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وکارهاي کوچک  هاي بازدارندة پایداري کارآفرینان کسبشناسایی شایستگی

  وکارهاي فعال در صنایع غذایی) و متوسط (مورد مطالعه: کسب
 

 3هادي نوتاش - 2زاده مرتضی رضائی - 1الهام تاکی
  کارآفرینی، دانشگاه کاشانکارشناسی ارشد . 1

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی وابسته . 2
 ریک ایرلندمدانشگاه لی

  دکتري توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. 3
  1/4/1395: افتیدر خیتار
 10/8/1396: رشیپذ خیتار

  
  چکیده

 ۀاقتصادي و اجتماعی، نقش اساسی در فرایند توسع ۀتوسع ۀمحرکنیرو  عنوانمتوسط بهوکوچکوکارهاي کسب
پذیري  بت ن رقا مکا یط متغیر محیطی، ا شرا  ري با زگا ز قدرت سا ري ا ، برخورداتوانمنددي  قتصا ن ا شتن جریا ا. دجوامع دارند

وکارهاست. با این حال، درصد قابل توجهی از این  این نوع کسب  ترین ویژگی مهم از وري چنین تنوع و نوآ و هم  ال با
ها  خورند. در کنار عوامل مهم دیگري که بر عدم بقاي آنوکارها در طول عمر خود دچار مشکل شده و شکست میکسب

پژوهش با هدف این  هاي منفی یا بازدارندة کارآفرینان نیز تأثیر بسزایی در این فرایند دارند.اثرگذارند، برخی از شایستگی
کاربردي و  از نوع این تحقیق برحسب هدفوکارهاي ایران انجام شده است. بازدارندة بقاي کسب هاي شناسایی شایستگی

 10امل گیري هدفمند ش مونۀ آماري این تحقیق براساس روش نمونهباشد. ن میروایتی  - برحسب گردآوري اطالعات کیفی
ایران بوده است که سال در  5متوسط فعال در صنعت غذایی با عمر باالي وکوچک کارهايوکارآفرینان کسب نفر از
هاي هاي تحقیق ابتدا از طریق مصاحبهگیري جامعۀ هدف تا مرحلۀ دستیابی به اشباع نظري ادامه یافت. دادهنمونه

اند و  دست آمده کدگذاري به ها براساس روش یافتهآوري و درنهایت محور و مطالعۀ زندگینامۀ کارآفرینان جمع روایت
: خودبرتر بینی، سست عنصري، ضعف در تحلیل، عبارتند از وکارهاکسببازدارندة بقاي هاي  شایستگی کهدهند نشان می

  وکار، عدم رضایت از شغل و نداشتن تجربۀ کافی. هاي کسببداخالقی، ضعف در مهارت
  

  وکارهاي کوچک و متوسط ینانۀ بازدارنده، کسبهاي کارآفرشایستگی، شایستگیء، بقا هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه
 اسـت  بـوده  کوچـک  صـنایع  رشد در گیري چشم پیشرفت شاهد گذشته ۀدهچند  در جهان

)Carree & Thurik, 1998.( "اشـتغال،  اصـلی  کنندگانتأمین ،صنایع این کشورها از بسیاري در 
 توجـه،  قابـل  صـادرات  بـا  کـه  بـوده  جدیـد  هايفناوري ابداع در پیشرو و نوآوري و تحول مهد

به نقـل از   تاري و (مدهوشی "کنندمی ایفا خود کشورهاي اقتصادي ۀتوسع دراثرگذاري  نقش
 دلیـل  به جهان سراسر در وکارهاییبا این حال چنین کسب ).147: 1386 ،جی اکس و همکاران

هسـتند.   شکست معرض دربیشتر  انش صاحبان و مدیران وکارها،کسب خود خاص هايویژگی
 یـک  حـدود  در هـا  شرکتدرصد  40 که گفت توانمی )1999( 1هاي تیلور با استناد به پژوهش

  .)1391 تاري،مانند (می باقی سال 5 حدود درها  آن درصد 60 و کرده عمر سال
 مـدیریتی،  هايکمبود مهارت"توان ترین عوامل مهم شکست کارآفرینان را مییکی از مهم

 دیگـر  پژوهشـی  بـه  اسـتناد  بـا  ).1391:44 نـاظمی،  و (مهـارتی  "دانست محیط شناخت و تجربه
ارزیـابی غیرواقعـی طـرح، نداشـتن      توانمتوسط را میوي کوچکوکارهادالیل شکست کسب

وکـار،  هاي مرتبط با کسبها و گروهانگیزة کافی و دلسردي از کار، عضویت نداشتن در شبکه
و مقـررات دولتـی و جـو اقتصـادي نامناسـب جامعـه دانسـت         تأمین نامناسب منابع مالی، قـوانین 

هـاي  ) دالیـل و ریشـه  1390در پژوهش دیگـري الیاسـی و نوتـاش (    ).1389 غالمی، و (آراستی
 آفرینـی، رکـا  هـاي مهـارت  و تجربـه مقولۀ: نداشـتن دانـش،    7شکست کارآفرینان ایرانی را در 

 مـالی،  مشـکالت  روش، در پـذیري نا فانعطـا  نامناسـب،  شـراکت  فـروش،  و بازاریـابی  چالش
    کردند. شناسایی کارو  محیط کسب بودن نامساعد و خطا مسیر به شیفتگی

وکارها عوامل دیگري نیز وجود دارنـد کـه بقـا و    در کنار عوامل اثرگذار بر شکست کسب
) عوامـل  2012( 2نظرمارچتا از مثال عنوان دهند. به وکار را تحت شعاع خود قرار می دوام کسب

 هـاي  ) ویژگـی 2هاي کارآفرین؛  ) ویژگی1ۀ: دست سه به توان وکار را میاثرگذار بر بقاي کسب

                                                        
1 Taylor 
2 Marchetta 
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ۀ اول از نظـر میـزان   دسـت  بـاال، ۀ دسـت  سه بین از کرد. بندي وکارتقسیممحیط کسب )3و  شرکت
  است. گرفته قرار کارآفرینی محققان توجه مورد بیشتر ،اهمیت و اثرگذاري

هـاي خـود   هـا و شایسـتگی  هـا بـر ویژگـی    و تأکیـد بیشـتر آن   محققان هايپژوهشدر ادامه 
ایـن نـوع    موفقیـت  و بقـا  بـراي  کـه  کردند بیان )2005( 1ورزالیک و گریگور مککارآفرینان، 

 ۀکارآفرینانـ  هـاي شایسـتگی  بایسـت مـی  هـا  آن مالکان و مدیران ،شانعملیات در وکارهاکسب
هــاي جــا کــه شایســتگی ان کــارآفرینی، از آننظــرعقیــدة صــاحببــه .اشــته باشــندد را خاصــی

 شـود  ها و دانش کـارآفرین مـی  هاي شخصیتی، مهارتاي از ویژگیکارآفرینانه شامل مجموعه
)Man et al, 2002(سـیس أت تـازه  هـاي  شـرکت  رشـد  بقـا،  تولـد،  با را هاتوان این شایستگی، می 

بیـانگر اهمیـت    کـه هـایی   بنابراین با استناد به مطالعـه  .)Abd-Hamid et al, 2015( دانست مرتبط
 دنیـال  هبـ هـا، ایـن پـژوهش     وکارها در اقتصاد بودند و آمـار بـاالي شکسـت آن   نقش این کسب

 رشـد  در اخـتالل  ایجـاد  سـبب  کـه  بـود  خواهد ايبازدارنده هايشایستگی از دستهآن شناسایی
   شوند.می ها آن بقاي مانع و شده ها آن

  تحقیقمبانی نظري و پیشینۀ  بر مروري
   شایستگی مفهوم
گر آغـاز . در حقیقـت  شـد  داده اعتبـار  روانشناسـی ۀ رشت در بار نخستین براي شایستگیة واژ

ــدجنــبش شایســتگی در روانشناســی مــک  ــود کللن . از نظــر او )Barret & Depinet, 1991( ب
عملکرد یـک شـغل و یـا نقـش خـاص       در تمایز باعث که هستند افراد هايها ویژگیشایستگی

 ادامــه در ).1385 (دهقانـان، اي موفـق در کــار و زنـدگی مـرتبط هسـتند     پیامـده  بـا  و شـوند مـی 
ت هـا  شایسـتگی  مورد درها  پژوهش یعنـی  هـا سـه دسـته از شایسـتگی    )1997( 2گوشـال  و بارتلـ 

ایی از ایـن  هـ هـا شناسـایی کردنـد. نمونـه    ها/ قابلیـت ت، دانش/تجربه، مهارتنگرش/خصوصیا
 بـه  نیـاز  شخصـیِ  هـاي نویسندگان ارائه شد، شـامل ویژگـی   این توسط که طور همان ها،ویژگی

فـردي،  هـاي تمهـار بـودن،  کننـدگی، رقـابتی  اقنـاع  مـدي، قدرت، ابتکار، کارآ به نیاز موفقیت،
                                                        

1 McGregor & Varzalic  
2 Bartlett & Ghoshal 
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 عملیـاتی، سـازمانی و راهبـردي اسـت     دانـش  چنـین  هـم  و رهبـري فرصـت، مهـارت  هايمهارت
(Rezaei-Zadeh et al., 2011; Rezaei-Zadeh et al, 2014) .  

 ادبیـات  در را شایسـتگی  از متفـاوت  معنـاي  سـه  شایسـتگی  ادبیـات  مرور با )1999( 1هافمن
 در شـود. مـی  تعریـف  مشـاهده  قابـل  عملکـرد  عنـوان  بـه  شایستگی اول معناي در کرد. شناسایی

 و فـرد  عملکرد ازدست آمده  ۀ بهنتیج کیفیت یا استاندارد از است عبارت شایستگی دوم معناي
 ایـن  براسـاس  شـود. مـی  گرفته نظر در فرد بنیادین هايویژگی عنوان به شایستگی سوم معناي در

 بـه  تـا  کنـد مـی  کمـک  فـرد  بـه  کـه  اسـت  هاییتوانایی و مهارت دانش، برروي تمرکز رویکرد
شود که در این مقاله هدف از شایستگی تعریف سوم  یادآور می کند. پیدا دست خوب عملکرد
  ) است. 1999هافمن (

  شایستگی کارآفرینانه 
هـاي مربـوط بـه     تواننـد مفهـوم و نظریـه    که محققان در زمینـۀ کـارآفرینی مـی    با توجه به این

 رویکــرد اخیــر هــايســال در .)Bird, 1995( بگیرنــد عاریــه مــدیریتیشایســتگی را از ادبیــات 
 ,Li xiang( اسـت  شـده  تبـدیل  کارآفرینانـه  هايویژگیۀ مطالع محبوب ابزار یک به شایستگی

 بقا تولد، در هاشایستگی بین ارتباط از ناشی کارآفرینانه هايشایستگی به عالقه افزایش ).2009
 بــه کارآفرینانــه هــايشایســتگی. Churchill & levis, 1983)( باشــدمــی وکــارکســب رشــد و

 خویشـتن  هـا،  ویژگـی  هـا،  انگیـزه  تخصصـی،  و عمـومی  دانـش  ماننـد  هـا ویژگی از اي مجموعه
 شخصـیت،  هـا، قابلیـت  باورهـا،  هـا، ارزش ها،نگرش ها،مهارت اجتماعی، هاينقش ها، پنداري

 نهایـت در  کـه  شـود می گفته رفتاري هايگرایش و مدیریتی) و فنی (اجتماعی، تخصص خرَد،
 و مـن  نظـر  از ).1392 همکـاران،  و (عزیـزي  شـود مـی  وکارهـا کسب رشدو  بقا شروع، به منجر

 نقش انجام براي کارآفرینان کلی توانایی عنوانبه کارآفرینانه هايشایستگی )2002( 2همکاران
   شود.می تعریف آمیز موفقیت طور هب شغل یک

                                                        
1 Hoffmann 
2 Man et al 
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اي مجموعـه تـوان  هاي کارآفرینانه را میشده در این مقاله شایستگی با توجه به تعاریف بیان
 کارآفرین واقعی رفتارة کنندمنعکس که کارآفرینانهنگیزه، مهارت و تجربۀ ا نگرش، ،نشدا از

  .(Rezaei-Zadeh et al, 2017) وکار است، تعریف کردگذار بر بقاء و دوام کسبو اثر

  وکار ي کسببقا
شـرایطی کـه   هتـر  ب درك اهمیـت  بـر  هـا مورد کارآفرینی، مدیریت و سازمان درها  پژوهش

 ادبیـات  در اخیـر هـاي   همطالعـ  انـد. دهند، تأکید کـرده ها را ارتقا میوکارموفقیت و بقاي کسب
کـه در ایـن    انـد ها بودهفرایند کارآفرینی با عملکرد شرکت اهمیت شناسایی دنبال هب کارآفرینی

عملکــرد کننــدة بقـاء و  تعیـین  عوامـل  هــم و هـا گــذار بـر ایجـاد شــرکت  راسـتا هـم عوامــل اثـر   
قیقت بقاء به معناي آن اسـت  ح در. )Glancey et al, 1998(اند  شده بررسی ها آن مدت طوالنی

 سـودآوري  بـه  دسـتیابی  در داده، انجـام  را خود پایداري با مرتبط هايوکارها فعالیتکه کسب
 شـده  طراحـی  زیسـت  محـیط  بـا  متناسـب  و کنند جذباثرگذار  طور هب را منابع باشند،اثرگذار 

  .Chrisman et al, 1998)( باشند
 بـا  متوسـط  و کوچـک  وکارهـاي کسـب  بقـاي  کلیـدي  عوامل عنوانهب کلیدي ویژگی چند

 عوامـل  بـین  ایـن  از کـه  Caliendo et al, 2014) ( انـد نتایج تجربی ناکافی شناسایی شـده  وجود
فرینانه اثرگذارند: کارآ هايطور بالقوه بر بقاي فعالیت یرها بهمتغ از مجموعهچهار  شده شناسایی

) 4هـاي صـنعت و   ) ویژگـی 3هاي شرکت؛ ) ویژگی2انسانی، اجتماعی و مالی؛  هاي) سرمایه1
 از یکـی  عنـوان  هـاي فـردي کارآفرینـان بـه    شایستگی روي براین پژوهش  .هاي محیطیویژگی

  است. کرده تمرکز کارآفرینانه کارهايوعوامل اثرگذار در بقاي کسب ترین مهم

  متوسط و کوچک هايوکار کسب بقاي با کارآفرینانه هاي شایستگیرابطۀ 
 در همـواره ء بقـا ة کننـد تـرین عوامـل تعیـین    نوان یکی از مهـم عکارآفرینانه به هايشایستگی

 مطـرح  را انسـانی ۀ سـرمای ۀ نظری )1996( 1عنوان مثال، کرِسی ن بوده است. بهمحققا توجه کانون

                                                        
1 Cressy 
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 1ننه است. مالیۀ سرمای جاي بهء بقا واقعیة نندکتعیین یک نسانیاۀ سرمای کهکرده و مدعی شد 
 وسـواس  قطعیـت،  عـدم  و ابهـام  تحمـل  سـازگاري،  توانـایی  و نفس هب اعتماد خالقیت، )2011(

-کسـب  مـدت  نانۀ مورد نیاز براي بقاي طـوالنی کارآفری هايفرصت، تعهد و اراده را از ویژگی
هاي کارآفرینانه شایستگی این پذیريقابلیت توسعه کرد. شناسایی متوسط و کوچک وکارهاي

 اسـت  بـوده  گذشـته  در بسـیاري هـاي   پـژوهش  موضـوع  نیزاثرگذارند،  وکارکه در بقاي کسب
 هــايشایســتگی )2009( 2اینــاف و اینیانــگ مثــال، عنــوان). بــه1391زاده و همکــاران،  (رضـایی 

 یـک  کـه  کردنـد  تعریف هامهارت و هانگرش مرتبط، دانش از گروهی عنوانبه را کارآفرینانه
 را او نتیجـه  در کنـد،  کسـب  توسـعه  و مـدیریتی  آموزش طریق از را ها آن بایستمی کارآفرین

  . کندمی بهتر عملکرد به قادر

   تحقیقۀ پیشین
ــرگ  ــدة مینتزب ــه عقی ــع رشــد و بقــاي کســب 1989( 3ب ــات  4وکارهــا در ) موان ــۀ: عملی زمین

 4دیگـر هسـتند. کـارتر و همکـاران     و عملیات مالی مشـابه یـک   وکار، مدیریت، بازاریابی کسب
 شناسـایی را  هـا  آن بقـاي  و وکاراي، پنج مانع اصلی براي کسبهاي منطقه ) طی پژوهش2000(

 تجهیزات به دسترسی) 3وکار؛ ) دانش کلی در مورد کسب2) دسترسی به منابع مالی؛ 1 کردند:
 5آیـدیس . اقتصـادي  منطـق  نداشـتن ) 5و  پشـتیبانی  هـاي نفـس و شـبکه   ) اعتماد به4؛ امکانات و
 محیط رسمی،وکار از جمله: رسمی، غیروهش خود چهار مانع در عملیات کسبپژ در )2005(
لیتـوانی بررسـی و تجزیـه و تحلیـل      در وکـار مالک کسب 332کارآفرین را با مطالعۀ  مهارت و

 آمــوزش، پــایین ســطح ناکــافی، مــالی مینأتــ )2008( 6ورکــو و بِکــل پــژوهش براســاس .کــرد
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 سـود  از بخشـی  تبـدیل  در نـاتوانی  و فنـی  هـاي مهارت در ضعف ضعیف، مدیریتی هاي مهارت
  وکارها هستند. ترین عوامل توقف کسبمهماز  گذاريسرمایه به خود

وکار با ایـن اسـتدالل کـه ایـن     هاي کمی در مورد موانع بقاي کسب که مطالعه باتوجه به این
شوند، انجام شـده  وکار مینوعی همان عواملی باشند که سبب شکست کسبتوانند بهموانع می

وکارها پرداخته خواهد شـد.  هاي مرتبط با شکست کسب است در ادامه به بررسی برخی مطالعه
چـون:   وکارها عواملی هـم ) دالیل شکست کسب1979( 1هاي الرسن و کلوت براساس پژوهش

 یـري گتصـمیم  اي، سـلیقه  برخـورد  روش، در ناپـذیري فنعطـا ا ناکـافی،  تحصیالت بینی،خوش
 وکـار کسـب  مهـارت  و دانـش  نداشـتن  مشـاوره،  از نکـردن  استفاده گذشته، در سیر غیرمنطقی،

وکارهـاي کوچـک و   ترین علل شکست کسب) دریافتند که شایع2000( 2مور و باردلیهستند. 
  و سرمایۀ محدود است.  ناکافی مدیریتی هايمتوسط مهارت

 مـدیریت  اثـربخش،  مـدیریت  عـدم  کـه  دریافتند) 2008( 3در پژوهشی دیگر فالدي و تاواال
 در نـاتوانی  وریـابی  بازا -فنـی  هاي مهارت منابع، کافی، آموزش کارآفرینانه، هاي مهارت مالی،

متوسـط  وکارهـاي کوچـک و   ترین عوامل شکسـت کسـب  دگان از مهمکننوام از تأمین گرفتن
-) در پژوهش خود با هدف شناسایی علـل شکسـت کسـب   2014( 4درنهایت فاتوکی باشند.می

مـروري   ادبیـات ۀ مطالعـ  با ها آن بقاي بهبود به کمک و فریقاآ در متوسط ووکارهاي کوچک 
 نداشـتن  مـدیریتی، چون نداشتن تجربـۀ   هم داخلی عواملدریافتند که عالوه بر عوامل خارجی، 

از علـل   مشـتریان  بـه  نسـبت  ضـعیف  نگـرش  و کارکنـان  آمـوزش  در ضعف کاربردي، مهارت
  وکارها است.  اثرگذار در شکست کسب

  شناسی   روش
-این پـژوهش بـر حسـب هـدف کـاربردي و از لحـاظ روش گـردآوري اطالعـات کیفـی         
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صـورت   شود کـه افـراد بـه   است. در اندیشۀ اصلی رویکرد روایتی براین نکته تأکید می 1روایتی
وار به دیگران انتقـال  دهند و تجارب خود را به شکل داستاناي به تجارب خود معنا میگسترده

 بـه محـور   هـاي روایـت  در ابتدا با اسـتفاده از مصـاحبه   ترتیب بدین. (Riessman, 1993)دهند می
 از بـادوام  کارهـاي و تعدادي ازکارآفرینان داراي کسـب  سرگذشت وزندگی  مرور و بازخوانی

 یـک  بـه  زنـدگی  هـا مصـاحبه  نوع این در"در حقیقت  است. شده پرداختهبه مصاح زمان تا ابتدا
 موجـود  منـابع ۀ همـ  از اسـتفاده  بـا  خود زندگی آفرینیباز دنبال به راويو  شودمی تبدیل داستان

 طرح با مصاحبهاین  ).86: 1387 (ذکایی، "دارد اختیار در تحقیق و حافظه لحاظ به کهباشد  می
به بیان  شوندگانشد و هدف آن ترغیب مصاحبهمولد که به مورد مطالعه خطاب می الؤس یک

 پوشـش  خـوبی  بـه  کـه  روایـت  از هاییبخش مصاحبهۀ ادام در شد.روایت اصلی بود، شروع می
    .)1387شد (ذکایی،  می الؤس کارآفرین از بودند نشده داده

از  تعدادي که بوده ایران غذایی صنعت در فعال کارآفرینانجامعۀ آماري این پژوهش همۀ 
منظور  الوه بر آن، بهع شدند. انتخاب مصاحبه براي هدفمند گیريها با استفاده از روش نمونه آن

 شـده نگـارش   کتب از نیاز، مورد اطالعات از بخشی گذارترهاي بیشتر و اثرشناسایی شایستگی
هـا در قالـب    بنـدي آن در این حوزه و مطالعه و خالصـه  برتر کارآفرینانرتباط با زندگینامۀ ا در

ۀ مرحل بهمحقق  که کندگیري تا زمانی ادامه پیدا میستفاده شد. در این روش، نمونهاداستان نیز 
 شکست یکبار حداقلۀ تجرب مصاحبه مورد کارآفرینان که استبیان  به الزمبرسد.  نظري اشباع

 تجـارب  کـارگیري  بـه  و بـاال  ناپذیري شکستۀ روحی دلیل هباما  اندداشته خود وکارکسب در را
  دهند. افزایش را خود بقاي احتمال و کرده شروع دوباره ناکامیۀ تجرب از پس اندتوانسته قبلی

 5 از معیـار  3 حـداقل داشـتن   بـا  غـذایی  صنایعة حوز در فعال کارآفرین 10 پژوهش این در
 میـزان  بـه  حـداقل  خـالص  سـود  افـزایش  )2؛ کارکنـان  تعـداد  افـزایش  )1: شـامل  کـه ء بقا معیار

 بـه  حـداقل  ییـ دارا افـزایش  )4 درصد و20 میزان به حداقل مشتریان تعداد افزایش )3 درصد؛20
 بـا  هـا تحلیـل داده  شدند. انتخاب باشد،تا زمان حال می سیسأت زمان ازهرکدام  درصد10 میزان

                                                        
1 Narrative Study 
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راي انجـام  بـ  و شـده  انجـام ) 1990و کوربین ( اشتراس بندي مقوله و کدگذاري روش از استفاده
فیق موارد مشـابه  (تل ثانویه گذاريگذاري اولیه (استخراج شواهد)، کدآن از سه گام اصلی: کد

 اسـت  شـده  اسـتفاده  هـا)  ها (تلفیق و پیوند بین شـاخص ها) و شناسایی مقولهیا شناسایی شاخص
)Strauss & Corbin, 1990 .(  

ز دو مرحلـه تشـکیل شـده    اپـژوهش   ایـن  در بـرداري تحقیق، نسـخه منظور سنجش روایی  به
باشـد   مـی  هـایی وم نیز تهیۀ نسخۀ کتبی از مصاحبهداست؛ مرحلۀ اول شامل ضبط صدا و مرحلۀ 

 در و شـده  رعایت تحقیق این درشده  انجام هاياند. این سبک در تمامی مصاحبهدهش ضبط که
 ضـمن  در .اسـت  شـده  اسـتفاده خبرگان دانشـگاهی   راهنمایی و نظارت از تحقیق مراحل تمامی

 پژوهشـگر، گـروه   انتخـاب  در کـه  داشـته  آن بـر  سعی تحقیق انجام مراحل تمامی در پژوهشگر
 تمـایالت  ،ها هتجرب و داشته را الزم دقت استفاده مورد ابزار و نمونه حجم مناسب، آماريۀ نمون

  ندهد. دخالت هاداده تحلیلو  تجزیه و تفسیر در را خود هايسوگیري و
 بـودن  روایتـی  از اطمینـان  اطالعـات،  اعتبـار  اصلی معیار روایتی هايدر حقیقت در مصاحبه

منظور  ). بهRezaei-Zadeh, 2014؛ 1387 (ذکایی،باشد شونده میه شده توسط مصاحبهارائ شرح
 بـراي  شـد.  اسـتفاده  بیرونـی  و درونـی  ارزیابی روش دو از هاپذیري مصاحبهیابی به اعتبار دست

د مـتن  ش خواسته کارآفرینی ارشد کارشناسی آموختگانق ارزیابی بیرونی از یکی از دانشتحق
ها را مطالعه و دوبـاره   آوري شده از کتب زندگینامهي جمعنوشتار متون و هامورد از مصاحبه 2

 را مصـاحبه  هـر  در شـده  انجـام  هـاي  گـذاري چنین خبرگان دانشگاهی کـد  هم کند. گذاريکد
 را گـذاري درصدي در کـد  80سانی  ر این روش همد آمده دست هب نتایج کردند. کنترل وبارهد
 ایـن  پایـایی  تحقـق  چنـین  هـم  بود.شده  انجام گذاريدهندة پایا بودن کدهمراه داشت که نشان به

چنین  هم پژوهش این در. است شده انجام دهم ۀنمون تا نظري اشباع ۀمرحل به رسیدن با پژوهش
 شده طراحیهاي  الؤس هايبخش از برخی اصالح به آزمون پیش عنوان به مصاحبه یک انجام با

 اصـالح  و بررسـی  بـه  مصاحبه متنۀ تهی و پژوهش هر انجام از پس که شکل بدین شد. پرداخته
  شد. گرفته کار هب شده اعمال تغییرات بعديۀ مصاحب در و شد پرداختهها  الؤس از برخی
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 ها یافته
 4 ۀو زندگینامـ  انجـام شـد  کارآفرین فعال در صـنعت غـذایی مصـاحبه     6در این پژوهش با 

مـورد مطالعـه    ۀنمونـ  10، که از بین شدکتب مرتبط، مطالعه و بررسی  ۀکارآفرین دیگر با مطالع
ایـن افـراد تحصـیالت     ۀچنـین همـ   سال سن داشتند. هم 75-35دو نفر زن و بقیه مرد بوده و بین 

هـا دکتـري و بقیـه کارشناسـی ارشـد و کارشناسـی        درصد آن 20دانشگاهی داشتند که مدرك 
چون سس، انواع مربا و ترشـیجات، کنسـروهاي    غذایی همبودند. کارآفرینان فعال درتولید مواد

ایـن   آماري ۀگوشتی و غیرگوشتی، آبلیمو، نوشیدنی و بستنی و زیتون پرورده بخش اصلی نمون
    تحقیق را تشکیل دادند.

شناسایی شواهد، شناسایی و ترکیب مفاهیم  ۀفرآیند کدگذاري این پژوهش شامل سه مرحل
سـازي و   هـا، پیـاده  ها ابتدا فایـل صـوتی مصـاحبه   هاست. براي تحلیل داده اولیه و شناسایی مقوله

و پس از آن فرایند سـه  آوري جمع هکارآفرینان برتر در این حوز ۀچنین زندگینام تایپ شد، هم
 شد. اي کدگذاري آغاز مرحله

 شـواهد  شناسایی همان یا اي از کدهاي اولیهتحلیل، نمونه گام نخستین درگام اول تحقیق: 
آورده شده است. در این مرحلـه درمجمـوع    )1( جدول قالب در ،1شمارة  نگارشیۀ مصاحب از

  ها استخراج شد. از شواهد اولیه متن مصاحبه و زندگینامه کد 40

  کدهاي اولیه  از يا نمونه .1جدول

Px 

  حرف شنوي نداشتنPx1   .کردم ینم يشنو حرف گهید که بودم دهیرس يحد هی به گهید من
  جویی نداشتن روحیۀ مبارزه Px2  .رونیب امیم و دمیم استعفاء یچ همه از و ندارم یمشکل من باشه گفتم
  طرد شدن از همه چیز Px3  .بودم شده رانده کردم یم فکر حاال

 بودم انتقاد مورد یلیخ کنم یم چکار دارم من دونستن ینم که بود نیا مشکل
  .تونستم بپذیرم حرفاي اونا رو اما من نمی

Px4 غرور 
Px5 حرف شنوي نداشتن  
Px6 انتقاد ناپذیري  

 تر بزرگ من از سالشون و سن چون خب یول ردامادیم دفتر تو رفتم شدم پا
  .بودم گرفته قرار شون یستیرودروا تو بود

Px7 رودربایستی با دیگران  

  عصبانیت Px8  .شمیمی عصبانی لیخ کارم توی ول آروممی لیخ که نیا عکس بر
 من هم دفعه نیا نکنه گم یم خودم با ،ینگران کی من يبرا شده لهأمس نیا
  .فتهیب گهید اتفاق هی دوباره باز و برسونم تهش به نویا

Px9 ترس از شکست  
Px10  امید نداشتن به آینده  
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، هادهاي اولیۀ شناسایی شده از روایتک است شده داده نشان) 1( جدول در که گونه همان
منظور انجام مراحل بعدي گدگذاري  به جداگانهردیفی  در کدگذاريۀ اولیۀ مرحل در

  بندي شدند. دسته
 بـا  و شـده  نـدي ب دسـته  مشـابه  مـوارد انتخاب مفـاهیم،   منظور به بعد گام درگام دوم تحلیل: 

 از مفهـوم  25 مرحلـه  این در .شد شناسایی موضوع با مرتبط هاي شاخص تکراري، موارد حذف
 ارائـه  )2( جـدول  در آن از اينمونـه  که شدند. انتخاب اولۀ مرحل در شده شناسایی کد 40 بین

   است. شده
  شده  مفاهیم شناسایی از يانمونه .2 جدول

             Px4      غرور   Px1 ،Px5      لجبازي 
  Px9    ترس از شکست    Px7  ناتوانی در نه گفتن به دیگران 

  Px6  نداشتن روحیۀ انتقادپذیري  Px3 ،Px10      ناامیدي 
   Px8      عصبانیت   Px2  گري  نداشتن روحیۀ مبارزه

  
کدهاي مشـابه هـم    دادن قرار و اصلیمفهوم  عنوانمفهوم به یک انتخاب نمایانگر 2 جدول

  .زیرمجموعۀ آن است
 با مأتوبین مفاهیم  الزم هايترکیب ها، مقوله شناسایی براي مرحله، این در گام سوم تحلیل:

) براي نمونۀ 3جدول ( شرح به موضوع با مرتبط هايمقوله روش این با و آمد، عمل به معنابخشی
  شماره یک مطرح شده است.

 شده  هاي شناساییمقوله از يا نمونه .3 جدول
   Px1  ،Px5       لجبازي

    Px6  نداشتن روحیۀ انتقادپذیري  خود برتر بینی
  Px4      غرور 

   Px2  گري  نداشتن روحیۀ مبارزه

 سست عنصري
  Px7  ناتوانی در نه گفتن به دیگران 

  Px3 ،Px10      ناامیدي 
  Px9    ترس از شکست 

 بداخالقی  Px8      عصبانیت 
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دیگـر در یـک    شود درنهایت مفاهیم مـرتبط بـا یـک   مشاهده می 3گونه که در جدول  همان
  مقوله تعیین شد.  7گروه قرار گرفته و درنهایت 

  نهایی هايمقوله .4 جدول
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نمونۀ بررسی شـده نشـان داده    10از هاي شناسایی شده ) تمامی مفاهیم و مقوله4( جدولدر 
بـه تعریـف    نهـایی،  هـاي سازي فرایند کدگذاري و شناسایی مقولهاند. در ادامه براي شفافشده

  شود.ها و ارائه شواهد گفتاري براي هریک پرداخته میهر یک از این مقوله

   بینی. خود برتر1

توان چنین برداشت کرد که خودبرتربینی نوعی نگـرش  هاي کارآفرینان میبا استناد به گفته
شـود.  مـی  امـور  انجام درو لجبازي او  دندگی یکدیگران است که سبب  منفی در فرد نسبت به

وکـار  هـاي مربـوط بـه کسـب     نفس کاذبی داشته و سعی در انجام فعالیت چنین افرادي اعتماد به
  شده: بیانۀ مقول از روایتیۀ نمون. تنهایی و بدون کمک گرفتن از دیگران دارند خود، به

 بـار  نیـ ا بـه  طیشـرا  اون بـا  کـه  یشـرکت  ثبـت  اداره يتو و رفتیم شیپ خوب یلیخ نیا"
 من چون کرد شرکاء خود يبرا ینگران جادیا که نیا تا دیرس یم ما به هاش گزارش بود دهیرس

ۀ نمونـ  لجبـازي، ۀ (مقولـ  "کـردم  ینمـ  يشـنو  حـرف  گـه ید کـه  بـودم  دهیرسـ  يحد هی به گهید
  )1شماره
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  عنصري سست .2

 از ناشـی نوعی بر ضـعیف بـودن شخصـیت فـرد داللـت دارد      که به بازدارنده شایستگی این
اسـت. یـک کـارآفرین بـا چنـین       دیگـران  نظـر  و حرف از تابعیت یا و استوار اي عقیده نداشتن

ــده ــاري از خــود نداشــته و در تصــمیم شایســتگی بازدارن ــه  هــاي گیــرياي هــیچ اختی ــوط ب مرب
   شده: بیانۀ مقول از روایتیۀ نمونشود. طور دایم دچار تردید و لغزش می وکار خود به کسب

 تـو  رو نفسـم  بـه  اعتمـاد  خـره.  نمـی  ازمدرصد درصد  100بودم  مطمئن خره نمی ازم بودم مطمئن من"
  )3شمارة  ۀنمون نفس، به اعتماد نداشتن و ناامیدي (مقوله "بود. جا همین دادم دست از که جایی اولین

  تحلیل در ضعف .3

ث حـواد  و وقـایع  تحلیـل  و درك در کـارآفرین  توانـایی ضعف  بهه بازدارند شایستگی این
بینـی  چنـین کارآفرینـانی قـادر بـه پـیش      دارد. اشـاره  وکـار اطراف خود و مرتبط با بقاي کسـب 

هـا و مسـائل   هاي رقبا نبوده و درنهایت با چـالش وکار خود و فعالیتروي کسبمشکالت پیش
 از روایتـی ۀ نمونـ رو خواهنـد شـد.    کند روبهوکارشان را تهدید میاي که بقاي کسبغیرمنتظره

   شده: بیانۀ مقول
 بینـی  پـیش  رو اینـا  مـا  رسـید.  وضـعیتش  بـدترین  تـو  اقتصادیمون شرایط ریخت. بهم کال رو ما برنامه"

 (مقولـه  "نیسـتیم.  مـا  تنهـا  هسـتیم  فشـار  تو االنشم بود. نابهنجار زمان اون تو وضعیتش مملکت نکردیم.
  )6شمارة ۀ نمون مشکالت، بینی پیش در ضعف

  بداخالقی .4

ین برداشـت کـرد کـه ایـن شایسـتگی بازدارنـده نـوعی        چن توانهاي کارآفرینان میاز گفته
واکنش رفتاري تند و خشن کارآفرین در برخورد و تعامل با دیگران است کـه بـه مـرور زمـان     

  شود. نمونۀ روایتی از مقوله بیان شده:ی او در برقراري ارتباط اثرگذار با دیگران میسبب ناتوان
 " بود. شده بهتر خب دانشگاه دوره گرفتمدوره دبیرستانمم خیلی ارتباط نمی بودم. بداخالق خیلی من"

   )2شمارة  ۀنمون بداخالقی، (مقوله
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  وکار   کسب هاي. ضعف در مهارت5

شــود ضــعف کــارآفرین در وکــار مــیعــواملی کــه مــانع بقــاي کســبتــرین یکــی از مهــم
هـا،   شوندگان و زندگینامـه  هاي مصاحبهوکار است. با استناد به گفتههاي مرتبط با کسب مهارت

چنـین بازاریـابی    وکـار و هـم  این شایستگی به عدم توانایی کارآفرین در اداره و مدیریت کسب
آفرینـان بـا ضـعف در برقـراري ارتبـاط بـا دیگـران        محصوالت و خدمات خود اشاره دارد. کار

گذاران و مشتریان را جلب کنند. نمونۀ روایتی از کنندگان، سرمایه خوبی نظر تأمین توانند بهنمی
  مقوله بیان شده: 

 خـوردیم  شکسـت  ما نبود خوب بودم مدیر اونجا داشتم رو محوره آموزش شرکت که زمانی اون تو "
 شدت به بازاریابی . بازاریابی اونم بودیم ضعیف خیلی چیز یه تو ما کنم. جمع رو تیمم تونستم نمی من

  )2ارة شم ۀنمون بازاریابی، و مدیریتی مهارت نداشتن (مقوله"نداشتیم. هم فرصت و هستیم!!! ضعیف

   شغل از نارضایتی .6

دلیـل   شایستگی به عدم رضایت درونی فرد اشاره دارد. در چنین شرایطی کـارآفرین بـه   این
کـار و فعالیـت    چون مورد تمسخر قرار گرفتن توسـط دیگـران از اشـتغال بـه     برخی از عوامل هم

  برد. نمونۀ روایتی شایستگی بیان شده:اش ناامید شده و هیچ لذتی نمیفعلی
 یـک  بـاال.  انـداختیم  را اینهـا  از یکـی  بـود.  سـخت  ، بفروشیم را ها رهفرف این چطوري گفتیم رفتیم ما"

  )4شمارة  ۀنمون نارضایتی، (مقوله "کشیدیم. خجالت ما گفت متلک ما به شد رد دختري

   تجربگی. بی7

 تـر،  کـم  ریسـک  با امور بهتر انجام در کارآفرین به وکاردر اختیار داشتن تجربۀ قبلی کسب
 کـارآفرین  و شده درستی هب کارها انجام مانع تجربه این نبودها  وقت گاهی. کرد خواهد کمک

  شده: بیانۀ مقول از روایتیکند. نمونۀ وکار مواجه میاي در کسبدهعدیت مشکال با را
 و تجربگی بی دلیل به اما ؛کردم ایجاد را کامپیوتري میزهاي مرکز از شعبه دو کوتاهی مدت ظرف در"

 ورشکسـت  و شـده  مشـکل  دچـار  شریکم با برخورد در انگاري سهل اثر در پیشرفت براي داشتن عجله
  )10شمارة  ۀنمون تجربگی، بی ۀ(مقول ".شدم
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    گیري نتیجه و بحث
شایسـتگی بازدارنـدة نهـایی و     7در این پـژوهش   کردیم اشاره قبل قسمت در که طور همان

هـا   هـا در مطالعـه  از ایـن شایسـتگی  ها شناسـایی شـدند. برخـی    مفهوم مرتبط با این شایستگی 25
انـد کـه در   هاي قبلی شناسایی شدهوکار در پژوهشمربوط به موانع بقا و یا علل شکست کسب

  پردازیم. ها می هاي مرتبط با آنشده با پژوهش هاي شناساییادامه به مقایسۀ این شایستگی
چـون   گرانی هـم هایی است کـه پژوهشـ  وکاري یکی از شایستگیهاي کسبنداشتن مهارت

)، بکل 1390) الیاسی و نوتاش (2014) و فاتوکی (2008)، فالدي و تاوال (2000باردلی و مور (
ــو ( ــاظمی ( 2008و ورک ــارتی و ن ــه1391) و مه ــت    ) ب ــل شکس ــی از عل ــا و یک ــانع بق ــوان م عن

) بر این عقیده بـود موانـع مهـارتی و ضـعف     2005اند. آیدیس (وکارها به آن اشاره کرده کسب
  وکاري متأثر از موانع محیطی هستند.  هاي کسبرآفرین در مهارتکا

 کـه  کـرد  توصـیف  گونـه ایـن  تـوان می را مدیریتی هايمهارت در کارآفرین ضعفبنابراین 
 کارآفرینـان  دهد،می رخ مختلف هاياندازه در وکارهاکسب تمامی در شکست که اینباوجود 

 کـه  چرا هستند، تري بزرگ تهدیدهاي معرض در متوسط و کوچک وکارهايکسب مدیران و
ــ وکارهــاییکســب چنــین ــا مقایســه در را الزم انســانی یــا مــالی منــابع تواننــدنمــی ســادگی هب  ب

 (ابراهیمیـان  کننـد  مینأتـ  را دارند، آسان دسترسی منابعی چنین به نوعا که تر بزرگ هاي شرکت
 و کشـور  آموزشـی  کـادر  در ايحرفـه  افراد کمبود. از سویی دیگر )1391 همکاران، و جلودار

 از یکـی  تـوان مـی  را کـارآفرینی  آمـوزش  محتـواي  و هـا روش بـه  نسـبت  مدرسان آگاهی عدم
و  افراد تحصیل زمان طول در کارآفرینانه هايمهارت یادگیري و کسب عدم اصلی هايچالش

 عـدم  کـه  گرفـت  نتیجه گونه این تواندرنهایت می ).Arasti et al, 2014دانشجویان دانست (
کار شده که این عامـل او را  وهاي مرتبط با کسبسبب ضعف او در مهارت کارآفرین آموزش

وکار دچار مشکل کرده و در نهایـت  در جذب منابع مالی یا انسانی و امور مرتبط با ادارة کسب
 وکار را درپی خواهد داشت. شکست کسب

کارآفرین را یکـی دیگـر از عوامـل    تجربگی ) بی2014) و فاتوکی (1390الیاسی و نوتاش (
تجربـه بـا تعیـین    شکست کارآفرینان در پژوهش خود بیان کردند. در حقیقـت کارآفرینـان بـی   

بینی مشکالت آتی، نبودن ارزیابی مناسب بازار، عدم اقدام به موقع  اهداف غیرواقعی، عدم پیش
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هاي شکست خـود  و اولین پایهها قادر به انتخاب بین تغییر یا دوام نبوده و از دست دادن فرصت
ضـعف در برقـراري ارتبـاط بـا دیگـران در پـژوهش        ).Gersick, 1991( کننـد ریـزي مـی  را پی

 بـا  مـرتبط  هـاي  گـروه  و هـا شبکه در نداشتن عضویت) در قالب مقولۀ 1389آراستی و غالمی (
ت. بـه  وکارهـا مطـرح شـده اسـ    عنوان یکی از دالیل شکست و موانع بقاي کسببه وکارکسب

گـذاري   سازي سبب تسـهیل اشـتراك   ) شبکه2004) و دلمار و شین (2008عقیدة بکل و ورکو (
هـاي مشـتریان   چنـین اطـالع از نیازهـا و خواسـته     هـاي نـو و هـم   کار و ایـده وهاي کسبمهارت

هـا و ارتباطـات   شود، بنابراین ضعف کارآفرین در این مهارت متقابال مانع از کسـب مهـارت   می
  وکارها تاثیري منفی داشته باشد.  تواند بر بقاي کسباثرگذار با مشتریان شده که درنهایت می

وکـار نیـز توسـط    شایستگی بازدارندة عـدم دریافـت کمـک و مشـاورة دیگـران در کسـب       
وکار مـورد توجـه قـرار گرفتـه     عنوان یکی از عوامل شکست کسب) به1979الرسن و کلوت (
عنوان یکی از موانع ) به2000نفس کارآفرین نیز توسط کارتر و همکاران ( بهاست. عدم اعتماد 

اي وکارها مطرح شده است، یک کـارآفرین بـا داشـتن چنـین شایسـتگی بازدارنـده      بقاي کسب
خـوش شـرایط    شـود دسـت  هاي خود را باور نداشته و همین عامل سـبب مـی  ها و تواناییقابلیت

هـا ناامیـد شـوند. مقولـۀ ناامیـدي در پـژوهش آراسـتی و        م فعالیتمرور از انجا بیرونی شوند و به
عنوان یکـی از علـل   کار به از دلسردي و خستگیکافی،  انگیزة نداشتن) با عنوان 1389غالمی (

 بـا  ارتبـاط  در )2003( دسـتمالچیان  و جاویـدان ۀ مطالعـ وکار شناخته شده است. شکست کسب
 دانـد می زیاد قدرتۀ فاصل را کارآفرینان انگیزگییب عوامل از یکی ایران در رهبري و فرهنگ

ة انگیـز  جـوامعی  چنـین  در هـا  آنة عقیـد  بـه  گذارد.می تاثیر افراد خالقیت و فردي ابتکار بر که
 در کـه  افـرادي  تواننـد نمـی  هـا  آن زیـرا  رودمـی  بـین  از جدید هايایده کردن مطرح براي افراد

ۀ جامعـ  گـرفتن  نظـر  در و موضـوع  ایـن  بـا  ارتباط در بکشند. چالش به را هستند قدرت موضوع
 انگیزگـی بـی  دالیـل  از یکی توانمی پژوهش این در ومتوسط کوچک وکارهايکسب آماري

   دانست. بزرگ وکارهاي کسب با رقابت در ها آن خودباوري عدم را کارآفرینان
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  محدودیت

 آن بـا  پژوهشـگر  هـر  کـه باشد  می هاییبراي انجام پژوهش از اولین محدودیت اندك زمان
هـاي  عـدم انجـام پـژوهش    اسـت.  نبـوده  مسـتثنی محدودیت  این از نیز تحقیقاین  و روست روبه

تـر  وکار در سـطح ایـران خـود باعـث طـوالنی     هاي بازدارندة بقا کسبمشابه در زمینۀ شایستگی
هـاي انجـام شـده در مـورد عوامـل       چنین عاریه گرفتن پیشـینۀ پـژوهش   شدن فرایند تحقیق و هم

  وکارها براي این پژوهش شده است. شکست کسب

  ها پیشنهاد
شده در این پژوهش، بـا روش   هاي بازدارندة شناسایی شایستگی که امر این گرفتن نظر در با

هـا، نتـایج پـژوهش بـه روش      شود قبل از تعمیم ایـن یافتـه   دست آمده است پیشنهاد می کیفی به
شامل کارآفرینان فعال در صنعت غذایی بودند که  هاي این تحقیقکمی نیز آزمون شوند. نمونه

هـا بـا    شود این پـژوهش در صـنایع دیگـر نیـز مـورد مطالعـه قـرار گیـرد و نتـایج آن         پیشنهاد می
هاي بازدارندة شناسایی شـده در ایـن پـژوهش    دیگر مقایسه شوند. از سوي دیگر شایستگی یک
کارآفرینــان مــورد توجــه قرارگرفتــه و بــه  ســازي هــاي آموزشــی و توانمــدتوانــد در دورهمــی

  هاي مثبت کمک کند. هاي منفی و تقویت شایستگی منظور رفع این شایستگی کارآفرینان به
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   منابع
ــتی، ــرا، آراس ــی، زه ــوش غالم ــل ).1389( مهرن ــت عل ــان شکس ــران، در کارآفرین ــعه ای  توس

  .184-163 ):2( 3 شماره ،کارآفرینی
 ).1391( محمــود جلـودار،  ابراهیمیــان یاسـر،  جلــودار، ابراهیمیـان  ،اهللا روح جلــودار، ابراهمیـان 

 ملــی کنفــرانس متوســط، و کوچــکهــاي  بنگــاه در شکســت هــاي نشــانه و دالیــل بررســی
   بنیان. دانش هايوکار کسب مدیریت و کارآفرینی

 ایرانـی:  کارکشـته  کارآفرینـان  شکستهاي  ریشه شناسایی ).1390( هادي نوتاش، قنبر، الیاسی،
    .50-31 ):3(4 ،کارآفرینی توسعه گفتمانی، روایتی نگاهی

 بقــاي بـر  صـنعت  در گــذاري سـرمایه  و اشـتغال  میـانگین  اثــرات بررسـی  ).1391( غفـار  تـاري، 
 لیـ تحل یمـال  دانـش  یپژوهش یعلم فصلنامه شرقی، آذربایجان استان در جدیدهاي  شرکت

  .136-121 ):16(5 ،بهادار اوراق
ــان، ــر مــدیریت ).1385( حامــد دهقان ــا)، و هــا شایستگی(ضــرورت مبنــاي ب  مجلــس راهکاره

 .149-117 ):53(13 ،پژوهش
 پژوهشـنامه  نگارانـه،  حـال  شـرح هاي  تحلیل و روایتگري روایت، ).1387( سعید محمد ذکایی،

 .98-69 ،اجتماعی و انسانی علوم
 محـدوده  تعیین ).1391( ایمون مورفی، عارفی، محبوبه، ؛انصاري محسن، ؛مرتضی زاده، رضایی

 روش از اسـتفاده  بـا  دانشـجویان  هـاي  قابلیـت  ارتقـاي  بـراي  درسـی  برنامـه  ي ارایـه  ترتیب و
   . 184-165 ):1(5 ،کارآفرینی توسعه نشریه تفسیري، ساختاري یابی مدل

ــزي، ــد، عزی ــفیع محم ــان، زاده، ش ــر احس ــه زاده، اکب ــایی ).1392( نجم ــتگی شناس ــاي  شایس ه
  .72-53 ):2(6 ،کارآفرینی توسعه دانشگاهی، مدیران نیاز مورد کارآفرینانه

 و رشـد  بر موثر دولتیهاي  حمایت نقش تبیین ).1391( الدین شمس ناظمی، و یعقوب مهارتی،
 تحـول،  مـدیریت  نامـه  پـژوهش  ایـران،  در کوچـک  تولیدي واحدهاي در کارآفرینان بقاي

4)7:( 38-60.    
 کوچـک  تولیـدي  شرکتهاي بقاي در اولیه تأثیرسرمایه ).1386( غفار. تاري، مهرداد، مدهوشی،

 .166-147 ):20( ،وتوسعه دانش فصلنامه ایران، در متوسط و
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