
 
 
 

 عوامل مؤثر 

 ایجاد و گسترش کارآفرینیبر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش کارآفرینی/ راضیه زارع...]و دیگران[ ؛ ویراستار محسن  : عنوان و نام پدیدآور

 ساکتی.

 .۱۰۴۱قزوین: شمع آوید،  : مشخصات نشر

 نمودار)بخشی رنگی(.ص.: جدول، ۱۴۱ : مشخصات ظاهری

 479-666-49749-1-6 : شابک

وضعیت فهرست 

 نویسی

 فیپا :

 زهرا فهیم.سادات سیاهپوش، سیدهنسب، شادیتالیف راضیه زارع، زهرا مجیدی : یادداشت

 .۱۴۱-[۱۴۱. ]ص کتابنامه : یادداشت

 کارآفرینی  : موضوع
Entrepreneurship 

 -۱۶۳۰راضیه، زارع،  : شناسه افزوده

 HB۳۱۱ : رده بندی کنگره

 ۶۶۸/۴۰ : رده بندی دیویی

 ۸۸۰۱۰۱۴  : شماره کتابشناسی ملی

اطلاعات رکورد 

 کتابشناسی

 فیپا :

 ۸۸۶9۱۴۱ : کد پیگیری



 

 

 عوامل مؤثر 

 بر ایجاد و گسترش کارآفرینی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زهرا مجیدی نسب ،راضیه زارعدکتر 
 شادی سادات سیاهپوش، سیده زهرا فهیم

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش کارآفرینی

 شادی سادات سیاهپوش، سیده زهرا فهیم، زهرا مجیدی نسب ،راضیه زارعدکتر تألیف: 
 محسن ساکتیویراستار: 

 صنم پورکلباسی طراح جلد:
  0410بهار  چاپ اول: 

 479-666-49749-1-6شابک: 
 تومان 00666قیمت: 
 انتشارات شمِع آویدآرایی: چینی، صفحهحروف

 مجتمع چاپ ایران کهن چاپ و صحافی:
 جلد 011شمارگان: 

 انتشارات شمعِ آوید 
 61061 کد نشر:

 محسن ساکتی مدیر مسئول: - 01696892090 تلفن:
 shameavid.pub@gmail.com ایمیل:

 ش کتاب:فروشگاه فرو
 insta: Qazvin.bookcityشهر کتاب قزوین  قزوین، میدان نخبگان، ضلع شرقی دانشگاه آزاد قزوین،

 همه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای انتشارات شمعِ آوید محفوظ است.
 دارد. قرار« قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایران»این اثر تحت حمایت 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 فتارپیشگ
 

اجتماعی روز در کشور به شمار  مسائلترین نه فقط یکی از مهم ،های اشتغال یا موضوع بیکاریچالش
 هةدترین چالش اجتماعی توان آن را مهمگذشته می دهةمیزان رشد جمعیت در دو  بهباتوجهآید، بلکه می

 حساب آورد. به ندهیآ
دهندة آن است که توسعه، نشانتوسعه و درحالاعم از  یامختلف دن یتجارب کشورها یگرد یاز سو

اسب بستر من یجادجهت اشتغال در بازار کار، ا ینظام آموزش یرانآماده نمودن فراگ یبرا ینهگز ینبهتر
 . تاس یها و مؤسسات آموزش عالتوسط دانشگاه یدانشگاه ینیو کارآفر یجهت خوداشتغال

، نوآورییت، به مدد خالق ینهای کارآفرفراد و سازمانکه در آن ا یمبدان یادهیرا پد ینیکارآفر اگر
 یجادا و ییشناسا یقاز طر ییرعنوان عامالن تغبه ی، تعهد باال به جامعه و چاالکینگرندهیپشتکار، آ

 یقتحق ینپردازند، قائل به ابه خلق و ارائه کارها و خدمات موردنیاز اجتماع می یدهای جدفرصت
و کشورها  هاها و بنگاهملت یرقابت یتاقتصادی و عامل مز یننو یکردعنوان روهب ینیکه کارآفر یمگردمی

 ییافته تلقکشورهای توسعه یاندر م یای حتهای عمده توسعهاز شاخص یکیشود و یبرشمرده م
 .شودمی

ط، یکار در آن مح طیو شرا یکار طیجامعه، مح یکنون تیدر وضع راتییتغ ریچشمگ تیاهم
، یشغل تیرضا، یهمچون استرس شغل شانیشغل ریافراد در مس شرفتیبر رشد و پ یذاراثرگ یرهایمتغ

صد ق» اینقش واسطه یما را بر آن داشت که به بررس یشغل ریپذیری مسو انطباق یشغل یسازگار



روحیه کارآفرینی، هوش عاطفی و خودکارآمدی ، های شخصیتیویژگی بر متغیرهایی مانند« کارآفرینی
 .میپردازب یشغل ریپذیری مسانطباق یعنیمهم  یرهایمتغ نیاز ا یکیرابطه آن با  نییو تع کارآفرینی

های اول و دوم به تفسیر و شرح کتاب حاضر در سه بخش تهیه و تدوین گردیده است. در بخش
کلیات و مفاهیم مرتبط با این عرصه پرداخته شده و بخش سوم جهت آشنایی مخاطبین محترم، به معرفی 

ای رفهو ح یفن انیدر دانشجو« قصد کارآفرینی»و پیامدهای « پیشایندها»بررسی با هدف العه موردی مط
 .اختصاص یافته است کتاب صورت گرفته، ینکه توسط مؤلف نیشهر قزو

ها و و پذیرای دیدگاه نبودهنیاز از نقد مؤلفین بر این باورند که پژوهش حاضر، عاری از نقص و بی
 باشند. نظران میان و صاحبنظرات اندیشمند

 اند. قدردان کسانی هستیم که در تدوین و نگارش این کتاب، یاریگر ما بوده
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 مقدمه
اجتماعی روز در کشور به  مسائل ترینمهماشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از های امروزه چالش

چالش  ترینمهمتوان آن را می گذشته دهةمیزان رشد جمعیت در دو  بهباتوجهکه بل، آیدمی شمار
ی بزرگهای سیاستگذاران غالب کشورها را با چالش، آورد. حال این مشکل حساببه ندهیآ دهةاجتماعی 

ری ادر گرو حل بحران بیکها توان گفت ثبات و زوال برخی از دولتمی که ایگونهبهساخته است  روروبه
 آموختةدانشهزار  311آمار ساالنه  بر اساسدر کشور ما با شرایط حادتری مواجه است.  مسألهاست. این 

، 7اما ظرفیت بازار جوابگوی این تعداد نیست )اول ین و کارلز، شوندمی دانشگاهی وارد بازار کار
3119.) 

آن است که  دهندةنشان، هتوسعدرحالاعم از توسعه و  یامختلف دن یتجارب کشورها یگرد یاز سو
اسب بستر من یجادا، جهت اشتغال در بازار کار یآموزش نظام یرانآماده نمودن فراگ یبرا ینهگز ینبهتر

. عامل تاس یآموزش عال مؤسساتو ها توسط دانشگاه یدانشگاه ینیو کارآفر یجهت خوداشتغال
ه و خواهد داشت داشت ییبه سزا تأثیر ینیرکارآف یشرفتدر روند پ، بوده ینیکارآفر جنبة ترینمهم یانسان
 (.0154، یزی)عز

ه بعد از )مرحل وکارکسب اندازیراهاکثر تحقیقات کارآفرینی توجه خود را معطوف فرآیند  متأسفانه

                                                                                 
1. All Yne & Carles 
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. این در حالی است که به طور انددادهرا مورد غفلت قرار  گیریتصمیم مرحلة( نموده و گیریتصمیم
ین و قصد توجه به ا گیریتصمیمقرار دارد. در مرحله  گیریتصمیممرحله  اندازیهراواضح قبل از مرحله 

شود تا یک فرد قصد کند و تصمیم بگیرد که از میان می گردد که چه عوامل و عناصری باعثمی نکته
 را قصد کارآفرینانه خصوصدراینرا انتخاب نماید.  وکارکسبیک  اندازیراهشغلی مختلف های گزینه

بر رفتار کارآفرینانه و یا تصمیم برای کارآفرین بودن و خلق یک  مؤثرو عامل  درآمدپیش عنوانبهتوان یم
 کار جدید قلمداد کرد.

 یکشورها موردتوجه ییربه نحو چشمگ یراخ یهادههکه از  یساختار اقتصاد یلتعد هایسیاست
، یتجارت جهان ریگیشکلدارد.  توجهیقابل یدبر بازار تأک یقرار گرفته است به اقتصاد مبتن توسعهدرحال

سمت فعال  هب المللنیبدر کشورها و در سطح  یاقتصاد هایسیاستآزاد شدن اقتصاد و سوق دادن 
قابت ر یشافزا یقمنابع از طر ینهبه یصکه تخص یردگمی باور انجام ینبا ا یساختن بخش خصوص

 آوردندستبهو  ینوآور یبرا ییازن یشپ عنوانبه ینیکه بحث کارآفر ینجاستاست. در ا پذیرامکان
مورد  یرفاه اجتماع ایشو افز وکارکسبرونق ، یتوسعه اقتصاد، اشتغال یجادا، وریبهره یشافزا، بازار

 .یردگمی خاص قرار یتعنا
 بلندمدتر د، یعیتا به منابع طباند بوده یبه فکر متک یشترکه ب یجوامعاند یافتههمگان در امروزه

آن از جمله موانع  یهاتیمز رغمبهجهان سوم  یدر کشورها یعی. منابع طباندبودهموفق و سرفرازتر 
ده است باعث ش رهااز کشو یدر برخ یمنابع ینفقدان چن کهدرصورتی، شوندمی محسوب یافتگیتوسعه

در  یشرفتهپ یکشورها از جمله ینیکلمه کارآفر یکو ابتکار در  یتخالق، فکر ییرواز ن استفادهتا آنها با 
 و ابتکارات است توجهها یشهاند یقو عصر تلف یتو خالق ییعصر دانا عصر حاضر کهجهان شوند. در 

 (. 0115، ی)اکبر اردد تیاهم اریبسکشورها  یشرفتو پ یدر توسعه اقتصاد ینیبه کارآفر
، ینوآور، یتبه مدد خالق ینکارآفر هایسازمانکه در آن افراد و  یمبدان یادهیپدرا  ینیکارآفر اگر
 یجادا و ییشناسا یقاز طر ییرعامالن تغ عنوانبه یتعهد باال به جامعه و چاالک، ینگرندهیآ، پشتکار
 یقتحق ینقائل به ا، پردازندمی اجتماع موردنیازبه خلق و ارائه کارها و خدمات  یدجد هایفرصت

و کشورها  هاو بنگاهها ملت یرقابت یتو عامل مز یاقتصاد یننو یکردرو عنوانبه ینیکه کارآفر یمگردمی
 یتلق یافتهتوسعه یکشورها یاندر م یحت یاعمده توسعه هایشاخصاز  یکیشود و یم برشمرده

 یمسائل و مشکالت فرارو خصوصبه ادر جامعه م یاساس یهاضرورتالزامات و  بهباتوجهشود. می
 شیوبکم که یافتهتوسعهاز کشورها و ممالک  یظه تجارب برخبا مالح ینو توسعه در آن و هم چن یشرفتپ
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، یکاریب یرما نهاده شده است )نظ یفرارو یدغدغه اصل عنوانبهمشکالت مشابه به آنچه که امروزه  یردرگ
ه را نسخ ینیتوان کارآفرمی (... و آموختگاندانش یافتگینمهارت، وریبهره یاصل هایشاخصافت 

 (.0150، نمود )صابر یزتجو یرانیه اتوسعه جامع شفابخش
 ییررشد چشمگ ییکارنرخ ب یراخ یهاسالجوان کشور در  یترشد جمع بهباتوجه یراندر ا متأسفانه

شته است. دا یرشد صعود یزکشور ن التحصیالنفارغو  کردهلیتحصافراد  یانداشته است و به طبع در م
آن  یپ و درجوانان در جامعه خواهد شد  یندن ادانشگاه موجب سرخورده ش التحصیالنفارغ ییکارب

 (. 0150، یهخواهد داشت )فق یرا در پها در دانشگاه یلادامه تحص یزهکاهش انگ
اما  ،یردگمی صورت یرون یناز ا یآت برداریبهره باهدف در جامعه و آموزش یانسان ییرون تربیت

ز که پس ا یدوارندام اندمشغول یلبه تحص کشور یعلم و مراکزها که در دانشگاه یاز جوانان ییاربس
تا حد ، غالاشت یدهنسبت به پد ینانهکارآفر یدگاهکار شوند. د وارد بازار ترعیسرهرچه  یلفراغت از تحص

تواند درپوشش می یدگاهید ینچن یکخواهد کاست.  یندهاز مشکالت جوانان در مواجهه با آ ییادز
 ییروهاکه ن ییحاصل شود. از آن جاها در دانشگاه ینیرتوسعه کارآف یالزم برا یتحوالت فرهنگ

در توسعه  یعال موزشنقش آ، روندمی به شمار یآموزش عال یدادهابرونجامعه از  موردنیازمتخصص 
 خواهد بود. کنندهتعیینو  یاتیح یاربس ینیکارآفر

 یانسان یروین تیترب تیمسئول تیوتربمیتعل قطب دو از یکی عنوانبه شورک یعال آموزش نظام
 التحصیالنفارغ جذب. دارد عهده به مختلف هایرشته و سطوح را در جامعه موردنیاز ارآمدک و متخصص

 یبخش هک است ییهایژگیو و هاتوانائیداشتن  به منوط ارک بازار در شورک یعال آموزش زکمرا وها دانشگاه
رشد  (.0154، یرحمان، یتولک ینظر) گردد. جادیا دانشگاه در لیتحص طول دوران در ستیبایمها آن از

ی روین تیدر ترب یعملکرد نامطلوب نظام آموزش عال و دیتولهای تیبودن ظرف نییپا، تیجمع روزافزون
، یانیاحمدپور دار)شده  ریاخ یهادهه دری کاریبحران ب وجودآمدنبهموده باعث زماهر و کارآ یانسان

 یایبا دن وستهیبتوانند خود را پ کهی نیرش افراد خالق و کارآفرمهم پرو نیبه ا یابیدست ی. برا(0154
امر  به توجه نی(؛ بنابرا0154، و همکاران ی)بدر رسدیبه نظر م یضرور، کنند هماهنگ و سازگار دیجد

 ییباال اریبس تیاز اهم انیدانشجو انیم در خصوصبه، ینیارآفرک هیروح تیتقو و جادیو ا ینیکارآفر
 کنندهتعییناز جمله عوامل ، افراد است یرفتار هایویژگیاز  یکیکه  نانهیقصد کارآفر .است برخوردار

گاه کیعبارت است از:  نانهیصد کارآفر. (0990، آجزن) است ینیکارآفر ۀدیدر بروز پد  یذهن یحالت آ
، )برددهد یجهت م شدهریزیبرنامه نانةیتجربه و رفتار شخص با استفاده از رفتار کارآفر، که به توجه
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0955)  
، یتصاداق در توسعه نانیشدن نقش کارآفر پررنگو  یاقتصاد هاینظریهاز  ینیکارآفر شدنخارج با 
 نیقائل شدن ب تفاوت نیو همچن یتیشخص یهایژگیبر و یمبتن هاینظریه ارائه باهدف شناسانروان

 ، یانیدار )احمدپور پرداختند یشناختنروا هایویژگی یبه بررس، نانیکارآفر ریغو  رانیبا مد نانیارآفرک
تحمل ، گراییعمل، یاپردازیرؤ، متعادل یریاز: خطرپذ اندعبارتشده  شناخته هایویژگی(. 0115

، یرنجورروان، باوجدان بودن، یریپذسازش، نسبت به تجربه یگشودگ، ییگرابرون، ابهام
، نفساعتمادبه، استقالل، یریپذتیمسئول، تیو خالق ینوآور، یطلب تیموفق، یریپذمخاطره

، هاپاسخ مثبت به چالش، ینیبخوش، تعهد، گراآرمان، گراهدف، یمرکز کنترل داخل، نفسعزت
  (.0193، و دیگران بخشنجات)... و  ییجوفرصت، ییسودگرا

 از ،رونی. از اباشدمی نیارآفرک یفرد هایویژگی جادیا یچگونگ در واقع کشف شناسانروانهدف 
محققان در مطالعات  .شودمی بردهنام (هاویژگی) یتیشخص کردیرو عنوانبه شناسانروان قاتیتحق

یاری های بسمدلاند و پرداختهبرقصد کارآفرینی از جمله خودکارآمدی  مؤثربسیاری به بررسی عوامل 
متغیری به نام ، ارآفرینیقصد ک سنجیامکان( در مدل 0994نمونه کروگز و برایزل) عنوانبهاند. ارائه کرده

آن هرچه اعتماد فرد به خود در  بر اساسرا مطرح کردند که  وکارکسبخودکارآمدی دسترسی به 
باورهای  .بیشتر است وکارکسبآن  سنجیامکاندرصد ، گیری وظایف کارآفرینی بیشتر باشدشکل

ر اثر د تدریجبهخودکارآمدی . دهدمیقرار  تأثیرتحتهای گوناگون افراد را از راه، مربوط به خودکارآمدی
، ندرآید )بوبه وجود می، شناسی و شناختی که حاصل تجربیات استزبان، اجتماعی هایمهارتتوسعه 
 کنندیم(. افراد با درجه خودکارآمدی پایین نسبت به افراد با درجه باال بسیار متفاوت فکر و رفتار 0953
 . (0954، )بندورا

 یافراد برا ییاست که عالوه بر قصد بر توانا یانسان ةیسرما نانهیبر قصد کارآفر از عوامل مؤثر یکی
 ( .3119، )هایندلی و دیگران گذاردمی ریتأث زین هافرصت برداریبهرهو  یابیارز، کشف

به علت  یارک یهافعالیتر در ییند. تغکیل میرا تسه راتییتغنار آمدن با ک یر شغلیمس پذیریانطباق
بر  یدارمعنااثر  کیط دموگرافیشرا یدگرگون، یاقتصاد یثباتیب، ینولوژکت توسعة، یسازیجهان

افراد  یه برخکن است یامروز ا یشغل یایت دنی(. واقع3111، یدارند )هرن یکارآموز یهاطیمح
 ارکر دهند تا ییشان را تغیشغل یرهایگر مسید ینند و بعضکگذر  یشغل یرهایمجبورند از مس

بق منط سرعتبهه کهستند  یدن افرادیر از برگزیها ناگزهم سازمان روازاینابند. یرا ب بخشتیرضا
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، هنسون و ید )هارلنآشنا باش یر شغلیمس پذیریانطباقبر  مؤثرنان ناچارند با عوامل کارکشوند و هم یم
رد و چه عوامل ک جادیرا ا پذیریانطباقتوان یه چگونه مکان آن است ین می(. اما مسأله مهم در ا3114

 ؟مؤثرندو بهبود آن  یریگشکلدر  یو اجتماع یفرد
« کارآفرینی قصد» و پیامد « پیشایندها» الگویی از برخی، با بررسی پیشینه پژوهشی کتاب، در این

، ینیروحیه کارآفراز  عبارتمتغیرهای پیشایند  ،در دانشجویان طراحی و آزموده شد. در الگوی پیشنهادی
  (0)کل شدر د. باشمی مسیر شغلی پذیریانطباق پیامد یرو متغخصیتی و خودکارآمدی ش هایویژگی

 معرفی شده است. الگوی پیشنهادی 

ین»تأثیر   وکارکسب بر «یقصد کارآفر
 طیرادر ش روتحولییاست. تغ ریناپذها امری اجتنابو استفاده از آن در سازمان ینیجهان امروز، کارآفر در
 ینیها به سمت کارآفرجهت آن رییهای امروزی و تغدر رسالت سازمان رییموجب تغ جامعه، یازهایو ن

نی شود که روحیه کارآفرییافته، مشخص میشده است. با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه
ش در گستره هزاره جدید، آموز اند.ها نقش بسزایی داشتهآن ییزاو کارآفرینان در رشد اقتصادی و اشتغال

ی برای ایجاد تفکر کارآفرینی و ایجاد اشتغال ارزشمندوکار و فرهنگ کارآفرینانه راهکار کسب
 (.3131، 1آموختگان آموزش عالی است )کادناس، کانتو، اسپنس و روتدانش

توان گفت افزایش قصد کارآفرینانه در یک جامعه، نرخ رخداد انواع ( می3115طبق نظر بوسما )
ها و کارکرد، هاویژگی، ینیمفهوم کارآفر نییتب ریدر مسدهد. ینانه را افزایش میهای کارآفرفعالیت
 شده است. دادهنسبت نیکارآفر بهی های متنوعفعالیت

های اخیر عوامل ایجادکننده قصد و رفتار کارآفرینانه توجه زیادی را در پیشینه پژوهشی در دهه
 لعوام« قصد کارآفرینی» جادیا یها، برالدر اکثر مد(. 1093، 2دریافت کرده است )لیو، لین، ژائو و ژائو

 انواع های متعددی ازمختلف فهرست نیمحقق (3119گر، )کرونه دانندیرا مؤثر م یطیو مح یفرد
 زهیآنها انگ ترینمهم اند کهافراد را ارائه نموده ریاز سا نانیکارآفر زکنندهیمتما یتیهای شخصویژگی

تحمل ابهام  ( و0150بدری و دیگران، ) یطلباستقاللت، یخالق، یدرون ، کنترلرییپذسکیرشرفت، یپ

                                                                                 
1. Cadenas, Cantú, Spence, & Ruth 
2. Liu, Lin, Zhao & Zhao 
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 (.0191فالح حقیقی و دیگران، ) باشدیم

 

 

 
 پیشنهادیالگوی  -1شکل 



 14اول: کلیات /  بخش
 

 لشام یفرد لو عوام بردارندرا در  یو اجتماع یاسیس، یاقتصادل عوام ؛یطیمح هایویژگی
از  یاری. در ابتدا بسکنندمیبروز  یتیشخص هایویژگیکه در  هستندیل و تما نهیشیپ، تیشخص

 هشگرانپژو .دانستندیم نانهیکارآفر هایفعالیت جادیا لخاص را عام یتیشخص هایویژگی سندگانینو
برای درک بهتر قصد که عوامل متعددی اند شرح داده، کارآفرینانهدر یک بررسی مروری ادبیات قصد 

 هشخصیتی و آموزش در توسع هایویژگیاهمیت متغیرهای فردی مثل بوده است و  موردتوجهکارآفرینانه 
 (.3104، 1پائول و شیواتاوا)اند توسط مطالعات تجربی تصدیق شده« قصد کارآفرینی»

 قصد» گیریشکلکارآفرینی عقیده دارند که خودکارآمدی نقش بسیار مهمی در  پردازانهینظر
دارند که بیان می (3109)2النسالیک و اگرووا ، حادود، نوینوسکینمونه  عنوانبهدارد. « کارآفرینی

دارد.  أثیرت وکارکسبگیری دهد و در شکلقرار می تأثیرتحترا « قصد کارآفرینی» توسعه، خودکارآمدی
 بستگی دارد. نتشایموفقبه باور افراد درباره ، تا رسیدن به مرحله عمل وکارکسببه بیان دیگر قصد شروع 

، طیمح کار در آن طیو شرا یکار طیمح، جامعه یکنون تیوضعدر  راتییتغ ریچشمگ تیاهم نیبنابرا
، یشغل تیرضا، یاسترس شغل همچون شانیشغل ریافراد در مس شرفتیبر رشد و پ یاثرگذار یرهایمتغ

صد ق» اینقش واسطه یما را بر آن داشت که به بررس یشغل ریمس پذیریانطباقو  یشغل یسازگار
دی هوش عاطفی و خودکارآم، روحیه کارآفرینی، شخصیتی هایویژگی بر متغیرهایی مانند« کارآفرینی
. با میپردازب یشغل ریمس پذیریانطباق یعنیمهم  یرهایمتغ نیاز ا یکیرابطه آن با  نییو تع کارآفرینی
 یلو ،است گرفتهصورت« قصد کارآفرینی» نهیشور در زمکخارج  ه در داخل وک یادیقات زیوجود تحق

راد صورت اف یر شغلیمس پذیریانطباقبا  ای این متغیرنقش واسطه نهیدر زم یقیران تحقیتا کنون در ا
تواند می «قصد کارآفرینی» ایاست که آ نیمطرح است ا کتابن یا که درای مسأله نی؛ بنابرانگرفته است

  و انطباق مسیر شغلی داشته باشد؟ « پیشایندها» نقش میانجی بین
تواند در شناسایی افراد با استعدادهای متفاوت در میای حاصل از چنین مطالعهنتایج  کهییازآنجا

ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و مراکز دانشگاهی و فنی و تمامی سازمان، منجر شود موردنیازمشاغل 
تعدادها و در جهت شناخت اس دتوانمی این مطالعه توانند از نتایج طرح منتفع شوند.ای میحرفه

خودکارآمدی و هوش عاطفی ، شخصیتی هایویژگی بهباتوجه، ایهای دانشجویان فنی و حرفهتوانمندی
                                                                                 
1. Paul & Shrivatava 
2. Nowiński, Haddoud, Lančarič & Egerová 
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ها در مسیر عالیق خود و کارآفرینی و شکوفایی اقتصاد و صنعت کشور به کار دانشجویان و هدایت آن
و ایجاد نوآوری در تولید تواند در سوق دادن دانشجویان در مشاغل پایه همچنین نتایج طرح می. رود

های اجتماعی و مادی دانشگاه در جهت در نهایت سرمایهشود و محصول و ایجاد مشاغل جدید استفاده 
 .گرددرشد و شکوفایی جامعه ایرانی منجر 

 
 



 
 
 

 دوم: آشنایی با مفاهیم بخش
 
 
 

 مقدمه
( نشان 3115) 1و همکارانقات بوسما ی. اما تحقگرددیمان یت مشتریو برآوردن رضا یمنابع انسان

ا ن ریمحقق ین شواهدیشوند. چنینانه میکارآفر هایفعالیتاز جامعه وارد  یدهد که فقط درصد کمیم
ژه در یوبه« قصد کارآفرینی» ییشناسا یبرا یاجتماع -یشناخت یهایها و تئورمدل یریکارگدر به
 .(3115، )ون گلدرن ده استداقرار  تأثیرتحتجوانان  یشغل یهایزیربرنامه یراستا

ینیمفهوم  شناسی کارآفر
 های معتبر دنیا ماننددانشگاه موردتوجهعنوان یک حوزه علمی است که کارآفرینی به قرنمینبیش از 
المللی از جمله ها و نهادهای بینریزان سازمانو برنامه گذاراناستیس، 4یتیآام، 3بابون، 2هاروارد

ارادایم عنوان پهای اخیر توسعه کارآفرینی به. اما در سالبوده استو بانک جهانی  المللی کارسازمان بین
لکه جوامع ب یافتهتوسعهتنها بسیاری از کشورهای نه موردتوجهپارادایم سازمان و مدیریت ، نوین توسعه

                                                                                 
1. Bosma 
2. Harvard 
3. Babson 
4. MIT 
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تژی توسعه و اترین استرترین و عملی. امروزه توسعه کارآفرینی به کاربردیگرفته استقرار  توسعهدرحال
ای های اخیر بسیاری از کشوره. طی سالشده استتبدیل  توسعهدرحالو  یافتهتوسعهپیشرفت جوامع 

هر ش، محله، کارآفرینانه در سطوح مختلف جامعه اعم از خانواده هایفعالیتکارآفرینی و  توسعهدرحال
ی کارآفرینی در کشور بر اساس ها)طرح تحقیقاتی ارزیابی شاخصاند و روستا را هدف خود قرار داده

 (.03ص، 0155، بان جهانی کارآفرینیمدل دیده
تابان های اجتماعی تا رشد شاز تغییر در ارزش، کارآفرینی بر جامعه بسیار وسیع است تأثیراتدامنه 

ررسی کند باقتصادی. محققین تغییرات مختلفی را که رواج فرهنگ کارآفرینی در یک جامعه ایجاد می
(. برخی از 30ص ، 0150، زادهاند )سلمانیهای متفاوت مورد بحث قرار دادهو آثار آن را از دیدگاهکرده 

 از: اندعبارتذکر شده  تأثیرات
 ایجاد ثروت -
 زاییاشتغال -
 آوریایجاد و توسعه فن -
 گذاریترغیب و تشویق سرمایه -
 ایجاد و گسترش بازارهای جدید، شناخت -
 افزایش رفاه -
 اده اثربخش از منابعساماندهی و استف -

فریحی و ت هایفعالیتشد که گروه موزیک یا دیگر کارآفرین در زبان فرانسه ابتدا به کسی اطالق می
 کار بهکرد. سپس در اوایل قرن شانزدهم میالدی این مفهوم برای کسانی کننده را ساماندهی میسرگرم

این واژه در قرن هفدهم کاربرد بیشتری پیدا  یجتدربهشدند. های نظامی اعزام میشد که به مأموریت برده
همچون امور ساختمانی را شامل شد. با شروع قرن هجدهم این اصطالح ، مهندسی هایفعالیتکرد و 
مسیر  بیش از چهار قرن، شد. در این قالب مفهوم کارآفرین گرفته به کاراقتصادی نیز  هایفعالیتبرای 

متنوع و در قالب  هایفعالیتبه بعد بود که واژه کارآفرین برای  تکاملی خود را پیمود. از این زمان
 (.1؛ 0151، حسینیهای مختلف مطرح شد )شاهدیدگاه

 یجاهب. این واژه برد یپتوان به مفهوم واقعی آن اش نمیای است نو که از معنی کلمهکارآفرینی واژه
متعهد شدن  یبه معنا Enterprenderفرانسوی  رود که در اصل از کلمهمی به کار Entrepreneurshipکلمه 

طره یک شود مخانامه وبستر "کارآفرین کسی است که متعهد میتعریف واژه بنا بر. گرفته استنشأت 



 14/  آشنایی با مفاهیم: دوم بخش
 

 (05ص، 0119، اداره و تقبل نماید." )اسکندانی، فعالیت اقتصادی را سازماندهی
ی های اقتصادکارآفرینی در نظریه دهد کهمسیر تکامل فعاالن اقتصادی یا کارآفرینان نشان می

تا کنون در  00عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت یا موجد ارزش اقتصادی شناخته و از قرن و به افتهیتبلور
 (.1ص ، 0119، )اسکندانی داشته استکانون بحث مکاتب مختلف اقتصادی قرار 

گردد. اولین کسی که این اما سابقه مفهوم کارآفرینی در دانش امروزی به دویست سال پیش برمی
است. بررسی موشکافانه تحقیقات بیانگر این واقعیت است  1مسئله را مطرح کرد فردی به نام کانتیلون

اقتصاددان فرانسوی ، 2ریچارد کانتیلون که یزمانگردد یعنی که شناخت کارآفرینان به قرن هفدهم بر می
. در همان دوره در انگلستان انقالب صنعتی در پذیری را منتسب به کارآفرینی دانستفعالیت مخاطره

، 3110 ،شرف وقوع بود و کارآفرینان نقش محسوسی در خطرپیشگی و تبدیل منابع داشتند )کوراتکو
 .3(00ص، ترجمه محرابی

آن در ایران به معنای همان کسی است که زیر بار  ترجمةتعاریف جدید شده و  دستخوشاین واژه 
 یپها به لزوم کارآفرینی رود. امروزه بسیاری از شرکتمی وکارکسباندازی تعهد مسئولیت برای راه

پیچیده و چندجانبه است و پل ارتباطی بین علوم مختلف مثل ، . ادبیات کارآفرینی وسیعاندبرده
 (013ص، 0150، و اقتصاد و علوم اجتماعی و... است. )احمدپور داریانی شناسیروان

های ای متفاوت از روشکارآفرینی دربرگیرنده مفهوم انجام کارها به شیوه( 3115) 4از دیدگاه یوسف
 رفا  صباشد. در کارآفرینی باشد. کارآفرینی فرآیند پویای ایجاد ثروت فزاینده میمعمول موجود می

ز ز هر چیبرداری اجذب و بهره، آمیزموفقیتها باید به تولید های جدید کافی نیست بلکه آنایده دارابودن
نوآوری و کارآفرینی را ، دلیل بسیاری از محققان نیبه همبدیع در جامعه از طریق نوآوری منجر گردد. 

و دهنده تغییرات در جهان تجارت است. ا. کارآفرین شتابکنندمیدو مفهوم بسیار نزدیک و مشابه تلقی 
وت باشد. کارآفرین کند در محیطی از رویدادهای متداول متفات میأاندیشمندی مستقل است که جر

 شود.دار میمدیریت و پذیرش مخاطرات یک شرکت تجاری را عهده، کسی است که سازماندهی
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اند که الزم است تعریف کارآفرینی قدر کارهای فراوانی انجام دادههای اخیر کارآفرینان آنطی سال
ها را داده و آن صیتشخرا  هافرصتگراست که یا توسعه، . امروزه کارآفرین فردی نوآورداده شودتوسعه 

زمان و ، کند و از طریق پولتبدیل می فروشقابل های عملی/را به ایده هافرصتآورد؛ آن به چنگ می
ترجمه ، 3110، بخشد )کوراتکورا تحقق می هافرصتگیری از این بهره، با افزودن ارزش، مهارت
 (.00ص، محرابی

طرات خ درنظرگرفتن، ارزش با اختصاص زمان و تالش الزمکارآفرینی فرآیند خلق چیز جدید و با 
 ،روانی و اجتماعی و در نهایت رسیدن به رضایت فردی و مالی و استقالل است )هیسریچ و پترز، مالی

 .1(0159، و تقی یاری بخشفیضترجمه 
که کارآفرین کیست؟ کارآفرینی در خصوص ماهیت و تحول کارآفرینی و این 2رابرت هسیریچ

 : کارآفرینانهایی ماننددارد که سؤالمی ای کارآفرینانه کدام است؟ چنین بیانت؟ مسیر حرفهچیس
نان است المللی به کارآفریدهنده توجه روزافزون بینگذارند نشانکیستند و چگونه بر اقتصاد تأثیر می

 (.00ص ، 0151، )حیدری
ی کسب سود و منفعت از طریق معرفی برا هاییفرصت یوجوجستکارآفرینان افرادی هستند که در 

ها نحو آن نیبه هممحصوالت یا فرآیندهای تولیدی جدید و یا از طریق بررسی بازارهای جدید هستند. 
 (.0155، )نجاری کنندمینقشی اساسی در ایجاد کار و رشد اقتصادی ایفا 

شود. با می هاناوریفها و تولید خلق ایده، در واقع فعالیت کارآفرینانه موجب شناخت نیازها
، و ربیعی عابدی، یآبادنجفگردد )شوند و با رفع نیازها پیشرفت حاصل میکارآفرینی نیازها شناخته می

 (.004ص ، 0150
 کشد:سیر تکامل مفهوم کارآفرینی در طی زمان را به تصویر می (0)جدول 
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یچ و پتر  -1 جدول ینی در طی زمان )هیسر  (6111، زسیر تکامل مفهوم کارآفر

ین ینی و اصطالح کارآفر  پیدایش مفاهیم نظری کارآفر

 «دالل»یا « واسطه» یبه معناریشه این واژه در زبان فرانسه است: 
 های تولیدی بزرگ است.دار طرح: بازیگر و شخصی که عهدهیوسطقرون

 شود.می قرن هفدهم: کسی که ریسک سود )ضرر( را در قراردادی با قیمت ثابت با دولت متحمل
 کند.سرمایه است فرق می کنندهنیتأمپذیرد با کسی که (: کسی که ریسک را می0130ریچارد کانتیلون )
 : سود ناشی از کارآفرینی از سود سرمایه مجزا است.1(0511ژان باتیست سی )

دیریتی های می که از تواناییگیرند با کسانو بهره می کنندمی نیتأم: بین کسانی که سرمایه را 2(0514فرانسیس واکر )
 برخوردارند تفاوت وجود دارد.

 نوین است. یهایفناورنوآور و پدیدآورنده ، : کارآفرین3(0914جوزف شومپیتر )

 پذیرد.های معمول را می: کارآفرین فردی است فعال که ریسک4(0940دیوید مک کله لند )
 رساند.اکثر میرا به حد هافرصت: کارآفرین 5(0944پیتر دراکر )

 مداران متفاوت است. و سیاست، تاجران، شناسانروان، دانان: کارآفرین از دید اقتصاد6(0910آلبرت شاپیرو )

 شده است. سیتأستازهکارآفرینی در سازمانی ، یسازماندرون: کارآفرین 7(0951گیفورد پینکات )

خلق چیزی با ارزش و متفاوت از طریق اختصاص زمان و  (: کارآفرینی عبارت است از فرآیند0950رابرت هیسریچ )
های مالی و رضایت شخصی از نتایج همچنین دریافت پاداش، روانی و اجتماعی، همراه با ریسک مالی، تالش کافی

 آن.

 
 ،برای فهم بهتر مفهوم واژه کارآفرین کافی است که به برخی اصول و اصطالحات از جنبه تجاری
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در همه تعارف کارآفرینی این توافق وجود دارد که در مورد رفتاری  با  یتقروجه کنیم. و فردی ت، مدیریتی
اجتماعی و اقتصادی را برای تبدیل منابع و  یسازوکارها( 3، ( پیشگام است0کنیم که: بحث می

( با مخاطره و شکست همراه 1، کندسازماندهی یا سازماندهی مجدد می، ها به وضعیت عملیموقعیت
 (.9ص، 0159، و تقی یاری بخشفیضترجمه ، هیسریچ و پترزاست )

تار القول هستند که بحث بر سر نوعی رفکوراتکو نیز بر این اعتقاد است که در کارآفرینی همه متفق
( سازماندهی یا سازماندهی مجدد سازوکارهای اقتصادی برای تبدیل 3، ( ارائه راهکار0 :است که شامل

ترجمه ، 3110، باشد )کوراتکو( پذیرش ریسک شکست می1های عملی و ایهمشرایط و منابع به دست
 (.01ص، محرابی

 بعد کلیدی است: 4 رندهیدربرگای دیگر مفهوم کارآفرینی از جنبه
 ایجاد چیزی جدید و ارزشمند.، کارآفرینی مستلزم فرآیند ایجاد است -
 کارآفرینی مستلزم اختصاص زمان و تالش الزم است. -
ایت از استقالل و رض اندعبارتها آن ترینمهممستلزم پاداش برای کارآفرین است که کارآفرینی  -

 شخصی و منافع مالی و پولی در درجه دوم اهمیت قرار دارند.
 ،چه فیزیکی و چه اجتماعی )نجاری، کارآفرینی مستلزم پذیرش ریسک الزم است چه مالی -

 (.34ص، 0155
 باشد:می تأملقابلارآفرین و کارآفرینی موارد زیر با مروری بر سیر تعاریف ک طورکلیبه
 ، است افتهیتکاملدگرگون شده و  جیتدربه( مفهوم کارآفرین 0
ختلف و زاویه دید افراد م لیوتحلهیتجزسطح ، زیربنای فکری، ( مفهوم کارآفرینی ریشه در تفکر3

و اندیشمندان مدیریت و غیره شناسی جمعیت، شناسیروان، شناسیجامعه، از ابعاد مکاتب اقتصادی
 ، دارد

سپس  و شناسانروانسازی کارآفرینی از مکاتب اقتصادی آغاز گردید و توسط ( تالش برای مفهوم1
 (.34ص، 0151، شناسان و محققین علم مدیریت ادامه یافت )احمدپور داریانیجامعه

تواند د و هیچ توضیحی نمیکوراتکو معتقد است که اگرچه تعریف واحدی از کارآفرینی وجود ندار
 ها به طرزی فزاینده در حال مشخص نمودن این موضوع هستند.کارآفرین امروز را نشان دهد اما پژوهش
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ینی  انواع کارآفر
 خورد:می به چشمسه نوع اصلی از کارآفرینی ، های موجود در تحقیقات پیشینبندیدر تقسیم

ینی فردی )مستقل(7   1( کارآفر
کارآفرینی فردی فرآیندی است که در آن فرد با استفاده از خالقیت و نوآوری  2(0911مور ) از نظر کلین و

 پردازد.نو می وکارکسببا پذیرش ریسک به ایجاد 

ینی سازمانی2  3( کارآفر
د بزرگ همانن هایسازمان( کارآفرینی سازمانی فرآیندی که در آن فرد کارآفرین در 0950از نظر پینکات )

ارائه ، نماید و فعالیت وی ایجاد واحدهای جدید در سازمانن مستقل فعالیت مییک کارآفری
 دهد.رشد و سودآوری سوق می یسوبهباشد که شرکت را خدمات و فرآیندهای جدید می، محصوالت

ها بر نوآوری برای بقاء و رقابت سوی کارآفرینی و تأکید شرکتزمان بههجوم هم 0951از اوایل دهه 
انه به کارآفرین هایفعالیتشدند موجب هدایت در صحنه بازار ظاهر می شیازپشیبرینانی که با کارآف

 (. 011ص، 0151، ها شد )احمدپور داریانیشرکت درون
 تحمیل گردیده است:ها در واقع کارآفرینی سازمانی در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکت

 افزایش سریع رقبای جدید -
 هاهای مدیریت سنتی در شرکتنسبت به شیوه اعتمادیایجاد حس بی -
، ها به کارآفرینی مستقل )همان منبعها و اقدام آنخروج بهترین نیروهای کار از شرکت -

 (.014ص

ینی شرکتی6  4(کارآفر
کارآفرینی شرکتی فرآیندی است که در آن کل سازمان و کارکنان دارای روحیه کارآفرینی بوده و سازمان 

 ندبعدیچسازد. کارآفرینی شرکتی مفهومی رای پرورش و ترویج کارآفرینی مهیا میبستر و محیط را ب
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 پیشگامی، پذیریمخاطره، نوآوری در فناوری، شرکت را متوجه نوآوری محصول هایفعالیتاست که 
ای فرآینده، در واقع به معنای تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصوالت جدیدکه  سازدسازی( می)آینده
 (.30ص، 0159، های سازمانی نوین است )نجاریو نظم ،جدید

ینی از دیدگاه علوم  رفتاری مفهوم کارآفر
و  شناسیروان، شناسیدانشمندان علوم جامعه، با تند شدن آهنگ رقابت در عرصه اقتصاد و بازرگانی

ا که مشخصه افراد ر این هایویژگیو ، رفتارشناسی درصدد برآمدند تا به مطالعه رفتار کارآفرینان بپردازند
؛ 0159 ،اصلی کارآفرین بودن آنان است شناسایی نموده تا بتوانند کارآفرینان را تشخیص دهند )ملکیان

05.) 
نفوذ مهمی بر کارآفرینی دارند و تمایل به کارآفرینی ، های گذشتهشناختی و تجربهروان هایویژگی

است که ناشی از تفاوت میان جایگاه فعلی و  کارآفرینی یسوبهعامل انگیزاننده فرد در جهت حرکت 
 (.05؛ 0151، اهداف فرد است )حیدری

و رفتار  شود و به عملآنچه گفته شد کارآفرینی فرآیندی است که از قصد و نگرش شروع می بهباتوجه
تا به  کنیمشود. ما در اینجا به دو مورد از الگوهای فرآیندی کارآفرینی اشاره میکارآفرینانه تبدیل می

 در این مراحل بپردازیم:« قصد کارآفرینی» اهمیت
 دهد:قرار می موردبحث: چهار مؤلفه کلیدی در فرآیند کارآفرینی را 1* الگوی فرآیندی گاتنر

 وکارکسب. قصد بر خلق و ایجاد 0
 وکارکسب. دسترسی به منابع برای 3
 گیری ایده. شکل1
 ها. توسعه فعالیت4
 (1988:15گارتنر)

 : این الگو شامل چهار مرحله است:2لگوی فرآیندی سیمون* ا
 اندازی. قصد برای راه0
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