
 

 

 بازارچة کارآفرینی

Entrepreneurship Marketplace 

تواند فیزیکی یا مجازی و در انواع  محل برخورد عرضه و تقاضا که می
گوناگونی باشد و تأثیر مستققی  در اتقاتاد ختانوادا دارد و توانی تدی     

ای  های حرفته  کاری افراد، تقویت روحیة کارآفری ی و کسب شایسقگی
 دهد. و مهارتی را افزایش می

وکارآنواایت نونننکارآفرینی نماارتنشاو نونقیر دا نتآنک ا ننننن
وکارآنقیرادنتآنمرق اسنن ا ی ننننننکرآفرینیرننپدشاارقرننک ا نن

(Brochaus & horwitz, 1986نکاارآفرینی ن ان الاا و نن.)
قش دنش  ن س نکسنوسنق یرینقبای نننentreprenureری م یین

 ننارن انآ نننر،نشأقدننمدرانرنونخی س سنق ئیلد ،نش  د نریال 
وکاارآنشراارآین ساا ننن ماا  اینناابنک اا ننماایفوآینونآ  

 ینن(.کارآفرینی نپ نا  نن1391مایین لای آنونابرسا،یآ،ننننن)اآنن
 ین ساا نکااسنق اارودنواارنق ااد ننآ نباایتی،نقاایق  نونقی  ااس

ن(.نKnight, 1986شیتن)نر رلد شنظرنینق 
ناار،نقیاارو نونننکاارآفرینی نری نیاا ین ساا نکااسنریالاا ننن

ط نفننشغددای  نتآنماار نننکرآفرینیرننآ نوسننمنقیشب نکیت نون
کیا ،نننگیمسنکسنشیق،د ین شرآ نقا ننتن .ننارنن ق صرتینآخنق 

امی ةن ق صارتن سا نکاسنآونا  تنرنونننننننمنکرآفرینی نمدیوینوی
نارینننم رنجنولی قا  نآ نشا دنت ت نونوای ین نی اسنقیق دا ننننن

نرین ق صرتینون م ارا نآ نشغددیننقیرسب نخلدنکی ،نقیق د 
ن(.ن1392آ ن،نتن ن)کیتمرئدجنوننا رنق 
نرینکرآفرینی نر   ننومیتنقی ا نآوشنننن  ن انونژگ ن

ونالینحن س .ن افمررکسنوی ینماارآ نواینواراینکارآفرینی ننننن
ک ربنآ نیارنومیتنما  آت،نویما  ننارنوراما  نوایتننونآر ارآننننننن

آو،نپاذنی نننمرپذنین سا .ن ا ناننننخوفنقرا  نت ش نن م یرب
رشا ننابنشاینمنننن ننن الدنکسنشار نم رنجنکارآفرینی نقببا نونن

(.نکارآفرینی نشاأردیننن1391میین لی آنونابرس،یآ،نن س ن)اآنن
ق   دا نوینشیس ةن ق صرتینون م اارا نقایت نت آت.ننی اسنننن

ناارینکارآفرینی نشایک نکیاا ،نننن ینودشا ینتآنر رلدا نننمرق اسن
نرو .نمرق ةننشینوسنشیس ةن ق صرتینون م ارا نتس نق نسین 

سنک ا نقیر دا نوننن قیواینوسن ری تینمدرانت آتنکسنقصامنوان
طلبرماسنننقرتآنوسنشب ندنآؤنرنوسنح د  نونت آ ینآوحدةن س  و 

نارینم نا نورشای .ن گاینواسنشاأردی  ننننننننوی ینکرو نقیق دا ن

 ق صرتینون م ارا نکرآفرینی نشیمسنشیت،نم شنق خصصرنن
فقیخ ارننتآنشیس ةنمرق اسنآوشاننخی نا نشا نوننننننونت مش
تنیا .نننسا نقا ننفقیخ ارننوسنمدرانرینقخ لفنمرق سنپرنت مش
قیزلاةنننکسنو درآین ان اضارینمرق اس،نکارآفرینی نآ نواسننننناقرم 

کاسنننطیآیننرو نوسنشغدنو،ذنیم ،نفننمرق سنوسنسیا نآش نق 
شایتنونکارنشنمایخنننننکرآفرینی نقیم ن شا غر نم نا نقا ننن

ن(.1382فوآتن)نز آمینب ،ننود رآینآ نری نمنق 
ن

 بازار و انواع آن

رآکیتنارینگیتشااییننننرینقهمن ق صرتینکاسنوارنکننن انایالس
مایا نمربواةننننمرپاذنیینت شا سنونخایتنواسنننننناب  ا ن م یرب

نرینق ل ن سا .نننآوتنورا آننرنورا آ سنشارآنق نگیتشایینوس
نرینقخ لفنحدر نوشیینونتآنمی ق نننرنتآنتوآ نن نننق رن

گیمرگیننواسن شا ر نقخ لافنش رقادننرر اسنوناال یتناریننننننن
داةنپدی قایننفننننگیمرگیم نوی ینس یم ار نقیشاأنخایتنونمرحنن

قیزلاةنکارمیننقبرتلاةنکار ،نننننن م .نوسنگف سنتنای،نوارا آنواسنننت ش س
ونژ نتآن نی ننوایت ننننرنوسنسیفغرانونن  ةنو درآین انس یم ار 

آنشاةنن«نوارا آن»(.نویروسنماینپدیمدار،نو ةةنن1382 س ن)آضی م ،ن
رایو ،نننونوینت ش ننم شنخینا ننررآس نت آت.ن نننق رنن رزون

درس نونقیکزن م ارعنونویخایآتنقایت نننق دنشفینح،نق  نس
(.نشش ددنوارا آنتآن و ا  ننن1370مدزنویت ن س ن)پدیمدرنون ر ی،ن

مرش ن ان ضررسنشیلد نق صی  نکشروآاینونت ق  آینوایت ،نن
 گی سنای قدنتنایین امالاسنمدارانوشاینواسن مای عنوسارند،ننننننن
 م ارا نویتننوشی،ناا  نشی مارن ن رای تنتآنوایفوآتننکرقادنننننن

 ما .ن ش اریننننردیگاذ آنوایت ننأمدزنتآن نانناقدیاسنشننمدرانرینخیتن
نااریننورا آنارینق لا نواسنشیلداا   نق لا نوایق نونمربواسنننننن

 ق صااارتینفن،نساااب نش ااای  ن م اااارا نون ق صااارتینن
ن(.1381سی ن ،ننشیتن)ال ی ن ن رلسننرنق نس یم ار 

 قرنتآنش ینفنورا آ،ن انفننوسنق دن م ارعنریوشای گرننوننن
ش  ن س .ن نننش ینفنمشارماینن(ننرتن1398خین  آ نن)ااد ،ن

طایآنااا  ننننکرآکیتن ق صرتینورا آن سا .نویاروی نننوارا آنواسنننن
ن ین ق صرتین)ورنومیتنکرآکیتنرینتناینفن(ن س .ننپ ن  
و ةةنورا آن انتن گر نارقةنقیت نن ی نق دنخینا وریو ننن

ریوشارننونقرمیا نفن( ننننریوشارن،نکرشا نننق صی ن)ورا آنفنانن
تی،نوارا آنن یا نق ادنویخایآتنننننکسن انتن گر ن ق صارننتآحرل 

ایضسنونش رضرنکسنقا انن سا نردزن  نسای  ننارنقراراینننننن



 نی ورا آ ةنکرآفری

 2 

نرین م اارا (ننننرین نی یم  ننرنر ر نتآنشب سن)قرمی نریوشار 
شایت نننورش .ن انتن گر نورا آنرو ،نورا آنوسنتونگیمسنش ینفنق 

 و ًنورا آنقرایعنکر نرنونخ قرش ن س نکسن امااینقشا ینرنننن
کیا نونتوقارًنقرایااةن رای تنونننننن نویطیفنق نبنمدرانو ح نآ

نرن ن س نکسنکر نرنونخ قرش نآ نوای ینشاأقدننمدارانننننسراقرن
کییا ن)ازنازینوننا ارآ ن،نننننخیتنشالبن)خین ننرن مرآ (نق 

ن(.1397
وی ساارتنش ینااف،نواارا آنوااسنگیوناا ن انخیناا  آ ننونننن

شیتنکسنوی ینخین وریو نکر نارننارننننریوشی گرنن طوقنق 
گدیما نننناای نورنن  ناینتآن آشبرطنقای آنقا نننخ قر نم ب رً

ن(.1391)ال آ ن نمی نیی،ن
ن

 انواع بازار

نرا آنریو نپرآ سن)قار (نتآن نی ننونشیکدس.ونبازارستان:
شاهینرینق یسا نونوازآ نونگارن نتآنننننتآننبازارهای دائمی:: 

شهینرینکی اب،ننابننارن یا نآ  ن الال نشاهینواسنوارا آننننننننن
 ئا نون الل نناینشاهین اننننرر .نق ای ًنورا آنتن خ صرصنق 

شهیننرنتآو ا ننش نونشرنقیکزنشهینشیوعنق نةتآو انشینننقهم
ناریننننرر .نتآنتونسیینآ سا سنننرینتناین ق   تنق ننرنتآو ا 

ق صدنوسنن  ناینومیتنت ش .نتآننتکرن  نننورا آنرنش   تی
سارخ ی نکاسنتآنننننرنش   تینکرآو م ی نونشداچسنق نپش نتکرن

نرینریاا نقای آنننن الل نونگر نتآنآ س سنةوآوتینفمهرنتآنآ س 
ون م ارا ننشینننق یآن آشبرط ،ن ق صرتینت ش .نورا آنرنقهم

واینرضارنرینننن رازوننتنااینقیکازنشاهینویتما نوننننننابارآ ننونوس
 شینننرضرنرینرینیا نون م ارا نشهینقرمیا نن ق صرتی،نقهم

 نارینالاداس،نننسونسارنینق ارم نوازآ ،نق آسانننننق ر نمرق 

نت شا ی ننونغدای نتآن ق ا  تنفننقای آنننننارنناوآخرماسن ،نارننخرم ر 
ن(.1392مب نونکی   ،نن)خی مس
گینیا نننورا آ سنوسنورا آنرینکی   نق نبازارچه: یا بازار محل:

کسنوی ینشأقدننمدرانرینآوا مسنوننف اا نسارکیرننناینق لاسننننن
الایآ ننن(.نوراآ  اسنواسنن1380ا ت ،ننشایتن)سال رننننشش ددنق 

رشیت نناةنو ح نرینخ قر ناایق نآ نتآنسا حنرضارن ننن
الایآ نگ ا یت نساب ن سا  ی آننننننآت نونوسقیرسب نگیتننمنفو

و ح نرینقخ لفنشا  ن سا نونوارنومایتنت شا ننق دارتننننننن

کرلب ینکا یین انورا آن الل ،نونژگ ننرینکلا نخا قرش نوننن
شیت.نویروی نننورا آ سننشیلد ینو ح نرینورا آنتآنفننتن  نق 

شایتنکاسننننمیا نآ س سنورا آننرنگذآن الل نق لاسنشل ا نقا ننننوس
گاین نواسننننقرش نااایق نضااننپرسا نننایی ننو ح نرینخ نوس

مدرانرینق ل نسرکیرننوسنکرآ ن نوه ینورا آنقرتآنکاابنکایت ننن
ساا نقیکازنشاهینننننونتآنشیان نقیرس نونکمنش ننشیتتنرنوس

 (.1385م شنو ز ن نت ش سن س ن)آمب ،ن

تآنو درآین انشهینرینکی ابنونوازآ نننن:های شهری بازارگاه
 فیوشارننومایتنننمش  نوی ین سا  ی آنتسننرضرن نورانونسرخ س

ونتآنو ضاا ن انن،قدااا نت شاا نکااسنتآنفمهاارنکر ناارین آا ن
کر نرینلیکسنوای ینرایو ننننشهینرینوی آینونقیاینح  

نونقدای نننارنمدازنواسنرایو نننننش .نو ض ن انورا آگار ننایضسنق 
نارنوارنورا آناریننننن خ صرصنت ش .نشفرو نورا آگر نسبزنرر 

نةارودشنتآننااننرنکن تو آینتآناقرننویپرن نفمهرنویت.نورا آگر 
 وقر نسر نویپرنویتم نونش ینبرًنحرل نت ئا نت ش ی ،ننی یا نن

نرر یا نونننکسنگرن نو ض ن انفمهرنودشن ان ی نسر نتو  نماا ن
نارینننشأردینای قدن ق صرتی،ن م ارا ننارنشصاادمنق ار ننننش  

نرنننرینق   تین ان نننورا آگر نش م .نمایمسنشهیینش  ددنق 
نخایآت.ن کیایننتآنننمنقا ن شانننییانتآنشاهینرینقخ لافنواسننن

نرن نومیتنت آتنکاسنتآنننتآنکیرآنورا آنشهینورا آگر نوی آابرت
فمهاارنکر ناارینو آت شاا نقرمیاا نلاای ا نالاایش نونشصااینیینون

ننایننفمهارنن انن ا ننتآ.نشایتننقا ننایضاسننونقرمیا نفنننپیشرک
نتنااییننتآنونت آتنسارخ سننپادشنن شرقابنننرنتکسننبنریوشی  

نکییا .نتآننپهاننقا ننننتنآ نآویناقادنخینکر نرینتس فیوشرن
ناارن نوماایتنت آتنکااسنتآنفننکر نااریننمداازنورا آگاار ن روهاارآ

شدی ا،نشهای ن،ن الافهرن،نشبینازنونننننشیت.نتآنو آت ش نایضسنق 
خصایصننننار،نواسننننرن ن ان نننورا آگار ننسرنینشهینرنمدزنمایمس

ن.شیتنورآننرر نق ننرینقدی نونشی نورا آگر 
شهینون غل نةنتآنحرشد نننورا آنرنن(:ازار بیرون شهری )حومهب
نةنارینقیشا  ن انتآو انننالیآ نورا آنخ ا نتآنطای نآ  نننوس

شااهینو قاا ن ساا نونق اادن شصاار نشااهینوااسنآوساا رن ساا .ن
تآنتقشاد نن«نقدا  نن»گیمسنورا آنار ننننرینخیبنوی ین نننمایمس

شایمسنننسیقنخیقنتآنوغ  ت نسیقنوی یسرنتآنحلا  نتآو ا ن
میایبنننتآو ا نتآنقدیو ن نتآو ا نشیق نتآنقی نرآ نونوارا آن
 ینننارینسارت نننغیو نتآنشدی ان س .ن نننورا آنرنت آ ینخارنن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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ن  ی نکسن انفمهارنوای ینماها  آینق صای  نکشاروآای،نننننن
طایآننننرنواسننونپیوآ نت  نم دنونحادنحدی مر نورآکش،نوسرند

شیت.نکشروآا ننونآوسا رندرنن غلا نوای ینننننقیق ن س فرت نق 
کسننییاننامنق رقلاسنننن،نرینخیتنوسن نننورا آنرنمدراقی ینةشهد

 ینکاسنوای ینننننرنسرنینورا آنارینحرشادسننن،شین س نتآنفمهرنسرت 
 ما ،نقی م اسننننشأقدننمدرانرینضیوآینآوس رندرننقرهازنشا  نن

نرینخیبن نننورا آنارنتآنشبیناز،نتآنحاا نننننکیی .نمایمسنق 
)سیآنس(،نش ی نن)قی کش(،ننی  ،نکرظادن،نسَفرقُس،نالای ر،نن

نرینک  نتآن ننننشینننآش سنقهمشیت.ننونشَ ِزن)نان(نتن  نق 
نارینکشاروآاینونت قا ن)غاو ،نقدای نونننننننورا آنر نرای وآت ن

ورآ،نت  نونطدیآ،نلبیدر ،نشخمنقیغ،نپشم،ناغار ن ایبنوننننشی 
 وااز آنکشااروآای،نکر ناارینمراارآی،نفنیااایی،نننننن،ندااز (
نسارای،نساب ورر ،نکر نارین آا نننننورر ،نسی م ،نسفر نطیرب

ونقرمیا ننوارر نننگلدمنقرلدبرر نوش  نوی یننم رم ،نونپشمنآمگ
نفنن س .

ن

 انواع بازارچه

نرنتآنقیرطدنقخ لفنوسن می عنگیمرگیم نومیتنت آما .نننورا آ س
شای ننواسنتونگایو ننننننرنآ نقا ننوی ینکل ،نورا آ سنتآننبنتس س

نرینننرینقیاینونورا آ سن م ن انورا آ سنش  دمنکیتنکسنابرآ 
آنو قا نتآنن ین سا نق صاینننت خل .نورا آ ةنقایاینق یطاسنن

م رطنقیاینونتآنمی آنگایکر نقرارانواسن مرار نششاینفر ننننن
نرینقی   شا  نننمرقسننرن نکسنطبدنشفرنمنشیخد نکر ننرنق رن

ودننماهیآین ساوق ن نای ننونکشایآنریننارای آنش دادننننننن
شی می نشیلد   نونق صی  ننشیت.ن نرل نتونطیفنقیانق نق 

 نمها ننق ل نخیتنآ نورنآارن نق یآ  نالارتآ  نونو آت ن
مرقاسنششا ددنننننرنایضسنکییا ن)فنادننننت توس  نتآن نننورا آ س

نارنقایت نننن(.ن اطینادن ناننورا آ اسننن1371نرینقیای،ننورا آ س
شی می نتآنکیارآنننسرکننتآنمی ح نقیاینکشیآنریننا رنسنق 

نرنونقیرو نقش یکن س فرت نکیی نون نانننننمنونورننمن انریال 
ردن،ن قیدا ،نآومادنننشی م نقیرینوسنتوس  نونشفرنمنطین قی،نق 

گداییننننرینشاغل نونشا دننن ق صرتینونشیس س،ن نررتنریال 
میا نقزن نم ب نتآنقیرطدنقیاینشیتن)الاا  آنونآ سا  ،ننن

شاایننن شاا ر نننالاایآ نکلاا نویخاا ن انآ نااجننن(.نوااس1394

ننرینت خل نوسنشی نانین س  نورا آ س
شایتنکاسنتآننننوسنورا آنرن نگف سنقا ن . بازارچة محل: یا ادواری:1

الیآ ن تو آیننق دی ن انسر ننرنقر ننرنح  ننف سنوسقی ق ن
گیمسنورا آنار،نننشیم .نوس  نونتوآةناقرم ن نننشش ددنق 

و  ا نوسنمیعنکر نرینقیآتق رقلسنونحرامنقبارت  نوننن
ناریننف اا ،ننابنآوانننننحیاةنمفایبنفمهارنت آت.نتآنتوآ نن

نروا .نننق دنن اننیننف سنوسنششا ددنوارا آن خ صارصنقا نننن
شیت نقرمی ننآنوسنمر ننارننآوانقیسی نق حرل ،نورا نتآ نن
وارا آنونقرمیا نفن.نتآننننوارا آ،نما اسنننورا آ،نپیرشیبسنتوشیبس

شایم نننقی آتینمدزن نننورا آنرنقرنرمسننرنسر مسنویگز آنقا ن
ن،نوسنم دن انشبینزی(.1395)مایینوننا رآ ن،ن

شایتنکاسنتآننا ارنا نننننوسنورا آین طوقنقا نن. بازار زیارت::2
قذنب نقی آنت آتنونتآنفننودش ینکر نرینن قرکننق  تنو

 قرکننانرآش ن)نشا ،نش ابدح،نانایآف  نطاونونم ای ،ننننن
کر نرینسیغرش نونقرمی نفن(نونخ قرش نمادینغذ خیآی،ن

وم ادنونننق رریخرمس،نا رس ،نخ قر نق رریویینونحاد
نشیت.نغدی نایضسنق 

شایتنکاسنتآنفنننننوسنوارا آین طاوقنقا ننن . بازار صنایع دست::3
نارینقخ لافنالایرن نتسا  نوننننننکیرننق لا نتآنآشا سننسر

مارنماا نشا  نونضاانننننننش ادی  نقیشب نورنفمهرنتآننب
شیلداا نونساارخ نالاایرن نتساا  نوااسنایضااسنونراایو نن

آنازی،نننوآاما ن)تر اینویمرقاسننننق صی  نمدزنقبرتآ نقا ن
ن(.1396

ویگاز آینورا آ اةنخدیناسن قا  ق ن سا نننننن . بازارچة خیرییه: 4
 م اارا ،نن-نرینرینیاا نند خدیخی نرمسنکسنتآنکیرآنر رل
نارنننوکرآنارنونورا آنارو نخدیناسننننو  ینقیرسب نوی ینک ا ن

نارین ق صارتیننننکی نشرنای ن نحرالدن انر رلدا نن نررتنق 
ناریننا فننننفمهرنورنشیمسنوسنماینقرینارن،نالایفنگایو ننن

شی ما نوداارآ ن،ن ن ار ،نر ای نونننننننرینن فنقا ننشیت.نگیو 
تسیپیسا ،ننسیپیس ننارنخیننمدراقی  ن،نق لی ن،نامرننو 

وضرا ننرنوآاش رآ ن،ننییقی  ن،نق اد نننفقیا ننو نت مش
ان  نونقرمی نفننورشی .ننینخدینسنوی ین ت قاةنحدار نوننن
ر رلدا نخاایتن ح دار نوااسنقیارو نقاارل نت آتنونویگااز آینننن

نارینشاأقدننوخشا ن انقیارو ننننننورا آ ةنخدینسنن ا ن انآ  ن
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ز آینا ن نوسنویگنقیآتمدرانفمهرن س .نویروی نننمار ن ش غر 
نرینخدینسنتآنوض د نکیایم ن ق صارتنتآنکیارآنننننورا آ س

نرنو درآنحارئزن نادا ن سا نونننننمذبنقیرو نوی ینخدینس
ورش نننرینخدینسنر رلد  ن ی سیسیتنق نویگز آینورا آ س

ن(wikiniki.org)ویگیر سن انسرن ،ن
ن

 بازارچة کارآفرین:

 ش غر نون ناد نشیلد ،نحفظنونشیس ةنشغدن انقبرحثنقهامنن
 نبیتین س نکسنسدرس اذ آ ننونق نی ننآ نتآنسی سینتمدرنونآ

ق یمسن ناد نکارآفرینی نونپایوآ ن رای تنکارآفرینننکایت نننننن
 س .نن فنورا آ ةنکارآفرینی نشاأردینواینساببناما گ نونننننن

واینشاأردینق ا  دمنتآنننننشی ما ن رازونننن الو نتن گر ن س نونق 
نرنوی ینآرا نمدرانارینشاهیوم  ننمدازنقا ریننننننن ق صرتنخرمی ت 

شای نننننارنقا نننورش .نناچیدنن انتنااین نا  فن ناننورا آ اسنننن
 رز نشنشی مای ینکرآین ری ت،نش ینا نآوحداةنکارآفرینی نونننن

ن ینونقهرآش نآ نویشایت.ننرینحیرسنک  نشرن  ا 
ن

 انواع بازارچة کارآفرین:

شیم نکاسن امالاسنننننرنتآن می عنقخ لف نویگز آنق ن نننورا آ س
نآتنانین شرآ نکیت شی ننوسنقی نشینننفمهرنق نآ نج

رینیاا ن سا ننننق رم ن ق صرتیبازارچة کارآفرین: دانشجوی:: 
شایتنونتآنفننننکسنتآنس حنقیکزنفقایا ناارل نویگاز آنقا نننن

وخش ن انمدرانارینفقیاشا ،نپژونشا ،نرینیاا نونآرارن نننننن
شای نننننرنق نشیت.ن ان ن  فن نننورا آ سنت مشرینرننایضسنق 

 م اارا ن انآ  نننناریننتآنونلةنمخ  ،نپدشاادیین انفساد نن
شیساا سنونش یناا نکاارآفرینی نت مشاارینرن،ن آش اار نمشاارطننن

ساراینخارمی تةنپرنا  آنوارنننننن م ارا نودننت مشرینرن،نرینیگ
وکارآنون شا غر نت مشارینرن،نفشایرن ننننننشأکد نوینشیونجنک  
نرین ش غر نونکرآفرینی نونمدازنش ینا ننننت مشرینرننورنریال 

 ادن می نا ننوض د ن ق صرتینقشینت مشرین س ن)تسا یآ لن
ن(.1395ورا آ سنت مشرین نرینیادرن،ن
ناارننتآن نااننورا آ ااسنآمییوزی:  بازارچییة کییارآفرین: دانیی   

فقایا ننواسنق ایینتنا نونننننننرنونشیلد   نت ماشننسرخ سنتس 
شایتنونوارنقفارندا نناچاینننننننقی  ننگذ ش سنق نخین ناوقس

کرآفرینی ،نقشرغدنخرما ،نورا آنرو ،نخیت ش غرل نفشیرنشا  نن
کییا .نش ینا ننننریو نونورا آنارو نآ نشااینننقا نننونق نین ن

فقاایا ننواارنننآوحدااةنخیتوااروآینونفشاایرن نودشاا ینت مااشننن
 ینونالیرن نتس  نوای ینایضاسنواسنوارا آنننننننرینحیرسنقهرآ 

قصاایفنونکااابنوااسن ق صاارتنخاارمی ت نونمرق ااسن ان ناا  فن
نرن سا ن)طغی نا نوننا ارآ ن،نننننویگز آین نننمیعن انورا آ س

ن(.1398
نرنغرلبرًنوارمی ننننتآن نننورا آ سین: سرای محالت: بازارچة کارآفر

ر ر نکرآفرینننتس روآتنرینخایتنناچایننالایرن نتسا  ،ننننن
کیی .نن فن انویپرن ن ناننننسبزنرر نونقرمی نفننآ نایضسنق 

نارنششایندنونحارنا ن انکرآفرینیارننونق صای  نننننننورا آ س
شی ما نشاأردینننننارن نقا نننشیلد ین س نونویپرن ن یدننورا آ اسن

ناریننن نتآنتس درو نوسن ن  فنقیآتماینونآومدنر رلدا نو ز ن
مرننوننا ارآ ن،ننن ق صرتینشهیوم  ننت ش سنورش ن)ورورن ننز 

ن(.1398
 یننگیماسننکارآفرینی نرینیاا نواسنننبازارچة کارآفرین: فرهنگی::  

رشیت نوسنق یرینق نین نآوم نرنونری نی نرینشیلد نونایضةن
کاسنننیآیطاننخ قر نونکر نارینرینیاا نوننیایین سا نواسننننن

میفوآ مسنوسن حدر نونفرینیشن آا نرینیاا نو،ایت ات.ن آا ننن
رینیااا ننادشااسنتآویگدیماا ةن آا ن ق صاارتینمد اا ،ن قاارن

شی ما نتآویگدیما ةن آا نرینیاا نمدازنننننن آا ن ق صرتینقا ن
نارن نننحر نکرآفرینی نرینیا نپینارنونت آ ینوهای نننورش .نور نن

دیوناا نقبروااسنمنشی ماا نوااسنقرماا گرآن ساا نونتآنتآ اقاا  نقاا 
ق آسرننتآن یخةنشیس ةنکشیآنم اشنویم ا سنواراینکیا ننننن

ن(.1388)سلریق ،ن
نیگیمسنش ینافن انکارآفرینی نوایق ننننبازارچة کارآفرین: بوم:: 

مدراقی نفقدخ ا نشیرخ نپینرن نق د  نونفگرن ن انشای ن نن
 م ارا نون ق صرتین س .نکرآفرینی نویق نوین نررت،ن ت آ نون

فقدازنوای یننننفرینیرماسنونقخارطی نننرینشراةنکرآنگ  ی نر رلد 
گدیین ری تنویق نت ل نت آت.نپش دبرم ن ان ن ةنکرآفرینی ننوهی 

ویق نواسنماه  شا ننینا نونپرس  شا نقدای ننرینیاا ننننننن
ن(.1388 مررق ن)وسنم دن انسلریق ،ننق 
ن

 بازارچة کارآفرین:: خدمات، منافع، مزایا
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کاسن اننشارآین سا ننننرینکرآفرینی نت آ ینقز نرینو نورا آ س
نشی ننوسنقی آتنانین شرآ نکیت نفننمالسنق 

نارینکارآفرینی نقغفای نو قا نننننن.نقیم نشیرخ سنش نناقدیس1
ن( 1396شیتن)تر ینشیس سنکرآفرینی ،ننش  نق 

.نوراثنویقی آین آشبرطنودننر ر نننینحیا نتآنفننورا آ سن2
ن( 1396خی ن نش ن)قاشسنونقدیا ن ،ن

نارینکارآفریننننننگایو ننآوانشا ننت ماشن رای تنونننن.نسب نوس3
ن( 1388خی ن نش ن)مرند ،ن

نارن نوای ینم ا نون آانارو ننننننومایتنفقا نناقدیاسنننن.نوراثنوس4
نکرآنرینقیمیتنتآنورا آ سنخی ن نش  نونک  

نکیی  ننننرنآ نری نمنق ننرناقدیةنکرنشنقدا ن.ن نننورا آ س5
شیتنکسنورا آ اةننن ینق نکرآنتآنحیا نون.نوراثن رز نشنک  6

گز آین س ن)ق ا یننارماسنوننا ارآ ن،نننفننتآنحر نوی
ن(.1391

 

 وکار الکترونیک: بازارچة کسب

نرر سنواسنقشا ینرننوننننقبروسننبنمهرتنشرآنخ نش رقدنورا آ سنوسن
تن نشرنتآنق رننوناقرم نخرصنوی یننکیی گرنن ق رننق نشأقدن

ویقاای آین آشباارط،نن اا ناینآ نقوقاار نکییاا نونق رالاا ننننن
ونسای مرر نخینا وریو ننننخین وریو نخیتنآ ن او نکییا ن

خیتنآ ن مرر نتنی .ن قیوا نمهارتنوارا آنناادننکارآنآ ن مرار نننننن
نارنقا انن سا نننننسب ن م وبنآسرمسنگرن نوسنتن ،ن قرنگسنق 

روآینالا نش ای نتآنریاننننحر نوسنش .نور ننشغددینوض نت ت نور
نریناقارم نونق ارم نننن طوار نم ن نون آشبرطر نق  وتن 
دنمش ا نم نا نشا  ننننض دفنش  نونرضرینسارنبیینق انن

ن س .
وکرآن ل  یومد  ننریتننبنورا آ ةنک  نونژگ نقی صیوسن

 ننن س نکسن ی نننخین  آنونریوشای  نآ نوارننامنتآننابننننن
ن(Grieger, 2003کی ن)نرضرینورا آنقیکزینما نق 

ن

-هیای للمی:   ارتباط بازارچة کارآفرین: با آموزش
 کاربردی

کارآویتینن-نارینالاا نننفقیخ اارن،نفقایا ننن انتن گر نت مش
ناریننننرینشغل نونقهارآ ننشی م  سنوین نررتن ش غر نونریال 

 ا نوی ینوآوتنوسنورا آنکرآنتآنح نو درآنانارتینشأردیگاذ آننن
فقیخ ارنن نننت مشار ننتن نکسنت مشنورش .ن ننننرر سنمشرننق 
مفسنتآنوآوتنونحضیآنتآنورا آننوسنمیا نخیتوروآینون ا ارت

ییا نکاسنتآنق رن اسنوارنننننکنوکرآنآ نتآنخیتن ح رتنقا ننک  
فقیخ اارننسارنیننننویخ نوروآنرینمرتآس نش ا  تین انت ماشنن

نارینشاغل نتآنوارا آنکارآنوننننننوینمبیتنریالا نننرنقبی نت مشار 
نرینپرندننونغدیکرآویتینکسنوسنحذفنساین ننن اسین نقهرآ 

شأقادن سا ننننفمرنن ان یخةن ق صرتینقیرینخی ن نشا ،نقروادنن
ن(.1390) نزتینوننا رآ ن،ن

کرآویتین-نرینالا ننایینکسنتآنشبددننفقیا ونژگ نتن
نارن سا .ننننا ن ن ناننفقایا نننبکین س نخرالد ن ش غر نقرود

ن  م ارمنندایوینمند شیونیکرآویتن-ن آسرل نمار نفقیا نالا
ننی  سا نکاسنفقایا نکارآفرینننننننکرآفق ،نخاوقنونکارآفرینن

کاابنواسننننیوی نی نورل ی نددقیزلسنپ رم نآ  نوسنننتآن نشی م ن ق
نیکارآویتنن-ن فقیخ ارننتآنقی کازنالاانننر نت مش ش غند وض 

ن (.نآسارلنAzizi & et al., 2010کیا ن)نننفارن نن م اشنو از نن
ننرم پاایوآ نت مشااریننی،کاارآویتن-ن الااانیناارنفقاایا 

مرق اس،ننننارینندرا ش غر نونخیتوروآن س ،نشرنورنشیمسنوسنمنخیت
کارآنشایم .نننندا  نن م کنتول نو ی میا نو آتنقنننرینن ورنحار

فقیا نآ نوار نوایتنونننندفد کنن ن فنورننن وسنند نآسنیوی 
قی کزنن کیت.نشیس سنوننارنیاند و آ قننی  آ نوسنفننرنت مشری
نینارننفقایا ننینارننآسارل نننااینمرق سن انتندراورنمن فقیاش
ن(.1381دی ، س ن)ح نیکرآویتن- الا
شاای ننتآن م هااریننکاارآویتینآ نقاا -ناارینالااا نفقاایا ن

نارینالاا ننننننفقیا پدیس رآینت م  نکسنتآن م هرینتناینف
نرینمایینن فن رز نشنبخدایةننن)مایی(نقی آنت آم .نفقیا 

نارینننکسنفقایا ننحرل نخصیصنالی نآ نت آم .نتآنت مشنونوس
کیی .نتآنودنن ننننکرآویتین ن  فناالدرش نآ نتمبر نق -الا 

نرنقرمیا نقهی سا نونپزشا  نونغدای ننننننتونکی مسنسرنینفقیا 
کارآویتینتآناقدیاةننن-اا ننارینالننقی آنت آم .ن ن  فنفقیا 

نرنورن ن مادزةنکرآفرینی نونن مادز نورن نننریینکسن نننفقیا 
شیس ةنریروآینآ نتآن ری تن نررتنکی ،نشرقدنقی آتین انقبدادنن
انینخی ن نویت ن نررتن مادز نوی ینپدشایر ،ن نرارتنآوحداةنننن
شوشااایی،نوروآناارینقبباا نم ااب نوااسنشغدداای،نوااروآنوااسنننن
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نمفس.ننررتن ا ارتوسنرنون ننرین م رننشی مرن 
کرآویتین نررتنقهارآ نونن-نرینالا نن فنکل نفقیا ن

ت مشنتآنری نیا نشیلدا ،نناای  نوارن شا غر نونکارآفرینی نتآننننننن
آ ساا رینشیساا ةن ق صاارتینون م ااارا نکشاایآن ساا .نننننن

کرآویتینخ ن آشبرط نودننمار نق آسسنون-نرینالا نفقیا 
ناریننن ورا آنکرآن س .نقفهی ن نننابرآ ن ننن س نکسنفقیا

نارین ق صارتینننننارو ننطیآنمزتن  نورنمه نکرآویتینوس-الا 
شاأردینشغددای  ننننقیشب ن سا نونوارا آنکارآنقخصیالارًنش ا ننننن

ش ییلیةناابنقاای آنت آتنونساایا ن نااننشغدداای  ن ح ااار ًننن
شأردینپذنی ن م ارا ن س .نوارنشیماسنواسنقیضایار ننننننش  
 م  ایننبنورا آ اسنننش  ،ن گینکرآفرینی نشصادمنوسنآ  نق ی 

آنااز،ننکاارآفرینی نکیاا ،نمداارانوااسنررک یآناارن ن اقبداادنویمرقااسن
سراقرم ن نشبلدغر ،نورا آنرو نونقرمی نفننت آتنکاسنوارنشیماسنننن

کارآویتین ناننقفارندمنآ نننن-وسن ن  فنفقیاشا نماار نالاا ننن
ن(.1386فورتینونروح ،ننشی ننمرقسناادنپیشرم ن)شر نق 
ن

 وکار: بازار کارآفرین: کسب ةکاربردی بازارچ ةنمون
 در کشور اتری 

 شااینشنتآن آوپاارینقیکاازینقاای آنت آت.ن نااننکشاایآنماازونن
کشیآنرینالی   نونت آ ینوض د ن ق صرتینخایو ن سا .ننن

،نسی مةنشیلد نمرخرل نت خلا ن ناننکشایآنحا وتننننن2014تآن
قدلدرآتنت آنفقین رنویت ن س نونمیخنود رآینتآنفننمدازننن385

آنشایت.نق اد نقارمیم نتننننتآال نشخاادننات نقا ننن4.4ح وتن
وکرآنننرینک  نقیزلةنقرم  نسینآ  نر رلد نشی م نوسن شینشنق 

کرآن ان قا  قر نتولا ننننونقی آنگدیتنکسنشأسدسنورا آ ةنک  
ن15فقایا نننن شینشنتآنآر ن نننقی م ن س .نتآن شینش،نت مش

وکارآنکی ابنآ نتآننننورن  ننبنطای نک ا نننسرلسنق ن19شرن
ق یا نننننق آسةنخیتشرننوی یننبنسر نتآس ن آ ئسنکیی .نو 

کسنق صی ش نآ نشیلد نکییا نونخا قرش نآ نتآنوارا آنق لا ننننن
وکارآنآ ننننرینقیویطنوسنک ا ننگدیین آ ئسنتنی نونشار نشصادم

ن(.1382خیتشرنن مرر نتنی ن)شدخرننوننا رآ ن،ن
ن

 شناس: کتاب

(.ن آانارو نوضا د ننن1390 نزتی،نص.،نالرل  ناای ن،ن .نونقیوارم ،نع.ن)ن
رصالیرقسننکارآویتینن-ار نمارق نالاا ننفقیخ اارننت مشاننن ش غر نت مش

ن.24-1(،ن2)3،ن مراننفقیا نارل ن نی ن
(.نق روما نشا ونن،نشی ادحنونننن1371نرینقایاین)ننمرقسنشش ددنورا آ سنفندن

ن م شرآنقی مدننونق یآ  .نق روم نح یق نآنرس نماهیآی.
(.ن1398ماژ ت،نع.،نخا  پیر ،نب.نون مایآتی،نآ.ن)ننننمرن، .،نپدی ننورورن ننز 

رینشیس سنکرآفرینی نشهیینتآنو  ین م ارا نشاهینشهای ن.نننآ نبیتن
ن.117-87(،ن100)26،نرصلیرقسنقرلسنونآ نبیت

.ن رپنتو ،نسراقرننقدای نننآو نونآور (.ن1370پدیمدر،ن .نون ر ی،نک.ن)
نرینیا ،نشهی ن نفآقدن.

-نرینالاا نن(. ناد نونکرآویتنفقیا 1386فورتی،نآ.نونروح ،نغ.ن)نشر 
ینی نون ش غر ،نسایقدننناارنشن شا غر نونماار نننننکرآویتینتآنکرآفر

نفقیا نارل نکشیآ.
کرآویتی نقفهی ،نن-ننرینالا ن(.نشیس سنفقیا 1381خ  ت تنح دی ،ن .ن)

،نآنزینتآنفقایا ناارل نننمشینسنپژونشنونویمرقسمرنار نونق  نقفهیق .ن
ن.ن142-117(،ن3)ن8
 آنتآن(.نویآس نونش لدادنم اشنواراننن1392مب ،نف.نونکی   ،ن .ن)نخی مس

ناار(،نناارنشنقلاا نننشیسا سنشاهینرین سااوق ن)ماینار نونتنا گر نننن
نگی ن)ت مشار نفا تن سوق نقزونن(.نق ارآینونشهیسراین م رن

(.ن1395تس یآ ل ادن می نا نورا آ اسنت مشارین نت مشاار نرینیادارن،ن)ننننن
نت مشار نرینیادرن،نق روم نت مشرین .

مرقاسن نرارتنونننن.نشدی (1396آنزینونق نین نشیس سنآوس رن ن)نتر ینویمرقس
نارنوننننارینق لا نتآنآوسا ر.نساراقرننشاهیت آیننننننسرقرم ن نورا آ س

ننر.ننرینکشیآ،نق روم ن قیآنتندرآینتندرآی
(.نکاارآفرینی ن ناای ن،نش لداادنونق رن ااسن1396تر ااینشیساا سنکاارآفرینی ،ن)

ن.2018-2017گز آ ننرینشرخ نمهرم نکرآفرینی 
نی ن نفگر ..نشهشیرس نورا آنآنخ (.ن1386آمب ،نف.ن)

ن.نشهی ن نقرکرن.نرینشهیینونآوس رن ن آشبرطنودننق د (.ن1382آضی م ،ن .ن)
(.نم اشنامارننتآنورا آنارو نننن1391میین لای آ،نت.نونابرسا،یآ،ن .ن)ننناآنن

ن.92-81(،ن12)3،نرصلیرقسنالا نپژونش ناننونرینیگکرآفرینیرمس.ن
 نادا ،نن(.نرینیگنکرآفرینی ،نکارآفرینی نرینیاا ،ننن1388سلریق ،نخ.ن)

ن.75-58،ن23،نشارآ نقرنیرقسنالی ن م ارا ضیوآ نونمرنار .ن

نااریننشهاای ن نتر ااینپااژونش.نورا آناارین نی ماا (.ن1380ا ت ،ن .ن)نساال رن

نرینیا .
(.نکااارآفرینی نتآن1382شااادخرن،نن.،نآضااارا ت ،ن .نون حاااا پیآ،ن .ن)ن

 .ن70-61،ن29،نشارآ نرصلیرقسنآندرر کشیآنرین آوپرن .ن
قرلاسنویآسا نننوارا آنشارم آقن.نننن(.نتوشیبس1381ن ،نق.ن)سی نال ی ن ن رلس

ن.104-96(،ن31)1،نشرلش
(.نتآفق ینوینماینسنش ینافنوارا آنوی سارتنننن1391ال آ ن نمی نیی،ن .ن)

نارینننتوقرنیرقاسنویآسا نق ارئدنونسدرسا ننننفاقینن م صارآگینریضا .ننن

ن.74-67،ن8و7نرینن ق صرتی،نشارآ 
(.نطی حاا ن لااایین1398طغی ناا ،ن .،نقدیو حاا ی،نت.،ننرشااا ،نت.ن)

،ننارینفقیاشا نننرصالیرقسنمایفوآیننفقیا نکرآفرینیرماسنتآنقا  آت.ننن
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ن.82-59(،ن3)18
قاا نین ن(.ن1397ازناازی،ن .،ن وی ندااا ،ن .نونکینااا نالینرااس،ن .ن)نن

 .نشهی ن نسا .ورا آنرو 

نارینقایاین انننن(.نش لددنکارآکیتنورا آ اسنن1394الا  آ،ن .نونآ س  ،نع.ن)
د نوینم شنقایانمشادیرن،نمایماسنقایآتی نننننقیاینپ  ری نغدیارقدنورنشأک

رصالیرقسننورا آ سنقیاینقارندیوتنسیودشاسن سا رننخی سارننمیایو .نننننن

ن.85-55(،ن3)9،ن م ارا نخی سرن-ق رل ر نرینیا 
ن.نشهی ن ن قدیکبدی.رینیگنااد (.ن1398ااد ،ن .ن)

(.نویآساا نایرالااینونساارخ رآنکرلباا ین1396قاشااس،نپ.نونقدیا ناا ،نو.ن)
گدیینآو و ن م ارا نونش رقو نشهیوم یننش دنورا آنرینسی  نتآ

)مایمسنقیآتینورا آن آ کنتآنتوآ نقرمرآ(،نسیقدننکیفای مسنسار مسننن
نپژونشننرینق ارآی،نشهیسراینونق نین نشهیی.

(.نآ ن رآنرینسرخ رآینشیسا سنن1392کیتمرئدج،ن .،نا ل ،ن .نونوهرقدن،ن .ن)
ن.114-95(،ن2)6،نقرلسنشیس سنکرآفرینی کرآفرینی نتآن نی ن،ن

(.ن1391ق ا یننارمس،نب.،نقها نز ت ،نع.،نقها نز ت ،نع.نون ی غا ،ن .ن)ننن
 آانرو ن ری  ن ق صرتینورا آ اسنقایاینقهای ننواینشیسا سنمای ح ننننننن

مشاینسنش  د اار ننفوارت،نننآوسا رن ،نق رل اسنقایآتی نتن اا رننق  اننننن

ن.96-79(،ن25)12،نکرآویتینالی نمغی ردرن 
 نکرآفرینی نونکارآفرینی نساراقرم نتآننن(.ن د   نون ی ن1388مرند ،ن .ن)

ن.58-39،ن34،نشارآ ننرینوراآگرم نتورصلیرقسنویآس نبنمار ،ن
رضاارن ن-(.نش لداادنق اارم 1395مااایی،نع.،نالاا یس،نب.نونساا ی،نع.ن)ن

قی شا نآوسا رن نتآننننورا آنریننف ا نآوس رن نویقبیرینمار نسل لس
(،ن1)6،ن ردارن نآنزینمغینپژونش نویمرقس-رصلیرقسنالا قو.ننشهیس رننفق

ن.103-124
رصالیرقسننفقیخ اارن.ننن(.نشیس سنکرآفرینی نونت ماشن1382نز آمینب ،ن .ن)

ن.177-159(،ن4)9،نآنزینتآنفقیا نارل نپژونشنونویمرقس
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