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  فصلنامه مديريت دولتي
  ۱۳۸۹ پاييز/دومپيش شماره / سال اول

  ينيكارآفرهاي  يو خط مش ينيكارآفر
  

  ٢يليسودابه جل، ١کرم اله دانش فرد

  چكيده
به عنوان موتور رشد و توسعه سازمانها و جوامع شناخته شده  ينيامروزه کارآفر

ت و يحما، جاديا يرا در راستا يگوناگونهاي  ينرو دولتها موظفند خط مشياز ا، است

، اقدامات، انواع، سطوح، مکاتب، ن مقاله مفهوميدر ا. ندين نمايتدو ينيتوسعه کارآفر

دولت . ن موفق مطرح شده استيکارآفرهاي  يژگين ويو همچن ينيکارآفر يمدلها

 يدانشگاهها، ينيکشورها از نظر کارآفر يرتبه بند، ينيکارآفرهاي  يخط مش، نيکارآفر

و موانع  ينيکارآفرهاي  يخط مش، ينين کارآفريو همچن، در جهان ينيبرتر کارآفر

 ياسالم ينيت مدل کارآفريدر نها. ران مورد بحث قرار گرفته استيدر ا ينيکارآفر

  .ارائه شده است

  
  يديكل واژگان

  نيدولت کارآفر، يخط مش، ينيکارآفر، نيکارآفر

  

  
 
  

                                                      
  يدانشگاه آزاد اسالم يئت علميار و عضو هياستاد  ١
  )نويسنده مسئول( واحد تهران غرب ،يدانشگاه آزاد اسالم يت علمايعضو ه ٢
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  يليسودابه جل و دکتر کرم اله دانش فرد 

  

١٨٢    

 

  مقدمه
در عصر مدرن  يرشد و توسعه اقتصاد يديبه عنوان عامل کل ينيکارآفر

است که رقابت در آنها معطوف به  ييتهاشناخته شده است و مورد توجه شرک

محصوالت و ، ندهاير مستمر در فرآييتغهاي  يو استراتژ يانعطاف سازمان

 ينيق کارآفريبه تشو يدولتها بطور جد، چند سال گذشته يط. هاست طرح

قبل از آنکه . شود ميمردم و کشور  يمند موجب بهره ينيرا کارآفرياند ز پرداخته

الت الزم يتسه، يه تکنولوژيسرما يد دارايبا، را شروع کنند يمردم بتوانند کار

 يمتعادل برا يط روانيه مناسب و شرايروح، کار مناسب يروين، د کااليتول يبرا

از يکه ن ينان و مشاغليکارآفر يازهاياز ن يبا آگاه. باشند ينيت در کارآفريموفق

ن ييتع يبرات ين موقعيرسد که دولت در بهتريبه نظر م، ت دارنديبه حما

ق يدولت از طر. باشد ينيق کارآفريبا هدف تشوها  برنامه ياست و طراحيس

  .شود ينيتواند موجب کارآفر مي و موسساتها  در وزارتخانه ياعمال خط مش

ر ييد قادر به تغيبا ياسيو س يدولت ين در فضايکارآفر، يدر امور دولت

د در خصوص ابزار يداطالعات ج يا سازيق مهيگذار از طر يالت خط مشيتما

ق يبتواند منابع را از طر يباشد و مشابه بخش خصوص ياسيو اهداف س

. ص دهدير و تخصييتغ، ديد و عرضه محصوالت جديد توليجد يروشها

(Oliver1991, 169)  
ک يبطور گسترده در تمام مکالمات روزمره و به عنوان  ينيلغت کارآفر

ن لغت در ابتدا در يا. رديگيده قرار ممورد استفا، ت و اقتصاديريدر مد يلغت فن

بود که به  ين فرديد که در آن زمان کارآفريدر کشور فرانسه مطرح گرد، ١٧قرن

 (Wickham2000, 5). پرداخت مي يتجارهاي  انجام سفارشات در پروژه

 يسازمانها. است که در تمام جوامع در خور توجه است يموضوع ينيکارآفر

منحصر به هاي  يژگيه بر ويباشند تا با تک مي ازمندين نير کارآفريامروزه به مد

ر ين و مديضرورت شناخت کارآفر. ندير رقبا بربايسبقت را از سا يگو، يفرد و
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 ينيکارآفر يها يو خط مش ينيکارآفر 

١٨٣ 
 

 يايهستند که در دن ينان قهرمانانيکارآفر (Lynch 2006) .ن آشکار استيکارآفر

 توجهشتر مورد يت و اقتصاد بيريمدهاي  گران عرصهير بازيمدرن نسبت به سا

با ، يگسترده جهان يرا در بازارها يديجد يايباشند و محصوالت و مزا مي

ر يو تاثها  يژگيتوان از و نمي لين دليبه هم، ندينما مي جاديار ايوجود خطرات بس

ستم را به ينان فقط سيکارآفر (Wickham 2000, 2) نمود ينان چشم پوشيکارآفر

. نگرند يم، تواند باشد مي عنوان آنچه بلکه به آن به، ننديب نمي عنوان آنچه هست

(Mitton 1989) ياست که عناصر مختلف را با هم سازمانده ين کسيکارآفر 

 (Bygrave & Hofer1991). دهد يم ييت مجزايک ماهيکند و به آنها  مي

فراتر از  يکنند حت مي يرا در جهان سازمانده يرات اساسيينان تغيکارآفر

زد و يآميد را در هم ميکه عناصر تول يفرد (Wickham 2000,9). يمل يمرزها

 يسازمانده، دياطالعات جد يت بر مبناينشر و فعال، ت بازار را با کسبيفعال

است که  يتر پژوهشگريجوزف شومپ (Say 1964, 315). ن استيکارآفر، کند

از نظر . ل نموديه و تحليشتر تجزيب، نظام بازار يا سازين را در پوينقش کارآفر

را داشته باشد و بتواند  ينوآور يفرصتها ييشناسا ييد تواناين بايکارآفر ،يو

 يه گذاريمردم را در جهت سرما، خود يزماين و با کاريفرصتها را مع يايمزا

است که در  ين کسيکارآفر. متقاعد سازد، مطرح شده يمنابعشان در نوآور

. داند يمن را مخرب خالق يتر کارآفريتحول خالق است و شومپ يجستجو

(Schumpeter 1989) ق کسب يگران را از طرياست که انتخاب د ين فرديکارآفر

 ير قرار دهد و هر فرديتحت تاث، و نشر اطالعات در خصوص منابع و اهداف

توان يه موارد مذکور ميبا توجه به کل .(Kirzner 1973)ن باشديتواند کارآفر مي

  :نيگفت کارآفر

 يرا به طرق يف خاصيپردازد و وظا مي فيظار است که به انجام ويک مدي )١

  .دهد مي انجام
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١٨٤    

 

 تيرات را هدايياثر دارد و تغ يدر نظام اقتصاد، ر اقتصاد استييعامل تغ )٢

  .کند مي

. دارد يت مشخصات خاصيو شخص ياست که از نظر روانشناس يفرد )٣

(Wickham 2000, 7) 
 باشد و مفهوم مي يخاص يکردهايدگاه و رويد يدارا يهر مفهوم

ک ي ينيکارآفر، ينيدگاه کارآفرياز د. ستين ين قاعده مستثنيز از اين ينيکارآفر

ک است يت استراتژيريمد، نانهيت کارآفريرياز اهداف مد. ت استيريسبک مد

ک ي ينيکارآفر. دهد مي قرار يکند و مورد بررس مي يکه تمام موارد را سازمانده

  .(Wickham2000,3) فته شوداد گريتواند  مي ت است کهيريمد يبرا يکرديرو

ن يباشد به هم مي نه عناصريب بهيترک ين بطور دائم در جستجويکارآفر

  .ت و امکان استيان واقعيم يتنش يل دارايدل

  

  (Wickham2000,35)نيتنش کارآفر‐١شکل

  

  

  

  

 تواند ظاهر شود مي يو شخص يمال، ين تنش در سه بعد اجتماعيا

(Wickham 2000,35).  

او ، ن صاحب کسب و کار باشديکه کارآفرير است که در صورتالزم به ذک

و ) ه گذاريسرما(هيصاحب سرما: فا خواهد نموديک لحظه دو نقش را ايدر 

  .(Say1964,reprint)ريمد

را  ييک نقشهايهر ... نده وينما، گذار يخط مش، تاجر، اقتصاددان، ريمد

: ن نقشها عبارتند ازيا. دباش مي يينقش ها يز داراين نيند کارآفرينما مي فايا

 تنش
 انامك واقعيت
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١٨٥ 
 

، سکيرش ريپذ، بازار يو بازده برا ييجاد کارايا، يب عوامل اقتصاديترک

ن نقش يکارآفر يبطور کل. ه و پردازش اطالعات بازاريبازگشت حداکثر سرما

 .گران اقتصاد دارديبا باز يتفاوت عمده ا يدر اقتصاد دارد ول يعمده ا

(Wickham2000,10-13)  
: باشد از جمله مي يخاصهاي  يژگيات و ويخصوص يق داران موفيکارآفر

قابل ، ٤ريمتهور و انعطاف پذ، ٣يشخص يهدفگذار، ٢شگاميپ، ١سخت کوش

 يارتباط يمهارتها يص دهنده و دارايتشخ، ٦ديجدهاي  دهيا يرايپذ، ٥اعتماد

رش يپذ، ١٠هماهنگ کننده فرصتها، ٩يريادگيمشتاق ، ٨بدنبال اطالعات، ٧خوب

بطور  (Wickham2000 51-53)١٣.ش همراه قدرتيآسا، ١٢گرانيتعهد به د، ١١رييتغ

  :وجود دارد ياقتصاد يسه نگرش اصل ينيدر حوزه کارآفر يکل

 .تريمکتب شومپ)٣ ؛شيمکتب اتر)٢ ؛کيمکتب نئو کالس )١

که  يافراد. حسابگر است يک صاعقه ين يکارآفر، کيدر مکبت نئوکالس

نه را ين گزيو بهتر يمولد را بررس يندهايرآو فها  نهيگز، به سرعت رعد و برق

 ينياز کارآفرتر  ياتر و غنيپو يمفهوم، شياتر يمکتب اقتصاد. کنند مي انتخاب

بازار نامتعادل  ينان فرصتهايکارآفر، ن مکتبيکرد ايبر اساس رو. کند مي مطرح

تر به يشومپ. کنند تا بازار به موقع به تعادل برسد ميبرداري  بهره را کشف و از آن

الهام  يجسور و رهبر، مبتکر ين را فرديکارآفر، شيمکتب اتر يعنوان دانشجو

عدم ، ديجد يدر قالب روش يب منابع اقتصاديد با ترکيداند که با مي بخش

  (Loundsbury 1998, 2-3). ديجاد نمايا يتعادل اقتصاد

 )Landau1982( به ١٥سکيو تحمل ر ١٤را بر اساس ابتکار ينيانواع کارآفر 

، سک هم کم باشديابتکار در سطح کم و تحمل ر يوقت.م نموديچهار دسته تقس

فقط ، سک کم باشدياگر سطح ابتکار باال و تحمل ر. وجود دارد ١٦يادغام کنندگ

سک باال يکه سطح ابتکار کم و تحمل ريدر صورت. وجود دارد ١٧يال بافيخ
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١٨٦    

 

ابتکار و تحمل  از ييکه با سطح بااليحاکم است و در حال١٨ يقمار باز، باشد

  .(Wickham2000,19-20)وجود خواهد داشت ١٩ينيکارآفر، سک باالير

  

  (Wickham2000,20)ينيانواع کارآفر: ٢شکل

  زياد  قمارباز  كارآفرين

  تحمل ريسك  ادغام كننده  خيال باف

  كم  كم  ابتكار  زياد

  

بار شکست داشته اند و  ٣ا ي ٢نان موفق در گذشته خود ياز کارآفر ياريبس

ش يرا پ يديشکست خود تجربه کسب نموده اند و کسب و کار جد از

را  يسازمان و منابع اقدامات، ن با توجه به فرصتيکارآفر  (Lewis2007). اند گرفته

 را ياقدامات خود مواردهاي  يامدها و خروجين از پيکارآفر. دهد يانجام م

را بهتر انجام  يعدرد تا اقدامات بيگ مي اديتها يآموزد و از شکستها و موفق مي

  (Wickham 2000, 42). دير نگاه کنين موضوع به شکل زيدرک بهتر ا يبرا. دهد

  

  (Wickham 2000, 42)نيکارآفر يريادگي :٣شکل
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  فصلنامه مديريت دولتي
  ۱۳۸۹ پاييز/دومپيش شماره / سال اول
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١٨٧ 
 

، ت استيريمدهاي  از شاخه يکي يگذار يبا توجه به آنکه خط مش

تر يتوسط پ ينيت شد؟ مفهوم کارآفريريوارد مباحث مد يدر چه زمان ينيکارآفر

ت را در يريو مد ينياو دو رکن کارآفر. شده است يت دولتيريوارد مد ٢٠دراکر

 يکس، ن دراکرير کارآفريمد. نانه را بنا نهاده استيت کارآفريريخته و مديهم آم

جاد يد و ايد توليجد يجاد روشهايد را در جهت ايتول ياست که اجزا

 يازها و ارزشهاين، ييفرصتها را شناسا، زديآم مي ن در هميمحصوالت نو

و اعمال  ييشناسابرداري  بهره يرات را در جهت ارتقاييان را درک و تغيمشتر

  (Druker 1985). کنديم

 يمکتب اقتصاد، است ينياز کارآفر يبخش مهم يبا توجه به آنکه نوآور

و  ينيند کارآفرياساس فرآ يتر اظهار دارند که نوآوريو جوزف شومپ يشياتر

، )١٩٨٥( ينيو کارآفر يتر دراکر در کتاب نوآوريبق نظر پط. د ثروت استيتول

. باشد ير ميک مدين ين است و کارآفرير کارآفريمد يفه اصليوظ ينوآور

(Wicvkham 2000 9-10) تمام سازمان است و هدف ، ينيت کارآفريريحوزه مد

ت يريز مديتما. از فرصتها استبرداري  بهره ر است و تمرکز آنييجاد تغيآن ا

  :ر مشاهده نموديتوان در شکل ز مي را ينيت کارآفريريارف و مدمتع

  

  (Wickham 2000, 28)ت متعارفيريو مد ينيت کارآفريريسه مديمقا: ٤شکل

  

بخشي از 

مديريت  مديريت 

 حوزه

حفظ وضع   هدف

نگهداري از   تمركز

 تمام سازمان

 ايجاد تغيير

 تعقيب فرصتها
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 ييجاد توانايا، )يو دولت يدر بخش خصوص(ينين هدف کارآفريمهمتر

  (Lynch 2006) .رات در جهت بهتر کردن جامعه استييمقابله با تغ

وجود دارد از جمله  ين دولتيدر خصوص کارآفر يمتعددهاي  يتئور

 يداند که گروهها مي يرا کس ين دولتيه کارآفرين نظريا. ييانتخاب عقال يتئور

 يحفظ و سازمانده، جاد منافع عامهينان از اينفع را با هدف حصول اطميذ

  (Olson1 965). دينما مي

 يو مدلها ينديفرآ يمدلها: مدل ارائه شده استدو دسته  ينيکارآفر يبرا

ک چارچوب روانشناسانه و يافتن ي، ييمحتوا يهدف از ارائه مدلها. ييمحتوا

بوده است که با  يفردهاي  يژگيو يکسري يبر مبنا ينيف کارآفريارائه تعر

ن يراجع به ا يقات در پرداختن و اظهار نظر قطعيت تحقيتوجه به محدود

. ر ارائه نشده استيفراگ ييمدل محتوا ،يفرد يهايژگيو

(Tropman&Morningstar 1989, 37) .ند يکرد فرآيز به دو روين ينديفرآ يمدلها

، يداديند رويکرد فرآيدر رو. شود ميم يتقس يند چند بعديو فرآ يداديرو

، يزيرنانه را برنامهيکارآفر يتهايه فعالياست که در آن فرد کل ينديفرآ ينيکارآفر

در مدل آلبرت . ن مدل استيکرد شامل چندين رويا. دينما مي و کنترلاجرا 

توجه  ينيداد کارآفريبر رو، ن تمرکز شوديش از آنکه بر فرد کارآفريب، ٢١رويشاپ

 ياستقالل نسب، ييت اجرايريمد، سازمان، داد شامل ابتکارين رويشده است که ا

سه عامل در  ٢٢يفرا يداديدر مدل رو (Shapero 1975). است يريو مخاطره پذ

ن عوامل عبارتند يا. د دخالت دارديا شرکت جديس يتاس ين برايزه کارآفريانگ

 يهاريو متغ ٢٤ها حرکت دهنديع کننده ير تسريمتغ، ٢٣نهيشيا پير مقدم يمتغ: از

، ا ناخودآگاهيکه فرد بطور خودآگاه  شود ميعامل مقدم باعث . ٢٥توانبخش

حوادث ، ع کنندهيعامل تسر. قرار دهد يرا مورد بررس ينيامکانات کارآفر

باشند  مي يو حرفه ا يمال، يتيهستند و شامل تحوالت شخص يجسته زندگبر

ز فرصتها و يعامل توانبخش ن. باشند مي ر گذارين تاثيکارآفر گيري تصميمکه در 
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 ينيکارآفر يها يو خط مش ينيکارآفر 

١٨٩ 
 

عوامل مهم در  ٢٦،ويگر يام بايليو يداديدر مدل رو (Fry 1993). منابع است

هستند که  ينها عوامليا. باشند مي يطيو مح يروان، يشخص عوامل ينيکارآفر

جاد يا يفکر نو برا، ک شخصي. شونديد ميک کسب و کار جديباعث تولد 

 يا بطور تصادفيق و يقات دقيق تحقيا از طريد را يجد يالت اقتصاديتشک

آن فکر به  يريگيپ يبرا گيري تصميما عدم ي گيري تصميم. آورد مي بدست

ت يوضع، نقش يالگو، دوستان، خانواده، يشغلهاي  نهين زمهمچو يعوامل

ک حادثه يشه ينکه هميضمن ا، دارد ياقتصاد و قابل دسترس بودن منابع بستگ

   (Bygrave 1994). د نقش دارديک سازمان جديسرعت زا در تولد 

است که  يچند بعد يچارچوب ينيکارآفر، يند چند بعديکرد فرآيدر رو

 يتيريمد يمهارتها و سبکها، اوهاي  يژگين و ويد کارآفره عوامل شامل فريکل

. رديگ ينظام و سازمان را در بر م، ساختار، ياستراتژ، فرهنگ، او

(Kollermeier1992) گران يو د٢٧مونز يت يجفر. ن مدل دارديز چنديکرد نين رويا

 ج را در نظرياهداف و نتا، رفتار، زه هايانگ، يتيشخصهاي  يژگيو، در مدل خود

 ين را فرديکند و کارآفر مي هيدر فرصتها تک يه گذاريسرما ييرد و بر توانايگ مي

در  ٢٨ام گارتنريليو (Timmons 1985). چندگانه است يمهارتها يداند که دارا مي

ک شرکت يجاد يند را در ايزمان و فرآسا، طيمح، مدل خود چهار عنصر فرد

چل  ينديدر مدل فرآ (Gartner 1985). داند مي داند و آنها را با هم مرتبطيموثر م

ن بر يمطرح است و همچن يو عناصر شناخت يتيشخصهاي  يژگيو ٢٩،و هاورس

د شده يتاک، ز منابع استيدر فرصتها که مخالف تجه يه گذاريقدرت سرما

همچون  يمختلف ياست که مهارتها ين موفق فردين مدل کارآفريدر ا. است

 Chell & J. Haworth)گران را دارديکمک د و انجام کار با يکارهاي  ميل تيتشک

را  ينيند کارآفرياست که فرآ ٣٠ونسون و همکارانشيمدل است، يمدل بعد. (1988

جاد ارزش از راه يند ايعبارتست از فرآ ينيکارآفر: کنند مي فين شکل تعريبه ا

 يو. از فرصتها يريگ از منابع بمنظور بهره يل مجموعه منحصر به فرديتشک
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  يليسودابه جل و دکتر کرم اله دانش فرد 

  

١٩٠    

 

ان کرده يند کسب و کار بيرا در هر بعد از فرآ ينيند کارآفريثر در فرآعناصر مو

  :ر شرح داده شده استيهر بعد در شکل ز يتهايفعال (Stevenson 1989). است

  

  (Stevenson1989)ينيند کسب و کار و کارآفريدو فرآ يتهايفعال :٥شکل

  
  

ن يدر ا. باشد يم ٣١و فوگل ياواليکپارچه نيمدل ، کردين رويمدل آخر در ا

جاد يند ايف کننده بر فرآيا تضعيت کننده ير تقويکه تاث يطيمدل چهار عنصر مح

کردها يرو) ١: چهار عامل عبارتند از يا. شده است يمعرف، نوپا دارند يشرکتها

و  يشغل يمهارتها) ٣ ؛يو اجتماع يط اقتصاديشرا) ٢ ؛دولت ياستهايو س

  (Gnyawali 1994). ير ماليو غ يمال يتهايحما)٤ ؛ينيکارآفر

: رديگ ينه شکل ميدر سه زم ينيتوان گفت که کارآفر يم يبطور کل

 يفرد ينيکارآفر. يسازمان ينيکارآفر، يدرون سازمان ينيکارآفر، يفرد ينيکارآفر

مانند  يتيشخصهاي  يژگيو و ياست که در آن فرد با اتکا به منابع مال ينديفرآ

د و آن را ينما مي ديجد ياقدام به کار، و اهل عمل بودن يريسک پذير، تيفعال

درون  ينيکارآفر (Hisrich&Peters 1998). کند يت ميت هدايدن به موفقيتا رس

به . ک خلق نوآورانه در درون سازمان استيمسئول به ثمر رساندن ، يسازمان

 بعد اصلي کسب و کار

  گرايش استراتژيک •

  پايبندي به فرصتها •

  تخصيص منابع •

  تسلط بر منابع •

 ساختار مديريت •

  عنصر فرآيند كارآفريني
  ارزيابي فرصت •

  پرورش مفهوم کسب و کار •

  ارزيابي منابع الزم •

  دستيابي به منابع الزم •

اداره و بهره برداري از فعاليت  •

 دياقتصا
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 ينيکارآفر يها يو خط مش ينيکارآفر 

١٩١ 
 

شده از  ينوآور يندهايا فرآياست که در آن محصوالت  ينديفرآ، گريعبارت د

س شده به يک سازمان از قبل تاسينانه در يجاد فرهنگ کارآفريق بقا و ايطر

ند يفرآ ياجرا يبه معنا يسازمان ينيکارآفر) ٣، ١٣٨١ يکرباس(. رسند مي ظهور

، ه پشتکاريهمچون روح ياتيدر داخل سازمان و با استفاده از خصوص ينيکارآفر

از افراد درون  يباشد که در آن گروه مي يت و نوآوريخالق، يريسک پذير

  (Upton 1997, 20). گردند مي ل به موتور توسعهيسازمان تبد

  

  (Upton 1997, 20)ينيانواع کارآفر :٦شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 در اجرا يو موانع ياده سازيط پيشرا يدارا، ينيکارآفرهاي  نهيک از زميهر 

نان يکارآفر يبرا ياصخ يرفتارهاي  يژگيو، يفرد ينيدر کارآفر. باشند مي

نان يکارآفر: يفرهنگ يارزشها) ١: عبارتند ازها  يژگين ويا. مشخص شده است

، مانند رقابت ييابند که ارزشهاي مي پرورش يبطور معمول در فرهنگها و جوامع

 ييصمدآقا( ؛برخوردار است ييت باالياز اهم يکار و سود محور، يزمان شناس

ن يکارآفر يوجود فرد( ک الگو در خانوادهي وجود: نقش يالگو) ٢) ١٥، ١٣٧٧

 ؛نانه در افراد خواهد شديکارآفر يق تالشهايسبب تشو) در خانواده

 كارآفريني

  كارآفريني درون سازماني
كارآفرين در قالب (

 )كاركنان

ي كارآفرين
  سازماني

سازمان (
 )كارآفرين

كارآفرين 
  مستقل

كارآفرين (
 )آزاد
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١٩٢    

 

: يخچه شغليو تار يتجربه کار) ٣) ٥٣، ١٣٨٣يزيو عز يانياحمدپوردار(

شوند و تجربه آنها  مي وارد، تجربه هستند يکه دارا ينان در حرفه ايکارآفر

 يتواند هم عامل مي يخچه شغليتار. ت آنان دارديبا موفق يميرابطه مستق

زه را يتواند انگ مي ک شغليت از يعدم رضا، ش برنده باشديبازدارنده و هم پ

وسپر معتقد : التيتحص) ٤ (Vesper 1982)؛ ارتقا دهد يگريشروع کار د يبرا

هستند که تجربه  يافراد، دارند يشتريکه احتمال شکست ب ينانياست کارآفر

که هم تجربه دارند و هم  ينانيبرعکس کارآفر. الت ندارنديما تحصدارند ا

البته با   .(Vesper 1982)کنند مي تيتها را هداين فعاليپرسودتر، ده انديآموزش د

ش يز افزاينان نيالت کارآفريسطح تحص، الت جامعهيباال رفتن سطح تحص

مورد نظرش  يماعگاه اجتيقرار نگرفتن فرد در جا: يگاه اجتماعيجا) ٥ ؛ابدي يم

ق يجه تحقيدر نت. خته شودينانه برانگيکارآفر يتهايتا فرد به فعال شود ميسبب 

رتبه و سمت ، قدرت يرهايک از متغيچيان شده است که هيب ٣٢جرج هومانز

اما ، ستين يکاف ينيکارآفر يزه فرد برايجاد انگيا يبرا ييبه تنها يسازمان

رفتار  يبه سو، فاصله باشد يانتظار وفرد و  يگاه اجتماعين جايکه ب يهنگام

ت يعضو) ٦  )٥٣، ١٣٨٣ يزيو عز يانياحمدپوردار(؛ شود ميخته يمتفاوت برانگ

در هر جامعه  يو مذهب ينژاد، يقوم يتهايبطور معمول اقل: تياقل يدر گروهها

ط مناسب و يند احقاق حقوق از شرايل فرآيشتر و تسهيابراز وجود ب يبرا يا

که  يتجار يتهايالبته صاحبان فعال. ن شدن برخوردار هستنديآفرکار يبرا يبهتر

خوردار     بر يالت باالترياغلب جوانتر بوده و از تحص، ت هستندياز گروه اقل

  .(Stevenson & Jarillo 1990). اندبوده

د يده جديک اياز برداري  بهره يبرا يسازمان، نان مستقليکه کارآفريدر حال

را در سازمان خود  يديجد يفضا، ينان درون سازمانيفرکارآ، کنند مي سيتاس

ل به يتما ين اقدام به معنيا. کنند مي رشد و توسعه فراهم، تيتقو يبرا

ه سازمان و ين سرمايمهمتر، لين دلير در سازمان است به همييو تغ يريپذ سکير
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 ينيکارآفر يها يو خط مش ينيکارآفر 

١٩٣ 
 

 يعابد(؛ باشندين آن سازمان و جامعه ميران کارآفرينان و مديکارآفر، جامعه

دهد به  مي ت سوقياست که آنها را به خالق ييرويدر انسانها ن) ١٣٢، ١٣٨١

. ش سود شونديق کارکنان باعث افزايق تشويتوانند از طر مي ل سازمانهاين دليهم

  )١٥، ١٣٨٣ آقازاده و رضازاده(

 ينيکارآفر ياده سازيپ يبرا، يدرون سازمان ينيت کارآفريبا توجه به اهم

مدل ، ١٩٩٣کوراتکو و همکارانش در سال . رائه شده استا يمدل، ن سطحيدر ا

، يرا بر اساس سه عامل مشخصات سازمان يدرون سازمان ينيکارآفر يتعامل

عبارتست  يمشخصات سازمان .ارائه نموده اند يو حادثه ناگهان يمشخصات فرد

هاي  پاداش، در انجام کار ياستقالل و آزاد، ت ارشد سازمانيريت مدياز حما

نانه و وجود حد و يت کارآفريانجام فعال يبرا يکاف يوجود فرصتها، بمناس

ل يتما، يريسک پذيل به ريعبارتست از تما يمشخصات فرد. يسازمان يمرزها

و داشتن مرکز  ييهدف گرا، قياز به توفين، يعمل و استقالل کار يبه آزاد

ا يام ادغ، ديجد يعبارتست از توسعه روشها يحادثه ناگهان. يکنترل داخل

دات رقبا و يتهد، يرات اقتصادييتغ، د در بازاريجد يتقاضاها، ديت جديمالک

از ، ن سه فاکتور وجود نداشته باشديچنانچه هر کدام از ا. يرقابت يوجود بازارها

 Kuarko et) شود ميمستقل کاسته  ينيا کارآفري يدرون سازمان ينيسطح کارآفر

al.1993). وجود دارد ياديز يطيموانع مح، يزماندرون سا ينيکارآفر يدر اجرا .

مشکالت : اند ان کردهينصورت بيموانع را به ا، )١٩٨٦( ٣٣الن و همکارانيمک م

عدم ، يسازمان ير واقعيانتظارات غ، يدقت و ناکاف يب يزير برنامه، ياتيعمل

. ح از بازارينانه و درک ناصحيکارآفر يتهايسازمان از فعال يت کافيحما

(MacMillan et al. 1986) اده يپ يموانع سازمان) ١٩٨٩( ٣٤کز و بالکيد ساياز د

نا مناسب سازمان در هاي  هيرو: عبارتست از، يدرون سازمان ينيکارآفر يساز

 يقيتشو ياستهايس، فه مداريت وظيريسبک مد، برخورد با اشتباهات کارکنان

موانع  (Sykes & Block 1989) .ا موافقيع افراد سازگار يترف، همه يک شکل براي
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١٩٤    

 

عدم : هم وجود دارد از جمله يگريباشند و موانع د نمي ن موارديمحدود به ا

وجود ، زه افراد خالق و نوآوريجاد انگيا يستم پاداش مناسب برايوجود س

جاد فرصت يت و عدم ايرياعمال مد يسنت يسبکها، يسلسله مراتب ادار

  (Bart 2006). ديجدهاي  دهيتفکر بر ا يبرا يمناسب خارج از وقت ادار

رات يياست که موجب تغ يسازمان ينيکارآفر، ينيگر کارآفرينه ديزم

، نانهيکارآفرهاي  ميل تيتشک، حاکم يدن فرهنگ سازمانيبه چالش کش، يساختار

و  يدن به هدف سازمانيرس يبرا، رانين کارکنان و مديدگاه مشترک بيجاد ديا

از  يسازمان ينيکارآفر (Covin & Slevin1991). ن شدن سازمان استيکارآفر

و توسعه بازارها صورت ها  ينوآور، ديجدهاي  نديفرآ، ديدات جديق توليطر

در سطح کل کارکنان  ينيم روح کارآفريتعم يبرا (Shaker 1996). رديگ يم

ک ين قسمت مقاله مدل استراتژيوجود دارد که در ا يمختلف يمدلها، سازمان

 ينيو مدل جامع کارآفر يسازمان ينيرآفرب کايمدل ترغ، يسازمان ينيکارآفر

  . ح داده خواهند شديتوض يسازمان

را  يسازمان ينيک کارآفريمدل استراتژ) ١٩٩٣( ٣٥کوارتکو و همکارانش

  : دانند مي ريشامل مراحل ز

 يابيارز: نانهيکارآفر يتهاياز نظر فعال يفعلهاي  يسنجش استراتژ) ١

ا يآ، دهد؟يربه کردن را به کارکنان مر فرصت تجيا مديآ، سازمان يت فعليفعال

درک  ير به درستيمورد نظر مد يا مفهوم نوآورير است؟و آيسک پذيسازمان ر

  شده است؟

ستم يوجود س، اهداف روشن در سازمان: نانهيکارآفر ياده کردن فضايپ) ٢

  .جيو پاداش بر اساس نتا يت فرديد بر مسئوليتاک، بازخور مناسب

را که  ييحوزه ها٣٦ساته  يجيو: يسازمان ينيرآفرکا يابيکنترل و ارز) ٣

، عبارتند ازها  ن حوزهيا. ان کرده استيرد را بير قرار گيد مورد تمرکز مديبا

، يادار يريد و سخت گيتهد يبه جا يو قدردان ينيکارآفر ياستهايق سيتشو
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١٩٥ 
 

. از آنها يريادگيو تحمل شکستها به شرط  ياست چرخش شغلياستفاده از س

  )٨٤، ١٣٨٢ييصمدآقا(

کوارتکو و هاجتس چهار مرحله مهم ، يسازمان ينيکارآفر يبيدر مدل ترغ

ن چهار مرحله يا. کنند مي انيب يسازمان ينيکارآفر ياستراتژ ياجرا يرا برا

ک ي ين گام طراحياول، يدگاه نوآوريمشارکت در د: نشيتوسعه ب) ١: عبارتند از

واهد شد کارکنان چشم انداز را است که باعث خ يسازمان ينيکارآفر ياستراتژ

 ؛ر نشان داده شده استيدگاه مشترک در شکل زير ديتاث.شناخته و آنرا درک کنند

د توسعه داده يباها  يدر استراتژ يد اصليبه عنوان کل ينوآور: يق نوآوريتشو) ٢

 يه گذاريسرما، زهيجاد انگيا يبرا: نانه در سازمانيکارآفر يجاد فضايا) ٣ ؛شود

 ؛شود مي يط نوآوريد در محيجاد تفکرات جدينانه باعث ايکارآفر يتهايدر فعال

. دارند يخود فعال که عملکرد عالهاي  ميتوسعه ت: ينيکارآفرهاي  ميتوسعه ت) ٤

  ) ١٦٢‐ ١٦٥، ١٣٨٣يانياحمدپوردار(

  

  )١٦٣، ١٣٨٣يانياحمدپوردار( نشيدگاه مشترک در توسعه بير ديتاث: ٧شکل

  
  

مطرح شده  ياست که توسط فرا يسازمان ينيارآفرمدل جامع ک، مدل آخر

ان يجر. متعهد نمودن سازمان )١: چهار مرحله است ين مدل دارايا. است

ند يک فرآي، يسازمان ينيتعهد به کارآفر ين به باال است ولييغالباً از پا ينوآور
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١٩٦    

 

ال باهاي  رده يدارد که از سو ياراتياز به قدرت و اختيرا نين است زييباال به پا

: تواند مي يسازمان ينيکارآفر. يسازمان ينين مدل کارآفرييتع) ٢ ؛شود مياعمال 

، جاد شوديا يد بطور رسميبخش محصوالت جد، رديکل سازمان را در برگ

 يبرا يه گذاريشرکت سرما، جاد شوديد ايمحصوالت جد يبرا يالت فرعيتشک

جاد شود که به يدر سازمان ا يجاد شود و بخشيشنهادات ايت پيو حما يبررس

 يبالقوه برا ياعضا. نانهيکارآفر ياستعدادها ييشناسا) ٣ ؛ران بپردازديآموزش مد

پاداش به ) ٤ ؛دهند ياريشوند و نوآوران را  ييشناسا ينيتوسعه کارآفر

، ير ماليو غ يد نظام پاداش ماليرتبه سازمان با يران عاليمد. ينان سازمانيکارآفر

نوآورانه را هاي  ت در توسعه پروژهيه فعاليع بر پايترفو نظام  يبانيپشت يگروهها

اده يچگونه پ يسازمان ينيکارآفر )١٦٧، ١٣٨٣ يانياحمدپوردار(. نديجاد نمايا

استقرار آن الزم است؟ در خصوص استقرار  يبرا ييها ي؟ چه استراتژشود مي

 ‐نکاتيو پ٣٩ترز يپ‐چيسريه، ٣٨نگزيجن، ٣٧هامر ياستراتژ، يسازمان ينيکارآفر

  . شده است يمطرح و بررس ٤٠نکاتيپ

ن يدر ا ٤١.يادار ينيکارآفر )١: کند مي شنهاديرا پ يهامر پنج استراتژ

ن است که ياست و فرض حاکم ا يمنابع انسان، مرکز توجه سازمان ياستراتژ

ش توان و يافزا يل در راستاين دليبه هم، است ياکتساب ينديفرآ، ينوآور

. شود ميتالش  يسازمان ينيتحقق کارآفر يران بيگسترش تفکر خالق کارآفر

 يو حوزه رقابتها يسازمان با نگرش برون سازمان ٤٢.فرصت طلبانه ينيکارآفر )٢

ن يا ٤٣.يديتقل ينيکارآفر )٣ ؛شناخت فرصتهاست يدر جستجو، ياقتصاد

استفاده از تجربه ، از شکست يکاهش مخاطرات ناش ين راه برايبهتر، ياستراتژ

سازمانها با ، ين استراتژيدر ا ٤٤.ياکتساب ينيکارآفر )٤ ؛داند ين ميريموفق سا

ق ين طريخرند تا از ايرا م يا سازمانيشوند و يا در هم ادغام ميب يگر ترکيکدي

جاد يدر ا يسع ٤٥.يپرورش ينيکارآفر )٥ ؛سهم بازار خود را گسترش دهند
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 يتهايانجام فعال يبرا، اقدامات نو يمجرهاي  ميمستقل به نام ت يمهايت

  ) ٧٧، ١٣٨٢ ييصمدآقا(. باشد ينانه ميکارآفر

  .شنهاد کرده استيپ يسازمان ينيکارآفر يبرا ينگز سه استراتژيجن

و  يادار، يکيتکنولوژهاي  ينوآور، ين استراتژيا. يسازمان ينوآور) ١ 

 (Jenings 1994) مستقلهاي  س واحديتاس) ٢ ؛رديگ يرا در بر م يا هيحاش

نکه سازمان ياول ا. شود ميم يترز به چهار مورد تقسيپ‐چيسريههاي  ياستراتژ

 يقات منبع اصليتحق، ن راستاياداره شود و در ا يتکنولوژ يد منطبق با مرزهايبا

د مورد ينکه تجربه و آزمون و خطا بايدوم ا. باشد مي ديجد يهادهيت ايموفق

نکه يسوم ا. ر توسعه مجاز استين در مسيرد و اشتباهات کارآفريق قرار بگيتشو

چارم . رديقرار گ ين سازمانيار کارآفريدر اخت يزان کافيبه م يو انسان يمنابع مال

د ينبا ين سازمانيت کند و کارآفرين حمايد از کارآفرير ارشد سازمان باينکه مديا

 & Hisrich)ا نه؟يده است يرس، ن شدهييش تعينگران باشد که به اهداف از پ

Peters 1998) ينياستقرار کارآفر ينکات برايپ ‐نکاتيپ يشنهاديپي ها ياستراتژ 

در ، ک گروه منتخب از کارکنان سازماني: شود ميان ينصورت بيبه ا يسازمان

ک گروه مشاور ي. ابنديحضور  يسازمان ينيو در بخش کارآفر ينيمدرسه کارآفر

گروه . در سازمان استخدام گردند ينيشبه کارآفرهاي  ستميس يبرقرار يبرا

مشارکت  يچگونگ ين برايوضع قوان: به عهده دارند يف متعدديوران وظامشا

ه يسرما يمناسب براهاي  انتخاب پروژه، نانيت کارآفرير بخشها در فعاليسا

نان بالقوه يکارآفر يينان در راهبرد پروژه و شناسايمشاوره دادن به کارآفر، يگذار

  (Pinchot 2003). در سازمان

باز ، يسازمان ينيکارآفر ياده سازيپ يرائه شده برااهاي  يبا وجود استراتژ

را  يسازمان ينين موانع کارآفريمهمتر ٤٦يفرا. وجود دارد يهم در اجرا موانع

. بزرگ يت سازمانهايماه) ١: ن موانع عبارتند ازيا يبه نظر و. کرده است يمعرف

ان از فرهنگ شرکت و بعد زم، از به کنترلين، يرتيمدهاي  ش ردهيافزا، اندازه
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١٩٨    

 

سازمانها . کمتر ياز به سودهاين) ٢ ؛است ينيکارآفر يتهايانجام فعال يانع براوم

 ينيکه در کارآفريدانند در حال مي تيبه سود کوتاه مدت را موفق يابيدست

نان يکارآفر. نانهيکارآفرهاي  فقدان استعداد) ٣ ؛زمانبر است، به اهداف يابيدست

از  يت کافيل عدم حمايبه دل، دهند ينم حيبزرگ را ترج يجذب در سازمانها

. نادرست پاداشهاي  وهيش) ٤ ؛ماند مي بالقوه در آنها مسکوت يروين، نانيکارآفر

نان يزش کارآفريپرداخت پاداش بر اساس ساعت کار ماهانه موجب انگ

  ) ١١٧، ١٣٨٥يو مقدس يحيذب(. نخواهدشد

 يخش بازرگانمتفاوت از ب يدر بخش دولت ١٩٩٠از اواسط دهه  ينيکارآفر

. ديانجام يدر بخش دولت ينيظهور کارآفرهاي  جاد چارچوبيمطرح شد که به ا

محافظه کار و ، کياست بوروکرات يمجموعه ا يبخش دولت شود مياغلب تصور 

 يکه بخش دولت، شود ميغلط  يريجه گين تصور موجب نتير شفاف و ايغ

، ياما ساختار سنت ستين ينين باشد گرچه مخالف کارآفريتواند کارآفر ينم

معاون  ٤٧سيتر ريپ ١٩٩٦در نوامبر . دارد يارزشها و کاربرد سنت، يبوروکراس

و  يت امور عموميريا اذعان کرد که ابتکار در مدياسترال ير خدمات عموميوز

به . شود ميعملکرد و ابتکار منجر  يبه ارتقا، خالق يجاد فرهنگيا يبرا يريگيپ

 يجاد کند که بر نوآوريرا ا يو فرهنگ يتار کارد ساخيدولت لزوماً با ينظر و

مستلزم همزمان ، بزرگ ياجتماع يتر دراکر اظهار دارد که ابتکارهايپ. د کنديتاک

 يميو موسسات قد ياجتماع ياستهايشدن با اقتصاد مدرن است که بتوان س

به . کرد يسازمانده يرا بطور منظم جهت واگذار يارائه دهنده خدمات عموم

. يبوده است نسبت به بخش خصوص يشتر در بخش عموميب ينيکارآفرنظر او 

  ) ١٤٣، ١٣٨٦ ينيشاه حس(

از  يکي. مشخص است ينياز کارآفر يبانيضرورت دخالت دولتها در پشت

 يبرگزار، در جوامع ينيت از کارآفريحما يدر راستاها  ين خط مشيمهمتر

اهداف  يدارا يآموزشهاي  ن دورهيا. است ينيکارآفر يآموزشهاي  دوره
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١٩٩ 
 

 ياريدانش بس. ينيکسب دانش مربوط به کارآفر) ١ :باشند از جمله مي يمتعدد

، نيف کارآفريهمچون تعر يينه هايدر زم ينيق آموزش کارآفريتوان از طر مي را

 ؛ن کسب کرديافراد کارآفرهاي  يژگيو، ينيخچه کارآفريتار، ينيکارآفر

(Hendrickson & Psarouthakis 1992) مشکالت اشتغال و بهبود  حل) ٢

 يزا باشد و از سو تواند اشتغال يگر کمتر ميد يبطور مثال کشاورز. يور بهره

به نظر ، ستيسر نيهمه م يز برايسودآور ن يو ورود به کارها يريگر فراگيد

حل مشکالت اشتغال  يبرا يراه حل خوب و مطلوب ينيرسد آموزش کارآفر يم

 يمتعدد ييايکه در نقاط جغراف ياريافراد بسنه ين زميدر ا. است يورو بهره

، نترنتيق اينکار بطور معمول از طرينند که ايد آموزش ببيبا، پراکنده هستند

صورت  ينيو آموزش از راه دور و توسط موسسات کارآفر يآموزش مجاز

 يک استعدادها و مهارتهايو تحر ييشناسا) ٣ (Terpstra & Olsen1993)؛ رديگ يم

ازمند ينانه نيکارآفر ينگرشها و رفتارها، ت ارزشهايجاد و تقويا .نانهيکارآفر

ن هدف بطور عمده در يا. آن است يک استعدادها و مهارتهايو تحر ييشناسا

؛ شود مي يريگيپ يو آموزش يجيترو، يقيتشوهاي  استها و برنامهيقالب س

فنون  با استفاده از يريمخاطره پذ يالقا) ٤) ١٣٨٠يميو مق يانياحمدپوردار(

 يرکانه داشت که خود متکيعاشقانه و ز يد شجاعتيبا ينيکارآفر يبرا. يليتحل

د يتجد) ٥ (Hisrich & Peters1998)؛ به دو عامل اعتماد به نفس و شجاعت است

است که سبب رشد و توسعه  ياز عوامل يکي. رييرش تغينگرشها در جهت پذ

ش از يب ينيکارآفر يدين نقش کليا. شود مي کشورها در عصر حاضر ياقتصاد

هاي  يو اعمال استراتژ يسازمان يز معطوف به قبول انعطاف ساختارهايهر چ

  (Hisrich & Peters1 998) .استها  ستميا در سير و تحول مستمر و پوييتغ

ست تا يکاف، ينان سازمانيآگاه شدن و شروع به حرکت کارآفر يبرا

در ذهن آنان  ينينه به آنها ارائه گردد تا جرقه کارآفرين زميالزم در ا يآموزشها

 ياما برا، آنها معلوم گردد يز براين حال ضرورت مسئله نيزده شود و در ع

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  فصلنامه مديريت دولتي
  ۱۳۸۹ پاييز/موپيش شماره د/ سال اول

  يليسودابه جل و دکتر کرم اله دانش فرد 

  

٢٠٠    

 

، تيريت مديمانند حما يق اقداماتيد با پرورش آنان از طرين حرکت بايتداوم ا

 ييو محتوا يعوامل ساختار يو فراهم ساز ينيک کارآفريجاد تفکر استراتژيا

ن چارچوب ير ايشکل ز. را فراهم کرد ينان سازمانيت مستمر کارآفريبستر فعال

  )١٦، ١٣٨٣آقازاده و رضازاده(. دهد يرا نشان م

  
  )١٦، ١٣٨٣آقازاده و رضازاده(يسازمان ينيچارچوب آموزش کارآفر: ٨شکل

  
  

و  يعلم يتهايف فعالين دو طيتعامل ب يبه معنا ينيرابطه اقتصاد و کارآفر

، از نهادها يک طرف و مجموعه اياز  ينينه کارآفريدر زم يعلمهاي  شهياند

گر و يم مشابه از طرف ديد و مفاهيتول، خدمات، صنعت، تها و مقوله بازاريفعال

مسلط به مقوله  ياسياز نوع نگرش نظام س يحاک ينياست و کارآفريرابطه س

مورد ارتباط  ن دريهمچن. باشد مي ن عرصهيدر ا ياستگزاريو س ينيکارآفر

 يمدافع ارزشها ياجتماع يا ارزشهايد که آيد ديبا جامعه با ينيکارآفر

باشد که  يد طورين ارتباط بايا. رت داردينکه با آنها مغايا اينانه است يکارآفر

با  ينيدر مورد ارتباط کارآفر. به احساس نکندين خود را در جامعه غريکارآفر

متناسب با  يموجود در فرهنگ عموم يرهاهنجارها و باو، د ارزشهايفرهنگ با

  .ن باشديت خالق کارآفريفعال
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  )١٢٩، ١٣٨٦ينيشاه حس(ينيعوامل در تعامل با کارآفر: ٩شکل

  

  
  

ق يد از طريبا، ينياست با کارآفريوند دو عامل اقتصاد و سيپ يبرقرار يبرا

فرهنگ  وند جامعه ويپ يبرا. افتين مهم دست يبه ا يزيو برنامه ر يقانونگذار

توان با قانون  نمي رد ويانجام پذ يک تعامل در حوزه عموميد يبا ينيبا کارآفر

 يد بتواند در حوزه عموميبا ينيعلم کارآفر يبه عبارت. آن را به اجرا درآورد

ل ارتباط يوسا. ل شوديتبد يعموم ينفوذ کرده و به موضوعات زنده گفتگو

در سطح جامعه نقش  ينيآفرتوانند با مطرح ساختن موضوعات کاريم يجمع

و  ينوآور، تيگران صحنه خالقيبا توجه به آنکه باز. نديفا نمايا يمهم

 .ن صحنه فرا خوانديد همه جامعه را به ايمتنوع و فراوان هستند با ينيکارآفر

  )١٢٩، ١٣٨٦ ينيشاه حس(

توانند از  مي استگذاران آشکار شده است کهيامروزه بر اکثر دولتمردان و س

پس از . ش دهنديت و سرعت توسعه جامعه را افزايزان موفقيم ينيکارآفر قيطر

و  ينيبا مفهوم کارآفر ييآشنا، ينيمشخص شدن ضرورت توجه به کارآفر

ن ير کارآفريدر افراد غ ينيه کارآفريپرورش روح، نيات کارآفريخصوص

ت يترب يبرا يآموزش يتهاينرو فعالياز ا (Cochran 1996). است يضرور

چراکه ، قرار گرفته ينياز مراکز آموزش کارآفر يارينان در دستور کار بسيفرکارآ

  (Carty 1998). ش آن استآموز، ينيالزمه توسعه کارآفر

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  فصلنامه مديريت دولتي
  ۱۳۸۹ پاييز/موپيش شماره د/ سال اول

  يليسودابه جل و دکتر کرم اله دانش فرد 

  

٢٠٢    

 

 يالديم ٧٠از اواسط دهه  ير رسميبطور غ ٤٨ينيآموزش کارآفر يتهايفعال

در . گردد يبرم ٨٠دهه  يآنها به ابتدا يزمان شروع رسم يآغاز شده است ول

افته و در حال توسعه يتوسعه هاي  کشور يتها در دانشگاههاين فعاليا، حالن يع

دانشکده  ١٠٤در  ينيدروس کارآفر ١٩٧٥که در سال يبطور، ش استيرو به افزا

در اواسط ، ١٦٣به  ١٩٨٠ن تعداد در سال يکه ايدر حال، شد مي سيکا تدريآمر

ده است و در حال يسدانشکده ر ٢٥٣به  ٩٠دهه  يو در ابتدا ٢٠٥همان دهه به 

و  يک رشته علميبه عنوان  ينين کشور کارآفريدانشگاه ا ٢٠ش از يحاضر در ب

ن بار ياول يبرا، ١٩٧٣در سال  (Tomecko 2003) .گردد مي سيتدر يآموزش

افت کرد و يارشد را در يس دوره کارشناسيمجوز تاس يدانشگاه کالگر

در ژوئن . مورد توجه قرار گرفت، ياصلهاي  نهياز زم يکيبه عنوان ، ينيکارآفر

هاي  از دوره يکي يج برگزارينتا يابيبه ارز يدانشگاه کالگر يالديم ١٩٨٥سال 

ج ينتا. پرداخت، ١٩٨٤تا دسامبر ١٩٨٤در فاصله ژوئن ، خود ينيآموزش کارآفر

 يبه نسبت کوچک يه گذاريداد که سرما مي ز بود و نشانين دوره شگفت انگيا

، کوچکهاي  کسب و کار ينان داراير آموزش کارآفرد) دالر٧٥٠٠٠حدود (

 يادير زيده و تاثيگرد) دالر١٧٥٠٠٠حدود ( يجاد ارزش افزوده فراوانيمنجر به ا

 .ه داشته استيجاد سرمايل اياستخدام و تسه يجاد فرصتهايدر ا

ضرورت توجه به ، قاتياز تحق ياريج بسينتا) ١٣٨٠يميو مق يانياحمدپوردار(

 را آشکار ينيق کارآفريتشو يدر راستا ييها ين خط مشيدوو ت ينيکارآفر

  . سازد مي

به شرح  يالديم ٢٠٠٩جهان در سال  ينيدانشگاه برتر کارآفر ٢٥ ياسام

  ): August 23, 2010 www.entrepreneur.com( باشد مي ريز
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  فصلنامه مديريت دولتي
  ۱۳۸۹ پاييز/دومپيش شماره / سال اول
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٢٠٣ 
 

  جهان ينيبرتر کارآفر يدانشگاهها ‐١جدول

)August 23, 2010 ,www.entrepreneur.com (  

 اسم دانشگاه محل دانشگاه

Babson ParkBabson College 1 
Los AngelesUniversity of Southern California2 
PhiladelphiaDrexel University3 
New OrleansTulane University4 
HoustonRice University5 
PhiladelphiaTemple University6 
SeattleUniversity of Washington7 
TucsonUniversity of Arizona8 
ChicagoDePaul   University9 
Ann Arbor University of Michigan 10 
Madison University of Wisconsin - Madison 11 
Syracuse Syracuse University 12 
Evanston Northwestern University 13 
Monterey The Monterey Institute of International Studies 14 
Chapel Hill University of North Carolina 15 
Louisville University of Louisville 16 
Chicago University of Illinois at Chicago 17 
Chicago University of Chicago Booth School of Business 18 
St. Louis Washington University John M. Olin School of 

Business 
19 

Eugene University of Oregon 20 
Dallas Southern Methodist University 21 
Winter Park Rollins College 22 
Boston Simmons College 23 
Winston Salem Wake Forest University 24 
Kansas City University of Missouri - Kansas City 25 

  

توان  ، ميشده اند يرتبه بند ينيهمانطور که دانشگاهها از لحاظ کارآفر

 ين بودن در سطح جهانيو کارآفر ينيکشورها را از نظر توجه به کارآفر

 يازهايامت( FSB٤٩از يکشورها با توجه به امت يدر جدول رتبه بند.نمود يبند رتبه

، زالند نو، )االت متحدهينداز فدرال در امشخص شده توسط صندوق پس ا

 ينيا چهار کشور برتر از لحاظ کارآفريکانادا و استرال، کاياالت متحده آمريا
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 يروز کار ٥تا  ٢د يک کسب و کار جديجاد يا، ن چهار کشوريدر ا. باشند يم

 ياتهاين کشورها نرخ ماليدر ا. شود ميکار انجام ، مرحله ٥ يکشد و ط مي طول

 يت معنوياز مالکها  ن کشوريا يستم حقوقين سيهمچن. ن استييپا يا هيحاش

بطور مثال در کشور لهستان که رتبه . ع استيحل اختالفات سر. کند مي تيحما

حل و فصل مطالبات پرداخت نشده زمان الزم  يبرا يروز کار١٠٠٠، را دارد ٤٤

  .(Lewis2007. است

  

  (Lewis 2007) کشورها ينيرتبه کارآفر :٢جدول

Rank Country FSB Score Rank Country FSB Score
1 New Zealand 2.03 28 Malaysia 1.31 
2 United States 2.01 29 Colombia 1.29 
3 Canada 1.99 30 Russia 1.29 
4 Australia 1.93 31 Austria 1.28 
5 Singapore 1.88 32 Mexico 1.26 
6 Hong Kong, 1.86 33 Turkey 1.26 
7 United Kingdom 1.85 34 Korea 1.25 
8 Ireland 1.85 35 Czech Republic 1.24 
9 Denmark 1.75 36 Italy 1.20 
10 Iceland 1.75 37 Taiwan, China 1.15 
11 Norway 1.70 38 Spain 1.11 
12 Sweden 1.64 39 Hungary 1.11 
13 Japan 1.64 40 Slovenia 1.10 
14 Finland 1.60 41 Uganda 1.05 
15 Thailand 1.60 42 China 1.05 
16 Chile 1.59 43 Argentina 1.04 
17 Israel 1.59 44 Poland 1.02 
18 Latvia 1.57 45 Croatia 0.95 
19 Switzerland 1.57 46 India 0.94 
20 France 1.50 47 Jordan 0.94 
21 Jamaica 1.49 48 Uruguay 0.92 
22 Netherlands 1.45 49 Ecuador 0.92 
23 Belgium 1.45 50 Brazil 0.92 
24 Germany 1.37 51 Philippines 0.90 
25 Portugal 1.36 52 Greece 0.76 
26 Peru 1.33 53 Indonesia 0.61 
27 South Africa 1.32   

  

و  يبا ساختار اقتصاد ينيکجاست؟ کارآفر ينيران در کارآفريگاه ايجا

ه بر يران با تکياقتصاد ا. دارد يکيار نزديارتباط بس يستگذارايس يفضا
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 يت از طرحهايق توجه و حماياز طر، يو خدمات يکشاورز، يصنعت يها بخش

 يمشاستها و خطين طرحها به سيا رکود ايرونق . ابديتواند توسعه  مي ينيکارآفر

آزاد ت اقتصاد يوضع، ياقتصاد يدر الگوها. دارد يدولت بستگهاي  يگذار

د با ين نبايکارآفر. شود مينان محسوب يت کارآفريفعال يط براين شرايمناسبتر

د به دور از ين بايکارآفر. ر شوديدولت در گ يو بوروکراس ير اقتصاديموانع غ

، رانيمتاسفانه در ا. ديتحقق اهداف خود تالش نما يبرا يهر دغدغه ا

، ازدارنده بر اقتصاد داردبخود گرفته است و اثر ب ييشکل رانت جو ينيکارآفر

 يبا توجه به آنکه اقتصاد فعل. گوناگون ياستهايل انحصارات و اعمال سيبدل

نان يو کارآفر يمناسب و کافهاي  هيسرما، با اقتصاد آزاد دارد ياديران فاصله زيا

نان بطور مناسب يکارآفرهاي  تيشوند و از ظرف نمي ديجذب حوزه تول، خالق

و ها  ين خط مشيتدو، ن مشکالتيحل ا يراستا در. شود مين استفاده

  . ران ضرورت دارديدر ا ينيت و توسعه کارآفريحما يمناسب برا ياستهايس

 يدارد؟ خط مش ينيت از کارآفريدر حما يست و چه نقشيچ٥٠ يخط مش

نده يرا در آها  عمل سازمانها و موسسه ياست که چگونگ يکل يريک جهت گي

ک يا حکومت در مواجهه با يم دولت يتصم، يعموم يخط مش. کند مي مشخص

ف يطبق تعر) ٨، ١٣٨٨ دانشفرد(. است يک مسئله عموميا يچالش ، موضوع

در  ياسيگران سيمات متعامل بازيمجموعه تصم يخط مش) ١٩٧٨( ٥١نسيجنک

به ، باشديط مشخص ميبه آنها در شرا يابيمورد انتخاب اهداف و ابزار دست

گران اتخاذ شده يارات بازيناً در چارچوب اختمات قانوين تصميشرط آنکه ا

ک يداند نه  مي گرانياز باز يبا حضور جمع يرا عمل ينس خط مشيجنک. باشند

که خط يدر حال، داند مي يگران قانونيگران را بازين بازيالبته ا، يم انفراديتصم

ف يتعر) ١٩٨٤( ٥٢مز اندرسونيج. داند مي ياسيگران سيرا عمل باز يگذار يمش

را مجموعه اقدامات هدفدار  يدهد و خط مش مي ارائه ياز خط مش يتر يکل

برخورد با  يگران براياز باز يا مجموعه ايک يله يکند که بوس مي فيتوص
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ز بر مجموعه ين يو. ا مسئله مورد توجه در نظر گرفته شده استيمشکل 

و خط  ف نمودهيرا تعر يکرد حل مسئله خط مشياما با رو، د دارديگران تاکيباز

  .داند مي را متمرکز بر حل مسئله و رفع مشکل يمش

توان ادعا نمود که  ، مييگذار يو خط مش يف خط مشيبا توجه به تعار

 يگذار يدولت موظف به خط مش، در جامعه ينيه کارآفريش روحيافزا يبرا

گذاران و  يت نفوذ خط مشيبا در نظر گرفتن اهم. ن مورد استيمناسب در ا

دولت را به  يکلهاي  يتوان خط مش ، ميين خط مشيدر تدو يسايگران سيباز

وجود  يمتعدد ين راههايت نمود بنابرايهدا ينيق و توسعه کارآفريسمت تشو

ت از يحماهاي  ين خط مشيدولت را به سمت تدو ياستگذاريدارد که س

 يمتعددهاي  يخط مش، ينيق کارآفريتوسعه و تشو يبرا. ت کنديهدا ينيکارآفر

ت تمام يکه اساساً مسئول يجاد سازمانيا) ١: ب نمود از جملهيتوان تصو مي را

ن يا. رديخرد و متوسط را بر عهده گ يت بنگاههايو تقو ينيوجوه کارآفر

) ٢ ؛ر متمرکز باشديو غ يا در سطح استانيتواند متمرکز عمل کند و  مي سازمان

د کنندگان يتول يد برايگر بايد يهمانند کشورها يالت بانکيوام و تسه ياعطا

نان بتوانند به دور از هرگونه ضوابط يکه کارآفريبطور، ديفراهم آ يرانيخرد ا

ارائه خدمات ) ٣ ؛ندياز آن استفاده نما، ر نظر مرکز مسئولير و زيدست و پا گ

ن يتدو يو حت يابيو بازار يتجار يتهايفعال، يمال، تيريشامل مد يمشاوره ا

اطالعات عمدتاً مربوط به مسائل . ياطالعات يتهايحما) ٤ ؛يهيتوج يطرحها

 ينيشاه حس( .باشد مي اطالعات يو کاربرد تکنولوژ يفن، يتيريمد، يتجار

١٣٨٦(  

هاي  يبانيتها و پشتيبا حما، ياستگذارينقش س يفايد ضمن ايدولت با

 يتواند برا مي دولت. در جامعه بکوشد ينيدر جهت رشدو توسعه کارآفر، خود

، ل امکانات الزميکوچک با تسههاي  ان و صاحبان کسب و کارنيآموزش کارآفر

ر يغ يسازمانها: از جمله، ابدين مهم دست يبه ا يق منابع مختلفياز طر
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موسسات آموزش ، و دانشگاهها يدولت يموسسات آموزش، (NGO)يدولت

 يانجمنها، تيريموسسات توسعه مد، يو تجار يبازرگانهاي  اتاق، يخصوص

الزمه  ينيآموزش کارآفر. يوموسسات آموزش يمشاوره ا ينهاسازما، يبازرگان

و  ياستگذارينه سيد در زمين اساس دولتها باياست و بر هم ينيتوسعه کارآفر

  .ندينقش نما يفايا ينيآموزش کارآفرهاي  برنامه ياجرا

تنها علت عدم توسعه  ينياز کارآفر يتيحماهاي  ينداشتن خط مش

ستند در يآشنا ن ينيبا فرهنگ کارآفر يرانيوانان اج. ستيران نيدر ا ينيکارآفر

تا  ييابتدا يلياز سطح تحص ينيفرهنگ کارآفر، يياروپا يکه در کشورهايحال

ج ينه تروياست که در زم ين کشوريژاپن اول. شود مي دانشگاهها آموزش داده

آغاز  ٥٠رستانها در اواخر دهه يخود را از دب يجد يتالشها ينيفرهنگ کارآفر

آغاز به کار کرد و در سال  ١٩٥٦و در سال ين موسسه در توکياول. ه استکرد

ل يدل )١٣٨٥ يحسن مراد(. ن طرح وارد نظام آموزش و پرورش شديا ١٩٥٨

، نران از قهرمانايعه ان است که در جاميا ينيبا فرهنگ کارآفر ييگر عدم آشنايد

نان يلزوم از کارآفرا به حد يآ يول شود ميل يار تجليگران و ورزشکاران بسيباز

ران است که موجب شده است يا يگر درآمد نفتي؟ عامل دشود مي يموفق قدردان

داشتن رابطه با افراد با ، يزرنگ. مستقل از کار شناخته شود ياديپول تا حد ز

ران است و در يش پول در جامعه ايموجب افزا... و يکالن موروث يثروتها، نفوذ

، را کسب پولين وجود دارد زيت کارآفريقموف يبرا يشانس کم، ن فضايا

، نيکه کارآفريف شده است در حاليتعر يت و نوآوريخالق، مستقل از کار

جاد ارزش و خدمات يق اياست و از طربرداري  بهره تالش و، ييايبدنبال پو

وه يک شيبه عنوان  ينيکه کارآفريزمان. شود ميجامعه  يباعث رشد و بالندگ

ع يار سريآن جامعه بس، رفته شوديک جامعه پذيراد ت افيتوسط اکثر يزندگ

ت يفيبهبود ک، يانتقال تکنولوژ، اشتغال: موجب ينيرا کارآفريابد زييتوسعه م

ق حس يک و تشويتحر، طيو انعطاف مح ينوآور، هيد رفاه و سرمايتول، يزندگ
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، ديجدهاي  جاد بازاريشناخت و ا، ديدر تول يه گذاريب سرمايترغ، رقابت

رفع ، و استفاده اثر بخش از منابع يسازمانده، ديکشف منابع جد، بازار توسعه

  . خواهد شد ياجتماع يبازار و اجتماع و کاهش اضطرابها يشکافها

 ينيت از طرح توسعه کارآفريجهت حما يو اقداماتها  يران خط مشيدر ا

سند  يو فرهنگ ياجتماع، يدر برنامه سوم توسعه اقتصاد. ن شده استيتدو

ژه آموزش يو به و ينيموضوع کارآفر، رانيا ياسالم يانداز جمهور چشم

ن يدرقالب ا ينان مورد توجه واقع شده است و طرح و اعتبارات خاصيکارآفر

در  ينيگسترش و توسعه کارآفر يانه کشور برايبودجه سالهاي  برنامه و برنامه

از آغاز  ن طرحيا. شده است ينيش بيپ يسطح چند وزارتخانه و سازمان دولت

 ،يوزارت جهاد کشاورز ،ع و معادنيبرنامه سوم توسعه در سطح وزارت صنا

، يقات و فناوريتحق، وزارت علوم ،يدرمان و آموزش پزشک، وزارت بهداشت

قات و يتحق، در وزارت علوم. باشد مي شده است و در حال اجرا يريگيپ

ست و با ن طرح به سازمان سنجش و آموزش کشور سپرده شده ايا يفناور

 يدر دانشگاهها يقات و فناوريتحق، عنوان طرح توسعه وزارت علوم

  .ده استيمطرح گرد) کاراد(کشور

: عبارتند از ينيدولت در توسعه کارآفرهاي  يخط مش يبطور کل

، يو نهاد ساز ياصالحات ساختار، ينيه کارآفريج روحيو ترو يساز فرهنگ

ق ياز طر ينيکارآفر آموزش، يو خصوص يجاد موسسات آموزش دولتيا

ح و فراهم کردن يصح ياطالع رسان، يو فن يمالهاي  مشاوره، دانشگاهها

  .ت از آنيد و حمايک کسب و کار جدي يالت جهت راه اندازيتسه
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  ينيکارآفر يمدل اسالم: ١٠شکل

  

  
  

هاي  ين خط مشيتدو ياست و لذا برا ياسالم يکشور، رانيکشور ا

، ن مورديبا توجه به ا. است يت اصول اسالميم به رعاملز، ينياز کارآفر يتيحما

مردم را به کار ، ثيدارد؟ همواره قرآن و احاد يگاهيدر اسالم چه جا ينيکارآفر

گران را يد، خواهند که از منافع خود مي ند و از آنهاينما مي ت دعوتيو فعال
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ن و مثبت بودن د داشتين اسالم افراد را به امينکه ديبا توجه به ا. مند سازد بهره

 ين برايکارآفر. ک کارمقدس استيدگاه اسالم ياز د ينيکارآفر، کند مي قيتشو

به  ينيد صبر داشته باشد که همواره در دستورات ديج مطلوب بايبه نتا يابيدست

 ينيت در کارآفريموفق يپند گرفتن از شکستها برا. ه شده استيصبور بودن توص

به کرات ذکر شده است که از شکستها و ث يک اصل است و در قرآن و احادي

دست  يابيت و کاميد تا به موفقيريگران و گذشتگان عبرت بگيدهاي  تجربه

 ينيکارآفر يک مدل اسالميتوان  مي ينيبا توجه به رابطه اسالم و کارآفر. ديابي

  .ارائه نمود

  

  يريجه گينت
دولت و هاي  يخط مش، در دولت ينين مقاله ضرورت توجه به کارآفريدر ا

توان يم ينيکارآفر يکردهايبا توجه به مدلها و رو. دانشگاهها مطرح شده است

ت يهمچون حما يدر جوامع به عوامل ينيجاد و گسترش کارآفريادعا نمود که ا

 يتيو شخص يآموزشهاي  يژگيو، فرهنگ جامعه، هايق خط مشيدولت از طر

ک مفهوم يبه عنوان  ينيت از کارآفريبا ورود و حما. دارد ين بستگيکارآفر

ه يپرورش روح يرا برا يمساعد يتوان فضا ، ميکشور يدر نظام آموزش يعلم

در (يزدگا دولتي يدولت مدار، ينيه فرهنگ کارآفريدر سا. ا کرديمه ينيکارآفر

، ينفت يبه درآمدها يوابستگ، )به دولت استها  همه چشم يدولت مدار

ت با توجه به يدر نها. ندارد ييجا ييار گريه تقديو روح يانحصار و رانت خوار

مورد توجه  ينيکارآفر يبرا يد مدل بوميبا، است ياسالم يران کشوريآنکه ا

توان جامعه  ، ميياسالم ينيمدل کارآفر يت شاخصهايق تقويرد و از طريقرار گ

 .ت نموديت هدايتوسعه و موفق، شتريب ينيرا به سمت کارآفر
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  منابع و ماخذ
نقش دولت در ). ١٣٨٠. (، محمود و سيد محمد مقيمياحمدپوردارياني )١

 .١١٦ماهنامه تدبير، شماره . توسعه آموزش کارآفريني

موسسه . کارآفريني). ١٣٨٣.(احمدپوردارياني، محمود و محمد عزيزي )٢

 .انتشاراتي محراب قلم، چاپ اول، تهران

کارآفريني، تعاريف، نظريات و ). ١٣٨٣. (احمدپوردارياني، محمود )٣

 .، چاپ پنجم، تهران٥٧انتشارت پرديس. االگوه

ماهنامه . کارآفريني فرآيند خلق ثروت است). ١٣٨٢. (اعرابي، سيد محمد )٤

 .٣١بازاريابي، شماره 

ماهنامه . کارآفرينان سازماني). ١٣٨٣. (آقازاده، هاشم و حسين رضا زاده )٥

 .١٥‐١٦ص.١٠٢تدبير، شماره 

موسسه تحقيقات و . مديريت کارآفريني). ١٣٨٥. (حسن مرادي، نرگس )٦

 . کرج. آموزش مديريت

دانشگاه . فرآيند خط مشي گذاري عمومي). ١٣٨٨. (دانش فرد، کرم اله )٧

 .آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

کارآفريني از تئوري تا ). ١٣٨٥. (ذبيحي، محمد رضا و عليرضا مقدسي )٨

 . نشر جهان فردا و انتشارات نما، مشهد. عمل

 .تهران. انتشارات آييژ. کارآفريني). ١٣٨٦. (شاه حسيني، علي )٩

نشريه کار و . از کار آفريني تا جان آفريني). ١٣٧٧. (صمدآقايي، جليل )١٠

 .٧٧ص.٢٧جامعه، شماره 

موسسه عالي آموزش . سازمانهاي کار آفرين). ١٣٨٢. (صمدآقايي، جليل )١١

 .و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، چاپ دوم، تهران

. ني، مهرداد شرافت و حامد عظيم زادگانمحمد ولد خا. کرباسي، علي )١٢

 .٣٣فصلنامه صنايع، شماره . مروري بر ادبيات کارآفريني). ١٣٨١(
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  يادداشتها
                                                      

1 Hard work 
2 Self-starting 
3 Setting of personal goals 
4 Resilience 
5 Confidence 
6 Receptiveness to new ideas 
7 Assertiveness 
8 Information seeking 
9 Eager to learn 
10 Attuned to opportunity 
11 Receptive to change 
12 Commitment to others 
13 Comfort with power 
14 Innovativeness 
15 Risk Bearing 
16 Consolidator 
17 Dreamer 
18 Gambler 
19 Entrepreneur 
20 Peter Druker 
21 A. Shapero 
22 F. Fry 
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23 Antecedent or background variable 
24 Triggering or precipitating variable 
25 Enabling variable 
26 W. Bygrave 
27 J. Timmons 
28 W. Gartner 
29 E. Chell & J. Haworth 
30 H. Stevenson & M. Robert & H. Grousbeck 
31 D. Gnyawali & D. Fogel 
32 George Humans 
33 MacMillan et al. 
34 Sykes & Block 
35 Kuartko et al 
36 Vijay Sathe 
37 Hammer 
38 Jenings 
39 R. D. Hisrich & M. P. Peters 
40 Pinchot- Pinchot 
41 Administrative Entrepreneurship 
42 Opportunistic Entrepreneurship 
43 Imitative Entrepreneurship 
44 Acquisitive Entrepreneurship 
45 Incubative Entrepreneurship 
46 Fry 
47 Peter Roith 
48 Entrepreneurship Training 
49Federal Savings Bank  
50 Policy 
51 Jenkins 
52 James Anderson 
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