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  چكيده

ح موضوع آارآفريني و فرد آارآفرين، عوامل آليدي شر. دهد اين مقاله مفاهيم و مباني آارآفريني را شرح مي

هاي آارآفرينان، مزايا و منافع آارآفريني، نقش آارآفريني در اشتغال، آموزش آارآفريني، آارآفريني در  آارآفريني، ويژگي

شكيل ايران و تجارب چند آشور در جهان در خصوص آارآفريني و راهكارهاي ترويج آارآفريني مباحث اين مقاله را ت

  .دهند مي

  ١٠، صفحه ٣٦٧٧، سال سيزدهم، شماره ١٣٨٤ فروردين ٣٠شنبه   سه روزنامه همشهري،: منبع 

  Entrepreneurآارآفرين؛ آارآفريني؛ اشتغال؛ شغل؛ : آليدواژه 

  

   مقدمه-١

مانند ساير آارآفريني . نخستين گام جهت شناخت و تبيين درست هر مفهوم يا پديده، ارائه تعريف روشني از آن است

در . هاي مطرح در علوم انساني هنگامي قابل تحليل و تبيين است آه بتوان تعاريف روشن و مشخصي از آن ارائه آرد واژه

هاي گوناگون  مورد آارآفريني تعريف واحدي وجود ندارد و از ابتداي طرح آن در محافل علمي، تعاريف متفاوتي از ديدگاه

آفرينان منشاء تحوالت بزرگي در  آور و مبتكر به عنوان آار  ون در عرصه جهاني افراد خالق، نواآن. براي آن بيان گرديده است

 در  ١٩٨٠ – ١٩٦٠هاي  طي سال. شود آنها به عنوان قهرمانان ملي ياد مي اند آه از  هاي توليدي و خدماتي شده زمينه

هاي بزرگ جهاني براي حل مشكالت خود  تي شرآتاند، و ح سسه آارآفريني شروع به آار آرده  مؤ٥٠٠هندوستان، تنها 

در اياالت . آيند هاي توسعه اقتصادي همواره با توسعه آارآفريني به حرآت در مي در واقع چرخ. اند به آارآفرينان روي آورده

 يك اين در حالي است آه در ايران حتي. آند متحده هر سال بيش از يك ميليون فعاليت تجاري جديد شروع به آار مي

ها طي دو دهه اخير، توجه  ها و نگرش از سوي ديگر تغيير فراگير روش. ايم هاي اخير نداشته سسه آارآفريني در دهه مؤ

 توجه ٦٠بنابراين از ابتداي دهه . است بسياري را به آموزش و پرورش و نيز جذب و به آارگيري مديران آارآفرين سوق داده 

هاي مشخص گام  وجه به آارآفريني و ايجاد و توسعه آن عليرغم وجود بعضي انگيزهت. بيشتري به آارآفرينان مبذول شد

مثبتي در جهت ايجاد فضاي مناسب جهت توسعه، افزايش منابع ملي، آاهش نرخ بيكاري، تعادل ساختاري و توسعه در 

  .شهرها و روستاها خواهد بود

   آارآفرين -٢



ها  مشتق شده آه در اصل از زبان فرانسه به ديگر زبان) ي متعهد شدنبه معنا (Entrepreneurواژه آارآفرين از آلمه

از نظر . بردند هاي ماجراجو، متعهد و آارفرما را در مورد آارآفرين به آار مي ها سه اصطالح با نام انگليسي. است راه يافته 

  .ندهي، اداره و تقبل آندهاي يك فعاليت اقتصادي را سازما شود مخاطره آنها، آارآفرين آسي است آه متعهد مي

تواند در ارائه يك محصول جديد، ارائه يك  اين نوآوري مي. در واقع آارآفرين آسي است آه نوآوري خاص داشته باشد

  .باشد... خدمت جديد، در طراحي يك فرآيند نوين و يا نوآوري در رضايت مشتري و

دهند و ماهيت آنها را دچار  ها را تغيير مي نگرند، آنها ارزش ميآارآفرينان در واقع به تغيير به عنوان مقوله تعيين آننده 

آنند و از  گيري مي به درستي تصميم. گيرند پذيري خود را به آار مي آنان براي تحقق اين ايده، قدرت ريسك. آنند تحول مي

  .شود اين رو هر آس به درستي اتخاذ تصميم نمايد به نوعي آارآفرين تلقي مي

. داند وي مشخصه آارآفرين را نوآوري مي. آارآفرين نيروي محرآه و موتور توسعه اقتصادي است» رشوميت«از نظر 

  .شود معتقد است آه آارآفرين فردي است آه باعث خلق بينشي ارزشمند از هيچ مي» جفري تيمونز«همچنين 

   آارآفريني-٣

رزش جديد با استفاده از زمان، منابع، ريسك و به فرآيندي آه بتواند با استفاده از خالقيت، چيز نويي را همراه با ا

تواند باشد حتي  سازماني هم مي. آارآفريني فقط فردي نيست. آارگيري همراهان بوجود آورد آارآفريني گويند

امروزه حتي صحبت از دولت آارآفرين . توانند به آارآفريني دست زنند هاي بزرگ اعم از دولتي و خصوصي هم مي شرآت

  .آمده استبه ميان 

آارآفريني عبارت است از فعاليت هدفمند آه شامل يك سري تصميمات منسجم فرد يا گروهي » ارتورآول«به عقيده 

ها،  آارآفريني را قبول مخاطره، تعقيب فرصت» روبرت نشتات«. از افراد براي ايجاد، توسعه يا حفظ واحد اقتصادي است

باشد و در  آارآفريني يك رفتار مي» پيتر دراآر«از نظر . داند آار مي و  سب ارضاي نيازها از طريق نوآوري و تأسيس يك آ

  .باشد هاي مديريتي، استانداردسازي محصول، بنا نهادن آار بر پايه آموزش مي واقع بكاربردن مفاهيم و تكنيك

   عوامل آليدي آارآفريني-٤

  :شش عامل آليدي در مورد آارآفريني وجود دارد آه عبارتند از

  اخت هدفشن 

  داشتن افق 

  هاي ذهني بكارگيري خالقيت 

  پذير بودن گرا و جامعه جامعه 

  پذير بودن شهامت، ابتكار، اميدوار و ريسك 



  ها ها و فرصت بينانه برخورد آردن با تفاوت بين خالقيت واقع 

     هاي آارآفرينان  ويژگي-٥

رآفرينان در صفات فردي يكسان نيستند اما همه آا. تا به حال ويژگي زيادي در خصوص آارآفرينان بيان شده است

  :هاي عمومي در آنها وجود دارد آه عبارتند از ويژگي

  خالقيت و نوآوري 

  گرايي هدف 

  پذيري  ريسك 

  شناسي گرايي و فرصت فرصت 

  نگري و دورانديشي آينده 

  پذيري انعطاف 

  اهل آار و عمل 

  اعتماد به نفس و خودباوري 

  بيني واقع 

  فريني مزايا و منافع آارآ-٦

  .آارآفريني عامل ترغيب و تشويق سرمايه گذاري است 

  .آارآفريني عامل تحريك و تشويق حس رقابت است 

  .آارآفريني عامل تغيير و نوآوري است 

  .شود آارآفريني باعث ايجاد اشتغال مي 

  .بخشد آارآفريني آيفيت زندگي را بهبود مي 

  .شود آارآفريني موجب توزيع مناسب درآمد مي 

هاي دنيا سعي بر اين است آه مغزهاي متفكر صنعتي را شناسايي و  گذاري افع مذآور، امروزه در تمام سرمايهبنابر من

  .ها نهفته است جذب آنند به دليل اينكه دنياي امروز، جهان علم و تكنولوژي است و ارزش اصلي توليد در مغز انسان

   نقش آارآفريني در اشتغال-٧

آنند بالطبع حداقل به يك يا چند نيروي استخدامي نياز دارند تا   جديد را شروع ميزماني آه آارآفرينان يك شغل

زايي آه دارند، به آاهش نرخ بيكاري آه از اهداف آالن  آارآفرينان به علت قابليت اشتغال. آارهاي خود را سامان بخشند



ساز اشتغال نيروي آار باشد و  ند زمينهتوا بنابراين، آارآفريني مي. آنند ها است آمك مي اقتصادي، اجتماعي، دولت

بر اساس . شود شود منجر به ايجاد اشتغال در جامعه مي آوري آه در يك فعاليت اقتصادي توسط خود فرد ايجاد مي نو

 درصد از جمعيت ايران خواهان ٤٢آخرين نظرسنجي آه تحت عنوان فرهنگ آار و نگاه ايرانيان در آن انجام شده است فقط 

 ٦٢ بيش از٢٠٠٠اين در حالي است آه در سال. گرايي هستند هاي وظيفه ثابت اداري و يا در چارچوب شغلهاي  شغل

 درصد از آل ٣٤باشند، ) فعاليت خوداشتغالي(خواهند داراي شغل مستقل  درصد از جمعيت دنيا اظهار داشتند آه مي

امروزه . هاي فردي تأآيد داشتند ي بر فعاليتجمعيت باال آماده پذيرش ريسك به منظور دستيابي به رضايت شغلي متك

از طرفي با توجه به شرايط اقتصادي، . روحيه آارآفريني به شدت در ميان جمعيت جوان ايران در حال گسترش است

  با عنايت به اعمال سياست. اجتماعي آشور در حال حاضر، توجه به آارآفريني بيش از پيش حائز اهميت شده است

دهي جوانان و زنان جوياي آار  گذاري در بخش خصوصي، سوق هاي سرمايه دولت و همچنين محدوديتگري  آاهش تصدي

مملكتي آه يكي از آغاز آنندگان تمدن بشري بوده احتياج . يابد اشتغالي ضرورت مي به سمت مشاغل آارآفريني و خود

  .هاي توليد و اشتغال را در جامعه تشكيل دهند به جواناني دارد آه آانون

   آموزش آارآفريني-٨

دهد آه مهمترين عامل مؤثر در حرآت آارآفريني از قوه به فعل، بروز روحيه آارآفريني در افراد از  ها نشان مي پژوهش

هاي  به منظور ارتقاء آارآفريني مديران صنايع آوچك، برنامه) ILO(المللي آار  سازمان بين. باشد طريق آموزش مي

ها آه عملكرد مؤسسات آوچك  اين برنامه.  در آشورهاي مختلف بوجود آورده استSIYBوان اي با عن آموزشي و مشاوره

قابل توجه است آه با . اند بخشد برحسب توانايي مديران صنايع آوچك و نوع فعاليت طراحي شده اقتصادي را بهبود مي

هاي   درصد از آارآفرينان مهارت٥٠و اند  آنندگان با اصول اوليه آسب و آار آشنا شده  درصد شرآتSIYB ،90طي دوره 

 را آه هدف آن رشد آارآفريني در صنايع SIYB آشور دنيا برنامه ٧٠ در ILOدر حال حاضر . اند خاص مديريتي را فرا گرفته

  .آوچك است به اجرا آورده است

   آارآفريني در ايران-٩

 بيش از صد هزار آارآفرين تحت آموزش قرار  در آشورهاي مختلف جهان،ILO توسط SIYBطي يك دهه از اجراي برنامه 

اي آه از اجراي آن بدست آمده و با توجه به شرايط اقتصاد ايران،   و تجارب ارزندهSIYBبا استفاده از الگوي . اند گرفته

) SAKA(» ستاد آموزش آارْآفريني ايران«هاي آموزشي آارآفريني در ايران در قالب طرح  چارچوبي براي تشكيل دوره

، طرح )ILO(المللي آار  همچنين مؤسسه آار و تأمين اجتماعي با استفاده از منابع بين. راحي و ارائه شده استط

را به » آارآفريني «١٣٦٨ ارائه نمود و همزمان با تدوين نظام جديد آموزشي، در سال ١٣٦٧آموزش آارآفريني را در سال 

آموزش براي ايجاد «در طرح آموزش آارآفريني تأآيد شده است آه . عنوان يكي از دروس رشته آار و دانش پيشنهاد آرد



» براي ديگران آار آردن«ديگر تنها راه حل مقابله با مشكل فزاينده بيكاري نبوده و قلمرو آموزش از فرهنگ » اشتغال با مزد

  .فراتر رفته است

ني به عنوان يك راهكار مؤثر در ايجاد اشتغال وزارت آار و امور اجتماعي نيز در راستاي وظايف و اهداف خود، به آارآفري

توان به برگزاري جشنواره اشتغال و  از جمله اهم اين اقدامات مي. نگريسته و در اين زمينه اقداماتي به عمل آورده است

نگي  در مجموعه فره١٣٨٣ مهر ماه سال ١٥ و ١٤اين جشنواره آه در تاريخ .  اشاره آرد١٣٨٣آارآفريني در مهر ماه سال 

  :آرد التحصيالن برگزار شد، اهداف زير را دنبال مي ورزشي وزارت متبوع با همكاري سازمان همياري اشتغال فارغ

  گران برگزيده در حوزه اشتغال و آارآفريني ها و تالش شناسايي و معرفي طرح 

  ترويج و اشاعه فرهنگ آارآفريني به منظور ايجاد اشتغال بيشتر 

  .ب براي رقابت سازنده در اين عرصهفراهم ساختن زمينه مناس 

  :هاي هاي آموزشي و ترويجي نيز بود از جمله سه آارگاه آموزشي در زمينه اين جشنواره داراي برنامه

  اندازي آسب و آار روش جذب و تأمين سرمايه براي راه 

  روش تهيه طرح آسب و آار 

  )SMEs(هاي اقتصادي آوچك و متوسط  مديريت توسعه بنگاه 

... هاي اخالق و فرهنگ آار، مشاوره شغلي، حقوق و قوانين آار و  هاي تخصصي در زمينه لسات و نشستهمچنين ج

  .نيز برگزار شد

   تجارب چند آشور جهان-١٠

اولين مؤسسه در توآيو در سال . اولين آشوري آه ترويج فرهنگ آارآفريني را از سطح دبيرستان شروع آرد ژاپن بود

 سازمان آموزش و پرورش ژاپن طرحي را براي اشاعه فرهنگ آارآفريني تحت ١٩٥٨در سال .  آرد ميالدي آغاز به آار١٩٥٦

ها به مسئله آارآفريني  براساس اين طرح از افراد از سطح دبيرستان. عنوان سربازان فداآار اقتصادي ژاپن، پياده و اجرا آرد

دنبال آسب سود باشند و چگونه آشورشان را از پرداخته و آموزش ديدند آه در حين تحصيل چگونه آار آنند و به 

اآنون در ژاپن . ها هم آشيده شد به تدريج مسئله آارآفريني در ژاپن به سطح دانشگاه. وابستگي صنعتي رهايي دهند

  . مؤسسه بزرگ آارآفريني وجود دارد٢٥٠بيش از 

ست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جهاني به  درصد نوآوري صنعتي آه توان٩٦ ميالدي بيش از ١٩٩٢ تا ١٩٧٠هاي  بين سال

هاي دولت هم در اين زمينه نقش  البته ناگفته نماند حمايت. يك موقعيت برتر تبديل آند توسط آارآفرينان صورت گرفت

  .مهمي داشته است



ها SMEدر هلند، براي پرسنل . پردازد هايي مي ها جهت آموزش و آارآفريني يارانه در انگلستان، دولت به دانشگاه

. اند اي بوده ها درگير آموزش حرفهSME درصد از ٣٢، ١٩٩٨اي گذاشته شد به طوري آه در سال  هاي حرفه آموزش

  . دانشگاه ارائه شده است٢٠ نفر شرآت آننده در بيش از ١٠٠٠٠ دوره آسب و آار براي ٨٥٥همچنين در ايتاليا، 

   راهكارهاي ترويج آارآفريني-١١

ياز به افراد آارآفرين در جامعه ما به ويژه بعد از انقالب و دوران سازندگي آه با رشد صنعت مواجه با ضرورت روزافزون ن

ها با همكاري هم در اين زمينه قدم بردارند و هر آدام نقشي را بر عهده گيرند و نقش دولت در  هستيم بايد تمامي ارگان

  :از جمله. اين ميان از همه مهمتر است

هاي آارآفريني و آارْآفرينان  هاي بلند مدت و ميان مدت در خصوص حمايت از فعاليت ستتنظيم و تدوين سيا 

  .نوپا

  .ترويج فرهنگ آارآفريني و معرفي آارآفرينان نمونه از طريق مطبوعات و قدرداني از آنها 

  .و سيماساختن فيلم و سريال در مورد زندگي آارآفرينان نمونه و تشويق مردم به سوي آارآفريني توسط صدا  

  .تواند بذر ايجاد انگيزه آارآفريني را در آودآان بارور آند هاي درسي مي وارد آردن مضامين آارآفريني در آتاب 

  .تبيين شرايط محيطي الزم براي پرورش و رشد استعدادهاي آارآفريني 

ستگذاران و برگزاري سمينار، نشر مقاله و ارائه سخنراني به منظور تغيير دانش و معرفت مديران و سيا 

  .آارگزاران مؤسسات

  .گسترش فرهنگ آارآفريني در بخش دولتي و تعاوني 

 آارشناسي ارشد و دآترا در  هاي تحصيلي آارشناسي، هاي آموزشي بلند مدت در چارچوب دوره تدوين دوره 

نمايي و ها و مدارس راه ها، ايجاد مراآز آموزشي مستقل و مراآز آموزشي مديريت در سطح دبيرستان دانشگاه

  .ابتدايي

  .تر آارآفرينان هاي دولتي و خصوصي جهت فعاليت بيشتر و مطلوب حمايت 

  .هاي خالي اقتصاد آشور برداري از ظرفيت ايجاد و گسترش صنايع آوچك به منظور بهره 

  .ها و قوانين دست و پاگير دولتي اصالح سياست 

هاي مقابله با آن  ر سر راه آنان و ارائه شيوهبرگزاري جلساتي با حضور آارآفرينان و بيان مشكالت موجود ب 

  .مشكالت

رود آه فضاي  در خاتمه اميد آن مي. معرفي يك روز به عنوان روز آارآفرين تا به عمل آنها ارزش و اعتبار بخشيم 

 اي فراهم شود آه آارآفرينان بتوانند رشد نمايند و اين امر مستلزم همكاري نزديك محافل علمي و آشور به گونه



مؤسسات اجرايي براي شناسايي و پرورش و توسعه استعدادهاي افراد است تا بتوانيم هر چه بهتر و بيشتر از اين 

  .ذخاير گرانبها به نحو احسن استفاده نماييم
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