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 چکيده

صل  يها شاخص  از يکي ست  سازمان  در ينيکارآفر ،ينيکارآفر يا شم  سهم  شک  بدون که ا  چ

  افراد تنها نه سااازمان در ينيکارآفر شاادن نهينهاد با. دارد ها سااازمان يتعال و قيتوف در يريگ

  نظر مورد يها ينوآور بلکه شوند،  يم خود رامونيپ طيمح در رييتغ جاديا به عالقمند سازمان 

  زا هدف. ابدي يم وفق طيمح با سرسعتر   سازمان  جهينت در و رنديپذ يم تر راحت زين را سازمان 

س  پژوهش نيا ست  يسازمان  ينيکارآفر بر رگذاريتاث عوامل يبرر ص  پژوهش نيا. ا   وعن از يفيتو

ستگ  ست  يش يمايپ و يهمب   البرز مهيب شرکت  کارکنان يتمام را آن پژوهش مورد جامعه که ا

  البرز مهيب يها شرکت  کارکنان نيب پرسشنامه   26 منظور نيا به.  شود  يم شامل  کرمان استان 

ستان  ستفاده  با آمده بدست  اطالعات و شد  عيتوز کرمان ا ستگ  روش از ا  تک t و رسون يپ يهمب

  نيب که است  آن از يحاک آمده بدست  جينتا. گرفت قرار ليتحل مورد spss افزار نرم در يا نمونه

 .دارد وجود يمثبت ارتباط سازمان در يسازمان ينيکارآفر يساز نهينهاد و يفرد يها يژگيو

مهيب صنعت ،يسازمان عوامل ،يفرد عوامل ، ينيکارآفر اژگان کليدي:و
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 مقدمه         

 شدن  يجهان ي هنگامه و يطالعات ا ي جامعه به که يعصر  دانست،  ديجد ي هزاره اتيضرور  از يکي ديبا را ينيکارآفر

ست  مرسوم   ي عرصه  در شتابناک  تحوالت و رييتغ و نوظهور يها ي فناور يريفراگ همچون يمهم يامدهايپ ي بردارنده در و ا

 (.1336ان،ينظر و يعيرب) است کار و کسب عالم در رحمانه يب و ديشد مبادالت

ضا  نيچن شد،  عامل مثابه به ينيکارآفر ز ا ،ييف سعه  ر صد  در رگذاريتاث  يها شاخص  ز ا يکي زين و تو ش  کردن ر  مچ

سترده  و قيعم راتيتاث بر خود نيا که شود  يم ادي يي جامعه هر مطلوب انداز ش  چالش به در آن ي گ سان  دنيک صر  يها ان  ع

 .دارد داللت مدرن پست

 رييتغ ،ينوآور قيطر از ،يسااازمان ينيکارآفر مفهوم. کنند ينيکارآفر که ترند موفق ييها سااازمان امروز يايدن در

 تمرکز ملکردع شيافزا منظور به سازمان، کي در نانهيکارآفر يها تيفعال بر و است افتهي تکامل کياستراتژ تيريمد و کياستراتژ

 . دارد

 ارهاد که بطوري. است  بوده وکار کسب  هاي عرصه  تمامي در گسترده  بسيار  تغييرات شاهد  بيستم  قرن اواخر در جهان

 هب توسل  چالشها،  اين با رويارويي براي دولتها اثربخش کارهاي جمله از. است  نموده روبرو جدي چالشهاي  با را دولتي بخش امور

 اعم مانهاساز  تمامي براي ضروري  و فراگير نيازي کارآفرينانه رفتار که است  معتقد  تامپسون  جان. است  شده  شناخته  کارآفريني

 .است اندازه هر با غيره و داوطلبانه خصوصي، دولتي، از

صي    بخش پاولين نظر از صو ست  کارآفريني احياي مقدم خط خ  مورد امر اين که دارد دنبال به را باالتري سود  زيرا. ا

  ،دولتي بخش در عکس بر. اشند  مي دارا را الزم عمل قدرت و کافي اختيار خصوصي   مالکان بعالوه. است  خصوصي   مالکان عالقه

 تفاوت هک است معتقد   تري. است دشوار بسيار  نباشد،  غيرممکن اگر کارآفريني اجراي و است  رايج بوروکراتيک سازماني  فرهنگ

: 1331،يميمق) دهند نمي دولتي بخش در را کارآفريني هاي-مدل پذيرش اجازه که است نيا دولتي و خصوصي هاي بخش ميان

63 .) 

 رو روبه يبشر  جوامع يازهاين لحظه به لحظه يحت و روزانه راتييتغ با جهان سطح  يبازارها ، گذشته  خالف بر امروزه

  راتييتغ از نماندن جا يبرا روند، يم شمار  به ازهاين نيا ساختن  مرتفع ياصل  عامل که يخدمات و يديتول يها سازمان  و هستند 

   (3: 1332 ،يفرهنگ)  کنند حرکت درست يها يگذار هدف با و سرعت به ديبا بازارها نيا در رشد و بقا و عيسر

شتند،  ارياخت در يشتر يب يمال منابع که بودند ييها آن ايدن افراد نيثروتمندتر روزيد اگر  مردم نيثروتمندتر امروز دا

ستند  نيکارآفر و مدار دانش افراد ايدن سعه  لذا.  ه صاد  تو ستفاده  و تيخالق و ينوآور هيپا بر امروز يايدن ياقت س  دانش از ا   توارا

 .است

ست  نو يها حل راه و ها روش ازمندين ها، سازمان  اتيح و بقا تداوم انيم نيا در  کرديرو کي عنوان به ينيکارآفر و ا

ستراتژ  صاد  يها نظام در نيآفر تيمز و کيا صول  جهت کارآمد ييالگو تواند يم ،ياقت سعه  اهداف به ح صاد  تو  ياجتماع يقت

 (.21: 1331،ياصغر يعل و کارجويپ) شود قلمداد
 

 ان مساله پژوهشيح و بيتشر  -1

  از ر،ييغت جاديا در يناتوان و يناکام خاطر به اي يطيمح راتييتغ با يسازگار  در يناتوان ليدل به شگام، يپ يها شرکت 

ستراتژ (. 28:1332هانگر،)اند شده  خارج تيفعال گردونه ستند  يابزار ها يا س  به تواند يم سازمان  که ه   يها هدف به آن لهيو

ست  خود زمانه مختلف ستراتژ . ابدي د ضه  و ديتول صورت  به تواند يم يسازمان  يها يا صول،  عر  ديخر ها، نهيهز کاهش مح

شد  ثابت يها ييدارا فروش د،يجد يتکنولوژ   يايدن در رقابت برآمدن عهده از يبرا نيهمچن(. 182:1332گران،يد و يسادات ) با

ستراتژ  خلق در سازمان  تيموفق يبرا کنند يم شنهاد يپ تيريمد يها يتئور ،يامروز ) ست ا ياتيح يامر ينيکارآفر کرديرو ،يا
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ستراتژ  يساز  فرموله در را يمهم نقش ها شرکت  در ينيکارآفر نديفرآ نيهمچن(. 1331 ن،يکو و نيالمپک ،يگتگور  و ها يا

 کند يم يباز ينوآور

صل  عامل ينيآفر کار(. 6882 بود،ير و مازرول)   در افتهي توسعه  يها کشور  اکثر. باشد  يم ينوآور و تيخالق جاديا يا

 جاديا در ژهيو به نانيکارآفر که دهد يم نشان  قاتيتحق.هستند  ينيکارآفر تيوضع  به  کيبوروکرات اي يادار حالت از انتقال حال

صاد  يها واحد سط  کوچک ياقت شتغال  به منجر که ومتو   نييتب و يطراح رو نيا از. دارند يديکل نقش گردند، يم ييباال ييزا ا

  قرار جهتو مورد اريبس  ينيآفر کار امروزه. باشد  داشته  يمهم اريبس  نقش راستا  نيا در تواند يم نيآفر کار رانيمد پرورش يالگو

 شرکت  در يالديم 38و 18 دردهه شغل  شيافزا. است  بوده شغل  جاديا  در ينيآفر کار تياهم ر،ياخ يها سال  در. است  گرفته

  کار ونيليم زدهيس از شيب 1333 سال در. اند کرده جاديا شغل ها ونيليم ها شرکت  نيا و بوده اديز اريبس  ومتوسط  کوچک يها

شته  وجود متحده التيا در نيآفر ضافه   آنها به نفر ونيليم 1/3 ساله  هر و  دا ست  شده  ا   کار نقش ليدل به(. 1:1333،يفرا) ا

  شاگامان يدارند،پ ها تيموقع نيا توساعه  جهت در حرکت جاديا و ها تيموقع و ها فرصات  صيتشاخ  در که يمهارت با نانيآفر

صاد  در رييتغ يقيحق سوب  ياجتماع تحوالت و اقت صد  آنها. شوند  يم مح شم  بقاءدر و تيموفق که کنند يم قيت  ياندازها چ

 احمد) شوند  يم محسوب  ياقتصاد  رشد  و توسعه  محرکه موتور نانيآفر کار.است  تيخالق و ابتکار قوه ،يچاالک ازمندين ،يسازمان 

 فرصت  گذشته  سال  6 در خصوصي   بيمه جديد شرکتهاي  تاسيس  مجوز اعطاي و بيمه هاي شرکت  واگذاري(.  61:1332، پور

شور  بيمه صنعت  در را جديدي ست  کرده ايجاد ک شد  سرعت .ا صي    بيمه هاي شرکت  ر صو ست  نحوي به خ  اعطاي شمار  که ا

 رشد ايران در چندان هنوز بيمه بزرگ صنعت با مرتبط کارهاي و کسب.است بوده سابقه بي سال چند اين در آنها هاي نمايندگي

 (.16:1331همکاران و صحت)  دارد فعاليت جاي و نکرده

سعه  در مهيب يها شرکت  ييتوانا ،يجهان رقابت و يفن راتييتغ شتاب  لحاظ به  يريتاث يدارا ديجد خدمات ارائه و تو

ست  صنعت  نيا بلندمدت عملکرد بر ياتيح شم  اهداف از يکي عنوان به يجهان رقابت يگو در ماندن يباق و ا شور،  انداز چ  ک

  با ها شرکت  نيا توسعه  و اند جامعه ياقتصاد  يها بخش نيتر مهم از مهيب يها شرکت . سازد  يم يضرور  را يامر نيچن ياجرا

 .است جامعه يبرا ياقتصاد مطلوب ندهيآ کننده نيتضم نوآورانه، يکردهايرو از استفاده

  کار ريغ و يسنت  سازمان،  نيا بر حاکم طيشرا  که است  مطلب نيا ديمؤ کرمان شهر  البرز مهيب شرکت  در يعموم روند 

.  باشد  يسازمان  ينيآفر کار فقدان از يناش  سازمان  نيا در يآمد کار نا ليدال نيمهمتر از يکي که رسد  يم نظر به و است  نانهيآفر

  اب مناسب  يکاربرد يالگوها فقدان که معتقدند يول دارند، اذعان امر نيا به سازمان  نيا در وکارشناسان   رانيمد اکثر که هرچند

 .باشد يم بخش نيا در تحول عدم ليدال جمله از باشد، يعلم قاتيتحق بر يمبتن که سازمان نيا طيشرا

ست  مطرح سوال  نيا   کارکنان در زهيانگ جاديا و سازمان  يدرون يها هيسرما  از يريگ بهره يبرا يکل طور به که ا

سئول  شتر يب چه هر رشيپذ ،ينيکارآفر به ليتما جهت در سازمان،    يطيشرا  چه ها فرصت  يجستجو  به کارکنان بيترغ و تيم

شد  فراهم سازمان  در ست يبا يم   نيهمچن شود،  مند بهره نوآورانه يها دهيا ارزشمند  منابع از بتواند سازمان  نکهيا بر عالوه تا با

 تيفعال يبرا را يمناسب  نهيزم تينها در و کرده ادهيپ سازمان  در تر عيسر  و تر راحت را خود مدنظر يها دهيا و ها ينوآور بتواند

 :که ستا سوال نيا به دادن پاسخ يپ در قيتحق نيا نيبنابرا. سازد فراهم ينيکارآفر فرهنگ شدن نهينهاد و يسازمان ينيکارآفر

 کدامند؟ کرمان شعبه البرز مهيب شرکت در ينيکارآفر بر موثر عوامل

 ق:يتحق يه هايفرض

  شرکت  در ينيکارآفر يساز  نهينهاد بر يسازمان  ينيکارآفر بر رگذاريتاث يفرد عوامل نيب رسد  يم نظر به: ياصل  هيفرض 

 .دارد وجود يمعنادار رابطه کرمان شعبه البرز مهيب

 :يفرع يها  هيفرض

 :است ريز قرار به قيتحق نيا در آزمون مورد يها هيفرض ق،يتحق يها سوال به توجه با

 حد از رباالت کرمان استان البرز مهيب شرکت در يسازمان ينيکارآفر يساز نهينهاد بر موثر يفرد عوامل ريتاث  -1 هيفرض

 .است متوسط
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ستان  البرز مهيب شرکت  در يسازمان  ينيکارآفر يساز  نهينهاد با کارکنان يفرد يها يژگيو -6 هيفرض   باطارت کرمان ا

 .دارد مثبت

 

 ميمفاه -2

 ينيکارآفر -2-1

  (.6811، پورتر و بور)است عمل به آن تبديل و ها ايده تغيير براي شخصي توانايي به اشاره کارآفريني

 ريسکهاي  گرفتن نظر در و الزم تالش و زمان اختصاص  با ارزش، با و جديد چيزي خلق فرآيند عنوان به را کارآفريني

 (.6818همکاران، و  سيدو)کنند مي تعريف استقالل و مالي و فردي رضايت به رسيدن و اجتماعي و رواني مالي،

 

 روش انجام پژوهش -3

ضوع  که آنجا از س  پژوهش مو ستان  البرز مهيب شرکت  در ينيکارآفر بر موثر يفرد عوامل يبرر ست  کرمان ا   الگوي ، ا

 و اي هکتابخان مدارک و اسناد  مطالعه شامل  ،که گرفته انجام تحليلي – توصيفي  روش به حاضر  مطالعه.  است  کاربردي تحقيق،

ضع  اطالعات تلفيق آخر در و مربوطه نهادهاي و ها سازمان  به مراجعه شت  طريق از موجود و   مرحله در سپس  ميداني هاي بردا

ست  شده  انجام ها داده بندي جمع و بندي طبقه و تحليل و تجزيه نياز، مورد اطالعات آوري جمع از پس دوم  بر که چند هر. ا

 .است شده گرفته بهره اي کتابخانه و اسنادي روش از اطالعات آوري جمع براي پژوهشي متعارف اهداف اساس

 

  افته هاي -4

 رنوفياسم -کولموگروف آزمون از استفاده با ها داده بودن نرمال يبررس

:H0 کندمي پيروي نرمال توزيع از وابسته متغير براي هاداده. 

H1 : کندنمي پيروي نرمال توزيع از وابسته متغير براي هاداده. 

 
 يفرد يها يژگيو يرهايمتغ بودن نرمال براي( رنوفياسم –کولموگروف) آزمون جينتا (1جدول 

ق يتوف تيخالق 

 يطلب

 تحمل ابهام يريسک پذير يکنترل درون

 28 28 28 28 28 تعداد

 61/3 26/6 31/6 62/3 23/6 نيانگيم

 33/1 62/1 33/1 36/1 33/1 اريانحراف مع

11/1 کولموگوروف اسميرنوف Zمقدار آماره  31/8  16/1  31/1  32/8  

Sig. (2-tailed) 81/8 يسطح معنادار  12/8  31/8  33/8  16/8  

 

شتر  ارهايمع هيکل در  آزمون( sig)داري معني سطح  که آنجا از جداول، به توجه با ست  86/8 از بي    دييتا صفر  فرض ا

 .است نرمال ها داده توزيع و شود يم

 :ياصل فرضيه آزمون

ض  صل  هيفر سد  يم نظر به: يا  در ينيکارآفر يساز  نهينهاد بر يسازمان  ينيکارآفر بر رگذاريتاث مختلف عوامل نيب ر

 .دارد وجود يمعنادار رابطه کرمان شعبه البرز مهيب شرکت

 :H0 مهيب کتشر  در ينيکارآفر يساز  نهينهاد بر يسازمان  ينيکارآفر بر رگذاريتاث مختلف عوامل نيب رسد  يم نظر به  

 .ندارد وجود يمعنادار رابطه کرمان شعبه البرز
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 : H1مهيب تشرک  در ينيکارآفر يساز  نهينهاد بر يسازمان  ينيکارآفر بر رگذاريتاث مختلف عوامل نيب رسد  يم نظر به 

 .دارد وجود يمعنادار رابطه کرمان شعبه البرز

سمت  اين در س  به ق   مي هپرداخت ينيکارآفر يساز  نهينهاد و يسازمان  ينيکارآفر بر رگذاريتاث مختلف عوامل رابطه يبرر

 ردHo فرض بنابراين باشد، مي 86/8 خطاي از کمتر 88/8 داري معني سطح که است آن از حاکي همبستگي آزمون نتايج. شود

ستگي  ضريب  وجود. گيرد قرارمي تاييد مورد مقابل فرض و شود  يم ست  واقعيت نيانگرايب زين مثبت همب  ملعوا هرچه که ا

 مختلف املعو بين بنابراين. يابد مي شيافزا ينيکارآفر يساااز نهينهاد يابد، افزايش يسااازمان ينيکارآفر بر رگذاريتاث مختلف

 .دارد وجود ميمستق رابطه يک ينيکارآفر يساز نهينهاد و يسازمان ينيکارآفر بر رگذاريتاث

 
 ينيکارآفر يساز نهينهاد و يسازمان ينيکارآفر بر رگذاريتاث مختلف ن عوامليآزمون ضريب همبستگي پيرسون ب (3جدول

 يب همبستگيضر زان خطايم يدار يسطح معن ر وابستهيمتغ ر مستقليمتغ

 بر رگذاريتاث عوامل

 يسازمان ينيکارآفر

 يساز نهينهاد

 ينيکارآفر

88/8 86/8 66/8 

 

 ه اول:يفرض

 .دارد تمثب ارتباط کرمان استان البرز مهيب شرکت در يسازمان ينيکارآفر يساز نهينهاد با کارکنان يفرد يها يژگيو

 : H0مثبت ارتباط کرمان استان البرز مهيب شرکت در يسازمان ينيکارآفر يساز نهينهاد با کارکنان يفرد يها يژگيو 

 .ندارد

 : H1مثبت ارتباط کرمان استان البرز مهيب شرکت در يسازمان ينيکارآفر يساز نهينهاد با کارکنان يفرد يها يژگيو 

 .دارد

  تايجن. ميشود  پرداخته يسازمان  ينيکارآفر يساز  نهينهاد و کارکنان يفرد يها يژگيو رابطه بررسي  به قسمت  اين در

 و شود  يم ردHo فرض بنابراين باشد،  مي 86/8 خطاي از کمتر 88/8 داري معني سطح  که است  آن از حاکي همبستگي  آزمون

ستگي  ضريب  وجود. گيرد قرارمي تاييد مورد مقابل فرض ست  واقعيت نيانگرايب زين مثبت همب  يردف يها يژگيو هرچه که ا

 نهينهاد و کارکنان يفرد يها يژگيو بين بنابراين. يابد مي شيافزا يسااازمان ينيکارآفر يساااز نهينهاد يابد، افزايش کارکنان

  .دارد وجود ميمستق رابطه يک آنها يسازمان ينيکارآفر يساز

 
 يسازمان ينيکارآفر يساز نهينهاد و کارکنان يفرد يها يژگين ويآزمون ضريب همبستگي پيرسون ب (6جدول

 يب همبستگيضر زان خطايم يدار يسطح معن ر وابستهيمتغ ر مستقليمتغ

 يفرد يها يژگيو

 کارکنان

 يساز نهينهاد

 يسازمان ينيکارآفر

88/8 86/8 16/8 

 

 دوم: هيفرض آزمون

 وسطمت حد از باالتر کرمان استان البرز مهيب شرکت در يسازمان ينيکارآفر يساز نهينهاد بر موثر يفرد عوامل ريتاث

 .است
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 :H0 ستان  البرز مهيب شرکت  در يسازمان  ينيکارآفر يساز  نهينهاد بر موثر يفرد عوامل ريتاث  حد زا باالتر کرمان ا

 .ستين متوسط

  : H1ستان  البرز مهيب شرکت  در يسازمان  ينيکارآفر يساز  نهينهاد بر موثر يفرد عوامل ريتاث  حد زا باالتر کرمان ا

 .است متوسط

  يازمانس  ينيکارآفر يساز  نهينهاد بر موثر يفرد عوامل ريتاث نکهيا بر يمبن صفر  هيفرض  شود  يم مشاهده  که همانطور

ستان  البرز مهيب شرکت  در سط  حد از باالتر کرمان ا ست  دهيگرد دييتا ست، ين متو  و نيکوچکتر به توجه با. (sig= 0.008)ا

 لوبنامط کرمان استان  البرز مهيب شرکت  در يفرد عوامل تيوضع  شود  يم مشخص  باشند،  يم يمنف دو هر که مقدار نيبزرگتر

 .است
 

 ير عوامل فرديمتغ  اي نمونه تک استودنت يت آزمون جينتا (1جدول

 ريمتغ تعداد نمونه نيانگيم اريانحراف مع نيانگيار ميمع يخطا

 يعوامل فرد 28 6136/6 21323/8 81336/8

 

 3ارزش آزمون= ريمتغ

 يسطح معن يدرجه آزاد Tبيضر

 يدار

اختالف 

 نيانگيم

 جه آزمونينت %36نان=يسطح اطم

 حد باال نييحد پا

 -6136/8 -8136/8 16231/8 82/8 63 663/1 يعوامل فرد

 

 هيرد فرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 5 - 8، ص 5931 زمستان ، 8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 ج پژوهشيل نتايتحل -5

 تيحما آن يخروج انيجر و ها مهيب حق همان آنها يورود ينقد انيجر که است يمال يا واسطه واقع در مهيب صنعت

ست  يا مهيب يايمزا و ها س    و مهم نقش مهيب. شود  يم داده افراد به که ا سا شد  در را يح سعه  و ر صاد  تو صا    ياقت صو  در خ

 اشد ب داشته  ياقتصاد  بخش در يريچشمگ  اثر تواند يم مهيب به توجه لذا کند يم فايا رانيا جمله من توسعه  حال در يکشورها 

 با است  رکشو  يفرهنگ و ياجتماع و ياقتصاد  توسعه  و رشد  از يتابع يعيطب بطور کشور  در مهيب صنعت  توسعه  و رشد  کهيبطور

 .ابدي يم گسترش زين يا مهيب يها تيفعال يقتصاد ا توسعه زانيم شيافزا

 راداف اندکي تعداد با توانند مي البرز مهيب شاارکت مديران که شااود مي گيري نتيجه گونه اين پژوهش يها افتهي از

صت  نوآور، منعطف، چابک، کوچک، رقباي بر کارآفرينانه طرح چند اجراي يا و کارآفرين و خالق .  دآين فايق هزينه کم و گرا، فر

سته  طور به راحتي، به بتوانند کرده، پيدا کارآفريني روحيه کارکنان، همه تا کنند فراهم را شرايطي  بايد آنها   صورت  به و پيو

  اي روند ازيک بايد کارآفرين محيط يک ايجاد در سازمان  يک. درآورند اجرا به را خود کارآفرينانه هاي فعاليت گروهي يا فردي

 .شود مي انجام سازمان درون افراد توسط فرايند اين. کند پيروي فراگرد

 يحت و يروان ،يمال سااکير زانيم ديبا رانيمد يسااازمان ينيکارآفر يساااز نهينهاد در يفرد عوامل شاارفتيپ براي

  يم نو خدمات و ديجد محصوالت آمدن ديپد و نوآوري جاديا سبب آنچه. دهند شيافزا البرز مهيب شرکت کارکنان در را ياجتماع

شف  و خالق هاي دهيا شود،  سائل  به نگاه در ديجد هاي راه ک شکالت  و م صت  و م شد  يم ها فر  يساز  نهينهاد براي لذا. با

 زهيانگ ديبا زين و دهند شيافزا آن، در شاغل  کارکنان در را نوآوري و تيخالق زانيم ديبا  کرمان البرز مهيب شرکت  در ينيکارآفر

ستفاده  جهت در را کارکنان صتهاي  از ا سان  که گرفت نظر در ديبا. نمود تيتقو ادارات در موجود فر   توانمندي متفاوت، يها ان

 تغيير خود، جديد يهاايده خلق با تواننديم شوند،  هدايت مشخص  مسير  در ينوجوان دوران همان از اگر که دارند يمتفاوت يها

  ديجد رانيمد دست  به ياقتصاد  رشد  و ينوآور ،يريپذ رقابت.. کنند آسان  را يتکنولوژ فرآيند در تغيير بالطبع و توليد روند در

  يها سازمان ساختن متحول در چه و ديجد يها کار و کسب ساختن در چه ،يا حرفه يزندگ در ينيکارآفر منش و ها مهارت با

  باشد، وکارج اينکه جاي به شد، کار بازار وارد که وقتي تا باشد، نوآور و خالق که شود تربيت نيرويي بايد. شود يم حاصل موجود،

 واحد آن تحول در است،  کار به مشغول  که کاري و کسب  واحد هر در يا و بيندازد راه کار و کسب  واحد بتواند و باشد  کارآفرين

 .باشد آفرين نقش
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