
 كارآفريني چيست ؟
 

است كه تا كنون از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است و همه بر اين  كارآفريني مفهومي كارآفريني چيست ؟
سه دليل مهم كشورها  . كه كارآفريني موتور محركه توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است باورند

در حالي كه در كشور ما به اشتباه اين . اشتغال مولد است  وت ، توسعه تكنولوژي وبراي توجه به مقوله كارآفريني ، توليد ثر
 در اواخر دهه.مترادف شده و فقط براي حل مشكل اشتغال به سمت كارآفريني پيش مي رويم  مفهوم صرفاً با شتغال زايي

و البته تغييرات جمعيت شناختي ، جامعه  بسياري از كشورهاي پيشرفته به علت تغيير در ارزشها و گرايشها ي  در 70
به علت تاثيرات عميق اين پديده مطالعات زيادي از . اشتغال به وجود آمد  موجي از كسب و كارهاي كوچك و افراد خود

كارآفريني و تالش  با وجود قدمت بررسي. اقتصاد ، مديريت ، جامعه شناسي و روان شناسي انجام شده است  چهار ديدگاه
و مشخص براي آن ، كاري دشوار و حتي غيرممكن  ن ، مانند ساير مفاهيم علوم انساني ارائه تعريفي قطعيمحققين فراوا

زيادي  در سير تكاملي مفهوم كارآفريني ، عوامل. اين مفهوم ، خود شامل نكات جالبي است  توجه به سير تكاملي  . است
، براي درك بهتر كارآفريني ، سير  در بخش حاضر. ده است به اين مفهوم اضافه ش..... مانند ريسك پذيري ، نوآوري و 

  .ابتدا تا كنون مورد بررسي قرار مي گيرد تاريخي تعريف كارآفريني و تغيير نگرش به آن از

  كيست ؟ كارآفرين       
 . همگي ما وقتي در خواب هستيم رؤيا مي بينيم. هركس براي خود رؤيا و آرزويي دارد

  .رؤياهاي كارآفرينان تنها به رؤيا محدود نمي شود بلكه راهي است به سوي واقعيت.  مي آوريم و گاه نهگاه آن را به خاطر
زمان زيادي نيست كه كلمات كارآفرين و كارآفريني در رسانه هاي مختلف تكرار مي شود و هر كس به سليقه خود از اين 

ن، سرمايه گذاران، صادركنندگان، دالل ها و تاجراني استفاده واژه جديد براي اشاره به مديران، افراد مؤفق، سرمايه دارا
  .هر چند هر كدام از اين افراد ممكن است كارآفرين باشند ولي هيچكدام مصداق كاملي براي اين مفهوم نيستند. مي كند

 نگاهي به مسير به راستي كارآفرين كيست؟ آيا كارآفرينان ويژگي هاي متمايزي از ديگر بازيگران صحنه اقتصاد دارند؟
حركت فعاليت هاي كارآفرينان، مبدأ و منشأ و حركت و انرژي كه در طول مسير آنان را تغذيه مي نمايد در تصويري 

  .اجمالي از شخصيت كارآفرين ارائه شده است
واند چه چيز باعث مي شود كه نشاط حركت به لختي و سكون غلبه كند؟ آرزوي آن چيزي كه امروز نيست ولي فردا مي ت

  . يعني كارآفرين آرزومند است. باشد، اولين چيزي است كه جمود كارآفرين را در هم مي شكند
عزم او براي حركت يا . آنچه جهت و مسير كارآفرين را براي رسيدن به آرزوهايش تعيين مي كند از درون او بر مي خيزد

  .يعني كارآفرين كنترل دروني دارد.  اطرافيان باشدتوقف و اقدام يا عدم اقدام، چيزي نيست كه مولود شرايط، محيط يا
او براي اينكه بتواند درست آن چه را كه مي انديشد عينيت بخشد و عزم خود را عملي كند بايد رئيس و كارفرماي خود 

  .يعني كارآفرين نياز به استقالل دارد. باشد
م مي شكند و با وجودي كه همان چيزي را مي بيند كه ذهن پوياي او مرزهاي از پيش تعيين شده و قالب هاي رايج را در ه
  .يعني كارآفرين خالق است. ديگران مي بينند، اما چيزي را مي انديشد كه ديگران نمي انديشند

نوآوري يعني پيمودن راه نارفته، كسي كه . وقتي كه خالقيت از ذهن به عمل منتقل مي شود، نوآوري صورت مي گيرد
يعني كارآفرين .  پيمايد، اولين كسي است كه مي تواند خبر مخاطرات راه را براي ديگران بياورداولين بار راهي را مي

او به جاي آن كه منتظر ضمانت يك پايان موفق بماند، به فكر و تالش خود تكيه مي زند، به مشكالت حمله . خطرپذير است
  . از آينده روحيه اي تهاجمي دارديعني كارآفرين منفعل نيست و براي استقبال. مي كند و پيش مي رود

ابهام يك پايان نامعلوم، بر هر قدم اين راه . لحظه تصميم آغاز، تنها زماني نيست كه او با ريسك مخاطره مواجه مي شود
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كسي كه آگاهانه و . به استقبال فردا رفتن، آخر ماجرا نيست .يعني كارآفرين قدرت تحمل ابهام دارد. سايه مي اندازد
.  خود را در ميدان مواجهه با مسائل مي اندازد، بايد توان سخت كاركردن در شرايط پرتنش را هم داشته باشدپيشاپيش

بايد گفت كه تعريف مجموعه اي از صفاتي كه كارآفرين  .يعني كارآفرين با وجود فشار زياد، كارآيي خود را حفظ مي كند
ي هر كارآفريني تمام ويژگي هاي بدست آمده در تحقيقات ايده آل را به تصوير كشد، امكان پذير نيست و از طرف

  .كارآفريني را ندارد
  : ويژگي هايي كه محققين بسياري آنها را به عنوان ويژگي هاي كارآفرين برشمرده اند عبارتند از  برخي ديگر از

چشم انداز براي شخص كارآفرين كامالًٌ شفاف و خالي از هر گونه ابهام بوده و لذا : آينده نگر بودن و داشتن چشم انداز -
داشتن چنين چشم اندازي به كارآفرين كمك مي كند تا حركتي مستمر و بدون سردرگمي . قابل انتقال به ديگران مي باشد

 را نيز در طي مسير همراه و مدديار او عالوه بر اين چشم انداز قابل انتقال، ديگران. و مستقيم به سمت هدف داشته باشد
  .مي نمايد

عزم راسخ كارآفرينان يكي ديگر از ويژگي هاي بارز آنهاست كه انرژي و تعهد الزم براي كسب موفقيت را : مصمم بودن - 
 كارآفرينان مصمم از ايده هاي جديد و فرصت ها و پيشنهادهاي شغلي ديگر چشم پوشي مي كنند و در. ايجاد مي كند

اين قطعيت كارآفرين را طي فرآيند راه اندازي از هر گونه شك و . مقابل به كاري كه براي خود برگزيده اند پايبند مي مانند
ترديد و دودلي مصون نگاه مي دارد تا حدي كه مخالفت نزديكان و آشنايان نيز نمي تواند در اراده آنان خللي وارد نموده 

  .ر اين قطعيت برطرف مي شودبلكه دودلي ديگران نيز تحت تأثي
براي اينكه كارآفرين از انجام موفقيت آميز تمام طرح و برنامه ها و جزئيات كار مطمئن باشد، الزم است كه : تمركز -

همانند يك فوتباليست خوب كه لحظه اي چشم از توپ بر نمي دارد در تمام لحظات با تمركز بر چشم انداز، همه انرژي، 
  . را حول اين هدف مصروف نمايدوقت و ساير منابع

نتيجه اين . نياز خود شكوفايي يكي از مهمترين انگيزه هاي كارآفرينان در محقق كردن چشم انداز خود است:  انگيزش- 
در روابط . نياز قوي اين است كه در مسير حركت به سوي هدف، هر چيز ديگري در اولويت پايين تري قرار مي گيرد

 اين چشم انداز و يا پروژه هاي باسود مالي زياد، همه از مواردي هستند كه در مقايسه با هدف، شخصي، عاليق خارج از
البته سود مالي بندرت انگيزه كارآفرينان قرار مي گيرد چرا كه پول به تنهايي نمي تواند . اولويت پايين تري خواهند داشت

فرينانه الزم است، هر چند معيار خوبي براي اندازه گيري انگيزه انجام تمام زحماتي باشد كه در شروع يك فعاليت كارآ
  .موفقيت فعاليت كارآفرينان است

كارآفرينان همه زندگي خود را وقف كار مي نمايند، بسيار سخت كوش هستند و پشتكار آنان : وقف و از خودگذشتگي - 
تن چشم انداز روشن و تركيب آن با خوش داش. مثال زدني است در حقيقت آنان از كار در راستاي هدف خود لذت مي برند

 .بيني و ريسك پذيري كارآفرينان، سخت كوشي و تعلق خاطر به كار را در آنان پديد مي آورد

  داليل مطرح شدن طرح توسعه كارآفريني
 

 بيانگر اين است كه مطالعه و بررسي در زمينه اقدامات به عمل آمده در رابطه با موضوع كارآفريني در كشورهاي مختلف
لذا در ايران نيز چنين رسالتي براي دانشگاه ها متصور . دانشگاه ها در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي پيشقدم بوده اند

عالوه بر اين سيستم نظام آموزشي كشور ما، بويژه در بخش آموزش عالي با هدف تربيت نيروي انساني متخصص . است
اين مسئله موجب گرديده كه فارغ التحصيالن بدون توجه و قصد بكارگيري . براي بخش دولتي شكل گرفته است

آموخته ها و نيز قوه خالقيت و ابتكار خود در راستاي شروع كاري نو و ارائه محصول و يا خدمتي جديد، صرفاً به دنبال 
ايط فعلي كشور ما جذب اين در حالي است كه در شر. يافتن موقعيت هاي شغلي وارد بازار كار نيروي انساني شوند
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نيروي انساني آماده به كار تقريباً متوقف شده است و بخش خصوصي نيز توان جذب فارغ التحصيالن آماده به كار را 
 .ندارد

با توجه به اينكه يكي از پيامدهاي مثبت پديده كارآفريني اشتغال مولد مي باشد، طرح توسعه كارآفريني با هدف رفع 
زمينه بيكاري و نيز بهره مند شدن از ساير پيامدهاي كارآفريني همانند بروز خالقيت ها ، توليد معضل فعلي كشور در 

ثروت ، ايجاد، توليد و به كارگيري فناوري ، رشد اعتماد به نفس در بين دانشگاهيان و فارغ التحصيالن و جلوگيري از 
 .مهاجرت نخبگان ارائه شده است

   هاي كشور ني در دانشگاهخالصه اهداف طرح توسعه كارآفري

 :به طور خالصه اهداف طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه هاي كشور به شرح ذيل مي باشد

 ترويج روحيه و فرهنگ كارآفريني و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهي نسبت به كارآفريني، كارآفرينان و نقش آنان در -
  .رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال و رفاه

  .جذب جامعه دانشگاهي به دوره هاي آموزش كارآفريني ترغيب و -
 گسترش تحقيقات تفصيلي در خصوص كارآفرينان، پروژه هاي كارآفريني، محيط و فضاي كارآفرينان و ساير زمينه هاي -

 .مرتبط با توجه به شرايط و مقتضيات ايران

 


