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تعریف مورد قبول واحدی از کارآفرینی وجود
ندددارد .برخددی از مددردر کددارآفرینی را خ د
نوآورانه ،خالق و پر تکداپوی کبدو و کدار و
برخددی آر را ماددراد بددا خددود ا ددا ا ی
مددی داننددد .در زبددار م ،ددی ،دو تعریددف
مب ط ترند .تعریف اول بر فرایند ها ما،رکد
است و کارآفرینی را فرایند پیگیری فرصت ها
و بکارگیری مجدد نیروهای مورد نیاز به منظور تبدیل اباکار به واقعیت تعریدف مدی کنندد (اسایونبد و
جاری و 991 ،؛آیر ند و سیرمور .3)3112 ،تعریف دور ساخاار گرا است و ساخاار قانونی مورد اسافاده و یدا
تعهدات زمانی که فرد برای خ کبو و کار جدید نیاز دارد را مورد توجه قرار می دهد.
تعریف حقوقی امل ساخاار کنار ی( دو ای) مثل یک بنگاه یا راکت است و دایدره تققیقدات آمارکده در
صفقات بعد در مورد آر صقبت خواهد د ،آر را تعیدی و تبیدی مدی کندد .بدا اید وجدود ،ببدیاری از
مطا عات یک تعریف مبا ر (ماعهد به) زمار در سامات هفاگی کار بدر روی اباکدار را بده کدار مدی برندد.
مطا عات اص ی که از ای رویکرد بهره می برند 6 ،سامت در هفاه را به منوار حداقل زمار مورد نیاز مندوار
می کنند (هک و اسکانل.2) 999 ،
روی هم رفاه ،کارآفرینی منطقاً می تواند از طری مشارکت در هر بخش از فرایند تأسیس کار ( م ،یدات و
یا اباکارهای ی) ،پول ساز با د .ای تعریف ،خود ا ا ا ی امل کبو و کارهدای تق یددی و ه،یندی
نوآورانه در بر می گیرد و نه تنها تعهدی را در می ار سدامات گرراندده دده در حرفده ،درصدد ما کیدت یدا
ساخاار حقوقی امل ن،ی ود ،ب که اندازه جاه ط بی ما ی کارآفری را نی در بر ن،ی گیرد .در واقد پدول
ساز بودر تنها د یل و یا حای هد اص ی کارآفرینی نیبت .ببیاری از کارآفرینار انگید ه هدا و یدا اهددا
اجا،امی و فردی خاصی در راه اندازی یک کبو و کار دارند .ای تعریف گبارده ماناسو کارآفرینار نبل
سور است ،چور امل اساراتژ ی های ببیاری است که آر ها ب،نظور دسایابی به اهدا ماندو خدود از
طری مشارکت های تجاری بکار می گیرند.
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چرا افراد کارآفرین می شوند؟
افراد یا از روی اجبار و یا با اخایار کارآفری مدی دوند.
گروه اول کبانی هباند که بده د یدل درایط مقددود
کننده اقاصدادی ،قدادر بده کبدو درآمدد یدا دسدا ،د
نیباند؛ رایطی چور بازار کار ضعیف ،تبعیضات نا دی
از موام ی چور جنبیت ،نژاد و یا س  .گروه دور کبانی
هبدداند کدده ر یددای پیگیددری مالی د خددود را در سددر
می پرورانند ،مالیقی چور مباکر موف ما ی در و یدا
آ پ آماتوری که آرزوی تأسیس یک رساورار را دارد .ای گدروه کبدانی هبداند کده دارای رود زنددگی
خاصی بوده و ت،ایل دارند خود رئیس خود بوده و یا سامات کار انعطا پریری دا اه با ند .بررسدی م دی
اق یت ما کار کبو و کار  ،اطالماتی را در زمینه اق یت بودر یا نبدودر ما کدار کبدو و کدار ج،د آوری
ن،ودند( .پوریر ،روگو  ،ی و هک )3112 ،ای بررسی نشار داد کارآفرینار باالی سال انگی ه بیشاری
برای اسافاده از مهارت ها و توانایی های خود و ه،کاری در جامعه دارند و نببت به جدوار ترهدا از مید ار
رضایت ی باالتری برخوردارند .تققی سال  3116ثریونت نشار داد که یک سور افرادی که خود را بده
نومی کارآفری می دانند یا ت،ایل به آر دارند ،آغاز یک فعا یت و تجارت را به مندوار یکدی از سده هددفی
بر ،ردند که پس از بازنشباگی آرزوی تقق آر را دارند .اگر ای ناایج را تع،یم دهیم ،کبانی که باالجبار
کارآفری می وند حدود دو سور و آر ها که با اخایار کارآفری می وند یک سور باقی،انده هباند.
موامل زیر از ج ،ه مقرک های کارآفرینی است برای کبانی است که اجبار آر ها را به فعا یت کارآفرینانده
وادار کرده است:
 .شرایط اقتصادی .یک اقاصاد ضعیف یا اقاصادی که در یک بخش خاص ضعیف م،ل می کند ،م،کد
است به دت فرصت های اساخدامی را مقدود کند .اگر خ بانی که ترک خدمت کرده بخواهد مجددداً بده
حرفه ساب خود باز گردد ،با مشکالت ببیاری مواجه خواهد د .وقای صنعت هواپی،دایی در حدال تق،دل
رکود م،ومی است .یک راه برای ای خ بار می تواند ای با د کده یدک فعا یدت کارآفرینانده ،مثدل درو
خدمات تاکبی فرودگاهی را آغاز کند یا کامالً از ای صنعت خارج ده و به کار دیگری مش ول ود.
 .3تبعیضات .گاهی تقت منوار "تئوری کارگر غیر مفید" 6در ادبیات م ،ی ،مطا عدات نشدار مدی دهندد
افرادی که در معرض قضداوت هدای تبعدیم آمید قدرار دارندد ،بده سد،ت کدارآفرینی مدی روندد .الیدت و
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روزانشاای (  ، ) 99می (  9) 99و ایوان و الیاور(  9) 99واهدی دال بر وجود ای ارتباط ارائه دادندد.
مهاجری که در وط خود مدیر یک بانک بوده ،م،ک است در آمریکا موف به دریافدت یدک د ل سدط
پائی در بانک ود .ببیاری از مهاجرار در پاسخ به ک،بود امکانات اسداخدامی؛ از داندش ،تجدارب قب دی و
روانی زبار گفااری خود به منوار اب اری برای آغاز یک کبو و کار جدید بهره می جویند.
 .2کمبود منابع .ک،بود مناب

خصی مثل تقصیالت ،پول ،یا امابار در واق بیدانگر نقطده آغداز فعا یدت

کارآفرینانه است .ادبیات م ،ی به ای چا ش در "تئدوری قیدود تبدویه پدریر" 1ا داره مدی کندد و فدرض
می کند که افرادی که از منداب فدردی انددکی برخوردارندد ،م،ومد ًا مقددودیت بیشداری در گ ینده هدای
اساخدامی نببت به گ ینه های کارآفرینانه دارند .در میار مقققینی که واهدی در ای ارتباط یافاده اندد
الیت و روزنشاای (  ،) 99ایوان و الیاور(  ) 99و بایا ( ) 991را می توار نار برد.
ا باه ای بدار معنی نیبت که افراد ای گروه در گ ینه های کارآفرینانه هییگونه مقدودیای ندارندد ،امدا از
آر جا که موقعیت های کارآفرینانه ببیار زیاد هباند ،کارآفرینی می تواند بهادری و قابدل دسدارر تدری
م،ل برای فردی با د که مناب فردی اندک و مقدودی مثدل مید ار تقصدیالت پدائی  ،مهدارت پدائی در
مکا ،ه زبار انگ یبی و دارایی های ما ی اندک دارد .برد 3در سال  993و ایوان و جوانوویک 2در سدال
 999به ناایج مشابهی دست پیدا کردند .هنگامی که یک فرد بدا اناخداب هدای مقددود (گ ینده هدای در
دسارر) خ درآمد می کند ،م،ک است از کارهای خدماتی مثل باغبانی ،مرتو کردر من ل و  ...اغ و به
منوار او ی قدر در فرایندی بهره جوید که نهایااً به دا ا کارکنار و مشداریار بیشدار و بندابرای توسدعه
کبو و کار می انجامد.
موامل زیر از ج ،ه مقرکات اص ی برای کبانی است که به اخایار خود مش ول فعا یت کارآفرینی ده اند:
 .پیگیری رؤیا .ببیاری از افراد به دنبال فرصای هباند تا ر یا های خود را کده بواسدطه گرفاداری هدای
ی مبکوت مانده اند ،مقق کنند .فردی م،ک است آرزو دا اه با د موسیقی دار دود ،ت،بدر ج،د
کند ،ما ک یک مه،انپریر و یا آغازگر یک فعا یت غیر انافامی با د .برخی دیگر ر یای فعا یای را دارند کده
با ل دائ،ی آر ها در ارتباط است.
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 .2مدیریت(اداره کردن) خانواده و محدودیت های زمان .ببیاری از کبدانی کده در حدی ا دا ال بده
کبو و کار جدید می پردازند اصوالً بواسطه ا ا ال ت،ار وقت ،با مقدودیت زمانی روبرو خواهندد دد .امدا
کارآفرینانی که مشاغل ت،ار وقت هم ندارند مبئو یت های خانوادگی فراواندی مثدل مراقبدت از فرزنددار یدا
پیرار دارند که بامث می ود آغاز یک کار با زمار انعطا پریر و یا کبو و کار خانگی را یک گ ینده برتدر
نببت به مشاغل ت،ار وقت بر ،ارند.
 .3برخورداری از نقش محدود .ببیاری از کارآفرینار ساخاار کبو و کار خود را به گونه ای مدی سدازند
که نقش های ک،اری یا از قاظ مدیریای دا اه با د ،یا ریبک ما ی آر ک،ار با د و یا زمار ک،اری را به
خود اخاصاص دهد .کارآفرینار در قا و نقش کدارگ ار ،بدا بکدارگیری نیروهدایی بدرای درکت در فعا یدت
کارآفرینانه خود با ک،اری ا ا ار و ریبک خصی اقدار به ای م،دل مدی کنندد .بده مندوار مثدال ،فدردی
می تواند کبو و کاری را ه،راه با مدیریت آر خریداری ن،وده و فقط از راه دور آر را کنارل ن،اید؛ در ای
صورت می توار او را " ما ک سرمایه گراری" نامید ،به طوری که در کبو و کار سرمایه گراری کرده و ی
در مدیریت آر نقشی فعال و در می حال مقدود به مهده دارد.
 .4برخورداری از انعطاف در طی زمان .یک فعا یت کارآفرینانه می تواند طوری طراحی ود که در گیری
فرد کارآفری در آر در طی زمار ما یر با د .فرد می تواند با کار پاره وقت رو کرده و پس از بازنشباگی
از ل ت،ار وقت خود ،کبو و کار جدید خود را بصورت ت،ار وقت ادامه دهد.
 .خلق ارزش .بر خال ا ا ال مادی ،فعا یت کارآفرینانه می تواند خ

ارزد کند که ما ک خود را از آر

بهره مند سازد .اگر ای کبو و کار موف ود ،در صورت ت،ایل فرد به بازنشباگی و یا ت،ایل به آغاز یدک
فعا یت کارآفرینانه دیگر ،می تواند آر را به خص دیگری واگرار ن،اید.
 .6رئیس بودن .رئیس خود بودر یکی از با ارزد تری خصیصه های کارآفرینی است .پس از مددت هدا در
یک ل ثابت کار کردر و به واسطه آر ایده های رو برای کبو و کار جدیدکبو کردر ،یا پس از کار
کردر برای مدیرانی که رود ها و تص،ی،ات مدیریای آر ها نا امید کننده و منفی بدوده اسدت ،کارآفریندار
جرب موقعیای می وند که در آر توانایی تص،یم گیری برای ه،ده امدور مربوطده را دارا هبداند .پدا ،ر
( ) 999دریافت که مدر رضایای که فرد در ل قب ی دارد و او را ترغیو به کارآفرینی می کند ،با درت و
رضایت فرد از رئیس خود بودر ه،اراز است.
 .7انجام یک کار نیک اجتماعی .تققیقات نشار می دهند یکی از جراب تدری جنبده هدای کدارآفرینی،
توانایی به انجار رسانیدر یک هد اجا،امی و سیاسی است ( .ی و راگو  6) 996 ،به نظر می رسد اید
امر خصوصاً برای افراد گروه اق یت که معاقدند کارآفرینی به کل مثبت بر گروه های نژادی تأثیر گرا اه و
بامث ا ا ال ده و دیگر م ایای اقاصادی در اجا،امات آنار دارد(.راگو و ه،کارار .)311 ،از طری آغاز
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یک کبو و کار با اهدا توأر اقاصادی و اجا،امی ،مثل یک مؤسبه خدمات پ کی یدا مدرسده ،یدا یدک
سازمار غیر انافامی که به امضاء گروه خاصی ،خدمات اجا،امی ارائه می دهد ،یک کارآفری مدی تواندد بده
ای اهدا ب رگار دست یابد.

