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هاي دولتی در توسعه کارآفرینی مشی نقش دولت و خط

   

  

علی داوري


   

حمیدرضا رضایی


  

  

  چکیده

امروزه کارآفرینی براي رشد و ایجاد فضاي سالم اقتصادي در جامعه الزم است و نقـش آن در  

کارآفرینی فرآیند نوآوري، خلق و تأسیس یک کسـب   .پایداري و ثبات اقتصادي تایید شده است

. پـذیرد  تـأثیر مـی  » فرآینـد «و » سـازمان « ،»محـیط « ،»فـرد «جدید است که از چهار عامـل   و کار

کننـد   هاي مختلف همکاري بر توسعه کارآفرینی موثر هستند و از آن پشتیبانی می همچنین شبکه

(Kuratk & Hodgetts , 2001:45) .ها، دولت اسـت کـه بـا تـدوین و اجـراي       یکی از این شبکه

  . کند کارآفرینی ایفا میب نقش مهمی در توسعه هاي مناس مشی خط

کـه منجـر بـه توسـعه کـارآفرینی       هـاي دولتـی اسـت    مشـی  خـط این مقاله بر نوع شناسی  تأکید

گاههاي از دیـد  ،توسـعه کـارآفرینی  بررسـی  هاي دولتی  مشی خطهمچنین الگوهاي مهم . شود می

ادبیـات موضـوع  مـدلی بـراي     گیـرد و در نهایـت بـا اسـتفاده از      مختلف مورد بررسی قرار مـی 

  .شود ارائه میتوسعه کارآفرینی استفاده سیاستگذاران 

کارآفرینی: مفاهیم کلیدي
1

کارآفرین -
2

هاي دولتی مشی خط -
3

توسعه کارآفرینی -
4

شرکتهاي   -

کوچک و متوسط
5
.  

  

مقدمه

هاي متفـاوت توصـیف    به شیوهتاکنون از دوران غارنشینی روند تحول زندگی انسان 

نقش عامـل تغییـر یـا    آنچه در تمامی تحلیلها مورد کم توجهی قرار گرفته است  .است شده

بطور کلـی  . است شدهدر واقع همان نیرویی که پیشرفت مادي را سبب . باشد کارآفرین می

  .شود گفته میکارآفرینی به خلق کسب و کار جدید توسط فرد یا گروههاي کوچک 

موج اول انفجـار مطالعـه و   . به جلو رانده است سه موج عظیم، کارآفرینی را 80تا دهه

پژوهش در قالب انتشار کتابهایی در خصوص زندگی کارآفرینان و تاریخچـه شـرکتهاي   

                                                
 - نویسندگان بدینوسیله از ایشان . ي ارزنده دکتر ابوالحسن فقیهی استمقاله حاضر مرهون راهنمائیها

  .کنند تشکر می

 - طباطبایی دانشجوي دکتري مدیریت دولتی دانشگاه عالمه  

 -  کاندیداي دکتراي مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبایی
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مـوج  . باشد هاي سریع پولدار شدن می نگی ایجاد کسب و کار شخصی و شیوهچگو ،آنان

مقاطع تحصیلی ی در هاي آموزشی کارآفرین است، ارائه رشته دوم که به تدریج ایجاد شده

چنـد دانشـکده آغـاز و    ایـن دوره در   .هـاي مهندسـی و بازرگـانی اسـت     مختلف در حوزه

مـوج سـوم    .اسـت  شـده دانشکده ایـاالت متحـده آمریکـا تـدریس      500تاکنون در بیش از 

هـاي کوچـک بـا هـدف تشـویق رشـد        دي دولت به پژوهش در زمینه بنگـاه افزایش عالقمن

  ).1383احمدپور داریانی، (یهاي صنعتی است نوآورشرکتهاي کوچک و پژوهش درباره 

ادي و رشـد ملـی یـک ضـرورت محسـوب      کارآفرینی براي ایجاد فضاي سـالم اقتصـ  

 ,Henry)اسـت   شـده  ي  و ثبـات اقتصـادي تاییـد    شود و نقـش کـارآفرینی در پایـدار    می

کارآفرینی  تاسیس و مـدیریت یـک شـرکت جدیـد جهـت اسـتفاده از فرصـتهاي        . (2002

 & Hindle)یابـد   انه و منحصـر بـه فـرد اسـت کـه بـه رشـدي سـریع دسـت مـی          نوآور

Rushworth, 2000) .کراتک و هودگت
6
وري کارآفرینی را به عنوان فرآیند نـوآ )  2001( 

ي فـرد، محـیط،    اند کـه چهـار مؤلفـه    یز تعریف کردهآم و تأسیس یک کسب و کار مخاطره

هاي همکاري مختلـف مثـل دولـت     ه شبکهسازمان و فرآیند بر آن تأثیرگذار است و بوسیل

به عقیده رپکه .شود پشتیبانی می
7
هـاي جدیـد نیسـت     کارآفرینی فقط داشتن ایـده ) 2003( 

  .(Ropke,2003)هاي جدید در عمل است بلکه کارآفرینی بکارگیري این ایده

محیط نامساعد بـراي کـارآفرینی   . کارآفرینان در همه کشورها و فرهنگها وجود دارند

گیري از  ؛ حال آنکه محیط مساعد موجب بهرهانجامد رشد اقتصاد زیرزمینی می الً بهمعمو

پژوهشـهاي  . Herbig ,Golden & Dumphy , 1994) (شـود  فرصتهاي کارآفرینانه می

اجتمـاعی،   -است که عوامل و شرایط محیطـی مثـل عوامـل فرهنگـی     کارآفرینی نشان داده

ــت و    ــأثیر مثب ــاوري ت ــی و فن ــانونی، سیاس ــد  ق ــارآفرینی دارن ــعه ک ــر توس ــی ب ــا  منف                  ی

(Deakins & Freel, 2003; Histrich & Drnovsek,2002).  

ــد  در ــت،   چن ــتگذاران دول ــته سیاس ــه گذش ــیده ده ــف کوش ــع مختل ــا   در جوام ــد ت ان

هاي دولتی، قـوانین   مشی خط. ندکنرشد اقتصادي تدوین  هاي کارآفرینی را براي مشی خط

، هاي اقتصادي، اجتمـاعی  یی هستند که دولت براي هدایت و مدیریت برنامهها و استراتژي

کنند  دولتی تدوین می که سیاستگذاران هایی مشی خطاهداف  .کند اداري و غیره  تدوین می

  :  عبارتست از

 تشویق افراد به  کارآفرینی و خوداشتغالی  

له شروع و مرحله رشداز شروع، مرحقبل (ارآفرینان در فرآیند کارآفرینی کمک به ک(  

ش مهارتهاي جدید براي کارآفرینانخلق فرصتها و آموز  
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: هاي دولت براي توسعه کارآفرینی عبارتنـد از  برنامهها و  مشی همترین خطبرخی از م

سـازي مراحـل اداري،    مالیـاتی، سـاده   هـاي  مشـی  خـط تدوین قـوانین و مقـررات مـرتبط،    

رسـانی و مشـاوره بـه     آفرینی و آمـوزش، اطـالع  ارتقاء کار ،حمایتهاي مالی و اعطاي وام

   (Lundstrom & Stevenson, 2001)کارآفرینان و  ایجاد زیرساختهاي الزم 

ماننـد  (و کشـورهاي صـنعتی   ) ماننـد تـایوان  (تجربه کشورهاي موفق در حال توسعه 

 هـا و  مشـی  در این کشـورها، خـط  . دهد نشان می نیز نقش مهم دولتها را در توسعه) ایتالیا

ــه ــا    برنام ــعه فعالیته ــه توس ــت ب ــاي دول ــت   ه ــرده اس ــایانی ک ــک ش ــارآفرینی کم                          ي ک

Nolan ,2004;Bianchi, Miller & Bertini1997 ;) .(بررسی اجمـالی  هدف این مقاله ،

ایــه مــدلی اســت کــه بتوانــد بــه الگوهــاي رایــج در حمایــت از کــارآفرینی و در نهایــت، ار

  .وسعه کارآفرینی کمک کنددر ت گیران تصمیم

  

  دولتی و توسعه کارآفرینی هاي مشی خط

ولـی تـدوین   . گـذاران دولتـی اسـت    مشـی  ي اصـلی خـط  هـا  کارآفرینی یکی از اولویـت 

به منظور آشنایی بـا  . خود است کارآفرینی در مراحل اولیه و ابتدایی تکامل هاي مشی خط

یر تعدادي از الگوهـاي متـداول   تها، در بخش زهاي کارآفرینی وضع شده در دول مشی خط

  .شوند میمعرفی 

  

الگوي  لوندرسترم و استیونسن
8

  

دولتـی مـرتبط بـا کـارآفرینی را بـه       هـاي  مشی خط) 2001(استیونسن و لوندرستورم 

، توسـعه شـرکتهاي کوچـک و متوسـط    : اند کـه عبارتنـد از   چهار دسته اصلی تقسیم کرده

هـر یـک از ایـن    . گـرا  کلمشی  خطدید و هاي خاص،  تأسیس یک شرکت ج تمرکز بر گروه

، رویکـرد و سـاختار  بـا یکـدیگر متفـاوت هسـتند و       تأکیـد هـا از لحـاظ هـدف،     مشـی  خط

ــه ــه وجـــــود مـــــی  اي از محـــــدودیتها مجموعـــ ــها را بـــ ــا چالشـــ ــد و یـــ                        آورنـــ

(Lunderstom & Stevenson, 2002; Stevenson & Fellow,2002).  

چک و متوسطتوسعه شرکتهاي کو
9

مشـی، فعالیتهـا در جهـت حمایـت از صـاحبان کسـب و کارهـاي جدیـد و          در این خط

هـاي شـرکتهاي کوچـک و     شـود کـه مکمـل خـدمات و برنامـه      کارآفرینان نوپا انجام  مـی 

ستامتوسط 
10

هاي حمایت کسب و  سازمان"چنین خدماتی عمدتاً در سطح محلی توسط . 

انجـام   "مانند سازمان نوسازي و گسترش صـنایع سازمانهاي توسعه اقتصادي "و  "کار
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هـاي   ها شامل آمـوزش خوداشـتغالی، مشـاوره در زمینـه برنامـه      مشی این خط. شوند می

آمیـز   هاي محلی و یـا حمایـت از فعالیتهـاي مخـاطره     کسب و کار و شرکتهاي نوپا، جایزه

  . شود نوپا می

هاي خاص تمرکز بر گروه
11

  

هاي ویـژه جامعـه    کارآفرینی هدفمندي را براي گروه مشی، دولت تالشهاي در این خط

در ایـن  . دهد ، اختصاص میندکه داراي فرصتهاي بالقوه براي افزایش مالکیت کسب و کار

  :شوند که عبارتند از به دو گروه تقسیم می "هاي خاص گروه"مشی خط

ن و غیـره  هایی مانند زنان، جوانان، اقلیتهاي قومی، معلـوال  این دسته شامل گروه )الف

 این افراد با موانع اجتماعی، اقتصادي یا ذهنی خاصی مواجه هستند که توانایی آنها. است

کند و حمایتهـاي الزم بـراي ادامـه یـک کسـب و کـار        را در دسترسی به منابع محدود می

مـدنظر قـرار دادن ایـن موانـع،     دولـت بـا   . سـازد  نوپاي موفـق را بـراي آنهـا مشـکل مـی     

اهـداف   ،بـدین ترتیـب   .دهد ي فائق آمدن بر این مشکالت انجام میرا براهایی  اندیشی چاره

اي  ایجاد مراکز خدمات مشـاوره  جامع اجتماعی مانند ارائه خدمات پشتیبانی کسب و کار،

  .گیرد ، شکل میپردازند ارزیابی نیز میوهاي اعطاي وام به آموزش عالوه بر برنامه که

رآفرینان نوآور یـا کارآفرینـان   تبدیل شدن به کا زیادي براي از ظرفیتافرادي که  )ب

ی بـا رشـد   یاین افراد داراي زمینه مسـاعدي بـراي تاسـیس شـرکتها    . برخوردارندآور  فن

ف این رویکـرد تشـویق   هد. التحصیالن دانشگاهی ع هستند مانند پژوهشگران و  فارغسری

کننـد،   را تسـریع مـی   قتصادي و تولید ثـروت ارزش افزوده باال است که رشد اتولیداتی با 

سـازي پژوهشـهاي دانشـگاهی، تـأمین سـرمایه بـراي         فرآینـد تجـاري  مانند پشتیبانی از 

هـاي   ه مراکز رشد و برنامـه آمیز، ارائه مشوقهاي مالیاتی، تأمین سرمای فعالیتهاي مخاطره

  .مشاوره

تاسیس یک شرکت جدید
12

  

کـار و کـاهش موانـع    سازي و تسهیل فرایند خلق یـک کسـب و    مشی بر ساده این خط

د شـامل بررسـی فراینـد تشـکیل     توانـ  مشـی مـی   این خط .نوپا تاکید دارد ایجاد شرکتهاي

هـاي مربـوط بـه فراینـد ثبـت       ، کاهش زمان و هزینـه هاي خلق کسب و کار شرکت و رویه

  .هاي مرتبط با آن باشد سازي فرایند تاسیس شرکت و مشاوره ، کوتاهشرکت

گرا  مشی کل خط
13

  

 شـود و  هاي دولتی اجرا مـی  شی کار آفرینی از طریق وزارتخانهم ، خطویکرددر این ر

همچنـین در  . شـود  مـی  بهبود دسترسی به منابعدر برگیرنده تالشهایی است که منجر به 
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چـه و  آفرینی به صورت یکپاراست که شامل کمک مالی، آموزش کاربرگیرنده حمایتهایی 

  .شود ینی میمنسجم و ارتقاء دادن فرهنگ و جو کارآفر

  الگوي حمایت و تشویق کارآفرینی و شرکتهاي کوچک و متوسط پویا

. اسـت  شـده این الگو براساس تجارب کشور ترکیه و برخی دیگر از کشـورها معرفـی   

)OECD, 2004; OECD,2005; Napier,2004 .(نظر در این الگوبه هاي مورد مشی خط

  .شرح زیر است

ایجاد بستر قانونی
14

  

ایجـاد   ،اد محیط مساعد جهت کـارآفرینی شـرکتهاي کوچـک و متوسـط    به منظور ایج

همچنین دولت بایستی بـا شـرکتهاي کوچـک و متوسـط      .بستر قانونی حمایتی الزم است

شـرکتهاي بـزرگ بـه    کوچک و متوسط هماننـد  شرکتهاي ارتباط قانونی برقرار کند، زیرا 

   .کنندد را برطرف و نیاز خوکرده ط برقرار ارتبابا دولت توانند  نمیراحتی 

هاي ویژه شرکتها مشی خط
15 

   

اي بکـار   هـاي ویـژه   مشـی  شرکتهاي کوچک و متوسط بایسـتی خـط   در جهت کمک به

  :استها به شرح زیر  مشی مهمترین  خط برخی از. گرفته شوند

تشویق ثبت شرکتها و ایجاد بخشهاي رسمی) الف
16

  

ــررات  ــوانین و مق ــدیریتی،   ،ق ــانونی و م ــئولیتهاي ق ــأمین اج مس ــات و ت ــاعی،  مالی تم

ــوي غیر   ــه س ــارآفرین را ب ــک ک ــرکتهاي کوچ ــذیرش   ش ــز از  پ ــدن  و پرهی ــمی مان رس

ا بایستی بـا تسـهیل شـرایط بـه     بنابراین دولته. دارد میمسئولیتهاي مدیریتی و قانونی وا 

  .سازي و ثبت شرکتها کمک کنند رسمی

حکمرانی) ب
17

  

صـادق و نگرشـی  بـاز نیـاز دارد و     محیط رقابتی جهان امروز بـه مـدیریت شـفاف،    

بنابراین بایسـتی  . دولتها بایستی از بدبینی به بخش خصوصی و نهادهاي مدنی بپرهیزند

ی منصـفانه و مبتنـی بـر روابـط     بین دولت و بخش خصوصـی و نهادهـاي مـدنی ارتبـاط    

  .اي و نه سلسله مراتبی برقرار شود شبکه

  کمک به شرکتهاي کوچک و متوسط ورشکسته) ج

ه مـانعی  شـوند کـ   ي رشد برخی از  شرکتها ورشکست مـی یک اقتصاد پویا و دارا در

لذا تسهیل شرایط انحالل، در صورت ورشکسـتگی بـه   . شود براي کارآفرینی محسوب می

  . کند می رشد کارآفرینی کمک

تعریف و حفظ مالکیت معنوي)  د
18

  



  1385ان ، تابست2ي  اول، شماره  فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره

!!

ارآفرینی کپــی رایــت و عالئــم تجــاري بــه رشــد کــ ،طرحهــا ،حفــظ حقــوق اختراعــات

  .کند کمک میشرکتهاي کوچک و متوسط

توسعه زیرساختها
19

  

فناوري اطالعات و سـایر زیـر سـاختهاي     ،مخابرات ،ساختهاي حمل و نقلتوسعه زیر

  .صنعتی بر رشد کارآفرینی تاثیر مثبت دارد

  سازي  فرهنگ

رشـد کـارآفرینی در   . مردم جامعـه اسـت  کننده استعداد نهفته  فرهنگ یک کشور تعیین

فرهنـگ بـا کـارآفرینی و    تحـت تـأثیر میـزان عجـین شـدن      شرکتهاي کوچک و متوسـط، 

تشویق کارآفرینی در سطوح مختلف جامعه،  بهبنابراین ایجاد نگرش مثبت  .نوآوري است

  هـاي کـارورزي   وزش عمومی کارآفرینی، ایجاد دورههاي آم دانشگاهها به برگزاري دوره

  . تواند به رشد کارآفرینی کمک کند یگاهی در شرکتهاي کوچک و متوسط مدانش

  ارائه خدمات به شرکتهاي کوچک و متوسط و کارآفرینان

تـوان بـه انجـام     ینان و  شرکتهاي کوچـک و متوسـط مـی   به منظور حمایت از کارآفر 

  :فعالیتهاي زیر پرداخت

تیابی بـه ایـن هـدف دولتهـا بـا      بـراي دسـ  : هـاي اداري  سـازي قـوانین و رویـه    ساده) الف

نکـداري و سیسـتم   با، ایجـاد نظـام   هاي شروع یـک کسـب و کـار جدیـد     سازي رویه ساده

  .توانند به کارآفرینان کمک کنند حسابداري سالم می

د با بهبـود  توان نظور تسهیل دسترسی به اطالعات میدولت به م: دسترسی به اطالعات) ب

طریـق    شرکتهاي کوچـک و متوسـط بـه اطالعـات مـورد نیـاز از      دسترسی کارآفرینان و 

ایجاد سیستمهاي خاص  و جریانهـاي اطالعـات بـین آژانسـهاي حمـایتی، کارآفرینـان و       

  .شرکتهاي کوچک و متوسط را در  توسعه کارآفرینی یاري دهد

آموزش و ارتباط با صنعت
20

  

انتقال تکنولوژي) الف
21

انتقال تکنولوژي از روشهایی اسـت کـه دولتهـا از طریـق آن بـه      : 

گذاشـتن   ماننـد در اختیـار  . کننـد  متوسط و  کارآفرینان کمک می چک ورشد شرکتهاي کو

  .قیمت تکنولوژیهاي جدید و گران

رایزنـی و خـدمات تخصصـی    ،مشاوره)  ب
22

و رایزنـان افـرادي هسـتند کـه     مشـاوران  : 

هـا را   توسـط ایـن تجربـه   استراتژیک دارند و به شرکتهاي کوچـک و م هاي علمی و  تجربه

، کارکنـان مراکـز نــوآوري   ،حقوقــدانان ،شـامل مـدیران  ران ایــن مشـاو . دهنـد  انتقـال مـی  

  .باشند حسابداران خبره و غیره می
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سازي سازي و خوشه شبکه) ج 
23

توانـد   هاي صـنعتی مـی   ها و خوشه کمک به رشد شبکه: 

  .عدم اطمینانهاي مراحل اولیه رشد را کاهش دهد

  کمکهاي مالی

انـداز و   آمیز و تشویق مردم بـه  پـس   ین سرمایه براي فعالیتهاي مخاطرهدولتها با تأم

و غیـره بـه   ) خواري جلوگیري از رانت( رعایت عدالت در پرداخت وام ،اعطاي وامهمچنین 

  .کنند در شرکتهاي کوچک و متوسط کمک می رشد کارآفرینی

الگوي سازمان همکاریهاي اقتصادي و توسعه
24

  

ینی اهمیـت دارنـد مـورد    آفرمشی که بـراي فعالیتهـاي کـار    ، سه حوزه خطدر این الگو

ادي مـوثر بـر فعالیتهـاي اقتصـادي     این مطالعه بین اصول اقتص. مطالعه قرار گرفته است

و  )، زیرسـاخت محلـی و سـطح مالیـات و غیـره     بازارهـاي کـار   ،ثبات اقتصاد کالن مانند(

دسترسـی  : هـا عبارتنـد از   این حوزه. شود نی تمایز قائل میهاي موثر بر کارآفری مشی خط

هـاي حمـایتی    و برنامـه  )تاسیس و انحـالل ( تسهیل ورود و خروج شرکتها ،نابع مالیبه م

  ).UNCTAD ,2004(دولت 

  دسترسی به منابع مالی 

زمانی که شرکتهاي کوچک دسترسی محدودي به وامهاي بانکی : دسترسی به وامها) الف

ي ا بـراي شـرکتها  توانند اعطـاي وام ر  سنتی تامین مالی دارند دولتها میو دیگر ابزارهاي 

  . بانکی هاي ضمانت وام نوپا افزایش دهند مانند برنامه

کـاري   و این روش سـاز : آمیز گذاري در فعالیتهاي مخاطره بازارهاي سهام و سرمایه) ب

ایـن حـوزه بـه    . اسـت  در بخشهاي در حال ظهـور گذاري  سرمایه موفق براي کاهش خطر

 یـا ، خـود هاي نامحسوس  با اتکا به دارایی، که معموالً ویژه براي شرکتهاي کوچک نوآور

بـه دلیـل وجـود ریسـک      .هستند، کاربرد دارد کمبود نقدینگی مواجهمحیطهاي نامطمئن و 

کننـد، لـذا دولـت     بانکها بـه نـدرت از آنهـا حمایـت مـی      ،باال در فعالیتهاي چنین شرکتهایی

  .بایستی چنین خالیی را پر کند

  )   الل شرکتتشکیل و انح(تسهیل در ورود و خروج 

تاثیر محـیط قـانونی و    آنکه تحت تاثیر بازارها باشد تحتاز  بیشآفرینی شرایط کار) الف

تـاثیر   گیـري شـرکتها را تحـت    ، نحوه شـکل ها و قوانین و مقررات اداري رویه. اداري است

بـه کـاهش فعالیتهـاي کـارآفرینی      از آنجائی که وجـود ریسـک بـاال منجـر    . دهند قرار می

سازمانهاي تها بایستی الزامات اداري خاصی را ایجاد و هماهنگی بهتر را بین شود دول می

سـر راه  کسـب و کارهـا     لتها در جهت  کـاهش موانـع موجـود بـر    دو. دولتی برقرار کنند
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تـوازن ایجـاد   فرینی و مدنظر قرار دادن مصلحت عامه بین تسهیل فعالیتهاي کارآ ،بایستی

  .کنند

رفتار ورشکستگیاعمال ) ب
25
آمد شـرکتهاي نـاموفق و   کننده تعطیل شدن کار که تضمین 

مجـدد  هایی که فرصت را براي سازماندهی  مشی خط. تسهیل ورود و خروج شرکتها است

مولـد   مانع تخصیص مجدد منابع به کسـب و کارهـاي   گیرند، یا تعطیلی شرکتها نادیده می

  .دهند شده و توانایی کارآفرینان در تغییر سریع را کاهش می

هاي پـاداش  برنامه) ج
26

توانـد در مراحـل اولیـه فعالیـت شـرکت کـه        مشـی مـی   ایـن خـط  : 

نقدینگی
27 

با محدودیت روبروست، جذابیت یک شرکت را براي کارکنان افزایش داده و بـه  

  .، حفظ و نگهداري کارکنان کمک کندانگیزش

هاي حمایتی دولت  برنامه
28

  

ها در ایجاد محیطـی مشـوق بـراي     مشی ، پشتیبان سایر  خطهاي حمایتی دولت برنامه

الت ویـژه بـر سـر راه رفتارهـاي     مشـک بـا توجـه بـه وجـود      .فعالیتهاي کارآفرینانه است

ي مهارتهـاي  گیـر  هاي حمایتی ابزار مهمی براي شکل ، برنامهاذعان داشت دآفرینانه بایکار

تهاي هاي شـرک بر نیاز تأکیدهایی که به منظور  براي مثال برنامه .الزم کسب و کار هستند

هـاي   شرکتهاي کوچک و متوسط و یـا گـروه   گیرند  در داراي وضعیت نامناسب شکل می

  .ندبسیار موثر) مانند زنان(خاص 

توانـد   ها می رسانی است، این برنامه هاي اطالع ، برنامههاي حمایتی دولت یکی از برنامه

هـا   ، این برنامـه مچنینه. ده از فرصتهاي کارآفرینی کمک کندسازي در جهت استفا آگاه به

کنند و آنهـا   ارآفرینانه را به افراد معرفی میمشوقهاي اقتصادي موجود براي فعالیتهاي ک

شناخت بیشـتر فرصـتهاي کـارآفرینی    . کنند را براي بهره بردن از این فرصتها تشویق می

  .شود باعث تربیت کارآفرینان بیشتر می

جهانی ارزیابی کارآفرینی الگوي
29

  

ارآفرینی در کشـورهاي گونـاگون   مبتنـی بـر مطالعـه کـ     انی ارزیابی کارآفرینیجه الگوي

و سطح توسـعه اقتصـادي برقـرار    اي علی بین فعالیتهاي کارآفرینی  ، رابطهاین مدل. است

براساس این مدل شرایط ملی عمـومی  .است کرده
30

و شـرایط کارآفرینانـه   
31
عه بـر توسـ   

  .کارآفرینی کشورها تاثیر دارند

 (Hindle and RushworthT, 2001; Reynolds et al ,2001; Frederick,2004; 
Orford, Herrington, &Wood, 2005)

  :    مشی در توسعه کارآفرینی شناسایی شده که عبارتند از بر این اساس دو نوع کلی خط
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  بهبود شرایط ملی عمومی  

مـومی اقتصـادي   شـرایط ع  نوپا یـا قـدیمی تحـت تـاثیر     ،همه شرکتها کوچک یا بزرگ

 ،توانند تدوین  سیاستهایی مثـل بهبـود تجـارت خـارجی     بنابراین دولتها می. کشور هستند

، کـردن بازارهـاي مـالی    تر، کارآمـد گذاري بر تجارت و صـنعت ش دولت در تاثیرتغییر نق

سـاختهاي فیزیکـی و غیـره را در راس    ، توسـعه زیر پذیر کردن بازار نیـروي کـار   انعطاف

  .رار دهندفعالیتهاي خود ق

  بهبود شرایط ویژه کارآفرینی

ی تاثیر مسـتقیم دارنـد   فرینها که بر شرایط ویژه کارآفرینی و رشد کارآ مشی این خط

  :عبارتند از

حمایت مالی) الف
32
گیـري از   جلـو (و منـابع مـالی و رعایـت عـدالت     دولت با اعطـاي وام   :

  . کند شرکتهاي جدید و درحال رشد کمک میبه ) خواري رانت

آموزش) ب
33
ل رشـد در سیسـتم   حـا  کارهاي جدید و در آموزش نحوه مدیریت کسب و :

  .موثر است همه سطوح آموزشی ارائه آن درآموزش و پرورش و 

پژوهش و توسعه) ج
34
 تواننـد بـه فرصـتهاي تجـاري جدیـدي منجـر       پژوهشهاي ملی می :

  .اهم کنندحال رشد فر در شوند که فرصتهاي کارآفرینی را براي شرکتهاي کوچک و

اي و تجاري توسعه زیرساختهاي حرفه) د
35
حسـابداري و دیگـر    ،توسعه خدمات تجاري :

  .شود جب تاسیس یا رشد شرکتهاي جدید میخدمات حقوقی که مو

موانع ورود به بازار/ پذیري بازار  انعطاف) ه
چنانچه اصالحات تجاري  مـوانعی را در   :36

هاي جدیـد و درحـال رشـد    از رقابـت شـرکت   ،جهت تغییرات و توسـعه پایـدار ایجـاد کنـد    

کنندگان از بـین   تامین شود و قابلیت جایگزین شدن پیمانکاران جدید و سایر جلوگیري می

  .رود می

دسترســی بــه زیرســاختهاي فیزیکــی) و
37
دسترســی آســان بــه منــابع فیزیکــی شــامل   :

ي کوچـک و  توانند بـه رشـد شـرکتها    ، زمین و غیره میحمل ونقل ،زیرساختهاي ارتباطی

  .درحال رشد کمک کند

هنجارهاي فرهنگی و اجتمـاعی مشـوق    ):هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی(سازي  فرهنگ) ز

 هاي جدید هـدایت کسـب و   ، شیوهدر چنین حالتی .کارآفرینی است اعمال افراد براي بروز

  .گیرد کار و فعالیتهاي اقتصادي شکل می

هایی براي کمک به رشد شـرکتهاي نوظهـور در    در برگیرنده برنامه :هاي دولتی برنامه) ح

  .استاي  منطقه سطوح دولت ملی و
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مشـی مالیـاتی یـا  قـوانین      هـا ماننـد خـط    مشـی  سایر خـط  :هاي دولتی مشی سایر خط) ط

  .حال رشد هستند طرفانه که مشوق شرکتهاي جدید و یا در بی

الگوي آدرتچ
38

  

کننـده کـارآفرینی    ل عوامل تعیینوتحلی الگویی را براي تجزیه) 2001(آدرتچ و همکارانش 

مشی عمومی در جهت ارتقـاء کـارآفرینی    ند که به درك چگونگی بکارگیري خطا ارائه داده

;Verheul,2001). کمک می کند Thruick & Wenekers,2004; Grilo & Truik, 2005)  

شـرح زیـر ارائـه    دولتی اثرگذار بر فعالیتهاي کارآفرینانه را به  مشی خطاین الگو پنج نوع 

  :نموده است

عرضه کارآفرینی
39

  

 .تعداد و دسترسی به فرصتهاي کـارآفرینی تـاثیر مسـتقیم دارد    ،نوع مداخله دولت بر

توسعه تکنولوژي یا  ،هایی براي تشویق مشی خط درآمدي و مشی خطشامل  مشی خطاین 

  .رقابت ومقررات تاسیس شرکت است مشی خط

تقاضاي کارآفرینی 
40 

  

شـامل   مشـی  خـط ایـن  . دولت تاثیر مستقیم بر تقاضاي کارآفرینان بالقوه دارد مداخله

  .شود غیره می کمکهاي مالی و ،اي مشی توسعه منطقه خطمهاجرت،  مشی خط

  دسترسی به دانش و منابع مالی براي کارآفرینان بالقوه

ع ت مالی از طریـق افـزایش منـاب   شکاف دانش و مشکال غلبه بر ،هدف از مداخله دولت

آمیز  زار سرمایه به  فعالیتهاي مخاطرهها با تشویق با مشی خطاین  .استمالی  اطالعاتی و

را مهیـا و آمـوزش   ) مشـاوره (اطالعـات تجـاري مـرتبط     ،مالی مستقیمو همچنین حمایت 

  .کنند مدارس فراهم می کارآفرینی را در

  دهی ارزشهاي کارآفرینانه در فرهنگ  شکل

شـود و بـا معرفـی     دادن ذهنیـت مثبـت از کـارآفرینی مـی     مداخله دولت منجر به شکل

هـا بـه ایـن مهـم      شی و توجه به کـارآفرینی در رسـانه  سیستم آموز اصول کارآفرینی در

اي از سـوي دولـت نیازمنـد     ها به ایفاي نقش گسترده مشی خطاین مجموعه از  .پردازد می

  .شود گی میهاي فرهن و شامل سیستم آموزشی و همپوشانی است

  پذیري براي کارآفرینی  ویت ریسکتق

انتخابهـاي شـغلی    گیـري افـراد و   فرایند تصـمیم  جهت تاثیرگذاري بر مداخله دولت در

، درآمـد کسـب وکـار    تـاثیر بـر  (مشی مالیـاتی   خط: ها عبارتند از مشی این خط. آنان است
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روع یا و ش پذیري کسب وکار طافافزایش انع(، قوانین استخدامی بازارکار )اجتماعی تامین

  .ورشکستگی مشی خط و) ادامه یک کسب وکار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الگوي آدرتچ براي توسعه کارآفرینی -1شکل  

Grilo and Truik, 2005: منبع

  

لی  الگوي پنگ و
41

  

اند کـه بیـانگر سـطح     مشی اشاره نموده خطهاي  به تعدادي از حوزه)  2002( لیپنگ و

  :ها به شرح زیر است ن حوزهای. یک کشور است تالشهاي کارآفرینانه در

منافع کردنحداکثر
42
 :  

تاسـیس   شـود و بـه   ها موجب تشویق افراد براي کارآفرینی می مشی خطاین دسته از 

هـا موانـع شـروع فراینـد      مشی خطبه بیان دیگر این . کند کسب و کارهاي کوچک کمک می

  :کنند و به شرح زیر هستند کارآفرینی را برطرف می

آفرینی بوسیله تسهیل ورود شرکتهاي نوپا و ایجـاد رقابـت بـین آنهـا و     توسعه کار )الف

  .کاهش موانع ورود به صنعت

  .صنعتفرینی بوسیله توسعه رقابت در یک کارآاست و تشویق  تر اجراي قوانین ضد )ب

زدایی دولت و توسعه کارآفرینی از طریق حذف مقررات دست و  هاي مقررات مشی خط )ج

  پاگیر  

زیان کردن حداقل
43
:  

کنـد تـا بتواننـد سـریعاً      به کارآفرینان ورشکسته کمک میکه ها  مشی خطاین دسته از 

  :کسب و کار خود را با زیان کمتر منحل کنند به شرح ذیل هستند

تقاضافرصتها

  عرضه  منابع، الویتها

پذیري ریسک

ج
و
ر
خ

و 
د 

و
ر
و

  

  کارآفرینی

  کارآفرینی

ی
ین

ر
آف

ر
کا

  

دولت

4 مشی خط
3 مشی خط

5 مشی خط

1 مشی خط
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اجــراي قــوانین ورشکســتگی و تســهیل فراینــد انحــالل بــراي صــاحبان شــرکتهاي  )الــف

  ورشکسته 

توسعه کارآفرینی از طریق کـاهش ریسـک و بسـط ارزشـهاي کـارآفرینی در جامعـه        )ب

(Golden, Higgins and Lee,2003).  

  

  الگوي نیلی در سند توسعه صنعتی کشور

اســتراتژي توســعه صــنعتی کشــور، سیاســتها و  در ســند ) 1383(نیلــی و همکــاران 

به زعـم نیلـی و   . اند ئه کردهصنعتی ارا استراتژیهایی را به عنوان رهنمود در جهت توسعه

رفـع موانـع و تسـهیل     ،همکاران دولت بایستی سیاستهایی مثل کمک به رشـد کـارآفرینی  

هاي صـنعتی را   ، افزایش صادرات و ایجاد خوشهفرایند رشد شرکتهاي کوچک و متوسط

  .بکار گیرد

  رفع موانع و تسهیل فرایند رشد صنایع کوچک و متوسط

پیشنهاد کشورها، راهبردهاي زیر  با توجه به تجارب سایر براي دستیابی به این هدف

  :است شده

  اصالح ساختار مالی و ایجاد بازارهاي سرمایه خاص شرکتهاي کوچک و متوسط) الف

فنی،  ،اي هاي پشتیبان غیردولتی در جهت ارائه خدمات مشاوره کمک به ایجاد موسسه) ب

مدیریتی و ضمانتهاي بانکی، ،بازاریابی

  .ح قوانین جهت تسهیل فرایند رشداصال) ج

  وري شرکتهاي کوچک و متوسط بهره يارتقا

هــاي زیــر پیشــنهاد  مشــی خــطوري شــرکتهاي کوچــک و متوســط  بــراي ارتقــا بهــره

  :است شده

  آموزش نیروي انسانی،) الف

فناوري، يکمک به ارتقا) ب

  فناوري، يارائه مشوقهاي آموزشی در زمینه آموزش و ارتقا) ج

  

فزایش روابط پیمانکاري بین شرکتهاي کوچک و متوسط با شـرکتهاي بـزرگ و   کمک به ا

  هاي صنعتی تشکیل خوشه

  :هاي پیشنهادي براي رسیدن به این هدف عبارتند از مشی خطبرخی از 

  سیستمهاي مدیریت کیفیت، يکمک به ارتقا) الف

  ر،رسانی مناسب درباره شرایط بازا اساندن شرکتها به یکدیگر و اطالعشن) ب
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هاي صنعتی و صنایع کوچـک پیمانکـار و شـرکتهاي     ارائه مشوقهاي مالیاتی به خوشه) ج

  بزرگ طرف قرارداد با آنها،

  تصویب قوانین مناسب براي فعالیتهاي پیمانکاري) د

  رشد شرکتهاي کوچک و متوسط دانش بر

که  واحدهاي دانش بر، وجود کارآفرینانی استاز مهمترین عوامل موثر در ایجاد یکی 

. توان و بنیه الزم را در ایجاد یک واحد صنعتی داشته باشـند  ،عالوه بر تحصیالت مناسب

بنابراین تعلیم و آموزش کارآفرینی به عنوان یک راهبرد موثر بایستی مـورد توجـه قـرار    

  :ها و استراتژیها براي دستیابی به این هدف عبارتند از مشی خط. گیرد

ارائه آموزشهاي کـارآفرینی و تـدوین طـرح تجـاري در      توسعه کارآفرینی از طریق) الف

  دانشگاهها، تشویق و معرفی کارآفرینان موفق،

تاسیس و گسترش مراکز رشد) ب
44

چـک دانـش بـر و    جهت کمک به رشـد واحـدهاي کو   

  ).1383نیلی،( رسانی اي و اطالع ارائه خدمات مشاوره

  

ي کشورتوسعه کارآفرینی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد

ایــران  اســالمی اجتمــاعی و فرهنگــی جمهــوري در برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادي،

  :است کارآفرینی به شرح زیر خالصه شده مرتبط با موضوعهاي ،)1383(

،)47و  45، 29مواد ( ارایه تسهیالت و کمکهاي هدفمند و اعمال معافیتهاي مالیاتی) الف

،)47و  29،46مواد (نظام نوآوري  کمک به تقویت تحقیق و توسعه و ایجاد)  ب

،)29ماده( هاي صنعتی و پارکهاي فناوري ایجاد خوشه)  ج

هاي کوچک و متوسط و اصالح قوانین و مقـررات جهـت تسـهیل     رفع موانع رشد بنگاه) د

،)140و 29،45مواد( کارآفرینی

،)45ماده( المللی و حق مالکیت معنوي طراحی نظام مالکیت ملی و بین) ه

دولتـی ، تعـاونی و سـازمانهاي غیر  قویت بخشـهاي خصوصـی  ت) و
45

بـه منظـور توسـعه     

،)140و 45مواد( کارآفرینی

اصالح نظام آموزشـی کشـور و آزمـون ورودي دانشـگاهها بـا هـدف توسـعه دانـش         ) ز

)48ماده(
46
.  
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هاي دولتی براي سازمانهاي مسئول توسعه کارآفرینی  مشی خط

گذار بر کارآفرینی هاي دولتی تاثیر مشی خطح شد، همانطور که در بخشهاي قبلی مطر

هاي ارایه شده به طـور مفصـل   د توجه قرار گرفته است و در الگواز زوایاي متفاوتی مور

ارائـه   1رار گرفـت کـه در جـدول    توسعه کارآفرینی مـورد تحلیـل قـ    مشی خطویژگیهاي 

  :است شده

  

  آفرینیدولتی در توسعه کار  مشی مقایسه الگوهاي خط  -1جدول 

  نقاط ضعف  نقاط قوت  اجزاء مدل  الگو  ردیف

1  
لوندرسترم 

  )2001(واستیونسن

 توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط  

 تمرکز بر گروههاي خاص  

 تأسیس شرکت جدید  

 کل گرا  

  توجه به گروههاي متخصص

  براي کارآفرینی

  توجه به گروههاي خاص و

  اقلیتها

  عدم توجه به تسهیل فرآیند

  ل شرکتهاانحال

  عدم توجه به زیر ساختهاي

  کارآفرینی

عدم نگرش فرآیندي و  سیستمی  

2  

حمایت و تشویق 

کارآفرینی در 

شرکتهاي کوچک و 

متوسط 

  )2005(پویا

  قوانین و مقررات  

 مشی هاي ویژه شرکتها خط  

 توسعه زیر ساختها  

 فرهنگ سازي  

 حمایتی  

 آموزش و ارتباط با صنعت  

 لیکمکهاي ما  

 توجه به موضوع حکمرانی  

 تعریف و حفظ مالکیت معنوي  

 آموزش و ارتباط با صنعت  

 عدم توجه به موضع،تکنولوژي

  وتأمین منابع دانش

عدم نگرش فرآیندي و  سیستمی  

3  

الگوي سازمان 

همکاریهاي 

  اقتصادي و توسعه

)2004(  

دسترسی به منابع مالی  

 تسهیل ورود و خروج  

  حمایتی برنامه هاي  

  سرمایه گذاري در فعالیتهاي

  مخاطره آمیز

  تسهیل در ورود و خروج

  شرکتها

 عدم توجه به زیرساختهاي

  کارآفرینی

 عدم توجه به فرهنگ سازي و

  آموزش

عدم نگرش فرآیندي و  سیستمی  

4  
مدل جهانی 

  )1999(کارآفرینی

شرایط عمومی

  شرایط ویژه کارآفرینی  

 تدسته بندي موضوعا  

کارآفرینی به حوزه  شرایط 

  عمومی و شرایط ویژه 

 عدم توجه به تدوین قوانین

  مناسب براي کارآفرینی

عدم نگرش فرآیندي و  سیستمی  

  )2002(آدرتچ  5

عرضه کارآفرینی  

 تقاضاي کارآفرینی  

 دسترسی به دانش و منابع مالی  

 ارزشهاي کارآفرینی در فرهنگ  

  تقویت ریسک پذیري براي

  ارآفرینی ک

 تقویت ریسک پذیري  

براي موضوع کارآفرینی 

  توجه به کارآفرینی از دیدگاه

  عرضه و تقاضا

  

 عدم توجه به فرآیند انحالل و

  تأسیس شرکت

عدم نگرش سیستمی و فرآیندي  

  )2002(پنگ و لی  6

 حداکثر سازي منافع  

 حداقل سازي زیان  

  دسته بندي بر اساس شاخص

  منفعت -  اقتصادي هزینه

 عدم توجه به زیر ساختهاي

  کارآفرینی

 توجه صرف به شاخص هاي

  اقتصادي

عدم نگرش فرآیندي و  سیستمی  

7  

سند  استراتژي 

توسعه صنعتی 

)1383(  

 رفع موانع و تسهیل فرآیند  

 رشدصنایع کوچک و متوسط  

 ارتقاء بهره وري شرکتها  

 کمک به روابط مناسب پیمانکاري  

 اي کوچک و متوسطرشد شرکته  

 توجه به روابط پیمانکاري  عدم نگرش فرآیندي و  سیستمی  

  تدوین توسط مولفین: منبع
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شود، یکی از نقاط ضـعف الگوهـاي ارائـه شـده،      مشاهده می 1همانطور که در جدول 

به بیان دیگـر اسـتقرار نظـام کـارآفرینی در یـک      . نبودن نگرش فرایندي و سیستمی است

کارآفرینی در سـطح    ،شامل فرایندي است که با طی شدن مراحل آن جامعه توسط دولت

طراحی یـک الگـوي فراینـدي    براساس این مطالعه مولفین مقاله به  .جامعه توسعه می یابد

پنج نقش دولت مورد بررسی قـرار  اند که در آن  اي  توسعه کارآفرینی پرداخته سه مرحله

  :ه اصلی توسعه کارآفرینی عبارتند ازگان در این الگو مراحل سه). 2شکل( گیرد می

سازي براي کارآفرینی بستر

 .پـردازد  اي الزم براي توسعه کـارآفرینی مـی  ایجاد زیرساختهدر این مرحله دولت به  

  : لی دولت در این مرحله عبارتند ازنقشهاي اص

، آمـوزش از طریـق   ارائه آموزشهاي کارآفرینی مثل ارائه آموزشهاي خود اشـتغالی ) الف

  ها سانهر

ایجـاد  ، دولت نسبت به موضوع کـارآفرینی سازي مانند ایجاد رویکرد مثبت در  فرهنگ) ب

  .. .فرهنگ کارآفرینی در سطح ملی و

  هدایت کارآفرینی در مرحله عمل

یسـتی در بسـتر   با ،پس از اینکه بسترها و شرایط الزم براي بروز کارآفرینی مهیا شد

در اینصـورت اسـت کـه بـذر     . پرداخـت رحلـه عمـل   ه هدایت کـارآفرینی در م بایجاد شده 

قـش دولـت در ایـن مرحلـه     لـذا ن . رسـد  ی در بستر مساعد بـه مرحلـه رشـد مـی    آفرینکار

  : از تستعبار

قـوانین   ،مناسب مانند قـوانین مربـوط بـه مالکیـت معنـوي     تدوین قوانین و مقررات )  الف

  ...گمرکی و مالیاتی و ،مناسب تجاري

کاهش موانع تاسیس  ،توسعه کارآفرینی مثل ارائه کمکهاي مالی حمایتهاي الزم براي)  ب

  .شرکت

  دن کارآفرینی کرتثبیت و نهادینه 

پس از اینکه چرخهـاي هـدایت کـارآفرینی در مرحلـه عمـل بـه جریـان افتـاد بایسـتی          

در این راستا  .فعالیتهایی انجام شود که تداوم و توسعه کارآفرینی را تثبیت و نهادینه کند

ع شـود کـه بـه نهادینـه کـردن موضـو       ویق کارآفرینی توسـط دولـت مطـرح مـی    نقش تش

هاي کارآفرینی، ایجاد مراکـز   کند مثل برگزاري جایزه کارآفرینی در سطح جامعه کمک می

  .نوآوري و غیره
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به بررسی عوامـل   ،عالوه بر نمایش فرایند استقرار کارآفرینی در سطح جامعه 2شکل 

   .پردازد گانه دولت می هاي پنج ر قالب نقشبر توسعه کارآفرینی د مؤثر
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  : تشویق کارآفرینی 

ایجاد نظام معافیت مالیاتی و گمرکی

  برگزاري جایزه هاي کارآفرینی و کیفیت  

یتهاي انگیزشی ایجاد تشویقهاي مالی و حما

 ایجاد مراکز نوآوري ، پارکهاي ملی و مراکز رشد تجاري

 پاسخگویی به نیازهاي کارآفرینان به منظور پیشگیري از جذب آنها توسط

کشور هاي خارجی 

 توسعه شبکه هاي کارآفرینی

 ایجاد رقابتهاي کارآفرینی    

  تثبیت و نهادینه نمودن کارآفرینی

  
   :قانونگذاري 

 تدوین قوانین مناسب صادرات و واردات

 تدوین قوانین مرتبط با حق مالکیت

 بازنگري در قوانین سنتی

 تدوین قوانین مناسب تکنولوژیک و رقابتی

د قوانین و مقررات جلوگیري از تغییر متعد

 تدوین قوانین مناسب تجاري، گمرکی و مالیاتی

 تدوین سیاستهاي جذب فارغ التحصیالن  نخبه  

  

  :حمایت و پشتیبانی 

  ایجاد واحد هاي پژوهش و توسعه به منظور ایجاد

کارآفرینی

 شناسایی فرصتهاي کارافرینی

  تسهیل فرایند هاي ایجاد و انحالل شرکت

 تامین منابع دانش وظرفیت سازي براي دسترسی به

ولوژي مناسب تکن

 تهیه امکانات الزم و تسهیالت مناسب براي شرکتهاي

کوچک ومتوسط

 برنامه تضمین اعتبار براي شرکتهاي نو پا

 سرمایه گذاري در فعالیتهاي مخاطره آمیز

 ارایه کمکهاي مالی و غیر مالی

 کاهش موانع ایجاد شرکت

 بهبود دسترسی به تکنولوژي

 حفظ منافع اقلی ها

ریفات زاید اداري براي فعالیتهاي کار آفرینانه کاهش تش

 فراهم نمودن شرایط الزم براي خود اشتغالی  

  هدایت کارآفرینی در مرحله عمل

  

  : آموزش 

 ارایه آموزشهاي خود اشتغالی  

ارایه آموزشهاي کار آفرینی  

 آموزش از طریق رسانه هاي جمعی  

 ایجاد تناسب میان برنامه هاي آموزشی رشته هاي

ار و جامعه تحصیلی با  نیازهاي بازار ک

 پرورش نیروي کار ماهر  

  :فرهنگ سازي 

 ایجاد فرهنگ کارافرینی در سطح ملی

 کارآفرینی در دولت ایجاد هسته هاي

 ایجاد رویکرد و نگرش مثبت در  دولت نسبت به

  موضوع کارآفرینی و کارآفرینان

   

  بستر سازي براي کارآفرینی

  براي سازمانهاي مسؤول توسعه کارآفرینیالگوي پیشنهادي   - 2شکل

  تدوین توسط مولفین: منبع
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  گیري نتیجه

هاي مدیران ارشد  دولتی این است که چرا برخـی از کشـورها    یکی از مهمترین دغدغه

 تـوان  اي مـی  در پاسخ بـه  چنـین دغدغـه   . اند به برخی کشورهاي دیگر پیشی گرفتهنسبت 

المللـی روبـرو    و تهدیـدات گسـترده بـین   فرصـتها  با  گفت کشورها و جوامع عصر حاضر

حلهـا و روشـهاي    ت و بقا جوامـع نیازمنـد یـافتن راه   از اینرو تضمین و تداوم حیا. هستند

دولتها بایستی به نقشهایی رو بیاورند کـه متناسـب بـا     ،براي نیل به این هدف. جدید است

بـه عنـوان یکـی از     آنلـذا موضـوع کـارآفرینی و توسـعه     . شرایط متحول محیطی باشـد 

سـاختارهاي  انتقـال از   مرحلهاکثر کشورهاي توسعه یافته . شود مطرح میي دولت نقشها

کشـورهاي در حـال   از اینـرو   .انـد  سر گذاشـته  را پشتکراتیک به وضعیت کارآفرینی روب

فرینی در سـطح دولـت   ارآطراحی و تبیین مدلی که منجر به پرورش کتوسعه ناگزیرند به 

  . روي آورندشود  و جامعه 

نـد بـه توسـعه    توا دولت از چه طریقی می"اضر با هدف پاسخ به این سوال که مقاله ح

هاي رایج در ایـن موضـوع پرداختـه و بـا     به بررسی الگو "کارآفرینی در جامعه کمک کند

د فرایندي به سوال ربه ارائه مدلی پرداخته است که با رویک ،بررسی موشکافانه این مدلها

  . دهد مذکور پاسخ می

 در جریان بررسـی الگوهـاي مختلـف در زمینـه نقـش دولـت در توسـعه کـارآفرینی،        

مرحلـه بـه اسـتقرار نظـام کـارآفرینی در      در مجموع پی بردند که دولتهـا در سـه    مولفین

آفرینی رهدایت کـا بسترسازي براي کارآفرینی، : این مراحل عبارتند از .پردازند جامعه می

، نقشـهاي خاصـی   هر یـک از ایـن مراحـل   در  .سازي کارآفرینی در مرحله عمل  و نهادینه

  :عبارتند ازشود که  توسط دولت ایفا می

  سازي به منظور ایجاد بسترهاي الزم آموزش و فرهنگ )الف

  قانونگذاري و پشتیبانی به منظور هدایت کارآفرینی در مرحله عمل) ب

  .سازي کارآفرینی منظور نهادینهشویق کارآفرینی به ت )ج

  

  :ها نوشت پی

1 - Entrepreneurship
2 - Entrepreneur
3 - Governmental Policy
4 - Entrepreneurship Development
5 - Small & Medium Enterprises
6 - Kuratk & Hodgetts
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7 - Roepke
8 - Lunderstorm & Stevenson's Framework
9 - SME Policy Extension

، هر دو در یک گـروه قـرار   کوچک با متوسط به دلیل ویژگیهاي مشترك شرکتهاي در تعریف شرکتها، -10

همچنین کارآفرینی و مفهوم شرکتهاي کوچک و متوسط مفـاهیمی کـامالً   . )1383 نیلی و همکاران،( گیرند می

تفاوتهـایی  کوچک و متوسـط   ي توسعه شرکتهايها مشی خط هاي کارآفرینی و مشی خط مرتبط هستند ولی

کـه  تاکیـد دارنـد، در حالی  ) سـازمان (هاي توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط بر شرکت  مشی خط. ز دارندنی

 هاي توسعه کارآفرینی بر افراد کارآفرین در مراحل مختلف عمر یـک کسـب و کـار تاکیـد دارنـد      مشی خط

(Lunderstom & Stevenson 2002) .  

11 - Niche Entrepreneurship Policy
12 - New Firm Creation Policy
13 - Holistic Entrepreneurship Policy
14 - Regulation and Law
15 - Company Specific
16 - Encouraging Registration and the Formal Sector
17 - Governance
18 - Intellectual Property Clearly Defined
19 - Infrastructure Policy
20 - Education and Industry Interface Policy
21 - Technology Transfer
22 - Consultants, Mentors & Professional Services
23 - Networks and Clusters
24 - Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
25 - Bankruptcy treatment
26 - Remuneration Schemes
27 - Cash Flow 
28 - Government Support Programs
29 - Global Entrepreneurship Monitor 
30 - General National Frameworks (GNFs)
31 - Entrepreneurial Frameworks (EFCs)
32 - Financial Support                
33 - Education and Training  
34 - Research & Development 
35 - Commercial &Professional Infrastructure
36 - Market Flexibility/Bariers to Market Enter
37 - Access to the Physical Infrastructure
38 - Audresch                       
39 - Demand Side of Entrepreneurship
40 - Supply Side of Entrepreneurship
41 - Peng and Lee's Framework
42 - Maximize Upside Gains
43 - Curtail Downside Loses
44 - Incubators
45 - Non Governmental Organization 
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گـذاري،  نونراهکارهاي برنامه چهارم بر مرحله هدایت کارآفرینی تاکید دارد و دربرگیرنـده نقشـهاي قا   -46

اسـت و   نه کردن کارآفرینی کمتر توجـه شـده  سازي و نهادیبه بستر در این برنامه .حمایت و پشتیبانی است

  .است دهسازي و تشویق کارآفرینی کم رنگ ش در نتیجه نقشهاي آموزش، فرهنگ
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