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  در دانشگاه هزارة سوم ينيگاه كارآفريجا

  واحد رودهندانشگاه آزاد اسالمي  و باشگاه پژوهشگران جوان هيأت علميعضو :  دكتر پري ناز بني سي

  

  : دهيچك

هـاي خـاص كـارآفريني،     سازي و ايجاد فرهنگ و روحيـه فرهنـگ و روحيـه كـارآفريني، انتقـال دانـش فنـي و مهـارت         آگاه

اندازي كسب و كار، و تحكيم و حفظ بقاي كسـب   كارآفريني، ايجاد اشتغال و راه  براي پژوهش در مقوله سازي مخاطبان آماده

  . شوند هاي آموزشي كارآفريني تعقيب مي و كارهاي نوپا، از جمله اهدافي هستند كه توسط دوره

  . نبندي و محتواي متفاوتي نياز داردكند به ساختار، زما برحسب اينكه يك دوره آموزشي كداميك از اهداف فوق را دنبال مي

دليـل اول ماهيـت خـاص    . ترويج كارآفريني در كشور به دو دليل نيازمند آموزشهايي متفـاوت از كـارآفريني عمـومي اسـت    

هـاي خـاص    دليـل دوم ويژگـي  . شـود  بازار مربوط مـي  -تكنولوژي -شركتهاي جديد مبتني بر تكنولوژي است كه رابطه علم

  . شود هاي فرهنگي، علمي و تجربي اين افراد با ساير كارآفرينان مربوط مي گاهيان است كه به تفاوتپژوهشگران و دانش

كارآفريني ايجاد اشتغال و خلق شركتهاي نوپا در زمـاني كوتـاه باشـد، آموزشـهاي غيررسـمي توسـط        ي توسعهاگر هدف از 

از آنجا كه در كشـور  . ي توسط مؤسسات آموزش عالي استهاي تكنولوژي بسيار مؤثرتر از آموزشهاي رسم انكوباتورها و پارك

انـد، بهتـر اسـت     اند و تجربه زيادي در ايـن زمينـه نيندوختـه    هاي تكنولوژي به شكوفايي نرسيده ما هنوز انكوباتورها و پارك

سـمي از تجـارب و   و در كنار آموزشهاي ر. اند آموزشهاي كارآفريني با كمك كساني ارائه شود كه شخصاً اين مسير را پيموده

  . ديدگاههاي اين افراد استفاده شود

از ايـن رو، آموزشـهاي كـارآفريني در صـورتي     . كـارآفريني اسـت   ي توسعهنكته آخر اينكه آموزش، تنها يك جزء از سيستم 

ير، پذ گذاري مخاطره هاي سرمايه اثربخش هستند كه با ساير اقدامات ترغيب كننده و تسهيل كننده همچون تأسيس صندوق

   . ايجاد انكوباتورها تكنولوژي، و تصويب قوانين و مقررات الزم همراه باشند

  

  ينيدانشگاه، هزارة سوم، كارآفر :يديواژگان كل

  

  : مقدمه

در اين سال پروفسور شيگرو فوجي استاد بازنشسـته دانشـگاه   . گردد برمي 1938سابقه آموزشهاي رسمي كارآفريني به سال 

و از دهـه  . هـايي آغـاز شـد    چند دهه بعد، در اياالت متحده نيز تالش. كاربردي كارآفريني ارائه نمود كوب در ژاپن، يك دورة

دهد كه در  بررسي ادبيات موضوع نشان مي. اي در سطح جهان گسترش يافت ، آموزشهاي كارآفريني با سرعت فزاينده1960

ولـي  . گـردد  سط به سـالهاي پـيش از انقـالب برمـي    شركتهاي كوچك و متو ي توسعه، كارآفريني و 1990و  1980هاي  دهه

اقتصادي، اجتمـاعي   ي توسعهدر برنامه سوم . تري دارند مباحث مربوط به كارآفريني و بويژه كارآفريني تكنولوژيك عمر كوتاه

 تصـويب  نتيجة ايـن توجـه،  . و فرهنگي كشور، موضوع كارآفريني از ابعاد آموزش و پرورش كارآفرينان مورد توجه قرار گرفت

بوده كه منجر به فعاليتهايي در سطح برخـي از دانشـگاههاي   » )كاراد(طرح توسعة كارآفريني در دانشگاههاي كشور «

تـوان انتظـار داشـت     با وجودي كه در اسناد اين طرح تأكيدي بر كارآفريني تكنولوژيك نشده است ولي مي. كشور شده است

  . در اين زمينه باشد هاي الزم ساز توسعه و گسترش آموزش كه زمينه

كارآفريني باشد ولي به عنوان جزئي از يـك سيسـتم توسـعه بسـيار      ي توسعهساز  هرچند آموزش به تنهايي نمي تواند زمينه

دهـد كـه اگـر     هاي انجام شده در اياالت متحده، اروپا و كشورهاي جنوب شـرقي آسـيا نشـان مـي     بررسي. حائز اهميت است

ر ساير اقدامات ترغيب كننده و تسهيل كننـده قـرار گيرنـد، اثربخشـي قابـل تـوجهي خواهنـد        آموزشهاي كارآفريني در كنا

  . داشت

مـوج  . ميالدي سه موج وسيع، موضو ع كارآفريني را به جلو رانده اسـت  80توان گفت تا دهه  در زمينه مطالعه اين بحث مي

شـركتهاي آنهـا و    ي ص زندگي كارآفرينان و تاريخچـه اول انفجار عمومي مطالعه و تحقيق در قالب انتشار كتابهايي در خصو

  . هاي سريع پولدار شدن بود چگونگي ايجاد كسب و كار شخصي و شيوه
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هـاي مهندسـي و    هـاي آموزشـي كـارآفريني در مقـاطع تحصـيلي در حـوزه       موج دوم كه به تدريج ايجاد گرديده، ارائه رشته

دانشكده ايـاالت متحـده و    500ند دانشكده آغاز شده و تاكنون در بيش از در چ 60ها از اواخر دهه  اين دوره. بازرگاني است

  .گردد كانادا تدريس مي

موج سوم افزايش عالقمندي دولت به تحقيقات در زمينه بنگاههـاي كوچـك بـا هـدف تشـويق رشـد شـركتهاي كوچـك و         

  )1371مد آقايي، ص. (باشد هاي صنعتي مي همچنين تحقيق در خصوص نوآوري

  ي چيست؟كارآفرين

كارآفريني مفهومي است كه تاكنون از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است و همه بر اين باورند كـه كـارآفريني   

)Entre preneur ship ( سـه دليـل مهـم    . يافته و در حال توسعه است  اقتصادي كشورهاي توسعه ي توسعهموتور محركه

تكنولوژي و اشتغال مولد است در حالي كـه در كشـور مـا بـه      ي توسعهتوليد ثروت، كشورها براي توجه به مقوله كارآفريني، 

در . رويـم  زايي مترادف شده و فقط براي حل مشكل اشتغال به سمت كارآفريني پـيش مـي   اشتباه اين مفهوم صرفاً با اشتغال

ــه علــت تغييــر در ارزشــها و گرايشــهاي    70اواخــر دهــه  جامعــه و البتــه تغييــرات در بســياري از كشــورهاي پيشــرفته ب

به علت تأثيرات عميـق ايـن مطالعـات    . شناختي، موجي از كسب و كارهاي كوچك و افراد خوداشتغال به وجود آمد جمعيت

شناسي انجام شده است با وجـود قـدمت بررسـي كـارآفريني و      شناسي و روان زيادي از چهار ديدگاه اقتصاد، مديريت، جامعه

د ساير مفاهيم علوم انسـاني ارائـه تعريفـي قطعـي و مشـخص بـراي آن، كـاري دشـوار و حتـي          تالش محققين فراوان، مانن

  .غيرممكن است

به  Entreprend  براي اولين بار توسط يك اقتصاددان به نام ريچارد كانتيلون و از واژه) Entrepreneur(كارآفرين  ي واژه

كانتيلون مشاهده كرده بود كه قبل . يات انگليسي شده استاز زبان فرانسه وارد ادب) متعهد شدن( To Undertakeمعناي 

جديدي از  ي از انقالب صنعتي تجار و بازرگانان با مخاطرات تجاري قابل توجهي روبرو نبودند و پس از انقالب صنعتي طبقه

بور بودند كاالها را به وران و كشاورزان قبل از انقالب صنعتي مج تجار و بازرگانان در غرب ظاهر شده بودند كه برخالف پيشه

. قيمت ثابت خريداري كنند، در حالي كه در زمان خريد كاالها هيچ اطالعي از قيمت فروش آن كاال در آينده نداشتند

بنابراين تجار و بازرگانان پس از انقالب صنعتي مجبور بودند مخاطرات زيان را به اميد سود در فروش آتي كاالي خريداري 

منظور كانتيلون نيز اشاره به اين خطرپذيري تجار و بازرگانان بود كه قبل از انقالب صنعتي وجود . شده برعهده بگيرند

  . نداشت

در سالهاي بعدي مورد اشاره ساير اقتصاددانان قرار گرفته بود، اما توجه جدي ) Entrepreneur(اگرچه اصطالح كارآفرين 

) L.Schumpeter(ي االصل ساكن امريكا يعني ژوزف شومپيتر ميالدي و توسط اقتصاددان اطريش 1930به آن در دهه 

  . در واقع معنا و مفهوم معاصر كارآفريني ريشه در تعريف شومپيتر از كارآفريني دارد. صورت گرفت

ژوزف شومپيتر عقيده داشت كه حيات و استمرار نظام اقتصاد آزاد وابسته به ظرفيت و توان آن نظام اقتصادي در تخريب 

شومپيتر اين فرايند را تخريب خالق يا . اي كهن و ناكارآمد قبلي و جايگزيني آنها با نهادهاي كارآمد و نوين استبنياده

)Destructive Creation (شومپيتر بر اين باور بود كه افرادي در بين ساير آحاد جامعه با خطرپذيري، اقدام به . ناميد مي

داري كامل شده و به اين ترتيب رشد و  يب خالق در درون نظام اقتصاد سرمايهنوآوري كرده و با نوآوري آنها فرايند تخر

  )1382آراسته، . (گردد پذير مي اقتصادي در اين نظام امكان ي توسعه

  : كند هاي خود انواع نوآوري را به صورت زير از يكديگر تفكيك مي شومپيتر در نوشته

  ف در توليدنوآوري در منابع و مواد خام و اوليه مورد مصر - 

  نوآوري در محصول  - 

  نوآوري در روشها و فرآيند توليد  - 

  نوآوري در تشكيالت و سازمان اداري و اجرايي - 

  )ورود در بازارهاي جديد(نوآوري در بازار  - 

الً ميالدي كام 1970اقتصادي تا دهه  ي توسعهارزش تفكرات و آراء شومپيتر در مورد نقش و جايگاه كارآفرينان در رشد و 

در اين دهه دو شوك پي در پي انرژي در بازار جهاني از يكسو و ظهور و عرضه كامپيوترهاي روميزي . درك و فهم نشده بود

ميالدي ايجاد  1960و  50هاي  از سوي ديگر باعث گرديد تا ثبات و آرامشي كه در نظام توليد و توزيع اقتصادي و طي دهه

  . ميالدي تبديل گردد 1990و  80هاي  ات تجاري در دههثباتي و افزايش مخاطر شده بود به بي
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هاي بسياري از صاحبنظران به انقالب اطالعات و شروع عصـر فراصـنعتي    به موازات اين تغيير و تحوالت جهاني كه در نوشته

ر نظـام اقتصـادي   تعبير شده است، كارآفرينان به عنوان عاملين تغيير و فرايند كارآفريني به عنوان فراينـد تغييـر و تحـول د   

 1990و  80و  70هـاي   مورد توجه مجدد قرار گرفته و حجم قابل توجهي از تحقيقات و پژوهشهاي مرتبط با آن طـي دهـه  

  .  ميالدي صورت پذيرفت

  سير تاريخي مفهوم كارآفريني 

ق شده است ايـن واژه  ، اصطالحاً به معناي واسطه يا دالل، مشتEntre prendveكارآفرين از كلمه فرانسوي  ي ريشه واژه

. هاي اجتماعي دچار دگرگوني و افزايش مفاهيم دربرگيرنده شده اسـت  هاي توليد و ارزش در طول زمان همراه با تحول شيوه

نظريه كارآفريني حركـت كـرده    ي توسعهاز آنجائيكه بررسي اين تحوالت و موارد كاربردي اين واژه تا حد زيادي در راستاي 

  . ي داريم به پنج دوره دگرگوني، در مفهوم كارآفرينيدر اينجا مرور. است

  : اول ي دوره

هـاي فئـودالي در    اين دوره همزمان با دوره قدرتمندي مالكين و حكومت. شود اولين تعاريف كارآفريني در اين دوره ارائه مي

اي را  لبتـه در ايـن راه مخـاطره   گيـرد و ا  هاي بزرگ را برعهده مي كارآفرين كسي است كه مسئوليت اجراي پروژه. اروپا است

نمونه بارز كارآفرين در ايـن دوره  . كند شود او صرفاً مديريت مي پذيرد، زيرا عموماً منابع توسط حكومت محلي تأمين مي نمي

  . معماران مسوول ساخت كليسا، قلعه ها و تأسيسات نظامي هستند

  : دوم ي دوره

د جديدي به كارآفريني اضافه شد؛ مخاطره كانتيلون يكي از اهداف محققين در اين دوره همزمان با شروع انقالب صنعتي بع

خـرد، روي آن   كارآفرين كسي اسـت كـه منـابع را بـا قيمـت مشـخص مـي       . كند اين موضوع، كارآفرين را اينگونه تعريف مي

كارآفرين در اين . ير استپذ فروشد، از اين رو مخاطره دهد و آن را به قيمتي نامشخص و تضمين نشده مي فرايندي انجام مي

  . باشند دوره شامل كساني نظير بازرگانان، صنعتگران و ديگر مالكان خصوصي مي

  :سوم ي دوره

در اين دوره ابتدا كـارآفرين از  » تمايز كارآفرينان از ديگر بازيگران صحنه اقتصاد«ميالدي و اوايل قرن بيستم  19، 18قرون 

. كنـد، متفـاوت اسـت    كند با كسيكه سرمايه را تـأمين مـي   يعني كسي كه مخاطره مي. گردد تأمين كننده سرمايه متمايز مي

شـود، ولـي او سـرمايه مـورد نيـاز       هاي جديد شناخته مي آوري گذار از فن اديسون به عنوان يكي از كارآفرينان اين دوره پايه

همچنـين در ايـن دوره ميـان كارآفرينـان و     . كـرد  گذاران خصوصي تأمين مي هاي خود را از طريق اخذ وام از سرمايه فعاليت

كند با شخصي كه سود حاصـل از   كسي كه سود حاصل از سرمايه را دريافت مي. شود مدير كسب و كار نيز تفاوت گذارده مي

  . كند، تفاوت دارد هاي مديريتي را دريافت مي توانمندي

  : چهارم ي دوره

توان موارد زير  از تعاريف برآمده اين دوره مي. شود كارآفريني تبديل ميمفهوم نوآوري در اين دوره به يك جزء اصلي تعريف 

  )1934جوزف شومپيتر . (هاي به كار گرفته نشده است آوري كارآفرين فردي نوآور و توسعه دهنده فن. را نام برد

در محصـوالت موجـود    كنند در حالي كه ديگران بر خالف آنان تغييرات انـدكي  كارآفرينان كسب و كاري جديد را شروع مي

چيز، از خلق محصولي جديد تا ايجاد يك نظام توزيع نـوين يـا     تواند شامل همه مفهوم نوآوري مي) 1979ويكلن، . (دهند مي

اضافه شدن ايـن مفهـوم بـه خـاطر افـزايش رقابـت در بـازار        . حتي ايجاد يك ساختار سازماني جديد براي انجام كارها باشد

  . اده از نوآوري براي ايجاد مزيت رقابتي در كسب و كارهاي موجود و بقاي آنهاستمحصوالت و تالش در استف

  : پنجم ي دوره

در اين دوره همزمان با موج جديد ايجاد كسب و كارهاي كوچك و رشد اقتصـادي و شـناخته شـدن كـارآفريني بـه عنـوان       

مان كارآفريني فقط از ديـدگاه محققـان اقتصـادي    تا اين ز. تسريع كننده اين ساز و كار، توجه زيادي به اين رشته جلب شد

عمـده  . شناسان نيز به ايـن رشـته معطـوف گرديـد     شناسان و روان گرفت، ولي در اين دوره توجه جامعه مورد بررسي قرار مي

 تـر  از تعاريف شناخته شـده . هاي كارآفرينان و علل حركت فرد به سوي كارآفريني است توجه اين محققين بر شناخت ويژگي

  : توان به موارد زير اشاره كرد اين دوره مي

شود كه مخاطره از دسـت دادن   كارآفريني روند پويايي در جهت افزايش و ايجاد سرمايه است، اين كار توسط كسي انجام مي
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  ). 1983رابرت رونستات، (پذيرد  هاي شغلي ديگر را با هدف ايجاد ارزشي براي يك محصول يا خدمت مي زمان يا فرصت

  : سازد كارآفريني مفاهيم زير را به ذهن متبادر مي ي مروزه واژها

  نوآوري  -1

  پذيري   مخاطره -2

  اجتماعي  -ايجاد، تجديد ساختار يك واحد اقتصادي -3

  .طلبي رضايت شخصي و استقالل -4

در فضـاي كسـب و كـار،    . كنـد  اي را يافته و آن را تبديل به فرصـتي اقتصـادي مـي    توان گفت كه كارآفرين ايده بنابراين مي

آگاهي از محيط، بازار و نيازهـاي مشـتري و نگـرش كـارآفرين او را در     . فرصت، فكر نويي است كه قابليت تجاري شدن دارد

نويسـد كـه در آن مسـايلي چـون بـازار       سپس كارآفرين يك طرح تجاري مـي . دهد يافتن فرصت و پرداختن به آن ياري مي

اندازي رشد، سـازماندهي و مـديريت كسـب و كـار را      و قانوني شركت، تأمين سرمايه، راهمحصول يا خدمت، مسايل حقوقي 

  ) 1379احمدپور درياني، . (نمايد بررسي مي

هـا بـا تـالش و     گيـري از فرصـت   فرآيند نوآوري و بهـره  :توان ارائه كرد عبارتست از شايد بهترين تعريفي كه از كارآفريني مي

هاي مالي، رواني و اجتماعي كه با انگيزه كسـب سـود مـالي، توفيـق طبـي، رضـايت        رش ريسكپشتكار بسيار و همراه با پذي

  )1985هيسريچ، ( .شخصي و استقالل صورت پذيرد

  

  ضرورت كارآفريني 

اقتصادي عصر حاضر، ريشه در پيشرفت و تغييرات بوجود آمده در علم و تكنولـوژي   -هاي نظام اجتماعي تحوالت و دگرگوني

بدون ترديد سازمانهاي عصر حاضر بـا تحـوالت و   . ها گرديده است خود منجر به تغيير در عالئق و ذائقه ي به نوبه دارد كه اين

هاي  المللي روبرو هستند، از اينرو تضمين و تداوم حيات و بقاء سازمانها نيازمند يافتن راه حلها و روش تهديدات گسترده بين

  . هاي جديد بستگي زيادي دارد آوري، ابالغ، خلق محصوالت، فرآيندها و روش وباشد كه به ن جديد مقابله با مشكالت مي

براي نيل به اين هدف، سياستمداران به كمك مديران، اقتصاددانان و كارگزاران بدنبال الگويي هستند كه نقش كارآفريني را 

 ي توسـعه نقـش كـارآفريني بعنـوان موتـور     در واقع امـروزه از  . نمايد الخصوص اقتصاد تقويت مي همه جانبه علي ي توسعهدر 

گزاري و عامل اصلي انتقال تكنولوژي و عامل  صنعتي و محرك و مشوق سرمايه ي توسعهقهرمان : اقتصادي و بعنوان نقشهاي

 ي توسـعه به راستي كـارآفرين كيسـت؟ و چـه نقشـي در     . گردد رفع خلل و تنگناهاي بازار، عامل اصلي ايجاد اشتغال ياد مي

كارآفرين فردي است كه با ايده و فكر جديد و از طريق ايجاد يك كسب و كار مبـادرت بـه معرفـي محصـول     . ي دارداقتصاد

گردد و عبارتست از فرآينـد   نمايد و كارآفريني فرآيندي است كه منجر به ايجاد رضايتمندي جديد مي جديدي در جامعه مي

عامـل متمـايز   1جـان اسـتوارت  . گيري از فرصـتها  نابع به منظور بهرهايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از م

دار و كـارآفرين را مـورد تأكيـد قـرار      فرانسيس واكـر وجـه تمـايز سـرمايه    . داند پذيري مي كننده مدير و كارآفرين را مخاطره

  ) 1382 علوي،. (نمايد دهد و كارآفرينان را مهندسان پيشرفت صنعتي و عوامل اصلي توليد قلمداد مي مي

هـاي تـازه از    داند و نقش وي را نوآوري و يا ايجاد تركيب اقتصادي مي ي توسعهشومپيتر كارآفرين را نيروي محركه اصلي در 

او همچنين معتقد است كه سازمانهاي جديد سازمانهاي قديم را از طريق معرفي كاالي جديد، روش جديـد در  . داند مواد مي

برند كه اين چرخه اوالً  زه، يافتن منابع جديد و يا ايجاد هر گونه تشكيالت در صنعت از بين ميفرآيند توليد، گشايش بازار تا

  . باشد عادالنه بوده و ثانياً تخريب خالق مي

اقتصادي در جوامع را وجود هر چه بيشتر و تقويت شده تخريب خـالق   ي توسعهاساساً شومپيتر عامل اصلي تغيير در رشد و 

  : دارد كه روش نو عبارتست از تخريب نسبت به وضعيت كه خود الاقل سه ويژگي زير را دارد اند و اشاره ميد در سازمانها مي

  . توان آنرا بر اساس احتماالت آينده درك نمود عمالً نمي: الف

  .دهد تخريب خالق مسير رويدادهاي آتي و نتايج درازمدت آنها را شكل مي: ب

  : اط داردتخريب خالق با موارد ذيل ارتب: ج

  : اند كه عبارتند از دوازده خصوصيت كارآفرين را در سطح اعتقادي شناسائي كرده) 1982(هبرت ولينك 

 

1- Joan Stwart Mill 
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  . دهد را با عدم قطعيت ارتباط مي  مخاطره -1

  . عرضه كننده سرمايه مالي است -2

  . مبتكر است -3

  . تصميم گيرنده است -4

  . رهبر صنعتي است -5

  . مدير يا رئيس است -6

  . باشد سازمان دهنده منابع اقتصادي مي -7

  . بكار گيرنده عوامل توليد است -8

  . مالك شركت تجاري است -9

  . پيمانكار است -10

  . حاكم است -11

  . گيرد فردي است كه منابع را جهت مقاصد مختلف بكار مي -12

  كارآفرين فردي و سازماني 

و تأكيد سازمانها بر نوآوري براي بقاء و رقابت با كارآفريناني كه بيش از هجوم همزمان بسوي كارآفريني  80از اوايل دهه 

همراه با رسوخ . شدند، موجب هدايت فعاليتهاي كارآفرينانه به درون و داخل شركتها شد پيش در صحنه بازار ظاهر مي

هاي بزرگ بطور  سازمان كارآفريني در 70و  60هاي  ساالري در فرهنگ سازمانها، در دهه فرآيندهاي اداري و ديوان

اي مورد توجه مديران ارشد سازمانها قرار گرفت تا آنها نيز بتوانند به فرآيند اختراع، نوآوري و تجاري نمودن  فزاينده

رقابتهاي جهاني اهميت  ي و پيشرفت ناگهاني صنايع در عرصه 80با آغاز دهه . محصوالت و خدمات جديد خود بپردازند

رآفرينانه در سازمانهاي بزرگ، بيش از گذشته مورد تأكيد قرار گرفت و محققين كانون توجه خود را به تفكر و فرآيندهاي كا

برخي از محققين در همان ابتدا چنين بيان . چگونگي القاي كارآفريني در ساختار اداري شركتهاي بزرگ معطوف نمودند

توان هر دو را در يك ساختار اعمال نمود، اما  بوده و نميساالري داراي ماهيتي متناقض  نمودند كه كارآفريني و ديوان مي

به تشريح چگونگي ايجاد شركتهاي كارآفرينانه فرعي در چارچوب شركتهاي “ برگل مان”برخي ديگر از محققين همچون 

به يك فعاليت توان يافت، اقدام  مادر پرداختند و معتقد بودند آنچه كه بين تمامي انواع كارآفرينان از تعاريف تا عمل مي

آميز  باشد و هدف از تعميم فرآيند كارآفريني در سازمانها در واقع اولويت دادن به اقدام به فعاليتهاي مخاطره آميز مي مخاطره

 . باشد هاي جاري شركت مي نسبت به برنامه

ر محصـول و فنـاوري،   دانند كه فعاليتهاي شركت را به سوي نوآوري د محققين كارآفريني شركتي را مفهومي چندبعدي مي

شـود،   با توجه به اينكه در اين بند به كارآفريني شركتي يا سـازماني پرداختـه مـي   . دهد پذيري و پيشگامي سوق مي مخاطره

  .باشد كارآفريني بدون هر گونه پسوندي، همان كارآفريني مستقل و منفرد مي  ي منظور از واژه

  آموزشهاي كارآفريني در كشورهاي جهان 

ايـن   1980در سـال  . كردنـد  هاي كارآفريني ارائه مي مؤسسة آموزش عالي در اياالت متحده دوره 25، حدود 1970در سال 

مؤسسه آموزش عـالي در ايـن زمينـه فعـال      500هم اكنون بيش از . مؤسسه رسيد 253به  1985و در سال  150تعداد به 

  . كنند ا كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك ارائه ميدرس مرتبط ب 14تا  5دانشگاه آمريكايي هر يك بين  22هستند و 

هاي آموزشي مختلفي پيرامـون كـارآفريني و مـديريت كسـب و كارهـاي       ها و دوره در كشور كانادا نيز در دو دهة اخير برنامه

  . دست كم هفت دانشگاه كانادايي در اين زمينه پيشتاز هستند. كوچك به اجرا درآمده است

هاي چشمگيري براي تـرويج آموزشـهاي كـارآفريني و كسـب وكارهـاي كوچـك        تالش 1980و  1970ي ها در اروپا در دهه

، دانشگاه 1997در سال . هايي در اين زمينه هستند امروزه اكثر مؤسسات آموزش عالي اروپا داراي برنامه. صورت گرفته است

   .بار در جهان يك دپارتمان كارآفريني تأسيس كرد استيرلينگ براي اولين

به بعد چندين برنامه آموزشي گسترده به اجرا درآمده كه هدف آنها ترغيب دانشجويان بـه   1980در انگلستان از اواسط دهه 

آموختگان دانشگاهها  ها تأثيرات چشمگيري بر كارآفريني دانش برخي از اين برنامه. ايجاد كسب و كارهاي شخصي بوده است

  . اند داشته

آموختگـان بـه    هدف ايـن برنامـه تجهيـز دانـش    . كارآفريني آغاز گرديد ي توسعهاي براي  برنامه 1990در ايرلند نيز در سال 
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 70شـركت از بـين    55در اثـر ايـن برنامـه،    . هاي الزم براي برپا كردن و توسعة كسب و كارهاي شخصي بـوده اسـت   مهارت

  )1382شيخان، . (اد شده استشغل جديد نيز ايج 219اند روي پاي خود بايستند و  پا توانسته شركت تازه

 ي توسـعه مؤسسـه ملـي   «در تايلند، . هاي كارآفريني هستيم در كشورهاي در حال توسعة آسيا نيز شاهد گسترش برنامه

هـدف از ايـن برنامـه،    . دهد هاي فني آموزش مي وابسته به وزارت كار اين كشور، افراد را در زمينة مهارت »نيروي كار ماهر

كارآفريني وجـود   ي توسعههايي براي  در ويتنام، الئوس نيز برنامه. كار ماهر براي شركتهاي كوچك استفراهم كردن نيروي 

  . دارد

هاي خاصي براي گزينش، آموزش و پشتيباني كارآفرينان در اولين مراحل برپايي كسب و كارهاي  در مالزي و فيليپين برنامه

آفريني و كسـب و كارهـاي    هاي كار هايي را در زمينه نوب شرقي، درسبسياري از دانشگاهها در آسياي ج. كوچك وجود دارد

نيـز تـدريس    1دانشكدة مديريت در انستيتو تكنولـوژي آسـيا  . كنند كوچك در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ارائه مي

ريني و كسب و كارهـاي  كارآف ي توسعهبرخي مؤسسات و دانشگاهها، نيز مراكزي را براي . هايي را آغاز كرده است چنين دوره

كـارآفريني در   ي توسـعه توان به مؤسسه صنايع كوچك در دانشگاه فيلپين، مراكز  اند كه از آن ميان مي كوچك تأسيس كرده

مركـز  . اشـاره كـرد   4و دانشگاه پرتانيان 3در مالزي، و همچنين مراكزي در دانشگاه تكنولوژي نانيانگ 2انستيتو تكنولوژي مارا

ريني در دانشگاه تكنولوژي نانيانگ از طريق فعاليتهاي مختلفي همچون آموزش، پژوهش، برگزاري سـمينار و  آف كار ي توسعه

ايـن مركـز   . كارآفريني در منطقـه مبـدل شـده اسـت     ي توسعههاي  كنفرانس، انتشارات، و مشاوره به يكي از مهمترين قطب

اي در  دانشـگاه پرتانيـان در مـالزي نيـز مجلـه     . كند ميمنتشر » گذاري متهورانه فرهنگ سرمايه«اي را تحت عنوان  مجله

  ) همان منبع. (زمينة شركتهاي كوچك و متوسط دارد

چـين و  . هاي كـارآفريني هسـتند   در استراليا، دانشگاههاي نيوانگلند، نيوكاسل و ملبورن، مهمترين مراكز تحقيقات و آموزش

توسـط بـراك هـوس انجـام گرفـت       1991در پژوهشهايي كه در سـال   اي در اين زمينه دارند، هاي گسترده فرانسه نيز برنامه

هاي  اين پژوهشگر جزئيات برنامه. هاي آموزشي در زمينة كارآفريني هستند مشخص شد كه كشورهاي متعددي داراي برنامه

اين نتيجه رسيد كـه   وي در تحقيقات خود به. ژاپن، كره، مصر، آفريقاي جنوبي، كنيا، هند، استراليا و زالند نو را منتشر كرد

انـد تـا از ايـن طريـق موجبـات اشـتغال، ارزش        هاي توسعه خود گنجانده بسياري از كشورهاي جهان كارآفريني را در برنامه

  . اي را فراهم آورند منطقه ي توسعهافزايي، توانمندي صادرات، و 

هـاي كـارآفريني    مهـارت  ي توسعههايي براي  برنامهدر كشورهاي آفريقايي همچون نيجريه، زيمباوه، اوگاندا، كنيا، و غيره نيز 

  . كسب و كارهاي كوچك حل نمود ي توسعهتوان با  اين كشورها معتقدند كه مسأله اشتغال را مي. به اجرا درآمده است

  رويكردهاي متنوع در تفسير و تشريح كارآفريني

مورد توجه و بررسي قرار گرفت اما ) Micro Economy(اگرچه كارآفريني قبل از ساير علوم در حوزه علم اقتصاد خرد 

شناسي و مديريت نيز مورد بررسي قرار گرفته  شناسي، جامعه سال اخير اين مفهوم در علوم روانشناسي، مردم 30در طي 

 هاي مذكور اكنون اين امكان را بوجود آورده است تا شرح و تفسير شومپيتر از نتايج پژوهشهاي صورت گرفته در حوزه. است

اقتصادي با وضوح  ي توسعهنقش و جايگاه برجسته كارآفرينان در چارچوب اقتصاد كالن و تدوين استراتژيهاي رشد و 

  : بيشتري صورت گيرد به عبارت ديگر رويكردهاي مختلف امكان ارائه پاسخ به سواالت زير را فراهم نموده است

  )كارآفرين كيست؟(كند؟  چه كسي كارآفريني مي -1

  )علل كارآفريني چيست؟(كند؟  رين چرا كارآفريني ميكارآف -2

  )كارآفريني چيست؟(دهد؟  كارآفرين چه كاري را انجام مي -3

  )مكانيسم كارآفريني چگونه است؟(كند؟  كارآفرين چگونه كارآفريني مي -4

  يابد؟ كارآفريني تحت كدام شرايط زماني و مكاني وقوع مي -5

  ناسانكارآفرينان در تحليل روانش - الف

به عبارت ديگر اين رويكرد در پي ارائه پاسخ به اين سواالت . توجه علم روانشناسي اصوالً معطوف به كارآفرينان بوده است

 

1- Asian Institute of Technology 

2- Institute Technology Mara 

3- Nanyang 

4- Pertanian 
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كند؟ در اين رويكرد دو تفسير متمايز از كارآفرينان قابل مشاهده  بوده است كه كارآفرين كيست و چگونه كارآفريني مي

از كارآفرينان است، ويژگيها و خصوصيات شخصي كارآفرينان مورد ) Static(ايستا  در اولين رويكرد كه تفسيري. است

برخي از خصوصيات و ويژگيهاي ) به عبارت ديگر پاسخي به سوال كارآفرين كيست؟(بررسي و تشريح قرار گرفته است 

اگرچه مطالعات . ه استمندرج شد) 1(اند در جدول  شخصيتي كارآفرينان كه در تفسير ايستاي روانشناسي ارائه شده

روانشناسي صورت گرفته در مورد كارآفرينان تا كنون منجر به تفكيك دقيق كارآفرينان از ساير آحاد جامعه نشده است، اما 

به طور مثال سنجه . اري قابليت استفاده داردذگ برخي دست آوردهاي اين رويكرد در موارد متعددي از پژوهش و سياست

از دست آوردهاي ) Entrepreneurial Qutient(فراد تحت عنوان آزمون بهره كارآفريني فرد پتانسيل كارآفريني ا

  . رويكرد روانشناسان در تحليل كارآفرينان است

كند و در آن كه ريشه در روانشناسي رفتاري  ترسيم مي) Dynamic(دومين تفسير روانشناسي از كارآفرينان تصويري پويا 

در رويكرد ديناميك روانشناسي . گردد اي از رفتارهاي كارآفرينان محسوب مي نمود و جلوه دارد، كارآفريني به عنوان

توان ارتباطي  گردد و بزرگترين دست آورد اين رويكرد را مي چگونگي كارآفريني توسط كارآفرينان تشريح و تفسير مي

بنابراين . كند با محيط پيرامون برقرار ميدانست كه بين ويژگيهاي شخصيتي فرد، سابقه و تجارب وي و مهارتهاي انطباق 

در رويكرد اخير رفتار كارآفرينانه افراد، تابعي از ويژگيها و خصوصيات شخصيتي فرد، گذشته و تجارب فردي و متغيرهاي 

ر ثبات و مستلزم عدم قطعيت صورت گرفته و بنابراين رفتا بطور كلي رفتار كارآفرينانه در محيط پيچيده، بي. محيطي است

  . كارآفرينان به دليل ساختار نيافتگي ماهيتاً با رفتار افراد تحت شرايط ثابت و با اطالعات كامل متفاوت است

  شناسي رويكرد جامعه -ب

  شناسان در تفسير و تشريح كارآفريني، توجهي است  مهمترين دست آورد پژوهشهاي جامعه

  ، هم افزاييهاي ناشي از كار گروهي )Social Networks(هاي اجتماعي  كه به نقش و تأثير شبكه

)group synergy (در بروز و موفقيت فرايندهاي كارآفرينانه دارد .  

شناس  ماكس وبر جامعه. شناسي به تفسير و توضيح كارآفريني تقريباً مقارن با تالش شومپيتر بوده است توجه علم جامعه

كارآفريني ) Weber(در تعريف وبر . آفريني توجه كرده است ارآلماني اولين فردي بوده است كه در اين حوزه علمي به ك

ثبات اجتماعي  يك فرايند اجتماعي است كه در آن كارآفرين به عنوان عنصر مسئول اجتماعي و خطرپذير در محيط بي

مرسوم رها  كند و از بند عادات و سنتهاي كارآفرين با اشتياق و پشتكار در كار، خويشتن خويش را پيدا مي. كند عمل مي

  . گردد مي

داري پيوندي بين باورهاي مذهبي پروتستانيسم و كارآفريني به عنوان روح  وبر در كتاب اخالق پروتستان و روح سرمايه

گيرد و شخصيت،  نويسد كه فرهنگ كارآفريني در سطح تعاملي انسانها با يكديگر شكل مي داري برقرار كرده و مي سرمايه

هاي فرد نسبت به كارآفريني تحت تأثير تعامل وي با ساير آحاد و افراد جامعه شكل گرفته و تكامل ارزشها، نگرشها و باور

  )1379احمدپور درياني، . (كند پيدا مي

  رويكرد مديريت  - ج

از ديدگاه علم . در علم مديريت، مدت زمان مديدي صرف جستجوي تفاوت بين كارآفرينان و ساير مديران شده است

برداري از فرصتها با تكيه بر نوآوري  و استراتژي بهره) Vision(انداز و بصيرت نسبت به آينده  يك چشممديريت داشتن 

  . كند زند و رهبران تجاري را از مديران صف جدا مي نعمتي است كه موفقيت كارآفرين را رقم مي

  مرحله اول . تعمر سازمانها انطباق يافته اس ي در علم مديريت كارآفريني بر دو مرحله از چرخه

متفكران استراتژي در علم . ايجاد و تأسيس سازمانهاي جديد و مرحله دوم رشد و توسعه در سازمانهاي موجود است

دو استراتژي مورد ) Differentiation(و تمايز ) Focus(اند كه تمركز  نشان داده) Mintzberg(مديريت نظر مينزبرگ 

هاي مشابه و رقيب، كسب و  توانند در رقابت با مؤسسات و شركت تراتژي كارآفرينان ميعالقه كارآفرينان بوده و با اين دو اس

  . كار خود را بطور موفق تأسيس يا آن را در جهت رشد هدايت كنند

بنابراين در تعريف مديريت، كارآفريني عبارت از فرايند ايجاد كسب و كارهاي جديد يا هدايت كسب و كارهاي موجود در 

يابد و ابزار اصلي آن خطرپذيري و نوآوري در منابع،  ت كه در چارچوب استراتژيهاي تمايز يا تمركز عينيت ميمسير رشد اس

  كند؟  دهد كه كارآفرين چه مي بنابراين علم مديريت به اين سوال پاسخ مي. روش، سازمان، محصول يا بازار فعاليت است
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  اهميت كارآفريني

اشتباه ديگري كه در تعريف . رآفريني مترادف دانستن آن با ايجاد اشتغال استيكي از اشتباهات رايج در تعريف كا

توان ناشي از اثرات كارآفريني در جامعه  هر دو اشتباه را مي. داران است كارآفرينان وجود دارد يكسان دانستن آنها با سرمايه

  . دانست

  اهميت كارآفريني از نظر ايجاد اشتغال - الف

كارآفريني در واقع فرايند ايجاد و تأسس كسب و كار جديد است اما يكي از اثرات . جاد اشتغال نيستكارآفريني مترادف اي

 20دهد كه از  مطالعاتي كه در اياالت متحده آمريكا صورت گرفته است نشان مي. قابل توجه كارآفريني ايجاد اشتغال است

ميليون شغل ناشي از ايجاد و تأسيس كسب  5/3ش از بي 1980-1995سالهاي  ي ميليون شغل ايجاد شده جديد در فاصله

 70ميالدي نشان داده است كه بيش از  1970در اواخر دهه ) Birch(مطالعات ديويد برچ . و كارهاي جديد بوده است

ه مطالعات نگارنده نشان داد. شوند كه در مسير رشد قرار دارند ها و سازمانهايي ايجاد مي درصد از مشاغل جديد در شركت

هجري شمسي بيشترين ميزان اشتغال جديد در اقتصاد ايران به شكل كاركنان  1355- 75سالهاي  ي است كه در فاصله

متأسفانه به دليل عدم حمايت از اين كارآفرينان و سوق دادن آنها در مسير رشد و توسعه، . بوده است) فرما خويش(مستقل 

ساله مذكور  20 ي بحران بيكاري خواهد بود و حال آنكه اگر در فاصلهشمسي  1380بزرگترين چالش اقتصاد ايران در دهه 

آوردند  اي كه هر يك تنها يك نفر اضافي ديگر را به استخدام خود مي گرفت به گونه حمايتي جدي از كارآفرينان صورت مي

  ! بود شمسي در اقتصاد ايران كمبود نيروي كار مي 1380در اينصورت بزرگترين كمبود دهه 

ميالدي بتدريج وفاق  1990و  80هاي  هر تقدير اهميت كارآفريني از نظر ايجاد اشتغال باعث شده است تا طي دههبه 

 ي توسعهعمومي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ايجاد گردد مبني بر اينكه بحران بيكاري به جز از طريق 

به همين دليل كشورهايي نظير اياالت متحده . باشد پذير نمي كارآفريني و دميدن روح نوآوري در كالبد اجتماعي امكان

اي را از كارآفرينان  هاي حمايتي گسترده امريكا، كانادا، فنالند، هند، مالزي، سنگاپور، استراليا و آلمان سياستها و برنامه

  )1382آراسته، . (اند تدوين و به مرحله اجرا گذاشته

  تماعياهميت كارآفريني از نظر عدالت اج -ب

جويي  داري مالزم با رانت مخصوصاً در جوامع كمتر توسعه يافته كه سرمايه. داران نبايستي اشتباه شوند كارآفرينان با سرمايه

و استفاده از كانونهاي قدرت در جهت منافع فردي بوده است، بايستي نسبت به آشكار كردن تفاوت كارآفرينان با 

  . داران تالش گردد سرمايه

كردن رنج و  ي براي خطرپذيري، نوآوري و همواراي قو قيقات در كشورهاي ديگر نشان داده است كه رفاه انگيزهنتايج تح

دهد  بلكه نتايج مطالعات نشان مي. كند مرارت ناشي از ساعتهاي متمادي كار و تالش در حين فرايند كارآفريني ايجاد نمي

و ) رخدادي -مدلهاي فرايندي(تواند باال باشد  ه رانده شده اقتصادي ميكه ميل به كارآفريني در بين آحاد و افراد به حاشي

 ي توسعهيابد اما اينكار به  به اين ترتيب با توسعه و حمايت از كارآفريني اگرچه سطح كلي ثروت و رفاه اجتماعي افزايش مي

اي كه حق مساوي براي  ه گونهاصالح چارچوب  اداري و حقوقي ب. طبقاتي همراه است ي عدالت اجتماعي و كاهش فاصله

 ي توسعههاي اقتصادي ايجاد نمايد از ابزارهاي منتخب براي برخورداري از امتياز عدالت اجتماعي حين  افراد در فعاليت

  . كارآفريني در جامعه است

ن دليل براي به اي. شوند دار نيستند بلكه تركيب كننده عوامل توليد و از جمله سرمايه محسوب مي كارآفرينان سرمايه

ناسبي از نقدينگي به كارآفريني الزم است اصالح كلي در بازار پول و سرمايه يك كشور صورت گيرد تا جريان م ي توسعه

وري عوامل و از جمله سرمايه در فرايند توليد و  كارآفرينان به عنوان عاملين افزايش بهره. سمت كارآفرينان شكل گيرد

توزيع از طريق خالقيت و نوآوري تفاوت كيفي با بورژوازي منحطي دارند كه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، به هر ترتيب 

  . كنند آوري و خالقيتي در تغيير روشها و سازمان اجتماعي كار جلوگيري ميممكن از هر گونه نو

  كارآفريني ي توسعهنقش دولتها در 

به دليل نقش و جايگاه با اهميت كارآفريني در روند توسعه و رشد اقتصادي، بسياري از دولتها در كشورهاي توسعه يافته و 

آوردهاي تحقيقاتي شمار هر چه بيشتري از آحاد  برداري از دست  ت و بهرهكنند با حداكثر امكانا تالش مي ي توسعهدر حال 

  . جامعه را در جهت كارآفريني تشويق و هدايت كنند
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گيرد كه  اي از سياستهاي هماهنگ و مرتبط انجام مي كارآفريني در جوامع بر اساس مجموعه ي توسعههاي دولتي از  حمايت

علوي، : (حوزه و محور اصلي تمركز دارد 3كارآفريني نيز ياد كرد اين استراتژي بر  ي سعهتوتوان از آن با عنوان استراتژي  مي

1382(  

  بسترسازي فرهنگي - الف

كارآفريني اگرچه يك رويداد اقتصادي است اما متأثير از نظام ارزشي، نگرشها و هنجارهاي رفتاري افراد و گروههاي انساني 

اد موضوعي فرهنگي است كه در بستر زمان و با تكوين روحي، رواني فرد قابليت بروز بنابراين شخصيت كارآفرينانه افر. است

  . كند پيدا مي

كارآفريني متوجه بسترسازي فرهنگي است كه در آن با  ي توسعهاي از تالشهاي دولتي در  به همين منظور بخش عمده

هنگي روح كارآفريني در كالبد جامعه دميده هاي جمعي و ساير ابزارهاي فر استفاده از نظام آموزشهاي رسمي، رسانه

هاي گوناگون و  كارآفريني به صورت ي توسعهگيري بستر فرهنگي مورد نياز جهت  هاي دولتي از شكل حمايت. شود مي

هاي آموزش متوسطه و دانشگاهي، تعيين جوايز ملي براي  ازجمله تعيين و اجراي دروس آموزش كارآفريني در دوره

  . گيرد سته و قدرداني از آنها، انتشار مقاالت و كتابهاي ترويجي در سطح كل كشور صورت ميكارآفرينان برج

  اصالحات قانوني و اداري -ب

جويي و  اصالحات در قوانين و مقررات مربوط به كسب و كارها و از جمله سياستهاي اخذ ماليات، قوانين كار، مبارزه با رانت

ها، كاهش بوروكراسي در ارائه خدمات دولتي به كارآفرينان،  و انحالل شركتسازي مقررات ثبت  فساد اداري، آسان

هاي كارآفرينانه اقتصادي در جامعه است كه حجم قابل توجهي  هايي از اصالحات قانوني و اداري براي تسهيل فعاليت نمونه

  . دانند آنها ميها در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه خود را موظف و مقيد به انجام  از دولت

  نهادسازي - ج

اي كسب و كارهاي  ايجاد نهادهاي حمايتي ويژه كارآفرينان نظير صندوقهاي سرمايه خطرپذير، صندوقهاي پوشش بيمه

اي  رساني و تشكيالت آموزشي و مشاوره هاي اطالع هاي ارتباط بين كارآفرينان، ايجاد شبكه شبكه ي توسعهخطرپذير، 

  . كارآفريني است ي توسعهسوم از استراتژي  مخصوص كارآفرينان محور

كارآفريني وجود نداشته و  ي توسعهتجربه ساير كشورها نشان داده است كه ضرورتي براي دخالت مستمر و اجرايي دولت در 

احي و اي طر اين دخالتها بايستي به گونه. كارآفريني است كه نياز به دخالت بيشتر دولت است ي توسعهتنها در مراحل اوليه 

هاي اجتماعي وظيفه حمايت و پشتيباني كارآفرينان از طريق  اجرا گردند كه در حداكثر زمان ممكن و با كمترين هزينه

  . اقتصاد صورت گيرد ي هاي بازار آزاد و بدست خود كارآفرينان عرصه مكانيسم

  

  نقش دانشگاهها در آموزشهاي كارآفريني 

هـا و اينكـه چـه نـوع      با اين حال، در مورد تأثير اين آموزش. ورت انكارناپذير باشدرسد آموزش كارآفريني يك ضر به نظر مي

در ايـن خصـوص   . كارآفريني تكنولوژيك در دانشگاهها مناسب است، توافق جمعـي وجـود نـدارد    ي توسعهآموزشهايي براي 

  )1382شيخان، . (ت اشاره كنيمكشور اروپايي استنتاج شده اس 14مناسب است به چند نكته كه از مطالعه كارآفريني در 

واقعيت اين اسـت كـه بسـياري از افـراد آمـوزش ديـده       . كارآفريني اغراق كرد ي توسعهنبايد در اهميت نقش آموزش در  -1

در مقابل، بسيارند افرادي كه بدون هر گونه آموزش رسمي، كسـب و  . شوند هرگز موفق به برپايي يك كسب و كار جديد نمي

  . كنند يزي را تأسيس ميآم كارهاي موفقيت

از اين رو، آموزشهاي كارآفريني در صورتي اثربخش هستند كـه بـا   . كارآفريني است ي توسعهآموزش، تنها جزيي از نظام  -2

  . ساير اقدامات مقتضي تكميل شوند

. اقتضـايي باشـند  پـذير، كـاربردي و    شـوند بايـد انعطـاف    آموزشهايي كه براي ترويج كارآفريني در دانشگاهها طراحي مي -3

پـذيري الزم   فاقد انعطـاف . شوند هاي مديريت ارائه مي هايي كه در دانشكده هاي كارشناسي ارشد و ساير دوره بسياري از دوره

هاي آموزشـي   يك كسب و كار فرآيندي پوياست، دوره ي توسعهاز آنجائيكه . براي پاسخ به نيازهاي خاص كارآفرينان هستند

  . يازها وشرايط خاص شركت كنندگان باشندبايد قابل تطبيق با ن

تواننـد نقـش    هر چند دانشگاهها و دانشكده هاي مـديريت مـي  . تحقق هر هدفي نيازمند آموزشهاي خاص آن هدف است -4
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مهمي در ترويج فرهنگ كارآفريني و حل مسائل مربوط به آن ايفا كنند ولي اين انكوباتورها هستند كه براي كمك به خلـق  

بنـابراين  . پذيرنـد  هاي نو به كسب و كارهاي تكنولوژيك مـي  شوند و مسئوليت تبديل سريع ايده پا تأسيس مي ازهشركتهاي ت

توانند براي كارآفرينان بالقوه مـؤثرتر بـوده و مسـتقيماً آنهـا را بـه مقصـد        شوند مي آموزشهايي كه توسط انكوباتورها ارائه مي

ق شـركتهاي جديـد و در زمـاني كوتـاه باشـد، آموزشـهاي غيررسـمي توسـط         به عبارت ديگر، اگر هدف ما خل. هدايت كنند

بسـياري  . آوري اطالعات بسيار مؤثرتر از آموزشهاي رسمي توسط مؤسسات آموزش عالي هسـتند  هاي فن انكوباتورها و پارك

كـارآفريني بايـد بـه روش     از اين رو براي ترويج. شود بر اين باورند كه آنچه كارآفرينان نياز دارند در كالس درس حاصل نمي

مربيان و راهنماياني پرداخت كه بتواند شانه به شانه كارآفرينان به پيش برونـد و بـا انتقـال مسـتقيم تجربـه و دانـش فنـي        

"پارك گوريال "يكي از مديران. هاي راه هدايت كنند خويش، آنان را در پيچ و خم
معتقد است وقتي كارآفرينان تصميم بـه   1

هاي خود را شـكوفا سـازند و بنـابراين صـبر      خواهند ايده آنان مي. گيرند فرصتي براي آموزشهاي رسمي ندارند كارآفريني مي

كند پروژه خود را به سرعت فعال كرده  از اين رو، الگوي مناسب براي ايشان، انكوباتوري است كه به آنها كمك مي. كنند نمي

هاي آموزشي براي افرادي خـوب اسـت    دوره. دهد نيز در اختيار آنان قرار مي هاي الزم را ها و پشتيباني و در كنار آن، مشاوره

  !خواهند به كارآفرينان كمك كنند، نه براي كارآفرينان كه مي

هاي مديريت با انكوباتورها و ساير سازمانهاي مجـرب در زمينـه كـارآفريني اسـت      نكته ديگر، همكاري تنگاتنگ دانشكده -5

  . هايي شوند كه با نيازهاي كارآفرينان كامالً هماهنگ باشند د منجر به دورهتوانن ها مي اين همكاري

هاي دانشگاهي كارآفريني كـه منجـر بـه ارتقـاي تحصـيلي       يكي از مربيان با تجربه كارآفريني در فرانسه اعتقاد دارد كه دوره

زيرا اين افراد به دنبال مدرك تحصيلي . ندمناسب نيست -اعم از كارآفرينان عمومي و تكنولوژيك  -شوند براي كارآفرينان مي

گويد مـا در دانشـكدة خـود     وي مي. هاي خود را به سرعت شكوفا سازند خواهند كه به كمك آن ايده نيستند، بلكه ابزاري مي

بعـالوه  . شـوند و ورود بـه آنهـا اختيـاري اسـت      كنيم كه منجر به مدرك تحصيلي نمـي  هايي براي كارآفرينان عرضه مي دوره

از ايـن رو مـا در دانشـكدة خـود يـك      . آموزي و پشتيباني كارآفرينان نيز بپردازند انشگاهها بايد افزون بر آموزش، به مهارتد

شـود و از   ايم كه شبيه انكوباتورهاي خصوصي است با اين تفاوت كه بودجه آن توسط دانشگاه تأمين مـي  انكوباتور ايجاد كرده

  . برد ه ميارتباطات دانشگاه با خارج نيز بهر

  بندي آموزشهاي كارآفريني در دانشگاهها  طبقه

شـوند،   از آنجا كه آموزشـهاي كـارآفريني دانشـگاهها در كشـورهاي مختلـف بـا سـاختارها و عنـاوين گونـاگوني عرضـه مـي           

ها صورت بندي پيشنهادي براي آموزشهاي كارآفريني كه با توجه به اهداف آن يك دسته. بندي آنها تا حدي دشوار است دسته

  . گرفته، به شرح زير است

ايـن كارگاههـا معمـوالً توسـط      :آموزان، دانشجويان و افراد علمي و فني سازي براي دانش كارگاههاي آگاه �

هـدف  . شـوند  سازي و گسترش روحيه كارآفريني برگزار مي مؤسسات تحقيقاتي، دانشگاهها و دبيرستانها، و به منظور فرهنگ

  . شوند هاي كارآفريني از آن منتج مي اي است كه پروژه اصلي آنها تقويت شالوده

ها معموالً جـزو دروس كارشناسـي ارشـد مـديريت      اين دوره :هاي مديريت هاي كارآفريني در دانشكده دوره �

هـاي مـديريت    دانشـكده . ها و در ديگر مقاطع تحصيلي دانشگاهي نيـز عرضـه شـوند    هستند ولي ممكن است در ساير رشته

را  -از ايده تا برپايي كسب و كار جديـد  -كنند كه تمامي مراحل كارآفريني متعددي براي كارآفرينان ارائه مي معموالً دروس

  . شود شامل مي

جـامع هسـتند كـه      ايـن دروس، جزئـي از يـك برنامـه     :دروس اختياري در دانشكده هاي علوم و مهندسي �

ها و استعدادهاي خـود   كنند تا توانمندي زند و به آنها كمك ميسا دانشجويان را با مفاهيم نظري و عملي كارآفريني آشنا مي

شـايان  . هاي خاصي در زمينه كارآفريني بـه دانشـجويان اسـت    ها، انتقال دانش و مهارت هدف اصلي اين آموزش. را بشناسند

  . رده استهاي كارشناسي ارشد اجباري ك ذكر است كه يكي از دانشگاههاي هلند، اين دروس را در بسياري از دوره

هاي دانشگاهي براي مطالعه و تحقيـق عميـق در    اين دوره :هاي تحصيالت تكميلي در زمينة كارآفريني دوره �

نامه خـود   ها بايد يك موضوع تحقيقاتي انتخاب كنند و در انتهاي دوره از پايان دانشجويان اين دوره. زمينة كارآفريني هستند

دانشگاهي كمتري دارند و دانشجويان آنها در پايان دوره به تدوين و ارائـه يـك طـرح    ها، جنبة  برخي از اين دوره. دفاع كنند
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  . پردازند نامه مي شغلي به جاي پايان

ها كامالً كاربردي هستند و معمـوالً توسـط انكوباتورهـا و مراكـز      اين دوره :هاي فشرده براي ايجاد شركت دوره �

هـا   افرادي كه بـه ايـن دوره  . ه خلق شركتهاي جديد در مدتي كوتاه استهدف آنها، كمك ب. شوند كارآفريني سازماندهي مي

ها معموالً به صورت چنـد كارگـاه آموزشـي مجـزا      دوره. اندازي يك كسب و كار باشند اي براي راه بايد داراي ايده. پيوندند مي

  . شوند نمايي ميبعالوه هر يك از افراد به صورت مجزا در زمينة كاري خود هدايت و راه. شوند طراحي مي

هـا بـراي آن دسـته از كاركنـان شـركتهاي بـزرگ طراحـي         اين برنامه :هاي كارآفريني دروني سازماني برنامه �

ها را  هستند برخي صاحبنظران، ترويج اين دوره 1هاي مناسب براي زايش صنعتي شوند كه داراي روحيه كارآفريني و ايده مي

دند كه نبايد فرقي بين كارآفريني سازماني و كارآفريني معمولي قائل شـد و هـر دو   دانند اما برخي ديگر معتق بسيار مهم مي

  . به آموزشهاي يكساني نياز دارند

اينها آموزشهايي هسـتند كـه بـراي     :هاي آموزشي براي تسهيل كنندگان ايجاد شركتهاي كارآفرين برنامه �

 ي ها، تحكـيم شـالوده   هدف اين آموزش. شوند نان طراحي ميسازي مربيان، حاميان و ارائه دهندگان خدمات به كارآفري آماده

هـا معمـوالً توسـط نهادهـا و سـازمانهاي محلـي و        ايـن برنامـه  . بر در سطح جامعه اسـت  الزم براي گسترش شركتهاي دانش

  . آيند اي به اجرا درمي منطقه

  هاي آموزشي كارآفريني در دانشگاهها  اهداف دوره

هـاي هـدف    هاي آموزشي، ارائه تعريف روشني از اهداف دوره و تعيـين گـروه   در طراحي دورهيكي از موضوعات حائز اهميت 

  )1371حمد آقايي، : (است، هر دوره آموزشي كارآفريني در دانشگاهها بايد يك يا چند مورد از اهداف زير را تعقيب كند

  سازي و ايجاد فرهنگ و روحيه كارآفريني  آگاه �

  و مهارتهاي خاص كارآفريني ) گيدانش چگون(انتقال دانش فني  �

  هاي كارآفريني  پژوهش در مقوله �

  )اشتغال از هر نوع(ايجاد كسب و كار  �

  ايجاد شركتهاي جديد مبتني بر تكنولوژي �

  ايجاد شركتهاي مشتق از دانشگاهها �

  )دولتي(ايجاد شركتهاي مشتق از مراكز تحقيقاتي عمومي  �

  ايجاد شركتهاي مشتق از بنگاههاي بزرگ  �

نكته ديگر ايـن اسـت كـه يـك     . تر باشد، احتمال هدر رفتن منابع نيز كمتر خواهد بود تر و روشن ه اهداف برنامه دقيقهر چ

ممكن است براي برخـي گروههـا   . هاي متفاوتي داشته باشد دوره. برنامه جامع آموزشي بايد براي اهداف و گروههاي متفاوت

بـه عبـارت ديگـر، برخـي     . بنگاههاي مبتني بر تكنولوژي وجـود نداشـته باشـد   اندازي  پس از اتمام دوره، امكان يا فرصت راه

اندازي شركتها تكنولوژيك آمادگي بيشتري دارنـد و بـه    برداري از آنها در مسير راه گروهها براي جذب مطالب آموزشي و بهره

از اين رو، يـك برنامـه جـامع بـه     . ها و نيازهاي خاص خود را دارد از اين مهمتر هر گروهي دغدغه. تر هستند قولي حاصلخيز

هاي آموزشي نياز دارد و هر دوره بايد تا حد ممكن با فرهنگ و انتظارات شـركت كننـدگان مطـابق     اي از دوره طيف گسترده

كنند، بايـد بـه    هاي آموزش كارآفريني، عالوه بر اينكه خلق شركتهاي جديد را ترويج و تسهيل مي سرانجام اينكه دوره. باشد

موفقيت ملي در كارآفريني نه تنها مستلزم كمك به برپايي شركتهاي كـارآفرين  . تحكيم شركتهاي موجود نيز بپردازند مقوله

ايجاد شركت، صـرفاً ابتـداي راه   . هايي براي تضمين رشد و تحكيم وضعيت مالي اين شركتها هم نياز دارد است بلكه به كمك

اول، ايجاد شركتهاي جديـد و دوم  . بايد همزمان به دو مقولة اصلي توجه كنند هاي آموزش كارآفريني از اين رو، برنامه. است

هـاي اطالعـاتي در    بنـابراين دانشـگاهها بايـد بانـك    . تحكيم شركتهاي موجود، اين دو مقوله به آموزشهاي متفاوتي نياز دارند

  . پرورش دهندهاي آموزشي  مورد افرادي با روحيه كارآفريني داشته باشند و آنها را با برنامه

  هاي كارآفريني در دانشگاهها  چارچوب آموزش

مدت، بسيار  هاي كوتاه شناختي، بويژه در دوره از اين رو، مقوالت روش. هاي كارآفريني، زمان عامل ارزشمندي است در برنامه

هـاي   ان در كسب مهـارت تر، پيدا كردن بهترين روش بر كمك به كارآفرين ، و به بيان ساده تحليل روش. حائز اهميت هستند
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مدت دوره، ساختار، محتويات و فنون آموزشي از جمله . پردازيم اي است كه در بخش و بخشهاي بعدي به آن مي الزم، مقوله

  . گيرند مطالبي هستند كه مورد توجه قرار مي

اسـت، در طراحـي   طبق گزارشي كه توسط دانشكده مديريت ليون در مورد آموزش كارآفريني بـراي مهندسـان تهيـه شـده     

  )1382علوي، : (ها بايد به سه بعد توجه شود دوره

هـا و   كليـد ايـن بعـد، ارائـه مثـال     . بعد مفهومي بر اين سوال ناظر است كه فرد چرا بايد كارآفرين شود :بعد مفهومي -الف

ز كسـب و كارهـاي حاصـل از    بحث دربـاره افـراد موفـق، ديـدار ا    . پذيري كارآفريني را نشان دهند هايي است كه امكان نمونه

  . توانند به تحقق اين بعد از آموزش كمك كنند هاي مناسب مي كارآفريني و موردكاوي

آموزش عملي و نظري ابزارها و انتقـال دانـش   . كليد اين بعهد، آشنا ساختن شركت كنندگان با ابزارهاست :بعد ابزاري -ب

  . كنند فني الزم براي كارآفريني به تحقق اين بعد كمك مي

توانـد   هاي شخصي مي تجربه كردن، كار ميداني، و حركت در مسير پروژه. اندوزي است كليد اين بعد تجربه :بعد تجربي -ج

  . به افزايش مهارت كارآفرينان بالقوه كمك كند

  : توان به دو صورت طراحي كرد هاي آموزشي براي كارآفرينان را مي به طور كلي دوره

كننـدگان   شـركت . شوند ها منجر مي ها به تهيه طرح شغلي در پايان دوره اين برنامه: يافته و فشرده هاي ساخت برنامه -1

  . گيرند كه مستلزم صرف وقت و تعهد شديد است در معرض يك برنامه آموزشي مشتمل بر فعاليتهاي گوناگون قرار مي

كه شخصاً و به صـورت خودآمـوز بـه تهيـه طـرح شـغلي       ها براي كارآفريناني  اين برنامه: كارگاههاي آموزشي و سمينارها -2

كننـدگان مجبـور نيسـتند     پذيري بيشتري دارند و شـركت  ها معموالً انعطاف اين برنامه. كنند پردازند، مطالب آموزشي ارائه مي مي

  . بخش زيادي از وقت خود را صرف دوره كنند

اي مادريـد در اسپانياسـت، در    نه آن انكوباتور مجـازي منطقـه  نوع اول كه نمو. كنند برخي مؤسسات، هر دو فرمت را ارائه مي

رسد اين نوع برنامه بـراي   به نظر مي. كند واقع نوعي درمان سريع است كه ايجاد شركتهاي مبتني بر تكنولوژي را تسريع مي

نـه آن برنامـه كانكـت    نوع دوم كه نمو. تر باشد اند، مناسب كشورهايي همچون كشور ما كه كمتر در اين زمينه پيشرفت كرده

اين نوع برنامه براي دانشگاهيان و مهندسـاني كـه وقـت زيـادي     . در اسكاتلند است بر سمينار و كارگاه آموزشي مبتني است

  . هاي آموزشي ندارند مناسب است براي شركت در ساير برنامه

ميـزان كارگـاه آموزشـي و تبـادل دانـش      ها كاسته و بر  هم اكنون روند غالب در بيشتر كشورها اين است كه از ميزان كالس

هـا، و وقـت    اين بدان معناست كه وقت كمتري صرف طراحي محتويات دوره. عملي بين كارآفرينان و متخصصان افزوده شود

ها نقش مـدرس را   كه در برنامه(شود كه از كارآفرينان، مشاوران و راهنمايان  هاي مؤثر مي بيشتري صرف ايجاد و اداره شبكه

  . شوند تشكيل مي )دارند

  )Dunham، 1989: (دهد هاي آموزشي در كشورهاي مختلف را نشان مي جدول زير، طول برخي از برنامه

 مدت كشور نام برنامه

Biobiz (Eurobiobiz) 

New Venture Development 

Pro FIT prog. of Technology Entreneurial Training 

Entrepreneurship progarmmeat Lanakshire 

50 K Business plan competition 

Filiere Ingenieur-Entereprense 

Chalmers school of Entrepreneurship 

Coventry & Warwick shire Enterprise Fellowship scheme 

  اروپا

  سوئد

  ايتاليا

  انگلستان

  اسپانيا

  فرانسه

  سوئد

  روزه 3كارگاه 

  وقت هفته پاره 10

  ماه 5

  ماه 6

  ماه 9

  مشاوره+ ساعت  210

  يك سال
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MBA Programme in Entrepreneurship. 

 

Mastere Specialise Entrepreneurs 

Part-time Master Degree in Entrepreneurship 

Elective Courses on Entrepreneur ship 

MBA interuniversitari 

  انگلستان

  سوئيس

  

  فرانسه

  انلگستان

  آلمان

 اسپانيا

  يك سال

مام وقت و دو سال يك سال ت

  وقت پاره

  ماه 15

  ماه 21

  نيم سال تحصيلي 3

 ساعت 1300

  

  ) كارآفريني(هاي يك برنامه آموزشي موفق  ويژگي

دهد كه در طراحي يك برنامه موفق بايد به نكات مختلفي  هاي آموزش كارآفريني در اروپا و امريكا نشان مي تحليل برنامه

  : زمينه به شرح زير است برخي اظهارنظرها در اين. توجه شود

  . هاي مختلف استفاده كند ها و موردكاوي گيري كاربردي داشته باشد و از مثال برنامه بايد جهت �

  . هايشان مشاوره و راهنمايي فردي ارائه شود كنندگان براي انجام پروژه بعد از پايان دوره به شركت �

  . رائه شودها، رويدادهاي واقعي توسط كارآفرينان واقعي ا در كالس �

  . ها به جاي دانشگاهيان از مربياني كه داراي تجربة كسب و كار هستند استفاده شود المقدور در تدريس دوره حتي �

  . ها هستند توسط مديران با تجربه هدايت و راهنمايي شوند كارآفريناني كه داراي بهترين پروژه �

  . رائه شودبراي هر پروژه، خدمات پشتيباني در زمينه تحقيقات بازار ا �

  . سازي و ايجاد انگيزه صورت گيرد قبل از شروع دوره، اقداماتي براي آگاه �

  . كنندگان بر مبناي استعداد تجاري آنان صورت گيرد گزينش شركت �

  . در فرآيند آموزش از تكنولوژي اطالعات استفاده شود �

  . شركت در دوره منوط به ارائه يك ايدة كسب و كار باشد �

  . هاي آموزش از راه دور باشد امل ماژولبرنامه آموزشي ش �

  . برنامه آموزشي كالً بر مبناي آموزش از راه دور طراحي شود �

  اقتصادي  ي توسعهكارآفريني و 

الخصوص با پتانسيل رشـد بـاال و    پايدار در جوامع علي ي توسعهكارآفرينان در   يكي از مباحث جديد و مفاهيم نو همانا نقش

خواهـان هـر كشـور     باشد، از منظر بسـياري از خيرخواهـان، عاشـقان و دلسـوزان و توفيـق      تغيير ميجوامع خواهان تحول و 

آرزو و خواست عمومي اين است كه چرا كشورشـان نسـبت بـه جوامـع ديگـر عقـب        ي توسعهالخصوص در جوامع رو به  علي

نفكر، دانشـگاهي، نخبگـان و كسـاني كـه     امروزه فـرد روشـ  . شود راه ترقي و مسير پيشرفت را هموار كرد افتاده و چگونه مي

شـود كـه هـر روز عقـب      بنحوي با دنياي بيرون ارتباط دارند اين سوال جدي در ذهنشان نقش بسـته كـه آخـر چطـور مـي     

شود و جالب اينكه از نظر فردي هر كس خـود را بـا سـاير افـراد و كـارگزاران در       افتيم و هر روز به مشكالتمان اضافه مي مي

شود كه در سطح فـردي مـا كـه چيـزي كـم و كسـر        نمايد به شدت اين احساس در او تقويت مي مقايسه مي نظامهاي ديگر

مانند آنان و شايد نيز بهتر قدرت تجزيه و تحليل داريم پس موانـع رشـد سـريع و    ... نداريم و از نظر سواد وهوش و مهارت و

ر جديد است كه بـا طـي فرآينـد ايجـاد و يـك كسـب و كـار        باشد؟ و كارآفرين فردي داراي ايده، فك ها كجا مي ماندگي عقب

لذا كارآفرين بعنوان فردي كـه از  . نمايد و قبول مخاطرات محصول و خدمت جديدي را ارائه مي) اندازي شركت تشكيل و راه(

كـردن  كند بايستي تشـريح گـردد و نقـش در فرآينـد تقويـت       اقتصادي ياد مي ي توسعهآن شومپيتر بعنوان محرك و موتور 

  )1379احمدپور درياني، . (جامعه چه تأثيراتي را در رشد اقتصادي خواهد داشت تعيين گردد
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  : اين سه سطح عبارتند از. گيرد فرآيند كارآفريني كالً در سه سطح مورد توجه مخاطبش در جامعه قرار مي

 سطح فردي سازمان/ سطح شركت  سطح محيط 

  محيط فرهنگي - 

  محيط قانوني - 

  خت علمي تحصيليزيرسا - 

  شرايط مالي - 

 ساختار صنعت - 

  استراتژي - 

  بازاريابي - 

  مالي - 

 رهبري و سازمان - 

  ويژگيهاي محيط شناختي كارآفرينان

  ويژگيهاي كارآفرينان - رويكرد فردي

 رويكرد رفتاري رفتار كارآفرينان

رآيند تأسيس و ايجاد فعاليـت كارآفرينانـه در   رسد و ف اما مطلب مورد توجه ديگر اين است كه كارآفريني چگونه به انجام مي

به نمودار زير توجه فرمائيد كارآفرينان معموالً ابتدا مقدمات تأسيس و سپس كـار تأسـيس و در نهايـت    . باشد جامعه چه مي

  : بنابراين سه فعاليت در تأسيس و فرآيند ايجاد كارآفريني نقش دارد كه عبارتند از. نمايند كار توسعه را سپري مي

  نياز تأسيس  مرحله پيش -1

  مرحله تأسيس  -2

  مرحله ايجاد يا توسعه  -3

  . باشد نقش آموزش و پرورش و آموزش عالي نيز بسيار بااهميت مي -4

  . باشد اي مي ها در تحريك تقويت، حمايت كارآفرين نقش برجسته نقش دولت -5

باشد كـه بايـد بـدقت در خصـوص افـراد       اهميت به سزايي مي برداري، رشد شركتها داراي فرآيند ايجاد و تأسيس و بهره -6

  . عالقمند به كسب و كار مورد عنايت قرار بگيرد

در رأس اين مدل رشد اقتصادي ملي . يك مدل مفهومي را طراحي كرد تا اين رابطه را ارزيابي نمايد GEM 1999در سال 

  . باشد هر كشور با دو فعاليت موازي مرتبط مي

  شركتهاي بزرگ در رشد اقتصادي  نقش ايجاد) 1

  . نقش شركتهايي كه مستقيماً مرتبط با فرآيند كارآفرينانه هستند) 2

نقش ايجاد شركتهاي بزرگ در رشد اقتصادي كشور همواره مورد توجه بوده است و اين موفقيت و هدف اتحـاد سياسـتهاي   

هاي بزرگ در رشد اقتصادي مـورد   طالعات نقش شركتدر بسياري از م. باشد بافت اجتماعي، سياسي، فرهنگي هر كشور مي

از طريق دانشگاه بابسـون، مدرسـه بازرگـاني     1997اي در سال  مطالعه) رشد اقتصادي(در اين زمينه . توجه قرار گرفته است

  . لندن، بنياد كافمن آغاز گرديد

يازده  2000غالگر قدس و سپس در سال و فنالند و دانمارك و رژيم اش 7در ده كشور شامل كشورهاي گروه  1999در سال 

  . كشور ديگر شامل آرژانتين، استراليا و بلژيك، برزيل، هند، ايرلند، كره جنوبي، نروژ، سنگاپور، اسپانيا و سوئيس اضافه شد

  : گروههاي مختلفي در كشورها استخدام گرديد و بر اساس سه منبع مهم زير كار شد

  معيت بزرگساالن هر كشورمطالعه بيوشيمي در خصوص ج: الف -1

  مصاحبه با كارشناسان كارآفرين هر كشور : ب

  ي استاندارد شده ملي هر كشور  انتخاب داده: ج

سـوال محـوري انجـام     3مطالعه بر اساس . كارشناس مصاحبه شدند 800نفر مورد پرسش قرار گرفتند و  42000در حدود 

  . گرفته است

  كند، اگر بلي به چه ميزان؟  شورها فرق ميآيا سطح فعاليت كارآفرينانه بين ك -1

  كند؟  آيا سطح فعاليت كارآفرينانه در رشد اقتصادي كشورها فرق مي -2

  شود؟  چه عواملي موجب كارآفرين شدن يك كشور مي -3

  : و اما نتايج كالن مطالعه عبارت است از

  . باشد سطح فعاليت كارآفرينانه بين كشورها بسيار متفاوت مي -1
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  : وان مثالبعن

 بزرگسال شروع كننده كسب و كار/ كارآفريني نام كشور 

 8به  1 برزيل

   10به  1  امريكا

  12به  1  استراليا 

  25به  1  آلمان و انگليس

  50به  1  فنالند و سوئيس

  100به  1  ايرلند و ژاپن

  

باشـد، وجـود دارد و    مـاه مـي   42از  هـاي نوظهـور كـه عمـر آنهـا      يعني تفاوت عمده بين كشورها در ايجاد و تأسيس شركت

همچنين بر اساس درصدي از جمعيت بزرگسال درگير ايجاد شركتهاي نوپا محاسبه نموده كه تفـاوت عمـدتاً بسـيار بـوده و     

  . باشد از نوسان مي% 5جمعيت در ژاپن % 9بطور مثال در كره جنوبي 

ان كشورها با ساختار اقتصادي مشابه همبستگي كـارآفريني و  در مي. كارآفريني رابطه قوي معناداري با رشد اقتصاد دارد -2

  . باشد نيز باالتر مي% 7رشد اقتصادي از 

مـردان دو برابـر زنـان در    . باشـند  سـاله مـي   25-34شـوند و بـين سـنين     بيشتر شركتها توسط مردان ايجاد و اداره مـي  -3

  . فعاليتهاي كارآفرينانه مشغول هستند

  . عنادار بين حمايت مالي و سطح كارآفريني وجود داردپشتيباني رابطه قوي م -4

% 222/0و در ژاپـن بـين    GDP توليد ناخالص داخلـي % 52/0  هاي پرمخاطره در امريكا سرمايه 1999بعنوان مثال در سال 

ر در سـاير  ميليون دالر در امريكا تا يك ميليون دال 13گذاري انجام شده در يك شركت از  يا متوسط سرمايه. باشد متغير مي

  . كشورهاست

  . نمايد آموزش نقش اساسي در كارآفريني ايفا مي -5

  . آفريني نبايد فقط محدود به كارآفرينان باشد ي توسعههاي  سياست -6

در بازار كـار و سـطح     كارآفرينانه بيشتري دارند از انجام كسب وكار آسان و روان با دولت انعطاف  اكثر كشورهايي كه فعاليت

  . هاي كارگري غيردستمزدي برخوردارند هزينهپايين 

باشد دو شاخص اساسي يكـي تـرس از شكسـت     مقبوليت و مشروعيت اجتماعي كسب و كار در بين كشورها متفاوت مي -7

هـاي   نقش مهمي در شروع كسب و كار جديد دارد و دوم احترام به شروع كننده كسب و كار در جوامـع بـر اسـاس فرهنـگ    

  . باشد مياجتماعي گوناگون 

  نتايج مطالعه 

  )البته كه اجراي كشورها متفاوت خواهد بود( 1999-2000كشور در سالهاي  21اصول سياستهاي پديد آمده از مطالعه 

ارتقاي كارآفريني، نقش آن در اجتماع و افزايش انتفاع فـردي فاكتورهـاي بسـيار كليـدي بـراي تسـهيل نمـودن رشـد          -1

  . باشد اقتصادي مي

) هـا بـراي متقاعـد شـدن فرصـتها      از قبيـل مهارتهـا و انگيـزه   (اي متخذه، تقويت ظرفيت كارآفريني يك جامعه سياسته -2

  . بيشتري تأثير را در سطح فعاليتهاي كارآفريني خواهد داشت

  . باشد تأثير مشاركت زنان در كارآفريني، ضرورت درازمدت براي اقتصاد مي -3

سال در فرآيند كـارآفريني   44سال و باالي  25ياستها تشويق كننده ورود جوانان زير ترين تأثيرها بايد س براي درازمدت -4

  . باشند

هـاي سيسـتم اقتصـادي كـه هـادي و       دولتي كه متعهد به پيشرفت اقتصادي است بايد حمايتهاي الزم براي كليه جنبـه  -5

امر شامل حداقل كـردن مالياتهـا، دسترسـي بـه     اين . باشد را فراهم نمايد گر افزايش سطوح فعاليتهاي كارآفريني مي حمايت

سازي انجـام كسـب و كـار توسـط دولـت       هاي نيروي انساني غيرحقوق بگير، كاهش مقررات و آسان نيروي كار كاهش هزينه

  . شود مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  ��

ـ     صنايع و آفريننـده انگيـزه    هاي پرمخاطره گذاري سرمايه ي توسعهسياستها بايد تعيين كننده  -6 راي هـا و افـراد خصوصـي ب

  . گذاري بهينه در مراحل ابتدايي هر كسب و كار باشد سرمايه

كسـب و كارهـاي اينترنتـي     ي توسعهباشد، رشد و  در سراسر دنيا كارآفريني در رأس مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي مي

  )1382شيخان، . (باعث تغذيه و تقويت كارآفريني گرديده است 90در اواخر دهه 

هاي كسب و كارهاي خطر خيز و افزايش در بازار بورس فرايندي كه افراد را تشويق خلـق   گذاري رمايهاز طرفي افزايش در س

 ي توسـعه تـأثير قـرار داده اسـت بـا روشـن شـدن رابطـه         نمايند و تصور عمومي را سخت تحـت  و ايجاد شركتهاي جديد مي

هـايي هسـتند كـه     هـا و اجـراي برنامـه    استراتژي ي توسعهاقتصادي و كارآفريني سياستمداران بدنبال توجه بسيار زيادي به 

  : فعاليتهاي كارآفرينانه را تقويت نمايد كه عبارتند از

خارجي در مرحلـه   -گذاري داخلي استراليا با معرفي سيستم ماليات جديدي كه طراحي گرديده به منظور تشويق سرمايه -1

  . باشد سرمايه مي مرحله شروع فعاليت كه همراه با كاهش ماليات و كاهش بازده

براي كارآفرينـان كـاهش     دانمارك برنامه اقدام ملي براي اشتغال با تأكيد بر كارآفريني، يك وام جديد يا تضمين سرمايه -2

  . اند ريسك مالي است براي كساني كه قرض گرفته% 25

دسـترس بـودن آسـان منـابع،     و كمك بـه قابـل   ) برنامه پوشش آلمان( ERPدولت آلمان يك برنامه شروع كسب و كار  -3

  . حمايت تحقيق و توسعه از دستگاهها EXITسرمايه سهام داران برنامه 

  . حمايت از كارآفريني 2010كارآفريني   در ايرلند برنامه -4

  آوري براي بهبود عضويت، مقررات، حمايت مالي برنامه كارآفريني فن 21سنگاپور  -5

  . ات حمايتي جديد سمينار ملي جهت شروع كسب و كارهاگذاران الگوي نقش مالي ژاپن سرمايه -6

  .در انگليس آژانس خدمات كسب و كارهاي كوچك -7

رشـد اقتصـاد اسـت تـوني بلـر       ي تمامي مسائل فوق منوط به فرض مهمي است و آن اينكه كارآفريني كليـد درهـاي بسـته   

  : گفت  گذاران پرمخاطره وزير انگليس خطاب به انجمن سرمايه نخست

شـما سـربازان خـط مقـدم اقتصـاد و      . خواهم اين دولت قهرمان كارآفرينان باشد ما به كارآفرينان بيشتري نياز داريم مي من

 ي كنـد كـارآفريني هسـته    و پيشـنهاد مـي  . نمايد اتحاديه اروپا سخن از تقويت فرهنگ كارآفرينانه مي. جديد بريتانيا هستيد

يك نسل و بكـار برنـده و    ي دهنده كارآفرينان عامل اصلي تغيير هستند كه شتاب باشد و مركزي فعاليتهاي اقتصادي بازار مي

كنند بلكـه توسـعه دهنـده     هاي جديد هستند و با انجام اينكار نه تنها استفاده بهينه از منابع را تضمين مي توزيع كننده ايده

خود را شروع كـرد و اعـالم    1997پروژه  GEMبر اساس اين پشتوانه بوده است كه . باشند مرزهاي فعاليتهاي اقتصادي مي

  )1382آراسته، . (داشت تفاوتهاي اساسي بين فعاليتهاي كارآفريني در كشورها وجود دارد

  : نكات مهم و اساسي كه از كارآفريني بدست آمده است عبارتند از

  درك فرصتهاي كسب و كار جديد  -1

  ويژگيهاي جمعيت شناسي و رشد  -2

  هاي تحصيالت عالي  مهمشاركت در برنا -3

  . گر استقالل فردي هستند ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي كه حمايت -4

  اي قوي  وجود زيرساختهاي فيزيكي و حرفه -5

  بندي  جمع

كند و محصوالت و خـدمات را بـراي    كارآفرين مستقل كسي است كه با تالش، پشتكار و استقامت شخصي نياز را تعريف مي

يكـي از  . دهـد  كند و فروش محصـوالت و خـدمات را در بازارهـا رواج مـي     برداري مي كميل و آماده بهرهارضاي نياز توسعه، ت

آوري با كـاربرد   هاي جديد و نو خالقيت با ساختن و يافتن فكرها و ايده. هاي اصلي كارآفرينان خالقيت و نوآوري است ويژگي

نوين سازماندهي و مـديريت، روشـهاي نـوين توليـد، گشـايش       هاي ها در توليد و ارائه محصوالت و خدمات جديد، روش ايده

بـه عبـارت ديگـر    . كنـد  نوآوري نوعي تغيير و تحول ايجاد مـي . بازارهاي جديد و دستيابي به منابع عرضه جديد ارتباط دارد

نـاني كـه در درون   كارك. آيـد  اي نو كه سابقه قبلي نداشته به وجود مـي  اي است كه براساس انديشه نوآوري تغيير بديع و تازه

هـا بـا    آن. شـوند  هاي بزرگ، پيچيده و تثبيت شده، روحيه كارآفريني دشوار باشند، كارآفرينان سـازماني ناميـده مـي    سازمان

كارآفرينان سازماني عـالوه  . هاي اداري مطرح هستند در سازمان» عامل تغيير«و » منبع اصلي تحول«ايجاد نوآوري به عنوان 
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ل در سازمانها، در جايي مؤثر هستند كه افرادي نياز به تغيير و اغلب تغيير نوآورانـه را در درون سـازمان   بر ايجاد تيتر و تحو

  . آميز باشد كنند كه تغيير تواند موفقيت تعريف و تعيين كرده باشند و محيطي را فراهم مي

ه بـه كشـورهايي چـون ژاپـن، چـين،      هـا، توجـ   هاي مختلف ايجاد روحيه كارآفريني در اشخاص و سازمان توجه به استراتژي

. كننـد  اي ايفـا مـي   كـارآفريني نقـش عمـده    ي توسـعه نامه كارآفرينان برجسـته همگـي در پـرورش و     مالزي، مطالعه زندگي

)Dunham ،1989(  
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