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                  كارآفريني و تجاري سازي

يكي ا ز بحث هاي مربوط به كارآفريني رابطه آن با تجار ي سازي 
است. كداميك از اين دو مفهوم مقدم بر ديگري است و بر آن 
اين موضوعات خروجي  از  آيا مي توان گفت يكي  تأثير دارد؟ 

ديگري است؟
كارآفريني به عنوان جريان ايجاد اشتغال در جامعه ما مفهومي 
در  نيز  از دست اندركاران  بسياري  است.  پذيرفته شده  تقريباً 

شرايط فعلي براي اين فرآيند چنين كاركردي قايل هستند. 
مطرح  ترتيب  اين  به  را  مفهوم  دو  آيين نامه اي  تعاريف  اما 

مي نمايند :
ايده هاي  با  كارآفرين  افراد  كه  است  فرايندي  كارآفريني 
منابع،  بسيج  با  و  جديد  فرصت هاي  شناسايي  و  خالق  و  نو 
كارهاي  و  و كسب  دانش بنيان  ايجاد شركت هاي  به  مبادرت 
مولد، سازمان هاي جديد و نوآور و رشد يابنده مي كنند و البته 

مي تواند توأم با پذيرش مخاطره و پيامدهاي احتمالي باشد.
تجاري سازي عبارت است از فرآيند انتقال دانش و فناوري از 
سازمان ها، دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي  و فناوري به صنايع 
موجود يا ايجاد كسب و كارهاي جديد كه منجر به تبديل ايده 

به ثروت مي گردد.
بر  كارآفريني  تأثير  به  ديدگاه ها  و  نظرات  نقطه  از  برخي 

تجاري سازي اشاره دارند، از جمله اينكه :
فناوری  علمی  و  معاونت  مديركل  دفترتجاری سازی 
رياست جمهوری اخيراً در گفتگويي به اين نكته اشاره كرده است 
كه در دهه اول انقالب عمده دانشگاه های كشور آموزش محور 

بودند و پس از آن پژوهش محور شدند و نسل سوم دانشگاه ها 
كه دانشگاه های كارآفرين هستند به تدريج در كشور در حال 
شكل گيری هستند. اين نسل سوم دانشگاه هاست كه می تواند 
مسير تجاری سازی در كشور را رونق دهد و خوشبختانه روند 

حركت به اين سمت آغاز شده است. 
براي  شيوه اي  شركتي  كارآفريني   « عنوان  با  مقاله اي  در 
پژوهشي  سازمان هاي  فناورانه  دستاوردهاي  تجاري سازي 

مستقل« به اين موارد اشاره مي شود:
فرايندي  فناورانه  پژوهشي  دستاوردهاي  تجاري سازي  فرايند 
بسيار پرهزينه است و اغلب سازمان هاي پژوهشي به تنهايي 
از عهده اجراي آن برنمي آيند. از سوي ديگر صنايع براي بقا و 
رشد در محيط رقابتي نيازمند محصوالت و فناوري هاي نوين 
برتري هستند،  هستند. صنايع در فرايند تجاري سازي داراي 
چرا كه آنها اغلب داراي منابع مالي و انساني فراواني مي باشند 

و امكان ريسك هاي بزرگ را دارند . 
پيشنهاد اين مقاله براي برقراري رابطه بين مراكز پژوهشي و 

صنايع بهره گيري از كارآفريني شركتي مي باشد:
در قالب كارآفريني شركتي، كارآفريني در درون شركت هاي 
موجود صورت مي گيرد كه به دنبال معرفي محصوالت جديد و 
نظام هاي سازماني نوين در چارچوب شركت است. كارآفريني 
كارآفريني  آنها  ميان  از  و  دارد  مختلف  شيوه  پنج  شركتي 
اكتسابي و كارآفريني فرصتي بيشترين تناسب را براي تقويت 
سازي  تجاري  براي  پژوهشي  هاي  سازمان  و  صنايع  رابطه 

دستاوردهاي پژوهشي فناورانه دارد.
فناورانه  توسعه  نتايج  به  دستيابي  قابليت  فرصتي  كارآفرينی 

داخلي و خارجي در زمان مناسب است. كسب اين قابليت در 
اوايل كار باعث پيشبرد دستاوردهای نوآورانه، افزايش كيفيت 
و كاهش هزينه و در نتيجه پيشي گرفتن از بسياری از رقبا و 

تجاري سازي ايده ها مي شود.
كارآفرينی اكتسابی  متكي بر توانايی مديريت داخلی برای به 
دست آوردن توانايی های فنی رقيب تجاری است. كارآفرينان 
اكتسابی رشد سريع و متنوع را با دسترسی به پيشرفت های 

فناورانه ديگران بدست مي آورند.
فرآيند  دو  اين  رابطه  نمودن  مشخص  براي  كه  است  بديهي 
بايد جستجو و تعمق  بيشتري در متون  علمي و پژوهش هاي 
صورت گرفته، انجام شود. رويه اي كه شوق كارآفريني در نظر 

دارد دنبال نموده و نتايج را در نشريه ارائه دهد.
         

                                                              سردبير

مآخذ:
»كارآفريني شركتي شيوه اي براي تجاري سازي دستاوردهاي 
فناورانه سازمانهاي پژوهشي و فناوري مستقل«/ رضا بندريان. 
فصلنامه تخصصي پاركها و مراكز رضد، سال هفتم، شماره 26، 

بهار 1390
http://www.isna.ir/news/96-

Different types of entrepreneurship-

May 16, 2015/ Bank of Info
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اخبار
 )INOTEX2017( نمايشگاه فناوری و نوآوری  

ششمين نمايشگاه فناوری و نوآوری )INOTEX۲۰۱۷ ( در تاريخ  
2 - ۵ خرداد سال 96 در  محل نمايشگاه بين المللي تهران 
برگزار شد. بيش از 120 شركت توانمند فناور از 20 كشور دنيا 
و 100 شركت از  ايران در اين نمايشگاه، آخرين دستاوردها و 

نوآوری های فناورانه خود را  به نمايش گذاشتند.
محورهاي نمايشگاه عبارت بود از:

و  گاز  نفت،  ارتباطات؛  و  اطالعات  فناوری  رسانه؛  فناوری 
پتروشيمی؛ اتوماسيون صنعتی و سيستم های هوشمند؛ زيست 
ارتباطات؛  و  اطالعات  فناوری  پزشكی؛   تجهيزات  و  فناوري 

فناوری نانو؛  انرژی های نو و تجديد پذير؛ هوافضا
جشنواره كارآفرينان برتر

برتر سال 9۵ - 2 خرداد  در يازدهمين جشنواره كارآفرينان 
96- 10 نفر از كارآفرينان برتر در سراسر كشور در حوزه های 
صنعت، خدمات و كشاورزی معرفی و مورد تقدير قرار گرفتند 

رييس  دفتر  رييس  نهاونديان  دكتر  حضور  با  جشنواره  اين 
نهاد رياست جمهوری، دكتر علی ربيعی  جمهور و سرپرست 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دكتر منصوری معاون توسعه 
كارآفرينی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دكتر 
شافعی  مهندس  و  اجتماعی  تامين  مؤسسه  رييس  سپهری 
اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزرات  در  بازرگاني  اتاق  رييس 

برگزار گرديد. 
عبارت   9۵ سال  برتر  كارآفرينان  جشنواره  يازدهمين  اهداف 

بود از: 
ترويج و توسعه فرهنگ كارآفرينی، خالقيت و نوآوری، شناسايی 
معرفی  و  آنها  برترين  انتخاب  و  كشور  سراسر  در  كارآفرينان 
فضای  ايجاد  جوانان،  خصوصا  جامعه  آحاد  به  الگو  عنوان  به 
اقتصادی  مختلف  عرصه های  فعاالن  ميان  همكاری  و  تعامل 
ايجاد نشاط و رقابت  در بخش صنعت، كشاورزی و خدمات، 
كارآفرينان  مشاركت  و  هم افزايی  كار،  و  كسب  فضاهای  در 
در توسعه اقتصادی كشور و ترويج فرهنگ كار و كارآفرينی، 
در  سرمايه گذاری  و  مشاركت  به  كارآفرينی  حاميان  تشويق 
با  جدی  تعامل  خصوص  به  و  كارآفرينی  برنامه های  اجرای 
از  معنوی  حمايت  جشنواره،  در  حاضر  نوآوران  و  كارآفرينان 
كارآفرينان برای ايجاد كسب و كار جديد، رشد اعتماد به نفس 
و روحيه خودباوری در جوانان و تقويت نقش كارآفرينان در 

نظام تصميم سازی كشور.
 فرآيند اين جشنواره با ثبت نام 18 هزار و 7۵1  نفر در خرداد 
ماه 139۵ آغاز و با انتخاب 181 نفر كارآفرين برتر استانی و 
سپس با انتخاب نهايی 10 نفر كارآفرين برتر ملی در انتهای 

همان سال به سرانجام رسيده است.
از سال 138۵ تاكنون 10 جشنواره توسط وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی برگزار و كارآفرينان برتر در سطوح ملی و استانی 

شناسايی و معرفی شده اند .

جشنواره تجاري سازي فناوري هاي پيشرفته  

پارك علم و فناوري استان كرمان تاكنون سه دوره از جشنواره 
 ،)94 )مهر  كرمان  در  را  پيشرفته  فناوري هاي  تجاري سازي 
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امارات)خرداد 9۵ (و كيش )بهمن 9۵( برگزار كرده است. اين 
مركز هدف از برگزاري اين جشنواره ها را به اين ترتيب عنوان 

مي نمايد: 
ايده  صاحب  نخبگان  روی  پيش  مشكالت  رفع  براي  - تالش 
نگرانی های  جشنواره،  در  حضور  به  مربوط  هزينه های  مانند 
با  مستقيم  مذاكره  و  ايده ها  فكری  مالكيت  مسير  در  موجود 

سرمايه گذار ريسك پذير داخلی و خارجي.
- فراهم نمودن زمينه اي براي سرمايه گذاران  داخلی و خارجي 

تا بتوانند به آسانی با نخبگان در تماس باشند. 
- برقراري ارتباط چند سويه  بين مخترعين، توليدكنندگان، 

سرمايه گذاران، متخصصان و شركت های دانش بنيان. 
-تالش براي ايجاد شبكه ارتباطی منسجم و مستحكم با هدف 
شناسايی دستاوردهای بخش علمی و پژوهشی و معرفی آن ها 
به سرمايه گذاران بخش خصوصی و هم چنين بخش صنعتی 
و خدماتی كشور به منظور پاسخگويی به نيازهای اين بخش .

نيازهای فناورانه سازمان ها و صنايع  -قوام تالش برای جذب 
و ارائه آنها به صاحبان فكر و انديشه به منظور جهت دهی به 
ايده ها، طرح ها و اختراعات توليدی در راستای نيازهای بخش 

صنعتی و خدماتی كشور و ايجاد ثروت.
 سومين دوره جشنواره تجاری سازی فناوری های پيشرفته 
توسط پارك علم و فناوري استان كرمان با همكاری سازمان 
منطقه آزاد كيش و شركت ارس ديبا در روزهای پنجشنبه و 
جمعه مورخ 7 و 8 بهمن سال 9۵ در مركز همايش های بين 
نوآوری  و  فناوری  با حضور معاون  فارس كيش  المللی خليج 
وزير ارتباطات و فناوری، مجری حمايت و توسعه شركت های 

نوپا و مشاور مديرعامل شركت مخابرات ايران، رئيس استاندارد 
بين المللی آمريكا و استاد دانشكده شيمی كاليفرنيای جنوبی و 

جمعی از كارشناسان و متخصصان برگزار شد.
در جشنواره سوم از ميان طرح های ارسالی، تعداد 220 طرح 
كه قابليت تجاری سازی و جذب سرمايه گذاران را داشته اند و 

به مرحله توليد و برندسازی رسيده اند، انتخاب شدند.
و  پختگی  درجه  طرح ها  ارزيابی  فرآيند  در  مهم  معيارهای 
نوآوری  حد  بين المللی،  و  ملی  سطح  در  طرح  تازگی  ميزان 
و فناوري، درجه رفع مشكالت جامعه توسط طرح ارائه شده، 
كشور،  برای  طرح  از  حاصل  افزوده  ارزش  و  اقتصادی  ارزش 
آثار اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی ناشی از به كارگيری طرح، 

قابليت جذب سرمايه گذار و ورود به بازار بود.
گستره حضور و ارائه طرح در جشنواره شامل كليه شركت های 
كانون  رشد،  مراكز  فناوری،  و  علم  پارك های  بنيان،  دانش 
 23 از  نخبگان  بنياد  و  پژوهشی  مراكز  نوآوری،  و  خالقيت 

استان كشور بوده است.
معرفي دستاوردهای حاصل از فرآيند تجاری سازی فناوری و 
نوآوری به جامعه بازرگانان، سرمايه گذاران و صنعتگران داخلی 
و خارجی، شناسايی و معرفی قابليت های توسعه فناوری های 
منظور  به  جامعه  سطح  در  فرهنگ سازی  كشور،  در  موجود 
ظرفيت های  شناسايی  نوآوری،  و  خالقيت  تشويق  و  ترغيب 
ايجاد  نهايت  و در  و مراكز رشد  پارك ها  باالخص در  فناوری 
از  برخي  فناوری  انتقال  و  تبادل  مستحكم  و  منسجم  شبكه 
فناوری های  تجاری سازی  جشنواره  برگزاری  عمده  اهداف 

پيشرفته ذكر شده است.

كشاورزی،  گردشگری،  صنعت  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری 
برق و الكترونيك، گياهان دارويی، صنايع معدنی، صنايع نفت 
و گاز و صنايع معدنی از جمله مهم ترين محورهای اين همايش 

بود.
در دوره سوم جشنواره نمايشگاهی متشكل از حدود سی غرفه 
و  علم  پارك های  و  دانش محور  و  بنيان  دانش  از شركت های 
فناوری كشور حضوريافتند و به ارائه طرح های خود و جذب 

سرمايه پرداختند. 
با حمايت  بين المللی  در سطح  دومين دوره اين جشنواره 
تجار و سرمايه گذاران ايرانی مقيم كشور امارات در خردادماه 
شهر  در  االنجاز«  نمايشگاهی  خدمات  »شركت  139۵توسط 
سرمايه گذاران  و  تجار  جذب   « آن  هدف  و  شد.  برگزار  دبی 
ايده های  تجاری سازی  جهت  كشور  از  خارج  مقيم  ايرانی 



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان ژپوهش اهی علمی و صنعتی اریان
دفتر توسعه كارآفرينی دااگشنه اه 

شماره چهل ودو/خرداد    1396
6

مخترعين و طرح های شركت های دانش بنيان بوده است. 
نخستين دوره جشنواره 22 مهر 1394 با رويكرد دانشگاه 
فناوري  و  صنعتي  تكميلي  تحصيالت  دانشگاه  در  كارآفرين 

پيشرفته كرمان برگزار شد.
برگزاري كارگاه هاي آموزشي تخصصي با حضور اساتيد برجسته 
داخل و خارج از كشور و برگزاري نمايشگاه تخصصي معرفي 
طرح هاي برتر پارك هاي علم و فناوري سراسر كشور و بازديد 
جمعي از تجار ايراني مقيم خارج از كشور از نمايشگاه تخصصي 
جهت سرمايه گذاري و تجاري سازي ايده هاي نو و محصوالت 

دانش بنيان از جمله برنامه هاي اين دوره جشنواره بود.
كشاورزي،  از:  بود  عبارت  جشنواره  دوره  نخستين  محورهاي 
سلول هاي  گاز،  و  نفت  صنعت  معدني،  صنايع  نانوفناوري، 
ميكروالكترونيك،  و  اطالعات  محركه،  نيرو  و  خودرو  بنيادي، 
سنتي،  طب  و  دارويي  گياهان  ورزشي،  و  پزشكي  تجهيزات 
صنعت  مصالح  و  تجهيزات  زيست،  محيط  و  نو  انرژي هاي 
ساير  و  و...(  غذا  دارويي،  )پزشكي،  زيست فناوري  ساختمان، 

حوزه هاي مرتبط با فناوري هاي پيشرفته.

       فساد اداري؛ آفتی برای كارآفرينی

عليرضا مرادی، كانديدای دكتری تخصصی مديريت منابع انسانی، 
دانشگاه تهران

مقدمه: 
ساليان متمادی است كه اهميت كارآفرينی در رشد و توسعه 
حياتی  امر  يك  به صورت  جهان  مختلف  كشورهای  اقتصادی 
زيرا در جهانی كه  قرار می گيرد.  تأييد  اجتناب ناپذير مورد  و 
شكل تغييرات از مقياس زمان قرن به ثانيه تبديل شده است، 
امروزه  توسعه می باشد.  و  بقا  برای سازمان ها،  اصل  مهم ترين 
كه كار و فعاليت شكل تازه ای به خود گرفته است و به سوی 
و  كارآفرينی  است،  در حركت  خوداشتغالی  و  خودكارفرمايی 
كارآفرينان نقشي كليدی در روند توسعه و پيشرفت اقتصادی 
از شاخص هاي  يكی  كارآفرينی  می كنند.  ايفا  مختلف  جوامع 
اساسی رشد و توسعه كشورها محسوب می شود و به نوبه خود 

تحت تأثير عوامل زيادي قرار می گيرد.
بررسی  به  بايد  است  توسعه  و  رشد  دنبال  به  كه  دولتی  هر 
عواملی كه در توسعه كارآفرينی يا ممانعت از آن مؤثرند، توجه 
فراوان داشته باشد. يكی از اين عوامل فساد بوروكراتيك است. 
مسأله فساد بوروكراتيك يا اداري در بسياري از كشورهاي دنيا 
تبديل به يكی از مسائل اساسی و مورد توجه عموم شده است. 
فساد بوروكراتيك جلوه ها و اشكال متعددي دارد و هر يك از 
اين جلوه ها به طريقی كارآفرينی را متاثر می سازند. مطالعات 
مختلف در حوزه اقتصاد نشان می دهد كه فساد بوروكراتيك 
اقتصادی می گذارد. می توان فساد  بر رشد  بااليی  تأثير منفی 

بوروكراتيك را استفاده شخصی يا گروهی از امكانات يا قدرت 
دولت يا نهادهای وابسته به دولت در راستای منافع شخصی 

تعريف كرد. 

توسعه  و  رشد  روی  منفی  تأثيري  فساد  كه  راه هايی  از  يكی 
اقتصادی می گذارد را می توان در اثر مخرب آن بر ايجاد، رشد 
و نمو كسب وكارهای مولد جست وجو كرد. . فساد بوروكراتيك 
ازجملــــه پديده هاي سازماني است كه روند توسعه كشورها 

را به طور چشمگيري با مشكل روبرو مي كند.

ترمينولوژی و چيستی فساد اداری
التينی  ريشه  و   Corrmption فرانسوی  ريشه  از  فساد  كلمه 
Rumpere به معنای »شكستن« يا »نقض كردن« گرفته شده 

است. كه آن ممكن است رفتار اخالقی يا شيوه قانونی و غالباً 
مستخدم  فعل  ترك  يا  فعل  هرگونه  به  باشد.  اداری  مقررات 
دولت كه عالماً و عامداً، با سوء استفاده مستقيم يا غير مستقيم 

عالماً  كه  دولت  مستخدم  فعل  ترك  يا  فعل  هرگونه  به 
و عامداً، با سوء استفاده مستقيم يا غير مستقيم از جايگاه و 
موقعيت سازمانی مربوط و منابع عمومی و دولتی يا اطالعات 
انجام شود  و اسناد دولتی كه حسب وظيفه در اختيار دارد، 
و به شيوه ای غيرقانونی و نامشروع، به منظور تحصيل ثروت، 
مال، امتياز يا موافقت اصولی و نظاير آنها تحت عناوين مختلف 
به نفع خود يا اشخاص ثالث و به زيان منافع عمومی و دولتی 

صورت  پذيرد، عنوان فساد اداري اطالق مي شود.
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از جايگاه و موقعيت سازمانی مربوط و منابع عمومی و دولتی 
يا اطالعات و اسناد دولتی كه حسب وظيفه در اختيار دارد، 
اطالق می شود و به شيوه ای غيرقانونی و نامشروع، به منظور 
تحصيل ثروت، مال، امتياز يا موافقت اصولی و نظاير آنها تحت 
عناوين مختلف به نفع خود يا اشخاص ثالث و به زيان منافع 
عمومی و دولتی صورت می پذيرد. فساد می تواند وجوه اداری، 
اقتصادی و مالی داشته باشد كه در عين تمايز از نظر مفهومی 

و نتيجه دارای همپوشانی هستند.

ظهور فساد بوروكراتيك قدمتی به درازای جامعه بشری دارد 
و رابطه آن با توسعه نظام سياسی مستقيم است تا جايی كه 
پيدايش آن می تواند موجب اخالل در نظام سياسی يك كشور 
شود. در يك نظام اداری فاسد، كارمندان از موقعيت انحصاری 
خود در ارائه خدمات بهره می گيرند و با شغل خود به تجارت 
می پردازند كه اين امر عالوه بر آسيب زدن به توسعه، مانع رشد 

رقابت سالم و عدالت اجتماعی می شود.
بررسی ريشه های فساد بوروكراتيك ما را به داليلی رهنمون 
می سازد كه موجد محيطی است كه در بستر آن عوامل انسانی 
جرأت می يابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعيت شغلی 
حقوق  آن  پرتو  در  كه  بزنند  اقداماتی  به  دست  شده،  ايجاد 
اجتماعی، اقتصادی و سياسی شهروندان نقض و يا حق مسلم 
فرد يا گروهی به آسانی پايمال يا به ناحق به ديگری واگذار 
شود. برخی از اين داليل در ابهام مقررات، قوانين و روش ها، 
بخش  در  دستمزد ها  ساالری، سطح  ديوان  نظام  كار  كيفيت 
دولتی، سيستم تنبيه و مجازات و نظارت های سازمانی ديده 

مي شود كه با مطالعه دقيق و رفع آن مي توان به اصالح نظام 
اداری اميدوار بود.

اصطالح فساد بوروكراتيك كه آن را در برابر سالمت بوروكراتيك 
به كار مي برند، مدت زيادي است كه مورد توجه انديشمندان 
و صاحب نظران مختلف سازماني قرار گرفته و تالش كرده اند 
آن  رفع  جهت  در  سازماني  اصول  با  منطبق  تعاريف  ارائه  با 
درباره  ارائه شده  تعاريف  اغلب  اشتراك  وجه  كه  بردارند  گام 
از  سوءاستفاده  و  رشوه  مي توان  را  دولتي  دستگاه هاي  فساد 
پيامدهاي  دانست.  شخصي  نفع  براي  شغلي،  موقعيت هاي 
ناهنجاري هايي  و  معضالت  قالب  در  نيز  بوروكراتيك  فساد 
همچون سوءاستفاده از موقعيت هاي شغلي، ارتشاء و اختالس، 
براي  نارضايتي  ايجاد  باج خواهي،  بي عدالتي،  كالهبرداري، 
سازمان،  دارائي هاي  و  اموال  سرقت  )ذينفع ها(،  رجوع  ارباب 
فروش اطالعات محرمانه سازمان به ديگران و نظاير آن بــــه 
مي گردد.  پديدار  يافته  سازمــــان  و  گروهي  فردي،  صورت 
عوامل و زمينه هاي گوناگوني وجود دارند كه مي تواند موجب 
پيدايش و گسترش و ترويج فساد بوروكراتيك به صورت بالقوه 
و بالفعل شوند. بر مبناي اين عوامل و زمينه ها مي توان راه هايي 
را شناسايي كرد كه اثر بيشتري در كاهش و حذف پديده فساد 
بوروكراتيك در سازمان دارند. برخی محققان فساد بوروكراتيك 
را به توسعه نيافتگی ربط داده اند. چنين بحث می شود كه وجود 
فساد بوروكراتيك منجر به تخصيص ناكارآمد منابع شده و در 
اقتصادي را اگر غيرممكن نسازد، بسيار دشوار  نتيجه توسعه 

خواهد نمود.

كارآفرينی، سرمايه گذاری و فساد بوروكراتيک
از نظر تئوري، فساد بوروكراتيك ضرورتاً براي كسب و كار بد 
نيست. همانطور كه اريچ خاطر نشان می كند، رفتار فسادگونه 
به خودي خود باعث تحميل هزينه هاي اجتماعی نمی شود زيرا 
دولت  كاركنان  به  رشوه دهندگان  از  وجه  انتقال  باعث  صرفاً، 
می گردد. عالوه بر اين، فساد می تواند هزينه هاي مداخله دولت 
را از طريق هدايت منابع به سمت كسانی كه باالترين پيشنهاد 
بوروكراتيك  فساد  به  رويكرد  اين  دهد.  كاهش  می دهند،  را 
حركت  می تواند  بوروكراتيك  فساد  كه  است  معنی  بدين 
موجب  بنابراين  كند.  تسهيل  را  تجارت  و  اقتصاد  چرخ هاي 
اين  می گردد.  سرمايه  هزينه هاي  و  انتقال  هزينه هاي  كاهش 
رويكرد مثبت به فساد بوروكراتيك، حمايت تجربی اندكی را 
بدست آورده است و ديگر چندان مورد پذيرش نيست. وجود 
در  را  نادرست  محرك هاي  از  مجموعه اي  بوروكراتيك  فساد 
اجتماع برقرار می سازد. همانطور كه لويی بيان مي كند به دليل 
اينكه قدرت بوروكراتيك می تواند باعث ايجاد رانت اقتصادي از 
طريق فساد بوروكراتيك شود، انگيزه شديدي براي دستيابی 
به اين قدرت ايجاد می گردد. ادبيات موجود از چنين جامعه اي 
آن  گاهی  هر چند  می كنند.  ياد  رانت خوار  جامعه  عنوان  به 
و  مورفی  اساس،  همين  بر  ناميده اند.  هم  سياسی  سرمايه  را 
همكارانش معتقدند كه رانت خواري مانع از حركت استعدادها 
به سمت كارآفرينی و نوآوري می شود و در نتيجه، باعث كاهش 
رشد اقتصادي می گردد. بيشتر مطالعات تجربی درباره تأثيرات 
فساد بوروكراتيك بر رشد اقتصادي به عنوان يك متغير وابسته 
تمركز داشته اند. اما برخی ديگر بر تأثير آن بر سرمايه گذاري 
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توجه كرده اند. برخی از مهم ترين يافته هاي تحقيقات در زمينه 
طور  به  ادامه  در  كارآفرينی  بر  بوروكراتيك  فساد  تأثيرات 
بوروكراتيك  فساد  كه  دريافت  مائورو  می شوند.  بيان  خالصه 
ارتباط منفی شديدي با نرخ سرمايه گذاري صرف نظر از ميزان 
بوروكراسی دارد. وي تأكيد می كند، شواهدي وجود دارد كه 
نشان می دهد ناكارآمدي سازمانی باعث كاهش سرمايه گذاري 
سرمايه گذاري  كه  دريافتند  ساملينسكی  و  اورهارت  می شود. 
دولتی، سرمايه گذاري هاي خصوصی را از اقتصاد خارج می كند 
و در كشورهايی كه فساد بوروكراتيك بااليی دارند اين تأثير 
خارج شدن، بيشتر و قويتر است. آنها بحث می كنند زمانی كه 
پروژه هاي دولتی به فساد آلوده هستند به كيفيت زيرساخت ها 
با  را  خصوصی  سرمايه گذاري  امر  اين  و  می شود  وارد  آسيب 
مشكل مواجه می كند. مك ميالن و وودراف براساس تحقيقاتی

كه در مورد كارآفرينان در چهار كشور در حال گذار انجام دادند، 
چنين نتيجه گرفتند: فساد بوروكراتيك مانع از سرمايه گذاري 

مي شود.

اثرگذاری فساد بوروكراتيک بر روی كارآفرينی
به  توسعه،  حال  در  كشورهای  در  بوروكراتيك،  فساد  پديده   
شده  مطرح  جامعه،  پيشرفت  موانع  مهم ترين  از  يكی  عنوان 
است. اين پديده صدمات جبران ناپذيری را بر سرعت حركت 

چرخ توسعه جامعه ايجاد كرده و مسير توسعه و پيشرفت را 
مسدود و محدود می سازد. فساد مسير رشد جامعه را با موانع 
بسيار مواجه می سازد و بر توسعه جامعه اثر منفی دارد. فساد 
بوروكراتيك از طريق هدايت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه 
و بالفعل انسانی به سمت فعاليت های نادرست برای دستيابی 
به درآمدهای سهل الوصول، زمينه ركود را در تمام ابعاد فراهم 
می كند. بنابراين مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی 
و انكار ناپذير است. فساد بوروكراتيك در افزايش انحصارات و 
تأييد قدرت انحصاری مؤثر است و اين امر مانعی بزرگ بر سر 

راه نوآوری و كارآفرينی به شمار می آيد.
 كارآفرينی يكی از شاخص های اساسی رشد و توسعه كشورها 
محسوب می شود. كارآفرينی عبارت است: از توانايی شهروندان 
يك ملت و نيز سرمايه گذاران خارجی برای مشاركت در ايجاد 
كسب و كارهای جديد يا بازسازی ساختارهای موجود به منظور 
به  كارآفرينی  و سياسی.  اقتصادی  محيط  تغييرات  با  تطبيق 
نوبه خود تحت تأثير عوامل زيادی قرار می گيرد. هر دولتی كه 
به دنبال رشد و توسعه می باشد بايد به بررسی عواملی كه در 
توسعه كارآفرينی يا ممانعت از آن مؤثرند، توجه فراوان داشته 
از كشورهای دنيا  باشد. مسأله فساد بوروكراتيك در بسياری 
تبديل به يكی از مسائل اساسی و مورد توجه عموم شده است. 
فساد بوروكراتيك جلوه ها و اشكال متعددی دارد و هر يك از 

اين جلوه ها به طريقی بر كارآفرينی تأثير می گذارند.
از  مردم  ميان  اعتماد  شديد  كاهش  سبب  بوروكراتيك  فساد 
جمله كارآفرينان و نهادهای دولتی و سياست گذاری می شود 
كه در نتيجه موجب باال رفتن خطر ايجاد كسب وكار مي شود. 

در اين ميان اگر كسی به فكر ايجاد كسب وكار نوآورانه باشد، 
از يك سو بايد بار عدم اطمينان آينده نامشخص ايده و از سوی 
بگيرد.  عهده  بر  را  دولتی  نهادهای  به  اتكا  عدم  ريسك  ديگر 
محققان حوزه كارآفرينی استدالل می كنند كه صرف  اعتماد 
ميان فردي، به ندرت می تواند زمينه ساز رشد باال و موفقيت يك 
كسب و كار جديد شود، چرا كه اعتماد ميان فردي دسترسی به 
بازارهای كوچك و محلی را فراهم می آورد و كمكی به ورود 
به بازارهای بزرگتر و بين المللی نمی كند. فساد بوروكراتيك از 
طرف ديگر می تواند موجب دلسردی كارآفرينان دارای پتانسيل 
و صاحب ايده  شود،  چرا كه آنها در اغلب موارد، به نسبت 
شركت های بزرگ دارای قدمت، ارتباط گسترده و مستحكم با 
صاحبان قدرت نيستند؛ بنابراين كارآفرينان در صورت تمركز 
به  و  دولتمردان  و  قدرت  صاحبان  با  قوی  ارتباط  ساختن  بر 
خاطر منابع محدود، ممكن است از توجه به نوآوری و طراحی 

محصوالت جديد باز بمانند.
بر  بوروكراتيك  فساد  تأثيرات  درباره  تجربی  مطالعات  بيشتر 
داشته اند.  تمركز  وابسته  متغير  يك  عنوان  به  اقتصادی  رشد 
كرده اند  توجه  سرمايه گذاری  بر  آن  تأثير  بر  ديگر  برخی  اما 
انواع  كارآفرينی  می رسيم.  كارآفرينی  به  دقيق تر  توجه  با  كه 
مختلفی دارد كه مهم ترين آنها عبارتند از: كارآفرينی مستقل، 
انواع  اين  همه  اجتماعی  كارآفرينی  و  سازمانی  كارآفرينی 
مختلف، به نحوی تحت تأثير فساد بوروكراتيك قرار مي گيرند. 
در بحث حاضر مقوله كارآفرينی به طور كل مدنظر قرار دارد و 

همه انواع آن را شامل می شود. 
از مهمترين عوامل ضد انگيزشی كارآفرينی در ايران می توان 

قدرت  تأييد  و  انحصارات  افزايش  در  بوروكراتيك  فساد 
انحصاری مؤثر است و اين امر مانعی بزرگ بر سر راه نوآوری 

و كارآفرينی به شمار می آيد.
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به مواردی همچون؛ ترس از دست دادن سرمايه شخصی، ترس 
از ناتوانی تهيه منابع مالی كافی برای راه اندازی كسب و كار، 
فقدان  از  نگرانی  قانونی،  الزامات  تأمين  امكان  از عدم  نگرانی 
تجربه  و  مهارت  نداشتن  از  ترس  اجتماعی،  امنيت  احتمالی 

مناسب و كافی و در نهايت فساد بوروكراتيك  اشاره كرد.
بحث پايانی

و  اداري  قدرت  از  استفاده  سوء  عنوان  به  بوروكراتيك  فساد 
است.  شده  تعريف  شخصی  منافع  كسب  جهت  در  دولتی 
فساد بوروكراتيك عارضه خطرناكی است كه خرده نظام هاي 
مختلف يك كشور را به طرق مختلف تحت تأثير قرار می دهد 
از  يكی  می كند.  مواجه  مشكل  با  را  ملت ها  توسعه  و  رشد  و 
زمينه هاي تأثيرگذاري فساد بوروكراتيك ، موضوع كارآفرينی 
است. كارآفرينی، به توانايی افراد يك جامعه و سرمايه گذاران 
و  جديد  كارهاي  و  كسب  ايجاد  در  مشاركت  براي  خارجی 
تغييرات  با  تطبيق  جهت  در  موجود  ساختارهاي  بازسازي  يا 
محيط اشاره دارد. كارآفرينی ابعاد مختلف سياسی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادي را در بر می گيرد و اهرمی مؤثر در جهت 
توسعه جوامع به شمار می آيد. فساد بوروكراتيك به شكل هاي 
گوناگونی می تواند كارآفرينی را متأثر سازد. حتی مباحثی در 
زمينه تأثيرات مثبت فساد بوروكراتيك در پرورش كارآفرينی 
در جامعه ارائه گرديده است. با اين وجود، تأثيرات منفی بسيار 
گسترده، مانع از اين می شود كه فساد بوروكراتيك به عنوان 
پديده اي مطلوب در جهت پرورش كارآفرينی در نظر گرفته 
شود. فساد بوروكراتيك به ويژه اگر در شكل بسيار گسترده و 
غيرقابل پيش بينی در جامعه متداول باشد، منجر به افزايش 

عدم اطمينان در ابعاد مختلف سياسی، اقتصادي و اجتماعی 
شده و انگيزه سرمايه گذاري را كاهش می دهد از طرف ديگر، 
مولد  فعاليت هاي  صرف  بايستی  كه  منابعی  و  انرژي  وقت، 
افزايش  تلف می شوند.  فسادآميز  فعاليت هاي  در جهت  شوند 
بی اعتمادي عمومی به دولت و نظام اداري و نتيجتاً، بی ثباتی 
بوروكراتيك  فساد  گسترش  پيامدهاي  ديگر  از  سياسی  نظام 
است كه بی شك مانعی بزرگ در راه كارآفرينی و سرمايه گذاري 
داخلی و خارجی خواهد بود. فساد بوروكراتيك حتی بر كسب 
و كارهاي موجود هم تأثيرات زيانبار زيادي دارد: از يك طرف، 
بخشی از منابع و سود شركت ها در جهت فعاليت هاي فسادآميز 
مصرف شده و از طرف ديگر، انگيزه سازمان ها را براي بهبود 
و توسعه به طور چشمگيري كاهش می دهد زيرا در جامعه اي 
كه فساد امري تعيين كننده باشد، ديگر بهبود و توسعه سازمان 
سودآوري  در  مؤثري  چندان  نقش  نمی تواند  محصوالت  و 
مشخص،  و  خاص  تأثيرات  اين  عليرغم  نمايد.  ايفا  سازمان 
فساد  است.  مبهم  كارآفرينی  و  بوروكراتيك  فساد  بين  رابطه 
پيامدهاي  بالتبع،  و  دارد  گوناگونی  ابعاد  و  علل  بوروكراتيك، 
هم  كارآفرينی  ديگر،  از طرف  می باشد.  متنوع  بسيار  هم  آن 
پديده اي چند وجهی و بسيار گسترده است كه عوامل متعددي 
در آن دخيلند. بنابراين با توجه به گستردگی موضوع و تأثير 
و تأثر عوامل متعدد، شناخت دقيق رابطه بين اين دو مقوله 
دخيل  عوامل  شناخت  صورت  در  حتی  است.  مشكل  بسيار 
نوع تأثيرگذاري و تأثيرپذيري آنها در شرايط مختلف، متفاوت 

خواهد بود.
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مهم ترين  از  يكي  توليد  عرصه  صحيح  مديريت 

عوامل موفقيت شركت هاي كارآفريني است 
معرفي كارآفرين نمونه :

 خانم ماهرخ فالحي 

خانم ماهرخ فالحي را در افتتاحيه جشنواره ملي دستاوردهاي 
دانشگاهي در كارآفريني روستا كه در تاريخ 9 اسفند 9۵ در 
دانشكده فني و حرفه اي دختران دكتر شريعتي برگزار شد، 
شركت  برنامه  اين  در  مدعو  عنوان سخنران  به  ايشان  ديدم. 
كرده بودند. با جديت و روان و سليس از تالش ها و تجربياتشان 
سؤال شد  ايشان  از  وقتي  و  كردند  دانشجويان صحبت  براي 
چنين  اين  را  خود  وظايف  و  اهداف  تمام  توانسته اند  چطور 

موفق دنبال كنند؟ گفتند: به اين ترتيب: 
»كاردانان چون رفو آموختند  
 پاره هاي وقت بر هم دوختند 

 عمر را بايد رفو با كار كرد 
وقت كم را با هنر بسيار كرد.«  )پروين اعتصامي(

ايشان  صحبت هاي  به  توجه  با  كرده ام  سعي  شماره  اين  در 
را  كارافرين ساعي  اين  فعاليت هاي  از  و مستندات خالصه اي 

معرفي كنم.   

 سوابق تحصيلي و شغلي 
و  زبان  كارشناس   ،1322 سال  متولد  فالحي  ماهرخ  خانم 
رتبه  داراي  تربيتي،  علوم  ارشد  كارشناس  و  انگليسي  ادبيات 
اول سه دوره جشنواره  انتخاب بهترين پرورش دهنده دام هاي 
اصيل هلشتاين ايران، مقام كارآفرين نمونه در سال 1383 از 
جشنواره شيخ بهايی شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و مدير 
مؤسسه كشاورزی و دامپروری فالحی كرج است و لقب اولين 

زن گاودار صنعتی ايران را به خود اختصاص داده است.

مدرك  با   1342 سال  در  سالگي  بيست  سن  در  ايشان 
كارشناسي از دانشگاه تهران فارغ التحصيل و با عنوان دبير به 

استخدام رسمي وزارت آموزش و پرورش درآمده است. 

دخترانه  دبيرستان هاي  در  تدريس  سال  چهار  مدت  از  پس 
تهران، به عنوان دبير نمونه“ وزارت آموزش و پرورش كشور 

معرفي و متعاقباً پس از گذراندن يك آزمون علمي تخصصي 
در  ايران،  انگليسي  ادبيات  زبان  رشته  دبيران  بين  سراسري 
تخصصي  “دوره  فراگيري  جهت  نفره  سه  هيأت  يك  قالب 
مخصوص  “خط  گذراندن  نيز  و  نابينايان“  پرورش  و  آموزش 
اروپائي  كشور  چند  و  آمريكا  متحده  اياالت  كشور  به  بريل“ 

اعزام شده است. 

بنابر عالقه شخصي  اصلي،  مأموريت  كنار  در  اين سفرها،  در 
به بررسي مسايل دامپروري در كشورهاي مختلف مي پردازد. 
موضوعي كه زمينه ساز فعاليت هاي كارآفرينانة ايشان در آينده 

مي شود. 
پس از اتمام دوره تخصصي فوق به تهران مراجعت و از سوي 
وزارت آموزش و پرورش به سازمان آموزش كودكان استثنايي 
نابينايان  آموزشي  موسسه  رئيس  سمت  به  و  منتقل  )نابينا( 
كشور انتخاب  مي گردد. و مدرك كارشناسي ارشد خود را نيز 

در رشته علوم تربيتي دريافت مي كند.

گروه  تأسيس  پروانه  خود  همسر  همراه  به   ،1347 سال  در 
فرهنگي شيخ الرئيس ابوعلي سينا از وزارت آموزش و پرورش  
فوق  آموزشي  مؤسسه  اداره  و  راه اندازي  به  و  دريافت  را 
مي پردازد. پس از چند سال تالش و كوشش مستمر، براساس 
آموزشي  مؤسسات  پرورش  و  آموزش  وزارت  مصوبه  قوانين 
مؤسسه  اين  انحالل  اعالم  با  و  شد  منحل  و  جمع آوري  ملي 
به تبع شرايط، سرمايه بسياري از دست مي رود، اما ايشان با 
خالقيت ذاتي و تالش و كوشش تصميم مي گيرد جهت دوران 
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بازنشستگي، يك واحد خصوصي توليدي و اقتصادي تأسيس 
نمايد.

مؤسسه كشاورزي و دامپروري فالحي 
همسر  اتفاق  به   فالحي  خانم  فوق الذكر  شرايط  به  توجه  با 
خود بعد از فروش منزلش اقدام به خريد زميني يك هكتاري  
مي كند، كه امروز به “مؤسسه كشاورزي و دامپروري فالحي“ 
توابع  از  احمدآباد  منطقه  در  مؤسسه  اين  دارد.  شهرت 
گاو  زيادي  تعداد  شامل  تهران،  استان  ساوجبالغ  شهرستان 
و  دامي  علوفه  و  ذرت  گندم،  توليد  مزرعه  هلشتاين،  اصيل 

چندين هكتار باغ توليد سيب و گالبي ممتاز مي شود.
اصيل  گاو  تكثير  روز  علوم  به  بنا  فعاليت  ابتداي  همان  از 
شيري نژاد هلشتاين در بخش دامداري مؤسسه سيستم تلقيح 
مصنوعي آغاز و با تالش مستمر خانواده، روش توليد و تكثير 

صورت  آزمايشگاهي  جنين  انتقال  با  شيري  اصيل  گاو  نسل 
مي گيرد، 

دامپزشكي  تيم  يك  همكاري  مستلزم  امور  اين  انجام  البته 
رشته  در  دامپزشك  جراحان  زبده ترين  از  ممتاز  جراحي  و 
تخصصي »مامايي دام« مي باشد. نتيجه سال ها تحقيق، توليد 
و پرورش و اصالح نژاد دام، امروزه در دست داشتن يك گله 
گاو اصيل شيري هلشتاين ممتاز با باالترين ميزان توليد شير 

و گوشت و خلوص خوني و ژنتيكي 100% مي باشد 

اين مؤسسه به خصوص بخش دامداري صنعتي، مكان مناسب 
دانشجويان  علمي  و  دانشگاهي  تحقيقات  جهت  مساعدي  و 
دانشجو  دختران  دامپزشكي، خصوصا  و  دامپروري  رشته هاي 
شده كه با توافق بين مديريت اين مؤسسه و تعداد زيادي از 
دانشگاه هاي كشور، دانشجويان، واحدهاي تحقيقي و كارآموزي 
فني خود را تحت نظارت هيأت مديره مي گذرانند و در پايان 
هر دوره سه ماهه آموزش فني و عملي گواهي نامه صادر و به 

دانشگاه مبداء ارسال مي شود.

تقديرهاي صورت گرفته 
ماهرخ  خانم  شد  باعث  دام  ژنوتيپ  و  فنوتيپ  مداوم  اصالح 
اصيل  دام هاي  بهترين  انتخاب  دوره جشنواره   در سه  فالحي 
هلشتاين ايران كه با حضور داوران و كارشناسان حرفه اي دام 
موفق  است،  شده  آلمانبرگزار  و  كانادا  آمريكا،  كشورهاي  از 
بهترين  طالي  مدال هاي  و  تقدير  لوح  اول،  مقام  احراز  به 

پرورش دهندگان گاو اصيل شيري شود.

 در سال 1383 نيز در جشنواره شيخ بهايي شهرك علمي و 
تحقيقاتي اصفهان )جشنواره كارآفرينان كشور( ايشان از سوي 
انتخاب  نمونه  كارآفرين  و  اول  رتبه  عنوان  به  داوران  هيات 

گرديدند.

مشكالت كار 
 خانم ماهرخي مي گويد مشكالت عديده اي در مسير كارش 
وجود داشته است، از جمله: شكست و نوسانات مكرر قيمت 
داخلي  بازارهاي  در  كشاورزي  محصوالت  و  گوشت  و  شير 
كشور، و نيز واردات بي رويه فرآورده هاي كشاورزي و دامپروري 
ابتالء  نيز  و  مشاغل  نوع  اين  بودن  پرخطر  همه  از  مهم تر  و 
گاه و بيگاه دام هاي گله به بيماري هاي دامي اپيدمي دوره اي 
اقتصادي  مسائل  آن  كنار  در  و  آبي  كم  مسئله  منطقه اي،  و 
اقساط تسهيالت  تأخير  به موقع و بدون  بازپرداخت  همچون 
بانكي و اعتباري و نيز مسئوليت اداره خانواده. اما او با پشتكار 
مجموع  در  و  بركار  مستمر  و  مستقيم  نظارت  و  مداومت  و 
اين  تمامي  بر  همواره  توليد،  عرصه  در  صحيح«  »مديريت 

مشكالت غلبه كرده است.

رمز موفقيت
به  من  مي گويد:  خود  موفقيت  رموز  باره  در  ماهرخي  خانم 
لطف خدا همواره قادر به مديريت مسئوليت هاي خود بوده ام 
دوره  دو  در  خود،  مؤسسه  فعاليت  منطقه  در  آن  بر  عالوه  و 
سمت  به  شهر،  شوراي  اعضاء  انتخابات  كانديداتوري  متوالي 
»نايب رئيس شوراي اسالمي محمد شهر كرج« انتخاب و در 
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آراء  در  اول  رتبه  احراز  دارم.  خدمت  توفيق  نيز  قسمت  اين 
انتخاباتي شوراي شهر حاكي از شناخت مردم محمد شهر كرج 
از خدمات مستمر من به عنوان يك توليدكننده در طول مدت   

سالها حضور در اين نقطه نسبتاً محروم از كشور بوده است.

توليد  عرصه  در  موفقيت  رمز  مهمترين  وي  اينها  بر  عالوه 
محصوالت كشاورزي و دامپروري را اوالً مديريت صحيح زمان 
مديريت علمي مجموعه  و بعد ترك زندگي در تهران، اقامت 

دائم در محل دامداري و مديريت مستقيم مي داند. 

دامپروري  و  كشاورزي  مؤسسه  تأسيس  به  اقدام  با  همچنين 
مؤسسه  اين  مديره  هيأت  جمع  به  ايشان  فرزندان  فالحي، 
دانشگاهي  تحصيالت  به  عنايت  با  طبيعتاً  پيوستند.  توليدي 
و  كشاورزي  محصوالت  توليدات  روش  و  اصول  اعضاء،  همه 
بخش  در  مثال  من باب  يافت.  پژوهشي  و  علمي  دامي، جنبه 
مزرعه، سيستم كاشت، داشت و برداشت گندم، ذرت و علوفه 
دامي تماماً مكانيزه و در بخش باغداري روش توليد ميوه جات 
مؤسسات  در  رايج  دانشگاهي  و  علمي  تحقيقات  آخرين  با 
در  نهايتاً  و  كانادا  و  آمريكا  كشورهاي  در  باغداري  تحقيقات 
با  دام  نگهداي  و  توليد  تغذيه،  نحوه  دامداري صنعتي،  بخش 
استفاده و بهره وري از جديدترين متد رايج در آمريكا و اروپا از 

طريق اطالعات پژوهشي و علمي صورت مي گيرد.

           ذهن كارآفرينان- بخش سوم

الهام  ترجمه  جانسون/  كوين  تأليف  كارآفرينان  ذهن  كتاب 
به   1394 بازاريابي،  انتشارات  فرد.  معيري  هاجر  مهر،  كيان 
حياتي  عادات  و  خصوصيات  اعتقادات،  از  مورد  صد  بررسي 
اين مجموعه  كارآفرينان مي پردازد. در پيشگفتار كتاب آمده 
با روش آموزش توصيفي نوشته شده است. نويسنده مي گويد: 
دقيق  طور  به  كه  دارد  وجود  درس  صد  يك  كتاب  اين  در 
اصول پايه و مبنايي را شكل مي دهد كه من براي ساخت يك 
شركت مولتي ميليونر در سنين جواني به كار بردم. در واقع، 
بر  كه  نيست  كارآفريني  در خصوص  ديگري  كتاب  فقط  اين 
تئوري هاي سطح باال يا افكار عمومي تمركز كند، بلكه منبعي 
با رويكرد عملگرا است. اگر شما از تجربيات من و درس هاي 
باور داشته  را  اين اصول  بياموزيد، و  عملي كارآفريني چيزي 

باشيد، موفقيت در انتظارتان است. 

اين صد اصل در شماره چهل و بخش دوم  اول  بخش 
در شماره چهل و يک نشريه درج شد. در اين شماره 
اين  بيان  ارائه مي شود. شيوه  اين اصول  قسمت آخر 
براي  توضيحي  و  بوده  فهرست وار  درنشريه  موارد 
است،  شده  مطرح  كلي  صورت  به  كه  اصول  از  برخي 

ارائه مي گردد. 

76. كينه را نگه نداريد.
با  برخورد  چگونگي  يادگيري  در  فروتني  تمرين  كارآفريني 
احساسات منفي نيز مي باشد. يكي از احساساتي كه كنترل 
به  كه  است  خشمي  احساس  كارهاست،  سخت ترين  از  آن 

خاطر يك مشتري بوجود آمده است. 
انرژي  به  را  پيشامدهاي منفي در كسب و كار  اعتراضات و 
مثبت تبديل كنيد تا به شما كمك كند در كارتان ثابت قدم 

بمانيد. اين امر از نشانه هاي يك كارآفرين كارآزموده است.
ساده ترين قانون براي پيروي در هر رابطه كاري، مدارا كردن، 
حتي با آن دسته از افرادي است كه طوري به شما اعتراض 
مي كنند كه انگار بزرگترين و بهترين مشتري شما هستند. 
در كسب و كار نبايد كينه و خشم را د دل خود نگه داريد. 

اگر اين كار را بكنيد، فقط خودتان را رنجانده ايد.
77. به رغم آنچه حس مي كنيد، عمل نماييد.

مي كنند.  عمل  خود  احساس  خالف  بر  برنده،  كارآفرينان 
غلبه  حقيقت،  در  نيست.  آسان  كاري  چنين  انجام  هميشه 
چيزي  كردن خالف  عمل  به  شبيه  داريم،  كه  احساسي  بر 
مسايل  در كل  روزانه  نبرد  مثل  دهيم،  انجام  بايد  كه  است 
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ندهيد  اجازه  مي رويد،  پيش  اهداف  سوي  به  وقتي  زندگي. 
احساساتتان موجب نابودي فرصت هاي بزرگ و تعيين كننده 

در سرنوشتتان شود. 
78.ترس هاي خود را پشت سر بگذاريد.

79. سركش باشيد.
موفق ترين و معروف ترين كارآفرينان در سنين جواني، افرادي 

مستقل، تكرو و سركش بودند.
سازند،  دگرگون  را  جهان  مي خواستند  كه  سركش  فرد  دو 
مشغول  راب،  بك  نام  به  جديد  جستجوگر  موتور  مؤسسان 
كامپيوتر  علوم  ساختمان  در  اطالعات  بارگذاري  از  حراست 
دانشگاه استنفورد بودند. اين دو دانشجو كامپيوترهاي تحويل 
كامپيوترها  اين  دزديدند.  را  كامپيوتر  دپارتمان  به  داده شده 
براي استفاده شخصي دانشجويان در پروژه هايي بود كه نياز به 
قدرت محاسباتي بيشتر داشتند. اين دو دانشجو، سرجي برين 

و الري پيج مؤسسان گوگل بودند.
80. روياهاي خود را به واقعيت تبديل كنيد.

81. فداكاري هاي بزرگ انجام دهيد.
82. شما استقامتي غير قابل باور داريد.

83. آماده باشيد كه همه چيز را از دست بدهيد.
سر  پشت  كه  بدي  اوقات  مورد  در  ندرت  به  كارآفرينان 
گذاشته اند، صحبت مي كنند. اگر ما در باره آنها حرف بزنيم، 
در حقيقت آنها را جال داده ايم و بايد حتي از چنين تجربياتي 
نتايج بسيار روشني بدست آوريم. اگر نمي توانيد خود را آماده 
ديگري  كار  سراغ  بايد  قطعاً  كنيد،  چيز  همه  دادن  دست  از 

برويد.

84 . موفق بودن همه هدف نيست .
يك باور غلط وجود دارد كه موفقيت واقعي از وضعيت اجتماعي 

مي آيد نه از خود شكوفايي.
خارجي  نماد  و  ظاهر  درگير  را  خود  واقعي  كارآفرين  يك 
موفقيت نمي كند. بلكه، بيشتر به حل مشكالتي مي پردازد كه 

از آن طريق ارزش خود را نزد مشتريانشان باال ببرد.
به عنوان  مثال، مارك زاكر برك، مدير عامل فيس بوك، براي 
سال ها حتي زماني كه ميلياردها دالر به دست آورد، مستأجر 
بود. او تعهد خود را نسبت به هدف اصلي فيس بوك مبني بر 
افزايش ارتباطات انساني در سخنراني اش در روز عمومي كردن 
يك شركت  كه  نيست  اين  ما  مأموريت  كرد:  تصريح  شركت 
و  بازتر  را  جهان  كه  است  اين  ما  هدف  باشيم.  عام  سهامي 

ارتباطات را بيشتر كنيم.
اينكه بخواهيد فرد موفقي باشيد كار اشتباهي نيست، اما اگر 
بخواهيد براي موفق شدن شروع به كسب و كار كنيد، اشتباه 
است. اگر به خاطر بسپاريد كه روي هدفتان متمركز باشيد- 
در  باشد-همچنان  شده  تركيب  ديگري  انگيزه  با  آنكه  بدون 

مسيري درست باقي خواهيد ماند تا به اهدافتان برسيد.
8۵. صبح دوشنبه كه مي رسد، هيجان زده مي شويد.

وحشت  دچار  زندگي،  از  دوره اي  در  آدم ها  همه  حال  هر  به 
از صبح دوشنبه مي شوند. كارآفرينان عاشق دوشنبه هستند. 

چرا؟  چون دوشنبه ها تولدي دوباره هستند.

86.  وقتي جمعه مي رسد، نااميد مي شويد.
افسرده  مختلفي  داليل  به  جمعه  روزهاي  هم  كارآفرينان 
استفاده  از روز جمعه بدون  آنكه بخش زيادي  اول  مي شوند. 
بررسي هاي  با  مطابق  مي كند.  افت  كاركنان  بهره وري  است. 
انجام شده طبق اسناد موجود، جمعه ها در برابر ديگر روزهاي 
كاري به مراتب كمترين ميزان بهره وري را دارد. دوم آنكه روز 
كه  نيست  اين  از  بدتر  استرسي  هيچ  حقوق هاست.  پرداخت 
براي پرداخت دچار مشكل شويد. سوم شما بايد دو وز كامل را 

منتظر بمانيد تا به كارتان برگرديد. 
87. ساعت 9 صبح تا ۵ غروب از مرگ بدتر است.

تا ۵  از 9 صبح  از داشتن شغل هايي كه مي بايست  واقعاً  من 
عصر كار كرد، مي ترسيدم. در حقيقت اين موضوع از مرگ هم 
ترسناك تر است. يك روانشناس كارآزموده ترس مرا تجزيه و 
تحليل كرد و به اين نتيجه رسيد كه ترس من به خودي خود 
از شكست وحشت  بيشتر  نيست. در حقيقت من  بابت شغل 

دارم.
ترس هايي  افراد  ديگر  مثل  و  هستند  انسان  هم  كارآفرينان 
اين ترس هاست.  از  زياد داشتن شغل يكي  احتمال  به  دارند. 
ولي ما بايد اين ترس را به امري سازنده مثل انگيزه يا جرأت 

تبديل كنيم.
درآمد  با  واقعي  شغلي  شما  مي خواهند  مادرتان  و  پدر   .88

داشته باشيد.
اگر پدر و مادرتان از شما مي خواهند يك شغل واقعي داشته 
باشيد، مثل كار اداري كه بيشترين امنيت و پرستيژ را دارد، در 
برابرشان صبوري كنيد. آنها هر چيز خارج از هنجار را ريسك 

ندهيد  اجازه  مي رويد،  پيش  اهداف  سوي  به  وقتي 
احساساتتان موجب نابودي فرصت هاي بزرگ و تعيين كننده 

در سرنوشتتان شود. 
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تلقي مي كنند. بهترين كار براي شما اين است كه سخت كار 
كنيد تا بهترين كسب و كار را با سوددهي و موفقيت باال براي 

خود بسازيد.

 
89. گاهي اوقات بيشتر از آن كه  احترام ببينيد، آزرده خاطر 

مي شويد.
قهرمان  سوپر  يك  مثل  شما  با  باشيد،  كارآفرين  شما  وقتي 
رفتار نمي شود. اكثر افراد بنابر دو دليل ديگر، ديد مثبتي به 
كارآفريني ندارند: 1. حسادت شايد يكي از رايج ترين داليلي 
سزاوارش  كه  را  احترامي  كارآفرينان  خاطرش  به  كه  باشد 
هستند، نمي بينند، به ويژه از جانب افراد نزديك. 2.كارآفرينان 
يا  شركت  يك  از  عضوي  آنها  كه  چرا  مي بينند  بي احترامي 

بخشي از يك شبكه خاص  نيستند. 
90. كارآفريني به اين مفهوم كه رئيس خود باشيد، نيست.

اين جمله كه كارآفريني شما را قادر مي سازد تا رئيس خود 
مي كند  جذب  را  افرادي  گفته  اين  است.  فريبكارانه  باشيد، 
خود  رئيس  دست  از  مي خواهند  و  هستند  شغلي  داراي  كه 
رهايي يابند. اما نمي توانند. به دو دليل رئيس خود بودن دليلي 

درستي براي كارآفرين شدن نيست:
1.عبارت رئيس خود باشيد مخصوص كساني است كه معتقدند 

رئيس سلطه جو چيز بدي است.
2.عبارت گمراه كننده رئيس خود باشيد منجر به دركي اشتباه 

از معناي كارآفريني مي شود.
3.نويسنده و استاد كارآفريني مايكل گربر مي گويد: در كسب 
و كار سه گروه از افراد وجود دارند: كارآفرين، مدير و تكنسين
او ادامه مي دهد: بدون مدير هيچ برنامه ريزي و نظمي وجود 
خوشحال  بيشتر  من  نيست.  مدير  يك  كارآفرين  يك  ندارد. 

مي شوم اگر  گفته شود  صاحب يك كسب و كار باشيد.
91.كارآفريني در خون شماست.
92. شما ارزش خود را مي دانيد.

93. نمي توانيد در يك شغل بمانيد.
عالئم بسياري وجود دارند كه نشان مي دهند شما يك كارآفرين 
شغل  يك  در  مدت  بلند  ماندن  در  توانايي  عدم  اما  هستيد، 
شايد مهم ترين نشانه باشد. اگر نمي توانيد در يك شغل بمانيد، 
به  بگويد  شما  به  تا  مي كند  تالش  هستي  نظام  است  ممكن 
جاي تغيير شغل هاي مداوم، با نيروي كامل به سمت سرنوشت 

كارآفرينانه خود ادامه مسير دهيد.
94. وقتي امور بر وفق مرادتان نيست، گريه مي كنيد.

بسياري از كارآفرينان براي آنكه شكست ناپذير به نظر برسند، 
احساسات ناكام و ناخوشايند خود را به درون خود مي ريزند. 
به طور حتم جايي براي اين كار وجود دارد. به هر حال گاهي 
اوقات، به كمك مدير عامل براي پيشرفت و غلبه بر انچه رخ 

داده، به يك گريه سودمند نياز دارند.
اين كار كامال صحيح است. بسياري از كارآفرينان دنيا به خاطر 

كسب و كارشان گريه كرده اند! 
9۵.براي كارآفرين بودن هيچ وقت خيلي دير نيست.

احتمال  كه  مي دهند  نشان  توجهي  قابل  شكل  به  تحقيقات 
آغاز  را  كاري  و  كسب  كه  هنگامي  مسن تر  افراد  موفقيت 
دارند كه  تجاربي  كارآفرينان كهنه كار  است.  بيشتر  مي كنند، 

براي هدايت بهتر امواج متالطم كارآفريني مورد نياز است. 
96.وقتي تصور شما به واقعيت تبديل مي شود، احساس خوشي 

بي نظيري داريد.

اگر واقعأ مي خواهيد بدانيد تقدير شما كجا قرار گرفته، دقت 
نماييد كه وقتتان را كجا صرف مي كنيد. به دنبال تمايالتتان 

نباشيد، بلكه، تالشتان را دنبال كنيد.

97. پيروي از احساسات غلط است.
و  داشتن كسب  يعني  كارآفريني،  در  موفقيت  اينكه،  به  نظر 
كاري سودآور، در اين صورت اين فرضيه: » از احساسات خود 
از  اغلب  موفقيت  است.،  حقيقت  از  دور  كمي  كنيد«  پيروي 
انجام كاري به دست مي آيد كه كمترين رضايت احساسي را 

براي شما به همراه دارد.
مارك كوبان مي گويد اگر واقعأ مي خواهيد بدانيد تقدير شما 
كجا قرار گرفته ، دقت نماييد كه وقتتان را كجا صرف مي كنيد. 

به دنبال تمايالتتان نباشيد، بلكه، تالشتان را دنبال كنيد.
به  رسيدن  براي  كه  كنند  تشويق  را  مردم  نبايد  كارآفرينان 
اين  كنند.  پيروي  خود  تمايالت  از  كار  و  كسب  در  موفقيت 
توصيه بيشتر براي اهداف كمك به خود در زندگي قابل اعمال 
بهبود  مشكالت،  و  مسايل  حل  صدد  در  كار  و  كسب  است. 

اگر به خاطر بسپاريد كه روي هدفتان متمركز باشيد- بدون 
آنكه با انگيزه ديگري تركيب شده باشد-همچنان در مسيري 

درست باقي خواهيد ماند تا به اهدافتان برسيد.
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كيفيت زندگي ، خلق راه هاي نو و البته پول درآوردن است. 
98.شما انگيزه واقعي داريد.

99.شما زندگي خود را دوست داريد.
100. شما براي هميشه كارآفرين هستيد.

 

 Entrepreneurship: The Practice and Mindset /Heidi M. 
Neck , Christopher P. Neck , Emma L. Murray /2017 .Pub-

lisher: SAGE Publications, Inc.ISBN: 9781483383521

كارآفريني: عمل و طرز فکر
اين كتاب دانشجويان را باكمك به توسعه طرز فكر كارآفرينانه، 
فراتر از كالس درس مي  برد. بنابر اين آنها مي توانند  فرصت هايي 
را ايجاد و در محيط هاي نامطمئن عمل كنند . كتاب بر تمرين 
و يادگيري از طريق عمل تأكيد دارد. دانشجويان كارآفريني با 
انجام كارهاي كوچك و تعامل با فعاالن كسب و كار به منظور 
گرفتن بازخورد، تجربه و سوق دادن ايده ها به سمت تكامل، 
با طرز  متن  اين  از طريق  آنها  آموزه هايي دست مي يابند.  به 
و  نوپا  ابزاري كه در شركت هاي  و  كارآفرينانه، مهارت ها  فكر 
هم چنين در انواع سازمان ها به كار مي رود، آشنا مي شوند.  با 
وجود پيشينه اي در كسب و كار، هنرهاي آزاد ، مهندسي يا 

علوم، اين متن آنها را به يك سفر دگرگون كننده مي برد.
 

 Engineering Entrepreneurship from Idea to  •

 Business Plan: A Guide for Innovative Engineers and

 Scientists/Paul Swamidass (Author)/ Publisher: Cambridge

University Press. ISBN: 9781107651647

  : كار  و  كسب  برنامه  تا  ايده  از  مهندسي  كارآفريني 
راهنمايي براي مهندسان و دانشمندان نوآور

اين كتاب براي مهندسان و دانشمنداني است كه استعداد 
مي تواند  كه  دارند  را  جديدي  محصوالت  ايجاد  دانش   و 
سرمايه گذاران  و  ايشان  براي  درآمدزا   مشاغلي  زمينه ساز 
است  واضحي  نشان  محور  فناور  مشاغل  سريع  رشد  شود. 
قابل  سرمايه هاي  جستجوي  در  كه  مخترعاني  اينكه  از 
آمده  نوپا مي باشند. در معرفي كتاب  توجه در شركت هاي 
قادر  را  خوانندگان  مرجع  اين  كليدي  تركيبات  است، 
و  نموده  شفاف سازي  را  جديدشان  ايده هاي  كه  مي سازد 
مربوط  تحقيقات  نمايند.  تبديل  تجاري  محصول  به  را  آن 
ثبت  موقت  اظهارنامه  تكميل  سمت  به  را  اختراع  ثبت  به 
يك  و  جمع آوري   را  الزم  داده هاي  كنند،  هدايت  اختراع 
آماده  كار  و  كسب  برنامه  ادامه  در  و  كار  و  كسب  مدل 
دانشگاهي  برنامه  يك  در  مي تواند  شده  ارائه  مواد  نمايند. 
مطالعه  يا  دانشجو  چهار  يا  سه  از  متشكل  تيم هايي  با 
كتاب  در وب سايت  پشتيبان  منابع  استفاده شود.  مستقل 

است. آمده 

              كتب التين 
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 Commercializing Innovation: Turning Technology

.Breakthroughs into Products/ Jerry Schaufeld /2015

Publisher: Apress; / ISBN: 9781430263524  
تجاري سازي نوآوري: تبديل فناوري به محصول

آزمايشگاه هاي  از  ايده ها  چطور  كه  مي دهد  نشان  كتاب  اين 
به  مخترعان  و  اختراعات  اداره  دانشگاه ها،  توسعه،  و  تحقيق 

محصوالت جديد و موفقيت آميز تبديل مي شود.
سخت تر  هميشه  و  نبوده  آسان  هرگز  نوآوري  تجاري سازي 
زياد  تغيير  با  بگيريد،  بايد  تصميماتي كه شما  تمام  مي شود. 

به  جهان  سراسر  در  رقابت  افزايش  و  فناوري  توانمندي  در 
خاطر سرعت زياد انتشار اطالعات بغرنج تر مي شود: ايده ها را از 
كجا بگيريم؟ كداميك را تعقيب كنيم؟ چه كسي را استخدام 
كنيم؟ چگونه فرايند را كنترل كنيم؟ چگونه بودجه بگيريم؟  
يك شركت نوپا ايجاد كنيم يا به ديگري مجوز بدهيم؟ به چه 
ترتيب محصوالت  و خدمات پيچيده را به طور موفقيت آميز 

به بازار بياوريم. 
Jerry schaufeld كارآفرين فناوري، سرمايه گذار و استاد برجسته 

به  را قدم  تجاري سازي  فرآيند  كارآفريني در مجموعه حاضر 
رساندن  اوج  به  و  فناوري  ارزيابي  با  او  مي دهد.  توضيح  قدم 
عرضه موفقيت آميز محصوالت قابل دوام در بازار جهاني شروع 
مي كند. و با استفاده از مطالعات موردي، مدل ها و نشانه هاي 
عملي موقعيت كارآفرينانه را  به ترتيب زير با خوانندگان كتاب 

به اشتراك مي گذارد : 
-چگونه منبع فناوري مي تواند تبديل به محصول شود؟

-چگونه فرصت را در ايجاد محصول قابل دوام تشخيص دهند؟
از  حاصل  زياد  درآمد  كسب  از  قبل  پذير،  -تحليلي انعطاف 

محصول ارائه مي دهد. 
-كارآفرينان چگونه روش و ابزار صحيح براي معرفي محصول 

به بازار را پيدا كنند؟
-برنامه ريزي توليد را با جزئيات كامل تشريح مي نمايد.

با  مطابق  فرصت ها  كه  طريقي  به  را  پروژه  كردن  -اجرايي 
مقررات دولتي به موفقيت تبديل شود، مطرح مي كند.

با ايده ها و بودجه هاي بين المللي را بررسي  -و رقابت جهاني 
مي كند.

 Commercialization Secrets for Scientists and  

 Engineers /Michael Szycher/2016 . Publisher: CRC Press; 1

(edition (December 20, 2016

ISBN: 9781498730600  

رموز تجاري سازي براي دانشمندان و مهندسان
اري سازي يك خدمت يا محصول دانش بنيان نيازمند رويكردي 
راهنمايي  كتاب  اين  است.  مداومت  و  روشمند  و  واقع بينانه 
براي پاسخ دهي به سؤاالت كليدي و مسايل انتقادي است كه 
كارآفرينان در مسير  تجاري سازي نوآوري هاي دانش بنيان با 
در  فناوران  كه  را  منحصربفردي  مسايل  كتاب  مواجهند.  آن 
تمام حوزه ها با آن روبرو هستند و اين كه كارآفرينان فناوري 



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان ژپوهش اهی علمی و صنعتی اریان
دفتر توسعه كارآفرينی دااگشنه اه 

شماره چهل ودو/خرداد    1396
17

نمايند،  غلبه  بيني  پيش  قابل  مسايل  از  بسياري  بر  چگونه 
مطرح مي كند.

كه  پيشرفته  محصوالت  تجاري سازي  فرايند  از  همچنين 
ابهام  رفع  است،  تخصصي  دانش  از  بااليي  حجم  نيازمند 

مي كند
مانند  پيشرفته  فناوري هاي  شركت هاي  راه اندازي  كتاب 
محصوالت دارويي، ژنتيك و زيست فناوري، پيل هاي سوختي 

و دستگاه هاي پزشكي را بيان مي كند. 

         كتب فارسي

مرضيه  خانم  زندگينامه  اساس  بر  بی نهايت:  تا  تالش 
كتلی/ نويسنده علی زارعی. اصفهان: علي زارعي، 1396

پيام های  از  مجموعه ای   : مجاز  فضای  در  آوای حقيقت 
در  اجتماعی  گروه های  اخالقی  و  علمی  اعتقادی٬ 
فضاهای مجازی.../ گردآوری و تاليف حميد خليلی٬ مجتبی 

كفشگر)نوايی(. آمل: وارش وا،[ 139۵

راهنمای مشاغل خانگی و كسب و كارهای كوچک/ داود 
آذرگون.  رشت: حرف نو، 1396

از  كار  و  كار طاليی: عوامل موفقيت در كسب  و  كسب 
نگاه قرآن و حديث/ مولف زهراسادات حسينی . 

 قم: نشر جمال، 1396

افرادی  چگونه  ايرانی:  كارآفرين  يک  زندگی  داستان 
يک  راه اندازی  به  قادر  معمولی  مهارت های  با  عادی 
كسب و كار خوبی خواهند بود/ مولف فرامرز بزرگی. تهران 

: نشر تعالي، 139۵

مولف  كارآفرينانه/  بازاريابی  و  استراتژيک  جهت گيری 
علی اصغری. تهران: سنجش و دانش، 139۵

در  محصول  مديريت  كنيم؟!:  توليد  درست  چگونه 
راه اندازی و توسعه كسب و كارھای نوپا/ گردآورنده آرين 

افشار. تهران: نسل روشن، 139۵

عليرضا  كارهای كوچک/پديدآورندگان  و  و كسب  نوآوری  
بنيان،  دانش  الگوي  تهران:  طاهری هشی.  علی  مرادی صالح، 

139۵

راج ر  تاليف  بسازيم؟/  آفرين  كار  سازمان  يک  چگونه 
راز  تهران:  سمائی.  اشرفی ،علی  مترجمين مجيد  ك ارت راي ت ؛ 

نهان، 139۵

گيتی  ]مترجم[  ؛  سينتار  ايده آل/ماشا  حرفه  آفرينش 

خوشدل. تهران: پيكان، 139۵
ترجمه  و  تاليف  كارآفرينانه/  رفتار  و  فرصت  شناسايی 
سيدمحمدرضا حسينی ... ]و ديگران[؛ با همكاری مركز آموزش 

علمی، كاربردی علوم و فنون قزوين. گرگان:تنعيم، 139۵

فريمان  مولفان  كارآفرين/  دانشگاه  نسل سوم:  دانشگاه 
ابراهيم زاده ...]و ديگران[.بجنورد: فرهنگ علوي، 139۵

چگونه  مدنی  كارآفرينان  اجتماعی:  نوآوری  قدرت 
منفعت  به  دست يابی  برای  را  اجتماع  درون  شبکه های 
جيجی  همراه  به  گلداسميت،  استفان  برمی انگيزانند/ 
گرجس، تيم گلين  برك؛   ترجمه علی اصغر سعدآبادی، حسين 

افتخاری.  تهران: دانشگاه امام صادق)ع(، انتشارات، 139۵

در  خصوصی  بخش  اسطوره های  نقد   : كارآفرين  دولت 
مقابل بخش عمومی/تاليف ماريانا مازوكاتو ؛ ترجمه ی حميد 

پاداش، علی نيكو نسبتی. تهران: نشر چشمه، 139۵

پيرمرادی.  قدرت اهلل  روستايی/مولف  كارآفرينی  توسعه 
تهران: رازنهان، 1396


