
  

 در  Entrepreneur آفرین اصطالح کار 

معنا و مفهوم فعلـی را اولـین بـار ژوزف           

این اقتصاددانان کـه او     .شومپیتر به کار برد   

ی می نامند بر این باور      آفرینرا پدر علم کار   

بود که رشد و توسـعه اقتـصادی در یـک           

زمانی میسر خواهد بود که افرادی در       ،نظام

اقـدام  ،خطر پذیری بین سایر احاد جامعه با      

وری کرده و با این کـار روش هـا و    آبه نو 

های جدید جایگزین راهکارهای نا     راه حل 

تخریـب خـالق    .مد و کهن قبلی شود    آکار

بـا انقـالب اطالعـات و       ›شومپیتر‹تفکرات  

شروع عصر فرا صنعتی از ارزش و اهمیت        

  بـه  آفرینانزیرا کار ،خاصی بر خوردار شد   

ی بـه   آفرینند کار عنوان عاملین تغییر و فرای    

ــر و تحــول در نظــام   ــد تغیی ــوان فراین عن

اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و حجـم        

قابل توجهی از تحقیقات و پـژوهش هـای         

 1990  و 80و  70های    ن طی دهه  آمرتبط با   

 .میالدی صورت پذیرفت

 در بردارنده معنای موفقیـت      آفرینواژه کار 

ــت ــای   .اســ ــه معنــ ــن واژه بــ ایــ

کیفیت و خـــدمات ،ابداعات،محـــصوالت

این واژه  ،در درون یک شـرکت    .نوین است 

سر زندگی  ،به معنای نوع خاصی از روحیه     

ــت  ــضیلت اس ــه  ،باتلر.و ف ــسر روزنام مف

 . نامدمی›شوق خلقت‹ان را ،تجاری

این واژه به اشخاص پر ،از همه مهمتر

ای اتالق می شود که دهاار

پایداری و موفقیت ،خالقیت،اراده

را به رهبران و  آنها،اجتناب پذیرشان

  .کندقهرمانان روز تبدیل می

 .موفق از عمل باز نمی ایستند، اشتباه می کنند، اما دست نمی کشنداشخاص

 گیری کار کنی، همیشه بیش از آناگر همیشه بیش از آن مقدار که  مزد می) :اضافه کاری(قانون کار زیاد
 .آید به دست خواهی آوردگیرت میچه اکنون 
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توجه ای را در    این مطلب آخر، تغییر قابل      

   نـشان  آفرینـان نگرش مردم نسبت به کـار       

 ،تب و لرز یـک اقتـصاد ناپایـدار        .می دهد 

  ارزش واالی این زنان و مـردان را بـه مـا           

چـرا کـه امنیـت      .می فهماند 

 تا حـد  ،اقتصادی اینده ی ما   

بر کیفیـــت کـــار ،زیـــادی

 . متکی استآفرینانکار

ـ    واره مبنـای   کار آفرینی هم

 است  تحوالت و پیشرفت های بشری بوده     

ــوعی از   ــاد و متن ــاریف زی ــده آنو تع  ش

ن آمفهوم و ماهیت اصلی     ،با این همه  .است

هنوز شـناخته شـده نیـست و نمـی تـوان            

ن ارایـه   آاستانداردی جامع و مطمئن برای      

نمود اما پاسخ به سؤاالت زیر در شـناخت         

 : باشدبهتر مفهوم کار آفرینی مؤثر می

چه کسی کار آفرینی می کند؟این شـخص        

 چه ویژگی هایی دارد؟

انگیزه  کار آفرین چرا کارآفرینی می کند؟

   اصلی او برای کارآفرینی چیست؟ 

                کارآفرین چه کاری را انجام

 دهد؟رویکرد رفتاری او چگونه است؟ می

او کارآفرین چگونه کـارآفرینی مـی کنـد؟     

وفـق شـود؟فرایند    چگونه سعی می کنـد م     

کارآفرینی چگونه است؟از چه شیوه هـایی       

استفاده کرده و چه استراتژی  

 را به کارمی بندد ؟

ــارآفرینی تحــ  ــدام تک  ک

شرایط زمانی و مکـانی بـه       

وقوع مـی یابـد؟هنجارهای     

قالب بر یک محیط کار آفرینانه چیست؟چه 

ارزشها و باورهایی باید در اجتماع نهادینه       

ن بتوانند بـه راحتـی بـه        گردد تا کارآفرینا  

فعالیــت پرداختــه و ســبب رشــد توســعه 

 اقتصادی شوند؟

معتقد است کار آفـرین کـسی       ›پیتر دراکر ‹

اســت کــه فعالیــت اقتــصادی کوچــک و 

ــروع    ــود ش ــرمایه خ ــا س ــدی را ب           جدی

      کـار آفـرین ارزشـها را تغییـر        .می نمایـد  

    می دهد و ماهیـت آنهـا را دچـار تحـول           

همچنین مخاطره پذیر است و بـه       .می نماید 

بـرای  .درستی تـصمیم گیـری مـی نمایـد        

فعالیت خود بـه سـرمایه نیـاز دارد ولـی           

کار آفـرین   ،هیچگاه سرمایه گـذار نیـست     

همواره به دنبال تغییر است و به ان پاسـخ          

می دهد و فرصتها را شناسایی می کنـد و          

کار آفرینی به عقیده دراکر همانا بـه کـار          

اسـتاندارد  ، مفـاهیم و فنـون مدیریتی      بردن

به کـار گیـری ابزارهـا و        ،سازی محـصول  

فرایند های طراحی و بنا نهادن کار بر پایه          

او .اموزش و تحلیل کار انجام شـده اسـت        

کارآفرینی را یک رفتار می انگارد نه یـک         

 .صفت خاص در شخصیت افراد

اقتصاددانان،کارآفرین کـسی اسـت     از نظر   

یعنی اینکه با   .یجاد نماید که ارزش افزوده ا   

زمان سرمایه ها را به گونه ای به کار گیرد          

 ارزش آنها و یا محصوالت بـه دسـت          که

 .حالت اولیه اش افزایش یابد،مدهآ

 

 

 .ه مردان بزرگ ذخیره می کنندتربیت، زیباترین چیزی است ک

کارآفرینی همواره مبنای تحوالت و
این  با. پیشرفتهای بشری بوده است

مفهوم و ماهیت اصلی ان ،همه
هنوز شناخته شده نیست و نمی 
توان استانداردی جامع و مطمئن 

  برای ان ارایه نمود

 ) .مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد(ی آمادگی فوق العاده استعملکرد موثر نتیجه: قانون آمادگی 
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 :مسأله
 .کسر زیر را ادامه دهید
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