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 است! نیمسأله ا ی؛نینظام کارآفر ایاشتغال 
 یٍ رساًِ ّا َی, رادَىیشیوطَر پز ضذُ است. رٍسًاهِ ّا, تلَ یگَضواى اس هسألِ اساس شیاس ّوِ چ صیرٍسّا ت يیا
تٌاتز ّوشهاًی ایي هَضَع تا دارًذ. اها  یىاریاس ًمطِ ًظز ت یهطالثات هزده یتز ضفاف ساس یا یػشم جذ گزید

تَاًذ تِ فْن  ی, چمذر ه آٍردى هسألِ اضتغال ستاىتز  اساساً, ی(وطَردار یتزا ٌِیوات یهؼزفجذیذ )دٍلت وار آهذى  رٍی
تزجستِ  ای؟ آضَد ّا هٌجز ًوی ٍ تِ گوزاّی دٍلت دارد متیدر حم طِیهسألِ ر يیا شاىیرساًذ؟ تا چِ ه یاریهسألِ 

درن وزدُ  یهسألِ را تِ خَترٍح ٍ جسن , در هَضَع تیىاری agenda settingاغحاب رساًِ  زیتِ تؼث ایٍ  یساس
حل هَاجِْ تا  راُ ایضغل, آ ذیتَل َىیلیه َىیلیهزجغ است؟ ههزدهی یا  یگزٍُ ّا یّا ذُیگفتِ ّا ٍ ضٌ زیخَد اس ای

 طَد؟یهحسَب هایي هسألِ 
 ٌذُیدر جْت پاسخ َّضوٌذاًِ ٍ آ یهسألِ گام تشرگ یدارد وِ غَرت تٌذ یٍاه يیتوام سؤاالت فَق ها را تِ ا طزح

تَاًذ  یوطَر است, ه یٌیًظام وارآفزاًتْایی  زُیوِ هؼلَل ٍ سًج یٌیاست. چگًَِ ضغل آفزهلی  ًگزاًِ تِ هؼضالت
راّىارّا ٍ اػوال  جادیتا ا نیتَاً یهآیا هحسَب ضَد؟؟  یٌیزسهس یتا هٌاتغ غٌ یًفز َىیلیوطَر ّطتاد ه هیهسألِ 

 افت؟؟یًگزاًِ دست  ٌذُیٍ آ ذاریهؼلَل ّا, تِ پاسخ پا یتز رٍ زاتییتغ
تیاتین ٍسارت غٌؼت ٍ ...  ایٍسارت ػلَم  ایٍسارت التػاد  ایآى را در ٍسارت وار  نیاست وِ لادر تاض یاضتغال هَجَد ایآ

 ؟؟؟ٍ آى را هٌثسط ًوایین
گذاری ٍ حتی تذًِ لضایی وطَر یه ًگاُ  ّای لاًَى ّای اجزایی، دستگاُ سیستنخَاظ,  ،ػَامدر افىار وِ  یسهاً تا

راّىارّا ٍ  ضَد. در چٌیي فضای تاریىی، الؼلل هؼضالت وطَر هحسَب هی ًثَد ضغل ػلتهسألِ غیزػلوی حاون تاضذ، 
هتػَر ًخَاّذ ّز چِ تیطتز استخذام  یوطَر تزا ییاجزا یدستگاّْا زیسا ایاس اجثار ضذى ٍسارت ًفت  صیت یاًتظارات
ّای وَچه ٍ وسة ٍ وارٍ رًٍك . تا ایي ًَع دیذگاُ، ساسٍوارّای تَسؼِ ضَد ووه هیّا  تشري ضذى دٍلت تِتَد ٍ 



اس  لیتز داستاى ف یتأهل تا ...هاًذ ًوایذ، هغفَل هی ریشی هی ضاولِ اضتغال وطَر را پیاحتواالً وِ ( SME) هتَسط
 جادیوار ا یزٍیدر تاسار ً یىی, تحزیٌیٍ ًظام هسائل هزتثط تا وارآفز زُیاس سًج یحلمِ ا ایتخص  ذىیهَالًا, د اتیادت

 ...ًوایذ تضویي هیدٍلتوزداى تا هؼلَلْا را  یًىزدُ ٍ فمط تاس
, تاسار ٍ دّْا تیزیٍ هْارت, وسة ٍ وار, هذ ی, آهَسضیالتػاد یذیاس ػَاهل ول یا زُیوطَر سًج یٌیوارآفز ًظام

 یتفىز ه يیضَد. تا ا ستِی( تذاى ًگزهیستواتیٍ ًظام هٌذ )س یتِ غَرت تستِ ا یستیاست وِ تا گزید یهَرد اساس
 اىیه يیآى همذر ًوَد. در ا یتزا یضًَذُ ا ىپارچِی یارّاراّى تاًیدادُ ٍ ًْا عیتطخ یرا تِ درست یتَاى ػارضِ اغل

 زاىیٍ جاهؼِ وسة ٍ وار ا گذاری، سیستن لضایی ّای لاًَى دستگاُتاًىْا, ٍسارت خاًِ ّا, تواهی تاسیگزى اػن اس ًمص 
ٍاجة را راّىارّا  یاتیٍ ارس ییاجزا یضواًتْا ضًَذ وِ گزاًی تلمی هیجْادّوِ تِ ػٌَاى ٍ  ذُیٍ ضفاف گزد يییتث

ّای  ٍ تالشخَاًذ  ایي فضای ثثات، ّوگاى را تِ تَسؼِ وارآفزیٌی تزهحَر لَاػذ هستحىن ٍ هتمي فزاهی .داًٌذ هی
 هجذاًِ غیزَّضوٌذ را اغالح خَاّذ وزد.

رٍد؟؟؟ گوطذُ  یتِ ضوار ه یهْن ٍ اساسًفسِ  یتا چِ اًذاسُ فآهارّای ًاضی اس دیذگاُ پیطیي،  اىیاضتغال در ه حال
تِ اهیذ  .تزد یرًج ه یاسیس یاتیتاسار ِیخَد در سا یخاًَادگ یوطَر است ٍ اس ت یٌیًظام وارآفز ییوِ هؼلَل اًتْا یا

 ًگزاًِ تزای تطخیع غحیح هسائل وطَر! تفىز سیستوی ٍ آیٌذُ

 
 فزدا زیتذت طگاُیپژٍّطگز اًذ _تزٍهٌذ  احوذ

 
 


