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عببس ابریشمی موحد
وبسؿٙبػی اسؿذٔ ،ذیشیت ثبصسٌب٘یٌ ،شایؾ ثبصاسیبثی ،دا٘ـٍب ٜآصاداػالٔی ٚاحذ اسان
نویسنده مسئول:
ػجبع اثشیـٕی ٔٛحذ

چکیده
دس ایٗ پظٞٚؾ ث ٝثشسػی ساثٌ ٝخاللیت  ٚوبسآفشیٙی  ٚوبسثشد ٘ٛآٚسی ثش خاللیت  ٚوبسآفشیٙی
پشداختٔ ٝی ؿٛد .دس ادأ ٝدس فلٔ َٛختّف  ٚخذاٌب٘ ٝث ٝثشسػی ٔف ْٟٛوبسآفشیٙی ٔ ٚفْٟٛ
خاللیت ٔی پشداصیٓ .ػپغ وبسثشد ٘ٛآٚسی سا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی دٞیٓ.
خاللیت  ،وبسآفشیٙی ٛ٘ ٚآٚسی ٔحٛس فؼبِیت تٕبْ ٟ٘بدٞبی ػبصٔب٘ی  ٚوبسآفشیٗ ٔحٛس ث ٝؿٕبس ٔی
سٚد.
تغییش  ٚتحٛالت دٟٟٞبی اخیش ث ٝلذسی ػٕیكٌ ،ؼتشد ٚ ٜػشیغ اتفبق افتبد ٜو ٝتٕبٔی اثؼبد ٚ
ؿئ٘ٛبت ص٘ذٌی فشدی  ٚاختٕبػی ثًٛ ٝس ٔحؼٛع ٘ ٚبٔحؼٛع ،تحت تبثیش آٖ لشاس ٌشفت ٝاػت.
دس ایٗ ؿشایي٘ ،یبصٞب  ٚخٛاػتٞ ٝبی ثـشی اص تٛٙع  ٚتؼذد س ٚث ٝتضایذی ثشخٛسداس ؿذ ٜاػت ٚ
ػبصٔبٟ٘ب ثشای پبػخٍٛیی ثٟتش دس ٔمبثُ ٔـتشیبٖ دس ساػتبی اٞذاف خٛد وٕٞ ٝب٘ب ثمبء ،ػٛدآٚسی
 ٚسؿذ اػت ،ثبیذ ثب ثٟشٍٞیشی اص تٛاٖ خاللیت وبسوٙبٖ(و ٝػشٔبی ٝاكّی آٟ٘ب سا تـىیُ
ٔیذٙٞذ) هٕٗ ٘ٛآٚسی دس ٔحلٛالت  ٚخذٔبت ،تٛا٘بیی خٛد سا دس خٟبٖ سلبثتی افضایؾ دٙٞذ.
دس چٙیٗ فوبیی ٘مؾ  ٚخبیٍب ٜوبسآفشیٙبٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔٛتٛس تٛػؼ ،ٝحتی دس وـٛسٞبی پیـشفتٝ
كٙؼتی  ٚتٛػؼ ٝیبفت ،ٝثؼیبس ثبسصتش ،حؼبػتش  ٚاثش ثخـتش اص ٌزؿت٘ ٝضد دِٚت ٔشداٖ،
ػیبػتٍزاساٖ  ٚثش٘بٔ ٝسیضاٖ ٌٔشح ٔیجبؿذ  ٚث ٝدِیُ استجبى تٍٙبت ًٙخاللیت  ٚوبسآفشیٙی،
ثؼیبسی اص وـٛسٞبی تٛػؼ ٝیبفتٌٔ ٝبثك ؿشایي ،أىب٘بت ٘ ٚظبْ اسصؿی  ٚالتلبدی خٛد الذاْ ثٝ
ًشاحی  ٚاخشای ٘ظبٔی تحت ػٛٙاٖ ٘ظبْ ّٔی ٘ٛآٚسی ٕ٘ٛد ٜا٘ذ.
کلمبت کلیدی :وبسآفشیٙی ،خاللیتٛ٘ ،آٚسی ٔف ْٟٛػبصی ا٘تضاػی ،ػبصٔبٖ.
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مقدمه
پذیذ ٜثیىبسی یىی اص ٔؼوالت ٔ ٟٓاختٕبػی  ٚالتلبدی ٔحؼٛة ٔیـٛد وٛٔ ٝخت ثشٚص ٘بٙٞدبسیٟبی فشاٚاٖ دس صٔیٝٙ
ٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛیٍشدد .خبٔؼٔ ٝب ٘یض ثب ٔؼأِ ٝافضایؾ تؼذاد ثیىبساٖ ٔٛاخٔ ٝیجبؿذ  ٚاٌش ایٗ پذیذ ٜاص اثتذا  ٚثلٛست سیـٝ
ای ٔمبثٍّ٘ ٝشدد ثحشاٟ٘بی ثضسي  ٚغیشلبثُ خجشا٘ی ایدبد خٛاٞذ ؿذ .ثب ثشسػی س٘ٚذ سؿذ التلبدی وـٛسٞبی تٛػؼٝ
یبفتٔ ،ٝـخق ٔیـٛد و ٝوبسآفشیٙبٖ دس سؿذ التلبدی  ٚاؿتغبِضایی ٘مؾ صیبدی داؿت ٝا٘ذ ،یىی اص وبسوشدٞبی اكّی
آٔٛصؽ دس ػٌٛح ٔختّف ث ٛیظ ٜآٔٛصؽ ػبِی تشثیت افشاد خالق  ٚوبسآفشیٗ ٔیجبؿذ تٛإ٘ٙذیٟبی ػّٕی افشاد ثشای ایدبد
تح َٛدس ثخؾ ٞبی التلبدی وـٛس ٘ـبٖ دٙٞذ ٜایٗ ٚالؼیت ٘بخٛؿبیٙذ ٔی ثبؿذ و ٝآٔٛصؽ ػبِی دس سػیذٖ ث ٝایٗ
ٔ ٟٓاص وبسایی چٙذا٘ی ثشخٛسداس ٘جٛد ٜاػتٚ .الؼیت أش ایٗ اػت و ٝافشاد آٔٛصؽ دیذٔ ٜب دس صٔیٞ ٝٙبی ٔختّف ،فبلذ
لبثّیتٟب ٟٔٚبستٟبی ػّٕی  ٚوبسثشدی الصْ ٞؼتٙذ(ٔظفشیبٖ .)93 ، 1387 ،تغییش  ٚتحٛالت ػشیغ ػّٓ  ٚفٗ آٚسی دس ػبَ
ٞبی اخیش ،وـٛسٞبی خٟبٖ ثخلٛف وـٛسٞبی وٕتش تٛػؼ ٝیبفت ٝسا ثب چبِؾ ٞبی خذیذی سٚثش ٚػبخت ٝاػت وٌ ٝزس اص
آٟ٘ب ٘یبصٔٙذ ثىبس ٌشفتٗ سٚیىشدٞب  ٚسٚؽ ٞبی خاللب٘ ٝاػت .دس ایٗ ٔیبٖ ٘مؾ وبسآفشیٙی ٚ ٚخٛد افشاد وبسآفشیٗ ٔی
تٛا٘ذ تؼییٗ وٙٙذ ٜثبؿذ  ٚؿبیذ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ التلبددا٘بٖ وبسآفشیٙی سا ٔٛتٛس سؿذ التلبدی تؼجیش وشد ٜا٘ذ .وبسآفشیٙی
اص ًشیك وـف فشكت ٞب  ٚثٟش ٜثشداسی ٔٙبػت اص آٟ٘ب ،ایدبد فشكت ٞبی اؿتغبَ ،تغییش دس ٔحیي ص٘ذٌی ٔ ...ٚی تٛا٘ذ ثٝ
تٛػؼ ٝوٕه وٙذ(ٔٙفشدی ساص .)75 ،1385،ػیبػت ٌزاساٖ ػمیذ ٜداس٘ذ و ٝوـٛس ٔب ثشای سػیذٖ ثٞ ٝذف ٞبی تٛػؼٝ
ای خٛد ٔی ثبیؼت تؼبُٔ  ٚاستجبى فؼبَ ثب التلبد خٟب٘ی داؿت ٝثبؿذ .الذأبتی اص لجیُ ثشداؿتٗ ٔٛا٘غ غیش تؼشف ٝای،
اكالح لب٘ٔ ٖٛبِیبت ٞب ،آصادػبصی التلبدی ،یىؼبٖ ؿذٖ ٘شخ اسص  ٚتـٛیك  ٚحٕبیت اص ػشٔبیٌ ٝزاسی خبسخی اص خّٕٝ
فؼبِیت ٞبیی ٔی ثبؿذ و ٝتبو ٖٛٙثش٘بٔ ٝسیضی ؿذ ٚ ٜدس دػت اخشا ٔی ثبؿذ .أب یىی اص ٔؼبئُ اػبػی ؤ ٝی ثبیؼت دس
ایٗ ساػتب ٔٛسد تٛخ ٝػیبػت ٌزاساٖ لشاس ٌیشد ثٟشٌ ٜیشی اص ٘یشٞٚبی وبسآفشیٗ ،وبسآٔذ ٔ ٚتخلق ٔی ثبؿذ صیشا و ٝثب
سلبثتی ؿذٖ تذسیدی فوبی وؼت ٚوبس  ٚثب تٛخ ٝث ٝسلجبی ثؼیبس ٛٞؿٕٙذ  ٚتٛإ٘ٙذ وبس وشدٖ ،وبس آػب٘ی ٘یؼت
تحٛالت دس ٔحیي وؼت  ٚوبس وـٛس  ٚد٘یب ایدبة ٔی وٙذ و ٝث ٝػٛی اػتفبد ٜاص افشاد ٔتخلق  ٚوبسآفشیٗ پیؾ سٚی.
افشادی و ٝثتٛا٘ٙذ ثب ٔغضی خالق ثب ٔـىالت سٚثش ٚؿذ ٚ ٜث ٝحُ آٟ٘ب ثپشداص٘ذ  ٚیب ثب وٙبس ٌ ٓٞزاؿتٗ ػبیش ػٛأُ  ٚثب
خّك ایذٞ ٜبی خذیذ صٔی ٝٙػبص ٘ٛآٚسی  ٚثؼتش سؿذ  ٚتٛػؼّٕٔ ٝىت سا فشا ٓٞػبص٘ذ .ایٙى ٝوبسآفشیٙبٖ دس ایٗ ساػتب
چٍ ٝ٘ٛػُٕ ٔی وٙ ٙذ ثحثی اػت ؤ ٝی تٛاٖ اص ایٗ ٔٙظش ث ٝآٖ پشداخت و ٝاٌش وبسآفشیٙی سا تٛا٘بئی تِٛیذ ایذٚ ٜ
تدبسی ٕ٘ٛدٖ آٖ ثشای ایدبد وؼت  ٚوبس خذیذ ثذا٘یٓ إٞیت ایٗ ٘ىت ٝو ٝثشای فؼبِیت دس خبسج اص ٔشصٞب ٘یبص ث ٝتٛاٖ
خالق  ٚثشخٛسداسی اص دا٘ؾ ثیـتش ٔی ثبؿذ پذیذاس ٔی ٌشدد(ٔمیٕی .)46 ،1383،اص ػٛی دیٍش خٛأؼی دػتخٛؽ
تغییشات ػشیغ التلبدی ،وبسآفشیٙی ٞؼتٙذ دس التلبد ٔجتٙی ثش ثبصاس تغییش ایدبد ٕ٘بیذ  ٚث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ تؼشیغ وٙٙذٜ
تِٛیذ  ٚوبسثشد ایذٞ ٜبی ٘ٛآٚس ػُٕ ٕ٘بیذ  ٚثب ایدبد فشكت ٞبی ؿغّی خذیذ ث ٝوبٞؾ ٘شخ ثیىبسی وٕه ٕ٘بیذ  ٚیب ثب
ای دبد ٔـبغُ خذیذ ثشای ٘ؼُ خٛاٖ و ٝظشفیت ٞبی فٛق اِؼبد ٜای ثشای ایدبد وؼت  ٚوبسٞبی خذیذ داس٘ذ ،اص تٛا٘بئی
آ٘بٖ دس ٘ٛآٚسی ،سیؼه پزیشی  ٚا٘ؼٌبف پزیشی اػتفبد ٚ ٜفشكت ٞبی خذیذ خٟت حوٛس دس التلبد خٟب٘ی ایدبد ٕ٘بیذ.
دس حبَ حبهش یىی اص ٔؼٕ َٛتشیٗ اؿىبَ س٘ٚذ خذیذ وبسآفشیٙی دس د٘یب فؼبِیت ٞبی ٔجتٙی ثش وبس ٌشٞٚی ٔی ثبؿذ وٝ
ایٗ ثذِیُ ٔف ْٟٛاختٕبػی  ٚتبثیش تدٕؼی وبسآفشیٙی ثش تالؽ ٞبی فشدی ٔی ثبؿذِ ،زا اغّت ٔٛػؼبت خذیذ تٛػي تیٓ
ٞبی وبسی تبػیغ  ٚؿشٚع ث ٝفؼبِیت دس ثبصاس سلبثتی ٔی ٕ٘بیٙذ(ٕٞبٖ ٔٙجغ.)49 ،
ایٗ تحمیك دسثشٌیش٘ذٞی سٚیىشدی ویفی اػت وٕ٘ ٝبیٍٙش ٕٞیبسی ٔیبٖ وبسآفشیٙی ٛ٘ ٚآٚسی  ٚتحّیُ ػٛأّی اػت وٝ
ساثٌٟی ٔیبٖ ایٗ د ٚسا تمٛیت ٔیىٙٙذ.
ٞذف اكّی دس ایٗ تحمیك ثشسػی ساثٌ ٝخاللیت  ٚوبسآفشیٙی  ٚوبسثشد ٘ٛآٚسی ثش خاللیت  ٚوبسآفشیٙی ٔی ثبؿذ.
مفهوم کبرآفرینی
ٚاط ٜوبسآفشیٗ اص وّٕ Entrepreneur ٝثٔ ٝؼٙبی ٔتؼٟذ ؿذٖ ( ٔـتك ؿذ ٜو ٝدس اكُ اص صثبٖ فشا٘ؼ ٝث ٝدیٍش صثبٟ٘ب
سا ٜیبفت ٝاػت .وب٘تیّ 6ٖٛیىی اص ٘خؼتیٗ ٘ظشیٞ ٝب سا دس ٔٛسد وبسآفشیٙی ػشه ٝوشد  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ثشخی ا ٚسا
ثٙیبٍ٘زاس ایٗ ٚاطٔ ٜیـٙبػٙذ .ا ٚوبسآفشیٗ سا فشد ی ٔیذا٘ذ و ٝا ُٞسیؼه ثبؿذ  ٚثٙب ثش ٔـبٞذاتؾ؛ سیؼه ،ؿبُٔ حبَ
ثبصسٌب٘بٖ ،وـبٚسصاٖ ،كٙؼتٍشاٖ  ٚػبیش ٔبِىبٖ ؿخلیبی ٔیـذ و« ٝث ٝلیٕت ٔؼّ ْ ْٛی خشیذ٘ذ  ٚث ٝلیٕت ٘بٔؼّْٛ
ٔیفشٚختٙذ ،اص ایٗ س ٚدس ٔؼشم خٌش ثٛد٘ذ»(أیشحؼیٙی .)31 ، 1384 ،وبسآفشیٙی  ٚوبسآفشیٗ اِٚیٗ ثبس ٔٛسد تٛخٝ
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التلبددا٘بٖ لشاس ٌشفت ٔ ٕٝٞ ٚىبتت التلبدی اص لشٖ ؿب٘ضد ٓٞتبو ٖٛٙث٘ ٝحٛی وبسآفشیٙی سا دس ٘ظشیٞ ٝبی خٛد تـشیح
وشد ٜا٘ذ(ٔحٕذی.)87 ، 1385 ،
ثشاػبع ٘تبیح ثش٘بٔ٘ ، GEM 2008 ٝشخ وبسآفشیٙی ٘ٛپب دس ایشاٖ ثشاثش  9,18اػت و ٝدس ثیٗ  43وـٛس ػوGEM ٛ
ایشاٖ دس ستج ٝثیؼتٓ لشاس داسدٌ .شٟٞٚبی ثب دسآٔذ ٔتفبٚت ،داسای ػٌح فؼبِیت وبسآفشیٙب٘ٔ ٝتفبٚتی دس ثیٗ ٌ ٕٝٞشٟٞٚبی
ػٙی ٞؼتٙذ .افشاد ثیٗ ػٙیٗ  25تب  34ػبَ كشف ٘ظش اص دسآٔذ وـٛسؿبٖ فؼبِتشیٗ ٌشٞ ٜٚؼتٙذ .تمشیجبً د ٚثشاثش تؼذاد
وبسآفشیٙبٖ فؼبَ صٖٔ ،شداٖ وبسآفشیٗ ٚخٛد داسد.
بررسی مفهوم خالقیت
سٚاٖ ؿٙبػبٖ دس تؼشیف خاللیت ٔتفك اِم٘ َٛیؼتٙذ  ٚث ٝخاللیت اص صٚایبى ٌ٘ٛبٌ٘ٛى ٔى ٍ٘ش٘ذ; دس ٌزؿتٔ ٝحٛس ثحث
سٚاٖ ؿٙبػبٖ اص خاللیت «ؿخق خالق یب فشایٙذ خ اق » ثٛد .أشٚص٘ ٜیض اٌشچ ٝثؼیبسى اص ا٘ذیـٕٙذاٖ ث ٝخاللیت
ث ٝػ ٛٙاٖ یه فشایٙذ ٔى ٍ٘ش٘ذ ،أب تؼشیف آ٘بٖ اص خاللیتٔ ،جتٙى ثش ٚیظٌى «ِٔٛذ ثٛدٖ» اػتٔ .ه ویٙبٖ دس تؼشیف
خاللیت ٔى ٘ٛیؼذ« :خاللیت ػجبست اػت اص حُ ٔؼأِ ٝث٘ ٝحٛى ؤ ٝبٞیتى ثذیغ  ٛ٘ ٚداؿت ٝثبؿذ»
(ٔمیٕی .)1383،58،تحمیمبت ٘ـبٖ داد ٜاػت و ٝتٕبْ ا٘ؼبٖ ٞب داساى لٛا ٜخاللیت ٞؼتٙذ :ثشخى دس یه صٔیٝٙ
داساى خاللیت ثیؾ تش  ٚثشخى دس صٔی ٝٙاى دیٍش .خاللیت ٔى تٛا٘ذ ثٚ ٝػیّٔ ٝؼّٕبٖ دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ ؿىٛفب ٌـتٚ ٝ
یب اص ثیٗ ثشٚد .ثٙبثشایٗ ،ثبیذ ٔحیي  ٚفوبى ٔؼبػذى ثشاى سؿذ  ٚپشٚسؽ لٛا ٜخاللیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ فشا ٓٞآٚسد .وبسَ
ساخشص دس ایٗ صٔیٔ ٝٙى ٘ٛیؼذ « :سٚؿٗ اػت و ٝخاللیت سا ٕ٘ى تٛاٖ ثب فـبس ایدبد وشد ،ثّى ٝثبیذ ث ٝآٖ اخبص ٜداد تب
ظٟٛس وٙذٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝصاسع ٕ٘ى تٛا٘ذ خٛا٘ ٝسا اص دا٘ ٝثیش ٖٚثیبٚسد ،أب ٔى تٛا٘ذ ؿشایي ٔٙبػجى ثشاى سؿذ دا٘ٝ
فشا ٓٞآٚسد .دس ٔٛسد خاللیت ٕٞ ٓٞیٗ ؿشایي كبدق اػت .ثبیذ صٔی ٝٙاى ٔؼبػذ ثشاى سؿذ  ٚتٛػؼ ٝخاللیت فشص٘ذاٖ
 ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ فشا ٓٞآٚسد .اص خّٕ ٝتدشثیبت ٔٗ دس سٚاٖ ؿٙبػى ایٗ اػت ؤ ٝى تٛاٖ ثب فشا ٓٞوشدٖ أٙیت سٚا٘ى ٚ
آصادى ،احتٕبَ ظٟٛس خاللیت ػبص٘ذ ٜسا افضایؾ داد» .ثشای ایٙى ٝثتٛا٘یٓ خاللیت ػبصٔب٘ی سا افضایؾ دٞیٓ اثتذا ثبیذ
خاللیت فشدی  ٚػپغ خاللیت ٌشٞٚی سا استمب ثخـیٓ .یىی اص ساٟٞبی ٔٛفك ٔٛخٛد ثشای ػبصٔبٟ٘ب دس ساػتبی ٘ٛآٚسی ٚ
خاللیت ثیـتش ،ػشٔبیٌ ٝزاسی آٟ٘ب دس خٟت استمبی تٛا٘بیی وبسوٙب٘ـبٖ دس ساػتبی خالق تش ؿذٖ ٔی ثبؿذ .ػبصٔب٘ی وٝ
كشفبً ثب تىی ٝثش ًشحٟب ٘ ٚمـٞ ٝبی سفت بسٞبی ٔؼیٗ  ٚثبثت وبس ٔی وٙذ ،یه ٘ظبْ اختٕبػی ثؼیبس آػیت پزیش اػت.
أشٚص ، ٜوبس ثیؾ تش ٔجتٙی ثشدا٘ؾ  ٚوٕتش ػخت ٌیشا٘ ٝؿذ ٜاػت .دس ایٗ صٔی ،ٝٙوبسوٙبٖ ٔی تٛا٘ٙذ اص ًیك تٛا٘بیی دس
خّك ایذ ٜای خذیذ  ٚاػتفبد ٜاص ایٗ ایذٞ ٜب ث ٝػٛٙاٖ ثّٛن ٞبی ػبختٕب٘ی ثشای ایدبد ٔحلٛالت ،خ ٔبت  ٚفشآیٙذٞبی
وبسی خذیذتش  ٚثٟتش ،ث ٝاستمبی ػّٕىشد ؿشوت وٕه ٕ٘بیٙذ .ثؼیبسی اص ٔتخللیٗ  ٚافشاد آوبدٔیه ایٗ دیذٌب ٜسا تأییذ
ٔی وٙٙذ و ٝاثتىبسات ٛ٘ ٚآٚسیٟبی فشدی دس سػیذٖ ثٛٔ ٝفمیتٟبی ػبصٔب٘ی ثؼیبس ٔؤثش اػت.
٘مؾ ٔذیشیت دس ٔدٕٛػٞ ٝبیی و ٝخاللیت ٛ٘ ٚآٚسی اص هشٚسیبت  ٚػبُٔ اكّی اػت ثؼیبسٔ ٚ ٟٓحؼبع اػت صیشا
ٔذیشیت ٔی تٛا٘ذ تٛا٘بیی  ٚاػتؼذاد خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی سا دس افشاد ایدبد ،تشٚیح  ٚتـٛیك وٙذ  ٚیب سفتبس  ٚػّٕىشد اٚ
ٔی تٛا٘ذ ٔب٘غ ایٗ أش حیبتی ؿٛدٙٞ .ش ٔذیش خالق ػجبست اػت اص اػتفبد ٜاص خاللیت دیٍشاٖ  ٚپیذا وشدٖ رٞ ٗٞبی
خالق ٔ .ذیش خالق ثبیذ فوبیی ثیبفشیٙذ و ٝخٛدؽ ثتٛا٘ذ خالق ثبؿذ  ٚافشاد ػبصٔبٖ سا ٘ ٓٞیض ثشای خاللیت تحشیه وٙذ
 ٚایٗ فوب  ،فوبیی اػت و ٝاصوبس سٚصٔش ٜث ٝدٚس اػت  ٚث٘ ٝحٛی تفٛین اختیبس ٔی وٙذ تب ٞش وؼی خٛد ٔـىُ خٛدؽ
سا حُ وٙذ .ثشای ایٗ و ٝافشاد دس ػبصٔبٖ ث ٝتفىش ثپشداص٘ذ ثبیذ ٔحیٌی ایدبد ؿٛد و ٝدس آٖ ث٘ ٝظشیبت  ٚا٘ذیـٞ ٝب
أىبٖ ثشٚص داد ٜؿٛد .یىی اص ؿیٞ ٜٛبی ثؼیبس ٔ ٚ ٟٓپش خبرث ٝپشٚسؽ ؿخلیت ا٘ؼبٖ ٞب ٕٞ ٚیٗ ًٛس خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی
 ٚحتی سؿذ اختٕبػی ٔـٛست ٞؼتٙذ اص ػمُ  ٚفى ش ثیـتشی ثشخٛسداس٘ذ  ٚآٖ و ٝا ُٞآٖ ٘یؼتٙذ اص ایٗ أتیبص ثٟش ٜای
٘ذاس٘ذ.
تبثیر خالقیت بر کبرآفرینی
خاللیت ٞش ٘ظبْ اختٕبػی ،پذیذ ٜای ٔجتٙی ثش ٘ظٓ ٌٔٙمی  ٚتبثؼی اص خاللیت اسادی اػت٘ .ظبْ اص آٟ٘ب تـىیُ ؿذٜ
اػت .خاللیتٛٔ ،تٛس ٘ٛآٚسی اػت .اػبع  ٚػلبس ٜخال لیت ،تشویت  ٚتّفیك د ٚیب چٙذ فىش  ٚایذ ٜاػت ثشای سػیذٖ ثٝ
ایذ ٜای وبٔالً خذیذ(ػجبػی .)44-29 ،1389،خاللیت ثب ػبختٗ  ٚیبفتٗ فىشٞبی خذیذ ٛ٘ ٚآٚسی دس وبسثشد فىشٞب ػش
 ٚوبس داسد .اص ٘ظش ٌبٔ ٜذیشیتی  ،خاللیت كشف ،وبفی ٘یؼت .فىش ثبیذ ث ٝػُٕ ٘یض دسآیذ  ٚالصٔ ٝایٗ أش ث ٝوبسٌیشی
فىشٞبی خذیذ دس ثش٘بٔٞ ٝبی ٔذیشیتی اػتٞ .ش ثش٘بٔ ٝسیضی ٔٛفك٘ ،یبص ث ٝكذٞب فىش  ٚایذ ٜوبسثشدی داسدٛٔ .فمیت
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ٟ٘بیی  ٚدس ثؼوی اص ٔٛاسد ٔب٘ذٌبسی خٛد ػبصٔبٖ ،ث ٝتٛا٘بیی ثش٘بٔ ٝسیض دس ایدبد  ٚث ٝوبسٌیشی فىشٞبی خذیذ ثؼتٍی
داسد.
وبس آفشیٗ ث ٙٔ ٝظٛس تمٛیت ٔٛفك فؼبِیت وبس آفشیٙب٘ ٝثبیذ ثًٛ ٝس ٔؼتٕش ایذ ٜسا ًی فشآیٙذٞب ٔٛسد اسصیبثی لشاس دٞذ.
أشٚص ٜخاللیت پیؾ دسآٔذ تٛػؼ ،ٝپیـشفت  ٚتؼبِی یه ػبصٔبٖ  ٚخبٔؼ ٝدا٘ؼت ٝؿذ ٚ ٜآٌبٞی اص ف ٖٛٙآٖ هشٚسی ثٝ
٘ظش ٔی سػذ .ثجبت دس ٔحیي وبس ،خبی خٛد سا ث ٝثی ثجبتی ٚػٓ إًیٙبٖ داد ٜاػت  ٚكبیؼؼتی  ٚلذیٕی ،ث ٝا٘ٛاع
خذیذی تجذیُ ٌـت ٝاػتِٚ .زا فشكتی ثشای اػتفبد ٜاص ٟٔبست ٞبی لذیٕی ٕ٘ی ٌزاسد  ٚدس حمیمت آیٙذ ٜسا ثب تٟذیذات
 ٚفشكت ٞب ٔٛاخ ٝػبخت ٝاػت .ثًٛ ٝس وّی ٚخٛد ٔحیي خالق اص ٕٟٔتشیٗ ػٛأُ سؿذ خاللیت اػت .دس ٔحیي
٘بٌّٔٛة ثشای پشٚسؽ خاللیت اص ا٘ذیـٞ ٝبی خذیذ  ٛ٘ ٚثیؾ تش ا٘تمبد ٔی ؽ ٚد  ٚتٕبیالت دٌشٌ٘ٛی  ٚتغییش ثب
ٔمبٔٚت ٕٔ ٚب٘ؼت تمبثُ ٔی وٙٙذ .یىی اص سٚؽ ٞبی ٔٔ ٟٓتجّٛس وشدٖ خاللیت ثٚ ٝخٛد آٚسدٖ فوبی ٔحشنٔ ،ؼتؼذ
 ٚثًٛ ٝس وّی خالق اػت .حٕبیت  ٚتـٛیك ٚاِ ذیٗ خٟت یبدٌیشی فٙبٚسی ٞبی خذیذ اص خّٕ ٝفٙبٚسی ٞبی تىِٛٛٙطیىی
 ٚاًالػبتی ٔ ٚؼشفی ٔـبغّی و ٝأىبٖ وؼت دسآٔذ ثبال سا ثشای فشص٘ذاٖ فشأ ٓٞی ػبصد ،آ٘بٖ سا ػال  ٜٚثش ٘مؾ آفشیٙی
دس دس ٖٚخب٘ٛادٔ ،ٜؼٌٛف ث ٝاٞذاف تٛػؼ ٝدس خبٔؼ ٝیؼٙی وبس ٔفیذ  ٚثٟشٚ ٜسی ثبال خٛاٞذ وشد .تغییش ٍ٘شؿٟب ٚ
سفتبسٞبی وّیـ ٝای دس ٔٛسد ایفبی ٘مؾ ٞبی خب٘ٛادٌی  ٚاختٕبػی  ٚتؾ یك فشص٘ذاٖ ث ٝسفتبسٞبی ٔثجت التلبدی
 ٚاختٕبػی ،آ٘بٖ سا افشادی وبس آٔذ ٞ ٚذفٕٙذ ٔی پشٚسا٘ذ .صیشا پیشٚی اص وّیـٞ ٝبی ػٙتی  ٚتىشاسی دس ػشك ٝوبس ٚ
فؼبِیت ٓٞ ،ث ٝخب٘ٛاد  ٓٞ ٚ ٜث ٝخبٔؼ ٝكذٔبت خجشاٖ ٘بپزیشی ٚاسد ٔی ػبصد  .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٌ ،زس اص ایٗ ٔشحّ ،ٝتبثیش
پزیشی فشد اص تغییشات خذیذ  ٚپزیشؽ ٔؼِٚٛیت خٌیش اختٕبػی ثٙٔ ٝظٛس ایدبد وؼت  ٚوبس خذیذ  ٚدػتشػی ثٝ
ٔٛلؼیت ٞبی ثٟتش  ٚخذیذتش ،اص فشد یه ا٘ؼبٖ ٔؼتمُ  ٚتٛإ٘ٙذ ٔی ػبصد و ٝدس ػشكٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛص٘ذٌی هٕٗ
پزیشؽ ٘مؾ ٞبی ٔتفبٚت ٔی تٛا٘ذ ٔفیذ ٚالغ ؿٛد.
تفبوت کبرآفرینی فردی و کبرآفرینی سبزمبنی
ثشخی اص كبحت ٘ظشاٖ ٔؼتمذ٘ذ ٔؼتمذ٘ذ و ٝوبسآفشیٙی ػبسٔب٘ی فشآیٙذی اػت و ٝاص ًشیك ٔحلٛالت،فشآیٙذٞب  ٚایذٜ
ٞبی خذیذ دس ػبصٔبٖ ث ٝاخشا ٌ زاؿتٔ ٝی ؿٛد  ٚتٛػؼٔ ٝی یبثذ .اص ایٗ س ٚفشآیٙذ وبسآفشیٙی ػبصٔب٘ی ث ٝوّی ثب فشآیٙذ
وبسآفشیٙی ٔؼتمُ تفبٚت داسد  ٚتفبٚت دس ٚهؼیت ٔحیٌی آٟ٘ب ثشای ٞش یه ٔضیت ٞب ٔ ٚؼبیجی سا ثٛخٛد ٔی آٚسد .یىی
اص تفبٚت ٞبی ٔ ٟٓدس ایٗ اػت و ٝالذأبت وبسآفشیٙی فشدی ایدبدی اػت ،دس حبِی و ٝن اسآفشیٙی ػبصٔب٘ی اغّت
ٔتٛخ ٝثبصیبثی اػتٕٞ .چٙیٗ تفبٚت دیٍش ٔیبٖ وبسآفشیٙی فشدی  ٚػبصٔب٘ی دس سلیجبٖ ؿشوت اػت .دس وبسآفشیٙی فشدی،
سلیت ،ثبصاس ٔی ثبؿذ .وبسی و ٝوبسآفشیٗ ٔؼتمُ ا٘دبْ ٔی دٞذ ،ثشًشف وشدٖ ٔٛا٘غ ٔٛخٛد دس ثبصاس ثشای ثمب  ٚسلبثت
اػت .أب دس ٔٛسد وبسآفشیٙی ػبصٔب٘ی ،فش ًٙٞؿشوت ،سلیت اِٚیٔ ٝی ثبؿذ .تفبٚت دیٍش دس ایٗ اػت و ٝػبصٔبٖ ٔی
تٛا٘ذ دس صٔبٖ ثحشاٖ ٔبِی اص ٔٙبثغ ٔبِی ؿشوت ٞبی ٔبدس اػتفبدٕ٘ ٜبیذ ِٚی فشد وبسآفشیٗ یب ثبیذ اص ثشٚت ؿخلی خٛد
اػتفبدٕ٘ ٜبیذ یب اص ػبیش ٔٙبثغ خبسخی اػتفبدٕ٘ ٜبیذ و ٝایٗ أش خٛد ثب ٔـىالت فشاٚا٘ی ٕٞشا ٜاػت .فشای ٘یض وبسآفشیٙی
ػبصٔب٘ی سا فشآیٙذی ٔیذا٘ذ و ٝدس آٖ تِٛیذات  ٚفشآیٙذٞب اص ًشیك ایدبد فش ًٙٞوبسآفشیٙی دس دس ٖٚیه ػبصٔبٖ دس حبَ
فؼبِیت تٛػؼ ٝدادٔ ٜیـ٘ٛذٕٞ .چٙیٗ ٚی ٔؼتمذ اػت فشآیٙذ وبسآفشیٙی ػبصٔب٘ی دس ٔمبیؼ ٝثب فشآیٙذ وبسآفشیٙی فشدی
داسای ٘مبى اؿتشان  ٚافتشاق صیبدی اػتٔ .ثال ٞش د ٚثش ٘ٛآٚسی تبویذ ٔی وٙٙذ؛ ٞذف ٞش د ٚایدبد ٔحلٛالت یب خذٔبت
ثب اسصؽ افضٚد ٜاػت  ٚخٌش پزیشی ٞش د ٚص اد اػتِٚ .ی دس وبسآفشیٙی فشدی ثش سٚی ػشٔبیٚ ٚ ٝلت وبسآفشیٗ سیؼه ٔی
ؿٛد دس حبِی و ٝدس وبسآفشیٙی ػبصٔب٘ی ثب الذاْ ث ٝتِٛیذ ٔحلٛالت خذیذ ،ثش سٚی ػشٔبی ٝؿشوت سیؼه ٔی ؿٛد
(فشٍٙٞی  ٚكفشصاد ٜث٘ ٝمُ اص فشای .)46 ،1386،
نتیجه گیری
ثب تٛخ ٝث ٝػٌح فشٍٙٞی ،سٚاثي اختٕبػی٘ ،ظبْ آٔٛصؿیٛ٘ ،ع حٕبیتٟبی دِٚتی ،صیش ػبختٟبی اختٕبػی ،دػتشػی ثٝ
ػشٔبیٞ ٝبی خٌ ش پزیشٟٔ ،بستٟبی وؼت  ٚوبس  ٚػٌح فّٗ اٚسی ،ػٌحىبسآفشیٙی دس ثیٗ وـٛسٞبی ٔختّف ثؼیبس ٔتفبٚت
اػت .اٌش چ ٝافضایؾ فؼبِیتٟبی وبسآفشیٙی ثبػث س٘ٚك  ٚتٛػؼ ٝالتلبد ّٔی ٞش وـٛس ٔیٍشدد أب ایٗ ساثٌ ٝیه ساثٌٝ
خٌی ثب ؿیت یىؼبٖ ٘یؼت .وؼت  ٚوبس أشٚص دس ٔحبكش ٜحٕالت ثی أبٖ سلجب ،تغییشات ٌؼتشد ،ٜفشٞ ًٙٞبی ثیٍب٘ٚ ٝ
ٔشصٞبی ٘بؽ ٘بخت ٝفٙبٚسی لشاس داسد ِزا ایٗ ؿشایي وبسآفشیٙبٖ سا ّٔضْ ٔی ػبصد تب ث ٝوـف حمبیك ثپشداص٘ذ  ٚاص
فشكت ٞب  ٚتٟذیذات ثبصاسٞبی ٘بؿٙبخت ٝاػتفبد ٜوٙٙذ دِٚت ٞب ٘یض دس ایٗ ٔؼیش ٔی ثبیؼت دس أش تشٚیح فشًٙٞ
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وبسآفشیٙی ٘مؾ حٕبیتی خٛد سا ث ٝخٛثی ایفب ٕ٘بیٙذ  ٚثب ػیبػت ٌزاسی كحیح أىبٖ حوٛس ایذ ٜ ٜای تدبسی ٘ ٛسا دس
ثبصاسٞبی خٟب٘ی فشا ٚ ٓٞاص ایٗ سا ٜث ٝتٛػؼ ٝالتلبدی ّٕٔىت وٕه ٕ٘بیٙذ(ػجبػی .)44-29 ،1389،ایدبد ٔشاوض سؿذ
یىی اص سٚؽ ٞبی تٛػؼ ٝتیٓ ٞبی وبسی وبسآفشیٙی ٔیج بؿذ و ٝدس ایٗ ٔشاوض ثب دس اختیبس ٌزاؿتٗ فوب ،تخلیق
ٔٙبثغ  ٚتدٟیضات ٔٛسد ٘یبص صٔیٚ ٝٙسٚد ایذٛٔ ٜسد ٘ظش وبسآفشیٙبٖ سا ث ٝثبصاسٞبی تدبسی فشاٞ ٚ ٓٞضی ٚ ٝٙسیؼه تبػیغ
ؿشوت سا ثشای آٟ٘ب وبٞؾ ٔی دٞذ .یىی دیٍش اص ؿشایي ٔٛسد ٘یبص ثشای وبسآفشیٙبٖ خالق  ٚآٔبد ٜحوٛس دس ثبصاسٞبی
سلبثتی و ٝػال ٜٚثش خلٛكیبت یه ٔختشع ،تٛاٖ تدبسی وشدٖ ایذ ٜخٛد سا ٘یض داس٘ذ ثشلشاسی ٘ظبْ حٕبیت اص ٔبِىیت
ٔؼٛٙی ٔی ثبؿذ اػتمشاس ایٗ ٘ظبْ ٔی تٛا٘ذ افشاد سا ٘ؼجت ث ٝا٘دبْ تالؽ ٞبی خٛد أیذٚاس ٕ٘بیذ .آٔٛصؽ وبسآفشیٙی
ٔمٕٟٔ ِٝٛی اػت و ٝوـٛسٞبی پیؾ سفت ٝدس فشآیٙذ تٛػؼ ٝالتلبدی اختٕبػی ٘ؼجت ث ٝآٖ تٛخ ٝخذی ٕ٘ٛد ٜا٘ذ ٚ
پشٚسؽ وبسآفشیٙبٖ سا دس اِٛٚیت ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػؼ ٝخٛد لشاس داد ٜا٘ذٌٔ .بِؼبت ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝثش٘بٔٞ ٝبی پشٚسؽ
وبس آفشیٙبٖ دس وـٛسٞبی ٔختّف ثب ػیبػت ٌزاسی  ٚپـتیجب٘ی اخشائی دِٚت ٞب ث ٝػشا٘دبْ سػیذ ٜاػت ایٗ ػیبػت
ٌزاسی ٞب  ٚپـتیجب٘ی ٞب ؿبُٔ فش ًٙٞػبصی  ٚتشٚیح سٚحی ٝوبسآفشیٙی ،اكالحبت ػبختبسی ٟ٘ ٚبد ػبصی ،ایدبد
ٔٛػؼبت آٔٛصؿی دِٚتی -خلٛكی  ٚوٕه ث ٝسا ٜا٘ذاصی  ٚاداس ٜپشٚسؿٍب ٜوؼت  ٚوبس وٛچه ،آٔٛصؽ وبسآفشیٙی اص
ًشیك ٔذاسع ،دا٘ـٍبٞ ٜب ،آٔٛصؽ وبسآفشیٙی اص ًشیك آٔٛصؽ ٞبی اص سا ٜدٚسٔ ،ـبٚسٞ ٜبی ٔبِی -فٙی ٔذیشیتی ٚ
اًالع سػب٘ی دِٚتی ثٛد ٜاػت .دس وـٛس ٔب پشداختٗ ثٔ ٝم ِٝٛآٔٛصؽ وبسآفشیٙی و ٝاص چٙذ ػبَ ٌزؿت ٝآغبص ؿذ ٜاػت
٘یبصٔٙذ ٔىب٘یؼٓ ٞبی اخشائی  ٚػضْ ّٔی دسع ایٕٞ ٝىبسی دِٚت  ٚثخؾ خل ٛی اػت ٔ ٚی ثبیؼت ساٞىبسٞبئی
ٔـبث ٝوـٛسٞبی تٛػؼ ٝیبفت ٝسا دس ایٗ صٔی ٝٙث ٝوبس ثجٙذیٓ.
دس خبتٕ ٝث ٝایٗ ٘ىتٔ ٝی ثبیؼت تٛخٕٛ٘ ٝد ؤ ٝف ْٟٛوبسآفشیٙی ثب اؿتغبِضائی یىی ٕ٘یجبؿذ اؿتغبِضائی ػال ٜٚثش
وبسآفشیٙی ٘یبص ث ٝػشٔبیٌ ٝزاسی ث ٝكٛست صیشثٙبئی داسد دس ٚالغ وبسآفشیٙبٖ ثب تؼبسیف خذیذ  ٚایدبد ٘ٛآٚسی دس خذٔت
یب ٔحل ،َٛایدبد ٘ٛآٚسی دس فشایٙذ ا٘دبْ وبسٛ٘ ،آٚسی دس ثبصاسیبثی ٘ ٚح ٜٛػشه ٝوبال ثٔ ٝـتشی  ٚیب ایذٞ ٜبی خذیذ دس
لیٕت ٌزاسی تؼذاد ػٙبٚیٗ وؼت  ٚوبس سا افضایؾ داد ٚ ٜاص ایٗ ًشیك ثبػث افضایؾ ویفیت اسائ ٝخذٔبت یب ٔحلَٛ
ٔیٍشد٘ذ ٟ٘ ٚبیتب أىبٖ حوٛس دس ثبصاسٞبی سلبثتی  ٚسؿذ التلبدی سا فشأ ٓٞی ػبص٘ذ .لٌؼبً أشٚص یىی اص دغذغٞ ٝبی
اػبػی دس وـٛس ایدبد اؿتغبَ ِٔٛذ ثشای خٛا٘بٖ اػت .ثٙبثشایٗ ثبیذ ثب ثش٘بٔ ٝسیضی دلیك ثؼتش الصْ سا فشإٛ٘ ٓٞد ،تب
یبدٌیشی  ٚخاللیت دس خبٔؼ ٝث ٝیه فش ًٙٞتجذیُ ؿٛد .ثبیذ سٚح وبسآفشیٙی دس ػشاػش وـٛس ٌؼتشدٌ ٜشدد تب خٛا٘بٖ
وـٛس ثب ؿٛس  ٚاؿتیبق ٚاسد فؼبِیتٟبی وبسآفشیٙی ؿ٘ٛذ  ٚخٛد ِٔٛذ وبس ثبؿٙذ ٘ ٝث ٝد٘جبَ وبس دس خبٔؼ ٝػشٌشداٖ ث ٝػش
ثش٘ذ.
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