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 فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی محورهای علمی
 

 با مرتبط موضوعات زمينه در آيد مي عمل به دعوت گرامي مندان عالقه و پژوهشگران، محققان، از

  فصلنامه مانند:

 ، نوآوری و کارآفريني

 ، برای توسعه کارآفريني در ايران  ارائه مدل بومي کاربردی

توليد ثروت دانش بنيان و تجاری سازی تحقيقات دانشگاهي، آسيب شناسي مراحل تأسيس و رشد  

 های نوپا و زود بازده در ايران،شرکت

 معرفي کسب و کارهای خوش آتيه و بومي متناسب با محيط کنوني کسب و کار، 

 توسعه کارآفريني در مراکز آموزشي، 

 تبيين رشد و توسعه انواع کارآفريني،  

 مطالعات تطبيقي در زمينه کارآفريني، 

 بررسي ارتباط فرهنگ و نظام ارزشي جامعه با کسب و کارهای کارآفرينانه،

 بررسي موانع کارآفريني در ايران، 

 بررسي علل شکست يا رکود کسب و کارهای کارآفرينانه در ايران، 

 ،ت، زنان و کارآفريني و خالقي 

 ،فرهنگ  جامعه و موتور تحول و توسعه اقتصادکارآفريني،

 ،خلق ارزش جديد )مادی يا معنوی(  کارافريني و

خانگي ، مجازی، تفاوت کارآفرين با خالق، نوآور،مخترع،سرمايه گذار و های خرد ، کسب و کار

 ،و......مدير

 .فرمايند ارسالمه فصلنا  دبيرخانه بهصفحه بعد  استانداردهای با را خود مقاالت 



 مقاله پذیرش نامه آیین

 و باشند کارآفريني حوزه در عملي و نظري دانش ارتقاي منظور بهفصلنامه  سياستهاي با متناسب بايد مقاالت .1

 .کنند کمك حوزه اين در کشور مديريت معضالت حل به مشخص، عملي اهكارهاير  طرح با

 .باشند شده ارسال هدف اين براي يا شده چاپ کنفرا نسها  مقاالت همجموع يا ديگر مجالت در نبايد مقاالت .2

 همجل تردف بته CD با همراه نسخه سه در 2010 ويرايش Word افزار نرم با شده تايپ صورت به مقاالت.3

 Times new فونت  با التين مقاالت و 13 نازك BNazanin فونت از استفاده با فارسي مقاالت .گردد ارسال

Roman کاغذ روي بر سانتيمتر 2 / 5 حاشيه با 11 )نازك( نرمال A4 شوند تايپ رو يك صورت به. 

 .شوند نمي داده برگشت رسيده مقاالت 4.

 تهرسف و اه تنوش يپ چكيده، نويسنده، مشخصات فرم شامل( صفحه 20 از بيش نبايد مقاالت حجم 5.

 .باشد )ها پيوست و ها شكل جداول، منابع،

 ودوج يفارس ادلمع واژه هچنانچ .ودش ودداريخ ددارن فارسي معادل که غيرفارسي گانواژ ذکر از 6.

 .ودش آورده اورقيپ در آن تينال ادلمع ده،ش استتفاده واژه االيب در مارهش دادن اب باشد، نداشته

 ياورقپ در آن ينالت معادل فارسي، اصطالح يا واژه يك التين معادل ذکر به تمايل صورت در نين،همچ

 .شود آورده

 عالاط هب جتاين و شوند مي داوري محرمانه طور به مربوط متخصصان وسيله به مجله براي ارسالي مقاالت7.

  .است آزاد دريافتي هاي مقاله اصالح و ويرايش انتخاب، در نامه فصل .رسيد خواهد نويسندگان

 :شامل مقاله اول صفحه

 :زير شرح به نويسندگان يا دهنويسن مشخصات مقاله، انگليسي و فارسي عنوان

 .………………………………آن اخذ سال و تحصيلي مدرك ……………… خانوادگي نام و نام

 . . . . .…………………………………………………… تحصيل محل دانشگاه و تحصيلي رشته

 . . . .…………………………………………………………… سازمان /دانشگاه خدمت محل

 . . . ……………………………………………………………… همراه /کار محل /منزل تلفن

 . ..…………………………………………………………………… کار محل /منزل نشاني

 . . . . …………………………………………………… الكترونيك پست آدرس و فاکس شماره

 :دوم صفحه

 150 در حداکثر مقاله چكيده انگليسي، و فارسي زبان دو به )نويسندگان يا نويسنده نام ذکر بدون( مقاله عنوان

 .تحقيق جنتاي و ها يافته روش، ،هدف دربرگيرنده و کلمه

 :سوم صفحه

 .يابد مي خاتمه ادهاپيشنه طرح و گيري نتيجه با و شود مي عشرو هدف بيان و مقدمه با که مقاله اصلي متن

 .شود آورده پاورقي در آن التين معادل فارسي، صورت به خارجي محقق يك نام ذکر در

 و ي،فارس ورتص هب يفارس منابع .شود استفاده )نشر اريخت نويسنده،( روش از متن داخل منابع ذکر براي

 يفارس ورتص هب د،باش دهش ترجمه منبع، يك که صورتي در .شوند مي ذکر التين صورت به التين منابع

 .شود مي ذکر مترجم نام با همراه



 رايب عمنب و ان،عنو شماره، ذکر .شوند ارائه اختصار به االمكان حتي ها پيوست و نمودارها ها، شكل جداول،

 .است ضروري نمودارها و ها شكل جداول،

 رارق گيومه داخل و شود عشرو سطر سر از و ايتاليك قلم با بيشتر يا ف اپاراگر يك حد در مستقيم هاي نقل

 .گيرد

 

 :منابع تنظيم شيوه

 :شوند درج زير حشر به الفبا حروف رعايت با مقاله ايانته در اند شده استفاده مقاله در که منابعي رستفه

 ها كتاب :الف

فارسي 

 )ناشر نام /انتشار محل /چاپ نوبت /عنوان /انتشار سال /نام /نويسنده خانوادگي نام( :تأليف . 1

 )ناشر نام /انتشار محل /مترجم کامل نام /چاپ نوبت /عنوان /انتشار سال /نام /نويسنده خانوادگي نام( :ترجمه . 2

 :مثال

 (، » سازماني هوش «، .طه انتشارات ترران، سوم، چاپ 1388 ( علي جعفري، عباس؛ طاهري، . 1

 (، » سازماني هوش «، رضايي، محسن اميني؛ علي :مترجم سوم، چاپ 1388 ( علي جعفري، عباس؛ طاهري، . 2

 .زر انتشارات ترران،

انگليسي 

 :مثال .شود استفاده APA روش از انگليسي، منابع درج در

Tidd, J.; Bassant, J. (2005), “Managin Innovations”, 3rd ed., West Sussex, John Wiley & Sons. 

 مقاالت :ب

فارسي 

 صحفات شماره /مجله شماره /مجله انتشار سال /مجله نام /عنوان /مقاله انتشار سال /نام /نويسنده خانوادگي نام

 مقاله

 :مثال

 . 10 - 20 صص ، 142 شماره ، 1385 تدبير، سازماني، هوش ،) 1388 ( علي جعفري، عباس؛ طاهري، . 1

انگليسي 

Awin, D.F.; Hage, Jerald (1977), “Making Errors in Surveys”, Sociological Methods and Researches, 

No. 6،131-150. 

 :توضيح

 .شود خودداري آن رزي دممت طخ يدنکش از  ودش پتاي )ياهس( مقل اب ها روزنامه و مجالت نام ها، کتاب عنوان

 

 

 

 



 

 پيام مدیر مسئول

جز از مسير دانايي محوري و اقدامات 1404تحقق اهداف سند مترقي چشم انداز کشور در افق 

دانش پايه ميسور نبوده ومتوليان توسعه کشور درکليه ابعاد انساني، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ، الزم 

به عنوان يکي از  اصلي ترين راهبردهاي رسيدن به اهداف  است ايجاد و تقويت مستمر کارآفريني را

توسعه اي کشور ودستيابي به جايگاه برتر و سهم قابل توجه از اقتصاد و بازار جهاني و منطقه اي، در 

دستور کار خود قراردهند .اين درحاليست که فضاي حاکم بر کليه صنايع وکسب وکارها در قرن حاضر با 

ريسک فزاينده، کم شدن قدرت پيش بيني و اشکال ساختاري جديد برحسب شرايط رقابتي جديد، 

عواملي چون تغيير، پيچيدگي، آشوب و تناقض روبرو است، به نحوي که هيچ سازماني نيز از فشارهاي 

اين عوامل مصون  نمي باشد. پژوهشگاه خصوصي شاخص پژوه  که  در راستاي توليد علم  ۀبي انداز

مي نمايد همواره به موضوع  ليت، پژوهش تقاضا محور و توليد ثروت از علم فعااقتدار آفرين و نافع

کارآفريني توجه ويژه اي داشته است: رصدخانه علم و فناوري اين پژوهشگاه، در زمينه پايش و پويش 

محيط علم و فناوري و رصد روندها و نوآوري و کارآفريني ، پژوهشگاه را در جهت تحقق فعاليت هاي 

ويش ياري مي رساند، اخذ مجوز پذيرش در رشته  کارآفريني در مقطع دکتري ، از سوي دفتر علمي خ

گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صورت گرفته است، هر ساله مدرسه تابستاني و زمستاني آينده 

پژوهي ، با هدف تقويت مهارت هاي علمي به کارگيري روش هاي آينده پژوهي و ايجاد مهارت 

واقع، ويژه دانشجويان، پژوهشگران و عالقه  الففريني  از طريق تقويت خالقيت و پرورش تفکر خکارآ

مندان به حوزه آينده پژوهي در پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار مي شود و دفتر حوزه کارآفريني به 

روز همايش بزرگداشت  درمشاوره اي و پژوهشي مي پردازد.  متخصصان کسب و کار،  به ارائه خدمات

ملي مهندس نيز که ساالنه به منظور شناخت و رتبه بندي و رقابت دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتي، شرکتها 

و مؤسسات کارآفرين و پيشرو در جامعه مهندسي کشور هرسال  با حمايت نهادهاي کشوري ازجمله 

برتر مهندسي  پژوهشگاه شاخص پژوه به عنوان پژوهشگاه  1393رياست جمهوري برگزار ميشود،در سال

کشور  و نيز به عنوان پژوهشگاه برتر خالق و کارآفرين در توليد علم مورد تجليل قرار گرفت. پژوهشگاه 

مفتخر است که گام ديگري در راستاي توسعه فعاليت هاي کارآفريني برداشته و آن انتشار فصلنامه 

 اين مسير مي فشاريم.است. دست ياري همه انديشمندان را در ”  شاخص کارآفريني“ تخصصي 

محمود زاده اميردکتر   

مسئول مدیر  

 

 



 

 سخن سردبير

کارآفريني را تدوين طرح کسب و کار، ايده پروري  در زمينه هاي مختلف ، خالقيت و فرصت 

شناخت بازار  ورزي، شناخت فرصتهاي شغلي مختلف استراتژي آشنايي با سرمايه گذاري هاي خطر پذير،

ان به کسب و کارهاي  خرد و مستقل )که با  جلب حمايت و تسهيالت نهادهاي و تشويق و ترغيب نوآور

مالي و حمايتي از آنها توسعه مي يابد( ،  ارائه کاالي جديد،ارائه روش جديد در فرآيند توليد ، گشايش 

ريني بازاري جديد،  يافتن منابع جديد ، ايجاد هر گونه تشکيالت جديد در صنعت و...تعريف کرده اند.کارآف

برحسب ماهيت خود و توجه محققان رشته هاي مختلف از نظر مديريت، روانشناسي، جامعه شناسي، 

 " اقتصاد، صنعت و حتي تاريخي تعريف شده است. واژه کارآفريني از کلمه فرانسوي

Entrepreneurs " متعهد شدن نشات گرفته است و اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار  يبه معنا

کارآفريني را در  حويميالدي تا کنون به ن 16ه است .در واقع  تمامي مکاتب اقتصادي از قرن گرفت

نظريه هاي اقتصادي خويش تشريح نموده اند. کارآفرين فردي است داراي ايده و فکر جديد که از طريق 

ا شرکت يا فرآيند ايجاد کسب و کار ) کسب و کار خانگي ، کسب و کار مجازي، کسب و کار در مغازه ي

يا خدمت جديدي را به بازار عرضه  حصولسازمان ( توام با بسيج منابع و مخاطره مالي و اجتماعي ، م

سازمانها و  بنگاهها ي کسب و کار   امروزه .مي کند و نوآورانه در هر يک از زمينه ها فعاليت مي کند

ي بازارهاي به سرعت در حال کشور بايد با چالشهاي عمده اي مانند چالش هاي جهاني و تکنولوژيک

تغيير و ساختارهاي داخلي اغلب غير منعطف و بوروکراتيک خود که به تصميم گيري کند و يا ناتواني در 

پنجه نرم کنند ، براي بقا و ماندگاري اين سازمانها در  وتطابق با شرايط جديد منجر مي شود دست 

صي و دولتي کارآفرين، خالق و نوآور باشند محيط متالطم امروزي  ضروري است که  بنگاهها ي خصو

تا به صورت پايدار بتوانند خلق ارزش و ايجاد ثروت نموده و در نتيجه موجبات افزايش ثروت وقدرت 

کشوررا رقم زنند. پژوهشگاه شاخص پژوه  بعنوان اواين پژوهشگاه خصوصي کشور ،در کنار فعاليت هاي 

اقدام کرده است. اين فصلنامه  ” شاخص کارآفريني“ه تخصصي آموزشي و پژوهشي خود،به انتشار فصلنام

تخصصي به همت همکاران شاخص پژوه و با بهره گيري از دانشمندان و اساتيد و کارآفرينان منتشر مي 

ارائه مشاوره هاي تخصصي الزم به مستعدان  کشور و جامعه علمي براي تقويت و  نشود و هدف آ

ست. از جامعه علمي و کارآفرينان ملي دعوت مي شود با ارائه مقاالت و توسعه نظام خالقيت و نوآوري ا

 .تجربيات ارزشمند خود،فصلنامه را در راه تحقق اهداف خود ياري بخشند

مهدي رشيدي محمددکتر   

 سردبير
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 چکيده

در حال حاضر، کارآفريني از داغ ترين مباحث و پرطرفدارترين مفاهيم جهان براي 

غلبه بر چالش هاي اقتصادي است. در اين ميان، قشر زنان که حدود نيمي از جمعيت 

را تشكيل مي دهند، در هر ملتي قابليت و پتانسيل بسيار زيادي براي ايفاي نقش در 

رغم اهميت نقش غيرقابل انكار زنان و پتانسيل آنها در  توسعه اقتصادي را دارند. علي

کارآفريني و توسعه رشد اقتصادي کشورها، نرخ بيكاري زنان در ايران تقريباً دوبرابر 

نرخ بيكاري در مردان است و اين نشان دهنده اين است که از اين پتانسيل، آن طور 

پس از بيان تعاريف و اشاره به که بايد استفاده نشده است. در همين راستا اين مقاله 

اهميت کارآفريني زنان، به بررسي چالش هاي پيش روي کارآفريني زنان پرداخته و 

در نهايت پيشنهاداتي را براي غلبه بر اين چالش ها و بهبود وضعيت کارآفريني زنان 

 ارائه مي شود.

 انکارآفريني، کارآفريني زنان، چالش هاي کارآفريني زن  واژگان كليدی:

 

                                                 
 دانشجوي دکتري کارآفريني پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان1 

l.tabatabaee@yahoo.com 
 ندسي بحران هاي طبيعي شاخص پژوه اصفهانرياست پژوهشگاه مه 2

 دکتري حرفه اي مديريت استراتژيك3 
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 مرور ادبيات

در حال حاضر، کارآفريني از داغ ترين مباحث و پرطرفدارترين مفاهيم جهان براي غلبه بر 

چالش هاي اقتصادي است. در اين ميان قشر، زنان که حدود نيمي از جمعيت را تشكيل مي 

دارند. دهند، در هر ملتي قابليت و پتانسيل بسيار زيادي براي ايفاي نقش در توسعه اقتصادي را 

کارآفريني از گذشته هاي دور به عنوان يك پديده مردانه شناخته مي شده است، اما در عصر 

جديد و تغيير شرايط شاهد زنان کارآفرين الهام بخش و سرشناس هستيم. تقريباً در تمام 

و  1کشورهاي توسعه يافته زنان پا به پاي مردان در زمينه کسب و کار قدم بر ميدارند)کارينجي

 (. 2015مكاران،ه

زنان کارآفرين، گروهي از زناني هستند که در ايجاد،سازماندهي و همكاري با يك کسب و کار 

(. زنان کارآفرين قرن بيست و يكم به طور بالقوه 2،2009کارآفرينانه فعاليت مي کنند)موهانتي

بهبود  خواهان تغيير براي بهبود شرايط زندگي خانواده، کمك به همسران در درآمدزايي،

پرورش فرزندان، ايجاد فرصت  هاي شغلي، قدرت بخشيدن به ساير زنان، مقابله با نابرابري 

 (.1391اجتماعي و بي کاري هستند)يوسف پور و همكاران،

زنان کارآفرين به عنوان موتورهاي جديدي براي رشد و بهبود وضعيت اقتصادي کشورهاي در 

ه شده اند. بسياري از دست اندرکاران، اين قشر از حال توسعه و تأمين موفقيت و رفاه شناخت

جامعه را به عنوان يك منبع دست نخورده براي رشد و توسعه اقتصادي ياد مي کنند)مينيتي و 

يكي از مهم ترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه يافتگي يك کشور، ميزان  (.3،2010نوده

باشند. با توجه به اينكه نيمي از کل اهميت و اعتباري است که زنان در آن کشور دارا مي 

جمعيت جهان را زنان تشكيل مي دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت 

مي پذيرد، تنها يك دهم درآمد جهان و فقط يك صدم مالكيت اموال و دارايي هاي جهان به 

تواند مشكلي بر سر زنان اختصاص يافته است. عدم مشارکت زنان در فعاليت هاي اقتصادي مي 

 (.1391راه توسعه کشور تلقي گردد)يوسف پور و همكاران،

                                                 
1 Karinje 
2 Mohanty 
3 Minniti, and Naudé 
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(در هر کشوري، نرخ اشتغال و نرخ بيكاري بطور عام، از جمله 1388به گفته خورشيدي)

شاخص ها و مولفه هاي اقتصادي به شمار مي رود. از سوي ديگر مسأله اشتغال بانوان به طور 

مختلف، حساسيت و اهميت ويژه اي پيدا کرده است. اشتغال  خاص در سال هاي اخير به داليل

زنان، در يك نگاه کلي در جهان ، وضعيت مناسبي ندارد ولي سهم کشورهاي در حال توسعه از 

 (.1391جمله ايران در اين وضعيت نابسامان بسيار بيشتر است)يوسف پور و همكاران،

مشخص شد که کشورهاي آمريكاي ( 2012)1بر اساس گزارش ديده بان جهاني کارآفريني

التين و کارائيب به طور کلي از سطح بااليي از کارآفريني زنان برخوردار هستند؛ اين درحالي 

است که کشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا کمترين آمار کارآفريني زنان را دارند که در اين 

(.  تنها اقتصادي که 2012م،ميان ايران و پاکستان از پايين ترين سطح برخوردارند)گزارش ج

 %55در حال حاضر فعاليت کارآفريني زنان در آن بيشتر از مردان بوده است کشور غنا با رکورد 

 (2011فعاليت هاي کارآفرينانه است)گزارش جم،

يكي از مسائلي که لزوم پرداختن به اشتغال زنان را مطرح مي سازد، فزوني گرفتن تعداد 

دانشجويان پسر مي باشد. بنابر اعالم سازمان سنجش کشور، در  دانشجويان دختر به نسبت

پذيرفته شدگان کنكور 227کنكور، تعداد شده  پذيرفته 832هزار و   398، از ميان 1395سال  

قبول شدگان را  %57بوده اند ؛ بنابراين حدود  نفر مرد 508هزار و  171نفر زن و  324هزار و  

بر اساس گزارش اداره کل آمار  گزارش سازمان سنجش کشور(زنان به خود اختصاص داده اند)

و در ميان زنان نقريبا دو برابر و با نرخ  10.3نرخ بيكاري در ميان مردان  1395ايران در بهار 

(. امروزه با 1395گزارش شده است)چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي کار تابستان  3/20

ن دانشجويان هنوز بسيار زياد است واقعيت اين است وجود اينكه گرايش به شغل دولتي در ميا

که تنها درصد ناچيزي از آنان جذب مشاغل دولتي مي شوند. با توجه به مطالب فوق به نظر 

مي رسد که زنان، ناگزير از اشتغال در بخش خصوصي هستند، به عبارت ديگر يا بايد به 

له موانع خانوادگي و اجتماعي، راهكار استخدام کارفرمايان درآيند که به داليل مختلف، از جم

)يوسف پور و  مناسبي به نظر نمي آيد و يا خود در اين عرصه به کارآفريني بپردازند

                                                 
GEM 1 
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( استدالل کردند که عوامل کشش 2006( و همچنين بوتا)2003هلمن و چن) (.1391همكاران،

ب  و کار شخصي روي و فشار مختلفي وجود دارند که مي توانند زنان را تشويق کنند تا به کس

(  در پژوهش پيشين خود نشان داد که شناسايي اين عواملي که زنان مهم 2006) آورند. بوتا

است. اين شناخت مي تواند به سياست گذاران به ايجاد محيطي مناسب براي کارآفريني زنان 

مي  ( عوامل فشار را به عنوان عوامل منفي مثل بيكاري 2006کمك کند. ماس و هرينگتون)

داند که که افراد را مجبور مي سازد به منظور حفاظت از خود به کارآفريني روي آورند. آنها 

عوامل کشش مثل حمايت دولتي و الگوي نقش را  را مثبت در نظر گرفته اند که اين عوامل به 

( 2007افراد در انتخاب کارآفريني به عنوان حرفه شخصي تاثير گذار هستند. قوش و چرواالث)

شان داد که تنها يك پنجم از کارآفرينان زن تحت تاثير عوامل کششي دست به کارآفريني مي ن

زنند و مابقي تحت تأثير عومال فشار و از روي ناچاري دست به کارآفريني مي زنند)قوش و 

 (.1،2007چرواالث

 رصت هاو نه در نتيجه وجود ف_در کشورهاي درحال توسعه، تعداد زيادي از زنان به علت نياز 

دست به فعاليت هاي کارآفرينانه مي زنند؛ چرا که شغل و گزينه  ديگري براي کسب درآمد 

(. بنابراين خأل مشوق هاي کارآفريني زنان و اصطالحاً عوامل کششي احساس 2011ندارند)جم،

مي شود که در بخش راهكارها به آنها اشاره مي شود. در کل، زنان کارآفرين به نقش آفرينان 

( . بنا به گفته ساراسواتي، جدا از 2،2005ي در چشم انداز کارآفريني تبديل شده اند)پيجزمهم

 اهميت کارآفريني زنان، نياز به تحليل چالش هاي پيش روي آنان مورد نياز است

( بنابراين در ادامه به بيان اين چالش ها و ارائه راهكارهايي براي غلبه بر 3،2001)ساراسواتي

 م پرداخت. چالش ها خواهي

 چالش ها

( چالش هاي پيش روي زنان کارآفرين شامل طيف گسترده اي  2007به گفته قوش و چرواالث)

از جمله سطح تحصيالت،  درگيري هاي ناشي از مسئوليت هاي خانوادگي، کمبود کمك هاي 

                                                 
1 Ghosh, and Cheruvalath 
2 pages 
3 Sarasvathy 
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 (.2007مالي و محدوديت هاي فرهنگي و اجتماعي را شامل مي شود )قوش و چرواالث،

( اشاره کردند که چالش پيش روي زنان کارآفرين که ممكن است 2007)1دوگالدجنينك و 

موفقيت آنان را تحت الشعاع قرار دهد ، ترکيب مسئوليت هاي کسب و کاري و خانوادگي افراد 

 (2007است)جنينك و دوگالد،

( عدم حمايت دولت ها در بخش سياست گذاري ها، قوانين و خدمات از 2009)2به گفته جمالي

در تحقيقي که توسط  (.2009جمله موانع کارآفريني زنان به شمار مي آيند)جمالي،

( در زمينه بررسي تأثير نابرابري جنسيتي بر کارآفريني زنان در ايران صورت 2006جواهري)

گرفته است، موانع خانوادگي، نظام تعليم و تربيت، ناهمخواني انتظارات نقشي، باورهاي کليشه 

کم بر سازمان کار به عنوان مهم ترين موانع کارآفريني زنان ايراني قيد اي و مناسبات حا

( مسائلي از قبيل فرهنگ مرد 1391يوسف پور و همكاران) (.1391شد)قرباني پور و صابري،

ساالرانه، روند تاريخي تبعيض جنسيتي، ناديده گرفتن توانايي هاي زنان در امور مديريتي و 

ت اعتباري با زنان، عدم اعتماد به نفس و خودباوري را از جمله عدم همكاري بانك ها و موسسا

در  (.1391چالش هاي پيش روي کارآفريني زنان شناسايي کردند)يوسف پور و همكاران،

( موانع کارآفريني زنان در چهار دسته موانع خانوادگي، 1391پژوهش قرباني پور و صابري)

ني به شرح زير دسته بندي شده اند: موانع اجتماعي و فرهنگي، مالي و محدوديت هاي قانو

خانوادگي از جمله کمبود حمايت معنوي از طرف خانواده، مخالفت والدين، تضاد نقش زن به 

عنوان همسر، مادر و کارآفرين و وجود مسئوليت خانه داري و مراقبت از فرزندان. موانع 

منفي بعضي موسسات و  اجتماعي و فرهنگي از جمله وجود فرهنگ مرد ساالرانه، برخورد

سازمان ها با زنان و همچنين ناامني هاي اجتماعي براي کار کردن زنان . موانع مالي از جمله 

نداشتن شناخت کافي در مورد چگونگي ورود به بازار کار و عدم اعتماد موسسات مالي و 

ع قانوني مثل اعتباردهندگان به توانايي هاي زنان و پرهيز از همكاري هاي مالي آنان . موان

سختي پذيرش و اقامت يك زن تنها در هتل، قوانين ناظر بر خانواده از جمله قانون منع کار زن 

در صورت عدم رضايت شوهر و منوط بودن خروج از کشور با اجازه شوهر)قرباني پور و 

                                                 
Jennings, J, McDougald 1 

jamali 2 
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(، موانعي از جمله دسترسي محدود به فرايند 2011)1در مطالعه کوثر و تاليس (.1391صابري،

شبكه سازي، عدم وجود مرشدگري، آموزش محدود و فرصت هاي پيشرفت ناکافي براي زنان 

(  اظهار داشتند که زنان کارآفرين از محدوديت 2004( هوارث و فينگن)2011)کوثر و تاليس،

هاي قابل توجهي رنج مي برند که از نگرش منفي جامعه به ايفاي نقش اقتصادي زنان نشأت 

( اگرچه زنان و مردان، 2003به گفته بريج و همكاران) (.2015همكاران،و  2ميگيرد)کارينجي

هردو با مسائل شخصي دست و پنجه نرم مي کنند، اما زنان با سختي هاي بيشتري مواجه اند. 

اين مشكالت به طور به خصوص در مورد عدم اعتماد به نفس، و جدي گرفته نشدن توسط 

 (.2015مكاران،و ه 3سرمايه گذاران صادق است)کارينجي

( عوامل مالي، محيطي، روانشناختي و جامعه شناختي مي توانند 2005)4بر اساس نظريه منصور

(. 5،2014به عنوان مشوق و يا چالشي بر سر راه کارآفريني زنان عمل کنند)موسس و الكاندان

محيطي در بنابراين انگيزش کارآفرينان با تعامل بين عوامل اقتصادي، اجتماعي، روانشناختي و 

(. لذا عوامل مالي مي تواند شامل 2014؛موسس و الكاندان،2005نظر گرفته مي شود)منصور،

کافي يا ناکافي بودن سرمايه، عوامل بازدارنده مالياتي، قوانين دست و پا گير ، شكست در اجراء 

د سياست هاي اتخاذ شده براي بهبود کسب و کارهاي کوچك، عدم تجربه و دانش کافي در مور

مسائل مالي و مسائلي از اين قبيل باشد. عوامل محيطي شامل در دسترس بودن سرمايه، حضور 

کارآفرينان با تجربه و نيروي فني ماهر، دسترسي به تأمين کنندگان، مشتريان و بازارهاي 

جديد، تأثيرات دولت، در دسترس بودن زمين و تسهيالت ديگر، دسترسي به امكانات حمل و 

حمايتي و شرايط توسعه جوامع محلي است. در همين راستا عوامل روانشناختي  نقل،  خدمات

مي تواند شامل ظرفيت و تمايل به ريسك ايجاد کسب و کارهاي جديد، نياز به موفقيت، منبع 

کنترل دروني و عالقمندي به فعال بودن است. در نهايت، عوامل اجتماعي شامل تأثير خانواده، 

( ادعا مي کند که 2005نقش زنان در جامعه باشد. از اين رو منصور) الگوي نقش، و به خصوص

                                                 
1 Kauser and Tlaiss  
2 Karinje 
3 Karinje 
4 Mansor 
5 Moses, Olokundun 
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حضور اين عوامل در آمادگي براي شروع کسب و کار ضروري هستند. پس بنابر اين مي توان 

مشوق ها و چالش ها را در همين دسته بندي براي زنان به ظور خاص شناسايي کرد)موسس و 

 (.2016همكاران،

 
 (2005توصيف عوامل موثر در انگيزش يا عدم انگيزش کارآفرينانه زنان)منصور،. چارچوبي براي 1شكل

 

با جمع بندي موارد ذکر شده در پژوهش هاي پيشين درمورد چالش هاي کارآفريني پيش روي 

 نان مي توان به چنين دسته بندي رسيد:

( 1391،يوسف پور2003مانند عدم اعتماد به نفس)بريج  چالش های روانشناختي .1

 (1391خودباوري زنان)يوسف پورو 

، 1391؛قرباني پور 2006مانند مسائل خانوادگي)جواهري، چالش های اجتماعي .2

(، 2006(، نظام تعليم و تربيت با نگاه مردساالرانه)جواهري،2007قوش و چرواالث،

(، مخالفت والدين، تضاد نقش زن به عنوان 2006ناهمخواني انتظارات نقشي)جواهري،

کارآفرين و وجود مسئوليت خانه داري و مراقبت از فرزندان، برخورد همسر، مادر و 

 (1391منفي بعضي موسسات و سازمان ها با زنان)قرباني پور و صابري،

 باورهاي کليشه اي و مناسبات حاکم بر سازمان کار چالش های محيطي .3

 (2006)جواهري،

ج و مانند جدي گرفته نشدن توسط سرمايه گذاران)بري چالش های مالي .4

(، عدم اعتماد موسسات مالي و اعتباردهندگان به توانايي هاي زنان و 2003همكاران،
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(، عدم تجربه و 2005؛ منصور،1391پرهيز از همكاري هاي مالي آنان )يوسف پور

 ( 2005دانش کافي در مورد مسائل مالي)منصور،

ين ناظر مانند سختي پذيرش و اقامت يك زن تنها در هتل، قوان چالش های قانوني .5

بر خانواده از جمله قانون منع کار زن در صورت عدم رضايت شوهر و منوط بودن 

 (.1391خروج از کشور با اجازه شوهر)قرباني پور و صابري،

 پيشنهادات

در اين بخش پس از مرور راهكارهاي ارائه شده در مقاالت به دسته بندي پيشنهادات جهت 

توانمندسازي زنان يكي از مسائل  زنان مي پردازيم.غلبه بر چالش هاي پيش روي کارآفريني 

(. 2016و همكاران، 1اصلي در روند رشد و توسعه کشورها در سراسر جهان است)عبدالجمال

ضروري است که دولت به منظور توسعه ، به برنامه ريزي اساسي بپردازد. دولت مي تواند با 

و  2بارزه با فقر بپردازد)کارينجيتشويق توانمندسازي اقتصادي زنان به رشد اقتصادي و م

( استدالل کرد که به منظور ايجاد يك سيستم آموزشي و حمايتي 2004(. وين)2015همكاران،

بهتر ، عوامل حياتي مورد نياز براي موفقيت زنان در کسب و کارهاي مستقل بايستي شناسايي 

ودجه، مراکز رشد، جوايز شوند. دولت مي تواند با ارائه وام هاي ويژه، سوبسيدها، اختصاص ب

 (. 2015و همكاران، 3کارآفريني، مشاوره و آموزش به اين مهم کمك کند)کارينجي

برنامه هاي حمايتي بسياري با هدف کمك به زنان براي شروع يك کسب و کار جديد به انجام 

با انجام  مي رسند. اين برنامه ها شامل: آموزش، توانمندسازي و تأمين منابع است. اين برنامه ها

کمك هاي فني، آموزش هاي حرفه اي، آموزش کسب و کار به رشد کارآفريني زنان کمك مي 

کنند. همچنين نمونه هايي از طرح ها با هدف ترويج تغيير در نگرش جامعه به کارآفريني و به 

خصوص مشارکت زنان در کارآفريني نيز وجود دارند. اين طرح ها از استراتژي هاي مداخله 

مانند مسيرهاي توانمندسازي، حمايت از استارت آپ، پشتيباني از رشد، اعتبار و وام ها، گري 

                                                 
Abdul Jamal 1 

Karinje 2 

Karinje 3 
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ايجاد انجمن ها، تقويت شبكه هاي ارتباطي، معرفي سرمايه گذاران و غيره استفاده مي 

 (.2013کنند)وسنبرگ،

 
 سعه. مدل مفهومي فاکتورهاي افزايش دهنده کارآفريني زنان در کشورهاي در حال تو2شكل 

 (2016)موسس و همكاران،

 

در يك جمع بندي از مطالعات انجام شده در زمينه ارائه راهكارها جهت تقويت کارآفريني زنان 

 به فعاليت هايي به شكل زير مي توان اشاره کرد:

؛ از جمله  اختصاص جشنواره ها و جوائز فعاليت های حمایتي و تشویقي .1

(. حمايت از استارت آپ، پشتيباني 2015ن،؛کارينجي و همكارا1384کارآفريني)گلرد،

(، شناخت و تقويت انگيزه ها و ويژگي هاي کارآفرينانه در 2013از رشد)وسنبرگ،

زنان ايراني، رشد و توسعه سرمايه انساني آنان. حمايت از شبكه سازي، تهيه فيلم و 

 (  1384کتاب از زندگينامه زنان کارآفرين)گلرد،

تدوين سياست ها و برنامه هاي آموزشي با ره ای؛ فعاليت های آموزشي و مشاو .2

( ، مشاوره و 1384نيازهاي حرفه اي زنان توسط سيستم آموزشي کشور)گلرد،
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(، توانمندسازي، کمك هاي فني، 2015آموزش کارآفريني بانوان)کارينجي و همكاران،

 (2013آموزش هاي حرفه اي، آموزش کسب و کار)وسنبرگ،

وام هاي ويژه، سوبسيدها، اختصاص بودجه )کارينجي و  مثل ارائه كمک های مالي؛ .3

(. اختصاص دهي اعتبار و وام ها به اين موضوع، معرفي سرمايه 2015همكاران،

، ارائه تسهيالت الزم براي دسترسي آسان تر زنان به   (2013گذاران)وسنبرگ،

 (1391خدمات مالي)يوسف پور و همكاران،

تغيير در نگرش جامعه به کارآفريني و به  با ترويج اشتغال زنان؛ فرهنگ سازی .4

خصوص مشارکت زنان در کارآفريني، ايجاد انجمن ها، تقويت شبكه هاي 

(، اطالع رساني و آگاه سازي والدين از اهميت خودباوري و 2013ارتباطي)وسنبرگ،

 (1391خالقيت در موفقيت و آينده کودکان به ويژه دختران )يوسف پور و همكاران،

تدوين خط مشي ها، استراتژي ها و قوانين مناسب توسط قانوني؛  حمایت های .5

دولت در جهت ترويج و توسعه کسب و کارهاي مستقل و خوداشتغالي زنان و رفع 

 (1384موانع آنان)گلرد،

 بحث و نتيجه گيری

بدون شك، کارآفريني در ميان زنان،  "( بيان کردند 2015همانطور که کارينجي و همكاران)

. به منظور "ها را به طور کلي و ثروت خانواده ها را به طور خاص افزايش مي دهدثروت ملت 

اهميت و نقش غيرقابل انكار زنان در توسعه اقتصادي و ايفاء نقش آنان به عنوان کارآفرينان 

موفق، چالش هاي پيش روي کارآفريني زنان بايستي شناسايي شوند تا گام هاي موثري در 

آنها صورت گيرد. بررسي هاي انجام شده توسط مرور ادبيات نشان داد  جهت از ميان برداشتن

که از جمله عمده ترين چالش هاي پيش روي کارآفريني زنان شامل موانع روانشناختي، 

اجتماعي، محيطي، مالي، قانوني مي باشد. در انتها پيشنهاداتي جهت غلبه بر چالش ها ارائه 

يت هاي تسهيل گر و تشويقي ،فعاليت هاي آموزشي و گرديد که عمده ترين آنها شامل فعال

 مشاوره اي ،کمك هاي مالي،فرهنگ سازي،قانوني جهت اشتغال زنان عنوان شد.
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پيشنهادات پژوهشي: پيشنهاد مي شود که در پژوهش هاي آتي به نقش تفاوت هاي جنسيتي 

ردانه بيشتري دارند در پيشرفت کارآفرينان پرداخته شود و اينكه آيا زناني که ويژگي هاي م

موفقيت به پيشرفت بيشتري نسبت به ساير زنان مي شوند يا خير. همچنين تحقيقات بيشتري 

 به منظور بررسي اهميت شبكه هاي ارتباطي بر پيشرفت زنان الزم است. 

پيشنهادات عملياتي: پيشنهاد مي شود با توجه به وجود محدوديت هاي خاصي که بر سر راه 

ر امر کارآفريني وجود دارد؛ و به منظور تشويق کارآفريني و ترويج آن در ميان موفقيت زنان د

زنان، همزمان با فرهنگ سازي اين امر توسط رسانه ها و عامالن آموزشي جامعه؛ اقدامات 

 حمايتي، آموزشي و مشاوره اي خاص زنان بايستي از طريق نهادها انجام پذيرد.

 منابع

 ( 1384گلرد پروانه .)" مجله پژوهش  "ل موثر در توسعه کارآفريني زنان ايرانيعوام

 123-101زنان، ص 

 (1391قرباني پور خوشيد، صابري زينب .)" و موانع ؛ التحصيل فارغ زنان کارآفريني 

 کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسب و کارهاي دانش بنيان "ها چالش

 ( 1395چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي کار تابستان.) مرکز آمار ايران 

  يوسف پور مائده، حسين زاده مريم، حسين زاده حامد، طالب نژاد سيدرمضان، اکبري

. "بررسي عوامل کارآفريني زنان در توسعه اقتصادي کشور ايران" (1391) ياسر.

 کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسب و کارهاي دانش بنيان

 Abdul Jamal M., Amatul Khadir Ayesha Raihana, H. Yasmeen 
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 تا نوآوري و تغيير خالقيت  و ز ايدها

 1محمد مهدي رشيدي                                                                             

 

  

 مقدمه :      

 امروزه تحوالت روز افزون زندگي بشر در ابعاد مختلف سياسي. اقتصادي. اجتماعي. تكنولوژيكي

 و نسبت به گذشته افزايش يابد .ايجاد ايده هاي نو و خالق ضرورت موجب گرديده است که

مباحث مربوط به تحول و تغيير پارادايم ها وروند ورخدادها وتصويرها در ابعاد مختلف زندگي 

ها و ناپايداري ها.  جدي تر گرفته شود. پيچيدگي. عدم اطمينان. تغييرات گسترده. پايداري

آشوبناکي از مشخصات سازمان ها و کشورها محسوب مي احتمال وقوع رخدادهاي جديد و

لذا الگو هاي پويا و غير خطي براي تحليل و شناخت مسائل و تنگناها و فرصت ها و . شود

تا از اين رو جوامع وسازمان ها جهت طراحي  .چالش هاي پيش رو وآشوب ها مورد نياز است

ي پايدار نياز مبرم به منابع انساني الگوهاي پويا ي مناسب خود در راستاي کسب مزيت رقابت

توسعه يافته که خالقيت و نوآوري از ويژگيهاي اصلي آن است. دارند. بنابراين. تنها راه کسب 

(. توسعه منابع انساني نوآور کشور است. تا 1404رتبه اول اقتصادي و علمي درمنطقه )ايران 

 طرحي نو دراندازد.بتواند راههاي نرفته و ميان برساير کشورها را برود و 

 مفهوم  خالقيت و  نوآوری  

تحقيق در مورد خالقيت وعناصر آن بيش از يك قرن پيش توسط دانشمندان علوم اجتماعي 

انجام داد. وي خالقيت را با  1950ولي اولين پژوهش جدي را گيلفورد در سال  .آغاز شده است

                                                 
 سردبير فصلنامه شاخص کارآفريني  ، وزارت علوم24استاديار پايه 1
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لف سازمان و مديريت تعاريف تفكر واگرا مترادف مي دانست. پس از او انديشمندان مخت

( خالقيت را بوجود آوردن 1992به عنوان مثال لوتانز ) .متعددي از خالقيت ارائه نموده اند

تلفيقي از انديشه ها ورهيافتهاي افراد در يك روش جديد مي داند. بارزمن خالقيت را فرآيند 

. همچنين (1375. رايشناختي از بوجود آمدن يك ايده. مفهوم ياکشفي بديع مي داند)شهر آ

توني پروکتور به نقل ازورتمهاير. خالقيت را  عبارت از توانايي نگاه جديد ومتفاوت به يك 

موضوع ويا فرآيند شكستن ودوباره ساختن دانش خود درباره يك موضوع وبدست آوردن نقش 

ديده اي . خالقيت را پجديد نسبت به ماهيت آن مي داند. وي در تعريفي ديگر از کلي وراجرز

فهم متفاوت وبهتر يك مي داند که هنگامي روي مي دهد که فرد افكار خود را در جهت 

خالقيت يكي از جنبه هاي پايه اي در گسترش  1موضوع يا موقعيت. سازمان دهي مي کند. 

است که در کنار انگيزش. زمينه و بستر اصلي ديگر  2قابليت هاي کارکنان نيروي دانشگر

ايي ها و ويژگي هاي رفتاري اين گروه محسوب مي شود. اهميت خالقيت در قابليت ها. توان

همه زمينه هاي کسب و کار روز به روز بيشتر نمايان مي شود.سال هاست سازمان هاي موفق 

وپيشتاز در عرصه جهاني. به خالقيت به عنوان يكي از توانايي هاي کليدي مي نگرند. مديريت 

 زيررا دريافته است: امروز براي خالقيت ويژگيهاي 

در  خالقيت توانايي ذهني انسان است که به ويژه ;خالقيت توانايي مشترك همه انسان هاست

خالقيت  ;افراد فرهيخته از هوش عقالني ومنطقي بايد بطور جداگانه در نظر گرفته شود

يت با رشد خالق ;وفضاي سازماني ارتقاء يابدکارکنان مي تواند درهر گونه شرايط محيطي 

کارکنان. نه فقط تحول در قدرت ايجاد ايده هاي نو. بلكه فضاي انگيزش وتحرك آنان دگرگون 

مختلف معاني  خالقيت همانند مفاهيمي چون دموکراسي. آزادي و عدالت براي افراد ;مي شود

دارد ولي يك عامل مشترك در اکثر معاني خالقيت اين است که عبارتست از  .متفاوتي

امل جديدي که عامل خالق در آنها موجود بوده و به عنوان مجموع ميراث پرداختن  به عو

 1فرهنگي عمل مي کند ولي آنچه که تازه است ترکيب اين عوامل به شكلي جديد است. نوآوري

به معني استفاده از دانش جديد براي ارائه يك کاال يا خدمات جديد است که مورد در خواست 

است. طبق نظريه مايكل  2ترکيبي از خالقيت وتجاري کردن مشتريان مي باشد. اين نوآوري

فرآيند نوآوري نمي تواند نوآوري شيوه جديدانجام کارهايي است که تجاري شده اند.  .پورتر
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جداي از زمينه استراتژيكي ورقابتي شرکت باشد. دانش جديد مي تواند تكنولوژيكي ويا بازار 

 . فرآيند ها. روش هاه ها. ارتباطات بين مولفه هادانش تكنولوژيكي. دانش مولف 3محور باشد

. کاال يا خدمات جديدي که وتكنيك هايي است که در توليد کاال يا خدمات نمود مي يابد

گاه که هيچاست ي چنان خصيصه هايي ا. ويژگي هاي آن بهبود يافته ودارقيمت آن ارزانتر

جود نداشته است. چنين کاال وخدمات درآن بازار و "درگذشته اين چنين نبوده ويا اينكه قبال

پيتر دراکر معتقد  4. يك نوآوري )خلق دانش جديد تكنولوژيكي وبازار محور( مي باشد.جديدي

کليدي ترين فعاليتي که هر سازمان دارد جابجايي کامل منابع از کسب وکارهاي  "است:

ايجاد اتخاذ ايده هاي گاهي نو آوري به عنوان  5پيشين به کسب وکار وانديشه تازه مي باشد.

جديد براي سازمان ها توصيف شده است. ولي بايد توجه داشت که ايجاد ايده هاي خوب يا 

آغاز کار مي باشد و اگر ايده اي بخواهد نوآور باشد. بايستي به  "اتخاذ يك ايده جديد. صرفا

 نياز مشتري تعميم داده شود. کاال يا خدمات جديد مورد

 :ه پردازي به مديران توصيه مي کندنه ايدريچارد تمبلر در زمي

 بايد کارکنان را تشويق به ارائه ايده هاي جديد کنيد وخودتان نيز مي بايد چنين باشيد. ايده

هاي جديد را به طور آزمايشي به کار بگيريد. هر هفته يك ايده جديد را مورد آزمايش قرار 

ابتدا ايده هاي کو چكتر آزموده شوند تا  ساده اي باشد. بهتر است "دهيد. هر چند ايده نسبتا

اطمينان حاصل شود که تيم به خوبي مي تواند خود رابا آن تحوالت تطبيق دهد وسپس. موارد 

بزرگتر وجدي تر را امتحان کنيد. به هر حال. بهتر است به تدريج اين کار را بكنيد. به همان 

نيز به منظور اجتناب از فسيل شدن.  سرعت که ايده هاي جديدي را طرح مي کنيد. تيم تان را

 1 تشويق به طرح ايده هايي جديد درباره وظايف فردي خود نمائيد.

واژه ديگري که گاهي در اين زمينه بكار مي رود. تغييراست. تغيير بدين  معني است که کارها 

ه يا به صورت ديگري انجام شوند. نوآوري جنبه اي خاص از تغييراست. نوآوري يعني يك عقيد

نظريه تازه که براي ارائه يك محصول. فرآيند يا نوعي خدمت به کار مي رود بنابراين هر نوآوري 

هر تغييري موجب ارائه نظرهاي جديد يا بهبود زيادي نمي  "مستلزم تغيير است. ولي الزاما

کارها  ميند انجاراصورت تغييرات يا بهبود اندك روند يا ف ه. نوآوري مي تواند بشود. در سازمان
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. گاهي به صورت زير بنايي است. مقصود از نوآوري مي تواند فرايند هاي نوينباشد و

  ساختارهاي جديد. سيستم هاي اداري تازه وبرنامه هاي جديد باشد.

 بين نوآوري تكنيكي واداري نيز تفاوت وجود دارد. نوآوري تكنيكي درزمينه کاالها.خدمات

 و جديد است. اما نوآوري اداري مرتبط با ساختارسازماني "وفرآيند هاي بهينه شده وکامال

اثير قرار دهد. نوآوري تكنيكي مي فرآيند اداري است که ممكن است  نوآوري تكنيكي را تحت ت

تواند يك کاال ويا فرآيند باشد. براساس نظريه دامان پور. نوآوري هاي کااليي به کاال يا خدماتي 

نويسنده کتاب  2نياز هاي خارجي وبازار ارائه گرديده اند.اطالق مي شود که با هدف تامين 

معتقد است که نوآوري فرآورده جديد يا  "مباني علم خالقيت شناسي. دانش خالقيت ونوآوري"

محصول خالقي است که توسط يك سازمان ارائه مي گردد. فرآورده خالق مي تواند نرم افزاري 

ماني. اداري و.....( ويا سخت افزاري )مثل کاالها و مانند انواع خدمات )آموزشي. بهداشتي. در

محصوالت صنعتي و.....( باشد. نوآوري نيز مانند خالقيت. داراي عناصر تازگي. نو بودن. جديد 

هر دو نو آوري در جامعه اي اتفاق مي افتد که  3شدن است. وسرآغاز بودن وبراي بار اول مطرح

 دانش بنيان باشد.

 از طريق تحقيق و"خلق دانش"جامعه اي است که بقاي آن منوط بهجامعه ي دانش بنيان 

با دو مولفه تضمين مي کند. دانش بنيان  "نوآوري دانشي"پژوهش است. وشكوفايي آن را 

 وايجاد نوآوري هاي دانشي. ;ي سرو کار دارد: دانش آفريني از طريق پژوهشکليد

 -هاي خود از رويكرد علمي بدون ترديد چنين جامعه اي براي حل وفصل مسايل وچالش

ومترصد است تا هر پيشرفتي در حوزه ي دانش را به يك فرصت  ;پژوهشي ياري مي جويد

آميزه اي از سازمان هاي دانش بنيان  -بالطبع -نوآوري تبديل نمايد. جامعه ي دانش بنيان

ها به  سازمان هايي که بقاي آن ها به خلق دانش از طريق پژوهش وشكوفايي آن ;خواهد بود

نياز به "دانش مدار"وبه تعبيري -نوآوري هاي دانشي بستگي دارد. سازمان هاي دانش بنيان

سلول  "مديران وکارشناسان دانش مدار خواهند داشت. گروه ها. هسته ها. وافراد دانش مدار که

ي يك سازمان دانش مداررا تشكيل مي دهند بايد داراي همان ويژگي ها وقابليت هاي کلي "ها

ازمان دانش مدار باشند: قابليت خلق دانش از طريق پژوهش. وتبديل آن به نوآوري. به طور س

به معني خالقيت عينيت يافته. داراي مفهوم عملياتي شدن وبه مرحله اجرا در نوآوري خالصه 
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آمدن انديشه هاي نو است. ازاين ديدگاه مي توان نوآوري را به معني خالقيت عيني به عنوان 

ائي شده وتحقق يافته خالقيت ذهني دانست. سازمان مشوق نوآوري سازماني است شكل اجر

که ديد گا ههاي ناشناخته به مسائل يا راه حلهاي منحصر براي حل مسائل را ارتقاء مي دهد. از 

محيط ياد مي گيرد. ريسك پذير است. دانش بنيان است وداراي فرهنگ ومنابع انساني توسعه 

 ساختار سازماني منعطف دارد. يافته است وهمچنين 

 سازمان های خالق و نوآور 

بطور کلي سازمان هاي نوآورسازمان هايي هستند که از نظر ساختار. فرهنگ و منابع انساني 

بايستي ويژگيهاي ذيل را داشته باشند: از بعد ساختاري. ساختار ارگانيك مي تواند به صورتي 

يي که داراي ساختار ارگانيك هستند. از نظر سلسله مثبت بر نوآوري اثر بگذارد. سازمان ها

کارها کمتررسمي است وتصميم گيري . مراتب سازماني بيشتر در سطح افقي گسترده شده اند

مي  . از اين رو سازمان داراي سازگاري وانعطاف پذيري بيشتري است وغير  متمرکز مي باشد

: از بعد فرهنگي به سازمان "ثانيا سازگار نمايد. تواند نوآوري ها را سريعتر بپذيرد وخود را با آنها

به آنها تجربه کردن را تشويق مي کنند. هم به توفيقات و هم  .هاي نوآور فرهنگي تشابه دارند

شكست ها پاداش مي دهند. از اشتباهات تجربه کسب مي کنند. ابهام را مي پذيرند. در امور 

در برخوردار ها اند.  . بردبار در مخاطرهي دارندغير عملي شكيبا هستند. کنترلهاي بيرونياندک

شكيبا هستند. برنتايج بيش از وسايل تاکيد دارند و همچنين بر تعامل با محيط بطور جدي 

. سازمان منابع انساني .به نياز هاي محيط پاسخ مي دهند. در بعد سوم "تاکيد دارند و سريعا

النه عمل مي کنند. امنيت شغلي بااليي براي زمينه توسعه منابع انساني خود فعاهاي نوآور در

کارکنان خود فراهم مي کنند. به افراد ياد مي دهند که تغيير پذير باشند و از ارائه دهندگان 

  انديشه هاي نو حمايت مي کنند. 

 مدل های نوآوری  

هاي مختلفي از مدل هاي نوآوري مطرح شده اند که در اينجا به يك دسته بندي  دسته بندي

 عمده آنها تحت عنوان مدلهاي ايستاو پويا اشاره مي شود:

 مشهورترين اين مدل ها عبارتند از: _الف.مدل هاي ايستا 
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 مدل نوآوري تدريجي در مقابل نوآوري بنيادي 

هر نو آوري. دو نوع تاثير بر شرکت دارد. اولين تاثير اين است که چون دانش زير بناي اصلي 

االها مي باشد. لذا وجود هرگونه تغيير در اين دانش بيانگر تغيير توان هر شرکت جهت ارائه ک

 (1درتوان شرکت جهت ارائه يك کاالي جديد تلقي مي شود.)شكل 

نوآوري مي تواند از نظر ميزاني که بر قابليت هاي شرکت تاثير گذار است توصيف  بنابراين.

)درطبقه بندي  1ش سازمانياز آن بعنوان نگر "گردد. اين امر همان چيزي است که معموال

نوآوري( نام برده مي شود. بنابراين نظريه. چنانچه دانش تكنولوژيكي مورد نياز يك نوآوري. 

مي شود و بيانگر آن است که دانش  گفته 2بنياديمتفاوت از دانش موجود باشد. به آن نوآوري 

هاي مربوطه را مجبور زيرا شرکت .موجود منسوخ گرديده است. يخچال ها نوآوري بنيادي بودند

ساختند تا دانش ترمو ديناميك. سرمايش وموتور هاي الكتريكي را يكپارچه نمايند که امري 

است. بر اساس  3بسيار متفاوت و جديد بود. بخش ديگر اين نوآوري دو وجهي. نوآوري تدريجي

مين مي شود که دانش مورد نياز جهت ارائه يك کاال با استفاده از دانش موجود تا. اين نوآوري

 نام دارد. 6بهبود شايستگي 5واندرسون 4بر اساس نظريه توش مان

 جهت کار  7تراشه پنتيوم مطرح شده توسط اينتل "کاهش حجم يا کوچك شدن "بعنوان مثال 

زيرا دانش مورد نيازاين کار بر  .يك نوآوري تدريجي از نظر سازماني است .مگا هرتز 2000در

کت واز طريق ريز پردازنده ها صورت مي گيرد. اکثر نوآوري ها. اساس دانش موسسه يا شر

دردومين موقعيت. از آنجايي که نوآوري در کاال هاي برتر صورت مي گيرد)با  تدريجي هستند.

چنان کاري تلقي گردد که  قيمت ارزانتر وخصوصيات بهتر يا جديد(. مي تواند بعنوان آن

مي. غير رقابتي نمودن آنها راداشته باشد. چنين ازدور خارج ساختن کاالهاي قديتوانايي 

نگرش اقتصادي )رقابت جويي( ناميده مي شود. دراين نگرش. چنانچه  "اصطالحا نگرشي

ايجاد شده در يك کاال آنقدر برتر باشد )قيمت ارزانتر. خصوصيات بهتر ياجديدتر(که  نوآوري

ه اين نوآوري. نوآوري اساسي از جنبه کاال هاي موجود را از گردونه رقابت خارج کند. ب بتواند

اقتصادي گفته مي شود. بعنوان نمونه. صندوق مكانيكي فروشگاه نمي تواند با سيستم هاي 

 .الكترونيكي فروش رقابت کند. به همين دليل سيستم هاي الكترونيكي فروش يك نوآوري
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نوآوري به کاال هاي  با اين حال. اغلب اوقات. بنيادي از جنبه اقتصادي محسوب گرديده اند.

موجود اجازه ماندن در حالت رقابتي را مي دهد. اين وضعيت را تدريجي ويا غير بنيادي مي 

از کافئين در بعد اقتصادي نوآوري هاي تدريجي  نامند. نوشابه هاي سودايي رژيمي وعاري

دار از گردونه ناميده مي شوند زيرا پديدار شدن آنها باعث نگرديد تا نوشابه هاي معمولي وگاز 

 رقابتي خارج شوند.

 نوآوري: کاربردهاي سازماني و اقتصادي _1شكل

در مورد اينكه چه . دو ديدگاه تعاريف رقابتي و سازماني مربوط به نوآوري تدريجي و بنيادي

تراتژيكي )براي نوآوري مي کند را پديد مي آورد. اين دو ديدگاه عبارتند از: انگيزه اسکسي 

 سرمايه گذاري( وقابليت هاي سازماني.

  :)انگيزه استراتژيك )براي سرمايه گذاري 

 .در انگيزه استراتژيك با ديدگاه سرمايه گذاري. نوع نوآوري. اعم از اينكه در بعد اقتصادي

مي  به عنوان اولين نوآور سرمايه گذاري "بنيادي ويا تدريجي باشد. نوع شرکتي را که احتماال

 كاالي جديد   

 قيمت ارزان 

  خصوصيات بهينه

   شده

                                 خصوصيات جديد 

 قابليت ها

 و

 استعدادها

دانش فناوري 

 جديد

دانش بازار 

 جديد

اقتصاد

 ي

سازمان

 ي
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کند تعيين مي نمايد. با توجه به اينكه نوآوري بنيادي. کاالهاي موجود وفعلي را غيررقابتي مي 

کند. موسسه مسئولي که داراي قدرت بازاري است ممكن است. به خاطر ترس از منسوخ شدن 

کاالهاي موجود خود. انگيزه اي براي نوآوري نداشته باشد. اگر غيراز اين باشد. تاريخ اجراي 

نوآوري را پيش مي اندازد.از سوي ديگر. موسسات مزبور تمايل بيشتري به سرمايه گذاري در 

نوآوري هاي تدريجي خواهند داشت. زيرا چنين سرمايه گذاري هايي موجب مي شود تا 

کاالهاي موجود آنها در بازار حالت رقابتي خود را حفظ کنند. يكي از نقائص عمده اين مدل اين 

ي شود در شرکت هايي که پتانسيل نوآوري بنيادي را درك کرده اند. تنها است که تصور م

ترس از منسوخ شدن )کاالها( عامل بازدارنده آنها جهت بهره برداري از آن نوآوري استراتژيكي 

گرديده است. به هرحال. اين مدل ممكن است علت اينكه برخي از شرکت هاي جديد اولين 

بنيادي روي آورده اند وشرکت هاي مسئول نوآوري هاي  شرکتي بوده اند که به نوآوري

با اين حال. اين امر که چرا شرکتهايي که در نوآوري هاي  تدريجي هستند را توضيح دهد.

توضيح داده نمي شودواين نقطه . بنيادي سرمايه گذاري مي کنند ممكن است وارد عمل نشوند

 مي شود.اي است که در ديدگاه قابليت هاي سازماني پديدار 

 :قابليت هاي سازماني 

چنانچه نوآوري در بعد سازماني بنيادي باشد. شرکت ها در بهره برداري از آن با دو مشكل 

از بين برنده قابليت ها مي باشد. لذا شرکت ها  .روبرو خواهند شد. در اولين مرحله. چون تغيير

. قابليت هاي مهمترين مرحله باشدتوانايي بهره برداري از آن را ندارند. در مرحله دوم که شايد 

در تدوين وارائه  "الموجود شرکت ها ممكن است نه تنها بي فايده باشند بلكه ممكن است عم

. منظور تغيير تغيير رفتار براي شرکت ها کار دشواري خواهد بود نو آوريها نقص داشته باشند.

ولوژي قديمي مورد استفاده جهت بهره برداري از تكنخط مشي ها وبرنامه هايي است که آنها 

آنها بايستي شيوه هاي قديمي انجام کارها را به فراموشي بسپارند. ازسوي  . زيراقرار مي دهند

ديگر. شرکت ها ي جديد بار تكنولوژي جديد را به دوش نمي کشند و لذا مي توانند بدون 

م چنين اگر نوآوري قابليت هايي جهت نوآوري و بهره برداري از آن ايجاد کنند.ه  .گرفتاري
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شرکت ها خواستار بدست آوردن آن هستند زيرا دانش مورد نياز بر اساس آنچه  .تدريجي باشد

 داشته اند ايجاد مي شود. اما شرکت هاي جديد بايستي اين دانش را از اول بدست آورند. "قبال

 مدلAbernathy-Clark  : 

مواجهه با برخي نوآوري ها ي  اين مدل. علت اينكه چرا شرکت هاي فعلي ممكن است در

موفقتر از شرکت هاي جديد عمل کنند را تشريح مي کند. اين مدل پيشنهاد مي کند "بنيادي"

دونوع دانش وجود داردکه يك نوآوري را پديد مي آورد. دانش بازاري وتكنولوژيكي.  "که عمال

اليكه قابليت هاي در ح .بدين ترتيب قابليت هاي تكنولوژيكي شرکت مي تواند منسوخ گردد

بازار دست نخورده باقي بماند. اگر چنين قابليت هاي بازاري مهم بوده و دستيابي به آنها کار 

دشواري باشد. در اين صورت. شرکتي که قابليت هاي تكنولوژيكي آن از بين رفته مي تواند از 

ا تمرکز قابليت هاي بازاري به جهت برتري براي شرکت استفاده کند. مدل مورد بحث ب

برشرکت نو َآور. نوآوري ها را براساس تاثير آنها بردانش بازاري وتكنولوژيكي سازنده ها طبقه 

است که بتواندقابليت هاي بازاري وتكنولوژيكي  1زماني نوآوري منظم (2بندي مي نمايد.)شكل 

موجودسازنده را حفظ کند. وهنگامي مناسب است که قابليت هاي تكنولوژيكي را حفظ و 

قابليت هاي بازاري را منسوخ نمايد. اين نوآوري هنگامي انقالبي است که قابليت هاي 

تكنولوژيكي را منسوخ وقابليت هاي بازاري را ارتقاء بخشد وزماني معماري محسوب مي شود 

که هم قابليت هاي بازاري وهم تكنولوژيكي منسوخ شوند. نكته اي که در اين مدل مطرح است 

 بازاري مي تواند به همان اندازه دانش تكنولوژي حائز اهميت باشد.  اين است که دانش

 نقش قابليت های تکنولوژیکي وبازار _2شکل 

   قابليت هاي تكنيكي                       

  حفظ شده از بين رفته

   
   

   
   

ار
از

ی ب
ها

ت 
لي

قاب
 

 Preserved منظم انقالبي
 حفظ شده

  موقعيت مناسب معماري

Destroyed 
 از بين رفته
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 :  Henderson -Clarkمدل

نوآوري هاي "هندرسون وکالرك درمورد اينكه چرا برخي از شرکت ها ي فعلي در ارتباط با 

بحث کرده اند. اين دو نفر با استفاده از تحقيقات خويش اعالم  مشكالت زيادي دارند"تدريجي

اي مرتبط با يكديگر ساخته مي شوند. توليد با استفاده از مولفه ه "نمودند چون کاالها معموال

ودانش ارتباطات بين آنها.  1آنها نيز مستلزم دو نوع دانش است که عبارتند از: دانش مولفه ها

از آن ياد مي کنند. بدين ترتيب. نوآوري مي تواند بردانش مولفه  2که به عنوان دانش معماري

اشد وباتوجه به شرکتي که آنها را به کار مي ها يا دانش معماري ويا هردو آنها تاثير گذار ب

اين محققين در بحث خود پيرامون توصيف  خود برجاي گذارد. . نتايج متفاوتي ازگيرد

چنانچه "نشان داده شده( اظهار مي دارند:   3چهارنمونه از مولفه هاي نوآوري) که درشكل

اين نوآوري تدريجي ناميده مي نوآوري هم دانش مولفه ها و هم دانش معماري را ارتقاء بخشد. 

شود. چنانچه نوآوري دانش مولفه ها وساختماني را از بين ببرد. اين نوآوري بنيادي ناميده مي 

. در آخرين مرحله از نوآوري که دانش مولفه ها از بين برود اما دانش معماري ارتقاء يابد. "شود

به جاي نوآوري تدريجي.  "اهااين نوع نوآوري. پودماني ناميده مي شود. ممكن است اشتب

نوآوري معماري مطرح گردد. در حاليكه دانش مولفه ها جهت بهره برداري از نوآوري ها تغيير 

دانش معماري ضمني وتلويحي است  "نكرده است. بلكه دانش معماري تغيير کرده است. غالبا

وپاسخگويي به  ودر خط مشي ها وامور جاري سازمان گنجانيده شده است که امكان تغييرات

 آنهارا دشوار مي سازد.

 نوآوری های معماری _3شکل 

   دانش معماري                               

  ارتقا يافته از بين رفته

 ارتقا يافته (3تدريجي) (4معماري )

ها
ه 

ولف
ش م

دان
 

 از بين رفته (5پودماني)مدوالر() (6بنيادي)
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 زنجيره نوآوری ارزش افزوده  : 

دل زنجيره نوآوري ارزش افزوده مي تواند دليل اينكه چرا شرکت فعلي قادر است برشرکت م

هاي جديد در نوآوري بنيادي سبقت بگيرد ونيز چرا نمي تواند در نوآوري تدريجي موفق شود 

اين مدل با مدل هاي قبلي متفاوت است. و در حاليكه مدل هاي قبلي بر تاثير  را توضيح دهد.

افزوده برروي آنچه در . مدل زنجيره نوآوري ارزش ابليت ورقابت شرکت تاکيد دارندنوآوري بر ق

رقابت و قابليت هاي پشتيباني کنندگان. مشتريان ونوآوران تكميلي شرکت تاثير گذار است 

 تاکيد دارد. 

مدل هاي پيشين به اين پرسش پاسخ مي دهند که: تاثير اتومبيل الكتريكي بر  .يعني اينكه

هاي تكنولوژيكي وبازار فورد چيست؟ با اين حال. نوآوري براي پشتيباني کنندگان.  قابليت

نيز کاربردهايي دارد. کاربردهايي که مي توانند تاثيرات بسيار وسيع  1مشتريان ونوآوران تكميلي

 بر سازندگان داشته باشند. 

تكنيكي فورد دارد. بلكه بدين ترتيب. اتومبيل الكتريكي کاربردهايي نه تنها براي دانش بازار و

)نظير تامين کنندگان سيستم هاي تزريق سوخت الكترونيكي(. مشتريان . براي پشتيباني آن

ونوآوران تكميلي. )نظير مالكين پمپ بنزين( وشرکتهاي نفتي نيز کاربرد هايي دارد. يك 

بنيادي وبراي نوآوري که براي سازنده تدريجي باشد مي تواند براي مشتريان ونوآوران تكميلي. 

  پشتيباني کنندگان خود تدريجي باشد.

در هر يك از اين مثال ها. نوآوري ممكن است تاثير متفاوتي در هر مرحله از زنجيره نوآوري 

ارزش افزوده داشته باشد و اين امررا در پي داشته باشد که يك نوآوري که شايد براي توليد 

پشتيباني کننده. مشتري ويا نوآوران  .نندهممكن است براي تامين ک .کننده تدريجي باشد

تكميلي اينگونه نباشد که موفقيت يك شرکت در بهره برداري از يك نوآوري ممكن است تا حد 

مشتريان . زيادي به رابطه نوآوري وقابليت هاي زنجيره نوآوري ارزش افزوده پشتيباني کنندگان

 ونوآوران تكميلي بستگي داشته باشد.
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 کي رهبرینگرش استراتژی : 

نگرش استراتژيكي رهبري مبتني بر اين امر است که انگيزه استراتژيكي جهت سرمايه گذاري 

در يك نوآوري ويا ناتواني در بهره برداري از آن به خاطر قابليت از بين رفته. تنها زماني صورت 

تصميم مي گيرد که مديريت ارشد شرکت پتانسيل نوآوري را درك کرده باشد. مديريت ارشد. 

اين تصميمات در سطح  چنانچه .گيري جهت سرمايه گذاري در يك نوآوري را اتخاذ مي کند

مديران ارشد را منعكس  مديران سطوح پايين تر اتخاذ شود آنها همچنان عقايد وارزشهاي

خواهند کرد. اما انگيزه براي سرمايه گذاري در يك نوآوري ويا توان اتخاذ وبهره برداري از يك 

ي بستگي به ميزان درك وشناختي دارد که مديريت ارشد شرکت از پتانسيل نوآوري به نوآور

 دست مي آورد.

 Familiarity  Matrix : 

تصور کنيدکه مديريت ارشد. پتانسيل يك نوآوري را درك کرده وتصميم گرفته تا آنرا اتخاذ 

 نمايد.حال آيا شرکت در اين امر موفق خواهد شد يا خير؟

معتقدند که اين امر بستگي به مكانيسمي دارد که شرکت براي اتخاذ.  2 "بري"و 1 "روبرتس"

شرکت نوآوري مورد استفاده قرار مي دهد. آنها بر اين باورند که شرکت براي اتخاذ نوآوري. مي 

تواند مكانيسم خود را از ميان هفت مكانيسم انتخاب کند) اين امر بستگي به ميزان آشنايي و 

( کسب 2( توسعه داخلي 1تكنولوژي وبازار دارد( اين هفت مكانيسم عبارتند از : باناآشنايي آنها 

( سرمايه گذاري هاي مشترك يا ائتالف 5( ر يسك هاي داخلي 4( گرفتن مجوز 3و تحصيل

 . ( آموزش وتعليم7( سرمايه گذاري مخاطره آميز 6ها

ي براي شرکت دارد. با اين يعني اينكه مكانيسم صحيح ومناسب بستگي به ميزان اهميت نوآور

حال به اختصار مي توان گفت که هرگاه تكنولوژي وبازار براي شرکت آشنا باشند. يك نوآوري 

بهتر است  .تدريجي بدست مي آيد. اما از آنجايي که شرکت قابليت هاي نوآوري داخلي را دارد

ديد وناآشنا باشند. شرکت ج "که به اين نوع نوآوري روي بياورد. چنانچه بازار وتكنولوژي تواما

( Venture Nurturing) ممكن است رو به سرمايه گذاري مخاطره آميز. ريسك پذيري

 ها بياورد. وکسب آموزش
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 نحوه اتخاذ یک نوآوری با توجه به ميزان آشنایي با آن -4شکل 

 
 Teeceامکانات تکميلي و متناسب : مدل 

بندي ت بنيادي، تدريجي و ديگر اقسام طبقهها بطور واضح و روشن بصوردر حاليكه نوآوري

در   Clark -Abernathyمدلي را پيشنهاد داده که همانند مدل  1نگرديده است، تيچي

 هاي تكنولوژيكي بنيادي بهرهتوانند از نوآوريميهاي فعلي هم توضيح اين امر که چرا شرکت

باشند. اين از نوآوري اساسي ميمعتقد است که دو عامل براي سود بردن  نمايدببرند کمك مي

 .3امكانات تكميلي 2دو عامل عبارتند از: رژيم متناسب بودن نوآوري

برداري و تقليد حفظ کرد و رژيم  متناسب بودن حدي است که بتوان تكنولوژي را از کپي

هايي از آن باشد. غيرقابل تقليد بودن ممكن است مبتكر )تنها( مجاز به اجاره کردن بخش

حفاظت تكنولوژي امور علمي و هنري )مالكيت معنوي( باشد )نظير ثبت اختراعات، کپي  شامل

ها، عالئم تجاري و اسرار تجاري( و يا شامل اين حقيقت باشد که تقليدکنندگان صرفاً رايت

ها توانايي تقليد کردن تكنولوژي مربوطه را نداشته باشند. امكانات تكميلي اشاره به ديگر قابليت

هايي که يعني قابليت _دهند هايي که زيربناي تكنولوژي را تشكيل ميبغير از قابليت -دارد

، ها عبارتند از توليدنياز دارد.اينگونه قابليتها برداري از تكنولوژي به آنشرکت براي بهره

 .هاي تكميليهاي توزيع، خدمات، شهرت، نام تجاري و تكنولوژيبازاريابي، کانال
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 برد؟ها سود ميي از نوآوریچه كس _ 5شکل 

 امكانات تكميلي                       

 
 برد نشان داده(، زماني که يك مبتكر احتماالً از يك نوآوري دراين مدل سود مي5در)شكل 

شده است. چنانچه رژيم متناسب بودن به حدي ضعيف باشدکه تكنولوژي براحتي تقليد گردد، 

دشواري خواهد بود واين در صورتي است که امكانات تكميلي به تامين پول بوسيله مبتكر کار 

(. اما چنانچه امكانات تكميلي مهم 5شكل  _1راحتي موجود بوده وحائز اهميت نباشند .)بخش 

وبه شدت نگهداري مي شوند. در اين صورت مالك چنان امكاناتي پول فراهم مي آورد )بخش 

دي شديد وقوي باشد که امكان تقليد تكنولوژي ( چنانچه رژيم متناسب بودن به ح5شكل  _2

در اين صورت مبتكر در موضعي قرار مي گيرد که مي تواند از آن سود ببرد.  .کار دشواري باشد

اين امر در صورتي است که امكانات تكميلي براحتي در دسترس بوده وحائز اهميت 

 (5شكل_4نباشند.)بخش

ه. چنانچه رژيم متناسب بودن قوي باشد و نمايش داده شد 5شكل  3هم چنانكه در بخش 

امكانات تكميلي مهم وکسب آنها دشوار باشد. در اين صورت هر کس که به هر دو مجهز باشد و 

يا از بين آن دو به مهمترين آنها مجهز باشد. برنده خواهد بود. همچنين مذاکره کننده بهتر مي 

                                                                                    تواند پول به دست آورد.                         

 1محيط محلي 

يك نوآوري مي  تواند از بين برنده قابليت وتوانايي يك شرکت باشد بيانگر آن است اين امر که 

از نوآوري ممكن است بستگي به چيزي خارج از برداري  که توان يك شرکت جهت بهره

توان يك شرکت که داشته باشد. در واقع. چندين نويسنده معتقدند  _يعني محيط آن _رکتش
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معتقد است که يك محيط  2براي نوآوري وظيفه محيط آن شرکت است. به عنوان مثال. توماس

بسيار نيازمند مي تواند منجر به نوآوري شود.وي سياست هاي ده کشور را با يكديگر مقايسه 

جه دست يافت که شرکت هاي دارو سازي آمريكا وانگليس که درآنجا مقررات نمود وبه اين نتي

شديد دولتي جهت موثر بودن ومطمئن بودن آنها اعمال مي شود. به مراتب نوآورتر از نمونه 

هاي مشابه آنها در کشور هايي نظير فرانسه که داراي مقررات آسان وقيمت هاي پايين تر 

 هستند. مي باشند.

ن عقيده بود که نوآوري يك شرکت بستگي به چهار ويژگي با خصوصيات محيط پورتر بر اي

ناميد. اين چهار ويژگي عبارتند از: شرايط  3الماس"محلي آن دارد که وي مجموعه آنها را 

 ساختارورقابت شرکت.  ;صنايع مربوطه وپشتيباني کننده وراهبرد .شرايط تقاضا .عوامل

محلي(.  نيروي کار ماهر. سرمايه. موسسات آموزشي)دانشگاهشرايط عوامل نظير منابع طبيعي. 

وآزمايشگاه هاي تحقيقاتي خصوصي که به عنوان گنجينه ها ومنابع علمي. فناوري و دانش بازار 

از طريق همين  . مي باشند.محسوب مي شوند ومي توان آنها را منبع مزيت هاي محلي ناميد

توانند به کاالها يا خدمات تبديل شوند. شكل مي منابع دانش است که ايده هاي جديد که مي 

از جاهاي ديگر ارائه مي  "گيرند. همچنين به کمك همين منابع است که ايده هايي که معموال

ضمني بوده در نتيجه  "گردند پشتيباني وبارور مي شوند. با  توجه با اينكه چنين دانشي معموال

هاي محلي در بهره برداري از نوآوري داراي به بهترين نحو به فرد منتقل مي گردد. شرکت 

مزيت هستند. از سوي ديگر. فقدان عوامل خاص مي تواند يك مزيت باشد. به عنوان مثال. 

شرکت هاي سوئدي در امر خانه هاي پيش ساخته پيشگام هستند که اين امر تا حدي به خاطر 

 اختماني در آن کشور است.کوتاه مدت بودن زمان ساخت وساز ودستمزد هاي باال کار گران س

ماهيت تقاضاي محلي براي کاالها و خدمات نيز جهت توانايي يك شرکت  محلي براي نوآوري 

حائز اهميت مي باشد. کاالهاي يك شرکت منعكس کننده نيازهاي مشتريان محلي است. يك 

ن دليل اين امر ماهيت ضمني دانش بازاري است. ممكن است مشتريان قادر نباشند تا اي

توقعات واولويتها را بدون تماس مكرر با سازندگاني که بتوانند نياز ها را تامين کنند. بر زبان 

بياورند. چنانچه مشتري وسازنده هردو محلي نباشند. چنين تماسهايي مي تواند بسيار دشوار و 

 پرهزينه باشد. حتي زماني که نياز هاي مشتري به خوبي بر شمرده شوند. يك سازنده ممكن
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است قادر نشود بدون مالقات هاي فيزيكي مكرر که در صورت محلي بودن آسانتر وارزانتر 

باشند نياز هاي آنان در  هستند.آنها را درك کند.بدين ترتيب. اگر مشتريان محلي بسيار خبره

قالب کاالهاي محلي نمايانگر مي شود. در نتيجه سازندگان فرصت مي يابند تا به مشترياني که 

تامين کنندگان تجهيزات وقطعات  بره هستند خدمات رساني کنند. در برخي از صنايع.کمتر خ

جهت ايجاد ايده ها پيرامون کاالها وخدمات جديد وبه تبع آن پشتيباني کردن از آنها در زمينه 

دانش فناوري که استفاده از برخي قطعات وتجهيزات يد ونجاري کردن. نقشي مهم دارند. تول

است ضمني باشد وبهره وري از اين دانش نياز به تعامل  قرار مي دهد ممكن استرامورد تاکيد 

اين قطعات وتجهيزات دارد. برخي اوقات توليد قطعات يا  نزديك ومكرر با تامين کنندگان

تجهيزات ممكن است امكانات زيادي از سازندگان را به خود اختصاص دهد. در زماني که تامين 

ر دو طرف در وضعيتي باشند که سود کسب کنند. چنين تعامالتي وه کنندگان. محلي باشند

رقابت  محلي نيز توان شرکتها براي  .کم هزينه تر وامكانپذيرتر خواهد بود. بنا به چندين دليل

بهبود مي بخشد.اول اينكه. رقبا از تاثيرات ناشي شده بهره خواهند برد. يعني اينكه.  نوآوري را

ء در محيط به منظور حفظ بقا ;ر طرف سود خواهد برد. دوم اينكهدانش از يكديگر ه با کسب

پر ازدحام) توسط رقبا(. شرکت ها موظف به تالش بيشتر در ايجاد قابليت هاي خود هستند. 

سياست هاي دولت ها نيز نقش مهمي ايفا مي کنند. به عنوان مثال. دولت آمريكا از طريق 

 ينه هاي تحقيقاتي را تامين مي کند. موسساتنهادهايي همچون موسسات ملي بهداشتي. هز

Dranoveو Ward  نشان دادند که چنين تحقيقاتي تا حد زيادي روند تحقيقات تامين

در معرفي  MITIاعتبار شده خصوصي توسط شرکت هاي محلي را شتاب بخشيده است. نقش 

مورد بررسي ژاپن به عنوان قدرت اقتصادي پس از جنگ دوم جهاني نيز به طور گسترده اي 

قرار گرفته است. همچنين رفع محدوديت از سوي آمريكا پيرامون هواپيما هاي جت تجاري 

 به مدد سياست هاي برخي دولت هاي اروپايي تحقق يافت. "عمدتا "ايرباس"توسط صنايع 

  انتخاب استراتژیک 

باشد. دليل انتخاب استراتژيك مبتني بر اين امر است که چنانچه شرکتي در نوآوري پيشرو ن 

آن ممكن است به خاطر اين نباشد که شرکت مزبور براي سرمايه گذاري انگيزه اي ندارد. يا 



 تخصصی شاخص کارآفرینی –فصلنامه علمی /  33

 

توان آن منهدم گرديده. يا فاقد امكانات تكميلي است. ويا از مكانيسم صحيح انتخابي 

استفاده نكرده است ويا اينكه در محيطي قرار دارد که منجر به نوآوري نمي شود.  1وپذيرشي

يعني اهداف. زمان بندي. . كه ممكن است به خاطر استراتژي )راهبرد( نوآوري آن شرکتبل

 اقدامات واختصاص منابع جهت استفاده از دانش جديد براي ارائه کاالها وخدمات جديد باشد.

يك شرکت مي تواند با گزينه هاي صحيح اوليه. توانايي ها وامكانات تكميلي صحيح ايجاد کند 

 ي محيط ايجاد کند که قصد دارد در آن فعاليت نمايد.و يا حتي نوع

 چندين استراتژي نوآوري را پيشنهاد مي کند که عبارتند از: استراتژي هاي 2فري من"

يك شرکت داراي استراتژي تهاجمي  .وفرصت طلبانه دي. وابسته. سنتي. تقليتهاجمي. تدافعي

چه استراتژي اين شرکت اولين استراتژي چنان اولين شرکت در ارائه کاالها ي جديد خواهد بود.

. مي تواند در نوآوري سرمايه گذاري کند وقابليت هايي را براي تحقق اين امر در نوآوري باشد

از طريق گزينه هاي سيستماتيك استراتژيكي بزرگترين  3مارت _وال "شرکت  ايجاد کند.

يك شرکت منتظر يك شرکت خرده فروش در جهان گرديد. در استراتژي نوآوري تدافعي. 

برخي از ابهامات  وند که ابتدا کااليي را معرفي کند رقيب داراي استراتژي تهاجمي مي ما

فراروي نوآوري را حل کند. سپس شرکت تدافعي کاال ي خود را معرفي مي نمايد و به اصالح 

اشتباهاتي که ممكن است گذشتگان مرتكب شده باشند مي پردازد. در حاليكه شرکتي که 

داراي استراتژي تدافعي است مايل است تا کاالهاي خود را متمايز کند. شرکتي که داراي 

استراتژي رقابتي است مايل است تا مشابهي از کاال هاي پيشرو را توليد کند. اما يك شرکت 

تدافعي عالقه بسيار کمي جهت دستيابي يا سبقت گرفتن از کاالهاي پيشرو دارد. اين قبيل 

از هزينه هاي کاري ارزانتر برخوردار هستند و به مواد خام دسترسي دارند  "الشرکت ها معمو

 واز توان سازندگي وتوليد قوي برخوردار  مي باشد.

شرکت يك نقش تابعي براي يك شرکت قويتر را ايفا مي کند. چنين  .در استراتژي وابسته

تر در خواست شده باشد شرکتي تغييرات کاال را تنها زماني که از سوي مشتري )شرکت( باال

تقليد مي کند. بسياري از شرکت هاي بزرگ ژاپني داراي چنين شرکت هاي وابسته )اقماري ( 

هستند. استراتژي سنتي تغييرات بسيار اندکي را در کاالها ايجاد مي کند وتنها تالش مي شود 

 مربوط به سازش هاي .1که تا حد امكان ارزانترين کاالها ارائه شود. در استراتژي فرصت طلبانه
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مقتضي با محيط. يك شرکت در جستجوي برخي نياز هاي استثنايي تامين نشده بخش بازار 

نكته اي که در تمامي استراتژي  . يعني خواستار يك بازارمناسب )موقيت خوب( است.است

هاي ديگر وجود دارد اين است که ناتواني يك شرکت در معرفي خود به عنوان اولين شرکت 

 يد کننده کاال. مي تواند به خاطر استراتژي بكار گرفته درآن شرکت باشد.تول

 "2مدل هاي پويا"ب.

هستند  3نقص عمده کليه مدل هايي که تا کنون مورد بحث قرار گرفته اين است که آنها ايستا 

و در آنها تنها ديد گاه مقطعي قابليت هاي يك شرکت ودانشي که آنها را پشتيباني وتاييد مي 

ند و نيز انگيزه شرکت براي سرمايه گذاري در برهه اي از زمان مورد بررسي قرار گرفته است. ک

آنها اين است  "پويايي"مدل ها به دنبال اولين تاييد وپذيرش. توجهي به نوآوري ندارند. تنها 

که نوع جديد با قديمي متفاوت است. مدل هايي که در زير مي آيند ازآن نظر که يك نگاه 

ري دراز مدت به خود اختصاص مي دهند مورد بررسي قرار مي گيرند مدل هاي پويا ناميده نوآو

مي شوند. اين مدل ها. تكنولوژي را به عنوان عمر خويش با مراحل تدريجي و ريشه اي مي 

متفاوتي از شرکت ها را در پي داشته  دانند که هر يك از اين مراحل ممكن است موفقيت نوع

 باشد.

 1آبرناتي  _آوری  پویا آتریک  مدل  نو" 

مدل فوق. فرآيند پويايي که در جريان تكامل يك تكنولوژي و از مرحله سيال تا انتقالي و 

خاص در درون يك صنعت و شرکت هاي آن بوقوع مي پيوندد را تشريح مي نمايد. در مرحله 

ر حالت ناپايداري و سيال. ابهامات تكنولوژيكي و بازاري بسيار زيادي وجود دارد. تكنولوي د

تغيير دائمي قرار دارد و شرکتها ايده واضحي در مورد اين امر که چرا و چه وقت در تحقيق و 

تكنولوژي جديد کاالها  از "در طرح هاي سفارشي. عموما . ندارند.توسعه سرمايه گذاري کنند

ين حال مي توانند در ع خام. گران و غير قابل اطمينان هستند. اما "استفاده مي شود که غالبا

نياز هاي برخي فرصت هاي بازاري را تامين کنند. گرچه تجارب معطوف به بازار مي شود اما 

مسير اين طرح ها متفاوت است و زمانيكه توليد کنندگان اطالعات بيشتري در زمينه نياز هاي 

 ي به دستبازار بدست آورند ومشتريان آگاهي بيشتري نسبت به پتانسيل رشد وتكامل تكنولوژ
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آورند. اين طرح ها تغيير مي يابند. نوآوري فرآيندي در مرحله سيالي. اهميت بسيار کمي دارد. 

کاربردهاي  "در بازار موجود مي باشد و تجهيزات توليدي اکثرا "( عمدتاInputمواد ورودي )

نتقالي برمبناي خصوصيات کاال مي باشد. تكامل در مرحله ا "عمومي دارند. اساس رقابت عمدتا

زماني صورت مي گيرد که توليد کنندگان پيرامون نحوه تامين  نياز هاي مشتريان اطالعات 

. تعامل مشتريان و آزمايشات کاال به دست آورند که در نتيجه. بيشتري از طريق توليد کنندگان

مولفه ها. نياز هاي بازاري وخصوصيات طراحي کاال صورت مي گيرد و يك  استاندارد کردن

غالب پديدار مي شود که نشان از کاهش عمده در ابهامات. آزمايشات وتغييرات عمده  طرح

. طرحي است که مولفه هاي عمده ونيز مفاهيم اصلي و زير بنايي آن 2طرح غالب طراحي دارد.

از نظر مدل به مدل کاال. خيلي متفاوت نمي باشد وطرحي است که درصد بسيار بااليي را به 

 د. تاکيد رقابتي به تامين نياز هاي مشتريان خاص اشاره دارد که همخود اختصاص مي ده

اکنون با وضوح بيشتري درك گرديده است. ميزان نوآوري هاي کااليي کاهش مي يابد وتاکيد 

به سمت نوآوري فرآيند سوق داده مي شود. مواد و تجهيزات تخصصي تر وگران تر مي شوند 

مجزا صورت مي گيرد. در مرحله خاص. کاالها با تاسي ورقابت براساس کاالهاي تفكيك شده و

 "از طرح غالب توليد مي شوند و تاکيد فزاينده اي برروي نوآوري فرآيند مي شود که عمدتا

تدريجي خواهد بود در اين مرحله. مواد وتجهيزات بسيار تخصصي خواهند بود. اساس رقابت 

کمتر از  "کاال هاي رقيبان که غالبا نبا تفاوت هاي بي "کم هزينه مي شود.کاال ها عمدتا

توصيف گرديد. در زمانيكه تكنولوژي  شباهت ها هستند. توصيف و تعريف مي شوند. الگويي که

خارج از  .توسط يك رقيب "جديد توان غير رقابتي کردن تكنولوژي قديم راداشته باشد غالبا

 مورد تاکيد قرار مي گيرد. .صنايع ايجاد شده

ناپيوستگي رخ مي دهد و چرخه نوآوري را به مرحله سيالي برمي گرداند که اين امر در يك 

موج ديگري از ورود شرکتها را در پي دارد. ازکاربردهاي اين مدل اين است که با تكامل 

تكنولوژي از طريق مراحل گوناگون. يك شرکت به قابليت هاي متفاوت جهت بهره مندي از 

. در مرحله سيالي. شرکت هاي داراي رقابت نوآوري کاال که تكنولوژي نيازمند خواهد بود. لذا

کاالهاي آنها متمايز مي گردد وبه احتمال زياد عملكرد بهتري  در مقايسه با شرکت هايي که 

  اينگونه نيستند خواهند داشت.
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 " مدل چرخه عمر تکنولوژیTushman-Rosenkopf"" 

وآوري وجود دارد وآن هم اين است که يك سوال عمده در زمينه تحقيق وبررسي پويايي يك ن

يك شرکت تا چه حد مي تواند در تكامل نوآوري موثر باشد؟ براي مثال تا چه حد يك شرکت 

مي تواند طرح خود را در جهت يك استاندارد صنعتي هدايت کند؟ در اين ارتباط. توشمان 

مقابل پيچيدگي  وروزنكوف معتقدند که اين امر بستگي به ميزان ابهام تكنولوژيكي )در

 تكنولوژيكي ومرحله تكامل( دارد. 

 پيچيدگي به موارد زير اطالق مي شود: 

ابعاد نوآوري امتيازي. يعني ويژگي هاي اين نوآوري که در محيط محلي آن درك  -1

 گرديده است. 

 تعداد نقاط تالقي )ارتباطي( بين نوآوري ونوآوري هاي تكميلي. -2

 شكيل مي دهند ونيز نقاط تالقي بين آنها.تعداد مولفه هايي که نوآوري را ت -3

 تعداد سازمان ها در محيط محلي ابتكار که تحت تاثير آن )ابتكار( قرار مي گيرند. -4

کاالهاي ساده مونتاژ نشده نظير کاغذ يا شيشه از کمترين پيچيدگي  .در اين مقياس پيچيده

رزش گذاري مي شود. اين کاال زيرا ويژگي هاي اوليه آنها برمبناي هر واحد ا .برخوردار هستند

ها داراي نقاط تالقي )ارتباط( محدودي با ديگر کاالها هستند وتاکيد اوليه آنها برروي مشتريان 

( نظير راديو. رايانه ويا شبكه هاي تلفني پيچيده ترين Openسيستم هاي باز وآزاد) است.

ان مستقل نرم افزاري. تهيه سيستم ها مي باشند. در يك نوآوري رايانه اي. مشتريان. فروشندگ

کنندگان شبكه هاي ارتباطي ممكن است تحت تاثير قرار بگيرند. هر مقدار يك نوآوري پيچيده 

نظير تجهيزات تكميلي وسازمان ها در محيط  .باشد. به همان ميزان نقش عوامل غير تكنيكي

قوي بهترين  محلي ودر جريان چرخه عمر نوآوري بيشتر مي شود. يعني اينكه. به احتمال

تكنولوژي بجاي اينكه در کاالهاي پيچيده تر نظير رايانه ها مورد استفاده قرار گيرد در کاالهاي 

ساده نظير شيشه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. چرخه عمر تكنولوژيكي به آن قبيل نوآوري 

ز طريق يك هاي غير قابل پيش بيني وکمياب اطالق مي شود که مرز تكنولوژيكي مربوطه را ا

 طراحي فرآيند ها ويا کاال هاي مختلف رادر برداشته  باشند و "سفارش مهم در نورديده و اساسا
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هزينه هاي قطعي آنان مشخص بوده وداراي مزاياي کيفي وعملكردي نسبت به انواع کاالهاي 

 era of)مشابه( قبلي باشند. به دنبال عدم پيوستگي )تكنولوژيكي(. عصر جوش و خروش )

ferment پيش مي آيد وآن زماني است که حجم عمده اي از ابهامات بازاري وتكنولوژيكي )

وجود داشته باشد. براي پذيرش. رقابتي بين طرحهاي مختلف با استفاده از تكنولوژي جديد 

 وجود دارد که هرکدام )از طرحها( ممكن است شيوه تكنيكي متفاوتي را دنبال کنند.

   نوآوری و الزامات آن 

با توجه به سرعت تغييرات وپيچيدگي محيط سازمان ها شرکت هاي فعال  نيز بايد همواره در 

جهت نوآوري گام بردارند وافراد را تشويق به نوآوري نمايند. چون در غير اين صورت بايد با 

دست خود نام خود را از صحنه روزگار محو کنند. شرکت هايي مي توانند شاهد پيروزي باشند 

بوده وانعطاف پذيري داشته باشند. کيفيت محصول يا خدمات خود را پيوسته بهبود  که چابك

بخشند وبتوانند با ارائه محصوالت وخدماتي جديد در بازار پر رقابت جهاني. مزيت رقابتي پايدار 

کسب نمايند. اين قبيل شرکت ها بايد کارکنان را به نوآوري و ايجاد تغيير و تحول تشويق 

 سازو کارها.فرهنگ( را فراهم نمايند. .ازماني )ساختارو قوانين ومقرراتوبستر هاي س

نكته مهم اين که همه سازمان ها بايستي منابع انساني خود را جهت خالقيت و نوآوري تشويق 

نمايند. اما اين امر در صنايع نفتي ضرورتي مضاعف دارد. چرا که منابع انساني شاغل در صنعت 

کارشناسان وتكنيسين ها. به لحاظ پيچيدگي وگستردگي عظيم  اين نفت. اعم از مديران. 

از ويژگي ها وتجارب منحصربه فردي برخوردار هستند. به عنوان مثال. بسيار از "صنعت. عموما

تحليلگران معتقدند که حذف يا خروج نيرو هاي متخصص مورد نياز  يكي از ضايعات وخسارات   

ن آن مستلزم صرف وقت جبرا. دي خواهد شد. عالوه بر اينبوده و باعث ايجاد هزينه هاي زيا

 بسيار است. 

مي شود  با نگاهي به مدل هاي بررسي شده در اين مقاله در خصوص نوآوري. چنين استنباط

که تحقق چنين فرآيندي در هر سازمان. مستلزم يافتن پاسخ هاي مناسب براي ابهامات زير 

 است:

 طراحي شده و يا در مرحله طراحي است؟ آيا نظام جامع نوآوري سازمان _
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آيا مراکز ايجاد خالقيت ونوآوري در سازمان ايجاد شده اند؟ ترکيب اين گروه ها در  -

 سازمان )صف و ستاد( چگونه است؟ 

 2روش هاي  ايجاد يك  گروه پيشگام درنوآوري واقعي وتوانمندسازي آن کدام است؟  -

ايده هاي نو چه نقشي در ارتقاء کيفيت نوآوري در سازمان وجامه عمل پوشاندن به  -

 3خدمات. فناوري ها وتوليدات جديد داشته است؟

ارزيابي سازمان از بكارگيري مدل هاي تدريجي يا بنيادي نوآوري )از ابعاد اقتصادي ونيز  -

 سازماني (چيست؟

مكن است عليرغم داشتن قابليت هاي م. يك شرکت Tecceبر اساس يافته هاي مدل  -

چگونه  سازماننتواند از يك نوآوري بهره برداري کند.تحليل اين وضعيت در  تكنولوژيكي

 است؟

در شرايط کنوني تا چه ميزان محيط پيرامون سازمان مي تواند به عنوان اهرم نوآوري )يا    -

 جهت معكوس آن( عمل کند؟ 

درازمدت مدل هاي پوياي نوآوري. همانطور که در اين مقاله مورد بحث قرار گرفتند. نگاه  -

آبرناتي. جريان تكامل نوآوري از مرحله سيال تا _در مدل آتريك "به نوآوري دارند. مثال

انتقالي مطرح است. در مرحله سيال. شرکت ها ايده واضحي در مورد اين امر که چرا وچه 

وقت در تحقق وتوسعه سرمايه گذاري  کنند ندارند. ولي در مرحله انتقالي. اطالعات کامل 

وجود دارد و بر و...... نحوه تامين نياز هاي مشتري. تعامل با مشتريان.صنعت بازار در مورد

 اساس آن پژوهش انجام مي شود. جايگاه سازمان ما در اين فرآيند تكاملي کجاست؟

لحاظ  روزنكوف( با_در جه پيچيدگي خدمات ومحصوالت سازمان )بر اساس مدل توشمان _

 ه است؟کردن مولفه هاي مختلف آنها چگون

عواملي  نوآوري هاي دهه اخير سازمان. از چه ميزان از پيچيدگي برخورداربوده اند وچه  _

 )عالوه بر عوامل فني وتكنولوژيكي( د راين امر تاثير گذار بوده اند؟
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 نتيجه گيری و پيشنهادها:

ست. به انجام مطالعات علمي گسترده از الزامات استقرار فرآيند نوآوري در هر سازماني ا_1

عنوان مثال شرکت هاي موفق جهان. استراتژي هاي مشخصي را در زمينه خالقيت و نوآوري و 

شكوفايي اتخاذ کرده اند که مطالعه عميق آنها براي تصميم سازي مسئوالن و پژوهشگران 

آرامكو. بر توسعه فناوري هاي مورد استفاده توسط منابع  "سازمان مفيد والزم است. مثال

 شرايط کاري و . به نحوي که بتوانند به خوبي وبا تسلط کامل از آنها استفاده کننددانساني خو

-Selfبا فناوري روز دنيا تطبيق دهند. تاکيد مي کند. هم چنين مفهوم خود شكوفايي) خود را

Develcpoment را مهمترين وکليدي ترين سياست براي مهيا سازي منابع انساني خود در )

عالوه بها دادن به نوآوري وافزايش خالقيت کارکنان يكي از کانون هاي  به آينده مي داند.

. طرح ابتكاري 2002تمرکز منابع انساني آرامكو است بر همين اساس مديران آرامكو در سال

نوآوري در سطح شرکت را طراحي وپياده کردند که ارزيابي آن موفقيت آميز گزارش شده است. 

سيده است که آينده خود وکارکنانش مي تواند به شدت تحت همچنين آرامكو به اين باور ر

  Idea  Managementتاثير ايده هاي نو وجالب قرار گيرد. لذا سيستم مديريت ايده ها )

Systemرا راه اندازي کرده است.معيار انتخاب ايده هاي نو. نقش آنها در افزايش بازدهي ) .

  Innovativeنظر اين شرکت تفكر نوآورانه )در اتكا پذيري يا قابليت رقابتي شرکت است. 

Thinking.ا مطالعات گسترده همراه با تعامل نزديك ب 1( يك ارزش مهم به شمار مي رود

)وشرکت هاي ديگر  مي تواند تجارب نوآوري. خالقيت وايده کارشناسان مربوطه در اين شرکت 

 د.  پردازي اين شرکت ها را به درون سازمان هاي ايران انتقال ده

ايجاد يك نظام نوآوري کارآمد. براي اينكه تقسيم کار در زمينه نوآوري در سازمان به دقت  -2

 انجام شده ومسئوليت هاي واحد هاي مختلف در اين حيطه مشخص گردد. ضروري است. 

بويژه نقاط ضعف و فرصت هاي پژوهش وفناوري سازمان که در سند  Swotتوجه به مدل  -3

ام کارآمد نوآوري ياري خواهد اشاره گرديده است مسئوالن امر را درايجاد نظ ياد شده به آنها

 داد.
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در  High Techكنولوژيهاي ز ت. عدم بهره مندي انقاط ضعف: وجود ساختار سازماني ناکارآمد

سازمان. رابطه ناکارآمد پژوهشهاي کاربردي ميان صنعت و دانشگاه. برداشت نادرست از 

 ملياتي. مشتري محور نشدن پژوهش ها.پژوهش در مديريتهاي ع

فرصت ها: تصويب چشم انداز بيست ساله وقانون هاي برنامه. کمبود مراکز پژوهشي قوي در 

کشورهاي همجوار. بهبود بستر قانوني براي پذيرش هزينه پژوهش. عالقه ايرانيان مقيم خارج 

ارتباط جوامع علمي  جهت سرمايه گذاري در زمينه هاي نوآوري با توجه به تسهيل امكان

وپژوهشي داخل وخارج از کشور. عالقه مندي به تحقيق وپژوهش با استفاده از تكنولوژي هاي 

 جديد. کسب مالكيت دانش فني. اکتشافات جديد.

در همين زمينه. اهداف استراتژيك پژوهش و فناوري ونيز راهبردهاي آينده سازمان مورد بحث 

ي چون: تجاري سازي وتوليد داخلي نيازها و حداکثر سازي قرار گرفته و از آن ميان. موارد

ارزش افزوده   از طريق هم افزايي مزيت هاي نسبي با توسعه سرمايه گذاري در اين صنايع ونيز 

ايجاد مرکز جذب. توليد و انتقال فناوري هاي نوين   مي تواند در استقرار نظام فناوري مورد 

 توجه ويژه گيرد.  

ه نظر مي رسد   فرصت مناسبي براي ايجاد يك نظام نوآوري وتقويت ب 1404برنامه   -5

مباني خالقيت ونوآوري ملي به منظور کسب مزيت اقتصادي باشد که بايد از آن استفاده 

بهينه شود. در اين نظام. بايد روش هاي روشني براي ثبت ومستند سازي نوآوريها تدوين 

 .رعايت گردد "صه کامالشود تا حقوق معنوي و مادي نوآوران اين عر
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 معرفي روش همگرايي شهودي به عنوان يک روش آينده پژوهي

 تهيه و تنظيم: رصد خانه علم و فناوری شاخص پژوه

 

 

اين دسته شامل تكنيك هاي پيمايش دلفي، کنفرانس گروهي اسمي، مصاحبه هاي ساختار 

اي يافته و غير ساخته يافته و مديريت مزيت فناوري است. بر خالف برون يابي و تحليل چرخه 

)يعني  "عقالني"در اين دسته فرض بر آن است که نمي توان آينده را بر اساس هيچ رويكرد 

مبتني بر خرد متعارف( يا کامالً آگاهانه و هدايت شده، درك و پيش بيني کرد. در واقع آينده از 

همگرايي بسيار پيچيده و متغير روندهاي نيرومند، اقدامات فردي و بخت و اقبال سر بر مي 

ورد. از اين رو بهترين شيوه براي تسلط بر آينده عبارت است از گردآوري گسترده اطالعات و آ

سپس تكيه بر فرآيندهاي ناخودآگاه و شهودي پردازش اطالعات توسط انسان ها و در نتيجه 

 دستيابي به بينش ها و راهكارهايي براي عمل.

ندي فرآيند گردآوري اطالعات و در هر يك از اين تكنيك ها روش هاي مشخصي براي شبكه ب

پردازش شهودي توسط گروه هاي خبرگان و کارشاسان وجود دارد. براي مثال در تكنيك 

پيمايش دلفي، خبرگان از حوزه هاي مختلف گرد آمده و در دوره هاي متوالي و به صورت 

اين  گمنام مي کوشند پيشرفت هاي آينده را در حوزه هاي مد نظر پيش بيني کنند. نتيجه

تعامل فكري نخبگان ممكن است به سمت يك آينده محتمل همگرا شود، يا شايد برخي 

پيشرفت هاي بسيار مهم را برجسته سازد و يا تفاوت هاي بنيادي بين ديدگاه هاي مختلف را 

آشكار کند. در اشكال پيچيده تر و طوالني تر برنامه ريزي بر پايه سناريو، از مصاحبه با نخبگان 

 شود. برخي از مصاحبه شوندگان جزو سهامداران هستند. -ان بسيار استفاده ميو خبرگ

بنابراين براي عميق تر کردن فرآيند آماده سازي سناريو مي توان اين دو تكنيك را با يكديگر 

برنامه ريزي بر پايه سناريو، يكي از مهمترين و معتبرترين تكنيك هاي آينده  .دترکيب کر
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يگر تكنيك هايي که در آينده پژوهي وجود دارند در تقابل با روش برنامه پژوهي است. تمامي د

ريزي بر پايه سناريو نيستند، بلكه مكمل آنها محسوب مي شوند. در واقع روش برنامه ريزي بر 

پايه سناريو مزيت هاي چشمگيري در اقتصاد دانش محور دارد و ديگر تكنيك ها مي توانند 

به کمك تكنيك هاي برون يابي مي توان مسيرهاي دقيق  راهم کنند.مواد خام و اوليه آن را ف

نيروهاي پيشران کليدي را تعيين کرد. تكنيك هاي تحليل هدف موجب مي شود منابع ايجاد 

کننده روندها و رخدادها و نيز جرقه هاي احتمالي و بالقوه شناسايي شوند. تكميك هاي 

گ، ديدگاه هاي بسيار متنوعي را گردآوري مي همگرايي شهودي مانند يك تور ماهيگيري بزر

کند که براي تدوين سناريوهاي مختلف درباره آينده بسيار مفيد هستند. البته بايد تاکيد کرد 

که مولفه شهودي اين روش ها بيشتر با روش برنامه ريزي بر پايه سناريو همخواني دارد تا 

ن متمايز درباره آينده است . نه يك مولفه همگرايي، زيرا هدف اصلي، تدوين چندين داستا

داستان منفرد. تكنيك هاي تحليل چرخه اي شايد مولفه خالقيت در برنامه ريزي بر پايه 

سناريو را تهديد کند. اما مدل هاي بازخوردي تا زماني که در ترکيب با ديگر تكنيك ها به کار 

مطالعات آينده پژوهي  روند. مي روند، مكمل مناسبي براي فرآيند سناريو نويسي به شمار مي

حوزه اي بين رشته اي است و با طيف گسترده اي از ديدگاه ها پيرامون آينده هاي محتمل، 

قابل ذکر است که دستورالعمل ساده و مشخصي درباره ترکيب  ممكن و مرجح ارتباط دارد.

وش ها با روش ها در اجراي آينده پژوهي وجود ندارد و اين امر به خاطر کاربرد وسيع ر

کارکردهاي بسيار متنوع در حوزه آينده پژوهي است. همچنين به سبب تنوع حوزه هايي که 

آينده پژوهي در آنها قابل اجرا است، تدوين يك دستورالعمل عام با پيچيدگي هاي بسياري 

 همراه است.



 

 

 

 

 

 تيريو مد تيخالق

 کارآفريني يدکتر يوند، دانشجو يالله پورعيد تهيه و تنظيم:

 

 يو نـوآور ـتيمحتاج خـالقـ شرفتيو بقاء و رشد و پ اتيتداوم ح يها برا سـازمـان

 راني)مد يانسان يرويمفهوم هستند که با وجود ن كيخود  يهـسـتـنـد. سـازمـان هـا به خود

سه  يدر سازمانها، دارا يو نوآور تيزنند. خالق يرا رقم م شرفتيو پ ييايو کارکنان( حرکت، پو

امكان تحقق همه جانبه  ك،يخالق در هر  يها يژگيکه در صورت وجود و هستند يرکن اساس

خالق، سازمان خالق و  ريارکان سه گـانـه شـامـل مـد ني. اديآ يبوجود م يو نوآور تيخالق

 مثلث قرار داد. نيخالق را در راس ا رانينقش مد ريتوان تاث يباشد که م يکارکنان خالق م

 ريو سا زاتيتجه ،يانـسان يـرويدر سـازمـان از سـاخـتـار، نـ ـريمـدنـقـش  خـالق. ـریمـد

و هنر الزم  اتياز دانش، اطالعات، تجرب رياسـت. چـنـانچه مد ـرگـذارتـريعـوامـل تـاثـ

عمالً عهده دار گردد، نقش و  زيرا ن يسازمان يکه بتواند رهبر يبرخوردار باشد تا حد تيريمد

از  يو نوآور تيکه خالق ييدر مجموعه ها تيريشد. نقش مد او دو چندان خواهد ريتاث

 ييتواند توانا يم تيريمد رايمهم و حساس است، ز اريسازمان است بس يو عوامل اصل اتيضرور

تـواند مانع  يرفتار و عملكرد او م ايکند و  قيو تشو جيترو جاد،يرا در افراد ا يو نوآور تيخالق

کردن  دايو پ گرانيد تيالق عبارت است از استفاده از خالقخ ريشود. هنر مد ياتيامر ح نيا

 خالق. يذهن ها

 تيريمد يرا برا يو معمول باشد، بلكه سبك يسنت يها وهيتواند در بند ش يخالق نم تيريمد

گردد که روح  يطيسازمان خالق و نوآور مناسب باشد و منجر به مح يکه برا نديگز يبرم
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 يو کارکنان مبتن رانيمد نيخالق روابط ب ياشد. در سـازمان هادر آن حاکم ب يابتكار و نوآور

و آرامش خاطر  تيامر منجر به احساس امن نياست و ا يمساع كيو تشر يروشن ت،يميبر صم

 يسازمان طيمح يمناسب، فضاساز يشغل يفرصت ها جاديخالق در ا رانيشود. مد يدر افراد م

خالق ،  ريغ رانيـردن بـازده سـازمان نسبت به مدکـارکـنـان و بـاال ب ـشـتـريتالش بـ يبرا

در رفع تنگناها و  يابـتـكـار يراه بـه گـونـه ا ـني. آنـان در اـنـدکـن يکارآمدتر عـمـل مـ

 کوشند. يمشكالت م

 يشخص ليتـوانـنـد بـه بـرکـت تما يهـسـتـنـد کـه مـ يخـالق کـسـانـ ـرانيمـد پـس

که نقش  يوقت يکنند حت تيخالق احساس رضا جياز کسب نتااند،  دهيکه د يآموزش ايخود 

در آن  تيتخصص است که موفق كي تيريباشد. مد ميمستق ريغ جينتا نيبه ا ليخودشان در ن

 دارد. يستگب گرانيبه موفق کردن د

خـالق از چـنـد  ـرانيمـد ـفيوظـا . ـنیخـالق و كـارآفـر ـرانیمـد یهـا يـژگـیو

رشد و توسعه  ط،يشرا جاديخالق از نظر ا رانيمد فياست . وظا يمل و بررسقـابـل تـاء ـهيزاو

بـه  نيکارآفر راني. مدرديگ يقرار م يمـورد نـظر است که به اختصار مورد بررس ـتيخـالقـ

وضع مـوجـود  جاديا ريرا تداب طيهستند. لذا چنانچه شرا ديجد راتيـيو تـغـ يوردنـبـال نـوآ

کارکنان برعهده  تيوضع موجود فعال جادي، ا ميکن يمعن ـتيـريان و مـدهـا سـازمـ ـتيفـعـال

 .ميينما يآن را اشاره م قيمصاد نياز مهم تر يسازمان ها است ، که برخ رانيمد

 جاديا راي. زدينامناسب و نامساعد در کار و تول يو تحول ارزش هـا و هنجارها ريي. کمك به تغ1

که  ريدست و پا گ يها تيمقررات ، نگرش ها و محدود اصالح ازمنديفرصت کار و تالش نـ

 است . يضرور نديآ يخالق از عهده آن برم رانيمد

تـرسـنـد و بـا  يو تـحـمـل ابـهـام . آن هـا از شـكـسـت خـوردن نـمـ يـريپـذ ـسـكي. ر2

 يـعني رونـد. يمـ ـديکـار و رقـابـت جـد يخـطـر بـه دنـبـال بـاز کـردن فـضـا ـكيقـبـول 

 . ستين ريپذ ينيب شيکه پ يقبول ابهام

در  يژگيو نياز ا نيخالق و کارآفر راني. مد گرانيخود و د تي. اسـتـفـاده درسـت از خالق3

 کنند. يخود و کارکنان به نحو درست و مناسب استفاده م
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،  هيمابا توجه به سر نيخالق و کار آفر رانيها. مد تيو واقـعـ ـطي. هـمـاهـنـگ بـا شـرا4

 يکار اقدام م يها تيو واقع طيهماهنگ با شرا يول ي، تجربه و شواهد علم يمـنـابع انسان

 کنند.

توجه  ندهيبه آ نيخالق و کارآفر راني. مد ييطال يو شـكـار فـرصت ها ـنـدهي. تـوجـه بـه آ 5

 ـجـهينـتـکنند. آنها در به  يم بيترغ ييطال يدارند و خود و کارکنان را به شكار فرصت ها

دارند و با عالقه به  يحـوصـله و تحمل فراوان يابـتـكـار يرسـانـدن فـرصـت هـا و طـرح هـا

 پردازند. يآنها م يريگ يپ

هستند و  رندهيگ ميخود تصم نيخالق و کارآفر رانيمستقل . مد ـرنـدگانيگـ ـمي. تـصـمـ 6

 يبه نفس و دارا ياند. آن ها متكسازان [ مي]تصم گرانيالقائات د ـريکـمـتـر تـحـت تـاءثـ

 يتياز آنان شخص ياراده قو گريکـامـالً مـسـتـقل هستند ]نه مستبد[ به عبارت د يا ـهيروحـ

 سكيهمراه با ر ماتيمقاومت کنند. آغاز تصم ماتيتـوانـنـد در برابر نامال يکـه مـ ازدسـ يم

 و عمل است . ـشـهياسـتـقـالل در انـد ـازمـنـدينـو نـ يطـرح هـا ـرشيو پـذ

 يبه شكوفاساز نيخالق و کارآفر راني. مد يو بهره ور ي، عالقه مندي. رشد دهندگ7

و تخصص کارکنان ،  قينوع کار با عال يکنند. مناسب ساز يکارکنان توجه م ياسـتعدادها

 آنان به ارائه طـرح قيتالش و انجام کار مورد عالقه آن ها، تشو يفـراهـم آوردن فـرصت برا

 کنند. يکمك م يبازده کار شياز زحماتشان ، به افزا يبـجا و کاف يانـنـو و قـدرد يهـا

است که  يبدانند که سازمان آنها مجموعه زنده انسان ديبا رانيمد خالق . رانیمـد ـفیوظـا

و  طيدر جهت انطباق و رشد در مح ديباشد، آنها با يو مواد م زاتيدر تـعامل با ابزار و تجه

کننده و انتخاب گـر بـاشند.  كيسازمان تحر يعناصر انسان گريخود و د يريادگي ييتوانا بـهبود

را بـهـبـود  ينـوآور ييکنند تا استعداد و توانا تيسازمان تقو كرهيرا در پ يانطباق يها اکنشو

 ريامكان پذ ديرا با ريجهت پرورش افراد خالق و آموزش آنان ، موارد ز رانيدهـند. لذا مد

 ند:ساز

 كي يارائه واجرا يامدهايشوند که بدون ترس از پ قيتشو دي. تحمل مخاطره ؛ کارکنان با1

 به شمار آورند. يريادگي يبرنامه آن را تجربه نموده و اشتباهات را به عنوان فرصت ها
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 يهـا و کنترل ها ي، مـقـررات و خـطـمـشـ ـني؛ قـوانـ يـرونـي. کـاهـش کـنـتـرل بـ2

 .ابديبه حداقل کاهش  ديمشابه با

را  ديشود تا محدودنگر نگشته و وسعت د زيکار پره ميکار؛ از افراط در تقس مي. کاهش تقس3

 دهد. شيافزا

 نديبودن ، مشخص بودن در فرآ ينيبـر شـفاف ساختن ، ع ـدي. قـبـول ابـهـام ؛ در تـاءکـ4

 .ابديکاهش ن تيگردد تا محدوده خالق زي، پره تيخالق

 ديکه ممكن است نابخردانه باشد، با يعمل ريغ ي؛ از جواب ها يعمل ريغ يراه ها. تحمل  5

 شود. تيمنجر به خالق ياز راه حل ها در مواقع يبرخ ديتحمل نمود شا

افراد و واحدها  نيو توافق ب يشود. گرچه هماهنگ قيتشو دي. تـحـمـل تـضـاد؛ تـنوع آراء با 6

 .شود يبه عملكرد موفق منجر نم شهيهم

شوند کـه راه  قيتشو ديواضح باشد و افراد با ديتا ابزارها؛ هدف ها با جي. تمرکز بر نتا7

و  شنهاديباعث ارائه پ جيتمرکز بر نتا رند،يآنـهـا را در نـظر بگ ـدنيمـتـعـدد رسـ يکـارهـا

 شود. يم نيهر مساءله مع يبرا حيجواب صح نيچند

کند.  دايپ انيو مورّب جر ي، عمود يبه طور افق ديبا. ارتـبـاطـات هـمه جانبه ؛ ارتباطات  8

 کند. يرا آسان م اتينظر يآزاد ارتباطات بارور انيجر

و  تيکه کارکنان بدانند در صورت ارائه نظر، مورد حما ينظام مشارکت جو؛ وقت ـجادي. ا9

بـه افـكار  انريپردازند اما اگر مد يم تيبه تفكر و خالق وستهيپ رنديگ يقرار م ريمـد ـقيتـشـو

 يشكنند و ابتكار را م يافراد را م يانسان تيکنند، شخص يياعتنا يآنها ب ييو نظرات نها

 .انندخشك

از جـوانـب  ـلي، مـسـا يگـروهـ يکـار؛ در جـلسـه هـا ي. گـسـتـرش گـروه هـا10

 رائه دهند.را ا يکنند نظرات کارسازتر يو افراد تالش م رنديگ يقرار م يمـخـتـلف مـورد بررس

 نياز ا يكيهستند که  يگوناگون ينقش ها يدر سازمان ها دارا راني. مدريمد ينوآور نقش

رود  يبـه عـنـوان نـوآور انـتـظـار مـ ـريآنان در سازمان است . از مـد ينقش ها نقش نوآور

 ـريـيتـغـ نـوآور بـه ـري. مـدـدينـمـا ـليرا تـسـهـ ـريـيو تـغـ يـريپـذ ـقيکـه امـر تـطـبـ

توجه دارد.  سكيو ر تيآن ، تحمل عدم قطع يرونـدها ـصيو تـشـخـ ـنيـيتـعـ ـط،يمـحـ
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تفكر  ر،ييبا تغ ينقش شامل همساز نيها و انتظارات ا تيالزم با توجه به فعال يها تيصالح

 رانيمد يعنياست  ي، فرهنگ يکردن نوآور ينـهاد ـهياست . پـا ريياداره تغ ييخالق و توانا

 قيتشو يامر نيبه چن زيافـراد بگذارند. و سازمان را ن يـيخود را بر تـوانـا ياصل ديتاءک ديبا

سازمان از  يخود در جهت ساخت ده ييبـا اسـتفاده از توانا ـرانيمـد ني. عالوه بر اندينما

 جاديمان اها و طرحها را در ساز دهياز ا يمطلوب انيتوانند جر يبه باال و اعتماد به افراد م نييپا

 .نديمان

 تيخالق شیافزا قیده طر

 شيافزا قي، ده طر يو رفتار سازمان تيري))جان آرش مرهورن(( در کتاب مد پـروفـسور

 سازد: يمطرح م نيرا چن تيخالق

 .ديراه (( را جستجو کن ني))بهتر كياز  شيب ايپاسخ ))درست ((  كياز  شي. ب1

 کند. ريفكرتان آزادانه س ديگذار. بديزياز حد بپره شيبودن ب ي. از منطق2

 .دينشو يچرا؛ به وضع موجود راض دي. بپرسدي. با قواعد چالش داشته باش3

 .ديطور شود، چه خواهد شد(( را مطرح کن ني. سؤ ال ))اگر ا4

 .ننديبب يگريرا طور د زهايچ گرانيد ديابهام به شما کمك کند و بگذار دي. بگذار 5

 باشد. تيموفق يبه سو يآزمون و خطا راه ديبگذار د،ي. از خطا کردن نهراس 6

 باشد. اتيکشف يبرا يآنها راه ديبگذار د،يوقـت بـگذار ـحيتـجـربـه کـردن و تـفـر ي. بـرا7

 .ديابيرا در دگاههاينظرات و د ريتا سا دياز تخصصتان نگاه کن روني. به ب 8

 داشته باشند.تفاوت ها وجود  ديبگذار د،يکن تي. از عدم همرنگ شدن حما9

به خود  تيخالق ديبـگذار ـد،يبـاور داشـتـه بـاشـ ـگـرانيخـودتـان و د ـتي. بـه خـالقـ10

 . شما کمك کند ييشكوفا



 

 

  كارآفريني از طريق نوآوري  مديريت

  1همايون نسيمي  

 
 

 مقدمه

ي قديمي و براي اينكه بتوان در بازارهاي جهاني دوام آورد و بر رقبا چيره شد بايد روشها  

سنتي را کنار گذاشت. تنها از طريق ارائة محصوالت جديد و مشتقات آنهاست که ميتوان ارزش 

. در شرکتهاي عمدة بين المللي  بيش از هر زمان ديگري قابل توجهي براي شرکت ايجاد کرد

هي ت .به نوآوري و کارآفريني و مديريت آن احساس نياز ميشود. عواملي چون بي ثباتي قيمتها 

عدم دسترسي شرکتهاي بين المللي به ذخاير قابل توجه جديد و  .شدن ذخاير و افت توليد 

ورود نسل جديدي از رقبا شرکتهاي عمده را برآن داشته است تا بيش از پيش به اهميت 

نوآوري و کارآفريني در جنبه هاي مختلف صنايع اعم از فناورهاي پيشرفته و روشهاي نوين 

 د. مديريتي پي ببرن

 نقطه اتصال كارآفریني و نوآوری

 )1985 (موضوع کارآفريني همواره با خالقيت و نوآوري عجين بوده است. به طوري که دراکر

معتقد است خالقيت و کار آفريني چنان الزم و ملزوم يكديگرند که مي توان گفت کارآفريني 

ه تواناييهاي کليدي رهبر هر و نوآوري از جمل کارآفرينيبدون خالقيت و نوآوري حاصلي ندارد. 

سازماني است که به او اين امكان را ميدهد تا در جهت رشد و سودآوري سازمان خود حرکت 

شديداً  .کند. نوآوري و به تبع آن مديريت کارآفريني بواسطة قرين بودن با ريسك و سودآوري

نوآوري و انضباط درون  چالش برانگيز ميباشد. بنابراين رهبر و مدير سازمان همواره بايد ميان

   سازماني تعادل برقرار نمايد.

                                                 
 دکتري کسب و کار، مدرس مدعو دانشگاه ها 1
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مديريت کارآفريني يكي از تواناييهاي محوري و حياتي مدير و رهبر هر سازماني بشمار ميرود 

زيرا اين امكان را به مدير ميدهد تا باعث  رشد و سودآوري شرکت شود. اما بايد توجه داشت 

که يك مدير بايد آنرا هدايت کرده و شكل دهد. که   يكي از مشكلترين فرآيندهايي است 

تلفيق عواملي چون ريسك و سودآوري باال. اهميت ذاتي مأموريت و چالشهاي عظيم پيش رو 

 باعث ميشود تا نوآوري و به تبع آن مديريت نوآوري به امري بسيار چالش برانگيز تبديل شود. 

تعريف کرده اند و اين  گيري از فرصتهاهرهفرآيند نوآوري و ب مديريت بر مديريت کارآفريني را 

 دقيقا نقطه اتصال اين دو مقوله کليدي است .

 تضاد در نهاد

يكي از تضادهايي که در نهاد کارآفريني و  نوآوري نهفته شده است ضرورت ايجاد پيوند و  

چرا از رابطه ميان آزادي بدون قيد و بند از يكسو و نيز پايبندي به نظم و انضباط بي چون و 

سوي ديگر است. اگرچه ميتوان چنين ادعا کرد که سازمانهاي موفق در نظم و انضباط از يكسو 

و نيز ابداع و نوآوري از سوي ديگر سرآمد دوران هستند اما بايد در نظر داشت که ايجاد صلح و 

بسيار  براي مديران سازمانها امري 1دوستي ميان کارآفريني  و نوآوري و انضباط درون سازماني

معتقد است هيچيك از مديراني که تاکنون به اين امر  2مشكل ميباشد. هرچند. جيم کالينز

 مبادرت ورزيده اند نتوانسته اند به توفيقي دست يابند.

شرکتهاي عمدة بين المللي نيز بعنوان بازيگران اصلي ، با ورود نسل جديدي از رقبا از   

د آنها که حتي براي سودهاي اندك نيز حاضر به قبول کشورهايي چون چين. هند. مالزي و مانن

ريسك بوده و براي فرصتهاي محدود کارآفريني و رشد و توسعه. حاضر به نبردي جدي با 

برآن  هستند تا بيش از پيش به اهميت کارآفريني از طريق نوآوري     شرکتهاي بزرگ هستند

 روشهاي نوين مديريتي پي ببرند.در جنبه هاي مختلف صنعت اعم از فناورهاي پيشرفته و 

 تفاوت كارآفریني با نواوری چيست؟ 

فراد نوآور عالوه بر اينكه قادرند پديده هاي نوي را خلق يا کشف کنند، توانايي آن را دارند که ا

اختراعات يا اکتشافات خود را به محصول يا خدمت تبديل و آن را به بازار عرضه کنند تا در 
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ت آورند. اما افراد کارآفرين افرادي اند که قادرند هم ايده ها، اختراعات و ازاي آن سودي به دس

حتي نوآوري هاي ديگران را به ارزش مبدل کنند. در ضمن، آنان قادرند ايده هاي خود يا 

ديگران را مستقيما به ارزش تبديل کنند. به عبارت ديگر، کارآفرين مي تواند هم از طريق 

يگران و هم از طريق تبديل ايده ها به کاالها يا خدمات، ارزش ايجاد فروش ايده هاي خود يا د

کند. در واقع، کارآفرين با تشخيص فرصتهاي بازار و پذيرش ريسك مربوطه بر حسب شرايط، از 

 طرق مختلف زير مي تواند ثروت)درآمد( ايجاد کند:

 .خود هاي ايده فروش طريق از درآمد کسب        ·

 .خود هاي ايده اجراي طريق از ددرآم کسب        ·

 .آنها اجراي و ديگران هاي ايده خريد طريق از درآمد کسب        ·

 .آنها اجراي و ديگران اکتشافات و اختراعات خريد طريق از درآمد کسب        ·

 .آنها فروش و ديگران جديد خدمات و محصوالت خريد طريق از درآمد کسب        ·

مخترع با ايده ها و مفاهيم کار مي کند و مي کوشد آنها را به نمونه واقعي به عبارت ديگر، يك 

تبديل کند. نوآور با روشها و برنامه ها و سيستمها کار مي کند و مي کوشد نمونه را به محصول 

يا خدمتي تجاري تبديل کند. کارآفرين نيز با فرصتها، ريسكها و ارزشها کار مي کند و مي 

جدول زير، بيانگر  حصوالت شناسايي، کشف يا خلق کند.اي براي ايده ها يا م کوشد بازار بالقوه

 تفاوت افراد ايده پرداز، خالق)مخترع(، نوآور و کارآفرين است.

 توانايي باال در ايده سازي ایده پرداز

 توانايي باال در تبديل ايده به ايده هاي عملي مخترع

 ملي خود به کاالها و خدماتتوانايي باال در تبديل ايده هاي ع نوآور

 توانايي باال در تبديل اده ها يا کاالها و خدمات جديد خود يا ديگران به ارزش كارآفرین

 تفاوت افراد ايده پرداز، خالق)مخترع(، نوآور و کارآفرين -1شمارهجدول                       

 مفاهيم مرتبط با گارآفریني و نوآوری

اق مي افتد که يك اختراع جديد که مر بوط به يك محصول ، ويا نوآوري موفق زماني اتف

همراه شده و  کارآفرينيخدمات ، ويا يك فرايند در  بخشي از زنجيرة ارزش سازمان  است ، با 
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در چارچوب نظم  و مقررات  و مهارت هاي سازماني تحت مديريت نوآوري اجراء و نظارت شود. 

 م مربوطه يكبار ديگر مرور شود:در اين باره شايد الزم باشد مفاهي

 .ابداع  : خلق روش و تكنيك هاي توليدي براي عرضه محصوالت  و خدمات جديد 

  نوآوري  : اصالح  عملي  وتوسعه يك اختراع  جديد  و تبديل آن  به يك محصول يا

تكنيك  قابل استفاده و يا فرايندي که بر تمامي جنبه هاي زنجيرة ارزش سازمان از 

ا انتهاي آن تأثيرگذار باشد تا بدين ترتيب راههاي بهتر و جديدي براي ايجاد ابتدا ت

 براي مشتريان بوجود آيد. 1ارزش

  مديريت نوآوري : فرايند خلق و اجراي طرح  کار است که  با هدف تبديل اختراع به

نوآوري و در نهايت بدست آوردن مزيت رقابتي حول محور يك نظرية خالّق تحقق 

رانجام باعث توسعه و افزايش سودآوري سازمان در بازار ميشود.   يافته و س

اختراعات زماني ميتوانند به نوآوري تبديل شوند که اصالحات انجام شده بر روي 

آنها اين اختراعات را قابل عرضه در بازارهاي مصرف کند. نوآوريها نيز زماني به 

ش از ساير رقبا براي مشتريان مزيت رقابتي پايدار تبديل خواهند شد که بتوانند بي

 ايجاد ارزش افزوده کنند. 

 موضوع کارآفريني همواره با خالقيت و نوآوري عجين بوده است. به  : کارآفريني

معتقد است خالقيت و کار آفريني چنان الزم و ملزوم  )1985 (طوري که دراکر

دارد. يكديگرند که مي توان گفت کارآفريني بدون خالقيت و نوآوري حاصلي ن

مفهوم خالقيت به عنوان نيرويي پويا در مطالعات روانشناسي، جامعه شناسي و 

نظريه پردازان فرهنگي و هنري مطرح است. اين مفهوم در ابتدا در مفاهيم اقتصادي 

جايگاهي نداشته، و صرفا زماني که موجد نو آوري گرديد، مورد توجه قرار مي 

و بارز کار آفرينان است که با نوآوري گرفته است. خالقيت يكي از صفات مشخص 

عجين شده، رهيافت هاي مختلفي را به همراه مي آورد. زماني که ذهن فرد خالق 
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 از پس و کند مي کار به شروع غيرمحسوس طور به شد،  از اطالعات خام انباشته

 . يابد مي دست تازه روشي به اطالعات، ترکيب و تحليل و تجزيه

 گيري از فرصتها با تالش و فرآيند نوآوري و بهره ديريت برم : مديريت کارآفريني

پشتكار بسيار و همراه با پذيرش ريسكهاي مالي، رواني و اجتماعي، که البته با 

. پذيردانگيزه کسب سود مالي، توفيق طلبي، رضايت شخصي و استقالل صورت مي

امع ترين آنها مديريت کارآفريني با تعاريف زيادي همراه بوده است، ر يكي از ج

عبارتند از: گرايش   است.اين ابعاد  مديريت کارآفرينانه استيونسون با شش بعد آن

راهبردي به فرصت، گرايش کار آفرينانه نسبت به منابع، ساختار کار آفرينانه، 

  .پاداش، گرايش به رشد و فرهنگ کارآفرينانه

 که متصل و مربوط بهم : مجموعه اي از عمليات. فرآيندها و مراحل 1زنجيرة ارزش

محصوالت و خدمات را به مصرف کنندگان نهايي عرضه ميكند.   هر سازماني داراي 

است که شامل مراحلي ميشود که سازمان براي عرضة  2 زنجيرة ارزش داخلييك 

خاص خود  3زنجيرة ارزش محصوالت خود به بازار آنها را طي ميكند. صنعت داراي 

ول بوده و شامل تمامي فرآيندها و محصوالتي ميشود که است که فراگيرتر از نوع ا

 باعث ايجاد ارزش براي مصرف کنندة نهايي ميشود.

 يك نظام منسجم و يكپارچه است که نشان ميدهد که چگونه ميتوان  :4طرح کار

زنجيرة ارزش داخلي شامل تأمين منابع مالي. توليد. بازاريابي. حمل و نقل. تبليغات 

يا خدمات را تشكيل داد و سپس از نظام فوق در سراسر زنجيرة  و خدمات يك کاال

 ارزش بهره گرفت تا اهداف مشتري مداري تحقق يابد.
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3  Industry value chain  
4  Business design  
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 كارآفریني،هدف نهایي نوآوری 

يكي از چندين باور غلط دربارة نوآوري و شايد  مخربترين آ ن  که در بين مديران  و سازمانها 

ي تنها در مراکز  تحقيق و توسعة سازمانها اتفاق مي بطور وسيع  رواج دارد اينست که نوآور

افتد. و به دنبال آن چنين استدالل مي شود که مسئوليت نوآوري اساساً بعهدة مديريت پژوهش 

است. حرکت و تحول در سازمان هايي که نوآوري  در آنها  فقط در بخش تحقيق و توسعه و در 

ند ميباشد. چنين سازمانهايي بتدريج تبديل به ميان مهندسين اين بخش اتفاق ميافتد بسيار ک

سازمانهايي بوروکراتيك شده و رشد وسودآوري  در آنها متوقف ميشود. در حاليكه نوآوري بايد 

فرايندي باشد که در هر بخش سازماني نفوذ کرده و بر زنجيرة ارزش آن تاثيرگذارد ، درست 

ين پديده بايد باعث ايجاد نيروي محرك و مانند اکسيژن که در اتمسفر زمين نفوذ  ميكند . ا

 جنبش رفتاري در کل سازمان  شود. 

هدف نهايي نوآوري کارآفريني از طريق برتري بر رقباي بازار  از جهت پايين نگه داشتن هزينه 

هاي توليد و حفظ موقعيت کسب شده در بازار و ارتقاء آن است  و الزمة اين امر تقويت نو 

ائة يك نوآوري. شرکت ها يك اختراع را در نظر مي گيرند و سپس آنرا در آوري است . براي ار

چارچوب زنجيرة ارزش مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهند. زمانيكه اختراعات بشكلي اصالح 

شوند که بتوانند بطور موفقيت آميزي به بازار  ارائه شوند ميتوانند به نوآوري تبديل شوند. 

نگه داشتن هزينة توليد باعث ايجاد برتري بر رقباي بازار ميشوند که اين نوآوريها زماني با پايين 

پديده ارزش بيشتري براي مشتريان ايجاد کند و باعث شود تا از ديگر رقباي موجود  در بازار 

برتر و بهتر باشند و در اين زمان است که کارآفريني اتفاق مي افتد . در زنجيرة ارزش اصلي 

د داردکه نقش مهمي در ارائة محصوالت و خدمات جديد به مشتريان چند حلقة کليدي وجو

ايفا ميكنند. اين حلقه هاي کليدي عبارتند از: پژوهش و توسعه. توليد. مديريت زنجيرة عرضه 

ة مهم ديگر وجود دارد که عبارتند وکنترل کيفيت. از سوي ديگر در زنجيرة ارزش نيز چند حلق

 . بازاريابي و فروش.ين منابع مالي. اتخاذ سياستهاي راهبردياز: مديريت منابع انساني. تأم

براي تبديل ايده هاي جديد به  کارافريني و توليد محصوالت و خدماتي سودآور و مورد نياز 

ضروري است که فرآيند نوآوري مديريت شود يعني هر نوآوري در محصوالت و خدمات بايد در 
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اغلب اوقات سرمايه  رايند مذکور مديريت شود.قالب مدل کارآفريني تعريف شده و سپس ف

گذاران قوانين را ميشكنند و سئواالتي زيرکانه طرح ميكنند و به ايده هايي مبتكرانه و خالق 

دست مي يابند اما فراموش ميكنند سه سئوال اساسي در حوزه مديريت کارآفريني را از خود 

 بپرسند:

 م؟چطور ايده هاي جديد را در صنعت پياده کني .1

 چطور از اين ايده ها درآمدزايي کنيم؟ .2

 و چطور به رشد و سودآوري پايدار دست يابيم؟ .3

تجربه نشان داده است بطور کلي شرکتهايي که صرفاً سودآوري و ثروت اندوزي را سرلوحة کار 

خود قرار داده اند نتوانسته اند به موفقيت برسند. اينگونه شرکتها معموالً سرنوشتي جز شكست 

د. نوآوريهايي که چنين شرکتهايي به جامعه عرضه ميكنند به دست فراموشي سپرده ندارن

خواهد شد و مشاغلي که از اين راه بوجود آمده اند از ميان خواهد رفت. مگر آنكه شرکتهاي 

پايدار داراي  مذکور ترتيبي اتخاذ کنند که در مجموعه اهداف سازماني آنها مديريت کارآفريني

درصد به  10يك سياست راهبردي موفقيت ذکر اين نكته ضروري است که د. جايگاه خاصي شو

درصد به اجراي آنها بستگي دارد. مسلماً اين حقيقت يكي از  90تدوين و اتخاذ سياستها و 

اصول استراتژي رقابتي است که مديران امروزي با مرارتهاي زياد آنرا آموخته اند. کتاب مايكل 

باعث بوجود آمدن علم منتشر شد  1980که در سال  "2تژي رقابتياسترا "تحت عنوان 1پورتر

مديريتي جديد تحت همين عنوان شد. بدنبال آن دانشگاه ها درس سياستهاي راهبردي را 

بعنوان واحدهاي درسي اجباري در برنامة آموزش خود گنجاندند و شرکتها نيز در ساختار 

بردي در نظر گرفتند. اما مدت زمان زيادي سازماني خود پست سازماني را  براي مديران راه

استراتژي يا  .طول کشيد تا سازمانهاي مذکور متوجه شدند که کليد موفقيت استراتژي رقابتي

 سياست راهبردي اتخاذ شده نيست بلكه چگونگي اجرا و مديريت آن است. 
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تها بدان نياز معتقد است که چيزي که شرک 2استاد دانشكدة بازرگاني هاروارد 1رابرت کاپالن

دارند اجراي سياستهاي راهبردي است. اين امر در مورد نوآوري نيز صادق است: ده درصد 

درصد مديريت آن. متأسفانه امروزه مشاهده ميشود که نسبت اين درصدها در  90نوآوري و 

 سازمانها کامالً عكس شده است.

 رویکردسازمانهای پيشرو به كارآفریني و نوآوری  

مملو از نوآوريهاي گوناگون در زمينة فناوريها. کاال و خدمات جديد است. اما در هيچ قرن حاضر 

دوره اي مانند امروز نياز به کارافريني و  نوآوري چنين ملموس نبوده است. از عمده ترين 

 داليل ضرورت انها  ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

 . رشد اقتصادی1

ميباشد. نوآوري راه  کارآفرينياليل رويكرد به نوآوري و رشد اقتصادي يكي از اصلي ترين د

رسيدن به رشد اقتصادي را هموار ميكند. صنايع و کاالها در حال بالغ شدن هستند و تنها از  

طريق نوآوري است که ميتوان علوم جديد را به کاالها. فرآيندها و يا خدمات مورد نياز بازار 

باعث ايجاد صنايع جديد شده و همانند نيروي محرکة  تبديل کرد. در چنين شرايطي نوآوري

 اصلي باعث رشد و شكوفايي صنعت ميشود.

 . بهبود رفاه جامعه2

نوآوري در عرصة صنعت  کارآفريني و اگرچه احتماالً بهبود رفاه جامعه مهمترين دستاورد

 نيز بدان محسوب شود اما بيش از سايرين مورد بي توجهي قرار گرفته است. همانطور که قبالً

اشاره شد. نوآوري باعث ايجاد کار و کسب و صنايع جديد ميشود. که اين امر بنوبة خود 

و ايجاد اشتغال در جامعه ميكند. بديهي است که مشاغل جديد باعث افزايش درآمد   کارآفريني

 و در نهايت بهبود رفاه جامعه خواهد شد. کاالهاي جديد براي پيشرفت هر جامعه اي الزم و

ضروري ميباشند. کاالهاي جديد در حقيقت پاسخگوي نيازها و خواسته هاي جامعه بشري بوده 

و استانداردهاي باالتر زندگي را با خود به ارمغان مي آورند. فرآيند ابداع محصوالت جديد باعث 

اشتغالزايي و بهبود وضعيت اقتصادي کساني ميشود که بطور مستقيم و يا غير مستقيم درگير 
                                                 

1 Robert Kaplan  
2  Harvard Business School  
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. يد اين محصوالت هستند. بنابراين. اگر فرآيند ابداع و نوآوري بدرستي مديريت شوندتول

محصوالت جديد در بازار را داشت. بدين ترتيب  فزايندة ظهورو   کارآفرينيانتظار ميتوان 

نوآوري نيازهاي در حال دگرگوني و تحول جوامع بشري که رفاه در آنها روندي روبرشد را 

ميتوان آموخت اينست که : علي رغم تصور  IBMدرسي که از  رآورده ميسازد.تجربه ميكند را ب

عمومي. نوآوري لزوماً پيشرفتهاي فناوري نيست.. استراتژيست ارشد شرکت سوني معتقد است 

بيشتر مردم  وقتيكه راجع به نوآوري فكر ميكنند، فوراً فناوري به ذهنشان ميرسد در حاليكه 

هر چيزي باشد. نوآوري ميتواند در زمينه بازاريابي و يا يك مدل نوآوري براستي مي تواند 

جديد براي سرمايه گذاري و يا حتي يك روش جديد براي اداره کردن زندگي باشد . شرکت 

IBM   از قبل فناوري الزم براي بنا کردن مدل تجارت الكترونيك را دارا بود، ولي آنچه که نياز

سازماني بود که با استفاده از آن فناوري بتواند برتري داشت يك طرح تجاري و يك ساختار 

نسبي پيدا کرده و بواسطة آن رشد وسودآوري خود را تضمين کند . فناوري شبكه ها براي 

نوآوري هاي موفق اغلب زمينه را براي بدون يك طرح تجاري بي ارزش بود.  IBMشرکت 

كنند. حال بعضي از آنها بر روي کارافريني و ظهور و بروز عقايد و نظرات جديد مهيا مي

محصوالت وبرخي ديگر بر روي زنجيرة ارزش متمرکز ميشوند که متضمن نوآوري در محصول 

جديد است به همين دليل روحية نوآوري که در جاي جاي سازمان نفوذ و ظهور دارد از اهميت 

 بسيار بااليي برخوردار است. 

بخش ، ترسناك و مملو از ريسك است، ريسك نوآوري مانند چتربازي در آسمان است ، فرح

تنها با نظم سازماني مي تواند تقليل يابد و اداره شود . سطوح ريسك نوآوري بايد با ميانه روي 

همراه باشد. زمانيكه ريسك  به اوج خود خود ميرسد مردم تحريك مي شوند ، موفقيت  حاصل 

ها ريسك گريزي پيشه ميكنند به  ميشود و نتيجه آن رشد وسود آوري است. زمانيكه شرکت

مان سعي در اجتناب از ريسك  نابودي خود نزديك ميشوند. بطور کلي بزرگترين ريسك آنها ه

شرکتهايي که از هوش و نبوغ خود بهره ميگيرند همواره پيروز عرصه هاي رقابت هستند.  است.

اقتصادي و نيز پايبندي به در اين رقابتها غالباً شرکتهايي نابود ميشوند که حفظ عملكرد قوي 

آنها را ناتوان ساخته است. اغلب اين شرکتهاي عمده و نام آور هستند که بازي را  .اصول سنتي

ميبازند. رقابت جنگي است نفس گير و پرشتاب و براي هرگونه عكس العملي وقت بسيار تنگ 
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ونه از اين دست است. بايد قبول کرد که اين حقيقت دنياي تجارت است. موارد زير چند نم

 هستند هرچند مثالهاي زيادي در اين مورد ميتوان آورد:

 با عرضة الستيكهاي راديال توانست بازارهاي اياالت  1شرکت الستيك سازي ميشلين

 متحده را قبضه کند.

 با ارائة سيستم کارتهاي خودپرداز  2بانك آمريكايي سيتي بنكATM  توانست

 ر کند. بانكهاي رقيب خود را از ميدان بد

 براي اولين بار توانست بازار موسيقي را در اختيار  3شرکت سوني با عرضة لوح فشرده

 خود بگيرد.

  شرکتهاي ساعت ساز ژاپني در سالهاي اخير توانسته اند گوي رقابت را از شرکتهاي

 سوئيسي بربايند.

 .كافي نبودن كاهش هزینه ها3

توليد ميتوان فهميد که ساده ترين راه براي با در نظر گرفتن رابطة ميان سود و هزينه هاي 

افزايش سودآوري و يا حتي حفظ آن مديريت و يا کاهش هزينه هاست که شرکتها از طريق 

بدان مبادرت مي  5و مهندسي مجدد 4بكارگيري فناوريهاي پيشرفته. کوچك کردن سازمان

مكانات سازماني به بيشترين ورزند. اگرچه شرکتهاي آمريكايي و اروپايي توانسته اند با حداقل ا

اما بنظر ميرسد که بسياري از  .بهره وري دست يافته و هزينه هاي خود را به حداقل برسانند

شرکتها تمايلي به نوآوري از خود نشان نميدهند. بايد توجه داشت که اقدامات فوق تنها باعث 

ن براي پيروزي در رقابت کافي ميشود تا فعاليت اين شرکتها در بازار تداوم يافته و به هيچ عنوا

 نميباشد.

 

 

                                                 
1  Michelin  
2  Citibank  
3  Compact Disk  
4  Downsizing  
5  Reengineering  
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 .افزایش درآمد4

در رابطة ميان سود و هزينه ها. مؤلفة ديگري بنام درآمد نيز وجود دارد که اغلب اوقات مورد 

غفلت واقع ميشود اما بسادگي ميتوان دريافت که افزايش ميزان درآمد در افزايش سودآوري 

. شرکتها اين فرصت را خواهند يافت تا به ساندن هزينه هاکامالً اثربخش ميباشد. با به حداقل ر

نوآوري در روشهاي بازاريابي و فروش بهتر مسائل مربوط به افزايش ميزان فروش خود بپردازند. 

کاالها از جمله روشهايي است که در اين مرحله به ياري چنين شرکتهايي مي آيد. بايد توجه 

منابع جديد درآمدزايي را بدنبال مي آورند اما اين  داشت که اگرچه محصوالت و خدمات جديد

 نوآوري در بازاريابي و فروش است که ميتواند در فروش آنها تحول ايجاد کند. 

 .بهبود عملکرد شركتها5

کارشناسان اعتقاد دارند که دليل عملكرد ضعيف شرکتهاي آمريكايي در بازارهاي جهاني در 

يفيت محصوالت و فرآيندهاي توليد آنها ميباشد.  اغلب ناتواني در بهبود ک 1980خالل دهة 

گفته ميشود که اياالت متحده پيشرو و پيشاهنگ در صنايع بوده و ساير کشورها مخصوصاً ژاپن 

صرفاً دنباله رو اين کشور ميباشد. در اين ميان نوآوريهاي انقالبي همواره با پيشرفتهاي کم 

ي ميتواند باعث بهبود کيفيت محصوالت و حتي ارائة اهميت تر مقايسه شده اند. اصالحات جزئ

مدلهاي جديدتر شود که در اين راه حتي ميتوان به دستاوردهاي قابل توجهي هم نايل شد. 

دليل شكست شرکتهاي آمريكايي در اين است که آنها نتوانستند پيشرفتهاي چشمگير خود را 

ليست که موفقيت زماني حاصل با اصالحات جزئي ولي مستمر پيگيري کنند و اين در حا

ميشود که پيشرفتهاي اساسي در بطن اصالحات جزئي حاصل شده باشد. حال اين سئوال 

مطرح ميشود که آيا نوآوري اساساً پيشرفتي چشمگير در يك زمينة علمي يا فناوري است ويا 

 و؟صرفاً محدود به سلسله اصالحات جزئي ميشود که در طول زمان روي ميدهند و يا هرد

 .بهره گيری از فرصتهای بدست آمده6

جاي هيچ تعجب نيست اگر بگوييم بذر نوآوريها در دل شكستها نهفته شده است. بعنوان مثال 

برخي از شرکتهاي نفتي بتدريج به گاز نيز کشيده شده است زيرا  فعاليتدامنة . در صنعت نفت

ب درآمده و مقدار ذخاير گاز اغلب ميادين کشف شده توسط شرکتهاي مذکور ميدان گازي از آ
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کشف شده نيز بدين ترتيب بيشتر شده است. پس از کشف تعداد زيادي از ميادين گازي که در 

ابتدا تصور ميشد ميادين نفت باشند. شرکتهاي نفتي به اين نتيجه رسيدند که شايد فرصت 

زماني از  جديد پيش روي آنها همين ذخاير گاز طبيعي باشد. ذخاير عظيم گاز طبيعي که

 مطلوبيت زيادي برخوردار نبود توانست منشاء بسياري از نوآوريها در صنعت نفت شود.

 .تداوم 7

براي برخي از شرکتها حد وسط وجود ندارد يا وضعشان خيلي خوب است و يا اينكه درآستانة 

ورشكستگي قرار دارند. چنين شرکتهايي يا سرگرم انباشته کردن ثروت حاصل از فروش 

الت جديد ميباشند و يا در انتظار ظهور ايده هاي جديد هستند. و يا اينكه بدون آنكه محصو

هدف مشخصي را دنبال کنند مقادير زيادي پول را صرف توسعة عمليات توليد جاري خود 

ميكنند. برخي از شرکتها نيز آنچنان از هزينه هاي خود ميكاهند که ديگر اميدي به توليد باقي 

ن مرحله است که مديريت قانونمند نوآوري و کارآفريني  ميتواند با حذف چنين نميماند. در اي

 فراز و فرودهايي جريان مستمر نوآوري را تداوم بخشد و تضمين کند.

 .بهبود بازدة سرمایه8

نوآوري نه تنها سنتها و چارچوبها را در هم ميشكند بلكه ميتواند باعث بهبود بازدة سرمايه هاي 

. متوسط نرخ بازدة 1شود. طبق مطالعات انجام شده توسط يك سازمان آمريكايي بكار رفته نيز

درصد برآورد  56در اياالت متحده حدود  1970نوآوري موفق در دهة  17سرماية حاصل از 

شده است. اين در حالي است که متوسط بازدة سرمايه هاي بكار رفته در بخش صنعت اياالت 

 .درصد بوده است 16سال گذشته فقط  30متحده در 

 .حفظ بقا در عرصة رقابت9

معتقد است که شرکتها براي جان سالم بدر  3سردبير نشرية هاروارد بزينس ريويو 2آلن کانترو

و يا نوآورهاي  5ناپيوستگي  Sو نوسان )که کانترو از آن بعنوان منحني  4بردن از ناپيوستگي

                                                 
1  www.amcreativityassoc.org  
2 Alan M. Kantrow  
3  Harvard Business Review  
4  Discontinuity  
5  Discontinuity S-Curve  

http://www.amcreativityassoc.org/
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د( ميبايست اين حقيقت تلخ را بپذيرند که باعث تغيير ماهيت تجارت ميشوند ياد ميكن 1عمده

که شايد در ضمن دست و پنجه نرم کردن با مشكالت مجبور به دگرگوني ماهيت وجودي. 

زمينة فعاليت و روشهاي خود شوند. بطور خالصه شرکتها بايد دگرديسي را به نوعي تجربه 

راه ديگري را پيشنهاد کنند. نكتة جالب توجه اين است که کانترو براي پرهيز از اين کار هيچ 

 نكرده است.
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 تحول و ارتقاء صنعت توليد چين فريني،كارآ

 1حجت اله مرادي پور

 

 

 قسمت اول

صنعت توليد)کارخانه اي( تنه اصلي اقتصاد ملي کشور چين است. هم چنين اهميت نوآوري در 

توليد چين در "توليد است که موجب تقويت/ قدرت کشور مي شود. چين در برنامه خود بنام 

 ه دارد:به سه موضوع زير توج "2025سال 

 کار آفريني و اشتغال -

 نوآوري  -

 اثر متقابل آنها  -

يك سوال اساسي اينست که چين در حال حاضر بزرگترين توليد کننده جهان است، بنابراين 

(  Wh .Qچرا تا اين حد نگران توليد در آينده است؟ آنها با پاسخگويي به اين سه سوال ) 

)بررسي نكات کليدي در What ( -يستز –)از طريق بررسي جايگاه و محيط Whyيعني ؛ 

 )ارائه روش براي هر مورد( در صدد پاسخ به سوال فوق بوده اند. How( و 2025توليد 

چين ضمن آنكه بزرگترين توليد کننده جهان است، داراي سريعترين رشد و گستردگي زمينه 

عه همه هاي توليد در جهان است وليكن اين رشد سريع آنگونه که مي بايست موجب توس

 جانبه چين شود، نتوانسته است موثر باشد. 

                                                 
 ژوهي پژوهشگاه مهندسي بحران هاي طبيعي شاخص پژوهدانشجوي دکتري آينده پ 1

   hjt_moradi@yahoo.comايميل: 
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 2012الي 2000نمودار شماره یک: رشد سریع ارزش توليد كارخانه ای چين بين سالهای 

 
مشاهده توسعه صنعت چين در صنايع برتر از جمله انرژي ، حمل و نقل ريلي و ارتباطات و .. 

ربوط به توليد چين متوجه مي شويم وجه/ منظر خوب ماجرا است ولي با بررسي نمودارهاي م

که اثربخشي صنايع چين در اقتصاد کشور خيلي قابل رضايت نيست يعني بزرگترين توليد 

 کننده جهان است ولي قويترين نيست.

 

 مزیت رقابتي در برخي از صنایع چينتصویر شماره یک: 
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  یک نکته اساسي:

د ترسيم کنيم، دو انتهاي لبخند که اگر نمودار توسعه صنعتي يك کشور را مانند يك لبخن

و برندينگ است باالترين ارزش افزوده را به همراه دارد. و بخش  R&Dمربوط به فعاليت هاي 

مياني منحني که مربوط به فعاليت هاي مونتاژ و فروش است کمترين ارزش افزوده را دارد. 

يي اين لبخند دست يابد کشور چين در حال حاضر نتوانسته است بطور کامل به دو بخش انتها

براي مثال در  چين با حجم توليدات آن کشور است. GDPو اين علت اصلي عدم تناسب بين 

توليد تلفن موبايل آي فون بيشترين سود و درآمد نصيب صاحب برند و دانش فني آن موبايل 

کشورهاي که کشور آمريكا است مي شود و ساير کشورهاي همكار در توليد اين موبايل از جمله 

دالر به  2.4چين ، کره و تايوان رقم ناچيزي از اين درآمد را عايد خود مي کنند براي مثال تنها 

 ازاي هر دستگاه موبايل نصيب چين مي شود.

 
)چيپ( در دنيا بوده است و حجم وارادت چيپ ICبزرگترين وارد کننده  2012چين در سال 

ولي با اين وجود نتوانسته است به حجم اقناع  در آن کشور از واردات نفت بيشتر بوده است

کننده اي از درآمد حاصل فروش تجهيزاتي که توسط همان چيپ ها ساخته شده است ، دست 

عارضه ديگر اينست که؛ چين نه تنها درآمدي سرشار از بابت مونتاژ نصيبش نمي شود،  يابد.

چين براي خريد اين تجهيزات بايد  بلكه با به لحاظ عدم مالكيت برند عمده توليدات خود، مردم
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چين در صدد آنست که  به علت تعلق گرفتن عوارض، اين محصوالت را گرانتر تهيه نمايند.

تبديل نمايد اما مشكل عمده اي که در اين مسير  "خلق در چين"را به  "ساخت چين"جمله 

ت چين را بي دارد، بازسازي تصوير بد خود در ذهن مصرف کنندگان)برند( است که محصوال

مأموريتي استراتژيك را  "2025توليد چين در سال "در برنامه استراتژيك  کيفيت مي دانند.

تعريف نموده اند که مبتني بر ارتقاء ظرفيت نوآوري، تعميق ارتباط صنعتي شدن جامعه با 

اطالعاتي شدن)برخوداري از فناوري اطالعات و ارتباطات در تمام شقوق جامعه( ، تقويت 

فيت هاي پايه اي در صنعت) مانند مواد / محصوالت پايه اي توليد، اجزاي اصلي، فراينداي ظر

پيشرفته و تكنولوژي پايه اي صنعت(، بهبود برند و کيفيت، استقرار صنعت سبز، توسعه ده 

، حمل و نقل ريلي، انرژي ، کشاورزي، الكترونيك و..( سازکاري طوالني ITبخش اصلي صنعت)

رها، توسعه فعاليت هاي توليد)با رويكر خدمات( و صنعت خدمات توليدي و در مدت تر ساختا

 نهايت ارتقاء بين المللي سازي محصوالت.

 نتيجه:

چين با رشد سريعي که در دهه هاي اخير داشته است، توانسته است که سطح جامعه خود را 

ها در زمينه توليد بوده در تمام جنبه ها ارتقاء دهد. اين رشد به دليل همكاري با ساير کشور

است و در اين فرايند به انگيزه دست يافتن به دانش فني و رسيدن به سطح تكنولوژي 

کشورهاي همكار، از بسياري منافع خود از جمله سود واقعي توليد چشم پوشي نموده است. در 

تند که حال حاضر با شناختي کامل و واقع بينانه اي که از وضعيت خود دارند در صدد آن هس

از طريق ارتقاء دانش فني و برند سازي محصوالت توليدي خود، رفرم اساسي در  2025سال 

قتصاد و صنعت خود دهند . شعار قبلي چين اين بود که فقط ما در دنيا بايد توليد کننده 

 باشيم ولي حاال به اين شعار قانع نيستند و مي خواهند مالك همه چيز در فرايند توليد باشند.

 ابع:من

- Nan, Su, Transformation & Upgrade of China’s Manufacturing  

Industry, Institute of Science and Technology for Industrial 

Development, CASTE, 2015, November.  
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 وي دکتري کارآفريني پژوهشگاه شاخص پژوهمترجم : حميد فروزانفر دانشج

 

 

 درباره نویسنده 

کارآفرين بزرگ، نيكوکار، انسان  دوست ، بنيان  گذار سازمان  اينترنشنال  اپورچونيتي، ديويد 

سالگي  او از خود در  33باسا حرفه خود را  در ساخت  و ساز در استراليا  آغاز کرد.تا سن  

 «چه مقدار ثروت  کافي است؟» مي پرسيدمورد ثروت انباشته  و کالن  

سال  آينه  عمر خود را به  کمك به  افراد بدبخت  و فقير در سراسر جهان اختصاص  30او 

داده  بود تا  فرصتي  براي کار افريني و سرمايه  گذاري داشته باشند و به  آرزوهاي خود 

با  دادن  وام هاي کوچك  به کشور جهان   28برسند. سازمان  اپورتيونيتي اينترنشنال  در 

 98دالر سود کسب کرد. نرخ  تاييديه اين وام ها برابر با   385000000افراد فقير حدود 

درصد وام هاي کوچك را دريافت مي کنند. او اخيرا  افتخار عنوان مرد  85زنان   درصداست. 

» مورد ديويد باسا با عنوان  سال  استراليا را دريافت کرده است. فيليا  تيندال  بيوگرافي را  در 

تاليف  کرده است. برخي از اظهارات  او در زير از اين  کتاب گرفته « به  گذشته نگاه  نكنيد

 شده است.

 اصول اساسي كارآفریني

بدون  نور و افكت  3و1،2جهان بدون کارآفرينان مانند تماشاي اپيزودهاي جنگ ستارگان  

داً  کسل  کننده  و بي روح است. کارآفرينان ايده هاي هاي صوتي است. قابل  درك اما  شدي

جديد و جالبي را وارد بازار مي کنند. آنها  نسبت به  نيازهاي واقعي يا  بالقوه  بازار حساس 
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هستند و مي توانند راه هايي را براي پرکردن شكاف ها  پيدا کنند. آنها  کاربرد عملي عرضه و 

 . تقاضا را به  خوبي درك کرده اند

نياز به  وعده هاي غذايي سريع  به  ما فست فود را  معرفي کرده است، معتادان  به تلويزيون 

تيوو دارند تا  هيچ يك از برنامه هاي تلويزيوني را از دست ندهند و نياز به  ارتباط بهتر، 

وري، کارآفرينان  با  نيروي خالقيت، نوآباعث اختراع اينترنت  شده است.  مطمئن تر و سريعتر

کنجكاوي، ريسك، شكست  و سماجت براي عدم شكست  و ناکامي مجدد هدايت  مي شوند. 

تعريفي ساده از کارآفرين  عبارتست از: فردي که بنگاه هاي تجاري را  شناسايي و تامين  

بودجه مي کند تا سود و منفعتي را  کسب  نمايد. کارآفرينان  عميقاً  با  مفاهيم  نيروهاي بازار 

يت رقابتي، سود، توليد افزايش يافته و نفوذ آشنا هستند.همانطور که  اين  اصالحات نشان ، مز

مي دهد، آنها  واژه هاي بسيار مشابهي هستند که گاهي اوقات  تجارت  را  در وضعيت بدي 

 قرار مي دهند.

ماني که  کارآفريني گاهي اوقات  معادل و هم ارز رقابت طاقت  فرسا  يا  تالش بي امان است  ز

سود تنها  هدف است  و خودآگاهي جايگاهي ندارد. اين  برداشت  نامناسب  و بي مورد است  و 

من  شخصا آن را قاطعانه  رد مي کنم.تجارت، کسب  و کار و شرکت ها  به خودي خود نه  بد 

کسب  و نه  پليد هستند. به عقيده  من  اين  نوع  تجارت  و نتايج  منفي است  که  مي تواند 

 و کار شائبه دار و آلوده اي باشد.

 كارآفرین  اجتماعي

در سال هاي گذشته، نوع  مقبول تري از کارآفريني پديد آمده است.کارآفرين  اجتماعي يا  

سرمايه  دار اجتماعي داراي ويژگي ها و مهارت هاي يكسان هستند که  براي سودآوري به 

وهاي انگيزشي و عمق مفهوم اين  دو مورد بسيار با  عنوان  کارآفرين  به کار مي روند اما نير

هم متفاوت  است. کارآفرينان  اجتماعي يا  سرمايه  مداران  اجتماعي افرادي هستند که  اصول 

بازاري را به طور خالقانه  و پيوسته  براي حل  مشكالت اجتماعي به  کارمي گيرند. اين  

انند فقر، برده داري، فساد و محيط  تا  مسائل  مشكالت مي تواند در  مشكالت  بزرگ جهاني م

 محلي بي سوادي و بهداشت  کودکان باشد. 
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در کارآفريني اجتماعي، تالشي آگاهانه  از سوي کارآفرينان  براي هماهنگي و به کار گيري 

مهارت ها  و منابع  و استفاده از انها  در محيط هاي وسيع تري از کسب و کار که در آن 

مي شوند وجود دارد. اين امر فراتر از نوع  دوستي  و نيكوکاري است.اين نگرشي است  فراگرفته 

که  نشان مي دهد که  توانايي هاي آنها براي سود بيشتر جامعه  تنها  بخشي از کسب  و کار و 

 تجارت هاي کنوني به عنوان  کسب سود است.

 كارگران  كوره  های آجرپزی در پاكستان

سيار فقيري که  من  در کارم در توسعه  شرکت هاي کوچك  با  آنها  مواجه برخي از افراد  ب

شده ام کارگران کوره هاي آجر پاکستان هستند. آنها فقيرترين و منزوي ترين  افراد پاکستان  

بودند. کارگران در کوره هاي مشاغلي را به عهده مي گيرند، و مالكان  کوره  توافق مي کنند تا  

 صورت  پيش پرداخت براي تسويه بدهي هاي معوقه  کارگران  بپردازند. مبلغي را  به 

آنها اطالعي از اين  ندارند که با  پيوستن به  کوره، خود و فرزندان  و نوه هاي خود را  درگير 

کار اجباري مي کنند و عمال به بردگاني براي مالكان کوره تبديل مي شوند. همه  خانواده ها  

درجه صرف حفر گل  و ترکيب  آن  با  آب کرده و جان مي کنند تا  45ماي کل  روز را در گر

 اين  ترکيب را به  آجر تبديل  کنند، همانطور که اين کار را از زمان باستان انجام مي دادند. 

پيرمردي را ديدم، پدربزرگ خانواده که او را  بر روي يك  برانكارد زير  آفتاب آورده بودند و او 

وز به يك پهلو خوابيده  بود و زمين را  حفر مي کرد تا گل  و الي را  درآورد و تمام طول ر

که شش ساله  بود  قالب آجري را  که در درآن  روز بايد مي ساخت را  تهيه  کند. او از زماني

آجر درست مي کرد و به  زودي هم در حال  ساخت  آجر جان مي داد. هيچ  مفهومي از 

نداشت  هرچند خانواده ها  دربيرون از خانه  کار مي کردند . اين يك وحدت و اجتماع  وجود 

 عمل  مكانيكي هر روزه بود . هيچ انرژي اضافي براي خنده  يا دوستي وجود نداشت.

 راه حل  كار آفریني اجتماعي

من در تمام عمرم يك  کارآفرين  بودم  و سعي کرده ام تا  به  راه حل  کارآفريني براي مشكل  

ه داري و فقر فكر کنم. اگر ما  کارگري را در ازاي پرداخت  بدهي هايش خريداري کنيم اين  برد

عمل ممكن است  برخي از خانواده ها را  از بدهي خالص کند اما  آنها  چگونه از خود  حمايت  



 تخصصی شاخص کارآفرینی –فصلنامه علمی /  69

 

 خواهند کرد؟بسياري از افراد اطالعي در مورد آجرسازي ندارند و براي انجام کار ديگري غير از

 توانيم مي –آجرسازي اعتماد به نفس ندارند. درنهايت  بذر ايده اي در ذهن  من  جوانه  زد 

 .کنند کار خود روش به  تا دهيم اجازه  کارگران  به و  بسازيم  ا ر آجرپزي  کوره خود

،ما پول کافي به دست  1986اين  به معناي افزايش درآمد براي کوره آجر است. در سال  

براي کارگران  کوره  زميني را  اجاره کنيم، کارگراني را  بدون  بردگي خريداري  آورديم تا 

کنيم و زميني را در روستاي نزديك  خريداري کنيم  تا  براي خانه هاي کارگران  تقسيم  

کنيم. پول  به  گروه  امكان داد تا  کلينيكي را احداث کنند و يك  شيردوش را در اختيار هر 

دادند. من  و بيشاپ مايكل  گروهي از رهبران  تجاري را  تشكيل  دادند تا  بر  خانواده  قرار

در طي سال، کوره  آجرپزي جديد عملياتي شد و در زميني که به مدت   پروژه نظارت کنند.

سال اجاره شده  بود ساخته شد. به  زودي گروه هايي از کارگران و خانواده هايي از ساير  10

 وارد کوره  جديد شدند.  کوره ها  در منطقه

آنها  شنيده  بودند که اين  چيز جديدي است  اما  انتظارات آنها  براي زندگي بدون  کار شاق  

اندك  بود. وقتي گروه ما  کل بدهي هاي کارگران را  در کوره قديمي پرداخت  کردند، ما به  

را ايفا کرده  بودم، اما در مالكان  جديد کارگران  کوره تبديل  شديم. من  نقش هاي بسياري 

 گذشته هرگز مالك  کارگرا ن  اجباري و برده اي نبودم.

درصد همه  آجرهايي بودند که در طول  روز توليد مي  10طبق  سيستم جديد، کارگران مالك 

کردند ، و اين  آجرها را  سپس براي ساخت خانه هاي خود در زمين هاي نزديك  روستا 

ماه  فرصت داشتند تا کل بدهي را  بپردازند و  18اين  سيستم، کارگران   استفاده مي کردند. با

 سپس هريك از خانواده ها  آجرهاي الزم را  براي ساختن  خانه اي کوچك در اختيار داشت. 

پذيرفتيم تا  در کوره  آهن  پوشش سقف، منبع  آب  پاکيزه  و مهدکودکي را  بنا کنيم. اين 

ار و کاهش مشكالت بهداشتي مي شد. کارگران انگيزه بيشتري باعث بهتر شدن  شرايط ک

کارگران  با  شدت   داشتند، و اکنون قادرند تا  پايان جاده،  زندگي بدون بدهي ر ا ببينند.

کمتري کار مي کنند زيرا  سالم تر و شادتر هستند و در نتيجه، توليد آجر تا حد زيادي افزايش 

تاثير استراتژيك در بنگاه  اجتماعي الزامي است. در  دارد.يافته  و کوره  سوددهي بيشتري 

پروژه پاکستان، پرداخت  بدهي اين  کارگران  آسانتر است. در حاليكه  اين  هنوز هم  تالش 
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نوع  دوستانه  معتبري است، اما  مشكالت  آنان را  برطرف نمي کند، مشكالتي که به  دليل  

کارگران  بدون  مهارت هاي کارآمد و قابل  قبول امكان  سيستم  معيوب به وجود آمده  که به 

 مي دهد تا  خود را  از اين  شرايط نجات  دهند.

 آیا  كارآفرینان  اجتماعي بالفطره كارآفرین  هستند ؟

مي توان  با  بيان مختلفي گفت که ايا  همه  کارآفرينان  مي توانند کارآفرين اجتماعي باشند؟ 

ز منافع  شخصي هميشه به  طور طبيعي جريان ندارد. به اعتقاد من  توانايي فراتر رفتن ا

کارآفريني اجتماعي بايد در دي ان اي افراد وجود داشته باشد. يكي از بزرگترين معايب  انسان  

نزديك بيني است  ، به  ويژه زماني که  پاي منافع شخصي در ميان باشد. فرد مي تواند يك 

اشد و ه يك کارآفرين موفق. کارآفرين مي تواند بسيار خالق و نوآور بتاجر بسيار موفق  باشد و ن

سرمايه  مدار اجتماعي بر اين باور است که رابطه اي بين کسب  و . نه يك  کارآفرين اجتماعي

کار او  به  جز قانون  ساده  عرضه  و تقاضا وجود دارد. موفق ترين سرمايه  مدار اجتماعي 

کسب و کار را  به  عنوان  يك  ش بندي نمي کند. او قادر است  مكانجامعه را  دوشاخه يا  بخ

 کل  و نه به  عنوان  ابزار رفع نياز مشاهده کند و هدف  بزرگتري نيز دارد. 

در تجربه اي که با طيف  وسيعي از بنگاه هاي اجتماعي دارم، ويژگي هاي اساسي و مشخصه 

ينان اجتماعي را  شكل مي دهد. به  عقيده هايي وجود دارد که  بخشي از شكل گيري کارآفر

من  اين  ويژگي ها  مي توانند براي يك عمر در کارآفرين  نهفته باشد مگر اينكه  با  تجربه  و 

 نمايش افشا و آشكار شود.

 ویژگي ها  و مشخصه های سرمایه  مدار اجتماعي

 خودانگيخته و عجوالنه  و شتابزده

ي آسيايي، يكي از بدترين  بالياي طبيعي تاريخ، تقريبا به  ، سونام2004دسامبر سال   26در 

طور همزمان  به  چندين  کشورهاي آسيب رساند. يكي از خطوط ساحلي که دچار شديدترين 

 300000آسيب  شده  بود خط ساحلي استان  آچه  در اندونزي بود، جايي که بيش از 

ي به  سرعت  وارد عمل  شدند؛ سازمان هاي اندونزيايي ناپديد شدند. بسياري از آژانسهاي امداد
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غيرانتفاعي و نهادها  با برنامه هاي خاصي به  نجات  يافتگان از اين  فاجعه  کمك  کردند و 

 کمك هاي خيريه  در مقدار انبوه به اين  استان سرازير شد. 

است   ، سازمان  اپورتيونيتي اينترنشنال ، که يك سازمان  مالي کوچك2005در آغاز سال  

همراه با  گروهي از تاجران، از من  دعوت  کردند تا از اين ايالت  ديدن  کنم و بررسي کنيم که 

چگونه مي توانيم به  بازسازي آن کمك  کنيم. مسكن مبرم ترين  و مسلم ترين نياز بود. 

يك، و بسياري از آژانس هاي امدادي ، از جمله  صليب  سرخ بين المللي ، ورد ويژن  ، صفر تا  

مرکز امورخيريه  در استان آچه  افراد خود را  به  آنجا  منتقل  کردند تا به  مردم در ساختن  

براي ساختن خانه هاي مورد نياز،آنهابه  اثاثيه اي در محدوده ي زماني  خانه ها کمك کنند.

 کوتاهي نياز دارند. ما وارد شراکت شده ايم زماني که:

بازماندگان  سونامي را  نگهداري مي کند و به  انها  آموزش مي يك سازمان محلي غيرانتفاعي 

 دهد تا  در، پنجره  و ساير اثاثيه  مورد نياز در ساخت خانه ها را  بسازند. 

و بازماندگان تامين  مي کند به  گونه  YSDموسسه اپورتيونيتي اينترنشنال اعتبار اندکي براي 

ذاري در تهيه اثاثيه  مورد نياز براي تكميل  پروژه  اي که  آنها  سرمايه اي براي سرمايه  گ

قراردادهاي عرضه تجاري با  نهادها براي خريد اثاثيه  مسكن  سازمان در اختيار خواهند داشت.

منعقد خواهد شد. يك  کافي نت  مجهز به  ارتباط ماهواره اي  YSDاز واحدهاي توليد 

هاد باشد و به  افراد محلي مهارت هاي تاسيس شده است تا  درخدمت  سازمان هاي مردم ن

اين  راه  حل تجاري بسياري از مسائل  پيش آمده  ناشي از تاثيرات   اينترنت را  آموزش دهد.

سونامي را حل و فصل مي کند. واکنش همه جانبه  ، سريع و قطعي بود. فجايع  و باليايي مانند 

ماعي ، محيطي ايده ال براي محيطي خاص براي شكوفايي کارآفريني اجت 2004سونامي 

 خودانگيختگي و شتابزدگي جهت  کسب نتايج مثبت است.

 توانمندسازی

اقتصادي جامعه  ضروري است   -کارآفريني براي رشد اقتصادي پايدار در همه  سطوح  اجتماعي

و کساني که  بنگاه هاي نوآورانه اي را  تاسيس مي کنند براي توانمندسازي و شكوفايي 

ي در ديگران  عوامل اصلي به شمار مي روند. برخي از افراد مانع  خالقيت مي شوند و کارآفرين
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آن را سرکوب مي کنند در حاليكه  ديگران  آن را  شكوفا  مي کنند و الهام بخش نوآوري 

 هستند.هر کارآفرين موفقي بايد در مورد اينكه کدام يك از اين  موارد خواهد بود تصميم بگيرد.

موفق  بايد ديگران را  توانمند و تجهيز نمايند و سپس آن ها را وارد عمليات    کارآفرينان

کسب  و کار کنند به  گونه اي که بار سود ده  کردن  کسب  و کار بر دوش آنان نيز باشد. اين  

تاثير و نفوذ استعدادها پتانسيل وجودي فرد را رشد مي دهد و شكوفا مي سازد و به کارآفرين 

مي دهد تا زمان خود را  براي انجام  بهترين  کار يعني خلق  راه حل هاي بازاري امكان    

مديريت  کند. يك کارآفرين اجتماعي نيز همين گونه است. او افراد درگير در بنگاه اجتماعي را  

، کوه ميناتوبو در زامباله فيليپين  فوران  کرد 1991در سال   توانمند، تربيت  و تعليم مي دهد.

ه  تخريب  و ويراني کالن به  دليل  خاکستر آتشفشاني منجر شد. هزاران نفر ناپديد شد و و ب

هزاران نفر ديگر بي خانمان  شدند. سال ها پس از اين  فاجعه، گروهي از تاجران  کاربرد 

تجاري را  براي تن ها  خاکستر اتشفشاني کشف کردند که مايل ها زمين را دربرگرفته بود. 

کشف  کردند که گياهان خاصي به  طور عجيب  به خوبي در خاکستر رشد مي کشاورزان  

کنند و بهتر از آن، اينكه  خاکستر آشفشاني را مي توان  براي ساخت  وسايل  دکوري و آيتم 

جوامع  محلي توسط سازمان غير انتفاعي سازمان  دهي  هاي قابل  عرضه به  بازار به کار برد.

هارت هاي ساخت  محصوالتي از هيچ را  مي توانستند آموزش دهند. شدند به  گونه اي که  م

تاجران فيليپيني خود را  درگير بازاريابي محصوالت  کشاورزي و ساير محصوالت تمام  شده  

کردند. تا  کنون، محصوالت  ساخته شده از خاکستر آشفشاني در فيليپين  فروخته مي شود و 

طور که در تجربه  کوه  پيناتوبو مشاهده  کرديم، به خارج از کشور صادر مي شود.همان

کارآفرينان اجتماعي مهارت  فوق العاده  دانستن انچه که در ان استعداد دارند و قدرت 

 مشارکت دادن  افراد ماهر ديگر براي اجرا  و تكميل اين  امر را از خود نشان مي دهند.

 خالقيت

، سازنده يا  نگهدارنده  هستند.. کارآفرين  مبتكري افراد يا  کاوشگر و مبتكر ، يا  پرورش دهنده

است  که  به  راه  حل هاي غيرمعمول  و نامتعارف  براي مشكالت فراتر از ساير افراد فكر مي 

کند. براي بسياري از کارآفرينان، اين  چالش هميشگي است. راه حل هاي تكراري خسته 
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ار اندونزي توسط توليد کنندگان  بزرگ  کننده  و غيرقابل  قبول هستند. چندسال پيش باز

مرغ  و خروس در اين  منطقه محاصره شد. اين  توليد کنندگان  بزرگ بازار را  غرق در ماکيان  

يارانه اي کردند که براي جذب سهم بازاري بزرگتر قيمتي بسيار نامعقول  داشتند. در ان زمان، 

کرديم، و نوشته اي را برروي ديوار  ما به توليد کنندگان  کوچك  مرغ  و خروس کمك مي

خوانديم  و دريافتيم که  توليد کنندگان کوچك ما  نمي توانند با  توليد کنندگان بزرگ رقابت  

کنند. اگر توليد کنندگان کوچك جوجه هاي خود را  بدون  واسطه مي فروختند، متحمل  

ر همين زمان، دريافتيم  که  خسارت  بزرگي مي شدند که نمي توانستند ان را جبران  کنند. د

توليدکنندگان  بزرگ نمي توانند قيمت هاي خود را  حفظ کنند بنابراين  تصميم گرفتيم که 

به جاي ضرر توليد کنندگان  کوچك، بايد کمي منتظر بمانيم تا اين  اوضاع ناخوشايندبه  پايان 

و خروس توليد شده  برسد. راه حل  ممكن، ساخت  يك  فريزر و کشتارگاه بود. سپس مرغ 

توسط توليدکنندگان  کوچك را  خريداري کرديم  و تا زمانيكه  مازاد بازار از بين رفت آن را  

منجمد نموديم. ما  يك بار خطر کرديم  و مرغ  و خروس را باقيمت  باالتر فروختيم. قادر 

 ها  جبران کنيم.بوديم تا  سرمايه  خود را با فروختن  مرغ  منجمد به  هتل ها  و رستوران 

 حساسيت 

کارآفرينان اجتماعي حساسيت  يكساني نسبت به  تغييرات  و نوسانات  بازاري ونيازهاي جامعه  

و محيط اطراف  خود دارند.تنها  بر سود متمرکز نيستيم، بلكه  بر مقدار سودي که مي توانيم 

دانند که در نهايت هر ايده اي به  جامعه بازگردانيم  نيز تاکيد داريم.کارآفرينان  اجتماعي مي 

توسط تاجرمآبي مصرف و به  کار گرفته خواهد شد و اينكه  ايده هاي عالي و ناب در نهايت  

جذب، تحريف  و تجاري سازي خواهند شد. آنها  با  احتياط گام هايي را  براي محافظت  در 

جارت  از دست نمي رود. نمونه به گونه اي که  ايده ال  در تغيير ت مقابل  اين  امر بر مي دارند

هاي زيادي از بيمارستان ها  و مدارس وجود دارد که توسط جوامعي تاسيس شده اند که  

هدف اوليه  به منظور تاثير اجتماعي بوده است، اما  به خدمت به  بخش شايسته اي از جامعه 

 منتهي شده است که استطاعت پرداخت هزينه خدمات خود را  دارند. 
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مستلزم اينست  که  کارآفريني بتواند تغييرات جزئي را در محيط داخلي و خارجي  حساسيت

بنگاه تجاري درك کند به گونه اي که  اقدامي را بالفاصله  براي اجتناب از به خطر انداختن و 

 نامعتبرکردن ايده ال  انجام دهد.

 جسارت

ل  داد: چرا  شما مي خواهيد جورج الي مالوري کوهنوردي بود که  پاسخ  معروفي به اين  سوا

کوه اورست را  فتح کنيد؟ او پاسخ  داد: زيرا  کوه اورست  انجاست. سوالي مشابه اين را مي 

توان از کارآفرينان  پرسيد. چرا  به  اختالالت  اجتماعي رسيدگي و مشارکت مي کنيد؟ زيرا  

دارند به  جاهايي بروند که مي توانيم اين  کار را  انجام هيم. کارآفرينان اجتماعي جسارت 

درصد گلوله هايي  100ديگران  جرات رفتن به انجا را ندارند. آنها باورهاي عميقي دارند که  ما 

 را که هرگز شليك نميكنيم  از دست مي دهيم و تالش مي کنيم تا آن را بهبود بخشيم. 

ام  و مي خواستم از  ساله بودم، احساس کردم  ثروت کافي را  به  دست  آورده 35وقتي من  

 مهارت  و ثروت  خود براي منفعت  عمومي استفاده  کنيم. 

زلزله اي در اندونزي بهانه اي شد تا  مهارت هاي کارآفريني ام را به  کار گيرم. من و همسرم 

کارول با  وام هاي کوچكي به روستاييان  از پول خود کارمان را  شروع کرديم. عرضه  وام  و 

فت  سود از اين  وام ها براي اروپايي ها  نوعي ريسك  بود اما من سود سرمايه ام را انتظار دريا

ف که نتيجه اين  آزمايش IOبه  دست  آوردم. اين مربوط به سي سال  قبل است. امروزه، 

ميليون  نفر  5کوچك است، ساالنه  يك ميليون  وام  کسب  وکار کوچك  تامين کند و حدود 

مي دهد. بسياري از من پرسيده اند که  چرا  کارهايي را که فكر مي کرده ام  را تحت تاثير قرار

انجام داده ام  و هميشه مي گويم: ما  نمي توانيم  نحوه مردن خود را کنترل کنيم، بلكه 

مطمئنا مي توانيم نحوه زندگي خود را کنترل  کنيم  و من  مي خواهم زندگي متفاوتي داشته 

سوي هدفي که براي خودم تعيين  کرده ام حرکت مي کنم. به عقيده   باشم.من به  سادگي به

 من  ما بايد دست از تجزيه  و تحليل زندگي بكشيم. 

فقط بايد زندگي کنيم.تحليل زندگي را پيچيده مي کند. اگر مي خواستم قبل از دادن آن وام  

و فرم هاي مختلفي دارند.  ها فكر کنم معلوم نبود که چه اتفاقي رخ مي داد.افراد اندازه، شكل 
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طيفي از انگيزه ها و عواطف  ما را به پيش مي برند. برخي از افراد موتورهايي با قدرت، پانصد 

تاي آن را  استفاده مي کنند، يا حتي بدتر، آنها همزمان   پاي  50اسب بخار دارند اما تنها  

ين  اتالف  انرژي و تالش است. من خود را  روي پدال  گاز و هم ترمز گذاشته اند . به نظر من ا

 به  عنوان  يك  کارآفرين  اجتماعي تخت گاز مي روم تا بر جامعه  تاثير بگذارم.

 ثبات  قدم و اراده

ثبات  قدم به  معناي پشتكار و استقامت است. اين  چيزي بيشتر از هرگز رها  نكردن است. به 

انجام کاري است  که مي خواهيد در هر  معناي هرگز نااميد نشدن  و يافتن روشي جديد براي

زماني انجام دهيد. اگر سرسختي و سماجت کارآفرين  او را  انگيزه مند کند تا  کار با  مفهوم  

کسب و کار را  ادامه دهد تازماني که سود ده باشد، کارآفرين اجتماعي انگيزه باالتري نيز دارد، 

 ايجاد مي کند و سودآفرين مي باشد.  که  در زندگي اجتماعي افراد و جوامع  تفاوتي

در اينجا، در مورد موفقيت  به اندازه رضايت  صحبت نمي کنيم. موفقيت  معياري است  که 

 توسط ديگران  تعيين  مي شود. رضايت  معياري است که توسط خود فرد تعيين مي شود.

ه  ما مي گفتند که  وقتي در ابتدا اقتصاد خرد را در مقياس کالن  آغاز مي کنيم، مكررا ب

فقيران  قادر نيستند پول در بانك بگذارند، اينكه  ما  افراد احمقي هستيم  که سرمايه  گذاري 

هاي کالني با  افراد فاقد تحصيالت  انجام مي دهيم، و خود را در فقر مطلق  قرار داده ايم  که 

سال  بعد،  30. اکنون ،به  چيزي جز به دست  آوردن  وعده  غذايي بعدي خود فكر نمي کنند

صنعت  اقتصاد خرد نه تنها  در قلمرو غيرانتفاعي قرار مي گيرند بلكه بانك هاي محلي و بين 

 المللي ، نهادهاي چند مليتي و دولت ها را نيز در بر مي گيرد. 

اقتصاد خرد يك ابزار اساسي جديد در ريشه کني فقر است. ما  اکنون  پس از سي سال  چيزي 

مورد نگفته ايم. آسيب  ها  و مشكالتي به اندازه  کافي وجود داشت  که  مارا از صحيح  در اين 

سال تجربه به ماثابت  کرد که  درست  است.فقيران به   30بودن  فعاليتها نااميد کند، اما 

تعليم  سادگي مارا  ملزم مي کنند تا  با انها بمانيم، با انها  گام برداريم، آنها  را  تربيت کنيم  و 

 دهيم.
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کارآفرينان  اجتماعي مانند دونده هاي ماراتن هستند به جاي اينكه  دونده  دو سرعت باشند. 

 آنها  براي راه  طوالني و انجام  کارهاي سخت باقي مي مانند.

 عقل  سليم و تدبير

نابود چند سال  قبل، پادشاه تونگا در اثر تندباد آسيب ديد. جامعه اي که با ان کار مي گرديم 

شد. درختان  از ريشه  کنده شدند ، محصوالت از بين  رفت، و زندگي ها از بين  رفت. در 

تالش براي ارائه  ايده ها  در مورد نحوه کمك به آنها، پاسخ  بسيار قاطع  بودکه آن را نيز از 

دست  داديم. براساس بررسي جامعه  و مشاهده  درختاني که  برروي زمين  افتاده اند، 

 يافتيم که  راه حل  اقتصادي مشكالت آنان دقيقا پيش چشمان  آنها  بود. در

بنابراين بسياري از درختاني که  به  دليل  تندباد سقوط کردند براي گروهي از تاجران  به  

معناي تامين مالي ساخت  کارخانه  چوب بري بود. از ويراني افراد تونگا روشي براي به دست 

حياي حيات  انها  به دست آمد. درحاليكه  کارآفرينان  جسور ومبتكر آوردن معاش آنها و ا

هستند، نبايد فاقد عقل سليم  باشند.گاهي اوقات  جالب ترين  و مرتبط ترين  راه حل هاي 

مشكالت مي تواند قطعي ترين راه حل باشد اگر تنها با  ذهن و قلب خود به انها  توجه کنيم. 

خود متكي باشيم  نه اينكه بر نقاط ضعف خود متمرکز شويم.  قوتبايد يادبگيريم که بر نقاط 

ايده هاي محافظه کارانه  مورد رقابت قرار مي گيرند نه به اين  دليل که  نيكوکاران ثروتمند 

تمايل دارند تا آنها را تامين مالي کنند، بلكه به اين دليل که آنها مشكالت  واقعي را  شناسايي 

 اي معقول  و منطقي را پيشنهاد دادند.کرده اند و راه حل  ه

 عشق به  مردم

مي دانند که  براي موفقيت  تد نيستند. کارآفرينان  اجتماعيآنها تنها به دنبالكسب و کار و س

بايد براي مردم سرمايه گذاري کنند، نه تنها براي دليلي خاص. آنها بايد تمايل  داشته باشند 

اشند نه اينكه  انتظار داشته  باشند که همه  راه حل ها  را تابه دنبال قابليت هايي در افراد ب

آنها بايد روابطي را ايجاد و بازسازي کنند زير ا هيچ  برنامه اي پيشرفت   خود آنها کشف  کنند.

نخواهد داشت  اگر روابط متالشي شده اي وجود داشته باشد که  الينحل باشند. بنا به  تجربه  

ي خود سازماندهي مي شوند، و اگر شما  روابط سالمي داشته باشيد، من، روابط سالم  به  خود
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تغيير آسانتر خواهد بود. هيچ کاري را نمي توان عملي کرد بدون اينكه  افراد تمايل  داشته 

باشند تا با ايده هاي خوب کار کنند. روبرت  کاپالن مي گويد: ايده هاي خوب، به ويژه ايده 

، ستقيما  مربوط به  ميزان خالقيتاجراي آنهاست. اين کيفيت مهاي  برجسته، ضامن  کيفيت 

 پويايي و نوآوري است.

 بينش

به نظر من تنها تعداد اندکي از پروژه ها به دليل  فقدان بينش  با  شكست مواجه مي شوند. 

وقتي فردي نداند که چه هدفي دارد، اهميتي ندارد که  سرمايه يا  دانش تخصصي نحوه  انجام  

را داشته باشد ياخير، در هر صورت راه  خود را  گم خواهد کرد. بينش براي حفظ تمرکز بر کار 

هدف  براي بقا حائز اهميت است. من نيز اعتقاد دارم  که ما نبايد منتظر بمانيم که بينش 

 وقدرت ديد در ما رخ دهد زيرا به نظر من  زندگي فرايند کشف نيست. 

من و کارول  نخستين  وام رادر اندونزي واگذار کرديم، جامعه  بلكه فرايند آفرينش است. وقتي

را  مجموعه اي از افراد تصور مي کنيم  که توانمند، مجهز و آگاه هستند. ما عاشق  بچه هاي 

مردم در جامعه اي هستيم  که در آن  زندگي مي کنيم  و براي آنان  آينده اي بدون  بدهي 

ريم تا  به آرزوهاي خود برسند. برنامه  تامين  اعتبار صرفا  براي خواهانيم، و آنها را آزاد مي گذا

رسيدن به بينشي است  که  ما در اذهان خود خلق  کرده ايم که  از رابطه ما با  افراد در جامعه  

ناشي مي شود. با  خلق اين  بينش، هيچ  چاره اي به  جز عمل براساس آن نداريم.در غير 

 تنها يك  توهم  خواهد بود.  اينصورت  بينش بدون اجرا

 تحليلگر خلق كارآفرین  اجتماعي

من  تصور مي کنم  که اين  ويژگي ها  عميقاً  در بيشتر کارآفرينان  نهفته است، و اينكه  تنها 

کارآفريني اجتماعي کند زماني که با  سنگيني  يك  تحليلگر مي تواند کارآفرين را  وارد

. من  موفق  شده ام با  کارآفريناني مواجه شوم  که  مشكالت اجتماعي مواجه مي شوند

به نفع ساير مردم  انجام داده اند و خود را  به قهرمانان  فقر و ستم ديده تبديل   اقداماتي را

کرده اند. کارهايي را مي توان  براي انجام اين نوع  تبديل انجام داد که در کار من موثر واقع 

 شده است:
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من هرگز تالش نكرده ام  که در زمان  شرايط بحراني به تنهايي سفر کنم. سفرهاي تبليغاتي : 

من  دوستان  و همكاران زيادي را که تمايل  دارند  با خود به مسافرت مي برم .من اين  

بازديدها را  در فيلم، عكس يا نوشته  مستندسازي مي کنم. اگر بنا به داليلي آنها  براي انجام 

حضور در کارگاه ها، سمينارها و انجمن ها.  د، شرايط برد برد خواهد بود.کاري نقل  مكان  کنن

وقتي افراد هم عقيده  و هم  سليقه  تجربيات  مشترك  دارند. اگر چنين رويدادي وجود 

 نداشته باشد، خودم آن را  سازماندهي مي کنم. 

تاثيرگذاري بر  من به بهترين  نحو تالش مي کنم تا  در مورد همه  حوادثي که  احتمال 

کارآفرين براي مشارکت در بررسي مسائل جتماعي را دارند گفتگو کنم.من  تعدادي از 

کارآفرينان را  در اين  رويدادها  مالقات  کردم، که  به  برنامه هايي منجر شده  که در اسيا، 

ينان را  برنامه هاي کنترلي و مربيگري.من  کارآفر آفريقا و آمريكاي التين  اجرا  مي شود.

تشويق مي کنم تا  افرادي را  تحت حمايت  خود قرار دهند، به  ويژه افرادي از جامعه  که  به 

خدمت گرفته مي شوند. خواه  مهارت هاي کسب  و کار را  گذرانده باشيم يا  مهارت هاي 

 شود.ارتقاي شخصيت را، روابط فرد با  فرد به ما کمك مي کند تا  تمايل بيشتري در ما ايجاد 

 پياده شدن از قایق

کارآفريني يك  گلوله  سحرآميز براي حذف  مشكالت جامعه  ما  نيست، اما  براي خلق  لحظه  

زندگي افراد آغاز سفر خارجي ضروري است. ارزش ها  و نگرش هاي کارآفرينان  موفق  بر 

ز هدف بودن مي گذارند. شخصيت هاي آنها نشان دهنده عمق درك آنها  ااطراف آنها  تاثير 

اگر بخواهيم  بر روي آب راه برويم، بايد از قايق  پياده شويم. اين هولناك است ، اما   است.

روياهاي خود را  برآورده   بسيار هيجان  انگيز است که  غيرمنطقي ترين  و هيجان  انگيزترين

گران مي دهيم  ما با  آنچه که  به دست مي آوريم زنده  مي مانيم و با آنچه که به  دي کنيد.

 زندگي مي کنيم.



 

 

 

 

 چگونه براي نوجوانان كسب و كار ايجاد كنيم؟

 نوشته: توني مارتين

 ترجمه: ليال طباطبايي

 

چطور مي توانم فرزندانم را به کارآفرين تبديل کنم؟ راه هاي ساده اي که فرزندانم بتوانند از 

چطور مي توانم کسب و کاري را آغاز طريق آنها درآمدزايي کنند کدامند؟ به عنوان يك نوجوان 

کنم؟ چطور يك نوجوان   مي تواند درآمدزايي کند؟ بهترين ايده هاي کسب و کار متناسب با 

 نوجوانان کدامند؟ اگر هرکدام از اين سوال ها را در ذهن داريد اين مقاله را مطالعه کنيد.

سال سن دارند. آدا از  11و  13تيب دارم که اکنون به تر” فيور”و” آدا“من دو خواهر به نام هاي 

مي کند و بيشتر از يك سال است که به اين  طريق اداره يك مرکز فروش شارژ کسب درآمد

شغل مشغول است. او خيلي بيشتر از هم سن و ساالنش درآمد دارد و در او هيچ نشاني از عقب 

 نشيني و ترديد ديده نمي شود.

مك مي کند و ناخودآگاه بسياري از مهارت هاي کسب و فيور نيز در اوقات فراغتش به آدا ک 

کار را فرگرفته است. چند روز پيش او نيز طي تماسي به من اطالع داد که مدتي است روي 

اداره کسب و کار شخصي خود کار مي کند که به نوعي با اين کار در توسعه کار آدا سهيم 

خودشان را اداره کرده و شخصا به امور ساله کسب و کار  11و  13است. اکنون اين دو نوجوان 

 مالي و مشتريان رسيدگي مي کنند. 

اما شرايط آنها چندسال پيش اينگونه نبود. من به خاطر مي آورم که خواهرم آدا چگونه و با 

سرمايه ناچيز کسب و کارش را از صفر شروع کرد و به اينجا رساند. تالش هاي او براي حفظ 

ه او با رقبا،برخورد با مشتريان و پايداري او در برابر مشكالت را به خاطر اين کار و چگونگي مقابل

مي آورم تا اينكه او باالخره توانست کسب و کارش را به سمت موفقيت سوق دهد. چطور 
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خواهر من توانست از عهده چنين کاري بربيايد در حالي که جواناني با دوبرابر سن او در خيابان 

 ردند؟ها به دنبال کار مي گ

من از تجارب خواهرم استفاده مي کنم تا به شما چگونگي آغاز کسب و کار براي نوجوانان را 

آموزش دهم. و به جاي گفتن تئوري چگونگي شروع کسب و کار براي نوجوانان،داستان خواهر 

من تصميم به نوشتن اين مقاله گرفتم چون پدرو مادر  کوچكم را براي شما بازگو خواهم کرد.

زيادي را ديده ام که با هدف استقالل مالي آينده فرزندانشان براي تحصيل آنها سرمايه هاي 

گذاري زيادي مي کنند. اين نوجوانان کارآفرين به سرمايه گذاري در آينده نياز ندارند چون هم 

اکنون در حال درآمدزايي هستند.آيا شما نيز جزء آن دسته از نوجواناني هستيد که به علت سن 

 اديده گرفته مي شويد؟در اينجا به شما مي گوييم که چه کاري بايد انجام دهيد.کم ن

 چطور براي نوجوانان کسب و کار ايجاد کنيم؟

 . طرز فکر درست داشته باشيد.1

براي شروع به داشتن کسب و کار به عنوان يك نوجوان، بايد اول طرز فكر درستي داشته 

ي آن آگاه باشيد. بايد بدانيد که پول آنچنان که گفته مي باشيد. شما بايد از ارزش پول و کاراي

شود هم کمياب نيست.شما بايد از اين حقيقت آگاه باشيد که داشتن دانش و استفاده از قانون 

عرضه و تقاضا،تفاوت بزرگ بين افراد فقير و ثروتمند است. شما همچنين بايد براي تالش هاي 

عالوه بر اين علي رغم عجيب بودن ايده هايتان، به خودتان و مورد نياز تا پيروزي آماده باشيد و 

ايده هايتان ايمان داشته باشيد.طرز فكر خواهرم آدا به طور مادرزادي کارآفرينانه نبود. او 

ذهنيت خويش را با کمك کردن در مغازه مادرم ارتقا داد.او همزمان با کار در مغازه مادرم، هنر 

تا  9تامين کنندگان،مديريت جريان وجوه نقد و دارايي را در سن  مذاکره،برخورد با مشتريان و

نكته اي که قصد بيان آن را دارم اين است که طرز فكر کارآفرينانه يك  سالگي ياد گرفت. 11

 خصوصيت مادرزادي نيست بلكه در طي زمان توسعه مي يابد.

 .به دنبال یک فرصت كسب و كار یا ایده كارآفرینانه باشيد.2

مي خواهيد سريع درآمدزايي کنيد، به سادگي مشكالت ديگران را برطرف کنيد يا  اگر"

 ”نيازهايشان را برآورده کنيد.
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همزمان با قوت يافتن روحيه کارآفريني در آدا، او مي توانست فرصت هاي کسب و کاري را 

ر مادرم ببيند که ديگران قادر به ديدن آنها نبودند. او حتي فرصت هايي در حيطه کسب و کا

مي ديد که مادرم قادر به ديدن آنها نبود. اينگونه بود که او شغل شخصي خود را شروع کرد.آدا 

در آن زمان ، کسب و کار يك خانم ديگري را مشاهده کرد که  برخالف کسب و کار مادرم نياز 

 به مغازه نداشت.

ه اينگونه شغل ها پس از مشاهده دقيق کسب و کار آن زن،خواهرم به تحقيق درباره ادار 

پرداخت و برنامه او پرکردن شكافي از بازار بود که قبال توسط شخص ديگري پر نشده بود. و 

 اينگونه بود که او اين شغل را برگزيد. 

 .سرمایه مورد نياز را كسب كنيد.3

ساله توانست سرمايه مورد نياز براي کسب و کارش  13چگونه خواهر من به عنوان يك نوجوان 

راهم کند؟ خوب، خواهر من آدا در فاميل به عنوان شخصي با روحيه کارآفرينانه شناخته را ف

 مي شد و ايده او براي کسب و کار اينترنتي اولين تجربه او براي کار محسوب نمي شد. 

آدا در هنگام مديريت کسب و کار مادرم متوجه شد که محصوالت زيادي وجود دارند که علي 

اي آنها از جانب مشتريان، در مغازه مادرم براي فروش موجود نيستند. وقتي رغم تقاضاي باال بر

او از مادرم خواست تا اين محصوالت را در مغازه براي فروش نگهداري کند،مادرم به دليل 

حاشيه سود پايين اين محصوالت از اين کار امتناع کرد. اما آدا اين حقيقت را  دريافته بود که 

 والت حاشيه سود کمي داشت اما تقاضا نيز بسيار باال بود. اگرچه فروش اين محص

پس شخصا و با سرمايه خود تصميم به فروش اين محصوالت در آن مغازه خانوادگي گرفت.او با 

پس انداز اندکي که داشت و مقداري پول که از برادرهايم قرض گرفت توانست محصوالت مورد 

پس از آن او توانست با اينكار سرمايه خود را به حدي نظر را در مغازه مادرم به فروش برساند. 

 ارتقا دهد تا بتواند کسب و کار مستقل اينترنتي خود را آغاز کند.

 .كسب و كار را تاسيس كنيد.4

آدا با سرمايه اي که جمع کرد و ميلي که به موفقيت داشت کسب و کار خود را تاسيس کرد. 

انند جهنم بود. سختي هايي که او در مسير متحمل شد را در واقع کار در مراحل اوليه براي او م
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به خوبي به ياد مي آورم. او به دليل سرمايه اندکي که داشت مشكالت بسياري با عرضه 

کنندگان داشت. در چنين شرايط بحراني، شور و عالقه اي که به کسب و کارش داشت باعث 

 استقامت بيشتر او مي شد.

ا کسب کرد،اشتباهاتي مرتكب شد که او را به گريه مي انداخت، به به تدريج او سرمايه کافي ر

خاطر تعدادي از مشتريان بدقول مقداري از پول هايش را از دست داد و در ميان اين تجارب 

رشد کرد. همينطور که کسب و کار پيش مي رفت او نيز در مواجهه با مشتريان،مسائل مالي 

 تجربه تر شد.،مطالعه روندها و رشد کسب و کار با 

 .به پيشرفت ادامه دهيد.5

اکنون پس از يكسال خواهرم همچنان به کسب و کارش مشغول است با اين تفاوت که اکنون 

دو شعبه از کسب و کارش را اداره مي کند. فرزند کوچك تر خانواده ما  فيور، اکنون در حال 

 مديريت شعبه دوم کسب و کار اينترنتي آدا است. 

ده سال بيشتر ندارد اما با اعتماد به نفس به کارش ادامه مي دهد چون اين کار را اگرچه او ياز

ازا آدا آموخته است. در پايان، اين نكته را خاطر نشان مي کنم که براي يك انسان مشتاق هيچ 

 چيز ناممكن نيست و سن تنها عدد محسوب مي شود. 

ار براي فرزندانشان تشويق مي کنم اين يكي از داليلي که من پدرومادرها را به شروع کسب و ک

است که مسائل مالي که شخص در طي تجربه در دنياي واقعي و مديريت کسب و کار مي 

آموزد در هيچ مدرسه اي آموزش داده نمي شود. بنابراين فرزندتان ايده اي براي کسب و کار 

 داشت او را نااميد نكنيد. 

و را از لحاظ مادي و معنوي حمايت کنيد و او را در او را دست کم نگيريد و در صورت امكان ا

 .کوچك، کمك کنيد. چه کسي مي داند تاسيس کسب و کار شخصي اش هر چند در مقياس



 

 

 

 

 آموزش كارآفريني در شرق آسيا:

 در آسيا چه چيز درباره آموزش كارافريني ياد گرفته ام!

 نوشته لئو پاول دانا

 کتري کارآفريني ، پژوهشگاه شاخص پژوهترجمه : حميد فروزانفر،دانشجوي د

 

 

گرچه دولت ها در سراسر دنيا اهميت کارآفريني و آموزش کارآفريني را فهميده اند، اما تبليغات 

و تالش هاي آنها براي توسعه، تفاوت زيادي با هم داشته که بيانگر اولويت هاي ملي، عوامل 

بخش هاي کارآفريني در هر کشور و  جمعيتشناختي و ارزشهاي فرهنگي است. به همين نحو،

مشارکت کنندگان آنها عوامل فرهنگي و تاريخي مختلفي و نيز تفاوت هاي زياد در آموزش و 

بر  يخط مشي عمومي را نشان مي دهند. همچنين، هنجارهاي اجتماعي اثرگسترده ا

اصلي در کارآفريني و آموزش کارآفريني و توسعه آن دارد. در ادامه، چارچوب تفاوت هاي 

مختلف در منطقه آسيا را شرح خواهيم داد. همچنين  يآموزش کارآفريني و توسعه کشورها

روش هاي خاص و منحصربفرد توسعه کارافريني و آموزش آن را بحث خواهيم کرد که به 

خوبي در هر يك از اين کشورها جواب داده، مشكالتي که توسعه کارآفريني را از کشوري به 

شده است. براي  د کرده و اقدامي که در تالش براي حل اين مشكالت انجامکشور ديگر محدو

بسياري از کشورهايي که ما در زير شرح مي دهيم، اکنون مشخص است که توانايي توليد 

ثروت، مهمتر از برخورداري از موهبت منابع طبيعي است. اما توليد ثروت نيازمند موسسات و 

توسعه اقتصاد خود  دراين کشورها کم کم اهميت کارآفريني تالش هاي افراد است. بسياري از 

را درك کرده و گامهايي براي ايجاد فرهنگ موفقيت کارآفرينانه برداشته اند.با اين حال بسياري 

 از کشورها کار زيادي براي انجام دادن دارند.
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 كامبوج

مايه داري از بين برد و کامبوج، خمر روژ کارآفريني را در طول يك دوره فشرده مبارزه با سر در

اين بخش خود را در محيطي سرشار از عدم قطعيت مجددا احيا کرد، اما هنوز کامبوج در بين 

کشورهاي کمتر توسعه يافته دنيا است. فرهنگ )مخصوصا فرهنگ فرانسوي( در ترويج ابتكار در 

 اهميت يافته است. بوجکام

 چين

سياليست ترويج شده است، اما دولت هنوز در چين، کارآفريني به صورت مكمل اقتصاد سو

بازيكن اصلي در اقتصاد است. توانايي چين در جذب سرمايه گذاري خارجي مستقيم، 

کوچك و متوسط چين را تغيير داده  يکارآفريني را در اين کشور افزايش داده است. شرکت ها

نه پرل )هنگ کنگ، ماکائو را افزايش داده اند. در دلتاي رودخا لملليو فعاليت کارآفريني بين ا

و ايالت گواندونگ( که منطقه بسيار ثروتمند چين است، کارآفريني بخشي از فرهنگ محلي 

براي کساني شده که مي خواهند رئيس خود باشند. شكاف بين ثروتمندان و فقيران در اين 

 کشور بزرگ در حال افزايش است. 

 هند

ط آنان به کشور کمك مي کنند تا يك کوچك و متوس يهند، کارآفرينان وشرکت ها در

ابرقدرت شود. طبقه متوسط در اينجا قدرت اقتصادي بي سابقه اي بدست مي آورد. جهاني 

شدن سريع اقتصاد هند اتفاق افتاده است. موفقيت جهاني صنعت نرم افزار هند که از طريق 

ها عوامل تعيين کننده و افتاده است بي سابقه است؛ دانش و شبكه  اقکارآفريني بين المللي اتف

 مهم فرآيند جهاني شدن شرکت هاي کارآفريني کوچك و جديد است. 

 اندونزی

يكي از ثروتمندترين کشورهاي جنوب شرقي آسيا از نظر منابع طبيعي و فرهنگي  اندونزي

است. مذهب اسالمي شديدا بر فعاليت کارافريني در اين کشور اثرگذار است. کارآفريني بين 

در بخش هاي گردشگري و سرمايه گذاري، ظرفيت عظيمي در اندونزي دارد. با در نظر المللي 
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چيني ها در خط مقدم کارآفريني هستند، دولت تالش دارد تا کارآفريني را  يتگرفتن اينكه اقل

 بين مردمان بومي اين کشور رواج دهد.

 ژاپن

ارزش هاي فرهنگي  در ژاپن کارآفريني در مقياس کوچك، مكمل شرکت هاي بزرگ است و

ارتباط درون شرکتي را نشر مي دهد. کارآفرينان به ندرت در ژاپن مستقل هستند؛ آنها با شبكه 

 هايي ارتباط دارند که درآنها وفاداري و نظم غالب است.

 كره

نيم قرن است کره به دو کشور تقسيم شده است. خط مشي اعتبار در کره جنوبي باعث شده 

کارآفرينان را از تجارت بيرون برانند؛ از آن پس اقدامات دولت در کمك به چايبولها بسياري از 

کارآفريني در مقياس کوچك مداخله کرده است. در عين حال کره شمالي به ارزش هاي 

 کمونيست وفادار مانده است. 

 الئوس

در الئوس ارزش هاي فرهنگي، کارآفريني را بين مردان الئوسي سرد کرده و منجر به فرصت 

هايي براي زنان و خارجي ها شده است. الئوس از جمله کشورهاي کمتر توسعه يافته آسيا 

 است.

 مالزی

در پاسخ به غلبه کارافريني در مالزي توسط کارآفريناني با قوميت چيني، مالزي خط مشي 

دادن امتياز به بوميپوتراهاي بومي را اتخاذ کرده است. برخي کارآفرينان چيني نسبت به اين 

بعيض خشمگين هستند. با اين وجود مالزي با تغيير صنعت خود با تاکيد بيشتر بر صادرات ت

کوچك و  يموفق بوده است. فعاليت هاي صنعتي شدن با حمايت دولت در بخش شرکت ها

 متوسط کارآفريني را تشويق کرده است.

 )برمه( ميانمار

منابع  يه نيستند. برخالف غنااز نظر منابع طبيعي غني است اما مردم آن در رفا ميانمار

طبيعي، فقر غالب است. صادرات اصلي اين کشور برنج است و دولت انحصار آن را در دست 
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دوبرابر شد اما عرضه کاهش يافت چون منابع اين کشور براثر  2008دارد. قيمت برنج در سال 

ر شرق آسيا است ماه مي همان سال نابود شده بود. ميانمار آخرين کشور د رطوفان نارگيس د

 که بايد به طور کامل ظرفيت جهاني شدن را محقق سازد. 

 فيليپين

تنها کشور مسيحي آسيا است و اين امر بر فعاليت هاي کارآفريني اثرگذار بوده است.  فيليپين

ميراث اياالت متحده نيز بر زبان و سياست تجارت در اين کشور اثرگذار بوده است. اقليت چيني 

فريني فيليپين غالب هستند. بسياري از مردمان فيليپيني در خارج از اين کشور بر بخش کارا

 مي کنند و براي خانواده و بستگان خود پول مي فرستند.  رکا

 سنگاپور

برخالف داشتن اقليم کوچك، يكي از اقتصادهاي پيشرو در آسيا است. سيستم  سنگاپور

براي مهاجران آن به ارمغان آورده است؛ حقوقي، آموزشي و امنيت قوي در سنگاپور رفاه را 

شرکت هاي چندمليتي بازارهاي داخلي را اشباع کرده و کارآفريني محلي اين کشور را مجبور 

هزينه فرصت  . بسياري از سنگاپوري ها کارآفرين نمي شوند و علت آن رادبه جهاني شدن کردن

ر جمهوري جزيره مي دانند. ايجاد شده با حقوق باال و امنيت شغلي با شرکت هاي بزرگ د

تاکيد زياد بر اقتصاد بين المللي به اين معني است که سنگاپور عملكرد خوبي در نظرسنجي 

 هاي تجاري داشته و بهترين مكان را در تجارت دارد. 

 تایوان

تايوان نيز همانند سنگاپور قانون و نظم را ايجاد کرده است. در غياب بسياري از شرکت هاي 

اين مسئله در مقابل کارآفريني را تسهيل کرده است. تايوان سرانه کارآفرين  چندمليتي،

بيشتري در مقايسه با همسايگان خود دارد. تايوان به نرخ رشد باال در صادرات رسيده است. 

تاکيد بر ابتكارات فني در تايوان ابتكارات جديدي در اين کشور ايجاد کرده است. همچنين، 

 اقتصاد تايوان را به سمت بازارهاي بين المللي برده است. مشوق هاي دولت تاکيد
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 تایلند

تايلند در بين چند کشور آسيايي است که هرگز مستعمره نبوده اند. سياست در اينجا بر 

کارآفريني اثرگذار است. اقتصاد بازار آزاد در تايلند منجر به تاکيد زياد بر بازارهاي بين المللي 

از طريق کارآفريني و  2010ايلند اين است که اين کشور را تا سال شده است. نگرش دولت ت

 ابتكار، جامعه اي مبتني بر دانش نمايد. 

 ویتنام

در ويتنام کارآفريني به صورت مكمل سوسياليسم معرفي شد. برخي کارآفرينان در ويتنام براي 

فريني را تشويق کرده سرپيچي از قوانين، به قاچاق روي آورده اند. با اين وجود ويتنام کارآ

ضمن اينكه کارآفريني مكمل موقعيت سياسي در منطقه نيز هست. اقتصاد ويتنام از طريق 

 بهبودقابل توجه در خط مشي به نرخ رشد بين المللي زيادي رسيده است.

 مشکالت رایج برای خط مشي دولتي

ي ترويج توسعه همانطور که گفتيم بسياري از دولت هاي مختلف، برنامه هاي متنوعي برا

کارآفريني طراحي کرده اند. اما بسياري از بودجه هاي آنان بيهوده صرف مي شود، چون برنامه 

هاي توسعه کارآفريني به تنهايي ناکافي است. برنامه ها مي توانند براي کساني مفيد باشد که 

کنند از وجود آنها درباره آنها اطالعات دارند، اما اغلب کساني که مي توانند از آنها استفاده 

آگاهي ندارند. همچنين، خط مشي هايي که به طور عادالنه اجرا نشده در نهايت نمي تواند 

اثرات مطلوبي بر جامعه داشته باشد. در برخي اقتصادها، رشوه، ماليات هاي بيش از حد و 

در همه مقررات سخت مي تواند مانع کارآفريني شود. عوامل اصلي که مي تواند کارآفريني را 

کشورهاي آسيايي تسهيل کند عبارت است از افزايش آموزش کارآفريني، کاهش رشوه براي 

ورود به اين حوزه، کاهش مقررات بيش از حد، بوروکراسي و فساد، ماليات هاي درست، آزادي 

براي رقابت و چارچوب قانوني. اولويت دولت ها بايد وضع و اعمال مقررات مناسب، تعيين گردد، 

 كه مزيت هاي آن براي جامعه بيشتر از هزينه هاي پذيرش آن باشد.طوري

جان استوارت ميل استدالل کرد تنها هدفي که مي توان براي آن قدرت را از روي حقانيت بر 

يك عضو جامعه برخالف آرزوهاي او اعمال کرد پيشگيري از اسيب زدن به ديگران است. 
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زم است، اما مداخله بيش از حد ضد بهره وري درحاليكه برخي مقررات براي تضمين نظم ال

است.جايي که گمرك واردات قابل توجه باشد، قاچاق فراگير مي شود، مانند کشورهاي ميانمار 

و ويتنام. حتي فرهنگي که حامي کارآفريني باشد از سطح مطلوب مقررات و مداخله دولت بهره 

ولت مختص به فرهنگ است. به نظر مي رسد سطح مطلوب مقررات و مداخله د مي برد.

بنابراين سياست گذاران بايد به خاطر داشته باشند که موفقيت يك خط مشي يا برنامه در 

غرب، موفقيت برابر آن در جاي ديگر را تضمين نمي کند. به اين دليل، مهم است که از تغيير 

ها و برنامه ها مكان اين برنامه ها از يك محيط به محيط متفاوت ديگر اجتناب کرد. خط مشي 

براي موثربودن بايد مناسب فرهنگ جامعه باشد. مذهب يك کشور مي تواند نقش مهمي در 

وقتي مذهب بر تجربه گرايي، ارزش هاي  ي و ايجاد اقتصاد موفق ايفا کند.توسعه کارآفرين

مادي، سرمايه گذاري مولد، رونق و صداقت در روابط تجاري و ريسك پذيري تاکيد داشته 

 به رشد کمك خواهد کرد درحاليكه اگر اين موارد را دشمن بداند مانع رشد خواهد شد.  باشد،

وقتي ترواده بودايي ستون ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي است ممكن است اثر محدود کننده 

اي روي انباشت ثروت و ظهور طبقه کارآفريني داشته باشد. بنابراين سياست گذاران بايد از 

ي گروههاي قومي و مذاهب مختلف آگاهي داشته و خط مشي هاي خصيصه هاي فرهنگ

 مختلف بايد اين اختالف ها را در نظر داشته باشد.

برنامه هاي توسعه اقتصادي در بافت هاي مختلف معرفي شده اند. کارشناسان به برنامه هاي 

باهي را توسعه اقتصادي هدفگذاري شده مظنون شده اند چون اين برنامه ها اغلب افراد اشت

مورد حمايت مالي قرار داده و مزيت هاي ماندگاري ندارند. به نظر مي رسد برنامه هاي مالي 

خرد موفقيت هاي بيشتري خواهند داشت. در هر حال در اقتصادهاي درحال گذار هيچ تامين 

 مالي نبايد بدون آموزش بعد از وام يا بعد از اعطا توزيع شود. 

ور مالي، ماليات، و مسائل حقوق بگيران آشنا شوند. در غير اين دريافت کنندگان بايد با ام

صورت چيزي که استفاده مي شود سرمايه است بدون اينكه دانشي درباره سرمايه گذاري 

عاقالنه آن بعنوان يك کارآفرين وجود داشته باشد. بسياري از اقتصادها با مسئله نابرابريهاي 

 سعه اقتصادي آينده را محدود سازد. اجتماعي روبرو هستند که ممكن است تو
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چالشي که اين کشورها با آن مواجه اند شناسايي راههايي براي گسترده کردن مشارکت در 

 توسعه اقتصادي است. اولويت ها بايد از اين قرار باشد:

 کاهش فقر با شتاب بخشيدن به توسعه کشاورزي، و در برخي موارد با کنترل رشد جمعيت -

 ن و آموزش حرفه ايبهبود تمري -

 بهبود حقوق مالكيت -

 بهبود مبناي حقوقي براي تجارت -

 بهبود زيرساخت ها -

 آزادسازي بيشتر تجارت -

 بازبيني خط مشي ها براي جذب سرمايه گذاري خارجي -

 بهبود مديريت مخارج دولت -

 النهاصالح خط مشي هاي ماليات ،مثل گسترده کردن مبناي درآمد دولت به شيوه عاد -

 مفاهيم ضمني برای كارآفرینان

اگر يك تعميم دهي وجود داشته باشد که بتوان درباره تجارت کردن در آسيا گفت، اين است 

رفتار هستند. « بعي از شبكه ها و روابطتا»که در اين کشورهاي وسيع، معامالت و سودها 

رقابت و سودآوري را افزايش تبعيض آميز هزينه هاي کلي معامله را کم کرده و بنابراين کارايي، 

مي دهد. اين مسئله به طور کلي بدون توجه به مشخصات خاص يك محيط درست است. با 

 اين وجود بايد هنگام تالش براي تعميم دهي آن در فرهنگ هاي مختلف محتاط بود. 

ه در غرب وقتي بخشي از نوع شرکت غالب باشد، جوامع تمايل دارند فرمي خاص از آنها را داشت

باشند. آنها در سيستم ارزشي خود، ساختار طبقاتي، سازمان خانواده، حكومت و مدل هاي 

مي گوييم اقتصادهاي مدرن « جهاني شدن»اقتصادي شبيه يكديگرمي شوند. ما به اين مسئله 

 در باختر دموکراتيك بوده و روندکلي جامعه آنها سكوالر است.

ه با بخش هاي ديگر دنيا وجود دارد. سرمايه داري در کشورهاي آسيايي تنوع بيشتري در مقايس

در آسيا لزوما همراه با دموکراسي نيست. اصالحات سياسي لزوما بخشي از گذار اقتصادي 
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نيست. برخي دولت ها تمايل دارند کنترل بيشتري نسبت به ديگران داشته باشند. به همين 

 همي بين مذاهب وجود دارد.نحو برخي جوامع مذهبي تر از بقيه هستند و تفاوت هاي م

بودائيسم و »نگرش ها نسبت به تجارت نيز تفاوت عمده اي دارد. زينگالس استدالل کرد که  

 «. مسيحيت ظاهرا بيشتر مجري سرمايه داري هستند و اسالم کمتر

يهوديان، بوداها، کاتوليك ها و پروتستان ها از رقابت حمايت مي کنند درحاليكه »او نوشت 

با اين وجود سرمايه داري در اندونزي و مالزي «.و هندوها شديدا عليه آن هستند مسلمانان

اسالم به خوبي مناسب توسعه اقتصادي، اجتماعي و »بسيار موفق بوده است. بداوي توضيح داد 

 «.فردي است.. تا زماني که ما آن را به درستي تفسير کنيم

کساني که درحال تدوين آموزش کارآفريني  شايد ارزشمندترين توصيه به کارآفرينان بالقوه و

هستند اين باشد که اهميت تفاوت هاي فرهنگي را هرگز نبايد دست کم گرفت. هرگز يك 

فرهنگ آسيايي يا يك مدل آسيايي وجود ندارد. تنها چون اين افراد در يك منطقه زندگي مي 

رند. يك روش استاندارد کنند به اين معني نيست که نگرش هاي يكساني درباره کارافريني دا

 براي گذار نيز در آسيا وجود ندارد.

اين مسئله در جوامع کثرت گرا که برخالف فرهنگ ها، هر يك فرضيات ضمني و عيني  

مي شود. خطر با انواع مختلف کثرت گرايي نيز تغيير مي کند. خودشان را دارند نيز پيچيده تر
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آيا شما در مقام يك کارآفرين از کيفيات يك  ؟کارآفرينان موفق چيست و عادات ها ويژگي

مند هستيد؟ در اين نوشتار به ويژگي هاي کارآفرينان موفق پرداخته مي کارآفرين موفق بهره

ي جامع و کاملي راجع به کارآفريني وجود ندارد، برخي که هيچ نظريهبا اين .شود

مند هستند کمك کنند تا به هاي خوب بهرههايي که از ايدهد به آنتواننها ميدستورالعمل

توانند شما را در آغاز خطرپذيري ها و مفاهيم زير ميکارآفريناني موفق تبديل شوند. بينش

 .کارآفريني بعدي ياري دهند تا با کوشش و تالش کافي به موفقيت برسيد

 كارآفريناني  ويژگي هاالف(

 شور و انگيزه .1

گر تنها يك عبارت وجود داشته باشد که خصوصيت بنيادين کارآفريني را توصيف کند، آن ا  

 .عبارت شور و انگيزه است

  آيا چيزي وجود دارد که بتوانيد بارها و بارها بدون احساس خستگي روي آن کار

 بكنيد؟

 اتمام تان دارد، فقط به اين دليل که هنوز آن را به آيا چيزي وجود دارد که بيدار نگه

 ايد؟نرسانده

 را  خواهيد بارها و بارها آنآيا چيزي وجود دارد که خودتان آن را ساخته باشيد و مي

 اصالح و بهبود ببخشيد؟

 خواهيد آن را تا آخر بريد و ميترين لذت را از آن ميآيا چيزي وجود دارد که بيش

 عمر ادامه دهيد؟
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ت شما در هر خطرپذيري کارآفريني است. از ايجاد ي موفقيکنندهتان تعيينميزان شور و انگيزه

گذاران خطرپذير، موفقيت تابع شور، تان براي سرمايهيهاي اوليه، تا اثبات ايدهاندازي نمونهو راه

 .شوق، عزم، و اراده است

 پذیریریسک .2

کارآفرينان افراد  .ترين ويژگي هاي کارآفرينان موفق استريسك پذيري يكي از برجسته

بيني ي عميق در دريايي مملو از چيزهاي غيرقابل پيشي يك شيرجهاند که آمادهپذيرييسكر

پذيري، چه ي ريسكپذير، کارآفريناني موفق نيستند. از جنبهي افراد ريسكهستند. ولي همه

ي ريسك کردن تفاوتي ميان کارآفرينان موفق و افراد ديگر وجود دارد؟ کارآفرينان موفق آماده

هاي ناشناخته“چنين آنها در برخورد با ها هستند، ولي همشان در ناشناختهروي پول و زمانبر 

کنند. يك کارآفرين شان را حفظ ميها ذهني و انرژيها و ظرفيتمنابع، برنامه ”ناشناخته

ل ي حرفه، زمان، و پوپرسد آيا اين ريسك به اندازهموفق، هنگام ارزيابي يك ريسك، از خود مي

وقت چه بايد ام نداشته باشد، آنگذاري پرخطر بازگشتي برايارزد؟ و اگر اين سرمايهمن مي

 کرد؟

 خودباوری، كار سخت، و تعهد هدفمند .3

برند. آنها به خودشان باور و به کارشان اعتماد و دهند، لذت ميچه انجام ميکارآفرينان از آن

شان کمي سرسختي از يکز شديد و ايمان به ايدهتعهد دارند. گاهي اوقات، ممكن است در تمر

ي نظم و تعهدي است که از خود نشان خود به نمايش بگذارند. ولي اين روي ديگر سكه

 .دهندمي

 پذیریسازگاری و انعطاف .4

دهيد، خيلي خوب است. ولي عدم چه انجام ميپر شور و هيجان يا حتي سرسخت بودن در آن

کند. به خاطر تان را به شكست منتهي ميشتري يا نيازهاي بازار، راهپذيري در مورد مانعطاف

داشته باشيد، يك خطرپذيري کارآفرينانه تنها شامل انجام کارهايي نيست که به آنها باور داريد، 

بلكه اين است که بتوانيد يك کسب و کار موفق از آن بيرون بكشيد. نيازهاي بازار، پويا و 

ي پذيرش اي تكرارشونده است. کارآفرينان موفق آمادهت، پديدهتغييرا :پرتحرك هستند
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ي انجام هر کاري هستند که سازي منجر شود يا آمادههرگونه پيشنهادي هستند که به بهينه

کيفيت محصول يا خدمات را بهبود ببخشد و نيازهاي بازار و مشتري را برطرف کند. توليد 

تر شبيه يك سرگرمي باشد، ولي يك محصول محصول بر اساس ساليق خودتان شايد بيش

 .واقعي بايد نيازهاي بازار را برطرف کند

 بازار و –درک كامل از محصول یا خدمات ارائه شده  .5

چنين از ته و توي دهند، با خبر هستند. آنها همکارآفرينان از ته و توي محصولي که ارائه مي

ندن از تغييرات نيازهاي بازار، تحرکات رقيبان، و خبر مااند. بياش مطلعبازار و پوياييِ درون

 .تواند حتي بهترين محصوالت را نيز با شكست مواجه کندعوامل خارجي ديگر مي

 مدیریت پول .۶

اي يكي ديگر از ويژگي هاي کارآفرينان موفق مديريت پول است. هر خطرپذيري کارآفرينانه

قت، سرمايه محدود است و آن را بايد عاقالنه و کشد تا به سوددهي برسد. تا آنمدتي طول مي

خرج کرد. کارآفرينان موفق از نياز اجباري به مديريت پول آگاه هستند و براي تعهدات ماليِ 

کنند )آن هم با سپر دفاعي اضافه(. حتي بعد از تامين منابع ريزي ميشان برنامهحال و آينده

فق کنترل کاملي بر گردش پولي خود دارد، زيرا ها، يك تاجر مومالي يا اجرايي شدن کامل طرح

 .ي استي هر کسب و کارترين جنبهداند پول مهممي

 (ریزی بيش از حدریزی )ولي نه برنامهبرنامه .7

زمان، منابع کارآفريني کاري است که در آن بايد يك کسب و کار را از هيچ به وجود آورد و هم

چون زمان، پول، و ارتباطات شخصي(. کارآفريني يك هممحدود را نيز مديريت کرد )منابعي 

االمكان از همان آغاز راه، حرکتي ريزي حتيتعهد بلندمدت است، و تالش براي برنامه

حل براي هر ريزي براي همه چيز، و داشتن راهخردمندانه است. با اين حال، در حقيقت، برنامه

نخستين قدم نيز باز دارد. کارآفرينان  ريسك احتمالي ممكن است شما را از برداشتن حتي

تر از همه، آنها هميشه اين طبيعت و طرز کنند، ولي مهمموفق خود را براي هر چيزي آماده مي

 .بيني نشده باشنددارند که همواره قادر به مقابله با احتماالت پيشفكر را در خود زنده نگه مي
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مان و سرمايه الزم را محاسبه کنيد؛ با همان سنجي انجام دهيد؛ ميزان حداقلِ زتحليل امكان

هاي جايگزين تان عبور کرديد، به دنبال راههايمنابع محدود کار را آغاز کنيد. اگر از حداقل

 .هاي بعدي آماده کنيداز بحران رفتبشد و خود را براي برون

 های ارتباطيقابليت .8

هاي ها با همفكرينيد؟ بسياري از آدمکتان براي حل مشكالت استفاده ميچگونه از روابط

شوند که ها خيلي خوشحال ميکنند: دوستان، همكاران و همسايهدلسوزانه احساس آرامش مي

هاي ناعادالنه ، کاهش تقاضا، يا رقابت”کاهش رشد اقتصاد جهاني“در جوار هم مدام در مورد 

ارد. کارآفرينان موفق در اين موارد تان ندگله و شكايت کنيد؛ ولي اين تاثيري در حل مشكالت

تري کنند که تجربه و روابط گستردهکنند؟ آنها به مشاوران و راهنماياني مراجعه ميچه مي

 .کنندهاي ارزشمندي دريافت ميداشته باشند و از آنها توصيه

هاي کليدي داشتن چنين قابليت ارتباطي، نظير دسترسي به مشاوران باتجربه، از ويژگي

 .آفرينان موفق استکار

 رفتآماده برای برون .9

هاي کارآفرينانه بسيار شوند. احتمال شكست در خطرپذيريها با موفقيت ختم نميي تالشهمه

رفت و امتحان يك راه جديد بسيار براي برون ”عملي“زياد است. گاهي اوقات، اتخاذ يك راه 

هاي نابرگشتني ار پرخطري که متحمل هزينهگذاري در کتر از اين است که به سرمايهعاقالنه

شان طعم شكست را بسياري از کارآفرينان مشهور در نخستين اقدامات .است ادامه دهيم

 .دانند چه وقت بايد جلوي ضرر را بگيرندولي با آرامش و دورانديشي مي .اندچشيده

 كنندنمي روییادهز كار این در ولي –دهند كارآفرینان خود را مورد سوال قرار مي .10

تواند شما را در شايد از خود بپرسيد، آيا من يك کارآفرين هستم؟ و اين پرسش اساسي مي

شك و ترديد فرو ببرد. حتي اگر استعداد و قدرت استيو جابز يا ايالن ماسك را نداشته باشيد، 

 انجام را کار اين انمتومي آيا –انگيزي از خود بپرسيد ولي باز هم بتوانيد سواالت دشوار و چالش

 .اريدد را کارآفريني يجربزه قطعا –خواهم فالن کار را انجام دهم؟ مي آيا دهم؟
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تان گوش فرا تان به يك کارآفرين کامل باشيد، به دلکه دنبال شبيه کردن چهرهبه جاي آن

و  کيفيات شخصي و نمايش مناسباين است که  ي نهايينتيجه دهيد. آيا قرص و محكم است؟

ي موفقيت يا شكست يك کنندهصحيحِ آنها به همراه عالقه و اشتياق درست، عوامل تعيين

شده در هاي توصيهگرايانه حول محور دستورالعملکارآفرين هستند. يك ارزيابي شخصي واقع

 .کندهاي درست در مسيري درست به سوي موفقيت را تضمين ميباال، گام

 كارآفرينان  سادهتِ اعاد ب(

کارآفرينان موفق رايگان   عادتِ به شدت ساده 10ترين بخش قضيه اين است که اين جذاب

توانيد آنها را به عاريت بگيريد و اگر دوست داريد به بخشي از کارهاي است! يعني شما مي

 .شان کنيدتان تبديلروزانه

 روزتان را با داشتن هدفي در ذهن شروع كنيد  .1 

شان قرار بگيرد، قبول ها هر چه را که سر راهين به نقل از بازده، آنبه گزارش اقتصاد آنال

گيرند. کارآفرينان موفق کنند و آنها را پي ميبلكه عامدانه اهدافي را تعيين مي -کنندنمي

شان شان را با اهدافدانند و براي رسيدن به آن مقصد، اقداماتمقصد خود را در زندگي مي

اهداف  -کنندشان تعيين ميهاي زندگيي حوزها اهدفي در همهکنند. دائمهماهنگ مي

که آنها از پيشرفتي که در راه رسيدن به آن اهداف تر اينشخصي و غيرشخصي. و از همه مهم

 .کنند، آگاه هستندخلق مي

 ای قدرشناسانه داشته باشيدرفتار و رویه .2

نويسم؛ اما هميشه اين کار را ام چيزهايي ميي سپاسگزاريمن هر روز صبح در دفترچه

کنند، و خودم هم اين هاي موفق اين کار را ميکردم. وقتي فهميدم که بسياري از آدمنمي

ام به اجرا درآوردم، تمام دنيايم تغيير کرد! حاال، من دنبال اتفاق خوبي که عادت را در زندگي

وکاري، اعمال محبت کسب گردم و به عنوان يك راهبرداست ميروز گذشته برايم رخ داده

است تان رخ دادهتان را روي هر اتفاق نادرستي که در طول روز برايکنم. اگر شما توجهمي

روند و به پيش ميتر آنها را جذب خواهيد کرد، بنابراين روي چيزهايي که خوب بگذاريد، بيش

 .ر هستيد، تمرکز کنيداخاطرشان سپاسگز
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 اعداد خود را بشناسيد .3 

وکار خود مديريت کنيد، روي پول طور پول و جريان نقدي را در کسبني که بفهميد چهزما

وکارتان است. کنترل خواهيد داشت. اين کليد توانايي براي اتخاذ تصميمات بزرگ در کسب

دانيد که چه اقداماتي بايد براي رسيدن به وقتي روي اعدادتان کنترل داشته باشيد، مي

شناسند، براي استفاده از . کارآفرينان موفقي که اعدادشان را ميتان صورت دهيداهداف

که بكوشند تشخيص بدهند که اين پول از کجا کنند به جاي اينريزي ميشان برنامهپول

 .آيدمي

 های كاربلد را استخدام كنيدآدم .4

هاي مناسب را دموکارتان انجام دهيد. آکارها را خودتان در کسب يتوانيد همهاحتماال شما نمي

تري خواهيد داشت براي انجام براي انجام کارهاي مناسب استخدام کنيد، بنابراين زمان بيش

فهمند وکارتان انجام دهيد. کارآفرينان موفق ميتوانيد در کسبکارهايي که فقط خودتان مي

( اين است که شودتر از پول ميکه تنها راه براي کسب زمان اضافي )که نهايتا براي آنها مهم

 .ها ديگر بسپاريم، و البته آنها را عاقالنه انتخاب کنيمکارها را به آدم

 تان را جشن بگيریدهایپيروزی .5

من فالن کار را کردم! فالن کار را به انجام رساندم! به فالن “هاي موفق جمالتي مثل آدم

شان را جشن روز پيروزي هاي آورند. آنها هررا بدون خجالت به زبان مي” پيروزي نائل شدم! 

 .گيرندمي

ي عادتي بوك، مطلبي نوشت و در آن دربارهو مدير عمليات فيس شريل ساندبرگ، نويسنده

ي يكي از بود. او بر اساس توصيهصحبت کرد که بعد از مرگ همسرش براي خودش ايجاد کرده

بود، را که انجام دادهاش سه مورد از کارهاي خوبي اش، هر شب در دفتر روزانهدوستان

چيزي که ديگران به درستي انجام  3چيزي که به خاطرش سپاسگزار بود، يا  3نوشت. نه مي

بود. او اين کار را براي عبور از يك بودند، بلكه سه کار خوبي که در هر روز واحد انجام دادهداده

به خوبي انجام داده بود به  اش انجام داد. برخي روزها، کارهايي کهدوران بسيار سخت در زندگي

 .بود” درست کردن يك فنجان چاي“سادگي 
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بعضي روزها ممكن است تعداد اين  -دهيمي ما حداقل سه کار خوب در روز انجام ميهمه

 .تر شود، اما همچنان اهميت خود را حفظ خواهندکردتر يا کمکارها بيش

 تان به نفع كارتان استفاده كنيداز ترس .۶

شان هايي دارند اما با وجود اين ترس، به راهنان موفق نيز مانند هر شخص ديگري ترسکارآفري

ي گفت دربارههايي به شما خواهندشوند، و داستانرو ميشان روبهدهند. آنها با ترسادامه مي

هايي اند، داستاناست و گاه با شكست مواجه شدهآميز بودهکه گاهي اين رويارويي موفقيتاين

دانند که شكست يك رخداد ي درس گرفتن از هر دوي اين پيامدها! کارآفرينان موفق ميربارهد

 .است؛ اما مقصد نهايي آنها نيست

 وگوهای ناخوشایند باشيدپذیرای گفت .7

ي تنفرآميز برگزيند. ي ناخوشايند را به جاي واژهدهد واژهگويد، که ترجيح ميبرن براون مي

ها آرام و راحت باشيد زيرا ارتباط يك بخش حياتي هاي ناخوشايند با آدموگوبراي داشتن گفت

وکاري معني و احمقانه در هر کسبهاي بيدر هر سازماني است. واقعيت اين است که صحبت

گذارد و طور قدم پيش ميدهد و حقيقت واقعي يك کارآفرين موفق اين است که چهرخ مي

 .کندموقعيت را اداره مي

 ماد به نفس داشته باشيداعت .8 

که آنها به دليل اين .تان، وقت بگذاريدگذاري در خودتان و ساختن اعتماد به نفسبراي سرمايه

نه “وگوهاي راحت و خودشان اعتماد دارند اين است که از اهداف خود، نتايج دلخواه، گفت

ها و ويژگيها، مطمئن هستند. اعتماد به نفس، حس اعتماد قطعي به توانايي” گفتن

 .هاي خود استقضاوت

 زیاد مطالعه كنيد .9 

کارآفرينان  .کنندهاي موفق اين است که آنها زياد مطالعه مييك ويژگي مشترك بين آدم

بر نيست، خواندن لزوما هزينه .خوانندخوانند، و مجله ميها را ميخوانند، وبالگموفق کتاب مي

توانيد وبالگ و مقاالت موجود در مجالت را به ب بگيريد. ميتوانيد به رايگان از کتابخانه کتامي

را در گوکل تايپ ” افديپي“ي صورت برخط و رايگان بخوانيد. اگر عنوان يك کتاب و کلمه
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شان را در اينترنت ي رايگان کتابکنيد، متحير خواهيد شد از تعدا نويسندگاني که نسخه

دهد و به کار بستن اين ي ابزار شما قرار مير جعبهتري داند. خواندن ابزارهاي بيشگذاشته

 .تر کندتواند شما را موفقاطالعات به نفع کارتان، مي

 تحرک داشتن .10

کنند. لزوما نبايد عضو يك باشگاه لوکس بشويد يا مربي هاي موفق ورزش ميبسياري از آدم

روي کنيد. قه پيادهدقي 30توانيد فقط بيرون برويد و روزي خصوصي داشته باشيد. مي

اي دقيقه زمان متوالي در روز پيدا کنيد؟ اين زمان را به سه قسمت ده دقيقه 30توانيد نمي

 .روي تند داشته باشيدتقسيم کنيد و پياده

روز آينده امتحان کنيد.  90عادت کارآفرينان موفق را در زندگي خودتان براي  10اين  :توصيه 

 .نها راه تحقق آن اين است که خيلي ساده آن را شروع کنيدتكوين عادت آسان نيست اما ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اخبار پژوهشگاه شاخص پژوه

 

در کشور  یخصوص یگسترش آموزش عال یراهبرد یالگو نیدوت -

 1404در افق سند چشم انداز 

 يهاتي،ظرفيدر بخش خصوص يپژوهشگاه شاخص پژوه گفت: گسترش آموزش عال سيرئ

از مشكالت  ياريمسئله منجر به رفع بس نيکرده و ا جاديزش و پژوهش ادر حوزه آمو يديجد

 وچالش هاي علمي پيش روي کشور خواهدشد.

 يساز يفيک ،يرقابت علم يفضا جادياز فرار مغزها، ا يريمحمود زاده گفت: جلوگ ريام دکتر

ر متعدد د يهاانجام پژوهش هيدرکشور وهم چنين رفع مشكالت کشور در سا يآموزش علم

 يدانست. و يدر آموزش عال يحضور بخش خصوص يايمختلف را از جمله مزا يهاحوزه

و  يثروت از فناور دياز پژوهش و تول ي، مستلزم بهره مند داريپاتوسعه  جاديخاطرنشان کرد: ا

دانش آموختگان و توجه به مشكالت  يمسئله با ارتقاء سطح علم نيپژوهش است که ا

 يدانشگاه يهاها و پژوهششدن رساله يکاربرد شانياست. ا ريپذکشور امكان  يها رساختيز

و  يفعل يهاو گفت: مقابله با چالش دانستکشور  يمهم در جهت حل مشكالت اساس يرا ، گام

کتب مختلف ودسترسي به علوم مورد نياز  فيو تال قيپژوهش، تحق هيي نظام، در سا ندهيآ

زبده، به  نيوبه کارگيري متخصص دخبرهيب اساتتالش شود با جذ ديراستا با نياست و در ا

 صنعت و جامعه پرداخت. ندهيمشكالت حال و آ ييشناسا

در کشور در افق سند  يخصوص يگسترش آموزش عال يراهبرد يالگو نيزاده بر تدو محمود

 يهاتيظرف ،يدر بخش خصوص يکرد و گفت: گسترش آموزش عال ديتاک 1404چشم انداز 

از فرار مغزها، خروج ارز و  ن،يکه عالوه بر ا کنديم جاديا يآموزش عالرا در حوزه  يديجد

از  يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد ،يتيخروج اطالعات امن چنينبه خارج وهم  يمل هيسرما

 خواهد کرد. يريکشور جلوگ
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 ینیکارآفری هفته جهان یبزرگداشت علم -

همزمان با هفته  1395/08/26ورخ روزچهارشنبه م ينيکارآفر يهفته جهان داشتيگرام مراسم

 يمراسم جناب آقا نيا سخنرانان .ديدر پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار گرد ينيکارآفر يجهان

برتر پروژه سيتي سنتر اصفهان، دکتر رشيدي و  نياز کارآفر يصرام يآقا ،يسلطان رجيدکتر ا

افراد  يها يژگيه وپژوهشگاه بودند، که هر يك ب ينيسه نفر از دانشجويان دکتري کارآفر

خود در  اتيتجرب رائهکسب و کار و ا ديجد يها دهيچالش ها و موانع کارآفريني، ا ن،يکارآفر

نمايي از فصل نامه شاخص کارآفريني و تجليل از دو دانشجوي دکتري  رو پرداختند. نهيزم نيا

 .رشته کارآفريني پژوهشگاه از جمله بخش هاي اين برنامه بود

در پژوهشگاه شاخص پژوه  UNEPضائ میز نشست مشورتی اع -

 برگزار گردید.

متحد (  ملل سازمان زيست محيط ) برنامه UNEPآذر ماه ، اعضائ ميز  9صبح امروز يكشنبه 

پژوهشگاه شاخص پژوه، طي    جلسه اي به ارائه گزارش فعاليت هاي پژوهشگاه از زمان 

و براي معرفي فعاليت هاي جديد و  برنامه هاي آتي اين ميز پرداختند  UNEPعضويت در 

در راستاي اهداف برنامه محيط زيست سازمان ملل ، برنامه ريزي هاي الزم  UNEPمرتبط با 

،  مقرر گرديد  2016صورت پذيرفت. در ادامه با توجه به نزديك شدن به پايان سال ميالدي 

ف برنامه جامع مطابق و هم راستا با اهدا UNEPاهدف و برنامه هاي پژوهشگاه در حوزه 

 محيط زيست سازمان ملل متحد، تهيه و به اين مجموعه ارائه گردد. الزم به ذکر است طي

 ملل سازمان زيست محيط برنامه حاکمه هيئت و نظارتي هاي سازمان دبير سوي از حكمي

 عضو عنوان به پژوه شاخص پژوهشگاه ، در ارديبهشت سال گذشته ، اعتبار(UNEP) متحد

 بر همچنين. شد شناخته رسميت به متحد ملل سازمان زيست محيط مجمع يدائم و ناظر

 در المللي بين خصوصي سازمان عنوان به پژوه شاخص پژوهشگاه اعتبارنامه حكم، اين اساس

گرديد و پس  صادر رسمي صورت به متحد ملل سازمان مهم نهاد اين نزد  زيست محيط حوزه

علمي خويش در حوزه محيط زيست ، به عنوان تنها از آن پژوهشگاه در ادامه فعاليت هاي 

مجموعه ايراني غير دولتي عضو مجمع محيط زيست سازمان ملل متحد ، به ارائه برنامه ها و 

 فعاليت هاي علمي در اين حوزه پرداخت.
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