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همیشــه عنــوان کارآفریــن بــرای مــا جذابیــت خاصــی داشــته و داســتان های جالبــی 
ــات راه  ــه ملزوم ــد ک ــا می دانی ــا آی ــنیده ایم، ام ــا ش ــهور دنی ــان مش ــز از کارآفرین نی

کارآفرینــی دقیقــا چیســت و چــه مخاطراتــی بــه همــراه دارد؟ 
ــا در توســعه  ــا کســب وکارهای نوپ ــه نقــش مهــم اســتارتاپ ها ی ــا توجــه ب امــروزه ب
و پیشــرفت اقتصــاد کشــورها، کارآفرینــی جایــگاه ویــژه و متمایــزی در دنیــای مــدرن 
پیــدا کــرده اســت. درواقــع، توســعه صنعتــی، رشــد محلــی و افزایــش اشــتغال، همــه 

و همــه بــه توســعه و رشــد کارآفرینــی وابســته اســت.
درنتیجــه، کارآفرینــان افــرادی هســتند کــه بــذر توســعه صنعتــی را می پراکننــد و طعــم 
میــوه اشــتغال، افزایــش درآمــد، اســتانداردهای بهتــر بــرای زندگــی و رشــد اقتصــادی 
ــه  ــد ک ــاس می کنی ــا احس ــرایطی، آی ــن ش ــانند. در چنی ــردم می چش ــه م ــه را ب جامع
آشــنایی الزم و کافــی را بــا کارآفرینــی داریــد؟ آیــا از همــه مزایــا و امتیــازات کارآفرینــی 
ــه  ــه چ ــد ک ــا می دانی ــد؟ آی ــد آگاهی ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی ــه آن را تح ــی ک و عوامل
انواعــی از کارآفریــن و کارآفرینــی وجــود دارد؟ چنانچــه پاســخ شــما بــه هــر یــک از 
ایــن ســؤاالت منفــی یــا اینکــه بــا شــک و تردیــد همــراه اســت، کافــی اســت کــه بــه 
مطالعــه ایــن مطلــب ادامــه بدهیــد، تــا درک جامــع و مانعــی از کارآفرینــی بــه دســت 

بیاوریــد.
 

کارآفرینی چیست و کارآفرین کیست؟
کلمــه Entrepreneur کــه در زبــان فارســی بــه کارآفریــن ترجمــه شــده، اصالتــًا یــک 
کلمــه فرانســوی اســت کــه اولیــن بــار در ســال 1723 میــادی بــرای توصیــف فــردی 
ــب وکار را  ــک کس ــودآوری، ی ــه س ــد ب ــا امی ــادی و ب ــک اقتص ــن ریس ــا پذیرفت ــه ب ک
راه انــدازی و مدیریــت می کنــد وارد واژه نامه هــای فرانســوی شــد. بــا ایــن تعریــف از 
کارآفریــن، کارآفرینــی فرآینــد اقداماتــی اســت کــه یــک کارآفریــن به عنــوان شــخصی 
ــا  ــا ب ــه آن هــا متوســل می شــود ت ــازه اســت، ب ــال ایده هــای ت ــه دنب کــه همیشــه ب
ــا  ــد، از آن ایده ه ــدام جدی ــر اق ــود در ه ــی موج ــای ذات ــن ریســک و تردیده پذیرفت

ــد. ــق کن ــازه خل ــای ت فرصت ه
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کارآفرینی چه ویژگی هایی دارد؟
ــد  ــز می کن ــا آن متمای ــابه ب ــات مش ــی را از اقدام ــه کارآفرین ــی ک ــای خاص ویژگی ه

از: عبارت انــد 
1. کارآفرینی یک فعالیت اقتصادی و پویا است

ــب  ــی و کس ــت ارزش آفرین ــا نی ــرا ب ــت، زی ــادی اس ــت اقتص ــک فعالی ــی ی کارآفرین
ــد  ــک کســب وکار جدی ــع محــدود، ی ــه از مناب ــق اســتفاده بهین ــی و از طری ســود مال
ــان  ــی در می ــن ارزش آفرین ــه ای ــاوه، ازآنجایی ک ــت می شــود. به ع ــدازی و مدیری راه ان
ــی  ــذا کارآفرین ــد، ل ــدا کن ــه پی ــتمر ادام ــور مس ــد به ط ــب وکار بای ــن کس ــای ناام فض

ــت. ــو اس ــا و پرتکاپ ــه پوی ــدارد؛ بلک ــی ن ــای یکنواخت ــوان فض به هیچ عن
2. کارآفرینی همزاد نوآوری است

کارآفرینــی مســتلزم جســتجوی مســتمر بــرای یافتــن ایده هــای تــازه اســت. اساســًا 
ــدف  ــا ه ــی ب ــات فعل ــا و اقدام ــتمر رونده ــی مس ــن، ارزیاب ــای کارآفری ــه بق الزم
بهینه ســازی و اســتفاده از سیســتم های نوینــی اســت کــه باعــث پیشــبرد هرچــه بهتــر 
ــتمر  ــاش مس ــد ت ــی نیازمن ــر، کارآفرین ــوند. به عبارت دیگ ــب وکار می ش ــداف کس اه
ــوآوری ره  ــت و ن ــدون خاقی ــاش ب ــن ت ــت و ای ــازی اس ــود و بهینه س ــت بهب در جه

ــرد. ــد ب ــی نخواه به جای
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3. کارآفرینی به پتانسیل سودآوری وابسته است
منظــور از پتانســیل ســودآوری، احتمــال بازگشــت ســرمایه یــا کســب درآمــد ناشــی از 
اقــدام مخاطره آمیــز کارآفریــن در جهــت تبدیــل یــک ایــده جدیــد بــه یــک کســب وکار 
ــد  ــط در ح ــودآوری فق ــیل س ــاب پتانس ــن در غی ــای کارآفری ــت. ایده ه ــی اس واقع

نظریــه باقــی خواهــد مانــد.
4. کارآفرینی مستلزم ریسک پذیری است

عصــاره و جوهــر کارآفرینــی، تمایــل بــه در آغــوش کشــیدن ریســکی اســت کــه ذاتــًا 
ــا شــک  ــازه همیشــه ب ــد وجــود دارد. ایده هــای ت ــق و اجــرای ایده هــای جدی در خل
ــه  ــورًا ب ــا ف ــد، ی ــت نباش ــا مثب ــرای آن ه ــه اج ــا نتیج ــد و چه بس ــد همراه ان و تردی
ثمــر نرســند؛ بنابرایــن کارآفریــن بــرای چشــیدن میــوه زحمــات خــود بایــد صبــور و 

ــد. ــک پذیر باش ریس

 

 
کارآفرینی چه مراحلی دارد؟

ــردن مراحــل  ــد طــی ک ــری نیازمن ــد دیگ ــدام هدفمن ــد هــر اق ــز به مانن ــی نی کارآفرین
ــان  ــر بی ــه ترتیــب زی ــوان ب ــه ایــن مراحــل را به طــور خاصــه می ت خاصــی اســت ک

کــرد:
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1. شناسایی یک فرصت
ــا و  ــه ایده ه ــبت ب ــه نس ــازی ک ــن ب ــت و ذه ــا خاقی ــن ب ــه، کارآفری ــن مرحل در ای
چالش هــای جدیــد دارد وجــود فرصتــی را احســاس کــرده و بــازار موجــود بــرای آن 
را تصــور می کنــد. درواقــع، کارآفریــن در ایــن مرحلــه بــه دنبــال نیازهــا، خواســته ها، 
ــا حــل  ــرآورده ی ــه شــکل مناســبی ب مشــکات و چالش هایــی اســت کــه تابه حــال ب

نشــده اند. 
2. تعیین یک چشم انداز

ــرای  ــه ب ــازه و نوآوران ــدا کــردن روش هــای ت ــا هــدف پی ــه ب کارآفریــن در ایــن مرحل
حــل مشــکل یــا ارضــای نیــاز موجــود، بــا اســتفاده از تجربه هــای گذشــته و خاقیــت 
خــود ایــده پــردازی می کنــد. ســپس از میــان همــه ایده هایــی کــه شــکل می گیرنــد، 
ــود. در  ــاب می ش ــده انتخ ــن ای ــوان بهتری ــورد به عن ــودآورترین م ــن و س عملی تری
ــرد و ارزش محصــول  ــرار می گی اینجــا فرصت هــا و شــرایط مختلــف مــورد بررســی ق
ــی  ــود ارزیاب ــت موج ــای رقاب ــازات و فض ــک و امتی ــر، ریس ــورد نظ ــرویس م ــا س ی
می شــود. در نهایــت، یــک چشــم انداز جامــع بــرای اجرایــی کــردن ایــده مــورد نظــر 

ــرد. ــکل می گی ش
3. متقاعد کردن دیگران

کارآفریــن در ایــن مرحلــه بــه کمــک یــک بیزینــس پلــن )Business Plan یــا برنامــه 
ــه  ــب، ازجمل ــی مناس ــی و حقوق ــراد حقیق ــر اف ــا نظ ــد ت ــاش می کن ــب وکار( ت کس
ــد. در  ــب کن ــاری را جل ــی و اعتب ــات مال ــد و مؤسس ــرکای توانمن ــرمایه گذاران، ش س
نهایــت، یــک گــروه مقدماتــی از افــرادی کــه توانایــی تبدیــل چشــم انداز بــه واقعیــت 

ــود. ــکیل می ش ــد، تش را دارن
4. تأمین منابع مورد نیاز

در ایــن مرحلــه از کارآفرینــی، منابــع موردنیــاز، ازجملــه منابــع مالــی، اجرایــی، نیــروی 
ــود. ــازمان دهی می ش ــه و س ــات الزم تهی ــانی و اطاع انس

5. مرحله اجرایی
ــا  ــردن ایده ه ــی ک ــه عمل ــت ب ــاز، نوب ــع موردنی ــازمان دهی مناب ــن و س ــس از تأمی پ
ــه  ــا ب ــز ایده ه ــازی موفقیت آمی ــًا پیاده س ــد. طبیعت ــب وکار می رس ــدازی کس و راه ان

شــوق و انگیــزه و تــاش مضاعفــی نیــاز خواهــد داشــت. 
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6. تغییر و تطبیق 
ــر  ــه ضرورت هــای انکارناپذی ــازار ازجمل ــا شــرایط ب ــق ب نظــارت، جرح وتعدیــل و تطبی
کارآفرینــی اســت. اجــرای تغییــرات موردنیــاز مســتلزم وجــود منابــع مالــی و 
انعطاف پذیــری نیــروی انســانی خواهــد بــود و بایــد از قبــل مدنظــر قــرار داده شــده 

باشــد.
 

 
کارآفرینی چه اهمیت و چه مزایایی دارد؟

ازجملــه مهم تریــن مزایــا و منافــع فــردی، ســازمانی و اجتماعــی کارآفرینــی می تــوان 
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

1. کارآفرینی باعث تقویت مهارت های مدیریتی می شود
یکــی از بزرگ تریــن مزایــای کارآفرینــی، پتانســیل بــاالی آن بــرای شناســایی و تقویــت 
ــی  ــد کارآفرین ــول فرآین ــن در ط ــت. کارآفری ــن اس ــی کارآفری ــای مدیریت توانمندی ه
یــک مشــکل را بررســی و راهکارهــای مختلفــی بــرای حــل آن پیــدا می کنــد؛ ســپس 
ــد و در نهایــت بهتریــن  ــازده بررســی می کن ــه و ب ــف را از نظــر هزین گزینه هــای مختل
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گزینــه را انتخــاب می کنــد؛ در ادامــه نیــز به طــور مســتمر درگیــر برنامه ریــزی و 
تصمیمــات آنــی خواهــد بــود. ایــن فرآینــد می توانــد بهتریــن تمریــن بــرای تقویــت 
مهارت هــای مختلــف کارآفریــن، ازجملــه مهارت هــای تصمیم گیــری و تصمیــم 
ــل  ــت عام ــی در نهای ــای مدیریت ــا و توانمندی ه ــن مهارت ه ــد. همی ــازی وی باش س
ــا و  ــن فناوری ه ــه جایگزی ــود ک ــد ب ــدی خواه ــوالت جدی ــا و محص ــق فناوری ه خل
ــرای  ــم ب ــب وکار و ه ــرای کس ــم ب ــری را ه ــرد بهت ــده و عملک ــی ش ــوالت قدیم محص

ــد. ــم می زنن ــه رق جامع
2. کارآفرینــی باعــث رشــد نــوآوری و خالقیــت و شــکل گرفتــن شــرکت ها و 

ــود ــر می ش ــازمان های کارآمدت س
ــب  ــان موج ــت کارآفرین ــده و خاقی ــا، ای ــر مهارت ه ــا تکیه ب ــد ب ــی می توان کارآفرین
ــث  ــود باع ــه خ ــن به نوب ــود. ای ــه ش ــوآوری در جامع ــت و ن ــت خاقی ــد و تقوی رش
ــرکت ها و  ــن ش ــکل گرفت ــب وکار و ش ــای کس ــری در فض ــر و پویات ــّو بهت ــاد ج ایج

ســازمان های خاق تــر و کارآمدتــری خواهــد شــد.
3. کارآفرینی استانداردهای زندگی در جامعه را باال می برد

کارآفرینــی بــا ایجــاد و تقویــت شــرکت ها و ســازمان های کارآمــد و خــّاق، محصــوالت 
ــن  ــه همی ــد ک ــرار می ده ــه ق ــترس جامع ــه ای را در دس ــوع و نوآوران ــات متن و خدم

باعــث بهبــود شــرایط زندگــی بــرای مــردم خواهــد شــد. 
4. کارآفرینی ابزار مؤثری برای توسعه اقتصادی است

ــاندن  ــر رس ــه حداکث ــه، ب ــای خاقان ــتفاده از ایده ه ــد و اس ــتلزم تولی ــی مس کارآفرین
ــابه  ــوارد مش ــی و م ــای مدیریت ــعه مهارت ه ــع، توس ــرف مناب ــل از مص ــازده حاص ب
اســت و تقریبــًا همــه الزامــات کارآفرینــی نقــش بســیار مهــم و تأثیرگــذاری در توســعه 

اقتصــادی کشــور دارنــد.
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عوامل مؤثر بر کارآفرینی کدامند؟
ــه  ــال دامن ــر فعل وانفع ــت تأثی ــه تح ــت ک ــده اس ــد پیچی ــک فرآین ــی ی کارآفرین
گســترده ای از عوامــل مختلــف قــرار می گیــرد. ازجملــه مهم تریــن عواملــی کــه 
کارآفرینــی را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهنــد می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

 الف. عوامل فردی مؤثر بر کارآفرینی
ــاط  ــن در ارتب ــخصی کارآفری ــای ش ــتگی ها و توانمندی ه ــا شایس ــردی ب ــل ف عوام

ــتند: هس
• ابتــکار عمــل: کارآفریــن بــدون نیــاز بــه درخواســت یــا دســتور دیگــران دســت به کار 

می شــود؛
• فعال و نه منفعل: فرصت ها را شناسایی و از آن ها بهره برداری می کند؛

• پشــتکار: در هــر شــرایطی بــرای غلبــه بــر موانــع تــاش می کنــد و هرگــز از موفقیــت 
ســیر نمی شــود؛

• مهــارت حــل مســئله: توانایــی ایــده پــردازی دارد و بــه راهکارهــای نوآورانه ای دســت 
ــد؛ ــدا می کن پی

ــرکا و  ــتریان، ش ــر مش ــد نظ ــران: می توان ــر دیگ ــب نظ ــازی و جل ــی متقاعدس • توانای
ــت؛ ــد اس ــط توانمن ــترش رواب ــظ و گس ــد و در حف ــب کن ــرمایه گذاران را جل س

• اعتمادبه نفس: قدرت تصمیم گیری و اجرای تصمیمات خود را دارد؛
• خودانتقادگری: از اشتباهات خود و تجربه های دیگران درس می گیرد؛

• مهــارت برنامه ریــزی: در جمــع آوری اطاعــات، طراحــی برنامه هــای مــدّون و نظــارت 
بر عملکــرد مهــارت دارد؛

• ریســک پذیری: مخاطــرات را به طــور حساب شــده ای بــه جــان می خــرد. ایــن 
ــت. ــی اس ــرای کارآفرین ــدی ب ــن توانمن ــی ضروری تری ویژگ

 
ب. عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی

منظــور از عوامــل محیطــی، عوامــل مرتبــط بــا شــرایطی اســت کــه کارآفریــن در آن کار 
می کنــد. ازجملــه ایــن عوامــل می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

• فضای سیاسی
• سیستم قانونی
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• شرایط اقتصادی
• شرایط اجتماعی

• وضعیت بازار
• امنیت

ــه و  ــن غیرعادالن ــات و قوانی ــاب، اقدام ــی و اعتص ــات سیاس ــد اعتراض ــی مانن عوامل
ــد  ــذا رش ــی و ل ــر راه کارآفرین ــر س ــّدی ب ــی س ــی و پول ــی مال ــت های غیرمنطق سیاس
اقتصــادی محســوب می شــوند. از طــرف دیگــر، درآمــد باالتــر مــردم، اشــتیاق جامعــه 
ــات  ــریع ارتباط ــرای تس ــی ب ــه ابزارهای ــاز ب ــن، نی ــای نوی ــوالت و فناوری ه ــه محص ب
و حمل ونقــل و مــوارد مشــابه باعــث تقویــت و پیشــرفت هرچــه بیشــتر کارآفرینــی 

خواهــد شــد. 
 

انواع کارآفرینان
ــه دســته های  ــوان ب ــازه می ت ــق ایده هــای ت ــه خل ــل ب ــر اســاس تمای ــان را ب کارآفرین

زیــر تقســیم کــرد:
• کارآفرینــان خــالق: این هــا افــرادی هســتند کــه توانایــی خلــق ایده هــای نوآورانــه، 

8

https://modireweb.com


کارآفرینی اینترنتی چیست؛ چگونه از اینترنت پول دربیاوریم؟

www.modireweb.com

بهتــر و اقتصادی تــری را بــرای کســب وکار و مدیریــت دارند. ایــن کارآفرینان پیشــگامان 
عرصــه کســب وکار هســتند و بیشــترین تأثیــر را بــر رشــد اقتصــادی جامعــه دارند.

• کارآفرینــان مقّلــد: این هــا افــرادی هســتند کــه در جــاده ای کــه توســط کارآفرینــان 
ــل از  ــن دلی ــه ای ــد ب ــان مقل ــوالً کارآفرین ــد. معم ــدم می گذارن ــده ق ــاق ایجادش خ
همتایــان خــاق خــود تقلیــد می کننــد کــه فضــای فعالیتشــان اجــازه خاقیــت و خلــق 
ایده هــای جدیــد را بــه آن هــا نمی دهــد. معمــوالً در کشــورهایی کــه ســاختار اقتصادی 

و ســازمانی ضعیفــی دارنــد بیشــتر چنیــن کارآفرینانــی را مشــاهده می کنیــم.
• کارآفرینــان محتــاط: ایــن کارآفرینــان افــرادی هســتند که در خلــق و اجــرای ایده های 
ــر  ــینند؛ مگ ــب می نش ــرایط مناس ــار ش ــه انتظ ــه ب ــد؛ بلک ــل ندارن ــکار عم ــد ابت جدی
اینکــه متوجــه خطــری شــوند کــه موجودیــت کسب وکارشــان را بــه خطــر می انــدازد.

 
انواع کارآفرینی

کارآفرینــی را نیــز می تــوان بــا توجــه بــه شــاخص ها و معیارهــای مختلفــی 
ــی  ــواع کارآفرین دســته بندی کــرد. یکــی از رایج تریــن و جامع تریــن گروه بندی هــای ان

اســت: به این ترتیــب 
 

1. کارآفرینی در کسب وکارهای کوچک
امــروزه بیشــتر کارآفرینــان و اســتارتاپ ها را می تــوان در گــروه کســب وکارهای 
ــک در  ــب وکار کوچ ــون کس ــه، 5.7 میلی ــوان نمون ــرد. به عن ــته بندی ک ــک دس کوچ
ــن  ــال در ای ــرکت های فع ــد کل ش ــادل 99.7 درص ــه مع ــود دارد ک ــده وج ایاالت متح
کشــور بــوده و 50 درصــد از شــاغلین مشــاغل غیردولتــی در ایــن کســب وکارها بــه کار 

مشــغول هســتند.
ازجملــه کســب وکارهای کوچــک می تــوان بــه خواروبارفروشــی ها، آرایشــگاه ها، 
مشــاوران، آژانس هــای مســافرتی، فروشــگاه های اینترنتــی محلــی، کارگاه هــای 
نجــاری، مغازه هــای الکتریکــی و مــواردی از ایــن قبیــل اشــاره کــرد. کســب وکارهای 
ــد و  ــه کار می گیرن ــود را ب ــواده خ ــای خان ــا اعض ــی ی ــراد محل ــوالً اف ــک معم کوچ
بســیاری از آن هــا ســود چندانــی بــه دســت نمی آورنــد. تعریــف آن هــا از موفقیــت، 
ــا  ــعه ت ــد و توس ــا رش ــازار ی ــر ب ــلط ب ــه تس ــت، ن ــی اس ــد معمول ــک درآم ــب ی کس
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ــد  ــزرگ. ازآنجایی کــه ایــن کســب وکارها نمی توانن ــه یــک کســب وکار ب تبدیل شــدن ب
نظــر ســرمایه گذاران را بــه خــود جلــب کننــد، لــذا بــه ســرمایه دوســتان و خانــواده یــا 

وام هــای بانکــی متکــی هســتند.
 

2. کارآفرینی در استارتاپ مقیاس پذیر
اســتارتاپ های مقیاس پذیــر )Scalable( یــا بــه عبــارت بهتــر »گســترش پذیر« 
کــه  می دانــد  اول  روز  همــان  از  بنیان گذارشــان  کــه  هســتند  کســب وکارهایی 
چشم اندازشــان می توانــد دنیــا را تغییــر بدهــد و لــذا بــر روی رشــد و توســعه 
کســب وکار تمرکــز می کنــد. ایــن نــوع از کارآفرینــی نظــر ســرمایه گذاران را جلــب کــرده 
و بهتریــن و خاق تریــن کارکنــان را جــذب می کنــد. اســتارتاپ های مقیاس پذیــر 
معمــوالً در قطب هــای نــوآوری جهــان )ســیلیکون ولــی، شــانگهای، نیویــورک، بانگالــور 
و ...( شــکل می گیرنــد و درصــد آن هــا زیــاد نیســت، امــا بــه خاطــر پتانســیل و بــازده 
باالیــی کــه دارنــد بیشــترین ســرمایه )و توجــه( را بــه ســمت خــود جــذب می کننــد.

 

3. کارآفرینی در شرکت های بزرگ
چرخــه عمــر شــرکت های بــزرگ نامحــدود نیســت؛ بــه ایــن معنــی کــه رشــد آن هــا 
بــه نــوآوری مســتمر و عرضــه محصــوالت نویــن و مدل هــای جدیــد تولیــدات فعلــی 
بســتگی دارد. تغییــر در ســایق مشــتریان، تغییــر و تحــول در فناوری هــا و قوانیــن، 
ــت  ــتر تح ــرکت ها را بیش ــن ش ــد ای ــابه می توان ــوارد مش ــد و م ــای جدی ــور رقب ظه
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 فشــار قــرار داده و آن هــا را بــه ســمت تولیــد محصــوالت کامــاً جدیــد برای مشــتریان 
جدیــد و بــرای عرضــه در بازارهــای جدیــد ســوق بدهــد. در ایــن راســتا، شــرکت های 
ــه خودشــان  ــا اینک ــد ی ــر می رون ــد شــرکت های خــاق و مبتک ــال خری ــه دنب ــزرگ ب ب
ــب  ــازمانی(. جال ــی درون س ــد )کارآفرین ــد می کنن ــن تولی ــول تحول آفری ــک محص ی
ــوارتر  ــن را دش ــای تحول آفری ــرای برنامه ه ــرکت اج ــی ش ــًا بزرگ ــه غالب ــت ک اینجاس

می کنــد. 
 

4. کارآفرینی اجتماعی
کارآفرینــان اجتماعــی افــراد مبتکــری هســتند کــه بــر روی خلــق محصــوالت و خدماتی 
ــاف  ــا برخ ــد؛ ام ــل می کن ــی را ح ــکات اجتماع ــا و مش ــه نیازه ــد ک ــز می کنن تمرک
ــری  ــه  جــای بهت ــان ب ــردن جه ــل ک ــا تبدی ــر، هــدف آن ه اســتارتاپ های مقیاس پذی
بــرای زندگــی اســت، نــه گرفتــن ســهمی از بــازار یــا ســودآوری بــرای بنیان گــذاران آن. 

کارآفرینــی اجتماعــی می توانــد غیرانتفاعــی، انتفاعــی یــا ترکیبــی از ایــن دو باشــد.
 

5. کارآفرینی اینترنتی و کارآفرینی سنتی
دنیــای دیجیتــال و به خصــوص اینترنــت بــر همــه ابعــاد زندگــی انســان ســایه افکنــده 
و طبیعتــًا کارآفرینــی هــم از ایــن تأثیــر بی نصیــب نمانــده اســت. درواقــع، پتانســیل 
اینترنــت بــرای کارآفرینــی آن قــدر زیــاد بــوده کــه نــوع نســبتًا جدیــدی از کارآفرینــی 
ــام  ــه از ن ــد آمــده اســت. همان طــور ک ــز پدی ــی« نی ــی اینترنت ــه »کارآفرین موســوم ب
ــب وکار  ــک »کس ــی ی ــی اینترنت ــای کارآفرین ــد، مبن ــی برمی آی ــوع از کارآفرین ــن ن ای
اینترنتــی« اســت؛ بنابرایــن بزرگ تریــن تفــاوت بیــن کارآفرینــی اینترنتــی بــا اقســام 
دیگــر کارآفرینــی تمرکــز کارآفرینــی اینترنتــی بــر اینترنــت بــرای کســب درآمــد اســت؛ 

ــی وب محــور نیســتند.  ــواع دیگــر کارآفرین ــه ان درحالی ک
البتــه چنیــن تعریفــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه کســب وکارهای ســنتی بــه هــر قیمتی 
از اســتفاده از اینترنــت خــودداری می کننــد؛ بلکــه عامــل مهــم، محوریــت اینترنــت در 
کارآفرینــی و کســب وکار اســت. درواقــع، امــروزه آن قــدر اینترنــت بــا انــواع مختلــف 
کارآفرینــی عجیــن شــده کــه به ســختی می تــوان از عبــارت کارآفرینــی »غیــر اینترنتــی« 
ــتند.  ــور نیس ــت مح ــه اینترن ــرد ک ــتفاده ک ــی اس ــی از کارآفرین ــف انواع ــرای توصی ب
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به عنوان مثــال، حتــی اگــر کســب وکاری بــا محوریــت فــروش ترشــی داشــته باشــید، 
ــه کمــک شــبکه های  ــن اینترنتــی محســوب نمی شــوید، ب باوجوداینکــه یــک کارآفری
ــد  ــی می توانی ــایت اختصاص ــک س ــدازی ی ــا راه ان ــا ب ــتاگرام ی ــل اینس ــی مث اجتماع
کســب وکار خــود را تبلیــغ و ترویــج کنیــد. فــرق عمــده ای کــه بیــن کارآفرینــی ســنتی 
ــا  ــی ب ــی اینترنت ــد در کارآفرین ــه شــما می توانی ــن اســت ک ــی وجــود دارد ای و اینترنت
ــل  ــوگل آنالیتیکــس کســب وکار خــود را تحلی ــر گ ــن ســئو نظی کمــک ابزارهــای آنای
ــه در  ــه در کســب وکاری ک ــزی ک ــد، چی ــدام ســمت می روی ــه ک ــه ب ــد ک ــرده و بدانی ک

بســتر اینترنــت انجــام نمی شــود بــه راحتــی امــکان پذیــر نیســت.

تصورات نادرست درباره کارآفرینی
در پایان به برخی از تصورات نادرست رایج درباره کارآفرینی اشاره می کنیم.

 
- کارآفرینی ذاتی است و کارآفرینان کارآفرین به دنیا آمده اند

ــه  ــت ک ــوزه ای اس ــی ح ــه کارآفرین ــت، چراک ــت اس ــاً نادرس ــور کام ــک تص ــن ی ای
ــاره  ــه درب ــا مطالع ــذا ب ــودش را دارد. ل ــاص خ ــادالت خ ــا و مع ــا، فرآینده مدل ه
کارآفرینــی می توانیــد آن را یــاد بگیریــد. دقیقــًا بــه همیــن دلیــل اســت کــه امــروزه 
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برخــی از دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی امــکان تحصیــل در رشــته کارآفرینــی 
ــد. را فراهــم آورده ان

 
- افراد ناسازگار یا فراری از درس کارآفرین می شوند

شــاید بتــوان بــرای چنیــن تصــوری چنــد مصــداق برجســته )مثــل بیــل گیتــس( پیــدا 
کــرد، امــا لزومــًا چنیــن چیــزی صحیــح نیســت. حقیقــت ایــن اســت کــه آمــوزش 
ــان  و یادگیــری بیشــتر باعــث رشــد و پیشــرفت هرچــه بیشــتر کارآفرینــی و کارآفرین

خواهــد شــد.
 

- برای کارآفرینی فقط به پول احتیاج دارید
ــب وکار  ــد در رگ کس ــد بای ــدن و رش ــده مان ــرای زن ــه ب ــت ک ــی اس ــد خون ــول مانن پ
جــاری باشــد؛ امــا امــکان تأمیــن منابــع موردنیــاز بــرای ایــده خوبــی کــه متناســب 
بــا شــرایط و مقتضیــات موجــود اســت وجــود دارد و لــذا پــول مســئله غیرقابل حلــی 

نخواهــد بــود.
 

 

- فقط داشتن یک ایده فوق العاده برای کارآفرینی کافی است
اگــر ترکیبــی از همــه منابــع و شــرایط الزم، مخصوصــًا تــوان مدیریتــی وجــود نداشــته 
باشــد، یــک ایــده خــوب یــا فوق العــاده فقــط در حــد یــک ایــده باقــی خواهــد مانــد 

و هیــچ گاه بــه مرحلــه عمــل درنخواهــد آمــد.
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- کارآفرینی سرشار از خوشی و لذت است
بســیاری از مــردم بــا ایــن تصــور لذت بخــش کــه خودشــان رئیــس خودشــان خواهنــد 
ــته باشــید  ــه خاطــر داش ــد ب ــا بای ــد؛ ام ــی را در ســر می پرورانن ــای کارآفرین ــود رؤی ب
ــا  ــد؛ ام ــس می دهی ــاب پ ــس حس ــک رئی ــه ی ــط ب ــی فق ــغل معمول ــک ش ــه در ی ک
به عنــوان کارآفریــن بایــد همیشــه پاســخگوی ســرمایه گذاران، شــرکا و از همــه 
مهم تــر، مشــتریان باشــید. اساســًا حقیقــت ایــن اســت کــه کار کــردن بــرای دیگــران 
از کار کــردن بــرای خودتــان آســان تر اســت؛ چراکــه به عنــوان یــک کارآفریــن و مدیــر 
ــه  ــود ک ــد ب ــری خواه ــئولیت خطی ــر مس ــال درگی ــه ح ــان در هم ــب وکار، ذهنت کس

برعهده گرفته ایــد.
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