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نقش کارآفرینی در رشد اقتصاد و بهره وري 

2علی رسولی،1جلیل اجلی

میانهاسالمی واحدهیأت علمی دانشگاه آزادعضو 
Jalil.ajali@yahoo.com

میانهاسالمی واحدعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد
چکیده:

بـه نیـروي انسـانی    با نگاهی به کشورهاي موفق جهان دیده می شود که این کشورها بهـاي الزم را 
ترین عامل تولیدي می دهند و در مقابل، این نیرو با باال بردن بهره وري خـود  کارآفرین به عنوان مهم

هـا،  در سـازمان کارآفرینـان  در منافع حاصل از کارآفرینی و تولید سهیم می شوند. بهـره وري پـایین   
هاي متفاوتی با این عوامل روشها و مؤسسات مختلف ناشی از عوامل گوناگونی است متناسبشرکت

هاي سیسـتماتیک و سـاختار یافتـه بـراي حـذف یـا       نیز براي رفع مشکالت وجود دارد به کلیه تالش
ها نظام ارتقاي بهره وري گفتـه  کاهش تلفات ناشی از مواد، ماشین، انسان و یا تعادل نادرست بین آن

ها به نیروي فکـري و  رقابتی ،نیاز سازمانمی شود. در دوران حاضر به علت پویائی و پیچیدگی محیط
قوه خالقانه کارکنان و کارآفرینان افزایش یافته است . باید به دنبـال شـیوه هـائی بـود کـه بـا ایجـاد        
انگیزش در نیروي انسانی و افراد کارآفرین موجبات برتري سازمان را فراهم آورند .تحقیـق حاضـر بـه    

ن بهـره وري و  آفرینان  به عنوان شیوه مناسب انگیزش و به تبع توصیف و تحلیل ارتقاء بهره وري کارآ
این مقاله به نقش کارآفرینی در بهره وري و رشد اقتصادي اشاره میاثر بخشی  سازمان پرداخته است.

دنیا نشان می دهد که کارآفرینی بـه طـور معنـی    یافته هاي پژوهش هاي متعدد در اقصی نقاط ،کند
ینـد تجـاري   آ،رشد بهره وري را تسریع می کند،در ایجاد نوآوري و فردهدمیداري اشتغال را افزایش

ترین توضـیح دهنـده هـاي رشـد اقتصـاد اسـت.      سازي آنها نقش قابل انکاري دارد ودرمجموع از مهم
لفه هاي مربوط بـه نیروهـاي محـرك رشـد اقتصـادي، ویژگـی هـاي محیطـی، و         مؤتغییرات مهم در 

ثر بوده است و دالیل و شواهد تجربـی  ؤراین تحول بنیادین درنگاه به رشدمها دمکانیسم کارکرد بنگاه
.استشیدر حال افزاینیز به نحو روز افزون

کارآفرینی ، بهره وري، رشد اقتصادي ، رشد بهره وريکلید واژه ها :
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مقدمه:
شناسی و از ترکیب چهار دیدگاه اقتصاد، مدیریت، جامعهاي مطرح است و عموماًکارآفرینی امروزه به عنوان موضوعی بین رشته

البته اصطالحات به کاررفته در کند . گیرد که هر چهار دیدگاه و رویکرد در مورد بهره وري نیز صدق میروانشناسی مورد بررسی قرار می
ارد و سپس ادبیات مربوط به عملکرد علمی و ها وجود نددرك درستی از آنباََاین رشته ها، اغلب به طور مبهم تعریف شده اند و غال

چنین کارایی و اثربخشی،فرینی آبهره وري، عملکرد، کارسال گذشته مورد بازنگري قرار می گیرد.معناي اصطالحاتی چون30عملی طی 
هاي گوناگونی اد برداشتجایی که ایجاد یک دستور زبان مشترك کار ساده اي نیست، باید این حقیقت را پذیرفت که افرباشد .از آنمی

چه باید اندازه گیري شود یا از اصطالحات توضیح داده شده خواهند داشت. اغلب شیوه هاي سنجش و بهبود، بدون درك روشنی از آن
بهبودیابد،به کار گرفته می شوند. به دلیل این رویکرد عملگرا نسبت به بهبود، فرصت فهم کامل و سپس به حد اکثر رساندن عوامل 

نیز همانند بسیاري » کارافرینی «ثر در رقابت پذیري و موفقیت به سادگی از دست می روددر این بین اما معنا ومفهوم مقوله ؤاساسی و م
تهاجم فرهنگی "، "روشنفکر "چون هایی واژه در فرهنگ لغات مااز مفاهیمی که در حوزه علوم انسانی مورد بحث و بررسی است ،

فرینی از آن دسته مفاهیمی است که مانند مفاهیمی چون مهندسی آباشند ، ولی واژه کارو... نیز از همین دسته می"بوروکراسی""
شده است .» واژگونی مفهوم « به علت عدم استفاده صحیح و کاربرد غیر تخصصی  دچار  ذهن و 

مفهوم واژه کارآفرینی

جا بحث کاربرد واژه کارآفرینی است. واژه کـارآفرینی از کلمـه فرانسـوي    شر دارد اما در اینهر چند کارآفرینی قدمتی به انداره  تاریخ ب
Entreprendre""ت گرفته است. بنا بر تعریف واژه نامه دانشـگاهی وبسـتر کـارآفرین کسـی اسـت کـه       أبه معناي متعهد شدن نش

که مفهوم کلی  و تقبل کند. واژه کارآفرینی دیر زمانی پیش از آنمعتهد می شود مخاطره هاي یک فعالیت اقتصادي را سازماندهی ، اداره
کارآفرینی به زبان امروزي پدید آید ،در زبان فرانسه ابداع شد. کارآفرین و کارآفرینی اولین بار مورد توجـه اقتصـاد دانـان قـرار گرفـت و     

رادر نظریه هاي اقتصادي خود تشریح نموده اند. و تعریـف  تمامی مکاتب اقتصادي از قرن شانزدهم  میالدي تاکنون به نحوي کارآفرینی 
با تفکیـک قایـل شـدن    1730عنوان اولین ابداع کننده واژه کارآفرینی در حدود سال ه زیادي از کارآفرینی شده است.ریچارد کانتیلون ب

هـا  فردي که ابزار تولید را بـه منظـور ادغـام آن   "گونه تعریف می کند.بین زمین داران ،دستمزد بگیران  و کارآفرینان ، کارآفرین را این
براي تولید محصوالتی قابل عرضه به بازار ارائه می کند.وي ریسک پذیري را از مشخصات فرد کارآفرین  معرفی می کند. از دیگر اقتصـاد  

ایت ، نظـارت ، کنتـرل و مخـاطره    دانان مطرح  که در زمینه کارآفرینی نظراتی دارد جان استوارت میل است  که کارآفرینی را شامل هد
در 1932تـا  1925پذیري می دانست و عامل متمایز کننده مدیر و کارآفرین را مخاطره پذیري معرفی کـرد. .ژوزف شـومپیتر از سـال    

دانست  و نقش دانشگاه بن و از آن به بعد در دانشگاه  هاروارد تدریس می کرد: کارآفرینی را نیروي محرکه اصلی در توسعه اقتصادي می 
ینـد تولیـد،   آجدید ، ارائـه روشـی جدیـد در فر   دگاه وي ارائه کاالهايوي عبارت است از نوآوري یا ایجاد ترکیب هاي تازه از مواد . از دی

گشایش بازاري تازه،یافتن منابع جدید و ایجاد هر گونه تشکیالت جدید در صنعت کارافرینی است. ویلکـن معتقـد اسـت کـارآفرینی بـه      
ان یک تسریع کننده جرقه رشد و توسعه اقتصادي را فراهم می کند.عنو
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مفاهیم مربوط به کارآفرینی

: فرآیندي است که در ان محصوالت یا فرآیند هاي نوآوري شده از طریق القاء و ایجاد کارآفرینی سازمانی
هـاي رسند.به تعریفــی دیگر : فعالیتفرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاُسیس شده ، به ظهـور می 

یابی به نتایج نـوآورانه کارآفرینانـه فعالیت هایی است که از منابـع و حمـایت سازمانی به منظور دست
برخـوردار می باشد.

ها و تکنولوژي جدید را کشف : کسی که تحت حمایت یک شرکت ، محصوالت ، فعالیتکارآفرین سازمانی
ی رساند.و به بهره داري م

: فردي که مسئولیت اولیه وي جمع آوري منابع الزم براي شروع کسب و کار است و یا کارآفرین (مستقل)
کسی که منابع الزم براي شروع و یا رشد کسب و کاري را بسیج می نماید و تمرکز او بر نواوري و توسعه 

رین فردي است که یک شرکت را ایجاد و فرآیند ، محصول یا خدمات جدید می باشد. به عبارت دیگر ، کارآف
اداره می کند و هدف اصلی سود آوري و رشد است . مشخصه اصلی یک کارآفرین ، نوآوري می باشد.

: کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصوالت جدید و نظام کارآفرین شرکتی
.هاي سازمانی نوین است

ري و رشد اقتصادنقش کارآفرینی در بهره و

اهمیت رشد و ارتقاء بهره وري

یابی به اهداف ملی ، بازرگانی ، تجاري و شخصی داراي اهمیت است . منافع رشد بهره بهره وري در دست
وري بیشتر براي همگان روشن است چرا که درآینده می توان به میزان زیادتري با منابع کمتر یا همان میزان 

زد و میزان سطح زندگی را افزایش داد . با اصالح بهره وري می توان سهم منافع منابع دست به تولید 
تر نمود و نسبت سهم هر  نفر را در آن  افزایش داد . با توسعه سهم منافع اقتصاد اقتصادي آینده را بزرگ

زه می کنند ارمبهایی را که براي کسب بخش کمتري از این سهم با یکدیگر آینده ، می توان تضاد بین گروه
نند تورم ، بیکاري ماي مبارزه با مشکالت اساسی هرا کاهش داد.رشد مداوم در بهره وري تنها راه یک ملت برا

، افزایش کسري بازرگانی و پول ناپایدار است.از بعد فردي ، رشد بهره وري در افز ایش استاندارد واقعی زندگی 
.کارگیري منابع موجود به بهترین وجه براي اصالح کیفیت زندگانی استه و ب

کارآفرینی و بهره وري عظیم ملی

اگر از منابع کشورمان به خوبی استفاده نماییم با توسعه سریع اقتصادي مواجه خواهیم شد ، 
مـی  و با معادن وسیع سنگ آهن که درکشورمان وجود دارد ، ایجاد کارخانه هـاي ذوب آهـن   

تواند عالوه بر بهره برداري از مواداولیه براي شارژ صنایع داخلی ، با صدور مازاد بر مصرف آن ، 
ارز بسیاري را به کشور سرازیر کند.کارآفرینی همچنین راهی براي استفاده بهینه از منابع مالی 
خانواده و پس اندازهاي شخصی ایجاد می کند کـه چشـم پوشـی از آن مـی توانـد بخشـی از      
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کارآفرینی .اقتصاد خانواده را صرف تجمل گرایی (خرید اقالم وارداتی) و یا هرزروي  آن گرداند
سسه جدید از ابتـدا از  ؤیک ویژگی است که مدیر می تواند داشته باشد. ایجاد یک سازمان یا م

هاي کارآفرین است . کارآفرین موتور توسعه اقتصادي اسـت یعنـی او نیرویـی حرکـت     ویژگی
ها و بینش و دید فـرد مـی   و اثربخش دارد . بصیرت یا بینش که مبوط به عمق آگاهیآفرین 

باشد . مدیر کارآفرین و داراي بصیرت ، فرصت ها را شناسایی می کند مثالً بـازار را شناسـایی   
می کند و می داند خالء هایی هست. مثالً یک نمونه آن همین روزنامه هاي رنگـی اسـت کـه    

ن روزنامه سیاه و سفید بود ولی فردي خالء را شناخت و کارآفرینی کـرد .  چندین سال در ایرا
ها همیشه اولین ها هستند . اولین صادرات ، اولین تولید ، اولـین محصـول و اولـین    کارآفرین

یند. تعیین استراتژي هاي کار مرحله بعدي است وقتی تعیین شد که فرد کارآفرین بنزساز آفر
از این کار ، بازار را هدف گیري می کند.باشد یا پیکان ساز و پس

از ابتکاراتی که در واقع کارآفرین انجام می دهد سرعت بسیج منابع است . اتـالف وقـت نمـی    
چه که کارآفرین به آن می رسد رضـایت مشـتري اسـت .    یندآنآکند .طبیعی است در این فر

یجاد کرده که دیگـران بـه آن   زیرا کارآفرین وقت نمی کند زیرا کارآفرین خدمات یا محصولی ا
نپرداخته اند و چون انسان تنوع گراست از محصول جدید استقبال می کند.دانش مدیریت می 

هـاي بـزرگ   گاه سازمانگوید اگر مکانیسمی ایجاد کنیم که مدیر کارآفرین تربیت شود ، آن
ارآفرین سـازمانی  هم می توانند این کار را بکنند . حاال مفهوم جدیدي درست کرده اند بنام کـ 

هاي بزرگ و عمومی کشور هم می توانند کارآفرینی داشته باشند مـثالً شـرکت   یعنی سازمان
پست کارآفرینی جدیدي را ارائه کرد زیرا خدمات جدیدي را به مردم داد که قبل از آن وجـود  

هاي مختلف دیگر هم وجود دارند . اغلب افـراد بـا شـرکت زمـزم آشـنا     نداشته است . شرکت
هستند ، درچهار سال گذشته مدیران شرکت زمزم به دنبال بصـیرتی بودنـد کـه چگونـه مـی      

توانند نوشابه را کیفیتی بهتر بخشند.

نتیجه گیري:

کارآفرینی به عنوان یک حالت اولیه در توسعه اقتصادي تلقی گردیده و در حقیقت باعث ایجاد شغل در 
فرینی در رشد و توسعه بازار هاي آشگران به بررسی نقش کارشرکت هاي کارآفرین می شودو همچنین پژوه

و در این مورد اتفاق نظر کامل دارندو بخش عمده اي از پژوهش هاي ایجاد اقتصادي و بهره وري پرداخته اند
دربیشتر شده فرض را بر این گرفته است که کارآفرین می تواند به عنوان راننده اقتصادي در نظر گرفته شود.

اي روبه رشد واز جمله ایران ، مسئله رشد اشتغال وپدیدة بیکاري به عنوان یکی از مشکالت اقتصادي کشوره
هایی براي اشتغال ودرنتیجه افزایش بهره وري محسوب می شود ،لذا اهمیت ونقش کارآفرینی درایجاد فرصت

ر، ابتکار ، خالقیت و فرصت کارگرفتن فکه ورشد اقتصادي را نمی توان نادیده گرفت . درکارآفرینی بحث ازب
یابی به آن ، درابتدا باید جنبه ها وابعاد گوناگون کارآفرینی راشناسایی کرد آفرینی است .لذا براي دست
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بخش اعظمی از دغدغه هاي چه که مطمئناًآنوسپس با سرمایه گذاري ، این ابزار اقتصادي را تقویت کرد
عنوانه بو به تبع آن به کارآفرینان سازمانی فی به نیروي انسانیدهد، توجه کارا تشکیل میمدیران ذهنی 

جمهوري اسالمی جز می باشد و در نظام مقدسسازمان ترین راه توسعه و رشد کیفی و کمی بهترین و کوتاه
،هره ور کار بگیرند تا کارکنانی به مدیریتی را بمدیران عالقمندند تا تمام ابزارهاياین انتظار نمی رود.طبیعتاً

هستند که باعث افزایش بهره وري ینیاز به شناخت عواملداشته باشند و براي این اقدامو کارآفرین پویا 
تحقیقات کمک زیادي به مدیران خواهد نمود.گونهشود و اینمیآفرینان سازمانیکار

د فرهنگ ارزشی کشور را توانو میکارآفرینی نقش بسیار مهمی دارد. دراین بین ، دولت دربستر سازي براي
هاي شغلی داشته هایی بوده که تأثیر به سزایی درفرصتتغییر دهد واز طرفی ، بخش دولتی یکی از بخش
هایی در راستاي آن گام بر ها با اجراي برنامه ها وسیاستاست .توسعه کارآفرینی مقوله مهمی است که دولت

، اهداف خاصی در راستاي منافع آن کشور از توسعه می دارند . هرچند درهرکشوري بنا به مقتضیات آن
ترین کارآفرینی مد نظر قرارمی گیرد ، ولی درمجموع دولت ها اهداف همانندي را دنبال می کنند . از مهم

، این اهداف می توان به افزایش اشتغال ، توسعۀ اقتصادي ، افزایش رقابت دراقتصاد وتوسعه کارایی بازار
توسعه انتشار فناوري ، کمک به افزایش صادرات ، دستیابی به توسعه منطقه اي ، کاهش افزایش نوآوري و 

انحصارشرکتهاي بزرگ وتمرکز زدایی و افزایش مشارکت بخش خصوصی دراقتصاد اشاره کرد . براي دست
ها باید شناخت کاملی ازمشکالت کسب وکارهاي کوچک داشته باشند .یابی به این اهداف ، دولت
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