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  مراتب نظام ارزشي كارآفرينان  بررسي سلسله
  )استان كرمانشاه: مطالعه موردي(

  
  3بيگي اميرحسين عليـ  2كيومرث زرافشاني ـ 1∗رضوان قمبرعلي

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه رازي. 1
  استاديار دانشگاه رازي. 3 - زيه رااستاديار دانشگا. 2

  )12/6/1388: تاريخ تصويب، 12/9/1387: تاريخ دريافت مقاله(
  چكيده
ين عامـل در    تـر   مهم عنوان  به فناوري اطالعات    ي  ه در حوز  كارآفرينيي اخير   ها  سالدر  
 عنـوان  بـه  تشخيص فرصت كه  اينبا توجه به    .  شده است  يي اقتصادي كشورها شناسا   ي  هتوسع

 بر تـشخيص    مؤثر هاي  عامل ييشناسارو    از اين ،  استين مرحله در كارآفريني     تر  مهماولين و   
ـ      بوده و فرصت موضوع بسيار با اهميتي        حاضـر بـا هـدف بررسـي       ي  ه در همين راسـتا مقال

فنـاوري  ي  ي كارآفرينانـه در حـوزه  ها فرصت فردي و اجتماعي بر تشخيص   مؤثر هاي  عامل
دانـش  ( متغيرهاي مـستقل     هاي اثر ، اصلي تحقيق  سؤال در راستاي .  است انجام شده  اطالعات

پيوندهاي قوي و ضعيف    ،  ها  جستجوي منظم فرصت  ،  احساس خود اثربخشي  ،  سابق كارآفرين 
) تـشخيص فرصـت كارآفرينانـه     (بر متغير وابسته    ) ي اطالعاتي ها  جريانمربيان و   ،  اجتماعي

 فنـاوري اطالعـات    ي  ر حوزه  نفر ازكارآفرينان د   230 آماري اين تحقيق   ي  هجامع. آزموده شد 
ابـزار  .  نمونه انتخـاب شـدند     عنوان  به نفر   142حدود  ها     آن اند كه از ميان     در شهر تهران بوده   

 روايـي   بـوده و  روش تحقيق توصـيفي و از نـوع همبـستگي           ،  نامه  پرسشها    آوري داده   جمع
شـده   ييـد تأ) 7/0(  به روش اعتبار محتوا و پايايي آن با روش آلفـاي كرونبـاخ             نامه  پرسش
فنـاوري  وجود مربي در صـنعت      ،   كه متغيرهاي مستقل دانش سابق     دهد  مينتايج نشان   . است

امـا   ؛ مثبت بر تشخيص فرصت كارآفرينانـه دارنـد        تأثير ، و احساس خوداثربخشي   اطالعات
 چنـين   هم. اند   معناداري بر تشخيص فرصت در اين حوزه نداشته        تأثيرمتغيرهاي مستقل ديگر    

 كه پيونـدهاي ضـعيف اجتمـاعي        دهد  ميهاي ضعيف و قوي اجتماعي نشان        پيوند ي  همقايس
 . پيوندهاي قوي دارنددر مقايسه باي بر تشخيص فرصت كارآفرينانه تر بيش تأثير

 
   نواييگرايي، همطلبي، عامخواهي، امنيتنظام ارزشي كارآفريني، نيك :واژگان كليدي
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  مقدمه 
اي است كه   به گونه ايران  هنگي امروز كشور    شرايط اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و فر     
تركيب  .كندي جديد و متفاوت را طلب مي      يهاحل مشكالت و تنگناها، الگوها و راه حل       

  عامل عمـده   3 ،هاي شغلي و نيز نوسان بهاي نفت      جمعيتي جوان، ضرورت ايجاد فرصت    
ري به جـز    ديگ به منبع درآمد    كالن كشور  گيرندگانشوند تصميم هستند كه موجب مي   
  ديگـر نيـست  يشك آن منبع جز ابتكار، خالقيت و نوآوري چيـز نفت بينديشند و بي

، توسـعه  در راهبـرد  عنوان يك استراتژي وه  كارآفريني ب،امروزه .)12، 1382مقيمي، (
 ،طريـق آن   است كه ازشدهبديلي تبديل بي جوامع انساني به جايگزين رشد شكوفايي و
 راه قرارگـرفتن در    از  خودجـوش و   صـورت   به نات يك جامعه  امكا منابع و ،  همه عوامل 
 بسياري از منشأ  تاكنندتالش ميهاي بلند اجتماعي  نيل به آرمانبرايتكاملي  يك روند

هـاي  ايـده ف اگر با توجه بـه       ،بنابراين. شونداجتماعي   -پيامدهاي مثبت اقتصادي   آثار و 
 تـر بـه اهـداف و      سـريع تسري دهيم،    همه ابعاد  در آن را ،  اين پديده  بر مترتب   شمار بي

  .اي دست خواهيم يافتتوسعه مختصات يك الگوي كارآمد
  با مروري بر ادبيـات كـارآفريني، ايـن نكتـه روشـن خواهـد شـد كـه متأسـفانه                    

را در ابعاد اقتـصادي،  ، آن ترين توجه به بعد فرهنگي كارآفريني    پردازان، بدون كم  نظريه
 فرهنـگ بـه عنـوان       ،در حـالي كـه    . انـد تحليل كرده شناسي تجزيه و    اجتماعي و روان  

هاي يك جامعـه بـر زنـدگي مـادي و معنـوي             ها، باورها و نگرش   اي از ارزش  مجموعه
در بعـد   . كارآفرينان و رفتارهاي ايشان در خانواده، جامعه و محيط كار تأثيرگذار اسـت            

هاي ز ويژگي اكثر محققين ا  . ها از اهميتي خاص برخوردار است     فرهنگي، موضوع ارزش  
 ،امـا . انـد هاي موفقيت كارآفرينـان اسـتفاده كـرده       كنندهبيني به عنوان پيش   ،شخصيتي

هاي قوي براي   كنندهبينيهاي شخصيتي، پيش  تحقيقات ديگر نشان داده است كه ويژگي      
هاي كارآفرينـان    ارزش ،در حالي كه  ). 12 :1988،  1گارتنر(موفقيت كارآفرينان نيستند    

                                                      
1. Gartner 
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هاي موفقيت و اثربخـشي     كنندهبيني از محققين به عنوان متغيرهاي پيش      از سوي بسياري  

 فـردي اسـت اهـل عمـل و          ،فرينآيك كار . كارآفرينان مورد تأكيد قرار گرفته است     
به آن اعتقاد دارد، بـا ذهنـي خـالق و             كه با انگيزه قوي براي تحقق اهدافي كه        ،برنامه

هـا،  سرچـشمه همـه انگيـزه     . كنـد مـي  كار را با صبر و استقامت دنبال         ،قدرت طراحي 
 مختلف و هايامعه و چون اعتقادات و باورها در ج استاعتقادات يك فرد يا يك جامعه       

بعـضي از  امكـان دارد   بـه همـين دليـل،   . متفاوت باشـد  حتي افراد مختلف ممكن است  
ـ      پسنديده و  ، جوامع يا افراد   رخي و رفتارها نزد ب    هات، عاد ها يدهعق خاص نزد جوامع يا اش

 افراد هر جامعه به نظـام ارزشـي متفـاوت           ،به عبارت ديگر  . باشد ديگر ناپسند و مطرود   
 بديهي است يك كارآفرين با زيربناي اعتقـادي اسـالم ممكـن اسـت در                .هستندمعتقد  
 داراي انگيـزه كـافي نبـوده و         اسـت غير اسالمي بر آن حاكم       هاي اي كه ديدگاه  جامعه

 ،هاارزش توان گفت  مي ، كلي طور  به ).5 :1382،  اللهيتآي( ي داشته باشد  تر  كمموفقيت  
كنند و در   نقش عوامل انگيزشي را در زندگي افراد ايفا و اهداف مطلوب را  مشخص مي              

توانند از اهميتي خـاص در       مي ،بنابراين. گذارندنتيجه بر رفتار و اعمال اشخاص تأثير مي       
مراتب ارزشي    بررسي سلسله  ، پژوهش هدف از اين  . مطالعات كارآفريني برخوردار باشند   

هـاي كارآفرينـان    شناخت اهداف و انگيـزه    يابي به   ، به منظور دست   در بين كارآفرينان  
 كمك بـه كارآفرينـان و بهبـود      برايريزان را    برنامه ، نتايج اين پژوهش   چنين  هم. است

  .كندياري ميها   آنبخشيدن به فعاليت

 پيشينه تحقيق
  به، استحقاق، لياقت، شايستگي، زيبندگي، برازندگي، قابليت      ارزش به معناي قدر، مرت    

  دادن معنـي داشـتن و اهميـت   رتبـه، ارج، قـدر، گرامـي   صـورت  به 1و در زبان انگليسي 
 يـك نظـام و      صـورت   بـه هـا    ارزش ، در هر فرهنـگ    ).1/23 :1358طبيبي،  (شده است   

شـدن  ارزشي بـا درونـي    پايدار وجود دارند كه اين نظام       نسبت    بهيافته و   مجموعه سازمان 
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 متفاوت استفاده شده و ممكن است       طور  بهاصطالح ارزش   . شودفرهنگ به فرد منتقل مي    
ها، ها، تعهد اخالقي، آرزوها، خواسته    ها، وظيفه ها، سليقه داشتنها، دوست ها، لذت بر عالقه 
 از رفتـار    ايمجموعـه  ها و انواعي ديگر از داليل انتخاب      ها، جاذبه ها، نيازها، نفرت  هدف

ارزش يكـي از واژگـاني اسـت كـه داراي     ). 33 :1997، 1ويليـامز (اشاره داشـته باشـد    
هـا را بايـد    اساس ارزش  ، كلي طور  به. ها است ترين معني ترين و مشكل  ترين، پيچيده  غني

ي انساني دربـاره    ها  گروه اعتقادات افراد يا     ،هاارزش. هاي انساني جستجو كرد   در انديشه 
تـوان گفـت كـه      بندي كلي مي  در يك جمع  . مناسب، خوب يا بد است    صفات مطلوب،   

. هاي ديني، ملي و سنتي دارنـد      ها، باورها و احساساتي كه ريشه     ها عبارتند از عقيده   ارزش
حفظ و حراست آن موجبات دوام و بقاي جامعه را فراهم كرده است و انسجام فرهنگـي                 

آدمـي  ). 14،  1380،  اكبري(نديده است    رعايت آن نيز مطلوب و پس      داشته و را به دنبال    
هاي رواني و جـسماني      كليه نظام  ،پارچگييابي به توحيد و يك     دست ،براي نيل به كمال   

يافتگي منحصر به  شيوه سازشي هكنندها در حقيقت، تعييناين نظام. خويشتن را نياز دارد
ـ پارچگي نيروها در سطح نظـام     يك. فرد و يگانه شخص با محيط هستند       اي روانـي بـه     ه

نظـام  . شـود  كه نظام ارزشي ناميده مـي      ،انجامدبخش در موجود انساني مي    باوري وحدت 
هـاي انـساني    ارزش. آيددهنده شخصيت به شمار مي    ها به مثابه عامل اصلي سازمان     ارزش

مثـل صـداقت يـا      (گـر   اهدافي متعالي و فراموقعيتي هستند كه به عنوان اصولي هدايت         
هـا  نظـم سلـسله مراتبـي ارزش      . كننـد يك شخص يا گروه عمل مي     در زندگي   ) آزادي

آورد كـه در ايـن نظـام هـر           نظام نسبتاً مقاومي را به وجود مي       ،براساس اهميت مربوط  
 ،هـا ارزش. هـاي غـايي باشـد     ارزشي ممكن است ابزاري براي به دسـت آوردن ارزش         

هـا  ارزش. ستندگيري ه   تصميم و مالك انتخاب و      كردههاي فرد را مشخص     گيري جهت
هاي انـساني   داراي نيروي انگيزشي و نسبت به افراد متفاوت هستند و مانند ساير ويژگي            

 اسـت كـه     يهر فرد داراي نظام ارزشـي خاصـ       . را بررسي و ارزيابي كرد    ها     آن توانمي
برخي در پي كشف حقيقت هستند و به امور نظري اهميت           . دهدشخصيت او را شكل مي    
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هـاي  ارزش(وري توجه دارند    اي به امور اقتصاد و بهره     ؛ دسته ) نظري هايارزش(دهند  مي

اي زيبايي باالترين ارزش بوده و به شكل و همـاهنگي ميـان اجـزا         ؛ براي عده  )اقتصادي
؛ گروهي عشق به مردم و ايجاد روابط اجتماعي         )هاي زيباشناختي ارزش(دهند  اهميت مي 

؛ افرادي بـه مـسائل سياسـي پرداختـه و           )تيهاي شناخ ارزش(دانند  را برترين ارزش مي   
هاي ديني  اي هم ارزش  ؛ براي عده  )هاي سياسي ارزش(دهند  بيشترين اولويت را به آن مي     

 يـك   ، ممكن است در يك شخص     ، كلي طور  به). هاي مذهبي ارزش(و مذهبي مهم است     
ند داشته باشد و او را به سـمت خـود بكـشا            ها غلبه گيري ارزشي بر ساير گرايش    جهت

  ).45 :1380مددي، (
شناس معروف امريكا، در زمينه نقش نظام ارزشي در شخصيت           روان 1گوردن آلپورت 

و زندگي انسان معتقد است كه انسان بالغ و سالم تحت سلطه و نفوذ نظام ارزشـي خـود                   
 كامل ميسر نشود، انجـام آن را آرزو  طور بهكند و حتي اگر نيل به آرزو، هرگز        رشد مي 

به وجدان خويش مراجعـه      .گزيندمطابق با چنين نظامي، ادراكات خود را برمي       كند و   مي
 عـادات   ،با فرونشاندن رشته عادات ناسازگار    . كندو از بروز رفتار نامناسب جلوگيري مي      
 مفـاهيم  ،هـا ارزش). 241 :1379متوسـلي،  ( آوردهماهنگ با تعهد خود را به وجود مـي   
اي هـا را در درجـه     هر شـخص ارزش   . ميت دارند شناختي هستند كه در زندگي مردم اه      

 ممكن است بـين افـراد متفـاوت         ،اين سطوح از اهميت   . داردمتفاوت از اهميت نگه مي    
كنند كه از نظر    ها را به عنوان اهداف فراموقعيتي تعريف مي       شوارتز و باردي ارزش   . باشد

هـا  ارزش. دهندياهميت متفاوت هستند و همچون اصولي راهنما به زندگي افراد جهت م           
گذارنـد  ساختارهاي انگيزشي هستند كه بر انتخاب اهـداف و اعمـال مـردم تـأثير مـي                

 تعاريفي مهم   ،پردازان و محققين   بسياري از نظريه  ). 1995 فيدر،   ؛2001شوارتز و باردي،    (
آلپـورت؛ فيـدر؛ هافـستد؛ اينگلهـارت؛ كـان؛ كالخـون؛            (اند  ها ذكر كرده  براي ارزش 

 كه به برخي از اين تعاريف اشاره        ،) اسكات؛ شوارتز و بيلسكي؛ اسميت     موريس؛ روكيچ؛ 

                                                      
1 . Allport 
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  :شودمي
ها عقايدي با مضمون احساسي هستند كه گاهي با آنچه در فرهنگ موافـق              ارزش. 1

 شوند، ناسازگارند؛عقل در نظر گرفته مي

هـا     آن كنند بـه  ها انگيزنده هستند و اهدافي مطلوب را كه افراد كوشش مي          ارزش. 2
 كنند؛ اجتناب كنند، مشخص ميها   آنخواهند ازهايي كه ميبرسند يا موقعيت

 دهند؛هايي را براي موفقيت و شكست ارائه ميها استانداردها يا شاخصارزش. 3

 آيند؛ها فائق ميها بر موقعيتارزش. 4

را از مفـاهيمي چـون     هـا      آن ها اهداف انتزاعي هستند كه طبيعت مجردشان      ارزش. 5
 كند؛ها متمايز ميجارها و نگرشهن

  شـده بنـدي ها به واسطه اهميتي كه نسبت به يكـديگر دارنـد، نظـام طبقـه              ارزش. 6
. نظير اسـت   بي ها  گروهدهند كه اغلب براي افراد و       ها را تشكيل مي   اي از اولويت  پيوسته

 .كندها متمايز ميرا از هنجارها و نگرشها   آن،هااين سلسله مراتب ارزش

  هـاي انـساني   دهد كه با آگـاهي از نظـام ارزش        ها نشان مي  العات در مورد ارزش   مط
توان به بصيرتي با ارزش در مورد الگوهاي رفتـاري، انگيزشـي و انتظـارات در بـين                 مي

  ).17 :1992شوارتز، (مرزهاي فرهنگي متفاوت پي برد 
 به چنـد    ست كه نظران ارائه شده ا   ها از سوي صاحب   هايي متفاوت از ارزش   بنديطبقه

  : شودنمونه اشاره مي

  بندي ارزشي كلوين ـ اشترتبكطبقه. 1
  ،هـايي فـرض ها پس از طرح پيش    بندي ارزش براي طبقه ) 1965(كلوين و اشترتبك    

 بـا تعريـف از      ،هاي متفاوت بـه آنهـا     كنند، كه پاسخ   مسأله اساسي انسان را عنوان مي      5
در طـول     مـسأله  5ها با روبروشدن با ايـن       نسان ا ،به اعتقاد ايشان  . ها مطابقت دارد  ارزش

تعريف طبيعـت   : ها عبارتند از  اين مسأله . ناچار هستند ها     آن گويي به پاسخ  ،زندگي خود 
بشري؛ رابطه انسان با طبيعت؛ مقوله زمان؛ چگونگي روابط شخصي متقابـل و چگـونگي               

فـت كـه هـر كـدام        توان يا هاي مطلوبي مي   پاسخ ،براي هر يك از اينها    . فعاليت بشري 
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  ؛)30 :2001شوارتز و باردي، (دهد هاي افراد را نشان ميارزش

  پيروسلسله مراتب  ارزشي آلن. 2
هـاي  ارزش: عبـارت اسـت از    ) 1975(ها توسط آلن پيـرو      بندي ارزش پيشنهاد طبقه 
  اسـت؛ هـا      آن كننـده  كلـي قـانون مـشخص      طـور   بـه  كه   ،هاي حقوقي اقتصادي؛ ارزش 

 كه مربوط به علم اخالق و در سطح شخصي و اجتماعي مطـرح شـده                ،هاي اخالقي ارزش
ــاه مــادي اســت؛ ارزش ــأمين رف ــه جامعــه بــراي ت ــا خــدمت ب   هــاي سياســي كــه ب

 يعنـي تمـامي   ،هـاي فرهنگـي  هاي تحقق اين هـدف در ارتبـاط هـستند؛ ارزش    و شيوه 
د؛ سـاز هـا را از ديـدگاه فرهنگـي ميـسر مـي           گذاري انسان هايي كه امكان ارزش    ارزش
 در روابـط بـين   ،هاي ديني كه با ارتباط معناي نام هستي و واالتـرين اهـداف آن          ارزش

  ؛)12 :2007 1راد،(پذيرد انسان و خداوند شكل مي

  سلسله مراتب  ارزشي روكيچ . 3
هـاي  ارزش. ها را به دو نوع غايي و ابزاري تقسيم كرده است          ارزش) 1973(روكيچ  

شوند مانند آزادي، صلح جهاني و آرامـش        مربوط مي غايي به يك هستي و وجود نهايي        
شوند مانند شرافتمندي، عشق ورزيدن،     هاي ابزاري به شيوه رفتار مربوط مي      دروني؛ ارزش 

  ؛)32 :2001شوارتز و باردي، (پذيري و شجاعت مسؤوليت

  سلسله مراتب  ارزشي آلپورت. 4
تأكيد بر اصـول    : نوع نظري . كندبندي مي  نوع طبقه  6ها را به    ارزش) 1931(آلپورت  

تأكيد بر بيان فردي،    : تأكيد بر كار، توليد و امنيت؛ نوع اخالقي       : و قوانين؛ نوع اقتصادي   
: تأكيد بر صداقت، همدلي و عـشق؛ نـوع قـدرتي          : پردازي و زيبايي؛ نوع اجتماعي    خيال

 تأكيد بر رستگاري و فرضـيه نـسبيت       : تأكيد بر پشتكار، بقا و درك نفس؛ نوع مذهبي        
 ؛)14 :2007، راد(وجود بشر 

                                                      
1 . radd 
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  سلسله مراتب ارزشي اينگلهارت. 5
. شـوند  دسته مادي و فرامادي تقسيم مـي       2ها به   ارزش) 1967(از ديدگاه اينگلهارت    

شود كه هدفـشان ارضـاي نيازهـاي        ها اطالق مي  به آن دسته از ارزش    : هاي مادي ارزش
بـه آن  : هـاي فرامـادي   ارزشاي است و براي حيات و زندگي انسان ضرورت دارد؛         پايه

 لـذت و ارتقـاي      ،شود كه هدفشان ارضاي نيازهـاي درونـي       ها اطالق مي  دسته از ارزش  
  ؛)35 :2001شوارتز و باردي، ( اعتبار اجتماعي و مشاركت جمعي است ،خاطر

  سلسله مراتب ارزشي موريس. 6
  :اندها را به شرح ذيل دانستهارزش) 1955(جونز و موريس  

روي اشـاره دارد؛ لـذت و       به تهذيب، شأن و ميانـه     : جتماعي و خودداري  محدوديت ا 
به فعاليت جسماني، رفتـار پرتكـاپو و پيـشرفت گـروه اشـاره دارد؛                :پيشرفت در عمل  

به سكوت و آرامش، توسعه روح يا درون خود و اجتنـاب از             : گيري و خودكفايي  كناره
شدن بـه   ه عالقه به ديگران و نزديك     ب: دردي  پذيرندگي و هم   ؛فعاليت بيروني اشاره دارد   

به لذت يا خوشـي در مـردم و لـذت           : روي يا افراط  اشخاص و طبيعت اشاره دارد؛ زياده     
  ؛)14 :2007راد، (نفساني از زندگي اشاره دارد 

  1سلسله مراتب ارزشي هافستد. 7
: ها مطـرح سـاخت     بعد ارزشي را به واسطه تفاوت فرهنگ       4) 2001ـ  1980(هافستد  

 زياد قدرت در مقابل كم آن؛ اجتناب شديد از ترديد در مقابل اجتنـاب ضـعيف؛                 فاصله
: 2001،  هافـستد (گرايي؛ صفات مردانه در مقابل صفات زنانـه         فردگرايي در مقابل جمع   

 ؛ )21

  سلسله مراتب ارزشي راد و ون . 8
خواهي؛ عـشق و شـادكامي؛       نيك: عبارتند از ) 2007(هاي مورد نظر راد و ون       ارزش

                                                      
1. Hofsted  
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، 2007راد،  (پيشرفت؛ شايستگي؛ مقام و آسودگي؛ هنرمندبودن؛ معنويت؛ خانواده؛ سنت          

 ؛)25

  سلسله مراتب ارزشي شوارتز . 9
نظام ارزشي جهـاني     به ارائه    ، جهان كشور  60بررسي نظام ارزشي  با   باردي   و شوارتز

ــدعي شــدند كــ ــدرت:ارزش اصــلي 10ه م ــشرفت ق ــي؛ پي ــذتطلب ــي؛ ل   جــويي؛طلب
طلبـي را    امنيـت  نوايي؛گرايي؛ هم طلبي؛ خودمحوري؛ عام  خواهي؛ هيجان ي؛ نيك طلبامنيت

  ).36 :2001 باردي، و شوارتز(شود شامل مي
رفتار يك فرد به عنوان جزئي از اعمال فردي و اجتماعي او از افكـار، اعتقـادات و                  

 ،بنـابراين ). 41 :1380،  خليليـان (گيـرد   هاي مورد نظر آن شخص سرچـشمه مـي        ارزش
با بسياري از رفتارهاي فـردي صـورت        ها     آن هاي افراد و رابطه   مطالعاتي در مورد ارزش   

 بـه  ، كـه ها، با موضوع ارزش)2004( شوارتز و بونك   مطالعهتوان به   گرفته است كه مي   
نتـايج  .  اشاره كرد  ، كشور انجام شد   14هاي محيطي در    هاي نگرش كنندهبينيعنوان پيش 

هـا  هـاي محيطـي و ارزش     كننده بين نگرش  بينياي پيش كه رابطه اين مطالعات نشان داد     
هـا در   اي كه شوارتز و باردي در رابطه با شناخت و اهميت ارزش           در مطالعه . وجود دارد 

 بين معلمان و دانـشجويان انجـام دادنـد بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه                    ، كشور جهان  63
هاي اول تا سوم را     يي به ترتيب رتبه   گراطلبي و عام  خواهي، استقالل هايي نظير نيك   ارزش

نوايي در رتبه   طلبي در رتبه چهارم و هم     پس از آن ارزش امنيت    . به خود اختصاص دادند   
گرايـي و   طلبـي، سـنت   جويي، هيجـان  طلبي، لذت در نهايت، پيشرفت  . پنجم قرار گرفت  

ـ    . هاي آخر را به خود اختصاص دادند      طلبي اولويت قدرت هـاي  شدر مطالعه فاگنسون نق
گذارنـد و  شده توسط مـديران و كارآفرينـان تـأثير مـي          هاي توصيف اي بر ارزش  حرفه

به عنـوان مثـال     .  گسترده داراي نظام ارزشي متفاوت هستند      طور  بهمديران و كارآفرينان    
هايي مانند خوداحترامي، آزادي، احساس پيشرفت و زندگي توأم با          كارآفرينان به ارزش  
هايي نظير رفاقت با اطرافيان، خـرد، نجابـت و          ارزش بل مديران به  هيجان معتقد و در مقا    

  ).25 :2001 باردي، و شوارتز(بند بودند جويي پايلذت
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 زن امريكايي به بررسي رابطـه بـين         40 مرد و    47 در پيمايشي بين     1اسلون و كوري  
د و  هاي زندگي پرداختند و اظهار داشتند كـه بـين اسـتراتژي افـرا             ها و استراتژي  ارزش
  ).17، 1992، اسلون و كوري(دار وجود دارد اي معنا رابطه،ها آنهاي ارزش

هـاي كارآفرينـان تـأثير    ، جنـسيت بـر ارزش  2بر اساس مطالعات فرنالد و سولومون   
 لـذت، روابـط     ، مانند هاي نهايي به اين نتيجه رسيدند كه مردها به ارزش       ها     آن .گذارد مي

هـاي  هـا بـه ارزش    گاري معتقـد و در مقابـل زن       دوستانه، حس پيشرفت، راحتي و رست     
 :1985، فرنالد و سولومون(بند هستند سالمتي، عزت نفس، امنيت خانوادگي و آزادي پاي

31.(  
هاي كارآفرينان در مـديريت   و همكاران در مطالعه خود دريافتند كه ارزش      3كورمن

در ايـن راسـتا     ). 14 ،1988 ، كورمن و همكـاران    :نكـ  (كسب و كار نقش داشته است       
 همچون صداقت، احتـرام بـه نيازهـا، رفـاه           ،هاي خاصي  معتقد است كه ارزش    4كورانن

گيـري اسـتراتژيك و تعيـين       شخصي، استقالل، احترام به سنت و آگـاهي بـر تـصميم           
). 22 ،2002 ،كـورانن (دار دارنـد    هاي كسب و كار خانوادگي اثري مثبت و معنـا          هدف
ها و مـديريت كـسب و كـار گـزارش           اي بين ارزش   اوسلون و كوري هيچ رابطه     ،لكن

 بـين   5در مطالعـه گرجيوسـكي و آسـكلون       ). 26 :1992،  اسـلون و كـوري    (انـد   نكرده
هاي موفقيت نظير رشد كـسب و       طلبي با شاخص  طلبي و پيشرفت  هايي نظير قدرت   ارزش

 ،اين در حالي اسـت كـه      . اي مثبت و معنادار به دست آمده است       كار و سودآوري رابطه   
. اي منفي و معنادار داشتند    گرايي با رشد كسب و كار رابطه      گرايي و سنت  هاي عام  ارزش

اي منفي و معنادار گزارش شده است گرايي و سودآوري هم رابطه بين عام،در اين مطالعه  
  ). 41 :2005، گرجيوسكي و آسكلون(

 اسـت كـه بـه       ها انجام شـده   در ايران نيز تحقيقاتي متفاوت و متنوع در مورد ارزش         

                                                      
1. Oslon & Currie 
2. Fernald & Solomon 
3. Corman  
4. Koiranen 
5. Gorgiveski & Ascalon 
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پژوهشكده علوم ارتباطي توسـعه ايـران در سـال          . شودتعدادي از اين تحقيقات اشاره مي     

اي در  مطالعـه )  روسـتا  52 شـهر و     23( در سطح مناطق روستايي و شهري كشور         1353
نتيجه اين بـود كـه مـواردي        . ارتباط با تعيين سلسله مراتب ارزشي افراد جامعه انجام داد         

 بـه ترتيـب   ، كه همگي ابعاد كامالً فـردي دارنـد  ،نواده خوب و ثروت مانند سالمتي، خا  
 پژوهشكده مـذكور در شـهر تهـران         1358بررسي سال   . اندداراي بيشترين اهميت بوده   

نشان داد كه ميان چند ارزش مهم مانند سالمت، فرزنـد، خـشنودي، ثـروت، زيبـايي و                  
جايگاه اول را به خـود      ،   ارزش ترينموارد به عنوان مهم   % 84 با   "سالمت" ،داشتن همسر 

داشـتن فرزنـد، داشـتن      : ها به ترتيب اهميت عبارت بودند از      اختصاص داد و بقيه ارزش    
  . همسر و احساس خشنودي

 توسط وزارت ارشاد اسالمي در سطح مناطق روسـتايي  1379در پژوهشي كه در سال    
؛ )شـهرت، آبـرو  مقـام،  (اجتمـاعي  :  نـوع 4هـا در  و شهري انجام شد، تعدادي از ارزش     

بـه ترتيـب    ) سالمت(؛ زيستي   )ثروت(؛ اقتصادي   )كاري، علم و دانش   درست(فرهنگي  
اين بـود   از لحاظ اهميت    ، نتيجه   دهي هر ارزش  با توجه به وزن   . مورد بررسي قرار گرفت   

هـاي  كاري، آبرو و علم و دانـش در گـروه اول و ارزش            هاي سالمت، درست  ارزشكه  
ها ارزش( رت با اختالفي قابل توجه در گروه دوم قرار گرفتند گانه ثروت، مقام و شه     سه

هاي احمدي در تحقيق ارزشي ديگر با بررسي ارزش        .)156،  1382،  هاي ايرانيان و نگرش 
گيرد  نتيجه مي  ، گانه آلپورت در دو گروه دانشجويان مذهبي و عادي دانشگاه اصفهان           6

اقتصادي ميان آن دو گروه دانشجويان      هاي مذهبي، اجتماعي، نظري و      كه ميانگين ارزش  
  ).144، 1382، هاي ايرانيانها و نگرشارزش(با هم تفاوت دارد 

 دختر و پـسر دبيرسـتاني شـهر         ها  آنشمسيان در بررسي سلسله مراتب ارزشي نوجو      
كند كه بين سلسله مراتب ارزشي دختران و پسران تفاوتي معنادار وجود            تهران عنوان مي  

هاي سـاكن    پس از بررسي سلسله مراتب ارزشي پدران و پسران خانواده          آباديزين. دارد
 پدران و پسران بـا هـم داراي رابطـه ارزشـي             يابد كه مي ، به اين نتيجه دست    شهر مشهد 

در دو ارزش   هـا      آن هـاي ارزش  ولي داراي شباهت ارزشي با هم نيستند و فاصله         ،هستند
ترين حـد خـود قـرار       قتصادي در پايين  اجتماعي و مذهبي در باالترين حد و در ارزش ا         

  ). 211، 1372 ،هاي ايرانيانها و نگرشارزش(دارد 
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هاي بعمل آمده در خصوص سوابق موضوع، آشكار شد كه تاكنون           با توجه به بررسي   
 پژوهش حاضر از اين نظر حائز    ،بنابراين. مطالعات اندكي در اين زمينه انجام گرفته است       

هـاي  جـرأت آن را اولـين كـار تحقيقـاتي در زمينـه ارزش             توان به   اهميت است و مي   
  . كارآفرينان دانست

  چارچوب نظري تحقيق
هاي ارزشي باعث شد تا در اين تحقيق، نظريـه          بررسي و مرور ادبيات مربوط به نظام      

 بـا كمـي     هاي ارزشي اسـت،   ترين نظام كه در عصر حاضر يكي از جامع      ارزشي شوارتز   
 شوارتز براي سـنجش مقولـه       .ري تحقيق در نظر گرفته شود     تغيير به عنوان چارچوب نظ    

 كشور دنيا مورد آزمون قرار داد كـه         60ي را طراحي و در    اها تست استاندارد شده   ارزش
دهنـده   رزش اساسـي تـشكيل  10. داراي پايايي و روايي مناسب و قابل قبولي بوده است     

  :نظريه ارزشي شوارتز و باردي به شرح ذيل است
 به دنبال موقعيت مناسب اجتماعي و كسب        ،افراد معتقد به اين ارزش    : 1لبيطقدرت. 1

 است؛ها   آنهايويژگي بخشي از طلبيطلبي و ثروتطلبي، شهرتجاه. قدرت هستند

هاي ها و توانايي به دنبال افزايش قابليت،افراد متصف به اين ارزش: 2طلبيپيشرفت. 2
طلبي، موفقيـت و نفـوذ از       جاه. يابند موفقيت دست  خود هستند تا از اين طريق بتوانند به       

 رود؛طلب به شمار ميهاي افراد توفيقويژگي

 به دنبال شادي و لذت در زندگي هستند و          ،بند به اين ارزش   افراد پاي : 3جوييلذت. 3
 همواره به فكر لذت بردن از زندگي هستند؛، گرفتنبدون سخت

ظ امنيت و پايداري در روابط خود با ديگـران          چنين افرادي براي حف   : 4طلبيامنيت. 4
امنيت خانواده و جامعه به همراه نظم اجتماعي در نظر ايشان مهـم تلقـي               . كنندتالش مي 

 شود؛مي

                                                      
1. Power 
2. Achievement 
3. Hedonism 
4 Security 
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بخـشندگي،  . نظام ارزشي اين افراد كمك به اطرافيان نزديك است        : 1خواهينيك. 5
   بارز ايشان دانست؛هايتوان از ويژگيپذيري را ميكاري و مسؤوليتصداقت، درست

نواخت را دوست ندارند و همـواره بـه         طلب زندگي يك  افراد هيجان : 2طلبيهيجان. 6
 هاي نو در زندگي هستند؛دنبال ايده

  كنند خودمختـاري، اسـتقالل   هايي كه با اين ارزش زندگي مي      انسان: 3خودمحوري. 7
يش را خـود تعيـين   هاي زندگي خـو دهند هدفو آزادي را خواهان هستند و ترجيح مي 

 كنند؛

هـايي  چنـين انـسان   . داننداين افراد زندگي را فقط به خود متعلق نمي        : 4گراييعام. 8
دهند و به برابري، مساوات و عـدالت        هاي خود قرار مي   منافع ديگران را در رأس فعاليت     

 ؛در زندگي اعتقاد دارند

كنند با اهميت بـه     داره مي هايي كه با اين ارزش زندگي خود را ا        انسان: 5نواييهم. 9
تـوان  ميها     آن هاي بارز از ويژگي . نظم و قانون حاضر نيستند خالف مقررات عمل كنند        

 خودنظمي، ادب و مطيع بودن را نام برد؛

بند هاي قديم پاي  كار و به باورها و فرهنگ      محافظه ،گراافراد سنت : 6گراييسنت. 10
هـاي بـارز چنـين     هاي گذشته از ويژگـي    سنتتعهد كاري، احترام به ديگران و       . هستند

 ).27، 1992، شوارتز(افرادي است 

  .دهد چارچوب نظري اين پژوهش را تشكيل مي،اشاره شد كه نظريه مذكور

  روش تحقيق
ابزار اصلي گردآوري اطالعـات بخـش   . توصيفي ـ پيمايشي است  ، تحقيق اينروش

                                                      
1 Benevolence 
2 Stimulation 
3 Self-direction 
4 Universalism 
5 Conformity 
6 Tradition 
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هـاي  اي سه قسمتي شامل نامه همراه، مقيـاس سـنجش ارزش          نامهميداني تحقيق، پرسش  
 ،گيري از پيشينه تحقيـق بود كه با بهرهها   آنايهاي فردي و حرفهكارآفريني و ويژگي  
 و شـوارتز (هـاي شـوارتز و بـاردي         ارزش 1يافتهنامه تعديل پرسشبه ويژه با استفاده از      

 ارزش و هر كدام     10برگيرنده  ها در مقياس سنجش ارزش  . تدوين شد ) 54 :2001باردي،  
جامعه آمـاري ايـن     .  گويه را به خود اختصاص داد      40 گويه بود كه در مجموع       4شامل  

 نفر از كارآفرينان سه بخش صنعت، خدمات و كشاورزي هستند كـه             70پژوهش شامل   
هاي نو در سطح اسـتان كرمانـشاه   ها و طرح مجري ايده1385 تا پايان سال 1376از سال  

از آنجا كه جامعه آماري مورد نظر كوچك و امكـان دسترسـي بـه آن وجـود                  . دانبوده
هاي مورد نياز از طريق سرشماري انجام شد و در تجزيه و تحليـل  داشت، گردآوري داده 

  .ها تنها به آمار توصيفي بسنده شدداده
 تـن از اعـضاي   10نامه، تعـداد  به منظور اطمينان از روايي صوري و محتوايي پرسش    

ريـزي  شناسـي روسـتايي، برنامـه     گيـري، جامعـه   هاي سنجش و اندازه   أت علمي رشته  هي
نظران و محققان موضوعات مربوط به كـارآفريني در دانـشگاه رازي            روستايي و صاحب  

نامه نظـرات اصـالحي خـود را اعـالم          هاي پرسش    عميق سؤاالت و گويه    هپس از مطالع  
و بحث و بررسي در مورد ديـدگاههاي        كردند كه پس از مصاحبه حضوري با اين افراد          

نامـه  به منظور برآورد پايايي بخش دوم پرسش      . مطرح شده، اصالحات ضروري انجام شد     
نامـه   نـسخه از پرسـش     24براي اين منظور، تعـداد      . از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد     

پـردازي، ضـريب آلفـاي      داده توسط بخشي از جامعه آماري تحقيق تكميـل و پـس از           
ميزان ايـن ضـريب كـه در     . محاسبه شد  ،هاي مورد اشاره    ها و سؤال    باخ براي گويه  كرون

  .دست آمد به85/0كننده ميزان پايايي ابزار است در سطح  اصل، مشخص
گر مجرب انتخاب و در يك  نفر پرسش10ها، ابتدا تعداد نامهبه منظور تكميل پرسش   

در مـورد اهـداف تحقيـق،       هـا     آن روزه نسبت به آموزش توجيهي    كارگاه آموزشي نيم  
                                                      

ري در ساختار آن انجام نگرفت و تنها سعي شـد معـادل   گونه تغيينامه شوارتز هيچبه منظور حفظ اعتبار پرسش.  1
  .ها ارائه شودفارسي مناسب براي هر يك از گويه
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اقدام و سپس مقـرر شـد       ... گري و   الرعايه هنگام پرسش  نامه، نكات الزم  سؤاالت پرسش 

- حضوري نسبت به تكميل پرسش     صورت  بهگران به روستاهاي منتخب مراجعه و       پرسش

نـرخ  ( مـورد رسـيد      60هاي كامل و بدون نقص بـه        نامهتعداد پرسش . ها اقدام كنند  نامه
ـ    ) توصيفي(محاسبات آماري   %). 86= گوييپاسخ و بـه    انجـام    SPSS هبا استفاده از برنام

هاي ميـانگين و انحـراف معيـار        هاي توزيع فراواني، آماره   ها از جدول  منظور تحليل داده  
  .استفاده شد

  تجزيه و تحليل اطالعات
، 40ـ24 گروه سني3 كارآفرينان به ، در اين پژوهش   :هاي فردي كارآفرينان  ويژگي

 بيشترين فراواني مربـوط بـه       ،بر اساس نتايج حاصل   .  ساله تقسيم شدند   73ـ57، و 56ـ41
به عبارت ديگر، بخش اعظم جامعـه آمـاري پـژوهش را            .  ساله است  24ـ40گروه سني   

دهد كـه   توزيع فراواني جنسيت كارآفرينان نشان مي     . دهندكارآفرينان جوان تشكيل مي   
. دهنـد  نفر را زنـان تـشكيل مـي        19 نفر را مردان و      51 كارآفرين مورد نظر،     70از بين   

  سـواد،  نفـر بـي    7گـو،    نفـر پاسـخ    70آمده از مجمـوع     دست بر اساس آمار به    چنين  هم
 نفر داراي مدرك ليـسانس      21 نفر داراي مدرك ديپلم،      19 نفر داراي مدرك سيكل،      15
   كارآفرينـان ،از نظـر نـوع فعاليـت   . انـد  نفر داراي مدرك باالتر از ليـسانس بـوده   8و  
بيـشترين افـراد در گـروه       . اند گروه شغلي صنعت، خدمات و كشاورزي تقسم شده        3به  

 در اين پژوهش، شغل والدين كارآفرينان به چنين هم. اندجاي گرفته% 40شغلي صنعت با 
نتـايج حاصـل از اشـتغال اكثـر         .  گروه شغلي صنعت، خدمات و كشاورزي تقسيم شد        3

  .غلي والدين خود نشان داردكارآفرينان در زمينه ش

  بررسي اولويت نظام ارزشي كارآفرينان به تفكيك جنسيت 
بنـدي كارآفرينـان مـرد و زن روسـتايي از     در اين بخش تحقيق به بررسي اولويـت     

 سلسله مراتب نظام ارزشي مردان كارآفرين را        ،1جدول شماره   . شودها پرداخته مي  ارزش
  . دهدها نشان مياز ارزشها   آنبنديبر اساس رتبه



   1388 ، تابستان4شماره ، سال اول، فصلنامه توسعه كارآفريني              

  

128

  

  
  هاي نظام ارزشي مردان كارآفرين استان كرمانشاه اولويت.1جدول 
  رتبه   و انحراف معيار6ميانگين از   هاارزش

 1  )46/0)50/5  گراييعام
  2  )56/0)45/5  طلبيامنيت

  3 )47/0) 27/5  خودمحوري
 4 )01/1)15/5  طلبيهيجان
  5 )94/0)05/5  خواهينيك
  6 )70/0)09/5  طلبيلذت
  7  )93/0)62/4  نواييهم
  8 )83/0)42/4  گراييسنت

  9 )65/0)21/4  طلبيپيشرفت
  10  )1/07)63/3 طلبيقدرت

  )5:  و بيشترين اهميت1: ين اهميتتر كم(مقياس ليكرت 
  

دهد كارآفرينان مرد در اعمال و رفتار خود بيشتر         همان طور كه جدول باال نشان مي      
ايـن نـشان     .كننـد طلبي و خودمحوري قضاوت مـي     رايي، امنيت گ ارزش عام  3بر مبناي   

 ،دهنـد مـي  هاي خود قـرار   دهد كه كارآفرينان مرد منافع ديگران را در رأس فعاليت          مي
 بـه امنيـت     ، به برابري و مساوات در زندگي اعتقاد دارند        ،دانندزندگي را از آن خود نمي     

دهند، خواهان استقالل و آزادي هستند    خانواده و جامعه به همراه نظم اجتماعي اهميت مي        
هـا     آن چنـين   هـم . هاي زندگي خـويش را خـود تعيـين كننـد          دهند هدف و ترجيح مي  

هاي نو در زندگي خود را       يعني خواهان هيجان و تغيير هستند و همواره ايده         ،طلب هيجان
 در  طلبـي طلبـي و قـدرت    نوايي، پيـشرفت  هاي هم ارزشها     آن ،در مقابل . كننددنبال مي 
طلبـي،  دهد هـدف ايـشان تنهـا جـاه         كه نشان مي   ،اندبندي كرده هاي پايين رتبه  اولويت
 بـه دنبـال كـسب قـدرت و موقعيـت            تـر   كمبلكه  . اندوزي نيست طلبي و ثروت  شهرت

  .كنندها عمل ميبر خالف رسوم و سنت، اجتماعي هستند و گاهي در صورت لزوم
  همان طور كه جدول بعـدي نـشان       . بندي كارآفرينان زن متفاوت است    اولويت  

  دهد كارآفرينان زن بر خـالف كارآفرينـان مـرد در اعمـال و رفتـار خـود بيـشتر                   مي
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  .كنندنوايي قضاوت ميطلبي و همخواهي، امنيت ارزش نيك3بر مبناي 

  
  هاي نظام ارزشي زنان كارآفرين استان كرمانشاه اولويت.2جدول 

  رتبه  يار و انحراف مع6ميانگين از   هاارزش
 1 )/.42)55/5  خواهينيك

  2 )/.46)43/5  طلبيامنيت
  3 )/.43) 30/5  نواييهم

  4  )05/1)21/5  طلبيهيجان
  5  )/.84)11/5  گراييعام
  6 )/.68)05/5  طلبيلذت
  7  )85/4/.) 86  گراييسنت

  8  )/.89)60/4  خودمحوري
  9 )/.90)38/4  طلبيپيشرفت
  10  )07/1)63/3  طلبيقدرت

  )5:  و بيشترين اهميت1: ين اهميتتر كم(ياس ليكرت مق
  

دهد كه كارآفرينان زن كمك بـه اطرافيـان نزديـك خـود را              جدول فوق نشان مي   
-كاري و مـسؤوليت   هاي بارز ايشان بخشندگي، صداقت، درست     از ويژگي . دوست دارند 

نون اهميـت    به نظم و قـا     ،كارآفرينان زن به اداره زندگي خود تمايل دارند       . پذيري است 
بـودن از   خـودنظمي، ادب و مطيـع     . دهند و حاضر نيستند خالف مقررات عمل كننـد        مي

-هاي خودمحوري، پيـشرفت   بعالوه كارآفرينان زن ارزش   . استها     آن هاي ديگر ويژگي

دهد هـدف   اند، كه نشان مي   بندي كرده هاي پايين رتبه  طلبي را در اولويت   طلبي و قدرت  
 بـه دنبـال كـسب       تر  كمها     آن .اندوزي نيست طلبي و ثروت  هرتطلبي، ش ايشان تنها جاه  

در بيـشتر   ،   به تنهـايي   ،قدرت و موقعيت اجتماعي هستند و با عدم تمايل به انجام كارها           
  .گيرندكارها از ديگران مشورت و كمك مي

  نتيجه 
ي طـور   بـه . ها، تفاوت وجود دارد   بندي مردان و زنان كارآفرين از ارزش      در اولويت 
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طلبـي و  گرايي، امنيـت هاي عامها، ارزشبندي مردان كارآفرين از ارزشدر اولويت  ،كه
خـواهي،  هـاي نيـك   هـا، ارزش  بندي زنان كارآفرين از ارزش    خودمحوري و در اولويت   

هـاي اول، دوم و سـوم را بـه خـود       ، رتبـه  ، در هر يك   نوايي به ترتيب  طلبي و هم  امنيت
نگيزشي هستند كه بر رفتار و اعمال افـراد تـأثير           ها ساختارهاي ا  ارزش. اختصاص دادند 

  طلبـي، خـواهي، امنيـت   گرايـي، نيـك   هـاي عـام    اولويـت ارزش   ،بنـابراين . گذارندمي
-نوايي و خودمحوري در ميان سلسله مراتب نظام ارزشي مردان و زنان كارآفرين مـي              هم

-ولويت ارزش عام   اهميت باالي ا   ،ي كه طور  به. باشدها     آن تواند گوياي انگيزه و اهداف    

گر اين واقعيت اسـت كـه ايـن افـراد           گرايي در سلسله مراتب ارزشي كارآفرينان بيان      
-هاي ديگر را نيز در رأس فعاليـت        بلكه منافع انسان   ،دانندزندگي را فقط از آن خود نمي      

 ، براي تمـام مـردم     ،با اعتقاد به برابري، مساوات و عدالت      ها     آن .دهندهاي خود قرار مي   
ز نظر پارسـونز نيـز جوامـع در         ا.  خواهان عدالت هستند   ،شناسندساني را كه نمي   حتي ك 

، 1373، ترنر و بيگلي(رسند  گرايانه مي آخرين مرحله تكامل خود به يك نظم اخالقي عام
351.(   

بندي او به اخـالق در  گرايي فرد افزايش يابد، پاي      رچه عام نتايج تحقيقات نشان داد ه    
  .شـود   و از شكاف بـين اخـالق نظـري و عملـي وي كاسـته مـي                 يابدميعمل افزايش   

گرايي   چنانچه اخالق را رعايت حقوق و انتظارات اجتماعي تعريف كنيم، ضابطه           ،ر واقع د
رعايت كند و از بـسياري       شود كه فرد حقوق ديگران را بيشتر        گرايي موجب مي    و قانون 

رايـي تعمـيم احـساس      گعـام  .هاي اجتمـاعي جلـوگيري شـود        ها و ناهنجاري    بزهكاري
 را  ،، اعـم از خـودي و غريبـه        شود تا همه  مسؤوليت فرد نسبت به ديگران را موجب مي       

بندي او با اخالق بيـشتر      پاي،   و با كاهش فاصله اخالق نظري و عملي        يكسان توجه كند  
 بايد گفت هر چه دايره تعهد فرد از خويشان، نزديكان و اقوام فراتر رود،               ، در واقع  .شود

فرد  به بيان ديگر، هر چه دامنه تعهد. كندمي انتظارات اجتماعي را بيشتر رعايت   حقوق و 
به ويژه اقوام و    ( و افرد خاص     ها  گروهتر باشد، از شدت اين احساس تعهد نسبت به            وسيع

هـاي قـومي و نـژادي         شـود و همـه مـردم را جـداي از وابـستگي              كاسته مي ) نزديكان
، چلبـي  (تر عمل خواهنـد كـرد       گراتر باشند اخالقي    م هر چه افراد عا    پس،. گيرد  دربرمي
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توان گفت كارآفرين با چنـين ارزشـي بـه رقابـت ناسـالم و           مي ،بنابراين). 124،  1370
خواهي در ميان نظام    اولويت ارزش نيك  . زدن به رقباي خود مبادرت نخواهد ورزيد      ضربه

رادي هستند كه تـالش     گر اين نكته است كه كارآفرينان اف      ارزش زنان كارآفرين، بيان   
 در حـد امكـان      ،شناسند كمك كنند؛ با شناخت نيازهاي ديگران      دارند به مردمي كه مي    

از . بخشندتوز نيستند؛ آزار و اذيت ديگران را هم ميبراي رفع آن نيازها اقدام كنند؛ كينه
از آن  . پذيري است كاري و مسؤوليت  ويژگي بارز اين افراد بخشندگي، صداقت، درست      

خيرخـواهي   و   نـوع  عالقـه بـه هـم      ، ارتباطات سنجيده  اساس بر   ي اجتماع ي كه زندگ  جا
يابد، الزم اسـت افـراد بـه فكـر      قوام ميم  تعاون و خدمت به ه ا و ب  شده است ريزي   پايه

قدم برندارند، بلكه به نفع ديگـران        در پي ارضاي غرايز شخصي     منفعت خويش نباشند و   
  .نيز گام بردارند

دهنده اين واقعيـت    طلبي در ميان نظام ارزشي كارآفرينان، نشان      يتاولويت ارزش امن  
است كه كارآفرينان افرادي هستند كه براي حفظ امنيت و پايداري در روابط خـود بـا                 

مهم ها     آن كنند؛ امنيت خانواده و جامعه به همراه نظم اجتماعي در نظر          ديگران تالش مي  
ت جامعه را به خطر بيانـدازد؛ بـراي سـالمتي           دهند كه ثبا  شود؛ كاري انجام نمي   تلقي مي 

يابي به موفقيت به منظور دست. دانندخود ارزش قائلند؛ خود را در برابر جامعه مسؤول مي
 افراد براي كـسب موفقيـت از        ،در واقع . بايد در محيطي امن و آرام به فعاليت پرداخت        

 چنين محيطي است كه بـا        در ، زيرا لحاظ روحي و رواني بايد در امنيت كامل به سر برند          
، 1378،  داغـي قراچـه (كننـد   هاي درون خود را افشا مي      استعدادها و توانمندي   ،رشد بهتر 

35 .(  
دهنده اين واقعيت اسـت     نوايي در نظام ارزشي زنان كارآفرين نشان      اهميت ارزش هم  

 حاضـر نيـستند خـالف    ،كه كارآفرينان افرادي هستند كه با اهميت بـه نظـم و قـانون           
كنند؛ خودنظمي، ادب و مطيـع      رات عمل كنند و در هر شرايطي از قانون پيروي مي          مقر

است؛ معتقدند بايد بـه بزرگترهـا احتـرام گذاشـت؛ بـا             ها     آن هاي بارز بودن از ويژگي  
نوايي يك هم. كنند براي كسي ناراحتي ايجاد نكنند سعي مي،برخورد محترمانه با ديگران

ين اهداف و امكانات يا نيازهاي توليدشده در فرهنـگ و           رفتار اجتماعي است كه وقتي ب     
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. جامعه و ارضاي آن نيازها، هماهنگي و تعادل وجود داشته باشـد، بـه وجـود مـي آيـد           
ترس از مجـازات،    . پذيرندها و هنجارهاي جامعه را مي     نوايان افرادي هستند كه ارزش     هم

باعـث افـزايش ميـزان    ها از عواملي اسـت كـه   شدن ارزشاحساس محروميت يا دروني  
  . شود ميها گروهنوايي در افراد يا  هم

  دهـد باالخره اهميت ارزش خودمحـوري در نظـام ارزشـي كارآفرينـان نـشان مـي               
دهنـد  كه كارآفرينان خواهان خودمختـاري، اسـتقالل و آزادي هـستند و تـرجيح مـي               

 تيولؤمس ،يطلب  استقاللهيروحبا  اين افراد. هاي زندگي خويش را خود تعيين كنند      هدف
-يي توانا هيپا بر؛ بر امرار معاش     رنديگميرا برعهده   ) گراني د يو حت (كار و اشتغال خود     

 نـاراحتي ؛   ندارند ي كارمند هي و اساساً روح   معتقد هستند  خود،   ي و فكرها  هايستگي شا ها،
 "ايجاد تفـاوت  "شائبه براي     هاي بوروكراسي خشك، همراه با تعهدي بي        از سيستم ها    آن
يابـد  تا به شيوه خود به اهـداف دسـت          سعي دارد   شود كه     ميمنجر  شخصيتي مستقل   به  
و لپتيرمن معتقدند  كانجر ).150ـ1/144، 1383،   هاجتس، ريچاردام . دانلد اف  كوراتكو،(

دستورهايي هنگام دريافت    به ،با ديگران  نواييهم به استقالل و عدم    با تمايل    افراد خالق 
 ،1376،  آقـايي : نكـ   (كنند تمايل دارند از آن سرپيچي       ، خود بر خالف ميل يا اعتقادات    

40.(  
تـوان گفـت شـناخت نظـام ارزشـي       كلي با توجه به نتايج ايـن تحقيـق مـي    طور  به

كننـده اهـداف    هـا تبيـين   ارزش. هاي متفاوتي قابل اهميـت اسـت      كارآفرينان از جنبه  
زشي كارآفرينان به ما كمك      شناخت نظام ار   ،بنابراين. كارآفرينان در آينده خواهند بود    

هاي آموزش  پي ببريم و از همين اهداف در تدوين برنامه        ها     آن خواهد كرد تا به اهداف    
ريزان  شناخت نظام ارزشي كارآفرينان به برنامه      ،از سوي ديگر  . كارآفريني استفاده كنيم  

را هـا   ن آهاي كارآفرينان مطلع شوند و بتواننـد    كمك خواهد كرد تا از اهداف و انگيزه       
همچنيين محققان حوزه كارآفريني    . گيري و توسعه شغلي هدايت كنند     در فرآيند تصميم  

-هاي كارآفريني، ارزشها و مهارت  را ترغيب خواهند كرد كه در كنار آموزش ويژگي        
 از طريـق شـناخت نظـام        ،عالوه بر ايـن   . هاي كارآفرينان را نيز مورد توجه قرار دهند       

هاي كارآفرينان در بين كشورهاي مختلـف       ان به مقايسه ارزش   توارزشي كارآفرينان مي  
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هـاي ارزشـي كارآفرينـان را در        هـاي اولويـت   پرداخت و به اين وسيله تشابه و تفاوت       

با توجه به مطالب فوق پيشنهاد اين است كـه بـه            . هاي متفاوت دنيا آشكار كرد    فرهنگ
-تـري در زمينـه ارزش  سيعمنظور شناخت صحيح از نظام ارزشي كارآفرينان، مطالعات و  

هـا را ميـان افـراد       هاي كارآفرينان انجام گيرد و در نتيجه از طريق آموزش، اين ارزش           
 انگيـزه   ،نسبت به كسب و كارهـاي جديـد       ها     آن تقويت كرد تا به اين وسيله بتوان در       

  .ايجاد كرد

  پيشنهادها
ـ نظام ارزشـي    متناسب با    ي، افراد شغل  نظريه سازگاري شغلي  طبق  . 1 را انتخـاب   ود  خ
مقولـه  بـا بررسـي   ، قبل از هر اقداميكارآفريني، ريزان برنامهشود پيشنهاد مي .كنندمي

را در  هـا      آن  و  يابند دستكارآفرينان    صحيح از نظام ارزشي    ي بتوانند به شناخت   ،هاارزش
 افـرادي را كـه داراي       ،به عبارت ديگر  . گيري و توسعه شغلي هدايت كنند     فرايند تصميم 

  ؛ به سمت كارآفريني هدايت كنندهستندهاي كارآفرينانه شارز
به نظم و   ها     آن  و توجه  نوايي در زنان كارآفرين   با توجه به اهميت باالي ارزش هم      . 2

، ضـمن حـذف     توجه ويژه به زنـان كـارآفرين      مربوط با   ولين  ؤ مس قانون، شايسته است  
  ؛بردارندا ه  آن، مشكالت فني و اجرايي را از سر راهمعضالت قانوني

ها، اولويت اول   بندي مردان كارآفرين از ارزش    گرايي در اولويت  چون ارزش عام  . 3
هـاي  شـود كارآفرينـان در قالـب تـشكل         پيشنهاد مـي   ،را به خود اختصاص داده است     

دهي شـوند تـا عـالوه بـر     هاي بشردوستانه هستند سازمان كه به دنبال فعاليت    ،غيردولتي
  رآفرينان به رضايت دروني دست يابند؛، كاهبهبود كمك به جامع

بندي ارزشي زنان و مردان كارآفرين      با توجه به اختصاص دومين رتبه در اولويت       . 4
شود مسؤولين دولتي محيطي امن و آرام را براي فعاليت          پيشنهاد مي ،  طلبيبه ارزش امنيت  

 ممكـن   ،رين عدم وجود احساس امنيت شغلي براي كـارآف        ، زيرا كارآفرينان فراهم كنند  
 است به از دست دادن يا توقف انگيزه وي براي ادامه فعاليتش منجر شود؛

بندي زنان كارآفرين   خواهي در اولويت  با توجه اختصاص اولويت اول ارزش نيك      . 5
از وجـود  ، با استفاده اندركاران كارآفريني دست شودپيشنهاد مي  ،هاي موفقيت از شاخص 
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ايشان نسبت بـه شناسـايي و جـذب افـراد            از طريق    گو و چنين كارآفريناني به عنوان ال    
خواهي را يك نـوع ارزش در       كارآفريناني كه نيك  . مستعد براي كارآفريني اقدام كنند    

. نوعان خود كوتاهي نخواهنـد كـرد      دانند نسبت به مشاوره يا هدايت هم      زندگي خود مي  
ي هدايت ساير كارآفرينـان     به عنوان چراغ سبزي برا    ها     آن تواند از  سازمان مي  ،بنابراين

 بالقوه بهره بگيرد؛

طلبي و خودمحوري به عنـوان مهمتـرين        گرايي، امنيت هاي عام از آنجا كه ارزش   . 6
هاي  در تدوين برنامه   شود پيشنهاد مي  ،اندها از ديدگاه مردان كارآفرين عنوان شده      ارزش

ـ ها و مهارت   عالوه بر در نظر گرفتن ويژگي      ،آموزش كارآفريني  اي كـارآفريني بـه     ه
 شود؛هاي فردي كارآفرينان توجه عنوان محتوا، به اين ارزش

طلبي ميان كارآفرينـان    طلبي و پيشرفت  هاي توفيق با توجه به اهميت پايين ارزش     . 7
 آن را بـه فـال نيـك         ،هـا شود مسؤولين ضمن شناسايي اين ارزش      توصيه مي  ،روستايي

 طلبـي ي چنين كارآفريناني را به حـساب قـدرت  ها يا آرزوهابگيرند و در نتيجه خواسته   
هنگامي كه مسؤولين بدانند كارآفرينـان بـه دنبـال كـسب قـدرت              . قلمداد نكنند ها    آن

 .فراهم آورندها   آنرود شرايط مساعدتري را براي فعاليت انتظار مي،نيستند
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