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 انجام برای که بود کسی کارآفرین آنجا در که آید می فرانسه در هفدهم قرن از کارآفرینی واژه منشأ -چکیده

 گذشته سال 22 در کارآفرینی های پژوهش که نمود مشاهده توان می. شد متعهد می تجاری خاص پروژه یک

استفاده از روش اسنادکاوی و مطالعۀ متون موجود در  مطالعۀ حاضر با. اند شده تحول دچار چشمگیری طور به

صورت توصیفی که  اطالعات به هدفی علمی و برحسب گردآوری حوزۀ فرهنگ کارآفرینانه در سازمان، با

بررسی است، در راستای بررسی نظری و جامع مطالعات  های مورد کردن شرایط یا پدیده آن توصیف هدف

 پردازد.شده در این حوزه به بررسی مفهوم فرهنگ کارآفرینانه در سازمان می انجام

 ، سازمان، کارآفرینی.فرهنگ کارآفرینانه واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

های عنوان کارآفرینان منشا تحوالت بزرگی در زمینهنوآور و مبتکر به در عرصه جهانی افراد خالق،اکنون 

های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در اند چرختولیدی و خدماتی شده صنعتی،

خود فرد کارآفرین است  ی،نظر بسیاری از محققان عامل کلیدی موثر بر کارآفرین(. به2212 ،1آیند )پارکر می

های امروزی به (. شرایط پیرامونی سازمان2222 ،2)کوچا و هندرسون و فرهنگ کارآفرینانه چگونه است

باشد و بدون تردید یکی  های جدید و منابع متفاوت میحلای است که حل مشکالت و تنگناها نیازمند راهگونه

                                                             
1. Parker 

2. Kvchaand Henderson 

mailto:Xmahmoodi@yahoo.com
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در یک کلمه کارآفرینی است که یکی از مهمترین عوامل  ابتکار، خالقیت، نوآوری و از مهمترین منابع،

و یک عنصر ضروری برای ایجاد اشتغال و رشد  (.2212 ،1توسعه شناخته شده است )رامیرز و وارگاس

 ،2)باری شود اهمیت دارد. اقتصادی است بنابراین درک بهتر شرایطی که براساس آن کارآفرینی شکوفا می

2211.) 

 

 مفهوم فرهنگ

ها و رفتارهای )تکنیکی، اقتصادی، دینی و سنتی( و اعتقاداتی که اختصاص به یک مجموعه دانستنیفرهنگ 

(. فرهنگ 1232االمینی، )روح رودکار میجامعه انسانی معین دارد و مترادف با تمدن، جامعه قومیت نیز به

کر یا اندیشیدن که اعضای های تفها، باورها، درک و استنباط و شیوهای از ارزشعبارت است از مجموعه

منظور از فرهنگ، کلیه آثار فکری و مادی جامعه  (.223: 1231)دفت،  سازمان در آنها وجوه مشترک دارند

و « فر»ای فارسی است که از دو جز مرکب از لحاظ معنوی فرهنگ، واژه ).31: 1231)صادقپور،  باشدمی

و به معنی کشیدن و بیرون « تنگنا»از ریشه اوستایی « هنگ»به معنی جلو و « فر»تشکیل یافته است. « هنگ»

-رود و نیز معنای آن کشتکار میهب 2کالچر های انگلیسی و فرانسوی واژهکشیدن گرفته شده است. در زبان

طور مستقیم به مفهومی که گاه در ادبیات فارسی به(. ولی هیچ324: 1212)مشبکی،  وکار یا پرورش بوده است

و برای اولین بار  1312ظاهر پس از هب مفهوم کالچر (.1232)جعفری،  ریشه کلمه باشد نیامده استبرخاسته از 

ای از مفاهیم است که از یک نسل فرهنگ به عنوان مجموعه ).1212)مشبکی،  کار رفته استدر زبان آلمانی به

هافستد  (.323: 2221، 3د )استوهکنهای اجتماعی را از یکدیگر متمایز میشود و گروهبه نسل دیگر منتقل می

ریزی گروهی فکری که اعضای یک گروه یا طبقه را از اعضای عنوان کرد که فرهنگ عبارتست از: برنامه

 ).11: 2221، 1)هافستد کندگروه یا طبقه دیگر متمایز می

 

 فرهنگ سازمانی

 را سازمان بر حاکم ارزشی نظام که هاییبا ویژگی است مشترک معانی از ایمجموعه سازمانی، فرهنگ

                                                             
1. RamirezandVargas  

2. bari 

3. Culture  

4. Stohi 

5. Hofstede 
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 امور انجام شیوه که است همان عاملی واقع در. شودمی دیگر سازمان از سازمانی تمایز و باعث دهدمی تشکیل

 قوی آنقدر این فرهنگ. کندمی حس راآن سازمان، در واردیتازه هر که وهوایی استحال و کندمی تعیین را

 احمدی،)علی دهدمی تشکیل را وی سازمانی رفتار و و تفکر کرده رخنه فرد وجود در ناخودآگاه که است

 است چیزهایی مجموع همه بلکه نیست، او با شده زاده سازوبرگ یا آدمی از هیچ بخشی فرهنگ (.12: 1212

 به از نسلی که است چیزیآن هر و بوده غیرمادی و مادی هایشامل فراورده آن. است کرده تولید انسان که

 که دانیم(. می3: 1212 احمدی،)علی باشد آورده دستخود به تنهایی برایبه نسل یک آنکه نه رسدمی نسلی

 تأثیر آن بر گردیده و متأثر محیط از کنند،می زندگی محیط در هاسازمان .وجود ندارد خالء در سازمانی هیچ

. گرددمی مرتبط آن به وابسته افراد و سازمانی فرهنگ بیشتر به سازمان بخش در متقابل تأثیر این. گذارندمی

شود می نهادینه و کندمی نفوذ هادر سازمان که است کشور و مردم جامعه، از گرفته نشات این فرهنگ

ها و هنجارهای فرهنگ سازمانی عبارتست از الگویی منحصر به فرد از مفروضات، ارزش (.1213 )میرسپاسی،

دهد. برای شناخت بهتر ها را شکل میها و عملیات سازمانزبان، سمبلپذیری، های جامعهمشترک که فعالیت

 :را بشناسیمفرهنگ سازمانی، بهتر آن است که ابتدا چارچوب آن

 باشد:مفروضات مشترک: مفروضات مشترک شامل موارد زیر می .1

 نافع عموم()توجه به منافع خود در مقابل م الف( تفکرات و باورهای افراد در مورد خود و دیگران

 )رقابت یا همکاری( ب( روابط اعضاء با یکدیگر

 )غلبه بر محیط، مشارکت و مانند آن( ج( روابط سازمانی با محیط

 )آینده، حال و گذشته( د( گرایش زمانی

ارزش، یک باور اساسی حول مسائلی است که اهمیت قابل مالحظه و معناداری  های مشترک:ارزش .2

 همواره ثابت است.برای افراد دارد و 

پذیری مشترک:  فرآیند منظمی که طبق آن، سازمان اعضای جدید را وارد فرهنگ سازمانی خود جامعه .2

 کند.می

تواند برای نشان دادن یک ارزش مشترک مجرد یا یک های مشترک: هرچیز قابل مشاهده که میسمبل .3

 .معنی خاص بکار رود

کار برده شده برای انتقال صداها، عالئم مکتوب یا اشارات به زبان مشترک: یک سیستم مشترک از .1

 معانی خاص بین اعضاء
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 های مشترک در یک فرهنگ سازمانیها، قصه قهرمانان و افسانهحکایات مشترک: داستان .4

های تخصصی و رسمی طراحی شده برای ایجاد . عملیات مشترک: مراسم و آداب ظاهری، فعالیت3

 (141 -142: 1212) مقیمی،  عنوان یک رویداد خاصجام کارها بهاحساسات قوی و ان

 

 انواع فرهنگ

 پذیرفرهنگ انعطاف -الف

پذیری و از نظر استراتژیک به محیط این است که از مجرای انعطاف 1پذیرهای فرهنگ انعطافاز ویژگی

فرهنگ هنجارها و باورهایی شود تا نیازهای مشتریان تأمین گردد. در این خارجی توجه شده و کوشش می

شوند که بتوان بدان وسیله عالئم موجود در محیط را شناسایی و تفسیر گیرند یا تقویت میمورد تأیید قرار می

نمود و بر آن اساس واکنش مناسب از خود نشان داد، یا رفتاری مناسب در پیش گرفت. چنین شرکتی باید در 

ز خود واکنش نشان داده و توان این را داشته باشد که تجدید ساختار های جدید و اصلی به سرعت ابرابر طرح

-های بازاریابی، شرکتنماید و برای انجام یک کار جدید مجموعه رفتارهای جدیدی در پیش گیرد. سازمان

خواهند با های تولیدکننده لوازم آرایشی دارای چنین فرهنگی هستند، زیرا میهای الکترونیک و شرکت

 (.22، 1222 تری رضایت مشتریان خود را جلب نمایند )دیانتی دیلمی،سرعت بیش
 فرهنگ مأموریتی  -ب

کوشد تا نیازهای محیط خارجی را تأمین کند، ولی سازمانی که چنین فرهنگی بر آن حاکم است می 

های بیند که به سرعت دستخوش تغییرات قرار گیرد. در فرهنگ مأموریتی به دیدگاهالزامی در خود نمی

کند شود. این دیدگاه نوع فعالیت اعضای سازمان را تعیین میتوجه زیادی می )از نظر هدف سازمان( مشترک

گاهی در حد  )و رود. افراد کامالًگیرد که از حد کارهای موظف فراتر میها مفهومی به خود می و این فعالیت

گیرند. رهبران ش و هدف سازمان قرار میدر جریان امور و مسیری که شرکت باید طی کند، نوع نق افراط(

دهند نمایند، آن را در معرض دید همگان قرار میشوند، آینده را ترسیم میسازمان دارای دیدگاه مشترک می

کند )کرمی و بذرافشان، آید که برای یکایک اعضای سازمان اهمیت خاصی پیدا میای در می گونهو تصویر به

1222 ،13.) 

                                                             
1. Adaptability culture  
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 رکتیفرهنگ مشا -ج

توجه کردن به تغییراتی که  و در فرهنگ مشارکتی به مسأله مشارکت و درگیری اعضای سازمان )در امور(

شود. اگر فرهنگ به شدت مشارکتی شود بر سازمان کنترل به سرعت در محیط خارجی رخ دهد توجه می

شود و سازمان عملکرد خود یگردد. در این فرهنگ بیش از هر چیز به نیازهای مشتریان توجه مقومی اعمال می

شود نوعی احساس مسؤولیت و مالکیت در افراد به وجود آید و گذارد. مشارکت باعث میرا بر آن اساس می

فروشی و پوشاک هایی که در صنایع خردهدر نتیجه آنان تعهد بیشتری به سازمان پیدا خواهند کرد. شرکت

شود تا کارکنان و اعضای سازمان جود چنین فرهنگی موجب میکنند، زیرا وهستند از این فرهنگ استفاده می

دهد از خود از خود ابتکار عمل به خرج دهند و بتوانند به سرعت در برابر تغییراتی که در سلیقه مشتریان رخ می

 (.41، 1222واکنش نشان دهند )رضازاده و ثقفی، 
 فرهنگ مبتنی بر تداوم -د

کوشد خود را در کند و میکم باشد بر امور درون سازمان تأکید میسازمانی که چنین فرهنگی بر آن حا

محیطی ثابت بپندارد و از نظر رفتار نوعی تداوم رویه در پیش بگیرد. چنین سازمانی دارای فرهنگی است که در 

موجب ها جشن ها، قهرمانان وگیرد. عالئم، نشانهآن روش یا شیوه انجام کارها مورد توجه و تأکید قرار می

شوند که در جهت تأمین اهداف به های پابرجایی میها و روشهمکاری بیشتر، تأیید سنت و اجرای سیاست

آیند. در چنین سازمانی افراد مشارکت چندان فعالی ندارند ولی به تداوم رویه در رفتار، سازگاری اجرا در می

شود. موفقیت سازمان در گرو ی داده میهای مرسوم، همکاری و اشتراک مساعی، اهمیت زیادافراد با سنت

 (.12، 1222یکپارچگی، انسجام و داشتن کارایی یا راندمان زیاد است )مدرس و دیانتی، 

 

 تعاریف فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمان و نقش آن در بالندگی سازمان یکی از عناصر مهم در هر نظام سازمانی است. دانشمندان 

 شوند.اند. که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره میمان ارائه دادهتعاریف گوناگونی از فرهنگ ساز

ــ فرهنگ سازمانی عبارتست از یک شیوه نگرش که در میان بسیاری از افراد مشترک است )میرسپاسی، 

1213.) 

ها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است که با ــ فرهنگ سازمانی نظام ارزش

 (.22، 1222 باشند )طاهری،تعامل می هنجارهای رفتاری در اختار رسمی برای ایجادس
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ــ فرهنگ سازمانی ادراکی است که افراد از سازمان دارند، فرهنگ سازمانی چیزی است که در سازمان 

ابت ای است که به سازمان اختصاص داده و بیانگر مشخصات معمولی و ثوجود دارد نه در افراد. صفات ویژه

 (.22، 1221کند )گودرزی، های دیگر متمایز میاست که یک سازمان را از سازمان

کند و نحوه تغییر و تفسیر ما ای است که برخورد ما را با مسائل سازمان تسهیل می فرهنگ سازمانی وسیله ــ

 (.23، 1222دهد )منوریان و شیرین، مان را شکل میاز رویدادهای اطراف

 (.21، 1222 الگوی یکپارچه رفتار انسانی )بهنامی، -ــ فرهنگ رفتارها و باورهای گروه مشخص 

پذیری طوری که مشکالت انطباقگیرد. به: الگویی از مفروضات مشترک که گروه را فرا می1ادگارشاین ــ

شود از این جهت به کند و به سبب عملکرد تأثیر خویش معتبر دانسته میخارجی هماهنگی داخلی را حل می

شود مثابه روش صحیح ادراک، تفکر، احساس در خصوص آن مشکالت به اعضای گروه آموزش داده می

 (.42، 1222 )بهنامی،

 (.12، 1222و اخالقیات )محمودی، ادگارشاین: فرهنگ سازمانی عبارت از آداب، رسوم  ــ

 (.11، 1221 )گودرزی،داند ریزی جمعی می: فرهنگ سازمان را برنامه2ــ هاف استد

کننده هایی که منتقل و اسطوره : فرهنگ سازمانی را یک سلسله از نمادها، تشریفات2ــ ویلیام اوچی

 (.33، 1222کند )کجوری و آقاجانی، باشند تعریف میباورهای اساسی آن به کارکنانش می

های مشترک مسلط سلسله از ارزشکنند: یک : از فرهنگ سازمانی چنین تعریفی ارائه می3ــ پیترزوواترمن

شود )میرسپاسی، ها منتقل میکالم و ضرب المثلها، تکیهها، اسطورهای با مفاهیم نمادی چون داستانو همبسته

1233 ،42.) 

 

 فرینیآکار

 یک انجام برای که بود کسی کارآفرین آنجا در که آید می فرانسه در هفدهم قرن از کارآفرینی واژه منشأ

 22 در کارآفرینی های پژوهش که نمود مشاهده توان می. (1213 )طالبی، شد متعهد می تجاری خاص پروژه

 بررسی بر بیشتر کارآفرینی تحقیقات 1212دهه اواخر در. اند شده تحول دچار چشمگیری طور به گذشته سال

                                                             
1. Schein 

2. Hofsted 
3. William ouchi 
4. Peters and Waterman 
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 سازمانی، مطالعات و شناسی جامعه نظیر  علومی آن از پس اما بودند، متمرکز کارآفرینان شخصیتی روانشناسی

 ،1)گریگوری و دیگران پرداختند کارآفرینی پدیده و کارآفرین مطالعه به نیز علوم سایر و اقتصادی های نظریه

 جدید، یک محصول ارائۀ تواندمی نوآوری این باشد داشته خاصی نوآوری که است کسی کارآفرین (.2224

فرین آباشد کار ... و مشتری رضایت در نوآوری یا و نوین فرایند یک طراحی در جدید خدمت یک ارائۀ

 که (. کارآفرینی1212 حسینی،)شاه شخصی است که ذهن کارآفرینانه همراه با نیاز قوی به موفقیت دارد

 بررسی مورد مختلف هایدیدگاه از تاکنون که است  مفهومی است، Enterpreneurship کلمه از ایترجمه

 در و یافتهتوسعه اقتصادی کشورهای توسعه محرکه موتور کارآفرینی که باورند این بر همه و است گرفته قرار

 و تکنولوژی توسعه تولید ثروت، کارآفرینی، مقوله به توجه برای کشورها مهم دلیل سه. است توسعه حال

 تعاریف متعددی از مفهوم کارآفرینی ارائه شده است: .(1214مولد است )مفاخری،  اشتغال

 برداری  های که پیش از این مورد بهره برداری از فرصت عنوان شناسایی و بهره توان به کارآفرینی را می

 (.2221 ،2اند تعریف نمود )هیت و دیگران قرار نگرفته

 نوآوری، موفقیت، رشد و بقا های بزرگ برای دستیابی به  کارآفرینی یک راهبرد نوین در شرکت

 (.1: 1212 باشد )خسروشاهی، می

 را ها فرصت ایجاد وظیفه رقش اولین که شوند می تقسیم 2کیزنری و شومپیتری گروه دو به کارآفرینان 

 پیشرفت به نیل الزمه. است برخوردار ها فرصت از برداری بهره و شناخت شم از  دومی و دارد عهدهبه

 کارآفرینان تعداد که صورتی در و گروه است دو این بین تعادل فناوری، توسعه ویژه به و پایدار

شود.  می هدایت مخرب وسویسمت به تعالی سالم مسیر باشد، بیشتر شومپیتری ازکارآفرینان کیزنری

های  ها برای ایجاد مزیت نوبه خود منجر به تالش شرکت های کارآفرینی به برداری از فرصت بهره

شود سرانجام توسط  که مزایای رقابتی که سبب خلق ارزش مییشود از آنجای لق ارزش میرقابتی و خ

رقبا تقلید خواهند شد نوآوری مستمر منبع خلق ارزش و ثروت پایدار در طول زمان است )هیت و 

 (.2211 دیگران،

است که مورد توجه ها اقتصاد کالن مطرح  عنوان یکی از کلید واژه های اخیر به وکار در دههواژه کسب

وکار شامل کلیه عواملی است که بر عملکرد بنگاه مؤثر بوده باشد محیط کسب نظران می اقتصاددانان و صاحب

                                                             
1. Gregoire et al 

2. Hitt & et al 

3. Schumpeter and Kyznry 
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عبارتی عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت یر دهد بهیها را تغ تواند آن است اما مدیر نمی

ها فراتر از  ها و ... است که تغییر دادن آن کیفیت زیرساختهای حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات،  دستگاه

 .های اقتصادی است اختیارات و قدرت مدیران بنگاه

 در. شودمی گرفته نظر در زاییاشتغال یا و کار ایجاد معنی به کارآفرینی بیشتر واژه ما کشور در متأسفانه

 را مستقل کارآفرینی هزارجریبی،. است زاییاشتغال از ترباارزش و تروسیع  مفهومی دارای کارآفرینی کهحالی

 تشخیص را هافرصت که کندمی معرفی ادراکی بر مبتنی راآن و نموده توصیف سازمانی کارآفرین متمایز از

به  را حاصل نتایج و شده دارعهده را عملی اینقشه اجرای و طراحی نموده، آوریجمع را موردنیاز داده، منابع

 کارآفرینی ضرورت گذشته دهه دو (. در1213 )هزارجریبی، نمایدمی آوریجمع پذیرانعطاف روشی با و موقع

 برای هاتالش افزایش موجب امر این و گردیده مشهود پیش از بیش کارآفرینی( آموزش ویژه)به آن توسعه و

عنوان کسی که برای از طرف دیگر شومپیتر، به(. 1214 است )مفاخری، شده آن آموزش و توسعه کارآفرینی

داند  بیان کرد، کارآفرینی را فرایند تخریب خالق می صورت علمینخستین بار این مقوله را در نظریات خود به

 (.14: 1222)حسینی و کاظمی، 

برداری برای تغییر، واکنشی در برابر آن و بهره ( کارآفرینی را به مفهوم جستجوی دائمی1211پیتر دراکر )

 .کند ان یک فرصت بیان میعنواز آن به

های  کارآفرینی فردی فرایندی است که در آن فردی با اتکا به منابع مالی غالباً شخصی و متکی بر ویژگی

نماید و آن  وکار جدید میپذیری و اهل عمل بودن اقدام به تأسیس یک کسبشخصیتی نظیر فعالیت، ریسک

ردی نیز شخصی است که در مرکز فرایند کارآفرینی قرار کند کارآفرین ف را تا رسیدن به موفقیت هدایت می

کند. کارآفرینی فردی را کارآفرینی در قالب افراد،  دارد و مدیری است که فرایند را به جلو هدایت می

 (.12: 1222گویند )حسینی و کاظمی،  کارآفرینی آزاد، کارآفرینی شخصی و یا کارآفرینی مستقل نیز می

تواند در  های مختلف، معانی گوناگونی داشته است که اشاره به این معانی می دوره واژه کارآفرینی در طی

شناخت بهتر از کارآفرینی مؤثر باشد؛ دوران اولیه، قرون وسطی، قرن هفدهم، قرن هجدهم، قرن نوزدهم و 

در  کارآفرینی ی مفهومیبیستم در هر دوره کارآفرینی معانی متفاوتی داشته است. در جدول زیر فرآیند توسعه

 های مختلف ارایه شده است: دوره
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 (.12: 1211زاده، چی و شفیعی کارآفرینی و واژه کارآفرین )پرداخت(: مراحل تکامل نظریه2-2جدول )
 معنای واسطه و میانجی است.ریشه لغوی واژه: ریشه کارآفرین از زبان فرانسه و به

قرون 

 وسطی
 در مقیاسی بسیار گسترده بوده است.های تولیدی  فردی که متصدی پروژه

 قرن هفدهم
های ناشی از کسب سود یا ضررهای مالی  بست و ریسک فردی که با قیمتی ثابت با دولت قرارداد می

 پذیرفت. آن را می

 گذار است.پذیر متفاوت از سرمایهریسک ریچارد کانتلیون 1321

 آورد متفاوت از سود سرمایه است میدست سودی که کارآفرین به ژان باتیست سی 1122

 فرانسیس واکر 1134

کنند با افرادی  وی بین افرادی که منابع مالی را فراهم و سود آن را دریافت می

آوردند، دست میشان، سودهای هنگفتی بههای مدیریتی تواناییکه به واسطه

 تفاوت قایل شد.

 جوزف شومپیتر 1223
ی اجرا های آزمایش نشده را به مرحله تکنولوژیکارآفرین، نوآوری است که 

 آورد. در می

 کند. های معتدلی را قبول می کارآفرین فردی فعال و پرانرژی است که ریسک دیوید مک کللند 1241

 کند. ها به خوبی استفاده می  کارآفرین فردی است که از فرصت پیتر دراکر 1243

 آلبرت شاپیرو 1231
کارهای ابتکاری و سازماندهی برخی سازوکارهای اجتماعی کارآفرین با انجام 

 پذیرد. های ناشی از آن را می و اقتصادی،ریسک

 کارل وسپر 1212
مداران شناسان، بازرگانان و سیاستکارآفرین از دیدگاه اقتصاددانان، روان

 متفاوت است.

 گیفورد پینکات 1212
سازمان موجود به فعالیت کارآفرین سازمانی فردی است که در درون یک 

 پردازد. می

 رابرت هیسریچ 1211

کارآفرینی عبارتست از فرایند خلق چیزی متفاوت و باارزش از طریق اختصاص 

های مالی، روانی، زمان و تالش الزم برای آن؛ با فرض همراه بودن ریسک

 های مالی و رضایت شخصی از آنچنین دریافت پاداشاجتماعی و هم

 

 تاریخی مفهوم کارآفرینیسیر 

 : کرد تقسیم دوره پنج به توان می را کارآفرینی مفهوم تاریخی سیر
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 هااین پروژه اجرای مسئولیت که های بزرگ پروژه صاحبان به دوره این در: میالدی 14 و 11 قرن اول دوره

 شد، کارآفرین واگذار آنها به محلی هایدولت سوی از  ...و  نظامی تأسیسات ها،قلعه کلیساها، ساخت همانند

 .است نشده لحاظ مخاطره پذیرش دوره این تعاریف در. شدمی اطالق

 پذیری بهمخاطره بعد و بود اروپا در صنعتی انقالب شروع با همزمان دوره این: میالدی 13 قرن دوم دوره

مالکان  دیگر و گرانصنعت بازرگانان، همانند افرادی شامل دوره این در کارآفرین. شد اضافه کارآفرینی

 .است خصوصی

 مورد نیاز سرمایه و کندمی مخاطره که است فردی کارآفرین دوره این در میالدی 12 و 11 قرن سوم دوره

 تعاریف این در وکارکسب مدیر و سرمایه کنندۀتأمین و کارآفرین بین کند،می تأمین وام طریق از را خود

 .دارد وجود تمایز دوره

جدید،  محصولی خلق شامل نوآوری مفهوم دوره این در: میالدی بیستم قرن های میانی دهه چهارم دورۀ

 کارآفرینی اضافه تعاریف به اصلی جزء یک عنوانبه جدید سازمانی ساختار ایجاد یا جدید توزیع نظام ایجاد

 . شد

روند  و کسب ایجاد موج با همزمان دوره این در تاکنون(: 1231 اواخر )از معاصر دوران پنجم دوره

نسازوکار،  ای کنندۀتسریع عنوانبه کارآفرینی نقش شدن مشخص نیز و اقتصادی رشد و کوچک کارهای

دوره  این از قبل تا. گرفت صورت موضوع این به چندجانبه رویکرد و شد مفهوم این به زیادی توجه جلب

و  شناسانجامعه روانشناسان، تدریج به دوره این در اما بود معطوف کارآفرینی به اقتصاددانان توجه اغلب

 .اندکرده توجه کارآفرینان و کارآفرینی مختلف ابعاد به نیز مدیریت علوم محققان و دانشمندان

 

 های مختلف کارآفرینی از دیدگاه

کارآفرینی های متفاوتی از  شناسان و سایر محققین علوم اجتماعی، دیدگاهشناسان، جامعهاقتصاددانان، روان

فرهنگ، منطق و متدولوژی خاص سعی در تعریف آن از منظر رشته خود  اند. هر کدام با استفاده ازارائه داده

عنوان مثال فیلون گفته است: که هیچ تعریف واحد و مشخصی برای )مرکز کارآفرینی کافمن(. به اندداشته

، لو و مک میالن ادعاکردند 1221 سال دیگرند. درکارآفرینی وجود ندارد و بسیاری از تعاریف در تضاد با یک

بیش از  کارهسازد. با شروع بکه تعاریف شفاف و مشخص از کارآفرینی کار را برای محققان تسهیل می

درصدی اقتصاد ملی را  12الی  42یند و رشد آوجود میهوکار جدید که هر ماهه در آمریکا بکسب 122222
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تر ساختار روشن لحاظ ماهیت و ورد. تعریف کارآفرینی ازآزده را به ارمغان میاز راه مشاغل کوچک و زود با

 کند. شده و به افزایش رشد اقتصادی کمک می

 دیدگاه اقتصادی 

 را هاماشین زمین، نیروی انسانی، موادخام و اقتصاددانان به بررسی اینکه چگونه جامعه منابع کمیاب مانند

 پردازند. می کندتقسیم میخدمات  و کاالها برای تولید

لغت فرانسوی  با الهام از ( اولین فردی بود که واژه کارآفرینی را1323-1412کانتیلون ) ریچارد

Entreprendre باشد( را به ادبیات علوم اقتصادی عرضه داشت. او  دار شدن کاری می)که به معنی عهده

رو فروشد. از این خرد و با قیمت نامعین می ابت میکند که با قیمت ثعنوان شخصی معرفی میهکارآفرین را ب

شود تا از  زند. کارآفرین بیشتر از لحاظ فعالیت اقتصادی شناخته میجای سود بالقوه به ریسک دست میهب

 لحاظ نوع شخصیت.

کند که از دانش، عنوان فردی تعریف می( کارآفرین به1122-1343) "ژان باتیست سی"به پیروی از وی 

های مدیریتی، رهبری و توانایی فنی برای حرکت و مبدل کردن منابع اقتصادی کم بازده به ، مهارتقضاوت

تعریف خود روی حرکت با عدم قطعیت  منابع پربازده با عوایدی بیشتر استفاده کند. برخالف کانتیلون، سی در

 تاکید ندارد.

قائل شدن بین مفهوم  اقتصادی با تمایز ( توجه خود را بر روی کارآفرینی از دیدگاه1221فرانک نایت )

عنوان فردی تعریف کرد هبینی، معطوف کرد. او کارآفرین را ببینی و ریسک غیرقابل پیشریسک قابل پیش

که خواهان ارائه پول و شهرت در انتظار نامعلوم برای دریافت سود نامعلوم و اعتبار و رضایت شغلی از 

 فرایندهای تولید و توزیع است.

مفهوم "کند یعنوان پیشرو در زمینه کارآفرینی نام گرفت ادعا مه( که ب1212-1112) "وزف شومپیترژ"

 مشی جاری، نابودی ساختارهای موجود و حرکت دادن سیستم به خارج ازکارآفرینی توانایی شکست خط

قلمرو  ها دررصتموقع از فهاو، مفهوم کارآفرینی در درک و استفاده ب طبق نظر بر "دایره تعادل است.

طلبد، موسسات و  های موجود اقتصادی را به چالش میکند. این ترکیب جدید واقعیتموسسات ظهور پیدا می

کند و در نتیجه سیستم اقتصادی را به مراحل باالتری از تعادل  را با انواع بهتر جایگزین می محصوالت قدیمی

کند نه  عنوان یک حرکت موقت توصیف میهب آن را کند و میرساند. اوکارآفرین را با نوآوری شناسایی  می

 دار هستند:نوع نوآوری را عهده 1یک وضعیت ثابت. از نظر او کارآفرینان 
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 کیفیت بهتری ازکاال . معرفی نوع تازه یا1

 تولید . ابداع روش نوینی از2

 جدید . گشایش بازار2

 ایکاالهای واسطه منابع برای تامین موادخام یا . استفاده عملی از3

 صنعت سازمانی از . به انجام رساندن تعدادجدیدی ساختار1

کند که کارآفرینان افرادی عنوان تخریب خالق، کریزنر فرض میهبرخالف نظر او از جریان بازار ب

 (.1231کنند )احمدپور،  های جدید برطرف میهستندکه عدم تعادل را در شکل فرصت

 :قتصادی در حوزه کارآفرینی وجود دارددر مجموع، سه نگرش اصلی ا

 مکتب نئوکالسیک 

 مکتب اتریش 

 مکتب شومپیتر 

ها   ی حسابگر است. افرادی که به سرعت رعد و برق، گزینهدر مکتب نئوکالسیک، کارآفرین یک صاعقه

پویاتر و  کنند. مکتب اقتصادی اتریش، مفهومی ها را انتخاب می  و فرآیندهای مولد را بررسی و بهترین گزینه

های بازار نامتعادل را  کند. براساس رویکرد این مکتب، کارآفرینان فرصت تر از کارآفرینی مطرح میغنی

 .کنند تا بازار به موقعیت تعادل برسد برداری میکشف و از آن بهره

ند دا بخش میعنوان دانشجوی مکتب اتریش، کارآفرین را فردی متفکر، جسور و رهبری الهامشومپیتر به

که باید با ترکیب منابع اقتصادی در قالب روشی جدید، عدم تعادل اقتصادی ایجاد کند )جاللی شاهرودی، 

1214 :12-12.) 

  دیدگاه روانشناختی 

های های ذهنی است. این رویکرد به دنبال شناسایی رفتارها و ویژگی روانشناسی شامل مطالعه رفتار و پدیده

عنوان خصوصیات خلقی افرادی هها ب که ویژگیباشد. جاییموفق است می شخصیتی که منحصربه کارآفرینان

 .شوند که زیاده استوار هستند تعریف می

با کارآفرینی و بسط معنی آن با توسعه اقتصادی بود.  "طلبیتوفیق"( ارتباط 1241) "لندمک کله"تحقیق 

های شخصیتی انجام داد. این ژگی( مطالعات روانشناسی زیادی را برای شناسایی وی2222) "هنسمارک"
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طلبی، نیاز به پیشرفت و وسعت این باور که شخص تا گری، استقالل ها شامل: درجه سازگاری و تکانشویژگی

 داند تا نتیجه سرنوشت.چه حدی نتایج و اتفاقات را نتیجه کنترل فعال خود می

 شناختیجامعه دیدگاه 

دگرگونی اجتماعی و علل و دستاوردهای اجتماعی رفتار انسانی مطالعه زندگی اجتماعی  شناسی جامعه

شناسی را بر ( هرکدام عدسی جامعه1221) ( و رینلدز1143(، ماکس وبر)1213-1111است. امیل دور کیم )

های انسانی متمرکز کردند. در این رویکرد، گروه و ساختارهای اجتماعی مورد آزمایش روی فعالیت

بینی کنند. توسعه دادن های گروهی نظیر کارآفرینی را پیشهای فردی، تا فعالیتقرارگرفتند نه ویژگی

شود تا اینکه نیازها و  عنوان کارکرد نیروی اجتماعی و ساختارها در نظر گرفته میهکارآفرینی پویا بیشتر ب

 د.های شخصیتی افرا ویژگی

تواند از طریق تجربه و لمس فشارهایی که می مند به تاثیرات تقسیم نابرابر قدرت بود. کارآفرینیوبر عالقه

های کلی ای، گرایشهای طبقه وسیله نیروهای تعریف شده اجتماعی از قبیل: انتظارات نقش افراد، پایگاههب

ی حیاتی است که وابسته به بینی شود. میزان توسعه یا نوسازی اجتماع شاخصهدرباره نوآوری تعریف و پیش

 (.1214)سعیدی کیا،  های اقتصادی با اهداف محدود استیژه سازمانوهها ببنیان سازمان

 

 اجزای فرایند کارآفرینی

در شکل  کارآفرینی فرایند اجزای مهمترین است، شده تشکیل مختلفی عناصر از که است فرایندی کارآفرینی

 داده شده است. نشان

آمیز جدیدی را وکار مخاطرهکسبگیرد و  صورت آگاهانه تصمیم میهفرین: فردی است که بآ. کار1

  .ترین جز فرایند کارآفرینی استکند و کلیدی آغاز می

  تحلیل و تجزیه با کارآفرین ولی دارد؛ وجود وکارکسب برای جامعه در زیادی هایفرصت: . فرصت2

 وکار خودکسب شروع برای برخوردارند، باالیی ظرفیت از که را هاییفرصت بازار، هایموقعیت شناسایی

 .گزیند برمی

-به) ساختاری نوع چه قالب در که سازد مشخص باید خود وکارکسب انجام برای کارآفرین: . ساختار2

 .کند آغاز را خود فعالیت خواهدمی ،)شرکتی یا شراکتی فردی، صورت

 .شودمی جلب گذارانسرمایه حمایت و شناسایی انسانی، و مالی منابع: منابع. 3



 

 9317ماه چهل و سه، فروردین شماره                                                      مدیریت و حسابداری هایماهنامه پژوهش

13 

 

-می تعیین وکارکسب های تفصیلی برنامه و هااستراتژی کلی، اهداف: وکارهای کسب برنامه و . استراتژی1

 (.1213 و همکاران، )مقیمی شوند

 و ناخواسته هستند آنها از بسیاری که دارد وجود موانعی هاشرکت و هاسازمان در کارآفرینی انجام در اما

 است که مخرب آنقدر موانع این مواقع برخی در. روندمی شماربه مدیریتی کارگیریبه از بازخوردی

 :شامل فرای دیدگاه از کارآفرینی موانع ابعاد از برخی .کنند اجتناب کار این از دهندمی ترجیح کارآفرینان

 بزرگ هایسازمان ماهیت .1

 کارآفرینانه استعداد فقدان .2

 (.1213 )پورداریانی، پاداش های نادرست شیوه .3

 

 انواع کارآفرینی

بندی  ها تقسیمبندیهای مختلفی از کارآفرینی انجام شده است. از جمله مهمترین این دستهبندیتاکنون دسته

کارآفرینی به سه بعد )کارآفرینی فردی )مستقل((، )کارآفرینی سازمانی( و )کارآفرینی شرکتی( است 

 (.1212)احمدپور و مقیمی، 

 )کارآفرینی فردی )مستقل 

کند یا نمایندگی آن را از طریق شناسایی فرصت و  وکار مستقلی را ایجاد میکسبحالتی است که فردی 

توسعه فرایند، ایجاد محصوالت یا خدمات  آورد و تمرکز او بر نوآوری، دست میبسیج منابع و امکانات الزم به

 (.11: 1213جدید است. )احمدپور و مقیمی،  

 طور آزاد به ثمر رساند. )صمدآقایی،ای را بهکارآفرینانه کند تا فعالیت فرایندی است که کارآفرین طی می

1212 :11.) 

 کارآفرینی سازمانی 

هایی راجع به کارآفرینان سازمانی و مستقل به میان آوردند. اما از سال از اوائل دهه هفتاد، محققان صحبت

را ابداع کرده  Intrapreneurshipواژه  Intraو  Entrepreneurshipهای  که پینکات از ترکیب واژه 1211

گوید: کارآفرینی درون  کارآفرینی درون سازمانی رسما تعریف و در ادبیات کارآفرینی وارد شد. پینکات می

شوند و کورن وال و پرلمن معتقدند  سازمانی فرآیندی است که کارآفرینان سازمانی از طریق آن سبب تغییر می

های جدید در  ه از آن طریق محصوالت، فرآیندها، و ایدهای است ککه کارآفرینی درون سازمانی پروسه
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افزاید پروسه کارآفرینی درون سازمانی به کلی با  یابند. او می شود و توسعه می سازمان به اجرا گذاشته می

-ها و اشکاالتی به  ها برای هر یک مزیت  پروسه کارآفرینی مستقل فرق دارد و تفاوت در وضعیت محیطی آن

 (.44: 1231د )صمدآقایی، آور وجود می

های جدید  های کارآفرینان سازمانی را شامل توسعه کاال و خدمات جدید، معرفی روش شومپیتر عمده فعالیت

 (.22: 1231داند )صمدآقایی،  های جدید، پیدا کردن منابع جدید و توسعه و بهبود سازمان می تولید، تشخیص بازار

هایی که شرایط و بستر سازمانی بالطبع کارآفرینان سازمانی، در سازماناساسا کارآفرینی درون سازمانی و 

ها   گیرند و خوشایند آن کامل و مناسبی برای کارآفرینی وجود نداشته باشد، مورد تحسین مدیریت قرار نمی

آفرین نیستند. لذا صرفا وجود تعداد اندکی کارآفرین )که عمدتا ناراضی هستند( در سازمانی، دلیل نشانه کار

مندی آنان، و وجود کارآفرینی گروهی در بودن آن سازمان نیست بلکه افزایش تعداد کارآفرینان، رضایت

سازمان بیانگر پیشرفت و ارتقا سطح کارآفرینی سازمان است. بنابراین نباید چنین تصور کرد که کارآفرینی 

های سنتی و بوراکراتیک )غیر  سازمان شود بلکه در های کارآفرین دیده می درون سازمانی تنها در سازمان

های  تواند سازمان را در محیط اثر است که نمیقدری نادر و بیتواند اتفاق بیفتد، اما به کارآفرین( نیز می

 (.44: 1231پیچیده، پویا، رقابتی و نامطمئن، موفق و ابقا نماید )صمدآقایی، 

به چالش کشیدن فرهنگ سازمانی حاکم، تشکیل کارآفرینی سازمانی است که موجب تغییرات ساختاری، 

های کارآفرینانه، ایجاد دیدگاه مشترک بین کارکنان و مدیران، برای رسیدن به کارآفرینی سازمانی از  تیم

 (.1221، 1)کوین و اسلوین هدف سازمانی و کارآفرین شدن سازمان است طریق

-ها و توسعه بازارها صورت می  دید، نوآوریهای ج کارآفرینی سازمانی از طریق تولیدات جدید، فرآیند

 (.1224، 2)شاکر گیرد

 کارآفرینی شرکتی 

سازی کارآفرینی در نظران به مباحث مرتبط با پیادهبا گذشت زمان و انجام مطالعات مختلف، صاحب

، 2شکل گرفت )کیجزرس« کارآفرینی شرکتی» ها، مفهومسراسر سازمان پرداختند که در نتیجه این تالش

معنای توسعه فعالیتی جدید در چارچوب یک آمیز در مفهوم کارآفرینی شرکتی به(. فعالیت مخاطره2222

                                                             
1. Covin & Slevin 

2. Shaker 

3. Keijzers 
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سازمان موجود است. از طرف دیگر، الزمه کارآفرینی شرکتی آن است که کل سازمان و کارکنان آن دارای 

 (.1213روحیه کارآفرینی شوند )احمدپور، 

به عقیده کوراتکو  .های مختلفی تعریف شده است خود به بیانگیری کارآفرینی شرکتی در تاریخ شکل

برداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک سازمان هایی است که بهرهکارآفرینی شرکتی، مجموعه فعالیت

(. 2221، 1ها است )کوراتکو و دیگران  پذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمانامکان

وکار جدید ( تولد کسب1توان براساس دو نوع پدیده و یا فرایند منفک تعریف نمود:  می کتی راکارآفرینی شر

حال فعالیت از طریق نوآوری داخلی سازمان و یا تشکیل اتحادها و توافقات بین  درون یک شرکت در

 (.1222، 2( دگرگونی سازمان از طرق نوسازی استراتژیک )دسس و دیگران2سازمانی، 

پذیری و نوآوری و چون ریسک ارآفرینی در سالیان گذشته تحقیقات خود را از مفاهیمیمحققان ک

ها برای متمایزشدن و نیز نوآوری،   های متداول پژوهش در حوزه فردی به سمت مطالعه توانمندی سازمان شکل

د که استقرار (. گاس و گینبسبرگ بر این موضوع تاکید داشتن1224و دسس،  2اند )لومپکینتغییر جهت داده

جهات )تصمیمات اتخاذ شده  های کارآفرینانه از تمامی تواند سبب توسعه نوآوری می کارآفرینی شرکتی

 (.1222، 3توسط مدیریت عالی، میانی و عملیاتی( گردد )گاس و گینسبرگ

 

 های کارآفرینی رهیافت

( رهیافت محتوایی یا صفات 1عبارتند از: شود که  معموال در زمینه کارآفرینی از دو رهیافت عمده استفاده می

 ( رهیافت فراگردی یا رفتاری2مشخصه 

 ( رهیافت محتوایی )صفات مشخصه(1

کارگیری رهیافت محتوایی، متمایز ساختن کارآفرینان از غیر کارآفرینان، و تعیین قلمرو مطالعه هدف از به

های شخصیتی  ین رهیافت، مهمترین ویژگیشناختی کارآفرینان است. براساس اهای شخصیتی و روان ویژگی

برخورداری از »، «تمایل به قبول مخاطره»، «طلبینیاز به توفیق»که برای کارآفرینی ضرورت دارند عبارتند از: 

 است.« تحمل ابهام»و « داشتن روحیه خالق»، «مرکز کنترل درونی

                                                             
1. Kuratko et al 

2. Dess et al 

3. Lumpkin 

4. Guth & Ginsberg 
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 ( رهیافت فراگردی )رفتاری( 2

های کارآفرینان، و  ها و فعالیت  ، متمرکز شدن بر شناسایی کارکردکارگیری رهیافت فراگردیهدف از به

تبیین ماهیت کارآفرینی است. در قلمرو مطالعه این رهیافت، بررسی همه عوامل اثرگذار در تاسیس یک 

 .گیرد شرکت جدید، مانند محیط، فرد، فراگرد و سازمان، مدنظر قرار می

سرمایه، حضور کارآفرینان مجرب، وجود نیروی کار ماهر )از برای مثال مواردی نظیر میزان دسترسی به 

شوند. همچنین افراد از نظر  های جدید بررسی می کنندگان، مشتریان یا بازارنظر فنی(، میزان دسترسی به عرضه

شوند و  های جدید شناسایی می شوند، فرصت های کارآفرینی ارزیابی می شخصیتی، از حیث دارا بودن ویژگی

گذاری مشترک، استفاده از منابع هدر رفته، و اخذ پروانه کار با گردند و امکان سرمایه آوری میمعمنابع ج

 (.22-22: 1214گردد )رضائیان،  توجه به قوانین و مقررات حمایتی بررسی می

 

 گیرینتیجه

وجود  خالء در سازمانی هیچاین مطالعه در مورد مفهوم فرهنگ کارآفرینانه در سازمان متمرکز شده است. 

 متقابل تأثیر این . گذارندمی تأثیر آن بر گردیده و متأثر محیط از کنند،می زندگی محیط در هاسازمان. ندارد

 از گرفته نشات این فرهنگ. گرددمی مرتبط آن به وابسته افراد و سازمانی فرهنگ بیشتر به سازمان بخش در

 توسعه محرکه موتور کارآفرینیشود. می نهادینه و کندمی نفوذ هادر سازمان که است کشور و مردم جامعه،

 کارآفرینی، مقوله به توجه برای کشورها مهم دلیل سه. است توسعه حال در و یافتهتوسعه اقتصادی کشورهای

 مولد است. اشتغال و تکنولوژی توسعه تولید ثروت،
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