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چکیده
رفتار کارآفرینی یکی از ناشناخته ترین مؤلفه های کارآفرینی است که این عدم شناخت نهایتاً در قدرت تجویزی این علم جدید محدودیت
 لذا مطالعه ای. افزایش قدرت تجویزی علم کارآفرینی منوط به درک عمیق تر و کامل تری از رفتار کارآفرینی خواهد بود.ایجاد می کند
 که در ابتدا بیان مسأله و اهمیت.پیرامون رفتارهای ک ارآفرینانه به منظور آشنایی و کسب شناخت از این موضوع هدف مقاله حاضر می باشد
 دیدگاه های، سپس به صورت کوتاه مفهوم کارآفرینی آمده است؛ در ادامه به تبیین رفتار کارآفرینانه،و ضرورت موضوع در قالب مقدمه
، مراحل رفتار کارآفرینی، ابعاد و شاخص های رفتار کارآفرینانه،  مؤلفه ها،  رفتارهای افراد کارآفرین، رویکرد رفتاری،مختلف به رفتار کارآفرینانه
.عوامل مؤثر بر رفتارهای کارآفرینانه و در آخر به موانع رفتار کارآفرینانه پرداخته شده است

 رویکرد رفتاری، رفتار کارآفرینانه، کارآفرینی:واژگان کلیدی
Overview of Entrepreneurial Behaviors
Abstract
Virtue-based well-being emphasizes individual growth and the realization of human
capacities and seeks opportunities to advance the personal potentical of individuals
in the workplace. According to scientists;
Virtuous well-being has a broader view of
positive psychological health. Various factors can be effective in the virtuous well-being that spirituality plays an important role
in the work environment. The purpose of
this study is to investigate the effect of spirituality in the work environment on virtuous
well-being. According to the survey carried
out in this study, we can conclude that spirituality in the workplace creates a good
sense of the working life of employees and
their well-being, especially virtuous wellbeing. Virtuous well-being can enhance organizational dynamism, increase productivity of organizational performance.

Обзор предпринимательского поведения
Аннотация
Предпринимательское поведение - один из самых
неизвестных компонентов предпринимательства,
который, из-за недостатка знаний, в конечном
итоге ограничивает рекомендующуся силу этой новой науки. Увеличение рекомендующейся силы
науки предпринимательства будет зависеть от более глубокого и более полного понимания предпринимательского поведения. Таким образом, целью
данной статьи является изучение предпринимательского поведения с целью знакомства с этим
предметом. Вначале мы выразили проблемы, значимости и необходимости темы в форме введения,
затем кратко говорился о смысле предпринимательства; Далее рассматриваются объяснение предпринимательского поведения, различные точки
зрения на его, поведенческий подход предпринимателей, факторы, стороны и показатели предпринимательского поведения, этапы предпринимательского поведения, факторы, влияющие на предпринимательское поведение, и наконец барьеры для
предпринимательского поведения.

Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurКлючевое слово: предпринимательство, предприниial behavior, behavioral approach
мательское поведение, поведенческий подход.
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مقدمه
سازمان ها برای مؤثر بودن نیاز به افرادی آینده نگر دارند که بدانند چه کارهایی باید انجام شود تا بتوانند به راحتی با کسانی
که گوش به زنگ تحوالت هستند ارتباط برقرار کرده ،خود و سازمانشان را برای رویارویی با چالش های فردا آماده کنند .راه حل
مشکالت آینده در ابزارهایی مانند تشویق و حمایت مدیریت عالی از فعالیت های خالق و نوآور کارکنان است (هادیزاده ،
رحیمی؛ .)9 :1383تضمین تداوم و بقای سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکالت می باشد .که
به نوآوری ،ابداع و خلق محصوالت ،فرایند ها و روشهای جدید و بطور خالصه به کارآفرینی بستگی زیادی دارد(همدانیان:1387 ،
 .)2کارآفرینی ،که به طور معمول به معرفی محصول جدید و یا ورود به بازار منجر می شود ،ایجاد ارزش از طریق ارتباط با کشف
و بهره برداری از فرصت های کسب و کار سودآور است ).(Sarkar, Echambadi and Harrison,2001
تغییرات بزرگی که در دانایی انسان رخ داده باعث شده است تا انسان فرهیخته با نگاهی "نوآور" و"سیستمیک" و در پناه
انقالب مدیریتی برای اداره بازار جهانی پ ا به عرصه کار و فعالیت پر مخاطره بگذارد و در این میان رفتار کارآفرینانه و مدیریت
کارآفرینی از وزن و اعتبار ویژه ای در انجام کسب و کار و تجارت و اداره فعالیت شرکت های بزرگ و کوچک برخوردار گردیده
است (رحیمی .)5 :1382،امروزه سازمانها دیگر نمی توانند با تعداد اندک افراد خالق و کارآفرین و با اجرای چند طرح کارآفرینانه
به رقبای چابک ،منعطف ،نوآور ،فرصت گرا و کم هزینه خود فائق آیند .این سازمان ها باید شرایطی را فراهم آورند تا همه کارکنان
از چنین روحیه کارآفرینانه ای بهره مند شده و بتوانند به راحتی و به طور فردی یا گروهی ،فعالیت های کارآفرینانه خود را به
اجرا درآورند .سازمان های کارآمد و موفق سازمان هایی هستند که کارآفرینی را جزء تفکیک ناپذیری از ویژگی ها و خصایص خود
دانسته و در جهت تقویت روحیه کارآفرینی سازمانی ،از هیچ کوششی فروگذار نباشند .در جهان امروز تفکر نوآوری،کارآفرینی و
استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است .جان تامپسون معتقد است که رفتار کارآفرینانه نیازی فراگیر و ضروری برای
تمام سازمان ها(دولتی ،خصوصی،داوطلبانه و غیره) با هر اندازه (متوسط و کوچک) می باشد .در برخی از کشورها ساختار دهی
مجدد در سا زمان های دولتی به منظور بهبود در کارایی این سازمان ها از طریق کمک به حذف موانع سازمانی صورت گرفته است
و در برخی کشورهای دیگر شیوه های مختلف خصوصی سازی دنبال می شود .صاحب نظران بر این باورند که اصالحات سازمانی
و خصوصی سازی نمی توانند بدون کارآفرینی موفق باش ند و فرض اساسی این است که سازمان ها در سراسر جهان برای ادامه
حیات خود ،باید رفتار های کارآفرینانه را گسترش دهند(پایدار.)3 :1391،
امروزه همگان دریافته اند که جوامعی که بیشتر به فکر متکی بوده اند تا به منابع زیر زمینی در بلند مدت موفق و سرافرازتر
بوده اند (مشایخ .)4 :1383،همان طور که تولد و مرگ سازمان ها به بینش ،بصیرت و توانایی هایی موسسین بستگی دارد رشد و
بقای آنها نیز به عواملی نظیر توانایی،خالقیت و نوآوری منابع انسانی آنها وابسته است.اگر برنامه ریزان ،تصمیم گیران و کارکنان
سازمان ها کارآفرین باشند ،فرصت های اقتصادی را بهتر درک کرده و قادرند از منابع موجود به منظور نوآوری استفاده بیشتری
کنند و در نتیجه سریع تر رشد کرده و در صحنه رقابت بیشتر دوام می آورند بنابراین به منظور تحقق این امر باید فعالیتهای
کارآفرینانه را در سازمان ها ترویج داد و روحیه کارآفرینی را در تصمیم گیرندگان و کارکنان سازمان پرورش و در نهایت محیطی
کارآفرینانه در سازمان حاکم گردانید.می توان گفت که با توجه به اهمیت منابع انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی و لزوم
توانمندسازی کارکنان در شرایطی که محیط سازمان ها در حال تغییر است.ضرورت دارد تا کارکنان رفتار کارآفرینانه را در خود
تقویت نمایند (پایدار .)5-6 :1391،نیروی انسانی از وجوه متنوعی می تواند بر رشد اقتصادی که زمینه ساز و پیش نیاز توسعه ی
اقتصادی است ،تأثیرگذار باشد که از جمله مهم ترین آن ها رفتار کارآفر ینانه ی وی می باشد(سبحانی ،احقاقی و نادری.)1391،
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رفتار کارآفرینانه یک عنصر مهم و یک نیروی محرکه 1پشت تغییرات پویا 2در اقتصادهای مدرن است .(van der Loos et
)al,2013:110
در رابطه با رفتار کارآفرینی ،این افراد قادر به انطباق پاسخ های 3خود به شرایط خارجی و همچنین پیش بینی فعاالنه بهترین
رفتار ممکن می باشند).(welter and smallbone;2011
می توان گفت رفتار کارآفرینانه نوع خاصی از رفتار در موقعیت های مختلف می باشد که منجر به ایجاد ارزش می شود
(حجازی؛ .)69 :1391رفتار کارآفرینانه ،عامل شتاب دهندۀ تولید ،انتشار و کاربرد ایده های نوآورانه است (احمد زاده؛.)4 :1384
رفتار کارآفرینی به عنوان یک راه مهم برای مزیت رقابتی و بهبود عملکرد در شرکت ها از همه نوع و اندازه دیده می شود
).(Kuratko;et al,2005
رفتار کارآفرینانه برای شرکت ها برای انطباق و واکنش 4به تغییرات محیطی ،مانند ترجیحات مصرف کننده ،5اقدامات رقیب
و پیشرفت های تکنولوژیک 7ضروری است). (Kellermanns,Eddleston,Barnett and Pearson,2008:5

6

به منظور تغییر فعاالنه بازار  ،شرکت باید به رفتار کارآفرینی ،از طریق فرایند کشف فرصت و بهره برداری(از آن) بپردازد.
).(Schindehutte, morris, and kocak;2008
ادبیات کارآفرینی استراتژیک حاکی از آن است که شرکتهایی که در حال اتخاذ و توسعه قابلیت هایشان 8برای رفتار کارآفرینانه
هستند با احتمال بیشتری به رونق در محیط های مشخص شده با عدم قطعیت ، 9تقسیم بندی بازار ،10کثرت دانش ،11و رقابت
بیش از حد 12می رسند).(Ross and Westgren,2009
اهمیت رفتار کارآفرینانه و ضرورت وجود کارآفرینان در بخش های صنعت ،تجارت و خدمات ،چه در سازمانهای دولتی(انتفاعی
و غیر انتفاعی) و چه در شرکت های خصوصی به حدی جدی و حیاتی است که حتی در مقطع دبیرستان رشته کارآفرینی تدریس
می شود (نساج.)2 :1384 ،
کارآفرینی
کلمه کارآفرینی بیش از  150سال قدمت دارد و از کلمه فرانسوی  Entreprendreدر سال  1828به انگلیسی برگردانده
شد(هادیزاده  ،رحیمی؛.)15 :1383
1

. driving force
. behind dynamic changes
3 . adapting their responses
4 . adapt and respond
5 . consumer preferences
6 . competitor actions
7 . technological developments
8 . adopting and developing capabilities
9 . environments characterized by uncertainty
10 . market segmentation
11 . knowledge intensity
12 . hyper competition
2
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کارآفرینی به طور گسترده ای با افزایش دراز مدت در استانداردهای زندگی  ،1از طریق ثروت 2و ایجاد شغل ،نوآوری و رشد
ارتباط دارد).(Parker,Congregado and Golpe,2012:736
کارآفرینی فرایندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می گردد.کارآفرینی عبارتست از فرایند ایجاد
ارزش از راه تشکیل مجموعۀ منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها(احمد پور :1387 ،ن).
هیسریچ و پیترس 3کارآفرینی را فرایند خلق هر چیز نو و با ارزش ،با صرف وقت و تالش با فرض همراه داشتن خطرات مالی ،
روحی و اجتماعی و به دست آوردن پاداش های مالی و رضایت فردی و استقاللی که از آن ناشی می شود ،تعریف کرده اند(عبدالملکی
و همکاران؛.)105 :1387
درواقع کارآفرینی عبارت است از ارزش آفرینی ،و کارآفرین کسی است که بتواند ارزشی را در جامعه خلق نماید ،چه ارزش
مادی ،و چه ارزش معنوی،سیاسی ،فرهنگی یا اجتماعی (منصوری نژاد ،نقشینه و احمدپور داریانی.)1391 ،
کانتیلون( ) 1730کارآفرینان را چنین تعریف می نمود :آنها افرادی هستند که در محیطی نامطمئن و ناپایدار کار می کنند و با
مشکالت بسیاری روبرو هستند ،آنها بدون سرمایه شروع می کنند و سرمایه شان کارشان است (صالحی.)6 :1381،
رفتار کارآفرینانه

4

رفتار کارآفرینی 5یکی از ناشناخته ترین مؤلفه های کارآفرینی است که این عدم شناخت نهایتاً در قدرت تجویزی این علم
جدید محدودیت ایجاد می کند .افزایش قدرت تجویزی علم کارآفرینی منوط به درک عمیق تر و کامل تری از رفتار کارآفرینی
خواهد بود .رفتار کارآفرینان هدفمند بوده و توان زیادی را برای رسیدن به آن هدف صرف می نمایند (سعیدا اردکانی ،حاتمی نسب
و طالعی فر.)1388 ،
به طور فزاینده ،محققان کارآفرینی بر نیاز به درک رفتار کارآفرینانه در زمینه های گوناگون که در آن پدیدار می شود تاکید
دارند).(Lang, Fink and Kibler,2014:205
در دهه  1980برخی محققین بحث کردند که برای مردم انجام دادن رفتارهای کارآفرینانه در سازمان های با ساختار بوروکراسی
مشکل است .در این دوره زمانی ثابت ،دیگران پیشنهاد کردند که برای شرکت های مختلف ،رفتارهای کارآفرینانه امکان پذیر است
و بایستی تشویق گردد و می توان انتظار افزایش عملکرد شرکت ها را داشت.
یک تغییر معنی دار در یک درک عمومی از ارزش رفتارهای کارآفرینانه بعنوان یک پیشگو از عملکرد شرکت در طول دهه
 1990بطور کامل اتخاذ شده است (خاکپور ،آقاجانی ،کریمی و شعبانیان.)1389،
بررسی و اندازه گیری رفتار کارآفرینی دشوار و به طور کلی به عنوان رفتار هدفمند نسبت به یک رویداد خاص دیده می شود.

1

. living standards
. wealth
3 . Hisrich &Peters
4 . Entrepreneurial behavior
5 . Entrepreneurship Behavior
2
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به گفته مایر ،2002( 1ص  ،) 1رفتار کارآفرینانه که در سازمان ها موجود است "  ...مجموعه ای از فعالیت ها و شیوه هایی که
در آن افراد در سطوح مختلف فعالیت ،تولید خودکار 2و استفاده از منابع نوآورانه ترکیب شده(3ترکیبی) برای شناسایی و پیگیری
فرصت ها می باشد.(Zampetakis and Moustakis,2007:23) " ...
ورهیول ( 2005 ) 4طیف گسترده ای از رفتارها را شامل شروع کسب و کار  ،رشد کسب و کار ،نوآوری مالکیت کسب وکار و
مدیریت یک کسب وکار را رفتارکارآفرینانه می داند.
تعریف وسپر از رفتارهای کارآفرینانه همان پنج ویژگی را که شومپیتر از کسب و کارهای کارآفرینانه دارد ارائه می دهد:
 .1معرفی محصول جدید
 .2معرفی روش تولید جدید
 .3بازکردن بازار جدید
 .4منبع حمایتی جدید
 .5باز سازمانی صنعتی
در عین حال ورهیول رشد و نوآوری و تازگی را نیز بعنوان اجزای اصلی رفتار کارآفرینانه بر می شمرد (رضائی.)1389 ،
رفتار کارآفرینانه مجموعه فعالیت هایی است که افراد در سطوح مختلف مسئولیت با هدف بهره گیری خالقانه از منابع در جهت
شناسایی و استفاده از فرصت ها به منظور ایجاد شغل جدید به انجام می رسانند (فکری ،شفیع آبادی ،نورانی پور و احقر.)1391 ،
رفتار کارآفرینانه در سازمان ،به همه فعالیت های مرتبط با کشف ،ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه اطالق
میشود که توسط اعضای سازمان انجام می گیرد(نقابی و بهادری.)1391،
شومپیتر معتقد است بروز رفتار کارآفرینانه موتور محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش کارآفرین عبارت است از:
نوآوری و ایجاد ترکیبهای تازه ای از مواد .بروز رفتار کارآفرینانه در عمل خلق یک چیز از هیچ است.
در مجموع اینکه بروز رفتار کارآفرینانه عبارت است از فرآیند نوآوری و بهر گیری از فرصتها با تالش و پشتکار بسیار و همراه با
پذیرش ریسکهای مالی،روانی و اجتماعی که البته با انگیزه کسب سود مالی ،توفیق طلبی،رضایت شغلی و استقالل صورت می
پذیرد.
هم خالقیت و هم نوآوری از اجزای جدا نشدنی بروز رفتار کارآفرینانه اند و به گفته پیتر دارکر وجود نوآوری در بروز رفتار
کارآفرینانه به قدری ضروری است که می تون ادعا کرد بروز رفتار کارآفرینانه بدون آن وجود ندارد و خالقیت نیز بدون نوآوری
نتیجه ای در پی ندارد (عزیزیها ،باغستانی،انورکیوی،و موسوی.)1391،

1

. Mair
. autonomously generate
3 . combinations
4 . Verheul
2
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خالقیت بذر نوآوری 1است) .(Loewenberger,2013:423در واقع ،برای اینکه خالقیت تمرکز دارد 2بر تولید ایده و نوآوری
تاکید دارد بر اجرای ایده ،خالقیت اغلب به عنوان اولین گام از نوآوری دیده می شود .(Anderson, Potočnik and
)Zhou,2014:3
کارآفرین موفق هم خالق وهم مجری است ،کسی که نه تنها در رویاهای 3چیزهای جدید است ،بلکه مایل به کار سخت به
منظور دستیابی به آنهاست).(Taatila,2010:51
مطالعات قبلی مربوط به رفتار کارآفرینانه می تواند به دیدگاه های(چشم اندازهای) 4زیر طبقه بندی شود :اولین دیدگاه برگرفته
از زاویه فرایند 5است :تمرکز بر مسیر(یا طریق) راه اندازی کارآفرین ، 6تجربه  ،و اینکه چقدر سازمان و محیط یکدیگر را تکمیل
می کنند و روش کاربرد 7دارد .دیدگاه دوم به نظر می رسد در این موضوع از زاویه محتوا 8باشد :تمرکز بر مقیاس کارآفرین 9از
لحاظ ورود به صنعت ،مشخصات کسب و کار و جزئیات منابع موجود دارد .به عنوان مثال :طرح کسب و کار و استراتژی ،منابع
حرفه ای غیر از سرمایه 10،و غیره.؛ دیدگاه سوم مطالعه عواملی است که تحت تاثیر قرار می دهند رفتار کارآفرینانه را در سطوح
مختلف سازمان  ،به عنوان مثال استاپفورد و بادن فولر )1994( 11رفتار کارآفرینانه را به سه سطوح دسته بندی کرده اند )1( :رفتار
کارآفرینانه سطوح فردی12؛ ( )2رفتار کارآفرینانه سطوح سازمانی13؛ ( )3رفتار کارآفرینانه سطوح صنعتی .14دیدگاه چهارم با
رفتارهای استراتژیک شروع می شود.گاث و گینزبرگ )1990( 15و زهرا ) 1996( 16احساس کردند که رفتار کارآفرینانه ترکیبی از
نوآوری در کسب و کار ،ریسک ها و نوسازی استراتژیک 17است .میلر )1983( 18نیز رفتار کارآفرینانه را به عنوان ظهور نوآوری
شرکت ،19پذیرش ریسک ها 20و رفتار پیشگیرانه 21تعریف کرده است .دیدگاه پنجم فرهنگ سازمانی و روحیه کارآفرینانه 22شرکتها
را مقایسه می کند برای پی بردن به اینکه آیا تفاوتهایی در رفتار کارآفرینانه وجود دارد)Lin,2006:210( .

1

. Creativity is the seed of innovation
. creativity centers
3 . dreams
4 . perspectives
5 . angle of process
6 . entrepreneur’s startup path
7 . method of application
8 . angle of content
9 . entrepreneur’s scale
10 . professional resources other than capital
11 . Stopford and Baden-Fuller
12 . individual levels
13 . organizational levels
14 . industrial levels
15 . Guth and Ginsberg
16 . Zahra
17 . strategic renovation
18 . Miller
19 . manifestation of company innovation
20 . taking risks
21 . proactive behavior
22 . entrepreneurial spirit
2
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رویکرد رفتار
کارآفرینی می تواند در نظرگرفته شده 1باشد به عنوان مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی و رفتارهاRahman and ( .
.)Fatima,2011:612
دراکر (  ) 1985اعتقاد دارد کارآفرینی ،بیش از آن که یک ویژگی شخصیتی باشد ،یک الگوی رفتاری است .این الگوی رفتاری
را می توان به مردم آموزش داد تا آن ها یاد بگیرند که چگونه به طور کارآفرینانه رفتار کنند .به زعم وی از جمله پیش شرط های
رفتار کارآفرینانه ،گرایش به کارآفرینی بوده است (احمدی ،شافعی و مفاخری نیا. )1391،
برای تفکیک کارآفرین از غیر کارآفرین ،ویژگی های مختلفی شناسایی شده است.دسته نخست این متغیر ها که روانشناسان به
آن توجه کرده اند ،متغیرهای شخصیتی و روان شناختی است که «رویکرد ویژگی ها» نامیده می شود.اکثر این صاحبنظران به
دنبال کشف پاسخ به این پرسش بودند که کدام ویژگی های شخصیتی کارآفرین است که وی را از غیر کارآفرین متمایز می
کند.هدف آنان ،در واقع ،شناخت چگونگی ایجاد این ویژگی های متمایز کننده است .از اوایل دهه ی شصت میالدی ،با هدف
تکمیل مطالعات مربوط به ویژگی های شخصیتی ،توجه جامعه شناسان و روان شناسان به دسته دیگری از مطالعات ،تحت عنوان
متغیرهای جمعیت شناختی معطوف شد که از مطالعات آنان تحت عنوان «رویکرد رفتاری» یاد می شود (احمدپور و مقیمی:1385،
.)100
ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
 -1متغیر های مرتبط با سابقه و پیشینه
 -2متغیر های تجربی
متغیر های مرتبط با سابقه و پیشینه
در مورد ارتباط بین ویژگی های مرتبط با سابقه فرد یا ویژگی های فردی و تصمیم به کارآفرین شدن،مطالعات متعددی صورت
گرفته است.برخی زمینه های مهمی که بررسی می شون د ،عبارتند از :سن،شرایط زندگی در دوران حیات ،سال ازدواج ،تعداد مشاغل
قبلی ،عضویت در سازمان های حرفه ای و تجاری ،در حاشیه قرار گرفتن(در جامعه) به دالیل جسمانی و اجتماعی ،سال های
آموزش رسمی ،حمایت های جانبی از سوی خانواده یا مدیران قبلی و اعتقاد به اخالقیات و وجدان کاری (احمدپور و مقیمی:1385،
.)124
شرایط کودکی :مطالعات نشان می دهد که جنبه هایی از زمینه های خانوادگی ،هم چون :روابط والدین ،چندمین فرزند
خانواده بودن ،درآمد خانواده و موقعیت مهاجرتی ،بر رفتارهای کارآفرینانه تأثیر باشد .والدین احساس اولیه مستقل بودن و تمایل
برای کنترل در کارآفرینان آینده را القا می نمایند (احمدپور و مقیمی.)125 :1385،
تحصیالت :یک از موضوعات مورد توجه محققان ،این بوده است که آیا کارآفرینان ،کارآفرین متولد می شوند یا اینکه از طریق
آموزش ،کارآفرین می شوند .این قسمت را در مقوله آموزش به تفصیل توضیح خواهیم داد(احمدپور و مقیمی)126 :1385،و

. regarded
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1

پایگاه اجتماعی  :قرار نگرفتن فرد در پایگاه اجتماعی مورد انتظار نیز سبب می شود تا فرد نسبت به اقدام کارآفرینانه انگیزش
نشان دهد(احمدپور و مقیمی.)126 :1385،
متغیرهای تجربی :این ویژگی ها می توانند تأثیر بسزایی در تصمیم فرد برای کارآفرین شدن داشته باشند .برای مثال :از
جمله این ویژگی ها می توان تجربه کاری در حرفه ای را نام برد که کارآفرین مستقالً آن را دنبال می کند.از جمله عوامل دیگر که
از تجارب فرد ناشی می شود ،می توان به همنشینی شخص با افرادی اشاره کرد که می توانند تأثیر بسزایی در تصمیم وی به
کارآفرین شدن داشته باشند .به این عوامل «الگوی نقش» گفته می شود .نارضایتی از شغل یا اخراج از کارنیز از عوامل تجربی اند
که می توانند تأثیر زیادی بر تصمیم فرد برای کارآفرین شدن داشته باشند (احمدپور و مقیمی.)127 :1385،
الگوی نقش  :عامل دیگر تعیین کننده رفتار کارآفرینانه ،رفتن افراد به دنبال مدل های موفق نقش است.مطالعات نشان می
دهد که بسیاری از کارآفرینان ،والدینشان خوداشتغالی داشته اند.به هر حال مدل های نقش ممکن است از سایر اعضای خانواده،
معلمان ،همکاران سازمانی یا آ شنایان باشند.اگر کسی خواهان موفقیت است،تنها باید کسانی را که موفقیت کسب کرده اند الگو
قرار دهد .در فرهنگ اسالمی ((امام)) به معنای الگو و اسوه است و مردم باید الگوی رفتاری و نوع اعمال امام را الگوگیری کنند تا
در مسیر کمال قرار گیرند .مهم ترین شأن پیامبر (ص) ،و امامان معصوم (ع) برای بشریت ،الگو بودن است .خداوند سبحان در
قرآن کریم بیان می فرماید که رسول اکرم (ص) برای مردم ،مقتدایی پسندیده است{.احزاب آیه ،21نقل از احمدپور و
مقیمی.}128 :1385،
تجربه ی کاری و نارضایتی از شغل قبلی :تجربه کاری قبلی و تجربه زندگی شخصی ،موضوع مهم دیگری است که رفتار و
نگرش کارآفرین را شکل می دهد «براکهاوس» 1دریافت که نارضایتی از شغل قبلی کارآفرینان را به خارج از سازمان و به سوی
ایجاد کسب و کار کارآفرینانه سوق می دهد .براکهاوس همچنین دریافت که نارضایتی شغلی بیشتر ،موفقیت بیشتر کارآفرین را
در شروع کسب و کار مخاطره آمیز به همراه دارد (احمدپور و مقیمی.)129 :1385،
رویکرد رفتاری از سال  1980به بعد قوت گرفت.محققین رفتاری فرد کارآفرین را مورد مطالعه قرار نمی دهند بلکه فرآیند
خلق سازمان یا فرآیند مدیریت را مطالعه می کنند  .به عبارت دیگر در حالی که محققین ویژگی مدار ،کارآفرینان را بعد از خلق
سازمان مطالعه می کنند  ،مطالعه کنندگان رفتار  ،کارآفرینان را در فرآیند خلق مورد مطالعه قرار می دهند.رویکرد رفتاری به
دنبال این سوال که کارآفرین چه کسی است نمی گردد بلکه به جای آن به دنبال این پرسش است که فرد کارآفرین در حین
فرآیند کسب و کار جدید چه می کند؟در واقع رویکرد رفتاری مطالعه ای چند بعدی است.محققین رویکرد رفتاری بر این باورند
که به جای توجه تنها به شخصیت فرد با توجه بر چندین ویژگی میتوان درک بهتری از کارآفرینی به دست آورد و میتوان فهمید
چگونه میتوان فعالیت کارآفرینانه را تشویق کرد.گارتنر 2رویکرد رفتاری را در سال  1989چنین تعریف می کند":مطالعه مجموعه
ای از رفتارهایی که به ایجاد سازمان منجر می شود" .او باور دارد که کارآفرینی چیزی است که فرد انجام می دهد و چیزی نیست
که از فرد جدا باشد (رضائی.)1389 ،
در دیدگاه رفتاری قصد براین است که با شناخت ویژگی های ذاتی و تقویت ویژگی های رفتاری کارآفرینان بیش تری به جامعه
معرفی شود تا آهنگ رشد و پیشرفت جامعه تسریع گردد(فکری ،شفیع آبادی ،نورانی پور و احقر.)20: 1392 ،
برخی رفتارهای افراد کارآفرین را به صورت زیر دسته بندی می کنند:
. Brockhaus
. Gartner

50

1
2

الف -خصوصیات ذهنی:
.1کنجکاوی؛.2ارائه ایده های غیرعادی.3روحیۀ انتقادی؛.4نگرش مثبت نسبت به نوآوری؛.5دقّت و حساسیت نسبت به محیط،
به ویژه نکاتی که در نظر دیگران عادی به شمار می روند؛.6دادن ایده های زیاد دربارۀ یک مسئله؛.7توجه جدی با جرئیات و.8عالقه
وافر به آزمایش کردن و تجربه کردن.
ب -خصوصیات عاطفی:
.1آرامش و آسودگی خیال؛.2دلگرمی و امید به آینده؛.3شهامت؛. 4عالقه به سادگی و بی تکلّفی در نوع لباس و جنبه های
گوناگون زندگی ؛.5شوخ طبعی؛.6اعتماد به نفس و احترام به خود؛.7توانایی برقراری ارتباط عمیق و صمیمانه با دیگران.
ج -خصوصیات اجتماعی:
.1پیش قدمی در قبول و رویارویی با مسائل؛.2مسئولیت پذیری و توانایی سازمان دادن به فعّالیت های گوناگون؛.3قدرت جلب
حس اعتماد و اطمینان دیگران (حسین پور ،کوشکی و بودالیی.)1390 ،
1

برویات و جولیان (  ) 2001بر این باورند که سه نوع رفتار کارآفرینانه یافت می شود  - 1 :بازتولید کارآفرینانه (رفتار تقلیدی)
 - 2شهامت و شجاعت های کارآفرینانه 2و  - 3کسب وکار کارآفرینانه ی متهورانه(3دادورخانی ،رضوانی ،ایمنی قشالق و بوذر
جمهری.)1390 ،
مؤلفه ها  ،ابعاد و شاخص های رفتار کارآفرینانه

پژوهشگران در پژوهش های خود مؤلفه هایی که در جدول شماره ( )1آمده برای رفتارکارآفرینانه معرفی نموده اند(اقتباس از
مرزبان ،مقیمی و عربیون:)4-5 :1389 ،
جدول .1مؤلفه های رفتارکارآفرینانه
مؤلفه ها
❖ توانایی کاهش
کاغذبازی اداری
❖ گرایش به تغییر
کارکنان

شرح
دیوانساالری یکی از موانع رفتار کارآفرینانه است ،در سازمان های بوروکرات
کارکنان سازمان مجبورند از سیستم موجود پیروی کنند.
یکی از ویژگی های کارآفرینی فهم تغییراتی است که باید صورت گیرد و یا اینکه
صورت گرفته است ،کارآفرین تغییرات حرفه ای را به درستی درک کرده و خود را بر
موج تغییرات قرار داده و با استفاده مطلوب آنها جهت تحقق اهداف مورد نظر سازمان
عمل می کند.

1

. Entrepreneural Reprodution Cimitation
. Entrepreneural Valorization
3 . Entrepreneural Venture
2
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❖ زمینه حمایتی

یک فرد زمانی می تواند کارآفرین شود که ساختار سازمان به گونه ای باشد که
رفتار کارآفرینانه را حمایت و تشویق کند .زمینه حمایتی به معنای فضای کاری باز و
هماهنگ می باشد ،مشارکت و روابط بین فردی به صورت ویژه مورد توجه است.

❖ آینده نگری

مدیریت راهبردی به کارکنان این امکان را میدهد که به صورت خالق و نوآورانه
عمل کنند.

کارکنان
❖ محیط کاری

تغییرات ،تحرک و پویایی محیط سازمانی افراد منجر به بروز خالقیت و نوآوری در
افراد می شود.

پرتحرک

در جدول شماره ( )2ابعاد شناخته شده ی رفتار کارآفرینانه توسط برخی نظریه پردازان مشهور این عرصه آورده شده است
(اقتباس از نقابی و همکاران؛:)31 :1391
جدول  .2ابعاد و شاخص های رفتار کارآفرینانه
نظریه پردازان

ابعاد و شاخص های مورد نظر

المپکین و دس)1996( 1

نوآوری ،استقالل عمل ،بهره گیری از فرصت ها

میلر ()1983

نوآوری ،استقالل عمل ،بهره گیری از فرصت ها

میر)2005( 2

ابعاد معرفی شده توسط میلر ( )1983افزون بر انجام کارها به شیوه ی
منسجم

پیرس و دیگران)1997( 3

خلق دورنمای کسب وکار ،خلق محیط مناسب کارآفرینی ،حمایت از
نوآوری ،جست وجوی فرصت ها

کوین و اسلوین)1991( 4

رقابت پذیری ،خلق محیط مساعد فعالیت،ساختارها ،پویایی سازمانی و
شیوه ها

استیونسون و جاریلو
()1990

5

نوآوری ،استقالل عمل ،بهره گیری از فرصت ها

مراحل رفتار کارآفرینی
بر اساس یک مدل (که در منبع اخذ آمده است) ،رفتار کارآفرینی ،طی مراحل زیر رخ می دهد:
 .1قصد و نیت راه اندازی کسب و کار یا بروز رفتار کارآفرینانه
 .2کسب دانش در زمینه کارآفرینی و کسب و کار مورد نظر
 .3کسب تجربه در خصوص فرایند کارآفرینی و کسب وکار مورد نظر
 .4جستجو برای شناخت فرصت وبهره برداری از آنها () (Heinonen etal., 2005نقل از ویسی و صدیقی.)92: 1391 ،

1

. Lumpkin & Dess
. Mair
3 . Pearce et.al.
4 . Covin & Slevin
5 . Stevenson & Jarillo
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عوامل موثر بر رفتارهای کارآفرینانه
در تحقیقات کارآفرینی مشخص گردید که فاکتورهای مختلفی روی رفتار کارآفرینانه مؤثرند که عبارتند از:
الف -فاکتور های فردی  :برروی ویژگی های شخصیتی افراد متمرکز است.نگرش و ارزش ها یک انگیزه را برای کارآفرینان
ایجاد می کند.
ب -اجتماعی  :زمینه شخصی و خانوادگی ،تجربیات زندگی و رشد محیط.
ج -محیطی  :ارزش و ثروت  ،کاهش مالی ات و سود های نادرست  ،تغییر در شرایط بازار ،اغتشاش های اجتماعی و فرهنگ
اقتصادی (پایدار. )71 :1391،
از نظر فورد فالت( )2007عوامل زیر در سازمان بر روی رفتار کارآفرینانه فردی در سازمان مؤثرند:
 .1استفاده بهینه و درست از پاداش
.2
.3
.4
.5

حمایت باالی مدیریتی
دسترسی به منابع
حمایت سازمانی
مخاطره جویی و تحمل شکست(پایدار. )74 :1391،

موانع رفتار کارآفرینانه
موانع و محدودیت های رفتار کارآفرینانه در سازمان
 .1بزرگ بودن اندازه سازمان
 .2نیاز به سود های کوتاه مدت
 .3فقدان استعداد های کارآفرینانه
 .4شیوه های نادرست پاداش(پایدار.)74 :1391،
موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی
سبک رهبری :مقیمی (  ،) 1384در پژوهش خود(نقل از محمد کاظمی ،قاسمی و رستم بخش ،) 1390 ،ضمن بررسی
کارآفرینی درسازمان های دولتی به طور مشخص عدم استقبال مدیران از عدم مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فعال نبودن
سیستم پیشنهادات را از جمله مهمترین مؤلفه هایی می داند که سبک رهبری غیر کارآفرینانه را بوجود آورده اند(محمد کاظمی
،قاسمی و رستم بخش.)1390 ،
فرهنگ سازمانی :فرهنگ سازمانی 1به سیستمی از ارزش های مشترک میان اعضا اشاره دارد که سازمان را از سازمان های
دیگر متمایز می کند(رابینز،جاج،1943،ترجمه ،زارع.)567 :1389،
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اگر سازمانی قصد دارد واقعاً کارآفرینی داشته باشد ،باید فرهنگ سازمان به فضای کارآفرینانه مبدل شود ،که البته این کار در
کوتاه مدت امکان پذیر نیست ،ولی اگر مدیریت عالی حمایت های الزم را به عمل آورد ،می توان درطول زمان به این مهم دست
یافت.
ویژگی های مدیران :بدون شک ،مدیران نقش اساسی در موفقیت سازمان ها ایفا می کنند و هدایت سازمان را در دست
دارند؛ لذا داشتن ویژگی های کارآفرینانه در آنها ،یکی از عوامل مهم در تضمین موفقیت سازمان است .نتایج پژوهش محمد
کاظمی ،قاسمی و رستم بخش) 1390(،نشان می دهد که عدم استقبال مدیران از چالشها ،عدم مهارتهای سازمانی الزم در میان
برخی از مدیران ،کمبود افراد خالق در میان مدیران از جمله موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان مورد مطالعه میباشد.
ویژگی های شخصیتی کارکنان :شامل عوامل ی مانند عدم خالقیت و نوآوری ،عدم مسؤولیت پذیری ،عدم تمایل به مخاطره
و ریسک می باشد.
تضاد سازمانی :مطالعات نشان میدهد که غوطه ور شدن در کارها ،مشکالت با سایر افراد ،دلتنگی و نیاز به موفقیت از جمله
منابع تضادهای کارآفرینانه است که در کارآفرینان سازمانی بوجو د می آید .وجود تضارب افکار بین کارکنان و مدیریت ،استقبال
مدیریت از وجود اختالف سلیقه و وجود اختالف سلیقه در جهت دستیابی به اهداف سازمان به عنوان تضادهای کارکردی مطرح
هستند(محمد کاظمی ،قاسمی و رستم بخش.)1390 ،
در جدول شماره ( )3موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی فوق از شماره  1تا  5اولویت بندی شده اند(محمد کاظمی ،قاسمی و
رستم بخش: )1390 ،

جدول .3اولویت بندی موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی

منابع
 .1احمد زاده،نسرین .) 1384(.بررسی میزان توجه برنامه درسی دورۀ کارشناسی رشتۀ علوم تربیتی به پرورش مهارت های
کارآفرینی از دیدگاه فارغ التحصیالن دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی ،پایان نامه کارشناسی
ارشد  ،رشتۀ برنامه ریزی درسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی.
 .2احمدپور داریانی،محمود و سید محمد مقیمی. )1385(.مبانی کارآفرینی.تهران:فراندیش.
 .3احمدپور داریانی،محمود.)1387(.کارآفرینی:تعاریف،مفاهیم،الگوها .تهران :جاجرمی.
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 .4احمدی،فریدون ،رضا شافعی و فرانک مفاخری نیا .) 1391( .بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه
دانشجویان دانشگاه کردستان.توسعه کارآفرینی.سال چهارم ،شماره  ،15ص .145 – 163
 .5پایدار،محسن.) 1391(.نقش نیازهای سه گانه مک کله لند در بروز رفتارهای کارآفرینی در شرکت بیمه آسیا .پایان نامه
کارشناسی ارشد  ،رشته مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار ،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .6حجازی،سید رضا .)1391(.تبیین رفتار کارآفرینانه در پرتو مفهوم شاکله ی دینی .توسعه کارآفرینی ،سال پنجم ،جلد
چهارم ،از ص.67-86
 .7حسین پور،داود ،علیرضا کوشکی جهرمی و حسن بودالیی.)1390( .معنویت به عنوان حلقۀ بین توانمندسازی و بروز
رفتار کارآفرینانه .پژوهش های مدیریت منابع سازمانی ،دورۀ  ،1شمارۀ .1
 .8خاکپور،سیاوش ،علی اکبر آقاجانی ،سیده مریم کریمی سنگدهی و مژگان شعبانیان .)1389(.ارائه مدل یکپارچه از رفتار
کارآفرینانه مدیران میانی در شرکتها .اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی ،شیراز  27و 28
بهمن .
 .9دادورخانی،فضیله ،محمدرضا رضوانی ،سیاوش ایمنی قشالق و خدیجه بوذر جمهری .)1390(.تحلیل نقش گردشگری در
توسعه ی ویژگی های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه ی موردی :روستای کندوان و
اسکندان شهرستان اسکو) .پژوهش های جغرافیای انسانی ،شماره ، 78صص .169-195
 .10رابینز،استیون پی؛ جاج،تیموتی.)1389(.رفتار سازمانی(.ترجمه مهدی زارع) جلد دوم،ویراست ،13تهران :نص(.تاریخ
انتشار به زبان اصلی.)1943
 .11رحیمی ،الهام .) 1382(.بررسی مدلها و استراتژیهای کارآفرینی سازمانی و ارائه الگوی مناسب جهت سازمان های داخلی.
پایان نامه کارشناسی ارشد  ،رشته مدیریت اجرایی،دانشکده صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران .
 .12رضائی ،غالمرضا .) 1389(.بررسی عوامل موثر بر رفتارهای کارآفرینانه ی کارکنان تامین اجتماعی استان مرکزی .اولین
کنفرانس بین المللی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی ،شیراز  27و  28بهمن .
 .13سبحانی ،حسن ،میثم احقاقی و اسماعیل نادری . )1391(.کارآفرینی از منظر ادیان توحیدی با تأکید بر نظام اقتصادی
اسالم .توسعه کارآفرینی ،سال پنجم ،جلد چهارم ،ص .169 – 188
 .14سعیدا اردکانی،سعید ،سید حسن حاتمی نسب و رضا طالعی فر .)1388(.خالقیت و رفتار کارآفرینانه.دومین کنفرانس
ملی خالقیت شناسی TRIZ ،و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایرانHttp://www.civilica.com/Paper-.
.ICIC02-ICIC02_041.htm
 .15صالحی ،امیر مسعود.) 1381(.شناسایی عوامل و شاخص های الویت دار جهت دستیابی به سازمانهای کارآفرین در
کشور.پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت اجرایی؛ دانشکده صنایع .
 .16عبدالملکی جمال ،یوسفی افراشته مجید ،پیر محمدی مهرداد ،سبک رو مهدی ،محمدی نوشیروان.)1387(.بررسی رابطه
ی مهارت های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی ،مطالعه موردی :مدیران میانی شرکت ایران خودرو،فصلنامه توسعه
کارآفرینی ،سال اول ،شماره دوم .
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 .17عزیزیها ،حسینعلی ،احمدرضا باغستانی،وحیدانورکیوی ،و سید شهاب موسوی.)1391(.تجزیه و تحلیل هوش هیجانی در
ارتباط با بروز رفتار کارآفرینانه در بین کارکنان وزارت نیرو.دومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی20،و21مهر .
 .18فکری،کاترین ،عبداهلل شفیع آبادی ،رحمت اهلل نورانی پور و قدسی احقر .)1391(.ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار
کارآفرینانه برای مشاوره شغلی .پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاور ،دانشگاه فردوسی مشهد،سال، 2شماره
،1ص.153-164
 .19فکری،کاترین ،عبداهلل شفیع آبادی ،رحمت اهلل نورانی پور و قدسی احقر.)1392(.مقایسه اثربخشی دو دیدگاه مشاور
شغلی بر مولفه های رفتار کارآفرینانه .فصلنامه علمی -پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مرودشت ،سال چهارم ،شماره ،1ص . 19-32
 .20محمد کاظمی،رضا ،حمید قاسمی و محمدرضا رستم بخش .)1390(.شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی
درسازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش) کشور .پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی ،سال اول ،شماره .2
 .21مرزبان،شیرمراد؛ مقیمی،سید محمد؛ عربیون ،ابوالقاسم .)1389(.تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر رفتار کارآفرینانه
مدیران.فصلنامه اقتصاد وتجارت نوین ،شماره های 21و ،22ص .1-25
 .22مشایخ ،فرحناز.) 1383(.بررسی رابطه پایگاه اجتماعی خانواده و میزان روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شیراز.پایان
نامه؛رشته مدیریت آموزشی ،دانشگاه شیراز.
 .23من صوری نژاد ،عبدالحکیم ،نادر نقشینه و محمود احمدپور داریانی .)1391(.بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی
دانشجویان علوم کتاب داری و اطالع رسانی دانشگاه تهران .تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه های عمومی ،فصلنامه
علمی – پژوهشی ،دوره ،18شمارۀ  ، 3ص .449-468
 .24نساج،سعیده.) 1384(.بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی از دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان دختر و پسر شاخۀ
کاردانش آموزش متوسطه مناطق  19گانه شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی،دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه شهید بهشتی.
 .25نقابی،سعید؛ بهادری،محمد کریم .)1391(.رابطه هوش هیجانی و رفتار کارآفرینانه  .مجله طب نظامی ،دوره  ،14شماره
،2ص .123-128
 .26نقابی،سعید؛ زعفریان،رضا؛ یوسفی،محسن؛ رضوانی ،مهران .)1391(.تبیین نقش رابطه ی رفتار شبکه سازی در رفتار
کارآفرینانه (مطالعه موردی :شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری) ،توسعه کارآفرینی ،سال چهارم ،شماره
 ، 15از ص.25-43
 .27ویسی،کمال و حسن صدیقی. ) 1391(.تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رفتار کارآفرینی توت فرنگی کاران استان
کردستان،شهرستان سروآباد .مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران،دوره،43-2شماره  ،1ص .91-97
 .28هادیزاده مقدم ،اکرم ؛رحیمی فیل آبادی ،فرج اهلل  .)1383( .کارآفرینی سازمانی.تهران:جانان
 .29همدانیان ،الدن.) 1387(.عوامل موثر در ایجاد و ارتقا کارآفرینانی در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران.
پایان نامه کارشناسی ارشد  ،رشته مدیریت دولتی گرایش تحول؛ دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه
طباطبایی.
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