
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 آشنایی با اصطالحات نوآوری  

 کارآفرین

صرف)ntrepreneurE( کارآفرین ست که با  سایر مواد اولیه ،نیروی کار ،منابع الزم، انرژی و زمان ، فردی ا سازد ای هماهنگ میبه گونهرا  هادارایی و 

کند(. کارآفرینان با مهارتی که در تشووصی   ارزش افزوده اش افزایش یابد )ایجادها نسوو ت به حالت اویلیهحاصووا از آن محصوووال  ها یاکه ارزش آن

. شوندمحسوب می تحوال  اجتماعی و اقتصاد در تغییر حقیقی پیشگامان دارند، هاموقعیت اینها و ایجاد حرکت در جهت توسعه ها و موقعیتفرصت

 ع()من 

صاد، جامعهی)Entrepreneurship (کارآفرینی  ست و محققان علوم مصتلف اعم از اقت سی وک مفهوم چندوجهی ا شنا سی، روان  و هاتئوری در …شنا

اند و هر کدام بر بعد خاصووی از ها در طول زمان تعاریف متفاوتی از کارآفرینی داشووتهاند. آنعاریف خود، هر کدام به یک وجه از این مفهوم پرداختهت

 )من ع( .اندشدهفرایند کارآفرینی متمرکز 

 

 
 

 خصوصیات کارآفرینان:

 سئولیت صی دارند. آنپذیری: کارآفرینان در ق ال مصاطراتی که آغاز کردهم شص سئولیت  ساس م شان ها ترجیح میاند، اح را دهند کنترل منابع

 خود داشته باشند و منابع را برای دستیابی به اهداف مشص ، مورد استفاده قرار دهند

 سک ستند. نتایج فعالیتری شده ه ساب  سک ح ستند، اما اها ری سک پرخطر نی ست در های آنپذیری متعادل: کارآفرینان اها ری ها ممکن ا

ها را از یک دیدگاه متفاو  ا کارآفرینان، موقعیترممکن به نظر بیاید امها ممکن اسوت در نگاه دیگران غیبلندمد  مشوص  شوود یا اهداف آن

برداری است، ها قابا بهرهای که دانش آنها معموالً نقاط را در محدودهها واقع بینانه و دست یافتنی است. آنبینند و باور دارند که اهداف آنمی

ریزی گوید: کار کارآفرین، برنامهدهد. یک نویسنده میها را افزایش میحتمال موفقیت آنها و تجربیا ، هر یک ازمینهکنند. پیشیابی میفرصت

سک بر پایه دانش بازار می س ه ری ست. به ع ار  و محا شروط الزم برای موفقیت ا شده، از  ستیابی به منابع برای اهداف از پیش تعیین  شد. د با

 .کنندیمحابا خطر نمگاه بیدیگر، کارآفرینان موفق، هیچ
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 س ت به موفقیت خود، خوشاعتماد به موفقیت: کارآفرینان به موفقیت خود ایمان دارند. آن سط یکی از ها ن شی که تو ستند. ط ق پژوه بین ه

شده ستقا انجام  سب و کارهای م شان، از مراکز ملی ایاال  متحده آمریکا در مورد ک شرکت سب و کار، به موفقیت  صاح ان ک ست،  ، ۱۰تا  ۱ا

 ترین کارآفرینان، ق ا از موفقیت نهایی،تواند نشان دهد که چرا برخی از موفقبینی میاند. این سطح باال از خوشداده ۳/۷، نمره طور متوسطبه

 اندغال اً بیش از یک بار شکست خورده

 که نتیجه حاصله چه خواهد بود؟ ها دوست دارند بدانندبرند. آنهای کسب و کار لذ  میتمایا به گرفتن بازخورد سریع: کارآفرینان از چالش 

 تواند یک عاما حیاتی باشووود که سووو ب ت ش تری نسووو ت به افراد معمولی هسوووتند. این انرژی، میانرژی باال: کارآفرینان دارای انرژی بیش

سوی کارآفرین برای راهشگفت ساعا  طوالنی کار و ت ش خستگیر مستقا خود میاندازی کسب و کاانگیزی از  ها یک پذیر، برای آنناشود. 

 قانون است

 تر نگران آنچه دیروز کنند و کمها پیش رو را نگاه میها دارند. آنآینده نگری: کارآفرینان یک احسوواس و تعریف درسووت از جسووتجوی فرصووت

هایشان نیستند. کارآفرینان یتذشته و خوشحالی به س ب موفقگها مایا به بازگشت به اند و آنچه فردا باید انجام دهند، هستند. آنانجام داده

تر خواهد شد دهید، اهداف شما متعالیجایی که شما یک شرکت را رشد و توسعه میگوید: از آنکنند. بت کروس میواقعی بر آینده تمرکز می

سعه بیش شک   و غیرممکنه بیشکنید. کارآفرینان، جایی کتر پیدا میو تمایا به تو سیابها را میتر مردم فقط م بینند و ها را میینند، پتان

 کارآفرینان، هستند، ننگرا دسترس در منابع ٔ  شود. در حالی که مدیران دربارهها میهای بزرگ برای آنسرانجام، افکارشان ت دیا به موفقیت

 هستند هافرصت در گذاریسرمایه و کشف به مندع قه

 ها کنار هم قرار دهند. ترکیب اثربصش افراد و مشووواغا، افراد را جهت انجام فعالیتدانند که چطور مهار  در سوووازماندهی: کارآفرینان می

 اندازشان را به واقعیت ت دیا کنندسازد که چشمکارآفرینان را قادر می

  صورا  غلط درباره ست این کارآفرینانتوجه به ارزش موفقیت، بیش از پول: یکی از ت ستیابی برای تنها هاآن که ا  به اما. کنندمی کار پول به د

سدمی نظر شدمی کارآفرینان اولیه ارزش و انگیزش موفقیت، به نیاز که ر ستیابی  سم ا یک تنها پول، و با ست. یک محقق باز د ه موفقیت ا

 یش از پول استدهد، محرکی بتر سوق میتر و عمیقها را به سوی پیچیدگی بیشانگیزد و آنآنچه کارآفرینان را برمی»گوید: کسب و کار می

 

 :های بارز کارآفرینان ع ارتند ازبرخی دیگر از ویژگی

ست و راه شوار ا سب و الف( تعهد باال: کارآفرینی، کاری د سان یک ک س ست. مؤ سوی کارآفرین ا سب و کار، نیازمند تعهد باال از  اندازی موفق یک ک

 .شماری غل ه کنند که این امر، نیازمند تعهد باالستکارآفرینان بایستی بتوانند بر موانع بیکنند. اغلب کار، غال اً خود را در کارشان کام ً غرق می

های ی کنترل عدم قطعیتب( تحما ابهام: کارآفرینان، دارای تحما بسیاری نس ت به ابهاما  ناشی از تغییر شرایط و محیط هستند. این توانایی برا

ست، چرا که کارآفرینان ب صمیماتی میهمحیطی، حیاتی ا سته ت ضاً متناقض که از منابع متنوع و گیرند که در آنطور پیو ها، از اط عا  جدید و بع

 .کننداند، استفاده میناآشنا به دست آمده

 .رشان استتغیر مشتریان و کسب و کاها در سازگاری و تطابق با نیازهای مهای کارآفرینان حقیقی، توانایی آنپذیری: یکی از ویژگیج( انعطاف

صیت شص ستند که بتوان از ق ا پیشال ته باید به این نکته مهم توجه کرد که کارآفرینان،  صربفردی نی سی کارآفرین های منح بینی کرد که چه ک

سیت، رنگ پوشود. در واقع ویژگیشود و چه کسی نمیمی سابقه، جن سن،  ست. هر کس بدون در نظر گرفتن  سیار متنوع ا ست، های کارآفرینان ب

تواند یک کارآفرین شود و هیچ محدودیتی در این باره وجود ندارد. کارآفرینی یک راز نیست؛ یک انض اط عملی است. ها میملیت یا دیگر مشصصه

فقط  ای باشید؛توانند بیاموزند. لزومی ندارد که شما یک شص  اسطورهکارآفرینی یک موه ت ژنتیکی نیست، بلکه مهارتی است که اغلب مردم می

 )من ع( .کافی است با تمام وجود بصواهید
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 ملی گرنت فناوری برنامه

فناوری، با راه ری و هدایت معاونت پژوهش و فناوری وزار  عتف به عنوان نهاد مجری ملی و با پشتی انی نهادهای ملی حامی، مانند  برنامه گرنت 

عت نفت سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزار  ارت اطا  و فناوری اط عا ، پارك فناوری و نوآوری صن

گیری ها و مؤسسا  پژوهشی و حرکت به سوی شکاسازی فناوری در دانشگاههای توسعه و تجاریگر حامیان ملی با هدف ارتقا فعالیتو دی

ریزی شده است. این برنامه در سه بصش حمایت از آفرین برنامهساز و ارزشمحور، مولد، ثرو های نسا سوم، پاسصگو، کارآفرین، جامعهدانشگاه

ها های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و محققین در دانشگاههای فناورانه و نوآورانه، حمایت از تحقیقا  فناورانه و نوآورانه آزمایشگاهها و رسالههنامپایان

نام و ث تگیرد. مهلت های نوپا فناور و نوآور زایشی این مؤسسا ، و از طریق فراخوان سراسری انجام میو مؤسسا  پژوهشی و حمایت از شرکتی

 نمائید.  کلیک جهت مشاهده خ ر در وب سایت معاونت پژوهشی و کسب اط عا  بیشتر است. 1۴۰۰تیر ماه  پایاندهم خرداد تا  دریافت کاربری از
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