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  :مقدمه .1

از یکـسو  . گـردد  ها برمی منبعی که به توان خالقیت انسان. وامع بشري استپذیر همه ج نا  کارآفرینی از منابع مهم و پایان     
انـد   اند که جوامعی که به فکر متکی بـوده  امروزه همگان دریافته. ارزان و از سوي دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است 

 در کـشورهاي جهـان سـوم علیـرغم     منـابع زیرزمینـی  . انـد  تر و سـرافرازتر بـوده     تا به منابع زیرزمینی در بلندمدت موفق      
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یافتگی محسوب شده است، در صورتی که نبود این منابع در بعضی از کـشوها باعـث         از جمله موانع توسعه    ،هاي آن   مزیت
ها با استفاده نیروي فکر، خالقیت و ابتکار و یا در یک کلمـه کـارآفرینی، از جملـه کـشورهاي پیـشرو در       شده است تا آن   

باشـد و توجـه بـه      ها و ابتکارات می      عصر دانایی و خالقیت و عصر تلفیق اندیشه        ،خصوصاَ عصر حاضر  . جهان کنونی شوند  
  . کارآفرینی در توسعه و پیشرفت کشورها بسیار اهمیت دارد

 منشاء تحوالت بزرگی در زمینه صنعتی، تولیـد       کارآفرینان در عرصه جهانی، افراد خالق، نوآور و مبتکر به عنوان            امروزه
هاي توسعه اقتصادي همواره بـا توسـعه     چرخشود،  یاد می قهرمانان ملی اند و از آنان نیز به عنوان          اتی شده و خدم 

در کشور هند تنهـا  ) 1960-80(در اهمیت کارآفرینی همین بس که طی بیست سال     . آید  کارآفرینی به حرکت درمی   
هاي بزرگ جهان بـراي حـل مـشکالت خـود بـه       رکتاي از ش    اند و حتی پاره     پانصد موسسه کارآفرینی شروع به کار کرده      

  . اند کارآفرینان روي آورده
ولـی  . گر قرار است اقتصاد موفقی داشته باشیم به نظر می رسد باید کار آفرینی را در کـشور بیـشتر مـورد توجـه گیـرد                    ا

  در زمینـه کـار    آموزشی، کار منظم و حـساب شـده اي  –متاسفانه چه در سطح سیاستگذاري و چه در قلمرور پژوهشی      
لذا توقع بیجایی است که از فارغ التحصیالن دانشگاهی یـا مراکـز فنـی و حرفـه اي          . آفرینی انجام نداده ایـم    

   داشته باشیم، يانتظار
طی سالهاي اخیر ورود جوانان جویاي کار و کاهش تقاضا براي نیروي کار بحران اشتغال را در کشورتشدید نمـوده اسـت                

در این بین ورود دانشگاهیان به ایـن حیطـه نیـز مـی توانـد      . یادي مورد توجه دولتمردان قرار گیرد   که باید به صورت بن    
 رویارویی صحیح و تدابیر خاص براي حل معضل بیکاري مبتنی بر پژوهش و مطالعه ضرورت دارد بـا    .بسیار مؤثر باشد    

ترین چالش اجتمـاعی چنـد دهـه آینـده بـه       در دو دهه گذشته بیکاري را می توان مهم            توجه به میزان رشد جمعیت    
  .حساب آورد 

آنچه در شرایط سخت کنونی ضرورت آن در جامعۀ ما بیش از پیش احساس می شود پـرداختن بـه مقولـۀ کـار آفرینـی                     
منـابع را بـراي    زیرا مسلماً کار آفرینان با توجه به خصوصیات ممتاز و برجستۀ خود قادرند در چنـین شـرایطی                   . است

 و توسعه در  زمینه هاي تولید و منابع انسانی فراهم کرده، اشتغال و کسب و کـار جدیـد ایجـاد                 ایجاد رشد 
   .نمایند

  
 : تعریف .2

ن و تالش الزم، در نظر گرفتن ریـسکهاي         ازم کارآفرینی فرایند خلق چیز جدید و با ارزش است با اختصاص          
 .لمالی، روانی و اجتماعی و رسیدن به رضایت فردي و مالی و استقال

فرد کار آفرین کسی است که توانایی تشخیص و ارزیابی فرصت هاي کسب و کـار دارد و مـی توانـد منـابع الزم را جمـع             
  . یت پی ریزي کندآوري کرده و از آنها بهره برداري نموده و عملیات مناسبی را براي رسیدن به موفق

. یک از این ابعاد منجر به تحول در فناوري مـی شـود   تحول در هر  . است)  ابزار و روش      دانش ، (فناوري داراي سه بعد     
فنـاوري هماننـد مثلثـی    . به عبارت دیگر تغییر هر بعد به طور طبیعی ابعاد دیگر را نیز متناسب با خود تغییر مـی دهـد      

می تحول در هریک از ساق هاي مثلث ، دو ساق دیگر را نیز متحول . است که داراي سه وجه دانش ـ روش ـ ابزار است   
 . هر اقدامی که یکی از ابعاد این مثلث را تحول بخشد کار آفرینی تلقی می شود . کند 
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مدیران متعارف مـی کوشـند در درون   .  ندسی مثلث دانش ـ روش ـ ابزار   مهکار آفرینی عبارت است از بنابراین 
 فناوري را تغییر دهند و مثلث فـن   مثلث  ، اما کار آفرینان می کوشند ابعاد یک مثلث قبالً تشکیل شده فعالیت کنند     

آوري به ندرت قابل انقباض است ، جز در مواردي که روش ها ممکن است سـیر انحطـاطی پیـدا کننـد کـه ضـلع روش                    
در عموم موارد بعـد دانـش یـا ابـزار      .   و بنابراین توانمندي فناوري ـ کاهش می یابد - مثلث فناوري -کوچک می شود 

کـار   .   مساحت مثلث را افزایش می دهد و مساحت مثلث شاخص گسترش فنـاوري اسـت              روبه گسترش است بنابراین   
  . و تجربه ، نوآور نیز هست و این نوآوري خطر پذیري دارد ) یا بینش  (  عالوه بر داشتن دانش آفرین مدیري است که

  
 :اهمیت و اثرات  .  3

ایـن مفهـوم در ایـران تـا     . اند  پیشرفته آن را سپري کرده  اي شده است که بسیاري از کشورهاي        امروزه کشور ما وارد دوره    
ارزش کارآفرینی و ). Entrepreneurship(دوره آشنایی و اهمیت دادن به کارآفرینی        . حدودي ناشناخته مانده است   

  .شود کارآفرینان و توجه به آنها به وضوح در اقتصاد و فرهنگ این کشورها دیده می
جامعه شناسان این گروه را مروج فرهنگ رقابـت،  . جامعه می دانند» موتور رشد اقتصادي   « ا  اقتصاد دانان، کارآفرینان ر    

نواندیشی و پویایی اقتصادي تلقی می کنند و اندیشمندان مدیریت آنان را از مهمترین عوامل تحرك و نو آوري سازمانی                   
بلکـه  . ادي یا کسب و کاري ختم نمـی شـود      کارآفرینی به خلق ارزشهاي مادي و اقتص      . در عصر حاضر به شمار می آورند      

موتـور توسـعه    ) ارزش آفرینـان (تعریف کنیم، کار آفرینـان  » ارزش آفرینی « اگر کار آفرینی را به مفهوم وقعی آن یعنی     
  .فرهنگی نیز خواهند بودواجتماعی، سیاسی 

حلـی بـراي    کـارآفرینی راه  .ممان نهادینـه کنـی   کارآفرینی را در فرهنگما نیز باید این دوره را سپري کـرده و          
در .  و ترویج کارآفرینی یکی از نیازهاي جدي اقتصاد ایـران اسـت             مشکالت اقتصادي امروز ماست و توسعه     

وري پـایین و گـرایش بـه تعـدیل نیـروي انـسانی در           گذاري در اقتصاد کشور از یک سو، بهـره           سرمایه میزانشرایطی که   
ي کار از سوي دیگـر، بیکـاري را بـه معـضل      واردان به عرصه ز دیگر سو و خیل تازههاي دولتی و وابسته به دولت ا  سازمان

ي کارآفرینی و ترویج فرهنگ کـارآفرینی   رسد که توسعه بزرگ اقتصادي و اجتماعی این زمان بدل کرده است، به نظر می    
  .در ایران یک ضرورت جدي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی است

هاي بـزرگ   ها و شرکت  هاي تکنولوژیکی، در سازمان   هاي مهم و پیشرفت     اده است که نوآوري   ي دنیاي امروز نشان د      تجربه
ي تودرتـو سـاخته نیـست و در     قابلیت تطبیق با بازار و نیاز روز، از یک ساختار بزرگ پیچیـده . دولتی اتفاق نخواهد افتاد  

هـاي   ي شـرایطی اسـت کـه فعالیـت      اد و توسعه  ي محصوالت جدید، تنها راه مؤثر، ایج        نتیجه براي پیشرفت سریع و ارائه     
  .اقتصادي کوچک بتوانند تأسیس شوند و رقابت کنند

ي ایجاد شغل نیست، بلکه دلیل اصلی ایـن اسـت        در کشورهاي بزرگ و پیشرفته، اهمیت کارآفرینی فقط به خاطر مسأله          
ي  انـد سـهم عمـده    توانـسته انـد،   دهاند و رشد کر هاي اقتصادي کوچکی که در این کشورها به وجود آمده      که فعالیت 

دهـد بـیش از پنجـاه     آمار نشان مـی  . آوري روز و در نتیجه ثروت و درآمد تمام دنیا را به خود اختصاص دهند         فن
تـوان از آن   هاي رادیکالی که در این زمینه صورت پذیرفته است، کـه مـی    ها و بیش از نود درصد جهش        درصد این حرکت  

  .اسـت  هاي بزرگ اتفاق افتـاده     ر سازمان هاي کوچک و متوسط کارآفرینانه و نه د         ر کرد، در شرکت   به انقالب فناوري تعبی   
هاي آنان در جهت توسـعه کـارآفرینی       هاي اقتصادي و اجتماعی کشورها، دولت       با توجه به اهمیت کارآفرینی در پیشرفت      

  :توان به سه مورد ذیل اشاره نمود ی آنها میاز جمله اهداف اصل. اند هاي مستمري را طراحی نموده ها و تالش برنامه
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   ایجاد ثروت در جامعهـ1
  ـ تولید تکنولوژي2
  ـ اشغال مفید بخصوص براي جوانان3

تواند براي خودش یک فعالیت اقتـصادي را آغـاز کنـد، چیـزي      این باور که کارآفرینی الزم و ضروري است و هر کسی می    
ي فرآینـدي اسـت    اندازي فعالیت اقتصادي نوپا، نتیجه تصمیم به راه. اد شودنیست که یکباره و ناگهان در ذهن کسی ایج        

که باید از ابتداي کودکی آغاز گردد و در آموزش و پرورش به طور جـدي و حـساب شـده در نظـر گرفتـه شـود تـا فـرد                    
  .کت است کارآفرینی نقطه آغازین این حر"ترویج"ترتیب به همین . هاي الزم را به درستی فرا بگیرد مهارت
در کنـار  “ سـازي   فرهنـگ تبلیغـات و ” ي کارآفرینی،  توسعه  در دهد کـه    یافته نشان می    ي کشورهاي توسعه    تجربه

بدیل  ، جایگاهی بی"آموزش"هاي حمایتی و  عوامل دیگري همچون تسهیل قوانین و مقررات، ایجاد مکانیزم       
   .و انکارناپذیر دارد

اي  امالً واضح و غیرقابل انکار است، چنانکه آینده هـر کـشور توسـعه یافتـه    ي کشور ک اهمیت و نقش قشر جوان در توسعه    
آشنایی مردم خصوصاً جوانـان بـا کـارآفرینی و    . گیرند هایی دارد که جوانان آن کشور از طریق آن شکل می         بستگی به راه  

  . ستپذیر ا هاي ترویجی مستقیم و غیرمستقیم امکان بیدار کردن این نیاز در آنها به کمک روش
من “تر، باور داشتن به این کـه   دانش و توانایی مدیریت، دانش اقتصادي، شناخت اوضاع بازار و نیازهاي آن و از همه مهم          

 و اراده در وي نقش اساسی ایجاد عزم هستند که در تولد یک کارآفرین و       مسائلی” توانم کار جدیدي را شروع کنم       می
  .دارند

از آنجا که دولت قادر نخواهـد  . زمند ایجاد سه میلیون و هفتصد هزار شغل جدید است        کشور ما در طول برنامه چهارم نیا      
  .تري اندیشیده شود بایست تدبیر اساسی بود این تعداد شغل جدید و در عین حال مولد ایجاد کند، می

توانـد یکـی    ینی میهاي آینده با آن مواجه است آموزش، پژوهش و ترویج کارآفر    هایی که کشور در سال      با توجه به چالش   
در قرن حاضر تحصیالت دانشگاه یکی از مهمترین مسائل براي . ها باشد هاي کارآمد براي مقابله با این چالش       از استراتژي 

هـا سـعی    امـروزه دانـشگاه  . هاي زیادي در دنیا در این زمینه فعال هستند         باشد و دانشگاه    ورود به دنیاي کار و تجارب می      
صـنعت نیـز در حـال    . یشان را نه تنها در منطقه خود بلکه در کشورهاي دیگر نیز گـسترش دهنـد           ها  کنند که فعالیت    می

باشد نه تنها به این دلیل که نیازمند آموزش کارکنان خود است بلکه به ایـن خـاطر کـه بـازار کـار       ورود به این مقوله می 
ها نیروهـایی را تربیـت کننـد کـه      کند که دانشگاه موقعیت بازار کار ایجاب می. امروز نیاز به مهارت و دانش بیشتري دارد      

آموزانی مستقل و ماهر بوده و توانایی درك مسائل پیچیده تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی و اقتـصادي را داشـته               علم
  .باشند

 به عنوان  مجوز تاسیس دوره کارشناسی ارشد را دریافت کرد و کار آفرینی1973براي اولین بار دانشگاه کالگري در سال        
 میالدي این دانشگاه به ارزیابی نتایج برگـزاري یکـی   1985در ژوئن سال . یکی از زمینه هاي اصلی مورد توجه قرا گرفت    

 نفر از 50 برگزرا شده بود، پرداخت و از 1984 تا دسامبر  1984از دوره هاي آموزش کار آفرینی خود که در فاصلۀ ژوئن            
دالر بـراي دانـشگاه   ) 000/75(این دوره آموزشی تقریباً . نتایج دوره نظر خواهی کرد    نفر شرکت کننده دوره پیرامون       65

در آموزش کار    )  دالر 75000تقریباً  (سرمایه گذاري کوچکی    تجربه دانشگاه کالگري نشان می دهد که        . هزینه داشت 
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 گردیـده و عـالوه بـر آن    ) دالر 1 /000/750معـادل  (ارزش افزوده فراوانی آفرینان کسب و کارهاي کوچک منجر به        
  .تاثیر زیادي درایجاد فرصت استخدام و تسهیل ایجاد سرمایه داشته است

 
 :دانشگاه کارآفرین  .3

فعالً در کشور ما نظام آموزش دهندة دانـشگاهها  . کار آفرینی را در کل می توان ایجاد کسب و کارهاي نوآورانه تلقی کرد          
انند شکافهاي شغلی بسیار تعریف شـده را پرکننـد و بنـابراین بایـد حرکتـی             ، افرادي را پرورش می دهد که فقط می تو         

عظیم در راستاي تولید کار آفرینان در دانشگاهها به عنوان قطب علمی کشور صورت گیـرد کـه ایـن بـه معنـاي اتـصال                         
 بـر یـادگیري    کار آفرینان باید فرصت شناس باشند نظـام آموزشـی دانـشگاه مبتنـی      .دانشگاه با صنعت و فن آوري است      

  .نیست ، آموزش مبتنی بر تعلیم است و این خود عاملی بر اي عدم پرورش افراد کار آفرین است 
. پدیدة کار آفرینی ابعاد گسترده اي داشته ، گرد هم آوردن منابع تکنولـوژیکی ، فنـی و آموزشـی و مـالی را در بـر دارد                  

 هر چند دانشگاه می تواند فقـط     .ش کار آفرینان تخصیص دهند      دانشگاهها می توانند بخشی از فعالیت خود را به پرور         
 امـا ایـن بـه معنـاي      به تولید و عرضۀ فن آوري و دانش بسنده کند و آن را در اختیـار دانـشجویان و جامعـه بگـذارد ،          

 بـه معنـاي   موفقیت نیست اگر این فن آوري بدست آمده را در جامعه بکار گیرد و آن را در اختیار کـار آفرینـان بگـذارد                   
جنبۀ عملی این فن آوري را نیز خودش تا حدودي عهده دار باشد ، به موفقیت علمـی و عملـی توامـاً       دیگـر   

دانشگاه می تواند افقهاو فرصت هاي بهره وري فن آوري را بـراي افـراد ترسـیم نمایـد و آنهـا را در                    . دست یافته است  
ت به فن آوري دارد نباید صرفاً خود فن آوري باشد بلکه کـار آفرینـی   نگاهی که دانشگاه نسب. جهت استفاده هدایت کند     

 را در جهت استفادة بهینه و اشتغال زایی براي جوانان در بحث توسعۀ فن آوري در نظر داشته باشد
 .این مراکز از افراد کارآفرین حمایـت مـی کنـد    . دانشگاه کار آفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می شوند          

  .  مالی و بازار یابی است ،این حمایت شامل حمایت هاي آموزشی
 انجام پروژه هاي تجاري و اقتصادي همراه بـا فـن آوري روز کـم هزینـه اسـت و اسـتفادة بهینـه از ذخـایر مـالی نیـزاز                          

. اسـت  نکتۀ مهم دیگر وجود تقاضـا بـراي فعالیـت و سـرویس دهـی در بـازار              . ویژگیهاي شاخص کار آفرینان می باشد       
این فناوریهـا  . مشاغلی که از این دانشگاهها بهره مند می شوند مسلماً در توسعۀ فناوري هاي جدید پیش رو خواهند بود  

  . در تولید کاال ها به کار رفته و منجر به باال رفتن سطح استاندارد زندگی خواهد شد 
 و بـا امکانـات الزم   ار آفرینی را تواماً آموخته    مجموعه اي از دانش و مدیریت ک      در این مجموعه ها دانشجویان باید       

در چنین مواردي معموالً امکان ایجـاد  . که دانشگاه در اختیار آنها قرار می دهد شروع به فعالیت در عرصۀ صنعت نمایند        
 از شرکتهاي خصوصی مهیا شده و این شرکتها کم کم و با آمادگی کامل می توانند از دانشگاهها جدا شوند ولی همچنان               

حمایت و پشتیبانی دانشگاه بهره مند خواهند بود ضمن این که این مراکز صنعتی نیز در صورت موفقیت به اجراي پروژه            
 جانبه است که مراکـز صـنعتی   2این ارتباط ، ارتباطی . ها و توسعۀ تحقیقات و فن آوري دانشگاهها کمک خواهند نمود           

ان و کار آفرینان خالق و با استعداد بهره گرفته و دانشگاه نیز از کمک هـاي    از دانش و تکنولوژي دانشگاهها و از دانشجوی       
  .مالی این مراکز بهره مند خواهد بود 

اصوالً دانشگاهی که به دنبال ترویج شیوه هاي کار آفرینی و فناوري پیشرفته است ازساختی بر خوردار است که امکان به             
. در وظایف مختلف دانشگاه پیش بینی می کنـد  آن را ق می کند و به نوعی روز کردن خالقیت ها و ایده پردازي را تشوی   

در دانشگاهها از صرف منابع براي استفاده از خالقیت ها هراسی وجود ندارد اگر دانشجویان می توانندبه صورت فردي یـا           
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بندند ، امکان رشد در دانـشگاه  گروهی با فرآیند ایده پردازي و نوآوري در گیر شده تا مهارت الزم را کسب کرده و بکار ب                  
دور از ذهن نیست و دانشجویان یقین دارند که بر اساس شایستگی ها و قابلیت هاي خود مـی تواننـد در دانـشگاه رشـد            

سـاخت  . رقابت سالم به عنوان ارزشی مطلـوب انگاشـته مـی شـود           . کرده و به براورده ساختن آرمانهاي آن کمک کنند          
 یا است در چنین مرکزي انعطاف پذیري براي ایجاد تحول و حرکت به سوي رشد و بالنـدگی   چنین دانشگاهی افقی و پو    

از آنجایی که تخصیص منابع به سوي دست یابی به کار آفرینـی بـاال اسـت    . فردي و گروهی در سطح بسیار باالیی است      
 .تضمین کیفیت نهادینه خواهد شد 

 :بررسی برنامه هاي فعلی .5
 انجام شده اسـت در سـه بخـش عمـده تـرویج، آمـوزش و پـژوهش            کارآفرینی کزا مر  که در  داول مت هاي  مجموعه فعالیت 

  :شود بندي می طبقه
  :ترویج . 5-1

هـاي   هدف کلی از این بخش شناساندن مفهـوم کـارآفرینی و تهیـیج دانـشجویان بـه منظـور تمایـل بـه ایجـاد فعالیـت                         
  :و بطور کلی اهداف ترویج عبارتند از. حث مربوط به کارآفرینی استکارآفرینانه و دادن انگیزه به افراد براي فراگیري مبا

   آشنا کردن دانشجویان با مفهوم کارآفرینی و خالقیت-
  هــــاي کارآفرینانــــه و آشــــنایی بــــا تجربیــــات کارآفرینــــان ایرانــــی و خــــارجی  ســــازي فعالیــــت  شــــبیه-
پذیري، مرکز کنترل   تیمی، قدرت ریسک    ت کار هاي شخصیتی از جمله مهار      هاي اشتغال و تقویت ویژگی       افزایش مهارت  -

  …داخلی و
  :توان به موارد ذیل اشاره کرد هاي این بخش می از جمله برنامه

  هاي تیمی خالقیت و کسب و کار  برگزاري بازي•
  گذاران کارآفرینی  سمینارهاي دعوت از کارآفرینان موفق و حامیان و سرمایه•
  ها  کارخانههاي کارآفرینانه و  بازدید از شرکت•
   تهیه و نمایش فیلم •
ــسابقات و رقابـــت• ــاري     مـ ــرح تجـ ــار و طـ ــه کـــسب و کـ ــدوین برنامـ ــه و تـ ــاي تهیـ   )Business Plan(هـ
  هاي کارآفرینی  برگزاري جشنواره•
  ي بروشورهاي مختلف در زمینه ترویج و تبلیغ کارآفرینی  ارایه•
  ها و نشریات دانشجویی   نگارش مطالب و مباحث کارآفرینی براي چاپ در روزنامه•
   برگزاري مسابقات متنوع کارآفرینی•
   طراحی سایت الکترونیکی کارآفرینی•
  )صورت کاغذي و یا الکترونیکی به( نشریه کارآفرینی •
  
  :آموزش . 5-2

  اندازي و اداره یک کسب و کار  هاي راه ها و مهارت مأموریت واحد آموزش، کمک به ارتقاء سطح توانایی
  .التحصیالن دانشگاهی است  مستعد به ویژه دانشجویان و فارغدر افراد

  طرح مبانی کارآفرینی و آموزش مهارتها و تواناییهاي که براي موفقیت یک کارآفرین جوان الزامی است 
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  .از جمله اهداف این بخش می باشد 
  :شود اهداف این بخش شامل موارد ذیل می

  کار جدید و اندازي یک کسب افزایش آگاهی و درك فرآیند شروع و راه- 
  توسعه یک مسیر شغلی-

  هاي کارآفرینانه افزایش و تقویت مهارت- 
  پرورش و توسعه افراد کارآفرین و پرورش افراد متکی به خود از طریق فرآیند یادگیري-

  :مطابق زیر می باشدهاي آموزشی  دورهعناوین از برخی 
   مبانی کارآفرینی•
   از ایده تا فرصت•
  ث خالقیت مباح•
   تشکیل و اداره تیم•
   طرح تجاري یک صفحه اي•
   تدوین برنامه کسب و کار و طرح تجاري•
   نقش شبکه هاي اجتماعی در توسعه کارآفرینی•
   نحوه راه اندازي کسب و کار در ایران•
   سازمانهاي نو آور•
   کارآفرینی درون سازمانی•
   بازاریابی•
   مباحث مالی•
  نیاز کارآفرینان مباحث حقوقی مورد •
   مدیریت سیستمهاي اطالعات •
   تجارت الکترونیک•
  :پژوهش . 5-3

  :دپذیرمی  صورت انجام سهکز به اپژوهش در زمینه کارآفرینی در مر
  مباحث محض کارآفرینی. الف
  سازي کارآفرینی بومی. ب
  هاي کارآفرین موجود ممیزي، مطالعه و بهبود وضعیت سازمان. ج
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 :کز کارآفرینیامرکلیدي  استراتژي هاي ارائه .6

 
 فرهنگ کار آفرینیترویج .  6-1
مروزه بسیاري از جوانان که در دانشگاهها و مراکز علمی کـشور بـه تحـصیل مـشغولند امیدوارنـد کـه پـس از فراغـت از          ا

و برداشت جوانان از این عبارتی است بسیار حساس  » بازار کار   « عبارت  . شوند» بازار کار   « تحصیل هر چه سریعتر وارد      
در اذهان بـسیاري  » بازار کار « عبارت، یکی از عوامل حیاتی موثر در آیندة کشور به حساب می آید متاسفانه امـروزه       

صـندلیهاي  « از جوانان و دانشجویان کشور یک سري پست هاي از پیش تعیین شده و به عبارتی یک سري          
اما دیدگاه کار آفرینانه نسبت به پدیده اشـتغال، تـا حـد           . نتظر آنهاست  که در جامعه م    تعبیر می شود  » پیش ساخته   

یک چنین دیدگاهی می تواند در پوشش تحوالت فرهنگـی     . زیادي از مشکالت جوانان در مواجهه با آینده، خواهد کاست         
  . الزم براي توسعه کار آفرینی درکشور، حاصل شود

یـک  . برمبناي یک فکر و ایده نو است) شرکت(وکار  د تاسیس یک کسبهمان فرآین“ کارآفرینی ”همان گونه که بیان شد   
کنند و برپایه آن شـرکت یـا    فرصتی نوین را کشف کرده ویا خلق می, گوییم می“ کارآفرین”ها  یا گروهی از افراد که به آن   

ارآفرینی نیازمنـد وجـود   کـ . شـوند  اي خصوصی را بنیان نهاده و دل را به دریا زده و وارد عرصه بازار و رقابت مـی               موسسه
بـه همـین علـت و باتوجـه بـه اهمیـت کلیـدي        . هر فردي نه توانایی و نه تمایل به کارآفرینی دارد    . فرهنگ خاصی است  

هـاي   کـشورهاي مختلـف مـصممانه برنامـه      ,)هاي کوچک و متوسـط  ایجاد شرکت (کارآفرینی در اقتصادهاي نوین     
شان را   تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویاییاند ود تدارك دیدهمفصلی را براي بسط چنین فرهنگی در جامعه خ     

دارنـد تـا   “ کارمنـدي ”افراد بیشتر روحیه , متاسفانه در کشور ما. آمریکا است, ترین کشور در این زمینه     موفق. ادامه دهند 
  . پذیري کارآفرینی و ریسک

اغلـب  .  امـا تـرویج آن آسـان نیـست         .یري اسـت  کارآفرینی از طریق تجربه و انتقال آن، قابل آموزش و قابـل یـادگ             
کارآفرینی از قبیل استفاه از فرصتهاي جدید، جلب اعتماد، ایجاد شبکه هـاي کـار و          خصوصیات تعیین کننده    

انجام کار پروژه اي، خصوصیات نا محسوسی هستند و به راحتی نمی توان آنها را درك و تبدیل به توصـیه و         
  .دستور العمل کرد

 در نیروهاي بـا شـهامت و شـجاعت   ین است که براي کار آفرینی باید نظام آموزشی ما به سمتی برود که               اعتقاد بر ا  
وقتی ما از فارغ التحصیالن رشته هاي صنعتی می خواهیم که براي اشـتغال در رشـته هـاي             . تصمیم گیري پرورش دهد   

موالً یک حالت عدم اعتمـاد بـه نفـس درآنهـا          فنی جهت خود و دیگران می توانند از تسهیالت قانونی استفاده نمایند مع            
به بیان دیگر شهامت ریسک کردن را براي اسـتفاده از مزایـاي قـانونی و تـسهیالت بـراي خودشـان و               . مشاهده می شود  

  . دیگران ندارند و اغلب هم به دنبال فرصت شغلی مزد بگیري هستند
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افرادي کـه   نظام آموزشی ما به این سو هدایت شود که    اگر می خواهیم بحث کار آفرینی را در کشور جدي بگیریم باید           
 و البته خانواده هم نقـش دارد، امـا نقـش اصـلی را          فارغ التحصیل می شوند ویژگیهاي کار آفرین را داشته باشند         

ما باید در بـین فـارغ التحـصیالن دانـشگاهها رغبـت      . شاید نظام آموزشی ما بخصوص در مقاطع کارشناسی و باالتر دارد          
تاسیس مراکز آموزش کار آفرینـی و کانونهـاي آمـوزش روش زنـدگی در شـرایط           . اد کنیم که به تفکر خالق بپردازند      ایج

دشواري اقتصادي مانند آموزش دید مثبت و چاره جویانه، دوري از تفکـر منفـی، پـشتکار و خالقیـت بـراي رفـع موانـع                          
 .آن توجه شودموجود و کسب مهارتهاي الزم از جمله افکاري است که باید به 

 : در ذیل اشاره شده است کارآفرینیی فرهنگ به برخی از ابعاد
  فرهنگ درك تغییر و کشف فرصت , کارآفرینی -1
  کارآفرینی، فرهنگ مشارکت  -2
  کارآفرینی، فرهنگ خالقیت -3
  طلبی و قبول مسؤولیت  کارآفرینی، فرهنگ استقالل-4
  پذیري  فرهنگ مخاطره, کارآفرینی-5
  
  :فرصت ها و معرفی شناسایی .6-2

 اکثر نوآوریها، به ویژه نوآوریهاي موفق ناشی لیکن،. نوآوري می تواند ناشی از نبوغ افراد و تراوشات قریحه آنها باشد  
  .  که تنها درموقعیتهاي خاصی به دست می آیداز جستجوي هوشمندانه در فرصتهاي نوآوري است،

  : وجود دارند که عبارتند از در یک شرکت یا صنعت چهار نمونه از این فرصتها
  رویدادهاي غیرمنتظره  - 
  ناسازگاریها  - 
  نیازهاي فرآیندي  - 
  رغییرات صنعت و بازا ت- 

  : ها در خارج از شرکت، در محیطهاي اجتماعی و فکري ایجاد می شو ند که عبارتند از سه منبع دیگر فرصت
  تغییر ویژگیهاي جمعیت - 
  تغییر نگرش  - 
  دانش جدید - 

منابع همپوشی داشته، لیکن از نظر ریسک پذیري، دشواري و پیچیدگی با یکدیگر تفاوت دارند و در یک زمان، این 
  .به هر حال، موارد فوق علت اکثر فرصتهاي نوآوري را بیان می کنند. بیشتر از یک مورد آنها می تواند عامل نوآوري شود

تند چون آنها کاال یا خدمات تازه اي ابداع می کننـد مثـل موتـور    مردم اغلب فکر می کنند کارآفرینان در ابتدا موفق هس      
 اغلب کارآفرینان موفق کار خود را با افزایش در کیفیت یک کاال یا محـصول  اما اینطور نیست و. ر یاهو گجستجو

اده اند  آنها اطالعات کوچکی روي آنچه دیگران انجام می د  .ایجاد می کنند بدون اینکه چیز تازه ایجاد کرده باشند         
 . ایجاد می کنند
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. کارآفرینان پس از شروع کار خود به مشتریان توجه می کنند و با آرامی با اصـالحات دیگـر خـود را مطـرح مـی سـازند                  
سپس آنها به سرعت آنچه انجام می دهند را متعادل می سازند و این فرایند را بارهـا تکـرار مـی کننـد پیـشنهاد بهبـود                

آنها شروع به ساختن .  منجر به موفقیت براي آنها شدJerry Greenfild Ben cohenکیفیت مطرح شده از طرف 
بستنی با قیمت باالتر با قطعاتی از میوه روي آن کردند این بستنی ها براي پاسـخ بـه نیـاز مـشتریانی سـاخته شـد کـه                

ی میـوه اي جدیـد وجـود    بستنی هاي ساده را دوست نداشتند در آن زمان تولید کنندگان بزرگ بـستنی در بـازار بـستن    
  . نداشتند و این بازار جدیدي بود که توسط این دو نفر ایجاد شد

Jack Burton کار آفرین دیگري است که از Vermont14او با بهبود طراحی کاالیی که اولـین بـار در   .  شروع کرد 
التحصیلی از نیویورك نقل مکان سالگی با آن آشنا شده بود توانست به موفقیت دست یابد با گذشت مدت کمی ا ز فارغ               

او می گوید بسیاري از مردم فکر می کنند مـن تختـه اسـکی جدیـدي     .  را درست کردBurtonکرد و تخته اسکی هاي    
   .اختراع کرده ام در حالی که این درست نمی باشد

یـشرفتی در   ساخته شد در حالی که این شـرکت هـیچ گـاه پ   Brun swickطرح اولیه تخته اسکی ها بوسیله شرکت 
.  بهبود آنچه جا دارد بر اساس نیازهاي واقعی مشتریان بـود      Burtonفلسفه  . تخته اسکی هاي ساخته شده ایجاد نکرد      

Burton        اگر محصوالت اصلی براي مردم کسالت آور باشد آنها حاضرند با پرداخت          :  این مساله را به همگان یاد داد که
  . پول بیشتر کاالي با کیفیت تري بخرند
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