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 چکیده
 لحاظبه که است گرفته صورت یرانیا نانیکارآفر منظر از ینیکارآفر توسعة موانع و عوامل ییشناسا هدف با یفیک پژوهش نیا

 از ها داده یگردآور یبرا راستا، نیا در .است رفتهیپذ انجام یفیتوص یدارشناسیپد روش با و بوده یکاربرد -یا توسعه هدف

 در مدعو نانیکارآفر با شده ضبط یها مصاحبه شامل پژوهش مطالعة مورد جامعة. است هشد استفاده یفیک یمحتوا لیتحل کیتکن

 هشد یبررس و نشیگز مصاحبه 21 هدفمند، یریگ نمونه روش از استفاده با که است 1394 سال در شیپا یونیزیتلو یهفتگ برنامة

 شیپاال از پس. افتی ادامه دسترس قابل اطالعات یسودمند ةآستان و ینظر اشباع سطح تا اطالعات یگردآور ندیفرا. است

 عوامل. 1: شدند ییشناسا نانیکارآفر منظر از ینیکارآفر ةتوسع عوامل دسته سه ،(یمصداق و همپوشان یکدها قیتلف) هیاول یکدها

 و اجتماعی -فرهنگی عامل مالی، تأمین عامل) بازدارنده عوامل .2 ؛(فردی های ویژگی و قبلی ةتجرب نقش، الگوی) یا نهیزم

 مهارت و دانش داشتن اجتماعی، ةشبک به دسترسی ،ها فرصت مناسب تشخیص و شناسایی) توانمندساز عوامل .3 ؛(قانونی

 (.تخصصی

 

 .ایرانی کارآفرینان ،کارآفرینی توسعة زیسته، تجربة :کلیدی های واژه
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 مقدمه
 پرسش. است ایران در کارآفرینی توسعة فراروی موانع و عوامل حاضر، پژوهش موضوع

 کارآفرینانه های فعالیت توسعة و گیری شکل زمینة در یموانع و عوامل چه که است این ابتدایی

 .دارد وجود ایران در

 توان می ،(Ronstadt, 1988) شود تعریف ارزش تدریجی خلق پویای فرایند کارآفرینی اگر

 اصلی نماد و اقتصادی توسعة موتور» و (Porter, 1990: 125) «ملی مزیت اصلی هستة» را آن

 نقش کارآفرینی امروزه ،درواقع. کرد قلمداد( Schumpeter, 1965) کشور یک در «نوآوری

 پیشرفت جریان در. کند می ایفا مختلف جوامع اقتصادی پیشرفت و توسعه روند در کلیدی

 مشاهده کارآفرینانی چشمگیر های فعالیت ،هند و مالزی جنوبی، کرة ژاپن، مانند کشورهایی

 (.1380 ارلوک،) بالند می خود کشور یافتگی توسعه به امروز که شود می

 جهانی اقتصادهای صدر در اکنون کارآفرین جوامع و کشورها ،مطالعات نتایج براساس

 برترین ،2015 سال در GEM))1 کارآفرینی جهانی بان دیده های شاخص مبنای بر. دارند قرار

 است بوده ژاپن و آمریکا یونان، آلمان، فنالند، شامل جهانی سطح در کارآفرین جوامع

(GEM, 2015- 2016)، کارآفرینی جهانی بان دیده گزارش آخرین مبنای بر کهحالیدر 

 کشورهای میان در و 43 بررسی مورد کشور 70 میان در کارآفرینی نظر از ایران ةرتب ،(2014)

 .(GEM, 2015) است بوده آخر( ویتنام و آنگوال بولیوی، همچون محورمنبع) خود گروه هم

2«کارآفرینی جهانی توسعة ةمؤسس» ،همچنین
 ةرتب ،2016 سال در کرد بینی پیش گزارشی در 

 شمال و خاورمیانه ةمنطق کشور 15 میان در و 80 جهان، کشور 130 میان در ایران کارآفرینی

 اهداف تنهانه گذشته ةده در ایران در اساس، ینبرا. (Acs et al ,.2015) بود خواهد 14 آفریقا

. است داشته رکود ها شاخص برخی در بلکه است، نشده محقق کارآفرینی ةتوسع های برنامه

 کارآفرینی ةتوسع عوامل شناسایی زمینة در عمیق کیفی های پژوهش دادن انجام خأل درنتیجه،

 .شود می احساس خوبی به ها آن تجربیات براساس و بومی کارآفرینان منظر از

 .اند کرده شناسایی کارآفرینی ةتوسع و گیری شکل در را مختلفی متغیرهای و عوامل محققان

                                                                 
1. Global Entrepreneurship Monitor 
2. Global Entrepreneurship Development Institute 
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 منابع و بازارها به افراد دسترسی بهبود قانونی، بسترهای بهبود( 1389) همکاران و داریانی احمدپور

 عوامل از را کشور اقتصادی عمومی شرایط بهبود و ها شرکت رشد و اندازی راه برای نیاز مورد مالی

 آموزشی، عوامل نیز( 1391) همکاران و رضوی  پژوهش در. دانند می کارآفرینی ةتوسع اساسی

 .ندا شده شناخته مؤثر کارآفرینی ةتوسع بر ارتباطی و تسهیالتی قانونی، و حمایتی شخصیتی، و فردی

 فردی عوامل را کارآفرینی ةتوسع عوامل ترین مهم خود ةکارآفرینان فرایند مدل در نیز 1شین

 دانسته( صنعت و کالن محیط) محیطی عوامل و( شناختی جمعیت و شناختی روان های ویژگی)

 دیدارشناسیپ رویکرد با کیفی پژوهشی در نیز( 1393) اربط مردان و ادیب(. Shane, 2003) است

 اجتماعی، ،شناختی روان های ویژگی کلی، مضمون پنج کارآفرینان، ادراکات و تجربیات زمینة در

 نیز (1390) همکاران و رستمی. کردند شناسایی را کارآفرینی از تلقی و کارآفرینی زمینة اقتصادی،

 و روانی فشارهای ،وکار کسب اندازی راه ةتجرب بودنفرساطاقت و بودنانگیزبرچالش مفاهیم

 درواقع،. کردند شناسایی را نفس اعتمادبه افزایش و مهارت و نگرش و دانش در تغییر اجتماعی،

 یفرد و یاجتماع -یطیمح عوامل از یکل دستة دو به یتجرب مطالعات جینتا و ینظر یها مدل

 .اند کرده اشاره ینیکارآفر توسعة بر رگذاریتأث

 غلبه یکم یها روش و ییگرا اثبات کردیرو ،ینیکارآفر ةحوز مطالعات از یاریبس در

 و انیب ،یریگ اندازه را ها تیواقع و رهایمتغ از یبخش فقط ،ندا قیدق یکم یها روش هرچند. دارد

 ,Gartner) ندا ناتوان یواقع یها لفهؤم و عوامل یاحصا و کشف از اغلب و کنند یم فیتوص

 و جانبهچند ای پدیده و زندگی تجارب از یکپارچه یفرایند ینیکارآفر کهآنجا از. (2007

 های روش از استفاده با آن مطالعة ،دارد یذات یمتوال یها یدگیچیپ و راتییتغ و است یرخطیغ

 پرسشنامة مانند علمی های حوزه سایر ابزار کارگیری به و کارآفرینی سنتی و متداول تحقیق

 ,Howorth) است شده مواجه شکست با اغلب یفیتوص یها روشتک و بسته و افتهی ساخت

 از استفاده نانه،یکارآفر یها دهیپد مناسب فهم و نییتب به لین یبرا مذکور چالش حل راه. (2005

 لیتحل ،ینگار قوم ،یدارشناسیپد روش مانند یفیک یها روش و مناسب یپژوهش یهاراهبرد

 (.Neergaard & Ulhoi, 2007) است ...و گفتمان

                                                                 
1. Scott Shane 
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 توسعة موانع و عوامل از مناسب فهم و نییتب به دنیرس یبرا حاضر پژوهش در ،مبنا نیا بر

 قیتحق هدف. است شده استفاده یدارشناسیپد یفیک کردیرو از ران،یا در ینیکارآفر

 اند کرده تجربه را آن که است یکسان دگاهید از زنده تجربة یذهن تیماه درک یدارشناسیپد

 ردیگ یم صورت شانیها تجربه مورددر افراد حاتیتوض و یذهن یمعان کشف قیطر از و

 «ایرانی کارآفرینان ةزیست ةتجرب» میان این در مهم موضوع ،واقعدر .(1393 همکاران، و مرادی)

 و بررسی کارآفرینان با 1پایش تلویزیونی برنامة ةمصاحب حاضر پژوهش در بنابراین، ؛است

 توسعة و گیری شکل در موانع و عوامل ترین مهم تا شد واکاوی کیفی صورت به سپس

 .شوند شناسایی ایران در کارآفرینی
 

 تحقیق پیشینة و نظری مبانی بر مروری

 Zahra) کارآفرینی های مهارت و (Osemeke, 2012) دانش ارتقای فرایند به23کارآفرینی توسعة

& Sapienza,2006) نظر از .شود می گفته34نهادسازی های برنامه و ساختارمند آموزش طریق از 

 میزان ،ها گرایش ات،کادرا شیافزا معنای به ینیارآفرک توسعة کارآفرینی، جهانی بانی دیده

 نگاهی( 1965)47شومپیتر .(GEM, 2008) ستشورهاک در نانهیارآفرک اشتیاق و ها فعالیت انواع

 سیاسی تغییرات فناوری، تغییرات ،وی نظر از .دارد کارآفرینی توسعة و گیری شکل به یفرایند

 هستند کارآفرینی های فرصت مهم منابع ءجز شناختی جمعیت و اجتماعی تغییرات قانونی، و

(Schumpeter, 1965) .شناسایی مهارت داد نشان( 2010)59همکاران و دویر مطالعة نتایج 

 «نقش یالگو» افتندیدر( 2012)610همکاران و بوسما. است مؤثر وکار کسب توسعة بر فرصت

                                                                 

 ةیکشنب های شب که است...( و میزگرد و گوو گفت گزارش، خبر،) زنده -ترکیبی اقتصادی ةبرنام یک یادشده ةبرنام .1

 زایی، اشتغال مقاومتی، اقتصاد وکار، کسب محیط پایش همچون اهدافی با کشور سراسر در یک ةشبک از هفته، هر

 و زنده تعاملی ارتباطات. شود می پخش مختلف های حوزه در برتر کارآفرینان مشکالت ای رسانه پیگیری کارآفرینی،

 محتواهای ارسال همچنین و زنده ةبرنام پرسش درمورد پیامک ارسال برای بینندگان نفری هزار 500 تا 300 مشارکت

 .است اقتصادی زنده ةبرنام این های ویژگی از وکار کسب محیط درمورد( عکس و کلیپ مانند) انتقادی

2. Entrepreneurial Development 

3. institution-building 

4. Schompeter 

5. Dvir, D., Sadeh, A. & Malach-Pines, 
6. Bosma, Hessels, Schutjens, Van Praag, Verheul 
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 و نویجم ن،یهمچن. است شرکت کی یانداز راه یبرا افراد یریگ میتصم در مهم یعامل

1همکاران
 شکست احتمال گرفتند جهینت زیآم مخاطره وکار کسب 1547 یبررس با( 1997) 

2چن و نانیل. است کمتر ،اند داشته یوکار کسب ها آن نیوالد که ینانیکارآفر
 افتندیدر (2009) 

 داشته را دیجد یا حرفه آغاز قصد که ندک یم تیحما یافراد دانش از یخانوادگ یها تجربه

3همکاران و هانگ پژوهش ةجینت. باشند
4بونس لوس در( 2016) 

 است داده نشان ایفرنیکال 

 خانواده، اندازة ،یلیالتحص فارغ از بعد هیاول یهاسال در نانهیکارآفر یها تیفعال در یریدرگ»

 یبرا فرد یریگ میتصم در نیکارآفر والد کی حداقل وجود و یمال نظر از فرد بودنتوانمند

 97 از بیش نددریافت خود تحقیقات در( 1982) 5وکوپر دانکلبرگ .ندمؤثر «شدننیکارآفر

 مؤسس یک حداقل ،ندا فعال( تک های) پیشرفته فناوری براساس که جدید های شرکت درصد

 بیان( 2010) 6 همکاران و باگاواتوال. است کرده کار صنعت همان در گذشته در که اند داشته

 ؛کنند می تکیه هایشان خانواده بر بیشتر کارآفرینان ،رسد می مالی تأمین به نوبت وقتی کردند

 که ندنک کمک وکارهایی کسب به دارند تمایل بیشتر خطرپذیر گذاران سرمایه و ها بانک زیرا

 ,.Lechner et al) دارند قرار اندازی راه مرحلة در که هایی سازمان نه هستند رشد مرحلة در

 مبنای بر کارآفرینی توسعة بر مؤثر موانع و عوامل با مرتبط های پژوهش ریسا نتایج (.2016

 .شود می مشاهده 1 جدول در خالصه طور به پدیدارشناسی روش
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                 
1. Gimeno 

2. Linan & Chen 

3. Huang, Camacho, Depositario & Bello, 

4. Los Banos, California 

5. Dunkelberg & Cooper, 

6. Bhagavatula, Elfring, Van Tilburg & Van De Bunt1. Colaizzi-kee 
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 کارآفرینی در پدیدارشناسی پژوهشی مقاالت. 1 جدول

ف
ردی

 

 کارآفرینی ةتوسع بر مؤثر عوامل مورددر پدیدارشناسی های مصاحبه نتایج محققان

1 Phillips, 1991 
 آپ، ارتتاس جاری های فعالیت سازماندهی، برای تالش ،گیری تصمیم نقاط ،ها بحران

 .(کارآفرینان  اتوبیوگرافی تفسیر) ایدئولوژی و ها ارزش موقت، های فعالیت

2 Reaves, 2008 
 به توجه ،فردی بین های مهارت ،ها شراکت و منابع ،ارتباطات و خانوادگی حمایت
 .شدید عالقة و اشتیاق ،موفقیت برای متفاوت های مقیاس ،مشتریان

3 Nair & Pandey, 
2006 

 های زمینه در کاری تجربة مهارتی، و فنی های آموزش سن، خانواده، اقتصادی شرایط
 مذهب و خانواده در تیزهوشی رسد نمی نظربه .ها نگرش در نوآوری مرتبط، یا مشابه

 .دباش داشته تأثیر کارآفرینی بر

4 Bann, 2007 کارآفرینی فرایند در رهبری و ها ارزش باورها، شخصی، زمینة. 

5 Racine, 2009 
 توجیه فرصت، یک شناسایی کارآفرینانه، ایدة به دادن شکل آینده، برای انداز چشم

 بخشیدنتحقق بهتر، زندگی داشتن برای نیاز فعلی، شرایط از نارضایتی انتخاب، منطقی
 .کار سختی تحقق ،اندازها چشم

6 
Janssen-

Selvadurai, 
2010 

 مشتری، وفاداری استقامت، سرسختی، شخصیت، مشتریان، به خوب خدمات ارائة پشتکار،
 .خیریه انجمن کودکی، دوران در کارآفرینی محصوالت، کیفیت شکست، از امتناع

7 Hemme et al., 
2016 

 اندام تناسب ،(استقالل کسب) وابستگی کنترل ،راهبردی یادگیری کارآفرین، شخصیت
 .اجتماعی کارآفرینی عنوان به( ورزش صنعت)

 

 تحقیق روش
 ایرانی کارآفرینان منظر از کارآفرینی توسعة موانع و عوامل شناسایی هدف با پژوهش این

 پدیدارشناسی روش با و است کاربردی -ای توسعه هدف لحاظ به و است گرفته صورت

 استفاده کیفی محتوای تحلیل تکنیک از ها داده گردآوری برای. است گرفته انجام توصیفی

 هفتگی برنامة در کارآفرینان با گرفته صورت های مصاحبه ،پژوهش مطالعة مورد جامعة. شد

 نظری اشباع براساس و هدفمند صورت به شده ضبط مصاحبة 21 که است بوده پایش تلویزیونی

 شد، محقق هیجدهم ةنمون در ها داده نظری اشباع .شد انتخاب تحقیق ةنمون و به عنوان ها داده

 بررسی از پس ،ترتیباین به. یافت ادامه 21 نمونة تا ها مصاحبه تحلیل اطمینان حصول برای اما

 اطالعات توان نمی نظر، مورد شناخت به دستیابی ضمن گرفتند نتیجه نگارندگان ها مصاحبه
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 که نددش انتخاب هایی مصاحبه ،ها نمونه انتخاب در. آورد دست به شیوه این از را بیشتری

 ها شونده مصاحبه از برخی شد می احساس که زمانی و شتنددا را الزم تناسب و جامعیت

 مورد عوامل و مسائل معجا و کامل طوربه پایش، ةبرنام های محدودیت دلیلبه( کارآفرینان)

 ها آن قبلی های گفته و اظهارات ،ها رسانه و منابع سایر در جوو جست با ،کنند نمی مطرح را نظر

 در ها داده گردآوری ابزار ،(1990) مانن ون نظر از .شد تر کامل ها مصاحبه و بررسی

 دنکر مکتوب آهسته، های مکالمه اما ،است ساختارمند نیمه های مصاحبه درکل پدیدارشناسی،

 ةشد گردآوری های داده زمرة در است ممکن نیز رمان و شعر ،ها فیلم ،ها پاسخ رسمی

 پدیدارشناسی در است کرده تأکید نیز (1989) هورن کینگ پل. دگیر قرار پدیدارشناسی

 دیگر و موسیقی شعر، هنر، مجالت، ةمشاهد مانند ها داده گردآوری فنون انواع از توان می

 تصویری و صوتی» مرکز آرشیو از مصاحبه 12 است ذکر شایان. کرد استفاده هنر های شکل

 .دکر ضبط همزمان طوربه پژوهشگر را مصاحبه 9 و شد تهیه «سروش

 2موستاکاستوسط ، 1کالیزی ةشد اصالح روش از ها داده تحلیل برای ،پژوهش این در

 را کالیزی روش اصالح رویکرد، چند بر مروری از پس موستاکاس بهره گرفته شد. (1994)

 .(Moustakas, 1994) داد ارائه روش ترین کاربردی عنوان به

 برای مناسب شرایط تا شد سازی پیاده شدهضبط های مصاحبه کامل متن ابتدا ،ترتیباین به

 اطالعات دربارة کلی دید ها داده مکرر مرور با محققان سپس. شود فراهم کدگذاری

 مهم های عبارت جمله،به جمله راهبرد از استفاده با و بعد مرحلة در. آوردند دست به شده آوری جمع

 کدها از برخی کدگذاری، جریان در .شد کدگذاری و استخراج پژوهش موضوع با مرتبط و

 و 3(بروزیابنده کدهای) شد فراهم شوندگان مصاحبه های گفته و ها مصاحبه متن از مستقیم طور به

 حوزة در نظری مبانی مرور از برگرفته مفاهیم به توجه با و ساخته محقق صورت به دیگر برخی

 ةباردر ها مصاحبه از اولیه مفهوم 87 ،فرایند این اعمال با. آمد دستبه تجربی شواهد و کارآفرینی

 .آمد دستبه وکار کسب اندازی راه در کارآفرینان یرو پیش موانع و عوامل

                                                                 
1. Colaizzi-kee 

2. Moustakas3. Emerging codes 
3. Emerging codes 
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 ها داده تحلیل روند. 1 شکل

 

 های عبارت تکراری، موارد حذف و مشابه موارد ادغام با محققان ،2 جدول براساس

 شدهفرموله معنی 9 ،مرحله این در. کردند فرموله معنادار های عبارت قالب در را شده استخراج

 شده استخراج های عبارت ،ها آن بندی دسته و کدگذاری از پس که آمد دستبه (ها زیرمقوله)

 و توانمندساز عوامل ،ای زمینه عوامل: از اند عبارت ها خوشه این .شدند تقسیم خوشه سه به

 .دوش می داده توضیح مفاهیم این از کیهر ادامهدر که بازدارنده عوامل

 
 پژوهش یها افتهی از حاصل یها مقوله و ها رمقولهیز ،یدیکل جمالت از یا خالصه. 2 جدول

 کد
 مصاحبه

 ها مقوله ها مقولهزیر کلیدی جمالت

K211 

 .کردم می کار کارگر یک از بیشتر سالگی یازده تا»
 کار کارخانه در سالگی یازده -ده از اینکه دلیل به

 درس اکابر مدرسة در دیپلم زمان تا کردم، می
 طول در و خواندم می درس ها شب .خواندم می
 «.کردم می کار روز

 کار سابقة

 عوامل
 ای زمینه

 رفتاری الگوی

 سازتوانمند عوامل

K311 

 که 1391 سال یعنی پیش سال چهار تقریباً ما»
 همراه تلفن های گوشی از استفاده موج شروع

 افزاری نرم محصوالت کردیم فکر بود هوشمند
 محصوالت از تر ساده بسیار آن صادرکردن

 (.3 کارآفرین) «است دیگر

 مناسب تشخیص و شناسایی
 ها فرصت

 عوامل
 توانمندساز

 اجتماعی شبکة به دسترسی

 مهارت و دانش کسب

K111 

 دوستان از و بازار رفتیم می ما .نداشت سرمایه پدر»
 و گرفتیم می قرض تومان هزار 200 تا 150 پدر
 به فروختیم می را مرغ بعد .گرداندیم می را داریمرغ

 ...«.دادیم می را قرضشان و بازاری

 اولیه سرمایة تأمین
 عوامل

 بازدارنده
 کارآفرین نداشتن منزلت و قدر

 تولید برای مساعد زمینة نبود

سازی هدپیا
 هامصاحبه

 استخراج کدها

)حذف  کدها پاالیش
کدهای مصداقی و 

تلفیق کدهای 
 همپوشان(

بندی و دسته
 کدها توصیف

استخراج 
 هایمقوله

 محوری
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شود که چقدر تصورات،  گونه مطرح می های کیفی، پرسش در روایی این در پژوهش

هایش درست است و چقدر این مسئله برای دیگران  ادراکات و تفسیر محقق دربارة پژوهش

، پژوهشگران برای دستیابی به روایی در این مطالعه از یک تحلیلگر بدین ترتیبروشن است. 

ها بررسی شد.  استفاده کردند و فرایند کدگذاری و تحلیل دادهعنوان کدگذار دوم  بیرونی به

وگوهایی میان تحلیلگر بیرونی و  منظور افزایش اعتبار گفت به ها و همچنین، در زمینة کاستی

 پژوهشگران اصلی انجام گرفت و براساس آن اصالحات مورد توافق اعمال شد.
 

 ها یافته
 پاسخگویان شناختی جمعیت توصیف

 نفر 11 .ندبود مرد نفر 20 و زن نفر 1 ها آن میان از که شد تحلیل کارآفرینان با مصاحبه 21
. داشتند سن سال 30 از کمتر ها آن نفر 4 و سال 50 تا 30 بین ها آن نفر 6 ،سال 50 باالی ها آن
 کارشناسی مدرک نفر 3 ،کارشناسی مدرک نفر 10 یعنی کارآفرینان بیشتر تحصیلی، نظر از

 2 تولیدی، صنایع در ها آن از نفر 11. داشتند دیپلم زیر مدرک نفر 7 و دکتری نفر یک ارشد،
 فناوری حوزة در نفر 3 داری،هتل و گردشگری ةحوز در نفر 2 معدنی، های فرآورده در نفر

 .اند داشته فعالیت غذایی صنایع حوزة در نفر 3 و اطالعات
 

 ای زمینه عوامل

 ةسابق فرعی مضمون سه شامل که است ای پیشینه یا ای زمینه عوامل شده استخراج مضمون اولین
 .شود می فردی های ویژگی و نقش الگوی کار،

 دوران در کردند انیب شیپا برنامة به شده دعوت نانیکارآفر از یمین از شیب :کار سابقة
 ای یشاگرد –استاد صورتبه را کار تجربة یزندگ محل شهر ای روستا در ینوجوان و یکودک

 همان نانیکارآفر چهارم کی. اند داشته منزل و کارخانه مغازه، در پدر با همراه خود ةخانواد در
 ادامه نانهیکارآفر و افتهی توسعه و متفاوت یا وهیش به را ینوجوان و یکودک دوران یشغل رشتة
 :اند هردک اظهار ها آن از نفر چند ،مثال یبرا اند؛ داده

 بود یبافیقال کی درجة هنرمندان از یکی که پدرم کنار در یسالگ چهار از را یبافیقال ارک»
(. 6 نیکارآفر) «داشتم تیفعال شانیا کی درجة اریدست عنوانبه زمان آن در و کردم آغاز
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 یها یمرغدار حاال و کردم تجربه یکودک دوران در برادرم و پدر با همراه را یمرغدار»
 نیکارآفر) «میهست رانیا مرغداران نیتر موفق از یکی و میدار پرسنل 2000 حدود با شرفتهیپ

 درصد 40 با کفش دیتول ةکارخان صاحب اکنون و کردم کار پدرم یفروش کفش در یمدت» (.1
 (.8 نیکارآفر) «.هستم پرسنل نفر 900 و تیظرف

 لیدلبه گذشته در داشتند باور شیپا برنامة به شده دعوت نانیکارآفر: یرفتار یالگو
 شروع و لیتحص از فراغت زمان در ها بچه ةهم ،یزندگ ژةیو سبک و ها خانواده تیجمع بودنادیز

 ،یزندگ سبک و تیترب نوع نیا اثر در .شدند یم مشغول درآمد کسب و کار به یتابستان التیتعط
 تیریمد درآمد، کسب انداز،پس پول، همچون یمیمفاه با ینوجوان و یکودک نیسن همان در افراد

 :اند کرده انیب نانیکارآفر ،مثال یبرا. شدند یم آشنا یرفتار یالگوها با همه از تر مهم و نهیهز
 یها مرغ هنوز کهیزمان. بود یخالق و نوآور کشاورز پدرم. میبود ییروستا یا هخانواد ما»
 (.2 نیکارآفر« )کرد شروع را کار یمحل یها مرغ و بوقلمون با پدرم بود نشده رانیا وارد یصنعت

 نیتر کوچک ما که دادند ینم اجازه شانیا. میهست پدرم ونیمد را مانشرفتیپ [برادران] ما همة»
 یا هفته میباش خودکفا کرد یم یسع آقا حاج میرفت یم که مدرسه و میبکن دیتول کار از ریغ یحیتفر
 (.1 نیکارآفر) «.میداد یم انجام را کارمان همان با میگرفت یم مرغ تخم پول تومن دو

 تجربیات از شده استخراج فردی های ویژگی ،پژوهش این در: فردی های ویژگی
 طلبیاستقالل عمل، ابتکار شکست، تحمل و جسارت طلبی، موفقیت ،کوشی سخت کارآفرینان

 :اند گفته ها آن مثال، برای ؛است بوده کاردوستی و
 را شکست طعم من کنی تالش و بجنگی باید روز هر. ندارد وجود من برای سخت روز»

 اقدام خانگی لوازم واردات برای زمانی. کنم می استفاده موفقیت برای ناکامی از و ما هچشید هم
 این از و نشدم دلسرد ولی ،نشد هم باز که کردم تولید صنعتی دستکش سپس. نشد ولی کردم

 و بود پارچه کار در پدرم(. »15 کارآفرین) «کردم استفاده بعدی های موفقیت برای تجربیات
 را ام جیبیتو پول داشتم دوست همیشه کودکی در اما ،بودیم رفاه در ما و بود متمولی آدم

 و کردم نمی استراحت بیشتر ساعت سه شبی سال 13 من(. »4 کارآفرین« )بیاورم دست به خودم
 فعالیت ...و کوبی برنج گوشتی، مرغداری ماهی، پرورش تو کردم می کار همش .خوابیدم نمی
 (.2 کارآفرین« )کردم می
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 بازدارنده عوامل

 نداشتنمنزلت و قدر اولیه، ةسرمای تأمین مشکل مانند عواملی ،شوندگان مصاحبه نظر از
 و قوانین یثبات بی رویه،بی واردات) تولید برای مساعد ةزمین نبودنفراهم و جامعه در کارآفرینی

 ةتوسع و اندازی راه برای رو پیش موانع ترین مهم از...( و رقابتی شرایط نبود مقررات،
 .است وکار کسب

 تأمین» ،پایش تلویزیونی برنامة به شده دعوت کارآفرینان نظر از: اولیه سرمایة تأمین
 الزم وثیقة نداشتن» و« گذار سرمایه نکردنپیدا» ،«بانکی های بهره بودن سنگین» ،«اولیه ةسرمای
 برای ها آن. ستا راوک کسب اندازی راه برای ها آن روی پیش راهبردی موانع از «ضمانت برای
 و دوستان فامیل، خانواده، اعضای کمک شیوة دو از یکی به مالی تأمین مشکل بر آمدن فائق

 گفتاری، شواهد اساسبر البته .اند شده متوسل مالی سساتؤم از گرفتنوام همچنین و همکاران
 یعنی غیررسمی منابع و خود اجتماعی سرمایة به بیشتر نیاز مورد سرمایة تأمین برای کارآفرینان

 .اند کرده تکیه همکاران و دوستان خانواده،

 خدا رحمت به هم پدرم و بودم دانشجو من. بود سرمایه نداشتم که چیزی تنها کار برای»
 «کرد پرداخت ام قبلی رئیس را شرکت تأسیس سرمایة کل. داشتم ایده فقط. بود رفته

 مغازة یک. گرفتم قرض بود لبنان در که باجناقم از را سرمایه تومان هزار 170(. »5 کارآفرین)
 ریال میلیون چهار 1364 سال در پدرم(. »1 کارآفرین) «مزد ناصرخسرو در بهداشتی -آرایشی

(. 2 کارآفرین) «کردم اندازی راه خاوران جادة در را متری 2500 کارگاه و داد من به پول
 نمابتو من تا داد قرار من اختیار در را اولیه بودجة تومان میلیون 5 شهرکرد دانشگاه رشد مرکز»

 میلیون چهار با انداختم راه را شرکت که وقتی(. 11 کارآفرین) «بسازم ام ایده از کوچکی ةنمون
 که دوستانی نظر از هم و مالی نظر از هم کرد کمک ما به خدا اینکه و کردم شروع ازدواج وام

 (.3 کارآفرین« )شدند کار وارد

 یباورها و ها ارزش نانیکارآفر هرچند :جامعه در کارآفرینی نداشتن منزلت و قدر
 نظر به. است جامعه بر حاکم فرهنگ از متأثر ینیکارآفر فرهنگ دارند، جامعه افراد از یزیمتما

 یادار نظام ژهیو به و جامعه در ینیکارآفر و نیکارآفر گاهیجا و نقش نشدن درک نان،یکارآفر
 یاقتصاد تحرک یبرا ینیکارآفر به ازین هنوز یعنی ؛است کشور در یاساس مشکالت از کشور
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 و یهمدل احساس و است نشده درک مسئوالن و دولتمردان نیهمچن و جامعه افراد یسو از
 اظهارات از یبعض. ندارد وجود حکومت و ملت ةمجموع انیم در نیکارآفر با ییهمگرا
 :است ریز شرح به نهیزم نیا در نانیکارآفر

 تا یبرو دیبا بارنیچند مثالً ؛دهند ینم او به ییبها چیه .ندارد احترام مملکت در نیکارآفر»
 اگر ،شود نمی قانونی حمایت کنندهتولید از صنعت در» (.21 نیکارآفر) «ینیبب را عیصنا سیرئ

 خواهد می کهکسی. است شعار حد در فقط ها حمایت ،کند نمی کمک او به کسی خورد شکست
 «است بیشتر سودش بگذارد بانک در را پولش اگر کند می حساب کند گذاری سرمایه میلیارد 5 تا 4
 و است گریهمد دست در دستشان عیصنا صاحبان با دولتمردان ایدن تمام در» (.1 کارآفرین)

 شدند مار و تار بودند یکی دولتمردان با عیصنا صاحبان چون انقالب از بعد. چرخانند یم را مملکت
 (.7 نیکارآفر) «میا بهیغر ما اصالً. است افتادهین جا و است نشده درست فرهنگ نیا هنوز و

 گذاری سیاست نبود به کارآفرینان عوامل این زمینة در: تولید برای مساعد ةزمین نبود
 و رقابتی شرایط نبود ،مقررات و قوانین یثبات بی کارآفرین، از حمایت راستای در مناسب

 قوانین و داخل تولید به یاعتماد بی و رویهبی واردات تقاضا، و عرضه میزان بودننامشخص
 :اند گفته مثال برای ؛اند کرده اشاره( ها بانک و بیمه مالیاتی، ةادار شهرداری،) پاگیر و دست
 شده هزینه آن اندازی راه بابت میلیارد 100 که ای کارخانه مثالً ؛ندتغییر حالدر دائم قوانین»
 و دهی انجام صادرات توانی نمی گویند می و کند می تغییر قانون کند می کار به شروع تا است
 اعطای جلوی مرکزی بانک انقباضی سیاست 1382 سال در(. »21 کارآفرین« )بدهی تعرفه باید
 به محکمی ةضرب که افتاد اتفاقی دهم و نهم دولت در هم بعدها. گرفت را ها وام تمدید و ها وام

 .شد پرداخت وام زودبازده واحدهای به تومان میلیارد هزار 36 از بیش و زد مملکت صنعت
 به را اشتغال تعداد این که دادم می محضری تعهد بنده دادند می را من سهم پول همین از اگر

 ،رفتم می جا هر به گردشگری شرکت تأسیس برای»(. 2 کارآفرین« )رسانم می اشتغال 7000
 میراث سازمان رئیس نستماتو تا دویدم سال دو .نداری مرتبط و کافی سواد تو گفتند می

 (.17 کارآفرین) «ببینم را فرهنگی
 

 توانمندساز عوامل

 شروع برای برتری احساس نوعی و انگیزه تقویت و ایجاد موجب توانمندساز عوامل
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 در سازتوانمند عوامل ایرانی، کارآفرینان نظر از. شوند می فرد در وکار کسب یک آمیز موفقیت
 داشتن» و« اجتماعی شبکة به دسترسی» ،«فرصت تشخیص و شناسایی» شامل کارآفرینی توسعة
 .شود می« تخصصی مهارت و دانش

 موفق نیکارآفر کی ییتوانا ترین مهم :ها فرصت مناسب تشخیص و شناسایی
 بازار ةنشد برآورده های تقاضای و نیازها شناسایی برای ها فرصت مناسب انتخاب و ییشناسا
 برداری بهره و ها فرصت تشخیص» و «بازار نیاز شناسایی» به نیز بررسی مورد کارآفرینان. است

 :اند داشته اظهار مثال برای ؛اند کرده اشاره« ها فرصت این از
 همراه تلفن های گوشی از استفاده موج شروع که 1391 سال یعنی پیش سال چهار تقریباً ما»

 دیگر محصوالت از تر ساده بسیار صادرکردنش افزاری نرم محصوالت فکرکردیم بود هوشمند
 شناسنامه هر مقابل در بود کوپنی اجناس و بود جنگ شرایط موقع آن» (.3 کارآفرین) «است

 و کردم می جمع را فامیل شناسنامة من و بگیری ای ترکیه صابون تومان هزار 10 نستیاتو می
 از و کردم شروع 1369 سال را ام خارجی تجارت اولین ،ترتیباین به. کردم می وارد صابون
 (.9 کارآفرین) «کردیم می وارد صابون ترکیه

 که است مهم یها شاخص گرید از «یاجتماع ةشبک»: اجتماعی شبکة به دسترسی
 یمندارزش منابع ،یاجتماع روابط ةشبک ای یاجتماع ةشبک. کردند یم دیتأک آن بر نانیکارآفر

 ةیرماس نیهمچن و آورد یم ارمغان به را... و اطالعات ار،ک یروین ،یکیزیف ،یمال منابع شامل
 از یاجتماع طرواب یمحتوا. بخشد یم اعتبار ها آن به هک کند یم جادیا اعـضا یبـرا یاجتمـاع

 ها نرم. دگذار یم اثر ها آن اررفت یریگ شکل رب راداف نیب تکمشار و یدوست اعتماد، جادیا لیقب
 یهمدل گریدکی با و دنرسانب یاری رگیدکی هب افراد شوند یم سبب روابط در نهفته یانتظارها و
 :است ریز شرح به نهیزم نیا در نانیکارآفر اظهارات نمونة .نندک

 گوگل از که زمانی. داشتم ای ایده زمان آن. برگشتم استکهلم به بود محدود گوگل با قراردادم»
 در و باشند همراه من با که آشنایانی و دوستان به ؛داشتم نیاز روابط و شبکه و سرمایه به آمدم بیرون

 ةمشاور راهنمایی و کمک با را شرکت وقتی(. »12 کارآفرین) «کنند مکمک شرکت اندازی راه
 و ای حرفه کارکنان استخدام و یافتن برای دوستانم ارتباطات از کردم، اندازی راه دوستانم تخصصی
 .(3 کارآفرین) «مبرد فراوانی ةبهر افزارنرم صنعت به آشنا و متخصص
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 توسعة بر مؤثر محیطی عوامل از یکی کارآفرینان: جدید های مهارت و دانش کسب
 داشتند باور ها آن ،واقعدر. دانستند می جدید های مهارت و دانش کسب را خود وکار کسب

 مقررات و قوانین شناخت آموزشی های دوره و آموزی مهارت و آموزشی های دوره در شرکت
 بسیار تخصصی حوزة با مرتبط دانشگاهی تحصیالت و ها مشوق و ها فرصت از گیری بهره برای
 :اند کرده بیان ها آن از برخی زمینه، این در. ندا مهم
 و تجاری بعد هم و فنی بعد هم. برم جلو بعد دو در که کردم سعی همیشه تحصیالت زمینة در» 

 هم کارآفرینی های دوره در و دادم ادامه کامیپوتری ةشبک ةزمین در را متحصیالت ،بنابراین ؛بازرگانی
 صنعت و بازار ةحوز جدید فنون و ها نوآوری ،دانش اخبار، رصد»(. 12 کارآفرین) «کردم شرکت

 بازار و محیط تغییرات شناخت و دانش که دارم باور زیرا ؛امداده قرار روزانه های برنامه صدر در را
 .(10 کارآفرین) «کند می کمک وکار کسب در درست گیری تصمیم برای من به

 

 گیری نتیجه و بحث

 دیدگاه از ایران در کارآفرینی توسعة موانع و عوامل بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف
 به نیل برای. اند شده دعوت پایش تلویزیونی برنامة به 1394 سال در که است ایرانی کارآفرینان

 در کارآفرینان زیستة تجربة بررسی منظور به توصیفی پدیدارشناسی روش از پژوهش هدف
 هدفمند صورتبه کارآفرینان با گرفته صورت مصاحبة 21 مبنا، ینا بر. شد استفاده ایران

 ،ای زمینه عوامل دسته سه ،ها مصاحبه ةپدیدارشناسان تحلیل اساسبر. شد بررسی و انتخاب
 .شدند استخراج ایرانی کارآفرینان دیدگاه از بازدارنده عوامل و سازتوانمند عوامل

 و« نقش الگوی» ،«قبلی کار ةتجرب» شامل شده شناسایی« ای زمینه عوامل» ترین مهم
 ترین مهم از یکی کارآفرینی بر« قبلی کار ةتجرب» ةمؤلف اثربخشی. شود می «فردی های ویژگی»

 در ینوجوان و یکودک دوران در بررسی مورد کارآفرینان ،واقعدر. است پژوهش این نتایج
 همراه خود خانوادة در ای یشاگرد –استاد صورت به را کار تجربة ،یزندگ محل شهر ای روستا

 یشغل رشتة همان نانیکارآفر چهارم کی یحت .اند داشته منزل و کارخانه مغازه، در پدر با
 این. اند داده ادامه نانهیکارآفر و افتهی توسعه و متفاوت یا وهیش به را ینوجوان و یکودک دوران
 نددریافت خود تحقیقات در ها آن. دارد تطابق (1982) کوپر و دانکلبرگ پژوهش نتایج با نتیجه
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 حداقل ،(تک های) پیشرفته فناوری های زمینه در فعال جدید های شرکت درصد 97 از بیش در
 الگوی داشتن. »است کرده کار صنعت همان در گذشته در که است داشته حضور مؤسس یک

 از. اند کرده اشاره آن به مکرر صورتبه حاضر پژوهش کارآفرینان که است ای مؤلفه« رفتاری
 ةهم ،زندگی ویژة سبک و ها خانواده جمعیت بودنزیاد دلیلبه گذشته در کارآفرینان، دیدگاه

 درآمد کسب و کار به مشغول تابستانی، تعطیالت شروع و تحصیل از فراغت زمان در ها بچه
 نوجوانی و کودکی سنین همان در افراد زندگی، سبک و تربیت از نوع این ةنتیج در .شدند می

 الگوهای با همه از تر مهم و هزینه مدیریت درآمد، کسب انداز، پس پول، همچون مفاهیمی با
 1547 بررسی با خود تحقیقات در( 1997) همکاران و جمینو .شدند می آشنا رفتاری
 ها آن والدین که کارآفرینانی شکست احتمال گرفتند نتیجه آمیز مخاطره وکار کسب
 «نقش الگوی» دریافتند( 2012)همکاران و بوسما همچنین. است کمتر اند داشته وکار کسب
 کارآفرینان درضمن، .است شرکت یک اندازی راه برای افراد گیری تصمیم در مهمی عامل
 ،کوشی سخت» را کارآفرینی توسعة در پیشران« فردی های ویژگی» ترین مهم بررسی، مورد

 .اند دانسته «کار به عالقه و شکست تحمل و جسارت خوداتکایی شکست، از یدنترسن پشتکار،
 دیدگاه از ایران در کارآفرینی های فعالیت و وکار کسب ةتوسع در« بازدارنده عوامل» ترین مهم

 تحلیل نتایج. شود می« قانونی» و« اجتماعی -فرهنگی» ،«مالی تأمین» عوامل شامل کارآفرینان
 ةبازدارند عامل« اولیه ةسرمای تأمین چگونگی» ویژهبه مالی تأمین چگونگی دهد می نشان ها مصاحبه

 برمبنی( 2008) کارآفرینی جهانی باندیده پژوهش نتایج با که است کارآفرینی ةتوسع در مهم
 و باگاواتوال پژوهش نتایج با و رسمیغیر و رسمی ةدست دو به مالی کنندگان تأمین بندی تقسیم

. دارد تطابق ،مالی تأمین زمان در خود های خانواده بر کارآفرینان تکیة بر مبنی( 2008) همکاران
 به مطمئن طور به توانند نمی اندازی راه ةمرحل در نوپا کارآفرینان ها، پژوهش براساس ،چنینهم

 به بیشتر خطرپذیر گذاران سرمایه و ها بانک زیرا ؛کنند تکیه معتبر مالی مؤسسات و ها بانک کمک
 در که هایی سازمان نه هستند رشد مرحلة در که دارند تمایل وکارهایی کسب در گذاری سرمایه

 دیدگاه از مهم بازدارندة عامل دیگر(. Lechner et al., 2016) دارند قرار اندازی راه ةمرحل
 در کارآفرینی پایین منزلت و قدر» نیز آن و دارد اجتماعی و فرهنگی ةریش ،شوندگان مصاحبه
 جامعه در کارآفرینی و کارآفرین جایگاه و نقش کارآفرینان، نظر به. است« ایرانی جامعة و فرهنگ
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 کرده رخنه نیز کشور سیاسی و اداری نظام به کارآفرینی به گرایانهتقلیل نگاه این و نشده درک
 تحرک برای را کارآفرینی به نیاز مسئوالن و دولتمردان همچنین و جامعه افراد هنوز یعنی ؛است

 و ملت مجموعة میان در کارآفرین با همگرایی و همدلی احساس و اند نکرده درک اقتصادی
 و قانونی سیاستی، موانع» کارآفرینی توسعة در هندربازدا مهم عامل دیگر. ندارد وجود حکومت
 از حمایت راستای در مناسب گذاری سیاست نبود بر کارآفرینان ،راستا این در. است« مقرراتی

 تقاضا، عرضه، میزان بودن نامشخص و رقابتی شرایط نبود ،مقررات و قوانین یثبات بی کارآفرین،
 مالیاتی، ادارة شهرداری،) ادارات پاگیرو دست قوانین و داخل تولید به یاعتماد بی و رویه بی واردات

 کارآفرینی توسعة در کننده تقویت و توانمندساز عوامل ترین مهم. اند کرده تأکید( ها بانک و بیمه
 شبکة به دسترسی» و« تخصصی مهارت و دانش داشتن» ،«فرصت تشخیص و شناسایی» شامل

 نیکارآفر کی ییتوانا ترین مهم پایش، برنامة ایرانی برتر کارآفرینان دیدگاه از. شود می« اجتماعی
 ةنشد برآورده های تقاضای و نیازها شناسایی برای ها فرصت مناسب انتخاب و ییشناسا موفق

 ،اجتماعی سرمایة و اعتبار و قوی اجتماعی روابط شبکة داشتن ها آن باور به همچنین،. بازاراست
 های راهنمایی یافتن در را کارآفرین اجتماعی شبکة. شود می محسوب کارآفرین ثروت و دارایی

 باور به ،همچنین. دکن می کمک ای حرفه کارمندان به یابیدست و مالی تأمین شراکت، ایجاد مناسب،
 موفقیت و اهداف به نیل در ها آن به تخصصی های مهارت و فنون و دانش کسب شوندگان، مصاحبه

 و خالقیت افزایش موجب تخصصی مهارت و دانش کسب زیرا ؛کند می کمک وکار کسب در
 مطالعه مورد کارآفرینان داد نشان نتایج تحلیل ،کلدر .دوش می کارآفرینی در فکری ةتوسع

 داشتن با ندا هتوانست مالی و اجتماعی -فرهنگی محیطی، مشکالت و موانع وجود برخالف
 مناسب تشخیص و مهارت ،دانش ،خالقیت و نوآوری طلبی، موفقیت پشتکار، همچون هایی ویژگی
 که شوند موفق خود وکار کسب اندازی راه و ایده کردن عملی در و کنند غلبه مشکالت بر فرصت
 .شود می پایش برنامة مخاطبان بر مثبت نگرش تقویت و ایجاد موجب آن بازتاب

 

 هاپیشنهاد
 :شود می ارائه زیر شرحبه پژوهشی و کاربردی یاهپیشنهاد از برخی ،پژوهش این های یافته به توجه با

 اندازی راه و ایجاد در شده شناسایی مهم عوامل از یکی کهآنجا از :کاربردی یاهپیشنهاد
 ،است «نوجوانی و کودکی دوران در کار تجربة» ،پژوهش این در کارآفرینان سوی از وکار کسب



 …ایرانی کارآفرینان منظر از کارآفرینی توسعة عوامل شناسایی 

 

529  

 آموزشی نظام در کارآفرینی عملی های دوره تعریف و طراحی راهبردی، و کالن سطح در باید
 چنینهم و آن های چالش و وکار کسب فضای با کودکی دوران از افراد تا گیرد صورت کشور
 اینکه به توجه با همچنین،. شوند آشنا مشکالت بر غلبه برای جدید و خالقانه های راه یوجو جست

 در ریزانبرنامه و مسئوالن ،است جمعی ای رسانه عنوان به تلویزیون پژوهش، این در بحث مورد بستر
 بهبود راستای در مفید های برنامه و کاربردی محتواهای تولید با توانند می صداوسیما سازمان

 الگوهای معرفی اجرایی، های دستگاه نزد ویژه به جامعه در کارآفرین منزلت و قدر های شاخص
 و اطالعات و یکیزیف ،یمال منابع به دسترسی و کارآفرینان با ارتباط برقراری و چگونگی و رفتاری

 .دنکن ایفا مهمی نقش جدید های مهارت آموزش حتی

 برنامة موفقیت میزان زمینة در کمی یپژوهش شود می پیشنهاد :پژوهشی یاهپیشنهاد
 در کارآفرینی رویکرد با اقتصادی های برنامه ترین مرتبط از یکی عنوان به -پایش تلویزیونی

 یک اندازی راه زمینة در ها آن نگرش تغییر در مخاطبان بر آن تأثیرگذاری نظر از –کشور
 حاصل های یافته و ها شاخص از کمی، پژوهشی در توان می ،همچنین. گیرد انجام وکار کسب

 .داد تعمیم آماری جامعة به را آن نتایج و کرد استفاده حاضر پژوهش از
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 منابع
 ،وکار کسب مساعد طیمح» ،(1389) نرگسی رمضانپور قاسم و علی داوری، محمود، ،یانیدار احمدپور
 هفدهم، دوره ،تحول و بهبود تیریمد مطالعات فصلنامه ،«رانیا در ینیارآفرک توسعه نیاز پیش

 .65-89: 61 شماره

 پدیده از کارآفرینان ادراکات و تجربیات پدیدارشناسی» ،(1393) اربط مردان فاطمه و یوسف ادیب،
 .465 -447: 3 شمارة ،هفتم دورة ،کارآفرینی توسعه فصلنامه ،«کیفی مطالعه یک  :کارآفرینی

 .تهران ،آموزه نشر ،تیموری میترا ترجمة ،کارآفرینی سوی به پیش ،(1380) جیمز ارلوک،
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