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 چكيده
 رهیغتجاري و  ،هاي صنعتي، خدماتي در جهان امروز كارآفرینان منشأ تحوالت بزرگي در زمینه

هاي كارآفریني  . مطالعات زیادي در خصوص خصیصهروند يم شمار بهرشد و توسعه محرك اند و  شده
ادراكات و  ةنگران ژرفكشف و توصیف عمیق و  بارةاما پژوهش در ؛است شده انجامو كارآفرینان 

بسیار اندك  ،كنند مي امعنآن را ود ها براي خچنانكه آن ،كارآفریني ةپدیدتجربیات كارآفرینان از 
كارآفریني  ةپدیدهدف اصلي این پژوهش كشف و توصیف عمیق تجربیات كارآفرینان از  است.
آماري پژوهش  ةجامعپدیدارشناسي است.  ةشیوروش انجام پژوهش از نوع كیفي و به  .است

در شهر تبریز و در سال  رهیغتجارت و   هاي گوناگون صنعت، خدمات، كارآفرینان برتر در حوزه
و حجم آن با توجه به ماهیت پژوهش كیفي تا دند شصورت هدفمند انتخاب  هب ها  است. نمونه 3333

و با استفاده از روش د شها از طریق مصاحبة عمیق گردآوري  نفر( ادامه یافت. داده 36ها ) اشباع داده
 نةیزممضمون كلي شامل  پنج دهديمنشان  جینتا .شد( تجزیه و تحلیل 3334اسمیت ) يپیشنهاد
 از كارآفریني تلقي و ياجتماع هاي ویژگي روانشناختي، هاي ویژگي ،ياقتصاد تیوضع ،ينیكارآفر

واند ت  يم مطالعه نیا يهاافتهی و هریك از مضامین داراي چندین مضمون فرعي بودند.پدیدار شدند 
 .دهد ارائه ينیركار آف نةیزمدر  نانیكارآفر اتیروشن از تجرب يریتصو
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 مقدمه 
كارآفریني از ابتداي خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون زندگي حضور داشته و مبناي 

كارآفریني و كارآفرین به اوایل قرن  ةزمینبحث در  . است هاي بشري بوده تحوالت و پیشرفت

و  هاي متعددي از كارآفرین بیشتر اوقات تعریفدر  (.Landstrom‚ 1999گردد ) هجدهم برمي

 ةزمینهاي متعدد از این مفهوم باعث تحقیقات زیادي در  شود و تعریف مي ارائهكارآفریني 

اي براي  (. رویكرد تاریخي كارآفریني پایهZimmerman‚ 2008كارآفریني شده است )

هاي  پژوهش ،با این حالكند.  مي يضرورهاي كارآفرینان در عصر كنوني را  بررسي ویژگي

ادراكات و تجربیات كارآفرینان از  ةنگرانژرفاندكي در خصوص كشف و توصیف عمیق و 

هاي روانشناختي  كارآفریني تنها در ویژگي ةپدیدكارآفریني صورت گرفته است؛ چون  ةپدید

و وضعیت اقتصادي  دارندهاي خانوادگي متفاوتي  شود و كارآفرینان ویژگي خالصه نمي

عوامل متعددي براي ظهور  .كنند و برداشت متفاوتي از كارآفریني دارند متفاوتي را تجربه مي

بودن سرمایه(، عوامل فراهمهاي بازار و  عوامل اقتصادي )مزیت مانند ؛كارآفریني مهم است

اجتماعي(، عوامل روانشناختي )نیاز به توفیق، انگیزه،  ةطبقغیر اقتصادي )مقبولیت، امنیت، 

 (ایجاد تغییر در تولید محصوالت و خدمات ي)براعوامل تولید ( و پذیريطرهمخا

((Thompson, 2005. 

تواند  ها ميكارآفرینان و شناخت ادراكات و تجربیات آن ةجانبهمههاي  آشنایي با ویژگي

گیري نگرش بنیادي، براي بازنگري در مورد مشكالت و ابهامات كمك كند  به شكل

(Falcone & Osborne‚ 2005 مطالعاتي كه در .)هاي فردي و رشد و  ارتباط بین ویژگي ةزمین

دهند كه پیشرفت به یك گروه و مذهب خاصي  اقتصادي صورت گرفته است، نشان مي ةتوسع

در توان رشد اقتصادي را  ها در افراد مي برخي از ویژگي ةتوسعاختصاص ندارد و با رشد و 

كارآفریني و  ةدربارنویسندگان كه  اغلب(. تقریباً 3385بدري، جوامع مختلف فراهم كرد )

ا از ها رخاصي دارند كه آن  اند كه كارآفرینان ویژگي اذعان داشته ،اند كارآفرینان قلم زده

توجه به كارآفریني و پرورش  لیدل. به همین (christina, 2013) كند ميافراد معمولي متمایز 

نقش مؤثر  دربارةهاي تحقق آن در جوامع امروز یك ضرورت است. اكنون كه  زمینه

كشورها اتفاق نظر است، هدف تحقیق این است كه با كشف و  ةتوسعكارآفرینان در رشد و 
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یي هاي كارآفریني را شناسا توصیف عمیق ادراكات و تجربیات كارآفرینان بتوان اوالً ویژگي 

و  حیتشر يبرا ق،یتحق نیدر ا نیبنابرا ؛مند شد و ثانیاً در شرایط مقتضي از نتایج آن بهره كرد

 قیاستفاده شده است كه نگاه عم يفیاز روش ك نان،یفهم در ارتباط با تجارب كارآفر شیافزا

 مفهوم كی يمرزها يكند كه راهنمايم يورآ  جمع را ياطالعات و دارد ينیكارآفر دةیپدبه 

 .باشند دیجد

 

 موضوع اتيادب بر یمرور

 از استفاده با را بهینة منابع تخصیص كه است وكاري ساز ،نظر اقتصاددانان ازكارآفریني 

هاي جدیدي را  تواند فرصت مي كارآفریني .سازدمي میسر مخاطره با همراه آتي يهافرصت

 ایجاد با همچنین و دهند افزایش را خود سرمایةبراي كارآفرینان ایجاد كند تا درآمد و 

استانداردهاي زندگي را بهبود بخشند  ،متوسط و كوچك كارهاي و كسب و جدید مؤسسات

(Henly, 2012 كارآفریني یك .)هاي كسب و كار است در فرصت كاوش فرایندSzabo,) 

مدل خود كه براي بررسي عوامل فردي اثرگذار بر  در( 2232)دیور، ساده و پانیس  .2013)

 در را كار و كسب عملكرد بر شخصیتي هاي ویژگي و مستقیم اثر ،اند كرده ارائهكسب و كار 

 ،مقابل دركنند.  هاي شناسایي فرصت تمركز مي و بیشتر بر روي مهارت دنگیر نمي نظر

با تفاوت  نیو همچن يتیشخص يهايژگیوبر  يمبتن يهاهینظر ارائةروانشناسان با هدف 

 نانیكارآفر يروانشناخت يهايژگیو يبه بررس نان،یكارآفر ریو غ نانیكارآفر نیب شدن قائل

 .داننديم ينیتحقق كارآفر يخاص را شرط الزم برا يهايژگیوو وجود  پردازند يم

 به تمایل توفیق، به نیاز :همچون هایيویژگي از طوالني فهرستي روانشناسان

 پشتكار اراده، و عزم تحمل ابهام، ،يطلباستقالل دروني، كنترل مركز دارابودن ،پذیري مخاطره

 يبررس به يدر تحقیق (2225) بارون .اندگنجانده خود فرضیات در را نفسبهاعماد و

 و لیو. داندمي موفقیت كارآفرینان بر تأثیرگذار را هاآن و است پرداخته شخصیتي هاي ویژگي

 فرایندمعتقدند  هاآن. دانند مي كارآفریني هاي ویژگي از را نوآوري و خالقیت (2232) چوآن

نقش  ،استو خالقیت كه اساس و بسترساز ایجاد، تغییر و تحول در تكنولوژي  نوآوري

معتقدند كه  (2226) استفن و تامي ،كیم. كنند مي ایفا میالدي سوم هزارةرا در  اي كننده تعیین
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آن را  و بگذارندرا به اشتراك  صشانتخصدهند كه اعضاي سازمان  هنگامي رخ مي ها نوآوري 

 كارآفریني ویژگي عنوان هتفكر كارآفریني نیز ب از .كنندتبدیل به كاالها و خدمات قابل لمس 

كند كه  عنوان مي (2233) كریستینا .(Dhliwayo & Van Vuuren, 2010)شده است  برده نام

استقالل و خودمختاري،  نوآوري، پذیري،طرخ: كند كارآفریني با وجود چهاربعد معني پیدا مي

 یيگراآرمان و اراده و عزم يژگیو به (Bygrave, 1994) ویگریبا .بسیار فعالیت و كار

 يرا بازنگر يقاتیتحق (Shaver & Scott‚ 1991) شاور و اسكات .كنديماشاره  نانیكارآفر

استفاده شده  ينیمعتبر كارآفر ةكنندينیبشیپ كیبه عنوان  شرفتیپ زةیانگاز آن  دركردند كه 

 ؛دارد وجود مثبت يهمبستگ ينیكارآفر و شرفتیپ زةیانگ نیگرفتند كه ب جهینت نیها چنبود. آن

متغیرهاي  و عواملاز  فردي خصایص تأثیر بر عالوه كارآفرینانه رفتار رسديمبه نظر  اما

و  يانیدار )احمدپور دارند فرهنگي و اجتماعي ماهیت گاهي كه ردیپذ يم تأثیر دیگري

در توسعه و  يطیو مح يانهیزم عوامل ریتأثبه  هاهینظراز  يبخش نیبنابرا ؛(3384 ،يمیمق

 ينیكارآفر دةیپد زیآمتیموفقرو شناخت  نی. از ادارند دیتأك ينیكارآفر دةیپد شیدایپ

 گرید انیب به ؛است نانیكارآفر يهاتالش بروزمحل  يو بستر اجتماع نهیمستلزم توجه به زم

 ي)محمد هستند خود ياجتماع نةیزممحصول  نانهیكارآفر يهاتیو فعال نیافراد كارآفر

 يابرجسته ریتأثافراد  ينینقش در كارآفر يخانواده و الگوها ،راستا نیا در(. 3387 ،ياسیال

 ياز رفتارها ياریبس ،(3386) بندورا آلبرت يامشاهده يریادگی ةینظر اساس بر. دارند

 ،يادسپاری توجه، مراحل دراز آنان  يریگسرمشقنقش و  يالگوها مشاهدة باافراد  ياجتماع

كه  ينانیكارآفر نی(؛ بنابرا3387 ن،ی)اسالو شونديمآموخته  يزشیو انگ يرفتار ينیبازآفر

وجود  به ها آن يبرا بخشالهام يمنبع نیوالد يژگیرفتار و و ،هستند نیكارآفر شانخانواده

 (2223) لینا و چن هاي طبق یافته .دارد هاآن شدننیكارآفر بر میمستق ریتأثو  آورد يم

 .كنند مي آغاز را اي حرفه كه كنند يم تیحماهاي خانوادگي، دانش افرادي را  تجربه

در  نانیدرصد كارآفر 52كه حداقل  افتندیمطالعات خود در در (3382) نورد و بروكهاوس

 نقل به 3382 نورد، و بروكهاوس) اندكردهرا مشاهده  ينیكارآفر يهاتجربهخود  يهاخانواده

 هاشبكهاست.  بوده مؤثرافراد  ينیدر كارآفر ياشبكه تیحما ،خانواده كنار در (.Fry،3333 از

 ،ياز منابع مال يامجموعهبلكه  كننديم یيو اجرا يمعنو تیحما نانینه تنها از كارآفر
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 به ؛(Pam Alexander, 2006) كننديم فراهم آنان يبرا را هافرصت به يدسترس و ياطالعات 

 نانیكارآفر تیو موفق يمهارت ارتباط يبررس به (2223)ماركمن و بارون مثال عنوان

 و يارتباط يهاشبكه نیكه ب انددهیرس جهینت نیا به (2224) همكارانو  سیو فر اند پرداخته

را  يارتباط يهاشبكه نقش (2224) تامسون. دارد وجود رابطه يشغل تیموفق شانس شیافزا

و  يو ساختار ادار طیاز شرا هاپژوهش از يبرخ در .دانديم مؤثر يعملكرد شغل شیافزا يبرا

 همكاران و بنزینگمثال  يبرا ؛است شده ادی ينیكارآفر بر مؤثربه عنوان عوامل  زین يسازمان

 ساختار از و اند كرده كارآفرینان شناسایي موفقیت عوامل عنوان به را عامل هفده( 2223)

 گريتسهیلنقش  همچنین .برندمي نام آنانراه  سر اصلي مشكل عنوان به تركیه كشور مالیاتي

 (,Sullivanدر نظر گرفته شده است  كارآفریني توسعةعامل  ،آن عمومي هايسیاستدولت و 

به  ازی(. ن3332 ف،ی) س رفتارهاست از ياریبس يبرا يزشیانگ منبع عنوان به «ازین» البته.  2014)

به عنوان  توانيمبه كسب درآمد و امرار معاش و اشتغال را  ازین ت،یو كسب موفق شرفتیپ

 افتندیخود در قاتیتحق در (3338) ترانبرگ و يورا. برد نام نانهیكارآفر يرفتارها يبرا يمنبع

 زنان در كار و كسب شروع يبرا يمهم زةیانگخود و خانواده  يزندگ يكه كسب درآمد برا

 .است بوده

 كیبحث  نیكه ا دهديمنشان  ينیكارآفر حوزةدر  قیتحق نةیشیپو  اتیبر ادب يمرور

 هب ؛كردمطالعه  را آن توانيمگوناگون  يایاست و از ابعاد و زوا يارشتهنیب يمطالعات حوزة

مدل  كی ارائةدنبال  به ينیكارآفر ندیفرا بر مؤثرعوامل  نییتب يبرا قاتیتحق يبرخ كه يطور

 يبرا ؛دهند ارائه ينیكارآفر دةیپددر خصوص  يكل دگاهیتا بتوانند د اندبوده يساختار معادلة

 مدل در را يطیمح و يرفتار ،يشغل ،يفرد يرهایمتغ يقیتحق نیچن در (3388) يآقاجان مثال

از علوم مرتبط  يكی يمطالعات ةحوز در تواننديم هاآن از كیهر كه است كرده استخراج خود

 دیدگاه كی داشتن نیازمند آفرینيكارموضوع  كامل درك بنابراین شوند؛بحث  ينیبا كارآفر

 ةهم اما ؛است گرفته صورت زیادي مطالعات كارآفریني مورد اگرچه در .است نگرانهكل

 ستین موجود يقیتحق و اندستهینگر ينیكارآفر دةیپدبه  يو به صورت كم بعد كیاز ها  آن

به صورت  و كردهمطالعه  جانبههمهو  قیرا به صورت عم نانیكارآفر يبتواند تجارب واقع كه

 .باشد شدهانجام  يفیك
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  یشناسروش 
پژوهش درك تجارب  ياصل قصداز آنجا كه  و است يكاربرد هدف نظر از حاضرپژوهش 

. شدپدیدار شناسي استفاده  -يفیك از روش ،است كارآفریني بوده ةپدیدكارآفرینان از 

ها از طریق تجارب  درك پدیده يبراكه  استفلسفي و روش تحقیق  ةمقولپدیدارشناسي یك 

هاي  پدیده ةجوهرن ساختار و كرد روشنبه دنبال این روش تحقیق،  .انساني گسترش یافته است

 ةجامع. ردیگ يم صورتتجزیه و تحلیل تجارب افراد  باو كیفیت دقیق آن  استشده تجربه

هاي گوناگون صنعت، خدمات و  كارآفرینان برتر در حوزه ةكلیاین پژوهش را  ةمطالعمورد 

 كل ادارةافراد از طرف  نیا دهد. تشكیل مي 3333شهر تبریز در سال  در رهیغتجارت و 

 ریتقد زین يبرخ و شده شناخته برتر نانیكارآفر عنوان هب استان ياجتماع رفاه و تعاون،كار

 اتیتجرب يكه دارا ي)انتخاب افراد است بودهگیري به صورت مبتني بر هدف  نمونه .اند شده

كه در  داشتهاي جدید( ادامه  اطالعات و داده نكردن ها )دریافت و تا اشباع داده (اندبوده يغن

آوري اطالعات از جمع يبرانفر رسید.  شانزدهكنندگان در پژوهش به نهایت تعداد شركت

 ةكلیدقیقه بود.  54مدت مصاحبه به طور متوسط  .دشاستفاده  نگرژرف وهاي عمیق  مصاحبه

 انجامبعدي  ةمصاحب ،پس از تجزیه و تحلیل .نددش مكتوبدقیقاً  و بعد ها ضبط شد مصاحبه

به نقل از ادیب  Smith‚1995) از روش پیشنهادي اسمیت هاداده. براي تجزیه و تحلیل شد

ها در  رحله را براي تحلیل دادهم سه( استفاده شده است. اسمیت 3383 حاج باقري و همكاران،

 نیا) ها تجزیه و تحلیل داده .بها،  تولید داده. الف :روش پدیدارشناسي پیشنهاد كرده است

تشخیص . 2خواندن و بازخواني یك مورد،  ؛اولیه ة. مواجه3: است يفرع مراحل شامل مرحله

ایجاد یك جدول . 5ها،  بندي مقوله كردن و خوشه. لیست3ها،  زدن به مقولهبرچسبو 

 تلفیق موردها.. ج، (سازي خالصه

آن  ي( بالفاصله محتواهاداده دیتول ،اول ة)مرحل هامصاحبهپس از انجام  ،پژوهش نیا در

از متون  كیهرابتدا  ها،داده لیو تحل هیتجز يعنی ،دوم مرحلة. در شدآغاز  لیو تحل مكتوب

 از ياگوشه در هیاول يهابرداشت ای نیمضام و شدند يبازخوان و خوانده دقت با شده مكتوب

و به ذهن  بود رهیغ و میمفاه ،ها پرسش ها،يتداع يشامل برخ كهنگاشته شدند  شدهادهیپ متن

 كه ينیمضام سپس. شود استفاده يبعد مراحل در توانستيمو  كرديمپژوهشگر خطور 
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 ندو ثبت شد نییچند جمله( باشد تع ای كی )معموالً متن از یيهابخش معرف توانست يم 

 هامقوله يبندخوشهو  كردنستیل( عمل 5 -ب و 3 -ب) يبعد احلمر در(. 2 -ب مرحلة)

 كی هامصاحبه از كیهر يمحتوا يبرا كه يطور هب گرفت؛( صورت يو فرع ياصل نی)مضام

 ایموردها و  قیتلف يبرا ،(ج مرحلة) ياصل مرحلة نیآخر در .شد لیتشك خالصه جدول

و  مداوم سةیمقا ها،دادهدر  يورغوطه قیهم قرار گرفتند و از طر كنار ها جدول همة ن،یمضام

جدول استخراج  كیدر  يو جزئ يكل نیو مضام هامقوله ها،تفاوت و هامشابهت یيشناسا

 .شد يپژوهش يهاافتهیگزارش  يجدول مبنا نیا يهاداده .شدند

، حسن ارتباط و جلب اعتماد كارآفرینان در مصاحبهموارد:  نیكرد با ا يسعپژوهشگر 

ها در اولین فرصت  ، تجزیه و تحلیل داده) Prolonged engagement ( ها مداوم دادهبررسي 

هاي بعدي و نیز استفاده از بازخورد آن براي  پس از اتمام هر مصاحبه و بازخورد آن به مصاحبه

از نظر اصالحي  هها، بازنگري كارآفرینان و استفاد ها و افزایش تعداد مصاحبه تعیین كفایت داده

بر صحت و  ،كنندگانشركتشده با تعدادي از استخراجهاي  و مرور برخي از مقولهآنان 

  د.هاي پژوهش بیفزای داده ) Confirmability ( تأییدپذیري

 

 ها یافته
چهار  ،یيابتدا نفر دومقاطع بود:  نیافراد تا ا التیشد، در مجموع تحص انجام نفر شانزده از مصاحبه

 دامنةاز نظر  نیهمچن .يدكتر نفر كی و ارشد يكارشناس نفردو  ،يكارشناس نفرهفت  پلم،ید نفر

 سن سال شصت يباال نفر شش و سال شصت تا چهل نفرچهار  سال، چهل ریز نفرشش  يسن

توانند  استخراج شد كه مي ياصل مضمون پنج هادادهمجموع  لیو تحل هیكل از تجز در .داشتند

 ةزمیناین مضامین عبارتند از: كشند. بكارآفریني را به تصویر  ةپدیددیدگاه كارآفرینان از 

 هاي اجتماعي، تلقي از كارآفریني. هاي روانشناختي، ویژگي كارآفریني، وضعیت اقتصادي، ویژگي

 
 کارآفرینی ةزمين

 شامل را «خانوادگي ةنیپیش»و  «نیاز»مضمون فرعي  دوكارآفریني است كه  ةزمیناولین مضمون 

 .شود يم
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آن  تاشود و كسي و شركتي باید باشد  نیازهایي در جامعه وجود دارد كه برآورده نمينياز:  

نیاز جامعه محرك كارآفرینان است و كارآفرینان به دنبال  ،در اینجا .نیاز را برطرف كند

كارآفرینان . نشده را برآورده كنندبرآوردهازهاي در محیط بازار نی كهفرصت مناسبي هستند 

تعادل را بشناسند. همچنین نیازهاي فردي و خانوادگي، كارآفرین را به نامكنند محیط  تالش مي

امنیت  نداشتنتوان به انگیزه براي امرار معاش یا  دهد كه از جمله مي سمت ایجاد شغل سوق مي

ها به  د. این مضمون در بسیاري از مصاحبهاشاره كر آن با مؤثر یيارویرو يو تالش برا شغلي

كنندگان در این رابطه مشاركتهاي گفتهخود را نشان داده است. بعضي از  مختلف يها شكل

 :استبه شرح زیر 

به ذهنم خطور كرد كه اگر نیاز به تبادل افكار در امر احداث واحد تولیدي  3344در سال »

كارآفرین ) «.خدمات وجود ندارد ةارائ يبرا)در بخش خصوصي( باشد فردي یا شركتي 

بردم توانستم  بافان ميقاليامنیت شغلي  نداشتنبه دلیل رنجي كه از  3383در سال (. »3 ةشمار

تأمین  ةسوم، بیم ةتوسع ةبرنام 53 ةتبصربا استفاده از  ،كاركنان شركت ةیكنم تا كل يكار

 ةآیندو امنیت شغلي و  هستند. اعضا و كاركنان این شركت بیمه تأمین اجتماعي شونداجتماعي 

باف با فراغ خاطر و آسودگي بیشتر به قاليكامالً تضمین شده است و به این دلیل  شان شغلي

 (.8 ةشماركارآفرین ) «دهد.  ادامه ميفعالیت خود در منزل 

بسیاري از كارآفرینان انگیزه و تفكر كارآفریني خود را از زمان خانوادگی:  ةپيشين

شغلي والدین به عنوان آغازگر تفكر كارآفریني  ةزمیندانند و بر  كودكي و از درون خانواده مي

خانوادگي بر كارآفریني نفوذ مهمي دارند و از  ةگذشتهاي  معتقدند تجربه ها آن. كنند اشاره مي

گویند و كارآفرینان را  كارآفریني والدین به فرزندان و تأثیرات آن سخن مي ةروحیانتقال 

نفر از  بردن مشاغل خانوادگي دارند. در ادامه نظرات چندارثدانند كه تمایل به  كساني مي

 :دشو ميكارآفرینان براي نمونه ذكر 

 ةكارخانپدرم ورود به صنعت از همان زمان كودكي در من شكل گرفت.  ةانگیز»

ام و این عالقه  و به همین دلیل از همان ابتدا با تفكر صنعتي بزرگ شده داشتسازي بیسكویت

تغذیه را براي تحقیق  ةرشتكمك به پدرم  يبرا ،گونه در من ریشه دوانید. در این راستااین

 .(2 ةكارآفرین شمار) .«صنعت شدم ةعرصارد و و به این ترتیب كردمانتخاب 
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 ،سازي بودند و من از وقتي چشمم را باز كردمبیسكویت ةكارخانعموهایم صاحب و  پدر» 

گاه هیچ بود، ندهیآ در شغلكارخانه را دیده بودم. در دوران راهنمایي وقتي موضوع انشا 

نوشتم دوست دارم  انشاهایم ميدر تمام خواهم مهندس یا دكتر شوم بلكه  نوشتم كه مي نمي

 .(33 ةكارآفرین شمار) «صاحب یك تولیدي بزرگ شوم.

 
 وضعيت اقتصادی

 آنان است ةشدتجربهشده از تجارب كارآفرینان، وضعیت اقتصادي استخراجدومین مضمون 

 .شود يم «كار همزمان با تحصیل»اقتصادي خانواده و  رمضمون فرعي فق دوكه شامل 

كه در كودكي با شرایط مالي  گفتند يمبرخي از كارآفرینان فقر اقتصادی خانواده: 

 ها آن .اند ات را تجربه كردهاند و در زندگي خود فقر و كمبود امكان بسیار محدودي مواجه بوده

ذاري اولیه براي شروع كارها را خیلي كم و در سطح پایین عنوان كردند. بعضي از گ سرمایه

 :استبه شرح زیر  نهیزمكنندگان در این مشاركتهاي  گفته

بافي و كشاورزي قاليهایم به شغل اي محلههماز همان دوران كودكي همچون دیگر »

كارآفرین ) «روي آوردم. راي كه جمع كرده بودم به بازا مشغول بودم. پس از مدتي با سرمایه

به دالیل متعددي از جمله فقر و كمبود امكانات به شهر مهاجرت  3322در سال » .(5 ةشمار

گونه امكانات مالي و درآمد كافي نداشت، دوباره با یك دار قالي هیچكردیم و چون پدرم 

 (. 8 ةشماركارآفرین ) «نفره بودم.ششاي  آور خانوادهنانكارم را شروع كردم و تنها 

افرادي كه بعدها دست به كارهاي د قابل توجهي از تعداکار همزمان با تحصيل: 

كودكي و  ةدورضمن تحصیل در  ،اند اند و به عنوان كارآفرین شناخته شده نوآورانه زده

 ها: از نمونه يبرخ .اند اند و خودشان معتقدند با كار زاده شده نوجواني به كار نیز اشتغال داشته

توانستم به  بعدازظهر مي پنجكردم، ساعت  بافي ميها در منزل قالي صبحبه دلیل اینكه »

مقطع (. »8 ةشماركارآفرین ) «.خواندم روزي درس ميشبانه ةمدرسیعني در  ؛مدرسه بروم

ها براي كمك به پدرم به روستا اندم و تابستانسدبیرستان را در تبریز و اصفهان به اتمام ر

 (.3 ةشماركارآفرین ) «.كنم شرفتم تا در كار كشاورزي كمك مي
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 های روانشناختی ویژگی 

مطالعات كارآفریني در  .هاي افراد تأثیر بسزایي دارد هاي روانشناختي در موفقیت ویژگي

متمركز  رهیغتوفیق، كانون كنترل، ریسك پذیري و  ةانگیزروانشناسي بر متغیرهایي چون 

شده از تجربیات كارآفرینان شامل استخراجهاي روانشناختي  در این پژوهش نیز ویژگي. است

 .استاپذیري ن  شكست ةروحی وگرایي، ناپذیري و آرمانسیريپذیري، ریسكپشتكار و اراده، 

به طوري كه با  ؛آیند كارآفرینان با پشتكار زیاد از پس مشكالت برمي پشتكار و اراده:

هاي  بعضي از گفته باور و اعتقاد به موفقیت دارند. شوند و ها هرگز تسلیم نمي سختي ةهم

 :استكارآفرینان در این رابطه به شرح زیر 

براي موفقیت، پشتكار خیلي مهم است. من پشتكار زیادي دارم و به كار عالقمندم و در »

 25وقت و تمامما به صورت  ةكارخانبه طوري كه  ؛توانم بگویم جانم برایم عزیز نیست كل مي

 ةهمولي با  است؛شرایط بسیار سخت شده » .(2كارآفرین شمار ) «.شود ساعته اداره مي

تان كاري شما در زندگيچرا ها هرگز تسلیم نخواهم شد تا آیندگان نگویند كه  سختي

 (32 ةكارآفرین شمار) «اید. نكرده

 ؛استترین ویژگي كارآفرینان، تمایل به پذیرش مخاطره  یكي از گستردهپذیری: ریسك

كنند. بیشتر كارآفرینان وقت، تالش  فعالیت اقتصادي را تقبل مي ةعمدهاي  مخاطره ها آنیعني 

و خطر ناشي از  نداشتن چون قطعیت ؛دهند شان را در معرض خطر قرار ميو اعتبار كاري

در زیر به چند نمونه از تجارب كارآفرینان در این  .وجود دارددر كارهاي نوآورانه شكست 

 شود: اشاره مي زمینه

شان  اي قائل هستم چون با كل سرمایه و زندگي العاده داران ارزش فوقكارخانهمن براي »

سوددهي برسد و این  ةمرحلبه  يكس ةسرمایكشد تا  يمسال طول  سهحداقل  .كنند ریسك مي

در  ما»(. 3 ةشماركارآفرین ) «در حالي است كه هیچ تضمیني براي موفقیت وجود ندارد.

دهیم، چون  كنیم مبلغي را براي ضرر و زیان اختصاص مي اي كه ابتداي هر سال تنظیم مي برنامه

 (.35 ةشماركارآفرین ) «.را در مقابل چنین پیامدهایي داشته باشیم يباید آمادگي ذهن

اند  بسیاري از افراد كه به عنوان كارآفرین شناخته شدهگرایی: ناپذیری و آرمانسيری

كنند و به  به یك موفقیت بسنده نمي و كنند یا تالش احساس شعف مي ریسم مودنیپدر 
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شرح زیر  هب موردهاي كارآفرینان در این  بعضي از گفته استمرار تالش و موفقیت اعتقاد دارند. 

 :است

 ؛كنیم موفقیت معني مي ،كه در ذهن داریم را شدن به ایده یا موضوعينزدیكرسیدن یا  ما»

رسیدن  كه يحال درشباهت دارد به اینكه در كوهستان راه برویم  باًیتقراما رسیدن به آن نقطه 

 ةتپ. شود عوض مي ندیدما ةزاوی ،. باالي اولین تپه كه رسیدیماستنظر  به باالي تپه مد

شود. رسیدن به هر  بینیم و بعد از صعود آن موضوع تكرار مي از آن را در مقابل ميتر  بزرگ

 «.آغازین به موفقیت بعدي است وگرنه همان نقطه لطف خاصي ندارد ةپلموفقیت اولیه 

 .(3 ةشماركارآفرین )

شوم. معتقدم اگر واحد  ام و از موقعیت موجود راضي نمي وقت از شغل كنونيهیچ»

 .(4 شمارة كارآفرین) «.تولید خود را هر سال گسترش ندهد در وا قع مرده استتولیدي، خط 

 يها وقت در مقابل سختيهیچافراد موفق ناپذیری(: شكست ةروحياميدواری )

در زیر  .اند ها اندیشیده اند و به موفقیت اند و همیشه به خدا توكل داشته روزگار پشت خم نكرده

 :دشو مياز اظهارات كارآفرینان در این رابطه ارائه  هچند نمون

كارآفرین ) «روشن امیدوار هستم. ةآیندام كه فردا از آن ماست و به  من همیشه اندیشیده»

كارآفرین ) «ار هستیم.بینند ولي ما به آینده امیدو بسیاري آینده را تاریك مي» .(32 ةشمار

 (.32 ةشمار

 
 های اجتماعی ویژگی

هاي بین فردي توانایي براي همكاري و مهارت ،كارآفرینان ةبرجستهاي  از جمله ویژگي

 .است ()تعامل مؤثر با دیگران

در كارهاي شركتي، همكاري و همراه بیشترین تأثیر را در کار گروهی )همكاری(: 

یاري چون افراد بس ؛ها قرار داردفكري در رأس فعالیتموفقیت دارد و مشورت با اعضا و هم

چنین  وهاي خود را به نتیجه برسانند  توانند ایده هاي هنگفت نمي هستند كه با وجود سرمایه

كنندگان در این رابطه مشاركتهاي  بعضي از گفته .فكري هستندافرادي نیازمند همراهي و هم

 :استبه شرح زیر 
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فرهنگ آن خیلي شراكت است كه البته  ةاولیهمدلي و اعتقاد به كار گروهي جزء شرایط » 

راده و اقدام شركتي و همكاري مناسب ا» .(2 ةكارآفرین شمار) «در كشور ما جا نیفتاده است.

دین مبین اسالم نیز )تعاونو علي البر و  ةتوصیبه  ،در این زمینه .همیشه باید وجود داشته باشد

 (33 ةكارآفرین شمار) «التقوي( باید توجه كرد.

هاي ارتباطي قوي  هاي بارز كارآفرینان، شبكه ژگيیكي از ویفردی: بينط وابر

از توانایي ترغیب دیگران و ارتباطات  ها آنبا دیگران دارند. ثر ؤم. كارآفرینان تعامل هاست آن

مانند  ،راتیككتوانند راهكارهایي براي روابط برو مند هستند و مي خوب به بهترین شكل بهره

هاي كارآفرینان  بعضي از گفته .ارائه كنند ،روابطي كه میان كاركنان و كارفرمایان برقرار است

 :استدر این رابطه به شرح زیر 

حتي به  .و با كارگران و مشتریان مهربان باشم باشمصداقت داشته در كارم كنم  سعي مي»

گویا  ،با او رفتار كنید مهمانمانند  ،كنم كه اگر كسي به كارخانه آمد مدیر فروش توصیه مي

پرسنل هم سعي دارند  .و با مهمان هم باید با مهرباني و مالطفت رفتار كرد ستشما ةمهمان خان

دانش روابط اجتماعي در افراد از عوامل مؤثر در » .(6 ةكارآفرین شمار) «چنین رفتار كنند. این

و به نتایج  كنندگذارها ارتباط مفید ایجاد  ایهاین روابط بتوانند با سرم باهاست تا موفقیت آن

 (322 ةكارآفرین شمار) «مطلوب برسند.

هاي متفاوتي از كارآفریني دارند و به صورت كارآفرینان برداشتتلقی از کارآفرینی: 

از تجربیات كارآفرینان  .استكنند و تعریفشان از كارآفریني متنوع  مي  متفاوت آن را براي خود معني

 مضمون فرعي شامل نوآوري، ایثار و فداكاري و تبدیل دانش به عمل استخراج شد. سهدر این زمینه 

دهد یا  دانند كه كار بكر انجام مي كارآفرین را كسي مي ،بیشتر كارآفرینان نوآوری:

شرایط بزرگ و پیچیده خلق  ،كند و از عوامل ساده روش جدیدي در اجراي كار ایجاد مي

توان كارآفرین را تعریف كرد. از یك بعد كارآفرین كسي است كه  از چند بعد مي» :كند مي

نوآوري داشته باشد تا  ةجنبو از ابعاد دیگر كار ایجادشده باید  كندبتواند كار و اشتغال ایجاد 

سیستم قدیمي را كنار كارآفرینان » .(4 ةكارآفرین شمار) «در تأمین نیازها مؤثر باشد.

ها را  ، هزینهكند يمكنند كه نیازها را برطرف  و سیستم جدیدي را نوآوري مي اند گذاشته

 .(35 ةكارآفرین شمار) «دهد. كاهش و نوآوري را ارائه مي
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 هب .گیرد و كار یعني ایثار و فداكاري كارآفریني از كار ریشه ميایثار و فداکاری:  

 :اندكرده فیتوص نیچننیا آن تجربه را ،هاكنندهمشاركت از يبرخ كه يطور

كارآفریني یعني عشق و ایثار و هر چیزي كه در توان داري در این مسیر گذاشتن و به»

در این مسیر از خیلي از . كارآفریني یعني فداكارشدن» .(2 ةكارآفرین شمار) «كارگرفتن.

كارآفریني یعني جهاد، جهاد یعني از » .(4 ةكارآفرین شمار) «زندگي باید گذشت.هاي  لذت

 .(32 ةكارآفرین شمار) «جان گذشتن.

اي دارد، توانایي تبدیل  آنچه در فرایند كارآفریني اهمیت ویژهتبدیل دانش به عمل: 

ها به عمل و استفاده از آن است. قبل از شروع كار، تجربه و دانش كافي باید با  دانش و آموخته

تجربه بدون دانش اثر  رایز ؛این اساس راه رسیدن به موفقیت است ووند هم به خدمت گرفته ش

خي از چنداني ندارد و بالعكس. علم و عمل در موضوع كارآفریني مكمل هم هستند. نظرات بر

از بعد نیروي انساني باید پرسنل خود را به غیر از » :استشرح  نیا هبكارآفرینان در این رابطه 

هاي ویژه آموزش مهارتبهآكادمیك، در آموزش تخصصي و  ایجاد امكان براي تحصیالت

 .«وري بیشتر خواهد بود بهره ،بیشتر باشدن شاغالهر قدر آموزش و مهارت  .میكن شغلي توانمند

 ؛دهد باید دانش الزم را داشته باشد ميفرد در مورد كاري كه انجام ». (4 ةكارآفرین شمار)

 .(8 ةكارآفرین شمار) «چون دیگر امروز زمان تولیدات دیمي و كوپني گذشته است.

 

 گيری بحث و نتيجه
كارآفریني بود كه  ةپدیددیدگاه كارآفرینان شهر تبریز از مفهوم  فیتوصهدف از این مطالعه 

هاي روانشناختي،  كارآفریني، وضعیت اقتصادي، ویژگي ةزمینهاي منجر به استخراج مضمون

از دید  ،در این مطالعه. دشهاي اجتماعي، تلقي از كارآفریني و مشكالت كارآفریني  ویژگي

نشأت  -فردي و اجتماعي است يازهاین كه شامل -كارآفریني از نیاز ةزمین ؛كنندگانمشاركت

شود كه تالش براي كارآفریني به  با مروري گذرا بر مطالعات موجود مشخص مي .گیرد مي

مادي  ةانگیزهاي گوناگون متفاوت است و شامل در انسان زهیانگ نیا. اي نیازمند است انگیزه

اجتماعي )كسب مقام، جلب احترام، الگو و  ةانگیز)امرار معاش و كسب ثروت(، 

خانوادگي  ةانگیزجامعه(، هاي خدماتي )ایجاد اشتغال و كمك به اقتصاد  شدن(، انگیزه قسرمش
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شخصي )استقالل فردي، دستیابي  ةانگیز)رفاه خانواده، خشنودي والدین، جلب رضایت همسر(  

( 3333)اسكات  و شور پژوهش جینتا با افتهی نیا (.3383)جهانگیري،  است به اهداف(

براي  كنندهبیني پیشیكي از عوامل  عنوان هنیاز به پیشرفت ب پژوهشدر این  .دارد يهمخوان

 يخانوادگ نةیشیپهاي دیگر كارآفریني  از جمله زمینهكارآفریني در نظر گرفته شده است. 

 يریادگی ةینظر اساس بر. كنديم برجستهالگوي نقش  قالب درطور عمده خود را  بهاست كه 

نقش  يفایاشدن كارآفرینبراي  و سرمشق خانواده و دوستان به عنوان الگو ،يامشاهده

 (Fry، 3333 از نقل به 3382نورد و بروكهاوس) پژوهش يهاافتهیبا  جهینت نیا. كند يم

درصد كارآفرینان در  52نشان داد كه حداقل  وردن و هاوسوكپژوهش بر .دارد یيهمسو

 .اند داشته كارآفریني تجربةهاي خود  خانواده

كنندگان بر وضعیت اقتصادي نامناسب خانواده در مشاركتاین مطالعه تأكید  ةیافتدومین 

اذعان داشتند با شرایط  بودند، هكارآفرینان كه در مصاحبه شركت كرد ةهم .كودكي بود ةدور

هاي این  از یافته .اند دهكركم شروع به فعالیت  ةسرمایاند و با  سخت اقتصادي بزرگ شده

گاهي  .شود به پیشرفت منجر نميهمیشه گیریم كه رفاه اقتصادي  تحقیق چنین نتیجه مي

و فرد براي رهایي از چنین  شود يماي براي پیشرفت  وضعیت نامناسب اقتصادي، انگیزه

 موجود را تغییر دهد.كند وضعیت  د و سعي مينز يموضعیتي دست به كارآفریني 

مطالعات روانشناختي كارآفرینان است. هاي  ویژگي ،گرید ةشداستخراج مضمون

هاي عزم و اراده،  دهد كه كارآفرینان داراي ویژگي نشان مي (2227) وفسكا و همكارانبندز

پذیري و عزم و اراده  سكریهاي  ها از حیث ویژگي این یافته .هستند يبینخوشخطرپذیري، 

هاي تحقیق حاضر با نتایج مطالعات  یافته نیهمچنبا نتایج تحقیق حاضر هماهنگي دارند. 

هاي  از ویژگي گرایيآرمان و اراده و عزم كه داد نشان یوبایگر .است( همسو 3335( بایگریو

 مهم كارآفرینان است. 

مضمون  دوكه شامل  است هاي اجتماعي كارآفرینان این مطالعه ویژگي ةیافتچهارمین 

معیارهایي كه كشورهاي  . یكي ازاستفرعي كار گروهي )همكاري( در روابط بین فردي 

 يبرا .كاركردن استفرهنگ گروهي ،كند یافته را از كشورهاي در حال توسعه مجزا ميتوسعه

هاي گروهي ضروري است و بدون چنین رشد فعالیت ،كارآفرین ةجامعرسیدن به یك 
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 ،در این تحقیق (.3382آقایي، زا)میر شود ينماي، كارآفریني در جامعه فراگیر  ویژگي 

توانایي همكاري و كار  كند، ميمتمایز  گرانیدكه كارآفرینان را از  يگریدهایي  ویژگي

هاي كارآفرینانه با تعداد ارتباطات دهد كه فرصت ها نشان مي پژوهش .استهآنگروهي 

( و این ارتباطات مثل Singh et al‚1999 مستقیم دارد ) ةرابطاش  كهشخصي كارآفرین در شب

رفتار كارآفرینانه  مانندهاي متعددي  هاي اطالعاتي، كارآفرین را در دسترسي به خروجي پل

در  هاآن .كنديم دییتأرا  هاافتهی نیا (2224) گرانید و سیفر پژوهش جینتا كند. توانمند مي

هاي ارتباطي و افزایش عملكرد شغلي مؤثر رابطه وجود  پژوهش خود نشان دادند كه بین شبكه

كارآفریني است كه در  ةپدیدهاي كارآفرینان از هاي این مطالعه برداشت از دیگر یافتهدارد. 

از  ينوآوري یك بندي شد. مضمون نوآوري، ایثار و فداكاري و تبدیل دانش به عمل دسته سه

ها در رسیدن به موفقیت و مبارزه با رقبا محسوب ترین ابزار و امكانات افراد و شركت مهم

 آن را (. نوآوري یك ابزار گریزناپذیر است وKim, Tami & Stephen, 2006)شود  مي

كارآفریني از نظر  ةپدید ن را بهبود بخشند.كه سعي دارند فعالیتشا كنند يم اقتباسكارآفریناني 

هاي متعالي، جوامع را از ن. كارآفرینان در مقام انسااستكارآفرینان به معني ایثار و فداكاري 

و به سوي پویایي، انسجام و توسعه رهنمون  رهانند يمركود و ایستایي، خمودگي و سستي 

هاي ترقي انسانو در اعتال و  هستندآفرین مزیتها و اجتماعات . آنان براي سازمانندكن مي

 نظر صرفگونه تالشي چیهتأمین آسایش و رفع نیازهاي اساسي جوامع خود از  يبرادیگر و 

 .كنند ينم

عصر جدید عصر رقابت بر سر  .كارآفرینان به دانش و عمل به صورت مكمل نیازمندند

كار  ةسرلوحها را  وري از منابع و سرمایه بهره ،كشورهاي بزرگ صنعتي .هاست منابع و سرمایه

به هاي رشد و توسعه را  چرخ ،كرده و متخصصتحصیلپرتو افراد  ودراند  خود قرار داده

با گذشته ز به طور اساسي (. ساختار اقتصادي دنیاي امرو3383پور، )دهقان اند حركت درآورده

ر اختیار هایي بودند كه منابع مالي بیشتري داگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آن .اردتفاوت د

داشتند امروزه ثروتمندترین مردم دنیا افراد صاحب دانشي هستند كه دانش خود را به عمل 

استفاده از دانش استوار است  ةپای اقتصادي در دنیاي امروز بر ةكنند. از این رو توسع تبدیل مي

  (.3386و صفایي،  )فیمن
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 شنهادهايپ 
 يهايژگیوو  ينیكارآفر يهامهارت به خود اتیتجرب در ،مطالعه مورد نانیكارآفر. 3

 نیبنابرا ؛هستند آموزش قابل هاصهیخصو  هامهارت نیا. كردند اشاره خود نانةیكارآفر

 در ياحرفهويفنمدارس و مراكز آموزش  ها،دانشگاه يآموزش يهابرنامه در دیبا

 .رندیگ قرار توجه كانون

 و يجمع يهارسانه قیاز طر شوديم شنهادیپ ،ينیالگو در كارآفر نقش به توجه با. 2

 نقش و یيشناسا ينیكارآفربرتر  يالگو ،يمدارس و مراكز آموزش يدرس يها برنامه

 .شود يجامعه معرف يدر رشد و تعال هاآن

خود،  اتیدانش و عمل به عنوان تجرب قیبه تلف هاكنندهمشاركت دیتأكتوجه به  با. 3

 يبه شكل مطلوب يصنعت و ياقتصاد يهابنگاه و هادانشگاه نیارتباط ب شوديم شنهادیپ

 .شودبرقرار 

 نیبنابرا ؛است نتایج عمیمت جمله از  محدودیت داراي بودنكیفيپژوهش به لحاظ  این. 5

نیز  كميشیوة  ازدر تحقیقات مشابه  ،نتایج پذیريتعمیمدر راستاي  ودش مي پیشنهاد

 .شوداستفاده 
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 منابع
 (. تبیین مدل معادله ساختاري عوامل موثر بر فرایند كارآفریني مستقل3388) حسنعليآقاجاني، 

 .62-77(.3.)3 .هاي مدیریت بازرگانيفصلنامه كاوش)شركتي(. 
 شی، تهران، نشر فراندينیكارآفر يمبان(، 3384)دمحمدیس ،يمیمق محمود؛ ،يانیاحمدپور دار

، تهران: يفیك قیتحق يهاروش(، 3383مهوش) ،يسرور؛ صلصال ،يزیمحسن؛ پرو ،يحاج باقر بیاد
 .يانتشارات بشر

 :تهران. يمحمد دیس یيحی: مترجم(. كاربست و هی)نظر يتیترب يروانشناس(. 3387)يا رابرت ن،یاسالو
 .روان نشرانتشارات 

 يكارشناس نامهانی، پااصفهان دانشگاه انیدانشجو ينیكارآفر يها تیقابل يبررس(، 3385)،احسانيبدر
 .اصفهان دانشگاه يتی، دانشكده علوم تربارشد

 ندیفرا يپژوهش و يفصلنامه علم، دولت در ينیوكارآفر داریتوسعه پا (،3383)يعل ،يریجهانگ
 5، دوره شانزده، شمارهوتوسعه تیریمد

 33شماره ع،ی، فصلنامه صناهايژگیو و فیتعر نان،یوكارآفر ينیكارآفر(، 3383)يدهقانپور فراشاه، عل
 .آگاه انتشارات: تهران. هفتم راستیو ،نینو يپرورش يروانشناس(. 3332اكبر) يعل ف،یس
 يها خوابگاه يها تیاستفاده از ظرف يمفهوم يالگو يطراح(، 3386)الدیم ،یيداوود وصفا من،یف

 و يعال آموزش يمل شیمجموعه مقاالت هما، يدانشگاه ينیكارآفر توسعه در یيدانشجو
 سمنان.، دانشگاه ينیكارآفر

 توسعه فصلنامه. يحوزه علم كیبه عنوان  ينی(. موضوع كارآفر3387) قنبر ،ياسیال يمحمد
 .43-82 صفحات اول، شماره اول، سال ،ينیكارآفر
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