
 

 

 کارآفرینی و ارتباط آن با نوآوری
 

 1دکتر غالمرضا ملک زاده
 داستادیار دانشگاه فردوسی مشه 

 سیده نرگس راهنما
 ریت اجرایی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی کارشناسی ارشد مدی

 
 با بر این عقیده اند که دانشمندان. قادر به کارآفرینی و نوآوری باشند که ر هستندکشورهایی موفق ت و سازمانها افراد، امروز دنیای در -چکیده

 دانش .خلق می کنند، را جدید روش های و پیشین را منسوخ ساخته ناکارآمد شیوه های نوآوری، و خالقیت با که خالق و کارآفرین افراد وجود

 به کارآفرینی توسعه با همواره اقتصادی توسعه چرخه های دیگر، بیان هد شد، بهخوا تبدیل اقتصادی سود و رفاه ثروت، به تکنولوژی و فنی

در این مقاله سعی بر آن است که به تشریح ارتباط بین کارآفرینی و نوآوری است.  توسعه و رشد نیرو محرکهکارآفرینی  و میآید در حرکت

نی رابطه ای دو سویه با یکدیگر دارند. کسب و کار نمی تواند به عنوان بپردازیم. براساس مباحث گوناگون در این زمینه نوآوری و کارآفری

ا تشکیالت اقتصادی موفق قلمداد گردد مگر آنکه با نوآوری سودآور و مفید در زمان درست انطباق یابد. از سویی دیگر، نوآوری تنها زمانی ب

دایت آن در کسب و کار به شیوه ای درست برخوردار باشند به گونه ای که موفقیت به اجرا درخواهد آمد که کارآفرینان از کارآمدی کافی برای ه

 ی شود.در همه ابعاد برای کسب و کار سودآور باشد. در این مقاله، عوامل گوناگون تاثیرگذار بر نوآوری در کارآفرینی نیز به تفصیل شرح داده م

 
 ها سازمانکارآفرینی، نوآوری،  -واژه کلید

 

 

 مقدمه -1

که  واژه ای فرانسوی است می باشد و به مفهوم فردی   "Entreprendre "نی به عمل کارآفرین بودن اشاره دارد و معادل  کارآفری

است. کارآفرینان مجموعه ای از منابع از جمله  نوآوری ها، منابع مالی و فراست اقتصادی را تجمیع نموده و  است که متعهد و پرتالش

ا به کاالی اقتصادی تبدیل نمایند. رفتار کارآفرین انعکاس دهنده فردی است که تمایل دارد  امنیت حرفه در تالش اند تا نوآوری ها ر

ای و مالی خود را در نظر نگیرد و  به نام یک ایده ریسک نماید، زمان و همچنین سرمایه زیادی را برای یک  فرایند مخاطره آمیز 

می  معرفی اقتصادی توسعه موتور را کارآفرینی وی. است دانسته توسعه در عامل رینمهمت را کارآفرینی شومپیتر نامشخص  صرف کند.

 جدید اقتصادی مناسبات و ساختارها ایجاد و اقتصادی نظام در تخریب نوعی می دهند انجام ریسک پذیر کارآفرینان که آنچه زیرا کند،

هنگامی که محصول یا خدمتی جدید که هرگز بازار آن موجود نبوده کارآفرینی غالبا با عدم اطمینان واقعی  همراه است به ویژه . است

است به ارمغان می آورد. با این وجود، حتی هنگامی که  یک بازار از قبل وجود داشته باشد، هیچ تضمینی برای وجود بازار برای 

  [1]بر:(، کارآفرینی مشتمل است 1002بازیگران جدید وجود ندارد. با این حال بر اساس بارو وا )

 فرایند مستمر توسعه اقتصادی.-2

 معموال به عنوان کسب و کار فردی درک می شود.-1

 یکی از عوامل اصلی تولید که عملکرد کارآفرین را به انجام می رساند.-3

 در مورد فعالیت اقتصادی مردم را آگاه می سازد.-4

                                                             
 نویسنده مسئول2 



 

 

 خود اشتغالی و اشتغال بیشتر را رقم می زند.-5

اگون دانشمندان مختلف کارآفرین را  در قالب فردی تعریف می کنند که ایده های جدید را جستجو می کند و برای در زمان های گون

 تعقیب مخاطره، قبول از است عبارت کارآفرینی"  می گوید: کارآفرینی تعریف در رابینز اجرای آن ریسک هایی را متحمل می گردد.

 را نقشی چنین که می داند افرادی را کارآفرینان او کار. و کسب یک تأسیس و نوآوری ریقط از خواسته ها و نیازها ارضای و فرصت ها

 یک عنوان به آن از بهره برداری و آن برابر در واکنشی تغییر، برای دائمی جستجوی مفهوم به را کارآفرینی دراکر پیتر "میکنند. ایفا

 فردی به منحصر مجموعه تشکیل راه از ارزش ایجاد فرایند از است عبارت آفرینی کار شود می گفته چنین هم. [2]کند می بیان فرصت

 را شومپیتر کارآفرینی .[3]گردد می جدید تقاضای یا و رضایت مندی ایجاد به منجر که ها فرصت از گیری بهره منظور به منابع از

 ریسک پذیر کارآفرینان که آنچه زیرا میکند، یمعرف اقتصادی توسعه موتور را کارآفرینی وی .است دانسته توسعه در عامل مهمترین

. با توجه به مباحث فوق اکنون  [4]است جدید اقتصادی مناسبات و ساختارها ایجاد و اقتصادی نظام در تخریب نوعی می دهند انجام

نوآوری و تنوع بخشی  واضح است که کارآفرینی به ظرفیت پذیرش ریسک کارآفرین ، توانایی مالکیت و سازماندهی و تمایل و قابلیت

در این مقاله سعی شده است نقش کارآفرین به عنوان یک نوآور که برای تولید محصوالت، خدمات و فرایندهای  رقابتی . [5]اشاره دارد

 که برای بازار جدید به شمار می رود، نوآوری های فنی و نکته بینی مالی را با یکدیگر درمی آمیزد، مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 نوینوآور:  پدیده ای  کارآفرین به عنوان یک ن -2

نوآوری تا حد زیادی به عنوان عامل اصلی  در ایجاد کسب وکار های کوچک یا کارآفرینی  قلمداد می شود. نوآوری ها می تواند در 

د باشد. با این وجود، نوآوری ها قالب فرایند ها یا حتی محصوالت باشد. خلق ایده از طریق واژگان مکتوب می تواند یک نمونه از فراین

همچنین می تواند خلق محصول جدیدی باشد که بازار را تغییر می دهد یا بازار جدیدی را ایجاد می نماید. برخی از این نوآوری ها  

ای حتی ممکن است جایگزین نوآوری های کنونی شود و محصول و فرایند ترجیحی باشد.یک کارآفرین فردی است که می تواند بر

. کارآفرینان [6]نوآوری ایده ای ارائه دهد که تولید محصوالت یا خدمات مورد درخواست عموم، دولت یا حتی ارتش  را ممکن سازد

ایده آل توانایی سازماندهی افراد و وظایف چند گانه را  در هر شرایطی دارند. آنها  افرادی مبتکر هستند که می توانند پول، درخواست 

زمان سایرین و منابع  را سازماندهی نمایند. کارآفرینان می توانند فرصت هایی را دریابند که سایرین قادر به درک آن ها، نیازها و 

نیستند، آنها می توانند سطوح ریسک را درک نمایند و کمتر تحت تاثیر نظرات دیگران در مورد ایده های نوآورانه خود قرار می 

بیشتر مواقع ، ایده ها، ابتکارات و نوآوری های آنان رد نمی شود. با این وجود، موفق ترین کارآفرینان  .  به اعتقاد خود آنها در[7]گیرند

به انتقادات سازنده در رابطه با کسب و کار خود اهمیت می دهند و با آن انطباق می یابند تا به بهترین محصول ممکن با کمترین 

ی کسب و کار منحصر به فرد است و به بخشی از جامعه  که تحت تسلط رهبران است و هزینه و باالترین کیفیت دست یابند. کارآفرین

نه زورگویان اختصاص دارد، آنها افرادی هستند که از توانایی به اشتراک گذاری دانش، خالقیت، نوآوری و رهبری را به واسطه تولید 

ند. زندگی یک کارآفرین بسیار سخت است چراکه ساعات محصوالت یا خدماتی که بازار خاصی را منتفع می سازد، برخوردار هست

. تقریبا در همه تعاریف ارائه شده از کارآفرینی در این مورد اتفاق نظر [8]طوالنی به طور مستمر خود را وقف  رویاهای خود می کنند

تشخیص مکانیزم های اقتصادی و  ( سازماندهی و1( برخورداری از ابتکار عمل، 2وجود دارد که رفتار کارآفرینان مشتمل است بر: 

( پذیرش ریسک شکست. فرد کارآفرین به طور مداوم تالش می کند کیفیت کاالهای 3اجتماعی برای تخصیص منابع و موقعیت ها 

موجود و خدمات را بهبود بخشد و کاال و خدمات جدیدی را ارائه نماید و موجب زایش و تزریق کارآفرینی می گردد، به طور مثال، 

گامی که کامپیوترها به بازار عرضه شدند، بهبود مستمری در مدل ها  و عملکرد آنها صورت می گرفت که عالوه بر توسعه صنعت نرم هن

افزار، موسسات آموزش کامپیوتر، خدمات نگهداری  کامپیوتر و لوازم آن ، سایر صنایع  را نیز متحول ساخت از جمله بانک ها، راه آهن، 

ر، فیلم ها، برون سپاری فرایندهای کسب و کار و سایر موارد. یک جامعه با این شیوه از استعداد کارآفرینانه بهره سیستم آموزشی، سف



 

 

برداری می کند و از فضای سنتی خود خارج و به سمت فرهنگ صنعتی مدرن سوق می یابد. جوامع برای سرمایه گزاری در فرصت 

 د کارآفرینان هستند.های جدید و ایجاد ثروت و مشاغل جدید نیازمن

 

 فرایند نوآوری در کارآفرینی-3

خالصه شده است. بر اساس بسیاری از تحقیقات انجام گرفته، نوآوری باید با واقعیتی در بازار  2فرایند نوآوری در کارآفرینی در تصویر

سته های مشتریان که  تعیین کننده تقاضای دنبال شود. کارآفرینان باید در مورد تقاضای کنونی موجود در بازار و نیز آرمان ها و خوا

آینده است اطالعات کاملی داشته باشند. برای این منظور، ابتدا باید تحقیقات بازار را انجام دهد که به معرفی محصولی جدید در بازار 

 . [9]منجر گردد که تحت عنوان نوآوری شناخته می شود

 
 فرایند نوآوری در شرکت -1شکل                                                                                 

ه با ریسک های که با اختصاص زمان و تالش الزم کدارای ارزش مربوط است ایند نوآوری به خلق چیزی متفاوت و بنابراین فر

.  از این رو کارآفرینی [10]خواهد داشتاجتماعی، مالی، روانی همراه است  حاصل می شود و نتایج مالی و رضایت فردی را در پی 

ترکیب ساده ای از ایده ها، سخت کوشی و انطباق با بازار در حال تغییر کسب و کار است و مستلزم برآورده ساختن نیاز بازار و مدیریت 

 گام نوآوری باشد:است. بنابراین، کارآفرین می تواند از طریق  اقداماتی اساسی که در قسمت زیر به آن اشاره شده است، پیش

 بهبود طرح محصول موجود-

 اختراع محصوالت جدید-

 برون سپاری  تحقیق و توسعه و نوآوری-

 نوآوری بر مبنای نیاز فرایند-

 تغییرات در صنعت  و ساختار بازار-

ا نوآوری در کارآفرینی بر جوهره و ماهیت مدیریت کارآفرینی متمرکز شده است که سیاست ها و شیوه های آن بباتاچاریا به طور خاص 

هدید. باید به گونه ای مرتبط است. به گفته وی، کارآفرین باید پذیرای نوآوری و دیدگاه های جدید به عنوان یک فرصت باشد و نه ت

باید  گردد که خواهان شرایط چالش برانگیز و نیز سخت کوش باشد. با این وجود، باتاچاریا بر این عقیده است که کارآفرینسازماندهی 

از تالش های نوآورانه ای که وی را از کسب و کار فعلی خود خارج می سازد اجتناب کتد چرا که  اینگونه افراد به ندرت موفق خواهند 

 .[11]شد



 

 

 عوامل موثر بر  نوآوری در کارآفرینی -4

تشویق قرار گیرند و بر مبنای  شایستگی  کارآفرینان باید به واسطه گشودگی در برابر ایده های جدید و فارغ  از بررسی عملیات مورد

کنترل های مشوق کارآفرینی  ارتقاء یابند و دستمزد دریافت نمایند. مقررات بیش از حد، سلسله مراتب سفت و سخت، فقدان آزادی و 

ت، فن آوری ها، بازارها، می باشد. عملکرد کارآفرینانه با محصواله نوآوری مطمئن در کارآفرینی، دستیابی ببیش از حد همواره مانع از 

فرایند ها و اشکال سازمانی جدید باعث تغییر در جامعه می گردد و به طور قابل توجهی فعالیت های تجاری را از بخش سنتی متمایز 

وآوری در . در ادامه به  تشریح برخی از عوامل تاثیرگذار بر ن[12]می سازد. براساس این دیدگاه، فرایند نوآوری جوهره کارآفرینی است

 کارآفرینی می پردازیم.

 تعاونی های کارآفرین -4-1

تعاونی های کارآفرین شکلی از سازمان ها هستند که می توانند به کسب و کار بخش خصوصی و نهادهای عمومی یا حرفه ای  کمک 

رت وجود ندارد، اثر بخشی آنها را کنند تا از طریق افزایش دسترسی به کاالها و خدماتی که امکان  دستیابی به آنها در غیر این صو

بهبود بخشند. بسیاری از تعاونی های کارآفرین در کشورهای در حال توسعه به اعضای خود کمک می کنند تا محصوالت خود، خدمات 

که مستقیما بازار و خدمات آموزش و تحصیلی را که برای کارآفرینان مفید است، ترویج دهند. تعاونی های کارآفرین عالوه بر مزایایی 

اعضا را منتفع می سازد، تاثیرات گسترده مثبتی را ایجاد می کتد که به ویژگی های سازمانی خاص تعاونی های کارآفرین نسبت داده  

 . [13]می شود و تاثیر مثبتی بر کسب وکار اعضا دارد

 رهبری کارآفرین -4-2

ی میان شرکت ها و افرادی که تحقق چشم انداز و آرمان های اقتصادی رهبری کارآفرینانه به طراحی، ترویج و اصالح شبکه های ارتباط

خود را به واسطه اتحاد با تیمی از افراد همفکر  و سازمان ها جویا می شوند، مربوط می شود. رهبری کارآفرینانه همچنین به توانایی 

دارد. با نگاه از دریچه کارآفرینی، خالقیت رهبری  مدیریت و کنترل فرایند تجمیع سرمایه، اطالعات و سایر منابع با یکدیگر اشاره

 . [14]کارآفرینانه مشتمل است بر تولید و مدیریت زنجیره تامین جدید که مولد نوآوری است

 جهانی شدن -4-3

دارد. با در دوره جهانی شدن، اقتصاد صنعتی به سمت نوآوری اقتصاد محور حرکت می کند که به توانایی، زیر ساخت ها و منابع نیاز 

توجه به  پیدایش جهانی شدن  همچنین، یک کارآفرین در حال حاضر کسب و کار دلخواهی را آغاز می کند که از مرزها فراتر رود. 

جهانی شدن، رشد همه جانبه کسب و کار و فعاالن عرصه کسب و کار  به عنوان یک کل را در پی دارد. محدودیت کسب و کار در 

در حال حاضر دیگر وجود ندارد و کارآفرینان تشویق می شوند روش های جدید تولید محصوالت  حتی با  قالب صدور مجوز و غیره

 .[15]انتقال تکنولوژی، امتحان نمایند

 پذیری رقابت -4-4

 تبیین قابل عدبُ چند از کارآفرینی و تجارت ارتباطدرهای باز رو به تجارت بین الملل باعث افزایش رقابت در بازار یا اقتصاد شده است. 

 های ظرفیت افزایش موجب باشد، داشته وجود صادرات کاالهای برای خارجی تقاضای گاه هر آن در که صادرات، بُعد از یکی :است



 

 

 خواهد کارآمد منابع سایر و باالتر وری بهره با کار نیروی یا مهارت کارگیری به ظرفیت افزایش این ی الزمه .شود می صادرات تولیدی

 تولید ی چرخه در عوامل این که آورد می وجود به تولیدی های بنگاه در را پذیری رقابت های زمینه صادرات افزایش دیگر طرف از .بود

 کاالهای واردات، بُعد از .شود می بنگاه جدید های فعالیت و جدید های بنگاه پیدایش و باالتر های مهارت کسب نوآوری، به منجر

 بنگاه تولیدی ظرفیت دارند، همراه به داخلی های بنگاه یا و کشور داخل به را فناوری انتقال عمده طور هب که ای واسطه و ای سرمایه

 تولید فرایند به نسبت نوین رویکرد ایجاد در ها بنگاه سایر به هم تجاری سرریزهای که این بر افزون دهند، می افزایش را داخلی های

ییر است و برای انطباق با  فرصت های  بازار  نوآوری را شناسایی می کند  و منابع انسانی . کارآفرین عامل تغ[16]کنند می کمک خود

و مالی برای ارائه محصول به قیمت رقابتی بسیج می سازد. بنابراین رقابت از طرفی موجب بهبود کیفیت محصول می شود و از سوی 

 .  [17]کارآفرینان را تشویق می سازد پذیرای نوآوری باشندتند نیز سایر ایر کارآفرینان که پیشگام نوآوری در بازار هسدیگر  موفقیت س

 های فردی کارآفرینانویژگی  -4-5

برای درک واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و علمی نیازمند چشمان تیزبین هستند و باید ظرفیت  درک فرایندهای تکاملی کارآفرینان 

ش متمایز و جدیدی را خلق می کنند تا مواد را به منابع تبدیل کنند و یا منابع  موجود را با آنها سعی دارند ارزآینده  را دارا باشند. 

ترتیبی سازنده تر و جدید ترکیب می کنند. این تغییری است که همیشه برای دستیابی به شرایط متمایز و جدید فرصت هایی را 

را درک نمایند تا محصوالت و خدماتی را کار موسسات و واکنش افراد  نحوهکارآفرینان  الزم است. عالوه بر این، [18]فراهم می سازد

از فداکاری،  شند. همچنین الزم است کارآفرینانمعرفی نمایند که در خدمت نیاز افراد باشند و از لحاظ سیاسی و اقتصادی پایدار با

 . [19]تعهد و ظرفیت الزم برای غلبه بر شکست  برخوردار باشند

 گیزه بخش نوآوریمشوق های ان-4-6

مشوق ها باید در قالب کپی رایت، حق ثبت اختراع، عالئم تجاری، جوایز و یارانه ها به کارآفرینان نوآور ارائه گردد. حق ثبت اختراع، 

سایر مجاز می سازد. مزایای مالیاتی، تبلیغات و کمپین های تبلیغاتی از را که منجر به نوآوری می گردد،  انتشار یافته های پژوهشی

 عوامل تشویقی برای تهییج نوآوری در شرکت به شمار می رود.

 ابتکار عمل دولت -4-7

نقش دولت در شناسایی، تشویق و توسعه مزایای رقابتی در بخش های صنعتی استراتژیک بسیار حیاتی است. در ارتباط با نوآوری در 

زار کند. دولت باید استراتژی های رقابت ملی بلند مدت اتخاذ نماید و شرکت ها، دولت باید تالش نماید آنها را تشویق به نوآوری در با

در راستای توانمند نمودن کارآفرینان برای  انجام آنچه که می دانند بهترین است، شرکت های تولیدی  به وجود آورد و  ایجاد اشتغال 

 .[20]نماید

 حمایت های مالی -4-8

نوآوری طیف گسترده ای از منابع مالی  برای شرکت ها وجود دارد اما مسئله اینجاست  در بسیاری  از کشورهای صنعتی برای ترویج

 . [21]که این منابع غالبا بدون درک ذهنیت و نیازهای خاص  فرد نوآور  و به صورت ضعیف مدیریت می شود

 



 

 

 نظام آموزش و پرورش -4-9

واسطه خالقیت خود آمادگی الزم را کسب نمی کنند. آنها به ندرت از  در نظام آموزشی ایران جوانان برای رویارویی با جهان بیرونی به

 نظام که آنجا ازشور و شوق کافی در این زمینه برخوردار هستند. عالوه بر این، جوانان در طبقه افراد حرفه ای بیکار قرار می گیرند. 

 چالش با مدت بلند در است نپرداخته مدارس در آن زشآمو و توسعه و کارآفرینی موضوع به اساسی و جدی طور به ایران کشور آموزشی

بنابراین سرمایه گزاری های عمده در راستای تقویت و بهبود پایگاه های آموزش و پژوهش  امری ضروری است شد. خواهد مواجه هایی

با برخی صفات ذاتی متولد  . این افسانه که کارآفرینان[22]و باید از سطح مدارس و  از طریق آموزش و آموزش حرفه ای صورت گیرد

شده اند، خوشبختانه دیگر مورد تائید نیست. بسیاری از مطالعات تحیقاتی نشان داده است که کارآفرینی قابل آموزش و یادگیری است.  

این  کارآفرینی یک رشته است و مانند سایر رشته ها دارای مدل ها، مطالعات موردی و فرایند ها است که به فرد کمک می کند در

 [23]زمینه به مطالعه بپردازد. شایستگی های الزم برای یک کارآفرین موفق می تواند از طریق آموزش و توسعه کسب گردد

 نتیجه گیری -5

می کنند، ترکیب جدیدی از  به درستی می توان گفت کارآفرینان افرادی هستند نوآور که فرصت های کسب و کار را شناسایی و ایجاد

. برای [24]ونه ای جمع آوری و هماهنگ می سازند که بیشترین منافع از نوآوری آنها در محیط نامطمئن حاصل گرددگمنابع را به 

کارافرین بودن به معنای واقعی کلمه، الزم است شرکت چیزی جدید و متمایز را خلق نماید که قوانین بازی را تغییر دهد و ارزش 

گاهی اوقات، کسب و کار موفق که از سالمت مالی به سرعت رو به زوال خواهد رفت.   ردیدآفرینی کند. اگر شرکت نوآوری نکند، بی ت

مبدل عی جدی برای کارآفرینی و نوآوری ممکن است به مانکه  کند چراردار است ریسک بروکراتیک شدن را مدیریت می برخو

آنچه که پیش از این وجود داشت، متفاوت است. در حال . کسب موفقیت به عنوان یک کارآفرین و نوآور  در دنیای امروز با [25]گردد

 حاضر، چالش های فراوانی وجود دارد و نوآوری ها  تنها راه موفقیت کسب و کار در دراز مدت می باشد.
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