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۳

پیشگفتار

رویکرد بیش��تر کش��ورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع کارآفرینی و توس��عه آن 
موجب گردیده موجی از سیاس��ت های توس��عه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود. راه حلی که 
کشورهای مختلف در سه دهه گذشته برای غلبه بر مشکالت مختلف اقتصادی و اجتماعی 
ب��ه آن روی آورده اند، توس��عه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت ه��ای الزم از کارآفرینان، 
ارائه آموزش های مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهش های الزم در این زمینه بوده 
است. تأمل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل پیشرفت و توسعه در کشورهای پیشرفته و 
در حال توس��عه که به موضوع کارآفرینی توجه نموده اند، نشانگر آن است که این کشورها 
توانس��ته اند به پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست 
یابند و یا دس��ت کم بحران های پیش آمده را به س��المت پشت سر گذاشته و بحران هایی 

که وقوع آنها را در آینده پیش بینی می کردند مهار نمایند. 

کتاب حاضر به بررسی مباحث مربوط به کارآفرینی در 6 فصل به شرح زیر می پردازد:

فص��ل اول کت��اب به کلیات کارآفرینی پرداخته اس��ت. در این فص��ل وارد فضای بحث 
کارآفرینی شده ایم و به کلیاتی از کارآفرینی و مفاهیم و تعاریف آن بسنده شده است.

فص��ل دوم کتاب به خالقیت و نوآوری پرداخته که در آن موضوعاتی از قبیل تعاریف و 
مفاهیم خالقیت و نوآوری، فرآیند خالقیت و نوآوری و... را مورد بررسی قرار داده است.

فصل سوم به کسب و کارهای کوچک توجه کرده و به مواردی مانند طرح کسب و کار، 
چرخه حیات کسب و کار و بازاریابی پرداخته است.
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فصل چهارم کتاب کارآفرینی سازمانی را بیان کرده است.

فصل پنجم این کتاب کارآفرینی آموزشی را تشریح نموده است.

فصل ششم این کتاب کارآفرینی از دیدگاه اسالم را بیان نموده است.

در پایان علی رغم سعی و تالش مؤلفان، در پدیدآوردن اثری شایسته و وزین، از نظرات 
جامعه علمی کشور اعم از صاحب نظران، اساتید و دانشجویان فرهیخته جهت رفع ایرادات 

احتمالی و هرچه بالنده تر شدن محتوای این کتاب استقبال می شود.
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مقدمه

در عصر حاضر که با افزایش جمعیت، جوامع و سازمان ها به سرعت در حال گسترش و 
پیشرفت هستند و در پی آن، پیچیدگی آنها نیز رو به فزونی است، کارآفرینی در یک تعامل 
چندس��ویه یعنی هم در مفهوم ایجاد اش��تغال، هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری ها 
و بهبود فرایندها و هم به عنوان عامل کلیدی در رش��د و توس��عه اقتصادی، به شدت مورد 
نیاز اس��ت؛ حت��ی می توان بحث کارآفرین��ی را در عصر مدرن امروزی یک��ی از اصلی ترین 

راهبردهای بنیادی هر کشور محسوب کرد. 

س��رعت تغییرات کنونی به گونه ای اس��ت که شناس��ایی و پیش بینی تغییرات از حالت 
یکنواخت و همسان خارج شده و تجارب و دستاوردهای گذشته الزامی در تضمین موفقیت 
آینده نیس��ت؛ یعنی می توان گفت عصر حاضر، عصر تداوم و عدم پیش بینی اس��ت و حاکم 
ش��دن این انگاره در اس��اس تغییرات جوامع امروزی، این جوامع را بیش از پیش به سوی 
خالقیت و نوآوری و پذیرش تفاوت و تغییر س��وق داده اس��ت ک��ه می توان این مهم را در 
می��زان کارآفرین بودن آنها یافت؛ در نتیجه هر کش��ور که توان برق��راری رابطه منطقی و 
معقول بین موارد یاد ش��ده را داشته باشد و در جهت تغییرات جهانی گام بردارد، می تواند 

ادعا کند که در این دریای خروشان به سوی ساحل بقا و پیشرفت گام برداشته است. 

سیر پیدایی و پیشرفت کارآفرینی

پیدای��ی مفاهیم اولیه کارآفرین��ی را باید به علم اقتصاد نس��بت داد. اوج رابطه اقتصاد 
و کارآفرین��ی در قرن بیس��تم به ویژه از ده��ه 1940 به بعد بوده اس��ت؛ زیرا تالش برای 
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مفهوم س��ازی کارآفرینی از مکاتب اقتصادی آغاز ش��د، مخصوصأ در دهه 1970 میالدی، 
اقتصاددانان پس از مش��اهده شکس��ت مدیریت تقاضای مصرف کننده، برای جلوگیری از 
تورم مس��تمر در این دهه به کارآفرینی توجه کردند. اقتصاددانان دریافتند که بهره وری دو 
- سه درصدی ساالنه سال های دهه 1950 و 1960، تقریبأ در دهه 1970 به صفر رسیده 
اس��ت. این مس��ئله باعث شد به جای توجه به مدیریت تقاضا بر عرضه کاالها و خدمات که 
در قلمرو کارآفرینی قرار داشت، بیشتر توجه کنند؛ در نتیجه آنها اعتقاد داشتند کارآفرینی 

در جامعه می تواند سه منفعت اصلی ایجاد کند که عبارتند از: 

الف( افزایش رشد اقتصادی

ب( ارتقای بهره وری

ج( پدید آمدن تکنولوژی ها، محصوالت و خدمات جدید.

پس از علم اقتصاد، علم جامعه شناسی نیز در روند پیشرفت و تکامل کارآفرینی بسیار 
مؤثر بوده و س��هم بسزایی را ایفا کرده است، باید باور داشت که علم مدیریت نیز در ثبات، 
تمرکز، تعمیم، تکامل جدی و نهایی کارآفرینی بدون شک از پیشگامان محسوب می شود. 
حلقه رابط بین پیدایی و تعمیم و تکامل کارآفرینی را باید در علم روانشناسی جست و جو 
کرد. جایی که علم روانشناس��ی با بررسی س��ه اصل، باعث تغییرات بنیادین و عمده ای در 

کارآفرینی شد. این سه اصل عبارتند از:

ویژگی های ش��خصیتی کارآفرینان، که با این س��ؤال همراه اس��ت: کارآفرینان چه . 1
کسانی هستند؟

رفتارش��ناختی کارآفرینان، که با این س��ؤال همراه اس��ت: چرا برخ��ی کارآفرینان . 2
موفق ترند؟

ش��ناخت کارآفرینانه، که با این س��ؤال همراه اس��ت: کارآفرین��ان چگونه تصمیم . 3
می گیرند؟



۱۵ فصااول:کلیاتکارآفرینی

از اینرو می توان مجموع این چهار علم را از اجزای اصلی فلس��فه وجودی کارآفرینی در 
نظر گرفت.

تعاریف کارآفرینی 

ب��ا توجه ب��ه ترجمه واژه )Entrepreneurship( در فارس��ی ب��ه کارآفرینی و با در نظر 
داش��تن اینکه این ترجمه نتوانسته اس��ت به معنای واقعی کلمه، منظور و غایت واژه اصلی 
خ��ود را به مخاطب منتقل کند، باید اذعان داش��ت این ترجمه تنه��ا از حیث تخصصی با 
دید کارشناسانه به مقوله کارآفرینی و در معنای گسترده آن قابل درک است و برای آحاد 
مردم که به شکل های متفاوت و غیرتخصصی با این رشته ارتباط برقرار کرده یا با آن آشنا 
می ش��وند، سوءتفاهم رایجی ایجاد کرده و آن تصور مفهوم کارآفرینی تنها در بعد “اشتغال 
زایی” و “ایجاد شغل” است که همین مسئله، گسترش و تعمیم مفهوم کالن کارآفرینی در 
جامعه ایران را به چالش کشانده و باعث مشکالتی در نهادینه شدن آن شده است؛ مهمتر 
آنکه از حیث تخصصی نیز اجحاف بزرگی را در زمینه این رشته کاربردی و متنوع و پرنفوذ 
در سایر رشته ها در کشور به وجود آورده است؛ چرا که فعالیت های اشتغال زا فقط بخشی از 
مفهوم کالن و به عنوان یکی از خروجی های کارآفرینی است و شاید استفاده از واژه ارزش 

آفرینی به جای کارآفرینی می توانست این کاستی را تا حد فراوانی پوشش دهد. 

درباره تعریف کارآفرینی و شخص کارآفرین تعاریف گوناگونی از سوی صاحبنظران ارائه 
شده است که با توجه به وسعت سیطره کارآفرینی در رشته ها و علوم مختلف، تنوع تعاریف 
نیز امری غیر قابل کنترل و ناگزیر اس��ت، که در اینجا با اقتباس از گفته هارولد کونتر1، از 
واژه جنگل تعاریف کارآفرینی اس��تفاده می کنیم. در نتیجه ارائه تعریف کامل و جامعی که 
بت��وان با ارائ��ه آن، اجماع دیدگاه  های صاحب نظران را جلب کرد، س��خت و گاه غیرممکن 

می نماید. 

1. Harold Cunter


