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                        زمينه كارآفريني

چندي پيش روايتي خواندم كه در آن رواي -  نويسنده اي 
كارمند  كه  مي كند  ياد  جوانيش  در  خاطره اي  از   ،- شهير 
معمولي يكي از شركت هاي خطوط هوايي بوده و كريسمسي 
را در خانه يكي از دوستانش گذرانده است. اين خانواده از نظر 
مالي در طبقه متوسط قرار مي گرفتند. بعد از دادن و ستاندن 
و باز كردن هدايا، راوي با وجود اين عقيده شخصي كه عيد 
و  ندارد  هديه اي   ، فكر مي كند  لحظه  هاست، يك  بچه  مال 
البته هيچ نمي گويد(. همان لحظه  ناراحت مي شود )  كمي 
دوستش به پاكتي اشاره مي كند كه هديه اوست. در آن پاكت 
با اين توضيح كه آنها آن را براي گذراندن  وجهي قرار دارد 
يك سال زندگي او پس انداز كرده اند تا مجبور نباشد كار كند 
بنويسد. چون تشخيص داده اند وي داراي  و فقط بنشيند و 

استعداد نويسندگي است و فقط احتياج به فرصت دارد! 
بوجود مي آورد كه چند  را  اين سؤال  روايت  اينكه  از  جداي 
مي دهند؟!  هم  به  را  فرصت  اين  جامعه  يك  افراد  از  درصد 
و  است  زندگي  به  هدف دهي  براي  شور  از  سرشار  روايت 
طبيعي است جامعه مخاطب اين روايت  و هزاران روايت، شعر 
، داستان و نمايش اين گونه،  دارندگان چه ذهنيتي خواهند 
 ، تلخي  هاي  روايت  مخاطبان  كه  آناني  با   مقايسه  در  بود 
مشكالت، خيانت ها  و سوء استفاده هاي اقتصادي و اجتماعي 

و ... هستند. در مورد اخير اگر هم يك نفر بخواهد شوق زندگي 
را نمايش بدهد، بنويسد و ... حاصل كارش تصنعي مي شود. 
چون تلخي و سياهي جريان غالب و حاكم بر روايت ، داستان 

و شعر و نمايش و زندگي است.
مباحث نظري در خصوص زمينه كارآفريني مي گويند:

فرآيند  با  مناسب  بستر  مرتبط ،  زمينه  يك  در  كارآفريني 
و  است  مهم  بسيار  مفهومي  زمينه  مي دهد.  رخ  كارآفريني 
هر كشور به لحاظ واقعيت های اقتصادی و اجتماعی در اين 
با  نوآوری  و  كارآفرينی  ترويج  است.  فرد  به  خصوص منحصر 
خاص  اهداف  به  رسيدن  برای  دسترس  در  ابزار  از  استفاده 
برداشت  اين  در  است.  پذير  امكان  محلی  بافت  به  مربوط 

-زمينه- ساز و كار و بافت است.

 : مي گويد  ارتباطات  علم  استاد  راد  محسنيان  مهدي  دكتر 
و  فيزيكي   ساختار  مفهوم،  ارتباطات  در   context اصطالح 
مي  برقرار  ارتباط  هم  با  آدم ها  كه  است  جايي  هواي  و  حال 

كنند و شديدا بر فرايند ارتباط اثر ميگذارد.
هواي  و  و حال  ، ساختار  كار  و  ساز  معناي  به     Context
برقراري ارتباط در خصوص كارآفريني به اين ترتيب توضيح 
داده مي شود:  يك وجه از زمينه كارآفريني جامعه اي است 
كه در آن جو  هنر و ادبيات همگي تعالي روح را هدف قرار 
مي دهند نه آشفتگي را. يعني حتي اگر جامعه دچار مشكالت 
اقتصادي، سياسي و اجتماعي است، بايد كاري كرد كه روح و 
روان و خلقيات آن جامعه    روند نشاط، شوق و پيشرفت را 

در پيش بگيرد

متن  در  بايد  خالقيت  كارآفريني،  روحيه  پردازي،  ايده 
كالس  از  بايد  كارآفريني  اگر  شود.   داده  نمايش  زندگي 
هاي  ايده  به  هم  مردم  عامه  و  شود  آورده  جامعه  به  درس 
قرار  فرآيند  اين  معرض  در  بايد  بپوشانند  عمل  جامه  خود 
كار  و  خالقيت  پردازي،  ايده  واقعي  نمونه هاي  با  و   گيرند 
به  شوند.  مأنوس  و  آشنا  ها  حكايت  و  داستانها  روايت ها،  در 
دراندازند.                                                                                                        نو  طرحي  تا  شود  خوب  همه  حال  بايد  عبارتي 

سردبير
  مآخذ:

 onlinelibrary.wiley.com -
-محسنيان راد،مهدي . آناكارنيناي قصه ها و فيلم ها / داستان 

همشهري آذر 93
                     «   

ژژ

     معرفي  منابع افرسي 
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 برخي از افراد، خوشبيني بي باكانه دارند
– نه از نوع اينکه آرزوي چيزي را داشتن باعث 

محقق شدنش مي شود_
يافتني  دست  را  هدفي  هر  كه  نوع  اين  از  بلکه 

ببيني
و شهامتش را داشته باشي كه براي رسيدن به آن
 خودت را به خطر بيندازي.«                                                                                                                                        

                   هارپر لي
                                                                        

اخبار داخلي 

سازمان  فناوري  تجاري سازي  درگاه 
آماده  ايران  صنعتي  و  علمي  پژوهش هاي 

بهره برداري شد

و  علمي  پژوهش هاي  سازمان  فناوري  سازي  تجاري  درگاه 
صنعتي ايران به نشاني TCPORTA.IR پس از طي مراحل 

آزمايشي، آماده بهره برداري مي باشد.
فناوري،  تقاضاي  و  عرضه  محيط  ايجاد  بر  عالوه  درگاه  اين 
زمينه مناسبي براي معرفي فناوري ها و نتايج تحقيقاتي قابل 

واگذاري به متقاضيان و سرمايه گذاران است.
 17 در  سازمان  تحقيقاتی  دستاوردهای  اطالعات  هم اكنون 

حوزه تخصصي در اين درگاه قابل رؤيت مي باشد.
آلبوم  تهيه  به  اقدام  فناوري  سازي  تجاري  دفتر  همچنين   
فناوري هاي برگزيده اين درگاه كه در اولويت واگذاري مي باشند 
نموده است. اين آلبوم شامل 13 مورد فناوری قابل تجاری سازی 
و سرمايه گذاری به شرح ذيل می باشد.   1- فناوری تركيبی 
استخراج مواد مؤثره گياهان دارويی 2- دستگاه توليد ظروف 
توليد مكمل  فناوری ساخت گلدان سلولزی 4-  سه اليه 3- 
گازوئيل از ضايعات روغن خوراكی 5- چوب خردكن سرشاخه 
درختان 6- سرماسياب صنعتی 7- شبيه ساز سقوط آزاد 8- 
نور  از دانه های گياهی 9- فناوری شبيه ساز  فرآوری روغن 
 -11 كشاورزی  كاره)كمبينات(  چند  ماشين   -10 حرارت  و 
ميكروآلگای  توليدی برای پرورشی آبزيان 12- فناوری ساخت 
فرمانتور صنعتی 13- فناوری استخراج مواد موثره گياهی  با 

حالل های فوق بحرانی

همچنين درگاه آماده ارائه خدمات تخصصي تجاري سازي به 
كليه متقاضيان است.

آماده   -021  56276343 شماره  به  سامانه  پشتيباني  تلفن 
پاسخ گويي به سؤاالت در خصوص  نحوه كار درگاه تجاری سازی 

فناوری و موارد مرتبط مي باشد.

  
رويـداد كـارآفرينی حوزه هـاي مـالی

رويـداد كـارآفرينی حوزه هـاي مـالی )بانـك، بورس، بيمه و ...( 
بـا نام اختصاري ،Fintech اول تـا سوم دي 1395در پارك 
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علم و فناوري دانشـگاه تحصـيالت تكميلی علوم پايه زنجان 
برگزار شد. اين برنامه يك رويداد 3 روزه در حوزه كارآفرينی 
بود كه شركت كنندگان پر انگيزه شامل صاحبان ايده ، برنامه 
نويسان، طراحان تجربه ورابط كاربری و متخصصان كسب و 
كار، كنار هم جمع شدند و با تشكيل گروه های 4 تا 6 نفری 

ايده های خود را مطرح نمودند.
شركت  از  نفر   101 طرف  از  ايده   40 رويداد  اول  روز  در   
كنندگان ارائه شد و پس از انجام رای گيری 12 ايده منتخب 
به  ها  تيم  نيز  دوم  روز  پرداختند.  خود  های  تيم  تشكيل  به 
رقابت پرداختند و در خالل رقابتها نيز كارگاه های آموزشی 

مرتبط با رويداد توسط منتورها برگزار گرديد.
پس از اتمام ارايه 12 تيم، اعضای تيم داوری  در روز سوم به 

شور نشستند و تيم های برتر را انتخاب نمودند.
در اين رويداد مربيان و فعاالن اين حوزه كنار تيم ها حضور 
راهنمايی  را  ها  تيم  گام  به  گام  ها  تمام بخش  در  و  داشتند 

نمودند تا به محصول كمينه دست پيدا كنند.

نخستين اجالس ملی كارآفرينان برندآفرين ايران

و  يكشنبه  روزهای  در  ايران  برندآفرينان  كارآفرينان  اجالس 
مركز همايش های  در  ماه 1395  و 6 دی  مورخ 5  دوشنبه 
داخلی،  توليدات  رويكرد  سه  با  با  ملی  كتابخانه  المللی  بين 
دانش جديد و معرفی برندهای نوظهور و با هدف كلی معرفی 

كارآفرينان و برندآفرينان در بخش های ذيل برگزار شد.

محورهاي اين رويداد علمی، آموزشی و تجربی عبارت بود از :
 حقوق برند و برندينگ

  تبليغات و ترجمانی برند
 نقش فناوری اطالعات و ارتباطات ICT در توسعه كارآفرينی

 برند ملی
 خاطرات و خطرات برندآفرينی

 شخصيت كارآفرين
 برندآفرينی در كارآفرينی

 مرگ برندها
 بانوان خانه دار و كارآفرينی

 آفرينش و زندگانی برند
برندينگ استارتاپ ها

برند فرهنگی
كليدهای موفقيت در كسب و كار
مديريت استراتژيك كسب و كار

------------------------------------------------
-----

پژوهش  هفته  با  همزمان  كاشان  دانشگاه  كارآفريني  مركز 
برگزار كرد:

 مسابقه ايده به روش طوفان فکری

هفته  برگزاری  با  همزمان  كاشان  دانشگاه  كارآفرينی  مركز 
پويايی  ايجاد  و  نوآوری  فرهنگ  تشويق  منظور  به  پژوهش 
به  تجاری  فعاليت  نوين  های  روش  نمودن  فعال  همچنين  و 
عنوان شاخص بومی منطقه كاشان اقدام به برگزاری مسابقات 
ايده پردازی تحت عنوان » روش های ترغيب مردم به خريد 
اي جديد   اتخاذ شيوه  كرد.  فكری  روش طوفان  به   « آنالين 
جهت هم افزايی فكری و هدفمند بودن آن و تقبل كل هزينه 
ها و يعالوه درآمد زايی برای دانشگاه از ويژگی های اين رويداد 
بود. خود . در اين دوره مسابقه 140 نفر در قالب كالس های 
30 نفره برگزار شد و ايده های برتر هر كالس فی المجلس 

مورد تشويق قرار گرفت.
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دومين كنگره بين المللی توسعه روابط اقتصادی 
در حوزه سالمت با محوريت كشورهای اسالمی

 

حوزه  در  اقتصادی  روابط  توسعه  المللی  بين  كنگره  دومين 
پنجم،  روزهای  در  اسالمی،  كشورهای  محوريت  با  سالمت 
ششم و هفتم اسفند سال جاری در محل سالن همايش های 
بين المللی صدا و سيمای تهران برگزار می گردد. اين رويداد 
به عنوان يكی از مؤثرترين رويدادهای در حال رشد برای ايجاد 
فرصت های همكاری در حوزه سالمت بين كشورهای اسالمی، 

است.
     گردهمايي جهاني شركتهاي نوپا

به  است  فراخواني  نوپا  شركتهاي  روزه  سه  گردهمايي 

دانشجويان  سراسر جهان براي معرفي ايده هايشان  به شركتها 
. 300 برنامه از 6 قاره در اين برنامه 3 روزه يك شبكه قدرتمند 
ها  مربي  و  دهندگان  سازمان  گذاران،  سرمايه  كارآفرينان،  از 

بوجود آورده است.
 شبكه سازي و كارگاههاي آموزشي براي كارآفريناني كه در 

مرحله اوليه هستند از جمله برنامه هاي اين همايش است.
اين برنامه توسط گروهي از  دانشجويان  در دانشگاه تگزاس در 

آستين از سال 2008 راه اندازي شده است.

سرمايه گذاري دانشگاهي براي تحقيق در كارآفريني دانشگاهي
دانشگاه فنالند بيش از 750 هزار يورو به دانشگاه شرق فنالند 
و دانشگاه توركو  داده است تا كارآفريني دانشگاهي را به عنوان 
يك پروژه تحقيقاتي فرايند اجتماعي دنبال كند. اين پروژه بايد  
آموزش و تعليم كارآفريني و كارآفريني را در راستاي اصالح و 
بهبود دانشگاه ها كه تحت فشارهاي مالي و رشد اهميت نفوذ 

اجتماعي هستند، مطالعه كند.
با استفاده از بررسي، مصاحبه، مشاهده و مستندات و روش هاي 
پيشرفته تحليل، پروژه بر تغييرات، تنوع و ماندگاري فعاليت 

كارآفريني دانشگاه ها تاكيد دارد .
پروژه همچنين  يك تصوير جامع از قالب ها، فرصت ها و مسايل 
گذاشت.  خواهد  اشتراك  به  فنالند  دانشگاهي  كارآفريني  در 
دانشگاهها  و  محققان  گيرندگان،  تصميم  به  تحقيق  نتايج 
دانشي جديد در زمينه اهداف و قالبهاي كارآفريني دانشگاهي 
ارائه مي دهد. اين را سرپرست گروه تحقيق در دانشگاههاي 

شرق فنالند مي گويد.

پروژه چند وجهي تحقيق  در كارآفريني و رهبري نوآوري را با 
چشم اندازهايي از روانشناسي و آموزش تركيب مي كند.

هدف محققان توسعه نظريه اي است كه به درك ساخت و ساز 
و تغيير كارآفريني دانشگاهي به عنوان يك فرآيند اجتماعي 
كمك خواهد كرد. سرپرست گروه تحقيق در دانشكده اقتصاد 
دانشگاه توركو مي گويد ما به عنوان محقق  به خصوص تمايل 
داريم كه  محققان كارآفريني دانشگاهي متفاوت و متعدد در 
دانشگاهها حضور يابند و به عالوه ما كنجكاو هستيم كه بدانيم 
آيا هر عضو جامعه دانشگاهي ، بدون توجه به رشته، جنس، 

سن يا موقعيت مي تواند يك كارآفرين دانشگاهي شود؟
دانشكده  Ivey  تحقيق كارآفريني اجتماعي را دنبال مي كند
در عمر نسبتا جوان كارافريني به عنوان يك رشته دانشگاهي، 
Ivey يك رهبر كليدي در اين زمينه شده . در آوريل 2017  
دانشكده فرصت خواهد داشت كه اين نقش را ادامه و گسترش 
دهد. چون در اين سال Ivey ميزبان يك كنفرانس دانشگاهي 
در زمينه كارآفريني اجتماعي است كه بر مسئله ويژه نقشه راه 

توسعه هاي جديد در زمينه كارآفريني اجتماعي تمركز دارد. 
      

معرفي يك كارآفرين موفق : دكتر هايده شيرزادي
آلي  كود  توليد  و  مواد  بازيافت  شركت  عامل  مدير 

كرمانشاه
mp.rck.co.ir

 . اند  نوشته  و  اند   زياد گفته  باره دكتر هايده شيرزادي   در 
»مادر  عنوان  با  ايشان   هاي  فعاليت  از  مستندي  نيز  اخيرا 
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زمين« در جشنواره سينماي حقيقت به نمايش در آمده است. 
اقدامات شگفت انگيز بانوي كارآفريني كرمانشاهي،  مخاطبان 

را به تأملي مكرر در زندگي و سبك زندگي او وا مي دارد.

شهرستان   1337 متولد  گيالني،   شيرزادی  هايده  دكتر 
گيالنغرب از توابع استان كرمانشاه است. 

رشته  آموخته  دانش  وي   رفت.  آلمان  به   1364 سال  او 
كشاورزي بين المللي دانشگاه  كشاورزي كاسل آلمان است. 

 سال 1992)1371( بعد از اتمام تحصيالت در رشته كشاورزي  
به ايران بازگشت و ايده  تأسيس شركت را پيشنهاد داد، اما 
از آنجايي كه زمينه كار فراهم نبود دوباره به آلمان بازگشت 
نشدم،  موفق  مسئوالن  كردن  قانع  در  »وقتي  گويد:  مي  او   .
كه  هدفي  به  رسيدن  براي  دانشم  و  اطالعات  كردم  احساس 
داشتم كم بوده است، بنابراين به آلمان برگشتم تا تحصيالتم 
را در مقطع باالتري در رشته محيط  زيست و مديريت پسماند 

ادامه بدهم .«
بود  ايران  او در خصوص مديريت پسماند    تمامی تحقيقات 
برای  كه  راهكارهايی  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  آن  انجام  با  و 
كشورهای درحال توسعه  مطرح می شود فقط برای كشورهای 
صنعتی مفيد است و كاربرد آن به صورت عمومی برای ايران 
ممكن نيست و اين باعث شد تا موضوع تز تحقيق دكترايش را 

در اين زمينه انتخاب كند .
پس بازگشت به ايران در سال 1375 درخواست مجوز احداث 
بسيار   تالش  .با  نمود  استان  صنايع  از  را  بيوكمپوست  واحد 
موفق به دريافت وام شد و سهم آورده را دانشش  اعالم كرد .

با پيگيری های فراوان در سال 1377 مسئولين وقت شهرداری 
كرمانشاه تصميم به مشاركت در اجرای طرح گرفتند .

كودآلی  توليد  و  مواد  بازيافت   « شركت   ، او   ترتيب  اين  به 
كرمانشاه » را تأسيس كرد 

اجراي  با  همراه  بيوكمپوست  پروژه  اولين  از  برداري  بهره 
سال  در  كرمانشاه  در  پسماندها  تفكيك  آموزش  طرحهاي 

1380 آغاز شد.
با تكميل طرح در دو مرحله سال 83 و 86 تمامي پسماندهاي 
مزبور  پروژه  به محل  باشد  تن مي  روزانه 500  كه  اين شهر 

منتقل و 80 درصد آن به طور كامل بازيافت مي شود.
 

براي پردازش باقيمانده 20 درصد پسماندها وتبديل آن مواد 
به جايگزين انرژي )RDF (، ماشين آالت خريداري شد و به 
تمامي  كه  است  ايران  شهر  اولين  كرمانشاه  شهر  ترتيب  اين 

پسماندهاي خانگي آن بازيافت و پردازش شد.
كرمانشاه  سيمان  كارخانه  ها سوخت  پسماند  اين  بازيافت  از 
نيز تامين می شود و كود كشاورزی مناسب برای كشاورزان در 

دسترس آنان قرار می گيرد.
عالوه بر اين طرح ،  خانم شيرزادی مطالعات مديريت پسماند 

را در تعدادي از شهرها انجام داده است. 
محصوالت شركت عبارتند از :
كود كمپوست و بيو كمپوست
پسماندهای خشك بازيافتی  

و پسماندهای قابل اشتعال دارای ارزش حرارتی برای مصرف 
RDF انرژی

در حال حاضر شركت بازيافت كرمانشاه طرح هاي مشاوره اي ، 
مطالعاتي و اجرايي حدود 65 شهر و 2000 روستا را در كشور 

بر عهده دارد .

كارآفريني  متخصص  بانوي  اين  زيست محيطی   طرح های 
تاكنون برای صدها نفر اشتغال زايی داشته است؛ بيش از 100 
ارائه  بين المللی  مقاله تخصصی در كنفرانس ها و سمينارهای 

كرده و مورد تقدير قرار گرفته است.
بازيافت مواد  انجام شده توسط شركت  از پروژه های   برخي 
و تو ليد كود آلی كرمانشاه را مي توان به اين ترتيب نام برد: 

پروژه مديريت پسماند شهر كرمانشاه در قالب: 
طرح   ، خانگی  پسماندهای  بازيافت  و  پردازش  های  بخش 
بازيافت نخاله های ساختمانی و طرح آموزش عمومی تفكيك 

پسماندها  

 پروژه مديريت پسماند شهر زاهدان، پروژه مديريت پسماند 
پروژه  خمين،  شهر  پسماند  مديريت  پروژه  انزلی،  بندر  شهر 
شهر  پسماند  مديريت  پروژه  سنندج،  شهر  پسماند  مديريت 

لنجان پروژه مديريت پسماند شهر نجف آباد
ماشين آالت

دستگاه موستانگ، دستگاه خردكن ترميناتور متحرك، دستگاه 
خردكن ثابت ترميناتور

نمايندگي ها    
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شركت بازيافت مواد و توليد كود آلی كرمانشاه نماينده رسمی 
شركت Kpmptech آلمان توليد كننده ماشين آالت بازيافت 
پسماند ها در ايران بوده و پروژه های زيادی را در شهر های 

مختلف ايران راه اندازی كرده است .
شركت بازيافت مواد و توليد كود آلی كرمانشاه نماينده رسمی 
شركت Rubblemaster توليد كننده ماشين آالت بازيافت 
پسماند ها ی ساختمانيدر ايران بوده و اولين پروژه پردازش و 
بازيافت نخاله های ساختمانی در ايران را در شهر كرمانشاه راه 

اندازی نموده است .

تقديرهاي صورت گرفته از اين بانوي كارآفرين
 

سال 1382؛ دريافت جايزه ملي محيط زيست
مديريت  شاخص  جايزه  كسب  8413؛  1383و  سال هاي   
مديريت  طرح هاي  اجراي  در  نوآوري  پاس  به  كشور  پسماند 

پسماند
زمينه  فراهم كردن  به دليل  ملي  برتر  كارآفرين  1385؛  سال 

700شغل
پاس  به  كشور،  نخبه  بانوي  به عنوان  انتخاب  1386؛  سال 
و  70شهر  پسماند  مديريت  كاربردي  علمي-  مطالعات 
200روستا به صورت منطقه اي در ايران و تالش و نوآوري براي 

اجراي طرح هاي الگويي مديريت پسماند
 IWEC AWARDS اهدای جايزه بين المللی زنان كارآفرين
 INTERNATIONAL WOMEN(  2016
به   )  ENTREPRENEURIAL CHALLENGE

خانم هايده شيرزادی در بروكسل پايتخت بلژيك
در   EBC*L اروپا  اتحاديه  آفرين  كار  زنان  جايزه  اعطای 

پاريس به خانم هايده شيرزادی كار آفرين ايرانی
اين شركت همچنين برای كمپوست محصول توليدی خود با 
بازيافت مواد و  نام تجاری كمپوست كرمانشاه )توليد شركت 
توليد كود آلی كرمانشاه( در تاريخ 1395/6/20گواهينامه ثبت 
مواد كودی را با شماره ثبت 40578 را از موسسه تحقيقات 

خاكو آب وزارت جهاد كشاورزی دريافت نموده است.
جمع بندي 

ويژگي هاي برجسته شده زندگي اين بانوي كارآفرين عبارت 
است از :  همراهي  همسري كه با درك واال از ايده ها و آرمان 
واقعي  معناي  و  كند  هموار  برايش  را  راه  كوشد  اومي  هاي 

اشتراك در نظر و عمل زندگي را به نمايش بگذارد.
كه وجه جدايي  مادري  از  دكتر شيرزادي خودخواسته  خانم 
ناپذير وجود اوست، در عوض مادر زمين شدن و ماندن گذشته 

است. 
عشق به زمين و طبيعت و داشتن دغدغه هاي جدي زيست 
محيطي ويژگي ديگر اوست. عشق به وطن كه شايد به عنوان 
و  منش  و  كردار  در  شود  محسوب  كارافرينان  عام  خصلت 
اقدامات او آن چنان مشهود است كه نياز به زبان آوردن ندارد. 
و  دين  اداي  براي  است  كرده  تجربه  را  غرب  در  زندگي  او 
بازگشتي كه  بازگشته است.  خدمت به كشور و هم وطنانش 
هيچ پشيماني اي از آن نيست. حتي اگر روز و شبش با موانع 
باشد.  به رنگ عجين شده  و رنگ  نوع  به  نوع  و چالش هاي 
سخت كوشي و گام هاي استوار در راهي كه آگاهانه انتخاب 

كرده است و دستان پرتوان براي گشودن گره هاي سخت در 
كنار شجاعت و جسارت از جمله ويژگي هاي اوست.
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 بررسی رابطه ابعاد سرمايه اجتماعی و گرايش به ترويج 
كارآفرينی

 فرحناز كي كالدوز*

چكيده 
است  فرآيندی  اجتماعی  علوم  دانشمندان  ديد  از  كارآفرينی 
و  است  شده  واقع  اجتماعی  روابط  از  متغيری  شبكه  در  كه 
و  منابع  با  را  كارآفرين  رابطه  اجتماعی می¬تواند  روابط  اين 
فرصت¬ها، محدود يا تسهيل نمايد. بيشتر تحقيقات صورت 
تعيين ويژگی¬های شخصيتی  نوع  از  گرفته روی كارآفرينی 
كارآفرينان و از نوع ساختاری و موقعيت محيطی بوده است و 
كمتر به عوامل و سرمايه اجتماعی يعنی عوامل غير اقتصادی 

توجه شده است.
هدف اصلی اين مطالعه بررسی ابعاد سرمايه اجتماعی و تأثير 

آن بر گرايش كاركنان به كارآفرينی می¬باشد.
داده¬های  و  بوده  توصيفی-پيمايشی  نوع  از  پژوهش  اين 
سازمان  ارشد  كارشناسان  و  علمی  هيات  اعضای  شامل  آن 

پژوهشهای علمی و صنعتی ايران است.
عوامل  بين  در  عامل  مهمترين  كه  داد  نشان  تحقيق  نتايج 
سرمايه  ساختاری  بعد  كارآفرينی،  به  گرايش  بر  تاثيرگذار 

اجتماعی است.

 مبانی نظری پژوهش 

سرمايه اجتماعی
علوم  با  مرتبط  رشته¬ای  بين  واژه  يك  اجتماعی  سرمايه 
اقتصادی و اجتماعی می¬باشد. سرمايه اجتماعی مفهوم نسبتاً 
جديدي در علوم اجتماعی است و به طور خالصه به معناي 
هنجارها و شبكه¬هايی است كه امكان مشاركت مردم را در 
اقدامات جمعی به منظور كسب سود متقابل فراهم می¬آورد. 
اعتماد  سطح  سنجش  همچون  شيوه¬هايی  با  مفهوم  اين 
اجتماعی و سطوح عضويت در انجمن¬هاي مدنی، رسمی يا 
غير رسمی قابل اندازه گيري است. سرمايه اجتماعی مفهومی 
تركيبی است كه موجودی يا ميزان اين هنجارها و شبكه¬ها را 
در يك جامعه و در يك مقطع زمانی خاص تشريح می¬نمايد. 
نمونه¬هايی  اعتماد،  و  غيرخودخواهانه  رفتار  متقابل،  رابطه 
متداول از اين هنجارها می¬باشند )پون و همكاران، 2012(. 
از نظر باسترا و گرودنا )2003(، سرمايه اجتماعی به مفاهيم 
متقابل،  روابط  اجتماعی،  شبكه¬هاي  قبيل  از  ارزشمندي 
اجتماعی  سرمايه  می¬شود.  اطالق  تعهد  و  عمومی،  اعتماد 
درون  در  متقابل  ارتباط  مردم  كه  می¬شود  انباشت  موقعی 
در  مردمی  ارتباطات  و  همسايگی  روابط  كار،  محل  خانواده، 
انجمن¬هاي محلی، و عمومی پيدا می¬كنند. از آنجايی كه 
سرمايه اجتماعی نقش مؤثري در كاهش هزينه¬هاي فعاليت 
افراد در دستيابی به اهداف خود دارد، يكی از  ها و موفقيت 
موضوعات پژوهشی مرتبط با نهادهاي اجتماعی است. فرضيه 
اساسی در تبيين سرمايه اجتماعی اين است كه افراد خانواده 
با گرد هم آمدن در قابل يك نهاد اجتماعی، سرمايه اجتماعی 
را شكل می¬دهند. پاداش¬هاي آن در شكل حمايت¬هاي 

مادي و معنوي به آنها در زندگی اجتماعی بروز می¬كند. در 
مجموع سرمايه اجتماعی، بنيان توسعه پايدار و همه جانبه را 
تشكيل می¬دهد. تالش براي تشكيل توسعه و تداوم چنين 
سرمايه  چون  سرمايه¬ها  انواع  ساير  كنار  كه  سرمايه¬اي 
بلند  برنامه¬هاي  موفقيت  ضريب  انسانی  و  توليدي  طبيعی، 
مدت توسعه را دو چندان خواهد كرد )يون و همكاران، 2015(.

مايه اجتماعی به معناي هنجارها و شبكه هايی است كه امكان 
سود  كسب  منظور  به  جمعی  اقدامات  در  را  مردم  مشاركت 

متقابل فراهم می آورد.

ابعاد سرمايه اجتماعی
خصوص  در  تاكنون  كه  هايی  ديدگاه  ترين  كامل  از  يكی 
سرمايه اجتماعی تاكنون معرفی گرديده است، ديدگاه سرمايه 
اجتماعی ناهاپيت و گوشال )2000( می باشد. در اين ديدگاه، 
بعد  ای،  رابطه  بعد  اصلی:  بعد   3 قالب  در  اجتماعی  سرمايه 

ساختاری، و بعد شناختی ارائه گرديده است.

و  ناهاپيت  مطالعه  از  برگرفته  پژوهش  اين  مفهومی  مدل   
ارائه  ابعاد  از  يك  هر  توصيف  به  )2000( می¬باشد،  گوشال 

شده در شكل فوق می¬پردازيم.
اجتماعي  سرمايه  خصوص  در  ديدگاهها  ترين  كامل  از  يكي 
تعامالت  و  پيوندها  بعد ساختاري:  را داري سه  اين ديدگاه   ،
اجتماعي؛  بعد رابطه اي : ماهيت روابط در يك اجتماع  و انواع 
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روابط فردی و بعد شناختي: هنجارهای مشترك  و محوريت 
شناخت، يعنی فعاليت¬های ذهنی و عقلی و انديشه¬ای مي 

داند.
بعد ساختاری

بعد ساختاری سرمايه اجتماعی به پيوندها و تعامالت اجتماعی 
اشاره داشته و عبارت است از مقدار تعامالت اجتماعی ميان 
شخص و افراد دارای روابط اجتماعی با وی (گوشال و ديگران، 
پيكربندی  شبكه¬ای،  روابط  عنصر  سه  از  بعد  اين   .)1998
شبكه و تناسب سازمانی تشكيل می¬شود. ناهاپيت و گوشال 
كلی  الگوهای  را  اجتماعی  سرمايه  ساختاری  بعد   ،)2000(
اتصاالت ميان افراد، يعنی آن¬هايی كه با هم در يك شبكه 
در ارتباط هستند، تعريف نموده¬اند. اين بعد،تمركز خود را بر 
روی الگوی كلی روابطی را كه در اجتماع يافت می¬شود قرار 
داده است. به عبارت ديگر، ماهيت اين بعد در برگيرنده ميزان 
برقرار می¬كنند )بولينو و  با يكديگر  افراد  ارتباطی است كه 

ديگران، 2002(.
 بعد رابطه¬ای 

يك  در  روابط  ماهيت  اجتماعی،  سرمايه  رابطه¬ا¬ی  بعد 
اجتماع را در برمی¬گيرد و به انواع روابط فردی می-پردازد كه 
افراد در طول تعامالت خود ايجاد می¬كنند و بر اعتمادكردن 
در  بعد  اين  دارد.  تأكيد  ارتباطات  در  اعتمادبودن  قابل  و 
تعهدات،  هنجارها،  اعتماد،  همچون  مؤلفه¬هايی  برگيرنده 
روابط متقابل و تعيين هويت مشترك است. كانون توجه بعد 
رابطه¬ای سرمايه اجتماعی بر روابط خاصی از قبيل احترام، 
اعتماد، امانت داری، مهربانی و صميميتی استوار است كه افراد 

رابطه¬ای  بعد  نمايش می¬گذارند.  به  ديگران  با  برخورد  در 
)بولينو،  می¬شود  متمركز  روابط  اين  كيفيت  و  برماهيت 
2002(. بعد رابطه¬ای سرمايه اجتماعی از سه عنصر اعتماد، 

هويت و الزامات و انتظارات تشكيل می¬شود.
بعد شناختی

مشترك  هنجارهای  به  اجتماعی  سرمايه  شناختی  بعد 
می¬پردازد و محور آن شناخت، يعنی فعاليت¬های ذهنی و 
عقلی و انديشه¬ای است و با استفاده از زبان مشترك، بينش 
فراهم  اعضای شبكه  برای  را  ارزش¬ها  و  اهداف  از  مشتركی 
می آورد و مقدمه فعاليت بهينه آنان را در نظام اجتماعی فراهم 
شناختی  بعد   ،)2000( گوشال  و  ناهاپيت  نظر  از  می¬كند. 
اظهارات،  كه  می¬شود  اطالق  منابعی  به  اجتماعی  سرمايه 
برداشت¬ها و سيستم¬های معانی مشترك در ميان اعضای 
و  مشترك  كدهای  و  زبان  شامل  و  فراهم می¬آورد  را  گروه 

معانی مشترك است.
كارآفرينی

فـردي  كارآفرين   ،)1386( عرفانيان  و  پوردارياني  نظر  به  بنا 
اسـت داراي ايـده و فكر جديد كه از طريق ايجاد يك كسب و 
كار و با بسيج منابع كه با مخـاطره مـالي، اجتماعي و حيثيتي 
همراه است محصول يا خدمت جديد به بازار ارائه مي¬دهد. 

مدل مفهومی پژوهش
 مدل مفهومی پژوهش به صورت ذيل ارائه شده است. 

 

 گرایش به
 کارآفرینی

 بعد ساختاري: 
 پیکربندي شبکه 
  ارتباط شبکه 
 سازمان اختصاصی 

 بعد شناختی: 
 زبانها و کدهاي مشترك 
 مطالب اشتراك گذاشته شده 

 (هنجاري):  بعد رابطه اي
 اعتماد 
 تعهد 
 هویت 
 هنجارها 

مدل مفهومی پژوهش )ناهاپيت و قوشال، 2000(
 فرضيه هاي تحقيق: 

به  گرايش  ترويج  در  اجتماعی  انباشت سرمايه  اصلی:  فرضيه 
كارآفرينی در سازمانها تاثير مثبت و معناداری دارد.

فرضيات فرعی: 
بعد ساختاری سرمايه اجتماعی برترويج گرايش به كارآفرينی 

تاثير مثبت و معناداری دارد. 
بعد هنجاری سرمايه اجتماعی بر ترويج گرايش به كارآفرينی 
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تاثير مثبت و معناداری دارد.
*بعد شناختی سرمايه اجتماعی بر ترويج گرايش به كارآفرينی 

تاثير مثبت و معناداری دارد.
پيشينه خارجی پژوهش

*ماجكوسكی )2010( در پژوهش خود نقش سرمايه اجتماعی 
را بر كارآفرينی اجتماعی و توسعه اقتصادی جامعه در نيوارلئان 
و جرسی، مورد بررسی قرار داد. او در مطالعات خود سه عنصر 
سرمايه اجتماعی يعنی شبكه، اعتماد متقابل و روابط متقابل را 
در نظر گرفت. نتايج تحقيق وی نشان داد كه سه عنصر سرمايه 
اجتماعی نه تنها در عرصه سود دهی، بلكه در سازمان¬های 
جامعه محور نيز بسيار مهم هستند. همچنين، نشان داد كه 
چگونه شبكه اي از افراد هم فكر، نه تنها به شدت مراقب حفظ 
جامعه محلی خود می¬باشند، بلكه تمايل به اشتراك گذاشتن 

آموخته¬های خود با ديگران نيز دارند.
*وارهايم )2009( در پژوهشی نقش كتابخانه¬های عمومی را 
در ايجاد سرمايه اجتماعی بررسی كرد و كتابخانه ها را به عنوان 
او تحقيق  بالقوه سرمايه اجتماعی مورد بحث قرار داد.  خالق 
خود را در »سازمان همكاری اقتصادی و توسعه« كه سازمانی 
بين  لمللی و دارای 33 عضو است و اعضای آن متعهد به اصول 
اقتصاد آزاد و دموكراتيك هستند، از طريق مصاحبه كيفی و 
مطالعه پژوهش¬های كمی و كيفی گذشته انجام داد. نتايج 
كتابخانه¬های  كه  نشان می¬دهد  كالن كمی  در سطح  وی 
در  اجتماعی  اعتماد  الگوهای  بيان  در  می¬توانند  عمومی 
كشورهای عضو  OECDكمك كنند و برای اثبات آن، تعداد 
زيادی از مطالعات كيفی و سازوكارهای ايجاد اعتماد عمومی 

مورد نياز است. وی با انجام مصاحبه¬های كيفی نشان داد كه 
مارتين  و  ايرنی  اين رويكرد ميتواند مثمر ثمر باشد.  
)2009( به منظور بررسی گردش كاری و سرمايه اجتماعی و 
توسعه كاركنان، يك مطالعه موردی را به صورت آزمايشی در 
6 كتابخانه دانشگاه كارديف در انگستان انجام دادند. در مرحله 
اول با اين هدف كه آيا چرخش كار در ميان كتابداران، باعث 
بهبود در روند كارها ميشود و در مرحله دوم با اين هدف كه 
ايجاد ميشود  نرم¬افزاری  و  فنی  مهارتهای  بهبود در  اين  آيا 
يا خير، كار خود را آغاز كردند. ايشان با انجام مصاحبه¬های 
نيمه ساختاريافته )قبل و بعد از چرخش كار( با اعضايی كه در 
وظايف آنها چرخش صورت گرفته بود، به اين نتيجه رسيدند 
كه گردش كار در ميان كاركنان نتايج مثبتی را به دنبال دارد 
كه شامل اعتماد به نفس، احساس بهتر ديده شدن و سرمايه 
اجتماعی است كه در نهايت توسعه كاركنان را به دنبال خواهد 

داشت.

   پيشينه داخلی پژوهش
مقاله ای تحت عنوان »بررسی  و مرادی )1392( در  *اسدی 
رابطه سرمايه اجتماعی و كارآفرينی سازمانی در وزارت ورزش 
و  اجتماعی  رابطه سرمايه  بررسی  به  مدل  ارائه  و  جوانان«  و 
پرداختند.  جوانان  و  ورزش  وزارت  در  سازمانی  كارآفرينی 
همبستگی  تحقيقات  انواع  از  و  بوده  توصيفی  پژوهش حاضر 
می¬باشد كه به شكل ميدانی انجام شده است. جامعه آماري 
اين پژوهش  پرسنل رسمی و پيمانی وزارت ورزش و جوانان 
آمار  در  تحقيق  فرضيه هاي  تحليل  و  تجزيه  براي  است.  بوده 

آزمون  و  پيرسون  همبستگی  ضريب  آزمون  از  استنباطی 
فريدمن و تحليل عاملی تاييدي استفاده شد. همچنين براي 
بررسی مدل مفهومی تحقيق و روابط علی بين متغييرها از مدل 
معادالت ساختاري و نرم افزارLISREL  استفاده شد. نتايج 
تحقيق نشان داد كه بين بعد ساختاري و بعد كيفيتی سرمايه 
اجتماعی و كارآفرينی سازمانی و در نهايت سرمايه اجتماعی و 
كارآفرينی سازمانی رابطه مثبت و معناداري در سطح اطمينان 
0.99 وجود دارد و همچنين رتبه بندي مولفه¬هاي متغيير 
اعتماد،  متقابل،  روابط  تنوع،  ترتيب،  به  اجتماعی  سرمايه 
كارآفرينی  متغيير  هاي  مولفه  و  اندازه  و  ارتباطی  ساختاري، 
سازمانی به ترتيب، نوآوري در محصوالت، كسب و كار جديد، 
نوآوري در فرآيند، خودتجديدي، رقابت تهاجمی، پيشگامی و 
ريسك پذيري بدست آمد و در نهايت صحت مدل ارائه شده 

در تحقيق اثبات گرديد.
*يداللهی و رضوی )1391( در مقاله ای تحت عنوان » نقش 
در  جوانان  كارآفريني  در  انساني  سرمايه  و  اجتماعي  سرمايه 
روستاهاي بخش كربال به بررسی عوامل موثر بر موفقيت جوانان 
در  كارآفريني  برانگيختن  براي  پرداختند.  كربال  روستای  در 
روستاها، آگاهي از عوامل مؤثّر در موّفقيت جوانـان كارآفرين 
ضروري است. بر اساس مطالعات پيشين، سـرمايه اجتمـاعي ـ 
شـامل ارتباطـات فردي و سازماني ـ و سرمايه انساني ـ شامل 
از  برداري  بهره  و  شناسـايي  در  ـ  كـارآفرين  تجربه  و  دانش 
فرصتهاي كارآفريني مؤثّر است. در اين مقاله، رابطه سـرمايه 
از  بهره¬برداري  و  شناسايي  با  انساني  سرمايه  و  اجتمـاعي 
فرصت، توسط جوانان روستايي مـورد بررسـي قرار مي¬گيرد. 
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روش پژوهش، تركيبي از روش كيفي بر پايه مصاحبه حضوري 
و روش كمی بر پايه پرسشنامه است. شمار نمونه ها 85 نفر 
اندازه شبكه اجتماعي  بود. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه 
دارد.  معناداري  و  مثبت  رابطه  كارآفريني،  در  موّفقيت  با 
مهارت¬هاي كارآفرين و تجربه وي با موّفقيت در كارآفريني 
رابطه مثبت و معناداري دارد. ضريب تأثير تشـخيص فرصت 
بر بهره برداري از فرصت 0.91 و ضريب تأثير بر بهـره بـرداري 

از فرصـت بـر ايجـاد كسب وكار 0.35 است.
روش شناسی پژوهش

.همچنين  است  كاربردی  مطالعات  نوع  از  حاضر  تحقيق 
جمع¬آوری داده¬های تحقيق نيز از نوع توصيفی و پيمايشی 
و  علمی  هيات  اعضای  پژوهش  اين  آماری  جامعه  است. 
كارشناسان ارشد سازمان پژوهش¬های علمی و صنعتی ايران 

هستند كه تعداد كل آنها 283 نفر می¬باشد.

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه ارتباطات مثبت 
و معناداری بين هر 3 بعد سرمايه اجتماعی و گرايش به ترويج 

كارآفرينی برقرار است. 

نتيجه گيری و پيشنهادات
امروزه می¬توان سرمايه اجتماعی را جزء دارايی و قابليت هر 
سازمانی به شمار آورد كه قادر است در خلق و انتشار دانش 

نقش مهمی ايفا نمايد. 
است  مناسبی  سطح  در  آن  اجتماعی   سرمايه  كه  سازمانی 
می¬تواند به صورت بالقوه سازمانی كارآفرين باشد و برعكس 

سازمانی كه در آن سرمايه اجتماعی وجود ندارد و يا در سطح 
مطلوبی قرار نداشته باشد، يادگيري و اعتماد  محدود خواهد 
صورت  در  كارآفرين  فرد  تا  شد  خواهد  باعث  امر  اين  و  بود 

شكست در انجام دادن كار مورد تنبيه قرار گيرد.
در اين پژوهش، ارتباط بين ابعاد سرمايه اجتماعی و گرايش 
اساس  همين  بر  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  كارآفرينی  به 
بعد  و  رابطه اي  ساختاری،  بعد   3 قالب  در  اجتماعی  سرمايه 

شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.
كه  است  مطلب  اين  بيانگر  پژوهش  اين  از  حاصل  نتايج   
ارتباطات مثبت و معناداری بين هر 3 بعد سرمايه اجتماعی و 

گرايش به ترويج كارآفرينی برقرار است. 
همچنين با توجه به بررسی و تحليل مدل، اين نتيجه حاصل 
گرديده است كه بعد ساختاری سرمايه اجتماعی دارای بيشترين 
مقدار ضريب بتا يعنی 0.399 می¬باشد. به عبارت ديگر، بعد 
ساختاری دارای بيشترين تاثير در تبيين و پيش بينی متغير 

وابسته يعنی گرايش به كارآفرينی است.

پيشنهادات 
   در ادامه مطابق با نتايج تحقيق، پيشنهاداتي به تفكيك برای 

هر يك از ابعاد سرمايه اجتماعی ارائه می-گردد:
بعد ساختاری:

تالش كارآفرينان در جهت برقراری ارتباط بيشتر با اطرافيان؛
تسهيل ارتباطات كارآفرينان و توسعه تشكالت حرفه¬ای و 

تخصصی كارآفرينی؛
بهره¬مندی  در  الزم  زمينه  و  امكانات  ساختن  فراهم 

مشاوره  از  برخورداری  و  متخصص  مشاوران  از  كارآفرين 
مؤسسات و انجمن¬های تخصصی، تجاری، صنفی مرتبط؛

برقراری ارتباط ميان سرمايه داران، مديران، كارآفرينان و 
مبادله  منظور  به  متوسط  و  كوچك  شركت¬های  صاحبان 

اطالعات.
بعد رابطه ای :

فرهنگ سازی در تغيير نگرش جامعه نسبت به توانمندی 
در  صنعتی  و  علمی  پژوهش¬های  سازمان  كاركنان 

فعاليت¬های اقتصادی و اعتماد به آنها؛
فرهنگ سازی در جهت ايجاد اعتماد بيشتر ميان افراد و 

نيز اعتماد به كارآفرينان؛
برقراری ارتباطات باز و شفاف و فراهم كردن بستری پايدار 

و آزاد در ارتباطات گروهی افراد همراه با شفافيت اطالعات
بعد شناختی:

ارتباط تعاملی و  ايجاد  ارائه آموزش¬های الزم در جهت 
به دور از تعارض؛

آموزش تكنيك¬های ارتباطی و فنون مذاكرات؛
ايجاد ساز و كارمناسب در جهت تسهيل گفتگوی مشترك 
ميان كاركنان كارآفرين با ساير افراد و در نتيجه دستيابی به 

فهم و ارتباط بيشتر؛
اطالعاتي   امكانات  از   كارآفرين  كاركنان  گيری  بهره 
توسعه  همچنين  و  مشترك  معانی  و  زبان  با  الكترونيكي 
انجمن¬ها و تشكالت تخصصی كارآفرينی كه موجب ايجاد 
زبانی مشترك و درك مفاهيم در ميان كارآفرينان می¬شود.
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*برگرفته از : فرحناز كي كالدوز، »بررسي تأثير انباشت سرمايه 
اجتماعي بر ترويج گرايش به كارآفريني در سازمان 

راهنمايي  به  ايران«  صنعتي  و  علمي  پژوهشهاي  سازمان   (
دكتر محمدرضا كاباران زاد قديم، پايان نامه كارشناسي ارشد 
مديريت كارآفريني : گرايش كسب و كار جديد، دانشگاه آزاد 

اسالمي، واحد تهران مركزي، تابستان 1395
                                 

MAKE MORE HAPPEN
Things Successful Entrepreneurs Believe 7

 

  هفت باور كارآفرينان موفق 
1.هرچيزي ممكن است

صاحبان كسب و كار موفق معتقدند هر چيزي ممكن است. 
حد كافي دانش، تالش، تصميم و اعتماد به نفس براي حركت 
رو به جلو نيمي از كار است . اين امر فرد را تقويت مي كند تا 

سخت تر كار كند و اهداف روشن تري داشته باشد.
اگر اعتقاد داريد كه شما هرگز قابليت ايجاد يك شركت بزرگ 
را نداريد، هرگز تالشي براي ايجاد آن نمي كنيد و اگر بر اين 
بازيگران اصلي  با  تصور هستيد كه كسب و كارتان نمي تواند 
ناكام  نهايتا  و  از دست مي دهيد  را  اشتياق خود  كند،  رقابت 

مي مانيد .

2.كار سخت نتيجه مي دهد- حتي اگر اين اتفاق سال ها بعد 
انجام شود.

اساساً  كه  دارند  اعتقاد  همچنين  موفق  كار  و  كسب  مالكان 
آنها نمي ترسند  نتيجه مي دهد و پاداش مي گيرد،  كار سخت 
كار سخت  روي  سال ها  يا حتي  ماه ها  هفته ها،  كه ساعت ها، 
براي كسب و كارشان سرمايه گذاري كنند، چون اعتقاد دارند 
پاداش  قادرند  آنها  بود.  ارزشمند خواهد  كه خروجي كارشان 
درازمدت را تحكيم كنند. اين توانايي به عنوان پاداش تأخير 
يافته شناخته شده است و  فيزيك دان نظري kaku از آن به 

عنوان مشخصه هوش انساني ياد مي كند.

3.لزومي ندارد كار كامل شود.
حتي افراد متخصص بعضي اوقات اشتباه مي كنند. اگر شما يك 
كمال گرا هستيد، به طرق مختلف رنج مي بريد. شما اهدافي را 

تعيين كرده ايد كه فكر مي كنيد واال هستند و وقتي به اين 
اهداف نمي رسيد و اشتباه مي كنيد، احساس شكست نموده و 
دلسرد مي شويد و يا تمايل نداريد به سمت جلو حركت كنيد.
از  هرگز  شود،   كامل  كار  همه  تصميم  يك  با  منتظريد  اگر 
آستانه رد نمي شويد! به همين دليل مهم است كه فقط با يك 
با دوام  حداقل قابل قبول كار را شروع كنيد و يك محصول 
بسازيد و ارتقاء تدريجي آن را مد نظر قرار دهيد. اشتباهات را 
بپذيريد،  از آنها ياد بگيريد و اجازه ندهيد آنها شما را متوقف 

نموده و مانع برداشتن گام بعدي به جلو شوند.

4.شما نمي توانيد هر كاري را به تنهايي انجام دهيد.
حتي اگر در حال ساختن يك كاردستي براي سرگرمي هستيد، 
در انجام كار تنها نيستيد افرادي كه در زندگي شما را آموزش 
فرآيند  اين  در  كرده اند  حمايت  كارها  انجام  براي  و  داده اند 
به  ابتدا،  از  اجتماعي  اندازي يك جريان  راه  دارند. در  حضور 

افراد بيروني كه از ابتكار شما حمايت مي كنند، اتكاء داريد.  

فوت و فن اين است كه تا جاي ممكن كار را خودتان انجام 
دهيد، سپس خودتان را در محاصره افراد قابل ، مستعد و قابل 

احترام قرار دهيد و از كمك آنها براي ادامه راه بهره ببريد.

5.خطرپذيري مورد نياز است.
 اين حقيقت دارد كه تمام مخاطرات مساوي نيستند و همه 
آنها ارزش مرتكب شدن ندارند. اما اگر افراد خطر پذير را از 
افراد برحذر كننده از خطر  جدا كنند، نهايتا افراد خطر پذير 

     معرفي  كتب  التين
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براي ادامه و به پايان رساندن كار برجسته مي شوند. 
هر  مي گويد  كه  ندارند  را  ذهنيت  اين  موفق  كارآفرينان 
آنها  بلكه  دهيد.  انجام  مي بينيد،  كه  را  مخاطره اي 
هراسي ندارند كه مخاطرات حساب شده را انجام دهند. 
ابتكارات  براي  بيشتري  بالقوه  توان  آنها  به  امر  اين  و 

موفقيت آميزتر و بزرگ تر مي دهد.
 6.چشم انداز و تجربه

هوش ترين،  با  آنها  كه  مي دانند  موفق  كارآفرينان 
و  نيستند،   دنيا  افراد  واقع گراترين  و  تجربه ترين  با 
كار،  و  كسب  صاحبان  ديگر  كه  مي دهند  تشخيص 
شايد  و  متفاوت تر  چشم اندازهاي  بيشتر،  تجربيات 
ديدگاه ها و ايده هاي ارزشمندي دارند كه آنها در نظر 

نگرفته اند.
كارآفرينان موفق فروتن هستند و براي كمك گرفتن  و 
پذيرش ديدگاه هاي ديگران خجل نيستند. آنها تمايل 
دارند و مشتاقند كه اطالعات را از منابع متعدد قبل از 

حركت رو به جلو گردآوري نمايند.

7.هميشه چيزهاي بيشتري براي يادگيري هست.
كه  مي يابد  گسترش  اعتقاد  اين  به  همچنين  فروتني 
چه  كرده ايد.  تحصيل  ميزان  چه  تا  شما  نيست  مهم 
در  وقت  سال  چند  و  گذرانده ايد  را  درسي  واحدهاي 

مسئله  يك  هميشه  كرد ه ايد.  صرف  شغلتان  زمينه 
ياد  دنيا  و كال  باره صنعت  در  بايد  كه   جديد هست 
در  را  آموزش  تعقيب  براي  نوآوري  و  ميل  بگيريد. 
خود زنده نگه داريد. آموزشي كه در سفر كارآفرينانه 
هشيارتان مي سازد و شما را يك قدم فراتر از رقيبان 

قرار مي دهد. 
بتوانيد  گر  اما  است.  سخت  باورها  سيستم  در  تغيير 
باورهاي فوق الذكر را به دست آوريد،  فرصت بيشتري 

براي  اينكه يك كارآفرين موفق شويد، داريد.

مآخذ:

 

https://www.entrepreneur.com

JAYSON DEMERS

CONTRIBUTOR
Founder and CEO. AudienceBloom
   

39Go Against the Flow: Women, Entrepre�  •
 neurship and Success / b Charu Sharma (Editor)/2016.

Publisher: Urbane Publications. ISBn: 9781910692516

خالف جريان: زنان، كارآفريني و موفقيت
تعدادي  ديدگاه هاي  و  تجربيات  نوآورانه  كتاب  اين 
در  را   مترقي  و  مؤسس  زن  كار  و  كسب  رهبران  از 
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از  شدند،  موفقي  كارآفرين  چگونه  اينكه  خصوص 
پايه گذاري  ساخت،  فناوري  به  دستيابي  شروع،  زمان 
انجام  نهايتاً  نيروها  و  و سنجش عوامل، به كارگيري 
كسب و كاري موفقيت آميز، ارائه مي كند. كتاب براي 
مشاركت كنندگان  است.  مناسب  جواني  كارآفرين  هر 
در مجموعه كارشناسان مديريت كسب و كار هاروارد، 
در  پيشگامان  و  نوپا  شركت هاي  مستقل،  كالج  يك 
كردند.  آغاز  از صفر  را  كار  زنان  اين  هستند.  فناوري 
قاره  چند  در  سرمايه گذاري  براي  را  سازمان هايشان 
با  مقياس بندي كردند، ميليون ها دالر بدست آوردند، 
و  رسيدند  هم  پيروزي  به  اما  شدند،  مواجه  شكست 
هر دقيقه از چالش را دوست داشتند. آنها جسورانه و 
انتخاب  يا شكست ها،  و  مخالفت ها  علي رغم  مشتاق،  
كردند كه جريان خود را ايجاد كنند. ايده ها، عقايد و 
داستان هاي آنها، براي هر كسي كه مي خواهد كسب و 

كار خود را آغاز كند، الهام بخش است.
 

entrepreneurship Simplified: From Idea To IPO/.
 Ashok Soota (Author), S. R. Gopalan (Author)/2016.

 Publisher: Penguin/Portfolio

ISBN: 9780670088959  •

كارآفريني ساده: از آغاز تا سازمان مالكيت فكري
لحظه اي  دنيا  در  احساسات  هيجان انگيزترين  از  يكي 
تا  مي كنيد  آغاز  را  حركتي  و  جهش  شما  كه  است 
كارآفرين شويد و كسب و كار خود را راه اندازي نماييد. 

اما براي اين امر چه مقدماتي را بايد از قبل برنامه ريزي 
آنها  مراقب  بايد  كه  هست  مشكالتي  چه  و  كنيد؟ 
دهه ها  جوهره  نويسندگان  كتاب  اين   در  باشيد؟ 
تجربه اشان را در يك راهنماي عملي، جامع و فشرده 
براي هر كارآفرين مشتاقي و همچنين كساني كه سفر 
كارآفرينانه اشان را تازه آغاز كرده اند، ارائه مي دهند كه 
تا  اعتبار سنجي  و  ايده  ايجاد  است:  زير  موارد  شامل 
مأموريتش،  و  تعريف شركت   ، بودجه  آوردن  به دست 
ديدگاه ها و ارزش ها و تعريف يك استراتژي بازاريابي و 
كسب و كار، بدست آوردن سرمايه و به جريان انداختن 
آن، و سرانجام معرفي عمومي شركت از طريق سازمان 
مالكيت فكري. نويسندگان به طوركامل در مورد تجربه 
كارآفرينانه، حكايت ها، عقالنيت عملي و  بحث مي كنند. 
با  باره  اشتياق، تالش و حس اجرا كه  اين كتاب در 
سرمايه گذاري شركت همراه مي شود، صحبت مي كند.
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 Entrepreneurship 101: Effective Strategies  •
 for Living on Purpose/ Dr. Shanelle R. Benson Reid

 (Author)/ 2016 .Publisher: CreateSpace Independent

 Publishing Platform

ISBN: 9781539403029  •

بر  زندگي  براي  مؤثر  استراتژي هاي   :101 كارآفريني 
اساس هدف

 كتاب جديدترين پروژه نويسنده و دستورالعملي براي 
است.  كارآفريني  سفر  طريق  از  خواننده  راهنمايي 
آوردن  به دست  در  اشخاص  به  كمك  براي  مطالب 
مهارت هاي مورد نياز  به منظور اينكه رهبران و 
با  است.  تأثيرگذار شوند، طراحي شده  كارآفرينان 
مطالعه اين كتاب دانشجويان تشويق مي شوند كه در 
شروع كسب و كار، شوق و هدفشان  را در نظر 
برنامه ريزي  را  خود  كار  و  كسب  بگيرند، سپس  
بر  تأكيد  با  تشويق،  آموزش،  كتاب،  هدف  كنند. 
است. هدفمند  زندگي  و  كارآفريني  اهميت 

 
 Entrepreneurship: Ideas in Action / Cynthia L.

 Greene (Author)/2016. Publisher: Cengage Learning;

6 edition

ISBN: 971305653061

0

كارآفريني : ايده ها در عمل
مالك  كه  مي دهند  تشخيص  امروزه  دانشجويان 
كسب و كار شدن يك گزينه شغلي است. اين كتاب 
دانشجويان را  به دانش مورد نياز كه در واقع توان 
بالقوه آنها را به عنوان  مالك كسب و كار ارزيابي 
تا  آنها را تشويق مي كند  مي كند، مجهز مي نمايد و 
و  كسب  يك  به شروع  مربوط  اصلي  گام هاي  تمام 
 : از  است  عبارت  كه  نمايند  بررسي  را  جديد  كار 
مالكيت، استراتژي، امور مالي و بازاريابي. همچنين 
مي خوانند،  را  فصل ها  دانشجويان  كه  طور  همين 
برنامه كسب و كار را توسعه مي دهند و مي آموزند 
كه  چطور مي توانند شروعي خوب براي كسب و 
بازار،  تحقيق  باشند.  داشته  خود  كارآفرينانه  كار 
بودجه بندي، انتخاب محل كسب و كار و مسايل مالي 
واقعي  زندگي  مثال هاي  از  استفاده  با  كار  و  كسب 
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كه دانشجويان مي توانند به آن مراجعه كنند، پوشش 
داده مي شود. اطالعات مربوط به تحقيقات برخط و 
برنامه ريزي كسب و كار در اين محيط همچنين از 

ديگر مباحث كتاب است.

20 كليد طاليي براي كارجويان و كارآفرينان نوپا/ 
مؤلف شهرام فداييان. تهران: ميعاد انديشه، 1395.

  
حسين    : تهران  مجدفر.  حسين  ثروت/  تا  ايده  از 

مجدفر، 

1395
شهرک های  در  کارآفرينانه  مديريت  الگوی 
آيت اله مميز، مجيد کمالی اردکانی.  تاليف  صنعتی/ 
انتشارات، واحد  دانشگاهي، سازمان  ساري: جهاد 

مازندران، 1395

ابرج يزدانبخش. مشهد: كتاب شفا،  با تو می گويم  / 
1395

يوسف)  محمد  داتو  خاطرات   : تغيير  سال های 
تجربيات کارآفرين بخش دولتی در کشور مالزی(  / 
مقدمه   با  حاج احمد؛  يوسف  محمد  داتو  نويسنده 
زالی...  رضا  محمد  ترجمه  غزالی  ؛  محمد  از  ای 
دانشکده  حاميان  بنياد  سفارش[  ]به  ديگران[  ؛  ]و 
جهاد  سازمان  تهران:  تهران.  دانشگاه  کارآفرينی 

دانشگاهي، انتشارات، 1395

چالش ها   ، فرصت ها  ايران  اسباب بازی  صنعت 
آسيب های حوزه  و  بررسی فرصت ها  و  مطالعه   :
و  گردآوری  اسباب بازی/  صنعت  در  کارآفرينی 
فرصتهای  و  آسيب ها  ارزيابی  کارگروه  نگارش 
کارآفرينی صنعت اسباب بازی. ؛ ويرايش تخصصی 
صنعتي  دانشگاه  نوبان:  نشر  تهران:   . بيات  آزاده 

شريف، مركز كارآفريني، 1395

  
  طرح کسب و کار موفق/ ترجمه و گردآوری علی 
فاطمی.  بنی  سعيد  بابايی،  محمدرضا   ، خوزين 

تهران: ساكو، 1395
 /... خودآگاهی  و  خودشناسی  شامل  کارآفرينی: 

تاليف حسن عبدی. بوكان: زانكو، 1395

انديشه  کارآفرينی عمومی/ رعنا بختياری. تهران: 
كتاب آوا، 1395

کارآفرينی مديران/ نويسنده طاهره انصاری. تهران: 
شاپرك سرخ، 1395

كارآفريني و تجاري سازي دانش/ مولفين سيد احمد 
نهان،  راز  تهران:  ديگران(  و  الحمدي...)  شيبت 

1395

سميرا  هزارجريبي،  جعفر  تعاون/  و  كارآفريني 
طباطبايي،  عالمه  دانشگاه  تهران:  زارع.  قاسمي 

1395

مقدم.  آزموده  زهرا  مؤلف  مديريت/  و  كارآفريني 
گرگان: انتشارات نوروزي، 1395

     معرفي  منابع افرسي 
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مبانی و اصول آموزش و ترويج کارآفرينی/ مولف 
اسد حجازی. تهران: فارسيران، 1395  

)رويکرد  تحقيق  روش  آموزشی  مجموعه 
حجت  گردآورندگان  پايان نامه نويسی(/ 
تمرين،  نشر  مشهد:  ديگران[.  نيکونام طوسی...]و 
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