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مقدمه

امروزه مسائل سازمانها با راهحلهاى دیروز حل شدني 
نيست و پيشبيني آینده، مشكالت آتـي را حل نميكند 
بلكه باید براى پيشسازى آینده اقدام كرد. امروزه شرایط 
محيطي و قوائد بازى رقابـت به حدى بيرحم، پيچيده، 
پویا و نامطمئن گردیده كه سازمانها دیگر نميتوانند تنها 
تغيير روشها، سيستمها، ساختار،  تغييرات روبنائي مثل  با 
تكنولوژى و غيره حيات و بقاى بلند مدت خود را تضمين 
كند،  خالق  را  افراد  نميتواند  پيشنهادات1  نظام  كننـد. 
نميتواند قالبهاى ذهني غلـط آنـان را مـورد شناسـایي 
باید  امروزى  سازمانهاى  لذا  كند.  اصالح  و  داده  قرار 
انقالبي در اذهان مدیران و كاركنـان خـود بوجـود آورند 
تا اساسًا مفهوم سازمان، كار، كيفيت، رقابت، رقبا، سود، 

1. Suggestion System



7

و ... در نظر آنان دگرگون شود. از اینرو مدیریت مدلهاى 
ذهني1 مطرح و مورد توجه قرار گرفته به طوریكه وظيفة 
را شناسـائي و اصالح مدلهاى ذهني غلط  اصلي مـدیر 
نقش سنتي  تنها  نه  ترتيب  بدین  است.  دانسته  كاركنان 
مدیر، كارآمدى خـود را از دست ميدهد بلكه در چنين 
دیدة  به  اثربخشي اصول مدیریت  به  ــاى  شرایطي عده

شك مينگرنـد.

كنيم  نگاه  قضيه  به  خوشبينانه  بخواهيم  اگر  اما 
حداقل ميتوان اذعان داشـت كـه امـروزه سـازمانها بـه 
كارآفرینان مدیر احتياج دارند نه مدیران خوب و الیق یا 

حتي مدیران كارآفرین.

امروزه سازمانها نميتوانند با تعداد اندكي افراد خـالق 
بر  كارآفرینانه  طـرح  چنـد  اجـراى  یـا  و  كـارآفرین  و 
هزینه  كم  و  فرصتگرا،  نوآور،  چابك،  كوچك،  رقباى 
همة  تا  كنند  فراهم  را  شـرایطي  بایـد  آنهـا  آیند.  فایق 
كاركنان روحيه كارآفرینانه پيدا كرده و بتوانند به راحتي، 

1. Mind Sets Management
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مستمر و بطـور فـردى یـا گروهي فعاليتهاى كارآفرینانة 
خود را به اجرا درآورند.

لذا براى آنكه بتوان در دنياى متالطم و متغير امروز 
به حيـات ادامـه داد، بایـد بـه نـوآورى و خالقيت روى 
آورد و ضمن شناخت تغييرات و تحوالت محيط )به عنوان 
با  رویاروئي  براى  و مـؤثر سازمان(  از عناصر مهم  یكي 
آنها پاسخهاى بدیع و تازه تدارك دید و همراه تأثيرپذیرى 
از این تحـوالت بر آنها تأثير نهاد و شكل دلخواه داد. از 
بـروز خالقيـت  كـه  نمـود  ادعا  اینگونه  ميتوان  طرفي 
شناخت  آغازین جهت  مرحله  دو  نوآورى  براى  اقـدام  و 
كارآفریني و استفاده از ایـده هسـتند كـه در ادامـه بـه 
بررسي دقيق این سه مفهوم ميپردازیم. بر این مبنا این 

فصل به7 بخش بـه شـرح ذیـل تقسـيم شـده است.

مي  بررسي  آن  مفاهيم  و  كارآفریني  اول  بخش  در 
مـورد  اسـتراتژیك  هـاى  مولفـه  دوم  بخـش  در  شود، 
كارآفریني  سوم  بخش  در  ميگيرد،  قرار  بررسي  و  بحث 
گيرد،  مـي  قـرار  بررسي  مورد  آن  مفاهيم  و  استراتژیك 
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در بخش چهارم بازارگرایي و مفاهيم آن مورد بحث قرار 
ميگيرد، در بخش پنجم مزیت رقـابتي و اصول و مفاهيم 
پيشينه  قرار مي گيرد، در بخش ششم  بررسي  مورد  آن 
معرفي  به  هفتم  بخش  در  و  شود  مي  بررسي  تحقيق 

شركتهاى مورد پژوهش مي پردازیم.
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بخش اول: 

كارآفريني و مفاهیم آن

تاریخچه حوزه کارآفریني

شده  معرفي  مفاهيم  به  كارآفریني  ابتدایي  دوران 
 )1921( نایـت1  شـامل  اوليـه  هـاى  اقتصـاددان  توسط 
اطمينـان، شـامپيتر2)1934( در  زمينه ریسك و عدم  در 
صورت  خالقانه3  تخریـب  امـواج  و  هـا  تركيـب  مـورد 

1. Knight
2. Schumpeter
3. Creative destruction
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گرفته از جانب كارآفرینان، و پنـروز1 )1959( در ارتبـاط 
بـا خـدمات كـارآفریني و فرصت هاى توليدى مي گردد. 
اقتصاددان هاى اتریشي- هایك، ون ميزس، و كيرزنـر2- 
كردند. هایك  اقتصاد كمك  بر  فرد  تاثير  بـه شناسـایي 
بـازار و ون  )1945( یادگيرى متقابل و آگاهي شـركاى 
ميـزس )1944( عمل انسان و كارآفرین را معرفي كردند. 
مدتي بعد، كيرزنر )1973، 1997( شاگرد ون ميزس، كار 
استادش و هایك را بسط داد و ”اكتشـاف كارآفرینانـه” 
 ،)1973( كيرزنـر  نظـر  اسـاس  بـر  كـرد.  مطـرح  را 
در  بلكـه  نيستند،  كننده  جویي  صرفه  افراد  كارآفرینان 
عـوض از فرصـت هـایي كـه در بـازار وجود دارند آگاهي 
دارند. دیدگاه اتریشي، یك عمل خالقانه و فعال انسان، در 
تناقض كامل با دیـدگاه نئوكالسيك است كه در بر طبق 
آن انسان ها در بازارهاى كارآمد نهایي، منفعـل، عقالئـي 
و ماشـيني و غير فكرى هستند، قرار دارد. در حالي كه 
اقتصاددان هاى اتریشي عـدم تعـادل را وضـعيتي غالـب 

1. Penrose
2. Hayek, von Mises, and Kirzner
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بر  نئوكالسيك  اقتصاددانان  دانند،  مي  اقتصاد  یك  در 
اقتصـادى  فشـارهاى  كـه  فرضيه هستند  و  نگرش  این 
وضعيت تعادل را تغيير مي دهند اما بازارها در نقطه تعادل، 

كارآمد فرض شده اند.

كارآفریني به عنوان یك حوزه تحقيق در دهه1970 
ذینفع  گروه  وسـپر1  كـارل   ،1974 سال  در  شد.  پدیدار 
تجارى  سياست  آكادمي  بخش  از  را  خاصي  كارآفریني 
به   1987 سال  در  كـه  كـرد  سـازماندهي  مـدیریت2 
بخشي مجزا تبدیل شد. یافته هاى دیوید بيرچ3 )1979، 
اقتصاد  رشد  موتور  عنـوان  بـه  را  كارآفریني   )1987
و  سياسي  باورهاى  بيرچ،  كار  از  پيش  نمود.  مشخص 
هاى  شركت  كه  بودند  پنـدار  ایـن  بـر  كلي،  اقتصادى 
در حالي  اند،  ایجاد كرده  را  بيشتر مشاغل جامعه  بزرگ 
شغل  ایجاد  با  ارتباط  در  غيرمنتظـره  آمار  بيرچ  كه 
آشكار ساخت. در طول دوره مـورد مطالعـه، 5- 1981، 

1. Karl Vesper
2. Academy of Management’s Business Policy
3. David Birch
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واحـدهاى اقتصـادى كوچك )1 تا 9 كارمند( 88 درصد 
كل مشاغل جدید را ایجاد كردند؛ واحـدهاى اقتصـادى 
20 تـا 99 كارمند 27 درصد مشاغل جدید؛ شركت هاى 
از 5000 كارمند( 5 درصد مشاغل جدیـد؛  )بيش  بزرگ 
و واحدهاى اقتصادى با 100 تا 4999 كارمند 20 درصد 
مشاغل ایجاد شده را از دست دادنـد )بيـرچ، 1987: 16(. 
بر اساس گزارش مجلـه فورچـون1 نظـارت كـارآفریني 
پنج  از  بيش  شركت   500  ،1980 سـال  از   ، جهـاني2 
ميليون شغل از دست داده انـد، امـا 34 ميليـون شـغل 
جدیـد ایجـاد شـده اسـت )رینلدز، هي و كمپ3 ، 1999: 
7(. بتازگي OECD گزارش داد كه 35 درصـد مشـاغل 
جدیـد ایجـاد شده در سال 1995 به وسيله سازمان هایي 
با تنها یك تا چهار كارمند به وجـود آمـده انـد )آرزنـي4 

.)1998 ،

1. Fortune
2. Global Entrepreneurship Monitor
3. Reynolds, Hay and Camp
4. Arzeni
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تحقيقات بيرچ و دیگران )كيركف و فيليپس1، 1987، 
1999؛  كمپ،  و  هـي  رینلـدز،  1992؛  رینلدز،  1988؛ 
كارآفریني  اقتصادى  تاثير  كه  داد  نشان   )1999 آكس2، 
را نه تنها به آرایش تجـارى بلكـه به رشد تجارت هاى 
جدید نيز نسبت داده شده است. رینلدز و همكاران )1999( 
اقتصادى  واحدهاى  درصد   15 كـه  دادنـد  گـزارش 
ایجـاد  را  جدیـد  مشاغل  درصد   94 رشد،  بيشترین  با 
را  كارآفریني  كه  پيشين  هاى  یافته  دليـل  بـه  كردنـد. 
به رشد واحدهاى اقتصادى ارتباط مي دادنـد، در اواسـط 
از  كارآفریني  كردن  مجزا  سوى  به  حركتي  دهـه1980 
مدیریت كسب و كار كوچك آغاز شد- تفاوت نهایي، رشد 
واحد اقتصادى بود )سكستون و اسميلر3، 1997(. موریس4 
اخير، ”واحد  باور است كـه، مطمئنـا در سـاليان  این  بر 
اقتصادى كارآفرین به عنوان واحدى است كه پيشگيرانه 
در پي رشد است و توسط منابع تحت كنترلش زیر فشار 

1. Kirchoff and Phillips
2. Acs
3. Sexton and Smilor
4. Morris
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اسميلر،  و  نظر سكستون  براساس   .)15  :1998( نيست” 
”تفـاوت هـاى قابـل توجهي ميان مشكالت شروع یك 
كسب و كار و توسعه یك كسب و كار وجود دارد” )1997: 
97( و ادعا مي كنند، ”رشد و توسعه جـوهر كـارآفریني 
اسـت” )1997: 97(. در نتيجـه، مـدیریت رشـد و توسعه 
واحـدهاى  ذاتي  مشكالت  و  است  اساسي  موضوعي 
شوند  مي  ثبـت  خـوبي  بـه  بـاال،  رشـد  بـا  اقتصـادى 
كروزیـر2،  و  هامبریك  1959؛   ، رز1  پن  نمونه،  )براى 
1985؛ كازانجيـان3 ، 1988؛ كـوین و اســلوین4، 1997؛ 
ـــرن، ميــر و نــك5، 1998(، در عــين حــال بــه  ولبـ
ـــات پيش گویانه ترى  ـــده مــا نيــاز بــه مطالعـ عقيـ

وجود دارد.

ها  خصلت  تك  مطالعه  با  كه  كارآفریني،  تحقيق 
پيچيده  و  جـامع  پدیـده  یك  به  شد،  آغاز  ها  ویژگي  و 

1. Penrose
2. Hambrick and Crozier
3. Kazanjian
4. Covin and Slevin
5. Welbourne, Meyer and Neck
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توسعه یافته است. موریس )1998( این حوزه را به عنوان 
چشم  این  كه  كرد  توصيف  انداز  چشم  هفت  اى  حوزه 
حالي  در  هستند  حوزه  تكامل  سير  معرف  كامال  اندازها 
كند.  مي  تاكيد  نيز  این حوزه  در  ”ایجاد”  اهميت  بر  كه 
ایجاد ثروت،  این موارد هستند:  اندازها شامل  این چشم 
ایجاد بنگاه اقتصـادى، ایجاد نوآورى، ایجاد تغيير، ایجاد 
 :1998( توسـعه  و  رشـد  ایجـاد  و  ارزش،  ایجـاد  شغل، 
ابتداى  در  و  جدید  هنوز  كارآفریني  حوزه  اگرچـه   .)14
ماننـد  حـوزه  ایـن  كـه  بـاوریم  ایـن  بـر  مـا  است،  راه 
شده  پدیدار  سازماندهي  علوم  در  كه  هایي  حوزه  دیگـر 
انـد در حـال گذرانـدن واحـد درسـي طبيعـي خـود مي 
كه  تحقيقي  دقت  با  ارتباط  در  حوزه  این  كل،  در  باشد. 
انجام شده است با انتقاد مواجه و در ارتباط با مركز توجه 
است.  روبرو شده  با سواالتي  كارآفریني  تحقيق  تاكيد  و 
امـروزه پژوهشـگران كـارآفریني مي كوشند تا محدوده 
ها، تعاریف، حيطه ها را ایجاد و نظریه ها را كشف كنند. 
بخش زیـر در مـورد این جنبه ها بحث مي كند زیرا این 
حوزه هنوز بـا مسـائل قـانوني بـودن و مشـروعيت خـود 
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مبـارزه مي كند.

تعریف و حيطه تحقيق کارآفریني

تحقيق  حيطه  سر  بر  مباحثه  دهه  دهه1990، 
فعاليـت  بـه  آن  كمك  و  آن  مشروعيت  كارآفریني، 
بيكر2  و  آلدریخ  1996؛  ليتچ1،  و  )هریسون  بود  مدیریت 
، 1997؛ بوسنيتز و همكاران3 ، 2000(. ایجاد كارآفریني 
به عنوان یك حيطه تحقيق آكادميك مشروع و قانوني با 
پيشرفت محدود مواجه شده اسـت )آلدریخ و بيكر، 1997؛ 
بوسنيتز و همكاران، 20009( و بدون یك الگوى تحقيق 
كارآفریني، رشد ایـن حوزه و مشروعيت آن محدود خواهد 

شد )ونكاتارامن، 1997(.

دقـت  وجـود  عـدم  دليـل  به  كارآفریني  تحقيق 

1. Harrison and Leitch
2. Aldrich and Baker
3. Busenitz, et. al
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)شـندل1 ، 1990(، سـطوح مضـاعف تحليـل )ونكاتارامن، 
1997( و نبود یك چهارچوب منحصر بفرد، براى كمك 
به تحقيق در ایـن حـوزه مـورد انتقاد بوده است. پایگاه 
هاى عمومي وسيع مورد استفاده در مـدیریت اسـتراتژیك 
دسترس  در   COMPUSTAT یـا   PIMS قبيـل  از 
كارآفرین  و  خصوصي  كوچك تر،  اقتصادى  واحدهاى 
نيستند. در نتيجه، محدودیت هاى داده، عالوه بر اولویت 
تحقيق، ممكن است تا حدودى به عنـوان ماهيـت كـار 
انجـام شده در زمينه كارآفریني به حساب آید. اما، حتي 
در  كـارآفریني  تحقيـق  داده  پایگـاه هـاى  كه  هنگامي 
بر  در  را  حساس  و  مهم  مالي  اطالعات  باشند  دسترس 
ایـن موضوع  و  )فيليـپس و دنـيس2، 1997(  نمي گيرند 
دشوار  عملكرد  جستجوهاى  كردن  خطاب  براى  را  كار 
ميسازند. مي توان اندیشـيد كـه نبـود پيشرفت تحقيقي 
در این حوزه ناشي از ناتواني ما براى تعریف كارآفریني با 
استفاده از اصطالحاتي كه افراد درون حوزه مورد موافقت 

1. Schendel
2. Phillips and Dennis
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بيـان  هافر1)1991(  و  بيگراو  و  مي باشد.  داده اند  قرار 
نشده  تعریف  كه  كـه عملياتي سازى سازه اى  مـي كننـد 

غير ممكن است.

جدول 1 : تعاريف برگزيده كارآفريني )هیت، ايرلند، 
كمپ ، ساكستون، 2006، ص 22(

تعريفنويسنده

شمپيتر 
 )1984(

جدید  تركيبات  عنوان  به  كارآفریني 
روشهاى  یا  جدید  كارهاى  انجام  شامل 
جدید براى كارهائي كه قبال به شيوه اى 
جدید انجام شده است در نظر گرفته مي 
معرفـي   )1( شـامل  جدید  تركيبات  شود. 
 )3( توليد،  جدید  روش   )2( جدید،  كاالى 
افتتاح یك بـازار جدیـد، )4( منبـع جدیـد 

عرضـه، )5( سازمان هاى جدید هستند.

1. Bygrave and Hofer
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كيرزنر 
     )1973(

هاى  فرصت  درك  توانایي  كارآفریني 
جدید مـي باشـد. ایـن تشـخيص و درك 
فرصـت بـه بـازار ”صحيح” گرایش دارد و 

آن را به سمت تعادل باز مي گرداند.

دراكر1 
)1985(

كه  است  نوآورانه  عمل  یك  كارآفریني 
شامل اعطاى ظرفيت توليد ثروت جدیـد 

بـا منـابع موجـود است.
استيونسن، 
رابرتـز و 
گروسبك2 

)1985(

فرصت  یك  پيگيرى  و  تعقيب  كارآفریني 
بدون اهميت به منابع یا توانایيهاى فعلي 

است

راملت3 
)1987(

كارآفریني ایجاد كسب و كار جدید است، 
كسب و كار جدید به این معنـا اسـت كـه 
را  موجود  كارهاى  و  عينـا كسب  هـا  آن 
تكثير نمي كنند بلكه نشانه هایي از تازگي 

وجود دارد.
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لــو و 
مــك 

مــيالن4 
)1988(

جدید  اقتصادى  موسسه  ایجاد  كارآفریني 
است.

گاتنر5 
)1988(

كارآفریني ایجاد سازمان ها است، فرآیندى 
به  جدید  سازمانهاى  آن  وسيله  به  كه 

وجود مي آیند.
دراكر1       گروسبك2   راملت3     لــو و مــك مــيالن4   گانتر5 

1. Drucker
2. Stevenson, Roberts, & Grousbeck
3. Rumelt
4. Low & MacMillan
5. Gartner
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ادامه جدول 1 : تعاريف برگزيده كارآفريني )هیت، 
ايرلند، كمپ ، ساكستون، 2006، ص 22(

تعريفنويسنده

تيمونز1 
)1997(

و  استدالل  تفكر،  شيوه  یك  كارآفریني 
اسـت،  فرصـت  نگـران  كه  است  عمل 
نگـر و هدایتگر و رهبرى  نگرشـي كـل 

متعادل دارد.

ونكاتاران 
)1997(

این  درك  دنبال  به  كارآفریني  تحقيق 
بـه  هـاى  فرصـت  كـه  اسـت  موضوع 
وجـود آوردن كاالهـا و خدمات آتي توسط 
چه كساني و با چه پي آمدهایي و چگونه 
كشف، ایجاد و مـورد بهـره بـردارى قرار 

مي گيرند.
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موریس 
)1998(

طریق  از  كه  است  فرآیندى  كارآفریني 
آن افراد و تيمها با در كنار هم قرار دادن 
منابع  ورودىهاى  بفرد  منحصر  بستههاى 
محيط،  فرصتهاى  از  بهرهبردارى  براى 
فرآیند ميتواند  این  ارزش ميكنند.  ایجاد 
منجر  و  دهد  رخ  سازماني  بافت  هر  در 
فعاليـتهـاى  شـامل  فروانـي  نتایج  به 
فرآیندها،  خدمات،  توليدات،  اقتصـادى، 

بازارها و تكنولوژى هاى جدید مي شود.

ـارما و  ـش
ـمن2  كریـس

)1999(

كارآفریني در بر گيرنده فعاليت هاى ایجاد، 
تجدید یا نوآورى سازماني است كه درون 
یا بيرون یك سازمان موجود رخ مي دهد.

  تيمونز1  شــارما و كریســمن2

كارآفریني تعاریف متعددى دارد كه هيچ یك از تعاریف 
مورد تایيد این حوزه نيست. موریس )1998( در بررسي 
پنجاه  دوره  یك  طي  در  ها  رساله  و  ها  مجله  مقاالت 

1. Timmons
2. Sharma & Chrisman
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تعریف،  یك  نبود  یافت.  را  متفـاوتي  تعریـف   77 ساله، 
مسيرهاى متعدد بررسي و چشم اندازهاى مختلف آنچـه 
كـارآفریني اسـت را همچنان باز نگاه مي دارد. در صورتي 
كه بر سر تعریف توافق نظر وجود نداشته باشد، این حوزه 
بایـد دست كم یك الگوى غالب ایجاد كند كه از طریق 
آن دانش به وجود آورد. با یك چنـين چهـارچوبي، این 
حوزه از نبود محدوده، ساختار و یك مسير قانوني بررسي 
حيطه-الگو- مسـئله  پژوهشگران  برد.  مي  رنج  علمي 

تعریف را در حوزه كارآفریني عنوان كرده اند و همچنان 
نيز عنوان ميكنند.

گارتنر )1988( بر این باور است كه كارآفریني ایجاد 
سازمان هاى جدید اسـت در حـالي كـه دیگران بر این 
استدالل هستند كه كارآفریني در برگيرنده رشد و توسعه 
و  انتقـال  استراتژیك،  نوسـازى  و  تجدیـد  سازماني، 
نـوآورى اسـت )شـندل و هـافر، 1979؛ شـندل، 1990؛ 
و  سكستون  1999؛  بلودرن1،  و  بـارینگر  1992؛  دى، 

1. Barringer and Bleudorn
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هيت  1999؛  همكاران1،  و  ون  دى  ون  1997؛  اسميلر، 
و ایرلند، 2000(.

كارآفریني مي تواند شكل یك فعاليت اقتصادى جدید 
را به خود بگيرد یا درون یك سـازمان موجـود رخ دهد 
گينسـبرگ2،  و  گـاث  1990؛  شـندل،  1987؛  )راملت، 
و  موریس  مـيالن1993،3؛  مـك  و  بلـوك  1990؛ 
كریسمن،  و  شارما  1998؛  موریس،  1996؛  سكستون، 

1999؛ شين و ونكاتـارامن4 ، 2000(.

نفره  كارآفرین تك  قبيل  از  ما ميتوانيم موضوعاتي 
)مـك كليلنـد5، 1961؛ كـولينز و مـور6، 1970؛ هرنادى 
رفتارها   ،)1980 آدل8،  و  بوسلي  هال،  1971؛   ، اباود7  و 

1. Van de Ven et. al
2. Guth and Ginsberg
3. Block and MacMillan
4. Shane and Venkataraman
5. MacClelland
6. Collins and Moore
7. Hornaday and Aboud
8. Hull, Bosley and Udell
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بارني1، 1997(،  و  بوسنيتز  )كيرزنر، 1988؛  ها  فعاليت  و 
و  كـایش  1979؛   ،1973 )كيرزنـر،  فرصـت  تشخيص 
گاگليو4،  1992؛  و ساپينزا3،  هـرون  ؛  1991 گـيالد2، 
1997(، تعداد یافته ها )آلـدریخ، 1990؛ آلـدریخ و ویـدن 
كاوین،  و  )اسلوین  كارآفرین  تيمهاى   ،)1993 ميـر5، 
همكاران7،  و  انسلي  1997؛  دیلي6،  و  كوپر  1992؛ 
1999(، رشد رشد و توسعه سازماني )چرچيل و لویس8، 
1983؛ ایسـنهارت و اسـكون هـاون9، 1990؛ كـاوین و 
اسلوین، 1997(، عملكرد واحد اقتصادى )كـوپر، 1993؛ 
چانـدلر و هـانكس10، 1994؛ مـك داگـال و همكاران11، 

1. Busentiz and Barney
2. Kaish and Gilad
3. Herron and Sapienza
4. Gaglio
5. Aldrich and Wiedenmeyer
6. Cooper and Daily
7. Ensley et. al
8. Churchill and Lewis
9. Eisenhardt and Schoonhoven
10. Chandler and Hanks
11. McDougall et. al
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1987؛  بيرچ،  1986؛  )بامل1،  اقتصادى  تاثير  و   ،)1994
كيركف، 1991؛ آكـس، 1999( را مورد تحقيق و مطالعه 

قرار دهيم.

تاویل  كارآفریني،  از  همهگيرى  تعریف  بدون  اما 
مسئله  سـير  مـيشـود  باعـث  كارآفریني  از  محقق  هر 
تحقيق، نمونهها و سطح تحليل تغيير كند. و این باعـث 
محـدود شـدن تعمـيم دهـي یافتـههـا مي شود و باعث 

ميشود نتوانيم تحقيقها را گسترش دهيم.

و  تجربي  یافتههاى  جمعآورى  بدون  این،  بر  عالوه 
یكنواخت، نخواهيم توانست دانش خود را به طور مناسب 
در حوزههاى عملي كارآفریني اعمال كنيم. اما گارتنر حتي 
این را ميپذیرد كـه مشـكل داشتن در رسيدن به تعریفي 
دقيق از حوزه تحقيق كـارآفریني كـار دشـوارى اسـت. 
مدیریت2  آكادمي  كارآفریني  بخش  حـوزه  دربـاره  او 

ميگوید:

1. Baumol
2. DomainStatement of the Entrepreneurship Division of the 
Academy of Management
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كمي  كارآفریني  بفرد  منحصر  حوزه  بررسي  در  من 
عقبم...چطـور »نگهـدارى یـك شـركت« و »واكنش و 
مدیریت كسب و كارهاى جدید، كسب و كارهاى كوچك 
و كسب و كارهـاى خـانوادگي« ميتواند براى محققين 
)گارتنر،  باشد؟  داشته  فرق  دیگر  محققين  با  كارآفریني 

2000؛. ص. 7(.

و باز ادامه ميدهد:

ــاى  به نظرم مسئله اصلي كه محققان، در ایجاد حوزه
از  با آن مواجـهانـد قدرت بيش  براى رشتهى كارآفریني، 
حد رشتههاى دانشگاهي دیگر است.)گارتنر، 2000؛ ص. 7(

محققان در تالش شان به تحقيق ها براى تعریـف 
ــاند. به  حـوزه تحقيـق كـارآفریني كمـك شـایاني كرده
عنوان مثال، باىگریو و هووفر)1991( كارآفریني را یك 
فرآیند پویا ميداند كه نتيجـه اراده انسان است و در سطح 
بسيار  متغيرهاى  با  فرآیند  این  ميشود.  تحليل  شركت 
خود، پویا و منحصر بفرد است و این متغيرها به شرایط 
 )1991( هـووفر  و  بـاىگریـو  حساسـند.  اوليه  محيطي 
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مفهوم   )1989( باىگریو  بينظمِي  نظریـه  بسـط  در 
ميكننـد.  كارآفریني  »فرآیند«  وارد  را  بودن  غيرخطي 
رشته  این  كه  ميگویند   )1993( ویالرد  و  بـول  بعـدها، 
باید دست از تـالش بـراى تعریـف كـارآفریني بـردارد، 
كرده  معلوم  را  رشته  این  حوزه  قبال”  شومپيتر  چـون 
تركيـبهـاى جدیـد  از  تعریـف شـومپيتر)1934(  است. 
بازارهاى جدید، منابع عرضه جدید،  )سازمانهاى جدید، 
روشهاى جدید توليـد، كاالهـا و خـدمات جدید(، باعث 
اختالل در بازار یا تخریب تقاضا و منحني عرضه ميشود، 
از تحقيق كارآفریني است  دیدگاهي مبسوط و گسـترده 
)بـول و ویـالرد 1993(. مـوریس )1998( مـدل فرآینـد 
ورودى-خروجـي جالبي از كارآفریني ارایه ميدهد كه در 
آن از بيشتر تحقيقهاى این رشـته تـا آن زمـان اسـتفاده 

شـده است.

فرصتها،  از  عبارتند  كارآفریني  فرآیند  ورودىهاى 
افـراد، بافـت سـازماني، مفـاهيم كسـب و كارى منحصر 
بفرد و منابع، در حالي كه خروجيهاى فرآیند )یا برآیندها 
یا  كاالها  ارزش،  ایجاد  سـرمایه،  ميتـوان  را  فرآیند( 
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و/یـا  سـودها  فناوریهـا،  فرآینـدها،  جدیـد،  خـدمات 
دانست)موریس، 1998؛ ص.  رشـد  و  فـردى  سـودهاى 
19(. ورودىهاى فرآیند كـارآفریني الزم و ثابـت هسـتند، 
را  كارآفریني«  »تراكم  كه  خروجيهایي  كـه  حـالي  در 
تعيين ميكننـد ممكـن اسـت متغيـر باشـد. بـه همـين 
پيشنهاد  را  مختلفي  وابسته  متغيرهاى  موریس  ترتيـب، 
مسـئله  مـيتوانـد  آنها  كمك  با  محقق  كه  ميدهد 
تحقيـق مورد عالقه خود را انتخاب كند. عالوه بر این، 
تعریف موریس ازكارآفریني)نگاه كنيد بـه جـدول 1.2( به 
اندازه كافي وسيع است كه بتواند سطوح مختلف تحليل 
را در بر بگيـرد و انـدازه سـازمان فعاليـت كارآفریني را 

محدود نميكند.

 )2000( ونكاتارامان  و  شين  و   )1997( ونكاتارامان 
رشتهى  براى  بفرد  منحصر  هویتي  ایجاد  در  همواره 
تمركـز  ایشـان،  دیدگاه  در  ــاند.  بوده پيشرو  كارآفریني 
بهرهجویي  و  ارزیـابي  فرصـت،  شـناخت  بـر  عميقـا 
رشـته  »یك  را  رشتهكارآفریني  ونكاتارامان  است. 
ها  فرصت  بدانـد  دارد  تـالش  كـه  مـيخوانـد  علمـي 
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كنند، چه  ایجاد  و خدمات جدید  چطور ميتوانند كاالها 
چه  تحت  و  دهد  انجـام  مـيتوانـد  را  كـار  این  كسي 
كـارآفریني  دارد  او سعي  شرایطي« )1997؛ ص. 120(. 
را از رشـتههـاى دیگـر و بـه خصوص از رشته مدیریت 
استراتژیك جدا كند و نيز تاكيد زیـادى بـر »پيـدایش« 
در  وى  اینكه  عليرغم  دارد.  جدید  كارهـاى  و  كسـب 
هـم  و  تاسـيس  تـازه  هـاى  شركت  هم  خود  تعریف 
شـركت هـاى موجود را در نظر گرفته است، اما جدایي از 
مدیریت استراتژیك تحليـل فرصـتهـا، از شـناخت تـا 
تجارى سازى است با تاكيد بر كاالها و خدمات »آینده.«

ونكاتارامان )1997( ارزش اقتصادى محـض و ثـروت 
اجتمـاعي را معيارهـاى مـرتبط بـراى تحقيق كارآفریني 
سود  كارآفریني1،  ــى  اجاره یا  اقتصادى  ارزش  ميداند. 
قطعيت  عدم  و  منابع  تـالش،  زمـان،  هزینهى  بر  مازاد 
فرصـت،  هزینههاى  این  گرفتن  نظر  در  بدون  است. 
از  حاصل  كه  اقتصادى  نقـش  جهـت  در  تالشـي  هـر 
كننده  گمراه  و  ناقص  باشد،  كارآفریني  سرمایهگذارى 

1. Entrepreneurial Rents
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از  یكـي  اجتماعي،  ضروت  دوم،  معيـار  بـود.  خواهـد 
اسـت.  مثبـت  اقتصـادى  ارزش  جـانبي  محصـوالت 
كـارآفرین، بواسـطهى نوآورى، و بهرهجویي از فرصتها 
بازارهـا  جدیـد،  محصـوالت  ارایـه  بـا  تجارىسازى،  و 
ميرساند.  سود  جامعه  به  تقاضا،  و  عرضه  در  رشـد  و 
فـرد  و  اجتمـاعي  ثـروت  بـه  كارآفریني  عمل  بنابراین 
منجـر ميشود. دیل مير در سال 1999، »هيات اعزامـي 
از  جزئـي  عنـوان  بـه  را  كـارآفریني«  در  دكتـرى  دوره 
از  یكي  كرد.  ایجاد  مدیریت  آكادمي  كارآفریني  بخش 
مهمترین چالشهـایي كـه هيـات اعزامـي بـا آن مواجه 
بود، ایجاد مرز براى تحقيق در كارآفریني بود. زیركميتـه 
گارتنر،  ویليام  و  ونكاتارامـان  اس.  ميـر،  دیـل  حـوزه 
 .)2000 )گارتنر،  كنند  حل  را  مشكل  این  داشتند  سعي 
مير، ونكاتارامان و گارتنر )1999( بر روى كارآفریني به 
عنوان ”ایجاد” تمركز دارند اما ایجاد را آنگونه كه تعریف 
ــانـد، موضـوعات بسيارى و چند رشتهاى را در بر  كرده

مي گيرد.

محققاني كـه مسـتقيما دربـاره تحقيـق كـارآفریني 
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رشتههاى  از  را  كـارآفریني  دارنـد  سـعي  مـينویسـند 
به  كنند.  جدا  استراتژیك-  مدیریت  خصوص  به  دیگر- 
طور خالصه ميتوان گفت، گـارتنر )1988( كارآفریني را 
ایجاد شركتهاى جدید مـيدانـد و رشـد و بقـا [سـازمان] 
بایگریو و هووفر1 )1991( نگرش  بـر نمـيگيـرد.  را در 
بسـيار  تحقيقشان  اما  ميكنند  اتخاذ  قوىاى  فرآیندى 
كلـي اسـت و تفسيرهاى بسيارى ميتوان از آن كرد. بول 
و ویالرد2 )1993( به دیدگاه شومپيتر متوسل ميشود آنجـا 
كه تركيبهاى جدید را محركي براى تخریب خالقانه3 
ميداند. موریس )1998( كـارآفریني را از دیـد یك مدل 
ورودى-خروجي ميبيند كه در آن از ورودىهـاى منبـع 
ميشود؛  استفاده  فرصـتهـا  از  جسـتن  بهـره  بـراى 
عملكـردى  برآیندهاى  به  ميتواند  كه  فرصتهایي 
و  شـين  و   )1997( ونتاكارامـان  شـود.  منـتج  متفـاوتي 
ـــان )2000( بــر خالقيــت و ارتبـاط آن بــا  ونتاكارامـ
شناســایي فرصــت، ارزیــابي و بهرهجویي ميپردازند. 

1. Bygrave and Hofer
2. Bull and Willard
3. Creative destruction
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را  كـارآفریني   )1999( همكـاران  و  ميـر  آخـر،  در  و 
آزمـودن راههـاى مختلـف خالقيت ميداند.

مرزهـاى  تعيـين  براى  محققين،  این  از  كدام  هر 
ــاند  تحقيـق در كـارآفریني، حـوزههـایي پيشـنهاد كرده
از این حوزهها پذیرفته نشده است. عدم  ولي هيچ كدام 
توافق بر مباحثات انجام شـده در ایـن حوزه بر پيچيدگي 
ــى كارآفریني و جوان بودن این رشته داللت دارد.  پدیده
شاید بتوان به بومـول حـق داد آنجا كه )با استفاده از فرد 
كارآفرین در مقابل فرآیند كارآفریني( نشان ميدهد هـر 
مـرزى بـر ایـن رشته گذاشته شود، كسي پيدا ميشود و 

ادعا ميكند كه [این مرز] خيلي محدودكننده است.

كارآفریني  واژه  از  مشخصي  تعریف  قطعا  اینجا  در 
ویژگيها  از  كـدام  هـر  كـه  چـرا  كـرد،  نخواهيم  ارایه 
را انتخاب كنيم، قطعا محدودكننده خواهد بود و بعضي از 
ویژگيها، فعاليتها و ویژگـيهـا ذاتي این مفهوم ظریف 

و فرار را در بر نخواهد گرفت.)بومول، 1993؛ 7(

اقتصـاد  بر  كارآفرین  تاثير  و  اهميت  حال  این  با 
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جهـاني، باعـث مـيشـود محققـان بـه دنبـال پاسخهایي 
براى پرسشهاى مهم درباره زمين، رشد، شكست، احيا و 
اقتصادى حاصل  تاثير  دگرگوني سازمانها باشند. چـون 
ميشـود،  منتج  كار  و  ثروت  ایجاد  به  كارآفریني[  ]از 
عمكـرد سـازماني بـه یـك مولفه مهم به شمار ميآید. 
تاثير ميگذارد، شركت  بر شركت  فرد  به همانگونه كه 
كه  این  خاطر  به  باشد.  تاثيرگذار  اقتصـاد  بر  ميتواند 
اقـداماتي  با تصميمگيرى و  مدیریت استراتژیك معموال 
همـراه اسـت كه به ارتقاى عمكرد شركت منجر ميشود، 
مثل برخي محققان، ميتوان گفت كه حـوزه كـارآفریني 

و مدیریت استراتژیك مشتركات بسيارى دارند.

ویژگيهاى شخصيتي کارآفرینان

ویژگيهاى  تعيين  منظور  به  مختلفي  مطالعات 
تمایز  وجـوه  مشـخصنمـودن  و  كارآفرینان  شخصيتي 
این  حاصل  گرفتهاست.  صورت  موفق،  مدیران  از  آنها 
عنوان  به  ویژگـي  چهـل  حـدود  شناسـایي  مطالعات 
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)كهل  است  بوده  كارآفرینان  شخصيتي  هاى  ویژگي 
ولمبينـگ، 1994( كـه از ميـان آنهـا، شـش ویژگي از 
اهميت بيشترى برخـوردار مـي باشـد )دفـت، 2006(. در 
نمـودار 1-2 شـش ویژگـي مهـم شخصيتي كارآفرینان 

نشان داده شده است.

نمودار 1-2: ويژگيهاى شخصیتي كارآفرينان 
)فرهنگي صفرزاده، 1٣8٥(
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داراي حیطه كنترل دروني1

وظيفه شروع و اداره كسب و كار جدید مستلزم اعتقاد 
به این امر اسـت كـه شـما مـيتوانيـد روش دلخواه خود 
را اجرا نمایيد. كارآفرینان نه تنها برخـوردار از آرمـان و 
براى  بتوانند  باید  بلكه  چشـمانـداز خـاص خـود هستند 
آن  یـافتن  تحقق  به  و  نموده  برنامهریزى  آن  اجراى 
اعتقـاد داشـته باشـند. حيطة كنترل دروني مبين اعتقاد 
فرد به این امر است كه آینده او بـه خـود او بسـتگي دارد 
و نيروهـاى خارجي ، اثر اندكي بر آن دارند. كارآفرینان به 
آینده بهعنوان چيـزى كـه بـه دسـت خـود آنهـا ترسـيم 
معتقد  كه  افرادى  مقابل  نقطه  كنند.  مي  نگاه  مي شود، 
به حيطه كنترل دروني هستند، افرادى ميباشند كـه به 
بيروني  اعتقاد دارند. حيطه كنترل  بيروني2  حيطه كنترل 
تحت  آینـده  كـه  اسـت  امـر  ایـن  به  فرد  اعتقاد  مبين 
كنترل او نيست و آینده او توسط عوامل خارج از كنترل 
او رقم مـيخـورد. كارآفرینـان افـرادى هستند كه عميقًا 

1. Internal Locus of Control
2. External Locus of Control
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واز طریـق تـالش  بـوده  به حيطه كنترل دروني  معتقد 
بـراى سـاختن آینـده برمبنـاى آرمانها و چشماندازهاى 

خود، ارضاء ميشوند.

پرانرژي1

بسيار  تالش  مستلزم  جدید  وكار  كسب  ــاندازى  راه
ميباشد. گفتههاى اكثریت قریـب بـه اتفـاق كارآفرینان 
آنها  كه  است  طاقتفرسایي  زحمات  و  ها  تالش  موید 
فرا  موانع  وجود  عليرغـم  كارآفرینان  ميشوند.  متحمل 
براى  باورى  غيرقابل  بهطور  كوشي،  سخت  با  خود،  راه 
یك  نتایج  كنند.  مي  كـار  خـود  ایدههاى  تحققیافتن 
در  روبيكاكس2)1989(  مارك  توسط  كه  نظرخواهي 
اكثریت  كه  داد  نشان  شـد  منتشر  ژورنال  استریت  وال 

كارآفرینان، بيشتر از 60 ساعت در هفته كار ميكنند.

1. High Energy Level
2. Mark Robichaux
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نیازمند موفقیت1

است  این  كارآفرین  افراد  ویژگيهاى  از  دیگر  یكي 
بدینمعني  دارنـد،  نيـاز  موفقيـت  بـه  شـدیداً  آنهـا  كه 
كه آنها سراغ موقعيت هایي مي روند كه در آنها احتمال 
موفقيت وجـود داشـته باشـد )مـك كلند، 1961(. افرادى 
تعيين  اجرا  براى  را  اهدافي  هستند  موفقيت  نيازمند  كه 
ميكنند كه از لحاظ درجـة سختي در حد متوسط باشد. 
اهداف ساده ، واقعبينانه نبوده و اهداف خيلي سخت هم 

غيرقابـل تحقـق ميباشد.

قرار  از نظر درجه سختي در حد متوسط  اهدافي كه 
دارند اهداف چالشي بـهشـمار مـيآینـد، زیرا هنگاميكه 
فرد  نصيب  را  بيشترى  رضایتخاطر  ميشوند  محقق 

مينمایند.

1. Need to Achieve
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داراي اعتماد به نفس1

برخوردارى از اعتماد به نفس ویژگي اكثر كارآفرینان 
اداره یك  و  انـدازى  راه  به  افرادى كه شروع  باشد.  مي 
خودشان  به  و  باشند  قاطع  باید  مينمایند  كار  و  كسب 
داشته  اعتماد  و كار  اداره كسـب  براى  توانایيهایشان  و 
پس  از  توانند  مي  كه  مطمئن هستند  كارآفرینان  باشند. 
ــاندازى و اداره كسب و كار و برخورد با مشتریان و  راه
رویدادهاى آتي بهخوبي برآیند و بر مشكالت آتي فائق 

شوند.

آگاه نسبت به گذر زمان2

به  معتقد  كه  هستند  صبرى  بي  افراد   ، كارآفرینان 
انگار كه  از نظـر آنهـا  انجام كارها ميباشند.  فوریت در 
فردایي وجود ندارد و آنها ميخواهند همه كارها را امروز 
غنيمت  را  دم  باید  كـه  معتقدنـد  آنها  برسانند.  انجام  به 

1. Self-Confidence
2. Awareness of Passing Time


