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  سیر تاریخی کارآفرینی
 صاحبان پروژه هاي بزرگ«میالدي 16و15قرن : ي اول دوره« 

 پذیري مخاطره«میالدي  17قرن : ي دوم دوره «  
 ي اقتصاد تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه«ایل قرن بیستم میالدي و او 19و  18قرون : ي سوم دوره «  
 نوآوري«هاي میانی قرن بیستم میالدي  دهه: ي چهارم دوره «  
 رویکرد چند جانبه«) تاکنون 1980از (دوران معاصر : ي پنجم دوره «  

 مفهوم کار آفرینی  
 این واژه معادل.توان به مفهوم واقعی آن دست یافت است، که از کلمه اش نمی اي  نو واژه» کارآفرینی«واژه      

Entrepreneurship به عبارت دیگر هنوزدر فارسی . در زبان انگلیسی است و ریشه آن از زبان فرانسوي گرفته شده است
اد، مدیریت و اما بین استادان دانشگاهها، دانشجویان رشته هاي اقتص.کارآفرینی وجود ندارد » مفهوم«معادل دقیقی براي انتقال 

از ابتداي خلقت بشر و همراه با او در تمام » کارآفرینی«به طور کلی . برخی محافل علمی این واژه تا حدودي مصطلح شده است
  . لیکن تعاریف زیاد و متنوعی از آن شده است. شئون زندگی حضور داشته و مبناي تحوالت وپیشرفتهاي بشري بوده است

این مفهوم از قبل از قرون وسطی مطرح بوده . فرینی، مفهومی جدید و متعلق به عصر حاضر نمی باشددر واقع مفهوم و ایده کارآ
یاغیر (به طور خالصه، کارآفرین سازمان دهنده و فعال کننده یک واحد اقتصادي . که در طول زمان دچار تحوالتی نیز شده است

 با بهره گیري ازیک کارآفرین . است) یا اجتماعی(شخصی ) ايدستاورده(و کسب و کار به منظور دستیابی به سود ) اقتصادي
زمین، نیروي کار، مواد مصرفی و سرمایه را فراهم آورده و بااستفاده از قدرت تصمیم گیري، مهارتها و : عوامل مورد نیاز مانند

قق می سازد و از این راه به استعدادهاي فردي اش در طراحی، سازماندهی، راه اندازي و مدیریت واحد جدید، ایده اش را مح
همچنین در این راه یک عدم موفقیت را به دلیل فعالیت درمحیط غیر قابل کنترل و مبهم و باموانع پیش . کسب درآمد می پردازد

  .بینی نشده می پذیرد
   کارآفرینیتعریف 

   .گرا و رهبري متوازن است کار آفرینی یک شیوه ي اندیشیدن، استدالل و عمل مبتنی بر فرصت گرایی با رویکردي کل
کارآفرینی، فرایند خلق چیزي جدید و با ارزش که با صرف زمان و کوشش الزم،  همراه با پذیرش ریسک هاي مالی، روانی و 

   .اجتماعی، و کسب پاداش هاي مادي و رضایت شخصی و استقالل عجین است
خالقیت و نوآوري پیرامون نیازها و فرصت هاي موجود در محیط کار آفرینی، نتیجه ي یک فرایند منضبط و نظام مند بکار گیري 

  . بازار است
   کارآفرینی عبارتست از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فرد از منابع به منظور بهره گیري از فرصت ها

  . گردد مندي و یا تقاضاي جدید می فرآیندي است که منجر به ایجاد رضایتکارآفرینی 
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کار آفرینی را می توان فرآیند شروع یک کار مخاطره آمیز، سازماندهی منابع ضروري و پذیرفتن خطرات و دستاور دهاي مرتبط 
  . با آن، تعریف کرد

   .کارآفرینی رویه اي از فکر کردن،تجزیه و تحلیل و عمل کردن است که از فرصتها ناشی می گردد
  
  
  
  

  کارآفرین
کسب و کار خانگی ، ( کسب و کار و فکر جدید به یک  ایدهو تبدیل  فرصتتشخیص  کارآفرین فردي است که با  

و با بسیج منابع که توأم با مخاطره مالی ، اجتماعی آبرویی و ...) کسب و کار کوچک و متوسط، کسب و کار اینترنتی
  .ارائه می نماید بازارحیثیتی می باشد محصول و خدمت جدید به 

را دارد و میتواند یک  -اغلب مالی  -یا حقوقی اي گفته می شود که توانایی تحمل ریسک  کارآفرین به شخص حقیقی  
 . ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادي تبدیل کند

  اهمیت کارآفرینی  
صنعتی و وان عوامل مهم و کلیدي در پیشرفت بسیاري از کارشناسان، دو عامل کارآفرینی و کسب و کارهاي کوچک را به عن

درصد از رشد اقتصادي را به فعالیتهاي کارآفرینی نسبت می دهند  70تعدادي از کارشناسان، حدود . دي یک ملت دانسته انداقتصا
  . و معتقدند که یک سوم از نرخ هاي رشد و تغییرپذیر در اقتصاد ملی ، کامالً تحت تاثیر فعالیتهاي کار آفرینانه است

انه و ضرورت وجود کارآفرینان در بخشهاي صنعت،خدمات،سازمانهاي دولتی،شرکتهاي در سالهاي اخیر، اهمیت رفتار کار آفرین
بسیاري از کشور هاي صنعتی، شاهد رکود اقتصادي ، نرخ باالي بیکاري . به شکل فزاینده اي در حال افزایش است... خصوصی و 

سیاستگذاران و تصمیم سازان سیاسی به نقش این وضعیت باعث افزایش توجه . و نوسان در چرخه هاي تجاري بین المللی بودند
  . بالقوه ي کارآفرینان به عنوان تنها راه حل افزایش نرخ بیکاري و دستیابی به رفاه اقتصادي شده است

  اهمیت کار و کارآفرینی در میان بزرگان
  .د مختلف مورد توجه قرار گرفته استکار در میان بزرگان و ائمه معصومین علیهم السالم از ارزش باالیی برخوردار بوده و از ابعا
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  بهره وري کارآفرینی و ارتقاء  
استراتژي  در کند و می منابع را بسیج  ودر این شکل کارآفرین  فرصت ها را کشف می کند و بدان ساختار می دهد   

خواهیم داشت  رابهره وري بیشتر که در نهایت نمودار مراحل و جنبه هاي عملی کارآفرینی این  .نظر گرفته می شود
  .نشان می دهد

    
   کارآفرینی و رشد فناوري  
درصد از نوآوریهاي منجر به تحوالت بنیادي در عرصه  95درصد از نوآوریها در زمینه فن آوري و حدود  67بیش از   

ت کارآفرینان از طریق ایجاد فن آوري، محصوالت و خدما. پدید آورده اند »کسب و کارهاي کارآفرینانه «صنعت را
جدید، قدرت انتخاب مصرف کنندگان را افزایش داده و با افزایش بهره وري کار، سرگرمیهاي نو، بهبود بهداشت و 

در واقع بیشترین بخش نسل جدید صنایع را . موجب افزایش کیفیت زندگی بشر می شوند... سالمتی، تسهیل ارتباطات و 
ي شخصی، تلفنهاي همراه، خرید از طریق اینترنت و صنعت نرم افزار کارآفرینان ایجاد کرده اند که می توان از رایانه ها

 .به عنوان نمونه هایی از آن یاد نمود 

  انواع رهیافت هاي کارآفرینی  
  . راه پرداختن به یک مسئله یا موقعیت یا شیوة تفکر دربارة آن ها، رویکرد:تعریف رهیافت 

  :ستفاده می شود که عبارتند ازمعموالً در زمینه کارآفرینی از دو رهیافت عمده ا
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  خصیصه(رهیافت محتوایی یا صفات مشخصه (  
 رهیافت فرایندي یا رفتاري  

   رهیافت محتوایی  
بر . هدف از به کار گیري رهیافت محتوایی، متمایز ساختن کارآفرینان از غیر کارآفرینان و تعیین ویژگی هاي آنان است  

نیاز به توفیق طلبی، تمایل به قبول مخاطره، برخورداري از مرکز :ند از این اساس ویژگی هاي شخصیتی کارآفرین عبارت
  .کنترل درونی، داشتن روحیه خالق و تحمل ابهام

   رهیافت فرایندي  
در قلمرو . هدف از به کارگیري این رهیافت، تمرکز بر شناسایی فعالیت هاي کارآفرینان و بیان ماهیت کارآفرینی است  

ی همه عوامل اثر گذار در تاسیس یک شرکت جدید، مانند محیط، فرد، فرایند و سازمان مد مطالعه این رهیافت، بررس
از (براي مثال مواردي نظیر دسترسی به سرمایه، حضور کارآفرینان مجرب، وجود نیروي کار ماهر . نظر قرار می گیرد

افراد نیز از نظر دارا بودن . ی شوند، میزان دسترسی به عرضه کنندگان، مشتریان یا بازارهاي جدید بررسی م)نظر فنی
 .خصوصیات کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرند

  انواع کارآفرینان  

  در آغاز یک کسب و کار قرار دارد(نوظهور (  

  سابقه کسب و کار قبلی ندارد(مبتدي (  

  سابقه فعالیت در کسب و کار دارد(کهنه کار (  

  ر کسب و کار استدائماً در حال تغیی(ترتیبی یا زنجیره اي (  

  را آغاز می کند) اضافی(کسب و کار اصلی را حفظ می کند و کسب و کارهاي دیگري(مجموعه اي(. 

  کارآفرینی اقتصاديتفاوت کارآفرینی اجتماعی و 
کارآفرینان اجتماعی براي .وجه تمایز اصلی کارآفرینی اجتماعی و اقتصادي اولویت اهداف اجتماعی بر اقتصادي است

به اهداف اجتماعی شان، ناگزیر از پیگیري فرصت هاي سودآور هستند، بنابراین گفته می شود که در کارآفرینی  رسیدن
اجتماعی، اهداف اجتماعی بر اهداف اقتصادي اولویت دارند ولی توجه به این نکته هم ضروري است که کارآفرینی تجاري 

ت فرعی کارآفرینی تجاري، سود اجتماعی است ولی از هم عاري از جنبه هاي اجتماعی نیست بلکه یکی ازمحصوال
آنجائیکه ایجاد این سود اجتماعی انگیزه و هدف اولیه ایجاد سازمان هاي کارآفرینانه نیست گفته می شود اولویت در 

  .کارآفرینی اقتصادي، اهداف اقتصادي هستند
  مزایاي کارآفرینی  

  مزایاي فردي 
  از هنگامی است که براي دیگران کار می کنید عایدي قطعاً بیشتر: دستمزدحقوق و.  
 به همراه داردمالی ادامه کسب و کار شخصی براي چند سال پیاپی، در زمان بازنشستگی امنیت : امنیت .  
 به مرور زمان شرکت با ارزش می شود . با رشد و سودآوري شرکت ، ارزش آن باال می رود: ایجاد دارایی  
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 با رونق کار نگرانی هاي . است شخصرئیس و کار فرما خود. است فرد کارآفرین سرنوشت به دست خود: استقالل
  . مالی از بین می روند

 خشنودي عمیق به بار می آوردفرد  هیجان ها و چالش ها کاررا مهیج می کند و براي :رضایتمندي.   
  مزایاي ملی

به باور محققین کارآفرینان . مورد توجه قرار گرفته استپیامدهاي مثبت توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور بیش از سایر اثرات آن 
از رسیدن نظام اقتصادي به تعادل ایستا جلوگیري می کنند و بواسطه رفتارهاي فرصت جویانه خود، اقدام به فرصت سازي براي 

  .ن بوده استتأثیرات دیگري نظیر ایجاد اشتغال و رشداقتصادي نیز مدنظر پژوهشگرا. کلیت نظام اقتصادي می نمایند
   
 انواع کارآفرینی  

  فردي)الف
   کارآفرین مستقل

فردي که مسئولیت اولیه وي جمع آوري منابع الزم براي شروع کسب و کار است و یا کسی که منابع الزم براي شروع و 
 خواهد نمی او. دباش نماید و تمرکز او بر نوآوري و توسعه فرآیند، محصول یا خدمات جدید می یا رشد کسب و کاري را بسیج می

 و. دهد انجام خود شیوه به را کارها خواهد می او.  برد می رنج دیگران براي کردن کار از که ريوط به.باشد داشته "سر باال آقا "
 تا باشد کار کننده تولید خود، و یابد دست پیشرفت به خود خالقانه ایده راستاي در ریزي برنامه با تواند می که است معتقد این به

 .است بیزار کند دین احساس و کند فراهم شغلی برایش کسی که این از همچنین.  کنند پا و دست شغل او براي دیگران که این

   کارآفرینی سازمانی
 بین بسیاري هاي شباهت .رساندثمر میبه   فرآیندي است که کارآفرین تحت حمایت یک سازمان، فعالیت کارآفرینانه خود را

 می صورت سازمان داخل در سازمانی آفرینی کار که است این در آنها تفاوت دارد وجود سازمانی آفرینیکار و کارآفرینی
. یابد ارتقا ،نوآوري آن موجب به باشدکه می سازمان محدوده داخل در کارآفرینانه روح توسعه یا ایجاد آن اصلی موضوع.گیرد

  .گذارند می نوآوري از حاصل نتیجه روي بر را خود شغلی ،حیثیت رگبز هاي سازمان در که هستند افرادي سازمانی کارآفرینان
   گروهی)ب

  کارآفرینی شرکتی
هاي کارآفرینانه فردي و فعالیت فرآیندي است که یک شرکت طی می کند تا همه افراد آن به کارآفرینی تشویق شده و تمام

آیند هر یک از کارکنان در نقش کارآفرین انجام وظیفه در این فر.گروهی به طور مستمر، سریع و راحت در شرکت انجام پذیرد
   .کنندمی

   کارآفرینی اجتماعی
کارآفرینی اجتماعی فرایند استفاده و ترکیب نوآورانه منابع است که می تواند درون، یا بین بخش هاي غیرانتفاعی، 

کارآفرینان اجتماعی . ماعی ایجاد می کنندتجاري و دولتی صورت پذیرد و براي بهره برداري از فرصت هایی است که ارزش اجت
ارزش   که عهده دار انجام این فرایند و رسیدن به سود اجتماعی هستند همانند یک کارآفرین بوده یعنی عامالن تغییري هستند که

ی در ذهن خود آفرینی می کنند، نوآورند، به دنبال فرصت ها و منابع هستند و تنها تفاوت آن ها این است که یک رسالت اجتماع
  . اجتماعی در آن کمتر به چشم بخورد شکالت دارند و می خواهند جهان بهتري بسازند که م

  :سازمانی را بایستی کارآفرینانه اجتماعی در نظر گرفت که  
  . با اولویت هدف اجتماعی ایجاد شده باشد -1
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اي کسب و کاري و استراتژي هاي در براي تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد ارزش اجتماعی از فرصت ه-2
  . آمدزایی بهره گیرد

  . از روشهاي نوآورانه براي تولید ارزش اجتماعی بهره گیرد -3
  .صرف شود  درآمد حاصل از فعالیت هاي سودآور، بدون تقسیم بین موسسان، براي ایجاد ارزش اجتماعی بیشتر-4

ود را براساس آن سازماندهی نمی کند، همان طور که سازمان هاي کارآفرین اجتماعی انتظار منفعت مالی ندارد و کار خ  
در عوض هدف کارآفرین اجتماعی ایجاد ارزش در مقیاس بزرگتر . بشردوستانه و دولتی براین اساس فعالیت نمی کنند

معه از سازمان هاي بشردوستانه است و تالش می کند تغییرات سودآوري را براي بخش عمده اي از جامعه یا کل جا
  .ایجاد کند

  تفاوت کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی شرکتی
ول در شرکت ها مطرح حامروزه کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی شرکتی به عنوان دو استراتژي متفاوت براي ایجاد ت  

ازمانی بطوري که اگر یک فرد آغازگرفعالیت هاي مخاطره آمیزسازمانی باشد به فرد مورد نظر کارآفرین س.می باشد
گفته می شودو اگرکل شرکت و کارکنان داراي روحیه کارآفرینی شوند،از آن به عنوان کارآفرینی شرکتی نام برده می 

  شود

 
 خصوصیات کار آفرینان

 آن با نوپا کارآفرینانه فعالیت یک تشکیل هنگام مردم اکثر که مهمی نگران:   Locus of control درونی کنترل مرکز -1
 آن رشد و اداره براي بله ، جدید سازمان اولیه دادن شکل براي تنها نه را الزم توان و انگیزه آیا که است این وندش می مواجه

 را آنها سرنوشت باشد می آنها کنترل از خارج که خارجی وقایع که معتقدند بیرونی کنترل مرکز با افراد ؟ خیر یا هستند دارا
 یا و اقبال ، نوشت سر به را شکست یا موفقیت و دارند ایمان خود به موفق رینانرآفاک دیگر عبارت به.  کند می تعیین

 نتایج در را خود و بوده آنها نفوذ و کنترل تحت ها پیشرفت و ها شکست آنها عقیده به.  دهند نمی نسبت مشابه نیروهاي
  .دانند می موثر هایشان – عملکرد

 می او. است کارآفرین فرد هاي نیاز ترین قوي از یکی بودن خود سرئی: Need for independence طلبی استقالل -2
 ، استقالل به نیاز واقع در.  است سخت او براي دیگران براي وکارکردن دهد انجام خود براي و خود شیوه به را کارها خواهد
 دیوان خشک نظام از آنها خشم احساس.  یابند دست خود رویاهاي و اهداف به کارآفرینان تا شود می سبب که است عاملی

 خود شیوه به را چیز همه خواهند می که آنها طلب استقالل شخصیت به ، تغییر ایجاد قبال در خالصانه تعهد با همراه ساالري
  .شود می اضافه دهند، انجام

 و زنند می ابترق به دست خود مهارت و انگیزه با کارآفرینان:   Need for achievementو موفقیت  کامیابی به نیاز -3
 در کار انجام به تمایل. برآیند درستی به اند کرده متمرکز را خود انرژي و وقت آن روي بر که کاري عهده از کنند می سعی

 افرادي زیرا. کنند تعیین خود را استانداردها که کوشند می آنها حتی دارندو را رقبا از گرفتن پیشی جهت مالی استانداردهاي
  .هستند مسلط و حاکم بازار بر همیشه کنند می تعیین اي حرفه هر در را استانداردها که

 ممکن که خطري.  هست پذیري ریسک و کردن خطر کارآفرین بارز هاي ویژگی از:  Risk takingپذیري مخاطره -4
 ارزیابی با بلکه ، کند نمی قمارگونه خطر کارآفرین ، عادي مردم برخالف البته. باشد اجتماعی حتی و روانی ، مالی است
 فروگذار کاري هیچ از مطلوب نتیجه به یابی دست براي آن از پس و گیرد می تصمیم مخاطره میزان از شده حساب و دقیق
 در کنند، می پشتیبانی و حمایت بعدي برزگ موضوع از همیشه زیاد زمان و انرژي اختصاص با کارآفرین افراد. کند نمی
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 که داد نشان 1990 سال در "هاینر". شوند می خرسندموجود  افتخار و شهرت در ماندن باقی از دیگر افراد که صورتی
 و سازند می اي خانه مدیران که است این در مدیران با آنها فرق کنند، می پرهیز مخاطره از مدیران از کمتر موفق کارآفرینان

 کنند، حفظ را موجود وضعیت کنند می تالش و ندکار محافظه و تهدیدگرا دلیل همین به و دارند خانه آن نگهداري در سعی
  . هستند ریسک اهل و پذیر انعطاف گرا، فرصت جهت همین به و هستند جدید اي خانه ساختن پی در همواره کارافرینان اما
 خود سازمان آینده از دیدگاهی و تصور آنها.  بروند خواهند می کجا به دانند می کارآفرینان:  Futurism نگري آینده -5

 تواند می چه و است چه شرکت گیردکه می شکل زمان طی در و ندارد وجود ابتدا از تصور این اوقات از بسیاري البته. دارند
 این تواند می دیدگاهی چنین داشتن ولی ، باشد قطعیم و مدت کوتاه ریزي برنامه به مجبور کارآفرین شاید گرچه باشد،
  . نماید هماهنگ هدف به رسیدن براي جهت یک در را مدت کوتاه هاي برنامه

 خالقیت. است کارآفرین ویژگی مهمترین نوآوري شک بدون:  Creativity and Innovation نوآوري و خالقیت -6
 بیشتر خالقیت.  هاست فرصت و مشکالت و مسایل به نگاه با جدید هاي راه کشف و جدید هاي ایده گسترش توانایی ،

 نوآوري.  است بهتر و ساده چیزي خلق و نظر زواید حذف و جدید هاي راه براي یکدیگر کنار رد قدیمی چیزهاي قراردادن
 ساختن عملی ، نوآوري دیگر تعبیري به.  هاست فرصت و مشکالت ، مسایل براي خالق حلهاي راه بردن کار به توانایی

 به را نوآوري و خالقیت که است منظمی و فتهیا سازمان فرایند نتیجه کارآفرینی.  است خالق اي ایده از خدمت یا محصول
 جدید ایده یک براي متمرکز استراتژي کارگیري به با دیگر عبارت به یا دهد می پیوند ، بازار در ها فرصت و ها نیازمندي

 دهی سود به درنهایت و ندارد مشتریان رضایت جز هدفی که کند خلق را خدمات سري یک یا محصول یک کند می سعی
  .درس می

 دچار خود کار ادامه در که است ممکن و دنشو می روبرو مشکالتی با گاهی انکارآفرین:  Optimism بینی خوش -7
 حس این.  کنند می تالش مشکل این حل در دارند خود به که اعتمادي با آنان دوره این طول در ولی ، دنگرد تزلزل و تردید
  .  آید پدید گروه در اطمینان حس و باشند بین خوش نوآوري و خالقیت به نسبت دیگران که شود می باعث

 زندگی از بخشی عنوان به قطعیت عدم پذیرفتن یعنی ابهام تحمل قدرت:  Ambiguity tolerance ابهام تحمل -8
 غیر و ناقص ، مبهم اطالعات و شرایط با بخش اثر بطور قادرند ، نمایند ناراحتی یا تهدید احساس اینکه بدون کارآفرینان

  . دهند تغییر خود نفع به را انها ، ابهامات رفع ضمن و شوند روبرو شفاف غیر و نیافته سازمان ، طبیعی
 ، آزمایش تکرار و اشتباه.  است جدید تجربه یک شکست ، کارآفرین براي:  Failure tolerance شکست تحمل -9

 و دلسرد ، ناامید کند، می تحمل را شکست بینی واقع با ، رینکارآف فرد.  کند می تر نزدیک بزرگ هاي موفقیت به را انسان
  . اند آموخته درس خود هاي موفقیت از بیشتر خود هاي شکست از که معتقدند کارآفرینان اغلب. شود نمی افسرده

 ایجاد هب نسبت را کارآفرین رغبت ، استقالل به میل:  The ability to build team work کاري تیم ساخت توانایی -10
 بتوانند تیم افراد و نماید رشد بخوبی تا نموده قوي بشدت را تیم انگیزه توانند می آنها. کند نمی مسدود کارگروهی ساختار

 باعث کنند، می ایجاد تیم در کارآفرین که امیدي و مشترك باورهاي ، ها ارزش ، یگانگی روح. دهند توسعه را خود افکار
 .شود کاري چالش وارد تنهایی به بتواند که کند پیدا ار آن توانایی تیم ، شود می

کارآفرین بسادگی می تواند میان یک اتفاق بدون خاصیت با دیگري  :Hunter Opportunities شکارچی فرصت ها -11
   .که در دل آن فرصت شکوفایی نهفته است، تمایز قائل شود و دومی را شکار کند

دقت کنید که . کارآفرینان شب و روز فکرشان رسیدن به هدف می باشد:  According to goal به هدفتوجه  -12
به کاري که در حال انجام دادن آن هستند فکر افراد تنها می توانند تمرکز بر هدف براي بسیاري از مردم دشوار است اغلب 

   .می کنند نه هدف
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خوب می داند چه کاري، چه موقع باید  فرینکارآ :.Ability to identify priorities اولویت ها یصتوانایی تشخ-13
   .انجام شود و حاضر است بر سر آن با دیگران مبارزه کند

حتی هنگامی که کارآفرین فعالیت  :The need for continuous improvement نیاز به پیشرفت دائمی -14
   .رفت هاي جدیدي دست پیدا کنداقتصادي را راه اندازي کرد متوقف نمی شود او عالقه دارد که همه روزه به پیش

 نقش هاي کارآفرینان  
  عامل ایجاد و توزیع ثروت .  
  برانگیزنده توسعه اقتصادي جامعه یا به عبارتی موتور رشد و توسعه اقتصادي.  
  عامل اشتغال زایی.  
  عامل انتقال تکنولوژي.  
  عامل ترغیب و تشویق سرمایه گذاري.  
 اي جدید عامل شناخت ؛ ایجاد و گسترش بازاره.  
  عامل تعادل در اقتصاد پویا.  
 عامل تحول وتجدیدحیات ملی ومحلی  
  کاهش پشت میزنشینی و مشوق عمل گرایی ( عامل کاهش بوروکراسی اداري(  
  عامل نوآوري و روان کننده تغییر.  
 به عنوان یکی از عوامل تولیدمثل زمین ؛ سرمایه.  
  عامل تحریک و تشویق حس رقابت.  
  ترکیب و مهیا کردن عوامل تولید عامل تحریک ؛.  
  عامل ساماندهی منابع و استفاده اثربخش از آنها.  
  عامل یکپارچگی و ارتباط بازارها.  
  عامل رفع خلل ؛ شکافها و تنگناهاي بازار و اجتماع.  

  مفهوم رفتار کار آفرینانه  
در سطوح مختلف مسئولیت،به طور مستقل ، رفتار کارآفرینانه به مجموعه فعالیت ها وشیوه هایی اطالق می شود که فرد  

با هدف ایجاد و بهره گیري خالقانه از منابع، درجهت شناسایی و استفاده از فرصت ها و با ادراك قوي از کارآمدي 
  .خود،به راه اندازي وتوسعه کسب و کار می پردازد

نانه است اول خود سازمان و بافت ساختاري دو فاکتور اصلی که محرك و بر  انگیزاننده ي کار آفرینی و رفتار کار آفری  
   .آن می باشد ،دوم  افراد و تعامالت آنها با یکدیگر

  رفتار کارآفرینانه  موثر برفاکتورهاي   
  . ژگی هاي شخصیتی کار آفرینان متمرکز است ، بر روي ویفاکتور هاي فردي  
   جامعهرشد  زمینه خانوادگی ، تجربیات زندگی و: عبارتند از فاکتورهاي اجتماعی   
کاهش مالیات و سودهاي نادرست، تغییر در شرایط بازار، اغتشاش هاي اجتماعی از قبیل عوامل فاکتورهاي محیطی   

  بررسی کرده است  و فرهنگ اقتصادي
  رفتار کارآفرینانه سطوح   
   رفتار کارآفرینانه در سطح فردي  
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   رفتار کارآفرینانه در سطح سازمانی  
   طح صنعتیرفتار کار آفرینانه در س  

   :رفتار کارآفرینانه در سطح فردي
در اینجا تاکید بر آن است که بین ارزشها، شخصیت و زمینه هاي محیطی و حرفه اي کارآفرینان با نتایج حاصله از تالش هاي کار 

   .آفرینانه ارتباط وجود دارد
   :در سطح فردي در سازمان دارد عبارتست ازپنج عامل شناخته شده سازمانی که تاثیر بسزایی بر روي رفتار کار آفرینانه 

   استفاده بهینه و درست از پاداش
   حمایت باالي مدیریتی

   دسترسی به منابع
   حمایت سازمانی

   مخاطره جویی و تحمل شکست
   :رفتار کارآفرینانه در سطح سازمانی

و محدودیتهاي کارآفرینی در سطح  سازمانی که  برخی از موانع.یعنی فرد در چهارچوب سازمان به اقدامات کارآقرینانه بپردازد 
   :موجب می شود افراد ترجیح دهند از رفتار کارآفرینانه در سازمان  اجتناب کنند عبارتست از 

  بزرگ بودن اندازه سازمان  -1
   نیاز به سودهاي کوتاه مدت -2
   فقدان استعدادهاي کارآفرینانه -3
   شیوه هاي نادرست پاداش -4

   :آفرینانه در سطح صنعتیرفتار کار 
   .فعالیتهاي تجاري نو یا خلق و ایجاد فرآیندهاي جدید باعث افزایش و پیشرفت نوآوري در صنعت می شود

  مو لفه هاي اصلی رفتار کارآفرینانه

  
   ضرورت کارآفرینی در سازمان  

 افزایش سریع رقباي جدید   
 شرکتهاایجاد حس بی اعتمادي نسبت به شیوه هاي مدیریت سنتی در   
 مستقل  خروج بهترین نیروهاي کاري از شرکتها و اقدام آنها به کارآفرینی   

  
 پیش زمینه هاي الزم در سازمان هاي کارآفرین  

  وجود مدیر کارآفرین  
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  وجود عقاید وطرحهاي کارآفرین  
  وجــود دانــش فـنـــی وتخصص الزم  
  وجود اطالعات  
  وجودمنابع انسانی پویا  و سایر منابع 
  د مشتري و بازاروجو 
  وجود برنامه  
  وجود اعتقاد و اعتماد دسته جمعی   
  وجود رقباء و فضــاي رقابت آمیز  
  ......)قوانین ، مقررات و(وجود فضاء یا محیط حمایت کننده 

  
  
  
  
  
  
  

 چهارعامل تاثیرگذاربرشکل استراتژي یک سازمان کارآفرین

SWOT

Threats

تھدیدھا

Opportunities

فرصت ھا

Strength

قوت

Weakness

ضعف ھا

71  
فرصت ها و تهدید ها به عنوان  سازمان کارآفرین به عنوان عوامل درون سازمانی موثر بر نقاط قوت و ضعف 

  عوامل برون سازمانی موثر بر سازمان کارآفرین
  :فرصت ها

  وجودفرصتهاي بکردربازارها •
  وجود تنوع دربازار •
  وجود تکنولوژیهاي ارزان قیمت و مکمل کننده فرآیند نوآوري •
  ري شده وجود نیاز به محصوالت نوآو •

  :قوت ها
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  قدرت کالن رقابت پذیري  •
  قدرت مالی مناسب •
  داشتن برنامه هاي کاربردي •
  برخورداري از نیروي انسانی و مدیریت ماهر •

  :تهدیدها
  وجود رقباي جدید •
  باالرفتن سطح نیاز و توقع مشتریان •
  وجود قوانین بدون خاصیت  •
  موانع و چالش هاي قانونی •

  :ضعف ها
  راندمان پائین تولیدي  •
  عدم  برخورداري از  قدرت  و منابع  کافی  مالی •
  مدیریت ضعیف •
   نداشتن برنامه و یا برخورداري از برنامه هاي ضعیف و ناکارآمد •

 
 
 

   
 موانع کارآفرینی در سازمان مشکالت و 

و وجود مشکالت ارتباطی میان کارکنان به واسطه  در سازمان هاي بزرگ :  طبیعت ناپیوستگی در سازمان هاي بزرگ
   .به دلیل وجود الیه هاي متعدد براي تصمیم گیري، امکان از بین رفتن ایده در هر قسمت سازمان وجود دارد ،مدیریت

  ). براي جلوگیري از کاهش ارزش سهام(در سازمان هاي بزرگ سود کوتاه مدت معیار موفقیت است  : منافع کوتاه مدت
   .خطري را ترجیح می دهند ولی سازمان آن ها را تشویق نمی کندکارآفرینان زندگی پر: عدم وجود فرهنگ کارآفرینی

  
  فرهنگ کارآفرینى

از آنجایی که فرهنگ به مفهوم مجموعه ي ارزش ها، نگرش ها،هنجارها و رفتارهایى است که هویت یک جامعه را تشکیل می 
نگرش ها، هنجارها و رفتارهاى متمایزى دهند؛ کارآفرینان به عنوان بخشى از جامعه ي پیرامونى، از مجموعه ي ارزش ها، 

  . برخوردارند که مى توان به آن خرده فرهنگ کارآفرینى اطالق نمود
نقش کارآفرینى در جوامع مختلف را با توجه به تنوع فرهنگى متفاوت مى داند و به نظر وى »  J. McGuireژزف مک گوایر  «

، اما آنچه باید در درك تفاوت رفتار، مورد توجه قرار داد، عواملى است منابع طبیعى و سرمایه ي نقدى، ممکن است یکسان باشد
  : همچون
  عقاید اجتماعى  
 هنجارها  
 پاداش رفتارها  
 آرمان هاى فردى و ملى  
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 مکاتب دینى   
   نظریاتی در مورد فرهنگ کارآفرینی  

  نظریه فرهنگ کارآفرینی پارسونز 
  نظریه فرهنگ کار افرینی ماکس وبر 
   فرینی مک کله لندنظریه فرهنگ کارآ 

  نظریه فرهنگ کارآفرینی پارسونز  
نهاد خانواده و تحت تاثیر نظام اجتماعی را محصول  توسعه فرهنگ خالقیت و ابتکارپارسونز، جامعه شناس شهیر امریکا،  

   .می داندو مدرسه 
   نظریه فرهنگ کار افرینی ماکس وبر  

 رینی را متاثر از چهار عامل توسعه فرهنگ کارآف ماکس وبر جامعه شناس بزرگ آلمانی:  
  تشویق به کار براي سعادت ، )1
  خطر پذیري براي تغییر سرنوشت ،  )2
  برنامه ریزي براي آینده  )3
   .می داند صرفه جویی  )4
   نظریه فرهنگ کارآفرینی مک کله لند  
وي .مطرح کرد مک کله لند ،روانشناس اجتماعی معاصر ،نظریه نیاز به موفقیت را براي اولین بار در مباحث اجتماعی  

  . معتقد بود در جوامعی که نیاز به موفقیت باال است نرخ سرمایه گذاري و خطر پذیري نیز باال می باشد
در این جوامع افرادي هستند که کسب کار جدیدي راه اندازي می کنند ،شرکت یا واحد اقتصادي را سازماندهی  می   

   .مک کله لند چنین افرادي را کار افرین می نامد.هبود می بخشندکنند و ظرفیت تولیدي و بهره وري آن  را افزایش وب
   عوامل موثر بر توسعه  فرهنگ کار افرینی از دیدگاه مک کله لند  

  شیوه جامعه پذیري  
  شیوه هاي تربیتی والدین  
  طبقه اجتماعی والدین  
  ایدئولوژي حاکم  
 مذهب و تحرك اجتماعی  

  
 ویژگی   

 ارزشهاي و ها
 در موجود
 فرهنگ

  کارآفرینی
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کارآفرینی فرهنگ درك تغییر و کشف فرصت -1  
 استقبال از تغییرات  
 همگامی با تغییرات  
 برداري از آن هاي ناشی از تغییرات و بهره درك فرصت  
 هاي قدیمی هاي سنتی و رهیافت ایجاد بستري مناسب در جهت ایجاد رهیافت نوین و کنار گذاشتن عملکرد  

رهنگ مشارکتکارآفرینی ف -2  
  ها گذشته است زمان، زمان کار گروهی است زمان تک ستاره.  
  تیمی که از تمام گرایشات تخصصی در آن موجود باشد: ایجاد تیم خوب.  
 هاي افقی  هاي کارآفرینی فرایند فرهنگ شرکتهاي سنتی تضمین امنیت شغلی در مقابل اطاعت است اما در شرکت

  .رکت و درك متقابل استحکمفرماست و روابط بر اساس مشا
  برد مهم است لذا در مواضع برابر با یکدیگر مشارکت و همکاري دارند -در تیم هاي کارآفرینی موقعیت برد.  

کارآفرینی فرهنگ خالقیت -3  
 بها دادن به نوآوري اصول اصلی کارآفرینی  
 هاي بکري که کسی در آن نرفته است قدم زدن در راه -ها رفتن بدنبال ناشناخته.  
 شود هاي انسانی می شود لذا در دراز مدت باعث شکوفایی استعدادها و خالقیت خالقیت و ابتکار عمل تشویق می.  
 شود و در نهایت رشد فضایل اخالقی و معنوي در انسان را سبب می.  

کارآفرینی فرهنگ استقالل طلبی و قبول مسئولیت است -4  
  روي پاي خود ایستادن(روحیه استقالل طلبی(  
  حتی دیگران(بول مسئولیت کار و اشتغال خود ق(  
  عدم روحیه کارمندي(اعتقاد بر اینکه بر پایه توانایی و شایستگی و تفکر خود امرار معاش کردن(  
 پذیري و همچنین پاسخگو بودن  ، مسئولیت پذیري در شرکت کوچک کارآفرینی امنیت شغلی نتیجه خودگردانی،  خطر

  ، نه اطاعت ي استدر برابر منافع شرکت و مشتر
  بدوش گرفتن مسئولیت تصمیمات خود  

کارآفرینی فرهنگ مخاطره پذیري است -5  
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 در کارآفرینی کارآفرینان و حامیان آنان همه ریسک پذیرند. 

  کنند و  براي رسیدن به موفقیت محتمل مبارزه می) ، شرایط و امکانات نسبت به موقعیت(کارآفرینان نسبت به آینده خود
  .پذیرند یخطر را م

کارآفرینی فرهنگ بسط عدالت در جامعه است -6  
 هاي یکسان برخوردارند همه انسانها از فرصت.معناست  انحصار و رانت در فرهنگ کارآفرینی بی.  

کارآفرینی فرهنگ بهبود مستمر-7  
 اجتماعی و کاري تمامی ندارند در کارآفرینی روند بهبود در کارها اعم از اخالقی  ،.  

 عملدر   کارآفرینی

  گام اول انتخاب زندگی شغلی
          فرایند کارآفرینی گام دوم
  منابع تامین سرمایه و طرح کسب و کار گام سوم

 انتخاب زندگی شغلی
.دورانی است که فرد مهمترین و بیشترین وظیفه اش در رابطه با انتخاب شغل و پیشرفت در آن تحقق می یابد "زندگی شغلی"  

مناسبی را براي خود انتخاب کنیم و زندگی شغلی مطلوبی را پایه ریزي نمائیم ابتدا باید بدانیم چند نوع زندگی  اما براي این شغل
شغلی وجود دارد و سپس ببینیم کدام یک با اهداف، ایده ها ،روحیات، گرایش ها، توانایی ها ،عالئق ومهارت هاي ما سازگار 

   .است
 انواع زندگی شغلی  

  :گفت تاکنون مردم دنیا سه نوع زندگی شغلی را تجربه کرده اند که عبارتند از بطور کلی می توان

 استخدامEmployment  

 خود اشتغالیself-employment  

 کارآفرینیEnterpreneurship  

 Employmentاستخدام
اي خود را در منظور از استخدام ،زندگی شغلی اي است که شخص در قالب یک قرار داد رسمی و معتبر ،وقت و مهارت ه

مقابل دریافت وجه شخصی در اختیار سازمانی دولتی یا خصوصی قرار می دهد این نوع استخدام ،استخدامی است که موجب 
  .امنیت شغلی کامل یا نسبی براي مدت نسبتا طوالنی می گردد

  self-employmentخود اشتغالی
زدبگیر نیستند،خواه به صورت انفرادي کار را در منزل انجام هر کس که در استخدام سازمانی نباشد و یا همه افرادي که م

دهد یا همانند یک وکیل،یک مشاور، یک متخصص کار بیرون منزل داشته باشد و یا در یک مغازه و یا یک کارگاه یا چند 
گمارده و تولید به عنوان مثال ممکن است فردي در یک مغازه یا کارگاه تعدادي را به کار.نفر پرسنل به کار مشغول باشد

محصولی مثل قابل عکس باشدو یا به تنهایی صاحب مغازه باطري سازي بوده و آن را اداره کند جز خود اشتغالی محسوب 
  .می شود

  Enterpreneurshipکارآفرینی
گ کارآفرینی نه تنها یک نوع زندگی شغلی است بلکه بسیاري معتقدند یک سبک زندگی یا یک سبک تفکر و یا یک فرهن

زندگی شغلی کارآفرینانه را افرادي انتخاب می کنند که دوست دارند از دیگران موفق تر باشند آنها می خواهد این  است
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روحیه آنها . موفقیت را از طریق تالش بیشتر، خالقیت بیشتر و خلق و کشف و بهره برداري بیشتر از فرصت ها بدست آورند
   .ی آید و از ریاست کردن بر دیگرانطوري است که نه از رئیس داشتن خوششان م

 یک مثال  

براي تفکیک صاحبان مشاغل آزاد و کارآفرینان کافی است مغازه داري را در نظر بگیرید که سالیان سال است هیچگونه   
تغییري در نوع کار،دکوراسیون ،محصوالت و روش هاي تبلیغ خود نداده است ،اگر چه به دالئل تورم و روابط و مسائل 

خالصه این که اغلب . توانسته باشد درآمد قابل توجهی را بدست آورده باشداما به هیچ عنوان کارآفرینی نیست دیگر
آنها که توانسته اند شغل مناسب و مطمئن را در بخش استخدام براي خود بیابند و از روي ناچاري یا عادت و یا شغل 

ه و فرصت جدیدي را شناسائی یا خلق نکرده اند که به دنبال پدري وارد حوزه مشاغل آزاد شده اند و لذا هیچگونه اید
  .تحقق بخشیدن آن باشند، کارآفرین نیستند

    
  جدول ترکیب عالئق و مهارت ها  
یکی از ابزارهائی که می تواند در انتخاب یک شغل صحیح مورد استفاده قرار گیرد جدول ترکیب عالئق و سلیقه   

کند تا مهارت ها و عالیق خود را در کنار هم و به صورت واضح،تفکیک شده تهیه این جدول به شما کمک می .هاست
   .و درجه بندي شده تحلیل نمایند و از طریق آن شماي روشنتري از درون خود را به تصویر بکشید

در جدول ترکیب عالیق و مهارت ها، عالیق و مهارت ها را بین محور هاي افقی و عمودي، بصورت درجه بندي شده   
تا زیاد قرار می دهیم تا در آخر بتوانیم تشخیص دهیم که در کدام یک از عالیق بیشترین مهارت یا در کدام یک از کم 

مهارت ها بیشترین عالقه وجود دارد و بدینوسیله مهارتی را که بیشترین عالقه را به آن داریم انتخاب و از مهارتی که 
یا درمورد چیزهایی که زیاد عالقه مند هستیم ،مهارت بیشتري را کسب  کمترین عالقه را به آن دارم اجتناب می کنیم و
  .کنیم تا بتواند بعنوان بهترین گزینه انتخاب شود
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 مورد در چنانچه و نماید انتخاب دکوراسیون و خطاطی با رابطه در را مشاغلی شخص این شود می پیشنهاد فوق جدول اساس بر
 مهارت واگر کامپیوترباشد با رابطه در کارهایی او بعدي گزینه توان می نماید کسب را الزم هاي ومهارت دببین بیشتري کامپیوترآموزش

  .است کامپیوتر او براي شغل بهترین گفت توان می برسد زیاد خیلی سطح به کامپیوتر در او
  گام دوم

   فرایند کارآفرینی

فرصت

ایده

خالقیت کسب و کارنوآوري

کارآفرینی

!!!!مرتب کنید

فرایند کارآفرینی

115 

فرصت

ایده

خالقیت

نوآوري

کسب و کار

کارآفرینی

فرایند کارآفرینی

116  
  منابع تامین سرمایه و طرح کسب و کار گام سوم

  منابع تامین سرمایه:قسمت اول  

  موسسات وام دهنده -4  تهیه کنندگان و مشتریان -3  فرشتگان نجات کسب و کار -2 خانواده، دوستان واقوام-1 

  کمک هاي دولتی -9  عرضه سهام -8  صصیموسسات مالی تخ -7   بانک هاي تجاري -6  سرمایه گذارن مخاطره پذیر -5

 مراحل سرمایه گذاري 
  )Sccd Finance(مرحله ایده یا بذرافشانی-1

  )Stnrt – up Finance(مرحله تاسیس یا شروع فعالیت -2

  )Expansion Finance(مرحله گسترش -3

  )Bridge Finance(مرحله انتقال -4
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   )Buy – out Fcnance(مرحله خرید شرکت هاي دیگر -5
  رطرح کسب و کا:قسمت دوم 

  روند آماده سازي طرح کسب وکار

 
 


