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 چکیده

پرداخته شده اقتصادی برای ارائه به جامعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ی معرفی کلی از مددکارار به در این نوشت

. رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه ده استبا بهره گیری از منابع اسنادی با رویکرد تحلیلی ابعاد موضوع تحلیل ش. است

های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده موجی از سیاستهای توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود. توسعه 

ت و پژوهش فرهنگ کارآفرینی مستلزم انجام حمایت های الزم ازکارآفرینان، ارائه آموزش های مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقا

توسعه کارافرینی رشد اقتصادی را افزایش داده و اثرات مثبتی مانند بهبود وضعیت رفاهی  های الزم در این زمینه می باشد. 

 مردم، کاهش فقر، افزایش اشتغال در جامعه به وجود می آورد. 

 

 توسعه پایدار اقتصادی.، مددکاری اقتصادی، کارآفرینی نوینهای کلیدی:  واژه

 



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 444-448، صفحات 1441بهار ، 1، شماره 8دوره 

441 

 

 مقدمه -1

ای مدیریتی شده است. در کلیه  اقتصادی کشور با رفتارهای گوناگون دستخوش تغییرات غیراصولی و ناهمگون و سلیقه  جامعه

های تولیدی وجود دارد، یک دلیل دیگر مدیریت راهبر آنها که  اندازی صنایع و کارگاه ها، مشکالت تخصصی برای راه صنعت

های تولیدی بدون برنامه  کند. و چگونگی فرآیند مواد اولیه صنایع و کارگاه ه فعالیت میصورت سنتی و غیرتخصصی شروع ب به

های سیاسی بین کشورها که موجب  دهند که باز با توجه به درگیری ردات انجام می صورت وا شود و تولید را به انجام می

اند و همچنان باعث  های تولیدی بدون فعالیت شده ههای ظالمانه شده، واردات مواد اولیه متوقف شده و صنایع و کارگا تحریم

بردن تولید خالص و ناخالص شده و  های کالن و خرد شده و موجب رکود اقتصادی و تورم و از بین  شدن سرمایه بلوکه

 اشتغالزایی را از بین برده که باعث بیکاری و مشکالت عدیده اجتماعی و اقتصادی شده است. 

است.   نان متخصص، بخش کوچکی از این مشکالت در مواد اولیه حل شده ولی همچنان مشکالت باقیاز این پس با تالش جوا

های موازی غیرتخصصی است و نبود نظارت  شود، مدیریت های خالص و ناخالص می عامل دیگری که موجب مشکالت در صنعت

شود.  کنند و کامالً سنتی مدیریت می ضه میهای غیرتخصصی که کاالهای تخصصی تولید و عر تخصصی در آنها؛ مانند کارگاه

کنند اما  های اخیر در بعضی از این تولیدات، افراد متخصص جایگاه خود را پیدا کردند و کاالی مربوطه را تولید می در سال

های  تها با مدیری کنند و گاهی در بعضی از صنعت ها را نظارت می صورت کلی صنعت کافی نیست. در مدیریت کالن کشور به 

شود و رقابت را با توجه  شود که باعث جلوگیری از رشد و توسعه می موازی چندین ارگان همچنان با تفکرهای گوناگون اجرا می

مثال کلی: این روزها شاهد  اند، همین امر در تمام صنعت حادث است.  ها از بین برده بودن مدیریت به غیرتخصصی

 هستیم.  یی اقتصادی در جامعه ایرانها های اقتصادی و بداخالقی فرهنگی بی

ما ایرانیان از نظر اخالقی ذاتاً دارای عیب و ضعف هستیم و بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی ریشه در این ضعف 

 برای درک این ارتباط، کافی است به این اصل توان تصور کرد؟ ثباتی اقتصاد کالن می اخالقی دارد. چه ارتباطی بین اخالق و بی

های اقتصادی اثر  طور که بر پدیده گرفته و در حال تحول در خأل نیست و همان ای شکل کلی توجه کنیم که اخالق پدیده

های بسیار محدود  ویژه به شکل نوسانات قیمت ثباتی اقتصاد کالن به پذیرد. طبیعی است که اگر بی گذارد، از آنها نیز اثر می می

تر از آستانه قابل تحمل است و همین موضوع سبب  اره شده، محدود بوده و اصطالحاً پایینهای آشکار و ضمنی اش باشد، زیان

ثباتی اقتصاد کالن تشدید  شود که واکنشی دفاعی از جمله به شکل تغییر در اخالق افراد جامعه رخ ندهد. اما هنگامی که بی می

یابد، کسی که مسکن خود را فروخته و  افزایش میدرصد  ۰4شود مثالً هنگامی که قیمت مسکن در یک فاصله کوتاه،  می

طور  شدن برای او به تبدیل به پول نقد کرده است یا اینکه پول نقد داشته و تبدیل به مسکن نکرده است، احساس دچار زیان

 قابل توجه باال خواهد بود. 

خاص از آستانه قابل تحمل گذشته و اشخاص ثباتی اقتصاد کالن و درد ناشی از آن برای اش در چنین شرایطی، زیان ناشی از بی

کند که دارای پیامدهایی در اخالق نیز خواهد بود. به عنوان نمونه، هنگامی که انتظارات تورمی  را وادار به واکنش دفاعی می

به قیمت  شود، با وجود آنکه خرید بیش از نیاز و احتکار آن، به قصد فروش باالست و محصولی مانند برنج یا دارو کمیاب می

شود اما بسیاری از اشخاص قادر به خودداری از احتکار و کسب سود از این موضوع نیستند.  باالتر، امری غیراخالقی محسوب می

شده به معنی تحمل زیانی ضمنی فراتر از آستانه تحمل آنهاست و به همین دلیل،  به عبارت دیگر صرفنظر کردن از سود اشاره

 دهد.  های اخالقی را شکل می ثباتی اقتصاد کالن، تضعیف بنیان گونه بی دهند و این ح میاقدام به احتکار را ترجی

ثباتی اقتصاد کالن محدود است و شخصی به دوستان یا بستگان خود برای رفع مشکل  ، هنگامی که بی ای دیگر به عنوان نمونه
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دادن خود احساس   دهنده هنگامی از قرض اما قرضکند  بودن نمی دهد، از این موضوع احساس مغبون  الحسنه می آنها قرض

کردن پول به کاال یا دارایی را داشته باشد که قیمت آن در حال افزایش  گیرنده نیز اگر امکان تبدیل کند و شخص قرض زیان می

ز کند و به کند تا از آن قرض، سود کسب کند یا از زیان ضمنی پرهی است، وسوسه انگیزه بازپرداخت با تاخیر را کسب می

 شود.  همین دلیل زمنیه پایبندی به اخالق در انجام یک کار نیک در هر دو طرف تضعیف می

ثباتی اقتصاد کالن سبب شده واردشدن در  خرید مسکن کرده و بی ای دیگر اینکه هنگامی که مثالً فردی اقدام به پیش و نمونه

ای باال برای خرید و فروش ارز و سکه با استفاده از منابع مالی  یزهبازار سکه و ارز، جذاب شود، ممکن است سازنده مسکن انگ

خریداران مسکن پیدا کند و در انجام تعهد خود، تعلل کند و رفتاری غیراخالقی در رابطه بین خریدار و فروشنده پدیدار شود. 

ر از آستانه تحمل او بوده و او را به ورود در واقع، باز هم زیان ضمنی عدم واردشدن در بازار سکه و ارز برای سازنده مسکن فرات

 در این بازار و ارتکاب عمل غیراخالقی عدم تحویل مسکن به موقع خریداران مسکن وادار کند. 

ثباتی اقتصاد کالن شدیدتر باشد و مدت بیشتری تداوم داشته باشد، به دلیل متضرر کردن مکرر افراد، اثر آن در  هر چه بی

شود. بر این اساس تالش برای  دتر شده و پیامدهای زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن نیز شدیدتر میتخریب اخالق نیز شدی

ثباتی اقتصاد کالن و در راس آنها کنترل تورم، امری ضروری، نه فقط برای پرهیز از زیان اقتصادی بلکه برای پرهیز از  کنترل بی

امعه فقیر، از نظر سطح تولید سرانه، این امکان وجود دارد که آنچه فروپاشی اخالق هم هست. نباید فراموش کرد که در یک ج

 ناپذیر است.  نامیم، امکان ثباتی اقتصاد کالن، حفظ آنچه اخالقی می شود، حفظ شود اما در جامعه دچار بی اخالقی نامیده می

و خرد جامعه را بر عهده بگیرد. در این راستا کارآفرینی نوین به نام مددکار اقتصادی پدید آمده است که وظایف کالن 

کند. ابتدا  صورت علمی و تحقیقی و پژوهشی مدیریت و وظایف خود را اجرا می کارآفرینی نوین )مددکار اقتصادی(، کامالً به

کند و باعث ایجاد و  سازد و سپس افراد متخصص، آموزش و تربیت می افراد جامعه را در رابطه با مورد پیرامون خود آگاه می

ها خواهیم شد و موجب رشد و توسعه اقتصادی در نقاط گوناگون جامعه  گیری یک جامعه کامالً متخصص در تمام صنعت لشک

 گردد.  می

ها، جزء وظایف مهم دیگر مددکار اقتصادی است که باعث شکوفایی  رشد و توسعه فرهنگ اجتماعی و اقتصادی خانواده

ای  دهد که ابعاد مثبت گسترده زایی را در حد چشمگیری افزایش می و رورنق اشتغال گردد، و تولید ها می استعدادها در خانواده

 گردد.  در جامعه پدیدار می

ها و بانکداری هم وظایفی خواهد داشت که باعث گردش نقدینگی در بازار عرضه و تقاضا و  در بخش خدمات مدیریتی سرمایه

گذاری در  شود. و نیز پیداکردن جایگاه سرمایه مؤسسات مالی و اعتباری میها و  شده توسط بانک های بلوکه آزاد کردن سرمایه

 گردد.  ها می ها، در راستای حوزه بورس و اوراق بهادار کشور که موجب رونق و جهش تولیدات در تمام صنعت تمام صنعت

یک اقتصاد قوی و باپشتوانه، نیازمند  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، این سه واژه بسیار مهم و حائزاهمیت است. برای برنامه راه،

 است. « مددکاراقتصادی»یک کارآفرینی نوین به نام 

مطالبی کلی برای معرفی کارآفرینی نوین در جامعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور عزیزمان برای ارائه خدمات، رفاه و 

مددکار اقتصادی برای اولین بار در ایران و جهان،  گردید.  ها و کلیه افراد حقیقی و حقوقی است، ارائه آسایش و آرامش خانواده

پردازی شده که برای جوامع مختلف الزم و ضروری است، و نیاز مطلق جوامع است؛ چرا که  توسط اینجانب خلق و ایده

 دهنده زیربنایی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و ستون اصلی محسوب خواهد شد.  شکل
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های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی؛ فردی، گروهی؛  ول دراقتصاد و تحولی نو در راستای ترمیم زیرساختکارآفرینی نوین و تح

مددکار اقتصادی، عامل ایجاد رشد و توسعه  حقیقی و حقوقی جوامع مختلف است. و تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم دارد. 

انداز فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  ده روشن و چشمگشا است و برنامه راه و آین صنعتی و غیرصنعتی و خدماتی راه

 جوامع است. 

 

 پیشینه تحقیق

تدوین نمودند و  کارآفرینی رویکردی نوین در اقتصاد و توسعه پایدار کشور مقاله ای با عنوان (1931محمدی و همکاران)

 رقبای بر ساده ابتکاری طرح چند اجرای و یدیتول باالی توان به بستن دل با توانند نمی سازمانها امروزه، عنوان داشتند

 بتوانند مدیران و کارکنان که کنند فراهم را شرایطی باید ها سازمان بنابراین. آیند فایق هزینه کم و گرا فرصت، نوآور، منعطف

 درآورند اجرا به سازمان موفقیت جهت در را خود نوآورانه فعالیتهای راحتی به و کنند بارور را خودشان خالقیت و استعداد

 پیشگامان، دارند ها موقعیت توسعه جهت در حرکت ایجاد و ها موقعیت و ها فرصت تشخیص در که مهارتی با کارآفرینان

 . شوند می محسوب اهداف این تحقق در حقیقی

 (خالق فرینکارآ کشورهای برخی) خالق کارآفرینی در اقتصادی مقاله ای با عنوان: خالقیت، (1931مریدیان و همکاران)

 یک اصلی های سرمایه، ایده و فکر صاحبان و نوآوران، کارآفرینی بر مبتنی اقتصادی نظام در، تدوین نمودند و عنوان نمودند

 متمایز بسیار های ویژگی دارای خالق اقتصاد حوزه همچنین شوند می محسوب پایدار توسعه اصلی عوامل از و اقتصادی بنگاه

 رویکرد اساس بر و است کارافرینی اساس که ابداع و نوآوری مفهوم پایه بر و باشد می جهان رایج ادهایاقتص سایر با متفاوتی و

 شکل بستری در نوین اقتصاد این. باشد می خالق تخریب آن حد ترین مطلوب که است گرفته شکل نیاز ایجاد و فرصت خلق

 شود می تعریف خالق های سرمایه مبنای بر که خالق اقتصاد مفهوم طورکل به. است گرا کل تفکر یک نیازمند که گیرد می

، فردی صنایع است ممکن حالیکه در. رود می شمار به پیشرفته جوامع اجتماعی و اقتصادی رشد ایجاد عوامل از یکی امروزه

 برابر در عموما فرهنگی صنایع و خالق صنایع، شوند نوسانات دچار اقتصادی سخت شرایط در، گذاری سرمایه و تولید همانند

 می اقتصادی شاخه این اصلی قوت نقطه جزو موضوع این و میباشند مصون و ایمن، اقتصادی و تجاری چرخه های ناپایداری

 برون حل راه ترین مهم عنوان به خالق اقتصاد باشد می رکود با درگیر اقتصادشان که کشورهایی در امروزه طوریکه به. باشد

 خالق اقتصاد و افرینی کار کارکردهای مقایسه با که شده برآن سعی مقاله این در. گردد می تجویز انبرایش بحران این از رفت

 توسعه حال در کشورهای اقتصاد و پایدار توسعه بر را مورد دو این همکاری تاثیر و شود اشاره مورد دو این تنگ تنگا رابطه به

 . کنیم بیان

تحقیق نشان . نتایج پرداخت ثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه مناتابه مطالعه ، (1011حامد)، عباسی نامی

-های تحصیل میضرب خوداشتغالی و میانگین سال، سطح کارآفرینی تعدیل شده سرمایه انسانی که شامل متغیر حاصلداد

ی اثر منفی بوده و بیکاری افراد را وادار باشد، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. اشتغال دارا

های نوین از طریق افزایش سطح آوریهای مشوق کارآفرینی و حمایت از فننماید، بنابراین سیاستبه خوداشتغالی می

 تحصیالت کارآفرینان بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه توسط تاثیر مثبت خواهند گذاشت. 

 



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 444-448، صفحات 1441بهار ، 1، شماره 8دوره 

444 

 

 مفاهیم عملیاتی

 آفرینیانواع کار

بندی  های متعددی از کارآفرینی در ادبیات موضوع ارائه شده است. اولین صاحبنظر پیشگام در زمینه طبقه شناسی نوع

های اجتماعی و رفتاری ارائه داده است. اسمیت دو  بندی را براساس شخصیت، و زمینه کارآفرینان، اسمیت( است که این تقسیم

(کارآفرینان 4(کارآفرینان افزارمند که عمدتاً از کارگران سطوح عملیاتی هستند و1ه است:نوع از کارآفرینان را شناسایی کرد

 (1۱، ص1۰81شوند )مقیمی،  گرا که با سطح عالی تحصیالت و تنوع وسیعی از تجارب کاری تشخیص داده می فرصت

طلبانه از  کارآفرینی افزارمند و فرصتمیالدی به همان نتایج دست یافت، اما به جای 1۷۱۱در یک مطالعه مشابه، باردن درسال

 میالدی، سه نوع کارآفرین را شناسایی کردند:1۷81سرپرست و مدیراستفاده کرد. دانتابرگو وکوپر در سال 

 
 : انواع کارآفرین1شکل

http://www. ehyaa. com/pages/ 
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 انواع کارآفرینی از نظرجانجا

 
 انواع کارآفرینی از نظرجانجا: 1شکل

 

کنند  سازمانی و کارآفرینی سازمانی تقسیم می ال وپرلمن نیز کارآفرینیرا به سه دسته کارآفرینی فردی، کارآفرینی درونکورنو

(comwall & 1۷۷4Tperlmanکارآفرینی فردی فرآیندی است که در آن، یک کارآفرین طی می )  کند تا فعالیت

کند تا  شود که سازمان طی می ینی سازمانی نیز به فرآیندی اطالق میای را به طور مستقل به ثمر برساند. کارآفر کارآفرینانه

 کارکنان بتوانند در نقش کارآفرینی انجام وظیفه کنند. 

 

 توسعه اقتصادی

شود، در  ( از مفاهیمی است که اغلب با مفهوم رشد اقتصادی یکی شمرده میEconomic developmentتوسعه اقتصادی )

های کمی اقتصادی است،  ای وجود دارد، رشد اقتصادی دربرگیرنده شاخص های قابل مالحظه تفاوت حالی که بین این دو مفهوم

ای که این مفهوم با مفاهیمی چون تغییر و تحوالت  تری است، به گونه لیکن توسعه اقتصادی متضمن فرآیندهای پیچیده

 (1۰84اقتصادی نزدیکتر است تا مفهوم رشد اقتصادی )ازکیا و غفاری، 

لوپ میگوید:توسعه اقتصادی عبارت است از کاربرد منابع تولیدی به نحوی که موجب رشد بالقوه مداوم درآمد سرانه در  مک

یک جامعه بشود و نیز اظهار شده که توسعه اقتصادی فرآیندی است که طی آن مبانی علمی و فنی تولید از وضعیت سنتی به 

 شوند.  وضعیت مدرن متحول می
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 قیقیافته های تح

 :های زیر، توضیح و شرح داده خواهد شد های مددکار اقتصادی، تحت عنوان گذاری اهداف و سیاست

 زایی صددرصد؛ کارآفرینی نوین در تمام مشاغل و اشتغال -1

 های مادر و صنایع وابسته با توجه به فرهنگ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن جوامع؛ رشد و توسعه صنعت -4

 های روز دنیا و تکنولوژی؛ معادن زیرزمینی با توجه به تکنیکرشد و توسعه  -۰

 رشد و توسعه مشاغل خدماتی و رونق کیفیت خدمات با توجه به فرهنگ اجتماعی و اقتصادی آن جوامع؛ -4

رشد و توسعه دانش تخصصی و دانشگاهی برای تربیت نیروی متخصص علمی در تمام موارد دانش فنی و مهندسی و  -۱

 و پژوهشی؛ تحقیقاتی

 رشد و توسعه تولیدات غیرصنعتی )تولیدات ناخالص( برای مصرف داخلی و صادرات؛ -4

 رشد و توسعه سیاست اقتصادی باتوجه به نظام حاکم به آن کشور و تاثیرگذاری در فرهنگ اقتصادی کالن و خرد.  -۱

الب بعدی جزئیات بیشتری را مورد بحث و مددکار اقتصادی، امری تخصصی و تحقیقی و پژوهشی در جوامع است که در مط 

 :گفتگو قرار خواهیم داد. ابتدا به کلیات آن توجه داشته باشید

های  ها و گروه شده برای تقویت خانواده پردازی و طراحی مددکار اقتصادی، برگرفته از تعالیم عالی اسالمی است، که این ایده

ین عاملی مهم برای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا و امنیت اقتصادی حقیقی و حقوقی، تولیدکنندگان و متقاضیان و همچن

بودن مددکار اقتصادی و به عنوان یک کارآفرینی نوین که باعث  برای یک اقتصاد پایدار خواهد بود. با توجه به تخصصی

ای پیروی  های ویژه صول و تکنیکگردد؛ مانند: صنعتی و غیرصنعتی و خدماتی، از ا گشایی مشکالت تمام مشاغل جامعه می راه

 کند؛ مانند تحقیق و پژوهش که پایه اصلی است، برای رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می

 

 
 رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی های پایه :9شکل
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ای که بخواهیم  صادی به اجرا درخواهدآمد در هر جامعهگردد که توسط مددکار اقت این عوامل باعث پشتوانه یک اقتصاد پویا می

 های تخصصی به نام مددکار اقتصادی است.  یک اقتصاد با اخالق و پویا ایجاد کنیم، نیازمند یک گروه و یا گروه

برد  -با بردها و نظام حاکم در کشورها قابل اجرا و ارائه است. تنها کارآفرینی نوینی است که  در بخش سیاستگذاری تمام دولت

 . … های مادر و غیرصنعتی مادر و مشاغل خدماتی و تمام طرفین جوامع همراه است: از آقایان سیاسیون و صنعت

ها، در تمام کشورها، مددکار اقتصادی قابل اجرا است؛ به دلیل اینکه کامالً تخصصی و  های حاکم بر دولت در تمام قوانین نظام

یشرفت، رشد و توسعه فرهنگ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جوامع مختلف است که تحقیقی و پژوهشی است که باعث پ

ای که  های نقدی و غیرنقدی در خدمت ملتها باشد؛ یعنی یک اقتصاد پایدار و پویا و با پشتوانه گردد اقتصاد و سرمایه موجب می

ای ایجاد  وردن آرامش و آسایش ویژهمندی تحقیق و پژوهش و تخصص و سپس تکنولوژی در خدمت ملت درآ با کمک و بهره

 آورد.  کند. در فرهنگ اجتماعی و اخالق اقتصادی تحول نوین به وجود می می

دارد، که بنده بخش کوچکی را توضیح دادم و تمام موارد فرهنگی، اجتماعی و اخالق   هایی گسترده مددکار اقتصادی شاخصه

وهشی برای رفع مشکالت و توسعه و رشد، مددکار اقتصادی به اجرا در اقتصادی را به صورت کامالً تخصصی و تحقیقی و پژ

 خواهد آورد. 

نشده و غیرتخصصی انجام شد که  های مدیریت اقتصاد کالن به دلیل ناآگاهی نقطه به نقطه اقتصادی و سیاسی و سیاست

ردن اقتصادکالن برای جلوگیری از مددکار اقتصادی به دلیل همان تحقیق و پژوهش و آگاهی تخصصی و چگونگی به اجرا درآو

بردن مشکالت صنعت و راه توسعه و رشد  بین اخالقی اقتصادی در جامعه است و همچنین موجب از  هرج و مرج اقتصادی و بی

رو خواهیم شد. مددکار اقتصادی دانش فنی  کند، که شکوفایی صنعت با یک اقتصاد پویا روبه اقتصادی آینده جامعه را روشن می

صصی برای یک اقتصاد قوی و باپشتوانه است که همراه تکنولوژی روز است و باعث پیشرفت تکنولوژی و موجب یک و تخ

گذاران کالن در جوامع است، که موجب تاثیرگذاری مثبت در اقتصاد  شده برای سرمایه گذاری با اطمینان کامل و گارانتی سرمایه

 گردد.  کالن و اخالق اقتصادی می

گارش شده با تحقیق و پژوهش در کارآفرینی نوین مددکار اقتصادی در یک اقتصاد پویا در جوامع به وجود خواهد تمام موارد ن

 آمد. 

 

 نتیجه گیری

ترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، افزایش اشتغال، تولید دانش فنی و تولید توزیع درآمد  مهم

تواند افزایش ثروت ملی و رشت اقتصادی جامعه را در برداشته باشد. دگرگونی و تحوالت  نتیجه میدر سطح جامعه است که در 

ها بیشتر از گذشته نیازمند نوآوری و  در سراسر جهان امروز، باعث شده است که کارآفرینی بیش از پیش اهمیت یافته و سازمان

ها در ارتباط با کارآفرینی به عنوان مهمترین عامل توسعه  مانکارآفرینی برای تطبیق با شرایط جدید باشند. در حقیقت ساز

توانند سهم بیشتری از بازارها را به خود اختصاص دهند. لذا با توجه به وجود نیروهای انسانی شایسته در سطح  اقتصادی، می

های الزم در  ریزی ست برنامههای ارزنده موجود در زمینه کارآفرینی در سطح دنیا، الزم ا کشورمان و در دسترس بودن تجربه

زمینه توسعه کارآفرینی در سطح کشور صورت گیرد. ضروری است روح کارآفرینی در سراسر کشور گسترده گردد تا جوانان 

 های کارآفرینی شوند وخود مولد کار باشند نه به دنبال کار در جامعه سرگردان به سر برند.  کشور باشور و اشتیاق وارد فعالیت
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  فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور، زیربناهای غیرتخصصی وجود دارد که باید این امر مهم به  که در جامعهه به این با توج 

 ها شود.  صورت کامالً تخصصی مدیریت شود و موجب شکوفایی، رشد و توسعه تمام صنعت
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