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 9کیدهچ

هاای توسعه کشورها، ایجاد اشتغال و رفااه، شانا ت فر اتعنوان یک راهبرد برای ارآفرینی بهک

هاای آن تاااااهایی بارای مالتاو   و آید، چرا کاه ناوآوریمناسب و افزایش تولید به حساب می

آورد و در نتیجه عراه مالتو   جدید را افازایش  دما  جدیدی که قبالً وجود نداشتند به بار می

واهد داد و موجب افزایش اشتغال و بهبود واعیت زندگی افراد جامعه  واهاد شاده هماان ور کاه  

دهند در کشورهای توسعه یافتاه و درحاال توساعه، کساب و کارهاای کوچاک و آمارها نیز نشان می

کاه در ایاا   متالاده بایش از طوریسزایی در تولید نا الص دا لی کشورها دارند بهمتوسط سهم به

گیرده کسب و کارهای کوچک و متوسط  ور  میو  ادرا ، توسط ی از تولید نا الص دا لی نیم

راه شاکوفایی اقتتاادی را در دهناد و ها به کارآفرینی اهمیات بیشاتری میها و سازمانامروزه دولت

ر توسعه کارآفرینی یکی از عوامل کلیدی د بنابراین با توجه به این که دانندهگروی توسعه کارآفرینی می

هدف از این ماالاه، بررسای مصتتاری از میااهیم کاارآفرینی و آید، اقتتادی یک جامعه به شمار می

توسعه اقتتادی با تأکید بر ناش کارآفرینی در توسعه اقتتادی با استیاده از مدل ارائه شده توسط توما 

رینی و توساعه اقتتاادی باشد که بر بر ی از عوامل ا لی درگیر در راب ه باین کاارآفو همکاران می

یاابی باه توساعه اقتتاادی در شود که، برای دستدر مدل ارائه شده در مااله اشاره می ورزدتأکید می
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هاایی بایاد از آماوزش، های کارآفرینی پایا ایجاد کنیم و برای ایجاد چناین فعالیتجامعه باید فعالیت

 کنیم تا توسعه اقتتادی مالاق شودههای دولتی استیاده و حمایت سنت کارآفرینی، زیر سا ت

 

 توسعه، توسعه اقتتادیه کارآفرین، کارآفرینی، :هاي کلیديواژه

  
 مقدمه

 موفق اقتتادی چنین در توانندمی کشورهایی استه لذا سریع تغییرا  اقتتاد معا ر، بارز ویژگی    

 توساعه نظریاا  تااریصی سایر بر نگاهی باشنده اگر داشته را تغییرا  این با ت بیق قابلیت که باشند

 پیشرفت و  نعت توسعه که دارند تاکید نظریا  این که جدیدترین یابیمدرمی باشیم، داشته اقتتادی

 پیشاروان  ف در گرفتن قرار بدون و ها استنوآوری  لق و هاایده تغییر بر مبتنی جامعه اقتتاد در

 کاه اسات طبیعای .باود نصواهاد موفاق توسعه مسیر سریع پیمودن در کشوری هیچ نوآوری، و علم

(ه 2002)نعیمی و همکااران،  است کارآفرینی برساند، ماتود این به را ما تواندمی که ابزاری بارزترین

 بنگااه یاک ا الی هایسرمایه ایده، و فکر  احبان و نوآوران بر کارآفرینی، مبتنی اقتتادی نظام در

 اجتماعی و اقتتادی توسعه با شونده کارآفرینیمی مالسوب پایدار توسعه ا لی عوامل از و اقتتادی

 مالساوب رشد روبه در کشورهای توسعه هایشا ص از یکی امروزه و دارد تنگاتنگی راب ه کشورها

 از جامعه، بسیاری اقتتادی رشد و پیشرفت روند در کارآفرینان ویژه جایگاه و ناش دلیل شوده بهمی

 از بارداریبهاره و امکاناا  حاداکرر باا کننادمای تالش یشروپ و یافته توسعه کشورهای در هادولت

 آماوزش باه هستند کارآفرینی هایویژگی دارای که را جامعه افراد از شماری دستاوردهای تالایااتی،

  هکنند کارآفرینانه هدایت هایفعالیت و کارآفرینی

 کشورها، اقتتادی پیشرفت زاراب از ی اقتتادیتوسعه برای مناسب بستر ایجاد و کارآفرینی تاویت     

 میان قوی همبستگی یک کارآفرینی، جهانی یبیانیه استه براساس توسعه حال در کشورهای ویژه به

از (ه 2002 وکیلی، ) نییر و دارد وجود سازمانی و ملی یکارآفرینانه س ح فعالیت و ملی اقتتاد رشد

دی در توسعه اقتتادی یاک من ااه یاا کشاور دیدگاه شومپیتری، فرآیند کارآفرینی یکی از عوامل کلی

ها را  لق کند، به آنها است و براساس نظر کرزنر، در توسعه اقتتادی، کارآفرین به جای اینکه فر ت

 (ه 1993 ها )کرزنر،تا  لق فر ت ها استدهد و در پی نیل به سود فر تواکنش نشان می
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بایش از نیمای از  1متوساط کارهاای کوچاک و در ایا   متالده، کساب ودهند آمارها نشان می     

هاای باا در د کل  ادرا  هم توسط شرکت 00کنند و بیش از مالتول نا الص دا لی را تولید می

 رسده در آسیا نیز اقتتادهای با بهترین عملکرد )تاایوان، هناک کناک وکارمند به اجرا می 20کمتر از 

کساب و  در اد کال کارکناان ناپنای در 20ش از انده بیهای کوچک( به شد  وابسته به شرکتغیره

کارمند مشغول به کارنده در قیاس  9کننده در این شرکت ها دست کم کارهای کوچک ومتوسط کار می

کارمند، دو ساوم تولیاد نا االص  000هایی با کمتر از کارمند در اتالادیه اروپا، در آلمان، شرکت 4با 

نیار را  4کاارگر  0دهند و از هار نیر را آموزش می 9تازه کار  نیر 10کننده از هر را تولید می 2دا لی

زایی بدل شده اسات و منجار باه های ا یر، کارآفرینی به منبع ا لی اشتغالکننده در سالاستصدام می

 (ه 2013رشد اقتتادی و رفاه ملی گشته است )توما و همکاران، 

 رشاد عمل در است، شده انجام رآفرینیکا توسعه جهت در که هاییتالش رغم به کشور ما دراما 

شاوده نمای مشاهده متوسط و کوچک کسب و کارهای و کارآفرینی زمینه توسعه در پایداری و مناسب

 یریکارگباه و دولات یهااستیس دگرگونی با موانعی همچونمتأسیانه بسیاری از کارآفرینان در ایران 

 وجاود، یدولتا انیاکارفرما و رانیماد یثباتیب ،کار و کسب طیمال بودن ناسالمی، ااهیسل یهااستیس

 حمایات عادم، تجااری هاای زیرساا ت فادانی،  یمال نانیاطم نبودی، تیرحمایغ و نامناسب نیقوان

روبارو  یباانک یهاوام یبا  بهره و بازار بودن نامناسب، کارآفرینی از فرهنگی و اجتماعی هنجارهای

 ه (2010پیش روی آنها قرار داده است )قبادی و قدرتی، را  کار و کسب نامساااعدهستند، که فضای 

در این راستا نظر به اهمیت ویژه کارآفرینی در دنیای امروز و تاثیر آن بر اوااع جامعه به  توص 

رسد که تالایق و بررسی درباره ناش کارآفرینی در توسعه اقتتادی امری واعیت اقتتادی به نظر می

بهباود  یبارا یحلاراهتوان می کارآفرینی رابه شرایط اقتتادی کشور، اروری باشد، چرا که با توجه 

اوااع اقتتادی جامعه به شمار آورده این ماالاه ساعی دارد در مسایر هادف فاوب باه بررسای تااثیر 

 کارآفرینی و ارتباط آن با توسعه اقتتادی بپردازده 

وجود دارده از زمان انتشار اولاین   دها تعریف برای میاهیم کارآفرین و کارآفرینی :مفهوم کارآفرینی

گاه توافای جامع بر سر تعریف این میهوم وجود نداشته اسات زیارا ی کارآفرینی، هیچها دربارهنوشته

                                                
1- Small and Medium Enterprises (SME) 
2- Gross Domestic Product (GDP) 
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آیاد )ناائود، ای چند بعدی است و به عنوان یک فرآیند، منبع یا واعیت به شامار میکارآفرینی پدیده

 (ه   2013

هایی با مزایای پایین و تولید اندک تغییر ن منابع اقتتادی را از عر هکارآفری،از دیدگاه جی بی سی    

دهده از نظر شومپیتر کارآفرینان ناه تنهاا ناوآور هایی با مزایای با  سوب میدهد و به سمت عر همی

دهد: ی تولید هستنده او عنوان کرد که کارآفرینی تالت پنج شرط رخ میباشند، بلکه هماهنک کنندهمی

های جدید )شاومپیتر، های توزیعی نو، منابع و مواد نو یا سازمانهای تولید نو، روشهای نو، روشکا 

 (ه 1911

از دید شومپیتر، فرآیند کارآفرینی، یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتتادی یک من ااه یاا کشاور     

ها را  لق کند، در پی  تجای این که فرریزر عنوان کرد که در توسعه اقتتادی، کارآفرین بهکاسته 

گیلدر عنوان کرد کارآفرین کسی است کاه  ه(1993های سودآور برسد )کریزر، این است که به فر ت

شوده عالوه بر این، وی با  لق مشاغل جدید، باشد و باعث پیشرفت میاز قوانین پنهان اقتتاد آگاه می

ایجاد، حیظ و توسعه یک کسب و کار، با هادف کنده کارآفرینی فعالیتی هدفمند برای با فار مبارزه می

کنند که از کارآفرین تتویر قهرمانی را ترسیم می ،(ه بر ی دیگر1992بدست آوردن سود است )کول، 

ای دیگار تعریاف (، عاده2011گیرد )تورنتون و همکاران، های اقدام کارآفرینانه را بر عهده میچالش

ها معتادند کارآفرینی پاسصی نوآورانه و  القانه به مالیط است آنکنند، تری از کارآفرینی ارائه میکلی

 (ه  2000های اجتماعی، آموزشی،  نعتی و کشاورزی رخ دهد )پاندتی، که می تواند در انواع زمینه

نظاران در  توسعه و توسعه یافتگی اقتتادی از میاهیمی هساتند کاه  ااحب: مفهوم توسعه اقتصادي

بایسات باه ارتبااط میاان رشاد ها اتیاب نظر دارنده پیش از هرچیاز مییق آنمورد تعریف و معنای دق

توسعه اقتتادی  اقتتادی و توسعه اقتتادی اشاره کرده رشد اقتتادی شرط  زم توسعه یافتگی استه

شود در حالی که بین این دو میهوم از میاهیمی است که اغلب با میهوم رشد اقتتادی یکی شمرده می

های کمی اقتتادی اسات، ای وجود دارده رشد اقتتادی دربرگیرنده شا صبل مالحظهتیاو  های قا

ای که این میهوم با میاهیمی چاون به گونه تری است،لکن توسعه اقتتادی متضمن فرآیندهای پیچیده

واااح اسات کاه  ه(2009)هاشمی،  تر است تا میهوم رشد اقتتادیتغییر و تالو   اقتتادی نزدیک

افتده نکته قابل توجه این است که اقتتااددانان اولیاه رشاد را معاادل ای اتیاب نمیتوسعهبدون رشد، 

شاود، حاال دانستند، یعنی اعتااد داشتند که رشد اقتتادی در نهایت به توساعه منتهای نمایتوسعه می

توان می طور ق ع نتیجه رشد اقتتادی نیسته برای مرالکه تجربه به ما نشان داده است که توسعه بهآن
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هاا قابال توجاه به اقتتادهایی اشاره کرد که سهم منابع طبیعی در ایجاد ارزش افزوده اقتتاادی در آن

 است، نظیر اقتتاد ایران که متکی بر نیت استه

توسعه اقتتادی عبار  است از کاربرد منابع تولیدی به نالوی که موجب رشد بالاوه مداوم درآمد 

ان شد که توسعه اقتتادی فرآیندی است که طی آن مبانی علمی و فنی سرانه در یک جامعه شود، و بی

، بعضی دیگر توساعه را چناین (2004)غیاری، ابند یتولید از واعیت سنتی به واعیت مدرن تغییر می

گذار از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن، یا تبدیل کا های لوکس باه کا هاای ))اند تعریف کرده

تر ایجاد رشد اقتتادی به همراه  نعتی))دیگر از توسعه چنین تعریف شده است: در جایی  ((هاروری

کند که رشد اقتتادی در این تعریف او ً متضمن وجود رشد اقتتادی است اما بیان می ه((شدن اقتتاد

رزی افزایش های  نعتی به نسبت بصش کشاو ورتی سبب توسعه یافتگی  واهد شد که سهم بصش

 شود:توسعه اقتتادی سه عر ه مهم زیر را شامل میطورکلی بع(ه بههمان منیابد )

سیاست هایی که دولت برای رفع اهداف گسترده شامل کنترل تورم، اشتغال زایای و رشاد پایادار  -1

 اتصاذ می کنده

سیاست ها و برنامه هایی برای ارائه  دما  شامل احداث بزرگراهها، مدیریت پاارک هاا و ارائاه  -2

 به افراد مالرومدسترسی پزشکی 

سیاست ها و برنامه هایی که هادف ا الی آن هاا بهباود فضاای تجااری از طریاق تاالش هاای  -3

تصتتی، تامین مالی تجاری، بازاریابی، توسعه منااطق مجااور، حیاظ و توساعه تجااری، انتااال 

 (ه2013فناوری، توسعه امالک و سایر موارد می باشد )توما و همکاران، 

در اهمیت کارآفرینی همین باس کاه طای بیسات ساال باین  :وسعه اقتصادياهمیت کارآفرینی در ت

موسسه کارآفرینی شروع باه کاار  000در هند به عنوان یک کشور جهان سوم،  1990-1920های سال

های بزرگ جهان بارای حال مشاکال   اود باه کارآفریناان روی اند و حتی بسیاری از شرکتکرده

ی اقتتاادی و ایجااد ینی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعهرآفرکا(ه 2004غیاری، ) اندآورده

 )همان منبع(ه ی بیکاری، به افراد کارآفرین نیازمند استاشتغال به منظور حل مساله

های تجاری در جامعاه هساتند و هماواره نااش مهمای در پیشارفت رآفرینان پیشگامان موفایتکا    

ی، مدیریت، نوآوری، کاارایی، ایجااد شاغل، رقابات، بهاره وری و ها از نظر رهبرانده آنجوامع داشته

های کاارآفرین کارآفریناان و ساازمان تشکیل شرکت های جدید، سهم مهمی در رشد اقتتادی دارنده

ریزی های  ود را به حداقل برسانند، با توجاه باه مناابع موجاود برناماهکنند تا هزینههمواره سعی می
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 اندیشنده به همین جهت ریساک پذیرناد،چه که دارند میدانند به آنه که نمیچکنند و در ماابل آنمی

نهنده  زم است که در جوامع گوناگون انااالب کاارآفرینی تالمل ابهام را دارند و به تالایاا  ارج می

ای که این اناالب در قرن حاار، اهمیتی به مراتب بیشتر از اهمیات انااالب  انعتی رخ دهد به گونه

تواناد باا کاارآفرینی  اود اهاداف ذیال را دنباال کناد با توجه به موارد ذکر شده کارآفرین می دارده

 (ه2000)احمدپورداریانی، 
ایجااد ، یافتن منابع جدید، گشایش بازاری جدید، ارائه روش جدید در فرآیند تولید، ارائه کا ی جدید

  هر گونه تشکیال  جدید در  نعت

های توسعه اقتتادی برعهده دارند و منشاء تالو   ر حرکت چرخفراد کارآفرین ناش مهمی دا

و  برزوکی)شوند ها مالسوب میهای  نعتی، تولیدی و  دماتی در س ح سازمانبزرگ در زمینه

 کشور برای را ایشایسته جایگاه که ساله بیست چشم انداز های سندآرمان به دستیابی(ه 1320همکاران، 

 کارآفرینی توسعه استراتژی اجرای طریق از تنها مشکال  فعلی جامعه نیز حل چنینهم و کندمی فراهم

 ناش به توجه بدون استه پذیرامکان اقتتادی نیتی بجای کارآفرینی اقتتاد جایگزینی تعبیری به و

 هایتالش و نیست پذیرامکانانداز بیست ساله های سند چشمهدف تالاق کشور، توسعه در کارآفرینی

 و حجم و دهدمی هدر به را منابع همچنان موجود، واع ادامه با و گذاردمی ناکام را نجامحال ا در

 ملی برنامه اجرای و تدوین و کارآفرینی مواوع به توجه بنابراین .کندااافه می را مشکال  پیچیدگی

 حیاتی است: بسیار کشوربه د یل زیر برای کارآفرینی توسعه

 است گذاران ی سرمایهسرمایه و سود افزایش آن تبع به و سرمایه گذاری افزایش عامل. 

 در پایادار و مولاد اشاتغال ایجااد در ماثثری راهکار و کار بازار در تازه هایفر ت ایجاد سبب 

 .است کشور

 آوردمی بوجود ایتازه هایارزش و شودمی هاآن ماهیت تالول و هاارزش دگرگونی موجب. 

 شودمی کشور عهتوس و رشد روند شدن آسان موجب. 

 سازدمی فراهم هاآن بازاریابی و مالتو   کا ها، تولید برای را  زم شرایط و مالیط. 

  حال بارای ناو راهکارهاای و افکار سیاست ها، روش ها،  دما ، مالتو  ، پیدایش سبب 

 .شودمی جامعه مشکال 

 را   اارجی  انایع باا دا لای  انایع رقابت زمینه و است دا لی  نایع تکامل و تاویت عامل

 .شودمی کشور برای ارز دریافت و  ادرا  به افزایش منجر و آوردمی فراهم
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 افزایش و بهبود موجب سرانجام و یکدیگر با دا لی مشابه  نایع تکامل و تاویت رقابت، باعث 

 .شودکا ها می کیییت س ح

وده و کارآفریناان پیشاگامان کارآفرینی به عنوان سمبل و نماد تالش موفایت در امور تجاری با    

هاا در ها، نیاروی آنگیاری از فر اتهاا در بهرههای تجاری در جامعه هستند توانایی آنموفایت

ها در قبال موفایت، به عنوان معیارهایی آن ها، نیروی آنها در نوآوری و ظرفیتگیری از فر تبهره

 (ه2000د )احمدپورداریانی، شوها سنجیده میهستند که کارآفرینی نوین به وسیله آن
 

های توسعه اقتتادی همواره با توسعه کاارآفرینی باه چرخ: ارتباط بین کارآفرینی و توسعه اقتصادي

در فرآیناد  (ه توسعه کسب و کار پیش نیاز توساعه اقتتاادی اساته2010قبادی، )آیند حرکت در می

توسعه کساب و کارهاا توساط توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط یا کسب و کارهای بزرگ و 

نهاد دولت و نظایر آن، نیازمند کارآفرین و روحیه کارآفرینی هساتیمه در مرحلاه راه انادازی کساب و 

توانند بهتار های منالتربه فرد میها به دلیل داشتن ویژگیکارها نیازمند کارآفرینان  واهیم بود زیرا آن

ده در واقع کارآفرینان بهترین گزیناه بارای تاسایس از هر فرد دیگری کسب و کارها را راه اندازی کنن

تواناد باه عناوان یاک ویژگای های موفق هستند، بنابراین کارآفرینی به عنوان فرآیندی کاه میشرکت

شصتی در فرد یا عنوان یک ویژگی سازمانی در یک شرکت کوچک و متوسط یا بزرگ متجلی شود، 

 (ه2000 ،حتی توسعه یافته اسات )احمادپورداریانی های اقتتادی در حال توسعه ونیاز اروری نظام

کارآفرینی به عنوان راهبردی توسعه مالور در مالیط اقتتادی در حال تغییر امروز اهمیت  ا ی یافته 

هاا و به ویژه در دهه گذشته که در آن  احب نظران، به تعداد مالدود تغییر موقعیات شارکت"است، 

که با توجه به این (ه2010)آس و نرب،  "اندکار اشاره کردهرقابت حا ل از این امر در عر ه کسب و

)الاوانی، باشاد امروزه نیروی انسانی به عنوان یک منبع نامالدود و مالور هر ناوع توساعه م اری مای

هاای ناه سازی تصتیص مجادد مناابع از کااربریتوانند با سادهکارآفرینان می"توان گیتمی(، 2009

(ه 2011)نیرماائی و همکااران،  "ور، به توسعه اقتتادی کمک کنندی بهرههاور به کاربریچندان بهره

ای از اقاداما  ا تتا ای نتیجه کلی و غیرعماد مجموعاه"بنابر گیته هارپر، فرآیند توسعه اقتتادی 

 .(2003)هارپر،  "برای کشف کارآفرینی است

ها و سیاستمداران توجه بیشتری به کارکرد کارآفرینی در ایجاد توسعه المللی، دولتهای بینسازمان

انده کارشناسان اقتتادی، رویکرد سنتی  ود در توسعه اقتتادی که عمدتا ًمبتنی اقتتادی مبذول داشته
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اناده اماروزه ا کردههای مصتلف مالی و پولی است را رههای بزرگ از طریق تشویقبر استصدام شرکت

هاای جدیاد باه نسابت گذشاته تمرکاز ها عمدتاً بر کسب و کارهای کوچک و متوساط و تجار آن

انده کارآفرینی امروزه در سراسر جهان نه تنها به عنوان ساز و کااری کلیادی باه منظاور ارتااای نموده

شاود زیارا نظار گرفتاه میحلی م لاوب نیاز در عنوان راهتوسعه اقتتادی به شمار آمده است بلکه به

شاین، آورد )مایزایی و ارتاای رشد دآمد سرانه به بار های جدیدی را برای افزایش سود، اشتغالشیوه

(ه به همین دلیل، کارآفرینان باید برای نیل به موفایت، به منابع و بازارها دسترسی داشته باشند و 2000

 (ه2012کرسل و لنتو، )کنند حیاتی را اییا می های ملی ناش مهم ودر همین شرایط است که سیاست

 دو ناش مهم کارآفرینی در رشد و توسعه اقتتادی عبارتند از:

گذار یک تجار  جدید اسات: فاردی کاه یاک اول، راه جدید، و دوم تازگیه او ً، کارآفرین پایه

یان شارکت ساازد،  اواه اشرکت جدید تجاری را تاسیس و سپس شاید ساازماندهی و عملیااتی می

کند: تری در زندگی اقتتادی اییا مینوآورانه عمل کرده باشد یا  یره ثانیاً، کارآفرین ناش نوآورانه کلی

ها اقتتادی زیادی دارد قادر به تاسیس ا تراعا  و ایده کارآفرین در ناش نوآور و به عنوان فردی که

تارین اندازی و نوآوری، مهمی در راه(ه بنابراین، تازگ1999باشد )ونکرز و توریک، یک شرکت هم می

 دهندهعواملی هستند که کارآفرینی را به رشد اقتتادی پیوند می

کارآفرینی مهم است، زیرا مکانیزمی : مدل توما و همکاران: تبیین رابطه کارآفرینی و توسعه اقتصادي

ناد )بااوم و همکااران، یابهای اقتتادی شناسایی و تالیل میاقتتادی است که از طریق آن ناکارآمدی

( کارآفرینی از اهمیتی حیاتی در کارکرد 1992) 1(ه طبق نظر سازمان همکاری اقتتادی و توسعه2009

اقتتادهای بازار بر وردار استه کارآفرینی عنتری حیاتی عمدتاً در اقتتادهای در حال رشاد اسات 

بالً وجاود نداشاتند باه باار های آن تااااهایی برای مالتو   و  دما  جدیدی که قازیرا نوآوری

کناد: ( عناوان مای1992(ه اداره کسب و کارهای کوچک ایا   متالده )2012آورد )کرسل و لنتو، می

معیار اساسی آزادی اقتتادی و رفاه،  لق مداوم شرکت های جدید و کوچک در تمامی بصش هاای "

 "های جامعه استهاقتتاد توسط تمامی بصش

( عوامل مالرک پتانسیل کارآفرینی یا به  ور  ذاتی وجاود 1شده در شکل  بر اساس مدل )ارائه     

دارند و یا اکتسابی  واهند بوده در این مدل سنت کاارآفرینی باه عناوان عامال ذاتای ایجااد پتانسایل 

                                                
1- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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یاباد ایان رود که اغلب به  ور  موروثی و از نسلی به نسل دیگر انتااال مایکارآفرینی به شمار می

 تر بر ی از جوامع نسبت به جواماع دیگارروز رفتار کارآفرینانه منجر به پیشرفت سریععامل مهم در ب

تواناد نااش مهمای در های کارآفرینانه به افاراد اسات کاه میگشته استه عامل مالرک دیگر آموزش

هاای کاارآفرینی ایان تاویت قابلیت کارآفرینانه در جوامع اییا کنده در جوامع پیشرو در زمیناه فعالیت

های  اود در امار آماوزش گذاریشاود کاه ایان کشاورها باا سارمایهواوع به  وبی مشااهده میم

های کارآفرینانه افراد جامعه  ویش را به نالو م لوبی تاویت اند قابلیتهای کارآفرینانه توانستهمهار 

د شاد کاه نماینده پتانسیل کارآفرینانه در  ورتی موجب بروز رفتارهای کارآفریناناه در جامعاه  واها

هاای کاارآفرینی های حاوقی موجود به عنوان مشاوب فعالیتهای دولتی و چارچوبنهادها و سیاست

هاای عمل نماینده در ایان  اور  ساازوکارهایی باه وجاود  واهاد آماد کاه باعاث ایجااد فعالیت

عه پایدار گذارد که این  ود موجب توسشود که اثرا  مربتی را در جامعه بر جای میای میکارآفرینانه

 اقتتادی در جامعه  واهد شده

 
 (3112مدل تبیین ارتباط کارآفرینی و توسعه اقتصادي )توما و همکاران،  -1شکل 
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گذارناد کاه هر جامعه نیازمند کارآفرینان است و ایان کارآفریناان در  اورتی پاا باه عر اه مای

نت کاارآفرینی و آماوزش نیازهایشان رفع شوده واعیت بهینه این است که در یک کشور همزمان سا

گیرد؛ کشورهایی با کارآفرینانه در دا ل  ود کشور رواج یابده در این حالت، یک پارادوکس شکل می

ها کارآفرینی )با مردمانی که تجار  آزاد در  ونشان است( از نسالی باه نسال بعاد انتااال ساباه قرن

دهنده مدارس و دانشگاه ها ا تتاص مییابند و منابع مهم  ود را به آموزش رسمی کارآفرینی در می

و همکاران،  آمریکا )تومادر این مورد، بر ی کشورها به رشد عالی در این زمینه رسیدند نظیرانگلیس، 

 (ه2013

کند )برای مرال بصاش زیاادی از جمعیات این مالیط م لوب پتانسیل کارآفرینانه مناسبی  لق می

گیرند(ه وقتی این پتانسیل مالااق شاود، شارایط م در نظر میفعال کارآفرینی را به عنوان گزینه ای مه

هاا و آیده از سوی دیگار، سیاساتها و بازارهای مناسب به وجود میمساعدی از لالاظ ایجاد فر ت

منظاور پیشارفت نهادهای دولتی هم ناشی حیاتی در تدوین قوانین این بازی و  لق سازوکارهایی باه

ده عالوه بر این، مجموعه کامل و پایداری از قوانین هم باید تدوین شاود کننبازار و تامین مالی اییا می

تا دولت ها را به انجام سودآوری و کارآفرینی ترغیب کنده همزمان سیاست پاولی هام بایاد باا دقات 

و تنها در شارای ی دساتصوش ا االحا  و فراوانی سازماندهی و ارزش گذاری شود و تا حد ممکن 

 ه(2009گیرد )های، قرار تغییراتی بسیار جدی 

یکی از ویژگی های  اص مدل در  توص نهادهای مالی این است که، یاک اقتتااد باازار آزاد 

آورد و حتای های سرمایه بیشتر باه باار مایگذاران و هزینهتازه تاسیس   را  بیشتری برای سرمایه

گذاران به شکالتی برای سرمایهشوده این واعیت مها در ارائه اعتبار هم میباعث ناراایتی شدید بانک

آورد و دولت باید اقداماتی برای رفع این مشکل انجام دهده اگر این کار  ور  نگیرد، اقتتااد بار می

شوده از سوی دیگار، در دوره پرآشاوب ایان چنینای کاه موااوعا  نامشاصص و دچار شکست می

ی اروری استه در این شرایط طرف، امرشود، وجود یک داور مستال و بیرفتارهای غلط م ری می

اگر داور از قوانین اطاعت نکند و یا حتی در طول بازی قوانین را تغییر دهد، پیشرفت جامعه به اماری 

یاباد و شوده اگر شرایط فراهم شود، در جامعه تجار  پایدار و سالمی گسترش مایغیرممکن بدل می

 شودهرشد و توسعه اقتتادی نیز مالاق می
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 گیرينتیجه

هر دو میهوم کارآفرینی و توسعه اقتتادی، از مواوعا  مهام م العااتی کارشناساان در سراسار 

وری کارآفرینی یک فرآیند  القانه انسانی است، فرآیندی که منابع را از یک س ح بهرهباشنده جهان می

باه  دهده ذا  کارآفرینی، حرکت هوشمندانه و درست و عمال کاردنبه س ح عالی دیگری انتاال می

فرآیناد تبادیل  (ه توساعه اقتتاادی یعنای2013عنوان عاملی برای بروز تغییر است )توما و همکاران، 

تولیادا   وسا تاری یک اقتتاد به سمت یک اقتتاد پیشرفته معا ر و باه روز بار اسااس  ادما  

ازارهاای توسعه کارآفرینی ناش مثثری برای حضور فعاال در بتوان گیت، (ه بنابراین می2002نائود، )

زایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فار و حل مشکال  جامعه، دولت و جهانی )جهانی شدن(، اشتغال

کارآفرینی به عنوان راهبردی توسعه مالور در مالیط اقتتادی در حال تغییر بصش عمومی اییا می کنده 

ی حال مشاکال  های بزرگ دنیا برابه طوری که بسیاری از شرکت امروز اهمیت  ا ی یافته است،

انده ناش کارآفرین در توسعه اقتتادی و ایجاد اشتغال در جامعه باید به  ود از کارآفرینی استیاده کرده

اقتتااد داناش » ور  یک باور همگانی درآید و این اعتااد به وجود آید کاه در دنیاای اماروز و در 

یان کارآفریناان هساتند کاه باا پذیر است و ارشد و توسعه از طریق نوآوری و  القیت امکان« مالور

هاای ور و شناسایی فر اتهای بهرهور به کاربریهای نه چندان بهرهتصتیص مجدد منابع از کاربری

ها با شناسایی بهترین راه اساتیاده از مناابع کمیااب کننده آنبازار، به رشد و توسعه اقتتادی کمک می

کنند، یی را در شکوفایی اقتتاد کشورها اییا میهای نامالدود بشری ناش به سزابرای پاسخ به  واسته

یاباد، کاه موجاب بهباود ها، تاااا و عراه مالتول و به تبع آن اشتغال افزایش میهای آنبا نوآوری

واعیت زندگی افراد و توسعه اقتتادی جوامع  واهد شده باه طاور کلای راه شاکوفایی اقتتاادی و 

ه برای ترویج کارآفرینی در کشور باید منابع مهمای را توسعه  نعتی در گروی توسعه کارآفرینی است

ها ا تتاص دهیمه اگار بتاوانیم شارایط مناسابی را به آموزش رسمی کارآفرینی در مدارس و دانشگاه

یابد و رشد و توسعه برای کارآفرینان کشور فراهم کنیم در جامعه تجار  پایدار و سالمی گسترش می

کنده توان گیت کارآفرینی ناش کلیدی در توسعه اقتتادی اییا میمی شود، بنابرایناقتتادی مالاق می

های کارآفرینی ایجاد کنیم که بتوانند پایا کند، در جامعه باید فعالیتهمان ور که در مدل مااله اشاره می

هاای و حمایت هایی باید از آموزش، سانت کاارآفرینی، زیار ساا تباشند، برای ایجاد چنین فعالیت

 استیاده کنیم تا توسعه اقتتادی مالاق شودهدولتی 
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Abstract 
Entrepreneurship as a strategy for developing countries, creating jobs and 

prosperity, identifying opportunities and increase production counts, Because it 

demands innovation for new products and services that previously did not exist and 

thus brings about the new product will increase and increase employment and 
improve the living conditions of the population. As the statistics show that in 

developed countries and developing the SME share in GDP are significant. If the 

United States for more than half of GDP and exports are done by SME's . Today, 
organizations and governments to make entrepreneurship more important and 

economic prosperity depends on the development of entrepreneurial know. Thus, 

given that entrepreneurship is a key factor in the economic development of a 

society is considered, the purpose of this paper is a brief review of the concepts of 
entrepreneurship and economic development, with emphasis on the role of 

entrepreneurship in economic development using the model proposed by Toma 

et al. On some of the main factors involved in the relationship between 

entrepreneurship and economic development emphasizes. The model is 

presented in the paper, to achieve sustainable economic development in the 

community to create entrepreneurial activities and for such activities should be 

educated, entrepreneurial tradition, we use the following construction and 

government support to achieve economic development. 

 
Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Development, Economic 
Development. 
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