین از لحظه تولد تا دم مرگ در سازمانھا بسر می



راد بصورتساله و در نھایت ھم سازمان تدفين و بخاکسپاری، سازمانھای مستقيم محل عبور فرد ھستند. افدانشگاه، سازمان محل خدمت سی

زندگی روزمره ما تأثير می گذارند زیرا بندرت کسی را درغيرمستقيم با سازمانھای مختلف دیگری نيز در ارتباط ھستند. مدیران و سازمانھا عميقاً بر 

جامعه می توان یافت که نه مدیر بوده و نه موضوع اتخاذ تصميم مدیران قرار گرفته باشد.

از مدیریت و سازمان(بعنوان نتيجه مھم عمل کارآفرینی) تعاریف گوناگون و متعددی شده است.

ن بمنظور استفاده مناسب از منابع مادی و انسانی دربعنوان نمونه می توان گفت که مدیریت عبارت است از علم و ھنر کار کردن با و بوسيله دیگرا

تکنيک ھای پيشرفته و مناسب برنامه ریزی ،جھت نيل به ھدف یا ھدفھای سازمان با حداکثر نتایج و حداقل مساعی با استفاده از وسایل و 

. و سازمان نيز عبارت است از اجتماع دو یاسازماندھی، رھبری، و کنترل، در چھارچوب محيط فرھنگی و خلق و خوی اجتماعی سازمان و جامعه

 این حالت 3زم است کارھای گروھی بين افرادچند نفر که برای دست یافتن به ھدفی(اھدافی) مشترک- ھرھدفی- کاری را شروع می کنند. که در

تقسيم شود، کارشان ھماھنگ گردد و بين آنھا ارتباط منطقی برقرار گردد.

را دشوار می کند.درغير اینصورت، دوباره کاری و تعقيب ھدف یا ھدفھای انفرادی، رسيدن به ھدف(اھداف) مشترک 

وھیای به قدمت زندگی اجتماعی انسان و یا حتی بيشتر از آن دارد. از زمانی که انسان زندگی گرسازمان و مدیریت به مفھوم کلی آن، سابقه

نش آغاز کرد مسائل سازمان و مدیریت بشکل ابتدایی آنخود را برای بدست آوردن غذا از راه شکار و نيز تأمين مسکن و دفاع از خود در برابر دشمنا

ای برای آموزش و تحصيل با اھدای ھزار د3ر به دانشگاه پنسيلوانيا، به تاسيس دانشکده١٨٨١)، در سال Wartonمطرح شده است. جوزف وارتن(

ی مطرح شد و به موازات رشد سازمانھای دولتی ودر زمينه مدیریت و سازمان اقدام نمود. از اواخر قرن نوزدھم، مدیریت علمی به صورت مقدمات

ع مدیریت و کارایی از جمله مباحث داغ روز شد وخصوصی ، ھم از لحاظ وسعت و ھم از لحاظ تعداد ، مدیران با مسائل متعددی روبرو شدند، موضو

رفته به دانشگاھھا راه یافتند و مدیریت و سازمان بعنوان یک رشته مستقل دانشگاھیمقا3ت متعددی در این زمينه منتشر شد. این مباحث رفته

شناخته شد.

) اھميت کارآفرینی و کارآفرینان چيست؟۴

ارآفرینی بعنوان سنبل و نماد تSش و موفقيت درسه دليل مھم توجه به موضوع کارآفرینی، توليد ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است. ک

ر بھره گيری از فرصتھا، نيروی آنھا در نوآوری و ظرفيت آنھاامور تجاری بوده و کارآفرینان پيشگامان موفقيتھای تجاری در جامعه ھستند. توانایی آنھا د

کارآفرینان از نظر رھبری، مدیریت، نوآوری، کارایی، در قبال موفقيت، بعنوان معيارھایی ھستند که کارآفرینی نوین بوسيله آنھا سنجيده می شود. 

فرینان و سازمانھای کارآفرین ھمواره سعیایجاد شغل، رقابت، بھره وری و تشکيل شرکتھای جدید، سھم مھمی در رشد اقتصادی دارند. کارآ

کنند و به آنچه که نمی دانند بيشتر از آنچه که دارندمی کنند تا ھزینه ھای خود را به حداقل برسانند، با توجه به منابع موجود برنامه ریزی می 

نابر اعتقادی، در جوامع 3زم است که انقSب کارآفرینیمی اندیشند. به ھمين جھت ریسک پذیرند، تحمل ابھام را دارند و به تحقيقات ارج می نھند. ب

تی دارد.رخ دھد به گونه ای که این انقSب در قرن حاضر، اھميتی به مراتب بيشتر از اھميت انقSب صنع

) کارآفرینان چه ویژگيھایی دارند؟۵

بيعت و ذات افراد است و از طرق توارث انتقالبرای مدتی نسبتاً طو3نی، دانشمندان معتقد بودند که کارآفرینی موضوعی ارثی و وابسته به ط

) اولين محققی بود که بيان نمود ارزشھای عقيدتی و درونی فرد مستقيماً به رفتارWeberمی یابد و لذا کارآفرینان از افراد دیگر متمایز ھستند. وبر(

کارآفرینانه منتھی می شوند.

 فردی و موروثی، متأثر از محيط نيز ھستند. در مجموعاما مطالعات و تحقيقات بعدی نشان داده اند که کارآفرینی و کارآفرینان، عSوه بر ویژگيھای

رین آنھا اشاره می شود:) و دستيارانش انواع ویژگيھای کارآفرینان را جمع آوری نمودند که ذیSً به تعدادی از مھمتCarlandاینکه، کارلند(

نه  بر کار و  تمرکز قوی  در کار، وقف وآینده نگر بودن و داشتن چشم انداز، مصمم بودن و عزم راسخ داشتن،  انگيزه قوی  چيز دیگر، داشتن 

و قدرت درونی 3زم به منظور تعيين جھت و مسيرازخودگذشتگی در راستای کار و تحقق ھدف، کار را مانند بازی و تفریح دانستن، داشتن کنترل 

کاری خویش، استقSل فکری در کار، خSقيت و نوآوری، ریسک پذیری و تحمل ابھام.

) چرا آموزشھای مرتبط با کارآفرینی و کارآفرینان مورد نياز است؟۶

خSق وجدان کاری پروتستانی می باشد. اینوبر معتقد بود که یکی از علل مھم و محرک پيشرفت اقتصادی نظام سرمایه داری، وجود صفت و ا

اری و شغلی خود را انجام دھد. مطالعات وخصيصه اخSقی موجب می شود که فرد با احساس مسئوليت بوده و در نھایت دقت و کارایی وظایف ک



وران کودکی شکل می گيرد ولی در عين حالتحقيقات مختلف نشان داده اند که علی رغم اینکه روحيه و اخSق کاری توفيق طلبی انسان در د

)،McCellelandاین اساس، و بنابر نظریه مک کله لند(می توان با یک برنامه صحيح آموزشی، روحيه خSق و رسالت کاری را در افراد بوجود آورد. بر 

ی شدن مھيا سازند.جوامع غير پروتستانی نيز می توانند با ایجاد روحيه کاری 3زم، شرایط را برای توسع و صنعت

ینانه اغلب اکتسابی ھستند و نه ارثی. از این رو، دردر جمع بندی نھایی می توان گفت که مطالعات و تحقيقات تأیيد کرده اند که ویژگيھای کارآفر

 است.حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مھم ترین و گسترده ترین فعاليت دانشگاھھا تبدیل شده

آگاه به فرصتھا، و بطور کلی افرادی است کهدر حقيقت ھدف اصلی از آموزش کارآفرینی ھمانا تربيت نمودن افرادی دارای اعتماد به نفس و 

برای استفاده از فرصتھا و راه اندازی کسب وکارھای جدید را داشته باشند و  بتوانند نسبت به شناسایی، خلق و استفاده ازانگيزه ای قوی 

 را به واقعيتھای سودآور و تجاری، در قالب کا3ھا وفرصتھای موجود اقدام نموده و از طریق کارآفرینی شرکتی و یا سازمانی، ایده ھای نو و جدید

خدمات مورد نياز جامعه تبدیل کنند.

http://vista.ir/?view=article&id=302612

مفاھيم و کليات کارآفرينی

) مقدمه١

نخستين گام جھت شناخت و تبيين درست ھر مفھوم یا پدیده، ارائه تعریف

روشنی از آن است. كارآفرینی مانند سایر واژه ھای مطرح در علوم انسانی

ھنگامی قابل تحليل و تبيين است كه بتوان تعاریف روشن و مشخصی از آن

ارائه كرد. در مورد كارآفرینی تعریف واحدی وجود ندارد و از ابتدای طرح آن در

محافل علمی، تعاریف متفاوتی از دیدگاه ھای گوناگون برای آن بيان گردیده

است. اكنون در عرصه جھانی افراد خSق، نو  آور و مبتكر به عنوان كار آفرینان

منشاء تحو3ت بزرگی در زمينه ھای توليدی و خدماتی شده اند كه از  آنھا به

سال ھای  می شود. طی  یاد  ملی  قھرمانان  – ١٩۶٠عنوان  در١٩٨٠   

تنھا  به كار كرده اند، و حتی۵٠٠ھندوستان،   مؤ سسه كارآفرینی شروع 

شركت ھای بزرگ جھانی برای حل مشكSت خود به كارآفرینان روی آورده اند.

در واقع چرخ ھای توسعه اقتصادی ھمواره با توسعه كارآفرینی به حركت در

می آیند. در ایا3ت متحده ھر سال بيش از یك ميليون فعاليت تجاری جدید

شروع به كار می كند. این در حالی است كه در ایران حتی یك مؤ سسه

كارآفرینی در دھه ھای اخير نداشته ایم. از سوی دیگر تغيير فراگير روش ھا و

نگرش ھا طی دو دھه اخير، توجه بسياری را به آموزش و پرورش و نيز جذب

۶٠و به كارگيری مدیران كارآفرین سوق داده  است. بنابراین از ابتدای دھه 

توجه بيشتری به كارآفرینان مبذول شد. توجه به كارآفرینی و ایجاد و توسعه



ایش منابع ملی، كاھش نرخ بيكاری، تعادلآن عليرغم وجود بعضی انگيزه ھای مشخص گام مثبتی در جھت ایجاد فضای مناسب جھت توسعه، افز

ساختاری و توسعه در شھرھا و روستاھا خواھد بود.

) كارآفرین٢

ست. انگليسی ھا (به معنای متعھد شدن) مشتق شده كه در اصل از زبان فرانسه به دیگر زبان ھا راه یافته  اEntrepreneurواژه كارآفرین از كلمه

نام ھای ماجراجو، متعھد و كارفرما را در مورد كارآفرین به كار می بردند. از  نظر آنھا، كارآفرین كسی است كه متعھد می شودسه اصطSح با 

مخاطره ھای یك فعاليت اقتصادی را سازماندھی، اداره و تقبل كند.

حصول جدید، ارائه یك خدمت جدید، در طراحی یكدر واقع كارآفرین كسی است كه نوآوری خاص داشته باشد. این نوآوری می تواند در ارائه یك م

فرآیند نوین و یا نوآوری در رضایت مشتری و... باشد.

ير می دھند و ماھيت آنھا را دچار تحول می كنند. آنان برایكارآفرینان در واقع به تغيير به عنوان مقوله تعيين كننده می نگرند، آنھا ارزش ھا را تغي

 از این رو ھر كس به درستی اتخاذ تصميم نماید بهتحقق این ایده، قدرت ریسك پذیری خود را به كار می گيرند. به درستی تصميم گيری می كنند و

نوعی كارآفرین تلقی می شود.

 نوآوری می داند. ھمچنين «جفری تيمونز» معتقداز نظر «شوميتر» كارآفرین نيروی محركه و موتور توسعه اقتصادی است. وی مشخصه كارآفرین را

است كه كارآفرین فردی است كه باعث خلق بينشی ارزشمند از ھيچ می شود.

) كارآفرینی٣

زمان، منابع، ریسك و به كارگيری ھمراھان بوجود آوردفرآیندی كه بتواند با استفاده از خSقيت، چيز نویی را ھمراه با ارزش جدید با استفاده از 

 اعم از دولتی و خصوصی ھم می توانند بهكارآفرینی گویند. كارآفرینی فقط فردی نيست. سازمانی ھم می تواند باشد حتی شركت ھای بزرگ

كارآفرینی دست زنند. امروزه حتی صحبت از دولت كارآفرین به ميان آمده است.

م فرد یا گروھی از افراد برای ایجاد، توسعه یابه عقيده «ارتوركول» كارآفرینی عبارت است از فعاليت ھدفمند كه شامل یك سری تصميمات منسج

يازھا از طریق نوآوری و تأسيس یك كسب  و  كارحفظ واحد اقتصادی است. «روبرت نشتات» كارآفرینی را قبول مخاطره، تعقيب فرصت ھا، ارضای ن

تكنيك ھای مدیریتی، استانداردسازی محصول، بنا نھادن كارمی داند. از نظر «پيتر دراكر» كارآفرینی یك رفتار می باشد و در واقع بكاربردن مفاھيم و 

بر پایه آموزش می باشد.

) عوامل كليدی كارآفرینی۴

شش عامل كليدی در مورد كارآفرینی وجود دارد كه عبارتند از:

ـ شناخت ھدف

ـ داشتن افق

ـ بكارگيری خSقيت ھای ذھنی

ـ جامعه گرا و جامعه پذیر بودن

ـ شھامت، ابتكار، اميدوار و ریسك پذیر بودن

ـ واقع بينانه برخورد كردن با تفاوت بين خSقيت ھا و فرصت ھا

) ویژگی ھای كارآفرینان۵

كسان نيستند اما ویژگی ھای عمومی در آنھا وجودتا به حال ویژگی زیادی در خصوص كارآفرینان بيان شده است. ھمه كارآفرینان در صفات فردی ی

دارد كه عبارتند از:

ـ خSقيت و نوآوری

ـ ھدف گرایی

ـ ریسك پذیری

ـ فرصت گرایی و فرصت شناسی

ـ آینده نگری و دوراندیشی



ـ انعطاف پذیری

ـ اھل كار و عمل

ـ اعتماد به نفس و خودباوری

ـ واقع بينی

) مزایا و منافع كارآفرینی۶

ـ كارآفرینی عامل ترغيب و تشویق سرمایه گذاری است.

ـ كارآفرینی عامل تحریك و تشویق حس رقابت است.

ـ كارآفرینی عامل تغيير و نوآوری است.

ـ كارآفرینی باعث ایجاد اشتغال می شود.

ـ كارآفرینی كيفيت زندگی را بھبود می بخشد.

ـ كارآفرینی موجب توزیع مناسب درآمد می شود.

كر صنعتی را شناسایی و جذب كنند به دليل اینكهبنابر منافع مذكور، امروزه در تمام سرمایه گذاری ھای دنيا سعی بر این است كه مغزھای متف

دنيای امروز، جھان علم و تكنولوژی است و ارزش اصلی توليد در مغز انسان ھا نھفته است.

) نقش كارآفرینی در اشتغال٧

دامی نياز دارند تا كارھای خود را سامان بخشند.زمانی كه كارآفرینان یك شغل جدید را شروع می كنند بالطبع حداقل به یك یا چند نيروی استخ

بيكاری كه از اھداف كSن اق تصادی، اجتماعی، دولت ھا است كمك می كنند.كارآفرینان به علت قابليت اشتغال زایی كه دارند، به كاھش نرخ 

يت اقتصادی توسط خود فرد ایجاد می شود منجر به ایجادبنابراین، كارآفرینی می تواند زمينه ساز اشتغال نيروی كار باشد و نو آوری كه در یك فعال

 درصد از جمعيت۴٢ در آن انجام شده است فقط اشتغال در جامعه می شود. بر اساس آخرین نظرسنجی كه تحت عنوان فرھنگ كار و نگاه ایرانيان

 درصد از۶٢ بيش از٢٠٠٠ی است كه در سالایران خواھان شغل ھای ثابت اداری و یا در چارچوب شغل ھای وظيفه گرایی ھستند. این در حال

 درصد از كل جمعيت با3 آماده پذیرش ریسك به٣۴جمعيت دنيا اظھار داشتند كه می خواھند دارای شغل مستقل (فعاليت خوداشتغالی) باشند، 

رینی به شدت در ميان جمعيت جوان ایران در حالمنظور دستيابی به رضایت شغلی متكی بر فعاليت ھای فردی تأكيد داشتند. امروزه روحيه كارآف

رینی بيش از پيش حائز اھميت شده است. باگسترش است. از طرفی با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی كشور در حال حاضر، توجه به كارآف

وصی، سوق دھی جوانان و زنان جویایعنایت به اعمال سياست  كاھش تصدی گری دولت و ھمچنين محدودیت ھای سرمایه گذاری در بخش خص

ن تمدن بشری بوده احتياج به جوانانی دارد كهكار به سمت مشاغل كارآفرینی و خود اشتغالی ضرورت می یابد. مملكتی كه یكی از آغاز كنندگا

كانون ھای توليد و اشتغال را در جامعه تشكيل دھند.

) آموزش كارآفرینی٨

ه كارآفرینی در افراد از طریق آموزش می باشد.پژوھش ھا نشان می دھد كه مھمترین عامل مؤثر در حركت كارآفرینی از قوه به فعل، بروز روحي

 در كشورھایSIYBن ) به منظور ارتقاء كارآفرینی مدیران صنایع كوچك، برنامه ھای آموزشی و مشاوره ای با عنواILOسازمان بين المللی كار (

برحسب توانایی مدیران صنایع كوچك و نوعمختلف بوجود آورده است. این برنامه ھا كه عملكرد مؤسسات كوچك اقتصادی را بھبود می بخشد 

 درصد از۵٠ درصد شركت كنندگان با اصول اوليه كسب و كار آشنا شده اند و ٩٠ ،SIYBفعاليت طراحی شده اند. قابل توجه است كه با طی دوره 

 را كه ھدف آن رشد كارآفرینی در صنایع كوچكSIYB كشور دنيا برنامه ٧٠ در ILOكارآفرینان مھارت ھای خاص مدیریتی را فرا گرفته اند. در حال حاضر 

است به اجرا آورده است.

) كارآفرینی در ایران٩

 از در كشورھای مختلف جھان، بيش از صد ھزار كارآفرین تحت آموزش قرار گرفته اند. با استفادهILO توسط SIYBطی یك دھه از اجرای برنامه 

 برای تشكيل دوره ھای آموزشی كارآفرینی و تجارب ارزنده ای كه از اجرای آن بدست آمده و با توجه به شرایط اقتصاد ایران، چارچوبیSIYBالگوی 

) طراحی و ارائه شده است. ھمچنين مؤسسه كار و تأمين اجتماعی با استفاده ازSAKAدر ایران در قالب طرح «ستاد آموزش كارآْفرینی ایران» (

) بين المللی كار  در سال ILOمنابع  را  كارآفرینی  آموزش  در سال ١٣۶٧)، طرح  آموزشی،  نظام جدید  تدوین  با  نمود و ھمزمان  ارائه   ١٣۶٨



ینی تأكيد شده است كه «آموزش برای ایجاد اشتغال«كارآفرینی» را به عنوان یكی از دروس رشته كار و دانش پيشنھاد كرد. در طرح آموزش كارآفر

«برای دیگران كار كردن» فراتر رفته است.با مزد» دیگر تنھا راه حل مقابله با مشكل فزاینده بيكاری نبوده و قلمرو آموزش از فرھنگ 

اھكار مؤثر در ایجاد اشتغال نگریسته و در این زمينهوزارت كار و امور اجتماعی نيز در راستای وظایف و اھداف خود، به كارآفرینی به عنوان یك ر

 اشاره كرد. این١٣٨٣ و كارآفرینی در مھر ماه سال اقداماتی به عمل آورده است. از جمله اھم این اقدامات می توان به برگزاری جشنواره اشتغال

 در مجموعه فرھنگی ورزشی وزارت متبوع با ھمكاری سازمان ھمياری اشتغال فارغ التحصيSن١٣٨٣ مھر ماه سال ١۵ و ١۴جشنواره كه در تاریخ 

برگزار شد، اھداف زیر را دنبال می كرد:

ـ شناسایی و معرفی طرح ھا و تSش گران برگزیده در حوزه اشتغال و كارآفرینی

ـ ترویج و اشاعه فرھنگ كارآفرینی به منظور ایجاد اشتغال بيشتر

ـ فراھم ساختن زمينه مناسب برای رقابت سازنده در این عرصه.

نه ھای:این جشنواره دارای برنامه ھای آموزشی و ترویجی نيز بود از جمله سه كارگاه آموزشی در زمي

ـ روش جذب و تأمين سرمایه برای راه اندازی كسب و كار

ـ روش تھيه طرح كسب و كار

)SMEsـ مدیریت توسعه بنگاه ھای اقتصادی كوچك و متوسط (

وانين كار و ... نيز برگزار شد.ـ ھمچنين جلسات و نشست ھای تخصصی در زمينه ھای اخSق و فرھنگ كار، مشاوره شغلی، حقوق و ق

) تجارب چند كشور جھان١٠

 ميSدی آغاز به كار كرد.١٩۵۶سه در توكيو در سال اولين كشوری كه ترویج فرھنگ كارآفرینی را از سطح دبيرستان شروع كرد ژاپن بود. اولين مؤس

ار اقتصادی ژاپن، پياده و اجرا كرد. سازمان آموزش و پرورش ژاپن طرحی را برای اشاعه فرھنگ كارآفرینی تحت عنوان سربازان فداك١٩۵٨در سال 

كه در حين تحصيل چگونه كار كنند و به دنبال كسببراساس این طرح از افراد از سطح دبيرستان ھا به مسئله كارآفرینی پرداخته و آموزش دیدند 

ر ژاپن به سطح دانشگاه ھا ھم كشيده شد.سود باشند و چگونه كشورشان را از وابستگی صنعتی رھایی دھند. به تدریج مسئله كارآفرینی د

 مؤسسه بزرگ كارآفرینی وجود دارد.٢۵٠اكنون در ژاپن بيش از 

كند درصد نوآوری صنعتی كه توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جھانی به یك موقعيت برتر تبدیل ٩۶ ميSدی بيش از ١٩٩٢ تا ١٩٧٠بين سال ھای 

ی داشته است.توسط كارآفرینان صورت گرفت. البته ناگفته نماند حمایت ھای دولت ھم در این زمينه نقش مھم

 ھا آموزش ھای حرفه ای گذاشته شدSME، برای پرسنل در انگلستان، دولت به دانشگاه ھا جھت آموزش و كارآفرینی یارانه ھایی می پردازد. در ھلند

 نفر شركت١٠٠٠٠ دوره كسب و كار برای ٨۵۵ ھا درگير آموزش حرفه ای بوده اند. ھمچنين در ایتاليا، SME درصد از ٣٢، ١٩٩٨به طوری كه در سال 

 دانشگاه ارائه شده است.٢٠كننده در بيش از 

) راھكارھای ترویج كارآفرینی١١

زندگی كه با رشد صنعت مواجه ھستيم باید تمامی ارگان ھا بابا ضرورت روزافزون نياز به افراد كارآفرین در جامعه ما به ویژه بعد از انقSب و دوران سا

 ميان از ھمه مھمتر است. از جمله:ھمكاری ھم در این زمينه قدم بردارند و ھر كدام نقشی را بر عھده گيرند و نقش دولت در این

و كارآْفرینان نوپا.ـ تنظيم و تدوین سياست ھای بلند مدت و ميان مدت در خصوص حمایت از فعاليت ھای كارآفرینی 

ـ ترویج فرھنگ كارآفرینی و معرفی كارآفرینان نمونه از طریق مطبوعات و قدردانی از آنھا.

سط صدا و سيما.ـ ساختن فيلم و سریال در مورد زندگی كارآفرینان نمونه و تشویق مردم به سوی كارآفرینی تو

 در كودكان بارور كند.ـ وارد كردن مضامين كارآفرینی در كتاب ھای درسی می تواند بذر ایجاد انگيزه كارآفرینی را

ـ تبيين شرایط محيطی 3زم برای پرورش و رشد استعدادھای كارآفرینی.

ستگذاران و كارگزاران مؤسسات.ـ برگزاری سمينار، نشر مقاله و ارائه سخنرانی به منظور تغيير دانش و معرفت مدیران و سيا

ـ گسترش فرھنگ كارآفرینی در بخش دولتی و تعاونی.

و دكترا در دانشگاه ھا، ایجاد مراكز آموزشی ــ تدوین دوره ھای آموزشی بلند مدت در چارچوب دوره ھای تحصيلی كارشناسی،  كارشناسی ارشد 

مستقل و مراكز آموزشی مدیریت در سطح دبيرستان ھا و مدارس راھنمایی و ابتدایی.



ـ حمایت ھای دولتی و خصوصی جھت فعاليت بيشتر و مطلوب تر كارآفرینان.

ـ ایجاد و گسترش صنایع كوچك به منظور بھره برداری از ظرفيت ھای خالی اقتصاد كشور.

ـ اصSح سياست ھا و قوانين دست و پاگير دولتی.

ای مقابله با آن مشكSت.ـ برگزاری جلساتی با حضور كارآفرینان و بيان مشكSت موجود بر سر راه آنان و ارائه شيوه ھ

يد آن می رود كه فضای كشور به گونه ای فراھم شود كهـ معرفی یك روز به عنوان روز كارآفرین تا به عمل آنھا ارزش و اعتبار بخشيم. در خاتمه ام

یی برای شناسایی و پرورش و توسعه استعدادھایكارآفرینان بتوانند رشد نمایند و این امر مستلزم ھمكاری نزدیك محافل علمی و مؤسسات اجرا

یيم.افراد است تا بتوانيم ھر چه بھتر و بيشتر از این ذخایر گرانبھا به نحو احسن استفاده نما

http://vista.ir/?view=article&id=262032

مفھوم کارآفرينی

کارآفرینی مفھومی است که تاکنون از دیدگاھھای مختلف مورد بررسی قرار

) موتورEntrepreneurshipگرفته است و ھمه بر این باورند که کارآفرینی( 

محرکه توسعه اقتصادی کشورھای توسعه یافته و در حال توسعه است.

, ثروت  توليد   , کارآفرینی  مقوله  به  توجه  برای  مھم کشورھا  دليل  سه 

توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است. درحالی که در کشور ما به اشتباه

برای حل مشکل مترادف شده و فقط  زایی  با اشتغال  مفھوم صرفاً  این 

اشتغال به سمت کار آفرینی پيش می رویم .

 در بسياری از کشورھای پيشرفته به علت تغيير در ارزشھا و٧٠در اواخر دھه

تغييرات جمعيت شناختی , موجی از کسب و البته  و  گرایشھای جامعه 

کارھای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمد. به علت تاثيرات عميق این

شده است . باوجود قدمت بررسی کارآفرینی وپدیده مطالعات زیادی از چھار دیدگاه اقتصاد , مدیریت , جامعه شناسی و روان شناسی انجام 

 کاری دشوار و حتی غيرممکن است. توجه بهتSش محققين فراوان , مانند سایر مفاھيم علوم انسانی ارائه تعریفی قطعی و مشخص برای آن ,

زیادی مانند ریسک پذیری, نوآوری و ... به اینسير تکاملی این مفھوم , خود شامل نکات جالبی است.در سير تکاملی مفھوم کارآفرینی ,عوامل 

مفھوم اضافه شده است.

از ابتدا تاکنون مورد بررسی قرار می گيرد.در بخش حاضر, برای درک بھتر کارآفرینی, سير تاریخی تعریف کارآفرینی و تغيير نگرش به آن 

● سير تاریخی مفھوم کارآفرینی

 , اصطSحاً به معنای واسطه یا د3ل, مشتق شده است . این واژه در طول زمان ھمراهEntreprendreریشه واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی 

ده است . از آنجا که بررسی این تحو3ت و مواردباتحول شيوه ھای توليد و ارزش ھای اجتماعی دچار دگرگونی و افزایش مفاھيم در بر گيرنده ش

یم به پنج دوره دگرگونی, در مفھوم کارآفرینی.کاربرد این واژه تا حد زیادی در راستای توسعه نظریه کارآفرینی حرکت کرده است, مروری دار

▪ دوره اول:



 ميSدی «صاحبان پروژه ھای بزرگ»١۶ و ١۵قرون 

Sکين و حکومتھای فئودالی در اروپا است. کارآفرین کسیاولين تعاریف کارآفرینی در این دوره ارائه می شود. این دوره ھمزمان با دوره قدرتمندی م

ا نمی پذیرد, زیرا عموماً منابع توسط حکومت محلیاست که مسئوليت اجرای پروژه ھای بزرگ رابر عھده می گيرد و البته در این راه مخاطره ای ر

ساخت کليسا, قلعه ھا و تاسيسات نظامی ھستند.تامين می شود و او صرفاً مدیریت ميکند. نمونه بارز کارآفرین در این دوره معماران مسوول 

▪ دوره دوم:

 ميSدی «مخاطره پذیری»١٧قرن 

يلون یکی از اولين محققين این موضوع, کارآفرینی رادر این دوره ھمزمان با شروع انقSب صنعتی بعد جدیدی به کارآفرینی اضافه شد: مخاطره. کانت

با قيمت نامشخص می خرد, روی آن ف رایندی انجام می دھد و آن را به قيمتیاینگونه تعریف می کند: ً کارآفرین کسی است که منابع را 

کسانی نظير بازرگانان, صنعتگران و دیگر مالکاننامشخص و تضمين نشده می فروشد, از این رو مخاطره پذیر است.ً کارآفرین در این دوره شامل 

خصوصی می گردید.

▪ دوره سوم:

 ميSدی و اوایل قرن بيستم « تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد»١٩ و ١٨قرون 

ه ً می کند باکسی که سرمایه را تامين می کند,در این دوره ابتدا کارآفرین از تامين کننده سرمایه متمایز می گردد. یعنی کسی که ً مخاطر

متفاوت است.

 ولی او سرمایه مورد نياز فعاليت ھای خود را از طریقادیسون به عنوان یکی از کارآفرینان این دوره پایه گذار فن آوری ھای جدید شناخته می شود,

کسب و کار نيز تفاوت گذارده می شود.کسی کهاخذ وام از سرمایه گذاران خصوصی تامين می کرد. ھمچنين دراین دوره ميان کارآفرین و مدیر 

ریافت می کند, تفاوت دارد.سود حاصل از سرمایه را دریافت می کند با شخصی که سود حاصل از توانمندی ھای مدیریتی را د

▪ دوره چھارم:

دھه ھای ميانی بيستم ميSدی «نوآوری»

ده از این دوره می توان موارد زیر را نام برد .مفھوم نوآوری در این دوره به یک جزء اصلی تعریف کارآفرینی تبدیل می شود. از تعاریف برآم

). کارآفرینان کسب و کاری جدید را شروع می١٩٣۴کارآفرین فردی نوآور و توسعه دھنده فن آوری ھای به کار گرفته نشده است (جوزف شومپيتر 

).١٩٧٩کنند در حالی که دیگران برخSف آنان تغييرات اندکی درمحصو3ت موجود می دھند.(ویکلن, 

ا حتی ایجاد یک ساختار سازمانی جدید برای انجاممفھوم نوآوری می تواند شامل ھمه چيز, از خلق محصولی جدید تا ایجاد یک نظام توزیع نوین ی

 از نوآوری برای ایجاد مزیت رقابتی در کسب وکارھا باشد.اضافه شدن این مفھوم به خاطر افزایش رقابت در بازار محصو3ت و تSش در استفاده

کارھای موجود و بقای آنھاست.

▪ دوره پنجم:

 تاکنون) «رویکرد چند جانبه»١٩٨٠دوران معاصر (از 

رآفرینی به عنوان تسریع کننده این ساز و کار,در این دوره ھمزمان با موج جدید ایجاد کسب و کارھای کوچک و رشد اقتصادی و شناخته شدن کا

رد بررسی قرار می گرفت, ولی در این دوره توجهتوجه زیادی به این رشته جلب شد. تا این زمان کارآفرینی فقط از دیدگاه محققان اقتصادی مو

 ویژگی ھای کارآفرینان و علل حرکت فرد بهجامعه شناسان و روانشناسان نيز به این رشته معطوف گردید. عمده توجه این محققين بر شناخت

سوی کارآفرینی است.

از تعاریف شناخته شده تر این دوره می توان به مورد زیر اشاره کرد:

د که مخاطره از دست دادن زمان یا فرصت ھایکارآفرینی روند پویایی در جھت ابجاد و افزایش سرمایه است, این کار توسط کسی انجام می شو

).١٩٨٣شغلی دیگر را با ھدف ایجاد ارزش برای یک محصول یا خدمت می پذیرد (رابرت رونستات, 

امروزه واژه کارآفرینی مفاھيم زیر را به ذھن متبادر می سازد:

ـ نوآوری

ـ مخاطره پذیری



ـ ایجادیاتجدید ساختار یک واحد اقتصادی, اجتماعی

ـ رضایت شخصی و استقSل طلبی

تبدیل به فرصتی اقتصادی می کند. در فضای کسب و کار,  فرصت, فکر نویی است که قابليت تجاری شدنکارآفرین ایده ای را یافته و آن را 

اختن به آن یاری ميد ھد. سپس کارآفرین یک طرح تجاریدارد.آگاھی از محيط, بازار و نيازھای مشتری و نگرش کارآفرین او را در، یافتن فرصت و پرد

رمایه راه اندازی و رشد, سازماندھی ومی نویسد که در آن مسائلی چون بازار محصول یا خدمت, مسائل حقوقی و قانونی شرکت, تامين س

مدیریت کسب و کار را بررسی می نماید.

در کنار ھم جمع نماید و برنامه ای تدوین شده ارائهدر واقع کارآفرین مانند یک رھبر ارکستر وظيفه دارد که مھارت ھا و توانایی ھای مختلف را 

دھد.ھمانطور که صدا باید دلنشين باشد,طرح نھایی کارآفرین نيز باید زیبا باشد.

تی,تمرکز بر کارآفرین و شناسایی ویزگيھای فردیدو رویکرد متفاوت به کارآفرینی وجود دارد:رویکرد شخصيتی و رویکرد رفتاری.در رویکرد شخصي

فرینی به عنوان یک مفھوم مستقل به وجود آمد. در رویکرداوست.در واقع این رویکرد تقدم زمانی دارد چرا که اول کارآفرینان وجود داشتند و بعد کارآ

ر است امروزه کارآفرین تنھا یک جزء از فرآیند کارآفرینیرفتاری تکيه بر رفتارھای کارآفرین در فرآیند راه اندازی یک کسب و کار است.البته قابل ذک

است.

رآیند نوآوری و بھره گيری از فرصت ھا,باتSش و پشتکاردرانتھا, شاید بھترین تعریفی که می توان ارائه کرد این است که کارآفرینی عبارت است از ف

 طلبی ,رضایت شخصی و استقSل صورتبسيار و ھمراه با پذیرش ریسک ھای مالی, روانی و اجتماعی که باانگيزه کسب سود مالی,توفيق

).١٩٨۵پذیرد(ھيسریچ,

● انواع کارآفرینی

کتی نيز در ادبيات کارآفرینی به ميان آمده اند.علتعSوه بر کارآفرینی فردی,در دھه ھای اخير دو واژه کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی شر

رواج این مفاھيم, ھماھنگی با تغييرات محيط اجتماعی و اقتصادی بوده است.

اپردازی است که مسووليت به ثمر رساندن یک نوآوریپينگات,کارآفرینی درون سازمانی را این چنين تعریف می کند: ً کارآفرین درون سازمانی, روی

مبتکر یا مخترع باشد اما ھميشه فردی است کهرا در درون سازمان برعھده می گيرد". او ادامه می دھد ً کارآفرین درون سازمانی ممکن است 

می داند چگونه یک ایده را به واقعيتی سودآور تبدیل کند.ً

حصول و فرآیندھای جدید و توسعه بازارکارآفرینی شرکتی شامل فعاليت ھای رسمی و غيررسمی است که با ھدف ایجاد کسب و کار جدید, م

اھبرد(نوسازی راھبردھا/تجدید ساختار سازمان),صورت می گيرد. تحقيقات جدید سه مفھوم را در تعریف کارآفرینی شرکتی نام می برند: تجدید ر

 که منجر به ایجاد کسب و کاری جدید در دروننوآوری(ارائه چيز جدیدی به بازار) و کسب و کار درون شرکت (فعاليت ھای کارآفرینانه شرکتی

 اعتماد به شيوه ھای سنتی کسب و کار, حرکتشرکت مادر می شوند). تمایل به اینگونه کارآفرینی در پاسخ به افزایش سریع تعداد رقبا,عدم

ازبه افزایش بھره وری، افزایش یافته است. درتعداد زیادی از افراد نخبه به سمت ایجاد کسب و کارھای کوچک مستقل,رقابت بين المللی و ني

نان درون سازمانی جریان دارد.شرکت ھای جدید انقSب جدیدی به سوی تسھيل امر کارآفرینی درون سازمانی و تقدیر از کارآفری

● کارآفرین کيست؟

 به سليقه خود از این واژه جدید برای اشاره بهزمان زیادی نيست که کلمات کارآفرین و کارآفرینی در رسانه ھای مختلف تکرار می شود و ھرکس

ی کند. ھرچند ھرکدام از این افراد ممکن است کارآفرینمدیران, افراد موفق ,سرمایه داران,سرمایه گذاران,صادرکنندگان,د3ل ھا و تاجران استفاده م

باشند ولی ھيچکدام مصداق کاملی برای این مفھوم نيستند.

 دارند؟به راستی کارآفرین کيست؟ آیا کارآفرینان ویژگيھای متمایزی از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد

ان را تغذیهنگاھی به مسير حرکت فعاليت ھای کارآفرینان, مبدا و منشا حرکت و انرژی که در طول مسير آن

می نماید در تصویری اجمالی از شخصيت کارآفرین ارائه شده است.

 ولی فردا می تواند باشد, اولين چيزی استچه چيز باعث می شود که نشاط حرکت به لختی و سکون غلبه کند؟ آرزوی آن چيزی که امروز نيست

که جمود کارآفرین را درھم می شکند.یعنی کارآفرین آرزومند است.

.عزم او برای حرکت یا توقف و اقدام یا عدم اقدام,آنچه جھت و مسير کارآفرین را برای رسيدن به آرزوھایش تعيين می کند از درون او برمی خيزد



چيزی نيست که مولود شرایط, محيط یا اطرافيان باشد.یعنی کارآفرین کنترل درونی دارد.

د رئيس و کارفرمای خود باشد.یعنی کارآفرین نياز بهاو برای اینکه بتواند درست آن چه را که می اندیشد عينيت بخشد و عزم خود را عملی کند بای

استقSل دارد.

مان چيزی را می بيند که دیگران می بينند, اماذھن پویای او مرزھای از پيش تعيين شده و قالب ھای رایج را درھم می شکند و با وجودی که ھ

چيزی را می اندیشد که دیگران نمی اندیشند.یعنی کارآفرین خSق است.

 نارفته,کسی که اولين بار راھی را میوقتی که خSقيت از ذھن به عمل منتقل می شود, نوآوری صورت می گيرد.نوآوری یعنی پيمودن راه

 خطرپذیر است.او به جای آن که منتظر ضمانت یکپيماید,اولين کسی است که می تواند خبر مخاطرات راه را برای دیگران بياورد.یعنی کارآفرین

 کارآفرین منفعل نيست و برای استقبال ازپایان موفق بماند,به فکر و تSش خود تکيه می زند,به مشکSت حمله می کند و پيش می رود.یعنی

آینده روحيه ای تھاجمی دارد.

معلوم, بر ھر قدم این راه سایه می اندازد.یعنیلحظه تصميم آغاز, تنھا زمانی نيست که او با ریسک مخاطره مواجه می شود.ابھام یک پایان نا

کارآفرین قدرت تحمل ابھام دارد.

ھه با مسائل می اندازد, باید توان سخت کارکردن دربه استقبال فردا رفتن, آخر ماجرا نيست . کسی که آگاھانه و پيشاپيش خود را در ميدان مواج

د.شرایط پرتنش راھم داشته باشد.یعنی کارآفرین با وجود فشار زیاد, کارآیی خود را حفظ می کن

ت و از طرفی ھرکارآفرینی تمام ویژگيھای بدست آمدهباید گفت تعریف مجموعه ای از صفاتی که کارآفرین ایده آل را به تصویربکشد,امکان پذیر نيس

ان ویژگيھای کارآفرین بر شمرده اند عبارتند از:در تحقيقات کارآفرینی را ندارد.برخی دیگر از ویژگيھایی که محققين بسياری آنھا را به عنو

رگونه ابھام بوده و لذا قابل انتقال به دیگران میآینده نگر بودن و داشتن چشم انداز: چشم انداز برای شخص کارآفرین کامSً شفاف و خالی از ھ

تقيم به سمت ھدف داشته باشد.عSوه برباشد. داشتن چنين چشم اندازی به کارآفرین کمک می کند تاحرکتی مستمر و بدون سردرگمی و مس

این، چشم انداز قابل انتقال , دیگران را نيز در طی مسير ھمراه و مددیار او می نماید.

م برای کسب موفقيت را ایجاد می کند.کارآفرینان▪ مصمم بودن: عزم راسخ کارآفرینان یکی دیگر از ویژگيھای بارز آنھاست که انرژی و تعھد 3ز

اری که برای خود برگزیده اند پایبند میمصمم از ایده ھای جدید و فرصت ھا و پيشنھادھای شغلی دیگر چشم پوشی کرده و در مقابل به ک

گاه می دارد تا حدی که مخالفت نزدیکان و آشنایان نيزمانند.این قطعيت کارآفرین را طی فرایند راه اندازی از ھرگونه شک و تردید و دودلی مصون ن

طرف می شود.نمی تواند در اراده آنان خللی وارد نموده بلکه دودلی دیگران نيز تحت تاثير این قطعيت بر

مطمئن باشد, 3زم است که ھمانند یک فوتباليست خوب که▪ تمرکز: برای اینکه کارآفرین از انجام موفقيت آميز تمام طرح و برنامه ھا و جزئيات کار 

سایر منابع را حول این ھدف مصروف نماید.لحظه ای چشم از توپ برنمی دارد در تمام لحظات با تمرکز بر چشم انداز, ھمه انرژی, وقت و 

ز خود است.نتيجه این نياز قوی این است که در▪ انگيزش: نياز خودشکوفایی یکی از مھمترین انگيزه ھای کارآفرینان در محقق کردن چشم اندا

ق خارج از این چشم انداز و یا پروژه ھایمسير حرکت به سوی ھدف,ھرچيز دیگری در اولویت پایين تری قرار می گيرد.در روابط شخصی, عSی

شت.البته سود مالی بندرت انگيزه کارآفرینان قرارباسود مالی زیاد, ھمه از مواردی ھستند که در مقایسه با ھدف, اولویت پایين تری خواھند دا

عاليت کار آفرینانه 3زم است, ھرچند که معيار خوبیمی گيرد چرا که پول به تنھایی نمی تواند انگيزه انجام تمام زحماتی باشد که در شروع یک ف

برای اندازه گيری موفقيت فعاليت کارآفرینان است.

تند و پشتکار آنان مثال زدنی است در حقيقتوقف و از خودگذشتگی : کارآفرینان ھمه زندگی خود را وقف کار نموده اند. بسيار سخت کوش ھس

ی و ریسک پذیری کارآفرینان, سخت کوشی وآنان از کار در راستای ھدف خود لذت می برند.داشتن چشم انداز روشن و ترکيب آن با خوش بين

تعلق خاطر به کار را در آنان پدید می آورد.

● کارآفرینی و اقتصاد

شتابان اقتصادی, محققين تغييرات مختلفی را که رواجدامنه تاثيرات کارآفرینی بر جامعه بسيار وسيع است. از تغيير در ارزشھای اجتماعی تا رشد 

 مورد بحث قرار داده اند , برخی از تاثيرات ذکر شدهفرھنگ کارآفرینی در یک جامعه ایجاد می کند بررسی کرده و آثار آن را از دیدگاھھای متفاوت

عبارتند از:

ـ ایجاد ثروت



ـ اشتغال زایی

ـ ایجاد و توسعه فن آوری

ـ ترغيب و تشویق سرمایه گذاری

ـ شناخت,ایجاد و گسترش بازارھای جدید

ـ افزایش رفاه

ـ ساماندھی و استفاده اثربخش از منابع

ته است. به باور محققين, کارآفرینان از رسيدن نظامپيامدھای مثبت توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور بيش از سایر اثرات آن مورد توجه قرار گرف

رصت سازی برای کليت نظام اقتصادی می نمایند.اقتصادی به تعادل ایستا جلوگيری می کنند و بواسطه رفتارھای فرصت جویانه خود, اقدام به ف

تاثيرات دیگری نظير ایجاد اشتغال و رشداقتصادی نيز مدنظر پژوھشگران بوده است.

● کارآفرینی,پایه ھای شکل گيری اقتصاد نوین

ت و تغيير ترکيب نيروی کار به نفع نيروھایاقتصاد در ابتدای ھزاره سوم ميSدی شاھد دگرگونی ھای شگرفی بوده است.انقSب فن آوری اطSعا

دانش- محور از زمره این تغييرات است.

ی است.درچنين اقتصادی کنترل و تخصيصشاید مھمترین روندی که در اقتصاد دیده می شود حرکت به سوی نظام اقتصادی با ماھيت شبکه ا

ه مراتب بيش از نظام متمرکز برنامه ریزیمنابع به صورت توزیع شده صورت می گيرد و نقش شبکه ھای اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی ب

د کSسيک است. در اقتصاد نوین , کارآفرینان در شبکهدولتی خواھد بود.نقش کارآفرینان در رویکرد شبکه مدار به مراتب پررنگ تر از رویکرد اقتصا

سانی می شوند.● کارآفرینی و رشد اقتصادیھای اجتماعی نقش عناصر فعالی را ایفا می کنند و موجب ارتقای بازده سرمایه ھای مادی و ان

د که قابليت تطبيق با این تغييرات را داشتهویژگی بارز اقتصاد امروز تغييرات سریع است.درچنين اقتصادی کشورھایی می توانند موفق باشن

فرینی در تطبيق با تغييرات , قادرند تا در اقتصاد جھانباشند. کشورھایی که در آنھا ميزان فعاليتھای کارآفرینانه با3تر است به واسطه طبيعت کارآ

موقعيت بھتری کسب کنند.

GEMمثبت دارد. به عنوان مثال در تحقيق )تحقيقات انجام شده نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعاليتھای کارآفرینانه ھمبستگی 

General Entrepreneurship Monitorی قرار می دھد و )،که به صورت ساليانه فعاليتھای کارآفرینی و تاثيرات آن را در کشورھای مختلف مورد بررس

معنی دار یا سطح کشور جھان صورت می گيرد, این نتيجه به دست آمده است که نرخ رشد اقتصادی یک کشور رابطه ٢٠در حال حاضر در بيش از 

فعاليتيھای کارآفرینانه آن کشور دارد.

● کارآفرینی و اشتغال

ای توسعه یافته در کسب و کارھای کوچک مشغولکار آفرینان در ایجاد اشتغال نيز نقش مھمی ایفا می نمایند.درحدود نيمی از کارکنان کشورھ

رھا در بازار کار در حال افزایش است. از سالفعاليت ھستند. بيشتر مشاغل جدید را کسب و کارھای کوچک ایجاد می کنند و سھم این کسب و کا

 ميليون شغل ایجاد کرده اند.حال آنکه از تعداد کارکنان شرکتھای بزرگ در این٣۴ تاکنون کسب و کارھای کوچک در اقتصاد آمریکا بيش از ١٩٨٠

کشورھا کاسته شده است.

● کارآفرینی و رشد فن آوری

 درصد از نوآوریھای منجر به تحو3ت بنيادی در عرصه صنعت را کسب و کارھای کارآفرینانه٩۵ درصد از نوآوریھا در زمينه فن آوری و حدود ۶٧بيش از 

رف کنندگان را افزایش داده و با افزایش بھره وری کار,پدید آورده اند.کارآفرینان از طریق ایجاد فن آوری, محصو3ت و خدمات جدید, قدرت انتخاب مص

 بشر می شوند.در واقع بيشترین بخش نسلسرگرميھای نو, بھبود بھداشت و سSمتی, تسھيل ارتباطات و ... موجب افزایش کيفيت زندگی نوع

ه,خرید از طریق اینترنت و صنعت نرم افزار به عنوان نمونهجدید صنایع را کارآفرینان ایجاد کرده اند که می توان از رایانه ھای شخصی , تلفنھای ھمرا

ھایی از آن یاد نمود.

● آموزش کارآفرینی

▪ اھميت کارآفرینی انکار ناپذیر و پرداختن به آن از ضروریات حال حاضر کليه کشورھا است.

 برنامه ھای اصلی طرحھای توسعه کارآفرینی▪ براساس بررسی ھای به عمل آمده نقش و جایگاه کارآفرینی کامSً مشخص و پرداختن به آن جزو



کشورھا است.

رآفرینان جدید, ھدایت کارآفرینان به سمت کسب▪ اھدافی که در برنامه ھای آموزش و پرورش کارآفرینان پيگيری می شود عبارتند از:تربيت کا

و کارھایی که شروع می نمایند.مھارتھای 3زم و ارائه مھارتھای 3زم به آنان به منظور با3بردن ميزان موفقيت آنان در کسب 

● ضرورت آموزش کارآفرینی

 قرار داده است. تجربه موفقيت آميز اغلبدر حال حاضر سير تحو3ت جھانی , کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی

سطه توسعه کارآفرینی در آن کشورھا, موجبکشورھای پيشرفته و نيز برخی از کشورھای در حال توسعه در عبور از بحرانھای اقتصادی به وا

ه اھميت خاصی قائل گردند.گردیده تا سایر کشورھا نيز برای کارآفرینی, کارآفرینان و شکل گيری کسب و کارھای نوآوران

شرکتھایی است که به ریسک پذیری کارآفرینانه بھابا عنایت به پدیده جھانی شدن اقتصاد, برخی عقيده دارند که « بازارھای جھانی فردا از آن 

فردی پرتSشند و در خط مشی گذاری,می دھند و برای گسترش سرمایه ھای فکری خود در حد کSن سرمایه گذاری می کنند, در بالندگی 

ینی از جنبه ھای گوناگون مدنظر قرار گرفته است.شرایط محيطی را مد نظر قرار می دھند» (به نقل از احمد پور). بر ھمين اساس, توسعه کارآفر

 با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفتهآموزش, یکی از جنبه ھای مھم در گسترش کارآفرینی است که مورد توجه ویژه ای واقع شده است.

 آموزش کارآفرینی به یکی از مھمترین و گسترده ترینثابت شده که ویژگيھای کارآفرینان اغلب اکتسابی است و نه توارثی و از این رو در حال حاضر

فعاليتھای دانشگاھھا تبدیل شده است.

● اھميت و جایگاه آموزش کارآفرینی

کارآ کارآفرینی و  پيرامون  تحقيقات  و  مطالعات  به عرصه  روانشناسان  و  ورود جامعه شناسان  تحقيقات حاصلبا  این  از  نتایجی که  و  فرینان 

) بيش از پيش مشھود گردید و ھمي (بویژه آموزش کارآفرینی  برای توسعهشده,ضرورت کارآفرینی و توسعه آن  ن امر موجب افزایش تSشھا 

کارآفرینی و آموزش آن در دو دھه گذشته شده است.

لند,کارلند,جان استوارتاز جمله کسانی که در زمينه بررسی ویژگيھای کارآفرینان مطالعه و تحقيقاتی انجام داده اند توان به مک کله   می 

يقات بر اکتسابی بودن اغلب ویژگی ھای کارآفرینان تاکيدميل,بروکھاوس,دیویدبرچ,تيمونز,کالينز,مور,مایر,گلدشتاین و نورد اشاره کرد.نتایج این تحق

زم را در افراد تقویت کند,سعی نمود. بررسيھایدارد.لذا باید در فراھم آوردن محيط مناسب و آموزشھایی که ویژگی ھا,تجربيات و مھارتھای 3

ای آموزشی کارآفرینی با ھدف تربيت افرادیمحققين منتج به پيش بينی و طراحی دوره ھای آموزشی کارآفرینی شده است, به طوری که دوره ھ

ب و کارھای مستقل دارند,طراحی شده اند. دربا اعتماد به نفس با3, فرصت شناس و به طور کلی افرادی که تمایل بيشتری به راه اندازی کس

اد شامل پيشگامان در فعاليتھا,حقيقت ھدف این بوده تا افراد در طی دوران تحصيل , افرادی موسس تربيت شوند(کاتن) این افر

). این قبيل دوره ھا به دنبال بھبود انگيزش گرایش١٩٨٧ماجراجویان,جسوران,مبتکران,فرصت طلبان,جاه طلبان و ارتقاء جویان می باشند(گيب 

ر , تمایل به حل مشکSت و لذت بردن از عدم قطعيتھایی ھمچون تمایل به استقSل , فرصت جویی , ابتکار , تمایل به مخاطره پذیری , تعھد به کا

و ابھام می باشد.

 در آمریکا شروع شدو در حال حاضر دانشکده ھا١٩۶٠ باتوجه به ضرورتھای آموزش کارآفرینی , اولين دوره ھای آموزشی در این زمينه از اواخر سال

 خود گنجانده اند.و دانشگاھھای بسياری از کشورھای دنيا دوره ھای آموزش کارآفرینی را در برنامه ھای آموزشی

● اھداف آموزش کارآفرینی

به طور کلی ھدفھای مورد نظر در آموزش کارآفرینی به شرح ذیل می باشند:

افراد در  انگيزه ھا  تحریک  کارآفرینی  ترویج  و  آموزش  در  اھداف  از  انگيزه ھا:یکی  میالف)تحریک  کارآفرینانه  دارای خصوصيات  است که  ی 

از اصلی ترین وظایف آموزش کارآفرینی است.تحریکباشند.شناخت این افراد از توانایی ھای خود و آگاھی دادن در این زمينه و برانگيختن آنھا 

, قبول نداشتن شيوه ھای موجود, قرار نگرفتنانگيزه ھایی از قبيل:ميل به کسب ثروت,توفيق طلبی ,استقSل طلبی, تمایل به ساختن چيزی نو 

آفرین شدن قرار دھد.فرد در پایگاه اجتماعی که لياقتش را دارد و نظایر آن موجب می شود که فرد را در مسير کار

ست بلکه اکتسابی است.بنابراین پرورش اینب)پرورش ویژگی ھا:چنانکه ذکر شد ویژگی ھایی که موجب می گردد فرد کارآفرین شود,توارثی ني

ای تحریک انگيزه ھا و پرورش ویژگی ھای آنان فراھمویژگيھا در افراد مختلف 3زم است.برخی از افراد در محيط ھایی پرورش می یابند که زمينه بر

 اغلب با موفقيت ھمراه خواھد بود.اما بيشتر مردم دراست , بنابراین در صورتی که این افراد کسب و کاری را شروع نمایند ,مطالعات نشان داده که



زشی برای آنان 3زم است.این ویژگی ھا شامل مواردیچنين محيط ھایی قرار ندارند, لذا ایجاد انگيزش و پرورش ویژگی ھا از طریق برنامه ھای آمو

 , فرصت شناسی , دادن اطSعات آموزشیھمچون آموزش تفکر خSق,با3بردن ریسک پذیری ,با3بردن قدرت تحمل ابھام, دادن اعتماد به نفس

نسبت به خصوصيات روانی شخص از قبيل مرکز کنترل می باشد.

ج)آموزش مھارتھا:این آموزشھا به سه بعد تقسيم می گردند:

- قبل از تاسيس شرکت

- زمان تاسيس شرکت

- بعد از تاسيس شرکت (اداره شرکت)

م کارھای گروھی و مھارتھای ارتباطی و نظایر آن راقبل از تاسيس باید فرد کارآفرین چگونگی راه اندازی یک کسب و کار و مراحل آن,چگونگی انجا

,قانون کار وامور حقوقی، آگاھی و تبحر 3زم را کسببياموزد. در زمان تاسيس باید در زمينه مسائل مالی,شناخت بازار,اصول مدیریت, بيمه,اقتصاد

زار,یافتن بازارھای جدید نيز ازنماید.توانایی مدیریت توسعه و رشد شرکت , یافتن شيوه ھای جدید,رقابت و حفظ موقعيت در با

جمله مھارتھای مورد نياز کارآفرین بعد از تاسيس شرکت ھستند.

اھی دادن,ھدایت و تشویق کارآفرینان به سوی کسبکليه ھدفھا و مراحل فوق به منظور ایجاد انگيزش در بين افراد و ایجاد کارآفرینان جدید,آگ

گيرد و گذراندن این دوره ھا برای موفقيت کارآفرینانیمھارتھای 3زم و ارائه آموزشھای 3زم برای کسب مھارتھای مورد نياز به کارآفرینان صورت می 

که قبSً ھيچگونه سابقه و زمينه محيطی 3زم برای آنان فراھم نبوده ,ضروری است.

● کارآفرینی در دانشگاه ھای کشور

ن توجھی برخوردار بوده و آموزشھای کارآفرینی بهدر سه دھه آخر قرن بيستم , تحقيقات در زمينه کارآفرینی و مقو3ت مرتبط با آن از رشد شایا

ياری یافته است.به دليل نقش ویژهصورت آموزشھای دانشگاھی و غير دانشگاھی در کشورھای توسعه یافته و در حال توسعه,گسترش بس

 توسعه به ترویج کارآفرینی معطوف شده است.کارآفرینان در توسعه اقتصادی, سياستھای راھبردی بسياری از کشورھای توسعه یافته و در حال

● سابقه کارآفرینی در دانشگاه ھای کشور

 خاص, تقریباً سابقه ای در زمينه فعاليت در خصوص آندر کشور ما در چند ساله اخير به موضوع کارآفرینی توجه شده و قبل از آن , به جز چند مورد

ھی برداشت و تلقی غلط از کارآفرینی دارند,وجود نداشته است.متاسفانه عده زیادی از مسوو3ن,مردم و حتی تحصيلکرده ھا و اساتيد دانشگا

 است, معنی ایجاد کار یا اشتغال زایی را به ذھن متبادر می سازد.در حالی کهEntrepreneurshipزیرا این واژه که ترجمه اغواکننده ای از کلمه 

آفرینی و ھمچنين کثرت نيروی انسانی بيکار درکارآفرینی دارای مفھومی وسيعتراز برداشت فوق از این کلمه است. این برداشت ناصحيح از کار

وسعه آن اتخاذ شده و نيز برنامه ھایجامعه (بخصوص در بين دانش آموختگان دانشگاھی ), موجب شده بسياری از سياستھایی که برای ت

ب آفرینی  در این خصوص , صرفاً جنبه اشتغال  , بخشنامه ھا و سخنرانی ھای مسوو3ن  نظر گرفته شود. حتی درتدوین شده  در  رای آن 

ب دیدگاھھا و برداشتھا از این موضوع پيشتازدانشگاھھای کشورنيز که باید در زمينه توسعه کارآفرینی به مفھوم واقعی آن و جھت دھی مناس

باشند،بعضا این بی دقتی وجود دارد.

وم توسعه , به کارآفرینی ,خصوصاً در ابعادشرایط اقتصادی,اجتماعی ,سياسی و فرھنگی کشور در سالھای اخير موجب گردیده که در برنامه س

دعSوه بر آن منابع اعتباری برای پژوھش, اشاعهپژوھشی و آموزش و پرورش کارآفرینان توجه شود و اعتباراتی نيز در این راستا پيش بينی گرد

ستادی , صنعتی ,کشاورزی و...) در نظر گرفته شدهفرھنگ کارآفرینی و نيز برنامه ریزی و حمایت از کارآفرینان توسط دستگاھھای اجرایی مختلف(

است.

ه اختصار « کاراد» نام گرفته است.تدوین وبراساس برنامه سوم توسعه,طرحی تحت عنوان «طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاھھای کشور» که ب

 دانشگاه کشور شروع و مسووليت پيگيری , اجرا و امور١٢اجرای آن با نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم,تحقيقات و فناوری در 

 به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گردید.١٣٧٩ستادی آن از سوی وزارت علوم در اواخر سال 

● د3یل مطرح شدن طرح کاراد

ختلف بيانگر این است که دانشگاھھا در زمينه ھایمطالعه و بررسی در زمينه اقدامات به عمل آمده در رابطه با موضوع کارآفرینی در کشورھای م

ت. عSوه بر این سيستم نظام آموزشی کشور ما,آموزشی و پژوھشی پيشقدم بوده اند.لذا در ایران نيز چنين رسالتی برای دانشگاھھا متصور اس



. این مساله موجب گردیده که فارغبویژه در بخش آموزش عالی با ھدف تربيت نيروی انسانی متخصص برای بخش دولتی شکل گرفته است

روع کاری نو و ارایه محصول و یا خدمتی جدید, صرفاًالتحصيSن بدون توجه و قصد بکارگيری آموخته ھا و نيز قوه خSقيت و ابتکار خود در راستای ش

در شرایط فعلی کشور ما جذب نيروی انسانی آمادهبه دنبال یافتن موقعيت ھای شغلی وارد بازار کار نيروی انسانی شوند. این در حالی است که 

ندارد.به کار تقریباً متوقف شده است و بخش خصوصی نيز توان جذب فارغ التحصيSن آماده به کار را 

 با ھدف رفع معضل فعلی کشور در زمينه بيکاری و نيزبا توجه به اینکه یکی از پيامدھای مثبت پدیده کارآفرینی اشتغال مولد می باشد, طرح کاراد

به و  ایجاد  ثروت ,  توليد  بروز خSقيتھا,  پيامدھای کارآفرینی ھمانند  از سایر  مند شدن  بينبھره  در  نفس  به  آوری,رشد اعتماد   کارگيری فن 

دانشگاھيان و فارغ التحصيSن و جلوگيری از مھاجرت نخبگان ارایه شده است.

به طور خSصه اھداف طرح کاراد به شرح ذیل می باشد:

آفرینان و نقش آنان در رونق اقتصادی , ایجاد اشتغال- ترویج روحيه و فرھنگ کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاھی نسبت به کارآفرینی, کار

و رفاه.

- ترغيب و جذب جامعه دانشگاھی به دوره ھای آموزش کارآفرینی .

ینان و سایر زمينه ھای مرتبط با توجه به شرایط و- گسترش تحقيقات تفصيلی در خصوص کارآفرینان , پروژه ھای کارآفرینی , محيط و فضای کارآفر

مقتضيات ایران.

● سياستھای اجرایی طرح کاراد

 و واگذاری , پيگيری و اجرای طرح کاراد به سازمان سنجش آموزش٧٩چنانکه ذکر شد در زمينه کار آفرینی و مسایل مربوط به آن تا قبل از سال 

حضور مسوو3ن و کارشناسان سازمان و چند نفر ازکشور , تجربه قابل استفاده ای در کشور وجود نداشت.لذا در ابتدای کار کميته اوليه ای با 

فت. مھمترین تصميمی که کميته مذکور گرفت ,اساتيد و صاحبنظران آشنا به موضوع تشکيل و راھکارھای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گر

آیين نامه ای تدوین و پس از بررسی ھای 3زم واقدام به سازماندھی اجرای طرح در سطح وزارت علوم, سازمان و دانشگاھھا بود.در این راستا 

 به کليه دانشگاھھا و موسسات آموزش٨١د ماه سال اعمال نظر اساتيد, دانشگاھھا و صاحبنظران و تصویب وزیر علوم تحقيقات و فناوری , در خردا

عالی ابSغ شد.

ای ترویجی , پژوھشی و آموزشی پيش بينی و ساختاردر آیين نامه مورد نظر ,ضمن ارائه تعاریف , اھداف و برنامه ھای طرح,اجرای آن در زمينه ھ

آن به شرح ذیل تعيين شد:

 به ریاست وزیر علوم تشکيل می گردد.الف) شورای مرکزی کارآفرینی که وظيفه سياستگذاری و برنامه ریزی مرکزی را به عھده دارد و

گيری مصوبات شورای مرکزی را به عھده دارد.ب) دبيرخانه طرح کاراد که ھماھنگی و پيگيری کليه امور ترویجی , آموزشی, پژوھشی و نيز پي

اھداف طرح کارادج) کميته کار آفرینی ھر دانشگاه که سياست ھا، برنامه ھا و طرحھای دانشگاه را در راستای 

تعيين می نماید.

انشگاه فعاليت می کند.د) مرکزکارآفرینی ھر دانشگاه که واحد اجرایی طرح کاراد در دانشگاه است و تحت نظر ریيس د

این سازمان مستقر گردید. دبيرخانه طرح کاراد از سازمان سنجش به سازمان پژوھشھای علمی و صنعتی ایران منتقل و در ١٣٨۵از ابتدای سال 

در به زودی ۴۴فعاليتھای طرح کاراد ھم اکنون  به عمل آمده  و اقدامات  پيگيری ھا  به  توجه  با  و  بوده  به سایر دانشگاه کشور در حال اجرا 

رکز کارآفرینی اقدام نموده و برخی از آنھادانشگاھھای کشور نيز گسترش می یابد. دانشگاھھای مجری طرح کاراد نسبت به تشکيل کميته و م

 دبيرخانه طرح کاراد شرح اقدامات دانشگاھھا درجفعاليتھای نسبتاً خوبی به منظور اجرای طرح انجام داده اند.در آخرین گزارش منتشره از سوی

شده است.

http://vista.ir/?view=article&id=276266



مفھوم واقعِی «طبقه ی کارگر»

«بورژوازی ھاله ی مقدس تمام پيشه ھایی را که تا آن ھنگام گرامی شمرده

است. دریده  می نگریستند،  آن ھا  به  وقار  با  توأم  با ھراسی  و  می شد 

ساخته مزدبگير خود  کارگر  را  ودانشمند  شاعر  وکيل، کشيش،  پزشک، 

]١است.»[

از  بيش  انگلس  و  مارکس  که  است  تعبيری  در١۵٠این  پيش  سال   

می کنند.[ «طبقه ی٢«مانيفست کمونيست»  و  «کارگر»  از  وقتی  ] غالباً 

کارگر» و یا حتی خودِ «کار» و نقش آن در توليد نعم مادی و معنوی جامعه

قرار می گيریم که تصوری با کسانی  مواجھه  ميان می آید، در  به  صحبت 

ذھنی و انتزاعی از این مفاھيم دارند و این گونه مقو3ت را تنھا در «کارخانه»

جست وجو می کنند. با این پيش فرض غلط از مفھومِ این مقو3ت است که

در دارند  جامعه  عينيات  در  پای  که  مطروحه  نظری  مباحت  بسياری 

پيشگاه شان نامفھوم جلوه می کند، چرا که با دنباله روی از تصویر ارائه شده

از «کارگر» توسط بسياری نيروھای سياسی، کارگر را به صورت مردی با

اندام و بازوانی سَِتبر، لباس آبی به تن و دستانی چرکين و پينه بسته تصور

می کند؛ ھمان دیگر چکش حمل  و دستی  داس  در دستی  می کنند که 

را یدی»  «کارِ  تنھا  که  چکش»  و  «داس  ذھنِ  در  نقش بسته  مفھوم 

شایسته ی عنوان «کارگر» می داند! مفھومی که پی آمد منطقی آن ھمانا

لزوم کارگر» است.  «طبقه ی  از  از زحمتکشان  جدا کردن اقشار وسيعی 

پرداختن به مفھموم واقعیِ «طبقه کارگر» است که ما را برآن می دارد ابتدا

به مفھومِ درستی از « کار» دست یابيم:

 نظر وی «کار» ابزاری است که به وسيله ی آناز نظر ھگل، کار تنھا یک مفھوم اقتصادی نيست، بلکه جنبه ای مھم از حيات اجتماعی است، از

 انسان ھا به خودآگاھی می رسند و جھان خود راانسان ھا به درک و فھم جھان دست می یابند. کار، ميانجی انسان و جھان است که از طریق آن،

رھایی بخش است که موجب ایجاد شبکه ھایتغيير می دھند. کار، وسيله ی غلبه بر فاصله ی بين سوژه و ابژه است. کار، ھمچون فعاليتی 

 وبه موازات آن، آرزوھای اجتماعی را گسترشپيچيده ی وابستگی متقابل می شود زیرا که حاصل کار فردی، موجب تأمين نيازھای مادی می شود

می دھد.

ن در آن به واسطه ی اعمالِ خویش سوخت و ساز خودبه بيان مارکس نيز: «کار پيش از ھر چيز فرایندی بين انسان و طبيعت است، فرایندی که انسا

 قوای طبيعی پيکر خود، بازوھا و پاھا، مغز و دستانرا با طبيعت تنظيم و کنترل می کند. وی با مواد طبيعی چون نيرویی طبيعی روبرو می شود. او

الی که انسان از طریق این حرکت بر طبيعت خارجیخود را به حرکت در می آورد تا مواد طبيعی را در شکلی سازگار با نيازھایش تصاحب کند. درح

ی ھایی را که دراین طبيعت نھفته است تکامل می بخشد واثر می گذارد و آن را تغيير می دھد، ھم زمان طبيعت خود را نيز تغيير می دھد. وی توانمند

می دھيم که منحصراً از آنِ انسان است. عنکبوتاین نيروھا را تابع قدرت مطلق خویش می کند... بنابراین کار را در شکلی پيش انگاشت قرار 

3نه ی خود رویِ دست بسياری از معماران بلنداعمالی را انجام می دھد که به کار بافنده شبيه است، و زنبور با ساختن خانه ھایِ مشبکی ِ



 ھای مشبکی را پيش از آن که از موم بسازد در ذھن خودمی شود. اما آن چه بدترین معمار را ازبھترین زنبور متمایز می کند این است که معمار خانه

غيير پدید می آورد بلکه قصدخود را ھمزمان در اینبنا می کند. بنابراین پيش تر به صورت ذھنی وجود داشت. آدمی نه تنھا در شکل مواد طبيعی ت

]٣مواد به تحقق می رساند. و این قصدی است که او ازآن آگاه است »[

در توضيحِ این تعریف گفتن چند نکته ضروری است:

... تا مواد طبيعت را در شکلی سازگار با) «انسان در آن به واسطه ی اعمالِ خویش سوخت وساز خود را با طبيعت تنظيم و کنترل می کند١

 دھد»نيازھایش تصاحب کند» و «از طریق این حرکت بر طبيعت خارجی اثر می گذارد و آن را تغيير می

ی مددِ قوای فکری نمی تواند باشد.آنچه از فحوای این عبارت برمی آید چنين است که «کار» فعاليتی است آگاھانه و ھدفمند که ب

ين تعبيری در تقابل با نظری قرار می گيرد که کار را تنھا) «او قوای طبيعی پيکر خود، بازوھا و پاھا، مغز و دستان خود را به حرکت در می آورد»؛ چن٢

ار است و کاربدنی را از کارفکری و ذھنیِ مغز جدا«کارِ یدیِ ساده» و استفاده از قوای جسمانی بدن می پندارد، قائل به مفھومی مکانيکی از ک

بقه ی کارگر» منفک می کنند.می کند و فاعلين کارِ فکری چون بخش وسيعی از کارمندان را کارگر ندانسته و آنان را از «ط

د و کار که که در زمان خود شناخته و منتشر نشد و یک قرن بعد منتشر شد بخش مفصلی را به «کار مول١٨۴۴مارکس در دست نوشته ھای 

غيرمولد» اختصاص می دھد که در آن می خوانيم:

) یا شيوه ی توليد ویژه  ی نوع سرمایه داری اھرم واقعیreal subsumption of labor under capital«با تکامل یافتن شمول واقعیِ کارتحت سرمایه (

د. درعوض، این نيروی کارِ اجتماعاً ترکيب یافته و نيروھایفرایند عمومی کار فرایندِ عمومی کار به طور ھرچه فراینده تری، دیگر فرد کارگر نخواھد بو

کال گوناگون در فرایند توليد کا3ھا شرکت می کنندکار درحال رقابت و مختلف اند که با ھم مجموعه ی ماشين توليدی را تشکيل می دھند که به اش

توليدی بعضی ھا با دست خود بھتر کار می کنند وبعضییا به عبارت دقيق تر در این متن و چارچوب محصولی را به وجود می آورند. در این مجموعه ی 

 سومی به عنوان کارگر یدی یا حتّی کارگر رنجبر.با سر (مغز) خود؛ یکی به عنوان مدیر، مھندس، تکنولوژیست و غيره، ودیگری به عنوان ناظر و

نی که مشغول انجام آنھا ھستند، کارگرِ سازنده محسوبشمار ھرچه فزاینده تری از انواع کار در مفھوم بSواسطه ی کارِ سازنده می گنجد و تمام آنا

سترش سرمایه می شوند.می شوند؛ کارگرانی که به طور مستقيم توسط سرمایه استثمار می شوند و تابع فرایند کار و گ

) یعنی به عنوان تمام اعضای تشکيل دھنده ی یک کارخانه ی توليدی در نظر گيریم، درaggregate workerحال اگر کارگر را به عنوان کارگرِ جمعی (

 که به طور ھمزمان کليتی از کا3ھا را تشکيلآن صورت می بينيم که فعاليت جمعی آنان از نظر مادی منتج به مجموعه ای فراورده ھا می شود

 ای بيش تر یا کم تر از کار یدی واقعی دارد، فاقدمی دھند. در چنين وضعی، شغل کارگری که صرفاً عضوی از این کارگر جمعی است و این که فاصله

توليدیِ بSفصل  نيروی کار، مصرف  اما: فعاليت این مجموعه ی  یعنی فرایند ارزش زاییھرگونه اھميتی است. درعين حال  توسط سرمایه، 

)Valorizationفصل این ارزش اضافه به سرمایه استSفصل ارزش و تبدیل بS۴.[) برای سرمایه و بنابراین توليد ب[

ر» را به صورت مجموعه ای از کار اجتماعی می بيند کهازاین نوشته ھای مارکس آشکار است که او تنھا کارگران یدی را کارگر نمی داند، چرا که «کا

نه تنھا کارگر یدی، بلکه مھندس، تکنيسين و بخشی از مدیریت در آن شرکت دارند.

به صورت کار بدنی (یدی) در نظر گرفته شود، بلکه بهبه بيان ارنست مندل: «مارکس بر این حقيقت تأکيد دارد که درنظام سرمایه داری، کار نباید 

ایی ضروری است دیده شود. او حتی مفھوم «کارگرصورت مجموعه ای از نيروی کار جمعی یا تمام آنانی که کارشان برای توليد یک فراورده  ی نھ

ّلی زمان کار مصرف شده توسط آن ھایی است کهمشترک و جمعی» و «کارگر ھمه جھانی» را از این لحاظ به کار می برد، فرایند ایجاد ارزش تج

نيروی کار خود به سرمایه دار، در روند توليد مشارکت می کنند. این "کارگر ھمه ج ھانی" به طورآشکار از دید مارکس، مھندسين،ضمن فروش 

تکنولوژیست ھا، و حتّی مدیران را در بر می گيرد.»

را که در کاباره می خواند یا نویسنده ای را که در ازایمارکس در نوشته ھای دیگر خود نه تنھا یک آموزگار، بلکه یک مدیر مدرسه و حتی خواننده ای 

دریافت مزد برای مؤسسه ای خصوصی می نویسد عضوی از طبقه ی کارگر می داند.

روش نيرویِ کار» است. فردی که برای لذت خود درآن چه موجب پيوند تمامی این مشاغل در مفھوم «کارگر» است ھمانا برایِ دیگری کارکردن و «ف

اش خود خوانندگی کند «کارگر» است.خلوت تنھایيش آواز می خواند «کارگر» نيست، اما ھمين فرد اگر در کاباره ای برای امرار مع

) اصطSح کارگر جمعی مارکس را به ھمه یِ بخش ھای کار اجتماعی تعميمBeyond Capital"مایکل لبوویتز" در کتاب خود، فراسوی سرمایه (

ای رشد و بازتوليد کارگر جمعی ضرورت دارند (ھمچونمی دھد و ھمه ی کارھایی را که از نظرگاه سرمایه و منافع آن مولد نيستند، اما در واقع بر



ان و معلو3ن جامعه و نظایر آن) از جمله کارھایبخش بھداشت و درمان، آموزش و تحصيل، نگھداری و پرورش کودکان، نگھداری و حمایت از سالمند

اف کارمولد وکار غيرمولد غلبه کند. از نظر او، علتمولد (ازنظرگاه اقتصاد سياسی طبقه کارگر) ارزیابی می کند و به این ترتيب سعی دارد بر شک

 کارگران بود که در عرصه ی توليد سرمایه داریبررسی محدود مارکس از مقوله ی کارگر جمعی این بود که وی مشغول پژوھش درباره ی آن بخش از

تصاد سياسی طبقه ی کارگر در عصر ما وظيفه دارد(توليد ارزش اضافی) به کار مشغول بوده و سرمایه ميانجی آنان و محصول کارشان بود. اما اق

 ی توليد به دیگر عرصه ھای کار اجتماعی نيز بگردانيم تاپروژه ی ناتمام تئوریک مارکس را به پایان برد. برای این منظور باید نگاه خود را از عرصه

بتوانيم سياست ھای رادیکال طبقاتی را طرح کنيم.

 دیگر جامعه که در کار اجتماعی سھمی ندارند و ازبه جز این بحث بسيار مھم لبوویتز، دیوید ھاروی نيز تSش کرده تا برای درگيرساختن بخش ھای

 سياست تضعيف قدرت نيروی کار که نياز به ارتشستم و سرکوب نظام سرمایه داری در رنج اند (تأثير فرعی خود به خودی بودن شيوه ی توليدی و

ل توجه و ارزنده ارائه کند که برای بحث سازماندھی کارگرذخيره ی کار (بيکاران) و گروه ھای حاشيه ای و «بدردنخور» را ایجاد می کند) طرح ھایی قاب

جمعی، طبقه ی کارگر و نيروھای پيرامونی آن حایز اھميت وافر است.

نداریم که رسانه ھا و کليشه ھای] معتقد است: «این نکته ای حائز اھميت است که تلقی مارکس از طبقه ی کارگر را آن گونه نپ۵الکس کالينيکوس[

برای مارکس طبقه بر مبنای  رابطه ميان استثمارکننده و استثمارشونده تعریفآکادميک به عنوان کارگرانِ یدیِ مردِ صنعتی به ما می نمایاند، 

نابع خود است. پس زنده ماندن مستلزم وجودمی شد. ازاین منظر کارگر بودن مستلزم فقدان استقSل اقتصادی در جھت حفظ خود و بر مبنای م

 برای کارگر بسيار کم است، نتيجه ی این امر استثماراجبار در جھت فروش نيروی کار تو به بنگاه سرمایه داری است و از آن روی که توان چانه زنی

 دفتر، بيمارستان، مدرسه و یا دانشگاه باشد.»تو خواھد بود. کارگر بودن در این معنا مستلزم کار یدی در کارخانه نيست. می تواند کار در

ان، یک راننده ی کاميون، یک پرستار، یک روزنامه نگار، یکحال اگر بخواھيم مسأله را ملموس تر کنيم، باید بپرسيم: آیا یک مھماندار ھواپيما، یک خلب

ت خانه، زنی که پشت رایانه نشسته، مردی کهخبرنگار، یک مھندس، یک کارگر خرده فروش، یک محقق آزمایشگاه، یک نظافت کار، یک کارمند پس

علم و حتّی یک مدرس دانشگاه، کارگر نيستند؟اجناس را از نيمه شب تا صبح روی قفسه ھای سوپرمارکت می گذارد، آن که ميوه می چيند، یک م

ازنظر مارکس ھمه ی اینان کارگر و بخشی جدایی ناپذیری از طبقه ی کارگرند.

 کردن شان! از «طبقه ی کارگر» داریم.ھمه ی آنانی که اغلب با عنوان «طبقه ی متوسط» و «کارمندان» خطاب شان کرده و سعی در مبرا

زند این است که: «کارمندان ھم به واسطه یموضوعی که بسياری افراد و حتّی بسياری از نيروھای سياسی مدافع حقوق کارگر از درک آن عاج

، بخش عظيمی از طبقه ی کارگرمحسوب می شوند».قرار گرفتن در اردوگاه کارمزدی و ھمچنين عدم مالکيت ابزارِ توليد و فروش نيروی کارِ خود

ز محيط کارگاھی و در زمينه ی ارتباطات، اطSعات،عدم حضور یا عھده دار بودن کارھایی که دربخش خدمات اجتماعی یا توليد نرم (کارھای خارج ا

فضای مجازی و تکنولوژی) عمل می آید ھيچ مغابرتی با این موضوع ندارد.

عی، تلقی خود کارمندان ازجایگاه واقعی شانمسئله ی مھم، صرف نظر از ھرگونه تعریفی از طرف مجامع آکادميک یا گروه ھای سياسی و اجتما

ر بر این است که کارمندان کسانی ھستند که دراست. ازنظر عام، جایگاه کارمندان بر اساس نوعی منزلت و رتبه ی اجتماعی است و عموماً تصو

ری و تخصصی را انجام می دھند و اصو3ً ازپشت ميزھای ادارات یا درمکان ھای آموزشی و درمانی به دور از شرایط سخت محيطی کارھای دفت

از شدت کار به تنگ می آیند می گویند این کار ما ازکارگرانی که در ساختمان ھا و کارخانجات یا معادن کار می کنند سروگردنی با3ترند و ھروقت 

عملگی بدتر است یعنی کار یدی را به نوعی سخت تر ار کار خود می پندارند.

ساس فرسودگی بيش تری به دنبال دارد اماھرچند کار یدی و تحمل سختی شرایط محيطی نيرو و توان با3ی جسمانی را می طلبد و بر ھمين ا

] و سدکردن ھرگونه تSش۶رگونه تصميم گيری[شرایط ویژه ی کارمندی با منکوب بودنش درساختار سخت بوروکراتيک سازمانی و عدم دخالت در ھ

دیگر ھم طبقه ای ھایش ندارد.برای احقاق ِحقوق ودرآمدِ ناچيزش درنھایت نوعی ازخودبيگانگی و مسخ شدنش تفاوت زیادی با 

 ھزار تومان۵٠می و کاھش مدام ارزش پول، تصور کنيد منشی فSن شرکت یا فSن درمانگاه یا مطب خصوصی در ازای یک ماه کار در شرایط تور

 ھزار تومان درآمد داشته باشد، این موضوع 3جرم ما را۵٠٠درامد داشته باشد. مقایسه کنيد با کارگر ماھری که در عسلویه یا ھرکارگاه دیگری 

ن بر اساس درآمد یا برخورداری کارکنان از امکاناتبه نوعی ملزم می کند که به عSوه ی شرایط محيطی یا منزلت اجتماعی یا عدم مالکيت، معيارما

تعيين گرایش ھای متفاوت درون طبقه ی کارگررفاھی و تأمين نيازھای زندگی در ازای صرف زمان کار مشخص باشد، به گونه ای که قشربندی و 

به عSوه ی مقدا یابراساس درجاتی از استثمار صورت می گيرد که اشتراک آن ھا در مزدبگير بودن  بھره مندی و  ر مزدی که دریافت می کنند و 



ی فيزیکی است.محروميت آن ھا از رفاه اجتماعی بر اساس ھمين مزد و تفاوت در شرایط محيطی کار و صرف نيرو

و فکری یا به تعبيرِ سی رایت ميلز جامعه شناس فقيدلبّ کSم این که گرایش ھای درون طبقه ای را دیگر نمی توان براساس فرمول قدیمی کارگر یدی 

 ی با3تری از استثمار و محروميت باشد.آمریکایی «یقه آبی» و «یقه سفيد» تعيين کرد، چه بسا آن منشی نسبت به کارگر ماھر در درجه

«اق نه طبقه ای در  از «کار» و «کارگر» است که می توان «طبقه ی کارگر» را  تعبيری  اکثریتِ قاطع جامعه دانست کهبا چنين  بلکه  ليت»، 

ظيمی که توليد می کنند تنھا به قدرِ بازتوليدِ نيرویِ کار ازتوليدکنندگان نِعَمِ مادی و معنوی جامعه اند؛ اما خود غالباً از این مواھب و سرمایه ی ع

ایایشان با ھزار تبصره و قانون و 3یحه در صحندست رفته شان در فرایند توليد نصيب شان می شود. اکثریتی که اندک افزایشی در دستمزد و مز

باز «پاداش و عيدیِ کارمندانعلنی مجلس مطرح می شود وتيترِ یک ِ نشریات و اخبار می گردد «3یحه ی طرح ھماھنگ حقوق  نشستگان»، 

 منتی نھاده شده. اما از ارزش افزوده ھای ِ کSنِدولت»،... تيترھایی است که ھر روز می بينيم و می شنویم، تو گویی که «لطفی» صورت گرفته و

توليدشده از سوی ھمين طبقات و نحوه ی توزیع آن صحبتی به ميان نمی آید.

قداری نصيب شان می شود که قادر به بقا و ترميمِ قوایآن چه تحت عنوان «نانِ بخور و نمير» ازآن یاد می شود در این واقعيت ریشه دارد که تنھا م

) باشند و نه به اندازه ای که آنان را قادر سازد تمامیCapital Valorizationجسمی و فکریِ خود برای بازگشت به فرایندِ «ارزش زاییِ سرمایه» (

استعدادھا و توانایی ھای خود را شکوفا سازند و کليه ی نيازھای انسانی شان تأمين شود.

منبع : پایگاه اطSع رسانی فرھنگ توسعه
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مقايسه بھره وری نيروی کار در بخش ھای خصوصی و دولتی

بنگاه بيش از ھر چيز مدنظر در بخش خصوصی چون بيشينه کردن سود 

نھادھا در جھت از  بيشترین استفاده ممکن  مدیران است،  سھامداران و 

کسب سود بيشتر صورت می گيرد و از آن جایی که سيستم عملکردی

بخش خصوصی به واسطه شرایط حاکم بر این بخش تا حد زیادی براساس

اقتصاد رقابتی شکل گرفته است و در اقتصاد رقابتی نھادھا به اندازه بھره

وری حاشيه ای خود دستمزد دریافت می کنند، نيروی کار نيز در این بخش

تقریبا به اندازه بھره وری خود و در واقع به اندازه ميزان ارزشی که خدمات

وی برای سازمان یا بنگاه داشته است حقوق دریافت می کند، البته وجود

یک سری از نھادھای اجتماعی از قبيل وزارت کار، مباحث مربوطه با بيمه و

توانند می  معمو3  کارگری،  شوراھای  از طرف  وارده  فشارھای  ھمچنين 

مقداری بر افزایش دستمزدھا در این بخش موثر باشند ولی در کل بخش

خصوصی غالبا به کسی بی علت دستمزد نمی دھد و نيروھای غيررسمی

خود را نيز در صورت ناکارآمد بودن به راحتی و به سرعت اخراج می کند، این



دریافت بيشتری  باشم حقوق  تر  مفيد  در سازمان خود  «ھرچه  باور که 

خواھم کرد» باعث شده که تS ش بيشتری از سوی نيروی کار این بخش در

جھت بھتر و کاراتر کار کردن صورت پذیرد. ھمين امر سبب شده که بخش

بسيار نتایج  و خارج سازمانی  دولتی  بدون کمک ھای  معمو3  خصوصی 

بھتری کسب کند.

 چون عمدتا از حمایت دولت بھره مندند، زیاددر بخش دولتی موضوع بسيار متفاوت از بخش خصوصی است. مدیران سازمان ھا و بنگاه ھای دولتی

S ت نظام حقوق و دستمزد و ھمچنين بحث بھرهبه دنبال سود بردن و ھمچنين با3 بردن ميزان سود بنگاه تحت امر خود نيستند، بنابراین مشک

 کارآیی و ميزان تاثيرگذاری افراد نمی شود ووری نيروی کار در بخش دولتی بسيار بيشتر به چشم می خورد، در این بخش معمو3 توجه خاصی به

 می پذیرد. در این سيستم کسی که در طولپرداخت دستمزدھا صرفا با توجه به تعداد سال ھای سابقه کاری و سطح تحصيلی نيروی کار صورت

ان ھمان اندازه حقوق می گيرد که ھر شخصماه بسيار پرتS ش بوده و تاثير بسزایی در جھت نفع رسانی به سازمان خود داشته است در پای

 وقتی عملکرد نيروی کار مورد ارزیابی قراردیگر با ھمان سطح تحصيلی و سابقه کار درآن سازمان دستمزد دریافت می کند. پر واضح است که

داخت شود، نيروی با انگيزه و پرکار و تS شگر بانگيرد و بدون توجه به ميزان بھره وری وی و صرفا براساس یک جدول حقوق وی در پایان ماه پر

د و به فعاليت ھای پرمنفعت تر در خارج ازمشاھده بی نتيجه بودن تS ش ھای خود از نظر درآمدی انگيزه خود را برای تS ش از دست می دھ

سازمان روی می آورد.

د که نظام نتواند نھایت استفاده را از توانایی ھایزیرا می داند که در نھایت حقوق مصوب خود را دریافت خواھد کرد. این طرز فکر باعث خواھد ش

ی مدنظر قرار گيرد که طی آن ميزان بھره وری ونيروی کار شاغل در جھت نيل به اھداف بنگاه یا سازمان کند لذا پيشنھاد می شود که مکانيسم

سالھای تجربه (سابقه کار) و ميزان تحصيS ت در پرداختکارآمدی نيروی کار در ھر دوره مورد ارزیابی قرار گيرد و این عامل نيز عS وه بر توجه به 

 ھای نقدی و غيرنقدی نيز می تواند در با3 بردنحقوق و دستمزد مدنظر قرار گيرد. استفاده از سيستم ھای انگيزشی دیگر از قبيل انواع پاداش

انگيزه نيروی کار در جھت افزایش بھره وری موثر باشند.

● توزیع سھام عدالت بين زنان کارگر سرپرست خانوار

عمومی سازمان کار و امور اجتماعی استان کرمان،سھام عدالت بين زنان کارگر سرپرست خانوار توزیع می شود.به گزارش ایلنا به نقل از روابط 

 پرونده مربوط به زنان سرپرست خانوار با تایيد سازمان تامين اجتماعی و٢۴٢سيد جواد منصوری ریيس سازمان کار با اعSم این خبر گفت: تعداد 

 شھریور امسال با در دست داشتن٢۵ تا پایان بھزیستی به سازمان کار استان ارایه شده است.منصوری افزود: زنان سرپرست خانوار می توانند

ن کار در شھر کرمان و ادارات کار در شھرستان ھااصل و کپی شناسنامه، دفترچه بيمه، کارت ملی و مدارک دال بر سرپرست خانوار بودن به سازما

 به زودی در اختيار این افراد قرار خواھد گرفت.مراجعه نمایند.وی افزود: فرم ھای تکميل شده به وزارت کار ارسال شده است و برگه ھای سھام

 پرونده از کارگاه ھای مختلف، یک کارگر از کارخانه 3ستيک بارز٢١٩منصوری درباره انتخاب کارگران نمونه کشوری نيز گفت: امسال با بررسی 

 به عنوان نفر٨٧ یک مدیر نمونه استان در سال کرمان که جزو نخبگان نيز ھست به عنوان کارگر نمونه کشوری انتخاب شد.وی ھمچنين از انتخاب

است که در این رابطه با توجه به رویکرد دولتاول کشوری خبر داد.منصوری خاطر نشان کرد: ھم اکنون مشکل اصلی کارگران نداشتن مسکن آنان 

 تعاونی۴٢وی تصریح کرد: ھم اکنون نھم مبنی بر حل مشکل مسکن کارگران، فعاليت ھای خوبی در قالب مسکن مھر در حال انجام است.

 تعاونی در سيرجان٧ تعاونی در شھرستان جيرفت، ١٢ تعاونی در شھر کرمان و ١١مسکن کارگری در استان راه اندازی شده است که از این تعداد 

و مابقی در سایر شھرستان ھای استان راه اندازی شده است.

● اجرای طرح صدور شناسنامه آموزش کارکنان وزارت کار

 عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، محمدرضا گلروطرح صدور شناسنامه آموزش کارکنان وزارت کار اجرا می شود.به گزارش ایلنا به نقل از روابط

ری ضمن بيان این مطلب افزود: کارگروه ھای تخصصیمدیر بھره وری و تحول اداری وزارت کار و امور اجتماعی عصر دیروز در جلسه شورای تحول ادا

د.وی ادامه داد: با توجه به نوع خدمات اینستادی و استانی با ھدف بھبود فرآیند نيروی انسانی در کميته ارتقای بھره وری تشکيل می شو

تفاده خواھد شد.گلرو، بھبود و ارتقای بھره وری راوزارتخانه مدیریت، کيفيت، بومی سازی می شود و در این مسير از استانداردھای جھانی نيز اس

آیندھا و در نھایت به افزایش بھره وری منتھی خواھددر گلرو تحول اداری دانست و تصریح کرد: بھره گيری ھدفمند از نظام پيشنھادات به بھبود فر



د: تعيين کميت و کيفيت آموزش ھای دریافت شده وشد.وی از طرح صدور شناسنامه آموزش برای کارکنان وزارت کار وامور اجتماعی خبر داد و افزو

برنامه ریزی برای آموزش ھای تکميلی از اھداف صدور شناسنامه آموزش است.

کار وامور اجتماعی تشکيل شد.گفتنی است جلسه شورای تحول اداری عصر دیروز با حضور معاونان و برخی از مدیران کل وزارت 

● نھادھای کارگری شھرری کاھش یافته است

ر نھادھای کارگری حساسيت 3زم را ندارند گفت: دردبير اجرایی خانه کارگر شھرری با بيان اینکه مسوو3ن وزارت کار نسبت به تشکيل شورا و سای

 تشکل بالغ می شد.٧٠ تشکل کارگری در شھرری داریم در صورتی که در گذشته این تعداد به ۴٠حال حاضر 

 تشکل اعSم کرد و گفت: از مسوو3ن وزارت کار وکانون٢٠٠علی ترکاشوند در گفت و گو با ایلنا، ظرفيت شھرری را برای تشکيل نھادھای کارگری 

عالی شوراھا می خواھيم که در این زمينه فعالتر از گذشته عمل کنند.

ھاد صنفی کارگری در منطقه شھر ری ازدر ھمين زمينه حسين کيانی نژاد ریيس کانون شوراھای اسSمی کار شھرری نيز با تایيد کاھش ن

واجد شرایط فعالترشوند.مسوو3ن وزارت کار، کانون عالی شوراھا خواست تا نسبت به تشکيل نھادھای کارگری درواحدھای 

شورا و سایر نھادھای کارگری پایداری واحد استوی با بيان این که برخی از کارفرمایان از تشکيل شورای مستقل کارگری ھراس دارندگفت: ھدف 

بنابراین نھادھای صنفی کارگری بر ضد کارفرما نيستند.

 حساسيت بيشتر آنان می تواند تعداد و کيفيتاو اداره کار استان تھران را در زمينه کاھش تشکSت کارگری شھر ری مقصر دانست و گفت: قطعا

کار تشکSت کارگری شھرری را افزایش دھد.

منبع : روزنامه مردم سا3ری

http://vista.ir/?view=article&id=339096

مقايسه شاخصھای توسعه کارآفرينی در کشورھای منتخب (با تاکيد بر ايتاليا و

مالزی)

كشورھای پيشرفته از دھه ھای قبل و برخی از كشورھای درحال

مثبت و  موثر  نقش  به  توجه  با  اخير،  دھه ھای  در  توسعه 

برای را  پتانسيل  این  جامعه  توسعه  در  اقتصادی  كارآفرینان 

رویارویی با مشكSتی چون ركود، تورم و كمبود امكان اشتغال به

داده اند. انجام  برای گسترش آن كارھای بسيار  و  كار گرفته اند 

توسعه برنامه ھای كشورھا در  تاثير كارھا و  به  بردن  برای پی 

توسعه با  كارآفرینی كه  مقاله شاخص ھای  این  در  كارآفرینی، 

اقتصادی ارتباط دارد و دربرگيرنده توليد ناخالص داخلی به ازای ھر

و توسعه  برای  مخاطره آميز  توانایی سرمایه گذاری  نفر شاغل، 

و «تحقيق  ھزینه  و  كارآفرینی  از  مدیران  درك  كار،  و  كسب 



توسعه» است، در برخی كشورھای برگزیده، بررسی شده است.

ینی در كشورھای ایتاليا و مالزی صورت می گيرد.این مقاله ھمچنين در برگيرنده كارھا و برنامه ھای گسترده و گوناگونی است كه برای كارآفر

- پيشگفتار١

للی، گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطSعاتی و دگرگونیدر اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار جھان امروز كه با تغيير و تحو3ت پرشتاب محيط بين الم

 كار گرفته اند، زیرا می تواند در رشد و توسعهاقتصاد ملی به اقتصاد جھانی ھمراه است، كارآفرینی را به مثابه «موتور توسعه اقتصادی» به

 داشته باشد. برخی اجزای كارآفرینی رااقتصادی كشورھا كه سبب افزایش بھره وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماع خواھد شد، نقش مھمی

بھره برداری از آنھا برای  تجھيز منابع  نوآوری، خطرپذیری معتدل، جستجوی فرصتھا و  یا دگرگونیمی توان   از راه ایجاد كسب و كارھای جدید 

ارند و سخت كوشی، پافشاری، ریسك پذیری،سازمانھا دانست. در واقع، فرآیند كارآفرینی دستاورد كسانی است كه ميل شدید به كاميابی د

 است كه با ایده و اندیشه نو و با ایجاد یك كسب ودورنماسازی شگفت انگيز از جمله ویژگيھای روحی -روانی آنھاست. با این باور، كارآفرین كسی

د و یك بستر و زمينه مناسب می تواند این حضور راكار، محصول جدید را به جامعه معرفی می كند. اصو3ً این گونه كسان در ھمه جوامع حضور دارن

]١پررنگتر سازد. [

ه نقش مؤثر و مثبت كارآفرینان اقتصادی دركشورھای پيشرفته از دھه ھای قبل و برخی كشورھای در حال توسعه در دھه ھای اخير، باتوچه ب

نبود ا بيكاری و  و  تورم  با مشكSتی چون ركود،  برای رویارویی  پتانسيل  این  از  [توسعه جامعه،  بھره برداری كرده اند.  تدوین٢مكان اشتغال   [

 مشاوره، ایجاد فضای مناسبتر برای فعاليت كارآفریناناستراتژی ھا، سياست ھا و برنامه ھای 3زم برای گسترش روحيه و رفتار كارآفرینانه، آموزش و

تسھيل دستيابی آنھا به بازارھای جھانی از جمله كارھاییدر زمينه ھای گوناگون اقتصادی -اجتماعی، رفع موانع و ایجاد ارتباط و ھمكاری بين آنھا و 

]٣است كه در این زمينه صورت گرفته و دستاوردھای چشمگير نيز داشته است.[

) برای ارتباط بينGlobal Entrepreneurship Monitor، با ھمكاری مراكز معتبر دانشگاھی در برخی كشورھا، مدل«جی.ای.ام» (١٩٩٧از سال 

]۴ این شرح صورت گرفت. [كارآفرینی و رشد اقتصادی طراحی شد و مطالعات 3زم در این زمينه براساس سه سئوال محوری به

· فعاليت ھای كارآفرینی بر رشد اقتصاد ملی و رفاه جامعه چگونه اثر می گذارد؟

· فعاليت ھای آغاز كسب و كار ميان كشورھای گوناگون تا چه اندازه با ھم تفاوت دارند؟

غاز یك كسب و كار را محدود كرد یا گسترش داد؟· با كدام معيارھا می توان یك كشور را كارآفرین معرفی كرد و چگونه می توان فعاليت ھای آ

٢٠٠٠نمارك و اسرائيل بررسی شد و در سال  این الگو در ده كشور آمریكا، انگليس، آلمان، فرانسه، ایتاليا، ژاپن، كانادا، فنSند، دا١٩٩٩در سال 

انيا، و سوئيس ھم به آنھا پيوستند كه دستاوردھای اینكشورھای آرژانتين، استراليا، بلژیك، برزیل، ھند، ایرلند، كره جنوبی، نروژ، سنگاپور، اسپ

پژوھش را به این شرح می توان بيان كرد:

· فعاليت ھای كارآفرینانه در كشورھا بسيار متفاوت است.

ین تأثير را در گسترش كارآفرینی دارد.· سياستھا مناسب و افزایش توان كارآفرینی یك جامعه (از جمله مھارتھا و انگيزه ھا) بيشتر

· شركت زنان در كارآفرینی ضرورتی دراز مدت برای اقتصاد است.

 سال را به كارآفرینی فراخواند و تشویق كند.۴۴ سال و افراد با3ی ٢۵· برای رسيدن به دستاوردھای پایدار و بلندمدت، سياست ھا باید جوانان زیر 

ی سيستم اقتصادی كه ھادی و حامی افزایش· ھر دولتی كه متعھد به پيشرفت اقتصادی است، باید زمينه حمایتھای 3زم را از ھمه جنبه ھا

ھش ھزینه ھای نيروی انسانی غير حقوق بگير،بسترھای كارآفرینی ھستند، از جمله به كمترین رساندن ماليات ھا، دسترسی به نيروی كار، كا

كاھش مقررات و آسان سازی كسب و كار توسط دولت را فراھم سازد.

برانگيختن انگيزه ھای افرا باید راھگشای گسترش سرمایه گذاریھای مخاطره آميز و  د خصوصی برای سرمایه گذاری بھينه در مراحل· سياستھا 

نخست ھر گونه كسب و كار باشد.

) در سطح پائينGDPفراوان، توليد ناخالص داخلی (در كشور ما اكنون، به رغم داشتن جمعيتی ھوشمند و مستعد و نيز برخورداری از منابع طبيعی 

ر اولویت ایجاد كار در دیگر فعاليتھای دولتی در سطوحاست، شمار قابل توجھی از نيروھای جوان و حتی تحصيلكرده از امكان اشتغال بی بھره اند و ب

اضا و غيره در آستانه تعطيلی ھستند یا تعطيلگوناگون تأكيد می شود. افزون بر این بسياری از شركت ھا، به سبب بھره وری اندك، فقدان تق

]٢فرینی» رویكردی ضروری است.[شده اند و امكانات رقابتی كشور ھم در بازارھای جھانی اندك است، از این رو ، «توسعه كارآ



 كشور مجارستان،٢۴ھای مطالعه شده در این مقاله شاخصھای توسعه كارآفرینی در كشورھای برگزیده بررسی و مقایسه شده است. كشور

ھستان، آلمان، بلژیك، جمھوری چك، پرتغال، انگلستان،فرانسه، اتریش، ایسلند، تركيه، یونان، فنSند، سوئيس، ایرلند، اسپانيا، نروژ، ایتاليا، ل

با كارآفرینی، مقایسه و۴ھلند، دانمارك، سوئد، لوكزامبورگ، روسيه، اسلوونی ھستند.[ با چھار شاخص مھم اقتصادی مرتبط  ] این كشورھا 

رتبه بندی شده اند، شاخص ھا عبارتند از:

· سرانه توليد ناخالص داخلی به ازای ھر نفر شاغل.

· توانایی سرمایه گذاری مخاطره آميز برای توسعه كسب وكار در كشور.

· وسعت و دامنه درك مدیران كشور از كارآفرینی.

· ھزینه كل تحقيقات در كشور.

ینی در ایتاليا می پردازیم.سپس به منظور آشنایی با سياستھا و برنامه ھای حمایت از كارآفرینی به مطالعه مورد كارآفر

- مقایسه شاخصھای توسعه «كارآفرینی»٢

● سرانه توليد ناخالص داخلی به ازای ھر نفر شاغل

ایتاليا، حدود  و  آلمان، ھلند، فرانسه  از جمله  پيشرفته،  در دیگر كشورھا حدود ۶٠در كشورھای  تا ۴٠ درصد و   درصد اشتغال دستاورد۵٠ 

رھا را توليد می كنند. از این رو، شاخص سرانه«كارآفرینی» و شركت ھای كوچك و متوسط است كه بيش از نيمی از توليد ناخالص داخلی این كشو

ركت ھای كوچك و متوسط در این كشورھاستتوليد ناخالص داخلی، به ازای ھر نفر شاغال، نشان دھنده اھميت رشد و توسعه كارآفرینی و ش

 د3ر آمریكا در رده ھای نخست و۶٠٠٠٠) این مقایسه را نشان می دھند. در این مقایسه كشورھای لوكزامبورگ و بلژیك با بيش از ٢-١شكل(

توليد د3ر آمریكا در رده ھای آخر ھستند. ھمانگونه كه دیده می شود، در بيشتر كشورھای پيشرفته ٢٠٠٠٠كشورھای تركيه و روسيه با كمتر از 

شتر بلوك شرق) تفاوت بسياری با آنھا دارند.ناخالص داخلی به ازای ھر نفر شاغل بسيار قابل توجه است و كشورھای كمتر توسعه یافته(و بي

●توانایی سرمایه گذاری مخاطره آميز برای توسعه كسب و كار

اری مخاطره آميز در كشوری بيشتر باشد، توسعهاین شاخص از شاخص ھای مھم برای ارزیابی كارآفرینی است. در واقع، ھرچه توانایی سرمایه گذ

) این مقایسه را نشان می دھند. برای مقایسه این توانایی٢-٢]، شكل (٢كسب و كار و در نتيجه كارآفرینی در آن كشور بيشتر خواھد بود.[

گذاری مخاطره  آميز امتيازبندی شده اند. این مقایسه نشان می دھد كه كشورھای پيشرفته دارای توانایی سرمایه ١-١٠كشورھا بر اساس مقياس

ین زمينهخوبی برای توسعه كسب و كار ھستند و بيشتر كشورھای عضو بلوك شرق سابق توانایی كمتری در ا

● چگونگی درك مدیران كشور از كارآفرینی

ویج كارآفرینی مھم و كارساز است، شاخصبا توجه به اھميت عملكرد مدیران در تدوین خط مشی ھا و اجرای برنامه ھا كه در گسترش و تر

) درك این مفھوم بر اساس٢-٣] در شكل(٢چگونگی درك مدیران كشور از كارآفرینی می تواند اثر بسزایی در تحقق این ھدف داشته باشد.[

ته، كشورھای كمتر ميان كشورھای اروپایی ارزیابی شده است. این جدول نشان می دھد كه عSوه بر كشورھای پيشرف١-١٠امتيازبندی مقياس 

ان این كشورھا، اھميت كارآفرینی را در رشد و توسعهتوسعه  یافته اروپا و نيز كشورھای عضو بلوك شرق توجه ویژه ای به این موضوع دارند و مدیر

این برآورد نزدیك به ھم است.اقتصادی، مانند كشورھای پيشرفته به خوبی درك می كنند. امتيازھای كشورھای مورد بررسی در 

● ھزینه كل تحقيقات

)٢-۴] در شكل(٢ ھای كوچك و متوسط شود.[تحقيق و توسعه می تواند پدیدآورنده فرصتھای تجاری جدید باشد و سبب رشد كارآفرینی و شركت

 كشور صنعتی جھان٧رفته كه در شمار ھزینه كل تحقيقات در كشورھای اروپایی مقایسه شده است. بر این اساس، كشورھای اروپایی پيش

فتی را صرف آن می كنند. پس از این، فرانسه، انگلستان و ایتاليا) اھميت ویژه ای به تحقيق و توسعه می دھند و ھزینه ھای ھنگھستند(آلمان

بلوك شرق ھزینه ھای بسيار اندك به این كاركشورھا دیگر كشورھای پيشرفته اروپا، از جمله سوئد و ھلند ھستند، اما بيشتر كشورھای عضو 

اختصاص می دھند.

- مطالعه موردی كشور ایتاليا٣

 ميليون نفر جمعيت دارد و سرانه توليد ناخالص داخلی آن حدود۵/۵٧ كشور صنعتی پيشرفته جھان است، ٧كشور اروپایی ایتاليا كه در شمار 

].۵و۶و٧ درصد است.[١٢ د3ر برآورد می شود. نرخ بيكاری نيز در آن حدود ٢٣٠٠٠



 ميليون شركت ایتاليایی) است و این شركتھا٣/٣ درصد مجموع شركتھای این كشور (حدود٩۵تعداد شركت ھای كوچك و متوسط ایتاليا حدود 

 درصد نيروی كار ایتاليا را در بردارند. در این۴٧ نفر است، یعنی رویھم ١٠ ميليون نفر كارگر دارند كه ميانگين تعداد كارگر در ھر یك كمتر از ۵/۶حدود 

گونی به این شرح بررسی شده است:مطالعه با توجه به نقش كارآفرینی و شركتھای كوچك و متوسط در شركتھای ایتاليا موارد گونا

●محيط كارآفرینی در ایتاليا

الف – محتوای اجتماعی كشور

- آموزش١

 افزایش فرآورده ھا و گسترش خدمات تازه نياز بهبھره گيری از فرصت ھا در گرو آن است كه افرادی با دانش كافی و مربوطه وجود داشته باشند.

.ام» نشان می دھد كه سه چھارم كسب ومھارت دارد و دستيابی به محصو3ت تخصصی تر یا بھتر آموزش با3 می خواھد. پژوھش ھای «جی.ئی

ندارند، به راه انداخته اند. استعداد كارآفرینی ایتا ليایی ھای دارای مدرك دیپلم نيز از ھمتایانشان دركارھا را كسانی كه تحصيSت دانشگاھی 

كشورھای دیگر و از دیگر گروھھا در ایتاليا بيشتر است.

- درآمد٢

 درصد). درجه اختSف درآمد با تقسيم درآمد٨اختSف درآمد دومين شاخصی است كه با دامنه ایجاد كسب و كار رابطه تنگاتنگ دارد (ھمبستگی 

 برای دانمارك و فنSند۶/٣ درصد از كم درآمدترین افراد جامعه به دست می آید. این نسبت از ٢٠ درصد از ثروتمندترین افرادجامعه بر كل درآمد ٢٠كل 

 در رده ميانی است. البته، این اختSف درآمد مفيد است، زیرا وقتی سرمایه گذاری خارجی١/۵ برای آمریكا متفاوت است و ایتاليا نيز با ۴/٩تا 

نباشد، كارآفرینان باید پس اندازھای خصوصی را به كار اندازند.

 – دموگرافی جمعيت٣

ی ھا در حال تغيير است. برخSف دیگركشورھا، در ایتالياامكان ایجادكسب وكارھا تا اندازه بسيار به توزیع نسبی جمعيت بستگی دارد. توزیع ایتاليای

 سطح این فعاليت ھا در ميان گروه سنیGEMدرصد شروع و ایجاد كسب و كارھا درميان نسل جوان بيشتر است، در حالی كه در دیگر كشورھای 

ت درصد)،اما دردیگر كشورھا مردان نسبت به زنان بيشتر فعال ھستند، اما در ایتاليا این نسب۶/٨ سال مردان از بقيه بيشتر است ( در ایتاليا٢۵-۴۴

 درصد در ایتاليا به طور بالقوه بر فعاليت ھای كارآفرینی اثر می گذارد و باید دولت١٢دو برابر است و باید بيشتر مشاركت كنند. كاھش جمعيت تا 

دیگر گروھھای سنی را تشویق به كارآفرینی نماید.ب – شرایط كسب وكار ملی

خالص داخلی ایتاليا ) و نرخ بيكار معيارھایی برای ارزیابی شرایط كسب و كار در یك جامعه ھستند رشد توليد ناGDPرشد توليد ناخالص داخلی( 

 درصد برآورد می شود كه نسبت به دیگر كشورھای اروپا با3ست.۵/١٢كمتر از ميانگين رشد دیگر كشورھای اتحادیه اروپاست ونرخ بيكاری در آن 

دانند. از این رو، به سبب با3 بودن ھزینه ھای نيروی كار،افزایش نرخ بيكاری در ایتاليا را بيشتر ناشی از قوانين سخت بازار نيروی كار ایتاليا می 

سل می شوند كه البته از این شيوه انتظار توسعهشركت ھای كوچكتر، به ویژه كارآفرینان تازه، بيشتر به نيروی كار پاره وقت و ثبت نشده متو

مھارتھا نمی رود و برای ھم كارمند و ھم كارفرما مخاطره آميز است.

پ – شرایط چارچوب كاری كارآفرینانه

 و آموزش مفيد از جمله عواملی ھستند كهتوانایی دستيابی به منابع مالی یكسان، دسترسی به خدمات شغلی، انتقال مؤثر تحقيق و توسعه

رآفرینان عبارتند از:در فعاليت ھای كارآفرینانه نقش سازنده دارند. در ایتاليا نامربوط ترین جنبه ھای محيط كا

- انتخاب روشھای مالی١

 و انتقالھای تكنولوژیR&D- فقدان ٢

● بخش كارآفرینانه ایتاليا

 ، بخش كارآفرینانه ایتاليا با این شيوه ھا ارزیابی می شود:GEMبر اساس مطالعات 

- درك فرصت ھای كارآفرینانه

۶ درصد از پاسخ دھندگان ایتاليایی عقيده دارند كه در ٢۵مردم كسب و كارھا را آغاز می كنند، زیرا بر این باورند كه فرصت ھای سودآور وجود دارد. 

و اميدوار كننده است. ( در ميان آمریكایی ھا، بيش ازماه آینده فرصت ھای خوبی برای آغاز كسب وكار در جایی كه آنھا زندگی می كنند، وجود دارد 

 درصد چنين باوری دارند.)۵٠



- انگيزه و ظرفيت كارآفرینانه

يت بھره برداری از این فرصت ھا را داشته باشند وفعاليت كارآفرینانه در ھنگامی صورت می گيرد كه افراد عSوه بر آگاھی و درك موقعيتھا، ظرف

 تعداد مالكان و مدیران نسبت به تعداد افراد جامعهظرفيت كارآفرینانه ھم برآیند مھارت ھای 3زم است. یك شاخص ارزیابی مھارت ھای كارآفرینانه

 بر انگيزه ھای مادی، برخورداری از احترام درصد افراد بزرگسال مورد بررسی در ایتاليا در این گروه قرار می گيرند. در ایتاليا عSوه٧/۶است كه فقط 

 درصد۴۵ كسب وكار و سنجش احترام كارآفرینان اجتماعی نيز از انگيزه ھای مھم كارآفرینی است و در ایتاليا، ھمبستگی مثبت ميان نرخ شروع

 ، ایتاليا در رده ميانی قرار دارد و باید با تغييراتی به سطوح با3تر برسد.GEM درصد) در مقایسه ٨برآورد می شود.(آمریكا بيش از 

- اختSفات جغرافيایی

مناطق در گسترش ھمكاری و رقابت ھاست و درشركت ھای كوچكتر بيشتر درمناطق صنعتی ایتاليا مشاھده می شوند و این به سبب توانایی این 

طSعات وجود دارد.مناطق صنعتی از مزیت ھا ھمچنين امكان برخورداری از سرمایه ھای اجتماعی و تبادل دانش و ا

●آینده كارآفرینی در ایتاليا

 ، در ایتاليا به این موارد باید توجه شود:GEMبر اساس مطالعات 

 و تكنولوژیR&D- انتقال ھای 

- انتخاب ھای مناسب برای سرمایه گذاری وتأمين مالی

- قابليت انعطاف بازار نيروی كار

- تفاوت ھای ناحيه ای

- ساختار جمعيت

● كارھاو برنامه ھای دولت ایتاليا برای گسترش كارآفرینی

:كارھا و برنامه ھای دولت ایتاليا برای گسترش كارآفرینی در این كشور به این شرح بوده است

الف- آموزش یك جامعه كارآفرینانه

و شرت ھای كوچك و متوسط).- طرح آشنایی دانش آموزان سال آخر دبيرستان با شركت ھا (با ھمكاری سازمانھای كسب و كار 

) برای تأمين نياز شركت ھای كوچك و متوسط در زمينه آموزش كارگران سطح متوسطFIS- پدیدآوردن سيستم آموزش حرفه ای – فنی با3تر (

(كارگران فنی، حرفه ای، ماھر و ...)

 درصد كاركنان۵٠) برای آموزش محققان سطح با3، تكنسين ھا، مدیران واپراتورھای توليد(بيش از IFTS- اجرای پروژه پایلوت آموزش فنی با3تر (

 برگزار شده است.٢٠٠٠ ميليون د3ر ھزینه در سال ٧٠ دوره آموزشی با ۶٠٠آموزشی از شركت ھا تأمين می شوند). به این منظور 

 ھزار دانش آموز اجراء شده است).١٣ طرح آموزشی برای ٨١١- اجرای طرح ویژه«آموزش شركت » توسط اتاقھای بازرگانی (

) دوره برگزار٨۵۵ (SDA دانشگاه ایتاليا، چنانكه دانشكده مدیریت كسب و كار باكونی ٢٠- برگزاری دوره ھای مھندسی صنایع و مدیریت در بيش از 

كرده است كه ھزار نفر در آنھا آموزش دیده اند.

 سال كه می خواھند در آینده كسب و كار خانوادگی راه٢٨ ماه برای افراد زیر ١٢- تشكيل دوره فوق ليسانس مدیریت شركت ھای كوچك به مدت 

بياندازند.

شركت ھای در حال توسعه و تكنولوژیكیب- دسترسی به منابع مالی برای شركت ھای كوچكتر و در یك مرحله زودتر، و منابع مالی برای 

- نبود شبكه ھای فرشتگان كسب و كار در ایتاليا

 پروژه سرمایه گذاری كرده اند٢١٢ برای اجرای ٢٠٠٠ال - دادن وام بدون وثيقه به افراد جوان و بيكار توسط سازمان كارآفرینی جوانان (تا فوریه س

ونيز ھزار شركت تأسيس شده استهٔ.

تأمين ماcondifi- ایجاد سيستم  بازرگانی و انجمن ھای كارآفرینی و تضمين كننده  لی و دسترسی آسان به كه دربرگيرنده شركتھا، اتاقھای 

بویژه برای حمایت مالی از شركت ھای كوچك ومتوسط است. درسال  بانكی،  یا وام ھای   ميليارد د3ر برای٣/۶ دریافت حدود ١٩٩٨اعتبارات 

 شركت تضمين شده است.٨۵٠٠٠٠

- ایجاد صندوق تضمين مركزی برای شركت ھای كوچك و متوسط.



 شركت سرمایه گذاری شده است.٨۶٠٠٠٠ ميليارد د3ر برای ١٣- در سرمایه گذاری اولویت با طرحھای نوآورانه است. تا كنون 

 درصد این سرمایه ھای به منطقه جنوب و۶۴ به شركتھایی كه در نواحی اقتصادی ضعيف ھستند، امتيازھایی می دھد. ١٩٩٢ سال ۴۴٨- قانون 

 درصد به شركت ھای كوچك و متوسط اختصاص یافته است.٨٢

ر به منظور تحریك سرمایه گذاری شركت ھا، از راه كاھش ماليات سرمایه ھایی كه دوباره به كا١٩٩٧- اجرای طرح «ماليات درآمد دوگانه» در سال 

گرفته می شود.

 ساله، مانند دادن كمك ھای بSعوض و وام ھای كم بھره.٣۵ تا ١٨- دادن امتيازاتی به فعاليت ھای كارآفرینانه بدیع و به نوآوری ھای جوانان زیر 

- تشویق جوانان و زنان به ایجاد شركت با بھره گيری از اعتبارات مالی و مالياتی

بت شده.پ – پدیدآوردن امكان تحقيق و نوآوری و بھره گيری شركت ھای كوچك و متوسط از اختراع ھای ث

- افزایش سرمایه  گذاری شركت ھا در كارھای پژوھشی.

 برای دادن امتيازھای مالياتی به شركت ھایی كه در زمنه نوآوری سرمایه گذاری می كنند.١٩٩١ سال ٣١٧- تصویب قانون 

ی، فارغ التحصيSن و ھزار د3ر در سال برای ھر كارمند جدید) به شركت ھای كوچك و متوسطی كه برای امور تحقيقات١۴- دادن كمك ھای مالی (

متخصصان را استخدام می كنند.

 ھزار شركت كوچك و٢ بيش از ١٩٩٠ ) توسط شبكه اتاق ھای بازرگانی در سراسر ایتاليا.(از سال DIT- اجرای بناه انتشار نوآوری تكنولوژیك (

ره گرفته اند.)متوسط برای توسعه قابليت ھایشان در زمينه تكنولوژی و نوآوری در بازار، از این برنامه بھ

رای تحقيق، توسعه و نوآوری در وزارت صنایع، امتيازھایی به شركت ھای كوچك و متوسط می دھد كه در برگيرنده سرفصل ھایی ب١۴٠- قانون 

بودجه آنھاست.

 مركز اطSعاتی ناحيه ای برای افزایش آگاھی كاربران بالقوه از پتنت ھا٢٠- ایجاد 

- كامپيوتری كردن سيستم ثبت پتنت كه طرحی در دست اجراء است.

 ) به شركت ھای كوچك و متوسطی كه با اینترنت كار می كنند.Ecommerce- دادن جایزه بازرگانی (

ت – بھبود دیدگاه خدمات ھدایتی

ای توليد، ایجاد برای توسعه فعاليتھای كارآفرینانه ناحيه ای (از جمله فعاليت ھای این آژانس كمك به ارتقSviluppo Italia- تأسيس آژانس جدید 

امكان اشتغال برای كارآفرینان جوان، گسترش سرمایه گذاریھا و حمایت از نوآوری بوده است.)

سيوم ھا و صادركنندگان به شركت ھای كوچك و- تأليف كتابچه راھنما برای شناخت ارائه دھندگان خدمات،از جمله شركت ھا، سازمانھا، كنسر

 درخواست از١٠٠٠ شركت مشاوره ای و كارشناسی ثبت شده است و ھر ماه بيش از ٧٠٠متوسط كمك می نماید تا بتوانند به بازار متصل شوند. 

اینترنت دریافت می شود.

Infocamere- راه اندازی سيستم ملی ارتباط از راه دور ثبت شركت ھا به وسيله سيستم اطSعاتی 

ث – بھبود امور اداری

١٩٩٨ برای ساده كردن امور اداری، در سال Bassanini- تصویب قوانين 

 كه دربرگيرنده روش ھای دریافت مجوز١٩٩٩ال - تدوین الگوی ایتاليایی بازارچه كسب و كار برای شركت ھا(ساده سازی روش ھای اداری) در س

رھای داخلی و تغيير محل واحدھای توليدی است وبرای تعيين محل، تأسيس، تجدید ساختار، گسترش، اتمام كار، شروع دوباره، انتقال، اجرای كا

ھمه را با ھم ارائه می دھد و سند شھرداری برای كسب وكار است.

 در دفتر نخست وزیر، برای ساده سازی روشھا و قوانين.Simplification task force- تأسيس واحد 

ج – بھبود اشتغال و شرایط كاری

 كه صد ھزار فرصت شغلی جدید ایجاد می٢٠٠٠ ميليون د3ر سرمایه گذاری،یك دوره سه ساله و از سال ٢٨٠- گسترش كارھای پاره وقت با 

كند.●كارآفرینی در دانشگاھھای ایتاليا

ر توسعه یك ایده اساسی كمك و ھمراھی كند. بحثوزارت علوم ایتاليا برنامه ای را تدوین كرده است تا با ھمكاری دانشگاھھا و دانشجویان، د

ویان، مؤسسه ھا و ... از وزارت علوم خواستار آنكارآفرینی و آموزش كارآفرینی نيز زمانی در وزارت علوم مطرح می شود كه دانشگاھيان، دانشج



شود، وزارت علوم در برگزاری ان كمك و حمایت مالیباشند. چنانكه اگر جامعه دانشگاھی و... خواستار گردھمایی و برپایی سمينار در این زمينه 

]،٩سعه كارآفرینی، كار مھمی انجام نداده است[خواھد كرد. كشور ایتاليا در سيستم دانشگاھی(در مقایسه با دیگر كشورھای اروپایی) برای تو

]:١٠-١۴ھر چند بحث كارآفرینی دانشگاھھای ایتاليا مطرح شده است [

- دانشگاه بولوگانا١

- انستيتو پلی تكينيك ميSن٢

- انستيتوی دانشجویی٣

- دانشگاه ترنتو۴

- دانشگاه باكوئی۵

و نيز اتحادیه شركت ھای و اطاقھای بازرگانی با كمكاین مراكز در زمينه ھای آموزش، تحقيق، مشاوره در زمينه درس ھای كارآفرینی فعاليت دارند 

مالی، از طرحھای خوب دانشجویان حمایت می كند.
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●برنامه ھای كارآفرینی در مالزی

- سرآغاز١



 ميليون نفر جمعيت دارد و بر اساس برنامه توسعه آن،٢٢مالزی كشوری در حال توسعه و تازه صنعتی شده در جنوب شرفی آسياست كه بيش از 

 د3ر آمریكاست و٣۵٠٠]. سرانه توليد ناخالص داخلی این كشور اكنون حدود ١ می بایست به یك كشور توسعه یافته تبدیل شود. [٢٠٢٠تا سال 

 درصد برآورد می شود.٣نيز نرخ بيكاری و تورم در آن حدود 

توسعه اقتصادی (بویژه متكی به صادرات 3ستيک و قلع بود، اما در چھل سال این كشور توانست با اجرای برنامه ھای ١٩۶٠اقتصاد مالزی در دھه 

برنامه حمایت از توسعه كارآفرینی درمالزی بررسیبرای كارآفرینی) به موقعيت امروز برسد. در ادامه این مقاله سياستھای اقتصادی – صنعتی و 

شده است.

- كارآفرینی و رشد اقتصادی در مالزی٢

رای برنامه ھای توسعه اقتصادی اقتصاد مالزی متكی به صادرات 3ستيك و قلع بود، اما این كشور با سياستھای مناسب و با اج١٩۶٠در دھه 

كت ھای كوچك و متوسط در رونق اقتصادتوانسته است در ميان كشورھای در حال توسعه به موقعيت مناسبی دست یابد كه كارآفرینی و شر

 ھزار واحد) وابسته به شركتھای كوچك و١٢ درصد واحدھای توليدی وكسب وكار در مالزی(٩٠ حدود ٢٠٠٠مالزی نقش حياتی داشته اند. در سال 

]٣ درصد ارزش افزوده ایجاد كرده اند.[٢٢ درصد اشتغال وحدود ٢٩متوسط بودند . این شركتھا حدود 

●صنایع كوچك ومتوسط در بخش توليدی مالزی به این شرح تعریف شده است:

▪ شركت ھای كوچك

 نفر۵٠▪ تعداد كارمندان تمام وقت: كمتر از 

 ميليون د3ر آمریكا۶/٢▪ گردش فروش سا3نه: كمتر از 

▪ شركتھای متوسط

 نفر١٠٠ تا ۵١▪ تعداد كارمندان تمام وقت: بين 

 ميليون د3ر آمریكا۵/۶ ميليون تا ۶/٢▪ گردش فروش سا3نه: بين 

-سياستھای اقتصادی صنعتی در مالزی٣

ور به صادرات 3ستيك و قلع، كشور مالزی به عنوان تأمين كننده كا3ھای اوليه به خوبی شناخته شده بود. اقتصاد این كش١٩۶٠در دھه ھای 

برای دنيای صنعتی می شناختند. د بود و گاه آن را نخستين توليدكننده این مواد خام  بر منابعوابسته  ر آن زمان در واقع محور اقتصاد مالزی 

 نخل ھای روغنی و كاكائو به كار برده می شد. ازكشاورزی استوار بود و تمام تSشھا در راه متنوع سازی این بخش و توليد دیگر محصو3ت، بویژه

صنعتی جانشينی واردات با تشویق ھایی چوناین رو، بيشتر نوآوریھای تكنولوژی در كشتزارھای اوليه، بر اساس تحقيقات بود. سپس سياست 

 واردات اقتصاد را متنوع كرد و واردات كا3ھایكاھش ماليات، برخورداری از تعطيSت و بھبود زیر ساخت ھا به كاربسته شد. استراتژی جانشينی

ر اساس استراتژی جانشنی واردات سرمایه گذاریمشتری پسند را كاھش داد و مواد اوليه در محل مورد بھره برداری قرار گرفت. توسعه صنعتی ب

]٢.[خارجی را به كار گرفت و بيشتر سرمایه گذاران داخلی در بخش ھای اساسی اقتصاد حضور یافتند

ی به مناطق آزاد تجاری گرایش، سياست توسعه صنعتی با ھدف توسعه صادرات به اجراء درآمد، اما سرمایه گذاری مستقيم خارج١٩٧٠در دھه 

و دستيابی به بازارھا بود، اما ارتباط ميانداشت. استراتژی توسعه مبتنی بر تأمين سرمایه، تخصص ھای فنی و مدیریت برای گسترش صادرات 

خلی كند بود.صنایع داخلی صنایع توليدكننده كا3ھای صادراتی توسعه نيافت و رشد قابليت ھای تكنولوژی دا

Industrial Master Planامع صنعتی(  به بعد، تSشھا بر گسترش و عمق دادن به اقتصاد بر پایه صنعتی متمركز شد، اجرای برنامه ج١٩٨٠از دھه 

,IMP)(١٩٩۵-١٩٨۶ل ملی به اجراء در آمد. سھم رشد) در دستور كار قرار گرفت و پروژه ھای عده صنعتی، مانند كارخانه ھای نورد فو3د و اتومبي

 بر علوم و تكنولوژی به عنوانIMP قابل مSحظه بود. ١٩۶٠ درصد در سال ۶/٨ درصد بود كه نسبت به ۵/٢۵ در اقتصاد ١٩٨٩توليد در سال 

 عبارتند از:IMPمھمترین اجزاء استراتژیھای توسعه صنعتی تأكيد دارد. ھدفھای اساسی توسعه صنعتی در 

▪ شتاب دادن به رشد بخش توليدی برای تداوم توسعه اقتصادی با شتاب 3زم.

▪ پدیدآوردن امكانات 3زم برای بھره برداری بيشتر و بھتر از منابع طبيعی.

ی و رقابت پذیری▪ ساختن پایه ای برای رسيدن به كشور توسعه یافته صنعتی، با افزایش قابليت تكنولوژی داخل

 رسيد و١٩٩۵ در سال ۶/٧٩ به ١٩٨۵ درصد در سال ٨/٣٢ سھم بخش توليد كا3ھای صادراتی در مجموع صادرات كشور، از IMPدر اجرای برنامه 



 تا١٩٩۶) برای سالھای IMP٢ درصد افزایش یافت.دومين برنامه جامع صنعتی (٣٣نيز سھم ارزش افزوده بخش توليدی در توليد ناخالص داخلی به 

) و به منظور تداوم وCluster-based industrial development approach تدوین شده است كه ھماھنگ با رویكرد توسعه صنعتی گروھی (٢٠٠۵

 بر حركت به سوی تقویت كارھای توليدیIMP٢افزایش رشد بخش توليدی و توسعه قابليت انعطاف و رقابت پذیری صنعتی به اجار درآمده است. 

عاليت ھای بازاریابی و توزیع است، تأكيد دارد.كه دربرگيرنده «تحقيق وتوسعه »، طراحی قابليت توسعه صنایع حمایتی یكپارچه، بسته بندی، ف

) از طریق زنجيره ارزش  یكپارچه كامل  توليدی  توليد شامل عمليات  Valueاستراتژی   chainبھره وری و ارتباطات صنعتی،  افزایش  منظور  به   (

رقابت پذیری می شود.

 ھدف به این شرح دارد:۵، IMP٢●استراتژی توليد 

▪جھت گيری جھانی

▪ افزایش رقابت پذیری

▪ بھبود زیرساخت اقتصادی

▪ افزایش شركت ھای توليدی با مالكيت مالزیایی

▪ فرایندھایی كه بر اطSعات و دانش تأكيد دارد.

 برسد.٢٠٠۵ درصد در سال ۴/٣٨ انتظار می رود كه سھم بخس توليدی از توليد ناخالص داخلی به IMP٢با اجرای برنامه 

● برنامه حمایت از توسعه كارآفرینی و شركت ھای كوچك و متوسط

 به یك كشور توسعه یافته٢٠٢٠ه در سال با توجه به اھميت شركت ھای كوچك و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی و نيز استراتژی مالزی ك

]:۴ت[صنعتی تبدیل شود، برنامه حمایت از توسعه شركت ھای كوچك و متوسط به این شرح تدوین شده اس

الف – راه اندازی كسب و كار

●استراتژی:

▪ ارائه تسھيSت فراگير برای راه اندازی كسب و كار توسط كارآفرینان جدید

ب- تأمين مالی

●استراتژی ھا:

▪تأمين مالی درازمدت با بھره گيری از وامھای مؤسسات وام دھنده

▪ بيمه شدن اعتبارات صدور كا3

▪ تشكيل صندوقی برای فعاليت ھای خاص

پ – دسترسی به اطSعات

●استراتژی:

▪ دسترسی به اطSعات 3زم برای شناخت بازار، تكنولوژی و مقررات دولتی

ت- توسعه منابع انسانی

●استراتژی:

▪ تأمين نيروی انسانی آموزش دیده

▪ كمك به منابع توسعه نيروی انسانی

ث- نوآوری تكنولوژیكی و مدیریت

●استراتژی:

▪معرفی و تشویق توسعه  و كاربرد تكنولوژیھا، نوآوریھا و تمرینات مدیریت خوب

▪ تشویق كار منطقی

ج- حمایت از كيفيت

●استراتژی:



▪ افزایش آگاھی ھا در زمينه مدیریت كيفيت و ترویج تضمين كيفيت

چ – حمایتاز مدیریت محيط زیست

●استراتژی:

لمللی در این زمينه.▪حمایت از كاربرد تكنولوژیھای زیست محيطی نو و پيشرفته و دستيابی به استانداردھای بين ا

ح – دسترسی به بازار

●استراتژیھا:

▪ گسترش كارھای تبليغاتی برای شناساندن محصو3ت و خدمات.

▪ پدیدآوردن امكانات 3زم برای دستيابی به بازارھای خارجی.

▪ بھره گيری از شيوه ھای مشاركت در كسب و كار.

خ – تسھيSت زیرساختاری

●استراتژی:

تم كامپيوتر) و دیگر امكانات 3زم در این زمينه.▪ایجاد زیرساختھای سخت افزاری (مانند زمين صنعتی) و زیرساختارھای نرم افزاری (مانند سيس

-وزارت پرورش كارآفرین۴

] ساختار این وزارتخانه به۵متولی كارآفرینی است.[با توجه به اھميت كارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی، وزارت پرورش كارآفرین در این كشور 

این شرح است:

▪توسعه كسب وكار

▪ پيش فرضھای كسب وكار

▪ تأمين مالی كسب وكار

▪ آموزش

▪ مؤسسه اقتصادی ایالتی

▪ھيأت كارآفرین

▪ مركز منابع

▪شبكه ارتباطی وزارت پرورش كارآفرین

●توسعه كسب وكار در وزارت پرورش كارآفرین

 شركت بزرگ (مشاور) برای كارآفرینان بالقوه یابخش توسعه كسب وكار برنامه ای با عنوان برنامه مشاور در دست اجرا دارد كه بر اساس آن یك

 می كند تا بتوانند به طور مستقل در بازار به رقابتكارآفرینان كوچك و متوسط برنامه ھای آموزشی و راھنمایی تدارك می بيند و به آنھا پيشنھاد

 سال است.۵ تا ٣بپردازند. مدت زمان این راھنمایی كه بستگی به ھر یك از مشاوران دارد، معمو3ً بين 

]:۶●ھدفھای این برنامه عبارتند از[

ط كارآفرینان موفق و برجسته▪به وجود آمدن تعداد زیادی از كارآفرینان جدید با ارائه خدمات راھنمایی و مشاوره ای توس

▪ ایجاد سازگاری و تفاھم بين كارآفرینان جدید و كارآفرینان موفق

يت در كسب وكار▪ تشویق كارآفرینان برجسته به قبول مسئوليت در زمينه ھدایت دیگر كارآفرینان به سوی موفق

 ●ویژگيھای راھنمایی:

دریافت كنندگان مشاوره ( كارآفرینان بالقوه یا كارآفرینانالف – برنامه مشاور یك برنامه آزاد و قابل انعطاف است كه شركت مشاور را مجبور به تعيين 

كوچك و متوسط) نمی كند و مشاركت در آن كامSً اختياری است.

اده كند.ب- شركت مشاور آزاد است كه در راھنمایی دریافت كنندگان مشاوره از روش ھای ویژه خود استف

ج- برای نمونه، روش یك شركت مشاور می تواند در برگيرنده این موراد باشد:

▪آموزش فنی و غيرفنی



▪ تSش مشترك

▪خدمات مشورتی

▪كمك ھای تأمين مالی

▪گسترش شبكه كسب وكار

 مشاور(كارآفرین موفق) در آن مشاركت داشته اند و تفاھم نامه 3زم را با وزارت٢٧ آغاز شده است و در مجموع ١٩٩۵اجرای این برنامه از سال 

پرورش كارآفرین امضاء كرده اند.●برنامه آینده:

ه در این برنامه شناسای خواھد كرد تا تعداد بيشتری ازوزارت پرورش كارآفرین، تعداد زیادی از كارآفرینان برجسته را به عنوان مشاوران شركت كنند

كارآفرینان بتوانند از راھنمایی و مشورت آنھا بھره مند شوند.

-آموزش كارآفرینی در وزارت پرورش كارآفرین٣-١-٢

●ھدفھا:

الف – پدیدآوردن فرھنگ كارآفرینی

ار.ب- آموزش كارآفرینان در زمينه ھای چگونگی پيشرفت، رقابت و واكنش ھای سریع در عرصه ھای ك

ھانی رابه دست آورند.ج- تقویت بنيانھای كسب و كار، به گونه ای كه كارآفرینان توانایی خطرپذیری در بازارھای ج

●وظایف:

) را در بر بگيرد. این كار با اینIHLزشی با3تر (الف – ترویج فرھنگ كارآفرینی درجامعه، به گونه ای كه دانش آموزان مدارس و مؤسسه ھای آمو

شيوه ھا صورت می گيرد:

) برای دانش آموزان دبيرستانیYEP▪برنامه كارآفرینان جوان (

▪برنامه آموزش رھبری برای مدیران و مشاوران مدرسه

)YEP▪كارگاه آموزشی رھبری و انگيزش برای مدیران شركتھا (

▪ كنوانسيون سا3نه برنامه كارآفرینان جوان در سطح ملی

IHL)برای دانشجویان SEDP▪توسعه مخاطره پذیری دانشجویی (

IHL) برای دانشجویان SIFE▪برنامه دانشجویان در شركت آزاد (

▪ طرح آموزش دانشجویان كارشناسی برای دانشجویان عSقه مند به كارآفرینی

رشناسان در مورد كارآفرینی و برنامه ھای تلویزیونی.▪ انتشار اطSعات با وسایل الكترونيكی و انتشاراتی مانند، مقا3ت روزنامه ھا و سخنرانی كا

ب- آغاز كار:

●چگونه یك كسب و كار كوچك را آغاز كنيم.

▪ تست استعدادھای كارآفرینی

▪ كارآفرینی- از خود بپرسيد كه چه، چرا و چگونه

▪ مدیریت مالی(اساس)

▪ روشھای اسSمی برای ھدایت كسب وكار

▪انواع سازمانھای كسب و كار

▪ تجربه ھای كارآفرینی

●طرح كارآفرین فارغ التحصيل

 تمام وقت است.▪طرح آموزش كارآفرین برای گروه حمایت دولتی كه عSقه مند به مخاطره پذیری در كسب وكارھای

مام وقت▪طرح آموزش كارآفرینی به گروھھای حرفه ای و مدیریتی برای مخاطره پذیری در كسب وكارھای ت

▪كارگاه آموزشی و سمينارھای كارآفرینی

●بسته ھای دربرگيرنده برنامه ھای آموزش كارآفرینی برای اشتغال دراین كارھا:



▪لباس شوئی ھای سكه ای

▪نان شيرینی

▪كيك و تزئين كيك

▪تداركات غذا و رستوران

▪طراحی و دكوراسيون داخلی

▪گل فروشی

 است:ج – اجرای برنامه ھای بھبود كيفيت و كارایی مدیریت كسب وكارھا كه دربرگيرنده این تدابير

)ENDEP ماھه (١٨●برنامه توسعه كارآفرینی 

كت كننده یك مشاور دارد كه ماھی یكبار با او●برنامه ای كه برای كارگاھھای آموزشی در اواخر ھفته پایانی ھر ماه اجراء می شود و ھر شر

مشورت می كند.

)EDP ماھه (١٢●برنامه توسعه صادرات 

▪برنامه ترغيب كارآفرینان محلی برای مخاطره پذیری در بازارھای جھانی

●نمایشگاھھا، كارگاھھای آموزشی، سمينارھا و كنوانسيونھا

ھا و كنوانسيونھا برای گروھھا خاص.▪مشاركت با دیگر مؤسسه ھا و سازمانھا برای برپایی نمایشگاھھا، كارگاھھای آموزشی، سمينار

 ھا و انجمن ھا، ازجمله:چ – تشویق فعاليتھای كارآفرینانه و پدیدآوردن محيط مناسب برای كارآفرینان با ایجاد كلوب

▪كلوب كارآفرینان

▪انجمن ھای كارآفرین

▪اتاقھای بازرگانی

▪فدراسيون انجمن ھای كارآفرینان زن مالزیایی

▪دسته كارآفرینان

) برای خدمات مشاوره ای و دادن اطSعات 3زم به كارآفرینان.NEGCح – كمك به كارآفرینان موجود و بالقوه توسط مركز ملی راھنمای كارآفرین (

) اطSعات مربوط به كسب وكارھا در این زمينه ھا را فراھم می كند:EICدر تحقق این ھدف، مركز اطSعات كارآفرین (

●راھنمای كسب وكار

▪لباسشویی

▪ شيرخوارگاه

▪كودكستان

▪ گل فروشی

▪طراحی و دكوراسيون داخلی

●روش آغاز كسب وكار

▪ تسھيSت مالی

▪استراتژیھا/تكنيك ھا/تسھيSت بازاریابی

▪ تسھيSت فنی

▪خدمات آموزشی

▪خدمات مشورتی

▪ برنامه پرورش كارآفرین

▪ مركز خدمات پيمانكاران

▪ھيأت جواز(پروانه) وسایل تجاری



▪نقش مؤسسه ھای تحت نظر وزارت پروش كارآفرین

سط كارآفرینان محلی پدید می آورد.مركز تبليغ محصول كارآفرینانی ھم  فضای نمایشی را برای تبليغ وفروش محصو3ت توليد شده تو

ج- تسھيSت و خدمات دیگر نيز به این شرح است:

▪ كتابخانه

▪سالنھای سمينار و كنفرانس

▪شبكه بين كارآفرینان و گروھھای مربوطه

 سازماندھی شده اند.NECG▪آموزش/كارگاھھای آموزشی/ سمينارھا كه توسط 

Sعات مربطو به كسب و كارھا یا خدمات مشاوره ای كمكافزون بر اینھا، مشاوران دائمی ھر روز وظيفه دارند كه به كارآفرینان در به دست آوردن اط

كنند.

راھم می كنند.▪مركز راھنمای كارافرین ایالت و مركز راھنمای كارآفرین بخش، برای سمشاوره ای و اطSعات ف

وطه، مانند مؤسسه ھای تأمين مالی، كارآفرینان▪مدیران مركز با ارائه خدمات مشورتی، اطSعات و تأسيس شبكه بين كارآفرینان و گروھھای مرب

محلی و... به كارآفرینان كمك می كنند.
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من  کار ندارم  پس  وجود ندارم 

امروزه  ایجاد شغل  و فراھم  آوردن  زمينه ھای  اشتغال  مساله  بزرگی  را برای 

دولت ھا در سراسر جھان  به  وجود آورده  است . بطوری  كه  بسياری  از این 

دولت ھا قادر به  فراھم  آوردن  زمينه ھای  اشتغال  برای  مردم  خود نيستند. بر

 ميليون  نفر در جھان  قادر به  یافتن ١٩٢اساس  آمار سازمان  بين المللی  كار، 

تنھا یك  ميليارد نفر از كاركنان  در نيستند و طی  پنج  سال  گذشته   شغل  

كشورھای  در حال  توسعه  به  بازار جھانی  كار پيوسته اند.

در ایران  بيكاری  نيز ھمانند سایر كشورھای  در حال  توسعه  به  عنوان  یكی  از

مھمترین  معضSت  اجتماعی  به  شمار می رود و ھر ساله  به  شمار بيكاران  كه 

می  در ایران ، بيش  از سه  ميليون  نفر بيكار وجود دارد. بااكثر آنھا را جوانان  تحصيلكرده  تشكيل  می دھند، افزوده  می شود. بر اساس  آمارھای  رس

۵٨٠ ھزار شغل  ایجاد شده  است . به  عبارت  دیگر سالی  ٩٠٠نگاھی  به  این  آمارھا می توان  دریافت  در طول  پنج  سال  گذشته  حدود دو ميليون  و 

 ھزار فرصت  شغلی  جدید برای ٧٠٠وسعه  سا3نه  باید حدود ھزار فرصت  شغلی  برای  بيكاران  مھيا شده  است . در حالی  كه  بر اساس  برنامه  سوم  ت

خيل  عظيم  بيكاران  ایجاد می شد.

● تحصيلكردگان  و عدم  اشتغال 

  جوان  در كشور است  كه  طی  دو دھه  اخير به  دانشگاه  واردد3یل  مختلفی  در افزایش  معضل  بيكاری  تاثيرگذار است . یكی  از این  د3یل  وجود جمعيت

 ميان  عدم  توجه  مسئو3ن  آموزشی  كشور به  نيازھای  تحصيلكردگان شده  و پس  از فارغ التحصيلی  به  جمع  بيكاران  پيوسته اند. نكته  قابل  توجه  در این 

ی  طی  چند سال  اخير، ترجيح  می دھند به  اميد یافتن پس  از اتمام  تحصيSتشان  است . زیرا جمعيت  جوان  كشور به  دليل  اھميت  مدرك  دانشگاھ

ن  تحصيSت  عالی  تكميلی  به  معنای  فایق  آمدن  بر مشكSت شغل  مناسب  در آینده ، به  دانشگاه  وارد شوند. متاسفانه  در شرایط  فعلی  جامعه  داشت

 آموخته ھای  علمی  و دانشگاھی  و نيازھای  بازار كار تفاوت یافتن  شغل  دلخواه  یا حداقل  شغلی  متناسب  با تحصيSت  فرد نيست ، زیرا امروزه  ميان 

غول  می شوند كه  دارای  كمترین  ارتباط  با رشته  تحصيلی فاحشی  وجود دارد. بطوری  كه  اكثر تحصيلكردگان  پس  از اتمام  تحصيSت  به  كارھایی  مش

وخته ھای  علمی ، كارایی  چندانی  برایشان  نخواھدافراد است  و در صورتی  كه  به  كاری  مشغول  شوند كه  مرتبط  با تحصيSت  باشد مسلما آم

 بر نمی آیند.داشت . زیرا دانش  آنان  در حد مسائل  تئوری  است  و اكثریت  آنھا از پس  مسائل  تجربی 

ی  و خSفكاری  گرایش  یابند.با توجه  به  شرایط  فوق ، طبيعی  است  كه  جوانان  تحصيلكرده  و بيكار به  سوی  بزھكار

 زمينه  نمی توان  از نقش  سازمان  مدیریت  و برنامه ریزی  كشور نيزدكتر مصطفی  اقليما درباره  تاثير دانشگاه ھا در افزایش  آمار بيكاری  می گوید: در این 

 نياز دستگاه ھای  دولتی  برنامه ریزی  و تعيين  كند. اما نقش غافل  بود. زیرا وظيفه  این  سازمان  است  كه  تعداد جذب  دانشجویان  را بر اساس  تعداد

نادیده  گرفت . زیرا متاسفانه  در ھر گوشه  و كنار كشور دانشگا ه ھای  خصوصی  مثل  3نه  زنبور تشكيل  شده اند. امروزه دانشگاه ھا را نمی توان  

اسيس  دانشگاه  و رشته  غيركاربردی  كرده  است  و دانشجویان دانشگاه  آزاد اسSمی  بدون  توجه  به  نياز كشور در تمام  شھرھا و روستاھا اقدام  به  ت

 التحصيل  می شوند.را تحت  این  سيستم  آموزش  می دھند و بدون  ھيچ  پشتوانه  علمی  قوی  از دانشگاه  فارغ

و چالش  زمانی  عميق تر شد كه  دانشگاه  علمی  كاربردی  ھم اما مشكل  به  اینجا ختم  نمی شود بلكه  پس  از آن ، دانشگاه  پيام  نور نيز تاسيس  شد 



شت . سازمان  اداره  امور استخدامی  كشور تصميم  گرفت به  وجود آمد. البته  در اوایل  كار دیدگاه  صحيحی  برای  تاسيس  این  دانشگاه  وجود دا

ره ھای  علمی  كاربردی  گسترش  یافت . اما این  دانشگاه  برخSف دوره ھایی  ضمن  خدمت  برای  كارمندان  دولتی  برگزار كند كه  پس  از مدتی  به  نام  دو

 به  جذب  دانشجو در این  رشته ھا پرداخت .مصوبه  ایجاد دوره ھای  علمی  كاربردی  كه  نباید در زمينه  علوم  انسانی  فعاليت  كنند

رك  كاردانی  در مدت  زمان  چھار سال  بود. زیرا مدرك  این  دوره ھانوع  دیگر مصایب  آموزشی  به  جوانان  برگزاری  دوره ھای  پودمانی  به  منظور اعطای  مد

۴ كشور به  گونه یی  شده  كه  جوانان  را آگاھانه  یا ناآگاھانه  امكان  قانونی  استخدام  را برای  جوانان  فراھم  نمی كند. متاسفانه  سيستم  آموزشی  در

يزی  به  آنان  نمی آموزیم .سال  سرگرم  كرده  و بابت  این  سرگرمی  از آنان  مبالغ  كSن  می گيریم . اما در عوض  چ

 كشور است  زیرا توان  مقابله  با دانشگاه ھای  خصوصی  راوی  می افزاید: بزرگترین  مشكل  در زمينه  تحصيSت  تكميلی ، عدم  قدرت  آموزش  عالی  در

ه  و دولت  را تنھا مسئول  ایجاد شغل  برای  خود می بينند. باندارد و تحت  این  شرایط  جوانان  كشور به  افرادی  بی انگيزه  و بی مسئوليت  تبدیل  شد

انون  بيشتر شده  و دولت  مجبور است  چند برابر ھزینه  كند تا بتواند ازتوجه  به  این  موارد امكان  روی  آوردن  جوانان  به  انواع  بزه  و فعاليت ھای  خSف  ق

ميزان  جرایم  بكاھد.

برای  آموختن  رشته باید بستری   تصریح  می كند: «دانشگاه   ایران   لوله كشی ، سيم كشی ، مكانيكی ،ریيس  انجمن  مددكاری   تجربی  نظير   ھای  

ند. نه  اینكه  در انتظار به  دست  آوردن  كار پير شوند.»نقاشی  و ... باشد و دانشجویان  بتوانند پس  از اتمام  تحصيSت  سریعا وارد بازار كار شو

غ التحصيل  می شد، می توانست  سریعا وارد بازار كار شده وی  درباره  عدم  وجود امنيت  شغلی  در كشور می گوید: مثS سه  دھه  پيش وقتی  فردی  فار

  شاغل  باشند زیرا درآمد مردان  كفاف  مخارج  زندگی  را می داد. اماو با حقوق  مكفی  ازدواج  كند و با وام  بانكی  خانه یی  بخرد. حتی  نياز نبود كه  زنان

  محال  اگر كاری  وجود داشته  ھيچ  امنيتی  برای  فرد وجوداكنون  شرایط  كامS متفاوت  است . زیرا پس  از اتمام  تحصيSت  كاری  وجود ندارد. بر فرض

زمان  مدیریت  و برنامه ریزی  كشور دارد كه  سيستم  استخدام ندارد كه  كار خود را از دست  ندھد. این  عدم  امنيت  ریشه  در اقدام  چند سال  قبل  سا

نه ھای  بروز خSقيت ھا و سازندگی ھا را از بين  برد بلكه  سبب  ازپيمانی  را جایگزین  استخدام  رسمی  كارمندان  كرد. متاسفانه  این  اقدام  نه  تنھا زمي

  شرایط  طبيعی  است  وقتی  كارمندی  امنيت  خاطری  از آینده بين  رفتن  امنيت  خاطر، ترس  از اخراج  شدن  و آینده  در ميان  كارمندان  شد. تحت  این

شغلی  خود نداشته  باشد خSقيت ، ابتكار و نوآوری  در كارھایش  دیده  نشود.»

ضيح  می دھد: «وقتی  فردی  كار ندارد یعنی  وجود ندارد، بنابراین اقليما در پاسخ  به  اینكه  اثرات  بيكاری  در زندگی  فردی  و اجتماعی  چگونه  است ، تو

  اجتماع  او را قبول  می كند. بنابراین  بتدریج  اعتماد به  نفس ،شخصيت  اجتماعی  ھم  ندارد. این  فرد نه  از سوی  خانواده  پذیرفته  می شود و نه  اینكه

و روانی  مبتS می شود. یكی  از نمونه ھای  بارز این  افراد بعضی  ازاطمينان  به  آینده  و اعتبار خود را از دست  داده  و به  افسردگی ، بيماری ھای  روحی  

 عدم  حمایت ھای  سازمان ھای  مربوطه  به  كنج  خانه ھا وجانبازان  جنگ  تحميلی  ھستند كه  علی رغم  اراده  زیاد و قوی  به  دليل  نقص جسمانی  و

 در سایر كشورھا نظير فرانسه  برای  این  افراد امكان آسایشگاه ھا سپرده  شده  و كم كم  دچار حالت ھای  افسردگی  و روانی  شدند. در حالی  كه 

 یافته  است . به  عبارت  دیگر كار به  انسان  موجودیت  می دھد واشتغال  فراھم  شده  و اميد به  زندگی  در ميان  آنان  به  ميزان  قابل  توجھی  افزایش 

باعث  ایجاد نشاط  و احساس  مفيد بودن  و زنده  بودن  می شود.»

● مردم  چه  می گویند؟

است . زیرا امكان  ثبات  در كارھا وجود ندارد و افراد برحامد درباره  مشكSت  اشتغال  می گوید: اشتغال  یكی  از مھمترین  مشكSت  كنونی  در كشور 

دارند.»سر كارھای  تخصصی  نيستند. بنابراین  مدارك  تخصصی  دانشگاھی  نقشی  در ایجاد اشتغال  ن

 پس  از مدت  قراردادم  نگران  استخدام  دوباره  ھستم . بنابراین آرش  نيز در این  باره  توضيح  می دھد: در یكی  از ادارات  دولتی  مشغول  به  كارم  كه 

ھميشه  ترس  از آینده  حرفه  یی  و مشكSت  ھمراه  من  است .»

  كارم  را در یك  شركت  خصوصی  از دست  دادم  و از آن  زمان  تافریبا كه  از دو سال  پيش  تاكنون  به  دنبال  یافتن  شغل  است ، می گوید: «دو سال  پيش

ون  یكی  از رستوران ھا می گوید: با وجود شرایط  سخت  كاری  وبه  حال  نتوانسته ام  حتی  با مدرك  ليسانس  زبان  فرانسه  كاری  بيابم .»اميررضا گارس

می آیم .حقوق  نامناسب ، حاضر نيستم  كار خود را از دست  بدھم . بنابراین  با این  شرایط  كنار 

فرمھر آریا
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منابع تامين اعتباری کارآفرينان

برای آنھا  مانع  مھمترین  شاید  و  کارآفرینان  چالشھای  بزرگترین  از  یکی 

راه اندازی کسب وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامين نيازھای سرمایه ای

است. این مقاله با فھرست كردن روشھای گوناگون تامين مالی تSش دارد

به معرفی جامعی از این منابع پرداخته و توانمندیھا و نارسایيھای ھر روش را

تا حد امکان به طور مشروح معرفی كند. شایان ذکر است که گرچه برخی از

منابع تامين مالی که در این مقاله معرفی خواھند شد، تاکنون در ایران رایج

نبوده است، اما ذکر آنھا می تواند چشم انداز روشنی را برای استفاده از این

ابزارھا فراھم سازد و فعا3ن عرصه ھای مختلف را از ماھيت آنھا آگاه سازد.

● مقدمه

به دست آوردن وجوه مورد نياز برای راه اندازی کسب وکارھا، ھمواره به عنوان

اھھا به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریتیک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است. فرایند به دست آوردن وجوه مورد نياز ممکن است م

فقيت نخواھند رسيد. کمبود سرمایه گذاری عاملیکسب وکارھا منصرف كند. از سوی دیگر، بدون تامين مالی کافی، کسب وکارھای نوپا ھرگز به مو

ای کوچک جدید، موسسات مالی تمایلموثر در شکست بسياری از کسب وکارھاست، با این حال به دليل نرخ با3ی مرگ و مير کسب وکارھ

نوپا را با رھا ساختن بر بنيان مالی ضعيف، مستعدچندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه گذاری در آنھا ندارند. فقدان سرمایه کافی، کسب وکار 

شکست خواھد كرد.

ک است، چرا که سرمایه گذاران در این کسب وکارھای نوپاسرمایه ای که کارآفرینان برای راه اندازی کسب وکارھایشان نياز دارند، کامS ھمراه با ریس

 کل سرمایه تزریق شده خود آماده باشند.در قبال امکان دستيابی به پاداشھای چشمگير (سودسرمایه ای) باید برای احتمال از دست دادن

● منابع تامين مالی کارآفرینان

آفرینان قرار دارد و روشھای متفاوتی برای طبقه بندیطيف گسترده ای از منابع تامين مالی (با امکان پذیری و ھزینه ھای گوناگون)، در دسترس کار

) منابع مالی شرکتھای کارآفرینی را به دو دسته درونی و برونی٢٠٠٣آنھا پيشنھاد شده است.در یک طبقه بندی از این منابع، دیکينز و فریل (

 (حقوق صاحبان] در گزارشی که توسط شرکت مالی «امکو» ارائه شده است، منابع مالی به سه دسته منابع سھام٣بخش بندی كرده اند. [

) منابع مالی در دسترس١٩٩٩] در یک تقسيم بندی دیگر، کاردلو (٨سھام)، منابع بدھی (استقراض) و دیگر منابع دسته بندی شده بودند.[

] در این مقاله با تلفيق تقسيم بندی ھای فوق، منابع به چھار٢کارآفرینان را به دو دسته تقسيم كرده است: منابع غيررسمی و منابع رسمی. [

دسته تقسيم شده است.

ـ این چھار دسته عبارتند از:

) منابع خصوصی تامين مالی؛١



) منابع تامين مالی از طریق بدھی (استقراض)؛٢

) منابع تامين مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سھام)؛٣

) منابع داخلی تامين مالی.۴

در ادامه ھر یک از این منابع به گونه ای تفصيلی مورد بحث قرار خواھد گرفت.

) منابع خصوصی تامين مالی:١

 آن رجوع می کنند، منابع خصوصی است. برای این گروهاولين منبعی که کارآفرینان جھت تامين وجوه موردنياز برای راه اندازی کسب وکارھایشان، به

محاسبات ریسک و بازده، به مانند دیگر گروه ھادارای اولویت نخست نيست.

▪ منابع شخصی (پس اندازھای شخصی):

ن منبع ارزانترین منبع مالی در دسترسنخستين جایی که یک کارآفرین در جستجوی پول به سراغ آن می رود، منابع مالی شخصی اوست. ای

تامين وجوه سرمایه ای که برای کسب وکارھای کوچک بهاست. ظاھرا کارآفرینان منافع خودکفایی را مشاھده نموده اند، به طوری که رایج ترین منبع 

کار می رود، از محل صندوق شخصی کارآفرینان تامين می شود.

▪ دوستان و بستگان:

ه باشند تا در کسب وکار او سرمایه گذاریپس از صرف وجوه شخصی، کارآفرین به دوستان و بستگانی روی می آورد که ممکن است تمایل داشت

ری كنند. آنھا اغلب صبورتر از دیگر سرمایه گذاران ھستند. باکنند. به دليل روابط آنھا با کارآفرین، احتمال زیادی وجود دارد که این افراد سرمایه گذا

اریھای خانوادگی است. برای پرھيز از چنين مسائلیوجود این انتظارات غيرواقع گرایانه یا ریسک ھای درست درک نشده، از خطرھای این سرمایه گذ

ت، دوستان و بستگان را با خود بيگانه نسازند.کارآفرینان باید صادقانه فرصت سرمایه گذاری و ریسک ھای آن را معرفی کنند تا در صورت شکس

]١٠[

) منابع تامين مالی از طریق بدھی (استقراض)٢

 باید به ھمراه بھره آن را بازپرداخت کنند.تامين مالی از طریق بدھی شامل وجوھی است که مالکان کسب وکارھای کوچک استقراض كرده اند و

 خود بھره می برند. اگرچه وجوه قرض گرفته شده بهبسياری ازکارآفرینان به نوعی از سرمایه ناشی از بدھی (استقراض) برای راه اندازی شرکتھای

 او باید بدھی ایجاد شده در ترازنامه را تعھد كند و بهکارآفرین این اجازه را می دھد که مالکيت کامل شرکت را در اختيار داشته باشد، با این حال

 دليل ریسک بيشتر کسب و کارھای کوچک، آنھا باید نرخ بھرهھمين ترتيب آن را به ھمراه بھره متعلق به آن، در آینده بازپرداخت كند. افزون بر این، به

یين تر از تامين مالی از طریق سھام بوده و برخSفبيشتری را نيز پرداخت كنند. با وجود این، ھزینه ھای تامين مالی از طریق استقراض اغلب پا

تامين مالی از طریق سھام متضمن رقيق شدن مالکيت کارآفرینان در شرکت نيست.

گزینه ھای اعتباری روبرو می شود. در ادامه منابعکارآفرین که بر جستجوی تامين مالی از طریق استقراض است، به سرعت با دامنه گسترده ای از 

تامين مالی از طریق بدھی (استقراض) مرور خواھد شد.

▪ بانک ھای تجاری

. مالکان کسب و کارھا، بانک ھا را به عنوان اولينبانک ھای تجاری بيشترین تعداد و بيشترین تنوع وامھای کسب وکارھای کوچک را ارائه می کنند

نه عمل می کنند و ترجيح می دھند تا در ھنگام تخصيصقرض دھندگان مدنظر قرار می دھند. بانک ھا غالبا در فعاليتھای اعطای وام خود محافظه کارا

 شرکت نوپای با  ریسک با3. چنانچه بانکی در اعطایوامھای خود به کسب و کارھای کوچک، آنھا را به شرکتھای در حال فعاليت اعطا كنند تا به یک

خت وام موجود باشد. نخستين پرسشی که ھنگاموام خود به یک شرکت دچار اشتباه شود، ترجيح می دھد که جریان وجوه نقد کافی برای بازپردا

این کسب وکار قادر به ایجاد وجوه نقد کافی برایارزیابی طرح کسب و کار کارآفرینان در ذھن بيشتر بانکداران نقش می بندد این است که «آیا 

متکی ھستند ولی آنچه بازپرداخت وام را در موعدبازپرداخت وامی ھست که دریافت كرده است ؟» گرچه بانک ھا برای تضمين وامھایشان بر وثيقه 

]٠١نيز برای شرکتھا ھزینه ھایی را در بردارد. [مقرر تضمين می کند جریان نقد کافی شرکت است. از سوی دیگر، تھيه وثایق و راکد گذاردن آن 

▪ وام ھای کوتاه مدت:

اری اعطاء شده به بنگاه ھای کوچک است. این وجوه نوعاوامھای کوتاه مدت که برای کمتر از یکسال در نظر گرفته شده اند، رایج ترین نوع وامھای تج

با3 بردن برونداد  برای تامين مالی خرید موجودی بيشتر،  تامين مالی فروش اعتباری و یابرای پرکردن حساب سرمایه در گردش  (محصول)، 



وجوه نقد تبدیل شود.بھره گيری از تنزیل نقدی به کار می رود. این وام ھنگامی بازپرداخت می شود که موجودی به 

▪ وام ھای ميان مدت و بلند مدت:

رمایه ثابت به کار می رود. بانک ھا این وامھا را برایوامھای ميان مدت و بلند مدت برای مدت یکسال یا بيشتر ارائه می گردد و معمو3 در افزایش س

وجوه برای دیگر سرمایه گذاریھای بلندمدت اعطا می کنند.راه اندازی و آغاز به کار یک کسب و کار، ساخت یک کارخانه، خرید امSک و تجھيزات و تامين 

بازپرداخت این وام معمو3 ماھيانه یا فصلی تعيين می شود.

▪ خط ھای اعتباری و اعتبارات اسنادی:

 سپس ھنگامی که در مراحل بعد شرکت توانستیک خط اعتباری به منظور حفظ جریان نقدی مثبت، وجوه کوتاه مدتی را به شرکت ارائه می کند،

 که تا زمانی که وجوه، بازپس گرفته نشود بھره ای بهمبالغ مورد نظر را به دست آورد، این وام بازپرداخت می گردد. یک مزیت خط اعتباری این است

] اعتبار اسنادی نيز می تواند در ھنگام معامله با٧دد. [آن تعلق نمی گيرد، در حالی که در زمان نياز جریان نقدی این خط فورا در دسترس واقع می گر

رفته شود. در چنين زمانی بانک می تواند با ارائهیک توزیع کننده جدید که ممکن است از نظر اعتباری شرکت دارای تضمين کافی نباشد، به کار گ

]٧یک اعتبار اسنادی، پرداخت به شرکت را ضمانت كند. [

▪ وام دھندگان به پشتوانه دارایی (وام رھنی):

 وجوھی را از طریق وثيقه گذاردن دارایيھای بعضا بيکاروام دھندگان به پشتوانه دارایی، این امکان را برای کسب و کارھای کوچک فراھم می سازند تا

ه که صورتھای مالی آنھا نمی تواند متصدیان وام راخود (حسابھای دریافتنی، موجودیھا، تجھيزات ثابت و...) قرض بگيرند. حتی شرکتھای غيرسود د

د. چنين شرکتھایی که جریان نقدی ضعيف دارند اما ازبرای پرداخت وامھای رایج متقاعد کند، می توانند وامھای با پشتوانه دارایی را دریافت کنن

لی توسعه شرکت و یا عبور از بحرانھای مالی استفادهلحاظ دارایی غنی ھستند از این طریق می توانند از دارایيھای نابھره ور خود برای تامين ما

كنند.

▪ اعتبار تجاری:

 روز یا بيشتر با نرخ بھره معين تامين مالی می كنند.٩٠ تا ٣٠فروشندگان و عرضه كنندگان معمو3ً خرید مواد اوليه و قطعات شرکتھا را به مدت 

▪ عرضه كنندگان تجھيزات:

ند تا تجھيزات مورد نياز خود را از آنان خریداری كنند.بيشتر فروشندگان تجھيزات از طریق ارائه تسھيSت خرید، مالكان کسب و کارھا را تشویق می كن

ك شرایط اعتباری منطقی با پرداخت منصفانه كه دراین روش تامين مالی تا حدود زیادی مشابه اعتبار تجاری است. معمو3ً فروشندگان تجھيزات، ی

طول عمر تجھيزات به طورمتعادل تقسيط شده باشد را پيشنھاد می كنند.

▪ شرکتھای تامين مالی تجاری:

بانکی را در اختيار قرار می گذارند و  از وامھای  انواع مشابھی  تجاری  تامين مالی  به رقيبانشرکتھای  نيز نسبت  بيشتری را  معمو3ً ریسك 

اعتباری معمو3َ گزینه ھای  این شرکتھا  می كنند.  تقبل  وامھایشان  پرتفوی  در  پيشنھادمحافظه كارشان،  تجاری  بانک ھای  را ھمانند  بسياری   

امين مالی تجاری نرخ بھره بيشتری را نسبت بهمی كنند، با وجود این به دليل اینكه وامھای آنھا دربردارنده ریسك بيشتری است، شرکتھای ت

بانکھای تجاری درخواست می كنند.

)S&Ls▪ مؤسسات وام و پس  انداز:(

نتی آنھا در ارائه وامھای رھنی برای مسکن، اینتخصص موسسات وام و پس  انداز در ارائه وامھایی برای دارایيھای واقعی است. عSوه بر نقش س

٨٠تجاری یا صنعتی، مؤسسات وام و پس  انداز تا موسسات منابع مالی را برای دارایيھای تجاری و صنعتی نيز ارائه می كنند. در یك وام نوعی 

  سال قرض خواھند داد.٣٠درصد از ارزش دارایی را با برنامه  زمانی بازپرداخت تا 

▪ کارگزاری ھا:

ا وامھایی را در نرخھای کمتر از نرخ بھره بانکی بهدر برخی کشورھا کارگزاریھا نيز در زمره شرکتھای وام دھنده جای می گيرند و بسياری از آنھ

نی وثيقه ھایی - سھام و اوراق قرضه موجود درمشتریانشان ارائه می دھند. این وامھای پوششی، نرخھای بھره کمتری دارند، چراکه از پشتيبا

شده بستگی به نرخی دارد که کارگزار خود برای وامپرتفوليوی مشتری- برخوردارند که باکيفيت و باتوان نقدشوندگی با3 ھستند. نرخ بھره تعيين 

گرفتن آن مبالغ پرداخته است.



▪ شرکت ھای بيمه:

ی به سرمایه کسب و کار تلقی شوند. شرکتھای بيمهدر دیگر کشورھا برای بسياری از كارآفرینان، شرکتھای بيمه عمر می توانند منبع مھم دستياب

مه ای بر پایه مبالغی ایجاد شده است كه از طریق حقدو نوع اساسی وام را ارائه می كنند. وامھای بيمه نامه ای و وامھای رھنی. وامھای بيمه نا

لك کسب و کار قبSً و از طریق حق بيمه پرداختهبيمه پرداخت می شود. این وامھا توسط بھترین نوع وثيقه ھا تضمين می شوند (پول نقدی كه ما

ا با ھيچ ریسك نكولی مواجه نمی شود، این وامھااست). اساساً شركت بيمه پول شخص كارآفرین را به خود او قرض می دھد و به دليل آنكه قاعدت

ای خرید دارایيھای واقعی ارائه كرده  اند. این نوعدر نرخ بھره ھای مطلوب ارائه می شوند. شرکت ھای بيمه ھمچنين وامھای رھنی بلندمدتی را بر

 درصد از ارزش امSك و مستغSت را پوشش می دھند و٨٠ یا ٧۵وامھا بر پایه ارزش دارایی واقعی خریداری شده، قرار گرفته  اند. شرکتھای بيمه تا 

 سال را بر عھده گيرد.٣٠ یا ٢۵به شركت اجازه می دھند تا جدول زمانی بازپرداخت بيش از 

▪ اتحادیه ھای اعتباری :

ارائه وامھای مصرفی و خودرو به شمار می روند. بااتحادیه ھای اعتباری كه تحت مالكيت اعضای خود قرار دارند، شناخته شده ترین مؤسسات برای 

ھا به اعضای خود قرض دھند. اتحادیه ھای اعتباری واموجود این اكنون بسياری از آنھا خواھان آن ھستند كه وجوھی را برای راه  اندازی کسب و کار

رین می بایستی به عضویت یك اتحادیه اعتباریخود را به ھر شخصی ارائه نمی دھند، بلكه جھت واجدالشرایط شدن برای دریافت وام، یك كارآف

درآید.

▪ اوراق قرضه

تامين مالی برای شرکتھای بزرگ محسوب می شون د. گرچه کسب و کارھای كوچكتر كاندیدایاوراق قرضه غالباً به عنوان منبع شناخته شده 

سخ منفی دیگر قرض دھندگان مواجه می شوند،مناسبی برای صدور اوراق قرضه نيستند، با وجود این برخی از شرکتھای كوچك ھنگامی كه با پا

اوراق قرضه را منبعی مناسب برای تامين وجوه مورد نياز خود می یابند.▪ عرضه ھای خصوصی:

ندگان ـ معمو3ً شرکتھای بيمه یا صندوقھایفرایندی است که طی آن شرکت برای استقراض و صدور اسناد تعھدآور تنھا به معدودی از وام دھ

 خصوصی پيوندی است ميان یك وام معمولی وبازنشستگی ـ روی می آورد و استقراض از طریق انتشار عام اوراق انجام نمی گيرد. بدھی عرضه

ام به نيازھای فردی قرض گيرنده بستگی دارد.اوراق قرضه، چرا که به صورت بالذات یك اوراق قرضه محسوب می شود اما شرایط آن به مانند و

ی داراست که از جمله آنھا می توان به نرخاوراق بھاداری که به عرضه خصوصی تبدیل شده است، چندین مزیت را نسبت به وامھای عادی بانك

]١٠ن خصوصی اشاره كرد. [بھره ثابت، سررسيد بلندمدت تر، محدودیتھای كمتر و نھایتا ریسك پذیری بيشتر سرمایه گذارا

▪ كمك ھای دولتی:

 و یا در حال رشدشان، تسھيSتی را با نرخ بھره پائين یادر بسياری از كشور ھا، دولتھا برای كمك به كارآفرینان در راه  اندازی کسب و کارھای نوپا

ای گوناگونی که در ایران، گزینه ھایی از این نوع منابعبازپرداخت بلندمدت اعطا می كنند. بنا به مقتضيات مکانی، در این بخش به سازمانھا و نھادھ

]۴مالی را در اختيار کارآفرینان می گذارند، اشاره می شود. [

الف) صندوق حمایت از فرصتھای شغلی؛

ب) صندوق تعاون كشور؛

ج) دفتر ھمكاریھای ریاست جمھوری؛

د) بانك كشاورزی؛

و) سازمان ھمياری اشتغال جھاد دانشگاھی؛

ھـ) سازمان صنایع كوچك؛

ی) سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛

ر) شركت شھركھای صنعتی ایران؛

ز) سازمان ملی جوانان؛

س) وزارت صنایع؛

ش) سازمان مدیریت و برنامه ریزی.



) منابع تامين مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سھام )٣

ست مشکSت بی شماری را به وجود آورد. سرمایهاتکاء صرف بر بدھی و استقراض برای تامين مالی راه اندازی و یا رشد و توسعه شرکت، ممکن ا

 سال فراتر می رود. از سوی دیگر سرمایه ناشی از۵ تا ٣به دست آمده از استقراض، سرمایه صبوری نيست. مدت زمان وامھای آن به ندرت از 

ت نھایی اصل وام را ایجاب می كند. این عاملبدھی (استقراض)، سرمایه متعھدی نيست. بدھی بازپرداختھای دوره ای بھره (فرع وام) و پرداخ

 جریان نقدی وارد می شود، شرکت در معرضباعث می شود که در ھنگام افت فروش یا دیگر فشارھایی که بر روی سودآوری و به ویژه بر روی

 ھا ممکن است به عنوان آخرین راه چاره دارایيھا را بهتھدید قرار بگيرد. در چنين مواقعی که شرکت از بازپرداختھای بدھی اش ناتوان می شود، بانک

می کنند که برای شرکتھا یا دست کم شرکت ھای بامالکيت خود درآورند و یا شرکت را مجبور به انحSل سازند. به ھمين دليل صاحب نظران توصيه 

 شرکت پرداخت می گردد، مناسب ترین انتخابپتانسيل رشد با3، سرمایه ھای ریسکی متعھد و صبور که بازدھی آن پس از موفقيت قریب الوقوع

  منابع عمدتا بر چشم انداز آتی شرکت تمرکزخواھند بود. این گونه منابع مالی برای کسب وکارھای جدید مطلوب محسوب می شوند، چراکه این

 می دھند.می کنند، در حالی که بانک ھا اغلب عملکرد گذشته شرکت را به عنوان معيار اصلی مدنظر قرار

نکه ریسک تقسيم می  شود، عایدات بالقوه آندر تامين مالی از طریق سرمایه (سھام)، سرمایه گذار مالک شرکت می شود. در این روش ضمن ای

ی کنيم.نيز تقسيم می گردد. برخی از منابع رایج تامين سرمایه از طریق سھام را در این بخش مرور م

▪ فرشتگان کسب وکار:

در مرحله آغازین قرار دارند را فراھم می سازند.این اصطSح برای توصيف سرمایه گذارانی به کار می رود که سرمایه اوليه شرکتھای پرریسک که 

 ابتدای راه ھستند و ھنوز قيمتی برای آنھافرشتگان کسب وکار، افراد ثروتمندی ھستند که سرمایه گذاری مستقيمی را در شرکت ھایی که در

ارآفرین ندارند. در اغلب موارد فرشتگان کسب وکار درتعيين نشده است، انجام می دھند. این در حالی است که ھيچ گونه ارتباط خویشاوندی نيز با ک

تا دانش، تجربه و انرژی شان را ھمانند پول شان، در یکجستجوی فعاليتھایی ھستند که درباره آن تاحدودی چيزھایی را بدانند و بيشتر انتظار دارند 

و مرحله ای] فرشتگان کسب وکار شکاف تامين مالی موجود ميان سرمایه ھای به دست آمده از منابع خصوصی ١٠شرکت سرمایه گذاری کنند. [

]۶[که سرمایه گذاران مخاطره پذیر نھادی تمایل به سرمایه گذاری خواھند داشت را پر می کنند. 

▪ شرکا:

) شرکای کلی١ع اصلی از شرکا وجود دارد: یک کارآفرین می تواند برای گسترش سرمایه کسب وکار پيشنھادی، شریکی را انتخاب کند. دو نو

آنھا، دارایيھایشان را از ادعای٢، که شخصا مسئول کل بدھی ھای کسب وکار ھستند و ١(عمومی) ) شرکای محدود،که مسئوليت محدود 

اعتباردھندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه می دارد.

▪ شرکت ھای سھامی بزرگ:

)، صندوقھای سرمایه گذاری مخاطره پذیر شان را برای تامين مالی پروژه ھایی ھمراه باIntelبسياری از شرکتھای بزرگ در سراسر دنيا (مانند   

پيگيری اھداف استرا تژیك شركت است (ھمانند دستيابی به فناوریکسب وکارھای کوچک ایجاد كرده اند. ھدف از این سرمایه گذاریھا، بيشتر 

]٠١نوین)، تا اینکه صرفا دستيابی به منافع مالی حاصل از آن مدنظر باشد. [

▪ شرکت ھای سرمایه گذاری مخاطره پذیر:

فعاليتھای پرریسک یا نوپا سرمایه گذاریشرکتھای سرمایه گذاری مخاطره پذیر، شرکتھای خصوصی و سودطلبی ھستند كه سرمایه خود را در 

برای آنھا تعيين نشده است و دارایمی كنند. سرمایه گذاری مخاطره پذیر می تواند سرمایه گذاری در شرکتھایی تعریف شود كه ھنو ز قيمتی 

ری نشده در] در تعریفی دیگر سرمایه گذاری مخاطره پذیر نوعی سرمایه گذاری بلند مدت با ریسك ارزشگذا٣پتانسيل رشد چشمگيری ھستند. [

سھام) محتمل به عSوه بازده نقدی حاصلسھام شرکتھای جدید معرفی شده است كه پاداش آن عبارت است از سود سرمایه ای (افزایش قيمت 

رمایه گذاری ھمراه است] بازده ناشی از سودسرمایه آن با ریسک مازاد و غيرنقدینه بودن (توان نقدشوندگی پایين) س٩از سود تقسيمی سھام [

]٣که نمی تواند در طول مدت تعھد به کسب و کار آزادانه مورد مبادله قرار گيرد. [

د. سرمایه گذاران مخاطره پذیر غالباًدر شرکتھاییبيش از یك سوم از سرمایه گذاریھای سرمایه گذاران مخاطره پذیر منتج به شكست و زیان می شو

ن توليد ندارند و از یك تيم كامل مدیریتی و با تجربه نيزسرمایه گذاری می كنند كه ھنوز ھيچ گونه درآمدی را ایجاد نكرده  اند و محصولی را در جریا

]١بھره مند نيستند. [



ز سود تقسيمی باشد، به) معتقدند «ھدف سرمایه گذاران مخاطره پذیر به جای آنكه معطوف به بھره و یا درآمد حاصل ا١٩٩٩ميسون و ھریسون (

 گذاری حاصل می شود و این خروج عموماً ازدست آوردن بازده با3ی سرمایه گذاری در قالب سودسرمایه ای است كه از طریق خروج از سرمایه

]۵) انجام می گيرد.» [IPOمسير عرضه عمومی اوليه (

▪ عرضه عمومی سھام (عمومی شدن):

سرمایه گذاران، به یک شرکت عمومی (سھامیدر مراحل پسين تامين مالی، کارآفرینان می توانند از طریق فروش سھام شرکتھایشان به عموم 

 فرایندی ھزینه زا و زمانبر است. عمومی شدنعام) تبدیل شوند. این روش یک روش کارا برای دستيابی به سرمایه موردنياز است، اما مستلزم

]٠١د تا شرکتھای نوپای خود را عمومی کنند. [برای ھر کسب وکار کوچکی امکان پذیر نيست، و در واقع تنھا تعداد کمی از کارآفرینان قادرن

)SCOR▪ نام نویسی عرضه شرکت ھای کوچک : (

ود شده است، این شيوه تامين مالی، ابزاری رااز آنجایی که در برخی از کشورھا مقررات حاکم بر فروش اوراق بھادار شخصی تا حد زیادی محد

) روبرو شوند، سھام عادیIPO عمومی اوليه (برای فروش سھام عادی به عموم فراھم می كند. شرکتھا می توانند به جای آنکه با مشکSت عرضه

]٧) مورد معامله قرار دھند. [OTCخود را در بازار خارج از بورس رسمی (

) منابع داخلی تامين مالی۴

برای ھر شرکت كوچكی در دسترس است.یك کسب و کار به نوبه خود ظرفيت ایجاد سرمایه توسط خودش را داراست. این نوع تامين مالی 

▪ عامليت حسابھای دریافتنی :

می شود)، یك کسب و کار كوچك می تواند یكجابه جای نگھداری و ثبت فروش اعتباری در دفاتر شركت (كه برخی از این حسابھا ھيچگاه وصول ن

ده باشد، مالك شركت مسئوليت مشتریانیحسابھای دریافتنی خود را به یك عامل بفروشد. تحت دادوستدی كه به صورت «با رجوع» تنظيم ش

ون رجوع» تنظيم شده باشد، مالك از مسئوليترا كه از پرداخت حسابھا خودداری كنند، خود بر عھده می گيرد. در دادوستدی كه به صورت «بد

 درصد از ارزش اسمی٩۵ تا ٠۶ عاملھا معمو3ً از جمع آوری آنھا فارغ خواھد شد و چنانچه برخی حسابھا وصول نشود، عامل دچار زیان خواھد شد.

تگی دارد.حسابھای دریافتنی یك کسب و کار كوچك را پرداخت می كنند كه این دامنه به موارد مختلفی بس

▪ اجاره به شرط تمليك یا اجاره (ليزینگ):

 و رایانه و تجھيزات سنگين ـ اجاره كنند. از طریق اجارهامروزه کسب و کارھا می توانند ذاتاً ھر نوع دارایی ای را ـ از فضای اداری گرفته تا تلفن

رزشمند خود، برای یك دوره  زمانی طو3نی تر از آنھادارایيھای گران قيمت، مالك کسب و کار كوچك قادر خواھد بود تا بدون راکد گذاردن سرمایه ا

کار را با اجاره تجھيزات و ماشين آ3ت كاھش دھد، تااستفاده كند. به عبارت دیگر مدیر می تواند نيازمندیھای سرمایه ای ثابت و بلندمدت کسب و 

تواند با اجاره به شرط تمليک دارایيھایی ھمچونحدی كه ھيچ گونه سرمایه گذاری در دارایيھای مستھلك شونده انجام نپذیرد. ھمچنين شرکت می 

زمين نيازھای سرمایه ای اوليه خود را کاھش دھد.

▪ كارتھای اعتباری:

یشان را با استفاده از بی دردسرترین منبع تھيه سرمایهبرخی كارآفرینان در صورتی كه از یافتن منابع مالی از محلھای دیگر نااميد باشند، شرکتھا 

ه ھای آغاز به كار و راه اندازی شركت بر روی کارتھایراه  اندازی می كنند كه این منبع ھمان كارت ھای اعتباری شخصی آنھاست. با قرار دادن ھزین

ه این منبع را گران و پرریسک می كند، با وجود این، برخیاعتباری، کارآفرینان باید بيش از ھر منبع دیگری پرداخت بھره ساليانه را در نظر بگيرند ك

كارآفرینان گزینه دیگری را پيش رو نخواھند داشت.

▪ سود انباشته:

لی سود انباشته نيز برای تامين مالی نيازمندی ھایدر مراحل پسين تامين مالی نظير مرحله جوانی، رشد یا بلوغ، شرکتھا می توانند از منبع داخ

ست که برای تامين نيازھای بلندمدت و توسعه ای شرکتمالی خود استفاده كنند. این منبع را می توان یکی از کم ھزینه ترین منابع تامين مالی دان

به کار می رود.

رفه جویی در ھزینه ھای ممكن به کمترین حد برساند.افزون بر ھمه این موارد، یك کسب و کار كوچك می تواند نيازمندیھای سرمایه ای خود را با ص

د تجھيزات استفاده شده (مستعمل) یا بازیابیكارآفرین بایستی شيوه ھای صرفه جویی در خرج پول را مورد توجه قرار دھد، مواردی نظير خری

]١٠ھره ور و كاھش ھزینه در ھر جا كه ممكن است. [شده، تبدیل دارایی شخصی به دارایيھای تجاری، تبدیل دارائيھای غيربھره ور به دارائيھای ب



● نتيجه گيری

عه بازار مالی و ترویج ابزارھای موجود در این بازارھاگرچه برخی از منابع مالی ذکر شده ھم اکنون در کشور ما رایج نيستند، با وجود این، با توس

 ھر چه گستردگی منابع و حق انتخاب کارآفرینانمی توان منابع مالی گوناگونی را برای کارآفرینان و مالکان کسب وکارھای کوچک فراھم آورد.

 رویارویی با بحرانھای مالی در اختيار داشته باشند. اینافزایش یابد، آنان قادر خواھند بود راھکارھای اجرایی بيشتری را برای رفع نيازھای مالی و

 گونه که در این نوشتار اشاره شد ھر یک از اینامر ضمن کاھش ریسک ھای مرتبط، امکان گزینش منبعی با کمترین ھزینه را مھيا می سازد. ھمان

ط، ھزینه ھا و ھمچنين تحليل امکانپذیری ھر یک از آنھا،منابع توانمندیھا و نارسایيھای خاص خود را دارا ھستند که کارآفرینان باید با بررسی شرای

راض) ھزینه ھای کمتری را نسبت به تامين مالیگزینه بھينه را انتخاب كنند. برای مثال، مشخص شد که گرچه تامين مالی ناشی از بدھی (استق

ار گيرد. از سوی دیگر، اگرچه منابع مالی ناشی ازاز طریق سرمایه به شرکت تحميل می کند، اما نمی تواند به عنوان منابع متعھد مورد توجه قر

ل وی را در فرایند تصميم گيریھا کاھش دھد.سرمایه مستلزم پرداخت بھره نيست، ولی می تواند با رقيق كردن مالکيت کارآفرین، توان کنتر

ازی و رشد شرکتھای نوپا قرار دارند و در مراحل بعدی ودر پایان یادآوری می گردد که از یک سو منابع مذکور غالبا در چارچوب مراحل اوليه آماده س

قراردادھای آتی، اوراق قرضه قابل تبدیل بهھنگامی که شرکت عمومی می شود، ابزارھای متنوع دیگری نيز ھمانند اختيارھای خرید و فروش، 

یت مالی و افزایش نوآوریھا و گسترش روزافزونسھم، گواھی خرید و... به کار گرفته می شود. از سوی دیگر، با روند رو به پيشرفت علم مدیر

 گزینه ھای پيش روی کارآفرینان را بيش از پيش متنوعابزارھای مالی، بسياری از منابع و ابزارھای مالی دیگر نيز در حال پيدایش است که این امر

ساخته و راھھای بسياری را پيش روی آنھا می گشاید.

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=262049

منزلت اجتماعی کارگران در ھاله ای از ابھام

ھمين چند روز پيش که توی واحد نشسته بودم، دستھای یک آدم نه چندان

دارای پرستيژ اجتماعی نظر من را به خودش جلب کرد. دست ھاش ھمه

پاره، صورتش تيکه  لباس ھاش ھمه  پوست شده، سياه سياه،  پوست 

تکيده و رنگ پریده... معلوم بود تازه دست از کار کشيده; چيکار می تونستم

براش بکنم؟ باید به حالش غصه می خوردم! باید باھاش حرف می زدم و

دلداریش می دادم که یک روز درست می شه، باید بھش می گفتم چرا

درس نخوندی که به این حال و روز افتادی! ولی احتياجی به این کارھا نبود،

دست ھاش زودتر سر صحبت را باز کردند تا لب ھای خشکيدش به زحمت

یک سبد درد و اندوه را برای خونوادش به ارمغان ببره بهنيفتند، و امان از زبان بی زبانی... معلوم بود دلش مانند گوشه دستش پر خونه ، قرار بود 

جای دسته گل ھایی که مردم آخرھای ھفته برای خونواده ھاشون می برند!

حالی که قوانينی که برای تامين حقوق آنھاھمان طوری که می دانيد کارگران بخش عظيمی از جامعه ما را به خودشان اختصاص می دھند; در 



ار ما در ازای فروش خدماتشان به قشر برخوردار،وضع شده نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ اجتماعی جوابگوی آنھا نيست. قسمت اعظم نيروی ک

ه حق بيمه به آنھا تعلق نگيرد یا بسياری از مزایا نادیدهاز مزایای کمی بر خوردارند تا جایی که با بسياری از آنھا آن چنان قرارداد بسته می شود ک

گرفته شود.

نمی شوند فرد کارگر و خانواده تحتبعضی از کارفرمایان محترم شيک پوش که به واسطه پولشان صدھا عنوان را یدک می کشند، حاضر 

دی می شود و آن وقت در بوق و کرنا میسرپرستی اش را بيمه کنند،چرا که فکر می کنند در این صورت حساب ميليونی شان دچار چالشی ج

ھا به آن دامن می زنند و یکی نيست که از کارگر وکنند که در این کشور امنيت سرمایه گذاری وجود ندارد و ھزار حرف و حدیث دیگر که روزنامه 

مشکSت آن بنویسه چون که نه پول داره و نه محلی از اعراب.

فرمای مھربان آنھا حاضره آنھا را بيمه کنه ویک دسته از کارگرھای دیگه در کشور ما وجود دارند که خوشبخت تر محسوب می شوند چرا که کار

ه تحت بيمه قرار گرفتند; ولی اینھا تمام مطلب نيست،اینجاست که اداره کار و امور اجتماعی به خودش می باله که چقدر افراد کارگر وجود دارند ک

 و کارفرمایان موظف شدند ماھيانه حداقلقصه تازه شروع شده; سال قبل پس از کلی حرف و حدیث در مجلس حقوق کارگران افزایش پيدا کرد

ب مقاومت دارند توانستند کارگرھایی با مزد کمتر ھزار تومان به کارگر خود بپردازندو بعضی ھا ھم که ھمچنان به خاطر دردھای مزمن جامعه تا١٨٢

 ھزار تومان برای یک ماه کار سخت و طاقت فرسا; عاليه نه؟١۵٠را به کار گيرند و آب از آب ھم تکان نخوره; ماھی 

سرمایه را بچرخونه تازه پول بسيار اندکی ھموقتی یک کارگر ساده جامعه ما برای تامين خانوادش مجبوره صبح تا شب، چرخ کارخانه صاحبان 

ت، فقط خوشحاله که یک چيزی ھست.دریافت کنه دیگه فرصتی برای رسيدگی به خانواده نداره، دیگه براش مھم نيست سر سفرش چی ھس

ست که خانمش چی پوشيده فقطبراش مھم نيست که فرزندش کSس چندمه، فقط خوشحاله که امسال ھم ثبت نام کرده، براش مھم ني

ی مارکس و منزلت اجتماعی ھومنز می گردیم وخوشحاله که یک چيزی پوشيده. بعد ھم در جامعه موشکافانه به دنبال نظریه ھای از خودبيگانگ

يلی سخته.ھر چه می گردیم کمتر پيدا می کنيم آخه انگار عدالت تحفه ای که پيدا کردنش در جامعه ما خ

مایه می گذارد ولی ما به کمترین بھا کا3یش رامتاسفانه در جامعه ای زندگی می کنيم که کارگر آن از تمام بنيه اش برای بھبود وضع جامعه 

 یقه سفيدان ناميده ایم ;چون لباس شيک تریخریداری می کنيم و این در حالی است که اشخاصی که به کار خدماتی می پردازند و ما آنھا را

قتصادی کشور را به طور محسوس نمی گردانندمی پوشند و زندگی آرامتری دارند و پول بيشتری دریافت می کنند ; در عوض چرخی از چرخھای ا

تا چه حد برای قشر کارگر و خانواده ھای آنھا ارج وو از منزلت اجتماعی به نسبت بھتری برخوردارند.تا به حال از خود پرسيده اید که جامعه ما 

؟ او باید با خجالت از کارگر بودن پدر یا مادرمنزلت قائل است; چنانکه آنگاه که در مدرسه از دانش آموز پرسيده می شود که شغل پدرت چيست

 قائل نيستيم ، زن او را نيز زن کارگر و فرزندش را نيز پسر یاخویش یاد کند و ما اطرافيان نيز عSوه بر این که پدر را کارگر می ناميم و برای او منزلتی

تی در آن حد قائليم.اگر نظام اجتماعی را آنگونهدختر کارگر و با ھمان قدر و منزلت به جامعه معرفی می کنيم و برای او و خانواده اش پيشرف

ت ميز نشينی قرب و منزلت نمی یافت که ما بهترسيم می نمودیم که برای کارگر و کار یدی اش ارج و منزلت بيشتری متصور می شد، اینقدر پش

ھر وسيله ای خواستار ميزی چھار ضلعی برای تصاحب آن باشيم.

منبع : روزنامه مردم سا3ری

http://vista.ir/?view=article&id=339855

موانع ساختاری گسترش کارآفرينی



با موانع مختلف روبه رو در سرتاسر جھان، کارآفرین ھا ھر یک به نوعی 

ھستند. آن ھا باید از ھوش کافی برای جمع آوری و پردازش اطSعات مربوط

به فرصت ھای تجاری برخوردار باشند، تاثير ظھور تکنولوژی ھای جدید بر

آینده کسب و کارشان را درک کرده و به موقع واکنش مناسب نشان دھند،

از مھارت ھای مدیریتی جھت انجام وظایف مدیریت سازمان برخوردار باشند،

مھارت ھای برقراری ارتباط را داشته باشند و بتوانند تامين کنندگان سرمایه

را به سرمایه گذاری ترغيب کنند و... مشاھده می شود که کارآفرین ھا

باید از مھارت ھای صرف نظر از این که در کدام کشور فعاليت می کنند 

اکتسابی زیادی برخوردار باشند تا بتوانند کسب و کار خود را به سر منزل برسانند.

رد، از سوی دیگر مجموعه ای از عوامل از جملهچشم انداز یک شغل به محيط اقتصاد که می تواند تسھيل کننده یا ضدکارآفرینی باشد بستگی دا

 اقتصاد تاثير دارند، بسياری از عوامل را تحتمقررات و قوانين، کيفيت کار دولت، دسترسی به تخصص و نيز فرھنگ حاکم بر محيط بر محيط کلی

 ھنجارھای اجتماعی که تعامل ھای اقتصادیعنوان «نھادھا» طبقه بندی می کنيم و منظورمان محدودیت ھای رفتاری است که از سوی دولت یا

را شکل می دھند تحميل می شوند.

وامل اصلی و مھم بر تمایل افراد بهتحقيقات گسترده انجام شده از سوی کارشناسان دانشگاه آکسفورد نشان می دھد مجموعه ای از ع

کارآفرینی تاثير می گذارد. در ادامه به این عوامل اشاره می کنيم:

) قوانين و مقررات:١

 افراد را به سوی کارآفرینی جذب کند یا از آن دفع کند.از آن جا که تعامSت اقتصادی بر مبنای قوانين انجام می شود نوع قوانين و مقررات می تواند

 خود و تامين کنندگان مالی، سرمایه خود را برایکارآفرینی مستلزم تعامSت اقتصادی و اجتماعی بلندمدت است. برای مثال کارکنان وقت و انرژی

اگر آن ھا نتوانند به کارآفرین اعتماد کنند و سودمدتی طو3نی صرف تحقق اھداف شرکت می کنند تا در آینده پاداش این سرمایه گذاری را ببرند. 

ت. در ھمين راستا مقررات مالکيت، جذب و اخراجخود را در خطر ببينند، کسب و کار تاسيس نمی شود زیرا برای کارآفرینی تنھا ایده کافی نيس

نيروی کار،

قوانين مالياتی و... ھمگی در حرکت جامعه به سوی کارآفرینی موثر ھستند.

) دولت:٢

اليت خود اعتماد را در بين فعا3ن بخش ھای مختلفاین نھاد از آن جھت اھميت دارد که مجری قوانين و مقررات است. دولت ھای کارآمد با نوع فع

 دولت ھای ناکارآمد در دفاع از حقوق تمام اقشاراقتصادی تقویت می کنند و با این کار جامعه را به سوی کارآفرینی سوق می دھند. در حالی که

رد باید زمينه را برای اصSح قوانين فراھم کند. ازجامعه ضعيف عمل کرده و مانع کارآفرینی ھستند. دولت با اشرافی که بر شاخص ھای اقتصادی دا

ر حال تغيير آینده را برای کارآفرین ھای بالقوهپيچيدگی آن ھا بکاھد و نقش ھدایت گر را بر عھده گيرد. ھمچنين سياست ھای اقتصادی دایما د

ه طرق مختلف مانع فعاليت واقعی بخش خصوصیمبھم کرده و ریسک سرمایه گذاری را با3 می برد. در نھایت حمایت نامناسب از طریق یارانه ب

می شود.

) توزیع قدرت در شرکت و ساختار کنترل بر دارایی ھا:٣

ی ھای شرکت در جھت منافع خود به تاثيرگذاری میاین عامل از آن جھت اھميت دارد که گاه گروھی با کنترل متمرکز بر بخش ھای بزرگی از دارای

پردازند.

نه اقتضا می کند اما این امر با ماھيت کارآفرینیآن دسته که در راس قرار دارند ترجيح می دھند وضعيت موجود حفظ شود زیرا منافع شان این گو

رعایت قوانين و مقررات بيش از حد با3 باشد،که تغييردھنده وضعيت کنونی و حرکت به وضعيت بعد است تناقض دارد. از سوی دیگر اگر ھزینه 

شرکت ھای کوچک و متوسط یا تازه تاسيس توان رعایت آن ھا را نخواھد داشت.

) فرھنگ:۴

 از موفقيت ھای اشخاص غيروابسته بهاز آن جھت مھم است که تحقيقات نشان می دھد جوامع بسته با نظام غيردموکراتيک قادر نيستند



را بخش عمده آن در اختيار دولت بوده و بخشحکومت قدردانی کنند به ھمين دليل مشاھده می شود در این گونه کشورھا اقتصاد ناکام است زی

خصوصی و کارآفرین ھا از امکانات 3زم جھت رشد برخوردار نيستند.

) نھادھای اساسی:۵

یا ایجاد مانع در برابر آن برخوردار ھستند. آموزشاین نھادھا از جمله نظام آموزشی و اقتصاد باز از اھميت بسيار زیادی در تشویق کارآفرینی 

 را به طور برابر در اختيار ھمه قرار می دھد و در آنمناسب و با محوریت کارآفرینی بنيان ھای اقتصادی را استحکام می بخشد، اقتصاد باز فرصت ھا

دله اطSعات و استفاده بھينه از فرصت ھای موجودایده ھا می توانند رشد کنند و به اشتغال فراگير منجر شوند. تمام این عوامل باعث رشد مبا

می شوند و ھمه می دانند که ایده ھای جدید از عوامل مھم کارآفرینی موفق ھستند.

 کشور در جھان نشان می دھد حلقه ای معيوب در کشورھای فقير به حيات خود ادامه می١٧٠تحقيقات کارشناسان دانشگاه آکسفورد در مورد 

 بخش خصوصی قدرتمند و روبه رشد به تداوم فقردھد. فقر و حکومت ھای بسته و غيرمردمی راه را بر کارآفرینی می بندد و فقدان کارآفرینی و

به منابع مالی، فساد اداری، زیرساخت ھایمنجر می شود. در این جوامع نبود تصویر روشن از آینده مقررات دست و پاگير، دسترسی محدود 

فرینی و پذیرش ریسک ھستند. کارآفرین، سرمایه،ضعيف و فرھنگ نامساعد برای کارآفرینی از عوامل گریز نيروی جوان و سرمایه گذاران از کارآ

ده او تحقق پيدا نکند. ھرچه این احتمال قوی تر باشدزمان و انرژی خود را صرف می کند و این احتمال ھمواره وجود دارد که اھداف از پيش تعيين ش

مثال ھنگامی که نھادھای مستقل در کشور وجودگرایش به کارآفرینی ضعيف تر است. کارآفرینی فعاليت مرکب از عوامل بسيار زیاد است. برای 

 مبھم تر از آن می شود که اقدام به کارآفرینی معقولندارند که ریسک اقتصادی را اندازه گيری کنند و به تحليل وضعيت آتی اقتصاد بپردازند، فضا

ی فعاليت بخش خصوصی با ھدایت دولت پیباشد. اقتصادھای نوظھور و موفق از جمله چين و ھند سال ھاست به لزوم فراھم کردن زمينه ھا

 اقتصادھای یادشده مستحکم است.برده و این آگاھی را در عمل به اجرا درآورده اند و مشاھده می شود که تا چه حد بنيان ھای

ید دارند اما کارشناسان معتقدند یک نسخهدولت ھا در احيای فرھنگ و نقش آفرینی در حوزه ارتقای جایگاه بخش خصوصی نقشی غيرقابل ترد

نه اندک، کارآفرین ھا کسانی ھستند که کسب وبرای تمام دولت ھا نمی توان تجویز کرد. برای مثال در کشورھای در حال توسعه با درآمد سرا

 جوامع دولت با تضمين مالکيت کسب و کار، تامينکاری کوچک را برای ادامه زندگی خود و تعداد محدودی نيروی انسانی راه می اندازند. در این

زین است کارآفرین ھای بالقوه با مشاھده اقداماتزیرساخت ھای مالی، مخابراتی و حقوقی 3زم می تواند به کارآفرین ھا کمک کند. این نقطه آغا

سب می کنند و نسلی موفق از کارآفرین ھا تشکيلدولت وارد ميدان شده و تحت حمایت آن به فعاليت می پردازند. به تدریج مھارت ھای 3زم را ک

می شود.

ود قرار دارند. در این کشورھا مسایلی جدید واما در جوامع پيشرفته کارآفرین ھا در ساختاری که از بسياری جھات توسعه یافته محسوب می ش

استفاده از ابزارھای پيشرفته ارتباطی، تغييربسيار متفاوت از مسایلی که برای جوامع در حال توسعه مطرح است وجود دارد. امنيت اطSعات، 

ز مھم ترین موضوعات مطرح برای کارآفرین ھا در اینالگوی تقسيم کار، برون سپاری شغل ھا، مقابله با انحصارھا و نيز فعاليت ھای بين المللی ا

موع باید گفت کارآفرین در ھر جای جھان کهجوامع است. دولت ھا نيز باید در این حوزه ھا به تسھيل فعاليت بخش خصوصی بپردازند. در مج

سه فعاليتی پرریسک است اگر دولت ھا و نھادھایمشغول کار باشد به محيطی در حد معقول امن برای ادامه فعاليت نياز دارد. کارآفرینی فی نف

تصميم گير نيز بخواھند بر این ریسک بيفزایند انگيزه ای باقی نخواھد ماند.

منبع : روزنامه سرمایه
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موانع قانونی رشد کارآفرينی در صنايع کوچک ايران

و گردد  اندازی  راه  و  ایجاد  بتواند  كوچك  بنگاه  یك  اینكه  شرط 

سپس با اجرای ایده ھای كارآفرینی فعاليت خود را تداوم بخشد و

از این طریق امكان رشد و توسعه را بيابد، فراھم بودن بسترھای

بر كه  نھادھایی  از جمله  اقتصاد كشور است.  در عرصه  3زم 

بسترسازی فعاليت ھای اقتصادی نقش بارز و بی چون و چرایی

دارد، نھاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در

وضع قوانين و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعاليت ھای كارگزاران و

بازی گران عرصه اقتصاد دارد.

و گردد  اندازی  راه  و  ایجاد  بتواند  كوچك  بنگاه  یك  اینكه  شرط 

سپس با اجرای ایده ھای كارآفرینی فعاليت خود را تداوم بخشد و

از این طریق امكان رشد و توسعه را بيابد، فراھم بودن بسترھای

بر كه  نھادھایی  از جمله  اقتصاد كشور است.  در عرصه  3زم 

بسترسازی فعاليت ھای اقتصادی نقش بارز و بی چون و چرایی

دارد، نھاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در

وضع قوانين و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعاليت ھای كارگزاران و

بازی گران عرصه اقتصاد دارد. این ابزار دولت (یعنی قانون گذاری)

می تواند نقشی مانند شمشير دولبه داشته باشد. اگر درست

شود، می تواند بهكار گرفته نادرستی به اقتصادی را تسھيل و مھيا می كند و اگر به فعاليت و رقابت درعرصه به كار گرفته شود بسترھا و شرایط 

انين و مقررات وضععمل كند.شواھد موجود و بررسی ھای انجام شده در زمينه اقتصاد ایران بيانگر این است كه قواقتصاد بازیگران برای عنوان مانع 

ی را فراھم نكرده است، بلكه قوانين و مقرراتشده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه تنھا بسترھای مناسب برای فعاليت ھای كارآفرینی و توليد

كوچك در اقتصاد ایران عمل كرده است.وضع شده به عنوان مانعی جھت رشد كارآفرینی در صنایع كوچك و در نتيجه رشد و توسعه صنایع 

حصاری دولت در وضع قوانين ومقررات ایجاد شدهبه منظور شناخت برخی موانع قانونی رشد كارآفرینی در صنایع كوچك ایران كه به واسطه حق ان

د از: فرآیند اخذ جواز تاسيس، فرآیند دریافت اعتباراست، پنج زمينه به عنوان مھمترین زمينه ھای دخالت دولت مورد بررسی قرار گرفته كه عبارتن

مالی، صادرات و واردات، ماليات و عوارض، قانون كار.

 آوری اطSعات مورد نياز این روش، از دوجھت بررسی زمينه ھای فوق از روش تحقيق توصيفی – تحليلی استفاده شده است كه به منظور جمع

 به عنوان مثال، جھت پی بردن به موانع وروش مكتوب و غيرمكتوب (مصاحبه غيررسمی با افراد) به عنوان دو روش مكمل استفاده شده است.

از منابع مكتوب، در این زمينه با برخی از افرادی كهمحدودیت ھایی كه فرایند اخذ جواز تاسيس برای كارآفرینان ایجاد می كند، عSوه بر استفاده 

ه اطSعات به دست آمده از منابع مكتوب بوده است.درگير این فرایند بودند مصاحبه ھای غيررسمی صورت گرفته كه خود تایيد كننده و تكميل كنند

ت و گمانه ھای اوليه در زمينه موانع ایجاد شده توسطنتایج به دست آمده از بررسی ھای انجام شده در زمينه ھای مورد اشاره حاكی از تایيد فرضيا

قوانين دولتی برای كارآفرینان صاحبان صنایع كوچك است.

الف - فرآیند اخذ جواز تاسيس و محدودیت ھای آن برای كارآفرینان

ایه پرسشنامه مربوط به احداث واحد صنعتیجواز تاسيس عبارت است از مجوزی كه متقاضی پس از انجام مطالعات و بررسی ھای و تكميل و ار

و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام به(توليدی، طراحی، مونتاژ، خدمات مھندسی، تحقيقات صنعتی و كشت و صنعت) آن را دریافت كرده 

حل زیر انجام شوند:انجام عمليات اجرایی و نصب ماشين آ3ت می كند.برای دریافت این جواز توسط متقاضی باید مرا



– بررسی، مطالعه و ارزیابی فعاليت صنعتی به منظور انتخاب نوع فعاليت و محل اجرا.١

– دریافت پرسشنامه از ادارات كل صنایع استان ھا و تكميل و ارایه آن.٢

 در ھزار از سرمایه ثابت و حداكثر یك ميليون ریال پس از اعSم نتيجه بررسی اداره صنایع.۵/٠– پرداخت ٣

 برای اخذ جواز تاسيس با آن مواجه اند می توان موارداز جمله مھمترین موانع و محدودیت ھایی كه كارآفرینان و متقاضيان ایجاد فعاليت ھای صنعتی

زیر را بر شمرد:

 مثال، فردی پس از مدتی تSش زمين – تغيير دائمی ضوابط و شرایط صدور جواز تاسيس موجب سردرگمی متقاضيان شده است. به عنوان١

شود كه زمين تھيه شده با ضوابط جدید متناسبمناسب و متناسب با ضوابط موجود تھيه می كند، اما پس از مراجعه به اداره صنایع متوجه می 

نيست و كاربری صنعتی ندارد.

 حال توسعه و در حال رشد. این تقسيم – براساس مقررات موجود، دولت مناطق مختلف كشور را به سه قسمت تقسيم كرده است: فقير، در٢

)، تخفيف مالياتی و غيره، از فعاليت ھایی است كه در٣بندی مبنایی برای حمایت ھا و تسھيSت دولت، از جمله اعتبارات ارزان قيمت (وام تبصره 

می نماید. برخی از مناطق برای طرح ھایی از اولویتاین مناطق ایجاد می گردند، اما این اولویت ھا بعضاً برای یك مدیر صنعت كوچك ایجاد مشكل 

ی مناسب به نظر نمی رسند و یا اگر یك ایدهبرخوردارند كه از نظر جغرافيایی، اقتصادی و سایر عوامل محيطی، برای نوع خاص فعاليت صنعت

باشد، این طرح نه تنھا مورد حمایت قرار نمی گيرد، چهكارآفرینانه فقط قابليت اجرا در منطقه ای را داشته باشد كه جزو مناطق مورد حمایت دولت ن

بسا از اجرای آن نيز جلوگيری كنند.

 كه محصول جدید قرار است در آن ارایه شود تا – از جمله امكانات 3زم جھت اجرای ھر ایده كارآفرینانه، وجود اطSعات كامل از بازاری است٣

 یا خير؟ و آیا امكان اجرا شدن دارد؟ و آیا كسانی دیگر دربراساس تجزیه و تحليل اطSعات موجود پی برد كه: آیا ایده واقعاً یك ایده كارآفرینانه است

اطSعاتی كارا وجود داشته باشد كه اطSعات مورد نيازاین زمينه اقدام كرده اند؟ و … برای پاسخ به چنين سوا3تی به نظر می رسد باید یك پایگاه 

رغم اینكه وزارت صنایع متولی فعاليت ھای صنعتی كشور ومدیران و كارآفرینان را در اختيار آنان بگذارد، اما در شرایط حاضر در اقتصاد ایران، علي

 فقدان یك پایگاه اطSعاتی كارآ جھت استفادهھمچنين دادن جواز تاسيس می باشد و قاعدتاً باید از اطSعات به نسبت كاملی برخوردار باشد،

خواھد یك فعاليت صنعتی جدید را راه اندازی كند،كارآفرینان به منظور شناخت بازار و محصو3ت، كامSً محسوس است. به عبارت دیگر، اگر فردی ب

يدا نمی كند. البته ممكن است به صورت پراكندهمكانی را برای پاسخ دادن به سوا3ت و دریافت كمك و راھنمایی فكری درباره طرح مورد نظرش پ

دان یك پایگاه اطSعاتی كارا در اقتصاد ایران كامSًاشخاصی (حقيقی یا حقوقی) به عنوان مشاوران صنعتی بتوانند كمك ھایی به فرد بكنند، اما فق

نابع در اقتصاد گردیده است. به عنوان مثال،مشھود و محسوس است و ھمين امر خود منجر به ایجاد اخت3Sتی شده كه نتيجتاً منجر به اتSف م

وه فعاليت خود كم اطSع ھستند كه مشاھده می شودمتقاضيان احداث واحدھای صنعتی (به ویژه صنایع كوچك) در برخی موارد آنچنان از بازار و نح

ر آن محصول است.چند طرح مشابه در كنار ھم احداث می گردد و یا ميزان مجوزھای صادر شده بيش از ظرفيت بازا

 استانداردھای اجباری است. متقاضيان و مدیران – یكی دیگر از محدودیت ھایی كه جواز تاسيس برای متقاضيان ایجاد كرده، برقراری مقررات و۴

موده است متناسب با وضعيت و شرایط كشورھایصنایع معتقدند كه بسياری از استانداردھایی كه وزارت صنایع برای دریافت مجوز تاسيس وضع ن

با توجه به شرایط اق لذا آنان به دست آوردن چنين استانداردھایی را  اینانصنعتی و پيشرفته است.  ایران كامSً غيرممكن می دانند.  تصادی 

رده است و از طریق ناظران خود آنھا را تحت فشارمی گویند دولت بدون درنظر گرفتن این وضعيت آنان را مجبور به رعایت چنين استانداردھایی ك

ذا مدیران مجبور می شوند برای جلوگيری از بستن واحدگذاشته است و چون در اكثر موارد این صنایع نمی توانند این استانداردھا را رعایت كنند، ل

 و ھمين امر عSوه بر ھزینه ھایی كه برای واحدتوليدی خود نظر مامور مربوطه را به دست آورند تا از عدم رعایت استانداردھا چشم پوشی كند

اگر وزارت صنایع درصدد دستيابی به استانداردھایتوليدی دارد، خود به عنوان یك عمل قانون شكنانه عرف می گردد. از این رو، به نظر می رسد 

می تواند منظور خود را برآورده سازد، بلكه منجر بهجھانی است از طریق وضع استانداردھای خارج از توان صنایع (به ویژه صنایع كوچك) نه تنھا ن

و موانع آن برای كارآفرینان و صنایع كوچكگسترش فساد اداری و افزایش ھزینه ھای واحدھای توليدی می گردد.ب - فرآیند دریافت اعتبار 

 نماید: جواز تاسيس و اساسنامه شركت، تصویر سند ملكبرای دریافت اعتبار از سيستم بانكی، فرد متقاضی باید مدارك زیر را تھيه و به بانك ارایه

ين، مجوز آب و برق و گاز و تلفن و گواھی محيطبرای طرح اگر طرح واحد در شھرك صنعتی واقع باشد، قرارداد واگذاری زمين یا سند مالكيت زم

قرارداد احداث ساختمان موسسه، گزارشزیست برای واحدھای خارج از شھرك صنعتی، مجوز شھرداری برای واحدھای خارج از شھرك صنعتی، 



لی مدیران.توجيھی اقتصادی، مالی و فنی، تكميل پرسشنامه درخواست تسھيSت از بانك، سابقه كاری و تحصي

ردازند. آنھا در گام اول به شناسایی متقاضیپس از تحویل مدارك فوق توسط متقاضی به بانك، كارشناسان بانك به بررسی طرح مورد نظر می پ

عتبارش، برای دریافت وام در اولویت قرارمی پردازند. در صورتی كه متقاضی از مشتریان شناخته شده و خوش حساب بانك باشد به ضمانت ا

انجام كار كارشناسی طرح در كميته پذیرش طرح ھامی گيرد. در گام دوم، طرح از نظر فنی، مالی و اقتصادی ارزیابی كارشناسی می گردد. پس از 

يز عموماً مرحله به مرحله صورت می گيرد. درمجدداً بررسی می گردد و تصميم نھایی برای پرداخت تسھيSت اتخاذ می گردد. پرداخت تسھيSت ن

برد.بھترین حالت ممكن، اقدام برای وام از مرحله درخواست تا پرداخت آن دو تا سه ماه زمان می 

Sت و محدودیت ھای زیر مواجه اند:كارآفرینان و مدیران صنایع كوچك برای دریافت تسھيSت اعتباری از سيستم فعلی بانكی با مشك

 درصد از فعاليت توسط متقاضی است.۵٠د  – یكی از شروط پرداخت تسھيSت اعتباری به متقاضيان فعاليت ھای صنعتی و توليدی انجام حدو١

 درصد فعاليت را داشته باشد و در این صورت است كه بانك تقبل درصد سرمایه۵٠بدین معنی كه متقاضی باید سرمایه مورد نياز برای پيشرفت 

فكيك شده و مرحله به مرحله به متقاضی پرداختباقی مانده را می كند. اعتبار پرداختی نيز بين تكميل ساختمان، ماشين آ3ت و مواد اوليه ت

لذا با توجه به اینكه اكثر كارآفرینان و مدیران صنایع كوچك فاقد چنين سرمایه ا ی برای راه اندازی ھستند، عمSً از دریافت تسھيSتمی گردد. 

اعتباری بانكی محروم می شوند.

 كوچك صنعتی به ھمان صورتی برخورد كنند كه با – انعطاف ناپذیری قوانين و مقررات حاكم بر سيستم بانكی موجب شده كه بانك ھا با یك واحد٢

و صنایع بزرگ قائل نمی شود. چنين حالتییك واحد بزرگ صنعتی. در واقع، سيستم بانكی در پرداخت تسھيSت ھيچ تمایزی بين صنایع كوچك 

بدتر و ضعيف تری در كسب تسھيSت بانكی قرارسبب شده كه صنایع كوچك، با توجه به ویژگی ھایی كه دارند، نسبت به صنایع بزرگ در موقعيت 

نعتی است، خود منجر به كاھش انگيزه فعاليت درگيرند. و ھمين امر با درنظر گرفتن اینكه سرمایه یكی از عوامل اصلی ھر فعاليت توليدی و ص

انه ای مورد حمایت قرار نگيرد. مگر زمانی كهعرصه صنایع كوچك شده است. ھمين سيستم غيرقابل انعطاف نيز موجب شده كه ھيچ ایده كارآفرین

گفت: سيستم فعلی بانكی كشور كه در حال اجراشرایط دریافت وام از جمله وثيقه و سرمایه اوليه را داشته باشد. در یك حالت كلی می توان 

 كه این سيستم براساس قانون بانكداری اسSمی بنااست ھيچ گونه امكاناتی برای حمایت از صنایع كوچك و كارآفرینان ندارد. و این در حالی است

ت تامين شرایط و امكانات كار و سرمایه گذاری»شده است. قانونی كه یكی از اھداف آن «بسيج و تجھيز اندوخته ھا و پس اندازھای مردم در جھ

ایی توليدی «مشاركت» می كنند. و اگر بپذیریماست و بانك ھا از طریق تسھيSت اعطایی در تامين بخشی یا تمامی سرمایه مورد نياز فعاليت ھ

ی شوند، لذا بی توجھی سيستم فعلیكه صنایع كوچك از جمله مھمترین فعاليت ھای توليدی ھستند كه موجب گسترش اشتغال در كشور م

ی اسSمی است.بانكی كشور نسبت به پرداخت تسھيSت به صنایع كوچك، در واقع بيانگر نقض ھدف اجرای بانكدار

 ملك یا محل اجرای طرح است. از آنجایی كه بانك – بانك ھا برای پرداخت وام از دریافت كنندگان آن، وثيقه اخذ می كنند. وثيقه معمو3ً سند٣

ا وثيقه فكری یك كارآفرین وجود خارجی ندارد. یعنیتضمين پول خود را با اعتقاد بر گردشی بودن پول و عدم سكون آن در اولویت قرار می دھد، لذ

 درصد۵٠ می بایست مقداری سرمایه اوليه (نزدیك فردی كه با ایده جدید خود درصدد افزایش توليد و یا راه اندازی یك فعاليت جدید صنعتی است

دریافت كند. با توجه به اینكه بانك زمانی اقدام بهسرمایه كل طرح) و وثيقه قابل قبول داشته باشد تا بتواند از سيستم بانكی تسھيSت اعتباری 

 توجيھی مالی (ھزینه ھا و درآمدھا)، فنیپرداخت اعتبار می كند كه طرح پيشنھادی توسط كميته كارشناسی و پذیرش طرح ھا از نظر گزارش

فته باشد، لذا به نظر می رسد گرفتن وثيقه معتبر و قابل(فناوری و امكان عملی شدن آن) و اقتصادی (درنظر گرفتن بازار و فروش) مورد تایيد قرار گر

ارشناسی كميته پذیرش طرح ھا است. زیرا ھنگامی كهقبول توسط بانك از متقاضيان (به ویژه كارآفرینان و مدیران صنایع كوچك) ماھيتاً رد نظر ك

نتيجه می رسد كه طرح از نظر فنی، اقتصادی وكميته كارشناسی طی یك فرایند زمانی حدود یك ماه و نيم پس از بررسی ھای كارشناسی به این 

رشناسان بانك است. و این زمانی بيشتر مشخصمالی قابليت اجرا دارد و آن را تایيد می كند، گرفتن وثيقه در واقع نوعی عدم قبول نظر كا

»٧اسSمی پرداخت می شود. براساس ماده «می شود كه بدانيم تسھيSت اعتباری بانكی در چارچوب قانون بانكداری اسSمی و در قالب عقود 

؛ «بانك ھا می توانند، به منظور ایجاد تسھيSت 3زم برای گسترش فعاليت بخش ھای١٣۶٢قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوب شھریور ماه 

١٧ تا ٩به صورت «مشاركت» تامين نمایند». در مواد مختلف توليدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نياز این بخش ھا را 

رط تمليك، ذكر گردیده است. با توجه به مواردنيز نحوه مشاركت بانك از طریق عقود اسSمی نظير مضاربه، جعاله، فروش اقساطی و اجاره به ش

 عنوان یك شریك وارد می شود، لذا براساسفوق، مSحظه می گردد كه بانك پس از بررسی كارشناسی با پرداخت اعتبار در طرح ھای صنعتی به



 وثيقه عSوه بر اینكه بيانگر اعتماد نداشتن بهقوانين حقوق تجارت به مانند یك شریك در سود و زیان فعاليت سھيم است. در چنين خالق گرفتن

نظر كارشناسی است، بلكه بيانگر نقض قانون نيز می باشد.

ان صنایع كوچك مطرح می شود، نرخ سود با3ی – از جمله مواردی كه به عنوان یك مانع جھت دریافت تسھيSت بانكی توسط كارآفرینان و مدیر۴

برای فعاليت  ھایی صنعتی بيشتر از فعاليت ھاییبانكی است. براساس مقررات فعلی حاكم بر سيستم بانكی، نرخ سود تسھيSت اعطایی 

 درصد) برای فعاليت ھای صنعتی١٩د (در حدود كشاورزی و كمتر از فعاليت ھای خدماتی و ساختمانی است. ولی به نظر متقاضيان این ميزان سو

 سود نيز براساس یك كار كارشناسی و بابا3ست. ھمچنان كه گفته شد تسھيSت اعطایی بانك ھا در قالب عقود اسSمی صورت می گيرد و نرخ

آنجا كه سودآوری صنایع كوچك با توجه بهتوجه به نرخ بازگشت سرمایه در بخش صنعتی توسط شورای پول و اعتبار تعيين می شود. ولی از 

می رسد تعميم دادن نرخ بازگشت سرمایه در بخشمحدودیت بازار (بازار اكثر صنایع كوچك محلی است) عموماً در سطح پایينی است، لذا به نظر 

صنعت به صنایع كوچك چندان از توجيه اقتصادی برخوردار نيست.

پ - موانع مقررات صادرات و واردات برای كارآفرینان و صنایع كوچك

 ایجاد می كند عبارت است از:مھمترین موانعی كه مقررات صادرات و واردات برای بنگاه ھای صنعتی به ویژه بنگاه ھای كوچك

ون بد ولی با ثبات بھتر از قانون خوب ولی بی ثبات – بسياری از صاحبان واحدھای توليدی و كارآفرینان، به ویژه صادر كنندگان معتقدند كه قان١

وانين وارداتی معتقدند كه عامل مھمی كه به سرمایهاست. برخی از سرمایه گذاران و كارآفرینان با برشمردن مواردی از بی ثباتی و متغير بودن ق

ن و مقررات متغير است.از دیگر اثرات منفی بی ثباتیگذاری و مساله اشتغال لطمه وارد می كند و انگيزه فعاليت توليدی را از بين می برد، قواني

در كنندگان اظھار می كنند كه عدم ثبات قوانين و مقرراتقوانين و مقررات در زمينه صادرات، از بين رفتن اعتبار و صادر كنندگان است. بسياری از صا

 تعھد نيز موجب از بين رفتن اعتبار و آبرویموجب عدم انجام تعھد صادر كنندگان به قراردادھای منعقد با طرف ھای خارجی است. عدم انجام

صادركنندگان در ميان خریداران خارجی می گردد.

از تشریفات اداری طو3نی و صرف زمانی قابل توجه – از نظر كارآفرینان و صاحبان واحدھای توليدی دریافت ارز جھت واردات مستلزم مجموعه ای ٢

برای گشایش اعتبار اسنادی با كندی عمل می كند. لذااست. اینان اظھار می دارند كه عليرغم اینكه با كمبود نقدینگی مواجه اند ولی بانك مركزی 

 جھت واردات مواد و قطعات مورد نياز در سيستمسرمایه در گردش واحدھای توليدی – به ویژه واحدھای كوچك كه از سرمایه كمتری برخوردارند –

 دليل فقدان تشكيSت 3زم و منسجم و عدمبانكی حبس می گردد. از طرف دیگر واحدھای توليدی كه امكان صادرات محصو3ت خود را دارند به

ه گاھاً برای ارسال یك محموله صادراتی ناچار بهھماھنگی بين نھادھای دست اندركار و مرتبط با صادرات و ھمچنين ناكارایی سازمان ھای مربوط

را با دودلی و برگشت از نيمه راه مواجه می كند.رفت و آمد زیاد در سازمان ھای دولتی و پرداخت ھزینه ھای جانبی می شوند و ھمين امر آنھا 

را جھت انجام امور اداری با آنان نمی كنند بلكه ھربرخی از صادر كنندگان اظھار می كنند كه سازمان ھای مرتبط با صادرات نه تنھا ھمكاری 3زم 

 و یا براساس سليقه ھای شخصی به انجام امورسازمان در جھت كسب درآمد یك قانون و یا ضابطه جدیدی را برای آنان به مورد اجرا می گذارد

ھای توليدی – به ویژه – یكی از مھمترین مقو3ت مرتبط با صادرات و واردات كا3ھا و خدمات كه فراروی صاحبان واحد۴روزانه خود می پردازد.

ی از واحدھای توليدی كوچك كه به نوعی با امرواحدھای كوچك مقياس – و كارآفرینان قراردارد، ارز و نرخ آن است. در مراجعه حضوری به برخ

ن نرخ آن از سوی دولت (بانك مركزی) را یكی از سهصادرات و واردات دست به گریبان بودند، در رتبه بندی مشكSت خود در این زمينه، ارز و تعيي

ریزی ميان مدت و بلند مدت توليدی را از آنان سلب كردهمشكل اصل خود برشمردند. اینان اظھار كردند كه بی ثباتی در نرخ ارز ھرگونه امكان برنامه 

نكنند و یا آن را با ھزینه بسيار با3تر از آنچه كهاست. ھمچنين این بی ثباتی موجب شده كه آنان به راحتی به ارز مورد نياز خود دسترسی پيدا 

دھد.ھست به دست آورند كه ھمين امر طبعاً ھزینه ھای توليد و قيمت تمام شده كا3 را افزایش می 

زمان ھایی كه در امر صادرات دخيل ھستند. – عدم وجود تخصيص كافی و یا فقدان آشنایی كاركنان و متصدیان امر صادرات در نھادھا و سا۵

ج - قانون ماليات و موانع آن برای صنایع كوچك

 واحدھا به مكان و داشتن دفاتر و اسناد جامع و كاملبخش توليد و صنعت اقتصاد ایران به دليل فقدان قوانين صحيح مالياتی و با توجه به وابستگی

ه موانعی كه بر سر راه ایجاد و توسعه كسب و كاربيش از سایر بخش ھا ماليات پرداخت می كند. لذا كارآفرینان و صاحبان واحدھای كوچك از جمل

ع و مشكSتی كه نظام مالياتی ایران برای صنایعخود برمی شمارند قوانين مالياتی و نحوه اجرای آن است. در این قسمت برخی از مھمترین موان

كوچك و كارآفرینان ایجاد می كند ارایه می گردد.



 می باشد و نوع فعاليت و یا اندازه بنگاه تاثيری در – مSك دریافت ماليات از بنگاه ھای اقتصادی فقط براساس ميزان درآمدی ابرازی (یا تشخيصی)١

(بازرگانی) یا توليدی بودن فعاليت مورد توجه قرارتعيين ماليات ندارد. یعنی براساس قانون فعلی ماليات، كوچكی یا بزرگی بنگاه و نيز تجاری 

 كوچك توليدی باشد.نمی گيرد. فراھم كردن چنين تمایزی می تواند یكی از عوامل بستر ساز جھت تشویق فعاليت ھای

 ناشی از وصول ماليات است كه خود – از جمله مشكSتی كه سيستم مالياتی ایران برای صاحبان واحدھای كوچك ایجاد می كند مشكSت٢

د. به نظر كارشناسان برای نظام اجرایی، یعنیناشی از نواقص و پيچيدگی ھای قانون ماليات ھای مستقيم در زمينه شيوه وصول ماليات می باش

ظام، دریافت ھر چه بيشتر ماليات بدونسيستم سازمان تشخيص و وصول ماليات، ماموریت مشخصی تعریف نشده است و عمSً تفكر حاكم بر ن

ن نھادھای واسطه (نظير حسابداران معتمد) مؤدیان وتوجه به توانایی ھای پرداخت كننده است. در شيوه فعلی وصول ماليات در ایران به دليل فقدا

كه حجم كار تشخيص ماليات بسيار زیاد است و كادرمميزان در تماس مستقيم با یكدیگرند و این خود مشكSت زیادی را ایجاد كرده است و از آنجا 

 شركت یا شغل را رسيدگی كند. از این رو مميزان به علت حجم بسيار زیاد كار،٧٠ تا ۶٠رسمی وزارت دارایی محدود، لذا ھر مميز ناچار است 

ی برخوردار نيست و در غالب موارد مورد پذیرشبيشتر تمایل دارند كه مساله را با تشخيص علی الراس حل و فصل كنند، و این خود از دقت كاف

 می گردد كه نھایت آن ایجاد ھزینه و اتSف وقت برایمؤدیان قرار نمی گيرد كه در نتيجه در یك فرآیند اداری موجب جنگ و گریزی بين مؤدی و مميز

واحدھای كوچك توليدی است.

با آن دست به گریبان است، تعدد پرداخت ھایی – از دیگر مشكSتی كه بخش صنعت به طور عام و صنایع كوچك به طور خاص در زمينه ماليات ھا ٣

ی بازدارنده برای صنایع (صنایع كوچك) محسوب كرد.تحت عناوینی نظير ماليات، حقوق، عوارض و امثال آن است كه می توان آنھا را به عنوان مانع

ی (افراد)و بنگاه ھا (شركت ھا) به صورت – براساس قانون ماليات ھای مستقيم كه مبنای عمل دستگاه مالياتی كشور است از اشخاص حقيق۴

) در صورتی كه ميزان درآمد دریافتی برای ھر یك از اشخاص١٣١یكسان ماليات گرفته می شود به نحوی كه جدول مالياتی یكسان دارند (ماده 

 ميليون ریال درآمد در سال درآمد با3یی است۵٠٠فوق معانی متفاوتی دارد. به عنوان مثال، برای یك فرد 

، به نظر می رسد كه باید مبنای درآمد اشخاص بادر حالی كه چنين درآمد برای یك شركت توليدی یا بازرگانی رقمی قابل اغماض است. از این رو

شركت ھا عوض گردد، یعنی ماليات بنگاه ھا براساس جدولی متفاوت از جدول اشخاص تعيين گردد.

د - قانون كار و موانع آن برای كارآفرینان

١٣۶٩ر اجتماعی جمھوری اسSمی ایران مصوب آبانماه به نظر برخی از صاحبنظران اقتصادی و مدیران بنگاه ھای توليدی و خدماتی، قانون كار و امو

ویی به اكثریت قریب به اتفاق مسایل ومجمع تشخيص مصلحت نظام كه با ھدف توجه به كرامات انسانی و نيل به عدالت اجتماعی و پاسخگ

مدتی كه از اجرای آن می گذرد باست، طی مشكSت كارگری، ایجاد شرایط و روابط مناسب در محيط كار و ارزش دادن به كارگر تصوبب شده ا

 به اصSح دارد.ضعف ھا و كاستی ھایی كه دارد یكی از موانع مھم فرا روی بنگاه ھای اقتصادی است، لذا نياز

برابر كارآفرینان و مدیران بنگاه ھای توليدی ودر این قسمت سعی می گردد مواد و بخش ھایی از قانون كار فعلی كه به نظر می رسد مانعی در 

خدماتی است ارایه گردد:

 ای بين كارگر و كارفرما به نفع كارگر برقرار است. در – بررسی مواد قانون كار ایران نشان می دھد كه در زمينه فسخ قرارداد كار شرایط ناعاد3نه١

ر با اعSم استعفای، اجازه فسخ قرارداد كار به كارفرما داده نشده است. ولی در مقابل كارگر می تواند، حداكث٢٧ھيچ یك از مواد قانون، به جز ماده 

 ھم كه اجازه فسخ قرارداد كار را به كارفرما داده،٢٧ روز اول ھم قابل برگشت است، قرارداد را فسخ كند. ماده ١۵خود پس از یك ماه، كه در 

انجام وظایف محوله قصور ورزیده و یا آیين نامه ھاییمشروط به این است كه كارفرما در مراجع صالحه (ھيات ھای حل اختSف) ثابت كند كه كارگر در 

اسSمی كار است.نظر مثبت شورای كسب ھم خود مشروط به این است. البته كرده انضباطی كارگاه را پس ازتذكرات كتبی نقض 

متوسط و بزرگ قائل نشده است و تمام بنگاه ھا با یك – قانون كار در زمينه اجرای تكاليف قانون ھيچ تفاوتی بين بنگاه ھای كوچك با بنگاه ھای ٢

بنگاه ھای كوچك قابل اعمال نيست. از جملهضابطه و یك نگرش مشمول تكاليف قانونی شده اند. در حالی كه بخشی از تكاليف قانون كار در 

 ھا، سوادآموزی، تاسيس مھد كودك و ساختمی توان به اجرای تكاليف ساخت مسكن برای كارگران، تامين خدمات حمل و نقل، كمك به تعاونی

اجرا نشده و یا به صورتی رنگ باخته اجرا شده است.ورزشگاه اشاره كرد كه حتی توسط بنگاه ھای بزرگ و متوسط به دليل ھزینه بر بودن آنھا، یا 

ستفاده از ابزارھای مدیریتی برای تنظيم نيروی كار و – قانون كار در بعضی موارد به حوزه ھایی وارد شده است كه در نتيجه آن دست كارفرما در ا٣

م طبقه بندی مشاغل را در كارگاه خویش تنظيم كنند واداره بنگاه بسته می شود. به عنوان مثال، قانون كار كارفرمایان را مكلف كرده است كه نظا



اً به انتخاب مشاور و انجام طبقه بندی خواھد پرداخت. درمقررات آن را به تایيد وزارت كار برسانند و چنانچه به تكليف خود عمل نكند وزارت كار راس

ه مقوله نظام استخدامی كارگاه نيز پرداخته است و بدینواقع قانون كار با تعيين این تكليف برای كارفرما، از حدود تنظيم روابط كار خارج شده و ب

ترتيب یكی از ابزارھای مدیریتی برای تنظيم نيروی انسانی را از كارفرما سلب كرده است.

كان تبدیل تدریجی مشاغل كم بازده به قانون كار، مدیران واحدھای توليدی و خدماتی از جابجایی كارگر منع شده اند و این امر ام٢۶ – طبق ماده ۴

پر بازده را از كارفرمایان و مدیران سلب می كند.

رای صاحبان و مدیران واحدھای توليدی و – قانون كار دست كارگران را در جابجایی آزاد گذاشته است و ھمين امر یك مشكل اساسی را ب۵

خود و ھمچنين افزایش كيفيت محصو3ت و خدماتخدماتی ایجاد كرده است. بدین صورت كه اگر كارفرمایی در راستای افزایش بھره وری كاركنان 

 آموزش درخواست افزایش حقوق كند ولی كارفرماتوليدی اقدام به آموزش نيروی كار بكند و ھزینه ای صرف آن كند، آنگاه كارگر به محض پایان

زمان صرف شده برای آموزش به سرعت جابجا و در واحدنپذیرد، كارگر با آزادی كه قانون كار به وی داده است می تواند بدون توجه به ھزینه ھا و 

ان را برای آموزش نيروی كار كاھش خواھد داد و دردیگری كه دستمزد بيشتری می پردازد مشغول به كار شود. این موضوع طبيعتاً انگيزه كارفرمای

كه با تكاليف و مسئوليت ھایی كه قانون كار براینتيجه روی بھره وری اثر منفی خواھد گذاشت.در پایان، با توجه به موارد فوق، می توان گفت 

د ایران بسيار زیاد است. لذا انگيزه كارآفرینان و سرمایهكارفرما در برابر نيروی كار تعيين كرده است ھزینه و ریسك به كارگيری نيروی كار در اقتصا

.گذاران را در استفاده از فناوری ھای كاربر و در نتيجه بكارگيری نيروی كار كاھش داده است

ه - جمع بندی

بنگاه اثر توليد  بھره وری عوامل  توليد، اشتغال و  بر  از جملهایده ھای كارآفرینی زمانی می توانند  آنھا فراھم گردد.   بگذارند كه شرایط اجرای 

 است. شرط اینكه یك بنگاه كوچك بتواند ایجاد و راهپایگاه ھای مناسب جھت كاربردی كردن ایده ھای كارآفرینی، بنگاه ھای كوچك توليدی و خدماتی

 امكان رشد و توسعه را بيابد، فراھم بودن بسترھایاندازی گردد و سپس با اجرای ایده ھای كارآفرینی فعاليت خود را تداوم بخشد و از این طریق

بارز و بی چون و چرایی دارد، نھاد دولت است.3زم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نھادھایی كه بر بسترسازی فعاليت ھای اقتصادی نقش 

ت ھای كارگزاران و بازیگران عرصه اقتصاد دارد. این ابزاردولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانين و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالي

ت در عرصهمانند شمشير دولبه داشته باشد. اگر درست به كار گرفته شود بسترھا و شرایط فعاليت و رقابدولت– قانونگذاری– می تواندنقشی 

كند.عمل عنوان مانع برای بازیگران اقتصاد كار گرفته شود، می تواند به نادرستی به اقتصادی را تسھيل و مھيا می كند و اگر به 

قررات وضع شده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه تنھاشواھد موجود و بررسی ھای انجام شده در زمينه اقتصاد ایران بيانگر این است كه قوانين و م

توليدی را فراھم نكرده است، بلكه قوانين و م قررات وضع شده به عنوان مانعی جھت رشدبسترھای مناسب برای فعاليت ھای كارآفرینی و 

ست.كارآفرینی در صنایع كوچك و در نتيجه رشد و توسعه صنایع كوچك در اقتصاد ایران عمل كرده ا

 پنج زمينه راه اندازی كسب و كار، قانون كار،در این مقاله، ھمچنانكه مSحظه شد، برخی از موانع قانونی رشد كارآفرینی در صنایع كوچك در

راه ضعف دولت ایران در انجام وظایف اصلی و اوليه نظيراعتبارات بانكی، مقررات صادرات و واردات و ماليات و عوارض ارایه گردید. این موانع به ھم

مو فراھم كردن كا3ھای عمومی، دست در دست ھم  اقتصادی،  ثبات كSن  تامين  مالكيت،  تھی شدن ذخيره كارآفرینیتضمين حقوق  جب 

بنگاه ھای كوچك، به ویژه صنایع كوچك به عنوان پایه ھای عمده توسعه ملی، شده است.

بھزاد 3معی

www.irankarafarin.persianblog.com
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موانع کارآفرينی !

خطرپذیری مالی زیاد، ناتوانی در تامين مالی برای راه اندازی کسب و کار و

موانع اداری از مھمترین عوامل ضد انگيزشی کارآفرینی در ایران تلقی می

شوند.

و اقتصادی  توسعه  برای  اثربخش  راھبردی  عنوان  به  کارآفرینی  امروزه 

اجتماعی کشورھا شناخته شده است.

توسعه کارآفرینی فرایندی پيچيده، بلند مدت و فراگير است که البته نقش

مھمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورھا دارد به طوری که امروزه این

مقوله به استراتژیک ترین و مھم ترین ابزار توسعه اقتصادی جوامع پيشرفته

تبدیل شده است.

کارآفرینی به معنی فرآیند کشف و بھره برداری از فرصت ھا به منظور ارزش

 ھمه جانبه تلقی می شود.آفرینی در حوزه ھای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی بوده و پایه و اساس توسعه پایدار و

از این رو، 3زمه دستيابی به توسعه و پيشرفت اقتصادی کشورھا، توسعه کارآفرینی است.

 ) نشان می دھد که بين نرخ فعاليت ھای کارآفرینانه و توليد ناخالص داخلیGEMبرای مثال، مطالعات و بررسی ھای دیده بان جھانی کارآفرینی (

)GDP درصد ھمبستگی وجود دارد.۵٧ ) در کشوری مانند ایا3ت متحده به ميزان 

افزایش درآمد ملی و رفاه در جامعه خواھد بود.از این رو افزایش فعاليت ھای کارآفرینانه ھمراه با افزایش توليد ناخالص ملی و در نتيجه 

 با رویکرد بازار محور و بر اساس نيازھای جامعهظرفيت سازی برای توسعه کارآفرینی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ھا و مھارت ھای کارآفرینی

سب جھت توسعه فعاليت ھای توليدی و خدماتیاست. اما از سوی دیگر توسعه کارآفرینی نيازمند شناخت و رفع موانع و ایجاد زمينه ھای منا

است.

فراھم بودن زمينه ھای قانونی، فرھنگی و اقتصادی3زمه گرایش و تSش برای راه اندازی کسب و کارھای جدید و کوچک و فعاليت ھای کارآفرینانه، 

در کشور است.

نھا زمينه ھای مناسب برای فعاليت ھایشواھد موجود و بررسی ھای انجام شده در ایران نشان می دھد که قوانين و مقررات دولتی نه ت

داف کارآفرینی و در نتيجه عدم رشد اقتصادی ایرانکارآفرینی و توليدی را فراھم نکرده است بلکه این قوانين و مقررات به عنوان مانعی جھت اھ

عمل کرده است.

س کنند، موانعی مانند قوانين و مقررات اداری وشاید بتوان گفت که کارآفرینان قبل از آنکه رقابت بخش خصوصی را برای فعاليت ھای خود احسا

انحصارات دولتی را مانع کسب و کار خود می بينند.

می دھد نگرش منفی مردم به توانایی ھای خود ونتایج یک پژوھش و ھمچنين نظرات کارآفرینان در سومين جشنواره کارآفرینان برتر کشور نشان 

ین مورد خود ناشی از نامناسب بودن شرایطترس از دست دادن سرمایه و پس انداز خود از عوامل مھم ضد انگيزشی کارآفرینی شده است که ا

اقتصادی کشور و با3 بودن ریسک اقتصادی است.

ازی و توسعه کسب و درصد کارآفرینان برگزیده اظھار داشتند که قوانين و مقررات دولتی مشوق آن ھا در راه اند۶٠در یک تحقيق دانشگاھی دیگر، 

کار نبوده است.

 آن ھا قوانين و مقررات بانکی، قوانين مالياتی و قانونبنابراین قوانين و مقررات دولتی بيشتر در حکم مانع توسعه کارآفرینی عمل می کنند. به نظر



د.تجارت و ھمچنين قانون کار از مھمترین موانع قانونی توسعه کارآفرینی در ایران تلقی می شو

ینانه نوظھور نيازمند بھبود محيط کسب و کار است.بنابر گزارشی دیگر افزایش و بھبود نرخ فعاليت ھای کارآفرینانه مانند شاخص فعاليت کارآفر

دید و در حال رشد در ایران وجود ندارد زیرا ایننتایج پژوھشی در سومين جشنواره کارآفرینان برتر نشان می دھد حمایت مالی برای شرکت ھای ج

 برخوردار نيستند و از طرفی برنامه ھایشرکت ھا از پشتوانه مالی کافی، دریافت تسھيSت بانکی، منابع مالی بخش خصوصی و عرضه عمومی

دولت در جھت حمایت از شرکت ھای جدید و در حال رشد کمرنگ است.

 دخالت دولت در بازار، وجود بانک جھانی مبنی بر "آسانی انجام کسب و کار در ایران" حکایت از مشکSت و موانع جدی نظير٢٠٠٨ھمچنين گزارش 

ھای کسب و کار در ایران دارد.قوانين دست و پا گير، ھمچنين وجود دستگاه ھای نظارتی موازی و متعدد و ریسک با3ی فعاليت 

بازنگری جدی قوانين و مقررات مربوطه و قانون کار بابا توجه به اھميت موضوع در جھت رفع موانع توسعه کارآفرینی در ایران بھتر است با اصSح و 

ش مراحل اداری غير ضروری و ھمچنين آموزشرویکرد کارآفرینی و کاھش بوروکراسی اداری و توسعه اتوماسيون اداری به منظور تسھيل و کاھ

ال جدید شاھد شکوفایی و به ثمر نشستن تSشکارآفرینی در ھمه سطوح و توسعه فرھنگ کارآفرینی در راستای تاکيد بر خSقيت و نوآوری در س

ھای ھمه دلسوزان کشور باشيم.

منبع : خبرگزاری اقتصادی ایران

http://vista.ir/?view=article&id=312028

موجودی به نام کارگر

این پرونده از زوایای مختلف نگاھی دارد به تيزرھای تبليغاتی که ظاھرا جھت

آموزش کارگران از شبکه ھای مختلف سيما پخش می شوند. رویکرد تمامی

انتقادی تھيه شده است)  توسط وزارت کار  (که  برنامه ھا  این  به  مطالب 

است؛ چرا که ھيچ کدام از ھمکاران ما قادر به نوشتن مطلبی که رویکرد

مثبتی به مفھوم این تيزرھا داشته باشد، نبودند.

انتقادات اساسا پرونده مشخص می شود که جنس  این  با مطالعه  البته 

صنفی نيست و بر خSف آنچه در اعتراض روشنفکران به سریال «مرد ھزار

چھره» و در سال ھای گذشته اعتراض پرستاران به فيلم «شوکران» شاھد

بودیم، دليل اعتراض، منکوب شدن یک صنف نيست بلکه جھت اعتراضات به

منکوب شدن «انسان» و تقلب در نمایش علل حوادثی است که ھر سال

جان ھزاران کارگر را می گيرد. اسماعيل محمدولی: مدتی است که رسانه

ملی موجودات کج و معوجی را نمایش می دھد که لباس آبی کار به تن

دارند و با حماقت ھای شان باعث خنده و در نھایت آموزش «بينندگان محترم»

می شوند. مثS کارگری را با ھيبت عظيم الجثه ای تصویر می کنند که اصرار



دارد اجسام سنگين را به دوش بکشد و خودش را ناکار کند و در این بين به

از نھایت  در  تا  نمی دھد  نشان  توجھی  توصيه ھای دلسوزانه کارفرما ھم 

یا چيزی در ھمين ناحيه کمر دچار آسيب دیدگی می شود، فلج می شود 

مایه ھا.

برنامه است متوجه می شوند که اگرچه بدن کارگراندر این قسمت از برنامه بينندگان به لطف آگاھی بخشی دولت (وزارت کار) که تھيه کننده این 

 موجودات برخوردار نيستند و چنانچه از سر نادانیبه لحاظ ظاھری شبيه به حيوانات غول پيکر است اما متاسفانه کارگران از تمامی خصوصيات این

کارگران می دھد. داستان این تيزرھا ھميشه دراجسام سنگين را جابه جا کنند راھی بيمارستان خواھند شد. این تمام پيامی است که دولت به 

و احمقانه ای ایمنی کار را رعایت نمی کنند واطراف حوادث شغلی دور می زند و عامل این حوادث ھمواره کارگرانی ھستند که به د3یل مختلف 

 منبعی وجود ندارد تا آمار واقعی حوادث ناشی ازنھایتا باعث آسيب دیدن خود می شوند. این ادعای دولت در شرایطی است که اینک در ایران ھيچ

ا کنار ھم قرار دادن آمارھایی که به صورت پراکنده ایناامنی محيط کار و د3یل بروز این حوادث را به صورت صریح و مستقيم بازگو کند و ما تنھا ب

از کارگران که در صنایع بزرگ کار می کنند مورد معاینهارائه می شوند می توانيم به گوشه ای از حقيقت دست یابيم. طبق این آمارھا تنھا پنج درصد 

 می توان به طور تخمينی به گوشه ای از فجایع ناشیادواری قرار می گيرند. اما با توجه به منابعی چون سازمان تامين اجتماعی یا پزشکی قانونی

شمار حوادث ناشی از ناامنی کار رو به افزایش بوده واز ناامنی محيط ھای کارگری در ایران پی برد. بنا بر گزارش سازمان تامين اجتماعی، سا3نه 

 رسيده است که د3یل بروز این حوادث و ھمچنين سھم تقصير کارگران یا٨۵ ھزار مورد در سال ٢۵، به ٨٢ مورد در سال ٣٨٣ ھزار و ١۶از 

ليت بروز این حوادث به دوش کارگران باشد. درکارفرمایان مشخص نشده است اما دولت داستان این تيزرھا را چنان سفارش داده که تمامی مسوو

رخانه ھا اتفاق افتاده است نوع نگاه دولتگزارش پيش رو سعی شده است با مقایسه داستان این تيزرھا و حوادث واقعی و مستندی که در کا

(وزارت کار) به کارگران را شناسایی و شاید ریشه یابی کنيم.

● حذف کارفرما

ثه می شود. در اینجا باز ھم دست کارفرما ازدر یکی از قسمت ھای این سریال انيميشنی، کارگری با افزایش سرعت دستگاه باعث وقوع یک حاد

بيرو تجربه ای - که اصو3 ھيچ کاری جز نصيحت سایر کارگران خطاکار ندارد -  با  بهآستين کارگر  اما کارگر  به او ھشدار می دھد  ن می آید و 

ترک این داستان با سایر داستان ھایی که تا بهنصيحت ھای او توجھی نشان نمی دھد تا اینکه بر اثر یک اشتباه دچار حادثه می شود. نقطه مش

 ھا (دولت) حتی برای جلوگيری از تصورات و حدس ھایحال از تلویزیون دیده ایم، بی تقصير بودن کارفرما در این حوادث است. سازنده این انيميشن

 یک شخصيت جعلی به نام «اوستا» او را در مقابلبينندگان نقش کارفرما - که قاعدتا باید در طرف مقابل کارگر باشد - را حذف کرده و با خلق

بر ندارد و اصو3 بی تقصير است. اما در این گزارش برایکارگران ذاتا خطاکار قرار داده است. به این ترتيب کارفرما حتی روحش ھم از این جریانات خ

چار نباشيم به منطق این داستان ھا شک کنيم وساده کردن داستان ھا، ما این شخصيت را طبق وظایفش با نام واقعی کارفرما می شناسيم تا نا

ت خط توليد را افزایش داد و باعث حادثه شد فراموشآنھا را فاقد ارزش برای تحليل قلمداد کنيم. اما داستان کارگری که صرفا از روی حماقت سرع

٢٨ کارگر ٨٢ازی گزارش شده است. در سال نشود. در چند سال اخير یک مورد فوت ناشی از سرعت خط توليد در یکی از کارخانه ھای خودروس

 ساعت)١۶ستان جان سپرد. او دو شيفت بی توقف (ساله ای به نام «پيمان رضی لو» در ھنگام کار دچار ایست قلبی شد و در راه رسيدن به بيمار

رخانه به تعھداتش عمل کند. با مرگ این کارگربه صورت ایستاده کار کرده بود تا در آستانه فصل «فروش ویژه» با افزایش سرعت خط توليد کا

 خط توليد را به حالت عادی بازگرداند. با مقایسهھمکاران او اعتصاب کردند و سرانجام پس از رسانه ای شدن این اتفاق کارفرما ناچار شد سرعت

يزرھا را ناشی از بی دقتی و ناآگاھی دولت از دليلاین ماجرای واقعی و داستانی که دولت برای ما تعریف می کند دیگر نمی توانيم داستان این ت

اصلی بروز حوادث مشابه قلمداد کنيم چون ردپای «فریب» به وضوح نمایان می شود.

● کارگران بی جنبه

شی از انجام کار تخصصی توسط کارگر سادهدر قسمت ھای مختلف این سریال انيميشنی سعی شده است که یکی از د3یل بروز حوادث کار را نا

نتظار داریم باز ھم دليل استفاده از کارگر ساده به جایجلوه بدھند. از قضا این موضوع از اصلی ترین د3یل حوادث کار است اما آنچنان که از دولت ا

باره این ھجو که از شواھد پيداست در کمال جدیتکارگر متخصص را نادانی و حماقت کارگران «بی جنبه» و زیاده طلب عنوان می کنند. معتقدم در

له ھم چند خطی بنویسم. در حال حاضر طبقآفریده شده است، نوشتن تحليل کار دشواری است اما جھت انجام وظيفه ناچارم درباره این مسئ



درصد کارگران کشور با قراردادھای موقت مشغول به کار ھستند.٨۵آمارھای دولتی بيش از 

 ماه می رسد. کارگران ساده در این شرایطقراردادھای موقتی که درازای عمرشان از یک سال شروع می شود و تا شش ماه، سه ماه و حتی یک

ا ثابت ماندن کارگران بر تجربه شان افزوده می شودنمی توانند مدت زمان طو3نی به یک کار اشتغال داشته باشند و مدام تعویض می شوند چرا که ب

انون کار، کارفرما مکلف می شود عSوه بر افزایشو در اصطSح از کارگران ساده به کارگران نيمه ماھر و ماھر تبدیل می شوند و اینچنين طبق ق

تعد بودن  بر این ھمکار  نظر بگيرد. عSوه  آنان در  برای  نيز  مزایایی  به نسبت سطح کاری  ادی کارگر به مدت طو3نی زمينه ساز ایجادحقوق 

ی) فراموش کند قرارداد کارگر را تمدید کند و کارگرتشکل ھای صنفی است و از طرفی چنانچه کارفرما براثر یک اشتباه بود و بوروکراتيک (کاغذباز

 کارفرما مکلف می شود حقوق و تمامی مزایای یکھمچنان در آن واحد مشغول به کار باشد، قرارداد کارگر از نظر قانونی دائمی تلقی می شود و

ود بيشتر ترجيح می دھد با تعویض مداوم کارگران منافعکارگر دائمی را به او بپردازد. در این اوضاع و احوال معمو3 کارفرما برای به دست آوردن س

ص (تکنسين) می شود که عSئم آن درخود را تضمين کند. مجموع این شرایط باعث گسترش کارگران ساده و کاھش چشمگير کارگران متخص

افزایش حوادث شغلی مشھود است.

شھریور سال گذشته دریک کارخانه فو3د شاھد بودیم که کارگری بر اثر یک حادثه که می توانست٢۵یکی از ھزاران نمونه عينی این اتفاق را در 

 ساله که از کارگران قراردادی بود؛ ھنگام نظافت ریل ھای حمل «گندًله»، بين۴۵ھرگز برای یک کارگر ماھر اتفاق نيفتد، کشته شد. «عليار عSیی» 

 به مقنعه به سر می کنند تا از نشستن غبار خطرناکریل ھا گير کرد و خفه شد. او کارگر نظافت صنعتی بود و این کارگران پارچه ای ضخيم و شبيه

ين گردش نقاله، کار نظافت را انجام دھند. در اینفلزات بر پوست و موھایشان جلوگيری کنند و نکته مھم اینکه کارگران نظافت صنعتی مجبورند ح

اله  گير کرد و او را داخل دستگاه کشيد و کشت.حادثه به دليل عدم آشنایی کارگر با ابزار کارش قسمتی از مقنعه حفاظتی کارگر بين نوار نق

اگر بازرس وجود می داشت

می دھد. وقتی در پایان ھر قسمت مردی با قيافهدر این سریال بخشی وجود دارد که ھر بيننده آگاه به مسائل کارگری را به صورت مضاعف آزار 

 کند. اسم این مرد آن طور که از برچسب رویحق به جانب چشم در چشم ميليون ھا بيننده علت بروز حوادث را سھل انگاری کارگران معرفی می

 بروز حوادث کار نبود بازرس کار در واحدھایپيراھنش پيداست «بازرس کار» است و دليل آزار مضاعف این است که می دانيم یکی از د3یل مھم

شکيل اداره کلی را در زیرمجموعه وزارت کارصنعتی است. مبحث دوم فصل چھارم قانون کار به شرح وظایف بازرسان کار می پردازد و دستور ت

رت دقيق مانع نادیده گرفتن قانون کار و ھمچنين پدید(سفارش دھنده اصلی این انيميشن ھای کذایی) صادر می کند. این اداره کل وظيفه دارد با نظا

ه رعایت ایمنی ھستند و تنھا با سھل انگاری آنان شاھدآمدن حوادث کار شود. در واقع بازرسان کار تنھا اميد کارگران برای مجبور ساختن کارفرما ب

وقوع فجایعی ھستيم که برای نمونه به دو مورد اشاره می شود.

ند که ناگھان دو نفر از آنھا دچار، کارگران یک کارخانه توليد کود شيميایی در ساوه به آخرین ساعات کار روزانه نزدیک می شد٨٢اردیبھشت ماه سال 

 به شدت گسترش یافت؛ اسھال و استفراغضعف شدید شده و به بيمارستان منتقل شدند. در بيمارستان عSئم مسموميت در آنھا آشکار شد و

شاھده می شد. با گذشت چند ساعت، تعدادخونی، سردرد، درد شکم، تب و لرز و خونریزی شدید داخلی از عSئمی بود که در این کارگران م

 کارگر انجام گرفت مشخص شد مسموميت به١۵ نفر رسيد. در آزمایش ھایی که روی این ١۵کارگرانی که دچار عSئم مسموميت شده بودند به 

فر از این کارگران به بيمارستانی دیگر منتقل ودليل وجود یک ماده شيميایی است که احتمال دارد «آرسنيک» باشد. به دليل شدت عارضه چھار ن

کليه ھا درگذشت.در آنجا بستری شدند که یکی از این کارگران به خاطر مسموميت شدید و از کار افتادن کبد و 

ت  موادی  که  کارگران  قانون کار «بازرسان  کار و کارشناسان  بھداشت  کار حق  دارند به منظور اطSع  از ترکيبا٩٩این اتفاق در حالی افتاد که طبق ماده 

 و به  روسای  مستقيم  خود تسليم  نمایند.»با آنھا در تماس  می باشند یا در انجام  کار مورد استفاده  قرار می گيرند نمونه  بگيرند

ن پذیر بود اگر بازرسان کار به وظيفه خود عمل می کردند.بنابر این ماده قانونی جلوگيری از این فاجعه با نمونه گيری و آزمایش مواد به سادگی امکا

 متری٢۴٠ نفر از کارگران معدن در عمق ٩ فاجعه به مراتب عظيم تری اتفاق افتاد، وقتی افق شماره دو معدن باب نيزو منفجر شد و ٨۴اما در سال 

ن پر از مواد انفجاری شده بود و اینچنين وقتیزمين کشته شدند. کارگران معدن به دليل تنفس مداوم پنج درصد گاز متان حين کار، ریه ھایشا

ه شده بود ھم منفجر شد. حاصل جنازه ھایی بودند ازجرقه ای زده شد نه تنھا تمام ھوای تونل، بلکه آن مقدار گاز متانی که در ریه آنھا انباشت

نند.ھيات انسانی خارج شده. با سينه ھای شکافته و... کارگرانی که آمده بودند چند ساعتی کار ک

 کارگران از ميزان گاز متان در ھوای تونل عنواندر جلسه محاکمه کارفرما، مھم ترین دليل انفجار عدم وجود دستگاه «گازسنج» جھت مطلع ساختن



می کردند. قانونی که آنھا را موظف کرده «به صورت شد. این حادثه می توانست ھرگز اتفاق نيفتد اگر بازرسان کار به تبصره دوم قانون کار عمل 

فان  در مراجع  صالح»  نظارت کنند و قطعا اگر این نظارت وجودمستمر، ھمراه  با تذکر اشکا3ت  و معایب  و نواقص  و در صورت  لزوم  تقاضای  تعقيب  متخل

 دستگاه گازسنج پی می بردند.داشت آنان سال ھا قبل از انفجار معدن باب نيزو و ده ھا معدن دیگر در سراسر کشور به نبود

● ناگھان دولت سندیکا شد

ما به عامل اصلی ساخته شدن این مجموعهحيف است پرونده ای در مورد یکی از مضحک ترین اقدامات «فرھنگی» وزارت کار تدارک ببينيم ا

ران را سندیکاھای مستقل به عھده دارند. دراشاره ای نکنيم. می دانيم که در تمامی کشورھای آزاد دنيا وظيفه آگاھی بخشی صنفی به کارگ

پيدایش ای ن تشکل ھا راسا وارد عمل می شود تاکشوری مثل ایران که تشکل ھای مستقل کارگری سرکوب می شوند، دولت به عنوان مانع 

با3 به پایين) به کارگران می نگرد و محصول فرھنگیقلندرانه وظيفه آگاه ساختن کارگران را به عھده بگيرد. طبيعی است که از زاویه دید خودش (

توليد شده ھم چيزی بيشتر از یک سيرک مبتذل و وقيح نخواھد بود.

منبع : روزنامه کارگزاران
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موجھای پيش برنده کارآفرينی

ھنرمند، سرمایه دار،  اشتغالزا،  باافراد  مختلف  جنبه ھای  از  كارآفرین  یك 

مخترع و كاسب تفاوت دارد كه این نوشتار كوتاه ابتدا به این تفاوتھا اشاره

كارآفرینی پيش راندن  در  قدرتمند  موج  سه  بررسی  به  می كند و سپس 

می پردازد.

● تفاوت كارآفرین با... اشتغالزا:

 است. در جامعه ما كهEntrepreneurshipواژه كارآفرینی كه ترجمه كلمه 

متوجه را  اذھان  اجتماعی محسوب می شود ھمه  بزرگ  معضل  بيكاری 

اشتغالزایی می كند. در حالی كه ھر چند این دو مفھوم ھر دو با ارزش و با

ھم مرتبطند اما لزوماً منطبق بر ھم نيستند. (اشتغالزایی می تواند یكی از

نتایج كارآفرینی باشد)

● پس تفاوت این دو را می توان چنين خSصه كرد:

 و تكميل ظرفيت می كند.) كارآفرین، یك شغل را ایجاد می كند، در حالی كه اشتغالزا برای شغل ایجاد شده، جذب نيرو١

رت پذیرد. چرا كه شاخصه اصلی كارآفرین) كارآفرینی بيشتر مربوط به بخش خصوصی است، اما اشتغالزایی در بخش دولتی ھم می تواند صو٢

ذاری و ریسك مشاغل لزوماً درآمد و منافعپذیرش ریسك و تامين سرمایه به اميد منفعت زیاد است. در حالی كه در مشاغل دولتی سرمایه گ

سرشاری برای مدیر نخواھد داشت. دولت بيشتر می تواند مشوق و زمينه ساز كارآفرینی باشد.

 لزوماً با نوآوری ھمراه نيست.) كارآفرینی، عرضه كا3 یا خدمتی نوین از لحاظ زمانی و مكانی است. در حالی كه اشتغالزایی٣



 حالی كه منافع اشتغالزایی ممكن است فقط متوجه) كارآفرینی درك و بھره گيری از فرصتھای حال یا آینده بازار به نفع خود و جامعه است، در۴

جامعه باشد.

(خلق ارزش) می كند.) اشتغالزایی به توزیع ثروتھای موجود كمك می كند اما كارآفرینی یك منبع ثروت جدید ایجاد۵

 كه ارزش مجموعه جدید نسبت به گذشته افزون) ھنر كارآفرین گردآوری و در كنار ھم قرار دادن مجموعه ای از منابع انسانی و فيزیكی است۶

شود. در حالی كه اشتغالزایی ھميشه با بھره وری ھمراه نيست.

ارآفرین پيشنھاد می كند.به ھمين جھت آقای دكتر احمدپور داریانی برای رفع این شبھه، واژه ارزش آفرین را به جای ك

● سرمایه دار

ليت اقتصادی نيست. در حالی كه كارآفرین عSوه برتفاوت كارآفرین با سرمایه دار در این است كه سرمایه دار لزوماً موسس یا گرداننده یك فعا

تامين سرمایه و دیگر منابع 3زم و ادغام آنھا با یكدیگر، عھده دار مدیریت آن نيز می شود.

● ھنرمند و مخترع

ك روش برای ایجاد ارزش اقتصادی جھت توسعه و بھرهكارآفرین لزوماً ھنرمند و مخترع به معنای متداول آن نيست، اما بزرگترین ھنر وی اختراع ی

گيری از ھنر یا ابتكار دیگران است.

)Small Business Owner● كاسب (

 اشتراك زیادی دارند، اما تفاوتھای معنی داری نيز دربسياری از مردم دو عبارت كارآفرین و كاسب را مترادف می دانند. ھر چند این دو مفھوم نقاط

این دو مفھوم دیده می شود كه به مواردی از آن اشاره می شود.

) تفاوت ميزان ثروت (ارزش آفرین) كارآفرین با كاسب:١

ت.كسبه سنتی درآمد معمول و متوسطی دارند، اما درآمد یك كارآفرین موفق بيش از حد انتظار اس

) سرعت ثروت آفرینی٢

 سال) كسب می۵ تا ٣ی مدت كوتاه (مثSً ثروت كاسب معمو3ً طی مدت زمان طو3نی جمع آوری می شود. اما كارآفرین موفق ھمين ثروت را ط

كند.

) ریسك٣

رد. با این وجود این افراد به خاطر اطمينان از سوداقدامات كارآفرینان ریسك با3یی دارد. در حالی كه اقدامات كسبه معمولی چنين ریسكی را ندا

ین را نمی توان یك مجنون خطرپذیر دانست. ھنرقابل توجه آتی و امكان از دست رفتن فرصتھای طSیی دست به خطر می زنند. با این ھمه كارآفر

محاسبه شده است.كارآفرین توام با تخمين ميزان مخاطره فعاليتھا و دست زدن به ریسك ھای ارزشمند، عقSئی و 

) نوآوری۴

Sقه است كه قدرت ثروت آفرینی (خلق ارزش) را درمعمو3ً قوه خSقه یك كارآفرین در نوآوری بسيار فراتر از یك كسبه معمولی است و ھمين قوه خ

خدمت و یا فرایندھا بروز نماید.وی نسبت به كسبه معمولی فزونی می دھد. قوه خSقه كارآفرین می تواند در توليد كا3، ارائه 

● سه موج در پيش راندن كارآفرینی

 سه موج وسيع، كارآفرینی را به جلو ھدایت كرده است.١٩٨٠تا دھه 

▪ موج اول

ی آنھا، چگونگی ایجاد كسب وكار شخصی و شيوهانفجار عمومی مطالعه و تحقيق در قالب انتشار كتابھای زندگی كارآفرینان و تاریخچه شركتھا

 شروع شد.١٩۵٠ھای سریع خلق ثروت كه از اواسط دھه 

▪ موج دوم

 به پا شد.١٩۶٠دھه این موج شامل ارائه رشته ھای آموزش كارآفرینی در حوزه ھای مھندسی و بازرگانی است كه از 

▪ موج سوم

 كوچك، نشر آموزشھا به شاخه ھای دیگر علوماین موج شامل افزایش عSقه مندی دولتھا به تحقيقات وسيعتر در زمينه كارآفرینی و بنگاھھای

 آغاز١٩٨٠ھای صنعتی است كه از اوائل دھه اقتصادی، روانشـناسی و مدیریتی، تشویق رشد شركتھای كوچك و انجام تحقيقات در خصوص نوآوری



شد.

منبع : روزنامه تفاھم
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موسسات کار آفرينی کوچک کليد توسعه در اقتصاد ملی

اھميت موسسات کار آفرینی در اقتصاد ملی و اجتماعات محلی به عنوان

بخوبی ارتباطی، اکنون  و  ثروت و دیگر مزایای اجتماعی  منشا اشتغال و 

مشخص شده است.

به طور روز افزون در ادبيات موضوعی آن، به عنوان مدیریت موثر کارکنان 

عاملی که سھمی حياتی در نيل به عملکرد و بقای سازمانی دارد، شناخته

پویایی ھای مدیریت با این وجود،  مطالعات صورت گرفته روی  می شود. 

منابع انسانی در موسسات کارآفرینی کوچک، نسبتا پراکنده ھستند. این

مقاله به دامنه ای از انتشارات پژوھشی توصيفی می پردازد تا نشان دھد

وامل، مقو3ت اساسی منابع انسانی ھمچون،که فرھنگ فرد گرایی مالک-محور و عدم رسميت، درحال شيوع در این شرکتھاست. در نتيجه این ع

روی کار را متاثر می سازند. عدم رسميت و فقدان راھبردفعاليتھای مرتبط با عملکرد، آموزش و توسعه،  توازن نيروی کار و دیگر ابعاد حساس رفاه ني

ن قوانين در حوزه مدیریت کارکنان در موسساتجھت آگاھی نسبت به روابط مالک-کارمند، در تقابل با فشارھای روز افزون سياسی در جھت تدوی

روابط با کارکنان و ھم عملکرد سازمانی، در برکارآفرینی کوچک قرار دارند. پاسخ به این فشارھا، احتما3 مفاھيم ضمنی مھمی،  ھم درزمينه 

خواھند داشت.

● مقدمه

ی و مدیریت، در شيوه ترسيم و توصيف کارآفرینان،از لحاظ تاریخی، فقدان تمایل جھت پرداختن به مقو3ت کارآفرینی توسط نظریه پردازان سازمان

برخوردارند. با این وجود،  از آنجا که کارآفرینی بهریشه یابی شده است، کسانی که قھرمانان خارق العاده ھستند و از قابليت ھای ماورای تصوری 

بلکه به عنوان عاملی که به ھمراه خود مزایا و منافعطور روزافزون به صورت مکانيزمی که نه تنھا پشتيبان اقتصاد است و آن را دگرگون می سازد، 

اجتماعی و اقتصادی را در بردارد، مد نظر است.

بيشتر به عنوان منشا اصلی مزیت رقابتی نمود میموضوع نوپدیدی که از مطالعات اخير جلوه می کند، این است که کارکنان با گذار زمان ھر چه 

ه برای رشد و بالندگی اقتصادی، از جمله عواملیابند. توانایی تشریک مساعی و انجام فعاليت مستقل، بروز ابتکار و پذیرش رویکردھای خSقان

يازمند ارتقای درک خود نسبت به نقش مدیریت منابعحياتی به شمار می آیند. مھارتھای مھم و حياتی در محيط کار این معنی را در بر دارند که ن

از دانش در تکاملی  مورد کارآفرینی و ساختار شرکتھا وانسانی در ساخت موسسات کارآفرینی موفق ھستند.در حالی که شاکله در حال 

 و کارکنان در موسسات کارآفرینانه کوچک ناچيز است.سازمانھای کوچک وجود دارد، به طور قابل توجھی،  دانش ما در مورد پویایيھای رفتار مدیریت

ا درک نمی کنند. به عنوان مثال،  ھنمن،ھمچنين می دانيم که مالک-مدیران شرکتھای کوچک، احتما3 معنی واقعی مدیریت منابع انسانی ر



مدیریت بر دغدغه ھای مشخص کارکنان، مانندتانسکی و کمپ دریافتند که مدیران عامل، واژه مدیریت منابع انسانی را عموما در کل، شامل 

استخدام یا جبران خدمات می دانند.

زرگ ریشه گرفته اند. پس، در مورد چگونگیدانش، تجربه و تجویزات ما برای مدیریت منابع انسانی اغلب از پژوھش و تحقيق در شرکتھای ب

)٢٠٠٠(ھنمن گسترش واقعی نظریه ھای ایجاد شده در سطح موسسات کار آفرینی کوچک، دانش اندکی وجود دارد.

)٢٠٠٠ نظر قرار می دھد. تعریف شين و ونکاترامن (این مقاله، مدیریت منابع انسانی، فرھنگ وروابط کارکنان را در موسسات کار آفرینی کوچک مد

شف، ارزیابی و بھره گيری می شوند، می پذیریم.را در مورد کارآفرینی به عنوان فرایندی که از طریق آن فرصتھای خلق کا3ھا و خدمات آتی، ک

ع انسانی از چشم انداز راھبردی و در قالب تعریف ارائهبنابراین کارآفرینان لزوماً می بایست بنيانگذاران سازمانھای جدید باشند. به مدیریت مناب

اری. از منظر این) می نگریم : انسجام راھبردی فعاليتھای منابع انسانی در جھت مدیریت و بالندگی نيروھای ک٢٠٠۴شده توسط نيوین و برایانت (

تعریف می توانيم به کارکنان به عنوان مرکز و محور مدیریت منابع انسانی بنگریم.

● موسسات کارآفرینی کوچک در اقتصادھای پيشرفته

 را در اقتصادھای توسعه یافته شکل میارزش انجام تحقيق در سازمانھای کوچک روشن است: شرکتھای کوچک، اکثریت سازمانھای اشتغالزا

 نفر کارمند، اشتغال٢۵٠، دوسوم جمعيت در حال کار اتحادیه اروپا در موسسات کوچک یا متوسط با کمتر از ١٩٩۴دھند. برای مثال در سال 

و یا اندکی کمتر را در درصد شرکتھای اتحادیه اروپا، در طبقه شرکتھای کوچک و متوسط قرار می گرفتند. رقم مشابه ٩٩.٨، ٢٠٠١داشتند. تا سال 

 درصد کل٩٩، شرکتھای کوچک و متوسط بيش از ٢٠٠۴ميليون شرکت برآورد شد و تا سال ٣.٧، ١٩٩٩انگليس شایع و غالب می بينيم. در سال 

 درصد شرکتھا،٩٧، ٢٠٠٣درصد کل کارکنان را در استخدام داشتند. در ایا3ت متحده، در سال ۴٧.۵شرکتھا را تشکيل می دادند که چيزی در حدود 

 سال سن داشتند.٢٠ درصد از این افراد شاغل، کمتر از ٨٧.٢ کارمند داشتند و ۵٠٠کمتر از 

 کارمند را در استخدام خود داشتند، رسما منحل شدند. عمده مدارک و۵٠٠ بنگاه اقتصادی که کمتر از ۶٧٨۵۶۴ در ایا3ت متحده، ٢٠٠٢طی سال 

قدان کنترل در دوره رشد شرکت و محيط و زیر ساختھاد3یل مرتبط با نرخ با3ی فنا و اضمحSل را می توان به ناتوانی آنھا در انطباق با تغيير، ف

نسبت داد.

 است؛ مقو3تی که انطباق با تغيير وبه طور خSصه، ھدف بازبينی فعلی ما بررسی موضوعاتی است که پيش روی موسسات کارآفرینی کوچک

بر دارند.بویژه تاکيد و تمرکز روی مفاھيم ضمنی تغيير در این سازمانھا برای مدیریت کارکنان را در 

● فرھنگ موسسات کارآفرینی کوچک

 و نظارت شخصی و مستقيم خود مالکاندرموسسات کارآفرینی کوچک، ھر نوع بررسی درمورد فرھنگ سازمانی می بایست با مدیریت، خواست

نيروی کار، به طور گوناگون عمل کنند، اما ازبه انجام برسد. سازمانھا ممکن است در پاسخگویی به نشانه ھا و عSئم مختلف بازار محصول و 

رھگذر مالکان است که این نشانه ھا و پاسخ ھا به طور گسترده جھت دھی و تعدیل می شوند.

الف) موسسات کارآفرینی کوچک و اتحادیه ھای تجاری

ارکنان در محيط ھای کاری مھيا می شوند. این داده ھاجامعترین داده ھا در مورد مدیریت روابط کارکنان در بریتانيا توسط مرکز بررسيھای روابط ک

ای سازمانی رو به کاھش است، اما بيشترین نرخبيانگر این ھستند که با وجود اینکه عضویت و تراکم اتحادیه ھا در تمامی بخشھا و اندازه ھ

 درصد٢۵ به ١٩٨٠ درصد در سال ۵٠ نسبی کاھش را در شرکتھای کوچک می بينيم. درتمامی موسسات بخش خصوصی، تراکم اتحادیه ھا از

 درصد سقوط کرد. وجھه و١۶ به ۴١ نفر طی دوره زمانی مشابه، تراکم آنھا از ۴٩ تا ٢۵ کاھش یافت. در موسساتی با نيروی کار بين ١٩٩٨درسال 

 درصد، در مقایسه با سازمانھای دارای نيروی کار١۶ به ٣٠گستره اتحادیه ھای تجاری نيز در این موسسات با سرعت بيشتری کاھش یافت؛ از 

 درصد مواجه بوده اند.۶۴ به ٧۵ نفر که با نزولی از ۵٠٠بيش از 

تھای کوچک در اتحادیه ھا ذکر کرد. اول، چيزیبر مبنای مطالب فوق دو دليل را می توان در توجيه کمتر به رسميت شناختن و عضویت کمتر شرک

) سناریویی که ارتباطات مستقيم، انعطاف١٩٨٩که گاھی خSصه وار سناریوی "کوچک زیباست " یا " خانواده شاد " گفته می شود. (راینی 

شده و ساخت یافته با کارکنان را نفی می کند.پذیری وظایف و سھولت دسترسی به مدیر- مالکان پدرمآب در آن، اساساً نياز به روابط تعریف 

رای مالکان شرکتھای کوچک رویداد خوشایندی نيست؛دليل دوم اینکه اینکه شواھد و مدارک معتبری در این مورد وجود داردکه ظھور اتحادیه ھا، ب

کسانی که روابط فردی مستقيم را بر وابستگی به قوانين خارجی ترجيح می دھند.



ب) اندازه سازمان به عنوان عاملی در محدود کردن تغيير

 می شوند. از این رو، بSفاصله یک تفاوتدر موسسات کارآفرینی کوچکتر، قواعد اغلب غير رسمی ھستند و توسط مدیر - مالکان فعال مقرر

ختلف تفسير کنند، ھميشه این احتمال می رود کهفرھنگی بروز می کند: در سازمانھای بزرگتر، ھر چند مدیران احتما3 قواعد را به شيوه ھای م

ليرتبه منابع انسانی، متخصصان فرصتھای برابرقواعد در حدود تجویز شده، واقع شوند. نظارت بر پيوستگی قواعد ممکن است توسط کارمندان عا

ک اعمال می شوند؛ موسساتی که در آنھا تمامشغلی و نظایر اینھا صورت پذیرد، در حالی که محدودیتھای کمتری روی موسسات کار آفرینی کوچ

اً و سنجيده(تعمداً)، خارج از حدود قانونی عملاین وظایف ممکن است در نقش مدیر– مالک گنجانده شوند. ھر چند این احتمال نمی رود که مرتب

شود، ولی انعطاف بيشتری در رفتار مدیریتی یا چشم پوشی از محدودیتھای قانونی، محتمل است.

پ) آموزش و فراگيری

ميت مقو3ت فراگيری و آموزش مدیریت و کارکناندر موسسات کار آفرینی کوچک، نرخ با3ی زوال و سطوح نوسان و ناپایداری شدید کارکنان بر اھ

ی از فرایندھای رسمی آموزشی در این موسساتبه جھت افزایش عملکرد، ثبات، انطباق و حفظ بقا، صحه می گذارد. با این وجود، مدارک ناچيز

 نفر، یک٢۵چک دارای نيروی کار کمتر از در دست است. یافته ھای موسسه پژوھشی نيروی کار، حاکی از آن است که کارکنان در موسسات کو

سوم کمتر از ھمنوعان خود در شرکتھای بزرگ آموزش می بينند.

در زمينه یادگيری در شرکتھای کوچک وبا این وجود، شواھد کمی از تدارک آموزش در دست است که تا حدودی از فقدان تحقيق و پژوھش 

.مشکSت موجود در مسير ارزیابی رویکردھای غيررسمی تر موسسات کار آفرینی کوچک، منتج می شود

فع کوتاه مدت و) به این نتيجه رسيده اند که آموزش در موسسات کوچک بندرت برنامه ریزی شده است مبتنی منا١٩٩۴اتکينسون و ميجر (

معمو3ً تنھا به صورت اقتضایی ترتيب داده می شود.

ت) پذیرش اندک شيوه ھای جدید استخدامی

ھيچ مطالعه ای) در مورد فعاليتھای منابع انسانی در موسسات کار آفرینی کوچک در واقع نشان داده است که ٢٠٠۴بررسی کاردن و استيونس (

ودھا یاد می کند:در مورد مدیریت عملکرد انجام نگرفته است؛ حال آنکه گارنگو از موانع زیر در مسير این بھب

يتی " و دسته دیگر موانع ماھيتی مانندفقدان منابع انسانی تخصصی، ظرفيت مدیریتی ضعيف و منابع سرمایه ای محدود جزء عوامل "موقع

 می توان اثبات کرد که این ناکارآمدیھا بهسبکھای مدیریت واکنشی، تنظيم ضعيف فرایندھا و اعتماد ناچيز به سيستم ھای مدیریت عملکرد.

.تقویت جو عدم اطمينان در سازمان و توسعه ناھماھنگ در شرایط محيطی ناپایدار، کمک می کنند

ث) رفاه کارکنان

اد3نه، آزار و زیاده روی و دیگر نمونه ھای غير قابلنسبت با3 و نگران کننده ای از موارد مرجوع به ھيئت حل اختSف صنعتی، شکایت از انفصال ناع

ق، قدرت و کنترل کارفرما روی منابع مرتبط باقبول رفتار کارفرما در شرکتھای کوچک گزارش شده است. این موارد حداقل تا حدی ناشی از حقو

تھای مرتبط با فرصتھای برابر جنسی در شرکتھایموارد مذکور است. بتازگی مطالعه ای انجام گرفته است که تایيد می کند که فعاليتھا و سياس

ود را تداوم می بخشيدند.کوچک، از حداقل احتمال پيگيری برخوردارند و اقليت قابل مSحظه ای فعاليتھای تبعيض آميز خ

رکنانشان بی خبرند. به عنوان مثال از مدیر-مطالعات ھمچنين نشان می دھند که مدیر- مالکان شرکتھای کوچک، عموماً از حقوق استخدامی کا

 نفر بودند، مصاحبه ای به عمل آمد که به عنوان نتيجه ای از آن، تنھا حدود۵٠ شرکت بریتانيایی که دارای نيروی کار تا سقف ١٠٠٠مالکان بيش از 

یک پنجم اظھار داشتند که مطمئن به آگاھی از حقوق استخدام فردی ھستند.

چک بيشتر است. ویکزر و ھمکاران وی، این چنينمتاسفانه این تنھا نگرشھا نيستند که متفاوت ھستند. نرخ جراحات به طور کلی در شرکتھای کو

 نفر۶.٨وع جراحات منجر به فوت، بيشتر می شوند : عنوان می کنند که آمارھای اتحادیه اروپا نشان می دھند که با کاھش اندازه سازمان، نرخ وق

 در٢.٧ نفر و ۴٩ تا ١٠برای شرکتھای دارای نيروی کار بين ۶.٣نفر کارمند، در قياس با ١٠ ھزار نفر کارگر در شرکتھای دارای کمتر از ١٠٠در ھر 

نفر نيروی کار.٢۵٠شرکتھای با بيش از 

● نتيجه گيری

دیگر مزایای اجتماعی و ارتباطی، اکنون بخوبیاھميت موسسات کار آفرینی در اقتصاد ملی و اجتماعات محلی به عنوان منشا اشتغال و ثروت و 



ررات استخدامی، فعاليت و عملکرد موسساتمشخص شده است. با تغيير در محيط ھا و بازارھای کسب و کار، در فناوری و سيستم ھای ملی مق

ن است که بسياری از جنبه ھای رفتاری موسساتکار آفرینی کوچک در سکوی توجه قرار می گيرد. با این وجود، بازبينی و بررسی ما حاکی از آ

 محققان قبلی تشخيص داده و در مورد آن دست بهکار آفرینی کوچک، ھنوز نسبتاً تحت مداقه و بررسی، قرار دارند؛ غفلتی که نظریه پردازان و

اقدام زده اند.

کمک به شکل دھی راھبردھا، بلکه در تشکيلبازبينی و بررسی ما بروشنی اھميت مدیریت منابع انسانی را در کارآفرینی نه تنھا به لحاظ 

یریت منابع انسانی نقش وظيفه ای دارد. اینموسسات کارآفرینی و رشد و بھبود بھداشت سازمانھای اثر بخش، نشان می دھد. با این ھمه، مد

آفرینانه را دنبال کنند. پژوھشگران حوزه کار آفرینینقش نيازمند مھارت و توان است و بنابراین، موسسات ترجيح می دھند تا دیگر فعاليتھای کار 

اجد رشد با3، تمرکز داشته باشند. با این وجود،تمایل دارند روی درک فرایند شکل گيری، ویژگيھای کار آفرینان فردی و مشخصه ھای شرکتھای و

ھا در موفقيت موسسات کارآفرینی کوچک، وسعتبه نظر، چالش آتی این خواھدبود که درک و فھم خود را از فعاليتھای منابع انسانی و سھم آن

نبه انسانی توجه بيشتری به خود جلب میبخشيم. پژوھشھای تجربی صورت گرفته در این حوزه پراکنده و اندک ھستند، اما ھمچنانکه که ج

کند، این گونه تحقيقات نيز در حال رشد ھستند.

منبع : خبرگزاری فارس
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مھاجران کارآفرين ثروت باد آورده

 کشور صنعتی دیگر١۵ ھزار شرکت در ایا3ت متحده و ٢٨تحقيقات روی 

نشان می دھد مھاجران بخش بزرگی از کسب وکارھای موفق را تاسيس

فعاليت مشغول  مستقل  شرکت ھای  این  مدیره  ھيات  در  یا  اند  کرده 

 این نوع کسب٢٠٠۵ تا ١٩٩۵ھستند. تنھا در ایا3ت متحده بين سال ھای 

 ميليون نفر در۵/٢ ميليارد د3ر فروش داشته اند و حدود ٧٨٠و کارھا بيش از 

این شرکت ھا مشغول فعاليت ھستند. در تحقيقات دانشکده علوم تجاری

دانشگاه پرات درباره دو زمينه یعنی تحصيSت مھاجران و رابطه بين سطح

تحصيSت این مھاجران و فعاليت ھای کارآفرینی آنھا بررسی صورت گرفته

١۶است. نکته بسيار جالب توجه این است که تحقيقات نشان می دھد در 

به کشور صنعتی جھان به ویژه ایا3ت متحده، حفظ مزیت رقابتی اقتصاد 

فعاليت کارآفرین ھای مھاجر بستگی کامل دارد و اگر آنھا از اقتصاد حذف

شوند ضربه ای عظيم به توليد و رشد اقتصاد وارد خواھد شد.

متخصصان سازمان بين المللی کار در تحقيقات یک دھه گذشته خود جوانب

مختلف حضور و تاثير مھاجران در رشد کارآفرینی را بررسی کرده اند. تحقيق



 مجتمع صنعتی در سرتاسر ایا3ت متحده صورت گرفته و با مدیران١١روی 

 شرکت که مھاجران بنيانگذار آن بوده اند، مصاحبه شده است. نتایج١۴۴

٢٧ درصد نيز دارای مدرک فوق ليسانس و ۴٧ درصد کارآفرین ھای مھاجر دارای تحصيSت دانشگاھی ھستند. ٩۶این بررسی ھا نشان می دھد 

ن نتيجه رسيده اند که بخش بزرگی از نوآوریدرصد دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته ھای گوناگون ھستند. به این ترتيب کارشناسان به ای

 تحصيلکرده ھستند. در مورد ایا3ت متحده گزارشھا، اشتغالزایی و رونق تکنولوژیک حاصل فعاليت شرکت ھایی است که بنيانگذار آنھا مھاجرانی

در رشد اقتصاد و اشتغالزایی در ایا3ت متحده داشتهتحقيقات ثابت می کند حضور مھاجران ھندی، چينی، بریتانيایی، ژاپنی و آلمانی تاثير با3یی 

ری دارند. ھندی ھا با3ترین تحصيSت را در بين تماماست به ویژه از آن جھت که مھاجران از این کشورھا در مقایسه با دیگر مھاجران تحصيSت با3ت

یی، چينی، تایوانی و ژاپنی در یک دھه گذشته در آمریکامھاجران به ایا3ت متحده دارند. متخصصان ھندی به تنھایی به اندازه تمام مھاجران بریتانيا

 ميليارد د3ر٣٠ ، ٢٠٠۵ درصد کل شرکت ھای جدید را تاسيس کرده اند و تنھا در سال ٢۶شرکت ھای فعال در حوزه تکنولوژی بنا کرده اند. آنھا 

فروش داشته اند.

خود ھستند زیرا مھاجران با تحصيSت با3 را منبعبر ھمين مبنا تعدادی از کشورھای صنعتی در حال بازنگری در سياست ھا و قوانين مھاجرپذیری 

کند. ھندی ھای متخصص درحال بازگشت به کشوررونق اقتصادی و اشتغالزایی می دانند. در ایا3ت متحده پدیده ای جدید اقتصاد را تھدید می 

 سال طول می کشد. بازگشت ھندی ھا یا دیگر مھاجران ساکن در آمریکا به کشورشان١٠خود ھستند زیرا دریافت کارت سبز بين شش تا 

از سوی دیگر مھاجران در بازگشت به کشور خود بهضررھای دوگانه دارد زیرا از یک سو اقتصاد آمریکا دچار کمبود متخصص و کارآفرین می شود و 

شدن رشد اقتصادی کشورھایرقيب برای کارآفرین ھای آمریکایی تبدیل خواھند شد. تعدادی از کارشناسان یکی از د3یل کند

ر ایا3ت متحده و تعدادی از کشورھای صنعتی برایتوسعه یافته را مھاجرت کارآفرین ھای خارجی به کشورھای خود می دانند. بسياری از قوانين د

 دارند چون نمی دانند اقامت دائم خواھندB-H١ید حضور و ادامه فعاليت کارآفرین ھای خارجی بسيار محدودکننده است. در آمریکا کسانی که رواد

دگی ندارند.داشت یا نه از خرید خانه اجتناب می کنند. ھمچنين ھمسران شان اجازه گرفتن گواھينامه رانن

● ارزیابی محتاطانه

 تاکيد دارد. وضعيت جمعيتی کشورھای پيشرفتهتحقيقات انجام شده از سوی سازمان بين المللی کار به رابطه دانش علمی و نوآوری تکنولوژیک

ا نسبت به کشورھای در حال توسعه با نيروی کارمحدودیت ھایی برای رشد کارآفرینی به وجود آورده است. کم بودن تعداد جوانان در این کشورھ

کشورھای گروه دوم به وجود آورند. از سوی دیگرمتخصص باعث شده کشورھای گروه اول وادار شوند و انگيزه ھایی برای جذب نيروی کارآفرین از 

 درصد٣٠کنند. تحقيقات نشان می دھد تنھا کشورھای توسعه یافته جھت رونق کارآفرینی باید بيش از پيش محيط را برای این منظور فراھم 

 با ھدف تحليل و بقيه برای کار وارد کشورھای مقصدمھاجران به کشورھای توسعه یافته با ھدف کارآفرینی وارد آنھا شده اند. حدود نيمی از آنھا

 سال طول می کشد. به این ترتيب یکی از عوامل فعاليت١٣شده اند. ھمچنين بين ورود خارجی ھا و آغاز کسب و کار توسط آنھا حدود پنج تا 

کارآفرینی آنھا مساعد بودن نسبی شرایط برای این منظور است.

 درصد مھاجران کارآفرین ساکن در کشورھای توسعه یافته در کشورھای خود تحصيSت شان را به۵٣در بخش دیگری از این تحقيقات آمده است 

 درصد است. در٩١مورد مھاجران کارآفرین ھندی حدود پایان برده و پس از تکميل تحصيSت در کشور مقصد به کارآفرینی روی آورده اند. این رقم در 

 درصد است. نکته جالب توجه اینکه مھاجران ھندی و چينی به ایا3ت متحده ھنگام٩٧ درصد و ٣۵مورد چينی ھا و تایوانی ھا این رقم به ترتيب 

آغاز فعاليت کارآفرینی، عمدتاً حوزه تکنولوژی را انتخاب می کنند. ھمچنين در

 درصد شرکت ھای فعال در حوزه تکنولوژی بنيانگذار یک مھاجر است.٣۶ درصد و در شيکاگو ۴۴ درصد، در نيویورک سيتی ۵٢دره سيليکونی 

● ویژگی ھای شخصيتی مھاجران کارآفرین

د. برای مثال ھردو گروه ریسک پذیر، خوشتحقيقات نشان می دھد ویژگی ھای شخصيتی مھاجران و کارآفرین ھا شباھت ھای زیادی با ھم دار

بيش از مردم١٩٨٠بين و متکی به نفس ھستند. از سال  تاکنون در تمام تحقيقات آماری نشان داده شده که احتمال کارآفرینی مھاجران   

نيروی کار در آنھا عمدتاً ھموطنانکشورھای پذیرای مھاجران است البته اکثر کسب و کارھای تاسيس شده توسط مھاجران کوچک است و  

مھاجران ھستند.

 قابل مSحظه ای از درصد جمعيت کشورھای صنعتی را تشکيل می دھند. در شھرھا و نيز مناطق غيرشھری مھاجران بخش١٠مھاجران بين دو تا 



 درصد جمعيت١٠ درصد از موارد شرکت ھای مھندسی توسط مھاجران تشکيل شده اند. در حال حاضر ٢۵اقتصاد را تشکيل می دھند. ھمچنين در 

ھاجران درصد شرکت ھای حاضر در بورس آمریکا که در حوزه تکنولوژی پيشرفته فعاليت می کنند توسط م۴٠آمریکا را مھاجران تشکيل می دھند و 

ن مھاجر نيز به فعاليت ھای کارآفرینی روی آورده اند.فعاليت خود را آغاز کرده اند. نقش این افراد در اشتغالزایی نيز چشمگير بوده است حتی زنا

ان کارآفرین تبعه کشورھای مھاجرپذیر صنعتیھشت درصد از کارآفرین ھای مھاجر زن صاحب کسب و کار بود ه اند درحالی که این رقم برای زن

 درصد بوده است. آنھا عموماً در بخش خدمات فعاليت می کنند اما به١٩٠ رشد فعاليت ھای تجاری آنھا ١٩٨٠حدود شش درصد است. از سال 

 درصد جمعيت مھاجر ھستند. با توجه به نقش آنھا در فعاليت٣/١١تدریج حضور آنھا در بخش ھای دیگر نيز بيشتر شده است. در ایا3ت متحده 

ھای کارآفرینی می توان به تاثيری که این افراد در اقتصاد دارند پی برد.

برای پرکردن شکاف جمعيتی خود باید زمينه را از ھمه جھت برای جذ نيروی کارکشورھای صنعتی و پيشرفته  نيروی کار خارجی به ویژه  ب 

متخصص که احتمال کارآفرینی شان بيشتر است فراھم کنند.

پرکردن این شکاف ميليون نفر در کشورھای توسعه یافته بازنشسته می شوند و جمعيت کشورھای یاد شده توانایی ١٠٠ بيش از ٢٠٣٠تا سال 

ز متخصص و غيرمتخصص از کشورھای درحال توسعهدر نيروی کار را ندارد. کارشناسان جمعيتی پيش بينی می کنند روند مھاجرت نيروی کار اعم ا

و دھه گذشته خواھد بود.به توسعه یافته طی دو دھه آینده ادامه پيدا خواھد کرد اما ميزان سا3نه مھاجرت کمتر از د

 مھاجرت نيروی کار متخصص به کشورھایکارشناسان اقتصاد معتقدند روند رشد اقتصادی کشورھای در حال توسعه باعث کاھش انگيزه برای

ند سال آینده، وضعيت رفاھی را به ویژه برایتوسعه یافته خواھد شد. برای مثال در چين و ھند، رشد اقتصادی دو رقمی در صورت تداوم طی چ

یگر انگيزه ھا برای مھاجرت به ميزان قبلنيروی کار متخصص که منبع کارآفرینی کشورھای توسعه یافته ھستند به سطحی خواھد رساند که د

 درصد شرکت ھا٢٢سعه یافته بوده است. در لس آنجلس نخواھد بود. تاثير فعاليت کارآفرینی مھاجران به اقتصاد آمریکا بيش از دیگر اقتصادھای تو

زبانی مھاجران کمتر می شود و آنھا در جوامعبا با3ترین سرعت رشد توسط مھاجران کارآفرین تاسيس شده است. به تدریج که موانع فرھنگی و 

در رونق اقتصادی کشورھای مقصد به جا میمقصد تلفيق می شوند به ویژه مھاجران نسل دوم یعنی فرزندان مھاجران اوليه، تاثير بيشتری 

گذارند.

غالزایی کشورھا دارند. تمایل مھاجراندرحال حاضر شرکت ھای کوچک و متوسط در سرتاسر جھان بزرگ ترین نقش را در رونق اقتصادی اشت

ه طور خاص در دوره ھای رکود اقتصادی،کارآفرین به تاسيس شرکت ھای کوچک متوسط نشان دھنده نقش بزرگ آنھا در تمام اقتصادھاست. ب

دارای این خصوصيت ھستند.کشورھا به فعاليت ھای کارآفرین ھای ریسک پذیر نيازمند و بخش بزرگی از مھاجران کارآفرین 

پررقابت کنونی باید از ھر فرصت و امکانی بھرهدر دنيای کنونی با ویژگی ھای منحصر به فرد خود از ھر جنبه، کشورھا برای موفقيت در عرصه 

ند.ببرند و مھاجران کارآفرین ثابت کرده اند که در این زمينه از پتانسيل با3یی برخوردار ھست
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مھاجران و بازار کار

باغ ھایش چيده شود می گوید: «آمریكایی ھا نياز دارد ميوه ھای  مردی كه 



خواھان انجام چنين مشاغلی نيستند.»

می كرد. نيز صدق  آن جا  در  موضوع  كشور ھمين  دو  از  اخيرم  بازدید  در 

ندارند. مشاغل  تمام  كردن  پر  برای  كافی  شھروند  سویيس  و  سنگاپور 

بنابراین این دو كشور ثروتمند تعداد بسياری كارگر از كشورھای فقير مناطق

اطراف به كشور خود آورده اند. سویيسی ھا و سنگاپوری ھا چندان مھمان نواز

نبوده و رابطه ی دوستانه ای با خارجی ھا ندارند. اما مھاجران تنش چندانی

در امور داخلی ایجاد نمی كنند و در نتيجه، كشور نيازی به استقرار نيروھای

نظامی در مرزھا به منظور ممانعت از ورود مردم فقير نمی بيند.

راتژی ھایی را اتخاذ می كنند تا از سطح دستمزدسنگاپور و سویيس به شيوه ای كامSً متفاوت با مھمانشان رفتار می كنند اما در عين حال است

بومی در حال افول برخوردار نشوند.

از نيز می توانيم  ما  مرزھایشان را ایمن نگه می دارد. سياستی كه   آن تقليد كنيم. اما نخست اجازه دھيداین سياستی عمومی است كه 

د توصيف كنيم.تفاوت ھای كارگران مھمان در سنگاپور را كه به شدت آنان را از جامعه تفكيك و مجزا می كنن

 كانتينرھای فلزی شب را به روز می رسانند. مكانیكارگران ساختمانی ھمان جا در سایت ساختمانی زندگی می کنند و در اتاق ھایی دا3ن مانند یا

ان در روزھای تعطيل آن جا جمع می شدند. پيش مردیكه اميد داشتم با یكی از آن ھا مSقات كنم یك فروشگاه تعطيل بود كه تعداد زیادی از مھاجر

ينيم و با ھم گفت وگو كنيم.رفتم، او مرا داخل كوچه برد روزنامه ای روی آسفالت پھن كرد و به این ترتيب توانستيم بنش

ھا دوست ندارند ما را در خيابان ببينند»من گفتم: «ھمين نزدیكی ھا نيمكت ھست» و به فضای سبز اشاره كردم او پاسخ داد: «سنگاپوری 

ار د3ر تضمين می دھند، آن ھا یا مسكن و خوراك رااین عين واقعيت است. كارفرمایان سنگاپوری به ازای ھر كارگری كه به كشور می آورند پنج ھز

به آن ھا برگردانده نخواھد شد. ھيچ راھی برای آن كهتقبل كرده و تفكيك و مجزا ماندن آن ھا از جامعه را تحت نظر می گيرند و یا پنج ھزار د3ر 

ان گروه ھای قومی تعلق داشته باشند كه بوميانمھاجران سنگاپوری بتوانند در جامعه ادغام شوند وجود ندارد. حتی اگر برخی از آن ھا به ھم

سنگاپوری به آن تعلق دارند.

ن ھتل پرتغالی بودند، دیدار كردم. یك مربیدر سویيس مھاجران بيش تر شبيه مردم عادی زندگی می كنند. من از شھر آلپ كه بيش تر كارگرا

سی دیگر نمی تواند در زادگاھش زندگی كند.اسكی بومی سویيسی شكایت می كرد كه با خرید شمار زیادی از كلبه ھا توسط توریست ھای انگلي

نه؟ به نظر رسيد كه دست و پایش را گم كرده،وقتی از یك كارگر ھتل پرتغالی پرسيدم آیا مدیریت، خوابگاھی برای شما تدارك دیده است یا 

پرسشم را این طور مطرح كردم «چگونه در چنين مكان گرانی زندگی می كنيد؟»

خواھد شد او چندان از این كه با كارگران دیگر متفاوتاو پاسخ داد: «من شغل دارم و یك آپارتمان اجاره كرده ام.» اگرچه او ھرگز شھروند سویيس ن

گه داشته می شوند، بلكه دستمزدھای پایين تری نيزاست آزرده نيست. مھاجران در سنگاپور نه تنھا تفكيك و مجزا شده تر از مھاجران در سویيس ن

ا در سنگاپور یك سوم آنچه كارگران بومی دریافتدریافت می كنند. كارگر پرتغالی در سویيس دستمزد معمول را دریافت می كند. اما فيليپينی ھ

می كنند را به خانه می برند.

ی یك كارگر بومی ھزینه دارد. چند دھه پيشاما آنچه در ھر دو كشور مشابه است این است كه یك كارگر خارجی برای كارفرمایش به اندازه 

ن پيروز شود. به جای آن او تصميم گرفت كه در مياننخست وزیر لی كوان یو دریافت كه سنگاپور ھرگز نمی تواند در رقابت عرضه ی نيروی كار ارزا

 برای لی این امر به معنای آن بود كه دستمزدھا بهصدھا جزیره ی استوایی این جزیره به توليدكننده ی محصو3تی با ارزش افزوده ی با3 بدل شود.

ياز به نيروی كار (كارگر) ندارد، ترغيب كند. برای با3 بردناندازه ای با3 باشد كه سرمایه داران سنگاپوری را به سرمایه گذاری در تكنولوژی ھایی كه ن

شيده نمی شود. بنابراین لی با بستنحقوق سنگاپوری ھا او باید مطمئن می شد كه دستمزدھای بومی توسط دستمزد مھاجران به چالش ك

 د3ر در ماه حقوق۴٠٠ھر كارگر غيرماھر بنگSدشی ماليات ھای با3 بر دستمزد و حقوق مھاجران این اقدام را صورت داد. آری شما می توانيد به 

 د3ر دیگر ھم در ماه به دولت بپردازید.۴٠٠بدھيد اما در این صورت مجبورید 

 بی تفاوت است تSش كند كه سطح دستمزدمن كه از ایا3ت متحده آمده بودم نمی توانستم باور كنم كه دولتی كه نسبت به رفاه خارجيان

اپور آورده بود مصاحبه كردم. او به من گفت ناگزیر استمردمش را با3 برد، تا این كه با یك كارفرما كه مھاجران ھندی، فيليپينی و چينی را به سنگ



حاسبه ی ھزینه ھا كرد. د3ر در ماه ھزینه كند. من سوال كردم... و برای خارجی ھا؟ او خودكار برداشت و شروع به م٢ر۵٠٠برای سنگاپوری ھا حدود 

 د3ر، مسكن... بيمه... بھره ی ضمانت... سرجمع٢۵٠ د3ر [ماليات برای كارگران ماھر كم تر است]، وعده ی غذایی ٢٠٠ د3ر، ماليات ٩٠٠«حقوق 

 د3ر در ماه می شود.»٢ر۵٠٠ھمان 

كارفرمایان سنگاپوری این نوع از مقررات را تحمل می كنند.

، سویيس بيمه ی بيكاری را به كارگران مھمان١٩٧٣اما مناسبات در سویيس به گونه ی دیگری است. برای مثال، طی دوره ی ركود بين المللی 

 این ترتيب بخش اعظم آن ھا به كشورشان بازگشتند. درتعميم نداد و ھيچ راه دیگری نيز برای حمایت از آن ھا در این كشور گران پيش پا ننھاد. به

پيدا كرد. در شرایط مشابه، سنگاپور سھم كارگراننتيجه، نرخ بيكاری سویيس پایين باقی ماند در حالی كه در كل اروپا و ایا3ت متحده افزایش 

یكسان است. كارگران خارجی نباید دام چاله ای برایخارجی را كه ھر صنعت اجازه ی استخدام دارد كاھش می دھد. اما اصول نھفته در ھر دو اقدام 

شھروندان محسوب شوند.

ی ھایی كه از مرزھا به این سو می خزند چقدرسياست ایا3ت متحده دقيقاً برعكس است. اخيراً پيشنھاداتی حول این مساله كه در قبال مكزیك

س جمھور مطرح شد. پيشنھاد وی ترس ما ازباید سخت گير یا آسان گير بود، مطرح شده است. خطرناك ترین پيشنھاد طبق معمول از سوی ریي

رای نگرانی را بيش تر می كند. ما حق داریم ازھجوم مكزیكی ھا را افزایش می دھد و در ھمان حال برنامه ی كارگران مھمان وی د3یل واقعی ب

 ھزار مھمان٨٠٠ی كنيم، بترسيم. ایا3ت متحده سا3نه كارگرانی كه به كشور آورده می شوند تا با دستمزدھایی كار كنند كه نمی توانيم با آن زندگ

 با دستمزدھای پایين را شامل می شود به گونه ایغيرقانونی را پذیراست. متاسفانه تمام محتوای پيشنھاد كه برخی پيش بينی ھا برای مھمانانی

طراحی شده كه دستمزد آمریكایی ھا را تحليل برد و ما را فقيرتر كند.

ه آخر ھفته ھا به آلپ می آمدند و قيمت ھا رامن قبل از ترك سویيس دوباره پيش آن مربی اسكی سویيسی رفتم. او عليه پولدارھای انگليسی ك

 اقداماتی مشابه عليه پرتغالی ھا ترغيب كنم. چرا كه قبلبه شكل سرسام آوری با3 برده بودند اقداماتی را آغاز كرده بود. اما من نتوانستم او را به

یست ھا كافی نيست. سویيس و سنگاپور محتاج كارگراز ھر چيز دیگر آن ھا آن جا بودند. چرا كه به واقع تعداد افراد سویيسی برای خدمت به تور

ع را فھميد؟ مشاغل را با دستمزدھای خوب،خارجی اند. ممكن است در ایا3ت متحده نيز چنين نيازی موجود باشد. چگونه می توان این موضو

ه چيدن ميوه یا پاك كردن ميز روءسا ندارند به ھر طریقمشابه دستمزدھا در ایا3ت متحده عرضه كنيد. اگر به واقع ھيچ یك از آمریكا یی ھا تمایلی ب

مردم را از آن سوی مرزھا دعوت كنيد و ھمان دستمزد خوب را به آن ھا بدھيد.
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مھمترين ويژگيھای کارآفرينان

● داشتن انگيزه و عقيده :

نگرانی اصلی افراد به ھنگام راه اندازی یک کسب و کار جدید و مخاطره آميز

این است که آیا می توانند انرژی و انگيزه خود را برای ھميشه حفظ کنند یا

خير؛ چرا که این انرژی و انگيزه، نه تنھا برای غلبه بر نيرویی که انسان را از



پرداختن به کارھای جدید باز می دارد، بلکه برای مدیریت کسب و کار و رشد

آن ضروری است. آیا شما برای موفقيت و برنده شدن انگيزه کافی دارید؟

برای ارزیابی انگيزه خود، پاسخ به ده پرسش زیر می تواند شروع خوبی

باشد.

▪ خودآزمایی

) آیا تاکنون با خود فکر کرده اید که "دنيا ھمين است و من ھيچ کاری نمی توانم بکنم؟"١

) آیا وقتی که ھمه چيز خوب پيش می رود شما فکر می کنيد که خوشبخت ھستيد؟٢

 روزھا موضوع تمام مجSت و روزنامه ھا این است؟) آیا فکر می کنيد که باید کسب و کاری را شروع کنيد یا منبع درآمدی داشته باشيد چون این٣

را بگيرد؟) آیا وقتی تصميمی می گيرید، حتماً باید آن را عملی کنيد و ھيچ چيز نمی تواند جلوی شما ۴

 باشند؟) آیا دوست دارید که کارھای نو و جدید را امتحان کنيد حتی اگر خطراتی را به دنبال داشته۵

يد؟) آیا اگر دوستان یا والدین به شما بگویند که کارتان احمقانه است به حرف آنھا گوش می دھ۶

) آیا به نظر شما مھم است که ھمه دوستتان داشته باشند؟٧

) آیا وقتی کاری را درست انجام می دھيد احساس رضایت می کنيد؟٨

فر متوجه نياز شما شود و آن را برطرف کند؟) آیا وقتی به چيزی احتياج دارید آن را بازگو می کنيد یا آنقدر منتظر می نشينيد تا یک ن٩

 به نتيجه برسيد؟) آیا اگر ھمه به شما بگویند که این کار شدنی نيست باز ھم این کار را می کنيد تا خودتان١٠

ت یا بيرونی؛ یعنی اینکه آیا خودتان دوست داریدپس از پاسخ به این پرسشھا خواھيد دانست که چقدر انگيزه دارید و آیا انگيزه شما درونی اس

 مثبت باشد، یعنی اینکه انگيزه شما١٠ و ٩، ٨، ۵، ۴موفق شوید یا ھدف شما از موفقيت، رضایت افراد دیگر است. اگر پاسخ شما به پرسشھای 

 مثبت باشد،٧ و ۶، ٣، ٢، ١ا به پرسشھای برای کارآفرین شدن درونی است و شما تحت تأثير نيروی کنترل درونی ھستيد، ولی اگر پاسخ شم

کن است خواسته ھای کارآفرینانه شما را محدود کند.یعنی اینکه انگيزه شما بيرونی است و شما تحت تأثير نيروی کنترل بيرونی قرار دارید که مم

ت. اما کارآفرینان با مدیران از این جھت تفاوت ندارند، چرا کهاز اینرو می توان گفت وجه تمایز ميان کارآفرینان و دیگر افراد، انگيزه و عقيده درونی اس

ھر دوی آنھا از انگيزه درونی برخوردار ھستند.

● داشتن حس استقSل:

 به عبارت دیگر استقSل داشته باشند. برای آنکه شماکارآفرینان دوست دارند ھر کاری را به روش خود و مطابق با برنامه زمانی خود انجام دھند و

دھيدھم بتوانيد خود را با کارآفرینان از نظر استقSل طلبی مقایسه کنيد، به پرسشھای زیر پاسخ 

▪ خودآزمایی

) من از اینکه به تنھایی برای خرید لباس بيرون بروم متنفرم.١

) اگر دوستانم به دیدن فيلم مورد عSقه من نيایند، خودم به تنھایی به سينما می روم.٢

) من دوست دارم استقSل مالی داشته باشم.٣

) پيش از تصميم گيری ھای مھم باید با دیگران مشورت کنم و نظر آنھا را جویا شوم.۴

) من ترجيح می دھم دیگران تصميم بگيرند که برای تفریح کجا برویم.۵

 فقط کارھایی را می کنم که انجام آنھا ضروری) با وجود اینکه می دانم مقصرم، ولی عذرخواھی نمی کنم، یعنی نمی توانم عذرخواھی کنم. من۶

است.

) اگر دليلی داشته باشم که برای خودم موجه باشد از آن دفاع می کنم.٧

) من از اینکه با بقيه فرق داشته باشم می ترسم.٨

) من به تأیيد دیگران نياز دارم.٩

) من معمو3ً منتظر می مانم تا به من اجازه ورود داده شود و بی اجازه وارد جایی نمی شوم.١٠

 مثبت باشد، یعنی اینکه شما فرد استقSل طلبی نيستيد.١٠ و ٩، ٨، ۵، ۴، ١. اگر پاسخ شما به پرسشھای 



● خطرپذیری:

رند، زیرا خطر در انواع گوناگون مادی، روانی یاتمامی تعاریفی که برای کارآفرین ارائه شده است بطور بالقوه مفھوم خطرپذیری را در خود دا

 ھای زیر ميزان خطرپذیری خود را ارزیابی کنيد.اجتماعی، جزء جدایی ناپذیر فرایند کارآفرینی است. شما ھم می توانيد با پاسخگویی به پرسش

▪ خودآزمایی

آگاھی ندارید؟) آیا حاضرید پول خود را به خطر بياندازید و در کاری سرمایه گذاری کنيد که از نتيجه آن ١

) آیا به ھنگام سفر چتر یا دماسنج خود را به ھمراه می برید؟٢

) آیا وقتی از چيزی می ترسيد سعی می کنيد بر ترس خود غلبه کنيد؟٣

آیا دوست دارید چيزھای جدید را تجربه کنيد؟) آیا از اینکه یک غذای جدید را امتحان کنيد یا به یک مکان جدید سفر کنيد لذت می برید؟ ۴

) آیا وقتی از دیگران سئوال می کنيد دوست دارید که خودتان از قبل جواب را بلد باشيد؟۵

) آیا در شش ماه اخير کار پرخطری انجام داده اید؟۶

) آیا توانایی آن را دارید که به طرف یک فرد غریبه بروید و سر صحبت را با او باز کنيد؟٧

) آیا تا به حال عمداً از مسير یا جاده ای ناآشنا به جایی رفته اید؟٨

ه است؟) آیا دوست دارید وقتی کاری را انجام می دھيد بدانيد که قبSً فرد دیگری آن را انجام داد٩

) آیا دوست دارید با فردی که تا به حال ندیده اید قرار مSقات بگذارید؟١٠

 مثبت باشد، یعنی اینکه ميزان خطرپذیری شما برای٩ و ۵، ٢در صورتی که پاسخ شما به پرسشھای 

کارآفرین شدن کافی نيست و باید تمایل بيشتری برای مقابله با خطرات داشته باشيد.

http://vista.ir/?view=article&id=276681

نا به ھنجاری بازار کار

نا به ھنجاری بازار کار یکی از علل رشد بيکاری، به ویژه بيکاری ساختاری

است. عوامل و اشکال مھم نا به ھنجاری در بازار کار ایران عبارتند از: وجود

قوانين نا مطلوب، تنظيم نا مناسب بازار کار، عملکرد نامناسب سازمان ھای

صنفی، نا ھم خوانی بين نيازھای بازار کار و نظام آموزشی، و عدم تحرک

منطقه ای و بخشی نيروی کار. این نا به ھنجاری ھا مانع از عملکرد مکانيزم

بازار شده، و در نھایت موجب پيدایش و رشد بيکاری ميشوند.

● قانون کار

قانون کار ج.ا. ایران نمونه بارزی از قوانينی است که برای پيشبرد آرمانی

ارزنده تھيه و تدوین ميشوند، اما در عمل نتایجی کامS خSف آرمان اوليه

خود بوجود ميآورند.

سطح رفاه آنان تدوین وتصویب شد.قانون کار ایران در گرما گرم انقSب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و زحمتکشان، و ارتقاء 



 ندارد قرارداد کار کارگر یا کارمند خود را پایان دھد، قانون کار، که مربوط به انفصال قرارداد کار است، به وضوح تصریح ميکند که کارفرما اجازه٢١ماده 

له بر نياید، و یا از قوانين انضباطی کار تخطی کردهمگر آنکه قراداد برای مدت محدودی باشد، و یا اینکه کارگر/کارمند ازعھده انجام وظایف محو

د، کارفرما مجبور به تمدید قرارداد کار بعد از انقضایباشد. وقتی که کارگر/کارمند برای انجام وظایف غير دائم، برای مدت معينی استخدام شده باش

 اجتماعی تعيين شود قانون کار تصریح ميکند که حداکثر مدت قراردادھای مدت دار ميبایست توسط وزارت کار و امو٧مدت مربوطه نيست. اما ماده 

و به تائيد شورای عالی وزیران برسد.

دم کارآیی و یا سرپيچی از قوانين انضباطی کار قانون کار تصریح ميکند که کارفرما تنھا در صورتی ميتواند کارگر/کارمند خود را به علت ع٢٧ماده 

انفصال قراداد کار مورد تائيد نماینده کارگران باشد، کارفرمااخراج کند که عدم کارآیی یا سرپيچی کارگر/کارمند مورد تائيد نماینده کارگران باشد. اگر 

). کارگر/کارمند اخراجی ميتواند به تصميم٢٧(ماده موظف خواھد بود که در ازا ھرسال سابقه کار یک ماه حقوق به کارگر/کارمند مربوطه بپردازد 

مربوطه اعتراض کرده و از ھيئت حل اختSف کار تقاضای تجدید نظر کند.

)، اما اگر رای ھيئت به نفع کارفرما٢٩د (ماده اگر ھيئت حل اختSف به نفع کارگر/کارمند رای دھد، کارفرما موظف به پرداخت جریمه خواھد بو

کارگر مربوطه موظف به پرداخت ھيچگونه ھزینه وباشد، کارفرما ھمچنان موظف به پرداخت یک ماه حقوق در ازا ھر سال سابقه کار خواھد بود و 

).١۶۵جریمه ای نخواھد بود (ماده 

 مليون بيکاری پنھان است.۵ تا ۴د، ایران دارای اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به ھنجاری ساختاری عميق و گسترده ای است. ھمانطور که خاطر نشان ش

ليت خود ادامه دھند. بسياری از صنایع کشور نزدیک بهبسياری از موسسات توليدی سودآور نبوده و تنھا با دریافت یارآنه ھای کSن ميتوانند به فعا

 زیر ظرفيت توليدی خود کار ميکنند.%۴٠

رشکسته نشود، نرخ رشد با3یی را ھم که برای حلدرمجموع کارآیی کار و سرمایه پایين است. با وجود این شرایط، اقتصاد کشور، اگر به مرور و

این مشکل مستلزم عقSیی کردن ساختار و روندبحران اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه بحران بيکاری، 3زم است، نميتواند تامين کند. حل 

ی سودآور است. اما قوانين موجود مانع ازتوليد، و انتقال سرمایه و نيروی کار از موسسات و بخش ھای غير سودآور به موسسات و بخش ھا

انجام این تعدیل و تصحيح ساختاری ميشوند، و عمS به زیان زحمتکشان کار ميکنند.

 جدید است. اما در شرایط موجود، سرمایه گذارانحل بحران اقتصادی کشور و تامين رشد اقتصادی 3زم، ھمچنان نيازمند ایجاد پروژه ھای سودآور

نانچه سودآوری پروژه کمتر از تخمين اوليه باشد، و یا اینکهبه ناچار با احتياط بسيار زیاد اقدام به سرمایه گذاری روی یک پروژه جدید ميکنند. زیرا چ

توانست سطح توليد را پایين آورده و آنرا بھينه کنند،ترکيب بخشی آن احتياج به تعدیل داشته باشد، به علت انعطاف ناپذیری قوانين کار، نخواھند 

و برای ھميشه مجبور به پرداخت زیان ھای غير ضروری خواھند بود.

 افت کارآیی و سودآوری توليد ميشوند. قوانين مربوطموارد دیگری از قانون کار نيز با تحميل تصميم ھای غير اقتصادی و ھزینه ھای غير 3زم موجب

به پرداخت مزایای غير نقدی و اضافه کار از آن جمله اند.

 مصرفی، خدمات آموشی، بھداشتی، و غيره،حقوق کارمند ميتواند بخشا به صورت مزایای غير نقدی، بصورت مسکن رایگان یا ارزان، کا3ھای

رت چه کا3ھایی، ميبایست بر اساس موازینپرداخت شود. تصميم در مورد اینکه چه مقداراز حقوق به صورت غير نقدی پرداخت شود، و به صو

توليد یا فراھم کرده و آنھا را به صورت بخشی از حقوق دراقتصادی اتخاذ شود. گاه کارفرما ميتواند کا3 یا خدمات معينی را به قيمتی کمتر از بازار 

طلوبی بين خود و کارمندان تقسيم کند. این امر به کارفرمااختيار کارمندان خود بگذارد، و مابه تفاوت قيمت بازار و ھزینه توليد/تامين را به نسبت م

 قانون کار این امر را مطلق کرده و از ھمه کارفرماھااجازه ميدھد که در حين کاھش ھزینه توليد، عمS حقوق بيشتری به کارمندان خود بپردازد. اما

 قانون کار)، حمل١۴٩ار دھد - مانند مسکن (ماده ميخواھد که کا3ھا و خدمات متعددی را به صورت مزایای غير نقدی در اختيار کارمندان خود قر

)، ....١۵۴)، امکانات ورزشی (ماده ١۵٢ونقل بين خانه و محل کار (ماده 

عنی نمی توانند آنھا را به قيمتی کمتر از بازار تامينطبعا، برخی از کارفرماھا در توليد و تامين این کا3ھا و خدمات دارای مزیت نسبی نيستند، ی

ل، کارفرما، بابت انجام کاری که در آن تخصص ندارد،کنند. در نتيجه ارزش افزوده ای توليد نميشود که بين کارفرما و کارمندان تقسيم شود. درعم

ھزینه ای ھم متحمل ميشود.

يکاری ميشود. در واقع، این بخش از قانون کاراین مسئله موجب افزایش ھزینه توليد شده، و در بلند مدت موجب کاھش رشد اقتصاد و افزایش ب

خشی اقتصاد را نيز مخدوش ميکند (زیرا نسبتمانند یک ماليات یکسان بر سود عمل ميکند، که نه تنھا موجب کاھش رشد ميشود، بلکه تناسب ب



کارمندان ممکن است به این کا3ھا و خدمات نيازیبه تمام بخش ھا، بدون توجه به نرخ سودآوریشان، یکسان عمل ميکند). عSوه بر این، برخی از 

تحميل یک الگوی مصرف نامطلوب برجامعه موجب نا بهنداشته باشند، و یا برای آنھا ارزشی کمتر از ارزش بازار قائل باشند. لذا، این سياست با 

ھنجاری اقتصاد و به ھدر رفتن منابع توليدی ميشود.

 قانون کار۶١ و ۵٨ اقتصادی اتخاذ شوند. اما مواد تصميم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابھی پيروی ميکند، و ميبایست بر مبنای موازین

امکان استفاده بھينه از اضافه کار را تا حدود زیادی محدود ميکنند.

دی، اضافه کار، و موارد مشابه را به بازار کاربطور کلی، روش مطلوب آنست که دولت تصميمگيری پيرامون سطح و چگونگی پرداخت مزایای غير نق

ه تعيين و تضمين استانداردھای بھداشت و امنيت محيط کار(که در آن نمایندگان کارگران و کارفرماھا نيز حضور دارند) واگذار کند، و ھم خود را متوج

کند.

یج نا مطلوب نيانجامد.تنظيم بازار کار ضروری است، اما این مھم ميبایست به نحوی سنجيده انجام پذیرد، تا به نتا

● نبود اتحادیه ھای مستقل

گران و کارفرماھا را در بازار کار نمایندگی کنند. اینکارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان ھای مستقل کارگری و صنفی است، که بتوانند کار

ازمان ھا، چنانچه سياست زده نباشند، و بر مبنایسازمان ھا نقش بسيار مھمی در تدوین، تنظيم، و اجرای قوانين کار ایفا ميکنند. وجود این س

ه مکانيزم ھای اداری برای تنظيم بازار کار ميکاھد.موازین اقتصادی عمل کنند، سبب بھبود کارکرد بازار کار شده، و از ضرورت اتکا بيش از حد ب

، و موجب تنظيم نا مطلوب بازار کار ميشوند. بهدر ایران سازمانھای کارگری و صنفی، عموما به عنوان بخشی از ماشين اداری دولت عمل ميکنند

ستند، و تا حدود زیادی به صورت مکانيزمی برای توزیعویژه آنکه، این سازمان ھا، مانند اکثر ارگان ھای دولتی، شدیدا ایدئولوژیک و سياست زده ھ

رانت و اعمال ایدئولوژی و سياست عمومی رژیم از طریق بازار کار عمل ميکنند.

● کمبود نيروی کار ماھر و ناھم خوانی عرضه و تقاضا

 نا به ھنجاری بازار کار بشمار ميرود. بازار کار ایران دچارکمبود نيروی کار ماھر و ناتوانی نظام آموزشی در تامين نيازھای بازار کار یکی از علل مھم

 ھزار نفر از دانشگاه ھای ایران فارغ التحصيل ميشوند. اما٢۵٩کمبود نيروی کار ماھر با تخصص ھای حرفه ای و مدیریت است. ھر سال نزدیک به 

 آنھا فارغ التحصيل علوم اسSمی ميباشند.٣٨%

● کم تحرکی نيروی کار

ر، به علت پایين بودن تحرک نيروی کار، بسيارعدم تحرک نيروی کار یکی از عوامل بيکاری ساختاری است. در ایران توزیع منطقه ای نيروی کا

 ميباشد. چنانچه نيروی کار دارای تحرک٢۵ است، حال آنکه در کرمانشاه متجاوز از %٧ناھمگون است. برای مثال، نرخ بيکاری در یزد نزدیک به %

ری بسيار با3 است به مناطق و بخش ھایی کهبخشی و منطقه ای کافی باشد، جابجایی نيروی کار از مناطق و بخش ھایی که در آنھا نرخ بيکا

خواھد شد. این امر از تمرکز بيکاری در یک منطقهنيازمند نيروی کار جدید ھستند، ویا سطح بيکاری آنھا پایين است، موجب یکسانی نرخ بيکاری 

یين بودن تحرک نيروی کار مانع از عملکرد این مکانيزمویا یک بخش جلوگيری کرده، و حل مشکل بيکاری را آسانتر و کم ھزینه تر ميکند. در ایران پا

ميشود.

، و وابستگی بيکاران به مناسبات و حمایت ھاییکی از علل پایين بودن تحرک نيروی کار عبارت است از نبود یک سيستم امنيت و رفاه اجتماعی

مده، و موجب افزایش تحرک نيروی کار خواھد شد.خانوادگی. ایجاد یک نظام موثر بيمه بيکاری و خدمات اجتماعی به تدریج بر این مشکل فائق آ

شی حرفه ای برای آموزش مھارت ھای جدیدپایين بودن سطح مھارت نيروی کار دليل دیگر کمبود تحرک نيروی کار است. تاسيس موسسات آموز

، موجب افزایش تحرک نيروی کار و تسھيل حلبه نيروی کار، به ویژه مھارت ھایی که در بخش ھا و مناطق در حال توسعه مورد نياز ميباشند

مشکل بيکاری خواھد شد.

● جمع بندی

 به اھرم ھایی برای توزیع رانت و تحميل ایدئولوژی حکومت،نا به ھنجاری بازار کار، از جمله قوانين نا مناسب، تقليل مکانيزم و ارگان ھای بازار کار

وجب پيدایش و گسترش بيکاری شده، و ھزینهنا ھم خوانی بين نظام آموزشی و نيازھای بازار کار، و نبود سازمان ھای سندیکایی مستقل، م

ین موانع ساختاری ميسر نخواھد بود.سنگينی را بر اقتصاد بيمار ج.ا. تحميل ميکنند. حل مشکل بيکاری ایران بدون بر طرف کردن ا
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نقش آموزش کارآفرينی در بھبود دانش صاحبان کسب و کار کوچک

در گذشته افسانه ای شایع بود كه كارآفرینان دارای ویژگی ذاتی ھستند و

با آنان متولد می شود كه این ویژگيھا شامل : ابتكار، این ویژگيھا ھمراه 

روحيه تھاجمی، تحرك، تمایل در به كارگيری ریسك، توان تحليلی و مھارت

بود كه این  افسانه  مفروضه اساسی  بنابراین   . انسانی است  روابط  در 

كارآفرینان از طریق آموزش، پرورش نمی یابند. اما امروزه كارآفرینی به عنوان

یك رشته ای علمی مورد شناسایی قرار گرفته كه فروپاشی این افسانه

قدیمی را به دنبال داشته است . رشته علمی كارآفرینی ھمانند تمامی

" است كه بایدCASEرشته ھای دیگر، دارای مدلھا، فرآیندھا و قضایایی "

دانش مربوط به آنھا كسب شود.

به طور كلی در آموزش رشته كارآفرینی اھداف متعددی مورد نظر است كه

برخی ازاین اھداف عبارتند از:

▪ كسب دانش مربوط به كارآفرینی ;

▪ كسب مھارت در استفاده از فنون تحليل فرصتھای اقتصادی و تركيب برنامه

ھای عملياتی ;

▪ شناسایی و تحریك استعدادھا و مھارتھای كارآفرینانه ;

▪ القای مخاطره پذیری با استفاده از فنون تحليلی ;

▪ ایجاد ھمدلی و حمایت برای جنبه ھای منحصر به فرد كارآفرینی ;

▪ تجدید نگرشھا در جھت پذیرش تغيير سكستون و كارازاد،

● چالشھای آموزش كارآفرینی

برخی از این چالشھا توسط بSك و استامپ ارائهآموزش كارآفرینی و تحقيقات مربوط به آن ، ھم اكنون با چالشھای متعددی مواجه شده است كه 

شده است .

این چالشھا عبارتند از:

▪ چالش در ایجاد متدلوژی ھای تحقيق برای اندازه گيری اثربخشی كارآفرینی ;

▪ چالش در محتوا و شيوه ھای آموزش كارآفرینی ;

▪ چالش در كيفيت مدرسان كارآفرینی ;

▪ چالش در پذیرش آموزش كارآفرینی در دانشكده ھا نسبت به كسب و كار;



▪ چالش در ایجاد یك پيكره عمومی مشتركدر زمينه ھای دانشی مختلف ;

▪ چالش در اثربخشی روشھای آموزشی ;

دوره زندگی كسب  با  متناسب  كار ھستند;  یادگيری كارآفرینانی كه در حال  نيازھای  در  به سر می▪ چالش  در آن  و كاری كه ھم اكنون 

برند.سكستون و كارازاد،

● انواع دوره ھای آموزش كارآفرینی

 ھمچون توسعه روشھای ميSدی تحقيق در خصوص آموزش كارآفرینی ھمچون یك رشته جدید مورد توجه قرار گرفت و مواردی١٩٩٠در سال 

رادی كه در زمينه آموزش كارآفرینی ، آموزشتحقيق برای سنجش اثربخشی آموزش كارآفرینی ، محتوا و روشھای آموزش كارآفرینی ، قابليت اف

 مشترك در زمينه كارآفرینی ، اثربخشی دیگر شيوهمی بينند، قبول آموزش كارآفرینی در مدارس و نه درفعاليتھا، وجود و توسعه یك چارچوب علمی

ار گرفت .ھای آموزشی و نيازھای آموزشی كارآفرین تعليم یافته در طول چرخه عمر شركت ، مورد توجه قر

: ميSدی چھاردسته اصلی از دوره ھای آموزشی كارآفرینی شكل گرفت كه این دوره ھا عبارتند از١٩٩٠به طور كلی تا سال 

▪ دسته اول :

آگاھی ، درك و بينش نسبت به كارآفرینی بهبرنامه ھایی برای آگاھی و جھت گيری به سوی كارآفرینی است . ھدف از این دوره ھا، افزایش 

اطع تحصيلی ابتدایی، راھنمایی و متوسطه تدریسعنوان یك انتخاب شغلی برای افراد از تمامی اقشار اجتماعی است . اینگونه برنامه ھا در مق

ھای نژادی، غير شاغSن، مخترعان، دانشمندان،می شود تا انگيزه و تمایل دانش آموزان و دانشجویان برای كارآفرین شدن افزایش یابد. گروھ

ند.كاركنان دولت و بازنشستگان ارتشی و گروھھای مختلف، می توانند تحت پوشش این دوره قرارگير

▪ دسته دوم:

تضای شرایط خاص ھر كشور طراحی شدهشامل برنامه ھای آموزشی است كه توسعه تاسيس شركتھا را پوشش می دھد. این برنامه ھا به اق

حمایت از كارآفرینان بالقوه تاسيس كرده اند كه ضمناند. كشورھایی ھمچون آمریكا، ھند، فيليپين، مالزی، فنSند و ھلند مراكز ویژه ای را برای 

عملی در نزد كارآفرینان موجود را در برمی گيرد.ارائه آموزشھای ویژه جھت توسعه توانائيھا و انگيزش افراد، توسعه مناطق شھری و آموزشھای 

▪ دسته سوم :

ود را پوشش می دھد. واقعيت آن است كهدوره ھا جھت رشد و بقای كارآفرینان و شركتھای كوچك طراحی شده است ، كه شركتھای كوچك موج

كتھای كوچك بسيار مورد توجه قرار می گرفتند واین گروه ازشركتھا در ھر كشوری باید مورد توجه قرار گيرند. در كشورھای كمونيستی سابق شر

ار مورد قبول در این كارمند تاسيس شدند. نيازھای آموزشی در این برنامه ھا بسيار متنوع است. از دوره ھای بسي١٠تعداد زیادی از آنھا با كمتر از 

 را بھبود دھيداشاره كرد كه توسط سازمان بينخصوص می توان به دوره رشد شركتھای كوچك در دانشگاه دارھام و دوره فعاليتھای اقتصادی خود

المللی كار در سراسر دنيا اجرا می شود.

▪ دسته چھارم :

نشجو و استاد در فرآیند آموزش كارآفرینیبرنامه توسعه آموزش كارآفرینی است كه شامل شيوه ھای جدید آموزشی و تعيين نقشھای نوین دا

برنامه ھا آموزش و گسترش كمی استادان جدید از ميان صنعتگران و دست ان دركاران فعاليتھای اقتصادی برای آموزشاست. ھدف دیگر این 

كارآفرینی است.

● ارزش آموزش كارآفرینی

فرینان دقيقا به ھمانگونه كه ما یاد می گيریم ، یادافسانه كارآفرین دارای ھوش طبيعی ، اكنون راھی به درك ما بخشيده است مبتنی براینكه كارآ

بلكه آنھا از طریق مطالعه وتربيت رسمی ، مستعدمی گيرند. كارآفرینان نه تنھامی توانند از اشتباھاتشان و مربيان غيررسمی خود بياموزند، 

 افزایش اند. عSوه بر كتابھا و دوره ھا، مجموعهیادگيری ھستند. كتابھا و دوره ھایی در مورد شكل دھی كسب و كارجدید با سرعت زیادی در حال

ه است كه ھم اكنون در حال پيگيری كسب وجدیدی ازبرنامه ھای آموزشی برای پركردن شكاف اطSعاتی و دانشی برای كارآفرینانی طراحی شد

كارشان ھستند.

ثر برای مرتبط ساختن منابع برگرفته از دانشگاهبرنامه ھای مبتنی بر آموزش برمبنای این فرض عمل می كنند كه اگر فقط ما وسایل مناسب و مو

ا قادر به تقویت ابتكارات صنعتی ھستيم.ھایمان ، مدارس فنی ودانشكده ھا را به جامعه كسب و كار جدید پيدا كنيم ، آن وقت ما واقع



دروس رشته كارآفرینی در دانشگاه بایلور بر روی دانشجویان رشته كارآفرینی صورت گرفت . ارزیابی دانشجویان از ١٩٨٢مطالعه ای كه در سال 

 بيشترمورد تاكيد قرار گيرد، درس مدیریت بود. عSوه براین بود كه باید بيشترین تاكيد برروی دروس مالی شود. دومين رشته ای كه به نظر آنھا باید

 حسابداری ، حقوق ، مدیریت دولتی ، روشھای كمیاینھا دروس روابط انسانی و بازاریابی نيز از نظر دانشجویان دارای اھميت ویژه است . دروس

ند.، ارتباطات ، زبان انگليسی ، سخنرانی عمومی ، ھنرھای آزاد درمرتبه بعدی اھميت قرار داشت

ه مرتبط با تاكيد ، دو نوع بحران آموزش مدیریت دردانشگاھھای آمریكا در آموزش و بھبود مدیریت وجود دارد كMCKIBBIN و PORTERبر طبق گزارش 

 كارآفرینی شامل بينش و تلفيق است . كارآفرینانناكافی درایجاد بينش در دانشجویان و تاكيد ناكافی بر تلفيق حوزه ھای ميان وظيفه ای است.

نيازمندیك بينش از كسب و كار مخاطره آميز و درك تمام حوزه ھای كسب و كار ھستند.

لھجه ، توانایی در تعيين اخSقيات خود، وامداربينش كارآفرین شامل كنترل سرنوشت خود، بھره گيری از خود - ھدایتی ، توانایی برای صراحت 

اما كافی نيست. تنھا عمل است كه فرصتسياسی شركت یا دولت نبودن است . در حالی كه درك از جنبه ھای مختلف كسب و كار مھم است ، 

خوداتكایی و مستقل بودن را فراھم می كند.

منبع : زنان کار آفرین
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نقش اعتبارات خرد در توسعه کارآفرينی

امروزه اکثر مردم کشورھای در حال توسعه از دسترسی به خدمات مالی

چه در قالب تسھيSت و یا پس انداز محروم ھستند و این پدیده موجب گرفتار

مالی به عبارت دیگر وقتی منابع  شدن آنھا در گرداب فقر گردیده است. 

نتيجه آن در قالب کاھش کافی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، 

بھره وری توليد بروز می کند. در چنين شرایطی درآمد سرانه کاھش یافته و

لذا پس انداز داخلی نيز افت پيدا می کند که در نتيجه مجدداً دور جدیدی از

افت بھره وری توليد ھویدا می شود.

عدم دسترسی کارآفرینان به نھادھای مالی در کشورھای در حال توسعه از

طرف دیگر موجب محدود شدن شکل گيری کسب و کارھای جدید می شود

که نتيجه آن در قالب  کاھش رشد اقتصادی بروز می کند. بدین ترتيب به نظر

ھم چنين است.  فقرا  توانمندسازی  برای  راھی  خرد  اعتبارات  می رسد 

راھکاری مؤثر برای غلبه بر مشکSت فرایند توسعه اقتصادی که پيش روی

کشورھای در حال توسعه قرار دارد، است.

با این حال متأسفانه موانع زیادی وجود دارد که نقش اعتبارات خرد و یا

) کارآفرینی  (Entreprencurshipقابليت  آن  پایداری  یا  و   (Sutainabilityرا  (



محدود می سازد.

به نظر می  رسد برای بررسی دقيق تر این موضوع 3زم است به دو سئوال

ھای در حال توسعه چه قدر است؟ و آیا این فرایندھااساسی پاسخ گفته شود. اول این که: ميزان تأثير اعتبارات خرد در توسعه کارآفرینی در کشور

عه تا چه حد تأثير این فرایندھا را در کاھش فقراز نظر اقتصادی و محيطی پایدار ھستند؟ دوم این که: مطالعات موردی در کشورھای در حال توس

تأیيد می کند؟

 مایکل تودارو گفته می شود که توسعه،روشن است که بدون داشتن معياری مشخص، سنجش فرایند توسعه وجود ندارد. براساس تعریف توسعه

رآمد، افزایش مصرف و ارتقاء کرامت انسانی و درفرایندی است که منجر به بھبود کيفيت زندگی می شود و جنبه ھای مختلف آن در قالب افزایش د

نھایت بھبود مردم سا3ری تجلی پيدا می کند.

مورد شناسائی قرار داد گفته می شود اولين کاری کهھم چنين براساس تعریفی که مارگریت رانيرن ارائه می دھد، می توان مراحل فرایند توسعه را 

 ھای خود را به مدرسه بفرستند.فقرا پس از افزایش درآمد انجام می دھند این است که وضعيت تغذیه خود را بھبود دھند و بچه

 فقر را برشمرد، حتماً باید از راه حل اعتبارات خرد بهاز طرف دیگر ھمان طوری که محمد یونس ذکر می کند: اگر قرار باشد فقط یک راه برای غلبه بر

فقرا نام برد. چراکه پول یعنی قدرت.

تصادی به صورتی سودآور ميليون نفر از افراد فقير در سراسر دنيا با استفاده از اعتبارات خرد به اداره بنگاه اق۵٠٠ امروزه بيش از IFCبراساس آمار 

مشغول ھستند. به نظر اینھا مھمترین مانع برای رشد کسب و کار ھمانا کمبود اعتبار است.

ه اقتصادی این نوع خانوارھا و در نتيجه افزایش درآمدبنابراین روشن است که ارائه خدمات مالی به طبقات فقير می تواند به عنوان راھی برای توسع

ی متنوعی را برای دادن اعتبارات خرد به متقاضيانو دارائی و خوداتکائی آنان باشد. خوشبختانه امروزه نھادھای مالی در سراسر دنيا راھکارھا

به گونه ای است که نه تنھا امکان پرداخت اقساط وام راخود یافته اند، راه ھائی که در عين حال پایدار نيز ھستند. به عبارت دیگر سودآوری بنگاه 

فراھم می کند، بلکه شکل گيری پس انداز را نيز ميسر می کند.

ن زمينه باشد.چالش اصلی در این رابطه توسعه ظرفيت مالی است تا بتواند پاسخگوی تقاضاھای بی شمار در ای

ظور از پایداری ھم پایداری اقتصادی است که بنگاه کوچکاعتبارات خرد باید به صورتی پایدار مورد استفاده بنگاه ھای کوچک و متوسط قرار گيرند. من

شد که نھادھای مالی نيز بتوانند در جھت دادنو متوسط، با سودآوری مناسب امکان بازپرداخت وام خود را پيدا کند. این پدیده باعث خواھد 

 کارکرد بنگاه استفاده کننده از اعتبارات خرد بهاعتبارات جدید به متقاضيان فعاليت کنند. ھم چنين منظور از پایداری محيطی نيز این است که

گونه ای باشد که به محيط زیست خود آسيب نزند.

سSمی ایران حاکی از آن است که ھر قدر دانشمروری بر تجارب موفق استفاده از اعتبارات خرد در کشورھای در حال توسعه از جمله جمھوری ا

بود. بنابراین مطالعه موانع کارآفرینی در کشورھای درکارآفرینی بيشتر باشد، تحقق اھداف اعتبارات خرد را در ارتباط با فقر زدائی بيشتر خواھد 

حال توسعه نيز به ھمان اندازه یافتن منابع بيشتر اعتبارات مالی خرد اھميت دارد.

ی بی شمار اعتبارات خرد وجود ندارد.از جمله این موانع این است که با عدم شکل گيری بازار سرمایه، امکان پاسخگوئی به تقاضاھا

ری که در بسياری از موارد رسانيدن محصول جدیدمشکل بعدی کشورھای در حال توسعه در ارتباط با کارآفرینی، نبود زیربناھای کافی است به طو

توليدی به بازار با موانعی روبه رو می شود.

جوامع وجود دارد که به طور کلی فعاليتاز دیگر موانع کشورھای در حال توسعه، مشکSت اجتماعی و فرھنگی است و دیدگاه ھائی در این 

شکل دیگر کشورھای در حال توسعه در ارتباط بااقتصادی و کسب سودآوری و رفاه را در تعارض با باورھای اجتماعی و فرھنگی تلقی می کند و م

کارآفرینی، بی ثباتی ھای اقتصادی و سياسی است که مانع ایجاد کسب و کار جدید می شود.

می در توسعه کمی و کيفی کارآفرینی داشتهبنابراین با توجه به مشکSت گفته شده، دولت ھا در کشورھای در حال توسعه می توانند نقش مھ

کوچک یکی از این موارد است.باشند و تشکيل مؤسسات آموزشی برای ارتقاء دانش کسب و کار و نحوه مطلوب اداره بنگاه ھای 

رد. تأسيس صندوق ھای قرض الحسنه با ھدافخوشبختانه در جمھوری اسSمی ایران تجربه ای بسيار غنی در ارتباط با اعتبارات خرد وجود دا

 ھا، ھم چنين تشکيل صندوق اشتغال در کميته امدادپرداخت به نيازمندان، فعاليت  صندوق تعاون کشور با ھدف کمک به کارآفرینی در ميان تعاونی

دید بانک کشاورزی در رابطه با اعتبارات خردامام و تشکيل صندوق اعتبارات خرد روستائی در وزارت جھاد کشاورزی و در نھایت سياست ھای ج



نمونه ای از آن است.

بيانگر آن است که در حال حاضر حدود  فعاليت۶٠٠٠آمارھای رسمی   صندوق قرض الحسنه خصوصی در کشور فعال ھستند. محور اصلی 

ان است که عمدتاً با ھدف کارگشائی و کارآفرینیصندوق ھای قرض الحسنه ارائه اعتبارات خرد، بدون سود و صرفاً براساس کارمزد کم به متقاضي

صورت می گيرد. این صندوق ھا در سطح ملی، استانی، شھری و محله ای فعاليت می کنند.

 فرھنگ اعتبارات خرد در کشور انجام داده است.صندوق اشتغال نيازمندان کميته امداد نيز در سال ھای اخير، فعاليت ھای خوبی در جھت توسعه

ه خيریه ملی است که با ھدف تحت پوششھم چنين صندوق اشتغال کميته امداد یکی از زیرمجموعه ھای کميته امداد اما است که یک مؤسس

انجام کار ھستند، صندوق اشتغال سعی می کند باقرار دادن فقرا در کشور ایجاد شده است. در مواردی که فقرا تحت پوشش قرار گرفته قادر به 

یجاد شده از محل وام صندوق اشتغال به حدی رسيد که دیگردادن وام به آنھا عمSً آنھا را وارد چرخه توليد نماید. پس از این که درآمد بنگاه جدید ا

 می شود.نيازی به کمک بSعوض کميته امداد نباشد، در این صورت آن خانوار فقير از پوشش حمایتی خارج

 ھزار فرصت شغلی جدید، کمک خوبی به ارتقاء کارآفرینی٣۵٠خوشبختانه در سال ھای اخير صندوق ایجاد اشتغال کميته امداد توانسته با ایجاد 

 ھزار از این خانوارھا با افزایش درآمد خود از زیر پوشش بودن کميته خارج شده اند.١١۵کند به طوری که ھم اکنون 

 رأس دام است که با دادن خدمات دامپزشکی رایگان به دامدار توسط٢٠یکی از کارھای موفق صندوق، دادن وام به روستائيان برای خرید حداقل 

 ميليون رأس دام از این نوع در ميان وام٧/٢کميته امداد، عمSً در جھت توانمندسازی روستائيان قدام برداشته است به طوری که ھم اکنون 

گيرندگان از صندوق اشتغال کميته امداد مشاھده می شود.

بخش قابل توجھی از بودجه کشور اختصاص بهصندوق تعاون نيز تجربه مشابھی را برای توسته تعاونی ھا دنبال می کند. در سال ھای گذشته 

% اختصاص به تعاونی ھا داشته است.۵٠توسعه بنگاه ھای کوچک و متوسط داشته که 

ات آن با شرایط مناسبی در اختيار متقاضيان قرارویژگی  این نوع اعتبارات این است که بخشی از سود بانکی توسط دولت تقبل شده و لذا اعتبار

می گرفته است.

رائه اعتبارات خرد به کشاورزان دارد، ھم چنان کهبانک کشاورزی نيز از مھمترین مؤسسات مالی و اعتباری کشور است که نقش فوق العاده ای در ا

ان قرار می گيرد. درصد اعتبارات سيستم بانکی در رابطه با بخش کشاورزی از طریق این بانک در اختيار کشاورز۵٠براساس آمار موجود بيش از 

 که مصداق اعتبارات خرد است. درصد از تسھيSت این بانک به کشاورزان و در مبالغی کمتر از یک ميليون ریال داده شده است٧٢ھم چنين 

سرپرست خانوار صورت گرفت و یا طرح دادن وام بهتجربه اخير بانک کشاورزی در اجرای طرح حضرت زینب که در جھت ارائه اعتبارات خرد به زنان 

 فارغ التحصيSن رشته ھای کشاورزی از دانشگاه ھا،زندانيان آزاد شده برای داشتن یک شغل مناسب و قابل احترام و در نھایت طرح اشتغال به کار

ھر کدام یافته ھای جالبی دارند.

رات خرد به متقاضيان به ویژه به روستائيان است. اخيراً نيزاز اقدامات موفق دولت در سال ھای اخير، برطرف کردن موانع ورود بانک ھا برای ارائه اعتبا

ن این اعتبارات به استان ھای مختلف به اجرادولت نھم سياست ھای ویژه ای را برای عدم تمرکز اعتبارات بانکی در شھرھای بزرگ و جھت داد

گذاشته است.

بانکی، اجرائی کردن ضمانت ھای زنجيره ای کهتشویق کشاورزان برای گرفتن سند زمين کشاورزی به منظور وثيقه گذاشتن آن در برابر تسھيSت 

که دولت بخشی از سود بانکی را خود رأساًبراساس آن ھر روستائی ضامن بقيه متقاضيان وام در محله خود می شود و در نھایت در مواردی 

.... از جمله کارھائی است که دولت برای ترغيب بانک ھاپرداخت می کند و یا این که دولت بازپرداخت وام روستائيان را به بانک ھا تضمين می دھد و 

برای پرداخت اعتبارات خرد انجام داده است.

منبع : ماھنامه سرزمين سبز
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نقش پارکھای فناوری در نظام ملی نوآوری از منظر توسعٔه منابع انسانی

مغزھا، معضل فرار  از قبيل  و اقتصادی  رفع آسيبھای اجتماعی 

برای دانش آموختگان طی ساليان اخير بيكاری و ایجاد اشتغال 

شمار به  ما  كشور  چالش ھای  و  دغدغه ھا  مھم ترین  از  یكی 

تبليغات انجام شده در این می رود. عليرغم سرمایه گذاری ھا و 

زمينه ھنوز از اھداف پيش بينی شده در برنامه ھای توسعه فاصله

داریم. در این راستا یكی از د3یل ذكر شده در جھت بيان عدم

نبود زنجيره تحقيق ـ نتایج مطلوب در این زمينه،  دستيابی به 

فناوری و توسعه و فاصله قابل توجه بين تبدیل ایده ھای علمی ـ

تحقيقاتی به واقعيت ھای اقتصادی قابل عرضه در بازار می باشد.

حكومتھای دیگر كشورھای دنيا برای حل این چالش سعی دارند

ك نظام كلی تحت عنوان نظام ملی نوآوری در كناركل نظام علمی و فناوری، و صنعتی جامعه از ایجاد ایده تا تجاری سازی محصول نھایی را در ی

د كه نقش مھمی در نوآوری تكنولوژیك و اقتصادیھم و در تعامل باھم در نظر بگيرند، یكی از اجزای این نظام پاركھای علمی و فناوری ميباشن

 و فناوری نقش آنھا را در نظام ملی نوآوری بهكشورھای مختلف و كارآفرینی دارند. در این مقاله سعی خواھد شد پس از معرفی پارك ھای علمی

یيم.عنوان یكی از بسترھای توسعهٔ منابع انسانی با استفاده از تجربيات داخل و خارج بررسی نما

●پارك ھای علمی و فناوری ابزار توسعه كارآفرینی :

:رستم 3لكاكا معتقد است كه نظام ملی نوآوری از تفكيك و تعامل زیر نظامھای زیر شكل ميگيرد

. سياست گذاری علم و فناوری و ابزارھای اجرای این سياست١

. توسعهٔ منابع انسانی فنی٢

. تحقيقات علمی و تجاری سازی آن٣

. داد و ستد فناوری در بازار بين المللی۴

. خدمات حمایت فنی و توسعهٔ تجاری۵

. تأمين مالی فعاليتھای علمی و فناوری۶

. ھمكاری بين المللی٧

وب ميشود. وی ھمچنين با بيان اینكهمطابق این نظریه مSحظه ميشود كه توسعهٔ منابع نسانی فنی یكی از زیرساختھای این نظام محس

رت معرفی مينماید:پاركھای فناوری ابزار تشویق نوآوری در این نظام محسوب ميشوند، در ادامه آنھا را بدین صو

د است. آنھا از مزایای نزدیكی به منابع مھم سرمایهٔ" پارك فناوری، یك توسعهٔ مبتنی بر مالكيت، در یك محيط فيزیكی با كيفيت با3 و پارك مانن

نی بر فناوری و مؤسسات دولتی را در یكمعنوی، زیرساخت ھای مناسب و سياست ھای راھنمایی كننده، بھره مند می شوند و شركت ھای مبت

ھيل می كنند.""محيط مدیریت شده" حمایت می كنند و بنابراین، تعامل، توسعهٔ فناوری و رشد اقتصادی را تس

)، تعریف زیر را در ارتباط با پارك ھای علمی و فناوری ارائه نموده است:IASPدر این ارتباط انجمن بين المللی پارك ھای علمی و فناوری(

زایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرھنگ" یك پارك علمی سازمانی است، كه بوسيله متخصصين حرفه ای مدیریت می شود و ھدف اصلی آن اف

ستيابی به این ھدف یك پارك علمی،جریاننوآوری و رقابت در ميان شركت ھای حاضر در پارك و مؤسسات متكی بر علم و دانش است. برای د



 حركت انداخته و مدیریت می كند و رشددانش و فناوری را در ميان دانشگاھھا، موسسات تحقيق و توسعه، شركت ھای خصوصی و بازار، به

ی علمی ھمچنين خدمات دیگری با ارزش افزودهشركت ھای متكی بر نوآوری را از طریق مراكز رشد و فرآیندھای زایشی تسھيل می كند. پارك ھا

با3 ھمراه با فضاھای كاری و تسھيSت با كيفيت با3 فراھم می نمایند."

ھمچنين انجمن پارك ھای علمی انگليس تعریف زیر را ارائه می نماید:

 یا سایر انستيتوھای تحقيقاتی و آموزشی دارد"یك پارك علمی، یك توسعه مبتنی بر مالكيت می باشد كه روابط عملياتی منظمی با یك دانشگاه

ت طراحی شده است. و فرآیند مدیریتی كه بهو به منظور تشویق شكل دھی و پيشرفت بازرگانی دانش محور و سازمان ھای دیگر بر روی یك سای

را دارا ميباشد."صورت فعال به دنبال انتقال تكنولوژی و مھارت ھای بازرگانی به سازمان ھای سایت می باشد، 

ی دارند. ھمچنين براساس نظریه ھای مطرح شدهمطابق این تعاریف پارك ھای علمی و فناوری ابزاری برای توليد ثروت می باشند و ھدف اجتماع

 می توانند در جھت كارآفرینی و اشتغال زاییتوسط كارشناسان و متخصصين جھانی، پارك ھای علمی و فناوری با توجه به خصوصياتی كه دارند،

ما را در درك اھميت پارك ھای علمی و فناوری به عنواننقش مھمی را ایفا نمایند. در این راستا، توجه به نظریاتی كه در ادامه می آید، می تواند 

 چيز دیگر، در ارتباط با نوآوری فعاليت می نمایند. ویمنابع كارآفرینی یاری رساند. لوئيس سنز معتقد است كه پارك ھای علمی و فناوری، بيش از ھر

 شركت ھا و صنایع اجازه می دھند كه قوی تربيان می كند كه كشورھا از طریق ایجاد محيط مناسب برای نوآوری در سطح ملی و منطقه ای، به

كه با راه اندازی پارك ھای علمی و فناوری می توانشوند و در نتيجه سود بيشتری به دست آورده و اشتغال بيشتری ایجاد نمایند. بدین طریق است 

موجبات افزایش رفاه اجتماعی و ارتقای سطح زندگی شھروندان را فراھم نمود.

Luger and Goldstein ایجاد می كنند. به عقيدهٔ آنھا این معتقدند كه پارك ھای علمی با كارآفرینی ھای نوآورانه، مزایای اقتصادی و اجتماعی عظيمی

،Baden-Wuttemberg ،١٢٨ Silicon Valley، Routeدیدگاه به وسيله موفقيت ھای بخش ھای نوآوری تكنولوژی یا مناطق صنعتی جدید از قبيل 

Rhone Valley و Third Italyی را با تمركز زیاد بر بوجود آمده است. ھمچنين اشاره دارند كه پارك ھا مراكز رشدی ھستند كه توسعه اقتصادی محل

، پارك ھا را دارای حضوری اثر بخش درLugerن فعاليت ھای تحقيق و توسعه و ایجاد تسھيSت در جذب محققين و مھندسين فراھم می كنند. ھمچني

زمينه ایجاد شغل ھایی با ارزش افزودهٔ با3 و در زمينه فناوری بيان می كند.

 ضمن توصيف پارك ھا به عنوان تحریك كنندهٔ توسعه كارآفرینی شركت ھای كوچك و متوسطwww.American.eduدر این رابطه سایت اینترنتی 

نش محور كه كارآفرین نيز ھستند بيان می كند.دانش محور، ھدف اصلی از تشكيل یك پارك فناوری را افزایش تعداد شركت ھای كوچك و متوسط دا

می تواند ما را یاری رساند.در این راستا توجه به آمار و تجربيات موفقی كه در این زمينه تاكنون در دنيا داشته ایم، 

●آمار و تجربيات جھانی

 ھزار شغل۴٠ ، درهٔ سيليكون ، یكی از مناطق با رشد سریع در ایالت متحده ھر ساله نزدیك به ١٩٨٠امير احمدی ضمن بيان اینكه در اوایل دھهٔ 

 ارائه می نماید:١٩٩١بزرگ تا سال جدید ایجاد می كرد. جدول زیر را در ارتباط با جمعيت شاغل در ده پارك علمی ـ تكنولوژیكی 

ائه نموده است: ، جدول مشابه زیر را شامل جمعيت شاغل در بعضی از پارك ھای علمی دنيا را به صورت زیر ارLugerھمچنين در این رابطه 

 ھزار نفره و٢٢٠ مطرح می كند كه شھرك علمی تسوكوبا در ژاپن برای جمعيت علمی ١٣٧٩گزارش شھرك علمی تحقيقاتی اصفھان در بھمن 

 ھزار نفر تأسيس شده اند. این گزارش ضمن بيان نقش شھرھای علمی در توسعه اقتصادی٧٠شھر علمی دایدوك كره جنوبی برای جمعيت با3ی 

 شغل جدید در این كشور ایجاد كرده و موجبات۵٠٠٠٠و فناوری و اشتغال كشورھا، شھر علمی ھسين چو در كشور تایوان را به عنوان جایی كه 

، در پارك علمی١٩٩٧ زند.ھمچنين در پایان سال جلوگيری از فرار مغزھا و بازگشت محققان و فارغ التحصيSن به این كشور شده است را مثال می

 درصد آنھا مدرك كارشناسی و٧/٣۵ درصد آنھا مدرك دانشگاھی دارند كه ۵۵ نفر مشغول به فعاليت بوده اند كه بيش از ٢٩٧،١٣۵ژونگ گوان چون 

 درصد باقيمانده دكتری یا كارشناسی ارشد دارند.٣/١٩

 است:ھمچنين در این رابطه انجمن بين المللی پارك ھای علمی و فناوری، آمار زیر را منتشر نموده

 نفر را به كار گرفته اند. این آمار، مربوط به پارك ھای علمی عضو١۵٠٠ درصد با3ی ٣۴ نفر ومجموعاً ٣٠٠٠ درصد پارك ھا با3ی ٢١مطابق این نمودار، 

اختSف ھا است كه پارك ھای علمی موفق را ازاین انجمن می باشد و این اختSف در تعداد استخدام ھا، مرتبط با عوامل متعددی است و ھمين 

ھداف اصلی و از عوامل مھم در ارزیابی پارك ھای فناوریناموفق متمایز می سازد، زیرا ھمانگونه كه قبSً نيز مطرح گردید، حجم با3ی كارآفرینی از ا

به شمار می رود.



●عوامل مؤثر بر كارآفرینی در پارك ھای علمی و فناوری

شناسان از جمله پروفسور رستم 3لكاكا، یكی ازدر این بخش با توجه به دادھھای پارك صوفياآنتی پوليس فرانسه كه مطابق نظر بسياری از كار

،١٩٩١نكه این پارك توانسته است تاپایان سال موفقترین پاركھای علمی دنيا محسوب ميشود و ھمانگونه كه در با3 مطرح گردید با توجه به ای

ضی از عوامل موثر بر موفقيت پارك ھای علمی و نفر را به كار گيرد مطالعهٔ موردی آن به عنوان یك نمونهٔ موفق ميتواند ما را در درك بع١۴۵٠٠

فناوری برای ایجاد كارآفرینی یاری رساند.

) زیرساختھای موجود در پارك برای استقرار شركتھا١

می معمو3ً از بخش ھای مختلف تشكيل می شوند.بخش ھای سخت افزاری و زیرساختی برای بكارگيری كارآفرینان و ایجاد كارآفرینی پارك ھای عل

این بخش ھا را می توان عموماً به دو دسته تقسيم نمود:

یی مالی 3زم را جھت خرید مكانی در پارك ندارند.الف ـ بخش ھایی كه شركت ھای نوپا، فارغ التحصيSن دانشگاھی و به طور كلی آنھایی كه توانا

یا مركز رشد، ساختمان ھای چند مستأجره و غيره می شود،  ما بطور خSصه در این جا این بخش ھا رامعمو3ً این بخش ھا شامل انكوباتور 

مستأجرین می ناميم.

ان دارا می باشند. در این جا این بخش را، مالكينب ـ بخش ھایی كه توانایی مالی 3زم را جھت استقرار در پارك و خرید یك مكان و احداث ساختم

می ناميم.

 مستأجرین، توانسته است ھر ساله نزدیك به دومطابق آمار ارائه شده توسط سایت اینترنتی پارك صوفيا انتی پوليس كه در زیر آمده است بخش

برابر بخش مالكين شغل ایجاد نماید.

١٩٨٩ نفر نيروی كار دارند. این مورد در سال ١٠ درصد شركت ھای مستقر در پارك خيلی كوچك می باشند و كمتر از ٧٠در حال حاضر در این پارك 

بدین صورت نبوده است (شكل زیر).

) بيشتری به سوی این پارك روی  آوردھاند و این به دليل اینSpin-Off نشانگر این است كه شركت ھای زایشی(١٩٩٩ تا ١٩٨٩این تغييرات از سال 

ی باشند، جذاب تر است.است كه پارك ھا برای صنایع كوچكی كه نيازمند منابع، تسھيSت و خدمات ارائه شده در پارك م

- زمينهٔ فعاليتی شركت ھای فعال در پارك :٢

ھمانگونه كه دیده می شود، شركت ھایی كهدر شكل زیر، توزیع شغلی كه در بخش ھای مختلف پارك صوفيا انتی پوليس می باشد، آمده است. 

توليد بزرگترین بخش پارك می باشد، بزرگترین بخش از لحاظ حجم استخدام می باشند. در صورتی كه مطابق شكل بعد، بخش ICTزمينهٔ كاری آنھا 

از لحاظ تعداد شركت ھای فعال در پارك می باشد.

رای شركتھای عضو خود انتخاب نماید. و ھر چه بهكه این اختSف دقيقاً ناشی از ماھيت مختلف زمينھھای مختلف كاری است كه یك پارك ميتواند ب

ی حاصل خواھد شد.سمت تكنولوژیھای پيشرفتھتر نزدیك شویم این اختSفھا بيشتر آشكار ميشود و كارآفرینی بيشتر

- جذب شركت ھای غير بومی و خارجی :٣

٢۵ذب شركت ھای غيرفرانسوی می باشد بگونھایكه یكی دیگر از عوامل موفقيت این پارك در ایجاد اشتغال و كارآفرینی ماھيت بين المللی آن، ج

 مليت متفاوت می باشد.۶٨درصد شغل ھای موجود در این پارك متعلق به شركت ھای غير فرانسوی از 

را نيز در این رابطه موثر دانست كه در اینجا مورد بررسیھمچنين ميتوان عوامل دیگری نيز مانند ميزان تبحر تيم مدیریتی پارك، شرایط بازار و غيره 

قرار نميگيرند.

●نمونه موردی پارك فناوری پردیس :

ضویت ، به صورت مجازی كار خود را آغاز نموده است این پارك طی این مدت توانسته است نسبت به ع١٣٨٠پارك فناوری پردیس، از اوایل سال 

 اقدام نماید، كه مشاھده ميشودICT شركت در بخش ٢٩ شركت در بخش شيمی و مواد جدید و ٣ شركت در بخش مكانيك و اتوماسيون ، ١۶

 فعاليت دارند.ICT درصد شركتھای پارك در زمينه ۶٠تقریبا 

ای عضو پارك آغاز نموده است. یكی از برنامه ھاییعليرغم، عدم شروع به كار این پارك از لحاظ سخت افزاری، این پارك خدمات خود را به شركت ھ

انسانی نخبهٔ دانشگاه صنعتی شریف به شركت ھایكه این پارك بعد از یكسال از شروع به كار خود و بكارگيری شركت ھا آغاز نمود، جذب نيروی 

 تعریف پروژه در سطوح كارشناسی،٧٠ فرصت كارآموزی و١٧٠ فرصت شغلی، ۴۶٠زیر مجموعه خود بوده است. در این برنامه این پارك توانست 



فراھم نماید. در این برنامه ھمانگونه كه مشاھدهكارشناسی ارشد و دكترا برای دانشجویان این دانشگاه كه عموماً از نخبگان كشور می باشند، 

برای این دانشجویان بوجود آمده، عموماً در صنایع مغزبر و   بودمشاھده می شود كه ھمانند تجربه صوفياHi-Techمی شود، فرصت ھایی كه 

 بوده است، توانستهICT بيشترین درصد بكارگيری نيروی انسانی را داشته اند و از طرفی چون محوریت این پارك ICTآنتی پوليس، شركت ھای 

وجه به اینكه در برنامھایكه در دانشگاه صنعتی شریفاست در اولين تجربهٔ خود بدین موفقيت دست یابد و با توجه به نوپا بودن آن و ھمچنين با ت

فی با تكرار برنامه در سالھای آینده و افزایش شركتھایبرگزار گردید، كمتر از نيمی از شركتھا اقدام به جذب نيروی مورد نياز خود نمودند و از طر

يت بيشتری تكرار گردد.عضو پارك و استقرار در مجموعه و رشد آنھا انتظار ميرود در سالھای بعد این تجربه با موفق

●نتایج:

ود یكی از كاركردھای مھم سيتم ملی نوآوریمشاھده ميشود كه پاركھای علمی و فناوری نقش مھمی در توسعهٔ منابع انسانی دارند كه این خ

ميباشد.

ارك، زمينه فعاليتی شركتھای عضو و موفقيت در جذبتوسعهٔ منابع انسانی در پاركھای علمی و فناوری متاثر از چند عامل زیرساختھای موجود در پ

ند در توسعهٔ منابع انسانی موثر باشند. ھمچنين ھرشركتھای غير بومی و خارجی ميباشد. كه اگر این عوامل با دقت انتخاب گردند، پاركھا ميتوان

ن عSوه بر تامين اھداف پارك، در توسعه منابع انسانی نيزیك از این عوامل ارتباط نزدیكی با سایر اھداف پاركھا دارند كه با برنامھریزی درست ميتوا

موثر بود.
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نقش خانواده در توسعه کارآفرينی

بشر وجود داشته است. با خلقت  آفرینی مفھومی است که ھمراه  کار 

مروری بر ادبيات کارآفرینی نشان ميدھد که مفھوم کارآفرینی برای اولين بار

توسط اقتصاد دانان مطرح شد. سپس با توجه به اھميت ونقش کارآفرینی

در شکل گيری تحو3ت اقتصادی در جوامع دانشمندان علوم اجتماعی نيز به

کانونی پرداختند. خانواده  کارآفرینان  اجتماعی  و  فردی  ویژگيھای  بررسی 

است که در شکل گيری این ویژگيھا ميتواند نقش حياتی ایفا کند. در جوامع

سنتی که مردان نقش نان آوری و زنان نقش خانه داری وتربيت فرزندان را بر

بيشتر از طرف مرد صورت ميگرفت. عھده داشتند انتقال ایده کسب وکار 

خانه از  زن  خروج  آن  تبع  به  امروز  درجامعه  خانواده  جدید  ساختار 

ظھورجلوه ھای تازه ای از بروز خSقيت ونوآوری را در ھر دو جنس زن ومرد

باعث شد. به دنبال این تغيير نگرش شيوه توليد سبک زندگی و نقشھای

والدین در درون خانواده نيز دچاردگرگونی شد. به شکلی که ھر کدام با رفتار

خود ميتوانند در رشد اعتماد به نفس خلق ایده ھای جدید درخانواده و تعيين

واده در توسعه کارآفرینی با رویکرد جامعهمسير شغلی فرزندان نقشھای اساسی را ایفا کنند. بر ھمين اساس در این مقاله نقش حياتی خان

شناختی مورد بررسی قرار ميگيرد.

● اھميت کارآفرینی در فرایند توسعه

رگيری علوم و فنون جدید ھستيم زیرا با استفادهامروزه با توجه به نقش تکنولوژی و صنعت در پيشرفت جوامع خواسته یا ناخواسته نيازمند بکا

ش و مصرف محصول نيروی انسانی خSق وبھينه از این عوامل موجب رشد و شکوفایی جامعه خواھد شد. مسلم است که در مراحل توليد فرو

 متوجه جامعه خواھد کرد. بسياری از کشورھایکارآفرین دارای نقش و جایگاه به سزایی است. عدم توجه کافی به این عامل مشکSت فراوانی را

ری منابع ھمچنان در زمره کشورھای توسعه نيافتهجھان با وجود دارا بودن منابع غنی به دليل کم توجھی به نقش عامل نيروی انسانی در بکارگي

بود کيفيت نيروی کار و متعاقب آن بھبود کيفيتقرار دارند. بدین جھت سرمایه گذاری بر روی نيروی انسانی با3خص نيروھای توانمند و خSق بھ

ه ھمه جانبه لزوم توجه جدی به مقوله کار آفرینیتوليد را به ھمراه خواھد داشت. برای استفاده مطلوب ازمنابع یک کشور و رسيدن به رشد توسع

امری حياتی تلقی ميشود.

نا باھوش با انگيزه دارای اعتماد به نفس نوآور و خSقدر ھمين راستا و به منظور توان افزایی در ابعاد توليدی و اقتصادی می بایست انسانھای توا

دھند. با این کار عمS به دانش آموختگان خودداشته باشيم. کشورھای پيشرفته آموزش کارآفرینی را محور اساسی در برنامه ھای خود قرار مي

 در حين یادگيری علم کار کنند. به عبارت دیگر آنھامی آموزند که چگونه در حين یادگيری علم کارکنند. به عبارت دیگر آنھا می آموزند که چگونه

ت توجه به کار آفرینان در جامعه ميتوان گفت که کارآفرینانمياموزند که چگونه یک ایده یا فکر جدید را به محصولی جدید تبدیل کنند. بنابراین در اھمي

وار ميکنند و با حضور خود در عرصه کار و توليد تاثيرافرادی ھستند که با تزریق فکر وایده خود به کالبد اقتصادی جامعه مسير رشد و توسعه را ھم



نولوژی را فراھم ميکنند.شگرفی بر روند توليد بازار کار و سرمایه خواھند گذاشت و با3خره موجبات پيشرفت دانش و تک

● نقش و اھميت خانواده در توسعه کارآفرینی

از نظر کمی و کيفی ميتواند کانون اصلی اندیشه کار واگر خانواده را از دیدگاه نھادی مورد بررسی قرار دھيم به این نتيجه می رسيم که خانواده 

 به ابعاد و ساحتھای حيات فردی فرزند از ھنگام تولدتSش و پرورش روحيه خلق ایده و کار در افراد باشد. تحقق این امر مستلزم توجه ویژه والدین

ليد در جامعه ظاھر شوند کارکردھای مثبت ناشیتا زمان تکوین شخصيت اوست. وقتی پدر و مادر ھمچون الگویی تSشگر و موثر در عرصه کار و تو

ثمر بخش به ادامه شغل والدین و یا حرفه ایاز فعاليت آنھا فرزند را به سمت و سویی ترغيب می نماید تا ذھن خود را به صورتی منسجم و 

دید ارزش تلقی می شود. چنين طرز تلقی ازجدیدتر سوق دھد. برای چنين فردی دستيابی به منابع اقتصادی ناشی از کار و تسخير فضاھای ج

 ميسازد. در این مرحله نوجوان یا جوان ایدهدنيای پيرامون ذھن فرد را نسبت به خلق ایده ای نو و استقSل اقتصادی و کسب موفقيت دگرگون

 و احتما3 حمایت مالی و اجتماعی انھا بھره مند شود.کاری خود را با خانواده در ميان می گذارد چه بسا بتواند از تجربيات و رھنمود ھای والدین

Sش واقع ميشود. وظيفه والدین در چنين شرایطیاینجاست که معيارھا و ارزشھای خانواده برای فرزند مSک عمل و چراغ راه او در مسير کار وت

 مطلوب آغاز توام با موفقيت را در راه اندازی کسبتشریح ابعاد گسترده فعاليت اقتصادی به عنوان ارزش بنيادی برای فرزند و ھدایت او در مسير

وکار به ھمراه خواھد داشت.

ان) درآمد خانواده و ميزان برخورداری از امکاناتميزان تحصيSت نوع شغل والدین ساخت خانواده روابط خانوادگی (خصوصا رابطه والدین با فرزند

توا تاثير داشته باشد. انسانھای متفاوت  نمندیھای متفاوتی دارند که اگر از ھمان دورانرفاھی در شکل گيری فرھنگ کار در خانواده ميتواند 

يد و بالطبع تغيير در فرایند تکنولوژی را آساننوجوانی در مسير مشخص ھدایت شوند می توانند با خلق ایده ھای جدید خود تغيير در روند تول

ميکند.

● مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده

) مراحل نھادینه کردن فرھنگ کارآفرینی١

نقش ثمر بخش خود را جھت آشنایی با مفاھيمیخانواده به عنوان انتقال دھنده جبھه ای از اصطSحات آیين ھا و رفتارھای اجتماعی ميتواند 

يت ھای کاری در جامعه به اعضای خود ارزانیمثل"توفيق طلبی" "استقSل طلبی" و "خطر پذ یری" در عرصه فعاليت اقتصادی و ھمسازی با واقع

ن در شکل گيری آینده شغلی آنھا ميتواند راه رادارد. نوع نگرش والدین به دنيای پيرامون خود و چگونگی تجسم ارزشھای اجتماعی برای فرزندا

 فرصتھای شغلی جدید به عنوان بخشی ازبرای دستيابی به اقتصاد سالم ھموار سازد. مثS چنانچه کسب موفقيت در جھت خلق ثروت وایجاد

ود را برای رسيدن به چنين موقعيتی آماده میارزشھای مورد نظر والدین برای فرزند به تصویر کشيده شود. نوجوانان در چنين شرایطی ذھن خ

 موقعيت ھای متفاوت را با ھم مقایسه می کندسازند. در ادامه چنين فرایند ذھنی فرد به دنيا راه ھای دستيابی به چنين موقعيتی است. او

رسه و حتی مجالس سخنرانی پرسشھایشبيه سازی ذھنی انجام می دھد به پرس و جو می پردازد و گاھی اوقات در نشریات کتب محيط مد

 خواسته ھا آرمانھا و ارزشھای مورد نظر خانواده خودذھنی خود را دنبال ميکند. آنگاه فرد با آگاھی از ارزش کار و تSش اماده است بخش بزرگی از

را به محک تجربه بگذارد.

 ناپذیری وارد می سازد.پيروی از کليشه ھای سنتی و تکراری در عرصه کار و فعاليت به خانواده و جامعه صدمات جبران

) تعيين مسير شغلی٢

ا گسستن از عادات و معتقدات پيشين خود یا سایرفضای درون خانواده خصوصا رھنمودھای والدین به فرزندان این امکان را به آنھا می دھد تا ب

ماھنگ سازند به شکلی که بتوانند بر فراز خواسته ھا و آرزوافراد خانواده رفتار جدیدی را مورد کند و کاو قرار داده و خود را با نظم اجتماعی نوین ھ

ی سنتی در رفتار آتی خود بکاھند. در ادامه چنينھای ذھنی خود و منطبق بر نظام ھای مدرن پر و بال بزنند و از نفوذ وسلطه اندیشه و روش ھا

توليد و خلق ارزش در جامعه  آفرینی فرزند در درون خانواده معطوف به فرایندھای  با شناختروندی نقش  خواھد شد. در این ارتباط والدین 

اد خSق و کارآفرین در جامعه ایفا ميکند.توانمندیھای بالقوه فرزندان خود وھدایت آن در مسير شغلی نقش مھمی در شناسایی وپرورش افر

) توانمند سازی (یادگيری فن آوری ھای جدید)٣

Sعاتی و معرفی مشاغلی که امکان کسب درآمدحمایت و تشویق والدین جھت یادگيری فن آوری ھای جدید از جمله فن آوری ھای تکنولوژی و اط

 اھداف توسعه در سطح جامعه یعنی کار مفيد و بھرهبا3 را برای فرزندان فراھم ميسازد آنان را عSوه بر نقش آفرینی در درون خانواده معطوف به



اجتماعی و تشویق فرزندان به رفتارھای مثبتوری با3 خواھد کرد. تغيير نگرشھا و رفتارھای کليشه ای در مورد ایفای نقشھای خانوادگی و 

 سنتی و تکراری در عرصه کار و فعاليت ھم به خانواده واقتصادی و اجتماعی آنان را افرادی کارآمد و ھدفمند می پروراند. زیرا پيروی از کليشه ھای

یری فرد از تغييرات جدید و پذیرش مسئوليت خطيرھم به جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد می سازد. به ھمين دليل گذر از این مرحله تاثير پذ

 انسان مستقل و توانمند می سازد که در عرصهاجتماعی به منظور ایجاد کسب و کار جدید و دسترسی به موقعيت ھای بھتر و جدید تراز فرد یک

ھای گوناگون زندگی ضمن پذیرش نقشھای متفاوت می تواند مفيد واقع شود.

و توسعه را ھموار ميکنند.کار آفرینان افرادی ھستند که با تزریق فکر و ایده خود به کالبد اقتصادی جامعه مسير رشد 

) راه اندازی و اداره کسب و کار اقتصادی۴

زمينه کار و فعاليت می پردازد، چارچوب فکری خود رادر این مرحله فرد با ارزیابی مشاغل متناسب با خواسته ھای خود و خانواده به خلق ایده در 

می کند. در این مرحله والدین با استفاده ازدر قالب طرح کسب و کار به جامعه عرضه می کند سپس با مدیریت خود فعاليت اقتصادی را آغاز 

 نيز صرفا متوجه حمایتھای مالی آن ھا نباشد. باتجارب خود می توانند فرزندانشان را جھت اداره کسب و کار یاری کنند. ھر چند ممکن است این

 کسب و کاراقتصادی توسط آنان نتایج ذیل متوجه خانوادهادامه حمایت خانواده و تقویت روحيه کار آفرینی در فرزندان به منظور راه اندازی و مدیریت

خواھد شد:

- ایجاد و توسعه اشتغال در بخشھای اقتصادی کشور و به تبع ان استقSل اقتصادی خانواده ھا

مصرف- دگرگونی در روند توليد با استفاده از تکنولوژی پيشرفته و به دنبال آن تغيير در فرھنگ 

- تنوع شغلی و ایجاد رقابت گسترده در بازارھای اقتصادی

- بسط و توسعه صادرات با اتکا به منابع موجود در کشور

- کاھش نرخ بيکاری وتورم وبه دنبال آن کاھش اسيب ھای اجتماعی در جامعه

● نتيجه گيری

ه کافی به مقوله توسعه فرھنگ کار آفرینی نمیکارآفرینی کانون و مرکز ثقل کار و تSش و پيشرفت در عصر مدرنيته تلقی ميشود. ما بدون توج

 فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می شودتوانيم به شاخص ھای رشد و توسعه که از طریق تغيير در روند توليد بھره وری و توان افزایی

توانمندیھا و قابليت ھای فردی کار آف رینان در بھره گيری از منابع طبيعی و بکارگيریدست یابيم. در گذر از مرحله سنتی به صنعتی باید به 

ود را برای استفاده بھينه از ابزار ودستيابی به کيفيتتکنولوژی مدرن اھتمام ویژه ای قائل شویم زیرا آنھا با بکارگيری روش ھای جدید در بازار خ

ری این فرایند نقش اساسی را ایفا ميکند.مطلوب کا3 و خدمات آماده می سازند. کار آفرینی فرایندی است اکتسابی و خانواده در شکل گي

 خود تزریق کند به شکلی که فرد و جامعه در محيطیزیرا خانواده می تواند عنصر پویایی و تحرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به

به عنوان کانون اندیشه نوگرایی در ایجاد روحيهھماھنگ به تعامل بپردازند و قالب ھای اجتماعی نو آورانه شکل گيرد. نقش و اھميت خانواده 

رناپذ یر است. به طوری که در زمينه فعاليتخSقيت و نو آوری در افراد گسترش روحيه کار آفرینی و توسعه کسب و کار جدید در جامعه انکا

 از مشکSت پيش رو از جمله بيکاری فقر اعتياداقتصادی خانواده ميتواند اندیشه افراد تحت نفوذ خود را به سمت و سویی سوق دھدکه آنھا را

اید زیرا خانواده عSوه بر نقش توليد نسل وفساد و... برھاند و آنھا را در مسيرھای شغلی که مولد سرمایه وفرصتھای جدید است ھدایت نم

اعتماد به نفس و خود شکوفایی در فرزندان نقشپرورش ابعاد عاطفی و اخSقی فرزندان به عنوان کانونی برای رشد و پرورش اندیشه خود باوری 

شت.بسيار موثری در راه اندازی کسب و کار اقتصادی و توسعه فعاليتھای شغلی در جامعه خواھد دا

منبع : زنان کار آفرین
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نقش خانواده در توسعه کارآفرينی زنان ايرانی

کارآفرینی در جھان امروز به سرعت در حال پيشرفت است،کارآفرینی زنان

کارآفرینی جھان که توسط٢٠٠٢موضوع پرالتھاب کشورھاست.گزارش سا ل

زنان می کند کارآفرینی  تاکيد  منتشر شده است  مرکز کارآفرینی کافمن 

]١نقش برجسته ای در سSمت اقتصاد ملتھادارد.(مرکز کارآفرینی جھان [

،٢٠٠٢(

دارد که ساختارھای اجتماعی، بيان می  اجتماعی  دیگر،تئوریھای  ازطرف 

محيط کار، خانواده وزند گی اجتماعی ساختار یافته،برروی دسترسی زنان

به فرصتھای شغلی تاثير داشته وبر عملکرد آنان موثر می باشد.ھم چنين

در را  زنان  تواند  می  خانواه  نقشھای  درمورد  وانتظارات  شغل  تبعيض 

و زنان  ھا،اھداف  انگيزه  بر  عSوه  به  نماید.  محدود  صنعتی  محيطھای 

)١٩٨٩] ،٢ریسکھای مالی وتجاری آنھا نيز تاثير می گذارد. (آلدریچ [

درحال حاضر ، زنان در کشور ما، بعنوان نيمی از جامعه نه تنھا دیگر خانه

ای عاليه  تحصيSت  ودارای  دیده  مھارت  متقاضيان  بلکه  نيستند  نشين 

ھستند که از این نظر بر مردان برتری یافته اند، به طوری که ھم اینک بيش

 در صداز ظرفيتھای دانشگاھھا را به خود اختصاص داده اند. با توجه به۶٠از 

محدودیتھای سرمایه گذاری از سوی دولت ،کارآفرینی،اگر نگوئيم تنھا راه

پيش رو دست کم یکی از مھمترین راه حلھای معضل بيکاری زنان محسوب می شود.

ویت اشتغال برای مردان است زیرا آنان نان آوران خانهاما جامعه ما با پذیرش این بينش که کار منزل برای زنان وکار بيرون برای مردان است و اول

ھستند،نيمی از آحاد جا معه را از صحنه ھای اقتصادی کشور حذف نموده اند.

اری دھد. برای ارائه چنين الگوئی توجه به عوامللذا زنان کشور ما ،نياز به الگوھایی دارند که آنان را در یافتن مسير مناسب زندگی کاری ی

فرھنگی جامعه با در نظر گرفتن جایگاه اصلی زنان در خانوده ضروری بنظر می رسد.

Sعات موجود از کارآفرینی زنان در جھان، ضرورت ودر این مقاله سعی شده است که با ارائه تعریفی از کارآفرینی زنان وبا استفاده ازآخرین اط

رزمينه ھای الگوی نقش ،تضاد نقش، وتعادل زندگیاھميت کارآفرینی زنان تبيين گردد. سپس به بررسی تاثير خانواده درتوسعه کارآفرینی زنان د

 زن کارآفرین ایرانی درموارد ذکر شده باتوجه به موانع١۴٠کاری وشخصی زنان کارآفرین پرداخته و آنگاه با بيان نتایج تحقيقات انجام شده بر روی 

موجود زنان کارآفرین، پيشنھادھاوراھکارھای 3زم ارائه گردد.

● تعریفی از کار آفرینی از زنان

)،زنان کارآفرین را اینچنين تعریف می نماید:١٩٩۵پرفسور3وی دینا(

 با قبول مسئوليت ھای اجتماعی و اداری و مالی، درشخصی كه به تنھایی، با مشاركت، یا از طریق ارث كسب و كاری را ایجاد كرده و یا پذیرفته و

اداره امور روزانه شركت می جوید.

ت جدیدی را ایجاد و توليدات جدید را گسترششخصی كه خطرات مالی را به منظور ورود به كسب و كاری می پذیرد و با خSقيت و نوآوری محصو3

 )٢ ، ١٩٩۵] ، ٣می دھد تا در بازار خرید و فروش بر رقبا غلبه یابد (3وی دینا [

 )GEM● وضعيت كارآفرینی زنان در جھان براساس آخرین آمار مركزجھانی كارآفرینی( 



٨ / ٩ درصد از مردان درمقایسه با فقط ١٣ /  ٩ درصد، بيشتراززنان درگيرامركارآفرینی ھستند.( ۵٠ ميليارد نيروی كار در جھان، مردان ٢ / ۴از بين 

درصد از زنا ن)

 درصد در زنان) و در كارآفرینی مبتنی بر ضرورت۴ / ٩ درصد در مردان و ٩ / ٣این نسبت در كارآفرینی مبتنی بر فرصت برای مردان بيشتر است. ( 

/ ٢تقریباً این نسبت برابر است. (  / ٨ درصد در مردان و ۴   درصد در زنان) به ھر حال عموماً، مردان دو برابر زنان درگير فعاليت كارآفرینی٣ 

ل توسعه حضور زن و مرد در كارآفرینی، تقریباً برابرمی باشند، اما این موضوع در ھر كشور با كشور دیگر تفاوت دارد . چنانچه در كشورھای در حا

 است. (مانند كرواسی،١ به ٣ه یافته این نسبت، است مانند: تایلند، چين، آفریقای جنوبی و مكزیك. اما در كشورھای اروپایی و كشورھای توسع

سنگاپور، اسرائيل و ژاپن)

 ) در تایلند متغير١٠٠٠ در ١٨۵ درصد ( ١٨ / ۵ ) به ١٠٠٠ از ۶ درصد ( ٠ / ۶ ) كارآفرینی زنان در ژاپن از GEM كشور در بررسيھای ( ٣٧از ميان 

نی، ھنگامی كه با نرخ مشاركت آنھا مقایسه می شود،است. با وجودآنكه تعداد زنان كارآفرین در جھان افزایش می یابد. اما سھم زنان در كارآفری

 درصد از۴٠ درصد تعداد كارآفرینان در دنيای غرب را تشكيل می دھند. با آنكه بيش از ٣٠پایين است. به عنوان مثال، نسبت زنان كارآفرین تقریباً 

 )٢٠٠٣] ۴استخدام شدگان را زنان تشكيل می دھند. ( زیمينی [

ت، كسب و كارھایی كه مالكشان زنان ھستنداما به ھر صورت كارآفرینی زنان در ھمه جای جھان در حال گسترش است. مطالعات نشان داده اس

 مھمی در بخشھای رسمی اقتصاد، ایفاءبين یك چھارم تا یك سوم كسب و كارھای، اقتصاد رسمی را در جھان شامل می شوندواحتما3ً نقش

می كنند.

● ضرورت واھميت کارآفرینی زنان

وب می شوند.موفّقيت رنان کارآفرینی درجوامعزنان درکشورھای رو به توسعه اميد اول،برای ارتقاءخانواده ھاورشدوتوسعهُ کشورھای خود محس

نه تنھا سبب سودھای اقتصادی می شودبلکه منافع اجتماعی وفرھنگی ھم ایجادمی نماید.

می شوند چنانچه کارآفرینی راھی برای برون رفتزنان به د3یل متعدد از جمله بيکاری وکاھش دستمزدھاونارضایتی ازشغل قبلی وارد کارآفرینی 

درصداست ونرخ بيکاری درميان زنان خصوصاًنيروی١۴ازبيکاری معمول است.باتوجه به آمارھای رسمی در سالھای اخير،سھم اشتغال زنان،فقط 

،حتی بسيارفراترازمتوسط نرخ بيکاری در کشوراست.١٣٨٣تحصيل کرده افزایش قابل توجھی داشته است.نرخ بيکاری در سال 

 شرایط 3زم برای توسعه وکارآفرینی زنان فراھملذا بنابه ضرورت توسعه سھم زنان دراقتصادملی ومقابله با بحران بيکاری زنان ضروری است که

 پایان بخشند.گرددتازنان با ایجادکسب وکاروفرصتھای شغلی برای خود ودیگران بتوانندمعضل کنونی جامعه را

▪ الگوی نقش و تأثير آن در كارآفرینی زنان

كه می توانند تأثير بسزایی در تصميم فرد بهاز جمله عواملی كه از تجارب فرد ناشی می شود،  می توان به ھمنشينی با افرادی اشاره كرد 

 )١٠۶ ، ١٣٧٨كارآفرین شدن داشته باشند. كه به این عامل الگوی نقش گفته می شود. (احمدپور، 

نه ھای خانوادگی و نقش پدر و مادر بر روی كارآفرینانخانواده و دوستان نيز به عنوان الگوھای نقش برای كارآفرین شدن مؤثر می باشند، تأثير زمي

كارآفرینی خانواده شان رابطه مستقيم دارد اینگونه رفتاربه طور اخص مھم می باشد. كارآفرینانی كه خانواده شان كارآفرین بودند، كارآفرینی شان با 

 )٢٠٠٠] ، ۵ آورد. (بنت و دان [و مشخصهٔ والدین تأثير مثبتی ایجاد می نماید و م ن بع الھامی را برای كودكان به وجود می

 در ذھن فرزندان خود دارند. تحقيقات نشان می دھدخانواده به خصوص پدر و مادر نقش مھمی در ایجاد یك تصور باورنكردنی و عمومی از كارآفرینی

كه اغلب كارآفرینان دارای پدرھای خود اشتغال ھستند.

قبيل استقSل، از  قرار گرفته و ویژگيھای كارآفرینانه  فرزندان خود  الگوی  پدرانی اغلب  را مستقيم وچنين  انعطاف  پذیری  و  نفس  به   اعتماد 

 )١٩٩٨] ، ۶فرین بسيارتشدید شده است. (ھيسریچ [غيرمستقيم به آنھا می آموزند. تحقيقات نشان می دھد كه این تأثيرات با حضور یك مادر كارآ

۴٠مالك و مدیر بودند. حداقل  ) در مطالعات خود دریافتند كه اكثر پدران كارآفرینان موفق ، در صنایعی با فناوری با3، ١٩٨٠] ، ) ٧بروكھاوس و نورد [

كارآفرین در سر ميز غذا یا اوقات فراغت پدر، از تجربياتدرصد كارآفرینان در خانواده ھای خود، تجربيات كارآفرینی را مشاھده نموده اند. فرزند یك 

] ،٨خود فعاليتھای كارآفرینی را تجربه می نماید. (فرای [كارآفرینانه او مطلع می شود و در تعطيSت آخر ھفته بعدازظھرھا یا تابستانھا در كنار پدر 

١٩٩٣( 

مھمی در كارآفرینی ایفاء می كند.شواھد در مطالعات استراليا بيان كننده آن است كه زمينه ھای خانوادگی و موفقيت فردی نقش 



ی باشند. ) در تحقيقات خود دریافتند كه وجود یك والد در نقش مدیریتی با راندمان یادگيری مرتبط م١٩٨٩] ، و ھمكاران وی در سال ( ٩اسچير [

فرینی دارند، به طور قابل توجھی، موفق تر از افرادی بدوناین مطالعه ھمچنين نشان داد كه افرادی كه با یك والد مثSً پدر و یا مادر كه یك نقش كارآ

 درصد كارآفرینان زن در این مطالعه مانند پدرانشان كارآفرین٣٣داشتن مدلھای نقش ظاھر می گردند. مشابه این تحقيق دركانادا نشان داد كه 

)١٩٩٧] ،١٠شده اند.(لرنر، ھيسریچ ،براش [

سایر بچه ھاست دریك تحقيق ملی كه) در تحقيقات خود دریافت كه احتمال كارآفرین شدن برای فرزندان اول یك خانواده بيشتر از ١٩٩٨ھيسریچ(

 درصد آمار كارآفرینی برای فرزندان اول به دست آمد.۵٠ زن كارآفرین انجام گرفت، ۴٨توسط ھيسریچ و براش بر روی 

ادر خود را به عنوان الگو قرار می دھند. خصوصاً مادران ماننداولين فرزند دختر خانواده بيشتر تمایل دارد تا كارآفرین شود. این دختران عموماً پدر و م

رآفرین شدن در زنان، در اولين فرزند خانواده بيشتر است.پدران، الگو فرزندان قرار می گيرند. مطالعات در آمریكا ھم نشان داده است كه تمایل به كا

(بنت و دان،

٢٠٠٠( 

▪ تأثير واقعهٔ مھم در كارآفرین شدن زنان

ھت، است كه مطالعات درابعاد مختلف صورت گرفتهھمه اذعان دارند كه تجربيات كودكی تأثيرات به سزایی در زندگی آینده فرد دارد. به ھمين ج

است. یكی از ابعاد، جدایی یا فوت والدین می باشد.

 درصد از كارآفرینان در دوران كودكی خود وقایعی٧۴ ) توسط دیوید اسليدر صورت گرفت نشان داد كه ١٩٨۶مطالعاتی كه در سطح وسيع در سال ( 

 )١٠٩ ، ١٣٨١حساس ھمچون فقر، عدم امنيت، مرگ والدین یا جدایی آنان را تجربه نموده اند. (احمدپور، 

می باشند (جویندگان امنيت) بعد از حوادث ناگواردر تحقيقی كه در پاكستان صورت گرفت، نتایج نشان داد كه زنانی كه در جستجوی تأمين امنيت 

د و یا ھمسر، به منظور حفظ و اصSح كردنمانند اخراج، تحقير، مرگ یكی از اعضای خانواده (مخصوصاً مرگ ھمسر)، طSق یا بازنشستگی خو

سب و كار این بود كه كار مستقل، انعطاف پذیریوضعيت اقتصادی یا اجتماعی خانواده شروع به كسب و كار می كنند. دليل مھم آنھا در ایجاد ك

 ،)١٩٩٩] ، ١١بيشتری دارد. (اماماشبير، گریگوریو [

 یك شغل برنامه ریزی نمی كنند، یا مالكيت در كسبآمارھا ھمچنين نشان می دھد كه در لھستان بيش از یك چھارم زنان كارآفرین ھرگز برای داشتن

راموش نشدنی مانند مرگ ھمسر است. (ھملز و مریلينو كار را به عنوان شغل تدوین نمی نمایند، بلكه ورود آنھا به كارآفرینی در نتيجه اتفاق ف

]٢٠٠٠] ، ١٢(، 

▪ تضادنقش زنان کارآفرین وتعادل برقرارکردن بين کاروزندگی شخصی

ن به رفاه خانواده و فرزندان خود اھميت می دھند، اینارزشھا و اولویت ھای مردان و زنان ھنگام شروع كارمتفاوت است. كارآفرینان زن بيش از مردا

ی، بين ارزشھای كار و ارزشھای خانواده تضادی قائلند لذا آنانامر تضاد را بين ارزش ھای كار و خانواده به وجود می آورد. كارآفرینان زن، به ميزان زیاد

 ،).٢٠٠٠] ، ١٣كنتاد و كجلدسن [به ارزشھای كلی و توازن در خانواده اھميت بيشتری می دھند تا رشد و درآمد در كسب و كار (

كليه ُ شرایط زندگی زنان سازگار )، در تحقيقات خود، به این نتایج دست یافت كه مالكيت شخصی در كسب و كار و یك حرفه، با ١٩٩٢براش ( 

 پذیری فراوان بوده و به آنھا اجازه دھد كه به راحتیبوده و مطابقت دارد، زنان به طور گسترده ای سعی در ایجاد مشاغلی دارند كه دارای انعطاف 

 ، زن كارآفرین تركيه انجام شد، ارتباط متقابل ميان زندگی خانوادگی و كسب٢٢٠تعادل بين كار و و خانواده را حفظ نمایند. در مطالعه ای كه بر روی 

 خانوده ھای خود با مشكSت فراوانی مواجه می باشند كهو كار مورد بررسی قرار گرفت، آنھا در گزارشات خود چنين بيان كردند كه كارآفرینان زن، در

انوادگی و كسب و كار آنھا مربوط می شود، اما بهبه عواملی چون، گرایش به استرس، انتظارات زیاد اعضای خانواده و فقدان تعادل بين زندگی خ

 )٢٠٠١] ، ١۴ ،دارد. (یوفوگ و ازگن [ھر حال این زنان معتقد بودند كه كارآفرینی، اثر مثبتی در زندگی اجتماعی و اقتصادی آن ان

داری، ارتباطات خانوادگی و گرایش به اقتدار رادرھم آميختگی خانواده و كسب و كار، مجموعه ای از مسایلی مانند ھویت شخصی، تضاد نقش، وفا

 )٢٠٠٠] ، ١۵برای زنان ایجاد كند. (ميستيك [

 )٢٠٠٢] ، ١۶قادر به آن نيستند. (دمارتينو و باربتو [كارآفرینی به عنوان یك شغل می تواند انعطاف پذیری و تعادلی را ایجاد كند كه سایر مشاغل 

● موانع ومشکSت خانوادگی زنان در کارآفرینی

ی شوند، این موانع تأثير قابل توجھی بر روی عملكرد ودر گستره ای كه در آن زنان كارآفرین با موانع ساختاری، در عرصه ھا ی کسب وکار ، مواجه م



)١٩٩٧سرمایه گذاری آنان دارد. (لر نر ، براش، ھيسریچ، 

 درصد زنان پاسخگو در تحقيقی كه در اسلوونی انجام شد، معتقد بودند كه٧١زنان كارآفرین در اسلوونی با مشكSت وظایف خانه داری مواجه اند، 

 والدینشان برای كمك در كارھای خانه استفاده می كنند.كار و پيشه در زندگی خصوصی تأثيرگذار است، لذا اكثر زنان كارآفرین و مدیر از خانواده  و

 )١٩٩٩] ، ١٧(گSس و درنوسك [

نواده قبول می كنند. در نتيجه پذیرفتن، بسياری اززنان ھنوز ھم مسئوليتھای اوليه (خانه داری) خود را به خاطر محبت و دوستی و صميميت به خا

 دليل آنھا را در یك موقعيت، عدم مزیت در بازار كارفرصت ھای شغلی و تجاری تا زمانی كه بچه ھای آنھا بزرگ شوند به تعویق می افتد، و به ھمين

ر م شخصی سبب عدم مزیت آنھا شده است،قرار می دھد. زنان عموماً سالھای زیادی را كه به عنوان خانه داری صرف نموده اند و به طو

 )٢٠٠٢] ، ١٨بی اطSعند، (اف دی سی اچ [

ميمی كه توسط زنان گرفته می شود با تأیيددر تحقيق ی كه در پاكستان صورت گرفت، پاكستان ھم مانند بسياری از فرھنگ ھای شرقی، ھر تص

بزرگ خانواده می باشد (نقش خویشاوندی بر نقش فردی اولویت دارد.)

صاً در مورد زنانی كه می خواستند كسب و كاریبدون حمایت بزرگ خانواده به سختی، كسی می تواند تصميم خود را به مرحله اجرا بگذارد، خصو

ثراً توسط شوھران خود حمایت می شدند، توسط بقيهرا شروع نمایند و اجازه آن را نداشتند .زنانی كه در جستجوی تأمين مالی بودند باآ نكه اك

نی كه به دنبال اقناع خود بودند معمو3ً با مخالفتاعضاء خانواده دلسرد می ش د ند. به خصوص مورد انتقاد خانواده شوھر قرار می گرفتند . كسا

ر منزل انجام ندھند و فراموش كنند. در نتيجه بعضیھمسران و خانواده ھمسر خود روبرو می  شد ند زیرا فكر می كردند زنان مسئوليتھای خود را د

 )١٩٩۶از زنان نتوانستند كاری را شروع نمایند. (شبير و گریگوریو، 

یا كسب و كارھایی درآمدزا ن مایند و نياز به پایه گذاریزنان کارھایی را انتخاب می نمایند،كه بتوانند ساعات زیادی را صرف انجام كارھای خانواده 

كسب و كارھای خانگی قابل تنظيم در بخشھایكارھایی دارند كه متناسب با برنامه ھای روزانه شان باشد كه عبارت است از كارھایی مانند 

می و یا اصSً سودی در بر ندارد.)سنتی و كارھای زنانه . (چنين كارھایی مستلزم مھارت كم و ھمچنين فعاليت زیاد است ، سود ك

● نتایج تحقيقات در ایران

روی  بر  شده  انجام  تحقيق  از  مانندفوت ھمسر،طSق،بيماری١۴٠نتایج حاصل  مھم  خانواده،ووقایع  دھدکه  می  نشان  ایرانی  کارآفرین  زن 

ھمسرو...در کارآفرینی زنان موثر است.

ای زنان وکاربيرون برای مردان)،وعدم تصرف درھمچنين،زنان عواملی چون چندمسئوليته بودن،محدودیتھای مسافرت،تفکيک فعاليتھا(کار خانه بر

)١٣٨٣دارائيھای خودرا از موانع ومشکSت خانوادگی خود می دانستند.(گلرد،

با توجه به نتایج تحقيق ومطالعات انجام شده،پيشنھادھای زیر ارائه می گردد.

● پيشنھادات

خانواده▪ فرھنگ سازی در تغيير نگرش جامعه نسبت به توانمتدی اشتغال زنان در تامين نيازھا ورفاه 

▪ تاثيرپذیری از اعضاءموفق خانواده به عنوان الگوی نقش وبکارگيری تجربيات آنان

▪ تاثير پذیری مثبت از اتفاقات ناگوار

▪ ایجاد تسھيSت وخدماتی در انجام امور منزل

▪ ایجاد وتوسعه مراکز نگھداری فرزندان

▪ انتخاب نوع فعاليتھابا ارزشھا وھنجارھای خانواده

 وجود دارد▪ مشارکت خانوادگی واستفاده از محارم در کسب وکاردر مواردی که تعصبات خاصی در این زمينه

ر زنان مسلمان▪ کسب دانش مذھبی توسط زنان،به منظور تحقيق وتفحص درباره دستورات ونگرش مذھب به کسب وکا

▪ ایجادفضای امن برای بروز خSقيتھای زنان.

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=271590



نقش خانواده در کارآفرينی

● تعریف خانواده و تحول آن :

از نھادھای به ظاھرکوچک اجتماعی از ارکان عمده و  این واحد  خانواده , 

بنای باید خشت  در واقع ھرخانواده را  به شمارمی رود.  اصلی ھرجامعه 

جامعه دانسته و مھد پرورش فکر و اندیشه و اخSق وتعالی روح انسانی به

]۵حساب آورد .[سوسن سيف-تئوری رشد خانواده-ص 

تغييرو تحول گردیده است . د3یل اصلی تحول خانواده در طی زمان دچار 

برداری , توليد و بھره  خانواده در اروپا عبارتست از تغيير خصوصيات شکل 

تحرک نيروی کار , افزایش فعاليتھای نوع دوم و سوم (صنایع وخدمات) , با3

رفتن سطح مصرف واستفاده از کا3ھا و خدمات تازه مصرفی . این دگرگونيھا

 به جامعه بداند و خانواده نقش حمایتسبب شد که مسئوليتھای جمعی و عمومی جانشين مسئوليتھای خانوادگی شوند , فرد خود را متعلق

کننده خود را از دست بدھد .

ی از خانواده دراین سرزمين وجود داشت که جامعهدگرگونی خانواده ایرانی در نيم قرن اخير آرام و کند اما مستمروقاطع بوده است. زمانی شکل

شناسان آن را با اصطSح کلی "خانواده گسترده" وصف کرده اند.

و برپایه پدرتباری استوار بود. خانواده واحد توليد وخانواده ای که مذھب و سنت و شيوه توليد اقتصادی جوامع کشاورزی مبانی آن را تشکيل ميداد 

راتبی استوار بود که ھمه قبول داشتند . برخورد بامصرف بود واین امرھنوزھم در شھرھا وروستاھا دیده می شود.روابط افراد خانواده بر سلسله م

 دخالت دولت موجب تغييرات عمده در خانواده وتمدن صنعتی غرب و نتایج آن که عبارتست از تغييرات ساخت اجتماعی جامعه , رواج شھرنشينی و

خصوصا شکل شھری آن شده است.

شاغل جدید را بوجود آورده وصاحبانامکانات تحرک اجتماعی موجب رشد طبقات متوسط در شھرھای ایران شده وآموزش عمومی و تخصصی م

این مشاغل (در صنعت وخدمات ) رفتارھای تازه و راه و رسم دیگری یافته اند .

است و علت تنوع ھم آغاز دگرگونی مفھوماز خصوصيات اجتماعی ایران امروز , ھمزیستی انواع خانواده ھا در محيطھای شھری و روستایی 

ه غربی شده است . [ساختھای خانواده وخانواده در این سرزمين است که موجب پدیدار شدن شکلھای برزخی ميان خانواده سنتی و خانواد

]١١ تا ۶خویشاوندی در ایران- دکترجمشيد بھنام-صفحات 

● ارتباط خانواده و اقتصاد :

م برخورد دارد . خانواده تبدیل به واحدی ميشود کهدرجوامعی که از نظام اقتصادی پيشرفته ای برخوردارند خانواده به دو طریق شخصی با این نظا

احراز این مقامھا وشغلھا درایفای نقش خانوادگیاجراکنندگان کليه نقشھای موجود دروضعيتھای مختلف سيستم اقتصادی را در خود می پروراند . 

ن یک بزرگسال نقش یک ایفا کننده تمام وقت را ایفااثر مھمی دارد . ازدورانی که نوجوانان دست به کارھای نيمه وقت می زنند تا زمانيکه بعنوا

به فرزندان استقSل بخشيده وموقعيتی برای آنان بوجودميکنند بطور مداوم در حال تغيير نيازمندیھا ووظایف خانوادگی ھستند . منبع اقتصادی جدید 

ت اقتصادی یک نوع کسب تجربه به جھت اجتماعیمی آورد تا فعاليتی بيش از آنچه قبS در سطح خانواده داشته انجام دھند . تاثير این فعالي



]٨۶ و ٨۵شدن افراد خانواده است . [سوسن سيف- تئوری رشد خانواده- صفحات 

● اجتماعی کردن فرزندان و نقش خانواده در تکوین شخصيت :

ن زمينه خانواده بنيادی ترین ومھمترین عاملتوسعه اجتماعی بدون وجود افرادی با نوعی شخصيت اجتماعی رشد یافته امکان پذیر نيست ودرای

تاثير گذار درفرایند جامعه پذیری وتکوین شخصيت اجتماعی درانسان است .

ا توسعه این دانش وانجام مطالعات تجربی بهدرابتدا روانشناسان شخصيت را بيشتر محصول عوامل ژنتيکی وفردی می دانستند اما به تدریج ب

خصوصيات وعوامل محيطی – اجتماعی نيز اھميت دادند .

 که دارای ھدف باشد, استعداد یادگيری تعميم یافتهحال باید دید چگونه ميتوان درافراد شخصيت پيشرفته یا تمایزیافته ایجاد نمود یعنی شخصيتی

دیگران نيز باشد .خود را به کار گيرد ,دارای ھویت فردی باشد ودرھمان حال دارای تعھد تعميم یافته نسبت به 

لدین یا کسان دیگری که از او مراقبت می کنند ارتباط پيدادراینجا نقش خانواده پررنگ می گردد ,زیراکه انسان ازبدو تولد با افراد مختلف از قبيل وا

]۶نش آموزان- نامه پژوھش فرھنگی,شماره می کند .این مراقبت تاثير عميقی در کودک برجای ميگذارد. [نقش خانواده در تکوین شخصيت دا

اتی که درنظام به وجود می آید که درایجاد واکنشعSوه بروضعيتھایی نظيرسن وجنس افراد ,فاصله زمانی بين تولدھا ,ترتيب توالی ضعيتھاوتغيير

 واگذارميشود که نقش آن وضعيت با خصوصيات آنافراد موثرند , خصوصيات اثرات متعامل وسبک انتظارات ازنظام فردی خانواده به افراد مشخصی

 خانواده محول ميکنند ادامه شغل پدرخانوادهفرد احتما3 مطابقت نداشته ویا ھماھنگی ندارد, برای مثال وضعيت یا سمتی راکه به پسر ارشد

به منظور برآورد انتظاراتی است که از فرزنداست . این واگذاری سمت به خاطر عSقه مندی فرزند ارشد ویا استعداد ولياقت وی نيست ,بلکه 

رافراد وانتظارات نظام , تجربه دیگری برای اجرای اینبزرگتر ميرود تا درراس سازمان خانوده قرار گيرد. این فرد به جز عکس العملھای رفتاری سای

ارد ونتيجتا خانواده دراینمورد برفرد غلبه داشتهنقش ندارد . اودر تجربيات کنشی و واکنشی خویش برای اینگونه پيش بينيھا آمادگی 3زم را ند

) نحوه اجتماعی ساختن١٩۶٨ت . ژاکوبسن (است.پس برای اجتماعی کردن کودکان تعادل ميان کنترل وپشتيبانی از اھميت خاصی برخوردار اس

 فرزندان خود آنھا راوادار ميسازند که ازمنابعخانواده رابررسی کرده وبه این نتيجه رسيده است که بعضی از خانواده ھا برای اجتماعی کردن

 کسب تجربه می کنند . [ سوسن سيف- تئوریاطSعاتی بھره برداری کنند , دسته ای دیگر ازطریق آموزش کSمی وعده ای دیگر تاکيد بر لزوم

]١٠١ و١٠٠رشد خانواده- صفحات 

آموزش داده ميشود به این نتيجه رسيد که درنحوه رفتار والدین وارزشھای اجتماعی که بوسيله آنان به کودکان ١٩۶٩کھن درتحقيقاتی درسال 

د.آنگاه نتيجه ميگيرد پدرانی که حرفه ھای مختلفیاختSفاتی وجود دارد که ناشی ازاختSفات طبقاتی است ودراثرتجربيات حرفه ھا به وجودآمده ان

جربه می کنند. مشاغل خانواده , نه تنھا درارزشھایدارند دارای تجربيات مختلفی ھستند , ودرنتيجه فرزندان آنھا ارزشھای اجتماعی مختلفی را ت

ود درکسب موفقيتھای اجتماعی فرزندان نيزاجتماعی وحتی درصSحيت تحصيلی فرزندان موثراست بلکه درکارایی پدردرانجام وظایف حرفه ای خ

 اجتماعی بيشتری را به فرزندان عرضه می کند. کھنتاثير بسزایی دارد . بطوریکه ھرقدرپدر دراجرای وظایف حرفه ای خود موفقتر باشد , ارزشھای

ی را احرازمی کنند یا به زودی ترک تحصيل میمعتقد است که کودکان تحت شرایط حرفه ای وتحصيلی پدران ,یا با ادامه تحصيSت درجات عاليتر

 رسانی به دروس فرزندان احساس ناتوانی ميکنندکنند ووارد بازار کار می شوند . والدینی که از سطح تحصيSت پایين تری برخوردارند , درکمک

 درنتيجه عدم آموزش حرفه ای ویا ادامه تحصيSت دروازوارد کردن فشار به فرزندان خود در راه کسب دانش و ادامه تحصيل می کاھند. فرزندان نيز

جتماعی تربيت فرزند تحت تاثير دو عامل حرفهسطوح با3تر , احتما3 به حرفه ای مشابه حرفه پدر خود بسنده می کنند . بنابراین ارزشھای ا

]١٨۵ و١٨۴ومعلومات قرار دارد . [سوسن سيف- تئوری رشد خانواده-صفحات

وع رابطه والدین وبطور کلی پایگاه اقتصادی –بنابراین نقش ميزان دستمزد وامکانات مالی خانواده ,سطح سوادو تحصيSت و آگاھی وبه عSوه ن

داشته است .[نقش خانواده درتکوین شخصيتاجتماعی خانواده در چگونگی تکوین و نوع شخصيت اجتماعی فرزندان تاثيرات غير قابل انکاری 

]۶اجتماعی دانش آموزان – نامه پژوھش فرھنگی , شماره 

با این مقدمات درواقع ھدف این مقاله بررسی نقش خانواده درکارآفرینی ميباشد .

جاد کار پی برده اند وجایگاه آن درتوسعه شناختهھم اکنون کشورھا به اھميت کارآفرینی به عنوان راھی برای افزایش رشد اقتصادی , رقابت وای

3ت بزرگی درزمينه صنعتی , توليدی وخدماتی شدهشده است . اکنون درعرصه جھانی ,افراد خSق ,نوآور ومبتکر به عنوان کارآفرینان , منشا تحو

] پس ميتوان به اھميت نقش خانواده دراین زمينه٧۴اند وازآنان به عنوان قھرمانان ملی یاد ميشود. [کارآفرینی – مھندس علی شاه حسينی – ص



به عنوان کوچکترین ودرعين حال مھمترین نھاد اجتماعی پی برد .

ه در کودکی مھارت وانگيزه خSقيت آنھاپيشرفت بشر نيازمند خSقيت بزرگسا3ن است واحتمال انجام کارھای خSق در افرادی بيشتر است ک

ودک منتقل گردد, اما خانواده وبه خصوص پدرومادر باپرورش یافته باشد .با اینکه خSقيت می تواند مانند عوامل ژنتيکی نظير نيرو و زیبایی به ک

دستاوردھای خSق نائل شود بسيارموثرند.داشتن یک تصویر ذھنی (چشم انداز)از آینده کودکشان به منظوراینکه او بتواند در آینده به 

نا نمی باشد که کودک نتواند در بزرگی کارھایاغلب کودکان ازسنين اوليه زندگی به عنوان کودک تيز ھوش شناخته نمی شوند,اما این بدان مع

 نابغه شناخته نشده اند .بسيار خSق انجام دھد . اکثر کارھای خSق توسط افرادی انجام شده است که در کودکی به عنوان

نی است . خSقيت عبارتست از توانایی گسترش ایدهبه این دليل ما به بحث در این مورد می پردازیم که خSقيت و نوآوری مھمترین ویژگی کارآفری

ھای جدید و کشف راھھای جدید از نگاه به مسائل , مشکSت و فرصتھا .

● چشم اندازپدرومادر ازآینده کودک :

صورت پيش گویيھایی ھستند که به حقيقتتصویرھای ذھنی که مابه کودکانمان می دھيم آینده را شکل می بخشند. این تصویرھای ذھنی به 

ز شوروھيجان است , وبا جدأ خودداری از تحميلمی پيوندند . تاکيد برآن است که باشناخت دقيق عSئق وتوانایيھای کودک وآنچه برایش مملو ا

جھت تحقق چشم اندازش کمک شود.موضوع ھایی که مورد عSقه خود والدین است , تصویر ذھنی مناسب کودک را شناسایی وبه او در 

نھا ميگویيد دررشد انگيزه,خSقيت و موفقيت آنھا درآیندهتصویر ذھنی شما به عنوان پدر ومادربرای ھریک از کودکان بيش ازآنچه انجام ميدھيد یا به آ

موثرخواھد بود.

 ,معيارھا و اصولی که مایل ھستيد کودکانتانتصویرذھنی شما باید در زمينه اصول اساسی زندگی روشن باشد . خود شما باید نسبت به ارزشھا

ر کودک باید براساس طبيعت,شخصيت,نيازھادر سراسرزندگی خود دنبال کنند عقيده راسخی داشته باشيد . دیگر اینکه,تصویر ذھنی شما ازھ

تناسب نباشد موجب خشم وعجز فراوان آنھا شدهوعSئق آن کودک خاص باشد . راندن کودکان به سوی فعاليتھایی که به عنوان یک فرد با آنھا م

ی بدون توجه به سایر ویژگيھای تصویر ذھنی خودواستعدادھای واقعی آنھا را به ھدر ميدھد .دیگر نکته مورد توجه نيز این می باشد که بایست

باشد .در ميان خصوصيات افراد خSق مشھور بهکودکتان را مجسم کنيد که دربزرگی مستقل بوده و به کاری که انتخاب کرده است عSقه مند می 

 می باشد .نظر می رسد که استقSل وشورو ھيجان ثابت ترین عامل در زمينه ھای مختلف و طی نسلھای مختلف

دانيد دید خود کودک برای آینده اش چه میبرای شکل بخشيدن به به تصویر ذھنی وپرورش یک تصویر ذھنی برای کودک اولين قدم اینست که ب

گيری را پرورش دھد مھمترین عامل را نادیدهباشد . موضوع دیگر نيز اینست که اگر به کودکتان کمک نکنيد که حس عميق عSقه و شوق به یاد

ه می تواند فرد را از ميان آموزشھای سخت ,گرفته اید . با داشتن این حس کودکتان فرصت خوبی برای پرورش نوعی شوروھيجان خواھد داشت ک

 . [چشم اندازپدرومادرازآینده کودک – راهشکستھای مکرر,مبارزه مالی وحتی کمی فقر به سوی شکوه خSقيت ھمه جانبه در بزرگسالی بکشاند

]١۴و١٣کارآفرینی – شماره 

شده یا ساخته می شوند پرسشی است که تاحال می خواھيم بررسی کنيم که اشخاص چگونه کارآفرین می شوند واینکه آیا کارآفرینان زاده 

حدی به پاسخ آن دست یافته ایم .

با تجربياتباید سرچشمه کارآفرینی را براساس تجربيات دوران زندگی در محدوده خانواده و فرھنگ مربوطه پيدا کنيم . پس ميتوانيم آنھا را   

کمک نمی کنند .فرھنگی خود مقایسه نموده وبفھميم کداميک مفيد بوده وکداميک دررسيدن به کارآفرینی به ما 

وبخصوص بودند که درھرجایی یافت نمی شدند .زمانی بود که تصور ميشد کارآفرینان بجای ساخته شدن متولد می شوند. صفات آنھا بقدری نادر

ان کودکی , استقSل , به خود متکی بودنامروزه شواھد کافی موجود است که نشان می دھد صفات کارآفرینی می تواند درنتيجه آموزش دور

ودرمعرض ارزشھای فرھنگی به خصوص مرتبط با کاروصنعت قرارگرفتن , پرورانده شود .

● تجربيات دوران کودکی :

ن زمانی است که جو اجتماعی ,اقتصادی , فيزیکیروانشناسان معتقدند که پنج سال اول زندگی ,بيشترین تاثيررا درزندگی شخص دارد . این دورا

ترین تاثيررا در شکل گيری رفتار آینده کودک بهوروانی اطراف کودک اثر ھميشگی برشخصيت او ميگذارد. دراین دوران اعمال خانه وخانواده بيش

برایشان ازطریق داستان وکتاب واسباب بازی و بازیعنوان یک فردبالغ دربر دارد . برای مثال کودکانی که مادران آنھا پيوسته وھمراه با محبت 

مياورند ووقتی دیگر اعضای خانواده , آنھا را موردوگفتگو ایجاد تحرکات ذھنی اوليه می کنند ,دردوران مدرسه ودبيرستان ھميشه نمره ھای خوبی 



زنظر احساس مستحکم وازنظر ذھنی کنجکاو تبدیل میتوجه و محبت قرار دھند در آینده , به افرادی مطمئن , با محبت , شاد , فعال , اجتماعی ,ا

شوند.

ان وترکيه گردیده است می پردازیم .اکنون میدربخشھای بعدی درمورد تاثيرداستان درگرایش به موفقيت ومقایسه ا ی که ميان داستانھای ایر

خواھيم بدانيم کارآفرینان درچه جو خانوادگی رشد می کنند .

) آموزشھای اوليه برای استقSل ,اتکا به خود , تصميم گيری وسختکوشی١

 برای استقSل واتکا به خود قائل ھستند بيرونمطالعات مربوط به گذشته کارآفرینان نشان می دھد که آنھا ازخانواده ھایی که ارزشھای خاصی

و... . درصورت تنبلی وتقاضاھای بيجا به آنھا پاداشیمی آیند.اکثرکارآفرینان در کودکی یاد گرفته اند که خودشان لباس بپوشند ,ازخيابان بگذرند

ر آن جایزه گرفته اند .ممکن است اوليای آنھانداده اند ولی درمواردی که از خود استقSل,ابتکاروپشتکارنشان داده اند,تشویق شده وبه خاط

ن آزادی را می دھند که قوانين و دستورالعملھای خانواده رارا"آزادیخواه" بخوانيد. در محيط خانه قوانين معقول القا کرده ودر عين حال به فرزندان ای

مورد سوال قرار دھند .

مستقيمی با پرورش کارآفرینی دارد. ماخواھيمظاھرا آموزش کودکان برای اتکا به خود ,استقSل تصميم گيری وسختکوشی در سنين پایين رابطه 

ير مرگ یکی از والدین ,جدایی اوليا ,طغيان فرزند عليه اوليادید که کارآفرینان ازخانواده ھایی می آیند که ناپایدار وغير متحد بوده وبا بحرانھایی نظ

سير کردن شکم , بقا وتصميم گيری را زودتریاد گرفته اند.واخراج فرزند از خانه ,مواجه بوده اند. این گونه کودکان تحت فشار بوده ودرنتيجه چگونگی 

رشد بوده ویا یکی از فرزندان وسط می باشند .آنھا بهکارآفرینان کS از خانواده ھای کوچک می آیند واگر از خانواده بزرگی باشند ,معمو3 فرزند ا

ندرت جزآخرین فرزندان لوس و وابسته می باشند .

) آموزش زودرس برای کار٢

ھت کارآفرینی می باشد. چينيھا از این روشبه نظر می رسد داشتن اوليای فعال درتجارت یا مشاغل مشابه آن کمک بزرگی درپرورش کودکان ج

. مثS کارآفرینان چينی در مالزی واکثر مناطق آسيابرای کودکان خود استفاده می کنند. کارآفرینان زیادی نيز ازخانواده ھای مھاجران می آیند 

ی از این د3یل ,عدم وجود محيط مناسب برای کارآفرینی در,یھودیان در اروپا وایتاليایيھا در استراليا .د3ئل زیادی در این باره ارائه شده است .یک

 باشند .دليل دیگر این است که خانواده ھاییسرزمينھای اصلی این افراد می باشد . جایيکه ممکن است آنھا با سنن دست و پاگير احاطه شده

ی را می بينند که از دید افراد محلی پنھان است .که مھاجرت می کنند برای یافتن شغل دچار مشکل ھستند . بنابراین با دید وسيع تر موقعيتھای

) آموزش زودرس برای کسب وصنعت٣

نان دارند.این گونه آموزشھای زود ھنگام , کمکخانواده ھا به جز آشنا نمودن کودکان برای اتکا به خود ,نقش مھمی نيز در آموزش صنعت به آ

موثری برای توفيق کارآفرینان درکارھایشان بوده است .

صنعتی بيش از مدرک دانشگاھی برای رسيدن بهداستان موفق برخی کارآفرینان بيانگر این مطلب است که آموزش زودھنگام در مھارتھای فنی و 

]۵٨ تا ۵۵ترجمه سيامک نطاق – صفحات ھدف کارآفرینی موثر است . [مقدمه ای بر کارآفرینی – انستيتوصنایع کوچک دانشگاه فيليپين-

ت زیادی ازکارآفرینان تمایل به تجربه کردن پدرانشاندرمورد مرگ یکی از والدین مطالعه ای در مورد کارآفرینان مرد دراسرائيل نشان داده که نسب

یا شر ناکارا ویا حتی غایب باشد. نداشتن پدر خود یک 3زمه  ط برای کارآفرینی وحتی برای عدم موفقيتدارند علی رغم اینکه وی ضعيف , 

ی آیند ميتوانند کارآفرینان موفقی باشند ,کارآفرینی نمی باشد . ازطریق مطالعات موردی مشخص شد که کسانيکه با شرایط بی پدری کنار م

 می آیند .درحاليکه کسانيکه نا اميد می گردند , خود- تخریب شده واز خيال پردازیھای عالی خود بيرون

]Why entrepreneurs become their own fathers – International Journal of psychoanalytic studies – Tel Aviv University[

● ارزشھای فرھنگی :

فتار اجتماعی پذیرفته شده است, بستگی دارد.ظھور کارآفرینان به ارزشھای فرھنگی ویا آرمانھایی که توسط عامه به عنوان استانداردھای ر

 وقت , وضعيت اجتماعی ,کار و پول داشته اند .کارآفرینان معمو3 از فرھنگھایی می آیند که نگرش بخصوصی به فعاليتھایی چون رقابت , کسب ,

) آرمانھای رقابت١

 خوب می تواند سالم باشد وکارآفرینی در شرایط رقابتبسياری از کارآفرینان از فرھنگھایی آمده اند که آرمانھای رقابت مورد تایيد ھستند .رقابت

سالم شکوفا می شود .



) توجيه زمانی٢

آنی  ازرضایت وسود  نظرکردن  صرف  که  فرھنگی ھستند  دارای  ومعمو3  بوده  گرا  آینده  میکارآفرینان  محترم  آینده  بزرگ  پاداشھای  رابرای 

 .شمارند.فرھنگھایی که زمان حال را براساس آینده بنگرند موجب رشد روحيه کارآفرینی می شوند

) نظریاتی درباره کسب٣

ن فروشنده کاسب , کارخودرا شروع کرده اند.فرھنگخرید وفروش یکی از مولدان کارآفرینی بوده است .بسياری ازکارآفرینان موفق امروز, به عنوا

ر معاش صورت می گيرد محترم شمرده وبه آنھابهپرورش دھنده کارآفرینی خرید وفروشھای کا3ھایی حتی مانند سيگار وساندویچ را که برای امرا

چشم حقارت نگاه نمی کند .

) طبقات اجتماعی۴

ر مقتضيات تولدشان طبقه بندی کند .سيستم فرقهفرھنگی که خواستار پرورش کارآفرینی باشد باید مردم را به خاطر دستاوردھایشان ونه به خاط

ویق می شود (مانند ھنگ کنگ ,سنگاپور وای ھند ,مردم را به دسته ھای جدا از ھم تقسيم می کند . اما درفرھنگھایی که کارآفرینی تش

صداقت وسختکوشی ثروتمند شده باشد محترم است .فيليپين)فرد ميتواند بنابرفعاليتھا ودستاوردھایش در جامعه ترقی یا افت کند . کسی که با 

به عنوان یک وظيفه دیده وباید کارموثروصادقانه راارجیکی دیگر از منابع مھم فرھنگی در کارآفرینی ,اصول اخSق کاری می باشد .فرھنگ باید کاررا 

شده است .مطالعاتی برای یافتن د3یل ترقی عظيمنھد ودرعين حال تنبلی را موردتنبيه قرار دھد.نمونه این فرھنگ دردوران انقSب صنعتی دیده 

ین پدیده بودند با اصول اخSق کاری کالوینيست کاراین کشورھا درآن دوران انجام شده است .نتایج نشان می دھد ,کارآفرینانی که مسئول ایجاد ا

ستور الھی است. این عقاید نه تنھا به پشتکارميکردند. کالوین یک شخصيت مذھبی پروتستان بود که اعتقاد داشت کار کردن در روی زمين یک د

افراد کمک کرد بلکه موجب پرھيز از تساھل درآنھا شد.

) نظریاتی درباره پول۵

ر نگيرند در حقيقت موجب تشویق کارآفرینی شدهوقتی مردم ارزش بيشتری برای ارزانی وقابل استفاده بودن قائل شوند وزیبایی ودوام را درنظ

اند.

ه تفکرات موجب اختراع وابتکار می شود زیرا کارآفرینانمردم صرفه جو که قدر پول را ميدانند خرید کا3ھای لوکس را ھدر دادن پول می دانند .اینگون

ما و  مواد,روشھا  از  با استفاده  وپرفایده  ارزانتر  توليد کا3ھای  برای  کنند راھھایی  بر کارآفرینی –سعی می  ای  [مقدمه   . بيابند  آ3ت  شين 

]۶٠ تا ۵٨انستيتوصنایع کوچک دانشگاه فيليپين-ترجمه سيامک نطاق – صفحات 

فتارھایی است که ھویت یک جامعه را تشکيل میبه این دليل به مبحث فرھنگ پرداختيم که فرھنگ مجموعه ای ازارزشھا , نگرشھا , ھنجارھا ور

دھند وفرھنگ وخانواده بریکدیگر اثر گذار می باشند.

باید گفت که قسمت اعظم آن در جوامع کنونی متاثر از نھادینه  شدن فرھنگ علم در جامعه است . فرھنگدرمورد خرده فرھنگ کارآفرینی 

روعلم را تقویت نمایند .کارآفرینی در محيطی امکان پذیر است که ھنجارھای غالب برآن محيط,ارزشھاوباورھای فرھنگ کا

واده را برکارآفرینی مشاھده نمایيم .حال قصد آن داریم که به بررسی خانواده درچند کشور پرداخته وتاثير رفتارھا وھنجارھای خان

به مقایسه کارآفرینی وتاثير خانواده برآن ميان کارآفریناندرابتدا جوامع اروپایی و درميان آنان کشور آلمان را بررسی می کنيم , درمورد کشور آلمان 

آلمانی و مھاجران ترک می پردازیم .

▪ اروپا:

اروپا پایين تر ازآمریکا می باشد ,دانشمندانبه دليل نبود مفھومی عملياتی برای پاسخ به این پرسش که چرا سطح شروع به کارکسب وکار در 

گرد اندازی)می  کار(راه  به  شروع  نرخ  افزایش  به  منجر  که  اند  نموده  عواملی  به  توجه  به  ,جغرافياییشروع  فرھنگی  عوامل  مانند  د 

ین بخش ميپردازیم],اجتماعی,اقتصادی ,مالی و... .[توجه مابه عوامل اجتماعی وحمایت خانواده معطوف است وبه ا

ینست که فرھنگ فردگرایی در اروپا بيش از ژاپن میدرمقایسه با ژاپن نرخ شروع به کار فعاليتھای کسب و کاردر اروپا بيشتر است ویک دليل آن ا

 پذیرش قرار گيرد تا در ژاپن . با وجود این حس رقابتیباشد . این امر سبب ميگردد که تصميم فردی برای آغاز به یک کسب وکار در اروپا بيشتر مورد

در اروپا کمتر از آمریکاست و گفته می شود که اروپایيھا برابرگراتر می باشند .

]Fostering entrepreneurship in Europe – Dennis De - p٣&۴[



ک یک خانواده درست می باشد یعنی توجه بهآشکار است که عوامل اجتماعی با پيشينه فرھنگی یک جامعه مرتبط می باشد . این بویژه در در

نقش زنان در جامعه , اقليتھا و بطور کلی درموفقيت جامعه .

با این حال شواھدی از  مطالعات تجربی نشان می دھد که بيشتراھميت ارزشھای خانواده برای کارآفرینی درنخستين نگاه آشکار نيست . 

تصور می کنند که این حمایت در زمان بحران وبخصوصکارآفرینان کسب و کارشان را بدون حمایت و پشتيبانی خانواده راه اندازی نمی کنند . آنھا 

ابتدای شروع به کار اساسی بوده وعاملی مھم در موفقيت می باشد .

یکی با ارزشھای آن که بشدت تحت تاثير جامعه قراردرمورد پشتيبانی خانواده باید گفت , تمایل خانواده به حمایت از یک مسير شغلی ارتباط نزد

 احتمال کمتری وجود دارد که نسل کنونیدارد می باشد . مطالعات در کسب و کارھای خانوادگی نشان می دھد که برخSف پنجاه سال پيش ,

واھندبا ساعات کار طو3نی و نداشتن وقت آزاد کهوارث کسب وکار آن را بعنوان وظيفه شان ادامه دھند . تاحدی این در مورد ھمسرانی که نمی خ

ردگرایی ميتواند بيان شود . تSش برای بھبودمعمو3 کارآفرینان متحمل می شوند کار کنند صدق می کند .د3یل این امر پيچيده است ؛ درجه ف

موقعيت اجتماعی کارآفرینان مطمئنا راھی برای نشان دادن این مبحث می باشد .

]Fostering entrepreneurship in Europe – Dennis De – p٢٠[

 درصد کل کارآفرینان٢٢.۴به حساب می آیند , اما تنھا در مورد زنان نيز باید گفت که آنان دربيشتر کشورھای اروپایی کمی بيش از نيم دیگر جامعه 

رھای اروپایی از این نقطه) خانواده ومسئوليت برای فرزندان معمولترین دليل برای این تناقض است . تعداد کمی از کشو٢٠٠٠زن ھستند .(سال

 ھر حال بسياری ازاین کشورھا چنين نکرده اند .دليلضعف کارآفرینانه برآمده اند بوسيله ایجاد زیر ساختی که چنين وضعيتی را کاھش دھد .اما به

وقت زیادی صرف کار کنند .این امرتا حدی این است که مادرانی که فرزندان کوچک دارند نمی توانند ھمانند کارآفرینان 

 درصد با3تری ازراه اندازی کسب وکار رانشان ميدھنددرمورد اقليتھا نيز ,مطالعاتی که در آلمان و انگلستان انجام شده نشان می دھد که اقليتھا

 می گردند , به ھمين دليل ترجيح می دھند که.بيشترین دليل برای این امر دشواریھایی است که این گروھھا برای استخدام شدن با آن روبرو

ھھای اقليت باشد .این امتيازات ایجاد کارھای ریسکدست به انجام فعاليت کارآفرینانه بزنند.یک دليل ھم می تواند امتيازات کسب وکار برای گرو

ن اقليتھا درگرایش اعضای یک اقليت که ممکن استدار را ھموار می کند .بنابراین ھمانطور که به نظر می رسد توانایی جامعه برای منسجم نمود

یک مسير کاری کارآفرینانه را برگزینند موثر می باشد .

]Fostering entrepreneurship in Europe – Dennis De – p۴&۵[

این مفھوم دربرابراثراتی که برجامعه دارد کوچکدرنھایت ترویج کارآفرینی با در نظر گرفتن رشد اقتصادی ,رقابت وخلق شغل دیده می شود.اما 

ی گردد .این بربرنامه زندگی فردی بویژه درجواناناست. درواقع, ھرتغييردراقتصاد که رقابتی و ساختاری باشد منجر به تغييرات مھم در جامعه م

 اشتغالی ,افراد جامعه را با انتخاب مسير شغلی ای کهوافزایش درجه اتکا به خود تاثير می گذارد . دراین زمينه ,ترویج کارآفرینی و ھمينطور خود

 ترویج کارآفرینی نه تنھا یک وظيفه اقتصادی بلکهمتناسب تر با برآوردن تقاضاھای متغير اقتصادھای فراصنعتی باشد مجھز می کند .دراین زمينه

ھا ی اروپایی مشترکند واین بستگی دارد به اینکهوظيفه ای اجتماعی می باشد . عواملی که کارآفرینی را تحت تاثير قرار می دھند در ھمه کشور

آنان چگونه کارآفرینی راتشویق نمایند .

]Fostering entrepreneurship in Europe – Dennis De – p٢١[

▪ آلمان :

وداشتغا3ن وکارآفرینان آلمانی ومھاجران ترکدراین قسمت قصد داریم مطالعه ای که درکشور آلمان درزمينه مقایسه وضعيت خانوادگی وتاھل خ

انجام شده است را بيان نمایيم .

ایسه, فعاليتھای کارآفرینانه درآلمان بسيار کم ميباشدبا اینکه کارآفرینی در آمریکا ودیگر کشورھای مھاجرپذیرشکوفایی اقتصادی بوجود آورده درمق

.

)وافرادی معقول ھستند که ریسکھا را به منظور حداکثر نمودنself-selectedبا توجه به تئوری سرمایه انسانی ,مھاجران یک گروه خود-منتخب (

فراد خوداشتغال سخت کار ميکنند تا رویاھایشان رامحققدرآمد و زندگی بھتر ميپذیرند. مھاجران بيش ازدیگر گروھھا تمایل به خود اشتغالی دارند وا

د اشتغالی دراروپا وبویژه در آلمان ,آمریکا ودیگرسازند ودراین فرایند است که شغلھا و فرصتھای جدید می آفرینند .تحقيقات اخير در زمينه خو

توانایيھای مدیریتی ودیگرتوانایيھای فردی ,پيشينه خانوادگی ,موقع مھاجرپذیر,نقش  مالی,ماھيت کارودیگرکشورھای  يت شغل ,محدودیتھای 



فاکتورھای مرتبط با خود اشتغالی را نشان می دھد .

]What makes an Entrepreneur and Does it pay? Native Men, Turks, and other Migrants in Germany- University of Pennsylvania and Iza

Bonn- ٢٠٠٣-p٢[

نان حقوق بگير دارند بلکه درآمد آنھا ازخوداشتغا3نتحقيقی درآمریکا نشان داد که مھاجران خوداشتغال نه تنھا درآمدسا3نه با3تری نسبت به کارک

ش ازدیگر مھاجران درآمد دارند .محلی نيز بيشتر است . در ميان مھاجران ,کارآفرینان ازسطح تحصيSت بھتر برخوردار بوده وبي

]What makes an Entrepreneur and does it pay? Native Men, Turks, and other Migrants in Germany- University of Pennsylvania and Iza

Bonn- ٢٠٠٣-p٣] Borooahو Hart (سبتھای) درمطالعه ای درمورد تفاوتھای خوداشتغا3ن ھندی وسياه پوستان در بریتانيا دریافتند که ن١٩٩٩

اجتماعی مرتبط با تشکيل خانواده حداقل به اندازه ویژگيھای فردی با اھميت ھستند.

]What makes an Entrepreneur and does it pay? Native Men, Turks, and other Migrants in Germany- University of Pennsylvania and Iza

Bonn- ٢٠٠٣-p۵&۶[

و برابر دیگر مھاجران خود اشتغالی را برمی گزیننددرآلمان ترکھا بزرگترین گروه مھاجران به این کشوربا یک سنت کارآفرینانه قوی می باشند ود

 درصد ھمه کارآفرینان (ترک) درسراسر اتحادیه اروپا را تشکيل می دادند.۶٩ کارآفرینان ترک درآلمان ٢٠٠٢.درسال

تری با ساعات فعاليت بيشتردر ھفته بدستدرمقایسه خوداشتغا3ن آلمانی ومھاجران ترک باید گفت که مردان آلمانی خوداشتغال درآمد بيش

بایک تصدی طو3نی تر بيشتر کسب درآمد می نمایندآورده ,امتيازات پرستيژی با3تر داشته و متاھل می باشند .بعبارت دیگر مھاجران خوداشتغال 

اما با یک جریمه مزد برای ازدواج روبرو می شوند.

]What makes an Entrepreneur and does it pay? Native Men, Turks, and other Migrants in Germany- University of Pennsylvania and Iza

Bonn- ٢٠٠٣-p٧[

 شده است که مردان متاھل ازطریق تقسيموضعيت تاھل درخوداشتغالی دونقش متعارض بازی می کند .ازیک طرف ازدواج ثبات مياورد ,ومشخص

 متاھل باشد زیراکه می تواند سبب انعطاف پذیری درکاروتوليد خانوادگی بھره ورتر می باشند .خوداشتغالی می تواند گزینه ای مناسب برای افراد

 برده و درکمک وی به کسب وکارشان حساباختصاص وقت ميان کاروخانواده گردد. عSوه برآن مردان متاھل می توانندازحمایت ھمسرشان سود

کنند .این موضوع در مورد مھاجران محتمل ترکنند .این مردان ھمينطور می توانند روی درآمد ھمسرشان نيز درصورتيکه وی شاغل باشد حساب 

ن نيست این گزینه را بویژه ھنگامی که خانوادهاست .بعبارت دیگر ,خوداشتغالی بعنوان کاری پرخطر به حساب می آید ومردان متاھل مھاجر ممک

بردرآمد آنان متکی باشد انتخاب کنند.

معه آلمان نمی دانند ودیگر کسانيکه خوداشتغالیمھاجران درآلمان ازدو جھت به خود اشتغالی روی می آورند .یکی کسانيکه خود را متعلق به جا

را برای موفقيت انتخاب نموده ومی خواھند کسب وکاری برای فرزندانشان به جا بگذارند.

]What makes an Entrepreneur and does it pay? Native Men, Turks, and other Migrants in Germany- University of Pennsylvania and Iza

Bonn- ٢٠٠٣-p١٣&١٢[

قایسه قرار گرفتند که درنتيجه آن قسمت عمدهازلحاظ مقایسه باید گفت نمونه ھایی ازھمه گروھھای کاری(خوداشتغا3ن وحقوق بگيران) مورد م

به دیگر مھاجران وآلمانھا ت بيشترین سھم مردان متاھل را نسبت  ترکھا  بودند .  متاھل  از آلمانيھایمردان  بيشتری  دادند .درصد  شکيل می 

ين تفاوتی وجود نداشت .خوداشتغال دارای فرزند کوچک بودند نسبت به مردان حقوق بگير , در حاليکه ميان مھاجران چن

لی با متاھل بودن کاھش می یابد.با کمال تعجباما درنھایت نتایج این مطالعه نشان داد که در ميان مردان آلمانی احتمال انتخاب خوداشتغا

ه تئوری ونتایج تجربی در دیگر کشورھا زنان در صورتدریافته شد که ازدواج عاملی منصرف کننده در کارآفرینی مردان آلمانی می باشد . با توجه ب

 وکار حساب می کنند . اما نتيجه برایشاغل بودن درشغلھای ھمسرشان به آنان کمک مالی می کنند ومردان در کمک مستقيم آنان در کسب

ود . وآن این است که زنان آلمان غربی سنت طو3نیآلمان ممکن است بدليل ایدوئولوژی سنتی "نان آور خانواده" درخانواده آلمانی توضيح داده ش

ندگی متکی می باشند .نتيجتا خوداشتغالی کهماندن در خانه و نگھداری کودکان و خانه را داشته و به درآمدھای ھمسران خود برای تامين ز

ميتواند کاری ریسک دار باشد گزینه ای بھينه برای انتخاب مردان آلمانی نمی شود.

 درصد بيش از دیگر مردان درآمد دارند . به نظر می آید که مدل نان آور خانواده٢١درعين حال مردان آلمانی خوداشتغال که متاھل می باشند 



ت در آن بشوند .آلمانی به مردان اجازه می دھد که بيشتر در کسب وکار خود متمرکز شده وبيشتر خواھان موفقي

 درصد کاھش یافت . یک توضيح ممکن برای یافته ساختار متفاوت خانواده٣۶اما درمورد مھاجران خوداشتغال درنمونه بررسی شده ,با ازدواج درآمد 

ننده بر درآمد داشته باشد زیرا درآمد از طریق کارمھاجران می باشد. اگرزنان مھاجر درکسب وکار خانوادگی کمک نمایند این ميتواند اثری گيج ک

نھا تکيه کنند .و در نھایت کنترل ویژگيھای بازار نشانخانوادگی تقسيم می شود . بعSوه ,اگر زنان مھاجر کار کنند مردان می توانند به درآمدھای آ

داد که درآمد مھاجران ترک تفاوتی با دیگر گروھھای مھاجر ندارد .

]What makes an Entrepreneur and does it pay? Native Men, Turks, and other Migrants in Germany- University of Pennsylvania and Iza

Bonn- ٢٠٠٣-p٢٣-٢١[

ھمه گونه امکانات برای تفریح کودکان موجوددرمورد آلمان طبق مشاھدات ,برای زندگی خانواده ھای پرجمعيت محله ھای خاصی وجود دارد که 

 مختلف سالگی به کودک اجازه تماشای تلوزیون داده نمی شود ,درازای آن بچه ھا با حضور در کSسھای١٢ميباشد . عSوه براین تاحدود سنين 

 ساله قادر به پخت شيرینی وحتی بافتنی می باشد .این امر گویای این است که۵انواع مھارتھا را کسب می کنند برای مثال یک دختر بچه 

آموختن مھارتھای زندگی ازسنين پایين با اھميت می باشد .

▪ فرانسه :

 Sسالگی با مفھوم پول در برابر کار آشنا ميشود .خانواده به او می آموزند که در برابر۴در خانواده فرانسوی نيز کودک ازسنين بسيار پایين مث 

نواده فرانسوی به زمينه عSقه فرزند اھميتکارھای کوچکی که درخانه برای کمک انجام می دھد می تواند پول دریافت کند . ھمينطور در خا

اطSعات و مھارتھای 3زم را کسب کند وازبسياری داده می شود ووی درجھت عSقه اش تشویق می گردد واجازه پيدا می کند درجھت آن عSقه 

این جھت مورد اعتراض والدین قرار نمی گيرد.

▪ چين :

ـ چينيھای آسيای شرقی:

انند عشق به پول به فرھنگ آسيای شرقی مربوطعموما ویژگيھایی نظير ریسک پذیری ,پافشاری , مرکز کنترل داخلی وعوامل برانگيزاننده ای م

نيستند .

نانه در مردم دارند .در سنگاپور تSشھا در جھتبيشتر جمعيت سنگاپورو ھنگ کنگ چينی اند . این دو کشورعSقه ای عميق به توسعه روح کارآفری

تصاد بازشان به ببرھای آسيا شناخته ميشوند.ترویج رفتار یا فرھنگی مناسب با کارآفرینی می باشد . این دوکشور به دليل روح رقابتی واق

در سنگاپور بشدت کمبود کارآفرین وجود دارد ویکی از د3یل آن تحمل کم برای شکست است .

ھنگ چينی تمایل به رفتار قابل پيش بينی داشته وبطور کلی چينيھا و مردم آسيای شرقی از ابھام می پرھيزند و به دنبال اطمينان می روند .فر

ه دارای روحيه کارآفرینانه باشد .قانون شکنی را تحمل نمی کند . پس در چين کسيکه ریسک می پذیرد احتمال بيشتری وجود دارد ک

ين می نمایند .بنابراین درچينيھا عموما مرکز کنترلدرفرھنگ چين این عقيده نيز وجود دارد که سرنوشت یا نيروھای فرا طبيعی نتایج شخصی را تعي

خارجی بيش از مرکز کنترل داخلی (که از ویژگيھای کارآفرینيان می باشد) مورد تاکيد است .

ن است .سلسله مراتب تعریف شده با نقشھایدر ھر حال چينيھا به نوآور بودن شناخته نمی شوند .یک دليل ھم محيط پدر سا3نه حاکم بر چي

 داشتن خود از خطر نيز تشویق کننده نوآوری نمیروشن برای ھریک از اعضای خانواده از خSقيت و نوآوری جلوگيری می کند , ھمينطور برحذر نگه

باشد .

Lodge (١٩٧۵ه می خواھد انجام دھد , دربرابر) بحث کرد که فرھنگ فردگرا, کارآفرینی را تشویق می کند زیرا که به فرد اجازه می دھد ھرچ

 در ھمه جنبه ھای زندگی بازی می کند .فرھنگ چينی به عنوان فرھنگی جمع گرا شناخته می شود جایيکه منعھای اجتماعی یک نقش کارساز

ر رابطه با گروھھای بيرونی.البته این جمع گرایی بيشتر به رابطه فرد با اعضای خانواده و دوستان نزدیک برميگردد تا د

 کردن زندگی کردن است .از سوی دیگر اخSق کار سخت کنفوسيوسی چينيھا را بسوی عقایدی ھدایت می کند که معتقدند کار

]Entrepreneurial Spirit among East Asian Chinese – Swee Hoon Ang & Don G.P.Hong-٢٠٠٠-p٢٨۵_٢٩٢[

ه تSش بيشتری در جھت موفقيت نموده و منظم ترنياز به موفقيت بعنوان یک ویژگی کارآفرینانه شناخته می شود .این ویژگی در ميان چينيھا ک

واھند وجھه خود را حفظ کنند .محققان مشاھدهھستند بيش از آمریکایيھا یافت شده است . آنان به این دليل نياز به موفقيت دارند که می خ



نموده اند که از سنين پایين, کودکان برای تعقيب موفقيت آموزش داده می شوند .

.ھنگ کنگيھا و سنگاپوریھا نيز توفيق گرا می باشند وھنگ کنگيھا فقير بودن را گناه ميدانند

انه وجود دارد ,مسئوليت ,تعھد متقابل ,جوکسب وکارھای خانوادگی چينی بعنوان ارث پدری شناخته می شوند وجایيکه سلسله مراتب پدرسا3ر

خانوادگی وحمایت بوجود می آید .

ند که این سبب مدیریت ضعيف می گردد.در چين بزرگ خاندان بسياری از کسب وکارھای خانوادگی ,تمایلی به دست کشيدن از کنترل ندار

ه شده است وکارھا بدليل پروژه ھایی خاص انجام مینتایج نشان داد که روح کارآفرینانه درچين بوسيله انگيزه ھایی نظير پول وامنيت پرورش داد

ر باشد .یا کسبی دیگر ممکن است به دليل نياز بهگيرد . برای مثال مبادرت به ایجاد یک کسب وکار ممکن است برای نياز به پول برای آموزش پس

ازھای اجتماعی که می تواند بوسيله کسب سود ازتھيه جھيزیه برای دختر انجام گردد. وجود چنين اھداف خاصی به کارآفرینان برای شناسایی ني

 خانواده بعنوان یک مفھوم مرکزی در جامعه چين میکسب و کار پرخطر برآورده شود کمک کند .این بویژه در مورد چينيھا بسيار مربوط است زیراکه

د.باشد.ھمچنين این اھداف خاص روح کارآفرینانه را برای انجام کارھای پرخطر زنده نگه می دار

]Entrepreneurial Spirit among East Asian Chinese – Swee Hoon Ang & Don G.P.Hong-٢٠٠٠-p٣٠_٢٩٢۵[

دازی وھم در توسعه براعضای خانواده تکيه می کنندبطور کلی خانواده نقش فعالی درتوسعه شرکتھا در چين بازی می کند. کارآفرینان ھم درراه ان

نھا ھمينطور از کمک مالی خانواده برای شروع به کار بھره. اکثر کارآفرینان حداقل یکی از اعضای خانواده را بطور تمام وقت در کار دخيل می کنند .آ

می برند .

دکان را در دوران رشد در فعاليتھایی نظير فروشموضوع دیگر در مورد خانواه چينی این است که والدین فعال در تجارت یا مشاغل مشابه آن ,کو

,شمارش پول , پول خرد کردن ,بازار وتحویل کا3 درگير می کنند .

در اوقات تابستان یا کریسمس در بازارھای چيناوليای چينی آموزش را ھم به عنوان بازی وھم به عنوان تعليم برای کودک در نظر می گيرند. 

ود برای یادگيری تجارت عاقSنه استفاده می کنند .دختران و پسران جوانی در حال کمک به پدر ومادر خود دیده می شوند .آنان از اوقات فراغت خ

]۵٧[مقدمه ای بر کارآفرینی – انستيتوصنایع کوچک دانشگاه فيليپين-ترجمه سيامک نطاق – صفحه

ـ مقایسه مادران چينی و ھندی :

د به طبيعت و نيروھای از پيش تعيين شده داشتهمادران چينی و ھندی تحت تاثير فلسفه ھای کنفوسيوسی و ھندو قرار دارند .اگر والدین اعتقا

 حال احتمال کمتری وجود دارد که یک فرزند را به کسبباشند که پيشرفت را محدود می کند آنھا احتما3 تفاوتھای ميان فرزندان را پذیرفته ودر عين

فت کودک دارد وبه ھمين دليل والدین به تامينموفقيت فراتر از سطح معين سوق دھند .در تفکر کنفوسيوسی , محيط بيشترین تاثير را بر پيشر

بھترین محيط ممکن برای رشد فرزندان توصيه می شوند .

 پيشرفت توسط نيروھای از قبل تعيين شده رانيزھندیھا ارزش تSش را بيشتر تشخيص داده اند اما تفاوتھای فردی بدليل اعتقاد به محدودیتھای

د در تعيين سرنوشت خویش برميخوریم)پذیرفته اند .(به نوعی تناقض درتفکر ھندی درزمينه اعتقاد به مرکز کنترل داخلی وتاثير فر

ن وجنس موقعيت اجتماعی را تعيين میجوامع سنتی چينی وھندی ھردو سلسله مراتبی وپدرسا3ر می باشند وتولد در خانواده گسترده ,س

ومادر دارای کنترل بر فرزندانش ميباشد.کنند .درویژگيھای خانوادگی سنتی ھردوجامعه نيز مادرمھربان وپدر سخت گير به چشم می خورد 

گاميکه به سن فھميدن رسيد او را درنظام سختی قراروالدین چينی بدليل اعتقاد به اینکه کودک توان فھميدن ندارد با اومھربان می باشند اما ھن

قومی ھمچنان وجود دارد .درخانواده ھای چينیمی دھند .درتفکر ھندی نيز کودک تا ده سالگی بيگناه است .درخانواده ھای ھندی وابستگيھای 

نيز مسئوليتھا ووابستگی اعضای خانواده ھمچنان مورد تاکيد می باشد .

بی برای برآوردن اھداف فردی خویش تSشدر تفاوت دانش دانش آموزان آسيایی و غربی به این نتيجه رسيده شده است که دانش آموزان غر

که انتظارات والدینشان را برآورده سازند .نموده وکار را به خوبی انجام می دھند ,اما دانش آموزان آسيایی به این دليل تSش می کنند 

 به چينيھا نيز نمی باشد .مفھوم آموزش در واقع ایدوئولوژی شيوه ھای پدر و مادرھای آسيایی را منعکس می کند که مختص

جتماعی را درفرزندان تشویق می کند مانع ازنتایج نشان می دھد که مادران چينی عقيده دارند که استفاده از اجبار , که توسعه احساسی ا

(دانشگاھی)می شود .درھر دوفرھنگ توسعه احساسی ا جتماعی بطور مثبت به استفاده ازدستيابی به رفتار فرزندی وموفقيت تحصيلی 

رزندانشان رابطه مثبت می بينند برخSف مادرانروشھای آمرانه مربوط ميگردد .(منظور اینست که مادران ھندی ميان روشھای اجباری وموفقيت ف



چينی)

 اینکه این تفاوت سطح حقوق در چين به اندازه ھنددیگراینکه دردو کشور افراد تحصيلکرده دانشگاھی ازحقوقی متفاوت از دیگران برخوردارند ,با

نند .نمی باشد ,پدرو مادرھای چينی فرزندان را به دستيابی به موقعيتھای شغلی با3تر تشویق می ک

عنی پذیرش آن از سوی فرزند به جای دشمنی .امادر چين کنترل فرزندان که ویژگی آمرانه والدین است درزمينه عشق به خانواده روی می دھد ,ی

در ھند به دليل ارزش یکسان فرزندان در فرھنگ, چنين نمی باشد .

]Links  Between Socialization Goals  and Child-Rearing Practices  in Chinese  and Indian Mothers-University of  Hong Kong ,Clark

University-٢٠٠٣-p۴٧۵_۴٨۵[

 یا ناظر کارآفرینی جھانی فرھنگ ھند مروج کارآفرینی نمی باشد .GEMدر مورد کشور ھند نکته ای که 3زم به ذکر است این است که طبق گزارش 

ارآفرین شوند به اندازه نيم مردان می باشد .ھمين طور در این کشور با توجه به انعطاف ناپذیریھای اجتماعی , احتمال اینکه زنان ھندی ک

▪ آمریکا :

 درصد ھمه شغلھا ھر ساله درنتيجه کسب و کاھای کوچک /بخش کارآفرینانه بوجود می آیند .٨٠ درصد ھمه توليدات و٧٠در آمریکا 

 است واینکه حيات انسان با کار تبلور می یابد نشانتاکيدی که در ایدئولوژی غرب بویژه آمریکا بر کار بعنوان "بروز جوھر اصلی وجود انسان"شده

اھميت یافتن کار دراین جامعه به عنوان ارزش فی نفسه است .

 به ویژگی خوش بينی مردم آمریکا توجه نمودرشد کسب وکار در آمریکا ھمواره موردتوجه دانشمندان اروپایی بوده است .فيلسوفی بنام ھندی

٩٨اشند . [کارآفرینی – مھندس علی شاه حسينی – صفحات واینکه آنان اعتقاد بی چون و چرا به این د ارند که فردا ميتوانند وباید بھتر از امروز ب

]٩٩و

ترس از دست دادن دارایی عاملی در کاھش ایجاد کسب ودرمقایسه با اروپایيھا ,مردم آمریکا ریسک پذیرتر می باشند . ھمينطوردر اروپا در حاليکه 

 ایجاد کسب وکار نسبت به آمریکایيھا می باشد .کارھاست, توازن ميان کارو زندگی خانوادگی عاملی بسيار مھمتر در تصميم گيری اروپایيھا به

]Entrepreneurial attitudes in Europe and US[

 اظھارکرده١٩۴٨گيرد . بطوریکه جاماکی در درجامعه کنونی آمریکا , بيشتر خانواده را مرکزی می دانند که عمليات فرد ازآن سرچشمه می 

. این ارزشھای بنيادین در فرایند اجتماعیاست:"ارزشھای فرد را بایستی در زندگی خانودگی جستجو کرد نه در خصوصيات ومشخصات خانواده"

به کودک می آموزند که بعنوان یک فرد عملشدن و به ھنگام آموزش آنھا به کودک حاصل ميشود وبه جای منشا خانوادگی منشا فردی دارد . 

یکا با طرز رفتار وبرخورد با افراد بعنوان یک فرد عملکننده مستقل ,نه بصورت جزئی از متن خانواده ,مفاھيم را برای خود بيابد .نظام قانونی آمر

کننده مستقل ,این ایده را تشویق و ترغيب می نماید . [سوسن سيف- تئوری رشد خانواده]

ر این کشوربنام بنياد نيروی کارآمریکای جدیدخانواده آمریکایی ,اقتصاد وچشم انداز اجتماعی بطور اساسی تغيير شکل یافته است .بنيادی د

ای تقویت خانواده و کارآفرینی به کار ميگيرد .وبرنامه خانواده ,درجھت آموزش فعاليت نموده وسياستگذاران را در ارائه راه حلھای جدید بر

د برای انجام فعاليتھای کارآفرینانه وھمينطور در موضوعدراین زمينه برای تقویت آمریکایيھا با مھارتھای بيشتر وکنترل زمان وارتقا رقابت دراقتصا

خانواده و کودکان تحقيقاتی انجام وکنفرانسھایی نيز برپا می شود.

رانگيزمی یابند .بنابراین برنامه ریزی کار وکارآفرینی راهدرموضوع خانواده ,بسياری اززنان دارای فرزند توازن ميان کار وتعھدات خانوادگی را چالش ب

حلھایی رابرای کمک به کارآفرینان ارائه می نماید.

 نگاشته شده تSش ميکند که به خانواده ھا نشان دھد که آنان نبایست به سيستمRobert Kiyosakiدر داستانی که بر مبنای واقعيت توسط 

با تحصيSت با3 که ھرگز آخرماه پول کافی نداشتهمدرسه برای آموزش فرزندانشان در مسائل مالی تکيه کنند .این داستان که ماجرای دو پدریکی 

 سالگی از مدرسه اخراج ميشود می باشد .این داستان به١٣ونھایتا نيز فقيردرگذشت ودیگری پدری از زمره ثروتمندترین مردان ھاوایی که در 

برای موفقيت درآینده آموزش دھند  پول  [والدین آموزش ميدھد که چگونه به فرزندانشان درباره  Rich Dad Poor Dad - Robertمی باشد . 

Kiyosaki[

▪ ایران :

 درسطح خرد یعنی فردی شرایط 3زم رابرای توسعهبه نظر می آید در جامعه ایران,تحو3ت نظام شخصيتی تاکنون به گونه ای نبوده است که بتواند



اقتصادی – اجتماعی جامعه فراھم کند .

در اینجا قصد داریم که به بيان مطالعاتی که دراین مورد انجام گرفته است بپردازیم .

 ادامه یافت ,محقق با١٣٧٨ تا١٣٧۵ازسالدرتازه ترین تحقيق صورت گرفته توسط چلبی تحت عنوان "بررسی تجربی نظام شخصيت درایران"که 

بيشتریننفر ازچند شھر کشوربه ھفت نوع عمومی شخصيت با درصد فراوانيھای مختلف رسيد که ازآن ميان ٢٠٢١بررسی نمونه ھایی درحدود

 درصد بود .کسانيکه دارای شخصيت فعال می باشند , اغلب۴.۴) ودرصد نوع شخصيت فعال ٢٧.٣درصد متعلق به شخصيت نوع متوسط بوده (

ین دسته از افراد به طور کلی طالب موفقيت در امورآمادگی روبرو شدن ,تطابق , سازگاری وھمنوایی با محيطھای اثباتی متنوع وجدید را دارند .ا

شخصيت متوسط ھم دارای تمایلی به فعالمختلف زندگی ھستند ودر ھمان حال مایلند روی محيط خود کنترل ابزاری ونظارت داشته باشند. 

دوستان وجامعه خود عSقه مند , پای بند وشدن در محيط به صورت ابزاری در حد متوسط دارد . این شخص معاشرت پذیر بوده وبه خانواده ,

 احساس آرامش می کند ودر مواجھه با مشکSتاميدواراست .این شخصيت تمایل دارد درروابط اجتماعی آسان گيروبردبار باشد .بعSوه , درخود

 برخوردار است .٣.١ معمو3 سر درگم نمی شود.شخصيت آرام -اجتماعی نيز ھمين ویژگيھا را دارا می باشدکه از درصد

ان "منش ملی ورشد اقتصادی در ایران وترکيه"دراز جمله بررسيھایی که به ابعادی از شخصيت ایرانی پرداخته اند ,مطالعه مک کله لند با عنو

م از مطالعه افرادی است که الگوھای می باشد . فرضيه وی ارتباط نياز به موفقيت با3 ورشد اقتصادی سریعتر بود .این فرضيه ملھ١٩۶٣سال

۴٠ و١٩٢٠ کشور درسال ٢٣ داستان از مجموعه داستانھای کتابھای درسی ٢١تفکرشان در داستانھای تخيلی انعکاس پيدا کرده است .وی 

 که در زمينه مشخصات بررسی کرده است . ایران وترکيه به این دليل برای مطالعه موردی – مقایسه ای انتخاب شدند١٩۵٠کشور را در حدود 

 شرایط١٩٢٠را ترکيه با وجود اینکه درسال پيشينه ای مشابه بودند ,اما ميزان رشد اقتصادی شان متفاوت بوده است . پرسش این بود که چ

زرگ خاورميانه واز نظر اعتقادات ,منابع طبيعیمشابھی با ایران داشته ,به رشد سریعتری دست یافته است .البته ھر دو کشور از ازکشورھای ب

ده – از ترکيه در زمينه ھای اقتصادی – توليد نيروی برق ,توليد ناخالص ملی ,مصرف فو3د واحداث جا١٩۵٠وانرژی تقریبا یکسان ھستند .درسال 

ایران پيش افتاد.

خيص داده شد با نرخ رشد سریعتر اقتصادی ھمدر مجموع می توان نتيجه گيری کرد که سطوح نياز به موقعيت با3 که در داستانھای کودکان تش

 به موفقيت درداستانھای کودکان ترکيه خيلی با3بسته است .بنابراین ,نيازبه موفقيت به طور کيفی درترکيه بيش از ایران است . امتياز نياز

 کشورقرار۴٠ چارک امتيازات  کشور بود. درحاليکه درمورد داستانھای کودکان ایران خيلی پایين ودر حقيقت در پایين ترین۴٠وبا3ترین امتياز در ميان 

ين ونياز به قدرت با3 است نسبت به ترکيه.داشت .داستانھای کودکان ایران ,موید الگوھای تماميت خواه ونياز به پيوندھای اجتماعی پای

 خانواده واقتدار پدر اشاره می کند .بعضیدر پاسخ به این پرسش که چرا سطح نياز به موفقيت درایران پایين است ,مک کله لند به وضعيت

به موفقيت کم تربيت کنند .پسران یاد نمی گيرندازتحقيقات نشان می دھند که پدران مقتدر به این امر گرایش دارند که پسران خود را با نياز

اھدافی برای خود تعيين وراھھای دست یابی به انھا راپيدا کنند .

 تھران صورت گرفت ودر آن از روش پرسشنامه (تکميل شده توسط والدین)استفاده شد اشاره۶حال به مطالعه ای که در مدارس ابتدایی منطقه 

ميکنيم . تمامی فرضيه ھای این مطالعه تایيد شد که نتایج آن ازاین قرار می باشد :

شاید به دليل مراقبت وحساسيت خانواده ھا) رابطه جنسيت و شخصيت اجتماعی ,که دختران از شخصيت پيشرفته تری برخورداربودند .این امر١

 در جامعه باشد .در تربيت دختران وشرایط اجتماعی مناسب وانگيزه ھای بيشتر دختران برای مشارکت وحضور فعال

) رابطه مثبت شخصيت اجتماعی با ميزان تحصيSت پدر٢

) رابطه مثبت شخصيت اجتماعی با ميزان تحصيSت مادر٣

) افزایش شخصيت اجتماعی با افزایش پایگاه شغلی پدران۴

) رابطه مثبت خواندن کتاب قصه برای فرزندان در منزل توسط والدین ومتغير شخصيت اجتماعی۵

) رابطه مثبت تقسيم کار درامور خانوادگی و شخصيت اجتماعی۶

]۶[نقش خانواده درتکوین شخصيت اجتماعی دانش آموزان – نامه پژوھش فرھنگی , شماره 

زش بسيار داده ميشود وتاکيد بر ارزش اکتسابی بهاز لحاظ فرھنگی در جامعه ما با وجود عناصر مثبت در فرھنگ آرمانی دینی که درآن به کار ار

کند. ازسوی دیگر نيز درفرھنگ عمومی و اعتقاداتجای انتسابی ,ارزشھایی درجامعه غلبه دارد که اخSق کاروبه تبع ان کارآفرینی را تضعيف می 



يح رفتار سودطلبانه ,تاکيد بر بی وفایی دنيا وکفایتدینی با وجود باورھایی ھمچون بی اعتنایی به مال دنيا , زشت شمردن انگيزه ھای مادی , تقب

نی – مھندس علی شاه حسينی – صفحاتحداقل معيشت نمی توان انتظار کاروتSش فوق العاده ھمچون کشورھای پيشرفته داشت . [کارآفری

 ]١١٣ و١١٢

مضموم شناخته می گردید . اما با آشنایی فرھنگالبته در فرھنگ ایرانی درگذشته اھميت بسياری به کار داده می شد و فقر نيزبه عنوان امری 

ا با فرھنگ ایرانی چندان قرابتی نداشته است .ایران با ھند ,عناصری از آن فرھنگ به فرھنگ ایرانی منتقل شد نظير ریاضت و ترک دنيا که ت

ی شود , فرزندان از سنين کودکی و نوجوانی بادر نسلھای پيشين در کشور ما ھمانگونه که ھم اکنون در جوامع و خانواده ھای غربی مشاھده م

د نيز شاگردی فرزند ویادگيری کار درحرفه ای مضموممفھوم کار ودرآمد آشنا می گردیدند (بيشترفرزندان پسر)بطوریکه حتی در خانواده ھای ثروتمن

. البته در این زمينه و نقش تحصيل در افزایش سنشناخته نميشد .به این ترتيب فرزندان در سنينی پایين تر نسبت به امروز مستقل می گردیدند 

استقSل نياز به مطالعات بيشتر وجود دارد .

ر باشد , مطالعه بيشتر زندگی خانوادگی این کارآفرینانزمينه دیگری نيز که در مورد کارآفرینانی ایرانی دربررسی نقش خانواده می تواند بسيار موث

ھم از لحاظ بررسی دوره کودکی وپيش از ازدواج وھم دوره پس از ازدواج آنان می باشد .

زندگی آنان بازتاب یافته است .شگفت انگيز نيست کهدرنھایت در مورد کارآفرینی زنان باید گفت که تغييرات حاصل در نقش زنان ,آشکارا در شيوه 

 خود را از دست داده باشد .این امر در ھمه زمينهدرزمينه ھایی فراسوی اشتغال وزندگی خانوادگی ,بسياری از تفاوتھای بين دو جنس ,رنگ و بوی

جنایتھا و رانندگيھا و خودکشيھا . [نقش خانوادهھا به چشم می خورد ,از لباس پوشيدن تا بھداشت روانی و جسمانی ,ازمصرف دخانيات تا تعداد 

]۶درتکوین شخصيت اجتماعی دانش آموزان – نامه پژوھش فرھنگی , شماره 

ھای کارآفرینانه دو جنس می نيزبا وجود تفاوتھای اندک ميان کارآفرینان زن ومرد , ھمچنان در جھان شاھد فاصله فعاليتGEMبا توجه به گزارش 

جام وظایف شغلی و خانوادگی با آنھا مواجه میباشيم . یکی ازد3یل این امر نيزتعھد نسبت به وظایف خانوادگی زنان وچالشھایی است که دران

گردند .

 صاحب کسب وکار بوده اند.ھمينطور مطالعه ای که در مورد کارآفرینان زن انجام گرفته نشان داده که پدران بيشتر آنان

منبع : مركز توسعه كارآفرینی

http://vista.ir/?view=article&id=258792

نقش دانشگاه ھا در کارآفرينی

عمده ترین مسئله ای که باعث رشد و توسعه اقتصادی می شود، تغيير در

نيروی انسانی است. اگر می خواھيم کيفيت آموزش و توجه به کيفيت 

بحث کار آفرینی را در کشور جدی بگيریم باید نظام آموزشی ما به سمتی

برود که نيروھای با شھامت شجاعت در تصميم گيری پرورش دھد.

) بر معنای «متعھد شدن»Entreprendreواژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی (

است. اما بنا به تعریف واژه نامه دانشگاھی و بستر، کار آفرین کسی است



که متعھد می شود مخاطره ھای یک فعاليت اقتصادی را سازماندھی، اداره

کند. کارآفرینان معمو3ٌ افرادی ھستند که ریسک معتدل را در دستور کار خود

پيش بينی می کنند، خSق و نو آور ھستند، عزم و اراده قوی و استقSل

طلبی با3یی دارند و ثروت طلب نيستند.

ه با آنان متولد می شود. اما امروز کار آفرینی به عنواندر گذشته افسانه ای شایع بود که کار آفرینان دارای ویژگی ذاتی ھستند و این ویژگيھا ھمرا

)casesدیگر، دارای مدلھا، فرآیندھا و قضایای (رشته ای علمی مورد شناسایی قرار گرفته است. رشته علمی کار آفرینی ھمانند تمام رشته ھای 

نون با چالشھای متعددی مواجه شده است کهاست که باید دانش مربوط به آنھا کسب شود. آموزش کار آفرینی و تحقيقات مربوط به آن ھم اک

) ارائه شده است. این چالشھا عبارتند از:Stump) و استامپ (Blockبرخی از این چالشھا توسط بSک (

- چالش در ایجاد مترولوژی ھای تحقيق برای اندازه گيری اثر بخشی کار آفرینی.

- چالش در محتوا و شيوه ھای آموزش کار آفرینی.

- چالش در کيفيت مدرسان کار آفرینی.

- چالش در پذیرش آموزش کار آفرینی در دانشکده ھا نسبت به کسب و کار.

يوه ھای جدید آموزشی و تعيين نقشھای نوینیکی از انواع دوره ھای آموزش کار آفرینی برنامه در توسعه آموزش کارآفرینی است که شامل ش

کمی استادان جدید از ميان صنعتگران و دستدانشجو و استاد در فرآیند آموزش کار آفرینی است. ھدف دیگر این برنامه ھا آموزش و گسترش 

نی ھا از واژه کار آفرینی به عنوان راه حلی برایاندرکاران فعاليتھای اقتصادی برای آموزش کار آفرینی است. سالھا است که در مقا3ت و سخنرا

امه ریزی و عمل نرسيده است.توسعه یافتن استفاده می کنند ولی ھنوز بعد از گذشت سالھا این واژه به حوزه ھای علم، برن

ینی را آموزش نمی دھند، ھمان طور که ھنوزشاید به این دليل باشد که ھنوز ھيچ یک از دانشگاھھای کشور به طور رسمی و آکادميک کارآفر

ن در نظر بگيرند. لذا توقع بيجایی است اگر از فارغبرای خSقيت و نوآوری آن قدر قائل نيستند که حداقل به اندازة یک واحد درسی برای دانشجویا

آوری عالم کليدی و رمز ورود و بقاء در بازارھایالتحصيSن دانشگاھی یا مراکز فنی و حرفه ای انتظار داشته باشيم در شرایطی که خSقيت و نو 

رقابتی جدید است، کار و کسب و فعاليت سازنده ای را تدارک ببينند.

ه کيفيت نيروی انسانی است. اگر می خواھيمعمده ترین مسئله ای که باعث رشد و توسعه اقتصادی می شود، تغيير در کيفيت آموزش و توجه ب

شھامت شجاعت در تصميم گيری پرورش دھد. مابحث کار آفرینی را در کشور جدی بگيریم باید نظام آموزشی ما به سمتی برود که نيروھای با 

در بعد فن آوری و بعد اداری، آنقدر عقب ھستيم که سادهباید به زمينه مناسب برای ایجاد نوآوری را درسازمانھا فراھم آوریم. چون از نظر نو آوری 

ترین نوع کار آفرینی که تقليد گرایی است را نمی توانيم انجام دھيم.

ھنگ را باید در کشور ترویج دھيم. اميدواریم در آیندهکار آفرینی برای سياستگذاران دو دستاورد مھم دارد: ایجاد اشتغال و ایجاد رفاه. و این فر

د کنند. توانانيھای بالقوه مردم شناسایی خواھد شدآموزشگاه ھایی در سطح مدیران و دانشجویان راه اندازی شود و دولتھا نيز فضای 3زم را ایجا

تری برخود بگيرد.و می توان بسترھای اساسی برای آموزش آنھا ایجاد کرد تا حرکت به سمت کار آفرینی سرعت بيش

ة کار آفرینی است. زیرا مسلماً کار آفرینان باآنچه در شرایط سخت کنونی ضرورت آن در جامعة ما بيش از پيش احساس می شود پرداختن به مقول

وسعه در زمينه ھای توليد و منابع انسانی فراھمتوجه به خصوصيات ممتاز و برجستة خود قادرند در چنين شرایطی منابع را برای ایجاد رشد و ت

می گذرد اما متاسفانه ھنوز پژواک طنين پر طمطراقکرده، اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد نمایند. سالھا است از شيوع تب کار آفرینی در کشور 

ست. ھنوز پس از گذشت سالھا، واژه کارآن از عرصه ھای سخنوری، ژورناليسم و سياست بر حوزه ھای علم، برنامه ریزی و عمل نرسيده ا

ر سخنرانيھا و مقا3ت خود از این واژه به عنوان راهآفرینی مفھوم واقعی خود را به اذھان متبادر نمی کند و ھنوز دولتمردان و مسئو3ن مملکتی د

حلی برای رفع معضل بيکاری استفاده می کنند.

 مورد توجه گيرد. ولی متاسفانه چه در سطحاگر قرار است اقتصاد موفقی داشته باشيم به نظر می رسد باید کار آفرینی را در کشور بيشتر

ی انجام نداده ایم. لذا توقع بيجایی است که ازسياستگذاری و چه در قلمرور پژوھشی – آموزشی، کار منظم و حساب شده ای در زمينه کار آفرین

 سازنده ای را تدارک ببينند. ھمان طور که توقعفارغ التحصيSن دانشگاھی یا مراکز فنی و حرفه ای انتظار داشته باشيم، کار و کسب و فعاليت

) که عامل رشد و توسعهVENTURE CAPITALISTSبيجایی است اگر بدون خSقيت و کار آفرینی انتظار داشته باشيم سرمایه گذاران ریسکی (



اقتصادی ھستند در این کشور سرمایه گذاری کنند.

● پيشينه کار آفرینی

ارزش و عامل تغيير بوده اند و اولين بار دانشمندان علممطالعات نشان می دھد از ابتدای تاریخ بشر انسانھا ھمواره به دنبال پيدا کردن عامل موجه 

عده ای دیگر ھم عامل موجد ارزش را در زمين واقتصاد، به کار آفرینی توجه کردند، عده ای فکر می کردند عامل موجد ارزش طS و نقره است. 

) بهEntrepreneur توسط «جان استوارت ميل» به (١٨۴٨فعاليت ھای کشاورزی جستجو کردند که به فيزیوکراتھا معروفند. واژه کار آفرین در سال 

ره پذیری می دانست و عامل متمایز کننده مدیر و کارزبان انگليسی ترجمه شده، او کارکرد و عمل کار آفرین را شامل ھدایت، نظارت، کنترل و مخاط

از اعضای مکتب اقتصادی آلمان است مقوله ای بهآفرین را مخاطره پذیری معرفی کرد. بعد از مکتب کSسيکھا، فرد جدیدی به نام «شومپيتر» که 

نام کار آفرینی مطرح کرد و آنرا به عنوان موتور توسعه اقتصادی معرفی کرد.

● واژه کار آفرینی

ر واژه ھا تغييرات زیادی را به خود گرفته و از رشد تکامیواژه کار آفرینی بيش از دو قرن نيست که در ادبيات مدیریت و اقتصاد وارد شده و مانند سای

د. البته استنباط رایج و اشتباه از واژه کار آفرینی اینبرخوردار بوده است. ولی ھنوز وفاق عمومی دربارة کار آفرینی در سطوح بين الملل وجود ندار

است که کار آفرین کسی است که ایجاد شغل می کند اما چنين نيست.

) تعریف می شود. درUNDERTAKE) که (ENTREPRENDREدر زبان فرانسوی کلمه ای وجود دارد به معنای «متعھد شدن» یا «آنتروپرونور» (

تانداردی که قابل قبول اکثریت صاحب نظران باشدادبيات کار آفرینی تعاریف بسيار مختلفی برای آن ارائه شده است اما ھنوز تعریف رسمی و اس

وجود ندارد، بعضی تعاریف آن عبارتند از:

 می گوید، کار آفرینی کاربرد مفاھيم تکنيک ھایپيتردراکر می گوید، کار آفرینی یک رفتار است نه یک صفت ویژه در شخصيت فرد کار آفرین. وی

 بر پایه آموزش و تحليل کار است. «ژوزف شومپيتر»مدیریت است. استانداردسازی محصول،به کارگيری ابزارھا و فرآیندھای طراحی و بنا نھادن کار

)SCHUMPETER ارائه می دھد. او می گوید، «ھر فرآیندی در شرکت که منجر به١٩٣۴) یا پدر کار آفرینی، تعریف کاملی از کار آفرینی در سال 

داده است» او ویژگی اصلی کار آفرینی را ھماناکا3یی جدید، ایجاد روشی جدید، بازار جدید و منابع جدید می شود، می گویيم کار آفرینی رخ 

قتصاد، توسعه زمانی اتفاق می افتد که توسطوجود نوآوری به عنوان ھسته مرکزی تSش فرد کار آفرین می داند. شومپيتر معتقد است که در ا

انند. جامعه شناسان این گروه را مروج فرھنگ رقابت،کار آفرین، نوآوری رخ دھد. اقتصاد دانان، کارآفرینان را «موتور رشد اقتصادی» جامعه می د

تحرک و نو آوری سازمانی در عصر حاضر به شمارنواندیشی و پویایی اقتصادی تلقی می کنند و اندیشمندان مدیریت آنان را از مھمترین عوامل 

می آورند.

نی را به مفھوم وقعی آن یعنی «ارزش آفرینی»کارآفرینی به خلق ارزشھای مادی و اقتصادی یا کسب و کاری ختم نمی شود. بلکه اگر کار آفری

د بود.تعریف کنيم، کار آفرینان (ارزش آفرینان) موتور توسعه اجتماعی، سياسی و فرھنگی نيز خواھن

● خصوصيات کار آفرین

ست. از نظر «بروس جی وایتنيگ» افراد کار آفرینبه طور کلی تا به حال ویژگيھای زیادی در خصوص کار آفرینان در تحقيقات مختلف معرفی شده ا

د: ویژگی ھستند که آنھا را از نظرات شخصيتی از افراد عادی یا سایر افراد جامعه مجزا می کن١٩دارای 

- اعتماد به نفس

- خSقيت

- خوش بينی

- توانا در برخورد با مردم

- انرژی زیاد

- ابتکار

- ادراکی بودن

- دور اندیشی

- پشتکار



- انعطاف پذیری

- دارای منافع کافی

- رھبری پویا

- اتخاذ ریسک حساب شده

- نياز به موفقيت

- دارای مھارتھای متعدد

- مسئول و پاسخگو

- واکنش مثبت در مقابل چالش ھا
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ار خود به کار آفرینی بپردازد. کار آفرینان به «تغيير» بهکار آفرین تSش دارد تا از طریق شناخت و پيگيری فرصتھا بدون در نظر گرفتن منابع تحت اختي

تحول می نمایند. آنھا برای تحقق این ایده ھا و ریسکعنوان مقوله تعيين کننده می نگرند. آنھا ارزشھا را تغيير می دھند و ماھيت آنھا را دچار 

رین تلقی می گردد.پذیری خود را به کار می گيرند. از این رو ھر کس که به درستی تصميم بگيرد به نوعی کار آف

● آموزش کار آفرینی و نقش مراکز علمی دانشگاھی

 سطح دبيرستان شروع کرد و آموزش ميSدی، اولين کشوری که در این زمينه خيلی کSسيک کارکرد و ترویج فرھنگ کار آفرینی را از۵٠اواخر دھة 

%٩۶ ميSدی بيش از ١٩٩٢ تا ١٩٧٠بين سالھای ھایی را دارد، کشور ژاپن بود. مسئله کار آفرینی در ژاپن به سطح دانشگاھھا ھم کشيده شد. 

یل کند، توسط کار آفرینان صورت گرفت. آموزش کارنوآوری صنعتی که توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جھانی به یک موقعيت برجسته و برتر تبد

 گذارد. به ھمين دليل است که در بسياری ازآفرینی سياستی است که به طور مستقيم در کميت و کيفيت عرضة کار آفرین در یک جامعه اثر می

کوفا کردن توان بالقوه مردم پرداخته اند.کشورھا بویژه کشورھای پيشرفته که حتی ا3مکان موانع و مشکSت بر طرف شده اند، دولتھا به ش

ھداف گوناگونی مانند شناخت فرصتھا و چگونگیآموزش به توليد کنندگان کوچک بسيار اھميت دارد. با اجرای این سياست ھمواره می توان به ا

ھای جدید علمی مدیریتی و بازرگانی جامعه عملبھره برداری از آنھا، آشنایی با تکنولوژی و دانش فنی جدید و چگونگی بکارگيری آنھا، روش 

(مانند سخنرانيھای ادواری) باشد.پوشيد. آموزش می تواند بلند مدت (مانند آموزش از دورة دبيرستان به بعد) و یا کوتاه مدت 

تا به حال چھار دسته تحقيقات در زمينه کار آفرینی انجام شده است که عبارتند از:

) مطالعات در خصوص ویژگيھای کار آفرینان١

) مطالعات در خصوص ساز و کارھای تشکيل شرکتھای نوپا٢

) مطالعات در خصوص ارتباط کار آفرین با جامعه٣

) مطالعات درخصوص آموزش، روش شناسی تحقيق و نقش دولت در کار آفرینی.۴

ه با آنان متولد می شود که این ویژگيھا شامل، ابتکار،در گذشته افسانه ای شایع بود که کار آفرینان دارای ویژگی ذاتی ھستند و این ویژگيھا ھمرا

زش، پرورش نمی یابند. اما امروزه کارآفرینی بهریسک پذیری... می باشد. بنابر این فرض اساسی افسانه این بود که کار آفرینان از طریق آمو

شته است. رشته علمی کار آفرینی ھمانند تمامیعنوان رشته ای علمی مورد شناسایی قرار گرفته که فروپاشی این افسانه قدیم را به دنبال دا

) است که باید دانش مربوط به آنھا کسب شود.CASESرشته ھای دیگر، دارای مدلھا، فرآیندھا و قضایایی (

کارآفرینان دقيقاً به ھمان گونه که ما یاد می گيریم، یاد می گيرند.

ا از طریق مطالعه و تربيت رسمی، مستعد یادگيریکار آفرینان نه تنھا می توانند از اشتباھاتشان و مربيان غيررسمی خود بياموزند، بلکه آنھ

ھستند. عSوه بر کتابھا و دوره ھا، مجموعهھستند.کتابھا و دوره ھایی در مورد شکل دھی کسب و کار جدید با سرعت زیادی در حال افزایش 

شده است که ھم اکنون در حال پيگيری کسب وجدیدی از برنامه ھای آموزشی برای پر کردن شکاف اطSعاتی و دانشی برای کار آفرینان طراحی 

کارشان ھستند.

وثر برای مرتبط ساختن منابع بر گرفته ازبرنامه ھای مبتنی بر آموزش بر مبنای این فرض عمل می کنند که اگر فقط ما وسایل مناسب و م



 واقعاً قادر به تقویت ابتکارات صنعتی ھستيم.دانشگاھایمان، مدارس فنی و دانشکده ھا را به جامعه کسب و کار جدید پيدا کنيم، آن وقت ما

) بر روی دانشجویان رشته کار آفرینی صورت گرفت. ارزیابی دانشجویان از دروس رشتهBAULOR در دانشگاه بایلور (١٩٨٢مطالعه ای که در سال 

ظر آنھا باید بيشتر مورد تاکيد قرار گيرد، درس مدیریتکار آفرینی این بود که باید بيشترین تاکيد بر روی دروس مالی شود. دومين رشته ای که به ن

ژه ای است.بود. عSوه بر اینھا دروس روابط انسانی و بازاریابی نيز از نظر دانشجویان دارای اھيمت وی

اصلی مجوز تاسيس دوره کارشناسی ارشد را دریافت کرد و کار آفرینی به عنوان یکی از زمينه ھای ١٩٧٣برای اولين بار دانشگاه کالگری در سال 

در فاصلة ژوئن ميSدی این دانشگاه به ارزیابی نتایج برگزاری یکی از دوره ھای آموزش کار آفرینی خود که ١٩٨۵مورد توجه قرا گرفت. در ژوئن سال 

 نفر شرکت کننده دوره پيرامون نتایج دوره نظر خواھی کرد. این دوره آموزشی۶۵ نفر از ۵٠ برگزرا شده بود، پرداخت و از ١٩٨۴ تا دسامبر ١٩٨۴

 د3ر) در٧۵٠٠٠ی (تقریباً ) د3ر برای دانشگاه ھزینه داشت. تجربه دانشگاه کالگری نشان می دھد که سرمایه گذاری کوچک٠٠٠/٧۵تقریباً (

 د3ر) گردیده و عSوه بر آن تاثير زیادی درایجاد فرصت١ /٠٠٠/٧۵٠آموزش کار آفرینان کسب و کارھای کوچک منجر به ارزش افزوده فراوانی (معادل 

 ارائه شد بستر مناسب برای رشد و توسعه کاراستخدام و تسھيل ایجاد سرمایه داشته است. با توجه به مطالبی که تا به حال از کار آفرینی

افرینان عبارت است از:

ز فنی،پزشکی، اقتصادی و...- آموزش خSقيت از دبستان تا دانشگاه حتی در مقطع دکتری برای کليه رشته ھای تحصيلی اعم ا

تقویت و شکوفایی روحيه خSقيت فراگيران.- تجدید نظر در نظام آموزشی، روش تدریس و ارزیابی و سنجش دانش آموزان و دانشجویان برای 

- با3 بردن نياز پيشرفت افراد از طریق آموزشھای مستقيم و غير مستقيم.

رت ساليانه و معرفی و تشویق و حمایت آنھا در- آموزش کار آفرینی و شناسایی افراد ارزش آفرین (کارآفرین) جامعه توسط گروھی خبره به صو

سطح کشور و استان از طریق رسانه ھای جمعی و اعطای جوائز توسط مسئو3ن عالی رتبه کشوری.

- تشکيل انجمن کارآفرینان جھت ارتباط، ھمفکری، ھمکاری و تعاون کار آفرینان با یکدیگر.

- ترویج فرھنگ کارآفرینی از طریق موسسات فرھنگی و رسانه ھای جمعی.

رینی- تاسيس مراکز توسعه کار آفرینی جھت برنامه ریزی، آموزش، تحقيق و مشاوره در خصوص کار آف

 رشد کنند. در اغلب موارد مدیریت با تصميم گيریاگر بدنبال راه حل ھای جدید ھستيم، فضای کشور باید به گونه ای طراحی شود که کار آفرینان

د. امروزه در جھان برای جوانان آموزش کار آفرینیمتمرکز ضد روحيه کارآفرینی است. کار آفرینی در جایی رشد می کند که تمرکز تمام عيار نباش

ن داشتن دانش ومھارت کار آفرینی، صرف اینکهگذاشته اند. در سطح دبيرستانھا ھمه را تشویق می کنند. به نظر می رسد، در جھان امروز بدو

ایده ای داشته باشيد ولی دانش 3زم را ندانسته باشيد، با شکست مواجه می شوید.

● چالشھای آموزش کار آفرینی

) وBlockرخی از این چالشھا توسط بSک (آموزش کارآفرینی و تحقيقات مربوط به آن، ھم اکنون با چالشھای متعددی مواجه شده است که ب

) ارائه شده است. این چالشھا عبارتند از:Stumpeاستامپ (

- چالش در ایجاد مترولوژی ھای تحقيق برای اندازه گيری اثر بخشی کارآفرینی.

- چالش در محتوا و شيوه ھای آموزش کار آفرینی.

- چالش در کيفيت مدرسان کار آفرینی.

- چالش در پذیرش آموزش کار آفرینی در دانشکده ھا نسبت به کسب و کار.

- چالش در ایجاد یک پيکرة عمومی (مشترک) در زمينه دانشی مختلف.

- چالش در اثر بخشی روشھای آموزشی.

 و کاری که ھم اکنون در آن به سر می برند.- چالش در نيازھای یادگيری کار آفرینانی که در حال کار ھستند، متناسب با دوره زندگی کسب

د ھمچون توسعه روشھای ميSدی تحقيق در خصوص آموزش کار آفرینی ھمچون یک رشته جدید مورد توجه قرار گرفت. و موار١٩٩٠در سال 

 ميSدی١٩٩٠قرارگرفت. به طور کلی تا سال تحقيق برای سنجش اثر بخشی آموزش کارآفرین، محتوا و روشھای آموزش کار آفرینی، مورد توجه 

چھار دسته اصلی از دوره ھای آموزش کار آفرینی شکل گرفت که این دوره ھا عبارتند از:

) دسته اول:١



 آگاھی، درک و بينش نسبت به کار آفرینی بهبرنامه ھایی برای «آگاھی و جھت گيری به سوی کار آفرینی» است ھدف از این دوره ھا، افزایش

اطع تحصيلی ابتدایی، راھنمایی و متوسطه تدریسعنوان یک انتخاب شغلی برای افراد از تمامی اقشار اجتماعی است. این گونه برنامه ھا در مق

ھھای نژادی، مخترعان، دانشمندان،کارکنان دولت و بازمی شود تا انگيزه و تمایل دانش آموزان و دانشجویان برای کار آفرین شدن افزایش یابد. گرو

نشستگان ارتشی و گروھھای مختلف، می توانند تحت پوشش این دوره قرار گيرند.

مه ھا به اقتضای شرایط خاص ھر) دسته دوم: شامل برنامه ھای آموزش است که «توسعه تاسيس شرکت» را پوشش می دھد. این برنا٢

کشور طراحی شده اند.

) دسته سوم:٣

 موجود را پوشش می دھد. نيازھایدوره ھایی جھت «رشد و بقای کار آفرینان و شرکتھای کوچک» طراحی شده است، که شرکتھای کوچک

آموزشی در این برنامه ھا بسيار متنوع است.

) دسته چھارم:۴

 دانشجو و استاد در فرآیند آموزش کاربرنامه «توسعه آموزش کار آفرینی» است که شامل شيوه ھای جدید آموزشی و تعيين نقشھای نوین

 دست اندرکاران فعاليتھای اقتصادی برای آموزشآفرینی است. ھدف دیگر این برنامه ھا آموزش و گسترش کمی استادان جدید از ميان صنعتگران و

کار آفرینی است.

له ھای مدیریت عمومی، مدیریت راھبردیدر کشور ما در زمينه آموزش کار آفرینی کوشش ویژه ای انجام نشده است، ھر چند که ميان مقو

ای ترویج کار آفرینی نيز مفيد بوده است اما می(استراتژیک) و کار آفرینی فصل مشترک وجود دارد و آموزشھای اجراء شده در قلمروھای فوق بر

رکز بر نيازھای مدیران سازمانھای بزرگ و متوسطتوان گفت غالب برنامه ھای آموزشی سازمانھایی که تصدی این مھم را به عھده دانسته اند متم

ر آفرینانی که در سالھای اخير عSقمند به استفاده ازبوده است که غالباً در بخش دولتی و عمومی اقتصاد فعاليت داشته و دارند. به ھمين دليل کا

ھای خود نمی یابند. در ھمين جا مسئوليتآموزشھای مدیریت شده اند و به موسسات آموزشی جذب می شوند برنامه ھا را چندان مناسب نياز

چنين مراکزی را باید یاد آور شد.

سازماندھی آغازین کار آفرینی در کشورمان در گرو پيمودن راھھای زیر است:

- شناخت عوامل مساعد و باز دارنده کارآفرینی و راھھای عملی رفع موانع.

- شناخت بھتر فرصتھای کار آفرینی و سياستگذاری برای استفاده از فرصتھای مذکور.

- ترغيب دانش آموختگان مستعد موسسات آموزشی به فعاليتھای کار آفرینی.

- توسعه کسب و کارھای کوچک در جھت ایجاد اشتغال مولد.

- پرورش گروھی از جوانان مستعد کار آفرین.

ن نيست. اغلب خصوصيات تعيين کننده کارآفرینی از قبيلکارآفرینی از طریق تجربه و انتقال آن، قابل آموزش و قابل یادگيری است. اما ترویج آن آسا

 نا محسوسی ھستند و به راحتی نمی توان آنھا رااستفاه از فرصتھای جدید، جلب اعتماد، ایجاد شبکه ھای کار و انجام کار پروژه ای، خصوصيات

اکز علمی کشور به تحصيل مشغولند اميدوارند که پسدرک و تبدیل به توصيه و دستور العمل کرد. امروزه بسياری از جوانان که در دانشگاھھا و مر

سيار حساس و برداشت جوانان از این عبارت، یکی ازاز فراغت از تحصيل ھر چه سریعتر وارد «بازار کار» شوند. عبارت «بازار کار» عبارتی است ب

سياری از جوانان و دانشجویان کشور یک سری پستعوامل حياتی موثر در آیندة کشور به حساب می آید متاسفانه امروزه «بازار کار» در اذھان ب

ه منتظر آنھاست. اما دیدگاه کار آفرینانهھای از پيش تعيين شده و به عبارتی یک سری «صندليھای پيش ساخته» تعبير می شود که در جامع

 چنين دیدگاھی می تواند در پوشش تحو3تنسبت به پدیده اشتغال، تا حد زیادی از مشکSت جوانان در مواجھه با آینده، خواھد کاست. یک

فرھنگی 3زم برای توسعه کار آفرینی درکشور، حاصل شود.

شھامت و شجاعت در تصميم گيری پرورش دھد.اعتقاد بر این است که برای کار آفرینی باید نظام آموزشی ما به سمتی برود که نيروھای با 

 خود و دیگران می توانند از تسھيSت قانونیوقتی ما از فارغ التحصيSن رشته ھای صنعتی می خواھيم که برای اشتغال در رشته ھای فنی جھت

ھامت ریسک کردن را برای استفاده از مزایایاستفاده نمایند معمو3ً یک حالت عدم اعتماد به نفس درآنھا مشاھده می شود. به بيان دیگر ش

ستند.قانونی و تسھيSت برای خودشان و دیگران ندارند و اغلب ھم به دنبال فرصت شغلی مزد بگيری ھ



یت شود که افرادی که فارغ التحصيل می شونداگر می خواھيم بحث کار آفرینی را در کشور جدی بگيریم باید نظام آموزشی ما به این سو ھدا

نظام آموزشی ما بخصوص در مقاطع کارشناسی وویژگيھای کار آفرین را داشته باشند و البته خانواده ھم نقش دارد، اما نقش اصلی را شاید 

ردازند. تاسيس مراکز آموزش کار آفرینی و کانونھایبا3تر دارد. ما باید در بين فارغ التحصيSن دانشگاھھا رغبت ایجاد کنيم که به تفکر خSق بپ

تفکر منفی، پشتکار و خSقيت برای رفع موانعآموزش روش زندگی در شرایط دشواری اقتصادی مانند آموزش دید مثبت و چاره جویانه، دوری از 

ده آموزشگاھھایی در سطح مدیران و دانشجویان راهموجود و کسب مھارتھای 3زم از جمله افکاری است که باید به آن توجه شود. اميدواریم در آین

اسایی خواھد شد و می توان بسترھای اساسی برایاندازی شود و دولتھا نيز اگر مقداری فضای 3زم را ایجاد کنند، توانایيھای بالقوه مردم شن

آموزش آنھا ایجاد کرد تا حرکت به سمت کار آفرینی سرعت بيشتری به خود بگيرد.

 دولت می تواند در مورد کار آفرینی و اشتغالنقش دولت در بستر سازی برای کار آفرینی نيز مسئله بسيار مھمی است و مھمترین اقداماتی که

انجام دھد این موارد است:

زی نيروی کار. در حال حاضر به طور متوسط سا3نهتوليد اطSعات در مورد فرصتھا – ترویج فرھنگ کارآفرینی – بازسازی فرھنگ کار و توانمند سا

است. این عده را می توان با یک سری آموزشھایھزاران فارغ التحصيل دانشگاه در کشور وجود دارد که رشته تحصيلی بيشتر آنھا علوم انسانی 

ی از موانع ترقی و پيشرفت در کشور ماتخصصی کوتاه مدت نوعی تخصص بر ایشان ایجاد کرد. موضوع دیگر حفظ حقوق نو آوران است که یک

اید در جھت حمایت از حقوق مبتکران چاره اندیشی جدیاست. افراد، ابتکار یکدیگر را تقليد می کنند و این مخل نوآوری و کار آفرینی است. دولت ب

تری کند.

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=358395

نقش دولت در توسعه آموزش کارآفرينی

كارآفرینی به عنوان عامل كليدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر

مدرن شناخته شده است و در مركز رقابت بين المللی، شركتھای

انعطاف به  آنھامعطوف  رقابتی  تيز  لبه  كه  كارآفرینانه ھستند 

محصو3ت فرآیندھا،  در  مستمر  تغيير  استراتژی  و  سازمانی 

)٧، ص ١٩٩١وطرحھاست. (پروكوپنكو و پاولين ، سال 

تشویق به  جدی  طوری  به  دولتھا  گذشته،  ساله  چند  طی 

پرداخته اند، زیراكارآفرینی موجب بھره مندی مردم و كارآفرینی 

بتوانند كاری راشروع كنند، كشور می شود. قبل از آنكه مردم 

توليد كا3 و باید دارای سرمایه ، تكنولوژی ، تسھيSت 3زم برای 

باید دارای روحيه مناسب و نيروی كارمناسب باشند. ھمچنين 

شرایط روانی متعادل برای موفقيت در كارآفرینی باشند.



به حمایت نياز  كه  مشاغلی  و  كارآفرینان  نيازھای  از  باآگاھی 

دارند، به نظر می رسد كه دولت در بھترین موقعيت برای تعيين

سياست و طراحی برنامه ھا با ھدف تشویق كارآفرینی باشد.

دولت از طریق اعمال خطمشی در وزارتخانه ھا و موسسات می

تواندموجب شكوفایی كارآفرینی شود.

امروزه تجربيات فراوانی در سراسر دنيا راجع به طراحی برنامه

دارد. چنين كارآفرینی وجود  به  و كمك  ایجادانگيزه  و  ارتقا  ھا، 

تجربياتی فقط منحصر به آمریكا نيست ،بلكه در آسيا، داستانھای

متعدد مراكز  طریق  از  كارآفرینی  توسعه  با  رابطه  در  زیادی 

آموزشی برنامه ھای  اروپا  در  گذشته ،  در چنددھه  وجوددارد. 

 مھمی كه در اروپای شرقی و مركزی اتفاقكارآفرینی متنوعی در سطح وسيع برروی گروھھای مختلفی انجام گرفته است. عSوه برآن ، حوادث

 ایجاد و پی ریزی اقتصاد بازار و دموكراسی نوینافتاد، رشد قابل مSحظه ای را در توجه به ارتقا و توسعه كارآفرینی به عنوان مكانيسم اصلی

)١، ص ١٩٩٨موجب شده است. (اداره بين المللی كار، سال 

) مطرح است ، دولتھا باید در جھت كاستن از تصدیMANAGERALISMباتوجه به نظریات جدید در مدیریت دولتی ، كه تحت عنوان مدیریت گرایی (

اساس دیدگاه مدیریت گرایی ، انتظار نيست كه دولت بهگری گام بردارند و عمدتا بر اعمال حاكميت متمركز شوند. در زمينه آموزش كارآفرینی نيز بر

ا و پشتيبانيھای خود، در جھت رشد و توسعهطور مستقيم درگير آموزش كارآفرینی شود، بلكه باید ضمن ایفای نقش سياستگذاری ، با حمایتھ

كوچك با تسھيل امكانات 3زم ، از طریق منابعكارآفرینی در جامعه بكوشد. دولت می تواند برای آموزش كارآفرینان و صاحبان كسب و كارھای 

مختلفی به این مھم دست یابد:

);NGOS▪سازمانھای غير دولتی (

▪موسسات آموزشی دولتی و دانشگاھھا;

▪سازمانھای محلی (حكومتھای محلی );

▪موسسات آموزشی خصوصی;

▪اتاق ھای بازرگانی و تجاری;

▪موسسات توسعه مدیریت;

▪انجمنھای بازرگانی;

▪سازمانھای مشاوره ای;

)١، ص ١٩٩٨▪موسسات آموزشی خودگردان در زمينه كسب و كارھای كوچك (اداره بين المللی كار،سال 

ذاری و اجرای برنامه ھای آموزشی كارآفرینیآموزش كارآفرینی 3زمه توسعه كارآفرینی است و بر ھمين اساس دولتھا بایستی درزمينه سياستگ

آفرینی را باتوجه به تجربه كشورھای مختلف درایفای نقش كنند. به طور كلی می توان نقش سياستگذاری و اجرایی دولتھا در توسعه آموزش كار

موارد ذیل بيان كرد:

 - فرھنگ سازی و ترویج روحيه كارآفرینی١

ی كسب و كار، از مولفه ھای اصلی استراتژی دولتھاایجاد و تقویت ارزشھا، نگرشھا و رفتارھای كارآفرینانه ، به طور كلی تحت عنوان فرھنگ ساز

 آموزشی ودر كليه سطوح و 3یه ھای اجتماعیدر توسعه كارآفرینی است. این ھدف عمدتا در قالب سياستھا و برنامه ھای تشویقی - ترویجی -

برنامه ھای متعددی در كشورھایپيگيری می شود. فرھنگ سازی موردنظر در بستری از ھمكاری دولت و بخش خصوصی صورت می گيرد. 

 و بخش دیگری از آن بردوش رسانه ھایمختلف و در زمينه فرھنگ سازی در جریان است. بخش اصلی بار فرھنگ سازی بر دوش نظام آموزشی

جمعی است.

 یافته قرار دارد، طبيعت طو3نی مدت نتيجهنكته ای كه در خصوص فرھنگ سازی مورد تاكيد سياستگذاران توسعه كارآفرینی دركشورھای توسعه



ز برنامه ھای فرھنگی نبایستی نتایج آنی انتظارگيری از این برنامه ھاست.فرھنگ واقعی كسب وكار در یك فرآیند طو3نی مدت صورت می گيرد و ا

برحسب آمار و ارقام مالی - پولی اندازه گيریداشت. به ھمين خاطر و نيز به دليل اینكه برگشت سرمایه گذاری در برنامه ھای فرھنگی اصو3 

، الگوی مورد عمل در كشورھای توسعه یافته ،نمی شود، شاخصھای قطعی برای ارزیابی برنامه ھای فرھنگی تدوین نشده اند. از نظر سازمانی 

پيچيدگيھا وظرافتھای باطنی آن بيش از ھر مولفهعدم تمركز برنامه ھا وفعاليتھای فرھنگ سازی در یك تشكيSت واحد بوده است. فرھنگ به دليل 

تا از طریق این مشا نيازمندمشاركت اقشار و افراد است  تنوعات فرھنگی ودیگری در استراتژی توسعه كارآفرینی  ركت ، امكان نھادینه كردن 

 سازمان و نھاد معينی در امر فرھنگ سازی ایجادارزشھای مثبت نھفته در خرده فرھنگھا تامين شود. بنابراین در گروه كشورھای مورد مطالعه ،

).۶-١٧۵، صص ١٣٧٨ در چند كشور،سال نشده و این مسئوليت بين سازمانھا و نھادھای مختلف توزیع شده است (بررسی ترویج كارآفرینی

 را بھتر بشناسد و در نظام آموزشی ،كشف مجدد كارآفرینی در سالھای اخير و نقش دولت موجب شده است كه جامعه سنگاپور كارآفرینی

 به كارآفرینان اعطامی شود و آنھا از طریقالگوھای نقش ھنوز ھم به عموم مردم و به نسل جوان نشان داده می شوند. ھمچنين جوایز متعدد

رآفرینان عبارتند از:رسانه ھای جمعی به عموم شناسانده می شوند. چندنمونه ازبرنامه ھای اعطا جوایز و معرفی كا

);NANYANG > (اعطا جایزه سال به كارآفرین نمونه توسط مركز توسعه كارآفرینی دانشگاه تكنولوژی <نانيانگ

) برای شركت كارآفرین نمونه سال ;DHLجایزه ویژه <بيزینس تایمز> و (

 برای تشریح زندگی كارآفرینان برجسته ;١٩٩۶پخش یك برنامه تلویزیونی در سال 

سی وضعيت توسعه و ترویج كارآفرینی در چندچاپ نشریات متعددی كه در آنھا ماجرای موفقيت كارآفرینان به تفصيل شرح داده شده است (برر

).١١١-١١٠، صص ١٣٧٨كشور، سال 

 - اصSحات ساختاری و نھادسازی٢

ب براصSح در قوانين ، مقررات وچارچوبھای حقوقی حاكم  ناظر  تاسيس و راھبری كسب ومنظور از اصSحات ساختاری عمدتا  ابعاد مختلف ،  ر 

 آنھا و روابط موسسان ، قانون مالياتھا و قوانين كاركارھاست.مھمترین این قوانين عبارتند از: مقررات ثبت و تاسيس شركتھا و تعيين ماھيت حقوقی

و قوانين رقابت.

 و ضرورتھای توسعه كارآفرینی در مقاطع مختلفھدف از اصSحات ساختاری در این كشورھا اطمينان از انطباق چارچوب قانونی -حقوقی با نيازھا

در حال رشدصورت می گيرد. در این مولفه اززمانی است و عمدتا باھدف بھبود فضای قانونی - حقوقی به نفع كسب و كارھای جدید، نوآور و 

دارد، اما خاستگاه اصSحات ، تعامSت و مذاكرات منظمیتوسعه كارآفرینی ، اگرچه بار اصلی برنامه ھا و فعاليتھای اجرائی بردوش نظام دولتی قرار 

 مشاركت اجتماعی در استراتژی توسعه كارآفرینی ،است كه بين دولت و تشكيSت و انجمنھای كارآفرینان صورت می گيرد. بنابراین باافزایش ميزان

بين كشورھای مورد مطالعه ، آمریكا و كانادا نسبتداده ھای عينی تر وبيشتری برای انجام اصSحات 3زم در مقررات و قوانين فراھم می گردد. در 

 آنھاست كه امكان مشاركت دورافتاده ترین مناطق رابه سایر كشورھا در اصSحات ساختاری جلوتر بوده و این موضوع به دليل نظام فدراتيو حاكم بر

كسب وكارست كه برای منظورھای مختلفینيز در اصSحات ساختاری فراھم می آورد. آمریكا دارای یكی از مفصلترین الگوھای طبقه بندی 

بوده و بركاركرد مورد انتظار انواع حمایتھای قانونی -ھمچون اخذ ماليات ،شركت در مناقصات دولتی ، بھره مندی از وامھا و اعتبارات دولتی منعطف 

حقوقی تاثيری مثبت دارد.

وان عنصری 3ینفك مورد توجه است. تلقی عمومیدر این مولفه از استراتژی توسعه كارآفرینی عSوه بر اصSحات ساختاری ، نھادسازی نيز به عن

ی مستمر در سطوح مختلف پيگيری می شود. جمعدر این گروه از كشورھا نيازبه نھادھای متناسب برای پيگيری سياستھاست و بنابراین نھادساز

" مثالی از نھادھای فرابخشی استINDUSTRY PORTFOLIOآوری بسياری از ادارات و وزارتخانه ھای فدرال ومنطقه ای ایالتی در كانادا زیر چتر "

ر كشورھای مورد مطالعه (بخشی -وظيفه ایكه در جھت توسعه كارآفرینی ضروری محسوب می گردد.به طور كلی رویكرد به توسعه كارآفرینی د

 =SECTORAL - FUNCTIONAL = نبوده ، بلكه از یك ماھيت (منطقه ای -چندبخشی (REGIONAL - MULTIFUNCTIONALبرخوردار است. در این (

ات فدرال و محلی مختلف در آن حضور داشته و دررویكرد برای توسعه كارآفرینی تشكيSتی فرابخشی سازمان داده می شود كه وزارتخانه ھاو ادار

سياستھاتضمين می گردد. در عين حال در ابعادامر سياستگذاری وبرنامه ریزی مشاركت دارند. بااین ترتيب مشاركت عمومی در تعيين اھداف و 

يSت اجرایی ، سياستھا و برنامه ھای توسعهاجرایی برنامه ھا و سياستھا می توان شاھدتمركزگرایی در نھادھای مسئول بود. نھادھا و تشك

كزی ایجاد می گردند تا به عنوان اولين ایستگاه مراجعهكارآفرینی در گروه كشورھای مطالعه از الگوی تقریبا یكسانی برخوردار است. دراین الگو مرا



ی دھند. این خدمات عموما در مولفه ھای مشاوره فنی -كارآفرینان ، خدمات تعریف شده در برنامه ھای اجرایی توسعه كارآفرینی را به آنھا ارائه م

ن مراكز، تشكيSتی سازمان داده می شوند كه درحقوقی - تجاری ، آموزش و مشاوره مالی یا حمایت مالی - اعتباری است. در سطح با3تری از ای

 خدمات اختصاصی برای گروھھای خاصیك تقسيم بندی می توان آنھا را دو دسته كرد. دسته اول تشكيSت سطح با3تر،مراكزی ھستند كه

 بنابراین در صورتی كه كارآفرین متعلق به ھریك از این اقشار دركارآفرینان نظير زنان ،جوانان ، بيكاران ، بازنشستگان ، صادركنندگان را ارائه می دھند و

ناكام بوده باشد، این ام به مراكزعمومی واقع در سطح قبلی  نيازھای خود طی مراجعه  اززاویه ایبرآوردن  تا مجددا و  كان فراھم می گردد 

اختصاصی تر خدمات مورد نياز وی تامين شود.

برخوردار بوده و برای برآوردن نيازھای كامSدسته دوم از تشكيSت سطوح مذكور، مراكزی ھستند كه از دانش فنی و نيروی انسانی كارآمدتری 

توان كاركرد این تشكيSت سطح دوم را یك مقایسه می  یا پزشكاناختصاصی كارآفرینان تشكيل می گردند. در  به رابطه پزشكان عمومی ،   

متخصص تشبيه كرد.

برای توسعه كارآفرینی بوده ، فرھنگ سازی وعSوه بر اینھا نھادسازی و اصSحات ساختاری با ھدف تجھيز منابع مختلف جامعه و ھدایت آنھا 

ده برای جوابگویی به فرصتھای اقتصادی صورت میآموزش كارآفرینان در جھت تقویت توان و ظرفيت بھره برداری آنھا از منابع تجھيز و ھدایت ش

ت مشاوره ای است كه در مراكز خدمات رسانیگيرد و فصل مشترك و حلقه پيونددھنده این دو مولفه ،انواع تمھيدات مالی و اعتباری و خدما

كارآفرینی سازمان داده می شوند.

 انواع حمایتھای مالی - اعتباری است كه به شكلاولين بخش از خدماتی كه در قالب استراتژی توسعه كارآفرینی برای كارآفرینان فراھم می شود

از بانكھا و موسسات تجاری ، تامين بخشھای خاصی ازاعطای وام یا اعتبار مستقيم ،تضمين بازپرداخت وامھا و اعتبارات مورد تقاضای كارآفرینان 

).٧٨-١٧۶، صص ١٣٧٨ی در چند كشور، سال وامھا و اعتبارات 3زم و ارائه امتيازاتی دربازپرداختھاست (بررسی توسعه و ترویج كارآفرین

 - ایجاد موسسات آموزشی دولتی - خصوصی٣

ی جمعيت زیادی فراھم كند و از سوی دیگر فراگيربه طور كلی از آنجا كه در كشورھای در حال توسعه كه دیگر كشاورزی نمی توانداشتغال را برا

ینی راه حل مطلوبی برای مشكSت اشتغال وكارھای سودآور ھم فقطبرای عده ای معدود امكان پذیر است ، به نظر می رسد كه آموزش كارآفر

، در این رابطه باید آموزش ببينند و ھزینه آموزشبھره وری در جامعه باشد. تعداد وسيعی از مردم كه درنقاط جغرافيایی متعددی پراكنده ھستند

قی اجرا شود؟آنھا نيز نسبتا زیاد است. بنابراین ، این سوال پيش می آید كه واقعا این وظيفه از چه طری

 ھستند. به عنوان نمونه در ھند موسساتیدر اكثر كشورھا، آموزش كارآفرینی از طریق نھادھایی انجام می شود كه بعضا تحت نظارت دولت

 در سطوح مركزی ، تSشھای قابل مSحظه ای برای اداره برنامه ھای كوتاه مدت و بلندمدتSISI، موسسات آموزشی ایالتی ،NIESBUS,EDIمانند: 

 موسسات در سطح خوبی انجام می شود وباتوجه به گروھھای ھدف مورد آموزش ، صورت می گيرد و در حال حاضر تحقيقات و آموزش در این

وزش را دوچندان كرده است.عSوه بر آن آموزش كارآموزانی كه می توانند در نقاط مختلف كشور كار كنند، اثربخشی این آم

ه كهبه عنوان یك موسسه معتبر ملی شناخته می شود كه به آموزش كارآفرینان می پردازد. این موسسEDIIموسسه توسعه كارآفرینی ھند 

 مالی صنعتی ھند، شركت سرمایه گذاریبانظارت دولت فعاليت می كند، از سوی موسسات مالی ھند، بانك توسعه صنعتی ھند، شركت تامين

 ھكتار زمين در اختيار این موسسه قرار٢٣زدیك به و اعتباری ھند و بانك ایالتی ھند حمایت و پشتيبانی می شود. عSوه بر آن فرماندار گجرات ن

داده است.

 می كند كه كارآفرینان لزوما كارآفرین متولد نمیاین موسسه پيشگام جنبش كارآفرینی در سراسر كشور ھند به شمار می رود و این ایده را دنبال

بلكه كارآفرینی را باید ازطریق فعاليتھای مدون و مناسب آموزش داد. این ایده به نو به خود به ارائه برنامه ھای متعددی برای آموزششوند، 

كارآفرینی منجر شده است.

جام می شود. این موسسه با طيفبرنامه ھای موسسه توسعه كارآفرینی ھند به حدی گسترده است كه فقط با تSش وھمكاری اعضا ان

 از سوی موسسات و نھادھای متفاوتی تحتوسيعی از سازمانھا و موسسات متعھدبه توسعه كارآفرینی رابطه نزدیك داشته و برنامه ھای آن

 دنيا بوده و در رشته خود دارای مطالعات ،پشتيبانی و حمایت قرار می گيرد. اعضای ھيات علمی این موسسه ازبھترین و مجربترین استادان

تحقيقات وتجربيات وسيعی ھستند.

حيط فيزیكی مناسب ، مركز اطSعات و كتابخانه ،به ھرحال موسسه توسعه كارآفرینی ھند با حمایت و پشتيبانی دولت و سازمانھای دولتی ، از م



 با كارآفرینی تھيه كرده است (بررسی توسعه و...،مركز كامپيوتر و انتشارات برخوردار است و عSوه بر آن نوارھای ویدئویی ارزشمندی در رابطه

).٩٢-٨۵، صص ١٣٧٨سال 

 - پرورشگاھھای كسب و كار كوچك۴

برای پرورش كسب و كار جدید را فراھم میپرورشگاه كسب و كارھا معمو3 فضایی با بخشھای كوچكتر است كه این بخشھای كوچكتر فضای 3زم 

نرخ مرگ و مير كسب و كارھا و تسھيلكنند. ھدف از تاسيس پرورشگاھھای كسب و كار، افزایش نرخ تاسيس كسب و كارھای جدید و كاھش 

فرآیند رشد این كسب وكارھاست.

 بخش خصوصی با مشاركت دولت ایجاد گردد.روالایجا پرورشگاه یا بایستی توسط دولت صورت گيرد و یا با حمایت مالی و غيرمالی دولت و توسط

 ، ميزان استفاده از تكنولوژی ھای نوین ، وجود یاكاری پرورشگاه بدین صورت است كه براساس معيارھایی نظير توان اشتغالزایی ، توان رشد سریع

ه اقدام به پذیرش كارآفرینان می كند. پرورشگاھھاعدم وجودیك طرح توجيھی ، ساختار مناسب ، نوآورانه بودن طرح و نياز به شروع آن ، پرورشگا

رتباطدھنده كارآفرین با شبكه روابط اجتماعی -عSوه بر فضای فيزیكی كه برای شروع فعاليت كارآفرین تامين می كنند، در نقش مشاوره ای و ا

ورشگاه ھيئت امنایی دارد كه از اقشار مختلفاقتصادی بين كسب و كارھا عمل می كنند. در انگليس پرورشگاھھای متعددی وجود دارد كه ھر پر

يل می شود و ھدف از آن ورود تجارب مختلف به فضایاجتماعی نظير كارآفرینان ، صاحبان صنعت و تجارت و نيز مراكز دولتی و مالی - اعتباری تشك

كاری پرورشگاه است.

ای انگليس ، شبكه كسب و كارھای اروپایی و نيز مراكزدر انگليس در ارتباط نزدیكی با اتحادیه پاركھای علمی انگليس ، مراكزنوآوری و كسب و كارھ

به تشكيل كسب و كارھای جدید و حمایت از حياتخدمات كسب و كار قرار دارند. خدماتی كه این پرورشگاھھا ارائه می دھند، عبارتند از: كمك 

شيوه ھای عمل در ارتباط با تامين مالی ،كسب و كارھای تازه تشكيل از طریق مشاوره یا ھمكاری و اجرای مشترك; تامين اطSعات بھترین 

بازاریابی وانتقال تكنولوژی; تشویق و حمایت از مشاركت دانشگاھھا، مدارس و مراك ز آموزش كسب و كارشركتھای سرمایه گذار ومدیریت ، 

 پرورشگاه با دیگرمراكز; تعيين استانداردھایشركتھای تجاری با كارآفرینان ; معرفی شركتھای تازه تشكيل به جامعه از طریق شبكه ارتباطی

سب و كار; مسئله حائز اھميت درآموزشی و مساعدت در كشف منابع جدید مالی; جستجوی فرصتھای جدید كسب و كار و اشكال جدید ك

يد به كارآفرینان نيست. بلكه گاھی اوقات تجاریتاسيس پرورشگاھھا، توجه به این نكته است كه اصو3 فعاليت این مراكز مبتنی بر پرداخت سوبس

ل شمرده می شود، فضایی سرشار از موفقيت برایومطابق با عرف نسبت به اخذ ھزینه ھا از كارآفرینان اقدام می كنند. آنچه در این مراكز اص

).۵٨-۵۶، صص ١٣٧٨كارآفرینان است (بررسی توسعه و...،سال 

 - آموزش كارآفرینی۵

 كارآفرینی را ازنظر اقتصادی و اجتماعیدولت از طریق وزارت آموزش و پرورش و سيستم آموزشی و موسسات وابسته به آن می تواند مفھوم

ی كه تمایل به درك كارآفرینی دارند، آموخته شود تامعرفی كند، یااینكه مبحث توسعه كارآفرینی می تواند به عنوان یكی از دروس به دانش آموزان

بتوانند قابليتھای خود را ارزیابی كنند.

ن توزیع كرد. كتابھا، جزوات ، راھنماھا و ماخذھای چگونگیبرای ارتقا كارآفرینی ، می توان ابزار آموزشی با موضوع كارآفرینی را در ميان دانش آموزا

زان آگاه تر شده و در زمان شروع كار خود آمادگیشروع ومدیریت موسسات می توانند در مدارس و كتابخانه ھا توزیع شوند. بدین ترتيب دانش آمو

بيشتری خواھند داشت.

 تشویق شوند و در نتيجه پس از فارغ التحصيلی ، به جایمدارس نيز باید از دانش آموزانی حمایت كنند كه روحيه و توان كارآفرینی دارند. آنان باید

). در راستای بھبود نيروی٢۴-٢٣، صص ١٣٧۶ال جویندگان كار، افرادی راخواھيم داشت كه خود می توانند كار جدیدی را شروع كند (سا3زار، س

 می كنند، كه این مراكز آموزشی و دانشگاھھا عموماانسانی كارآفرین مورد نياز صنایع كشورھا، مراكز آموزشی ودانشگاھھا، نقش ویژه ای را ایفا

دولتی ھستند.

 برگزار می شود. موسسه ھای آموزشیدر سنگاپور، دوره ھای آموزشی متعددی درخصوص كارآفرینی توسط دانشگاھھا وموسسات پلی تكنيك

ته ارائه می دھند. یكی ازمراكز آموزشی كه در زمينهدانشگاھی و آژانس ھای دولتی نيز تعدادی از برنامه ھای كوتاه مدت را در ارتباط با این رش

 این دانشگاه ، برنامه توسعه مھارتھای شخصیآموزش كارآفرینی نيز فعاليت می كند، دانشگاه <نانيانگ > است.یكی از برنامه ھای درسی مھم

ی شخصی مھم را فرامی گيرند و توسعه مھارتھایاست. در این برنامه درسی ، شركت كنندگان به منظور تكميل دانش فنی موردنياز خود، مھارتھا



ان ، پروژه توسعه یك كسب وكار است كه ازطریقمھمی نظير كارآفرینی و خSقيت موردتاكيد واقع می شود. یكی از تكاليف محوله به شركت كنندگ

)١١۶، ص ٧٨آن ، مھارتھای كارآفرینانه فراگرفته می شود (بررسی توسعه و...، سال 

 كرد كه ميSدی ، دانشگاه فيليپين ، موسسه صنایع كوچك راتحت پوشش دانشكده مدیریت بازرگانی تاسيس٧٠در فيليپين نيز در اواخر دھه 

ر دانشگاھھا باپيروی از الگوی دانشگاه فيليپين ،مسئوليت اصلی آن انجام تحقيقات ، آموزش و خدمات توسعه صنعتی بود. در سالھای بعد نيز سای

درجھت آموزش كارآفرینی ، گامھایی را برداشتند.

 از منابع دانشكده ھای بازرگانی بلكه از منابعتSش دانشگاھھا به این نتيجه ختم شد كه موسسات در تھيه و برگزاری برنامه ھای خود نه تنھا

ه علی رغم تSشھای فوق ،دانشكده ھا ودانشكده ھای مھندسی ، حقوق وسایر دانشكده ھای حرفه ای استفاده كردند. البته در این رابط

وطه دوری می جستند.دانشگاھھای فيليپين تSش فعال در این زمينه نداشتند و از مداخله مستقيم در پروژه ھای مرب

بيرستان ھم فعاليتھای به عمل می آمد كه برایعSوه بر تSشھای انجام شده در سطح دانشگاه برای ترویج كارآفرینی و صنایع كوچك ، در سطح د

 نمونه ای از این مورد است.١٩٧٧ال مثال معرفی وشناساندن مدیریت ریسك پذیر و كارآفرین در سطح دبيرستان در شھر <ليست > در س

يداكردن كار باشند، تا اینكه خود كار و شغلسيستم رسمی آموزش فيليپين بيشتر معطوف به تربيت فارغ التحصيSنی بود كه بيشتر به دنبال پ

اربر و از سوی دیگرنسبت مھاجرت را افزایش میایجاد كنند. این رویكردازسویی باعث رشد صنایع بزرگ می شد كه بيشتر سرمایه بر بودند تا ك

 كه او3 زمينه اشتغال در سطح كشور فراھم شودوداد. بنابراین ، تSش دانشگاھھا برای ترویج كارآفرینی ورشد صنایع كوچك می تواند باعث شود

ثانيا ميزان مھاجرت به شھرھای بزرگ كاھش یابد.

رای یك درس سه واحدی تحت عنوان مدیریتدر راستای تSش مزبور، مدیران و مسئو3ن دولتی با كمك استادان دانشگاه یك برنامه آموزشی ب

 پرورش و بھبودمدیریت ریسك پذیر، عوامل محيطی وریسك پذیر طراحی كردند كه اھم عناوین مطروحه در این برنامه عبارتند از: عوامل رفتاری در

دی ، مسئوليتھا و تعھدات اجتماعی یك مدیر ریسكشرایط موثر بر اجرای مدیریت ریسك پذیر درفيليپين ، نقش مدیران ریسك پذیر در توسعه اقتصا

پذیر، تعيين اھداف ریسك و خطر در امور بازرگانی.

 واحددرسی ارائه می دھند كه با مدیریت ریسك پذیر و كارآفرین و مدیریت٢۴ھای بازرگانی نيز در رشته مدیریت بازرگانی در سطح كارشناسی 

دیریت ریسك پذیر و مدیریت واحدھای كوچكواحدھای بازرگانی و صنعتی كوچك ارتباط مستقيم دارد. در این كشور یك كتاب شناسی درمورد م

تاب درسی مدیریت ریسك پذیرتحت عنوانتھيه شد كه بين دانشگاھھا و مراكز آموزشی توزیع گردید. درضمن برای رشته ھای مربوطه یك ك

 ھدف > استفاده می) تھيه شد. ھمچنين برای پرورش ، بھبود و توسعه منابع انسانی ، از روش <برانگيختن نيل بهENTRETEXT<آنترتكست > (

 كارآفرین آماده می كند و یا اینكه درنھایت آنھا راشد و این روش زمينه مناسب را برای ایجاد واحدھای كوچك و یاداشتن سبك مدیریت ریسك پذیر و

) در استراليا وزارت آموزشی فنی و حرفه ای٢۵-١٢۴، صص ٧٨برای استخدام شدن در سایر واحدھا آماده می كند (بررسی توسعه و...، سال 

ند:بزرگترین آموزش دھنده مدیریت وكارآفرینی در استرالياست و براساس توصيه ھای زیر عمل می ك

ارتقا ظرفيت برای ارائه دروس توسعه مدیریت و ایجاد مشوقھایی برای بھبود كيفيت;

اعطا گواھينامه صSحيت به كارآموزان و مشاوران شركتھای كوچك;

ایجاد نشستھای حضوری وارائه كمكھای مالی;

بادله اطSعات در سطح سازمانی و فراسازمانی.استفاده از وسایل كمك آموزشی پيشرفته برای آموزش و استفاده از فناوریھای اطSعاتی برای م

است :به طوركلی حيطه فعاليت وزارت آموزش فنی و حرفه ای مربوط به بھبود موارد زیربرای مدیران 

 - مھارتھای رھبری;٢ - مھارتھای انسانی; ١

 - استفاده٨ - مرتبط كردن مھارتھا با سازمان; ٧ - گسترش تخصصھای حرفه ای; ۶ - كارآفرینی; ۵ - گرایش بين المللی; ۴ - مھارتھای استراتژیك; ٣

از منابع متفاوت.

ر این رابطه قابل ذكر است. برای مثال ، دولتعSوه بر آموزشھای رسمی و كSسيك كه به مدیران صنایع ارائه می شود، برگزاری سمينارھا ھم د

 ھيئت اعزامی از موسسات كوچك تشكيل داد كه مسائل زیربه طور مفصل در آنھا بررسی شد:١١٠نشستی متشكل از ١٩٩٨استراليا در سال 

 مھارتھای مدیران موسسات كوچك ، مقررات صادراتاصSح ساختار ماليات ، مسائل مربوط به كاغذبازی وموانع اداری ، توریسم و گردشگری ، توسعه

برای موسسات كوچك ، خطمشی و سياستھای دولت و مسائل منطقه ای.



 دولت <برنامه تحقيقات موسسات كوچك > را برایعSوه بر این ، دولت استراليا عSوه بر آموزش ، زمينه 3زم را برای تحقيق ھم فراھم می كند.

اطSعات به موسسات كمك می كند كه در فعاليتھایایجاد یك پایگاه آماری جامع قابل اعتماد و درازمدت راجع به موسسات كوچك ایجاد كرد. این 

 شركتھا منجر خواھد شد. یكی ازاھداف اصلیالگوبرداری خود موفق باشند. این اطSعات وتجزیه وتحليل آنھا شناخت بھتر مسائل سياستگذاری

).٩-٧٨، صص ٧٨سال این برنامه انجام تحقيقات مقطعی یا طولی راجع به عملكرد موسسات است (بررسی توسعه و...، 

 - آموزشھای از راه دور و رسانه ای۶

لوژی اطSعات (ویدئو، اینترنت ، شبكه ھای سازمانییكی از روشھای آموزش كارآفرینی ، آموزش از راه دور است كه امروزه باتوجه به پيشرفت تكنو

و...) انجام این نوع آموزش از پيشرفت زیادی برخوردار شده است.

آموزش می بيند. در این روش ، یادگيرنده (فراگير)آموزش از راه دور معرف سيستمی است كه طبق آن یادگيرنده از راه دور توسطنھادھای مسئول ، 

دور نيازمند امكانات ، تجھيزات و منابع مالی نسبتابيشتر به خود متكی بوده و درھنگام ضرورت درخواست كمك خواھدكرد.از آنجا كه آموزش از راه 

 می گيرد به طور خSصه اھداف آموزش از راه دورزیادی است ، در كشورھای دنيا، عموما این نوع آموزش توسط دولت یا با حمایتھای دولتی صورت

عبارتند از:

الف - فراھم آوردن یك روش كارا و ارزان یادگيری برای فراگيران بزرگسال;

رد دانشگاه شوند;ب - تسھيل مقررات و روشھای پذیرش برای افرادی كه نمی توانند طبق مقررات عادی ومعمولی وا

ج - ارائه فرصتی برای آموزش افرادی كه قبS شغلی داشته اند و ادامه تحصيل شاغSن;

گی مكانی ، عقب ماندگی اقتصادی و...);د - ارائه فرصت برای یادگيری آنھایی كه در موقعيت نامناسبی قرار دارند (به علل دورافتاد

ه - ارائه فرصت یادگيری برای افرادی كه عSقه مند به فراگيری دانش جدیدی ھستند;

و - ارائه تسھيSت برای فراگيران جھت مطالعه برحسب محيط و سرعت خاص خود.

باز، موسسه < یادگيری  ترویج و١٩٨۵> در سال IGNOUباتوجه به قابليتھای آموزش از راه دور و   در ھند تاسيس شد و مسئوليت معرفی ، 

رینی و مدیریت موسسات كوچك نيز برعھده یكیھماھنگی سيستم آموزش ازراه دور را در این كشور برعھده گرفت و آموزش دروس مربوط به كارآف

)٨٩-٨٧، صص ٧٨از كميته ھای موسسه مزبور قرار گرفت (بررسی توسعه و...، سال 

 - مشاوره ھای مالی - فنی و مدیریتی٧

مك كنند و از آنجا كه كسب وكارھای جدید نيازمنددولتھا روز به روز عSقه مندتر می شوند تا از راه حلھای مختلف به بخش كسب وكارھای كوچك ك

دمات مشاوره ای 3زم را ارائه كنند. به عنوان نمونه درمشاوره ھای مالی - فنی و مدیریتی ھستند، دولتھا می توانند با ایجاد مراكز مشاوره ای ، خ

 درINDUSTRY PORTFOLIO حاضر در مجمع صنعت ، كشور كانادا، باتوجه به ماھيت متنوع خدمات در زمينه كارآفرینی ،اكثر سازمانھا و نھادھای

قيقاتی است ). عSوه بر آن شبكه موسوم بهامرمشاوره فنی - مدیریتی فعالند (مجمع صنعت كانادا متشكل از سازمانھای مختلف دولتی و تح

شعبه در سراسر١۵٠د، با بيش از <شبكه مشاوران فناوری صنعتی > كه به طور مشترك توسط مجمع صنعت و بخش خصوصی راھبری می شو

ھای تحقيقات صنعتی > كه توسط شورای ملیكانادا در امر مشاوره فنی مستقيم فعال است. ھمچنين می توان به برنامه موسوم به <طرح كمك

 موسسه و سازمان دولتی و خصوصی كمك و مشاوره١۴٠ مشاور فنی برجسته در ٢۵٠تحقيقات كانادا اجرامی گردد اشاره كرد كه طی آن 

دراختيار كسب وكارھا قرار می دھد.

عھده دارد. و عSوه بر آن در مشاوره با كارآفرینان<بانك توسعه كسب وكارھای كانادا> وظيفه حمایت مالی از كارآفرینان بالفعل و بالقوه را بر

).٣٧، ص ١٣٧٨درخصوص مدیریت مالی نيزمشاركت دارد (بررسی توسعه و...، سال 

می كند. موسسات دولتی كه این گونه خدماتدولت فيليپين نيز برای مشاوران و كارگران متخصص در موسسات كوچك دوره ھای آموزشی برگزار 

كز طراحی برای صنایع كوچك ، مراكز مشاوره ای مشاغل كوچك ، شورای نيروی انسانی و جوانان ملی و مرUPرا ارائه می دھند عبارتند از:انستيتو 

).٢٧، ص ١٣٧۶فيليپين (سا3زار، سال 

 - نقش اطSع رسانی دولت٨

حياتی دارد. آمار به دست آمده از ایا3تبه طور خSصه باید گفت كه اطSعات برای بقای كسب وكار، درعين حال برای رشدتوسعه آن اھميت 

ی بيش از حد دارائيھا منجرگردد. كارآفرین بایدمتحده تاكيد می كند كه <فقدان اطSعات > می تواند به ھزینه كردن بيش ازحد یا سرمایه گذار



ه تر باشد، سيستم اطSعاتی اھميت بيشتریاطSعات داشته باشد تا براساس آن استراتژی ھای آینده خود را بناكند. ھرچه كسب وكار پيچيد

یا به  ) ممكن است مستقيما  (استراتژی ضعيف سرمایه گذاری  یابد. یك استراتژی غيرسودآور  طورغيرمستقيم به شكست كسب وكارمی 

بينجامد.

ورھای دنيا، دولت و سازمانھای وابسته به دولتباتوجه به اھميت فوق العاده اطSعات در ایجاد و اداره كسب وكارھای كوچك ، دربسياری از كش

تی كسب وكارھا را برروی اینترنت راه اندازی كرد كهچنين رسالتی را برعھده دارند. به عنوان نمونه در كشور كانادا، وزارت صنایع ، بانك اطSعا

>STRATEGIS آن دردسترس كارآفرینان بر روی  مدیریتی  تجاری ، فنی و  از اطSعات  دارد و طيف وسيعی  نام  بر این>  قرار می گيرد. عSوه 

اتی را به كارآفرینان ارائه می كنند. این مراكز دفاترمركزخدمات كسب وكارھای كانادا، به عنوان نقاط خدمات جامع ، انواع خدمات و حمایتھای اطSع

اكز توسط دولت فدرال و دولتھای ایالتی تامينمتعددی در ایالتھای مختلف كه محل مراجعه مستقيم كارآفرینان محسوب می گردد. ھزینه این مر

می شود.

ی شده اند كه وظيفه ایجاد كانال ارتباطی بين وابستگانمراكز تجارت بين المللی در كانادا نيز با مشاركت وزارت خارجه در مراكز استانھاراه انداز

).٧-٣۶، صص ٧٨ سال بازرگانی كانادا در سایركشورھا با كارآفرینان داخلی را برعھده دارند (بررسی توسعه و...،

●برنامه سوم توسعه و آموزش كارآفرینی

ت از كارآفرینان و ترویج فرھنگ كارآفرینی وجوددر برنامه سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی جمھوری اسSمی ایران ، موارد متعددی راجع به حمای

گانه در فصل اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی ،٣۶دارد. در سياستھای كلی برنامه سوم ، ابSغی از سوی مقام معظم رھبری ، از مجموع موارد 

و ھمچنين ایجاد زمينه ھای مناسب و آموزشدفاعی و امنيتی ، ده مورد اختصاص به اشاعه فرھنگ وروحيه خSقيت ، كار و تSش و كارآفرینی 

 فصل اقتصادی ، <حفظ امنيت سرمایه١٠ كه در بند كارآفرینان و حفظ امنيت سرمایه گذاری و اصSح مقررات به نفع كارآفرینان دارد. به گونه ای

 فصل اقتصادی <آموزش و بازآموزی١۶وع > و در بند گذاری ، ارج نھادن به سازندگی وكارآفرینی و حرمت دارائيھای ناشی از راھھای قانونی و مشر

مھا فراھم ساختن  و  اقتصادی  نيازبنگاھھای  به  پاسخگویی  برای  در سطوح گوناگون  انسانی  در ھمه سطوحنيروی  تخصصھای 3زم  و  رتھا 

قویت از فصل فرھنگی نيز <توجه به پرورش و شكوفایی استعدادھا، تشویق خSقيت و نوآوری علمی و ت٢١>موردتوجه قرار گرفته است. در بند 

امر پژوھش و با3بردن توان علمی و فناوری كشور> بيان شده است.

ا موردتاكيد قرار داده است. در برنامه سوم موادقانون برنامه سوم نيز باتوجه به سياستھای كلی ، لزوم توجه به آموزش و ترویج كارآفرینی ر

راموردتوجه قرار داده است ، كه مورد)به موضوع كارآفرینی و كارآفرینان پرداخته است و در برخی از مواد نيز موضوع آموزش ٣٢مختلفی (درحدود 

 قانون برنامه سوم آمده است كه : <دولت موظف است به منظور توسعه كمی و كيفی مھارتھای۵١برخی از این مواد بيان می گردد: در ماده 

اص سھميه ای خاص در پرداخت یارانه سودفنی وحرفه ای نيروی كار و ارائه آموزشھای متنوع مھارتی به گروھھای مختلف ، نسبت به اختص

ه ای اقدام كند>.تسھيSت به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمينه ایجاد آموزشگاھھای آزاد فنی و حرف

رتبط با امر صادرات قانون برنامه سوم آمده است كه : كليه وزارتخانه ھا وسازمانھای توليدی و خدماتی دولتی م٢٣ھمچنين در بند الف ماده 

اساس طرح جامع اطSع رسانی بازرگانی كشور اقداممكلفند تا پایان اولين سال برنامه نسبت به راه اندازی مركز اطSع رسانی مربوط به خود، بر

ر بند ب ھمين ماده ، وزارت بازرگانی مكلف گردیدهكنند و خدمات اطSع رسانی 3زم را دراختيار متقاضيان داخلی و خارجی قرار دھند>. به عSوه د

 قانون برنامه سوم نيز ایجاد١۵٢ام كند. در ماده كه نسبت به راه اندازی شبكه جامع اطSع رسانی بازرگانی كشور تا پایان سال دوم برنامه اقد

ستفاده از اولویتھای تسھيSت بانكی موردتوجهآموزشكده ھای غيردولتی غيرانتفاعی به منظور توسعه دوره ھای كاردانی علمی - كاربردی با ا

قرار گرفته است.

فنی و حرفه ای و قانون برنامه سوم آمده است كه : <برای افزایش امكان دسترسی جامعه به آموزشھای عمومی و ١۶٧ھمچنين در ماده 

ی تھيه و درچارچوب ضوابط سازمان صداوسيماترویجی و آموزشھای عالی ،دستگاھھای اجرایی می توانند برنامه ھای خاص رادیویی و تلویزیون

برای پخش در زمان مناسب اقدام كنند>.

فه ای به طور خاص در ابعاد مختلف اقتصادی ،به طوركلی در قانون برنامه سوم موضوع كارآفرینی به طور عام و آموزشھای مھارتی وفنی و حر

وعات به صورت كلی بيان می شود و به جزئيات امر دراجتماعی و فرھنگی موردتوجه قرار گرفته است. ولی از آنجا كه معمو3 در قانون برنامه ، موض

رینی و آموزشھای كارآفرینی ، كارآفرینان واقعیآیين نامه ھای دولتی پرداخته می شود، بایستی برای اجرای مواد برنامه سوم در زمينه كارآف



ه فعاليت دراختيار آنان قرار گيرد تا با بھبود مھارتھای(بالقوه وبالفعل ) موردشناسایی قرار گيرند و تسھيSت 3زم متناسب با سطح كارآفرینی و زمين

كارآفرینانه ، زمينه رشد و توسعه درفعاليتھای اقتصادی و اجتماعی جامعه فراھم شود.

●نتيجه گيری

نسبت به آن توجه جدی مبذول داشته اند وآموزش كارآفرینی مقوله مھمی است كه كشورھای پيشرفته در فرایند توسعه اقتصادی - اجتماعی 

 برنامه ھای پرورش كارآفرینان در كشورھای مختلف باپرورش كارآفرینان دراولویت برنامه ھای توسعه خود قرار داده اند. مطالعات نشان می دھد كه

يبانيھا شامل : فرھنگ سازی و ترویج روحيهسياستگذاری و پشتيبانی ھای اجرایی دولتھا به سرانجام رسيده است. این سياستگذاریھا و پشت

ه اندازی و اداره پرورشگاه كسب وكار كوچك ،كارآفرینی ، اصSحات ساختاری و نھادسازی ، ایجاد موسسات آموزشی دولتی -خصوصی ، كمك به را

آموزشھای ازراه دور و رسانه ای ، مشاوره ھای مالیآموزش كارآفرینی ازطریق مدارس ، دانشگاھھا و آژانس ھای دولتی ، آموزش كارآفرینی ازطریق 

يجه گرفت كه بایستی پرورش كارآفرینان دركشور- فنی و مدیریتی و اطSع رسانی دولتی بوده است.باتوجه به تجربيات سایر كشورھا می توان نت

ھدشد. ھرچند كه در برنامه سوم توسعه اقتصادیرا به عنوان گام اوليه توسعه تلقی كرد كه این مھم بدون ایفای نقش فعا3نه دولت محقق نخوا

گرفته است ;ولی به ھرحال پرداختن به مقوله- اجتماعی جمھوری اسSمی ایران ، مبحث كارآفرینی و ترویج فرھنگ كارآفرینی موردتوجه قرار 

 است.آموزش كارآفرینی نيازمند مكانيسم ھای اجرایی و عزم ملی در سایه ھمكاری دولت و بخش خصوصی

دكتر محمود احمد پورداریانی سيدمحمد مقيمی

عضو ھيات علمی دانشگاه اميركبيرعضو ھيات علمی دانشگاه تھران
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نقش سرمايه اجتماعی در بھره وری نيروی کار



ابھام مفھومی، تعاریف چندگانه دارد و فقدان اطSعات 3زم در زمينه سرمایه

اجتماعی، مانعی بر سر راه تحقيقات نظری و عملی در مورد نقش سرمایه

اجتماعی بوده است. سرمایه اجتماعی، از آن جا که مکمل سایر منابعی

است که تحت کنترل افراد و سازمان ھا می باشند، منبع مھمی برای افراد

بسياری از مطالعات به اثرات سرمایه اجتماعیو سازمان به شمار می رود. 

پرداخته اند. اما مطالعات کمتری در سطح یک شرکت یا صنعت بر عملکرد

سرمایه اجتماعی را به بھره وری در سطح فردی مرتبط کرده اند. مطالعات

بر تأثير سرمایه اجتماعی  این زمينه، نشان دھنده  در  انجام شده  محدود 

مختلفی راھھای  از  تأثير  این  انسانی است.  نيروی  وری  بھره  و  کارآیی 

امکان پذیر است. ھزینه ھای پایين تر تعامSت، نرخ پایين تر جابه جایی افراد،

تسھيم دانش و نوآوری و بھبود کيفيت محصو3ت، از جمله مواردی است که

ماعی بر بھره وری قابل اندازه گيری نيست، زیرا ھمتأثير سرمایه اجتماعی بر بھره وری را نشان می دھند. با این وجود، تأثير دقيق سرمایه اجت

 اندازه گيریشان دشوار است و ھم بھره وریسرمایه اجتماعی عوامل و متغيرھای بسياری را شامل می شود که بسياری از آنھا کيفی ھستند و

متغيرھای زیاد را دربر می گيرد.

● مقدمه

نقSب، شکلھای سنتی سرمایه ای، مانند:نظریه ھای مختلف اقتصادی، انقSبی در عمليات سازمانی در دھه گذشته ایجاد کرده است. این ا

رمایه ھای غيرملموس، نقش زیادی در توسعه و رشدساختمانھا و تجھيزات را تحت تأثير قرار داده، سرمایه ھای جدیدی را مطرح کرده است. این س

شامل سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایهسازمان دارند. اصطSح سرمایه، روز به روز متغيرھای بيشتری را شامل می شود. برخی از آنھا 

ھوشی و سرمایه سSمتی است.

ميSدی و اوایل دھه شصت از راه محققانتحقيق روی آموزش و توسعه به عنوان سرمایه گذاری روی سرمایه انسانی، در اواخر دھه پنجاه 

تحصي براساس  را  کارگر  دانش  انسانی،  تئوری سرمایه  اوليه  تعاریف  انجام شد. ھر چند  ولیاقتصادی  مدرسه ای رسمی می سنجيد،  Sت 

ه کار در نھایت به بھبود بھره وری منجرھمبستگی سطوح تحصيلی با بھره وری ورشد اقتصادی، نشان داد که تحصيSت بيشتر ھمراه با تجرب

).Nafukho Brooks and,٢٠٠۶:١١٧می شود (

 سازمانی، مشتق شد. سرمایه اجتماعی می تواندبه تازگی تئوری سرمایه اجتماعی از جامعه شناسی به عنوان یک نيروی بالقوه مؤثر بر عملکرد

مچنين می تواند به عنوان سرمایه گذاری بوسيلهبه عنوان منابع موجود در شبکه ھای اجتماعی که توسط افراد مورد استفاده قرار می گيرد و ھ

) باور دارد که: در سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، روابطی با ظرفيت١٩٩٠افراد در روابط بين فردی مفيد در بازارھا، مورد نظر قرار گيرد. کلمن (

ی سنتی سازمان، سرمایه اجتماعی منحصراً نتيجهقابل پيش بينی ھستند و می توانند ارزشی را توليد کنند. برخSف سرمایه انسانی و دارایی ھا

).Sabatini,٢٠٠۵:۴روابط اجتماعی معنی داری است که افراد در طول زمان بر روی آن سرمایه گذاری می کنند (

کسب و کار، سرمایه اجتماعی منبع مھمی ازیکی از اثرات سرمایه اجتماعی، افزایش بھره وری نيروی انسانی سازمانھاست. در سازمان ھای 

وصيه ھا و پشتيبانی ھای دیگران را فراتر از ساختاربھره وری به شمار می رود. برای این که کارھا انجام گيرد 3زم است که کارگران و متخصصان ت

ست، ولی دو ویژگی به طور بالقوه، کاربرد آنھا را بیسلسله مراتبی شرکت به کاربندند. ھر چند سلسله مراتب، ابزار قدرتمند به کارگيری دیگران ا

سازد:اثر می

، زیردستان ممکن است بر بازده نھایی از راه تاخيراول، صرف نظر از اینکه روسا چقدر قدرتمند ھستند و سازمان تا چه اندازه سلسله مراتبی است

ه کنند.در اجرای دستورھا، تأثير بگذارند و با رفتارھای فرصت طلبانه، تا حدودی با تصميمات مقابل

صرف به ساختار فرماندھی و کنترل یا رویه ھایدوم، ھمانگونه که ماھيت مشاغل با گذر زمان کامل می شود، کارتيمی ضرورت می یابد. اعتماد 

).٢٠٠٣ ,Greve and Benassiعملياتی استاندارد، موفقيت را تضمين نمی کند (

● تئوری سرمایه اجتماعی



ت ابھام آن مورد انتقاد قرار داده اند. با وجود این، یکیتعداد زیادی از نویسندگان، تعاریفی را که از موضوع سرمایه اجتماعی ارائه شده است، به عل

) بدین گونه مطرح شده است: «سرمایه اجتماعی مجموعه ای است از روابط بين١٩٩٠از تعاریفی که مورد توافق قرار گرفته است توسط کلمن (

آنھا ناممکن است».افراد و بين گروه ھا که دستاوردھایی را به دنبال دارد که بدون این روابط، به دست آوردن 

 مطالعات اوليه بوردیو، کولمن و بوتنام بر می گردد.مفھوم سرمایه اجتماعی، تاریخ طو3نی در علوم اجتماعی دارد، اما شھرت آن به دھه نود، با –

ایه اجتماعی بر کشمش طبقه ای تأکيد دارد. روابطبوردیو، سه بعد سرمایه اقتصادی، فرھنگی واجتماعی را تشریح کرد. ایده بوردیو در مورد سرم

می گ قرار  مورد استفاده  برآوردن عSقه مندیھایش  برای  فرد  یک  توانایی  افزایش  برای  دراجتماعی  منبعی می شود  اجتماعی  يرد و سرمایه 

).Bourdieu,١٩٨۶:٢۴۵منازعه ھای اجتماعی (

ارایی ھایی است که یک فرد در اختيار دارد وسرمایه اجتماعی، برخSف سرمایه انسانی یا سرمایه فيزیکی، مفھومی است که بسيار فراتر از د

ی است ما به تعریف کلمن از روابط بين سه عاملدارای روابط و زمينه ھایی است که در آن، تعامل، نقش وظيفه ای اصلی را برعھده دارد. ضرور

) سرمایه اجتماعی ماھيتاً با٢٠٠٠بق گفته پالدام (توجه کنيم: شبکه ھا، تعامل واعتماد. شبکه ھا و تعامل، به ضرورت ناشی از اعتماد ھستند. ط

رد که می خواھد ارتباط موفقی با شبکه افراد بر قرار کند،اعتماد سرو کار دارد. در واقع اعتماد برای اینکه یک رابطه به تعامل بينجامد و برای یک ف

ضروری است.

اژه تقریباً تمامی جنبه ھای رفتار سازمانی را پوششبا این وجود، خطری که واژه سرمایه اجتماعی را مورد تھدید قرار می دھد، این است که این و

).Sabatini,٢٠٠۵:۴ (می دھد که ممکن است ما به خوبی درک نکنيم و یا نتوانيم به درستی مورد ارزیابی قرار دھيم

تئوری سرمایه انسانی و توسعه منابع انسانی،استوربرگ با بررسی خود از مسير تکاملی تئوری سرمایه اجتماعی، خاطر نشان می کند، ھمانند 

انسانی یافت.تعاریف متناقض سرمایه اجتماعی را می توان در ادبيات مدیریت، جامعه شناسی و توسعه منابع 

بر معامSت اقتصادی، محصو3 برای پذیرش ریسکبا بررسی سرمایه اجتماعی، اشميد و رابينسون دریافتند که روابط  ت، وفاداری و اشتياق 

تسھيل ھمکاری و ھماھنگی می شود. در اینتأثيرگذار است. مزایای سرمایه اجتماعی، کاھش ھزینه ھای معامSت به این دليل است که باعث 

حثھا و تحقيقات زیادی در جریان است.مورد که اعتماد مترادف با سرمایه اجتماعی است و یا تسھيل کننده ای برای توسعه آن است، ب

رمان مشترک در قلب،) تحقيقات گسترده ای در مورد نقش اعتماد در سازمانھا انجام داد و نتيجه گرفت اعتماد و آ١٩٩۵) (Fukuyamaفوکویاما (

) دریافتند که در١٩٩٨) (Schmitz) و اشميتز (Humpheryایجاد و حفظ سازمانھایی است که به صورت موفقی اداره می شوند. به عSوه ھامفری (

) به نقشی که١٩٩۵ه پرداز مدیریت، چارلز ھندی (آلمان، ژاپن و ایتاليا، اعتماد بين مؤسسات اقتصادی به عنوان منبع مزیت رقابتی است. نظری

ط ضعيف نيروی انسانی می تواند به عنوان نتایجاعتماد در شرکتھای موفق دارد، اشاره می کند. برعکس، اعتماد پایين، کشش ھای صنعتی و رواب

) باور دارد سرمایه اجتماعی نيازمند تحقيقات بيشتری است و٢٠٠٠) (Sturgessسرمایه اجتماعی منفی به شمار آید. با این وجود استارگس (

انسانی سرمایه گذاری می کنند نمی توانند نقش مھمباید تأثير آن بر عملکرد سازمانی شفاف تر شود. بنابراین سازمان ھایی که در توسعه منابع 

که به آنھا انگيزه رشد و توسعه را بدھد، چنينسرمایه اجتماعی را نادیده بگيرند. کارکنان آموزش دیده و تحصيلکرده نيازمند محيطی ھستند 

 ).Nafukho Brooks and,٢٠٠۶:١١٧محيطی تنھا از راه سرمایه گذاری روی سرمایه اجتماعی محقق خواھد شد (

د از روابط کم و بيش نھادینه شده شناخت وسرمایه اجتماعی مجموع منابع حقيقی یا مجازی است که دریک فرد یا گروه از راه شبکه ای ممت

) ) از این رو سرمایه اجتماعی دو جزء دارد. اول آنکه منبعی است که به عضویت گروھی وBourdieu,١٩٨۶آشنایی متقابل، به وجود می آید 

ندازه شبکه ارتباطات اجتماعی که وی می تواندشبکه ھای اجتماعی مرتبط است. در واقع ميزان سرمایه اجتماعی که یک فرد دارای آن است به ا

بازیگران ایجاد می شود (البته چيزی بيش از بحث کيفيتبه گونه مؤثر به وجود آورد، بستگی دارد. دوم آنکه به کيفيتی که از راه تجميع روابط بين 

اعی بوردو مطرح کرد. برطبق نظر کلمن، سرمایهعام یک گروه) اشاره دارد. در اواخر دھه ھشتاد، کلمن نگاه جدیدی را به تئوری سرمایه اجتم

لف متنوعی که دو عنصر مشترک دارند، پدیداجتماعی از راه کارکرد آن ایجاد می شود و یک موجودیت مفرد نيست. اما از موجودیت ھای مخت

 بوتنام، لئوناردی و نانتی١٩٩٣ شد. در سال می آید. سرانجام در اوایل دھه نود، مفھوم سرمایه اجتماعی موضوع اصلی مباحث علوم اجتماعی

ین بودکه عملکرد نھادھای اجتماعی و سياسی بهپژوھش مشھوری در باب دولت محلی در ایتاليا انجام دادند که نتيجه به دست آمده مبتنی بر ا

).Aspin,٢٠٠۴:٢يده می شود، بوده است (ميزان بسيار زیادی تحت تأثير مشارکت شھروندان در اموراجتماع یا آنچه سرمایه اجتماعی نام

 می شده با آنچه که در حوزه ھای عملی به کار گرفتهدیدگاه ھای ابراز شده در مورد سرمایه اجتماعی به گونه بارزی از  آنچه که در ابتدا عنوان



ی توليد خروجی ھای مثبت برای اعضای گروه، یعنیمی شود، متفاوت است.  اما ھمه آنھا بر توانایيھای جنبه ھای معينی از ساختار اجتماعی برا

آنھایی که از دنبال کردن ھدف ھاشان یک مزیت رقابتی به دست می آورند، توافق دارند.

● سرمایه اجتماعی در نظام اقتصادی

سرمایه اجتماعی چھار پيامد عمده به ھمراه دارد:

) کسب اطSعات؛١

) انتقال دانش، نوآوری و پراکندگی فناوری و رویه ھا؛٢

) به کارگيری دانش مکمل و تSش در حل مسائل و مشکSت؛٣

) واسطه گری.۴

جتماعی دسترسی دارند، متفاوت باشد. سرمایهاین پيامدھا ممکن است در طول زمان با توجه به نيازھا و ویژگيھای آن ھایی که به سرمایه ا

تواند در حوزه ھایی مانند: شکل گيری صنعت،اجتماعی برای آغاز و پشتيبانی اقدام اقتصادی، حياتی است، بنابراین پيامدھای مثبت آن می 

فرایندھای ابتکاری، ھمکاری ھای درون شرکتی و کارآفرینی مشاھده شود.

جمع آوری کرده، و ترکيب کنند. ھمچنين سرمایهسرمایه اجتماعی به کارآفرینان کمک می کنيد تا منابع را از حوزه ھای مختلف و به روشی نو 

شناخت محيط ھای وظيفه ای شان، عدم قطعيت رااجتماعی برای کارآفرینان یاری و مشاوره فراھم می آورد و به آن ھا کمک می کند تا از راه 

اد متقابل، جایگزین و مکمل قراردادھا می باشد،کاھش دھند. سرمایه اجتماعی ھمکاری و روابط درون شرکتی را، به ویژه در حوزه ھایی که اعتم

سرمایه اجتماعی می تواند در دستيابی بهمحقق می سازد. پژوھشھا در حوزه ھای صنعتی نشان می دھند که به چه ميزان وجود و عدم حضور 

رشد و نوآوری دارای اھميت باشد.

ده و ترکيب منابع به روشھایی جدید فراھم می آورد،سرمایه اجتماعی در فرایندھای نوآورانه، ازآن رو که فرصت ھایی برای رفع نيازھای برطرف نش

دانش محور تقویت می کند.دارای اھميت است. مطالعات نشان داده است که سرمایه اجتماعی بازده معنوی را در نظام ھای 

م می سازد. با این حال سرمایه اجتماعی وجهسرمایه اجتماعی، ھمچنين مشاوره ھای فنی را در دوران اشاعه نوآوری ھا و انتقال دانش فراھ

ز داشته یا محدود کند، به شمار آید. پژوھشھایمنفی ھم دارد. به عبارتی ممکن است به عنوان تعھدی که فرایندھای اجتماعی و اقتصادی را با

جدید در مقابل پذیرش بی قيد و شرط آن، با مطرح کردن جنبه ھای منفی اش ھشدار می دھد.

 از روابطی که در آن دست کم یک فرد قضاوتنخستين و روشن ترین جنبه منفی آن، این است که به ارتباطات منفی می پردازد، که عبارت است

 افراد از فرصتھای موجود شود و یا اینکه مسيرمنفی موثری از یک فرد دیگر دریافت می کند. این چنين روابط منفی ممکن است مانع بھره گيری

ساختار اجتماعی مشابھی که برای عده ای مفيد وشغلی آنھا را سد کند. دومين موضوع، که وضوح کمتری ھم دارد، به ھزینه فرصتھا می پردازد. 

موثر تلقی می شود، ممکن است برای سایرین محدودیتی ایجاد کند.

روابط قابل اعتماد، روآوردن به سایر روابط برایسرمایه اجتماعی، نيازمند سرمایه گذاری و تداوم در طول زمان است. به دليل الزامات قدیمی 

 خصوص برای بازیگرانی که در سازمان ھای پيچيده وبھره گيری از فرصت ھایی که از خرده نظام ھای مختلف به وجود می آید، دشوارتر است. این به

ای حرفه ای ممکن است آنھا را از ساخت دھیدرون پروژه ھای چند گانه به کار مشغولند، صادق است. سطح با3ی سرمایه اجتماعی بين گروه ھ

).٢٠٠٣ ,Greve and Benassiمجدد شبکه ھای شخصی آن ھا برای دستيابی به سطح مناسبی از ھماھنگی باز دارد (

● مشکل سنجش سرمایه اجتماعی

ھومی، تعاریف چندگانه و فقدان اطSعات 3زم، مانعی بربا وجود تحقيقات گسترده، تعریف سرمایه اجتماعی در ھاله ای از ابھام قرار دارد. ابھام مف

ه محدود بودن تحقيقات عملی در مورد سرمایهسر راه تحقيقات تئوریک و عملی در مورد نقش سرمایه اجتماعی بوده است. این موضوع، مربوط ب

اجتماعی، به مسائل اقتصادی است.

برخی ھا مخالف این موضوع ھستند و) باور دارد که در زمينه سرمایه اجتماعی، ایجاد روابط علی، به گونه ای ذاتی دشوار است. ٢٠٠٠ھکمن (

ه است و این نيز به دليل ماھيت دانش علت ومی گویند تفسير داده ھای به دست آمده از سرمایه اجتماعی، تنھا در حيطه اقتصادی انجام شد

 از آنھا می شود را از بين ببرد. ھيچ الگوریتممعلولی است. اطSعات در مورد این پدیده آن قدر ضعيف است که نمی تواند تفسيرھای مختلفی که

جربی سرمایه اجتماعی، به ویژه به علت تعاریفمکانيکی برای ایجاد حقایق خالی از پيش فرضھای ذھنی، وجود ندارد. به نظر می رسد ادبيات ت



ابی به نتایج قابل پذیرش یکسان، با ابھاممبھم از مفاھيم، سنجش ضعيف داده ھا، عدم وجود شرایط مناسب و فقدان اطSعات 3زم برای دستي

).٩١ :٢٠٠٠ ,Heckmanزیادی ھمراه بوده است (

 زیرا سرمایه اجتماعی ابعاد زیادی را در براز بحثھای یادشده، مشخص شد که ھيچ راه مستقيمی برای اندازه گيری سرمایه اجتماعی نداریم،

يق آنھا مرتبط است، انتخاب می کنند. کميسيونمی گيرد. سرمایه اجتماعی چند وجھی است و محققان، عواملی را که فکر می کنند بيشتر با تحق

است، ارائه داده است. در این طبقه) طبقه بندی از چگونگی ارزیابی ھایی را که در گذشته در زمينه سرمایه اجتماعی انجام شده ٢٠٠٣بھره وری (

).Aspin ,٢٠٠۴:۶بندی داده ھای گردآوری شده از راه ھای مختلفی قرار گرفته اند (

▪ پاسخھایی به پرسشھای در مورد اعتماد (کلوپھا، اتحادیه ھا و ...)،

▪ داده ھایی در مورد اعضای شبکه ھا و گروه ھا،

▪ رأی دھندگان، خوانندگان روزنامه و اعضای مدرسه ھای مذھبی،

▪ ویژگی ھای خانوادگی.

● اندازه گيری بھره وری

. بھره وری به صورت کلی به عنوان نسبت ارزش نتایج وبھره وری، ھر افزایش است در برونداد که بر اثر افزایش یک واحد در درونداد ایجاد شده است

عریف، ما برای ارزیابی بھره وری می توانيم ارزشمحصو3ت، به ارزش تمامی منابع صرف شده برای توليد آنھا در نظر گفته می شود. براساس این ت

گی ھای سازمانی و ميزان دسترسی به داده ھا دارد. بهداده ھا را با ارزش برونداد مقایسه کنيم. درستی این ارزیابی و اندازه گيری بستگی به ویژ

وندادھا و بروندادھای مختلف، بھره وری متفاوتی رااین ترتيب دو مشکل به وجود می آید که باید به آنھا توجه کنيم. اولی روشن است؛ انتخاب در

آنھا را به دنبال دارد.نشان می دھد. دوم، تنوع عوامل درونداد و برونداد، که بيشتر آنھا کيفی ھستند، مشکل سنجش 

بسيار دشوار است که مشخص کنيم ميزان تأثيربرای مثال: وقتی ما تعدادی از آموزش گيرندگان در یک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دھيم 

عاملی تحت تأثير آموزش تغيير یافته است و باعثآموزش این افراد بر کيفيت محصو3ت تا چه اندازه است. یعنی نمی توانيم دقيق بگویيم که چه 

 شغلی، خروج از خدمت، انگيزش غيبت، ترفيع،تغيير در کيفيت محصو3ت شده است؟ برخی از عوامل احتمالی عبارتند از: ارزیابی مدیر، رضایت

).Aspin,٢٠٠۴:٣حقوق. شاید ھمه این عوامل موثر بوده باشند (

تایج رضایت بخش و کسب مزیت رقابتی قابلبھره وری، دغدغه بسيار مھم سازمان  ھای کسب و کار است، زیرا اساسی ترین محرک رسيدن به ن

ل مبحث ساده ای برای سازمان ھا محسوب نمیمSحظه، نسبت به رقبا به شمار می رود. ھر چند که بھره وری بسيار مطلوب است اما به دو دلي

شود:

ه دقيق بيان شده باشند، زنجيره ھدفھا - وسایلاول، سنجش بھره وری زمانی امکان پذیر است که شرایط از ثبات برخوردار بوده، ھدفھا به گون

مشخص بوده، خروجی به سادگی قابل اندازه گيری باشد.

ده ترین موضوع برای دستيابی به کارایی، کهشرکت ھایی که محصو3تی را در مقياسی وسيع توليد می کنند، می دانند که بھره وری غالباً عم

نيده (وابسته به ھم)و بيشتر ناملموس بوده،نتایج اقتصادی رضایت بخشی را به دنبال دارد، است. اگرچه زمانی که کا3ھا و خدمات در ھم ت

يده تر تبدیل می شود.مناسب تحقق نيازھای مشتری خاص باشند، در آن حال بھره وری در واژگان کSسيک، به مبحثی پيچ

وری به طور عموم کارکرد سه متغير است:دوم، مشخص نيست که چه چيزی بھره وری را محقق می سازد؟ از منظر مدیریتی و اقتصادی، بھره 

 بودن، تجھيزات مدرن، سرمایه انسانی حرفه ای وفناوری، نيروی انسانی و سازمان. ھر متغير به صورت مجزا به بھره وری منجر می شود: به روز

).٢٠٠۴ ,Greve and Benassi در بھره وری باشد (ماھر، ھماھنگی کافی و منسجم، ھر یک از این موارد، می تواند منبع تغيير تدریجی یا بنيادی

● تأثير سرمایه اجتماعی بر بھره وری

ی، اجتماعی و سياسی را به دنبال داشته باشد وھمان گونه که در تعریف سرمایه اجتماعی گفته شده، سرمایه اجتماعی می تواند مزایای اقتصاد

 مورد مکانيزمھایی که از راه آنھا سرمایه اجتماعیاین به دليل رابطه اعتماد و ھمکاری متقابل با کارایی است. به نظر می رسد توافق زیادی در

 عبارتند از:می تواند تأثير مثبتی بر عملکرد اقتصادی داشته باشد، وجود دارد. مھمترین این مکانيزم ھا

سانی، تSشھا و فعاليتھای کارکنان را تحت نظارت▪ ھزینه ھای پایين تر تباد3ت: این  موضوع مربوط به این مشکل کSسيک است که نمی توان به آ

کارکنان انگيزه کمی برای استفاده از تمام توانشان دارند.قرار داد و ارتباط دادن بين بازده کاری افراد و دستمزد آنھا غيرممکن است. در این شرایط 



ری برای عدم استفاده از این نظارتھا بينند. در این رابطهبنابراین شرکتھا مجبورند منابعی را برای نظارت بر کار افراد به کارگيرند و یا زیان بيشت

ماد، کاھش دھد.سرمایه اجتماعی می تواند با ایجاد تعھد بيشتر، ھزینه ھای یادشده را به وسيله افزایش اعت

 دارند، آنھا نيز احتما3ً با رفتار منطقی، ھمان گونه رفتار خواھند▪ نرخ پایين تر جابه جایی ھا: اگر کارکنان احساس کنند که کارفرمایان با آنھا رفتار خوبی

بنابراین مھمتری نظر گرفته شود).  در  با3ی حمایت سازمانی  به عنوان سطح  این  اگر   ًSمث) کارکنان، کاھشکرد  برای  این مسئله  نتيجه  ن 

جابه جایی ھا و غيبت ھای شغلی است.

ی مشترک مورد تشویق قرار گيرد. در اصطSح سرمایه▪ تسھيم و جاری کردن دانش و نوآوری: این موضوع شاید از راه ایجاد اعتماد، روابط و ھدفھا

ران و مدیران از یکدیگر بياموزند و احساس کننداجتماعی، عامل بسيار مھم سطح و کيفيت تعامSت درمحيط کاری است؛ تا آنجا که کارکنان، ھمکا

حق نوآور بودن را دارند. و این تا آنجاست که کارکنان احساس کنند، بخشی از یک تيم ھستند.

ی شوند، ایده ھا و فعاليتھای سودمند درکتأثير چنين موضوعی در سازمان در اصطSح کارایی نھفته است. تکنيکھای جدید به سرعت منتشر م

ن داده است که تعامSت غيررسمی که در بينشده و به سرعت مورد قبول واقع می شوند و نوآوری توسعه پيدا می کند. پژوھش ھای تجربی نشا

که به پيدایی دارایی برای فرایندھای توليدی یاریکارکنان یک سازمان گسترش می یابد، انتشار اطSعات را بھبود بخشيده، ایجاد خزائن دانش را 

د که ميان ھمه کارکنان به اشتراک باشد.می رساند، تقویت می کنند. این چنين گنجينه ھایی رابطه ای بوده و فقط تا زمانی وجود دارن

ن یا بين سازمانھای مختلف، تشویق می شود. در▪ ریسک پذیری: تجربه ریسک پذیری و رفتار کارآفرینانه به وسيله روابط مستحکم در یک سازما

کارفرمایان و ھمکاران خود با ارزش ھستند و رفاهاصطSح سرمایه اجتماعی، این مربوط به گستره ای است که در آن کارکنان احساس می کنند برای 

آنھا برای سازمان مھم است.

کيفيت با3تر محصو3ت خواھد بود که سرمایه▪ بھبود کيفيت ستاده ھا: نتيجه تسھيل دانش، بھبود ھمکاری تيمی و تعھد سازمانی، احتما3ً 

نی برخوردارند، سطح ستاده ھا از راه عملکرد بھتراجتماعی این موارد را در بر می گيرد. ھمچنين وقتی کارکنان احساس کنند که از حمایت سازما

آنھا و نقش منفی استرس سازمانی در عملکرد، کاھش می یابد.

ما ھنوز با مسائلی مانند شبکه ھا، ھمکاری واعتماد،با توجه به این بحث، درک می کنيم که باید به کدام جنبه ھای سرمایه اجتماعی تمرکز کنيم. 

).Aspin ,٢٠٠۴:۶ثير می گذارند می شناسيم (سرو کار داریم،  ھرچند ما مکانيزم ھایی را که به وسيله آنھا این سه عامل بر بھره وری تأ

نی را تحت تأثير قرار می دھد، شناسایی کرد: اولدر تحقيقی دیگر، کلمن دو شاخه اصلی را که از راه آن سرمایه اجتماعی بھره وری نيروی انسا

دفھای معينی را که در صورت عدم وجود آنھاآنکه، سرمایه اجتماعی، انتشار دانش و اطSعات را در ميان کارکنان موجب شده، دستيابی به ھ

).١٩٩٠:٣٠٢ ,Colmanغيرقابل دسترس است، ممکن می سازد (

به عنوان بخشی از ساختار غيررسمی که  نيروی انسانی را می توان  بھبودمی توان اظھار داشت که ھر  را  منابعش قابليت حل مشکلش 

حرفه ای، دوستان و ھمکاران در مشاغل پيشينمی بخشد، در نظر گرفت. ھمچنين این ساختار می تواند به سرتاسر سازمان از قبيل: شبکه ھای 

پروژه ای اھميت می یابد، یعنی جا یابد. سرمایه اجتماعی به گونه مشخص در کارھای  یی که مشارکت کنندگانش متخصصانیھم گسترش 

بياورند. ب پيچيده به ھمراه  برای انجام وظایف و مسئوليتھای  پروژه ھای چندھستند که 3زم است تخصصشان را  تيم  رای مشارکت کردن در 

 کرده و چگونه می توانند از تخصص یکدیگر بھرهرشته  ای، ھر متخصص نياز دارد که بداند سایرین چگونه می توانند به کسب ھدفھای مشترک کمک

Salaff Greve,٢٠٠٣مل دانش درون تيم اختيار می کنند (گرفته و پروژه را پيش ببرند؟ ھنگام کار پروژه، افراد سرمایه اجتماعی ھمدیگر را برای تکا

and. (

)١٩٨۵مشھور مارچ و سایمون بر روی سازمانھا (دوم آنکه، تعامSت اجتماعی ممکن است برانگيزش و تSشھای کارکنان تأثير بگذارد. در مطالعه 

باشد و با این حال وظایف به خوبی ایفا شود،عنوان شد که حتی اگر مدیران استبدادی عمل کرده، سلسله مراتب شرکت بسيار غيرقابل انعطاف 

امتر، یعنی ارتکاب رفتارھای فرصت طلبانه، عملکرد راکارکنان قادر خواھند بود که به روشھای مختلف، از قبيل: تأخير در اجرای دستورھا و خيلی ع

ار بسيار راحت و بر مبنای اعتماد باشد، کارکنانتحت تأثير قرار دھند. بسياری از مطالعات نشان می دھند که اگر تعامSت انسانی بين نيروی ک

، افراد شانه خالی کردن از انجام وظایف را کاھشتمایل بيشتری دارند که حداکثر تSش خود را انجام دھند و احتمال بيشتری دارد از راه نظارت

يمھای کاری، مؤسسات اعتباری، شراکتھا، شرایط ودھند. ھمان گونه که بولزو جينتيز عنوان نموده اند نظارت و تنبيه توسط افراد ھم سطح در ت

نی که اقدامات آنھا برای عملکرد مناسباوضاع عمومی محلی و محSت یک شھر، اغلب ابزار مناسبی برای کاھش مشکSت ترغيب افراد در زما



).٢٠٠٣ ,Greve and Benassiسایرین در معرض قراردادھای اجباری نمی باشند، به شمار می رود (

● نتيجه گيری

اختمانھا، تجھيزات و منابع مالی دگرگون شده وامروزه، با توجه به تغييرات گسترده در عمليات سازمانی، شکلھای سنتی سرمایه ای، مانند: س

زمان دارند. یکی از این سرمایه ھا،سرمایه ھای جدیدی، مطرح شده است. این سرمایه ھای غيرملموس، نقش زیادی در توسعه و رشد سا

که بسيار فراتر از دارایی ھایی است کهسرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی برخSف سرمایه انسانی یا سرمایه فيزیکی، مفھومی است 

مانھاست. بھره وری دغدغه مھم سازمان ھای امروزییک فرد در اختيار دارد. یکی از اثرات سرمایه اجتماعی، افزایش بھره وری نيروی انسانی ساز

.است؛ زیرا اساسی ترین محرک رسيدن به نتایج رضایت بخش و کسب مزیت رقابتی، به شمار می رود

 ھزینه ھای پایين تر تباد3ت، نرخ پایين تر جابه جاییسرمایه اجتماعی از راه مختلف بھره وری نيروی انسانی سازمانھا را تحت تأثير قرار می دھد.

رمایه اجتماعی از راه آنھا بر بھره وری تأثيرافراد، تسھيم دانش و نوآوری، ریسک پذیری و بھبود کيفيت محصو3ت از جمله راھھایی است که س

با دشواریھای زیادی ھمراه است. با این وجود، تحقيقات در زمينه سرمایه اجتماعی  برای اندازه گيری سرمایهمی گذارد.   ھيچ راه مستقيمی 

 وجھی ای است و محققان، عواملی را که فکر می کننداجتماعی نداریم، زیرا سرمایه اجتماعی ابعاد زیادی را در بر می گيرد. سرمایه اجتماعی چند

وار است. بھره وری نسبت دروندادھا و بروندادھا رابيشتر با تحقيقشان مرتبط است، انتخاب می کنند. از طرف دیگر اندازه گيری بھره وری نيز دش

، بسيار مشکل است.مقایسه می کند و این در حاليست که تعيين دقيق دروندادھا و تأثير دقيق آنھا بر بروندادھا

منبع : ماھنامه تدبير
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نقش فناوری اط=عات در کارآفرينی

این مقاله، به بررسی نقش فناوری اطSعات در کارآفرینی و ایجاد فرصتھای

محرک موتوری  به مثابه  اطSعات  فناوری  درواقع،  است.  پرداخته  شغلی 

شغلی و درآوردن چرخھای  به حرکت  که ضمن  است  شده  گرفته  درنظر 

از نوع جدیدی  ایجاد  و  اقتصاد جامعه  پویایی  و  استخدامی، سبب رشد 

نگارش این ناميده ميشود. ھدف از  اقتصاد ميشود که اقتصاد دانشمحور 

مقاله، مروری بر وضعيت فعلی در بازار کار فناوری اطSعات و تأکيد بر نقش

کارگشای آن به عنوان یکی از راھحلھای معضل بيکاری در جوامعی است که

بخش عظيمی از جمعيت جوان آنھا به رغم برخورداری از استعداد و انرژی

کافی، ھمچنان از مشکل بيکاری رنج ميبرند.

ش نيازھای اجتماعی و اقتصادی جدید، ھمگیافزایش جمعيت در کشورھای در حال رشد، کاھش منابع و امکانات موجود در این کشورھا و پيدای

رای آنھا شده است. براساس بررسيھای صورتباعث توجه نھادھا و مقامات مسئول این کشورھا به نيازھا و چارھاندیشی بنيادین یا مقطعی ب

-صنعتی مشکل بيکاری است. مجموعه راھحلگرفته و آمارھای موجود، یکی از مھمترین مشکSت فراروی جوامع در حال توسعه و حتی کشورھای 



اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار کنونی که باھایی که برای رفع این مشکل جھانی ارائه شده است، اصطSحاً «کارآفرینی» ناميده ميشود. در 

ی را سببساز شده است، از کارآفرینی به عنوانتغييرات و تحو3ت سریع بينالمللی ھمراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطSعات

اجتماعی نقش مھمی را برعھده داشته باشد. امروزهموتور توسعه اقتصادی یاد ميشود که ميتواند در رشد اقتصادی کشورھا، ایجاد اشتغال و رفاه 

ند بود که فرصتھای شغلی را تنھا به چارچوبدیگر اقتصاد ملی جای خود را به اقتصاد جھانی داده است و در این عرصه کشورھایی موفق خواھ

.جغرافيایی خود محدود نسازند، بلکه فضای کاری وسيعی به وسعت جھان در ذھن خود داشته باشند

ات و در راس آن اینترنت، پاسخ این سوال را به آسانیاما واقعاً چه ابزار یا وسيلھای ميتواند چنين فضای گستردھای را فراھم سازد؟ فناوری اطSع

ضيھای را که در گذشته با شک وتردید تحت عنوانداده است. کاربردھای گوناگون اینترنت طی دھه اخير، سبب شده است تا این امکان ارتباطی فر

منحصربه فرد اینترنت، زمينھساز پيدایش شکل«دھکده جھانی» مطرح ميشد، امروز برای ساکنان زمين به واقعيتی ملموس تبدیل کند. امکانات 

ی به صورت پيوسته و سھولت در پرداخت و دریافتجدیدی از تجارت شد که امروزه به نام تجارت الکترونيک شناخته شده است. انجام تعامSت تجار

وجوه سبب ایجاد تحولی شگرف در شکل و ماھيت تجارت شده است.

نی بااستعداد داشتھاند. اینان کارآفرینان واقعیتمامی این امکانات و توانمندیھا به دست توانمند کسانی به وجود آمدھاند که فکری خSق و ذھ

ن شدھاند بلکه ميليونھا فرصت شغلی را نيزھستند زیرا نه تنھا سبب خوداشتغالی و اشتغالزایی برای مجموعھھای انسانی وابسته به خودشا

-نابراین، از یکسو با فناوری اطSعات به عنوان بستر اشتغالتنھا با اتصال به اینترنت برای ميليونھا نفر از ساکنان این کره خاکی، فراھم ساختھاند. ب

دیدی را برای جویندگان شغل و کار در فضای مجازیزای جھانی روبھرو ھستيم و از سوی دیگر با کارآفرینانی مواجه ميشویم که ھر روز فرصتھای ج

-تا برنامھنویسان و متخصصان فناوری اطSعات در برميایجاد ميکنند. این کارآفرینان طيف وسيعی را از ارائھکنندگان خدمات و محصو3ت در اینترنت 

نش اطSعات و ارتباطات استوار است. چنين اقتصادی راگيرند. بنابراین، اقتصاد دنيای امروز بر پایه نوآوری، خSقيت و استفاده از دانش بویژه دا

اقتصاد مبتنی بر دانش یا «اقتصاد دانشمحور» مينامند.

سوی دیگر تعامل دوسویه ميان آنھا، موردبررسی قراردر این مقاله، از یکسو به تشریح مشارکت فناوری اطSعات در کارآفرینی پرداخته ميشود و از 

ل این فناوری در ایجاد فرصتھای نوین شغلی ارائهميگيرد. در پرتو مباحث مطرح شده، کوشش ميشود تصویری روشن از توانمندیھای بالقوه و بالفع

 به منظور رفع مشکل بيماری اتخاذ خواھند شد، موردشود. اميد است مطالب مطرح شده در این مقاله بتواند در تصميمسازیھا و تدابيری که احتما3ً

بھرھبرداری قرار گيرد.

● کارآفرینی چيست، کارآفرین کيست؟

رفته است. بررسی تاریخ ادبيات کارآفرینیکارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بيستم موردتوجه محافل آموزشی کشورھای جھان قرار گ

 سپس وارد مکاتب و تئوریھای سایر رشتھھای علوممؤید آن است که این واژه اولين بار در تئوریھای اقتصادی و توسط اقتصاددانان ایجاد شده و

شده است.

- را با قيمت معلوم خریداری ميکند و با قيمت نامعلوم مي«کانتيلون» که ابداعکننده واژه کارآفرینی است، کارآفرین را فردی ریسکپذیر ميداند که کا3

اما ميداند،  توليد  ترکيبکننده عوامل  و  را ھماھنگکننده  کارآفرین  بپنتيست سی»  نميگيرد.فروشد. «جين  نظر  در  او  برای  را  ویژگی خاصی   

توليد، تجار برای  نيروی کار و سرمایه) را  توليد (زمين،  یا ارائه خدمات ترکيب کند، «کارآفرین» و به کار اوبه بيانی دیگر، به فردی که عوامل  ت 

«کارآفرینی» گفته ميشود.

د با عنوان «تئوری توسعه اقتصادی» بين مفھومیکی از دیگر تعاریف کامل و جامع کارآفرینی توسط «شومپيتر» ارائه شده است. وی در کتاب خو

د محصول یا خدمت تجاری ميداند. از نظر وی، نوآوری عاملواژه نوآوری و اختراع تفاوت قائل شده و نوآوری را استفاده از خطرپذیری اختراع برای ایجا

زی واحد توليدی – تجاری از اختراع بھرھبرداری ميکنند.اصلی ثروت و ایجاد تقاضاست. بنابراین کارآفرینان مدیران یا مالکانی ھستند که با راھاندا

با توجه به تعاریف ارائه شده در این خصوص ميتوان گفت کارآفرین کسی است که:

▪ کار و شغل ایجاد کند

▪ خوداشتغالی و دیگر اشتغالی ایجاد کند

▪ ارزش افزوده ایجاد کند

▪ محصو3ت با خدمات جدید به وجود آورد



▪ خSقيت و نوآوری کاربردی داشته باشد

▪ با خطرپذیری، فعاليتھای توليدی و اقتصادی انجام دھد

▪ نيازھا را شناسایی و آنھا را براورده سازد

▪ فرصتھا را به دستاوردھا تبدیل کند

▪ منابع و امکانات را به سوی ھدف ھدایت کند

▪ برای تقاضاھای بالقوه محصول بيافریند (پيشبينی در عرضه و تقاضا)

▪ ایدھای خSق را به ثروت تبدیل کند

● انواع کارآفرینی

نی سازمانی. اگر نوآوری و ساخت محصولی جدید یادر نگاھی کلی ميتوان کارآفرینی را به دو نوع اساسی تقسيم کرد: کارآفرینی فردی و کارآفری

بازار، حاصل کار فرد باشد، آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل با توجه به  نو   تSش یک تيم در سازمانی باشد، آن را کارآفرینیارائه خدماتی 

سازمانی مينامند.

ھا) شروع ميکنند. این شرکتھا سھم بسزایی در توسعه صنایعSMEبسياری از کارآفرینان کار خود را در قالب ایجاد شرکتھای کوچک و متوسط (

 لذا بسياری از دولتھا متقاعد شدھاند که باید بسترپيشرفته و ایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکتھای بزرگ از انعطافپذیری با3یی برخوردارند.

تی و فناوری فراھم سازند و آنھا را تا زمانی کهرشد را برای واحدھای کوچک و متوسط در قالب انکوباتورھا (مراکز رشد فناوری)، پارکھای صنع

بازار شوند، حمایت کنند. در کشورھای جنوبشرقی آسيا  به صورت شرکتی مستقل وارد  بنيادھای اقتصادی و صنعتی٩۵بتوانند  درصد از کل 

ھا تشکيل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال این کشورھا، تاثيرگذارند.SMEکشورھا را 

● مشارکت فناوری اطSعات در کارآفرینی

ند و ھم ارزش به وجود ميآورند. فردی که ازامروزه روشن شده است که اطSعات و ارتباطات، دو قدرت مھم ھستند. این دو، ھم خود ارزش دار

ر باخبر باشد، ميتواند تصميمات بھتری برای رسيدن بهبازارھای مختلف و قيمت اجناس در آن بازارھا اطSع داشته باشد و یا از گذشته و آینده بازا

-در مکانيزم تصميمگيری و انجام بھتر آن اثر ميسود بيشتر بگيرد. اطSعات عSوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتھی ميشود و 

 ارتباطات نصيب افراد ميکند.گذارد. ارتباطات نيز مانند اطSعات ارزشمند بوده و ارزش افزودھای متناسب با اندازه و نوع

-در انزوا و بدون حمایت نھادھا، سازمانھا و انسانھا امکاناطSعات و ارتباطات، دو ابزار اساسی موردنياز ھر نوع فعاليت کارآفرینی ھستند. کارآفرینی 

به شناخت اج نيازھای اجتماعی  نياز اجتماعی است. کشف  نيست. کارآفرینی مستلزم کشف یک  بافت فرھنگی،پذیر  و  نيازھای آن  تماع، 

 تئوریسين باید در مورد محيط خود بينش و بصيرتاجتماعی و اقتصادی آن وابسته است. در شناسایی نياز ھر فعاليت کارآفرینانه، ایدھپرداز یا

بنابراین، اطSعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات ھرداشته باشد و بداند در نقاط دیگری از دنيا چه راھحلھایی برای رفع نياز، ارائه شده است. 

فعاليت کارآفرینی است.

گان، تامينکنندگان، فروشندگان و مشتریان و تقریباً ھمهفناوری اطSعات و در رأس آن اینترنت، شرایطی تازه را پدید آورده است که در آن، توليدکنند

ند و به تبادل اطSعات، خدمات، محصو3ت و پولعوامل دستاندرکار یک چرخه اقتصادی، قادرند در فضای مجازی مشترک با یکدیگر در ارتباط باش

ل پيوسته» است. در این نوع اشتغال، فرد شاغل کار خود رابپردازند. اینترنت، تئوریھا و نظریات جدیدی را به ميان آورده است که یکی از آنھا «اشتغا

 نرمافزار و یا خدمتی نظير کاوش باشد) از طریق اینترنتبا استفاده از امکانات رایانھای انجام ميدھد و حاصل کار را (که ميتواند محصولی مانند یک

نيز با استفاده از اینترنت و از طریق مجاری اعتباری اینترنتیدر اختيار کارفرما یا مشتریان قرار ميدھد. جالبتر اینکه دریافت دستمزد یا پرداخت مبالغ 

 قالب آنچه که امروزه تجارت الکترونيک ناميده ميشود،نظير حسابھای اینترنتی و کارتھای اعتباری صورت ميگيرد. مجموعه این فعاليتھا و تعامSت در

قابل بررسی است.

حجم وسيعی از تعامSت بازرگانی در کشورھایدرواقع تجارت الکترونيکی یکی از نمودھا و کاربردھای ویژه فناوری اطSعات است و ھم اکنون 

الکترون تجارت  شده،  اعSم  رسمی  آمارھای  براساس  ميپذیرد.  صورت  الکترونيکی  به شيوه  سال پيشرفته  امریکا طی  افزون بر٢٠٠٢يکی   

پيشبينی ميشود در سال ١/۶ بوده که  به ٢٠٠۶ھزارميلياردد3ر  مالزی در سال ١/٧  الکترونيکی  تجارت  برسد.  معادل٢٠٠٢ھزارميلياردد3ر   ،

ميلياردد3ر برسد. بدیھی است که رسيدن به چنين حجمھای د3ری در١۵٨ به بيش از ٢٠٠۶ميلياردد3ر بود که پيشبينی ميشود در سال ٧/١٣



تجارت الکترونيکی براساس برنامھریزی و استفاده از فرصتھای تجاری امکانپذیر خواھد بود.

 سال۵ی  و دیگران، در مدتی کوتاه توانستھاند ارزش بسياری را کسب کنند. آمارھا نشان ميدھند که طYahoo، eBay، Amazonشرکتھایی مانند 

 برابر شده است. کارآفرینی در اینترنت به این موارد خSصه نميشود و موارد بسياری بویژه٢٠٠آخر قرن گذشته، ارزش برخی از این شرکتھا بيش از 

ھھای جذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی،در زمينه نرمافزارھای مبتنی بر شبکه و ھمچنين محتویات شبکه وجود دارد. کارآفرینی در شيو

گی کارآفرینی در عصر اطSعات را نشان ميدھند.ھمکاریھا و شبکھھای مجازی، واقعيت مجازی، آموزش و کار از راه دور و ... ھمه و ھمه گسترد

است که در آن براحتی ميتوان تجارت کرد. برایاینترنت شبکھای مجازی است که تا حد زیادی مستقل از محل است. این شبکه، بازاری بدون مرز 

از مدتی که ارزش فوقالعادھای یافتند آنھا را بفروشند.این منظور، باید افراد کارآفرین با ایدھھایی نو، شرکتھایی اینترنتی را تاسيس کنند و پس 

ميگيرد، سبب شده است تا ھر روز افراد بيشتریگسترش روزافزون اینترنت در عرصھھای گوناگون خدمات که برمبنای پيدایش نيازھای جدید صورت 

 سازمانھا و نھادھای خصوصی و دولتی درجذب این بازار کار مجازی شوند و شانس خود را در یافتن مشاغل مناسب امتحان کنند. مؤسسات،

. از اینرو، اولين نيازی که فراروی آنھا قرار ميگيرد،تمامی کشورھا، بر آن شدھاند تا معرفی محصو3ت و خدمات خود را در بستر اینترنت انجام دھند

ند. طبيعی است که امروزه نميتوان مؤسسھای رامراجعه به افرادی است که از دانش و مھارت کافی برای انجام چنين فعاليتھایی برخوردار باش

 و تجارت و کاربرد روزافزون تعامSت اینترنتی، سبب شدهعاری از متخصصان فناوری اطSعات یافت. ورود رایانه و فناوریھای مرتبط با آن به بازار کار

به عنوان یک پدیده، به نوبه خود زمينھساز کارآفرینی دراست تا بازاری دائمی برای متخصصان فناوری اطSعات به وجود آید. بنابراین، فناوری اطSعات 

حوزھھای مختلف شده است.

● ویژگيھای مؤثر فناوری اطSعات در کارآفرینی

ان توجھی را در زمينه کارآفرینی از خود نشان دھد.فناوری اطSعات با برخورداری از ویژگيھا و قابليتھای مختلف، توانسته است انعطافپذیری شای

 نگاھی کلی، ميتوان به برخی از این ویژگيھا اشارهھمين ویژگيھا سبب افزایش کارایی این فناوری در امر کارآفرینی و ایجاد اشتغال شدھاند. در

کرد:

▪ افزایش سرعت

-وری را افزایش ميدھد. فناوری اطSعات امکان جستمحاسبه و پردازش سریع اطSعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاھش و در نتيجه بھرھ

وجو و دستيابی سریع به اطSعات را نيز فراھم ميکند.

▪ افزایش دقت

را تامين و تضمين ميکند. در انواع فعاليتھای پردازشیدر مشاغل مبتنی بر انسان، دقت انجام کار متغير است، اما فناوری اطSعات دقتی با3 و ثابت 

و محاسباتی دقت رایانه به مراتب بيشتر از انسان است.

▪ کاھش اندازه فيزیکی مخازن اطSعات

ھای مرجع تخصصی وجود ندارد. براحتی ميتوان در ھربا توسعه فناوری اطSعات و بھکارگيری آن، دیگر لزومی به حمل و نگھداری حجم زیادی از کتاب

ایانھای دریافت کرد.دیسک فشرده، اطSعات چندین کتاب را ذخيره کرده و یا منابع موردنياز را از طریق شبکھھای ر

▪ رفع برخی از فسادھای اداری

را حذف ميکند. این دو مزیت کليدی منجر به رفعاستفاده از فناوری اطSعات، شفافيت در انجام کارھا را افزایش ميدھد و بسياری از واسطھھا 

برخی از فسادھای اداری بویژه در سطوح پایين ميشوند.

▪ ایجاد امکان کار تمام وقت

-نه ای و به صورت خودکار انجام ميگيرد. بنابراین، ميبه کمک فناوری اطSعات، بسياری از استعSمھا و مراجعات افراد و غيره از طریق شبکھھای رایا

 ساعته از آن بھره گرفت.٢۴توان به صورت 

▪ ایجاد امکان ھمکاری از راه دور

] و غيره نمونھھایی از کاربردھای فناوری اطSعات در اینEDI٢٠مخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و ھمچنين سيستمھای ھمکاری، [

زمينه ھستند.

▪ کاھش ھزینھھای سيستم یا سازمان



کار تمام وقت، بھرھوری سيستم افزایش مييابد و دربا توجه به موارد فوق، بویژه افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بيشتر ميشود و انجام 

نتيجه باعث کاھش مقدار زیادی از ھزینھھا ميشود.

● وضعيت فعلی و آینده در بازار کار فناوری اطSعات

 تھيه و ارائه شد، روشن ساخت که در آینده تقاضا برای نيروی کار٢٠٠٣گزارشی که بتازگی توسط مجمع فناوری اطSعات امریکا برای سال 

ت. در این گزارش آمده) در کشورھای در حال رشد، رو به فزونی خواھد گذاشت و در کشورھای پيشرفته کاھش خواھد یافITفناوری اطSعات (

 در رسيدگی به نيازھای نيروی کار وجود دارد؛ از جمله تمایل به صادرکردنIT و غير ITاست که تفاوتھای چشمگيری ميان روش شرکتھای 

 به کشورھای خارجی.ITمتخصصان معينی از مشاغل 

 کار ميکنند. بررسی جدیدی کهIT نفر در بانکھا، شرکتھای بيمه، کارخانھھای توليدی و دیگر سازمانھای غير ٩ ،IT کارمند ١٠در حال حاضر، از ھر 

 فعاليت دارند بلکه دیدگاه و اميدھایی کهIT در خارج از صنعت ITتوسط مجمع یاد شده صورت گرفته است، نشان ميدھد که نه تنھا اکثریت کارکنان 

 با ضریب رشد دورقمی، حداقل برای کسانی که بهIT وجود دارد، کامSً متفاوت است. در سالھای گذشته، مشاغل IT و غير ITاز دو گروه کارکنان 

ه سالھای قبل چيزھای زیادی تغيير کرده است،دنبال سریع ترین روش استخدام بودند، به عوان راھی برای پيشرفت مطرح بودند. اکنون نسبت ب

حتی اقتصاد ھم روند بھبود خود را بسيار آرام و بتدریج طی ميکند.

 استعداد بيشتری در استخدامIT، مطمئنتر به نظر ميرسد و به آشفتگی کمتری دچار ميشود. شرکتھای غير ITامکان استخدام خارج از صنعت 

 ضمن آنکه روند افزایش حقوق در آنھا طبيعيتر است ونيروی کار مطابق برنامھھای خود دارند و مشاغل را به ندرت به خارج از کشور منتقل ميکنند،

پرداخت مابھالتفاوت یا مساعده به کارکنان خود را قطع نميکنند.

، اخراج کردند. این رقم٢٠٠٣ تا فصل اول سال ٢٠٠٢نفر از کارمندان خود را در فاصله اول سال IT، ۴١٢١٩واقعيت در امریکا این است که شرکتھای 

ماھه، ھمچنان ناچيز بود. معنای این دادھھا آن است١٢ طی یک دوره IT بود. استخدام در شرکتھای ۴٣٨٩٢۴ افزون بر ITدر مورد شرکتھای غير 

 در کشورھای پيشرفته و صنعتی، در حال ثبات و استقرار است.ITکه نيروی کار 

ITماه گذشته، تغييری در پرداخت حقوق کارمندان ١٢شرکت ميگویند طی ٣شرکت، ۴، نشاندھنده این واقعيت است که از ھر ITبازار نرم مشاغل 

 که این تغيير را دادھاند، ميگویند طی سال گذشته، پرداختھا را افزایشITدرصد از شرکتھای ۴٩ و ITدرصد از شرکتھای غير ٧۶خود نداشتھاند. 

ماه گذشته پرداختھایشان ھمچنان در سطح پایينی قرار داشته١٢درصد از شرکتھا که دست به کار شدھاند، ميگویند که طی ٨دادھاند. فقط 

درصد از شرکتھا ميگویند که برای تغيير در١٧ سھم داشتھاند. ITبرابر بيشتر از این رقم، نسبت به شرکتھای غير ٢٠ بيش از ITاست. شرکتھای 

 ميگویند دستمزدھا راITدرصد از شرکتھای ۶۵ماه آینده انجام خواھند داد. ١٢ طی ITپرداختھا برنامھریزی کردھاند و این کار در ارتباط با کارکنان 

درصد ميگویند حقوقھا را کاھش خواھند داد.١١افزایش خواھند داد، درحالی که 

ایندھای از متقاضيان واجد شرایط کار را به وجود آوردهدر کنار این واقعيتھا، افقھایی اميدبخش نيز به چشم ميخورند. ھمانطور که اقتصاد تعداد فز

 در بازارھای رقابتی، کارفرمایان١٩٩٠د. در اواخر دھه است، مدیران کارفرما نيز ميتوانند در پر کردن مشاغل خود آزادی انتخاب بيشتری داشته باشن

فرمایان نيز بيشتر مایل به جذب آموزش و تجارببيشتر مایل به دادن آموزش رسمی و گرفتن تجربه مشخص کاری بودند. با نرمتر شدن بازار، کار

 خود را به چند دليل، به خارج از کشور منتقل کنند. این د3یل شامل نياز به بوميسازیITکاری ویژه شدند. اکنون شرکتھا ميخواھند مشاغل 

ای کاری دوم یا سوم به عنوان راھکاری برای بازگسترده محصو3ت و خدمات، توانایی استفاده از اختSفات زمانی و جغرافيایی برای ایجاد نوبتھ

 را بيش ازITخارجی، جمعيتھای نيروی کاری نگه داشتن بازارھا و نيز نوعی استراتژی برای کاھش ھزینھھاست. از آنجا که طبيعت شرکتھای 

، توسعه خارجی مشاغل بيشتر به عنوان یک گزینهگذشته پيچيده ساخته است، بتدریج تعادل سنتی ميان ھزینه و کيفيت از ميان ميرود. در نتيجه

 در نظر ميگيرند.ITمطرح ميشود و کارفرمایان بيشتری این راھحل را در ارتباط با انواع بيشتری از مشاغل 

● نتيجھگيری

ه و به عنوان مھمترین ابزار کارآفرینی مدرن موردتوجهفناوری اطSعات، تحو3ت زیادی در تمامی فعاليتھای اجتماعی از جمله کارآفرینی به وجود آورد

فرینی 3زمه توسعه فناوری و بستر کارآفرینی است.قرار گرفته است. ھمچنين کارآفرینی در فناوری اطSعات، پھنه وسيعی برای فعاليت دارد. کارآ

نی، وظيفه نھادھای مسئول مدنی و اجتماعیبنابراین با تعاملی دوسویه ميان این دو مواجه ھستيم و براساس اھميت نقش بسترساز کارآفری

اطی و اطSعاتی است، توسعه دھند و تقویتمشخص ميشود. دولتھا باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطSعات را که ھمان شبکھھای ارتب
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 از شبکھھا را ایجاد کرده و گسترش دھند وکنند و امکان دسترسی آسان ھمگان به این شبکھھا را فراھم سازند. ضمن اینکه فرھنگ استفاده

قوانين و مقررات 3زم را تدوین و اجرا کنند.

 با در حال افزایش کارکنان پشتيبانی فنی ھستند و این نشاندھنده آن است که ھمواره در ارتباطITاز سوی دیگر در بخشھای خصوصی شرکتھای 

 ميشوند، جذبIT بر اینکه سبب رشد سرمایه محصو3ت یا برنامھھای جدید نيازمند نيروھای انسانی تازھنفس ھستند. اینگونه فعاليتھا عSوه

ھداف استخدامی خود بروند و سھم بيشتری در کارآفرینیمنابع انسانی را نيز در پی دارند. بنابراین به نظر ميرسد این شرکتھا بتوانند فراتر از ا

 به خارج ميتواند یکی از قابليتھای بالقوه بازار کار فناوری اطSعات در نظر گرفته شود.ITداشته باشند. ھمچنين، انتقال مشاغل 

منبع : ماھنامه صنعت خودرو
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نقش قرارداد کار در تنظيم روابط بين کارگر و کارفرما

قرارداد کار را در چھار بخش مورد بحث قرار می دھيم .قرارداد بعنوان منبع

اساسی روابط حقوقی کار ، مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات

کار و گسترش روابط جمعی کار و نقش فعلی قرارداد کار.

روابط بين کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است

و در تعھد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نيروی کار خود در اختيار و تحت اداره

دیگری (کارفرما) در برابر عوض معين خSصه می شود ، اگر چه طی قرون در

جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط

ھمواره یکسان نبوده و دستخوش تحو3ت زیادی شده است .

از زندگی ساده غارنشينی و شکار حيوانات دست آنزمان که انسانھا  از 

باتخاذ روشھای توليدی پيچيده تری برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور 

ستفاده می نمودند و بدیشان چيزی ( بصورت غذا، لباسشدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقيماً کار کنند از کار دیگران ا

ی نيروی کار خود را در اختيار دیگری می گذاردند و از راهومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغيير وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ا

 اول برای گرداندن چرخ کارھای توليدی و جلبعوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمين می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته

وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظرمنفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنھا وجود دارد بلکه روزبه روز بر 

که مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور دیگریبعضی از متخصصين حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکيل می دھند 

کارخود را انجام ميدھند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواھند شد .

 کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفادهبرای رسيدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بين کسانی که

ت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند ومی کنند باشد ، راه دور و درازی پيموده شده است . کار مدتھا مفھومی پست و تحقيرآميز داش

د و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطهبرای انجام کارھای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعيت وخادم در خدمت خود در می آوردن



را به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صورکار در چنين نظامھای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نيست زی

فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظيم قراردادیاد شده جنبه قراردادی داشته است و بين طرفين قراردادی ، از نوع قراردادھای نظام حقوقی 

وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه ميتوانمستلزم قبول تساوی طرفين و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بين ارباب و برده و رعيت 

اصطSح امروز کارگر ) و کسانيکه کار دسته اولگفت عدم آن محل انکار نيست . در این سطور ھدف این است که روابط کسانی که کار می کنند (ب

رما ) ، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بينتحت تبعيت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطSح حقوقی فعلی کارف

 تنظيم روابط ایشان چه نقشی دارد .طرفين شده است ، مطالعه شود و بویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بين طرفين در

ث قرار می دھيم . ابتدا قرارداد را بعنوان منبعبا توجه به تحولی که در نقش قرارداد کار حاصل شده است این موضوع را در چھار بخش مورد بح

قررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجباساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنيم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد م

ا3خره نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنيم .تضعيف موقع قرارداد کار و پيدایش تئوریھای جدید در رابطه کار گردید سخن خواھيم گفت، و ب

● بخش اول - قرارداد : منبع اصلی رابطه کار

 و به رغم انتقادات برخی حقوقدانان ، مورد قبول قرار گرفتاصطSح قرارداد کار ، که در قرن نوزدھم ابتدا وسيله اقتصاد دانان بکار برده شد، به تدریج

داد اجاره خدمات و یا به تعبير قانون مدنی ایران اجارهو در قوانين مختلف به ھمين نام ناميده می شود . از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله قرار

) است .۵١٢اشخاص (ماده 

کرد . زیرا قرارداد کار شامل ھمه انواع کار نمیبه نظر بعضی از مؤلفين حقوق کار اصSح اجاره خدمات رابطه طرفين قرارداد را بھتر مشخص می 

 است . و درمورد اخير ، در واقع یکطرفشود و فقط بر کار تابع یعنی کاریکه شخصی تحت دستور و فرمان شخص دیگری انجام می دھد حاکم

 حقوقی تأثير نظام حقوقی اجاره خدمات ( یا اجارهقرارداد ، نيروی کار خود را به دیگری اجاره داده است . صرفنظر از این بحث اصطSحی،از نظر

 بویژه در مرحله ای که فعSً مورد بحث است )اشخاص) که قراردادی از قراردادھای حقوق مدنی محسوب می شود ،در نظام حقوقی قرارداد کار (

ص در حقوق مدنی مورد بررسی قرار گيرد .غير قابل انکار می باشد . بھمين جھت 3زم به نظر می رسد که بطور اختصار مفھوم اجاره اشخا

وارد دیگر ،تحت تأثير فقه اماميه قرار گرفته استذکر این نکته ضروری است که اگر چه قانون مدنی ایران در قسمت عقود معين ، مانند بسياری م

 است بدین سبب در مبحث فعلی توجه خود را بهلکن در مورد اجاره اشخاص ( بشرحی که خواھيم دید ) بيشتر از قانون مدنی فرانسه متأثر شده

چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسهمطالعه موضوع در حقوق مدنی فرانسه ( تا آنجا که بدین بحث مربوط است ) معطوف می داریم و 

قبل از انقSب نيز مفيد می نماید مسائل این بخش را به دو بند تقسيم می کنيم .

▪ قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقSب

ھوم در حقوق فرانسه قبل از انقSب نمی توانستدر حقوق رم ، کار انسانی ھمانند یک شيئی بحساب آمده و تابع قواعد کلی اجاره بود. این مف

شت . معھذا از مطالعه مؤلفات حقوق مدنی فرانسه قبلمورد قبول باشد . زیرا جنبه شخصی رابطه کار مورد توجه بود و با اجاره اشياء ارتباطی ندا

از انقSب این قطع رابطه با حقوق رم استفاده نمی شود .

قدانان فرانسوی مؤثر واقع شده بود که در تأليفات پوتيهاز زمان رنسانس دکترین متکی بر عقاید حقوقدانان رم قدیم باندازه ای در افکار و آراء حقو

)Pothier. بھمان مفاھيم بر می خوریم که در حقوق رم وجود داشت ( 

 می شمارد در کنار اشيائی از قبيل ،خانه ، زمين ،اموالپوتيه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشياء بحث می کند و آنگاه که اشياء قابل اجاره را

نوعی اجاره اشياء است . اما در فکر او اجاره خدماتمنقول ، خدمات انسان آزاد را ھم ذکر می کند . بدین سان در نظر این حقوقدان اجاره خدمات 

گران ، صاحبان حرفه و پيشوران . اما کسانی کهمنحصراً در مورد کارھای پست و قابل تقویم به پول قابل تصور است مانند کار مزدوران ، کار

قراردادشان وکالت بحساب می آید و آنچه ھمخدماتی انجام می دھند ولی به علت مقام وا3ی اجتماعی خود کارشان قابل تقویم به پول نيست 

 دعاوی .که طرف قرارداد به عنوان حق شناسی و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمی شود مانند وکيل

کارگران کشاورزی که برای درو محصو3ت ویا چيدنبا بررسی بيشتر در آثار پوتيه در می یابيم که اجاره خدمات گاه برای مدت معين است مانند 

 خدمات برای مدت نامعلومی است ھمانند کارميوه ھا ویا کارگران دیگر در شھرھا که بيشتر برای مدت معينی استخدام می شوند، گاه اجاره

خدمه منازل .

 و قردادھای معوض است یعنی مثSً در صورت ریزشاجاره در صورت اول برای یکسال ، یکماه ، یا ھر مدت محدود دیگر منعقد می شود وتابع احکام



 شود و ھمچنين قواعد مربوط به جبران خسارت درباران ، به کارگری که برای چيدن ميوه در روز معينی اجير شده است اجرت روز او پرداخت نمی

اب ) حاکم خواھد بود . در مواردی که اجاره بدون مدتصورت فسخ قرارداد ( ترک کردن کار قبل از پایان مدت از طرف اجير ویا اخراج او از طرف ارب

ولی مستخدم بدون اجازه ارباب حق ندارد خدمت او رااست مانند اجاره خدمه منازل ، ھرگاه ارباب مایل باشد می تواند مستخدم خود را اخراج کند 

خارج شود .

ر در فرانسه قبل از انقSب به ھيچ وجه براساسبرای جلوگيری از اطاله کSم به ذکر ھمين نکات اکتفا می کنيم ویادآور می شویم که رابطه کا

 است یعنی به علت وجود نظام فئودالی در روستاھاقرارداد، بصورتی که پوتيه ذکر کرده است ، نبوده و روابط کار در آن زمان جنبه شخصی داشته

ات صنفی ویا مقررات ناشی از سيستم فئودال متکیو نظام صنفی درشھرھا رابطه بين کسانی که کار می کردند و ارباب و استاد کار بر پایه نظام

عنوان یک کا3 در اختيار استاد کار می گذاشت بلکهبود که سلسله مراتبی را در کارھا قائل بودند مثSً شاگرد در نظام صنفی نه تنھا کارش را ب

ظباطی او قرار دھد و در برابر استاد ھم موظف بود کهشخصاً نيز متعھد بود که احترامات 3زم را در برابر استاد مرعی داشته خود را تابع قدرت ان

رفتار انسانی و پدرانه داشته باشد .

ی از حقوق رم رابطه کار را از دیدگاه قراردادی صرف مورد توجهبدین ترتيب باید تأثير عقاید و افکار پوتيه و حقوقدانان دیگر قبل از انقSب - که به پيرو

ر شيی دیگری با اجاره واگذار می کند و اجرتی کهقرارد می دادندو کارگر را به مالکی تشبيه می کردند که ملک خود (نيروی کارش) را ھمانند ھ

اچيز باشد اما با مطالعه سيستم حقوقی اخيردریافت می دارد عوض آن محسوب می شود - در نظام حقوقی حاکم بر کار بعد از انقSب فرانسه ن

ماً ( به علت وجود محيط مناسب فکری از نظرو بویژه قانون مدنی فرانسه مشاھده می شود که به عکس ميراث حقوقدانان قبل از انقSب مستقي

رارداد و اھميت دادن به رابطه قراردادی مؤثر بودهفلسفی و حقوقی و ھم به لحاظ نظام اقتصادی رائج در آنزمان ) در تنظيم رابطه کار براساس ق

است .

▪ اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدنی : منبع انحصاری روابط کار

م منعکس است ، حقوق کار به معنای امروزیدر سيستم حقوقی ليبرال که بر اصول انقSب کبير فرانسه مبتنی بود و درقانون مدنی فرانسه ھ

 کارگر و کارفرما و بالنتيجه مشخص کننده وضع کارگر بودکلمه وجود نداشت و قرارداد اجاره خدمات منبع طبيعی و تقریباً انحصاری تعيين کننده روابط

Sصه یادآورمی شویم که انقSب کبير فرانسه اصول. علل این امر متعدداست و مطالعه تفضيلی آنھا از حوصله این مقاله خارج می باشد . بطور خ

تساوی و آزادی رااعSم می کرد. این تساوی و آزادی از جھات مختلف مورد توجه بود :

مداخله دولت در روابط افراد می دانستند . طبعاً دولت- از نظر سياسی ھمه افراد در برابر قانون مساوی اعSم شده بودند اما این تساوی را منافع 

 که آزادی کار را اعSم می کرد موانع١٧٩١مارس می بایستی آزادی افراد را در انتخاب شغل و کار و شرائط آن به رسميت بشناسد. قانون ھفده 

زاد است ھرنوع کار، شغل و حرفه ای را که مایلزمان قبل از انقSب را که ناشی از نظام صنفی بود محکوم می ساخت .طبق این قانون ھر فردی آ

 و شرائط آن آزاد محسوب می شد اما بيشتر برایباشد انتخاب نماید . این آزادی اگرچه ، بطور کلی داده شده بود و کارگر ھم در انتخاب کار

صاحبان سرمایه مفيد بود که به ھرنوع فعاليت اقتصادی که مایل باشند بپردازند .

اخله دولتھا در امور اقتصادی محکوم بود و به نظر اقتصاد- سيستم اقتصاد ليبرال نيز به نوبه خود به این وضع کمک می کرد زیرا در اقتصاد ليبرال مد

دانان این سيستم روابط طرفين براساس رقابت برابر قانون عرضه و تقاضا تنظيم خواھد شد .

قش قرارداد از ھمين جا ناشی می شود زیرا- تجلی قضایی تساوی سياسی و آزادی در اصل حاکميت اراده و آزادی قراردادھا است و اھميت ن

نده کار و کسی که کار به نفع او تعھد شده بودتشکيل گروھھا و اجتماعات ھم به موجب این قوانيم چندی ممنوع اعSم شده بود و فقط انجام دھ

به عنوان طرفين قرارداد در برابر ھم قرار می گرفتند .

 اند در حکم ) " قراردادھایی که بصورت قانونی منعقد شده باشد نسبت به کسانی که آنھا را منعقد نموده١١٣۴برابر قانون مدنی فرانسه (ماده 

نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درقانونند " مفھومی که در ماده یک قانون مدنی ایران منعکس شده است " قراردادھای خصوصی که 

ده ، افراد چون از تساوی آزادی برخوردارند می توانندصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است " زیرا ، برابر اصول کلی مربوط به حاکميت ارا

تأمين کنند " آنچه قراردادی است عاد3نه است " با توجه بهآزادانه شرائط 3زم را در نظر گرفته و با مذاکره دو جانبه و تنظيم قرارداد منافع خود را 

 مواردی است که قراردادی برخSف نظام عمومی واین اصول دولت ھم از مداخله در روابط قراردادی طرفين خودداری می کند ونظارت او منحصر به

اخSق حسنه باشد .



اره به حساب می آمد و ھمچنان که قانون مدنیاصول فوق در موارد روابط کار ھم بشدت اجرا می شد . قرارداد اجاره خدمات یکی از اقسام اج

 ) اضافه می کند " مورد اجاره۴۶۶" ( ماده پس از تعریف اجاره : " عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عين مستأجره می شود … 

 ) بدینسان اجاره اشخاص بصورت مبحثی از مباحث عقد اجاره در می آید . این طرز فکر با۴۶٧ممکن است اشياء یا حيوان یا انسان باشد " ( ماده 

ست و جز به اراده خودش نمی توان او را محدود کردفلسفه حاکم بعد از انقSب کبير فرانسه منطبق بود زیرا برابر این فلسفه ھر انسانی مستقل ا

احتياجات اقتصادی ھم موافق بود . کار انسانی کا3یی.بنابراین شرائطی که طی قرارداد قبول کرده است 3زم ا3تباع است . عSوه بر آن این نظر با 

 قانون عرضه و تقاضا تعيين خواھد شد جھت اخيربيش نيست وقتی که موضوع قرارداد باشد طبعاً مانند ھر کا3ی دیگری شرائط آن و قيمتش برابر

 فرانسه در١٨٠۴ین زمينه و قبول قانون مدنی به نظر برخی از علمای حقوق کار توجيه کننده پذیرش مقررات حقوق فرانسه بعد از انقSب در ا

 بود که این سيستم با احتياجات اقتصادی مربوطکشورھای مختلف بود . به نظر اینان گسترش نظام حقوقی ناشی از کد ناپلئون بيشتر از آن جھت

به رژیم موافق بود و مSحظات فلسفی و جھات فنی قانونی در درجات کمتری مؤثر بودند.

ن سبب در قوانين مدنی در حاليکه مواد متعددی بهبدین ترتيب قرارداد اجاره اشخاص ( اجاره خدمات ) تابع قواعد کلی قراردادھا است و به ھمي

 اکتفا کرده است زیرا " از نظر وحدت مSک بسياری ازاجاره اشياءو حيوانات اختصاص داده شده در مورد اجاره اشخاص قانونگذار به ذکر یکی دو ماه

 ) مشترک می باشد " و تنھا فرق بين اجاره اشياءواحکام مذکور در مبحث اجاره اشياء بين تمام اقسام سه گانه اجاره ( اشياء حيوانات و انسان

ی به شخص اجير مربوط می شود.اجاره خدمات از نظر طبيعت این دو این است که در اول اجاره مربوط به یک شئی است و در دوم

 قانون مدنی ایران می باشد که برابر آن "۵١۴ قانون مدنی فرانسه و ماده ١٧٨٠آنچه که اختصاصاً در مورد اجاره انسان مقرر شده است ماده 

ماده برای جلوگيری از احياء نظام فئوداليته و صنفی وضعخادم یا کارگر نمی تواند اجير شود مگر برای مدت معين ویا انجام امر معينی " مقررات این 

 مقرر می دارد (اگر کسی بدون تعيين انتھای مدت اجير شده مدت اجاره محدود۵١۵شده بود . قانون مدنی ایران عSوه بر حکم فوق در ماده 

ھفته یا ماه یا سالی فSن مبلغ معين شده باشد مدت اجارهخواھد بود بمدتی که مزد از قرار آن معين شده است بنابراین اگر مزد اجير از قرار روز یا 

ره برطرف می شود ولی اگر پس از انقضای مدت اجيرمحدود به یک روز یا یک ھفته یا یک ماه یا یکسال خواھد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجا

 زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرتبه خدمت خود دوام دھد و موجر او را نگاه دارد اجير نظر بمراضات حاصله به ھمانطوری که در

در مورد اجير شدن انسانھا ھم شاید با طرز فکرخواھد بود " حکمی که ناشی از یک مفھومی کامSً قراردادی بوده و بر اشياء قابل اعمال است 

گی حکم فرما است - قابل قبول باشد اما با رابطه کارمربوط به روابط ارباب و خدمه و مستخدمين منازل - که در عين حال رابطه نظير روابط خانواد

است نمی توان ھماھنگی داشته باشد .در معنای عام کلمه و بویژه با تحول عميقی که در این رابطه ، با انقSب صنعتی بوجود آمده 

ه و مساعده پرداختی قانون مدنی فرانسه بود که در برابر آن قول ارباب و کارفرما درمورد پرداخت مزد مدت گذشت١٧٨١شگفت آورترین حکم ماده 

باید قول یکی از طرفين را که مقدم داشت و اربابمربوط به آینده به خودی خود قابل قبول بود . به نظر نویسندگان این ماده در موارد اختSف 

شایستگی بيشتری دارد که شامل اعتماد باشد .

اکميت اراده و اینکه قانونگذار کليه افراد مملکت را دربا توجه به آنچه ذکر شد مSحظه می کنيم که نظام حقوقی حاکم بر رابطه کار با تکيه براصل ح

نعکس کننده توافق طرفين می باشد تأیيد کرده و آنرابرابر قانون متساوی الحقوق اعSم کرده است شرائط مندرج در قرارداد را که، بنا به فرض ، م

ن آزادی اقتصادی و به اصطSح تساوی حقوقیبرای تضمين و تأمين حقوق طرفين قرارداد کافی می دانست فقط در عمل بود که معلوم می شد ای

د ضعيف را حمایت کند .چگونه موجب محروميت و بيچارگی کارگران شده است و قرارداد به تنھایی نمی تواند حقوق افرا

وابط● بخش دوم - مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار بعنوان منبع اساسی این ر

حاکم بر روابط کار روشن شود . مکاتب مختلفعوامل گوناگونی موجب شدند که به تدریج نارسائی قرارداد کار بعنوان منبع اساسی وانحصاری 

قه کارگر شده بود توجه قانونگزاران را به مداخلهفلسفی، اجتماعی ، اقتصادی با تشریح عيوب و نواقص سيستم ليبرال که منجر به فقر و فاقه طب

 برابر کار فرمایان جلب کردند . در این گفتار از یادآوریدر روابط کار و لزوم وضع قوانين حمایتی برای بھبود وضع کارگران و دفاع از حقوق ایشان در

قراردادھا که مبنا و پایه اھميت فوق العاده قراردادتفصيلی آن مباحث خودداری می کنيم و فقط بذکر انتقادات مربوط باصل حاکميت اراده و آزادی 

تفا می نمایيم .کار و شناخت آن بعنوان بھترین وسيله و در عين حال وسيله منحصر تأمين منافع طرفين بود اک

اراده افراد را مساوی ، آزاد و حاکم بر سرنوشت خودانتقادات اصل حاکميت اراده - اعتقاد به اصل حاکميت اراده مبتنی بریک نظام فلسفی بود که 

 و فلسفی بشدت مورد انتقاد واقع شد زیرا :می دانست و اراده با اوصاف فوق روابط حقوقی و اجتماعی را بوجود می آورند اما سيستم فکری



ی خود را به طرز فکردیگری داد که وجود جامعهـ او3ً فلسفه ای که انسان را موجودی مستقل از اجتماع و حاکم بر تصميمات خود می شناخت جا

عھد و نظائر آن در خارج از اجتماع معنا ورا شرط اساسی زندگی مادی و معنوی انسان می داند و طبق آن مفاھيم حقوقی ، از قبيل حق ، ت

ذیرد .مفھومی ندارند . بدینسان آزادی فردی تابع نظم اجتماعی بوده و بلحاظ آن محدودیتھائی می پ

کاتب اراده اھميتی را که بدان داده می شد ندارند . ایرینگـ ثانياً - دیگر اراده آزاد ، بنظر ھمه متفکرین ، عامل ایجاد کننده حقوق نيست در برخی م

Ihering حقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقی می کند . گونو Gounot آنرا اختيار عاد3نه می داند و بنظر امانوئل لوی E .Levyحقوق نوعی اعتقاد 

و ایمان است .

د و این سئوال به ميان می آید که آیا در عمل این تساویـ ثالثاً - مھمتر از ھمه تساوی اراده افراد و طرفين قرارداد بشدت مورد تردید قرار ميگير

 متزلزل می شود و مداخله دولت برای حمایت طرف ضعيفوجود دارد ؟ اگر در قراردادی یکی از طرفين فاقد اراده آزاد باشد مبنای اصل حاکميت اراده

ده برخوردارند ؟ چگونه ميتوان گفت در قراردادی که یکطرفضروری بنظر ميرسد . در مورد روابط کار آیا تساوی وجود دارد ؟ آیا ھردو طرف از آزادی ارا

 از کار این کارگر معين صرفنظر کند تا کارگر دیگری باکارفرمائی است که از قدرت اجتماعی بيشتر ، نفوذ اقتصادی زیادتر برخوردار بوده و ميتواند

تری قراردارد ، از جھت اقتصادی ضعيف است وشرائط مورد نظر خود بيابد و طرف دیگر آن کارگری که از نظر اطSعات اجتماعی در سطح پایئن 

اوی وجود دارد ؟ مسلماً جواب منفی است زیرانيروی کارش تنھا سرمایه او است و نمی تواند تا حصول شرائط مورد نظر خود منتظر بماند ،تس

 یک کيسه پول و یک معده تنظيم می گردد ". و بهبقول دوسلی " قرارداد کار بين دو نفر که دارای قدرت مساوی باشند امضاء نمی شود بلکه بين

باقتضای وظيفه خود برای ایجاد تعادل بين طرفينتعبير پل دوران تساوی حقوقی بدون تساوی اقتصادی معنا و مفھومی نخواھد داشت . دولت باید 

ر ، بين ارباب و خادم ، آزادی موجب محروميت بوده وو حمایت از طرف ضعيف مداخله نماید زیرا به قول 3کر در " بين قوی و ضعيف ، بين غنی و فقي

قانون است که آزادی بخش می باشد ".

 در تنظيم این رابطه مداخله نماید و بخصوص با عملی شدننقش قرارداد کار و اھميت آن در روابط بين کارگر و کارفرما با قبول این فکر که دولت باید

 فردی کار سھمی دارد . وجود روابط غير قراردادی کار راآن از طریق مقررات کار ، تقليل می یابد . ظھور روابط جمعی کار نيز در تضعيف نقش قرارداد

مفاھيم دیگری را جانشين قرارداد کرده و روابط بيندر این ميان نيز نباید نادیده گرفت مجموع این مسائل دانشمندان حقوق را برآن می دارد که 

د کار شوند در بخش بعد بحث خواھد شد . قبSً بهکارگر و کارفرما را براساس دیگری قرار دھند . از تکنيک ھائی که می توانند جانشين قراردا

بررسی مسائل سه گانه که در با3 بدانھا اشاره شد می پردازیم .

▪ مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار .

ن و مقرراتی در زمينه مسائل کار وضع و تصویباز اواسط قرن نوزدھم بتدریج در کشورھای صنعتی اروپا و سپس در ممالک دیگر یک سلسله قواني

حاکم است . در کشور ماھم از زمان تصویب اولينشد بنحویکه در حال حاضر در بيشتر کشورھای جھان کم و بيش مقررات ویژه ای ، بر روابط کار 

 با١٣٣٨ ) تا کنون قوانين متعددی وضع شده است که آخرین آنھا قانون کار فعلی مصوب ١٣٢۵مقررات کار ( تصویب نامه ھيئت وزیران سال 

اصSحاتی که بتدریج به عمل آمده است فعSً حاکم بر روابط کار می باشد.

لحاظ سن کار ، زن یا مرد بودن کارگر، تابعيت او ،نوعقبل از تصویب این قوانين ، براساس اصل حاکميت اراده و مواد قانون مدنی ، شرائط خاصی از 

ر و کارفرما ) با اصول کلی قراردادھا منطبق بود صحيحکار، وضع اقتصادی و اجتماعی کارگر وجود نداشت . و ھمينکه قرارداد منعقد بين طرفين (کارگ

د و این امر مورد توجه قرار نمی گرفت که کارگر بعلتشمرده می شد . یعنی مثSً اگر عيوب اراده ( اشتباه یا اکراه )وجود نداشت قرارداد نافذ بو

بوده است زیرا حالت وی اگر از موارد اضطرار ھم محسوبوضع خاص اقتصادی خود شرائط کارفرما را پذیرفته است و در واقع از آزادی اراده برخوردار ن

 قانون مدنی).یا مقررات مربوط به خيارغين و عيب وتدليس فی المثل برای حمایت زیان٢٠۶می شد خللی بصحت قرارداد وارد نمی آورد ( ماده 

 استفاده از اختيارات می تواند معامله را فسخ کند .دیده کافی شمرده می شدند زیرا کارگر ھم بعنوان یک طرف قرارداد در مواردی که 3زم باشد با

 معاش، تنھا سرمایه خود یعنی نيروی کارش را دراما اینکه فسخ قرارداد چه مشکلی را برای کارگر حل می کند و او را مجبور است بخاطر امرار

 است که از چھارچوب مفھوم قراردادی روابط طرفيناختيار طرف دیگر قرارداد بگذارد چگونه می تواند از این مقررات در عمل استفاده کند مطلبی

ن می کند . کارگر کمتر از سن معينی ( درقانون کار ایرانخارج است اما با تصویب قوانين کار ، بسياری از شرائط حاکم بر روابط طرفين را قانون تعيي

 آنان مقررات ویژه ای وجود دارد ( فصل قانون کار ) نمی تواند بکار گمارده شود . در مورد ساعات کار زنان و کودکان و شرائط کار١۶ سال، ماده ١٢

 و سال کارگر باید از مرخصی وتعطيSت استفاده نماید (چھارم قانون کار ) حداکثر مدت کار را قانون معين می نماید (فصل دوم ) در اوقاتی از ھفته



تی مزد دیگر فقط بعنوان یکی از دو مورد معاملهفصل سوم ) درمحل کار باید از شرائط بھداشتی و ایمنی خاصی برخوردار باشد ( فصل دھم ) . ح

حداقل آن و زمان و مکان پرداختش را قانون تعييندر قرارداد معوض مورد توجه نيست . مزد بعنوان وسيله تأمين معاش کارگر به حساب می آید و 

لبکاران کارگر و کارفرما حمایت می کند . (فصل پنجممی کند . از لحاظ نقش اجتماعی که مزد دارد و ممر درآمد کارگر است قانون آنرا در برابر ط

 قانون کار " در قرارداد کار نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در این قانون برای٣١قانون کار ) این مقررات بصورت قوانين آمره وضع شده وبرابر ماده 

که برای حمایت بيشتر از کارگر ، موجب مسئوليتکارگر مقرر شده منظور نمود ". تخلف از این مقررات نه تنھا موجب بطSن قرارداد کار است بل

م می شود ( فصل سيزدھم قانون کار ) حتیکيفری کارفرما خواھد شد کارفرمائی که این مقررات را رعایت نکند به جریمه و حتی حبس محکو

ست و احکام خاصی دارد تا حقوق طرفين قرارداد تأمينمقررات مربوط به پایان دادن بقرارداد و فسخ آن ھم دیگر تابع قواعد کلی فسخ قراردادھا ني

نی قرارداد به یکباره حقوق خود را از دست رفتهشود و بویژه کارگر که ممکن است ساليان دراز در کارگاھی مشغول کار بوده است با فسخ ناگھا

 قانون کار).٣۴- ٣٢نبيند ( مواد 

طرفين است ؟ جواب مثبت بشدت مورد تردید استبا توجه به این مقررات آیا باز ھم ميتوان گفت که قرارداد کار منبع اساسی و منحصر روابط 

عی روابط کارخصوصاً که وجود روابط جمعی ھم در تضعيف موقع قرارداد کار نقش مھمی داشته است .▪ جنبه جم

ران که تا آنزمان در کارگاھھای کوچک و بصورت عده بسيارتحول صنعتی ،رابطه کار را در غالب موارد ، از جنبه فردی و گروه چندنفره خارج کرد . کارگ

ی بزرگ جمع شدند و بتدریج براثر کار با یکدیگرکمی بکار مشغول بودند و طبعاً احساس ھمبستگی طبقاتی نداشتند با انقSب صنعتی در کارگاھھا

گر چه این حق در ابتدا برایشان شناخته نشدهاحساس اشتراک منافع نمودند و بالنتيجه متدرجاً خواستھای خود را بصورت جمعی مطرح کردند ا

سعی داشتند این رابطه را در حالت رابطه فردیبود که بصورت گروھھای متشکل رسماً رابطه کار را بصورت رابطه جمعی درآورند و کارفرمایان 

فرد متساوی ا3راده با کارفرما ،و یکطرف قرارداد در برابر او قرارنگھدارند ( زیرا این نوع رابطه را که براساس قراردادی استوار بود و کارگر را بعنوان یک 

اما ناچار حقوق کار واقعيت امر را برسميت شناخت ومی داد، بعللی که قبSً ذکر شد ، موجب تحميل شرائط یکطرفه کارفرما بکارگران می گردید ). 

سطح کارگاه و شغل و حرفه متدرجاً بصورت جمعی درکارگران با احراز حق تشکيل سندیکا ، ایجاد کميته ھای کارگاه و انتخاب نمایندگان خود در 

برابر کارفرما قرار گرفتند .

تجلی می گردد گاه از طریق اعتصاب، که در واقعاقدامات جمعی کارگران که با ایجاد سندیکاھا انجام و تحقق آن تسھيل یافته است بدو صورت م

نھای جمعی که یکی از تکنيک ھای حقوق کارتعليق قرارداد کار برای بدست آوردن شرائط مساعدتر است و گاه بصورت پيمانھای جمعی . پيما

عث می شود که جبران ضعف اقتصادی وبرای احقاق حقوق کارگران است در حقيقت با انتقال رابطه کار از صورت فردی به سطح جمعی با

علت قدرت جمعی خود ميتواند شرائط مناسبتری برایاجتماعی کارگر بشود زیرا وقتی که بجای یکنفر کارگر، سندیکای کارگران طرف قرارداد باشد ب

ئط کار را بصورت یکنواخت در یک حرفه ویا یک کارگاه درکارگران کسب کند . این پيمانھا ( که بحث از آنھا در خور مقاله جداگانه ای می باشد ) شرا

 قانون کار نمی توانند مزایایی کمتر از آنچه که در قانون کار برای٣۵می آورند و چون فلسفه وجودی آنھا احراز شرائط مساعدتر است و برابر ماده 

بحث ما این سئوال مطرح می شود : با وصف اینکهکارگران در نظر گرفته شده است در برداشته باشند انعقاد آن به نفع کارگران است . اما در 

یا باز ھم برای قرارداد کار در رابطه بين کارگر وقسمتی از شرائط کاررا قوانين و مقررات و بخشی دیگر را پيمانھای جمعی کار معين می کنند آ

اد کار را منکر شده اند و در تأیيد نظر خود بروابط کار درکارفرما نقشی باقی می ماند ؟ برخی از علمای حقوق کار با توجه به ھمين امر ، فائده قرارد

مواردی که براساس غير قراردادی استوار است استفاده می کنند .

▪ رابطه کار بر اساس غير قراردادی

 موارد دیگر قرارداد کار را نمی توان منبع منحصر دانستدر روابط کار ، گاه به مواردی بر می خوریم که رابطه منشأ قراردادی ندارد با توجه به این

ن بين قرارداد کار و حقوق کار وجود نخواھد داشتبلکه این قرارداد یکی از اسباب شمول مقررات کار نسبت به کارگر خواھد بود و بدینسان تقار

که ھمواره قرارداد کار بين طرفين موجود باشد. اگر اینیعنی برای استفاده از مقررات کار و برخورداری از حمایت ناشی از این قواعد ضرورتی ندارد 

ست لکن اگر دقيقتر موضوع را بررسی کنيم روشن میامر بھمين نحو پذیرفته شود دیگر افول قرارداد کار بنام منشأ استفاده از حقوق کار حتمی ا

ميتوان ذکر کرد که قرارداد باطل باشد موضوع بطSن قراردادشود که این نظر را کامSً نمی توان پذیرفت . مثال بارز رابطه غير قراردادی کار موردی را 

جرای قواعد کلی بطSن قراردادھا در اینمورد ،نظریه ھایکار و آثار و نتایج آن بسيار مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و برای حل مشکSت ناشی از ا

 قواعد کلی ، از ابتدا بدون اثر است. حال درچندی ارائه شده است بطور بسيار خSصه مورد بحث اینست که اگر قرارداد کار باطل باشد برابر



 از دو مورد معامله باید بمالک اوليه اش مستردصورتيکه کارگر براساس چنين قراردادی کاری انجام داده باشد و مزدی دریافت داشته است ھریک

ما از کار او بھره مند شده است برابر تئوری دارا شدنشود. استرداد مزد ممکن است اما کار انجام شده را نمی توان بکارگر مسترد کرد و چون کارفر

واھد داشت و مشمول مقررات ویژه آن ( که حمایت کنندهغير عاد3نه باید اجرت المثل عمل او را بپردازد اما این اجرت المثل دیگر عنوان مزد را نخ

نام اجرت المثل،قسمتی از حمایت 3زم را از کارگرحق کارگر است ) نخواھد بود . گذشته از اینکه عدم اجرای مقررات مزد ، و پرداخت عوض کار ب

شده عدم رعایت سایر مقررات کارھم مانعی نخواھدسلب خواھد کرد ،وقتيکه بنا باشد آثار بطSن به گذشته سرایت داده شود ،در مورد کار انجام 

منافات دارد به ھمين سبب برخی از مؤلفينداشت . اما تردید نيست که چنين نظری با فلسفه این مقررات که حمایت انسانی از کارگر است 

و در حدود تعھدات ناشی از قرارداد مؤثر است وگرنهحقوق کار معتقدندکه بطSن قرارداد کار ضمن تأثير بگذشته فقط در روابط بين طرفين قرارداد 

رما نمی تواند از اجرای این مقررات بعلت بطSنتعھدات کارفرما در رعایت ساعات کار، بھداشت کارگاه و نظائر آن بقوت خود باقی است و کارف

در ھرحال موجب مجازات کارفرما خواھد بود .قرارداد سرباز زند . عدم رعایت مقررات کاردر مورد بھداشت و ساعات کار و مسائلی نظير آن 

واھد شد که کارگر مثSً درصورت وقوع حادثه ای بتواند ازاما حتی این نظر کامSً منافع کارگران را تأمين نمی کند و سرایت آثار بطSن بگذشته مانع خ

به مزد برخوردار نخواھد شد .مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار استفاده نماید و یا ھمچنانکه ذکر شد از حمایت مربوط 

یگزین قرارداد کار ساخته اند و قبول این رابطه را یکی ازبرای رفع این مشکSت برخی رابطه بين کارگر و کارفرما را "رابطه کار" تلقی کرده و آنرا جا

فته اند شاید مناسبتر باشد که بگویيم درمورد قراردادد3ئل محو نقش قرارداد کار و افول آن دانسته اند اما ھمچنانکه عده ای از علمای حقو کار گ

ود ولی تا آن تاریخ رابطه طرفين مشمول مقررات کارکار بطSن فاقد اثر قھقرائی است و از تاریخ کشف موجب قطع روابط بين کارگر و کارفرما می ش

شأ روابط طرفين حفظ می کند . معھذا انتقادات یاد شدهاست زیرا نمی توان کار انجام شده را برگرداند بدینسان قرارداد کار نقش خود را بعنوان من

سبب شده است تئوریھائی برای ایجاد اساس و مبنای تازه ای در روابط کارگر طرح گردد .

● بخش سوم - رابطه کار جانشين قرارداد کار :نظریه کارگاه

خی کشورھا و بویژه حقوق آلمان تأثيراتی بجاینظرات و انتقادات گوناگونی که بر رابطه قراردادی در مورد کار انسانی وارد شد در حقوق بر

صورت حادتری پيدا کرد تا آنجا که رابطه کار را جانشينگذاشت که ابتداء با تغيير نام قرارداد ، از اجاره اشخاص به قرارداد کار متجلی شد و سپس 

رمایه با یکدیگرشرکت و بلکه اتحاد دارند اگر چه در حقوقرارداد کار می دانستند . اما این نظریه که کارگاه را سازمانی ميشمارد که در آن کار و س

یه کارگاه و انتقادات وارد بر آن ،درباره تغيير نام قرارداد کارفرانسه ابتدا طرفدارانی پيدا کرد که بعداً بشدت مورد انتقاد واقع شد . قبل از بررسی نظر

، به اشاراتی که سابقاً مذکور افتاده است نکات زیر را می افزائيم .

قرارداد کار که در واقع پوشاندن این قرارداد زیر پوششیتغييرنام قرارداد حاکم بر رابطه بين کارگر و کارفرما، از اجاره اشخاص (اجاره خدمات) به 

اجاره نيست زیرا کار بخودی خود وجود ندارد انسانجالبتر و زیباتر است بر این اساس متکی است که رابطه کارفرما وکارگر رابطه معوض و نتيجه 

 قراردادی در اینجا رابطه ای شخصی است . کاراست که کار می کند . کارگر مال خود را مورد تعھد قرار نمی دھد شخص او متعھد است و رابطه

 ھم باید عوض شود ، بجای قرارداد اجاره اشخاص یاانسانی مال نيست زیرا کار نمودار و دنباله شخصيت انسانست با توجه باین جھات نام قرارداد

 لحاظ رسانيدن مفھوم واقعی روابط طرفين بویژه در مورد کاراجاره خدمات ، قرارداد کار گفته می شود . اما برخی از حقوقدانان ،غير از ایراداتی که از

 نمی دانند . اینان با توجه به حقوق آلمان که دو تعھد را درتابع بر آن وارد کرده اند ،و قبSً بدان اشاره کردیم ، اصطSح قرارداد کار را خالی از خطر

 طرف کارگر، معتقدند که آثار این دو تعھد که رنگی ازقرارداد کار مستقر می بينند یکی تعھد حمایت از طرف کارفرما و دیگری تعھد " وفاداری " از

مروز مورد قبول ھمگان شده است و شگفت انگيز آنکهسنت اربابی ( پاترناليسم ) دارد مأ3 برای کارگر خطرناک است ، معھذا اصطSح قرارداد کار ا

ن رابطه جنبه شخصی خود را بسرعت از دست میاین عنوان در دورانی بر جنبه شخصی رابطه کار تکيه می کند که با توسعه کارگاھھای بزرگ ای

دھد .

▪ نظریه کارگاه : رابطه کار در چھارچوب کارگاه

ن را برآن داشت که نظریه جدیدی که بتواند مبين روابطتحول عميقی که در روابط ناشی از کار پدید آمد و تضعيف نقش قرارداد در ایباره ، حقوقدانا

ستم ليبرال و اصل حاکميت اراده و آزادی قرارداد کارکارگر و کارفرما باشد عرضه دارند . در انتقاداتی که بطور کلی بر مفاھيم حقوق ناشی از سي

 می دانستند . بطور خSصه بذکر بعضی از این انتقاداتمی شد غالباً قرارداد کار را بعنوان نمونه کامل عدم انطباق این مفاھيم با واقعيات خارجی

می پردازیم .



ی روابط طرفين قرارداد نيست مثSً گونو در رسالهاز دیرباز حقوقدانان دریافتند که اصل حاکميت اراده با اطSقی که بيان می شد نمایشگر واقع

نتایج 3زم را ایجاد کنند مگر اینکه در محيط اجتماعیدکتری خود درباره اصل حاکميت اراده یادآور می شود که قراردادھای فردی نمی توانند آثار و

قی آن جامعه صورت گيرد . او در مورد قرارداد کار میمتجلی شوند و توافق این اراده ھا در چھارچوب قوانين موجود و با احترام به سازمانھای حقو

عی نسبتاً پيچيده و باندازه کافی ثابت در بردارد برایگوید " اگر آنرا از نزدیک مSحظه کنيم می بينيم عSوه بر شروع تقسيم کار، یک سازمان اجتما

اینکه افراد بتوانند با امنيت ( خاطر ) آینده را دریک عمل پيش بينی بررسی نمایند".

نيکی وجود دارد که کارگران عضو آن می شوند : اعضائی که" در کنار قراردادھا که در آنھا کارگران بعنوان طرف قرارداد مداخله می کنند سازمان ارگا

از انضباط واحدی، ایشان را شرکاء حقيقیمسئوليت مشترک و ھمکاری فعا3نه و ھوشمندانه ایشان در یک عمل مشترک و اطاعت و انتقادشان 

می سازد… کارخانه یک حقيقت اجتماعی مستقلی را تشکيل می دھد ".

ده ای است که در آن توافق اراده در مورد ایجاد وضعيتجرج سل ، حقوقدان معروف درباره قرارداد کار چنين می نگارد :( قرارداد کار ) یک سند پيچي

)، ونيز برای اجرای اوضاع کلی یا وضعيت (خاص ) نسبتفردی نسبت به مداخله کنندگان در قرارداد وجود دارد ( وضعيت طلبکار یا بدھکار کار و مزد 

راده فعلی افراد ذینفع دارند : این وضعيت ھا، بوسيله قانونبه افراد بکار می رود . وضعيت کارفرما و کارگر . این وضعيتھا غالباً محتوایی مستقل از ا

که تمام یا قسمتی از این وضعيت بوسيله عمل یک،یا وسيله آئين نامه ، ویا بوسيله قراردادھای جمعی تعيين می شوند . گاھی اتفاق می افتد 

نامه کارگاه " نام دارد که طبيعت عينی آن به ھمان اندازه غيرجانبه یکی از دو اراده حاکم برقرارداد بوجود می آید : اراده کارفرما در اینصورت " آئين 

ندگان ( یعنی طرفين رابطه کار ) نتيجه یک عملقابل تردید است که پيمانھای جمعی . اعمال این وضعيت ھا و محتوای آنھا نسبت به مداخله کن

ر است … "شرطی است که عبارت از استخدام می باشد . بنابراین استخدام قلمرو اصلی باصطSح قرارداد کا

دید کارگاه ، به طرد مفھوم فردی و قراردادی کار کمک کردپل دوران ، استاد فقيد و گرانمایه حقوق کار فرانسه بنوبه خود ، بااظھار و تشریح نظریه ج

زدیک است ، خود او نيز این ارتباط فکری را متذکر شده. نظرات او در این باب با برخی مفاھيم فلسفی دانشمندان آلمانی درباره رابطه کار بسيار ن

منشأ نظرات خود را یادآور می شود .

 می شمارد ) برروی جنبه شخصی رابطه کار تأکيد بسياراو بارد مفھوم فردی اجاره خدمات ( که مبنای رابطه کار را قراردادی مانند سایر قراردادھا

ایش در کارگاه است ھمانجا که طرفين این رابطهمی کند . این رابطه از حيطه حقوق مدنی و مقررات مربوط به قراردادھای مالی خارج بوده مبن

رند وارزش واھميت خود را در این اتحاد می یابند . کارگاهیعنی کارگر و کارفرما یا کار و سرمایه ( که از یکدیگر قابل تفکيک نيستند ) باھم شرکت دا

ده است . در اینصورت قرارداد کار مقدمه و پایهتشکيل مجموعه ارگانيکی را می دھد که حقوق کار آنرا تابع وضع عينی واساسنامه خاصی قراردا

ست که عبارت از ورود در این اتحاد ( بين کار و سرمایه )ایجاد رابطه کار نيست بلکه در برابر این رابطه محو ميشود . رابطه کار نتيجه عمل دیگری ا

باشد .

ت کار ندارد . کارگری که وارد کارگاه می شود و بهاز این گفتار نتيجه ميشود که صحت یا بطSن قرارداد کار تأثيری در شمول یا عدم شمول مقررا

 بھرحال ، از حمایت قانون کار و مقررات مربوط بداناستخدام آن در می آید صرفنظر از قرارداد موجود بين او و کارفرما و حتی در صورت عدم آن ،

برخوردار می شود .

روشنتر شدن موضوع آن را با سازمان یا نھاد حقوقیپل دوران ارزش این نظریه را که با افول نقش قرارداد کار ھمراه است تشریح می کند و برای 

)Institutionفھوم کارگاه عناصریکه در یک نھاد ) که در مفاھيم حقوقی فرانسه وجود دارد مقایسه و بدان تشبيه می کند . به عقيده وی در م

رود به کارگاه الحاق به این نھاد بشمارمشاھده می شود موجود است : تلفيق نيروی انسانی و وسائل مادی، نظم داخلی و ھدف مشترک . و

از اعضاء آن مرتبط می سازد .می رود و رابطه کار ، رابطه حقوقی است که در این نھاد (کارگاه ) رئيس کارگاه را بھر یک 

ت اداره طبيعی رئيس آن ، سلسله مراتبی را دربدینترتيب، کارگاه بر اشتراک منافع اعضاء متکی است و اتحاد منظمی را تشکيل می دھد که تح

اری ( تنظيم آئين نامه ھای داخلی کارگاه ) قدرت ادارهبر دارد. کارفرما نيز به مقتضای ریاست کارگاه از سه امتياز برخوردار است : قدرت قانونگذ

يازات مسئوليتی است که در اداره کارگاه دارد نکتهکارگاه و قدرت انضباطی ( اجرای اقدامات انضباطی در موارد تخلف کارگران ). مبنای این امت

د کرده و تضمينی برای جلوگيری از سوءاستفاده ویمھمی که نباید از یاد برد اینست که وجود منافع وھدف مشترک اختيارات رئيس کارگاه را محدو

ع عموم اعضاء آن می باشد ح ندارد کارگاه را ھرطورشمرده می شود . بعبارت روشنتر چون رئيس کارگاه وظيفه اش اداره کارگاه در جھت تأمين مناف

که مایل است اداره کند بلکه این امر باید بنحوی صورت گيرد که ھدف فوق را تأمين کند .



١٩۴٢ن پرداختند عSوه بر آن قانون مدنی ایطاليا در نظریه کارگاه در فرانسه مورد توجه زیادی واقع شد وحقوقدانان به بحث و مطالعه در اطراف آ

ابطه شرکت و ھمکاری است نه رابطه معاوضه ( مانند عقودبجای قرارداد ، ھمکاری با کارگاه را بنياد و منشأ رابطه کار قرارداده است . این رابطه ر

معين) معھذا د3ئل زیادی در رد این نظریه و انتقاد از آن اقامه شده است.

▪ انتقاد نظریه کارگاه

به بررسی این نکته خواھيم پرداخت که ایندر رد نظریه کارگاه ، مطالب زیادی گفته شده است که این سطور جای طرح ھمه آنھا نيست فقط 

رده است . با مراجعه به کتب مختلفی که در حقوق کارنظریه تا چه حد نقش قرارداد کار را بعنوان مبنای رابطه کار بين کارگر و کارفرما تضعيف ک

ر انتقاد از آن ھماھنگی دارند . حقوقدانانی که بهتأليف شده است به شگفتی در می یابيم که مؤلفينی با تمایSت و عقاید کامS مخالف و متضاد د

ارگاه را که یکی از پاترناليسم داشت نمی توانستندرابطه کار از دیدگاه قراردادی و در سيستم اقتصاد ليبرال می نگرند طبعاً مفھوم سازمانی ک

نای اساسی باقی ميماند که مقررات قانونی و آئينقبول کنند . برن وگا3ن در پيشگفتار کتاب حقوق کار خود می نویسند " قرارداد کار بصورت مب

فظ می کند ". حقوقدانان مارکسيست نيز آنرا ردنامه ای را در بر می گيرد . این قرارداد تکنيک حقوقی قدیمی و سنتی است که تسلط خود را ح

ن تکيه شده است درحاليکه بنظر مارکسيست ھا بين اینکردند زیرا در نظریه مذکور بر ھمبستگی بين اداره کنندگان کارگاه (کارفرمایان ) و کارگرا

 قراردادھای کار چيز دیگری نيست سخنی که بادو دسته جنگ طبقاتی وجود دارد نه ھمبستگی و بگفته یکی از این حقودانان کارگاه جز مجموعه

نظریه حقوقدانان طرفدار نظام ليبرال و قراردادی فرقی ندارد .

 کار چيزی بيش از رابطه قراردادی است اما نظریه یاگر چه با تحو3تی که در رابطه کار پدید آمده نمی توان سخن اخير را کامSً پذیرفت و رابطه

ه در واقع به آنچه باید تحقق یابد مربوط است و بيش ازکارگاه ھم نمی تواند در حال حاضر مورد قبول باشد و به تعبير برخی از حقوقدانان این نظری

بررسی تحول فعلی آینده را پيش گوئی می کند .

د3ئلی که در این مورد می توان اقامه کرد در امور زیر خSصه می شود :

 ) 3زم است وجود ندارد . رابطه کار،رابطهدر اجتماع کوچک شغلی یعنی کارگاه عامل معنوی که برای تحقق یک جامعه از نظر (جامعه شناسی

 ندارد . این رابطه ،رابطه معاوضه کار و مزد استمشارکت نيست زیرا کارفرما و کارگر منفعت مشترکی ندارند ، تقسيم سود و ضرر بين آنھا معنی

ع کارگر را قائل شویم به حقوق کار جنبه ایده آل داده ایماگر ما برای کارگر تعھد حفظ منافع کارفرما و بالعکس برای کارفرما تعھد حفظ و رعایت مناف

. در واقع، دو مفھوم جداگانه از حقوق کار و رابطه کارگر و کارفرما وجود دارد :

اه وجود دارد و در منافع و اداره آن شرکت دارد .یکی بر اساس مشارکت که در اینصورت حقوق کار بر پایه تشکيSت کارگری است که در داخله کارگ

یرا از جھات عدیده چه در مورد تعلق کارگر بهاین مفھوم بر فکر تازه مشارکت کار و سرمایه متکی است ولی در حال حاضر آرزوئی بيش نيست ز

کارگاه و چه از جھت شرکت در اداره و منافع کارگاه این مشارکت ھنوز تحقق نيافته است .

 که استخدام کارگر بنظر کارفرما است و تمایل اوورود کارگر به این جامعه به اصطSح شغلی از طری استخدام صورت می گيرد اما بخوبی می دانيم

تمھيداتی که در قوانين و تعھدات مختلف برای جلوگيریبرای ورود به کارگاه اگر به تأیيد کارفرما نرسد اثری نخواھد داشت ھمچنانکه با وجود ھمه 

 حتی برای تخلفات کوچک می تواند او را از کار بر کناراز سوء استفاده کارفرما در نظر گرفته شده عمSً اخراج کارگر به نظر کارفرما بستگی دارد و

شته است با این اوصاف چگونه می توان گفت که کارگاهکند .مضافاً به اینکه در انجام کار نيز تابع آئين نامه ای است که در تھيه آن دخالتی ندا

.جامعه ای است و کارگر بعنوان عضوی از آن و یکی از شرکاء این مؤسسه شغلی بدان تعلق دارد 

حتی در کشورھایی ھم که این حق را برایدر مورد اداره کارگاه قوانين بعضی کشورھا شرکت کارگران را اساساً به رسميت نشناخته است 

ش مھمی در اداره کارگاه ندارد و با3خره شرکتکارگران در نظر گرفته اند مداخله ایشان در شورای کارگاه جنبه مشورتی داشته و بھيچوجه نق

کراگران در منافع کارگاه محدود است وازميزان معينی نمی تواند تجاوز کند .

ر دارد . در این مفھوم ، کارگر از طریق سندیکای خودمفھوم دیگر حقوق کار،بر اساس مذاکره و توافق دو طرف رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما قرا

کشور ایا3ت متحده آمریکا و انگلستان رواج دارد وباسعی می کند که مزایای بيشتر در قالب قرارداد منعقد با کارفرما بدست آورد. این مفھوم در 

مبانی اجتماعی سرمایه داری سازگارتر است

ویژه ، جدای از منافع کارفرما داشت و سازمانیاجما3ً آنکه مفھوم کارگاه ،اگر واقعاً بصورتی که بيان شده است وجود ميداشت یعنی منافعی 

ول بسياری از حقوقدانان قرار می گرفت اما واقعيت غيرمجزای از کارفرما بوجود می آورد و مثSً از شخصيت حقوقی برخوردار بود بدون تردید مورد قب



نافع کارفرما می باشد . البته مقصود از کارفرما تنھااز این است . رئيس کارگاه تنھا ارگان کارگاه است او شخص کارفرما است و منافع کارگاه ، م

صاً سرمایه نباشد اما کارگاه را در جھت منافعنماینده سرمایه نيست ممکن است یک مدیر، یک نفر متخصص اداره کارگاه در رأس آن باشد که شخ

اشته باشند ،منافع متضاد دارند . کارگاه متعلق بهصاحبان سرمایه اداره می کند . بگفته ليون کان ، کار و سرمایه بيش از آنکه منافع مشترک د

 است که می تواند استخدام کند ،اخراج نماید و بهمالکين آن است و کارگران جزو آن نيستند بلکه در خدمت آن می باشند. رئيس آن یعنی کارفرما

 یکسره تعطيل نماید .ھيچ کس ھم مجبور نيست حساب پس دھد . قدرت او تا بجائی پيش می رود که می تواند کارگاه را

وب قرار می گيرد اما ذیSً خواھيم دید که نقش فعلیبدینترتيب رابطه بين کارگر و کارفرما به مفھوم قراردادی آن نزدیک می شود و در آن چھار چ

 باید ارزیابی مجددی کرد .قرارداد ھمان نيست که سابقاً بوده ( و ھنوز ھم در برخی ممالک ھست ) بلکه قرارداد کار را

● بخش چھارم - نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد آن

ھنوز ھم بسيار مھم است :نقش قرارداد کار بعنوان منبع روابط کار، از بسياری جھات ، چه از نظر حقوقی و چه در عمل 

 کاریابی وجود دارد مراجعه بدین دفاتر اختياری بوده واو3ً کارگر و کارفرما اصو3ً یکدیگر را آزادانه انتخاب می کنند حتی در کشورھایی که دفاتر

 که توافق طرفين در تنظيم قراردادکار و شرائط آنانتخاب قطعی و نھایی بوسيله خود طرفين بعمل می آید . البته نمی توان منکر این واقعيت شد

 ًSمقرر شده اند ) اما اگر طرفين بدین اساسنامه ودر حقيقت عبارت از الحاق بيک اساسنامه جمعی و آئين نامه ھای داخلی کارگاه است (که قب

در توافق دو اراده خSصه می شود و " معلوم نيستآئين نامه ھا ملحق می شوند باید علت آنرا جستجو کرد . به عقيده پل دوران این علت طبعاً 

 که برای قرارداد قائل می شوند دارای ارزش روانیچرا این توافق که موجد تعھد است شایستگی اطSق نام قرارداد را ندارد . از این نظر اھميتی

د را در حدود معينی تنظيم کنند . وابستگی به قرارداداست . قرارداد مبين تعھد دو اراده است که آزادانه خود را متعھد سازند و روابط متقابل خو

م و (کاراجباری) است ".نشان دھنده احترام به حقوق انسان و درعين حال نفرت از اقدامات خودسرانه مربوط به استخدا

د ، مشخص کننده مفھوم کارگر و درواقع حدود شمولثانياً - از نظر فن حقوقی ، قرارداد کار،و بویژه مفھوم تبعيت کارگر که از آن ناشی می شو

رگران تابع می شود .مقررات کار است . زیرا چنانکه درابتدای این بحث یادآور شدیم مقررات کار منحصراً شامل کا

وسيله این قرارداد است که طبه شغلی کارگر مشخص وثالثاً - قرارداد کار وسيله انطباق شرائط کار بر اوضاع و احوال خاص ھر کارگر است زیرا ب

 و در بھبود وضع کارگران مؤثر باشد .ميزان مزد او تعيين می شود و از اینجھت قرارداد کار نقش بسيار مھمی را ميتواند ایفا کند

تبی وجود دارد . قوانين و مقررات کار ھرچند ھمتوضيح مطلب اینست که در رابطه کار،بين منابع تعيين کننده حقوق و تعھدات طرفين سلسله مرا

ن تنزل کرد " در قرارداد کار نمی توان مزایایی کمتر ازکه جنبه امری داشته و تخلف از آنھا جایز نباشد حداقلی را تشکيل می دھد که نمی توان از آ

آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود ".

ه تنھا منع نمی کند، بلکه تأیيد ھم می کند . زیرا قانون کار ایران ) . اما " نظم عمومی اجتماعی " تجاوز از این مزایا را به نفع کارگر، ن٣١( ماده 

اد کار می تواند وسيله مناسبی باشد برای اینکهبرقراری امتياز بيشتر برای کارگر با روح حقوق کار و فلسفه وجودی آن منطبق است. پس قرارد

 که پيمانھای جمعی اھميت شایسته خود را یافته اندکارگر از مزایای بيشتری برخوردار شود . اما بين قانون و قرارداد کار ،بویژه در کشورھایی

 قانون کار ایران ) ولی٣۵مندرج در قانون باشند ( ماده ،پيمانھای جمعی قراردارند که این پيمانھا ھم نمی توانند حاوی مزایائی کمتر از امتيازات 

 پيمان جمعی و قرارداد فردی کار ، در قوانين برخیبرقراری مزایای بيشتر، ھمچنانکه اشاره کردیم ،علت وجودی این پيمانھا است . در رابطه بين

نظم کتاب اول قانون کار فرانسه ) ودر مواردی ھم که بطور صریح ذکر نشده است . بر اساس ھمان ٣١کشورھا بصراحت مقرر شده (ماده 

گران در نظر گرفته شده است قرار دھد .اجتماعی که یاد شد، قرارداد کار نمی تواند مزایائی کمتر از آنچه در پيمان جمعی برای کار

شاره ميکند نقش قرارداد کار در مورد اختSفاتنکته دیگری که کمتر مورد توجه واقع شده است واز اساتيد حقوق کار،پروفسور کامرلنگ بدان ا

او باقی می ماند و فقط در مدت اعتصاب موقتاً بحالجمعی کار است در صورت اعتصاب کارگران ، قرارداد کارھریک از کارگران در حال اعتصاب بنفع 

يل کارگاه از کارفرما شکایت و مطالبه خسارت نماید وتعلی در می آید اما بعکس اگرکارفرما کارگاه را تعطيل نماید ھر کارگری می تواند بعلت تعط

 ) ویا خطای کارگر است از پرداخت خسارت معاف خواھدفقط در صورتی که کار فرما بتواند ثابت کند که تعطيل کارگاه نتيجه قوه قاھره ( فرس ماژور

بود .

 است و قرارداد کار وسيله ای است که برخSصه بحث آنکه انتقال رابطه کار از سطح فردی به سطح جمعی موجب بھبود رابطه فردی کار شده

د و عکس آن در ھيچ موردی نمی تواند صادقاساس مقررات قانونی و شرائط مندرج در پيمانھای جمعی در جھت کسب امتياز بيشتر بکار می رو



تند ، می توان گفت که قرارداد کار که در طول چند قرنباشد . اگر قرارداد نقش اخير را بخوبی ایفاء کند ھمانطورکه برخی از حقوقدانان اظھار داش

ی خود رایافته و در مقياس وسيعی حمایتعامل استثمار کارگر در نظام سرمایه داری به شمار می رفت براثر یک تحول سودمند موقع حقيق

کارگران و برقراری امتيازات به نفع ایشان و بالنتيجه موجب پيشرفت اجتماعی شده است .

ان و افراد متخصص،که به علت احتياج مبرم به کارشاناستفاده از قرارداد کار ، به عنوان وسيله کسب امتيازات بيشتر ، اگر چه در عمل به کارمند

 ھم با توجه به مقررات قانونی که ذکر شده ، کمترمی توانند شرائط خود را بکار فرما بقبو3نند ، اختصاص دارد اما حتی در مورد سایر کارگران

وسيله استثمار است تا حمایت زیرا به ھرحال باید حاوی شرائط مساعدتری از مقررات باشد .

منبع : صنایع نيوز
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نقش لجستيک در توسعه کارآفرينی کشور

فرصت ایجاد  مساله  ھمهامروزه  کار  دستور  در  اشتغال  و  شغلی  ھای 

کشورھا ازجمله سازمان ملل و نھادھای وابسته به آن قرار گرفته است.

کارآفرینی در جھان امروز، به سرعت در حال پيشرفت است و کارآفرینان به

د3یل متعدد از جمله بيکاری، کاھش دستمزدھا و نارضایتی شغلی از کار

شوند و کارآفرینی به عنوان راھی برای برون رفت ازقبلی وارد کارآفرینی می

بيکاری و رشد اقتصادی در بسياری از جوامع، معمول است. در ایران نيز در

ھای اخير، کارآفرینی به عنوان یک مساله مھم و انسانی در حل معضلسال

برنامه توجه  مورد  زیرابيکاری،  و مسوو3ن کشور واقع شده است.  ریزان 

تنھا عامل مھم جھت کاھش رشد اقتصادی است، نه  بيکاری،  گسترش 

شود. از این رو در این مقاله تSش شده است که ضمن بررسی وضعيت فعلی کشورھای اجتماعی و فرھنگی نيز میبلکه موجب افزایش عارضه

ھای لجستيکی بيان شود.ھای لجستيکی، اھميت گسترش کارآفرینی در کشور از طریق فعاليتچه از نظر اشتغال و چه از نظر دامنه فعاليت

ھای لجستيکی را برشمرده وھای اقتصادی ایران در توسعه فعاليتبنابراین، پس از تبيين نقش صنایع لجستيکی در اقتصاد جھانی و ایران، مزیت

دھيم.ھای لجستيکی را مورد بررسی قرار میھای توسعه کارآفرینی در کشور از طریق فعاليتراه

وضعيت فعلی کشور از نظر اشتغال

آید. در شرایطمار میترین عامل موثر در رشد و توسعه ھر کشور است و جمعيت ھر جامعه به منزله ثروت ملی آن به شنيروی انسانی، مھم

ھای اساسیھای اخير، به عنوان یکی از چالشھای اجتماعی، مساله اشتغال است از این رو مساله بيکاری در سالفعلی کشور، یکی از بحران

بيکاری به مقياس وسيع یکی از ویژگیاقتصادی و اجتماعی در زمره مھم بارزترین تھدیدھای امنيت و توسعه ملی مطرح شده است.  ھای 

بر بهھای سرمایهھای توليدی در جذب نيروی کار، به کارگيری روشکشورھای در حال توسعه است. عواملی نظير انفجار جمعيت، ناتوانی بخش

سترش بی رویهناپذیری ساخت و توليد، بيکاری پنھان، تعيين دستمزدھا بدون توجه به بازدھی نيروی کار و گجای کاربر، کمبود سرمایه، انعطاف



ان، جمعيتی جوان داردساز مشکل بيکاری در کشورھای در حال توسعه و از جمله کشور ما، شده است.ميھن اسSمی ما ایربخش خدمات، زمينه

ھای فراوانی که درریزان کشور قرار داده، اما به واسطه عدم تعادلای ارزنده از نظر منابع انسانی در اختيار برنامهو جوانی جمعيت ھر چند سرمایه

 درصد نيروی فعال کشور بيکار است.این در حالی١۵اقتصاد کشور وجود دارد، این سرمایه انسانی، خود به معضلی تبدیل شده است و قریب به 

 ھزار نفر) دارای تحصيSت عاليه ھستند، وارد بازار کاری٣٠٠ ميليون نفر که بخش قابل توجھی از آنان (قریب به ١/۵است که ھر ساله بيش از 

ھای پنج ساله توسعه،کننده بزرگ و اصلی نيست. بنابر قوانين و برنامهشوند که برخSف چند دھه اخير، دیگر دولت در آن کارفرما و استخداممی

روھایی که به سنتوان از آن انتظار استخدام و جذب نيروھای تازه وارد به بازار کار را داشت، مگر در حد نيدولت باید کوچک و کوچکتر شود و نمی

 ھزار فرصت شغلی است که آن ھم تاکنون محقق نشده است.٧۵٠ھای فعلی، تنھا برای ایجاد سا3نه ریزیرسند. ضمنا برنامهبازنشستگی می

رسد تنھا راه ممکن برای رفع این دغدغه، توسعه کارآفرینی است.ترین دغدغه دولت است و به نظر میاز این رو امروزه اشتغال مھم

ضرورت توسعه کارآفرینی در شرایط کنونی

ھای نظام اجتماعی - اقتصادی عصر حاضر، ناشی ازالمللی رو به رو ھستند. تحو3ت و دگرگونیامروزه، جوامع با تحو3ت و تھدیدات گسترده بين

ھا و نيازھای جدیدی منجر شده است. برای پاسخ به اینھا، ضرورتھای شگرف علمی و تکنولوژیک است که به نوبه خود به دیدگاهپيشرفت

ھا و فرایندھای موجود اکتفا کرد. از این رو تضمين و تداوم حيات و بقایتوان به روشھای مزبور، دیگر نمینيازھا و ھمراھی با تحو3ت و دگرگونی

ھای و روشھای جدید به منظور مقابله با مشکSت است. بنابراین، نوآوری، ابداع، خلق محصو3ت، فرایندھاھا و روشجوامع، نيازمند تامين راه

ائه الگویی ھستند کهیابد.برای دستيابی به این ھدف، سياستمداران با کمک اقتصاددانان و کارگزاران به دنبال ارجدید بيش از پيش ضرورت می

 خيلی سریع توانستند نقش کارآفرینان را درنقش کارآفرینی رادر توسعه ھمه جانبه به ویژه اقتصاد تقویت کنند. کشورھای پيشرفته صنعتی،

ھای حمایتیSش کرده و در این راستا سياستتوسعه اقتصادی کشف کنند و به دنبال توسعه و ترویج چنين فرھنگی در ميان مدیران اقتصادی ت

 در عرصه جھانی، افراد خSق،ھای کارآفرینانه افراد و بقای روحيه کارآفرینی در سطح جامعه اتخاذ کنند. درواقع امروزه،مناسبی را در تقویت ویژگی

اند و نقش آنان به عنوان موتور توسعهھای صنعتی، توليدی و خدماتی شدهنوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشأ تحو3ت بزرگی در زمينه

گذاری، عامل ایجاد اشتغال، گزینه اصلی انتقال فناوری و عامل رفع خلل واقتصادی، قھرمانان ملی و توسعه صنعتی، محرک و مشوق سرمایه

آیند، از این رو پرورش نيروھایھای توسعه اقتصادی ھمواره با توسعه کارآفرینی به حرکت درمیتنگناھای بازار، در جوامع تبيين یافته است. چرخ

انداند جوامعی که بيشتر به فکر متکی بودهھا است. امروزه، ھمگان دریافتهخSق و نوآور، یکی از مباحث مھم در سطح صنعت، خدمات و دانشگاه

بلندمدت موفق با وجود مزیتتر و سرفرازتر بودهتا به منابع زیرزمينی، در  ھای آن ازجمله موانعاند. منابع زیرزمينی در کشورھای جھان سوم 

نھا با استفاده از نيروی فکر، خSقيت ویافتگی محسوب شده است، در صورتی که نبود این منابع در برخی از کشورھا باعث شده است تا آتوسعه

عصر حاضر، که عصر دانایی و خSقيت و عصر تلفيقابتکار و در یک کلمه، کارآفرینی، ازجمله کشورھای پيشرو در جھان کنونی شوند. به ویژه در 

ناپذیر جوامعآفرینی از منابع مھم و پایانھا و ابتکارات است، توجه به کارآفرینی، در توسعه و پيشرفت کشورھا بسيار اھميت دارد. کاراندیشه

ھا برمی گردد.افزایش ميزان توجه سياستگذاران، دولتمردان و مدیران به این موضوع حساس وبشری است، منبعی که به توان و خSقيت انسان

 منظور توسعه اقتصادی کشور فراھم خواھد ساختضروری در جامعه در حال رشد ما، زمينه مناسبی برای بروز استعدادھای افراد کارآفرین را به

ھا و قوانين و محافل علمی در ارائه راھکارھای اجرایی برایھا، خطمشیکه رسيدن به این ھدف، نيازمند ھمکاری نزدیک دولت در تدوین سياست

ناپذیر به نحو احسن از این ذخایر گرانبھا و پایانشناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادھای این افراد است تا اینکه بتوانيم ھرچه بھتر و بيشتر

استفاده کنيم.

ھای لجستيکیتعریفی از فعاليت

تواند تغييرات سریع کاربردھایدھد که تعریف یکسانی از خدمات لجستيکی وجود ندارد. یکی از د3یل این مھم، میمطالعه ادبيات نشان می

کند. اما در تعاریف مختلف لجستيک،ھای لجستيکی را مشکل میھای اخير باشد که به طور واضح مشخص کردن دامنه فعاليتلجستيک در دھه

ھایتوان گفت لجستيک، فعاليتھای اصلی لجستيک برشمرده شده است. به طور کلی میھای جابه جایی و ذخيره مواد، از فعاليتفعاليت

شود.مرتبط با دریافت، حمل، نگھداری و تحویل کا3 به مشتری را شامل می

ھای لجستيکی در اقتصادنقش فعاليت

ھای لجستيكی راکنند.اثرات اقتصادی فعاليتھای لجستيکی که به صورت مؤثر و کارا اجرا شوند، نقش حياتی در اقتصاد کشورھا ایفا میفعاليت



 كشورھا، از طرق زیر مشاھده كرد:GDPتوان عSوه بر ایجاد ارزش افزوده و نقش آن در می

 - دسترسی راحت به بازار١

تر به بازار دسترسی دارند. به طور مثال، توليدكنندگانتر و سریعدر صورت وجود سيستم لجستيكی كارا در سطح كشور، توليدكنندگان، راحت

یان رإ؛ نداشته و ھر ساله مقدار قابلمحصو3ت كشاورزی به علت نبود سيستم لجستيك كارا، امكان ارسال اقتصادی محصو3ت خود به مشتر

دھند.توجھی از محصو3ت خود را از دست می

 - انتخاب وسيع مواد اوليه و توليدات٢

یابند و قدرت انتخاب آنھاتری دسترسی میدھند، به مواد اوليه متنوعتوليدكنندگان با انتخاب مراكز لجستيكی كه خدمات لجستيكی را ارائه می

3 و خدمات داخلیتوانند با تعداد بيشتری توليدكننده كا3 و خدمات ارتباط برقرار كرده و انتخاب آنھا از كاكنندگان مییابد. ھمچنين مصرفافزایش می

یابد.المللی افزایش میو بين

 - جلوگيری از اتSف منابع اقتصادی٣

ھا، با تحویل به موقع و در زمان مناسب كا3 و خدمات، باعثكنند. اجرای این فعاليتھای لجستيكی از به ھدر رفتن منابع جلوگيری میفعاليت

ای از نارضایتی مشتریان صنعت خودرو در كشور،شود. به طور مثال در حال حاضر بخش عمدهمندی مشتری میكاھش ضایعات و افزایش رضایت

كند. مشكSتی ھمچونای ارتباط پيدا میای و برون كارخانهبه طور مستقيم یا غيرمستقيم به نبود یك سيستم لجستيك مناسب درون كارخانه

ھا و خودرو، افزایش حجم موجودی در جریان ساخت و مواد اوليه و موارد بسياری از این قبيلضایعات ناشی از جابه جایی و حمل قطعات، مجموعه

از مسائلی است كه با بھبود سيستم لجستيك قابل رفع است.

 - دسترسی آسان به اطSعات، دانش و مھارت۴

از بخشتواند باعث انتشار ایدهای اعضای شبكه لجستيكی، میارتباط زنجيره ميان بسياری  ارتباطھای خSق  توليدی شود و ھمچنين  ھای 

المللی را توسعه دھد.ای، ملی و بينای در سطح منطقهشبكه

ھای لجستيكی در درآمد ناخالص داخلیسھم فعاليت

تا ٧ كشورھا دارند. این سھم در كشورھای مختلف از GDPای در ھای لجستيكی معمو3 سھم قابل مSحظهفعاليت  درصد متغير است.٢١ 

 درصد١٢ در اكثر نواحی اقتصادی جھان را تقریبا GDPھای لجستيكی از ای كه انجام داده است، سھم فعاليتدانشگاه ایالتی ميشيگان در مطالعه

ترین صنعت لجستيك را دارد. كره جنوبی نيز در سه دھه گذشته در این زمينه بهیافتهاعSم كرده است.در ميان كشورھای آسيایی، ژاپن توسعه

برد. در چين، صنایع مرتبط بات به سر میسرعت پيشرفت كرده است. در حالی كه این صنعت در چين با وجود پتانسيل با3یش ھنوز در طفولي

 را دارند.دولت چين اخيرا تSش ھایی جھت توسعه این صنعت انجام داده است. ازجمله اینGDP درصد از ٢٠لجستيك، سھم معادل بيش از 

١٣ ارائه داده است. ھمچنين ٢٠٠۴ در ارتباط با توسعه صنعت مدرن لجستيك در چين در آگوست State Councilھا پيشنھاداتی است كه تSش

ای را به منظور فعاليت در زمينهشوند، یك مكانيزم داخل وزارتخانهدپارتمان دولت مركزی كه توسط كميسيون ملی توسعه و اصSح ھدایت می

ھای دیگری است كه در چين درھای آماری لجستيكی از فعاليتاند. تھيه بانك اطSعاتی به روز با شاخصصنعت لجستيك مدرن ملی پياده كرده

 ریال۵١١٧۴ای معادل ھای لجستيك شامل حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ارزش افزوده، فعاليت٨١حال انجام است. در ایران طبق آمار سال 

ایجاد كرده است.

ھای لجستيكیمزیت اقتصادی ایران در زمينه فعاليت

ودی آفریقاست. ھمچنين بھترین مسير دسترسی آسيایایران با موقعيت ممتاز خود در منطقه، پل و گذرگاھی برای ارتباط با اروپا، آسيا و تإ؛ حد

ھای دیگر با تقویت خدمات انبارداری در كشورشرقی و جنوب شرقی به آسيای ميانه و قفقاز است. بنابراین، عSوه بر ترانزیت كا3 برای كشور

به تاسيسات مناسب بندری در شمال و جنوبتوان زمينه مساعدی برای جذب درآمد و ایجاد اشتغال فراھم كرد.توسعه این زمينه فعاليت ھم می

ھای مناسب فراوانیای و ریلی نياز دارد و ھم به قوانين و تعھدات مناسب گمركی كه در ھر دو بخش گامھای جادهای از راهكشور و شبكه

ھای موردنياز جھتتر و سودآورتر از گذشته ساخته است. از طرف دیگر، كشور ما، تكنولوژیگذاری در ترانزیت را سھلبرداشته شده و سرمایه

پذیر است. بنابراینھای اقتصادی در این زمينه، برای كشور به راحتی امكانھای لجستيكی را در اختيار دارد. از این رو توسعه فعاليتتوسعه فعاليت

ھای مساعد درھای شغلی جدیدی را در كشور ایجاد كرد. ھمچنين وجود زمينهتوان فرصتریزی دقيق در این زمينه میگذاری و برنامهبا سرمایه



گذاری درتواند باعث عSقمندی توليدكنندگان بزرگ جھانی برای سرمایهكشور مانند وجود نيروی كار توانمند و ارزان در كنار منابع ارزان انرژی می

ھای لجستيكی كشور تقویت شود. در غير این صورتكشور شود. به این منظور، عSوه بر نياز به ایجاد امنيت اقتصادی، 3زم است زیرساخت

ھای اروپایی ھمچونشركتگذاری كاھش پيدا خواھد كرد. در این راستا بخصوص در صنعت خودروسازی، شاھد عSقه روزافزون جذابيت سرمایه

گذاری در كشور ھستيم.پژو، سيتروئن و رنو جھت سرمایه

ای برای توسعه كارآفرینی در كشورلجستيك منبع گسترده

توانند در توسعه كارآفرینی موثر باشند:ھای لجستيكی بنا به ماھيت خدماتی خود از طرق زیر میفعاليت

ھای كارآفرینی در كشور - ایجاد فرصت١

ھایجه به نياز كشور و كمبود شركتھای لجستيكی از جمله خدماتی ھستند كه به صورت مداوم و در ھمه جا مورد نياز ھستند. با توفعاليت

ھا، تعداد بسيار زیادی شغل در كشور ایجادشود. با ایجاد این شركتھای كارآفرینی در این زمينه كامS احساس میخدماتی در این زمينه، فرصت

ھد شد.خواھد شد و از دانش، مھارت و توان نيروی انسانی بيكار در جامعه به نحو احسن استفاده خوا

 - ارائه خدمات لجستيكی به كارآفرینان موجود٢

 خدماتی است كه مورد نياز اكثر توليدكنندگان است.خدمات لجستيكی مانند حمل و نقل مواد اوليه، كا3 و محصو3ت، نگھداری و توزیع آنھا از جمله

بار فعاليتبا ارائه این خدمات از طریق شركت توليدكنندگان به صورت بھينهھای موردنظر، از  توان  ھای جانبی توليدكنندگان كاسته شده و از 

بازار واستفاده خواھد شد. ضمنا برای بسياری از شركت ھای توليدی، نبود و یا كمبود این خدمات لجستيكی، باعث دسترسی نداشتن به 

توانھای خدماتی در این زمينه میكنندگان منابع و مشتریان شده است كه با توسعه شركتمشكSت فراوان در تھيه مواد اوليه و ارتباط با تامين

ھاھای توليدی و اثرات اقتصادی - اجتماعی این ورشكستگیمشكSت مرتبط را به حداقل ممكن تقليل داد و از ورشكستگی بسياری از شركت

جلوگيری كرد.

ھای اقتصادی كشور - افزایش توان رقابتی در فعاليت٣

كنندگان خواھد شد. این ارتباطات با اینكه به تبادل اطSعات،كنندگان و مصرفوجود خدمات لجستيكی باعث ارتباط بيشتر توليدكنندگان، تامين

المللی راين با توليدكنندگان بينشود، توان رقابتی آنھا را افزایش داده امكان رقابت توليدكنندگان داخلی با یكدیگر و ھمچندانش و مھارت منجر می

كند.فراھم می

گيری و پيشنھاداتنتيجه

ھا ابتدا باید باھاست. دولتھای راھبردی توسعه صنایع لجستيك برعھده دولتدر كشورھای در حال توسعه، مسووليت تدوین و اصSح سياست

ھا اقدامات 3زم را فراھم كنند و راھبردھای خود را برتعيين معيارھا، نيازھای لجستيك كشور را شناسایی كرده و سپس با در نظر گرفتن اولویت

ھای سيستم اقتصادی بهھای 3زم را از ھمه جنبهاساس شرایط بومی ارائه كنند. ھر دولتی كه خواستار توسعه اقتصادی است، باید حمایت

توان به توسعه كارآفرینی در كشور اشاره كرد كه به منظورھا میھای كارآفرینی به عمل آورد. ازجمله این فعاليتمنظور افزایش سطوح فعاليت

توان با استفاده ازرسد. بنابراین، میگذاری در این حوزه اقتصادی ضروری به نظر میھای شغلی، نياز به تشویق و رشد سرمایهافزایش فرصت

ھای كارآفرینانه را در این صنعت فراھم ساخت. بنابراین بهھای فعاليتھای جدید در صنعت لجستيك و منطبق با نيازھای بومی، زمينهفناوری

شود:ھای لجستيكی پيشنھادات ذیل ارائه میمنظور توسعه كارآفرینی از طریق فعاليت

ھای شغلی جدیدتغيير الگوھای سنتی صنعت لجستيك به الگوھای نوین به منظور ایجاد فرصت

نيروی انسانی  از طریق پرورش  به منظور تقویت صنایع لجستيك  از منابع داخلی  انرژی و استفاده ازاستفاده بھينه  كارآفرین، كاربرد صحيح 

ھای استراتژیك كشورموقعيت

ای، ریلی، ھوایی و دریاییھای جادهھای لجستيكی كشور از جمله توسعه راهایجاد دگرگونی و تحول در زیرساخت

ریزان صنعت لجستيك كشورنگر و كارآفرین در مدیران و برنامهلزوم ایجاد نگرش خSقانه، جامع

ھای كارآفرینانه در صنعت لجستيكھا در جھت تشویق و ترغيب فعاليتھا و خطمشیجانبه دولت از طریق تصویب قوانين، سياستحمایت ھمه

ھای كارآفرینانه در زمينه لجستيكھا و مراكز تامين سرمایه، به طرحدھی بانكاولویت

تحقيقات آتی



وضوع و استخراج راھكارھای اجرایی در زمينهمقاله حاضر، تنھا به منظور شناخت كلی موضوع ارائه شده است. بنابراین برای شناخت بيشتر م

شود:ھای لجستيكی، انجام تحقيقات زیر پيشنھاد میتوسعه كارآفرینی از طریق فعاليت

ھای كارآفرینانه لجستيكی در كشورھای 3زم برای توسعه فعاليتشناخت موانع و زیرساخت

ھای لجستيكی در صنایع مختلف كشوربررسی مزیت رقابتی فعاليت

ھای لجستيكیھای كارآفرینی در زمينه فعاليتشناخت و بررسی فرصت

ھا در كشورشناخت و بررسی خدمات نوین لجستيكی در كشورھای توسعه یافته و ارائه راھكار برای توسعه آن

ھای لجستيكی در موفقيت كارآفرینانبررسی اثر فعاليت

زھرا آراستی، پروانه گلرد، محمدرضا اكبری

منبع : مجله گسترش صنعت

http://vista.ir/?view=article&id=213071

نقش ويژه  کارآفرينی در توسعه فناوری ھا

ارابة فناوری اطSعات و ارتباطات به سرعت به پيش می تازد و جوامع دنيا را

مھارت ھا، مشاغل،  فعاليت ھا،  می کند.  بنيادی  تغييرات  دستخوش 

فرھنگ ھا، نيازھا و... ھمه و ھمه تحت تاثير این فناوری قرار گرفته و متحّول

شده اند. عصر اطSعات و اتباطات آغاز شده است. بی شک کارآفرینی سھم

توسعه این فناوری ھا داشته و دارد؛ اگرچه این عمده و نقش ویژه ای در 

فناوری ھا نيز خود بر کارآفرینی تاثير گذار بوده و به عبارتی کارآفرینی مدرن را

بوجود آورده اند.

این مقاله به بررسی روابط متقابل کارآفرینی و فناوری اطSعات و ارتباطات

پرداخته و با مثال ھایی ویژگی ھای کارآفرینی در عصر اطSعات و ارتباطات را

تبيين نموده است. ھمچنين پيشنھاداتی برای گسترش کارآفرینی اطSعات

در کشور یا بھره برداری مناسب از آن نيز، در این مقاله ارائه شده است.

● مقدمـــه:

 وجود آمده است، به طوری که در اثر اینجھان در سال ھای اخير شاھد انقSب اطSعات وارتباطات بوده و تحو3ت اجتماعی عظيمی در آن به

تباطات سطح بينش و آگاھی مردم افزایش یافتهتحو3ت، قرن جاری به نام فناوری اطSعات و ارتباطات به ثبت رسيده است. در عصر اطSعات و ار

ی به تعادل رسيده و کنترل شده است. در این عصر دنياوکلية فعاليت ھای جمعيت رو به انفجار دنيا با مزیتھای این عصر، در قالب شبکه ھای ارتباط

نند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پيغامدھکده ای متصل است که افراد آن در ھر لحظه که بخواھند به ھر گوشه آن می توانند مسافرت ک

 پدیده ھای این عصر ھستند. فناوری اطSعات وبفرستند. اینترنت، تلفن ھمراه، محاسبات  بی سيم، نرم افزار و سخت افزار، ھوش مصنوعی و …



تحو3ت اساسی بوجود آورده است.ارتباطات بر کليه فعاليت ھای اجتماعی از جمله کارآفرینی اثرگذاشته و در بسياری از آنھا 

رد. شاید اغراق نباشد اگر کارآفرینی مدرن بدونامروزه کارآفرینی به شدت به بسترھای فناوری اطSعات وابسته است و از آن بھره زیادی می گي

 مرھون کارآفرینی است. فعاليت ھای کارآفرینانهفناوری اطSعات را امری غيرممکن بدانيم. از سوی دیگر توسعه فناوری اطSعات و ارتباطات خود

ری و خلق فناوری ھای جدید است. کشورھای پيشرفته،باعث شناخت نيازھا، خلق ایده ھا و تولد فناوری  ھا می شوند. کارآفرینی موتور توسعه فناو

اوری اطSعات و ارتباطات مھمترین زمينه فعاليتسردمداران بھره گيری از کارآفرینی و توسعه فناوری ھستند. تحو3ت جھانی نشان می دھد که فن

اوری اطSعات و استفاده از آن حرکتاین کشورھا در قرن اخير شده است. کشورھای در حال توسعه نيز به سرعت به سمت دستيابی ازفن

می کنند.

بيوتکن نانوتکنولوژی، فناوری ھای محيط  زیست وبه عنوان مثال دولت کره  از پنج زمينه فعاليت تکنولوژیک خود یعنی فناوری اطSعات،  ولوژی، 

ست که کشور ما نيز با سرعت ھرچه بيشتر فعاليتفناوری ھای فرھنگی به فناوری اطSعات با3ترین اولویت را داده است. با این اوصاف شایسته ا

گفتن داشته باشد. درعصری که ماھيت کارھا،خود را در حوزه این فناوری تعميق بخشد تا بتواند در دنيای رقابتی عصر اطSعات حرفی برای 

 می شود. در این مقاله، ابتدا به بررسیماھيت  مشاغل و ماھيت  مھارت ھای 3زم عوض شده است، این کارآفرینی است که به چالش طلبيده

 کارآفرینی و کارآفرینی در فناوری اطSعات و ارتباطاتویژگی عصر اطSعات و معرفی کارآفرینی پرداخته، در ادامه نقش فناوری اطSعات و ارتباطات در

را بررسی کرده ایم.

● فناوری اطSعات و ارتباطات، ابزار عصر اطSعات

زمان ھا و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و درامروزه اھميت فناوری اطSعات و ارتباطات به منظور افزایش سرعت و دقت فعاليت ھای مختلف سا

تلف آن در مناطق جغرافيایی پراکنده و دور ازنتيجه با3 بردن بھره وری آنھا به روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان ھایی که بخش ھای مخ

ری از مشکSت خود از طریق این تکنولوژی ھا رفعیکدیگر قرار گرفته اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارھای متنوع و متعدد ھستند، بسيا

می کنند.

نقSب صنعتی مفھوم پيدا کرده است. ھمان گونهانقSب اطSعات و ارتباطات یکی از اصطSحاتی است که با رشد تکنولوژی ھای اطSعاتی در کنار ا

 به کمک انسان آمدند و بسيار از کارھای بدنی او را برکه در اثر انقSب صنعتی، مجموعه ای از کارخانه ھا، ابزار و ماشين آ3ت، اتومبيل ھا و غيره

وتری، شبکه ھای مخابراتی، سيستم ھای ماھواره  وعھده گرفتند، انواع محصو3ت تکنولوژی اطSعات، نيز شامل سخت افزارھا و نرم افزارھای کامپي

سعه یافتند.کاربردھای این تکنولوژی ھا شامل انواعغيره برای کمک به آن  دسته از مسایل انسان که با اطSعات سر و کار دارند بوجود آمده و تو

ز راه دور وغيره می باشد.محاسبات و پردازش ھای روزمرّه، تجارت، اطSع رسانی، مسایل علمی، مدیریت، ارتباط مستقيم ا

سيای از مشکSت سيستم ھای اطSعاتی راتجارب گوناگون سازمان ھای مختلف در سطح دنيا نشان می دھد که تکنولوژی اطSعات به راحتی ب

مونه به چند مورد از مزایای تکنولوژی اطSعات اشارهرفع می کند. تکنولوژی اطSعات قابليت ھای زیادی در رفع مشکSت سازمان ھا دارد. به عنوان ن

می شود.

● افزایش سرعت

 وری را افزایش می دھد. تکنولوژی اطSعات امکانمحاسبه و پردازش سریع اطSعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاھش و در نتيجه بھره

جستجو و دستيابی سریع به اطSعات را نيز فراھم می کند.

● افزایش دقت

با3 و تکنولوژی اطSعات دقتی  متغير است؛ درحاليکه  انجام کار  بر انسان دقت  مبتنی  انواعدر مشاغل  تامين و تضمين می کند. در  ثابت را   

فعاليت ھای پردازشی و محاسباتی دقت کامپيوتر به مراتب بيشتر از انسان است.

● کاھش اندازة فيزیکی مخازن اطSعات

 ھای مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می توانبا توسعة تکنولوژی اطSعات و بکارگيری آن دیگر لزومی به حمل و نگھداری حجم زیادی از کتاب

م، از جمله مراکزی است که به انجام این وظيفهدر ھر دیسک فشرده اطSعات چندین کتاب را ذخيره نمود. مرکز تحقيقات کامپيوتر علوم اسSمی ق

مشغول است.

● رفع برخی از فسادھای اداری



ھا را حذف می کند. این دو مزیت کليدی منجر به رفعاستفاده از تکنولوژی اطSعات شفافيت در انجام کارھا را افزایش می دھد و بسياری از واسطه 

برخی از فسادھای اداری خصوصاً در سطوح پایين می شوند.

● ایجاد امکان کار تمام وقت

امپيوتری و به صورت خودکار انجام می گيرد. بنابربه کمک تکنولوژی اطSعات بسياری از استعSم ھا و مراجعات افراد و غيره از طریق شبکه ھای ک

( ) از آن بھره گرفت.٧/٢۴این می توان به صورت 

ایجاد امکان ھمکاری از راه دور

 و غيره نمونه ھایی از کاربردھای تکنولوژی اطSعاتEDIمخابرات، تلفن، تله کنفرانس، ویدئو کنفرانس و ھمچنين سيستم ھای ھمکاری مشترک ، 

در این زمينه ھستند.

● کاھش ھزینه ھای سيستم یا سازمان

م کار تمام وقت، بھره وری سيستم افزایش می یابدبا توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بيشتر می شود و انجا

و در نتيجه باعث کاھش مقدار زیادی از ھزینه ھا می گردد.

حسوب می شود که عدم استفاده از آن انزوایآنچه مسلّم است تکنولوژی اطSعات به منزلة یک سSح و ابزار جدید برای فعاليت جھان معاصر م

کشور و در نھایت حذف شدن از جامعة جھانی را به دنبال خواھد داشت.

● نقش کار آفرینان در توسعه تکنولوژی

 سال گذشته توسط دانشمندان و صاحبنظران به  صورت ھای مختلفی تعریف شده است. به طور٣٠٠کارآفرینی اصطSحی است که در طول 

جه نھادھای سرمایه گذاری، علمی، صنعتی و غيرهخSصه کارآفرینی فعاليتی است مخاطره آميز که فردی در پی اجرای یک ایده معمو3ً اقتصادی تو

ه بر اساس یک نياز اجتماعی شکل گرفته از ملزوماترا جلب نموده و نيروی آنھا را به سمت عملی نمودن ایده ھدایت می کند. بنابراین یک ایده ک

نيازھای اجتماعی، ای نوآوری در محصو3ت جدید، حل  بر  نتيجه کارآفرینی عSوه  افزایش سودآوریکارآفرینی است.  برای دیگران،  جاد اشتغال 

جدید می گردد. بسياری از محصو3ت تکنولوژی ھایشرکت ھا و افراد و توسعه تکنولوژی است. کارآفرینی باعث رفع نيازھا به کمک تکنولوژی ھای 

ده اند. اکثر شرکت ھای فعّال در حوزه تکنولوژی مخصوصاًجدید خصوصاً در حوزه فناوری اطSعات و ارتباطات، در اثر فعاليت ھای کارآفرینانه بوجود آم

ناوری فعّالند، شرکتھایی کارآفرین ھستند.شرکت ھای مبتنی بر خSقيت و نوآوری که فناوری ھای جدید را خلق می کنند و اصطSحاً درلبة ف

ؤوليت پذیری و اعتماد به نفس، توانایی ارتباطاتافراد کارآفرین از ویژگی ھای شخصيتی خاصی برخوردارند. مخاطره پذیری، نوآوری و خSقيت، مس

قاد به مرکز کنترل درونی بخشی از ویژگی ھای اینقوی، واقعگرائی، ھدفگرایی، تھاجمی بودن، تحمل ابھام و عدم قطعيت، خوشبينی و تعّھد و اعت

منحصر به فردی به کارآفرینی بپردازد. شخصيت ازافراد است. ھر فرد کارآفرین ممکن است تعدادی از این ویژگی ھا را داشته باشد و با شخصيت 

اسر دنيا مراکز مختلفی برای آموزش و کارآفرینی وجودملزومات کارآفرینی است توسعه کار آفرینی نيازمند تربيت افراد کار آفرین می باشد. در سرت

 ساليان مختلف می دانند ولی این تناقضی با آموزشدارد اگرچه برخی از افراد روحية کارآفرینی بيشتر را وابسته به تحو3ت زندگی افراد در طول

 برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصيت شان بهکارآفرینی ندارد. در آموزش کارآفرینی بایستی افرادی که بصورت بالقوه از روحيه کارآفرینی

بر این روش ھای دیگری مثل انکوباتورھا، برای تحریک کارآفرینی وجود دا تا سطحی از کارآفرینی ھدایتفعلّيت برسد. عSوه   ًSرد که افراد عم

فاده می نمایند.می شوند و یکباره به خارج پرتاب می گردند و با حمایت ھا و راھنمای ھای بعدی از آنھا است

ا و حمایتی  نرم افزاری  بسترھای سخت افزاری،  ایجاد  بر  کارآفرینی، عSوه  توسعه  در  دولت  و ھدایتنقش  آموزش  کارآفرینی، شناسایی،  ز 

آن غافل ماند.فعاليت ھای کارآفرینانه است. توسعه تکنولوژی بسيار وابسته به کارآفرینی است و نباید از 

● فناوری اطSعات و ارتباطات در کارآفرینی

ارزش دارند و ھم ارزش بوجود می آورند. فردیامروزه بر ھمه روشن شده است که اطSعات و ارتباطات دو قدرت مھم می باشند. این دو ھم خود 

ده بازار باخبر باشد، تصميمات بھتری برای رسيدن بهکه از بازراھای مختلف و قيمت اجناس در آن بازراھا را اطSع داشته باشد یا از گذشته و آین

ی می شود و در مکانيزم تصميم گيری و انجام بھترسود بيشتری می تواند بگيرد. اطSعات عSوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتھ

ندازه و نوع ارتباطات نصيب افراد می کند. انسان ھایی کهآن اثر می گذارد. ارتباطات نيز مانند اطSعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده ای متناسب با ا

ه می رسانند. ھدف از این بخش بررسی تأثيرات فناوریارتباطات متنوع، بيشتر و قویتری دارند، کارھای خود را بھتر پيش می برند و زودتر به نتيج



اطSعات در ارتباطات در کارآفرینی است.

زوا و بدون حمایت نھادھا، سازمان ھا و انسان ھا امکان پذیراطSعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نياز ھر فعّاليت کارآفرینی است. کارآفرینی در ان

ع، نيازھای آن و بافت فرھنگی و اجتماعینيست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نياز اجتماعی است. و کشف نيازھای اجتماعی به شناخت اجتما

ئوریسين می بایست نسبت به محيط بينش و بصيرت داشتهو اقتصادی آن وابسته می باشد. در شناسایی نياز ھر فعّاليت کارآفرینانه، ایده پرداز یا ت

طمئناً شناسایی نيازھا و ارائه راحل ھا بدون اطSعاتباشد و بداند چه راه حل ھایی برای رفع آن نياز، در نقاط دیگری از دنيا ارائه شده است. م

ارآفرینی است.امکان پذیر نخواھد بود. بنابراین اطSعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات ھر فعّاليت ک

 ارتباطی قویتری را فراھم کرده است. اینفناوری اطSعات و ارتباطات جدید تحو3ت شگرفی در دستيابی به اطSعات بوجود آورده و بسترھای

نند سایر امور از مزیت ھای این فناوری بھره برده  است. برایفناوری ھا اھّميت و ارزش اطSعات و ارتباطات را با3 برده اند. در نتيجه کارآفرینی نيز ما

ق نظریه شبکه ھای اجتماعی کارآفرینی، فرایندیدرک اھّميت این فناوری ھا در کارآفرینی به بررسی نظریه شبکه ھای اجتماعی می پردازیم. طب

ابطه کارآفرین را با منابع و فرصت ھا محدود یااست که در شبکه متغيّری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می توانند ر

).١تسھيل نمایند (

ش شبکه ھا سنجيده می شوند. تراکم به کثرتشبکه ھا دارای سه ویژگی تراکم، دسترس پذیری و مرکزیت می باشند، به کمک این ویژگی اثر بخ

مرتبط، و مرکزیت به فاصله کلی فرد از تمامی افرادارتباطات بين افراد، دسترس پذیری به قلمرو شبکه و تعداد واسطه ھای ارتباطی یا گروه ھای 

دیگر و تعداد افرادی که می توانند به وی دسترسی داشته باشند اطSق می گردد.

 باشد. به عنوان مثال یک دستگاه تلفن به تنھایی ارزشn است، وقتی تعداد اعضای متصل به آن n٢براساس قانون متکالف ارزش ھر شبکه برابر 

برابر یک ارتباط دارد. اگر دستگاه تلفن ھایکاربردی ندارد و وقتی دو دستگاه تلفن متّصل در یک شبکه داشته باشيم این شبکه ارزش خاصی 

 است، پس ارزش شبکه یا ھمان ارزش ارتباطات توان دوم تعداد اعضای شبکه می باشد. البته٢n عدد بشود امکان ارتباطات برابرnمتصل به شبکه 

برقرار می کند از ارزش آن بھره می برند.این ارزش به شبکه تعلق دارد و ھر یک از افراد به ميزان و نوع ارتباطاتی که در این شبکه 

(اینترنت) شده با مقياس جھانی،  بر افزایش و ارزشتوسعة فناوری اطSعات و ارتباطات باعث ایجاد شبکه ای عظيم  بنابراین عSوه   است و 

 از راه دور و یا فعاليت ھای توزیع  شده را بوجودویژگی ھای مورد ذکر در نظریه شبکه ھای اجتماعی، قابليت ھای ارتباطی جدیدی مانند کنفرانس

آورده و دسترسی آسان تر و سریع تر به اطSعات را امکان پذیر ساخته اند.

یق این شبکه بر قابليت ھای خود افروده و از مزایای آندر کشورھای پيشرفته اینترنت، یکی از مھمترین ابزراھای کارآفرینان است و این افراد از طر

زار کارآفرینی چندان قوی محسوب نگردد، درحاليکهبھره می گيرند. در کشور ما به خاطر عدم توسعة قوی و قابل توجه اینترنت شاید این شبکه اب

یباً معنی ندارد. چرا که تلفن ھمراه دسترسی به افراد راتلفن ھمراه یکی از ابزارھای مھم کارآفرینی در ایران است. بدون تلفن ھمراه کارآفرینی تقر

ابراین کارآفرینی که ساعته تقریباً مستقل از مکان تغيير داده و در نتيجه ارزش ارتباطات را با3 برده است. بن٢۴از زمان خاص و محل خاص به صورت 

ی که در کشور مشاھده می شود مؤید این مطلببه شدت ارتباطات قوی وابسته می باشد، به این ابزار نيازمند است. نمونه ھایی از کارآفرین

افزار انتخاب رشته و تجاری سازی و عرضه آن دراست. به عنوان مثال گروھی از دانشجویان یک دانشگاه که در پی یک ایده تجاری به ساخت نرم 

لفن ھمراه در خوابگاه دانشجویی، فرآیند انتخاب رشتهھنگام انتخاب رشته کنکور سراسری پرداخته بودند، در نھایت با خرید یا اجاره چند دستگاه ت

را توسط شبکه ای که در کل کشور ایجاد کرده بودند، مدیریت می کردند.

رار خواھند گرفت. و این افراد به کمک این نرم افزارھا فعّالدر آینده انواع نرم افزارھا، خصوصاً نرم افزارھای ھوشمند نيز مورد استفاده کارآفرینان ق

وری خواھند نمود. دانش و مفاھيم بھتری را درکخواھند بود، فرصت ھا را بھتر شناسایی خواھند کرد و اطSعات دقيق تر و مناسب تری را جمع آ

خصيت و ویژگی ھای افراد مختلف را کشف و شناساییخواھند کرد و ارتباطات ساده تر و گسترده تری را برقرار خواھند نمود. نرم افزارھایی که ش

اینترنت و شبکه ھای الکترونيکی یک بستر ارتباطیکرده و بسته به موقعيت در ارتباط با ھر یک، عکس  العمل ھای مناسبی ارائه  خواھند نمود. 

ترس ما خارج است. خصوصاً اولين ارتباط بسيار مھمھستند. برقراری ارتباط با ھر فرد، شيوه ھای خاص او را می طلبد که ا3ن تا حد زیادی از دس

است. نرم افزارھای ھوشمند کمک خواھند کرد تا اولين ارتباط آخرین ارتباط نباشد.

● کارآفرینی در فناوری اطSعات و ارتباطات

ات را شکل داده و ھمچنان پيش می تازد و درتحو3تی که در سال ھای اخير در حوزه فناوری اطSعات و ارتباطات بوجود آمده است و عصر اطSع



رینان اطSعات، شرایط عصر اطSعات را شناخته و باجوامع و فرھنگ ھا دگرگونی ایجاد، مرھون تSش افراد بسياری از جمله کارآفرینان است. کارآف

 حتی بروز عصر اطSعات ھم از نتایج کارآفرینی است.کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پيدا کرده و با شيوه ھای خاص خود آن را ایجاد می کنند

 تاریخ کدام یک از کارآفرینان توانسته اند نيازی را کشفاینترنت بزرگترین و قویترین شبکه ارتباطی دنيا، نمونه ای روشن از کارآفرینی است. در طول

نمایند. شایسته است این کارآفرینی که خود بستری برایکنند که پس از رفع آن تحوّلی در کل دنيا داده و بستری برای کارآفرینی سایر افراد ایجاد 

کارآفرینی در اینترنت به ثبت رسيده است، از آنجایکهکارآفرینی دیگران شده است را ابرکارآفرینی بناميم در سالھای اخير نمونه  ھای بسياری از 

 و فرصت برای نوآوری و خSقيت بسيار است.تاکنون چنين شبکه عظيمی در تاریخ بشر وجود نداشته است. زمينه ھای فعاليت در آن بکر بوده

 در چند سال اخير ایجاد، و به سرعت رشد کردند.Comشرکت ھای اینترنتی و شرکت ھای 

۵ در طی  و دیگران در مدت کوتاھی توانسته اند ارزش بسياری را کسب نمایند. آمارھا نشان می دھد کهYahoo، ebay،Amazonشرکت ھایی مانند 

 برابر بوده است.١٠ برابر شده است درحاليکه ميزان رشد سودآوری آنھا کمتر از ٢٠٠سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت ھا بيش از 

زارھای مبتنی بر شبکه و ھمچنين محتویات شبکهکارآفرینی در اینترنت به این موارد خSصه نمی شود و موارد بسياری خصوصاً در زمينه نرم اف

اینترنتی، ھمکاری ھا بازاریابی   و شبکه ھای مجازی، الکترونيک، واقعيت مجازی،وجود دارد. کارآفرینی در شيوه ھای جذب مشتریان اینترنتی، 

.آموزش و کار از راه دور و … ھمه و ھمه گستردگی کارآفرینی در عصر اطSعات را نشان می دھند

که تا حد زیادی مستقل از محل می باشد. اینبازار گسترده اینترنت فرصت خوبی برای صادرات نرم افزار است. اینترنت شبکه ای مجازی است 

تی فرصت مناسبی برای صادرات نرم افزار است.شبکه بازاری بدون مرز است که می توان به راحتی در آن تجارت نمود. درخشش شرکت ھای اینترن

کنند و پس از مدتی که ارزش فوق العاده ای یافتند آنھا رابرای این منظور می بایست افراد کارآفرین با ایده ھایی نو، شرکت ھایی اینترنتی را تاسيس 

ع درآمد و در نتيجه صادرات نرم افزاری خواھد بود.بفروشند. ھمان طور که گفتيم سود آوری این شرکت ھا اھميت زیادی ندارد بلکه فروش آنھا منب

نيازھا شنا با کارآفرینی است که  نيازھا پيشرفت حاصل«کار آفرینی موتور توسعه فناوری اطSعات و ارتباطات است»  با رفع  خته می شود و 

آن، ھم اقتصاد جھان را در اختيار گرفته، ھم قدرتمی شود. کشورھای پيشرفته به این دليل پيشرفته اند که در فناوری پيشرفت کرده اند و توسط 

ات در سطوح مختلف الف- سخت افزار ب-نظامی شده اند و ھم فرھنگ جھان را به سوی خواسته ھای خود ھدایت می کنند. کارآفرینی اطSع

نرم افزار ج- اطSعات د-ارتباطات ھـ- کاربرد، انجام پذیر است.

نيازمند حمایت مراکز  سرمایه گذاری و تSش ھای کارآفرینانه است.در ھریک از این سطوح فرصت ھای بسياری برای کارآفرینی وجود دارد. که 

عنوان مثال در حوزه نيروگاه ھسته ای به دليل کاربردکارآفرینی در حوزه اطSعات بسيار راحت تر و عملی تر از کارآفرینی در سایر حوزه ھاست. به 

پذیری کم، مانع ھر فعّاليت کارآفرینانه است و درحاليکهمحدود، ایده ھای کمتری وجود دارد و به عSوه سرمایه گذاری فوق العاده زیاد و درصد امکان 

شود و ميزان سرمایه گذاری مورد نياز که ایده ھادر حوزه فناوری اطSعات و ارتباطات که درھمه جا گسترده شده است، ایده ھای بسياری خلق می 

ود و این خود دليلی بر سرعت نمایی رشد فناوریرا به نتيجه برسانند چندان زیاد نيستند. بنابراین کارآفرینی اطSعات به راحتی انجام می ش

اطSعات است.

نتيجه گيری

ارآفرینی بوجود آورده و به عنوان مھمترین ابزارمSحظه شد که فناوری اطSعات و ارتباطات تحو3ت زیادی در کليه فعاليت ھای اجتماعی ازجمله ک

ی برای فعاليت دارد. کارآفرینی 3زمة توسعه فناوریکارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. ھمچنين کارآفرینی در فناوری اطSعات پھنه وسيع

دولت مشخص می شود. دولت باید بسترو توسعه فناوری بستر کارآفرینی است. براین اساس اھّميت نقش بسترسازی کارآفرینی و وظيفه 

دھد و تقویت کند و امکان دسترسی آسانکارآفرینی در حوزه فناوری اطSعات که ھمان شبکه ھای ارتباطی و اطSعاتی می باشد را توسعه 

ه و گسترش دھد و قوانين و مقررات 3زم را تدوین و اجراھمگان به این شبکه ھا را فراھم نماید. ضمن اینکه فرھنگ استفاده از شبکه ھا را ایجاد کرد

نماید.

ھای در حال توسعه است. بسياری از نيروھای تحصيلفرار مغزھا که خصوصاً در فناوری ھای نو بيشتر رایج است، از نتایج ضعف کارآفرینی در کشور

باید توسط دیگران مدیریت شوند؛  افرادی ھم که شخصيت کارآفرینی دارند بسترکرده این کشورھا، صرفاً علمی بار آمده و تربيت شده اند و 

 فعّاليت ھای کارآفرینانه تربيت نيروھای داخلی خود درکارآفرینی را در این کشورھا نمی یابند. جالب اینکه تمرکز کشورھای توسعه  یافته بيشتر بر

د از آنان بھره برداری می کنند. کارآفرینان می تواننداین حوزه است و از این طریق نيروھای متخصص خارجی را بکار می گيرند و در راستای اھداف خو



د می آورد عSوه بر کليه مزیت ھای کارآفرینی ازمشاغلی در لبة تکنولوژی برای متخصصين داخل کشور ایجاد کنند و در اثر رضایت شغلی که بوجو

فرار مغزھا نيز جلوگيری نماید.

فع موانع آن، زمينه ھای حمایت از فعاليت کارآفرینان رادولت باید عSوه بر ایجاد بسترھای سخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطSعات و ارتباطات و ر

وباتورھا به صورت ھدف دار افراد بالقوه کارآفرینفراھم کند، نھادھای سرمایه گذاری 3زم را تاسيس نموده و با نھادھای آموزشی، پژوھشی و انک

ن ھا متعھد در پيشبرد اھداف کشور بھره بگيرد.متخصص را شناسایی کرده و کارآفرینی را در آنھا به فعلّيت برساند و از مزیت ھای این انسا

 ميليون تومان وام خود اشتغالی برای جوانان در نظر گرفته است. واقعيت این١/۵ مبلغ ٨٠ ماده واحده قانون بودجه سال ١١دولت در بند ب تبصره 

 حل یا آماده نبودن بسترھای کارآفرینی است.است که بسياری از جوانان بيکار مشکل شان داشتن این مبلغ نيست بلکه مشکل آنھا نداشتن راه

با ھدایت صحيح صرف بسترسازی فعّاليت ھا بودجه را  ی کارآفرینانه نماید و از این طریق درچقدر مناسب است که در سال ھای آتی دولت 

فناوری ھای نو به خصوص فناوری اطSعات و ارتباطات ایجاد اشتغال کند.

منبع : روزنامه تفاھم
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نگاھی به پنج انگاره کارآفرينی

العاده و ابداع خارق  با یک  موفق کسب و کارھای خود را  اکثر کارآفرینان 

مرزشکنانه که معمو3 جنبه فناورانه نيز دارد، آغاز می کنند.

اگر بخواھيم براساس مطالب رسانه ھای ھمگانی عمده قضاوت کنيم، به

سادگی این برداشت را خواھيم کرد که اغلب بنگاه ھای کارآفرینی بالنده

اند که اوليه شکل گرفته  نواندیشی  یک  یا  ابداع  یک  محور  موفق، حول 

احتما3 متاثر از یک فناوری نيز ھستند.

اما این طور نيست. به عقيده بيده کسب و کارھای انقSبی به ندرت در ميان

بيده فدرال اکسپرس را بالنده شکل می گيرند. اما  بنگاه ھای کارآفرینی 

یکی از استثنائاتی می داند که این قانون را به اثبات می رساند. فدرال

اکسپرس با ایده ای که در آن زمان، کمتر به ذھن کسی رسيده بود، با ایجاد

یک سيستم جھانی حمل و نقل برای تحویل بسته ھای پستی که در طول

 شروع به کار کرد. نمونه١٩٧٠شب نيز این خدمات را ارائه می داد، در دھه 

تغييری لوب ھستند که  مانند جيفی  رایج فدرال اکسپرس شرکت ھایی 

اندک و مطمئنا بازارپسند، در شيوه داد و ستد نفت در کشور آمریکا ایجاد

کردند که البته یک تحول محسوب نمی شود.

به طور حتم ھمانطور که نوآوری از جمله مسائل مھم در راه اندازی مشاغل



ی مدت را تشکيل می دھد. ھمچنين سوداست اختراعات، فرآیندھای جدید و دانش صحيح نيز بخش مھمی از فرایند ایجاد کسب و کار طو3ن

کسب و کار قرار می گيرد. بيده معتقد استبالقوه بھره وری که از یک محصول، خدمت یا نظام توزیع جدید حاصل می شود در بخش مرکزی یک 

وفق می شوند. ھمچنين متفاوت بودن کليد امنيتتنھا تعداد کمی از کسب و کارھای مخاطره آميز موجود، بدون ارائه خدمات و محصو3ت متفاوت م

شرکت پتانسيل رھبری در حيطه کاریبخشيدن به سرمایه گذاری در کسب و کار خارجی است و معمو3 نيازمند آن است که مشخص شود یک 

شرکت ارائه می دھد، تعيين می شود.) برخود را دارد (موضوعی که به شرط 3زم سرمایه گذاری نيز ھست براساس بھره وری توليدی که آن 

 آن رعایت نمی شود، فاقد تضمين ھای 3زمھمين اساس ایده ای که به راحتی از آن الگوبرداری می شود یا به عبارتی حقوق مالکيت معنوی

ورد مناسبی نخواھد بود. اما 3زم نيست شرکتاست و نيز احتمال می رود سرمایه چند ميليون د3ری شرکتی را در یک لحظه به خطر بيندازد، م

 تن از کارآفرینان١٠ر داشته باشند. در مصاحبه بيده با ھای کارآفرینی بالنده در ابتدای کار محصولی منحصر به فرد یا فرایندی کامS جدید در اختيا

 را برای متفاوت بودن کافی دانستند. نفر از آنھا اجرای منحصر به فرد یک ایده معمولی و رایج را کليد موفقيت خود دانسته و آن٩موفق 

وآوری آن ھمچنان می تواند بسيار موفق عملالبته 3زم به ذکر است که حتی با وجود مطرح نبودن یک شرکت در حد و اندازه ھای بزرگ بخش ن

ازار بسيار حایز اھميت است. یا اینکه ممکن استکند. در برخی موارد مثل قھوه استارباکس برای قبضه بازاری جدید، اول یا دوم بودن در آن ب

د. در بسياری از موارد شرکت ھای کارآفرینیتنوعی کوچک یا تغييری در شکل بسته بندی، تSش صورت گرفته را در نوع خود منحصر به فرد ساز

مواره یک قدم جلوتر بودن در رقابت، از منافع خودبالنده سعی می کنند خود را از دیگران متمایز ساخته و با حرکت سریع، بھبود مستمر کار و ھ

فته ھای بيده و ھمکارانش بھبود کيفيت،حفاظت کنند. تSش ھای بازاریابی گسترده نيز بعضا از عوامل کليدی محسوب می شود. اما طبق گ

پيش بينی شده، معمو3 بسيار مھمتر از این است کهانعطاف پذیری، توانایی برآورده کردن نيازھای مشتریان و ارائه موفقيت آميز سود بھره وری 

شده بسياری از شرکت ھای کارآفرینی بالندهیک شرکت، خدمات، توليدات یا مدل کسب و کار منحصر به فردی فراھم آورد. نمونه ھای شناخته 

ثال افرادی نظير چارلز شواب و دیگر سفته بازان راھیوجود دارند که بدون تاکيد اوليه بر نوآوری یا فرآیندھای تجارتی پيشرفت کرده اند. برای م

یران مالی سنتی تشویق کرده و پول بيشتری بهیافتند تا از طریق قيمت گذاری ھای جدید، سرمایه گذاران را به نادیده گرفتن توصيه ھای مد

 نيز با استفاده از الگوی ثابت عادات غذایی، روشی مناسب برای در دست گرفتن سھمFoob Fastدست آورند. مک دونالد و دیگر رستوران ھای 

بازار پياده نموده اند.

 نيز قبS از آن استفاده کرده بودند، از طریقAnn Hopeھمچنين سم والتون با استفاده از ایده خرده فروشی تخفيفی، که فروشگاه ھایی مثل 

فروش اینترنتی و کنترل ھمزمان انبار، توانست امپراتوری عظيم وال مارت را ایجاد کند.

 درصد از١٠اند و کمتر از  کارآفرین موفق که بيده با آنھا مصاحبه کرد، ادعا کردند که ایده ای منحصر به فرد داشته ١٠٠ نفر از ۶البته در حقيقت تنھا 

اد کمی از این بنيانگذاران موفق، چھره شرکت بررسی شده به سفارش بنيانگذارانشان بر اساس ایده ھای نو شکل گرفته بودند. حتی تعد۵٠٠

 یا توليدات فعلی و تنھا با اصSحی جزئی بنيان نھادندھای اول و دوم بازار بودند. اما طبق نظر بيده آنھا شرکت ھای خود را براساس افزایش خدمات

که آشکارا ایده فردی دیگر را اصSح می کرد.

می دھند. در اینجا بيده از بيل گيتس نام میحتی شرکت ھایی ھم که در صنعت کامپيوتر پيشرفت می کنند یک نوع خدمات یا کا3ی خاص ارایه ن

ر داشتن تکنولوژی موفق سالھا تحت نفوذ خودبرد. وی نمونه یک کارآفرین بسيار موفق است که فرصت ھای کوچک و نامطمئن را بدون در اختيا

 ميليون د3ر به شرکت ناول بفروشد.٨٨۴ طرح ھای خود را به قيمت ١٩٩۴داشت و توانست در سال 

کنند، اکثر آنھا حتی بنيان فناورانه ھم ندارند. بنگاهالبته تنھا مساله مورد توجه این نيست که شرکت ھای کارآفرینی بالنده بدون نوآوری کار می 

ه اند. جالب توجه است که براساس تحقيق بيده اکثرھای کارآفرینی بالنده راه ھایی برای انتقال منافع بھره وری به روش ھای غيرفناورانه یافت

ه شرکت ھای تکنولوژی محور سھم عظيمی از توجهکارآفرینان کسب و کار خود را بر پایه محصو3ت و خدمات فناور محور بنيان نمی گذارند. اگرچ

رھای تازه کار و شرکت ھای در حال رشد چندانعمومی و سرمایه گذاران کسب و کار را به خود جلب می کنند، بحث تکنولوژی در مورد کسب و کا

 شرکت فناور محور نيستند.٢ شرکت آمریکایی که رشد سریعی داشته اند، ۵٠٠ شرکت مطرح شده در فھرست ٣مطرح نيست; در حقيقت از ھر 

) انگاره نوآوران گمنام:١

اکثر کارآفرینان موفق در صنایع خود سابقه طو3نی و تجربه کاری بسياری دارند.

 ساله بود و تازه تحصيSت دانشگاھی خود را به اتمام رسانده بود. استيو٢١برای مثال ژان ونر مجله رولينگ استون را زمانی تاسيس کرد که 



ما Packarbرک اپل، مھندسی گمنام در شرکت وزنایک که به سرمایه گذاری برای کامپيوترھای اپل کمک کرد، ھنگام ساخت اولين کامپيوتر 

Hewlett کرد معلم نيمه وقت کالج ھانتر در نيویورک بود. جان کتزمن زمانی که پرینستون ریویو شرکت آموزش و تھيه سوا3ت آزمون را بنيانگذاری

احب نام شوند، اما این موضوع که شرکت ھایبود. با اینکه احتمال دارد بنيانگذاران شرکت ھای موفق بعدھا در حيطه کاری خود مشھور و ص

 درصد۴٠د، بسيار عجيب است. طبق تحقيق بيده کارآفرینی بالنده توسط آماتورھایی ایجاد شده اند که قبS تجربه کمی در این حيطه داشته ان

ز یک سوم بنيانگذارانی که شرکت در زمان ورود به صنایع خود ھيچ تجربه قبلی در آن زمينه نداشته اند. ھم چنين بيش ا۵٠٠بنيانگذاران فھرست 

اری دیگر از این افراد تنھا چند سال شرکت ھستند و بيده با آنھا مصاحبه کرده است قبل از تاسيس شرکت شان بيکار بوده اند. بسي۵٠٠در ليست 

ھا کسب اطSع کند، اغلب خودشان ھم اطSع کمیسابقه کاری داشتند و اگر کسی در حيطه کاری که کارآفرینان قصد ورود به آن را دارند از آن

دارند.

ای ھای با تجربه نباید به اميد یک فرصت کوچک شغلبا توجه به عدم قطعيت موجود در این زمينه، این مساله که مدیران اجرایی با سابقه و حرفه 

صت ھا به چه قيمت گزافی تمام می شود معمو3خود را ترک کنند عاقSنه به نظر می رسد. بيده می نویسد افرادی که می دانند استفاده از فر

ه و بسياری از آنھا از نظر مھارت ھای فروش کامSبه کسب و کارھای کوچک و مخاطره آميز دست نمی زنند با اینکه کارآفرینان افرادی باھوش بود

اد بنيانگذاران آن نھفته است.حرفه ای ھستند ولی علت اصلی موفقيت شرکت ھای کارآفرینی بالنده در انعطاف پذیری بسيار زی

صو3ت و خدمات تخصصی است و نه صرفا تخصص دردر واقع عامل اصلی در اثرگذاری آنھا شخصيت، قدرت انطباق پذیری و اشتياق آنھا به تھيه مح

 این نياز می توانند دید خود را گسترش داده وصنعت. ھمچنين آنھا از طریق توجه مداوم به نيازھای مشتریان و تطبيق محصو3ت و خدماتشان با

ه زیادی در بخش صنعت نداشته باشند اما با راھکارخدمات و محصو3تی عرضه کنند که بازار را تحت کنترل درآورند. بنابراین آنھا ممکن است سابق

حقيقی آشنا باشند.

ز توان صنعتی و آموزش حرفه ای در کنار ھمبا این حال 3زم است شرکت ھای کارآفرینی بالنده ھنگام صعود به مراحل بعدی، برای پيشرفت ا

مندان تحصيل کرده و با انگيزه تری می شود که نياز بهاستفاده کنند. این فرایند که بيده آن را بھبود منابع می نامد معمو3 شامل به کارگيری کار

Procter Gamdleبالمر مدیر اجرایی با تجربه آموزش نداشته و مھارت ھایشان در راستای خط مشی و نيازھای شرکت است. بيده به مورد استيو 

ر رشد شرکت به شرکت تازه تاسيس مایکروسافت پيوست و نشان داد چگونه موضوع استخدام افراد می تواند ب١٩٨٠اشاره می کند که در سال 

 از مایکروسافت در خواست نگارش یک برنامه عامل را برای رایانه ھایIBMدر این مرحله تاثير بگذارد. اندکی پس از پيوستن بالمر به مایکروسافت، 

ین شرکت در طراحی و نوشتن برنامهشخصی ساخت این شرکت نمود. بيده تاکيد می کند که حضور بالمر در مایکروسافت عامل موفقيت ا

سيستم عامل بود.

زیادی به استخدام مدیران اجرایی با سابقه مربوطاستار باکس یک نمونه دیگر در این زمينه است که طبق نظر بيده منحنی رشد شدید آن تا حدود 

٢٠لمللی انجام شده است. دورنس ماکتز، با می شود که با ھدف ارتقای نقش شرکت از یک بازیگر کوچک و منطقه ای به یک شرکت معتبر بين ا

تخدام شد و این سال سابقه کار در منصب مدیریت یک شرکت عمومی و پر سود توليد نوشابه در ھاوارد شولتز اس٨سال تجربه در کسب و کار و 

امر نقطه عطفی در تاریخ استار باکس محسوب می شود.

یی با تجربه و بی تجربه را در امر سرمایه گذاریھمچنين جستجو برای سرمایه گذاری در خارج اغلب این فرایند را سرعت می بخشد و مدیران اجرا

ام یک رئيس اجرایی با سابقه است.با ھم ھمراه می سازد. در ھر صورت یک شرکت سرمایه گذاری مخاطره آميز، اغلب نيازمند استخد

) انگاره بينش استراتژیک:٢

ای خود را مورد تحقيق و بررسی قرار داده و سپساغلب کارآفرینان موفق، یک طرح کسب و کاری منسجم دارند و پيش از اقدام به ھر کاری ایده ھ

اقدام به تجاری سازی ایده خود می کنند.

ه کسب و کار خود موکول می کنند که تحقيق و برنامهدر واقع آنھا برنامه ریزی استراتژیک و تحقيقات بيشتر را به این خاطر به مراحل بعدی توسع

 در مراحل اوليه، کارآفرینان موفق لزوما تصورریزی گسترده برای مراحل آغازین غيرضروری و حتی از نظر مالی غيرممکن است. بيده معتقد است

 شرکت که بيده با آنھا مصاحبه کرده بود برای۵٠٠ درصد بنيانگذاران فھرست ۴درستی در مورد مرحله آغاز کسب و کار خود ندارند. برای مثال تنھا 

ر از یک مورد چيزی بيش از برنامه ریزی مراحل اوليهتوسعه ایده ھای کسب و کاری خود از تحقيق نظام مند استفاده کرده و از ھر سه مورد نيز کمت

 پيش از١٩٨٠ شرکت در دھه ۵٠٠ بنيانگذاران در ليست کسب و کار در اختيار داشتند. در تحقيق دیگر، بيده به این نتيجه رسيد که کمتر از نيمی از



آغاز به کار با یک وکيل مشاوره کرده اند.

 یا خدمتی نمی شود که در نھایت باعث موفقيتبه ھمين د3یل حاصل تSش ھای اوليه بسياری از کارآفرینان موفق اغلب منجر به توليد محصول و

،Recorbs Virginوتی کردند یا ریچارد برانسون، بنيانگذار آنھا شود. برای مثال ویليام ھيولت و دیوید پاکارد ابتدا شروع به فروختن یک نوسان نگار ص

نيز اول یک کسب و کار تجاری ناموفق در اختيار داشت.

ما در عين حال د3یل موفقيت شرکت ھایدر حالی که کمبود برنامه ریزی طو3نی مدت ممکن است غيرعاقSنه و شتاب زده به نظر بياید، ا

زی و آغاز یک کسب و کار تازه ھمانند پریدن از روی یکبسياری که بدون برنامه عمل کرده اند نيز قابل بررسی است. بيده می گوید: فرآیند راه اندا

 ندارد که یک طرح و نقشه از پيش طراحی شدهgate Golbenصخره به صخره دیگر بر فراز یک جویبار است و ھيچ شباھتی به احداث پل معروف 

رخی ویژگی ھای شخصی از جمله روشنفکری،مفصل و دقيق نياز داشت. او می نویسد: در مشاغلی که فناوری ھای متمایزکننده وجود ندارد ب

در رو از مواردی ھستند که برندگان را از بازندگانتعصب ورزی، تمایل به تصميم گيری ھای سریع، توانایی کنار آمدن با موانع و مھارت فروش رو 

منطقی است.متمایز می سازند. در مرحله مقدماتی سازگاری و تطابق بسيار مھم تر از تصميم گيری کامل و 

ان اساسی برای ادامه بقا و پيشرفت بيشتر یکطی مراحل بعدی رشد است که می توان تحقيق کامل و جامع و برنامه ریزی استراتژیک را از ارک

ھای نامرتبط و سرھم بندی شده، که ممکنشرکت کارآفرینی بالنده برشمرد. موفقيت ابتدایی یک شرکت نمی تواند بر اساس یک سری تصميم 

 استراتژی کلی شرکت نيستند باید حذف شونداست شرکت را به سوی بسياری پراکنده کاری ھای بيھوده ادامه یابد. ابتکاراتی که در راستای

ک و تحقيقات گسترده در مراحل ثانویه رشد شرکتھرچند که سودمند باشند. بدین ترتيب می توان این طور نتيجه گرفت که برنامه ریزی استراتژی

ھای کارآفرینی بالنده است که توسعه و پایداری آنھا را تضمين می کنند.

) انگاره سرمایه گذاری مخاطره آميز:٣

ازی می کنند تا به اھداف از پيش تعيين شده خوداکثر کارآفرینان موفق، شرکت ھای خود را با سرمایه گذاری ھای مخاطره آميز فراوان راه اند

دست پيدا کرده، تجھيزات مورد نيازشان را خریداری و کارمندان شرکت را استخدام کنند.

گذاری مخاطره آميز احتما3 پررنگ تر از بقيه است.در بين تمامی پندارھا و سو» تعبيراتی که پيرامون مساله کارآفرینی وجود دارد نقش سرمایه 

نند بر این باورند که لزوما مناسب ترین و معقو3نه تریناین پندار غلط آنقدر مورد توجه قرار گرفته که اغلب افرادی که از خارج به قضيه نگاه می ک

ت ھای نوپایی که از طریق سرمایه گذارینوع کسب و کار از حمایت مالی با3یی برخوردار است. رسانه ھای گروھی با مھم جلوه دادن شرک

را در سراسر کشور برجسته ساخته اند.مخاطره آميز حمایت شده اند بدون وقفه این موضوع را پوشش داده و رشد فراوان انکوباتورھا 

ه کمبود سرمایه درآن بخش ھا شرکت ھای فعالواقعيت امر این است که سرمایه گذاری مخاطره آميز در بخش ھایی از صنعت بيشتر رواج دارد ک

اری مخاطره آميز در برخی شرکت ھای نوپا بارا وادار می سازد مراحل آغازین رشد را به سرعت طی کنند. عSوه بر این حمایت از سرمایه گذ

طور مثال در اوج رونق و شکوفایی، کسب وتکنولوژی با3، صنعت اینترنت و در بين کسب و کارھای بيوتکنولوژی یک مشخصه مشترک است. به 

 را به خود اختصاص١٩٩١ ماھه نخست سال ٣ درصد) سرمایه گذاری مخاطره آميز ٨٠ ميليارد د3ر (٢١ ميليارد د3ر از١٧کارھای اینترنتی تقریبا 

دادند.

درصد از مجموع سرمایه گذاری۴۵ ميSدی شرکت ھای اینترنتی ھمچنان ٢٠٠٠اما حتی پس از ترکيدن حباب دات کامدر نيمه فصل سوم سال 

ک شرکت نوپا به یک شرکت کارآفرینی بالنده پيشرفتهھای مخاطره آميز را از آن خود کرده و سرمایه گذاری مخاطره آميز بخشی مھم را در انتقال ی

دی نياز به منابع مادی از ھر نوعی که باشند برای رشد و پيشرفت نيازمند تامين سرمایه اوليه ھستند. در مراحل بعEGCتر تشکيل می دھد. 

 شرکت وال مارت با دریافت یک وام مناسب و١٩۴۵جھت سرمایه گذاری در رابطه با موفقيت ھای اوليه احساس می شود. برای مثال در سال 

. در بسياری از موارد، جست وجو برایپس از مدت کوتاھی موفق شد شبکه خدمات خرده فروشی خود را به اکثر کشورھای جھان گسترش دھد

 وام، دگرگونی و تغيير و تحول موفقيت آميز وتامين مالی شرکت از منابع خارج و شرایط سخت شرکت ھای سرمایه گذاری مخاطره آميز در اعطای

 نشان می دھند شرکت ھایی که از به مرحله بعدی را سرعت بخشيده و تقویت و تحکيم می کند. عSوه بر این آمار و ارقام موجودEGCاوليه 

ل می کنند. به ھر حال، کاربرد سرمایه گذاریسرمایه گذاری مخاطره آميز در مراحل رشد خود بھره می گيرند نسبت به سایر شرکت ھا بھتر عم

کت ھای کارآفرینی بالنده و در نخستين مراحلمخاطره آميز یا ھر نوع دیگری از پشتيبانی مالی رسمی به طرز شگفت انگيزی در ميان اکثر شر

 مورد از سرمایه گذاری مخاطره آميز نشات۴٠٠٠ شغل ایجاد شده کمتر از ٧٠٠/٠٠٠ از ١٩٩٩پيشرفت آنھا رواج دارد. به عنوان مثال در سال 



ده اند. طبق آمارھای رسمی موجود، در سالگرفتند. این بدان معنی است که بيشتر مشاغل جدید با سرمایه گذاری مخاطره آميز پشتيبانی ش

ه از سرمایه گذاری مخاطره آميز در تاسيس وھای اخير بيش از نيمی از سھام عرضه شده به بازارھای بورس مربوط به شرکت ھایی بوده است ک

راه اندازی خود استفاده کرده اند.

 بدونcom.Hotmail. برای مثال وب سایت البته باید توجه داشت که شرکت ھایی با تکنولوژی پيشرفته اغلب از این قانون مستثنی ھستند

 ميليون د3ر خریداری۴٠٠ مایکروسافت به مبلغ سرمایه گذاری مخاطره آميز و بدون دریافت ھيچ حمایت خارجی رشد و رونق یافته و بعدھا توسط

ان می باشند در ابتدا که اکنون یکی از تامين کنندگان اصلی و پيشرفته شبکه ھا و سرورھای اینترنتی در سراسر جھCiscoشد. یا سيستم ھای 

 با وسایل و روش ھای محدود آغاز به کار می کنند. یکی از د3یلEGCبا سرمایه شخصی دو تن از بنيانگذارانش تامين مالی شدند. در حقيقت اکثر 

يز حمایت و پشتيبانی برای راه اندازی به منابع بسيار کوچکی نيازمند ھستند. در دنيای سرمایه گذاری مخاطره آمEGCاین امر آن است که اکثر 

 در مراحل اوليه به آن احتياج داشته و یا توانEGC ميليون د3ر شروع می شود که این مقدار بسيار بيش از ميزانی است که اکثر ٣معمو3 از حدود 

ضمانت آن را دارند.

 شرکت موجود در٣ د3ر شروع به کار کرده اند. از ھر ۵٠٠٠درصد مشاغل موفقی که وی آنھا را مطالعه کرده با کمتر از ٢۶طبق گفته ھای بيده 

 د3ر کار خود را آغاز کرده اند. به عبارت دیگر ميانگين سرمایه گذاری مورد نياز برای این۵٠/٠٠٠، دو مورد با کمتر از ١٩٩۶ شرکت سال ۵٠٠ليست 

 د3ر بوده است.٢۵/٠٠٠شرکتھا تنھا حدود 

، که اکنون درManagement Waste د3ر سرمایه اوليه شروع به کار کرد. شرکت به ثبت رسيده ٧۵٠٠ فقط با Stone Rollingبه طور مثال مجله 

 د3ر درماه شروع به کار کرد. یا بابریس، بنيانگذار شرکت، وال داون۵٠٠بيش از نيمی از ایا3ت متحده آمریکا فعال است، تنھا با یک کاميون و عایدی 

 د3ری راه اندازی نمود. بعدھا ھمين شرکت١٠٠٠که ساعت ھای مچی ظریف و ارزان قيمت توليد می کند، شرکت خود را تنھا با یک سرمایه اوليه 

 ميليون د3ر درآمد داشتند. در این سطوح از سرمایه گذاری، پس اندازھای٧ شرکتی قرار گرفت که ساليانه ۵٠٠ ميSدی در زمره ١٩٩۴در سال 

ارھا ھستند. در اکثر موارد فرشتگان نجاتی کهشخصی و درآمد خانواده و دوستان معمو3 بيش از ميزان 3زم برای راه اندازی این نوع کسب و ک

 ھا نگاه می کنند.EGCور انتقادآميز به خودشان سابقا کارآفرین بوده و تجارب فردی بسياری کسب کرده اند، اولين کسانی ھستند که بط

احل اوليه و بعدی رشد کارآفرینانه را سرعت میاین افراد از طریق وجوه مشخصی که برای سرمایه گذاری مھيا می سازند پيوسته انتقال بين مر

که یک طرح کسب و کار منحصر به فرد و بیبخشند. در ھر صورت تنھا نوآوری ھایی موفق به جذب سرمایه گذاری ھای مخاطره آميز می شوند 

بنگاه ھای کارآفرینی بالنده فاقد آن ھستند. بنگاهکم و کاست، یک ایده نوآورانه، پرسنل باتجربه و پرسابقه داشته باشند; خصوصياتی که بيشتر 

 آغاز کار فاقد آن ھستند. به طوری که سه نفرھای کارآفرینی بالنده ممکن است با گذشت زمان برخی یا ھمه این مشخصات را کسب کنند اما در

٨٠ذیر خود نبودند. بيده در این باره می گوید: بيش از از چھار کارآفرینی که بيده با آنھا مصاحبه کرده حتی در صدد امنيت بخشيدن به سرمایه خطرپ

يله سرمایه ھای معمولی ای نجات داده اند که ازدرصد بنيانگذاران شرکت ھا که وی روی آنھا تحقيق کرده کسب وکار مخاطره آميز خود را به وس

طریق پس اندازھای شخصی، کارت ھای اعتباری و غيره حاصل شده است.

● وظایف دولت در قبال شرکت ھای کارآفرینی بالنده گذار پرمخاطره

 تاثيرگذار ضروری است. غالبا رسانه ھایدرک مراحل مختلفی که شرکت ھای کارآفرینی بالنده طی می کنند برای اتخاذ نوعی سياست عمومی

ا به مراحل نھایی توسعه این قبيل کسب و کارھاگروھی ھنگام گذار شرکت ھای کارآفرینی بالنده از مرحله ای به مرحله دیگر تنھا توجه خود ر

نوع سياستگذاری که قرار است برای حمایت ومعطوف می کنند و از مراحل ابتدایی و آغازین توسعه آنھا کامS غافل می شوند. بنابراین ھر 

ظر قرار دھد.پشتيبانی از شرکت ھای کارآفرینی بالنده صورت پذیرد باید ھر دو مرحله توسعه آنھا را مد ن

به حمایت ندارند. راه اندازی یک شرکت موفق بهالبته این بدان معنا نيست که کارآفرینانی که به مراحل با3 می رسند از خطر جسته و نيازی 

 حتی پس از کسب برخی موفقيت ھا، باز ھم در موقعيت نامطمئنی به سر میEGCتنھایی پایداری آن را بطور کامل ضمانت نمی کند. در حقيقت 

ندازی یک شرکت جدید است و به ھمين د3یلبرند. از بعضی جھات پایداری یک شرکت بعد از کسب چند موفقيت اوليه بسيار سخت تر از راه ا

 سال شکست می خورند. بسياری از آنھا تعطيل شده یا بدون اینکه حضورشان تاثيری در١٠است که اکثریت قریب به اتفاق مشاغل جدید ظرف 

ا پيشی می گيرند. حتی بسياری که پس از مرحلهروند کار داشته باشد در ھمان ابعاد کوچک سابق باقيمانده و در نھایت دیگران سریعا از آنھ

زرگتر خریداری می شوند. کارآفرینانی ھم کهمقدماتی دوام می آورند دیگر برای کسب اعتبار بلند مدت تSش نمی کنند و اغلب توسط رقبای ب



کSت بزرگی مواجه می شوند. از آنجایی که انگيزهتصميم می گيرند وارد حيطه ھایی چون اینترنت و بيوتکنولوژی شوند، طی چند ماه اوليه با مش

 طی اینEGCآغاز راه ھستند بسيار متفاوت است، ھا و خصوصيات یک کارآفرین که در مراحل نھایی کار است با خصوصيات و انگيزه افرادی که در 

تا رشد بلندمدت نيازمند وقوع تغييراتی جامع در بسياریتغيير شدیدا آسيب پذیر می شوند. طبق گفته ھای بيده، انتقال از مراحل اوليه کارآفرینانه 

را از نو به افرادی خطرپذیر، با انگيزه و پرانرژیخصوصيات شرکت ھای کارآفرینی بالنده موفق است. تنھا کارآفرینان محدودی که می توانند خود 

 باید کارمندان،EGCی موفقيت آميز صورت گيرد، تبدیل کنند قادر به ادامه رشد خود خواھند بود. طبق گفته ھای بيده برای آنکه سرمایه گذار

این خصوصيت و خصوصياتی که در ابتدا کسب شده اندمشتریان و منابع سرمایه ای جدید به دست آورند. با توجه به آنچه بيده ارتباط محدود ميان 

صميم می گيرند در حد بازیگرانی کوچک درمی نامد، تعجبی نيست که بسياری از سرمایه گذاران تصميم به فروش شرکت ھای خود گرفته یا ت

د و در بدو ورود به مراحل بعدی توسعه با شکلسطح محلی یا منطقه ای باقی بمانند. برای بسياری از کارآفرینانی که مھارت ھای با3یی دارن

ر می گيرد. بيده در ادامه می افزاید: گذار از یکجدیدی از چالش ھا مواجه می شوند، فروش شرکت به د3یلی فراتر از مسائل مالی مورد توجه قرا

 کرده و نقش ھای جدیدی برای خود ایجادکسب و کار تازه تاسيس به یک شرکت بزرگ نيازمند آن است که کارآفرینان مھارت ھای جدید کسب

 پيشتر برای موفق بودن انجام می داد، صورت دھد. درکنند. در مراحل بعدی توسعه، یک کارآفرین موفق باید برای موفقيت تقریبا مخالف آنچه را که

 را وادار به اتخاذ رفتاری جدید می کند.EGC اینجا بار دیگر نقش سرمایه گذار خارجی جھت تسھيل مرحله گذار مھم است چرا که شرایط جدید،

● شرایط تسھيل کننده و اعمال سياست ھا

ده عنوان کنيم، این است که بسياری از سياستنکته ای که می توانيم بر اساس تحقيق حاضر و مطالعات محدودی که درباره کارآفرینی انجام ش

آفرینی شکل گرفته اند که البته قادر به تامينھای تنظيم شده برای توسعه و گسترش کارآفرینی احتما3 بر اساس پندارھای موجود در مورد کار

 مجموعه ای از شرایط مشابه نبوده و طيف وسيعی از ساختارھای اقتصادی و اجتماعی را در برEGC نخواھد بود. به عSوه، نيازھای EGCنيازھای 

می گيرند که براساس مرحله توسعه شرکت متفاوت ھستند.

این قشر از جامعه ھمچنان به قوت خود باقیبا وجود برجستگی و اھميت فعلی کارآفرینان، فشارھای اجتماعی در برابر خصوصيت ریسک پذیری 

ورد نياز در دسترس شرکت ھای کارآفرینی بالندهاست. بنابراین بدون ایجاد فضای حمایتی و مساعد برای کارآفرینی ممکن است منابع حياتی و م

ت سياسی آورده شده است که البته نيازمندو ریسک پذیر قرار نگيرند. بر ھمين اساس برای روشن تر شدن موضوع در ذیل خSصه ای از مSحظا

بحث و بررسی بيشتر است. این مطالب در نوع خود جامع و مفصل ھستند:

) ریسک ھا و مزایای مشترک١

عرضه کنندگان و حتی مشتریان نيازمندند. این کارشرکت ھای کارآفرینی بالنده برای تقسيم ریسک ھا به افرادی مثل کارمندان، سرمایه گذاران، 

 و توانایی حل مسایل به روش ھای ابتکاری) ومستلزم ایجاد یک نظام آموزشی است که ھم مھارت ھای پایه (نظير مھارت ھای تحليلی، ارتباطی

رس نباشد سياست مھاجرت و سياست ھایھم مھارت ھای فنی را به کارمندان آموزش دھد. البته اگر پرسنل مورد نياز این حيطه در دست

 و نه بارسنگينی بر دوش آنھا می گذارد، از جملهمنطقه ای بسيار مفيد خواھند بود. قوانين ورشکستگی ھم، که نه کارآفرینان را بدنام می کند

ھا را تسریع کرده و فرھنگی ایجاد کنند که در آنEGCعوامل مھم دیگر ھستند. در نھایت، رھبران منطقه ای و سياسی می توانند روند موفقيت 

شعار کار برای کار، فراخوانی افتخارآميز و جالب توجه باشد.

ه مھم و حياتی ھستند. از طرف دیگر باید توجهاز طرف دیگر نيز پاداش ھای مشترک ھم در مراحل اوليه و ھم در مراحل نھایی رشد کارآفرینان

 شرکت ھمراھی می کنند باید از بخشی از ارزشیداشت آن دسته از افراد که واقعا خطرپذیر بوده و با کارآفرینان و تمامی مخاطرات مسير رشد

ه از آغاز کار ھمراه شرکت بوده اند، عرضه کنندگان وکه فرد کارآفرین ایجاد کرده و افزایش می دھد بھره مند شوند. کارمندان، سرمایه گذارانی ک

 می کنند، در اختيار داشته باشند. عSوه بر اینحتی مشتریان نيز باید سھمی از مالکيت و سھام شرکت ھای کارآفرینی بالنده را که در آن کار

راھکارھای خروج از جمله عرضه عمومی سھامبرای کسانی که به مراحل بعدی می رسند افزایش پاداش ھا ضروری است. از این رو به کارگيری 

فراد ضروری است از سویی استراتژی ھای خروجدر مراحل اوليه یا در اختيار گرفتن یک شرکت دیگر، برای شناخت ميزان پاداش این دسته از ا

)، قوانين امنيتی منطقی در سطوح ملی و منطقه ای، استانداردھای قابل اطمينانی که ماھيتNASDAQنيازمند یک بازار پویای عرضه سھام (مثل

ھا را در رشد اقتصاد مھم می دانند. در نھایتEGCکسب و کار جدید را نشان می دھند، ھمچنين سياست موجه ضد انحصار ھستند که شناخت 

ھا را تقویت کند.EGCسياست مالی نيز باید سرمایه گذاری در 



) ایجاد نوآوری و حمایت از آن٢

تاثيرگذار، نيازمند وجود یک قانون دقيق است.سياست مالکيت معنوی، یکی دیگر از سياست ھای مھم برای کارآفرینی است. اما ایجاد رویکردی 

 کرده و به مرحله اجرا درآورد احساس می و شرکت ھای نوپا لزوم دسترسی کارآفرینان به ایده ھایی که بتوان آنھا را با موفقيت اصSحEGCدر

ند بود. در مورد مشاغلی که در مراحل بعدیشود. قوانين مالکيت معنوی که بيش از حد از برخی نوآوری ھا حمایت می کنند، مشکل ساز خواھ

روع و قابل اجرا برای نوآوری برخوردار باشند. از اینتوسعه قرار دارند، سرمایه سازمانی و مدیریت حرفه ای از عواملی ھستند که باید از حقوق مش

لحاظ نوآوری سرمایه اصلی شرکت محسوب می شود.

ن مربوط به انتقال فناوری بستگی دارد که بهرشد کارآفرینانه به سطوح زیربنایی سرمایه گذاری ھای دولتی در بخش تحقيق و توسعه و قواني

یل نمایند. دانشگاه ھا ھم باید در سطوح محلیمحققان و موسساتشان اجازه می دھد تا یافته ھای خود را به راحتی به کسب و کاری تجاری تبد

فناوری ھای خود را گسترش دھند.تSش نمایند تا با استفاده از اساتيد یا سایر منابع در اختيار، محدوده استفاده تجاری از 

) تخصص٣

دھد تا با مھارت ھای 3زم دراین مسير قدم بگذارند.کامS واضح است که تجزیه و تحليل مراحل اوليه و آغازین کارآفرینی به کارآفرینان فرصت می 

باطی و خSقيتی) و ھم از لحاظ آموزش ویژه دراین امر به سطح تحصيSت افراد نيز بستگی دارد که ھم از نظر مھارت ھای عمومی (تحليلی، ارت

ید شبکه ھایی گسترده ازکارآفرینان و افرادخصوص ملزومات کارآفرینی و کسب و کار، بسيار موثر خواھد بود. سياست عمومی در سطح محلی با

ن اساس به واسطه ماھيت حمایتی خود اشتباھاتحرفه ای فراھم آورد که قادر به راھنمایی و مشاوره کارآفرینان تازه کار باشند، تا بر ھمي

ت که متخصصان و مدیران صنعتی را برای پيوستن بهکارآفرینان جوان را به حداقل برسانند. کارآفرینی در گام ھای بعدی نيازمند سياست ھایی اس

 مناسب نيز مھم است. اطمينان حاصل کردن ازشرکت ھای کارآفرینی بالنده تشویق کنند. ھمچنين فراھم بودن سرمایه، منابع اوليه و ماليات

حلی، نکته کليدی دیگر، سطح تحصيSت، ارتباطات وقابليت افراد جھت اجرای اقدامات 3زم نيز از موارد حایز اھميت به شمار می رود. از منظر م

 می در یک منطقه قرار داشته باشند، خطرات برای مدیران با تجربه ای که احتمال جابه جایی شانEGCسبک زندگی مدیران است چراکه اگر چند 

راف ھستند که ممکن است در جست وجویرود بسيار کم می شود، زیرا اگر کارھا با یک شرکت خوب پيش نرود، شرکت ھای دیگری ھم در اط

مھارت ھای تخصصی یک مدیر با تجربه باشند.

) برنامه ریزی و ارایه راھکار۴

ی کسب و کار و شبکه ھای حمایتی که در با3 بدانانطباق پذیری که مشخصه کارآفرینی در مراحل اوليه است بر نياز به تحصيSت، آموزش کارآفرین

 آورند انعطاف 3زم را به کارآفرین می دھند تا سریعاھا اشاره شد، تاکيد دارد. به عSوه سياست عمومی و نھادھایی که آن را به مرحله اجرا در می

وده و بی جھت حرکت کارآفرین را به تاخير میتصميم گيری کند. مقررات سختگيرانه و آژانس ھای ناظر (خصوصا در سطح محلی) که بسيار کند ب

تند تا موافقت. تغييراتی که شرکت ھای کارآفرینیاندازند، برای این منظور مفيد نيستند. در این مرحله کارآفرینان بيشتر نيازمند مساعدت ھس

. در این مرحله سرمایه باید بدون در نظر گرفتن تمامیبالنده طی مراحل اوليه با آن روبه رو ھستند نيز نيازمند انعطاف پذیری، سرمایه و کار است

فروش سھام تامين شود. از این رو وجود سياستقراردادھا، شرایط و مسائلی که در رابطه با ایمنی باز پس دادن وام مطرح می شوند،از طریق 

ی این مرحله آشفته انعطاف پذیر باشند.ھایی که دسترسی کامل به این سرمایه را باعث می شوند، حياتی است. مقررات کاری نيز باید ط

) سرمایه۵

 سال گذشته ایجاد یک بازار سرمایه پویا جھت تامين٣٠به جرات می توان گفت که مھمترین کمک سياسی به فرایند کارآفرینی آمریکا در خSل 

د سرمایه از طریق فروش سھام ھستند.مالی شرکت ھای کارآفرینی بالنده بوده است زیرا آنھا در مراحل اوليه توسعه به شدت نيازمن

ای اعتباری و وام ھای رھنی با نرخ بھره کم، جھتدر این ميان سياست ھایی که به شرکت ھای کارآفرینی بالنده اجازه داد تا از مزایای کارت ھ

وردار ھستند. سياست به کار گرفته شده باید ازتوسعه و گذار از مراحل اوليه به مراحل بعدی رشد استفاده نمایند نيز از اھميت بسياری برخ

 حمایت کند. ھمچنين ضروری است قوانين امنيتی در سطوح فدرال و ایالتی اجازه سرمایهEGCسرمایه گذاری مجدد عایدی طی مراحل اوليه رشد 

) در قالب عرضه سھام عمومی یاStrategy Exit خروج (گذاری در این شرکت ھا را به دوستان و اقوام کارآفرین بدھند. عSوه بر این وجود راھکارھای

ت که از نقطه نظر شرکت ھای کارآفرینیفروش به روش مزایده ھای عمومی نيز برای این قبيل شرکت ھا حياتی است. در واقع می توان گف

م و ضروری است.بالنده تداوم و گسترش وسيع سياست ھای حمایتی از صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر بسيار مھ



● نتيجه گيری:

ھا ناقصEGCمکن است درک عمومی از سياست عمومی در ایا3ت متحده نقش مھمی در جھت حمایت از کارآفرینی ایفا کرده است. اگرچه م

یکدیگر ھستند را در خصوص کارآفرینی نشانباشد، اما تحقيق بيده و ھمکارانش لزوم اتخاذ مجموعه ای از سياست ھای عام و کلی که مکمل 

داد.

النده غفلت می شود. در نتيجه تصور نادرست در مورد کارآفرینی، اغلب از مراحل اوليه رشد و توسعه شرکت ھای کارآفرینی ب۵به دليل رواج این 

مين اینکه سياست عمومی گاھی به معنی دولتبعضی اوقات نيازھای کارآفرینان نادیده گرفته شده و یا حمایت چندانی از آنھا نمی شود. تض

 ھا از آنھا حمایت کند، کار آسانی نيست. اما درک مراحل مختلف کارآفرینی ابزار ارزشمندیEGCاست. از مراحل نخستين تا مراحل نھایی تشکيل

برای مقابله سياستگذاران با چالش ھای موجود در سياست عمومی است.

منبع : روزنامه مردم سا3ری

http://vista.ir/?view=article&id=305396

نگاھی به تجربه ھای کارآفرينی در چند کشور

اولين کشورھایی که در این زمينه کار کردند آلمان، انگليس و آمریکا بودند.

 مطالعه و شناسایی بر روی افراد با١٩٣۵ تا ١٩٣٣در آلمان در سال ھای 

اولين شد.  آغاز  بودند،  مالی  محدودیت ھای  دارای  که  نوآور  و  انگيزه 

به دنبال آن دانشکده بود.  سياست ھا، سياست ھای حمایتی ازاین افراد 

ھایی برای تربيت این افراد دراین کشور ایجاد شد. بعد از مدتی انگليس و

آمریکا نيز چنين دانشکده ھایی را دایر کردند. در این دانشکده ھا آموزش ھا

عمدتا? به صورت کSسيک نبود، بلکه حالت آموزش و سمينارگونه داشت.

تعادی از  و  می گفتند  را  خودشان  مسایل  آموزشکده ھا  دراین  افراد 

استفاده مدیریت  استاد  و  جامعه شناس  و  رفتارشناس  روانشناس، 

می کردند.

نشان آسيا  شرقی  جنوب  و  شرق  کشورھای  اقتصادی  رشد  بررسی 

 طرحی به نام «سربازان١٩۵٨ست. ژاپن در سال می دھد که یکی از د3یل توسعه اقتصادی در این کشورھا توجه جدی به مقوله کارافرینی بوده ا

ان با مسئله کارافرینی آشنا شده و آموزش می دیدندفداکار اقتصادی» در وزارت آموزش و پرورش اجرا کرد. بر اساس این طرح افراد از سطح دبيرست

ورت کSسيک در دو سطح دبيرستان و دانشگاهکه چگونه با کسب سود کشورشان را از وابستگی نجات دھند. از طرفی آموزش کارافرینی را به ص

 درصد نوآوری صنعتی که توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جھانی به٩۶ بيش از ١٩٩٢ تا ١٩٧٠قرار داد. این طرح ھا باعث شد که بين سا ل ھای 

یک موقعيت برجسته و ممتاز تبدیل کند، توسط کارآفرینان صورت گرفت.

یوان براساس یک برنامه بلندمدت و فراگير که دربردارندهدر تایوان برنامه ھای تربيت کارآفرینان جوان و ھمچنين ارتقای سطح کارآفرینان شاغل در تا



قشرھای مختلف می باشد، طراحی شده است.

 عرصه صنایع الکترونيک، مخابرات، کامپيوتر (سختدر سالھای اخير، کارآفرینان در واحدھای خوداشتغالی، نوآوریھا و خSقيتھای بسيار زیادی در

داده اند. ھسته ھای خود اشتغالی در تایوان ھمانافزار و نرم افزار) و در بخش خدمات به ویژه در نگھداری و خدمات پس از فروش از خود نشان 

وھای انسانی و در مقابل با بھره گيری از حجمواحدھای صنعتی کوچکی ھستند که توانسته اند بااستفاده از حجم کمتری از سرمایه مادی و نير

ویژه ای بر اقتصاد این کشور بگذارند و شکوفاییگسترده تری از نيروھای خSق و کارآفرین ھمراه با بھره وری فوق العاده، نقش و تاثيرگذاری 

اقتصادی را به ارمغان آورند.

ر بين کشورھای جھان در جایگاه اول قرار دارد،این کشور از نظر دارابودن تعداد شرکتھای کوچک و متوسط صنعتی (از مجموع شرکتھای صنعتی) د

 درصد٨٩دمات نيز بيش از  درصد از کل شرکتھای صنعتی در تایوان را بنگاھھای کوچک و متوسط تشکيل می دھند. در بخش خ٩٨چرا که نزدیک به 

از مجموع شرکتھای تجاری و خدماتی متعلق به بنگاھھای کوچک و متوسط است

 عھده دارد:در مالزی به دليل اھميت موضوع، وزارت توسعه کارافرینی تشکيل شده است که وظایف ذیل را به

) القای یک فرھنگ کارافرینی در ميان جامعه١

 کار جدید) آموزش و راھنمایی کارآفرینان بالقوه در قالب برنامه ھای مشاوره ای در جھت ایجاد کسب و٢

) بھبود کيفيت و کارآیی مدیریت فعلی کسب و کار٣

) تشویق کارافرینان و تدارک محيط ھای سودمند از طریق کلوپ ھا و انجمن ھا۴

● آموزش عالی و کارآفرینی

ه است. ھم اکنون این آرزو تاحدی برآورده شده استیکی از آرزوھای دیرینه نظام آموزش عالی تعداد زیاد فارغ التحصيل در راستای رشد کشور بود

ير دولت شده است.اما مشکSت جدی تری مانند بيکاری و عدم فعاليت فارغ التحصيSن در رشته تحصيلی خود گریبانگ

ارد بازار کار شوند و «بازار کار» در ذھن بسياری از آنانامروزه بسياری از دانشجویان و محصلين در مراکز علمی منتظرند تا با پایان یافتن تحصيSت و

است و ھمه منتظرند دیگران پيشگامان ایجادشغل ھای آماده ای است که منتظر آن ھاست. این نوع تفکر باعث کاھش نيروی اشتغال مولد شده 

اشتغال و توليد ثروت برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی باشند.

تقویت ارزش ھا و رفتارھای ک ترویج کارافرینی می باشد. ایجاد و  برای حل این مشکل  باید ازگام اول  ارافرینانه تحت عنوان فرھنگ کارافرینی 

یجی در کليه سطوح و ساختارھای اجتماعیمولفه ھای اصلی در توسعه کارافرینی باشد که در قالب سياست ھا و برنامه ھای تشویقی و ترو

 پخش برنامه ھای تلویزیونی برای تشریح زندگیپيگيری شود. رسانه ھای جمعی می توانند نقش مھمی در این زمينه ایفا کنند. به عنوان نمونه

ی کاربردی و موثر و استفاده از رسانه ھای مدرن مانندکارافرینان برجسته می تواند مؤثر باشد. با انتشار کتب و نشریات مختلف، برگزاری ھمایش ھا

فرین بالقوه ببيند و نه یک کارمند. عدم فرھنگسازی در ایناینترنت باید این فرھنگ را در دانشجویان نھادینه کرد که ھر فارغ التحصيل خود را یک کارا

 را یک امر ذاتی و غير اکتسابی بدانند. اعطایموضوع باعث شده است که بسياری از دانشجویان با مقوله کارافرینی آشنا نباشند و کارافرینی

مک کند.جایزه سال به کارافرینان نمونه و برگزاری مسابقات سراسری می تواند به گسترش این فرھنگ ک

اشد.دومين گام برنامه ریزی مناسب آموزشی دز سطح دبيرستان، دانشگاه و مراکز علمی، صنعتی می ب

ح توسعه کارآفرینی در دانشگاه ھای کشور» (کاراد)یکی از مھمترین رویدادھای مرتبط با ترویج و آموزش کارآفرینی در کشور، تصویب و اجرای «طر

، تحقيقات و فناوری تدوین شده است. براست. این طرح جھت اجرای سياست ھای مربوط به کارآفرینی برنامه ھای توسعه توسط وزارت علوم

ه عھده دارند.اساس این طرح چندین مرکز کاآفرینی در دانشگاه ھا ایجاد شده است که وظيفه اجرای طرح را ب

صيSن است. این سازمان با برگزاری ھمایش ھا،یکی دیگر از سازمان ھای فعال در زمينه آموزش کارآفرینی، سازمان ھمياری اشتغال فارغ التح

آموزش کارآفرینی برداشته است.ھم اندیشی ھا و دوره ھای متعدد آموزش تخصصی کارآفرینی گام ھای مثبتی در راستای ترویج و 

ه شود. با این وجود به نظر می رسد برای توسعه آموزش کارافرینی باید سياست ھای ذیل در نظر گرفت

رینی) ھماھنگی بيشتر بين متوليان توسعه کارافرینی در کشور برای تدوین سياست ھای آموزش کاراف١

) تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و ایجاد رابطه نزدیک بين مراکز علمی و صنعتی٢

) ایجاد و تقویت مؤسسات انکوباتوری در دانشگاه٣



) تدوین برنامه ھای آموزشی بلندمدت در چھارچوب مقاطع تحصيلی مختلف و مراکز آموزشی۴

) تدوین برنامه ھای آموزشی براساس نيازھای آموزشی منطقه ای۵

) فراھم سازی بسترھای مناسب یرای تشکيل مؤسسات خصوصی آموزشی۶

 کارافرینی متناسب با ھررشته) قراردادن واحدھای اجباری و اختياری متناسب با ھر رشته تحصيلی و تدوین دوره ھای آموزشی٧

● موانع قانونی و سياست ھای حمایتی

 یک کسب و کار کوچک است. شرط راه اندازی یک بنگاهبھترین بستر برای اینکه ھرکارافرین بتواند ایده خود را به مرحله اجرا برساند راه اندازی

می باشد  بسترھای 3زم  فراھم بودن  کارافرینانه،  ایده ھای  اجرای  برای  فعاليت  ادامه  و  از طریقکوچک  دولت  اصلی  بسترسازی وظيفه  این 

شی از آن اشاره می کنيم.قانونگزاری، رفع موانع قانونی و اجرای سياست ھای حمایتی صحيح می باشد که در ادامه به بخ

▪ فرایند اخذ مجوز:

 قوانين با عوامل محيطی و منطقه ای موجبفرایند طو3نی اخذ مجوز و بروکراسی شدید اداری، تغيير دائمی ضوابط و قوانين، عدم سازگاری

شورھای توسعه یافته این فرایند قانونی به شدتشده است تا بسياری از کارافرینان در ابتدای راه با مشکSت زیادی مواجه شوند. امروزه در ک

 مراحل راه ندازی یک کسب و کار جدید از طریقتسھيل شده است. به عنوان نمونه در کشور کره جنوبی دولت ترتيبی اتخاذ نموده است که تمامی

مقامات محلی و با یکبار مراجعه قابل حل باشد.

▪ سياست ھای مالی و اعتباری:

ین سياست ھای حمایتی دولت باشد.تامين اعتبار مالی برای اجرای ایده ھای نو در قالب کسب و کار کوچک باید یکی از کليدی تر

 بھره در قالب طرح ھایی به توسعه کارآفرینی کمکدر این راستا اقدامات مناسبی در کشور صورت گرفته است. وزارت صنایع با پرداخت وام ھای کم

ی ریسک پذیر ایران» می تواند اطSعات مالی را درمی کند. دفتر ھمکاری ھای فناوری ریاست جمھوری نيز با راه اندازی «شبکه مالی سرمایه گزار

اختيار کارآفرینان قرار دھد.

با  بانکی کشور در جھت تامين اعتبار کسب و کارھای کوچک  یان وجود متاسفانه ھنوز سيستم  سياست ھای توسعه کارآفرینی ھماھنگبا 

درصد فعاليت برای کسب اعتبار و آماده کردن مدارک۵٠نيست. یک کارافرین برای دریافت اعتبار با مشکSت متعددی مانند تامين وثيقه، راه اندازی 

يته ھای کارشناسی باعنوان صندو ق ھای ضمانت برایمختلف روبرو می شود به طوریکه بسياری از ایده ھا در ھمين مرحله ناکام می ماند. ایجاد کم

 به تسھيSت بانکی دست پيدا کنند. ھمچنينتشخيص شایستگی افراد و مناسب بودن ایده ھا نيز موجب می شود کارافرینان سریعتر و راحت تر

نی کمک کند.کاھش ھزینه ھا از طریق تخفيف ماليات و ھزینه ھای ضروری می تواند به گسترش روحيه کارآفری

▪ سياست ھای توسعه و انتقال تکنولوژی:

ب باید  از طرفی  از کارافرینان است.  بسياری  بدونتکنولوژی ھای جدید در جھان امروز بستر فعاليت  تکنولوژی  ھای جدید  بدانيم که  ه روشنی 

مشکSت متعددی را به وجود می آورد. برایبومی کردن و سياست ھای دقيق انتقال تکنولوژی نه تنھا موجب توسعه کارافرینی می شود بلکه 

انتقال تکنولوژی باید به نکات ذیل توجه کرد:

الف) انتقال ھر نياز تکنولوژی به راحتی امکان پذیر نيست.

 و آشنا با تکنولوژی ھا به صورت فعال حضورب) نيازھای واقعی تکنولوژی را ھنگامی می توان به خوبی تشخيص داد که افراد خبره، صاحبنظر

داشته باشند.

خل کشور به صورت فعال باشند.ج) انتقال تکنولوژی مورد نظر را وقتی می توان سرعت بخشيد که مؤسسات تحقيق و توسعه در دا

 منطقه ای در توان کسب و کارھای کوچکد) شناسایی دقيق تکنولوژی ھای مشابه در کشورھای مختلف و انتقال تکنولوژی مناسب با شرایط

نميباشد

نولوژی کارافرینی مبتنی بر تکنولوژی ھای جدید رابا توجه به نکات فوق به نظر می رسد دولت باید با ایجاد و حمایت مراکز توسعه و انتقال تک

توسعه دھد.

▪ تسھيل صادرات و واردات:

ع آن کارافرینان می باشند. بی ثباتی قوانين صادراتفراھم نبودن زمينه مناسب صادرات و واردات کا3ھا یکی از د3یل عدم رشد صنایع کوچک و به تب



درات و واردات کا3 می باشد. از طرفی به نظر می رسدو واردات، تشریفات طو3نی اداری برای دریافت ارز، بی ثباتی نرخ ارز از جدی ترین موانع صا

برنامه مدونی ندارد. بسي توان توليد محصو3تبرای حمایت از ایده ھای جدید در صادرات کا3ھای صنایع کوچک دولت  بنگاه  ھای کوچک  اری از 

صادراتی دارند اما قادر به ارائه محصول در سطح بين المللی نيستند.

ان موجب پویایی و رشد اینگونه واحدھا شود. اینطراحی و ایجاد سازمان ھای فعال در امر صادرات توليدات محدود و پراکنده صنایع کوچک می تو

خود کمک کنند. خدماتی مانند:سازمان ھا با ارائه خدماتی می توانند بنگاه ھای کوچک و متوسط را در صادرات محصو3ت جدید 

الف) تشکيل بانک ھای اطSعاتی مشاوره ای و بازاریابی بين المللی

ب) ارائه خدمات مشاوره ای برای رشد کيفيت محصو3ت در جھت اخذ گواھينامه ھای بين المللی

ج) مشارکت در ھزینه ھای تبليغاتی و شرکت در نمایشگاه ھای خارجی

▪ نقش اطSع رسانی دولت:

ت می تواند به ھزینه کردن بيش از حد سرمایهاطSعات برای بقای کسب و کار و در عين حال رشد و توسعه آن اھميت حياتی دارد. فقدان اطSعا

طSعاتی اھميت بيشتری پيدا می کند. با توجه بهمنجر شود. ھرچه کسب و کار پيچيده تر باشد و کارافرین ایده ی جدیدتری داشته باشد سيستم ا

يرند. تشکيل بانک ھای اطSعاتی مورد نيازاھميت موضوع در بسياری از کشورھا دولت و سازمان ھای وابسته چنين رسالتی را به عھده می گ

کسب و کارھا و ارائه خدمات و حمایت ھای اطSعاتی می تواند به رونق کسب و کارھا کمک کند.

می تواند به کارافرینان کمک کند تا ایده ھای خوداز طرفی توسعه زیرساخت ھای فناوری اطSعات و آموزش شيوه ھای نوین مانند تجارت الکترونيک 

را به صورت کشوری و جھانی مطرح کنند

▪ حمایت از شبکه کارآفرینان نه بنگاه ھای ایزوله

ه صنعتی کشورھا قرار گرفته است.امروزه بحث شبکه سازی و خوشه سازی ميان بنگاه ھای کوچک و متوسط در اولویت سياستھای توسع

ایر بنگاه ھا و نھادھای مرتبط با آن باشد. به عبارتمنطق آن این است که در دنيای کنونی نوآوری و کارآفرینی در یک صنعت نمی تواند منتزع از س

بھتر به جای تمرکز بر ایجاد بنگاه ھا، باید بر ایجاد زنجيره ھا تآکيد نمود.

دولت از کارافرینان تلقی می شود. اما باید پرسيدمتاسفانه ھنوز در کشور ما پرداخت حمایتھای مالی به طور مستقيم به بنگاه ھا نشانه حمایت 

 متوسط کشور کمتر از نصف ظرفيت خود راچرا بيش از نيمی از شرکتھای تازه تاسيس ورشکست می شوند؟ چرا بسياری از بنگاه ھای کوچک و

ی حرفی داشته باشيم؟ آیا جز این است که ایجاد بنگاهفعال نموده اند؟ چرا با این ھمه بنگاه ھنوز نمی توانيم در بازارھای جھانی و حتی منطقه ا

ھا فرع است و تکميل زنجيره ھای ارزش صنعتی اصل؟

 مستقيم به بنگاه ھا، به گروھی از زنجيره ھایبلوغ سياستھای صنعتی کشور آن موقع خواھد بود که دولت به جای انبوھی از کمکھای پراکنده و

صنعتی که می توانند رقابت پذیری خود را در سطح جھانی اثبات نمایند کمک کند.

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=356642

نگاھی به وضعيت اشتغال و بازار کار در ژاپن



ایجاد زمينه ھای ، چگونگی  موفقيت کشورھا  مSکھای  از  یکی  توکيو - 

گسترده اشتغال برای شھروندان آن است که تضمين کننده زندگی ھمراه با

آرامش برای آنھا خواھد بود. ژاپن که کشوری کوچک اما پرجمعيت در قاره

آسيا است ، در زمره کشورھایی قرار دارد که توانسته است در زمينه ایجاد

با بسياری از فرصتھای گسترده شغلی برای شھروندان خود در مقایسه 

کشورھای جھان ، موفق باشد. در ژاپن سنتھای دیرینه ای وجود دارد که

براساس آن شرکتھا اشتغال و درآمد دایمی کارمندان خود را تضمين کرده و

بر ھمين اساس نيز کارمندان با تSش خود پيشرفت شرکت را تضمين می

کنند.

از این رو در ژاپن کسی که به استخدام شرکتی در می آید ، نياز کاری و

اقتصادی او تا زمان مرگ تضمين شده و کارمندان نيازی به نگرانی در این زمينه ندارند.

ز پس از استخدام تا زمان بازنشستگی ، ازبه ھمين دليل است که بطور عمومی در شرکتھای ژاپنی اخراج یک "تابو" است و معمو3 شرکتھا ا

نيروی کارمند بھره برده و در عوض به او بھره می رسانند.

يت کاریابی پيش از پایان دوران تحصيل است.در ژاپن برای یافتن کار راھھای مختلفی وجود دارد که یکی از اصلی ترین آن آغاز کردن فعال

است ، اما اگر فرد خواستار فرصت شغلی بھتر ،برای یافتن کار در شرکتھای ژاپنی ، حداقل نياز به داشتن مدرک تحصيلی دیپلم از دبيرستان 

یابی در ژاپن طوری برنامه ریزی شده است کهدرآمد بيشتر و یا مقام با3تر است، باید مدارک دانشگاھی و یا تخصصی داشته باشد. شيوه کار

 فرد مسوول در جامعه نقش ایفا کنند.جوانان پس از پایان یافتن دوران تحصيSت خود بتوانند بی درنگ بر سر کار رفته و بعنوان یک

ز می کنند و با ھمکاری دانشگاه تا پایان سالساختار این روند بدین ترتيب است که دانشجویان در سال سوم دانشگاه فعاليت کاریابی را آغا

چھارم ، شرکت استخدامی و یا شغل مورد دلخواه خود را پيدا می کنند.

و تقاضا برای کار وجود دارد و به ھمين دليلاین مساله از این ساختار سرچشمه می گيرد که در بازار کار یک جامعه ، ھمواره پدیده عرضه 

می کنند. این موضوع بدین شکل است که دانشگاھھایدانشگاھھا در ژاپن برای دانشجویان خود نقش ارتباطی عرضه با تقاضا را در بازار کار ایفا 

یا سمينارھا به دانشگاھھا آورده و آن را به دانشجویانژاپن از شرکتھا می خواھند تا نيازھای استخدامی خود را در چارچوب بروشور و یا تبليغات و 

خود را انتخاب و سپس برای آشنایی مستقيم ،معرفی کنند. دانشجویان پس از دیدن بروشورھا و نيازھای استخدامی شرکتھا ، شغلھای دلخواه 

مصاحبه و درخواست پذیرش به شرکتھا مراجعه می کنند.

از آشنایی با جزیيات و انجام مصاحبه بامعمو3 دانشجویان ژاپنی بجای یک شرکت ، چندین شرکت را برای استخدام انتخاب می کنند و پس 

ھای ژاپنی نيز پس از انجام مصاحبه تSش می کنند ازمسوولين شرکتھا، از ميان آنھا شرکتی که بيشترین امتيازات را دارد، انتخاب می کنند. شرکت

ميان دانشجویان با استعدادترین آنھا را انتخاب کرده و او را کارمند رسمی خود کنند.

شرکتی را با سرمایه خود بنيانگذاری کرده و پسسيستم مدیریتی شرکتھای ژاپن با بسياری از کشورھای دیگر جھان که در آن یک سرمایه گذار ، 

دی که در حسابرسيھای دوره ای برای شرکت باقیاز دادن دستمزد به کارمند، باقی سود را در جيب خود می گذارد ، متفاوت است. در ژاپن ، سو

د داده می شود ، سالی دوبار در فصلھای تابستانمی ماند در ميان کارمندان پخش شده و به ھمين دليل عSوه بر دستمزد ماھانه ای که به کارمن

ت به روش ژاپنی سبب شده است تاو زمستان سود شرکت در چارچوب پاداشھای کSن ميان کارمندان توزیع می شود. این سيستم مدیری

 شاید به ھمين دليل باشد که کشورکارمندان سود شرکت را سود خود دانسته و به ھمين دليل برای موفقيت شرکت تSش بيشتری کنند.

ی سوسياليستی را ایجاد کند.سرمایه داری ژاپن توانسته است در ميان کشورھای سوسياليستی جھان ، موفق ترین جامعه کارگر

يستمھای مدیریت با روشھای سنتی دراما در سال ھای اخير با دگرگون شدن وضعيت اقتصادی و کند شدن رشد اقتصادی در این بخش ، س

یو" در توکيو در یک سخنرانی در مرکز خبرنگارانشرکت ھای ژاپنی با مشکل روبرو شده اند. پرفسور "نائوھيرو یاشيرو" استاد دانشگاه "ای.سی.

از شرکتھای بزرگ توليد کننده ژاپنی برای ادامهخارجی در این زمينه گفت : با پيشرفت روند پدیده جھانی شدن و گسترش اقتصاد جھانی بسياری 

بقا ، اقدام به انتقال بخشی از مراکز توليدی خود بخارج از کشور کرده اند.



روندان ژاپنی در این کشور کاھش یابد. ویبه گفته یاشيرو ، این اقدام موجب شده است تا فرصتھای دایمی شغلی و استخدام رسمی برای شھ

ه است. پروفسور یاشيرو می گوید : کاھشخاطرنشان کرد : این مساله ھمچنين برای جامعه ژاپن به ویژه در بخش جوانان مشکل ایجاد کرد

تا بسياری از مردم به شغلھای غيردایمی و استخدا م غيررسمی رو آورند که امتيازات وفرصتھای دایمی شغلی در ژاپن سبب شده است 

، بصورت معمول ، دستمزد، مقام و دیگر امتيازات یکتضمينھای آن برای کارمندان بسيار کمتر از استخدامھای رسمی است. یاشيرو افزود : در ژاپن 

رفته می شود، اما متاسفانه شرکتھا در استخدام ھایکارگر و یا کارمند پس از استخدام ھر سال افزایش یافته و تضمينھای قویی برای او در نظر گ

ه در استخدامھای غيررسمی ھستند، رو به رشدغيررسمی این امتيازات و تضمينھا را رعایت نکرده و به ھمين دليل زندگی آن بخش از مردمی ک

نمی رود.

 سال شاغل۶۴ تا ١۵ ميليون نفر شھروند با سن بين ۶۴آخرین آمارھای وزارت مدیریت امور عمومی ژاپن نشان می دھد ، در این کشور بيش از 

 ھزار نفر در بيکاری کامل بسر۵۶٠ ميليون نفر از آنھا را بانوان تشکيل می دھند. برپایه این گزارش، در ژاپن دو ميليون و ٢٧ھستند که نزدیک به 

ن رکود اقتصادی بسر می برد.می برند که بيانگر وجود نرخ چھار درصد بيکاری در این کشور است که در یکی از بدترین دورا

بت به آمریکا و یا برخی دیگر از کشورھایپرفسور یاشيرو می گوید : سيستم مدیریت ژاپنی سبب شده است تا آمار کلی بيکاری در ژاپن نس

اروپایی ھمچون آلمان و انگليس کمتر باشد.

د. درصد از افراد شاغل در ژاپن در استخدام غير رسمی بوده و از مزایای کافی برخوردار نيستن٢۶وی افزود : اما مشکل ژاپن این است که حدود 

اپن و یا گسترش دیدگاه سود طلبی در مياناین استاد دانشگاه می گوید: این انتقاد وجود دارد که پيشبرد اصSحات اساسی از سوی دولت ژ

ری کنند. یاشيرو افزود : با توجه به خروجشرکتھا ، سبب شده است تا آنھا برای کم کردن ھزینه ھای خود از استخدام رسمی کارمند خوددا

یاد از حد ساده لوحانه و غيرکارشناسی می باشدبسياری از مراکز توليدی شرکتھای ژاپنی و طو3نی بودن مدت رکود اقتصادی، این نتيجه گيری ز

ر و کارمند بيشتری دارند بخارج انتقال یافته و در مقابل. وی اضافه کرد : مساله اینجا است که بخشھایی که توليد آنھا فراوان بوده و نياز به کارگ

 ای شرکتھای ژاپنی بدین شکل است که آنھا فردبخش خدماتی که دارای توليد کم است در ژاپن باقی مانده اند. به گفته یوشيرو ، سيستم پایه

 او بھره می گيرند.غير متخصص را به استخدام رسمی درآورده و سپس او را آموزش داده و پس از آن از کار و تخصص

نان انجام نمی دھند و به ھمين دليل کارگر و یایوشيرو افزود: اما شرکت ھا در جریان استخدام ھای غير رسمی و موقتی این کار را برای کارک

 بلند در پيش روی استخدام رسمی فرد است.کارمند به تخصص نمی رسد و ھمواره در سطح کار ساده باقی می ماند که این موضوع خود دیواری

ور برای مقابله با این موضوع ، طرح کارآموزییوشيرو که خود از اعضای شورای مشورتی اقتصادی و مالی دولت ژاپن است ، گفت : دولت این کش

لوا تصویب  با  برنامه ریزی کرده و قصد دارد که  برای این گونه افراد را  یادگيری تخصص  یح مربوط به منع استخدام غيررسمی و موقت،برای 

 ھزار کارمند٢٢رای مردم بيکار وجود دارد که در آنھا شرکتھایی که برخSف این قانون عمل می کنند را تنبيه کند. در سراسر ژاپن ادارات کاریابی ب

 ھستند.دولت مشغول فعاليت برای یافتن کارگر و کارمند برای شرکتھا و یافتن کار برای افراد بيکار

کارآیی با3تری برخوردار ھستند ، واگذار کند وپرفسور یوشيرو می گوید: بھتر است که دولت مدیریت ادارات کاریابی را به بخش خصوصی که از 

ا متمرکز کند. ھزار نيروی دولتی را به نظارت بر چگونگی رعایت حقوق قانونی کارکنان از سوی تک تک شرکتھ٢٢بجای آن فعاليت این 
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نگاھی نو به آموزشھای کارآفرينی



کارآفرینی با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورھا رابطه تنگاتنگی دارد به

به رشد رو  در کشورھای  توسعه  از شاخص ھای  یکی  امروزه  طوری که 

محسوب می شود. در واقع از نگاه بيشتر صاحبنظران اقتصادی، کارآفرینی

مھم ترین منبع نوآوری، اشتغال زایی و رشد و توسعه می باشد.

یافته و توسعه  به ھمين دليل است که بسياری از دولتھا در کشورھای 

دستاوردھای از  بھره برداری  و  امکانات  حداکثر  با  می کنند  تSش  پيشرو 

تحقيقاتی، شماری از افراد جامعه را که دارای ویژگيھای کارآفرینی ھستند

به سمت آموزش و فعاليت ھای کارآفرینانه ھدایت کنند.

در واقع آموزش کارآفرینی در سيستم آموزش اکثر کشورھا جایگاه ویژه خود

را پيدا کرده است.

به عبارتی تعميق و گسترش فرھنگ کارآفرینی به عنوان یکی از نيازھای

ضروری جامعه، نيازمند توجه اساسی به امر آموزش در این زمينه می باشد.

چرا که بسياری از افراد کارآفرینی که پيشينه آموزش خاصی نداشته لزوماً

 فعاليت خواھند بود. در صورتيکه با آموزش صحيحبعد از چندین بار سعی و خطا و شکست، آنرا رھا کرده و تنھا تعدادی از آنھا قادر به ادامه

ه ای که موفقيت آنھا به ميزان زیادی افزایش یابد و ازمھارتھای 3زم به این افراد، می توان ریسک و خطر موجود در این زمينه را کاھش داد، به گون

این طریق امکان دستيابی به اھداف و فواید مورد نظر فراھم گردد.

ع نيز می باشند، برای این کارآفرینان ارائه شده است.لذا به دليل اھميت و نقش کارآفرینان در دو دھه گذشته، برنامه ھای آموزش ویژه ای که متنو

یت کرد؟ از چه روش و برنامه ای؟ چه نھادی متولی آموزشاما چگونه می توان روحيه کارآفرینی و فعاليت کارآفرینانه را از طریق آموزش در جامعه تقو

کارآفرینی در ایران است؟

ه کارآفرینی قابل آموزش نيست، به بيانی دیگر، آنھابرخی از اندیشمندان و صاحبنظران که در زمينه کارآفرینی پژوھش کرده اند، بر این باورند ک

ياری دیگر بر این باورند که کارآفرینی را می توانمی گویند کارآفرینی ذاتی است نه اکتسابی. اما در نقطه مقابل این گروه از اندیشمندان، بس

آموزش داد و آنرا در جامعه ترویج کرد.

● آموزش کارآفرینی

صر علم و ھنر در کارآفرینی شده است، مطابق اینوجود نظرات و مباحثات فراوان در خصوص امکانپذیری آموزش کارآفرینی، منجر به تفاوت بين عن

ی شود، می تواند تدریس شود، در حاليکه دربارهنظر، عنصر یا بخش «علم کارآفرینی» به دليل اینکه به کسب و کار (تجارت) و مدیریت مربوط م

)١۴عنصر یا بخش «ھنر کارآفرینی» چالش ھای بيشتری وجود دارد. (شماره 

 است و بسيار ذھنی. این بعد از کارآفرینی بهبعد ھنر در کارآفرینی مربوط به خلق یک محصول نو و یا خلق یک نوآوری است. این جنبه قياسی

. جرا که کامSً و اساساً تجربی است اما برایعقيده شومپيتر به «تخریب خSق» معروف گشته است، و نمی توان آنرا به طور مستقيم تدریس کرد

ارھاست.تدریس این بعد از محتوا نيز روشی پيشنھاد شده است که ھمان یادگيری از طریق انجام دادن ک

واع جدید مھارت ھا و مدل ھای جدیدی از رفتار (ھنر)تربيت یک فرد کارآفرین، نه فقط به دانش (علم)، بلکه ھمچنين به راھھای جدید فکر کردن، ان

نيز نياز دارد.

ارزشيابی نيز از عوامل موثری است که نقشعSوه بر اھميت انتخاب اھداف ضرورت و تناسب محتوا با اھداف انتخاب شده، روش ھای تدریس و 

اساسی در ميزان دستيابی به اھداف مورد نظر دارد.

وجه قرار می دھند: که این عناصر شامل – ھدف -ھمانطور که می دانيم صاحبنظران به طور معمول در طراحی دوره ھای آموزشی عناصری را مورد ت

محتوا – روش تدریس و روش ارزشيابی می باشد.

 حقيقت دليل وجودی ھر دوره آموزشی، تحققھدف در دوره ھای آموزشی ھمان موقعيتی است که قرار است پس از پایان آموزش به آن رسيد. در



رون سيستم ھای آموزشی شکل می گيرد.بخشيدن به اھداف آن دوره است. بر اساس اھداف آموزشی است که برنامه ریزی آموزشی و درسی د

ه به فرصت ھا و به طور کلی افرادی است کهھدف اصلی دوره ھای آموزش کارآفرینی، در حقيقت ھمان تربيت نمودن افراد متکی به نفش و آگا

ایست توانایی مقابله با ریسک ھا و خطرات ناشی ازتمایل بيشتری به راه اندازی کسب و کار مستقل دارند و آماده فارغ التحصيSن این دوره می ب

آنھا را در دننيای واقعی کسب کنند.

داف، می بایست محتوای دوره را تھيه نمود.سپس این اھداف کلی در دوره ھای آموزشی به اھداف جزئی تر تقسيم می شوند. بعد از تعيين اھ

آنان را به فعاليت ھای آموزشی، ميسر و رسيدن آنانھمانطور که می دانيد، محتوا، اصول و مفاھيمی ھستند که به شاگردان ارائه می شود تا ورود 

م می شود.را به ھدفھای اجرائی امکانپذیر سازد، این محتوا بر اساس اھداف آموزشی معين، تھيه و تنظي

تحليل دو در  ویليام گارنر  متفاوت است. کارل وسپر و  مراکز مختلف  تربيت کارآفرینی درمحتوای درس کارآفرینی در  ره ھای آموزشی مختلف 

ور دو دسته آموزش ھا شکل می گيرد. دسته اولدانشگاھھا، اطSعاتی جامع بدست آورده اند. به عقيده این دو محقق محتوای ارائه شده حول مح

الب مربوط به مرحله تأسيس و به دنبال آنمحتوای مربوط به تأسيس و دسته دوم مربوط به رشد است. به عقيده آنان در درس کارآفرینی مط

رآفرینی محسوب می شوند و به دنبال آن دروستأمين مالی کسب و کار و تھيه طرح توجيھی مھمترین و مورد توجه ترین دروس برنامه آموزش کا

ی قرار می گيرند.بازاریابی کسب و کار جدید، انتقال تکنولوژی، طراحی محصول و جستجوی فرصت در دوره ھای بعد

ارآمد تضمين کننده تدریس و یادگيری بھترروش ھای تدریس از دیگر عناصر مھم در برنامه ریزی دوره ھای آموزشی است. یک برنامه درسی ک

مطلوب بودن معتقد است که نتایج ترتيبی به وسيله آنچه که تدریس شده است (برنامه درسی) و ھم چگونگی BrophyکSسی نيست. بروفی 

تدریس (روش ھای تدریس) تعيين می گردد.

کارآفرینی، تغيير از آموزش سنتی کارآفرینی رادر مرد روشھای تدریس کارآفرینی، روش مشخصی پيشنھاد نشده است، اما مروری به ادبيات رایج 

ن می دھند.به سمت پذیرش روش ھای تدریس نوین کارآفرینی که مبتنی بر «یادگيری به وسيله عمل است، نشا

مل به شمار می رود. در نتيجه تSش برای تدریسآموزش کارآفرینی نباید به عنوان یک فرآیند مکانيکی نگریسته شود، بلکه فرآیندی جامع و کا

بر این مشکل جداسازی جنبه ھای قاب برانگيز و مشکل ساز است. برای غلبه  از جنبه ھای غير قابل آموزشچنين فرآیندی چالش  ل آموزش 

مدیریت مربوط می شود قابل تدریس است که یککارآفرینی سند خوبی در ادبيات آن به شمار می رود. بخش علم کارآفرینی که به کسب و کار و 

ه جنبه ھای ھنری و خSق آن می شود به نظررویکرد و نگرش آموزشی معمول را به کار می گيرد، در حاليکه بخش ھنر کارآفرینی که مربوط ب

می رسد که ھمانند بخش علم قابل تدریس نباشد.

جربه نمایند، نه اینکه فقط آنرا با نيز در این مورد معتقدند که افراد باید مفاھيم کارآفرینی را ابتدا احساس و سپس کامSً ت١٩٩٨گيب و کاتن 

روش ھای متعارف بياموزند.

ن مربی و فراگيران است. در این تکنيک ھا فراگيرھمچنين گيب به تکنيک ھای جدید تدریس کارآفرینی تأکيد می کند که مستلزم یادگيری مشترک بي

یند و به عنوان یک کاتاليزور عمل می کند.نقش خودش را در یادگيری ایفا می کند و مربی ھم به عنوان یک حمایت کننده و تسھيل بخش فرآ

 راھھای جدید فکر کردن، انواع جدید مھارتھا وھمانطور که گفته شد برای تربيت کارآفرین نه فقط به دانش (علم) نياز است، بلکه ھمچنين به

مدل ھای جدید (ھنر) نيز نياز است.

که سخنرانی سنتی، ممکن است خيلی اثربخشو لذا روش ھای سنتی تدریس در رویکرد کارآفرینی مورد تردید ھستند. پژوھشھا نشان می دھند 

 به تدریس کارآفرینی، در حقيقت از پيشرفت نگرش ونباشد، چراکه ممکن است اساس یک پدیده را در فرآیند کارآفرینی نادیده بگيرد. رویکرد سنتی

مھارتھای کارآفرینی، مورد نياز جلوگيری می کند.

رینی نيست، رشته کارآفرینی) ھم معتقد است، سخنرانی ھای معمول در دانشگاھھا روش تدریس مناسبی برای تدریس درس کارآف١٩٩٨ھيلز (

باید با جھت گيری تجربی تر نسبت به بقيه رشته ھای کسب و کار تدریس شود.

ارائه و رساندن دانش مورد استفاده  تنھا وسيله  به عنوان  نامتعھد شدن نقشاز طرف دیگر استفاده از سخنرانی  واقع شده اند، زیرا باعث 

) آموزش سنتی (سخنرانی) باعث تشویق نقش انفعالی در١٩٩٢دانشجویان و دانش آموزان در مباحث درسی می شود. و به زعم رامسدن (

دانشجویان و دانش آموزان می شود.

حبت کنند و گوش دھند و بخوانند و مفاھيم، ایده ھااما در مقابل یادگيری فعال که ھمان «فراھم آوردن فرصت برای دانشجویان است تا با مفھوم ص



ی دانشجویان و دانش آموزان می شود تا با ھم درو مباحث و عSقه ھای مربوط به موضوع آکادميک را منعکس کنند»، باعث به وجود آمدن فرصت برا

ارض و مھارتھای ارتباطی را ارتقاء دھد.تعامل باشند. ھمچنين یادگيری فعال می تواند مھارتھای اجتماعی مثل تصميم گيری، مدیریت تع

می باشد. درباره تدریس کارآفرینی دیدگاھھا و نظراتاز مزایای دیگر این یادگيری، برپا شدن مھارت دانش آموزان در به کارگيری و استخدام آنھا 

) به کارگيری گروھھای کوچک، ایفای نقش و کار گروھی، را روش ھای١٩٩۴متفاوتی وجود دارد که بعضی از آنھا اشاره می کنيم: گارادان وایسيند (

بسيار مناسبی برای ارائه آموزش کارآفرینی می دانند.

ورد کاوی (مطالعه موردی) یادگيری مشارکتی،از روش ھای آموزشی که یادگيری فعال را تشویق می کند، می توان به روشھای آموزش دیداری، م

 وجود آمدن مشکSتی از لحاظ آمادگی و برنامه ریزیمباحثه ھا، نمایشنامه ھا، ایفای نقش و شبيه سازی است. ھر چند پذیرفتن این روشھا باعث به

می شود.

 است.مورد کاوی یا مطالعه موردی، روشی است که برای کاھش فاصله بين تدریس ظاھری و واقعی مناسب

قعی با آنھا روبرو شده اند و در کSس درس راجع بهمطالعه موردی در حقيقت موقعيت ھایی را توصيف می کند که مدیران و کارآفرینان در زندگی وا

آنھا صحبت می کنند

يران بوده است به این دليل که این روشمباحثه ھای گروھی نيز از روش ھایی است که بر اساس نظرسنجی ھای موجود، مورد استقبال فراگ

بقيه اعضا گروه می شود. ھمچنين به نظرفرصتی را فراھم خواھد کرد که فرد از طریق آن، یک ھمدلی و ھمفکری از موضوع مورد بحث، با 

می رسد، این روش سطوح و ميزان توجه را در کSس درس افزایش می دھد.

ین روش موجبات شرکت فعا3نه فراگيران را درایفای نقش نيز از روش ھایی است که می توان در تدریس دروس کارآفرینی از آن استفاده کرد ا

عی کند با دیگرانی که خود نيز مشغول ایفایمباحث کSسی فراھم می سازد. چرا که فرد فرصتی می یابد تا خود را به جای دیگران بگذرد و س

نقش می باشند به تعامل بپردازد.

س صفات و خصوصيات و مھارتھای کارآفرینیشبيه سازی نيز از دیگر روش ھایی است که برخی متخصصان آموزش کارآفرینی برای آموزش و تدری

انی مواجه می شوند که باعث می شود تفکر بحرانی،آنرا پيشنھاد کرده اند. در طول تمرینات شبيه سازی کسب وکار، فراگيران با رویدادھایی بحر

درک کردن و بھبود مھارتھای تأثيرگذاری آنان را بھبود بخشد.

کاربرد مھمتری دارد؟ در بين انواع بر روی روش ھای مختلف تدریس کارآفرینی مطالعه ای انجام داد تا بداند کداميک از روش ھا ١٩٨٨ھيلز نيز در سال 

 بودند عبارت بودند ازبرگزاری گردش علمی،روش ھای مختلف تدریس نوشتن طرح کسب و کار جدید مھمترین بود.سایر روش ھای تدریس که مھمتر

دعوت از کارآفرینان به عنوان سخنرانی ميھمان و نوشتن طرح کسب و کار.

ویکرد کارآفرینانه به منظور ایجاد آگاھی یا شناختسخنرانی استاد و استفاده از متون مربوط به کسب و کار در ھر موضوع و برنامه ھایی که با ر

ار را تسھيل می کند. برگزاری جلساتی برایکسب و کار کوچک و کارآفرینی برگزار می شود به نوعی به صورت مستقيم فرآیند ایجاد کسب و ک

راگيران افزایش می یابد.مصاحبه با ميھمانان(کارآفرینان موفق)نيز فضایی را فراھم می کند که در آن تجارب آموزشی ف

) در نتيجه مطالعه بر روی روشھای مختلف تدریس کارآفرینی به آن اشاره١٩٨٨نوشتن طرح کسب و کار یکی از روشھای اثربخش است که ھيلز (

 ارزشيابی از فراگيران کمک می کند.کرده است.اھميت این روش بدان جھت است که ھمانند یک برونداد عمل می کنند که به مربيان در

رکيبی از روشھای پيشنھاد شده و با در نظر گرفتنبا توصيف آنچه گذشت، به نظر می رسد مربيان کارافرینی در دوره ھای آموزشی می بایست، از ت

اھداف ھر بخش از محتوا استفاده نمایند و ھرگز خود را با یک روش محدود و منحصر نسازند.

منبع : خانه کارآفرینان ایران
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نوآوری انق=ب گونه سکوی پرتاب کارآفرين ھا

مدت ھاست این پرسش مطرح است که آیا دوران شغل ھای سنتی و حتی

صنایع پيشين به پایان رسيده است یا نه. پاسخ این پرسش را با یک بله یا

نه نمی توان داد زیرا از یک سو جوامع به شغل ھای سنتی و نيز روندھای

پيشين احتياج دارند و به ھمين دليل نيز آنھا وجود خواھند داشت و از سوی

دیگر ظھور مکرر تکنولوژی ھای جدید که ھمه چيز را دگرگون می کنند ھر روز

فرصت ھا را از شغل ھای سنتی می گيرند. مشاھده می شود که ظھور

تکنولوژی ھای جدید به سریع تر و ساده تر شدن انجام کارھا منجر شده

است. برای کارآفرین ھا، این پدیده که طی دھه ھای آینده نيز ادامه خواھد

اکنون مشاغل تھدید محسوب می شود. ھم  و ھم  فرصت  داشت ھم 

اه، منشی ھا و حتی مدیران ميانی را می توان حذفخدماتی در معرض حمSت تازه تکنولوژی قرار دارند. برای مثال بليت فروش ھا در مترو و فرودگ

کرد و به جای آنھا از دستگاه پيچيده یا نرم افزارھای تصميم گيری استفاده کرد.

ریس در دانشگاه و طراحی نرم افزار نيز به تدریجحتی پيچيده ترین شغل ھا که تصور می شد به حضور نيروی انسانی کامSً وابسته باشند نظير تد

ی توانند جایگزین نيروی انسانی در کادر علمیدر فھرست قربانيان تکنولوژی جدید قرار می گيرند زیرا سامانه ھای آموزش تمام رایانه ای م

 که مدتی است فعاليت خود را آغاز کرده یا دردانشگاه ھا شوند. البته این جمSت به معنای حذف کامل عامل انسانی نيست اما کارآفرین ھایی

 نيروی انسانی خود را به گونه ای تدوین کنند کهآستانه شروع فعاليت ھستند، با دقت در تحو3ت در حوزه ھای مختلف می توانند ساختار توليد و

ب و سودده برای کارآفرین ھای بالقوه و سرمایهبيشترین سازگاری را با تحو3ت جاری داشته باشد. از سوی دیگر این تحو3ت حاوی ایده ھای جذا

ورھای در حال توسعه ساختار نيروی کار را بهگذاران است. کارشناسان معتقدند موج جدید تکنولوژی ابتدا در کشورھای پيشرفته و سپس در کش

شدت دگرگون خواھد کرد.

ين المللی کارھا بلکه وضعيت شغل ھا در داخلبه عبارت دیگر اقتصاد جھان در آ ستانه انقSبی جدید است که در آن نه تنھا ساختار تقسيم ب

ستفاده را از ابزارھای جدید می کنند به مزیت رقابتیکشورھا نيز دگرگون می شود. در این ميان بدون تردید کارآفرین ھایی که بھترین و بيشترین ا

ه بيشترین تعداد کارآفرین با ویژگی ھای یاد شدهبسيار با3یی دست می یابند. از آنجا که کارآفرینی ستون فقرات اقتصاد جدید است کشورھایی ک

نقSب گونه مفاھيم موجود در نوآوری انقSب گونهرا دارند در عرصه کSن و جھانی نيز بسيار موفق تر از دیگر کشورھا خواھند بود. - نوآوری ا

لوژی انقSب گونه آن دسته از نوآوری ھا وابزارھای قدرتمندی برای شناسایی فرصت ھای مناسب و پرسود ھستند. منظور از نوآوری یا تکنو

عه ای عظيم از شغل ھا نابود و مجموعهتکنولوژی ھایی است که شيوه ھای توليد را در سطحی وسيع دگرگون می کند و با گسترش آن مجمو

ھای جدیدی به وجود می آید.

می کنند، می توانند به ادامه بقای کسب و کار خود اميدوارکارآفرین ھایی که منبع این نوآوری ھا ھستند یا سریعاً از آنھا در ادامه فعاليت استفاده 

ادی کمتر به ھوشياری و شعور خودآگاه فردباشند. تا چند دھه پيش سرعت ظھور تکنولوژی ھای جدید بسيار اندک بود بنابراین توسعه اقتص

رقابت ھای بين المللی، نقش افراد در تحو3توابسته بود اما با گسترش تکنولوژی ارتباطات و اطSعات، ظھور موج ھای جدید صنعتی و تشدید 

امع پيشرفته، تمایل روزافزون افراد به کار مستقلتکنولوژیک و توسعه اقتصادی ھر روز بيشتر می شود. یکی از ویژگی ھای جدید بازار کا3 در جو

 از طریق تسھيل فرآیند کارآفرینی پدید آوردهاقتصادی یا کارآفرینی است. این پدیده برای دولت ھا فرصت بسيار مناسبی جھت توسعه اقتصادی

 آنھا حتماً از تکنولوژی ھای جدید، بيشتریناست. شغل ھای آینده ممکن است کامSً جدید یا شکل ارتقا یافته شغل ھای پيشين باشند اما در

که البته از پيش آغاز شده باید به نکات زیر توجه کنند:استفاده خواھد شد. کارآفرین ھای بالقوه برای داشتن حداکثر انعطاف در برابر تحو3ت آینده 



آوری و... را بھتر می توانيد در خود ایجاد کنيد.) باید بدانيد کدام یک از مھارت ھای ضروری برای کسب و کار آینده یعنی اکتشاف، خSقيت، نو١

دانشگاھی ھنوز ھم بسيار مھم است امافعاليت کارآفرینی خود را حول ھمين نقطه قوت تاسيس کنيد. اگر چه دانش تخصصی یعنی تحصيSت 

بود.بدون مھارت ھای یاد شده ادامه فعاليت شما در دنيای پرتحول کنونی با خطراتی مواجه خواھد 

ر حوزه ھای مختلف چه خواھد بود. در حقيقت این) حوزه تمرکز فعاليت خود را مشخص کنيد. برای این منظور باید بدانيد نيازھای آینده بشر د٢

 ھا باید فرصت ھای آتی را تشخيص دھند. یکی ازمرحله، مرحله درک فرصت ھای کارآفرینی برای آینده است. قبل از ھر گونه برنامه ریزی، شرکت

۴۶تی مواجه است. برای مثال در ایا3ت متحده راه ھای تشخيص، مطالعه درباره بازارھایی است که عرضه کا3 یا خدمت در آنھا با محدودیت ذا

ھی موثر برای تامين این خدمات پيدا شود،کارآفرینی درميليون نفر فاقد بيمه خدمات درمانی ھستند. این بازار به وضوح پتانسيل رشد دارد و اگر را

ت. برای کسب حداکثر سود نباید به دنبال توپاین حوزه طی چند دھه آینده مسلماً سودده خواھد بود. کارآفرینی شبيه بازی ھاکی روی یخ اس

ال حرکت به آن سو است. تحقيقات نشان می دھدبروید ،یعنی کاری که ھمه بازیکنان انجام می دھند بلکه باید جایی قرار گيرید که توپ در ح

 اند. به تدریج که بازار بزرگ تر و تعداد نقشحداکثر سود تجاری نصيب شرکت یا شرکت ھایی می شود که اولين بازیگران در حوزه ای خاص بوده

 تعداد محدودی از شرکت ھا بازار جدیدی بهآفرین ھا بيشتر می شود سود ھر شرکت فعال در این حوزه کمتر و سپس حلقه تکرار می شود یعنی

نصيب خود کرده و از بازار خارج می شوند.وجود می آورند و ھنگامی که ھمه به آن حوزه ھجوم می آورند شرکت ھای یاد شده سود اصلی را 

- فعاليت کارآفرینی شما باید نيازی مداوم و تکرارشونده ازمشتری ھا را٣اینجاست که اھميت انتخاب صحيح حوزه فعاليت مشخص می شود. 

زیرا در این حالت حتی وجود نياز تکرارشوندهتامين کند البته شرط اصلی این است که شيوه توليد شما با ظھور تکنولوژی جدید منسوخ نشود 

ین زمينه داشته باشيد باید ھمواره در جریان آمار ومشتری ھا نيز نمی تواند به ادامه فعاليت شما کمک کند. برای آنکه بيشترین انعطاف را در ا

ز قوانين جدید که از ورود برخی کا3ھا جلوگيری میاطSعات و روندھای جدید مصرف و توليد و نيز تکنولوژی ھای روز جھان باشيد. ھمچنين آگاھی ا

- پس از طی این مراحل ضروری است تحو3تی را در ساختار داخلی کسب و کار۴کند یا ورود بعضی کا3ھا و خدمات را آزاد می کند ،ضروری است. 

می توانند کاری را که چند نيروی کار انجام می دھندخود به وجود آورید. شغل فعلی را تا جایی که امکان دارد خودکار کنيد. نرم افزارھای جدید 

بدون ھزینه ثانوی انجام دھند.

ارایی است. کسب و کار شما از بخش ھای مختلفاقدام دیگر تقویت قابليت ھای مھم در نيروی انسانی از جمله نوآوری و خSقيت، بھره وری و ک

ا بعضی بخش ھا درست کار نمی کنند و برایتشکيل شده و مسلماً می توان در برخی از آنھا خSقيت بيشتری به خرج داد. از خود بپرسيد چر

وانند تکنيک ھای آن را بياموزند. اقدام بعدیتغيير وضعيت کنونی چه می توان کرد.ویژگی بسيار جالب خSقيت و نوآوری این است که ھمه می ت

 تجاری برای ھر یک از این ایده ھا نيست.تشکيل تيمی مناسب برای تھيه فھرستی از ایده ھای خSق است. ھدف این تيم تدوین برنامه مفصل

د مشکSت حل شوند. این تيم ھمچنين باید فھرستی ازآنھا صرفاً ایده ھا را یادداشت می کنند. این ایده ھا یا کامSً جدید ھستند یا کمک می کنن

فيت ھایی دارد که می تواند از آنھا برای ایجادظرفيت ھا و نقاط ضعف شرکت تھيه کند و به این پرسش ھا پاسخ دھد. شرکت چه توانایی ھا و ظر

پرسش ھا این است که مدیران متوجه شوندفرصت ھای جدید تجاری استفاده کند؟ شرکت باید چه مسووليت ھایی را انجام دھد؟ ھدف از این 

نھایی باید درباره روندھای موجود و در حال شکل گيریآیا ظرفيت ھایی وجود دارد که بتوان از آنھا برای ایجاد فرصت ھای نو استفاده کرد. تحليل 

 فرصت بالقوه باشد که درباره ھر یک دو٢٠ تا ١۵ در فضای تجاری و صنعتی اختصاص پيدا کند. فھرستی که در نھایت تيم ارائه می دھد باید شامل

تا سه جمله نوشته شده باشد.

کس شده باشد. در مرحله بعد یک کار گروهمشتری ھای جدید، مسووليتی که باید انجام شود و راه حل ھای احتمالی باید در این جمSت منع

فھرست انتخاب شود و راه حل ھای ممکنمتشکل از اعضای تيم و ھر کس دیگر در شرکت که خSق است، تشکيل می شود تا بھترین ایده ھای 

حول کننده به قرار زیر است:برای ھر مشکل یا اجرای ایده ھا شناسایی شود. شرایط مفيد برای انتخاب ایده ھای واقعاً مت

ا تامين می کند و آیا به تعداد کافی مشتری با توانالف) آیا کا3 یا محصولی که از طریق اجرای ایده تجاری توليد می شود نياز تامين نشده ای ر

ن در برابر فشار دیگر فعا3ن بازار مقاومت کرد؟مالی مناسب و کافی برای آن وجود دارد؟ آیا می توان کوچک آغاز کرد و سود برد؟ آیا می توا

ب) آیا با ھزینه ثابت می توان ایده را اجرا کرد؟

ج) آیا در بلندمدت مزیت رقابتی شرکت با اجرای این ایده حفظ می شود؟

 دادن به این پرسش ھا مدیران ارشد چھار تاد) آیا در یک تا دو سال پس از اجرای پروژه سود قابل مSحظه نصيب شرکت می شود؟ پس از پاسخ



در دوران حاضر نوآوری ھای انقSب گونه باشش ایده حائز شرایط را انتخاب می کنند و برای اجرای آنھا تيم ھای تخصصی تشکيل می دھند. 

ورت ھمپا شدن با آن برای تمام کارآفرین ھا درسرعتی باورنکردنی شيوه ھای پيشين توليد را منسوخ می کنند. درک این روند تحول و احساس ضر

تمام سطوح ضروری است.

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=322204

نوآوری و توسعه در کارآفرينی دانش محور

تعداد زنان كارآفرین و خود اشتغال در اتحادیه اروپا در مقایسه با مردان به

 درصد از زنان٨ميSدی تنھا ٢٠٠٠ميزان قابل توجھی كمتر است. در سال 

برابر این ميزان را به خود بودند در حالی كه مردان دو  شاغل خوداشتغال 

مختلفی نشان می دھد كه زنان روزبه روز بودند. اما د3یل  داده  اختصاص 

تمایل بيشتری به شروع كسب و كاری جدید از خود نشان می دھند.

آخرین تحقيقات علمی نشان می دھد زنان در بخش ھایی كه نيازمند نوآوری

است با ھمان موانعی روبرو ھستند كه زنان كارآفرین در بخش ھای مختلف

با آن ھا مواجه اند. متأسفانه مزایای تحصيSت عالی و تجربيات كاری دیگر 

نمی تواند عقب ماندگی ناشی از جنسيت و زن بودن در جامعه برای زنان

كارآفرین را جبران كند. زنان از نبود مدلی كارا و موفق برای كسب حمایت

سایر زنان و كسب نيازھایشان در برپایی كسب و كار برای خود رنج می برند.

بسيار كم نوآوری است  نيازمند  بخش ھایی كه  در  زنان  تعداد  متأسفانه 

دليل به  بيشتر  كه  فردی  ناتوانی ھای  دليل  به  نه  بودن  كم  این  است. 

مشكSت ساختار ھای اجتماعی است.

 سازمان ھا و نھاد ھای خدماتی بر این باورند كهاما آیا ميان مردان و زنان در چگونگی شروع كسب و كاری جدید تفاوتی وجود دارد؟ بسياری از

یژه ای برای زنان كارآفرین در نظر گرفته اند.تفاوتی در این زمينه وجود ندارد از این رو تنھا اقليتی از این سازمان ھا مشاغل خدماتی و

شاغلی كه زنان ھدایت و مدیریت آن را بر عھده دارند دربه رغم كمبود منابع در زمينه فعاليت ھای كارآفرینانه زنان، آخرین تحقيقات نشان می دھد م

مقایسه با مشاغلی كه مردان آن را ھدایت می كنند تفاوت ھایی دارند.

ن ویژگی ھا عبارتند از:▪ كسب وكار ھایی كه زنان راه اندازی می كنند در مقایسه با مردان سه ویژگی عمده دارد. ای

- ميزان دارایی كمتر در شروع فعاليت

- ميزان تجربه كمتر در مدیریت

- شروع فعاليت در موقعيتی با منابع محدود تر



 و آموزش ھایی كه در عرصه اجتماعی دیده اند مربوطبسياری از صاحب نظران این تفاوت ھا ميان زنان و مردان را به تفاوت نقش ھای اجتماعی آنان

ذیرند. دليل این ویژگی ھم این می تواند باشد كه زنانمی دانند. این د3یل ھرچه می خواھد باشد اما واقعيت این است كه زنان كمتر از مردان خطر پ

نك) برای پيشبرد فعاليت ھای خود ندارند. ھمچنين ازتمایلی به وابستگی اقتصادی به نھاد و یا مركزی (مانند وابستگی ناشی از دریافت وام به با

ھر نوع فعاليتی  كه ممكن است به سرمایه گذاری زیاد و بھره كم منجر شود پرھيز می كنند.

د در مقایسه با مردان:▪ از منظر اقتصادی نتيجه این ویژگی ھا این خواھد بود كه كسب و كاری كه زنان شروع می كنن

- رشد كمتری خواھد داشت.

- نيروی انسانی محدودتری خواھد داشت.

- توسعه طلبی كمتری خواھد داشت.

ی جدید در مقایسه با مردان:▪ اما از نظر دیدگاھی دیگر نتيجه این ویژگی ھا این خواھد بود كه زنان در شروع كسب و كار

- خطر پذیری كمتر اما نوآوری بيشتری دارند.

- رشد كمتری دارند اما با ثبات تر ھستند.

- به واسطه كسب وكاری نوآورانه در تغييرات ساختاری مدیریتی مشاركت می كنند .

كنند.- با توجه به نقش دوگانه خانواده ـ شغل محيط جذاب تری در كسب و كار برای زنان ایجاد می 

اور عمومی بر این است كه ميان زنان و مردان در اینبا این كه تحقيقات وجود موانعی برای زنان در شروع كسب و كاری جدید را نشان می دھد اما ب

ه ویژه كارآفرینان زن برای شروع و توسعه كسب وزمينه تفاوت چندانی وجود ندارد. نتيجه این دیدگاه آن است كه ھيچ حمایت خاصی برای زنان ب

 زنانی كه برای نمونه از خانواده خود جدا می شوندكاری جدید در نظر گرفته نشده است.(البته دیدگاه ھای جدیدی در زمينه ارایه برخی خدمات به

مطرح شده است).

] در كشور ھای متعلق به اتحادیه اروپا ایجاد شده است. این١برای حمایت از فعاليت زنان كارآفرین اخيراً شبكه ای با نام ”ارتقای كارآفرینی زنان“ [

د و در راستای عضو جدید این اتحادیه را در بر می گيرد. این شبكه توسط اتحادیه اروپا تأمين مالی می شو۴ عضو قدیمی اتحادیه اروپا و ١٢شبكه 

ق انجام شده در زمينه ارتقای كارآفرینی زنان درپنجمين برنامه كSن ساختاری این اتحادیه اجرا می شود. ھدف این شبكه معرفی برنامه ھای موف

 مطالعه موردی انتخاب و با شرح جزئيات ارایه شده٢٢ فعاليت موفق و ٨٠اروپا و انتقال تجربيات آن ھا به سایر مناطق است. تا كنون افزرون بر 

ھای پشتيبانی و حمایتی در این زمينه موفق عمل كردهاست. این پروژه تا كنون در زمينه معرفی مشكSت خاص كارآفرینی زنان در اروپا در كنار راه 

است.

▪ اھداف شبكه ارتقای كارآفرینی زنان به اجمال به شرح زیر است:

 عSوه بر آن چه كه به مردان ارایه می شود) افزایش آگاھی عمومی در بخش ھای عمومی و خصوصی برای توجه به این نكته كه كارآفرینان زن١

نيازمند حمایت ھای خاص و ویژه نيز ھستند.

) مطالعه و استخراج نمونه ھایی از خدمات حمایتی مورد نياز در این زمينه٢

) مطالعه نقش آموزش در حمایت از فعاليت ھای كارآفرینانه زنان٣

) مطالعه نقش شبكه انسانی در ساختار ھای حمایتی۴

تلف برای فعاليت در گروه ھای كاری مطالعاتیپيش از شروع مطالعه و یافتن پاسخ ھای پرسش ھای فوق افراد مختلفی از فرھنگ ھا و طبقات مخ

ی كارآفرینانه زنان را مورد مطالعه قرار دھند. نتيجهانتخاب شدند. در ادامه از این گروه ھا خواسته شد كه بر اساس دیدگاه خود موانع فعاليت ھا

مشكل زنان برای شروع كسب  و كاری جدیدجالب توجه بود. عموم مطالعات نشان می داد كه جلب حمایت ھا و مشاركت ھای مالی عمده ترین 

ن طراحی كرده اند و اكنون تنھا به جذب اعتباراتاست. این مشكل شاید به ميزان قابل توجھی در مورد زنانی كه برنامه شغلی خود را پيش از ای

بر این نتيجه صحه گذاشت عSوه بر این نشان داد كهمالی نياز دارند مصداق بيشتری دارد. كارگاه ھای آموزشی ”ارتقای كارآفرینی زنان“ بعد ھا 

كاری جدید مربوط باشد ریشه در معضSتعدم تمایل زنان به شروع فعاليت ھای كارآفرینانه پيش از آن كه به مشكSت خاص تشكيل كسب و 

 موجود باشد.فرھنگی و اجتماعی امروزین دارد. شاید مشكل جذب اعتبارات مالی در ردیف ششم یا ھفتم مشكSت

▪ عمده ترین مشكSت در این زمينه به شرح زیر است:



ژه اگر در خانواده ای پرورش یافته باشند كه مادر) زنان به راحتی قادر به شناسایی زنان موفق در عرصه كسب و كار و كارآفرینی نيستند به وی١

مشكل دار نگاه می كنند.آن ھا كارآفرین نبوده باشد. این زنان اغلب به زنان كارآفرین به چشم افرادی غير طبيعی و 

مور بھداشتی از نظر جامعه كم و بيش به رسميت) فعاليت ھای كارآفرینانه و شغلی زنان در برخی از حوزه ھا مانند دوخت ودوز، آرایشگری، ا٢

نانه داشته باشد این احتمال وجود دارد كه از نظرشناخته شده است اما اگر زنی بخواھد در خارج از حوزه ھای مزبور فعاليت ھا شغلی و كارآفری

اجتماعی مورد پذیرش قرار نگيرد.

ای از مردان پذیرفته شده است كه در خانه بمانند و) واضح است كه زنان مسوليت حفاظت و نگھداری از كودكان را بر عھده دارند. در كمتر جامعه ٣

 از والدین پير بر عھده زنان است. حال اگر زناناز بچه ھا نگھداری كنند. زمانی ھم كه بچه ھا به سنينی می رسند كه مستقل می شوند نگھداری

ا و والدین را توأمان به عھده گيرند. این در حالی استبخواھند كارآفرین باشند جامعه از آن ھا می خواھد كه ھر دو نقش یعنی كار و نگھداری بچه ھ

انه داری، رفت و روب، خرید و نگھدای بچه ھا و والدین را ھمكه مردان تنھا وظيفه تأمين نياز ھای مالی خانواده را بر عھده دارند و از آن ھا انتظار خ

زمان با فعاليت ھای شغلی اشان نمی رود.

 توقع زیادی از خود ندارند. زنان ھميشه در لحظه ھای) بسياری از زنان در چنين فضایی آموزش دیده و تربيت شده اند و به ھمين شرایط قانع اند و۴

می آید؟ آیا باید بيشتر بدانم؟ بسيار جالب توجه استحساس از خود می پرسند كه آیا من می توانم؟ آیا كس دیگری از من بھتر از عھده این كار بر 

ن خود و شناخت ضعف ھا و قوت ھای خود را داشته اند.كه بسياری از زنان موفق در مدارس و دانشگاه ھایی آموزش دیده اند كه در آن جا فرصت آزمود

از مردان كمتر حقوق دریافت می كنند. زنان ھنوز به) واقعيت این است كه ھنوز تبعيض عليه زنان بسيار زیاد است. زنان در شغل ھای برابر ھنوز ۵

دسترسی ندارند. در طول قرن ھا مردان در كسب و كارانواع روابط و شبكه ھایی كه مردان در تصميم گيری ھا و برای كسب موفقيت در اختيار دارند 

شبكه ھا و روابط خود را ایجاد كرده اند و زنان ھنوز در این زمينه در اول راه اند.

برای كس۶ برای دریافت اعتبار  بانك ھا وقتی  توسط  نقل می كنند كه  مراجعه می كنند جدی گرفته) زنان داستان ھای بسياری  ب و كارشان 

 دریافت اعتبار با خود به بانك ھا ببرند. تسلط مردان برنمی شوند. از این رو باید مردی از خانواده اشان مانند ھمسر یا پدرشان را برای رای زنی و

دنيای بانكی یكی دیگر از معضSت زنان است.

بسياری از فعاليت ھای عمومی از منظر جنسيت،شروع مطالعه از مناطق عضو در شبكه آغاز شد. اطSعات مربوط به فعاليت ھای خاص زنان مانند 

شد كه بر اساس آن فعاليت ھای موفق در زمينهدر سطح گسترده ای جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس این مطالعه فرآیندی تعریف 

]  تشخيص داده شده و معرفی شدند. ھمچنين تSش شده است این عوامل كامSً مفھوم و قابل و٢كارآفرینی زنان با معرفی ”عوامل موفقيت“ [

 و زمينه ھای فرھنگی متفاوت، تعاریف مختلفیقابل اعتماد باشند. 3زم به ذكر است تعریف عوامل موفقيت با توجه به موقعيت ھای جغرافيایی

] تغيير می كند.۶] و تحمل پذیری [۵] ، بھره وری [۴] ، سودمندی [٣می پذیرد. این عوامل با توجه به استاندارد ھای ھر منطقه در نوع رابطه [

د رسانه ھای جمعی یكی از عوامل موفقيت برایدر این گزارش عوامل متعددی به عنوان عوامل موفقيت در نظر گرفته شده اند. برای نمونه وجو

زات مثبتی از نظر اثرگذاری دریافت كنند به عنوانافزایش آگاھی عمومی در نظر گرفته شده است. ھر كدام از عوامل مزبور در ھر منطقه كه امتيا

عامل موفقيت معتبر شناخته می شوند.

ی در سيستم ھای اقتصاد سنتی از جمله موانعفقدان مدلی موفق برای زنان در ھماھنگی ميان نقش خانوادگی و اجتماعی و وجود موانع اقتصاد

واده و محل كار را فراھم كند به عنوان یكی ازعدم خود اشتغالی در زنان است. طراحی مدلی موفق برای این كه امكان حضور موفق زنان در خان

عوامل موفقيت در نظر گرفته شده  و بسيار حائز اھميت است.

غلی برای مردان و زنان و برای طو3نی مدت اجراءبرای توسعه فرھنگ كارآفرینی زنان باید برنامه ھای حمایتی با ھدف ایجاد فرصت ھای برابر ش

نند مدارس می باشند به اجراء درآید. زنان عSوه بر اینشود. این برنامه می تواند به صورت پروژه ھایی در در مراكزی كه محل تجمع كارفرینان زن ما

مين اعتبار برای پروژه و یا دسترسی به شبكه ھاینيازمند كمك ھای ویژه فردی نيز می باشند. این كمك ھا به ویژه در توجيه طرح ھای شغلی، تأ

انسانی مختلف مربوط می شود.

می كنند ولی زنان معمو3ً برای استفاده از چنينمردان ھميشه برای جمع آوری و راه اندازی كسب و كار خود از ”شبكه دوستان قدیمی“ استفاده 

نيازمند  تردید از خود نشان می دھند. شبكه انسانی موفق  برای توسعه كسب و كار خود،  اھداف روشن، گروه ھای ھدف و ساختارفرصتی 

سازمانی است. داشتن راھبرد، دیدگاه و روابط آزاد از الزامات رونق یك شبكه انسانی است.



 آموزشی باید آغاز شود. بازی ھای آموزشیامروزه ھمه بر این باورند كه آموزش كارآفرینی ھدفی درازمدت است و ھرچه سریع تر در سيستم

آفرینانه و ویژگی ھای شخصی افراد را توسعهشغلی در مدارس اھميت قابل توجھی در این زمينه دارد. چنين فعاليت ھایی تفكر و فعاليت كار

]٧ی باید بر اساس رویكرد ھای ميان رشته ای [می دھد و به ویژه مشكSت مربوط به نابرابری ھای جنسيتی را كاھش می دھد. فعاليت ھای آموزش

از مبانی علمی و تجربی در این زمينه حائز اھميتانتخاب شده و با معرفی الگوھای موفق زنان كارآفرین ھمراه باشد. 3زم به ذكر است استفاده 

است.

منبع : زنان کار آفرین
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نيروی کار

تا به امروز کتابی به اھميت سرمایه نوشته نشده است. کتابی که علمی،

و مارکس  کارل  پرداخته است.  کار و سرمایه  رابطه  به  ریزبينانه  و  دقيق 

برای اثبات این ادعا فقط سرمایه اش در قله رفيع دانشمندی قرار دارند. 

 جلد آن منتشر شده۴عSقه مندان را به خواندن کتاب سرمایه که تاکنون 

است دعوت ميکنم.

تمام سيستم فعلی جامعه ما روی آن رابطه کار و سرمایه، محوری که 

به شيوه ای علمی بررسی تنھا در کتاب سرمایه کارل مارکس  ميچرخد 

شده است. در اقتصاد سياسی ميفھميم که کار تنھا منبع تمام ثروت ھا و

ی برابرند و می توانند با یکدیگر مبادله شوند.معيار تمام ارزشھاست. پس دو شئی که مدت زمان کاری یکسانی را صرف کرده باشند، دارای ارزش

با این پيشفرض که فقط ارزش ھای مساوی با یکدیگر قابل مبادله اند.

 بھره وری کار زنده را صد برابر و حتی ھزار برابرنوعی کار ذخيره وجود دارد که مارکس آن را سرمایه می خواند. این سرمایه منبع کمکی است که

ز نيز در حال متراکم شدن، اما در مقابل دستمزدمی کند، و در مقابل سود دریافت می کند. سرمایه کار ذخيره شده و بی جان است، و روز به رو

نيروی کار، که اگر ثابت بماند در بھترین شرایط است، و در اغلب موارد تقليل نيز می یابد.

مایه داری دچار این تضاد است: قوت و توان ونيروی کار وابسته به مزد روزانه اش است و این موجب محنت زدگی بيشتر او می شود. جامعه سر

ال دقيق مارکس این است: چطور امکان دارد که برایسود سرمایه دار افزایش می یابد، وابستگی و فقر و نياز نيروی کار نيز افزایش می یابد. سو

دریافت کند؟ در صورتی که باید ارزش ھای مساویسرمایه دار سودی باقی بماند اگر نيروی کار تمام ارزش کاری را که به محصول می افزاید را 

مبادله گردند.

اقتصاددانان با آن دست به گریبان بودند را حلقانون ساده اما اساسی که مارکس کشف نمود بسياری از مشکSت و ناآگاھی ھایی که قبل از این 

و سپس می فروشند، در این پروسه ساده اما حياتیکرد: سرمایه دار سرمایه اش را با مبادله به سود تبدیل می کند. یعنی آن ھا جنس می خرند، 

است که سود سرمایه دار نھفته است.



سبت به مبلغ اوليه تبدیل گردد. سود سرمایه دار راسرمایه چيست؟ پولی است که به کا3 تبدیل می شود تا بتواند مجدداً از کا3 به پول بيشتری ن

 واحد یعنی سود سرمایه دار و ارزش اضافی در اقتصاد. ارزش اضافی از١١٠٠ واحد خرید کا3 و فروش آن به ١٠٠٠مارکس ارزش اضافی می نامد: 

ا ارزانتر بخرم. در واقعيت این امکان پذیر نيست.طریق مبادله بدست نمی آید. چرا؟ ارزش اضافی در مبادله یعنی من کا3یی را گرانتر بفروشم ی

جاد می کند.چراکه در ھر مرحله من دوباره در مقام فروشنده یا خریدار ظاھر می شوم و این توازان را ای

روی کار چيست؟ در اقتصاد امروزه پذیرفته شدهسرمایه از مبادله کا3ی خاص و جدیدی است که سود می برد. کا3یی به نام نيروی کار. ارزش ني

ياج به امرار معاش خود وخانواده دارد. خانوادهاست که ارزش ھر کا3 با نيروی کاری که برای توليدش 3زم است سنجيده می شود. نيروی کار احت

اش خانواده اش کار می کند. یعنی ارزش کار نيروی کارنيروی کار برای تداوم نيروی کار بسيار مھم و حياتی است. پس نيروی کار فقط برای امرار مع

تامين معاش خانواده اش است.

 می شود دارد. اما مسئله ای اینجا مطرح می شود کهنيروی کار برای گرفتن دستمزد نياز به کار چند ساعتی در ھفته که از طرف سرمایه دار تعيين

ود؟ آیا کارگر در یک ھفته سه روز کار می کند واگر کار سه روز نيروی کار کفاف مزدی که می گيرد را بدھد، آنوقت مابقی ساعت ھفته چه می ش

ی روزھا را نيز نيروی کار باید کار کند. این اضافه کارچھار روز استراحت. ابداً. سرمایه دار مدعی است که کار یک ھفته ای او را خریده است و باق

نيروی کار منبع ارزش اضافی، سود و انباشت مداوم سرمایه است.

براساس دستمزدی است که به او می دھد، دومیمسئله اصلی این است که سرمایه دار از نيروی کار دو نوع بھره بردای می کند: یکی کاری که 

زه ی ارزش کاری که از طریق پرداخت دستمزد ازکاری است که سرمایه دار دستمزدی پرداخت نمی کند. چراکه کاری که سرمایه دار درست به اندا

ميان از بين می رود.نيروی کار می کشد، ناچار می شود که کارگاھش را تعطيل نماید. پس سود سرمایه داری در این 

 که سرمایه دار از آن بھره برده است. ارزش کارارزش نيروی کار پرداخت می گردد، اما این ارزشی واقعی نيست و بمراتب کمتر از آن چيزی است

ش پرداخت نشده نيروی کار سود نمی برد، در اینپرداخت نشده به نيروی کار مساوی است با سود سرمایه دار. دراینجا تنھا سرمایه دار از ارز

يب د3ل پنبه می شود نيز از بخش ارزش پرداختميان بازگانان نيز سرشان بی کSه نمی ماند. اگر قيمت پنبه به فرض ثابت بماند، سودی که نص

مایه دار و بازرگانان) را تامين می کند. ایناننشده نيروی کار است. ھمين ارزش پرداخت نشده کار است که معاش تمام اعضای بيکار جامعه (سر

حتی اگر ضرر و زیانی را بخواھند پرداخت کنند از این طریق است.

بدنبال کار بی مزد بودند. مانند دوره برده داری.کار بی مزد تنھا در نظام سرمایه داری رایج نشد، این مھم امری تاریخی است. ھميشه حاکمان 

ریم، انجام می دھيم. دیگری کار اضافی است،پس دو نوع کار داریم: یکی کار 3زم است، منظور کاری است که بابت دستمزدی که دریافت می دا

ری است که بيش از دستمزدی که دریافت کرده ایم،که بعلت تعھدی که داریم و زمان کارمان به پایان نرسيده است انجام می دھيم. کار اضافی کا

 ساعت مابقی به توليد ارزش اضافی می پردازد.۶ ساعت آن 3زم است و ۶ ساعت کار کند، ١٢انجام می دھيم. یک نيروی کار در روز باید 

خریده است. و براساس کار روزانه به نيروی کار دستمزدبحث را از جنبه ای دیگر مورد بررسی قرار می دھيم: سرمایه دار یک ھفته کار نيروی کار را 

ت ساعت یا ھجده ساعت؟ميپردازد: آیا سرمایه دار مشخص نموده است که در یک روز چند ساعت کار باید انجام شود: ھش

توليد می شود. نير وی کار با ساعت طو3نی کار فرسایشساعت کار طو3نی مسلماً به نفع سرمایه دار است، چون ارزش اضافی بيشتری 

عت استراحت، برای کاری دیگر انجام دادن بغيرجسمی و روانی می یابد. سرمایه دار برای سود می جنگد، نيروی کار برای سSمتی، برای چند سا

از کار کردن و خوردن و خوابيدن.

ليد نمی شود، بلکه افزایش می یابد. سرمایه زیادسرمایه دار بسيار مایل است که نيروی کار تکثير و بازتوليد شود، اما سرمایه ھيچگاه بازتو

 با ایجاد ارتش ذخيره نيروی کار غير فعال، نيروی کارمی شود، اما متکثر نمی شود. اما زیاد شدن نيروی کار از اینجھت به نفع سرمایه دار است که

 بيکاری به خيلی از دستورات سرمایه دار عملفعال را سرکوب می کند. با پشت در گذاشتن خيل نيروی کار غير فعال، نيروی کار فعال از ترس

بيش اجتماعی  ثروت  را ھم موجب می شود. ھرچه  ماندن دستمزدھا  پائين  این ارتش ذخيره  ارتش ذخيره صنعتیمی کند.  باشد، عظمت  تر 

يت مازاد تحکيم یافته افزایش می یابد کهچشمگيرتر است. ولی ھرچه این ارتش ذخيره به نسبت ارتش کار فعال بيشتر باشد توده ی یک جمع

، گدائی رسمی بيشتر است. این قانون مطلق نظامفSکتش روز به روز افزایش می یابد. ھرچه اقشار بينوا و رنجور و ارتش ذخيره وسيع تر باشند

نوین سرمایه داری است.

د.نتيجه بحث مارکس در جلد اول سرمایه این است: می باید کل شيوه توليد سرمایه دار ملغی گرد



این جلد به بحث می گذارد این است که: انباشتاولين جلد با مطالعه ای بر انباشت سرمایه پایان می پذیرد. مھمترین نکته ای که مارکس در 

سرمایه پھلو به پھلو تراکم نيروی بيکار افزایش می یابد.
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٢٠٣٠نيروی کار بی سواد؛ چالش آمريکا در سال 

 كم سوادتر از امروز خواھند بود. دليل آن ھم٢٠٣٠كارگران آمریكایی در سال 

بازنشسته شدن این است كه اكثر اعضای نسل انفجار جمعيت در حال 

ھستند و یا بازنشسته شده اند و موج عظيمی از مھاجران با تحصيSت كمتر

وارد نيروی كار آمریكا می شوند.

سير نزولی مھارت ھای خواندن و ریاضيات ھم نشان از این دارد كه چالش

كرد. خواھد  بروز  آینده  در  سياست گذاران  و  دانش آموختگان  برای  بزرگی 

گزارش جدیدی كه به تازگی از سوی مركز خدمات آزمون تحصيSت آمریكا

منتشر شده حاكی از این است كه اگر آمریكا موفق به ایجاد تغيير در این

وضعيت و تغيير این روند نشود، نيروی كار آن در سال ھای آینده دچار مشكل

ایجاد كشور  این  در  مھارتی  نظر  از  بزرگی  شكاف  و  شد  خواھد  جدی 

می شود. از سوی دیگر طبقه متوسط در آمریكا دچار مشكل خواھد شد.

مدیر مركز مطالعات بازار كار آمریكا كه خود از استادان دانشگاه بوستون و از

می گوید، ھيچگاه در صد سال باره  این  در  نویسندگان این گزارش است 

گذشته شرایط نيروی كار از نظر سطح سواد و مھارت به این اندازه وخيم

نبوده است. آینده برای ما تيره خواھد بود اگر این شرایط را تغيير ندھيم.

بازار كار بر  بازگشت حاكم  از روندھای غيرقابل  كاھش سطح سواد یكی 

 كار به گونه ای كه سواد و مھارت امتياز چندانی در آن بهآمریكا است. روندھای دیگری ھم وجود دارد كه نمی توان آن را نادیده گرفت. تغيير در بازار

نيایی زبان و شكاف رو به رشد و كسل كنندهحساب نمی آید، دگرگونی در جدول آماری نفوس در جامعه آمریكا به سود جمعيت رو به رشد اسپا

ای اخير و آینده است. مجموعه ای از این عوامل می توانددرآمدی ميان نژادھای مختلف از دیگر روندھای غيرقابل انكار در بازار كار آمریكا در سال ھ

اكنون بعضی كارشناسان و تحليلگران اقتصادی در آمریكاپيامد جدی و تخریب كننده ای برای بازار كار آمریكا به دنبال داشته باشد. به گونه ای كه 

البته این به آن معنی نيست كه آمریكا در معرضھشدار می دھند كه «رویای آمریكایی» ممكن است به كابوس و یا تراژدی آمریكایی تبدیل شود. 

ما به وقوع خواھد پيوست. بلكه ھدف این گزارش آنخطر فروپاشی قرار دارد و این خطر تھدیدش می كند و یا این سناریوی تيره و نااميدكننده حت

راتی ایجاد كنند، چرا كه این شرایط نه تنھااست كه سياست گذاران آمریكایی متوجه احتمال خطر شوند و در الگوھای سياست گذاری خود تغيي



 و تحصيلكرده است تحت تاثير خود قرار می دھد.شيوه زندگی بسياری از آمریكایی ھا بلكه الگوی دموكراسی را كه مبتنی بر طبقه متوسط آ گاه

كاھش بازار اقتصاد آمریكا به كارگران بدون مھارت وحقيقتی كه تاكنون نادیده گرفته می شد اما اكنون بيشتر مورد توجه قرار دارد، نياز رو به 

ت روز به روز مشكل تر می شود. دليل این شرایط ھمتوليدكننده صرف است. اكنون در بازار آمریكا یافتن شغل برای كارگران كم سواد و بدون مھار

 به كارگران كمتر آموزش دیده و بدون مھارتروندھای آمار نفوس است. نسل ازدیاد جمعيت اكنون در حال بازنشسته شدن ھستند و جای خود را

 به بيش از٢٠٠۵درصد در سال ١۴ن آمریكا از می دھند. مجموع دو عامل مھاجرت و رشد جمعيت به این معنا است كه سھم جمعيت اسپانيایی زبا

 افزایش خواھد یافت.٢٠٣٠درصد در سال ٢٠

از مھاجرانی كه در سال ھای اخير به آ مریكا رفته انداین درحالی است كه بيش از نيمی از مھاجران اسپانيایی زبان حتی دیپلم ھم ندارند. بسياری 

تصادی اكنون در مقا3ت و نوشته ھای خود به دولتسواد خواندن و سخن گفتن به زبان انگليسی را ندارند. بسياری از كارشناسان و تحليلگران اق

دن آنھا این كار برای دولت بسيار دشوار می شود، به فكرآمریكا توصيه می كنند كه به جای تعقيب و گریز با آنھا و اخراجشان از كشور كه با پنھان ش

ود مھارتشان باشند.راھی برای وارد كردن این مھاجران به اجتماع و كمك به آنھا برای غلبه بر مشكل زبان و كمب

 به ادامه تحصيل توصيه می كنند. دو حزب دموكرات وھمچنين این كارشناسان دولت را به یافتن مكانيزم ھایی برای آموزش نوجوانان و تشویق  آنھا

ور روی این موضوع تمركز كرده اند و به دنبال ارائهجمھوریخواه به ویژه این روزھا و در آستانه انتخابات مھم ریاست  جمھوری سال آینده این كش

ر تحصيلكرده و آموزش دیده در آلمان كه از قدرت ھایبرنامه  و سياست ھای خود در این باره ھستند. پيشتر گزارش ھایی ھم درباره كمبود نيروی كا

آینده اروپا و آمریكا را فرا بگيرد.مھم اقتصادی اروپا است منتشر شده بود. به این ترتيب به نظر می رسد این مشكل در سال ھای 
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نيروی کار در دبی

امارات با واردات آزادانه نيروی كار در حال شكل دھی به اقتصاد آینده خود

است. ھيچ نقطه دیگری در روی كره زمين اینگونه امكانی را ندارد.

براساس دبی ھستند.  اقتصاد  و  كار  نيروی  ماھيت  كشف  كليد  ارقام، 

درصد از مجموع١٣/٩٧ منتشر كرد، ٢٠٠۵گزارشی كه دولت امارات در سال 

درصد را٧۵/۵٩نيروی كار دبی خارجی ھستند. لوگزامبورگ پس از دبی رقم 

برای سھم نيروی كار خارجی خود رقم زده است و پس از آن ھم این رقم به

درصد را١٠ كشور رقمی با3تر از ١٠درصد سقوط می كند كه تنھا ٢۵كمتر از 

در این زمينه به خود اختصاص داده اند. اما این تنھا یكی از سه رقم بسيار

معمو3 ھم كه  دبی  تعجب برانگيز  دوم  رقم  است.  دبی  حياتی  و  مھم 

 بدانند و می خواھند دبی محل زندگی دائمیشناخته نشده است، درصد كارگران خارجی است كه به این نتيجه رسيده اند كه دبی را خانه خود

 سال در آنجا بمانند، از آنجا٢ سال پيش به آنجا رفته اند و به رغم آنكه در ابتدای عزیمتشان قصد داشتند تنھا ٢٠ تا ١۵آنھا باشد. بسياری از آنھا 



درصد از اماراتی ھا در بخش خصوصی استخدام۵خوششان آمد و ھمانجا ماندند. رقم مھم سوم كه دولت آن را اعSم كرده این است كه تنھا 

می شود. روی بد سكه این است كه ھمه كاركنانشده اند. با توجه به ھمه این نكات و براساس ارقام بيان شده، دبی موقعيتی بی ھمتا محسوب 

وی خوب سكه این است كه دبی می تواند نيروی كار خوددر دبی از مدیران گرفته تا كارگران ساختمانی باید از خارج به این كشور وارد شوند. اما ر

 امكانی برخوردار نيست.را شكل دھد و از این طریق اقتصاد آینده خود را بسازد. ھيچ جای دیگر در كره زمين از چنين

 باید در آن سختی ھا و دشواری ھای بسياریپنج سال پيش، وضعيت با اكنون متفاوت بود چون دبی از جنبه بين المللی جایی تلقی می شد كه

تند و این موضوع برای آنھا امكان پس اندازتحمل می شد. مھاجران تنھا به این دليل به دبی مھاجرت می كردند كه دستمزدھای خوبی می گرف

بيشتری را فراھم می كرد.

ن محل برای كار در خاورميانه بود. ما یك ھاینز یكیاز سوی دیگر پنج سال پيش مھاجران به دليل دیگری ھم به دبی آمدند. به نظر آنھا دبی بھتری

كان كسب تجربيات وسيعی در زمينه ھای مختلف دراز مدیران شركت استخدامی كرشا لئونارد با ذكر این مطلب می گوید: «یك دليل این بود كه ام

 ھاینز می گوید خارجيانی كه پيش از این در وطندبی فراھم بود». اما اكنون دبی دیگر راھی برای دستيابی سریع به ثبات مالی كاركنان نيست.

رفرمایان نيز گزارش می دھند كه مشكSت بيشتریخود به كار مشغول بودند این موضوع را كشف می كنند كه ھزینه ھا در دبی بسيار با3 است. كا

ستمزدھا برای سبك زندگی در دبی كفایت می كندبرای استخدام و حفظ و آموزش مھاجران دارند. افزایش ھزینه ھا به این معنا است كه اگرچه د

بنابراین آنھایی كه  برنامه ھای بلندپروازانه پس انداز به ھيچ وجه مناسب نيست.  با نااميدی بهاما برای  برای مدت كوتاھی به دبی می آیند، 

بسيار بی پایه ای به دبی می آیند.وطنشان باز می گردند. بدتر آنكه به عقيده ھاینز برخی از كاركنان كوتاه مدت دبی به د3یل 

 خود را دریافتن بك شغل در بازار می آزماید.یك توریست در تعطيSت خود به این نتيجه می رسد كه دبی «چه جای فوق العاده ای» است و شانس

ریابی درك كند. به ھمين دليل از آن خانم پرسيدهھایتز به یاد می آورد كه در یك مصاحبه نمی توانست دليل اصلی یك خانم انگليسی را برای كا

رد.»بود: «چرا دبی؟» وپاسخ آن زن این بود: «در اینجا می توان بدون مزاحمت باران تنيس بازی ك

تعداد كاركنان طی چند سال اخير به ناگھان جھشاما نيروی كار دبی چه از لحاظ كميت و چه از لحاظ كيفيت در حال قدرتمند شدن است. اگر چه 

 گوید: «نيروی كار با كيفيت در دبی وجود دارد امایافته است. تقاضا برای این نيروی كار ھم حداقل با ھمان سرعت افزایش یافته است. ھاینز می

ی خود ادامه دھد شاید سریعتر از رشد اقتصادی اینباید باز ھم سطح این كيفيت ارتقا یابد.» و در آینده این كيفيت ھمچنان باید به روند صعود

تصادی حياتی می  دانند.منطقه. علت این است كه اقتصاددانان مشاركت كاركنان توانمند و با معلومات را برای رشد اق

 بر لزوم سرمایه گذاری روی این گونه افراد٢٠٠۴در سال ریچارد فلوریدا،  نویسنده كتاب ظھور طبقه اجتماعی خSق،  در نشریه ھاروارد بيزینس ریویو 

م مھندسان،  دانشمندان،  چون  افرادی  اجتماعی خSق»  «طبقه  از  فلوریدا  تعریف  است.  كرده  ھنرمندان، تاكيد  استادان ،  طراحان،  عماران، 

ین است كه (در اینجا كلمه دیگری كه اھميت بيشتریموسيقی دانان و كسانی است كه ایده ھا، تكنولوژی  یا متون نوخلق می كنند. ارزش آنھا در ا

اه خSقيتی تجلی می یابد و به طور وسيعتراز كلمه ارزش داشته باشد یافت نشد در غير این صورت می بایست از آن استفاده می شد.) «ھرگ

ند می شوند.» فلوریدا می گوید تعجبی ندارد كهھرگاه استعدادی مورد بھره برداری قرار می گيرد، ابداعات و رشد اقتصادی بی شك از آن بھرم

شورھایی ھستند كه از سایرین رقابتی ترند.مطالعات نشان دھنده این موضوع ھستند كه كشورھای دارای سھم بيشتری از كاركنان خSق ھمان ك

برده است.كشور ایا3ت متحده در طول تاریخ خود تا حدود بسيار زیادی از حضور افراد با استعداد بھره 

زده و جنگ زده به این كشور پناه آوردند. فلوریدابه عنوان مثال در طول جنگ جھانی دوم، خيل عظيمی از دانشمندان و متفكران از اروپای آشوب 

فقيت آنھا، كه در واقع موفقيت آمریكا ھم بودهمی گوید از سرتاسر جھان افراد خSق به دنبال فرصت مناسب برای خود به آمریكا آمده اند. مو

درصد فعاليت ھای دره سيليكون (مركز فناوری و ابداعات آمریكا)٣٠است، در ھر جا قابل مشاھده است. مھاجران چينی و ھندی ھم اكنون بيش از 

را به خود اختصاص داده اند.

و یكی از موسسان گوگل بوده است. او اكنونفلوریدا به عنوان مثال به فردی چون سرگئی براین اشاره می كند كه در مسكو متولد شده است 

ھات ميل است مثال مناسب دیگری است.ميلياردھا د3ر سرمایه برای خود به دست آورده است. ھمچنين سایبر باتيا كه یكی از موسسان 

 توسعه یافته، نسلی كه موجب رونق تكنولوژیرقابت  جھانی بر سر به دست آوردن و جذب افراد خSق روز به روز سخت تر می شود. در كشورھای

ت این جھاندرصد نيروی كار را تشكيل می دھند و این به معنای آن است كه بسياری از كاركنان با معلوما۶٠و اقتصاد جھان شده بودند ھم اكنون 

ید كه این خSء تنھا می تواند توسط نيروی كاربه زودی بازنشسته خواھند شد. این وضعيت موجب بحران كمبود متخصص خواھد شد. فلوریدا می گو



می كنند كه به فرصت ھای موجود در ميھنخارجی پر شود. اما از سوی دیگر كشورھایی چون چين و ھندوستان ھم اكنون مردمشان را تشویق 

خویش روی آورند.

● جذب استعدادھا

د بااستعداد و خSقند. وزیر تحقيقات، علوم وسایر ملت ھایی ھم كه رشد اقتصادیشان در خطر است ھم اكنون با ولع بسيار در جست وجوی افرا

برای جذ بيشتر به عنوان «عملكردی  نيوزیلند، پيت  ھاجسون می گوید كشورش به مھاجرت  ب استعداددھا درراستای رشد اقتصادی»فناوری 

می نگرد و نه موضوعی مربوط به نگھبانی از دروازه ھای كشور.

وق العاده است. این شركت توصيه كرده است كهیك شركت مشاوره ای به نام مونيتور گروپ متشكل از بسياری از رھبران فكری با سوابق كاری ف

ذب سرمایه گذاری مستقيم خارجی اگر باكشور كره توجه خود را به شكل دھی موجی از دانش خارجی معطوف كند چون این موضوع نسبت به ج

اھميت تر نباشد حداقل به ھمان اندازه اھميت دارد.

را جذب دبی می كند، امنيت، آب و ھوای فوق العاده،ھاینز معتقد است در این زمينه دبی یكی از مدعيان است. او می گوید آنچه افراد تحصيلكرده 

 او می گوید تك تك افرادی كه در دبی ھستندسواحل زیبا و فعاليت ھای متنوع خارج از خانه آن است. اما فرصت ھای مناسب عامل اصلی است.

مانند «خاكه ھای طS» با ارزشند.

ام خود را به شھرت برساند و ھم فرصت ھای بھتری رابه عنوان مثال یك مدیر پروژه در دبی بعد از دو یا سه پروژه بزرگ می تواند به وضوح ھم  ن

 را در موفقيت ھای كاری خود رقم زنند. آنھا در تSشندبرای خود فراھم آورد. افرادی از این قبيل به دنبال چالش ھستند تا بتوانند صعود بعدی خود

ب پرونده سوابق كاریشان افتخارات بيشتری را  در  تا  نتایج را از كار خود حاصل كنند  رای خود جمع كنند. ژول كاتكين نویسنده نشریهبھترین 

در مصاحبه ای كه در مورد مقاله اش با او انجام شدنيوجئوگرافی متخصص در زمينه نيروی كار با معلومات و بررسی محل زندگی و كار آنھا است.او 

یج كمی حاصل شده است.»گفت:  «مساله یافتن علل جذب كاركنان با معلومات بحث ھای زیادی را مطرح كرده است اما نتا

 رد كرده است. او می گوید: «افراد تحصيلكرده اغلببرخی می گویند كه ھنر و فرھنگ موجب جذب این گونه افراد می شود اما كاتكين این دیدگاه را

اھا ھم رسيده باشد».البته سن ھم یكی از عواملبه دنبال مكان  ھایی برای زندگی خود می گردند كه ریشه ھای كانون گرم خانوادگيشان تا آنج

ساله را جذب خود می كند این روزھا به تدریج از نيروی كار تحصيلكرده ای كه٢٠مھم محسوب می شود. شھرھای شلوغ و گرانی كه جوانان حدود 

برابر ھزینه ھای م برایبه دنبال تشكيل خانواده ھستند خالی می شود. نگرانی درباره استطاعت در  سكن، مدارس خوب و خيابان ھای امن 

مدیریت و تامين شود آیا می تواند نيروی كار متشكل ازفرزندان، برای چنين نيروھای كاری در اولویت قرار د ارد. به راستی اگر امكانات به درستی 

از دستيابی به عسل به كندوی خود بازگردند. ھمهخواص ا ھل تفكر را از سر تا سر جھان جذب كند؟ اگر آنھا بخواھند مانند زنبورھای عسل بعد 

آنچه دبی امروز برای حفظ چنين نيروھایی نياز دارد ھمان كندو برای آنھا است.
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نيروی کار و ارزش اضافی

رابطه کار و سرمایه درکتاب مھم سرمایه مارکس مورد بررسی قرار گرفته



است. رابطه کار و سرمایه محوری است که تمام سيستم فعلی جامعه ما

روی آن می چرخد. در اقتصاد سياسی مارکسی کار تنھا منبع ثروت ھا و

معيار تمام ارزش ھاست. پس دو شيئی که مدت زمان کاری یکسانی را

صرف کرده باشند، دارای ارزشی برابرند و می توانند با یکدیگر مبادله شوند

با این پيش فرض که فقط ارزش ھای مساوی با یکدیگر قابل مبادله اند.

نوعی کار ذخيره وجود دارد که مارکس آن را سرمایه می خواند. این سرمایه

منبع کمکی است که بھره وری کار زنده را صد برابر و حتی ھزار برابر می

 در حال متراکم شدن، اما در مقابل دستمزد نيرویکند و در مقابل سود دریافت می کند. سرمایه کار ذخيره شده و بی جان است و روز به روز نيز

ار وابسته به مزد روزانه اش است و این موجب محنتکار که اگر ثابت بماند در بھترین شرایط است و در اغلب موارد تقليل نيز می یابد. نيروی ک

زدگی بيشتر او می شود.

ستگی و فقر و نياز نيروی کار نيز افزایش می یابد.جامعه سرمایه داری دچار این تضاد است: قوت و توان و سود سرمایه دار افزایش می یابد، واب

 کار تمام ارزش کاری را که به محصول می افزاید،سوال دقيق مارکس این است چطور امکان دارد که برای سرمایه دار سودی باقی بماند اگر نيروی

س کشف کرد بسياری از مشکSت و ناآگاھیدریافت کند؟ در صورتی که باید ارزش ھای مساوی مبادله شوند.قانون ساده اما اساسی که مارک

ه اش را با مبادله به سود تبدیل می کند یعنی آنھاھایی که قبل از این اقتصاددانان با آن دست به گریبان بودند را حل کرد: سرمایه دار سرمای

 است. سرمایه چيست؟ پولی است کهجنس می خرند و سپس می فروشند، در این پروسه ساده اما حياتی است که سود سرمایه دار نھفته

ود. سود سرمایه دار را مارکس ارزش اضافی می نامد:به کا3 تبدیل می شود تا بتواند مجدداً از کا3 به پول بيشتری نسبت به مبلغ اوليه تبدیل ش

می آید. واحد یعنی سود سرمایه دار و ارزش اضافی در اقتصاد. ارزش اضافی از طریق مبادله به دست ن١١٠٠ واحد خرید کا3 و فروش آن به ١٠٠٠

چرا؟ ارزش اضافی در مبادله یعنی من کا3یی را گران تر بفروشم یا ارزان تر بخرم.

ظاھر می شوم و این توازن را ایجاد می کند. سرمایه ازدر واقعيت این امکان پذیر نيست چراکه در ھر مرحله من دوباره در مقام فروشنده یا خریدار 

ت؟ در اقتصاد امروزه پذیرفته شده است کهمبادله کا3ی خاص و جدیدی است که سود می برد؛کا3یی به نام نيروی کار. ارزش نيروی کار چيس

امرار معاش خود وخانواده دارد. خانواده نيروی کارارزش ھر کا3 با نيروی کاری که برای توليدش 3زم است سنجيده می شود. نيروی کار احتياج به 

 اش کار می کند یعنی ارزش کار نيروی کار تامينبرای تداوم نيروی کار بسيار مھم و حياتی است. پس نيروی کار فقط برای امرار معاش خانواده

 طرف سرمایه دار تعيين می شود، دارد اما مسالهمعاش خانواده اش است. نيروی کار برای گرفتن دستمزد نياز به کار چند ساعتی در ھفته که از

ت مابقی ساعت ھفته چه می شود؟ آیا کارگر درای اینجا مطرح می شود که اگر کار سه روز نيروی کار کفاف مزدی که می گيرد را بدھد، آن وق

 ای او را خریده است و باقی روزھا را نيز نيروی کاریک ھفته سه روز کار می کند و چھار روز استراحت، ابداً. سرمایه دار مدعی است کار یک ھفته

. مساله اصلی این است که سرمایه دار از نيروی کارباید کار کند. این اضافه کار نيروی کار منبع ارزش اضافی، سود و انباشت مداوم سرمایه است

 است که سرمایه دار دستمزدی پرداختدو نوع بھره برداری می کند؛ یکی کاری که براساس دستمزدی است که به او می دھد، دومی کاری

 نيروی کار می کشد، ناچار می شود که کارگاھش رانمی کند زیرا کاری که سرمایه دار درست به اندازه ارزش کاری که از طریق پرداخت دستمزد از

د اما این ارزشی واقعی نيست و به مراتب کمترتعطيل کند. پس سود سرمایه داری در این ميان از بين می رود. ارزش نيروی کار پرداخت می شو

مساوی است با سود سرمایه دار.از آن چيزی است که سرمایه دار از آن بھره برده است. ارزش کار پرداخت نشده به نيروی کار 

انان نيز سرشان بی کSه نمی ماند. اگر قيمت پنبه بهدراینجا تنھا سرمایه دار از ارزش پرداخت نشده نيروی کار سود نمی برد، در این ميان بازرگ

ست. ھمين ارزش پرداخت نشده کار است کهفرض ثابت بماند، سودی که نصيب د3ل پنبه می شود نيز از بخش ارزش پرداخت نشده نيروی کار ا

ضرر و زیانی را بخواھند پرداخت کنند از این طریق است.معاش تمام اعضای بيکار جامعه (سرمایه دار و بازرگانان) را تامين می کند. اینان حتی اگر 

به دنبال کار بی مزد بودند، مانند دوره برده داری.کار بی مزد تنھا در نظام سرمایه داری رایج نشد، این مھم امری تاریخی است. ھميشه حاکمان 

م، انجام می دھيم. دیگری کار اضافی استپس دو نوع کار داریم؛یکی کار 3زم است، منظور کاری است که بابت دستمزدی که دریافت می کني

که به علت تعھدی که داریم و زمان کارمان به پایان نرسيده انجام می دھيم.

 ساعت کار کند، شش ساعت آن١٢ در روز باید کار اضافی کاری است که بيش از دستمزدی که دریافت کرده ایم، انجام می دھيم. یک نيروی کار



ررسی قرار می دھيم.سرمایه دار یک ھفته کار3زم است و شش ساعت مابقی به توليد ارزش اضافی می پردازد. بحث را از جنبه ای دیگر مورد ب

دار مشخص کرده که در یک روز چند ساعت کار بایدنيروی کار را خریده است و براساس کار روزانه به نيروی کار دستمزد می پردازد.آیا سرمایه 

د. نيروی ساعت؟ ساعت کار طو3نی مسلماً به نفع سرمایه دار است چون ارزش اضافی بيشتری توليد می شو١٨انجام شود،ھشت ساعت یا 

ی کار برای سSمتی، برای چند ساعتکار با ساعت طو3نی کار فرسایش جسمی و روانی می یابد. سرمایه دار برای سود می جنگد، نيرو

بسيار مایل است که نيروی کار تکثير و بازتوليد شود امااستراحت، برای کاری دیگر انجام دادن به غير از کار کردن و خوردن و خوابيدن. سرمایه دار 

ی شود. اما زیاد شدن نيروی کار از این جھت به نفعسرمایه ھيچ گاه بازتوليد نمی شود بلکه افزایش می یابد. سرمایه زیاد می شود اما متکثر نم

 کند. با پشت در گذاشتن خيل نيروی کار غير فعال،سرمایه دار است که با ایجاد ارتش ذخيره نيروی کار غير فعال، نيروی کار فعال را سرکوب می

ه پایين ماندن دستمزدھا را ھم موجب می شود.نيروی کار فعال از ترس بيکاری به خيلی از دستورات سرمایه دار عمل می کند. این ارتش ذخير

خيره به نسبت ارتش کار فعال بيشترھرچه ثروت اجتماعی بيشتر باشد، عظمت ارتش ذخيره صنعتی چشمگيرتر است ولی ھرچه این ارتش ذ

بد.باشد توده یک جمعيت مازاد تحکيم یافته افزایش می یابد که فSکتش روز به روز افزایش می یا

 مطلق نظام نوین سرمایه داری است. نتيجهھرچه اقشار بی نوا و رنجور و ارتش ذخيره وسيع تر باشند گدایی رسمی بيشتر است. این قانون

لد با مطالعه ای بر انباشت سرمایه پایان میبحث مارکس در جلد اول سرمایه این است: باید کل شيوه توليد سرمایه دار ملغی شود. اولين ج

ه پھلو به پھلو تراکم نيروی بيکار افزایش میپذیرد. مھم ترین نکته ای که مارکس در این جلد به بحث می گذارد این است که «انباشت سرمای

یابد.»

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=326380

نيم نگاھی بر کارآفرينی ، کارآفرينان باايده ھايی نو وذھنی خ=ق ، اشتغالزايی

می کنند

به طور کلی فرآیند خطر پذیری برای فردی که می خواھد در بازار کار برای

خود و یا افرادی دیگر که با وی ھمکاری می کنند،کاری ایجاد کند با3 است

.به طوری که گاه کارآفرین می تواند با شکست مواجه شود و گاه تمامی

تSش ھا می تواند به توليد یک کا3 و یا ارائه خدمتی به جامعه منجر شود.

مھمترین انگيزه ای که در کارآفرینی باعث می شود که وی از خSقيت خود

در زمينه نوآوری استفاده کند ، ایجاد کسب و کار ، نياز به ایجاد اشتغال

برای خود در درجه نخست و در مراحل بعدی برای دیگران ، کسب ثروت و در

نھایت احساس مفيد بودن است.

اه یک بنگاه اقتصادی نقش تعيين کننده داشت ، جایدینای اقتصادی امروز تفاوت ھای آشکاری با گذشته دارد. واحدھای اقتصادی که دیروز در جایگ

خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصو3ت جدید و دارایی ھای نرم افزاری داده است.



زه ثروتمندترین مردم دنيا افرادی ھستند که دانشدرسال ھای گذشته ثروتمندان کسانی بودند که منابع مالی بيشتری در اختيار داشتند،اما امرو

بيشتری در خلق ثروت دارند.

ش ، اقتصاد دانش محور است.توسعه اقتصادی دنيای امروز برپایه نوآوری وخSقيت و دانش محوری است. اقتصاد مبتنی بر دان

 بر پایه دانش در اقتصاد ایجاد می شود ، به طوردر دنيای امروز قدرت و توانمندی اقتصادی مبتنی بر دانش و آموزه ھای علمی است و ثروتی که

اده اند، از نظر صنعتی توسعه یافته و از توانیقين ماندنی است.کشورھایی که بخش قابل مSحظه ای از توليد علم و دانش را به خود اختصاص د

اقتصادی و سياسی با3یی برخوردار ھستند.

ری است که مراکز توليد دانش، فنّاوری و مھارت ھادانش و مدیریت در ھر جامعه زیر بنای نوآوری و خSقيت ھا می باشدو برای انجام این مھم ضرو

در کشورھا توسعه یابد و این مسئوليت بر عھده دانشگاه ھا و مراکز تحقيقاتی می باشد .

ظر مورد حمایت قرار گيرند و محققان و اساتيد باید ازدانشگاه ھا و مراکز تحقيقاتی به عنوان ارکان اساسی توسعه ھمه جانبه کشورھا باید از ھر ن

 کشور را اھل فکر و نظر، نوآور و خSق پرورش دھند.جایگاه ویژه ای برخوردار باشند تا با آسایش خيال قادر باشند که نيروھای جوان و طالب علم

 آنھا ھستند که مسئوليت ھای توسعه اقتصادی را بردر دنيای امروز بزرگترین سرمایه ھای یک بنگاه اقتصادی نيروھای اھل فکر، یادگيرنده و خSق

عھده خواھند گرفت.

Sقيت را که بر پایه دانش ایجاد شده است ، درکارآفرینی یکی از عناصر مھم توسعه اقتصاد بر پایه دانش محوری است و می تواند نوآوری و خ

وم با صنعت و بازار است.چرخه اقتصادی کشور نقش ارزنده خود را ایفا کند.بعبارتی کارآفرین ارتباط دھنده دانش و عل

● ویژگی ھای کارآفرینان:

ن افراد به دليل داشتن تھور و شجاعت در عرصه ایجادکارآفرینان افراد ویژه ای ھستند که به سبب نبوغ و پشتکار متمایز از دیگران می باشند .ای

خلق فرصت ھای نو دارای ویژگی ھای متمایزی نسبت به دیگر افراد جامعه می باشند.

● مھمترین ویژگی ھای کارآفرینان

▪ داشتن اعتماد به نفس

▪ عمل گرایی

▪ و فرصت شناسی است

نی درميان دانشجویان و دیگر افراد جامعهدر بسياری از کشورھای جھان، ھم اکنون موسسه ھای آموزش عالی در جھت توسعه اندیشه کارآفری

که تمایل به ایجاد کسب و کار جدید دارند، اقدام می کنند.

ی کرد و زمينه تفکر برای ایجاد خلق فرصت ھای نو رابرخی کارشناسان اقتصادی معتقدند: کارآفرینی را می توان با آموزش در ميان افراد سازماندھ

در آنھا ھموار ساخت.

● تعاریف کارآفرینی

ع " کارآفرینی " نيازمند اطSع از دیدگاه ھای بيندر مورد تعاریف مفھوم کارآفرینی دیدگاه ھای گوناگونی وجود دارد و درک کامل مفھوم و موضو

رشته ای است.

، اقتصاد، صنعت و حتی تاریخی تعریفکارآفرینی برحسب ماھيت خود و توجه محققان رشته ھای مختلف از نظر روانشناسی، جامعه شناسی

شده است.

" به معنای "متعھد شدن" گرفته شده است.Entrepreneursواژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی "

 ميSدی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه ھای١۶کارآفرینی نخستين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن 

اقتصادی خویش تشریح کرده اند.

امه ریزان اقتصادی قرار گرفته است.مفھوم کارآفرینی طی دو دھه گذشته در بسياری از کشورھای جھان مورد توجه اندیشمندان و برن

 و کار جدید، نوآور و رشد یابنده برای بھرهبرخی از صاحب نظران، در مجموع کارآفرینی را فرآیند شناسایی فرصت ھای اقتصادی، ایجاد کسب

 عرضه می شود.برداری از فرصت ھای شناسایی شده می دانند که در نتيجه آن کا3 ھا و خدمات جدیدی به جامعه

سعه اقتصادی و جامعه است. رشد و فراگيری این پدیدهبسياری از برنامه ریزان اقتصادی بر این باور ھستند که کارآفرینی موتور تحول ، تحرک و تو



می تواند به تحول و دگرگونی اساسی در اقتصاد ملی منجر شود.

 و رشدگرا ھستند . در ھمين حال کارآفرینان دارای عزم وکارآفرینان افرادی نوآور، مصمم ، متعھد،مخاطره پذیر ، مسئوليت پذیر، ھدف گرا ، واقع گرا

کSت و موانع برخوردی مثبت دارد و از دانش بهاراده، اعتماد به نفس و استقSل طلب ھستند. کارآفرین به چالش ھا پاسخ مثبت می دھد، با مش

 را به دانش توليد محصول تبدیل کنند و محصولیخوبی بھره می گيرد. کارآفرینان ھمواره تSش می کنند تا دانش توليد شده در مراکز تحقيقاتی

قابل رقابت به بازار ارائه دھند.

 و کارآفرینی سازمانی است .کارشناسان اقتصادی کارآفرینی را به دو گروه اساسی تقسيم می کنند که شامل کارآفرینی فردی

ارد. در صورتی که حاصل تSش یک تيم در سازمانیکارآفرین فردی است که نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار د

باشد َ، آن را کارآفرینی سازمانی می نامند.

ی خSقيت، براساس فرصت ھا در زمان ھای مناسبجاذبة اصلی کارآفرینی در بعد فردی و سازمانی بی حد بودن نوآوری است. کارآفرینان با ویژگ

قادر ھستند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه کنند.

اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوران و صاحبان فکر سرمایه ھاینوآوری فرایندی است پایان ناپذیر، زیرا نمی توان برای توليد علم حد و مرزی قائل شد. در 

 درصد سود در شرکت ھای نرم افزاری و دارویی از طریق سرمایه ھای فکری کارکنان٧۵ تا ٧٠اصلی شرکت ھای توليدی و کارآفرین ھستند. امروزه 

حاصل می شود.

. این شرکت ھا سھم بسزایی در توسعه صنایعبسياری از کارآفرینان فعاليت خود را در قالب ایجاد شرکت ھای کوچک و متوسط شروع می  کنند

رند.(پيشرفته)و ایجاد اشتغال دارند و نسبت به شرکت  ھای بزرگ از انعطاف پذیری با3یی برخوردا

 و متوسط در قالب مراکز رشد و پارک ھای علم ودر جھان امروز بسياری از دولت ھا متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدھای کوچک

ار شوند ، حمایت کنند.فنّاوری فراھم سازند و آنھا را تا مدت زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد باز

عنوان رکن درصد کل بنگاه ھای اقتصادی و صنعتی کشورھا را بنگاه ھای کوچک و متوسط تشکيل داده و به ٩۵در کشورھای جنوب شرقی آسيا 

اساسی در اقتصاد و اشتغال کشورھا تاثير گذارند.

● تعاریف کارآفرین از نظر برخی از صاحب نظران اقتصادی

١٨٠٣ سی " در سال ميSدی نخستين اقتصاددانی بود که این واژه را در علم اقتصاد ابداع کرد. اما "جان باپتيست١٧٣٠" ریچارد کانتيلون" در سال 

ا بر عھده دارد .ميSدی کار آفرین را فردی تعریف کرده است که مسووليت توليد و توزیع فعاليت اقتصادی خود ر

د و پيامدھای کامل آن ميSدی کار آفرینآن را افرادی می شناسد که در شرایط عدم قطعيت به اتخاذ تصميم می پردازن١٩٢١"فرانک نایت "در سال 

تصميمات را نيز به طور شخصی می پذیرند .

گی در منابع ميSدی ، کار آفرین فردی است که تخصص وی "تصميم گيری عقSیی و منطقی در مورد ایجاد ھماھن١٩٨٢طبق نظر "کاسوندر" سال 

ص داده است .کمياب" می باشد. وی داشتن توان داوری و قضاوت را عنصری مشترک در تمامی کار آفرینان تشخي

 آن ميSدی منتشر شده است ، کار آفرین فردی می باشد که شرکتی را به منظور سود و رشد تاسيس و١٩٨۴از دیدگاه "کارلند " نيز که در سال 

را مدیریت می کند و از آن برای پيشبرد اھداف شخصی بھره می گيرد.

● کارآفرینی در جھان

 سال در جھان،۶۴ تا ٢٠ ميليون نفر نيروی کار در محدوده سنی ۴٠٠نتایج بررسی وضعيت اشتغال در جھان نشان می دھد از ميان یک ميليارد و 

 ميليون نفر )کسانی٨٠ درصد از کارآفرینان (حدود ۵۴ درصد نيروی کار) درگير فعاليت ھای مرتبط با کارآفرینی ھستند. ١٠ ميليون نفر (بيش از ١۵٠

د.ھستند که بر اساس «فرصت ھا» فعاليت ھای صنعتی و کسب کار مورد عSقه خود را ایجاد کرده ان

ل توسعه فعاليت خود را پيگيری می کنند.کارآفرینان به طور عام در کشورھای توسعه یافته یا در بخش ھای توسعه یافته کشورھای در حا

 ميليون نفر) افرادی ھستند که بر اساس «ضرورت ھا» فعاليت ھای کارآفرینی۶٣درصد از کارآفرینان (حدود ۴٣نتایج بررسی ھا نشان می دھدکه 

فعاليت ھستند. در این کشورھا نيازھای اوليه وخود را دنبال می کنند. اغلب این افراد در کشور ھای در حال توسعه یا توسعه نيافته مشغول 

رینی بر اساس فرصت ھا و ضرورت ھا بسيار متفاوتضرورت ھا، مبنای فعاليت ھای کارآفرینی قرار می گيرد. لذا سطح فنّاوری و نوع خدمات کارآف

است.



ر زنان ھستند. در دو کشور ایتاليادرصد جمعيت کارآفرینان را در جھان تشکيل می دھند. به عبارت دیگر مردان کارآفرین دو براب٧٠کارآفرینان مرد حدود 

و نيوزلند تعداد کارآفرینان مرد و زن به طور تقریبی برابر است.

 سال به۴۵درصد را افراد ٢٢ ساله و ٢۴ تا ١٨ درصد در رده سنی ٢٣ سال، ۴۴ تا ٢۵درصد در رده سنی ۵۵کارآفرینان به تفکيک گروه ھای سنی 

با3 تشکيل می دھند.

● سابقه کارآفرینی در ایران

١٩٨٠ھه  ميSدی به موضوع کارآفرینی توجه جدی داشتند ، اما این موضوع با یک دھه تاخير از اواخر د١٩٧٠کشورھای توسعه یافته از اواخر دھه 

ميSدی در کشورھای درحال توسعه مورد توجه قرار گرفت.

، توجه چندانی به کارآفرینی نشده بود. حتی دربا نگاھی به مطالعات برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران ، مشاھده می شود که در این برنامه 

ود.محافل علمی و دانشگاھی نيز به جز موارد بسيار نادر، فعاليتی در این زمينه صورت نگرفته ب

 به اجرا٨٣ تا ٧٩ موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توسعه که باید در سال ھای ١٣٨٠موضوع بيکاری و پيش  بينی بازار کار ایران در دھه 

در می آمد ، موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گيرد.

رمان و ادامه دارد ، گسترش کارآفرینی در سطح وزارتخانه ھای علوم، تحقيقات و فناوری، بھداشت، د١٣٨٨در برنامه چھارم توسعه که تا سال 

 به دليل ارتباط با فعاليت ھای آنھا، مطرحآموزش پزشکی،  جھاد کشاورزی، صنایع و معادن و ھمچنين سایر مؤسسه ھا ھمچون جھاد دانشگاھی

شده است. از این رو، امروزه «توسعه کارآفرینی» رویکردی بسيار ضروری برای جامعه است.

انی می تواند در کشور گسترش یابد که ضرورتبررسی ھا نشان می دھد که باید برای مقوله کارآفرینی اھميت ویژه ای قائل شد و این مھم زم

حمایت از کارآفرینی توسط تمامی نھادھای اقتصادی و اجتماعی کشور شکل بگيرد.

ید بخش وسيعی از جمعيت یاد شده از طریقبازار کار ایران با دو مقوله جوانی و افزایش سطح تحصيSت دانشگاھی مواجه است.بنابراین با

 پویایی اقتصادی و شکوفایی اقتصاد ملی بھره جست .کارآفرینی با بازار کشور مرتبط شوند و از توان نيروھای خSق و با انگيزه جامعه در راستای

منبع : خانه کارآفرینان ایران

http://vista.ir/?view=article&id=317412

نيم نگاھی به مفھوم کارآفرينی

به نظریه ھای اقتصادی خود  در  بودند که  اقتصاد دانان نخستين کسانی 

تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند.

١٩٣۴" ژوزف شومپتر" از اقتصاددانان مکتب آلمان و پدر کارآفرینی، در سال 

کار آفرینی را این گونه تعریف کرد: "ھر فرایندی در شرکت که منجر به کا3ی

جدید، ایجاد روش جدید، بازار جدید و منابع جدید می شود ،می گویيم کار

آفرینی رخ داده است."

توسعه اقتصادی و مباحث  تبع  به  نيز چند سالی است که  ما  در کشور 



صنعتی موج جدیدی در مورد این مفھوم در حال شکل گيری است و این واژه

در محافل علمی و اداری زیاد شنيده می شود.

 است و کارآفرینی عبارت است از فرایند ایجاد ارزش ازیکی از اساتيد کارآفرینی در ایران معتقد است "کارآفرینی عامل اصلی ایجاد خSقيت و نوآوری

و آوری و شناخت فرصت از طریق ایجاد و یا تحول کسب وراه تشکيل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بھره گيری از فرصت ھا" کارآفرین با ن

 نو در فرایند توليد و یا راھکارھای جدید مدیریتی وکار اقدام به توليد ثروت برای خود و جامعه می کند. نوآوری می تواند محصول جدید، شيوه ای

طرپذیری زنجيره ارزش آفرینی جدیدی را برایبازرگانی یک شرکت باشد. کارآفرین با شناخت فرصت ھای جدید بازار و صنعت و ھچنين ریسک و خ

 توسعه اقتصادی می شود.توليد و یا خدمات طراحی می کند که این زنجيره ھای ایجاد ارزش در نھایت منجر به اشتغال و

 حرکت درمی آورند و چرخ ھای توسعه اقتصادی رااز نظر اقتصاددانان موتور رشد اقتصادی کارافرینان ھستند که در محيطی رقابتی جامعه را به

می چرخانند.

درمجموع می توان استنباط کرد که کارآفرین فعاليت ھای ذیل را انجام می دھد:

) نوآوری در محصول، فرایند توليد، بازار و صنعت، راھکارھای بازرگانی و مدیریتی١

) شناخت فرصت٢

) ریسک و خطرپذیری٣

) ایجاد و یا تحول کسب و کار۴

) اشتغالزایی و رشد اقتصادی۵

● نگاھی به تجربه چند کشور

 مطالعه و شناسایی بر روی افراد با١٩٣۵ تا ١٩٣٣ال ھای اولين کشورھایی که در این زمينه کار کردند آلمان، انگليس و آمریکا بودند. در آلمان در س

مایتی ازاین افراد بود. به دنبال آن دانشکده ھاییانگيزه و نوآور که دارای محدودیت ھای مالی بودند، آغاز شد. اولين سياست ھا، سياست ھای ح

ده ھایی را دایر کردند. در این دانشکده ھا آموزش ھابرای تربيت این افراد دراین کشور ایجاد شد. بعد از مدتی انگليس و آمریکا نيز چنين دانشک

نبود، بلکه حالت آموزش و سمينارگونه داشت. افراد دراین آموزشکده ھ ا مسایل خودشان را می گفتند و از تعادیعمدتا? به صورت کSسيک 

روانشناس، رفتارشناس و جامعه شناس و استاد مدیریت استفاده می کردند.

ادی در این کشورھا توجه جدی بهبررسی رشد اقتصادی کشورھای شرق و جنوب شرقی آسيا نشان می دھد که یکی از د3یل توسعه اقتص

رح طرحی به نام "سربازان فداکار اقتصادی" در وزارت آموزش و پرورش اجرا کرد. بر اساس این ط١٩۵٨مقوله کارافرینی بوده است. ژاپن در سال 

ود کشورشان را از وابستگی نجات دھند. ازافراد از سطح دبيرستان با مسئله کارافرینی آشنا شده و آموزش می دیدند که چگونه با کسب س

١٩٩٢ تا ١٩٧٠ ھا باعث شد که بين سا ل ھای طرفی آموزش کارافرینی را به صورت کSسيک در دو سطح دبيرستان و دانشگاه قرار داد. این طرح

تاز تبدیل کند، توسط کارآفرینان صورت درصد نوآوری صنعتی که توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جھانی به یک موقعيت برجسته و مم٩۶بيش از 

گرفت.

یوان براساس یک برنامه بلندمدت و فراگير که دربردارندهدر تایوان برنامه ھای تربيت کارآفرینان جوان و ھمچنين ارتقای سطح کارآفرینان شاغل در تا

قشرھای مختلف می باشد، طراحی شده است.

 عرصه صنایع الکترونيک، مخابرات، کامپيوتر (سختدر سالھای اخير، کارآفرینان در واحدھای خوداشتغالی، نوآوریھا و خSقيتھای بسيار زیادی در

داده اند. ھسته ھای خود اشتغالی در تایوان ھمانافزار و نرم افزار) و در بخش خدمات به ویژه در نگھداری و خدمات پس از فروش از خود نشان 

وھای انسانی و در مقابل با بھره گيری از حجمواحدھای صنعتی کوچکی ھستند که توانسته اند بااستفاده از حجم کمتری از سرمایه مادی و نير

ویژه ای بر اقتصاد این کشور بگذارند و شکوفاییگسترده تری از نيروھای خSق و کارآفرین ھمراه با بھره وری فوق العاده، نقش و تاثيرگذاری 

اقتصادی را به ارمغان آورند.

ر بين کشورھای جھان در جایگاه اول قرار دارد،این کشور از نظر دارابودن تعداد شرکتھای کوچک و متوسط صنعتی (از مجموع شرکتھای صنعتی) د

 درصد٨٩دمات نيز بيش از  درصد از کل شرکتھای صنعتی در تایوان را بنگاھھای کوچک و متوسط تشکيل می دھند. در بخش خ٩٨چرا که نزدیک به 

از مجموع شرکتھای تجاری و خدماتی متعلق به بنگاھھای کوچک و متوسط است



 عھده دارد:در مالزی به دليل اھميت موضوع، وزارت توسعه کارافرینی تشکيل شده است که وظایف ذیل را به

) القای یک فرھنگ کارافرینی در ميان جامعه١

 کار جدید) آموزش و راھنمایی کارآفرینان بالقوه در قالب برنامه ھای مشاوره ای در جھت ایجاد کسب و٢

) بھبود کيفيت و کارآیی مدیریت فعلی کسب و کار٣

) تشویق کارافرینان و تدارک محيط ھای سودمند از طریق کلوپ ھا و انجمن ھا۴

● آموزش عالی و کارآفرینی

ه است. ھم اکنون این آرزو تاحدی برآورده شده استیکی از آرزوھای دیرینه نظام آموزش عالی تعداد زیاد فارغ التحصيل در راستای رشد کشور بود

ير دولت شده است.اما مشکSت جدی تری مانند بيکاری و عدم فعاليت فارغ التحصيSن در رشته تحصيلی خود گریبانگ

ارد بازار کار شوند و "بازار کار" در ذھن بسياری از آنانامروزه بسياری از دانشجویان و محصلين در مراکز علمی منتظرند تا با پایان یافتن تحصيSت و

است و ھمه منتظرند دیگران پيشگامان ایجادشغل ھای آماده ای است که منتظر آن ھاست. این نوع تفکر باعث کاھش نيروی اشتغال مولد شده 

اشتغال و توليد ثروت برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی باشند.

تقویت ارزش ھا و رفتارھای ک ترویج کارافرینی می باشد. ایجاد و  برای حل این مشکل  باید ازگام اول  ارافرینانه تحت عنوان فرھنگ کارافرینی 

یجی در کليه سطوح و ساختارھای اجتماعیمولفه ھای اصلی در توسعه کارافرینی باشد که در قالب سياست ھا و برنامه ھای تشویقی و ترو

 پخش برنامه ھای تلویزیونی برای تشریح زندگیپيگيری شود. رسانه ھای جمعی می توانند نقش مھمی در این زمينه ایفا کنند. به عنوان نمونه

ی کاربردی و موثر و استفاده از رسانه ھای مدرن مانندکارافرینان برجسته می تواند مؤثر باشد. با انتشار کتب و نشریات مختلف، برگزاری ھمایش ھا

فرین بالقوه ببيند و نه یک کارمند. عدم فرھنگسازی در ایناینترنت باید این فرھنگ را در دانشجویان نھادینه کرد که ھر فارغ التحصيل خود را یک کارا

 را یک امر ذاتی و غير اکتسابی بدانند. اعطایموضوع باعث شده است که بسياری از دانشجویان با مقوله کارافرینی آشنا نباشند و کارافرینی

مک کند.جایزه سال به کارافرینان نمونه و برگزاری مسابقات سراسری می تواند به گسترش این فرھنگ ک

اشد.دومين گام برنامه ریزی مناسب آموزشی دز سطح دبيرستان، دانشگاه و مراکز علمی، صنعتی می ب

ح توسعه کارآفرینی در دانشگاه ھای کشور" (کاراد)یکی از مھمترین رویدادھای مرتبط با ترویج و آموزش کارآفرینی در کشور، تصویب و اجرای "طر

، تحقيقات و فناوری تدوین شده است. براست. این طرح جھت اجرای سياست ھای مربوط به کارآفرینی برنامه ھای توسعه توسط وزارت علوم

ه عھده دارند.اساس این طرح چندین مرکز کاآفرینی در دانشگاه ھا ایجاد شده است که وظيفه اجرای طرح را ب

صيSن است. این سازمان با برگزاری ھمایش ھا،یکی دیگر از سازمان ھای فعال در زمينه آموزش کارآفرینی، سازمان ھمياری اشتغال فارغ التح

آموزش کارآفرینی برداشته است.ھم اندیشی ھا و دوره ھای متعدد آموزش تخصصی کارآفرینی گام ھای مثبتی در راستای ترویج و 

ه شود. با این وجود به نظر می رسد برای توسعه آموزش کارافرینی باید سياست ھای ذیل در نظر گرفت

رینی) ھماھنگی بيشتر بين متوليان توسعه کارافرینی در کشور برای تدوین سياست ھای آموزش کاراف١

) تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و ایجاد رابطه نزدیک بين مراکز علمی و صنعتی٢

) ایجاد و تقویت مؤسسات انکوباتوری در دانشگاه٣

) تدوین برنامه ھای آموزشی بلندمدت در چھارچوب مقاطع تحصيلی مختلف و مراکز آموزشی۴

) تدوین برنامه ھای آموزشی براساس نيازھای آموزشی منطقه ای۵

) فراھم سازی بسترھای مناسب یرای تشکيل مؤسسات خصوصی آموزشی۶

 کارافرینی متناسب با ھررشته) قراردادن واحدھای اجباری و اختياری متناسب با ھر رشته تحصيلی و تدوین دوره ھای آموزشی٧

● موانع قانونی و سياست ھای حمایتی

 یک کسب و کار کوچک است. شرط راه اندازی یک بنگاهبھترین بستر برای اینکه ھرکارافرین بتواند ایده خود را به مرحله اجرا برساند راه اندازی

می باشد  بسترھای 3زم  فراھم بودن  کارافرینانه،  ایده ھای  اجرای  برای  فعاليت  ادامه  و  از طریقکوچک  دولت  اصلی  بسترسازی وظيفه  این 

شی از آن اشاره می کنيم.قانونگزاری، رفع موانع قانونی و اجرای سياست ھای حمایتی صحيح می باشد که در ادامه به بخ

) فرایند اخذ مجوز:١
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 قوانين با عوامل محيطی و منطقه ای موجبفرایند طو3نی اخذ مجوز و بروکراسی شدید اداری، تغيير دائمی ضوابط و قوانين، عدم سازگاری

شورھای توسعه یافته این فرایند قانونی به شدتشده است تا بسياری از کارافرینان در ابتدای راه با مشکSت زیادی مواجه شوند. امروزه در ک

 مراحل راه ندازی یک کسب و کار جدید از طریقتسھيل شده است. به عنوان نمونه در کشور کره جنوبی دولت ترتيبی اتخاذ نموده است که تمامی

مقامات محلی و با یکبار مراجعه قابل حل باشد.

) سياست ھای مالی و اعتباری:٢

ین سياست ھای حمایتی دولت باشد.تامين اعتبار مالی برای اجرای ایده ھای نو در قالب کسب و کار کوچک باید یکی از کليدی تر

 بھره در قالب طرح ھایی به توسعه کارآفرینی کمکدر این راستا اقدامات مناسبی در کشور صورت گرفته است. وزارت صنایع با پرداخت وام ھای کم

ی ریسک پذیر ایران" می تواند اطSعات مالی را درمی کند. دفتر ھمکاری ھای فناوری ریاست جمھوری نيز با راه اندازی "شبکه مالی سرمایه گزار

اختيار کارآفرینان قرار دھد.

ياست ھای توسعه کارآفرینی ھماھنگ نيست.با آن وجود متاسفانه ھنوز سيستم بانکی کشور در جھت تامين اعتبار کسب و کارھای کوچک با س

درصد فعاليت برای کسب اعتبار و آماده کردن مدارک مختلف۵٠یک کارافرین برای دریافت اعتبار با مشکSت متعددی مانند تامين وثيقه، راه اندازی 

ایجاد کميته ھا ناکام می ماند.  مرحله  از ایده ھا در ھمين  به طوریکه بسياری  برایروبرو می شود  باعنوان صندو ق ھای ضمانت  ی کارشناسی 

 به تسھيSت بانکی دست پيدا کنند. ھمچنينتشخيص شایستگی افراد و مناسب بودن ایده ھا نيز موجب می شود کارافرینان سریعتر و راحت تر

نی کمک کند.کاھش ھزینه ھا از طریق تخفيف ماليات و ھزینه ھای ضروری می تواند به گسترش روحيه کارآفری

) سياست ھای توسعه و انتقال تکنولوژی:٣

ب باید  از طرفی  از کارافرینان است.  بسياری  بدونتکنولوژی ھای جدید در جھان امروز بستر فعاليت  تکنولوژی  ھای جدید  بدانيم که  ه روشنی 

مشکSت متعددی را به وجود می آورد. برایبومی کردن و سياست ھای دقيق انتقال تکنولوژی نه تنھا موجب توسعه کارافرینی می شود بلکه 

انتقال تکنولوژی باید به نکات ذیل توجه کرد:

الف) انتقال ھر نياز تکنولوژی به راحتی امکان پذیر نيست.

 و آشنا با تکنولوژی ھا به صورت فعال حضورب) نيازھای واقعی تکنولوژی را ھنگامی می توان به خوبی تشخيص داد که افراد خبره، صاحبنظر

داشته باشند.

خل کشور به صورت فعال باشند.ج) انتقال تکنولوژی مورد نظر را وقتی می توان سرعت بخشيد که مؤسسات تحقيق و توسعه در دا

 منطقه ای در توان کسب و کارھای کوچکد) شناسایی دقيق تکنولوژی ھای مشابه در کشورھای مختلف و انتقال تکنولوژی مناسب با شرایط

نميباشد

نولوژی کارافرینی مبتنی بر تکنولوژی ھای جدید رابا توجه به نکات فوق به نظر می رسد دولت باید با ایجاد و حمایت مراکز توسعه و انتقال تک

توسعه دھد.

) تسھيل صادرات و واردات:۴

ع آن کارافرینان می باشند. بی ثباتی قوانين صادراتفراھم نبودن زمينه مناسب صادرات و واردات کا3ھا یکی از د3یل عدم رشد صنایع کوچک و به تب

درات و واردات کا3 می باشد. از طرفی به نظر می رسدو واردات، تشریفات طو3نی اداری برای دریافت ارز، بی ثباتی نرخ ارز از جدی ترین موانع صا

برنامه مدونی ندارد. بسي توان توليد محصو3تبرای حمایت از ایده ھای جدید در صادرات کا3ھای صنایع کوچک دولت  بنگاه  ھای کوچک  اری از 

صادراتی دارند اما قادر به ارائه محصول در سطح بين المللی نيستند.

ان موجب پویایی و رشد اینگونه واحدھا شود. اینطراحی و ایجاد سازمان ھای فعال در امر صادرات توليدات محدود و پراکنده صنایع کوچک می تو

خود کمک کنند. خدماتی مانند:سازمان ھا با ارائه خدماتی می توانند بنگاه ھای کوچک و متوسط را در صادرات محصو3ت جدید 

الف) تشکيل بانک ھای اطSعاتی مشاوره ای و بازاریابی بين المللی

ب) ارائه خدمات مشاوره ای برای رشد کيفيت محصو3ت در جھت اخذ گواھينامه ھای بين المللی

ج) مشارکت در ھزینه ھای تبليغاتی و شرکت در نمایشگاه ھای خارجی

) نقش اطSع رسانی دولت:۵



ت می تواند به ھزینه کردن بيش از حد سرمایهاطSعات برای بقای کسب و کار و در عين حال رشد و توسعه آن اھميت حياتی دارد. فقدان اطSعا

طSعاتی اھميت بيشتری پيدا می کند. با توجه بهمنجر شود. ھرچه کسب و کار پيچيده تر باشد و کارافرین ایده ی جدیدتری داشته باشد سيستم ا

يرند. تشکيل بانک ھای اطSعاتی مورد نيازاھميت موضوع در بسياری از کشورھا دولت و سازمان ھای وابسته چنين رسالتی را به عھده می گ

کسب و کارھا و ارائه خدمات و حمایت ھای اطSعاتی می تواند به رونق کسب و کارھا کمک کند.

می تواند به کارافرینان کمک کند تا ایده ھای خوداز طرفی توسعه زیرساخت ھای فناوری اطSعات و آموزش شيوه ھای نوین مانند تجارت الکترونيک 

را به صورت کشوری و جھانی مطرح کنند

) حمایت از شبکه کارآفرینان نه بنگاه ھای ایزوله۶

ه صنعتی کشورھا قرار گرفته است.امروزه بحث شبکه سازی و خوشه سازی ميان بنگاه ھای کوچک و متوسط در اولویت سياستھای توسع

ایر بنگاه ھا و نھادھای مرتبط با آن باشد. به عبارتمنطق آن این است که در دنيای کنونی نوآوری و کارآفرینی در یک صنعت نمی تواند منتزع از س

بھتر به جای تمرکز بر ایجاد بنگاه ھا، باید بر ایجاد زنجيره ھا تآکيد نمود.

دولت از کارافرینان تلقی می شود. اما باید پرسيدمتاسفانه ھنوز در کشور ما پرداخت حمایتھای مالی به طور مستقيم به بنگاه ھا نشانه حمایت 

 متوسط کشور کمتر از نصف ظرفيت خود راچرا بيش از نيمی از شرکتھای تازه تاسيس ورشکست می شوند؟ چرا بسياری از بنگاه ھای کوچک و

ی حرفی داشته باشيم؟ آیا جز این است که ایجاد بنگاهفعال نموده اند؟ چرا با این ھمه بنگاه ھنوز نمی توانيم در بازارھای جھانی و حتی منطقه ا

ھا فرع است و تکميل زنجيره ھای ارزش صنعتی اصل؟

 مستقيم به بنگاه ھا، به گروھی از زنجيره ھایبلوغ سياستھای صنعتی کشور آن موقع خواھد بود که دولت به جای انبوھی از کمکھای پراکنده و

صنعتی که می توانند رقابت پذیری خود را در سطح جھانی اثبات نمایند کمک کند.

منبع : بازار کار
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وجوه تمايز کارآفرينان موفق و ناموفق

کارآفرینان موفق نگاه نو و متفاوتی به کار و زندگی شان دارند. تفاوت آنھا با

کارآفرینان ناموفق ظریف اما قابل تميز است. این تفاوت ھا فراتر از خواسته ھا

و رویاھای آنھاست. این تفاوت ھا به عادات یا رموز نھایی برنمی گردد. تفاوت

آنھا به نيروی قابل سنجشی برمی گردد که در دایره تفکر و تعقل این افراد

نھفته است و موجب می شود تحو3تی در شيوه کار، زندگی و روابط شغلی

آنھا پدید آید.

را موفق  کارآفرینان  متمایز کننده  "ویژگی  ھای"  داریم  مقاله قصد  این  در 

بررسی کنيم نه "عادات" آنان را. زیرا "عادات" پيش از مطالعه کردن به وجود

می  آیند و در اصل نيازی به مطالعه آنھا نيست. از سوی دیگر، کسب عادات



دیگران موجب می شود از مسير خود دور افتيد، چرا که اینھا عادات "شما"

نيست.

 وجه تمایز کارآفرینان موفق در زیر شرح داده شده است که با فراگيری آنھا٩

ارزیابی و دیدگاھتان ایجاد تفاوت قابل مSحظه ای در نوع تفکر،  می توانيد 

کنيد.

) اجبار یا توان :١

وقتی می خواھيد چيزی را به زور کسب کنيد، باید از ھمه طرف متوسل به

د نيرویی خلق می کند که از تونایی ھا فراتر می رود.جبر شوید که نيازمند تSش و تقSی بسيار است. این در حاليست که تکيه بر آنچه در توان داری

ی کند و این امر موجب می شود با صرف انرژیوقتی فرد تمام نيروھای درونی، باورھا و عواطفش را ھم سو می سازد احساس قدرت وتوانمندی م

.کمتر به اھدافش نایل گردد. به عبارتی فرد با ھر قدم که برمی دارد چندین گام جلو می افتد

) تحقق وظایف یا نيل به ھدف٢

 وقتی انسان کاری را به پایان می رساند آن چيز معنا وتحقق کارھا با به پایان رساندن و تمام کردن آنھا ھمراه است و بيشتر به وظایف برمی گردد.

ين بوده است آیا با تحقق آن احساس نکرده ایداھميت خود را از دست می دھد. آیا تا به حال برای تحقق کاری تSش و کوشش کرده اید؟ اگر چن

پایان پذیر نيست. چرا که با آگاھی معنوی از معنا وآنقدرھا ھم مھم نبوده است؟ این تجربه ھمواره با یاس ھمراه است. اما نيل به ھدف ھيچ گاه 

اھميت کار ھمراه است. این دیدگاه ھمواره آرامش دھنده و الھام بخش است.

) کسب اطSعات یا به کار بستن آنھا٣

اری از کارآفرینان و کارفرمایان ساعات زیادی رابدیھی است که کسب اطSعات تنھا در صورت به کار بستن آنھا ثمربخش خواھد بود. متاسفانه بسي

صرف مطالعه و کسب اطSعات می کنند. اما ھيچ گاه آنھا را به کار نمی بندند.

) تفکيک یا تلفيق۴

رده اند. این افراد حتی در تجارتشان ھم چنينکارآفرینان موفق می گویند پيش از ھر چيز به زندگی شان به صورت بخش ھای تفکيک شده نگاه ک

قيت در ھر زمينه به پيشبرد زمينه دیگر منتجنگاھی به خدمات، محصو3ت و حتی تSش ھایشان دارند. این امر باید به صورتی باشد که کسب موف

عاليت در کدام زمينه به برجسته سازی زمينه دیگرشود. برای این کار مولفه ھا و طرح ھای گوناگون تجارتتان را بنویسيد. سپس درباره اینکه ف

می  انجامد بياندیشيد و برنامه ریزی کنيد.

) فقط کار یا کار ھمراه با تفریح۵

ا کار سخت و طاقت فرسا انسان می خواھد در مقابلکار جدی و بدون تفریح تحميلی از "باید" ھا و "وظایف" است که نتيجه ای جز خستگی ندارد. ب

فرینان موفق پيش از پی بردن به نحوه صحيح انجامچيزی ایستادگی کند. اما کار ھمراه با تفریح، منبع شادابی، نور، الھام و آرامش است. کارآ

 گرفت. آنھا پس از کسب نتایج ضعيف تصميم گرفتندکارھا، فکر می  کردند باید فقط تSش کنند و این امر سSمتی، انرژی و شادابی را از آنان می

قدر راحت می شد کارھا را انجام داد"!روش خود را تغيير دھند و آن وقت بود که خودشان ھم شگفت زده شده بودند که "آیا واقعا این

) حمایت ساختار یا کل فضای کاری۶

تفاوت از ساختار دیگران باشد باز ھم ایرادی بر آنساختارھا در نحوه انجام امور نقش مھمی ایفا می کنند و حتی اگر ساختار تشکيل شده بسيار م

نيست.

ضای کاری ساختار وسيعتری فراھم می  آورد کهساختارھا روی وظایف و نتایج از پيش تعيين شده تکيه می کنند اما برخورداری از حمایت کل ف

لی برای ساختار شما باید کار کنيد. حمایت فضایپيشرفت و ترقی را آسانتر می سازد. تفاوت این دو در اینست که محيط برای شما کار می کند و

ر حائز اھميت است. آنھا با بسط ساختارھای حمایتگرکاری،  ساختارھای کوچکتر را از آن شما می سازد. کارآفرینان موفق معتقدند این تفاوت بسيا

به کل فضای کاری موفقيت بيشتری نصيب خود می کنند.

) تغيير رفتار یا تحول٧

است ساده یا گذرا باشد. تحول نيروی قوی  تری است کهتغيير رفتار سطحی تر از تحول است. این امر به ترک یا آغاز یک رفتار اشاره دارد که ممکن 



فرد را ھم دستخوش تغيير قرار می دھد و برای اودر نتيجه یک تجربه به وجود می آید و به دگرگونی عميق و درونی منجر می شود که اغلب ھویت 

دیدگاه متفاوتی به ارمغان می  آورد.

گرگونی است. البته ھميشه امکان برگشت به روش ولحظاتی را به یاد بياورید که به یکباره و ناگھان "چيزی دریافت کرده اید". این شروع یک د

رد نخست نمی توانيد از توانایی ھای خود نھایترویکرد گذشته وجود دارد. اما ھميشه صدایی از درون به شما خواھد گفت که با برگشت به رویک

ار می دھند دیگر نمی توانيد این امر را منکر شوید و اگراستفاده را بکنيد. برای نمونه وقتی متوجه شوید افکار شما نتایج کارتان را تحت الشعاع قر

گاھی از این حقيقت غفلت کنيد باز ھم صدایی از عمق وجودتان شما را به آن فرا می خواند.

 ھم در جھت بھتری ھدایت کنند.کارآفرینان موفق ھمواره به دنبال کشف تحو3ت 3زم ھستند تا بتوانند زندگی و کارشان را باز

) بدبينی یا خوش بينی٨

وان تشخيص داد چه زمان بدبين ھستيم.بدیھی به نظر می رسد که بھتر است خوش بين بود تا بدبين. اما مسئله اینجاست که مشکل می ت

حقيقت امور را می بينند.افرادی که در کشاکش تجارت ھستند خود را "واقع گرا" توصيف می کنند و می گویند واقعيات و 

آنچه که ھست بدتر جلوه می دھند.اما حقيقت این است که آنھا تنھا بخشی از واقعيات را می بينند و اکثر اوقات شرایط را از 

ه قوت و روشن شرایط را ببيند و آنھا را بارور سازد.خوش بينی تنھا یک طرز تفکر یا رویکرد نيست بلکه یک تعھد است که فرد را ملزم می دارد نقط

ند و با شور و بصيرت از آنھا برای رسيدن بهاین یک اصل معنوی و علمی است که وقتی انسان قوای خود را بر نقاط سازنده و مثبت متمرکز ک

به حد کمال" رسانده اند.ھدفش استفاده نماید خSق تر و با درایت تر می شود.کارآفرینان موفق این مھارت را در خود "

) ارج نھادن به جایگاه خود یا توجه به کمبودھا٩

ته ھایشان صحبت می کنند بر خلئی که ميانخواستار شرایط بھتر بودن و بيشتر خواستن چيز بدی نيست. اما بيشتر مردم وقتی درباره خواس

شتن ھا پررنگ تر شوند و یک گره کور ایجاد شود. ارجخواسته ھا و داشته ھایشان وجود دارد تکيه می کنند. این کار موجب می شود نداشتن ھا از دا

ر آن را دانستن است.نھادن به جایگاھی که دارید به معنای در لحظه زیستن، عشق ورزیدن به لحظه لحظه زندگی و قد

ماد و احساسات مثبت را تقویت و راه را برای نيل بهارج نھادن به جایگاھی که دارید آرزوھا و رویاھایتان را زیر سوال نمی برد بلکه نيروی اعت

خواسته ھا باز می کند.

 نھفته است. بنابراین عSوه بر تغيير عملکرد باید ذھنياتدر آخر باید گفت تفاوت کارآفرینان موفق با دیگران در دیدگاه ھا، باورھا و رفتارھای آنان

درونی را ھم متحول ساخت و از آن بھره برد.

منبع : بازار کار
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ورود به جامعه اط=عاتی چيست؟

ت که بسياری از جامعه شناسان سخن از طلوعامروز پيشرفت بشر در حوزه فن آوری ارتباطات چنان دگرگونی بنيادی در زندگی پدید آورده اس

 توان برشمرد که وابستگی رشد اقتصادی بهعصری نوین می گویند : "عصر اطSعات ". به طور خSصه برای جامعه اطSعاتی چندین ویژگی را می

از آن جمله ھستند. جایگزینی  با فناوری اطSعات  بازسازی صنعت  فناوری ھای ارتباطی به عنوان ابزارھایتحو3ت فنی در عرصه اطSعات و 
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 ھای مربوط به توليد و توزیع فناوری ھا و خدماتاقتصادی، اطSعاتی به جای ماشين ھایی که از ابزارھای اقتصادی ، صنعتی اند و مطرح شدن بخش

ملک پور"، پژوھشگر و محقق جامعه اطSعاتیاطSعاتی به عنوان بخش اصلی صنعت از دیگر ویژگی ھای جامعه اطSعاتی به شمار می رود. "علی 

با معيارھای مختلف بسنجيم و این نشان دھن ده چند وجه بودن جامعه اطSعاتی است.ویمی گوید : ورود به جامعه اطSعاتی را می توانيم 

ند که ورود به جامعه اطSعاتی را تعریفمی افزاید : معيارھای تکنولوژی، اقتصادی، فرھنگی، شغلی و سياسی شاخص ھای کمی و کيفی ھست

 که توليدکا3 بخش عمده ای از جای خود را بهمی کنند. جامعه ای که افزایش فن آوری ھای توليد و توزیع اطSعات در آن محقق شده و ھنگامی

تاکيد می کند : ھنگامی یک کشور وارد جامعه اطSعاتیتوليد اطSعات داده ، نام جامعه اطSعاتی را می توان بر آن نھاد. این استاد دانشگاه آزاد 

 بر معيار فرھنگی جامعه اطSعاتی، می افزاید :ميشود که مشاغل مبتنی بر اطSعات ، توليد و توزیع آن روز به روز گسترش یابد. وی با اشاره

 این است که جامعه اطSعاتی یک پدیده واقعی وجامعه اطSعاتی در محاصره امواج و پيام ھای ارتباطی و اطSعاتی است و اینھاھمه نشان دھنده

ژی جوامع مختلف دارای تقدم و تاخر است کهدر شرف گسترش است که کسی نمی تواند آن را انکار کند. ورود چنين پدیده ای به نسبت تکنولو

ن اطSعات مواجھيم و دیگر مانند دو دھه پيشسبب ایجاد پدیده ای به نام شکاف دیجيتالی شده است . امروزه ما در سطح جھان با ھمگانی شد

 در سطح ملی این قضيه را توجيهاطSعات خاص طبقه خاصی نيست و جھانی شدن اطSعات در سطح بين المللی و کم شدن فاصله طبقاتی

 قشرھای مختلف جامعه شده است . ھر چه یک جامعهمی کند. در واقع اطSعات ، طبقات را در نوردیده و آن را نفوذپذیر کرده و اطSعات متعلق به

 ھم بيشتر ميشود، اگر جامعه ای دربه معنای شاخص ھای جامعه اطSعاتی ، توسعه یافته تر باشد، امکان دسترسی ھمگانی به اطSعات

 روز بيشتر به سمت ھمگانی شدن اطSعات پيشآستانه ورود به عصر جھانی شدن باشد و خود را آماده و مستعد ورود به جامعه جھانی کند، ھر

ارھای جامعه اطSعاتی فاصله دارد، این بهمی رود. پس اگر امروز در کشور و جامعه ای اطSعات مختص طبقه خاصی باشد، این جامعه با معي

3نه ثروت و قدرت دارای مشخصه توزیع عاد3نهمعنای آن است که امروزه عدالت اجتماعی، دموکراسی و حقوق بشر عSوه بر معيارھای توزیع عاد

ت جو، عSوه بر معيارھای سنتی و قرن بيستمی،اطSعات نيز می باشد. ملک پور در ادامه می افزاید : پس امروزه جامعه شھروند مدار و مشارک

دسترسی به اطSعاتی است که برای ارتقااکنون با معيارھای جدید تری سنجيده می شود که مھمترین آن مشارکت مردم در توليد و توزیع 

انی اطSعاتی که برای مردم و توسعه وفرھنگ رفاه و توسعه ملی، منطقه ای و محلی 3زم است . وی شعار جامعه اطSعاتی رادسترسی ھمگ

رزی است و باید مشخص شود که چه اطSعاتیرفاه عمومی 3زم است ، عنوان کرده و می گوید : البته این دسترسی به اطSعات ،دارای حد و م

ریح می کند : "ما نباید کشورمان را با کشورھایبرای رشد فرھنگی و اقتصادی مردم 3زم است . وی با اشاره بر سابقه علمی و پژوھشی ایران تص

 این وجه دلخوش کننده دارای وجوه منفی نيز استخاورميانه مقایسه کنيم زیرا ما در زمينه فناوری اطSعات دارای استعدادھای خوبی ھستيم اما

ا دانایی و توانایی در این زمينه بسيار مھم است". وجود استعداد پيشرفت به تنھایی کافی نيست بلکه فراھم سازی زمينه ، توسعه فرصت و ارتق

ی دارای پتانسيل قابل قبولی از دانش و توانایی در. کشور ما اکنون دچار دوئاليزم و دوگانگی در آستانه ورود به جامعه اطSعاتی شده و از سوی

اد3ت و مناسبات جامعه اطSعاتی، نگاه ناباورانه وزمينه توليد، توزیع و پردازش اطSعات است . اما ھنوز با نوعی سطحی نگری و عدم باور به مع

ی بھينه ھمگانی از اطSعات محقق نشده و ھنوزسخت گيرانه به توليد و توزیع اطSعات مواجه است . ھنوز در کشور، بسط اطSعات و بھره بردار

م . وی این کمبودھا را متولی کاشت ، داشت وبا محدودیت ھایی در زمينه فعاليت آزاد مطبوعات ، توزیع آسان اطSعات در سطح جامعه مواجھي

ل تنازع نيرو ھای بازدارنده سنتی با نيروھای تجددبرداشت ( توليد، پردازش و توزیع ) اطSعات ذکر کرده و خاطرنشان می کند : این دوگانگی حاص

راه ھای اطSعاتی و توسعه فناوری ھای صوتی وخواه و پيش برنده است . وی جامعه اطSعاتی را محصول دو دھه اخير دانسته و می گوید : بزرگ

. اکنون اطSعات ، مسایل و نظریه ھای پيرامون آنتصویری در دو دھه اخير رشد پيدا کرده اما جرقه ھای آن از پس از جنگ جھانی دوم بوده است 

موضوع اول تمدن امروز بشر"اطSعات " محور جوامع می باشد.

مرجع: ایرنا

منبع : مركز توسعه كارآفرینی
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٢١وضعيت کار در قرن 

چارلز ھندی کتابھا و مقا3ت متعددی نوشته که کتاب «عصر تضاد و تناقض»

به او که دنباله کتاب «عصر سنت گریزی» است که توسط مجSت مھم 

 کتاب برگزیده در زمينه کسب و کار معرفی شده است.١٠عنوان یکی از 

آنچه درپی می آید چکيده ای از نظرات چارلز ھندی درخصوص وضعيت کار در

قرن حاضر می باشد که با بھره گيری از کتابھای وی تھيه و تنظيم شده

است.

چارلز بی ھندی مدیر، اقتصاددان، محقق و پروفسور دانشکده مدیریت لندن

 در یک خانواده روحانی مسيحی در ایرلند متولد١٩٣٢است. او در سال 

دانشگاه در  را  خود  تحصيSت  او  بود.  ایرلند  اسقف  معاون  پدرش  شد. 

مدیریت «اسلون» دانشگاه ماساچوست در دانشکده  آکسفورد و سپس 

آمریکا (ام.آی.تی) با درجه بسيار خوب به پایان رساند.

وی پس از پایان تحصيSت در انگلستان و قبل از ورود به ام.آی.تی، مدتی به

عنوان مدیر بازاریابی برای شرکت نفتی بين المللی شل و ھمچنين در مقام

اقتصاددان و استاد مدیریت در آسيای جنوب شرقی و لندن به کار پرداخت.

وی دارای اندیشه ھای ژرف در زمينه مسایل مدیریتی واجتماعی است، به

طوری که نه فقط فعل و انفعا3ت محيط کسب و کار را موردبررسی قرار می

ونی و بھبود شرایط پيشنھاد می کند.دھد، بلکه دنيای پيرامونی و محيط اجتماعی را ھم تجزیه و تحليل و راھنمایيھایی برای دگرگ

«عصر سنت گریزی» است که توسط مجSت مھم بهچارلز ھندی کتابھا و مقا3ت متعددی نوشته که کتاب «عصر تضاد و تناقض» او که دنباله کتاب 

 کتاب برگزیده در زمينه کسب و کار معرفی شده است.١٠عنوان یکی از 

ه با بھره گيری از کتابھای وی تھيه و تنظيمآنچه درپی می آید چکيده ای از نظرات چارلز ھندی درخصوص وضعيت کار در قرن حاضر می باشد ک

شده است.

 و می دھد که باعث می شود برخSف گذشته بيشترما در یک دوران ویژه به سر می بریم. در این دوران تغييراتی در شرایط کاری افراد رخ داده

ورند. آنھا دیگر تمام وقت خود را در یک سازمان سپریانسانھا بيش از آنکه به سازمانھای بزرگ وابسته باشند به کار مستقل یا پيمانکاری روی بيا

در سازمانھای مختلف مشاغل تمام وقت «مناسب» بهنخواھندکرد، بلکه به فعاليتھای پاره وقت خواھند پرداخت. فقط کمتر از نيمی از نيروی کار 

بيشتر این افراد به این دليل کارگر پاره وقت یادست می آورند و باقی افراد کارکنان مستقلی ھستند که تعدادشان سال به سال بيشتر می شود. 

موقت ھستند که یا خود می خواھند و یا جز این چاره دیگری ندارند.

وارند که پيمانکاران خارج از سازمان و مستخدماناصو3 ویژگی سازمانھای امروزی این است که آنھا بر ھسته ای از مدیران و کارگران ضروری است

را که مقاطعه کاران بزرگ و کوچک طی نسلھایپاره وقت، آنھا را یاری می دھند. البته این روش، شيوه جدیدی برای ساماندھی امور نيست، چ



رگ و نھادھای بخش دولتی است که به دليل ارزانترمتمادی این کار را کرده اند. آنچه تازگی دارد رشد این شيوه از سازماندھی در حرفه ھای بز

تر است که کارکنان خود را به صورت تمام وقتبودن، درميان آنھا گسترش یافته است. این سازمانھا به این نتيجه رسيده اند که گرچه راحت 

بع انسانی ضروری است. لذا نگاه داشتن آنھا در خارجدراختيار داشته باشند، اما دراختيار داشتن تمام نيروی کار، نوعی اسراف در سازماندھی منا

 ھنگام نياز ارزانتر تمام می شود.از سازمان، به صورت کارکن مستقل یا در استخدام مقاطعه کاران متخصص و خرید خدمات آنھا به

نتظارات متفاوتی دارند و شيوه مدیریت بر آنھا فرقبراین اساس، سازمانھای امروزی از سه گروه مختلف مردم تشکيل شده اند که ھرکدام از آنھا ا

می کند. آنھا از حقوق مختلفی برخوردارند و به اشکال مختلف سازماندھی می شوند.

زمان ضروری است. آنھا حامل دانشگروه اول را متخصصان، تکنسين ھا و مدیران صاحب صSحيتی تشکيل می دھند که وجودشان برای سا

وند، سازمان ھم از دست خواھدرفت. بنابراین،سازمانی ھستند که سازمان را از ھمتایانش متمایز می سازد، به طوری که اگر آنھا از دست بر

دن سکه ھای طS، حقوقھای با3، منافع حاشيه ای وازنظر سازمان آنھا ارزشمندند و باید باشند و جایگزین کردنشان دشوار است. سازمانھا با دا

ی رود به سختی و با طی مسافتھای طو3نی کار کننداتومبيل ھای گرانقيمت آنھا را بيش از پيش به خود نزدیک می کنند. درعوض از آنھا انتظار م

 ساعت کار در ھفته برای این گروه نيست، معدودی از آنھا از تمام مرخصی استحقاقی خود۴۵ یا ۴٠و تعھد و انعطاف پذیری داشته باشند. 

تظار می رود کارھا را مطابق تمایل سازمان انجام دھند واستفاده می کنند، و یا پيش از آنکه شب شود، خانه و خانواده خود را می بينند. از آنھا ان

متند و تعدادشان نيز کم است.درعوض، بيش از پيش حقوق خوب دریافت دارند. درنيتجه این وضع، آنھا ازنظر سازمان، گران قي

ن گروه ھم از افراد و ھم از سازمان تشکيل شده اند. منظورگروه دوم، پيمانکارانی ھستند که با سازمان قرارداد می بندند تا کارھا را انجام دھند. ای

 از مستخدمان اصلی سازمان بوده اند و نقشاز افراد یادشده، کارکنان متخصص یا تکنسين ھای مستقلی ھستند که بسياری از آنھا در گذشته

 منظور از سازمانھا ھم سازمانھایی ھستند که ازخود را در ھسته اصلی ایفا کرده اند و اکنون ترجيح داده اند که جزو کارکنان مستقل باشند.

. آنھا در قبال نتيجه ای که به دست می آورند، پولسازمانھای اصلی کوچکترند، ولی با وجود این، ھسته ھا و پيمانکاران فرعی خاص خود را دارند

وق. پيامد این وضع واجد اھميت است به این معنامی گيرند و نه به ازای مدت زمانی که صرف می کنند، آنھا حق الزحمه دریافت می دارند نه حق

ررسی روشھا، گروه سوم، نيروی کار انعطاف پذیر یاکه سازمان مرکزی می تواند کنترل خود را فقط ازطریق بررسی نتایج اعمال کند و نه ازطریق ب

ھند.کليه کارگران پاره وقت و موقتی ھستند که رشد یابنده ترین بخش عرضه اشتغال را تشکيل می د

ياز دارند وارد آن می شوند، تا ھرچقدر که می توانند پولاین افراد، ھمان بازار کارند، بازاری که کارفرمایان آن طور که دوست دارند و ھنگامی که ن

کمتری بابت آن بپردازند (که البته این فلسفه کوته بينانه است).

کنند. آنھا مھارتھایی دارند که می توانند افزایش یابند، میاین قبيل افراد باید جدی گرفته شوند، زیرا آنھا کار پاره وقت یا موقت خود را انتخاب می 

 می توانند ارائه دھند. آنھا لزوما درپی به دست آوردن پستتوانند تعھد به کار داشته باشند و قابليتھا و نيروھایی دارند که اگر از آنھا خواسته شود

گی پذیرش تشویقھای موردنياز کارکنان ھسته ای رایا ارتقای مقام نيستند، آنھا عSیق و دلمشغوليھایی فراتر از شغل خود را دارند و لذا آماد

ندارند. آنھا بيشتر به یک شغل و گروه کاری متعھدند تا به مقام یا سازمان.

ز خود نشان می دھند. این نيروھا، ھيچگاه بلندپروازیاز آنجا که با این افراد به عنوان کارکنان موقت برخورد می شود، آنھا نيز واکنشی موقتی ا

شرایط آبرومندانه و برخورد مناسب و ھمراھانیکارکنان ھسته ای را نخواھند داشت. آنچه آنھا خواھانش ھستند دریافت حقوق و برخورداری از 

يم باشند و نباید ھم از آنھا انتظار داشت که در پيروزیھایخوب است. آنھا شغل دارند نه مقام و نباید بيش از آنچه انتظار دارند، در جریانات امور سھ

ر، مستلزم و مستحق پول بيشتر است. چنينسازمان شادمانی کنند. آنھا کمتر دل درگرو عشق سازمان می بندند و در فرھنگ آنھا کار بيشت

 محترم شمرده شود.اشخاصی کارگران پيمانی ھستند و انتظار دارند که با آنھا پيمان منصفانه بسته و این پيمان

وض برای افراد فرصتھایی فراھم می کنندسازمانھای امروز که بدین ترتيب سازماندھی می شوند، معمو3 به کسی وعده سمت نمی دھند. درع

می شوند. از این سازمانھا، نمی توان انتظار داشت که بيشتا آنھا توانایيھای خود را باور سازند و از بعضی فرصتھا استفاده کنند که برایشان ایجاد 

اید به فکر خودشان باشند و به خاطر بسپارند که در ایناز این به فکر آینده افراد باشند و مراتب پيشرفت آنھا را فراھم سازند. حال دیگر افراد ب

درچنين شرایطی، آموزش به نوعی سرمایهدنيای جدید، ھرکس فقط به اندازه شغل فعلی خود خوب است و تضمينی برای آینده وجود ندارد. 

.گذاری و تجربه گسترده به نوعی دارایی تبدیل می شود، مشروط براینکه این تجربه سطحی نباشد

و افراد را در مشاغلی نگه نمی دارند که نيروھایدر این وضعيت، سازمانھا دیگر افراد منفعلی را نمی پذیرند که به تعھداتشان عمل نمی کنند 



جوانتر با دستمزدی معمو3 پایين تر می توانند انجام دھند.

 دھه سی سالگی به صورت مستقل به عنواندرعوض، خيلی از افراد ھم از سازمانھا به عنوان محلی برای کارآموزی استفاده می کنند و در

 می کنند.کارفرما یا مشاور فعاليت خود را شکل می دھند و یا در پيمانکاریھا، نقش یک متخصص را ایفا

ند. اکنون دیگر وضع فرق کرده است و افراد بدون اینکهامروزه نه سازمانھا و نه کارکنان به استخدام به عنوان مقوله ای مادام العمر نگاه نمی کن

 درصد از جمعيتی که در سن کارکردن قرار دارند، فاقد١٠تقصيری داشته باشند شغل خود را از دست می دھند. حال شرایط به گونه ای است که 

 درصد نيستند، اما در فقر١٠تند که در زمره این کاری ھستند که در ازای آن حقوق دریافت کنند و این رقم با3یی است. البته عده دیگری ھم ھس

زندگی می کنند مثل بسياری از کارکنان مستقل.

در یک جمع بندی، شرایط کاری را در قرن حاضر می توان چنين توضيح داد:

▪ کارگران تمام وقت دائم، اقليت نيروی کار را تشکيل می دھند؛

 درصد از مشاغل، بيشتر به مھارتھای فکری نياز دارند تا مھارتھای بدنی؛٨٠ تا ٧٠▪ 

▪ افراد مستقل، درجھانی شدیدا رقابتی، با مازادی از نيروی کار جویای شغل روبه رو ھستند؛

 دھند؛▪ سازمانھا بيش از پيش از افراد ھوشمندی تشکيل شده اند که کارھای ھوشمندانه ای انجام می

نجام وظيفه چنان کامل است که به فرمان کسی▪ افراد شاغل غالبا اطSعاتی بيش از فرماندھان خود دارند و حس مسئوليت پذیری آنھا برای ا

برای انجام کار گوش نمی دھند، لذا باید آنھا را متقاعد کرد؛

 انجام دھند و ھر مسئله ای را حل کنند، می▪ مدیران جدید برعکس مدیران قدیمی که عالم بر ھمه چيز بودند و می توانستند ھمه کارھا را

حت مدیریت شان استفاده می کنند؛خواھند بدانند که ھر مسئله ای را چگونه می توان حل کرد و در این راه از ظرفيت کارکنان ت

اھنگ کنندگان و یا به طورکلی مجریان فعاليت خواھندکرد.▪ به تدریج واژه مدیر از بين خواھدرفت و افراد به عنوان رھبر تيم، گردانندگان پروژه، ھم
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ويژگی ھای فردی، سرمايه اصلی کارآفرينان

● مقدمه

زمانی تصور می شد که کارآفرینان به جای ساخته شدن، متولّد می شوند و

یافت جایی  در ھر  که  می شد  تصور  و خاص  نادر  قدری  به  آنھا  صفات 

کارآفرینی صفات  می دھند  نشان  کافی  شواھد  امروزه،  اما  نمی شد. 

می توانند در نتيجه آموزش دوران کودکی، استقSل، به خود متّکی بودن و در

معرضِ ارزشھای فرھنگی مرتبط با کار و صنعت قرار گرفتن، پرورانده شوند.

در این مقاله ـ که در واقع بخشی از پایان نامه تحصيلی با موضوع بررسی و

مقایسه ویژگيھای شخصيتی و روانشناختی کارآفرینان می باشد ـ سعی در



ستيم.جمع آوری اھّم ویژگی ھای کارآفرینان داشته و درصدد ارائه راھی در جھت آموزش کارآفرینی ھ

● ویژگی ھای کارآفرینان

) فرصت شناسی:١

).٢٠٠٣ر آن تغييراتی ایجاد می نماید (جانگ،کار آفرین شخصی است که ارزش فرصت ھای پيرامون خود را درک می نماید و چيزی را خلق و یا د

ط اطراف خود را مملو از تناقض،) معتقد است کارآفرینی یعنی آگاھی از فرصتھای سودآور و کشف نشده. زمانی که ھمه مردم محي١٩۶٩کرزنر (

ای محيط عکس العمل مناسب نشان داده و ازھرج و مرج و نابسامانی می بينند فقط کارآفرین است که می تواند قاطعانه نسبت به موقعيت ھ

ن بھره برداری نماید. دیگران ممکن است موقعيت رافرصت ھا استفاده کند و یا حتی تھدیدھا را به فرصت تبدیل کرده و به نفع خود و جامعه از آ

 نحو مطلوب استفاده کرده و آنرا تبدیل به یک موقعيّت اقتصادیببينند، بشنوند، یاد بگيرند و حتّی تا اندازه ای تجربه کنند امّا فقط کارآفرین از آن به

(سعيدی کيا، آگاھانه و١٣٨٢می کند  انتخاب  یک  از  ناشی  موفقيّت آميز  بيشترین کارآفرینی و خصوصاً کارآفرینی ھای   ھدفدار در فرصت ھای). 

شم شھودی، ج ـ توان). فرصت شناسی دارای چندین مؤلفه است که عبارتند از: الف ـ تيز فھمی، ب ـ برخورداری از ١٣٨١کارآفرینی است (حقایق،

ھام. ی ـ توان ریسک پذیری.تصميم گيری درست با حداقل اطSعات، دـ مثبت اندیشی، وـ داشتن انگيزه پيشرفت، ه ـ تحمل اب

) توان تصميم گيری:٢

ل که چطور این قدر موفٌق است گفته بود: «با تصميم گيریداستان خارق العاده ای درباره  یک کارآفرین بسيار موفٌق وجود دارد. او در مقابل این سؤا

جربه» و با3خره از او پرسيده شده  بود: «چگونهدرست». سؤال بعدی این بود که «چطور می تواند درست تصميم بگيرد؟» و او پاسخ داده بود: «ت

). عوامل بسياری در موفٌقيت و شکست یک١٣٨٢تجربه به دست آورده ای؟» او پاسخ داده بود: «تصميم گيری نادرست» (اسميت؛ترجمه ھدایت،

ی می کند با تصميمات مناسب و به موقع، عواملکسب و کار تأثيرگذار ھستند که بيشتر آنھا غير قابل کنترل و ناشناخته ھستند. کارآفرین سع

ل پيش  بينی راه حل ھای مناسب ارائه دھد. کارآفرینمثبت را افزایش داده و از تأثير عوامل منفی جلوگيری نماید و برای مشکSت و مسائل غير قاب

قش بسيار زیادی در صعود و نزول کسب و کاردر ھر لحظه ممکن است چند تصميم بگيرد که بدليل شرایط مبھمی که وجود دارد این تصميم ھا ن

 این باره می گوید: ھمه موضوع به تشخيص این کهکارآفرین ایفا می نمایند. شناخت خود، از مھمترین عوامل در تصميم گيری می باشد. اسميت در

سطح شناخت از خود، قادر خواھيم بود قدرت تفکرما چه کسی ھستيم و واقعاً چه چيزی برایمان مھم است بستگی دارد. با در اختيار داشتن این 

).١٣٨٢ليزری را در لحظات تصميم گيری بکار گيریم. (اسميت؛ ترجمه ھدایت،

) قدرت برنامه ریزی وپيش بينی آینده:٣

). رفتار کارآفرینان١٣٨٢ل از اسميت، ترجمه ھدایت،بيچاره ترین انسانھا در دنيا فرد بينایی است که فاقد چشم انداز آرمانی است (ھلن کلر، نق

انند به کجا می خواھند بروند، آنھا تصور و دیدگاھی ازھدفمند بوده و ھریک توان زیادی را برای رسيدن به آن ھدف صرف می نمایند. کارآفرینان می د

ن شکل می گيرد. این موضوع باعث می شود کارآفرین مجبورآینده سازمان خود دارند. البته بسياری از اوقات این تصوّر از ابتدا وجود ندارد و طی زما

کوتاه مدت را برای رسيدن به ھدف آرمانی کارآفرینبه برنامه ریزی کوتاه مدت و مقطعی شود ولی داشتن چنين دیدگاھی می تواند این برنامه ھای 

). برنامه ریزی طو3نی  مدت و پيش بينی اوضاع آینده برای موفقيت١٣٨٣در یک جھت ھماھنگ نماید (ھيسرچ و پيترز، ترجمه فيض بخش وتقی یاری،

). یکی از بزرگترین د3یلی که معمو3ً ما را از برنامه ریزی کردن باز می دارد ترس از١٣٨٠در تجارت، ضروری است (سا3زار و ھمکاران، ترجمه:نطاق،

).١٣٨٢تعھد و خویشاوند بسيار نزدیک آن ترس از شکست است (اسميت، ترجمه: ھدایت،

) تيز فھمی:۴

 شده در جھان ناشی از یافتن ھمين سؤا3ت«اسبورن» معتقد است که کليد ایده ھای خSّق، سؤا3ت کليدی بوده اند. بيشتر اختراعات انجام

يدی دارند بطور مثال برسيلوربرگ که عضو تيم طراحکليدی و تSش برای یافتن جواب آنھا بوده  است. کارآفرینان مھارت خوبی در پرسيدن سؤا3ت کل

). کارآفرینان از توانایی شناخت١٣٨٢د (سعيدی کيا،ویندوز بود می گوید: بيل گيتز مھارت و توانایی فوق العاده ای در پرسيدن سؤا3ت کليدی دار

).١٣٧٧ھای پيچيده برخوردار ھستند (صمدآقایی ،سریع و روشن ابعاد مختلف مسئله، ھمچنين توانایی با3ی تصوّر و دیدن روابط اجزا در وضعيت 

این توانایی یکی از مؤلفه ھای تشخيص و درک فرصت ھا است.

) مثبت اندیشی:۵

). برخورد مثبت١٣٨٠ھيم (چپمن، ترجمه نظری،نگرش مثبت عبارت است از تجسّم اوّليه ذھن از نکات مثبتی که ابتدا آن نکات را پرورش می د



). بسياری از افراد موفّق، ھوش و ذکاوتی بسيار١٣٧١ان،بزرگترین دارائی برای تداوم توانایی ھای کارآفرینانه است (مردیث و ھمکاران ترجمه نبی ئي

 ذھن مثبت گرای این افراد، نيروی مغزی آنھا را از نيروی مغزبا3تر از دیگران ندارند اما به جایی رسيده اند که ما آنان را ”نابغه“ می خوانيم. مسلماً

ھنری فورد، اندرو کارنگی و توماس ای . ادیسون صحبتدیگران بيشتر نمی کند، بلکه کارآمدتر و در دسترس تر می گرداند. ”من وقتی با مردانی مثل 

). نگرش مثبت، حوزه١٣٨٢ (کوک، ترجمه تيموری.کردم در واقع، با اذھانی عاری از ھر ترس یا شکی در تحقّق آمال و آرزوھایشان صحبت کردم.“

ر نگرش مثبت است. نگرش مثبت، جرات مواجهارتباطی افراد را توسعه می بخشد. از مزایای مثبت اندیشی خSّقيت است چراکه ریشه خSّقيت د

 از کنترل ما خارج شود، قدمی جھت رفع آنشدن با مشکSت را بوجود آورده و سبب می شود پيش از این که فرصت را از دست بدھيم و موقعيت

دی نيز نھفته). این توانایی نيز یکی از مؤلفه ھای تشخيص و درک فرصتھا است. زیرا در دل ھر فرصتی تھدی١٣٨٠برداریم (چپمن، ترجمه نظری،

است، اگر مثبت اندیشی با درک فرصت ھمراه نباشد، ھيچ وقت فرد جرأت عمل پيدا نخواھد کرد.

) کارآفرینان حساب شده ریسک می کنند:۶

ائين پرھيز می کنند زیرا جنب و جوشی ندارد؛ از ریسککارآفرینان از جنب و جوش کارھای بزرگ لذت می برند امّا دست به قمار نمی زنند؛ از ریسک پ

). کارآفرینان آنگاه که تصميم به شرکت جستن در یک پروژه١٣٧١با3 نيز پرھيز می کنند زیرا خواھان موفٌقيت اند (مردیث و ھمکاران ترجمه نبی ئيان،

انجام می دھند تا شرایط را به سود خود برگردانند واقتصادی گرفتند، بسيار حساب شده و با دقّت فراوان عمل می کنند و ھر چه را که ممکن باشد 

). کارآفرین از ریسکھای افراطی بخاطر ترس از نرسيدن به مقصد١٣٨٣غالباً بيھوده ریسک نمی کنند (دانلد اف. ریچاردام ترجمه عامل محرابی،

ذا، کارھایی با ریسک متوسط برای او جاذبه(کمال اقتصادی) و از کارھای معمولی و کم ریسک به خاطر دیر رسيدن به مقصد، گریزان است. ل

).١٣٧٧بيشتری دارند. (صمدآقایی، 

) حرکت در مسيرھای یک طرفه:٧

 دارد. از این جھت کارآفرین این مسير را انتخابکارآفرین به صورت آگاھانه در مسيری گام می گذارد که یک طرفه است، و تنھا به طرف جلو راه

 در مسير تازه ای به موفقيّت برسد، باید تمامیمی کند که مبادا در ميانة راه وسوسه شود و برگردد. ناپلئون ھيل، می گوید: ھرکس می خواھد

روزی ناميده می شود و 3زمه ھر موّفقيّتی استپل ھای پشت سر خود را خراب کند. چنين است که می تواند روحيه ای را حفظ کند که عشق به پي

 خواسته) نسبت به دیگران). در مصاحبه ای که با یکی از کارآفرینان داشتم بيان نمودند: ھميشه خود را به صورت (خود١٣٨٢(کوک،ترجمه تيموری،

بدھکار می کنم که مبادا از انگيزه ام در پيگيری کارھایم کم شود .

) تجارب کاری متنوع:٨

). چارلز وال گرین، مؤسس یک فروشگاه زنجيره ای،  توصيه می کند: بزرگ ترین١٣٨٢آموزگار کارآفرین، تجارب شخصی است (کوک، ترجمه تيموری.

). در اکثر مصاحبه ھای انجام١٣٨٢ه تيموری.فرصت شغلی ھر فرد معمولی، دقيقاً توسط کاری ایجاد می شود که به آن مشغول است (کوک، ترجم

ين تجارب را زمينه ساز فعّاليّت کارآفرینانه خود معرفی نمودند.شده با کارآفرینان، اکثر آنھا بيان نمودند که دارای تجارب متنوع حرفه ای بوده اند. و ھم

تجارب کاری، باورھای خودکارآمدی فرد را تحت تأثير قرار داده و آن را بھبود می بخشد.

) قاطعيت در کار:٩

نتيجه نھایی دست از کار نمی کشند. ھيچ وقت دریکی از ویژگيھای افراد کارآفرین داشتن قاطعيت در کار است. یعنی در پی گيری کار تا حصول 

). کارآفرینان در١٣٧٧ شان است (صمدآقایی ،کارھایشان امروز و فردا نمی کنند، به سرعت تصميم گيری می کنند، سرعت عمل، کليد موّفقيّت

). ھایم و جينبر قاطعيت در کار را مستلزم داشتن پنج مھارت١٣٨١مواجھه با نامSیمات دارای قاطعيّت و اراده ھستند (تامپسون/نقل ازمقيمی،

- ھنر مذاکره و گفتگو.۵-روابط انسانی خوب در کار. ۴- کنترل اضطراب ھا و ترس ھا. ٣-توانایی انجام کار. ٢- جھت یابی جدی. ١اساسی می دانند. 

).١٣٧۵(ھایم و جينبر، ترجمه چمنی،

) ایجاد وحدت اضداد:١٠

ثSً می توانند درعين استقSل وابسته، در محيط کار درکارآفرینان افرادی ھستند که می توانند ویژگی ھای متضادی را در درون خود تجربه نمایند. م

ی کارآفرینان تفکر خSق است. تفکر خSق مستلزمعين جدی بودن شوخ طبع، و در عين ریسک پذیری محتاط و محافظ  ه کار باشند. یکی از ویژگيھا

). مفھوم وحدت١٣٨۴دانه) است (بھمنی،حساسيتی بيش از حد (خصوصيتی کامS زنانه)، وابستگی به غير و اتکای به خود (خصلتی کامS مر

قات شخصيتھا)) که در دانشگاه کاليفرنيا و برکلیاضداد را می توان در تحقيقات مک کنيون و بارون و ھمکارانش در ((انستيتوی ارزیابی و تحقي



ی ویژگيھای مذکر و مونث، مستقل و وابسته، دارایموجود است دید. آنھا دریافتند که افراد فوق العاده کسانی بوده اند که در آنِ واحد، دارا

يت در مطالعات متعددی درباره افراد خSّق روشن شدهخودکارآیی بيشتر و نيز پذیراتر و بارزتر نسبت به این ویژگيھای متضاد می باشند. این واقع

ونث تر از ھمتایان کمتر خSّق خود ھستند و دراست. تحقيقات ((بارون و مک کنيون)) نشان داده است که افراد بسيار خSّق ھم مذکرتر و ھم م

غوش بازتر استقبال می کنند. آنان وفق پذیرتر و در عينتفکر خود مستقّل ترند ولی در عين حال از پيشنھادھا و اطSعات ارائه شده توسط دیگران با آ

ين حال عبوس ترند (منابع : اداره کل کارآفرینی وحال خودرأی ترند. بيشتر اھل تفریح اند و نيز جدی تر و سخت کوش ترند. شوخ  طبع تر و در ع

اشتغال

تجربه می کند، دچار). اگر فرد از خودآگاھی مناسبی برخوردار نباشد، در موقعيتھایی که چنين تجارب متضادی را ١٣٧٧/ نقل از آقایی،١٩٧٩تورنس 

ردازش تجارب متضاد دوری می کند، و به این شيوه بااضطراب و نگرانی می شود، که خود نيز از عامل آن بی خبر است و لذا به طور ناخودآگاه از پ

ربی را تجربه می نمایند و لذا در ھر موقعيت متناسب باخود کنار می آید. امّا افرادی که از خودآگاھی مناسبی برخوردار ھستند می دانند که چه تجا

آن وضعيت می توانند تجارب متفاوت و متضادی را تجربه نمایند.

) انگيزه پيشرفت در حدّ با3:١١

است. امّا تفاوت در سبکھای برخورد با این مقولهھمة انسانھا دوست دارند پيشرفت کنند. یک فرد عادی ھمانند یک کارآفرین عSقمند به پيشرفت 

رفت در چندین ھدف برایشان مطرح می باشد. و بهو عامل انتظار پاداش موجب ایجاد تفاوت در ميزان انگيزه پيشرفت می شود. افراد معمولی پيش

خود را بين اھداف مورد نظر تقسيم می کنند، یا بصورتصورت عرضی این اھداف را در کنار ھم قرار می دھند. افراد عادی اکثر اوقات توان و انگيزة 

التی از اضطراب بسر می برد، زیرا زمانی که بهمتناوب ھر از چند گاھی به یکی از اھداف توجه می نمایند. و در مورد اخير، شخص ھميشه در ح

 لذا ھميشه نگران است. امّا یک کارآفرین معمو3ً اھدافیکی از اھداف مورد نظر توجه می کند، از اھداف دیگر باز می ماند و خود را مقصر می داند و

رت طولی در امتداد ھم قرار می دھد، وکامSً توان وخود را ترکيب می کند و در قالب یک ھدف واحد آنرا پی گيری می کند، و یا اھداف خود را بصو

ویت انگيزه افراد، راه ھای مختلفی وجود دارد، امّاانگيزه خود را برای رسيدن به آن اھداف (اھداف متمرکز شده) سرمایه گذاری می کند. برای تق

). کارآفرینان با توجه به اینکه معمو3ً از کنترل درونی برخوردار می باشند،١٣٨٢مھم ترین اصول در این زمينه ھمسویی ھدف ھاست (سعيدی کيا،

ا3یی برخوردارند. امّا افراد عادی ممکن است کهلذا عامل پاداش و تشویق را در خود جستجو می کنند، به ھمين خاطر از توانایی خود انگيزه ب

ند. اکثر مردم می توانند به ھدف ھایی برسند کهبيشتر به مشوّق ھای بيرونی توجه نمایند و در نبود مشوّقھای بيرونی دچار نقصان انگيزه شو

 را برانگيزاند تا در کار خود بازدھی چنان با3ییمشابه ھمان چيزی است که «می خواھند» انجام دھند. امّا کارآفرین کسی است که می تواند خود

). برخی از شواھد جالب، ارتباط بين سطح انگيزش پيشرفت و١٣٧١داشته باشد که «باید» داشته باشد (مردیث و ھمکاران ترجمه نبی ئيان،

بر این موضوع اشاره دارند که انگي زش پيشرفت می تواند پيشرفت اقتصادی وقابليت سازندگی یک جامعه را نشان داده است. این شواھد 

). آنھایی که انگيزه قوی پيشرفت ندارند غالباً تکاليفی را انتخاب می کنند١٩۶٢تکنولوژیکی را تغذیه کند و موجب گسترش آن شود (دچارمز و مولر،

ریزی ھدفھای معقول ضروری است اجتناب می نمایند (ھککه امکان خطر در آنھا کم یا زیاد است و از خودارزیابی واقع بينانه که برای تنظيم و طرح 

).١٣٧۴ /نقل از گيج، ترجمه خوی نژاد،١٩٨۵و اشنایدر ٨ھاوزن، شمالت

) تSش و پشتکار قوی:١٢

 و به سعی و تSش خود ادامه می دھد و تا نتيجه دلخواه راکارآفرین با توجه به اعتماد با3یی که به خود دارد، ناکامی ھا را با بردباری تحمل می کند

 می دانند. بدون اراده قوی، کارآفرین نمی تواند ازبه دست نياورد دست از تSش نمی کشد. اکثر کارآفرینان رمز موفقيت خود را تSش و پشتکار قوی

 کار بيش از حد نياز، شاخصه ای متداول در تمامپس بزرگ ترین مشکل که ھمانا آغاز کار است برآید. خصوصيت ادامه کار بيش از دیگران، انجام

ارزشم استعداد  کنيد،  کار  بيشتر  ناخودآگاه  شما  اگر  است.  آنان  شرکت ھای  و  موفق  ترجمهکارآفرینان  (کوک،  دارید  را  شدن  کارآفرین  ند 

گر با ھستی محرم شوی قطعاً جواب خواھيد). در مصاحبه ھای انجام شده با کارآفرینان، یکی از آنان بيان کرد که برای ھر مسأله ای ا١٣٨٢تيموری.

ینَ جَھَدوا فينا لَنَھدیِنَّھُم سُبُلَنا:گرفت، وی راز محرميت را تSش و پشتکار بيان نمود. کارآفرین دیگری ھمين مطلب را با زبان ق رآنی بيان نمود: و الذَّ

) .۶٩ آیة کسانی که برای ما جھاد و تSش کنند آنھا را به راھھای خودمان ھدایت می کنيم (سوره عنکبوت

) نارضایتی سودمند:١٣

زمينه ِ نوآوری و پيشرفت، موافقت و رضایت، کاری ازگل کارآفرینی بر بستری از نارضایتی که ما آن را نارضایتی سودمند می ناميم، می روید. در 



نوید  دادن، اندی نارضایتی سودمند وسيله ای است مؤثّر برای برانگيختن،  بویژه ھنگامی که مردمپيش نمی برد بلکه  شيدن و اظھار عقاید تازه 

ویق می کنند که برای خود جایگاھی بسازند و صحبت کننددرمی یابند که می توانند آزاد و مورد اطمينان باشند و رھبرانشان آنھا را به طور جدّی تش

). نارضایتی سودمند به شکل گيری عقاید و احساسات ارزشمند کمک می کند و به کار معنا١٣٧٧و در امور شرکت کنند (کوپر، ترجمه عزیزی،

موقعيت فعلی). نارضایتی سودمند شاھراه کارآفرینی است. یعنی تا زمانی که فرد به این نتيجه نرسد، که ١٣٧٧می بخشد (کوپر، ترجمه عزیزی،

را باید بھبود بخشيد، کارآفرینی رخ نمی دھد.

) تحمّل ابھام:١۴

). کارآفرینان تمایل دارند تا در١٣٧١رجمه نبی ئيان،سروکار داشتن با ابھام و عدم قطعيّت از ویژگی ھای مھم کارآفرین است (مردیث و ھمکاران، ت

). کارآفرینان ھمواره با١٣٨٢ را اداره کنند (مقيمی،برابر ابھامات شکيبایی با3یی از خود نشان دھند و چگونگی ادارة خطرات مقابل خود و دیگران

ر می شود، این عدم قطعيت را پيچيده تر می سازد.امکان عدم موفقيت مواجه اند. تغييرات پيوسته ای که باعث ابھام و تنش در ھمه جنبه ھای کا

ی است. مایة رشد کارآفرینان موفق سياليت وشکستھا و شگفتی ھا اجتناب  ناپذیرند؛ فقدان سازمان دھی، ساختار، و نظم، شيوه ای از زندگ

ان معنی ندارد (دانلد اف. ریچارد ام ترجمهھيجانی است که از وجود چنين ابھامی ناشی می شود. امنيت شغلی و بازنشستگی عموماً برای آن

نگی ادارة خطرات مقابل خود و دیگران،). کارآفرینان تمایل دارند تا در برابر ابھامات، شکيبایی با3یی از خود نشان دھند و چگو١٣٨٣عامل محرابی،

). این توانایی نيز یکی از١٣٨٢شخصی (مقيمی ،را اداره کنند. آنھا شکست در یک طرح را یک تجربه یادگيری می دانند نه یک تراژدی فردی و 

 پرده ای از ابھام قرار دارد. در پرتو ھمين تحملمؤلفه ھای تشخيص و درک فرصت ھا است. زیرا ھر فرصتی تا زمانی که تجلی پيدا نکرده است، در

ابھام است که تھدید به فرصت تبدیل می شود.

) استقSل طلبی:١۵

راسی خشک، ھمراه با تعھدی بی شائبه برایميل به استقSل، نيروی پيش برنده کارآفرینان معاصر است. ناراحتی آنان از سيستم ھای بوروک

ت پيدا کند. منظور این است که کارآفرینان«ایجاد تفاوت» منجر به شخصيتی مستقّل می شود که کوشش می کند تا به شيوه خود به اھداف دس

ز افراد  به  نياز  واقعاً  مھم،  تصميمات  اتّخاذ  برای  بلکه  بگيرند؛  خود  باید  را  تصميمات  عاملھمه  ترجمه  ریچاردام،  اف.  (دانلد  دارند  بردست 

).١٣٨٣محرابی،

) استفاده از سبک ھای مختلف فکری:١۶

ور آگاھانه از سبک ھای فکری و تفاوت ھای آنھا مطلعافراد خSّق به طور ناخودآگاه قادرند سبک ھای مختلف فکری را بکار برند؛ امّا چنانچه به ط

و این اثربخشی برای سایر افراد بسيار ملموس تر و بارزترشوند و آموزش ببينند، بسيار بھتر و اثربخش تر از گذشته می توانند آنھا را به کار گيرند 

ستفاده مناسب از سبک ھای فکری استخواھد بود. سبک فکری یعنی ترجيح دادن یک روش از روشھای به کارگيری فکر. خSّقيت در گرو ا

نتيجه ا١٣٨٣(صمدآقایی، ز سبک ھای مختلف فکری استفاده). افراد کارآفرین با توجه به اینکه از توان خSقيت با3یی برخوردار می باشند، در 

می نمایند.

) بھره گيری از منبع شھود در تصميم گيری:١٧

ا تجربه در اتخاذ تصميمات 3زم در موقعيت ھای بسيارتوانایی تصميم گيری بر پایه شمّ و بصيرت، ارزشمندترین دارایی کارآفرینان، که حاصل سال ھ

شم و بصيرت 3زم می شود. اشتباه پيشپيچيده است. ھرچه محيط پيرامون شما بيشتر تغيير کند، قضاوت و تصميم گيری بيشتری براساس 

ان قضاوت ھا باشد امّا جای شم شما را که در بسياریمی آید امّا باید سریعاً  آن را تشخيص داد و دست به اصSح زد. اطSعات کمی می تواند پشتيب

).١٣٧١از تصميمات کارآفرینی نھفته است نخواھد گرفت (مردیث و ھمکاران، ترجمه نبی ئيان،

) چالش خواھی(تحریک ذھنی):١٨

الشھای جدید وا می دارد. زمانی که یک چالش رابه نظر آلپورت، ھدف نھایی و ضروری زندگی افزایش تنش است که ما را به یافتن رویدادھا و چ

ند پيشرفت می باشد و نه یک پيشرفت خاص، تSشبرآورده کردیم، برای یافتن دیگری برانگيخته می شویم. آنچه برای ما پاداش دھنده است فرآی

 پيش برانند و سطح بھينه ی تنش را در شخصيت برای ھدف است و نه برای رسيدن به آن. ما ھمواره به ھدفھای جدیدی نياز داریم که ما را به

م کار، چيز). کارآفرین فقط وقتی که کار، وی را به مبارزه بطلبد و زمانی که احساس کند در قبال انجا١٣٧٧حفظ کنند (شولتز، ترجمه سيد محمدی،

ان نخواھد داشت (سا3زار و ھمکاران، ترجمهخاصی به او تعلّق می گيرد، سخت کوشی می کند. در غير این صورت عملکرد بھتری نسبت به دیگر



لش است. پيتر دراکر کارآفرینی را به). این توانایی یکی از مؤلفه ھای تشخيص و درک فرصت ھا است. زیرا ھر فرصتی در واقع یک چا١٣٨٠نطاق،

). کارآفرین در محيطی١٣٧٩ت بيان می کند (مریدی،معنای جستجوی دائمی برای تغيير، واکنش در برابر آن و بھره برداری از آن به عنوان یک فرص

کار یا وظيفه ظاھر می شوند. موجب شکوفائیمی تواند فعّاليّت کند، که چالش وجود داشته باشد. چالشھا، فرصتھایی ھستند که به شکل یک 

). چالشھا محک وجودی کارآفرین است. کارآفرین با١٣٧٨ویژگی ھا و مھارتھای بالقوه و ارزشمند انسان می شوند (گراسمن، ترجمه چمن زار،

چالش خواھی در پی یافتن خویش است. و با حل ھر چالش «بودن» را تجربه می کند.

) قدرت حل تعارض در سطح عالی:١٩

، روبرو ھستند. گاه چندین مشکل ھمزمان رخ می دھداکثر کارآفرینان در زندگی روزمرّه با تعارضات و مشکSتی که عمدتاً نيز ماھيت عاطفی دارند

، این ویژگی در مطالب و بيانات آنھا کامSً واضح بود. بعنوانکه توانایی زیادی را برای مقابله با آن می طلبد. در مصاحبه ھای انجام شده با کارآفرینان

بتS شده ام. موضوع را با ھمسرم در مياننمونه یکی از کارآفرینان بيان نمود: با مراجعه به پزشک جھت مداوا مشخص شد که به سرطان م

ن ھم پذیرفتم. امّا کار به اینجا ختم نشد، بلکه با بيانگذاشتم. با توجه به این که تازه ازدواج کرده بودم، خانواده ھمسرم خواستار جدایی شدند. م

 کردم. با مجسّم نمودن شرایط فوق، کمتر کسی تحملاین که در این ازدواج از لحاظ مالی ھزینه ای متحمل شده اند، من باید آن را نيز جبران می

کامل پيدا کرده و مشغول فعاليت است.چنين تعارضاتی را دارد. امّا این کارآفرین ھم اکنون بعد از شش سال از این وقایع بھبودی 

) عشق به خویشتن:٢٠

 قبول داشته باشيم و به آن عشق بورزیم. اینخویشتن انسان، منشاء تأثير بر محيط است. برای این تأثيرگذاری ابتدا باید خویشتن خویش را

ی محيطی بر اساس ميزان دوری و نزدیکی بهدوست داشتن موجب تثبيت خویشتن به عنوان مرکز و منبع تحو3ت در فرد می شود. دیگر پدیده ھا

که حرفه فرد در دایره وجودی او قرار گيرد، با منبع 3یزالاین منبع تحت تأثير قرار می گيرند. یکی از این پدیده ھا شغل و حرفة فرد می باشد. زمانی 

خSّقيت ارتباط برقرار می کند و کارآفرینی رخ می دھد.

) استفاده از تمامی حالت ھای من:٢١

ت. حا3ت من، مجموعه ای از رفتار و افکار و احساساریک برن بنيانگذار نظریه تحليل ارتباط محاوره ای معتقد است که فرد دارای سه حالت من اس

است. حالتھای من عبارتند از:

الف) حالت والد: رفتار، افکار و احساس والدین و یا جانشين والد تقليد می شود.

ب) حالت بالغ: رفتار، افکار و احساسِ پاسخ مستقيمی به زمان و مکان موجود است.

).١٣٨٣ترجمه سفيدپر،ج) حالت کودک: رفتار، افکار و احساس دوران کودکی دوباره تجربه می شود (استوارت وجوینز، 

اسالم غالباً از یکی از حا3تِ من استفاده می کند. دردر نظریة برن فرد سالم متناسب با موقعيت از حالتھای متفاوت استفاده می نماید امّا فرد ن

ستفاده می نماید. حالتھای من دارای صفاتی متضادواقع در آن حالت (من) قالب زده می شود. مثSً فرد در ھمه مکانھا از من والد یا من کودک ا

دی بودن، تسلط داشتن، عبوس بودن دارد.ھستند. مثSً حالت کودکی ميل به پذیرش، شوخ طبعی، تفریح در حالی که حالت والد تمایل به ج

ه من کودکی نيازمند است و در ھمان حالت برایفعّاليّت کارآفرینانه مستلزم استفاده از تمامی حالتھای فوق است. کارآفرین برای خSّقيت ب

نيز باید داشته باشد. پس می توان این چنينمدیریت به حالت من بالغ نيازمند است. در ھمان حال عSوه بر مدیریت نقش یک والد دلسوز را 

ید.استنباط نمود که افراد کارآفرین در موقعيتھای مختلف از تمامی حالتھای من استفاده می نما

)تحمّل شکست و ناکامی:٢٢

 باز می دارد، ترس از شکست است نه حتّی خودیکی از مھمترین عواملی که افراد را از دست یابی به  آن چه که به راستی برایشان مھّم است

.). تنھا کسانی به موفّقيت ھای بزرگ دست می یابند که شھامت شکست ھای بزرگ را داشته باشند١٣٨٢شکست (اسميت، ترجمه ھدایت،

). پذیرش یک شکست و قد خم نکردن در مقابل شکست و سر پا ایستادن و ادامه فعّاليت جھت١٣٧٧(جان کندی به نقل از کوپر، ترجمه عزیزی،

ندگی یک کارآفرین را بررسی می کنيد تاریخچه ای ازرسيدن به موفّقيت و لو با سبک و شيوه ای دیگر از ویژگی ھای افراد کار آفرین است، وقتی ز

ا از قوانين جاری بازی می داند و خيلی راحت باشکستھا و ناکامی ھا در پشت سر دارد، اما ھيچگاه نااميد نشده است و در واقع قانون شکست ر

ون این که از اشتياق کاسته شود. (به نقل ازآن کنار می آید. به عقيدة وینستون چرچيل: موفّقيت یعنی از شکستی به شکستی دیگر رسيدن بد

عيت»، «ابھامی که در). در زندگی کارآفرینانه شکست مفھومی به جز «موقعيتی برای آموختن»، «تصویر ناقصی از واق١٣٧٧کوپر، ترجمه عزیزی،



تبدیل به سود نشده است» ندارد (اعرابی ). این توانایی نيز یکی از مؤلفه ھای١٣٨١،ھدف وجود دارد» و «واقعه ای است که ھنوز فواید آن 

دی که در دل آن نھفته است و ترس از شکستتشخيص و درک فرصت ھا است. بسياری از افراد ممکن است یک فرصت را ببينند امّا به جھت تھدی

ھيچگاه به دنبال آن فرصت نروند.

تر)توانایی به تعویق انداختن لذّتھا وکاميابی ھا برای بدست آوردن لذت ھا وکاميابی ھای با٢٣3

ھا وکاميابيھای آنی و زودگذر دارند. به عبارت دیگر این افرادکارآفرینان افرادی ھستند که توانایی قابل توجھی در زمينه توانایی به تعویق انداختن لذّت

گی روزمره افراد مشوقھای زودگذر بسيار فراوان است.جھت به دست آوردن نتایج مطلوب تر از نتایج کوتاه و آنی صرفه نظر می نمایند. در مسير زند

صرف کاميابی ھای کوتاه می کند. و ھيچ گاه بهاگر فرد فاقد چشم انداز مناسبی باشد و برای خود رسالتی متصور نباشد، عمر و توان خود را 

موفقيت و کاميابی ھای با3تر دست پيدا نمی کند.

) برخورداری از ھوش ھيجانی با٢۴:3

ط مؤثر با ھمکاران، سرپرستان، مشتریان ووی سينگر ھوش ھيجانی را ھوش به کارگيری عاطفه و احساس در جھت ھدایت رفتار، افکار، ارتبا

نتایج تعریف می کند (وی سينگر، ). ھوش١٣٨٢/ نقل از خائف الھی، دوستار،٢٠٠٠استفاده از زمان در چگونگی انجام دادن کار برای ارتقای 

در مورد آنھا و نيز حل مسأله بر اساس آنھاھيجانی به توانایی شناسایی و تخصيص مفاھيم و معانی عواطف، روابط بين آنھا، استد3ل کردن 

بط، درک و فھم اطSعات مربوط به عواطف واشاره دارد. ھوش ھيجانی شامل توانایی و دریافت عواطف، ھماھنگ ساختن عواطف و احساسات مرت

). کارآفرین در طول فرایند کارآفرینی با تضادھای ھيجانی فراوانی روبرو می شود از یک سو١٩٩٧نيز مدیریت عواطف می باشد (مایر و سالوی،

اشد نمی توانند منابع اشتياق و یا عجز ناکامی رااشتياق و از سوی دیگر عجز و ناکامی و اضطراب چنانچه فرد از لحاظ خودآگاھی ھيجانی قوی نب

از خو از سوی دیگر فردی که  او بسيار کم می شود.  موفّقيت  نتيجه احتمال  در  نماید.  باشناسایی  باشد  برخوردار  با3یی  دآگاھی ھيجانی 

ت می گيرد و منابع اضطراب و ناکامی را از قبلشناسایی منابع اشتياق و تجزیه و تحليل عوامل آن، آنرا ھمانند یک نيروی جلو برنده به خدم

) برنادت کراس و آنتونی ترا واگليون با انتخاب یک٢٠٠٣). در سال (١٣٨۴شناسایی و با برنامه ریزی نقش این عوامل را کاھش می دھد (مقصودی،

ته اند. نتایج تحقيق فوق بيانگر ميزان با3ی از نفری از کارآفرینان مشھور استراليا به تحقيق در رابطه با کارآفرینی و ھوش ھيجانی پرداخ۵گروه 

ھوش ھيجانی در ميان کارآفرینان گروه تحقيق بوده است. ھمچنين مقصودی در سال

ان گروه تحقيق وی در مقایسه با افراد عادی) طی تحقيقی در رابطه با ھوش ھيجانی و کارآفرینی به این نتيجه دست پيدا کرد که کارآفرین١٣٨۴(

).١٣٨۴مورد تحقيق از ھوش ھيجانی با3تری برخوردار بودند (مقصودی،

) برخورداری از توان خSقيت با٢۵:3

افته شده  است. فرھنگ کارآفرینی بر بھاخSقيت جوھره کارآفرینی است، تاروپود فرھنگ کارآفرینی از جنس خSقيت، نوآوری و سخت کوشی ب

توليد  نو  نوآوری استوار است. کارآفرینان افراد خSقی ھستند که ایده ھای  به خSقيت و  به سرانجامدادن  کرده و آن را در قالب یک شرکت 

(مقيمی، یا ساز١٣٨٢می رسانند  یک شرکت  ایجاد  از طریق  ارزش  آوردن  بدست  برای  فعاليت خSّق  یک  کارآفرینی  مان می باشد). اساساً 

). کارآفرینی نوع خاصی١٣٨١ (اعرابی،). رفتار خSّقانه و بکارگيری شيوه ھای استراتژیک مدیریتی در کار، از خصایص کارآفرین است١٣٨٠(احمدپور،

). افراد عادی در زندگی روزانه خود با پيش زمينة عادتھا و١٣٧٨از عملکرد است که در بطن آن نوآوری نھفته است (دراکر، ترجمه چيت ساز

ست به خSقيت ھم بزند، بصورت موردی و پس زمينهالگوھای از پيش تعيين شده، زندگی می کنند و کمتر حاضر به ترک این رویه ھستند. اگر فرد د

فرینانه با عادتھا منافات دارد. لذا کارآفرین باید خود پيشاست. در ھر حال پس زمينه نميتواند با پيش زمينه در تناقض باشد. امّا زندگی به شيوه کارآ

Sقيت در بطن زندگی کارآفرین حضور دارد. مقصودیزمينه را خلق کند. پيش زمينه و پس زمينه زندگی دایم در تعامل می باشند. در واقع عنصر خ

 تحقيق وی در مقایسه با افراد عادی مورد تحقيق ازطی تحقيقی در رابطه با خSقيت و کارآفرینی به این نتيجه دست پيدا کرد که کارآفرینان گروه

).١٣٨۴ميزان خSقيت با3تری برخوردار بودند. (مقصودی،

) خودپنداره قوی:٢۶

توانایی ھ و  استعدادھا  عامل  سيستم  این  پرتو  در  که  است،  فرد  وجودی  عامل  سيستم  می کندخودپنداره،  پيدا  بروز  قابليت  فرد  ای 

(خود واقعی) خویشتن در عر١٣٨۴(مقصودی، برنامه ریزی عنصر وجودی  فعاليت حرفه ای، جھت). کارآفرینی عبارتست از فرایند کشف و  صه 

)١٣٨۴دستيابی به خود شکوفایی (مقصودی،



). به عبارت دیگر خودپنداره سيستم عامل وجودی فرد است، که در پرتو این١٣٧٢،ترجمه زره¬ساز،١٧خودانگاره ما حا3تمان را کنترل می کند (مالتز

 را که می توانيم به آن دست یابيم تعيين می نمایدسيستم عامل استعدادھا و توانایی ھای فرد قابليت بروز پيدا می کند. خود انگاره حدود آنچه

).١٣٧٢(مالتز، ترجمه زره ساز، 

). تمام رفتارھا و فعّاليت ھای انسانی١٣٧٨د (صمد آقایی، مک کله لند فرایند کارآفرینی را فراتر از شغل و حرفه، بلکه یک شيوه زندگی تعبير می نمای

گرشھا و رفتارھای ما منعکس می شود (شولتز، ترجمهدر پرتو خود پنداره معنی و مفھوم پيدا می کند. این خودپندارة ماست که تقریباً در تمام ن

).١٣٧٧سيد محمدی،

ویژگی ھای خودپنداره ای که بتواند فعّاليت کارآفرینی را پشتيبانی نماید عبارتند از :

ه با ھم واضح و روشن باشد. کارآفرین در پرتو این قابليتالف) اجزاء خودپنداره باید با کمترین تضاد در تعامل باشند. و روابط سطوح مختلف خودپندار

دپندارة آنھا باھم در تضاد می باشد، نمی توانند در شرایطمی تواند شرایط متناقض را بپذیرد و متناسب با آن برخورد نماید. امّا افرادی که اجزاء خو

ير قابل تحملی را برای فرد فراھم می آورد.متناقض رفتار متناسب را داشته باشند، زیرا تضاد درونی با تضاد بيرونی شرایط نامساعد و غ

بل پيش بينی.ب) داشتن انعطاف پذیری 3زم در برخورد با موقعيت ھای مختلف بخصوص در شرایط مبھم و غير قا

 خود است. در پرتو این آگاھی دامنه انعطاف پذیریج) خودآگاھی کارآفرین به این موضوع که خود پنداره حاصل تعامل ذھن با خود و محيط پيرامون

ی کند.خود پنداره با3 می رود. و قابليت ویرایش پيدا می کند، و توان سازگاری فرد افزایش پيدا م

س به استقبال ناشناخته ھا برود. کارآفرینان درد) قابليت تغيير و دگرگونی کل سيستم خودپنداره. این قابليت موجب می¬شود که فرد بدون ھرا

می کنند.پرتو این ویژگی فعّاليتھای متفاوتی راتجربه می کنند، و فعّاليتھای جدید و بدیعی را خلق 

 ميل به خود شکوفایی می ناميم. خود پندارهه) از مھمترین عوامل شکل گيری خودپنداره تSش برای کشف خود واقعی است. و ما این تمایل را

سالم و قوی این ميل را تقویت می کند. امّا در یک خودپنداره ضعيف این تمایل ضعيف تر است.

فاعلی باید رشد یافته باشد. زیرا چنانچهی) با توجه به دیدگاه دیمن و ھارت در مورد من فاعلی و من موضوعی. به نظر می رسد بخش من 

قابليت ھای ذکر شده در با3 را کسب می کند. امّاشرایط رشد من فاعلی فراھم شود، و رشد خود پنداره در پرتو این بخش شکل بگيرد، خودپنداره 

بر اساس بخش من موضوعی شکل بگير پنداره بيشترچنانچه بخش فاعلی رشد نکند، و بيشتر شکل گيری خودپنداره  د، در این حالت خود 

گرگونی را دارد. به تبع آن نيز قابليت پيش بينی را نيزمحافظه کارانه عمل می کند، و بيشتر تابع و دنباله رو است، کمتر انعطاف پذیری و قابليت د

ن گروه تحقيق) طی تحقيقی در رابطه با خودپنداره و کارآفرینی به این نتيجه دست پيدا کرد که کارآفرینا١٣٨۴نخواھد داشت. مقصودی در سال (

).١٣٨۴وی در مقایسه با افراد عادی مورد تحقيق از خودپنداره قوی تری برخوردار بودند (مقصودی،

) داشتن باورھای خود کارآمدی قوی:٢٧

 کارآفرین با تکيه بر خودباوری و خودکارآمدی خویشتنفاصله کوه نظری تا کوه عملی را باید با پلی از جنس خودباوری وخودکارآمدی بھم پيوند داد.

شخص درمورد توانایی برای کنار آمدن با موقعيت ھایمی تواند این ریسک را بپذیرد و ایده را به عمل تبدیل نمایند. خودکارآمدی یعنی: باورھای 

). خودکارآمدی به «عمق اطمينان ما دربارة توانایی و کارآیی شخصی» اشاره دارد١٣٧٣متفاوت (فرھنگ روانشناسی و روان پزشکی، پورافکاری،

آنھا را به کار گيرند. فردی که باور). کاميابی نصيب کسانی می شود که توانایی ھای خود را باور داشته باشند و تا سرحد امکان ١٣٨٢(فو3د چنگ،

القوه ای برای آن وجود دارد، احتما3ً وارد حرفه ایداشته باشد دارای کا3 یا خدمات ارزشمندی جھت عرضه نمودن است و نيز احساس کند که بازار ب

) طی تحقيقی در رابطه با خودکارآمدی و کارآفرینی به این١٣٨۴). مقصودی در سال (١٣٧٨در آن زمينه خواھد شد (گراسمن، ترجمه چمن زار، 

).١٣٨۴ خودکارآمدی با3تری برخوردار بودند (مقصودی،نتيجه دست پيدا کرد که کارآفرینان گروه تحقيق وی در مقایسه با افراد عادی مورد تحقيق از

) برخورداری ازمنبع کنترل درونی:٢٨

است که آیا انگيزه و توان 3زم را، ھم در شکل گيری اوليهیکی از نگرانی ھای مھمی که اکثر مردم ھنگام تشکيل فعّاليت کارآفرینانه نوپا دارند، این 

فق شدن و بردن بر می انگيزاند؟ (ھيسرچ و پيترز، ترجمهسازمانی جدید، و ھم در اداره و رشد آن دارایند یا خير. آیا نياز درونی فرد را به سوی مو

نيروھای مشابه نسبت). کارآفرینان موفق،  به خود ایمان دارند و موفّقيت یا شکست را به سرنوشت،  اقبال و یا ١٣٨٣فيض بخش و تقی یاری، 

تایج عملکردھایشان مؤثّر می دانند (ھورنادی و آبود،نمی دھند. به عقيده آنھا شکست ھا و پيشرفت ھا تحت کنترل و نفوذ آنھا بوده و خود را در ن

 طی تحقيقی در رابطه با منبع کنترل و کارآفرینی به این نتيجه دست پيدا کرد که١٣٨۴). مقصودی در سال ١٣٨٠ به نقل از احمدپور،١٩٧١



). البته بھتر است به١٣٨۴برخوردار بودند (مقصودی،کارآفرینان گروه تحقيق وی در مقایسه با افراد عادی مورد تحقيق از منبع کنترل درونی تری 

(منطقی) استفاده شود. زیرا ھم افراد دا بيرونی و ھم افراد دارای کنترل درونیجای کنترل درونی از واژه منبع کنترل واقع بينانه  رای کنترل 

).١٣٨٢دیدگاھھای تحریف شده ای از واقعيت دارند (ابرین، ترجمه غضنفری،

بر می گرداند، و توجھی به محيط پيرامون خود ندارد.نباید تصور شود کسی که از منبع کنترل درونی برخوردار است در ھمه حال ھمه چيز را به خود 

 ھم گرایش به اسناد بيرونی و ھم گرایش به اسنادو یا کسی که منبع کنترل بيرونی دارد ھمه چيز را به عوامل بيرونی نسبت می دھد. ھمه افراد

خویشتن است.درونی دارند. امّا یک عامل بسيار مھم باعث ایجاد تفاوت می شود. آن عامل تصور خود ما از 

آنچه پيرامون ما رخ می دھد می توان آنرا به دو دسته تقسيم بندی نمود.

الف) آنچه که مثبت است و برای ما ارزشمند است.

ب) آنچه که منفی است و برای ما زیان بخش است.

 حالت آنی و لحظه ای که بيشتر از ناحيه عواطف وافراد در برخورد با مسائل پيرامون خویش برای تبيين وقایع، دوحالت سبک اسناد دارند . یکی

ت (سبک تحليلی).ھيجانات حمایت می شود (پردازش سبک آنی). حالت دیگر پردازش بطی وگام به گام یا تحليلی اس

 گيرند در نتيجه در برخورد با موقعيتھای مثبت بهافرادی که خویشتن پنداره قوی دارند، حالت پردازش آنی را برای موقعيت ھای مثبت در نظر می

 عمل می شود. اگرچنانچه، آنچه را که قبSًطور اتوماتيک آنراجذب می کنند، پس از فروکش کردن ھيجان ناشی از موقعيت، سبک تحليلی وارد

دسترس تعریف می نماید، و در نھایت آنرا به دستپردازش شده صحيح بود آنرا تثبيت می کنند. و چنانچه خSف واقع بود، آنرا بصورت ھدفی قابل 

ه شروع به اسناد تحليلی می کنند. اگر چنانچه خود ویخواھند آورد. امّا ھمين فرد در برخورد با مسایل منفی پردازش آنی ندارد بلکه در ھمان لحظ

انچه به یک عامل بيرونی مرتبط باشد، آنرا به عاملدر این موقعيت نقش داشته باشد. مسئوليت را می پذیرند، و سعی در جبران آن دارند و اگر چن

ھيچ وقت آنرا به شخصيت خود نسبت نمی دھند،مربوطه اسناد می دھند. چنين افرادی حتی در حالتی که اسناد درونی برای مسائل منفی دارند 

رد تSش می کند آن را تغيير دھد.بلکه به رفتارھا و نگرشھای خود نسبت می دھند، چون ھر یک از اینھا قابل تغيير است، لذا ف

ند، در نتيجه در برخورد با موقعيتھای منفی به طورافرادی که خودپنداره ضعيفی دارند حالت پردازش آنی را برای موقعيتھای منفی در نظر می گير

د آنرا به عوامل پایدار شخصيتی استناد می دھند و بااتوماتيک آنرا جذب می کنند و به خود نسبت می دھند. و چون در خود توان رویارویی نمی بينن

عداد 3زم را ندارم، لياقت من ھمين است، و غيره.جمSتی که سراسر یأس و نااميدی در آن پيدا است، با خود نجوای درونی می کنند. مثSً من است

ده اند، قدرت تحليل را از فرد می گيرد و در ھماندر این مرحله با توجه به اینکه ھيجان منفی پردازش آنی با حالتھای منفی خلقی تSق پيدا کر

پندارد لذا با پردازش آنی منتھی با کمترین ھيجان آنراحالت باقی می ماند. امّا ھمين فرد در برخورد با مسایل مثبت چون خود را ضعيف و نا3یق می 

 می دھد.به عوامل خارج از خود نسبت می دھد و حتی اگر دليلی پيدا نکند آنرا به شانس و تصادف نسبت

منبع : روزنامه تفاھم
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ويژگی ھای کارآفرين

● مقدمه



کارآفرینی عبارت است از فرایند خلق چيزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود

حاصل از آن. به عبارت دیگر، کارآفرینی فرایند خلق چيزی جدید و باارزش

است که با اختصاص زمان و تSش 3زم و در نظر گرفتن ریسک ھای مالی،

روانی و اجتماعی و رسيدن به رضایت فردی و مالی و استقSل به ثمر می

رسد. این تعریف دارای چھار جنبه اساسی است:

▪ کارآفرینی مستلزم فرایند خلق است. خلق ھر چيز ارزشمند و جدید. این

خلق باید برای کارآفرین و مخاطبی که این خلق برای او انجام شده است

ارزش داشته باشد.

▪ کارآفرینی مستلزم وقف زمان و تSش کافی است.

▪ درنظر گرفتن ریسک ھای اجتناب ناپذیر 3زمه کارآفرینی است.

▪ در کارآفرینی، رضایت شخصی از استقSل کاری به وجود می آید.

ش.▪ چند جنبه مشترک در ھمه تعاریف کارآفرینی وجود دارد: ریسک پذیری، خSقيت، استقSل و پادا

● کارآفرین کيست؟

کند.کارآفرین کسی است که فرصتی را کشف و برای پيگيری و تحقق آن، سازمان مناسبی را ایجاد می 

د که مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریتکارآفرین کسی است که عمدتاً به منظور کسب سود و رشد، کسب و کاری را تاسيس و اداره می کن

استراتژیک است.

ده می گيرد.کارآفرین کسی است که سياستگذاری کسب و کار با اوست و به حساب خود ریسک مالی آن را به عھ

سک قابل توجھی باشد سازماندھی و ادارهکارآفرین کسی است که موسسه اقتصادی، خصوصاً کسب و کاری را که معمو3ً مستلزم ابتکار و ری

می کند.

● وجوه مشترک کارآفرینان

▪ ریسک پذیری (ریسک ھای متوسط و حساب شده)

▪ نياز به توفيق

▪ نوآوری، خSقيت، ایده سازی

▪ اعتماد به نفس

▪ پشتکار زیاد

▪ آرمان گرایی

▪ پيشقدم بودن

▪ فرصت گرا بودن (بيشتر در جستجوی فرصتھا ھستند تا تھدیدات)

▪ نتيجه گرا بودن

▪ اھل کار و عمل بودن

▪ آینده گرایی

● صفات اشخاص کارآفرین

 ھستند که مھارت و کوشش شخص نقش اصلی را ایفـاکارآفرینان اعتدال در ميزان خطر را ترجيح می دھند. فعاليتھای باميزان خطر معتدل، آنھایی

 کوشش شخصی به حداقل رسيده تا نتيجهمی کند. ممکن است شرایط مساعد ھم در آن نقشی داشته باشد، اما تاثير آن به وسيله مھارت و

کار جزء مسئوليتھای خود شخص باشد.

نھا مسئوليت فعاليتھایی را که در آنھا ھيچ امکانکارآفرینان از خطر استقبال می کنند، در صورتی که خطر محاسبه شده باشد. به عبارت دیگر، آ

رای قبول خطر باید جرأت داشته باشند و بدینموفقيتی وجود نداشته باشد و یا یک خودکشی مالی باشد را به عھده نمی گيرند. کارآفرینان ب



در نظر گرفته و بنابر تناسبشان، آنھا را طبقهوسيله سرنوشت خود را رقم مــی زنند. اما در شرایط نامطمئن تمام جوانب را برای حل مشکSت 

بندی می کنند. کارآفرینــان مسئوليت شخصی را قبول مـــی کنند.

 تصميم بگيرد و در جریان آن، تمام کوشش، دانش،یکی از انگيزه ھای اصلی برای دنبال کردن آینده، کارآفرینی است. او ترجيح می دھد که خودش

 بداند و اگر موفق بشود، فقط صSحيت کارآفرینی خودمھارت و سرمایه خود را نيز به کار می گيرد. اگر شکست بخورد، فقـط مـی تواند خود را مقصر

را تایيد کرده است.

ھا براین باورند که می توانند انتظاراتی که از آنھا ھستکارآفرینان اعتماد به نفس دارند. کارآفرینان به خاطر اعتماد به نفس خود، شھرت دارند. آن

می گيرند. ظاھراً کارآفرینان واقعی به خاطر اعتماد بهبرآورده کنند. به عبارت دیگر، آنھا امکان موفقيت خود را بيش از آن چيزی که ھست، در نظر 

نفس با3یی که در خود می بينند و برای دیگران غيرقابل لمس است، موفق می شوند.

 به دنبال بازتاب عملکرد خود چه خوب، چه بد، ھستند.کارآفرینان به دنبال بازتاب عملکرد خود ھستند. کارآفرینان به خاطر آگاھی از وضعيت موجود

بدون داشتن این اطSعات ادامه کار برای آنھا خيلی مشکل است.

ر اھداف طو3نی مدت خود بوده و کارھایی که امروزکارآفرینان در ھر کاری که انجام می دھند، ھدفگرا ھستند. بدین ترتيب که آنھا ھميشه به فک

و اھداف آنھا معمو3ً عادی نيستند. به ھمين خاطرانجام می دھند، در راستای اھداف آینده شان است. آنھا ھميشه چيزی را مورد ھدف قرار داده 

دیگران آنھا را بلندپرواز مـــــی نامند.

اردھای با3یی را برای کار خود در نظر می گيرند. آنھاکارآفرینان، ھميشه به دنبال مبارزه بوده و احساس اکتساب را دوست دارند. بنابراین استاند

شدن با رقابت ترسی ندارند و در حقيقت از رقابت لذتمحصو3تی با کيفيت با3 توليد و بر اساس مرغوبيت و راندمان رقابت می کنند. آنھا از مواجه 

می برند.

 مــی کنند. آنھا از توانایی خود در خSقيت لذت می برند. ازکارآفرینان نوآور ھستند و ھمواره در مقابله با موقعيتھا از راھھا و روشھای جدید استفاده

کنند. آنھا پر از پرسش ھستند.تصورات و ابتکارات شخصی خود برای یافتن راھھای جدید و کنار ھم گذاشتن چيزھا استفاده می 

سریعاً برای حل آنھا اقدام می کنند. آنھا می دانند باکارآفرینـان خستگی را زیاد احساس نمــــی کنند. در برابر مشکSت به دنبال راه حل گشته و 

کار موثر، به اھداف خود خواھند رسيد.

● وظایف کارآفرین

ھشت وظيفه برای کارآفرین وجود دارد:

) از موقعيتھای محيط آگاه می شود١

) برای استفاده از این موقعيتھا خود را به خطر می اندازد٢

) برای کار سرمایه گذاری می کند٣

) نوآوریھا را معرفی می کند۴

) کار و توليد را نظم می بخشد۵

) تصميم می گيرد۶

) برای آینده برنامه ریزی می کند٧

) محصو3ت خود را با سود می فروشد٨

● انگيزه ھای مھم کارآفرینی

سه انگيزه اوليه باعث می شود که افراد، کارآفرین شوند:

) نياز به پيشرفت١

) عSقه به آزادی و استقSل٢

) احتياج به رضایت شغلی٣

● سرچشمه کارآفرینی

یا  ساخته می شوند؟ زمانی بود که تصور می شدکارآفرینان از کجا می آیند؟ اشخاص چگونه کارآفرین می شوند؟ آیا کارآفرینان زاده شده 



یی یافت نمــی شدند. امروزه، شواھد کافی وجودکارآفرینان به جای ساخته شدن، متولد می شوند. صفات آنھا به قدری نادر بودند که در ھر جا

دارد که نشان دھد صفات کارآفرینی را می توان با آموزش، پرورش داد.

● نقشھای کارآفرینان در جامعه

کارآفرینان نقشھای ذیل را در جامعه ایفا خواھند کرد:

▪ عامل اشتغال زایی

▪ عامل انتقال فناوری

▪ عامل ترغيب و تشویق سرمایه گذاری

▪ عامل شناخت، ایجاد و گسترش بازارھای جدید

▪ عامل تعادل در اقتصادھای پویا

▪ عامل کاھش بوروکراسی اداری (کاھش پشت ميزنشينی و شوق عمل گرایی و...)

▪ عامل نوآوری و روان کننده تغيير

▪ عامل تحریک و تشویق حس رقابت

▪ عامل ساماندھی منابع و استفاده اثربخش از آنھا

منبع : مديريت پژوھش،توسعه و مطالعات اسSمي

http://vista.ir/?view=article&id=311530

ويژگی ھای کارآفرين

کارآفرینی عبارت است از فرآیند خلق چيزی جدید و پذیرش مخاطرات و سود

حاصل از آن. به عبارت دیگر، کارآفرینی فرآیند خلق چيزی جدید و باارزش

است که با اختصاص زمان و تSش 3زم و در نظر گرفتن ریسک ھای مالی،

روانی و اجتماعی و رسيدن به رضایت فردی و مالی و استقSل به ثمر می

رسد. این تعریف دارای چھار جنبه اساسی است؛

▪ کارآفرینی مستلزم فرآیند خلق است؛ خلق ھر چيز ارزشمند و جدید. این

خلق باید برای کارآفرین و مخاطبی که این خلق برای او انجام شده است

ارزش داشته باشد.

▪ کارآفرینی مستلزم وقف زمان و تSش کافی است.

▪ در نظر گرفتن ریسک ھای اجتناب ناپذیر 3زمه کارآفرینی است.

▪ در کارآفرینی، رضایت شخصی از استقSل کاری به وجود می آید.

پذیری، دارد؛ ریسک  کارآفرینی وجود  تعاریف  در ھمه  چند جنبه مشترک 



خSقيت، استقSل و پاداش.

الف) کارآفرین کيست؟

آن، تحقق  پيگيری و  برای  و  را کشف  کارآفرین کسی است که فرصتی 

سازمان مناسبی را ایجاد می کند.

کارآفرین کسی است که عمدتاً به منظور کسب سود و رشد، کسب و کاری

مدیریت و  نوآوری  آن  اصلی  مشخصات  که  کند  می  اداره  و  تاسيس  را 

استراتژیک است.

عھده می گيرد. کارآفرین کسی است کهکارآفرین کسی است که سياستگذاری کسب و کار با او است و به حساب خود ریسک مالی آن را به 

ازماندھی و اداره می کند.موسسه اقتصادی، خصوصاً کسب و کاری را که معمو3ً مستلزم ابتکار و ریسک قابل توجھی باشد س

ب) وجوه مشترک کارآفرینان

▪ ریسک پذیری (ریسک ھای متوسط و حساب شده)

▪ نياز به توفيق

▪ نوآوری، خSقيت، ایده سازی

▪ اعتماد به نفس

▪ پشتکار زیاد

▪ آرمان گرایی

▪ پيشقدم بودن

▪ فرصت گرا بودن (بيشتر در جست وجوی فرصت ھا ھستند تا تھدیدات)

▪ نتيجه گرا بودن

▪ اھل کار و عمل بودن

▪ آینده گرایی

ج) صفات اشخاص کارآفرین

یی ھستند که مھارت و کوشش شخص نقش اصلی راکارآفرینان اعتدال در ميزان خطر را ترجيح می دھند. فعاليت ھای با ميزان خطر معتدل، آنھا

ھارت و کوشش شخصی به حداقل رسيده تاایفـا می کند. ممکن است شرایط مساعد ھم در آن نقشی داشته باشد، اما تاثير آن به وسيله م

نتيجه کار جزء مسووليت ھای خود شخص باشد.

نھا مسووليت فعاليت ھایی را که در آنھا ھيچ امکانکارآفرینان از خطر استقبال می کنند، در صورتی که خطر محاسبه شده باشد. به عبارت دیگر، آ

بول خطر باید جرات داشته باشند و بدین وسيلهموفقيتی وجود نداشته باشد یا یک خودکشی مالی باشد به عھده نمی گيرند. کارآفرینان برای ق

رفته و بنا بر تناسب شان، آنھا را طبقه بندی میسرنوشت خود را رقم می زنند. اما در شرایط نامطمئن تمام جوانب را برای حل مشکSت در نظر گ

کنند. کارآفرینــان مسووليت شخصی را قبول می کنند.

 تصميم بگيرد و در جریان آن، تمام کوشش، دانش،یکی از انگيزه ھای اصلی برای دنبال کردن آینده، کارآفرینی است. او ترجيح می دھد که خودش

 بداند و اگر موفق بشود، فقط صSحيت کارآفرینیمھارت و سرمایه خود را نيز به کار می گيرد. اگر شکست بخورد، فقـط مـی تواند خود را مقصر

خود را تایيد کرده است.

ھا براین باورند که می توانند انتظاراتی که از آنھا ھستکارآفرینان اعتماد به نفس دارند. کارآفرینان به خاطر اعتماد به نفس خود، شھرت دارند. آن

می گيرند. ظاھراً کارآفرینان واقعی به خاطر اعتماد بهبرآورده کنند. به عبارت دیگر، آنھا امکان موفقيت خود را بيش از آن چيزی که ھست، در نظر 

 نوآور ھستند و ھمواره در مقابله با موقعيت ھا ازنفس با3یی که در خود می بينند و برای دیگران غيرقابل لمس است، موفق می شوند. کارآفرینان

تصورات و ابتکارات شخصی خود برای یافتن راه ھایراه ھا و روش ھای جدید استفاده می کنند. آنھا از توانایی خود در خSقيت لذت می برند. از 

ی را زیاد احساس نمی کنند. در برابر مشکSت بهجدید و کنار ھم گذاشتن چيزھا استفاده می کنند. آنھا پر از پرسش ھستند. کارآفرینـان خستگ



 اھداف خود خواھند رسيد.دنبال راه حل گشته و سریعاً برای حل آنھا اقدام می کنند. آنھا می دانند با کار موثر، به

د) وظایف کارآفرین

ھشت وظيفه برای کارآفرین وجود دارد؛

▪ از موقعيت ھای محيط آگاه می شود.

▪ برای استفاده از این موقعيت ھا خود را به خطر می اندازد.

▪ برای کار سرمایه گذاری می کند.

▪ نوآوری ھا را معرفی می کند.

▪ کار و توليد را نظم می بخشد.

▪ تصميم می گيرد.

▪ برای آینده برنامه ریزی می کند.

▪ محصو3ت خود را با سود می فروشد.

ھـ) انگيزه ھای مھم کارآفرینی

 استقSل و احتياج به رضایت شغلی.سه انگيزه اوليه باعث می شود که افراد، کارآفرین شوند؛ نياز به پيشرفت، عSقه به آزادی و

و) سرچشمه کارآفرینی

یا  ساخته می شوند؟ زمانی بود که تصور می شدکارآفرینان از کجا می آیند؟ اشخاص چگونه کارآفرین می شوند؟ آیا کارآفرینان زاده شده 

یی یافت نمی شدند. امروزه، شواھد کافی وجودکارآفرینان به جای ساخته شدن، متولد می شوند. صفات آنھا به قدری نادر بودند که در ھر جا

دارد که نشان دھد صفات کارآفرینی را می توان با آموزش، پرورش داد.

منبع : روزنامه اعتماد

http://vista.ir/?view=article&id=271742

ويژگی ھای کارآفرينان و باورھای نادرست

بسياری می پرسند كسی كه می خواھد كسب و كاری به راه بيندازد باید

چه خصوصيات و ویژگی ھای شخصيتی داشته باشد؟

پاسخ به این سوال به راحتی پيدا نمی شود و اصSو به واقع نمی توان پاسخ

یك شخصيتی  خصوصيات  كرد.  جستجو  را  مطلق  و  رفته  شسته 

یا مثبت است یا كارآفرین، بسته به این كه چه كسی دارد حرف می زند،  

منفی. برای آنھایی كه می خواھند ھمه چيز راحت و آماده برایشان فراھم

می بينند آنھا  وقتی كه  ندارند.  كارآفرین  یك  به  نظر خوبی  احتما3  شود، 

خانواده یك كارآفرین در دوران تSش و كوشش مثS پدر خانواده در عرصه



با خودشان بازاریابی، چندان راحت و مرفه زندگی نمی كنند،  كارآفرینی و 

می گویند كه این شخص خودخواه بوده به فكر ھيچكس نيست.

اما سياستمداری كه از این كسب و كارھای كوچك سود می برد به گونه

دیگری این اشخاص را وصف می كند. به عقيده او اینان افرادی شجاع، خSق

و مستعد ھستند كه می خواھند در این اوضاع نابه سامان اقتصادی از ھيچ

شروع كنند و نه تنھا خودشان سود كرده كسب و كارشان را رونق دھند،

بلكه فرصت ھای شغلی ھم خلق كنند.

ه ای مخالف این دارند. معمو3 با خود می گویند: ایده منبيشتر مردم باور دارند كه كارآفرینان بدون ترس ریسك می كنند. ولی بيشتر كارآفرینان عقيد

كه بگویيم كارآفرینان سعی می  كنند چيزی رابی نقص است و كسب و كار من ھرگز با خطر و ریسكی مواجه نمی شود. در واقع شاید بھتر باشد 

 این گفته دقيقتر از آنست كه بگویيم این كارآفرینان بھترباور كنند كه می دانندھميشه یا اصS واقعيت ندارد. به عبارتی توانایی این كار را دارند و

می  توانند با ریسك  ھا كنار بيایند یا این كه شجاعت این كار را دارند.

كه تازه ایده كارآفرینی به ذھنم خطور كرده بود و طرح وباید اعتراف كنم من ھم كه دارم این حرف ھا را می زنم نيز این ویژگی را دارم. حتی زمانی 

كه است! ومتاسفانه تنھا وقتی كه پول كم می آورید و درایده ھایم را ھم ننوشته بودم، باور داشتم كه كارم بی عيب و نقص خواھد بود و ایده ام معر

د. حا3 اینجاست كه می توان كارآفرین واقعی رااصل به دردسر مشكSت مالی می افتيد، چشم ھایتان به درستی واقعيت جھان اطراف را خواھند دی

ن واقعی راھكارھا و استراتژی ھایش را تغيير می دھد و بااز آنھایی كه كارھا را سرسری گرفته اند و تنھا خيالبافی كرده اند، بازشناخت. یك كارآفری

سب و كارش را حفظ كرده ارتقا دھد. اگر این كسب و كار سير وانعطاف پذیری و قبول تغيير شرایط قبلی، ایده ھا و لوازم تازه ای را به كار می گيرد تا ك

ييرات را پذیرفته و با راھكارھایی مناسب خود را با اینروند پيشرفت را پيش گيرد، به این دليل است كه صاحب آن در آن دوران آشفته و بحران زده تغ

رو به توسعه و بھبود رفت، عالی و خوشحال كنندهتغيير و تحو3ت سازگار كرده است. اگر كه این كسب و كار از شرایط دشوار سالم بيرون آمد و 

پا نمی نشيند. اندكی استراحت می كند و سپ باز می گردد.است. ولی اگر شكست خورد، یك كارآفرین حقيقی از  با یك ایده جدید و بھتر  س 

ی آنان وجود دارد كه بسياری مبھم ھستند و تعدادھمان طور كه گفتم نظرات وعقاید گوناگونی درباره مفھوم كارآفرینی، كارآفرینان و ویژگی ھا

بيشتری به كلی اشتباه. در زیر چند تا از آنھا را آورده ایم:

) آگاھی از علم و دانش مدیریت برای شروع یك كسب و كار و كارآفرینی ضروریست.١

از آب در می آیند. مدیریت یعنی این كه ھنگام انجاماصS این طور نيست! اكثر افرادی كه دانش آموخته علوم مدیریتی ھستند، كارآفرینان ناموفقی 

طاعت كنيد و این ھمان چيزیست كه كارآفرینان با آن ميانهیك كار ثابت و مرسوم كه بارھا و بارھا امتحانش را پس داده، از قوانين و روندھای ثابتی ا

 روی آورده اند كه از دست مدیرشان خSص شوند. اما ھدفخوبی ندارند. اكثریت آنھا بر پایه ایده ای جدید كار می كنند و به خاطر این به كارآفرینی

 آنھا باعث سقوط كسب و كارشان می شود و آناول و آخر كارآفرین ھا این است كه مدیر شوند و این ھمان علتی است كه در مقطعی از فعاليت

ی كند.ھنگامی است كه كسب و كار رونق گرفته توسعه می یابد و به یك مدیریت حرفه  ای نياز پيدا م

ی پيش رویش كسب كند.) یك كارآفرین باید بتواند دیدگاھی درست و متعادل و واقع گرایانه از گزینه ھا و فرصت ھا٢

یان كار بشوید و سرمایه و پولتان را به كار بيندازید تا اینبله این درست است، اما این دیدگاه و بينش از ھمان اول كار به دست نمی آید. باید وارد جر

یه گذاری كسب و كار تازه تان محكوم به فناست. طرحیواقعيات را دریابيد. البته این ورود به پروسه كارآفرینی ھم شرط دارد و بدون یك طرح سرما

 باشيد و در یك كSم، بی گدار به آب نزنيد.كه با آن شروع می  كنيد، باید بارھا و بارھا مرور شده باشد، درباره اش فكر و مشورت كرده

 درصد كسب و كارھای جدید و نوپا موفق نخواھند شد.٩٠) گفته شده كه ٣

 درصد كسب و كارھای كوچك می توانند حداقل تا پنج سال بعد از شروع۵٠این یكی دیگر خنده دارترین این باورھاست. آمار نشان داده كه نزدیك به 

.كارشان، ھمچنان ادامه دھند و این رقم برای كسب و كارھای آن 3ین و خانگی بسيار با3تر است

منبع : روزنامه تفاھم
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ويژگی ھای کارآفرينان ھمواره موفق

ھمه ما داستانزندگی مدیرانی را که ھمواره در امور شغلی خود موفق بوده

اند شنيده ایم. در دنيای پرافت و خيز کنونی مدیران و کارآفرینان بيش از

دیگران باید اصول بنيادین موفقيت رابدانند و به آن ھا عمل کنند. امور تجاری

روند جھانی شدن به سببتداوم  دیگر  امور  از  بسياری  اقتصادی شبيه  و 

چالش ھایی را در راه کسب و کارھا قرار می دھد. در مقاله حاضربه توصيف

مھم و اصول  کارگيری  به  با  که  پردازیم  می  افرادی  ویژگی ھای  برخی 

اساسيموفقيت توانسته اند کسب و کاری سودده را اداره کنند. این ویژگی

به ھر فرد در زندگيشغلی و خانوادگی کمک می کند عملکردی مثبت داشته

باشد.

) سخت کوشی:١

ایندسته از افراد کارآفرین ھر روز صبح زود از خواب برخاسته، اجرای برنامه

د. آن ھااز دیگران عملکرد مثبت انتظار دارند اما از خودروزانه را کھاز قبل آماده کرده اند آغاز می کنند. به ندرت از ایشان گله و شکایت می شنوی

ھد.عملکردی عالی می خواھند. گام نخستموفقيت مداوم ایمان به این واقعيت است که تSش ثمر می د

) کنجکاوی و اشتياقبه آموختن:٢

ر این زمينه تفاوت آن ھا با بقيه این استکسانی که در ھمه امور خود موفق ھستند ھمواره مطالعه می کنند، می پرسند وفرا می گيرند. د

ست بلکه بھمعنای به کارگيری یا استفاده از دانش بهایشان آنچه را که ميآموزند به کار می گيرند. موفقيت مداوم به معنای از برکردن اطSعات ني

ين حال اطSعات عمومی زیادی دارند.شيوه ای جدید و متناسب با شرایط محيط است. آن ھا در حوزه کار خود یک متخصص ھستند و در ع

) برقراری ارتباط اجتماعی:٣

در  دارند. ایشان  افراد بسيار زیادی آشنا ھستندو روابط عمومی خوبی  با  موفق  تجاری افرادی را میکارآفرین ھای  از زمينه ھای  بسياری 

وادگی، فاميلی، صنفی و اجتماعی شرکت می کنند وشناسندکه می توانند موانع را از سر راه آن ھا بردارند. این گروه از افراد در جمع ھایخان

سعی می کنند با افراد ذی نفوذارتباط برقرار کنند.

) رشد شخصيت:۴

 شخصيتی خود را نيز افزایش می دھند. آنھا ارتقایافراد موفق غير از آن که در حوزه فعاليت ھایشغلی ھمواره به آموختن مشغولند، توانایی ھای

می کنند. بر خSف افراد دیگر، موفق ھا ھنگامی کهتوانایی ھای درونی و فراگيری مھارت ھای رفتاری را از ضروریات دانسته و دراین جھت اقدام 

تحمل نقایص راندارند به جای رنج کشيدن آن ھا را رفع می کنند.

) خSقيت:۵

؟» و ھمواره بھامکان ھای جدید، فرصت ھای آتیکارآفرین ھای موفق بھشکلی خارق العاده خSق ھستند. آن ھا دایما از خود می پرسند: «چرا نه

القوه می بينند، افراد موفق آن ھا را فرصتو راه ھای مقابله با چالش ھا فکر می کنند در حالی کھافراد معمولی ھر چالشی را یک شکست ب



ھایيبرای یادگيری می دانند.

) مسووليت پذیری و اتکا به خود:۶

ی دھند. آن ھاتصميم می گيرند و اقدام می کنند. گاهاین گروه از افراددرباره سرزنش دیگران نگران نيستند و وقت خود را با گله و شکایت ھدر نم

، ابتکار عمل را در دست گرفته ومسووليت موفقيتمورد سرزنش قرار می گيرند اما با صبر بھبرنامه ای که از پيش تدوین کرده اند عمل می کنند

ھایی را که کسب می کنند بر عھده می گيرند.

) آرامش:٧

نامه ریزی را می دانند در نتيجه به ندرت وحشتحتی درزمينه اضطراب نيز افراد موفق توازن را حفظ می کنند. آن ھا ارزش شوخ طبعی، صبر وبر

در بحران ھا با آرامش تصميمقاطع وزده می شوند و واکنشی عمل می کنند. مدیران موفق آرام ھستند، سوا3ت درست می پرسند و حتی 

صحيح می گيرند.

) زندگی در زمان حال:٨

وقت خود را صرف تاسف خوردندرباره گذشته نآآنھایاآن ھا می دانند که «اکنون» تنھازمانی است که قادرند آن را کنترل کنند بنابراین انرژی و 

می دھند یعنی حداکثر استفاده را از ھر روز می کنندنگرانی از آینده نمی کنند. به ھمين دليل مشاھده می شود کھمقدار زیادی کار در روز انجام 

 تصميم نگرفتن است.وبه جای ھدر دادن زمان از آن استفاده می کنند. آن ھا اقدام می کنند زیرا ھر کاریبھتر از

) بصيرت:٩

رد از مھم ترین ویژگی ھای کارآفرینھای موفقدرک تحو3ت عمده در جھان و تاثيری که ایندگرگونی ھا بر کسب و کارھای کوچک و متوسط می گذا

تيب با آن که در زمان حال زندگی می کنند، به آینده نيزاست. آن ھا به تحو3ت و تغييراتی توجه می کنند که از دید دیگران پنھان ميماند. به این تر

توجه دارند.

) اقدام فوری:١٠

 می کنند. برای مثال اگر یک ارتباط تجاریکارآفرین ھای ھمواره موفق نسبت به تحو3ت فورا واکنش نشان دادھو از ادامه ضرردھی جلوگيری

 اقداماتشخصا تمایلی ندارند اما چون برای موفقيتسودده در حالضعيف شدن است فورا اقدام کرده و آن را تقویت می کنند. گاه آن ھا به این نوع

يدترین کار را انجام می دھند. کسانی کھچند کار راکسب و کار ضروری است آن را انجام می دھند. ھمچنين این افراد در ھر زمان فقط یک کار و مف

ھمزمان انجام می دھند در واقع ھيچ کدام را درست به پایان نمی رسانند.

) رویکرد مثبت:١١

 ھر وضعيت ذھن را نسبت به امکان ھای مثبت آنرویکرد منفی تاثيری بسيار مخرب بر زندگی فرد و کسب و کار اودارد. نگاه به جنبه ھای منفی

نرژیفرد شده و او می تواند جنبه ھایی را مشاھده کندوضعيت ميبندد و امکان استفاده از آن را از ميان می برد. برعکس، نگاه مثبت باعث افزایش ا

که دیگران توجھی به آن ندارند. گاھتوجه به یک نکته کوچک در موفقيتی بزرگ موثر است.

) استقامت:١٢

ق شکست ھا رابازخورد مثبت و مفيد برایدر حالی که افرادعادی ھر شکست را توجيھی برای تسليم شدن تلقی می کنند، کارآفرین ھای موف

 باز نمی دارد.اقدام درست بعدی می دانند. آن ھا از شکست راضی نيستند اماترس از شکست آن ھا را از اقدام

ت ھميشگی را می دھند. برایمثال چون افراد موفقنکته بسيار مھم این است که اینویژگی ھا در ترکيب با ھم موثر ھستند و به فرد امکان موفقي

نند. ھمچنين چون ھمواره می آموزند تغييرات راارتباط ھای اجتماعی قوی دارند، می توانند در زمينه ھای مختلفاز مشاوره دیگران استفاده ک

سندبلکه ھر فرد می تواند و باید آن ھا را در خودھوشمندانھمدیریت می کنند و... توجه داشته باشيد که ھيچ یک از این ویژگی ھا به ارث نمی ر

پرورش دھد.

منبع : وثوق

http://vista.ir/?view=article&id=339767



ھراسی از شکست ندارم

«ترس از شكست معنی نمی دھد و باید این ترس را مدیریت كرد.»

این گفتهء مریم طاھریان یكی از كارآفرینانی است كه طعم شكست را در

راه كارآفرینی چشيده، اما اجازه نداده كه این طعم تلخ باقی بماند و كارش را

دوباره از صفر شروع كرده است. در ميان حرف ھایش مدام از تجربهء اولين

كار اقتصادی اش می گوید و می توانی تصور كنی كه زندگی این كارآفرین دو

شكست از  آدم ھا  «معمو3  شكست:  از  بعد  و  قبل  دارد،  عمده  بخش 

خوششان نمی آید. شاید به این خاطر كه در جامعهء ما شكست خوردن

نه تنھا ارزش نيست بلكه ضدارزش است.»

 ساله با آوردن این ضرب المثل كه دیكتهء ننوشته غلط۴١اما این كارآفرین 

ندارد، می  گوید:  «شكست تجربه است و موفقيتی برای گام ھای بعدی.»

 نفر از زنان١٢ در كارگاھی كه او و بيش از دیدار نخست با این زن سفال گر به پنج سال پيش برمی گردد و به شھری كویری و ساكت; سمنان.

كارگر سعی تمام داشتند برای ساختن و پرداختن سفالينه ھا.

 بود كه چند پله به سمت پایين آن را از خانه جدانام مریم طاھریان را در ميان اسامی سفال گران سمنان شنيدم، كارگاه او سالن بزرگ و دفتری

 طرح اوليه را كه در ذھن داشت روی كاغذ می آورد كهمی كرد. در دفتر كار نيم تنهء زن كرد را گذاشته كه حاصل تجربهء سال ھای پيشين اش بود.او

ران جوان آن ھا را رنگ می زدند و در نھایتبيش تر زن بود و سيب و چشم و ماھی. قالب ھای پخته روی زمين چيده می شد و سپس زنان و دخت

يد.سفال ھای رنگين به مغازه ھای تھران می رسيد و حتی پای این آثار به بازارھای جھانی ھم رس

 می گوید: «به خاطر اختSف در مدیریت مالیاما ھمهء این تSش ھا به خاطر مدیریت مالی نامناسب عقيم ماند. طاھریان از آن روزھای شكست

كارگاه، كل تجربه و سرمایه ام را رھا كردم و ناگھان با ھيچ مواجه شدم.»

الی چشم نمی پوشد: «شاید به خاطر دخالت نكردن سال كار در كارگاه قدیمی سفال گری، این زن را كاركشته كرده، اما او از غفلتش در امور م١٣

نم و شاید ھمين غفلت بود كه مرا به این نتيجه رسانددر امور مالی به این جا رسيدم و مجبور شدم ھمهء سرمایهء انباشته در این سال ھا را رھا ك

شان بدھند.»كه توجه به كارھای مالی و اقتصادی مھم ترین ركنی است كه زنان باید به آن توجه بيش تری ن

ر كه كارم از خوداشتغالی به، سفال گری را به خاطر ھنر بودنش انتخاب كردم و جنبهء مالی اش اھميتی نداشت، اما به مرو٧٢او می گوید: «سال 

جه به این مباحث، مدیریت مالی را بر عھدهءسمت اشتغالزایی برای سایر زنان كشيده شد; مباحث مالی و اقتصادی ھم پيش آمد و من بدون تو

 ماند: «یادم می آید كه برای گرفتن وام از یك بانك،فردی گذاشتم كه كارگاه را به ورطهء ورشكستگی رساند.»اما تجربه ھایش برای این زن سفال گر

»او ھمچنين آن سال ھایی را به خاطر می آورد كهپرسنل آن بانك با من حرف نمی زد چون پذیرفتن نقش اقتصادی برای یك زن برایشان دشوار بود.

ن ھيات ریيسه انتخاب شدم. در ابتدا خود را دریكی از اعضای ھيات ریيسهء انجمن مدیران صنایع كشور شده بود: «اولين زنی بودم كه به عنوا

نيز سخت بود.»او آن لحظه ھا را لحظه ھای سختحاشيه می دیدم. بقيهء مردان ميانسالی بودند كه حضور یك زن جوان برایشان كمی نامنتظره و 

ه راحتی اظھارنظر می كردم و طرح ھایم را ارایه می دادم،می خواند: «حضور بی تجربهء ابتدایی ام با مرور زمان و مطالعهء زیاد به جایی رساندم كه ب



ھر چند این حرف ھا فقط شنيده می شد و عمل به آن نادیده گرفته می شد.»

 با٨۴رد و سال  كار سفال و زدن نقش برجسته روی سفالينه را به صورت فردی دنبال كرد، بعد كارگاھی دایر ك٧۶ تا ٧٢مریم طاھریان از سال 

شكست كارگاھش، كاری دیگر را از نو شروع كرد.

ند، اما این بار با كوله باری از تجربه ھای پيشين:این سفال گر در شھر كویری سمنان با مشاركت زنی دیگر از این دیار كارگاھی دیگر دایر می ك

«دوباره كارمان را از صفر شروع كردیم، اما این بار به صورت مشاركتی و نه فردی.»

امكان را می دھد كه حرف ھا، دعواھا، استد3ل ھا و... رااز مزایای شراكت می گوید: «ما زنان كم تر كار مشاركتی كرده ایم، اما مشاركت به فرد این 

مطرح كند بدون آن كه بترسد.»

عنایش را از دست داده و در ضرب المثل ھا ھماو می افزاید: «در كارھای مشاركتی، انرژی گروھی با3 می رود. منتھا در فرھنگ ما مشاركت م

تخاب می كرد.»می توانی ردپایش را ببينی. این كه می گویند اگر شراكت خوب بود خدا ھم برای خود شریكی ان

كرده و اميدوار است بتواند در كارگاه كوچك شان در دلاما حا3 مریم طاھریان نقش برجسته ھای روی سفالينه ھا را ھمراه با زنی دیگر از صفر آغاز 

شھر كویری سمنان، برای زنان دیگر دیارش اشتغالزایی كند.

منبع : روزنامه سرمایه

http://vista.ir/?view=article&id=270286

ھفت حوزه ضروری تمرکز کارآفرين ھا

ھنگامی که کسب و کاری را راه می اندازید ممکن است احساس کنيد

ھزاران اقدام باید انجام دھيد اما واقعيت این است که در ابتدا و ادامه کار

درواقع ھفت حوزه مھم وجود دارد که باید بر آن ھا متمرکز شوید. معمو3ً

افراد به سه دليل وارد حوزه کارآفرینی می شوند:

) به ایده ای بزرگ دست یافته اید و مایليد ریيس خود باشيد،١

) احساس می کنيد می توانيد کاری را بھتر از دیگران به ویژه ریيس تان٢

انجام دھيد

) مجبور ھستيد یک کارآفرین باشيد. اما صرف نظر از علت شروع کسب و٣

رای تبدیل کردن افکار خود به عمل و سودده کردنکار، اکثر ما بدون پول کافی، بدون داشتن تعداد کافی نيروی کار متبحر، بدون تجربه کافی ب

شرکت کار را آغاز می کنيم.

تقامت بسيار مھم است اما متمرکز ماندن بر اموری که دربا این حال ما از موانع عبور کرده و ایده تجاری خود را به اجرا می گذاریم. پشت کار و اس

 مقاله حاضر به ھفت زمينه که باید بر آن ھاکوتاه مدت اھميت دارند حياتی است. برای تضمين دستيابی به کسب و کاری سودده و ماندگار در

تمرکز کنيد اشاره شده است.

) تمرکز بر مشتری ھای سود ده١



مشتری ھایی که تSش زیادی برایجذب مشتری ھای جدید برای محصو3ت شرکت بسيار مھم است اما حفظ سودده ترین مشتری ھا و نيز 

تری ھای دایمی سودده خواھد شد. ھمچنينجذب آن ھا کرده اید مھم تر است. واقعيت این است که در نھایت شرکت شما بر مبنای تعداد مش

می کنند. در بسياری از مواقع شرکت ھا به دنبال ھرباید بھترین و بيش ترین خدمات را به مشتری ھایی ارایه دھيد که بيش ترین خرید را از شما 

 وجود نخواھد داشت. به جای این کارمشتری می روند چه کوچک و چه بزرگ. از این طریق انرژی و وقت 3زم جھت حفظ مشتری ھای پرسود

مشتری ھای ایده ال را حفظ کنيد.

) تمرکز بر جریان وجوه نقد٢

 خروجی پول نقد را بيش از یک ھفته به تعویقجریان وجوه نقد برای کسب و کار ھمان کارکرد خون در بدن را دارد. ھرگز رسيدگی به ورودی و

جه می شوید درآمدھا کجا خرج می شود و آیانيندازید. در کسب و کارھای کوچک ھر روز باید مخارج و درآمد محاسبه شود. از این طریق متو

شوید برای آن که از ھمان ابتدا شرکتسرعت ورود پول به شرکت با سرعت خروج آن متناسب ھست یا نه. با محاسبه ھزینه ھا متوجه می 

ت کسب آن ھزینه می کنند، به سرعت تواناییسودده باشد باید چه ميزان پول از مشتری گرفته شود. مدیرانی که بدون توجه به درآمد و سرع

مالی خود را از دست می دھند.

) تمرکز بر زمان مولد٣

صول کانال ھای اصلی کسب درصد از روز را به زمينه سازی برای کسب درآمد اختصاص دھيد. فروش، بازاریابی و تحویل مح٨٠در ابتدای کار باید 

درآمد ھستند. به عبارت دیگر پشت ميز نشستن عامل اصلی از ميان رفتن کسب و کار است.

) تمرکز بر تقاضای بازار۴

مرکز شوید اما باید به این تمایل غلبه کرده وبه عنوان صاحب کسب و کار بسيار ساده است که بر نقاط ضعف یا آن چه که بازار نمی خواھد مت

ور می کنيد فSن محصول بسيار مفيد است و باعثتSش کنيد تقاضای بازار و مشتری ھای بالقوه را شناسایی کنيد. صرفا به این دليل که شما تص

 حرکت از آن چه بازار نمی خواھد به سوی آننمی شود مشتری ھا برای آن پول بدھند. ترتيبی دھيد که کسب و کار شما از انعطاف کافی برای

چه مشتری می خواھد برخوردار باشد.

) تمرکز بر ارایه خدمات به مشتری۵

ھيد. ھمچنين ضروری است زمينه را طوری فراھممطمئنا مایل ھستيد مشتری ھایتان دائمی باشند برای این کار باید خدمات مناسب به آن ھا بد

نھا ھنگامی مفيد و موثر است که به مشتریکنيد که مشتری ھا شما را به دوستان شان توصيه کنند اما به یاد داشته باشيد خدمات عالی ت

کوشش شما برای تامين این خدمات به ھدر رفتهھایی ارایه شود که قدر آن را می دانند. اگر به ھر دليل مشتری ارزش خدمات شما را نداند، 

اطب خوذ را خود بشناسيد و بااست در اینجاست که ارزش مشتری ھای سودده مشخص می شود. برای رعایت این توصيه بھتر است مخ

ون بر تغيير ميل او تاثير می گذارند. بنابراین بایدسليقه آن آشنا باشيد. نکته مھم این که یک مشتری ھمواره سليقه ثابتی ندارد و عوامل گوناگ

انعطاف 3زم جھت توليد مطابق با خواست در حال تغيير مشتری ھا را داشته باشيد.

) تمرکز بر استخدام بھترین نيروی کار۶

 درصد ھزینه٢٠ تا ١٠ متبحر و با تحربه احتما3 ھرگز به واسطه نگرانی از حقوق با3، سراغ نيروھای کم استعداد یا بی تجربه نروید. نيروھای

يای کنونی نيروی انسانی مبنای مزیت رقابتی شرکتبا3تری دارند اما چند برابر دیگر نيروھا به موفقيت کسب و کار شما کمک خواھند کرد. در دن

می دھد توسط نيروی انسانی متبحر و با تجربهھا را تشکيل می دھد. تمام نوآوری ھا و خSقيت ھا که مبنای مزیت رقابتی شرکت ھا را تشکيل 

ست البته 3زم نيست تمام کارکنان شما تمام وقتانجام می شود. نکته دیگر حفظ کارکنان برتر از طریق ایجاد انگيزه ھای گوناگون برای آن ھا

باشند. راه کم ھزینه استفاده از نيروھای متخصص و استخدام نيمه وقت آن ھاست.

) تمرکز بر کيفيت نه کميت٧

يت این است که در بسياری از موارد ميزان کوچک تر بادر آغاز فعاليت کسب و کار، کارآفرین ھا اغلب در دام « بزرگ تر، بھتر» می افتند اما واقع

 و کارکنان صادق است. تعداد محدودتر مشتریکيفيت با3 که باعث قيمت و سود با3تر می شود بھتر است. ھمين گفته در مورد تعداد مشتری ھا

 معنای محدود نگه داشتن تعداد مشتری ھاھای پرسود و کارکنان متخصص در بلند مدت بيش ترین سود را به شرکت می رسانند البته این به

نيست.



کز کنيد اما درست شبيه لوکوموتيوی که شروع بهدر مراحل آغاز فعاليت مستقل اقتصادی بر اموری که درآمد و سود شما را افزایش می دھند تمر

 داشته باشيد کارھای بزرگ یک روزه و طی یکحرکت کرده، نخستين مرحله دشوارترین مرحله است اما قانون انباشت را فراموش نکنيد. به یاد

مطمئن باشيد به نتيجه موردنظر خواھيد رسيد.مرحله انجام نمی شوند. با تيزبينی قدم به قدم در راه موفقيت کسب و کار خود حرکت کنيد و 
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ھفت عامل قدرت شخصی کارآفرين ھا

مدیران و کارآفرین ھا برای موفقيت در کسب و کار خود غير از مھارت ھای

تخصصی وحرفه ای به قدرت شخصی نيازمند ھستند. کارشناسان معتقدند

توانایی ھا و مھارت ھای شخصی به اندازه تخصص علمی و حرفه ای برای

شکوفایی شرکت ھا موثر است. در مقاله حاضر به بررسی کليدھای قدرت

و توانایی شخصی کارآفرین ھا می پردازیم.

▪ اشتياق:

نخستين قدرتی که به عنوان یک مدیر می توانيد در خود پرورش دھيد، حس

اشتياق به دستيابی به موفقيت و ھدفی است که برایتان مھم است. ھر

چه شما اشتياق بيش تری در این زمينه داشته باشيد کارمندان شما برای

انجام مسووليت ھای خود مشتاق تر ھستند و ھمکاری بيش تری برای

چنين حسی را در خود و زیردستانشان به وجودتحقق اھداف شرکت از خود نشان خواھند داد. تمام مدیران و کارآفرین ھای موفق توانسته اند 

آورند و ترتيبی داده اند تا ھمه اطرافيان برای تحقق اھداف کسب و کار حرکت کنند.

▪ شایستگی:

ی داناتر و شایسته تر برای انجام اموردومين قدرت شخصی شما در نقش مدیر، شایستگی علمی و تخصصی است. ھر چه اطرافيان شما را فرد

که آن ھا می دانند شایستگی شما تحققکسب و کار تلقی کنند، جاذبه شخصی بيش تری نزد آن ھا خواھيد داشت. علت این تاثير آن است 

مامی توانایی ھا که به آینده ای بھتر برایاھداف کسب و کار را تسھيل می کند و در نتيجه زندگی حرفه ای و شخصی آن ھا بھتر می شود. ت

 افزاید. براساس تحقيقات انجام شده زنان وکارکنان منجر شود، بر احترام شما نزد آن ھا و پایبندی ایشان به انجام وظایف شغلی شان می

مایت و ھمکاری فرا می خوانند. برعکس کيفيت پایينمردانی که با بھترین کيفيت وظایفشان را انجام می دھند به شکلی ناخودآگاه دیگران را به ح

و ناتوانی در انجام وظایف شغلی دیگران را از اطراف فرد پراکنده می کند.

▪ آمادگی ھمه جانبه:

وژه ھای جدید است. قبل از برقراری تماس تلفنیسومين قدرت شخصی در ميدان و کارآفرین ھای توانمند، آمادگی کامل قبل از بر عھده گرفتن پر

با کارکنان، داشتن آما یا گفت وگو  با مشتری  با دیگران، محبت  با ایده ھا وبا فردی دیگر، برگزاری جلسه  دگی در ھمراه کردن طرف مقابل 



پيشنھادھای شما بسيار مھم است.

شغلی شما به تایيد ذھنی طرف مقابل اعم ازشنونده یا طرف گفت وگو با شما به وضوح آمادگی یا عدم آمادگی شما را درک می کند. پيشرفت 

 قصد دارید انجام دھيد کامS خود را آماده کنيد.کارکنان، شرکای تجاری و مشتری ھا بستگی دارد. بنابراین ھمواره از پيش برای ھر اقدامی که

مدت زمان آمادگی نباید برای شما مھم باشد.

يد. آمادگی شامل تحقيق درباره مسایل مالی پروژهاگر پروژه ای که قصد انجام آن را دارید مھم است، روزھا و ھفته ھا وقت صرف آمادگی خود کن

ید با پيش بينی وضعيت آینده بازار از سودده بودنجدید، مشورت با افراد باصSحيت در زمينه مسایل حقوقی، تحقيقات بازار و... است. ھمچنين با

توليد کا3 یا ارایه خدمات جدید مطمئن شوید.

گيزد. به یاد داشته باشيد قدرت به کسی تعلقدر اغلب موارد ھمين تSش برای آمادگی، حس احترام و اعتماد دیگران را نسبت به شما برمی ان

 کسب و کار خود دارد. به ھيچ چيز بی اعتنادارد که بيش ترین تSش را جھت زمينه سازی اقدامات بعدی می کند و دیدگاه بلندمدت تری برای

ر می دھد. ھدف نھایی شما باید تبدیل شدن بهنباشيد و ھيچ چيز را به شانس و اقبال نسپارید. این روش شما را ھمواره در مسير تکامل قرا

این است که شما به آن نزدیک می شوید. بایدرھبری بی عيب و نقص باشد. در این حالت حتی اگر به طور کامل چنين ھدفی تحقق نباید حداقل 

ث آینده خود را برای ھر رویداد آماده کنيد. البته ھرگززمان و انرژی خود را به رشد مداوم تا پایان عمر اختصاص دھيد و با پيش بينی تحو3ت و حواد

ین باید تخمينی از آنچه که بر کسب و کارتان تاثير مینمی توان تمام رویدادھای آینده را به طور دقيق از پيش دانست اما شما به عنوان یک کارآفر

 و نھادھای تصميم گير توجه کرده و بر مبنای آنگذارد داشته باشيد. برای این منظور می توانيد به تحو3ت اقتصادی ناشی از سياستگذاری دولت

برنامه ھای تجاری خود را تدوین کنيد.

▪ نگاه روشن:

ه آینده کسب و کار است. تحقيقات متعدد نشانیکی دیگر از ویژگی ھای مدیران و کارآفرین ھای توانمند داشتن نگاه و دیدگاھی روشن نسبت ب

کسب موفقيت است. از سوی دیگر تنھامی دھد برنامه ریزی بلندمدت در حوزه فعاليت ھای شغلی و خصوصی زندگی مھم ترین عامل برای 

جام این مرحله باید زمان کافی اختصاص دھيد.مدیران در جایگاھی قرار دارند که می توانند به این نوع برنامه ریزی اقدام کنند. برای ان

 خواھد شد زیرا از پيش موانع را شناخته و در جھتھر قدر زمان بيش تری صرف این مرحله کنيد در آینده فعاليت ھایتان با سھولت بيش تری انجام

 باشد احتمال موفقيت تان بيش تر است.رفع آن ھا برنامه ھایی تدوین کرده اید. ھر قدر تصویری که از آینده در ذھن دارید روشن تر

مه ریزی تجاری بلندمدت تر با عدم قطعيت زیادیبرنامه ریزی و تصویرسازی ذھنی شما باید برای یک سال، سه سال و پنج سال آینده باشد. برنا

ھای طو3نی تر از پنج سال به قدری تغييرروبه رو می شوند زیرا پيشرفت ھای تکنولوژیک، سياست ھای اقتصادی و شرایط اجتماعی طی مدت 

 سال بعد تصميم بگيرید مجبور ھستيد در ميانه راه آن را عوض کنيد.١٠می کنند که اگر اکنون بخواھيد برای 

▪ ایجاد انگيزه در دیگران:

ی برای تحقق این ھدف در شما پدید خواھد آمد.ھنگامی که مشخص کردید قصد دارید طی پنج سال آینده در کجا قرار داشته باشيد انگيزه ای قو

 خواھند کرد. تردیدی وجود ندارد که شما به تنھاییکارکنان نيز با درک انگيزه با3ی شما به سوی ھدفی که برای کسب و کار تعيين کرده اید حرکت

شما به عنوان کارآفرین و مدیر باید بخش بزرگی از انرژییا با کارکنان که انگيزه ای برای فعاليت ندارند نمی توانيد به ھدف برسيد. به این ترتيب 

خود را صرف ایجاد انگيزه در خود و دیگران کنيد.

▪ کار گروھی و حفظ آرامش:

و فشارھای کاری است. تحقيقات انجام شدهششمين و ھفتمين ویژگی کارآفرین ھای موفق توانایی کارگروھی و حفظ آرامش در دوران تنش ھا 

ن ھا توانایی تشکيل تيم ھای کارآمد رااز سوی دانشکده علوم تجاری دانشگاه استنفورد حاکی است شرکت ھایی موفق ھستند که مدیران آ

پيش تعيين شده می پردازند. حفظ آرامش در بحران ھادارند و در دوران فشارھا به ویژه بحران ھا با آرامش به حل مشکSت و اجرای برنامه ھای از 

به معنای صبر و کنترل خود در اوضاع دشوار و نااميدکننده است.

ن دوران ھمه نگاه ھا به شما دوخته شدهواقعيت این است که توانمندی شخصی مدیران در لحظات سخت آشکار می شود و مطمئن باشيد در ای

 به آینده ایجاد خواھيد کرد.است. اگر بتوانيد در این دوران با ثبات قدم به کار ادامه دھيد، در اطرافيان اطمينان قوی
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ھفت قانون برای کارآفرين نوپا

بازاریابی و معرفی كسب و كار دیگر نياز به توضيح ندارد چرا كه این روزھا

پركرده اند. را  اطرافمان  دنيای  تبليغاتی ھمه  تجارت و مسابقه ھای  جھان 

كسی كه به تازگی كسب و كاری راه انداخته ھم به فكر وارد شدن در این

پراز چالش ھای و  دشوار  راھی  پيداست كه   Sو كام پرھياھوست  حيطه 

گوناگون را پيش رو دارد و افت و خيزھای بسياری را تجربه خواھد كرد. او باید

از قوانين و اصول چندی آگاه باشد تا بتواند راھش را در این جھان رقابتی

امروز، پيدا نموده كسب و كارش را به روشی تاثيرگذار و پاسخگو معرفی

نماید. اگر شما ھم یك كارآفرین تازه كار ھستيد، نكات زیر به كمكتان خواھند

آمد:

▪ قانون اول

باید سعی كنيد در قبال ھر كاری كه انجام می  دھيد و ھر ساعتی كه صرف

ما این به دست آورید. البته منظور  پاداش ھایی  یا  پاداش  كاری می كنيد، 

نيست كه كسی به شما جایزه دھد یا از شما تشكر كند. در حقيقت زمان،

 ساعت٢۴كوتاھش كرد. یك روز ھم بيش از كا3ی گران قيمتی است كه ھرگز و ھرگز قابل بازیافت نيست. نه می شود زمان را كش داد و نه 

سيد. این ھا پاداش ھایی ھستند كه ذكر كردیم. نتيجهنيست. پس زمانی كه وقت می گذارید تا كاری انجام دھيد، باید به نتایجی كاربردی و مفيد بر

و ارزشمندی است كه دانش و تجربه ھایتان را افزونگرفتن لزوما به معنای موفق شدن نيست. اشتباه كردن و آموختن از خطاھا نيز نتيجه كاربردی 

خواھد كرد و این ھمان قانون دوم است.

▪ قانون دوم: اشتباھات ھدیه ھایی ارزشمندند.

در بيشتر اشتباه كنيد و از ھر یك درسی برگيرید، راهاین موقعيت ھای به ظاھر ناراحت كننده و گاه نااميدكننده، "فرصت ھای آموختن" ھستند. ھر ق

يد، تجربه كسب كنيد و دانسته ھایی مفيد و راھبردیدست یابی به ھدف، ھموارتر می شود. اگر بخواھيد كاری را كه شروع كرده اید به پایان برسان

اتی محكم، حساب شده، دقيق و راھبردی اتخاذبه دست آورید، اشتباھات غيرقابل اجتناب خواھند بود. در این حالت است كه می توانيد تصميم

را گذارید. ھمواره به خاطر داشته باشيد كه ھيچ تضمينینموده، طرح و پروژه ای كارآمد و پاسخگو برای بازاریابی كسب و كارتان تدوین كنيد و به اج

ا موفق عمل كند و به نتایج دلخواھتان برسيد.برای موفقيت اولين طرح در كار نيست. ممكن است چھارمين مجموعه استراتژی ھای بازاریابی شم

برای این كار آماده باشيد. این ھمان قانون سوم است.گاھی مجبور می شوید یك طرح را در ميانه راه متوقف كنيد و دوباره از نو آغاز نمایيد. پس 

▪ قانون سوم: برای توقف طرح آماده باشيد.

 ھایتان مغرور نشده تعصب نداشته باشيد. زمانی كهگاھی اوقات ناگزیر از این كارید. نترسيد كه دیگران مسخره تان كنند و ھرگز به دانش و طرح



 ساخته یك بار دیگر شروع كنيد.ممكن است ببينيد كه بهدیدید اشتباه كرده اید و این طرح ھيچ نتيجه مثبتی به دنبال نداشته فورا اجرایش را متوقف

كار دست تنھا مانده اید. در این حالت خجالت نكشيدبن بست خورده اید، طرح مناسبی و استراتژی كارآمدی به ذھنتان نمی رسد و در ميان این ھمه 

و از دیگران كمك بخواھيد. این قانون چھارم است.

▪ قانون چھارم

جستجوی اقدامی باشيد كه با كوچكترین دگرگونی،زمانی كه با شرایطی دشوار روبه رو شدید و احساس كردید كه باید تغييراتی اعمال كنيد، در 

اسان و مربيان- از این دست اقدامات است.تغييرات مثبت زیادی به وجود آورد. كمك خواستن از دیگران- افراد خانواده، دوستان و كارشن

▪ قانون پنجم

یا "گرفتارم"! ھميشه ھم نشانه یك كارآفرین موفق و پركار نيستند. معمو3 ا فرادی كه می گویند سرشان شلوغ است،"سوم شلوغ است" 

ست و نتوانسته اند كارھایشان را نظم داده به نتایجیكارھای زیادی برای انجام دادن دارند و تعدادی را نيز شروع كرده اند ولی "ذھنشان" شلوغ ا

ليست كنيد، فكرتان و بسياری اوقات اتاق كارتان! رامطلوب و دلخواه برسند. پس به جای این كه بی ھدف كار كنيد و بيھوده فعاليت ھای زیادی را 

واند دست آوردھا و نتایجی قابل قبول و ارزشمندنظم دھيد. تصميم بگيرید كه چه كارھایی را، چطور و چه وقت باید انجام دھيد. این روش می ت

ھمراه بياورد.

▪ قانون ششم

برای گشودن گرھی، راه حلی ساده و سھل یافته اید و درراه حل ھای مفيد و با ارزش ھميشه دشوارترین و پيچيده ترین راه ھا نيستند. اگر دیدید كه 

ی مانندیست. دقت كنيد.كنار آن روش طو3نيتری ھم وجود دارد، ھمواره از روش ساده تر استفاده نمایيد. زمان متاع ب

▪ قانون ھفتم

اره و با نظامی معين و زمان بندی شده، نتایج طرح ھاآن چه كه ھرگز نمی توان انكار كرد، نتایج و حاصل برآمده از یك كار است. پس 3زمست كه ھمو

 بسيار كمك كننده ای ھستند.و پروسه ھایی كه به جریان انداخته اید را جمع آوری و سنجش كنيد. محاسبات آماری ابزارھای

 اگر دیدید كه بسيار تSش كرده اید ولی باز ھم بهكار كردن بسيار و تSش پيگيرانه در ھمه مواقع نتایج درست وقابل قبولی در پی نخواھد داشت.

نتيجه ای نرسيده اید، قطعا مسير اشتباھی را پيموده اید.

 كمك بگيرید. شاید راه حل ھا را بيش از حد پيچيدهنااميد نشوید، چالش ھا و مشكSت فرصت ھایی برای رشد و آموختن ھستند، می توانيد از دیگران

و وقت گير انتخاب كرده اید از چگونگی انجام پروسه ھا غافل شده اید.

ست را به موفقيت تبدیل می  كنند و یك طرحھر چه كه باشد، قابل اصSح است ولی بدانيد كه انگيزه قوی، صبر و كوشش فراوان ھستند كه شك

تيزھوشی تدوین شده اند و پروسه بازاریابی قوی ونامناسب و ناتوان را به طرحی مبدل می نمایند كه ھر یك از اجزایش حساب شده و با درایت و 

موثری را به پيش می رانند.

منبع : روزنامه تفاھم
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ھمدلی و سکانداری کشتی کارآفرينی



در این جا قصد داریم راجع به مفھومی حرف بزنيم كه یكی از ویژگی ھای

دنيا به  آن  با  كه  است  انسان ھاست. ھمدلی خصوصيتی  فطری ھمه 

آمده ایم و ھرگز ھم نمی توانيم آن را از دست بدھيم. شاید تعجب كنيد كه

این مفھوم ذاتی ما انسان ھا از عناصریست كه قادر است در پيشبرد روند

یك كسب و كار مستقل كوچك كارآمد باشد و به كارآفرین آن كمك كند. اگر از

ھر كارآفرین ميليونری بپرسيد كه چطور موفق شده امكان ندارد از ھمدلی

 آشنا ھستند و به تمامی معنایش را دركEmpathyنام نبرد. آنھا به خوبی با 

كرده از فوایدش سود می برند.

بازاریابی و كسب و كار، حسابداری دقيق و ھمه جانبه، نقشه  طراحی 

تحليل اوضاع بازار ونتایج و بسياری مھارت ھای دیگر ھمگی برای خلق یك

كسب و كار موفق 3زمند ولی آنچه كه شما را در بازار رقابتی بلند می كند

استعدادھای طبيعی شمایند. مسلما گفته ھای با3 برای بسياری از شما

مبھم ھستند به ھمين خاطر مراحل درك مفھوم ھمدلی را بيان می كنيم.

 نموده اید یا نه. شخصی كه ھمدلی را می فھمد: دوست دارداول ببينيد كه آیا اصS معنی ھمدلی را می  دانيد یا خير و آیا این ویژگی را در خود بيدار

 دل می  كند با دقت به حرف ھایش گوش می دھد وبا دیگران ارتباط برقرار كند می تواند احساسات شان را بفھمد، ھنگامی كه كسی با او درد و

 بگذارد. او لزوما با افكار و كارھای دیگراناظھار می نماید كه تمامی مشكSت و احساساتش را درك می كند. او قادرست خودش را جای دیگران

د درباره گناھان و خطاھای دیگران ھمدلیموافق نيست و خودش را به خاطر خطاھای دیگران سرزنش نمی كند. این سرزنش و مقصر دانستن خو

نيست بلكه ھمدردی است.

Sympathy نه Empathyناگفته به گوش او . او خودش را شماتت نمی كند ولی درد و رنج مخاطبش را می فھمد. سوا3ت نپرسيده و حرف ھای 

 و چه واژه ھایی به كار برند. این شخص به كمكشانمی رسند و خواسته  ھای ابراز نشده را درمی یابند. وقتی دیگران نمی دانند چطور حرف بزنند

 خوبی یاد گرفته به دیگران كمك می كند كهمی آید و لغات و عبارات مناسب را به كار می برد. در یك جمله  ساده: شخصی كه ھمدلی را به

احساساتشان را آشكار و ابراز كنند.

رد. فقط باید به كارش برید. قبل از ھر چيز تدوین یكاین استعداد خدادادی در ھمان ابتدای كار و ورود به عرصه كارآفرینی در جریان كار وجود دا

ا3 باید با استفاده از این نيرو تمامی حرف ھاییاستراتژی پولی ضروریست. گفتيم كه ھمدلی توانایی شنيدن ناگفته ھا را به انسان می دھد و ح

آماده نگه دارید، با شرایط خودتان و كسب و كارتان مقایسهكه در طول زندگی راجع به پول و سرمایه شنيده اید را به یاد بياورید و در مغزتان حاضر و 

يدی استراتژی پولی توجه كرده روی آن زحمتكنيد تا سياست و استراتژی پولی مناسبی از كار دربياید. بسياری پيش از آن كه به مفھوم كل

اید گفت كه این یكی از علل مھم شكست یكبكشند، درباره محصول، موتورھای جستجو، طرح تجاری یا سرمایه گذاری عمده تحقيق می كنند. ب

 استراتژی پولی مناسب تدوین می كند.كارآفرین است. در واقع ھمدلی یك كارآفرین پيام ھای پولی پنھان و ناگفته را می شنود و یك

كار و زندگی را در یابد، بدون شك خواھد فھميداگر یك كاسب واقع بين و ھوشيار وقت صرف كند و به درستی و به غایت معنای ھمدلی در كسب و 

رو كند. یك ھمدلی آگاھانه، گوش شنوای ناگفته ھا وكه با مفھومی رو به رو شده كه عميقا می تواند سرنوشت زندگی كاری او را از این رو به آن 

ند و شرایط مناسب آن را حفظ كرده بھبودزبانی پرسنده سوا3ت مخفی در ذھن، قادر است اوضاع نابه سامان یك شغل مستقل را روبه راه ك

بخشد.

 و ملزومات آن تجربه ایست كه اگر درست به پایان برسد و كارآفرین كامS از آن بھره گيرد،Empathyبه عبارتی می توان گفت كه پروسه فھم 

روندیست كه حيات یك حرفه را دگرگون كرده عمرش را طو3نی می سازد.

دیل آنھا به استراتژی پولی آموزش داده می شد. امادر یك كارگاه آموزشی كه ھمه اعضای آن كارآفرینان بودند، ھمين دریافت پيام ھای پولی و تب

نت ھم صد البته بود ولی با كاربرد قدری متفاوت تر پس ازبرخSف تصور فقط كاغذ و قلم و سخنرانی و لپ تاپ و ویدیو كنفرانس و... در كار نبود. اینتر

 پول ھای مجازی خرید و فروش می  كردند كل مبلغ در ھفته آموزش، كارآفرینان به عنوان تاجرانی وارد دنيای بازار مجازی اینترنت می شدند و با٩



ارند انتخاب ھفته و با ایميل ھایی مالی به آنھا می رسيد. تاجران مجازی می توانستند ھر چه كه دوست د٩ ميليون د3ر بود كه طی ۶/٣جریان 

كرده پول ھایشان را برای خرید و فروش و تجارت در آن حوزه خرج كنند.

 كار اندازند و استراتژی پولی توانایی وضع نمایند. اینتاجران با استفاده از پول ھای مجازی یاد می گرفتند كه چطور پول ھای واقعيشان را درست به

ول تغيير دھند. این كارگاه آموزشی فقط یك دورهكسب و كارھای مجازی باعث می شدند كه كارآفرینان دیدگاه شان را در دنيای واقعی نسبت به پ

اینست كه كا3 یا خدمات به خودی خود عاملآموزشی اینترنتی ھماھنگ نبود بلكه در دنيای واقعی می گذشت. حقيقت و نكته مھم در این جا 

ت.شكست یا موفقيت یك كسب و كار نيستند اما استراتژی پولی صاحب شغل بسيار مھم تر و مسلط اس

حسابداری پول و تحليل داده ھا و نتایج و تجزیه وتوانایی ھا و استعدادھای طبيعی شما تواناترین بازوھای كمك رسانی ھستند. طرح ھای تجاری، 

وكارست. پس گوش، چشم و ذھننقشه  كشی برای یك برنامه رقابتی ھمه مھم ھستند ولی ھمدلی یكی از سكان دارھای كشتی كسب 

تيزھوش كارآفرینی كه اھل ھمدلی است را پيدا كنيد.
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ھوش ھيجانی، حلقه گم شده کارآفرينی

این مقاله در قالب یک پژوھش کتابخانه ای د3ئل نقش ھوش ھيجانی در

 دليل٢۵فرایند کارآفرینی را جمع آوری و بررسی کرده است. بر ھمين اساس 

فرایند کارآفرینی و ویژگيھای به ھوش ھيجانی در  توجه  لزوم  اثبات  برای 

کارآفرین ذکر شده که عبارتند از:

) کارآفرینی منبع تضاد ھيجانی است.١

) کارآفرین نياز به حمایت دیگران دارد.٢

) ریسک پذیری از جمله ضرورتھای کارآفرینی است.٣

ایجاد۴ تعادل  وابستگی  به  نياز  و  استقSل طلبی  بين حس  کارآفرین   (

می کند.

) انگيزه ھای کارآفرینانه عموما ماھيت عاطفی دارند.۵

) توان تحمل شکست و ناکامی دارد.۶

) کارآفرین خSق است.٧

) از قابلی تھای رھبری برخوردار است.٨

) می تواند ابھامات را تحمل کند.٩

) از درک شھودی برخوردار است .١٠

) اميدوار است.١١



) خوش بين است.١٢

) در کار غرق می شود.١٣

) خود انگيز است .١۴

) مایل است وضعيت موجود را تغيير دھد.١۵

د.) لذت ھا وکاميابی ھا را برای بدست اوردن لذت ھا و کاميابی ھای با3تر به تعویق می انداز١۶

) قادر است ميان اضداد وحدت ایجاد کند.١٧

) صادق است.١٨

) در کار قاطع است.١٩

) توانایی تفویض اختيار و مسئوليت را دارد.٢٠

) انگيزه پيشرفت در او با3ست.٢١

) مسئوليت پذیر است.٢٢

) انعطاف پذیری دارد.٢٣

) خوداگاه است.٢۴

) بخود عشق می ورزد.٢۵

● مقدمه

یند کارآفرینی را فراتر از شغل و حرفه و یک شيوهھوش ھيجانی داستانی نگفته در پس پدیده کارآفرینی است (کروس،تراواگلون). مک کله لند، فرآ

ه پذیری، اینده نگری، ارزش افرینی، ارمان گرایی،زندگی تعبير مينماید به طوری که خSقيت و نواوری، عشق به کار و تSش مستمر، پویایی، مخاطر

در این زندگی شکست مفھومی نداشته و بعنوان پلهفرصت گرایی، نياز به پيشرفت، مثبت اندیشی، زیر بنا و اساس زندگی کار افرینانه می باشد. 

ارد و واقعه ای که ھنوز فواید آن تبدیل به سود نشدهای برای با3 رفتن، موقعيتی برای آموختن، تصور ناقصی از واقعيت، ابھامی که در ھدف وجود د

ا در مجموع). خصوصياتی ھمچون جستجو به دنبال فرصت ھا، به جان خریدن خطرات، و اصرار در تحقق ایده ھ١٣٧٧شناخته می شود (صمد اقایی، 

). در این دیدگاه کارآفرینان١٣٨٣ترجمه عامل محرابی،دیدگاه خاصی را تشکيل می دھند که کارآفرینان را به تصویر می کشد (دانلد اف، ریچارد ام. 

کارآمد بوده و عاداتی فکری  شان از انھا افرادیعبارتند از: افرادی که مھارت ھای عاطفی شان به خوبی رشد یافته، از زندگی خویش خرسندند، 

رشان در کشمکش ھای درونی  مانع تمرکز و تفکرمولد و کارآمد می سازد؛ افرادی که نمی توانند بر زندگی عاطفی خودتسلط داشته باشند، درگي

).١٣٨٢روشن در کار می شود (گلمن،ترجمه پارسا،

ی ھستند که در محل کار خود فراتر از ھنجارھوش ھيجانی به عنوان عاملی مھم برای موفقيت در محل کار شناخته شده است. کارآفرینان کسان

).٢٠٠٣و عرف می درخشند و در کار از دیگران پيشی می گيرند (تراواگلون، 

● مبانی نظری

ریف کرده است که بر توانایی رویارویی موفقيت اميزبار- اون- ھوش ھيجانی را مجموعه ای از توانایی ھای غير شناختی، توانش ھا و مھارتھایی تع

).١٣٨٣ه نوری ونصيری،با خواسته ھا، مقتضيات و فشارھای محيطی تاثير می گذارد (به نقل ازسياروچی وھمکاران،ترجم

اط موثر با ھمکاران، سرپرستان، مشتریان ووی سينگر- ھوش ھيجانی را ھوش به کارگيری عاطفه و احساس در جھت ھدایت رفتار، افکار، ارتب

).١٣٨٢/ نقل از خائف الھی،دوستار،٢٠٠٠استفاده از زمان در چگونگی انجام دادن کار برای ارتقای نتایج تعریف می کند (وی سينگر،

● مولفه ھای ھوش ھيجانی بر اساس دیدگاه بار- اون:

) خود اگاھی ھيجانی١

) جرات ورزی٢

) عزت نفس٣

) خود شکوفایی۴

) استقSل۵



) ھمدلی۶

) روابط ميان فردی٧

) مسئوليت پذیری اجتماعی٨

) حل مساله٩

) واقعيت سنجی١٠

) انعطاف پذیری١١

) تحمل تنش١٢

) کنترل تکانه١٣

) خوش بينی١۴

) نشاط١۵

● د3ئل ضرورت توجه به ھوش ھيجانی در فرایندکارآفرینی

) کارآفرینی منبع تضاد ھيجانی است:١

لو از اشتياق، عجز و ناکامی، اضطراب و کار سختبرای کارآفرین که فعاليت اقتصادی منحصر به فرد خود را در عمل اغاز می کند، این تجربه مم

). از آنچه در با3 ذکر شده می توان دریافت که کارآفریندر طول فرایند کارآفرینی با١٣٨٣است (ھيسرچ و پيترس،ترجمه فيض بخش و تقی یاری، 

طراب.پس چنانچه از لحاظ خوداگاھی ھيجانیتضادھا ی ھيجانی فراوانی روبرو می شود،از یک سو اشتياق و از سوی دیگر عجز و ناکامی و اض

موفقيت او بسيار کم می شود. از سوی دیگر فردی کهقوی نباشد نمی تواند منابع اشتياق و یا عجز ناکامی را شناسایی نماید و در نتيجه احتمال 

،از این نيرو ھمانند یک عاملی جلو برنده استفادهاز خودآگاھی ھيجانی با3یی برخوردار باشد با شناسایی منابع اشتياق و تجزیه و تحليل عوامل

می دھد.کرده،منابع اضطراب و ناکامی را از قبل شناسایی و با برنامه ریزی نقش این عوامل را کاھش 

) کارآفرین نياز به حمایت دیگران دارد :٢

الف) حمایتھای معنوی و روحی

 کارآفرینان اذعان دارند که ھمسران شان قویبرای ھر کارآفرین 3زم است تا پشتيبانی روحی متشکل از خانواده و دوستان داشته باشد. اغلب

 آورده اند. دوستان نيز در شبکه پشتيبانی روحی نقشترین پشتيبان آنھا بوده و امکان صرف زمان بيشتربر فعاليت ھای کارآفرینانه جدیدشان فراھم

 ).١٣٨٣کليدی دارند ( ھيسرچ و پيترس،ترجمه فيض بخش و تقی یاری،

ب) حمایتھای تخصصی

شورت نيز نياز دارد. ممکن است یک استاد، ھمکاری درکارآفرین در آغاز فعاليت کارآفرینانه نوپای خود عSوه بر تشویق ھای روحی به راھنمایی و م

 تخصصی را تشکيل می دھند. (ھيسرچ ویک موسسه تجاری یابرخی ازاشنایان این راھنمایی را بر عھده گيرندکه مجموعا شبکه پشتيبانی

).١٣٨٣پيترس، ترجمه فيض بخش و تقی یاری،

ج) حمایت شبکه غير رسمی

ضایت خاطر به ھمکاری جلب نمود.این امرشاھراه جلب حمایت دیگران عواطف است و از کانال عواطف است که می توان نظر دیگران را با ر

دیل به مانع بزرگی برای دستيابی به اھدافمستلزم درک وھمدلی با3یی است.چنانچه فردی از عواطف خود اگاه نباشد چه بسا عواطفش خود تب

درسطح متوسط کار می کنند،از مدیران و کارکنانشوند.( رابرت کلی و ژانت کاپSن) برای شناخت عامل متمایزکننده افراد مولد وکسانی که فقط 

حبه ھای دقيق و مفصلدرصد مھندسانی را که مانند ستاره در محيط کار برجسته بودند معرفی کنند. پس از انجام مصا١۵ تا ١٠خواستند از

 پيش می بردند، ظاھر شد. یکی از مھم ترینتفاوت ھایی اساسی در راھبردھای درونی و ميان فردی ای که «ستارگان» از ان طریق کارشان را

اد برجسته به این دليل راحت تر پيش می رود که آنان وقتتفاوت ھا توانایی ایجاد رابطه ای صميمانه با شبکه ای از افراد صاحب نظر بود. کارھای افر

ه عنوان بخشی از یک گروه غير رسمی که سریعاخود را صرف برقراری ارتباط  صحيح با افرادی می کنند که ممکن است بتوانند در شرایط سخت ب

ررسمی برای حل مشکSت غيرمنتظره ضروریدر دسترس خواھند بود،برای حل مشکل یا رفع بحران از انھا استفاده کنند. وجود شبکه ھای غي

ن با مشکSت قابل پيش بينی به وجوداست. تحقيقی که دربارھاین شبکه ھا انجام شد نشان می دھد «تشکيSت رسمی برای رویارویی آسا



د. شبکه پيچيده ای ازپيوندھای اجتماعی درمواردیآمده اند. اما در ھنگام رویارویی با مشکSت غيرمنتظره اغلب تشکيSت غيررسمی به کار می آین

عنوان شبکه ای ثابت مستحکم می گردد. شبکه ھایکه ھمکاران با یکدیگرتماس برقرار می کنند شکل گرفته و شگفت اور این که با گذشت زمان به 

د به صورت ميان بر و ضربدری به نتيجه ی مورد نظر خودغيررسمی که از کارایی زیادی برخوردار باشند درازای اینکه تمام اقدامات 3زم را انجام دھن

اطی، تخصصی یا مبتنی بر اعتماد، پيوندھایدست پيدا می کنند. ستارگان یک تشکيSت معمو3 کسانی ھستند که با تمام شبکه ھا اعم از ارتب

)١٣٨٢مستحکمی دارند (گلمن،ترجمه پارسا،

) یکی از ویژگی ھای کارآفرینی توانایی ریسک پذیری است٣

یافت پاداش در نتيجه موفقيت فعاليت پيشنھادیبروک ھاوس پس ازانجام تحقيقات خود، مخاطره پذیری را اینگونه تعریف می کند: (( احتمال در

). برای١٣٨٠ را تعيين می نماید.)) ( احمد پور،(ایده یا طرح) که شخص قبل از این که خود را در معرض پيامدھای ناشی از شکست قرار دھد، آن

، خصوصا از لحاظ اجتماعی و روانی،مصادیق ریسکشروع ھر نوع فعاليت اقتصادی شاید درصدی ریسک پذیری 3زم باشد. اما در فعاليت کارآفرینانه

گذارد.خطرپذیری یا ریسک نقش مھمی در کاميابیپذیری بيشتر است. به عبارت دیگرمی توان گفت یک کارآفرین از ابرو و اعتبار خویش مایه می 

قدرت استد3ل کمک می کنند اما تواناییبازرگانی دارد. ریسک پذیری از ویژگی ھای ھوش عاطفی به شمار می رود. عقل و ھوش منطقی به 

نتيجه رسيد تنھا از ھوش ھيجانی برمی آید. دانشمندان به این  پيآمدھایی که تصميم  بهپيش بينی  ه اند که از طریق ھوش منطقی می توان 

از طریق ھوش ھيجانی می توان د تنھا  اما  فعاليت اقتصادی را شروع کرد)  (ویا  درآمد  به کسباستخدام  آورد، رشد کرد و  ر شرکتی دوام 

).١٣٧٧درآمدبيشترو مقام ھای با3تررسيد (کوپر،ترجمه عزیزی،

) ایجاد تعادل بين حس استقSل طلبی و نياز به وابستگی۴

دن برای دیگران برایشان دشوار است (ھيسرچ وعموما کارآفرینان افرادی ھستند که می خواھند کار را به شيوه خودشان انجام دھند و کار کر

) معتقدند افراد خSق به استقSل و عدم ھمنوایی با دیگران تمایل داشته و١٩٨۴).کانجر و لپتيرمن (١٣٨٣پيترس،ترجمه فيض بخش و تقی یاری،

). از طرف دیگر کارآفرین١٣٧٧ سرپيچی نمایند (اقایی،در مواردی که دستورھایی بر خSف ميل و یا اعتقادات خود دریافت می کنند تمایل دارند از ان

تداخل پيدا کردھو باعث ایجاد تضاد عاطفی گردد.نياز به حمایت داشته و حتی ممکن است در مواردی این امربا نياز به حمایت از جانب دیگران 

 نياز به حمایت دیگران تعادل برقرار کند.کارآفرین باید توانایی با3یی در مدیریت عواطف داشته باشد تا بتواند بين ميل به استقSل و

) انگيزه ھای کارآفرینانه عموما ماھيت عاطفی دارند۵

ت و غيره (ھيسرچ و پيترس،ترجمه فيض بخشاز جمله این انگيزه ھا عبارتند از:استقSل طلبی، کسب ثروت،رضایت شغلی، توفيق، فرصت پيشرف

چه فرد از لحاظ ھيجانی به مرحله پختگی).انگيزه ھایيکه یک فرد را وادار به فعاليت کارآفرینانه می نمایداغلب ھيجانی بودھو چنان١٣٨٣وتقی یاری،

 که احتمال موفقيت فردی با ھوشنرسيده باشد و به نوعی از لحاظ ھيجانی ھوشمند نباشد احتمال شکستشخيلی بيشتر است در حالی

ھيجانی با3بيشتر خواھد بود.

) تحمل شکست و ناکامی۶

باز می دارد ترس از شکست است نه حتی خودیکی از مھمترین عواملی که افراد را از دست یابی به  آن چه که به راستی برایشان مھم است 

شند.).تنھا کسانی به موفقيت ھای بزرگ دست می یابند که شھامت قبول شکست ھای بزرگ را داشته با١٣٨٢شکست (اسميت،ترجمه ھدایت،

). پذیرش شکست، قد خم نکردن در مقابل ان، سر پا ایستادن و ادامه فعاليت جھت رسيدن به١٣٧٧(جان کندی به نقل از کوپر، ترجمه عزیزی، 

آفرین را بررسی می کنيد با تاریخچه ای از شکستھاموفقيت و لو با سبک و شيوه ای دیگر از ویژگی ھای افراد کار افرین است.وقتی زندگی یک کار

ز قوانين جاری بازی می داند پس خيلی راحت با آن کنارو ناکامی ھا روبرو می شوید اما کارآفرین ھيچگاه نا اميد نشده و در واقع قانون شکست را ا

 از اشتياق فرد کاسته شود. (به نقل ازمی اید. به عقيده وینستون چرچيل: موفقيت یعنی از شکستی به شکستی دیگر رسيدن بدون این که

»، «ابھامی که در). در زندگی کارآفرینانه شکست مفھومی جز «موقعيتی برای آموختن»، «تصویر ناقصی از واقعيت١٣٧٧کوپر،ترجمه عزیزی،

).١٣٨١ھدف وجود دارد» و «واقعه ای که ھنوز فواید ان تبدیل به سود نشده» ندارد (اعرابی،

) خSقيت٧

 درگرو حفظ انگيزه افراد است. خSقيت مبتنیدرونمایه کارآفرینی خSقيت است. خSقيت خود بنيانی انگيزشی دارد و به ھمين دليل حفظ خSقيت

اعظم دانش خSق و شھودی ھر فرد بربر اراده ادمی است. درحقيقت خSقيت حق انتخاب و قدرت تصميم گيری برای انتخاب است . قسمت 



ش قلبی است که نبوغ خSق و شھود رامبنای ھوش ھيجانی است.عواطف باعث خSقيت، مشارکت، ابتکار عمل و دگرگونی می شوند.این واکن

ات مھم را مشخص می کند، قطب نمای درونی برایشعله ور می سازد، ما را با خود صادق می گرداند، روابط اطمينان بخش برقرار می کند، تصميم

ھنمون می شود.عشق نيازی مبرم، حياتی و ھمگانیزندگی و کار فراھم می اورد و ما را به پيشآمدھای غير مترقبه و راه حل ھای موفقيت اميز ر

).١٣٧٧ند (کوپر،ترجمه عزیزی،است که تبلور ان شکوفایی و خSقيت می افریند و کمبود آن انسان را به فساد و تباھی می کشا

) فعاليت رھبری:٨

 ھيجانی با3ست. این قابليتھا و صSحيت ھارھبری یک از ویژگی ھای کارآفرینی است. یکی از ویژگيھای مھم رھبران موفق برخورداری ازھوش

ان می دھد حدود دو سوم از صSحيت ھا وبرای عملکرد در بيشتر مشاغل حياتی و ضروی ھستند. مطالعات انجام شده در ھزاران سازمان نش

 کنترلی، انعطاف پذیری، پایداری، ھمدلی وقابليت ھایی که با عملکرد عالی و مناسب ھمراه ھستندمشخصات اجتماعی و ھيجانی از قبيل خود

).١٩٩٣ اسپندر ١٩٩۶،١٩٩۴، زیر ١٩٩٩،مک 3ندا ١٩٩٠،لوسچ  سر کویک١٩٨٢توانایی سازش و به سر بردن با دیگران را در بر می گيرند(بویاتزسر 

به١٩٩٨% از کفایت ھا و قابليت ھای ضروری برای موفقيت ماھيتی ھيجانی و اجتماعی دارند (گلمن،٩٠ھمچنيندر موقعيت ھای رھبری تقریبا 

 کاملی داشته باشد . خودمدیریتی در مرحله اولنقل از اسدی).مسينجر یاداور می شود: کسی که دیگران را رھبری می کند ابتدا باید خوداگاھی

). ھوارد گاردنر می گوید: رھبران انھایی ھستند که با حرف یا عمل خود به وضوح بر١٣٧٩به خوداگاھی وابسته است (وتن وکمررون ترجمه بابایی،

). مدیرانی که از ھوش ھيجانی١٣٧٧ ترجمه عزیزی، رفتارھا، افکار و احساسات تعداد مشخصی از پيروان خود تاثير می گذارند. (به نقل از کوپر،

 عملکرد عالی، با کسب رضایت و تعھد کارکنانبرخوردارند رھبران موثری ھستند. رھبر موثر کسی است که کارھا را با حداکثر کيفيت و کميت،

).١٣٨٢يجانی انان دارد (خائف الھی و دوستار، انجام می دھد. رھبران خود کنترلی را به سازمان القاء می کنند مشخصه ای که ریشه در ھوش ھ

) تحمل ابھام٩

). قدرت تحمل۴۵ نلسون،ترجمه نبی ئيان،صسر و کار داشتن با ابھام و عدم قطعيت از ویژگی ھای مھم کارآفرین است (جی مردیث،ای.نک،ای

انشی ناقص درباره محيط و تمایل به اغاز فعاليتی (یاابھام عبارت است از پذیرفتن عدم قطعيت به عنوان بخشی از زندگی، توانایی ادامه حيات با د

 انجمن١٩٨٠). در دھه ١٣٨٠ به نقل از احمدپور،١٩٩٣ارائه طرح یا اندیشه ای) مستقل بی انکه شخص بداند آیا موفق خواھد شد یا خير (جزای 

نتایج یک مطالعه نتيجه گرفت که مدیران بسيار موفق ابھامات و نا شناخته ھا را بھتر از سایر مدیران تحمل می کنند.مدیریت امریکا با انتشار 

 کرده، اشارات را تعبير و تفسير می نمایند و درکسانی که تحمل ابھامشان زیاد است معمو3 درک پيچيده ای دارند. انان به اطSعات بيشتر توجه

 و تحمل با3ی ابھامات اطSعات را بھتر منتقلسبک  شناختی شان ادراکی خواھد بود. بررسی ھا حاکی از ان است که افرادیبا پيچيدگی شناختی

اس ھستند، ھمچنين در مواجھه با شرایطمی کرده ونسبت به ویژگی ھای درونی دیگران (بخصوص در حين ارزیابی عملکرد در محيط کار) حس

 در اقدامات خود نوعی کارآفرینی و خSقيت داشته،درابھام رفتاری انعطافی و تطابقی دارند. مدیرانی که تحمل ابھام زیادی دارند به احتمال قوی

نوع می شوند، اختيار می کنند. به عSوه افراد بامحيط ھایپيچيده اطSعات کمی را برمی گزینند و معمو3 حرفه ھای تخصصی را که شامل وظایفی مت

 نسبت به دیگران برخوردارند (وتن و کمرون، ترجمهپيچيدگی شناختی و تحمل ابھام زیاد در محيط  ھای مملو از اطSعات، از انعطاف پذیری بيشتری

نوپذیری اولين مSک است که به ميزان). تحمل ابھام خود از سه متغير جزیی تشکيل می شود که از مSک ھای ازمون بادنر بوده اند. ١٣٧٩بابایی،

نگر ميزان تحمل اطSعات متعدد، متمایز وتحمل انسان در برابر اطSعات یا شرایط جدید مربوط می شود. دومين مورد پيچيدگی است که نشا

ائل مشکل، راھکارھای پنھان، عدم دسترسی بهنامربوط است. سومين ویژگی پاسخ ناپذیری یا 3ینحل بودن است که به ميزان تحمل در برابر مس

). بين ایده تا نتيجه نردبانی به نام ابھام قرار داردکه١٣٧٩اطSعات و عدم ارتباط اجزای مساله با یکدیگر مربوط است (وتن و کمرون،ترجمه بابایی،

 رسيدن محروم می ماند. به عنوان نمونهجنس آن از عواطف و ھيجان است.گاھی این نردبان انقدر کوتاه است که صاحب ایده از به نتيجه

ر منتشر شده لينس پولينگ یافتند که او خودفرانسيس کریک و جيمز واتسون بعضی قسمت ھای ناقص مطالعه ساختار مولکول دی ان ای را در اث

ی تحمل کرده و برای ساختار شکلی مارپيچ درنتوانست به خاطر کشفش شھرتی کسب کند زیرا نمی توانست ناھمخوانی و تضاد را به اندازه کاف

داریم ولی وقتی مسائل واقعی ساده نيستند تحملنظر گرفت که کامS مشابه شکل واقعی آن نبود. بسياری از ما نيز عقيده ای خSق را ابراز می 

 تحت فشار روسا، شرکاء یا مشتریان خود برایخود را از دست می دھيم و ممکن است پيش از موقع بھترین راه حل ممکن یا کمک را پذیرفته یا

). قدرتِ تحمل ابھام خود حاصل ویژگی ھایی نظير اعتماد به١٣٧٧اتمام کار قرار گيریم و از رسيدن به نتيجه مطلوب بازبمانيم (کوپر،ترجمه عزیزی،

د دست یافتن به نتایج دلخواه موقعيت مبھم را تحملخود،قدرت پيش بينی، اميدواری و برخورد فعال با پدیده ھا می باشد که در نھایت فرد به امي



می کند.

) شھود١٠

لی از شناخت و دانش که مستقل از تجربه ویکی از ویژگی ھای افراد خSق وکارآفرین توانایی شھودی است. شھود در فلسفه عبارتست از: شک

). شھود یک نوع قدرت پيش بينی غير استد3لی است و ریشه٢٠٠٠دليل است. توانایی شھود از ویژگی ھای ذاتی ذھن است (دیکشنری اینکارتا

اھدبود. اما اگر خوداگاھی فرد ضعيف باشد شھود بهدر ناخودآگاه دارد. اگرفرد از خود آگاھی مناسبی برخوردار باشد پذیرش شھود خيلی بيشتر خو

ج دارید تا بتوانيد از منابع موجود حداکثر استفادهحداقل می¬رسد. برای رسيدن به زندگی خSق به این باور و احساس غریزی اطمينان از خود احتيا

: حسی، عقSنی و شھودی. اصيل ترین و عميق ترینرا ببرید. از نظر سورکين - یکی از بزرگترین روان شناسان و فلسفه دانان-حقيقت سه نوع است

).به١٣٧٧تشخيص می نامند (کوپر،ترجمه عزیزی،انھا حقيقت شھودی است که بسياری از افراد پيشتاز در تجارت ان را استعداد نھفته یا قدرت 

ارزشمندترین دارایی کارآفرینانه و حاصل سال ھاعقيده سورکين این ھمان منبع اصلی دانش فردی است. توانایی تصميم گيری برپایه شم و بصيرت 

يشتر تغيير کند ضرورت قضاوت و تصميم گيریتجربه برای اتخاذ تصميمات 3زم در موقعيت ھای بسيار پيچيده است. ھرچه محيط پيرامون شما ب

 انھارا تشخيص داد و دست به اصSح زد.براساس شم و بصيرت بيشتر احساس می شود.در این مسيراشتباھاتی پيش می آید اما باید سریعا 

برای موفقيت فردی و شغلی ارزش بسزایی با شعور عاطفی دارد و می تواند  ).١٣٧٧ داشته باشد(کوپر،ترجمه عزیزی،شھود ارتباط نزدیکی 

ر اشتباه ھستند. شھود احساسی مافوق حواسشوشانا زابوف استاد دانشکده ھاروارد می گوید: سازمان ھایی که به شھود اعتماد نمی کنند د

). اغلب مدیر١٣٧٧ی گيرد (کوپر،ترجمه عزیزی،جسمانی است. شھود با شعور عاطفی رابطه  ای نزدیک دارد و ابعاد شھود عاطفی را نيز در برم

 پيش بينی کنندامآمدیر عامSن شرکت ھایی که دچارعامSن شرکت ھای موفق قادر بودند با استفاده از شھود آینده را بيش از انچه انتظار می رفت

 نود و سه برنده جایزه نوبل ھفتادو دو نفر پس از شانزدهکمبود بودجه بودند پایين تر از حد ميانگين امتياز اوردند. در مطالعات اخيردیده شد که از

می دھدکه بيشتر شرکت ھای ممتاز بهسال به این نتيجه رسيدند که شھود در کشفيات علمی و خSق نقش مھمی دارد. این مطالعه نشان 

تصميم  ویژه ھنگام  به  غریزی  احساسات  به  توجه  پی برده اند.  انواع شعور عاطفی  و  شھود  باشدوجود  ارزشمند  می تواند  مھم  گيری ھای 

).١٣٧٧(کوپر،ترجمه عزیزی، 

) اميدوار بودن١١

د ویژگی ھای معين مشترکی دارند که از ان ميانیکی از ویژگی ھای کارآفرینان اميدواری است. آشنایی در دریافت افرادی که اميد زیادی دارن

 راه ھای دستيابی به ھدف، قوت قلب دادن به خودمی توان به موارد زیر اشاره کرد: توانایی برانگيختن خود، احساس کاردانی کافی برای یافتن

تلف جھت دست یابی به اھداف خود یا در صورت عدمزمانی که در تنگنا قرار می گيرند، برخورداری از انعطاف پذیری 3زم برای یافتن راه ھای مخ

ار را به بخش ھای کوچک تر قابل انجام تقسيم کنند.موفقيت، توانایی جابجایی این اھداف با اھداف دیگر و دارا بودن این منطق که ھر تکليف دشو

نگرشی حاکی از شکست یا افسردگی در رویاروییاز دیدگاه ھوش ھيجانی اميدوار بودن به این معناست که فرد در مواجھه بااضطراب فشاراور - 

در طول زندگی شان کمتر دچار حالت افسردگی  شده، دربا چالش ھا یا موانع دشوار-تسليم نخواھد شد. در واقع افراد اميدوار در تعقيب اھداف خود 

)١٣٨٢کل اضطراب کمتری دارند و درماندگی ھای عاطفی در آنھا کمتر است (گلمن،ترجمه پارسا،

) خوش بينی١٢

پایدار داشتن به این است که در کار و زندگی ھمهیکی دیگراز ویژگی ھای کارآفرینان خوش بينی است.خوش بينی به معنای اميد و اطمينان قوی و 

).از دیدگاه ھوش ھيجانی خوش١٣٧٧ عزیزی،چيز علی  رغم شکست ھا، زیان ھا، سختی ھا و ناکامی ھا به خوبی پيش خواھد رفت (کوپر،ترجمه

بی تفاوتی، نااميدی و افسردگی مقاوم می سازد. بينی نگرشی است که افراد را در رویارویی با رویدادھای دشوار در مقابل افتادن در گرداب 

بينی را در شيوه ای می داند که افراد موفقيت ھا وخوش بينی ھمانند اميد که خویشاوند نزدیک ان است زندگی ما را پربار می سازد. سليگمن خوش 

ينند که می توانند ان را تغيير داده ودر نوبتشکست ھای خود را برای خودشان تعریف می کنند. افرادی که خوش بين ھستند شکست را چيزی می ب

ا به خصيصه ای دیرپا در وجود خود نسبتبعدی به موفقيت مبدل سازند در حالی که افراد بدبين به خاطر شکست خود را سرزنش کرده،آن ر

). یکی از بارزترین جلوه ھای تاثير خوش بينی در برانگيختن افراد در تحقيقی نمایان١٣٨٢می دھند که قادر به تغيير ان نيستند (گلمن،ترجمه پارسا،

با شرکت بيمه  موت  3یف انجام داد. سليگمن د تازه کاری که به طور ذاتیمی شود که سليگمن درموردبازاریاب ھای ھمکار  بازاریاب ھای  ریافت 

% بيشتر از افراد بدبين افراد را بيمه کردند.ھمچنين در خSل نخستين سال رھا کردن کار در٣٧خوش بين بودند در دو سال اول اشتغال به این کار 



). درچندین مطالعه که افراد شاد در مقایسه با افراد غمگين و یا افراد نه شاد و١٣٨٢ميان افراد بدبين دو برابر خوش بين ھا بود (گلمن،ترجمه پارسا،

، انتظار موفقيت بيشتری دارند و بيشتر برنامه ھا ونه غمگين بررسی شدند، دیده شد که این افراد دارای اھدافی بلند پروازانه و عالی می باشند

بيشتر انان نسبت به دیگران دارد. جالب تر اینکهراھبردھایی را مورد استفاده قرار می دھند که حکایت از خوش بينی، خSقيت و انسجام شخصيتی 

یند، موفقيت بيشتری کسب نمایند و نتایج درخشان ترییافته ھا نشان می دھد برخورداری از خلق مثبت واقعا به افراد کمک می کند تا بھتر عمل نما

). پس می توان گفت در پرتو ھمين خوش بينی است که کارآفرین غير ممکن را١٣٨٣بدست اورند (سياروچی وھمکاران ترجمه نوری ونصيری،

ممکن می سازد.

) غرقه شدن در کار١٣

ھوش ھيجانی است. شاید غرق شدن بيانگر حدیکی دیگر از ویژگی ھای کار افرینان غرق شدن در کار است. غرق شدن در کار بھترین حالت از 

يجان ھا نه فقط وجود داشتھو کاناليزه شده اند، بلکهنھایی استفاده از ھيجان ھا برای ارایه عملکرد یا فراگيری مطلبی باشد. در حالت غرق شدن ھ

ان خواھند داشت. گرفتار شدن در چنگال مSلبا عملی که فرد در حال انجام ان است ھمراه می شوند، به ان نيرو می بخشند و نقشی مثبتدر 

بروز حس غرق  شدن جلوگيری می کند. قرار یا بی قراری حاصل از اضطراب، از  گرفتن در حالت غرق شدن در کار احساسحاصل از افسردگی 

نوع می توان گفت  و حتی  لذتی خودجوش  احساس  بروز  شدن  غرقه  نشانه  می دھد.  فرد  به  استبرجسته ای  بی خود شدن  از خود  ی 

 که بر مھارت ھایش). حالت غرق شدن فقط زمانی ظاھر می شود که فرد در اوج توانایی خود باشد، یعنی در وضعيتی١٣٨٢(گلمن،ترجمه پارسا،

). زمانی که مغز از نظر کارآمدی در اوج١٣٨٢سا،بخوبی تسلط داشته و مدارھای عصبی مغز او در کارآمدترین وضعيت خود باشند (گلمن،ترجمه پار

ام دیده می شود. در این حالت حتی کار دشوارقرار دارد مانند مواقع غرق شدن، ارتباطی دقيق ميان مناطق فعال و مقتضيات کار در دست انج

ای خSق به غرق شدن ھمه جانبه در یک فکرمی تواند به جای انکه خسته کننده به نظر برسد روحيه دھنده یا نيروبخش تر باشد. پيشرفت ھ

). سی زنتمالی این حالت را صراحت١٣٨٢ارسا،بستگی دارند.غرقه شدن در کار پيش نياز تسلط بر صنعت، حرفه یا ھنر می باشد (گلمن،ترجمه پ

 به ھيچ چيز دیگری اھميت ندھد (به نقلمی نآمد. صراحت عبارت است از این که شخص به طور کامل مجذوب تجربيات خSق و لذت بخش شده و

از فراھانی).

) خود انگيزی١۴

دم می گذارد که مشوق ھای بيرونی بسيار اندکيخواھدیک کارآفرین باید از توانایی خود انگيزی با3یی برخوردار باشد. زیرا کارآفرین در مسيری ق

برایند حاصل ر تاثير گذار را در کنار ھم قرار داده و  بتواند عوامل  باید از درون خود کارآفرینداشتلذا انگيزه ای که  ا به سوی ھدف متمرکز نماید 

(بدون تعھد عاطفی) احتما3 پيشرفتبجوشد.تSش، استعداد و ھدف شما ھر چه باشد بدون داشتن انگيزه درونی قوی در به کارگيری ان ھا 

انج بدون عSقه  نخواھيد داشت. ھگل فيلسوف المانی می نویسد: ھيچ کار بزرگی در دنيا  بيشتر مدیران و رھبرانچندانی  ام نگرفته است. 

ست که ما را به حرکت وامی دارد بلکه قلب استدریافته اند که انگيزه ضروری تر از دانش یا مھارت ھای فنی است. گذشته از ھمه این مغز ني

 تکانه و به تاخير). توانایی جھت دادن احساسات به سوی پایانی پرثمر،استعدادی برتر است.این عمل خواه کنترل١٣٧٧(کوپر،ترجمه عزیزی،

طه ی فکر راه گشای ان باشد، برانگيختن خود جھتانداختن کامرواسازیباشد و خواه تنظيم حا3ت روحی خود به گونه ای که به جای محدود کردن حي

کار و به این ترتيب کارآمدتر عمل کردن ان را شاملپایداری و تSش، تSش مجدد در رویارویی با موانع یا پيدا کردن راه ھایی برای غرقه شدن در 

). تنھا کافی است خودم باشم ان وقت این حالت١٣٨٢شود، از نيروی ھيجان ھا در ھدایت تSشی کارساز حکایت می کند (گلمن،ترجمه پارسا،

).١٣٨٢بسيار ھيجان انگيزخواھد بود(اسميت؛ترجمه ھدایت،

- تغيير وضعيت موجود١۵

(نقل دنيا ھستند  در  تغييرات سحرانگيز  منبع  عواطف،  می نویسد:  فرانسوی  سارترفيلسوف  پل  ترجمه عزیزی، ژان  ازکوپر،  از١٣٧٧  یکی   .(

طفی است نه خردگرایی فنی که راھنمای اوليهویژگی ھای کارآفرینان تمایل به تغيير در وضعيت موجود است. پذیرفتن تغيير مستلزم شعور عا

 عمل، مقابل). تغيير کلمه ای است که معمو3 مورد استقبال زیادی قرار می گيرد اما کمتر کسی ھست که در١٣٧٧است (کوپر،ترجمه عزیزی،

و لذا ما می بينيم افراد زیادی از شغل و موقعيت فعلیتغيير مقاومت نکند. زیرا فرد با موقعيت فعلی در یک نوع ھارمونی و ھماھنگی به سر می برد 

ھا می باشند. از سوی دیگر نيروی 3زم برای تغيير بازخود ناراضی ھستند اما حاضر به تغيير ان نيستند. موانع تغيير بيشتر از جنس عواطف و ھيجان

سی که خواھان واقعی تغيير است ابتدا باید ازاز جنس عواطف است. به عبارت دیگر مانع و یا سایق تغيير،عواطف و ھيجانھای فرد است. لذا ک
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 گام بگذارد.خوداگاھی ھيجانی با3یی برخوردار باشد تا بتواند این تضاد را برطرف نمودھو در مسير تغيير

3تر) توانایی به تعویق انداختن لذت ھا وکاميابی ھا برای بدست اوردن لذت ھا وکاميابی ھای با١۶

يابی ھا انی و زود گذر دارند. به عبارت دیگر این افراد جھتکارآفرینان افرادی ھستند که توانایی قابل توجه ای در زمينه به تعویق انداختن لذتھا وکام

ی را یکی از جلوه ھای ھوش ھيجانی می داند. به نظربه دست اوردن نتایج مطلوب تر از نتایج کوتاه و انی صرفه نظر می نمایند. کوپر این توانای

 اساسی در انسانھاست که به طورخSصه به انمی رسد توانایی ظھور ھر از چندگاه کاميابی ھا، نشانه ای ازنمایش استعدادھا و نوعی مھارت

).١٣٧٧ھوش احساسی یا استعداد عاطفی می گویيم (کوپر،ترجمه عزیزی، 

) ایجاد وحدت اضداد١٧

ثS می توانند درعين استقSل وابسته، در محيط کارکارآفرینان افرادی ھستند که می توانند ویژگی ھای متضادی را در درون خود تجربه نمایند. م

ای کارآفرینان تفکر خSق است. تفکر خSقدرعين جدی بودن شوخ طبع، و در عين ریسک پذیری محتاط و محافظه کار باشند. یکی از ویژگی ھ

(خصلتی  به خود  بيش از حد (خصوصيتی کامS زنانه)، وابستگی به غير و اتکای  (بھمنی،مستلزم حساسيتی  ).١٣٨۴کامS مردانه) است 

ھام را متوجه می شوند؛ ھمچنين دستيابی وکنترلکارآفرینی یعنی مشاھده فرصت ھا در شرایطی که دیگران تنھا ھرج و مرج،  تناقض،  تضاد و اب

). مفھوم وحدت اضداد را می توان در تحقيقات مک کنيون و باراون و ھمکارانش در انستيتيوی١٣٨٠منابع برای دنبال نمودن این فرصت ھا (احمدپور، 

ورد بررسی فوق العاده بوده اند.انان ھمزمان ویژگی ھایارزیابی و تحقيقات شخصيت واقع در دانشگاه کاليفرنيا و برکلی دید. انان دریافتند افراد م

سبت به این ویژگيھای متضاد پذیراتر و بارزتر ھستند.مردانو زنان را داشته،استقSل و وابستگی را درکنارھم دارا بوده، خودکاری بيشتری داشته ون

نشان داده است افراد بسيار خSق ازھمتایاناین واقعيت در مطالعات متعددی درباره افراد خSق روشن شده است.تحقيقات بارون و مک کنيون 

نھادھا و اطSعات ارائه شده توسط دیگران با اغوشکمتر خSق خود مذکرتر و ھم مونث تر بوده و در تفکر خود مستقل ترند ولی در عين حال از پيش

 نيز جدی تر و سخت کوش ترند. شوخ طبع تر و در عينبازتری استقبال می کنند. انان وفق پذیرتر و در عين حال خود رای ترند. بيشتر اھل تفریح و

). اگر فرد از خوداگاھی مناسبی برخوردار نباشد در موقعيت ھایی که چنين تجارب متضادی١٣٧٧، نقل از اقایی،١٩٧٩حال عبوس ترھستند (تورنس

ذا به طور ناخودآگاه از پردازش تجارب متضاد دوریرا تجربه می کند دچار اضطراب و نگرانی می شوددر حاليکه خود نيز از علت ان بی خبر است، ل

د می دانند که چه تجاربی را تجربه می نمایند و لذا در ھرمی کند و به این شيوه با خود کنار می آید. اما افرادی که از خوداگاھی مناسبی بر خوردارن

ج اصلی معجزه عاطفی گردھم آوردن شھود وموقعيت متناسب با آن وضعيت قادر به تجربه تجارب متفاوت ومتضادی خواھند بود. یکی از نتای

).١٣٧٧استعدادھای مجزا، اھداف و قابليت ھا، مردم و امکانات در کل است (کوپر،ترجمه عزیزی،

) یکی از ویژگيھای مھم کارآفرینی صداقت است١٨

ه به ندای قلب. صادق بودن ازنظر عاطفی مستلزماکثر کارآفرینان یکی از عوامل مھم در پيشرفت شان را صداقت ذکر می کنند. صداقت یعنی: توج

فی سرچشمه می گيرد و شبکه ارتباطیاطاعت از احساسات قوی حقيقت درون است که قسمت عمده ای از این احساسات از اعماق شعور عاط

). کالين١٣٧٧ ان عمل می کند (کوپر،ترجمه عزیزی،ان با ضمير ناخودآگاه و وجداندر ارتباط است و انگاه بر ضمير باطن منعکس شده و متناسب با

 دنيا با نه ميليون د3ر فروش،عقيده دارد کهمارشال مدیر عامل شرکت ھواپيمایی بریتيش ایرویز،یکی از بزرگترین شرکت ھای تک شعبه ای در

). صادق بودن از نظر١٣٧٧،ترجمه عزیزی،صراحت و صداقت عاطفی از عناصر حياتی بوجود آورنده بھترین عملکرد در سازمانش ھستند (کوپر

و توجه  پيش  نياز  که  است  کردن  توجه  خود  به  و  بودن  بودن،واقعی تر  قدرتمند  معنای  به  (کوپر،ترجمهعاطفی  است  دیگران  به  احترام   

اطفی و نقطه اوج شخصيت و 3زمه).صداقت به طور طبيعی از ھدف، وجدان و تعھد عاطفی نشات گرفته و این آخرین ویژگی ژرفای ع١٣٧٧عزیزی،

). شواھد نشان می دھد که تنھا با داشتن صداقت زیاد و استعدادھایی بسيار١٣٧٧عزت نفس و اعتبار در زندگی و کار است (کوپر،ترجمه عزیزی، 

).١٣٧٧خSق است که انسان ھایی قدرتمند برای رسيدن به اوج کمال خواھيم بود (کوپر، ترجمه عزیزی، 

) قاطعيت در کار١٩

نھایی از کار دست نمی کشند. ھایم و جين بر قاطعيتیکی از ویژگيھای افراد کارآفرین قاطعيت در کار است؛ یعنی در پی گيری کار تا حصول نتيجه 

در کار را مستلزم داشتن پنج مھارت اساسی ميدانند.

) جھت یابی جدی.١

) توانایی انجام کار.٢



) کنترل اضطراب ھا و ترس ھا.٣

) روابط انسانی خوب در کار.۴

). از پنج مھارت ذکر شده چھار مورد ان از مولفه ھای ھوش ھيجانی می باشند.١٣٧۵) ھنر مذاکره و گفتگو (ھایم و جين بر،چينی۵

) تفویض اختيار و مسئوليت٢٠

 باشند. تفویض اختيار و مسئوليت به دیگرانیکی از ویژگی ھای کارآفرین رشدگرا آن است که اجازه می دھد دیگران سھمی در قدرت او داشته

بتوانيد اختيا با موفقيت واگذار کنيد وقتمستلزم ریسک پذیری است (جی مردیث، ای.نک، ای نلسون،ترجمه نبی ئيان). ھرچه  ر بيشتری را 

ازمان تان دارد. (جی مردیث،ای.نک،ای نلسون،ترجمهبيشتری خواھيد داشتتا به فعاليت ھای بيشتری بپردازید که تاثير بيشتری بر موفقيت اینده س

 بينی 3زم برخوردار نباشد نمی تواند بهنبی ئيان). تفویض اختيار و مسئوليت مستلزم اعتماد به خود و خوش بينی است. کسی که از خوش

دیگران اعتماد کند و به انھا اختيار بدھد.

) انگيزه پيشرفت٢١

د (جی مردیث،ای.نک ،ای نلسون،ترجمه نبی ئيان).کارآفرین کسی است که می تواند خود را برانگيزاند تا در کار خود بازدھی 3زم را داشته باش

ت را دارند. اما تنھا برخی می توانند این تمایل راانگيزه پيشرفت یکی از مولفه ھای ھوش ھيجانی از دیدگاه گلمن می باشد. ھمه تمایل به پيشرف

زبان دیگر انگيزه پيشرفت در واقع ھمان تمایل به خودبه انگيزه قوی تبدیل نمایند. این انگيزه در واقع برایند نيروھای درونی فرد می باشد. به 

نياز پيشرفت سایقی است که می تواند رفتار را تقریبا در  نيرومند ساخته و ھدایت کندشکوفایی است . به نظرمک کله لند  تمام موقعيت ھا 

نياز زیادی ١٩٩٨(کوستنر و مک کله لند/نقل از شولتز براساس تحقيقاتی که انجام داده است پيش بينی کرد که افرادی که  به).مک کله لند 

 این نياز را به انھا بدھد. انھا معيارھایی را برایپيشرفت در مشاغل و فعاليت ھای روزمره شان دارند جویای موقعيت ھایی ھستند که امکان ارضای

پيشرفت خودشان تعيين می کنند و به طور جدی برای برآوردن آن می کوشند.

) مسئوليت پذیری٢٢

ی گيرد. نمی توان ان را از خارج به دست اورد .از ویژگی ھای بارز کارآفرین مسئوليت پذیری است.حس پایبندی به مسئوليت از قلب شما نشات م

). مسئوليت پذیری در پرتو١٣٧٧پر، ترجمه عزیزی،اصو3 پای بندی به تعھد ندای وجدان است که می توان ان را درونی ترین صدای شھود دانست (کو

است. شرایطی که اگر فرد از لحاظ عاطفی بهخودآگاھی عاطفی امکان پذیر است. مسئوليت پذیری مستلزم توان تصميم گيری در مواقع بحرانی 

پختگی 3زم دست پيدا نکرده باشد، توان تصميم گيری را ندارد و درمانده می شود.

) انعطاف پذیری٢٣

صلت اساسی است که او را نسبت به یک فردیکی از ویژگی ھای مھم کارآفرینان انعطاف پذیری آنھا است.یک فرد انعطاف پذیر، دارای سه خ

متعصب متمایز می سازد:

) استفاده از عقل و منطق در برخورد با مسایل١

) تحقيق و بررسی درباره مسایل٢

) حفظ اعتدال عاطفی و عقلی٣

ده و اعتماد به نفس داشته باشد. در واقع فردانعطاف پذیری مستلزم ان است که انسان ھم از لحاظ عاطفی و ھم از نظر عقلی بر خود مسلط بو

دبار بوده، یا در صورت لزوم جھت کارم را تغيير داده و انانعطاف پذیر از چنين تفکری برخوردار است: من در مقابل سختی ھا و گرفتاری ھا می توانم بر

.)١٣٧٨را یا اصSح نمایم زیرا در متعادل بودن خود شکی ندارم (گراسمن، ترجمه چمن زار،

) خوداگاھی٢۴

د داشته باشد، مبانی 3زم برای رفتن به دنبالزمانی که فرد نسبت به ھویت خوداگاه باشد و تصویری از ان چه در زندگی می خواھد به آن برس

). کارآفرینان ازجمله افرادی ھستند که به١٣٨٢ت،رویاھا را برای زندگی بھترخودفراھم کرده است (استرمن گراھام به نقل از اسميت،ترجمه ھدای

يد کنترل و ھدایت خویشتن را در دست دارد.خوددنبال تحقق رویاھای خود ھستند. اگرفرد از احساساتی که تجربه می کنداگاه باشد در واقع کل

).١٣٨٢.به نقل از خائف الھی ودوستار، ١٩٩٩آگاھی در خود کنترلی نقشی محوری و اساسی ایفا می کند (جانسون و ایندویک، 

) عشق به خویشتن٢۵



انی نيست زیرا در این صورت باید ھمه ابعادیکی از ویژگی ھای افراد کارآفرین توانایی دوست داشتن خویشتن است. دوست داشتن خود کار آس

 توانایی پایه خوداگاھی محور ھوش عاطفیوجودی خود از جمله بعد منفی را که پست و از نظر اجتماعی ناپسند است را دوست بداریم. این

است زیرا وقتی با بعد منفی سرشت خود مواجه می شویم به خود اختيار می دھيم:

بسياری احساسات ھر چقدر که بعد تاریک،- در بعد درخشان طيف عاطفی به رشد بيشتری برسيم (شعور عاطفی دامنه گسترده ای دارد برای 

تاریک تر باشد بعد روشن درخشان تر است).

ت ما را برای تغيير و رشد آزاد می گذارد.- با شناخت کامل تر سرشت واقعی خود، خود را بيشتر باور کنيم. در بسياری موارد، این شناخ

ر نتيجه باعث فوران ان در بدترین مواقع و بشکلی غير- بعد تاریک خود را بپذیریم، تجربه کنيم و ھدایت کنيم به جای انکه آن را سرکوب کرده و د

منتظره شویم.

زیم. با خودازمایی شجاعانه و گفتگوی صادقانه و- خود را از گناه، تنفر، پشيمانی یا خجالتی که مربوط به احساسات از بعد منفی است رھا سا

ازادانه با دیگران روابط خود را بھبود بخشيم.

).١٣٧٧نيم را رھا سازیم (کوپر،ترجمه عزیزی،- اضافه بار عاطفی یا به گفته رابرت بSی کوله بار غيرقابل رویتی که در پشت خود حمل می ک

● نتيجه گيری:

 که در کارگاھھای ترویج کارآفرینی به این مقولهبا توجه به د3ئل ذکر شده در مورد اھميت و نقش ھوش ھيجانی در فرایند کارآفرینی ضروری است

توجه شود.

وص در دوره کودکی توجه 3زم مبذول شود.برای پرورش نسلی مولد و خSق از کارآفرینان ضروری است به پرورش مولفه ھای ھوش ھيجانی بخص

منبع : روزنامه تفاھم

http://vista.ir/?view=article&id=370259

ھيچ وقت برای کارآفرينی دير نيست

باشد كه «من ھم می توانم پيش آمده  برای شما ھم  شاید این سوال 

كارآفرین شوم»؟ «آیا برای من دیر نيست»؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: بستگی دارد. این امر به ميزان سSمتی،

نيرو، ھمت و مسلما به وضع مالی شما بستگی دارد. چنانچه این شرایط را

دارا ھستيد ھيچ سنی برای شما دیر نيست. چه بسا آمارھا این امر را تایيد

نتایج یك بررسی جدید در آمریكا  ١۴ درصد از مردان و ٢٢می كنند. طبق 

 سال خود اشتغال ھستند و این در حالی است كه۶۵درصد از زنان با3ی 

 درصد است. ھمچنين بررسی٧این ميزان برای رده ھای سنی دیگر فقط 

دیگری كه در دانشگاه «واندربيلت» انجام شده حاكی از آنست كه تعداد

 ميليون نفر١۵ از مرز ٢٠٠٧ سال در سال ۶۴ تا ۴۵كارآفرینان گروه سنی 
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 ميليون نفر است.۴ سال فقط ۴۴ تا ٢۵می گذرد، اما این آمار در مورد گروه سنی 

 درصد از شركت كنندگان اظھار٨٠ انجام داده است، ١٩٩٨) در سال AARPھمچنين طبق یك نظرسنجی دیگر كه انجمن امور بازنشستگان آمریكا (

 درصد از شركت كنندگان از قصد خود برای ایجاد كسب و كار جدید خبر داده اند. نتایج این١٨كرده اند پس از بازنشستگی باز ھم كار می كنند و 

 سالگی۶۵ می شود و اوج آن به سن نظرسنجی ھمچنين نشان می دھد ميزان خود اشتغالی مردم آمریكا با افزایش سن به مراتب بيشتر

می رسد.

نان آسانتر از كارآفرینان جوان می كند.از سوی دیگر كارآفرینان سنين با3تر تجربه و امكانات مالی بيشتری دارند كه كار را برای آ

 از تجربه» است كه نشان می دھد كارآفرینان مسن ترگواه دیگر بر این امر گزارش بانك «باركليز» تحت عنوان «كارآفرینان سنين با3تر، بھره مند

 كسب وكار جدید٠٠٠/۶٠ درصد بيشتر به ایجاد كسب و كار مبادرت ورزیده اند. به طوریكه فقط در سال گذشته تعداد ۵٠ سال گذشته ١٠نسبت به 

 سال وقت آزاد بيشتری۵٠مين منبع، كارآفرینان با3ی ایجاد كرده اند. ھمچنين طبق این گزارش، كارآفرینان گروه ھای سنی با3تر یا بنابر توصيف ھ

 ساعت یا بيشتر كار می كنند.٣۶ درصد از این افراد به طور متوسط ھفته ای ۴٩برای اداره كسب و كارشان دارند و 

ر و سال نسبت به كارآفرینان جوانتر دچار فشارھای روحی كمتری ھستند و بھتر می توانند بين كا۵٠ھمچنين طبق این گزارش كارآفرینان با3ی 

 سال جامعه آمریكا مستمری دریافت۵٠ درصد از كارآفرینان با3ی ۵١زندگی شان توازن برقرار كنند. 3زم به ذكر است كه براساس این گزارش 

 درصد آنھا از كسب و كار خود به عنوان تنھا منبع درآمد استفاده می كنند.٢٧می  كنند و فقط 

 سال اداره می شود و از این ميان۵٠ درصد آن به دست افراد با3ی ١۵ھمچنين یافته ھای دیگر حاكی از آنست كه از كل فعاليت ھای اقتصادی جدید 

ت مواجه می شوند و كارآفرینان مسن تر در پشتتعداد آقایان سه برابر خانم ھا است. البته بسياری از كسب و كارھا در سال ھای اول با شكس

 سالگی قابل جبران تر از نابود كردن نتيجه٢۵چيز در سن سرگذاشتن بحران ھای مالی ناتوان تر از كارآفرینان جوان تر ھستند. زیرا از دست دادن ھمه 

 سالگی است.۶۵یك عمر زحمت در سن 

ار جدیدی ایجاد و كارآفرینی كنيد از این امر غافلبنابراین توصيه من این است كه اگر وضع سSمتی و مالی تان به شما اجازه می دھد كه كسب و ك

نشوید.

منبع : روزنامه تفاھم
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يک پروژه بيسينس پلن

dream home● شرکت خانه رویا ھا 

ـ طرح محصول:ساختار شرکت:طرح عمليات توليد:طرح مالی :

ما در طراحی نو با ایجاد کردن شرکت ھای در سراسر دنيا به کسب در آمد

با مشورت اھل فن و کسانيکه راستایاین پردازیم در ابتدا این کاراھا  می 

کارھا مشغول ھستند اطSعاتی را در این زمينه و بھترین نقاط توریستی پيدا

(که شناخت کامل روی آنھا داشتيم و ازpartکرده و کار خود را با با شرکای (



ھمه نظر ایده ال و عSقه مند به اینامر بوده ه اند جلسه ای گذاشته و

اھداف کار و پيشنھاد ھای آن را بررسی می کنيم با گرفتن مجوزبين المللی

inter nationalکار خود را آغاز می کنيم قرارداد بين شرکا و گرفتن وام و 

چند ميليارد د3رباشد) برای انتخابمناسب برای اوليندارای ھای که شرکا دراختيارمان می گذارند کار ار پيش می گيریم (مقداردارای باشد پيش از 

م . مثS( در ایران تھران کيش اصفھان مشھدمنطقهشرکت کار خود استارت زده و مکان ھای که قبS موقعيت آن ھا را در نظر گرفتيم اجاره می کني

) ما با انتخاب مکانھای در سراسر دنيا کارا توسعه می دھيمآزادچابھار و در شمال ایران) و کشورھای دیگر (کانادا ،استراليا یونان آمریکا و ایتاليا 

ریق مزمئن در روزنامه اعSم کرده و از واجدھایانتخاب نيازمد یک گروه کاری عالی و قوی ميباشد . که در کار خود تخصص داشته باشد که از ط

کار ما داشته باشند ما نياز به گروه انسانیشرایط برای ثبت نام دعوت می کنيم و کسانی را انتخاب می کنيم که تجربه و تخصص بيشتری به 

يروی کاری و .... را در اختيار می گيریم ما گروهبرای تبليغات و گروھی که اشنای به زبان ھای کشور ھای مختلف داشته باشند و گروھای برای ن

راسر دنيا داریم رابطه بر قرار می کنيم به صورت(ھای کاری را انتخاب کرده و ھر بک را در پست خود قرار می دھيم و با نمایندگی ھای که در س

online کنند برای اینکه کارھا به نحو احسن انجام گيرد یک ( بر قرار کرده و اشخاصی را برای ارتباط ميان شرکت ھا بر می گریم تا نحوه کاررا دنبال

شخص را به عنوان بازرس انتخاب می کنيم که بر کارھای کارمندان را مورد ارزیابی قرار ده

□□□

● بازاریابی:

آغار کارھای توسعه پذیر و سود ده است ما از طریقحال که کار را شروع کردیم مھمترین چيز در ابتدای کار تبليغات و بازریابی می باشد ،برای 

&…) تبليغات را انجام می دھيمMsn & Yahooون (موارد مختلف مثS در رسانه ھا –کاتولگ ھای مجازی در اینترنت تبليغات در سایت ھای بزرگی چ

 و با بستن قرارداد ھایی با ارگانھای بزرگ و شرکت ھایگروه کاری تبليغات ما نقش مھمی را در این امر ایفا می کنند که می توانند با بازیابی قوی

مختلف کارما به سوس پيشرفت سوق دھند .

 و نخواھيم گذاشت که این شرکت ھا به سویما با تخفيف و امکاناتی که به این ارگانه و شرکت ھای بزرگ می دھيم آن ھا را جذب می کنيم

شرکت ھای توریستی از ما کوچکتر بروند .

) مختلف مانند مثال برای امریکا و ایرن و بينلDOminما با طراحی یک سایت بزرگ و مجزا از ھمه چی با نام اختصاصی شرکت به چندین دامين ) 

ا از نظر در این سایت که ھمه در ستح آن دسترسی دارند به تمام زبان ھای که کشور ھای آن در پوشش مinter national) .ir .com . usمللی(

 برای عSقه مندان شرح می دھد و مزایای شرکت ماامکانات می باشد قرار می گيرد و امکانات و منازل که به اجاره دیده می شوند به صورت زنده

برای انتخاب شدن است .

 ھمينطور در سایت خود گالری عکس متعلق به ھرما با تبليغاتی که در با3 گفتم آمار و بازدید سایت را به طور چشمگيری با 3 می بریم . ما

) معرفی مناطق دیدنی وOnlinاھنمای آنSین (کشوری که تحت پوشش شرکت می باشد و مناظر زیبا آن را داریم . ھمينطر اماکاناتی از قبيل ر

ان معرفی می کنيم و نيازھای مشتریان را مانندتورھای داخلی آن کشور زیر نظر شرکت خانه رو یا ھا رستوران ھای معروف و .... را به مشتری

ر آن ھا قرار می دھيم .اینکه در خانه خود ھستند و لوازم و امکاناتی چون وسيله نقليه و بنزین و ... را در اختيا

□□□

● تجزیه و تحليل بازر:

با شعرما با تبليغاتی که کرده ایم برای جذب مردم مزایای انتخاب شرکت خود را بازگو می کنيم ما 

هدر رویا ھای خود به کجا سفر می کنيد ما رو یای شما را به تحقق می رسانيم با کمترین ھزین

 تبدیل کنيدھدف ما از این شعار این است که مردم رویای نفر به مکانھای دنيا را در ذھن خود به واقعيت

ا به صورت مشارکتی در اختيار عموم قرار می دھيممثS" با مزایای فصل برای این کونت گاه ھا گرسنگی به نظر مشتری در انتخاب آن دارد آنھا ر

واجه است در می یابيد که شرکت ما چه منااگر به این امر توجه داشته باشيم که وقتی یک توریست وارد یک کشور می شود با چه مشکSتی م

فعی برای مشتریان دارد .

ه آن می پردازیم اگر یک توریست را فرض کنيماھميت و منافع شرکت ھای ما از جھات مختلف قابل ذکر و تحليل و بررسی دست که نظر مختصرا ب



که به کشور ما سفر ميکند و سختيھای این سفر را در نظر ميگيریم .

ـمثال:

ودن آن با خانواده و ھتل و ... حال اگر این فرد با شرکتھزینه ھای زاید ، آشنا نبودن با موقعيت ھای جغرافيای ، آشنا نبودن به زبان کشور،راحت نب

 آن کشور با خانواده در خانه که به طور کامل در اختيارما برای مسافرت قرار داد اخذ کند مزایای دارد که عبارتند از کم شدن ھزینه راحت بودنش در

 و از طریق تلفن گویا که ھميشه در دسترسInternet ساعته از طریق ٢۴) است مانند راھمای Onlinاوست سرویس ھای که برای به صورت (

يدھد و ھمينطور تلفن ھای ضروری آنمی باشد و پاسخگوی به سوال ھای شماست که نقشه ھای کشور ھا را با ریز ترین مطSب به شما م

ظره که به آن ھا فکر نکرده ایم کسانی که به زبانکشور و ....که می توانيم طراحی این سایت به صورت معمول ببنيم. ما برای سوال ھای غير منت

ارتباط مستقيم با اپراتور بخش داشته باشد و سوا3تھای کشور ھای دنيا آشنائيت دارن را در اخيار داریم و از طریق ھمان تلفن گویا می توانند 

خود را بپرسند

□□□

● خSصه اجرای:

کشور ھا و امور مالی و ..... نحوه کار ما به این صورتما باید یک مدیریت قوی برای انجام این کار داشته باشيم نظارت در راوابط بين شرکت ھای و 

آن مکان شرکت ھا را بر پا می کنيم و اوليناست که ما با بھترین مکان ھای که در سراسر دنيا ھست را در فھرست خود قرار می دھيم و در 

است.وظيفه شرکت انتخاب مکان یا یا خانه ھای به صورت یک شھرک کوچک و برای اقامت توریست ھای م

□□□

● دورنما و ماموریت ھا :

ھدف ما از طرح این پروژه منافع مالی و تحقق آرزوھای دیگران برای مسافرات می باشد

□□□

● طرح مالی و نيروی انسانی :

ز کشور ھای تحت پوشش باشند ما سرمایهطرح مالی ما به صورت شریک با شرکھای قدرت مند و استفاده از شریک ھای که حتی می توانند ا

 ھای کشور ھای مختلف را دارند در ميلياد د3ر را ھزینه می کنيم و ھمينطور از نيروی ھای انسانی خSق که آشنای کامل با زبان۵٠ای بالغ برا 

 ميلياد د3ر می باشد را به صورت اینکه۵٠انه ھمان قاره ھای جھان قرار می دھيم و با حقوق و مزایای با3 تر و درامد بدست آمده که حدودا سالي

يردبعد از دادن حقوق و ھزینه ھای دیگر نسبت به سرمایه گزاری و سرمایه کننده در اختيار می گ

□□□

● اسناد و مدارک:

عتبر جھان به صورت امانت می باشد و بامدارک ما ھمان اسناد خانه ھای که در کشور ھای مختلف داریم می باشد که ھمه در بانک ھای م

paypalنيا مشتری می پذیرم از بانک معتبر امضای تمام شرکا و مسئو3ن و مدیران قابل دسترسی می باشد ما به دليل اینکه در ھمه جای دا
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يک کارآفرين تسليم نمی شود
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ایده مھياست.  بشوید. ھمه چيز  كارآفرین  یك  تصميم گرفته  اید كه  شما 

اینھا برای شروع،  پول كافی  ابزارھای كارآمد، گرایش درست و  مناسب، 

دقيقا ابزارھا و ملزومات شروع یك كسب وكار مستقلند. اما یك چيز ھست

كه غالبا از نظرھا پنھان می ماند. فكر كنيد و ببينيد كه این ویژگی كليدی در

وجود شما ھست یا نه: «ھر اتفاقی افتاد، تسليم نشو» به عبارتی ویژگی

سرسختی و پشتكار.

ھمه كسانی كه كارآفرین ھستند و چه به شكل آن 3ین و چه به صورت

سنتی فعاليت می كنند، یك حرف به شما می زنند و آن اینست كه ھر قدر

ھم كه كار و كاسبيتان خوب باشد و درآمد دلخواھتان را داشته باشيد، باز

می آید كه روی دیگر سكه دیده می شود. ھمه چيز پيش  موقعيتی  ھم 

درست برعكس شده حس می كنيد كه كسب و كارتان رو به سقوط است.

برای این اوضاع آماده باشيد. انعطاف پذیری را فراموش نكنيد و مثل یك توپ

عمل كنيد كه وقتی به زمين می خورد دوباره با3 می جھد. یك توپ حتی اگر

ب شما را به زمين زد، بازھم برخيزید و اسب سركش رابارھا زمين بخورد باز ھم با3 می رود. یك كارآفرین ھم باید اینچنين باشد. ھروقت كه از اس

یك كاسب نيز اینچنين است ولی اگر بهزیر لگام بگيرید. اما به ھر حال دروقت شكست نااميدی و دلسردی برای ھر كسی پيش می آید و 

 بيرون بيندازید:توصيه ھای زیر توجه كرده به كارشان گيرید، راحت تر می توانيد این حس مخرب را از وجودتان

يد و تمدد اعصابی داشته باشيد. در عوض) اگر دیدید كه حالتان خوب نيست و كسب و كار ھم درمعرض ورشكستگی است، با خودتان خلوت كن١

ازید.این كه با زور و زحمت دو برابر كار انجام دھيد، ساعات كاری را تقليل دھيد و به خود بپرد

به آرامش فكر می كنيد و بر دم و بازدم خود) در ھنگام خشم، افسردگی و فرسودگی چند نفس عميق بكشيد. نفس ھایی آرام كه در آن ھا فقط ٢

تمركز خواھيد كرد.

ل مرتب ورزش ھای سبكی انجام دھيد، فشار) ورزش و نرمش ھم یكی دیگر از این آرام بخش ھای طبيعی و سودمند است. اگر ھر روز و به شك٣

عصبی، نگرانی ھا و افكار یاس آورتان كمرنگ تر می شوند.

التان می كنند و از آنھا لذت می برید، توجه كنيد.) در عوض این كه ھمه فكر و ذكرتان را به كار و مشكSتش معطوف نمایيد، به چيزھایی كه خوشح۴

ھر چيزی كه بتواند حواستان را از این اوضاع درھم ریخته منحرف سازد، مفيد خواھد برد.

 دست از كار می  كشند و صورت مسئله را پاك) به خودتان بگویيد كه تسليم نمی شوید، ميدان را خالی نمی كنيد، كسانی كه با بروز مشكSت۵

طی مدال پيروزی را بر گردن خواھيد آویخت.می كنند، بازنده خواھند بود و شما جزء تيم برنده ھستيد و این كه در ھر حال و در ھر شرای

ھر گوشه از این اتاق به انتظارتان نشسته باشد و) و در آخر این كه فقط به این اتاق شلوغ و در ھم ریخته نگاه نكنيد. موفقيت ممكن است در ۶

شاید در ھر گوشه از این ذھن نااميد و پریشان ھم راه حلی وجود داشته باشد، پس جانزنيد.

دمی شما قرار گرفته است. اگر یك كارآفرین بادر بسياری از ھمين شرایط سخت، می توان با تSش و پشتكار، به موفقيتی دست یافت كه در یك ق

بدتر این كه یك كسی كه به سختی كسب و كاری بهبروز دشواری ھا، تSش نكند و این پيروزی نزدیك را از دست بدھد، واقعا شرم آورست. از ھمه 

 از كار بكشد.این گام آخر سرنوشت سازست وراه انداخته و با سعی و كوشش در جھت تداوم آن زحمت كشيده، این گام آخر را برندارد و دست

 با ما فاصله دارد پس ادامه بدھيد.می تواند موفقيت یك كسب و كار را رقم بزند. به عبارت دیگر پيروزی و كاميابی تنھا یك قدم

د باشند. بسياری از این كتاب ھا الھام می گيرند.) كتاب ھایی كه در زمينه موفقيت و انگيزه كار و استقامت نوشته شده اند ھم می توانند مفي٧

ھرت كنونی رامدیون ھمين استقامت و سرسختی) بدانيد كه ابرقدرتمندھای ثروت جھان ھم بارھا و بارھا شكست خورده اند اما این ثروت و ش٨

كنيد.خود ھستند. ھرگاه كه خواستيد صحنه را خالی كرده سSح را زمين بگذارید، به این افراد فكر 

نيد و از یك كارآفرین به یك كارمند تبدیل شوید،) ترك ميدان مسابقه آسان ترین ولی بدترین راه است. به جای این كه اسباب ھایتان را جمع ك٩

ن روح تازه ای بدھيد.بررسی كنيد و راه حل ھای تازه را جویا شوید. از كارآفرینان موفق الگو بگيرید و به كارتا
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