آسیب شناسی کارآفرینی رد یاری

وبضآفطیٙی فؼبِیتی اؾت و ٝقبُٔ وكف ،اضظیبثی  ٚثٟط ٜثطزاضی اظ فطنت ٞب ثطای ٔؼطفی ٔحهٛالت ٚ
ذسٔبت ،ضٚـ ٞبی ؾبظٔب٘سٞی ،ثبظاضٞب ،فطآیٙسٞب ٛٔ ٚاز ذبْ خسیس اظ عطیك تالـ ٞبی ؾبظٔبٖ زٙٞس ٜای وٝ
لجُ اظ ایٗ ٚخٛز ٘ساقت ٝاؾت .وبضآفطیٙی ثطای ٞط خبٔؼٝای زاضای ٔٙبفؼی ٕٞچ ٖٛافعایف ضقس التهبزی،اضتمبء
ثٟطٜٚضی ٚ ،پسیس آٔسٖ تىِٛٛٙغیٟبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبتِ خسیساؾت.
تٕبیالت ث ٝؾٕت ٘ٛآٚضی،ضیؿه پصیطی  ٚپیكٍبٔی شاتی یه فطز یب خبٔؼ٘ ٝیؿت ٚ ،ػال ٜٚثط آٖ یكه
ضٚیساز قب٘ؿی  ٚتهبزفی ٘ ٓٞیؿت ،.ثّى ٝوبضآفطیٙی پسیكسٜای اؾكت وك ٝقكطایظ ٔحیغكی وك ٝػّٕیكبت زض آٖ
نٛضت ٔیٌیطز زض آٖ ػبّٔی تؼییٗ وٙٙس ٜاؾت .وبضآفطیٙبٖ زض تٕبْ وكٛضٞب  ٚتٕبْ فطًٞٙٞكب ٔٛخٛز٘كسا أكب
زض ثطذی وكٛضٞب ثیكتط یبفت ٔیق٘ٛس .زض وكٛضٞبیی و ٝقطایظ ٘بٔؿبػسی ثطای وكبضآفطیٙی ٚخكٛز زاضزیكب ثكب
وبضآفطیٙی ذهٔٛت ٚخٛز زاضزا ٔؼٕٛالً التهبزٞبی ظیطظٔیٙی  ٚپٟٙب٘ی تٛؾكؼٔ ٝكییبثٙكس ِٚكی زض ٔحكیظٞكبی
زٚؾتب٘ٝتطا ػال ٜٚثط وبضآفطیٙبٖ زاذّی  ،وبضآفطیٙبٖ ذبضخی ٘یع ثطای ثٟطٜثطزاضی اظ فطنتٞب ٞدٔ ْٛیآٚض٘س.
ثب تٛخ ٝث ٝآٔبضٞبی ثیٗ إِّّی ،ایطاٖ زض ظٔط ٜوكٛضٞبیی اؾت و ٝوبضآفطیٙی  ٚفضبی وؿتٚوبض آٖ اظ
ٚضؼیت ٔغّٛثی ثطذٛضزاض ٕ٘یثبقس .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝوكٛض ػعیع ٔب اظ ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ؾطآٔس  ٚاؾتؼسازٞبی
ؾطقبض اظ ٘جٛؽ  ٚذاللیت ثطذٛضزاض اؾت  ٚزاضای زیطی ٝٙای غطٚض اٍ٘یع اؾت  .اظ  ٕٝٞایٟٙب ٕٟٔتط ٔطزْ ایطاٖ
ٔؿّٕبٖ ٞؿتٙس  ٚزاضای پكتٛا٘ ٝػظیٓ زیٙی ٔی ثبقٙس.إٞیت وبضآفطیٙی زضزیٗ ٔجیٗ اؾالْ  ٚتبویسات ٔىطض
ضؾٔ َٛىطْ اؾالْ (ل)  ٚائٕٔ ٝؼهٔٛیٗ (ع) ثط وؿت  ٚوبضٞبی وبضآفطیٙب٘ ٝآ٘چٙبٖ ٌؿتطزٔ ٚ ٜتٛٙع اؾت وٝ
زضثبض ٜآٖ ٔی تٛاٖ وتبثٟب ٘ٛقتِٚ .ی ٔتبؾفب٘ ٝآ٘چ ٝو ٝث ٝػٛٙاٖ فط ًٙٞوؿت  ٚوبض زض خبٔؼٔ ٝب حبوٓ قسٜ
اؾت ثب آٔٛظٞ ٜبی زیٗ ٔجیٗ اؾالْ فبنّ ٝظیبزی زاضزِ .صا ثطای ثٟجٛز فضبی وؿت  ٚوبض زض خبٔؼ ٝاؾالٔیٕبٖ ثط
ٍٕٞبٖ ٚاخت اؾت زض اِٚیٗ ٌبْ ضطٚضی ،ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ٔٙبثغ اضظقٕٙس  ٚغٙی اؾالٔی ،تحِٛی ػظیٓ زض ٘ظبْ
التهبزی  ٚاختٕبػی ذٛز ثٛخٛز آٚض٘س تب ا٘كبا ...قبٞس وكٛضی تٛؾؼ ٝیبفتٔ ،ٝتٙبؾت ثب قبٖ ٘ظبْ خٕٟٛضی
اؾالٔی ثبقیٓ .زض یه ٍ٘ب ٜوّی ٔیتٛاٖ ٟٔٓتطیٗ ػٛأّی ضا و ٝثط وبضآفطیٙی ٔ ٚحیظ وؿتٚوبض ٔٛثط ثٛز ٜثٝ

ػٛأُ ؾیبؾی ،اختٕبػی ،التهبزی ،ثیٗإِّّی ،فٗآٚضی ،ػٛأُ لب٘٘ٛی ٔ ٚؿبئُ اذاللی  ٚاضظقی عجمٝثٙسی
وطز .زض یه ثیبٖ ؾبز ٚ ٜنطیحٔ ،یتٛاٖ اشػبٖ زاقت و ٝثرف لبثُ تٛخٟی اظ ٔمتضیبت ضقس التهبزی ٞط
وكٛض زض ٌط ٚفضبی وؿت  ٚوبض ٔٙبؾت زض آٖ وكٛض اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ثط ػّٕىطز وبضآفطیٙبٖ ثٍٙبٜٞبی
تِٛیسی  ٚذسٔبتی٘ ،یطٚی وبض ،ؾطٔبیٌٝصاضاٖ التهبزی ،ض٘ٚس تِٛیس  ٚفطآیٙسٞبی التهبزی ٘ظیط فطٚـ ،ضلبثت
زض ػطنٞٝبی زاذّی  ٚخٟب٘ی  ٚتٛؾؼ ٝنٙؼتی  ٚالتهبزی وكٛض تبثیط ٌصاقت ٚ ٝچٟط ٜالتهبزی ،ؾیبؾی ٚ
اختٕبػی وكٛض ضا ٔرسٚـ ؾبظز.
ٕٟٔتطیٗ ٘مبط ضؼف وبضآفطیٙی زض وكٛض ثٕٞ ٝطا ٜضاٞىبضٞبی اضتمبی آٖ ضا ٔی تٛاٖ زض ٔٛاضز ظیط ذالنٝ
ٕ٘ٛز:

فرهنگ و روحیو ضد کارآفرینی  :زاقتٗ فط ًٙٞوبضآفطیٙی زض خبٔؼّٔ ٝی حبیع إٞیت اؾت ،چطا و ٝفط ًٙٞتؼییٗ
وٙٙسٍ٘ ٠طقٟبی افطاز زض خٟت آغبظ فؼبِیت وبضآفطیٙب٘ ٝاؾت .ایدبز  ٚتمٛیت اضظقٟبٍ٘ ،طقٟب  ٚضفتبضٞبی

وبضآفطیٙب٘ ،ٝث ٝعٛض وّی تحت ػٛٙاٖ فط ًٙٞؾبظی وؿت  ٚوبض ،اظ ِٔٛفٞٝبی انّی تٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی
اؾتٍ٘ .طـ حبوٓ ثط ثركی اظ خبٔؼ ٝایطاٖ و ٝوبض  ٚتالـ  ٚا٘جبقت ثطٚت ٘بقی اظ وبضآفطیٙی٘ ،جٛؽ ٚ
ذاللیت  ٚتالـ ضا ٔصٔٔ ْٛی زا٘س ،ثبیس تهحیح  ٚثٍ٘ ٝطـ ٞبی ٔثجت تجسیُ ٌطزز .ایٗ ٞسف ػٕستبً زض
لبِت ؾیبؾتٟب  ٚثط٘بٔٞٝبی تكٛیمی – تطٚیدی – آٔٛظقی  ٚزض وّی ٝؾغٛح  ٚالیٞٝبی اختٕبػی لبثُ
پیٍیطی اؾت.فطًٙٞؾبظی ٔٛضز ٘ظط زض ثؿتطی اظ ٕٞىبضی زِٚت  ٚثرف ذهٛنی ٔحمك ٔی قٛز.
٘ىتٝای و ٝزض ذهٛل فط ًٙٞؾبظی ثبیس ٔٛضز تٛخ ٝؾیبؾتٍصاضاٖ تٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی زض وكٛضثبقس،
عجیؼت عٛال٘ی ٔست ٘تیدٌٝیطی اظ ایٗ ثط٘بٔٞٝبؾت .فطٚ ًٙٞالؼی وؿت  ٚوبضزض یه فطآیٙس عٛال٘ی
ٔست نٛضت ٔیٌیطز  ٚاظ ثط٘بٔٞٝبی فطٍٙٞی ٘جبیؿتی ٘تبیح آ٘ی ا٘تظبضزاقت.

دولت محىری  :ایٗ ٍ٘طـ ؾٙتی ٘یع و ٝزِٚت ضا ٔتهسی  ٕٝٞأٛض خبٔؼ ٚ ٝث ٝانغالح  ٕٝٞوبض ٚ ٜث ٝتجغ آٖ
ٔؿئ ٕٝٞ َٛأٛض ٔی زا٘س ،ثبیس تؼسیُ ٌطزز تب ٌطایف ث ٝفؼبِیتٟبی التهبزی ذهٛنی ثٚ ٝخٛز آٔس ،ٜاظ
ٔیعاٖ ٌطایف ثٔ ٝكبغُ زِٚتی وبؾت ٝقٛز .زِٚت ثبیس زض خٟت وبؾتٗ اظ تهسیٌطی ٌبْ ثطزاضز  ٚػٕستبً
ثط اػٕبَ حبوٕیت ٔتٕطوع قٛز .زض ظٔی ٝٙوبضآفطیٙی ٘یع ثط اؾبؼ زیسٌبٔ ٜسیطیتٌطایی ،ا٘تظبض ٘یؿت وٝ
زِٚت ث ٝعٛض ٔؿتمیٓ زضٌیط وبضآفطیٙی قٛز ،ثّى ٝثبیس ضٕٗ ایفبی ٘مف ؾیبؾتٍصاضی ،ثب حٕبیتٟب ٚ
پكتیجب٘یٟبی ذٛز ،زض خٟت ضقس  ٚتٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی زض خبٔؼ ٝثىٛقس .زِٚت ٔیتٛا٘س ثطای وبضآفطیٙبٖ ٚ
نبحجبٖ وؿت  ٚوبضٞبی وٛچه ثب تؿٟیُ أىب٘بت الظْ ،اظ عطیك ٔٙبثغ ٔرتّفی ٕٞچ : ٖٛؾبظٔبٟ٘بی غیط
زِٚتی )ٛٔ (NGOsؾؿبت آٔٛظقی زِٚتی  ٚزا٘كٍبٟٞب ؾبظٔبٟ٘بی ٔحّی (حىٔٛتٟبی ٔحّی) ٔٛؾؿبت

آٔٛظقی ذهٛنی اتبقٞبی ثبظضٌب٘ی  ٚتدبضی ٔٛؾؿبت تٛؾؼٔ ٝسیطیت ا٘دٕٟٙبی ثبظضٌب٘ی ؾبظٔبٟ٘بی
ٔكبٚضٜای ٔٛؾؿبت آٔٛظقی ذٛزٌطاٖ زض ظٔی ٝٙوؿت  ٚوبضٞبی وٛچه ث ٝایٗ ٔ ٟٓزؾت یبثس.
فقدان رقابت ٔ :یساٖ زازٖ ث ٝثرف ذهٛنی  ٚتؿٟیُ ٚضٚز وؿت  ٚوبض ٞبی خسیس ،ضلبثت ثیٗ قطوت ٞب
ضا افعایف ٔیزٞسٛٔ .ؾؿبت خسیس ٕٞیكٙٔ ٝجغ انّی ٘ٛآٚضی ثٛزٜا٘س .حضٛض فؼبَ ثرف ذهٛنی ٚ
ظٟٛضٔٛؾؿبت خسیس ،ضلبثت ضا افعایف ٔیزٞسٛٔ ،ؾؿبت ٔٛخٛز  ٚثرف زِٚتی ضا ث ٝچبِف ٔیوكس،
ثبظاضٞبی ثب عطاٚت ایدبز ٔی وٙس ،ا٘تمبَ تىِٛٛٙغی ضا تؿٟیُ ٔی ؾبظز  ٚؾطٔبیٌٝصاضی ٕٞ ٚطا ٜثب آٖ
ٔكبغُ خسیس ضا تطغیت ٔیوٙس .ایٟٙب اظ خّٕٚ ٝیػٌی ٞبیی ٞؿتٙس و ٝزض فضبی التهبزی وكٛض ٔٛضز
غفّت ٚالغ قس ٜا٘س .زض نٛضت ٔحمك قسٖ ایٗ ِٔٛفٞ ٝب ،ضٕٗ آ٘ى ٝوبضآٔسی زض ثرف زِٚتی ضا قبٞس
ذٛاٞیٓ ثٛز ثبظاضٞبی تِٛیسات  ٚذسٔبت ٕٞ ٚچٙیٗ ثبظاضٞبی وبض  ٚؾطٔبی ٝقىٛفب ٔی ٌطزز ٔ ٚحیغی
ٔٙبؾت ثطای وؿت  ٚوبضٞبی وبضآفطیٙب٘ ٝایدبز ذٛاٞس قس.

فقددی

ودىین ك کارآفرینداه :لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات تؼییٗ وٙٙس ٜچبضچٛثٟبی فؼبِیت ٞبی وبضی ٞؿكتٙس وك ٝوبضآفطیٙكبٖ

ٔىّف ث ٝضػبیت آٟ٘ب ٔی ثبقٙس .وبضآفطیٙبٖ اظ ٘ظط لب٘٘ٛی ٕ٘یتٛا٘ٙس ٔؿكتمُ اظ لكب٘ ٖٛػٕكُ ٕ٘بیٙكس ٚ ،احؿكبؼ
ذٛزٔرتبضی زاقت ٝثبقٙس .لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات  ٚثركٙبٔٞ ٝبی زِٚتی ٕٔىٗ اؾت زاضای ٞسف ػكبِی ثبقكٙس،أكب زض
تسٚیٗ آٟ٘ب وٕتط ث ٝوبضآفطیٙبٖ تٛخ ٝقس ٜاؾتٕٟٔ .تطیٗ ایٗ لٛا٘یٗ ػجبضتٙس اظٔ :مطضات ثجت  ٚتبؾیؽ قطوتٟب
 ٚتؼییٗ ٔبٞیت حمٛلی آٟ٘ب  ٚضٚاثظ ٔٛؾؿبٖٔ ،مطضات ٔطثٛط ثك ٝاذكص پطٚا٘ك ٝوؿكت  ٚوبضٔ،دٛظٞكب  ،لكٛا٘یٗ
ٔبِیبتٟب  ٚلٛا٘یٗ وبض  ٚلٛا٘یٗ ضلبثت  ٚؾبیط لٛا٘یٙی و ٝزض وكٛض ٚخٛز زاضز .ایٗ ٔمكطضات ثك٘ ٝكسضت زض ظٔیٙكٝ
تٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی زض وكٛض قفبف ٔٚكٛق ٞؿتٙس  ٚزائٕب ثب ٌّٙٔ ٝسی وبضآفطیٙبٖ زض ایٗ ظٔیٛٔ ٝٙاخٞ ٝؿتیٓ وٝ
اظ تطیجٞ ٖٛبی ٔرتّف اثطاظ ٔی قٛزِ .صا لبٍ٘٘ٛصاضاٖ زض تسٚیٗ  ٚتٙمیح ایٗ زؾت ٝاظ ٔمكطضات ٕٞ ،كٛاض ٜثبیكس اظ
ذٛز ثپطؾٙس و ٝایٗ لب٘ ٖٛتب چ ٝا٘ساظٔ ٜی تٛا٘س ثطای فؼبِیت ٞبی وبضآفطیٙب٘ك ٝتؿكطیغ وٙٙكس ٚ ٜیكب ٔكب٘غ قك٘ٛسٜ
اؾت؟اٌط ذٛاٞبٖ ض٘ٚك وؿت  ٚوبضٞبی وبضآفطیٙب٘ٞ ٝؿتیٓ ثبیس ضٕٗ حصف ٔمطضات زؾت ٚپبٌیط  ،ا٘ؼغكبف
ٞبی الظْ ضا ٘یع زض لٛا٘یٗ ٔٛخٛز ٔ ٚمطضات خسیس ٔس ٘ظط لطاض زٞیٓ.

کارآفريك کشی  :زِیُ ا٘سن ثٛزٖ وبضآفطیٙبٖ ٚالؼی زض وكٛض ،ػسْ تكٛیك آٟ٘ب اظ ؾٛی ؾیبؾتٍصاضاٖ ٔ ٚدطیبٖ ّٔی
 ٚؾبظٔب٘ی اؾت ٔ .ؼٕٛالً زض ؾغح خبٔؼ ٚ ٝؾبظٔبٟ٘ب ،ثدبی ایٙى ٝافطاز وبضآفطیٗ ضا ث ٝػٛٙاٖ ثبظیٍطاٖ وبضٞبی
تیٕی ٚ ،افطاز ذبنی و ٝث ٝپطٚغٜٞبی ذبل ػاللٕٙس٘س ،ثجیٙٙس آٟ٘ب ضا ث ٝػٛٙاٖ افطاز ٔٙعٚی  ٚثی ػالل ٝثٝ
فؼبِیتٟبی ؾبظٔبٖ ٔیاٍ٘بض٘س .اظ ایٙط ٚزض خبٔؼ ٚ ٝقطوتٟبی ثعضي ،غبِجبً ث ٝوبضآفطیٙبٖ ،ث ٝػٛٙاٖ افطازی ػیت
خٔ ،ٛتٕطز ٌ،ؿتبخ  ،تٙجُ ٘ ٚبٔطتت زض وبض ٍ٘طیؿتٔ ٝیقٛز ،و ٝثب اؾتب٘ساضزٞبی ؾبظٔبٖ تغجیك ٘ساض٘س  ٚػطنٝ
ضا چٙبٖ ثط آٟ٘ب تٔ ًٙی ؾبظ٘س و ٝیب ٔدجٛض ث ٝتطن ؾبظٔبٖ ٔی ق٘ٛس  ٚیب اظ ٘جٛؽ ذٛز زض خٟت ترطیت
ؾبظٔبٖ  ٚیب السأبت زالِی ٚ ٚاؾغٌ ٝطی و ٝاضظـ افعٚز ٜای ثطای خبٔؼ٘ ٝساضز  ،ثٟطٔ ٜی ٌیط٘س.

شيىهاهی انمناسب پادیش:

وبضآفطیٙبٖ زض خبٔؼٙٔ ٝكب اثطات اضظقٕٙسی ٞؿتٙس و ٝضٕٗ ضا ٜا٘ساظی وؿت  ٚوبض ٚ

تِٛیس ثطٚت  ،ث٘ ٝیبظٞبی خبٔؼ ٝپبؾد ٔی زٙٞس ،ایدبز اقتغبَ ٔی وٙٙس  ٚظٔی ٝٙضا ثطای پٛیبیی  ٚضقس التهبزی
فطأ ٓٞی ؾبظ٘س .أب زض ٔمبثُ  ،ثؿیبضی اٚلبت ٔٛضز تٙفط ثركی اظ خبٔؼ ٝلطاض ٔی ٌیط٘س  ٚثطذی وبضٌعاضاٖ
زِٚتی ثدبی حٕبیت اظ آٟ٘ب  ٚاؾتفبز ٜاظ ظطفیت ٞبی لب٘٘ٛی  ٚازاضی ثطای تؿٟیُ أٛض وبضآفطیٙبٖ ،ضٕٗ ٔب٘غ
تطاقی  ،ا٘تظبض زاض٘س زض ٔٙبفغ آٟ٘ب ؾٕٟی زاقت ٝثبقٙس .اغّت ؾبظٔبٖ ٞب ٘یع ثطای خجطاٖ ذسٔبت افطاز ذالق
ٞیچ ضاٞی ضا پیف ثیٙی ٘ىطزٜا٘س .پطزاذت ث ٝوبضوٙبٖ ٔؼٕٛالً ثط ٔجٙبی تؼساز ؾبػبت وبض نٛضت ٔیٌیطز ٝ٘ ٚ
ثط اؾبؼ ٔیعاٖ ثٟطٜٚضی  ٚذاللیتی و ٝآٟ٘ب زض وبض ذٛز زاقت ٝا٘س.

شدایط انسادا د لىه

دو اهی یادیدادی :ػٛأُ التهبزی  ٚاختٕبػی ٔتٛٙػی ثبػك تحطیكه فؼبِیكت ٞكبی وبضآفطیٙب٘كٝ

ٔیقٛز وٝایٗ فؼبِیتٞب ٘یع ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ثبػ

ضقكس  ٚتٛؾكؼ ٝالتهكبزی ٔكیٌكطزز .ثطذكی اظ ٕٟٔتكطیٗ ػٛأكُ

التهبزی  ٚاختٕبػی تأثیطٌصاض ثط فؼبِیتٟبی وبضآفطیٙب٘ ٝوك ٝزض وككٛض ٔكب ٘یبظٔٙكس تٛخك ٝثیككتط اؾكت  ،ػجبضتٙكس
اظ :افعایف تٛخ ٝث ٝقىٌُیطی ؾطٔبیٔ ٚ ٝیعاٖ زؾتطؾی ث ٝآٖ ،ضٚاثظ ٟ٘بزی پٛیب ،ثط٘بٔٞٝبی حٕكبیتی حىٔٛكت
زض ؾغح ّٔی ٔ ٚحّی ٘ ٚمف فؼبَ زِٚت زض فؼبِیتٟبی وبضآفطیٙب٘ٔ ،ٝحتطْ قٕطزٖ ٔبِىیت ٔؼٛٙی ٛفىطی  ،ز٘جبَ
وطزٖ ضٚیىطزٞبی خسیس ثٛ٘ ٝآٚضی  ٚحصف ٔٛا٘غ ٘ٛآٚضی اظ عطیك ایدكبز ٔحكیظ ٔؿكبػس ثكطای فؼبِیكتٞكبی
وبضآفطیٙبٌ٘،ٝؿتطـ فؼبیت ٞبی تحمیمبتی  ٚوكبضثطزی زا٘ككٍبٞ ٜكب ٔ ٚطاوكع پػٞٚككی  ٚفكطإ٘ ٓٞكٛزٖ أىكبٖ
اؾتفبز ٜوبضآفطیٙبٖ اظ أىب٘بت  ٚتؿٟیالت آٟ٘ب.

سش

کالت ساختاری و نهادسازی ٙٔ:ظٛضاظ ٔكىالت ؾبذتبضی ػٕستبً ٘بظط ثط٘بوبضآٔسی ظیط ؾبذت ٞبی التهبزی ٚ

اختٕبػی  ٚچبضچٛثٟبی حمٛلی حبوٓ ثط اثؼبز ٔرتّف تأؾیؽ  ٚضاٞجطی وؿت  ٚوبضٞبی وبض آفطیٙب٘ ٝاؾت.
ٞسف اظ انالحبت ؾبذتبضی زض ایٗ ظٔیٞ ٝٙب اعٕیٙبٖ اظ ا٘غجبق ظیط ؾبذت ٞب  ٚچبضچٛة ٞبی لب٘٘ٛی –
حمٛلی ثب ٘یبظٞب  ٚضطٚضتٟبی تٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی زض ٔمبعغ ٔرتّف ظٔب٘ی اؾت  ٚػٕستبً ثب ٞسف ثٟجٛز ػٛأُ
ٔحیغی ث٘ ٝفغ وؿت  ٚوبضٞبی خسیسٛ٘ ،آٚض  ٚزض حبَ ضقس نٛضت ٔیٌیطز.
ثطای تٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی ضطٚضی اؾت تبتكىیالتی فطاثركی ؾبظٔبٖ زاز ٜقٛزوٚ ٝظاضترب٘ٞٝب  ٚازاضات ٔطوعی
ٔٚحّی ٔرتّف زض آٖ حضٛض زاقت ٚ ٝزض أط ؾیبؾتٍصاضی  ٚثط٘بٔٝضیعی ٔكبضوت ٕ٘بیٙس .ثبیؿتی ٔطاوعی ثٝ
ػٛٙاٖ اِٚیٗ ایؿتٍب ٜایدبز قٛز تب ثب ٔطاخؼ ٝوبضآفطیٙبٖ ،ثط٘بٔٞٝبی اخطایی تٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی ث ٝآٟ٘ب اضائ ٝقٛز.
زض ٔدٕٛعٞ ،سف ثبیس ایدبز ٔؤؾؿبت ٟ٘ ٚبزٞبیی ثبقس ،و ٝزاضای وبضوطزٞبی شیُ ثبقٙس:
 .1فطإٛ٘ ٓٞزٖ تؿٟیالت ٔبِی  ٚؾطٔبی ٝثطای فؼبِیتٞب  ٚوؿت  ٚوبضٞبی ٔربعطٜآٔیع
 .2ذطیس ؾٟبْ وؿت  ٚوبضٞب  ٚفؼبِیتٞبیی و ٝتبظ ٜقطٚع ث ٝوبض ٕ٘ٛزٜا٘س
 .3ثبظٍ٘طی ٔمطضات  ٚلٛا٘یٗ ٔبِیبتی ثطای ایدبز اٍ٘یع ٜثیكتط ثطای ؾطٔبیٌٝصاضیٟبیی و ٝتبظ ٜقكطٚع ثكٝ
فؼبِیت ٕ٘ٛزٜا٘س

 .4ثٟجٛز ؾیؿتٓ ثجت اذتطاػبت
 .5پطٚضـ وبضآفطیٙی زض ٔؤؾؿبت آٔٛظقی وبضآٔس
 .6ایدبز تؼّیٕبت وبضآفطیٙی زض تٕبٔیؾغٛح ؾبظٔبٖ ٞبٕٞ ٚ ،چٙیٗ فطإٛ٘ ٓٞزٖ ٔحطوٟكبی اٍ٘یعقكی
ثطای تغجیك ذظ ٔكیٞب  ٚثط٘بٔٞٝبیی و ٝثطای پطٚضـ ثیكتط ٚاحسٞبی ؾبظٔب٘ی عطاحكی قكسٜا٘كس ٚ
وؿت  ٚوبضٞبی تبظ ٜتأؾیؿی و ٝزض حٛظ ٜفؼبِیت ایٗ ٟ٘بزٞب لطاض زاض٘س.

فقدی

نظام جامع آلىزش کارآفرینی:اٌط چ ٝثطذی ثطایٗ ثبٚض٘س و ٝوبضآفطیٙبٖ ؾبذتٕ٘ ٝیق٘ٛس ،ثّىٔ ٝتِٛس ٔیق٘ٛس ِٚی

قٛاٞس  ٚلطایٗ ٘كبٖ ٔیزٞسو ٝوبضآفطیٙی ٔیتٛا٘س اظ عطیك ٟ٘بزٞبی آٔٛظقی پطٚضـ پیسا وٙس .اؾتؼساز
وبضآفطیٙب٘ٔ ٝیتٛا٘س ثب ثط٘بٔٞٝبی آٔٛظقی  ٚتٛؾؼٝای ٔٛضز حٕبیت لطاض ٌیطز .ثطذی اٚلبت ،قٙبؾبیی
وبضآفطیٙبٖ خسیس ثب نفبت ٔكرم  ٚتٛا٘بییٞبی ٔسیطیتی وبض ٔكىّی اؾت ثٛیػ ٜزض ظٔب٘ی و ٝآٟ٘ب زض آغبظ
ٕٔىٗ اؾت ،فبلس اػتٕبز ث٘ ٝفؽ ثبقٙس .وكٛض ٔب ّٕٔ ٛاظ اؾتؼسازٞبی وبضآفطیٙب٘ ٝاؾت ؤٕ ٝىٗ اؾت ثطذی اظ
آٟ٘ب تدطث ٝوبضی ،آٔٛظـ  ٚزا٘ف فٙی وبفی زض ظٔی ٝٙنٙؼتی یب تدبضی ضا٘ساقت ٝثبقٙسِٚ ،ی ضٚحی ٝوبضآفطیٙب٘ٝ
زض آٟ٘ب ٔٛج ٔی ظ٘س .ث٘ ٝظط ٔیضؾس و ٝآٔٛظـ وبضآفطیٙی ضا ٜحُ ٔغّٛثی ثطای ٔكىالت اقتغبَ  ٚثٟطٜٚضی
زض خبٔؼ ٝثبقس .تؼساز ٚؾیؼی اظ ٔطزْ و ٝزض ٘مبط خغطافیبیی ٔتؼسزی پطاوٙسٞ ٜؿتٙس ،زض ایٗ ضاثغ ٝثبیس آٔٛظـ
ثجیٙٙس ٞ ٚعی ٝٙآٔٛظـ آٟ٘ب ٘یع ٘ؿجتبً ظیبز اؾتٔ.ؤؾؿبت آٔٛظقی ثبیس ثب حٕبیت  ٚپكتیجب٘ی زِٚت  ٚؾبظٔبٟ٘بی
زِٚتی ،اظ ٔحیظ فیعیىی ٔٙبؾتٔ ،طوع اعالػبت  ٚوتبثرب٘ٔ ،ٝطوع وبٔپیٛتط  ٚا٘تكبضات ثطذٛضزاض ٌطز٘س ٚ
٘ؿجت ثٔ ٝؿتٙسؾبظی تدطثیبت وبضآفطیٙبٖ ٔٛفك الساْ ٕ٘بیٙس.
زِٚت اظ عطیك ٚظاضت آٔٛظـ  ٚپطٚضـ  ٚؾیؿتٓ آٔٛظـ ػبِی ٛٔ ٚؾؿبت ٚاثؿت ٝث ٝآٖ ٔیتٛا٘س ٔفْٟٛ
وبضآفطیٙی ضا اظ ٘ظط التهبزی  ٚاختٕبػی ٔؼطفی وٙس .ثطای اضتمب وبضآفطیٙیٔ ،یتٛاٖ اثعاض آٔٛظقی ثب ٔٛضٛع
وبضآفطیٙی ضا زضٔیبٖ فطاٌیطاٖ تٛظیغ وطز .وتبثٟب ،خعٚات ،ضإٙٞبٞب ٔ ٚبذصٞبی چٍٍ٘ٛی قطٚع ٔ ٚسیطیت
ٔٛؾؿبت ٔیتٛا٘ٙس زض ٔساضؼ  ٚوتبثرب٘ٞٝب تٛظیغ ق٘ٛس .ثسیٗ تطتیت فطاٌیطاٖ آٌبٜتط قس ٚ ٜزض ظٔبٖ قطٚع
وؿت ٚوبض ذٛز آٔبزٌی ثیكتطی ذٛاٙٞس زاقتٔ .ساضؼ  ٚزا٘كٍبٟٞب ٘یع ثبیس اظ فطاٌیطا٘ی حٕبیت وٙٙس وٝ
ضٚحی ٚ ٝتٛاٖ وبضآفطیٙی زاض٘س .آ٘بٖ ثبیس تكٛیك ق٘ٛس  ٚزض ٘تید ٝپؽ اظ فبضؽاِتحهیّی ،ث ٝخبی خٛیٙسٌبٖ
وبض ،افطازی ذٛاٞیٓ زاقت و ٝذٛز ٔیتٛا٘ٙس وبض خسیسی ضا قطٚع وٙس .زض ضاؾتبی ثٟجٛز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی
وبضآفطیٗ ٔٛضز ٘یبظ نٙبیغ وكٛضٞبٔ ،طاوع آٔٛظقی  ٚزا٘كٍبٟٞب٘ ،مف ٚیػٜای ضا ایفب ٔیوٙٙس ،و ٝایٗ ٔطاوع
آٔٛظقی  ٚزا٘كٍبٟٞب ػٕٔٛبً زِٚتی ٞؿتٙس .ؾیؿتٓ ضؾٕی آٔٛظـ ػبِی وكٛض ٔب ٔؼغٛف ث ٝتطثیت
فبضؽاِتحهیال٘ی اؾت و ٝثیكتط ث ٝز٘جبَ پیسا وطزٖ وبض ٞؿتٙس  ،تب ایٙى ٝذٛز وبض  ٚقغُ ایدبز وٙٙس .ایٗ
ضٚیىطز اظ ؾٛیی ثبػ

ضقس نٙبیغ ثعضي قس ٜاؾت و ٝثیكتط ؾطٔبیٝثط ٞؿتٙس تب وبضثط ٚ ،اظ ؾٛی زیٍط٘ؿجت

ٟٔبخطت ضا افعایف زاز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ ،تالـ زا٘كٍبٟٞب ثطای تطٚیح وبضآفطیٙی  ٚضقس نٙبیغ وٛچه

ٔیتٛا٘س ثبػ

قٛز و ٝاٚالً ظٔی ٝٙاقتغبَ  ٚتِٛیس ثطٚت زض ؾغح وكٛض فطا ٓٞقٛز  ٚثب٘یبً اظ ٔیعاٖ ٟٔبخطت ثٝ

قٟطٞبی ثعضي خٌّٛیطی ثؼُٕ آٚضز.
یىی اظ ضٚقٟبی آٔٛظـ وبضآفطیٙی ،آٔٛظـ اظ ضا ٜزٚض اؾت و ٝأطٚظ ٜثب تٛخ ٝث ٝپیكطفت تىِٛٛٙغی
اعالػبت (ٚیسئ ،ٛایٙتط٘ت ،قجىٞٝبی ؾبظٔب٘ی  )... ٚا٘دبْ ایٗ ٘ٛع آٔٛظـ اظ پیكطفت ظیبزی ثطذٛضزاض اؾت.اظ
آ٘دب و ٝآٔٛظـ اظ ضا ٜزٚض ٘یبظٔٙس أىب٘بت ،تدٟیعات ٙٔ ٚبثغ ٔبِی ٘ؿجتبً ظیبزی اؾت ،زض وكٛضٞبی ز٘یب ،ػٕٔٛبً
ایٗ ٘ٛع آٔٛظـ تٛؾظ زِٚت یب ثب حٕبیتٟبی زِٚتی نٛضت ٔیٌیطز.

بی تىجهی هب مریکز رشد و رپوراگشههای کسب و کار کىچکٞ :سف اظ تأؾیؽ ٔطاوع ضقس  ٚپطٚضقٍبٟٞبی وؿت  ٚوبض ،افعایف ٘طخ
تأؾیؽ وؿت  ٚوبضٞبی خسیس  ٚوبٞف ٘طخ ٔطي ٔ ٚیط وؿت  ٚوبضٞب  ٚتؿٟیُ فطآیٙس ضقس ایٗ وؿت ٚ
وبضٞبؾت .ایدبز پطٚضقٍب ٜیب ثبیؿتی تٛؾظ زِٚت نٛضت ٌیطز  ٚیب ثب حٕبیت ٔبِی  ٚغیط ٔبِی زِٚت  ٚتٛؾظ
ثرف ذهٛنی ثب ٔكبضوت زِٚتی ایدبز ٌطزز .اِجت ٝایٗ ٔطاوع وٓ ٚثیف زض ثطذی اظ پبضن ٞبی ػّٓ ٚ
فٙبٚضی ایدبز قس ٜاؾت ِٚی اظ ٘ظط وٕی  ٚویفی ثب ٘یبظٞبی خبٔؼ ٝفبنّ ٝظیبزی زاضز.
ضٚاَ وبضی ٔطوع ضقس ثسیٗ نٛضت اؾت و ٝثط اؾبؼ ٔؼیبضٞبیی ٘ظیط تٛاٖ اقتغبِعایی ،تٛاٖ ضقس ؾطیغٔ ،یعاٖ
اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغیٞبی ٘ٛیٗٚ ،خٛز یب ػسْ ٚخٛز یه عطح تٛخیٟی ،ؾبذتبض ٔٙبؾتٛ٘ ،آٚضا٘ ٝثٛزٖ عطح ٚ
٘یبظ ث ٝقطٚع آٖ ،پطٚضقٍب ٜالساْ ث ٝپصیطـ وبضآفطیٙبٖ ٔیوٙس .پطٚضقٍب ٜػال ٜٚثط فضبی فیعیىی و ٝثطای
قطٚع فؼبِیت وبضآفطیٗ تبٔیٗ ٔیوٙٙس ،زض ٘مف ٔكبٚضٜای  ٚاضتجبط زٙٞس ٜوبضآفطیٗ ثب قجى ٝضٚاثظ اختٕبػی
– التهبزی ثیٗ وؿت  ٚوبضٞب ػُٕ ٔیوٙس .ثطذی اظ ذسٔبتی و ٝایٗ ٔطاوع ضقس ٔیتٛا٘ٙس اضائ ٝزٙٞس ،ػجبضتٙس
اظ:


وٕه ث ٝتكىیُ وؿت  ٚوبضٞبی خسیس  ٚحٕبیت اظ حیبت وؿت  ٚوبضٞبی تبظ ٜتبؾیؽ قس ٜاظ
عطیك ٔكبٚض ٜیب ٕٞىبضی  ٚاخطای ٔكتطن



ضإٙٞبیی زض ذهٛل ثٟتطیٗ قیٜٞٛبی ػُٕ زض اضتجبط ثب تبٔیٗ ٔبِیٔ ،سیطیت ،ثبظاضیبثی  ٚا٘تمبَ
تىِٛٛٙغی



تكٛیك  ٚحٕبیت اظ ٔكبضوت زا٘كٍبٟٞبٔ ،ساضؼ ٔ ٚطاوع آٔٛظـ وؿت  ٚوبض قطوتٟبی ؾطٔبیٌٝصاض
 ٚقطوتٟبی تدبضی ثب وبضآفطیٙبٖ



ٔؼطفی قطوتٟبی تبظ ٜتبؾیؽ ث ٝخبٔؼ ٝاظ عطیك قجى ٝاضتجبعی پطٚضقٍب ٜثب زیٍط ٔطاوع



تؼییٗ اؾتب٘ساضزٞبی آٔٛظقی ٔ ٚؿبػست زض وكف ٔٙبثغ خسیس ٔبِی



خؿتدٛی فطنتٟبی خسیس وؿت  ٚوبض  ٚاقىبَ خسیس وؿت  ٚوبض

انکافی بىد دینش کارآفرینا

و لزوم سشاورهاهی مالی -فنی و مداریتی  :اعالػبت ثطای ایدبز ٚثمبی وؿت  ٚوبضٞبی وبضآفطیٙب٘،ٝ

إٞیت حیبتی زاضز .وبضآفطیٗ ثبیس اعالػبت زاقت ٝثبقس تب ثط اؾبؼ آٖ اؾتطاتػیٞبی آیٙس ٜذٛز ضا ثٙب وٙس.

اظ آ٘دب و ٝوؿت  ٚوبضٞبی خسیس ٘یبظٔٙس ٔكبٚضٜٞبی ٔبِی – فٙی ٔ ٚسیطیتی ٞؿتٙس  ٚوبضآفطیٙبٖ ایطا٘ی
زض ایٗ ظٔی ٝٙاظ زا٘ف وبفی ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس ،زِٚت ثبیس ثب ایدبز ٔطاوع ٔكبٚضٜای ،ذسٔبت ٔكبٚضٜای الظْ
ضا اضائ ٝوٙسٟ٘ .بزٞبی زِٚتی ٔطتجظ ٘یعثبیس ثب٘ه اعالػبتی وؿت  ٚوبضٞب ضا ثط ضٚی ایٙتط٘ت ضاٜا٘ساظی
ٕ٘بیٙس  ٚعیف ٚؾیؼی اظ اعالػبت تدبضی ،فٙی ٔ ٚسیطیتی ثط ضٚی آٖ زض زؾتطؼ وبضآفطیٙبٖ لطاض ٌیطز.
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