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مقدمه 

دیار خراسان از دیر باز مورد توجه بسیاری از گردشگران در مقیاس كشوری و بین المللی 
بوده و وجود بارگاه ملکوتی امام هش��تم  در این خطه از كش��ور نگاه های زیادی را به خود 
معطوف داش��ته كه حاصل وجود انبوهی از ظرفیت های تاریخی، علمی،  تمدنی،  دینی و 

مذهبی می باشد. 

در جه��ان امروز كه به لطف عناصر ارتباطی و نیز ارتقاء س��طح فرهنگ عمومی جهانی 
توانسته همه ابناء بشر را در سراسر گیتی به هم نزدیک كند. جهانگردی، گردشگری و نیز 
وجهه خاص آن یعنی توریس��م مذهبی در خراس��ان می تواند سهم قابل توجهی در توسعه 
و گس��ترش این صنعت ملی و فرملی داشته باشد به نحوی كه مدیریت صحیح و علمی آن 
قادر اس��ت به تنهایی بس��یاری از معضالت اقتصادی پیش روی اس��تان را اصالح و بیش از 

پیش شکوفا سازد. 

نگاهی به آمارهای جهانی در این حوزه نشان می دهد كه توجه به این صنعت رو به رشد 
و پوی��ا كه هم اكن��ون در صدر صنایع اقتصادی پررونق دیگر قرار گرفته و به عنوان صنعت 
پاک قلمداد می ش��ود، می تواند جایگزین مناس��بی برای برون رفت از سایر وابستگی ها با 

تبعات منفی زیست محیطی باشد. 

در همین راس��تا اثر پیش رو توجه به مقوله گردش��گری و صنایع وابسته، زیر ساخت ها 
و همچنین نقش پررنگ آن در صنایع كار آفرینی  و اش��تغال را با ارائه راهکارهای عینی، 
حدید و بین الملی مورد تحلیل و بررس��ی قرار داده كه می تواند راهگش��ای حل بسیاری از 

موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت این حوزه باشد.

                               دکتر محمد رحیم رهنما
                                           مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
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درباره نویسندگان

آلیس�ون موریس�ون اس��تاد ارش��د و متخصص در مدیریت كس��ب و كارهای كوچک و 
كارآفرین��ی در انس��تیتو هت��ل اس��کاتلند ، دانش��گاه Strathclyde اس��ت. او دارای مدرک 
كارشناسی ارشد در پژوهش های كارآفرینی بوده و پایان نامه دكترای وی در زمینه وحدت 
استراتژیک شركتهای كوچک می باشد. از سال 1979 او كارافرین كسب و كار خود بوده و 
مالک و راهبر تعدادی رستوران و هتل است. عالوه بر این، او متناوبا پروژه های مشاوره برای 

كارآفرینان در انگلستان و در عرصه بین المللی را به عهده داشته است 

مایک رمینگتون اس��تاد ارش��د و راهبر برنامهMBA در دانش��کده هتل داری و مدیریت 
رستوران در دانش��گاه آكسفورد بروكس است. او فارغ التحصیل دانشکده بازرگانی دانشگاه 
دورهام اس��ت. وی دوره های كارآفرینی را در مقاطع كارشناس��ی ارشد و كارشناسی بمدت 
بی��ش از پنج س��ال در انگلس��تان، فرانس��ه و ایاالت متح��ده آمریکا تدریس كرده اس��ت. 
فعالیت های كارآفرینانه او ش��امل توس��عه و راه اندازی دوره های نواورانه آموزش از راه دور 
در س��طح كارشناسی ارشد است كه در حال حاضر دانشجویان بسیاری را در سراسر جهان 

جذب نموده است.

کلر ویلیامز اس��تاد دانش��گاه، در زمینه بازاریابی و كس��ب و كار هتلداری اس��ت، و در 
دانشکده مدیریت مواد غذایی و مراكز تفریحی، دانشگاه شفیلدهاالم تدریس می كند. پایان 
نامه كارشناس��ی ارش��د او در موسسه پلی تکنیک ویرجینیا و دانش��گاه ایالتی ارتباط بین 
كارآفرینان مراكز پذیرایی و اس��تراتژی كس��ب و كار بوده است. او در ایجاد و بهره برداری 
چندین پروژه كارآفرینی از جمله یک شركت امالک و اخیرا مركز فروش ساندویچ چرچیل 

دست داشته است. 
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پیشگفتار نویسندگان

مرح��وم جان پاول گتی، یک��ی از بزرگترین كارآفرینان س��ال های آغازین پس از جنگ 
زمانی گفته بود ارتباط شخصی پایدار تنها زمانی میسر است كه فرد دچار شکست در كسب 
و كار گردد. هرچند ممکن است این گفته تماماً درست نباشد ولی بر تعهد قطعی و ضروری 

جهت موفقیت یک كسب و كار تاكید داشته و تقریباً تاثیر موارد دیگر را نادیده می انگارد.

در این راستا نویسندگان این كتاب به دقت انگیزه كارآفرینان را مورد مداقه قرار داده و 
به تحلیل محرک های اصلی رفتار كارآفرینانه پرداخته و عواملی را كه به موفقیت در كسب 
و كار می انجامد معین نموده اند. اگرچه كارآفرینان ماهیتا فعال و عمل گرا می باش��ند ولی 
زمان گذاش��تن جهت مطالعه و به كارگیری نکات این كتاب شانس موفقیت آن ها را وسیعاً 
افزایش داده و به همان نس��بت احتمال شکستشان را كاهش خواهد داد. در این راستا هم 
كارآفرینی انفرادی و هم سازمانی یا شركتی مورد بررسی و مطالعه واقع شده است. اگرچه 
كارآفرینی س��ازمانی به صورت مقوله ای متفاوت درنظر گرفته ش��ده اس��ت ولی از انجا كه 
محیط س��ازمانی سطح گس��ترده تری از بوروكراسی را در برمی گیرد در واقع متضمن هیچ 

ریسک مالی انفرادی نیست.

كارآفرین چه ذاتاً زاده و یا پرورش یافته باش��د، همواره بعنوان پدیده ای دش��وار مطرح 
بوده اس��ت. س��هم كارآفرینان یقیناً توام با بی ق��راری، صرف انرژی ف��راوان، ظرفیت الهام 
بخش��ی، ذكاوت و ارزش��های فردی و تعیین كننده می باش��د. آنها دارای توانایی چالش با 
رویکردها و مفروضات مثبت و پابرجا و عدم تمایل به پاسخ نه گرفتن بوده و برای پیشبرد 

و انجام كار شکیبایی نمی شناسند.

هرچن��د كارآفرینان موفق دارای پیش��ینه های متفاوت ب��وده و از محیط های گوناگون 
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برخاس��ته اند ولی محیط پرورشی كودک كه والدینشان خوداشتغال و دارای كسب و كارند 
به نوعی موجد شایسته سازی معینی در انها خواهد بود 

بس��یاری از كارآفرینان موفق از خانواده هایی هس��تند كه والدینشان نیز در كارآفرینی 
موفق بوده اند در این رابطه رابرت مرداک مثال بارزی به شمار می آید.

پرورش در خانواده ای با اخالق كاری، و فرهنگ سخت كوش��ی و در محیط كسب و كار 
توانایی ها و مهارت های مشخصی را رشد می دهد ولی محرک الزمه باید ذاتی باشد.

پول به خودی خود و لزوماً یک محرک محسوب نمی شود. در این راستا موارد بی شماری 
از كارآفرینان موفق را می توان برش��مرد كه ثروت هنگفتی را برای خود و فراتر از نیازهای 
خانواده ش��ان انباش��ته اند ولی محرک های آنها و رای این ثروت آفرینی هاست. در حقیقت 

لذت خودبازی و هیجان تعقیب محرک اصلی آنهاست. 

كار آفرینان طبعا با وجود موانع محیطی و كاری در هر حال موفق عمل می كنند.

كارآفرینان در كشورهایی كه ساختار اقتصادی و سازمان مالیاتی شان به شدت نامطلوب 
هستند كماكان حضور داشته و راهشان را از میان مشکالت عدیده باز و طی می كنند.

ایتالیا در زمره این كشورهاس��ت، ایتالیایی ها را شاید بتوان ذاتاً كارآفرین دانست، آن ها 
علیرغم كنترل های سخت گیرانه بورو كراتیک، قانون كارضدكارفرما، مالیات های سنگین و 

سازمان های بزرگ دولتی به راهبری كسب و كار شکوفای خود می پردازند.

در همین حال بهترین محیط كارآفرینانه متعلق به كشور ایاالت متحده آمریکا است كه 
از لحاظ بازار آزاد، قوانین كار لیبرال و  تشویق موفقیت های حاصله در كسب و كار بی وقفه 
گروه بیش��ماری از كارآفرینان را پدید آورده اس��ت در انگلس��تان نیز اصالحات ساختاری 
صورت گرفته در اوایل دهه 80 میالدی تحت راهبری خانم تاچر افزایش چشمگیری را در 
راه اندازی كسب و كارهای كوچک به دنبال داشت. هرچند بسیاری از آن ها در بحران ركود 
اقتصادی اوایل دهه 90 از بین رفتند ولی به جای آنها تعداد بیشتری سربرآوردند و همانها 
در كاهش میزان بیکاری انگلستان در مقایسه با دیگر كشورهای اروپایی تاثیرگذار بوده اند.
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بررسی رفتار تیم های مدیریتی از جنبه ابتیاع سهم مدیریت قبل و بعد از انتقال كسب 
و كار بسیار قابل توجه است. در واقع مدیریت از مجریان كارآمدی كه به خوبی یک كسب 
و كار را راهبری می كنند به عملگرانی مبدل می شوند كه در كوران عملیاتی آبدیده شده اند 

به طوری كه نقش مقدر قبلی شان را دیگر ایفا نمی نمایند.

این مدیران عمدتاً در معرض محیط های ش��ركتی یا سازمانی هستند كه راندمان كافی 
اغلب قابل قبول بوده و معموال شکست ها در پشت آن پنهان می شوند.

ول��ی در مورد كارافرینان چیزی به غیر از شکس��ت ها و موفقیت ها حاصل از تالش های 
خودشان وجود ندارد كه آن ها احیانا بتوانند خود را پشت آن ها پنهان سازند.

معیارهای استقرار و برپایی كسب و كارهایی با هزینه قابل قبول در حال حاضر به طور 
قابل مالحظه ای دچار تغییر ش��ده اس��ت و موفقیت آن ها بر اثر نیاز به پیشرفت فوق العاده 
س��ریع س��ودآور در كوتاه مدت حادث می شود. محیط زیس��ت دیگر محیطی راحت و گرم 
و نرم نیس��ت و تحس��ین و تشویق برای كسب موفقیت و س��رزنش بابت شکست مستقیما 
از دنی��ای بیرونی مصروف می ش��ود. جدا از مالحظات پولی، رضای��ت حاصل از تالش های 
موفقیت آمیز بازتاب گسترده تری دارد زیرا به طور آشکار مرتبط با تالش های صورت گرفته 

خودشان می باشد.

این كه یک كسب و كار جایگاه معین خود را قبل از آنکه دارنده كسب و كار كارآفرین 
به شمار آید یا خیر در حقیقت حاوی  نکته نگفته ای است. از دست دادن امنیت یک شغل 
معمول برای سرمایه گذاری و اینکه پس اندازهای كمی را برای یک فرد در پی داشته باشد تا 
نهایتا استقرار یک كسب و كار صورت گیرد در حکم اجرای یک عملکرد كارآفرینانه خواهد 
بود. فرد دس��ت به یک ریس��ک می زند ولی با این وجود هزینه شکست آنچنان زیاد نیست 
و چنانچه س��ازمان یا شركت دچار شکست شود فرد می تواند به یک شغل دیگر  برگردد و 
هرچند به نوعی متحمل خسارت شده است ولی در عوض تجربه اش نیز غنی تر شده است.

فقط در مقطعی كه كس��ب و كارآفرینانه به اندازه معین و قابل توجه ای رس��یده باش��د 
دس��تاوردهای آن مش��خص و موردقبول خواهد بود، در این مرحله ریس��ک كردن اهمیت 
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بیش��تری دارد و به نوعی بضاعت بیشتری ممکن اس��ت از دست برود و لذا شکست بارزتر 
خواهد بود با رش��د اندازه و وسعت كس��ب و كار، مهارتهای مدیریتی اهمیت بیشتری پیدا 
می كنند و كارآفرین نیازی به اجرای ریسک ها ندارد و آن را الزم نمی داند و این همانجایی 
است كه آن ها دچار مشکل می شوند. پدر من، لرد فورته، همیشه به من میگفت كه مشکل 
او در مراحل اولیه زمانی بوده اس��ت كه وی می خواسته از واحد اول كسب و كار به دومین 
واح��د بپردازد. در نهایت او بهترین كارمند خود را به عنوان مدیر واحد اول می گماش��ت و 
خود برای راه اندازی دومین واحد به برنامه ریزی و اجرا می پرداخت و در كمال تعجب واحد 

اول تحت كنترل آن مدیر به طور موفقیت آمیز و سود ده به كار خود ادامه می داد.

چالش بعدی او س��رمایه گذاری های توس��عه كسب و كار بوده اس��ت كه عمدتا از محل 
وام های بانکی تامین می ش��ده اس��ت. زمانی كه او كافه رویال را در اواخر دهه 50 خریداری 
كرد. در جلس��ات نهایی معامله بدون آن كه پول خرید آن را داش��ته باش��د شركت كرد. او 
فروشنده ، آقای بریسول اسمیت را به گوشه ای برده و به او گفته بود پول خرید كافه را ندارد 

و از وی تقاضا كرده بود این پول را به او قرض بدهد و آقای اسمیت هم موافقت كرده بود.

در مقطع خرید جورج پنجم و پالزا آتنی در پاریس او می بایس��تی با اكثر س��هامداران 
و بی��وه مالک و موس��س یعنی مادام دوپ��رس معامله می كرد، خانم دوپرس همان كس��ی 
كه معروف بود به اینکه در توافق و معامله بس��یار سرس��خت و ناس��ازگار اس��ت و از جمله 
درخواست تعدادی از مشتریان مثل ماكسول جوزف را رد كرده بود. پدر من موفق شد یک 
قرار مالقات با مادام دوپرس در پاریس بگذارد. در روز تعیین شده مادام دوپرس عذرخواهی 
كرده و گفته بود كس��الت دارد و نمی تواند پدرم را ببیند. پدرم اما تسلیم نشد و در اقدامی 
متهورانه 12 ش��اخه رز به همراه كارت آرزوی سالمتی برای او فرستاده بود. مادام دوپرس 

روز بعد پدرم را مالقات كرد، معامله سر گرفت و او هتل ها را خرید.

جذابی��ت و دلربایی یکی از نقاط قوت پدرم ب��ود و وی این خصیصه اش را به طور موثر 
برای تشویق افراد و به ویژه كاركنان و كسب حمایت آنها از خودش به كار می برد.

او مش��خصا همی��ن رویه را با تاثیرگذاری همه جانب��ه در رابطه با مادام دوپرس به اجرا 



15ناگگنتار نویسندشاپ

درآورد ول��ی هم��ه كار آفرینان باصطالح جاذب و دلربا نیس��تند و چه بس��ا خیلی از آن ها 
درست برعکسند و عمیقاً دافعه دارند!

با این وجود موفقیت مداوم آن ها منوط به این است كه سر حرفشان می مانند. شهرت به 
صداقت داش��تن در معامله و به قول خود وفا كردن بسیار مهم و كلیدی است. آدم اگر سر 
حرفش نباشد كسی دیگر به او استناد نمی كند و همین نکته به پدرم شخصیت برجسته ای 

داده بود و آن را از همان كودكی در من نیز پرورش داد.

همانطور كه قبال گفتم همیشه خیلی سخت است كه حدس بزنیم آیا فردی كه كارآفرین 
متولد نشده می تواند یک كارآفرین شود یا نه.

در هر حال به اعتقاد من اگر كس��ی یکبار كارآفرین بوده دیگر ممکن نیس��ت من بعد 
كارآفرین نباش��د. من خودم همان زمانی كه در سالهای اولیه در شركت پدرم كار می كردم 
در واق��ع كارآفری��ن بودم و بعدها نیز در دهه ه��ای 80 و 90 میالدی با وجود موانعی نظیر 
بوروكراس��ی و مقررات مرتبط با یک ش��ركت بزرگ و عمومی كم��اكان جنگیدم تا همان 
روحیه كارآفرینی ام حفظ ش��ود. وقتی كه فورته پی ال س��ی در س��ال 1996 واگذار شد 
من می توانس��تم براساس سود سهام ناشی از فروش هتل گرانادا خود را بازنشسته كنم. در 
عوض من گزینه سرمایه گذاری را در برپایی و راه اندازی یک شركت هتلداری لوكس یعنی 
هتلهای آر اف انتخاب و اجرایی كردم. دو سال بعد ما كماكان مجریانی  قدرتمند و سود ده 
محس��وب می ش��دیم. به بیان دیگر باز هم پول در می آوردم و از زندگی خود لذت می بردم. 

بنابراین به جرات می توان گفت یک كارآفرین همیشه كارآفرین خواهد بود.

در مجموع ش��اید بتوان گفت یک ویژگی كلیدی كارآفرین تمایل مفرط او به یادگیری 
از دیگران است. در نتیجه خوانندگان این كتاب این فرصت را خواهند داشت كه باصطالح 
آماده و مس��لح وارد دنیای كس��ب و كار ش��وند. امیدوارم آنها پول درآورند و از زندگیشان 
لذت ببرند و به توشه موفقیت آمیزی كه هم اكنون انگلستان آن را تجربه می كند بیفزایند.

روكو فورته
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مقدمه نویسندگان

نویسندگان این كتاب كه هر دو از اساتید دانشگاه و كارآفرینان برجسته هستند در بدو 
تالیف با این مسئله مواجه بودند كه شمار آثار و كتاب هایی كه حاوی زمینه های آكادمیک 
و در عین حال دارای رویکرد عملی به كارآفرینی هس��تند بسیار اندكند. این جنبه به ویژه 

در مورد صنایع گردشگری، پذیرایی و مراكز تفریحی مصداق دارد.

 بنابراین ما با ملحوظ داش��تن گروه های مختلف خوانندگان و مخاطبان س��عی كردیم 
دان��ش و تجرب��ه را در تالیف این كتاب تركیب نماییم با این امید كه به آموزش و یادگیری 
فراین��د كمک نماید و ضمنا الهام بخش نس��لی از كارآفرینان ب��وده و به این ترتیب حامی  

تالشهای شجاعانه كارآفرینان باشد.

 در نتیج��ه تاكی��د عمده بر بسترس��ازی تئوری ه��ا و مفاهیم مرتبط ب��ا مقوله صنایع 
گردش��گری، پذیرای��ی و مراكز تفریحی بوده اس��ت. بنابرین، واقعیته��ای محیط عملیاتی 
و ارتب��اط آن ب��ا یافته های آكادمیک بوضوح عیان و نمایان ش��ده اس��ت. این امر از خالل 
موردهای روش��نگر، مش��خص و مرتبط با این صنایع كه در سراسر كتاب آمده میسر شده 
اس��ت. در جاییکه این موارد از منابع دس��ت دوم نقل شده اند نام منابع قید گردیده اند و در 
صورتیکه اهمیت شان بیشتر بوده در فهرست منابع هر فصل درج شده اند. چنانچه مواردی 
براس��اس تجربیات خودمان ب��وده و یا از منابع متعددی جمع آوری ش��ده نام منبع تحت 
عنوان "نویس��ندگان" ذكر ش��ده اند. درحقیقت موارد روش��نگر به منزله بررسی موردی یا 
تطبیق با واقعیت می باشند تا به نوعی از كاربردی بودن بحث های تئوریک كسب اطمینان 
شود. در حال حاضر برداشت متداول اینست كه كارآفرینی موتور محركه و راه انداز اقتصاد 
موفق در بس��یاری از كش��ورها می باشد. این امر منجر به عالقه همه جانبه و فزاینده به این 
پدیده ش��ده و در عین حال بس��یاری از پرس��ش ها را، كه این كتاب درصدد پاسخگویی به 
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آن هاست، مطرح نموده است. این پرسش ها عبارتند از:

• فرآیند كارآفرینی شامل چه بخش هایی است؟	

• چه چیز افراد را وا می دارد كه وارد این فرآیند شوند؟	

• محیطی كه كارآفرینان نیاز دارند تا بالندگی و ش��کوفایی را تحقق دهند دارای چه 	
مختصاتی است؟

• كدام اقدامات استراتژیک مدیریتی و عملیاتی باید از جانب كارآفرینان صورت گیرد 	
تا مددرسان آنها در كسب موفقیتهای كارآفرینانه باشد؟

بدون ش��ک ما هم اكنون در عصر دگرگونی و انقالب محیط های كاری و تحول بازارها 
هس��تیم كه بر بستر آن ها مهارتهای كارآفرینی، آماده سازی و تنظیم اذهان و خالصه همه 

چیز دست یافتنی خواهد بود.

امروزه صنایع گردش��گری، پذیرای��ی و مراكز تفریحی گنجین��ه ای از فرصتها را بوجود 
آورده اند - هم برای آن هایی كه كس��ب و كار خودش��ان را ایج��اد می كنند و هم كاركنان 
طرح های كارآفرینانه – در عین حال این محیط ها بس خطرناک اند. ما در دوره ای سرش��ار 

از هیجانات و ارتعاشات زندگی می كنیم، دوره ای چالش برانگیز و اشباع ناپذیر.

گروه مخاطبان
با در نظر داش��تن ش��رایط  محیطی حاضر، مخاطبان این كتاب را می توان به گروه های 

زیر تقسیم كرد:

در مجموع اساتید و دانشجویان کارآفرینی و به ویژه عالقمندان به مقوله هتلداری، توریسم 
و صنایع جهانگردی

هر فصل با مجموعه ای از اهداف یادگیری ش��روع می ش��ود ت��ا ارتباطی عمیق و دارای 
غنایی بین تئوری و عمل با ارائه اصول كلیدی كارآفرینی تحقق یابد.به این منظور، رویکرد 
كتاب مبتنی بر ارائه تئوری ها و مفاهیم به همراه موارد مشخص روشنگر جهت ارتباط دهی 
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تئوری به اقدامات عملی می باشد. در پایان هر فصل نیز مجموعه ای از سواالت اندیشمندانه 
و عمیق برای تعمیق فهم و یادگیری ذكر شده اند.

مربیان و مشاوران که با تشویق و توسعه شرکتهای کارآفرینانه سروکار دارند.

ب��ه همین منوال این دو گروه از خوانندگان می توانن��د از فصول مربوط به تامین مالی، 
طرح كس��ب و كار، مدیریت و عملیات و اس��تراتژی و بازاریابی و مجموعا از مفاهیم ویژه و 
مرتبط با شاخه های كاری كسب و كارشان بهره گیرند. به طور مثال این گروه از خوانندگان 
ممک��ن اس��ت هم اكنون ب��رای Lecs ی��ا Tecs كار كنند و علیرغم تمام اه��داف و تفکرات 

مطلوبشان از كارآفرینان فاصله داشته باشند 

در این رابطه رویکردهای عملی جهت توس��عه و فهم عمیق و باالبردن حساسیت آن ها 
نسبت به موضوعات و چالشهای خاص مرتبط با صنایع گردشگری، پذیرایی و مراكز تفریحی 
مدنظر قرار گرفته اس��ت. به این ترتیب جایگاه آن ها جهت درک از مقوله و پاس��خگویی به 
نیازهای آموزشی ش��ان مش��خص و بهبود خواهد یافت تا بتوانند توصیه های ارائه شده را به 

موقع و موثر دریافت و اجرا نمایند.

کارآفرینان دس�ت اندرکار و مش�تاق درک وس�یعتر و روش�ن تر در مورد عوامل دخیل در 
فرآیند کارآفرینی جهت فراهم سازی رویکردهای جایگزین برای مدیریت.

دست اندركاران و مشاوران كارآفرینی زمینه های مشتركی با مفاهیم مطروحه در كتاب 
دارند. در واقع محتوای كتاب به روشن ساختن فرآیندی كه با آن دست به گریبانند كمک 
می كند و به آن ها دید روشنی داده تا بتوانند به هدایت موفقیت آمیز مسیرشان در محیط 
چالش برانگیز و پویای س��ازمان یا شركت ش��ان بپردازند. به ای��ن ترتیب چهارچوب كاری 
جهت توس��عه و تمركز بر ش��اهراه ها و تکنیکهای استراتژیک، مدیریتی و عملیاتی برایشان 
فراه��م می آی��د. عالوه بر این بحثهای اندیش��مندانه كتاب برخی از تفکرهای س��نتی را به 

چالش گرفته و دیدگاه های معمول را مورد تجدیدنظر قرار می دهد.

موضوع بنیادی برای دس��ت اندركاران و نیز مش��اوران نحوه به��ره گیری از موتورهای 
محركه و كیفیت یک شركت كارآفرینانه است و در عین حال دستیابی به سطحی از تمركز 
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و كنترل می باشد كه الزمه بقاء و رشد كسب و كار است.

فراتر از این ماهیت هتلداری، توریسم و صنایع جهانگردی به نحوی است كه كارآفرین 
می توان��د به راحت��ی و عمیقاً در حوزه ه��ای عملیاتی قرار گرفته و ب��ه فعالیت بپردازد. در 
این كتاب چهارچوب ها و مالحظات ضروری جهت تش��ویق، پیش��برد و هدایت یک شركت 
كارآفرینانه ارائه ش��ده اس��ت بدون آن كه از ارزش های قابل تحسین بی شمار آن مجموعه 

چیزی كم شود.

- كارآفرینان س��ازمانی در كلیه سطوح و اندازه ها. گروه چهارم خوانندگان یا مخاطبان 
كتاب كارآفرینان س��ازمانی هس��تند.- كاركنان ش��ركتهای كارآفرین- در محیط رقابتی و 
پویای حاضر، سازمانهای بزرگ آموزه های زیادی را می توانند از مفاهیم مرتبط با كارآفرینی 

دریافت كنند.

هم كارآفرینان و هم كارآفرینان س��ازمانی بازبانی مش��ترک در ارتباط با دنیای بیرونی 
هس��تند. هر دوی آن ها با ام��ر تصمیم گیری در مورد نحوه مدیریت ش��رایط بازار، موارد و 

مسائل كیفیت، روابط مشتریان و ارزش پول روبرو هستند.

در عین حال شباهت های فراتر این دو مقوله مربوط است به لزوم تالش برای كسب مزیت 
رقابتی در بازارهایی كه به طور فزاینده پر ازدحام تر و نهاجمی تر ش��ده اند. با اس��تقرار یک 
فرهنگ س��ازمانی و هدایت گر و رویکردهای مناسب و مقتضی مدیریتی، منافع كارآفرینی 
حتی برای س��ازمان های بزرگ نیز قابل دسترس و ابتیاع است. هم اكنون ما بیش از پیش 
در محیط های كسب و كاری فعالیت می كنیم كه عدم اطمینان و ابهام تبدیل به یک هنجار 
شده است. طبیعت سیال و متفکرانه استراتژی كارآفرینانه با درک این پویایی ها آن ها را به 
مثابه نیروهایی مثبت ونه مشکل آفرین مورد بهره برداری قرار می دهد. به این ترتیب سمت 
گیری اتخاذ ش��ده در این كتاب مبتنی بر این اس��ت كه اصول كارآفرینی بصورتی جامع و 

قابل تسّری در انواع و اندازه های سازمانی باشد.
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اهداف اصلی کتاب
حال پس از تعیین گروه خوانندگان احتمالی این كتاب ذیال به پنج هدف اصلی این اثر 

اشاره می نمائیم:

توس��عه بیشتر مراتب درک و اگاهی از فرایند كارآفرینی، كارآفرینان و محیطی كه . 1
این فرایند در آن رخ می دهد.

فراه��م س��ازی ابزارهای توس��عه دانش و مهارت دانش��جویان تا بتوانن��د به اتخاذ . 2
تصمیمات آگاهانه پرداخته و پیشبرد و توسعه شركت های خود را صورت داده و یا 

مبدل به كارآفرینان سازمانی موثرتر در سازمان های موجود گردند.

پش��تیبانی از معلمان و اس��اتید در فرایند رش��د و ارتقاء دانش��جویان هم از لحاظ . 3
مهارت های كارآفرینانه فردی و هم سطح دانش آن ها.

توانمند س��ازی مربیان و مشاورانی كه با شركت های كارآفرین همکاری می كنند تا . 4
فهم بهتری از ماهیت و ویژگیهای این كسب و كارها پیدا كنند و به ارائه دوره های 

آموزشی و اجرای مشاوره های ویژه با غنا و دقت بیشتر بپردازند.

فراهم سازی مجموعه ای از مفاهیم وتئوری ها در متن صنایع گردشگری ، پذیرایی . 5
و مراك��ز تفریحی ك��ه می تواند به درک فرایند مربوطه آنها كم��ک نموده و آنها را 

موثرتر كند.

ساختار کتاب 
جهت تحقق این منظور كتاب به دو بخش تقسیم بندی شده است. بخش اول مرتبط با 
مفاهیم ، اصول و محیطی كه به كارآفرینی مربوط می شود است. بخش دوم با استنتاجات 
كارآفرینان��ه جه��ت مدیریت مالی ، طرح ریزی كس��ب و كار، مدیریت عملیات، بازاریابی و 

راهبردها ارتباط دارد. 
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بخش 1: مفاهیم ، اصول و محیط مربوط به کارآفرینی 
بخ��ش نخس��ت كتاب تمرك��ز خواننده را برپرس��ش ها و چالش های مرب��وط به فرایند 
كارآفرین��ی ایجاد می كند و همچنین ماهیت و ویژگی ه��ای كارآفرینان و محیط عملیاتی 
آنها را بررس��ی می نماید. در این بخش تالش جهت پاسخگویی نیازهای دانشجویان و سایر 
مقوله هایی است كه خوانندگان تمایل دارند تا چشم انداز گسترده تری از موضوعاتی بدست 
آورند كه هم اكنون مفسران را به مقوله كارآفرینی بخود مشغول داشته است. این بخش از 
كتاب كارآفرینی را در بافت موضوع قرارداده و بررسی مفیدی از دالیل و چرایی مهم بودن 
موض��وع را بعمل می آورد. خالص��ه ای از موضوعات و مفاهیم مرتبط ارائه می گردد. باتمركز 
بر موضوعات بجای ش��رح جایگاه كارآفرینی در اقتصاد در حقیقت دانشجویان در موقعیت 
بهت��ری جهت درک چگونگ��ی مقوله كارآفرینی بعنوان یک رش��ته آكادمیک قرار خواهند 

گرفت.

بخش 2: مدیریت مالی ، طرح ریزی کس�ب  وکار، مدیریت عملیات بازاریابی و 
راهبردها 

بخش دوم كتاب به كاربری های ایجادی در خلق و مدیریت كارآفرینانه كسب وكار پس 
از هر استقرار پروژه مربوط می شود. 

ب��ه این ترتیب تئوری ها و مفاهیم آكادمیک با موارد كوتاه و روش��نگر مرتبط با صنایع 
تركیب و نتیجتاً پیش��نهادات عملی ارائه ش��ده اند. این رویکرد از آنرو در پیش گرفته شده 
اس��ت تا به مباحث اندیشمندانه دامن زده شده و برخی از عملکردهای صنعتی كسب وكار 

به چالش كشیده شوند.

از خ��الل اولویت بندی مورده��ای عملی راهبردی و مدیری��ت عملیات مختص صنایع 
مذك��ور در واق��ع یافته های پژوهش حاضر م��ورد تائید قرار گرفته وخواننده مس��تقیماً بر 

رویکردها و موضوعات عملی تمركز پیدا می كند.
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موضوعات محتوایی 
در عرص��ه پژوه��ش كارآفرینی در حوزه صنایع گردش��گری ، پذیرایی و مراكز تفریحی 
كه بشدت دارای دیسیپلین چندگانه است به نوعی خطر در باور این جنبه نهفته است كه 
هرچقدر كارآفرین ش��ناخت با دانش اجرایی كسب می نماید به همان درجه فرد كارآفرین 
تمایل به تفکروعمل راهبردی از خود بروز می دهد. این دیدگاه در تبیین وابستگی متقابل 

بسیاری از بخش های ایجاد یک كسب و كار دچار عدم توفیق می گردد.

عالوه براین كیفیت آنچه بعنوان برونداد این وابستگی متقابل مطرح است همان جنبه ای 
اس��ت كه یک كس��ب وكار را كارآمد و كارآفرینانه می كند و به آن قابلیت تعامل سازنده با 

محیط اعطا می نماید.

ای��ن كتاب به مطالعه و بررس��ی این امر می پردازد كه چگونه این تعامل س��ازنده براثر 
فرایند كارآفرینی قابل حصول می باشد.

آموزش و پرورش
 رویکردهای مختلف توس��ط دست اندركاران آموزش و پرورش كارآفرینی بسیار متنوع 
و متعدد می باش��د. با این وجود آنچه میان همه آنها مش��ترک است چالش درمورد بهترین 
ش��یوه ای است كه دانش��جویان كارآفرینی بتوانند مهارت ها و دانش خود را به بهترین روال 

وسعت دهند.

این امر مستلزم تالشهای صورت گرفته برای:

• ارتباط دهی تئوری وعمل	

• ارتقاء آگاهی ها و كاربرد و راهبری مفاهیم كسب و كار در توضیح عملکردها	

• ترغیب نوعی تفسیر خالقانه ،نوآورانه و آرمانی در مورد عملکردهای سنتی كسب و كار	

• بررس��ی و سنجش ارتباط بین كارآفرینی ، محیط پشتیبان و تامین كنندگان مالی 	
گوناگون 
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• ارزیابی گونه های متنوع واس��ط بین كارآفرینی و عملیات، مدیریت واستراتژی های 	
مرتبط با گردشگری، پذیرایی و مراكز تفریحی

• بازجوانی رویکردهای مدیریت استراتژیک و بازاریابی	

موارد فوق تنها تعداد كمی از فرایندهای آموزش��ی است كه توسط افراد مسئول تدوین 
س��رفصل های كارآفرینی مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. در این میان در بس��تر فرایند و 

محتوا شماری از پرسش ها به شرح زیر وجود دارد:

• چه توصیه های عملی باید جهت تشویق به كارآفرینان وعملگران حاضر داده شود؟	

• محتوای مناسب آموزش و پرورش برنامه های كارآفرینی چیست ؟	

• آیا نیازهای یادگیری دانشجویان وعملگران كاماًل با هم تفاوت دارند؟	

موضوع كلیدی مرحله رش��د وتوسعه یک كارآفرین خواهد بود. دانشجوی كارآفرینی به 
احتم��ال زیاد در مرحله مقدماتی كارآفرینی قرار دارد در حالی كه عملگر كارآفرینی پیش 
از آن در واقعی��ات محی��ط عملیاتی بترتیبی غوطه ور بوده اس��ت. با وجود این هردو گروه 
می توانند از چهارچوب جامع نقش كارآفرینانه در تصویرگس��ترده مقوله كارآفرینی آنچنان 
كه در بخ��ش 1 آمده و نیزچهارچوب های مدیریت، عملیاتی و اس��تراتژیک بخش2 كمال 

استفاده را ببرند.

مباحثه اصلی نویسندگان این اثر براین اساس است كه رشد آكادمیک كارآفرینان بالقوه 
باید با عملگران كاماًل مرتبط بوده واز تجربیات كارآفرینان عملی منفک نباشد. 
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پیشگفتار مترجمان 

ویژگی گردش��گری كارآفرینی، اشتغال س��ریع و درآمد زیاد است صنعتی كه ظرفیت و 
پتانسیل آن به وفور در ایران یافت می شود اما هنوز از این فرصت ها برای رشد اقتصادی كشور 
استفاده نشده است. این پتانسیل ها شامل آثار باستانی، تاریخی وطبیعی است كه در جای جای 
 ایران وجود دارد و اكنون برای كسب درآمد از این سرمایه ها مدیریت و برنامه ریزی می ماند.

اما این صنعت یک ویژگی دیگر هم دارد و آن این است كه در گردشگری به سرمایه گذاری 
زیادی نیاز نیس��ت و با س��رمایه اندک نیز می توان به درآمدها و س��ودهای زیادی رس��ید. 
گردش��گری صنعتی است كه با كمترین سرمایه بیشترین درآمد و اشتغال را نصیب كشور 
می كند، زیرا همه چیز از جمله آثار و اماكن باس��تانی و تاریخی و طبیعی برای این كار در 

اغلب نقاط كشور وجود دارد.

گردش��گری از نظر اشتغال و ایجاد بسترهای اشتغال در جایگاه باالیی قرار دارد و شمار 
افرادی كه در گردشگری می توانند فعال شوند زیاد است. 

با زمان گذاشتن جهت مطالعه و به كارگیری نکات این كتاب شانس موفقیت ها را وسیعا 
افزایش داده و به همان نس��بت احتمال شکس��ت را كاهش خواهد داد. در این راس��تا هم 

كارآفرینی انفرادی و هم سازمانی یا شركتی مورد بررسی و مطالعه واقع شده است.

مترجم��ان با توجه به وجود خال منابع آموزش��ی و كتب فارس��ی در زمینه كارآفرینی 
گردشگری اقدام به ترجمه این اثر نمودند. امید است كه اثر حاضر بتواند بخشی از نیازهای 

آموزشی اساتید و دانشجویان و پژوهشگران حوزه های مرتبط  را پوشش دهد.
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در پایان مترجمان از همه فرهیختگان و محققان درخواست می دارند تا نظرات سازنده 
وتعال��ی بخ��ش خودرا با آنها در می��ان بگذارند تا زمینه تبادل دان��ش ، تجربه و هم افزایی 

پژوهشی حاصل گردد.

دكتر رضا محمد كاظمی 1       
فریده وطنخواه 2        
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1. R_mkazemi@ut.ac.ir

2. vatankhahfarideh@ut.ac.ir



بخش 1 

مفاهیم ، اصول و محیط مرتبط با کارآفرینی





فصل اول 

فرآیند کارآفرینی 



هدف این فصل توس��عه، درک و برداشت از فرایند كارآفرینی در هر دو جنبه اقتصادی 
و اجتماعی است. بویژه در این فصل به موارد زیر پرداخته شده است:

• معرفی و تعریف فرایند كارآفرینی	

• مشخص نمودن مشاركت كنندگان در فرایند	

• توسعه درک از عنصر و ویژگی های مشاركت كارآفرینی	

• ملحوظ داشتن كاربرد فرایند درصنایع گردشگری، پذیرایی و مراكز تفریحی	



31

مقدمه

در طی دو دهه اخیر، محیط كس��ب و كار در انگلس��تان دس��تخوش تغییرات شگرفی 
ش��ده اس��ت. نتیجتاً بازسازی سیس��تم های اقتصادی و اجتماعی به شیوه ای صورت گرفته 
اس��ت كه منجر به سطوح افزایش یافتة شکل گیری نوآوری كسب وكارها و نیز شکل های 
نوین سازمانی و تغییرات كلی تر در رفتارها و گرایش ها گردیده است. این امر شکل انتقالی 
مدیریت��ی ب��ه یک جامع��ه كارآفرین را انعکاس می ده��د. یعنی همانگونه ك��ه دردهة 70 
میالدی در ایاالت متحده آمریکا بروز كرده اس��ت، این همان پدیده ای است كه نایس بیت               
 )Timmons 1994( آن��را انفجار كارآفرینانه قلمداد نموده اس��ت. تیمونز )Naisbitt 1982(
این انتقال را بعنوان انقالب س��اكت یا آرام نامیده اس��ت كه احتماالً قرن بیس��ت و یکم را 
مع��ادل ویا فرات��ر از انقالب صنعتی قرن نوزدهم نماید. این انق��الب احیاء كننده اقتصادها 
و ایج��اد كننده میلیون ها ش��غل و خالق موفقیت های بی ش��مار خواهد ب��ود. این انقالب با 
حمایت كمپانی های پویا و س��ریع الرشد كه توس��ط كارآفرینان با انگیزه راهبری می شوند 
صورت می گیرد. چنین كارآفرینانی تمایل به ریس��ک كردن درجاده كس��ب موفقیت ها را 
دارند. در سراس��ر اروپا كارآفرینان درحال راه اندازی كس��ب وكارهایی با رشد سالیانه 25 
درصد هس��تند كه در كلیه بخش های صنعتی فعالیت دارند )بنیاد اروپایی برای تحقیقات 

كارآفرینی 1996(

در بط��ن ای��ن انق��الب فراین��د كارآفرینی بعن��وان یک مح��ور وج��ود دارد كه الزمه 
اب��داع و خل��ق فردی ی��ک كارآفرین اس��ت. به ای��ن ترتیب براس��اس فاس و اس��کاترون                                                    
)Fass & Scothorne 1990( فرایند كارآفرینی بعنوان قلب هر توسعه اقتصادی مطرح است 
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و براثر انگیزة افرادی كه بدنبال تحقق اهداف شخصی شان هستند بوجود می آید.

هدف نهایی توس��عه اقتصادی ایجاد فرصت ها برای تحقق و ارضای فردی در خالل یک 
فعالیت اقتصادی می باشد.

تصویر: اسکله کاردیف، فرآیند کارآفرینی

دگردیسی سریع اسکله قدیمی كاردیف به چهار مایل مربع از تجاری، صنعتی، مسکن 
و توس��عه اوقات فراغت باعث احیا یک منطقه كه ش��اهد كاهش بزرگ در صنایع سنتی 
بود، شد. موفقیت خلیج كاردیف بستگی به ادغام مهارتهای قوی تامین رهبری استراتژی 
گردشگری كار در سطوح محلی، منطقه ای و ملی است. روند مركزی، جذب و تامین كننده 
امنیت س��رمایه گذاری از طیف گسترده ای از كارآفرینان در بازدید جاذبه های رستورانها، 
ورزش��های آبی، كافه ها و هتلها ش��ده اس��ت. تا پایان س��ال 1996 خلیج كاردیف8000 
میلی��ون پوند س��رمایه خصوصی را جذب كرده بود و خلی��ج در حال حاضر حدود 144 
میلیون پوند در سال برای كاردیف حاصل می كند. پیش بینی می شود جذب دو میلیون 
بازدید كننده درسال تا سال 2000 و انتظار می رود به ایجاد 30000 شغل در ولز جنوبی.

Cramer, 1996 :منبع

این به معنی یک همکاری بین سیاستگذاران وكارآفرینان به منظور دستیابی به تجدید 
اقتصادی و رفاه است. سطح محلی شکل باال نشان می دهد كه چگونه این فرایند در كاردیف 
حاصل ش��د. با این حال مهم است كه خلق وخوی شادی و سرخوشی از انقالب كارآفرینی 
با واقعیتی كه چرا مردم به حرفه كارآفرینی روی آوردند در نظر گرفته شود. چنین افرادی 
در واقع خریدار استقالل شخصی هستند و از طریق فرایند ایجاد سرمایه گذاری های جدید 
كنترل می شوند. در این رابطه كارآفرینی ممکن است به عنوان یک جنبه از تئوری انتخاب 
)Reid and Jacobsen,1988( كه درآن مردم به س��مت كارآفرینی كش��یده می ش��وند دیده 
می ش��ود. حقیقت جهانی از این تفس��یر در یک وضعیت تغییر قابل توجه بازاركار س��وال 
برانگیز اس��ت. چنین بازسازی به طور موثر برخی را مجبور به انتخاب كارآفرینی به عنوان 
تنها جایگزین بیکاری می كند. در این س��ناریو افراد همچنین ممکن اس��ت به كارآفرینی 
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از طریق فقدان فرصتهای ش��غلی جایگزین تحت فش��ار قرار گیرند. این بحث كارآفرینی را 
به یک انتخاب بین درآمد و نداش��تن اش��تغال مفید حركت می دهد. بنابراین مهم است به 
رس��میت شناختن مس��یر به سوی كارآفرینی كه ممکن اس��ت متفاوت باشد- در پاسخ به 

وضعیت بحرانی یا بهره برداری از فرصت بازار و یا هردو

تعریف

هیچ تعریف پذیرفته ش��ده جهانی از كارآفرینی وجود ندارد. به طورسنتی برای توصیف 
آن نس��بت به: عملکرد اقتصادی؛ س��اختارمالکیت؛ درجه كارآفرینی؛ اندازه وچرخه زندگی 

شركت و یک پایه منابع تالش شده. این توصیف ها در زیر مشخص شده.

عملکرد اقتصادی
اقتصاددان��ان به موضوع كارآفرینی جذب می ش��وند به این دلیل ك��ه آنها آنرابه عنوان 
وس��یله ای برای تحریک اقتصاد از طریق بهره برداری از ابتکار ش��خصی در ایجاد ش��ركتها 
ومش��اغل می بینند. نتیجه این اس��ت كه به عنوان یک تابع اقتصادی دیده می شود. دراین 
ش��رایط كانتیلون )1755( اظهار داش��ت كه كارآفرینی مستلزم تحمل خطر خرید در یک 

قیمت خاص و فروش در قیمت نامشخص است.

این امر موید مش��اركت بین سیاس��ت گذاران و كارآفرینان در ریسک پذیری خرید به 
قیمتی معین و فروش به قیمتی نامعین اس��ت. نکته تلویحی در این فعالیت همان عملکرد 
یا نقش ریس��ک پذیری است. سنی )Seny 1800( این چهارچوب اقتصادی را توسعه داده 
تا مفهوم گردآوری عوامل تولید، كه در آن كارآفرین نقش��ی با س��ابقه موید درآن دارد، را 
تحقق دهد. تلقی این رویکرد اینست كه كارآفرینی به نیروی بیرونی پاسخ می دهد در واقع 
بر سیس��تم بازار اثر می گذارد. »اس��تروک آن ترنت« )Stroke –on- Trent( شهری در مركز 

انگلستان.

مثال درباره نحوة همکاری كارآفرینان جهت تجمیع عوامل تولید می باشد كه گردشگری 
را ایجاد می نماید. 
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مثال: »اس��تروک آن ترنت« مش��اركت عوامل تولید این ش��هر موفقی��ت قابل توجه ای 
بعنوان یک مقصد گردشگری فرار از محیط شهر كسب نموده است. این موفقیت براثر وجود 
س��فالگران ، هتل ها و رستورانها و شركت های تورمربیگری حاصل شده است كه با یکدیگر 
بس��ته كاری جذابی را ایجاد نموده اند كه بطور موفقیت آمیزی بازاریابی ش��ده است. تعداد 

زیادی از مشتریان جذب این بسته می گردند. 

س��فالگران از كشورهای خارج، مجموعه داران و برخی از گردشگران خارجی به بریتانیا 
س��فر می كنند تا قبل از هرچیز از سرزمین س��فالگری بازدید كنند. بسیاری از گردشگران 
خارجی در چهارچوب برنامه مربیان س��فالگری وارد كشور می شوند. والدین تنها )زوج هایی 
كه فرزندانش��ان دیگر در منزل والدین نیس��تند( بازار محلی آخر هفته را اشغال می كنند. 
بازدیدكنندگان از آلتون تاورز و اس��تاتفورد مالی��ر مون لند برای گردش و خرید یک روزه 
به س��فالگری ها مراجعه می كنند.؟؟؟ از چهل فروشگاه كارگاه و موزه در اطراف سفالگری ها 
بعنوان مركز مهم ش��هری اس��توک آن ترنت متش��کل از 6شهرس��تان مطرح است. به این 
ترتیب سرمایه گذاری بر روی ش��ركتهای كارآفرینان در دوران گذشته توسط افرادی نظیر 
جوس��یا وج��وود )Josiah Wedgwood( باعث گردیده كه كارآفرین��ان فعلی به نوعی فرایند 

كارآفرینی را تشویق و ترغیب كنند.

در س��طح محلی این وضعیت منجر به ایجاد ش��غل، هزینه كردن توس��ط گردشگران و 
بهبود در محیط زیست می شود. 

)Dixon 1996( منبع : دیکسون

ساختار مالکیت 
كارآفرینی همچنین نس��بت به ساختار مالکیت تعریف شده و بعنوان ایجاد یک شركت 
جدی��د مط��رح بوده كه درآن كارآفرین به منزلة موس��س ش��ركت می باش��د. این رویکرد 
بطورآگاهانه ش��ركتهایی كه دارای س��اختار مالکیت متفاوت هستند را مجزا می كند نظیر 
گروه شركتهایی كه صاحبان آن جزء سهامداران می باشند، سازمانهای خیریه یا سازمانهایی 
با مالکیت عام. بر این اساس فرایند كارآفرینی یا مناسب نبوده و یا توسط چنین سازمانهایی 
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بکار گرفته نمی شوند. 

مثال: امکانات تختخواب و صبحانه، ساختار مالکیت امکاناتی نظیر تختخواب و صبحانه 
برای گردش��گران جاذبه دارد زیرا مالکان به مهمانان اجازه ورود و اقامت در خانه هایش��ان 
را می دهند تا آنها از ش��یوه زندگی بریتانیایی شناخت پیدا كنند. عالوه بر این چون هزینه 
اقام��ت در ای��ن خانه ها كمتر از هتل هاس��ت برای مهمانان و گردش��گران با بودجه پایین 
جذاب تر است. مطابق برآورد بیش از 25000  مركز اقامتی تختخواب صبحانه در انگلستان 
وج��ود دارد. اكثر این خانه ها توس��ط خ��ود مالکان بعنوان فعالیتی نیمه وقت و یا توس��ط 

بازنشستگان بعنوان كمک درآمدشان اداره می شوند. 

)Hyman( منبع : هیمان

مثال درباره ش��ركتی است كه مالک آن موس��س و راهبر عملیات صبحانه و تختخواب 
اس��ت. همانگونه كه ما در فصول آتی به بررس��ی خود ادامه می دهی��م چنین دیدگاه های 
منحصراً مالکانه از كارآفرینی درحال حاضر به شدت تغییر یافته است. هم اكنون كارآفرینی 

در همه ابعاد و گونه های سازمانها صورت می گیرد و متحقق می شود. 

درجات و مراتب کارآفرینی 
تالشهایی جهت مقوله بندی درجه رفتار نوآورانه و خالقانه كه به نوعی موید كارآفرینی 
است صورت گرفته است. بطور نمونه مثال مرتبط با مالک بعنوان موسسه عملیات تختخواب 
و صبحان��ه تا چه درج��ه ای بعنوان مثالی از كارآفرینی مطرح اس��ت؟ آیا بنیانگذار آن یک 

كارآفرین است یا مالک یک شركت كوچک محسوب می شود؟

عالوه بر این، بسیاری از مالکان شركت های كوچک نخست كسب وكار را ایجاد و سپس 
به س��ادگی آن را راهبری می كنند و در واقع یک درآمد مطابق س��بک زندگی منطقی و با 
ثبات را بوجود می آورند. ش��ركتهایی كه به ارث رس��یده اند اغلب توسط نسل بعدی بهمان 
س��یاق نیاكان مدیریت و اجرا می ش��وند. تا چه درجه ای می توان این سه مقوله را، شركت 
كوچک، س��بک زندگی با ثبات و به ارث رس��یده، بعنوان نمونه هایی از كارآفرینی به شمار 
می این��د؟ دیل )Dale 1991( پیش��نهاد می دهد كه تمركز برای س��نجش كارآفرینی باید 


