کارآفرینی و مفاهیم آن
دکتر حسین درگاهی  :دانشکده پیراپسشکی دانشگاه علوم پسشکی تهران
مقدمه:
کارآفریضی را تظاصایی دیدنس فرـده ػداس کعدة ط کدار تظظدف کدارآفریش ردی داصضدن ن کدارآفریضی فرآیضدنس اظده
کغ از راع تؽکیج رجزظعدغ اس رضصفدر تدغ فدرد از رضداتم تدغ رضردظر تؼدرع ةیدرس از فرـده ػدا تنظده ردی آیدنن
کارآفریضی ری تظاصدن تدا ایجداد رندارضنس یدا ت انداس رنیدن تدراس کعدة ط کدار ػزدراع تاؼدن ن کدارآفریضی صدظعی
تفکر ط اصنیؽینس اظه ن ایش اعت داد طردظد دارد کدغ کدارآفریش تدا تدنر ت یدج یدا تظاصدایی تفدظیر ظدازس ػضدی
خددظد رددی تظاصددن رثددادر تددغ کددارآفریضی کضددنن کددارافریش صیدداز تددغ یددافتش راػؼدداس رنیددن تددراس اصجدداد دادس تؼتددر
کارػددا را دارد ن ددط اصجدداد تؼتددر کارػددا صعددثه تددغ ة ؼددتغ ط تددرریذ ط تظظ د غ رکدداصیسد ػددا ط رطغ ػددا صددظعی
کارآفریضی تغ حعاب ری آینن اةر چغ راع حدج ػداس رنیدن تدراس کداػػ ػسیضدغ ط تظحیدن ػزدراع تدا ارا دغ خدنرا
تؼتر صیس از کار آفریضاس تظرظد ردی آیدن ن تضدا تدر ایدش تدا تظردغ تدغ تظندیصا تدا رفداػیذ کدارافریضی را ردی تدظاس
در صددظآطرس خ خیتیدده خ خیر د یرس صعددثی صددغ ریخدددخ رنددارضن تددظدس ط رنددارضنس ایجدداد کددردس ط رنددارضنس
طخددة کددردسخ داؼددتش عکددط اح زددج رفثدده ط رض یددت صعددثه تددغ رؽددکی ط رظاصددمخ ایجدداد رؼددار ارتثدداطی خ
تظفیددد طخثددی ط رعددتظحیه د یرس خیـددغ کددردن ـدداحة صرددراسخ کددارآفریضی را تددغ ظددغ صددظگ فددردسخ ةرطػددی ط
ظددازراصی ت عددیذ کددردع اصددن یددا تددغ عثددارتی کددار آفریضددی رضددظ تددغ داؼددتش فددرد کددارآفریش خ ةددرطع کددارآفریش ط
ظازراس کارآفریش اظه(2ط)1
کارآفرینی فردی:
دراـددج تاری

ددغ کددارآفریضی تددا ف احیدده اتتفددادس کعدداصی ؼددرطگ ؼددن کددغ اػددج خیددر د یرس تظدصددنن شطز

ؼددظرتیتر تددراس اطحددیش تددار در ظدداث  1934تددغ ص ددػ فددردس کارآفریضدداس در ایجدداد ظددظد اؼددارع کددردن کددارآفریضی
فردس تدغ صدظعی تدغ طردظد ـدفا ط طیصةدی ػداس ؼ فدیتی در افدراد کدارآفریش اؼدارع ردی کضدنن ـدفاتی راصضدن
صیاز تغ یؽرفه طتظفیدد کدغ خدظد از اصتیدسع ػداس فدردس ترةرفتدغ از طیصةدی ػداس ؼ فدیتی صؽدا ردی ةیدرد خ
خیددر دد یرس آس ػددذ تفددظر صعددثی ط رنتراصددغ کددغ خددظد را در ر ددرق یارددنػاس صاؼددی از ؼکعدده تددرار
دػددنخخیتیه خ صددظآطرس خ کضجکدداط ط رس ددی صتددر تددظدسخ چاحؽددتر ط رتاتدده طخددة تددظدس خ دتدده ط حعاظددیه تددغ
رصددیف اطددرا خ اصت دداد دد یر تددظدسخ رفثدده اصنیؽددینس ط آرارددػ درطس ط ددداػرس داؼددتشن از ظددظس ـددفا
دیترس راصضدن ؼدظط طث دیخ داؼدتش کضتدرث درطصدی ی ضدی اعت داد تدغ کضتدرث ط ردنیریه اتفاتدا ط نیدنع ػداس
اطددرا خددظد داؼددتشخ ظددادةی ط تددی تکخفددی ط ظددادع زیعددتش خ اریددن تددغ آیضددنع خ ؼددجاگ تددظدسخ رخددة اعتزدداد
دیتددراس را کددردسخ اظددت یث طخثددی ط تصزددج اتؼدداد یددا د یرغ ع دند تی یدده یددا تددغ عثددارتی دطرس از ثددا ط
صسدیکی تغ تصظث ط تغییر ظازراصی تغ ـفا تثخی در رظرد یک فرد کارافریش افسطدع ؼنع اظهن()2

ت ددن از ایضکددغ رؽد ؿ ؼددن افددراد تددغ غیددر از داؼددتش ـددفا ط طیصةددی ػدداس ؼ فددیتی کددغ آس ػددا را از یکددنیتر
رتزایس ری کضنخ ت ضی دیتر از ات داد فدردس صیدس یؽدضؼاد ؼدن تدا فدرد کدار آفدریش را فدرد غیدر کدارآفریش رتزدایس
ط رنا ظازدن ایش ات اد عثارتضن از:
 -1تجرتغ کارس تثخی :افرادس کغ داراس تجرتدغ کدارس در یدک حدظزع یدا زریضدغ تاؼدضن درر ایعدغ تدا افدرادس کدغ فاتدن
تجرتغ کارس ػعتضن از تظاصایی کارآفریضی تیؽترس ترخظردارصنن
 -2ػذ صؽیضی تا افدراد کدارآفریش :کدار کدردس در کضدار افدراد کدارآفریش یدا تدرار ةدرفتش در ظدازراس ػداس کدارآفریش ط
یا در ةرطع کارآفریش ری تظاصن زریضغ ظاز دؼظر یا تاعث رؼن ط تظظ غ کارافریضی در یک فرد ؼظدن
 -3ظش :اعت اد تر ایش اظه کغ ظضیش تیش  25-55ظاحتی تراس کارافریضی رضاظثه تر اظه:
 -4تصفیی  :افرادس کدغ داراس تصفدیی داصؽدتاػی ػعدتضن ط یدا آردظزغ ػداس کظتداع ردن ط ندزش خدنره را
در زریضغ رنیریتی ة راصنع اصن صعثه تغ دیتر افراد از تظاصایی کارافریضی تیؽترس ترخظردارصنن
 -5تجرتددغ دطراس کددظدکی :تددرار ةددرفتش در رصددیف ف ددرخ صدداارضی خ رددرا یددا رددنایی طاحددنیش از یکددنیتر ط یددا زصددنةی
کددردس تددا طاحددنیش حزایدده ةددر ط رؽددظک تاعددث دؼددظر کددارآفریضی در ظددضیش ت ددن از کددظدکی رددی ؼددظد ن از صرددر
رطاصؽضاظددی اـددظ ر تجرتددغ دطراس کددظدکی در ظدداخه ؼ فددیه افددراد ص ددػ رؼزددی دارد ن صکتددغ حددا س تظرددغ در
ایددش اظدده کددغ داؼددتش زصددنةی ف یراصددغ خ صددا ارددش ط یددا رددنایی طاحددنیش از یکددنیتر ػزیؽددغ تاعددث تددرطز ـددفا
ؼ فددیتی رضفددی در افددراد ص ظاػددن ؼددن ط ػزیؽددغ صثایددن اصترددار داؼددهن ت ددغ ػدداس طددیک ط ت ددغ ػددایی کددغ در
ؼرایف تن اتتفدادس ط صداارضی رؼدن کدردع اصدن آیضدنع رثدادر تدغ تدرطز رفتارػداس صاػضجدار صزایضدنن تخکدغ تداح کط
زراصی کغ افراد در یک ایتاع ارتزداعی دا یش ط غیدر تاتدج اصتردار حضدظر داؼدتغ تاؼدنخ ایدش اردر تاعدث ردی ؼدظد
تا اصتیسع ػاس کارآفریضی در رؼه رؼن تغ ظزه ایتاع ػاس ارتزاعی تا تر از افراد دؼظر ینا کضن( 4ط)3ن
کارآفرینی گروهی( گروه کارآفرین)
یکددی از راػؼدداس رظددینس تددغ صتددایا ط یارددنػاس کددارافریضی داؼددتش یددک ةددرطع کددارآفریش اظددهن ارددا تایددن تظرددغ
داؼدده کددغ ةددرطع کددارآفریش صیدداز تددغ یددک رػثددرس ةرطػددی رضاظددة داردن رػثددرس کددغ تتظاصددن در ةددرطع خددظد
رؽارکه ایجاد کضدنخرػثرس تدظس ط ردظ ر را تدغ صزدایػ تتد اردخ ط اظدتفادع ردظ ر از ف احیده ػداس ةدرطع را داؼدتغ
تاؼن ط رػثرس تصدظث ةدرا را تظردظد آطردن اردا دیتدر اعضداس دیتدر ةدرطع را تایدن ـداحثاس ظدررایغ تؽدکیج دػضدن
تدا تتظاصضدن از فکدر ط اصنیؽدغ فدرد کدارآفریش حزایده کضضدنن در صتیجدغ ةدرطع کدارافریش را یدک رػثدر تصدظث ةددرا ط
رظ ر خ افراد کدارآفریش تدا داؼدتش رؼدار ػداس فدردس ط ظدراصجاد ـداحثاس ظدررایغ تؽدکیج ردی دػضدن تدا تدنیش
ترتیة تظاصایی ػدا ط رؼدار ػداس فدردس در کضدار رضداتم ط ارکاصدا ط ظدررایغ تتظاصدن تدغ دؼدظر کدارآفریضی کزدک
کضن()5ن

کارآفرینی سازمانی
طتتی ـصثه از کدارآفریضی ظدازراصی ردی ؼدظد کدارآفریضی در چدارچظب یدک ظدازراس کدغ داراس ػزدغ طیصةدی ػدا
خظد ری تاؼن اتفاک ری افتدن ن از رؼدذ تدریش طیصةدی یدک ظدازراس تدراس اردراس کدارافریضی طردظد ردنیریه ارؼدن
رت ؼددن ط ر ت ددن تددغ کددارآفریضی اظدده کددغ ـددفا یددک رددنیر کددارآفریش را داؼددتغ تاؼددنط تتظاص دن از ف احیدده ػدداس
صظآطراصددغ تددغ رضرددظر دظددتیاتی تددغ صتددایا صظآطراصددغ حددناکفر تؼددرع تددردارس را تضزایددنن ػز ضددیش تددراس ارددراس
کارافریضی در ظازراس صیاز تغ صیدرطس ـدت ط ظدتاد احثتدغ ػزاػضدب تدا یکدنیتر ردی تاؼدنن صیدرطس اصعداصی ظدتادس
کددغ رعددتظحیه ایددنع ددردازس خ ددردازغ ایددنع خ رؽدداطرع ط راػضزددایی ط تص ددد ط تظظد غ را داؼددتغ تاؼددن ط کارکضدداس
فضی ت ضظاس صیرطس ػاس ظازراصی ـت کد غ تتظاصضدن ایدش صدظگ ایدنع ػدا را تدغ عزدج تثدنیج کضضدن ط صتدایا صظآطراصدغ را
تغ طرظد آطرصن ن ح ا در کدارآفریضی ظدازراصی تایدن تدغ صیدرطس اصعداصی ت ضدظاس یدک رضثدم رؼدذ ط ارزؼدزضن کدغ ردی
تظاصن تاعث تؼدرع تدردارس رفیدن از ظدایر رضداتم راصضدن دظث خ ظداختزاسخ ردظاد ط تجؼیدسا ردی ؼدظد تظردغ خداؾ
داؼهن تزاری رضاتم ط تزؼینا تدا زرداصی تدارطر ردی ؼدظصن کدغ فرـده ػدا در خدارز از ظدازراس ؼضاظدایی ؼدنع
ط در داخج ظازراس تثنیج تغ نیدنع کدارآفریضی ؼدظد ن تایدن تظردغ داؼده کدغ ةاػد را ت خیدن از کدار دیتدراس صیدس در
ظازراس ػا ت ضظاس کارافریضی تخ ی ردی ؼدظد کدغ تدغ آس کدارآفریضی ت خیدنس ردی ةظیضدنن ایدش صدظگ کدارآفریضی اةدر
چغ تراس فرار از ؼکعه ترصارغ ػا کارترد دارد طحی تا رطح کارآفریضی رضافا خظاػن داؼه ()3ن
آیا کارآفریضی یک ؼیظع رنیریتی اظه؟
ةفتغ ؼدن کدغ یدک از اردسام رؼدذ کدارآفریضی ظدازراصی خ ردنیراس ارؼدن آس ظدازراس ػدا ردی تاؼدضنن ردنیراصی کدغ
ص ددػ رػثددرس تددارزس دارصددن ط تیؽددتر رػثددر ػعددتضن تددا رددنیرن رػثددراس تصددظث ةرایددی کددغ تیؽددتر تددغ رعددتجظس
فرـه ػا ط آةاػی از آصؼدا تکیدغ دارصدن تدا آس ػدا را در فرآیضدن کدارآفریضی تدغ یدرطزس در ظدازراس تثدنیج کضضدن ن
ایش رػثراس تاین تر کج ظازراس تزرکس داؼتغ تاؼضن صغ تغ ترخی از رضثغ ػاس آسن
صتایا صطػػ ػداس تنظده آردنع حداکی از ایدش اظده کدغ تدیش ردنیریه کدارآفریش تدا طیصةدی ػداس ؼ فدیتی ط
رطاس ؼضاختی رنیراس ارتثدا طردظد داردن اةدر چدغ ص دػ آردظزغ صیدس تدر عزخکدرد کارآفریضاصدغ ردنیراس تدغ ا ثدا
رظینع اظه ط رنیریه کدارافریش ف دف تدغ طیصةدی ػداس ؼ فدیتی ردنیراس ارتثدا صدنارد ط عظاردج اکتعداتی صیدس
در آس دخیج ری تاؼدضنناةر چدغ ردنیراس کدارآفریش در ظدازراس ػدا صیداز تدغ داؼدتش تدنر ط اختیدار تدا ػعدتضنخ
ارا فرػضب ط رصیف رضاظة ظازراصی صیس تاین تغ آصؼا در ایش راع کزک کضنن()6
تضاعدده رددظ ط درةدداػی( )1385در صطػؽددی کددغ در رددظرد رددنیراس اررایددی تیزارظددتاس ػدداس داصؽددتاع عخددظد
سؼددکی تؼددراس اصجدداد دادصددنخ تددغ ایددش صتیجددغ رظددینصن کددغ ایددش رددنیراس از صرددر کددارآفریضی ارتیدداز تددا یی دارصددن
ػز ضددیشخ درةدداػی ( )1395صیددس اعددید کددرد کددغ رددنیراس ظددتادس داصؽددتاع عخددظد سؼددکی تؼددراس صیددس از صرددر
کددارآفریضی ط ات دداد آس ی ضددی صیدداز تددغ خیر د یرس خ صیدداز تددغ عددسد ط ارادع خ صیدداز تددغ خیتیدده ط صیدداز تددغ اظددت یث
طن یه ریخدظتی دارصدن ن اةرچدغ در ایدش دصطػػ رؽد ؿ ؼدن کدغ تدیش ظدیظح ردنیریتی خ رضعدیه ردنیراس خ

ةددرطع ظددضی رددنیراس ط ظددات غ کددار رددنیریتی (11-15ظدداث) تددا کددارآفریضی ط ات داد آس راتیددغ ر ضددی دارس طرددظد
دارد()7-9ن
تددغ صرددر رددی رظددن اةددر ارددسام رددنیریه را عخددذ خػضددر ط تجرتددغ تددناصیذ خ رددنیر کددارآفریش در کددارآفریضی ظددازراصی
تیؽتر از ػضدر ردنیریتی خدظد تؼدرع ردی تدردن ػضدر ردنیریه ی ضدی ا در ت ؽدی ردنیریه ط اتدسار تکدارةیرس عخدذ ط
آةاػی رنیرن ظدضجػ ػضدر ردنیریه در ةدرط رؼدار ػداس اصعداصی خ ادراکدی خظیاظدی ط ارتثداطی یدک رنیراظدهن
رؼددار اصعدداصی ی ضددی تظاصددایی کددارکردس ط اصتیددسع دادس تددغ اصعدداصؼا رؼددار ادراکددی را فؼزیددنس ی یددنةی کددج
ظددازراس ط تظاصددایی ػضددی در ػزاػضددب کددردس ػزددغ ف احیدده ػددا ط رضدداتم ظددازراصی ت ریددت رددی کضضددنن رؼددار
ظیاظی ی ضدی تظاصدایی ردنیر در تنظده آطردس خ حفدف خ افدسایػ ط تکدار ةیدرس تدنر ردنیریتی رؼده دظدتیاتی
تددغ اػددنا ظددازراصی ط ظددراصجاد رؼددار ارتثدداطی تظاصددایی ترتددرارس ارتثددا ر دظ ر تددا زیردظددتاس تددغ ؼددزار رددی
رطد()15ن
در ددصطػػ درةدداػی( )1391رؽ د ؿ ؼددن کددغ رددنیراس ظددتادس داصؽددتاع عخددظد سؼددکی تؼددراس از رؼددار ػدداس
ارتثدداطی خ ظیاظددی خ ادراکددی ط اصعدداصی تددا یی ترخظردارصددن ط تددغ عثددارتی ػضددر رددنیریتی آصؼددا تا ظدده اةددر چددغ از
صرددر اطحظیدده تضددنس ط ریدداصتیش رتثددغ تددغ ترتیددة رؼددار ػدداس ادراکددی خ ظیاظددی خ ارتثدداطی ط در صؼایدده اصعدداصی
ترار ری ةیرصن()11ن
اةرچددغ طرددظد رددنیراس کددارآفریش در کضددار ظددایر رضدداتم یؽددتفه تددراس ارددراس کددارآفریضی در ظددازراس اػزیدده
دارد خ ارا طثد رنحؼاس کدارآفریضی تدراس دظدتیاتی تدغ صتدایا کدارآفریضی صیداز تدغ یدک رصدیف رضاظدة از صردر کدار
آفریضدی طردظد داردن ت دنیر ط تؽدظید از کارافریضدداس ط کدار تیزدی ط طردظد ظیعددتذ ارزیداتی دتیدد تدراس ؼضاظددایی
کارآفریضدداسخ ط ظدداختار ظددازراصی رضاظددة از عظارددج رؼددذ در ایجدداد رصددیف ظددازراصی رضاظدة تددراس کددارآفریضی تددغ
حعاب ری آین ()6ن
در کضار طرظد رصدیف رضاظدة خ ت ضدی رظاصدم فدردس ط ظدازراصی در ایجداد کدارآفریضی در یدک ظدازراس تدا یر ةد ار
ػعددتضن کددغ از رزخددغ رددی تددظاس تددغ صناؼددتش اعتزدداد تددغ صفددط خ داصددػ ط تزرکددس ػضددی ط ػز ضددیش اص یددا
صا د یرس خ رزددظد فکددرس ط رصافرددغ کددارس خ رتات ده ط اصت دداد از یؽددضؼادا یکددنیترخ تددن تیضددی صعددثه تددغ ایددنع
ػاس رنین تفزیذ ةیرس ر فیاصغ اؼارع کرد()5ن
در صؼایدده ایضکددغ کددارآفریضی یددک رفؼددظد چضددن ت ددنس دارد ط تددراس ارددراس کددارافریضی ط تنظدده آطردس صتددایا
حاـددج از آس تزدداری ات دداد رددظرد صرددر اعددذ از فددرد خ رددنیریهخ ظددازراس ط رصددیف درطس ط خددارز از ظددازراس ص ددػ
تررعتغ اس دارصنن

فؼرظه رضاتم:
 -1تاز آتدادس رنداخ فیحدی غیررندان اػزیده ط کدارترد آرظزؼدؼاس عخزدی – کدارتردس در کدارآفریضین اطحدیش ػزدایػ رخدی ردنیریه
کارآفریضی؛1388
 -2احزن ظر داریاصی رصزظدن کارآفریضی :صرریا خ ت اریت خ احتظػان تؼراس  :اصتؽارا

ردیط؛1378

 -3ـزن آتایی رخیجن ظازراصؼاس کارآفریشن تؼراس :ررکس آرظزغ رنیریه دطحتی؛ 1378
 -4ظ ینس کیا رؼنسن آؼضایی تا کارآفریضین تؼراس :صؽر ظزتاض؛1382
 -5ػسار رریثی ر فرن کارآفریضین تؼراس :صطػؽکنع ارظر اتتفادس ؛1384
 -6ظا زار رخیتظن ر نرغ اس تر کارآفریضی ن تررزغ ظیارک صیاکن چاج ظظدخ تؼراس :صؽر داصػ؛1383
 -7تضاعه ردظ رخیصدغن دایػ ردنیراس اررایدی از صردر کدارآفریضی در تیزارظدتاس ػداس داصؽدتاع عخدظد سؼدکی تؼدراسن ایداس صاردغ در
رؼتغ رنیریه خنرا تؼناؼتی ط درراصیخ داصؽتاع عخظد سؼکی تؼراس ؛1385
 -8رصزددنس اتظاحضددفج ن رددنیریه کددارآفریش در صردداد ظددیرهن ایدداس صارددغ در رؼددتغ رددنیریه خددنرا تؼناؼددتی درردداصین داصؽددتاع
عخظد سؼکی تؼراس؛1384
 -9درةدداػی حعددیشن ریاح ددغ رددنیراس ظددتادس از صرددر کددارآفریضی ط ات دداد آس در داصؽددتاع عخددظد سؼددکی تؼددراسن طددرح صطػؽددی؛
1391
 -15درةاػی حعیش ن درظضارغ رارم اـظث ط رثاصی ظازراس ط رنیریه ن تؼراس :اصتؽارا داصػ ةعتر؛1395
 -11درةاػی حعدیشن ظدضجػ ػضدر ردنیریه در ریداس ردنیراس ظدتادس داصؽدتاع عخدظد سؼدکی تؼدراس ن رجخدغ یداطرد ظدیره؛ (در
دظه چاج)

