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 بسمه تعالی
 .(1)آرفينی استیک ارزش ،یک کار باارزش است ،کارآرفينی یک عبادت است

  ::مـقـدمـهمـقـدمـه  ◙◙

 هاایدارایای و افاااری سات  هاایخصشاا. دارد تفاوت اساسی طور به گذشته با امروز دنیای اقتصادی ساختار

 خلا  اباها،  ناوووری  باه را خاود جاای داشا  کنناههتعیین نقش اقتصادی بنگاه یک جایگاه در دیروز که مشهود

 ماالی منااب  کاه بودناه هااییون دنیاا افراد ثروتمنهترین دیروز اگر .اس  داده افااری نرم هایدارایی و جهیه محصوالت

 ماهیر گیتس بیل ماننه کاروفرین و مهار دانش فردی دنیا مردم ثروتمنهترین امروز راکفلرها  نظیر نهداشت اختیار در بیشتری

. اسا  اساتوار دانش از استفاده و وخالقی  نوووری برپایه امروز دنیای اقتصادی توسعه لذا. ومریکاس  در مایکروساف  شرک 

 ون گساتر  و داناشاز  گیریبهره دانش  و علم تولیه .گوینهمی رمحو دانش اقتصاد یا دانش بر مبتنی اقتصاد را اقتصاد این

 از ای مالحظاه قابال بتاش کاه کشاورهایی. نمایهمی ایجاد قهرت و توانمنهی اجتماعی هایزمینه تمام در جامعه سطح در

 .برخوردارناه بااالیی سایسیا و اقتصادی توان از و یافته توسعه صنعتی نظر از انه داده اختصاص خود به را دانش و علم تولیه

 .گرددنمی حاصل تحقی  راه از جا دانش و علم تولیه اس  بهیهی

 مساتقیم رابطاه یک کشورها سیاسی و اقتصادی توان با علم تولیه رابطه و علم تولیه و تحقیقات امر در گذاریسرمایه رابطة

 اماروز دنیای در اقتصادی رشه الزمه بنابراین. هاس  خالقی و نوووری بنای زیر جامعه هر در مهیری  و دانش یریکارگبه. اس 

 و هاادانشاگاه. هستنه تحقیقاتی مراکا و هادانشگاه هاون ترینمهم که اس  فنی هایمهارت و وریوفن دانش  تولیه مراکا توسعه

 اسااتیه و محققاان و گیرناهقرار حمایا  مورد نظر هر از بایه کشور جانبة همه توسعه در اساسی رکن عنوان به تحقیقاتی مراکا

 و ناووور نظر  و فکر اهل را کشور علم طالب و جوان نیروهای باشنه قادر خیال وسایش با تا باشنه برخوردار ایویژه جایگاه از بایه

 هااون خاالق و یادگیرناهه فکار  اهال نیروهاای اقتصاادی بنگاه یک هایسرمایه بارگترین امروز دنیای در .دهنه پرور  خالق

 .نیستنه کاروفرینان جا کسی نیروها این و تنههس

دساتمایة ه ناتوانمایکاه به مباحث متتلف کااروفرینی دارد نگاهی اجمالی به بهانة ششم مرداد روز کار وفرینی  این گاار   

 ه.نهای خبری  قرار گیرساخ  گاار 
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      تعريف کارآفرينيتعريف کارآفريني  ◙◙

 ناماه واژه تعریاف بناباار .اساا  گرفته تنشأ « شهن متعهه » نایمع به Entreprendre فرانسوی کلمه از کاروفرینی واژه

 .کنه تقبل و اداره سازمانههی  را اقتصادی فعالی  یک هاایمتاطره شودیم متعهه که اس  کسی کاروفرین: وبستر دانشگااهی

 ژوزف. پرداختناه نیکااروفری و کااروفرین تشاریح باه خاود اقتصاادی هااینظریاه در که بودنه کسانی نتستین اقتصاددانان

 از. اسا  ناوووری کااروفرین  نقاش: گویهمی و دانه می اقتصادی توسعة در اصلی محرکااة نیااروی را کاروفرین شومپاایتر 

 هرگوناه ایجااد و جهیاه منااب  یافتن تازه  بازاری گشایش تولیه  فروینه در جهیه روشی ارائه جهیه  کاالیی ارائه وی دیهگاه

 باشاهمی نیویورک دانشگاه اقتصاد استااادان از کاه نیا کارزنر. اس  کاروفرینان هایفعالی  از... و صنع  در جهیه تشکیالتِ

 .(1)بازارها عملیات در بیشتر متقابل هماهنگی و سازگاری ایجاد یعنی کاروفرینی:  کنهمی تشریح گونه این را کاروفرینی

 اگار. سازمانی کاروفرینی و فردی کاروفرینی. نمود تقسیم اساسی وهگر دو به را کاروفرینی توانمی یکلّ نگاه یک در

 و فاردی کااروفرینی را ون باشه فرد کار حاصل بازار  به توجه با نو خهماتی ارائه یا جهیه محصولی ساخ  و نوووری

 .(2)نامنهمی سازمانی کاروفرینی را ون باشه سازمانی در تیم یک تال  حاصل اگر

 باا کاروفریناان. اسا  ناوووری باودن حاهبی ون سازمانی عهبُ در چه و فردی عهبُ در چه ینیکاروفر اصلی جاذبة

. نمایناه ارائاه باازار به نو خهماتی یا جهیه محصولی قادرنه مناسب هایزمان در هافرص  براساس خالقی   ویژگی

 بار مبتنای اقتصااد در. گردیاه ائالق مارزی و حه علم تولیه برای تواننمی زیرا ناپذیر  پایان اس  فراینهی نوووری

 درصاه ۷۵ تاا ۷۰ اماروزه. هساتنه کاروفرین و تولیهی هایشرک  اصلی هایسرمایه فکر صاحبان و نوووران دانش 

 .گرددمی حاصل کارکنان عقالنی هایسرمایه طری  از دارویی و افااری نرم هایشرک  در سود

 شارو،(3)(هاا( SMEمتوسا))) و کوچاک هاایشارک  یجاادا قالاب در را خاود فعالی  کاروفرینان از بسیاری

 باه نساب  و داشاته اشاتاال ایجااد و (4)(HT) پیشارفته صنای  توسعة در ساایی به سهم هاشرک  این. نماینهمی

 را رشاه بساتر بایه که انهشهه متقاعه هادول  از بسیاری لذا. برخوردارنه باالیی پذیری انعطاف از بارگ هایشرک 

 ماهت تاا را هاون و سازنه فراهم فنّاوری و صنعتی هایپارک رشه  مراکا قالب در متوس) و کوچک ههایواح برای

 9۵% وسیا شرقی جنوب کشورهای در. کننه حمای  شونه بازار وارد مستقل شرک  یک صورت به بتواننه که زمانی

 اشاتاال و اقتصاد در اساسی رکن نعنوا به و داده تشکیل «هاSME» را کشورها صنعتی و اقتصادی هایبنگاه کل

 .(۵)گذارنه تاثیر کشورها

  تعريف کارآفرينتعريف کارآفرين  ◙◙

 دارای کاروفرین. رشهگراس  و گراواق  گرا ههف او. اس  پذیرمسئولی  و پذیر متاطره خالق  و نووور کاروفرین 

 مثبا   رتفکّا  بصایرت خودجوشای  دورانهیشای  تتیال  قهرت. اس  طلباستقالل و نفس به اعتماد اراده  و عام
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 باا دهاه مای مثبا  پاسا  هااچاالش به کاروفرین. اس  کاروفرینان هایویژگی دیگر از ارتباط ایجاد در توانمنهی

 در شاهه تولیاه داناش تا کنهمی تال  او. گیردمی بهره خوبی به دانش از و دارد مثب  برخوردی موان  و مشکالت

 .(1)دهه ارائه بازار به رقاب  قابل محصولی و نمایه یلتبه محصول تولیه دانش به را تحقیقاتی مراکا

  22اسالماسالمکارآفريني از منظر کارآفريني از منظر   ◙◙

قارون و  یااتدر امتاهاد و وولاه علیهاهللیاعظم صل یامبردر نگاه پ یژهو به و ینکالم معصوم یجا یو در جا ینظام ارزش در

 را به خود اختصاص داده اس .  یودم یاز زنهگ یبتش مهم ینی و مقوله کاروفر یامور اقتصاد ی خاستگاه وح

قارار داده اسا   کاه ماوارد  یاهرا مورد تأک ینیاقتصاد و کار و کاروفر ی و مواض  متتلف  اهم ینبر عناو یهبا تأک یمکر قرون

 از ونهاس :  یبرخ یلذ

  ینیدر اقتصاد و کارآفر یدتوح یتجل ـ1

انساان  متلاوق  یاهیتول هاایی فعال یو تمام یهتول یاباارهاانسان  مناب  و  یژهو به و یتمام هست یم قرون کر یهگاهد از

و  یناهخها یژگیو ینا گاهیتجل یان ینانو کاروفر دانهیو قرون  همه ونها را وثار رحم  و فضل خها م انهیخها و نشان خهاونه

 اس .  فرینانهرکار و نو وهر روز  او دس 

  ینیتوجه به معاد، اقتصاد و کارآفر ـ2

و  شودیو محاسبه م یابی(  ارزیام )ق یندر روز واپس یاعمال ودم یکه تمام ورزدیم یهمتتلف تأک یدر جاها میکر قرون

 یا مقولاه  عنا یانو ا «گوینهیونها با ما ستن م یها و پاهاو دس  زنیمیم یونها قفل خاموش یهابر زبان: »فرمایهیم یحت

کاار   یاةمصرف  انگ ی  توز یه ماننه تول یامور ینه زم یندر ا یمرد. قرون کردا تصادیاق یرفتارها ینبه عمل و همچن اییژهو

  دههیقرار م یهو در کنار ون  صله رحم  احسان  انفاق  بتشش و بذل را مورد تأک ی تال  و فعال
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  ینیمتعادل و کارآفر در اقتصادِ یعدالت و دادگر ـ3

 الساالمیهعل یاز حضرت امام عل وقتیاس .  یمارف مهم قرون کرو معاد  از مع یههمراه با توح ی عهل و دادگر اصل

 یانا ازخاود قارار دهاه. یرا در جا یااس  که هر چ یما وصف کن  فرمود: عاقل کس یسؤال کردنه که عاقل را برا

مناساب  یگاهالزم را جه  انجام درس  کار و کار درس   در زمان مطلوب و جا ی دق  و خالق یان ینمنظر  کاروفر

 . دههیار  از خود بروز مک

  ینانهدر اقتصاد کارآفر یریت،و مد ینقش رهبر ـ4

را از ون  یا که حا  حاکم یهاصل توح یدر جامعه ارتباط دارد. در راستا یبا مسئله حکوم  و رهبر یری مه اصل

دارناه تاا در اماور  ی مسئول - گیرنهیجامعه را بر عههه م یری اداره و مه -هم که از جانب او  یافراد دانه یخها م

زماان و  یاتو مقتضا ی)در سطح کالن  متناسب با شرا یاو حرفه یامور اقتصاد یمو تنظ گذارییاس س ی اجتماع

کشاف  ی عهال  را بر اساس سه مقوله وبادان ی را مجال بروز استعهاد دهنه و محور ینانکننه و کاروفر یرمکان  تهب

مگر با شاناخ  و داشاتن  شود؛ینم یسرمهم  م ینقرار دهنه و ا ینههو پا یکن ی(  انجام کارهایناناستعهاد )کاروفر

لاوط  اساحاق و  یم مانناه اباراه وورد؛یرا مثال و شاهه م ینشاز کارگاه وفر یامبرانارسال پ یمکه خهاونه کر رنامهب

 . یعقوب

  ینیو قدرت کارآفر یثروت قرآن ـ5

 یاانمتفاوت  به ثروت توجه شهه و ب یهاها و با نگاهها و قصهالمثلبدر ضمن ضر یامتعهد  به طور وشکار  یاتو در

 یژگای و یانکاه ا یناسا  کااروفر یکاه انساان موجاود ینو ا اس  یفطر یشهه اس  که حب مال و ثروت  امر

 هیهاز قاعهه نکوه یواجبات و دور یثروت  به شرط ادا یکرده اس . جم  وور یجادکسب ثروت را در او ا هایینهزم

را مثال  ینداود و ذوالقرن یمان ماننه حضرت سل ی متعهد ینانرو  قرون  کاروفر یناز ا باشه؛یکنا  مورد نکوهش نم

 یابترغ یا و جامعاه را باه فعال یلثروت فراوان انهوختنه؛ اما عالقه به مال را در خود تعه یاد که با تبحر ز زنهیم

 زناه؛یو ثروت اناهوزان ناباالر را مثاال ما یانختنهو در مقابل  سودجورها سا یکاریرا از بطال  و ب یانو ودم کردنه

از حه به انباشا   یشکناگرا بودنه و عش  ب یکه مترفان و مستکبران لهبیو اب یرهبن ما یهماننه قارون  فرعون  ول

 موجب سقوط ونها شهه اس .  ی و ثروت انهوز

  ینشبه کار آفر ینسرزنش مرفه ـ6



 

۵ 

 

در  ی کاار و ثاروت و سرکشا ینب یانه و رابطه مثبتغافل مذم  شهه ینشبه کار وفر ینمرفه این یمتعهد یاتو در

و  ایساتنهیما یاان یناههو مناف  ماردم و و یق در مقابل حق ی کسان ینمطرح شهه اس . چن ی  صورت عهم ظرف

 ی موسا یم برابار ناوح  اباراهو در  انهازناهیهستنه  به مشق  ما یکارگاه اله ورزیشهانه ینانرا که کاروفر یامبرانپ

که  یاز ثروتمنهان یرویکه حضرت نوح از قوم خود در پ یتا حه ایستنه؛یم وولهعلیهاهللیطالوت و حضرت محمه صل

اناه  شهه یشخو یحاصل نمودنه و باعث گمراه یرنگو ن یلهبلکه با ح ینی کاروفر ی خود را نه از طر ییاموال و دارا

 .نمایهین مینفر

  ینیو کارآفر یبهط اتیح ـ۷

 ی علما هااییناهمثب  و ساازنهه در هماه زم یه مف ی فعال یک را عمل ن یبهط یاتح یمنشأ حرک  به سو یم کر قرون

بارگ همچاون  یها و از کارهاها و شهادت. از اختراعات بارگ تا مجاههتشمردیبر م یو فرهنگ یاسیس ی اقتصاد فرهنگی 

مفهاوم گساترده  جما   یانسنگ کوچاک از وسا) جااده  هماه در ا یکرها  ماننه کنار زدن کا ینترتا کوچک یارسال  انب

تاال  اسا  و کاار و  یمساو یودم یراانه؛ زشهه یانب وولهعلیهاهللیصل کرماز رسول ا یموارد  در ستن ینا یو تمام باشنهیم

کوشاش را بار شاما مقارر داشاته اسا ؛ پاس خهاوناه  تاال  و کاار و : »فرمایهیرو م یناوس . از ا یتال   جوهره وجود

 . «یهبکوش

  )ص( )ص(   يامبريامبرپپ  يرهيرهبا الهام از سبا الهام از س  ينيينيده گانه کارآفرده گانه کارآفر  رهنمودهايرهنمودهاي  ◙◙

مورخان و صاحب نظران بوده و  ی مورد تصه ووله علیهاهللیاکرم صل یامبرپ یرخواهانهخ یشهانه ینی کار و کاروفر یجترو در

و جامه عمل پوشانهن باه  ینهان یاس  که در شکوفا کردن استعهادها ینا  شودیاستفاده م یشانهس  و ون چه از ستنان ا

 نمود.  یط یهرا با یرز یبه عمل و محصول  ده گام اساس یشهمرحله فکر و انه یلها و تبهورمان

  یشهکار و پ یكضرورت آموختن  ـ1

را دوسا  دارد و  یاخهاوناه بناهه: »فرمایهیمتتلف اس ؛ لذا م یهاوموختن مهارت یمناد ووله علیهاهللیاکرم صل پیامبر

 . «یابه ییفقر  رها یاانگگشته  از کابوس هراس نیازیون  از مردم  ب یلهتا به وس یاموزدرا ب اییشهونان  کار و پ

  یزمان شناس ـ2

اناه. مواجاه شاههکه به خاطر انتتاب زمان نامناسب  با شکسا   ییمهم اس  و چه بسا کارها یاردر کار  بس شناسیزمان

  1۵«.اس  یشکسب و کار  در گرو زمان و فصل مناسب خو: »فرمایهیم وولهعلیهاهللیاکرم صل یامبرپ

  یزیگر یسست ـ3

رحما   یامبرلذا پ وورد؛یتحرک را به ارماان مخمود و کم ینههو جامعه کسل  و زننهیسس   جامعه کسل را رقم م مردم

و باه تاو  یاز کساال  و سسات برمی! به تو پناه میاخها: »فرمایهیو م بردیبه خها پناه م ی ل  و سستاز کسا ووله علیهاهللیصل

 . «داردیو وخرت را دشمن م یادن یدر کارها تحرکیو ب یکارخهاونه  انسان ب: »فرمایهیم زو با« از فقر و کفر برمیپناه م
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  یتداوم و استوار ـ4

 وولاه علیاهاهللیاکرم صل یامبراس ؛ لذا پ یریناپذاستحکام  تهوام و شکس  ی استوار ینان رفاخر کاروف هاییژگیاز و یکی

 ی ون را باا اساتوار یاهبا دهاه یرا انجاام ما یاز شما کاه کاار یهر کس: »فرمایهیم ی  کار دق یکبه انتتاب  ی ضمن تشو

 «.  ونهاس ؛ ولو انهک باشه ینترکارها  بادوام ترینیل بافض: »فرمایهیم یاو ن« استحکام و مهاوم  به سرانجام برسانه

  یسودرسانـ 5

هاا و خلا  عباور از ناشاناخته ی و مااد یفکر یهها  استقبال از خطرها  خرج سرماخل  فرص  ینان کاروفر هاییژگیو از

در چرخه تهاوم قارار  ی خل  و واگذار یناس  و ا یگرد یفرصت یجادو ا یگراند یو سپس ترک ون برا «یچه»از  «یاهمه چ»

 یماردم  کسا ینبهتار: »فرمایهیباره م یندر ا وولهعلیهاهللیاکرم صل یامبراس . پ یگرانبه د یون  سودرسان یجهو نت گیردیم

 «.  مردم  سودمنهتر باشه یاس  که برا

  کسب دانش و مهارت الزم ـ6

خود را بر اساس اطالعاات ماتقن و باا  یکه کارها اس  ینانکاروفر هاییژگیو کسب اطالعات  از و یوجوگرجس  حال 

 ی گرفتا یبه کاار یمپسر مسعود! هر گاه تصم یا: »فرمایهیباره م یندر ا ووله علیهاهللی. رسول اکرم صلدهنهیانجام م یرتهب

 «.  کن یاپره ی کن یو علم  اقهام به کار یشهکه بهون انه ینعلم و عقل انجام بهه و از ا یون را از رو

  یحرابطه دوستانه و صح ـ۷

و سودرسان اسا .  یررسمیکار اس  که اغلب  دوستانه  غ ی)خود در مح یانرابطه ونان با اطراف ینان کاروفر هاییژگیو از

اسا  و ناه ضارر رساانهن باه  یاجاا یاندر اسالم  نه تحمل ز: »فرمایهیمتتلف م هایی درباره فعال وولهعلیهاهللیصل یامبرپ

 «.  دوستانه و صادقانه باشه اف شف یهونها. رواب)  با یبفر و یگراند

  یاصداقت حرفه ـ8

و هام در تاهاوم  ینمسئله  هم در اعتماد به کااروفر یناس . ا یورزو عهم طم  یاصهاق  حرفه ینان کاروفر یگرد ویژگی

را  یگاریکار مشتص  فرد د یک یبرا یهر گاه فرد: »فرمایهیباره م یندر ا وولهعلیهاهللیصل یامبربا او  مؤثر اس . پ یهمکار

 یشپ خوانه یفرا م ی را به فعال یهر کس فرد: »فرمایهیم یاو ن« را به طور کامل بپردازد وحقوق ا یهفرا خوانه  با ی به فعال

 «.  از کار  او را از اجرتش وگاه سازد

  یتکار و خالقپشت ـ9

 یاباشاه و در حاوزه یاهو فکار جه یاهها یاس  کاه دارا یفرد ی  ناسب و دقم یح صح گیرییمعالوه بر تصم کاروفرین 

 یاههفکار و ا یاکباه  کناه یما یجاناحساس ذوق و ه ین کاروفر یککه  یکار برخوردار باشه. زمانو پش  ی از خالق ی  وس

 یاامبرخاالق اسا . پ هماواره در تکااپو و ین . کااروفردهاهیما نکاار الزم را از خاود نشااو ون گااه  پشا  رساهیم یهجه

کاار باه رود و در ون  پشا  یهر کس به دنبال کاار: »فرمایهیو م کنهیم یشکار را ستاو پش  ی جه ووله علیهاهللیصلاکرم

 . «رسهیم یجهبه نت یقیناًخرج دهه  
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  و مولد بودن یزیاحتكارگر ـ10

حاال   ینو در عا کناهیرا هم انباشاته نما یادنکرده  زاس  و به کم قناع   یجاددر حال خل  و ا یشهنووور  هم کاروفرین

. ساازدیبه وض  موجود  رها ما یهاو را از تک یشتر ب ی به توف یازو در حال حرک  اس  و همواره احساس ن یااحتکارگر یفرد

انساان بار حفا   یااور ینبهتار نیاازی یدارا بودن و ب: »فرمایهیو غنا م نیازییب ایشضمن ست ووله علیهاهللیاکرم صل یامبرپ

 .«یایهاز احتکار بپره»که  فرمایهیم یهو تأک« تقواس 

  مقاومتيمقاومتي  اقتصاداقتصاد  دردر  کارآفرينيکارآفريني  وو  توليدتوليد  ارزشارزش  وو  اهميتاهميت  ◙◙

 ناوعی و باارگ کااری کااروفرینی  و گاذاریسارمایه »:فرمایاهمی اسالمی هایوموزه براساس اسالمی انقالب معظم رهبر

 فضاای در تیاپارواز  عقاابی همچاون تاا دارد نیااز کااروفرینی و کار به دیگر زمان هر از بیش امروز بارگ ایران. اس  عبادت

 «.گیرد اوج افتتار و وبادانی و پیشرف 

 ناوعی وفرینای  ثاروت مهام جنباه بار عاالوه را اشاتاال ایجااد اساالم  دیاهگاه از کاروفرینی و کار اهمی  به اشاره با ایشان

 ابتکاار و تاال  بارگ کارگاه به امروز ایران  » :افااینهمی و دانسته انسانی استعهادهای گنجینه کارگیری به برای سازیزمینه

 .«اس  کشور سرافرازی و پیشرف  رونه از اول گام تنها واقعی   این اما اس  شهه تبهیل نوووری و

 آمادگی» یعنی اساسی دلیل دو » :کننهمی خاطرنشان کاروفرینی و کار به کشور اساسی نیاز بر تاکیه با اسالمی  انقالب رهبر

 احتیااج کااروفرینی و کاار به دیگر دوره هر از بیش ایران  که کنهمی ثاب  «دشمنان اقتصادی فشار» و «جهش برای کشور

 .«دارد

 «واقعای متیمقااو اقتصااد» بایاه فشاارها ایان باا مقابلاه برای» : افااینهمی سلطه نظام اقتصادی فشارهای و هاتحریم به اشاره با ایشان

 (16/6/89 ا کاروفرینان با دیهار در رهبری معظم مقام بیانات. )«اس  همین نیا کاروفرینی واقعی معنای که ووریم بوجود

 سارمایه و اهتماام هماه کاه دههمی هشهار مسئوالن به کاروفرینی بودن محوری براساس( العالی مهظله) رهبر فرزانه انقالب

 ایشاان بیاناات به نگاهی با. گیرد شکل واقعی مقاومتی اقتصاد تا باشه کاروفرینی تحق  مسیر در بایس می غیرمادی و مادی

 و علمای مشتص رو  مقاومتی اقتصاد و کاروفرینی کامل مفهوم تحق  برای ایشان که شودمی معلوم کاروفرینان با دیهار در

 جانبه همه دقیق، کامل، » اجارای» : فرمایهمی قاومتیم اقتصاد در ههف تحق  راهکارهای بیان در ایشان. دارنه درنظر عملی

 موظاف زمیناه ایان در اساسای کاار دو به را دول  ایشان. «اس  مشکالت از بسیاری حالل 44اصل هایسیاس  «مستمر و

 -2 و ماالی منااب  عالماناه و دقی  مهیری  -1 بهون زیرا  گیرد شکل درس  معنای به کاروفرینی و مقاومتی اقتصاد تا کردنه

 و رشاه و پویاایی ضامن کشاور اقتصااد و گیارد شاکل مقااومتی اقتصااد کاه داش  امیه تواننمی کار و کسب فضای بهبود

 کاه اسا  الزم مقااومتی اقتصااد تحقا  بارای. کنه مقاوم  ونان فشارهای و هاتحریم و گرانسلطه برابر در بتوانه شکوفایی

 .دارد قرار ون رأس در تهگف پیش مورد دو که ویه فراهم مناسب بسترهای

 مای بااره ایان در و دانناه مای ماالی منااب  کامال نشهن مهیری  از ناشی را کاروفرینان های گله و ایرادها از بسیاری ایشان

 اشاتاال و تولیاه تاا دهایم تتصایص دارد غیرماالی و ماالی افاوده ارز  کشور برای که مسیری در را مناب  بایه» : فرماینه

 «.گیرد رون  «کار و کسب» و یابه افاایش

 نیاا را کاروفرینان  «وکار کسب فضای بهبود و مالی مناب  مهیری  » به دول  دانستن موظف موازات به اسالمی  انقالب رهبر

 ماردم» : افاایناهمای و فراخوانهه داخل ساخ  کاالهای کیفی  افاایش و بتش مرغوبی  برای جانبه همه و مستمر تال  به
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 مصارف باه ماردم رغبا  کاه بهاننه هم کاروفرینان اما ایرانی  کارگر یک بیکاری یعنی خارجی کاالی هر صرفم که داننهمی

 «.کاالهاس  این کیفی  افاایش نیازمنه بلکه یابه نمی تحق  شعار با داخلی کاالهای

 » :افاایناهمای و خواناهه «باارگ خطری و ضرر » را منط بی و رویهبی واردات دیگر بار همچنین ای خامنه اهللوی  حضرت

 .«کننه مهیری  را واردات کشور  واقعی نیازهای و اههاف به توجه با بایه ب)رذی مسئوالن

 را اساالمی جامعه توانهمی کنهمی بیان کاروفرینی محوری  با مقاومتی اقتصاد تحق  درباره رهبری معظم مقام ونچه به توجه

 .(1) .کنه دهیسازمانی جامعه در را عهال  بر مبتنی اسالمی تحرکات نادیک و 14۰4اههاف سنه چشم انهاز  به

  ((22))چشم اندازچشم انداز  سندسند  کشورهاي حوزهکشورهاي حوزه  کارآفرينيکارآفريني  هايهايشاخصشاخص  مقايسهمقايسه  ◙◙

اطالعاات  چشام اناهاز  حاوزه برخی کشورهای میان ( در 2۰۰8-2۰11ساله ) دوره چهار یک در کاروفرینی هایشاخص

 کشورهای سایر از بیش ایران کاروفرینانه مردم قصه  2۰11 و  2۰۰8 های در سال دهه.می قرار ما اختیار در را ارزشمنهی

 2۰۰9ساال در درصاه 22باه    2۰۰8 ساال در درصه 36 از کشور شاخص در این مقهار اس . بوده ترکیه جمله منطقه از

   2۰11 در ساال کاه طاوری هایم. ببوده ایران در قصه کاروفرینانه شاخص افاایش شاهه بعه هایلسا اما در یاف . کاهش

 . اس  بوده سنه چشم انهاز حوزه کشورهای سایر از بیش ایران درصه( در33) شاخص این مقهار

 :1نمودار شماره 

 
 

                                           
 1391سال ایران  اسالمی جمهوری سیما و صها سازمان افکار سنجش و پژوهش مرکا پوریا  علی - 1

 1392 بهار  34 شماره نهم سال رشه  مراکا و هاپارک تتصصی نامه فصل نور  پیام دانشگاه اقتصاد گروه علمی تأهی عضو پور  کیان سعیه - 2
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 :2نمودار شماره 
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کارآفرینی نوپا در شماری از کشورهای چشم انداز

مصر ایران پاکستان عربستان

 
 

حتای  .اسا  داشته صعودی رونه انهاز حوزه چشم کشورهای برخی با مقایسه در در ایران نوپا کاروفرینی نرخ دیگر سوی از

 .اس  بوده حوزه چشم انهاز کشورهای همه از بیش   2۰11و  2۰1۰های سال طی ایران  در نوپا کاروفرینی شاخص

 داشاته ناولای روناه   2۰11 ساال در کشاورهای منطقاه  سایر هماننه ایران در شهه کاروفرینی تثبی  3 نمودار مطاب  همچنین

  .اس  بوده منطقه سایر کشورهای از باالتر ایران در شهه تثبی  نرخ کاروفرینی   2۰1سال در اوصاف  این با البته .اس 

 :3نمودار شماره 

 

 



 

1۰ 

 

 ونها به بایه توسعه گوناگون در سطوح تتصصی و عمومی گذاران سیاس  دارنه که وجود محیطی چارچوب مجموعه سه

 شارای) ابتهایی و تحصیالت سالم  زیرساختها  نهادها  کشور  اقتصاد کالن ثبات ماننه اساسی الاامات داشته باشنه. توجه

 تمرکاا معماوالً نقطاه الااماات ایان هساتنه. الزم کار خاوب و کسب محی) یک مناسب عملکرد که برای هستنه زیربنایی

مرحلاه  باه کشاور و شاهنه برقرار نسبی به طور عوامل این که هنگامی .هستنه محور کشورهای منب  در توسعه برای هاتال 

 تمرکاا کاارایی توساعه بایه بر عوامال بیشتری ای توسعه و مالی ونگاه تالشهای کرد  صعود محور کارایی اقتصاد که بعهی

 و وماادگی فناوراناه  ماالی بازار پیچیهگی کار  نیروی و بازار کار کارایی وموز   و عالیه تحصیالت عوامل شامل این کننه.

 توجه بایه. اس  کرده تکیه کنه می تهییج کاروفرینانه را فعالی  و نوووری که عواملی مهل بر سپس باشنه. می بازار انهازه

 تحصایالت شااخص هساتنه. زیار دو یاک هر داخلی  بازارهای و سیاس  ملی تحصیالت  گانه سه های شاخص داش  که

شاود. مای قاوانین و تتصصای و عماومی شاامل سیاسا  ملی سیاس  شود.می عالی تحصیالت و ابتهایی تحصیالت شامل

 باه ورود بارای هاا بنگااه باودن )میااان وزادی بااز و بازارها( سالیانه ها )سطح تاییراتپویایی به داخلی بازارهای همچنین

 های ویژگی کاروفرینی و توجه دریاف  میاان درباره و وموز  تحصیالت کاروفرینانه چارچوب و دارد موجود( اشاره بازارهای

 .اس  وموزشی فازهای سیستم تمام در کاروفرینانه

 در اطالعاتشان که انهازسنه چشم کشور 2۰ میان ( از4) نمودار شمارة فناوری کیفی  قوانین وضعی  نظر از همچنین ایران

 حریم از همچون حفاظ  هاییحوزه به مربوط انینقو نیا. گرفته اس  قرار چهاردهم جایگاه در سال دو اس   طی دسترس

دولا   الکترونیکای  تجاارت الکترونیکای  اساتنادپذیری  ادلاه شتصای  هاایداده از ساایبر  حفاظا  فضاای در خصوصی

 . باشنهمی اینترنتی هایودرس و مناب  خ) بر دیجیتالی محتوی توسعه تبادل اطالعات  فضای در معنوی مالکی  الکترونیکی 

 

 :4مودار شمارة ن

 
 

  نقشه جامع کارآفريني کشور نقشه جامع کارآفريني کشور   ◙◙

 تهیاه گرفته صاورت (1388) گذشته هایسال در کاروفرینی مقوله سامانههی زمینه در که مناسبی بسیار اقهامات از یکی

 از بسایاری.شه تهیه( ساب ) کار توزار کاروفرینی توسعه دفتر توس) که بود «کشور کاروفرینی توسعه جام  نقشه » تهوین و

 توساعه جاام  نقشاه در باالتر سطح یک در ومهه  توسعه پنجم برنامه در کاروفرینی و اشتاال توسعه زمینه در که موضوعاتی
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 تباهیل  کااروفرینی فرهناگ توساعه همچون متتلفی مباحث جام   نقشه این در. اس  شهه تأکیه هاون بر کشور کاروفرینی

 و دروماه عادالناه توزیا   کاروفریناان وفریناینقش و ظهاور  انساانی سارمایه و ارز  خل  بر مبتنی اقتصاد به نفتی اقتصاد

 .اس  شهه مطرح....  و ثروت و فقر شکاف کاهش  هافرص 

 محال از کشاور داخلای ناخاالص تولیاه از درصاه ۷۰ کاه باود شهه بینیپیش نیا کمی اههاف بتش در جام  نقشه این در

 وسایای منطقاه در کاار و کساب ساهول  شااخص ساوم رتبه به دستیابی: چون موضوعاتی همچنین. شود تامین نیکاروفری

 نارخ کااهش  کااروفرینی جهاانی باندیاهه عضو برتر کشور 1۰ جایگاه به شهن نائل  توسعه پنجم برنامه پایان تا غربیبجنو

 نارخ افاایش و درصه ۷ به کشور کل درصه  4/8 به روستایی ه درص 8/8 به جوانان  4/8به دانشگاهی التحصیالنفارغ بیکاری

 یاک تواناهمای سانه ایان .بود نقشه این در مطروحه اههاف دیگر از.... و توسعه پنجم برنامه پایان تا درصه 8/46 به مشارک 

 نقشاه ایان در. باشاه سعهتو پنجم برنامه در کاروفرینی و اشتاال حوزه در نظر مورد اههاف به دستیابی برای مناسب راهنقشه

 ایشهه ریایبرنامه و کارشناسانه شکل به کیفی و کمی ورمانی  اههاف  کشور ساله 2۰ انهازچشم اههاف به نگاه ضمن جام  

 . (1)اس  شهه دیهه

  کارآفرينيکارآفريني  وو  ((13901390--13941394))  توسعهتوسعه  پنجمپنجم  برنامهبرنامه  ◙◙

 ماده اولین. اس  پرداخته وریبهره و کاروفرینی ال اشتا بحث به مستقیم ماده 13 توسعه پنجم برنامه قانون ماده 23۵ از

 دارد. کاروفرینی و اشتاال بحث با مستقیم ارتباط که قانون این از

 این. اس  شهه مطرح جهی صورت به کشور در وموزیمهارت و ایحرفه صالحی  موضو، ون در که اس  21 ماده ا

 .اس  شهه تصویب و تنظیم کشور در مهارت ارتقای و یاحرفه صالحی  یکپارچه نظام یک طراحی ههف با ماده

 24 مااده در. پردازدمی کاروفرینی و اشتاال موضو، به که اس  دیگری ماده را توسعه پنجم برنامه قانون 24 ماده ا

 موضاو، و زناهگی باه امیاه وماوز   همچون موضوعاتی ماده این در. اس  شهه مطرح انسانی توسعه هایشاخص

 .اس  گرفته قرار کیهتأ مورد انسانی هایسرمایه به انسانی  مناب تبهیل

 قانون 1۰1 ماده در نیا این ازپیش شایسته کار موضو،. اس  شهه اشاره شایسته کار مهم بسیار بحث به 2۵ ماده ا

 .کردمی ارائه را شایسته کار قانون برنامه  این تاپایان بایس می دول  و بود شهه مطرح توسعه چهارم برنامه

 واحاه پنجاره بحاث ماواد ایان در. اسا  پرداختاه کاار و کسب فضای بهبود مهم بسیار موضو، به 69و ۷۰مواد ا 

 .اس  شهه مطرح کار و کسب فضای بهبود زمینه در مهم موضوعات از رسانیخهم 

باشه کاه در ایان می انعنو کاروفرینی و اشتاال موضو، با مرتب) مواد دیگر از توسعه پنجم برنامه قانون ۷3 ماده ا

 ساال پایاان تا اس  شهه مکلف دول  ماده این در. اس  شهه مطرح اجتماعی تامین و کار قوانین اصالح بحث ماده

  بیکااری بیماه تقویا . کناه ارائه مجلس به و اصالح را اجتماعی تامین قانون و کار قانون توسعه  پنجم برنامه اول

 موضاوعات دیگار از... و بازارکار مهیری  در گراییجانبهسه به جهی توجه  اییکارفرم و کارگری هایتشکل به توجه

 .اس  توسعه پنجم برنامه قانون ۷3 ماده در مطرح

                                           
 9/3/1391 کار  بازار سای  ملی  برتر کاروفرینان از  سیاری ها مجی1
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 بتاش و دولا  وگویگفا  شاورای » عناوان تحا  جهیاهی موضاو، نیا توسعه پنجم برنامه قانون ۷۵ ماده ا

 خصوصی بتش و دول  بین تعامل و گفتگو فضای و بستر نبود از همواره کاروفرینان  اس  شهه مطرح «خصوصی

 .شه خواهه حل نوعی به مشکل این شورا این ایجاد با که داشتنه گالیه

 وریبهره موضو،  ماده دارد و در این  اشاره کاروفرینی و اشتاال با ون ارتباط و توسعه پنجم برنامه قانون ۷9 ماده ا

 .س ا شهه مطرح تکنولوژی و سرمایه کار  نیروی

 8۰ مااده کاه اسا  کااروفرینی و اشتاال موضو، با مرتب) مواد دیگر از توسعه پنجم برنامه قانون 84 و 8۰ مواد ا

 موضاو، نیاا 84 ومااده اسا  دور راه از مشاغل و نو مشاغل خانگی  کار و کسب کاروفریی  اشتاال  با مرتب) کامالً

 .اس  شهه مطرح تولیه و گذاریسرمایه از ای حم و اشتاال ایجاد راستای در ملی توسعه صنهوق ایجاد

 ایان در کاه اسا  کاروفرینی و اشتاال موضو، با مرتب) مواد دیگر از توسعه پنجم برنامه قانون 22۷ و 194 مواد ا

 .(1)اس  شهه مطرح محروم مناط  و روستایی اشتاال توسعه خصوص به کاروفرینی و اشتاال موضو، نیا مواد

 اجارای عاهم باعث که گذاریم و ضرورت دارد موانعیال وخر برنامه پنجم توسعه را پش  سر میبا توجه به اینکه س

 برناماه در هاون رف  به نسب  و شناسایی را شهه کاروفرینی و اشتاال حوزه در گذشته ایتوسعه هایبرنامه مناسب

 .شود اقهام توسعه ششم

  کارآفرينيکارآفريني  ازاز  حمايتحمايت  برايبراي  کارکار  وزارتوزارت  هايهايبرنامهبرنامه  ◙◙

 باه ایاهه تباهیل جها  تاال  ضامن مشکالت تمام با کاروفرین و محهود بسیار کاروفرینان از حمای  مراکا ما کشور در

 و ماالی پشاتوانه نهاشاتن دلیل به کاروفرینان از حمای  مراکا. باشه دار عههه خود را گذاری سرمایه خطر تمام بایه محصول

 ایجااد باا کاروفریناان. باشانه کاروفریناان ماالی نیازهاای پاستگوی نیستنه قادر ذیرب) نهادهای طرف از جهی حمای  عهم

«SME2در و شاونهمای صانعتی و اقتصاادی حرکا  یاک وارد وام مقاهاری دریافا  با گاهی و خود محهود سرمایه با «ها 

 توسا) صاول مح یاک فنی دانش تولیه با. دهنهمی دس  از صنعتی توسعه راه در را خود امکانات و زنهگی مواق  از بسیاری

 را خاود محصاول قیما  و یافتاه اطاال، هااتوانایی این از کشور در خود عوامل توس) خارجی تولیهی هایشرک  کاروفرین 

 مواقا  این در. بههه دس  از را خود هستی کوتاهی مهت در و داده دس  از را رقاب  توان کاروفرین که وورنهمی پائین چنان

 .(3)یابه توسعه کشور در«  هاSME»  ایجاد و کاروفرینی داش  انتظار توانمی چگونه نشود حمای  کاروفرین اگر

 از حمایا  در را متباوعش وزارتتاناه هایبرناماه  رفاه و کار تعاون  وزارت اشتاال و کاروفرینی توسعه اما  با این وجود معاون

 کرد که به اجمال در ذیل به اجمال وورده شهه اس : بیان کاروفرینی

  کشور  کاروفرینی توسعه نقشه تهیها 

  کشور  کاروفرینی نظام سازمان ایجاد به کمکا 

 خطرپذیر  گذاریسرمایه هایصنهوق ایجاد برای ریایبرنامها 

                                           
 9/3/1391 کار  بازار سای    بازارکار پژوهشگر و کار و کسب هایمهارت و کاروفرینی مهرس  خانیمسلم - 1
  (SMALL & MEDIUM SIZE ENTERPRISES)بنگاههای کوچک و متوس) کسب وکار - 2
 rhttp://isfp.i اصفهان  پرتال - 3
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 .کاروفرینی وموز  ترویج عملیاتی برنامه تهیها 

 کشور  کاروفرینان اطالعات بانک طراحی و مطالعها 

  مشاوره  مراکا ادایج نامهوئین اجرای حسن بر نظارتا 

 موظفناه اجرایی هایدستگاه در این راستا تمامی هاکاروفرینی )دستگاه دفاتر سامانههی و کاروفرینی خهمات و رسانیاطال،ا 

 (.باشنه داشته کاروفرینان با بیشتری تعامل تا کننه ایجاد را کاروفرینی دفاتر که

  .(1) کشور کاروفرینی هایکانون بر نظارت و سامانههیا 

  موانع کارآفريني در ايرانموانع کارآفريني در ايران  ◙◙

 :  از عبارتنه کشورهای کمتر توسعه یافته ماننه ایران در کاروفرینی توسعه عهم اصلی منشاء سر

  اداری پاگیر و دست مقررات ـ1

 اقتصادی ریاانبرنامه بر تحمیلی خارجی و درونی فشارهای وجود و زائه بعضاً مقررات و اداری بوروکراسی وجود 

 محیطای چناین. شاودمی اقتصادی اههاف ترینساده به نیل جه  در فراوانی هایمحهودی  وجودومهن به موجب

 را خاود و یابناهنمی خاود هایایاهه اباراز و بیاان برای جایی که شودمی کاروفرینان فرار حتی و سرخوردگی باعث

 و تحارکبی جامعاه جااو دلیال هماین به. بیننهمی گیرنههتصمیم هایسازمان ناسالم رواب) و بوروکراسی درکمنه

 . انهخواسته چنین هامحهودی  و شرای) که شونهمی ساکن

  استانداردها حفظ خاطر به توقف ـ2

 باه منجر سازمان یک شههتعریف استانهاردهای با ماایرت دلیل به تنها نوووری یک به توجه عهم که افتهمی اتفاق بسیار 

 و دولتای هایسازمان هایبایگانی و ورشیوها در اکنون که خالقانه هایایهه بسیار چه و ودشمی ون سکون و ایهه یک شکس 

 . انهمانهه مسکوت دولتی غیر

  کار به جامعه نگرش و خانواده ـ3

 قائال تولیاه و فعالی  برای که ارزشی و جامعه بر حاکم فرهنگ به توجه با خانواده و دههمی تحویل جامعه به فردفعال خانواده  

 کاه شودمی باعث باشه  کاهلی و تنبلی و دیگران تال  از استفاده ون بنیان که ایجامعه یا و خانواده. دههمی پرور  را افراد اس  

 باه. باشانه جامعاه عارف طری  از هنگف  درومههای کسب خواهان و پیموده عکس به را مسیر ابتها همان از کاروفرینان حتی افراد

 کاه حاالی در قناع  چهارم   زنهگی سوم   کار دوم کار  اول: اس  این فعالی  و کار مورد در ژاپن کشور بر حاکم فرهنگ مثال طور

 . اس  برخوردار کمی اهمی  از یا و نیس  اولوی  در کوشش و کار فرهنگ سومجهان کشورهای از بسیاری در

                                           
 6/12/1392   خبرگااری مهر  رفاه و کار تعاون  وزارت اشتاال و کاروفرینی توسعه معاون طایی  حسنا 1
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  تولید و کارآفرینی بهتوجهی گری و بیهای واسطهجاذبه ـ4

 و داللای مشاغل عکس به و شودنمی کاروفرینان از متتلف جهات از الزم هایحمای  سوم جهان کشورهای از بسیاری در

 نااف  اقتصادی توسعه برای که هایبتش این در که افرادی برای و اس  برخوردار بیشتری رون  از خواریران  و گریواسطه

 قصاه کاه را کاروفرینان تال  و حرک  هایاهیگنا بنابراین دارد  باالیی اربسی سودووری هستنه  هم مضر عمهتاً بلکه نیستنه

 باودن پاایین علا  باه توساعه حال در کشورهای تمامی. کنهمی کنه یا و رنگکم دارنه را کشور اقتصادی توسعه به خهم 

 کیفیا  پاایین  وریبهاره ساوادی بای دورقمی  هاینرخ با تورم  بیکاری  چون ایعمهه مسائل درگیر ناکافی فعالی  و تولیه

 تاراز کساری اقتصاادی وابستگی اقتصااد  بودنمحصاولیتک اداری  فسااد اقتصاادی  رشاه باودن پاایین تولیهات  نامطلوب

 کام باازدهی کاریکم صادرات  به نسب  واردات فاونی پول  ارز  بودن پایین تورم  نرخ باالبودن بازرگانی  تراز و هاپرداخ 

 . اس  شایسته کاروفرینان و کاروفرینی به نهاشتن توجه ذکرشهه  مشکالت بروز عمهه علل از یکی که هستنه …و

  گروهی کار روحیه فقدان ـ5

 ون باه اعتقادی و داده دس  از را خود معنای که کارگروهی شودمی مشاههه یافته  توسعه کمتر کشورهای از بسیاری در 

 . دارد قرار باالیی بسیار سطح در ما کشور در شکلم این. نهارد وجود واقعی  صحنه در

 گروهای کاار انجاام … و فرهنگی سیاسی اجتماعی  های حوزه سایر در که اقتصادی هایبتش در تنها نه متاسفانه ایران در

 . اس  مشکل العاده فوق

  تعریف نشدن آموزش کارآفرینی -6

 باه گذارد می اثر جامعه یک در کاروفرین عرضه کیفی  و می ک بر مستقیم طور به که اس  سیاستی کاروفرینی وموز  

 انهشاهه برطارف مشکالت و موان  امکان حه تا که پیشرفته کشورهای در ویژه به کشورها از بسیاری در که اس  دلیل همین

 کشاورها از بسایاری رد کاه اسا  اقهامات مجموعه این چارچوب در. انه پرداخته مردم بالقوه توان کردن شکوفا به هادول  و

هاا پذیرد که این وموز می تحق  محروم مناط  توسعه و صادرات افاایش ماننه دول  اجتماعی اقتصادی گوناگون هایههف

 .(1)در کشورهای کمتر توسعه یافته دیهه نشهه اس 

ر ذیل به این محورها اشااره تر دیهه شهه اس  که داین موان  به صورت خیلی جائی «نقشه جامع توسعه کارآفرینی» اما در 

 شهه اس :

 ریاان و مسئولین اجراییگذاران  برنامهفقهان انسجام نظری و نگاه سیستمی در موضو، کاروفرینی ناد  سیاس  ا1

 فقهان شرای) مناسب برای افاایش رقاب  پذیری در کشور های اقتصادی ووجود ران  ا2

 خواریتشهیه اقتصاد مبتنی بر ران  ا3

تی بودن ساختار اقتصاد کشورو عهم توجه مهیری  کالن کشوربه ایجااد ارز  افااوده و خلا  ثاروت و بهباود کیفیا  نف ا4

 های تولیهنهاده

 های نوینوجود اقتصاد مبتنی بر مناب  طبیعی به جای اقتصادی متنو، مبتنی بر دانش و دانایی  سرمایه انسانی و فناوری ا۵

 قرراتانعطاف ناپذیری قوانین و م ا6

                                           
 19/۷/1393 ونالین  تجارت  -1
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 عهم شرای) مناسب فضای کسب و کار کشور و محی) ضعیف و نامناسب تجاری -۷

 های کاروفرینیخالصه شهن بحث کاروفرینی در وموز  ا8

 ساختارسازی و نهادسازی ناکافی و نامناسب ا9

 های بالقوه اقتصادی مناط عهم شناخ  مای  ا1۰

 اروفرینیفقهان نظام مهیری  یکپارچه راهبردی در حوزه ک ا11

 های موازیهای بین دستگاهی  قوای سه گانه و انجام فعالی عهم هماهنگی ا12

 ناکارومهی نظام اداری و اجرایی کشور ا13

 تتصیص نامطلوب مناب  ا14

 گذاری مولهانهازها به سم  سرمایهانتقال ناکارومه پس ا1۵

 انشی به ویژه در بتش خصوصیگیری نهادهای مهرن و دسنتی بودن بازار تولیه و عهم شکل ا16

 وری پایین عوامل تولیهبهره ا1۷

 عهم حمای  جهی از تولیهات داخلی ا18

 هاها و قوانین و مقررات و تعارض موجود بین ونتعهد سیاس  ا19

 اجتماعی های سرمایهپایین بودن شاخص ا2۰

 هاگذاریباال بودن درجه ریسک ایران در معامالت و سرمایه ا21

 قانون اساسی کشور 44هم اجرای صحیح و سری  اصل ع ا22

 (1)وجود انحصارات ونقش تصهی گری دول  ا32

  ««  بسازيمبسازيم  کارآفرينکارآفرين  ايرانايران  رارا  فردافردا  ايرانايران  »»  چگونهچگونه  ◙◙

 شهه اشاره موارد هماننه مواردی برای بایه «بسازیم کاروفرین ایران را فردا ایران » که ههف این به رسیهن برای

 بحاران از گریاا راه کاه باشایم معتقاه و مصامم و کنیم تهیه اجرایی برنامه شهه مطرح ادپیشنه عنوان به که ذیل

 .بود نتواهه میسر کاروفرینی توسعه راه از جا صنعتی و اقتصادی توسعه راه و بیکاری

 راکاام هاا دبیرساتان از اعام وموزشای تأموسسا بایاه. دارد کاروفرینی توسعه در نقش ترین کلیهی و ترین مهم وموز  ا1

 قارار خود کار دستور در سازیفرهنگ و کاروفرینی توسعه جه  را الزم هایوموز  هادانشگاه و هادانشکهه ای حرفه وموز 

 .محفوظات نه شود داده بها خالقی  و ابها، به بایه هاوموز  در دهنه 

 اعتقااد ایان و درویه همگانی باور یک ورتص به بایه جامعه در اشتاال ایجاد و اقتصادی صنعتی  توسعه در کاروفرین نقش ا2

 .اس  پذیرامکان خالقی  و نوووری طری  از توسعه و رشه «محور دانش اقتصاد » در و امروز دنیای در که ویه وجود به

                                           
 1388 کاروفرین  توسعه کاروفرینی  مرکا توسعه جام  نقشه  -1
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 هتوسع در علمی مبانی کارگیری به عنوان به کاربردی تحقیقات و علم تولیه اساس و پایه عنوان به بنیادی تحقیقات انجام ا3

 تا شودمی ترویج جامعه سطح در ساده زبان به ون دستاوردهای و ارزیابی پیوسته طور به حاصله نتایج و حمای  مورد فنّاوری

 .گیرد شکل خالقی  و نوووری هایشکوفه جوانان ذهن در

 و جهیاه محصاولی تولیاه در کاروفریناان نقاش باه و شونه حمای  بایه هاشرک ( R&D) توسعه و تحقی  های بتش ا4

 و تحقیا  مراکاا در الزم افاایایهم تا باشه  باز کاروفرین و خالق افراد برای رشه میهان. شود داده بها تولیه در نو فروینههای

 .گردد مضاعف کار انگیاه و ویه وجود به توسعه

 کوچاک کاار و کساب هتوساع مراکاا ایجااد باه نسب  هادانشگاه کاری هم و مالی حمای  با بایه ای توسعه هایسازمان ا ۵

(SBDC ) گیرنه شکل مراکا این در کاروفرینی هایهسته تا نموده جهی تال. 

 باا فنّااوری توساعه مسائول تأموسسا و دولا . گاردد فراگیار کشاور سراسر در کاروفرینان از کننههحمای  مالی مراکا ا 6

 .نماینه قبول را گذاریمایهسر خطر از بتشی و پشتیبانی را مراکا این مناسب( کاری و ساز) مکانیامی

 خریاه .ویاه وجاود به کاروفرینی هایفعالی  جه  الزم انگیاه که شود تهوین ایگونه به مالیاتی و مالی مقررات و قوانین ا۷

 ایگوناه باه گیرد  قرار دول  حمای  مورد مناسب ریایبرنامه با بایه داخلی محصوالت سایر و کاروفرین هایشرک  تولیهات

 .شود توجه نیا محصوالت بودن پذیر رقاب  به داخلی تولیهات برای انگیاه ایجاد نضم که

 .گردد محسوب ارز  یک کاروفرینی طری  از ثروت و درومه کسب و باشنه احترام و حمای  مورد کاروفرین افراد ا 8

 در بایاه دهناه ارائاه ایهه حبانصا و کاروفرینان به رشهی مراکا خهمات قادرنه که صنعتی و تحقیقاتی علمی هایشهرک ا9

 هااون هاهای  ضامن وورناهمی عمل به کاروفرینان از که هاییحمای  با هاشهرک این. شونه ساخته کشور مناسب هایمکان

 و کشاورها ساایر تجربیاات از فضااها اینگوناه سااخ  در بایه البته. دهنهمی کاهش کاروفرین برای را هاSME ایجاد هاینه

 .(1)گرف  بهره کشور در موجود تجربیات

  کارآفرينيکارآفريني  وو  کارکار  بازاربازار  ◙◙

 هاا گردیاههها به خصوص بازار کار ون کشور اقتصادی وضعی  تاییر به منجر تکنولوژی سری  رشه و اقتصادی نوین نظم

 ارتبااط افاایش سرع  و هاینه کاهش طری  از جهیه تکنولوژی بس) باعث رقاب  تشهیه با سازیجهانی دیگر سوی از. اس 

 افاایش و هستنه نرخ بیکاری  اشتاال ناقص و فقر مواجه افاایش با کشورها اکثر تقریباً.  اس  گردیهه هاربازا انسجام به نجرم

 بار مبتنای جامعاه باه سام  جهان حرک  به توجه با لذا.  اس  معاصر کار بازار هایمشتصه از ماهر کار نیروی برای تقاضا

 ون اصلی سرمایه و دس  داده از علمی و فکری مناب  به نسب  را خود مای  مادی و کیفیای مناب  ون در که دانش و مهارت

 هاایپیاماه و کاار دنیاای در جامعاه  موجود با تاییرات بایه کشورها   رود می شمار به جامعه ون اعضای خالقی  و استعهاد

 . شونه هماهنگ تکنولوژی تاییر و سازیجهانی از حاصل

 ایفا ایکننههتعیین و بنیادین نقش خصوص این در اس  دگرگونی و تاییر ساز بستر و اساس که خالقی و وفرینی کار فراینه

 و و توقاف ایساتایی حالا  دچاار کننه همگام پرشتاب تحوالت این با را خود نتواننه که جوامعی و ها سازمان افراد .  کنهمی

 . شونه می اضمحالل دچار سرانجام و. داش  نتواهنه فعالی حضور وینهه در شک بی   شهه سکون

                                           
 http://isfp.ir اصفهان  پرتال  -1
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 تجااری در هاایموفقیا  پیشاگامان کاروفریناان  و بوده تجاری امور در موفقی  و تال  نماد و سمبل عنوان به وفرینی کار

 عناوان موفقیا   باه قباال در هاون ظرفی  و نوووری در هاون نیروی   هافرص  از گیریبهره در هاون توانایی. هستنه جامعه

 .  شودمی سنجیهه هاون وسیله به نوین کاروفرینی که هستنه یارهاییمع

 کار بازار تقاضای با هاآموزش سازی متناسب

 فاائ  ها تال  این انگیاه .انهکرده وغاز ایهحرف و فنی هایوموز  تقوی  برای را ایتازه هایتال  جهان هایرکشو اکثر

 کساب کاه دارد وجود باور این و اس  اقتصادی نیازهای مینأت و شالی هایتهارم ارتقای جوانان  بیکاری تالمشک بر ومهن

 .  شودمی جهانی اقتصاد در رقاب  قابلی  و وریبهره ارتقای موجب مهارت

 باه دساتیابی در را جامعاه تواناهمی که اس  هاییراه ثرترینؤم از یکی نیاز مورد هایمهارت ایجاد برای وموز  بپذیریم بایه

 نساب  باه وموز  دیاهه شاغل جمعی  نسب  تا شود فراهم هاییزمینه بایه و. نمایه یاری پایهاری و رشه و اقتصادی هتوسع

 . جویه بهره بهتری وموز  از کار نیروی و باشه افاایش به رو نهیهه وموز 

 شااغلین هرچاه دیگار  رتعباا به شه خواهه نیا شال از رضای  عهم موجب وظایف انجام برای کافی الزم و مهارت نهاشتن

 نتیجاه کاار و خاود از نمایناه  وظیفاه انجاام تریمطلوب نحو به بتواننه و باشنه داشته کار انجا برای بهتری و بیشتر توانایی

 . بود واهنهخ ترراضی

 و بیاموزناه  بشناساانه را کاار بازار نیاز مورد و اساسی هایمهارت و نگر  دانش تا جوانان برای هاییفرص  تهارک طرفی از

 کاار باازار با مراکا وموزشی رواب) تحکیم کننهة توجیه ترین دالیلمهم جمله از گیرنه کار به عمل در و دهنه توسعه را هاون

 هاایحی صاال و هااومهاارت تجاری  و اقتصادی فهم و درک مالی  سواد عملی  هایقابلی  بر تمرکا مستلام  امر این. اس 

 . اس  کلیهی

 . باشه داشته بسیاری کاربردهای و اههاف توانهمی کار بازار تقاضای میاان تعیین و انسانی نیروی سنجی نیاز ور این از

و  فنای هاایوماوز  ترکیاب و تناساب سااختن روشان حقیقا  در کار  بازار تقاضای سطح و میاان تعیین مهم اههاف از یکی

 در ماورد اجارا ایحرفاه و فنای هایوموز  ترکیب تطاب  برای یایربرنامه همچنین و موجود  وضعی  در شهه عرضه ایحرفه

 . بود خواهه کار بازار تقاضای با وینهه

 . دارد وجود کامل نظر اتفاق اخص طور به مهارتی هایوموز  و کلی طور به وموز  اهمی  خصوص در امروزه

 و رجاو، اربااب مشاتریان  هاایرجحاان در تاییار بازارهاا  شاهن رقاابتی فنااوری  ساری  تاییارات قباال در ثرؤم واکنش

باه  وماوز  پاذیر  گارو در کشاورها اقتصاادی عمومی وضعی  در تتحوالّ و اجتماعی هایارز  در تاییر کننهگان عرضه

 عاالی در وماوز  ساطح در مهارتی هایوموز  از ایگسترده طیف امروزه دلیل این به و. اس  ناپذیر اجتناب امر یک عنوان

 .  شودمی ارائه متنو، هایشیوه به و جهان نقاط اقصی

 پیشنهادها و راهكارها ؛کارآفرینی و مهارتی هایآموزش راه فرا هایچالش

 از نیاا های مهارتیوموز  که اس  روبرو موان  و تالمشک از ایمجموعه با خود اههاف تحق  مسیر در فروینهی هر تردیهبی

 توانمی هااین چالش هجمل از .باشنه موجود هایچالش با مقابله و فصل و حل پی در بایه مهیران و نبوده مستثنی قاعهه این

 .شودمی ارائه انی پیشنهادهایی  تالمشک و موان این  از رف  برون جه  کهشمرد بر را زیر موارد
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دفترچاه اطالعااتی  یاک شاودمای پیشانهاد  نظر مورد رشته انتتاب حین و قبل کار بازار با وموختگاندانش وشنایی عهما 1

 . شود گذاشته مراجعین اختیار در و تهیه هاکارگاه نیاز و هاشال انوا، نیاز مورد در کامل

 هاایوگااهی ساطح و دانش اطالعات  افاایش منظور به شودمی پیشنهاد  اشتاالی خود پهیهه با وموختگاندانش بیگانگیا 2

 اصالی ساازمان هاهف و رساال  یک عنوان به مهم این اینکه ضمن اروفرینی ک فرهنگ اشاعه و ترویج منظور به و کاروموزان

 هماه وماوز  باه اجبااری درس یاک عناوان به کاروفرینی مشاوره و هاوموز  و شود لحاظ هاریای برنامه در و شود تبهیل

 . خ اپرد یکاروفرین سمینارهای و هادوره برگااری به توانمی همچنین گردد ارائه متتلف هایرشته دیهگان

 انساانی ویرنیا نیازسانجی یاک ساال هار ابتاهای در  متتلاف منااط  در انساانی نیروی نیازهای دقی  بینیپیش عهما 3

 .(1)گردد ریایبرنامه نیازسنجی این اساس بر هاوموز  و شود انجام منطقه همان اصناف و صنای  ازکارخانجات 

  و نتيجه گيري و نتيجه گيري   بنديبنديجمعجمع  ◙◙

از اقهامات اساسی برای توسعه کاروفرینی  ارزیابی ون اس . ارزیابی کااروفرینی بایاه بار اسااس  واقعی  این اس  که یکی

ها و استانهارهای جهانی انجام گیرد که نه تنها تصویر روشنی از وضعی  کاروفرینی در ساطح ملای ارائاه کناه  بلکاه شاخص

روفرینی را نیا فاراهم ساازد. اقتصااد کشاورهای عضاو زنی و مقایسه با سایر کشورهای موف  در زمینه توسعه کاامکان محک

بان جهاانی کااروفرینی بار اسااس ه. برنامه دیههندهدرصه تولیه ناخالص جهانی را تشکیل می 9۵  بیش از (2)بان جهانیدیهه

ارزیاابی  «اناهاشاتیاق کاروفرین» و  «هاای کاروفریناناهفعالی »   «های کاروفرینانهها و گرایشادراک» های سه دسته شاخص

رصاه  در میاان د11رونه صعودی داشته و مقهار ون بایش  برابر با  (3)شونه. مطاب  برنامه  ایران با شاخص کاروفرینی نوپامی

ام قرار دارد. این شاخص طی پنج ساال گذشاته تقریباا از ساایر کشاورهای خاورمیاناه باوده اسا .  کشور  در رتبه سی 6۷

کشاور عضاو در جایگااه سای و  6۷درصه اس  که کشورمان را در میاان  28/22در ایران  همچنین شاخص قصه کاروفرینانه

هاای گذشاته های کاروفرینانه  نسب  به ساالهای فعالی در میان شاخص (4)گراپنجم قرار میههه. شاخص کاروفرینی فرص 

ون اسا  کاه کااروفرینی اجبااری رشه یافته اس . این به معنای  (1391درصه در سال  24/6و 139۰درصه در سال  6۷/۵)

درصه در ساال 2/39به 139۰درصه در سال  32های کاروفرینانه نیا از کاهش یافته اس . بر این اساس شاخص درک فرص 

قرار دارد که حااکی  39کشور در رتبه  6۷افاایش یافته اس . سرانجام رتبه ایران در شاخص ترس از شکس  در میان  1391

 .(۵)انهازی کسب و کار اس ی ایرانیان برای راهاز تمایل کم خطرپذیر

                                           
 1391مهیری  دولتی  دانشگاه مازنهران  کنفرانس ملی کاروفرینی  وبان لیال و اعظم زینلی زاده  کارشناس ارشه   -1

هاای دهدا ارائاه و ارزیاابی ون اصالی هاهف که اس  پژوهشی ـهای علمی یک کنسرسیوم دانشگاهی جهانی مرکب از تیم  (GEM)بان جهانی کاروفرینیدیهه - 2

 : بان جهانی کاروفرینی عبارتنه ازطور کلی اههاف برنامه پژوهشی دیههرینانه اس . بههای کاروفالمللی درخصوص فعالی پژوهشی معتبر در سطح بین

  سنجش و ارزیابی سطح فعالی  کاروفرینانه میان کشورهای عضو ا

 و رشه اقتصادملی  کاروفرینی نظامنه میان یابطهرکشف ا 

 (GEMIRAN.ir)سای   ثر در توسعه کاروفرینیؤشناسایی عواملی ما 

 و تاازه ناوووری یک کلی طور به که این دیگری و نمود ایجاد محصوالت در بهبودی فعلی  محصوالت در تاییری انهک با که ون یکی: دارد وجود نوووری نو، دو -3

 حاوزه. دهاهمای نشاان قاوما م انهکی دوم نوووری مقابل در هاشرک  از بسیاری و بوده ترساده اول نوووری معموال. نمود ارائه جهیه خهمتی یا محصول نهای  در

 .اس  دوم نوووری نو، از اًدقیق باال  فناوری حوزه در نوپا کاروفرین هایشرک  فعالی 

 شونه.می رقاب  عرصه وارد هافرص  تشتیص براساس گذاران سرمایه و گرا بهین مفهوم اس  که کاروفرینانکاروفرینی فرص  - 4

 1392 بهار  34 شماره نهم سال رشه  مراکا و هاپارک تتصصی نامه فصل نور  پیام دانشگاه اقتصاد گروه علمی تأهی عضو پور  کیان سعیه - ۵
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باشنه که رشاه ون مناوط ای میتوان از ومار و اطالعات فوق چنین استنباط کرد که کاروفرینی هماننه متایر وابستهالبته می

 جتمااعی ا هاایسااخ  زیر دولتی  های حمای نو، وموزشی  نظام اجتماعی  رواب) فرهنگی  به متایرهای دیگر ماننه سطح

 افااایش چاه اگار. اسا  کااروفرینی ساطح فنااوری  ساطح و کاار و کساب هاایمهارت خطرپذیر  هایسرمایه به دسترسی

 یکساان شایب باا خطای رابطاه یک رابطه این اما گرددمی کشور هر ملی اقتصاد توسعه و رون  باعث کاروفرینی هایفعالی 

 رعایا  معناوی مالکی  قانون دارنه  مناسبی حمایتی قوانین و هاساخ زیر که کشورهایی در دههمی نشان هابررسی .نیس 

 ساطح دارای ینکااروفری. شاودمای صارف توسعه و تحقی  هایبتش و تحقیقات بتش در ایمالحظه قابل هاینه و شودمی

 هاایفعالیا  و پاائین اغلاب کاروفرینی سطح( HT) پیشرفته صنای  کننهه وارد کشورهای در. هاس فرص  براساس باالتری

 .گیردمی شکل هاضرورت براساس کاروفرینی

 حاال در کشاورهای در و اسا  جهاان مشاکالت و مساائل ترینمهم از یکی بیکاری موضو، از طرف دیگر با عنای  به اینکه

 باه توجه اب و دارد توسعه بر را بیشتری سهم سیاسی و فرهنگی اجتماعی  اقتصادی  ساختارهای توازن عهم به توجه با توسعه

 رودمای انتظاار باشاه یما کاار جوینهگان سوی از کار بازار نیاز مورد هایمهارت فقهان کشور در بیکاری دالیل از یکی اینکه

 زیارا. کناه ایفاا بیکااری میااان کااهش در بسااایی نقاش بتوانه مهارتی هایوموز  ارائه با ایحرفه و فنی وموز  سازمان

 باه نیاا و کشاور اقتصاادی اوضا، و کار بازار هایخصیصه از گرفته نشأت پذیریانعطاف سبب به ایحرفه و فنی هایوموز 

 هااوماوز  این. دارد اشتاال در ساایی به نقش مشاغل  احراز در توانایی برای افراد در الزم هایمهارت ایجاد و وموز  دلیل

 باه کاه شاغلینی برای همچنین و سازدمی فراهم را ارک بازار عمومی هایمهارت هم و صنع  نیاز مورد خاص هایمهارت هم

 ناو، ایان باه لذا. کنهمی فراهم را مهارت تکمیل و شهن روز به امکان شونهمی کارایی کاهش دچار تکنولوژی تاییرات دلیل

 باشاه مای جهاانی اقتصاد در تاییرات از ناشی که ساختاری بیکاری باالخص بیکاری با مقابله برای ابااری عنوان به هاوموز 

 . شودمی نگریسته

 دانش تتصص و مهارت کسب از پس افراد که معنی این به  اس  «کاروفرین» پرور  نوعی   هاوموز  این خصیصه واق  در

 اینگوناه. نمایناه ایجااد شاالی فرصا  نهایا  در یا و وورنه دس  به را مناسبی شالی هایفرص  که بود خواهنه قادر فنی 

 منااب  در گذاریسرمایه از مهمی نو، معرف که چرا اس  برخوردار مهمی اجتماعی ا اقتصادی ثیرگذاریأت و نقش از وموز 

 هاایزمیناه در اشاتاال و کاار باازار نیااز مورد هایمهارت و هانگر  دانش  ارتقای هایزمینه کردن فراهم با و اس  انسانی

 فراگیاران یادگیری ینهوفر که ایحرفه و فنی هایوموز  بودن محور کار رو این از. کنهمی کمک اقتصادی توسعه به متتلف

 و تاییارات باا را هااوماوز  محتاوای و نمایاهمای اجارا و طراحی ونها درون در و مراکا ون برای کار  هایمحی) طری  از را

 ایان کاه اسا  شهه سبب سازد می هماهنگ جامعه اقتصادی نهادهای کارکرد در ون تب  به و تکنولوژی ةحوز هایپیشرف 

 در ثرماؤ عوامال جملاه از و شاود محساوب اقتصاادی هاایپیشارف  تحق  جه  کلیهی عناصر از یکی عنوان به هاوموز 

 .(1)گردد تلقی یافته توسعه کشورهای موفقی 
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