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 چکیده

 اصنن   محنكنن  نینننو  ع ننوا  بنن  وكنناررینی  شنن   كشوراشننار  درتوسنن   كنناررینی   جایگننا  و نقنن  بنن  مقالنن  اینن  در

 هنا  سننمای  واین   یکنن صناباا  ننورورا   یایتن  توسن   اقتصناد  نظنا  در. گینند من  قننار توجن  منورد جوامن  توس  

 ازبینا  پن  تنا بنرنسن  مقالن  این  لناا شنون   من  محسنو  پاین ار توسن   اصن   عوامن  واز اقتصناد  ب گنا  ین  اص  

 مننو ن عوامنن  بنرسنن  كشننورب  اجتمنناع  و اقتصنناد  توسنن   در ر  جایگننا  و كنناررینی   توسنن   ضنننور  و اهمینن  مسننال  

 را راسننتا دراینن  پیشنن ياد  راهکارهننا  و بنرسنن  را رو پننی  چالشننيا  و نمننود  اشننار  اینننا  اقتصنناد در كنناراینی   بننن

كاررینی   ب  ع نوا  ین  پ ین   ننوی  دراقتصناد نقن  منو  ن  را در توسن   و پیشننی  اقتصناد  كشنورها ای نا .نمای  ارائ 

كند  اس . و همچ نی   در اقتصناد رقنابت  و مات ن  بنن بنازار امننوز  دارا  نقن  ك ین   اسن . بن  عانار  دیگنن در ین  

صوال  و خن ما  همنوار  در بناغ تریینن من  باشن   و در این  مینا  كناررینی  اسن  كن  الگنوی  اقتصاد پویا  ای   ها  مح

از این  رو در ین  گسنتند  وسنی  تمنا  ع اصنن ی ناغ در  .بنا  مقاب   و سازگار  بنا شننایج ج ین  را بن  ارمرنا  من  رورد

ینی   بپندازننن  و بنن  سنني  خننود صننح   اقتصنناد فمصنننگ ك  نن گا    تولینن  ك  نن گا    سنننمای  گنناارا   باینن  بنن  كننارر

یپای ن   ر   كاررینی  باش  . رنچ  درای  رابطن  اهمین  دارد این  اسن  كن  ع یننی  اهمین  روزاینپو  این  پ ین   و نقن 

از  در اقتصاد جينان  كمتنن بن  این  موضنوا پنداختن  میشنود. وضن ی  اقتصناد  كشنور و تنكینر جم یتن  امننوز  بنی 

 ن  هنا  پیشننو در صنح   اقتصناد  من  ك ن  و در این  راسنتا ضننور  داشنت  من غ  الگوهنا را نیازم   یایت  زمیپی  ما

 و راهکارها  م اسر جي  رموزش  تنبی  واست اد  بيی   از نینو  ی اغ وكاررینی  بیشتن م  شود.

 رقابت اقتصاد اقتصاد  رموزش دول  اشتراغ توس   كاررینی   :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

 امننوز  كاررینی نا  و من ار اقتصناد كناررینی   بن  اقتصناد  و من ینی  دردانن  خاصن  توجن  مخت ف كشورها  در امنوز 

 .شنود من  كاررینی نا  و من ار اقتصناد كناررینی   بن  اقتصناد  و من ینی  دردانن  خاصن  توجن  مخت نف كشنورها  در

 وینه  بن  كشنورها  اقتصناد  پیشننی  ابنپار از   اقتصناد   توسن   بننا  م اسنر بسنتن وایجناد كناررینی   تقوین 

 و م ن  اقتصناد رشن  مینا  قنو  بسنتگ  هن  ین  كناررینی    جينان    بیانین  بناسنا . اس  توس   باغ در كشورها 

 بسنیار   لن  مقنو كناررینی  .)63 ص 7631 وكی ن   خ ی نن ف دارد وجنود سنازمان  و م ن    كاررینی انن  ی الین  سنط 

 من  و داشنت  ماناوغ ر  بن  جن   توجن  توسن   بناغ در و یایتن  توسن   كشنورها  از بسنیار  كن  باشن  من  ميمن 

   این  و انسنان  هنا  تخصن  من ر   اقتصناد در كن  اسن  بنال  این  در . 71 ص   7631 زینودار  پنور  دارنن .فایمان 

  .733 ص   7631 همکارا   و عنبیو فم  ك   تولی  تن  بی  ایپود  ارزش ها ر  ها 

 اینپای  بنن مسنتقی  داللن  كن  یاین  تنوا  نمن  اقتصناد  رشن  ننن  از تنن مين  اقتصناد  در را عام   هیچ سو یگن د از

 اهن ای  جم ن  از اقتصناد  بيتنن   توسن   و اقتصناد  بناال  رشن  . باشن  داشنت  م ن  ین  ب   من   اقتصناد  رینا 

 بن  اقتصناد  رشن  كن  باشن  من  مپاینای  و م نای  وجنود ر  ع ن  و هسنت   ر  دناناغ بن  اقتصنادها   همن  كن  اس 

 هنن گنپارا  سیاسن  نينای  هن گ این  و بنند ننا  جام ن  رینا  بناالتن سنط  توا  م  را رنيا تنی  مي  ك  رورد م  ارمرا 

 .اس  كشور 

 پنداختن  ایننا  جم ن  از و مخت نف كشنورها  در اقتصناد  رشن  بنن ا نگناار عوامن  بنرسن  بن  مخت  ن  مطال نا  در 

 زمی ن  در توانن  من  كناررینی   اقتصناد   نظننا  صنابر و كارش اسنا  از بسنیار  نظنن از و مینا  این  در . اسن  شن  

 در و تولین  اینپای  بن  ر  گسنتنش و بنود   منن مثمنن ر  از م ینار  ع نوا  بن  اقتصناد  رشن  و جام ن  پیشننی   

 بينن  و ارزیناب  ش اسنای   ینای ن  ع نوا  بن  كناررینی   . بیانجامن  جام ن  در سننان  دررمن  سنط  رینت  بناالتن نتیجن 

 ج ین  خن ما  ینا كناال   هن گ ارائن  بنا ج ین  وكارهنا  كسنر من ینی  و انن از  را  قالنر در هنا ینصن  از بنندار 

  .7  ص7633ودیگنا   فزال  ك   م  ای ا م   اقتصاد رش  در سپای  ب  نق 

سننی  و شنتابا  محنیج بنی  الم  ن  و گنارا  دراقتصاد رقابت  و مات   بنن بنازار دنینا  ك نون  كن  بنا تحنوال  و ترییننا 

ازجام   ص  ت   ب  جام   اطالعات  و تریینن اقتصناد م ن  بن  اقتصناد جينان  همننا  اسن   از كناراینی   بن  ع نوا  موتنور 

توانن  سنار رشن  و توسن   اقتصناد  كشنورها  اینپای  بينن  ور   ایجناد اشنتراغ توس   اقتصاد  یناد من  شنود كن  من 

هنا و تجيینپ م ناب  تنوا  از ننورور   خطنپناین  م تن غ  جسنتجو  ینصن   شود. از اجنپا  كناراینی   من وریا  اجتماع

هنا از طنینا ایجناد كسنر و كارهنا  ج ین  ینا تریینن در سنازما  هنا  موجنود ننا  بنند. در بنا  بينن  بنندار  از ینصن 

سنر و كنار مانادر  بن  م نین  محصنوغ واق  كناررینی  ینند  اسن  كن  بنا این   و یکنن ج ین  و از طنینا ایجناد ین  ك

ج ی   در جام   م  ك ن . اصنوال ای گونن  اینناد در ك ین  جوامن  برنور دارنن  و ین  بسنتن و زمی ن  م اسنر برنوررنا  

را پنرنگتننن منن  سننازد.فففكتا  تجننار  كنناررینی   در كشننورها  م تخننر   تننالیف محمننود ابمنن  پننور داریان  ناهینن  

  موسسنن  انتشننارا  امینكایننن  7636اء هینن   ع می انشننگا  صنن  ت  امینكاین چننا شننیخا   بجنن  النن  رضننازاد   اعرنن

 چا  اوغ   
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 ایران اقتصاد در کارآفرینی فرهنگ -2

ینه ننك كنناررینی ال  خالقینن  و نننورور  مجموعنن    ارزش هننا  نگننن شننيا  ه جارهننا و ریتارهننایال اسنن  كنن  هوینن  ایننناد 

خنال  سن ال منال ك  ن  بنا ننوا متمنایپ نگاهشنا  بن  پ ین  هينا  اطنناگ و كاررینی  راتشکی  مال ده . ایناد كناررینی  و 

شیو ه  مت او  ریتارشا  درمواجن  بنا پ ین   هنا  پینامنو  خنود  دسن  بن  ی الین  هنا  كاررینی انن  بپن ن  و محصنوغ 

بن  « ینن » اسن . كن  « ینن » و « ه نك » ینه نك منكنر از دو جنپء  و خ م  ج ین   بن  جام ن  ارائن  نمای ن . م ينو 

» اسن . در زبنا  ع منال جام ن  ش اسنال در ایننا    بن  م  نال قصن  كنند  كشنی   و رورد « ه نك » م  ال بناال و ج نوو 

م ادغ م يو  التی  فكنالچن  بن  كنار گنیتن  شن   كن  در اصن  بن  م  نال كشن  وزراعن  بنود  اسن . از م ينو  « ینه ك 

ع نوا  هن گ  باین  م ينو  رشن  و ت نالال انسنا  بن  یو   چ ی  است ااط مال شود ك  ب  نظن منال رسن  در ت نینف ینه نك

 م سنج  و من ظ  ركنن شنود. ب نابنای  منال تنوا  گ ن  كن  قسنم  اعظن  ینه نك كناررینی ال در جوامن  ای  مجموعن   

عننوام ال همچنو  نیننو  كننار  سننمای   ی  ناور  و منن ینی    ك نونال متن  ن از نيادی نن  شن   ینه نك ع نن  در جام ن  اسن 

 ارزش هنا و باورهنا  ینه گنال دارنن . در ود متن  ن از ویهگنال هنا  ینه گنال جام ن  اسن  و ریشن بن  نوبن    خن هن كن ا 

ان یشن  هنا  ننو   رمناد  سناخت  ر  هنا بننا  قانوغ ب ابنای  ایجاد ایما  و ابتنا  بن  ع نو  و دانن  ج ین  در بنی  منند 

عن ال  اجتمناعال  همن  گسنتنش بن و  توجن  بن  ینبنال بنود  ینا شننقال بنود  ر  و مين  تنن از رزمای  روش ها  ج ی 

بنا ایجناد ایمنا  و  ین  كشنور ای نا منال نماین .پ  در رشن  و توسن   واقتصاد  بنا  اقشار مخت ف جام   نقن  اساسنال را

 ابتنننا  بننن ع ننو  وداننن  ج ینن  در بننی  مننند  و راینن  كننند  ینه ننك ع نن  و بنن  خصننوص تنننوی  سننطوبال از داننن 

كننار بنن  م ظننور ع مننال كننند  مشننای  و توسنن    كسننر و بنن  ینه ننك كنناررینی ال بنن  سننط  عمننومال جام نن  و واردكننند 

بن  كنار منال  دانشنال باشن  كن  در كسنر و كنار خنود نحنو  كن  مویقین  هننك  م نوط بن  مشای  مات ال بن دانن  بن 

كناررینی ال را در ب نن    اجتمناا  پیونن  داد و ینه نك ب  د  منال تنوا  ع ن  كناررینی ال را بنا نیازهنا و مشنکال  اجتمناعال

كنناررینی     اقنن اما  ینه گنن  چننو ا بنگننپار  جشنن وار  كاررینی ننا  بنتننن كشننور  را  اننن از  دانشننک    نن  كننند.نيادی

 دبینخان  كاراد  پارك ها  ع ن  و ی ناور  دانشنگا  هنا و ت ینی  روز م ن  كناررینی   از اقن اما  مثاتن  اسن  كن  صنور 

شنود. در بناغ باضنن باین  بن  دناناغ تنبین  و  پاینیت  و زمی   سناز بنكن  بن  سنو  ینه نك كناررینی   محسنو  من 

رموزش كاررینی ا  ومنبینا  كناررینی   باشنی   رمنوزش هنا  كناررینی   باین  كناربند  باشن  تنا این   هنا بتوان ن  تجنار  

.ف بکمن   مسن ود  كناررینی   در كشنور ی الین  هنا  بن  شنمار  را انجنا  دهنی .  ساز  شون . بای  بنا  نيادی ن  سناز

كنناررینی   جينن  دسننتیاب  بنن  توسنن   پاینن ار اقتصاد  دانشننگا  رزاد    فنقنن  رمننوزش در توسنن  7631  فو همکننارا 

 موضننوا منبننوط بنن  ینه ننك كنناررینی   و عوامنن  مننو ن بننن رشنن  و توسنن   ر  در هننن كشننور   از. اسننالم  وابنن  شوشننتن 

بنخنوردار اسن . توجن   همین  خاصن اجتمناع   اقتصناد   ینه گن  و سیاسن  از ا مقول  های  اس  كن  در اب ناد مخت نف

 ب  كاررینی   در كشور ما از چ   ب    بائپ اهمی  اس .

بنداشننت  اسن   امننا  النف  بن  لحننار تناریخ   ایننا  از ینن  قنن  پننی  بن  م ظنور توسنن   اقتصناد  و صنن  ت  گنا  هنای 

نننن  سنننمایيگاار  در  ه ننوز بنخنن  عوامنن   مننان  رشنن  سنننمای  دار  و صنن  ت  شنن   در اینننا  شنن   اسنن  . در واقنن  

 كشور ك  اس .

    از ب   توج  ب  م ر  بیکار  جوانا  تحصی کند  نیپ موضوا كاررینی   بائپ اهمی  اس 
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بنرسن  عوامن  منو ن در  ج  موضوا اص   و مين  تنن از همن  منوارد ینو  كن  پنهوه  باضنن منورد توجن  قننار داد  اسن  

ینا توسن   ینه نك كناررینی   سنازمان   ننورور  در كارك نا  ین  سنازما ایجاد و توسن   ینه نك كناررینی    خالقین  و 

/ توسنن   ینه ننك كاررینی  اعوامنن  و راهکارهننا/ دانشننگا  پیننا  نننور 777فدویصنن  ام  بننامنن  و بودجنن  شننمار   .اسنن 

  مازن را / رضا ویس / پنیسا كنیمپاد 

 دهد می نشان را کارآفرینی برای موجود مشکالت و موانع کلی نمای زیر شکل

 

 

 سنناليا  گاشننت  بنن  در مقولنن  اینن  بنن  ورود كنناررینی   و. اسنن  كننند  ترییننن كشننور كاررینی اننن  در هننا  ی الینن  ماهینن 

 ینصن  كناررینی  » بن  جنار  سناغ امنا در بنود«  اجانار  كناررینی  » ننوا منا از كناررینی   ی  ن . بنود اجانار  صور 

   7637  153كاررینی   بازاركار شمار  اس .فروزنام   ش   تا ی  « گنا

 محنیج و موانن  قنانون  انگیپشن   ضن  عوامن  ب ن  سن  از ایننا  در كناررینی   توسن   هنا  چنال  و موانن  مقال  ای  در

 . گیند م  قنار بنرس  مورد كار و كسر

 

موانع ومشکالت
موجود

عدم اعتماد به 
نفس و 

خودباوری
آموزش های   

نامناسب

رخوت اجتمایی و

ایدهال گرایی

عدم اعتماد به 
نفس و 

خودباوری

نظام های

ناکارامد

بوروکراتیک

ضعف درکار

تیمی

تغییرات و

محدودیتهای

سیاسی و

اجتماعی

ترس و روحیه

محافظه کاری

عدم استفاده

صحیح از

منابع مالی

عدم استفاده

صحیح از

منابع انسانی
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 رش  باغ در و ج ی  شنكتيا  بنا  كای  مال  بمای  وجود یق ا  -4

 رش  باغ در و ج ی  ها  شنك  ب  كم  بنا  دولت  ها  بننام  بود  ناكای  یا یق ا  -5

 كاررینی    توس   عال  بن رموزش و پنورش و تنبی فرموزش و ت  ی  نظا  ت كی  ع   -3

 . رش  باغ در و ج ی  ها  شنك  بنا  بازار رزاد یرا  ناود -1

 رش  باغ در و ج ی  ها  شنك  بنا  دولت  ها  سیاس  بود  ناكای  یا یق ا  -3

 رش  باغ در و ج ی  ها  شنك  ب  دول  توس   و تحقیقا  نتای  شایست  انتقاغ ع   -3

 اثر کارآفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی -3

 از اقتصنناد  ب گننا  ینن  اصنن   هننا  سنننمای  اینن    و یکننن صنناباا  و نننورورا  بنكنناررینی    مات نن  اقتصنناد  نظننا  در

 ت گننات گ  رابطنن  كشننورها اجتمنناع  و اقتصنناد  توسنن   بننا كنناررینی   .شننون  محسننو  منن  پاینن ار توسنن   اصنن   عوامنن 

 كشننور در رینی نن  كننار شننود. توسنن   منن  محسننو  رشنن  روبنن  دركشننورها  توسنن   هننا  شنناخ  از امنننوز  یکنن  و دارد

 و اجتمنناع  یقن نابسننامان  جم نن  از جننار  مشننکال  و مسننائ  پاینن ار  توسنن   و رشنن  رورد  زمی نن  یننناه  ضننم 

 و رشن  بن  دسنتیاب . خواهن  كنند منت ن  را بیکنارا  سناین انانو  م رن  و رموختگنا  دانشنگاه  دانن  بیکنار  ینه گ  

 بن  نیناز چشن  انن از  چ نی  تحقنا امنا اسن  م تن  هنن ررزو  ميمتننی  م ن  انن از چش  ی  ع وا  ب  اجتماع  توس  

 بن  هنا ینصن  از بنندار  بينن  و كشنف بن  م ينو  كن  رینی ن  كنار واقن  دارد. در بخن  ا نن راهاندهنا  اجننا  و ت وی 

 همنن  توسنن   واسننا  پاینن  اسنن   ینه گنن  جام نن  و اقتصنناد  اجتماع  مخت ننف هننا  بننوز  در رینی نن  ارزش م ظننور

 مثانن  گنننای  تقوینن  كشننور  در رینی نن  كننار ینه ننك ایجنناد رینی نن  كننار توسنن   از م ظننور .شننود منن  محسننو  جانانن 

 و موجننود هننا  ظنیینن  اسننت اد  از اسنن . رینی اننن  كننار هننا  ی ننالت  نننن  ایننپای  ر  درپنن  و كنناررینی   بنن  عمننوم 

 رشنت  و بخشنيا در همن  نیناز این .نینازدارد جام ن  در ریننی  كنار و ننورور ایننادخال   وجنود  بن  پیشننیت  ی اور  توس  

 هننا  اینننا  هنن گ بنن  دسننتیاب  كشننورو نیازهننا  تننامی  بنننا  كنناررینی   توسنن   ب ننابنای . اسنن  م مننو  و مشننيود هننا 

 پای ار/سنننمان  دیوساالر ینشننناد توسننن   و اقتصننناد  رشننن  در كننناررینی   نقننن  بنرسننن  اسننن .ف ضننننور  اسنننالم 

   37بپرگ  ربا 
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 خصوصی سازی و کارآفرینی -3-1

خصوصنن  سنناز   راهاننند  بنننا  تج ینن  ساختاراقتصنناد  اسنن .ای  راهاننند بننن تشننویا نینوهننا  سیسننت  بننازار رزادو 

انتقنناغ سنننمای  گننااریيا  تحنن  تم نن  دولنن  بنن  بخنن  خصوصنن  و ترییننن سیسننت  هننا  منن ینی  و مالکینن  تاكینن  

كنناررینی   م جننن شننود.از لحننار دارد.اینن  تریینننا  منن  تواننن  بنن  ترییننن ینه ننك هننا  سننازمان  و ایجنناد ظنیینن  هننا  

نظن  عقی   بن این  اسن  كن  پن  از خصوصن  ساز  سنط  ننورور  در تولین  ینای ن  هنا و تشنکیال  اینپای  من  یابن  

و از طنگ دیگن شنك  هنادر سنط  م ن  بن  گسنتنش مشنای  ج ین  اقن ا  نمنود  و ی الین  هنا  بنی  الم  ن  را تقوین  

ا   بنن بناگ منوارد بن و  بنازد  و ینا زینا  د  بن  سنم  ننو رور  و راهانند هنا  م  نمای  و با اعماغ مناب  راهاند  م

بن  طنور ك ن  ميمتننی  هن گ از خصوصن  سناز  در اكثنن كشنورها اینپای  كنارای  ب گنا  مات   بن رقاب  سو  م  یاب . 

و تقان  ریسن  تخصنی  م ناب  بنود  و از طنینا ایجناد ی الین  هنا  ج ین  سننمای  گناار  و ننورور  ها و بيی   ساز  

 بی  ب گا  ها   مخت ف م جن ب  كاررینی   م  شود.

ما در ای جنا بن  دناناغ بنرسن  بنخن  ترییننا  تشنکیالت  و راهانند  در جنینا  واگناار  و خصوصن  سناز  شننك  هنا 

ك  م جن بن  اینپای  كنا رینی ن  من  شنود  هسنتی .ریتار موسسنا  در ایجناد ی الین  هنا  تجنار  ج ین  و توسن   بنی  

تماین  بن  داشنت  اسنتقالغ بیشنتن  هسنت   نسنا  بن  م    در بخ  خصوص  اینپای  پین ا میک ن .در ای جنا من ینا  ال

زمان  ك  ینری ن  تصنمی  گینن  بنن انطانا  بنا ین  راهانند بن  خصنوص انجنا  من  شن .در مجمنوا انتظنار من  رود كن  

ن در ارتاناط بننا گسنتنش مشنای  ایننپای  ب گنا  هنا  خصوصن  شنن   ننورور  محصنوال  را بننا  اتخننار راهاندهنا  واالتن

 یاب .

 شودکهتغییرات مورد انتطار در موسسات خصوصی شده با توجه به کارآفرینی اینگونه نشان داده می

 (1آوری در تولید )نو <( 2نوآوری در تولید)

 (1آوری در فرآیند ها )نو <(2نوآوری در فرآیند ها)

 (1تشکیالتی)نوآوری  <(2نوآوری تشکیالتی )

 (1ورود وایجاد مشاغل جدید) <(2ورود وایجاد مشاغل جدید)

 (1تجدید ساختار راهبردی ) <(2تجدید ساختار راهبردی)

ده  قا  از خصوص  ساز  را نشا  م 7ف  

.ده را نشا  م  ب   از خصوص  ساز 1ف  

شنود كن  این  باعند رشن  و ننورور من  تنوا  گ ن  كن  كناررینی   سنار تشنویا جام ن  بن  كاراهنا  خنال ب ابنای  من 

 شودبال  گ  ر  جام   م 
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هنن  گنناار  و كنناررینی   هننا  دولتنن  بنن  خصوصنن  سنناز  روننن  رشنن  سنننمای رمننار نشننا  داد  شنن   كنن  بننا ورود شنننك 

در ایننا  ت ن اد شننك  هنا  خصوصن  شن   طانا جام ن  رمنار  7636-7615هنا ایپای  پی ا كند  اسن .در پن  سناغ

درصن   57هنای  كن  بن اق  هنا  خصوصن  شن   ی  ن  شننك باش .الز  ب  ركنن اسن  م ظنور از شننك شنك  م 731

هننا از طنیننا بننور  اورا  سننيا  رنيننااز طنننگ دولنن  بنن  بخنن  خصوصنن  واگنناار شنن  .در اینننا  سننيا  شنننك 

 شود.بيادار مپای   و یا روش ها  دیگن عنض  م 

رورین  و بنن رو  ك نی  و ب ن  وارینان  جام ن  رمنار  را ب سن  من من بنا  بج  نمون  از نمون  گین  تصنادی  اسنت اد  

 شودك ی .لاا بج  نمون  با ی  مطال   مق مات  ب  صور  زین محاسا  م شنك  است اد  م  11

 

𝑛 =
𝑁𝑍2 𝛼

2 𝛿2⁄

(𝑁 − 1)𝑑2 + 𝑍2 𝛼
2 𝛿2⁄

 

=𝑍 𝛼
 αمق ار رمار  رزمو  در سط  اطمی ا   ⁄2

N   بج  جام = 

n بج  نمون = 

d تخمی  = خطا 

α سط  اطمی ا = 

2δواریانس برآورد شده جامعه = 

باشن .باغ مینانگی  مترینهنا  منورد شننك  من  43ك  در نيای  با اسنت اد  از ینمنوغ بجن  نمونن  رمنار  ت ینی  شن   

دهی .بننا اسننت اد  از رمننار  رزمننو  از خصوصنن  شنن   مننورد بنرسنن  قنننار منن سنناغ ب نن   6سنناغ قانن  و 6نظننن را در طنن  

 بنا  ت یی  اختالگ میانگی  درجام   مورد است اد  قنار میگیند.م اسر 

 ها قا  از خصوص  ساز  با ب   خصوص  ساز  ت او  م    دار  دارد.=میانگی  نن  بازد  سيا  شنك 7ینضی  

 شود ك  در رزمو  ینضی  بیا  م 

◦=µ¹=µ²Η  

H¹=µ¹≠µ² 

 بنا  رزمو  ینضی   

ها قا  از خصوص  ساز  با ب   خصوص  ساز  در سط  اطمی ا  ب  ای  صور  ك  میانگی  نن  بازد  سيا  شنك  Η◦ینض

 باش .درص  بنابن م  35

  .باشها قا  خصوص  ساز  و ب   خصوص  ساز  بنابن نم بیا  میک   ك  میانگی  نن  بازد  سيا  شنك  ¹Ηو ینض 
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 نمونه پیرامون بازده سه سال قبل و بعد خصوصی سازیزوجی Τ:نتایج آزمون 1جدول

انحراف  میانگین تعداد 

 معیار 

آزمون  خطای معیار میانگین

 آماری

سه سال 

 قبل

64 6706/46 42726/46 24462/17 424/2- t= 

 

712/7p= 76222/0 17160/66 2477/22 64 سه سال بعد 

 

 

درص  و در بال  ك   4114/35س  ساغ قا  خصوص  بنابن ها ك  میانگی  بازده  شنك  ط  بنرس  رمار  نشا  داد  ش  

 درص  گپارش ش   اس . 1311/66میانگی  بازده  س  ساغ ب   خصوص  ش   

شود.و نتای  ب س  ها تایی  م ما   بن ت او  داشت  میانگی  نن  بازد  سيا  شنك ¹Ηرد و ینض Η◦پ  ب ابنای  ینض 

 سود رور  رنيات  ین مثا  ن ارد.ها  دولت  بن عم کندای  رزمو  نشا  می ه  ك  شنك رم   از 

ها  دولت  ك  ب  خصوص  تا ی  ش   رون  چش  گین  پی ا ك   ای  ینای   میتوان  با اه اگ مال  اقتصاد  و سیاس  شنك 

ل  واگاار  از طنیا بور  اورا  بيادار مالکی  گاار  و كاررینی   كم  ك   ب  طور  ك  از طنیا مال  دوو ب  رش  سنمای 

ش   قسمت  از سيا  خود را صنگ بازساز  و نورور  و ها  خصوص  را در سط  گستند  تن  پخ  نمای  و ای ک  شنك 

ها  تک ولوژ  ج ی  ب  واب ها تخصی  ب ه .همچ ی  از نظن اقتصاد  دول  در راستا  تقوی  ب ی  اقتصاد  شنك 

ش   در جا  اعتاارا  بانک   امتیاز  در نظن گنیت  شودو در راستا  سیاس  از طنیا انجا  ی الیتيا  ینه گ  پاخصوص  نو

ها  دولت  و عمو  مند   رنيا با چگونگ  انجا  ی الیتيا  واگاار   اه اگ و ینه ك ساز  در میا  نینو  انسان  شنك 

 اگ خصوص  ساز  بن كارای  شنك  ها  تولی   پایا  نام   اه7615خصوص  ساز  را گستنش ب ه  .فمین  سی  بسی  

 دانشک   م ینی  -كارش اس  ارش  دانشگا  تينا 

انچنن  كنن  بنن  ع ننوا  ميمتنننی  نتیجنن  از مطال نن  عم کننند خصوصنن  سنناز  در كشننورم  تننوا  منن  نظننن قنننار داد و بنننا  

رت  كن  عنپ  م ن  و اعتقناد راسنس سیاسن  تسيی  امنخصوص  سناز  در ری ن   از ر  اسنت اد  كنند ای  اسن  كن  در صنو

و اقتصنناد  بنننا  اجنننا  واق نن  ینای نن  خصوصنن  سنناز  در كشننور وجننود داشننت  باش  شننیو  منن ین  و نظننار  بننن امننن 
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واگاار  شنكتيا ب  بخ  خصوصن  و یینن دولت  ضننور  اولین  مویقین  سیاسن  خصوصن  سناز  بن  بسنا  من  این و 

ادمات   بنن بازار م اسنر تننی  شننایج بننا  ی الین  هنا  كناررینی   محسنو  من  نيایتا با توج  ب  ای ک  وضن ی  اقتصن

ن سناز ایجناد محنیج م اسنر بننا  رشن  كناررینی   مطنند من  گنندد كن  بن  تشود خصوص  ساز  ب  ع وا  مق م  و بسن

اوغ /نیمنن  73نننو رور  و تولینن  كنناال و خنن ما  ج ینن  م جننن منن  گننندد.ف مج نن  داننن  و توسنن   /ع منن  و پهوهشنن /

7635  . 

 

 :کارآفرینی توسعه در ها دولت نقش -3-2

 هنا  سیاسن  از ت ن اد  اقتصناد   رشن  و پاین ار رقابن  بننا  باین  دولن  كاررینی نا   ك ین   هنا  نقن  بن  توجن  با

 و سیاسننتيا بننا و ك نن  ایجنناد كاررینی اننن  هننا  تجننار  تشننویا بنننا  ج ینن   ابتکارهننا  و دهنن  ترییننن را وایسننتا سنن ت 

 بنكنن  عوامنن  اینن  بياننود بنننا  كنن  هننای  ك نن . سیاسنن  كمنن  كنناررینی   پیشنننی  بنن  م اسننر « زینسنناختارها »

 . شون  م   م   نو  و استخ ا / شر  خ ا كاررینی    ایپای  سار میک    

 

 

 .دهد می نشان را عوامل این میان روابط زیر مدل

 

 اقتصادی رشد و دولت کارآفرینی، زیرساختارها، تکنولوژی، میان روابط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبلزیززززیطتاللرعتلمنتعل
 زیر ساختارها و سیاست های دولت

 خلق مخاطره/کارآفرینی

 توسعه /پایداری اقتصادی

نوآوری -متغیر های تکنولوژی

ومهارت های مدیریت سرمایه 

 گذاری
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 بنانگیختن  ر  در بنود  منو ن و جينان  درصنح   رقابن  بننا  باین  كن  هسنت   تولین  مين  عامن   دو كناررینی   و دان 

 باش   داشت  كاررینی   نق  توس   در توان   م  زین ها  روش ب  ها دول  دربقیق . شون 

 كاررینی   روبی  تقوی  و خ ا  -7

 نورور  و تک ولوژیک  ها  زینساخ  ت می  -1

 دولت  سیاستيا  و زینساختارها توس   -6

 اقتصاد  رش  -4

 مقیم /دكتننن محمنن  سننی  دكتننن  7 الننوان  مينن   سننی  اینا /دكتننن در كنناررینی   رمننوزش نظننا  در گنناار  مشنن  فخننج

   31 ما  بيم  - 741 شمار  - جام   و كار ربمت /ماه ام  بسی  محم   6 ررر عادغ

 کارآفرینی توسعه برای مناسب شرایط و عوامل -4

 و اسن  ر  زمی ن  هنا  توسن   و ایجناد مسنت پ  جام ن  در كناررینی   بناال  سنطود از بنخنوردار  كن  اسن  ای  واق ی 

 م اسنر شننایج و عوامن  اسن . اصنوالً اهمین  بنائپ بسنیار كناررینی   توسن   بننا  م اسنر شننایج مینا  وجنود ای  در

 اس .  بنرس  قاب  زین ب    س  از كاررینی ا  بنا 

 دستن   در فم اب  ده   انجا  توان   م  چ  كاررینی ا  ك   م  مشخ  ك  رنچ  -7

 اه ایشا   و فاستناتهیيا ده   انجا  دارن  تمای  و خواه   م  كاررینی ا  ك  رنچ -1

 نيایتاً و

 محیط   ینصتيا  و فتي ی ا  ده   انجا  بای  كاررینی ا  ك  رنچ -6 

 داد  نشننا  ازمطال ننا  بننندار  بيننن  و اجتمنناع  هننا  اضننطنا  كنناه  و رمنن ها در مت اسننر توزینن  موجننر رینی نن  كننار

  .شود م  كشور توس   بنا  رنيا ش   ی اغ و م اب  باغ در كشورها  در اقتصاد  مان گ  عقر عام  ك 

 اقتصنناد  توسنن   نيایتننا و رشنن  عامنن  میتواننن  وكنناررینی   اسنن  یننند  خالقینن  درك عنن   خنناطن بنن  عمنن تا توسنن   

  پنی  متوسنج و كوچن  وكارهنا  كسنر توسن   ینا اصن   و بنپر  وكارهنا  كسنر توسن   بنا توس   كناررینی   گندد.

 مسنت پ  جام ن   در كناررینی   بناال  سنطود از بنخنوردار  دیگنن عانار  اسن . بن  جام ن  اقتصناد  توس   و شنط رش 

 پن  .بن  بسنا  میاین  كشنور در كارهنا و كسنر انن از  دررا  تسنيی  م ظنور كن  بن  اس  ر  زمی   ها  توس   و ایجاد

 كنناررینی   ه یم نن  توسنن   بنن  جنن   كشننور توج  پاینن ار توسنن   در كنناررینی   توسنن   جایگننا  و نقنن  شنن اخ  از

 ضننور  اسن .ف كشنورامن  بینات  سنال  بیسن  چشن  انن از در كشنور اقتصناد  و اجتمناع  ینه گن   توس    درراستا 

  37امین /ربا  گن/بي از كوز  كیاكجور /امی  داود جام  /دكتن اجتماع  و اقتصاد  توس   در كاررینی  

 رقاناو تقاضنا  و عنضن  بنازار  شن اخ  بازاریناب   بن  تنوا  من  را كناراینی   هنا  طنند بنازار ارزیناب  و اقتصناد  بنرس  

 نمود. مح ود قای  ای  از موارد  و ینوش و توزی   زبو اولی   مواد خنی  نحو  ها  قیم 
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ازبننامنن  هننا  پهوهشنن  جنن  ا  ا  در اینننا  راهکارهننا  قننانون  اجناینن  زین بنننا  توسنن   بناسننا  نتننای  باصنن  

 كاررینی   و بياود محیج كسر و كارپیش ياد میشود 

تننن وی  قنننانو  توسننن   ننننورور  در كسنننر و كارهنننا  كوچ  شننناخ  ننننورور  كسنننر و كنننار در ایننننا  مان ننن  -7

قننانون  درصنن   از بودجن  موسسننا  دولتنن  مشننموغ اینن   سایناقتصنادها  سنن ت  بسننیار پننایی  اسن .ب  موجننر چ ننی 

طننند منن  تواننن  بنن  تننامی  مننال  قناردادهننا وا  هننا یننا قناردادهننا  مشنناركت  تخصننی  یاب .هنن گ ك نن  از اینن  طننند 

 تا ی  ای   ها  نوروران  ب  محصوال  و خ ما  ج ی  اس .

ازگ  در محاینن  ع منن  و پهوهشنن  كشننور تنن وی  قننانو  سنننمای  گنناار  خطنپاین  سنننمای  گنناار  خطنپاین بنن  تنن-1

ما مطند ش   اس .سننمای  گناار  خطنن پناین بن  تنامی  هپی ن  هنا  ابتن ای  توسن   و سننمای  گناار  و نینپ تنامی  

 م اب  مال  شنك  ها  نوپا و تاز  تاسی  ك  ب  گستنش كسر و كار خوی  نیاز دارن  م  پندازن . 

عمنو  بننا  كسنر و كارهنا  ننو پنا  كوچن  و متوسنج در اسنتا  هنا یک  از ایجاد بازارها  عنض  اولنی  سنيا  بن  -6

تجنب  ها  موینا در زمی ن  تنامی  منال  اولین  كسنر و كاركوچن  و متوسنج در سناغ هنا  اخینن اسن .در این  راسنتا 

 بازارها  بور  ج ی  ب  م ظور جا  سنمای  گاار  بنا  شنك  ها  نو پا ایجاد ش   ان .

 مننال  تنن می  اعتاننارا  متوسننج  و كوچنن  كارهننا  و مننال  كسننر اعتاارسنن ج  شنننكتيا  دایجننا قننانو  تنن وی -4

كارها نن  ت ينا بن  موق ین  منال   ك نون   و تواننای  كاررینی نا  بننا  تنامی  ضنمان  وابسنت  اسن  ب ک  من غ  و كسر

 بود.كسر و كارو ظنیی  رش  رت  كسر و كار م یار  مو نبنا  تخصی  اعتاار ب  ر  ها خواه  

ایجاد دیاتن دولن  الکتنونین   ان  شننك  ها موسسنا  یینن تجنار  و مالکین  صن  ت  بننا  كناه  زمنا  منابن  -5

و همچ ننی  كنناه  ت نن د مناكپصنن ور مجننوز هننا  قننانون  بنننا  ك ینن  ی الینن  هننا  صنن  ت  تجار  خ مات  ت اون  و 

 ...ایجاد شود.

  ی ناور  اطالعنا  من  تنوا  ینای ن  تاسنی    ان  و توسن   را  ان از  سنای  ای تننتن   ان  شننكتيا با بکنار گینن-3

 شنك  ها در كشورتسيی  و روا  ساز  كند.

تنن وی  و تصننویر قننانو  بماینن  از تاسننی  و توسنن   كسننر و كننار در م نناطا كمتننن توسنن   یایتنن  و اعطننا   -1

   7631خنداد116/17تسيیال  و م اب  ب  انيا فروزنام  كاررینی  /بازاركار/شمار  

 

 ایران اقتصاد در کارآفرینی بر موثر عوامل -5

 تمننا  در تقنیاننا امنننوز  اسنن   رموزشنن  نظننا  تقوینن  بنن  خنناص توجنن  كنناررینی    توسنن   در مننو ن عوامنن  از یکنن 

 ا  ویننه  جایگننا   كنناررینی   تنننوی  و رمننوزش تحصننی   هننا  پاینن  همنن  در توسنن   بنناغ در و یایتنن  توسنن   كشننورها 

 و اقتصناد  مشنکال  و هنا بسن  بن  از رین  اسنتناته  بننو  تننی  عم ن  و اجناین  كن  اینا  در دارد.رموزش كاررینی  

 از سنوم  جينا  و پیشننیت  كشنورها  تجنبینا  مات ن  بنن كن  اسن  هنای  مشن  خنج نیازم ن  اسن   اجتماع  كشنور

 مشنن  خننج مط ننو  منن غ  ارائنن  باضننن طننند باشنن . هنن گ اساسنن  دیگنمنن  طنننگ از كشننور بننوم  شنننایج و ینن  طنننگ
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 داننن   روزایننپو  رشنن  بنن  توجنن  باشنن .با منن  بننوم  كشننور شنننایج بنن  توجنن  بننا اینننا  در كنناررینی   رمننوزش گنناار  در

 كناررینی   تمنكپ رمنوزش فبنویه  رمنوزش خنود نظنا  بنن نینپ ایننا  اسنالم  جمينور  كن  اسن  تک ولوژ  الز  و ی اور 

 .نمان  عقر نورور  و ی اور  رقاب  عنص  از كشورها ساین همپا  ب اق  بتوان  تا نمای  خاص

 

 کارآفرینی آموزش در دولت نقش -5-1

 ین  از جپئن  ع نوا  بن  امنا نیسن  منو ن كنار و كسنر ایجناد و كناررینی   توسن   سناز زمی ن  ت ينای  ب  رموزش چ  اگن

 و كسنر صناباا  و كاررینی نا  رمنوزش بننا  توانن  من  دولن  ك ن  طنور بن  اسن . اهمین  بنائپ بسنیار سیست  توس  

 یاب  . دس  مي  ای  ب  گوناگون  م اب  از است اد  با الز   امکانا  تسيی  با كوچ  كارها 

 ییندولت   نيا  سازما - 7

 هاا دانشگا  و دولت  رموزش  موسسا  -1

 مح    ها  فبکوم  مح   ها  سازما  -6

 خصوص ا رموزش  موسسا  -4

 تجار ا و بازرگان  ها  اتا  -5

 م ینی  توس   موسسا  -3

 بازرگان  ها  انجم  -1

 ا ا مشاور  ها  سازما  -3

 كارها  كوچ  و كسر زمی   در خودگندا  رموزش  موسسا  -3

   11 ص   7631 ابم پور  و فمقیم 

 ایران  در کارآفرینی کار موانع -6

 ارزش ایجنناد در اساسنن  عامنن  ع ننوا  بنن  و دارد جوامنن  بال نن گ  و توسنن   پیشنناند در ك ینن   بسننیار نقنن  كنناررینی     

 منوارد ایننا  در ر  موانن  و كناررینی   خصنوص در شن   انجنا  مطال نا  اسنا  بنن شنود. ت قن  من  جام ن  در اقتصاد 

 .نمود بیا  توا  م  زین شند راب  ر  توس   و ایجاد موان  اه  ك  دارد وجود زیاد 

 فکری انجماد و تغییر پذیرش عدم -6-1

 بنابننن در مقاومنن  اینن . ك  نن  منن  ایسننتادگ  و مقاومنن  تریینننا   بنابننن در ایننناد اكثننن كنن  دهنن  منن  نشننا  تحقیقننا 

 بی ن  پنی  قاب ین  و پاین ار  و  انا  موجنر كن  چننا اسن  مثان  امنن  یکسنو از چن  ینند  و سنازمان  چن  تریینا 

 ینای ن   كناررینی   ای کن  بن  ع این  بنا. شنود ت نارض و بن  ترناد م جنن توانن  من  طنی  از اما گندد م  ری    ریتارها 
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 محیطنن   تریینننا  بننا همناهنن  عنن   و بنابنتریینننا  در مقاومنن  لنناا اسنن   یکننن  تحنننك و پویننای  ر  الزمنن  كنن  اسنن 

 من  محسنو  بننا  كناررینی   بپرگن  بسنیار منان  خنود كن  داشن  خواهن  دناناغ بن  را سنازما  ینا ینند یکنن  انجماد

 .شود

 

 خودباوری و نفس به اعتماد عدم -6-2

 اینن . دانسنن  تننوا  منن  خودبنناور  و كننای  ن نن  بنن  اعتمنناد عنن   را اینننا  در كنناررینی   مویقینن  عنن   دالینن  از یکنن 

 تق ینن  اطمی ننا   عنن   تندینن   و تننن  خودبنناور   لننپو  بنن  نارگنناه  مان نن  مخت  نن  عوامنن  از ناشنن  تواننن  منن  موضننوا

 .باش ...  و خواه  ایپو  و ت ا   كوركوران  

 گرایی عمل جای به گرایی آل ایده و اجتماعی رخوت -4-2

 من  چشن  بن  گونناگو  هنا  بنوز  در كن  اسن  اجتمناع  رخنو  كناررینی    و خالقین  رشن  و ینه گن  موان  از یک 

 دارد  یاصن   او از هنا ینسن ك دهن  كن  من  قننار خنود ره ن  الگنو  ع نوا  را بن  ررمان  شخصی  ی  انسا  خورد.وقت 

 خننود رهنن  در یننند وقتنن . شننود منن  گنیتنن  او از بنن  مویقینن  و ك نن  نمنن  بنن  را خننود هننا  قنن   ارزش بقیقنن  در

 ك  نن   منن  عمنن  خننو  را  بسننیار ینن  و بنننن  منن  پننی  را رابتنن  كارهننا  خننود بنن  كنن  منن  ك نن  تصننور را هننای  رد 

رنچ نان     وظی ن  خنود بنن و ب انن  دنینا بيانود بن  ب انن  و رننا  را موظنف خنود قينمنا  را رنينا كن  اس  طای   بسیار

 . نااش . قائ 

 کاری محافظه ی روحیه و ترس -4-6

 بسننیار نتننای  مت سن ان  كننار  محایظنن  این . شننون  من  محسننو  كننار محایظن  منن   زننن گ   و یکنن  لحننار از اینانینا 

   جام نن  در كاررینی اننن  هننا  ی الینن  در مخنبنن  ت  ینبسننیار كنن  اسنن  رورد  ارمرننا  بنن  ایناننن  ینه ننك بنننا  م  نن 

 ی  ن  جایگنا  و موق ین  داد  دسن  از تنن  همچنو  دالی ن  بن  ایننا    جام ن  در اینناد مت سن ان  اسن . داشت  اینا 

 هننا  كاررینی اننن  ی الینن  از جام نن  اعتقننادا  و هننا سنن   بننا هننا اینن   مرنناین  بنخنن  و گنننیت  قنننار سنننزن  مننورد و

 نمای  . م  اجت ا 

 کردن عمل متفاوت از ترس و جماعت با همرنگی به تمایل -4-6

 منا كن  اسن  واضن  بسنیار شنون  واقن  سنواغ منورد اطنایینا  طننگ از مانادا تنا ك  ن  م  زن گ  ه  شای  بسیار اینانیا 

 بن  مخنت  زنن گ  سنا  باین  پن  دارین  مت ناوت  اسنت  ادها  و نیازهنا منا از كن ا  هنن و مت اوت  هستی  ها  انسا 

 تحمین  ینند بن  خنانواد  و جام ن  سنو  از كن  اسن  راهن  مویقین  را  ت کناینانن   در كن  ر  بناغ باشی  داشت  را خود

 .ن ارد سنپیچ  جسار  یند و شود م 
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 بوروکراتیک ناکارآمد نظام -4-4

 ادار  امنور طنوالن  و پیچین   بسنیار ینای ن ها . ك  ن  من  عمن  بوروكناتین  صنور  بن  هنا سازما  از بسیار  اینا  در

 جنا  بن  را كاررینی نا  و شنود من  م ناب  و وقن  اتنالگ ان طناگ  كناه  باعند عمن    شنیو  این  ص ورمجوز مناج  و

 ك  . م  بوروكناس  كاررینی ان  درگین ها  ی الی  بن تمنكپ

 

 نامناسب های آموزش-4-0

 هننا  ی الینن  و كنناررینی   عنضنن  كی ینن  و كمینن  در مسننتقی  طننور بنن  كنن  اسنن  سیاسننت  كنناررینی   رمننوزش

 بنا مطنابا توان ن  نمن  و باشن   من  یادگیننن   و پوینا نن ر  بن  ایننا  در رموزشن  ها  گاارد. ی الی  م  ا ن كاررینی ا 

 منن  امننن اینن  دلینن . ك  نن  كمنن  شنن   كنناررینی  در ایننناد بنن  ده نن . و ارائنن  را صننحی  هننا  رمننوزش جام نن   نیازهننا 

 كنناربند . باشن  كشنور رموزشن  درنظنا  كنناررینی   ینه نك بنا مت اسنر رموزشن  كننال  هنا  سیاسن  وجنود توان  عن  

 باعنند بنننا  كنناررینی   الز  هننا  ميننار  و رموزشنن  محتننوا  بننی  صننحی    رابطنن  وجننود عنن   و هننا رمننوزش ناننود 

 .رورن  دس  ب  را كاررینی   بنا  الز  ها  توانای  نتوان   ایناد ك  اس  ش  

 اجتماعی و سیاسی های محدودیت و تغییرات-4-6

 بخواهن خود كن  م تن  هنن. اسن  سن ط  تحن  ممالن  در اسنت مارگنا  ن نور در اساسن  و مين  عوام  از وابستگ   ایجاد

 نک  .  دراز دیگنا  سو  ب  باج  دس  و ك   تکی  خوی  بن بای  م  بخش   نجا  اجانر   س ط  از را

 انسانی منابع از صحیح ی استفاده و شناسایی عدم-4-6

 بننا گنناه  و نیسنن  مقنننرا  و ضننوابج بنن  پایا نن  مننوارد بسننیار در انسننان  نینننو  اسننتخ ا  و گننپی   و انتخننا  اینننا  در

 اسنا  شخصن  روابنج و ن نور بنا مقامنا    توصنی  و رشن ای  خویشناون    قاین  از عنوام   ناشایسنتگ   نظا  از پینو 

 نیازهنا  اسنا  بنن صننیاً ینند تخصن  و هنا مينار  بن  توجن  بن و  انسنان  همچ نی  نیننو . گیند م  قنار بکارگمار 

 بنننا  مننان   همچ ننی  و شننود منن  ایننناد ت ينن  و بيننن  ور  كنناه  باعنند امننن اینن . شننود منن  گماشننت  كننار بنن  وابنن ها

 .شود م  ق م اد كاررینی   و كاررینی 

 

 منابع نادرست تخصیص و مالی منابع از صحیح ی استفاده عدم-4-17

 م نناب  ناصننحی  تقسننی  و صننحی  اسننت اد  عنن   دارد قنننار اینننا  در كنناررینی   را  سننن بننن امنننوز  كنن  مشننکالت  از یکنن 

 بيی ن  تخصنی  عن   موجنود    جانان  همن  هنا  تحننی  بن  توجن  بنا و كشنور ی  ن  اقتصناد  باش .درشنایج م  مال 

 بخنن  در گنناار  سنننمای  قنن ر  كنناه  هننا  ی الینن  اینن  باعنند كنناه  كاررینی اننن   هننا  اینن   بنن  مننال  م نناب   

 توسنن   میننپا  همچ ننی . شننود منن  كشننور توسنن     و رشنن  عنن   نياینن  در م نن  و ناخننال  تولینن  كنناه  خصوصنن  

 هنا  پنهوه  بننرو  توسن   و تحقینا بنن گناار  سننمای  مینپا  بنا مسنتقیم  ارتاناط كشنورها مانن گ  عقر و یایتگ 
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جين   در منال  م ناب  ایننا  در شنود. لنیک  من  جام ن  پوینای  و كنار و كسنر هنا  ینصن  خ نا بن  م جنن كاررینی  

 دالی نن  بنن  م نناب  تخصیصنن  در گیننن  شننود. تصننمی  نمنن  اسننت اد  صننحیح  صننور  بنن  توسنن   و تحقیننا ینای نن ها 

 كناررینی   شنود.ف موانن  نمن  انجنا  صنحی  بن  طنور انگیپشن  عوامن  نانود نینپ و ناكنای  نظار  قانو   وجود ع   مان  

   نمازیا  استادیارومنی  باقن  راهکارها مس ود و ساز  بوم  نق  اینا   در

 

 آفرینی کار های و چالش شکست دالیل -7

 رینی ننا  كننار %71 رمنیکننا مثنن  كشننور  در كنن  می هنن  نشننا  رمننار نیسنن   ا  سنناد  كننار ع ننوا  هننیچ بنن  كنناررینی    

    بود  ان  مویا

 شن   هنا شکسن  از بنخن  منان  تنوا  من  رننا  از گننیت  در  بنا كن  اسن  مين  امنن  ها شکس  ای  دالی  ش اخ  

 صور  خالص  ب  ميمتنی  دالی  شکس  ها اشار  م  ك ی . ب  ای جا در

ن اشنت  انتخنا  م اسنر در  شناك  ننا م اسنر  شنناك  نام اسنر یکن  از دالین  شکسن  كاررینی نا  در ایننا  اسن .-7

و دخالن  دوسنت   داشنت  ت ناریف زیناد و ابنناز نکنند  مخال ن  هنا  تخصن  در شننكاء   یکسنا  بنود  انتخا  شننكاء  

 ها در شناك  از مشخصا  ی  شناك  نا م اسر اس .

ان طاگ ناپناین  در روش و مشنکال  منال    متاسن ان  بسنیار  از كنار رینی نا  اینانن  در ترییننروش هنا و شنیو  هنا  -1

هنا  م اسننر بن  جنا  شنیو  هننا  متن اوغ بنا توجن  بنن  تریینهنا و تحنوغ هننا در كنار ینا جننایگپی  كنند  راهکنار  انجنا 

 نا توان  . موق ی  

ض ف و توج  نکند  بن  تنامی  منال  م اسنر و من ینی  نقن ی گ  بننا  بقناء و گسنتنش كسنر و كنار را از دیگنن دالین   

 شکس  كار رینی ا  اینان  اس .

تصنمی  هنا و ی الین  هنا  مننتاج بنا ایجناد كسنر و كنار ینا ت نینف    مسین خطا  بسنیار  از شننك  هنا دربوابستگ  -6

تمننای   بنن  پنناینش ر   پنننوژ   دچننار شننی تگ  شنن   و پنن  از بنننوز و رشننکار شنن   نشننان  هننا  اولینن  مشننک  و خطننا 

در نتیج  تا جای  ادام  م  ده   كن  مشنک  بن  ین  بحننا  تان ی  شن   و گناه  بن  ت طی ن  و انحنالغ كسنر و  ن ارن .

پایا ن   مسنتمن بن  ین  تصنمی  تناریخ  و دانشن  منبنوط بن  ایجناد وادار  كسنر و كنار در مواجين   شنود.م جن م  كار

 از نشان  ها  مشيود وابستگ  ب  مسین خطاس . با موق ی  ها و پنوژها  كار  ب را مت او  

گنن از عوامن  شکسن  كنار نا مساع  بود  یرا  كسنر و كنار  ننا مسناع بود  یرنا  كسنر و كنار بن  ع نوا  یکن  دی -4

ننا سنال  بنود   تریینن سیاسن  هنا  دولن  و بن  كنارگین  سیاسن  هنا  سن یق  ا   رینی ا  ایننا  اشنار  كنند. و گ ن  

نام اسننر بننود  بننازاربين  بنناال  وا  بننانک  از مينن  تنننی   بنن   اننات  منن ینا  و كارینمایننا  دولتنن   محننیج كسننر و كننار 

 در اینا  هست  . كسر و كار عوام  نا مساع  ش   محیج

نحو  تصنمی  گینن  كنار اینی نا   در بسنیار  از مواقن  كنار رینی نا  بن  دلین  كمانود زمنا  در تصنمی  گینن  هنا از  -5

     . ك  در ب    م   ب  ضنر رنا  م  گندد ش اخت  یا هما  روش شيود  بين  م  گینن . میانان ها 
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 اك و  با چال  ها  مت  د  مواج  ش   اس  ك  از جم   ه   ینی   و تحقیقا  منبوط ب  ر  ررموزش كار   

 ال  در ایجاد متنولوژ  ها  تحقیا بنا  ان از  گین  ا ن بخش  كار رینی  چ 

 ال  در محتوا و شیو  ها  رموزش كار رینی  چ 

 ینی  رال   در كی ی  م رسا  كار چ 

 كارال  در پاینش رموزش كاررینی   در دانشک   ها نسا  ب  كسر و چ 

 ال  در ا ن بخش  روش ها  رموزشچ 

 كسنر و كنار   مت اسنر بنا دور  زنن گ   ال  در نیازهنا  ینادگین  كنار رینی نان  كن  در بناغ كنار هسنت   چ

  ك  ه  اك و  در ر  ب  سن میانن

 ال  در میپا  بمای  و پشتیاان  از بخ  ها  ض یف اجتماع فدولت  و خصوص  و نيادها وب یاد ها چ 

 

 پیشنهادات و راهکارها -8

 یایتن  كشنورها اقتصناد  پیشننی  و توسن   در را منو  ن  نقن  اقتصناد در ننوی  پ ین   ین  ع نوا  بن  كناررینی     

  .اس 

 داد  بينا خالقین  و ابن اا بن  باین  رموزشنيا در .دارد كناررینی   توسن   در نقن  تننی  ك ین   و تننی  مين  رموزش-7

  . مح وظا  ن  شود

 محصنول  تولین  در كاررینی نا  نقن  بن  و شنون  بماین  باین  هنا شننك  (R&D) توسن   و تحقینا هنا  بخن -1

 در الز  ایپاین  هن  تنا باشن   بناز كناررینی  و خنال  اینناد بننا  رشن  مین ا  .شود داد  بيا تولی  در نو ج ی  ینری  ها 

 .گندد مراعف كار انگیپ  و ری  وجود ب  توس   و تحقیا مناكپ

 بان  ها  خصوص  ویه  توس   كار رینی   و كسر وكارها  كوچ  و متوسجایجاد و توس     -6

 رموزش كاررینی   در مقاط  تحصی   -4

 تریینات  در قانو  تجار   مقنرا  صادرا  و واردا  با تا ین كاررینی   در سازما  ها  تجار  جيان -5

 ایجاد شينك ها  ص  ت  با رویکند كاررینی  -3

 موسس  مال  و اعتاار  جي  بمای  و پشتیاان  از كار اینی ا  و ی الی  ها  انا را  ان از  ی  -1

ایجاد دیاتن دول  الکتنونی  بننا  كناه  زمنا  و كناه  ت ن د مناكنپ صن ور مجنوز هنا  قنانون  بننا  ك ین  ی الین   -3

 .ها
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 بنانک  ارائن  تسنيیال  بننا  ن قنانو منابن  و الپامنا  كناه  مان ن  بنانک  مقننرا  و قنوانی  ج   بازنگن  و اصالد -3

 نوپا و ج ی  ها  شنك  ب  م اسر بانک  بين  بانن 

 تنن وی  باننن  منكننپ  توسننج كنناررینی   م شننور ر   بنن  گنننای  و كنناررینی   توسنن   م ظننور بنن  شننود منن  پیشنن ياد-71

 ینناه  ر  اجننا  بننا  را الز  هنا  وزینسناخ  بسنتنها باین  منكنپ  بانن . شنود ابنال  هنا بانن  بن  اجننا بننا  و گندد

 نظیننن كناررینی   هنا  ویهگن  ر   اسنا  بنن كن  اسن  چنارچوب  م شنوركاررینی   . رورد عمن  بن  را الز  نظنار  و ك ن 

بن   شنود  من  نيادی ن  هنا بانن  در... و م ناب  تن می  هنا  ینصن  ش اسنای  پناین   ریسن  ج ی   نورور   ها  ای   ارائ 

 رضننای  م ظورتنن می  بنن  كنناررینی   تحقننا راسننتا  در را اقنن امات  و شننون  منن  پنناین مسننلولی  ایننناد كنن  طننور 

 رورن . م  عم  ب  مشتنیا 

 رمننوزش مناكننپ بازرگننان  بنننا  سننود و گمنكنن  هننا  ت نینن  در ویننه  هننا  تخ یننف و مالیننات  هننا  م ایینن  ارائنن -77

 .كاررینی  

 نتیجه گیری -9

 ع نوا  بن  ینه گن   ایننا  اشنار  شن  كن  عنوام   همچنو   عوامن در این  مقالن  بن  عوامن  مو نكناررینی   در اقتصناد 

 دیگنن  سنو  از .نمای ن  من  تقوین  را كناررینی   بن  گننای  مترینن  بنن عوامن  سنازمان  ا ن مثا   نوا از ت  ی گن مترین

عوامن  مناكور مقادینعوام  اقتصاد   سیاسن  و ارزش هنا  بناك  بنن جام ن  از میانن  مقنادین كمتنن اسن  و لناا  میانگی 

 مترینسنازمان  تن  ین بنا رابطن  در نمای ن  كن  من  عمن  م  ن  ت ن ی گن وبن  ع نوا  نیسنت   بنخنوردار م اسا  ازوض ی 

 رو شنای بتوا  این  از  .اسن  بنود  مواجن  جن   موانن  بنا همنوار  كشنورها همن  در كناررینی     ب  توس   كاررینی   بن

 وابن   هنا  شناخ  و بنرسن  عوامن  و ش اسنای  ضننور  دربنار  كناررینی    ینه نك دربنار  بحد ميمتنی  ك  گ  

   توسن   باشن . و همچ نی   بن  هنن سنازما  هنا  ویهگن  و شننایج بن  توجن  بنا كناررینی    ینه نك توسن   زمی ن  در

 در بایسنت ینابخشن   مقولن  ین  ع نوا  بن  كناررینی     توسن   .اسن  م ن  عنپ  نیازم ن  نینپ اینا  كن  در كاررینی  

گینند ..و نتنای  بناك  از خصوصن  سناز  و ایجناد  قننار توجن  منورد دولتن  و عمنوم  ها  نيادهنا  ها سازما  ارگا  هم 

محیج رقابت  م  توا  تولی  ك  ن گا  را مجانور بن  تولین  و یننوش بنا قیمن  بن اق  كنند  و موجنر كناه  هپی ن  هنا 

 مقننرا  و قنابت  شنود و امکنا  صنادرا  را ینناه  من  ك ن  قنوانی و رشن  ننورور  و در نتیجن  تولین  كناال در قیمن  ر

نیسنت   از این  روخطنن پناین  منال  زیناد  نناتوان  در تن می   ایننا  در كنار و كسنر توسن   و انن از  را  مشنو  دولتن 

   ت قنن م نناب  مننال  بنننا  را  اننن از  كسننر و كننار و مواننن  ادار   ازمينن  تنننی  عوامنن  ض انگیپشنن  كنناررینی   در اینننا

باین  بننا  منوارد  كن  بن  ع نوا  راهکارهنا و پیشن يادا  مطنند <ایننا  كناررینی  >بننا  رسنی   بن   م  شون .ب ابنای 

ش   بننام  اجناین  تيین  ك نی  و مصنم  و م تقن  باشنی  كن  را  توسن   اقتصناد   اجتمناع  و صن  ت  و گنینپ از بحننا  

هنن  بود.توسنن   كنناررینی   موجننر بياننود عم کننند شاخصننيا  اقتصنناد  بیکننار   جننپ از را  توسنن   كنناررینی   میسننن نخوا

مان نن  بياننود وضنن ی  رینناه  مننند   ایننپای  اشننتراغ  رشنن  اقتصنناد  وكنناه  یقننن میشننود و ميمتنننی  ر ننار توسنن   

كنناررینی   در اقتصنناد  ایننپای  نننورور   ارتقننا  سننط  ی نناور   ایننپای  اشننتراغ  تولینن  داننن  ی نن  و تولینن  وتوزینن  

 تصاد  جام   را در بنداشت  باش .در سط  جام   اس  ك  در نتیج  م  توان  ایپای   نو  م   و رش  اق دررم 
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 مأخذ و نابعم

اقتصناد   و كناررینی   سنازمان  و سنازمان  سناختار ننوا بنی  رابطن " .( 1387 ) ینندی  وكی ن   و بسنی  خ ی نن  -

 65-55دو   ص  شمار  اوغ  ساغ كاررینی    -توس   یص  ام   " متوسج و كوچ  اقتصاد  ها  شنك  در

 7633 اس اهلل كندنائی   و جيانگین ی الي   سی مصط    رضو   محم رضا  زال   -

  "عم کنند و كناررینی   شننكت  بن  گننای    رابطن  بنرسن " .( 1387 ) مين   زینودار  و نننگ  پنور  ایمنان . -

  77-64ص  دو   شمار  اوغ  ساغ كاررینی    توس   یص  ام 

    ش اسنای 7631رضناف بيننا  امینن   و محم رضنا پنور   میگنو  یالمحسنی   زاد   ... عان ا ابوالقاسن   عنبینو   -

 صن  سنیپده   شنمار  چينار   سناغ توسن   كناررینی    یصن  ام   " این   مجناز  هنا  بانن  ایجناد بنن ا نگاار عوام 

734-731. 

بجنن  النن   تننالیف محمننود ابمنن  پننور داریان  ناهینن  شننیخا    م تخننر ینی   در كشننورها  ركتننا  تجننار  كننار -

 رضازاد  

 چا  اوغ موسس  انتشارا  امینكاین   7636اعراء هی   ع می انشگا  ص  ت  امینكاین چا  - 

 پاینن ار توسنن   بنن  دسننتیاب  جينن  كنناررینی   توسنن   در رمننوزش  نقنن   7631ف همکننارا   و مسنن ود بکمنن   -

 شوشتن واب  اسالم  رزاد اقتصاد  دانشگا 

 پیننا  دانشننگا   مننورد  راهکارها مطال نن  و عوامنن  كنناررینی  ا ینه ننك   توسنن  777 شننمار  بودجنن  و بننامنن  دویصنن  ام  -

 **كنیمپاد  پنیسا*ویس  رضا  نویس  گا   مازن را  استا  نور

 7637  153روزنام  كاررینی   بازاركار شمار   -

 نمازیا  استادیارومنی  باقن  راهکارها مس ود و ساز  بوم  نق  اینا   در كاررینی   مقال   موان  -

 37بپرگ  ربا  دیوساالر ینشاد سمان /پای ار توس   و اقتصاد  رش  در كاررینی   نق  بنرس  -

  مقیم /دكتن محم  سی  دكتن  7 الوان  مي   سی  اینا /دكتن در كاررینی   رموزش نظا  در گاار  مش  خج -

 31 ما  بيم  - 741 شمار  - جام   و كار ربمت /ماه ام  بسی  محم   6 ررر عادغ

- اه اگ خصوص  ساز  بن كارای  شنك  ها  تولی   پایا  نام  كارش اس  ارش  دانشگا  تينا 7615.فمین  سی  بسی  -

 دانشک   م ینی  

 كسنر صناباا  دانن  بيانود در كناررینی   رمنوزش نقن "  ) 7631( محمن  مقیمن   و محمنود دارینان   پنور ابمن  -

 و

 11-71 ص   7611 بيم    31 شمار  ت بین  ماه ام   "كار -
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 خودروسنناز  شنننك  در عم کننند صننادرا  بننن كنناررینی   توسنن   م يننوم  منن غ بکننارگین  ا نننا  مقالنن   ش اسننای  -

 م ظم   سایپا/ ینامنز

 7631خنداد116/17روزنام  كاررینی  /بازاركار/شمار   -

 گن/بي ننناز كنننوز  كیننناكجور /امی  داود جام ننن /دكتن اجتمننناع  و اقتصننناد  توسننن   در كننناررینی   ضننننور   -

 37امین /ربا 

  7635/نیم  اوغ 73مج   دان  و توس   /ع م  و پهوهش / -

 

 


