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 :ویژگیهای کار آفرینان سازمانی را شامل موارد ذیل می داند «پینکات دگیلفور»

 دارای انگیزه های اولیه هستند -1

 سازمان فرصت می دهند به خود و-2

 هستند که در دیگران توانمندی ایجاد می کنند ینرهبرا-3

 افرادی هستند که از ایده های خویش دفاع می کنند -4

 افق زمانی بلندمدت دارند-5

 سبک حل مسئله هستنددارای -6

 همیشه تمایل به یادگیری دارند اطالعات هستند و دارای مهارتهای توانایی جذب منابع ، حمایت و -7

 برون سازمانی هستند دارای مهارتهای ارتباطی درون و -8

 سی ندارند متوسط هرا از انجام ریسکهای معقول و -9

گیرندگان قهاری  داده های کافی تصمیم ون در اختیار داشتناغلب بد شکستها درس می گیرند و ازاشتباهات و -11

 هستند

 :فرینانآرویکردهای رفتاری کار

 کار آفرین تمایل به تغییر آینده دارد -1

 کار آفرین با تخریب موقعیتهای موجود فرصتهای جدید ی ایجاد می کند -2

 کاربران بالقوه داردکار آفرین در سراسر فرایند توسعه محصول یا فرمت جدید تعامل نزدیک با  -3



 خدمات جدید را ضروری می داند استفاده از استعدادهای ناب در معرض محصوالت و  کار آفرین -4

 عزم راسخ دارد کار آفرین -5

 ایده های جدید مستمر وپایدار باشند کار آفرین تالش می کند تا نوآوری ها برای محصوالت و -6

 :تاثیرات  اقتصادی وصنعتی کار آفرینان

تغییرات به وجودآمده در علم  قتصادی عصر حاضر ریشه در پیشرفت وا _دگرگونیهای نظام اجتماعی تحوالت و

ائقه ها گردیده است بدون تردید سازمانهای عصر ذفنا وری دارد که این به نوبه خود منجر به تغییر در عالئق و و

نیازمند یافتن راه حلها وروشهای جدید مقابله با مشکالت است  گسترده بین امللی  حاضر با تحوالت وتهدیدات

 که به نواوری ،ابداع ، ساخت کاالها ، فرایندها وروشهای جدید بستگی دارد

نقش کار آفرینی باید در توسعه همه جانبه به ویژه اقتصاد تقویت گردد در واقع امروزه برای رسیدن به این هدف 

مشوق  به عنوان نقشهای قهرمان توسعه صنعتی محرک و ر توسعه اقتصادی ونقش کار آفرین به عنوان موتو

 تنگناهای بازار وگزینه اصلی اشتغال است سرمایه گذاری ، گزینه اصلی انتقال فناوری ، گزینه رفع خلل و

 ویکمن معتقد است که کار آفرینی تسریع کننده ، جرقه رشد وتوسعه اقتصادی است

 :که عبارتند از ه ها را برای ظهور کار آفرینی مهم می شماردچهار دسته از گزین ویکمن

 مزیتهای بازار وفراهم بودن سرمایه :گزینه های اقتصادی ( الف

تحرکات اجتماعی ، امنیت وگزینه هایی ( فرهنگی) مقبولیت کار آفرینی  :گزینه های غیر اقتصادی ( ب

  همچون طبقه اجتماعی ، قدرت وکنترل

 مخاطره پذیری نیاز به توفیق ، انگیزه ها و :ن شناختی گزینه های روا( ج

 خدمات برای ایجاد تغییر در تولید کاالها و :ترکیب گزینه های تولید( د

 کارآ فرینی واشتغال

روش جدید برای انجام کارها می تواند زمینه ساز اشتغال باشد برخی معتقدند  نوآوری ، ارائه کاال و کار آفرینی و

زوما منجر به شغل آفرینی نمی شود البته زمانی که یک نوآوری جدید در بازار مطرح گردد تا لار آفرینی ککه 

 زمانی که زمینه بهره برداری کاربردی از آن برای سایر اعضای جامعه فراهم نگردد این منجر به شغل آفرینی و

ائه خواهد شد هرگونه نوآوری که برای انجام ار خود کار آفرینیافزایش اشتغال نخواهد شد اما در مفهومی که از 

 همچنین افزایش اشتغال می شود فعالیتهای اقتصادی توسط خود فرد ایجاد می شود منجر به شغل برای فرد و

 



 :ذیل می تواند منجر به اشتغال شود یبنابراین کار آفرینی از طریق روشها

 زمینه ساز اشتغال باشد روش جدید برای انجام کارها می تواند باارائه کاال و-1

 نوآوری برای انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به اشتغال می شود-2

 منجر به اشتغال می شود «خود کار آفرینی» با چهره جدیدی از کار آفرینی تحت عنوان  -3

 تالش واقدامی است که نیروهای کار جامعه برای  « ار آفرینیکخود» 

  شایستگها کسب توانایی ها و( الف

 رفع نقاط ضعف( ب

 بهره گیری از فرصتها( ج

تامین و مواجهه با تهدیدات حاکم برنظام نیروی کار جامعه با هدف یافتن جایگاه مناسب در محیط اقتصادی  -د 

 امنیت شغلی خود در ارتباط با شبکه های سازمانی انجام می دهند

 فرایند کار آفرینی

کار آفرین به عنوان فردی که محرک و موتور توسعه اقتصادی از او یاد می شود باید نقش وی در فرایند تقویت  

 :جامعه تاثیراتی که در رشد اقتصادی جامعه برجا می گذارد مشخص  گردد

 : فرایند کار آفرینی در سه سطح مورد توجه مخاطبان در جامعه قرار می گیرد واین سطوح عبارتند از

 سطح فردی سازمان/ سحط شرکت  سطح محیط

 محیط فرهنگی -

 محیط قانونی -

 زیر ساخت عملی تحصیلی -

 شرایط مالی -

 ساختار صنعت -

 راهبرد -

 بازاریابی -

 مالی -

 رهبری وسازمان -

ویژگیهای محیط شناختی کار  -

 آفرینان

 رویکرد فردی ویژگیهای کارآفرینان -

 رویکرد ورفتاری رفتار کار افرینان -

 :که درتاسیس و فرایند ایجادکار آفرینی سه فعالیت نقش دارندالزم به ذکر است 

 مرحله پیش نیاز( الف

 مرحله تاسیس( ب

 مرحله ایجاد یا توسعه( ج



 :طی چهار مرحله صورت می پذیردبا توجه به سه فعالیت یاد شده فرایند کار آفرینی 

 با نگاهی متفاوت به پدیده های اطراف: ارزیابی فرصت  شناسایی و-6

 جهت جلب سرمایه گذار ریسک پذیر: تدوین طرح تجاری -6

 انسانی تامین منابع مالی و: تامین منابع مورد نیاز -3

  توسعه بنگاه  –نفوذ در بازار ب  -ازطریق الف  : اداره بنگاه تاسیس شده -4

 بازنگری باورهای عامه مردم در مورد کار آفرینی

رشناسانه ای که تاکنون در میان جامعه در باره کار افرینی وجود برای اینکه هرگونه برداشت سطحی وغیر کا

داشته است مورد تجدید نظر قرار گیرد و ابهامات ناشی از آن برطرف گردد مهمترین باورها و برداشتهایی که در 

 :میان مردم رواج یافته اند بازنگری ومعرفی می نماییم

 هکار آفرینان ا هل عمل هستند نه اهل اندیش( الف

 کار آفرینان متولد می شوند ساخته نمی شوند( ب

 کار آفرینان همه مبتکرین هستند( ج

 کار آفرینان وصله های ناجور علمی واجتماعی هستند( د

 تمام نیاز کار آفرینان خوش شانسی است( و

 کار آفرینان تنها به دنبال سود هستند وتمام نیازشان پول است( ه

 اطالعی نعمتی استبرای کار آفرینان بی ( ز

 کار افرینان در جستجوی موفقیت شکستهای زیادی را تجربه می کنند( ح

 کار آفرینان حد نهایی خطر پذیران هستند( ط

 

 پایان فصل اول 

 موفق وپیروز باشید

 


