
 آفرینی کار  ترویج به توجه ضرورت

 کتر علی اصغر عیسی زادهمجموعه مقاالت دکتاب از  

 2931 نظری تشاراتان

 378-055-183-535-5شابک:

 معنا این به واقعه این البته است شده جامعه روز مسئله و کرده پیدا ظهور جدی خیلی بصورت کارآفرینی مقوله که است سالی چند

 به نوعی هب کارآفرینی تاریخچه. است اطالع بی این از بشریت جامعه که است ای ناشناخته جدید موضوع یک کارآفرینی که نیست

 هر ( شان فی هو یوم کل: )فرماید می قرآن در زیرا است کارآفرین بزرگترین خداوند ارزشی، نظام در شود می وصل متعال خداوند

 هتاریخچ وی از بعد و است فعالیت در همیشه کریم خداوند چون باشد خداوند از الگویی باید انسان اصالً. است اندرکار دست روز

 . است گرفته شکل نوعی به نیز کارآفرینی حوا و آدم پیدایش بدو از و خورده گره انسانها آفرینش و خالقیت با کارآفرینی

 و عابیرت با بشریت جامعه مختلف های فرهنگ در همچنان و داشته متفاوتی و مختلف تعاریف مکان و زمان مقتضیات بر کارآفرینی

 جالب یلیخ کار مورد در قرآن نظر.   کنیم می بررسی آفرینی کار مورد در  را کریم قرآن نظر ابتدا گردد می بیان گوناگونی تفاسیر

. شودمی ختم مردم به خدا از یعنی است، مردم اشکلمه آخرین و شودمی شروع خدا نام با که است کتابی تنها کریم قرآن. است

 یباال. است قرآن دستورهای از اندیشی عاقبت و دانش، و علم آگاهی، مفید، فعالیت صالح، عمل مهمند؛ هم دو این بین دستورهای

 بسیار روایات. است زندگی سیاست و نیک عمل تدبیر، اندوزی،دانش آدمی، وظایف و کار زندگی درباره قرآن آیات درصد 35%

 علی الکاد: »شهداست مرتبه حتی و سرافرازی و عدالت، جهاد، مساوی کار آنها طبق که هست کار و کارآفرینی اهمیت در زیادی

 و رفش نشاط، زیور،.« است روشنایی و نور مدار بر حرکت مساوی کار: »فرمایدمی( ع) علی حضرت. «اهللسبیل فی کالمجاهد عیاله

 ندلیص و میز پشت کاری و آسایش و رفاه  دنبال افراد. است نیفتاده جا  ما جامعه برای هنوز مباحث این متأسفانه،.. است پشتکار

 الفریضه؛ عدب فریضه الکسب طلب: »فرمایدمی( ص) اکرم پیامبر. باشند خالقیت و کار دنبال باید خودشان کنندنمی فکر و هستند

 مشغول انگار ،کنی کار بروی نماز از بعد اگر یعنی.« فریضه از بعد فریضه مثل مؤکد، است واجبی رفتن تولید و کار و کسب دنبال به

 دودمان مانند همه خلق لهم؛ أنفعهم إلیه أحبّهم و اهلل عیال کلهم الخلق: »فرمایدمی دیگری جای در یا. ایشده دیگری نماز

 الاشتغ  ایجاد و آفرینی کار با امروزه سودمندی این.« است مردم برای آنها سودمندترین خداوند نزد آنها ترینمحبوب و خداوندند

 و سازماندهی ریزی برنامه ریسک، تحمل معنای به 27 قرن اواخر از غرب دنیای در کارآفرینی تعاریف اولین  اما و.  افتد می اتفاق

 منابع وری بهره بتواند که دانستند می کارآفرین را کسی 28 قرن اوایل در. گرفت شکل عمومی اذهان در تولید نهایتاً و نظارت

 از بتواند که شود می گفته کسی به کارآفرین28 قرن اواخر در ببرد باال و داده ارتقاء سازمان یا صنعت یک در را سود و اقتصادی

 شومپیتر جوزف آقای 15 قرن در و کرد پیدا توسعه آفرینی کار واژه تعریف همچنان و کند کسب سود مدیریت توانایی طریق

(schmpeter )دراکر پیتر آقای قرن همان در و کرد تعریف دهد می انجام را خالق تخریب که کسی و  نوآور فردی را کارآفرین 

(peter drucker ) داشت ادامه کارآفرینی تعریف همچنان و رساند می حداکثر به را فرصتها که است کسی کارآفرین: گفت . 

(krizner) دارد تاکید نشده کشف های فرصت از برداری بهره بر کارآفرین: کرزنر . 

(shults ) ابهامات به پرداختن توانایی نه است توازن عدم با مقابله توانایی کارآفرینی: شولتز  

(Stevenson ) فرصت یک از برداری بهره جهت فرد به منحصر منابعی با همراه ارزش خلق فرآیند کارآفرینی:  نسون استیون 

 . است

(Thompson) است فرصتها از برداری بهره و یابی موقعیت کارآفرینی: تامپسون . 

(Timmons ) است هیچ از ارزشمند چیزی ساخت و خلق توانایی کارآفرینی: تیمونز . 



 عنایم به را کارآفرینی عام طور به فریل و دیکنز و کایربای و گیب ، هاول گارتنز ، میالن الومک جمله از دنیا اخیر دانشمندان و

 . نمودند تعریف ذیل

 . است همراه قطعیت عدم و پذیری خطر با که جدید کار و کسب ایجاد از عبارتست کارآفرینی

 شرح هب را کارآفرینی خاص تعریف ونکاتارامن و تیمونز و نسون استیو:  مانند دنیا روز دانشمندان و هشگران پژو از دیگر برخی و

 . دادند ارائه ذیل

 خطر ، کارگروهی به تمایل کارآفرینی.  است آن از ناشی ارزش سازی حداکثر و فرصت پیگیری و جستجو فرآیند شامل کارآفرینی

 ها مدل محدودیت به توجه بدون فرصت از حاصل ارزش سازی حداکثر منظور به نوآوری ، ایده پیگیری ، هدایت ، ،ایجاد پذیری

 . است موجود منابع یا ساختار

 عاریفت آینده در بسا چه و دارد وجود کارآفرینی به نسبت نیز دیگری دیدگاههای رسد می نظر به اشاره مورد تعاریف بندی جمع با

 سابیاکت یا ذاتی(  فردی – سازمانی)  شکل نظر از کارآفرینی بندی بخش و تفکیک از نظر صرف. گیرد شکل واژه از جدیدتری

 ناختهش و مشخص جامعه در تقریباً ذاتی کارآفرینان گروه اکتسابی هم و ذاتیست هم کارآفرینی واقع ودر.  است بحث مورد آن بودن

  جهان جمعیت درصد%2  از کمتر به دنیا در ذاتی کارآفرینان جمعیتی آمار شاید  است اندک بسیار آنها تعداد البته و  هستند شده

 یادگیری و آموزش جز نیست چیزی آن و گذارد می باقی دولتمردان و اندیشمندان دوش بر سنگینی تکلیف فرضی، آمار این و برسد

 تهادول بین سنگین رقابت و موجود های بحران و امروزی دنیای در صنعتی و اجتماعی اقتصادی، تحوالت به توجه با. کارآفرینی

 یجدید نگاه جهانی جامعه و شده حس بیشتر کارآفرینی خالء توسعه حال در کشورهای حتی و یافته توسعه کشورهای باالخص

 نادر بسیار فاقات ولی باشند می نوآوری و آفرینی کار دنبال دولتها همه تقریباً سنگین بسیار رقابت یک در و کرده پیدا مقوله این به

 و کارآفرینی در کشورهای امروز شد می تصور که آنچه خالف بر اینکه آن و داده روی امروزی اقتصادی دنیای در ای پیچیده و

 که ندا مانده دهان به انگشت دانشمندان از برخی ، هند و چین مانند هستند بیشتر جمعیت دارای که هستند پیشرو اشتغال ایجاد

 بزرگ ایسازمانه تمام حالیکه در و انسانی نیروی از استفاده جای به جدید آالت ماشین بکارگیری و تکنولوژی ظهور با است چگونه

 رینیکارآف بزرگ، دستیافت این به منابع های محدودیت و زیاد جمعیت این با کشورها این  کنند می ریزش را خود انسانی نیروی

 یافته وسعهت و پیشرفته کشورهای حالیکه در اند کرده عبور اقتصاد جهانی بحران از سالمت به و کرده پیدا دسترسی اشتغال ایجاد و

 . یابد می افزایش مرتباً آنان بیکار جمعیت و شده  اقتصادی و مالی بحران دچار و گرفته قرار فرسایش و تحلیل حالت در

 در افرصته" انشتین آقای قول به. آورد می بار را کارآفرین  سازمان یا فرد که دشواریهاست و سخت شرایط این است، مسلم آنچه

 ندیب جمع یک به آنان پیشرفت و رشد زمانی پروسه در دقت با و کارآفرین افراد نامه زندگی در تامل کمی با.  "هاست سختی دل

 کالتمش ، بحران از خروج جهت چالش اثر بر  سازمانها یا افراد این اکثریت به قریب  اینکه آن و دش خواهیم نزدیک یا رسیده کلی

 ستنده اشتراک نقطه دارای مورد این در پس اند شده کارآفرین نوآوری و خالقیت تفکر، به توسل با نیاز رفع و  ها سختی ، رنجها ،

 . رنددا زیادی بسیار مشترک ویژگیهای کارآفرینان البته

 عمل، اهل قاطعیت، تغییرات، به عالقمند آینده، در زندگی ، کنترل به اشتیاق فرصت، دنبال پرور، رویا:  آنان ویژگیهای جمله از

 رب اکنون.  باشد می درآمد توزیع و درآوردن پول دنبال سرنوشت، بر مسلط بین، ریز یا جزء دلبستگی، ، کار وقف اراده، و عزم

 در را کارآفرینی سازی بومی و جدید حرکت خطیر، امر این به خاص توجه ضمن که است بوم و خاک این دلسوزان و اندیشمندان

 نیاید بر نهاد یا سازمان چند یا یک عهده از شاید که است سنگینی بسیار مسئولیت این مسلم قدر. نمایند آغاز ملی اراده و عزم یک

 ودننب مهیا دلیل به باشد هم خاصی نهاد یا سازمان امر این متولی اگر. هست گروهی کار و ملی عزم نیازمند چنینی، این حرکت. 

 کار این قطعاً ولی بود نخواهد آسان کار. است جامعه کالن سطح در سازی فرهنگ نیازمند عزمی، چنین آغاز الزم های ساخت زیر



 در پژوهشی و علمی مراجع در نوآوری و خالقیت ترویج به توجه مهم بسیار موارد از یکی و است دسترسی قابل و شدنی انجام

 . باشد می دبستان و کودک مهد باالخص مختلف مقاطع


