
  )١(کارآفرین کيست؟
  

این اقتصاددان که اورا .  در معنا و مفهوم فعلی را اولين بار ژوزف شومپيتر به کاربردEntrepreneurاصطالح کارآفرین 
پدر علم کارآفرینی می نامند بر این باور بود که رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام، زمانی ميسر خواهد بود که 

معه با خطرپذیری، اقدام به نوآوری کرده و با این کار روشها و راه حل های جدید افرادی در بين سایر آحاد جا
تخریب خالق تفکرات شومپيتر با انقالب اطالعات و شروع عصر . جایگزین راهکارهای ناکارآمد و کهن قبلی شود

فرآیند کارآفرینی به عنوان فراصنعتی از ارزش و اهميت خاصی برخوردار شد، زیرا کارآفرینان به عنوان عاملين تغيير و 
فرآیند تغيير و تحول در نظام اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و حجم قابل توجهی از تحقيقات و پژوهش های مرتبط با 

  . ميالدی صورت پذیرفت١٩٩٠ و ٨٠ و ٧٠آن طی دهه های 
. ات ، کيفيت و خدمات نوین استاین واژه به معنای محصوالت ، ابداع. واژه کارآفرین دربردارنده معنای موفقيت است

باتلر ، مفسرروزنامه . در درون یک شرکت ، این واژه به معنای نوع خاصی از روحيه ، سرزندگی و فضيلت است
  .می نامد» شوق خلقت«تجاری ، آن را 

اب از همه مهمتر این واژه به اشخاص پراراده ای اتالق می شود که اراده ، خالقيت ، پایداری و موفقيت اجتن
  .ناپذیرشان ، آنها را به رهبران و قهرمانان روز تبدیل می کند

تب و لرز یک اقتصاد . این مطلب آخر ، تغيير قابل توجهی را در نگرش مردم نسبت به کارآفرینان نشان می دهد
زیادی بر کيفيت چرا که امنيت اقتصادی آینده ما تا حد . ناپایدار ، ارزش واالی این زنان و مردان را به ما می فهماند

  .کار کارآفرینان متکی است
با . کارآفرینی همواره مبنای تحوالت و پيشرفت های بشری بوده است و تعاریف زیاد و متنوعی از آن شده است 

این همه ، مفهوم و ماهيت اصلی آن هنوز شناخته شده نيست و نمی توان استانداردی جامع و مطمئن برای آن 
  .ارایه نمود 

پيتردراکر معتقد است کارآفرین کسی است که فعاليت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می 
همچنين مخاطره پذیر است و به . کارآفرین ارزشها را تغيير می دهد و ماهيت آنها را دچار تحول می نماید. نماید

کارآفرین . د ولی هيچگاه سرمایه گذار نيست برای فعاليت خود به سرمایه نياز دار.درستی تصميم گيری می نماید
همواره به دنبال تغيير است و به آن پاسخ می دهد و فرصتها را شناسایی می کند و کارآفرینی  به عقيده دراکر 
همانا به کاربردن مفاهيم و فنون مدیریتی ، استانداردسازی محصول ، به کارگيری ابزارها و فرآیندهای طراحی  و بنا 

او کارآفرینی را یک رفتار می انگارد نه یک صفت خاص در .ار برپایه آموزش و تحليل کار انجام شده استنهادن ک
  .شخصيت افراد

یعنی اینکه با زمان ،سرمایه ها را به گونه . از نظر اقتصاددانان ، کارآفرین کسی است که ارزش افزوده ایجاد نماید
  .ه دست آمده، حالت اوليه اش افزایش یابدای به کار گيرد که ارزش آنها و یا محصوالت ب

  
    

  
  

اگر هميشه بيش از آن مقدار که مزد می گيری کارکنی، هميشه بيش از ) : اضافه کاری( قانون کارزیاد«
  ».آنچه اکنون گيرت می آید به دست خواهی آورد
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