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تدوین مدل راهبردی توسعه کارآفرینی در صنایع کوچک
امیز ضُسًار جاليت1

چکیده:
امزيسٌ در وقص ي اَمیت صىایع کًچک ي متًسط در رضد يتًسعٍ اقتصادی کطًرَا تزدیدی يجًد
ودارد َز ديگزيٌ کطًرَای صىعتی در حال تًسعٍ با سیاستگذاری يبزوامٍ ریشی السم درصدد
ساماودَی رفع مًاو ع ي مطکالت بُبًد فضای کسب يکار ي فزاَم ساخته سمیىٍ السم بٍ مىظًر بُزٌ
گیزی َزچٍ بیطتز اس ایه صىایع در راستای تًسعٍ کار آفزیىی  ،حل معضل بیکاری افشایص ارسش
افشيدٌ ي صادرات صىعتی ،تًسعٍ مىطقٍ ای ي کمک بٍ بُبًد تًسیع درآمد در جامعٍ يمًادی اس ایه
قبیل می باضد گزچٍ در خصًظ تديیه ي بزوامٍ ریشی ي تًسعٍ صىایع کًچک ي متًسط طی سالیان
اخیز تمزیىات بسیار مىاسبی در جُان کسب گزدیدٌ است کٍ می تًاود مًرد استفادٌ کطًر ما ویش قزار
گیزد لیکه اوجام مطالعات ي بزرسی َای السم اس يضعت مًجًد ایه صىایع در کطًر يتبییه يضعیت
آوُا بٍ مىظًر بُزٌ گیزی اس تجزبیات فًق گام ضزيری ياساسی می باضد در ایه مقالٍ ضمه بزرسی
الگًَای تًسعٍ صىایع کًچک ي مت ًسط طی سالیان اخیز تجزبیات بسیار مىاسبی در جُان کسب
گزدیدٌ است کٍ می تًان مًرد استفادٌ کطًر ما ویش قزار گیزد پزداختٍ ي ارائٍ می گزدد.

کلیدواژه :تًسعٍ کارآفزیىی ،صىایع کًچک ،مدل راَبزدی تًسعٍ ،فضای کسب يکار

 - 1داوطجًی دکتزی مدیزیت کسب ي کار Amir255@yahoo.com
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-1کارآفریٌی ٍراّبردّای تَسعِ آى
چٙب٘چ ٝزض تؼبضیف ٔرتّف زض اضتجبٌ ثب وبضآفطیٙی زض وتت ٔ ٚمبالت ػّٕی ػّٕی ٚخٛز زاضز اتفبق
٘ظط وّی زض ذهٛل ٔفٚ ْٟٛتؼطیف وبضآفطیٙی ثٚ ٝخٛز ٘یبٔس ٜاؾت چٙب٘چ ٝز ٚزیسٌبٟٞبی زا٘كٕٙساٖ
ػّ ْٛضفتبضیٔ ،سیطیت  ٚالتهبز اظ ایٗ ٔتؼسز ث ٝایٗ ٔٛيٛع ٍ٘ب ٜقس ٜاؾت ِٚی تؼطیف وبضثطزی وٝ
زضایٗ تحمیك ثیكتط ث ٝآٖ پطزاذت ٝاؾت ػجبضتؿت اظ ایٙى ٝوبضآفطیٙی ػبُٔ تغییط ث ٝذّك وؿت ٚوبضٞب
خسیس تٛؾٍ فطز یب ٌطٟٞٚبی وٛچه ٔی ثبقس الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝتب ز 1980 ٝٞؾٛٔ ٝيٛع
وبضآ،ضیٙی ضا ث ٝخّ ٛضا٘س ٜاؾت و ٝػجبضتٙس اظ ٔٛج ا َٚا٘فدبض ػٕٔٛی ُٔبِؼ ٚ ٝتحمیك زض لبِت ا٘تكبض
وتبثٟبی زضذهٛل ظ٘سٌی وبضآفطیٙبٖ ٚتبضیرچ ٝقطوتٟبی آٟ٘ب ٚچٍٍ٘ٛی ایدبز وؿت  ٚوبض قرهی ٚ
قیٞ ٜٛبی ؾطیغ پِٛساض قسٖ ٔٛج ز ْٚو ٝث ٝتسضیح ایدبز ٌطزیس ٜاضائ ٝضقتٞ ٝبی آٔٛظقی وبضآفطیٙی
زض ٔمبَغ تحهیّی زض حٛظٞ ٜبی ٟٔٙسؾی ٚثبظضٌب٘ی و ٝایٗ زٚض ٜاظ اٚاذط ز 1960 ٝٞزض چٙس زا٘كىسٜ
آغبظ قس ٚ ٜتبو 500 ٖٛٙزا٘كىس ٜزض ایبِت ٔتحس ٚ ٜوب٘بزا تسضیؽ ٌطزیس ٜاؾت ٛٔ ٚج ؾ ْٛافعایف
ػاللٕٙسی زِٚتٟب ث ٝتحمیمبت زض ظٔی ٝٙثٍٙبٟٞبی وٛچه ثب ٞسف تكٛیك ضقس قطوتٟبی وٛچه ٚ
ٕٞچٙیٗ تحمیك زض٘ٛآٚضیٟبی ن ٙؼتی و ٝزض ایٗ تحمیمبت زا٘كٕٙساٖ ػّٓ التهبز ثیكتط ث ٝخٙجٝ
تٛؾؼ ٚ ٝضقس التهبزی ٘بقی اظ وبضآفطیٙی  ٚوبضوطزٞبی آٖ زضایٗ ثحث پطزاذت ٝا٘س زضایٗ ٔمبِ٘ ٝیع
ٞسف ٔب پطزاذتٗ ث ٝخٙجٞ ٝبی التهبزی ٚتٛؾؼ ٝالتهبزی ٘بقی اظ وبضآفطیٙی اؾت.
 1-1کارآفریٌی از دیدگاُ اقتصاد داًاى
ٔف ْٟٛوبضآفطیٗ  ٚوبضآفطیٙی اِٚیٗ ثبض ٔٛضز تٛخ ٝالتهبززا٘بٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت ٚتٕبٔی ٔىبتت
التهبزی اظ لطٖ قب٘عزٔ ٓٞیالزی تبو ٖٛٙث٘ ٝحٛی وبضآفطیٙی ضا زض ٘ظطیٞ ٝبی التهبزی ذٛز تكطیح
ٕ٘ٛز ٜا٘س و ٝزض ازأ ٝثٔ ٝؼطفی ایٗ زیسٌبٟٞب ذٛاٞیٓ پطزاذت .
زض اٚایُ لطٖ ٞدس« ٓٞثط٘بضز زٚیّسٚض» 1زا٘كٕٙس التهبز زض فطا٘ؿ ٝتؼطیف فطاٌیطی ضا اضائٕٛ٘ ٝز
و ٝػجبضت ثٛز اظ ذطیساضی وبض ٛٔ ٚاز اِٚی ٝث ٝثٟبیی ٘بٔؼیٗ  ٚث ٝفطٚـ ضؾب٘سٖ ٔحهٛالت ث ٝثٟبیی
َجك لطاضزاز.
ضیچبضز وب٘تی 1 ٖٛزض حسٚز ؾبَ  11730ثیٗ ظٔیٗ زاضاٖ ،زؾتٕعز ثٍیطاٖ ٚوبضآفطیٙبٖ تٕبیع لبئُ
قس ا ٚث ٝؾ ٝػٙهط انّی زض ذهٛل فؼبِیت وبضآفطیٙبٖ اقبضٕٛ٘ ٜز و ٝػجبضتٙس اظ  – 1فؼبِیت زض یه
ٔحیٍ ػسْ لُؼیت

Bernard F. De Belidor
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 -2زض نٛضت ٘ساقتٗ تٛا٘بیی ثطای فؼبِیت التهبزی اظ فؿبز  ٚتجبٞی ذبنی ٔٛاخٔ ٝی ق٘ٛس.
 -3ایٙى ٝآٟ٘ب ؾطٔبی ٝاِٚی ٝضا ذٛزقبٖ فطأ ٓٞی آٚض٘س.
آزاْ اؾٕیت 2ثب آ٘ى ٝوب٘تیّ ٖٛثطتىّی ٚی آقىبض اؾت ٘مف وبضآ،ضیٙی ضا زض نح ٝٙفؼبِیت فطاٌیط
التهبزی ثؿیبض خعئی ٔی زا٘ؿت ِٚی ٔؼتمس ثٛز و ٝوبضآفطیٗ ؾطٔبی ٝفطأ ٓٞی آٚضز أب ٞطٌع ٘مف
ثیكتط ٞ ٚسایتٍطا٘٘ ٝساضز خبٖ ثبتیؿت ؾی 3اقطاف ظاز ٚ ٜنٙؼتٍط فطا٘ؿٛی زض اثط ذٛز تحت ػٛٙاٖ
«پطؾف  ٚپبؾد زض التهبز ؾیبؾی» زضثبض ٜوبضآفطیٙی ٔی ٘ٛیؿس و ٝوبضآفطیٗ ػبّٔی اؾت و ٝتٕبٔی
اثعاض تِٛیس تطویت ٔی وٙس ٔ ٚؿئِٛیت اضظـ تِٛیسات ،ثبظیبت وّی ؾطای ٝای ضا ن ثىبض ٔی ٌیطز اضظـ
زؾتٕعز ، ٜثٟط ٚ ٜاخبض ٜای ؤ ٝی پطزاظز ٕٞ ٚچٙیٗ ؾٛز حبنُ ضا ثط ػٟسٔ ٜی ٌیطز.
ثطذالف فطا٘ؿٛیبٖ و ٝتؼبضیف ٘ؿجتبً ٔٙؿدٓ ٌ ٚؿتطز ٜای ضا اظ وبضآفطیٙبٖ اضائٔ ٝی ٕ٘ٛز٘س
اٍّ٘یؿی ٞب ؾ ٝانُالح ٔتفبٚت ضا زض ذهٛل وبضآفطیٗ ث ٝوبض ٔی ٌطفتٙس و ٝػجبضت ثٛز٘س اظ
«ٔبخطاخٔ« ٚ »ٛتؼٟس» « ٚوبضفطٔب» ایٗ ٚاغ ٜزض ؾبَ  1848خبٖ اؾتیٛاضت ٔیُ 4ث ٝوبضآفطیٙی
) (Entrepreneurتطخٕ ٝث ٝظثبٖ اٍّ٘ؿی ٕ٘ٛز ا ٚوبضوطز  ٚػُٕ وبضآفطیٗ ضا قبُٔ ٞسایت ٘ ،ظبضت ٚ
وٙتطَ ٔ ٚربَط ٜپصیطی ٔی زا٘ؿت  ٚػُٕ تٕبیع وٙٙسٔ ٜسیط  ٚوبضآفطیٙی ضا ٔربَط ٜپصیطی ٔؼطفی
ٕ٘ٛز .زض اٚاذط ز« 1870 ٝٞفطا٘ؿیؽ ٚاٌط»ٚ 5خ ٝتٕبیع ؾطٔبی ٝزاض ٚوبضآفطیٙی ضا ٔٛضز تبویس لطاض زاز
ٚوبضآفطیٙبٖ ضا ٟٔٙسؾبٖ پیكطفت نٙؼتی ٚػٛأُ انّی تِٛیس ذٛا٘س
آِفطز ٔبضقبَ 6زض اثط ذٛزتحت ػٛٙاٖ «ان َٛػّٓ التهبز» تغییط ٚيؼیت ضا وٚ ٝیػٌی شاتی وؿت
ٚوبضٞبی ثعضي زاضای ٔسیطیت ٔؿتمُ تّمی ٔی قس زضن وطز ٜثٛز ٚی ٔؼتمس ثٛز آٖ نفبت ػٕٔٛی
وٚ ٝیػٌی زؾت ا٘سضوبضاٖ وؿت ٚوبضٞبی خسیس اؾت ثبػث ٌؿتطـ اثؼبز وؿت  ٚوبض ٔی قٛز.
غٚظف قٔٛپیتط 7ثب تبِیف وتبة «٘ظطی ٝتٛؾؼ ٝالتهبزی» زض تطخٕ ٝآٖ ث ٝظثبٖ اٍّ٘یؿی زض ٕٞبٖ
ؾبَ  ٚزض زٚضاٖ ضٚوطز ثعضي التهبزی ؾجت قس تب زض ٘ظط ا ٚزض ذهٛل ٘مف ٔحٛضی وبضآفطیٙبٖ زض
ایدبز ؾٛز اظ زیسٌبٞی تبظٛٔ ٜضز تطخٕ ٝلطاض ٌیطز ثط َجك ٘ظط « قٔٛپیتط»  ٓٞثٟط ٓٞ ٚ ٜؾٛز ٘بقی
اظ تغییطات زض ٔحیُی ایؿتب ٚخٛز٘رٛاٞس زاقت تح٘ َٛیع ثٛ٘ ٝث ٝذٛز حبنُ وبض ٘ٛآٚضاٖ وؿت ٚوبض ثب
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وبضآفطیٗ ذٛاٞس ثٛز .ثط َجك ٘ظطی ٝقٔٛیپتط وبضآ،ضیٗ ٘یطٚی ٔحطو ٝانّی زض تٛؾؼ ٝالتهبزی اؾت
٘ٚمف ٚی ػجبضتؿت اظ ٘ٛآٚضی یب ایدبز تطویت ٞبی تبظ ٜاظ ٔٛاز
ٚیىّٗ 1وبضآ،ضیٙی ضا یه ٔتغییط ٔیب٘دی ٔی زا٘س ٚاظ ٚیػٌی تؿطیغ وٙٙسٌی ثطای تكطیح وبضآ،ضیٙی
زض تٛؾؼ ٝالتهبزی اؾتفبزٔ ٜی وٙس ٚی ٔؼتمس اؾت و ٝوبضآفطیٙی ث ٝػٛٙاٖ یه تؿطیغ وٙٙس ٜخطلٝ
ضقس ٚتٛؾؼ ٝالتهبزی ض ا فطأ ٓٞی آٚضز ا ٚچٟبض زؾت ٝاظ ػٛأُ ضا ثطای ظٟٛض وبضآفطیٙی ٔٔ ٟٓی
قٕبضز.

 -1ػٛأُ التهبزیٔ :عیت ٞبی ثبضظ  ٚفطا ٓٞثٛزٖ ؾطٔبیٝ
 -2ػٛأُ غیط التهبزیٔ :مٛثّیت وبضآفطیٗ ٚوبضآفطیٙی (فطٍٙٞی) تحطیىبت اختٕبػی  ،أٙیت ٚ
ػٛأّی  ٓٞچٙیٗ َجم ٝاختٕبػی لسضت  ٚوٙتطَ
 -3ػٛأُ ضٚا٘كٙبذتی ٘ :یبظ ث ٝتٛفیك ث ٝاٍ٘یعٞ ٜب ٔ ٚربَط ٜپصیطی
 -4تطویت ػٛأّی تِٛیس  :ثٙٔ ٝظٛض ایدبز تغییط زض تِٛیسٔ ،حهٛالت ٚذسٔبت
ثب ثطضؾی زیسٌبٟٞبی ٔرتّف التهبززا٘بٖ زض تؼطیف ٚاغ ٜوبضآفطیٗ ٚیػٌی ٞب ٚوبضوطزٞبی ایٗ
تؼبضیف ٔجتٙی ثط فؼبِیتٟبی ٔتؼسز فطز وبضآفطیٗ .وبضآفطیٙی زض ثُٗ تئٛضیٟبی التهبزی ٔتجّٛضٌطزیسٜ
 ٚاظ لطٖ ٘ٛظز ٓٞتب ز 1960 ٓٞتٟٙب ا٘سیكٕٙساٖ التهبزی ث ٝآٖ ٔی پطزاذتٙس و ٝثؼس اظ آٖ ٕٞطا ٜثب
ٌطایف تحّیُ ٞبی التهبزی ث ٝاؾتفبز ٜاظ قیٞ ٜٛبی آٔبضی  ٚضیبيی ػٕال اظ تئٛضیٟبی التهبزی حصف
ٌطزیس زض تئٛضیٟبی التهبزی قف وبضوطز ػٕس ٜث ٝػٛٙاٖ وبضوطزٞبی ٔكتىط زض ذهٛل وبضآفطیٙبٖ
و ٝزض خس َٚشیُ ث ٝآٖ اقبضٔ ٜی ٌطزز.
٘مف وبضوطزی

٘ظطی ٝپطزاظ انّی

ٔؼبٌّٔ ٝط

ضیچبضز وب٘تیّٖٛ

ٕٞب ًٙٞوٙٙسٜ

غاٖ ثبتؿیت ؾی

P. wilken
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ٔبِه ٔحهَٛ

فطزضیه ٞبِٚی

٘ٛآٚض

غٚظف قٔٛپیتط

تهٕیٓ ٌیط٘سٜ

فطا٘ه ٘بیت

ٚاؾُٝ

ایعائیُ وطظ٘ع

هٌبع کارآفریٌی (تعاریف – ًظرات – الگَّا دکتر احود داریاًی

 1-3کارآفریٌی ٍ هدلْای شکل گیری آى
تالـ ٔحممیٗ زضاضائٔ ٝسِٟبی وبضآفطیٙی ثبتٛخ ٝث ٝخٙجٞ ٝبی ٔرتّف قىُ ٔی ٌیطز و ٝاظخّٕٝ
آٟ٘ب ضٚیىطزٞبی ضفتطای  ٚضٚیىطز ٚیػٌی ٞبی فطزی  ٚقرهی افطاز ثطٔی ٌطزز  ٚثطاؾبؼ چبضچٛثٟبی
ضٚاٖ قٙبؾب٘ ٚ ٝاضائ ٝتؼطیف وبضآفطیٙی ٔجٙی ثط ٚیػٌی ٞبی فطزی ٔطثٔ ٌٛی قٛز زضایٗ ٔمبِ ٝثیكتط
ٔس٘ظط ٔسِٟبی فطایٙسی اؾت و ٝثطاؾبؼ ٍ٘ب ٜخبٔغ ٍ٘ط  ٚثیكتط ٔجتی ثط ٔحیٍ حبوٓ ثط فطآیٙس
وبضآفطیٙی اؾت اضائٌ ٝطزیس ٜاؾت .ایٗ ٔسِٟب ذٛز ث ٝز ٚزؾت ٝضٚیسازی ٚچٙس ثؼسی تمؿیٓ ثٙسی ٔی
ٌطز٘س و ٝث ٝثطضؾی ٞبی ذٛاٞیٓ پطزاذت.
 1-3-1هدلْای فرآیٌدی رٍیدادی
زض ایٗ ٔسِٟب فطز وّی ٝفؼبِیتٟبی وبضآفطیٙب٘ ٝضا ثط٘بٔ ٝضیعی ،اخطا  ٚوٙتطَ ٔی ٕ٘بیس  ٚزضایٗ ثیٗ
ٔفبٞیٕی ٚخٛز زاضز و ٝثط ٞط ضٚزاز زض فطایٙس وبضآفطیٗ ٘ ٝتبثیط ٔی ٌصاضز .زا٘كٕٙساٖ اضائ ٝزٙٞس ٜایٗ
ٔسِٟب ٔؼتمس ٞؿتٙس و ٝثطٚظ ثطذی ٔحیُی ٚتبثیط آٖ ثط فطز ٘مف ثؿیبض تؼییٗ وٙٙس ٜای زض تهٕیٓ
ٚی ث ٝوبضآفطیٗ قسٖ زاضزٕٟٔ .تطیٗ ٔسِٟبی ٔجتٙی ثط فطایٙس ضٚیساز ػجبضتٙس اظ
 1-3-1-1هدل رٍیداری آلبرت شاپیرٍ

آِجطت قب پیط ٚاؾتبز زا٘كٍب ٜایبِت اٞٚبی ٛپیكٟٙبز وطز و ٝثیف اظ ایٙى ٝثط فطز وبضآفطیٗ تٕطوع
نٛضت ٌیطز ثبیس ث« ٝضٚیساز وبضآفطیٙی» تٛخ ٝقٛز  ٚا ٚاقبضٕٛ٘ ٜز و ٝیه ضٚیساز وبضآفطیٙی قبُٔ
ٔٛازی چ -1 ٖٛاثتىبض ٔ -2سیطیت اخطائی  – 3اؾتمالَ ٘ؿجی ٔ -4ربَط ٜپصیطی ٔی ثبقس ٔ ٚسَ ظیط
ضا ثطای تٛؾؼ ٝوبض آفطیٙی پیكٟٙبز ٕ٘ٛز.
 1-3-1-2هدل رٍیدادی فرای

زضایٗ ٔسَ و ٝتٛؾٍ فطای ثیبٖ ٌطزیس و ٝػبُٔ انّی زض تٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی  ٚتبؾیؽ قطوت ُٔغ
ٌطزیس و ٝػجبضتٙساظ
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ٔ -1تغیطٞبی ٔمسْ یب پیكیٝٙ
ٔ -2تغیطٞبی تؿطیغ وٙٙس ٚ ٜیب حطوت زٙٞسٜ
ٔ -3تغیطٞبی تٛا٘ جرف ذط یه اظ ایٗ ػٛأُ ث ٝػٛٙاٖ ٘یطٞٚبی اٍ٘یعقی زض تهٕیٓ ٌیطی
وبضآفطیٗ زذبِت زاض٘س و ٝثَٛ ٝض قٕبتیه ٔسَ ثهٛضت ظیط ثیبٖ ٔی ٌطزز.
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ػبُٔ

ػبُٔ تؿطیغ

ػبُٔ

پیكیٝٙ

وٙٙسٜ

٘یطٚثرف

احتٕبَ
تكىیُ
قطوت

اظ زؾت

ذاللیت

زازٖ قغُ
فطنت
اثساع یب

ظٔیٝٙ

فىط ٘ٛ
قر
نیت

×

پیكٟٙبز
قطاوت

تدطثٝ
ٌصقتٝ
تحه
یالت

و ٝثهٛضت ضیبيی ٘یع ثیبٖ ٌطزیس ٜاؾت

ٔتغیطٞبی پیكیA1 ; ٝٙ
ٔتغیطٞبی تؿطیغ وٙٙسTi ; ٜ
ٔتغیطٞبی ٘یط ٚثرف ; Ek

×

ٔٙبثغ

تبؾیؽ
قطوت
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 1-3-1-3هدل رٍیدادی ٍیلیام بای گریَ

اظ زیسٌب ٜایٗ ز ا٘كٕٙس ضٚیساز وبضآفطیٙی ٔجتی ثط ػبُٔ قرهی ،ضٚا٘ی ٔ ،حیُی ٔی ثبقس ٚایٗ
ػٛأُ ٞؿتٙس و ٝثبػث ثٛخٛز آٔسٖ یه ٔٛؾؿ ٝخسیس ٔی ٌطززٔ .سَ پیكٟٙبزی ایٗ زا٘كٕٙس زض
لبِت چبضچٛة قٕبتیه ظیط لبثُ ثطضؾی اؾت.
 1-3-2هدلْای فرآیٌدی چٌد بعدی
زض ایٗ ٘ٛع ٔسِٟب چبضچٛة چٙس ثؼسی ث ٛز ٚ ٜوّی ٝػٛأُ ضا قبُٔ ٔی قٛز و ٝػجبضتٙس اظ ذطزٜ
وبضآفطیٗ ٚ ،یػٌی ٞبی أٟ ، ٚبضتٟب  ٚؾجه ٞبی ٔسیطیتی ا ،ٚفط ،ًٙٞاؾتطاتػی ،ؾبذتبض ٘ ٚظبْ ٚ
ؾبظٔبٖ و ٝث ٝتؼسازی اظ ٕٟٔتطیٗ ایٗ ٔسِٟب ث ٝقطح شیُ اقبضٔ ٜی ٌطزز.
ٔ 1-3-2-1سَ فطآیٙسی «خفطی تیٕ٘ٛع  ٚزیٍطاٖ» زض ایٗ ٔسَ ٔحیٍٚ ،یػٌی ٞبی قرهیتی،
اٍ٘یعٞ ٜب ،ضفتبض ،اٞساف ٘ ٚتبیح ٔٛضزتٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت  ٚثط تٛا٘بیی ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض فطنت ٞب
تبویس ٌطزیس ٚ ٜوبضآفطیٗ زض ایٗ ٔسَ فطزی اؾت و ٝزاضای ٟٔبضتٟبی چٙسٌب٘ ٝاؾت .قه قٕبتیه
ٔسَ ث ٝقطح ظیط اؾت
 1-3-2-2هدل چٌد بعدی ٍیلیام گارتٌر

زض ایٗ ٔسَ چٟبض ػٙهط انّی زض فطایٙس تٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی ٔس٘ظط لطاض ٌطفت ٝاؾت وٟ٘ ٝبیتبً ٔٙدط
ث ٝایدبز یه قطوت یب ٔٛؾؿٛ٘ ٝپب ٔی ٌطزز و ٝزض قىُ قٕبتیه شیُ ث ٝآٖ پطزاذت ٝقس ٜاؾت .
 1-3-2-3هدل فرایٌدی چل ٍ چاٍرس

ایٗ ز ٚزا٘كٕٙس یىی اظ خبٔؼتطیٗ ٔسِٟبی وبضآفطیٙی ضا ُٔطح ٕ٘ٛز٘س و ٝقبُٔ ٚیػٌی ٞبی
قرهیتی  ٚػٙبنط قٙبذتی ٔی ثبقس  ٚثط لسضت ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض فطنت ٞب و ٝثب تدٟیع ٔربِف ثٛز
تبویس ٕ٘ٛز٘س ٔسَ پیكٟٙبزی ث ٝقىُ قٕبتیه ظیط ثیبٖ ٌطزیس ٜاؾت.
 1-3-2-4هدل فرایٌدی استیًَسَى ٍ دیگراى

ایٗ زا٘كٕٙس فطایٙس قىُ ٌیطی  ٚت ٛؾؼ ٝوبض آفطیٙی ضا ایدبز اضظـ اظ ضا ٜتكىیُ ٔدٕٛػٙٔ ٝحهط
ث ٝفطزی اظ ٔٙبثغ ثٟطٌ ٜیطی اظ فطنت ٞب تّمی ٕ٘ٛز  ٚزضایٗ فطایٙس ٞط ثؼس ضا حبنُ فطایٙس وؿت ٚوبض
ثیبٖ وطز و ٝث ٝقطح شیُ ٔسَ پیكٟٙبزی ٌطزیس اؾت
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ثٙس انّی زض وؿت ٚوبض

ػٙهط فطآیٙس وبضآفطیٙی

ٌطایف اؾتطاتػی

اضظیبثی فطنت

پبیجٙسی ث ٝفطنت

پطٚضـ ٔف ْٟٛوؿت ٚوبض

ترهیم ٔٙبثغ

اضظیبثی ٔٙبثغ الظْ

تؿٍّ ثط ٔٙبثغ

زؾتیبثی ثٙٔ ٝبثغ الظْ

ؾبذتبضٔسیطیت

ازاض ٚ ٜثٟط ٜثطزاضی اظ فؼبِیت التهبزی

و ٝاِجت ٝزض ایٗ ٔسَ اثؼبز  ٚػٙبنط ث ٝتفهیُ تٛؾٍ ایٗ زا٘كٕٙس تٛيیح زاز ٜقس ٚ ٜثط ٔجٙبی آٖ
ٔی تٛاٖ زض خٟت تٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی زض یه خبٔؼ ٝیب ُٔٙم ٝلسْ ٟ٘بز ٚ .ػٙبنط فطایٙس زض ز ٚثؼس ٔؿبئُ
ٔطث ٚ ٌٛضٚقٟبی اضظقیبثی  ٚتىٕیُ آٖ ثیبٖ ٔی ٌطزز.
 1-3-2-5هدل یکپارچِ «کارآفریٌی ًیاٍالی ٍ فَگل

ایٗ ز ٚزا٘كٕٙس زض ُٔبِؼبت ذٛز چٟبض ػٙهط انّی ٔحیُی ضا ٔجٙب لطاض زاز٘س و ٝتبثیط آٟ٘ب زض
تمٛیت یب تًؼیف فطایٙس تكىیُ قطوت ٞبی ٘ٛپب ٔٛثط اؾت ایٗ چٟبض ػبُٔ ػجبضتٙساظ :
 -1ريیکرد ي سیاستُای ديلت

 -2مُارتُای شغلی ي کارآفریىی

 -3شرایط اقتصادی ي اجتماعی

 -4حمایت َای عالی ي غیر عالی

1-3-3سایر هدلْای کارآفریٌی
ٔسِٟبی ٔتؼسز زیٍطی ٘یع تٛؾٍ ا٘سیكٙساٖ ُٔطح ٌطزیس ٜاؾت ؤ ٝی تٛاٖ ث ٝثطذی اظ آٟ٘ب و ٝزض
لبِت ٔسِٟبی فطایٙسی ٔ ٚحتٛای َطح ٘كس ٜاقبضٕٛ٘ ٜز ؤ ٝجتٙی ثط ُٔبِؼبت ا٘سیكٕٙساٖ زض ؾبِٟبی
اذیط ثٛز ٜؾت.
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 1-3-1هدل تیوًَسا

1

زض ایٗ ٔسَ تیٕ٘ٛع فطایٙس وبضآفطیٙی ضا ٘بقی اظ فطنت تّمی ٔی وٙس  ٚوبضآفطیٗ ثبیس تٛاظ٘ی
ُّٔٛة ثیٗ ِٔٛفٞ ٝبی ثٚ ٝخٛز آٚضز
1-3-3-2هدل زیورٍاسکاربَرگ

2

ایٗ ٔسَ و ٝثطٌطفت ٝاظ ٕ٘بزٟٔطٞ ٜبی ثبظی زٔ ٚی ٛٙثٙب ٟ٘بز ٜقس ٜاؾت ٍ٘ب ٜاؾبؾی ث ٝفطنت
قٙبؾی زاضز
 1-3-3-3هدل سلواى3

ایٗ زا٘كٕٙس ٔسَ ذٛز ضا ثطاؾبؼ تٕطوع ثط ضٚی ٔحیٍ وؿت ٚوبض ثٙب ٟ٘بز ٜاؾت .زض ایٗ ٔسَ
ا٘ؿبٖ ٞب ٙٔ ٚبثغ ثب اؾتفبز ٜاظ فطنت ٞبی ٔٛخٛز ٚثب تىی ٝثط قطایٍ ٔحیٍ حبوٓ ثط وؿت ٚوبض
السأبت ٔٛثط ضا ثطای قىُ ٌیطی قطوت خسیس  ٚتٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی ا٘دبْ ٔی زٙٞس
 – 1-3-3-4هدل کراتکَ4

ایٗ زا٘كٕٙس ضٚیىطزٞبی وبضآفطیٙی ضا ث ٝزٚزؾتٍ٘ ٝطـ والٖ ٍ٘ ٚطـ ذطز تهٕیٓ ٕ٘ٛز أ ٚؼتمس
ٔی ثبقس و ٝزض ٍ٘طـ والٖ ٔتغیطٞب تحت وٙتطَ وبضآفطیٙی ٘جٛز  ٚزض ٍ٘طـ فطز ٔؼیبضٞبی ٔٛضز
اؾتفبز ٜثُٛض ٘ؿجی زض وٙتطَ وبض آ،ضیٗ ٔی ثبقسٚ .ی ؾٍ٘ ٝطـ فطایٙسی ضا ثطای وبضآفطیٙی پیكٟٙبز
ٕ٘ٛز ٜاؾت و ٝزض ظیط ثساٖ اقبضٔ ٜی ٌطز.
ٍ٘طـ والٖ

ٔىتت تفىط ٔحیُی
ٔىتت تفىط التهبزی  ٚؾطٔبیٝ
ٔىتت تفىط تح ٚ َٛخبٌعیٙی

ٍ٘طـ ذطز

ٔىتت تفىط ضفتبض وبضآفطیٙی (ٔىتت
ا٘ؿب٘ی)
ٔىتت تفىط فطنت ثطای ٔربَطٜ

Timmons Model :Entrepreneurship. Robort.D.Hisrich .P.Peters 2004 the Mc Graw Hill Co. Inc

1

T.W. zimmer .N.M.Scarborogh: Essontial of Enterpreneurship and small Business Mangement :Prentic

2

cHall Publishing commpony 2004
Sahlman et al ; the Entrepreneurial venture : 1111

3

D.F. kuratko .Enterpreneurship in the Twenty – firstcentury :Thomson publishibg .co. 2004

4
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تهٕیٓ ٌیطی ثطای
وبضآفطیٗ قسٖ
 -1آقٙبیی ثب
وبضآفطیٙی

پطزاظـ ایسٞ ٜبی
ٔٛفك وؿت ٚوبض
 – 2قٙبؾبیی
فطنت  ٚپطزاظـ ایسٜ
ٞب
 -3تحّیُ أىبٖ
پصیطی

حطوت اظ ایس ٜثٝ

ٔسیطیت  ٚتٛؾؼٝ

ؾٛی قطوت وبضآفطیٗ

یه قطوت وبضآفطیٙی

 -6ایدبز تمؿیٓ

 -11ظٔیٞ ٝٙبی
ثبظاضیبثی ٔٙحهط ث ٝفطز

وبض آفطیٗ
 -7اضیبثی ٔبِی
ٔربَطٜ

 -12حفظ زاضایی
ٔؼٛٙی

ٔىتت تفىط فطٔ َٛثٙسی اؾتطاتػیه
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 -4تحّیُ نٙؼت ٚ
ضلجب

 -8پبی ٝضیعی
ان َٛنحیح – اذاللی
 ٚلب٘٘ٛی

 -5تٛؾؼٔ ٝسَ
ٔٛثط ثطای وؿت  ٚوبض

 -9تسٚیٗ یه
َطح وؿت ٚوبض
 -10ؾطٔبیٝ
ٌصاضی  ٚتبٔیٗ ٔبِی

 -13اضظیبثی چبِف
ٞبی ضقس
 -14اؾتطاتػی ضقس
قطوت
 -15قؼجٝ
ٕ٘ٚبیٙسٌی

ٍ٘ -1طـ فطاٌیط
ٍ٘ -2طـ چٙس ثؼسی
ٍ٘ -3طـ اضظیبثی وبضآفطیٙی
 1-3-3-5هدل بریٌگر

1

زض ایٗ ٔسَ فطایٗ وبضآفطیٙی  ٚقىُ ٌیطی آٖ زض چٟبض ٌبْ ثیبٖ ٌطزیس ٜاؾت و ٝػجبضتٙس اظ ٌبْ
ا َٚتهٕیٓ ٌیطی ثطای وبضآفطیٗ قسٖ ٌبْ ز ْٚپطزاظـ ایسٞ ٜبی ٔٛفك وؿت ٚوبض ٌبْ ؾ ْٛحطوت اظ
ایس ٜث ٝؾٛی قطوت وبضآفطیٙی ٌبْ چٟبضْ ٔسیطیت ٚتٛؾؼ ٝیه قطوت وبضآفطیٗ ایٗ چٟبض ٌبْ زض 15
ػُٕ ث ٝقطح خس َٚظیط فطایٙس وبضآفطیٙی ضا قىُ ٔی زٞس.
ثب ػٙبیت ث ٝایٙى ٝزض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝػّت تٛؾؼٞ SMI ٝب ٘یبظٔٙس ث ٝیه ٔسَ ٔجتٙی ثط تٛؾؼٝ
وبضآفطیٙی ٞؿتیٓ ٔسِٟبی تدطث ٝقس ٜزض وكٛضٞبی خٟبٖ تب حس أىبٖ قٙبؾبیی ٔ ٚؼطفی ٌطزیس ایٗ
ٔسِٟب اظ ٔٙظطٞبی ٔرتّف لبثُ تحّیُ  ٚاضظیبثی اؾت  ٚاؾتفبز ٜاظ آٟ٘ب ٘یبظٔٙس ثطضؾی قطایٍ ٔحیٍ ٚ
ػٛأُ ٔٛثطزض آٖ زض ٔٙبَك ٔرتّف ٔی ثبقس و ٝزض ٔحُ ذٛز ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ذٛاٞس ٌطفت.
-2تجربیات تَسعِ صٌایع کَچک در جْاى
زض ایٗ ثرف ث ٝثطضؾی خبیٍب ٜنٙبیغ وٛچه ) (SMIزض خٟبٖ ٚایطاٖ ثبِرهٛل زض ػطن ٝتٛؾؼٝ
التهبزی ذٛاٞیٓ پطزاذت ٘ ٚمف وبضآفطیٙی ضا زض تٛؾؼ ٚ ٝقىُ ٌیطی ایٗ نٙبیغ زض وكٛضٞبی

Bruce.R.Barringer :Entrepreneurship successfully Launching New ventures: Prentice Hall 2006

1
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ٔرتّف اظخّٕ ٝتٛؾؼ٘ ٝیبفت ٚ ٝز ضحبَ تٛؾؼ ٝثطضؾی ذٛاٞیٓ ٕ٘ٛز .الظْ اؾت اقبضٌ ٜطزز و ٝتٛؾؼٝ
نٙؼتی زض ؾبِٟبی اذی ط ؾیبؾتٍصاضاٖ وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝضا ٚازاقت تب ٘ؿجت ثٔ ٝحسٚزیت ٞبی
ٔٛخٛز  ٚآ٘چ ٝضا و ٝزض ػُٕ ثٙبْ «ضیعـ لُط ٜای» ٔؼطٚف قس ٜاؾت  ٚزضوبضذب٘دبت ثعضي نٙؼتی ٚ
ؾطٔبی ٝثط ؤ ٝؼٕٛال ثؿیبض ثٚ ٝاضزات ٛٔ ٚاز اِٚی ٝذبضخی ٚاثؿتٞ ٝؿتٙس آٌبٛٞ ٚ ٜقیبض ٕ٘بیسِ .صا ثب
ػٙبیت ث ٝقىؿت ثٍٙبٟٞبی نٙؼتی ثعضي زض افعایف ٘طخ خصة وبض ٌطٚ ٜٚاثؿتٍی قسیس ثٙٔ ٝبثغ
ذبضخی ٛٔٚاز اِٚی ٝغیط ثٔٛی ؾیبؾتٍصاضاٖ ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝث ٝؾٕت نٙبیغ
وٛچه ضٚی آٚضز٘س  ٚزالیُ ػٕس ٜآٖ ایٗ ثٛز و ٝایٗ نٙبیغ زاضای ٚیػٌی ٞبی ذبل زضایدبز اقتغبَ
ضیجك ٝوٗ وطز٘فمط  ،ثٟجٛز تٛظیغ زضآٔس  ٚثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی اؾبؾی وكٛضٞب ثٛز٘س ٚاؾتؼسازٞبی ثبِمٜٛ
تٛؾؼ ٝزض نٙبیغ وٛچه ثب حٕبیت خعئی ثب ٞعیٞ ٝٙبی ٘ؿجتب پبییٙی تجّٛض ٔی ٕ٘ٛز ٚایٗ نٙبیغ ٘ؿجت
ث ٝنٙبیغ ثعضي اظ ؾطا٘ ٝؾطٔبیٌ ٝصاضی پبئیٗ ثطذٛضزاض٘س ٚػٕستبً اظ ٔٙبثغ زاذّی ثٟطٔ ٜی ٌطفتٙس زض
ایٗ ثرف ث ٝثطضؾی تدطثیبت تٛؾؼ ٝنٙبیغ وٛچه زض ثطذی اظ وكٛضٞبی ٔٚ ٟٓتبثیطٌصاض و ٝتٛا٘ؿتٝ
ا٘س التهبز ذٛز ضا ثب ایٗ نٙبیغ ضقس زٙٞس ذٛاٞیٓ پطاذت.
 2-1صٌایع کَچک  :تعاریف ٍ هفاّین بٌیادیي

ٔف ْٟٛانّی ٚتؼطیف نٙبیغ وٛچه زض وكٛضٞبی ٔرتّف ٔتفبٚت ثٛزٚ ٜاتفبق ٘ظط وّی زضایٗ
ذهٛل ٚخٛز ٘ساضز ٔؼیبضٞبی ٔرتّفی ضا ثطای زؾت ٝثٙسی نٙبیغ زض ٘ظطٌطفت ٝا٘س و ٝأ ٓٞؼیبضٞبی
ُٔطح زض ایٗ اضتجبٌ ػجبضتٙس اظ ٔیعاٖ اقتغبَ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ،ؾطٔبیٌ ٝصاضی ا٘دبْ یبفتٔ ،ٝیعاٖ فطٚـ
ٔحهٚ ،َٛخٛز ٚاحسٞبی تحمیك  ٚتٛؾؼ …ٚ ٝو ٝخس َٚظیط ٘كبٖ زٙٞسٚ ٜيؼیت ٔؼیبضٞبی ُٔطح زض
تٕطیٗ نٙبیغ وٛچه زض وكٛضٞبی ٔرتّف خٟبٖ ٔی ثبقس.
قبذم ویفی

قبذم وٕی

اؾتمالَ – لبزض ث ٝوٙتطَ ثبظاض ٘یؿت

تؼساز وبضوٙبٖ – ؾطٔبیٌ – ٝطزـ

ٔؿیط ; ٔبِه

ٔسیط اظ وُ ؾبیت

ؾطٔبی – ٝزاضایی – ؾ ٟٓثبظاض
غبِجب اظ ز ٚقبذم حسالُ ثٟطٌ ٜطفتٝ

ٔسیطیت ثطٔی آیس

قس ٜاؾت.

زض وكٛضٞبی ٔرتّف خٟبٖ تؼبضیف ٔتؼسز ٔ ٚتٛٙػی ضا اظ نٙبیغ وٛچه اضائٕٛ٘ ٝز ٜا٘س و ٝثطذی اظ
آٟ٘ب زض وكٛضٞبی  APECث ٝقطح خس َٚظیط اقبضٔ ٜی ٌطزز.
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تعریف صٌایع کَچک از دیدگاُ کشَر ّای عضَ APEC

ٌطزـ

وبضوٙبٖ

زاضایی

وكٛض

ؾطٔبیٝ
50 AUD

200 AUD

یب ٔ 100یّیٔ ٖٛیّیٖٛ

200

اؾتطاِیب
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 57یب ٔ 115یّی ٖٛزالض
ٔیّی ٖٛزالض
500

زضآٔس 50

وب٘بزا

ٔ CADیّیٖٛ
(50

٘بذبِم

ٔیّی ٖٛزالض)
400 CNY

300

ٔ CNYیّیٔ ٖٛیّیٖٛ
(41

2000

چیٗ

(45

ٔیّیٔ ٖٛیّی ٖٛزالض)

زالض)
8 KRW
ٔیّیبضز

300

وط ٜخٛٙثی

(8/6

ٔیّی ٖٛزالض)
RM
ٔیّیٖٛ

150

26

ٔبِعی

7/5

ٔیّی ٖٛزالض

HP
ٔیّی2/4(ٖٛ
ٔیّی ٖٛزالض)

100

500

ٔىعیه

200

فیّیپیٗ
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80 NT$
ٔیّیٖٛ

چیٗ تبیپٝ

200

(5/2

ٔیّی ٖٛزالض)
200 THB
ٔیّی(ٖٛ

تبیّٙس

200

5/9

ٔیّی ٖٛزالض)

هٌبع
ٔطوط ٘ٛآٚضی  SMEاپه ( IME 2006ثب٘ه ٔطوعی خٕٟٛضی چیٗ (تبیٛاٖ)
زض وكٛضٞبی زیٍط ٘یع تؼبضیف زیٍطی ٚخٛز زاضز و ٝاظخّٕ ٝآٟ٘ب اتحبزی ٝاضٚپ ٚ ٝآٔطیىب اؾت و ٝزض
خس َٚشیُ اقبضٔ ٜی ٌطزز.
اتحادیِ ارٍپا – تعریف صٌایع کَچک

تطاظ٘بٔ ٝانّی

ٌطزـ ؾطٔبیٝ

اقتغبَ

زؾتٝ

ٔ 43یّی ٖٛیٛضٚ

ٔ 50یّی ٖٛیٛضٚ

> 250

ٔتٛؾٍ

ٔ 10یّی ٖٛیٛضٚ

ٔ 15یّی ٖٛیٛضٚ

>50

وٛچه

زٔ ٚیّی ٖٛیٚٛض

زٔ ٚیّی ٖٛیٛضٚ

>10

ضیع

هٌبع
پیكٟٙبز وٕیؿی ٛاضٚپب EC- 2003
تعریف صٌایع کَچک در آهریکا

تِٛیس

٘ 500فط قبغُ

ػٕس ٜفطٚقی

٘ 100فط قبغُ

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار
ٔ 6/5یّی ٖٛزالض

ذطز ٜفطٚقی
هٌبع
ازاض ٜتدبضتٟبی وٛچه آٔطیىب www.sba.gou

تعریف صٌایع کَچک در شاپي

ؾطٔبیٝ

اقتغبَ

نٙؼت

ٔ 2/67یّی ٖٛزالض

300

تِٛیسی

ٔ 890یّی ٖٛزالض

100

ػٕس ٜفطٚقی

ٔ 0/45یّی ٖٛزالض

50

ذطز ٜفطٚقی

ٔ 0/45یّی ٖٛزالض

100

ذسٔبت

چٙب٘چغ ٔكبٞسٔ ٜی ٌطزز ٞط وكٛضی ثطای ذٛز یه تؼطیف ذبنی ضا ثطای نٙبیغ وٛچه ثب ػٙبیت
ث ٝقطایٍ التهبزی ٚاختٕبػی حبوٓ ا٘تربة ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜجٙبی حٕبیتٟبی ذٛز ضا ثطاؾبؼ ایٗ قبذم ٞب
لطاض زاز ٜاؼ و٘ ٝیبظ ث ٝثطضؾی  ٚتحّیُ ض٘ٚس ضقس  ٚاف َٛنٙبیغ وٛچه ٘یع ٔی تٛا٘س تبثیط اظ ایٗ
تؼبضیف ثبقس .زض ایطاٖ نٙبیغ وٛچه.ث ٝقطح ظیط تؼطیف ٔی ٌطزز.

تعریف صٌایع کَچک از دیدگاُ سازهاى صٌایع کَچک ایراى

ٔیعاٖ اقتغبَ

٘ٛع نٙؼت

<50

ٔتٛؾٍ  ٚثعضي

>50

نٙبیغ وٛچه
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زض حبَ حبيط ٔالن زض تمؿیٓ ثٙسی نٙبیغ ثطاؾبؼ تؼطیف ؾبظٔبٖ نٙبیغ وٛچه  ٚقٟطوٟبی
ایطا ثٛز ٚ ٜنٙبیغ ثب اقتغبَ ظیط ٘ 50فط ضا ث ٝػٛٙاٖ قبذم انّی ٔٛضز٘ظط لطاض ٔی زٞیٓ.
ً 2-2قش صٌایع کَچک در تَسعِ اقتصادی هلل

ثب ثطضؾی ٞبی ػّٕی ا٘دبْ یبفت ٝزض ذهٛل تحٛالت خٟب٘ی ثبِرهٛل زض لط ٖٚاذیط ز ٚػُٕ
پیف ثط٘س ٜزض ذهٛل التهبز خٟب٘ی تحت ػٙبٚیٗ
-1تغییط زض التهبز خٟبٖ ٔ -2ٚبٞیت فٙبٚضی حبوٓ ٛٔ ٚخٛز ُٔطح ٌطزیس ٜاؾت و ٝایٗ ز ٚػبُٔ
ٔٛخت ضٚیىطز ثٚ ٝاحسٞبی وٛچه التهبزی ثٛز ٜا٘س ٞط زٚی ایٗ ػٛأُ زض  ٕٝٞخب ثط ثٍٙبٟٞبی
التهبزی ٔٛثط ثٛز ٜا٘س ،ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض زض ض٘ٚس تٛؾؼ ٝالتهبزی وكٛضٞبی ٔرتّف اظ ایٗ ثٍٙبٟٞب ثٟطٜ
ثطز ٜا٘س  ٚث ٝحٕبیت اظ آٟ٘ب پطزاذت ٝا٘س زض ػیٗ حبَ ٔسِٟبی ٔرتّفی اظ ضقس نٙؼتی زض التهبزٞبی
پیكطفتٚ ٝخٛز زاضز .ثؼًی اظایٗ تفبٚت ٞب ٘بقی اظ لطاض ٌطفتٗ وكٛضٞب زض ٔطاحُ ٔرتّف ؾیىُ
التهبزی اؾت  ٚثؼًی زیٍط ٔطث ٌٛث٘ ٝظبْ ٞبی ذبل  ٚقطایٍ تبضیری  ٚؾیبؾی  ٚاختٕبػی آٟ٘بؾت
ػسْ ٚخٛز یه َ جم ٝوبضآ،ضیٗ ٘ٛآٚض زض ثرف نٙبیغ وٛچه یىی اظ ٔٛا٘غ انّی ضقس التهبزی زض
ثطذی اظ وكٛضٞب زض زٚضاٖ پؽ اظ وٕ٘ٛیعْ اظخّٕ ٝزضاضٚپبی قطلی ثٛز ٜاؾتِٚ. 1ی ایٗ ٔٛيٛع تب
حسٚزی زض وكٛضٞبی اضٚپبی غطثی ٔتفبٚت ثٛز ٜاؾت  ٚایٗ وكٛضٞب تٛخٚ ٝیػ ٜای ث ٝنٙبیغ وٛچه
زاقت ٝا٘س ثب ث طضؾی ث ٝػُٕ آٔس ٚ ٜتحمیمبت ا٘دبْ یبفت٘ ٝكبٖ ٔی زٞس و ٝنٙبیغ وٛچه حسالُ اظ
چٟبض خٙج ٝث ٝالتهبز خٟب٘ی وٕه ٔی وٙٙس.
 -1کارآفریىی  :نٙبیغ وٛچه ث ٝوٕه ث ٝضقس ضٚحی ٝوبضآفطیٙی  ٚایفبء ٘مف ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ
تغییط زض التهبز ٔسضٖ ث ٝضقس التهبزی وٕه ٔی وٙٙس
 -2وًآيری  :نٙبیغ وٛچه ٘مف ٕٟٔی زض فطایٙس تغییط فٙبٚضی ث ٝػٟس ٜزاض٘س آٟ٘ب ٔٙجغ
 -3پًیایی صىعت :نٙبیغ وٛچه ٘مف ٕٟٔی زض فطایٙس تح َٛنٙؼت ث ٝػٟس ٜزاض٘س.
 -4ایجاد فرصت َای شغلی  :نٙبیغ وٛچه زض ؾبَ ٞبی اذیط ؾ ٟٓلبثُ ٔالحظ ٝای زض ایدبز
اقتغبَ ٞبی خسیس زاقت ٝا٘س
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ث ٝػجبضت ز یٍط زض ز٘یبی ٔسضٖ أطٚظ نٙبیغ وٛچه ثب ٔكرهبت ٔرهٛل ث ٝذٛز زض ٔٛيٛػبتی
ٔرتّف  ٟٓٔ ٚچ ٖٛضقس التهبزی ،ضلبثت  ٚحُ ثحطاٖ ثیىبضی ٌ ٕٝٞیط  ،اثطات لبثُ تٛخٟی زاضٖ.
التهبز نٙبیغ وٛچه ٔی تٛا٘س لبٕ٘ٙ٘ٛسیٟبی ٔطتجٍ ثٔ ٝمیبؼ ضا ثٔ ٓٞ ٝطث ٌٛؾبظز ایٗ ض٘ٚسٞب
پیبٔسٞبی ظیبزی ثطای التهبز خٟب٘ی زاض٘س ایٗ پیبٔسٞبی ضا ٔی تٛاٖ ضا لبِت خس َٚشیُ ثیبٖ ٕ٘ٛز.
قطح
اَٚ

ؾبٔب٘سٞی خسیس  ٚظٟٛض زٚثبض ٜنٙبیغ وٛچه
قجى ٝؾبظی اظ نٙبیغ وٛچه – قجىٞ ٝبی تِٛیسی – ٘ٛاحی نٙؼتی-پیٕب٘ىبضی فطػی

زْٚ

ٚخٛز ؾبذتبضٞبی نٙؼتی غیط ٔتؼبزَ ٚافعایف تِٛیس ا٘جٜٛ
چب ِف اؾبؾی زضایٗ وكٛضٞب تٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی اظ ٘ٛع قٔٛپیتطی  ٚضا ٜا٘ساظی نٙبیغ
وٛچه ثب ؾبذتبض نٙؼتی ٔتؼبزَ تط

ؾْٛ

ٚخٛز التهبزٞبی غیط ضؾٕی ٘مف ٔحٛضی زض پٛیبیی اختٕبػی  ٚالتهبزی زض
وكٛضٞبی وٕتط تٛؾؼ ٝیبفت – ٝنٙبیغ وٛچه زض لبِت ذٛز اقتغبِی خعء ؾبذتبض نٙؼتی
خسا٘بپصیط ایٗ وكٛضٞب قس.

چٟبض

ٌؿتطـ نٙبیغ وٛچه زض خٟبٖ ٘ ٚمف ضفب ٜاختٕبػی آٖ ٔٛضزتٛخ ٝلطاض ٌطفت

ْ

زض ٔسِٟبی التهبزی زض ضاؾتبی ایدبز تٛاظٖ ٔیبٖ ثٍٙبٞبی التهبزی ثعضي  ٚوٛچه ٘مبٌ ٔٛثطی
ُٔطح ٌطزیس ٜاؾت و ٝث ٝثطذی اظ آٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ اثطات ٔ ٟٓتٛاظ٘ٚی ث ٝقطح شیُ اقبضٔ ٜی ٌطزز./
 -1ثیٗ تِٛیس زاذّی زازٞ ٜب  ٚذطیس آٟ٘ب اظ ثبظاضٞب و ٝانُالحبً تهٕیٓ ث ٝؾبذت یب ذطیس اؾت
 -2ثیٗ ٞعی ٝٙتِٛیس ٞ ٚعی ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ ث ٝایٗ ٔف ْٟٛو ٝاٌط ٔحه َٛثیكتطی تِٛیس قٛز حدٓ
ثیكتطی اض ثبیس ث ٝفطٚـ ضؾب٘س یؼٙی ثبیس وٛقف ثیكتطی ثبیس نٛضت ٌیطز تب ٔحه َٛثیكتطی زض
ثبظاضٞبی زٚضتط ثطؾس
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 -3ثیٗ ٞعی ٝٙثٍٙبٟٞبی التهبزی وٛچه و ٝثبظاضٞبی ٔحسٚز ضا زض حس ظطفیت وبُٔ تبٔیٗ ٔی
وٙٙس ٞ ٚعیٞ ٝٙبی ثٍٙبٟٞبی ثعٌط و ٝثبظاضٞبی وٛچه ضا تبٔیٗ ٔی ٕ٘بیٙس  ٚاظ ثبلی ظطفیت ذٛز
اؾتفبزٕ٘ ٜی وٙٙس.
 -4ثیٗ ثٟطٚ ٜضی (ٞعیٞ ٝٙبی تِٛیس ثطای ؾُحی ٔكرم ا ظآٖ)  ٚلبثّیت تٙظٕی یؼٙی ٞعیٝٙ
تٙظیٓ ثطای ؾُح تِٛیس ٔٛضز ٘ظط
 -5ثیٗ ٔعیت ٞبی تِٛیس ا٘ج ( ٜٛتِٛیس وبالٞبی اؾتب٘ساضز ثب ٞعی ٝٙپبئیٗ) ٔ ٚعیت ٞبی ترههی
یؼٙی تِٛیس وبالٞبیی ٔكرم  ٚؾفبضقی ثب ٞعیٞ ٝٙبی ثبال
 -6ثیٗ ا٘ساظ ٜاظ یه َطف ٚوٙتطَ  ٚاٍ٘یع ٜاظ َطف زیٍط
 – 7ثیٗ تحطیى  ٚتكٛیك وبض آفطیٙبٖ  ٚاػبز ٜقسٖ ثطای ذیبَ پطزاظی ٞبی ثی ٔٛضز ث ٝثیبٖ زیٍط
تٛاظ ٖٚثیٗ تحطیفی ٚتٙظیٓ
خٟب٘ی قسٖ
افعایف زض تدبضت
خٟب٘ی

افعایف

ػسْ

إَیٙبٖ
افعایف

 -2افعایف وٙتطَ آٔٛظـ

قست یبفتٗ تمؿیٓ

وبٞف زؾتٕعزٞب

ثبظاضٞب
ؾُٛح

ٔمطضات ظزایی ٚ

تٛؾؼ ٝفٙبٚضی

آظازؾبظی

اظ ضا ٜزٚض
 -3افعایف تحطن
ؾطٔبی ٚ ٝزازٞ ٜبی
ٔسیطتی

ثب ػٙبٚیٗ ثُٔ ٝبِت اقبض ٜقس ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝز ٚزِیُ ػٕس ٜزض ؾٕت زٞی ثٍٙبٟٞبی التهبزی
ث ٝؾٛی وٛچه ؾبظی ٚخٛز زاضز و٘ ٝبقی اظ ػٛأُ  ٚقطایٍ التهبزی خٟبٖ ٔی ثبقس ٚایٗ زالیُ
ػجبضتٙس اظ
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 -1وبٞف اثطات ٔمیبؼ  :اغّت ٔٛضز ثحث لطاض ٌطفت ٚ ٝز ٚػّٓ التهبز خبیٍب ٜذٛز ضا ثبظ وطزٜ
اؾت  ٚایٗ ٔٛيٛع ث ٝتؼٕیك زا٘ف ٔب زض تٛخی ٝتفبٚت ٔمیبؼ ٞب ٔٙتٟی ٘كس ٜاؾت .
 -2وبضآفطیٗ ػٛٙظ ػبّٔی ٘بقٙبذت ٝزض التهبز اؾت زِیُ آٖ اتفبق ٘ظط ٔٛخٛز ثطؾ ٝایٗ ٔٛيغ
اؾت و ٝزض قبوّ ٝالتهبزی ٔب ٔكىالت ؾبذتبضی ٚخٛز زاضز اظ َطف زیٍط انطاض ثطای تٛخ ٝثیكتط ثٝ
وبضآفطیٙی ٞط چٔ ٝی ذٛاٞس ثبقس ٌ ٕٝٞیط قس ٜاؾت .

1

زض ٟ٘بیت ُٔبِؼبت زا٘كٕٙساٖ ػّ ْٛالتهبزی ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝوؿت  ٚوبضٞبی وٛچه تب حسٚزی
ظیبزی ٘دبت ثرف وكٛضٞبی تٛؾؼ ٝیبف ت ٚ ٝزض حبَ تٛؾؼٞ ٝؿتٙس ایٗ ٔ ٟٓثب ثطضؾی ٞبی ا٘دبْ یبفتٝ
زض ٔٛضز زٚاظز ٜوكٛض اضٚپبیی (ػً ٛاتحبزی ٝاضٚپب)  ٚثطضؾی وكٛضٞبی آؾیبی خٛٙة قطق وبٔال ٔكٟٛز
اؾت  ٚضفت ٝضفت ٝاٍِٛی تٛؾؼ ٝالتهبزی ٔجتٙی ثط حٕبیت اظ نٙبیغ وٛچه ث ٝػٛٙاٖ یه پسیسٜ
ٔٙبؾت خٟب٘ی ُٔطح ٔی ٌطزز.
 -2–3تجربِ اتحادیِ ارٍپا در تَسعِ صٌایع کَچک

2

اتحبزی ٝاضٚپب و ٝزض حبَ حبيط زاضای  15وكٛض ثب حدٓ  ٚؾُٛح التهبزی ٔتفبٚتی ػًٞ ٛؿتٙس وٝ
ثط٘بٔٞ ٝبی ٔرتّف ٔ ٚتٛٙػی ضا ثطای تٛؾؼٞ SME ٝب تساضن زیس ٜا٘س و ٝا ٓٞآٟ٘ب ػجبضتٙس اظ :
إٞیت ثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ زض ذهٛل تِٛیس ٚایدبز اقتغبَ ث ٝلسضی اظ ٘ظط التهبزی ثطای
اػًبی اتحبزی ٝاضٚپب  ٚؾبیط وكٛضٞبی اضٚپبی غطثی حبئعإٞیت اؾت و ٝؾیبؾت ٞبی ثی قٕبضی زض
خٟت ضقس ایٗ ثٍٙبٟٞب ثب ا٘دبْ تغییطات اؾبؾی زض ؾبذتبض ػٕٔٛی ؾیؿتٓ ٔٛخٛز حبوٕیت التهبزی
آٟ٘ب اتربش قس ٜاؾت اظ ٕٞیٗ ضٞ ٚسف آٟ٘ب ا٘دبْ انالحبت ؾبذتبضی خبٔغ زض ثرف زِٚتی ،ثبظاضٞبی
ّٔی وبض٘ ٚ ،ظبْ آٔٛظقی ،تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٚتحمیمبت اؾت.
زض ایٗ يٕیٕ ٝؾ ٝخس َٚاضائ ٝقس ٜاؾت و ٝثیبٍ٘ط ؾیبؾت ٞبی ثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ زض
ٔٛاضز ظیط ٔی ثبقس:

 محیط کسب يکار
 محیط مالی ي بیه المللی کردن يخدمات اطالع رساوی
روی توریک – سخنرانی در اتحادیه اروپا (در آن زمان تهذاد اعضا اروپا  12کشور بود )
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همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار
 تحقیق ي تًسعٍ ،کار ي آمًزش ،تقًیت کارآفریىی ي فرَىگ بىگاٌ داری
ٔٛاضز فٛق اٞساف ؾیبؾتٍصاضی ٚاثعاضٞبیی و ٝثٙٔ ٝظٛض زؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف زض وكٛضٞبی
ٔٛضزُٔبِؼ ٝاػٕبَ ذٛاٞس قس ضا قبُٔ ٔی قٛز.
حرٍف اختصار کِ در جدٍل بِ جای ًام کشَرّا بکار هی رٍد
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اٞساف انّی تحٛالت خسیس زض ؾیبؾت ٞبی ثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ  ٚاثعاضٞبی ػٕس ٜثىبض
ضفت ،ٝزض ظٔی ٝٙوؿت  ٚوبض تدبضی ،اضٚپبی غطثی اؾت

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار

اٞساف
ؾبز ٜؾبظی  ٚوبٞف حدٓ

اثعاضٞب
اظٟبض٘بٔٞ ٝبی اِىتط٘ٚیىی  ٚاضائ ٝپطؾكٙبٔٞ ٝب ٚاؾٙبز یه قىُ

وكٛضٞب
A,CH,E,F,FIN,I,IS,P

وبض ازاضی وؿت  ٚوبض
ثٛیػ ٜزض ٔٛضز قطایٍ ایدبز
تبؾیؿبت خسیس ٚ
اظٟبض٘بٔٞ ٝب

اَالع ضؾب٘ی ث ٝوؿت

ؾبز ٜؾبظی زض ذٛاؾت ٞبی آٔبضی یب اظٟبض٘بٔٞ ٝبی ازاضی ثٍٙبٞ ٜب

A,CH,D,DK,E,F,FIN,I,IR
L,IS,L,NL,NO,P,S,UK

ٔطاوع یه ٔطحّ ٝای ثطای اضائ ٝذسٔبت ازاضی ثٛیػ ٜثطای ٚاحسٞبی خسیس

A,CH,D,DK,E,F,FIN,IRL,
L,NO,P,UK

ٚوبضٞب ثرهٛل زض
ٔٛضزٔؿبئُ ازاضی
ُٔبِؼ ٝزض ٔٛضز حدٓ وبض

ٔطاوع یه ٔطحّ ٝای ،حتی اظ َطیك ایٙتط٘ت

ازاضی ثٙٔ ٝظٛض پیكٟٙبز

B,CH,D,DK,E,FIN,IRL,L,
NL,NO,P,S

ضا ٜحُ ٞبی ثٟی ٝٙؾبظی ٚ
ؾبز ٜؾبظی ثٝ
ؾیبؾتٍصاضاٖ
وبٞف  ٚیب ثركٛزٌی

تحمیمبت ز ِٚتی زض ٔٛضز تبثیطات لٛا٘یٗ ثط ثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ ٚاضائٝ

ٔبِیبتی  ٚتبٔیٗ اختٕبػی

پیكٟٙبزات ثطای ثٟجٛز ؾبذتبضٞبی لب٘٘ٛی

E,F,FIN,I,IS,IRL,L,P,S

ثطای ثٍٙبٟٞبی وٛچه ٚ
ٔتٛؾٍ
ؾبز ٜؾبظی ؾبذتبض

انالح  ٚؾبزٕٛ٘ ٜزٖ ٘ظبْ ٞبی ٔبِیبتی ٚتبٔیٗ اختٕبػی

A,B,CH,D,E,FIN,I,P,UK

ازاضی
وبٞف اثطات قغّی

انالح لٛا٘یٗ  ٚثركٛزٌی ٔبِیبتی  ٚوبٞف فكبض ٘ظبْ تبٔیٗ اختٕبػی ثٛیػٜ

ٚضقىؿتٍی ثٍٙبٟٞب

ثطثٍٙبٞ ٜبی خسیس

تؿٟیُ ا٘تمبالت قطوت ٞب

انالحبت لب٘٘ٛی ،ثركٛزٌی ٔبِیبتی یب اػٕبَ ٔكٛق ٞب ثطای ٘مُ  ٚا٘تمبَ
قطوت

CH,F,FIN,NO,UK

A.B.F.I
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اٞساف انّی ثطای تحٛالت خسیس زض ؾیبؾت ٞبی ثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ  ٚاثعاضٞبی انّی ثىبض
ٌطفت ٝقس ٜثب تٛخ ٝثٔ ٝحیٍ ٔبِی  ٚثیٗ إِّّی  ٚذسٔبت اَالع ضؾب٘ی
اثعاضٞب

اٞساف

وكٛضٞب

ٔحیٍ ٔبِی
تٛؾؼٔ ٝىب٘یؿٓ ٞبی

تؼسیُ لٛا٘یٗ ،ایدبز  ٚفطا ٓٞوطزٖ ٔكٛق ٞب

نٙسٚق ٞبی ٘ٛآٚضی ثطای ؾطٔبیٔ ٝربَط ٜپصیط ،نٙسٚق ٞبی ؾطٔبی ٝاِٚیٝ

A,CH,D,DK,E,EL,F,FIN,IR
L,IS,P,NO,S,UK

ثطای قطٚع  ٚضقس ٙٔ ٚدیبٖ وؿت  ٚوبض
ثٍٙبٟٞبی

ٚ

وٛچه

ٔتٛؾٍ ثٛیػ ٜزض ظٔیٝٙ
ٞبی ٘ٛآٚضی  ٚؾطٔبیٝ
ٌصاضی
ایدبز  ٚفطا ٓٞوطزٖ ٔكٛق ٞبیی ثطای اػتجبضات

A,D,DK,E,F,FIN,I,L,NL,N
O

پبییٗ زؾتیٚ ،أٟب  ٚاػتجبضات ٔكبضوتی
تؿٟیُ
ثٍٙبٟٞبی

زؾتطؾی
وٛچه

َطح ٞبی تًٕیٗ ثسٞی ٞبی لطاضزازی ثٍٙبٟٞبی

A,B,C,D,E,F,FIN,I,NL,UK

 ٚوٛچه ٔ ٚتٛؾٍ ٕٞ ٚیُٛٙض ثط٘بٔٞ ٝبی تمؿیٍ

ٔتٛؾٍ ث ٝاػتجبضات  ٚثسٞی ٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی وبٞف لطٚو
ثٟجٛز ؾبذتبض ٔبِی آٟ٘ب
السأبتی ثطای تبذیط زض ثبظپطزاذت ٞب
ثط٘بٔٝ
وٕه
ثٍٙبٟٞبی

ٞبی
ٔؿتمیٓ
وٛچه

ّٔی

ٔكٛق ٞبی ٔبِی ثطای ؾطٔبیٌ ٝصاضیٟبی

EL,I,IRL,UK
A,B,D,E,EL,I,IRL,UK

ث ٝثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ
ٚ

ٔتٛؾٍ
انالحبت ٟ٘بزی

ایدبز ثبظاضٞبی ثب٘ٛی ٝثطای نٙبیغ وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ
ثیٗ إِّّی وطزٖ  ٚذسٔبت اَالع ضؾب٘ی

A,B,DK
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وٕه ث ٝثٍٙبٟٞبی

ثط٘بٔٞ ٝبی تكٛیمی ثطای تحمیمبت ثبظاض  ٚقطوت زض

وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ زض

ٕ٘بیكٍبٟٞبی ترههی

A,CH,D,DK,E,EL,I,IRL,L,
NL,NO,UK

خٟت ٘فٛش ث ٝثبظاضٞبی
ذبضخی
ایدبز ٟ٘بزٞبی ّٔی ،ذهٛنی یب زِٚتی ثطای تٛؾؼٝ

CH,EL,IRL,IS,NL,UK

تدبضت ذبضخی
پكتیجب٘ی اظ تالـ ٞب ٔ ٚكٛق ٞبی ٔبِی  ٚپكتیجب٘ی فٙی ،اغّت اظ َطف
ٕٞىبضیٟبی ثیٗ إِّّی ٟ٘بزٞبی تٛؾؼ ٝتدبضت ذبضخی ،ثطای یبفتٗ قطوبی

A,CH,D,DK,EL,F,I,IRL,L,
NL,NO,P,UK

ٚایدبز قجىٌ ٝؿتطز ٜذبضخی  ٚا٘دبْ تٛافمبت  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضیٟبی ٔكتطن
ّٔی

ثٍٙبٟٞبی

ثطای

وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ
ٔكٛلٟبی ٔبِی ثطای ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔؿتمیٓ زض ذبضج

A,D,DK,E,F,FIN,I,IS,NL

ایدبز خطیبٟ٘بی اَالع ضؾب٘ی ٚیػ ٚ ٜقجىٞ ٝبی A,B,CH,D,E,F,FIN,S,IRL,L
,NO,P,UK
ایٙتط٘تی
اقبػ ٝاَالػبت ٔٛضز
ػالل ٝثٍٙبٟٞب وٛچه ٚ
ٔتٛؾٍ(ٔسیطیت ،تدبضت
ٔ ،بِی ٚغیط)ٜ
ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی ثطای ٔسیطاٖ یب وبضوٙبٖ یب

A,B,D,DK,E,I,IRL,NL,NO,

وبضآفطیٙبٖ
اضتمبء ظطفیت ؾبظٔب٘ی
ثٍٙب ٜثٙٔ ٝظٛض ٘فٛش ثٝ
ثبظاضٞبی ذبضخی
اٞساف انّی تحٛالت خسیس زض ؾیبؾت ٞبی ثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ  ٚاثعاضٞبی ػٕس ٜاخطایی
زض ظٔی ٝٙتحمیك  ٚتٛؾؼ،ٝوبض  ٚآٔٛظـ  ٚ ،تمٛیت فط ًٙٞوبضآفطیٙی  ٚثٍٙب ٜزاضی

P
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اثعاضٞب

اٞساف

وكٛضٞب

ثٟجٛز زؾتطؾی ث ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ،ٝوبض  ٚآٔٛظـ
ایدبز ثٍٙبٟٞبی وٛچه

ایدبز ٔطاوع ظازپطٚضی

ٔ ٚتٛؾٍ خسیس ثؿیبض ٘ٛآٚض
وٕه ث ٝثٍٙبٟٞبی

اثعاضٞبی ٔبِی ثطای ایدبز نٙبیغ پطثبظز ٜتِٛیسی ٚ

وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ ٔٛخٛز پیكطفت(ٝؾطٔبی ٝاِٚی ٚ ٝؾطٔبیٔ ٝربَط ٜپصیط) ثط٘بٔٞ ٝبی
ثطای

ٞسایت

CH,DK,F,FIN,I,IS,N
L,UK
CH,D,DK,F,FIN,ID,L
,NL,S

تحمیك ٕٞىبضی ثیٗ ثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ ٔ ٚطاوع

ٚتٛؾؼ ٝیب خصة َطح ٞبی تحمیمبتی زِٚتی یب ثیٗ ذٛز EMEs
٘ٛآٚضی اظ ثیطٖٚ
ٔكٛق ٞبی ٔبِی ٔ ٚبِیبتی ثطای ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض A,D,DK,E,EL,F,I,IRL
,L,UK
٘ٛآٚضی یب اخطای ؾیؿتٓ ٞبی تبئیس ویفیت

ثط٘بٔٞ ٝبی ٘ٛآٚضی ثرف زِٚتی زض ظٔیٞ ٝٙبی ٚیػٜ

A,CH,F,I,NO,P

(فٙبٚضی اَالػبت  ٚایٙتط٘ت ،تدبضت اِىتط٘ٚیه ٚ
ثیٛفٙبٚضی)
ثٟجٛز ٘ظبْ تحمیمبتی

ثط٘بٔٞ ٝبی تكٛیمی ثطای وبضثطز تدبضی ثرف

A,D,F,UK

ّٔی ثٙٔ ٝظٛض تٛظیغ تحمیمبت زِٚتی
٘ٛآٚضی ٞبی تىِٛٛٙغیه
ثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ
زض ٔیبٖ زیٍطاٖ
ایدبز فؼبِیت ٞب  ٚثط٘بٔ ٝای آٔٛظقی ٔ ٚكبٚض ٜای

A,E,FIN,I,IRL,IS,L

ثطای ثىبضٌیطی فٙبٚضی ٞبی خسیس
A,CH,D,DK,FIN,I,IR
L,IS,L,NL,P,UK
ثٟجٛز ٘ؿجت ثیٗ

ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظـ حطف ٝای ثطای پبؾد ث٘ ٝیبظٞبی

B,CH,D,E,EL,F,FIN,I
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ویفیت ٞ ٚعی ٚ ٝٙؾطٔبیٝ

ثٍٙبٞ ٜب

,IRL,IS,L,NO,UK

ا٘ؿب٘ی زض ثٍٙبٟٞبی
وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ
وٕه ٞعی ٝٙثطای اؾترساْ وبضآٔٛظاٖ  ٚفبضؽ اِتحهیالٖ A,CH,D,E,EL,F,FIN,I
,IRL,IS,L,NO,UK
خسیس
وٕه ٞعی ٝٙثطای اؾترساْ زا٘كٕٙساٖ یب ٔسیطاٖ ػبِی

B,D,DK,I

ضتجٝ
انالح َطح ٞب ثطای ثبظاضٞبی ّٔی وبض زض خٟت ا٘ؼُبف A,B,E,EL,F,FIN,I,ISL
,L,P,S
پصیطی ثیكتط
وٕه ث ٝزؾتطؾی ثیىبضاٖ ٔكٛق ٞبیی ثطای اؾترساْ ثیىبضاٖ

B,D,E,F,FIN,L,P,S

ث ٝثبظاض وبض ثٛیػ ٜزض ثرف
ثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ
تمٛیت فط ًٙٞوبضآفطیٙی  ٚثٍٙب ٜزاضی
تٛؾؼٝ

ض٘ٚس

ذٛز ٔكٛق ٞبیی ثطای ایدبز وؿت  ٚوبض خسیس ٚیػ ٜخٛا٘بٖ،

B,D,DK,E,F,I,IS,L,N
L

اقتغبِی ثٛیػ ٜزض ٔیبٖ ظ٘بٖ  ٚثیىبضاٖ
خٛا٘بٖ  ٚثرف ٞبیی اظ
خبٔؼ ٝو ٝاحتٕبَ ذُط
وٙبض ٌصاقت ٝقسٖ اظ ثبظاض
وبض زض آٟ٘ب ٚخٛز زاضز
اضائ ٝزٚض ٜای أٛظقی ثطای ذٛز اقتغبِی
افعایف زا٘ف ثىبضٌیطی ض ٚاضائ ٝزٚضٞ ٜبیی زض ظٔی ٝٙثٍٙب ٜزاضی  ٚثط٘بٔ ٝایی ثطای
قٟبی وؿت ٚوبض ٘ ٚیطٚی تٕطیٗ وؿت  ٚوبض ثطای زا٘ف آٔٛظاٖ
وبض ثطای اؾرساْ آتی زض
قطوت

A,CH,D,E,EL,FIN,I,P
,S,UK
B,CH,DK,FIN,I
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ضا ٜحُ ٞب ثطای ٔكىالت تُجیمی اغّت قجی ٝثٞ ٓٞ ٝؿتٙس اٌطچ ٝزاضای ٔرتهبت ٚیػّٔ ٜی ثٛزٜ
 ٚقبُٔ السأبتی اظ لجیُ تبٔیٗ ٚاؾتفبز ٜفعایٙس ٜاظ اثعاضٞبی اَالػبت  ٚثطلطاضی اضتجبٌ ثیٗ ثٍٙبٞ ٜبی
التهبزی ٚزِٚت ،اضتمبء ظطفیت تىِٛٛٙغیه ٛ٘ ٚآٚضی قطوت ٞبی وٛچه تط (ٌبٞب ثب ٕٞىبضی
ا٘ؿتیتٞٛبی تحمیمبتی زِٚتی) آٔٛظـ  ٚاضتمبء ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی  ٚثىبضٌیطی اثعاضٞبی ٘ٛآٚضی ٔبِی ثطای
تٛؾؼ ٝثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ ٔی ثبقس.
جوع بٌدی ًٍتیجِ گیری
زضایٗ ٔمبِ ٝث ٝثطضؾی ٔٛيٛع وبضآفطیٙی اظ ٍ٘ب ٜالتهبزی پطزاذت ٝقس ث ٝػجبضتی تبثیط وبضآفطیٙی
زض ػطن ٝتٛؾؼ ٝالتهبزی  ٚضٚقٟب ٔ ٚسِٟبی ٔٛخٛز زض تٛؾؼ ٝوبضآفطیٙی وٙٔ ٝدط ث ٝتكىیُ  ٚایدبز
قطوت ٔی ٌطززُٔ .طح قس پیتط ویّجی
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یىی اظ ا٘سیكٕٙساٖ ػّٓ التهبز زض وتبة ذٛز ثٙبْ «وبض

آفطیٙی  ٚتٛؾؼ ٝالتهبزی» ٔعایب ٔ ٚؼبیت ٞط یه اظ ٔسِٟبی ُٔطح ضا و ٝغبِجب اظ َطیك ا٘سیكٕٙساٖ
التهبزی اؾت ثطضؾی ٕ٘ٛزٛٔ ٚ ٜضزتدطث ٝلطاض زاز ٜاؾت ا ٚتحمیك ٔه وِّٙ ٝس ضا ثسِیُ ٘ساقتٗ ٔؼیبض
٘یبظ ث ٝتٛفیك  ٚضقس التهبزی ٔٛضز ا٘تمبز لطاض زاز ٔ ٚسَ پٛیبی قٔٛپیتط ضاخغ ث ٝوبضآفطیٙی ث ٝزِیُ
تٛيیح ضاثُ ٝوبضآفطیٙی  ٚضقس التهبزی ثط ٔسَ ایؿتبی ٚثط تفٛق یبفت ٘ ٚظطیٚ ٝثط ضا ثسِیُ زاقتٗ
اضظقٟبی فطٍٙٞی  ٚحٕبیت ٞبی اختٕبػی و ٝػٛأُ ضفتبض وبضآفطیٙب٘ ٝضا ٔكرم ٕ٘ٛز ثؿٍ یبفت ٝتّمی
ٕ٘ٛز ٞط یه اظ ٔسِٟبی اقبض ٜقس ٜزاضای ٘مبٌ لٛت  ٚيؼف ذبنی اؾت و ٝثبیس زض ٔحیٍ ػُٕ ٔٛضز
اضظیبثی ٘ ٚمس لطاض ٌیط٘س ٍ٘ ٚبٚ ٜیع ٜالتهبزی آٖ ٔٛضز تبئیس لطاض ٌطفت.ثب ثطضؾی وكٛضٞبی ٔرتّف
ٚتدطثیبت اضظ٘س ٜآٟ٘ب زض ذهٛل تٛؾؼ ٝنٙبیغ وٛچه ث ٝایٗ ٔ ٟٓزؾت ذٛاٞیٓ یبفت و ٝتٛؾؼٙٔ ٝبثغ
ا٘ؿب٘ی ٚتٛخ ٝثٔ ٝم ِٝٛوبضآفطیٙی  ٚضٚاج آٖ زض الكبض ٔرتّف خبٔؼ ٝیىی اظ اؾبؾی تطیٗ ثط٘بٔٞ ٝبی
اؾت و ٝاوثط وكٛضٞب  ٚؾبظٔبٟ٘بی ثیٗ إِّّی ث ٝآٖ تبویس زاض٘س ِصا تٙبؾت  ٚتُبثك ٔسِٟبی تٛؾؼ ٝوبض
آفطیٙی ٘ ٚمف آٟ٘ب ز ضایدبز  ٚضا ٜا٘ساظی وؿت ٚوبضٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ اظ خبیٍب ٚ ٜإٞیت ذبنی
ثطذٛضزاض اؾت ٔ ٚسِٟبی تدطث ٝقس ٜثؿیبضی ضا ٔی تٛاٖ یبفت ؤ ٝی تٛا٘س ظٔی ٝٙثطٚظ  ٚتٛؾؼ ٝنٙبیغ
وٛچه ثب تىی ٝثط افعایف ٟٔبضتٟبی ٔسیطیتی ٚوبضآفطیٙی فطا ٓٞآٚضزِ ٜصاث٘ ٝظط ٔی ضؾس ٔیتٛاٖ ثٝ
قٙبذت اٚيبع التهبزی ٚاختٕبػی  ٚفطٍٙٞی حبوٓ یىی اظ ٔسِٟبی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض وكٛضٞبی خٟبٖ
ضا ثطای ثٔٛی ؾبظی  ٚوبضثطز زض ایطاٖ  ٚاؾتبٟ٘بی ٔرتّف آٖ پیكٟٙبز  ٚثطضؾی ٕ٘ٛز  ٚیب تّفیمی
اظٔسِٟبی ٔٛخٛز ضا ثب ضفغ ایطازات احتٕبِی یب تُجیك ثب قطایٍ ٔٛخٛز ث ٝػٛٙاٖ ٔسَ تٛؾؼ ٝای نٙبیغ
وٛچه ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز چٙب٘چ ٝزض ثطضؾی ٞبی ا٘دبْ یبفتٔ ٝكبٞسٔ ٜی ٌطزز ػبُٔ انّی زض
تٛؾؼ ٝنٙبیغ وٛچه تطثیت  ٚپ طٚضـ وبضآفطیٙبٖ ثٛز ٚ ٜفطایٙسٞبی حٕبیتی زِٚتی  ٚؾٛپؿیسٞبی
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ٔثجت قىُ ٌیطی ایٗ نٙبیغ اظ ٔٛاز ٔ ٟٓتّمی ٔی ٌطزز  ٚثؿتط ؾبظی ثطای ایدبز فًبی ٔٙبؾت
وؿت ٚوبض تمٛیت ٕٞىبضیٟبی ثیٗ ثٍٙبٞی (نٙبیغ وٛچه  ٚثعضي تٛؾؼٔ ٝكبٞسٞ ٜبی وؿت  ٚوبض
ٚایدبز ٔطوع ذسٔبت وؿت ٚوبض  ٚثط٘بٔٞ ٝبی اثتىبضی ٔثجت قىُ ٌیطی وؿت ٚوبضٞبی ٘ٛیی اظ
إٞیت ذبنی ثطذٛضزاض اؾت  .زضایٗ ٔمبِ ٝزیسٌبٞ ٜب ثط تبئیس وبضآفطیٙی زض تٛؾؼ ٝنٙبیغ وٛچه ثٛزٜ
 ٚوكٛضٞبی و ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙتالـ  ٚحطوت ثیكتطی زاقتٙس ایٗ ٔ ٟٓضا اثجبت ٔی ٕ٘بیس .
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