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:چکیده

 بازگرداندن ایشان به محیط کسبوکار از طریق کارآفرینی و،یکی از راههای ارتقای کیفیت زندگی و شرایط اقتصادی بازنشستگان

. لیکن الزمه این کار در وهله اول آموزش مباحث مربوط به کارآفرینی و اداره یک کسبوکار به این افراد میباشد.خوداشتغالی میباشد
هدف از این مقاله مطالعه برنامهها و ابزارهای آموزش کارآفرینی و توسعه کسبوکار در کشورهای منتخب و پیشرو با تمرکز بر بازنشستگان
 به مطالعه، این تحقیق با بهرهمندی از روش تحلیل اسناد و رویکرد محکزنی با بهترین تجارب.نیروهای نظامی و انتظامی میباشد

 ضمن.و بررسی برنامهها و ابزارهای آموزش کارآفرینی و توسعه کسبوکار به بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی پرداخته است
 پلتفرمهای، مربیگری و منتورینگ،بررسی دورههای آموزش کارآفرینی در کشورهای منتخب ابزارهایی چون مراکز رشد آموزش کارآفرینی
 مراکز فنی و حرفهای و مدارس کسبوکار و در نهایت بوت کمپهای کسبوکار جهت آموزش کارآفرینی به، رسانههای اجتماعی،آنالین

 برنامه سیاستی جهت توسعه آموزش کارآفرینی به بازنشستگان نیروهای مسلح جهت9  همچنین در انتها نیز.بازنشستگان معرفی گردیدند
 برنامههای سیاستی اصلی (اجرای دورههای آموزش کارآفرینی و توسعه کسبوکار:کمک به سیاستگذار ارائه شده است که عبارتند از
 دانش و فناوری و شکلگیری فعالیتهای،در مراکز آموزشی؛ ایجاد و توسعه بستر برخط آموزش کارآفرینی؛ توسعه بسترهای تبادل تجربه

مشترک بین بازنشستگان؛ استفاده از رسانه جهت ایجاد و توسعه دورههای آموزش کارآفرینی؛ ایجاد و توسعه دورههای آموزش کارآفرینی

و توسعه کسبوکار حین خدمت) و برنامههای سیاستی پشتیبان (تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو؛ ایجاد و توسعه باشگاه کارآفرینی
.)بازنشستگان؛ توسعه آزمایشگاههای نوآوری و شتابدهندهها و آموزش مفاهیم اقتصاد دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم

 برنامههای سیاستی آموزش کارآفرینی، کسبوکار، کارآفرینی:واژگان کلیدی
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Abstract:

To improve the quality of life and economic conditions of retirees, they need to return to the business environment through entrepreneurship and self-employment. However, at first, it is necessary to teach these people the
topics related to entrepreneurship and running a business. The purpose of this article is to study the programs and
tools of entrepreneurship education and business development in selected and leading countries with a focus on
military retirees. Using the method of document analysis and benchmarking approach with the best experiences,
this research has studied and reviewed programs and tools for entrepreneurship training and business development for retirees of the military forces. While reviewing entrepreneurship training courses in selected countries,
tools such as entrepreneurship incubators, coaching and mentoring, online platforms, social media, technical and
vocational centers, and business schools, and finally, business boot camps for training Entrepreneurship were
introduced to retirees. Finally, some policy proposals to develop entrepreneurship education for armed forces retirees are presented to assist policymakers. These policy programs include primary policy programs (implementation of entrepreneurship training courses and business development in training centers, creating and developing
an online platform for entrepreneurship training, developing platforms for exchanging experience, knowledge,
and technology, and forming joint activities among retirees, using media to create and Development of entrepreneurship training courses, creation, and development of entrepreneurship training courses and in-service
business development and supportive policy programs (encouragement and support of leading entrepreneurs,
establishment and development of retirement entrepreneurship clubs, development of innovation and accelerator laboratories and teaching the concepts of digital economy and industry 4.0).
Keywords: Entrepreneurship, Business Development, Entrepreneurship Education Policy Programs
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جمعیـت و نیـروی کار در بسـیاری از مناطـق جهـان در حـال
پیـر شـدن میباشـد .بـه عنـوان مثـال ،در اتحادیـه اروپـا نسـبت
جمعیتـی کـه  55سـال بـه بـاال دارنـد از  ٪25در  1990بـه  ٪30در
 2010افزایـش یافتـه اسـت و تخمیـن زده میشـود کـه تـا سـال 2030
بـه  ٪37برسـد .در همیـن منطقـه از جهـان نسـبت نیـروی کار
بیـن  55تـا  69سـال بیـن سـالهای  1987-2010افزایـش 26.5
درصـدی از خـود نشــان میدهـد .ایـن تغییـر جمعیتـی بـه دلیـل
یمـدت نـرخ بـاروری در سراسـر اروپـا اتفـاق میافتـد،
کاهـش طوالن 
بـه ایـن معنـی کـه هـر نسـل نسـبت بـه نسـل قبلـی از لحـاظ سـنی
ً
یشـود .نیروهـای جمعیتـی دارای سـن بـاال
کتـر م 
نسـبتا کوچ 
تأثیـرات زیـادی بـر کشـورها خواهنـد گذاشـت .اول ،سیسـتمهای
تأمیـن اجتماعـی ،از جملـه سیسـتمهای بازنشسـتگی عمومـی و
مراقبتهـای بهداشـتی ،بـا فشـارهای فزاینـدهای روبـرو خواهنـد
شـد ،زیـرا جمعیـت بیشـتری از افـراد مسـن بـه زیـر چتـر حمایتـی
آنهـا در خواهنـد آمـد .دوم ،الگـوی پیـری در مناطـق جهـان ثابت
نیسـت و خروج یک نسـل از نیروی کار ممکن اسـت منجر به عدم
تطابـق نیـروی کار در مناطـق خاص و بخشهایی شـود که مهارت
و تجربه الزم برای جایگزینی افراد بازنشسـته در نسـل جوان وجود
نـدارد .سـوم ،جانشـینی مشـاغل خـود میتوانـد بـه یـک مسـئله
تبدیـل شـود ،زیـرا افـراد جـوان ممکـن اسـت تمـام مشـاغل تحـت
تصـدی افـراد مسـن را در اختیـار نگیرنـد کـه ایـن مسـئله میتوانـد
پیامدهـای قابلتوجهـی نهتنهـا بـرای کارمنـدان کسـبوکارها،
نهـا داشـته باشـد .ایـن تغییـرات
بلکـه همچنیـن بـرای صاحبـان آ 
جمعیتـی همچنیـن بـر سیاسـت کارآفرینـی تأثیـر میگذارنـد ،زیـرا
گـروه مـورد هـدف ایـن سیاسـتها در حـال تغییـر بـوده و یـک گـروه
هـدف جدیـد در حـال ظهـور اسـت .ارتقـای کارآفرینـی در میـان
گرو ههـای مسـن و بازنشسـته یـک گزینـه سیاسـتی آیندهنگرانـه
بـرای افزایـش عمـر کاری افـراد مسـن ،کاهـش بیـکاری در سـنین
باالتـر و افزایـش حضـور اجتماعـی افـراد بازنشسـته اسـت .در حـال
حاضـر افـراد مسـن عمـر طوالنیتـری نسـبت بـه نسـلهای گذشـته
دارنـد و تصمیمـات متفاوتـی در مـورد شـغل و سـبک زندگـی خـود
میگیرنـد .بسـیاری از افـراد بازنشسـته ممکـن اسـت تمایـل داشـته
باشـند از نظـر اقتصـادی فعـال مانـده تـا سـبک زندگـی خـود را
حفـظ و یـا خوداشـتغالی را بـه عنـوان جایگزینـی انعطافپذیـر
بـرای اسـتخدام سـازمانی انتخاب کنند .پتانسـیل ادامـه یا افزایش
درآمـد بهویـژه بـرای افراد بازنشسـتهای که سـطح پسانداز کمتری
دارنـد ،مسـئلهای مهـم اسـت .فعـال مانـدن و کمـک بـه جامعـه

علاوه بـر اینکـه کیفیـت زندگـی یـک فـرد مسـن را بهبـود میبخشـد،
خطـر فرورفتـن در فقـر را کاهـش نیـز میدهـد .همچنیـن کارآفرینـی
در میـان افـراد مسـن و بازنشسـته میتوانـد بـرای اقتصـاد نیـز
مزایایـی داشـته باشـد .حفـظ دلبسـتگی افـراد بازنشسـته در بـازار
کار ممکـن اسـت در کوتا همـدت بتوانـد کمبـود نیـروی کار و مهـارت
مـورد انتظـار را جبـران کـرده و انتقـال سـرمایه انسانــی بین نسـلها
را تسـهیل کنـد .مزایـای دیگـر شـامل افزایـش درآمـد مالیاتـی بـرای
جبـران بالقـوه افزایـش هزینههـای مراقبتهـای اجتماعـی و
بهداشـتی اسـت (استیپینسـکا و همـکاران.)2019 ،1
در این میان توجه به بحث کارآفرینی نظامیان بازنشسته و
پیشکسوتان نیرویهای نظامی و انتظامی با توجه به تواناییها و
ً
روحیه خاص ایشان و محیط کاری با ویژگیهای نسبتا متفاوت با
شرایط کسبوکارهای رایج از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است.
پس از سالها خدمت در نیروهای نظامی و انتظامی ،کسب
استقالل نسبی در اشتغال ممکن است برای برخی از نیروهای
مسلح که دوران خدمت را به پایان رساندهاند از جذابیت
برخوردار باشد (هپ و همکاران .)2011 ،2محققان گزارش دادند
که بسیاری از نظامیان بازنشسته از توانایی کارآفرینی برخوردار
هستند ،نیاز شدیدی به موفقیت نشان میدهند و در شرایط
نامشخص با آسودگی و اطمینان بیشتری تصمیم میگیرند.
ً
تهــای فنــی پیشــرفتهتر
نهــا دارای مهار 
همچنیــن احتمــاال آ 
و آموزشهــای باال تــر نســبت افــراد غیردانشــگاهی میباشــند کــه
نهــا را بــه کاندیداهــای عالــی بــرای مدیریــت مشــاغل
ایــن امــر آ 
شــخصی خــود تبدیــل میکنــد .در مقایســه بــا افــراد غیرنظامــی،
ً
نظامیــان بازنشســته تقریبــا دو برابــر شــغل آزاد دارنــد .تجربــه
کار در محیطیهــای نظامــی ممکــن اســت کهنــه ســربازان را
وادار بــه راهانــدازی مشــاغل شــخصی خــود کنــد ،زیــرا ایــن افــراد
را بــرای رهبــری و همــکاری آمــاده کــرده و باعــث میشــود بــا
شــرایط متغیــر و غیرقابــل پیشبینــی ســریعتر ســازگار میشــوند.
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه بازنشســتگان نیروهــای مســلح
ممکــن اســت دارای مهارتهایــی بــرای رهبــری مؤثــر باشــند کــه
ایــن موضــوع آنهــا را قــادر میســازد تیــم بســازند ،چشــمانداز
خــود را اعــام کننــد و برنامههایــی را در ایــن راســتا تهیــه کننــد.
ا کثــر کارآفرینــان بــرای ســود مالــی ،اســتقالل (رئیــس خــود
بــودن) ،فرصتهــای جدیــد یــا افزایــش تعــادل کار  /زندگــی ،بــه
اشــتغال شــخصی میپردازنــد .کهنــه ســربازان ،عــدم رضایــت از
زندگــی غیرنظامیــان را بــه لیســت دالیــل خــود اشــتغالی خــود
اضافــه مــی کننــد (کارتــر و یونــگ .)2020 ،3
1- Stypinska et al
2- Hope et al
3- Carter and Young

کارآفرینــی پدیــدهای شناختهشــده در ســطح جهانــی اســت کــه
8
فاقــد تعریــف دقیــق و واحــدی اســت .در اوایــل قــرن  ،20شــومپیتر
بــا معرفــی محصــوالت یــا فرآیندهــای جدیــد ،در مــورد نقــش
کارآفرینــی در ارتقــای نــوآوری و ایجــاد تغییــر در اقتصــاد بحــث کــرد.
ً
کرزنــر 9کارآفرینــی را بــه عنــوان فرآینــد کشــف فرصتهایــی کــه قبــا
مــورد توجــه قــرار نگرفتهانــد و اغلــب در حاشــیه باقــی ماندهانــد،
تعریــف میکنــد .برخــی تعاریــف ،کارآفرینــی را فقــط بهطــور گســترده
تهــای خــاص اقتصــادی گــره میزننــد و آن را فرآینــد
بــا فعالی 
شناســایی فرصــت بــرای ایجــاد ارزش و عمــل بــه آن فرصــت
توصیــف مــی کننــد (شــوف.)2006 ،10
تــاش محققیــن در ارائــه مدلهــای کارآفرینــی بــا توجــه بــه
یهــا و تعاریــف کارآفرینــی
جنبههــای رویکــرد رفتــاری و رویکــرد ویژگ 
لهــای کارآفرینــی در دو دســته قابــل بررســی
انجــام میگیــرد .مد 
لهــای محتوایــی .11گونــه
لهــای فرآینــدی و مد 
میباشــند .مد 
یگــردد .دســته اول مــدل فرآینــد
اول خــود بــه دو دســته تقســیم م 
رویــدادی میباشــد کــه بــر اســاس آن کارآفرینــی فرآینــدی اســت
تهــای کارآفرینانــه را برنامهریــزی ،اجــرا
کــه در آن فــرد کلیــه فعالی 
و کنتــرل مینمایــد .دســته دوم نیــز مــدل فرآینــد چنــد بعــدی
میباشــند کــه بــر اســاس آن ،کارآفرینــی یــک چارچــوب چنــد
بعــدی و پیچیــده میباشــد کــه کلیــه عوامــل شــامل فــرد کارآفریــن
و ویژگیهــای او ،مهارتهــا و ســبکهای مدیریتــی او ،فرهنــگ،
راهبــرد ،ســاختار ،نظــام و ســازمان را در برمیگیــرد .مدلهــای
محتوایــی بــه دنبــال یافتــن یــک چارچــوب روانشناســانه و ارائــه
تعریــف کارآفرینــی بــر مبنــای یکســری ویژگیهــای فــردی میباشــند
(احمــد پــور داریانــی.)1387 ،
بــا ایــن حــال ،دالیــل دقیــق ورود بــه کارآفرینــی بســیار متنــوع
اســت ،زیــرا آنهــا توســط چندیــن عامــل بیرونــی و همچنیــن بــا
انگیز ههــای ذاتــی و برونــی شــکل میگیرنــد (هچاواریــا و رینولــدز،12
 .)2009در ادبیــات موضــوع بــه ایــن مســئله اشــاره شــده اســت کــه
چندیــن عامــل پیشــران بــه ســمت کارآفرینــی بــرای افــراد مســن
وجــود دارد از جملــه معایــب بــازار کار ،تبعیــض ســنی و حقــوق
بازنشســتگی یــا وجــوه نا کافــی (مــک ِکللنــد و همــکاران.)2005 ،
4- Backman et al
5- McClelland et al
6- Kibler et al
7- Parker
8- Schumpeter
9- Kirzner
10- Schoof
11- Content Models
12- Hechavarria and Reynolds
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علیرغــم وجــود تواناییهــای منحصربهفــرد در بیــن نظامیــان
نهــا بهواســطه عــدم
بازنشســته جهــت شــروع یــک کس ـبوکار آ 
آشــنایی بــا محیطهــا و شــرایط کس ـبوکار متــداول نیــاز بــه
گذرانــدن دور ههــای آموزشــی خــاص در زمینـ ٔـه کارآفرینــی میباشــند
(استیپینســکا و همــکاران.)2019 ،
در عیــن حــال علیرغــم مطالعــات وســیع انجــام شــده در حــوزه
کارآفرینــی ،ایــن مطالعــات بیشــتر بــه نســل جــوان توجــه نمــوده
و توجــه کمتــری بــه افــراد بازنشســته و بخصــوص بازنشســتگان
نیرویهــای نظامــی شــده اســت .ا گرچــه گرایــش افــراد مســن
بــه انجــام فعالیتهــای کارآفرینــی از جملــه خــود اشــتغالی بــا
اســتفاده از چندیــن برچســب مختلــف ماننــد " کارآفرینــان ارشــد"،
" کارآفرینــان خا کســتری" " ،کارآفرینــان دوره ســوم" " ،کارآفرینــان
ســالخورده" " ،کارآفرینــان پیــر" و " کارآفرینــان بالــغ" مــورد مطالعــه
واقــع شــده و عالقهمنــدی محققــان بــه مطالعــه رابطــه بیــن ســن
و کارآفرینــی افزایــش یافتــه اســت ،امــا هنــوز بســیاری از ســؤاالت
بیپاســخ ماندهانــد (بکمــن و همــکاران.)2019 ،4
نگاهــی بــه برخــی از تحقیقــات انجامیافتــه در ایــن زمینــه نظیــر
بررســی عوامــل پیشــران بــه ســمت کارآفرینــی بــرای افــراد مســن
(مــک ِکللنــد و همکاران2005،5؛ کیبلر و همکاران )2012 ،6و بررســی
عوامــل تبدیلشــدن یــک کارآفریــن بالقــوه مســن یــا بازنشســته
بــه یــک کارآفریــن فعــال (پارکــر )2018 ،7نشــان میدهــد کــه ایــن
تهــای مطالعاتــی بــرای
زمینــه مطالعــه بســیار جدیــد بــوده و فرص 
محققــان در ایــن زمینــه بســیار میباشــد.
با ذکر این مقدمه ،تحقیق پیش رو بهصورت ذیل سازماندهی
شده است .در ادامه و در بخش دوم مبانی نظری پژوهش ارائه
میگردد .در بخش سوم روششناسی تحقیق توضیح داده خواهد
شد .در بخش چهارک برنامههای آموزش کارآفرینی و توسعه
کسبوکار به بازنشستگان نیروهای مسلح در کشورهای منتخب
موردبررسی قرار میگیرند .در بخش پنجم ابزارهای مناسب
آموزش کارآفرینی و توسعه کسبوکار ارائه خواهند شد .سپس در
بخش ششم سیاستهایی را در راستایی توسعه آموزش کارآفرینی
در میان نیروهای مسلح بازنشسته ارائه میدهیم .در انتها نیز
نتیجهگیری و پیشنهادهایی جهت ارتقای این امر ارائه خواهیم داد.

2-2مبانی نظری
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محقق ــان همچنی ــن تع ــدادی از عوام ــل " کش ــش" مانن ــد
فرصته ــای ش ــغلی ،تمای ــل ب ــه اس ــتقالل ،دنب ــال ک ــردن رؤی ــا
را شناس ــایی کردهان ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب ،اف ــراد مس ــن همچنی ــن
فرص ــت و ش ــانس ایج ــاد درآم ــد ب ــرای بازنشس ــتگی را دارن ــد ک ــه
ای ــن ام ــر فرصته ــای بیش ــتری را ب ــرای حف ــظ س ــبک زندگ ــی
آنه ــا ایج ــاد میکن ــد (کیبل ــر و هم ــکاران .)2012 ،پارک ــر ()2018
نی ــز عوام ــل ز ی ــر را جه ــت تبدیلش ــدن ی ــک کارآفری ــن بالق ــوه
مس ــن ی ــا بازنشس ــته ب ــه ی ــک کارآفری ــن فع ــال شناس ــایی نم ــوده
اســـت :داش ــتن س ــرمایه انس ــانی بیش ــتر ب ــه دلی ــل یادگی ــری
مادامالعم ــر و آم ــوزش ضم ــن کار ،داش ــتن س ــرمایه مال ــی،
چشـــمانداز درآم ــد ان ــدک و نی ــاز مال ــی ،داش ــتن ش ــبکههای
خصوص ــی ،حرفـ ـهای و تج ــاری غنیت ــر و فع ــال ب ــودن در
جامعـــه بهواس ــطه انگیزهه ــای درون ــی .وی در ادام ــه کار
خ ــود ب ــه عوامل ــی چ ــون ریس ــک ناپذی ــری ،پایی ــن ب ــودن س ــطح
تحصی ــات رس ــمی ،اف ــق زمان ــی کوتاهت ــر ب ــرای ادام ــه حی ــات،
س ــطح پایینت ــر ان ــرژی و به ــرهوری ب ــه عن ــوان موان ــع کارآفرین ــی
اف ــراد مس ــن اش ــاره نم ــوده اس ــت.
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از دی ــدگاه روششناس ــی تحقی ــق ،پژوه ــش پی ــش رو ب ــا
رویک ــرد تحلی ــل اس ــناد و م ــدارک و ترازیاب ــی 13ب ــا برتری ــن تج ــارب
موج ــود انج ــام ش ــده اس ــت .اس ــناد را میت ــوان ب ــه منزل ــه منب ــع
داده و جایگزین ــی ب ــرای پرسش ــنامه ،مصاحب ــه و مش ــاهده
تلق ــی نم ــود .مهمتری ــن جذابی ــت اس ــتفاده از مناب ــع اس ــنادی،
دسترسـ ـیپذیری ب ــاالی آنه ــا میباش ــد ک ــه در ح ــال حاض ــر
بـــا توج ــه ب ــه کارب ــرد اینترن ــت ،در ح ــال افزای ــش نی ــز میباش ــد.
مهمتری ــن مناب ــع اس ــنادی ش ــامل نش ــریههای دولت ــی ،آماره ــای
شه ــای عملک ــرد س ــاالنه ،نش ــریهها و مجلهه ــا،
رســـمی ،گزار 
شه ــا ،صفحهه ــای وب و اینترن ــت میباش ــند
اســـناد همای 
(دنس ــکمب .)2010 ،14در ای ــن پژوه ــش از مناب ــع اس ــنادی ش ــامل
شه ــای منتشرش ــده توس ــط نهاده ــای
مقـــاالت علم ــی ،گزار 
شه ــای پروژهه ــای اجراش ــده در ح ــوزه آم ــوزش
بینالملل ــی و گزار 
کارآفرین ــی و توس ــعه کس ـبوکار ب ــه بازنشس ــتگان نیروه ــای مس ــلح
کشـــورهای منتخ ــب اس ــتفاده ش ــده اس ــت.
در ایــن مقالــه تجربیــات کشــورهایی نظیــر ایاالتمتحــده،
کرواســی ،انگلســتان ،رژیــم اشــغالگر قــدس و نیجریــه مطالعــه و ارائــه
یتــوان بــه حجــم
شــده اســت .از دالیــل انتخــاب ایــن کشــورها م 
نهــا در برنامههــای آمــوزش کارآفرینــی بــه کارکنــان
ســرمایهگذاری آ 

بازنشســته نیروهــای مســلح خــود و یــا وجــود اطالعــات مرتبــط
در فضــای وب اشــاره نمــود .جهــت اطــاع خواننــدگان ،علیرغــم
گســتردگی نیروهــای نظامــی در برخــی از کشــورها نظیــر روســیه،
چیــن ،پا کســتان و ترکیــه ،اطالعــات مشــابه بــرای ایــن کشــورها در
فضــای مجــازی یافــت نگردیــد.
بهمنظــور تحلیــل دادههــا و بــا در نظــر گرفتــن اهــداف و
پرس ـشهای اصلــی پژوهــش از رویکــرد ترازیابــی بهرهبــرداری
ٔ
زمینــه یادگیــری
شــده اســت کــه یکــی از رویکردهــای مهــم در
سیاســتی و ارتقــای «هوشــمندی سیاســتی »15اســت.
هوشــمندی سیاســتی مجموع ـهای از فعالیتهــا شــامل
جســت جــو ،پــردازش ،انتشــار و حفاظــت از اطالعــات بــا انگیــزه
ارائــه بــه فــرد ،در زمــان مناســب بهمنظــور تصمیمگیــری و
سیاس ـتگذاری مناســب اســت .مخاطــب اصلــی ایــن موضــوع
سیاس ـتگذاران میباشــند« .هوشــمندی سیاســتی» ابــزاری
بــرای پاســخگویی بــه چالشهــای در حــال ظهــور در حوزههــای
مختلــف کــه پشــتیبانیهای معینــی از سیاس ـتگذاری مینمایــد
کــه پیشنیــاز دســتیابی بــه درجــه مناســبی از درســتی در
تصمیمهــای سیاســتی اســت.

4-4برنامههــای آمــوزش کارآفرینــی بــه نیروهــای مســلح
بازنشســته در کشــورهای منتخــب
4-444ایاالتمتحده
در ایاالتمتح ــده برنامهه ــای آموزشـــی کارآفرینـــی
ب ــرای نظامی ــان بازنشس ــته از اش ــکال آنالیـــن کـــه دانـــش و
مهارته ــای خ ــاص مرتب ــط ب ــا کارآفرین ــی را آم ــوزش میدهن ــد
ت ــا برنامهه ــای چن ــد مرحلـ ـهای مبتن ــی ب ــر برنام ــه درس ــی ک ــه
ش ــامل ه ــر دو فعالی ــت یادگی ــری تعلیم ــی و تجرب ــی میش ــوند،
ت ــا فرصته ــای مش ــاوره ب ــا کارآفرین ــان باتجربـــه را شـــامل
میش ــوند .هزین ــه بیش ــتر ای ــن آموزشه ــا از طریـــق پرداخـــت
یاران ــه تأمی ــن میش ــود و ب ــه نظامی ــان بازنشســـته اجـــازه
میده ــد ب ــدون هیچگون ــه هزینـ ـهای در ای ــن برنامهه ــا حض ــور
یابن ــد .در عی ــن ح ــال برخ ــی از برنامهه ــا بـــرای بخشهـــای
خ ــاص نظامی ــان مانن ــد جانب ــازان دارای معلولیـــت یـــا زنانـــی
ک ــه در نیرویه ــای نظام ــی خدم ــت کردهان ــد ،ارائ ــه میش ــوند.
ً
عموم ــا برنامههای ــی ک ــه در ای ــن کش ــور اجـــرا میشـــوند را
میت ــوان ب ــه  3دس ــته تقس ــیمبندی نم ــود .برنامههـــای بـــه
رهب ــری دول ــت ،دانش ــگاه و س ــایر .در ادام ــه ب ــه بررس ــی ای ــن
برنامهه ــا میپرداز ی ــم.
13- Benchmarking
14- Denscombe
15- Policy Intelligence

4-4444444برنامه از خدمت نظامی تا يک کسبوکارنوپا

ایــن مشــارکت کــه بیــن اداره کس ـبوکارهای کوچــک ،17وزارت
امــور کهنــه ســربازان ،وزارت دفــاع 18و موسســه کهنــه ســربازان
و خانوادههــای ایشــان در دانشــگاه ســیرا کیوز 19در ســال 2013
آغــاز بــه کار کــرده اســت ،یــک دوره آمــوزش کارآفرینــی اســت کــه
بــرای کادر اداری نظامــی از طریــق برنامــه کمــک بــه گــذار 20وزارت
دفــاع در دســترس اســت .ایــن برنامــه ســه مرحل ـهای بــا یــک
آمــوزش مقدماتــی از طریــق رســانه دیــداری و پــس از آن یــک
دوره کالس دو روزه کــه توســط نماینــده اداره کس ـبوکارهای
کوچــک در یکــی از تأسیســات نظامــی محلــی تدر یــس میشــود،
آغــاز میشــود .ایــن کالس بــه شــرکتکنندگان در زمینـ ٔـه مبانــی
کســبوکار آمــوزش داده و آنهــا را بــه کمــک تجزیهوتحلیــل
اولیــه امکانســنجی از مفهــوم کس ـبوکار خــود راهنمایــی
میکنــد .پــس از اتمــام کالس فــوق ،افــراد میتواننــد بــا اعــام
درخواســت جهــت حضــور در یــک دوره آنالیــن  8هفت ـهای ،کــه
توســط مربیــان اعزامــی موسســه کهنــه ســربازان و خانوادههــای
ایشــان از دانشــگاه ســیرا کوز انجــام میشــود ،تحصیــل در زمینـ ٔـه
کارآفرینــی را ادامــه دهنــد .در ایــن دوره ،شــرکتکنندگان بــر
روی اصــول توســعه یــک طــرح کس ـبوکار فعالیــت مینماینــد.
وبســایت اداره کس ـبوکارهای گــزارش داده اســت کــه از ســال
 ،2013بیــش از  25000عضــو کادر نظامــی و بســیاری از همســران
ایشــان در دوره  2روزه معرفــی کارآفرینــی شــرکت کردهانــد.21
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ای ــن برنام ــه ک ــه در س ــال  2011توس ــط اداره کسـ ـبوکارهای
کوچ ــک ب ــا هم ــکاری دانش ــکده مدیری ــت ویتم ــن در دانش ــگاه
س ــیرا کیوز راهان ــدازی ش ــده اس ــت ،زن ــان نظام ــی بازنشس ــته و
بانـــوان عالقهمن ــد ب ــه کش ــف فرصته ــای مالکی ــت مش ــاغل
کوچـــک را تش ــویق و حمای ــت میکن ــد .ای ــن برنام ــه س ــه
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اداره کسـ ـبوکارهای کوچ ــک  19مرک ــز پیش ــبرد کســـبوکار
کهن ــه س ــربازان را در سراس ــر کش ــور بر پ ــا نم ــوده اســـت .کار
ای ــن مرا ک ــز ارائ ــه خدم ــات توس ــعه کارآفرین ــی از قبی ــل آم ــوزش
کســبوکار ،مش ــاوره و راهنمای ــی و معرف ــی اف ــراد واج ــد ش ــرایط
ک ــه صاح ــب ی ــک کسـ ـبوکار ی ــا ب ــه دنب ــال راهانـــدازی یـــک
کسـ ـبوکار کوچ ــک هس ــتند ،میباش ــد .ای ــن مرا کـــز عـــاوه بـــر
کم ــک ب ــه مش ــتریان در تهی ــه و حف ــظ ی ــک برنام ــه کسـ ـبوکار
پن ــج س ــاله ،خدم ــات تجزیهوتحلی ــل امکانس ــنجی را نی ــز ارائ ــه
داده ،کهن ــه س ــربازان را بهس ــوی آم ــوزش توس ــط س ــایر ش ــرکای
اداره کسـ ـبوکارهای کوچ ــک هدای ــت ک ــرده و بازدیدهـــا و
مش ــاورههای در مح ــل را ارائ ــه میدهن ــد .اداره کســبوکارهای
کوچ ــک گ ــزارش داده اس ــت ک ــه در س ــال  ،2011ایـــن برنامـــه
هم ــراه ب ــا س ــایر برنامهه ــای ف ــدرال ب ــرای نظامی ــان بازنشس ــته
و کهن ــه س ــربازان بی ــش از ی ــک میلی ــون کسـ ـبوکار کوچ ــک را
مش ــاوره و آم ــوزش داده اس ــت

16- Operation Boots to Business: From Service to Start-Up
)17- Small Business Administration (SBA
18- Department of Defence
19- Syracuse University
)20- Transition Assistance Program (TAP
21- http://sba.gov/offices/headactions/ovbd/resources/160511
)22- Veteran Women Igniting the Spirit of Entrepreneurship (V-WISE
23- Fortune 500
)24- Women’s Business Centers (WBCs
)25- Veterans’ Business Outreach Centers (VBOCs
)26- Service Corps of Retired Executives (SCORE
27- http://vets.syr.edu/ education / v-wise
)28- Veterans Business Outreach Centers (VBOC
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مرحلـ ـهای بـــا پرداخ ــت هزین ــه ثبتن ــام  75دالر بـــه 200
ش ــرکتکننده ارائ ــه و ب ــا ی ــک تجرب ــه آم ــوزش آنالیـــن  15روزه
آغ ــاز میش ــود ک ــه ب ــرای کم ــک ب ــه کهن ــه س ــربازان ب ــرای کس ــب
بین ــش در م ــورد چگونگ ــی توس ــعه ی ــک س ــرمایهگذاری پای ــدار
طراحــی شــده اســت .در مرحلــه دوم گروهــی از زنــان بــرای یــک
جلس ــه آموزش ــی  3روزه حض ــور مییابن ــد ک ــه توس ــط کارآفرین ــان
و مدی ــران عام ــل موف ــق  500ش ــرکت فورچ ــن  23اج ــرا میش ــود.
مرحل ــه س ــوم ش ــامل پش ــتیبانی م ــداوم مش ــاورهای اســـت
ک ــه توس ــط ش ــبکهای ش ــامل اداره کسـ ـبوکارهای کوچـــک،
مرا ک ــز کسـ ـبوکار زن ــان  ،24مرا ک ــز پیش ــبرد کســـبوکار کهنـــه
س ــربازان  25و خدم ــات بازنشس ــتگان ارت ــش  26ارائـــه میشـــود.
اداره کســبوکارهای کوچ ــک گ ــزارش داده اس ــت ک ــه در پای ــان
ســال  ،2012ایــن برنامــه بیــش از  750نظامــی زن پیشکســوت را
آم ــوزش داده اس ــت .27

25
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کسبوکارهای کوچک

29

تعــدادی از دورههــای آنالیــن توســط اداره کس ـبوکارهای
یشــوند .ا کثــر مباحــث دوره
کوچــک ب هصــورت رایــگان ارائــه م 
مخاطبــان گســتردهای از کارآفرینــان را بــه خــود جلــب مــی کننــد
کــه موضوعاتــی ماننــد حســابداری ،برنامهریــزی کس ـبوکار،
الزامــات قانونــی ،اســتخدام و نگهــداری و عالئــم تجــاری را پوشــش
میدهــد .دو درس بــه نظامیــان بازنشســته اختصــاص داده
تهــای عقــد قــرارداد بــرای نظامیــان کهن ـهکار و
شــده اســت :فرص 
30
برنامههــای پیمانــکاری مشــاغل کوچــک کهنــه ســربازان قدیمــی .
4-44444برنامههای آموزش کارآفرینی به رهبری دانشگاه
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دانش ــکده مدیری ــت ویتم ــن دانش ــگاه س ــیرا کیوز اولی ــن
برنام ــه ب ــوت کم ــپ کارآفرین ــی را ب ــرای آم ــوزش کهن ــه س ــربازان
معل ــول در م ــورد اص ــول راهان ــدازی ی ــک کسـ ـبوکار آغ ــاز ک ــرد.
ای ــن برنام ــه ب ــرای ه ــر نظام ــی پیشکس ــوت ب ــا معلولی ــت ناش ــی
از خدمــت در ارتــش در دســترس اســت .ا گرچــه کهنــه ســربازان
ب ــدون هزین ــه در برنام ــه  14ماه ــه ش ــرکت م ــی کنن ــد ،ام ــا ی ــک
فرآینـــد رقابت ــی ب ــرای ورود ب ــه ای ــن دوره وج ــود دارد .پ ــس از
اخ ــذ پذی ــرش ،ه ــر دانش ــجو فعالی ــت خ ــود را ب ــا ی ــک دوره 30
روزه آنالی ــن ش ــروع میکن ــد .س ــپس ،اف ــراد ن ــه روز در دانش ــگاه
حضـــور خواهن ــد داش ــت و در آنج ــا در کارگاهه ــا و س ــمینارها
ش ــرکت م ــی کنن ــد .اعض ــای هیئتعلم ــی و کارآفرین ــان ب ــه ای ــن
اف ــراد میآموزن ــد ک ــه چگون ــه ی ــک ط ــرح کسـ ـبوکار بنویس ــند،
ســـرمایه جم ــع کنن ــد ،اس ــتراتژی بازاریاب ــی بس ــازند و س ــوابق
مالـــی را ثب ــت نماین ــد .ه ــر دانشآم ــوز ای ــدهای ب ــرای ی ــک
کســـبوکار توس ــعه ب ــه ی ــک گ ــروه از س ــرمایهگذاران خطرپذی ــر
ارائـــه میده ــد و س ــپس ب ــا توس ــعه ای ــده خ ــود از ی ــک س ــال
پشـــتیبانی رای ــگان برخ ــوردار میش ــود .دانش ــگاه س ــیرا کیوز،
ب ــا اس ــتفاده از ی ــک رویک ــرد زیســتبوم  ،32ب ــا  10دانش ــگاه دیگ ــر
هم ــکاری ک ــرده اس ــت.

ایــن برنامــه یــک دوره آموزشــی  2روزه اســت کــه توســط دانشــگاه
ســیرا کیوز بــرای اداره کس ـبوکارهای کوچــک توســعه یافتــه اســت
و بــه کهنــه ســربازان مــروری کلــی در مــورد مالکیــت مشــاغل،
دانــش در مــورد برنامهریــزی کس ـبوکار ،یــک تمریــن عملــی در
تهــا و معرفــی منابــع عمومــی و خصوصــی
زمینـ ٔـه شناســایی فرص 
در دســترس را ارائــه میدهــد .پیشکســوتان بــا شــرکت در دوره
مقدم ـهای بــرای کارآفرینــی و پــس از آن دوره  8هفتــهای آنالیــن
مبانــی کارآفرینــی کــه توســط گروهــی از اســاتید و دس ـتاندرکاران
بــه رهبــری موسســه کهنــه ســربازان و خانوادههــای ایشــان در
دانشــگاه ســیرا کیوز آمــوزش داده میشــود را فــرا میگیرنــد.34
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ایــن برنامــه آمــوزش تجربــی ،در چهــار دانشــگاه ارائــه میشــود:
دانشــگاه اوکالهمــا ،دانشــگاه فلور یــدا ،دانشــگاه تنســی -چاتانــوگا
و دانشــگاه دا کوتــای شــمالی .کهنــه ســربازان یــا نظامیــان
بازنشســته معلــول پذیرفتهشــده در ایــن برنامــه کــه در ســه
مرحلــه انجــام میشــود ،کار خــود را بــا یــک برنامــه  5هفتــهای
خودآمــوزی آنالیــن آغــاز مــی کننــد .در طــی ایــن مرحلــه ،افــراد
مطالبــی را کــه توســط دانشــکده کارآفرینــی تعریــف میشــوند
دنبــال مــی کننــد.
در مرحل ــه دوم ،ش ــرکتکنندگان در ی ــک برنامـــه آموزشـــی
 8روزه در دانش ــگاه میزب ــان ش ــرکت م ــی کننـــد .در اینجـــا،
پیشکس ــوتان نظام ــی فرصت ــی ب ــرای یادگی ــری عمل ــی و تعام ــل ب ــا
اس ــاتید ،کارآفرین ــان مهم ــان ،کارشناس ــان بازرگان ــی و نماین ــدگان
هم ــکار دارن ــد .در ط ــی مرحل ــه دوم ،ش ــرکتکنندگان از طریـــق
کارگاهه ــای آموزش ــی و ب ــه کم ــم درسهایـــی کـــه اعضـــای
هیئتعلم ــی ارائ ــه میش ــوند ،ب ــه فرا گی ــری ادامـــه میدهنـــد.
مرحلــه نهایــی شــامل شــش مــاه مربیگــری مــداوم اســت .از آغــاز
س ــال  ،2010چه ــار دانش ــگاه اع ــام کردهان ــد ک ــه بی ــش از  350نف ــر
از پیشکس ــوتان نظام ــی از ای ــن برنام ــه فار غالتحصیـــل شـــده و
بیــش از  50نفــر از آنهــا نیــز کسـبوکار خــود را شــروع کردهانــد.36

29- SBA’s Online Entrepreneurship Training Courses
30-http://sba.gov/tools/sba-learning-center/training/contracting-opportunities-veteran-entrepreneurs
)31- Entrepreneurship Boot Camp for Veterans With Disabilities (EBV
32- Ecosystem Approach
33- Boots to Business Reboot
34- http://boots2business.org/reboot
)35- Veterans Entrepreneurship Program (VEP

 -36برای اطالع از جزئیات این دورهها به آدرسهای ذیل مراجعه نمایید( :به ترتیب دانشگاههای اوکالهما ،فلوریدا ،تنسی -چاتانوگا و داکوتای شمالی)

http://riata.okstate.edu/veterans

http://warrington.ufl.edu/centers/cei/outreach/vep/programdetails.asp
https://www.utc.edu/college-business/academic-programs/vep
http://ndvep.com/index.html
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4-4444444برنامه آموزش کارآفرينی پيشکسوتان

ایــن برنامــه در دانشــگاه لوئیزویــل همزمــان بــا برنامــه
«راهانــدازیاش کــن ،»37کــه یــک دوره کارآفرینــی بــرای غیرنظامیــان
یشــود .گروهــا متشــکل از دو دســته میباشــند:
اســت ،برگــزار م 
دســته اول بازنشســتگان نظامــی هســتند کــه بــا اســتفاده از بــورس
تحصیلــی کارآفرینــی بــرای شــرکت در دوره آمــوزش و پشــتیبانی
جامــع در ایــن برنامــه حضــور دارنــد .دســته دوم غیرنظامیانــی
هســتند کــه در برنامــه «راهانــدازیاش کــن» ثبتنــام کردهانــد.
انتخــاب افــراد حاضــر در گــروه اول یــک فرآینــد رقابتــی اســت .عــاوه
بــر شــهریه رایــگان ،بــه شــرکتکنندگان برنامــه  VetStartبیــن 1000
تــا  2500دالر آمریــکا مشــروط بــر ارائــه اســناد مثبتــه و یــک دوره
مشــاوره اضافــی در طــی  9مــاه ارائــه میشــود .در طــول برنامــه
آمــوزش  10هفت ـهای ،گروههــا هفت ـهای یکبــار بــه مــدت ســه
ســاعت باهــم دیــدار مــی کننــد.
مطالـــب ای ــن دوره ش ــامل کاوش در مبان ــی کارآفرین ــی،
شبکهس ــازی ،تعری ــف بازاره ــای ه ــدف ،انج ــام تحقیق ــات ب ــازار،
آزمای ــش  /نمونهس ــازی مفاهی ــم تج ــاری ،ورود و کس ــب ب ــازار،
و مناب ــع مال ــی و مالکی ــت معن ــوی اس ــت .ه ــر هفت ــه متخصص ــان
موضوع ــات مختل ــف (وكال ،حس ــابداران و  )...ب ــا کالس صحب ــت
مـــی كننـــد و فرصته ــای شبکهس ــازی را فراه ــم مینماین ــد.
همـــه شـــرکتکنندگان در کالس ب ــه ی ــک گ ــروه کوچ ــک چه ــار
نفـــره تقسیمش ــده و ب ــه ه ــر گ ــروه ی ــک مرب ــی متخص ــص در
راهانـــدازی ش ــرکتهای نوپ ــا تخصی ــص مییاب ــد .غیرنظامی ــان
و نظامیـــان بازنشس ــته در ای ــن گروهه ــای کوچ ــک بهط ــور
هدفمنـــد تقس ــیم ش ــدهاند .در مطالعـ ـهای ب ــا روشه ــای
مختلـــط در م ــورد ای ــن برنام ــه ،محقق ــان دریافتن ــد ک ــه ای ــن
آمـــوزش باع ــث افزای ــش می ــزان ش ــور و اش ــتیاق کارآفرینان ــه
کهنـــه ســـربازان و مهارته ــای شبکهس ــازی ایش ــان میش ــود.
ایـــن مطالع ــه همچنی ــن گ ــزارش داد ک ــه از  16پیشکس ــوت
نظامــی کــه در آن شــرکت کــرده بودنــد 15 ،نفــر کس ـبوکار خــود
را راهانـــدازی کردهان ــد .38

از ســال  ،2014دانشــگاه رایــدر در نیوجرســی در هــر تابســتان
یــک برنامــه کارآفرینــی  9هفتـهای رایــگان بــرای نظامیان بازنشســته
ارائــه میدهــد .ایــن برنامــه دو مرحل ـهای بهصــورت حضــوری در
یشــود و ســاالنه  20متقاضــی پذیــرش میکنــد.
دانشــگاه برگــزار م 
مرحلــه یــک ایــن افــراد را ملــزم بــه ایجــاد مفهــوم کســبوکار
مــی کننــد کــه بایــد قبــل از انتقــال بــه مرحلــه دوم نهایــی شــود.
در مرحلــه دوم ،شــرکتکنندگان در مــورد بازاریابــی ،مدیریــت،
عملیــات و مدیریــت مالــی یــاد میگیرنــد.39
4-4444444آکادمی رهبری کارآفرينانه کهنه سربازان  /خانه

يخی کارآفرينی کهنه سربازان

چندی ــن کال ــج عموم ــی ،از جمل ــه کال ــج توم ــاس نلســـون
در تایدوات ــر  ،41ویرجینی ــا ،کال ــج ش ــریدان  42در وایومینـــگ و
کال ــج کس ــتالین  43در دره فونتالی ــن ،کالیفرنی ــا ،برنامههـــای
آم ــوزش کارآفرین ــی رای ــگان را ب ــرای نظامی ــان بازنشس ــته ،حاض ــر
در خدم ــت و اعض ــای نظام ــی در ش ــرف بازنشســـتگی ارائـــه
میدهن ــد .ای ــن کارگاهه ــا براس ــاس هش ــت مفهـــوم اساســـی
م ــورد اس ــتفاده در برنام ــه کارآفرین ــی خان ــه یخ ــی ساختهش ــده
توس ــط بنی ــاد کافم ــن س ــاخته ش ــدهاند .در ایـــن جلســـات
مباحث ــی مانن ــد ایج ــاد ث ــروت ،ایج ــاد ن ــام تجـــاری شـــما و
شناس ــایی فرص ــت م ــورد بح ــث واق ــع میش ــوند .44
4-44444ساير برنامههای آموزش کارآفرينی
4-4444444برنامه Veteran Fast Launch

کهنــه ســربازان از طریــق یــک انجمــن غیرانتفاعــی بــه ایــن برنامــه
دسترســی مییابنــد .ایــن برنامــه بــه مشــاغل کوچــک کمــک
میکنــد تــا از زمیــن بلنــد شــوند .انجمــن فــوق از طریــق همــکاری
بــا ســازمانهای بــزرگ ایاالتمتحــده ،بــرای ایجــاد یــک بســته
ترکیبــی شــامل نرمافــزار رایــگان ،راهنمایــی و آمــوزش بــرای کهنــه
ســربازان ،کارکنــان فعــال و خانوادههــای آنهــا کــه عالقهمنــد بــه
شــروع کار هســتند ،ایــن برنامــه را هدایــت مینمایــد .ایــن برنامــه
بــورس تحصیلــی بــرای اعضــای جامعــه نظامــی و اعضــای خانــواده
نهــا را فراهــم میکنــد.45
آ 

37- Launch it
38- www.business.louisville.edu/eship/vetstart-entrepreneurship-program-for-veterans
39-http://www.rider.edu/academics/colleges-schools/college-business-administration/centers-excellence/center-entrepreneurial-studies/veteran-entrepreneurial-program
40- Thomas Nelson Community College
41- Tidewater
42- Sheridan College
43- Coastline
44- http://tncc.edu/programs/veterans-entrepreneurial-leadership-academy

 -45شما میتوانید گامهای ساده برای شروع کارگاههای کسبوکار خود را در فصول  SCORE 360و در سراسر ایاالتمتحده در آدرس ذیل مشاهده نمایید:

https://www.score.org/vetsfastlaunch
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یــک ســازمان غیرانتفاعــی کــه توســط نظامیــان بازنشســته
ســازمان یافتــه اســت ،برنامــه حاضــر یــک برنامــه  7هفتـهای آنالیــن
اســت کــه بــه آمــوزش همزمــان از طریــق وب متکــی اســت .هفــت
درس بــرای هــر عضــو پیشکســوت یــا در شــرف بازنشســتگی رایــگان
اســت ،موضوعاتــی ماننــد برنامهریــزی کس ـبوکار ،مدلســازی
مالــی ،بازاریابــی و تــدارکات را پوشــش میدهــد .مدرســان از میــان
کارآفرینــان باســابقه انتخــاب میشــوند (کامبرلنــد.)2017 ،46
4-444سایر کشورها
در اغل ــب کش ــورهای اروپای ــی حض ــور نظامی ــان بازنشس ــته در
بـــازار کار بیش ــتر در غال ــب اس ــتخدام در بخ ــش دولت ــی ی ــا ی ــک
کســـبوکار ب ــزرگ اس ــت ت ــا ی ــک کارآفری ــن .از نظ ــر کارآفرین ــی،
مس ــئله اصل ــی س ــربازان پ ــس از فعالی ــت فع ــال نظام ــی ،مرب ــوط
بـــه رابط ــه سیاسـ ـتهای فع ــال و منفع ــل ب ــازار کار ب ــه عن ــوان
که ــای اصل ــی ب ــرای خ ــود اش ــتغالی اس ــت .ا کث ــر کش ــورهای
محر 
عضـــو اتحادی ــه اروپ ــا ب ــا بازنشس ــتگی پی ــش از موع ــد کارکن ــان
(پشـــتیبانی غیرفع ــال) برنامهه ــای فعال ــی ب ــرای ادغ ــام مج ــدد
آنهــا در بــازار کار (حمایــت فعــال) دارنــد و برخــی از ایــن برنام ههــا
تهــای کارآفرینــی اســت .بــر اســاس
شــامل اقدامــات توســعه مهار 
روال اج ــرای اقدام ــات فع ــال ب ــازار کار ب ــرای نیروه ــای بازنشس ــته،
یش ــوند.
کش ــورها ب ــه چه ــار گ ــروه تقس ــیم م 
یشــود کــه کارکنــان در معــرض
گــروه اول کشــورهایی را شــامل م 
بازنشســتگی پیــش از موعــد قــرار گرفتــه و تحــت اقدامــات بازگشــت
مجــدد بــه بــازار کار هســتند .ایــن کشــورها شــامل ایرلنــد ،انگلیــس،
فرانســه ،لهســتان ،رومانــی ،کرواســی و لیتوانــی میباشــند .اجــرای
یشــود و
اقدامــات توســط یــک نهــاد دفــاع ملــی هماهنــگ م 
اولویتهــا و ســازوکارهای اجــرای آن در هــر کشــور بســیار متفــاوت
اســت .گــروه دوم متشــکل از کشــورهایی اســت کــه ا گرچــه تفــاوت
نهــا کــم اســت
بیــن ســن بازنشســتگی و ســن بازنشســتگی کامــل آ 
(کمتــر از  10ســال) ،لیکــن برنامــه ادغــام مجــدد را بــرای ســربازان
در نظــر گرفتهانــد .ایــن کشــور فقــط محــدود بــه دو کشــور اروپــای
غربــی یعنــی بلژیــک و آلمــان میباشــند .در بلژیــک تفــاوت بیــن
ســن بازنشســتگی بــرای کارمنــدان و ســن بازنشســتگی کامــل فقــط
 5ســال اســت در حالــی کــه تفــاوت بیــن حقــوق بازنشســتگی و
حقــوق قبلــی فقــط  15درصــد اســت ،یعنــی افــراد بــا ایــن ســن و بــا
پشــتوانه مالــی کــه دارنــد ،بــدون انگیــزه بــرای جســتجوی کار جدید
یــا شــروع فعالیتهــای کارآفرینــی ،از بازنشســتگی پیــش از موعــد
برخــوردار میشــوند .ایــن برنامــه ادغــام مجــدد ،زمانــی اســت کــه
ســربازان میتواننــد در ســنین کمتــری بازنشســته شــوند .در حــال

حاضــر برنام ههــای ادغــام مجــدد بیشــتر بــه کســانی اختصــاص
داده میشــود کــه داوطلبانــه خدمــات را تــرک کــرده و از حداقــل
مســتمری برخــوردار میباشــند .ایــن ســربازان در ســن  40-45بــه
بازنشســتگی پیــش از موعــد میرونــد و مســتمری بازنشســتگی
ً
معمــوال تــا ســن خاصــی (حــدود  60ســالگی) پرداخــت نمیشــود.
در همیــن حــال ،در آلمــان ،تفــاوت بیــن ســن بازنشســتگی و ســن
بازنشســتگی کامــل  9ســال اســت.
برنامــه ادغــام مجــدد در بلژیــک فقــط بــرای افســران درجـهدار و
افســران رســمی در دســترس اســت .افــراد در ایــن برنامــه بــه ســمت
بازآمــوزی شــغلی مهارتهایــی هدایــت میشــوند کــه میتواننــد
بــرای اشــتغال جدیــد یــا خوداشــتغالی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
ســربازانی کــه میخواهنــد خدمــت ســربازی خــود را تــرک کننــد
و در زمینـ ٔـه دیگــر شــغل جدیــدی پیــدا کننــد (در بخشهــای
خصوصــی یــا دولتــی یــا بــه تنهایــی کار کننــد) میتواننــد از یــک
دفتــر تخصصــی کمــک بگیرنــد .بــا شــروع کار جدیــد ،آمــوزش
مجــدد بــه پایــان میرســد .ســربازان حــق انتخــاب بــرای فعالیــت
ً
در بخــش خصوصــی یــا دولتــی برخوردارنــد .ایــن برنامــه اساســا بــر
اشــتغال یــا خــود اشــتغالی در بخــش خصوصــی متمرکــز اســت .در
آلمــان ،ادغــام مجــدد نظامیــان در زندگــی مدنــی بیشــتر مربــوط
بــه اصالحــات نظامــی ،یعنــی کاهــش یــا جوانســازی ارتــش
اســت .اقدامــات بــرای ادغــام مجــدد ،طوالنیمــدت و منظــم
اســت .برنامــه ادغــام کامــل فقــط بــرای افــرادی اســت کــه ذیــل
قراردادهــای طوالنیمــدت خدمــت مــی کننــد .ســربازانی کــه در
کوتا همــدت خدمــت مــی کننــد در پایــان خدمــات خــود میتواننــد
نهــا آمــوزش شــخصی و
از یــک بســته ادغــام مجــدد ،کــه بــه آ 
تهــای حرف ـهای میدهــد ،بهرهمنــد شــوند .آنهــا
صالحی 
مشــمول اقدامــات فعــال بــازار کار هســتند کــه توســعه حرف ـهای را
تشــویق مــی کننــد .در ایــن دوره یادگیــری ،آنهــا پــاداش دریافــت
ً
مــی کننــد .در طــول برنامــه کامــل مجــدد ادغــام ،دقیقــا ماننــد
بلژیــک ،بــه ســربازان مرخصــی بازآمــوزی طوالنیمــدت (حدا کثــر
تــا ســه ســال) داده میشــود و ا گــر حقــوق دریافتــی از کارفرمــا یــا
از طریــق خوداشــتغالی کمتــر از حقــوق دریافــت شــده در ارتــش
باشــد ،مبلــغ دریافتــی از ارتــش بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد.
گــروه ســوم متشــکل از کشــورهایی اســت کــه نظامیــان تحــت
بازنشســتگی پیــش از موعــد قــرار میگیرنــد ،امــا تحــت اقدامــات
ویــژهای بــرای ادغــام مجــدد قــرار ندارنــد .ایــن کشــورهای شــامل:
اســتونی ،لتونــی ،اســلوا کی و فنالنــد میباشــند .در ایــن کشــورها
افــرادی کــه خدمــات خــود را بــه پایــان رســاندهاند بــه گــروه خاصــی
نســبت داده نمیشــوند.
46- Cumberland

شکل  .1برچسب محصوالت تولیدشده توسط نظامیان
پیشکسوت نظامی کرواسی

همچنیــن پــروژه جنگجویــان در صلــح در کرواســی توســط
انجمــن جانبــازان جنــگ ایــن کشــور در منطقــه بجلــوار -بیلوگــورا
از اوایــل ســال  2011آغــاز شــده اســت .ایــن پــروژه بــرای حمایــت
و پشــتیبانی از جمعیــت نظامیــان و جانبازانــی کــه فعالیتهــای
تجــاری خــود را توســعه میدهنــد در نظــر گرفتــه شــده اســت .پروژه
مذکــور بهمنظــور نمایندگــی از جانبــازان جنگــی اســت کــه پــس از
جنــگ کسـبوکار خــود را شــروع کردنــد یــا رهبــران موفقــی هســتند
کــه بــا کارفرمایــان دیگــر کار مــی کننــد .انجمــن جانبازان کرواســی با
اســتفاده از ایــن پــروژه در تــاش اســت تــا خانواد ههــای نظامیــان
و جانبازانــی را کــه درگیــر فعالیتهــای اقتصــادی هســتند بــا تأ کیــد
ویــژه بــر کمــک بــه مبتدیــان درزمینـ ٔـه کارآفرینــی تجــاری حمایــت
کنــد .اصــل راهنمــا ایــن اســت کــه انجمــن از طریــق کار داوطلبانــه
تهــای اقتصــادی نظامیــان و
اعضــای خــود و معرفــی فعالی 
جانبــازان بــه مخاطبــان گســتردهتر ســازماندهی میشــود .ایــن
انجمــن دارای مزایــای غیرقابــل محاســبه از ایــن پــروژه اســت ،زیــرا
اعضــای ایــن انجمــن بهطــور فعــال درگیــر رویدادهــای اجتماعــی
نهــا از عالئــم اختــال
میشــوند و بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر آ 
ً
اســترس پــس از ســانحه و اختــاالت مشــابه رنــج میبرنــد ،معمــوال
47- Smaliukienė
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نهــا داده شــود.
لــذا بایــد توجــه ویــژه و اقدامــات فــردی بــه آ 
اقدامــات بــرای ادغــام مجــدد در زندگــی مدنــی بــرای نیروهایــی
ً
کــه خدمــت خــود را بــه پایــان رســاندهاند ،دقیقــا ماننــد ســایر
اعضــای حاضــر در نظــام اجتماعــی انجــام میشــود .فــرد نظامــی
بازنشســته میتوانــد ماننــد ســایر شــهروندان از برنامههــای
توســعه کارآفرینــی ملــی یــا منطق ـهای بهرهمنــد شــود.
گــروه چهــارم شــامل کشــورهایی اســت کــه نیروهــای نظامــی
مشــمول بازنشســتگی پیــش از موعــد یــا برنامههــای مجــدد ادغــام
نمیشــوند .اینهــا فقــط کشــورهای اروپــای غربــی هســتند:
دانمــارک ،هلنــد و لوکزامبــورگ .در ایــن کشــورها ســربازان در ســن
 60ســالگی یعنــی پنــج ســال زودتــر از ســن بازنشســتگی کامــل
یشــوند .بــا ایــن حــال ،ایــن اقگــدام بازنشســتگی
بازنشســته م 
یشــود .افــرادی کــه زودتــر
پیــش از موعــد در نظــر گرفتــه نم 
یشــوند میتواننــد بــرای حمایــت از برنام ههــای ملــی
بازنشســته م 
تهــای کارآفرینــی درخواســت
یــا منطقــهای بــرای توســعه مهار 
خــود را ارائــه دهنــد (اســمالیوکین .)2013 ،47در ادامــه برنامههــای
خــاص چنــد کشــور اروپایــی مــورد بررســی واقــع میشــوند.
4-44444کرواسی
در کرواســی برنام ههــای آموزشــی ویــژه کس ـبوکارهای کوچــک
و متوســط بــرای پــر کــردن شــکاف بیــن تفکــر نظامــی و کارآفرینــی
در نظــر گرفتــه شــده اســت .برنام ههــای موجــود ایــن فرصــت را
بــه پیشکســوتان نظامــی میدهنــد تــا از مهارتهــای رهبــری
خــود اســتفاده کــرده و تیــم ســازی کننــد ،همچنیــن بــه آنهــا
ایــن فرصــت داده میشــود تــا جهــت و نحــوه عملکــرد خــود را
انتخــاب کــرده و از ایــن طریــق وارد بــازار کار شــوند .بــه عنــوان
کارآفریــن ،پیشکســوتان طیــف وســیعی از گزینههــا را در اختیــار
شهــا ،بهبــود قــدرت و
دارنــد :انتخــاب نــوع کار ،مقابلــه بــا چال 
مهارتهــای خــود بــرای دســتیابی بــه اهــداف مالــی ،ایجــاد شــغل.
بهطــور کلــی ،مؤسســات حامــی کارآفرینــی بــا دریافــت بودجــه از
راهانــدازی یــک فعالیــت تجــاری جدیــد در قالــب مشــاوره ،آمــوزش
و کمــک پشــتیبانی مــی کننــد .در ایــن کشــور جهــت تضمیــن
فراهــم نمــودن کس ـبوکار بــرای نظامیــان بازنشســته ،دو نــوع
حمایــت اصلــی وجــود دارد )1 :ب هصــورت تأمیــن شــغل همــراه بــا
پرداخــت حقــوق و دســتمزد و  )2در قالــب ارائــه وام بــه نظامیــان
بازنشســته جهــت توســعه پروژههــا و فعالیتهــای اقتصــادی.
برنامههــای کارآفرینــی پیشکســوتان نظامــی توســط وزارت دفــاع
از طریــق آمــوزش حرف ـهای و اســتخدام کهنــه ســربازان بیــکار
کرواســی ،و برنامههــای تشــویق بــه خوداشــتغالی از طریــق
انجمنهــا و پروژ ههــای مشــارکتی پشــتیبانی میشــوند.

در یــک اقــدام ابتــکاری وزارت خانــواده ،نظامیــان و همبســتگی
بیــن نســلی برچســب محصــوالت تولیدشــده توســط نظامیــان
بازنشســته را در اداره مالکیــت معنــوی دولــت کرواســی بــه عنــوان
راهــی بــرای حمایــت از کارآفرینــی جانبــازان ثبــت کــرد .ایــن
برچســب بــر روی تمــام محصــوالت تولیــدی نظامیان پیشکســوتی
قــرار میگیــرد کــه از نظــر کیفیــت ،شــرایط مــورد نیــاز بــرای به دســت
آوردن برچســب را دارنــد .محصــوالت بایــد بــا مقــررات تعریفشــده
در قانــون مــواد غذایــی و تمــام مقــررات قابلاجــرا صادرشــده در
آن ،و همچنیــن مشــخصات محصــول تعاونــی مطابقــت داشــته
باشــد .ایــن امــر جهــت حمایــت از محصــوالت تولیدشــده توســط
نظامیــان بازنشســته و خانواد ههــای ایشــان صــورت میگیــرد.
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فاقــد تجربــه چنیــن درگیــری هســتند .بنابرایــن ،بســیار مهــم اســت
کــه اعضــای ایــن انجمــن بــرای افزایــش عزتنفــس در جامعــه
فعاالنــه درگیــر شــوند .عــاوه بــر ایــن ،ایــن احتمــال وجــود دارد کــه
تعــداد معینــی از جانبــازان دوبــاره از طریــق اید ههــای خــود و یــا
ً
اســتخدام در مشــاغل قبــا اثباتشــده و موفــق ،بــه فعالیتهــای
تجــاری خــود بپردازنــد.
4-44444انگلستان
48
برنامــه «رئیــس بــاش » بــرای کســانی کــه از خدمــت نظامــی
فعــال در انگلســتان خار جشــده و مایــل بــه راهانــدازی یــا توســعه
یشــود .ایــن برنامــه توســط
مشــاغل کوچــک هســتند ،اجــرا م 
وزارت تجــارت ،نــوآوری و مهارتهــای انگلســتان در ســال 2010
آغــاز شــد .ایــن برنامــه آموزشهایــی را بــرای راهانــدازی شــرکتهای
کوچــک و متوســط ،کمــک بــه انجــام برنامــه عملیاتــی تجــارت و
پیشبینیهــای مالــی ،جســتجوی بودجــه بــرای شــروع و رشــد
مشــاغل و راهنمایــی در طــول برنامــه ارائــه میدهــد .برنامــه مذکــور
شــامل ســه مؤلفــه اصلــی اســت کــه بــرای موفقیــت مشــاغل کوچــک
بســیار مهــم شــناخته میشــوند .اولیــن مــورد شــامل اطالعــات،
مشــاوره و راهنمایــی مربــوط بــه اداره مشــاغل و خــود اشــتغالی
اســت .مــورد دوم شــامل پشــتیبانی مالــی بــرای شــروع فعالیتهــای
تجــاری خــود و پشــتیبانی از توســعه و رشــد کسـبوکار اســت .مــورد
ســوم راهنمایــی و بررس ـیهای تجــاری را بهمنظــور امــکان رشــد
موفقیتآمیــز شــرکت فراهــم میکنــد.
4-44444رژیم صهیونیستی
مرا کــز رشــد فنــاوری در ســرزمینهای اشــغالی از ســازمانهایی
پشــتیبانی مــی کننــد کــه بــه نظامیــان ایــن ســرزمینها فرصتــی
میدهنــد تــا ایــده فنــاوری نوآورانــه خــود را توســعه دهنــد و
کس ـبوکار خــود را شــروع کننــد .ایــن برنامــه کــه از ســال  1991اجــرا
شــده اســت ،توســط وزارت صنعــت و تجــارت و دفتــر دانشــمند
یشــود .مرا کــز رشــد فنــاوری ،بــا
ارشــد پشــتیبانی و هدایــت م 
بــه عهــده گرفتــن ریســک عمــده ،فضــا ،منابــع مالــی ،راهنمایــی
حرفــهای و کمــک اداری را بــرای کارآفرینــان فراهــم مــی کننــد تــا
در طــول اقامــت خــود در هــر مرکــز ،بتواننــد اید ههــای خــود را بــه
تشــده تبدیــل کننــد کــه در عیــن
نســنجی اثبا 
محصوال تــی بــا امکا 
حــال جدیــد ،دارای مزیتهــای رقابتــی و در بــازار جهانــی بســیار
مــورد تقاضــا میباشــند .فعالیتهــای داخــل مرا کــز رشــد شــانس
یافتــن منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای توســعه و شــرکای اســتراتژیک
و همچنیــن خــروج از مرکــز بــا مشــاغل پایــدار و مســتقل را افزایــش
میدهنــد .در ســرزمینهای اشــغالی 27 ،مرکــز رشــد فنــاوری

بــا بیــش از  200پــروژه درزمینـ ٔـه الکترونیــک و نرمافــزار ارتباطــات،
بیوتکنولــوژی ،مــواد جدیــد و بیــش از  70شــرکت جدیــد هــر ســاله
تأســیس شــده اســت .ایــن مرا کــز رشــد فرصتهــای بســیاری از
نیروهــای مســلح ایــن کشــور جهــت توســعه کس ـبوکار خــود مهیــا
مینماینــد (پســوردا و همــکاران.)2012 ،49
4-44444نیجریه
مطالعـات نشـان میدهـد کـه نیروهـای نظامـی بازنشسـته در
نیجریه بهطور فزایندهای به مشـاغل خود اشـتغالی مانند مشـاغل
ً
کوچـک و کشـاورزی روی آوردهانـد .این مسـئله احتمـاال به آموزش
ً
کارآفرینـی کـه معمـوال قبـل از بازنشسـتگی بـه کارکنـان ارتـش داده
میشـود ،ارتبـاط دارد .نظامیـان نیجریـه پـس از بازنشسـتگی بـرای
کسـب درآمـد اضافـی بایـد از پـس کارهـای سـنگین برآینـد و نیـاز بـه
مشـاغل خـاص دارنـد کـه نمیتواننـد در حیـن گذرانـدن خدمـت
سـربازی دنبال کنند .بر اسـاس اطالعات جمعآوریشـده در سـال
 2015از کارکنان نظامی بازنشسته در برنامه آموزش کارآفرینی قبل
ً
از بازنشسـتگی ،ا کثرا تمایل به کارآفرینی کشـاورزی را نشـان دادند
کـه دلیـل آن بیشـتر نیـاز بـه مهـارت کمتـر و نیـاز بـه بهرهبـرداری از
بـازار موجـود اسـت .در کشـورهای در حـال توسـعه ماننـد نیجریـه،
چالشهـای زندگـی ،جایـی کـه رقابـت بـرای بقـا و رشـد بـه عنـوان
یـک ویژ گـی دائمـی باقـی مانـده اسـت ،اهمیـت "مبـارزه زندگـی"
فـردی را بـرای ایجـاد حداقـل درآمـد کافـی بـرای تأمیـن هزینههـای
خـود و خانـواده برجسـته میکنـد.
طــی ســالهای گذشــته نیروهــای نظامــی بازنشســته در نیجریــه
مســیرهای شــغلی مختلفــی را ترســیم کردهانــد .بــه عنــوان مثــال،
بســیاری از کارکنــان بازنشســته ارتــش در مشــاغل مختلــف درگیــر
هســتند ،از جملــه نفــت و گاز ،تولیــد ،ساختوســازها ،معــادن،
کشــاورزی مکانیــزه ،مرغــداری ،خدمــات آموزشــی و مشــاغل
کوچــک .در نیجریــه ،قبــل از بازنشســتگی کارکنان نظامــی ،مقامات
نظامــی ایــن کشــور بــه افــراد بازنشســته آموزشهــای حرفــهای
و کارآفرینــی در حــوزهای ماننــد کشــاورزی مکانیــزه ،ســاخت
صابــون ،کفــش و چــرم ،ریختهگــری ،جوشــکاری ،مرغــداری،
تهــای دیگــر ارائــه میدهنــد.
ســاخت مبلمــان از جملــه مهار 
عــاوه بــر ایــن ،ســالهای خدمــت در ارتــش نیجریــه ،فرصتهــای
ارزشــمندی جهــت کســب صالحیتهــای حرفــهای و تجــاری
بــرای کارکنــان ارتــش فراهــم میکنــد ،کــه مهارتهــای تخصصــی
نهــا را تشــویق میکنــد تــا
الزم را بــرای آنهــا فراهــم میکنــد و آ 
پــس از بازنشســتگی از ارتــش شــغل خــود را تأســیس کننــد .هــدف
از آمــوزش کارآفرینــی قبــل از بازنشســتگی ایجــاد ،حفــظ و توســعه
48- Be The Boss
49- Pesorda et al

5-5ابزارهای سیاستی آموزش کارآفرینی نیروهای مسلح
بازنشسته
بررسـی کشـورهای منتخـب نشـان میدهـد کـه ایـن کشـورها
جهـت آمـوزش کارآفرینـی بـه بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح خـود از
ابزارهـای متعـددی اسـتفاده مینماینـد کـه مـا در ادامـه بـه معرفی
ایـن ابزارهـا خواهیـم پرداخـت:

50- Yusuf and Minai
51- Entrepreneurship or Business Incubators
52- https://bunkerlabs.org
53- Dillon

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

مشــاغل کوچــک ،ایجــاد شــغل از طریــق کارکنــان بازنشســته ارتــش
و همچنیــن آمادهســازی فــرد از نظــر روانــی بــرای حضــور مجــدد در
زندگــی مدنــی اســت (یوســف و مینــای.)2016 ،50
4-444ایران
ایـده کوکبـاز بهمنظـور ایجـاد بسـتری مناسـب و امـن بـرای
حمایـت از کسـبوکارهای خانگـی بازنشسـتگان و خانوادههـای
محتـرم نیروهـای مسـلح در سـال  1397متولـد شـد .بـا راهانـدازی
اولین جشنواره حمایت از تولیدات خانگی بازنشستگان نیروهای
مسـلح در شـهریور  ،1398کوکبـاز بهطـور رسـمی پـا بـه عرصـه
حمایـت از کسـبوکارهای کوچـک و نوپـا گذاشـت .گام بعـدی،
فراهـم آوردن زمینـه فـروش اینترنتـی محصـوالت بازایسـتادگان
محتـرم بـود تـا صاحبـان ایـن صنایـع کوچـک بتواننـد بـا آسـودگی
بیشـتری محصـوالت خـود را بـرای فـروش ارائـه دهنـد.
هــدف کوکبــاز ،گــردآوردن خانــواده بــزرگ بازنشســتگان نیروهــای
مس ــلح اس ــت .پلتف ــرم کوکب ــاز ب ــه ش ــما ای ــن ام ــکان را میده ــد ت ــا
بــرای فــروش محصــوالت خانگــی ،غرفــه خودتــان را داشــته باشــید.
ته ــای م ــورد نی ــاز از طری ــق برگ ــزاری
ای ــن پلتف ــرم ب ــا آم ــوزش مهار 
دورهه ــای مج ــازی و اعط ــای وام خ ــود اش ــتغالی ب ــه بازنشس ــتگان
نیروهـــای مس ــلح ی ــاری میرس ــاند .همچنی ــن ا گ ــر از فرزن ــدان
محتـــرم بازایس ــتادگان نیروه ــای مس ــلح هس ــتید و هن ــوز ش ــغلی
نداریـــد ،میتوانی ــد از کلی ــه امکان ــات کوکب ــاز اس ــتفاده کنی ــد.
یش ــود،
خدم ــات ای ــن پلتف ــرم تنه ــا در م ــوارد ذکرش ــده خالص ــه نم 
کوکب ــاز طرح ــی جام ــع در راس ــتای خدم ــت ب ــه نیروه ــای مس ــلح
و خان ــواده آن ــان میباش ــد ک ــه مجموع ــه س ــرویسهای زی ــر را ب ــه
بازنشس ــتگان و خان ــوادهای آن ــان ارائ ــه میده ــد :ب ــازار اجتماع ــی
ف ــروش محص ــوالت ،آم ــوزش و مش ــاوره کســبوکار ،بس ــتر حمای ــت
مال ــی توس ــعه کسـ ـبوکار ،س ــرویس کوکپاس ــاژ ،س ــرویس آزادکاران،
س ــرویس مراقب ــت و س ــامت ،س ــرویس خدم ــات من ــزل ،س ــرویس
تولی ــد محت ــوا و س ــرویس گردش ــگری و بومگ ــردی.

5-555مراکز رشد آموزش کارآفرينی و توسعه کسبوکار
مرا ک ــز رش ــد کارآفرین ــی ی ــا کسـ ـبوکار" 51س ــازمانهایی هس ــتند
ک ــه ب ــرای س ــرعت بخش ــیدن ب ــه رش ــد و موفقی ــت شـــرکتهای
کارآفری ــن از طری ــق مجموعـ ـهای از مناب ــع و خدم ــات پش ــتیبانی
ش ــغلی ش ــامل فض ــای فیزیک ــی ،س ــرمایه ،مربیگـــری ،خدمـــات
مش ــترک و ارتباط ــات ش ــبکهای" طراح ــی ش ــدهاند .بـــه همیـــن
ترتی ــب ،ای ــن س ــازمانها (اع ــم از دولت ــی ی ــا خص ــوص) در بس ــیاری
از کش ــورها پدی ــدهای ش ــناخته ش ــده هس ــتند و بهوی ــژه در ش ــاخه
ً
یه ــای جدی ــد ،جای ــی ک ــه عمدت ــا ش ــرکتهای نوپـــای
فناور 
فناوران ــه م ــورد حمای ــت ق ــرار میگیرن ــد ،بس ــیار فعـــال هســـتند؛
بنابرای ــن ،بیش ــتر ای ــن اقدام ــات ب ــرای اف ــراد جوانتـــر  -نـــوع
ای ــده آل ی ــک کارآفری ــن  -انج ــام میش ــود .ب ــا ای ــن ح ــال ،برخ ــی
تالشه ــا ،بیش ــتر در اروپ ــا ،ب ــرای تش ــویق و حمای ــت از کارآفرین ــی
اف ــراد مس ــن و بازنشس ــته آغ ــاز ش ــده اس ــت .اتحادی ــه اروپ ــا یک ــی از
اولی ــن مناطق ــی ب ــود ک ــه اقدامات ــی را ب ــا ه ــدف تحری ــک کارآفرین ــی
در می ــان اف ــراد مس ــن و بازنشس ــته آغ ــاز نم ــود.
مرا کــز رشــد خــاص جهــت راهانــدازی شــرکتهای متعلــق بــه
افــراد بزرگســال و بازنشســته ،بــه عنــوان ســازمانها یــا پروژههایــی
کــه بــا بیــکاری ،خطــر فقــر و انــزوای اجتماعــی افــراد مســن روبــرو
هســتند ،روشــی ابتــکاری بــرای مقابلــه بــا ایــن چالشهــا هســتند
یهــای اجتماعــی را دارنــد کــه
لشــدن بــه نوآور 
و امــکان تبدی 
قابلگســترش اســت.
شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد ا گرچــه مرا کــز
رشــد ب هطــور پایــدار بــه بهبــود وضعیــت مالــی کارآفرینــان بــاالی
نهــا توانایــی بهبــود در:
 50ســال کم ـــک نمیکننــد ،ولیکــن آ 
( )1ارتبــاط اجتماعــی (ســرمایه اجتماعــی) و بنابرایــن کاهــش
انــزوای اجتماعــی )2( ،اعتمادبهنفــس شــخصی کــه منجــر بــه
توانمندســازی اجتماعــی و روانــی شــرکتکنندگان شــده و بــه آنهــا
اجــازه مشــارکت در زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی بهطــور کامــل
تهــا ،دانــش و تجربــه (ســرمایه انســانی)
را میدهــد و ( )3مهار 
را دارنــد .مشــارکت در فعالیتهــای مرا کــز رشــد باعــث افزایــش
یشــود کــه آنهــا را بــرای
تهــا و دانــش شــرکتکنندگان م 
مهار 
تهــای اقتصــادی بیشــتر آمــاده میکنــد (استیپینســکا
ادامــه فعالی 
52
و همــکاران .)2019 ،در ایاالتمتحــده نیــز آزمایشــگاههای بونکــر
ً
احتمــاال شــناخته شــدهترین و موفقتریــن مرکــز رشــد باســابقه در
ایــن کشــور اســت( .دیلــون.)2017 ،53
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5-555مربیگری و منتورينگ
کسبوکار
شهــا بــرای آمــوزش کارآفرینــی بــه افــراد مســن
یکــی از بهتریــن رو 
و بازنشســته اســتفاده از منتورینــگ اســت .ســازمانهای کوچــک
تهــای محــدود میتواننــد مربیگــری گروهــی ،بــه معنــای
بــا ظرفی 
جلســاتی کــه در آن یــک یــا چنــد فــرد کارآفریــن باتجربــه بــرای دیــدار
بــا گروهــی از کارآفرینــان مســن و بازنشســته و خانوادههــای ایشــان
دعــوت میشــوند ،را ترتیــب دهنــد .ایــن افــراد میتواننــد تجربیــات
خــود را درزمینـ ٔـه کارآفرینــی و توســعه کس ـبوکار در اختیــار گــروه
قــرار دهنــد .برقــراری و هدایــت ارتباطــات و افزایــش آ گاهــی بــرای
ارائــه خدمــات مربیگــری هــم بــه مربیــان بالقــوه و هــم بــه کارآفرینــان
در افزایــش مشــارکت کمــک میکنــد.
ایجــاد هماهنگــی بیــن مربــی و شــا گرد امــری کلیــدی اســت .ایــن
موضــوع نهتنهــا شــامل بررســی تخصــص فنــی اســت ،بلکــه بــرای
توجــه بــه روابــط انســانی ،ارزیابــی شــخصیت مربــی و راهنمــا ،اینکــه
نهــا باهــم خــوب کنــار میآینــد را دربــر میگیــرد .ایجــاد ایــن
آیــا آ 
هماهنگــی بخصــوص بیــن مربــی و افــراد بازنشســته بیشــتر یــک
هنــر اســت تــا علــم .نظــارت و ارزیابــی مربــی و شــا گرد میتوانــد
چالشبرانگیــز باشــد ،زیــرا ایــن امــر فقــط در مــورد جم ـعآوری
اطالعــات کمــی دربــاره نتایــج فنــی نیســت ،بلکــه ارزیابی یــک رابطه
ً
انســانی اســت .نظــارت معمــوال از طریــق جلســات منظــم بــا مربیــان
و مشــاوران ،درخواســت گــزارش کوتــاه یــا ارســال نظرســنجیهای
کوتــاه آنالیــن انجــام میشــود (مرکــز همــکاری بــرای توســعه.)2018 ،
5-555اســتفاده از پلتفر مهــای آناليــن جهــت آمــوزش کارآفرينــی
و توســعه کسبوکار
یکـی از روشهـای کارآمـد آمـوزش کارآفرینـی بـه افـراد اسـتفاده از
پلتفر مهـای آنالیـن میباشـد .البتـه اسـتفاده از ایـن پلتفرمها برای
ً
افـراد آمـوزش افـراد مسـن و بازنشسـته ،احتمـاال نیازمنـد آمـوزش
اولیـه نحـوه کار بـا ایـن پلتفرمهـا به ایشـان میباشـد .از سـوی دیگر
ابزارهـای آنالیـن نیـاز بـه رفتوآمدهـای مسـتمر و خسـتهکننده
بـرای افـراد بازنشسـته را کاهـش میدهـد .تعامـل آنالیـن توسـط
پلتفر مهـای آموزشـی از کالسهـای درس معمولـی تقلیـد مـی
کننـد .یـک سـؤال جـدی و قابلتوجـه در مـورد پلتفرمهـای آنالیـن
ایـن اسـت کـه آیـا آنهـا بایـد تخصصـی باشـند؟ یـا اینکه چـه چیزی
بسـترهای آنالیـن آمـوزش کارآفرینـی را ویـژه میکنـد؟ پاسـخهای
احتمالـی بـه سـؤال اخیر این اسـت کـه در آموزش آنالیـن کارآفرینی
بایـد ماهیـت تجربـی یادگیـری کارآفرینـی را در نظـر بگیـرد.
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آموزش کارآفرينی و توسعه

عــاوه بــر ایــن ،پلتفرمهــای آنالیــن دو موضــوع را تســهیل
مــی کننــد )1 :اقدامــات ابتــکاری بــرای آمــوزش معلمــان درزمینـ ٔـه
کارآفرینــی و  )2ایجــاد شــبکههای یادگیــری بــا مأموریــت پــرورش
ذهنیتهــای کارآفرینــی .از ایــن رو ،ارائــه کارآمــد آمــوزش کارآفرینــی،
ابزارهــا و رویههــای اساســی آمــوزش از راه دور را بــه چالــش میکشــد
(کا کوریــس.)2009 ،55
5-555رسانههایاجتماعیوآموزشکارآفرينیوتوسعهکسبوکار
بهطــور کلــی نیازهــای روزافــزون گرو ههــای وســیع انســانی
در ســنین مختلــف بــه اســتفاده از وســایل ارتباطــی و از جملــه
رســانهها ،بــرای ایــن وســایل وظایــف اجتماعــی متعــددی پدیــد
آوردهانــد .رســانه دارای نقشهــای مختلــف در جامعــه اســت.
در نوعــی طبقهبنــدی کلــی میتــوان نقــش رســانه را بــه دســته
تقســیم نمــود :الــف) نقــش خبــری و آموزشــی ،ب) نقــش راهنمایــی
و رهبــری و ج) نقــش ســرگرمکنندگی و تبلیغاتــی.
رســانههای جمعــی ماننــد رادیــو و تلویزیــون در تغییــرات
اجتماعــی ،رشــد اقتصــادی و فرهنــگ کارآفرینــی عامــل مهمی تلقی
میشــوند و بــه دلیــل اســتقبالی کــه مــردم جامعــه از آنهــا دارنــد
و تأثیــری کــه همــواره از آنهــا میپذیرنــد ،میتواننــد بــا نمایــش
و معرفــی کارآفرینــان موفــق و روشهــای کارآفرینــی توجــه مــردم را
بــه اشــتغال و تولیــد در جامعــه جلــب نماینــد .از میــان نقشهــای
متعــددی کــه رســانهها در توســعه کارآفرینــی دارنــد ،میتــوان
بــه نقــش اطالعرســانی ،فرهنگســازی و آمــوزش مهارتهــای
کارآفرینــی اشــاره نمــود .در واقــع رســانهها (بهویــژه رســانههای
دیــداری و شــنیداری) بــه دلیــل همــان خاصیــت تبلیغــی و
فرهنگســازی از شــیوه مخصــوص و مــدل ذاتــی خودشــان ،نقشــی
ویــژه در ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی و ایجــاد پایههــا و اصــول صحیــح
و الزم کارآفرینــی در برنامههایشــان دارنــد (آنیمــکا.)2013 ،56
5-555استفاده از مراکز فنی حرفهای جهت آموزش کارآفرينی و
توسعه کسبوکار
بهواســطه ارتبــاط مســتقیم بــا بــازار کار ،مرا کــز آموزشوپــرورش
فنــی و حرف ـهای 57نقــش مهمــی در تجهیــز نیــروی کار بــه
مهارتهــای مــورد تقاضــا دارنــد .آموزشوپــرورش فنــی و حرف ـهای
تــاش میکنــد تــا خــود را بــا نیروهــای بــازار کار همســو کنــد و
اغلــب بــه عنــوان پــل یادگیــری بیــن آمــوزش و دنیــای کار از طریــق
توســعه دانــش ،مهــارت و توانایــی افــراد بــرای اشــتغال ،شــغل،
معیشــت و یادگیــری مادامالعمــر عمــل میکنــد .مرا کــز فنــی و
حرف ـهای آمــوزش کارآفرینــی را بــه عنــوان ابـ ـ ـ ــزاری واقعبینانــه و
54- Mentoring
55- Kakouris
56- Aniemeka
)57- Technical and Vocational Education and Training (TVET

ﺳﯿـﺎﺳـﺖ و
راﻫﺒـــــﺮد
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺸـﺎﻏﻞ
و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﭘﻮﯾﺎ

ﻣﻨـﺎ ﺑـــﻊ

ﺗـﻮﺳــﻌﻪ
ﻇـﺮﻓﯿــﺖ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾـﻨﺎﻧﻪ
ﻓﺮاﮔﯿـﺮان

ﺣﮑﻤـﺮاﻧﻰ و
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ

ارزﯾـﺎﺑــﻰ و
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ

ﻧﺤـﻮه ﯾﺎدﮔﯿـﺮى
ﻓﺮاﺳﻮى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى
درﺳـﻰ

آﻣﻮزش و ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﺣـﻤﺎﯾﺖ ﮐـﻨﻨﺪه
ﺑـــﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫــﺎى
درﺳﻰ وآﻣﻮزﺷﻰ

شکل  .2زیستبوم یادگیری کارآفرینانه
از طریق آموزش و پرورش فنی حرفهای

58- UNESCO
59- Business Schools
60- Mohideen and Balaji
61- Bootcamp
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قابــل دســتیابی بــرای توســعه مهارتهــای قابــل انتقــال جامعــه
و اقتصــاد از شــهروندان ارائــه میدهنــد .بــرای بســیاری ،ایــن
تهــای کارآفرینــی
یــک فرصــت مهــم بــرای توســعه و تمریــن مهار 
مــورد نیــاز بــرای ایجــاد مســیرهای شــغلی خــود اســت .ایــن مرا کــز
ً
خصوصــا بــا ارائــه برنامههایــی مبتنــی بــر تجربــه عملــی و کار بــر
روی پروژههــا ،نقــش مهمــی در ســازماندهی آمــوزش کارآفرینــی
نهــا ب هطــور معمــول بــا دنیــای کس ـبوکار ارتبــاط
دارنــد .آ 
نزدیــک دارنــد و اغلــب نوعــی حمایــت از مقامــات دولتــی دریافــت
مــی کننــد .یونســکو مــدل زیس ـتبوم را بــرای آمــوزش یادگیــری
کارآفرینــی توســط آمــوزش فنــی و حرف ـهای توســعه داده اســت
ً
کــه در شــکل  2نشــان داده شــده اســت ،عناصــری را کــه معمــوال
بــه عنــوان پشــتیبانی و اجــرای کیفیــت یادگیــری کارآفرینــی در
یشــوند ،مشــخص میکنــد .ایــن عناصــر ضمــن
نظــر گرفتــه م 
انعــکاس آموزشوپــرورش فنــی حرف ـهای ،بــه کل رویکــرد سیســتم
آموزشوپــرورش بــرای تعبیــه یادگیــری کارآفرینــی در تمــام ســطوح
یشــوند .بازیگــران ســطح سیاســتی توانایــی
یادگیــری نیــز مربــوط م 
تهــای کارآفرینــی را از
ایجــاد پیشــرفت واضــح در توســعه صالحی 
ابتــدای دوره تــا آمــوزش عالــی تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد .بازیگــران
نهــادی ماننــد رهبــران آمــوزش ،معلمــان و مربیــان تأثیــر بســزایی
در حا کمیــت و اجــرای چارچوبهــای سیاســت و برنامــه درســی در
ســطح محلــی دارنــد (ســازمان آموزشــی ،علمــی و فرهنگــی ســازمان
ملــل متحــد.)2019 ،58

5-555نقــش مــدارس کسـبوکار در آمــوزش کارآفرينــی و توســعه
کسـبوکار
م ــدارس کسـ ـبوکار 59مناسـ ـبترین م ــکان ب ــرای ش ــکلگیری
و توس ــعه مهارته ــای ی ــک ف ــرد عالقهمن ــد ب ــه کارآفرین ــی اس ــت
ک ــه دارای یکپارچگ ــی و اس ــتانداردهای اخالقـــی ،احســـاس
عمی ــق مس ــئولیت اجتماع ــی ،تعه ــد ب ــه ارتق ــای جوام ــع خ ــود،
درک حفاظ ــت و پای ــداری محیطزیس ــت ،و بهبـــود کیفیـــت
زندگ ــی م ــردم میباش ــند .ای ــن م ــدارس در موقعیت ــی هس ــتند ک ــه
میتوانن ــد مطالع ــات م ــوردی مرب ــوط ب ــه ش ــیوههای کارآفرین ــی
را توســعه دهنــد .در حیــن انجــام ایــن کار ،دانــش آمــوزان در هــر
س ــنی بین ــش جدی ــدی درزمین ـ ٔـه کارآفرین ــی ب ــه دس ــت میآورن ــد
و نهتنه ــا ب ــا ابزاره ــای کارآفرین ــی بلک ــه ب ــا درک واضحتـــری از
نق ــش آن ب ــه عن ــوان مح ــرک و تس ــهیلکننده تغییـــرات مثبـــت
در جامع ــه ،بـــا روشه ــای آن در ش ــیوه کسـ ـبوکار خـــود آشـــنا
میش ــوند .ب ــرای ارتق ــا و توس ــعه آم ــوزش کارآفرینـــی ،برخـــی از
م ــدارس کسـ ـبوکار در س ــاختار دوره خ ــود آم ــوزش کارآفرینـــی
را آغ ــاز کردهان ــد .بس ــیاری از ای ــن م ــدارس در رشـــته دوره
خ ــود گزینهه ــای انتخاب ــی را ارائ ــه میدهن ــد ت ــا دان ــش آم ــوزان
عالق ــه خ ــود را ب ــه آن زمین ــه نش ــان داده و کسـ ـبوکار خـــود را
راهان ــدازی کنن ــد .ب ــه عن ــوان مث ــال دورهه ــای کارآفرینـــی در
م ــدارس کسـ ـبوکار اصلیتری ــن فعالی ــت آم ــوزش کارآفرینـــی در
هن ــد میباش ــند (محیدی ــن و باالج ــی.)2015 ،60
5-555بوت کمپ های 61کارآفرينی
بــوت کمپهــا ابتــدا بــه معنــای کمپهــای نظامــی آموزشــی
تلقــی میگردیدنــد کــه بــرای اســتخدام نیروهــای جــوان برگــزار
میشــدند .در حــال حاضــر ایــن عبــارت در حوزههــای دیگــر
ولــی بــا همــان مفهــوم کلــی اســتفاده میگــردد .بــوت کمپهــای
کارآفرینــی و آمــوزش راهانــدازی کس ـبوکار شــامل مجموعــهای
از کارگاههــای یــک روزه میباشــند کــه در آنهــا عاشــقان کســب
کار و ایــده پــردازان گــرد هــم جمــع میشــوند .هــدف از برگــزاری
بــوت کمــپ ایــن اســت کــه گروههــا بتواننــد طر حهــای خــود
را تجزیهوتحلیــل کننــد و ببیننــد کــه آیــا ایــده آنهــا منجــر بــه
کس ـبوکاری موفــق میشــود یــا خیــر.
در اردوی کارآفرین ــی ،مش ــخص ش ــدن ایدههـــای قابلاجـــرا
و ارزیاب ــی آن و همچنی ــن شناس ــایی مش ــتریان مـــورد بحـــث
ق ــرار خواه ــد گرف ــت.

33

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

6-6برنامههــای سیاس ـتهای پيشــنهادی جهــت ارتقــای
آمــوزش کارآفرينــی و توســعه کســبوکار (بــا تمرکــز بــر
بازنشســتگان نیروهــای مســلح و خانوادههــای ايشــان)

34

حهــای کارآفرینــی
تعــداد کــم امــا رو بــه رشــد از اقدامــات و طر 
وجــود دارد کــه ب هطــور خــاص بــرای حمایــت از افــراد مســن
در فعالیتهــای راهانــدازی کس ـبوکار طراحــی شــدهاند.
سیاســت کارآفرینــی بایــد تشــخیص دهــد کــه برخــی از عوامــل در
تصمیمگیــری بــرای شــروع کار وجــود دارد کــه قابــل تغییــر نیســتند،
از جملــه ســن یــک فــرد ،ســامتی وی یــا اولویــت فــرد بــرای
گذرانــدن اوقــات فراغــت تــا انجــام کار؛ بنابرایــن ،سیاســت بایــد بــر
روی عواملــی متمرکــز باشــد کــه بــر تصمیــم ســالمند بــرای ورود بــه
مشــاغل شــخصی تأثیــر میگذارنــد.
ً
تهــای کارآفرینــی کمتــر مشــارکت
افــراد مســن عمومــا در فعالی 
مــی کننــد و خــود اشــتغالی را نســبت بــه افــراد جــوان کمتــر مطلــوب
میپندارنــد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه سیاســت بایــد تــاش
کنــد تــا مزایــای کارآفرینــی را بــرای افــراد مســن ارتقــا دهــد تــا آنهــا از
پتانســیل آن آ گاه شــوند.
اف ــراد مس ــنی ک ــه عالقهمن ــد ب ــه خ ــود اش ــتغالی هس ــتند ممک ــن
اس ــت تم ــام عم ــر کاری خ ــود را در مش ــاغل اس ــتخدامی س ــپری
ته ــای خاص ــی
کنن ــد ک ــه ب ــه آنه ــا تجرب ــه زی ــاد و مجموع ــه مهار 
میبخش ــد ،ام ــا ای ــن ممک ــن اس ــت ب ــرای اطمین ــان از موفقی ــت
در خـــود اش ــتغالی کاف ــی نباش ــد .خ ــود اش ــتغالی ب ــه مجموع ــه
مهارته ــای گس ــتردهتری نی ــاز دارد ک ــه ش ــامل ش ــناخت
فرصته ــا و همچنی ــن مجموع ــه وس ــیعی از مهارته ــای

کسـ ـبوکار اس ــت .سیاس ــت میتوان ــد از طری ــق آم ــوزش ب ــه رف ــع
ای ــن ش ــکاف مهارت ــی کم ــک کن ــد.
شبکهها برای اطمینان از موفقیت یک کسبوکار جدید از
اهمیت زیادی برخوردار هستند .افراد مسن که هنوز در نیروی
کار هستند اغلب شبکههای گستردهای از متخصصان دیگر در
حرفه و صنعت خود ،مشتریان و متخصصان کسبوکار که در
مراحل اولیه کارآفرینی بسیار مهم هستند ،دارند .با این حال،
پس از خارج شدن از بازار کار( ،به عنوان مثال بازنشستگی یا
بیکاری) ،ارزش این شبکهها بهسرعت کاهش مییابد .سیاستها
میتوانند با اتصال کارآفرینان از طریق شبکههای موجود یا
طر حهای منتورینگ ،به برقراری مجدد شبکهها کمک کنند.
دسترســی بــه منابــع مالــی میتوانــد بــرای همــه کارآفرینــان
یــک چالــش باشــد ،بــا ایــن حــال شــواهد نشــان میدهــد کــه ایــن
ً
مســئله احتمــاال بــرای کارآفرینــان مســن کمتــر از جوانــان اســت.
ً
ایــن موضــوع احتمــاال بــه ایــن دلیــل اســت کــه آنهــا در مــدت زمان
یتــری توانســتهاند ثــروت بیشــتری نســبت بــه افــراد جــوان
طوالن 
گــردآوری کننــد .بــا ایــن وجــود ،بیــش از  ٪10از کارآفرینــان مســن
دسترســی بــه منابــع مالــی را مانعــی بــرای خوداشــتغالی میداننــد
(کمیســیون اروپــا .)2009 ،لــذا سیاسـتها بایــد دسترســی بــه منابــع
مالــی را تأمیــن نماینــد .بــا توجــه بــه ویژگیهــای سیاســتها ،در
ادامــه بــه ارائــه تعــدادی برنامــه سیاســتی جهــت توســعه آمــوزش
کارآفرینــی و کس ـبوکار بــه بازنشســتگان بــا تمرکــز بــر بازنشســتگان
نیروهــای مســلح میپردازیــم:

برنامههای سیاستی

 .1اجرای دورههای
آموزش کارآفرينی و
توسعه کسبوکار در
مراکز آموزشی

 .2ايجاد و توسعه
بستر برخط
آموزش کارآفرينی

 .3توسعه بسترهای
تبادل تجربه ،دانش
و فناوری شکلگیری
فعاليتهای مشترک
بين بازنشستگان

 .4استفاده از رسانه
جهت ايجاد و توسعه
دورههای آموزشی
کارآفرينی

 .5ايجاد و توسعه
دورههای آموزشهای
کارآفرينی و توسعه
کسبوکار حين
خدمت

گروه هدف

بازنشستگان

نیروهای مسلح

بازنشستگان

نیروهای مسلح

بازنشستگان

نیروهای مسلح

بازنشستگان

نیروهای مسلح

شرح برنامهها
در این برنامه با محوریت سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و همکاری
وزارتخانههای مرتبط ،محتوای آموزشی مناسب برگرفته از دورهای
مشابه در سطح بینالمللی و متناسب با شرایط فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی کشور در مراکز آموزشی مختلف در سطح کشور نظیر مراکز
فنی حرفهای ،دانشگاههای و مدارس کسبوکار به بازنشستگان نیروهای
مسلح و خانوادههای ایشان آموزش داده میشود.
یـک پلتفـرم آنالیـن بازنشسـتگان نیروهـای مسـلح را بـه هـم پیونـد
میدهـد .هـر یـک از اعضـا دارای یک پروفایـل آنالین میباشـد و اعضا
میتواننـد بـا یکدیگـر تمـاس بگیرند و روابـط حرفهای را شـروع کنند.
آموزشهـای برخـط بـرای اعضـای ارائـه خواهد شـد و خدمـات آنالین
بیشـتری ماننـد دسترسـی بـه خبرنامههـا ،فرصتهـای کسـبوکار و
همـکاری مشـترک فراهـم میگردد.

نهاد /نهادهای مسئول
•وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
•صندوقبازنشستگینیروهایمسلح
•سازمانبازنشستگینیروهایمسلح
•وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دانشگاهها و مرا کز آموزش عالی

•سازمانبازنشستگینیروهایمسلح
•وزارت فناوری ارتباطات و اطالعات

اهداف

فراهم نمودن آموزش رسمی و مبتنی
بر محتوای استاندارد و مرتبط با
مباحث کارآفرینی و توسعه کسبوکار

برای ایجاد فضایی تعاملی جهت ارائه
آموزشهای کارآفرینی و توسعه کسبوکار
به بازنشستگان نیروهای مسلح و ایجاد
شبکهای جهت انتقال تجارب بین اعضاء

نوع مداخله

ارائه دورههای آموزشی و
برگزاری کارگاههای مرتبط
با کارآفرینی و توسعه
کسبوکار به بازنشستگان
نیروهای مسلح و
خانوادههای ایشان

ابزار مجازی آموزشی

شبکهسازی
•سازمانبازنشستگینیروهایمسلح

برای کمک به بازنشستگان نیروهای
مسلح تا با ایجاد شبکههای بین خود و
ایجاد روابط حرفهای از تجارب و دانش
فنی یکدیگر جهت توسعه کسبوکار
خود بهره ببرند.

در این دورهها کارکنانی که در شرف بازنشستگی میباشند آموزشهای الزم
را در حین خدمت جهت فراگیری مهارت کارآفرینی و توسعه یک کسبوکار
فرا میگیرند تا بدینوسیله در زمان ورود به بازار کسبوکار تسریع گردیده و
ضمناً کارکنان بتوانند از شبکه همکاران خود بهطور مؤثرتر بهرهمند شوند.

در این سیاست آموزش از طریق برنامههای ویژه سمعی و بصری و
کتاب و مجالت تخصصی آموزش کارآفرینی و توسعه کسبوکار صورت
میپذیرد .آموزشهای ارائه شده در این روش با توجه به محتوای
دورههای مشابه و با توجه به زمینه فعالیتها ،تجربیات و دانش
بازنشستگان نیروهای مسلح صورت خواهد گرفت.

در این برنامه که با محوریت سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اجرا
خواهد شد ،از ابزارهایی نظیر شبکههای اجتماعی ،فضای وب ،رویدادهای
کارآفرینی ،گردهماییها و ایجاد انجمنهای تخصصی از ظرفیت دانشی
بین اعضا استفاده میشود .با توجه به اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح از
طیف وسیعی از تجربیات در صنایع و بخشهای اقتصادی مختلف برخوردار
میباشند ،ایجاد چنین بسترهایی کمک شایانی به توسعه امر کارآفرینی و
خوداشتغالی در بین این عزیزان خواهد بود.

آموزش مستقیم

• نیروهای مسلح

•سازمانبازنشستگینیروهایمسلح

آموزش کارآفرینی و توسعه کسبوکار از
طریق رسانهها نظیر صداوسیما ،مجالت
تخصصی ،فیلمهای آموزشی و ...

آموزش مستقیم

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

آماده نمودن کارکنان نیروهای مسلح
برای کارآفرینی و توسعه کسبوکار
خود در هنگام ورود به دوران
بازنشستگی

•سازمانبازنشستگینیروهایمسلح
• صداوسیما
•وزارت فرهنگ و ارشاد
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کارکنان نیروهای مسلح
که در شرف بازنشستگی
میباشند
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 .9آموزش مفاهيم
اقتصاد ديجيتال و
انقالب صنعتی چهارم

 .8توسعه
آزمایشگاههای نوآوری
و شتابدهندهها

 .7ايجاد و توسعه
باشگاه کارآفرينی
بازنشستگان

 .6تشويق و حمايت
از کارآفرينان پيشرو

برنامههای سیاستی

بازنشستگان نیروهای
مسلح

بازنشستگان نیروهای
مسلح

بازنشستگان کارآفرین
نیروهای مسلح

بازنشستگان نیروهای
مسلح که موفق شدهاند
کسبوکار خود را راهاندازی
نمایند.

گروه هدف

آموزش مستقیم

توسعه زیرساختها و
فضاهای خلق نوآوری

ترغیب نیروهای مسلح
به راهاندازی باشگاههای
کارآفرینی در سراسر
کشور

اجرای مصوبه
“سیاستهای اجرایی
تشویق و حمایت از
کارآفرینان پیشرو” مصوب
هیئت محترم وزیران در
خصوص بازنشستگان
کارآفرین نیروهای مسلح

نوع مداخله

آموزش مفاهیم انقالب صنعتی چهارم
و کد نویسی به بازنشستگان نیروهای
مسلح از طریق

ایجاد تسهیالن و امکانات مورد نیاز
جهت توسعه و تجاریسازی ایدهها

برای کمک به کارآفرینان نیروهای مسلح
تا شبکههای خود و روابط حرفهای و
پروژههای جدید را توسعه دهند.

برای تشویق کارآفرینان به توسعه
کسبوکار خود و تحریک سایر
بازنشستگان به راهاندازی یک کسبوکار

•سازمانبازنشستگینیروهایمسلح
•نیروهای مسلح
•شرکتهای فناورانه و مؤسسات
تحقیقاتی پیشرو در حوزه فناوریهای
دیجیتال

در این برنامه با توسعه آزمایشگاههای نوآوری و شتابدهندهها
تسهیالت حمایتی نظیر فضای کاری ،آموزشهای کارآفرینی و تبدیل
ایده به محصول /خدمت و نمایشگاههای معرفی ایدهها به سرمایهگذاران
در اختیار بازنشستگان نیروهای مسلح قرار میگیرد.

باشگاههای کارآفرینی ،نهادهایی هستند با ساختار و محتوای متمایز از دورههای
رایج در کشور ،که به دنبال تربیت افراد بالقوه برای کارآفرینی میباشند .این
باشگاهها مبتنی بر تعریف اصیل کارآفرینی (تخریب خالق) طراحی شد و با
هدف تغییر واقعی نگرش و رفتار افراد در مدت یک سال و نیم (بهصورت هر
هفته یکبار در جلسههای  3ساعته) و بهصورت تمرینهای عملی و گروهی
(چه در هر جلسه و چه بین هر دو جلسه) برگزار میگردد .هسته اصلی
محتوای این باشگاهها چارچوب دی ان ای نوآور ،طراحی انسانمحور و انقالب
صنعتی چهارم میباشد .همچنین با تغییر نقش معلم به تسهیلگر ،امکان
اجرای بزرگمقیاس باشگاههای کارآفرینی در نیروهای مسلح سراسر کشور
و با حداقل هزینه ممکن فراهم میباشد .مهمترین مهارتهایی که افراد در
این دورهها فرا میگیرند عبارتاند از :تفکر سنتتیک ،آزمایشگری ،شبکهسازی،
پرسشگری ،مشاهده گری ،تخیل و معنا سازی ،طراحی انسانمحور ،نفوذ و
اقناع و نوآوریهای انقالب صنعتی چهارم.

در این برنامه ،ابتدا شرکتکنندگان با فناوریهای پیشران انقالب
صنعتی چهارم آشنا شده و سپس از آنها خواسته میشود تا با مشاهده
دقیق پیرامون خود ،بهخصوص مشاهده شرکتها و سازمانهای منطقه
پیرامونی خود ،ایدههایی نوآورانه برای حل مشکالت آنها ،و یا ایدههایی
نوآورانه جهت ایجاد بهبودی بزرگ در وضعیت فعلی آنها ارائه نموده و
سپس تا مرحله نمونهسازی اولیه یا احیاناً تجاریسازی نیز پیش روند.

•سازمانبازنشستگینیروهایمسلح
•نیروهای مسلح

•سازمانبازنشستگینیروهایمسلح
•نیروهای مسلح

•سازمانبازنشستگینیروهایمسلح
•سازمان برنامهوبودجه
•صندوق توسعه ملی
•صندوقهای ضمانت دولتی

در این برنامه از طریق اقداماتی چون )1 :اختصاص بخشی از تسهیالت و
مشوقهای ارائه شده در قانون بودجه هر ساله تحت موضوع تولید و اشتغال
به کارآفرینان پیشرو نیروهای مسلح )2 ،اختصاص بخشی از منابع ریالی
صندوق توسعه ملی به کارآفرینان بازنشسته نیروهای مسلح )3 ،ضمانت
تسهیالت مربوط به کارآفرینان پیشرو بازنشسته نیروهای مسلح توسط
صندوقهای ضمانت دولتی )4 ،اعطای معافیتها و تسهیالت گمرکی برای
مشاغلی که توسط بازنشستگان نیروهای مسلح راهاندازی شدهاند و )5
رعایت نشدن تشریفات مناقصه در مورد خرید محصول /خدمت کارآفرینان
پیشرو نیروهای مسلح مشروط به اینکه محصول /خدمت کارآفرینان پیشرو،
فناوری و کیفیت همسطحی نسبت به مشابه خارجی و یا فناوری و کیفیت
باالتری نسبت به مشابه داخلی داشته باشد.

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

اهداف

نهاد /نهادهای مسئول

شرح برنامهها
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در ایــن بخــش بــا الهــام گرفتــن از مــدل زنجیــره ارزش پورتــر کــه
تهــای
فعالیتهــای یــک ســازمان یــا بنــگاه را بــه دو دســته فعالی 
تهــای پشــتیبان تقســیم میکنــد ،مــدل اجرایــی
اصلــی و فعالی 
برای آموزش کارآفرینی و توســعه کسـبوکار بازنشســتگان نیروهای
نطــور کــه در شــکل  3مشــاهده
مســلح ارائــه شــده اســت .هما 
میشــود ،برنام ههــای سیاســتی اصلــی مشــتمل بــر سیاسـتهایی
اســت کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا فعالیتهــای آمــوزش کارآفرینــی و
توســعه کس ـبوکار دارنــد بــه ترتیــب عبارتنــد از :آمــوزش کارآفرینــی
حیــن خدمــت؛ آمــوزش کارآفرینــی بــا همــکاری مرا کــز آموزشــی؛

آمــوزش کارآفرینــی برخــط؛ ایجــاد بســتر تبــادل دانــش و تجربــه
و بهرهگیــری از رســانهها جهــت آمــوزش و کارآفرینــی .عــاوه بــر
ایــن ،برنام ههــای سیاســتی پشــتیبان ،ا گرچــه ارتبــاط مســتقیمی
بــا آمــوزش کارآفرینــی و توســعه کس ـبوکار ندارنــد ،در تکمیــل
زنجیــره کارآفرینــی و توســعه کس ـبوکار نقــش کلیــدی دارنــد .ایــن
برنامههــای سیاســتی پشــتیبان عبارتنــد از :حمایــت از کارآفرینــان
پیشــرو؛ ایجــاد باشــگاه کارآفرینــی؛ ایجــاد آزمایشــگاه نــوآوری و
شــتابدهنده و آمــوزش درزمینـ ٔـه اقتصــاد دیجیتــال.

اﯾﺠﺎد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻧﻮآورى و ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه

ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﭘﯿﺸﺮو

آﻣﻮزش در زﻣﯿﻨﻪ
اﻗﺘﺼـﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل

اﯾﺠﺎد ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨــﻰ

ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎى ﺳﯿـﺎﺳﺘﻰ اﺻﻠـﻰ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از رﺳﺎﻧﻪ
ﺟﻬــﺖ آﻣــﻮزش
ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨــﻰ

اﯾﺠﺎد ﺑﺴــﺘﺮ ﺗﺒﺎدل
داﻧــﺶ و ﺗﺠﺮﺑــﻪ

آﻣـﻮزش
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨــﻰ ﺑﺮﺧﻂ

آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ
ﺑــﺎ ﻫﻤــــــﮑﺎرى
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷــــﻰ

آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ
ﺣﯿـﻦ ﺧﺪﻣـﺖ

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی
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در تحقیــق حاضــر مــا برنام ههــا و ابزارهــای مختلفــی را بــرای
آمــوزش کارآفرینــی و توســعه کس ـبوکار بازنشســتگان نیروهــای
مســلح آمــوزش مــورد مطالعــه قراردادیــم .مطالعــه ایــن تجربیــات
آموزههــای مختلفــی را بــرای سیاس ـتگذاران و دس ـتاندرکاران
ایــن حــوزه بــه همــراه دارد.
در کش ــور م ــا نی ــز تجربی ــات خوب ــی در ح ــوزه آم ــوزش کارآفرین ــی
و توس ــعه کسـ ـبوکار وج ــود دارد .در ط ــی دو ده ــه اخی ــر ش ــاهد
رشـــد آم ــوزش ای ــن مه ــارت در قال ــب دورهه ــای دانش ــگاهی و
تحصی ــات تکمیل ــی و مرا ک ــز رش ــد و م ــدارس کسـ ـبوکار کش ــور
شه ــا بیش ــتر جنب ــه ع ــام داش ــته
بودهای ــم .لیک ــن ای ــن آموز 
و بهنـــدرت گروه ــای ه ــدف خاص ــی را در برمیگیرن ــد .ل ــذا در
راســتای حرکــت بــه ســمت وضعیــت مطلــوب ،توجــه بــه ایــن نکتــه
و تدوی ــن دور هه ــای آموزش ــی و محتوی ــات ب ــر اس ــاس اقتضائ ــات
س ــنی ،منطق ـهای ،صنف ــی از اهمی ــت باالی ــی برخ ــوردار میگ ــردد.
در ای ــن راس ــتا ط ــرح کوکب ــاز ک ــه در ای ــن مقال ــه بهاجم ــال ب ــه آن
نــگاه شــد از نمونههــای موفــق بــه شــمار م ـیرود کــه میتوانــد بــه
عنــوان نمون ـهای موفــق بــرای ســایر حوز ههــا نیــز مــورد توجــه قــرار
گی ــرد .از طرف ــی در ای ــران برنامهه ــای سیاس ــتی متنوع ــی جه ــت
توس ــعه ای ــن مه ــم تهی ــه ش ــده اس ــت ،از جمل ــه برنام ــه سیاس ــتی
توســـعه کارآفرین ــی کش ــور ک ــه در پن ــج رک ــن اصل ــی و  17برنام ــه
تحولآفری ــن توس ــط وزارت کار و ام ــور اجتماع ــی تهی ــه و تدوی ــن
شـــده اس ــت .میت ــوان چنی ــن بس ــتههایی را ب هص ــورت خ ــاص
نی ــز ب ــرای حوز هه ــای کس ـبوکار مختل ــف ،اف ــراد ب ــا ش ــرایط س ــنی،
ش ــغلی و جنس ــیتی مختل ــف تدوی ــن نم ــود.
آنچ ــه مس ــلم اس ــت ای ــن اس ــت ک ــه آم ــوزش کارآفرین ــی و توس ــعه
کس ــب کار ب ــه بازنشس ــتگان نیروه ــای مس ــلح بای ــد ام ــری نهادین ــه
شـــود .در ای ــن راس ــتا ممک ــن اس ــت برنامهه ــای متع ــددی در
ســـطح کش ــور اج ــرا گ ــردد ،ای ــن برنامهه ــا بای ــد مکم ــل یکدیگ ــر

ب ــوده و ش ــکل رقابت ــی ب ــه خ ــود نگیرن ــد .ای ــن همگرای ــی میتوان ــد
اعتب ــار عموم ــی برنامهه ــا را افزای ــش داده و حمایـــت مالـــی
بیش ــتری را ب ــه خ ــود ج ــذب نماین ــد.
برنام ههــای آمــوزش کارآفرینــی و توســعه کســبوکار نیــاز بــه
ارزیابــی دورهای دارنــد .برنامههــای اجراشــده توســط بخــش دولتــی
ً
و نهادهــای نظامــی معمــوال مــورد توجــه نهادهــای نظارتــی هســتند
یشــود لیکــن برنامههایــی کــه در حــوزه
نهــا بررســی م 
و اثربخشــی آ 
ً
یشــوند معمــوال مــورد
آمــوزش توســط بخــش خصوصــی اجــرا م 
ً
ارزیابــی قــرار نمیگیرنــد .لــذا قویــا پیشــنهاد میشــود برنامههــای
مــورد نظــر ب هصــورت دورهای توســط نهادهــای مســئول نظیــر
ســازمان بازنشســتگی نیروهــای مســلح مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد.
در اجرای برنامهها همکاری با نهادهای مختلف مورد نیاز است.
نهادهای متعددی در برنامههای آموزشی کارآفرینی و توسعه
کسبوکار بازنشستگان نیروی نظامی حضور دارند ،برقراری ارتباط
مؤثر با این نهادها و ایجاد یک نقشه راه جامع میتواند به توسعه و
پیشرفت اثربخش این برنامهها کمک شایانی نماید.
کارآفرینــان بازنشســته بــه شــبکهها و گروههــای پشــتیبانی
بیشــتری در بیــن خــود نیــاز دارنــد .لــذا ایجــاد شــبکههای
پشــتیبانی از نیازهــای ایشــان از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
در نهایــت در هنــگام طراحــی ،اجــرا و ارزیابــی دورههــای آموزشــی
مــورد نظــر ،در نظــر گرفتــن پیشــینه و زمینــه محلــی و نهــاد نظامــی
مخاطبیــن بســیار مهــم میباشــد .بــه عنــوان مثــال بازنشســتگانی
ً
کــه در صنایــع دفــاع بــه خدمــت مشــغول بودهانــد احتمــاال در
مقایســه بــا بازنشســتگان نیــروی انتظامــی از توانمندیهــا و دانــش
فنــی بیشــتری برخــوردار میباشــند .همچنیــن بازنشســتگانی کــه
در بخشهــای اقتصــادی نیروهــای مســلح فعالیــت نمودهانــد از
دانــش بیشــتری در خصــوص کس ـبوکار و محیطهــای تجــاری
برخــوردار میباشــند.
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