فصلنامه علمی کارآفرینی فرهنگی
موسسه فرهنگی و هنری پارس آذرنگ
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران
شماره اول ،زمستان 1398

چارچوبی برای توسعه ی زیست بوم استارتاپی ایران /علیرضا نوروزی 1 ..........................................
کارآفرینی در صنعت موسیقی و فرایند تولید آن /افسر افشاری نادری 17 ........................................
نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی /فریبا ابوالقاسمی 29 ................................
ش عالی مهارت محور به مثابه کارآفرینی ،کسب وکار و تجاری سازی دانش و مقایسه
آموز 
آن با نظام آموزش عالی دانش محور /علی ابراهیمی 41 ...........................................................................
عوامل پیش بینی کننده نیات و رفتار کارآفرینانه حرفهای در زمینه های آموزشی و
فرهنگی /علی اشرف حامدی اغول بیک 55 ....................................................................................................
شناسایی مولفههای ساختاری تصمیم گیری ابتکاری کارآفرینان برتر کسبوکارهای
الکترونیک /افروز فرهادزارع 65 .........................................................................................................................

@
عنوان :فصلنامه علمی کارآفرینی فرهنگی
شماره :اول ،زمستان 1398
صاحب امتیاز :موسسه فرهنگي پارس آذرنگ (مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران)
مدير مسئول و سردبیر :دكتر محسن عليني
هیأت تحریریه:
دکتر هادي خانيکي  /استاد رشته علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبایی
دکتر علي اصغر کيا /استاد رشته روزنامه نگاری ،دانشگاه عالمه طباطبایی
دکتر حسن اسدزاده /دانشیار رشته آموزش ،روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی
دکتر شهناز هاشمي /دانشیار رشته علوم ارتباطات و روزنامه نگاری ،وزارت آموزش و پرورش
دکتر محمد سلطاني فر /دانشیار رشته علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
دکتر رضا ساالريان /استادیار رشته مهندسی مواد ،بیومتریال ،پژوهشگاه مواد و انرژی
دکتر فرامرز اکرمي /استادیار رشته اقتصاد سیاسی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دکتر محسن عليني /استادیار رشته جامعه شناسی ،سازمان تحقیقات جهاد کشاورزی
دکتر افسر افشاری نادري /دکتری مدیریت فرهنگی
علي ابراهيمي /دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی
هیأت داوران:
دکتر احمد احمدي قبانکندي ،دکتر بابک فربودنيا ،دکتر بهارک اعظمي ،دکتر زهره حسين زادگان ،دکتر
ستار محمدپور ،دکتر سهيال کياسي ،دکتر فاطمه مصدري ،دکتر مريم بيژني ،دکتر مهدي بصيري ،دکتر نوريه
شادالويي
مدیر داخلی و اجرایی :علی ابراهیمی
ویراستار علمی و ادبی :دکتر مریم بیژنی
دبیر هیأت داوران :مرضیه یغمایی
دبیر کمیته فنی و هنری :زهرا صبوری
نشاني دفتر نشريه  :تهران ،سهروردي شمالي ،باالتر از مطهري ،كوچه نيكان ،پالك 22
تلفن 88406556 - 88455415 :
وبسایتwww.cauast31.ac.ir :
پست الكترونيكFaslnameh.kf31@gmail.com :
* نقل مطالب مندرج در فصلنامه با ذکر مآخذ آزاد است.

راهنمای نویسندگان

فهرست مطالب

لطفا در ارسال مقاالت تحقیقی خود به نکات زیر توجه فرمایید تا مراحل بررسی آنها
سریعتر انجام شود:
 .1مسئله مورد بررسی مقاله را در ابتدای مقاله روشن و واضح مطرح کنید.
 .2پس از طرح مسئله ،چارچوب نظری و فرضیات تحقیق خود را تشریح کنید.
 .3پس از چارچوب نظری ،روش تحقیق خود را توضیح دهید.
 .4منابع مورد استفاده را در داخل متن و درون پرانتز در پایان نقل قول یا مطلب استفاده شده به
صورت زیر بیان کنید:
 .4-1برای منابع فارسی ( :نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار منبع :شماره صفحه)
مثال( :احمدی ) 17 : 1389،تعداد منابع فارسی نباید از  10منبع کمتر باشد .
 .4-2برای منابع التین( :صفحه :سال نشر ،نام خانوادگی) مثال )Alen ،2003 :18( :تعداد منابع
خارجی نباید از  10منبع کمتر باشد.
 .5معادل خارجی اسامی و مفاهیم مهم و به ویژه ناآشنا در داخل پرانتز بالفاصله پس از ذکر واژه
مذکور قید شود.
 .6در پایان مقاله الزم است نتایج تحقیق و در صورت امکان پیشنهادهای مرتبط با موضوع به طور
خالصه مطرح شود.
 .7چکیده مقاله در حدود  100تا  150کلمه که در آن موضوع مقاله،روش تحقیق و مهمترین نتایج
آورده شده به همراه ترجمه انگلیسی عنوان مقاله ،چکیده  ،واژگان کلیدی و نشانی الکترونیکی
نویسنده ارائه شود.
 .8در انتهای مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و خارجی به صورت جداگانه به شیوه
زیر ارائه شود :
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده(سال انتشار) ،عنوان کتاب یا مقاله.نام و نام خانوادگی مترجم.
محل نشر :نام ناشر.
 .9متن مقاله با قلم نازنین  12نوشته شود و فاصله سطرها حداقل  1/5سانتیمتر و پهنای  15باشد.
 .10حجم مقاله تایپ شده از  20صفحه  A4و یک روی یک صفحه بیشتر نباشد و در فرمت word
تحویل داده شود.
 .11مقاالت ارسال شده ،بازگردانده نمیشوند.
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چکیده
شــرکت هــای موفــق اســتارتاپ از توانایــی ایجــاد مشــاغل و کمــک بــه رفــاه اقتصــادی برخوردارنــد
و در عیــن حــال خــود نیازمنــد زیســت بــوم مناســب توســعه یافتــه بــرای شــکلگیری و فعالیــت هســتند.
در ایــن راســتا ،درک زیســت بــوم اســتارتاپ ،بــه ویــژه از دیــدگاه محققــان امــری حیاتــی اســت .بــا ایــن
حــال ،بررســی و تحقیــق پیرامــون ایــن موضــوع محــدود اســت .هــدف ایــن مطالعــه ،مــرور منابــع بــا هــدف
پیــدا کــردن مطالعــات موجــود در زمینــه زیســت بــوم اســتارتاپ بــه منظــور تحلیــل و شــناخت تعاریــف و
عناصــر اصلــی آن اســت .روش پژوهــش اســنادی همــراه بــا تحلیــل مقالههــای مرتبــط و منتشرشــده نظیــر
مقــاالت فنــی ،گزارشهــا و مقــاالت اینترنتــی متمرکــز بــر زیســت بــوم اســتارتاپ اســت .نتایــج تجزیــه
و تحلیــل اولیــه مقــاالت ،چهــار مفهــوم اصلــی را در تحقــق یــک زیســت بــوم اســتارتاپ نشــان میدهــد.
ایــن مفاهیــم اصطالحــات رایجــی نظیــر "محیــط"" ،ذی نفعــان"" ،پیامــد در مقیــاس کوچــک" و "پیامــد
در مقیــاس بــزرگ" را در برمیگیرنــد .همچنیــن یافتههــا ،هشــت عنصــر اصلــی (مالــی ،جمعیــت شناســی،
بــازار ،آمــوزش ،ســرمایه انســانی ،فنــاوری ،کارآفریــن و عوامــل حمایتــی) را بــه عنــوان عناصــری شناســایی
کــرده کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر اســتارتاپها تأثیرگــذار هســتند.
واژگان کلیدی :استارتاپ ،زیست بوم ،زیست بوم استارتاپ ،عناصر زیست بوم استارتاپ
*نویسنده مسوؤل :علیرضا نوروزی

Alireza.Norouzi2018@gmail.com
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مقدمه
در انــواع جدیــد اقتصــاد جهانــی ،شــرکت هــای اســتارتاپ بــه عنــوان یــک بازیگــر کلیــدی در توســعه
اقتصــادی مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد .دالیــل اهمیــت نیــز ،ســهم آنهــا در ایجــاد اشــتغال و رشــد اقتصادی
در ســطوح منطقــه ای ،ملــی و جهانــی اســت )3: 2010 ,Kane( .چندیــن نــوآوری در دســتیابی بــه موفقیــت
و کســب و کارهــای بــزرگ توســط اســتارتاپ هــا ایجــاد شــده اســت)562: 2010 ,Carree and Thurik( .
بــر اســاس آخریــن گــزارش ســهولت انجــام کســب و کار بانــک جهانــی ( )Doing Businessبــرای ســال
 ،2018امتیــاز ایــران از  56/22بــه  56/48بهبــود یافتــه اســت .ایــن گــزارش نشــان مــی دهــد بــه رغــم
افزایــش امتیــاز ،ســرعت انجــام اصالحــات ایــران نســبت بــه ســایر کشــورهای جهــان کمتــر بــوده و ایــن
امــر جایــگاه بیــن المللــی کشــور را نســبت بــه ســال گذشــته  4رتبــه تنــزل داده و از رتبــه  120در بیــن
 190کشــور بــه رتبــه  124رســیده اســت )2017 ,World Bank( .از طــرف دیگــر توجــه بــه جدیدتریــن
دادههــای دیدبــان جهانــی کارآفرینــی ( )GEMنیــز بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه کارآفرینــی در ایــران در
جایــگاه مناســب خــود قــرار نــدارد .طبــق گــزارش ســال  2017ایــن ســازمان ،ایــران در شــاخص کارآفرینــی
نوپــا ( )TEAکــه بیانگــر فعالیــت هــای نوظهــور و جدیــد در بیــن جمعیــت بالــغ ( 18-64ســال) اســت ،در
میــان  67کشــور در رتبــه  31قــرار دارد .در شــاخص "کارآفرینــی تثبیــت شــده" (درصــد کارآفرینــان بــا
بیــش از  42مــاه ســابقه فعالیــت) ،ایــران در جایــگاه پنجاهــم قــرار دارد .همچنیــن در شــاخص "درک
فرصــت کارآفرینانــه" کــه بیانگــر شناســایی فــرد از فرصــت هــای محیــط پیرامــون خــود در شــش مــاه
آتــی اســت ،جایــگاه  27را در بیــن  67کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت و در شــاخص "درک قابلیــت
کارآفرینانــه" کــه معــرف خودکارآمــدی کارآفرینانــه اســت ،در رتبــه  41قــرار گرفتــه .از منظــر شــاخص "قصد
کارافرینانــه" در کشــور نیــز رتبــه  41را در میــان  67کشــور مــورد بررســی بــه خــود اختصــاص داده اســت.
( )2017 ,Global Entrepreneurship Monitorاز طــرف دیگــر در آخریــن گــزارش مؤسســه کارآفرینــی و
توســعه جهانــی ،رتبــه ایــران در میــان  130کشــور جهــان 72 ،اســت .در گزارشــی دیگــر کــه توســط مرکــز
توانمندســازی و تســهیل گــری کســب و کارهــای نوپــا (فــاوا) بــه منظــور مقایســه وضعیــت زیســت بــوم
ایــران بــا ســایر کشــورها تنظیــم شــده اســت ،زیســت بــوم کارآفرینــی ایــران در ابعــادی چــون "سیاســت
هــای حمایتــی دولــت"" ،قوانیــن دولتــی"" ،زیرســاخت فیزیکــی"" ،بــاز بــودن بــازار داخلــی"" ،پویایــی بــازار
داخلــی"" ،انتقــال تحقیــق و توســعه"" ،زیرســاخت هــای تجــاری و قانونــی"" ،آمــوزش کارآفرینــی در دانشــگاه
و برنامــه هــای کارآفرینــی دولــت" بــا کشــورهایی چــون ترکیــه ،برزیــل ،آلمــان و آمریــکا مــورد مقایســه
قــرار گرفتــه و یافتــه هــا حاکــی از آن اســت کــه زیســت بــوم ایــران در شــاخص هــای مــورد بررســی در
مقایســه بــا کشــورهای مــورد مطالعــه جایــگاه مطلوبــی نــداردGlobal Entrepreneurship Development( .
)2018 ,Institute
اصــاح زیســت بــوم کســب وکار چنــد ســالی اســت کــه مــورد توجــه قانونگــذاران کشــور قــرار گرفتــه
اســت .بــر پایــهی تأکیــد بندهــای "یــک" و "دو" سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه توســعهی
کارآفرینــی و اقتصــاد دانــش بنیــان تأکیــد شــده و ایــن موضــع گیــری در بخشــنامهی بودجــه ســال 1398
نیــز بــا اولویــت ابــاغ شــده اســت .همچنیــن بنــد "ت" مــاده ی "دو" قانــون برنامــه ی پنــج ســالهی ششــم
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موضوعــات خــاص کالن فرابخشــی در مــورد بهبــود محیــط کســب وکار ،اشــتغال و ...را از جملــه مســائل
محــوری برنامــه خوانــده اســت .بنــد "ز" از مــادهی چهــار همــان برنامــه نیــز صراحتــأ دولــت را بــه اعمــال
سیاســت هــای اشــتغال زایــی ،مهــارت افزایــی و ارتقــای دانــش حرفــه ای و حمایــت از کســب وکارهــای
نوپــا مکلــف کــرده اســت .از ســوی دیگــر معاونــت توســعه ی روســتایی و مناطــق محــروم کشــور قصــد
دارد زمینــه هایــی را فراهــم کنــد تــا طبــق برنامــه ی ششــم توســعه  25هــزار روســتا از طریــق کســب و
کارهــای نوپــا ظرفیــت صــادرات پیــدا کننــد .معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری نیــز بــا کمــک
بــه بخــش خصوصــی بــرای راه انــدازی ده هــا شــتاب دهنــده و مرکــز نــوآوری ســهم خوبــی در بهبــود
فضــای کســب وکار پیــش بینــی کــرده اســت .ایــن سیاســت گــذاری هــا نشــان میدهنــد کــه مجموعـهی
نظــام بــه اهمیــت زیســت بــوم در توســعه کســب وکارهــا واقــف شــده اســت .بطوریکــه مــی تــوان اذعــان
داشــت اخیــرأ زیســت بــوم شــرکت هــای نوپــا در ایــران شــکل گرفتــه و بــا افزایــش تعــداد اســتارتاپها،
زمینــه ایجــاد اشــتغال و بــه ظهــور رســیدن ایــده هــای نوآورانــه جوانــان نیــز فراهــم شــده اســت .اغلــب
فعالیتهــای زیســت بــوم موجــود بــر روی فعالیــت هــای خدماتــی ماننــد فــروش ،حمــل و نقــل و غــذا بــه
صــورت آنالیــن متمرکــز هســتند.
عناصــر تشــکیل دهنــده محیــط کارآفرینانــه ،نقــش مهمــی در توســعه موفقیــت آمیــز اســتارتاپ هــا
نظیــر دره ســیلیکون -منطقــه ای کــه بــه خاطــر ایجــاد اســتارتاپ هــای موفــق مشــهور اســت -دارد .عناصــر
چنیــن محیطــی بایــد بــه عنــوان یــک زیســت بــوم بــا هــم تعامــل داشــته باشــند و ایــن امــر مــی توانــد در
نهایــت بــه ایجــاد اســتارتاپ هــای موفقیــت آمیــز ختــم شــود )59: 2019 ,Tripathi et al( .در یــک زیســت
بــوم بیولوژیکــی ،گونــه هــا بــا یکدیگــر و بــا عناصــر غیرزنــده محیــط خــود در ارتبــاط هســتند .طــی ســه
دهــه گذشــته ،در مفهــوم زیســت بــوم پیشــرفت هــای زیــادی صــورت گرفتــه اســت .هنگامــی کــه زمینــه
کســب وکار مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد ،ایــن مفهــوم تحــت عنــوان زیســت بــوم کســب وکار بــکار گرفتــه
مــی شــود کــه در آن شــرکت هــا بــرای خلــق روابطــی کــه بــرای مشــتریان ارزش دارد ،بــا یکدیگــر همکاری
میکننــد )6: 2012 ,Makinen and Dedehayir( .بــه طــور مشــابه ،یــک زیســت بــوم اســتارتاپ اشــاره بــه
پدیــده ای دارد کــه در آن اســتارتاپ هــا و عناصــر حمایتــی در یــک محیــط تعامــل دارنــد تــا رشــد و توســعه
اســتارتاپ هــا تحقــق پیــدا کنــد .بــا ایــن حــال ،شــواهد بنیــادی یــک مطالعــه نظــام منــد و دقیــق کــه بتوانــد
یــک ارزیابــی از ادبیــات زیســت بــوم اســتارتاپ و خــود پدیــده ارائــه دهــد ،محــدود یــا ناشــناخته اســت.
()249: 2015 ,Klotins et al ;1206: 2014 ,.Paternoster et al
فقــدان یــک مــرور کلــی از تعاریــف موجــود و نبــود آگاهــی از چارچــوب زیســت بــوم اســتارتاپها،
نشــاندهنده شــکاف تحقیقاتــی اســت و انجــام مطالعــات بیشــتر را مشــکل میکنــد .از آنجــا کــه
اســتارتاپها در رشــد اقتصــادی نقــش مهمــی دارنــد ،مهــم اســت کــه تجــارب مشــترک محققــان و
متخصصــان در ایــن زمینــه بــرای دســتیابی بــه دانــش جمعــی از دیــدگاه هــای مختلــف شناســایی شــود.
بــرای پاســخ بــه ایــن شــکاف علمــی ،مقالــه حاضــر بــه دنبــال تحلیــل ادبیــات زیســت بــوم اســتارتاپها
بــه روشــی نظــام منــد و ارزیابــی شــواهد آن اســت.
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چارچوبی برای توسعهی زیست بوم استارتاپی ایران

اهداف تحقیق
 دستیابی به مفهوم کامل از پدیده استارتاپ؛ شناسایی مفهوم جامع زیست بوم استارتاپ و عناصر مهم تشکیل دهنده آن.روش تحقیق
ایــن تحقیــق از نظــر ماهیــت از نــوع تحقیقــات مــروری و از لحــاظ هــدف کاربــردی اســت .ابــزار
گــردآوری اطالعــات شــامل مطالعــات اســنادی ،کتابخانــه ای ،ترجمــه مقــاالت مرتبــط بــا موضــوع و کاوش
رایانــه ای در شــبکه جهانــی اطالعــات اســت.
مبانی نظری
 تعریف استارتاپ و توسعه محصولامــروزه در کنــار منابــع طبیعــی و مــادی یکــی از فاکتورهــای مؤثــر بــر رشــد اقتصــادی ،توجــه بــه
محصــوالت ابتــکاری و نویــن اســت و در ایــن بیــن اســتارتاپ هــا جایــگاه و نقــش ویژهایــی دارنــدCarree( .
« )560: 2010 ,and Thurikاصطــاح اســتارتاپ جایگزیــن عنــوان" ،ســازمان موقــت در جســتجوی یــک
مــدل کســب و کار مقیــاس پذیــر ،قابــل تکــرار و ســودآور اســت» )2012 ,Blank and Dorf( .در تعریفــی
دیگــر اســتارتاپ را "یــک مؤسســه انســانی کــه بــرای ایجــاد محصــول یــا خدمــات جدیــد تحــت شــرایط
عــدم قطعیــت شــدید ،طراحــی شــده اســت" معنــا میکننــد )124: 2011 ,Ries( .همچنیــن از آن بــه عنــوان
"یــک ســازمان بــا تجربــه محــدود ،کار بــا منابــع ناکافــی و تأثیرپذیــری توســط عوامــل متعــددی نظیــر
ســرمایه گــذاران ،مشــتریان ،رقبــا و اســتفاده از فنــاوری هــای محصــول پویــا" نــام میبرنــد .محصــوالت
اســتارتاپ هــا را در دو نــوع ســخت افــزاری (همچنیــن تحــت عنــوان اســتارتاپ هــای ســخت افــزار) و نــرم
افــزاری (تحــت عنــوان اســتارتاپ هــای نــرم افــزار) .طبقــه بنــدی کــرده انــد و مطالعــات متعــددی در زمینــه
توســعه محصــوالت اســتارتاپ هــا انجــام شــده اســت .در ایــن راســتا ،توســعه محصــول در چهــار مرحلــه
چرخــه حیــات ،تثبیــت ،رشــد و تکامــل مشــخص شــده اســت )340: 2002 ,Crowen( .در مطالعــه ای دیگــر،
مراحــل توســعه محصــول را در شــش مرحلــه (مفهــوم ،توســعه ،نمونــه اولیــه کار ،محصــول کاربــردی بــا
کاربــران محــدود ،محصــول کاربــردی بــا رشــد بــاال و محصــول بالــغ) بــرای تجزیــه و تحلیــل توزیــع
اســتارتاپ هــا مشــخص کردهانــد)170: 2016 ,Wang et al( .
 تعریف زیست بومزیســت بــوم شــامل جامعــه ای از موجــودات زنــده اســت کــه اعضــای آن بــا یکدیگــر و بــا عناصــر
غیرزنــده موجــود در محیــط ،تعامــل برقــرار مــی کننــد )61: 2007 ,Ives and Carpenter( .ایــن مفهــوم
همچنیــن در زمینــه کســب و کار بــکار گرفتــه شــده اســت ،نظیــر زیســت بــوم کســب و کار کــه متشــکل
از شــبکه ای از شــرکت هایــی تعاونــی اســت کــه در سیســتم هــای تولیــدی بــرای مشــتریان ارزش آفرینــی
میکننــد )17: 1997 ,Moore( .مفهــوم زیســت بــوم همچنیــن در کارآفرینــی کاربــرد دارد .در یــک زیســت
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بــوم کارآفرینــی ،کنشــگران یــا اجــزای وابســته مختلــف بــرای خلــق کســب و کارهــای نویــن در یــک
منطقــه جغرافیایــی از طریــق اســتارتاپ هــا تعامــل دارنــد .بــه عبــارت دیگــر" ،زیســت بــوم هــای کارآفرینــی
مجموعــه متنوعــی از بازیگــران وابســته در یــک منطقــه جغرافیایــی را نشــان مــی دهنــد کــه بــر شــکل
گیــری و مســیر نهایــی گــروه بازیگــران و بــه طــور بالقــوه بــر اقتصــاد بــه عنــوان یــک کل تأثیــر میگــذارد.
زیســت بومهــای کارآفرینــی از طریــق مجموعــه ای از مؤلفــه هــای وابســته بــه یکدیگــر تکامــل مــی یابنــد
و در طــول زمــان بــه ایجــاد ســرمایه گــذاری هــای جدیــد میپردازنــد" ( .)9: 2006 ,Cohenاخیــرأ موضــوع
زیســت بــوم در فعالیــت و حــوزه اســتارتاپ نیــز مطــرح شــده و بــر ایــن اســاس آن را "یــک منطقــه محــدود
در عــرض  30مایــل (یــا یــک ســاعت ســفر) ،متشــکل از افــراد ،اســتارتاپ هایشــان و انــواع مختلفــی از
ســازمان هــای حمایتــی کــه در قالــب یــک سیســتم پیچیــده بــرای خلــق شــرکت هــای اســتارتاپ جدیــد و
تکامــل آنهــا در تعامــل هســتند" ،معنــا میکننــد)5: 2016 ,Cukier et al( .
 تعریف زیست بوم استارتاپبــر اســاس تعریــف فــوق میتــوان گفــت کــه زیســت بــوم اســتارتاپ متمرکــز بــر یــک منطقــه خــاص
اســت کــه در آن کارآفرینــان و ســازمان هــای حمایتــی بــرای خلــق اســتارتاپ هــای نویــن و هدایــت آنهــا
در زمینــه هــای موجــود ،مشــارکت دارنــد .بــه طــور مشــابه" ،ســروانتس" و "نــاردی" (,Cervantes and Nardi
 )2012ایجــاد یــک فرهنــگ اســتارتاپی در منطقــه مکزیــک را شــرح داده و تلقــی خــود از یــک زیســت
بــوم اســتارتاپ را اینگونــه بیــان میکننــد :جامعــه اســتارتاپ بــا بکارگیــری اصطــاح "زیســت بــوم" بــه
شــبکهای از افــراد ،مؤسســات و منابــع مــورد نیــاز بــرای ایجــاد اســتارتاپ هــا اشــاره میکنــد .ایــن زیســت
بــوم شــامل کارآفرینــان در زمینــه هــای گوناگــون ،مهــارت هــا و ســطوح مختلــف تجربــه ،ســرمایه گــذاران
خصوصــی ،مؤسســات مالــی دولتــی و خصوصــی ،شــرکت هــای بــزرگ بــرای ایجــاد زیرســاخت هــا و
همچنیــن دانشــگاه هــا میشــود .در توصیــف قبلــی ،واژه "زیســت بــوم" نشــان دهنــده شــبکه ای از افــراد،
ســازمان هــا و منابــع مــورد نیــاز بــرای خلــق اســتارتاپ اســت و بــه کارآفرینــان و همچنیــن ســرمایه گــذاران
اشــاره دارد .بــا در نظــر گرفتــن ســازمان هــا ،بــه مؤسســات مالــی ،شــرکت هــای بــزرگ و دانشــگاه هــا
نیــز توجــه شــده کــه منابــع الزم بــرای ایجــاد زیرســاخت مــورد نیــاز یــک اســتارتاپ را فراهــم مــی کننــد.
در مقالــه دیگــر ،ایــن مفهــوم عبارتســت اســت" :مجموعــه ای از ذی نفعــان و زیرســاخت هــای حمایتــی
کــه در درون آن فضایــی بــرای حمایــت از افــراد بــرای شــروع کســب و کارهــای نویــن فراهــم مــی شــود".
( )22: 2014 ,Worksبــه عبــارت دیگــر در یــک منطقــه ،یــک زیســت بــوم دارای چندیــن ذی نفــع اســت
کــه هدفشــان ارائــه زیرســاخت هــای حمایتــی بــرای ایجــاد ســرمایه گــذاری هــای جدیــد اســت .بــه همیــن
ترتیــب "کراجیــک" و "فورمانیــک" ( )14: 2015 ,Krajcik and Formanekزمینــه یــک زیســت بــوم اســتارتاپ
را از منظــر منطقــه ای مــورد بحــث قــرار داده انــد و آن را بــه شــرح زیــر بیــان میکننــد" :یــک زیســت
بــوم اســتارتاپ منطقــه ای ،روشــی مؤثــر بــرای تأییــد نــوآوری هــای منطقــه ای و توســعه محیــط کســب و
کار همــراه بــا تقویــت رشــد تولیــد داخلــی و اشــتغال در کشــوری مشــخص اســت" .از دیــدگاه فــوق بــه نظــر
مــی رســد کــه چهــار توصیــف از زیســت بــوم اســتارتاپ تــا حــد معینــی هــم پوشــانی دارنــد .بــا ایــن حــال،
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برخــی تفــاوت هــا هــم در بیــن آنهــا دیــده میشــود .بنابرایــن ،بــه منظــور دســتیابی بــه یــک نمــای کلــی
از ایــن مفهــوم الزم اســت از یــک رهیافــت جامــع کــه زیســت بــوم اســتارتاپ را بــه عنــوان یــک پدیــده
چندبعــدی در نظــر میگیــرد ،ســخن بگوییــم.

و مؤسســات آموزشــی همــکاری مــی کننــد تــا زیرســاخت هــای الزم را بــرای حمایــت و ایجــاد اســتارتاپها
در مقیــاس کوچــک فراهــم کننــد و نیــز توســعه تولیــد داخلــی و ایجــاد مشــاغل جدیــد در کشــور را در
مقیــاس وســیع تــر محقــق ســازند.

محیط
بــرای یــک زیســت بــوم اســتارتاپ ،محیــط مــی توانــد یــک منطقــه محلــی ،منطق ـهای یــا  ...باشــد،
مثــا یــک زیســت بــوم اســتارتاپ منطق ـهای ( ،)14: 2015 ,Krajcik and Formanekیــا درون منطقــه ای
( )25: 2014 ,Worksکــه محــدوده آن  30مایــل (یــا یــک ســاعت ســفر) اســت.

 عناصر زیست بوم استارتاپدر ایــن بخــش ،عناصــر زیســت بــوم اســتارتاپ و عوامــل اصلــی و فرعــی آن مــورد توجــه قــرار گرفتـ ه
ا ست :
 کارآفریناولیــن و مهمتریــن عنصــر زیســت بــوم اســتارتاپ ،کارآفریــن اســت ،فــردی کــه مایــل بــه ســرمایه
گــذاری در کســب و کار جدیــد اســت .کارآفرینــی مــی توانــد بــر اســاس نیــاز طبقــه بنــدی شــود کــه اغلــب
مربــوط بــه خوداشــتغالی و اســتفاده از فرصتهاســت )198: 2004 ,Neck et al(.در هنــد ،کارآفرینــان
فنــاوری ،اســتارتاپ هایــی را ایجــاد کــرده انــد کــه ســرمایه گــذاران را از سراســر جهــان جــذب کــرده و
اصطالحــا "تــک شــاخ" نامیــده میشــوند .ارزش آنهــا بیــش از یــک میلیارد دالر اســت و توســط شــرکتهای
ســرمایه گــذاری خطرپذیــر مــورد ارزیابــی قــرار گرفتهانــد)5: 2016 ,Cukier et al( .

ذی نفعان (کنشگران)
ذی نفعــان مــی تواننــد کنشــگرانی باشــند ( )25: 2014 ,Worksکــه در قالــب ســازمان هــای حمایتــی
کار میکننــد .ماننــد مجموعــه متنوعــی از ســازمان هــا کــه نقــش حمایتــی ایفــا مــی کننــد ،در حالــی
کــه خــود اســتارتاپ هــا هســته زیســت بــوم را شــکل مــی دهنــد .در میــان آنهــا (کنشــگران) ،مؤسســات
آموزشــی ،مقامــات دولتــی و محلــی و برخــی از انــواع مؤسســات مالــی ("ســرمایه گــذاران خصوصــی،
مؤسســات مالــی خصوصــی و دولتــی ،شــرکت هــای بــزرگ بــرای ایجــاد زیرســاخت هــا و دانشــگاه هــا")
نقــش هــای حمایتــی را بــه عهــده دارنــد .شــرکت هــای بــزرگ یــا بازیگــران بــا ارائــه ســرمایه گــذاری
خطرپذیــر ممکــن اســت نقــش ذی نفعــان را بــازی کننــد (.)2012 ,Cervantes and Nardi
پیامد در مقیاس کوچک
پیامــد زیســت بــوم اســتارتاپ در یــک مقیــاس کوچــک ،ایجــاد کســب و کارهــای نویــن یــا شــرکتهای
اســتارتاپی نظیــر "خلــق شــرکت هــای اســتارتاپی جدیــد و تکامــل آنهــا" خواهــد بــودCervantes and( .
)5: 2016 ,Cukier et al ;25: 2014 ,Works ;2012 ,Nardi
پیامد در مقیاس بزرگ
در مقیــاس وســیع ،یــک زیســت بــوم اســتارتاپ مــی توانــد بــر افزایــش محصــوالت داخلــی و همچنیــن
ایجــاد شــغل در یــک منطقــه یــا کشــور تأثیــر بگــذارد .عوامــل مهمــی در رشــد یــک زیســت بــوم نقــش
دارنــد ،از جملــه تعامــل بیــن ذی نفعــان و همچنیــن مهــارت هــا و اســتعدادهای موجــود در یــک منطقــه
خــاص .بــرای مثــال ،در برخــی منابــع "تعامــل بــه عنــوان یــک سیســتم پیچیــده" ،شــبکه ای از افــراد،
مؤسســات و منابــع" و "کارآفرینــان بــا زمینــه هــای مختلــف ،مهــارت هــا و ســطوح تجربــه" عنــوان شــده
کــه بــه افزایــش اشــتغال و رشــد اقتصــادی کمــک میکننــد)2012 ,Cervantes and Nardi( .
بــه طــور خالصــه ،یــک زیســت بــوم اســتارتاپ در محیــط یــک منطقــه خــاص عمــل مــی کند و شــامل
کنشــگرانی میشــود کــه بــه عنــوان ذی نفــع نظیــر کارآفرینــان ،ســرمایه گــذاران و دیگــر گــروه هــای افــراد
عالقــه منــد بــه حضــور در زیســت بــوم باشــند .آنها با ســازمان هــای حامی نظیــر آژانس هــای مالــی ،دولتها
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 عوامل حمایتیدومیــن عنصــر اصلــی ،عوامــل حمایتــی متشــکل از تعــداد زیــادی زیــر مجموعــه اســت کــه بــرای
بســتر زیســت بــوم اســتارتاپ بــا توجــه بــه نقــش حمایتــی آنهــا ،بســیار مهــم و ضروریانــد و بــه ســایر
عناصــر اصلــی در زیســت بــوم اســتارتاپ کمــک مــی کننــد .زیرعناصــر عوامــل حمایتــی در زیســت بــوم
اســتارتاپ شــامل انکوباتورهــا _اجــرای برنامــه هایــی بــه منظــور جــذب اســتعداد هــا بــا ارائــه مشــاوره بــه
بنیانگــذاران و کارآفرینــان در یــک محــل خــاص_ ( ،)33: 2013 ,Blankشــتاب دهنــده هــا -برنامــه هــای
ســه تــا شــش ماهــه بــا هــدف برطــرف کــردن موانــع و یــاری کارآفرینــان از طریــق تامیــن بودجــه در
مرحلــه اولیــه ،)90: 2016 ,Manikas( -فضــای کار اشــتراکی _ ماننــد یــک اســتودیو ،یــک آزمایشــگاه یــا
محلــی کــه در آن نهادهــای عالقــه منــد نظیــر انکوباتورهــا ،ســرمایه گــذاران خطرپذیــر و  ...بــرای حمایــت
از بنیانگــذاران و کارآفرینــان بــا هــدف توســعه اســتارتاپ هــا و ایجــاد پــروژه هــای نوآورانــه ،همــکاری
میکننــد_ ( ،)6: 2010 ,.Xia et alرویدادهــا _ ،رخ دادهایــی بــرای کشــف همــکاران ،افــراد بااســتعداد و
ســرمایه گــذاران و همچنیــن بــرای اســتارتاپ هــا تــا بتواننــد ســرمایه گــذاران مــورد نظــر را جــذب کننــد-
( ،)74: 2011 ,Riesدولــت _کــه عمــده مســئولیت آن ایجــاد محیــط مناســب بــرای رشــد اســتارتاپ هــا و
کســب و کارهــای نویــن در یــک منطقــه و جــذب ســرمایه گــذاران اســت_ (،)70: 2008 ,Petersen et al
رســانه هــای گروهــی _ بویــژه شــبکههای اجتماعــی ماننــد توییتــر ،اینســتاگرام و فیــس بــوک_ (,Shaw
 )730: 2003و مربــی _فــردی کــه دارای توانایــی ایجــاد یــک ذهنیــت کارآفرینــی در زیســت بــوم اســت_
 )193: 2004 ,Neck et alمیشــود.
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 امور مالیامــور مالــی عنصــر مهــم دیگــری اســت چــرا کــه یــک اســتارتاپ نیازمنــد تامیــن بودجــه در مرحلــه
شــکلگیری و مراحــل توســعه محصــول و کســب و کار در ابتــدا و گســترش اهــداف و برنامههــا در طــول
زمــان اســت .کمبــود بودجــه مــی توانــد بــه طــور مســتقیم بــر ایجــاد اســتارتاپ هــا تأثیرگــذار باشــد.
زیرمجموعــه عنصــر مالــی زیســت بــوم شــامل شــرکت هــای تأســیس شــده (بــا هــدف اصلــی ایجــاد
فرصــت برد-بــرد بــرای هــر دو طــرف) ( ،)340: 2002 ,Crowenســرمایه گــذاری بــذری (شــایع تریــن نــوع
ســرمایه گــذاری در طــول مراحــل اولیــه اســتارتاپ هــا و قابــل اســتفاده بــرای توســعه محصــول اولیــه و
کســب و کار) ( ،)372: 2011 ,Ivarsson and Gorschekصنــدوق ســرمایه گــذاری خطرپذیــر (منابــع مالــی
مــورد نیــاز بــرای اســتارتاپهای نــوآور و مایــل بــه گســترش کســب و کار) و بانــک هــا (تامیــن کننــده
بودجــه مالــی آنهــا در قالــب انــواع وام و اعتبــار) ( )20: 2013 ,Blankهســتند.

ایــن کشــور را نیازمنــد بازارهــای هــدف در خــارج از کشــور کــرده اســت)2015 ,Gasparyan( .
 آموزشدر بســیاری از مطالعــات ،آمــوزش بــه عنــوان عنصــری مهــم بــرای ایجــاد یــک زیســت بــوم بهتــر در
نظــر گرفتــه شــده اســت .بــرای مثــال ،اشــاره شــده مناطقــی کــه کارآفرینــان تحصیــل کــرده و باتجربــه
ندارنــد ،در مدیریــت زیســت بــوم هــای اســتارتاپ خــود بــا چالــش هــای جــدی مواجــه میشــوند .یــک
دلیــل بــرای ایــن فقــدان ،کمبــود دوره هــای توســعه نــرم افــزاری در برنامــه درســی مــدارس اســت.
آمــوزش باکیفیــت بــرای مؤسســان اســتارتاپ هــا و کارآفرینــان ،مهــارت هــای مــورد نیــاز بــرای موفقیــت
در ایــن زمینــه را توســعه مــی دهــد .در فنالنــد ،تعامــل پویــا بیــن نهادهــای آموزشــی ،مراکــز تحقیقاتــی و
اســتارتاپها منجــر بــه ایجــاد و اشــتراک گــذاری دانــش مــورد نیــاز بــرای توســعه ایــن زیســت بــوم شــده
اســت ( .)2015 ,Korbetاز جملــه زیرعناصــر دیگــر مــی تــوان بــه مؤسســات آموزشــی (بویــژه آنهایــی کــه
دوره تحصیــات عالــی دارنــد) ،تجربــه (کارآفریــن برتــر کســی اســت کــه دارای تجربــه عملــی مســتحکم
در زمینــه توســعه اســتارتاپ هــای قبلــی اســت و بــه عنــوان مربــی در برنامههــای شــتابدهنده و انکوباتورهــا
بــرای آمــوزش کارآفرینــان و مؤسســان اســتفاده میشــوند) ( )17: 2015 ,Kon et alو رســانه هــا (نقــش و
کارکــرد آموزشــی رســانههای جمعــی) اشــاره کــرد)2012 ,Cervantes and Nardi( .

 دموگرافی (جمعیت شناسی)بــر اســاس تعاریــف قبلــی ،زیســت بــوم اســتارتاپ بــر یــک منطقــه خــاص متمرکــز اســت .یافتــه هــا
نشــان میدهنــد کــه دموگرافــی جنبــه مهمــی از زیســت بــوم اســتارتاپ بشــمار مـیرود .زیرعناصــر متنــوع
مرتبــط بــا دموگرافــی و اثــرات آن در طــول توســعهی یــک اســتارتاپ شــامل فرهنــگ و زبــان (منطقــه
غنــی از فرهنــگ هــا و زبــان خالقیــت را در میــان جمعیــت محلــی ایجــاد مــی کنــد و بــه نوبــه خــود ،ایــن
خالقیــت منجــر بــه ایجــاد ایــده هــای نوآورانـهای میشــود کــه بــرای شــروع کار اســتارتاپ هــا ضــروری
اســت) ( ،)1508: 2013 ,.Tom et alتولیــد ناخالــص داخلــی یــا ( GDPکشــورهایی بــا ســطوح درآمــد
متوســط و  GDPبــاال ،نظیــر چیــن ،هنــد ،کلمبیــا ،مکزیــک و بزریــل بــا هــدف بهبــود اقتصــاد بــه ایجــاد
اســتارتاپهای منحصربــه فــرد و تولیــد و عرضــه محصــوالت بــا کیفیــت پرداختهانــد) (،)69: 2010 ,Bosch
جغرافیــا (یــک نمونــه از ایــن اثــر موقعیــت جغرافیایــی هنــگ کنــگ اســت کــه بــه نوبــه خــود کمــک مــی
کنــد تــا ایــن کشــور بــا تولیــد محصوالتــی بــا ابعــاد ســخت افــزاری و نــرم افــزاری اســتارتاپ هــای فنــاوری
خــود را ارتقــا دهــد) ( )13: 2013 ,Blankو تاریخچــه (برزیــل در طــول دوره  ،1998-2008موفــق بــه ارائــه
مــدل نمونــه در ایــن زمینــه شــد و مســیر آینــده را بــرای ســایر اســتارتاپ هــای حــال و آینــده ایــن زیســت
بــوم برزیــل مهیــا کــرد) ( ،)88: 2011 ,Riesمیشــوند.

 سرمایه انسانیدر یــک رشــد اقتصــادی بلندمــدت ،ســرمایه انســانی بــا مهــارت هــای مــورد نیــاز مــی توانــد عامــل
کلیــدی در زیســت بــوم اســتارتاپ باشــد .ایــن اســتعداد بنیانگــذاران و کارکنــان اولیــه اســت کــه از طریــق
آنهــا اســتارتاپ هــا ایجــاد و مقیــاس بنــدی مــی شــوند )62: 2019 ,Tripathi et al( .عوامــل زیــر عناصــر
ســرمایه انســانی شــامل ،مؤسســات آموزشــی (بــا هــدف پــرورش و توســعه ســرمایه انســانی) ،دولــت
(ســرمایهگذاری و اجــرای برنامههــای اســتعداد یابــی) ،گروههــا و جوانــان مســتعد (دانشــجویان فعلــی یــا
دانــش آموختــگان کــه مــی تواننــد بخــش مهمــی از ســرمایه انســانی مــورد نیــاز اســتارتاپ هــا تشــکیل
دهنــد و بــا دانــش کســب و کار و علــم مهندســی در زمینــه توســعه محصــول مفیــد واقــع شــوند) میشــوند.
()2014 ,Laine and Polo

 بازاررشــد اســتارتاپ هــا وابســته بــه تعــداد کاربــران فعــال ،محصــوالت و تعــداد مشــتریان آنهاســت .کاربران
بالقــوه و مشــتریان مــی تواننــد از طریــق تحلیــل بــازار هــدف ،تعییــن شــوند .بــرای اســتارتاپ هــا ،دو
زیرعامــل کلیــدی مرتبــط بــا بــازار یعنــی  .1دســتیابی بــه بــازار محلــی (انــدازه اقتصــاد محلــی و بازارهــای
فرهنگــی کــه اســتارتاپ بــه آنهــا دسترســی دارد) و  .2دســتیابی بــازار جهانــی (توانایــی اســتارتاپ بــرای
"جهانیشــدن" از طریــق رشــدی فراتــر از مرزهــای ملــی) مطــرح هســتند .انــدازه بــازار همچنیــن بــر نــوع
بــازار هــدف هــم تأثیرگــذار اســت .بــرای مثــال ،انــدازه کوچــک بــازار ارمنســتان ،بســیاری از اســتارتاپهای

 فناوریمطالعــات نشــان میدهنــد کــه فنــاوری بــر اســتارتاپ هــا و زیســت بــوم آنهــا تأثیــر دارد .ســایر
زیــر عناصــر آن شــامل جغرافیــا (ماننــد بخــش تجــارت الکترونیــک در منطقــه اســتانبول) ،صنعــت (در
برلیــن ،بخــش فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات ،خدمــات اینترنــت و تجــارت الکترونیــک بــه دلیــل موفقیــت
اســتارتاپ هــا در حــال افزایــش اســت) ،نــوآوری (ایدههــا و محصــوالت فنــاوری نوآورانــه) و محصــول
(محصولــی کــه یــک اســتارتاپ آن را توســعه مــی دهــد) ،هســتند )2015 ,Daily( .در مجمــوع هشــت عنصــر
مهــم تاثیرگــذر بــر اســتارتاپ هــا عبارتنــد از :کارآفرینــان ،امــور مالــی ،بــازار ،فنــاوری ،ســرمایه اجتماعــی،
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چارچوبی برای توسعهی زیست بوم استارتاپی ایران

آمــوزش ،دموگرافــی و عوامــل حمایتــی ،کــه بــه عنــوان زیســت بــوم اســتارتاپ در مــدل زیــر ارائــه شــده
اســت( .شــکل )1

پیشینه پژوهش
بــا توجــه بــه ضــرورت بســتر کســب وکار ،در مطالعـهی مشــاغل نوپــا الزم اســت بســتر و فضــای آن مــد
نظــر قــرار گیــرد .ایــن درحالــی اســت کــه مــرور منابــع نشــان میدهــد بیشــتر ادبیــات موجــود در راســتای
چالــش هــا و راهکارهــای توســعه کســب و کارهــای نوپــا بــوده و فقــدان یــک مطالعــه جامــع از زیســت
بــوم و عناصــر تشــکیل دهنــده آن بویــژه در بســتر کشــاورزی در ســطح جهانــی و داخلــی ،کامــا ملمــوس
اســت .در همیــن زمینــه« ،اســمولووا» و همــکاران در مطالعــه ای در مــورد شــکل گیــری کســب و کارهــای
نوپــا در بخــش کشــاورزی جمهــوری چــک بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه از دیــدگاه مصاحبــه شــوندگان
شــکل گیــری اســتارتاپ هــا در بخــش کشــاورزی بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت و ناشــناخته بــودن
ایــن حــوزه بزرگتریــن مزیــت را بــرای توســعه اســتارتاپ هــای آتــی بــه همــراه خواهــد داشــت و تــرس از
شکســت اصلــی تریــن مانــع پیــش روی افــراد بــرای ورود بــه ایــن حیطــه اســت.)2018 ,.Smolova et al( .
همچنیــن برخــی محققــان معتقدنــد عــاوه بــر توجــه بــه نقــش دولــت ،ســنجش ایــده توســط صاحبــان
کســب و کارهــای نوپــا نیــز حائــز اهمیــت اســت و نتایــج تحقیــق در ســه عامــل شناســایی و تعییــن بازارهای
هــدف بــرای محصــوالت مختلــف ،ســرمایه گذاری بــر نــوآوری هــای کشــاورزی و اعطــای وام اختصاصی به
منظــور تجــاری ســازی آنهــا مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت)12: 2013 ,.Copley et al( .
در تحقیقــی دیگــر بــا عنــوان عوامــل مؤثــر بــر چرخـهی حیــات کســب و کارهــای نوپــا و نتایــج حاصــل
از آن عواملــی ماننــد تعهــد ،خوداتکایــی ،ســازگاری و یادگیــری عوامــل مهمــی در مرحلــه ی اکتشــاف در
کســب و کارهــای نوپــا هســتند .مشــتریان ،تعهــد و یادگیــری عوامــل مهمتــری نســبت بــه ســایر عوامــل
در مرحل ـهی بهــره وری و کارایــی کســب و کارهــای نوپــا محســوب میشــوند .همچنیــن ،عامــل نیــروی
انســانی بــا گذشــت زمــان بــه عامــل مهمــی در موفقیــت کســب و کارهــای نوپــا تبدیــل میشــود و
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بهطورکلــی ،عامــل تعهــد در راســتای موفقیــت کارآفرینــان بســیار مهــم اســت (.)2012 ,Menkveld
بــر اســاس دیــدگاه برخــی محققــان ،پــاره ای از مشــکالت و چالــش هــای یــک کســب و کار نوپا شــامل
هزینــه هــای بــاالی تحقیــق و توســعه ،ناشــناخته بــودن بــازار و نیازهای مشــتریان ،مقاومــت و نبــود اطمینان
در مشــتریان بالقــوه ،تهدیــد ایجــاد رقبــای جدیــد ،عــدم قطعیــت در موفقیــت کســب و کار و تطابــق نداشــتن
قوانیــن موجــود بــا موضــوع جدیــد یــک کســب و کار نوپــا و در نهایــت کانــال هــای توزیــع نامناســب در
بــازار میشــود (.)2008 ,Sanderberg
در تحقیقــی کــه توســط «هلســتن» انجــام گرفتــه ،بــر راهکارهــای مؤثــر بــرای رفــع موانــع شــرکتهای
نوپــا در تدویــن برنامــه هــای آموزشــی و تأکیــد بــر حــوزه هــای فــرا رشــته ای و میانرشــته ای ،تدویــن
اســتانداردهای بیــن المللــی ،انتقــال فنــاوری ،فراهــم آوردن زیرســاخت هــای ســخت افــزاری و نرم افــزاری و
نهادســازی ،بررســی ابعــاد اجتماعــی در حــوزه ایــده هــای نــو در بخــش کشــاورزی و درگیرکــردن عامهمــردم
در بحــث هــای اخالقــی مرتبــط ،تدویــن قوانیــن و مقــررات مرتبــط بویــژه در حــوزه مالکیــت معنــوی،
بررســی ابعــاد زیســت محیطــی بــه منظــور تســریع فرآینــد توســعه فنــاوری در بخــش کشــاورزی تاکیــد
شــده اســت )9: 2007 ,Hellsten( .همچنیــن در ایــن راســتا در پژوهشــی بــا موضــوع کارکردهــای محــوری
دولــت بــرای رشــد کســب و کارهــای کشــاورزی مــی تــوان بــه مــواردی همچــون آمــوزش ،ســرمایه گــذاری
بــرای تقویــت زیرســاخت هــای عمومــی ،پژوهــش ،حمایــت از کســب و کارهــای کوچــک ،حمایــت از شــکل
گیــری فضــای رقابتــی در بخــش کشــاورزی ،تقویــت تشــکل هــا و نهادهــای دس ـتاندرکار اشــاره کــرد.
()2003 ,Nainggolan
نتیجه گیری
اســتارتاپ هــا جنبــه مهمــی از رشــد اقتصــادی یــک کشــور بشــمار میرونــد .آنهــا بــه ایجــاد شــغل و
توســعه اقتصــادی در دو ســطح ملــی و منطقــه ای کمــک مــی کننــد .بخشــی از نوآوریهــای غیرمنتظــره
و بزرگتریــن کســب و کارهــا توســط اســتارتاپ هــا ایجــاد شــده اســت ،بنابرایــن بنظــر میرســد کــه
ظرفیــت و پتانســیل آنهــا واقعــی اســت .بــرای پــرورش اســتارتاپ ،ذی نفعــان عالقــه منــد بــه توســعه آن
نیازمنــد همــکاری در قالــب شــبکهای هســتند تــا در نهایــت یــک زیســت بــوم ایجــاد شــود .ایــن مطالعــه بــا
اســتفاده از تکنیــک مــرور منابــع جهــت بررســی وضعیــت تحقیقــات حاضــر در مــورد زیســت بــوم اســتارتاپ
صــورت گرفتــه اســت .در ایــن پژوهــش چهــار تعریــف اصلــی از موضــوع پژوهــش ارائــه شــده کــه بــا
اصطالحــات رایجــی همچــون محیــط ،ذی نفعــان ،پیامــد در مقیــاس کوچــک و پیامــد در مقیــاس بــزرگ
مفهومســازی شــده اســت .همچنیــن هشــت عنصــر اصلــی زیســت بــوم اســتارتاپ (مالــی ،جمعیــت شناســی،
بــازار ،آمــوزش ،ســرمایه انســانی ،فنــاوری ،کارآفریــن و عوامــل حمایتــی) شناســایی شــده انــد.
بــر اســاس نتایــج تحقیــق بنظــر میرســد در ارتبــاط بــا عوامــل حمایتــی ،انکوباتورهــا و شــتابدهندهها
بــا ارائــه مشــاوره هــای مناســب بــرای مؤسســان و کارآفرینــان در مراحــل اولیــه بســیار حیاتــی هســتند ،بــه
طوریکــه مــی تواننــد ایــده هــای کســب و کار را بهبــود بخشــیده و طــرح هــای پایــداری را اجــرا کننــد.
همچنیــن برنامــه هــا را در فضــای کار اشــتراکی مدیریــت کــرده تــا ذی نفعــان بتواننــد بــا تعامــل و
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شبکهســازی بــه اســتارتاپ هــا کمــک کننــد .ایــن فرآینــد مــی توانــد از طریــق ایجــاد رویدادهــا در مــکان
هــای خــاص صــورت گیــرد .دولــت هــا برنامــه هــا را اجــرا کــرده و بــرای کارآفرینــان تأمیــن مالــی مــی
کننــد .عنصــر مهــم بعــدی امــور مالــی اســت کــه در تمامــی مراحــل توســعه محصــول و مشــتری مــورد
نیــاز اســت .بودجــه مــی توانــد از طریــق ســرمایه گــذاران خطرپذیــر ،شــرکت هــای تأســیس شــده ،بانــک
هــا ،دولــت هــا و کمــک هــای شــخصی تأمیــن شــود .عوامــل دموگرافــی نیــز بــر زیســت بــوم اســتارتاپ
تأثیرگــذار اســت .جمعیــت شناســی شــامل فرهنــگ و زبــان منطقــه و موقعیــت جغرافیایــی اســت .عنصــر
دیگــر بــازار اســت کــه مــی توانــد در مقیــاس محلــی ،منطق ـهای یــا جهانــی باشــد و بــا توجــه بــه نــوع
مشــتریان و کســب و کار بــر اســتارتاپ تأثیــر گــذارد .عنصــر بعــدی در ایــن زیســت بــوم ،آمــوزش اســت و
منظــور از آن اســتعدادهای جــوان در نهادهــای آموزشــی اســت کــه بــرای دریافــت مهــارت هــای الزم جهــت
راه انــدازی اســتارتاپ ،مهمانــد .همچنیــن مؤسســات آموزشــی ،شــتاب دهنــده هــا و انکوباتورهــا ،تجربــه،
خانــواده و رســانه هــا در ایجــاد محیــط آموزشــی نقــش آفرینــی مــی کننــد .ســرمایه انســانی یکــی دیگــر از
عناصــر مشــتق شــده از ادبیــات اســت کــه تحــت تأثیــر شــتاب دهنــده هــا و انکوباتورهــا ،آمــوزش ،تجربــه،
دولــت ،سیاسـتها و اســتعدادهای جــوان قــرار میگیــرد .دو عنصــر پایانــی فنــاوری و کارآفرینــان هســتند.
کارآفرینــان بــه عنــوان محــور اصلــی توســعه زیســت بــوم اســتارتاپ تلقــی شــده و بایــد بــا ارائــه ایــده هــای
نوآورانــه زمینــه شــکل گیــری اســتارتاپ هــا را فراهــم ســازند .عنصــر دیگــر فنــاوری اســت کــه الزم اســت
بــه عنــوان زیرســاخت اصلــی بــرای توســعه زیســت بــوم اســتارتاپی نهادینــه شــود.

فصلنامه علمی کارآفرینی فرهنگی
سال اول /شماره  /1زمستان 98

12

منابع:
1. Blank, S. (2013). The Four Steps to The Epiphany: Successful Strategies for
Products that Win, Book Baby, pp. 45-1.
2. Blank, S. and Dorf, B. (2012). The startup owner’s manual: The step-by-step
guide for building a great company, Book Baby.
3. Bosch, J. (2010). From integration to composition: on the impact of software
product lines, global development and ecosystems, J. Syst. Soft. 1( 83), pp. 76–67.
4. Carree, M. A. and Thurik, A. R. (2010). The impact of entrepreneurship on
economic growth, Handbook of Entrepreneurship Research, Springer, pp. -557
594, pp. 594-557.
5. Cervantes, R. and Nardi, B. (2012). Building a Mexican startup
culture over the weekends, Proc. 4th Int. Conf. Intercult. Collab. Pp. 20–11.
doi:2160881.2160884/10.1145
6. Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems, Bus.
Strategy Environ. 1) 15), pp. 14–1.
7. Copley, A., Eckard, C., Dereus, A. and Mehta, K. (2013). Business strategies
for agricultural technology commercialization. Proceeding of NCIIA’s 17th
Annual Conference, March 23-22, Washington, DC, 2, pp17-1.
8. Crowne, M. (2002). why software product startups fail and what to do
about it. evolution of software product development in startup companies,
Proceedings of the IEEE International Engineering Management Conference, pp.
343–338.
9. Cukier, D., Kon, F. and Thomas, L. (2016). Software startup ecosystems
evolution: The New York city case study, Proceedings Second International
Workshop on Software Startups, pp. 8-1.
10. Daily, S. (2015). The rise of API-ification within the Australian and New
Zealand startup ecosystem. Available: http://www.startupdaily.net/07/2015/
riseapi11. Gasparyan, A. (2015). IBM promoting development of Armenia’ s startup
ecosystem. http://www.panarmenian.net/eng/details/199769/.
12. Global Entrepreneurship Development Institute. (2018).
13. Global Entrepreneurship Monitor. (2017). Global entrepreneurship report.
Global entrepreneurship research association.
14. Hellsten, E. (2007). The european nanotechnology strategy: Enviromental
and health aspects. Grou on nanosciences and nanotechnologies, pp: 13-6.
15. Ivarsson, M. and Gorschek, T. (2011). A method for evaluating rigor and

13

فصلنامه علمی کارآفرینی فرهنگی
سال اول /شماره  /1زمستان 98

ت بوم استارتاپی ایران
 چارچوبی برای توسعهی زیس

28. Neck, H. M., Meyer, G. D., Cohen, B. and Corbett, A. C. (2004). An
entrepreneurial system view of new venture creation, J. Small Bus. Manga. 42
2(), pp. 208–190.
29. Paternoster, N., Giardino, C., Unterkalmsteiner, M., Gorschek, T.
and Abrahamsson, P. (2014). Software development in startup companies: A
systematic mapping study, Technol, 10(56), pp 1218-1200.
30. Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S. and Mattsson, M. (2008). Systematic
mapping studies in software engineering. EASE, 8, pp. 77–68.
31. Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs use
Continuous Innovation to Create Radically Successful businesses, Crown Books,
pp. 296-1.
32. Sandberg, B. (2008). Managing and marketing radical innovations. Oxon:
Rutledge.
33. Shaw, M. (2003). Writing good software engineering research papers,
Proceedings of the Twenty-Fifth International Conference on Software
Engineering, IEEE, pp. 736–726.
34. Smolova, H., Kubova, P. and Urbancova, H. (2018). Success factors for
start-ups releated to agriculture, food and nutrition and their relevance to
education. ACTA, https://doi.org/10.11118/actaun201866030791.
35. Tom, E., Aurum, A. and Vidgen, R. (2013). An exploration of technical
debt, J. Syst. Soft. 6( 86), pp. 1516–1498.
36. Tripathi, N., Seppanen, P., Boominathan, G., Oivo, M. and Liukkunen,
K. (2019). Insights into startup ecosystem through exploration of multi-vocal
literature. Information and Software Technology, 105, pp. 77-56.
37. Wang, X., Edison, H., Bajwa, S.S., Giardino, C. and Abrahamsson, P. (2016).
Key challenges in software startups across life cycle stages, Proceedings of the
International Conference on Agile Software Development, Springer, pp. 182–169.
38. Works, R. (2014). Differentiating Our Startup Ecosystem: Virginia the
New Leader in Entrepreneurship, pp. 34-1 Available: http://www.richmondeda.
org/LinkClick.aspx?fileticket=mOjBZ95p_c3%8D&portalid=0
39. World Bank. (2017). Ease of doing business report. Washington, D. C:
World bank group.
40. Xia, R. Rost, M. and Holmquist, L. E. (2010). Business models in the
mobile ecosystem, Proceedings of the Ninth International Conference on Mobile
Business and Ninth Global Mobility Roundtable (ICMB-GMR), IEEE, pp. 8–1.

فصلنامه علمی کارآفرینی فرهنگی
98  زمستان/1  شماره/سال اول

15

industrial relevance of technology evaluations, Empir. Softw. Eng. 3( 16), pp.
395–365.
16. Ives, A. R. and Carpenter, S. R. (2007). Stability and diversity of ecosystems,
Science, pp. 62-58.
17. Kane, T. J. (2010). The importance of startups in job creation and job
destruction, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1646934 or http://
dx.doi.org/2139 .10/ssrn.1646934, pp. 12-1.
18. Klotins, E., Unterkalmsteiner, M. and Gorschek, T. (2015). Software
engineering knowledge areas in startup companies: a mapping study, Proceedings
of the International Conference of Software Business, Springer, pp. 257–245.
19. Kon, F., Cukier, D., Melo, C., Hazzan, O. and Yuklea, H. (2015). A
conceptual framework for software startup ecosystems: the case of Israel, Tech.
Rep. RT-MAC01-2015-, Department of Computer Science, University of São
Paulo, pp. 37-1.
20. Korbet, R. (2015). Geektime Report: The state of Finland’s VC and startup
ecosystem. http://www.geektime.com/30/03/2015/geektime-reportthe21. Krajcik, V. and Formanek, I. (2015). Regional startup ecosystem. European
Business & Management, 2(1), pp. 18–14.
22. Laine, T. and Polo, T. (2014). How Oulu became a thriving startup
ecosystem in 3 years. Available: http://arcticstartup.com/article/how-oulubecame-athriving23. Makinen, S. J. and Dedehayir, O. (2012). Business ecosystem evolution
and strategic considerations: A literature review, Proceedings of the Eighteenth
International ICE, pp. 8-1.
24. Manikas, K. (2016). Revisiting software ecosystems research: a longitudinal
literature study, J. Syst. Soft. 117, pp. 103–84.
25. Menkveld, D. (2012). Determinants among the internet startup life
cycle. Master of Business Informatics Student. Faculty of Science Department
of Information and Computing Sciences Utrecht University, Utrecht, The
Netherlands.
26. Moore, J. F. (1997). The Death of Competition: Leadership and Strategy in
the Age of Business Ecosystems, Harper Paperbacks, 29-1.
27. Nainggolan, K. (2003). Policies and programs for promoting the
development of agribusiness enterprises. In report of the APO seminar on
development of agribusiness enterprises, Indonesia, 24-20 November 2003,
Published by APO, Tokyo, Japan.

14

فصلنامه علمی کارآفرینی فرهنگی
98  زمستان/1  شماره/سال اول

کارآفرینی در صنعت موسیقی و فرایند تولید آن
افسر افشاری نادری

1

دکتری مدیریت فرهنگی گرایش سیاستگذاری فرهنگی

و مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران

تاریخ دریافت98/09/06 :
تاریخ پذیرش98/10/25 :

چکیده
موســیقی همــواره بخشــی حیاتــی از بیــان فرهنگــی  Cultural expressionجامعــه بــوده و بــرای کســب
لــذت ،در برگــزاری انــواع مراســم و هویــت شــخصی بــکار مـیرود .آثــار و تولیــدات ایــن رشــته در عرصــه
بیــن المللــی ،محلــی و  ...توســط صنعــت ضبــط صــدا در بازارهــای جهانــی توزیــع مــی شــود .کارآفرینــی در
حــوزه موســیقی ،ماننــد اســتودیو هــای صــدا ،خدمــات موســیقی آنالیــن و ســازندگان تجهیــزات ،که مشــمول
کپــی رایــت نیســتند ،بــه موفقیــت صنعــت ضبــط صــدا وابســته اســت .در حــال حاضــر ،کنســرت هــای زنــده
پــاپ منبــع مهــم درآمــد بــرای فــوق ســتاره هــا و دیگــر موســیقیدانان اســت .موســیقی آنالیــن و خدمــات
پخــش اینترنتــی ،از جملــه ابزارهــای دسترســی هســتند کــه در اختیــار مصــرف کننــدگان قــرار دارنــد و بــرای
هنرمنــدان فرصتــی بــرای دســتیابی بــه مخاطبــان را فراهــم مــی ســازند تــا بتواننــد امــکان کار آفرینــی
و امــرار معــاش در جامعــه را فراهــم ســازند .ایــن مقالــه بــا تاکیــد بــر نظریــه هــای "قــرارداد"" ،بنــگاه" و"
ابرســتاره" ،بــر آنســت تــا بــا روش اســنادی و کتابخانــه ای مــروری کنــد بــر چگونگــی کارآفرینــی در
موســیقی بــه عنــوان صنعتــی کــه مشــاغل زیــادی را ایجــاد کــرده و مــی توانــد منبــع پردرآمــدی بــرای
شــاغالن و پدیدآورنــدگان آن باشــد.
واژگان کلیدی :موسیقی ،هنرمند،کارآفرینی ،صنعت موسیقی ،قوانین کپی رایت ،سیاستگذاری موسیقی
(

)

1. Os_naderi@yahoo.com

فصلنامه علمی کارآفرینی فرهنگی
سال اول /شماره  /1زمستان 98

16

17

فصلنامه علمی کارآفرینی فرهنگی
سال اول /شماره  /1زمستان 98

کارآفرینی در صنعت موسیقی و فرایند تولید آن

مقدمه
صنعــت موســیقی جهــان تحــت ســلطه چهــار شــرکت اصلــی قــرار دارد و مجموعــه طویلــی از
شــرکتهای ضبــط کوچــک و مســتقل نیــز در کنــار آنهــا فعالیــت میکننــد .شــرکتهای اصلــی حمایــت
از هنرمنــدان فــوق ســتاره را بــه عنــوان اســتراتژی کســب موفقیــت مالــی در دســتور کار خــود قــرار داده
انــد .در طــول قــرن گذشــته" ،ادغــام" ،ویژگــی مشــترک بخشهــای ضبــط و نشــر صنعــت موســیقی بــوده
اســت و بــه همیــن دلیــل مراجــع تنظیــم کننــده رقابــت ،یکپارچگــی عمــودی و افقــی در ایــن صنعــت را
مــورد توجــه قــرار داده انــد .اعمــال ایــن سیاســت در صنعــت موســیقی فقــدان تنــوع فرهنگــی و همچنیــن
فقــدان انتخــاب مصــرف کننــده و قیمــت آثــار ضبــط صــدا را در پــی داشــته اســت .در حــال حاضــر صنعــت
موســیقی بــه شــدت تحــت تاثیــر اینترنــت و دیجیتالــی شــدن موســیقی ضبــط شــده قــرار دارد ،و بنظــر
میرســد اکنــون ،تنهــا امــکان تحلیــل پیامدهــای وضعیــت فــوق وجــود داشــته باشــد و بــه طــور حتــم بــا
توســعه فناوریهــای دریافــت موســیقی ضبــط شــده ،تغییــرات بیشــتری روی میدهــد.
صنعــت ضبــط صــدا و اجــزای آن -آهنگســازان ،هنرمنــدان ،ناشــران موســیقی ،شــرکت هــای ضبــط-
بــا اجــرای قوانیــن کپــی رایــت مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد ،و مســئله اصلــی در ایــن صنعــت در
ســالهای نخســت دهــه  2000ایــن بــود کــه تــا چــه حــد ادامــه اجــرای ایــن قانــون امکانپذیــر اســت.
هــدف اقتصاددانــان فرهنگــی از مطالعــه بــازار نیــروی کار هنرمنــدان ،آگاهــی از نحــوه کارکــرد و انگیزه
آنهــا در عرصــه هنــری اســت .ایــن امــر بــرای تدویــن خــط مشــی مناســب و تشــویق تولیــد کاالهــا و
خدمــات فرهنگــی ضــروری اســت .البتــه ،برخــی افــراد بــه دنبــال اســتفاده بیشــتر از یافتههــای تحقیقاتــی
در ایــن زمینــه هســتند تــا از آن بــرای پیــش بینــی اشــتغال هنرمنــدان در آینــده و حصــول اطمینــان از
عرصــه کافــی بــرای فعالیــت کارکنــان آمــوزش دیــده اســتفاده کننــد .مبنــای برنامهریــزی نیــروی انســانی،
اســتفاده از اطالعــات بــرای پیشبینــی ظرفیــت فعلــی و آتــی نیــروی کار در یــک حرفــه ،تعــداد مشــاغل
و فرصــت هــای اســتخدامی در طــول یــک دوره مشــخص و آمــوزش کارکنــان ،در طراحــی برنامههــای
آموزشــی و اجــرای آنهــا در موسســات آمــوزش دیــده میشــود .بــا ایــن حــال اقتصاددانــان ســالهای
متمــادی ایــن موضــوع را بــه خاطــر واقــع بینانــه نبــودن و عــدم درک ماهیــت انعطــاف پذیــر بــازار کار
مــورد انتقــاد قــرار داده انــد؛ اقتصاددانــان فرهنگــی نیــز معتقدنــد هیــچ کــدام از ایــن مــوارد در بــازار کار
هنرمنــدان- ،کــه حتــی منعطــف تــر از بــازار بســیاری از حرفــه هــا و صنایــع دیگــر اســت -معنــادار نیســت.
مســائل مربــوط بــه طبقــه بنــدی هنرمنــدان ،ماهیــت زودگــذر مشــاغل در عرصــه هنــر و داشــتن مشــاغل
همزمــان ،بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه در صنایــع خــاق دالیــل محکمــی بــرای ارتبــاط بیــن آمــوزش
و موفقیــت وجــود نــدارد ،و پیــش بینــی نیازهــای نیــروی انســانی صنعــت فرهنگــی یــا یــک بخــش از آن
غیــر ممکــن بنظــر میرســد.
در واقــع موضــوع اصلــی اقتصــاد فرهنگــی انطبــاق ایــده هــای اقتصــادی بــا ویژگــی هــای خــاص
بخــش فرهنــگ اســت.
اقتصــاد فرهنگــی و هنــری ،بــه مجموعــه روابطــی مــی پــردازد کــه تولیــد و مصــرف کاالی فرهنگــی-
هنــری را در ســطح اجتماعــی بررســی مــی کنــد .فرهنــگ و هنــر مجموعههــای ســیالی هســتند کــه در
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بســتری بــه نــام اقتصــاد ،مســیر پیشــرفت و توســعه را طــی میکننــد.
به طور کلی در توسعه اقتصادی هنر دو هدف اصلی مدنظر قرار میگیرد:
 .1افزایش درآمد و رفاه هنرمندان،
 .2ایجاد اشتغال از طریق هنر.
چه کسانی را می توان هنرمند نامید؟
اولیــن پرســش در بحــث بــازار کار هنرمنــدان ایــن اســت کــه "هنرمنــد" بــه چــه کســی گفتــه میشــود؟
بطورکلــی هنرمنــدان افــرادی هســتند کــه آثــار هنــری خلــق مــی کننــد و بــه دوگــروه تقســیم مــی شــوند:
هنرمنــد خــاق و هنرمنــد اجــرا ( افشــارنادری)22 :1397 ،
هنرمنــدان خــاق؛ شــامل هنرمنــدان تجســمی ،نویســندگان ادبــی ،نمایشــنامه نویــس هــا ،نویســندگان
برنامــه هــای تلویزیونــی و فیلــم ،کارگردانــان ،آهنگســازان ،ترانــه ســرایان و طراحــان حــرکات مــوزون
میشــوند .ایــن دســته اغلــب کارکنــان مســتقلی هســتند کــه بــه صــورت خویــش فرمــا فعالیــت مــی کننــد.
هنرمنــدان اجــرا؛ شــامل نوازنــدگان ،خواننــدگان ،اجــرا کننــدگان حــرکات مــوزون ،هنرپیشــهها،
عروســک گردانــان ،بازیگــران ســیرک و نظیــر آن هســتند .ایــن دســته معمــوال در اســتخدام یــک ســازمان
یــا موسســه هســتند ،بــا ایــن حــال در میــان آنــان هــم بســیاری خویــش فرمــا هســتند.
تمایــز دیگــر بیــن خالقــان و مجریــان در ایــن اســت کــه قانــون کپــی رایــت بــرای هــر یــک ،شــرایط
خاصــی را در نظــر گرفتــه اســت ،پدیدآورنــدگان اثــر از کلیــه حقــوق مولفــان بهــره منــد مــی شــوند ولــی بــه
اجراکننــدگان "حقــوق مرتبــط بــه کپــی رایــت" یــا "حقــوق جانبــی" داده مــی شــود.
در کنــار هنرمنــدان افــراد دیگــری چــون معمــاران ،صنعتگــران ،طراحان ،گرافیســت هــا ،روزنامهنــگاران،
گوینــدگان برنامههــای خبــری و غیرخبــری رادیــو و تلویزیــون ،طراحــان دکــور ،نورپــردازی ،صدابــرداری،
طراحــان لبــاس و صحنــه ،گریمــور ،و بــدل کاران قــرار دارنــد .ایــن افــراد نیــز گاهــی آثــاری را خلــق
میکننــد کــه دارای کپــی رایــت هســتند( .تــاوز ،ج )442- 444 :1394 ،2
نقطــه شــروع تولیــد تمامــی محصــوالت فرهنگــی "خالقیــت" اســت و افــرادی کــه اثــر جدیــدی خلــق
مــی کننــد اصطالح ـ ًا "هنرمنــد" نامیــده مــی شــوند .تاکنــون از ســوی روانشناســان اجتماعــی ،فیلســوفان،
مورخــان هنــر ،موســیقیدانان ،منتقــدان و  ...تعاریــف مختلفــی از خالقیــت ارائــه و در گــزارش اقتصــاد خــاق
(آنکتــاد  )2008 ،نیــز بــه آن پرداختــه شــده اســت:
• خالقیــت هنــری مســتلزم تصویــر ســازی ذهنــی و توانایــی ایجــاد ایــده هــای نــاب و شــیوه هــای نــو
از تفســیر جهــان اســت کــه در قالــب صــدا ،متــن و تصویــر بیــان میشــود؛
• خالقیــت علمــی مســتلزم کنجــکاوی و عالقــه بــه آزمایــش و ایجــاد روابــط جدیــد در حــل مســئله
اســت؛
• خالقیــت اقتصــادی فراینــد پویایــی اســت کــه بــه نــوآوری در فنــاوری ،فعالیــت هــای تجــاری ،بــازار
یابــی و ماننــد آن مــی انجامــد و تــا حــدودی بــا کســب مزیــت رقابتــی در اقتصــاد مرتبــط اســت( .آنکتــاد،
)9 :2008
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در اقتصــاد فرهنگــی فعالیــت خــاق دو بعــد دارد ،نخســت اینکــه چــه چیــزی خالقیــت هنــری را بــر
مــی انگیزانــد و نکتــه دوم هنرمنــدان چگونــه آثــار خــود را بــه بــازار عرضــه میکننــد و در اختیــار مخاطــب
قــرار میدهنــد؟ اقتصاددانــان فرهنگــی بــر ایــن باورنــد کــه بــه منظــور درک صنایــع خــاق الزم اســت
عواملــی مانــد انگیــزش و ســازماندهی بنگاههــا و ســازمانها و هنرمنــدان مســتقلی کــه در عرضــه و
تجــارت کاالهــا و خدمــات خــاق نقــش دارنــد ،مــورد بررســی قــرار گیرنــد.

یــک دوره زمانــی خــاص صــورت گیــرد؛ بــه هــر حــال ،ســهام بــه معنــای حــق ســهیم شــدن در ســود
شــرکت اســت و ایــن ویژگــی باعــث شــده تــا اقتصاددانــان فکــر کننــد کــه انگیــزه ســازمانهای انتفاعــی
از تجــارت ،صرفــا کســب ســود اســت .اقتصاددانــان بــر ایــن باورنــد کــه هــدف شــرکتهای انتفاعــی
دســتیابی بــه حداکثــر ســود اســت ،تــا از ایــن طریــق بتواننــد ســرمایه مالــی خــود را در بــورس - ،محــل
رقابــت بــرای جــذب ســرمای ه بــا شــرکتهای دیگــر  ،-افزایــش دهنــد.

کارآفرینی
"کارآفرینــی" نقطــه شــروع ســازمان تولیــد اســت .کارآفریــن ممکــن اســت یــک فرد مســتقل یــا مدیریت
ارشــد یــک ســازمان بــزرگ باشــد کــه بــا شــکار فرصتهــا کاالهــای جدیــدی بــه بــازار عرضــه مــی کنــد و
یــا شــیوه هــای جدیــدی بــرای انجــام امــور ارائــه میدهــد .بنابرایــن کارآفرینــی هــم بــرای فعالیــت بــازار
و هــم بــرای رقابــت ضــروری اســت .ویژگــی اصلــی کارآفرینــی ،تصویــر ســازی ذهنــی ،توانایــی درک و
شــکار فرصتهــا و توانایــی هماهنگــی اعتبــار و مدیریــت تولیــد و توزیــع کاالســت .در عرصــه کســب وکار،
کارآفرینــی بــه عنــوان مرحلــه پایانــی خالقیــت در نظــر گرفتــه مــی شــود.
در حال حاضر مفهوم "کارآفرینی فرهنگی" در سازمان های هنری بسیار رایج است.

صنایع فرهنگی چیست؟
تولیــدات فرهنگــی ،کاال و خدماتــی هســتند کــه بــه صــورت صنعتــی یــا تجــاری ،تولیــد ،بــاز تولیــد،
انبــار و توزیــع میشــوند .بــه عبــارت دیگــر کاال یــا خدماتــی کــه در مقیــاس وســیع و هماهنــگ مبتنــی بــر
مالحظــات اقتصــادی و نــه از روی عالقــه بــه توســعه فرهنگــی ،عرضــه مــی شــوند .ایــن کاالهــا و خدمــات
م ّعــرف بخــش مــادی فرهنگانــد کــه قابــل تولیــد و لمــس و در واقــع بخــش ســخت افــزاری آن بشــمار
میرونــد( .صالحــی امیــری -محمــدی)160 :1389 ،
عبــارت "صنایــع فرهنگــی" در مقــام اصطالحــی تشــریحی ،اشــاره بــه آن دســته از نهادهــای موجــود
در جامعــه دارد کــه بــرای تولیــد و انتشــار نمادهــای تبلــور یافتــه در قالــب کاالهــا و خدمــات فرهنگــی از
شــیوه هــای تولیــد و ســازماندهی خــاص ســازمان هــای صنعتــی اســتفاده و نمادهــای مزبــور را همچــون
کاالی تجــاری محســوب میکننــد .ایــن نهادهــا مــی تواننــد شــامل انــواع رســانه هــا ،اســتودیوهای ضبــط
موســیقی ،منتشــرکنندگان نوارهــای موســیقی ،فیلمســازی و بنــگاه هــای تولیــد فیلــم ،طراحــان مــد و لبــاس،
معمــاری ،بــازی هــای کامپیوتــری ،ورزش هــای محلــی و  ....باشــند( .حســینی پــور ســی ســخت و کیاســی،
)48 :1393
صنایــع فرهنگــی عــاوه بــر اینکــه نمایانگــر نوعــی ارزش افــزوده اقتصــادی هســتند ،فرصتهــای
شــغلی تــازهای را فراهــم مــی ســازند و منابــع مالــی نهادهــای فرهنگــی را افزایــش مــی دهنــد.

کار آفرینی در بخش هنر
"کارآفرینــی هنــری " حیطــه گســتردهای را در بــر میگیــرد؛ از کارکــردن بــرای یــک شــرکت طراحــی و
دیزایــن تــا یــک آژانــس تبلیغاتــی یــا یــک گالــری هنــری .امــا بیشــتر هنرمنــدان دوســت دارنــد کــه کســب
و کار خــود را راهانــدازی کننــد و بــر اســاس اهــداف ،اســتعدادها و تواناییهــای خــاص خــود گام بردارنــد بــا
ایــن حــال نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــازار ،پــر از هنرمنــدان بــا اســتعداد اســت کــه بــه راه انــدازی کســب و
کار فــردی میاندیشــند و الزم اســت تــا دانــش آنهــا در حــوزه کارآفرینــی هنــری افزایــش یابــد و بــا بینــش
بیشــتری در ایــن راه قــدم بگذارنــد.
"لئونــاردو داوینچــی" عــاوه بــر اســتادی در زمینــه علــم و هنــر ،بــه عنــوان متفکــری شــناخته میشــود
کــه جهــان پیرامــون خــود را بــه شــیوهای خــاق مینگریســت و ایــن نحــوه تفکــر او را قــادر میســاخت
تــا در زمینههــای متعــددی از جملــه هنــر ،معمــاری ،موســیقی ،ریاضــی و مهندســی ،آثــار و اختراعــات
گوناگونــی پدیــد آورد.
چگونگی تامین منابع مالی کارآفرینی هنری
کارآفرینــان هنــری اغلــب در آغــاز کار ماننــد هنرمنــدان فاقــد اعتبــار مالــی الزم هســتند و گاه بــرای
ت خانــواده متکــی
ک و حمای ـ 
تأمیــن مالــی خــود بــه مشــاغل دیگــری روی مــی آورنــد و گاهــی بــه کمـ 
هســتند .آنهــا پــس از تثبیــت جایــگاه خــود و تأســیس یــک شــرکت بــه صــورت قانونــی میتواننــد از
تســهیالت بانکــی اســتفاده کننــد .همچنیــن آنهــا میتواننــد ســهام شــرکت را در بــورس عرضــه کــرده
و یــا ســرمایههای مالــی جــذب کننــد .نــرخ بهــره تســهیالت مشــخص بــوده و بازپرداخــت آن بایــد طــی
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سیاست فرهنگی در زمینه کپی رایت و ایجاد انگیزه اقتصادی
قانــون کپــی رایــت نظــام هوشــمندی بــرای تامیــن مالــی خلــق آثــار فرهنگــی و هنــری ،ادبــی و
موســیقی و ســایر آثــار از طریــق بــازار فراهــم کــرده اســت .ایــن قانــون اعطــای حقــوق انحصــاری مالکیــت
بــه پدیدآورنــدگان و امــکان دریافــت هزینــه اســتفاده از اثــر را محقــق میکنــد و موجــب افزایــش انگیــزه
اقتصــادی بــرای خلــق آثــار جدیــد میشــود.
در واقــع مهمتریــن اصــل اقتصــادی قانــون کپــی رایــت فراهــم ســاختن امــکان تعییــن قیمــت باالتــر
بــرای یــک اثــر و افزایــش انگیــزه و خالقیــت از طریــق تامیــن منافــع بیشــتر اســت و درآمدهــای "انحصاری"
فــروش آثــار هنــری و ادبــی ،پاداشــی بــرای خلــق آنهــا محســوب میشــود .بــا ایــن وجــود انحصــار کپــی
رایــت نســبتا ضعیــف اســت ،زیــرا از نســخه بــرداری آثــار حفاظــت مــی کنــد نــه از ایــده پشــت آنهــا.
کپــی رایــت ،خلــق آثــار هنــری را از طریــق مبالغــی کــه مخاطبــان بــرای اســتفاده از آنهــا پرداخــت
میکننــد ،تامیــن میکنــد( .آثــار معــروف درآمــد بیشــتری بــرای مولــف و ناشــر بــه همــراه دارنــد)
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سیاست گذاری در صنعت موسیقی
تمامــی ابعــاد صنعــت موســیقی ،بــر خــاف صنعــت نشــر ،در اقتصــاد فرهنگــی مــورد مطالعــه قــرار
میگیــرد .ایــن صنعــت پیچیــده و متنــوع اســت و شــامل آهنــگ ســازی ،انتشــار موســیقی ،اجــرای زنــده
و ضبــط صــدا میشــود.
در زنجیــره تولیــد موســیقی ،بخــش هــای مختلفــی از ایــن صنعــت فعالیــت دارنــد .موســیقی ابتــدا
توســط آهنــگ ســازان ،ترانــه ســرایان ،شــاعران و اجــرا کننــدگان خلــق مــی شــود و ســپس در طــول
زنجیــره تولیــد ،افــرادی در زمینــه انتشــار موســیقی ،تشــکیالت اجــرای آن ،تولیــد آالت موســیقی و صنعــت
ضبــط صــدا فعــال هســتند و ســرانجام توزیــع موســیقی از طریــق بازارهــای فــروش و خدمــات بارگیــری
(دانلــود) صــورت مــی پذیــرد.
محصــول فرهنگــی دارای وجــوه اقتصــادی بســیار متفاوتــی اســت .از یــک ســو افــرادی بــا انگیــزه
اقتصــادی و یــا از روی عالقــه شــخصی ،آنهــا را تولیــد و اجــرا مــی کننــد؛ و از ســوی دیگــر ،ایــن صنعــت
(بــه معنــی صنعــت ضبــط یــا ضبــط صــدا) از ویژگــی هایــی نظیــر بزرگــی ،تمرکــز ،ادغــام عمــودی و
جهانــی بــودن برخــوردار اســت .حفاظــت بــر مبنــای قانــون حــق نشــر از ارکان اصلــی صنعــت موســیقی
بــوده و ایــن صنعــت تحــوالت فنــاوری متعــددی را تجربــه کــرده اســت ،برخــی از ایــن تحــوالت درونــی
و برخــی دیگــر بیرونــی اســت .بــه ویــژه دیجیتالــی شــدن و فضــای مجــازی تولیــد موســیقی را بــه شــدت
دگرگــون کــرده اســت.
زنجیــره تولیــد موســیقی شــامل مراحــل متعــددی اســت و انتشــار آن کاری تخصصــی اســت کــه
عمدتــا توســط موسســات خصوصــی انجــام میشــود؛ اجــرای زنــده موســیقی (در باشــگاه هــا ،کنســرت هــا،
جشــنوارهها ،تئاتــر و  )...مــی توانــد هــم از طریــق بخــش خصوصــی تامیــن مالــی شــود و هــم بــا اســتفاده
از یارانههــای دولتــی مــورد حمایــت قــرار گیــرد .ضیــط صــدا در گذشــته فعالیتــی تخصصــی بــود ولــی
امــروز بــه آســانی انجــام میشــود .توزیــع موســیقی از طریــق فــروش لوحهــای فشــرده و دیگــر ابزارهــای
انتقــال صــدا (دی وی دی و کاســت) صــورت مــی گیــرد و در فروشــگاههای تخصصــی و خــرده فروشــی
توزیــع مــی شــوند .عرضــه آنالیــن قطعــات موســیقی بــرای دانلــود (قانونــی و غیــر قانونــی) بــه شــدت در
حــال افزایــش اســت و در رونــد تولیــد و توزیــع آنهــا عوامــل مختلــف اقتصــادی دســت دارنــد ،بــا ایــن
وجــود اســتراتژی یکپارچگــی عمــودی (مالکیــت مراحــل مختلــف زنجیــره تولیــد) بــر کســب و کار موســیقی
بــه ویــژه انتشــار موســیقی و ضبــط صــدا حکــم فرماســت( .همــان)113 :
بازارهای اولیه و ثانویه
در صنعــت ضبــط صــدا ،دو بــازار بــه مــوازات هــم فعالیــت مــی کننــد :یکــی بــازار اولیــه کــه محــل
فــروش آثــار ضبــط صــدا و نتهــای موســیقی اســت و دیگــری بــازار ثانویــه  ،کــه محصــوالت ضبــط
شــده بــه همــراه ســایر خدمــات ،ماننــد پخــش برنامــه یــا موســیقی پــس زمینــه بدســت مصــرف کننــده
مــی رســد .هــر دو بــازار منابــع مهــم درآمــد بــرای آهنگســازان و اجراکننــدگان هســتند ،امــا بــازار ثانویــه
بــرای تولیدکننــدگان آثــار ضبــط صــدا از اهمیــت کمتــری برخــوردار اســت .تقریبــا در تمامــی کشــورهای
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اروپایــی (بــه اســتثنای ایرلنــد و بریتانیــا) صاحبــان حقــوق موســیقی ،درآمــدی نیــز از محــل مالیــات بــر
رســانههای خــام (نــوار ،ســی دی وکامپیوتــر) دریافــت مــی کننــد کــه بــه منظــور جبــران زیــان ناشــی از
تکثیــر غیــر قانونــی تعییــن شــده اســت .مجموعــه درآمدهــای آهنگســازان ،اجراکننــدگان و ســازندگان ضبــط
صــدا از انــواع حقــوق اعطــا شــده بــه آنهــا تحــت عنــوان قانــون کپــی رایــت بدســت مــی آیــد .حــق امتیــاز
فــروش موســیقی ضبــط شــده ،توســط شــرکت ضبــط بــه هنرمنــدان طــرف قــرارداد پرداخــت میشــود،
امــا درآمدهــای حاصــل از صــدور مجــوز اغلــب توســط انجمنهــای مربوطــه از بازارهــای ثانویــه وصــول و
توزیــع مــی شــود( .تــاوز)576 :1394،
مصرف ،مشارکت و تولید موسیقی
ماهیــت متغیــر صنعــت موســیقی ،ارائــه تصویــر کلــی از مصــرف و تولیــد بــرای کل صنعــت را دشــوار
مــی ســازد .بنابرایــن ضــروری اســت بخشهــای مختلــف بــه نوبــه خــود مــورد مالحظــه قــرار گیرنــد ،و از
منابــع اطالعاتــی مختلفــی بــرای تبییــن انــواع بــازار در صنعــت موســیقی اســتفاده شــود.
مصــرف در ایــن حــوزه تلویحــا بیانگــر ایــن اســت کــه کاالیــی در بــازار (واقعــی یــا مجــازی) خریــداری
شــده و بــه شــکل حضــور در انــواع اجراهــای زنــده (کنســرت هــا ،نمایــش هــای موزیــکال و اپــرا،
باشــگاهها ،جشــنواره هــا و ماننــد آن) بــر مبنــای فــروش بلیــط انــدازه گیــری میشــود؛ همچنیــن درآمــد
ناشــی از فــروش و صــدور مجــوز اســتفاده از موســیقی ضبــط شــده ،اطالعاتــی را در خصــوص مصــرف
آنهــا ارائــه میکنــد .داده هــای مربــوط بــه میــزان مشــارکت نیــز ،بیانگــر محبوبیــت موســیقی بــه عنــوان
یــک فعالیــت فرهنگــی اســت .از ســوی دیگــر ،تولیــد موســیقی شــامل مراحــل مختلفــی اســت کــه از خلــق
آن تــا بازاریابــی و اســتقبال مصــرف کننــدگان را در بــر میگیــرد ،و افــراد و ســازمانهای متعــددی در
هــر مرحلــه نقــش دارنــد .در مرحلــه ابتدایــی خلــق محتــوا ،هنرمنــدان خــاق -آهنگســازان ،ترانــه ســرایان
و اجراکننــدگان ماننــد خواننــدگان ،نوازنــدگان و رهبــران ارکســتر -درگیــر هســتند و کارگــزاران ،مدیــران
و برگزارکننــدگان بــه عنــوان نماینــدگان ،آنهــا را در ایــن راه مســاعدت مــی کننــد .ناشــران موســیقی
مدیریــت آثــار موســیقی را بــر عهــده دارنــد؛ آنهــا هــم بــه انتشــار موســیقی مــی پردازنــد و هــم قوانیــن
کپــی رایــت را در نظــر میگیرنــد.
مشــخصه مهــم صنعــت موســیقی و دیگــر صنایــع کاالهــای اطالعاتــی ،ایــن اســت کــه هســته اصلــی
آن را محتــوای نامحســوس و دارای کپــی رایــت تشــکیل مــی دهــد کــه در قالــب رســانه هــای مختلــف
بســته بنــدی و بهدســت مصــرف کننــده مــی رســد از ایــن رو حقــوق مالکیــت موســیقی و قانــون کپــی
رایــت بــرای ســازمان دهــی درونــی صنعــت موســیقی حائــز اهمیــت اســت .زیــرا تمهیــدات صــدور مجــوز در
مراحــل مختلــف فراینــد تولیــد ،عقــد قرادادهــای فرعــی در برخــی فرایندهــای تولیــد را ممکــن مــی ســازد.
ایــن حقــوق همچنیــن شــرایط فــروش مجموعــه آثــار هنرمنــدان را بیــن شــرکتهای ضبــط تســهیل
میکنــد.
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کارآفرینی در صنعت موسیقی و فرایند تولید آن

بخش های صنعت موسیقی
آهنگ سازی /ترانه سرایی
آهنــگ ســازی نقطــه شــروع تولیــد موســیقی اســت ،و هماننــد بســیاری از فعالیــت هــای هنــری ،بــا
مــازاد عرضــه مواجــه اســت ،ایــن مســاله بــه آنچــه درعرصــه موســیقی کالســیک بــه " کابــوس مالتوســی"
معــروف اســت ،منجــر شــده اســت( .همــان)580 :
در حــال حاضــر حــق نشــر در درجــه اول متعلــق بــه آهنگســاز اســت ،امــا زمانــی کــه آهنگســاز
در اســتخدام ســازمانی باشــد ،بــه کارفرمــا تعلــق مــی گیــرد .گاهــی آهنگســازان بــرای پیشــبرد شــماری
اهــداف تجــاری ،انتقــال حــق نشــر را در قــرار دادهــا میپذیرنــد و اغلــب نمایندگانــی دارنــد کــه مذاکــره بــا
خریــداران را مدیریــت مــی کننــد (.همــان)150 -151 :
انتشار موسیقی
انتشــار موســیقی نیــز هماننــد نشــر کتــاب در دســت بخــش خصوصــی اســت کــه فعالیــت هایــی نظیــر
ضبــط صــدا و حتــی تولیــد فیلــم را نیــز انجــام مــی دهــد .ناشــران موســیقی وظائــف متعــددی بــه عهــده
دارنــد ماننــد فــروش برگــه نــت .در ضمــن ناشــران موســیقی مجــوز اجــرا و حقــوق فنــی (ضبــط) را بــرای
نوازنــدگان و ســازمان هــای ضبــط اخــذ مــی کننــد .آنهــا در زمینــه بکارگیــری آثــار منتشــر شــده در فیلمهــا
و برنامــه هــای تلویزیونــی و امثــال آن هــم گفتگــو مــی کننــد و گاهــی بــا ضبــط بعضــی از آثــار ،آنهــا
را بــرای اســتفاده صاحبــان آگهــی یــا فیلمســازان عالقمنــد بــه صــدای خــاص ،در آرشــیو صــدا قــرار
میدهنــد .بهرغــم افــت درآمدهــای ضبــط صــدا ،انتشــار موســیقی بــه عنــوان یــک بخــش ســودآور در
صنعــت موســیقی بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد( .افشــارنادری)114 :
ضبط صدا
ضبــط صــدا از مشــاغل ســودآور در کســب و کار موســیقی اســت و در قالــب  CDهــا  DVD ،هــا و
کاســت هــا بــا نــام شــرکت ضبطکننــده تولیــد و فروختــه مــی شــود و طیــف وســیعی از بــازار جهانــی
موســیقی را پوشــش مــی دهــد.
از لحــاظ حــق نشــر ،ســازمان هــای ضبــط بایــد مجــوز ضبــط صــدا را از آهنگســاز اخــذ و ســپس بــر
حقــوق ضبــط صــدا نظــارت کننــد( .تــاوز)152-153 :
تحلیل اقتصاد خرد بنگاه ها در صنعت موسیقی
عــاوه بــر بکارگیــری نظریــه "قــراداد" بــرای درک ســازمان اقتصــادی صنعــت ضبــط صــدا ،مــی تــوان
از نظریــه بنــگاه بــرای تحلیــل دیگــر شــاخه هــای صنعــت موســیقی اســتفاده کــرد .بــا اطمینــان مــی
تــوان گفــت انگیــزه ســمت "معمولــی" ایــن صنعــت ،کســب حداکثــر ســود اســت ،امــا آیــا ســمت خــاق
(آهنگســازان ،ترانــه ســرایان و اجراکننــدگان) نیــز بــا ایــن انگیــزه بــه خلــق آثــار هنــری مــی پردازنــد؟
مطالعــه بــازار کار هنرمنــدان نشــان میدهــد کــه اغلــب آنهــا بــه موفقیــت و شــهرت هنــری توجــه دارنــد،
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بــا ایــن حــال ایــن نکتــه را نمــی تــوان نادیــده گرفــت کــه ،حداقــل در بخــش موســیقی تجــاری ،هــر دو
جنبــه الزم و ملــزوم یکدیگرنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه در آمارهــای ملــی ،آهنگســازان و ترانــه ســرایان
خویشفرمــا ،هماننــد بنگاههــا در نظــر گرفتــه مــی شــوند ،زیــرا خلــق محتــوا ،خــواه بــا انگیــزه عالقــه بــه
هنــر و شــهرت و یــا کســب ســود ،فعالیتــی اقتصــادی محســوب مــی شــود.
پیش بینی موفقیت
موفقیــت یــک آلبــوم یــا یــک قطعــه موســیقی را مــی تــوان بــه دو روش مــورد ســنجش قــرار داد :ورود
بــه نمودارهــا (مثــا  30رتبــه برتــر) و مــدت زمــان باقیمانــده در آن .هــر دو وضعیــت بــه معنــای موفقیــت
مالــی و هنــری بــرای هنرمنــدان و شــرکت ضبــط اســت ،و هــر چقــدر یــک آهنــگ بیشــتر در نمودارهــا باقی
بمانــد بــه معنــای موفقیــت بیشــتر اســت .امــا مســئله اصلــی ایــن اســت کــه آیــا مــی تــوان عوامــل پیــش
بینــی کننــده موفقیــت را شناســایی کــرد؟
مطالعــات نشــان داده انــد کــه میــزان جمعیــت افــراد جــوان و رویدادهــای خــاص (در ایــران نــوروز،
در غــرب کریســمس) از عوامــل اصلــی در پیــش بینــی فــروش هســتند .امــا در ایــن میــان نقــش ســلیقه
بهرغــم تمایــز فــراوان کاالهــای تجربــی ،کــه مصــرف کننــدگان اطالعــات قبلــی کمتــری دربــاره آنهــا
دارنــد؛ در نظــر گرفتــه نشــده اســت؛ گذشــته از ایــن ،اثــر "گلولــه برفــی" را نیــز در ایــن خصــوص مبنیبــر
اینکــه تقاضــای خریدارانــی کــه کامــا تحــت تاثیــر ســایق گروههــای همســان خــود هســتند نبایــد
نادیــده گرفــت ،وجــود دارد .البتــه طبــق مطالعــات صــورت گرفتــه توزیــع موفقیــت بــه لحــاظ باقــی مانــدن
در نمودارهــا بــه شــدت نامتقــارن اســت و مطابــق بــا نظریــه "ابــر ســتاره" تعــداد معــدودی هنرمنــد تــراز اول
ایــن شــرایط را کســب مــی کننــد.
اینترنت و سرقت موسیقی
اقتصاددانــان در پــی پاســخ بــه ایــن ســوال هســتند کــه آیــا مــی تــوان دانلــود غیــر قانونــی را تنهــا
دلیــل کاهــش فــروش آثــار موســیقی (عمدتــا در قالــب ســی دی) قلمــداد کــرد؟ رونــد کاهــش فــروش
آثــار موســیقی کــه از اواخــر دهــه  1990آغــاز شــده بــود در ابتــدا بــه امــکان دانلــود نســبت داده شــد .امــا
در آن زمــان اعتقــاد برخــی دیگــر بــر ایــن بــود کــه دانلــود محتــوا در اینترنــت مکمــل فــروش اســت و
نــه جایگزینــی بــرای آن (ایــن فرضیــه همچنــان اعتبــار دارد)؛ در واقــع ایــن فــرض بــا اســتفاده از نظریــه
"اثــرات شــبکه" قابــل تبییــن اســت ،کــه بــر اســاس آن شــرکت هــای ضبــط مــی تواننــد بــا دادن اجــازه
دانلــود حتــی بــه صــورت غیــر قانونــی ،فــروش را تضمیــن کننــد ،زیــرا بدیــن ترتیــب آثــار نظریــه "گلولــه
برفــی" در تقاضــا آغــاز میشــود (.برخــی از هنرمنــدان از ایــن اســتراتژی بــرای بازاریابــی آنالیــن آثــار خــود
اســتفاده مــی کننــد)
مالیات کپی رایت
بــرای حــل مســئله درآمــد و حــق امتیــاز هنرمنــدان و صنعــت ضبــط صــدا ،وضــع مالیاتــی بــا عنــوان
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مالیــات کپــی رایــت پیشــنهاد شــده اســت؛ کــه نوعــی پــاداش غیــر مســتقیم بــرای جبــران خســارت اســتفاده
غیــر مجــاز و تکثیــر غیرقانونــی محتــوا محســوب مــی شــود و بــه برخــی دیگــر از خدمــات اینترنتــی
ماننــد پهنــای بانــد کــه از ملزومــات فضــای مجــازی اســت هــم ،تعلــق مــی گیــرد .درآمــد مالیــات بــه
ســازمانهای وصــول کننــده کپــی رایــت داده میشــود و آنهــا پــس از کســر هزینــه هــای مدیریتــی و
فرهنگــی ،درآمــد خالــص را بــر مبنایــی مشــابه حــق امتیــاز و دیگــر پــاداش هــا میــان اعضــای خــود توزیــع
میکننــد( .تــاوز)596-597-598 :
اینترنت و خدمات موسیقی دیجیتال
موســیقی را مــی تــوان از طریــق اینترنــت بــه شــیوه هــای گوناگونــی در دســترس کاربــران قــرار داد،
نظیــر فــروش آنالیــن و ارائــه خدمــات دیجیتــال ماننــد پخــش و دانلــود بــر روی کامپیوترهــا و گوشــی هــای
موبایــل و دیگــر ابــزار الکترونیــک.
فروش آنالین
خدمــات عرصــه موســیقی بــه صــورت آنالیــن و قانونــی ،اولیــن بــار توســط شــرکتهای ارائــه دهنــده
خدمــات کــه بــا شــرکت هــای ضبــط قــرارداد داشــتند ،ارائــه شــد.
تقاضــای مصــرف کننــدگان بــرای ایــن خدمــات بــا توســعه ســخت افــزاری خصوصــا از نــوع ســیار،
نظیــر دســتگاه پخــش پرتابــل ،بویــژه آیپــد و گوشــی هــای موبایــل (نســل ســوم) ارتبــاط دارد .در سراســر
جهــان خدمــات پهنــای بانــد و بــی ســیم از تنــوع قابــل توجهــی برخــوردار اســت و ایــن خدمــات مکمــل،
کــه صنعــت ضبــط کنترلــی بــر آنهــا نــدارد ،عوامــل تعییــن کننــده تقاضــا بــرای موســیقی دیجیتــال بشــمار
میآینــد.

نســبتا کــم اســت .البتــه فــوق ســتاره هــا معمــوال خــود را بــه عنــوان کارفرمــا و شــرکت هــای ضبــط را بــه
عنــوان کارگــزار خــود در نظــر مــی گیرنــد و بــه همیــن دلیــل آنهــا شــخصا بــرای خدمــات ترویــج ،تولیــد،
بازاریابــی و توزیــع قــرارداد مــی بندنــد .بــه عبــارت دیگــر هنرمنــد خــود مــی توانــد راجــع بــه "ســاختن یــا
خریــدن " تصمیمگیــری کنــد.
نتیجه گیری
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،بنظــر میرســد بــازار هنــر موســیقی نســبت بــه ســایر بازارهــای هنــری
از پیچیدگــی قابــل توجهــی بخصــوص در ایــران برخــوردار و مســائل گوناگونــی در چگونگــی اثــر موفــق،
تاثیــر گــذار اســت  .هنرمنــدان آثــاری را تولیــد مــی کننــد کــه بــا اســتقبال بیشــتر بــازار و فرهنــگ جامعــه
روبــرو شــوند .امــروزه هنرمنــدان فعــال در موســیقی ترجیــح مــی دهنــد بــه تنهایــی کار کننــد ،اگــر چــه
از فضــای اســتودیو بطــور مشــترک بــا دیگــران اســتفاده میشــود و شــماری از هنرمنــدان نیــز ،شــخصا
فعالیــت هــای بازاریابــی و فــروش را انجــام مــی دهنــد.
آثــار موســیقی بــا توجــه بــه هنرمنــد ،منشــا و نــوع اثــر ،زمــان تولیــد و  ...کامــا ناهمگــن و متفــاوت
اســت.
ویژگــی خــاص کاالهــا و خدمــات خــاق ،نــوع مصــرف آنهــا را از دیگــر محصــوالت تــا حــدی متفــاوت
میســازد .مصــرف کننــدگان بایــد نحــوه درک و لــذت بــردن از آنهــا را بیاموزنــد و ســلیقه خــود را در ایــن
زمینــه پــرورش دهنــد ،بویــژه در زمینــه هنرهــای خاصــی ماننــد موســیقی معاصــر .ایــن موضــوع بــر رفتــار
شــرکت هــای تولیــد کننــده محتــوای خــاق اثرگــذار اســت .مصــرف کننــدگان بــرای ارزیابــی کیفیــت و
مســئوالن دولتــی و دیگــر مقامــات بــرای توزیــع بودجــه عمومــی در بخــش فرهنگــی بــه اطالعــات نیــاز
دارنــد.

خدمات پخش اینترنتی و دانلود موسیقی
عــاوه بــر پخــش آنالیــن ،خدمــات پخــش اینترنتــی و دانلــود موســیقی نیــز در حــال توســعه اســت.
عــاوه بــر ایــن پخــش اینترنتــی و دانلــود موســیقی از طریــق رســانه هــای پخــش عمومــی و خصوصــی
نیــز قابــل دسترســی اســت.
از اینترنــت مــی تــوان هماننــد یــک فروشــگاه بــرای خریــد کاالهــا و خدمــات فرهنگــی اســتفاده کــرد؛
بــه عنــوان نمونــه شــما مــی توانیــد از طریــق اینترنــت ،کتــاب ،آهنــگ ،بلیــط ســینما و کنســرت مــورد نظــر
خــود را ســفارش دهیــد و ســپس بــا پرداخــت مبلغــی آنهــا را دریافــت کنیــد .عــاوه بــر ایــن مــی توانیــد
محتــوای دیجیتــال را بطــور مســتقیم از ســایت هــا دریافــت کنیــد.
یکــی از توجیهــات اقتصــادی بــرای ترویــج شــخصی موســیقی و ســایر وجــوه هنــری ،موضــوع کارفرما-
کارگــزار اســت .از طریــق تحلیــل قراردادهــای ضبــط مــی تــوان دریافــت که شــرکت هــای ضبــط ،هنرمندان
را بــه عنــوان کارگــزاران خــود در کســب و کار در نظــر مــی گیرنــد .بــر ایــن اســاس ،هرچنــد تعــداد معــدودی
از فــوق ســتاره هــا ســهمی بیــش از میانگیــن بدســت مــی آورنــد ،امــا ســهم ســایر هنرمنــدان از حــق امتیــاز

فصلنامه علمی کارآفرینی فرهنگی
سال اول /شماره  /1زمستان 98

26

27

فصلنامه علمی کارآفرینی فرهنگی
سال اول /شماره  /1زمستان 98

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی

منابع:
 .1افشاری نادری ،افسر(  ،)1397اقتصاد و فرهنگ ،تهران :ساکو ،چاپ اول.
 .2تــاوز ،روث ( ،)1394اقتصــاد فرهنگــی ،ترجمــه :علــی اکبــر فرهنگــی -احتشــام رشــیدی -انســیه
ابــری ،تهــران :دانــژه ،ج 1و ج .2
 .3حســینی پــور ســی ســخت ،نیکنــام -ســهیال کیاســی ،)1393 ( ،صنایــع فرهنگــی صنایــع خــاق،
تهــران :فرهنــگ مانــا
 .4صالحی ،امیری -سعید محمدی ( ،)1389دیپلماسی فرهنگی ،تهران :ققنوس.
)5. UNCTAD (2008

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی
فریبا ابوالقاسمی

1

مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران

تاریخ دریافت98/09/30 :
تاریخ پذیرش98/10/30 :

چکیده
کارآفرینــی موتــور توســعه فنــاوری و خلــق تکنولــوژی جدیــد اســت و ســهم عمــده و نقــش ویــژهای
در شــکلگیری عصــر اطالعــات و توســعه انــواع فنــاوری دارد .اگرچــه فنــاوری اطالعــات نیــز خــود بــر
آن تأثیرگــذار اســت و خالــق کارآفرینــی مــدرن محســوب میشــود  ...فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــر
تمامــی فعالیــت هــای اجتماعــی از جملــه کارآفرینــی اثــر گذاشــته و در بســیاری از آنهــا تحــوالت اساســی
بوجــود آورده اســت .کارآفرینــی در جهــان امــروز ســبب رشــد و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی شــده و حــوزه
اطالعــات و ارتباطــات دو ابــزار اساســی مــورد نیــاز هــر فعالیــت کارآفرینــی اســت .ایــن مقالــه بــا هــدف
تبییــن نقــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در کارآفرینــی تنظیــم شــده و نشــان مــی دهــد فعالیتهــای
کارآفرینانــه باعــث شــناخت نیازهــا ،خلــق ایــده هــا و تولیــد فنــاوری مــی شــوند .همچنیــن نشــان میدهــد
کارآفرینــی مــدرن بــه فنــاوری اطالعــات بهشــدت وابســته اســت و از آن نشــأت مــی گیــرد .بــدون فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،نمیتــوان تصــوری از کارآفرینــی مــدرن داشــت.
واژگان کلیدی :کارآفرینی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،توسعه کارآفرینی
1. abolghasemi.fa51@gmail.com
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نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی

مقدمه
فنــاوري اطالعــات بــه ســرعت تولیــد میشــود و جوامــع را دســتخوش تغييــر ميکنــد .در اثــر ايــن
تحــوالت ،از قــرن جــاري بــا نــام عصــر اطالعــات یــاد میشــود .در ایــن دوره ســطح بينــش و آگاهــي
مــردم افزايــش يافتــه و همــه فعاليتهــا در قالــب شــبکههاي ارتباطــي بــه تعــادل رســيده و کنتــرل شــده
اســت( .محــزون )2 :1389،در ايــن عصــر ،دنيــا بــه صــورت دهکــدهاي متصــل اســت کــه افــراد در آن،
هــر لحظــه کــه بخواهنــد مــي تواننــد از جديدتريــن اخبــار روز مطلــع شــوند .نکتــه مهمتــر اينکــه فنــاوري
اطالعــات بــر کارآفرينــي هــم از طریــق ایجــاد تحــوالت اساســی تأثيــر گذاشــته اســت .امــروزه کارآفرينــي و
کارآفرينــان بهشــدت بــه بســترهاي فرآهــم شــده توســط فنــاوري اطالعــات وابســته هســتند و از آن بهــره
زيــادي ميبرنــد .در واقــع فعاليتهــاي کارآفرينانــه باعــث شــناخت نيازهــا ،خلــق ايــده هــا و تولیــد انــواع
مختلــف فنــاوري شــده و بــه عنــوان موتــور توســعه کارآفرينــي و رشــد اقتصــادي تلقــی میشــوند( .گرائلــي
شــيخ و ولــوي )2 :1395 ،بهنظــر میرســد بــراي برخــورداري از مزايــاي کارآفرينــي بایــد روي عوامــل
مؤثــر بــر نــوع ســازماني آن تمرکــز و ســرمايه گــذاري کــرد .يکــي از ايــن عوامــل ،توجــه و اهميــت ســازمان
بــه فنــاوري روز و برتــر اســت .بــا ايــن وجــود ،مطالعــات نشــان داده اســت کــه اغلــب شــرکتهاي کوچــک
و متوســط نســبت بــه مزایایــی کــه ايــن فناوريهــا بــرای آنهــا بوجــود مــي آورد ،بیتوجــه هســتند.
(کاظمــي و همــکاران)5 :1391 ،
امــروزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بگونـهای بــر جنبــه هــای مختلــف زندگــی فرهنگــی ،اجتماعــی
و اقتصــادی افــراد و اجتماعــات تأثیــر گذاشــته کــه نمــی تــوان از آن غفلــت کــرد و همچنیــن در بیــان
قــدرت و تمــدن کشــورها ،نقــش کلیــدی ایفــا میکنــد .در دو دهــه گذشــته نیــز کشــورهای پیشــرفته
صنعتــی و دارای فنــاوری جدیــد آن را بــه عنــوان محــور بنیادیــن توســعه ،در طــرح هــای ملــی و منطقـهای
مــور د توجــه قــرار دادهانــد.
بحــث درخصــوص فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و نحــوه برخــورد بــا آن در ایــران نیــز از موضوعــات
بســیار مهمــی اســت کــه مطالعــه و بررســی آن نــه تنهــا الزم ،بلکــه ضــروری و واجــب بهنظــر میرســد
و صرفــا بــا تحقیــق و مطالعــه آن میتــوان خــط مشــی کلــی و کالن در برخــورد بــا ایــن پدیــده را ترســیم
و از آن بــرای توســعه کشــور و ارزش هــای ملــی حداکثــر بهــره بــرداری را بدســت آورد .جوامــع مختلــف
بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی خــود در عصــر فنــاوری اطالعــات بــه راه حلهــای
مختلــف روی آوردهانــد .از جملــه شــیوههایی کــه در دو ســه دهــه اخیــر اکثــر کشــورها بــرای عبــور از
رکودهــای متوالــی اقتصــادی مــورد اســتفاده قــرار دادهانــد ،توســعه کارآفرینــی اســت .البتــه بــه منظــور
ارتقــاء کارآفرینــی در دو ســطح کمــی و کیفــی و تســریع فرآینــد آن ،ناگزیــر از انجــام پژوهشهایــی هســتیم
کــه عمدتــا جنبــه کاربــردی داشــته باشــند .واضــح اســت ایــن امــر نافــی پژوهشهــای دانشمحــور
نیســت( .کرمــی)3 :1385 ،

فنــاوري اطالعــات ترجمــه  Information Technologyاســت کــه بســيار وســيعتر از علــم رايانــه
اســت .ايــن اصطــاح در دهــه  1990جايگزيــن اصطالحاتــی ماننــد پــردازش دادههــا و سيســتم هــاي
اطالعــات مديريــت شــد کــه در دو دهــه  70و  80میــادی بســيار رايــج بودنــد .فنــاوري اطالعــات معمــو ًال
بــه توليــد ،پــردازش ،نگهــداري و توزيــع اطالعــات در مؤسســات بــزرگ اشــاره دارد و از دو واژه "فنــاوري"
و "اطالعــات" تشــکيل شــده اســت .فنــاوري يــا تکنولــوژي بــه معنــاي کاربــرد منظــم معلومــات علمــي و
ديگــر آگاهيهــاي نظــام يافتــه بــراي انجــام وظايــف عملــي اســت .فنــاوري را مــي تــوان تمامــی دانشهــا،
فرايندهــا ،ابزارهــا ،روش هــا و سيســتم هــاي بــکار رفتــه در ســاخت انــواع محصــول و ارائــه خدمــات تعريــف
کــرد( .فتحيــان و مهــدوي نــور )1386 ،معروفتریــن تعریــف آن از ســوی دفتــر تحليــل هــاي اقتصــادي
آمريــکا 1ارائــه شــده کــه شــامل ماشــين آالت دفتــر اداري ،محاســبه و حســابداري و کامپيوترهــا نيــز
میشــود( .جورجنســون)2001 ، 2
ایــن اصطــاح همچنیــن بــرای اوليــن بــار از ســوي لويــت و وايزلــر 3در ســال  1958بــه منظــور بيــان
نقــش رايانــه در پشــتيباني از تصميمگيريهــا و پــردازش اطالعــات در ســازمان بــکار گرفتــه شــد .بــا ایــن
حــال از "فنــاوري اطالعــات" برداشـتهاي مختلفــي وجــود دارد کــه منجــر بــه ارائــه تصاويــر متفاوتــي از آن
در جوامــع مختلــف شــده اســت .بســياري ،فنــاوري اطالعــات را مجموعــه اي از ســخت افــزار ،تجهيــزات،
مهــارت ،دانــش کارکنــان و ويژگيهــاي اشــيائي مــي داننــد کــه رونــد کار و فعالیــت را شــکل میدهنــد .در
ایــن دیــدگاه فنــاوري اطالعــات روابــط ميــان ســخت افــزار يــا نــرم افــزار ،شــبکه و توانائيهــا و اقدامــات
ناشــي از ايــن ابزارهــا تلقــی مــي شــود .فنــاوري اطالعــات نــه تنهــا بــه توانائــي هــاي پــردازش داده هــا
توســط رايانههــا بلکــه بــه مهــارت هــاي انســاني و مديريتــي در بهــره بــرداري از آنهــا هــم داللــت دارد.
(کامرانــي)3 :1386،
فنــاوري اطالعــات ،چشــم انــدازي اســت کــه بــا عباراتــي ماننــد سيســتم هــاي اطالعاتــي مديريــت،
مديريــت فنــاوري اطالعــات ،مديريــت داده هــا ،هــوش تجــاري ،هــوش رقابتــي ،مديريــت محتــوا و مديريت
پرونــده هــا ارتبــاط دارد( .دتلــر)2010 ،4
همچنیــن ابــزاري اســت کــه بــه ايجــاد تغييراتــي در ماهيــت کار ،ادغــام وظايــف ســازماني و پــرورش
نيروهــاي رقابتــي ســازمانها کمــک مــي کنــد و طراحــي مجــدد فرايندهــا توســط آن صــورت مــي پذيــرد.
(الو وگوناســکاران)2009 ،5
در تعریفــی دیگــر ،فنــاوري اطالعــات ،عبــارت اســت از گــردآوري ،ســازماندهي ،ذخيــره و نشــر
اطالعــات اعــم از صــوت ،تصويــر ،متــن ،يــا عــدد کــه بــا اســتفاده از ابزارهــاي رايانــه اي و مخابراتــي
امکانپذیــر اســت( .النگلــي وشــاين)2005 ،6
تعريــف جديــد فنــاوري اطالعــات کــه تعــداد زيــادي از صاحــب نظــران بــر آن اتفــاق نظــر دارنــد ،ايــن
چنيــن بيــان شــده اســت" :فناوريهــاي اطالعــات شــامل محــدوده وســيعي از اختراعــات و رســانههاي
1. Bureau of Economic Analysis America
2. Jorjenson
3. Levitt &Vayzlr
4. Detlor
5. Love & Gunaskaran
6. Longley & Shain
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ارتباطــي اســت کــه سيســتمهاي اطالعاتــي و افــراد را بــه همديگــر مربــوط ميکنــد ،شــامل :نامهصوتــي،7
نامــه الکترونيکــي ،8کنفرانــس صوتــي ،9کنفرانــس ويدئويــي ،10اينترنــت ،11گــروه افزارهــا و اينترنــت هــاي
مشــترک ،تلفــن هــاي ويــژه خودروهــا ،ماشــين هــاي نمابــر ،دســتياران ديجيتالــي شــخصي و ماننــد آن.
سيســتم هــاي اطالعاتــي و فناوريهــاي اطالعــات اغلــب درهــم پيچيــده هســتند و معمــو ًال آنهــا را بــا
هــم بــه اســم فناوريهــاي اطالعاتــي بــکار مــي برنــد( ".تــود و جونــز)2008 ،12
کارآفرینی
واژه کارآفرینــی در اصــل از زبــان فرانســه بــه زبانهــای دیگــر راه یافتــه اســت و هنــوز در زبــان فارســی
معــادل دقیقــی بــرای آن وجــود نــدارد .بــرای مثــال در فرهنــگ انگلیســی بــه فارســی دکتــر آریــان پــور
کاشــانی برابــر واژه مذکــور معنــای متهــور ،جســور ،بیبــاک ،دل بــه دریــا زدن و  ...قیــد شــده کــه تــا
حــدی "کارآفریــن" بــه معنــی خــاص کلمــه را بــه ذهــن خواننــده متبــادر مــی کنــد( .شــاه حســینی)1383 ،
در اوايــل ســده شــانزدهم کســاني را کــه در امــر هدايــت مأموريــت هــاي نظامــي بودنــد ،کارآفريــن
ميخواندنــد .از آن پــس دربــاره ديگــر انــواع مخاطــرات نيــز هميــن واژه بــا محدوديتهايــي مــورد اســتفاده
قــرار ميگرفــت .در ســال " ،1790ريچــارد کانتيلــون" از واژه کارآفرينــي بــه مفهــوم شــخصي کــه بــراي
خــود فعاليــت ميکنــد و میزانــی از ريســک و خطــر را بطــور طبيعــي بــراي دســتيابي بــه رفــاه اقتصــادي
خــود ميپذيــرد ،مــورد اســتفاده قــرار داد .همچنیــن از حــدود  1700ميــادي بــه بعــد ،فرانســويان دربــاره
پيمانــکاران دولــت کــه دســت انــدرکار ســاخت جــاده ،پــل ،بنــدر و اســتحکامات بودنــد ،بــه کــرات لفــظ
کارآفرينــي را بــکار بــرده انــد (آلتينــاي و وانــگ.)2011 ،13
کارآفرینــی میتوانــد بــه عنــوان فرآینــد اســتفاده از طرحهــای ابتــکاری خصوصــی در یــک
ســرمایهگذاری جدیــد یــا بــه منظــور رشــد و تنــوع در انــواع ســرمایه گــذاری یــا واحدهــای تجــاری موجــود
بــا رشــد و پتانســیل بــاال تعریــف شــود .همچنیــن موضوعــي اســت کــه از اواخــر قــرن بيســتم در محافــل
آموزشــي کشــورهاي جهــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بررســي تاريــخ ادبيــات کارآفرينــي مؤيــد آن
اســت کــه ايــن واژه اوليــنبــار در تئــوري هــاي اقتصــادي و توســط اقتصاددانــان اســتفاده و ســپس وارد
مکاتــب و تئوريهــاي ســاير رشــته هــاي علــوم شــده اســت.
دانشــمندان متعــددي دربــاره کارآفرينــي ســخن گفتــه و افــرادي مثــل "ســي"" ،شــومپيتر"" ،روزن" و
"فيليــون" هــر کــدام بــر اســاس روش شناســي کار تحقيقاتــي خــود ،تعاریــف خاصــي از آن عرضــه کردهانــد.
"ســي" کارآفرينــي را معــادل نــوآوري میدانــد و کارآفریــن را هماهنگکننــده و ترکيبکننــده عوامــل
توليــد" .استيونســن" آن را فراينــدی ارزشــی از طريــق همــکاري بــه عنــوان يــک دســته منابــع بــي نظيــر
بــراي بدســت آوردن فرصــت تعريــف ميکنــد( .ورونیــک و اوليــور)2011 ،14
7. Voic email
8. E-mail
9. Audio Conference
10. Video conference
11. Internet
12. Tood & Jones
13. Altinay& Wang
14. Vronique & Olivier
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"کانتيلــون" کــه ابداعکننــده واژه کارآفرينــي اســت ،کارآفريــن را فــردي ريســک پذيــر مــي دانــد کــه
کاال را بــا قيمــت معلــوم خريــداري ميکنــد و بــا قيمــت نامعلــوم مــي فروشــد .بهبيانيديگــر ،بــه فــردي
کــه عوامــل توليــد (زميــن ،نيــروي کار و ســرمايه) را بــراي توليــد ،تجــارت يــا ارائــه خدمــات ترکيــب کنــد،
"کارآفريــن" و بــه کار او "کارآفريني"گفتــه مــي شــود .تعریــف کامــل و جامــع دیگــری از کارآفرينــي توســط
"شــومپيتر" ارائــه شــده ،وي در کتــاب خــود بــا عنــوان "تئــوري توســعه اقتصــادي" بيــن دو مفهــوم نــوآوري و
اختــراع تفــاوت قائــل شــده و نــوآوري را اســتفاده از خطرپذيــري اختــراع بــراي ايجــاد محصــول يــا خدمــت
تجــاري ميدانــد .از نظــر او ،نــوآوري عامــل اصلــي ثــروت و ايجــاد تقاضاســت .بنابرايــن کارآفرينــان
مديــران يــا مالکانــي هســتند کــه بــا راهانــدازي واحــد توليــدي -تجــاري از اختــراع بهرهبــرداري ميکننــد.
"پیتــر دراکــر" ،معتقــد اســت کــه کارآفریــن کســی اســت کــه فعالیــت هــای اقتصــادی کوچــک و
جدیــدی را بــا ســرمایه خــود شــروع میکنــد .کارآفریــن ارزش هــا را تغییــر مــی دهــد و ماهیــت آنهــا را
متحــول میکنــد.
از نظر"رابــرت هیســریچ" ،کارآفرینــی فرآینــد خلــق چیــزی نــو ،بــا صــرف وقــت و تــاش بســیار و
پذیــرش خطــرات مالــی ،روحــی و اجتماعــی بــرای بدســت آوردن منابــع مالــی ،رضایــت شــغلی و اســتقالل
اســت( .شــاه حســینی)1383،
آدام اســمیت هــم نقــش کارآفریــن را در صحنــه فعالیــت اقتصــادی بســیار جزیــی میدانســت و
معتقــد بــود اگرچــه کارآفریــن ســرمایه فراهــم میکنــد ،امــا هرگــز نقشــی پیشــرو و هدایتگرانــه نــدارد.
وی همچــون ســایر اقتصاددانــان کالســیک بــا کارآفریــن همچــو انســان برخــورد نمیکــرد ،بلکــه بــه آن
موجودیتــی غیــر انســانی میبخشــید.
بطــور کلــی میتــوان گفــت كارآفرينــان ،مهندســان تغييــر و تحــول هســتند و ايــده را بــه واقعيــت
تبديــل ميکننــد .از ايــن رو کارآفرينــي در همــه حوزههــاي زندگــي نقــش دارد .محققــان روانشناســي
ويژگيهــاي متعــددي را بــه كارآفرينــان نســبت داده انــد .در شــکل شــماره ( )1مهمتريــن آنهــا کــه مــورد
توافــق اکثریــت محققــان اســت ،ارائــه شــده اســت.

شکل ( :)1ویژگی های کارآفرینان (هزارجریبی ،جعفر)1389 ،
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نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی

توسعه کارآفرینی
از دیــدگاه کالن بــرای تحقــق فرآینــد کارآفرینــی میتــوان دو ســوی عرضــه و تقاضــا ،قایــل شــد.
ســطح عرضــه ،یعنــی دامنــه ای کــه یــک جمعیــت معیــن ،کارآفریــن (بالقــوه) تولیــد مــی کنــد و ســطح
تقاضــا مجمــوع دو عامــل ســاختار صنعــت و تنــوع کاال و خدمــات اســت کــه فرصــت هــای کارآفرینــی را
در بــازار بوجــود م ـیآورد.
ســطح عرضــه کارآفرینــی تحــت تأثیــر عواملــی نظیــر رشــد جمعیــت ،تراکــم جمعیت ،نــرخ شهرنشــینی،
ســطح و نابرابــری درآمــد قــرار دارد .هــر چــه نــرخ رشــد جمعیــت بیشــتر باشــد و ایــن جمعیــت در مناطــق
شــهری و صنعتــی و توســعه یافتــه مقــدار کمــی باشــند ،تعــداد افــرادی کــه آمادگــی کارآفریــن شــدن دارنــد،
بیشــتر خواهــد بــود.
از طــرف دیگــر هــر چــه ســطح درآمــد پاییــن تــر و نابرابــری درآمــد بیشــتر باشــد و نارضایتــی افــراد
از ســطح درآمــدی وضعیــت فعلــی خــود افزیــش یابــد ،تمایــل بــه کارآفرینــی بیشــتر خواهــد بــود .ســطح
تقاضــای کارآفرینــی تابــع میــزان توســعه یافتگــی اقتصــادی ،توســعه یافتگــی تکنولوژیــک و درجــه
جهانیشــدن کشــور اســت.
تجربــه نشــان داده اســت کــه ایــن عوامــل باعــث کوچــک شــدن شــرکتها و تنــوع آنهــا در بــازار
مــی شــود .جهانــی ســازی مســتلزم ترکیــب بازارهــای جهانــی اســت و فرصتهایــی بــرای بهــره بــرداری
فراهــم میکنــد کــه باعــث بهبــود تقاضــای کارآفرینــی اســت ولــی از طــرف دیگــر جهانیشــدن مســتلزم
از بیــن رفتــن موانــع بازرگانــی کشــورها و خلــق فرصتهــای جدیــد بــرای تمــام شــرکت هــا چــه کوچــک
و چــه بــزرگ اســت و شــاید تأثیــر مثبــت آن بــر شــرکتهای بــزرگ بیشــتر باشــد و ایــن امــر احتمــال
کســبوکارهای کوچــک و کارآفرینانــه را کاهــش میدهــد( .شــاه حســینی)1383 ،
اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات)ICT( 1
پیچیدگــی هــای زندگــی بشــر در دنیــای امــروز ،برخــورداری از توانایــی و قــدرت ناشــی از دانایــی
را منــوط بــه بهــره بــرداری از ابزارهــای نویــن انتقــال بــه منظــور دسترســی بــه ایــن عرصــه زمانــی
کــرده اســت .از ویژگیهــای مهــم حــوزه  ICTارتقــا و تســهیل ارتبــاط انســان بــا انســان و بــا محیــط
اســت .امــروزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بطــور وســيعي در جامعــه گســترش پيــدا كــرده و بــا تمامــي
جنبههــاي زندگــي تلفيــق شــده اســت .از ایــن رو ميتــوان گفــت فنــاوري ،ابــزاري اســت كــه بــه وســيله
انســان و بــراي رســيدن بــه مقصــودي خــاص طراحــي میشــود .بنابرايــن ،ذاتــ ًا تحســين برانگيــز يــا
رعبانگيــز نيســت .فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات در صورتــي بــه عنــوان يــك نيــروي مثبــت باقــي
خواهنــد مانــد كــه مــردم مســئوالنه از آنهــا اســتفاده کننــد .بديــن معنــي كــه افــراد وقــت و انــرژي خــود
را بیشــتر در جنبــه هــاي مهــم زندگــي صــرف کننــد تــا دنیایــی کــه انــواع فنــاوری آن را خلــق میکننــد.
فنــاوری هــای مــدرن ،دسترســی ســریع تــر و بــا کیفیــت بیشــتر را بــه اطالعــات میســر میســازند .پســت
الکترونیکــی ،متداولتریــن کاربــرد  ICTsجدیــد اســت ،بگونــهای کــه افــراد و ســازمانها میتواننــد بــه
شــیوه ای مقــرون بــه صرفــه بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند .دومیــن کاربــرد مهــم  ICTsجدیــد ،شــبکه

گســترده جهانــی" وب" اســت کــه افــراد را قــادر میســازد بــه انبوهــی از اطالعــات دســت یابنــد ICTs .ایــن
پتانســیل را داراســت کــه بــه مناطــق محــروم نفــوذ کــرده ،توســعه ظرفیــت محلــی را تســهیل کنــد و انتقــال
اطالعــات راجــع بــه کمــک هــای فنــی و نیازهــای اساســی انســانی همچــون غــذا ،بهداشــت ،کشــاورزی و
آب را ســرعت ببخشــد( .لشــگرآرا) 1387 ،
نگاهی به فناوری اطالعات و ارتباطات در کارآفرینی
واضــح اســت کــه اطالعــات و ارتباطــات در حــال حاضــر دو منبــع مهــم قــدرت بشــمار میرونــد.
همچنیــن دو ابــزار اساســی مــورد نیــاز در هــر فعالیــت کارآفرینــی هــم هســتند .کارآفرینــی در انــزوا و
بــدون حمایــت نهادهــا ،ســازمانها و انســانها امکانپذیــر نیســت .کارآفرینــی مســتلزم کشــف یــک نیــاز
اجتماعــی اســت کــه خــود بــه شــناخت اجتمــاع ،نیازهــای آن و بافــت فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی
آن وابســته اســت .در شناســایی نیــاز هــر فعالیــت کارآفرینانــه ،ایــده پــرداز یــا تئوریســین بایــد نســبت بــه
محیــط ،بینــش و بصیــرت داشــته باشــد و بدانــد چــه راه حــل هایــی بــرای رفــع آن نیــاز در نقــاط دیگــر
دنیــا ارائــه شــده اســت .بنابرایــن اطالعــات و دانــش ماننــد ارتباطــات از ملزومــات هــر فعالیــت کارآفرینــی
اســت .مؤسســات ،ســازمانها و نهادهــای خصوصــی و دولتــی در همــه کشــورها بــر آن شــده انــد تــا معرفــی
محصــوالت و خدمــات خــود را در بســتر فضــای مجــازی انجــام دهنــد ،از ایــن رو اولیــن نیــازی کــه فــراروی
آنهــا قــرار مــی گیــرد ،مراجعــه بــه افــرادی اســت کــه از دانــش و مهــارت کافــی بــرای انجــام چنیــن
فعالیتهایــی برخــوردار باشــند .طبیعــی اســت کــه امــروزه نمیتــوان مؤسس ـهای را عــاری از متخصصــان
فنــاوری اطالعــات یافــت .ورود رایانــه و فناوریهــای مرتبــط بــا آن بــه بــازار کار و تجــارت و کاربــرد روز
افــزون تعامــات و مبــادالت اینترنتــی ســبب شــده تــا بــازاری دائمــی بــرای متخصصــان فنــاوری اطالعــات
بوجــود آیــد .بنابرایــن فنــاوری اطالعــات بــه عنــوان یــک پدیــده بــه نوبــه خــود ســبب کارآفرینــی در
حوزههــای مختلــف میشــود.
ویژگیهای مؤثر فناوری اطالعات در کارآفرینی
فنــاوری اطالعــات بــا برخــورداری از ویژگیهــا و قابلیتهــای مختلــف توانســته انعطــاف پذیــری
شــایان توجهــی در زمینــة کارآفرینــی نشــان دهــد .همیــن ویژگیهــا ســبب افزایــش کارایــی آن در امــر
کارآفرینــی و ایجــاد اشــتغال شــده اســت .در یــک نــگاه کلــی برخــی از ایــن ویژگیهــا عبارتنــد از:
 .1افزایــش ســرعت :محاســبه و پــردازش ســریع اطالعــات و انتقــال فــوری آن کــه زمــان انجــام کار را
کاهــش و در نتیجــه بهــره وری را افزایــش مــی دهــد.
 .2افزایــش دقــت :در مشــاغل متکــی بــر نیــروی انســانی ،دقــت انجــام کار متغیــر اســت ،در حالــی کــه
ایــن فنــاوری ،دقتــی بــاال و ثابــت را تضمیــن میکنــد.
 .3کاهــش انــدازه فیزیکــی مخــازن اطالعــات  :بــا توســعه ایــن فنــاوری و بکارگیــری آن ،دیگــر لزومــی
بــه حمــل و نگهــداری حجــم زیــادی از کتــاب هــای مرجــع تخصصــی وجــود نــدارد و بــه راحتــی میتــوان
در هــر دیســک فشــرده ،اطالعــات چندیــن کتــاب را ذخیــره و یــا منابــع مــورد نیــاز را از طریــق شــبکههای
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نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی

رایانــه ای دریافــت کــرد.
 .4رفــع برخــی از فســادهای اداری :اســتفاده از ایــن فنــاوری ،شــفافیت در انجــام کارهــا را افزایــش
میدهــد و بســیاری از واســطهها را حــذف میکنــد .ایــن دو مزیــت کلیــدی ،منجــر بــه رفــع برخــی از
فســادهای اداری خصوصــ ًا در ســطوح پاییــن میشــوند.
 .5ایجــاد امــکان همــکاری از راه دور :مخابــرات ،تلفــن ،تلــه کنفرانــس ،ویدئــو کنفرانــس و همچنیــن
سیســتم هــای همــکاری و غیــره نمونــه هایــی از کاربردهــای ایــن فنــاوری در زمینــه کارآفرینــی هســتند.
مشارکت فناوری اطالعات در توسعه فرصت های کارآفرینی
نقــش فنــاوري اطالعــات درکارآفرينــي در بخشهايــي از جهــان ،مــورد مطالعــه قرارگرفتــه و بســياري
از عوامــل مرتبــط بــا کارآفرينــي شــناخته شــده انــد .بــراي مثــال کارآفرينــان ،همزمــان از بســياري
ويژگيهــاي شــخصي برخــوردار هســتند :نــوآوری ،ريســک پذيــری ،عالقــه بــه فعاليــت در زمــان الزم
بــرای تشــخيص اينکــه آيــا ايــده آنهــا بــا موفقيــت همــراه اســت یــا بــا شکســت .سيســتمهاي فنــاوري
اطالعــات بــر محصــوالت و خدمــات ثابــت بازارهــا ،هزينــه محصــول و تغييــر آن اثــر ميگذارنــد .از ايــن رو
موفقيــت نظريــات نوآورانــه بــه اجــرا و اســتفاده خالقانــه از فنــاوري اطالعــات وابســتگی زیــاد دارد .در نتيجه
کارآفرينــي بــه عنــوان فرآينــد توليــد ارزش بــه وســيله ترکيــب يــک مجموعــه منحصــر بهفــرد از مفاهيــم
فوقالذکــر بــه منظــور اســتفاده مفيــد از فرصتهــا مطــرح اســت.
ویژگــی بــارز اقتصــاد امــروز ،تغییــر ســریع اســت .لــذا کشــورهایی میتواننــد در چنیــن اقتصــادی موفــق
باشــند کــه قابلیــت تطبیــق بــا رونــد تغییــرات را داشــته باشــند .اگــر نگاهــی بــه ســیر تاریخــی نظریــات
توســعه اقتصــادی داشــته باشــیم ،در مییابیــم کــه توســعه صنعــت و پیشــرفت در اقتصــاد جامعــه ،مبتنــی
بــر تغییــر ایدههــا و خلــق نوآوریهاســت و بــدون قــرار گرفتــن در صــف پیشــروان علــم و نــوآوری ،هیــچ
کشــوری در پیمــودن مســیر توســعه ،موفــق نخواهــد بــود .طبیعــی اســت کــه بارزتریــن ابــزاری کــه میتوانــد
در رســیدن بــه ایــن مقصــود موثــر باشــد ،کارآفرینــی اســت .در نظــام اقتصــادی مبتنــی بــر کارآفرینــی،
نــوآوران و صاحبــان فکــر و ایــده ،ســرمایه هــای اصلــی یــک بنــگاه اقتصــادی و از عوامــل اصلــی توســعه
محســوب میشــوند .کارآفرینــی بــا توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ارتبــاط تنگاتنگــی دارد و امــروزه یکــی
از شــاخصهای توســعه در کشــورهای رو بــه رشــد محســوب میشــود .بــه دلیــل نقــش و جایــگاه ویــژه
کارآفرینــان در رونــد پیشــرفت رشــد اقتصــادی جامعــه ،بســیاری از دولتهــا در کشــورهای توســعه یافتــه
و پیشــرو تــاش میکننــد بــا حداکثــر امکانــات و بهــره بــرداری از دســتاوردهای تحقیقاتــی بــه آمــوزش و
پــرورش کارآفرینــان و انجــام فعالیتهــای کارآفرینانــه بپردازنــد .تحقیقــات نشــان میدهــد کــه بیــن رشــد
اقتصــادی و تعــداد کارآفرینــان یــک کشــور همبســتگی مثبــت وجــود دارد زیــرا کشــوری کــه کارآفرینــان
بیشــتری دارد از محرکهــای تجــاری و اقتصــادی قویتــری برخــوردار اســت .توســعه کارآفرینــی ضمــن
فراهــم آوردن زمینــه رشــد و توســعه ،مســائل و مشــکالت جــاری از جملــه فقــر ،نابســامانی اجتماعــی و
فرهنگــی ،بیــکاری دانــش آموختــگان دانشــگاهی و غیــر دانشــگاهی را کاهــش میدهــد .دســتیابی بــه
رشــد و توســعه اقتصــادی نیــاز بــه تدویــن و اجــرای برنامههــای راهبــردی و اثربخــش دارد و کارآفرینــی
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یکــی از ایــن راهکارهاســت( .پیرمحمــدی و همــکاران)4 :1396 ،
در اقتصــاد جدیــد کــه مبتنــی بــر شــبکههای رایانــهای اســت ،محیــط کســب وکار بــه محیطــی
دیجیتالــی (رقمــی) تبدیــل میشــود .ایــن اقتصــاد را اقتصــاد شــبکهای یــا اقتصــاد دیجیتــال هــم مینامنــد.
اقتصــاد دیجیتــال یــا اقتصــاد اینترنتــی ،شــیوهها و ســازوکارهایی را در بــر میگیــرد کــه قســمت اعظــم
آنهــا بــر پایــه فنــاوری هــای دیجیتــال شــامل شــبکه هــای ارتباطــی ،رایانــه هــا ،نــرم افزارهــا و ســایر
فناوریهــای اطالعاتــی بنــا شــده اســت .ســاختار شــبکه هــای اجتماعــی بــر الگوهــای تصمیــم گیــری
در مــورد آمــوزش ،شــغل ،ســرگرمی و حتــی مشــارکت در ســرمایه گــذاری هــای کوچــک نیــز تأثیــر
میگــذارد .ورای نقــش شــبکه هــای اجتماعــی در تعییــن رفتارهــای اقتصــادی مختلــف ،کســب وکارهــا
و تعامــات سیاســی بســیاری وجــود دارنــد .رســانه هــای اجتماعــی بــه کســب وکارهــا اجــازه مــی دهنــد
تــا ارتبــاط مســتقیم و صمیمانهتــری بــا مــردم داشــته باشــند .ارتباطــات فــوری در دنیــای مجــازی زمینــه
چشــمگیری بــرای بخشهــای بازاریابــی بوجــود آورده تــا بــا اســتفاده از ظرفیتهــای ایــن بخــش ،بــه
تجمیــع مخاطبــان اینترنتــی و تحــت شــبکه بپردازنــد .مبــادالت جهانــی از فاصلــه بســیار دور امــکان پذیــر
شــده و در تجــارت دیگــر فواصــل زمانــی و مکانــی معنــا نــدارد .فناوریهــا مــی تواننــد مشــاغل جدیــدی
ایجــاد کننــد؛ موقعیتهــای تــازه در صنعــت وخدمــات خلــق کننــد و در آمــوزش نیــروی کار ماهــر موثــر
باشــند .ایــن فناوریهــا جریــان اطالعــات بــرون مــرزی را ممکــن ســاخته و تجــارت بینالمللــی خصوص ـ ًا
در زمینــه کارآفرینــی را ارتقــا مــی بخشــند( .قجقــی و همــکاران)5 :1397 ،
نتیجه گیری
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در انــدک زمــان کوتاهــی ،جهــان را دســتخوش تغییــر و تحــول کــرده
و آمــوزش ،اقتصــاد ،مشــاغل ،مهارتهــا ،فرهنــگ هــا ،نیازهــا و . . .همــه و همــه تحــت تأثیــر قــرار
داده اســت .ســرعت گســترش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بگونــهای اســت کــه در جهــان امــروز
اطالعــات در یــک نانــو ثانیــه از نقط ـهای بــه نقطــه دیگــر انتقــال مــی یابــد از ســوی دیگــر فعالیتهــای
کارآفرینــی باعــث شــناخت نیازهــا ،و خلــق ایدههــا مــی شــوند .کارآفرینــی ،موتــور توســعه فنــاوری و
خلــق فناوریهــای جدیــد اســت و ســهم عمــده و نقــش ویــژهای در توســعه انــواع فنــاوری داشــته و دارد.
فنــاوری اطالعــات ،تحــول زیــادی در تمامــی فعالیتهــای اجتماعــی بوجــود آورده و بــه عنــوان مهمتریــن
ابــزار کارآفرینــی مــدرن مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .افزایــش ســرعت ،دقــت ،کاهــش انــدازه مخــازن
فیزیکــی اطالعــات ،ایجــاد امــکان همــکاری از راه دور ،رفــع برخــی از فســادهای اداری ،کاهــش هزینــه های
سیســتم یــا ســازمان مــی توانــد در توســعه کارآفرینــی مفیــد باشــد .بنابرایــن کارآفریــن مــدرن بــه شــدت بــه
فنــاوری اطالعــات وابســته اســت.
بــر ایــن اســاس اهمیــت نقــش بسترســازی کارآفرینــی توســط دولتهــا مشــخص میشــود .دولــت
بایــد بســتر کارآفرینــی را در حــوزه فنــاوری اطالعــات توســعه دهــد و آن را تقویــت کنــد .ضمــن اینکــه بــا
گســترش فرهنــگ و تدویــن قوانیــن و مقــررات الزم ،زمینـ ه حمایــت از فعالیــت کارآفرینــان را فراهــم کننــد.
تامیــن ســرمایهگذاری الزم و شناســایی نهادهــای آموزشــی و پژوهشــی و  ...نیــز در همیــن راســتا قــرار دارد.
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نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی

فنــاوری اطالعــات و در رأس آن اینترنــت و بخصــوص شــبکههای اجتماعــی ،شــرایط تــازه ای را
پدیــد آورده اســت کــه در آن تولیدکننــدگان ،تأمیــن کننــدگان ،فروشــندگان ،مشــتریان و تقریبـ ًا همــه عوامــل
دســتاندرکار یــک چرخــه اقتصــادی قادرنــد در یــک فضــای مجــازی مشــترک بــا یکدیگــر در ارتبــاط
باشــند و بــه تبــادل اطالعــات ،خدمــات و پــول بپردازنــد .بنابرایــن عــاوه بــر دوری راه یــا فعالیتهــای
توزیــع شــده ،دسترســی آســانتر و ســریعتر بــه اطالعــات ممکــن اســت .اینترنــت ،محیــط مجــازی
اســت کــه تــا حــد زیــادی مســتقل از مــکان جغرافیایــی اســت .ایــن شــبکه ،بــازار بــدون مــرز اســت کــه
میتــوان بــه راحتــی در آن تجــارت کــرد .بــرای ایــن منظــور الزم اســت افــراد کارآفریــن بــا ایــده هــای نــو
شــرکتهای اینترنتــی را تأســیس کننــد و پــس از مدتــی بــه ارزش و ســودآوری فــوق العــادهای دسـتیابند.
در کشــورهای پیشــرفته ،فضــای مجــازی یکــی از مهمتریــن ابزارهــای کارآفرینــان اســت و آنهــا از طریــق
ایــن شــبکه بــر قابلیتهــای خــود افــزوده و از مزایــای آن بهــره مــی گیرنــد( .خزاعــی و همــکاران)3 :1391 ،
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ش عالــی مهــارت محــور بــه مثابــه کارآفرینــی ،کســب وکار
آمــوز 
وتجــاری ســازی دانــش و مقایســه آن بــا نظــام آمــوزش عالــی
دانــش محــور
علی ابراهیمی

1

دانشجوی سال آخر دکترای مدیریت آموزش عالی

و مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران

تاریخ دریافت98/09/15 :
تاریخ پذیرش98/10/15 :

چکیده
دانشــگاهها نهادهــای خلقالســاعه نیســتند بلکــه توســط افــراد عالــم و توانمنــد در طــول فراینــدی
زمانبــر شــکل گرفتهانــد و همــواره ضمــن اثرگــذاری عمیــق بــر جامعــه ،بــا چالشهــا و موانــع بســیاری
روبــرو بودهانــد.
در گــذر زمــان دانشــگاهها بــه چنــد نســل تقســیم میشــوند در ایــن میــان دانشــگاههای نســل
ســوم و چهــارم بــه دلیــل توجــه اساســی بــه کارکردهــای جدیــدی چــون کارآفرینــی و تجــاری ســازی از
ســوی مســئوالن مــورد توجــه بســیار قــرار گرفتهانــد بویــژه دانشــگاههای مهــارت محــور ،بــا ویژگیهــای
بــارزی چــون تولیــد همزمــان علــم و کاربــردی کــردن آن و همچنیــن توجــه بــه مقولههــای اشــتغالزایی،
کارآرفرینــی و تجــاری ســازی دانــش از اهمیــت زیــادی برخوردارشــدند .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از
روشــهای مطالعــه اســنادی و تحلیــل محتــوا تــاش شــده تــا بــا تحلیــل مولفــه هــای اثرگــذار و مهــم
نظــام آمــوزش عالــی مهارتــی بــا نظــام مرســوم دانشــگاهی مــورد مقایســه قرارگیــرد .نتایــج بدســت
آمــده حاکــی از آن اســت کــه عمــده تفــاوت آنهــا بــا دانشــگاههای دانــش محــور در نحــوه نیازســنجی
آموزشــی ،طراحــی و تدویــن برنامههــای درســی کاربــردی ،روشهــای کاربــردی یاددهــی -یادگیــری و نیــز
ارزشــیابی و پایــش اثربخشــی آموختههــا و کیفیــت برونــداد آنهاســت بهگون ـهای کــه نتایــج بدســت آمــده
بــه کارآفرینــی و تجــاری ســازی دانــش کمــک بیشــتری میکنــد.
واژگان کلیــدی :دانشــگاههای مهــارت محــور ،دانشــگاههای دانــش محــور ،کارآفرینــی ،تجــاری
ســازی دانــش
1. ebrahimi868@hotmail.com
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آموزش عالی مهارت محور به مثابه کارآفرینی ،کسب و کار و تجاری ساز دانش و مقایسه
آن با نظام آموزش عالی دانش محور

مقدمه
مطالعــات تاریخــی حاکــی از آن اســت کــه شــکلگیری دانشــگاهها نــه یکبــاره بلکــه گام بــه گام
و بــا تــاش افــراد توانمنــد در حــوزه آمــوزش و جوانــان عالقمنــد بــه یادگیــری صــورت گرفتــه اســت.
نحــوه عملکــرد ایــن اشــخاص در نهایــت منجــر بــه جــذب افــراد ،هــم در حــوزه تدریــس و هــم در حــوزه
دانشــجویی شــده و بدینســان "دانشــکده" بنیــان یافــت .امــا هــم اکنــون آمــوزش عالــی نظامــی اســت کــه
بــه دلیــل گســتردگی و تنــوع و تعــدد وظایــف خــود ،در معــرض چالشهــا و تغییــرات گوناگونــی قــرار دارد و
اگــر چــه هنــوز دانشــگاهها وموسســات آمــوزش عالــی از جایــگاه و اعتبــار مناســبی برخــوردار هســتند ،امــا
بــه نظــر میرســد ایــن نقــش محــوری در معــرض تهدیــد قــرار گرفتــه اســت .از جملــه مشــکالت جامعــۀ
امــروزي ایــران ،تعــداد زیــاد فارغالتحصیــان بیــکار اســت و البتــه نقــش جامعــۀ دانشــگاهی در ایجــاد
ایــن وضعیــت انکارنشــدنی اســت .پیامدهــای ایــن بحــران ،گســترش فقــر و افزایــش آســیبهای اجتماعــی
اســت .بررســی و تحلیــل ایــن وضعیــت ،نشــان مــی دهــد کــه تغییــر شــیوههاي آموزشــی و پژوهشــی در
دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی ضــروری اســت .در همیــن راســتا بنظــر میرســد از اهــداف مهمــی
کــه بایــد در دانشــگاه تقویــت و نهادینــه شــود و در ســاختار ،شــیوة مدیریــت و بــه طــور کلــی فرهنــگ
ســازمانی آن تبلــور یایــد ،کارآفرینــی 1وتجــاری ســازی دانــش ومهــارت اســت .چنانچــه قصــد داشــته باشــیم
دو نظــام آمــوزش عالــی دانــش محــور و مهــارت محــور را مقایســه کنیــم ،الزم اســت ســه مبحــث اساســی
را مبنــای تحلیــل و ارزیابــی خــود قــرار دهیــم:
 .1کارکردهای مهم دانشگاه،
 .2مولفهها و فرایندهای مهم در آن،
 .3نوع پاسخگویی به نیازها در ارتباط دانشگاه با جامعه.
بنظــر میرســد بــر اســاس مباحــث فــوق شــاهد تفــاوت هــای اساســی میــان دانشــگاههای کالســیک
کنونــی و دانشــگاههای مبتنــی بــر آمــوزش عالــی مهارتــی خواهیــم بــود .ایــن مقالــه ،درصــدد تحلیــل و
ارزیابــی تفاوتهــای موجــود در ایــن زمینــه اســت.
روش شناسی
روش مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ،مطالعــه اســنادی و تحلیــل محتواســت و تــاش شــده بــا تحلیــل
مولفــه هــای اثرگــذار و مهــم ایــن حــوزه ،نظــام آمــوزش عالــی مهارتــی بــا نظــام مرســوم دانشــگاهی مــورد
مقایســه قرارگیرد.
بررسی مولفه ها و مقوله های آموزش عالی
آنچــه در یــک نظــام آموزشــی مهــم تلقــی میشــود و بــر ســایر مولفههــا و عناصــر آن بویــژه بــر
خــرده نظامهــای آموزشــی اثرگــذار اســت ،مولفههــای نیازســنجی و توســعه نرمافــزاری و ســخت افــزاری
آموزشــی بــه همــراه اهــداف آموزشــی ،منابــع دســتیابی بــه ایــن اهــداف و همچنیــن تدویــن تجــارب و
محتــوای یادگیــری و نحــوه ســازماندهی آنهاســت .اگرچــه تمامــی نظامهــای آموزشــی بــر مولفههــای

مذکــور متمرکزنــد ،امــا نــوع فلســفه ،دیــدگاه و نیــز فرایندهــای انجــام هریــک از یــک نظــام بــه نظــام
آموزشــی دیگــر متفــاوت اســت .در زمینــه ویژگــی کارآفرینــی دانشــگاهها نیــز ایــن مهــم مصــداق دارد،
وجــه افتــراق آموزشهــای عالــی مهارتــی بــا ســایر آموزشهــای مرســوم دانشــگاهی در زمینــه کارآفرینــی،
ایجــاد کســب وکار و تجــاری ســازی دانــش دقیقــ ًا در همیــن مولفههاســت .بــرای بررســی و تحلیــل
ایــن موضــوع ابتــدا دانشــگاه کارآفریــن مفهــوم شناســی و آنــگاه بــا عنایــت بــه ویژگیهــای آن و نیــز
مولفههــای یــک دانشــگاه آمــوزش عالــی مهارتــی ،بــا مولفههــای دانشــگاههای کالســیک و دانــش
محــور مقایســه میشــود.
دانشگاه های نسل سوم و چهارم به مثابه کارآفرینی و تجاری سازی
با نگاهی به تاریخ ایجاد و فعالیت دانشگاهها ،می توان پنج نسل را از هم جدا کرد:
نسل اول :دانش محور،
نسل دوم :پژوهش محور،
نسل سوم :کارآفرین،
نسل چهارم :تجاری سازی دانش و مهارتها (ارتباط با بازار)،
نسل پنجم :تمدن سازی دانشگاه.
از بیــن مــوارد فــوق ،دانشــگاه نس ـلهای ســوم و چهــارم بــه عنــوان دانشــگاه کارآفریــن و مرتبــط بــا
جامعــه (پاســخگوی تقاضــای بــازار) ویژگیهایــی دارنــد کــه آنهــا را از دانشــگاههای نســلهای قبــل
متمایــز مــی ســازد .از جملــه:
 .1دانشجو مانند مشتری تلقی میشود و یاوران دانشگاه اقتصاد دانش بنیان را اشاعه میدهند.
 .2مشّ وقهای سنتی بکار نمیرود و موقعیت و جایگاه دانشگاه ارتقا مییابد.
 .3دانشگاهها ناگزیر از ایجاد کسب و کار جدید و تامین درآمد هستند.
 .4مهمتریــن و ضروریتریــن نیازهــای اقتصــادی و تولیــدی جامعــه ( بــازار) و اولویــت تامیــن آنهــا از
طریــق برنامههــای آموزشــی جدیــد ،تعییــن و مــورد بررســی قــرار میگیرنــد.
 .5ارتبــاط تنگاتنــگ بــا صاحبــان و متخصصــان بخشهــای تخصصــی وتولیــدی بــه منظــور مشــارکت
آنــان در طراحــی برنامــه هــای درســی کاربــردی برقــرار میشــود.
 .6فعالیــت هــای پژوهشــی در مســیر شناســایی نیازهــا و روش هــای تامیــن آنهــا ،جهتگیــری
میشــوند.
 .7روشهای موثر آموزشی در برگزاری و اجرای دوره های آموزشی بکارگرفته می شود.
 .8ابزارهــای ضــروری بــرای رســیدن بــه توســعه ملــی بــا هماهنگــی حوزههــای صنعــت ،کشــاورزی،
خدمــات و دانشــگاه ،فراهــم میشــوند.
ویژگیهای دانشگاه کارآفرین
ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توســعهای وکمیســیون اتحادیــه اروپــا در مطالع ـهای کــه در ســال

1 Entrepreneurship
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آموزش عالی مهارت محور به مثابه کارآفرینی ،کسب و کار و تجاری ساز دانش و مقایسه
آن با نظام آموزش عالی دانش محور

 2013انجــام شــد ،ضمــن تاکیــد ویــژه بــر موضــوع آمــوزش ،کارآفرینــی در ســطوح مختلــف و دســتیابی بــه
مفهــوم دانشــگاه کارآفریــن و کســب ویژگیهــای الزم بــرای تحقــق آن را در هفــت قالــب مــورد تحقیــق
و بررســی قــرار داد و الزمــات دســتیابی بــه آنهــا را بــه شــرح زیــر مشــخص کــرد( .علیشــاهی ،محمــد و
دیگــران)93 :1393 ،

(علیشاهی ،محمد و دیگران)93 :1393 ،

در ایــن ارتبــاط مقایســه آمــوزش عالــی مهارتــی بــا آمــوزش رایــج دانشــگاهی نشــان میدهــد
ویژگیهــای ذاتــی آن درنــوع منابــع آموزشــی ،نحــوه و فراینــد تدویــن برنامههــای درســی ،نحــوه
ســازماندهی تجــارب یادگیــری واجــرای آمــوزش و ارزشــیابی آنهــا ،دانشــگاههای مهارتــی را در ردیــف
دانشــگاههای نســل ســوم و چهــارم کارآفریــن ،کارآفریــن پــرور و تجــاری کننــده یافتــه هــای علمــی قــرار
داده اســت .در جــدول زیــر ویژگیهــای ســه نســل دانشــگاهی مقایســه شــده اســت:

هیأت

ل دانشــگاه را از بــدو تاســیس تــا نســل چهــارم بــا مولفههــای آن بیــان میکنــد.
جــدول فــوق ســه نسـ 
نســل ســوم نســل دانشــگاههای کارآفریــن اســت« .گوبتــا» صاحبنظــر هنــدی نیــز ویژگیهایــی را بــرای
ایــن ســه نســل برشــمرده اســت:

بیــکاری مشــکلی جهانــی اســت کــه آمــار آن از کشــوری بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت امــا مجموعــه
راه حلهایــی کــه بــرای رفــع آن ارائــه شــده در اصطــاح «کارآفرینــی» نامیــده میشــود .امــروزه اقتصــاد
رقابتــی و مبتنــی بــر بــازار بــا تغییــرات وســیع و ســریعی همــراه اســت بگون ـهای کــه جامعــه صنعتــی بــه
جامعــه اطالعاتــی تغییــر یافتــه ،بنابرایــن بایــد فرایندهــا ،راهبردهــا و رویکردهــای جدیــدی در دانشــگاهها
بکارگرفتــه شــوند تــا ارتبــاط بیــن دانشــگاه و جامعــه نیــز تنگاتنــگ و دگرگــون شــود .کارآفرینــی و
تجاریســازی ازجملــه راهبردهــای اساســی بشــمار میرونــد کــه از مدتهــا پیــش مــورد توجــه آمــوزش
عالــی در ســطح جهــان قرارگرفتــه اســت« .ژوزف شــومپیتر» 2کارآفرینــی را موتــور توســعه اقتصــادی دانســته
کــه میتوانــد در رشــد اقتصــادی کشــورها و ایجــاد اشــتغال و رفــاه اجتماعــی نقــش مهمــی برعهــده داشــته
باشــد .بــه همیــن خاطــر رویکــرد آمــوزش عالــی مهارتــی وکاربــردی بــا قابلیــت ایجــاد مهــارت در مخاطبــان
و توجــه کافــی بــه حرفههــا ،مشــاغل و جامعــه بــازار دربســیاری از نظامهــای آمــوزش عالــی مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت ،ایــن رویکــرد آموزشــی مبتنــی بــر فلســفه پراگماتیســم و نقطــه کانونــی آن «اصالــت
عمــل» اســت .اصــل فلســفه پراگماتیســم بــر ایــن مبناســت کــه هــر نــوع فکــر ،ایــده ،مفهــوم و تصــور اگــر
بــه زندگــی عملــی مرتبــط باشــد و در حــوزه عمــل تحقــق یابــد ،ارزشــمند و قابــل بررســی اســت.
بــه عبارتــی هــر ایــدهای بایــد بــا مصداقــی عملــی از زندگــی حاضــر تطبیــق داده شــود .وجــه اشــتراک
آموزشهــای عالــی مهارتــی ،کارآفرینــی و تجــاری ســازی دانــش ،مولفــه عملگرایــی اســت از طرفــی وجــه
افتــراق آن بــا آمــوزش عالــی کالســیک و مرســوم نیــز براســاس فلســفه فــوق بــاز هــم مولفــه مذکــور
اســت .چــرا کــه ایــن نــوع آمــوزش جــدای از فرایندهــا ،در هــدف ،نحــوه نیازســنجی آموزشــی ،نــوع و
نحــوه ســازماندهی محتــوا وتجــارب یادگیــری در قالــب برنامههــای درســی و منابــع آموزشــی ،نــوع و نحــوه
بکارگیــری روشهــای تدریــس بــا آموزشهــای مرســوم دانشــگاهی تفاوتهــای فاحشــی دارد .وقتــی
2. Joseph Schumpeter
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دانشــگاهها وارد نســل چهــارم مــی شــوند دیگــر نمیتواننــد یــک مجموعــه صرفــا کارآفریــن باشــند بلکــه
الزم اســت بــا ســایر بخشهــای تخصصــی و بــازار ارتبــاط تنگاتنــگ برقــرار کننــد و بدیــن ترتیــب رویکــرد
تجــاری ســازی یــا اقتصــاد دانــش بنیــان شــکل میگیــرد کــه تحقــق فلســفه پراگماتیســمی را در انــواع
آموزشعالــی بویــژه آمــوزش عالــی مهارتــی امکانپذیــر میکنــد.
تجاری سازی دانش و اقتصاد دانش بنیان
امــروزه دانشــگاههای معتبــر جهــان بــه خوبــی بــا بخشهــای تخصصــی و جامعــه بــازار ملــی و
حتــی بیــن المللــی ارتبــاط نزدیــک دارنــد و صرفــا بــا یــک شــرکت ،ســازمان یــا موسســه خــاص همــکاری
و افــراد متخصــص تربیــت میکننــد .ایــن افــراد مایلنــد بــرای ساختارســازمانی مــورد نظــر و بــازار کارکننــد،
لــذا عــاوه بــر پژوهــش و آمــوزش در توســعه اقتصــادی یــا اقتصــاد دانــش بنیــان هــم مشــارکت دارنــد .از
طرفــی امــروزه رقابــت در کشــورهای جهــان نیــز تحــت تاثیــر جهانــی شــدن و ســایر فراینــد هــا قرارگرفتــه
اســت .در زمینــه رقابــت ،داراییهــای غیــر ملمــوس 3چــون منابــع انســانی بــه عنــوان عامــل کلیــدی در
توســعه اقتصــاد جهانــی ،ملــی و محلــی محســوب مــی شــوند .بــر ایــن اســاس در کنــار دانشــگاه کارآفریــن،
تجــاری ســازی دانــش بــه ضرورتــی انکارناپذیــر تبدیــل شــده اســت .نقــش اصلــی دانشــگاه در اقتصــاد
دانــش بنیــان یــا اقتصــاد مبتنــی بردانــش ،گــردآوری استعدادهاســت .در ایــن اقتصــاد ،دانشــگاه هــم تامیــن
کننــده ســرمایه انســانی و هــم بســتری بــرای شــکل گیــری ســازمانهای نوپــا وجدیــد تلقــی میشــود.
ویژگیهــای اقتصــاد دانــش بنیــان در تجــاری ســازی دانشــگاهها را میتــوان بــه شــکل زیــر نشــان داد:

تجــاری ســازی تبدیــل یافتههــا و ایــده هــای پژوهشــی جدیــد بــه محصــوالت ،خدمــات و فناوریهــای
قابــل عرضــه در بــازار اســت همچنیــن از مراحــل مهــم فراینــد نــوآوری بشــمار مـیرود کــه ثبــات و تــداوم
تحقیــق وتولیــد را تضمیــن  ،توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان را تســریع میکنــد و ارزش هــای اقتصــادی
ســازمان تولیــدی را گســترش میدهــد.
تجــاری ســازی دانــش ،غالبــا از طریــق تاســیس شــرکتها یــا مراکــز تجــاری دانشــگاه صــورت
میگیــرد .در اکثــر کشــورها ایجــاد مراکــز تجــاری بــه عنــوان ماموریــت جدیــد دانشــگاهها تلقــی
میشــود .ایجــاد پارکهــای علــم و فنــاوری ،انکوباتورهــا یــا مراکــز رشــد ،مراکــز نــوآوری ،خوشــههای
فنــاوری و شــرکتهای تولیــدی وابســته بــه دانشــگاهها از مهمتریــن ابزارهــای موجــود بــرای تجــاری
ســازی و انتقــال دانــش و فــن از دانشــگاهها بــه جامعــه ،بــازار و بخشهــای صنعتــی ،کشــاورزی و
خدماتــی محســوب میشــوند .در ایــن میــان دانشــگاههای مبتنــی برآمــوزش مهــارت محــور همچــون
دانشــگاه علمی-کاربــردی در مقایســه بــا دانشــگاههای مرســوم بــه دلیــل فلســفه ذاتــی حاکــم بــر اهــداف
و مولفههــای کلیــدی آن درکارآفرینــی و پــرورش نیــروی انســانی ماهــر و مــورد نیــاز بــازار متفــاوت عمــل
میکننــد و بــه همــراه مراکــز نــوآوری ،کانونهــای رشــد و کســب وکار ونیــز شــرکتهای دانــش بنیــان
در ایــن راســتا گام هــای اساســی برمیدارنــد.
نیاز سنجی آموزشی و تدوین اهداف
در نظــام دانشــگاهی کالســیک هــدف اساســی نیازســنجی آموزشــی ،پاســخگویی بــه تقاضــای اجتماعــی
و بــه تبــع آن رســیدن بــه تغییراتــی اســت کــه فراگیــران را بــرای ایفــای وظیفــه شــهروندی و رســیدن
بــه رشــد و توانایــی علمــی در ســطوح بــاالی تحصیلــی آمــاده میســازد .بــر ایــن اســاس در کشــور مــا
نیــز سیســتم دانشــگاهی بــرای پاســخگویی بــه تقاضــای اجتماعــی تــاش میکنــد .لــذا وظیفــه ســازمانی
چــون ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور برنامهریــزی متناســب بــا شــرایط زمــان و جامعــه اســت تــا بــا
اتخــاذ نظــام پذیــرش دانشــجو درســطوح تحصیلــی متفــاوت از کاردانــی تــا دکتــری ،از بعــد ک ّمــی بــه نیــاز
اجتماعــی پاســخ دهــد.
بنظــر میرســد در گذشــته بیشــتر متقاضیــان ورود بــه دانشــگاه مایــل بــه ادامــه تحصیــل در مقطــع
کارشناســی بودنــد .در حالــی کــه امــروزه دو مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری در اولویــت قــرار دارنــد.
ایــن رویکــرد در آموزشهــای مهارتــی و کاربــردی متفــاوت اســت زیــرا تربیــت نیــروی انســانی تکنســین و
کارشــناس ماهــر بــا توجــه بــه مولفــه هزینــه  -فایــده و در چارچــوب توانمندســازی و بهســازی مهارتهــا
صــورت میگیــرد .برایــن اســاس در آمــوزش عالــی مهارتــی ،پاســخ بــه تقاضــای اجتماعــی جــای خــود
را بــه ،پاســخ بــه تقاضــای بــازار وبخشهــای تولیــدی واقتصــادی میدهــد .منبــع تدویــن هدفهــای
آموزشــی و ســازماندهی تجــارب یادگیــری درآموزشهــای عالــی مهارتــی ،تحلیــل و آنالیــز حرفــه ،شــغل و
وظایــف شــغلی و نیــاز بــازار اســت در حالیکــه درنظــام رایــج دانشــگاهی صرفــا ســاختار دانــش ،موضوعــات
علمــی و تقاضــای اجتماعــی در اولویــت قــرار میگیرنــد.

 .3همانند دانش یا سرمایه اجتماعی
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اهداف آموزشی یک تفاوت اساسی
امــروزه در زمینــه اهــداف آموزشــی و تعریــف و چگونگــی بیــان آنهــا ،اختــاف نظــر فراوانــی بیــن
کارشناســان آموزشــی وجــود دارد امــا بــدون شــک همگــی در مــورد جــزء جداییناپذیــر ایــن اهــداف در
اجــرای برنامههــای درســی توافــق دارنــد« .جــان دیویــی» هــدف را بــه منزلــه روشــی میدانــد کــه بــرای
دگرگــون ســاختن شــرایط موجــود بــکار مـیرود .بــه نظــر او ،هــدف شایســته هدفــی اســت کــه بــا توجــه
بــه اوضــاع و احــوال موجــود اتخــاذ میشــود ،و مرحلــه نهایــی سلســلهای از فعالیتهــای مســتمر اســت.
از نظــر «بلــوم» ،هــدف هــای آموزشــی بیــان صریــح روشهــا و شــیوههایی هســتند کــه اســتفاده از آنهــا
در تغییــر رفتــار آموزشپذیــران موثــر اســت( .ابراهیمــی )68-88 :1394،
«میگــر» هــدف را وضعیــت مطلــوب ایجــاد شــده در فراگیــران توصیــف میکنــد و معتقــد اســت ،اهــداف
آموزشــی شــرحی دربــاره فرآوردههــای آموزشــی و بــازده آنهاســت .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
ایــن اهــداف موقعیتهایــی را بیــان میکننــد کــه درصــدد دســتیابی بــه آنهــا هســتیم و بــر ایــن اســاس
بــرای تغییــر در رفتارهــای عینــی و ذهنــی مخاطبــان یــک برنامــه درســی را طراحــی و اجــرا میکنیــم.
تغییــرات مــورد نظــر در قالــب اهــداف آموزشــی نشــان داده میشــوند .متخصصــان برنامهریــزی درســی
هدفهــای آموزشــی را درســه ســطح زیــر طبقــه بنــدی مــی کننــد:
هدف های آرمانی یا مقاصد آموزشی4
هدف های کلی5
هدف های عینی یا رفتاری6
اهــداف آرمانــی ،هدفهــای کالن ،وســیع ،و دیربــازده یــک نظــام آموزشــی تلقــی مــی شــوند کــه
از ســوی سیاســتگذاران ،برنامهریــزان ،جامعــه شناســان وفیلســوفان یــک جامعــه مــورد توجــه قــرار
میگیرنــد .هــدف هــای کلــی در ســطح پاییــن تــری از اهــداف آرمانــی قــرار دارنــد و در نظامهــای
آموزشــی صرفــا توســط برنامهریــزان و مدیــران آموزشــی دنبــال میشــوند امــا هــدف هــای عینــی یــا
رفتــاری ،اهدافــی هســتند کــه مســتقیم ًا در برنامههــای درســی مطــرح میشــوند و در نظامهــا و مقاطــع
آموزشــی کاربــرد گســترده و وســیعتری دارنــد.
درکتــاب ضوابــط ومقــررات آموزشــی نظــام آمــوزش عالــی مهــارت وفنــاوری در خصــوص هــدف
کالن آمــوزش عالــی مهارتــی علمــی -کاربــردی چنیــن آمــده اســت »:آموزشهــای علمی-کاربــردی،
آموزشهایــی هســتند کــه بــا هــدف ارتقــاء وانتقــال دانــش کار ،ایجــاد مهــارت  ،افزایــش بهــرهوری و
ارتقــاء معلومــات و تجــارب شــاغلین ،رشــد اســتعدادهای بــارز و بــه فعلیــت درآوردن اســتعدادهای نهفتــه
بــرای تصــدی مشــاغل وحــرف گوناگــون انجــام مــی شــود».
بنابــر ایــن بــه جــای تاکیــد بــر تجزیــه تحلیــل موضوعــات علمــی و درج آنهــا در ســرفصلها و عناویــن
درســی رایــج در نظــام کالســیک ،در نظــام آموزشهــای مهارتــی تاکیــد بــر تجزیــه وتحلیــل مشــاغل،
حرفههــا و تعییــن وضعیــت دانــش و مهــارت موجــود و مــورد نیــاز مشــاغل مــورد توجــه قــرار دارد و
هــدف کلــی آموزشهــای علمی-کاربــردی ایجــاد مهــارت و دانــش در فراینــد تولیــد همــراه بــا اشــتغال در
4. Ideal goals
5. General goals
6. Objective goals
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راســتای توســعه اقتصــادی واجتماعــی اســت( .برنــارد الول )116-115 ،یکــی از مســائل عمــده در طراحــی
و تدویــن برنامههــای درســی مهارتــی در ســطوح عالــی ،تعییــن هدفهایــی اســت کــه فعالیتهــای
آموزشــی بــرای تحقــق آنهــا طراحــی و ســازماندهی میشــوند .توجــه بــه منبــع و مبانــی انتخــاب هــدف در
نظــام مهارتــی اهمیــت زیــادی دارد .تجزیــه و تحلیــل مشــاغل یکــی از منابــع اولیــه و اساســی برنامهریــزی
درســی علمی-کاربــردی اســت کــه بــا ماهیــت شــغل و وظائــف مرتبــط بــا آن ســروکار دارد.ایــن تکنیــک
اطالعاتــی دربــاره مشــاغل موجــود برنامــه ریــزان آموزشــی را قــادر میســازد تــا اجــزای تشــکیل دهنــده
آن را مشــخص کننــد .تجزیــه تحلیــل شــغل بــه عنــوان یــک تکنیــک نیازســنجی آموزشــی در دورههــای
عالــی مهارتــی کمــک میکنــد تــا نــگارش اهــداف آموزشــی بــا وضــوح و روشــنی صــورت گیــرد .ایــن
تکنیــک توضیــح مــی دهــد:
 وظائفی که فراگیران انجام می دهند کدام است؟ رفتارهای مورد انتظار از فراگیران چیست؟ این رفتارها در چه شرایطی باید انجام پذیرند؟ معیارهای قابل قبول و مورد انتظار رفتاری از فراگیران کدامند؟ایــن تکنیــک نیــاز دقیــق آموزشــی را مشــخص میکنــد و امــکان افــراط یــا تفریــط در ایــن زمینــه را
بــه حداقــل میرســاند.
تفاوت درکیفیت و نحوه تدوین هدف های آموزشی
تفــاوت دیگــر آمــوزش مرســوم دانشــگاهی بــا آمــوزش عالــی مهارتــی در نــوع نــگاه بــه منابــع
ونحــوه تدویــن اهــدف آموزشــی وســپس ســازماندهی تجــارب و مهارتهــای یادگیــری براســاس آنهاســت.
فراگیــران ،جامعــه و ســاختاردانش بــه عنــوان ســه منبــع مهــم هدفهــا در هــر دو رویکــرد آمــوزش عالــی،
مــورد توجــه برنامــه ریــزان درســی قــرار دارنــد:

درنظــام مرســوم ،ســاختار دانــش در موضوعــات علمــی بــا توجــه بــه مراحــل مختلــف رشــد فراگیــران
و تقاضــای اجتماعــی یــا نیــاز جامعــه بــه صــورت موضوعــات آموزشــی یــا دیســیپلین علمــی و در قالــب
برنامههــای درســی ارائــه میشــوند .حــال آنکــه در نظــام آمــوزش عالــی مهارتــی ،نیــاز شــغلی فراگیــران
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آموزش عالی مهارت محور به مثابه کارآفرینی ،کسب و کار و تجاری ساز دانش و مقایسه
آن با نظام آموزش عالی دانش محور

مرحلــه بــا درنظــر گرفتــن هدفهــای آموزشــی تعییــن میکننــد کــه چــه مــوردی و از طریــق کــدام مهــارت
بایــد آموختــه شــود یــا چــه مهارتهایــی بایــد کســب شــود تــا فراگیــر بتوانــد مجموعــه وظائــف شــغلی
خــود رابــه نحــو احســن انجــام دهــد؟
برنامهریــزان درســی عالــی مهارتــی ،در کنــار توجــه بــه کارهــا و پــاره کارهــای یــک شــغل و
هدفهــای آموزشــی تدویــن شــده ،بایــد معیارهــای دیگــری را هــم بــرای طراحــی تجــارب ومحتــوای
یادگیــری عملــی و نظــری فراگیــران مــورد توجــه قــرار دهنــد ماننــد :میــزان اهمیــت واعتبــار محتــوا،
میــزان عالقمنــدی فراگیــران ،میــزان ســودمندی محتــوا بــرای ایجــاد مهــارت شــغلی ،تناســب محتــوای
یادگیــری بــا مقطــع ورودی فراگیــران ،میــزان انعطــاف پذیــری و توجــه بــه مهارتهــا و فناوریهــای
نویــن و نیــز ســاختار دانــش موجــود .برخــاف نظــام مرســوم دانشــگاهی کــه «موضــوع» محــور اساســی
و مبنــای ســازماندهی محتــوای یادگیــری وبرنامــه درســی قــرار میگیــرد ،توجــه بــه مهارتــی بــودن
آموزشهــای علمی-کاربــردی و کارایــی و مشــروعیت یــک برنامــه درســی علمی-کاربــردی تــا حــدود
زیــادی بــه چگونگــی ســازماندهی آن بــر مبنــای فعالیتهــا ومهارتهــای آموزشــی یــک شــغل یــا حرفــه
صــورت میپذیــرد تــا از ایــن طریــق ضمــن ایجــاد مهارتهــای انجــام کار ،بــه بهبــود فراینــد انجــام آن
نیــز کمــک شــود .بنابرایــن در آموزشهــای عالــی مهارتــی ،کارایــی و مشــروعیت محتــوای برنامــه درســی
بــر مبنــای ســازماندهی فعالیــت و مهارتهــای آموزشــی یــک شــغل و مجموعــه مشــاغل یــک حرفــه
صــورت مــی گیــرد.

و تقاضــای بــازار کار منجــر بــه تعییــن میــزان نیــاز بــه تجــارب ،محتــوا ،انــواع مهــارت وســاختار دانــش
میشــود .تمامــی مهارتهــای فرهنگــی ،هنــری ،صنعتــی یــا کشــاورزی دارای سلســله مراتــب یادگیریانــد
و توانایــی افــراد بــرای یادگیــری آنهــا گاهــی بســیار زیــاد اســت .بــرای انجــام هــرکار ماهرانـهای شــخص
بــه ســه نــوع اطالعــات نیازمنداســت( .همــان)
 بایــد بدانــد کــه از وی چــه انتظــاری دارنــد؟ ایــن اطالعــات در قالــب اهــداف ،تجــارب آموزشــی ومحتــوای یادگیــری در برنامههــای درســی مهارتــی گنجانــده میشــوند و بــرای تعییــن نــوع و میــزان ایــن
اطالعــات همانگونــه کــه پیشتــر گفتــه شــد ،از تکنیــک نیازســنجی مبتنــی بــر تحلیــل شــغل یــا حرفــه
اســتفاده میشــود.
 وظیفه مورد انجام نشان میدهد که فراگیران به چه سطح و میزانی از مهارت نیازدارند؟ فراگیــر بــه دریافــت بازخوردهــای یادگیــری از نتایــج مهارتهــای آموختــه شــده نیــاز دارد .لــذا همــهایــن مــوارد تحــت عنــوان ویژگیهــا وخصایــص تدویــن هدفهــای آموزشــی مــورد توجــه برنامهریــزان
درســی آمــوزش عالــی مهارتــی قرارمیگیــرد .پــس در یــک جمعبنــدی میتــوان گفــت وجــه افتــراق
آموزشهــای عالــی مهارتــی علمی-کاربــردی و ســایر آموزشهــای عالــی دانشــگاهی در حــوزه نیازســنجی
آموزشــی در دو مقولــه مشــخص میشــود:
 .1نــوع پاســخگویی بــه نیــاز :وظیفــه مهــم آموزشهــای دانشــگاهی پاســخ بــه تقاضــای اجتماعــی
اســت بــه همیــن دلیــل مخاطــب محــور تلقــی میشــوند .اگرچــه امــروزه بــا راهانــدازی پارکهــای علــم و
فنــاوری ،مراکــز رشــد و نــوآوری در ایــن دانشــگاهها رویکــرد فــوق تــا حــدی متحــول شــده ،امــا بــا ایــن
وجــود پاســخ بــه تقاضــای اجتماعــی در حــوزه آمــوزش عالــی ذاتــا در حیطــه وظائــف دانشــگاهها بشــمار
م ـیرود .بــا ایــن حــال وظیفــه دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی در ایــن زمینــه پاســخ بــه تقاضــای بــازار
اســت بــه همیــن دلیــل دانشــگاهی مشــتری محــور محســوب میشــود.
 .2فراینــد و نحــوه نیازســنجی آموزشــی :بــه دلیــل فلســفه پراگماتیســتی حاکــم بــر آموزشهــای
علمی-کاربــردی ،نیازســنجی آموزشــی معطــوف بــه تجزیــه و تحلیــل حرفههــای گوناگــون ،مشــاغل و
وظایــف شــغلی اســت کــه از ســوی وضعیــت بــازار و ســازمانهای اقتصــادی وشــغلی تعییــن میشــود و
الزم اســت در ایــن زمینــه مهارتهــای کافــی بــه مشــتریان ارائــه شــود .امــا نیازســنجی آموزشــی ســایر
آموزشهــای عالــی دانشــگاهی ،معطــوف بــه تجزیــه و تحلیــل موضــوع و ســاختار دانــش اســت تــا بتوانــد
بــه انبوهــی از تقاضــای اجتماعــی در مــورد موضوعــات علمــی پاســخ دهــد.

نوع روش یاددهی  -یادگیری ( تدریس) وجه افتراقی دیگر
از آنجائیکــه در آموزشهــای عالــی مهارتــی ،فراگیــران بایــد بطــور عملــی از یافتههــای علمــی و
نظــری اســتفاده کننــد و بــه صــورت فعــال در فراینــد یادگیــری حضــور داشــته باشــند ،بــه مدرســانی نیــاز
اســت کــه بــه شــیوههای یاددهــی تســلط کامــل داشــته و از روشهایــی اســتفاده میکننــد کــه برخــاف
نظــام مرســوم دانشــگاهی از انفعــال فراگیــران جلوگیــری میشــود .شــاید بــه جــرات میتــوان گفــت در
نظــام آمــوزش عالــی مهارتــی روشهــای تدریســی کــه در آنهــا دانشــجویان نقــش فعاالنـهای در یادگیــری
داشــته و اســاتید بــه عنــوان راهنمــا درکنــار آنــان قرارمیگیرنــد ،همچــون روش یادگیــری در حــد تســلط،
روش حــل مســئله ،کارآمــوزی و پــروژه محــوری ،تفکــر منطقــی ،روش ایفــای نقــش و .....جایــگاه مهمتــری
دارنــد.

تفاوت در سازماندهی تجارب و محتوای یادگیری
در نظــام مرســوم دانشــگاهی بــا عنایــت بــه منابــع تدویــن هدفهــای آموزشــی یعنــی ســاختار دانــش،
نیــاز جامعــه و فراگیــران موضوعــات مختلــف علمــی دســته بنــدی ،موضــوع بنــدی و در قالــب محتــوای
همســو ،ســازماندهی میشــوند امــا در آموزشهــای عالــی مهارتــی پــس از اتمــام تجزیــه و تحلیــل
شــغل ،نــگارش هدفهــا وتعییــن معیارهــا وشــرایط یادگیــری ،برنامهریــزان درســی اقــدام بــه تدویــن
و ســازماندهی مهارتهــا و محتــوای آموزشــی مــورد نیــاز مشــاغل میکننــد .بــه عبارتــی آنــان در ایــن

نوع روشهای ارزشیابی
در نظــام آمــوزش عالــی مهارتــی ،بــه دلیــل رعایــت اســتاندارد  70درصــد دانــش کاربــردی در مقابــل
 30درصــد دانــش نظــری ،روشهــای ارزشــیابی متکــی برایــن اصــل نیــز اجــرا میشــود .الگــوی ارزشــیابی
مبتنــی بــر شایســتگیهای خــاص و یادگیــری مهــارت در حــد تســلط منجــر بــه اهمیــت اهــداف یادگیــری
کاربــردی (عینــی و رفتــاری) بــرای اســتادان میشــود .روشهــای ارزشــیابی بایــد بتواننــد اســاس یادگیــری
در آمــوزش کاربــردی (یادگیــری درحــد تســلط) را مــورد ســنجش وارزیابــی قراردهنــد .مشــاهده وارزیابــی
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آموزش عالی مهارت محور به مثابه کارآفرینی ،کسب و کار و تجاری ساز دانش و مقایسه
آن با نظام آموزش عالی دانش محور

آموختههــای فراگیــران درکارگاههــا ،آزمایشــگاهها ،پایلوتهــا ،مــزارع و محیــط واقعــی کار ،اســاس کار
ارزشــیابی آموزشهــای عالــی مهارتــی بشــمار م ـیرود.
نتیجه گیری
کارآفرینــی نیــروی عمــده پیشــبرد توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی بشــمارمی رود .آمــوزش
عالــی میتوانــد بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم در توســعه کارآفرینــی و ایجــاد کســب و کار در
بخشهــای مختلــف و نیــز تجاریســازی یافتههــا ســهیم باشــد:
 .1از طریــق کارآفرینــی دانشــگاهی ،تجاریســازی یافتههــای تحقیقاتــی و ایجــاد مراکــز وابســته
وزایشــی درروش مســتقیم،
 .2بــا آمــوزش فنــون کارآفرینانــه (تدریــس کارآفرینــی) ،چــه در قالــب یــک درس چنــد واحــدی یــا
کارگاههــای آموزشــی ،چــه بــه صــورت یــک رشــته مجــزا و چــه در قالــب برنامــهدرســی مهارتــی بــه
عالقمنــدان و دانشــجویان در روش غیــر مســتقیم.
در ایــن ارتبــاط دانشــگاههای نســل ســوم بــا برگــزاری کارگاههــای آموزشــی بــرای معرفــی موضــوع
و خصایــص کارآفرینانــه ،آمــوزش نحــوه تدویــن طــرح و راه انــدازی کســب وکار و نیــز معرفــی بســیاری از
الگوهــای کارآفرینــی و تجــاری ســازی یافتههــا ومهارتهــا ســعی میکننــد بــه مرحلــه تجــاری ســازی
دانــش یــا اقتصــاد مبتنــی بــر آن از طریــق تدویــن و ارائــه برنامههــای درســی مقطــع دار بــه صــورت مرکــز
و خوش ـههای فنــاوری و نــوآوری وارد شــوند.
دانشــگاههای نســل چهــارم یــا دانشــگاههای مبتنــی بــر اقتصــاد دانــش بنیــان نیــز عــاوه بــر انجــام
رســالت و وظایــف نسـلهای گذشــته ،مســئولیت پاســخگویی بــه نیازهــا و خواســتههای مبتنــی بــر جامعــه
دانــش و رقابــت جهانــی و محلــی را نیــز برعهــده دارنــد .امــا تفــاوت عمــده آموزشهــای عالــی مهارتــی
در ایــن مقولــه عــاوه بــر بهــره گیــری از روشهــای مســتقیم و غیــر مســتقیم ،بهــره گیــری از رویکــرد و
فلســفه پراگماتیســمی و راهبــرد آمــوزش مبتنــی بــر تســلط  7در طراحــی برنامههــای درســی و ســازماندهی
تجــارب و محتــوای آنهاســت بگونـهای کــه در ایــن میــان بــه دلیــل اتــکای برنامههــای درســی بــه آنالیــز
حرفــه ،مشــاغل و وظایــف شــغلی و توجــه بــه  60الــی  70درصــد محتــوای آموزشــی بــه صــورت کاربــردی
و عملــی ،آنهــا را ماهیتــا در زمــره دانشــگاههای کارآفریــن و تجــاری ســاز قــرارداده اســت .بررســی و تحلیــل
فــوق نشــان میدهــد صــرف نظــر از اشــتراک دربرخــی از مؤلفههــای آموزشــی ،آموزشهــای عالــی
مهارتــی و آموزشهــای رایــج دانشــگاهی در نــوع نیازســنجی ،پذیــرش ،تدویــن و تألیــف اهــداف ومنابــع
آموزشــی بســیار متفاوتانــد .آنچــه موجــب کاربــردی شــدن آموزشهــای عالــی مهارتــی و نیــز مشــروعیت
برنامههــای درســی در مرحلــه طراحــی ،اجــرا وارزشــیابی میشــود ،نگــرش بــه هدفهــای آموزشــی و
ش مهارتــی اســت .اگــر ایــن فرآینــد بــه درســتی انجــام شــود،
نحــوه تنظیــم آنهــا بــا شــاخصههای آمــوز 
اهــداف و عناصــر آموزشــی بــه استانداردســازی بســیاری از مؤلفههــای آموزشــی دیگــری چــون انــواع روش
تدریــس ،اســتفاده از مزرعــه ،کارگاه ،پایلوتهــای آموزشــی ،آزمایشــگاهها و ســایر عناصــر فناورانــه علمــی
و اجــرا و ارزشــیابی نظــام عالــی مهارتــی کمــک شــایانی میکنــد.

همچنیــن برگــزاری کارگاههــای آموزشــی بــا عناوینــی ماننــد طراحــی آموزشهــای مهارتــی،
برنامهریــزی درســی مهارتــی  ... ،و بــا هــدف بازآمــوزی و توانمنــد ســازی اعضــای کارگروههــای درســی
در زمینــه تدویــن اهــداف و منابــع آموزشــی الزامــی اســت .تــداوم ایــن رویکــرد نیازمنــد توجــه بــه مــوارد
زیــر اســت:
 .1داشــتن نظــام آمــوزش عالــی مهارتــی پایــدار در همــه ابعــاد دانشــجویی ،کادر علمــی ،پرســنل و
کارکنــان،
 .2فراهــم ســازی زمینــه الزم بــرای اســتفاده از جدیدتریــن روشهــای تحقیــق و پژوهــش عملیاتــی بــا
اسپانســرهای مالــی بــازار،
 .3تــاش بــرای گســترش رویکــرد انتقــال آمــوزش و پژوهــش از وظیفــه مــداری بــه پاســخگویی
تقاضــای بــازار و مســئولیت پذیــری در ایــن زمینــه در دانشــگاهها،
 .4تعییــن نقــش محــوری بــرای دانشــجویان در ایــن رویکــرد بــه عنــوان یکــی از ســرمایههای مهــم
در فراگیــری و انتقــال آمــوزش و پژوهــش و تبدیــل یافتههــا بــه تولیــد و ارائــه خدمــات،
 .5آموزشهــای حرف ـهای در دانشــگاههای کارآفریــن و تجــاری ســاز دانــش ،بایــد بــه عنــوان یــک
مقولــه اساســی در پــرورش نیــروی انســانی کارآمــد مــد نظــر باشــد ،چــرا کــه بــه اعتقــاد «فردریــک
هاربیســون» نظریــه پــرداز جهانــی توســعه منابــع انســانی:
« منابــع انســانی پایــه اصلــی ثــروت ملتهــا را تشــکیل مــی دهــد .ســرمایه و منابــع طبیعــی عامــل
تبعــی در تولیدنــد در حالیکــه انســانها عوامــل اصلــی هســتند کــه ســرمایهها را انباشــت میکننــد ،از
منابــع طبیعــی بهــره بــرداری میکننــد ،ســازمانهای اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی را بنــا مــی کننــد و
توســعه را باعــث میشــوند ،کشــوری کــه قــادر نباشــد مهارتهــا و دانــش مــردم خــود را رشــد و گســترش
دهــد و از آن در اقتصــاد ملــی بــه بهتریــن وجــه اســتفاده کنــد ،قــادر نخواهــد بــود مشــکالت توســعه نیافتگی
خــود را حــل کنــد» (ابراهیمــی )13 :1388 ،
 .6ایجــاد ســاختار و انــواع بنگاههــای کســب وکارجدیــد از طریــق گســترش و انتقــال دانــش و مهــارت
بــه موسســات و شــرکتها از جملــه راهکارهــای ارتبــاط دانشــگاه و بازاراســت.
 .7دانشــگاه مهــارت محــور میتوانــد در اقتصــاد دانــش بنیــان بــه توســعه اقتصــاد محلــی و ارائــه
پشــتیبانی فراینــدی بــه دانــش آموختــگان خــود همــواره مطــرح و فعــال باشــد.
 .8آمــوزش عالــی مهارتــی میتوانــد بــا حمایــت از نــوآوری و اختراعــات بــا هــدف حــل مشــکالت
اقتصــادی و اجتماعــی (بیــکاری) در راســتای ویژگیهــای دانشــگاه نســل چهــارم گام بــردارد.
 .9دانشــگاه مبتنــی بــر آمــوزش عالــی مهارتــی بایــد عــاوه بــر ارتبــاط بــا جامعــه داخلــی ( بــازار
کشــور) ،بــا جامعــه بیــن الملــل (بازارجهانــی) نیــز بــا هــدف تربیــت منابــع انســانی خــاق و کارآمــد بــرای
ســایر کشــورها بویــژه کشــورهای همســایه گامهــای موثــری بــردارد.

7. Competency Based Training
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چکیده
تــا چنــد دهــه پیــش در حــوزه کارآفرینــی ،بیشــتر بــر عوامــل اقتصــادي تأکیــد میشــد .امــا امــروزه
کارآفرینــی از جنبههــای دیگــر هــم اهمیــت پیــدا کــرده و میتوانــد در بســیاري از زمینههــا از جملــه
فرهنــگ و مســائل اجتماعــی یکــی از عوامــل موفقیــت و توســعه باشــد .در ایــن تحقیــق موضــوع کارآفرینــی
آموزشــی کــه بــه نوعــی کارآفرینــی فرهنگــی هــم تلقــی میشــود ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه زیــرا
کارآفرینــی مــی توانــد توســعه فرهنگــی و رفــاه اجتماعــی را هــم در پــی داشــته باشــد .در ایــن مطالعــه
روابــط بیــن نیــات و رفتــار کارآفرینانــه و مجموع ـهای از عوامــل روانــی در دانشــجویان دو گرایــش رشــته
علــوم تربیتــی در مقطــع کارشناســی ارشــد بررســی شــده اســت .همچنیــن از یــک مقیــاس مشــتق شــده
از نظریــه رفتــار برنامهریــزی شــده ،مقیــاس شــخصیت فراکنشــی «بیتمــن» و «کرانتــس» و مقیــاس پنــج
درجـهای لیکــرت بــرای ارزیابــی نــوع نگــرش نســبت بــه یادگیــری اســتفاده شــده اســت .نتایــج پژوهــش
نشــان میدهــد کــه نــوع نگــرش نســبت بــه یادگیــری و شــخصیت فراکنشــی ،عوامــل پیشبیــن مناســبی
بــرای رفتــار کارآفرینانــه هســتند.
واژگان کلیــدی :نیــات کارآفرینانــه حرفــهای ،رفتــار کارآفرینانــه ،نگــرش نســبت بــه یادگیــری،
شــخصیت فراکنشــی ،هنجارهــای ذهنــی
1. ahamedi87@yahoo.com
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عوامل پیش بینی کننده نیات و رفتار کارآفرینانه حرفه ای در زمینه های آموزشی و
فرهنگی

مقدمه
اثبــات ایــن امــر کــه در دنیایــی پویــا ،پــر شــتاب و متغیــر زندگــی مــی کنیــم امــری ســاده و امکانپذیــر
اســت .جامعــه نیــز بــه یادگیــری و انعطــاف در برابــر تحــوالت جدیــد نیــاز دارد.
در یــک معنــا ،منشــاء و انگیــزه همــه رفتارهــاي اقتصــادي و فرهنگــی مفهــوم "ارزش" اســت  .در همیــن
حــال و بــا نگرشــی کامــا متفــاوت میتــوان گفــت ایدههــاي مرتبــط بــا ارزش ،قلمــرو فرهنــگ و دانــش
را نیــز فــرا میگیرنــد .در قلمــرو اقتصــادي ،ارزش مــادي اســت و بــا مطلوبیــت (فایــده) و قیمتــی ســنجیده
میشــود کــه توســط افــراد یــا بــازار تعییــن میشــوند .در مــورد فرهنــگ میتــوان گفــت کــه ارزش در
معیــن پدیدههــاي فرهنگــی وجــود دارد .مســلم ًا هــم در اقتصــاد و هــم در فرهنــگ،
برخــی خصایــص ّ
ارزشهــا بــه صــورت جمعــی مطــرح میشــوند ،یعنــی عقایــد و اصــول اخالقــی کــه چارچوبــی بــراي
اندیشــه و هســتی مــا مــی ســازند (تراســبی)18 :1389،
کارآفرینــی بنیــاد و شــالوده توســعه اســت و بــا ارزشآفرینیهــاي اقتصــادي و معنــوي بــراي افــراد،
ســازمانها و جامعــه در ســطوح کلــی و فراملــی و پیامدهــاي اقتصــادي ،اجتماعــی ،فرهنگــی و آموزشــی
بســیار ،میتوانــد پاســخگوي بســیاري از چالــش هــاي روز جامعــه باشــد( .ســلجوقی)75: 1388 ،
ارزشهــا غالب ـ ًا ایدههایــی هســتند کــه انســانها دربــاره خــوب و بــد و مطلــوب و نامطلــوب دارنــد .در
واقــع الگوهــاي رفتــاري عینی-ذهنــی نســبت ًا پایــداري هســتند کــه مطلوبیــت آنهــا از ســوي افــراد جامعــه
بــراي مــدت زمــان معینــی پذیرفتــه میشــود و بــه مثابــه راهنمــاي اعمــال انســانها عمــل مــی کنــد.
(پوریانــی)6: 1385،
از نــگاه جامعــه شناســان ،ارزش میــزان توانایــی یــک شــی (چیــز ،اندیشــه یــا شــخص) در ارضــاي
یــک میــل ،نیــاز ،و یــا تمنــاي انســانی اســت .پــس اســاس ارزشهــا بهزعــم آنــان در اندیشــه انســانی
اســت کــه ارزش یــک شــی خارجــی را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد .انــواع مختلفــی از ارزشهــا وجــود
دارد کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از :ارزشهــاي دینــی ،اقتصــادي ،حقوقــی ،اخالقــی ،سیاســی ،و فرهنگــی.
(فیروزآبــادي) 24-29: 1385 ،
یکــی از معیارهــاي تثبیــت شــده هنجــار فرهنگــی ،چیــزي اســت کــه یــک گــروه از نظــر فکــري و
رفتــاري از اعضــا انتظــار دارد .ایــن چشمداشـتها و رفتارهــاي ناشــی از آن ،از فرهنگــی بــه فرهنــگ دیگــر
متفــاوت اســت؛ هنجارهــاي فرهنگــی صــور گوناگونــی بــه خــود میگیرنــد کــه یکــی از آنهــا "ارزش" اســت.
"مارویــن اولســون" چهــار جــزء اصلــی بــراي فرهنــگ قائــل اســت شــامل :باورهــا ،ارزشهــا ،هنجارهــا و
انــواع تکنولــوژي .بــاور بــه ســوال "چیســت؟"؛ ارزش بــه ســوال "چــه بایــد باشــد؟"؛ هنجــار بــه "چــه انجــام
شــود؟" و باالخــره تکنولــوژي بــه "چگونــه انجــام شــود؟" پاســخ میدهنــد .جوامــع توســعه یافتــه کنونــی
پیــش از آغــاز توســعه صنعتــی ،دورهای از تحــوالت پیشنیــاز بــرای توســعه را پشــت ســر گذاشــتند ،کــه در
آن زمینههــای الزم شــکل گرفتنــد .بــه ایــن معنــا کــه تحوالتــی همــه جانبــه در ابعــاد سیاســی ،آموزشــی
و فرهنگــی بوجــود آمــد و در نهایــت در حوزههــای علمــی و ف ّنــی ،فضایــی مناســب بــراي شــکوفایی
اســتعدادها ،گســترش پــس انــداز و ســرمایه گــذاري ،ابداعــات و اختراعــات فراهــم شــد( .ســریعالقلم،
)117-1369:121
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"پیشــرفت جامعــه دانــش محــور و بــازار کار رقابتــی در هــر دو بافــت محلــی و جهانــی موجــب شــده
اســت آمــوزش عالــی از منظــر افــراد و جامعــه در جایــگاه مهمــی بــرای گــذران زندگــی و دوام بیشــتر قــرار
بگیــرد( ".ســام و ون در ســاید28-19 : 2014،صــص) در مقایســه بــا پویایــی یــک جامعــه دانــش محــور،
مدرســه و بخصــوص دانشــگاه بــا رخــوت و بیعالقگــی و یــک تمایــل آشــکار نســبت بــه هــم آوری
نســبت بــه سیســتمهای ســنتی خــود واکنــش نشــان میدهنــد .در طــول چنــد دهــه گذشــته ،جهانــی
شــدن و تقاضــای روز افــزون اقتصــاد دانــش محــور ،موجــب شــده آمــوزش عالــی در بســیاری از کشــورهای
جهــان دســتخوش دگرگونیهــای قابــل توجهــی شــود (همــان" )19-28 :ماســن" و "اولســن" ()2007
اشــاره میکننــد کــه ایــن اصالحــات "در بافــت یــک بحــران ادراک شــده در آمــوزش عالــی اروپــا ،جایــی
کــه مباحــث مرتبــط بــا کاهــش کیفیــت ،فقــدان بهــره وری و ارتبــاط ضعیــف غالب ـ ًا بــه گــوش میرســد"
صــورت گرفتهانــد (پیــن هیــرو و استنســیکر)119-123: 2013 ،
در ادبیــات گســترده موجــود در ارتبــاط بــا دانشــگاه کارآفرینانــه و ظهــور اشــکال جدیــدی از کارآفرینــی
دانشــگاهی ،تناقــض بیــن نیازهــا و تقاضاهــای صنعــت و پژوهشــگران دانشــگاهی اغلــب بــه مثابــه مانعــی
بــرای همــکاری بیشــتر و نزدیکتــر آنهــا شــناخته میشــود( .اســتایر ،لینــد" )2010،ایــن شــکاف و تناقــض،
دانشــگاهها را بــه ســوی اصــاح و بازســازی بــه منظــور پاســخگویی بــه نیازهــای اقتصــاد دانشمحــور
ســوق داده اســت( ".ســام ،ون در ســاید پــی ) 2014،ایــن وظیفــه اصلــی دانشــگاه بــه منظــور آمــاده ســازی
متخصصانــی توانــا در مدیریــت چالشهاســت" .کارآفرینــی میتوانــد از طریــق آمــوزش ،بخصــوص
آمــوزش کارآفرینــی افزایــش یابــد" (کمیســیون اروپــا .)2006 ،شــایان ذکــر اســت از آمــوزش کارآفرینــی
بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای کلیــدی افزایــش نگرشهــای کارآفرینانــه افــراد یــاد شــده اســت( .لینــان و
چــن )2011،امــا ،کارآفریــن کیســت؟ بــه لحــاظ شــخصیتی چــه مشــخصاتی دارد؟ یــا بــه طــور ویــژه ،چــه
عوامــل مهمــی یــک فــرد را کارآفریــن میکنــد؟ (ژانگ،دایســترز وکلــودت)175-183: 2013،
چارچوب نظری
در ایــن مطالعــه از دو مــدل نظــری بــه منظــور شــرح رفتــار کارآفرینانــه اســتفاده شــده اســت .مــدل
"شــاپیرو" (شــاپیرو و ســوکل )1982 ،کــه مــدل رویــداد کار آفرینانــه نامیــده شــده ( )EEMو بــرای توصیــف
یــک فراینــد کار آفرینانــه کــه در آن نیتمنــدی در محوریــت قــرار دارد( ،بیــرد )19 : 1988،بــکار م ـیرود.
ایــن مــدل ،راه انــدازی کســب و کار را بــه عنــوان رویــدادی کــه میتوانــد از طریــق تعامــل بیــن ابتــکار
عمــل ،توانایــی ،مدیریــت ،اســتقالل نســبی و ریســک توضیــح داده شــود ،در نظــر میگیــرد .مــدل دوم
نظریــه رفتــار برنامــه ریــزی شــده ( )TPBاســت کــه توســط "آجــزن" ( )1991معرفــی شــده اســت .نظریــه
رفتــار برنامــه ریــزی شــده ( )TPBشــامل ســه مؤلفــه اســت کــه شــکل گیــری نیــت را پیــش بینــی میکننــد؛
و عبارتنــد از )1( :نگــرش فــرد نســبت بــه رفتــار ( )2هنجارهــای ذهنــی ( )3میــزان کنتــرل رفتــاری ادراک
شــده (احســاس کارآیــی فــردی).
تحقیقــات دیگــر نقــش برخــی از عوامــل شــخصیتی مرتبــط بــا میــل و گرایــش بــه کارآفرینــی را مهــم
شــمردهاند" .لینــان" و "چــن" ( )2009دریافتنــد کــه نگــرش شــخصی و کنتــرل رفتــاری ادراک شــده از
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جملــه مناس ـبترین عواملــی هســتند کــه میتواننــد نیــات کارآفرینانــه را شــرح دهنــد اخیــراً در بعضــی از
پژوهشهــا نظریــه ذهنیــت گــرا از کار آفرینــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه بــر افــراد ،دانــش ،منابــع و
مهارتهــای آنــان و فراینــد کشــف و خالقیــت متمرکــز اســت و محوریــت و جوهــره کارآفرینــی را تشــکیل
میدهــد( .کــر و همــکاران)211 : 2007،
در برنامــه عملیاتــی کار آفرینــی  2020خاطــر نشــان شــده  ،جوانانــی کــه از یادگیــری کار آفرینانــه بهــره
منــد میشــوند بایــد دانــش تجــاری ،مهارتهــای ضــروری ،خالقیــت ،ابتــکار عمــل ،پشــتکار ،کار تیمــی،
قــدرت ریســک و احســاس مســئولیت را در خــود پــرورش دهنــد (.کمیســیون اروپــا  )2013 ،تقویــت آمــوزش
کارآفرینانــه در مــدارس ،مؤسســات آمــوزش فنــی و حرفــهای و دانشــگاهها تآثیــر مثبتــی بــر پویایــی
کارآفرینانــه در اقتصــاد مــا بــر جــای خواهــد گذاشــت( .کمیســیون اروپــا )2013 ،معلمــان نقــش مهمــی در
بــاال بــردن یادگیــری کار آفرینانــه ایفــا میکننــد .کارآفرینــی بــا آمــوزش و پــرورش معلمــان کارآفریــن آغــاز
میشــود .بهرغــم افزایــش عالقــه بــه آمــوزش و تربیــت کارآفریــن ،هنــوز هــم در مــدارس و دانشــگاههای
سراســر جهــان تعــداد کافــی مربــی و معلــم کارآفرینــی وجــود نــدارد( .ویلســون و وســنی)123 : 2013،
برنامههــای آمــوزش و تربیــت معلــم کارآفرینــی ،دانشــجویان تعلیــم و تربیــت را بــه پــرورش دانــش،
مهــارت و نگــرش کارآفرینانــه خــود تشــویق مــی کننــد( .کمیســیون اروپــا)2013 ،
روش تحقیق
در ایــن پژوهــش از نمونـهای شــامل  43نفــر از فــارغ التحصیــان دو گرایــش رشــته علــوم تربیتــی در
مقطــع کارشناســی ارشــد اســتفاده شــده اســت .از گرایــش روانشناســی آموزشــی پیــش دبســتانی و دبســتان
 37درصــد ،و از گرایــش منابــع انســانی در آمــوزش و پــرورش  63درصــد در نمونــه حضــور داشــتند .عنصــر
مشــترک دو مقولــه مطــرح شــده در یــک نمونــه یکســان ،معرفــی عناصــر قابــل توجــه آمــوزش کارآفرینــی
در دو گرایــش فــوق ،هــم در طراحــی برنامــه آموزشــی و هــم در راهبردهــای مــورد اســتفاده در دورههــا
بــوده اســت .دانشــجویان بــر اســاس نیازهــای ویــژه گــروه هــدف (کــودکان یــا بزرگســاالن) در پروژههــای
یادگیــری شــرکت داده شــده و ملــزم بــه یافتــن راه حلهــای مناســب و آزمایــش آنهــا شــدند .در ایــن
مبحــث ویــژه از آمــوزش و تربیــت معلمــان ،نیــات در دو ســطح تعریــف شــدند )1( :نیــات کارآفرینانــه
حرفـهای ( ،)PEIکــه بــه عنــوان نیــات خــود گــزارش دهــی ( ) self reportبــرای نــوآوری در زمینــه حرفـهای
و حمایــت از اســتقالل ،ابتــکار عمــل و مســئولیت در یادگیــری شــناخته میشــود؛ ( )2نیــات کارآفرینانــه
ســازمانی ( ،)IEIکــه بــه عنــوان نیاتــی بــرای پــرورش یــک فعالیــت خصوصــی و رفتــار کارآفرینانــه ،هماننــد
اســتفاده آشــکار از راهبردهــای آمــوزش کار آفرینانــه از آن یــاد میشــود.
فرضیههای این مطالعه عبارتند از:
( )1بیــن نیــات کارآفرینانــه حرفـهای خــود گــزارش دهــی و رفتــار کارآفرینانــه خــود گــزارش دهــی در
زمینــه آموزشــی ،ارتبــاط وجــود دارد.
( )2بیــن نیــات کارآفرینانــه خــود گــزارش دهــی و تمایــل بــه پــرورش یــک فعالیــت خصوصــی ،ارتبــاط
معنــا داری وجــود دارد.
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( )3نیــات و رفتــار کارآفرینانــه بــه واســطه مجموع ـهای از عوامــل پیــش بینــی کننــده روانــی تعدیــل
مــی شــوند.
همانگونــه کــه پیشتــر گفتــه شــد ،در ایــن پژوهــش از نظریــه روانشناســی اجتماعــی رفتــار برنامهریــزی
شــده "آجــزن" ( )TPBدر چارچــوب نظــری اســتفاده شــده کــه ســه مؤلفــه  TPBرا بــه عنــوان عوامــل پیــش
بینــی نیــات کارآفرینانــه در نظــر میگیــرد:
( )1نگرش نسبت به یک رفتار،
( )2هنجارهای ذهنی،
( )3کنترل رفتاری ادراک شده (خود کارآیی فردی).
همچنیــن دو عامــل روانشناســی نیــز بــه عنــوان عوامــل پیــش بیــن مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد:
شــخصیت فراکنشــی و نگــرش نســبت بــه یادگیــری.
ابزارهای اندازه گیری
بــه منظــور رســیدن بــه نتایــج دقیقتــر در ایــن پژوهــش ،پرسشــنامهای منطبــق بــا تعریــف عملیاتــی
از ســه مولفــه فــوق ســاخته شــد )1( :نگــرش نســبت بــه راهبردهــای کار آفرینانــه حرف ـهای همــراه بــا دو
مؤلفــه باورهــا در زمینــه عواقــب رفتــار ،و ارزیابــی پیامدهــا (قضاوتهــای مثبــت و منفــی در ارتبــاط بــا هــر
یــک از ایــن ویژگیهــای رفتــاری).
( )2هنجارهــای ذهنــی کــه بــه عنــوان فشــار اجتماعــی بــرای اجــرا یــا عــدم اجــرای رفتــار کار آفرینانــه
تعریــف و شــامل دو مؤلفــه میشــود :باورهــای هنجــاری (افــراد مهــم تــا چــه حــد موافــق بــا ایــن شــیوه
رفتــاری هســتند) و ارزیابــی پیامدهــا.
( )3کنتــرل رفتــاری ادراک شــده – ابــزار انــدازه گیــری کــه در آن فــرد احســاس مــی کنــد قــادر اســت
یــک رفتــار کارآفرینانــه را انجــام دهــد – کــه دارای دو مؤلفــه اســت :تحــت کنتــرل قــرار دادن رفتــار و
ارزیابــی پــی آمدهــا.
بــه جــز ارزیابــی پیامدهــا کــه روی یــک مقیــاس  2درجـهای از  -2تــا  +2ارزیابــی شــده  ،همــه مــوارد
منطبــق بــا مقیــاس پنــج درجـهای "لیکــرت" از  ( 1احتمــال بســیار زیــاد) تــا ( 5احتمــال بســیار کــم) شــکل
گرفتنــد .نمــره کلــی بــرای هــر مقیــاس توســط فرمولــی کــه دو مؤلفــه عامــل را در نظــر میگیــرد محاســبه
شــد؛ (بــرای مثــال ،… + )A = (a x p) + (b x q) + (c x r،هنگامــی کــه  Aمســاوی بــا نمــره کامــل نگــرش
باشــد  … ,a, b, cنمراتــی بــرای هــر یــک از  nباورهــای کار آفرینانــه و  …,p, q, rنمراتــی بــرای ارزیابــی
پــی آمدهــای مرتبــط بــا هــر بــاور کار آفرینانــه محســوب میشــوند) .همســانی درونــی هــر مقیــاس کــه
توســط مقادیــر آلفــای کرونبــاخ بدســت آمــده عبــارت اســت از :نگــرش  ،–./64هنجارهــای ذهنــی  -./74و
کنتــرل رفتــار .-./69
همچنیــن شــخصیت فراکنشــی دانشــجویان بــا اســتفاده از نســخه کوتــاه مقیــاس شــخصیت فراکنشــی
"بیتمــن" و"کرانــت" مــورد انــدازه گیــری قــرار گرفتــه (بــه نقــل از ســیبرت ،کرانــت و کریمــر )1999 ،کــه
آلفــای کرونبــاخ  ./74را نشــان میدهــد.
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بــه منظــور ارزیابــی نگــرش نســبت بــه یادگیــری بــر اســاس توصیفــات "کارل راجــرز" از پروفســور  Xو
پروفســور  Yیــک مقیــاس  5درجـهای لیکــرت ســاخته شــد (بــه نقــل از نولــز )18-21 :1990،وی بــا مقایســه
نظریههــای  Xو  Yکــه توســط "مــک گریگــور" ارائــه شــده ،نگــرش پروفســور Xرا کــه بــه دانشــجویان
و توانایــی آنــان اعتمــاد نــدارد و متمایــل بــه کنتــرل یادگیــری اســت و نگــرش پروفســور  Yرا کــه معتقــد
اســت افــراد بــه صــورت غریــزی از قــوه یادگیــری بهــره منــد و مشــتاق بــه آن هســتند و بــه ابتــکار عمــل
شــخصی و آزادی یادگیــری گرایــش دارنــد ،توصیــف مــی کنــد .نمــرات بــاال نشــان دهنــده نگــرش نــوع Y
همســانی درونــی ایــن مقیــاس کــه توســط مقادیــر آلفــا بــه دســت آمــده اســت نیــز  78اســت.
یافتههای تحقیق
بــا در نظــر گرفتــن مفروضــات اصلــی بنظــر میرســد ،بیــن نیــات کار آفرینانــه خــود گــزارش شــده و
رفتــار خــود گــزارش شــده در زمینــه آموزشــی ،ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
همانطــور کــه جــدول شــماره یــک نشــان میدهــد ،نتایــج حاکــی از آن اســت کــه بیــن نیــات خــود
گــزارش شــده بــه منظــور اســتفاده از راهبردهــای کار آفرینانــه در فعالیتهــای آموزشــی و رفتــار کارآفرینانــه
خــود گــزارش شــده ،ارتباطــی وجــود نــدارد .در مقابــل ،بیــن رفتــار کارآفرینانــه خــود گــزارش شــده و قصــد
ایجــاد یــک فعالیــت خصوصــی ،ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد)./000=p ,./513=r( .
جدول  .1همبستگی بین رفتار و نیات کار آفرینی و عوامل پیش بینی روانی

بــا توجــه بــه ارتبــاط بیــن نیــات و رفتــار کارآفرینــی و عوامــل روانــی ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه
بیــن رفتــار کارآفرینانــه و شــخصیت فراکنشــی ( )./01<p ,./530=rاز یــک ســو و بیــن رفتــار کار آفرینانــه
و نگــرش نســبت بــه رفتــار کار آفرینانــه ( )./01=p ,./609=rاز ســوی دیگــر ،ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد.
همچنیــن بیــن قصــد کارآفرینانــه حرفــهای و نگــرش نــوع  Yنســبت بــه یادگیــری ()./01<p ,./430=r
ارتباطــی جــدی هســت و بیــن قصــد ایجــاد یــک فعالیــت خصوصــی و عوامــل روانــی ارتباطــی وجــود نــدارد.
نتایــج پژوهــش همچنیــن حاکــی از همبســتگی بیــن عوامــل پیــش بیــن اســت .بیــن نگــرش نــوع
 Yنســبت بــه یادگیــری و شــخصیت فراکنشــی ( )./01<9 ,./424=rو بیــن نگــرش نســبت بــه یادگیــری و
نگــرش نســبت بــه رفتــار کارآفرینانــه ( )./01=p ,./781=rارتباطــی قــوی مشــاهده میشــود ،عواملــی کــه
انتظــار میرفــت نیــات و رفتــار کارآفرینانــه را پیــش بینــی کننــد( .جــدول )2

فصلنامه علمی کارآفرینی فرهنگی
سال اول /شماره  /1زمستان 98

60

جدول  .2همبستگی بین عوامل پیش بین

در ایــن تحقیــق بــه منظــور ارزیابــی ارزش پیــش بینــی عواملــی کــه موجــب شــکلگیری قصــد ایجــاد
یــک فعالیــت خصوصــی ،نیــات کار آفرینــی حرفـهای و رفتــار کار آفرینــی خــود گــزارش شــده مــی شــوند،
از روش رگرســیون اســتفاده شــده اســت.
نتیجــه محاســبه ضریــب رگرســیون خطــی بــرای بررســی ارتبــاط بیــن قصــد ایجــاد یــک فعالیــت
خصوصــی بــه عنــوان متغیــر وابســته و رفتــار کار آفرینانــه خــود گــزارش دهــی بــه عنــوان پیــش بینــی
کننــده ( )./000<p ,./530=rاســت کــه بــر خــاف انتظــار ارتبــاط معنــاداری را نشــان میدهــد,14.632=F( .
 ،)./245=pارزش پیــش بینــی رفتــار خــود گــزارش شــده انــدک اســت ،ضریــب تعییــن تعدیــل شــده برابــر
بــا  ./245اســت ( .)./245 = Adj. R2ایــن بــدان معناســت کــه معلمــان دارای رفتــار حرفــه ای کارآفرینانــه،
لزوم ـ ًا بــه ایجــاد یــک فعالیــت خصوصــی عالقمنــد نیســتند.
بــا وجــود ارتبــاط معنــادار بیــن نیــات کارآفرینانــه حرف ـهای و نگــرش نســبت بــه یادگیــری (,./430=r
 ،)./01<pارزش پیــش بینــی نگــرش نســبت بــه یادگیــری بــرای نیــات کارآفرینانــه نیــز انــدک اســت(Adj.
 .)./165 = R2بنظــر میرســد نیــات کارآفرینانــه صرفـ ًا تفســیری هســتند و باعــث شــکلگیری یــک رفتــار
خــاص نمیشــوند ،ایــن امــر در تضــاد بــا ارتبــاط مشــخص شــده در پژوهشهــای دیگــر اســتُ ( .دپاچــو و
همــکاران؛ لینــان و چــن)195-218 :2013،
یــک روش رگرســیون چندگانــه نیــز بــرای تعییــن ارزش پیــش بینــی چهــار عامــل مرتبــط بــا رفتــار
کارآفرینانــه خــود گــزارش دهــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .بــا در نظــر گرفتــن عواملــی ماننــد نگــرش
نســبت بــه یادگیــری ،شــخصیت فراکنشــی ،نگــرش نســبت بــه رفتــار کارآفرینانــه و هنجارهــای ذهنــی بــه
عنــوان عوامــل پیــش بیــن و رفتــار کار آفرینانــه خــود گــزارش شــده بــه عنــوان متغیــر وابســته ،رابطــه
معنــاداری بیــن آنهــا مشــاهده شــده اســت( )./01< p ,13.943=F ,./612 = Adj. R ,./805 = R( .جــدول .)3
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عوامل پیش بینی کننده نیات و رفتار کارآفرینانه حرفه ای در زمینه های آموزشی و
فرهنگی

a. Predictors: (Constant), NS_total, A_total, Proactive personality, Atit_total
نتیجه گیری
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد بــا در نظــر گرفتــن اســتفاده از راهبردهــای کارآفرینانــه در
فعالیتهــای آموزشــی بیــن عــزم کارآفرینانــه خــود گــزارش دهــی و رفتــار حرف ـهای کارآفرینانــه ارتباطــی
وجــود نــدارد .نیــات ،نقشــه و طرحهایــی هســتند کــه توســط نگــرش مثبــت نســبت بــه یادگیــری حمایــت
میشــوند ،امــا لزومــ ًا قطعیــت آشــکاری ندارنــد .حتــی اگــر ارتبــاط بیــن دو متغیــر قــوی باشــد ارزش
پیشبینــی نگــرش نــوع  Yبــه یادگیــری بــرای نیــات کارآفرینانــه انــدک اســت .در زمینههــای آموزشــی،
کارآفرینــی بــه احتمــال زیــاد بــه واســطه رفتــار آشــکار و صریــح آزمودنــی نمایــش داده میشــود .رفتــار
کارآفرینانــه توســط نگــرش نــوع  Yنســبت بــه یادگیــری و یــک نگــرش کار آفرینانــه مثبــت حمایــت
میشــود ،در عیــن حــال شــخصیت فراکنشــی نیــز کــه بــه صــورت مثبــت نســبت بــه فشــار اجتماعــی
بــرای انجــام رفتــار کارآفرینانــه واکنــش نشــان میدهــد ،در ایــن امــر ســهیم اســت .معادلــه رگرســیون
نشــان میدهــد کــه چهــار عامــل (شــخصیت فراکنشــی ،نگــرش نســبت بــه یادگیــری ،نگــرش نســبت بــه
رفتــار کار آفرینانــه و هنجــار هــای ذهنــی) تعییــن کننــده  61/2درصــد از رفتــار کارآفرینانــه هســتند.
ایــن پژوهــش بــر چنــد مفهــوم داللــت مــی کنــد :یــک ّمــدرس کار آفرینانــه دارای مشــخصات ویــژهای
اســت .انتخــاب یــک رویکــرد کارآفرینانــه بــر مبنــای فلســفه خاصــی از آمــوزش اســت .دانشــجویان،
شو
هماننــد ّمدرســان ،از نظــر پذیــرش راهبردهــای یادگیــری کارآفرینانــه متفــاوت عمــل میکننــد .نگــر 
تحریــک امیــال روانــی دانشــجویان و نگــرش نــوع  Yنســبت بــه یادگیــری حائــز اهمیــت اســت .پــرورش
مهارتهــای نوســنجی و درونــی ســازی مــدل نگــرش نســبت بــه معلــم بــه عنــوان عنصــر برنامــه درســی
مخفــی مهمتریــن محــرک کارآفرینــی در زمینــه آموزشــی اســت.
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شناســایی مولفههــای ســاختاری تصمیــم گیــری ابتــکاری
کارآفرینــان برتــر کســب وکارهــای الکترونیــک
افروز فرهادزارع
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چکیده
تاکنــون مطالعــات همــواره بــر رویههــای عقالیــی تصمیمگیــری در شــرکتهای بــزرگ و چندملیتــی
تمرکــز داشــتند در حالیکــه بنظــر میرســد تصمیمگیــری کارآفرینــان بــا مدیــران ســایر شــرکتها
متفــاوت باشــد ،بهطوریکــه وضعیــت موجــود قــادر بــه توصیــف تصمیمگیــری ابتــکاری کارآفرینــان
نیســت .پژوهــش حاضــر بــا هــدف شــناخت مولفههــای ســاختاری تصمیــم گیــری ابتــکاری کارآفرینــان
برتــر ،در حــوزه کســب وکارهــای الکترونیــک انجــام شــده اســت .رويكــرد پژوهشــي در ايــن تحقيــق ،از
نــوع كيفــي و راهبــردی گروههــاي كانونــي و روش تحقیــق تحلیــل محتواســت .نتایــج حاصــل از ایــن
پژوهــش کــه در آن خبــرگان ،اســاتيد كارآفرينــي و كارآفرينــان برتــر كســب وكارهــاي الكترونيــك اســتان
تهــران مشــارکت داشــتند ،نشــان میدهــد در بعــد فــردی ابتکار-خالقیــت ،ذهــن آگاه ،تجربــه پیشــین،
دانــش پیشــین و در بعــد محیطــی ،پیچیدگــی محیــط ،پیچیدگــی مســئله ،عــدم اطمینــان محیطــی ،تنــوع
اطالعــات و عــدم دسترســي بــه اطالعــات از مولفههــای ســاختاري تصمیــم گیــری ابتــکاری کارآفرینــان
برتــر در کســب وکار الکترونیــک بشــمار میرونــد.
واژگان کلیــدی :پيچيدگــي شــناختي ،تصميــم گيــري ابتــكاري ،عــدم اطمینــان محیطــی ،ذهـنآگاه،
گــروه کانونــی.
1. a_farhad@ut.ac.ir
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شناسایی مولفههای ساختاری تصمیم گیری ابتکاری کارآفرینان برتر کسب وکارهای
الکترونیک

مقدمه
بســیاری از محققــان ازجملــه (,2000 ,Gilmore & Carson ;1999 ,Beattie ;1998 ,Papadakis et al
کارآفرینــان مســتقل (مدیــر و یــا مالــک یــک بنــگاه کوچــک و
 )2001,Cummins et alمعتقدنــد کــه
ِ
متوســط) در جریــان تصمیمگیــری ،متفــاوت از مدیــران شــرکتهای بــزرگ عمــل میکننــد .بــرای نمونــه
"بوســنيتز "1و "بارنــی "2بــر ایــن باورنــد کــه کارآفرینــان نســبت بــه ســایر مدیــران گرایــش بیشــتری بــه
اســتفاده از شــیوههای ابتــکاری در تصمیمگیریهــای خــود دارنــد .همچنیــن "بــرودرز "3مدعــی اســت
کــه "ابتــکار" نقشــی عمــده در تمامــی فعالیتهــای انجــام شــده توســط یــک کارآفریــن ایفــا میکنــد.
بنظــر میرســد ،فراینــد تصمیمگیــری کارآفرینــان در واقــع پدیــدهای متمایــز از تصمیمگیــری مدیــران
شــرکتهای بــزرگ باشــد و کارآفرینــان ،بواســطه رهبــری یــک کســب و کار کوچــک ،بیشــتر از ســایر
مدیــران بــا فرایندهایــی چــون نــوآوری ،و خالقیــت در ارتبــاط هســتند و بیــش از ســایرین بــا شــرایط عــدم
اطمینــان و تناقــض روبــرو میشــوند )1998 ,Brouthers( .عــاوه بــر ایــن ،کارآفرینــان بواســطه محدودیــت
مالــی و کمبــود نیــروی انســانی ،قــادر بــه ارزیابــی محیــط و پــردازش اطالعــات دریافتــی از آن نیســتند،
بههمیندلیــل بــرای پــردازش اطالعــات و عالئــم دریافتــی از محیــط ،بــه دیدگاههــای کیفــی ،از جملــه
ابتــکار و شــهود روی میآورنــد .)2008 ,Lucas, Vermeulen and Curseu ;2006 ,Chattopadhyay( .در واقــع
شــیوه هــای ابتــکاری بــه کارآفرینــان کمــک میکننــد ،تــا در محیطهــای پیچیــده و پــر ابهــام کنونــی
تصمیمــات بهتــری اتخــاذ کننــد.
برخــی از محققــان معتقدنــد کــه کــه در مــورد شــیوه هــای ابتــکاری کارآفرینــان نیــاز بیشــتری بــه
تحقیــق و مطالعــه وجــود دارد  .مطالــب عنــوان شــده گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه مولفههــای ســاختاری
تصمیمگیــری ابتــکاری کارآفرینــان بــا مدیــران شــرکتهای بــزرگ متفــاوت اســت و از طرفــی در تحقیقــات
و مطالعــات گذشــته ،پژوهــش چندانــی در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت ،در ايــن راســتا پژوهــش حاضــر
در چارچــوب موضــوع انتخابــی تــاش میکنــد تــا بــا شناســايي مولفــه هــاي ســاختاري بــه کارآفرینــان
بــرای اســتفاده بهينــه از شــیوههای ابتــكاري تصمیمگیــری یــاری رســاند.
مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق
تصمیمگیــری فراگــردی اســت کــه از طریــق آن ،راه حــل معینــی بــرای یــک مســئله انتخــاب
میشــود .فراگــرد انتخــاب مشــتمل بــر مجموعــه فعالیتهایــی اســت کــه بــه گزینــش یــک راهــکار ،از
مجمــوع راهکارهــای بدیــل میانجامــد .بنابرایــن انتخــاب کــردن ،جزئــی از فراگــرد تصمیمگیــری اســت.
(رضائیــان)1379 ،
بــرای تصمیمگیــری تعاریــف متعــددی ارائــه شــده کــه ویژگــی مشــترک همگــی ،ذهنــی بــودن آن
اســت .تعاریــف مذکــور شــامل ایــن مــوارد میشــوند:
 )1فرایند شناختی دستیابی به یک تصمیم،
 )2موقعیت ،نظر و قضاوتی که پس از تفکر بدست میآید،

 )3انتخــاب از میــان گزینههــای ممکــن بــا اســتفاده از ابزارهــای شــناختی از قبیــل حافظــه ،تفکــر و
ارزیابــی،
 )4فرایند پیشبینی عواقب تصمیم با توجه به فاکتورهای فردی تصمیمگیرنده،
 )5انتخاب بهترین اقدام یا عمل)1965 ,Kepner & Tregoe( .
از طرفــی «تصميمگيــري» از دو جنبــة اصلــي مــورد بررســی محققــان قــرار گرفتــه اســت :رويكــرد
ک ّمــی و رویکــرد کیفــی یــا توصیفــی .رويكــرد ك ّمــي (هنجــاری) ،مبتنــي بــر رهيافــت انتخــاب عقاليــي
اســت ( )2009 ,Michl et alو رويكــرد کیفــی (توصیفــی) بــر رده بنــدي پارامترهــاي مســئله و حــل آن بــر
7
اســاس طيفــي از ارزشهــاي مشــخص تأكيــد دارد .محققانــي ازجملــه شــاور 4و اســكات5؛ بــل 6و رايفــا
كــه از ديــدگاه اول پيــروي ميكننــد ،معتقدنــد فراينــد تصميــم گيــري ذات ـ ًا يــك فراينــد عقاليــي اســت
و تصميمگيــران كامــ ً
ا بــه صــورت ابــزاري عمــل ميكننــد و قادرنــد بــه شــيوه عقاليــي بهينــه تريــن
راهــكار موجــود را انتخــاب و بــرای افزايــش مطلوبيــت خــود تــاش كننــد.
در مقابــل ايــن رويكــرد ،رويكــرد کیفــی (توصیفــی) قــرار دارد كــه نــه تنهــا بــراي رده بنــدي و تعييــن
پارامترهــاي مســئله تــاش نميكنــد  ،بلكــه مبتنــي بــر رهيافــت روانشناســي معرفــت شــناختي اســت و
بــه دنبــال حــل مســئله بــر اســاس تحليلهــاي كيفــي مبتنــي بــر راهكارهــاي ذهنــي و ابتــكاري اســت.
ديدگاههــاي تصميمگيــري ابتــكاري  ،تصميمگيــري طبيعــي و تصميمگيــري بــاز ،در رده رويكردهــای
تصميمگيــري کیفــی جــای دارن)2010,Gibcus ,Vermeulen & Ivanova ;2010 ,Vermeulen & Curseu(.
هنگامــی کــه تصمیمگیرنــده در اســتفاده کامــل از اطالعــات و در ترکیــب و پــردازش آن بــا محدودیــت
روبروســت ،یــا زمانــی کــه مســائل دارای ماهیتــی غامــض و پیچیــده هســتند ،و ســرانجام هنگامــی کــه
مشــخص میشــود جمـعآوری و کســب اطالعــات  ،هزینههــای ســنگین تحمیــل میکنــد ،تصمیــم گیرنــده
بــا بکارگیــری یــک رویکــرد ابتــکاری تــاش میکنــد تــا بهتریــن تصمیــم را اتخــاذ کنــد( .ســعادت)1369 ،
تصمیمگیــری کارآفرینــان تحــت تاثيــر دو عامــل انگيــزه و متغیرهــای روانشــناختی شــامل ادراك،
شــناخت و احساســات صــورت میگیــرد و در نهايــت امــکان ارزيابــي و بهــره بــرداري از فرصتهــاي
كارآفرينانــه را فراهــم میکنــد.)2009 ,Michll et al(.
انــواع رويكــرد ابتــكاري ،در بردارنــده قوانیــن كلــي و ســادهای اســت كــه در حــل مســائل ،منطقــی
متفــاوت بــا منطــق ترتیبــی را پیــش میگیــرد و مدتهاســت کــه بــه عنــوان یــک تکنیــک واســط بــرای
تصمیمگیــری اســتفاده و منبعــي از رفتــار غیرمنطقــی محســوب میشــود .اخیــرا ،محققــان تصمیمگیــری
نشــان دادنــد کــه تأثیــر رفتارهــاي ذهنــي و ابتــكاري بــر کیفیــت تصمیــات گرفتــه شــده در ســازمانها
بســیار باالســت و ایــن رویکــرد در برخــی زمینههــا میتوانــد بــا مدلهــای پیچیــده تصمیــم گيــري
رقابــت کننــد )2009, Albar and Jetter( .تــا مدتهــا ،يــك تصمی ـ م خــوب معــادل یــک انتخــاب منطقــی
از ميــان راهكارهــاي موجــود ،بــدون جهتگيــري و دخالــت احســاس و ذهنیــت در نظــر گرفتــه میشــد.
رويكردهــاي ذهنــي و ابتــكاري ،قوانیــن ســاده تجربــی بودنــد کــه بــر مبنــای عقــل ســليم شــكل گرفتــه
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شناسایی مولفههای ساختاری تصمیم گیری ابتکاری کارآفرینان برتر کسب وکارهای
الکترونیک

و بــرای حــل ســریع مســائل اســتفاده میشــدند ،ايــن روش يكــي از تکنیکهــای تصمیمگیــری پيــش
پــا افتــاده بــود كــه منجــر بــه بــروز رفتــار غیرمنطقــی ميشــد  ،امــا اخیــرا ،ایــن دیــدگاه تغییــر کــرده و
تحقیقــات روانشــناختي ( ،)2007 ,Gigerenzerو علــوم مديريتــي ( ،)2005 ,Gladwell ;2003 ,Kleinبــر کارایــی
رويكردهــاي تصمیمگیــری ابتــكاري مهــر تائيــد زدهانــد.
رویکــرد تصمیمگیــری ابتــکاری اســتراتژیهای کلــی حــل مســئله را تعییــن میکننــد و بــرای
موقعیتهــای خــاص اســتفاده میشــوند؛ آنهــا قوانیــن تجربــی بــرای محاســبه انــواع اعــداد یــا مســائل
خــاص هســتند ()2009 ,Albar and Jetter
یافتههــای ناشــی از جریــان شناســی تحقیقــات کارآفرینــی ،حاکــی از ایــن امــر اســت کــه کارآفرینــان
بیشــتر از مدیــران شــرکتهای بــزرگ در معــرض اســتفاده از ســوگیری و ابتــکار در تصمیمگیــری هســتند.
جهتگیــری و ابتــکار قوانیــن قضاوتــی ،مکانیســمها و میانبرهــای شــناختی و عقایــد انتراعــی هســتند
کــه کارآفرینــان بــرای تســهیل فراینــد تصمیمگیــری از آنهــا اســتفاده میکننــد,Busenitz and Barney( .
 )1997ایــن شــیوه تصمیمگیــری بــه کارآفرینــان کمــک میکنــد تــا در محیطهــای پیچیــده و نامطمئــن
بتواننــد تصمیمــات خــود را بــا کیفیــت بیشــتری اتخــاذ کننــد  .شــناخت کارآفرینانــه ،بســتر بکارگیــری
راههــای ابتــکاری تصمیمگیــری اســت)1984 ,Barnes( .
پژوهشــگران  ،از جملــه «هربــرت »8و «ســایمون ،)1955( »9از عبــارت «راههــای ابتــکاری» بــرای بیان
اســتراتژیهای خــاص مرتبــط بــا جســتجوی اطالعــات و تعدیــل و اصــاح مشــکالت بــا هــدف یافتــن راه
حــل اســتفاده میکننــد .راههــای ابتــکاری یکــی از مکانیسـمهای مهمــی اســت کــه کارآفرینــان بــه منظــور
مواجهــه بــا تنــوع بــاالی اطالعــات در محیــط فاقــد اطمینــان بــکار میگیرنــد .در واقــع جهتگیریهــا
و راههــای ابتــکاری ،قوانیــن تصمیمگیــری ،مکانیســمهای شــناختی و قضاوتهــای ذهنــی هســتند کــه
افــراد بــه منظــور اتخــاذ تصمیمــات کارآفرینانــه از آنهــا اســتفاده میکننــد)1999 ,Busenitz( .

اندیشــمندان بــه دو بعــد فــردی و محیطــی تصمیمگیــری ابتــکاری اشــاره کردهانــد ولــی تاکنــون ایــن
ابعــاد در محیــط داخلــی کســب وکارهــای الکترونیــک ایرانــی مــورد شناســایی قــرار نگرفتهانــد .لــذا درایــن
تحقیــق تــاش شــده مولفههــاي ســاختاري تصميمگيــري ابتــكاري ،درجامعــه کارآفرینــان برتــر کســب و
کارهــای الکترونیــک ایرانــی مــورد شناســایی شــوند.

روش تحقيق
روش تحقيــق بــر حســب هــدف كاربــردي ،و برحســب گــرد آوري اطالعــات ،كيفــي از نــوع گــروه
كانونــي اســت .زيــرا بنــا بــر نظــر اســميت گانــون و همــكاران ( )1991راهبــرد گــروه كانونــي جهــت فهــم
ديدگاههــا و نگرشــهاي درونــي مصاحبــه شــوندگان دربــاره يــك موضــوع مشــخص كاربــرد دارد.

بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد میتــوان گفــت پیشــینه قابــل توجهــی درزمینــه تصمیــم گیــری ابتــکاری
کارآفرینــان وجــود دارد کــه مهمتریــن آنــان در قالــب تحقیــق (تصویــر فــوق) صــورت گرفتــه اســت .ایــن

جامعه آماري
جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر شــامل10نفر از خبــرگان (اســاتيد دانشــگاهي حــوزه كارآفرينــي ،مديريت
و تصميــم گيــري) و کارآفرینــان برتــر کســب وکارهــای الکترونیــک اســت کــه میبایســت صاحــب حداقــل
یــک وب ســایت یــا کســب و کاری بــه مــدت حداقــل یکســال داشــته باشــند بــه صــورت هدفــدار و همگــن
برگزيده شــدند.

8. Herbert
9. Simon
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روش نمونه گيري
جهــت گــردآوري داده هــا از راهبــرد تحقيقــي گــروه هــاي كانونــي در يــك مرحلــه بهــره گرفتــه شــده
اســت و تعــداد خبــرگان حــوزه كارآفرينــي ،مديريــت و تصميــم گيــري  5نفــر و کارآفرینــان برتــر کســب
وکارهــای الکترونیــک نيــز  5نفــر مــي باشــند كــه بصــورت هدفمنــد انتخــاب شــده انــد.
بررسي روايي داده هاي گردآوري شده
بــه منظــور تأميــن روايــي درونــي داده هــاي كيفــي ابتــدا بــر ايــن موضــوع اكتفــا شــد كــه حداقــل دو تــا
ســه نفــر از مشــاركت كننــدگان در جلســه گــروه كانونــي در مــورد آنچــه تفســير مــي كردنــد ،توافــق داشــتند.
روش تجزيه و تحليل داده ها
تحليــل تــم بــه گفتــه مايريــن )2000 ( 10بــه طــور تقريبــي رايــج تريــن رويكــرد بــراي تحليــل محتــوي
در علــوم انســاني بــه شــمار مــي رود و روشــي بــراي تعييــن )،تحليــل و بيــان الگوهــا (تــم هــای درونــي
دادههــا بــوده و شــامل مراحــل تلخيــص داده هــا؛ خالصــه كــردن عبــارت هــا و دســته بنــدي آنهــا ،ميباشــد
كــه فراينــد تحليــل تــم خــود شــامل مراحــل آمــاده ســازي داده هــا و مكتــوب نمــودن گــزاره هــاي كالمــي،
كدگــذاري بــاز و محــوري و حصــول معانــي و مفاهيــم مــي باشــد.
بــرای انجــام مراحــل فــوق ،ابتــدا واحــد تحليــل ،موضــوع در نظــر گرفتــه شــد و هــر موضوع گســترهاي
از يــك عبــارت تــا چنــد جملــه را در برگرفــت .در تحليــل محتــوا از هــر دو شــيوه تحليــل محتــواي آشــكار
و نهفتــه اســتفاده شــد اســت .بــه عبارتــي ،در برخــي از مــوارد محتــواي نهفتــه در داده هــا نيــز تعبيــر شــد.
قبــل از آغــاز تحليــل ،داده هــا بصــورت مكتــوب درآمدنــد .گــزاره هــاي كالمــي هــر مصاحبــه شــونده در
آنهــا وارد گرديــد .در مرحلــه بعــد كدگــذاري داده هــا كــه مرحلــه اوليــه تحليــل تــم مــي باشــد ،انجــام شــد
 .بــه ايــن صــورت كــه بــراي هرگــروه بــه صــورت مجــزا بــه هرمشــاركت كننــده كــدي اختصــاص يافــت.
( Q1تا  )Q5براي گروه خبرگان و ( Q 6تا  )Q10براي گروه كارآفرينان
در كدگــذاري بــاز ،مفاهيــم كليــدي و در كدگــذاري محــوري عناوينــي بــه مجموعــه اي از مفاهيــم
مشــترك بيــان شــده تعلــق گرفــت .در مرحلــه نهايــي جهــت خلــق معانــي و مفاهيــم ،تمــام مفاهيــم
مشــترك ارائــه شــده توســط شــركت كننــدگان در جدولــي مجــزا ارائــه گرديــد.
يافتهها
بــرای شناســايي مولفههــاي ســاختاري تصميمگيــري ابتــكاري كارآفرينــان كســب وكارهــاي
الكترونيــك ،پــس از برگــزاري يــك جلســه گــروه كانونــي و انجــام مصاحب ـه فــردی بــا شــركتكنندگان
نتایــج زیــر بدســت آمــد .از میــان مولفههــاي فــردي « :دانــش پيشــين»« ،تجربــه پيشــين»« ،ذهــن آگاه»،
«ابتــكار  -خالقيــت» و از بیــن مولفههــاي محيطــي« :پيچيدگــي محيــط»« ،پيچيدگــي مســئله»« ،تنــوع
اطالعــات»« ،عــدم اطمينــان محيطــي» و «عــدم دسترســي بــه اطالعــات» شناســايي شــدند.

تجربه پيشين و دانش پيشين
تجربــه پيشــين يكــي از مولفــه هــاي ســاختاري تصميــم گيــري ابتــكاري اســت  .تجربــه ودانــش
كســب شــده كارآفرينــان از فعاليتهــاي قبلــي براحساســات و بــه تبــع آن بــر ادراكات فــرد تاثيرگــذار اســت،
بگونـهاي كــه اطالعــات حاصــل از تجــارب و دانــش گذشــته درحافظــه ذخيــره شــده و بــه هنــگام اتخــاذ
تصميــم ،بكارگرفتــه مــي شــود  .چنانچــه احساســات فــرد تجربهکننــده در مــورد یــک اتفــاق مثبــت باشــد،
ذهنیــت فــرد و بــه تبــع آن ادراک او  ،از تمــام ابعــاد آن اتفــاق و مــوارد مشــابه آن (مــادی یــا معنــوی ) نیــز
مثبــت خواهــد بــود و بالعکــس.
12
11
از ايــن رو نتيجــه تحقيــق در راســتاي تحقيقــات «آیزنبــرگ » ( )1984و «آيــزاك » ( )1978قــرار
میگیــرد  .از نظــر «آیزنبــرگ» كارآفريــن بــا تصميمگيــري ابتــكاري  -شــهودي ،تجربــه و قضــاوت را
بیشــتر مــورد تاکیــد قــرار میدهــد تــا منطــق ترتیبــی و یــا اســتنباطهای خاصــی کــه درتصمیمگیــری
بکارمــی رونــد .و آيــزاك بيــان ميكنــد «درشــرایطی کــه شــدت پیچیدگــی و ابهــام زیــاد اســت تجربیــات
قبلــی و قضــاوت ،از اجــزای مــورد نیــاز بــرای شناســایی مشــکل و حــل مســئله هســتند».
هاينيه )2010( ،13فراشناخت کارآفرینانه را متشكل از  5گام شامل:
 .1اثر مشترک محیط و انگیزههای کارآفرینانه،
 .2فعال شدن آگاهی و هوشیاری فراشناختی،
 .3منابع حیاتی فراشناختی -دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی،
 .4تدوین استراتژی فراشناختی،
 .5کنتــرل فراشــناختی و مکانیســمهای بازخــور فراشــناختی ميدانــد و گام ســوم را دانــش و تجربــه
كارآفرينــان در جهــت فراشــناخت بــه منظــور تصميــم گيــري كارآفرينانــه معرفــي ميكنــد.
 )1ذهن آگاه
يافتههــا حاكــي ازآن اســت كــه كارآفرينــان در فرآينــد تصميمگيــري  ،در ذهــن خــود تــوان تحلیــل
و ترکیــب اطالعــات را دارنــد ،بگونــهاي كــه تعــدادي از آنــان اذعــان كردنــد تصميمگيــري ابتــكاري
كارآفرينــان ،يــك فرآينــد ذهنــي اســت و در ايــن فرآينــد ،ذهــن آگاه بــه كارآفريــن كمــك ميكنــد تــا بــرای
حــل مســئله تصميــم بگیــرد .لــذا يافتــه فــوق بــا نتايــج تحقيــق «اســتكليف» و «ويــچ» ( )2006و «بــارون»
و «ريــن( »)2003همسوســت .ذهــن اگاه یعنــی آگاهــی از فرایندهــای ســازمانی کــه باعــث تشــخیص بیشــتر
نارســاییها ،شکسـتها ،بــی میلــی بــه تفســیرهای ســاده از محیــط ،صــرف زمــان طوالنــی بــرای مشــاهده
عملیــات و فعالیتهــای محیطــی ،توســعه انعطــاف پذیــری و تــاب آوری در مقابــل حــوادث پیــش بینــی
نشــده اســت)2006 ,Stocliffe & Witch( .
 )2ابتكار-خالقيت
مولفــه ديگــري كــه از نتایــج تحقیــق بدســت آمــده «ابتــكار  -خالقيــت» اســت كــه در واقــع ميانبرهاي
11. Izenberg
12. Izac
13. Haynie
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ذهنــي يــا قضاوتهــاي شــخصي كارآفريــن در زمــان مواجــه بــا مشــكل محســوب میشــود .همانگونــه كــه
محققانــي چــون کلیــن وگولبــال ( )2003معتقدنــد کــه ابتــکار و جهتگیــری قوانیــن قضاوتــی ،مکانیسـمها
و میانبرهــای شــناختی و عقایــد انتراعــی هســتند کــه کارآفرینــان بــرای تســهیل فرآینــد تصمیمگیــری
از آنهــا اســتفاده میکننــد.
 )3پيچيدگي محيط
بنظــر میرســد ،پيچيدگــي محيــط از مولفههــاي ســاختاري تصميمگيــري ابتــكاري محســوب ميشــود
زیــرا افــرادي كــه در محيطهــاي پيچيــده فعاليــت ميكننــد ،باتوجــه بــه محدوديتهــاي تحمیلــی موجــود
در آن ،بــه ناچــار بــرای حــل مســئله ،شــيوههاي ابتــكاري را بكارميگيرنــد .كارآفرينــان شــرکتکننده در
ایــن پژوهــش نيــز بــر ایــن موضــوع صحــه میگذارنــد .در واقــع حضــور در محیــط پیچیــده کســب و کار
بــراي كارآفرينــان ،اطالعــات ،دانــش و تجربــه بيشــتري بــه همــراه خواهــد داشــت .همانطــور كــه برخــی از
محققــان معتقدنــد ،توانايــي ذخيــره خاطــرات و تصاويــر و بــه خاطــر آوردن جزئيــات آنهــا ،در كارآفرينــان بــه
هنــگام رويارويــي بــا محيطــي پيچيــده افزايــش مييابــد.
 )4پيچيدگي مسئله
مولفــه بعــدي « پيچيدگــي مســئله « اســت  ،از نظــر كارآفرينــان درگيــري بــا يــك مشــكل پيچيــده
لــذت بخشتــر از حــل مشــكل ســاده اســت .يكــي از كارآفرينــان جامعــه مــورد مطالعــه ،مــوردي از
فعاليتهــاي خــود را عنــوان کــرد كــه درآن بــه همــراه تيــم كاري جهــت تصميــم گيــري بــراي حــل یــک
مســئل ه پيچيــده ولــي ســود آور مجبــور بودنــد گام بــه گام حرکــت کننــد و همــواره گام بعــدي و قبلــي را
مــورد بررســي قــرار دهنــد.
 )5عدم اطمينان محيطي
از مفاهيــم مطــرح شــده دیگــر در محیطهــای پویــا و پــر تالطــم کنونــی و عــدم اطمینــان ذاتــی
موجــود در بــازار كســب وكارهــاي الكترونيــك ،وابســتگی موفقيــت كارآفرينــان بــه تصميمــات ابتــكاري
اســت« .گوستافســون» ( )2009در پژوهشــي بــا عنــوان «تصمیمگیــری کارآفرینانــه :اندیشــیدن در شــرایط
عــدم اطمینــان» ،بــه بررســي شــناخت و ادراک در روانشناســی و کارآفرینــی پرداختــه .طبــق گفتــه او
برخــاف وجــود تئوریهــای منطقــی در مــورد تصمیمگیــری  ،تصمیــم گیــران در زندگــی واقعــی تقریبــا
هیچــگاه از رویههــای تجویــز شــده پیــروی نمیکننــد .ایــن مطلــب در بســیاری از مطالعــات انجــام
شــده در زمینــه آمــوزش تصمیمگیــران بــرای اســتفاده از مدلهــای تحلیلــی ،و نیــز مطالعــات انجــام
شــده در مــورد کاهــش جهــت گیــری ،تاییــد شــده اســت .همچنیــن وی اثبــات کــرد كــه پژوهشهــاي
هــای انجــام شــده در مــورد جهــت گیریهــا ،ابتــکارات ذهنــی و تصمیمگیــری عقالیــی ،غیــر منطقــی
و برخــاف انتظــارات ابتــكاري هســتند .در جــاي ديگــر «کورســئو و دیگــران» ( )2008تاکیــد کردنــد کــه
مشــخصههای ذاتــی یــک بنــگاه کوچــک ،فــرد کارآفریــن را بــه اســتفاده از رویکردهــای ابتــکاری در
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تصمیمگیــری ملــزم میکنــد .کارآفرینــان ،بواســطه رهبــری یــک کســب و کار کوچــک ،بیشــتر از ســایر
مدیــران بــا فرایندهایــی چــون نــوآوری ،و خالقیــت در ارتباطنــد و بیــش از ســایرین بــا شــرایط عــدم
اطمینــان و تناقــض روبــرو میشــوند.
 )6عدم دسترسي به اطالعات
آخريــن مولفــه بدســت آمــده ،عــدم دسترســي بــه اطالعــات اســت .برخــی از کارآفرینــان حاضــر در
ایــن پژوهــش اذعــان کردنــد کــه بــه دلیــل نداشــتن بانــك اطالعاتــی منســجم و بــه تبــع آن پراكندگــي
اطالعــات بــه هنــگام حــل مســئله وتصميمگيــري ،ناگزیــر از اتخــاذ رويكــرد ابتــكاري هســتند و
همانطــور كــه برخــی از محققــان معتقدنــد ،کارآفرینــان بــه واســطه محدودیــت مالــی و کمبــود کارکنــان،
قــادر بــه پیمایــش محیــط و پــردازش اطالعــات دریافتــی از آن نیســتند ،از ایــنرو بــرای پــردازش
اطالعــات و نشــانههای دریافتــی از محیــط ،بــه دیــدگاه کیفــی ،از جملــه شــهود و ابتــکار روی میآورنــد .
از نقطــه نظــر پژوهشهــای ســازمانی ،نظریــات ادراکی-شــناختی روشهایــی را شــرح میدهنــد کــه افــراد
در ســازمانها بــا بکارگیــری آنهــا ،اطالعــات در دســترس خــود را بــرای اتخــاذ تصمیــم ،ارائــه راهــکار و
اقــدام بــه فعالیــت ،مــورد بهرهبــرداری قــرار میدهنــد  ،خصوصــا از عبــارت «راههــای ابتــکاری» بــرای
بیــان اســتراتژیهای خــاص جســتجوی اطالعــات و تعدیــل و اصــاح مشــکالت بــه منظــور یافتــن راه
حــل ،اســتفاده میکننــد.
نتيجه گيري و پیشنهاد
یافتههــای حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان میدهــد ســاختار تصمیمــات ابتــکاری کارآفرینــان کســب
وکارهــای الکترونیــک ،بواســطه ارتبــاط میــان نــه مولفــه کــه شــامل ابتــکار ،خالقیــت ،ذهــن آگاه ،تجربــه
پیشــین ،دانــش پیشــین و در بعــد محیطــی :پیچیدگــی محیــط ،پیچیدگــی مســئله ،عــدم اطمینــان محیطــی،
تنــوع اطالعــات و عــدم دسترســي بــه اطالعــات شــکل میگیــرد .الزم بــه توضیــح اســت دو مولفــه ذهــن
آگاه و ابتــکار -خالقیــت بــه عنــوان مولفههــای بعــد فــردی طــی مراحــل پژوهــش آشــکار و دو مولفــه
فــردی دیگــر یعنــی تجربــه پیشــین و دانــش پیشــین نیــز اضافــه شــدند .در بعــد محیطــی نیــز پیچیدگــی
مســئله بــه عنــوان مولفــه محیطــی شــکل دهنــده تصمیــم گیــری ابتــکاری کارآفرینــان کســب وکارهــای
الکترونی ـک شــناخته و بــه عنــوان دســتاورد ایــن پژوهــش بــه ســایر مولفههــای پیشــینه تحقیــق اضافــه
شــد.
بــا در نظــر گرفتــن نتایــج بدســت آمــده در خصــوص مولفههــای ســاختاری تصمیمگیــری ابتــکاری،
بــه کارآفرینــان پیشــنهاد میشــود قــوه تخیــل خــود را بــا تصویرســازیهای ذهنــی تقویــت کننــد و
بــا داشــتن افــکار مثبــت بــه خصــوص بــه هنــگام شکســت ،زمینــه موفقیتهــای بعــدی را در فکــر و
محیــط پیرامــون فراهــم کننــد .اکثــر کارآفرینــان شــرکتکننده در تحقیــق ،برایــن موضــوع اتفــاق نظــر
داشــتند کــه در زمــان شــروع فعالیــت جدیــد بــه دلیــل موانــع موجــود اغلــب بــا توصیههــای بازدارنــده
دیگــران روبــرو بودنــد ولــی توانســتند بــا خلــق تصاویــر مثبــت از تصمیــم مــورد نظــر ،گام بــه گام درجهــت
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شناسایی مولفههای ساختاری تصمیم گیری ابتکاری کارآفرینان برتر کسب وکارهای
الکترونیک

تحقــق آن پیــش رونــد .همچنیــن بــه نظــر آنهــا ،صــرف دسترســی بــه حجــم وســیعی از اطالعــات بــرای
تصمیمگیــری کافــی نیســت بلکــه داشــتن دیــد جامــع و ایجــاد ارتبــاط صحیــح بیــن اطالعــات ،کارآفرینــان
را در اتخــاذ تصمیمــات ابتــکاری یــاری میدهــد.
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Identifying the Structural Components of Innovative Decision Making
for Top E-Business Entrepreneurs
Afroz Farhadzareh (Lecturer at the Center for Applied Scientific Education of Culture and Art
31, Tehran)

Abstract
Previous research studies have always focused on rational decisionmaking procedures in large and multinational companies, while most
studies put emphasis on this point that the entrepreneurs› decision
making is different from that of the other companies› managers
such that the existing frameworks are incapable of describing the
entrepreneurs› innovative decision-making. Therefore, the current
research aimed to identify the structural components of innovative
decision making of top E-business entrepreneurs. The research
approach in this study is the qualitative method, focus groups strategy.
The statistical sample of this research consisted of the experts
and professors of entrepreneurship and decision making, and top
E-business entrepreneurs of Tehran province. The content analysis
method was used to analyze the data obtained from focus group
session and the interviews conducted with the experts and professors
of entrepreneurship and decision making, and top E-business
entrepreneurs. The research findings indicate that innovationcreativity, mindful, previous experience, Previous knowledge and
in the individual dimension; the environment complexity, problem
complexity, environmental uncertainty, information diversity, and
lack of access to information in the environmental dimension are
among the structural components of innovative decision making of
top E-business entrepreneurs.
Keywords: Cognitive Complexity, Innovative Decision Making,
Environmental Uncertainty, Mindful, Focus Group.
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Skill-Based Higher Education as Entrepreneurship, Business, and
Knowledge-Based Comparison with the Knowledge-Based Higher
Education System

Forecasters of Professional Entrepreneurial Purpose and Behavior in
the Educational Field

Ali Ebrahimi (PhD student in higher education management
And lecturer at the Center for Applied Scientific Education of Culture and Art 31, Tehran)

Ali Ashraf Hamedi Ogholbeik (PhD student in Media Management

Abstract:
Universities are not creativity institutions, but formed by intelligent and
capable individuals over a time-consuming process and have always had
many challenges and obstacles while profoundly affecting society.
Over the years, universities have been divided into several generations.
Third and fourth generation universities have received a great deal of
attention due to their attention to new functions such as entrepreneurship
and commercialization, especially skill-based universities, with prominent
features such as science and applied co-production. Doing so, as well as
paying attention to the issues of employment, entrepreneurship, and
commercialization of knowledge, were important. In this paper, using
documentary study methods and content analysis, it is attempted to
compare the effective components of the higher education system with
the conventional academic system.
The results show that most of them differ from knowledge-based
universities in terms of educational needs assessment, design and
development of curricula, teaching-learning applied methods as well
as evaluation and monitoring of the effectiveness of their learning and
output quality so that the results can be found in entrepreneurship. And
the commercialization of knowledge helps.
Keywords: Skill-based Universities, Knowledge-based Universities,
Entrepreneurship, Knowledge Commercialization.
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And lecturer at the Center for Applied Scientific Education of Culture and Art 31, Tehran)

Abstract:
Until a few decades ago, the focus of entrepreneurship was on economic
factors. But today entrepreneurship has become more important in other
disciplines and can be a factor in many areas of success and development.
Culture and social issues are one of these areas. This research examines
the topic of education entrepreneurship, which is also a kind of cultural
entrepreneurship. Entrepreneurship can lead to cultural development
and community well-being in all areas of culture. This study explored
the relations between entrepreneurial intentions and behavior and a set
of psychological factors to the student enrolled in two master programs
in sciences of education. We used a scale derived from Theory of Planned
Behavior, Bateman and Crant’s Proactive Personality Scale, and a five
points Likert scale for attitude toward learning. We also use items to
assess entrepreneurial intentions and behavior, applied on a sample of
48 graduates of the two master programs. Research findings show that
the attitudes toward learning and proactive personality are the most
predictive factors for entrepreneurial behaviour.

Keywords: Professional Entrepreneurial Purpose, Entrepreneurial
Behavior, Attitude Toward Learning, Proactive Personality, Subjective
Norms.
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An Overview of Entrepreneurship in the Music Industry and its
Production Process

The Role of Information and Communication Technology in
Entrepreneurship
Development

Afsar afshari naderi (PhD in Cultural Management Orientation in Cultural Policy
And lecturer at the Center for Applied Scientific Education of Culture and Art 31, Tehran)

Fariba Abolghasemi (Lecturer at the Center for Applied Scientific Education of Culture and
Art 31, Tehran)

Abstract
Music has always been a vital part of the cultural expression of society
and has been used for fun, types of ceremonies and personal identity.
International, local and other music works are distributed worldwide by
the sound recording industry. Entrepreneurship in music, such as sound
studios, online music services, and equipment manufacturers, which
are not subject to copyright, are dependent on the success of the sound
recording industry. Currently, live pop concerts are an important source
of income for superstars and possibly other musicians. Online music and
streaming services are consumer access tools and provide artists with an
opportunity to reach their target audiences as entrepreneurs and create
a livelihood in the community. This paper focuses on contract, firm, and
superstar theories; through a documentary and library approach, we
review how music entrepreneurship as an industry has created many jobs
and can be a source of income for its employees and creators provide.

Abstract
Entrepreneurship is the engine of technology development and the
creation of new technologies and has a major role to play in the emergence
of the information age and the development of technologies. However,
information technology itself has influenced entrepreneurship and is the
creator of modern entrepreneurship. Information and communication
technology has influenced all social activities, including entrepreneurship,
and has undergone major changes in many of them. Entrepreneurship
in today's world has driven economic and social development, and
information and communication technology are two essential tools
for any entrepreneurial activity. This article aims to explain the role of
information and communication technology in entrepreneurship and
shows that entrepreneurial activities help identify needs, generate ideas,
and generate technologies. It also shows that modern entrepreneurship
is heavily dependent on and derived from information technology, and
without ICT modern entrepreneurship cannot be imagined.

Keywords: Music, Artist, Entrepreneurship, Music Industry, Copyright
Laws, Music Policy.

Keywords: Entrepreneurship, Information and
Technology, Entrepreneurship Development.
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A Framework for the Development of Iran›s Startup Ecosystem
Alireza Norouzi, Hassan Sedighi, Enayat Abbasi (PhD Student and Associate Professor,
Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares
University)
Hossein Shaban Ali Fami (Professor, Department of Agricultural Management and
Development, Faculty of Agriculture, University of Tehran)
Hamidreza Mokhtari Ski (Assistant Professor of Education, Research and Agricultural
Promotion Organization)

Abstract
Successful startup companies have the ability to create jobs and contribute
to economic prosperity. A well-developed ecosystem is important for
shaping these kinds of companies. In this regard, understanding the
ecosystem of startups is particularly critical from the researchers› point of
view. However, studies on the startup ecosystem are limited. The purpose
of this study is to review the sources to find existing studies of the startup
ecosystem in order to analyze, identify and define the main elements of
this ecosystem. The research methodology has been an overview for the
analysis of relevant published articles such as technical articles, reports
and online articles focused on the startup ecosystem. The results of the
literature analysis revealed four main concepts of the startup ecosystem.
These were common terms such as «environment», «stakeholders», «smallscale consequence» and «large-scale consequence». The findings also
identified eight key elements (financial, demographic, market, education,
human capital, technology, entrepreneurship, and supportive factors) as
startup ecosystems that directly or indirectly affect startups.
Keywords: Startup, Ecosystem, Startup Ecosystem, Element of Startup
Ecosystem.
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