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  چکیده

 عرصةه دن ببرای صعود و رسی یاپله عنوانبه کهبل آیدمی حساببهل یک شغ تنها نهکارآفرینی  ،در جوامع امروزی

 کمکی است و با هدف مجمع جهانی کارآفرین یهاشاخهمجمع جوانان از جمله  .شودموفقیت در نظر گرفته می

در آن سالیانه سیاستمداران، کارآفرینان و اساتید کارآفرینی  ویل شده است کتش اکوسیستم کارآفرینی دنیا به

 .کنندمیمختلفی برگزار  یهاشیو همادارند شوند، اتاق فکر میجمع 

 :مقدمه

ه دن ببرای صعود و رسی یاپله عنوانبه کهبل ،آیدمی حساببهل یک شغ تنها نهکارآفرینی  ،زیدر جوامع امرو

ه تشریح اقتصادی خود ب یهاهینظرنخستین کسانی بودند که در  اقتصاددانان .شودموفقیت در نظر گرفته می عرصة

ل درک کارآفرینی در اص د.دانستنکه اصلی در توسعه اقتصادی میرا نیروی محر یکارآفرین کارآفرینی پرداختند و

تاکنون  2008از سال  ،(JWEF)مجمع جهانی کارآفرینی جوانان  در همین راستا .هاستفرصتاز  یبرداربهرهو 

سسات و ؤسنگاپور و با همکاری برخی از م Nanyang دانشگاه تکنولوژیرانسه و ف  Lyon-EMتوسط دانشگاه

و  در میان جوانانتا با ترویج و سرعت بخشیدن به کارآفرینی شود المللی برگزار میهای بزرگ و معتبر بینشرکت

برقرار  2050انداز سال و عدالت اجتماعی را برای ساختن دنیایی بهتر با چشم بپردازدایجاد ثروت  به دانشجویان

 وشود های مختلف برگزار میعلمی معتبر در کشورساله به میزبانی و همکاری یک مجموعه این برنامه همه .کند

المللی کننده این برنامه بینعال برگزارطور فهب شیلیو  ، مالزی، چین، آرژانتینکشورهای فرانسه، سنگاپور، ایران

  .هستند

حفظ اهداف  منظوربهرا  یاگسترده یهاتیفعال جهانی کارآفرینی و نوآوری مجمع آمده دستبهطبق گزارش 

اری بیم یریگهمهشرایط ویژه کشورمان به علت  بهباتوجهترتیب دیده است که مجمع و کمک به کارآفرینان 

۱۹COVID-  حدود هزار نفر  د وندین برگزار شالآن صورتبه ۱۳۹۹ مهرماههشتم و نهم در تاریخ  هابرنامهاین

فناور مستقر در مراکز رشد و  یهاشرکتو  انیبندانش یهاشرکت، کارآفرینان، مدیران هااستارتاپاز مدیران 

برنامه  این .ین تماشا کردندالآن صورتبهاین رویداد را  وکارکسب مندانسایر عالقهعلم و فناوری کشور و  یهاپارک

 .پخش شدآپارات زنده از سایت تلویزیون اینترنتی مجمع جهانی کارآفرینی و نوآوری و همچنین  صورتبه

دئویی وی نیز سخنرانان خارجی .ندکردا ارائه د رات حضور پیدا کردند و سخنرانی خورانان ایرانی در موزه ارتباطنسخ

 از مدیران و متخصصان .ن نمایش داده شداز سخنرانی خود ضبط کرده بودند که در زمان پخش زنده، برای تماشاگرا

 با هدف کمک هرچه بیشتر به کارآفرینان آینده صورت گرفت. هایسخنرانکارآفرینی دعوت به عمل آمد و در حوزه 

 و یکوهرنگدکتر فریدون  ،، دکتر امیر ناظمیپروفسور ایندرجیت سینگ ،نوریس کروگر پروفسور ،دکتر رضوی



نرانی سخ فخاریانحسین توحیدی و پیمان  ،دکتر آرش گلنام ،ملودی حسینی کارآفرینان موفقی مثل همچنین

 .ارائه کردند مجمعدر نخستین روز این  خود را

 یهاشاخهمجمع جوانان از جمله  اشاره داشتند و توضیح دادند کهمجمع جوانان در سخنان خود به دکتر رضوی 

در ه ک ل شده استیکتش اکوسیستم کارآفرینی دنیا به کمکبا هدف ی است. این مجمع جمع جهانی کارآفرینم

مختلفی  یهاشیهماو دارند شوند، اتاق فکر یمآن سالیانه سیاستمداران، کارآفرینان و اساتید کارآفرینی جمع 

 تو عدال ینیآفرارزش توسعةبه  ند وک کمک در جهان ینیآفرثروتبه  هکن مجمع قصد دارد یا .کنندیمبرگزار 

 بپردازد. روپیشِ یهاسالدر اجتماعی 

 ن مجمعبا همین موضوع در ایو یادگیری کارآفرینانه،  کارآفرینانه یهاستمیاکوسپروفسور نوریس کروگر، متخصص 

ارتباط همچنین درباره و  و اهمیت آن پرداخت موضوع آموزش بهدر سخنان خود  وی .دمطالب خود را ارائه دا

انگیزی کارهای شگفت توانندیم ،به دانشجویان قدرت و ابزار درستی بدهیم اگر معتقد بود آموزشبین کارآفرینی و 

 .ندنایجاد ک یتغییر عمیق خود در اعماق ذهن ندبتوان تادارند  نیازآموزش عمیق کارآفرینی  به ها. آنانجام دهند

 ییهاروژهپانفرادی و یا تیمی  صورتبهپس باید دانشجویان  ؛اهمیت زیادی دارد نی بر پروژهیادگیری مبتهمچنین 

مهم این  سؤال. یک ندنکیمدا یپتغییر  قاًیعمکه تفکرات افراد  دهدیمانجام دهند. در این شرایط اتفاقاتی رخ  را

 هاپاسخ نیترمهمیکی از  ،انجام شده اتمطالع؟ در شودیماست که کارآفرینی در درجه اول و دوم چگونه انجام 

 .وندشیم آموزاندانشدر دانشجویان و  تیخالقسی بودند که باعث تغییر در طرز تفکر و ایجاد الک یهاپروژه

 «روناکارآفرینی و نوآوری در آینده پساک»مجمع جهانی کارآفرینی با موضوع  سیرئبیناپروفسور ایندرجیت سینگ، 

ر حال دت. گذاشته اس ریتأثکرونا در ابعاد بزرگی بر روی کارآفرینی و نوآوری : و اظهار داشت دسخنرانی کر نیز

شدت دچار صنایع بهاز خاطر بعضی همینروند کار صنایع موجود هستیم. به حاضر ما شاهد یک سری تغییرات در

ه دست ب. اما صنایعی بیشترین سود را اندگرفتهاین تغییرات قرار  ریتأثرکود شدند و برخی دیگر با مالیمت تحت 

تحویل  مثل خدمات برخی .کردندیمکه از خدمات اینترنتی برای عرضه محصول و کاالی خود استفاده  آوردند

رآفرینی . کااندگرفتهثبت م ریتأث ،تنددیجیتال هسکه مربوط به خدمات  ییهاتیفعال مخصوصاًبه خانه و  هاالکا

تغییراتی که کرونا از جمله  .دنکنیمادی را ایجاد زی یهافرصتمثل کرونا  ییهاچالشو  هاستفرصتدرک بهتر 

 ،همین تغییرو  نندیبیمآنالین آموزش  یهاکالسکه افراد از طریق است این آموزش گذاشته است وةیشبر روی 

آموزش آنالین فعالیت کنند. ممکن است در آینده  حوزةدر قصد دارند که  ییهاآپاستارتبرای  است فرصت خوبی

 کارکردنمربوط به استخدام شود، در طول این دوران  تواندیمفرصت بعدی . آموزش به همین شکل ادامه پیدا کند

این تغییرات  ،نی؛ بنابراکنندیمفعالیت  یدورکارهم تغییر کرده است و افراد از طریق  کارها انجام وةیشدر منزل و 

 استفاده کنند. ی مطلوب اجهینتبرای گرفتن  هافرصتاز این  توانندیممند بستری هستند و کارآفرینان نیاز



ه مداخل د که به اهمیتالعات ایران از سخنرانان مهم بوفناوری اط سیرئدکتر امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و 

، ف هر نوع دخالتی در این امر هستممخال کهنیباوجودا: وی اظهار داشترشد کارآفرینی پرداخت.  منظوربه هادولت

ن ای دولت به مداخلةاپل با  های بزرگ آمریکایی همچون. شرکتبدون دخالت دولت به توسعه رسید شودینماما 

فناوری نقش  توسعةدر  هادولتالگوی خوبی برای کارآفرینان باشد.  تواندیم این شرکت و انددهیرسها موفقیت

را برای حفظ بازار مالی و همچنین جلوگیری از  یمقرراتبر همین اساس دولت باید کارآفرین باشد و  .ارندزیادی د

؟ با سه مورد کارآفرینی را تسهیل کنند توانندیم هادولتمهم این است که چگونه  سؤالیک  بحران در نظر بگیرد.

دوم  مورد .باشیم مورد اول با قبول این موضوع که فناوری یک کاالی عمومی است سؤالن پاسخگوی ای میتوانیم

 است. یگذارمقرراتو مورد سوم  رساختیز عنوانبهقبول فناوری 

در  یابیمشاهده و معنی  یهاروشنگاهی به »لوزان سوئیس با عنوان  وکارکسب مدرسة، استاد گل نامدکتر آرش 

 را خود کاری باید به نحوی ارتباط کار در انجام هر اظهار داشت: و کردسخنرانی  «قطعیتیدگی و عدم عصر پیچ

دیگر در  یرمؤثتغییرات تا بتوانیم  ،کنیم. اول باید تصویر بزرگ را ببینیم بعد اجزا را بررسیدیگربا موضوعات 

  .ایجاد کنیمجزئیات 

یکی از موانع نوآوری ترس و ی موانع خالقیت و نوآوری پرداخت و گفت: به بررس یکوهرنگدکتر فریدون 

 هاآپاستارتمعتقد است  یکوهرنگدکتر . گری اشاره کردکنترل یهایتئوربه دیگر  موانع. از است ینیبخودکم

ورت ر این صدر غی د.نو تقاضای مردم را برطرف کن هاخواستهبلکه باید برای نیاز مردم طراحی شوند  صرفاًنباید 

 .شودینمخالقیت در نوآوری حاصل 

ه کسی چ گذارهیسرما»که  سؤالی در پاسخ به این کیکدو و پایکادمی مالز رعاملیمدو  گذارانیبنحسین توحیدی 

زمان و  هایبعض. کندیم یگذارهیسرماهرکسی به نحوی  و هستند گذارهیسرماافراد،  همةکه  توضیح داد« ؟است

برای بقیه افراد  کارکردن برایزمان خود را  هایبعض. کنندیم یگذارهیسرماانرژی خود را در محیط تحصیل 

 یکوشسختو  یریپذسکیرزمان خود، افراد از  استفادة وةیشمورد در انتخاب  نیترمهم .کنندیم یگذارهیسرما

ش زیاد همراه است را دوست داشته الو ت یکوشسختزندگی که با ست. برای کارآفرین شدن باید این سبک از ا

 .باشیم

مسیری برای  ،کشور دیجیتال به یک شدنلیتبد چیز در حال تحول است.که همه میکنیمدر عصری زندگی 

یوقاگر به سمت دیجیتالی شدن برویم اقتصادی  :دکتر شامی افزود .است پایدار توسعةدستیابی به قدرت ملی و 

 .خواهیم داشت یترماهرانهبهتر و حکمرانی  یاجامعه، تر

و  گذارانی، بنانیرافخپیمان  منظور،همینبهآنالین بودیم.  یوکارهاکسببا شیوع بیماری کرونا شاهد پیشرفت 

هوش  بر روی یگذارهیسرماو  کردبررسی  «ینالآن یوکارهاکسبدر رشد  را نقش مارکتینگ» مدیر فنی یکتانت



مبتنی بر  یهایابیبازاریکی از  .ه شودپرداخت دانست که باید در ایران به آن یو بازاریابی را از موارد مهممصنوعی 

در چه زمانی به چه افراد را شناسایی کنیم و بدانیم  عالقةهدف است. یعنی باید هوش مصنوعی، بازاریابی 

 .کنیمتا از طریق آن بتوانیم محصوالت خود را عرضه  ی نیاز دارندالنمحصو

آخرین سخنرانی را در  ،انگلستان Inspire Engage رعاملیو مد گذارانیبناجتماعی  نیکارآفرملودی حسینی 

نهاد را پیش ییراهکارهاو خوشبختی  وکارکسبرشد شخصی برای ذهنیت،  با دررابطه وی .کردارائه نخستین روز 

 در .یت افراد را بسیار پراهمیت دانستبرای خوشبختی و خوشحالی برای موفق ییهامهارت و طرز فکر مثبت و داد

برای  هک همچنین توضیح دادحسینی . رگذار استیتأثو داشتن انگیزه در رسیدن به اهداف  خودشناسیحقیقت 

مسیر رسیدن ما به هدف نیز این نقشه  که هدف استفاده کنیم نقشةاز  میتوانیم ،و بهتر به هدف ترعیسررسیدن 

 د.کنیمرا تسهیل 

 یبندجمع

 .استهفرصتاز  یبرداربهرهدرک و  ،در اصل ینیو کارآفرکارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است 

حل  رایببتوانیم  . ما بایدن باشند و در توسعه اقتصادی نقش داشته باشندباید کارآفری هادولت ،اساسهمینبر

 تواندیمی مردم و نیازها هاخواستهو یک کارآفرین تصویر بزرگی از مسائل را ببینیم  عنوانبه آمدهشیپ یهاچالش

به  برای رسیدن است و رگذاریتأثدر فرایند ذهنیت مثبت  باشد. درضمن، نوین یهادهیاوبی برای خلق فرصت خ

 .گام نهاد مسیر موفقیتدر نگرشی مثبت مراحلی از کارآفرینی باید با 

 منابع
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