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 چکیده: 

 انجـام  شود که توانایی تحمـل  اي گفته می بطور ساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی

اولیه را به یک فعالیت اقتصـادي تبـدیل کنـد.     تواند یک ایده را دارد و می) اغلب مالی(ریسک 

در هر پسـت و مقـامی کـه    و... توانیم یک کارآفرین باشیم، چه کارمند، چه کشاورز  همه ما می

خود براي بهبود انجـام  هاي  توانیم کارآفرین بوده و ایده هاي خود می باشیم در راه انجام فعالیت

 .کارها را به واقعیت تبدیل کنیم

(تهـران،   هاي ایـران  دانشگاهبه صورت آکادمیک در  1383ت کارآفرینی از سال رشته مدیری

نان، زاهدان و شهید بهشتی) مورد تدریس قـرار گرفـت. ایـن رشـته یـک      عالمه طباطبایی، سم

هـا و   اي بوده و بحث اصلی دروس خلـق ارزش افـزوده، اسـتفاده از فرصـت     مبحث میان رشته

وکـار جدیـد، کـارآفرینی     هـاي کسـب   اندازي کسب و کار است. ایـن رشـته داراي گـرایش    راه

دو گـرایش آمـوزش کـارآفرینی و کـارآفرینی     سازمانی و کارآفرینی عمومی بوده که هم اکنون 

بـرداري دانشـگاه آزاد    فناوري نیز به آن اضافه شدند. در مقطع کـاردانی رشـته مهندسـی نقشـه    

اسالمی نیز چند سالی است که درسی بنام کارآفرینی در نظر گرفته شده است که نیاز شـدیدي  

بـر آن داشـت تـا تحقیـق و      شود که این مسـئله مـرا   به کتب و منابع درسی در آن احساس می

 ایم. مآوري و تالیف این کتاب را آغاز ن جمع

هـاي کارآفرینـان،    در این کتاب انواع زندگی شغلی، تعاریف کارآفرینی، فرآیند آن، ویژگـی 

هاي افزایش خالقیت، منابع نـوآوري   تعریف خالقیت و نوآوري، تشریح ایده و فرصت، تکنیک

هـایی عملـی از کـار دانشـجویان درس      و دسـت آخـر مثـال    در کارآفرینی، نیازهاي فرآینـدي، 

 گردد. برداري تقدیم حضور می کارآفرینی در مقطع کاردانی نقشه



 

 

 اول بخش

 تعاریف کارآفرینی

بـراي ایـن کـه شـغل مناسـبی بـراي خـود        و  یمچند نوع زندگی شغلی دارببینیم ابتدا باید 

 ،روحیـات  ،هـا  با اهداف و ایـده ها  از آن کدامیک انتخاب کنیم و زندگی مطلوبی را داشته باشیم

 .داردهاي ما سازگاري  عالیق و مهارت ،ها ها توانایی گرایش

 

 انواع زندگی شغلی

 توان در نظر گرفت: به طور کلی سه نوع زندگی شغلی را می

 استخدام -1

 خوداشتغالی -2

 کارآفرینی -3

 

 استخدام: -1

ب یک قـرارداد رسـمی و معتبـر وقـت و     منظور از استخدام شغلی است که شخصی در قال

مشخصی در اختیار سازمانی دولتی یـا خصوصـی قـرار     مهارت خود را در مقابل دریافت وجه

 کارمندان سازمان نقشه برداري کشور در ایران نمونه بارز این افراد هستند. دهد. می

 مدت نسـبتاً سازد که موجب امنیت شغلی کامل یا نسبی براي  فراهم می استخدام شرایطی را

فـرد اسـتخدام شـده دغدغـه ضـرر و خطرپـذیري کارفرمـا را نـدارد و در          گـردد.  طوالنی مـی 

از رفاه نباشد. افـرادي   یمخاطره است. اگرچه در سطح باالی جستجوي یک زندگی مطمئن و بی

اغلب افرادي منظم و تابع مقررات بوده و پذیراي سلسله  ،کند که این نوع زندگی را انتخاب می

و لذا حاضرند خود را تحـت نطـارت و کنتـرل دیگـران      تب اداري و ریاست مافوق هستندمرا

محیطی نیـز در ایـن    ورفتاري و عوامل هاي شخصیتی قرار دهند. البته سایر خصوصیات و ویژگی
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 .گیري موثر است تصمیم

 

 خوداشتغالی: -2

مشـاغل آزاد   یک نوع زندگی شغلی است که در آن فرد حرفه خود را براساس تجربیـات و 

 دهد. موجود در بازار کار و با مسئولیت شخصی انجام می

 باشـد همه افراد مزدبگیر ن مانندبه عبارت دیگر هر کسی که در استخدام سازمانی نباشد و یا 

خواه به صورت انفرادي کار را در منزل انجام دهند یا همانند یک وکیلیا یک مشاور و یـا یـک   

و یا در یک مغازه و یا کارگاه با چند نفر دیگر بـه   ل داشته باشندمتخصص کار را در بیرون منز

ست. به عنوان مثال ممکن است فردي در یک مغازه یـا کارگـاه   اخوداشتغال  ،کار مشغول باشند

تعدادي را به کار بگمارد و مشغول تولید محصولی مثل قاب باشد و یا به تنهایی صاحب مغازه 

 شود. کند جزء خود اشتغاالن محسوب می سازي بوده وآن را اداره باطري

بپـذیرد بـه    عالوه بر این الزم است که فرد مسئولیت مالی کار و خطرپـذیري آن را شخصـاً  

ن از فـرد یـا   آدهنـد امـا در مقابـل     عبارت دیگر افرادي که به تنهایی کار را در منزل انجـام مـی  

 کنند خوداشتغال نیستند. سازمانی دستمزد دریافت می

فرادي که با دیگران در سرمایه یا در وسایل کار شریک باشند و به تنهایی یا خانوادگی البته ا

عـالوه   .شوند و خطرپذیري کار را متقبل شده باشند خوداشتغال محسوب می در منزل کار کنند

بپذیرد. امروزه به دلیـل   بر این الزم است که فرد مسئولیت مالی کار و خطرپذیري آن را شخصاً

هـاي مجـازي در    رشد و توسعه فناوري اطالعات افراد در منزل خود از طریـق ایجـاد شـرکت   

هـا   گونه فعالیـت  کنند.این المللی می هایی بسیار گسترده حتی در حد بین اینترنت اقدام به فعالیت

با سپردن قسمتی از کار شود حتی  که توسط یک نفر به تنهایی و یا با استخدام دیگران انجام می

هـاي خوداشـتغالی    جزء فعالیـت  ،سپاري انجام پذیرد ها به صورت برون به سایر افراد و سازمان

وکـار باشـد کـارآفرینی بـه      شود ودر صورتی که همراه با نوآوري و توسعه کسـب  محسوب می

ت صـور  سـپاري  بـرون در امر جمع آوري اطالعـات مکـانی و غیـر مکـانی نیـز       آید. شمار می

روند به  جزو آن امور به شمار می surveingبرداري  پذیرد که اموري چون: آمارگیري، و نقشه می

 شرطی که تمامی موارد فوق را داشته باشند.

 

 کارآفرینی:-3

 ،پیروزي ت،شکس ،تغییر ،تنوع، خطرپذیري ،زندگی کارآفرینانه زنندگی است توأم با هیجان

کنند کـه   می ندگی شغلی کار آفرینانه را افرادي انتخابز. گرایی و فرصت خالقیت ،شوق تالش

، خواهند این موفقیـت از طریـق تـالش بیشـتر     ها می آن .تر باشند دیگران موفق دوست دارند از



 

 

 ها به دست آورند. فرصت برداري بیشتر از هوري و بهرآخلق و کشف نو، خالقیت بیشتر

آید و نه از ریاسـت کـردن بـر     ن مییس داشتن خوششائها طوري است که نه از ر آن روحیه

انداز خود هستند و در این راه پـول   بخشیدن آرمان و چشم تحققها سخت به دنبال  آن. دیگران

 هایشان. شان است نه هدف غایی فعالیت فقط معیاري جهت نشان دادن میزان موفقیت

بـراي   کارآفرین معتقد است براي بدست آوردن پول اول بایـد از پـول چشـم بپوشـد. وي    

کارآفرین هیچ پـولی از کـارش   چنانچه  رسیدن به موفقیت حاضر است طعم شکست را بچشد.

کـارآفرین   کنـد.  برد خـود را موفـق احسـاس مـی     تا زمانی که از کارش لذت می ،بدست نیاورد

 هاي جدیدي است. ها و فرصت همواره در جستجوي ایده

مشاغل آزادي کـه  اناما با صاحب کنند کارآفرینان اگرچه در مشاغل غیر مزدبگیري فعالیت می

منافع اقتصادي خود را بدون داشتن ایـده   فقط در تالش هستند تا موقعیت خود را حفظ کنند و

 هاي جدید کسب و کار افزایش دهند تفاوت بسیاري دارند. جدید یا خلق فرصت

وسـط  هاي کوچک و مت هاي کارآفرین با صاحب مشاغل آزاد یا شرکت یکی دیگر از تفاوت

هاي کوچک یـا خوداشـتغال کـه     بنابراین شرکت .نمایند ها خیلی سریع رشد می این است که آن

گیریـد و لـذا    جزء کارآفرینان قرار نمی ،دنسال پیشرفت چشمگیري داشته باش 5تا  3در عرض 

 شود. ها مشخص می معنی اخص خوداشتغالی در همین تفاوت

ن در این است که کارآفرین با وجـود مـوفقیتی   دار معمولی با یک کارآفری تفاوت یک مغازه

 ،تبلیغ ،فروش ،هاي جدید خرید روش ،آورد همواره در جستجوي کاالهاي جدید که بدست می

هایی براي ارتبـاط   هاي جنبی جدید وحتی فرصت و... مشتریان جدید بازارهاي جدید و فعالیت

اي نـوین تهیـه نقشـه و اطالعـات     ه روش تر و یا هم سطح خود است. پایین ،با همکاران باالتر

هـاي   دار معمـولی از روش  یک مغازهبرداري است.  مکانی نیز در راستاي شغلی کارآفرینان نقشه

کنـد کـه بـورس اسـت جنسـی را       در محلی مغازه خود را دایر می کند. رایج و معمول تقلید می

نـدي و رقـابتی را   ب بسـته ، روش تبلیـغ ، کننـد  ها براي فروش عرضـه مـی   خرد که همه مغازه می

 تکراري دیگر. واند و هر نوع کار تقلیدي  کند که سایرین انتخاب کرده انتخاب می
 

 هاي زندگی شغلی ویژگی -1نگاره 

 مستخدمین خوداشتغاالن کارآفرینان 
 کم زیاد زیاد طلبی استقالل

 خیلی کم متوسط زیاد خطرپذیري
 کم متوسط خیلی زیاد نیاز به پیشرفت

 زیاد متوسط کم قدرتنیاز به 
 کم تاحدودي زیاد خالقیت

 کم تاحدودي زیاد تحمل ابهام
 کم متوسط خیلی زیاد شناسی فرصت
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 بندي مشاغل بر اساس عالیق دسته

شناسان معروفی است که در زمینه سنجش عالیق کـار کـرده و بـا     از جمله روان دکورآقاي 

 ل تقسیم کرده است.عالیق را به ده گروه ذی )درسنج کو ارائه (ترجیح

 غبت:رانواع عالیق یا 

رغبت مکانیکی: افرادي که تمایل دارند بـا وسـایل و ابـزار مکـانیکی کـار کننـد. ماننـد         -1

 سازان و مهندسان ساعت ،تعمیرکاران اتومبیل

دانـان و   شـیمی  ،کسانی که عالقه مندند به کشف نظریه علمی هستند مانند رغبت علمی: -2

 کنند. که در مراکز تحقیقاتی کار میبرداري  محققین نقشهو یا شناسان  زیست

مندند با آمـار و ارقـام کـار کننـد ماننـد حسـابداران و        ارادي که عالقه رغبت محاسباتی: -3

 بانکداران

هاي هنري و و خالقیت توجه دارند ماننـد نقاشـان و    کسانی که به فعالیت رغبت هنري: -4

 سازان مجسمه

خبرنگـاران و   خواهنـد بـا مـردم در ارتبـاط باشـند ماننـد       ادي که میافر رغبت ارتباطی: -5

 نگاران روزنامه

دهند در محیط بسته و محـدود نباشـند ماننـد     رغبت با فضاي باز: افرادي که ترجیح می -6

 شناسان و کشاورزان زمین ،برداران نقشه ،دانان طبیعی ،جنگلبان

پردازنــد ماننــد  فــات خــویش مــیخوانــدن و تالی ،رغبــت ادبی:کســانی کــه بــه نوشــتن-7

 نویسندگان و شعرا   ،نویسان تاریخ

دانـان   مند هستند مانند موسقی کسانی که به نواخدن آالت موسیقی عالقه رغبت موسیقی: -8

 و خوانندگان

مندند بـه مـردم نیازمنـد کمـک کننـد ماننـد        گروهی که عالقه رغبت خدمات اجتماعی: -9

 شاورمددکاران اجتماعی و م ،پرستاران

مندنـد ماننـد    کسانی که به کارهابی دقیق و با نظم و ترتیب عالقه رغبت به کار دفتري: -10

 ها دفترداران و منشی

در انتخواب نوع شغل باید توجه داشته باشید که داشـتن تجربـه و تخصـص اهمیـت      نکته:

به چهار سـوال زیـر   د یاید باید بتوان در پایان اگر شغلی را براي خود انتخاب کرده اي دارد. ویژه

 :بدون مکث و فکر زیاد پاسخ دهید

 کنید که براي این کار مناسب هستید؟ چرا تصور می -1



 

 

 هاي الزم براي این شغل را دارا هستید؟ ها و ویژگی کدام یک از مهارت -2

 هاي شما در این کار مفید هستند؟ کدام یک از تجربیات و آموزش -3

 کدامند؟ ،اید که انتخاب کردهعوامل کلیدي موفقیت در کاري  -4

 

 تعاریف کارآفرینی

کسـی اسـت کـه متعهـد     صفت  (Entrepreneurship) ینامه وبستر کارآفرین بنابر تعریف واژه

بـه زبـان دیگـر     اداره و تقبل نمایـد.  ،هاي یک فعالیت اقتصادي را سازماندهی مخاطره، شود می

   بارت است از:ع یکارآفرین

همـراه بـا    ،ش و متفاوت از طریق اختصاص زمان و تالش کـافی فرآیند خلق چیزي با ارز"

از نتـایج   یهاي مالی و رضـایت شخصـ   روانی و اجتماعی به منظور دریافت پاداش ،خطر مالی

 ."حاصله است

 در این تعریف چند نکته وجود دارد:

. حـال  یند خلق چیزي است خلق هر چیزي ارزشمند و جدیدآرینی فربه طور کلی کارآف) 1

گیرد فـرد بـه خلـق محصـولی      می مختلفی که صورتهاي  مهندسی نقشه برداري با پژوهشدر 

 نماید.   ارزشمندتر با اطالعات مکانی موجود مبادرت می

 باشد. می یندي است که مستلزم صرف زمان و تالش کافیآکارآفرینی فر )2

   .ناپذیر است  کارآفرینی داراي خطرهاي اجتناب) 3

رسیدن به اسـتقالل مـالی و   . هاي کارآفرینانه وجود دارد اش در فعالیتآنچه به عنوان پاد) 4

 وکـار  کـارآفرین بعـد از انجـام کسـب     دکسب درآمد و همچنین رضایت خاطري است کـه فـر  

 .داشتخواهد 

وکـاري را انجـام دهـد و خطرهـاي آن را      کسب چناچه فردي صرفاً مضروري است تا بدانی

تـر   الزم است تا نوآوري هـم داشـته باشـد. بـه بیـان واضـح      بلکه  .کارآفرین نیست، پذیرا باشد

 یا ارائه نماید. و کارآفرین کسی است که محصول و خدمت ویا فرآیند جدید را تولید

شود کـه توانـایی تحمـل     طور ساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی گفته میازطرفی ب

ه یک فعالیت اقتصـادي تبـدیل کنـد.    تواند یک ایده اولیه را ب را دارد و می )اغلب مالی(ریسک 

در هر پسـت و مقـامی کـه    و... توانیم یک کارآفرین باشیم، چه کارمند، چه کشاورز  همه ما می

بـراي بهبـود   را هـاي خـود    توانیم کارآفرین بوده و ایده هاي خود می باشیم در راه انجام فعالیت

 .کارها به واقعیت تبدیل کنیم

 کمیت یا و... هاي جدید کاشت، آبیاري، نگهداري  ندازي روشا تواند با راه یک کشاورز می


