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 چکیده
تواند بقا و رشد فرزندان خانوادة کارآفرینان میگرایی افراطی در میان عنوان نماد مصرفبه 1پیدایش پدیدة آفلوانزا

کارها را مورد تهدید قرار دهد که تا به حال مورد مطالعۀ جامعی قرار نگرفته است. هدف اصلی مقالۀ حاضر، وکسب

ب هدف، مند که بر حسبنیاد رهیافت نظامواکاوی پدیدة آفلوانزا در میان فرزندان کارآفرینان با بكارگیری روش نظریۀ داده

بر روش ساختاریافته )مبتنیمصاحبۀ نیمه 15پژوهش بنیادی است. پس از کدگذاری و تحلیل اطالعات حاصله از 

 117فرزند، تعداد  2وکار و دارای سال تجربۀ مدیریت کسب 10گیری هدفمند( با کارآفرینان استان تهران با حداقل نمونه

های این پژوهش، شرایط علّی پدیدة تی استخراج شد. براساس یافتهافزار اطلسمقوله به کمك نرم 7مولفه و  20مفهوم، 

وکار و زندگی توسط کارآفرینان، الگوسازی نامطلوب والدین آفلوانزا شامل عواملی مانند عدم ایجاد توازن بین کسب

وکار( است که سبب ایجاد همراه نامطلوب بودن شرایط/ چارچوب ملّی کارآفرینانه )محیط نامطلوب کسبکارآفرین به

گریزی منجر عنوان پدیدة محوری( در بین فرزندان کارآفرینان شده است. ذهنیت کارآفرینیگریزی )بهذهنیت کارآفرینی

شود. محیط پروری و... میگرایی شدید، تنهای غیرکارآفرینانه و حتی ضدکارآفرینانه از جمله مصرفبه بروز کنش

ای( و نیز شرایط/چارچوب عمومی جامعه مانند فرهنگ عمومی و وضعیت کالن وان شرایط زمینهعنخانوادگی نامطلوب )به

شان تاثیرگذار هستند. پیامدهای این پدیده در گریزی فرزندانگر( بر ذهنیت کارآفرینیعنوان شرایط مداخلهاقتصادی )به

کار وکاری به عدم بقا و رشد کسبوکسب نسلی، در سطحگیری زنجیرة کارآفرینی بینسطح فردی منجر به عدم شكل

 گردد.شده و در سطح ملّی نیز منجر به هدررفت منابع ملّی و عدم توسعۀ فرهنگ ملّی کارآفرینانه می

وکار و وکار، عدم توازن کسبزی، عدم بقای کسبگریآفلوانزا، خانواده، ذهنیت کارآفرینی :های کلیدیواژه

 بنیادزندگی، نظریه داده
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1. Affluenza 
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 مقدمه
عنوان رشتۀ دانشگاهی بسیار جوان است اماا دامناه، دقات و اثرگاذاری کارآفرینی گرچه به

محور اسات شدت در حاال گساترش اسات. ایان رشاتۀ علمای بسایار پدیادههای آن بهپژوهش

(Wiklund, Wright & Zahra, 2018و این پدیده )شود. محوری باعث افزایش مشروعیت آن می

وکار هایی که کارآفرینان در دنیای واقعی کسابگران کارآفرینی به پدیدهدرواقع توجه پژوهش

تواند به حل مشكالت واقعی کارآفرینان کمك کارده و شان با آنها مواجه هستند، میو زندگی

های کارآفرینی هم در میان جامعاۀ آموزش و پژوهش 1در نتیجه منجر به افزایش ارتباط و پیوند

 (. Wiklund et al., 2018م آموزش عالی شوند )کار و هم در نظاوکسب

بر این اساس یكی از مشكالتی که کارآفرینان با آن مواجه هستند مربوط باه مساا ل تاوازن 

اساات. فرزناادان  ( و تربیاات فرزناادانAlsos, et al., 2016وکار و زناادگی خااانوادگی )کسااب

های معتماد تبادیل ه و جانشاینکارآفرینان باا یاادگیری از والادین خاود باه کارآفریناان باالقو

ل و می وکارها در آینادهشوند کاه ضاامن بقاای کسابمی شاوند. بارای ملاال لینكو یسات، سا 

درصادی احتماال 60( نشان دادند که داشتن والدین کارآفرین موجب افازایش 2012) 2فنپرگ

ذاری بر وکار والدین کارآفرین در تاثیرگبدیل کسبشود. نقش بیشدن فرزندان میکارآفرین

 Cardella, Hernández-Sánchez & Sánchezهااای شخصاایتی و رفتااار کارآفرینانااه )ویژگی

2020, Garcíaفرزنادان ) 3( و همچنین تاثیر ملبت والدین کارآفرین بر قصد کارآفریناناهPolin, 

Ehrman & Kay, 2016تاوان انتظاار ( آشاكار اسات. در واقاع از یاك خاانوادة کاارآفرین می

داشت تا خانوادة غیار کاارآفرین. اماا از ساوی دیگار برخای از فرزنادان  «کارآفرینانهخانواده »

هااا و رفتارهااای ناهنجااار ماننااد روحیااۀ شااوند بلكااه نگرشتنها کااارآفرین نمیکارآفرینااان نااه

کناد. ایان گوناه مساا ل در گرایی شدید در آنها شكل گرفته و بروز میگرایی و مصرفتجمل

کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید این عادم توجاه ناشای از ایان های کارآفرینی پژوهش

که در برخی موارد، حالیدر های منفی ندارد.فرض باشد که کارآفرینی ذاتاً خوب است و جنبه

                                                           
1. Relevance  
2. Lindquist, Sol & Van Praag 

3. Entrepreneurial Intention 
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تواند تبعات منفی برای خانواده و فرزنادان کارآفریناان داشاته باشاد های کارآفرینانه میفعالیت

 (.Wiklund et al., 2018اند )ن پرداختهکه پژوهشگران کمتر به آ

پژوهشاگران کاارآفرینی ای اسات، رشاتهبه هرحال با عنایت به اینكه کاارآفرینی علام میان

شناسای، مادیریت و اقتصااد ها مانناد جامعههای علمی سایر رشتهها و دیدگاهتوانند از نظریهمی

در  اسااسبار هماین  .(Wiklund et al., 2018)بهاره ببرناد های کاارآفرینی بارای تبیاین پدیاده

و حتای عادم تمایال باه خواهی زیااده و ازحدگرایی بیشمصرفتبیین منظور پژوهش حاضر به

اساتفاده  ،مطار  اساتروانشناسی  رشتۀدر که  آفلوانزاثروتمندان از مفهوم فرزندان  کارآفرینی

در جواماع ثروتمناد  حادگرایی بیو تجمال زدگیعنوان مظهار مصارفهباآفلاوانزا  .است شده

گرایی پیامادهای مصارف پیادایشباا  تادری اما به مطر  شد 1954خصوص آمریكا در سال هب

نزا افرزنادان آنهاا، آفلاو ثاروت در پیچیادة افراطی در زندگی ثروتمندان و تاثیرات ناشاناخته و

حد و مارز انگیزگی، جستجوی بیبیبا عال م مانند  مسری بیماری روانشناختیعنوان یك شبههب

  (.De Graaf, 2001) تلقی شد لذت

پدیدة آفلوانزا در میاان فرزنادان گیری فرایند شكلرو هدف پژوهش حاضر، واکاوی ازاین

تااکنون در ایان زمیناه  کاه ییاز آنجاااسات.  بنیاادداده در چاارچوب نظریاۀ کارآفرینان ایرانی

ایجاد گفتماان جدیادی در با تواند پژوهش حاضر می نتای  تحقیق جامعی صورت نگرفته است

های کارآفرینی از یك دامنۀ پژوهشگسترش به  (Colquitt & George, 2011) رشتۀ کارآفرینی

هاای کاارآفرینی باا سو و نیز با حل مسا ل واقعی کارآفرینان به افزایش ارتباط و پیوند پژوهش

 .(Wiklund et al., 2018)جامعه و به ویژه کارآفرینان کمك کند 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
وکارهای خانوادگی با های متعددی در باب تعامل بین کارآفرینی، خانواده و کسبپژوهش

 & Bettinelli, Fayolle) تمرکز بر تاثیر خانواده بر کارآفرین شدن فرزندان صورت گرفته است

Randerson, 2014های کارآفرینانه و مناابع سعۀ ذهنیت( به عنوان ملال خانواده طی فرایندی با تو

هاای جدیاد کاارآفرینی و فرزنادان خاود کماك های متاثر از خانواده به ایجاد جریانو قابلیت
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 (. ,.2010Habbershon et alمطار  شاده اسات ) 1نسالیکنند که تحت عنوان کارآفرینی بینمی

خاانواده بار تمایال فارد بارای  تواند به خوبی تااثیر( می1986) 2نظریۀ یادگیری اجتماعی بندورا

ا بنادور ۀظریا(. نMatthews, Schenkel & Hechavarria, 2009کارآفرین شدن را توضیح دهاد )

، عوامال شاناختیعامال متقابال باین ( 1: )فرض کلیدی بنا شده استپیش سه( بر اساس 1986)

. یادگیری جانشینییادگیری فعال و ( 3و ) یادگیری با انگیزش ۀرابط( 2) عوامل محیطی و رفتار

کنندة رفتار فرزنادان از جملاه توانند تعیینعنوان محرک محیطی میدر تعامل متقابل، والدین به

(. از طارف دیگار باه e.g. Mathews & Moser, 1995)مشارکت در اقدامات کارآفرینانه باشاند 

آفریناناه و ( خودکارآمادی کارآفریناناه بار ایجااد قصاد کار1991) 4( و اجزن1988) 3زعم برد

 اصالیمنباع  چهاار از (؛ فارد ,1994Boyd & Vozikisافراد تاثیرگاذار اسات ) 5رفتار کارآفرینانه

تواناد می 9احساسای و حالات 8، متقاعدساازی کالمای7نیاابتی ، تجرباۀ6عملكردی دستاوردهای

ا افراد، یك کار پارتنش را با اش را تقویت کند. در واقع هنگامی کهخودکارآمدی کارآفرینانه

تار آن کاار مطمئن هایشاان بارای انجاام دوباارةرسانند در خصاوص قابلیتموفقیت به انجام می

ای خودباوری شخصی از طریاق یاادگیری واساطههمچنین . )دستاوردهای عملكردی( شوندمی

. (نیاابتی ۀتجربا) گیارداز طریق مشاهده انجام یاك کاار توساط دیگاران تحات تااثیر قارار می

کنناد. میازان تاثیرگاذاری در ایان تقدیر و احترام دیگران اطمینان کساب میاشخاص از طریق 

و  )متقاعدساازی کالمای( کنناده داردکنناده بارای دریافتۀ اعتبار متقاعدروش بستگی به درج

تواند بر سطح خودباوری شاخ  های احساسی میانگیزش همراهبهمسا ل روانشناختی  سرانجام

هاای روحای و تقادیر از کارکناانش مانند رهبری که باا حمایت( حالت احساسی) تاثیر بگذارد

 (.Staples, Hulland & Higgins, 1998) داردآنها را از نظر روحی و جسمی سالم نگه می

                                                           
1. Transgenerational entrepreneurship 

2. Bandura’s Social Learning Theory 

3. Bird 

4. Ajzen 

5. Entrepreneurial Intention & Entrepreneurial Behaviour 

6. Performance Accomplishments 

7. Vicarious Experience 

8. Verbal Persuasion 

9. Emotional Arousal 
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و ها گیریبارای تصامیم افاراددر رابطۀ یادگیری با انگیزش نیز خانواده منباع تاامین انگیازة 

والاادین کااارآفرین از طریااق ضاامن اینكااه  (Chlosta et al., 2012رفتارهااای خاااص هسااتند )

هاای کارآفریناناۀ هاا و فعالیتموجاب تاثیرگاذاری بار نگرش نقش 1سازیپذیری و مدلجامعه

در ماورد یاادگیری فعاال و جانشاینی نیاز  (Steyaert & Katz, 2004شاوند )فرزنادان خاود می

تجارب کارآفرینانۀ والادین و دهند فرزندانِ والدین کارآفرین با یادگیری از تحقیقات نشان می

عنوان هنجار برای خودشان، احتمال کاارآفرین شادن خاود را سازی رفتارهای والدین بهدرونی

از طاارف دیگاار فرزناادان کااارآفرین منااابع (. Schmitt-Rodermund, 2004دهنااد )افاازایش می

خاویش بدسات های کارآفرینانه را ازداناش کاارآفرینی والادین اطالعاتی کلیدی برای فعالیت

 (.Carsrud, Gaglio & Olm, 1987آورند )می

طور ویاژه به هر حاال تحقیقاات فراوانای در خصاوص کاارآفرینی و خاانواده در کال و باه

هاای کارآفریناناه صاورت گرفتاه اسات درمورد تمایل اعضاای خاانواده کاارآفرین باه فعالیت

(Bettinelli et al., 2014 اماا در مقابال، تحقیقاات بسایار .) کمای در ماورد عادم تمایال برخای

کاه آینادة شا لی فرزندان کارآفرینان برای ورود به عرصۀ کارآفرینی پرداختاه اسات .درحالی

زماان نگاران آینادة باشاند والادین کاارآفرین نیاز همهای والادین میفرزندان یكی از دغدغاه

گرایی مصارف (.Bierl & Kammerlander, 2019پروری نیز هساتند )وکار خود و جانشینکسب

همراه عاادم تمایاال بااه کااارآفرینی در میااان فرزناادان کارآفرینااان از جملااه گرایی بااهو تجماال

 ای است که والدین کارآفرین با آن مواجه هستند. های غیرکارآفرینانهکنش

های رفتاااری، اجتمااعی و حتای کاارآفرینی مانناد اشااتیا  کاه بسایاری از پدیادهآنجااماا از

بنابراین مصرف گرایی تظاهری نیز در میاان  (،Cardon, 2008)یدة مسری هستند کارآفرینانه، پد

تواند مسری باشاد. در ویژه در میان فرزندان ثروتمندان و حتی کارآفرینان نیز میاقشار جامعه به

گرایی در نقاد مصارفآفلاوانزا مفهوم جدیادی باه ناام  1954این زمینه برای اولین بار در سال 

فراوانای  ، مفهومی است که از ترکیاب دو واۀةآفلوانزامطر  گردیده است.  انتوسط روانشناس

                                                           
1. Socialization & Role Modelling 



  586 1399زمستان ، 4 شمارة ،13 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

 (1970) 3لانشكل گرفته است. همچنین بعدها وب 2آنفوالنزابیماری واگیردار و  1نعمت )ثروت(

نظریاه ایان وبلان در مطر  نمود. در این زمینه را 4آسا تن شناسی بود که نظریۀ طبقۀاولین جامعه

قیمات، هاای گرانمصرف کاالهای لوکس، استفاه از اتومبیل)مانند  5تظاهریاز مفهوم مصرف 

ویژگای اصالی عنوان به لوکس(های رستورانخرید تابلوهای هنری گران،  های گران،مسافرت

بارای  نیازهای مادی و زیستی، بلكه صارفاً تامیننه برای  کهمصرفی کند: آسا مطر  میطبقۀ تن

و شاهری  مادرن جواماع در و باالدسات طبقاات به بیشتر شباهت و ربیشتکسب احترام و منزلت 

ناشای از بیماری شابه آفلاوانزا( 2001گاراف )از نظار جاان دی .(1392)وبلن،  گیردصورت می

در درک عواقاب  فارد باه نااتوانی باشاد ومی اجتماعی -برتری اقتصادی خطای فردی در مورد

نتای  پژوهشی شان داد کاه  .(De Graaf, 2001کند )میاشاره مالی  برتریبه دلیل  خوداقدامات 

شاان کام اسات بلكاه دچاار تنها خطرپذیریشاوند ناهفرزندانی که گرفتار عارضاۀ آفلاوانزا می

( بار 2005) 6شوند.کالیو همیلتاون و ریچاارد دنیازگرایی، افسردگی و اضطراب نیز میمصرف

شاود کاه باه اخاتالالت گرایی میزدگی و تاب لاوکساین باوراست که آفلوانزا سبب مصرف

گردد و حتای افاراد را باه ساوی رفتارهاای ناهنجاار، روانشناختی، بیگانگی و پریشانی منجر می

 جیماز(. Hamilton & Denniss, 2005دهاد )ازحاد الكال و موادمخادر ساو  میمصارف بیش

ش ناابرابری ماادی افزای ونزا اروانشناس انگلیسی ادعا کرد که بین افزایش وقوع آفلو ،7(2007)

، دارایای ،پاول بارایارزش بااالیی  شادنقا ل»عنوان نزا را بهجیمز، آفلوا .همبستگی وجود دارد

 . کندتعریف می« ظواهر )جسمی و اجتماعی( و شهرت

بنابراین در بررسی پیشنیه تحقیق این شكاف پژوهشای مشاهود اسات کاه اوال  در تحقیقاات 

گیری ایان پدیاده در اند و همچناین باه نحاوة شاكلقبلی به شرایط علّی پدیدة آفلوانزا نپرداخته

رو در تحقیق حاضر به منظاور واکااوی فرایناد اینمیان فرزندان کارآفرینان توجه نشده است. از

                                                           
1. Affluence 

2. Influenza 

3. Veblen 

4. Theory of leisure class 

5. Conspicuous consumption 

6. Clive Hamilton & Richard Denniss 

7. Oliver James 
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بنیااد اساتفاده شاده در میان فرزندان کارآفرینان از روش نظریاۀ داده ی پدیدة آفلوانزاگیرشكل

 شود.است که در ادامه به تشریح آن پرداخته می

 شناسیروش
و باا  اسات ها از نوع کیفیبرحسب گردآوری دادهوهش حاضر از منظر هدف، بنیادی و ژپ

اساتفاده شاده  (2014) 1مند کوربین و اشاتراوسبنیاد با رویكرد نظامراهبرد پژوهشی نظریۀ داده

اتاا   عضاو انکارآفریناکنندگان در ایان پاژوهش (. مشارکت1386فرد و امامی، است )دانایی

سااال تجربااۀ ماادیریت  10حااداقل هسااتند کااه  (هدفمنااد گیریهنموناابازرگااانی تهااران )

اناد. بودهباال  فرزناد  2اند و دارای حاداقل داشته به قبل 1398از سال  قتصادیوکارهای اکسب

 2مضامون لیبه روش تحلسازی پس از پیاده کارآفرینان مذکور بایافته ساختار هایمصاحبهمتن 

کدگاذاری شاده و ساپس  3یتاافازار اطلاسبا کماك نارم)کدگذاری باز، محوری و انتخابی( 

، عواماال ایمحااوری؛ شاارایط زمینااه ةدر ایاان شاایوه پااس از یااافتن ابعاااد پدیااد تحلیاال گردیااد.

در هر سه نوع کدگاذاری بااز،  است.شرایط علّی، راهبردها و پیامدها مشخ  شده  ،گرمداخله

ها مراجعه کرده و با روش رفات و برگشاتی تاا به متون مصاحبهبه پژوهشگر محوری و انتخابی 

 .داده استرسیدن به اشباع نظری ادامه 

 پاانزدهمشاد اماا بارای اطمیناان تاا مصااحبۀ دیده دوازدهامشواهد اشباع نظری در مصاحبۀ 

بارای اینكاه  شد؛شده استفادهمفاهیم استخراجاز ضریب توافق کاپا جهت اعتباریابی یافت. ادامه

هایی کاه گزینه را کسب نمایند، 60است درصد باالی ها اعتبار کافی را داشته باشند الزم گزینه

 اند.اند از روند تحقیق حذف شدهبه درصد مورد نظر دست نیافته

K 

Pr (ɑ): های های متفاوت + درصد احتمال مخالفت در گزیناهدرصد احتمال توافق در گزینه

 متفاوت

                                                           
1. Corbin & Strauss 
2. Theme Analysis 

3. Atlas.ti 
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Pr (e) احتمال توافق بین دونفر روی گزینه مشترک + درصد احتماال مخالفات باین:  درصد

 گزینه مشترکدونفر روی 

 1لینكااولن گوبااا و ارزیااابی روش ازپایااایی در روش تحقیااق کیفاای  و روایاای تاایمین باارای

 پایاۀ بار و منظاور بادین .اسات کمّی تحقیقات در پایایی و روایی معادل که شد( استفاده1994)

 ارزیاابی جهت 5و تیییدپذیری 4، قابلیت ثبات3پذیری، انتقال2قابلیت اعتبار معیار چهار روش این

 پژوهشااگرمنظور افاازایش قابلیاات اعتبااار، اقاادامات ذیاال توسااط بااه شااود.می گرفتااه نظاار در

 گرفت: صورت

آمده توسط اعضای تیم ماورد دستها و مفاهیم بهبازبینی توسط اعضای تیم پژوهشی: مؤلفه .1

 شدند.می گرفت و نظرات نهایی استخراجمالحظه و بازبینی قرارمی

خبرگاان: در ایان مرحلاه، نظارات خبرگاان حاوزة کاارآفرینی از دانشاكدة بررسی توساط  .2

 شد.میها دریافتکارآفرینی دانشگاه تهران درمورد مفاهیم و مؤلفه

 از اطمیناان حصاول نداشاتند بارای مشارکت پژوهش در کهدانشگاهی  خبره دو ازهمچنین 

 و کاار مراحال هماۀ در. گرفتنادقرار مشاورت موردهای مستخرج ها و مولفهمقوله پذیریانتقال

از ایان بااستفاده .شد ضبط و ثبت هابردارییادداشت و پژوهش جز یات اطمینان، ایجاد منظوربه

شدند و خالءهاایی کاه ممكان شده پس از هر مصاحبه، سؤاالت مصاحبه بررسیهای ضبطفایل

عادی نتاای  باه کاار شوند بر پژوهشگر آشكار شاد و در مصااحبۀ بهای ریزتر پراست با پرسش

 نمود.است که همین امر به تقویت پایایی ابزار سنجش کمكگرفته شده

                                                           
1. Guba & Lincoln 
2. Credibility 

3. Transferability 

4. Consistency  

5. Confirmability 
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 هایافته
نفاار  3اند کااه از ایاان تعااداد داشااتهنفاار از کارآفرینااان مشارکت 15در پااژوهش حاضاار، 

درصااد از آنهااا تحصاایالت مقطااع  10؛ درصااد( بودنااد80نفاار آقااا ) 12درصااد( خااانم و 20)

  .درصد دکترا داشتند 22کارشناسی ارشد و درصد  68کارشناسی، 

بنیااد اساتخراج مقوله در چاارچوب نظریاۀ داده 6مولفه و  20مفهوم،  117در مجموع تعداد 

 شد.

فرد گذارند )دانااییهای مربوط به شرایطی که بر پدیدة محوری تاثیر میمقوله. شرایط علّی

 دهد.را نشان میعلّی  شرایط هایزیرمجموعه مقوله 1(. جدول 1386و امامی، 

 شرایط عّلی  هایمقوله .1ول دج
 مفهوم مولفه مقوله مقوله کلی

 شرایط علّی

الگوی رفتاری 
نامطلوب والدین 
 کارآفرین

های کاری به عدم انتقال ارزش
 فرزندان

 پذیری مسئولیت عدم ایجاد روحیۀ
 آوری عدم خلق روحیۀ تاب

 عدم تقویت روابط اجتماعی
 عدم انتقال ارزشمندی کار

 دوستی و خدمت به مردمهای ملی وطنعدم انتقال ارزش

عدم انتقال اطالعات 
 وکار به فرزندانکسب

 وکارعدم انتقال تجربیات کسب
 وکارعدم انتقال دانش فنی کسب
 عدم آشناسازی با صنعت

گیری شخصیت عدم شكل
 جستجوگر در فرزندان 

 عدم خلق هویت کارآفرینانه 
 عدم ایجاد اعتماد به نفس

 عدم تقویت روحیۀ کنجكاوی
 عدم خلق روحیۀ ماجراجویی

 طلبیعدم خلق موفقیت

های اولیۀ عدم خلق مهارت
 وکارکسب

 عدم آموزش استقالل مالی
 های مدیریتیعدم آموزش مهارت

 های فنیعدم آموزش مهارت
 عدم آموزش مصرف صحیح منابع

عدم ایجاد تمایل به کارآفرینی 
 در فرزندان

 اعتمادی والدین به کار فرزندانبی
 وکارعدم تدبیر در انتقال کسب

 عدم تربیت در راستای خودساختگی فرزند
 عدم تشویق فرزندان به کارآفرینی

 وکار قرار ندادن فرزنداندر معرض کسب
 وکارعدم عالقمندسازی فرزندان به کسب

 وکاریعدم رعایت اخال  کسب
 ناکارآمدی سیستم بانكی های اقتصادی فقدان زیرساختفقدان 
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 مفهوم مولفه مقوله مقوله کلی
شرایط/چارچوب 
 ملّی کارآفرینانه

 آموزش ناکافی کارآفرینی پیش از دانشگاه اجتماعی کارآفرینانه
 از کارآفرینانهای مالیاتی و اداری عدم حمایت سیاست

 های قانونی و تجاریفقدان زیرساخت
 شدهکارهای تلبیتوعدم تامین مالی کارآفرینانه برای رشد کسب
 هاعدم حمایت از استارتاپ

 های حمایتی دولت از کارآفرینانفقدان برنامه
 وکار در ایراناندازی کسبسختی راه

 زودبازدهتوجه غیرمتعارف به صنایع 
 کار والدینوموانع توسعۀ کسب

فقدان حاکمیت ملّی فرهنگ 
 کارآفرینانه

 ای به کارآفرینیعدم توجه رسانه
 منزلت اجتماعی پایین کارآفرینان

 حاکمیت فرهنگ داللی 
 

طور که پیشتر نیز ذکر شد خانواده نقش مهمی در تمایل فرزندان به کارآفرینی دارناد، همان

، نقش بستن تمایل به کاارآفرینی توساط 1گیری از نظریۀ حك در ذهنتحقیقات گذشته با بهره

( البتاه درماورد Marquis and Tilcsik, 2013کنناد )والادین )خاانوادة( کاارآفرین را تبیاین می

از  2دهد اما برخی محققان باا اشااره باه مفهاوم میاراآ کارآفریناناهچگونگی آن توضیحی نمی

آوری خانواده باعث ایجاد انگیازه و انتقاال روحیاۀ کارآفریناناه در ارآفرینانه و تابرفتارهای ک

(. در پااژوهش حاضاار نیااز والاادین Jaskiewicz, Combs & Rau, 2015شااوند )فرزناادان می

های کاری به فرزندان خود اشاره کردند. برای ملال روایت ذیال کارآفرین به عدم انتقال ارزش

 است:« پذیریعدم ایجاد روحیۀ مسئولیت»دهندة مفهوم کارآفرینان نشان در مصاحبه با یكی از

 اسات ممكان گوینادمی که جهت این به دهندنمی فرزند به مسئولیت و مادرها، کار و پدر»
 باا و نتوانساتند نیاز آنهاا خاود کاه صاورتی در و دهاد انجاام را کاار ایان نتواناد و کند خراب
 و شاود بلند بتواند تا بخورد زمین و برود کاری فضای در باید فرزند. اندکرده شروع هانتوانستن
 درسات را کاار توانیادنمی وقت هیچ گذارینمی سرپشت را موانع وقتی. شودنمی ایدفعهیك
 «.دهید انجام

                                                           
1. Imprinting Theory  

2. Entrepreneurial Legacy 
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هاای کااری عنوان یكای از ارزشنیاز باه« آوری در فرزنادانعدم خلق روحیۀ تااب»مفهوم 

 شود:روایت ذیل مشاهده میاستخراج شد که در قالب 

 لاذت کاه جاایی تا و کنندمی شروع را کار یك ،دنکنمین تمام را کار کدامفرزندانم هیچ»
 ساختی خاود باه خواهندنمی نمایند،می رها را آن هاسختی زمان در و دهندمی ادامه را آن دارد
و در  ساتا کام آنهاا آوریتااب ناوعی باه اندشاده بازرگ زیااد رفاه و آسانی در چون بدهند

 .«اندخانواده یاد نگرفته
عدم وجود شرایط/ چارچوب ملّی کارآفریناناه مقولاۀ دیگاری از شارایط علّای اسات؛ ایان 

اسات  (GEM Report, 2020)جهانی کارآفرینی  بانمقوله برگرفته از چارچوب مفهومی دیده

این شرایط بر  لت دارد.وکار و فضای کارآفرینی کشور دالبر شرایط حاکم بر محیط کسبکه 

های کارآفرینانه و انگیزة افاراد بارای کاارآفرینی تاثیرگاذار اسات و وکارها، زمینهایجاد کسب

تواند انگیزه و اشاتیا  افاراد بارای کاارآفرینی را کااهش دهاد. مطمئناً فقدان این چارچوب می

ان برای ورود باه شروی والدین خود، انگیزهها و موانع پیشبرای ملال فرزندان با مشاهدة سختی

در « والادین وکارتوساعۀ کسابموانع »مفهوم یابد که تحت عنوان عرصۀکارآفرینی کاهش می

 روایت ذیل مشهود است:

 و بهاره و باانكی بادهی و باانكی مساا ل درگیاری کاه دارم هایشارکت هماین در االن من»
 ماا باه اعتباار و باانكی نامۀضامانت و دهنادنمیباه ماا  چك دسته دیگر هستم، معو  تسهیالت

 چگوناه اسات طبیعای و نادنک فعالیت دنتواننمی و شده قفل هایمانشرکت این کالً و دهندنمی
 «.دهد ادامه را پدر راه و بزند سرش بهفرزند منِ کارآفرین 

شاود و میها ظااهر ر دادههمواره د اساس فرایند است و است که ایپدیده .پدیدۀ محوری

ذهنیتت (. »Strauss & Corbin, 1998) دیگار باه آن مارتبط شاوندهای اصالی تماام مقولاه

عنوان پدیاادة محااوری در پااژوهش حاضاار مفهااوم جدیاادی اساات کااه بااه« گریزیکتتارآفرینی

هاای پیشاین مطار  در پژوهش 1«عدم تمایل به کارآفرینی»استخراج گردیده است. البته مفهوم 

گریزی اسات اماا کاامالً آن را رآفرینی( کاه مشاابه مفهاوم کااBizri et al., 2012بوده است )

                                                           
1. Entrepreneurial Disinclination 
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هاای شوندگان، این ذهنیات یاا متااثر از باورهاا و نگرشدهد؛ بنابر روایات مصاحبهپوشش نمی

تنها انگیزه و اشتیا  الزم برای ورود به عرصۀ کاارآفرینی را غیرکارآفرینانۀ فرزندان است که نه

هااای روانشااناختی تاااثر از ویژگیندارنااد بلكااه از کااارآفرینی گریاازان هاام هسااتند و یااا م

های روانشناختی مرباوط باه کارآفریناان دهد ویژگیاست که نشان میضدکارآفرینانۀ فرزندان 

نشاده  و تقویات در فرزندان کارآفرینان خلاق سختكوشیپذیری، خودکارآمدی، مانند ریسك

 شود. در ذیل روایات مربوط به هر مولفه ارا ه میاست. 

 باشد:می« تكیۀ همیشگی به منابع مالی والدین»وایت ذیل در مورد مفهوم عنوان نمونه ربه

 است بوده احساس این اثر در فرزندم مطلق انگیزگیبی دیدم مشكل عنوانبه من که چیزی»
 خاواهممی کاه کااری هر توانممی من فرزندم می گوید بنابراین. هست همیشه مالی ۀپشتوان که
 «.گیرممی پول و از پدرم گردمبرمی بیاورم کم هرجا چون بكنم

 محوری ةپدیدهای . مقوله2جدول 
 مفهوم مولفه مقوله مقوله کلی

پدیدة 
 محوری

ذهنیت 
گریزی کارآفرینی

 فرزندان کارآفرینان

های غیر باورها و نگرش
 کارآفرینانه

 عدم تعهد کاری فرزندان
 وکار والدین کارآفرینعالقگی به کسببی

 همیشگی به منابع مالی والدینتكیه 
 هدفی فرزندان در زندگیسردرگمی و بی

 طلبیعدم استقالل
 عدم اشتیا  به کار

 فقدان خودکارآمدی کارآفرینانه
 اندیشی فرزندانعدم ملبت

 طلبیفقدان موفقیت

های روانشناختی ویژگی
 ضدکارآفرینانه

 گونه به خریداشتیا  وسواس
 خودشیفتگی فرزندان

 طلبی فرزندانراحت
 پذیریعدم ریسك
 خوری عادت به آماده
 پذیریعدم ریسك

 عدم سختكوشی فرزندان

 فقادان خودکارآمادی»ماورد مفهاوم  های یكی از کارآفریناان دراز مصاحبهروایت بعدی 

 :باشدمی شانفرزند در میان« کارآفرینانه
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، مان را انجاام دهام دهیادتوانم کارهایی رو که شما انجام میبهم میگه که من نمی فرزندم»
 .«نفس شما را ندارمبهاعتماد

دهندة میاال بااه مصاارف در فرزناادان بااا ذهنیاات نشااان« خوریعااادت بااه آماااده»ویژگاای 

گریزی و اجتناب از تولید و خلاق ارزش اسات کاه روایات ذیال باه خاوبی باه ایان کارآفرینی

 کند:میاشاره موضوع

 نیسات خالقاناه کارشان فرزندان ولی بریدمی لذت خیلی کنیدمی خلق ی راچیز وقتی شما»
 بهتارین شما. افتدمی نشاچشم از زود خیلی کنندمی مصرف فقط چون کنندمی مصرف فقط و

 بااالتر مادل یك دنبال و افتدمی انشچشم از آن از بعد کنندمی استفاده ماه دو بخرید را ماشین
 .«هستند

 ها/راهبردهاهای کنش. مقوله3جدول 
 مفهوم مولفه مقوله مقوله کلی

 ها/راهبردهاکنش
ها/رفتارهای کنش

ضدکارآفرینانه و 
 غیرکارآفرینانه

 گراییمصرف

 باالرفتن سطح توقع از زندگی
 فخرفروشی به دیگران

 طلبی در مصرفتنوع
 جلب توجه دیگران با ولخرجی

 خواهیزیاده
 نظم سبك زندگی بی

 جویی آنیلذت
 نیاززایی بی حد و حصر

 ولع لذت 
 تامین نیازهای غیرضرور

 خودنمایی با استفاده از برندها
 جویی بیش از حدرفاه

 مدگرایی

ها/رفتارهای کنش
 ناهنجار اجتماعی

 هااصرار بر معاشرت با سلبریتی
 هویتی بحران بی

 بندوباری مالیبی
 زنیپرسه

 جذب نگاه متفاوت دیگران
 خواری از والدینجیره

 انزواطلبی
 سواستفاده از امتیازات والدین

 شكنیقانون
 مصرف مواد مخدر و الكل

 بر داراییدهی مبتنیخودهویت
 سرخوردگی
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 شاودمی محاوری منات  ةهای خاصی کاه از پدیادکنشها یا برهمکنش .ها/راهبردهاکنش

دهاد. ها/راهبردهاا را ارا اه میهای مربوط باه کنشمقوله 3جدول  .(1386فرد و امامی، )دانایی

گر ای و شارایط مداخلاهگریزی در فرزندان کارآفرینان به دلیل شرایط زمینهذهنیت کارآفرینی

گرایانه و حتای ناهنجاار اجتمااعی نجر به بروز رفتارهاای مصارفشود مکه در ادامه تشریح می

مرباوط باه مولفاۀ « هااداراییبار دهی مبتنیخودهویات»در ماورد مفهاوم  ذیالروایت  شود.می

شاان در یاافتن هویتی فرزندان و سعیاست که حاکی از بی ها/رفتارهای ناهنجار اجتماعیکنش

 :دهی به خود استروش جایگزینی برای هویت

 برند ساعت و برند لباس ،قیمتنگرا ماشین یك باید شوی دیده جامعه در بخواهی اگر»

 علت و کردنمی نگاه شما ساعت و ماشین و لباس به کسی قدیم .باشی داشته توجه جلب برای
 و برای پدر شما باشد، نباشد این موفقیت برای شما وقتی پرسید ولییم را شما شدن ثروتمند

 آن به گیرندمی که هم }دانشگاهی{ مدرکی حتی. برود هاییروش چنین دنبال است طبیعی
 .«خودنمایی ۀوسیل یك حد در کنندمی نگاه برند ساعت یك حد در

فرد و گذارناد )دانااییها/راهبردهاا تاثیرمیخاصای کاه بار کنششارایط  .ایشرایط زمینته

 . (1386امامی، 

 ایهای شرایط زمینه. مقوله4جدول 
 مفهوم مولفه مقوله مقوله کلی

 ایشرایط زمینه
محیط 

خانوادگی 
 نامطلوب

 تربیت ناصحیح فرزند

 اصرار والدین به سختی نكشیدن فرزندان
 در خانواده های مادیتوجه به ارزش
 دهی به فرزندانباج
 گرایی خانوادهتجمل

 عدم توجه والدین کارآفرین به فرزندان
 نظارت اثربخش بر رفتارهای فرزندعدم 

 مصرف نیابتی ازطریق فرزندان
 ارا ۀ منابع مالی نامحدود به فرزندان

عدم ایجاد تعادل بین 
 وکار و زندگیکسب

 وکاراهمیت بیش از حد به کسب
 گذرانی با فرزندانعدم وقت

 جدایی و طال  والدین  مشكالت عاطفی خانوادگی
 های عاطفی والدینو تنش مشكالت

 

اسات کاه ساه مولفاۀ « محایط خاانوادگی ناامطلوب»در پژوهش حاضر، این شرایط شاامل 

مشاكالت عااطفی »و « وکار و زنادگیعدم ایجاد تعاادل باین کساب»، «تربیت ناصحیح فرزند»
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شود. والدین باا عادم باذل وقات و توجاه، عادم نظاارت بار رفتارهاای را شامل می« خانوادگی

دادن و ... زمینۀ بروز رفتارهای ضدکارآفرینی و حتی رفتارهای ناهنجاار اجتمااعی فرزندان، باج

را نشاان « عادم توجاه والادین کاارآفرین باه فرزناد»روایات ذیال، مفهاوم آورند. را فراهم می

 دهد:می

 خاناه در کاه کسای. بگذارناد خاود کاار برای بیشتری زمان هستند مجبور کارآفرین راداف»

 باا بگیارد قارار اجتمااع در بیایاد، بیارون خاناه از اسات مجباور. شاودنمی کارآفرین که بنشیند

. کنادمی کارش صرف را روزش مفید هایساعت از زیادی مقدار ،کند کار مختلف هایانسان

 .«نیستند خانه در فرینکارآ مادر یا پدر و شودمی بزرگ فرزند مدت این

 .گذارناادای عمااومی کااه باار راهبردهااا تاایثیر میشاارایط زمینااه .گرشتترایط مداهلتته

شرایط/چارچوب عمومی که دربرگیرندة شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمومی جامعاه 

شاكاف طبقااتی در »دهندة مفهاوم شاود. روایات ذیال نشاانارا اه می 5باشد که در جادول می

 :گرایی فرزندان کارآفرینان تاثیرگذار استای بر مصرفصورت واسطهاست که به« جامعه

 را آن پاول باا توانادمی کارد خالفای اگار ،بزناد دورقانون را  واندتمی دارد پول که کسی»

 که خصوص به است زیاد ماهای بچه در چنین رفتارهایی که است این برداشتم من. کند ساکت

 .«ایمشده جدیدی طبقاتی شكاف یك دچار ما

 گر. شرایط مداخله5جدول 
 مفهوم مولفه مقوله مقوله کلی

شرایط 
 گرمداخله

شرایط/ 
چارچوب 
 عمومی

شرایط نامطلوب اجتماعی و 
 قانونی 

 شكاف طبقاتی در جامعه
 عدم نظارت قانونی

 فساد اجتماعی درون جامعه
 عدم نظارت بر درآمدها

شرایط نامطلوب کالن 
 اقتصادی 

 ثبات اقتصادی عدم 
 اقتصاد متكی به نفت

 ناکارآمدی سیستم مالیاتی کشور
 فساد مالی و اداری کشور 

 شرایط نامطلوب فرهنگی 

 های اخالقیاهمیتی به ارزشبی
 تروی  فردگرایی افراطی در جامعه

 گرایی در جامعهحاکمیت فرهنگ مادی
 های اجتماعی ها و شبكهگرایی در رسانهتروی  مصرف

 های انسانیط یان شهوات و افول جنبه
 سیستم آموزشیناکارآمدی 
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« های اخالقایارزشاهمیتی به بی»، مفهوم نامطلوب فرهنگیشرایط  مولفۀروایت ذیل نیز از 

 دهد:را نشان می

 کاه آن بیفتاد }جامعه{ طبقات ۀهم در بدی اتفاقات شودمی باعث هاارزش کردنفراموش»
 فرقای نداشاتن و داشتن و است نكرده فرقی هیچ پس شودمی دزد دارد آنكه شودمی دزد ندارد
 نادارد که کسی آن دندهمی انجام دیگر نوع به را خالفی کارهای دارند که آنهایی است نكرده
 .«دهدمی انجام دیگر نوعی به را خالف کارهای نیز

از مولفااۀ شاارایط نااامطلوب کااالن اقتصااادی باار « فساااد مااالی و اداری در جامعااه»مفهااوم 

 مشهود است: گرایی فرزندان در روایت ذیلمصرف

گویاد کاه بارای . بچاۀ مان میباشد ایران حد در مالی فساد که بینیدمی دنیا در جایی کمتر»
و بناد خیلای راحات پاول در  ها باا زدکاه بعضایچی و برای کی این همه تاالش کانم درحالی

 «.آورندمی
 . پیامدها6جدول 

 مفهوم مولفه مقوله مقوله کلی

پیامدهای منفی  پیامدها
 آفلوانزا

 فردی
 نسلیقطع زنجیرة کارآفرینی بین

 فقدان قصد کارآفرینانه در میان فرزندان کارآفرین
 فقدان اشتیا  کارآفرینانه در میان فرزندان کارآفرین

 وکاریکسب

 وکارتضعیف عملكرد کسب

 وکارفروش کسب
 وکارشكست کسب
 های جدیدعدم تشخی  فرصت

 های جدیدبرداری از فرصتبهرهعدم 

 ملّی

 وکارهدررفت منابع بالقوه توسط کسب
 تضعیف روحیۀ کارآفرینانه ملّی

 غیرکارآفرینانه  در جامعه توسعۀ نگرش
 عدم توسعۀ فرهنگ ملّی کارآفرینانه

باه زعام  (.1386فرد و اماامی، )داناایی راهبردها بكارگیریهای حاصل از خروجی .پیامدها

وکارهای خاانوادگی توساط فرزنادان اداماه پیادا درصاد از کساب30( تنهاا 2005) 1ورا و دین

(. پیامادهای منفای Bozer, Levin & Santora, 2017, p. 753روناد )کنند و بقیاه از دسات میمی

وکار والادین تواند یكی از دالیل شكست یا واگذاری کسبآفلوانزای فرزندان کارآفرینان می

                                                           
1. Vera & Dean 
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بندی شاده اسات. در ساطح فاردی وکاری و ملّای تقسایمد که در سه مولفاۀ فاردی، کسابباش

عنوان کاارآفرین باالقوه از دسات پیامدها متوجه فارد )فرزنادان کارآفریناان( شاده و ایشاان باه

گیارد و در ساطح وکار والدین در خطر پیامدها قرار میوکاری، کسبرود؛ در سطح کسبمی

 شود. ر پیامدهای منفی پدیدة آفلوانزا میملّی نیز کل جامعه درگی
از مولفاۀ پیامادهای فاردی را نشاان « نسالیقطع زنجیرة کاارآفرینی بین»روایت ذیل، مفهوم 

 دهد:می

من دوست دارم که فرزندم کار من را ادامه بدهد، کاری که خیلی برایش زحمت کشایدم »

 .«ای کار من گریزان هستندهای به کارم ندارند و از سختیاما فرزندانم هیچ عالقه

 
 گیری پدیده آفلوانزا در میان فرزندان کارآفرینان فرایند شکل. 1 شکل

 گیریبحث و نتیجه
کارآفرینی نیاز مانناد ساایر فعالیات هاای بشاری جنباه هاای تاریاك و ناامعلومی دارد کاه 

ان وقات کاافی پژوهشگران کارآفرینی کمتر به آنها توجه کرده اند. برای ملال اغلب کارآفرینا

برای خود و خانواده شان اختصاص نمی دهند، حتی زندگی اجتماعی ندارند، زنادگی شاان در 

چناان درگیار فراینادهای کارآفریناان اغلاب آن .(Kets de Vries, 1985رنا  و عاذاب اسات )

شاوند. لاذا شوند که از توجه و تربیات فرزندانشاان غافال میوکار میاندازی و توسعۀ کسبراه
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گرایی، شاوند بلكاه باه مصارفتنها از کارآفرینی رویگردان میبرخی از فرزندان کارآفرینان نه

 زنند. پروری و حتی رفتارهای ناهنجار اجتماعی دست میتن

دهاد کاه الگاوی رفتااری ناامطلوب والادین در حاوزة ها نشاان مینتای  حاصل از مصاحبه

ارآفرینانااه بااه فرزناادان منتقاال نشااود، هااای کاااری و کشااود کااه ارزشکااارآفرینی موجااب می

هااای اولیااۀ کارآفرینانااه در فرزناادان خلااق نشااود، شخصاایت جسااتجوگر در فرزناادان مهارت

نگیرد و تمایل باه کاارآفرینی در آنهاا ایجااد نشاود. از ساوی دیگار فرزنادان باا مشااهدة شكل

عدم حمایت دولت وکار، سطح پا ین منزلت اجتماعی کارآفرینانه، اندازی کسبهای راهسختی

( ذهنیات GEM Report, 2020چارچوب ملّای کارآفریناناه )/شارایطاز کارآفرینی تحت عنوان 

ذهنیات گیارد. گریزی به عنوان مقولاۀ کلیادی پدیادة آفلاوانزا در ایشاان شاكل میکارآفرینی

ناه )باا ارد. ذهنیت کارآفریناقرار د 1ذهنیت کارآفرینانهمفهوم  مقابلدر  گریزی دقیقاًکارآفرینی

ملابه یك فلسفه و یا لنزی است کارآفرینان از آوری، شوخ طبعی( بهابعادی مانند خالقیت، تاب

(. افراد به 2006گر باشند )ترنبری، هایشان نظارهطور دا م بر دنیای شرکتتوانند بهطریق آن می

رت کارآفریناناه صاوها بهبرداری از فرصتتوانند با مسا ل و بهرهکمك ذهنیت کارآفرینانه می

نشان می دهد که رهبران کارآفرین دارای سه  (. نتای  پژوهشیSarasvathy, 2009روبرو شوند )

 Subramaniamمادار )مدار و یادگیریمدار، مردمهستند: هدف نوع ذهنیت کارآفرینانه در میان

& Shanka,2020( این ذهنیت تحت تاثیر شرایط محیطی و قابل یادگیری است.)Lindh, 2017 .) 

نیااز ماااهیتی آمااوختنی داشااته و امااا در جهاات  گریزیذهنیتتت کتتارآفرینیاز سااوی دیگاار 

معكااوس ذهنیاات کارآفرینانااه و حتاای ضاادکارآفرینانه اساات. در چنااین شاارایطی فرزناادان 

وکار و زنادگی و تربیت ناصحیح والدین، عدم ایجااد تعاادل باین کسابکارآفرینان احتماالً با 

طاور چاارچوب/ شارایط همین شاوند. از ساوی دیگارمواجاه میدگی مشكالت عاطفی خاانوا

تقویات ازجمله شرایط کالن اقتصاادی، اجتمااعی و فرهنگای موجاب  نامطلوب جامعهعمومی 

ازحاد و گرایی بیشمصارف گریزی در میان فرزندان شده و آنها را به ساویکارآفرینی ذهنیت

تادری  و به کنادهادایت میگریزی خر، قانونحتی رفتارهای ناهنجار اجتماعی مانند تظاهر، تفا

                                                           
1. Entrepreneurial Mindset  
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خوار والدین شده و با تظاهر و تفاخر سعی در جلب توجه همگان دارناد. باه قاول فرزندان جیره

دهند: مردمی که کار تولید و بادنی را حقیار آسا را شكل می( چنین افرادی طبقۀ تن1970وبلن)

؛ چنین افرادی حتای در ماواردی دسات باه کنندشمرند و تنها در کنار طبقۀ مولد زندگی میمی

زنند که این پدیاده تحات عناوان آفلاوانزای کاارآفرینی توساط رفتارهای ناهنجار اجتماعی می

 پژوهشگران پژوهش حاضر مطر  شده است. 

کاه اثارات  دباشاوکاری و ملّای میدر ساه ساطح فاردی، کساب این پدیدهپیامدهای منفی 

وکارهای نسالی در کسابپروری و کارآفرینی بینمدت و بلندمدتی دارد چرا که جانشینکوتاه

(، انتقاال Woodfield, 2007خانوادگی بر انتقاال روحیاۀ کارآفریناناه و رفتارهاای کارآفریناناه )

یرگاذار طور بقا و رشد و توسعۀ بنگاه تاث( و همینMakó, Csizmadia & Heidrich, 2018دانش )

 Bettinelliگیارد )است که درصورت وقوع پدیدة آفلوانزا، بقا و رشد بنگاه تحت تاثیر قرار می

et al., 2014) وکار موفاق و قطاع رفتن کسابو این باه معناای هادررفت مناابع ملّای و ازدسات

 (. 1شود )شكل نسلی میزنجیرة کارآفرینی بین

منظور مواجهاه و مادیریت اوالً کارآفرینان به شود کهبراساس نتای  این پژوهش پیشنهاد می

همراه های روانشناساای خااانواده بااهشااان از مشاااورههااای کارآفرینانههای تاریااك فعالیتجنبااه

هاای که کارآفرینان با ارا اۀ آموزشآنجاییمند شوند. از سوی دیگر ازوکار بهرهمشاورة کسب

گریزی )ذهنیات د به جای ذهنیات کاارآفرینیتواننشان میوکار به فرزندانکارآفرینی و کسب

غیرکارآفرینانه یا ضد کارآفرینانه( ذهنیت کارآفرینانه ایجاد یا تقویات نمایناد تاا بادین ترتیاب 

شاان وکارهای خود باشاند بلكاه فرزنداننسلی و بقای کسبتنها موجب تداوم کارآفرینی بیننه

د. از منظر سیاستگذاری، فرهنگ کاارآفرینی را از خطر شبه بیماری واگیردار آفلوانزا حفظ کنن

سارانجام بارای  های آموزشی کارآفرینی جوانان در جامعه تقویات شاود.از طریق توسعۀ برنامه

سازی شاده و بارای گریزی، شاخ شود که ذهنیت کارآفرینیهای آتی نیز توصیه میپژوهش

 آن مقیاس سنجش، طراحی و هنجاریابی شود.
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