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 نقش ذهینت کارآفرینانه در توفیق کارآفرینان

 ران(ای ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،کاروکسب)گروه مدیریت 1علی فاتحی-1

  ران(ای ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،کاروکسب)گروه مدیریت 2*زادهابوالفضل فرخی-2

  ران(ای ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،کاروکسبیت مدیر )گروه3پورنژادنرگس دشتی-3

 ران(ای ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،کاروکسب)گروه مدیریت 4موسویزهرا سادات دکتر  -4

 

 چکیده:

بررسی پژوهش حاضر به انجام شده است.  درباره عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان ایی اخیر، مطالعات گستردههاطی دهه

با محوریت  هایابی به هدف پژوهش، مقاالت و پژوهش. به منظور دستپردازدمیر توفیق کارآفرینان تاثیر ذهنیت کارآفرینانه ب

ر، از نوع ضابنابراین مقاله ح د.ت کارآفرینان مطالعه و بررسی شکارآفرینان و عوامل موثر بر موفقی نگرشموضوعیِ کارآفرینی، 

توان قصد، امل موثر بر توفیق کارآفرینان میاز عون زمینه، ای ی صورت گرفته درهابا عنایت به پژوهش. مقاالت مروری است

های است. همچنین تاثیر ویژگییزان تاثیر هر کدام بیان شدهاضر مرفتار و ذهنیت کارآفرینانه را نام برد که در پژوهش ح

ن تحقیق مورد بررسی قرار می ای نیز در کاروکسبیری، خودکارآمدی و کنترل درونی بر توفیق ذپشخصیتی از جمله ریسک

ذهنیت کارآفرینانه وجود دارد. نتایج نشان داد که بین موفقیت کارآفرینان و ذهنیت کارآفرینانه رابطه مستقیم و مثبتی  گیرد.

 البته با آموزش و تمرین بهبود است که  کاروکسبجاد ای درهم ی مهاو سرعت عمل از مولفه هادهای به معنای خالقیت در

 یابد.می

 

 زایی، اشتغالرفتار کارآفرینانه، نگرش کارآفرینانهکارآفرینی، توفیق کارآفرینان، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

در پی آن، پیچیدگی در حال گسترش و پیشرفت هستند و  سرعتبه هاسازماندر عصر حاضر که با افزایش جمعیت، جوامع و 

یعنی هم در مفهوم ایجاد اشتغال، هم در مفهوم ایجاد تحول از  سویه چندنیز رو به فزونی است، کارآفرینی در یک تعامل  هاآن

 توانمیمورد نیاز است؛ حتی  شدت بهعامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی،  عنوان بهیندها و هم آو بهبود فر هانوآوریراه 

 ب کرد.راهبردهای بنیادی هر کشور محسو تریناصلیا در عصر مدرن امروزی یكی از آفرینی ربحث کار

که به حقایق هستی، رنگ واقعیت  هاستانسان. دیدگاه و نگرش گیردمیشكل  هاانسانجهان هستی با گذار از دریچه نگاه 

که بخش اعظم  آنجا، تا زندمیوه رفتار آنان را رقم نوع نگرش است. نگرش افراد نح تنها فرق بین موفقیت و شكست،. پوشاندمی

 . پذیردمینگرش او انجام تأثیر عملكردهاى انسان تحت

را به  هادل»و آن الگویی است که  پردازدمیبا ظرافتی تمام به بیان الگوی تفكر انسان  179عراف، آیه قرآن کریم در سوره اال

-. الگوی تفكر انسان هر اندازه محدودتر و تنگ«را به شنوایی حقیقت برساند اهگوشرا به بصیرت و  هاچشمدرک و معرفت، 

روابط آن جزء را با سایر اجزا  مربوط به یک پدیده را ببیند و پیوند صحیح جزئیتر باشد، انسان قادر است تا فراتر از امور نظرانه

  (1390 منصف افشار،) .و کل درک کند

که برای  تروبروس هاییدشواریت و الروزمره زندگی با مشك هر انسان یا مدیری در جریاناتضرورت تفكر تا این حد است که 

عاطفی و شناختی  هایمؤلفهرفتاری همراه با  مؤلفهدارای یک  هانگرشمنابع،  تربیشدر  .گیری استآن نیازمند تفكر و تصمیم

. تحقیقات نشان داده ندهستبه برخی از موضوعات هستند که متشكل از نیات رفتاری و میل به عمل در روش خاصی نسبت 

، به نقل از هریس، 1390)الری، علیمردی، عربیون، . کنندمینقش مهمی در فهم فرآیند کارآفرینی بازی  هانیتاست که 

 (2008 ، 5جیبسون، تایلر ومیک

بوده و دارای تفكر و نگاه  ذیرپکریسیندی که با شناسایی خدمت از سوی فردی که معموالً آفر: از است عبارتکارآفرینی 

و... به  وکارکسبو تدوین طرح  سنجیامكان، غربال ایده، یابیدهای پس از طی مراحل مختلف از جملهدوراندیشانه است، آغاز و 

تخریب خالق با  واسطه بهموجود  هایچارچوباین فرایند، تخریب  یهاویژگیو جهت تدوین  شودمیتشكیل شرکت منتهی 

اذعان  اندزده قلمهمه نویسندگانی که درباره کارآفرینی و کارآفرینان  تقریباً .است الزم نو و جدید هایچارچوبیگزینی جا

(  1387، خواهحسینی). سازدمیرا از افراد معمولی متمایز  هاآنهای خاصی دارند که اند که کارآفرینان ویژگیداشته
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به شش مشخصه اصلی که مورد  اند که در اینجاهای شخصیتی ارائه کردهع ویژگیهای متعددی از انوافهرست ژوهشگرانپ

 :شودمیتوافق همگان است، اشاره 

 (قدرت تحمل) حمل ابهامو ت قیت و نوآوریال، خطلبیستقالل ، ا پذیرییسکرل، رجایگاه کنت ق،نیاز به توفی

کارآفرینی را تحت تأثیر  هایخروجی سادگیبهعاملی است که عوامل بسیاری بر موفقیت کارآفرینان اثرگذار است، اما آموزش 

 (2008، 6)سلیوس و همكاران. دهدمیقرار 

جاد ای خصوصتا به تصمیمات خود در سازدمیکه کارآفرین را قادر  شودمیتعریف  هاییاقدامانگیزه و  عنوانبهرفتار کارآفرینانه 

 کارآفرینانه قصدتعاریف مختلفی از  (. 2015، 7)نیلو و همكاران ل بپوشانده عمجام هافرصتاز  برداریبهرهو  هافرصتسود از 

برای میل به  کوشسخت، قصد عبارت است از نشانۀ افراد انددادهارائه  1999)(8و فیشبین شده است و در تعریفی، که آجزن

ارآفرینانه حالت هوشیار ذهن تعریف قصد ککلی، طوربهشده در جهت انجام رفتار. ریزیبرنامه هایکوششتالش و دلیل اکثر 

. کندمیهدف هدایت  نزلهمبه وکارکسبشده و آغاز یک ریزیکه توجه و رفتار فرد را در سمت رفتار کارآفرینانه برنامه شودمی

 طوری که امروزه هدف بسیاری ازاست، به شدهتبدیلسال گذشته به یک رفتار مطلوب اجتماعی  30کارآفرینی در طی 

ی اصلی . ترویج کارآفرینی به دو دلیل مسئلهاستعنوان یک تغییر اجتماعی ی آن بهبرای توسعه ریزیبرنامهکشورها، 

 (1386 )زالی و همكاران، ."عامالن تغییر، رشد و نوآوری عنوانبهکارآفرینان  یایده"و  "اقتصادی تأثیر"است:  گذارانسیاست

حول امروز، کامیابی از آن جوامع و تدر دنیای در حال .اقتصادی دانسته است یتوسعهمل عا ترینمهمکارآفرینی را شومپیتر 

برقرار سازند. به  داریمعنیهای مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه قابلیتهایی است که بین منابع کمیاب و سازمان

 الزمجاد بسترهای ای شته باشد که باو به جلو و با شتابی دادر مسیر توسعه، حرکت ر تواندمیعبارتی دیگر جامعه و سازمانی 

سایر منابع  ن توانمندی ارزشمند،ای با استفاده از هاآنتا  منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کند

 (1387، رگیزب) .کنندجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت ای سوی بهجامعه و سازمان را 

در شرایط کنونی یكی از عواملی  قصد و تصمیم به کارآفرینی اولین قدم در فرآیند کارآفرینی و بروز رفتارهای کارآفرینانه است.

کارآفرینانه، برخورداری از روحیه  هایفعالیت شودمیکه باعث دگرگونی شرایط اقتصادی و اجتماعی و صنعتی یک کشور 

همچنین از طرفی، کشور ما در شرایط کنونی از نظر  (1396درواری و همكاران، ) .کارآفرینی استکارآفرینی و در نهایت 

 
6 Sluis et al 
7 Nyello et al 
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بخش دولتی در استخدام بیشتر  توانایی عدممهمی مانند فرار مغزها،  هاینارساییعی با مسائل و اجتما -اقتصادی

گذاری دولت به وختگان آموزش عالی،کاهش سرمایهمآو در نتیجه افزایش نرخ بیكاری در میان دانش هادانشگاهآموختگان دانش

دادن مشارکت بخش خصوصی در توسعۀ اقتصادی کشور، عدم تحرک و رشد سازی دولت و افزایشخاطر سیاست کوچک

اران، کریم زاده و همك) .بنابراین آموزش کارآفرینان بالقوه و بالفعل از اهمیت باالیی برخوردار است بوده و روروبهاقتصادی کافی 

 (1392ی، سخدر) .دارد هافرصتاز  برداریبهرهکارآفرینی اشاره به کشف، ارزیابی و  (1388

است. همچنین، معموالً شده مطرح یافتهتوسعهو  توسعهدرحالبرای بهبود اقتصاد در کشورهای  حلیراه عنوانبهکارآفرینی 

کارآفرینی بخش حیاتی  ( 2010، 9)پاکام و همكاران .داردی وجود که رابطه مثبتی بین کارآفرینی و رشد اقتصاد شودمیاذعان 

ن عوامل در هر برنامه راهبردی از اولویت باالیی ای است. برای اشتغال، رشد و رقابت بیشتر ایمحرکههر جامعه و نیروی 

تحریک  ایوسیله، به چه گیردمینكه رفتار کارآفرین از چه چیزی سرچشمه ای مانند هاییپرسشبرخوردار است. بنابراین 

 (2007، 10)پفر و همكاران. ی استمسئله مهمی برای تحقیقات نظری و تجرب یابدمیو چگونه افزایش  شودمی

. از دیگـر پیامـدهای وری در کشـور را بـه همـراه داردترویج و توسـعۀ کـارآفرینی در جامعـه، ارتقـاء روحیـه نشـاط و نوآ

های فـراوان دولت و زایش امید در جامعه، کاستن از بار مسئولیتش مشكالت بیكاری در جامعه، افتوسـعۀ کـارآفرینی، کـاه

نهایـت، درردن فرهنگ کار در جامعـه و کـاهش برخـی از معضـالت اجتمـاعی شامل اعتیاد و بزهكاری بـوده و کنهادینه

 (2000، 11مكاران)گیبسون و ه. انجامدضـمن تولیـد ثـروت، بـه توسـعۀ پایـدار می

 کسب تجربیاتو  شناختیجمعیتبه مطالعات اخیر، که برای بررسی نگرش کارآفرینی دانشجویان و تأثیر متغیرهای  توجه با

 هامهارتکه نگرش کارآفرینانه و  دهدمیآمریكا انجام شد، نشان  وکارکسب هایدانشگاهدر  هاآن هاینگرشگذشته بر  وکار

ن موضوع ای به توضیح هامهارترینی توسعه و اصالح شوند که تفاوت آموزش و آموزشی کارآف هایبرنامهدر چارچوب  تواندمی

عمومی، داشتن  طوربه (2000)گیبسون و همكاران، . از دیگران هستند ترموفقکه چرا برخی افراد کارآفرین  کندمیکمک 

با  زابرونیک عامل  عنوانبهآموزش کارآفرینی  .دهدمیوق رینی سکارآف سوی بهافراد جامعه را  وکارکسب اندازیراهمهارت 

 بهکه کارآفرینی  اندداده، متفاوت است. تحقیقات نشان ندوکارکسبعمومی، که بخشی از شرایط عمومی محیط  هایآموزش

 
9 Packham et al 
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عمده شامل مهارت،  ه حوزهی در سکارآفرینانه دارند. آموزش کارآفرین هایفعالیتبر  یتخصصی تأثیر عمیق هایآموزش همراه

 (1388همكاران،  )یدالهی و .است ریزیطرحدانش و نگرش کارآفرینانه قابل 

 هایینگرشکه چه خصوصیات شخصیتی و چه  آیدمین پرسش به وجود ای ،شودمیگرایش کارآفرینی افراد مطرح  کهزمانی

ن پرسش سه ای که آغاز کرده، به دست آورد؟ پاسخ به اکارآفرینی ر هایفعالیتفرد باید کسب کند تا احتمال موفقیت در 

که  بودن کارآفرینشخصیتی؛ سوم: نگرش فرد نسبت به  هاویژگی. اول: محیط فرد؛ دوم: گیردبرمی درجریان از تحقیقات را 

 خواهندمیکه افراد  باشد مفهومن ای به تواندمید. امتیاز باالی گرایش کارآفرینی افراد أثیر نفوذپذیری اجتماعی قرار دارت تحت

، 12)النی و بولتون. خواهد بودباالتر  هاآنکارآفرین شوند یا در افرادی که بخواهند کارآفرین شوند، نمره گرایش کارآفرینی 

2011) 

 

 پژوهشی و پیشینهادبیات 

 مفهوم ذهن

شود و معموالً آن می حافظهو  زبان، قضاوت، تفكر، ادراک، تصورات، هوشیاریهای فكری است که شامل از توانایی ایمجموعه

و قدردانی است و مسئولیت  تشخیص، تصورگیرنده قدرت ربکنند. ذهن درتعریف می اندیشهرا وجود توانایی هوشیار بودن و 

 .شوددارد که منجر به عملكرد و نوع رفتار افراد می عهده برو عواطف را  احساساتپردازش 

 کارآفرین وآفرینی مفهوم کار

 سیصد حدودکلمه کارآفرین  دارد. سبتاً قدیمی است که ریشه فرانسویای نواژه Entrepreneurship)به انگلیسی(کارآفرینی

کسانی  .ها بودندکارآفرین و مفهوم کارآفرینی را مورد توجه قرار دادند، اقتصاددان یواژه که کسانی نخستین و دارد قدمت سال

با وجودی که  .اندهای هفدهم و هجدهم میالدی به کار بردهسمیت لغت کارآفرین را در قرنکانتیلون و آدام ا مانند ریچارد

هایی فهمیم )و در رشتهکارآفرینی به شكلی که ما می شوند، اماحدود سیصد سال است که برخی افراد کارآفرین نامیده می

 .است یافته رواج که نها حدود یک قرن استگیرد( تمثل مدیریت کارآفرینی مورد توجه قرار می

 
12 Lane and Bolton 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
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نتوانسته است بـه معنای واقعی کلمه، منظور و غایت واژه اصلی خود را به  کارآفرینی با در نظر داشتن اینكه ترجمهبرخی 

ر مخاطـب منتقل کند، باید اذعان داشت این ترجمه تنها از حیث تخصصی و با دید کارشناسانه به مقولـه کـارآفرینی و د

با این رشته ارتبـاط برقـرار  یغیرتخصصمتفـاوت و  هایشكلمعنـای گـسترده آن قابل درک است و برای آحاد مردم که به 

« و  زاییاشتغال، سـوءتفاهم رایجـی ایجـاد کـرده و آن، تـصور مفهـوم کارآفرینی تنها در بعد »شوندمیکـرده یـا بـا آن آشـنا 

ث ه و باعن کارآفرینی در جامعه ایران را به چالش کشاندمسئله، گسترش و تعمیم مفهوم کال »ایجاد شغل « است کـه همین

آنكه از حیث تخصصی نیز اجحاف بزرگی را در زمینه این رشته کاربردی و  ترمهمآن شده است؛  کردنمشكالتی در نهادینه

فقـط بخـشی از مفهـوم کـالن و  زااشتغال هایفعالیته در کشور به وجود آورده است؛ چرا کـ هارشتهمتنوع و پر نفوذ در سایر 

این کاستی  توانستمیکارآفرینی  جایبه آفرینیارزشرآفرینی است و شـاید اسـتفاده از واژه کا هایخروجییكـی از  عنوانبه

 .را تا حد فراوانی پوشـش دهـد

و  کندمیگرفتن منابع موجود در اختیـار تعریـف ون درنظرد، بدافرا وسیله به هافرصتدکتر رضائیان کارآفرینی را فراگرد شكار 

منـابع جـاری را نادیده  هایمحدودیتجدید،  هایفرصتبـه هنگام تصور  کارآفریناندر اصل بر این مهم اسـتوار اسـت کـه 

  گیرند.می

را همـراه بـا  ده از خالقیت، عـضو جدیـدکه در آن بتوان با استفا داندمییندی آمیالدی ( کارآفرینی را فر 2000) 13تامپسون

 عوامل به وجود آورد.دیگـر  کارگیریبهارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و 

که و بهبودهای مستمری متمرکز شـوند  هاحرکتکارآفرینان باید بر  :کارآفرینی با نگـاه متفـاوتی معتقـد اسـت درباره چرچیل

 . قابل کنترل باشد هایفرصتها و از ریسک برداریرههبمداوم در پی  صورتبه

یند نیز در نظـر گرفـت که از درون آن تعریفی از کارآفرینی نیز استخراج شود که آفر صورتبهکارآفرینی را  توانمیاما 

 .تر داشته باشدواقع گرایانه وسویسمت

با بسیج منابع و مخاطره مالی و  توأم وکارکسبجاد ای دفكر جدید که از طریق فرآینده و ای کارآفرین فردی است دارای

 (1383و عزیزی، احمد پور). کندمیاجتماعی، محصول یا خدمت جدیدی به بازار عرضه 

است و حتی گاهی نیاز به وجود  شدهگرفتهسیک در نظر وکالئدر نظریه اقتصادی، ارزش کمی برای نقش کارآفرین در الگوی ن

تمرکز کنند تا فرد. سعی دارند تا بیشتر بر نقش  رینی مجزا مورد تردید قرار گرفته است. اقتصادداناننظریه اقتصادی کارآف
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 ن نویسندگان کارآفرینای از نظر .اندنمودهنقش بارز برای کارآفرین در تاریخچه نظریه اقتصادی تعیین  یازده هربرت و لینک

تصمیم  -4 استمبتكر  -3 آوردمیسرمایه مالی را فراهم  -2 ردپذیمیریسک مربوط به عدم اطمینان را  -1کسی است که: 

 استپیمانكار -9 استمالک شرکت  -8 است منابع اقتصادی کنندههماهنگ-7 استمدیر  -6 استمدیر صنعتی -5 استگیر 

 (2008، 14) فریرا و پاکو. کندمی جاجابهمنابع را میان کاربردهای گوناگون  -11و  استداور  -10

ن مفهومی است ای ، ارزیابی و دنبال کنند.ابتكاری خود را پیدا، تفسیر هایفرصتتا  کندمیرآفرینی به نوآوران کمک ت کاذهنی

یا اعتقادات فردی متمرکز شده  هانگرش، متفاوتی بر روی صفات، رفتارها طوربهکه دارای چندین تعریف و تناقض است که 

 هاینظریهاین  ، زمینه نظری کمی وجود دارد.اریف مختلف از یک تفكر کارآفرینیعاست. رابینسون ادعا کرد که در میان ت

، یک عامل اصلی در توسعه : اولدهندمیعصبی ارائه -مكمل در کنار هم به دو دلیل نگاهی بصیرانه به مفهوم ذهنیت عصبی

 شدن یک آمیزموفقیتکنند. دوم ،  بندیطبقهکارآفرین شناسایی و  عنوانبهخود را  توانندمیکارآفرینان سطحی است که افراد 

 نیز بستگی دارد. هاآناجتماعی  هایزمینهبلكه به تعامالت بین افراد و ، کارآفرین فقط یک تالش فردی نیست

 اندشدهتشكیل  هایینگرشو  هاارزش، ختارهای مشابهی هستند که از دانش، اعتقادات، ذهنیت و هویت کارآفرینانه سابنابراین

. شودمیص توسط ذهنیت فرد تعیین نحوه استفاده و پاسخ دادن به اطالعات توسط شخ به یک کارآفرین اشاره دارند.ه ک

 (2010، 17؛ رابینسون2015، 16؛ نوبل2008، 15)دوک

 ینانکارآفرتفكر و رفتارهای  هایویژگیجاد انگیزه در مهندسان برای توسعه ای پرورش ذهنیت کارآفرینی در مهندسی به معنای

 .است تجاری هایفرصتاز  برداریبهره، توانایی شناسایی و معمول از کارآفرینی در سطح فردی کارشان است. یک تعریف در

 (2000، 19منرو ونكات ن؛ شی2014، 18)فریس و گیلنیک

 و پذیریریسک، ریل، نوآو، انگیزه پیشرفت، استقالاز: خودکارآمدی، فعالیت ندعبارتیک ذهنیت کارآفرینانه  هایویژگیسایر 

 هایمهارت، (؛ تحمل ریسک، ابتكار عمل، پشتكار، خالقیت، رهبری1997( مرزبندی )برت 2014. )فریس و گیلنیک، رقابت

 طلبانهو گرایش فرصت (2016، 20مایر)بروگرمن، شلفوت و دی ، همكاری و تأملدهیسازمانو  ریزیبرنامه، ارتباطی
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 ، نحوه آموزش دانشجویان در زمینهکردن دقیقاً یک کارآفرینعملیاتیبیان و  هاویژگیرده ن دامنه گستای (2001، 21)ساراوتی

در سطوح بیش از  توانندمیمثبت کارآفرینی  ظاهربه، صفات . بعالوهکندمیرا دشوار  هاآنکارآفرینی و ارزیابی یادگیری و رفتار 

زیاد( و باورهای متورم در  العادهفوق)خودکارآمدی بیش از حد  تماد به نفسمثال ، اع عنوانبهحد به بدهی تبدیل شوند. 

جاد ای و فرد را به سمت کندمی، فرد را نسبت به خطرات موجود نابینا اطالعات دارد آوریجمعتوانایی کنترل فرد تمایل به 

 (2000نكاترمن، . )شین و وکنندمیعمل  وتحلیلتجزیه جای بهکه اغلب  دهدمیسوق  رنگیخوش هایبینیپیش

موجود در محیط وجود داشته  هایفرصتالزم است  یک ذهنیت کارآفرینانه ضروری است، اما کافی نیست. ، داشتنبنابراین

رینی در توسعه ذهنیت کارآف است. پذیرامكانو  دسترسیقابلبرای یک کارآفرین  هافرصتن ایشود که گیریتصمیمباشد و 

، خالقیت و تأثیر اجتماعی را برطرف نیاز به توسعه چابكی، سازگاری هاآنفی دارد که بیشتر قرن بیست و یكم مزایای مختل

 بنیاد؛ 24،2004)نیرنگ ؛ آکادمی ملی مهندسیمراجعه کنید (2010)23و مكمسون 22کریل ، بهترعمیق هایبحث)برای  کنندمی

 (2001وتی ، ؛ سارا2010، 28؛ رابینسون2014، 27و گرین و براش 26؛ نیک25،2010علوم ملی

مجموعه تحقیقات و نظریه هویت و کارآفرینی از دو توصیه اصلی برای توسعه ذهنیت کارآفرینی در آموزش مهندسی پشتیبانی 

بیشتر و یا تحمل ریسک  طلبیجاه، اساتید و دانشجویان برای ابتكار ، پرورش ذهنیت کارآفرینی صرفاً کمک به. اولکندمی

 اکنونهمرا بدون توجه به منابعی که  هافرصتافراد  آن درآفرینی فرآیندی است که کار (2010) كریب گارنر و دیدگاهاز  نیست.

، اقتصاد در هاییبا ریشه، بعدی چند ایرشتهکارآفرینی ( 2010) وی و همكارانکو به اعتقاد .کنندمیال بدارند، دن دست در

در خصوص کارآفرینی ترکیبی از تعامالت اجتماعی،  شدهبیان یادهای و مدیریت راهبردی است و شناسیجامعهشناسی، روان

 .دهدمیفردی را ارائه  هایانگیزه، شوق و تكنیكی هایقابلیت

 :نگرش کارآفرینانه

از شكست و  رس، تنه مانند درک قابلیت کارآفرینانه، درک فرصت کارآفرینانهکارآفرینانه مربوط به ادراکات کارآفرینانگرش 

اثرگذار  سایرین ازفرد و تمایز وی  کارآفرینی درهایی که ها و مهارتسعی دارد تا ویژگی و (1391زالی،) ینانه بودهقصد کارآفر

 
21Sarasvathy 
22Kriewall 
23Mekemson 
24Neering 
25National Science Foundation 
26Neck 
27Greene and Brush 
28Robinson 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

9 

در واقع نگرش کارآفرینانه، فرد را درگیر کارآفرینی کرده )شریف و  (2008. 29)کولومنت و متینا .شناسایی کنداست، 

منابع،  تربیشدر  (2007، 31)لیندزی و جردانن. رینان استاز غیر کارآفکارآفرینان  یکنندهتفكیک( و 2009، 30همكاران

ه عمل در شناختی بوده که متشكل از نیات رفتاری و میل بعاطفی و  هایمؤلفها رفتاری همراه ب مؤلفهدارای یک  هانگرش

د کارآفرینی ر فهم فرآیننقش مهمی د هانیت. تحقیقات نشان داده است که ندهستروش خاصی نسبت به برخی از موضوعات 

 کارآفرینان رفتار مطالعه (2008 ، ، به نقل از هریس، جیبسون، تایلر ومیک1390)الری، علیمردی، عربیون،  .کنندمیبازی 

 هایویژگی اساس را بر کارآفرینی که رویكردی( 2010، 32)ماتویک .دارند مخصوصی هایویژگی کارآفرینان که دهدمی نشان

 که کندمی تأکید فرضیه نایبر شخصیتی هایویژگی رویكرداست.  معروف شخصیتی رویكرد به کندمی نتبیی کارآفرینی

 متمایز دیگران را از هاآن و کرده فراهم هاآن برای محرک نیروی یک که دارند هاییارزش و هادیدگاه ها،ویژگی کارآفرینان

 با سایر مقایسه در شخصیتی هایویژگی رویكرد که دهدمی اننش شدهانجام مطالعات( 2006، 33)گرول و آستان. کندمی

 شناسیروان حوزه در مهم مباحث از یكی (2010، 34)کروزیک و پاویک. است داشته بیشتری رواج کارآفرینی رویكردهای

 کارآفرینی، دارد قادتع( ا1985 35دروکر) است. افراد در کارآفرینانه رفتارهای جادای ها،انگیزه ها،ویژگی شناسایی کارآفرینی،

 هاآن تا داد آموزش افراد به توانمی را رفتاری الگوی نای .است رفتاری الگوی یک باشد، ویژگی شخصیتی یک کهآن از بیش

 به تمایل و گرایش کارآفرینانه، رفتار هایشرطپیش جمله از وی زعمبه کنند. رفتار کارآفرینانه طوربه چگونه که بگیرند یاد

 کنترلطلبی، خالقیت، اراده یا طلبی، خطرپذیری، استقاللتوفیق رفتار کارآفرینانه شامل ویژگی پنج .است بوده رینیکارآف

های طلبی، به معنی تمایل به انجام کار بر اساس استانداردهای باال برای کسب موفقیت در موقعیتهستند. توفیق درونی

، به این نكته اشاره دارد طلبیاستقاللوجود دارد.  هاآنامكان شكست در  خطرپذیری، پذیرش کارهایی است که ت.مختلف اس

و رئیس خود باشند. خالقیت، خلق  خود و به شیوه خودشان انجام دهندکه کارآفرینان عالقه دارند کارها را مطابق تصمیم 

اعتقاد  یدر برگیرنده، درونی رلکنتهای جدیدی است که ممكن است به محصوالت یا خدمات جدید منجر شود. اراده یا ایده

درونی، عقیده دارند  کنترل . کارآفرینان دارایاست در کنترل وقایع داخلی یا خارجیین موضوع است که وی فرد نسبت به ا
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 اهی اقدامات خود را به اقبال، سرنوشت و امثال اینها و اقدامات خودشان است و نتیجهریزیی برنامهرویدادهای زندگی، نتیجه

 ی فناوری و اقتصادی قرار داده است.تحوالت جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعهدر حال حاضر، سیر  .دهندنسبت نمی

و  هاویژگیهای کارآفرینی ذاتی هستند، نه تنها مورد پذیرش واقع نشده است، بلكه آموزش این امروزه این تفكر که ویژگی

، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اندنام گرفته ای طالیی کارآفرینیهگذشته، که دهه یدر دو دهه های آنپژوهش درباره

ده است. از آنجایی که کارآفرینی قابل آموزش و یادگیری شیک ضرورت مطرح  عنوانبهحتی در کشورهای در حال توسعه 

تا با حداکثر امكانات و  کنندمیشگاهی تالش کارآفرین شوند. امروزه مراکز آموزش پزشكی دان توانندمیاست، همه افراد 

های کارآفرینی هستند، شناسایی برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار بیشتری از دانشجویان خود را که دارای ویژگیبهره

به این ز نی( 1391تشویق و هدایت کنند. سیادت و همكاران)کارآفرینانه های کرده و به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیت

های زیادی ها و دانشگاهکالج .دیابش میی کارآفرینی دانشجویان افزاینتیجه رسیدند که با افزایش سطح علم، میانگین روحیه

های . دورهانددادهافزایش  توجهیقابل طوربهسال گذشته  25های کارآفرینی خود را در طول دوره یارائهدر سراسر جهان، 

و  های دیگری مانند علوم اجتماعی، علوم طبیعی، مهندسیهای تجاری، بلكه توسط دانشكدهتوسط موسسه تنها نهکارآفرینی 

ی ، آگاهی و عالقههاکارآفرینی در برنامه درسی دانشگاهآموزش . دنشودرسی ارائه می یبرنامه درفناوری اطالعات نیز 

این است که افرادی که  مالحظهقابلدر این بین، نكته  .داده است یک حرفه افزایش عنوانبهدانشجویان را در انجام کارآفرینی 

، طلبیتوفیقیه خطرپذیری، هایی از جمله روحبیننـد، بایـد دارای ویـژگیجهت کارآفرینی در موسسات آموزش عالی تعلیم می

 .باشند درونی کنترلو  طلبیاستقاللخالقیت، 

ن ایکه انگیزه موفقیت یک عامل شرطی توسعه اقتصادی است. همچنین ردرککان نظریه ای عملی بر روی طوربهلند کلمک

لند لل خواهد داشت. بر طبق نظر مک ککارآفرین فعاتر انگیزه تعداد بیشتری البا سطح با ایجامعهن باور است که ای نویسنده بر

ع از الی متوسط، قبول مسئولیت فردی، اطریپذواهد بود: ابتكار و نوآوری، ریسکزیر خ هایویژگیکارآفرین دارای  ( 1961)

. کارآفرینی یک فرایند خاص بر روی عملكردهای سازمانی و اقتصادی بوده و با بلندمدت ریزیبرنامهو  (بازتاب) هافعالیتنتایج 

 .دشومیتمایل انسان آغاز 
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 :رفتار کارآفرینانه

اقتصادی و غیره مورد بررسی قرار  ،شناختیجامعهشناسی، های مختلف روانهمواره تالش بوده است تا رفتار انسانی از جنبه 

 سازدمیکه کارآفرین را قادر  شودمیتعریف  هاییاقدامانگیزه و  عنوان بهرفتار کارآفرینانه ( 2014، 36)کوتیم و همكاران. گیرد

 (2015. )نیلو و همكاران، جامعه عمل بپوشاند هافرصتاز  برداریبهرهو  هافرصتجاد سود از ای خصوص تا به تصمیمات خود در

اند، قصد عبارت است از ارائه داده( 1999) و فیش بین که آجزن کارآفرینانه شده است و در تعریفیتعاریف مختلفی از قصد 

صد ، قکلیطوربهدر جهت انجام رفتار.  ریزیبرنامههای برای میل به تالش و دلیل اکثر کوشش کوشسختنشانۀ افراد 

و آغاز یک  شدهریزیبرنامهشود که توجه و رفتار فرد را در سمت رفتار کارآفرینانه کارآفرینانه حالت هوشیار ذهن تعریف می

نده نزدیک توسط یک یآ در وکارکسب اندازیراه. قصد کارآفرینی فردی به معنی کندمیهدف هدایت  منزلهبه وکارکسب

اند؛ مانند مختلفی از قصد ارائه داده هایمدلمحققان  (1391)خاقانی و همكاران،  .استان یا با کمک دیگر تنهاییبهشخص 

کوتیم و ). شدهریزیبرنامهو مدل نظری رفتار  نفس، مدل وقایع کارآفرینانه و شخصیتی و عزّت ایزمینهمدل ترکیبی عوامل 

عالوه، یكی جدید است. به وکارکسبیند بلندمدت خلق آراولین قدم در درگیرشدن با یک ف کارآفرینانه قصد (2014همكاران، 

عوامل مختلفی  تأثیر تحت، شودمیجاد یک رفتار ای ، قصدی که باعثمقابل دررفتار است.  هایکننده بینیپیشاز بهترین 

گیری که تصمیم کندمین بحث را مطرح ای مدل قصد کارآفرینیها، عادات و باورها قرار دارد. ، خواستههاارزشمانند نیازها، 

کارآفرینی، هنجارهای  هایترجیحات شخصی خود یا جاذبه: گیردبر مبنای سه اصل انجام می هاشرکت اندازیراهافراد برای 

تحقیقات نشان  (2006 37لینان،)چن و . های شغلی و درک وی از خودکارآمدی کارآفرینبه گزینه توجه با شده درکاجتماعی 

یک حرفه  عنوانبهنتخاب کارآفرینی در ا هاآنذهنی و قصد کارآفرینی  کارآفرینی با افزایش هنجارهای هایمهبرناداده است که 

به ریسک و  ترمثبتنگرش  کنندمی بیان (2002)39و شفرد همچنین داگالس (2008، 38)باسو و ویریک. دهدمی روحیه

که نگرش مقدم بر قصد  کندمینیز بیان  شدهریزیبرنامهرفتار و نظریه  شودمیتری منجر قوی کارآفرینانه قصد بهاستقالل 

 .کارآفرینانه و قصد کارآفرینانه مقدم بر رفتار است

 
36Küttim et al 

 
37Chen andLiñán 
38Basu and Virick 
39Daglass and sheferd 
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بر نگرش  توجهی قابل اثرات کارآفرینیآموزشی  هایبرنامهکه  ثابت شده است( 2011) 40از مایكل لورزر تحقیقات دیگری د

مباحث مطرح  ترینمهمیكی از  عنوانبهکارآفرینی  آموزش (2004) حقیق لیناننسبت به رفتار و هنجارهای ذهنی دارد. در ت

آپ را  پس از مرحله استارت کارآفرینانهبخشد، بلكه رفتارهای قصد کارآفرینانه را ارتقا می تنهانه. آموزش کارآفرینی شودمی

ن ای( 2006. )فایل و همكاران، شودمیرینانه استفاده برای توضیح بروز رفتار کارآف شدهریزیبرنامهنظریه رفتار . کندمیتقویت 

آنان ممكن  هاینیتو  کنندمیعقالیی عمل  صورتبهدر رفتارهای خود  هاانسانکه  گیردمیده شكل ای نای نظریه بر اساس

تار در رش مرتبط با رفای به نگن نظریه مقاصد حرفهای از دیدگاه (2014. )کوتین و همكاران، بیانجامداست به رفتار مشخصی 

مستقیم رفتار  کننده بینیپیشیک  عنوان بهبستگی دارد. قصد نیز  شدهدرک، هنجارهای اجتماعی و کنترل شده گرفته نظر

نقش مهمی را  شدهدرکشناسی بهتر دیگر ظاهر شده است. کنترل رفتار ها یا متغیرهای اجتماعی رواننسبت به نگرش، از باور

»باندورا« شبیه است. خودکارآمدی  شده درکبه مفهوم خودکارآمدی  شده درک. مفهوم کنترل رفتار کندمیفا ای ن نظریهای در

 هاآنکه بر زندگی  خویش و اتفاقاتی هایفعالیتهایشان در تجربۀ کنترل منوط بر به »اعتقادات افراد درباره توانایی شدهدرک

. استن است که توانایی متمرکز بر انجام رفتار خاصی ای شده درکیز کنترل رفتار آجزن تما نظرنقطه، است«. از گذاردمیاثر 

 :زیر است قرار به دهندمیقرار  تأثیر تحتن نظریه سه متغیری، که قصد افراد را ایطبق(  2006، )فایل و همكاران

 رفتار دارد دنبو مناسبنگرش فردی نسبت به پیامدهای رفتار: اشاره به حدی که فردی اعتقاد به -1

 درباره انجام یا عدم انجام رفتارهای کارآفرینانه است شدهدرکدهنده فشارهای اجتماعی هنجارهای ذهنی: نشان-2

های شخصی سرچشمه انجام کار است که از ادراکات نسبت به توانایی پذیریامكان دهندهنشان: شده درککنترل رفتاری -3

 گیردمی

 :گیرینتیجهبحث و 

 اثرات دلیل و به است شدهتبدیل تیریدر مطالعات مد یهای پژوهشحوزه ترینعمومیاز  یكیبه  ینیکارآفر ۀمطالع امروزه

 میینخواهد بود اگر بگو آمیز؛ پس اغراقاستگرفتهمورد توجه قرار  ،اقتصاد دارد کالنکه بر سطوح خرد و  ایمالحظهقابل

 کارآفرینی عامل حیاتی در زایش ،استعلمی بوده  هایپژوهشداغ مطرح در  تاز موضوعا یكی ر،یهای اخدر دهه ینیکارآفر

کشور ما که با مشكالت اقتصادی و در  است پرورش اقتصادی طورکل و به دیجد وکارهایکسبو  هاشرکتخلق  د،یجد هایدهای

 ییبرای رها وجود دارد، رهیی تورم و غنرخ باال، بیكاری و با رقبامقایسه  درچندان مطلوب  نه یرقابت گاهیمانند جا یمتفاوت

 
40Lurez 
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 ازین پذیرریسکباشهامت، خالق، نوآور و  یسازمان نانیکارآفر به دولتیو چه در بخش  یمسائل ـ چه در بخش خصوص نایاز

رای بسترسازی ب ن راستاای در .نو دراندازند یشده و طرح کاربه دستخود  ۀسازمان و جامع ۀراستای رشد و توسع دارد تا در

 یاتیح یو ضرورت تیاز اهم رانای مانند ایتوسعهل حا در عدر جوام یسازمان نیکارآفر تیو ترب ینیکارآفر یفرهنگ حام

 (1396و همكاران،  لییاسمع. )برخوردار است

 دونیلب پکه در قا کندمی یرا بررس دیجد کاروکسب جاد یکای ید، برآیندو جد تقلمس یپژوهش ۀحوز کی عنوانبه ینیکارآفر

 ردارنـدهبدر و دارند بسزایی یتاهم  وکارکسب اندازیراه لعام یهایژگی، ولعوام نای انیاز م که استشده ارائهت و فرص فرد

بـه مقولـه توسـعه  یتوجـه جد یفرصـت مناسـب بـرا ـکی واقتصـاد  یخلـق شـغل بـرا ،ینـوآور ،پذیریانعطافاز  یمنبعـ

 . شودمی یافـراد تلقـ ایحرفه

 -یسـطح رفـاه اجتماعـ ـشیو افزا وریبهرهبهبـود  قابـت،ر ،یشـغل هایفرصت ـشیماننـد افزا امدهـایپبه برخی  ،ینـیکارآفر

 .منجـر خواهـد شـد یاقتصـاد

 ـقیکـه از طرخـالق اسـت  یاز افـراد گیریبهره یبـرا جوامع نـدهیآفز ـازین ،ینـیتمرکـز بـر کارآفر یاصلـ ـلیاز دال یكـی

 رغمکنند. بهمی عیرا تسـر یسـودبخش، رونـد توسـعه اقتصـاد هایفعالیتبـه  هادیدگاه ـنای ـلیو تبد ـنینو هایدیدگاه

 هایفعالیتاز افـراد جامعـه وارد  یکـه تنهـا درصـد کمـ دهندمیمختلـف نشـان  هایپژوهش ـجینتا ،ینـیکارآفر ـتیاهم

 و آگاهانه یعمـد ،یمنطق ایگونهبه تواندمیشـدن  ـنیکارآفر یبـرا ـمیکـه تصم ییاز آنجا ـن،یبنابرا .ندشومی نانـهیکارآفر

 نانهیسـت، پس رفتـار کارآفرهادادهپـردازش  یـادیو تا حـد ز ریزیبرنامهزمـان،  ازمنـدیشـغل  ن یک جادای وانجام گیرد 

و  نانهیرفتـار کارآفر یبرا گیریتصمیمعامل  ،در واقع قصد کارآفرینانه .شـود یـشـده تلق ریزیبرنامهرفتار  ینوعـ تواندمی

 .آیدمیبروز آن به شـمار  یبـرا یاساسـ شرطپیش

 :تمطرح شده اس یادیز هاینظریه کارآفرینل یا مربوط به عام هایویژگیدر مورد 

که عملكرد  تنظر اس نای و بر کندمی یمعرف ینیکارآفر یصلا هایمؤلفهرا  ندیآفرو  طیمح ،دهای ،های عاملمؤلفهدیویدسن -

 یاشخاص را نانیکارآفرکه ود با هکیکالسوئتوازن نه ینظر ابتدا کند.می نییتع هامؤلفه نای انینوپا را تناسب م وکارکسب کی

، هاآن اساس برارائه دادند که را  هایینظریه شناسانروانپس از آن  ؛شوند نریکارآف خواهندمی که خودشان کردمی یمعرف

 ر.  یر خگید یافراد وجود دارد و در برخ ضیکه در بع تاس یتیشخص تثاب هایویژگیاز  یكی ینیکارآفر
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پذیرفتن ریسک، خودکارآمدی، کنترل درونی و تحمل به  یلتمامانند  یثابت یانسان هایویژگی ها،دیدگاه نای اساس بر

 (1398 و همكاران، یسخدر) .کندمی یتهدا ینیکارآفر بانتخا سویهبافراد را  ضیبع هاناشناخته

 ـرانای کشـور ـژهیدر حـال توسـعه بـه و یاز کشـورها یاریبسـ ،ینـیمثبـت کارآفر هایاثرگذاریدر دهـه گذشـته بـه علـت  

 یـیکشـور از جمله نبـود کارآ یرو شـیرفـع مشـكالت گوناگون پ یبالقـوه بـرا یحل اساسـراه ـکی عنوانبه ینـیبـه کارآفر

 جـادای در یو دولتـ یبخـش خصوصـ یو ناتوانـ آموختگاندانشاز انـدازه  شیشـمار ب ،یـكارینرخ ب ـشیدر اقتصـاد، افزا

و عامـل  درآمـدشیپ عنوانبه توانمیرا  نانـهیقصـد کارآفر نـهیزم ـنای در اند.داشتهمبـذول  یآنـان، توجـه جـد یشـغل بـرا

 .قلمـداد کـرد ـدیکار جد ـکیبـودن و خلـق  ـنیکارآفر یبـرا ـمیتصم ـای نانـهیمؤثـر بـر رفتـار کارآفر

 نکنارکا ریکالستقالا و تهاجمیپذیری، پیشگامی، رقابت، ریسکآوریوــ: نشامل آنگانه پنج داــبعو ا کارآفرینانه گرایش

 .دهندمی كیلتشرا  فرینانهرآکا راـفتر  ادخدر  مینهز

د ـمیگیرن تصمیم نطمیناا یط عدماشردر  ادفرآن ا طریقاز  که است کارآفرینانه هایفعالیتاز   ایمجموعه هـفرینانرآکا راـفتر

 یمرا  فرینانهرآکا رفتار وزیمرا هایسازمان ، دردمیشو عملی مانیزسا عنو هردر  فرینیرآاـکآن  طریقاز  که است یمسیرو 

 (1393 و همكاران، ست. )مقیمیا ناپذیراجتناب

 فرینانهرآکا رفتار بروز بر یـمحیطو  جتماعیا، فردی عواملشود که می گیرین مقاله نتیجهایبا توجه به موارد مورد بحث در

 راـنتظا رـیگد رتاـهعبـب ت.ـسا شده کارآفرینانه تأکید رفتار تقویتدر  میانی انمدیر شـنق بر خیرا تتحقیقادر  مؤثرند.

 باشند. مؤثرترجاد محیط حمایتی کارآفرینی در سازمان ای مانی بهتر درزاـس تـقعیمواز  رداریبرخوواسطه به نامدیر کهرود می

ن ای اکثر کارآفرینان ذهن پویا و خالقی دارند و ن مقاله مورد بررسی قرار گرفت.ای مفهوم دیگری بود که در کارآفرینانهذهنیت 

عملی شوند تا در صورت  سرعتبهها باید دهای نای های نو و خالقانه داشته باشند. از طرفیدهای کند تاها کمک میذهنیت به آن

عامل مهم در ذهنیت کارآفرینی محسوب  دود. در واقع خالقیت و سرعت عمل، نجاد شوای هاامكان، تغییرات مثبت در آن

 .شوندمی

بنابراین ؛ مفید باشد کارآفرینانبرای  تواندمیداشتن ذهنیتی قدرتمند همیشه که  ایمرسیدهن نتیجه ای ن مفهوم بهای با توجه به

  د.رابطه مستقیم دار پذیریانعطافبا عادات، نگرش، اعتقادات، شور و  وکارکسبرشد یک 

ن یک ذهنیت داشت دهدمیکارهای یک کارآفرین را انجام دهند اما چیزی که به کارآفرین قدرت  توانندمیبیشتر افراد 

ی خاص اندیشیدن است که در نحوه کنیم، منظور نوعی شیوهوقتی در مورد ذهنیت کارآفرینانه صحبت می .قدرتمند است
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آوری به شكلی متفاوت جمع اطالعاتشود مین نوع از ذهنیت موجب ای در واقعها تأثیرگذار است. شكالت و چالشبرخورد با م

 .یابدو تمرین بهبود می آموزشن است که ذهنیت کارآفرینانه با ای نكته مهم؛ اما شوندو تحلیل 

کارآفرینی  پرچالشرفتن در مسیر ، موتور محرکه کارآفرین برای پیشن شیوه تفكرای کهن دلیل است ای بهمفهوم ن ای اهمیت

 .های رو به رشد را دریابدو پنجره کردهر مواجهه با مشكالت سرسختانه رفتار دکارآفرین کند تا است که کمک می

د و ند، از اشتباهات نترسنقدم باشثابت اندگرفتهکارآفرینان قرا کند در مسیری که که ذهنیت کارآفرینانه کمک مینای درنهایت

 د. نفرصتی برای رشد بنگر عنوانبهها نبه آ

 از اتن موضوعای وگیرد میو رفتار کارآفرینانه شخصیت یک کارآفرین موفق شكل  هنیت کارآفرینانهذ مفهومبا در نظر گرفتن 
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