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 نویسنده پیشگفتار

ک ــتر  از  شیآرام تر  از  آهو بی با ــ ــ  رمـ
 رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر

ــتسلیمم در کارگه تقدیهر لحظه که   رــ
کنم تدبیمیهر لحظه که  کار   رــکوشم در 

 
 رو نیااساس آفرینش و خلق هر چیزی در حس رضایت از مسیر، نیل به اهداف و کامروایی است. از 

کارآفرینی نمود. کام آفرینی، همان هدف نهایی از شروع هر شاید بتوان واژه ی کام آفرینی را جایگزین 
دریای طوفانی  دارد تا کمربند همت را بسته و دل بهاست. همان لذتی که انسان را وا می وکار کسب

کند. کام آفرینی، پاسخی کام خود و دیگران را شیرین  یک  یها یبلندپروازبرای  مشکالت بزند تا بتواند 
که حاضر است برای خلق ارزش و تحقق  گیرد تا بتواند مسیر شیایرؤانسان است  ، تمام توان خود را بکار 

 تسهیل نماید. آمالشانخود و دیگران را برای تحقق کام و 
کام آفرینی در وهله با  آن راهایمان باشد، اما بهتر است ای ناملموس برای گوشی اول شاید واژهآری، 

که هیچ لذتی باالتر از تحقق آرزو و قلب کنیم  هایمان بشنویم و با تمام وجودمان لمس کنیم. لمس 
کارآفرینی در مرتبه یاهایرؤ که  و اجتماعی دارد تا  ی اول، بعدی انسانییک انسان نیست. لمس کنیم 

های این ترین محرک یک انسان برای تحمل تمام مصائب و شکستاقتصادی. بعدی که شاید اصلی
 ای را درگیر خود خواهد کرد.مسیر باشد و آن هم آفریدن ارزشی است که جامعه

کتاب، شاید تنها چند قدم از مسیر کام آفرینانه کنار شما خواهیم بواین  د، اما ای باشد که ما در 
کند و از  که انسان را بتواند ارضا  که همیشه مقصدی وجود دارد  امیدواریم که مسیر شما "رفتن" باشد، چرا 

که می در سفر هر کس به مقصد »گفت حرکت باز دارد. به نقل از استاد فقید، محمد ابراهیم جعفری 
است که هدف ما نیز رفتن باشد ، امید «ایستد، من سفر را دوست دارم، مقصد من رفتن است رسد مي مي

 نه فقط رسیدن به مقصد.



 

 

که اگر به دنبال خواندن سرنوشت  دستتانبهتر است آب پاکی را روی  بزرگ در این  یها انسانبریزیم 
کرده که قرار نیست سرنوشت کتاب هستید، اشتباه  را  ها آن گذاران انیبنبزرگ و  یوکارها کسباید. چرا 

کارآفرینانه،  میهخوا یممرور کنیم، بلکه  و کشف و خلق  وکار کسب یانداز راه یها روشچرایی اقدام 
فرصت را بررسی نماییم تا یاد بگیریم که آموزش، تنها دریایی است که هر چقدر بیشتر در آن عمیق شویم، 

قرار خواهیم گرفت. پس ذهنتان را از تمام اسامی و  ینیب شیپ رقابلیغکمتر در معرض خفگی اتفاقات 
کنید تا بتوانیم در مسیر این کتاب با هم همراه شویم.   برندهای بزرگ دنیا پاک 

کارآفرینی،  رو نیااز  الکترونیک و  وکار کسبسعی بر این بود تا کتابی مشتمل بر فصول مبانی و مفاهیم 
که ضمن جا که فناوری اطالعات را تهیه نماییم  کاربرد، راهگشای مخاطبانی باشد   ی تشنهمعیت و 

 ، آفریدنی درست.   هستند آفریدن
کارآفرینی دانشگاه تهران   الخصوص یعلبه رسم ادب، قدردان اساتید و معلمان شریفم در دانشکده 

که نگاهم را  باشم یمجناب دکتر جلیل خاوندکار، جناب دکتر بابک ضیاء و جناب دکتر کمال سخدری 
 در این مسیر. مان یهمراه، سپاس از برادر عزیز، علیرضا جهانفر برای حمایت و نیچن هموسعت بخشیدند. 

کاظمیان که  نیمحمداممان جناب و در آخر،  از مربی تجاری بینش و صحت  واسطه بهحاج 
، صمیمانه و خالصانه تشکر اند دادهاخیر نگاه ما به کام آفرینی و خلق ارزش را تغییر  یها سالعملشان در 

پویش ملی صادرات، ما نیز در  یانداز راه. امیدواریم به تأسی از اندیشه سخاوتمندانه ایشان در میکن یم
که  یراست بهمهمی در عرصه صنعت و اقتصاد برداریم.  یها قدمراستای توسعه و اعتالی کشور و جوانان 

 و نه منابع غنِی نفتی و معدنی. اند سازندهف و چنین شری ییها انسانمنابع غنی این آب و خاک، 
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 فصل اول
 کارآفرینیمبانی 

 ینیکارآفر و نیکارآفر
 داستان، نوع کی. هستند صورت دو به رسندکه در جامعه به گوش می ینانیکارآفر یها داستان اصوالا 

 فرصت کشف اصطالحاا  ای  و دانسته مناسب یبردار بهره جهت را یا دهیا کی شخص که است گونه نیا
 به و ایده را به بلوغ رسانده خود، کانینزد و افراد ریسا اندک باور رغمیعل خود تالش و اراده با و کند یم

 دسته نیا در. دارندقرار  دیتمج و شیستا در جایگاه قتاا یحق که هستند یقهرمانان ها نیا. رسد یم تیموفق
 عمل هنجارشکن و ابرقهرمان کی عنوان به و دیباش شده اخراج دانشگاه از حتماا  که ستین پررنگ یلیخ
 دهه نیچندم سالگرد که یملّ  و یمحل نانیکارآفر از یمیعظ لیخ مانند. دنباش برسید تیموفق به تا نیمک

  اند.گذاشته ادگاری به بعد نسل یبرا را شده خلق ارزش نیا و اند گرفته جشن را شان مجموعه سیتأس
 ینانیکارآفر از دسته آن دارد، کیدرامات جنبه شتریب سرگذشتشان و هستند تر جذاب که گرید گروه
 بزرگ یها یکمپان و انددهیرس تیموفق به شهر نییپا یها محله از و مندرس و  پاره ییها لباس با که هستند
که از داستان چنین افرادی بیشتر . اند داده لیتشک را یامروز گرم  عنوان بهواقعّیت این است  ابزاری برای 

انگیزشی استفاده شده است و بیش از آن که بر روی اهداف و  اصطالح به یها یسخنرانکردن فضای 
جهت انتشار محتواهای  سرگذشتشان کیدرامات ی جنبه بهتعّهد این اشخاص به مسیرشان تمرکز شود، 

این موضوع به خاطر شده است. شاید  پرداختهو ...  مستندهاو  ها لمیف اجتماعی، یها شبکهاقتباسی در 
 .برد یم لذت بزرگ یها شکست داستان دنیشن از شهیهم مخاطب عام که این باشد
 اغراق ازحد شیب یکم اند کرده یط که یریمس ازخود  اتیتجرب و داستان تیروا هنگام در افراد گاهاا 

کردن بخش دراماتیک به عالقه و کنند یم  مخاطبانتهییج  خواب رگ ، زیرادارند خود ی قصه برجسته 
مثابه سدی اغراق در بیان مشقات مسیر به  ستین لتیفض ،فقر که میدانست یم کاش. اند کرده دایپ را عام

کارآفرینی را در سر میعظیم در برابر جاه که رویای   پردازند.طلبی افرادی باشد 
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 آن جینتا و نانهیکارآفر یاؤیر
گاه به یابیدست جهت یاصل راه ی هر فرد،اؤیر داشت اعتقاد دیفرو گموندیز  از و باشد یم وی ناخودآ
گاه یآرزوها درباره یاطالعات توان یم اؤیر ریتفس و لیتحل قیطر  به دست فرد شده سرکوب الیام و ناخودآ
. باشند داشته یمتفاوت یمعان توانند یم کلمات هم و اهاؤیر هم که کند یم اعتراف . وی همچنینآورد
 یها شهیکل ریدرگ را خود دینبا پس. باشند داشته ماا أتو را بد و خوب یضمن یمعان توانند یم کلمات یعنی
 را یوکار کسب و گرفته الهام خود رامونیپ طیمح عناصر از یاریبس افراد. نمود یاجتماع یها گروه در جیرا
 تصور خود ذهن در را یا لهیوس است توانسته تسال کوالین که شود یم گفته مثال طور به. اند کرده یانداز راه
 کتاب واقع در .است" روزانه یاؤیر" از یجالب شکل قطعاا . کند ابداع نوشتن، به ازین بدون را آن سپس و کند
 ها آن که است پرفروش اغلب لیدل نیهم به ،اند خودساخته یاردرهایلیم که ینانیکارآفر نامهیزندگ

 . کنند یم فیتعر شانیاهایرو قتحّق  از ییها داستان
 خود اطراف سرشناس نانیکارآفر با شما از یتعداد چه یراست به که است نیا ،دیآ یم شیپ که یسؤال
گاه شان دغدغه از که است نیا منظور ؟دیهست آشنا  را وکارشان کسب جادیا از هدف و دیباش داشته یآ
اکثر  در که چرا. شنیده یا خوانده باشید را کشانیدرامات یها داستان و نامهیزندگ صرفاا  نه د،یبدان
 یرهبر مهارت یدارا ،بلندپرواز ر،یخطرپذ ،کوش سخت یزنان و مردان را نانیکارآفررایج،  یها فیتوص

 دست نیا از و میا دهید است، بخش الهام یعال منبع کی و شود ینم میتسل هرگز که یکس ،ییاستثنا
 چه؟ ها نیا جز به .اند کرده باب مردم ذهن در یزشیانگ دالالن که استعارات
 یبرا مردان و زنان نیا که ییکارها تمام و دهیم قرار توجه مورد را نانهیکارآفر تیذهن که باشد  بهترشاید 
 شان ییتوانا و بازار و محصول تناسب بازار، کشش و درخشان دهیا بیترک نظیر تفکرشان تیفیک دادن نشان
 .شان یزندگ کیدرامات یماجراها و ثروت خلقفقط  نه  بدانیم، مهم را ،یساز یتجار و ارزش خلق در

 بوده ثروت جادیا نانیکارآفر اهداف تنها ابتدا از و است ثروت خلق ت،ّی موفق از فیتعر تنها واقعاا  ایآ اما
 و جادیا ای و صنعت کی یتسّن  یها شهیکل رییتغ تّی موفق افراد، نیا از یاریبس یبرا قطعاا خیـر! است؟
 یآقا، نیکارآفر و مخترع از که است بهتر. باشد ماندگار زین بعد یها نسل یبرا که بوده داریپا یزیچ خلق
 جادیا انیمشتر یبرا تان دهیا اگر :" میبرسان انیپا به را بحث نیا و میباش داشته تّی موفق از یفیتعر ،تسال
 ".دیکن ثروت خلق و ییدرآمدزا آن از دیتوان یم کند، ارزش

گاه دارد تّی اهم آنچه ن،یبنابرا  و هدف از یبهتر نشیب و نگاه که است ها مهارت و هاتّی ذهن نیا از یآ
 تفکر از و میده ادامه ریمس نیا در برداشتن قدم به دانهمتعّه  تا بدهد، ما به میا کرده انتخاب که یریمس
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 یانداز راه در شجاعت ،موضوع اصلی که میبدان. میکن یالگوبردار بزرگ زنان و مردان ی نانهیکارآفر
 ریسا با رموثّ  ارتباطات یبرقرار در یشمار یب یها فرصت ،وکار کسب یانداز راه با که چرا است وکار کسب
 دهیا اختراع، د،یتول در تخصص تنها است، یالزام نیکارآفر کی یبرا که  یمهارت. کرد جادیا توان یم را افراد
 فروش ،یبردار بهره د،یتول جهت الزم منابع که ستا نیا نیکارآفر کی یاصل مهارت بلکه ،ستین امثالهم و
 .کند یمعرف بازار به نحو نیبهتر به را آن و آورد فراهم را محصول ای دهیا کی توسعه و

 نیا افراد تیاکثر ،باشدو مبدع می مخترع ،دکنندهیتول معادل نیکارآفر کی عموم باور در یکلّ  طور به
 کی قامت در دینبا دهیا صاحب ای و مخترع ،دکنندهیتول یک الزاماا  که دهند ینم قرار توجه مورد را مسئله
 و ورزد اهتمام بازار خواسته با متناسب آن ی توسعه و محصول نقص رفع به دیبا او بلکه رد،یگ قرار نیکارآفر
 را ها یاستراتژ و یساز یتجار مسائل که است بعد به لحظه آن از. بپردازد خود یاصل تخصص به تینها در
 ی جهینت تا کرد خواهد یریگیپ است، دارا را یکاف دانش و مهارت که یکس یعنی متخصص، ِن یکارآفر کی

 مسائل ریدرگ که خورند یم شکست لیدل نیا به اوقات اکثر دهیا صاحبان و مخترعان .شود حاصل یمثبت
دانش کافی در آن  و ییتوانا که شوند یم یساز یتجار ی از جنسمباحث و بازار به محصول یمعرف ،یمال

 مسئله نیا و مانند یم باز در ابتدا بود، شان یاصل تخصص که محصول بهبود و توسعه از تاا ینها و ندارند رازمینه 
 . آورد ینم ارمغان به شانیبرا  نیسنگ یها یبده و شکست جز یا جهینت

 نیا اما ،اند بوده جلوتر المپ اختراع در سونیاد یآقا از گرید فرد 22 المپ اختراع در که شود یم گفته
 که دانست دیبا نیبنابرا. دیرس تّی موفق به و گرفت یجد را یساز یتجار و یابیبازار قدرت که بود سونیاد
 قرار زیجوا افتیدر ی صحنه یرو بر که ستندین یکسان اغلب ،ها نیاول و یصنعت شگامانیپ شهیهم
 مناسب یتجار مدل چگونه اند کرده درک که یکسان تنها بلکه دارند، قرار نیریسا نیتحس مورد و رندیگ یم
 . دیرس اهندخو تیموفق یها قّله به کنند میتنظ و نیتدو را خود دهیا از یبردار بهره یبرا

 شاخ و برگ دادن به به عالقه شتریبو  است گم دهیفا یب و اطالعات اخبار از یانبوه در قتیحق
 قموفّ  نیکارآفر کی به شدن لیتبد امکان ایآ کنند یم فیتعر ما یبرا ها آن که چرا میدار ها داستان
 اکثر که است نیا شود یم سپرده یفراموش به که یزیچ انیم نیا در. ریخ ای دارد وجود یاقتصاد
با امکاناتی بسیار  تیقطع عدم طیشرا در که بودند یکوچک یهااستارتاپ یامروز بزرگ یها یکمپان

 عنوان به ها آن از اند کهی رسیدهامروز تا به اند گذاشته یاقتصاد عرصه به پا قدم به قدم و محدود
 میبتوان تا میباش داده ارائه را یدرست فیتعر ینیکارآفر از دیبا ابتدا ن،یبنابرا .میکن یم ادی بزرگ یها یامپراتور
 مهم نیا به ابتدا نیهم در .کرد ییشناسا توان یم چگونه را نیکارآفر کی و است نیکارآفر یکس چه مییبگو
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. ستین پول و ثروت جادیا ینیکارآفر از هدف تنها و ردیگ یبرم در را یمتفاوت یمعان ینیکارآفر که میباش قائل
 کرده یزندگ یبرا یبهتر یجا را ایدن که شده دهید یاجتماع ینیکارآفر یپا رد موارد از یاریبس در که چرا
 دست مهم نیا به و داشت اطفال فلج کردن کن شهیر یبرا یاریبس لیتما که 1جوناس سالک رینظ. است

 ایآ :داد پاسخ است، یکس چه یبرا اطفال فلج واکسن ثبت و اختراع حق دندیپرس یو از که یزمان و افتی
 شدن مطرح از شیپ ،یاجتماع نیکارآفر نینخست را سالک یاریبس  کرد؟ اختراع ثبت را دیخورش توان یم
 دستاورد از یسودآور به یا عالقه یاجتماع نیکارآفر کی عنوان به که یکس. دانند یم رسانه در اصطالح نیا

 و رایج یاصل یها رمجموعهیز ،ینیکارآفر و نیکارآفر فیتعر به پرداختن از شیپلذا، . نداشت خود بزرگ
  .پرداخت میخواه آن مفهوم یبررس به سپس و نموده فیتعر و کیتفک را ینیکارآفر

کارآفرینی  انواع 
 :است یاصل ی مجموعه ریز دو شامل ینیکارآفر

  2(مستقل) یفرد ینیکارآفر -

  3یشرکت ینیکارآفر -
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 یفرد ینیکارآفر
 یبرا الزم یها تیفعال کلیه) جامعه به محصول ارائه تا اولیه دهیا ارائه از را ینیکارآفر ندیفرا ن،یکارآفر فرد

 از ینوع مستقل یا فردي کارآفرینِي . کند یم یط مستقل طور به را( دیجد یاقتصاد بنگاه کی جادیا
 این. سازد یمبنگاه اقتصادی خود را  سازمان یك به وابستگي بدون و مستقل طور به فرد که است کارآفریني

 را مستقل سازمان کی که است یفرد ن،یکارآفر. شود مي شرکت یك سیسأت به منجر معموالا  کارآفریني نوع
 .آورد یم دست به را آن یندگینما ای و کرده اکتساب ای سیسأت

 اجتماعی کارآفرینی
ــه دســتیابی و اجتمــاعی مشــکالت شــناخت واقــع در اجتمــاعی کــارآفرینی ــا اجتمــاعی تغییــر یــک ب  ب

شـده و  مطـرح ها رسـانه طریـق از کـرات بـه واژه این. است کارآفرینی عملیات و فرآیندها اصول، یریکارگ به
گرفتـــه  متعــــالی راهبردهــــای از حکایــــت و شـــده شــــروع دانشــــگاهی یهــــا سیپرد از مـــورد اســــتفاده قــــرار 

 از اجتمــاعی کارآفرینــان .دارد «اســکول سســهمؤ» و «شــواب» و «آشــوکا» همچــون اجتمــاعی یها ســازمان
 کـــارآفرینی خـــالف بـــر اجتمـــاعی کـــارآفرینی در نـــوآوری. کننـــد یمـــ تولیـــد اجتمـــاعی ارزش نـــوآوری طریـــق

ــوآوری اقتصــادی، ــا مــرتبط ن ــا کــه اســت جامعــه ب ــا معرفــی و اجــرا بهبــود، ب  و محصــوالت رفتارهــا، ،ها دهی
 برخــی بــه یطورکل بــه یــا و کنــد یمــ کمــک اجتمــاعی نیازهــای رفــع بــه کــه اســت همــراه جدیــدی فرآینــدهای
 و ها هیـریخ ،نهـاد مردم یها سـازمان) ها سـازمان این از هریک . در1کند یم کمک خاص اجتماعی اهداف
گـر بنـابراین،. دارد وجـود یرسـان خدمت و مـدیریت منـابع، تـأمین حوزه سه...(   ایـن از یـک هـر در نـوآوری ا
 .گویند اجتماعی کارآفرینی آن به دهد روی ها حوزه

 سازمانی کارآفرینی
 دارد؛ وجود سازمانی کارآفرینی از تعریف دو واقع در

 سازمانی کارآفرینی عام تعریف -
 شرکت مانند. است موجود وکار کسب یا سازمان در جدید وکار کسب یک توسعه و یانداز راه فرآیند

 ایران خوِد  درون چون. کند یم کار هم نور با که کند یم تولید هیبریدی جدید خودرو یک که خودرو ایران
 آن برای سازمانی کارآفرینی. سازمانی کارآفرینی شود یم پس است شده ایجاد دیگری وکار کسب یک خودرو
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 اسنپ مثل. )کنند پیدا گسترش خواهند یم و اند دهیرس تثبیت مرحله به که است ییها سازمان از دسته
 (است اسنپ دل در که فود

 سازمانی کارآفرینی خاص تعریف -
 یا سازمان در جدید وکار کسب یها فرصت از یبردار بهره و یانداز راه ارزیابی، شناسایی، فرآیند
 ،ها تیفعال محصوالت، سازمان یک حمایت با فرد آن در که است فرآیندي بنابراین، .موجود وکار کسب
کرده را جدید هاي آوري فن و ها رویه به  را اي کارآفرینانه فعالیت واقع در) رساند مي برداري بهره به و کشف 
 (.رساند مي ثمر

 Intra-corporate و Entrepreneurship  واژه دو ترکیب از را 2کارآفرینی درون سازمانی ی واژه ،1پینکات گیفورد
 .نمود ابداع

 سازمان درون در را نوآوری یک رساندن ثمر به مسئولیت که است فردی ،یسازمان درون کارآفرین -
 . گیرد می عهده بر

 داند می که است فردی همیشه، اما باشد، مخترع یا مبتکر است ممکن یسازمان درون کارآفرین -
 . کند تبدیل سودآور واقعیتی به را ایده یک چگونه

 ارائه جدیدی فرآیندهاي و خدمات محصوالت، که شود یم گفته فردي به سازماني کارآفرین -
 .سازد مي سودآوري و رشد به قادر را شرکت که کند مي

و  برندها ،ها کانال خدمات، در نوآوری شامل تواند یم و است جدید محصول و کاال از فراتر کارآفرینی لذا،
 موجود، سازمان یک داخل در افراد از گروهی یا فرد آن در که است فرآیندی کارآفرینی .باشد نیز امثالهم
 سعی سازمان در یا و کنند یم نوسازی و بازسازی را سازمان همان یا کنند یم ایجاد را جدیدی سازمان

 در ینوآور ایجاد برای را تسهیالتی کند یم تالش سازماني کارآفریني فرآیند .بزنند نوآوری به دست کنند یم
 بازارهای به ورود هنگام شرکت که بکند ایجاد را رقابتی یها تیواقع با سازمان اثربخش انطباق و سازمان
 :است اساسی رمجموعهیز دو شامل اساساا  سازماني کارآفریني .است مواجه ها آن با یالملل نیب و جهانی

 (ها شرکت مشارکت) شرکتی زیآم مخاطره جدید وکار کسب ایجاد -1
 (کند یم یانداز راه شرکت استارتاپ داخل در) داخلی یها شرکت مشارکت -
 (کند یم ایجاد تعاونی نوپای شرکت یک) تعاونی یها شرکت یگذار هیسرما -
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