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 کارآفرینی چیست؟و کارآفرین کیست؟

 کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاههاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و 

موتور محرکه توسعه اقتصادي ) Entrepreneurship)همه بر این باورند که کارآفرینی 

 .کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه است

 

هاي نو و خالق و فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایدهارآفرینی ک

 و دیدج سازمانهاي نو،  شناسایی فرصتهاي جدید، با بسیج منابع به ایجاد کسب و شرکتهاي

 ورزد . می  مبادرت یابنده رشد نوآور

خدمت به  این امر توام با پذیرش خطرات است ولی اغلب منجر به معرفی محصول یا ارائه

 . شودمی  جامعه

 یزن انگیزحیرت پیشرفتهاي موجب گاهی که هستند تغییر عوامل «کارآفرینان» بنابراین

به  نیاز: آنها جمله از که باشندمی مؤثر شدن کارآفرین در مختلفی هايانگیزه.اندشده

موفقیت، نیاز به کسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر از همه نیازمندي به 

 .توان نام برداحساس مفید بودن و استقالل طلبی را می

)کارآفرین را نیــروي محرکــه اصلی در توسعه اقتصادي می داند و  4391ژوزف شومپیتر )

گاه وي ارائه کاالیی جدید، ارائه روشی جدید می گوید: نقش کارآفرین نوآوري است. از دید

در فرآیند تولید، گشایش بازاري تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیالت جدید در 

 صنعت و ... از فعالیت هاي کارآفرینان است. 

می نامد به عبارت دیگر ویژگی تعیین کننده در  "تخریب خالق"او فرآیند کارآفرینی را 

همانا انجام کارهاي جدید و یا ابداع روشهاي نوین در امور جاري است. روش نوین  کارآفرینی

 می باشد.  "تخریب خالق"همان 

 از نظر وي نوآوري در هر یک از زمینه هاي ذیل کار آفرینی محسوب می شود

  .ارائه کاالي جدید - 1 :
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  .ارائه روش جدید در فرآیند تولید – 2

 .گشایش بازاري جدید - 3

  .یافتن منابع جدید - 4 

  .ایجاد هر گونه تشکیالت جدید در صنعت - 5

کـرزنر نیز کـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نیویورك می باشد کارآفرینی را این گونه تشریح 

 .می کند: کارآفرینی یعنی ایجاد سازگاري و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات بازارها

  مؤثر میباشند هاي مختلفی در کارآفرین شدن انگیزه

که از جمله آنها: نیاز به موفقیت، نیاز به کسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر 

افراد از  .از همه نیازمندي به احساس مفید بودن و استقالل طلبی را میتوان نام برد

 يویژگیهاي شخصیتی خاص و گوناگونی برخوردار میباشند طبیعی است که برخی از ویژگیها

کارآفرینان متمایز و برجسته از سایر افراد است به طور مثال داشتن خالقیت و نوآوري، دارا 

بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس، آینده نگر و عمل گرا بودن، و 

 فرصت شناس بودن. شیوه هاي پرورش این ویژگیها متفاوت است

 کارآفرین کیست؟

)اولین کسی بود که این واژه را در علم اقتصاد ابداع نمود و آن را  4790ریچارد کانتیلون ) 

اینچنین تعریف نمود: کارآفرین فردي است که ابزار تولید را به منظور ترکیب به صورت 

محصوالتی قابل عرضه به بازار خریداري می کند. کارآفرین در هنگام خرید از قیمت نهایی 

  .محصوالت اطالع ندارد

)کارآفرین را فردي می داند که مسوولیت تولید و توزیع فعالیت  4009ست سی )جان باپتی

 .اقتصادي خود را بر عهده دارد

کارآفرینان کسانی هستند که با ایجاد محصوالت و خدمات نوین مورد نیاز مردم، درآمد خوبی 

ر ارند در هکسب می کنند. معموالً گمان می رود که کارآفرینان در راه اندازي شرکتها تبهر د

حال، آنها، از هیچ، کسب و کارجدید خلق می کنند. انها به رغم مخاطرات بسیار، پیشگام 

 هرکس به سلیقه خود از واژههاي کارآفرین و کارآفرینی براي اشاره  .کارهاي جدید می شوند
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به مدیران، افراد موفق، سرمایهداران، سرمایه گذاران، صادرکنندگان، دالل ها و تاجران 

 تفاده می کند. اس

هر چند هرکدام از این افراد ممکن است کارآفرین باشند ولی هیچکدام مصداق کاملی براي 

 این مفهوم نیستند

به راستی کارآفرین کیست؟ آیا کارآفرینان ویژگیهاي متمایزي از دیگر بازیگران صحنه  .

نشا حرکت و انرژي اقتصاد دارند؟ نگاهی به مسیر حرکت فعالیت هاي کارآفرینان، مبدا و م

تصویري اجمالی از شخصیت کارآفرین ارائه  که در طول مسیر آنان را تغذیه می نماید در

 شده است

 افرادي که یک فرصت شغلی جدید در صنعت ایجاد می کنند کار آفرین هستند. .

د یآنها اغلب این کار را با ایجاد شرکتی تازه انجام می دهند. اما آنها همچنین فرصتهاي جد 

بنابراینکه در  .شغلی را با ورود یک محصول یا ایجاد یک بازار جدید بوجود می آورند

کارخانجات بزرگ خطوط تولید تازه اي به راه می اندازند و یا با ایجاد بخش هایی تازه که قبالً 

 وجود نداشت باعث ایجاد بازاري جدید می شوند با این تعریف کارآفرین هستند.

کارآفرینان منابع را مدیریت میکنند تا چیز تازهاي بسازند اعم از شغل تازه  به بیان کلی تر 

یا کاال یا خدمت یا حتی بازار تازه آنچه کارآفرینان موفق را از کارآفرینان دیگر متمایز می کند 

سرعت توسعه فعالیت اقتصادي آنان است. آنهایی بیشتر موفق هستند که فعالیت 

ه سرعت رشد دهند. آنها موقعیت هایی را که در بازار دیگران به اقتصادیشان را بتوانند ب

آنها توجهی نمی کنند می یابند و همین ایده بهره برداري کردن از این موقعیت ها را در ذهن 

آنها خودشان را بخوبی در بازاري که در حال انتقال و تغییر است جا می  .آنها شکل می دهد

مخترع شناخته می شوند. آنها به دقت پیش بینی می کنند که  اندازند که از این نظر مبتکر و

جهت بازارها در حال تغییر است و سپس آماده می شوند که بازارها را به راه بیندازند که 

 .دین کار را قبالً کسی انجام نداده بود
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 صفات و ویژگیهاي شخصیتی اشخاص کارآفرین

نظریه "دیوید مک کللند از استادان روانشناسی دانشگاه هاروارد آمریکا که اولین بار  

را مطرح نمود، معتقد است که عامل عقب ماندگی اقتصادي در  "روانشناسی توسعه اقتصادي

کشورهاي در حال توسعه مربوط به عدم درك خالقیت فردي است بنابر عقیده ایشان با یک 

تربیت می توان روحیه کاري الزم را در جوامع تقویت نمود، به گونه اي  برنامه صحیح تعلیم و

 که شرایط الزم براي صنعتی شدن جوامع فراهم آید

. فعالیتهاي با میزان خطر معتدل، کارآفرینان اعتدال در میزان خطر را ترجیح میدهند - .

است شرایط آنهایی هستند که مهارت و کوشش شخص نقش اصلی را ایفـا میکند. ممکن 

مساعد هم در آن نقشی داشته باشد، اما تاثیر آن به وسیلهی مهارت و کوشش شخصی به 

 .حداقل رسیده تا نتیجهی کار جزء مسئولیتهاي خود شخص باشد

، در صورتی که خطر محاسبه شده باشد. به عبارت دیگر، کارآفرینان از خطر استقبال میکنند - 

در آنها هیچ امکان موفقیتی وجود نداشته باشد و یا یک آنها مسئولیت فعالیتهایی را که 

 .خودکشی مالی باشد را به عهده نمیگیرند

و بدین وسیله سرنوشت خود را رقم  کارآفرینان براي قبول خطر باید جرأت داشته باشند - 

مــیزنند. اما در شرایط نامطمئن تمام جوانب را براي حل مشکالت در نظر گرفته و بنا بر 

 بشان، آنها را طبقهبندي میکنندتناس

. یکی از انگیزههاي اصلی براي دنبال کارآفرینان مسئولیت شخصی را قبول مـــیکنند - .

او ترجیح میدهد که خودش تصمیم بگیرد و در جریان آن،  .کردن آینده، کارآفرینی است

 ورد، فقـطتمام کوشش، دانش، مهارت و سرمایه خود را نیز به کار میگیرد. اگر شکست بخ

مـیتواند خود را مقصر بداند و اگر موفق بشود، فقط صالحیت کارآفرینی خود را تایید کرده 

  – .است

. کارآفرینان به خاطر اعتماد به نفس خود، شهرت دارند. کارآفرینان اعتماد به نفس دارند

، آنها عبارت دیگرآنها بر این باورند که میتوانند انتظاراتی که از آنها هست برآورده کنند. به 

ظاهرا کارآفرینان واقعی  .امکان موفقیت خود را بیش از آن چیزي که هست، در نظر میگیرند

به خاطر اعتماد به نفس باالیی که در خود میبینند و براي دیگران غیرقابل لمس است، موفق 

  .میشوند
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آگاهی از وضعیت  . کارآفرینان به خاطرکارآفرینان به دنبال بازتاب عملکرد خود هستند -

موجود به دنبال بازتاب عملکرد خود چه خوب، چه بد، هستند. بدون داشتن این اطالعات 

 .ادامهی کار براي آنها خیلی مشکل است

 

. بدین ترتیب که آنها همیشه به کارآفرینان در هر کاري که انجام میدهند، هدفگرا هستند

مروز انجام میدهند، در راستاي اهداف فکر اهداف طوالنی مدت خود بوده و کارهایی که ا

آیندهشان است. آنها همیشه چیزي را مورد هدف قرار داده و اهداف آنها معموال عادي 

 .نیستند. به همین خاطر دیگران آنها را بلندپرواز مینامند

 . بنابراینکارآفرینان، همیشه به دنبال مبارزه بوده و احساس اکتساب را دوست دارند - 

استانداردهاي باالیی را براي کار خود در نظر میگیرند. آنها محصوالتی با کیفیت باال تولید و 

بر اساس مرغوبیت و راندمان رقابت میکنند. آنها از مواجه شدن با رقابت ترسی ندارند و 

 .در حقیقت از رقابت لذت میبرند

از راهها و روشهاي جدید استفاده همواره در مقابله با موقعیتها  کارآفرینان نوآور هستند و - 

میکنند. آنها از توانایی خود در خالقیت لذت میبرند. از تصورات و ابتکارات شخصی خود 

براي یافتن راههاي جدید و کنار هم گذاشتن چیزها استفاده میکنند. آنها پر از پرسش 

 هستند

ه و ه دنبال راه حل گشت. در برابر مشکالت بکارآفرینان خستگی را زیاد احساس نمیکنند - .

 سریعاً براي حل آنها اقدام میکنند. آنها میدانند با کار موثر، به اهداف خود خواهند رسید

؟ آرزوي آن چیزي که چه چیز باعث می شود که نشاط حرکت به لختی و سکون غلبه کند - .

رهم می امروز نیست ولی فردا می تواند باشد، اولین چیزي است که جمود کارآفرین را د

 شکند. یعنی کارآفرین آرزومند است

از درون او  آنچه جهت و مسیر کارآفرین را براي رسیدن به آرزوهایش تعیین می کند - .

برمی خیزد.عزم او براي حرکت یا توقف و اقدام یا عدم اقدام، چیزي نیست که مولود شرایط، 

 او براي اینکه بتواند درست آن  - .محیط یا اطرافیان باشد.یعنی کارآفرین کنترل درونی دارد
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چه را که می اندیشد عینیت بخشد و عزم خود را عملی کند باید رئیس و کارفرماي خود 

 .یعنی کارآفرین نیاز به استقالل دارد .باشد

 

 منبع:جزوه دروس کاردانی صنایع شیمیایی

 


