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چكيده
در جهان امروز كارآفرینان منشأ تحوالت بزرگي در زمینههاي صنعتي ،خدماتي ،تجاري و غیره
شدهاند و محرك رشد و توسعه بهشمار ميروند .مطالعات زیادي در خصوص خصیصههاي كارآفریني
و كارآفرینان انجام شده است؛ اما پژوهش دربارة كشف و توصیف عمیق و ژرفنگرانة ادراكات و
تجربیات كارآفرینان از پدیدة كارآفریني ،چنانكه آنها براي خود آن را معنا ميكنند ،بسیار اندك
است .هدف اصلي این پژوهش كشف و توصیف عمیق تجربیات كارآفرینان از پدیدة كارآفریني
است .روش انجام پژوهش از نوع كیفي و به شیوة پدیدارشناسي است .جامعة آماري پژوهش
كارآفرینان برتر در حوزههاي گوناگون صنعت ،خدمات ،تجارت و غیره در شهر تبریز و در سال
 3333است .نمونهها به صورت هدفمند انتخاب شدند و حجم آن با توجه به ماهیت پژوهش كیفي تا
اشباع دادهها ( 36نفر) ادامه یافت .دادهها از طریق مصاحبة عمیق گردآوري شد و با استفاده از روش
پیشنهادي اسمیت ( )3334تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان ميدهد پنج مضمون كلي شامل زمینة
كارآفریني ،وضعیت اقتصادي ،ویژگيهاي روانشناختي ،ویژگيهاي اجتماعي و تلقي از كارآفریني
پدیدار شدند و هریك از مضامین داراي چندین مضمون فرعي بودند .یافتههاي این مطالعه ميتواند
تصویري روشن از تجربیات كارآفرینان در زمینة كار آفریني ارائه دهد.
واژههای کليدی :پدیدارشناسي ،خطرپذیري ،خالقیت ،كارآفریني.
 نويسندة مسئول:

تلفن07850034190 :

Email: yousef_adib@yahoo.com
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مقدمه
كارآفریني از ابتداي خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون زندگي حضور داشته و مبناي
تحوالت و پیشرفتهاي بشري بوده است .بحث در زمینة كارآفریني و كارآفرین به اوایل قرن
هجدهم برميگردد ( .)Landstrom‚ 1999در بیشتر اوقات تعریفهاي متعددي از كارآفرین و
كارآفریني ارائه ميشود و تعریفهاي متعدد از این مفهوم باعث تحقیقات زیادي در زمینة
كارآفریني شده است ( .)Zimmerman‚ 2008رویكرد تاریخي كارآفریني پایهاي براي
بررسي ویژگيهاي كارآفرینان در عصر كنوني را ضروري ميكند .با این حال ،پژوهشهاي
اندكي در خصوص كشف و توصیف عمیق و ژرفنگرانة ادراكات و تجربیات كارآفرینان از
پدیدة كارآفریني صورت گرفته است؛ چون پدیدة كارآفریني تنها در ویژگيهاي روانشناختي
خالصه نميشود و كارآفرینان ویژگيهاي خانوادگي متفاوتي دارند و وضعیت اقتصادي
متفاوتي را تجربه ميكنند و برداشت متفاوتي از كارآفریني دارند .عوامل متعددي براي ظهور
كارآفریني مهم است؛ مانند عوامل اقتصادي (مزیتهاي بازار و فراهمبودن سرمایه) ،عوامل
غیر اقتصادي (مقبولیت ،امنیت ،طبقة اجتماعي) ،عوامل روانشناختي (نیاز به توفیق ،انگیزه،
مخاطرهپذیري) و عوامل تولید (براي ایجاد تغییر در تولید محصوالت و خدمات)
(.(Thompson, 2005
آشنایي با ویژگيهاي همهجانبة كارآفرینان و شناخت ادراكات و تجربیات آنها ميتواند
به شكل گیري نگرش بنیادي ،براي بازنگري در مورد مشكالت و ابهامات كمك كند
( .)Falcone & Osborne‚ 2005مطالعاتي كه در زمینة ارتباط بین ویژگيهاي فردي و رشد و
توسعة اقتصادي صورت گرفته است ،نشان ميدهند كه پیشرفت به یك گروه و مذهب خاصي
اختصاص ندارد و با رشد و توسعة برخي از ویژگيها در افراد ميتوان رشد اقتصادي را در
جوامع مختلف فراهم كرد (بدري .)3385 ،تقریباً اغلب نویسندگان كه دربارة كارآفریني و
كارآفرینان قلم زدهاند ،اذعان داشتهاند كه كارآفرینان ویژگي خاصي دارند كه آنها را از
افراد معمولي متمایز ميكند ( .)christina, 2013به همین دلیل توجه به كارآفریني و پرورش
زمینههاي تحقق آن در جوامع امروز یك ضرورت است .اكنون كه دربارة نقش مؤثر
كارآفرینان در رشد و توسعة كشورها اتفاق نظر است ،هدف تحقیق این است كه با كشف و
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توصیف عمیق ادراكات و تجربیات كارآفرینان بتوان اوالً ویژگيهاي كارآفریني را شناسایي
كرد و ثانیاً در شرایط مقتضي از نتایج آن بهرهمند شد؛ بنابراین در این تحقیق ،براي تشریح و
افزایش فهم در ارتباط با تجارب كارآفرینان ،از روش كیفي استفاده شده است كه نگاه عمیق
به پدیدة كارآفریني دارد و اطالعاتي را جمعآوري ميكند كه راهنماي مرزهاي یك مفهوم
جدید باشند.
مروری بر ادبيات موضوع
كارآفریني از نظر اقتصاددانان ،ساز وكاري است كه تخصیص بهینة منابع را با استفاده از
فرصتهاي آتي همراه با مخاطره میسر ميسازد .كارآفریني ميتواند فرصتهاي جدیدي را
براي كارآفرینان ایجاد كند تا درآمد و سرمایة خود را افزایش دهند و همچنین با ایجاد
مؤسسات جدید و كسب و كارهاي كوچك و متوسط ،استانداردهاي زندگي را بهبود بخشند
( .)Henly, 2012كارآفریني یك فرایند كاوش در فرصتهاي كسب و كار است )Szabo,

 .(2013دیور ،ساده و پانیس ( )2232در مدل خود كه براي بررسي عوامل فردي اثرگذار بر
كسب و كار ارائه كردهاند ،اثر مستقیم و ویژگيهاي شخصیتي بر عملكرد كسب و كار را در
نظر نميگیرند و بیشتر بر روي مهارتهاي شناسایي فرصت تمركز ميكنند .در مقابل،
روانشناسان با هدف ارائة نظریههاي مبتني بر ویژگيهاي شخصیتي و همچنین با تفاوت
قائلشدن بین كارآفرینان و غیر كارآفرینان ،به بررسي ویژگيهاي روانشناختي كارآفرینان
ميپردازند و وجود ویژگيهاي خاص را شرط الزم براي تحقق كارآفریني ميدانند.
روانشناسان فهرستي طوالني از ویژگيهایي همچون :نیاز به توفیق ،تمایل به
مخاطرهپذیري ،دارابودن مركز كنترل دروني ،استقاللطلبي ،تحمل ابهام ،عزم و اراده ،پشتكار
و اعمادبهنفس را در فرضیات خود گنجاندهاند .بارون ( )2225در تحقیقي به بررسي
ویژگيهاي شخصیتي پرداخته است و آنها را تأثیرگذار بر موفقیت كارآفرینان ميداند .لیو و
چوآن ( )2232خالقیت و نوآوري را از ویژگيهاي كارآفریني ميدانند .آنها معتقدند فرایند
نوآوري و خالقیت كه اساس و بسترساز ایجاد ،تغییر و تحول در تكنولوژي است ،نقش
تعیینكنندهاي را در هزارة سوم میالدي ایفا ميكنند .كیم ،تامي و استفن ( )2226معتقدند كه

542

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،7شماره  ،3پاییز 3333

نوآوريها هنگامي رخ ميدهند كه اعضاي سازمان تخصصشان را به اشتراك بگذارند و آن را
تبدیل به كاالها و خدمات قابل لمس كنند .از تفكر كارآفریني نیز به عنوان ویژگي كارآفریني
نام برده شده است ) .(Dhliwayo & Van Vuuren, 2010كریستینا ( )2233عنوان ميكند كه
كارآفریني با وجود چهاربعد معني پیدا ميكند :خطرپذیري ،نوآوري ،استقالل و خودمختاري،
كار و فعالیت بسیار .بایگریو ( )Bygrave, 1994به ویژگي عزم و اراده و آرمانگرایي
كارآفرینان اشاره ميكند .شاور و اسكات ( )Shaver & Scott‚ 1991تحقیقاتي را بازنگري
كردند كه در آن از انگیزة پیشرفت به عنوان یك پیشبینيكنندة معتبر كارآفریني استفاده شده
بود .آنها چنین نتیجه گرفتند كه بین انگیزة پیشرفت و كارآفریني همبستگي مثبت وجود دارد؛
اما به نظر ميرسد رفتار كارآفرینانه عالوه بر تأثیر خصایص فردي از عوامل و متغیرهاي
دیگري تأثیر ميپذیرد كه گاهي ماهیت اجتماعي و فرهنگي دارند (احمدپور داریاني و
مقیمي)3384 ،؛ بنابراین بخشي از نظریهها به تأثیر عوامل زمینهاي و محیطي در توسعه و
پیدایش پدیدة كارآفریني تأكید دارند .از این رو شناخت موفقیتآمیز پدیدة كارآفریني
مستلزم توجه به زمینه و بستر اجتماعي محل بروز تالشهاي كارآفرینان است؛ به بیان دیگر
افراد كارآفرین و فعالیتهاي كارآفرینانه محصول زمینة اجتماعي خود هستند (محمدي
الیاسي .)3387 ،در این راستا ،خانواده و الگوهاي نقش در كارآفریني افراد تأثیر برجستهاي
دارند .بر اساس نظریة یادگیري مشاهدهاي آلبرت بندورا ( ،)3386بسیاري از رفتارهاي
اجتماعي افراد با مشاهدة الگوهاي نقش و سرمشقگیري از آنان در مراحل توجه ،یادسپاري،
بازآفریني رفتاري و انگیزشي آموخته ميشوند (اسالوین)3387 ،؛ بنابراین كارآفریناني كه
خانوادهشان كارآفرین هستند ،رفتار و ویژگي والدین منبعي الهامبخش براي آنها به وجود
ميآورد و تأثیر مستقیم بر كارآفرینشدن آنها دارد .طبق یافتههاي چن و لینا ()2223
تجربههاي خانوادگي ،دانش افرادي را حمایت ميكنند كه حرفهاي را آغاز ميكنند.
بروكهاوس و نورد ( )3382در مطالعات خود دریافتند كه حداقل  52درصد كارآفرینان در
خانوادههاي خود تجربههاي كارآفریني را مشاهده كردهاند (بروكهاوس و نورد 3382 ،به نقل
از  .)Fry،3333در كنار خانواده ،حمایت شبكهاي در كارآفریني افراد مؤثر بوده است .شبكهها
نه تنها از كارآفرینان حمایت معنوي و اجرایي ميكنند بلكه مجموعهاي از منابع مالي،
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اطالعاتي و دسترسي به فرصتها را براي آنان فراهم ميكنند )(Pam Alexander, 2006؛ به
عنوان مثال بارون و ماركمن( )2223به بررسي مهارت ارتباطي و موفقیت كارآفرینان
پرداختهاند و فریس و همكاران ( )2224به این نتیجه رسیدهاند كه بین شبكههاي ارتباطي و
افزایش شانس موفقیت شغلي رابطه وجود دارد .تامسون ( )2224نقش شبكههاي ارتباطي را
براي افزایش عملكرد شغلي مؤثر ميداند .در برخي از پژوهشها از شرایط و ساختار اداري و
سازماني نیز به عنوان عوامل مؤثر بر كارآفریني یاد شده است؛ براي مثال بنزینگ و همكاران
( )2223هفده عامل را به عنوان عوامل موفقیت كارآفرینان شناسایي كردهاند و از ساختار
مالیاتي كشور تركیه به عنوان مشكل اصلي سر راه آنان نام ميبرند .همچنین نقش تسهیلگري
دولت و سیاستهاي عمومي آن ،عامل توسعة كارآفریني در نظر گرفته شده است )Sullivan,

 .(2014البته «نیاز» به عنوان منبع انگیزشي براي بسیاري از رفتارهاست ( سیف .)3332 ،نیاز به
پیشرفت و كسب موفقیت ،نیاز به كسب درآمد و امرار معاش و اشتغال را ميتوان به عنوان
منبعي براي رفتارهاي كارآفرینانه نام برد .وراي و ترانبرگ ( )3338در تحقیقات خود دریافتند
كه كسب درآمد براي زندگي خود و خانواده انگیزة مهمي براي شروع كسب و كار در زنان
بوده است.
مروري بر ادبیات و پیشینة تحقیق در حوزة كارآفریني نشان ميدهد كه این بحث یك
حوزة مطالعاتي بینرشتهاي است و از ابعاد و زوایاي گوناگون ميتوان آن را مطالعه كرد؛ به
طوري كه برخي تحقیقات براي تبیین عوامل مؤثر بر فرایند كارآفریني به دنبال ارائة یك مدل
معادلة ساختاري بودهاند تا بتوانند دیدگاه كلي در خصوص پدیدة كارآفریني ارائه دهند؛ براي
مثال آقاجاني ( )3388در چنین تحقیقي متغیرهاي فردي ،شغلي ،رفتاري و محیطي را در مدل
خود استخراج كرده است كه هریك از آنها ميتوانند در حوزة مطالعاتي یكي از علوم مرتبط
با كارآفریني بحث شوند؛ بنابراین درك كامل موضوع كارآفریني نیازمند داشتن یك دیدگاه
كلنگرانه است .اگرچه در مورد كارآفریني مطالعات زیادي صورت گرفته است؛ اما همة
آنها از یك بعد و به صورت كمي به پدیدة كارآفریني نگریستهاند و تحقیقي موجود نیست
كه بتواند تجارب واقعي كارآفرینان را به صورت عمیق و همهجانبه مطالعه كرده و به صورت
كیفي انجام شده باشد.
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روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي است و از آنجا كه قصد اصلي پژوهش درك تجارب
كارآفرینان از پدیدة كارآفریني بوده است ،از روش كیفي -پدیدار شناسي استفاده شد.
پدیدارشناسي یك مقولة فلسفي و روش تحقیق است كه براي درك پدیدهها از طریق تجارب
انساني گسترش یافته است .این روش تحقیق ،به دنبال روشنكردن ساختار و جوهرة پدیدههاي
تجربهشده است و كیفیت دقیق آن با تجزیه و تحلیل تجارب افراد صورت ميگیرد .جامعة
مورد مطالعة این پژوهش را كلیة كارآفرینان برتر در حوزههاي گوناگون صنعت ،خدمات و
تجارت و غیره در شهر تبریز در سال  3333تشكیل ميدهد .این افراد از طرف ادارة كل
تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان به عنوان كارآفرینان برتر شناخته شده و برخي نیز تقدیر
شدهاند .نمونهگیري به صورت مبتني بر هدف بوده است (انتخاب افرادي كه داراي تجربیات
غني بودهاند) و تا اشباع دادهها (دریافتنكردن اطالعات و دادههاي جدید) ادامه داشت كه در
نهایت تعداد شركتكنندگان در پژوهش به شانزده نفر رسید .براي جمعآوري اطالعات از
مصاحبههاي عمیق و ژرفنگر استفاده شد .مدت مصاحبه به طور متوسط  54دقیقه بود .كلیة
مصاحبهها ضبط شد و بعد دقیقاً مكتوب شدند .پس از تجزیه و تحلیل ،مصاحبة بعدي انجام
شد .براي تجزیه و تحلیل دادهها از روش پیشنهادي اسمیت ( Smith‚1995به نقل از ادیب
حاج باقري و همكاران )3383 ،استفاده شده است .اسمیت سه مرحله را براي تحلیل دادهها در
روش پدیدارشناسي پیشنهاد كرده است :الف .تولید دادهها ،ب .تجزیه و تحلیل دادهها (این
مرحله شامل مراحل فرعي است .3 :مواجهة اولیه؛ خواندن و بازخواني یك مورد .2 ،تشخیص
و برچسبزدن به مقولهها .3 ،لیستكردن و خوشهبندي مقولهها .5 ،ایجاد یك جدول
خالصهسازي) ،ج .تلفیق موردها.
در این پژوهش ،پس از انجام مصاحبهها (مرحلة اول ،تولید دادهها) بالفاصله محتواي آن
مكتوب و تحلیل آغاز شد .در مرحلة دوم ،یعني تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا هریك از متون
مكتوبشده با دقت خوانده و بازخواني شدند و مضامین یا برداشتهاي اولیه در گوشهاي از
متن پیادهشده نگاشته شدند كه شامل برخي تداعيها ،پرسشها ،مفاهیم و غیره بود و به ذهن
پژوهشگر خطور ميكرد و ميتوانست در مراحل بعدي استفاده شود .سپس مضامیني كه
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ميتوانست معرف بخشهایي از متن (معموالً یك یا چند جمله) باشد تعیین و ثبت شدند
(مرحلة ب .)2 -در مراحل بعدي (ب 3 -و ب )5 -عمل لیستكردن و خوشهبندي مقولهها
(مضامین اصلي و فرعي) صورت گرفت؛ به طوري كه براي محتواي هریك از مصاحبهها یك
جدول خالصه تشكیل شد .در آخرین مرحلة اصلي (مرحلة ج) ،براي تلفیق موردها و یا
مضامین ،همة جدولها كنار هم قرار گرفتند و از طریق غوطهوري در دادهها ،مقایسة مداوم و
شناسایي مشابهتها و تفاوتها ،مقولهها و مضامین كلي و جزئي در یك جدول استخراج
شدند .دادههاي این جدول مبناي گزارش یافتههاي پژوهشي شد.
پژوهشگر سعي كرد با این موارد :حسن ارتباط و جلب اعتماد كارآفرینان در مصاحبه،
بررسي مداوم دادهها )  ،( Prolonged engagementتجزیه و تحلیل دادهها در اولین فرصت
پس از اتمام هر مصاحبه و بازخورد آن به مصاحبههاي بعدي و نیز استفاده از بازخورد آن براي
تعیین كفایت دادهها و افزایش تعداد مصاحبهها ،بازنگري كارآفرینان و استفاده از نظر اصالحي
آنان و مرور برخي از مقولههاي استخراجشده با تعدادي از شركتكنندگان ،بر صحت و
تأییدپذیري )  ( Confirmabilityدادههاي پژوهش بیفزاید.
یافتهها
مصاحبه از شانزده نفر انجام شد ،در مجموع تحصیالت افراد تا این مقاطع بود :دو نفر ابتدایي ،چهار
نفر دیپلم ،هفت نفر كارشناسي ،دو نفر كارشناسي ارشد و یك نفر دكتري .همچنین از نظر دامنة
سني شش نفر زیر چهل سال ،چهار نفر چهل تا شصت سال و شش نفر باالي شصت سال سن
داشتند .در كل از تجزیه و تحلیل مجموع دادهها پنج مضمون اصلي استخراج شد كه ميتوانند
دیدگاه كارآفرینان از پدیدة كارآفریني را به تصویر بكشند .این مضامین عبارتند از :زمینة
كارآفریني ،وضعیت اقتصادي ،ویژگيهاي روانشناختي ،ویژگيهاي اجتماعي ،تلقي از كارآفریني.
زمينة کارآفرینی

اولین مضمون زمینة كارآفریني است كه دو مضمون فرعي «نیاز» و «پیشینة خانوادگي» را شامل
ميشود.
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نياز :نیازهایي در جامعه وجود دارد كه برآورده نميشود و كسي و شركتي باید باشد تا آن
نیاز را برطرف كند .در اینجا ،نیاز جامعه محرك كارآفرینان است و كارآفرینان به دنبال
فرصت مناسبي هستند كه در محیط بازار نیازهاي برآوردهنشده را برآورده كنند .كارآفرینان
تالش ميكنند محیط نامتعادل را بشناسند .همچنین نیازهاي فردي و خانوادگي ،كارآفرین را به
سمت ایجاد شغل سوق ميدهد كه از جمله ميتوان به انگیزه براي امرار معاش یا نداشتن امنیت
شغلي و تالش براي رویارویي مؤثر با آن اشاره كرد .این مضمون در بسیاري از مصاحبهها به
شكلهاي مختلف خود را نشان داده است .بعضي از گفتههاي مشاركتكنندگان در این رابطه
به شرح زیر است:
«در سال  3344به ذهنم خطور كرد كه اگر نیاز به تبادل افكار در امر احداث واحد تولیدي
(در بخش خصوصي) باشد فردي یا شركتي براي ارائة خدمات وجود ندارد( ».كارآفرین
شمارة « .)3در سال  3383به دلیل رنجي كه از نداشتن امنیت شغلي قاليبافان ميبردم توانستم
كاري كنم تا كلیة كاركنان شركت ،با استفاده از تبصرة  53برنامة توسعة سوم ،بیمة تأمین
اجتماعي شوند .اعضا و كاركنان این شركت بیمه تأمین اجتماعي هستند و امنیت شغلي و آیندة
شغليشان كامالً تضمین شده است و به این دلیل قاليباف با فراغ خاطر و آسودگي بیشتر به
فعالیت خود در منزل ادامه ميدهد( » .كارآفرین شمارة .)8
پيشينة خانوادگی :بسیاري از كارآفرینان انگیزه و تفكر كارآفریني خود را از زمان
كودكي و از درون خانواده ميدانند و بر زمینة شغلي والدین به عنوان آغازگر تفكر كارآفریني
اشاره ميكنند .آنها معتقدند تجربههاي گذشتة خانوادگي بر كارآفریني نفوذ مهمي دارند و از
انتقال روحیة كارآفریني والدین به فرزندان و تأثیرات آن سخن ميگویند و كارآفرینان را
كساني ميدانند كه تمایل به ارثبردن مشاغل خانوادگي دارند .در ادامه نظرات چند نفر از
كارآفرینان براي نمونه ذكر ميشود:
«انگیزة ورود به صنعت از همان زمان كودكي در من شكل گرفت .پدرم كارخانة
بیسكویتسازي داشت و به همین دلیل از همان ابتدا با تفكر صنعتي بزرگ شدهام و این عالقه
اینگونه در من ریشه دوانید .در این راستا ،براي كمك به پدرم رشتة تغذیه را براي تحقیق
انتخاب كردم و به این ترتیب وارد عرصة صنعت شدم( ».كارآفرین شمارة .)2
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«پدر و عموهایم صاحب كارخانة بیسكویتسازي بودند و من از وقتي چشمم را باز كردم،
كارخانه را دیده بودم .در دوران راهنمایي وقتي موضوع انشا شغل در آینده بود ،هیچگاه
نمينوشتم كه ميخواهم مهندس یا دكتر شوم بلكه در تمام انشاهایم مينوشتم دوست دارم
صاحب یك تولیدي بزرگ شوم( ».كارآفرین شمارة .)33
وضعيت اقتصادی

دومین مضمون استخراجشده از تجارب كارآفرینان ،وضعیت اقتصادي تجربهشدة آنان است
كه شامل دو مضمون فرعي فقر اقتصادي خانواده و «كار همزمان با تحصیل» ميشود.
فقر اقتصادی خانواده :برخي از كارآفرینان ميگفتند كه در كودكي با شرایط مالي
بسیار محدودي مواجه بودهاند و در زندگي خود فقر و كمبود امكانات را تجربه كردهاند .آنها
سرمایهگ ذاري اولیه براي شروع كارها را خیلي كم و در سطح پایین عنوان كردند .بعضي از
گفتههاي مشاركتكنندگان در این زمینه به شرح زیر است:
«از همان دوران كودكي همچون دیگر هممحلهايهایم به شغل قاليبافي و كشاورزي
مشغول بودم .پس از مدتي با سرمایهاي كه جمع كرده بودم به بازار روي آوردم( ».كارآفرین
شمارة « .)5در سال  3322به دالیل متعددي از جمله فقر و كمبود امكانات به شهر مهاجرت
كردیم و چون پدرم هیچ گونه امكانات مالي و درآمد كافي نداشت ،دوباره با یك دار قالي
كارم را شروع كردم و تنها نانآور خانوادهاي ششنفره بودم( ».كارآفرین شمارة .)8
کار همزمان با تحصيل :تعداد قابل توجهي از افرادي كه بعدها دست به كارهاي
نوآورانه زدهاند و به عنوان كارآفرین شناخته شدهاند ،ضمن تحصیل در دورة كودكي و
نوجواني به كار نیز اشتغال داشتهاند و خودشان معتقدند با كار زاده شدهاند .برخي از نمونهها:
«به دلیل اینكه صبحها در منزل قاليبافي ميكردم ،ساعت پنج بعدازظهر ميتوانستم به
مدرسه بروم؛ یعني در مدرسة شبانهروزي درس ميخواندم( ».كارآفرین شمارة « .)8مقطع
دبیرستان را در تبریز و اصفهان به اتمام رساندم و تابستانها براي كمك به پدرم به روستا
ميرفتم تا در كار كشاورزي كمكش كنم( ».كارآفرین شمارة .)3
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ویژگیهای روانشناختی

ویژگيهاي روانشناختي در موفقیتهاي افراد تأثیر بسزایي دارد .مطالعات كارآفریني در
روانشناسي بر متغیرهایي چون انگیزة توفیق ،كانون كنترل ،ریسك پذیري و غیره متمركز
است .در این پژوهش نیز ویژگيهاي روانشناختي استخراجشده از تجربیات كارآفرینان شامل
پشتكار و اراده ،ریسكپذیري ،سیريناپذیري و آرمانگرایي ،و روحیة شكستناپذیري است.
پشتكار و اراده :كارآفرینان با پشتكار زیاد از پس مشكالت برميآیند؛ به طوري كه با
همة سختيها هرگز تسلیم نميشوند و باور و اعتقاد به موفقیت دارند .بعضي از گفتههاي
كارآفرینان در این رابطه به شرح زیر است:
« براي موفقیت ،پشتكار خیلي مهم است .من پشتكار زیادي دارم و به كار عالقمندم و در
كل ميتوانم بگویم جانم برایم عزیز نیست؛ به طوري كه كارخانة ما به صورت تماموقت و 25
ساعته اداره ميشود( ».كارآفرین شمار « .)2شرایط بسیار سخت شده است؛ ولي با همة
سختيها هرگز تسلیم نخواهم شد تا آیندگان نگویند كه چرا شما در زندگيتان كاري
نكردهاید( ».كارآفرین شمارة )32
ریسكپذیری :یكي از گستردهترین ویژگي كارآفرینان ،تمایل به پذیرش مخاطره است؛
یعني آنها مخاطرههاي عمدة فعالیت اقتصادي را تقبل ميكنند .بیشتر كارآفرینان وقت ،تالش
و اعتبار كاريشان را در معرض خطر قرار ميدهند؛ چون قطعیتنداشتن و خطر ناشي از
شكست در كارهاي نوآورانه وجود دارد .در زیر به چند نمونه از تجارب كارآفرینان در این
زمینه اشاره ميشود:
«من براي كارخانهداران ارزش فوقالعادهاي قائل هستم چون با كل سرمایه و زندگيشان
ریسك ميكنند .حداقل سه سال طول ميكشد تا سرمایة كسي به مرحلة سوددهي برسد و این
در حالي است كه هیچ تضمیني براي موفقیت وجود ندارد( ».كارآفرین شمارة « .)3ما در
برنامهاي كه ابتداي هر سال تنظیم ميكنیم مبلغي را براي ضرر و زیان اختصاص ميدهیم ،چون
باید آمادگي ذهني را در مقابل چنین پیامدهایي داشته باشیم( ».كارآفرین شمارة .)35
سيریناپذیری و آرمانگرایی :بسیاري از افراد كه به عنوان كارآفرین شناخته شدهاند
در پیمودن مسیر یا تالش احساس شعف ميكنند و به یك موفقیت بسنده نميكنند و به
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استمرار تالش و موفقیت اعتقاد دارند .بعضي از گفتههاي كارآفرینان در این مورد به شرح زیر
است:
«ما رسیدن یا نزدیكشدن به ایده یا موضوعي را كه در ذهن داریم ،موفقیت معني ميكنیم؛
اما رسیدن به آن نقطه تقریباً شباهت دارد به اینكه در كوهستان راه برویم در حالي كه رسیدن
به باالي تپه مد نظر است .باالي اولین تپه كه رسیدیم ،زاویة دیدمان عوض ميشود .تپة
بزرگتر از آن را در مقابل مي بینیم و بعد از صعود آن موضوع تكرار ميشود .رسیدن به هر
موفقیت اولیه پلة آغازین به موفقیت بعدي است وگرنه همان نقطه لطف خاصي ندارد».
(كارآفرین شمارة .)3
«هیچوقت از شغل كنونيام و از موقعیت موجود راضي نميشوم .معتقدم اگر واحد
تولیدي ،خط تولید خود را هر سال گسترش ندهد در وا قع مرده است( ».كارآفرین شمارة .)4
اميدواری (روحية شكستناپذیری) :افراد موفق هیچوقت در مقابل سختيهاي
روزگار پشت خم نكردهاند و همیشه به خدا توكل داشتهاند و به موفقیتها اندیشیدهاند .در زیر
چند نمونه از اظهارات كارآفرینان در این رابطه ارائه ميشود:
«من همیشه اندیشیدهام كه فردا از آن ماست و به آیندة روشن امیدوار هستم( ».كارآفرین
شمارة « .)32بسیاري آینده را تاریك ميبینند ولي ما به آینده امیدوار هستیم( ».كارآفرین
شمارة .)32
ویژگیهای اجتماعی

از جمله ویژگيهاي برجستة كارآفرینان ،توانایي براي همكاري و مهارتهاي بین فردي
(تعامل مؤثر با دیگران) است.
کار گروهی (همكاری) :در كارهاي شركتي ،همكاري و همراه بیشترین تأثیر را در
موفقیت دارد و مشورت با اعضا و همفكري در رأس فعالیتها قرار دارد؛ چون افراد بسیاري
هستند كه با وجود سرمایههاي هنگفت نميتوانند ایدههاي خود را به نتیجه برسانند و چنین
افرادي نیازمند همراهي و همفكري هستند .بعضي از گفتههاي مشاركتكنندگان در این رابطه
به شرح زیر است:
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«همدلي و اعتقاد به كار گروهي جزء شرایط اولیة شراكت است كه البته فرهنگ آن خیلي
در كشور ما جا نیفتاده است( ».كارآفرین شمارة « .)2اراده و اقدام شركتي و همكاري مناسب
همیشه باید وجود داشته باشد .در این زمینه ،به توصیة دین مبین اسالم نیز (تعاونو علي البر و
التقوي) باید توجه كرد( ».كارآفرین شمارة )33
روابط بينفردی :یكي از ویژگيهاي بارز كارآفرینان ،شبكههاي ارتباطي قوي
آنهاست .كارآفرینان تعامل مؤثر با دیگران دارند .آنها از توانایي ترغیب دیگران و ارتباطات
خوب به بهترین شكل بهرهمند هستند و ميتوانند راهكارهایي براي روابط بروكراتیك ،مانند
روابطي كه میان كاركنان و كارفرمایان برقرار است ،ارائه كنند .بعضي از گفتههاي كارآفرینان
در این رابطه به شرح زیر است:
«سعي ميكنم در كارم صداقت داشته باشم و با كارگران و مشتریان مهربان باشم .حتي به
مدیر فروش توصیه ميكنم كه اگر كسي به كارخانه آمد ،مانند مهمان با او رفتار كنید ،گویا
مهمان خانة شماست و با مهمان هم باید با مهرباني و مالطفت رفتار كرد .پرسنل هم سعي دارند
اینچنین رفتار كنند( » .كارآفرین شمارة « .)6دانش روابط اجتماعي در افراد از عوامل مؤثر در
موفقیت آنهاست تا با این روابط بتوانند با سرمایهگذارها ارتباط مفید ایجاد كنند و به نتایج
مطلوب برسند( ».كارآفرین شمارة )322
تلقی از کارآفرینی :كارآفرینان برداشتهاي متفاوتي از كارآفریني دارند و به صورت
متفاوت آن را براي خود معني ميكنند و تعریفشان از كارآفریني متنوع است .از تجربیات كارآفرینان
در این زمینه سه مضمون فرعي شامل نوآوري ،ایثار و فداكاري و تبدیل دانش به عمل استخراج شد.
نوآوری :بیشتر كارآفرینان ،كارآفرین را كسي ميدانند كه كار بكر انجام ميدهد یا
روش جدیدي در اجراي كار ایجاد ميكند و از عوامل ساده ،شرایط بزرگ و پیچیده خلق
ميكند« :از چند بعد ميتوان كارآفرین را تعریف كرد .از یك بعد كارآفرین كسي است كه
بتواند كار و اشتغال ایجاد كند و از ابعاد دیگر كار ایجادشده باید جنبة نوآوري داشته باشد تا
در تأمین نیازها مؤثر باشد( ».كارآفرین شمارة « .)4كارآفرینان سیستم قدیمي را كنار
گذاشتهاند و سیستم جدیدي را نوآوري ميكنند كه نیازها را برطرف ميكند ،هزینهها را
كاهش و نوآوري را ارائه ميدهد( ».كارآفرین شمارة .)35
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ایثار و فداکاری :كارآفریني از كار ریشه ميگیرد و كار یعني ایثار و فداكاري .به
طوري كه برخي از مشاركتكنندهها ،آن تجربه را اینچنین توصیف كردهاند:
« كارآفریني یعني عشق و ایثار و هر چیزي كه در توان داري در این مسیر گذاشتن و به
كارگرفتن( ».كارآفرین شمارة « .)2كارآفریني یعني فداكارشدن .در این مسیر از خیلي از
لذتهاي زندگي باید گذشت( ».كارآفرین شمارة « .)4كارآفریني یعني جهاد ،جهاد یعني از
جان گذشتن( ».كارآفرین شمارة .)32
تبدیل دانش به عمل :آنچه در فرایند كارآفریني اهمیت ویژهاي دارد ،توانایي تبدیل
دانش و آموخته ها به عمل و استفاده از آن است .قبل از شروع كار ،تجربه و دانش كافي باید با
هم به خدمت گرفته شوند و این اساس راه رسیدن به موفقیت است؛ زیرا تجربه بدون دانش اثر
چنداني ندارد و بالعكس .علم و عمل در موضوع كارآفریني مكمل هم هستند .نظرات برخي از
كارآفرینان در این رابطه به این شرح است« :از بعد نیروي انساني باید پرسنل خود را به غیر از
ایجاد امكان براي تحصیالتآكادمیك ،در آموزش تخصصي و بهویژه آموزش مهارتهاي
شغلي توانمند كنیم .هر قدر آموزش و مهارت شاغالن بیشتر باشد ،بهرهوري بیشتر خواهد بود».
(كارآفرین شمارة « .)4فرد در مورد كاري كه انجام ميدهد باید دانش الزم را داشته باشد؛
چون دیگر امروز زمان تولیدات دیمي و كوپني گذشته است( ».كارآفرین شمارة .)8
بحث و نتيجهگيری
هدف از این مطالعه توصیف دیدگاه كارآفرینان شهر تبریز از مفهوم پدیدة كارآفریني بود كه
منجر به استخراج مضمونهاي زمینة كارآفریني ،وضعیت اقتصادي ،ویژگيهاي روانشناختي،
ویژگيهاي اجتماعي ،تلقي از كارآفریني و مشكالت كارآفریني شد .در این مطالعه ،از دید
مشاركتكنندگان؛ زمینة كارآفریني از نیاز -كه شامل نیازهاي فردي و اجتماعي است -نشأت
ميگیرد .با مروري گذرا بر مطالعات موجود مشخص ميشود كه تالش براي كارآفریني به
انگیزهاي نیازمند است .این انگیزه در انسانهاي گوناگون متفاوت است و شامل انگیزة مادي
(امرار معاش و كسب ثروت) ،انگیزة اجتماعي (كسب مقام ،جلب احترام ،الگو و
سرمشقشدن) ،انگیزههاي خدماتي (ایجاد اشتغال و كمك به اقتصاد جامعه) ،انگیزة خانوادگي
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(رفاه خانواده ،خشنودي والدین ،جلب رضایت همسر) انگیزة شخصي (استقالل فردي ،دستیابي
به اهداف) است (جهانگیري .)3383 ،این یافته با نتایج پژوهش شور و اسكات ()3333
همخواني دارد .در این پژوهش نیاز به پیشرفت به عنوان یكي از عوامل پیشبینيكننده براي
كارآفریني در نظر گرفته شده است .از جمله زمینههاي دیگر كارآفریني پیشینة خانوادگي
است كه به طور عمده خود را در قالب الگوي نقش برجسته ميكند .بر اساس نظریة یادگیري
مشاهدهاي ،خانواده و دوستان به عنوان الگو و سرمشق براي كارآفرینشدن ایفاي نقش
ميكند .این نتیجه با یافتههاي پژوهش (بروكهاوس و نورد 3382به نقل از )3333 ،Fry
همسویي دارد .پژوهش بروكهاوس و نورد نشان داد كه حداقل  52درصد كارآفرینان در
خانوادههاي خود تجربة كارآفریني داشتهاند.
دومین یافتة این مطالعه تأكید مشاركتكنندگان بر وضعیت اقتصادي نامناسب خانواده در
دورة كودكي بود .همة كارآفرینان كه در مصاحبه شركت كرده بودند ،اذعان داشتند با شرایط
سخت اقتصادي بزرگ شدهاند و با سرمایة كم شروع به فعالیت كردهاند .از یافتههاي این
تحقیق چنین نتیجه ميگیریم كه رفاه اقتصادي همیشه به پیشرفت منجر نميشود .گاهي
وضعیت نامناسب اقتصادي ،انگیزهاي براي پیشرفت ميشود و فرد براي رهایي از چنین
وضعیتي دست به كارآفریني ميزند و سعي ميكند وضعیت موجود را تغییر دهد.
مضمون استخراجشدة دیگر ،ویژگيهاي روانشناختي كارآفرینان است .مطالعات
بندزوفسكا و همكاران ( )2227نشان ميدهد كه كارآفرینان داراي ویژگيهاي عزم و اراده،
خطرپذیري ،خوشبیني هستند .این یافتهها از حیث ویژگيهاي ریسكپذیري و عزم و اراده
با نتایج تحقیق حاضر هماهنگي دارند .همچنین یافتههاي تحقیق حاضر با نتایج مطالعات
بایگریو ) )3335همسو است .بایگریو نشان داد كه عزم و اراده و آرمانگرایي از ویژگيهاي
مهم كارآفرینان است.
چهارمین یافتة این مطالعه ویژگيهاي اجتماعي كارآفرینان است كه شامل دو مضمون
فرعي كار گروهي (همكاري) در روابط بین فردي است .یكي از معیارهایي كه كشورهاي
توسعهیافته را از كشورهاي در حال توسعه مجزا ميكند ،فرهنگ گروهيكاركردن است .براي
رسیدن به یك جامعة كارآفرین ،رشد فعالیتهاي گروهي ضروري است و بدون چنین
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ویژگياي ،كارآفریني در جامعه فراگیر نميشود (میرزاآقایي .)3382 ،در این تحقیق،
ویژگيهایي دیگري كه كارآفرینان را از دیگران متمایز ميكند ،توانایي همكاري و كار
گروهي آنهاست .پژوهشها نشان ميدهد كه فرصتهاي كارآفرینانه با تعداد ارتباطات
شخصي كارآفرین در شبكهاش رابطة مستقیم دارد ( )Singh et al‚ 1999و این ارتباطات مثل
پلهاي اطالعاتي ،كارآفرین را در دسترسي به خروجيهاي متعددي مانند رفتار كارآفرینانه
توانمند ميكند .نتایج پژوهش فریس و دیگران ( )2224این یافتهها را تأیید ميكند .آنها در
پژوهش خود نشان دادند كه بین شبكههاي ارتباطي و افزایش عملكرد شغلي مؤثر رابطه وجود
دارد .از دیگر یافتههاي این مطالعه برداشتهاي كارآفرینان از پدیدة كارآفریني است كه در
سه مضمون نوآوري ،ایثار و فداكاري و تبدیل دانش به عمل دستهبندي شد .نوآوري یكي از
مهمترین ابزار و امكانات افراد و شركتها در رسیدن به موفقیت و مبارزه با رقبا محسوب
ميشود ( .)Kim, Tami & Stephen, 2006نوآوري یك ابزار گریزناپذیر است و آن را
كارآفریناني اقتباس ميكنند كه سعي دارند فعالیتشان را بهبود بخشند .پدیدة كارآفریني از نظر
كارآفرینان به معني ایثار و فداكاري است .كارآفرینان در مقام انسانهاي متعالي ،جوامع را از
ركود و ایستایي ،خمودگي و سستي ميرهانند و به سوي پویایي ،انسجام و توسعه رهنمون
ميكنند .آنان براي سازمانها و اجتماعات مزیتآفرین هستند و در اعتال و ترقي انسانهاي
دیگر و براي تأمین آسایش و رفع نیازهاي اساسي جوامع خود از هیچگونه تالشي صرفنظر
نميكنند.
كارآفرینان به دانش و عمل به صورت مكمل نیازمندند .عصر جدید عصر رقابت بر سر
منابع و سرمایههاست .كشورهاي بزرگ صنعتي ،بهرهوري از منابع و سرمایهها را سرلوحة كار
خود قرار دادهاند ودر پرتو افراد تحصیلكرده و متخصص ،چرخهاي رشد و توسعه را به
حركت درآوردهاند (دهقانپور .)3383 ،ساختار اقتصادي دنیاي امروز به طور اساسي با گذشته
تفاوت دارد .اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایي بودند كه منابع مالي بیشتري در اختیار
داشتند امروزه ثروتمندترین مردم دنیا افراد صاحب دانشي هستند كه دانش خود را به عمل
تبدیل ميكنند .از این رو توسعة اقتصادي در دنیاي امروز بر پایة استفاده از دانش استوار است
(فیمن و صفایي.)3386 ،
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پيشنهادها
 .3كارآفرینان مورد مطالعه ،در تجربیات خود به مهارتهاي كارآفریني و ویژگيهاي
كارآفرینانة خود اشاره كردند .این مهارتها و خصیصهها قابل آموزش هستند؛ بنابراین
باید در برنامههاي آموزشي دانشگاهها ،مدارس و مراكز آموزش فنيوحرفهاي در
كانون توجه قرار گیرند.
 .2با توجه به نقش الگو در كارآفریني ،پیشنهاد ميشود از طریق رسانههاي جمعي و
برنامههاي درسي مدارس و مراكز آموزشي ،الگوي برتر كارآفریني شناسایي و نقش
آنها در رشد و تعالي جامعه معرفي شود.
 .3با توجه به تأكید مشاركتكنندهها به تلفیق دانش و عمل به عنوان تجربیات خود،
پیشنهاد ميشود ارتباط بین دانشگاهها و بنگاههاي اقتصادي و صنعتي به شكل مطلوبي
برقرار شود.
 .5این پژوهش به لحاظ كیفيبودن داراي محدودیت از جمله تعمیم نتایج است؛ بنابراین
پیشنهاد ميشود در راستاي تعمیمپذیري نتایج ،در تحقیقات مشابه از شیوة كمي نیز
استفاده شود.
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