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 چکیده:

 می خاصی توجه کند می ایفا سازمانها رقابتی موقعیت تقویت در که نقشی دلیل به کارآفرینی سازمانی به امروزه

 کند تقویت افراد در را الزم های مهارت و تجربیات ها، ویژگی که آموزش هایی و مناسب ایجاد محیط در باید شود. لذا

 و هدایت دادن، آگاهی جدید، کارآفرینان و ایجاد افراد بین در انگیزش ایجاد منظور به باید ها هدف تمامی نمود. تالش

 به نیاز های  مورد مهارت کسب برای الزم های آموزش ارائه و الزم های مهارت کسب سوی به کارآفرینان تشویق

 محیطی زمینه و سابقه هیچگونه قبالً که کارآفرینانی موفقیت برای ها دوره این گذراندن و گیرد می صورت کارآفرینان

به  کارآفرینی و انواع آن، ضمن ارائه مطالب در خصوص پژوهش این در است. ضروری نبوده، آنان فراهم برای الزم

 پرداخته دارد وجود ها سازمان در کارآفرینی توسعه سوی به حرکت برای که متعددی های محدودیت و موانع بررسی

 از دهند می ترجیح افراد که هستند مخرب قدری به برخی و بوده ناخواسته موانع از این بسیاری چند شود. هر می

  بردارند. دست کارآفرینانه های فعالیت

های کارآفرینانه و توسعه کارآفرینی در یک جامعه به ایجاد محیطی پیش برنده برای افزایش افزایش سطح فعالیت

های نظارتی، توانند موانع موجود در سیستمها میهای محیطی بیشتر، دولتفرصت تعداد کارآفرینان نیاز دارد. برای ایجاد

عنوان عوامل بازدارنده در ورود به کسب و کار عمل کنند را کاهش یا حذف اداری، قانونی و مالی که ممکن است به

  کنند.

 

 .کارآفرینی، موانع، راهکارهاواژگان کلیدی:
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 مقدمه:

 و اقدامات ها، فرصت موانع، کارآفرینی، خصایص سازمانی، کارآفرینی اصطالحات کارگیری به اخیر سالیان در

 مطالعه ضرورت و است. اهمیت یافته توجهی قابل افزایش کارآفرینی، حوزه در اساسی مفاهیم از دیگر بسیاری

 با همگام که معنی  بدین است. موضوع علمی اهمیت نخست است. پیگیری قابل مهم جنبه دو از اساساً کارآفرینی

 مقوله در پژوهش و کاوش نیز ایران در گیتی، نقاط یاقص در شمار بی تحقیقاتی و مطالعاتی مراکز با همسو و جهان

 ترجمه جریانی به کارآفرینی هنر و علم بسا چه هایی پژوهش و مطالعات چنین بدون زیرا است، بایسته کارآفرینی

 قابل علمی و نظری مبناهای شد اشاره این از پیش که آن افزون روز گسترش به توجه با و شود تبدیل تقلیدی و ای

 فقر دچار تدریج به مهم حد این تا ایه مقول که پایید نخواهد دیری صورت آن در نیاید، فراهم آن برای اعتماد

 کارآفرینی بر تأکید و توجه که معنی بدین است، موضوع سازمانی اهمیت دیگر جنبه.شود تئوریک ضعف و منابع

 و توانند می سازمانها این است. گسترش به رو خدمات و کشاورزی صنعت، های بخش در ایرانی سازمانهای در

 زمینه و کارآفرین های سازمان ماهیت تحلیل و شناخت نمایند. مشارکت نیز کارآفرینی در پژوهش گسترش در باید

 علی پور و )ملک است. کارآفرینی مقوله در مهم محورهای از یکی ها سازمان قبیل این توسعه و تکوین موانع و ها

 .(1331احمدی و 

 

 کارآفرینی:

 می شروع خود سرمایه با را جدیدی و کوچک اقتصادی فعالیت کارآفرینان آن در که است فرایندی کارآفرینی

 وسیله به فرصتها است، اختیار در که منابعی به توجه بدون که است فرآیندی کارآفرینی ((Drucker, 1985کنند. 

 ( (Hurley1999 شود. می تعقیب افراد

 به فرآیند این.شود می وخالقیت دگرگونی تحول، آرمان، شامل نامیدکه پویا فرآیند یک توان می را کارآفرینی

 احتیاج کاربردی های حل راه چنین هم و نو های ایده اجرای خلق و جهت در افراد انگیزه و نیرو استفاده و کاربرد

 است: زیر موارد شامل این فرآیند اصلی دارد.  اجزای

 زمان براساس شده حساب خطرپذیری به میل

 شغلی فرصت یا خالص ارزش

  پرخطر، کار یک انجام با ارتباط در تیم یک تشکیل توانایی

  نیاز، مورد منابع به بخشیدن نظم در خالق مهارت داشتن

  شغلی، پایدار و منسجم طرح یک طراحی و ریزی پی در اساسی مهارت داشتن
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 پرآشوب و ریخته هم به موقعیت یک در توانند نمی دیگران که هایی فرصت یافتن برای اندازی چشم داشتن

 Kuratko & Hodgetts, 2004) )دریابند.

 

 انواع کارآفرینی:

 : اند کردهی بند طبقه نوع سه به رای نیکارآفر مختلف انواع (Cronwall & Perlman)  پرلمن و کورنوال

 .برساند ثمر به مستقل طور به رای ا نانهیکارآفر تیفعال تا کندی می ط نیکارآفر یک کهی ندیفرآ: مستقلی نیکارآفر

 ثمر به سازمان یک در رای ا نانهیکارآفر تیفعال تا کندی می ط نیکارآفر یک کهی ندیفرآی: سازمان درونی نیکارآفر

 .برساند

 نقش بتوانند کارکنانش تمام تا کندی می ط سازمان که استی ندیفرآ: نانهیکارآفر سازمان ای یسازمانی نیکارآفر

 . ندینما فایا رای نیکارآفر نقش بتوانند افراد تا کندی م فراهمی بستر سازمان گرید عبارت به. دهند انجام رای نیکارآفر

 

 : است کردهی بند طبقه نوع پنج به رای نیکارآفر مختلف انواع( Juneja) جانجا

 دیجدی وهایش و ندهایفرآ دات،یتول توسعهی: ادار

 یخارج وی داخل فنّاورانهی نوآور گسترش وی ابیارز: انهیگرا فرصت

 قرارداد یا و مشاوره ،یهمکار قیطر از شرکتها گریدی فنی هایی توانا کسبی: اکتساب

     ی ها شرکت تیتقو و کردن آغاز دنیشیاندی برا موجودی ها شرکت در مستقل مهینی واحدها جادیای: پرورشگاه

 دیجد

 (1331اسداهلل کردنائیچ، )یطراح وی بند بسته در ساده رییتغ جادیا یا دیتقل به محدودی نوآوری: دیتقل

 

 سازمانی: کارآفرینی بر مؤثر عوامل

 کند: می بندی دسته زیر عامل سه در را سازمانی کارآفرینی بر مؤثر عوامل

 دستمزد، و حقوق سیستم سازمانی، راهبرد سازمانی، ساختار قبیل از مواردی کارآفرینانه: شامل ساختاری عوامل

 و انسانی منابع سیستم نظارت، و کنترل سیستم توسعه، و تحقیق سیستم اطالعاتی، ای، سیستم بودجه و مالی سیستم

 ها. روش و فرایندها

 ویژگی رهبری، سبک انسانی، نیروی انگیزش سازمانی، فرهنگ قبیل از مواردی کارآفرینانه: شامل رفتاری عوامل

 انسانی. ارتباطات سیستم و انسانی منابع مدیران، آموزش و کارکنان های
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 محیط قانونی، سیاسی، محیط رجوع، ارباب با ارتباط قبیل از مواردی کارآفرینانه: شامل ای زمینه عوامل

 (1333، مقیمی )اداری محیط و فرهنگی اجتماعی،

 مدون و گرا مشتری منعطف، روشن، ماموریت و رسالت بودن دارا کارآفرین، سازمان های ویژگی از کیی 

 عوامل از کیی واقع کند. در تشویق جدید و آمیز مخاطره اقدامات از طریق را سازمان رشد که ای گونه به است. 

 و درك را سازمان رسالت و ماموریت کارکنان سازمان، کلیه که است این سازمانی کارآفرینی گیری شکل در مهم

  (1334، آبادی فیل رحیمی .)هادیزاده وکنند تالش آن تحقق به نسبت

 

 :موانع آموزش کارآفرینی

 این از برخی که است شده مواجه متعددی چالشهای با اکنون هم آن به مربوط تحقیقات و کارآفرینی آموزش

 از: عبارتند چالشها این است. شده ارائه استامپو  بالك توسط چالشها

 آفرینی کار بخشی اثر گیری اندازه برای تحقیق های مترولوژی ایجاد در چالش

 آفرینی کار آموزش های شیوه و محتوا در چالش

 آفرینی کار مدرسان کیفیت در چالش

 کار و کسب به نسبت ها دانشکده در آفرینی کار آموزش پذیرش در چالش

 مختلف دانشی زمینه در عمومی)مشترك( پیکرة کی ایجاد در چالش

 آموزشی روشهای بخشی اثر در چالش

 هم که کاری و کسب زندگی دوره با متناسب هستند، کار حال در که آفرینانی کار ادگیریی نیازهای در چالش

 (1311،هوش آذر).برند می سر به آن در اکنون

 

 : ایران در سازمانی کارآفرینی مشکالت و موانع

 :کارآفرینی انگیزشی ضد عوامل

 برای مالی تأمین در ناتوانی از ترس شخصی، سرمایه دادن دست از ترس به توان می ضدانگیزشی عوامل ترین مهم از

 فساد اجتماعی، امنیت اجتماعی فقدان از نگرانی قانونی، الزامات تامین امکان عدم از کار،نگرانی و کسب اندازی راه

 .نمود کافی اشاره و مناسب تجربه و مهارت نداشتن از ترس اداری،

 : کارآفرینی توسعه قانونی موانع

 وجود کار، قانون تجارت، قانون مالیاتی، قوانین بانکی، مقررات و قوانین به توان می قانونی عوامل ترین مهم از

 .نمود اشاره... و ها شهرداری قوانین گمرکی، مقررات و قوانین ومقررات، قوانین از ناشی دولتی انحصارات

 : محیطی نارسایی عوامل
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 نیاز مورد ای حرفه و تخصصی تجاری، های زیرساخت فقدان به توان می محیطی نارسایی عوامل ترین مهم از

 های ساخت زیر نبود کارآفرینی، از فرهنگی و اجتماعی هنجارهای حمایت رشد، عدم حال در و جدید های شرکت

 حال در و جدید های شرکت برای کافی مالی وجود حمایت فقدان رشد، حال در و جدید های شرکت برای فیزیکی

 و کارآفرینی توسعه به تربیت  و تعلیم نظام تاکید عدم رشد، حال در و جدید شرکت برای بازار آزاد فضای نبود رشد،

 (1331 زالی و رضوی . )نمود اشاره...

 

 موانع حرکت کارآفرینی در ایران:

  الف( موانع کارآفرینی در مرحله آموزش و زمینه سازی

 در کاه  برخواردارناد  اهمیتای  چناان  از کاارآفرینی  وآمریکا، مباحث اروپایی کشورهای عالی: در آموزش ضعف

 به شود. می ارئه کارآفرینی عنوان با درس کی حداقل دانشگاهی، های رشته همه ارشد کارشناسی وکارشناسی دوره

 در شاده  ارائه مهارتهای آن، از شده مشاهده زیاد بسیار فعامن همچنین و درس بودن کاربردی موضوعاهمیت  جهت

 بیشاتر  توجه وجود با ایران در شوند. اما می تعیین اقتصادی کالن وسیاستهای اهداف با متناسب دقت و به درس این

 از خاارج  آموزشی های دوره به و نیست مشخص گیرندگان تصمیم برای موضوع اهمیت هم هنوز اخیر سالهای در

 کاالن  هاای  سیاست با متناسب نظام کی نیز در شده ارائه های آموزش این، بر عالوه .شده است اکتفا درسی برنامه

 است.  نشده تهیه کشور

 بارای  "اشاتغال  ایجااد " کاندیاداها  اصالی  شعارهای از کیی انتخابات موارد همه حکومت: بیشتر در از انتظارات  

 کاه  هساتند  ایان  منتظار  هماواره  و رفتاه  بااال  دولات  از جواناان  انتظاارات  کاه  است شده باعث امر جوانان است این

 کارمنادی  هاای  شاغل  سامت  باه  جواناان  تمایل رو این درآورد. از خود استخدام به را آنها نام دولت، به کارفرمایی

 است. شده منحرف

 به را کرده تحصیل حتی قشر جوانان، غالب که است ای گونه به و جامعه خانواده، مدرسه گریزی: محیط ریسک

 دهد. می سوق ریسک وبدون مطمئن درآمد با حرفه های سمت

 زندگی برای "ابزار" کی عنوان اسالم، به دین در ثروت کسب تایید وجود وثروت: با پول به نادرست نگرش

 ودزد شیاد چشم به همواره ثروتمند به و نداشته پول به نسبت درستی نگرش جامعه در گرفته بهتر، فرهنگ شکل

 صحیح راههای افتنی دنبال به و نه روند می خود شخصی نفع دنبال به نه افراد ترتیب به این شود. می نگریسته

 .هستند بیشتر درآمد کسب
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 مناسب های فرصت از کیی و مدرسه خانواده بر افراد: عالوه توانمندسازی و کار حین آموزش به توجهی بی

 (1331)منایی،  شود. نمی توجهی آن کشور به در که است کار حین های کارآفرینی، آموزش مهارت آموزش

  ب( فقدان عوامل انگیزش در مرحله تحرك کارآفرینی

جهت مخفی بودن موفقیت افراد پر تحرك و کارآفرین و همچنین عدم پوشش رسانه فقدان الگوی رفتاری مناسب: به

 شود.جامعه ایجاد نمی توجهی به موفقیت این افراد، از جهت الگوهای مشخص و موفق، انگیزشی درو بی ها

    مطمائن و   هاای باا درآماد   تنها محیط خانواده، مدرسه و جامعه جوانان را به سمت حرفه فقدان شبکه پشتیبان روحی: نه

های کارآفرینانه آنها نیز جلوگیری باه عمال   تفعالی دهد بلکه به صورت یک عامل ضد انگیزشی ازبدون ریسک سوق می

 آورند.می

جهت قدرتمند بودن بخش عمومی در کشور و انحصار دولتی، تااکنون یاک بخاش     فقدان شبکه پشتیبان تخصصی: به

کارآفرینانه، کارآفرین ناچار است برخی  قوی و پویا در اقتصاد شکل نگرفته است. لذا حتی با اقدام برای فعالیت خصوصی

 کند تا حرکت و مسیر صحیح را بیابد. از مشکالت و اشتباهات را خود تجربه

 کرده در کشور است. به عالوه دولتکننده نیروی کار تحصیلبزرگترین استخدام تضمین بقای شغل: سازمان دولت،  

ی، در قسمت دیگر با تغییر شغل و سعی در حفظ نیروی کار خود دارد. به همین منظور به جای اخراج صاحب یک منصب،

کاه خاروج ایان نیروهاا از دولات باه معنای ورود آنهاا باه بخاش           حاالی  کناد. در دولت از خروج این نیروها جلوگیری می

 احتمال بسیار زیاد کارآفرین شدن آنهاست. خصوصی و به

 
 ها(ج( موانع کارآفرینی در مرحله جهش )منابع و فرصت

های ایشان شده است. برخی از این موانع انِ با انگیزه و کاهش فعالیتموانع موجود در کشور، باعث خروج کارآفرین

 عبارتند از:

باه علات سااختار    "مبنای بار اینکاه     انحصار دولت: نامشخص بودن موفقیت افراد پر تحرك و وجود شواهد و شایعاتی

هاای  تماامی فرصات  شاود کاه افاراد،    باعاث مای   "مواجه شده است انحصاری دولت، همواره تحرك در جامعه با شکست

سکون بر جامعه حاکم  کنند و روحیههای بکر نمیدولت بدانند. لذا اقدام به جستجو برای یافتن فرصت فعالیت را در دست

 شود.می

از خالقیت مردم بداند و لذا به نیروی ز نیاسرکوبی خالقیت: درآمد نفت باعث شده است که دولت در عمل خود را بی

 های سرمایه های دولت نهم در مورد مهاجرت نخبگان و کم اهمیت دانستن خروجگیریارد. جهتانسانی خالق توجهی ند
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فعالیت کارآفرین ضارورت شافاف شادن قاوانین      عظیم انسانی شاهدی بر این مدعاست. عالوه بر این، ماهیت نو بودن

 کند.تر میثبت اختراع و... را روشن ، حق امتیاز، پروانه مالکیت معنوی

گذشته اقدام به مصادره شرکت منی حقوق مالکیت خصوصی: از یک طرف تصور اینکه دولت ممکن است همچونناا

دستمزدها، قیمت محصول، قیمت سرمایه، نرخ ارز و... از طرف دیگر، باعث  ها نماید و مداخله بیش از حد دولت در تعیین

 ندارند. اختیار چندانیاست که افراد احساس کنند در تملک محصول کار و تالش خود  شده

میلیون  11شکایت شما از کالهبرداریِ  در صورت"قانون ناکارآمد: اخیراً در جامعه این تفکر رواج یافته است که 

 سال در 5کنید، میلیون تومان خرج می 15خواهید رسید، اما باید ضمن اینکه  تومانی یک فرد، مطمئنا به حق خود

 شود.باشد، مانع از فعالیت کارآفرینی می . این تفکر حتی در صورتی که نادرست"نید راهروهای دادگستری رفت و آمد ک

می دهد که در این بین، کشورهایی که  های اقتصادی نشانرانت و تبعیض: در همه جای دنیا رانت وجود دارد. بررسی

اند. کرده ه است به رشد باالتری دست پیداهای اجتماعی و رانت مبارزه مؤثر شدتبعیض اند مردم را قانع کنند که باتوانسته

 .حیاتی، تحرك اجتماعی را در کشور تضعیف نموده است لیکن علیرغم سفارشات دینی و قانونی، عدم توجه به این مسأله

)twww.tebyan.ne( 
 

 کارآفرینی: موانع رفع راهکارهای

 می آن آموزش و کارآفرینی زمینه در موجود های چالش بردن بین از و موانع رفع برای که هایی روش از کیی

 سیساتم  کیا  عناوان  باه  هاا  ساازمان  باه  فراگیار  صورت به دیدگاه این در است. سیستمی دیدگاه استفاده کرد، توان

 قارار  بررسی مورد نگر کل و سیستمی دیدگاهی از را ها آن های و پیچیدگی معضالت مسائل، و نگریسته کپارچهی

 مواناع  رفاع  بارای  هاای دیگاری   روش نمایناد.  اقادام مای   مشاکل  حال  برای جوانب تمام برسی با سپس و دهند می

 کرد: اشاره زیر های کار راه به توان می که دارد وجود کارآفرینی

 دانشگاهی مشروعیت ایجاد

 جدید علمی هیئت اعضاء برای کارآفرینی های آموزش ارائه

 کارآفرینی آموزش برای مناسب بندی زمان

 ( 1331 طباطبایی،)آفرینی کار آموزشی فضای گسترش برای گذاری سرمایه

 

  راهبردهای توسعه کارآفرینی در کشور:

اسات کاه باا هادف آماوزش مهارتهاای        برنامه آفرینش کارآفرین: به منظور توسعه روحیه کارآفرینی، بهترین راه ایان 

 ریزی جامعی صورت گیرد. کشور ما و دولت همواره راه کار، برنامه دانشگاه و محلمرتبط در سطح خانواده، مدرسه، 

http://www.tebyan.net/
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اصالح شاود. ضاروری اسات     اما به هر حال این نگرش باید ،اندکردهدنبال می "بخشیدن ماهی"مردم را در  خدمت به

سات تاا در مرحلاه اول باه     باشد. باه هماین منظاور الزم ا    "ماهیگیری آموزش"که رویکرد دولت نسبت به خدمت به مردم 

آفرینش "نفر برای  1111فقط  اقدام کند. در صورتی که طی یک برنامه فشرده یک ساله "آموزگاران ماهیگیری پرورش"

به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. برای ایان برناماه یاک سااله     د های بعتربیت شوند، این رقم طی سال "کارآفرین

 ت.مسلم، کافی اس استاد 11داشتن 

      پاول، ثاروت و کاار دارد. پاول و      فرهنگ سازی دینی: اسالم، دینی است که بر خالف تصور عمومی، نگااه مببتای باه   

ند. پاول و ثاروت تنهاا در صاورتی     بوده و باه هماین جهات ارزشامند هسات      ثروت ابزار رسیدن به اهداف عالیه زندگی بشر

هاای ملای رابطاه    رساانه  بود. برای اصالح تصور عماومی الزم اسات  ها قرار گیرند مخرب خواهند فعالیت همه "هدف"که

 صحیح عبادت، کار و زندگی را برای عموم تبیین نمایند.

ها و رانت است. ، وجود تبعیض کارآفرینیه مهمترین موانع موجود در راه توسعنظام قانونی هدایت کارآفرینی: یکی از 

حرکت کارآفرینان، تنها متخلفین و عدول کنندگانی را که نظم حرکت  دهیجهت دولت باید مانند پلیسِ بزرگراه، ضمن

بتوانند در این بزرگراه به طور یکسان و  زنند، شناسایی، تنبیه و جریمه نماید. در صورتی که همهبزرگراه را به هم می در

 سرعت و میزان رشد مورد، هر کسی الین حرکت خود را بر اساس  رقابت بپردازند بدون رانت با خالقیت و نوآوری به

 نظر برای فعالیت کارآفرینی خود تنظیم خواهد کرد.

رفته: دولت نباید خود را متولی رشد و اشتغال جامعه بداند. وظیفه  اصالح ساختار دولت در جهت جلب اعتماد از دست

بخاش خصوصای قدرتمناد     هدایت و نظارت بر فعالیت بخش خصوصی در این موارد است. اما در کشور ما که دولت تنها

اسات و ممکان اسات از طریاق      "توانمندسازی بخش خصوصی" شود که، وظیفه دیگری نیز به آنها اضافه می وجود ندارد

صحیح برای درآمد نفتی،  ریزیدنبال شود. پس از آن مرحله است که دولت باید با برنامه "کارآفرینی برنامه جامع توسعه"

 های خود را به بخش خصوصی واگذار کند.فعالیت هش انحصارات خود،تببیت حقوق مالکیت خصوصی و کا

توسعه کارآفرینی در جامعه است. در زمان اوج متقاضیان کار که  بهترین فرصت: برهه زمانی فعلی بهترین فرصت برای

به راحتای کارآفریناان   می تواند  شود، دولت یا ارگان متولی توسعه کارآفرینیتازه و شاداب وارد بازار کار می نیروی کارِ

 د.عه کارآفرینی از آنها کمک بگیررا شناسایی نموده و در طرح جامع توسر ستعد موجود در خیل عظیم نیروی کابالقوه و م

(www.tebyan.net). 

 

 

 

http://www.tebyan.net/


 

 

11 

 

1931 آبان  

 

 پیشنهادات:

 های موقعیت و شرایط به عنایت با مرتبط موضوعات و کارآفرینی فرهنگ ترویج و پژوهش آموزش، به توجه

 تحصیلی سنی و سطوح تمام در بومی

 طریق از آنها سازی بومی و موفق کشورهای کارآفرین های دانشکده و دانشگاهها عملکردهای از الگوبرداری

 تطبیقی مطالعات انجام

 مالی، کاهش نظیر: حمایتهای کارآفرینانه فعالیتهای سطوح توسعه با مرتبط مدیریتی الزم حمایتهای کردن فراهم

 غیره و وکارها کسب سازی ایجاد مقررات، آسان

 کارآفرینی های آموزش ضرورت بر تاکید با آفرینی کار تفکر ترویج و دانشگاه اعضای فرهنگ تغییر

 آموزشهای کارآفرینی، ارائه تفکر اساس بر آموزشی محتوای و تدریس های دوره در اساسی تغییرات ایجاد

 علمی هیات اعضای با رابطه در کارآفرینانه و رفتار تفکر ترویج و کارآفرینی

تاکید  و کارآفرینانه آموزشهای تقویت سمت به کنونی حالت از آموزشی برنامه ریزی مفاهیم و محتوا تغییرات

 مهندسی مختلف های رشته در و کاربردی تخصصی آموزشهای بر

 خود آموزشی برنامه بازنگری از ناگزیر را دانشگاه که درآمد و بازار کاال، کار، مفاهیم در اساسی تغییرات

 نماید.

 دانشجویان و اساتید خالقانه طرحهای و تفکر از حمایت و دانشگاه در کارآفرین استعدادهای تشویق و شناسایی

 انگیزه کارآفرینی افزایش جهت به

 سایر و کارآفرینان فضای و محیط کارآفرینی، های پروژه کارآفرینان، خصوص در تفضیلی تحقیقات گسترش

 ایران. مقتضیات و شرایط توجه به با مرتبط های زمینه

 .کارآفرین دانشگاهی التحصیالن فارغ های تشکل تقویت

 وفناوری رشد مراکز ایجاد

 .کار و کسب اندازی راه مرحله در کارآفرین التحصیالن فارغ از حمایت

  صنعت با ارتباط برقراری

 خالقیت ترغیب برای پیشنهادات سیستم برقراری
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 گیری: نتیجه

 ایران در کارآفرینی توسعه رو این است. از بوده مواجه جدی موانع با همواره کشورها همه در کارآفرینی توسعه

 ها، سازمان ها، ارگان همه در بایستی یفرابخش مقوله کی عنوان به کارآفرینی توسعه است. ملی عزم نیازمند نیز

 آنچه می توان نتیجه گرفت:. گیرد قرار توجه مورد دولتی و عمومی نهادهای

 ترین از مهم اداری موانع و کار و کسب اندازی راه برای مالی منابع تأمین در ناتوانی زیاد، مالی پذیری خطر

 . شوند می تلقی ایران در کارآفرینی انگیزشی ضد عوامل

 نیستند. ایران در کار و کسب توسعه و اندازی راه مشوق دولتی مقررات و قوانین

 نیست. رشد حال در و جدید های شرکت حامی ایرانی کارآفرینان نظر از کار و کسب محیط
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 دانشگاه انتشارات ، تهران ایران، در کارآفرینی توسعه زمینه در پژوهشی ،1331 ، رضوی مصطفی سید زالی،محمدرضا،

  . تهران

 لاشتغا رسانی اطالع جامع نظام پورتال ایران، در کارآفرینی موانع و ها گستره ، (1331) مجید، منایی،

(www.tebyan.net) 

 عاالی  آموزش ملی همایش ایران، در کارآفرینی آموزش الگوهای تحلیل و بررسی (،1331)السادات، نیره طباطبایی،

 ایران مدیریت علوم الکترونیکی مرجع سمنان، دانشگاهکارآفرینی،  و

 


