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 رانیدر ا ینیکارآفر یدارشناختیپد مطالعه :ینیکارآفر یدر باب معنا

 2، مریم آهوپاي،*1حسن بودالیي

 (مکاتبات دار)عهده ، تهران، ایراندانشگاه تهران ،پردیس بين الملل ،گروه علوم اجتماعي و رفتاري ،استادیار1
 ایران ، تهران،دانشگاه عالمه طباطبایي ،مدیریت دولتي ، گروهدانشجوي دكتري2

1397ماه  مهر، پذیرش: 1397ماه  مرداد، اصالحيه: 1397فروردین ماه تاریخ دریافت:   
 

 

 چكيده

پرداخته است تا از  نانیكارآفر ستهیتجارب ز فيحاضر، به اكتشاف و توص يدارشناختیوجود ندارد. پژوهش پد ينیكارآفر يستيدر باب چ يهم اكنون اجماع نظر

 نشیگز ،ينظر يبانبر م يمرور هینائل گردد.  فرآیند تحقيق شامل توسعه سواالت مصاحبه بر پا ينیكارآفر يو موضوع پژوهش فیتعر ميبه ترس قیطر نیا

نموده  سهیمقا نانیكارآفر ریرا با سا نیهر كارآفر يبود. پژوهشگران هر مجموعه از داده ها نانیساختمند با كارآفر مهيمشاركت كنندگان، مصاحبه رو در رو و ن

 فیتعر يطبقات جهت خلق شاكله اصل يو توال دادن بيو ترت افتی انیپا يرينمونه گ يو اشباع نظر ي. هنگام ظهور طبقات اصلدینما جادیا يتا طبقات مفهوم

)اقدامات( را یيو رفتارها تهايمجموعه اقدامات، فعال ينیكارآفر دهیپد يبه عنوان عامل انسان نیپژوهش كارآفر نیا يها افتهی. بر اساس دیدر حال ظهور آغاز گرد

و  يعوامل سازمان نانه،یو روح كارآفر يفرد يها يستگیشا رينظ يل( و بر اساس عوامتيفعال يامدهايمشخص)آثار و پ يا جهيدر جهت هدف و نت

)حوزه ياجتماع ای ياقتصاد يارزشها بيو در تعق دیچارچوب جد يريشکل گ يبرا ایچارچوب مشخص و  کی( در درون ينیكارآفر ي)توانمندسازهايطيمح

 يآت يپژوهشها تیرا در خصوص هدا يچشم انداز انیمقاله در پا نیا ،ينیآفردر پژوهش كار یيبه همگرا ازيپاسخ به ن يدهد. در راستا ي( انجام متيفعال

 ي. سپس ضرورت طبقه بندردیكوچک صورت پذ يو كسب و كارها ينیكارآفر انيم کيو ضرورت تفک فیدر تعار يزاتیتما نکهیسازد. نخست ا يمشخص م

ع صورت مشخص شوند اجما يحوزه علم نیبه پژوهش در ا يوحدت بخش ليجهت تسه دیكه با يبر موضوعات تیاست و در نها ریاجتناب ناپذ ينیكارآفر فیتعار

 .رديبگ
 

 ينیكارآفر يامدهايتوانمندسازها، اقدامات، آثار و پ ،يدارشناسیپد ،ينیكارآفر يموضوع پژوهش ،ينیكارآفر فیتعر: های اصلی واژه

 مقدمه-1

احتمال زیاد، كارآفریني واژه اي آشنا براي همگان مي باشد، و مردم  به

كارآفرینان مشهوري را در ذهن خویش به یاد مي آورند. به ویژه اینکه 

كارآفریني تأثير انکارناپذیري در توسعه اقتصادي، اجتماعي و تکنولوژي 

و این اهميت و تاثير حوزه  [3،28،8،44]كشورها و مناطق مختلف دارد

كارآفریني هم در اجرا  و هم در حوزه مطالعه رو به گسترش و تزاید 

در مباني نظري رشته كارآفریني بر سر ارائه تعریفي دقيق و اما . [31]است

روشن در باب اینکه كارآفریني چيست؟ و یا كارآفرین كيست؟ توافق نظر 

و ارآفریني در رشد به عبارت دیگر به رغم اهميت ك[ 45،16]وجود ندارد

شواهدي [ 9،16،17،19،28،39،44]مرور ادبيات كارآفرینيرفاه اقتصادي،

جامعه علمي بر سر تعریف و تعيين قلمرو پژوهشي مي سازد كه  را آشکار

مسئله اصلي بنابراین  .[22]براي این موضوع مهم با عدم اجماع مواجه اند

اگر ست. ماع نظري بر سر چيستي كارآفریني اعدم اجاین پژوهش 

ریم كه كارآفریني اساساً تجربي مي باشد، با تعجب باید گفت كه بپذی

دیدگاه تجربي،  .[30]اطالعات ناچيزي در مورد ماهيت تجربه موجود است

داراي پتانسيل ارزشمندي براي دانشمندان كارآفریني است، زیرا شيوه 

مفيدي را براي چارچوب بندي نقش زماني اثر، در ایجاد كسب و كار 

آميز ارائه مي دهد. كارآفریني، یک تجربه در زمان است. غناي مخاطره 

كارآفریني، كه تا حد زیادي نانوشته، غيرقابل پيش بيني و غير قابل 

. [36]كنترل است، در گرو چگونگي تجربه شدن شخصي آن نهفته است

 بنابراین تمركز بر رویداد تجربه شده باید كانون تالش هاي 
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  .[30]وهشي در كارآفریني باشدپژ

، براي درک ماهيت تجربي 1 به این ترتيب، یک چشم انداز ميان تئوریک

كارآفریني، یک تجربه ي بسيار شخصي است زیرا  كارآفریني مفيد است.

كه مي تواند از نظر یک جریان زماني از وقایع بدیع و منحصر به فردي كه 

پردازش این وقایع، روي این مسئله غني از عواطف هستند، تعریف شود. 

تأثير مي گذارد كه كارآفرین، چه چيزي خلق مي كند و به چه كسي 

 تبدیل خواهد شد.

به كارآفریني  كشف و توصيف یک تئوري عمومي در هدف تحقيق حاضر

است. به عبارت دیگر منظور افزایش مشروعيت نظري دانش كارآفریني 

وریک مطروحه)تعاریف و قلمرو تئ در برخورد با مسئله پژوهشگران

پژوهشي كارآفریني(، با استفاده از پدیدارشناسي، كاربرد روش اصالحي 

اكتشاف و توصيف تجارب زیسته  ( به1994ون كام توسط موس تاكاس)

كه از این مجرا بتوان به جوهره كلي  پرداخته اند به گونه ايكارآفرینان 

 آن دست یافت. و پژوهشتعریف و تعيين قلمر پدیده كارآفریني براي

كارآفریني براساس این پژوهش، در بردارنده مفروضات هستي شناسانه اي 

را همچون بر ساخته اجتماعي كارآفرینان تلقي مي  آناست كه واقعيت 

، دانش كارآفریني را نيز كند. مفروضات معرفت شناختي این پژوهش

ساخته شده  ماخوذ از معاني و مفاهيم روزمره و معرفت دو جانبه بر

 اجتماعي قلمداد مي كند.

حاضر، داراي منافع چند وجهي براي ذینفعان بالقوه  اهميت انجام پژوهش

اي است كه احتماالً از بهبود در تعریف و تعيين قلمرو مطالعات كارآفریني 

بهره مند خواهند شد. این ذینفعان شامل كارآفرینان، محققان، 

باشند. اهميت نظري این پژوهش متوجه شجویان مي سياستگزاران و دان

پژوهشگران و دانشجویان و فواید كاربردي و عملياتي آن مربوط به 

كارآفرینان و سياستگزاران مي باشد. تالش براي دستيابي به توصيف و 

چيستي یک پدیده ممکن است كه فرصتي براي ایفاي نقش و سهم مهمي 

پژوهشگران اميدوارند كه بنابراین   .[4]در پيشرفت معرفت علمي باشد

ادبيات مجموعه پژوهشها و را بر  یافته هاي پژوهش حاضر بينشي جدید

 . نظري قلمرو كارآفریني بيفزاید

 مروری بر مبانی نظری-2

 تعاریف کارآفرینی-2-1
تعریف كارآفریني و توسعه مدلهاي نظري دو مسئله مرتبط را ارائه مي 

ها و مشکالت در مفهوم سازي و  كنند. تعریف كارآفریني توسط پيچيدگي

، از [ 25]ي فرآیند كارآفرینانه، محدود شدهعملياتي نمودن مدلهاي نظر

. [10]سوي دیگر، فقدان اجماع، توسعه مدل نظري را مشکل نموده است

                                                           
1  Cross-theroretic perspective  

هنوز هيچ گونه تئوري از كارآفریني موفق به تبيين یا پيش بيني این 

ظاهر   -هر گونه تعریفي طبق -مسئله نشده كه چه وقت یک كارآفرین 

تعریف عملياتي و  .[10]مي شود و یا درگير در كارآفریني مي شود

كاربردي یا تئوري هاي متعددي از كارآفریني پيشنهاد شده و احتماالً به 

خاطر این است كه كارآفریني پدیده اي پيچيده و پویا با اهداف و ره 

آن گشته كه احصاء  . این پيچيدگي سبب ساز[9]آوردهاي چند گانه است

كليت كارآفریني بدون به كارگيري تعریفي چند عنصري ميسر 

  .[25]نگردد

 موضوع پژوهشی کارآفرینی-2-2
، یک 3، یک تصور2در برابر این پرسش كه آیا كارآفریني یک موضوع

است، پاسخ معيني به این  6و یا یک قلمرو پژوهشي 5، یک حوزه4مفهوم

پرسش وجود ندارد و در واقع مي تواند هر كدام از این عبارات باشد، و آن 

( مدعي شدند كه 1997)7آلدریچ و بيکربستگي به موقعيت پژوهشگر دارد. 

حوزه كارآفریني پيشرفت محدودي در جهت تبدیل بک یک رشته علمي 

ست. تصور برخي چنين در درون چارچوبي علمي هنجاري به دست آورده ا

و یک  است كه كارآفریني در مرحله نظریه سازي متوقف شده است

است كه مشخصه آن تجميع بخشهاي مجزا  8پازل)معما( ميان رشته اي

به رغم تفاوتهاي تئوریک و روش شناسي ها، ارلند و . [ 21] است

(، مدعي اند كه پيشرفت مهم در درک كامل تر كليت فرایند 2007وب)

فرینانه، نيازمند انسجام بخشي به این دانش هاي مجزاي برخاسته كارآ

رشته هاي گوناگون مي باشد. تفاوت هاي روشن در این خصوص چگونگي 

شکل دهي و مطالعه كارآفریني از سوي رشته هاي دانشگاهي مربوط مي 

تواند دانش ارزشمندي براي توسعه)نظري( و طراحي)روش شناختي( براي 

بهرحال بررسي پژوهش پيرامون موضوع توليد نماید.  پژوهش هاي آتي،

فعاليتهاي كارآفرینانه از یک سو هم ارزشمند و هم مقبول است و از سوي 

  دیگر هم از لحاظ عملي و هم نظري حائز اهميت است. 

اما در راستاي ساخت یک بنيان نظري براي هویت علمي كارآفریني با دو 

ي راجع به پرسشهاي مناسب براي مانع مواجه هستيم: نخست، گفتمان

. دوم كساني كه در درون [37]تعریف كارآفریني كه آغاز شده است

اما شاید –كارآفریني به جستارگري مشغولند، به روشني مشخص هستند 

كساني كه خارج از آن حوزه سرگرم مطالعه در باب كارآفریني هستند، 

                                                           
2 
Object  

3 Notion  

4 Concept  

5 Field  

6 Resarch Domain 

7 Aldrich & Baker   

8 Multidisciplinary Jigsaw 



 279-289 (1398نامه ) ویژهمجله مدیریت توسعه و تحول 
 

281 

 

بودن این كه این موضوع نشان دهنده چند سطحي  -مشخص نباشند

 .[16]پدیده است

 روش شناسی پژوهش-3

 پرسش های تحقیق-3-1
آغاز پژوهش با فرضيه ها، غير ممکن و غير  در این پژوهش پدیدارشناسانه

ضروري بود و روش بسيار پر ثمرتر آن بود كه یک یا چند پرسش 

براي طراحي سواالت پژوهش با توجه به نحله . [4]پژوهشي تدوین شود

قائل به هویت علمي مجزا و متمایز براي كارآفریني فکري اي كه 

 :9سواالت زیر مطرح شد[ 36]ستا

تعریف عمومي كارآفریني بر اساس تجارب زیسته كارآفرینان،  -1

 چيست؟

به طور منطقي بر اساس تعریف به دست آمده به سوال زیر نيز پاسخ  آنگاه

 شد:خواهد داده 

رشته مطالعاتي متمایز  قلمرو پژوهشي مطالعات كارآفریني به عنوان -1

 بر مبناي تعریف كارآفریني چه مي باشد؟

كمتر بر  مورد استفاده در این پژوهشپدیدارشناسي استراتژي پژوهش 

تعبير و تفسير از سوي پژوهشگران متکي است و بيشتر بر توصيفاتي از 

كار  بر اساس همچنين [ 1]تجارب مشاركت كنندگان استوار است

 ( مي باشد.2006و سيدمن) (1994(؛موستاكاس،)2007كرسول،)

 در این پژوهش تعلیقتحقق اعتبار تحقیق و -3-2
براي است كه  كيفي در پژوهشهاي استفاده مورد روش براكت كردن

روند پژوهش را  ممکن استپيش فرضهایي كه  مضر بالقوه كاهش اثرات

روش براكت كردن از (. 10،2012نامعتبر سازد بکار مي رود)تافورد و نيومن

پژوهشگري به پژوهشگر دیگر و از موضوعي به موضوع دیگر و از مرحله 

از آنجا كه  .[41]اي در پژوهش به مرحله دیگر متفاوت و متنوع است

؛ وجود نداردشيوه براكت كردن خصوص  هيچگونه استاندارد محتومي در

مشخص و مجزا  به طور كلي شامل سه فازدر این پژوهش براكت كردن 

 اجزاي مختلف از اصلي كه عناصر یا محورهاي، مرحلهكه در هر  است.

و  تمركز پرسشها، پژوهش نظريجهت گيري  وجود دارد.اند  شده تشکيل

براكت سازي را  نوع در نهایت و را تعيين این عناصر تركيب تاكيدات وي

                                                           
9
در پژوهش تعلیق الزم به ذکر است که در خصوص پایبندی به مفهوم  

پدیدارشناسی، پژوهشگران برای توسعه سواالت پژوهش آگاهانه از پیشینه تحقیق 

 برده اند.بهره 
10 Trufford & Newman  

 -از: الفنماید. سه فاز براكت كردن در این پژوهش عبارتند  مشخص مي

  انسجام مجدد. -، و ج11پژوهش در عمل -فرمول بندي انتزاعي، ب

 كه است علمي یک مفهوم یا براكت كردنكه تعليق  اجماال مي توان گفت

محکم باشند، نياز شناسي  روش كه از لحاظ تصميمات روشن پژوهشگر به

در انجام این پژوهش از عناصر براكت كردن پيشنهادي دارد. 

براي این  ( و بصورت طراحي مجدد و متناسب سازي2004جيرینگ)

 توصيفي استفاده شده است.  پژوهش و با تکيه بر گونه براكت

 نمونه پژوهش-3-3
براي تعيين شيوه گردآوري داده هاي حاصل از مصاحبه در این پژوهش، 

شيوه نمونه گيري بصورت نظري و هدفمند انجام شد. به همين دليل در 

براي انتخاب بر اساس مباني نظري وهش گونه شناسي مناسبي این پژ

نمونه ها توسعه داده شد. گونه شناسي طراحي شده این امکان را فراهم 

آورد تا فعاليت هاي كارآفرینانه در جاي صحيح خویش قرار بگيرند و در 

( كارآفرین 2 12( كارآفرین مستقل1قالب زیر دسته بندي شوند: 

 . 15( كارآفرین اجتماعي مردمي4 14ین شركتي( كارآفر3 13اجتماعي
 گردآوری و تحلیل داده ها

براي گردآوري داده ها، مصاحبه پدیدارشناختي مبتني بر كار 

و مصاحبه ي  16(، و از تلفيق روش مصاحبه ي تاریخ زندگي2006سيدمن)

متمركز و عميق مبتني بر مفروضات مستخرج از پدیدارشناسي و به 

( بهره گرفته شد. الزم به ذكر است كه مراحل 1967خصوص آراء شوتز)

انجام مصاحبه پدیدارشناسي، متناسب با شرایط این پژوهش تعدیل شده 

ر خصوص پدیده داده ها از افرادي گردآوري شدند كه تجاربي داست. 

شامل مصاحبه هاي عميق و مصاحبه هاي چندگانه با و  موردنظر دارند

ت كنندگان سه سؤال گسترده و مشاركت كنندگان مي شود. از مشارك

 عمومي پرسيده شد: در مورد پدیده مورد نظر چه تجربه اي دارید؟ چه

شما از پدیده موردنظر تأثيرگذار است؟  زمينه یا وضعيتي نوعاً بر تجربه

سؤال پایان باز دیگري نيز، پرسيده شد: معناي كارآفرین بودن در زندگي 

  شما چيست؟

مصاحبه  به نوار ضبط شده آن رونویسي شد. متنبالفاصله بعد از هر مصاح

براي مشاركت كنندگان ارسال شد تا صحت و اعتبار آن را تایيد نمایند.  ها

در این مرحله برخي از مشاركت كنندگان خواهان اعمال تغييراتي در متن 

به برجسته نمودن گزاره هاي مهم، سپس  گفته هاي خویش شدند.

جمالت و عبارت فراهم كننده چگونگي شکل گيري تجربه مشاركت 

                                                           
11 

Research Praxis
  

12 Indepent Enterperne Urship  

13 Social Intrapreneurship 

14 Corporate Interapreneurship 

15 Grassroots Social Enterpene Urship 
16 Life-history interviewing 
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. موس تاكاس این گام را افقي ه شدكنندگان در خصوص پدیده ادامه داد

)هر گزاره اي داراي ارزش برابر مي باشد( مي نامد. سپس 17سازي

درون گزاره هاي  به توسعه دسته ها و خوشه هایي از معاني از انپژوهشگر

. تعيين حدود افق ها به عنوان ندمهم و با معني به شکل تم پرداخت

كيفيت هاي الیتغير و ثابت و دسته هاي غير تکراري و غير هم پوشان 

سازنده تم ها حائز اهميت بود. این گزاره هاي با معني و مهم و تم ها 

تني( سپس جهت نگارش توصيفي از تجارب مشاركت كنندگان)توصيف م

مورد استفاده قرار گرفت. ایجاد انسجام ميان توصيفات متني فردي در 

درون یک توصيف متني عام صورت پذیرفت. تحليلگر همچنين به نگارش 

توصيفي از متن و محتواي موثر بر چگونگي شکل گيري تجربه مشاركت 

یا توصيف  18كنندگان از پدیده پرداخت كه متغير تصویري پرانگاشتي

ناميده مي شود. لحاظ نمودن آزادانه كيفيت هاي ساختاري و ساختاري 

پویایي آن مهم مي باشد. خوشه بندي كيفيت هاي ساختاري به درون تم 

 ها به معناي توسعه تم هاي ساختاري است. 

از طریق ادغام و یک پارچه نمودن  توصيفات متني و ساختاري، پژوهشگر 

متني و ساختاري( كه به نگارش، توصيفي جامع)مركب از تم هاي 

پدیده را عيان مي سازد؛ پرداخت كه ساختار الزامي، یا الیتغير یا 19جوهره

بازتابي از  -جوهر ناميده مي شود. به عبارت دیگر، انسجام شهودي

توصيفات ساختاري مركب و توصيفات متني مركب جهت ایجاد امتزاجي 

فرایند تحليل . از معاني و جوهره هاي یک پدیده یا تجربه صورت گرفت

 .ترسيم شده است 1داده ها در شکل 

 یافته های پژوهش -4

الزم به ذكر مي باشد كه براي تحليل داده ها از الگویي ابداعي به شرح زیر 

پژوهشگران تصميم گرفتند تا اطالعات تکميلي نظير استفاده شده است. 

كدها، منبع، شواهد نظري، فرواني مشاركت كنندگان در بيان افق ها را در 

این مرحله به یکسان سازي افق هاي فکري بيفزایند. در تشریح جدول 

شماره باید اشاره شود كه ستون اول مربوط به كد ظاهر شده است. 1

ظاهر شده بر اساس دسته بندي است كه در گذاري و ترتيب افق هاي 

مراحل بعدي پژوهش پدیدار شد. به عبارت دیگر ترتيب ظهور و كدگذاري 

تم ها نه بر اساس داده هاي تاریخي، بلکه بر اساس تحليل هاي آتي 

ستون دوم گام نخست مرحله یکسان سازي  پژوهشگر اتفاق افتاده است.

ه تجربه)گزاره هاي معنادار( نمونافق هاي فکري است كه اختصاص به 

دارد كه در این قسمت یک نمونه از تجارب زیسته ذكر شده كارآفرینان 

مشاركت كننده در پژوهش ذكر شده است. ستون سوم مربوطه به گام 

                                                           
17 Horizontalization  
18 Imaginative variation 
19 

Essence  

دوم مرحله یکسان سازي افق هاي فکري دارد كه بازنویسي معنا یا 

در مرحله قبل  توصيف نام دارد. دراین گام به گزاره هاي مهم ذكرشده

معنابخشي صورت گرفته است. ستون چهارم گام سوم مرحله یکسان 

سازي افق هاي فکري است كه نام گذاري تم هاي اوليه اتفاق افتاد. به 

عبارت دیگر با توجه به معناي)ب( داده شده به گزاره ها)الف( نام گذاري 

و ج مربوط به براي افق ها اتفاق افتاد)الزم به ذكر مي باشد كه مرحله ب 

گام دوم تجزیه و تحليل داده ها مي باشد كه مربوط به خالصه سازي افق 

هاي فکري است. براي ایجاد انسجام مراحل اول و دوم در یک جدول ذكر 

شده است(. ستون پنجم اشاره به كد مشاركت كننده و گوینده نمونه 

نبع ذكر شده تجربه)الف( دارد كه همراه با ذكر تاریخ مصاحبه به عنوان م

است. ستون ششم اختصاص به شواهد نظري پشتيبان داده هاي تجربي 

پژوهش دارد. در این قسمت با جستجوي گسترده در مباني نظري، شواهد 

تئوریک مرتبط با هر افق ذكر شده است. ستون هفتم و آخر نيز به 

فراواني)تعداد( و كد نفرات مشاركت كننده اي اشاره دارد كه افق مورد 

 نظر را در تجربه زیسته خویش ذكر كرده اند.
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 نمونه یکسان سازی افق های فکری: (1)جدول

 الف: کد تم ها

 نمونه تجربه

 ب:

 توصیف

 ج:

 نام تم

فراوانی و  شواهد نظری منبع

 کد 

ب مهم است اما نبايد ی خو ايده 1-1-1-1

 .بحث اجرا را فراموش کرد

ايدده ای را در  من بعدد ا  ننهده   

ذهن پرورش مدی دادم بدا تمدام    

دنبال عملدی نمدودن نن    توان به

 .ايده می رفتم

توانددايی کدده کددارنفرين را  ددادر 

سا د با اسدتااده ا  تجربده و    می

دانش شخصی خود و شناخت و 

به کارگیری تجدارب ديردران و   

هدا  ايدده    اطالع کامل ا  فرصدت 

خود را بده فعدالیتی جد اب  ا     

کسب   گ اری مايهنظر ار ش سر

 درنمد و سودنوری( تبديل کند.

توانايی تبديل ايدده  

 به کسب و کار

کدمشدددددارکت 

  کننده:

1-1-1 

 منبع:

15/6/91 

هنسدددددددددددددن و  

 292؛2011همهاران 

1-2-2 

1-1-1 

1-1-3 

2-1-1 

2-2-1 

2-2-2 

 نار 6

 كارآفرینهان  تجربيهات  از غنهي  توصهيفي  مجموعهه  یک تحليل دوم گام در

 در كننهده ¬شهركت  12 فکهر  طرز و بوده متنوع ها¬روایت این. شد توليد

 هشهت  در ها تم بندي خوشه سوم گام در. نمایند¬مي منعکس را تحقيق

 عوامهل  كارآفرینانهه،   كارآفرینانهه  روح كارآفرینانهه،  هاي شایستگي)روایت

 و ارزیهابي  تشهخيص،  اقدامات به مربوط روایت محيطي، عوامل ساختاري،

( كارآفرینانه اقدامات پيامدهاي و آثار روایت نهایتا و فرصت از برداري بهره

 ههاي  داده از برخاسهته  ههاي  افهق  سوم گام در آنکه از پس. گردید تدوین

 پژوهشهگر  چههارم  گهام  در شهدند،  بنهدي  خوشه طبقه هشت در مصاحبه

 عنوان به ادامه در كه كرد ها خوشه این از منسجم توصيفات ارائه به شروع

 .است شده ذكر كارآفرینانه هاي شایستگي منسجم توصيف نمونه
 : سطوح عوارض ذاتي كارآفریني(2)جدول

یل
حل

ی ت
راتب

ه م
سل

سل
ار 

خت
سا

 

 سطح اول: مااهیم سا ه عام ابتدايی(

 نثار و پیامدها -3 ا دامات کارنفرينانه -2 توانمندسا های کارنفرينی -1

 دوم: خوشه های افق هاسطح 

 عوامل1-1

 فردی 

 ا دامات مربوط1-2 عوامل محیطی3-1 عوامل ساختاری1-2

 به تشخیص فرصت 

 ا دامات2-2

مربددوط بدده ار يددابی  

 فرصت

 ا دامات مربوط 2-3

بددده بهدددره بدددرداری ا   

 فرصت

 پاسخرويی3-1

بدددده تاییددددرات   

اجتمدددددددداعی و 

 ا تصادی

 سطح سوم: خوشه های فرعی 

  روح کارنفرينانه2-1-1 شايستری های کارنفرينانه1-1-1
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 سطح چهارم: يهسان سا ی افق ها

 سا ی فعالیت اهرم حو ه در تخصص  کارنفرينانه  رهبری کارنفرينانه توانايی تصمیم نمیزمهارت  موفقیت اجرای کار توانايی و کسب به ايده تبديل توانايی :فردی شايستریهای

تیم  سا ماندهی  مهارت  ريسک  کاهش برای م اکره شهستها  توانايی ا  اثربخش  يادگیری ارتباطات استعداد  مهارت پرورش پیچیده  مهارت مسائل حل توانايیپیشین  دانش 

 تاییرات به بخشیدن سرعت منابع   ابلیت ترکیب در تاییر محصول توانايی و با ار توسعه مهارت کار  و کسب طرح تدوين ريسک مهارت  با توام ا دام

جامعه  برای محرومیت  خیرخواهی با عمومی  مبار ه فضیلتهای به مسآله  التزام حل ا  بردن انعطاف  ل ت عین در  دم کارنفرينی  ثبات به نرری  باور کارنفرينانه: نينده روح

 بر است  توکل مهمتر سود ا  اولیه موضوع رشد ناس    تمرکزبر به شانس  اعتماد عنصر به  توجه خطا و نشده  ن مون بینی پیش رويدادهای با مواجه دوستی  نمادگی  انسان

کار   به اشتیاق و  ندگی  عال ه حساس و ايع ا  گرفتن موجود  درس وضع ا  جمعی نارضايتی اهداف به سود  تعهد کسب عمومی  انریزه خدمت راهبردی  انریزه خدا  تاهر

 نونوری موانع  شهودی یشخصی  بررس منای صاات بر غلبه

مالی  مشو های و حامیان است  شناسايی عاجز ننها تامین ا  دولت که هايی بخش توانمند  شناسايی عال مندان ج ب و فعاالنه  شناسايی استراتژی سا مانی: رويهرد عوامل

 محتمل پیامدهای توسعه  برنورد و کاری تحقیق عملیات در رو نمد فناوری بهارگیریها   هزينه مالی  تقلیل  تامین منابع در تنوع نونوری  ايجاد منابع مند نظام  بررسی

 اطالعات  اشاعه و پااليش فاعالیت گردنوری 

 حامیان افزايشمدنی   کارنفرينان ا  گیری بهره سا ی اجتماعی   مینه ماموريت حاظ برای جديد فرصتهای نوين  شناسايی اجتماعی ار شهای حاظ و محیطی: ايجاد عوامل

 نمیز مخاطره های ايده اجتماعی  پ يرش مسائل حل  برای جديد های برنامه با ار  طراحی خانواده  تحلیل اجتماعی  تاثیرات سا ی مردمی  شبهه کمههای بر داوطلب  تهیه

  گاتمان

 انسانی نیروی توسعه مديريت و  مان تحقیق انعطاف مديريت عین در  دم کار  ثبات ا  بردن ايده  ل ت بودن عملی پیشین  بررسی محیطی  دانش فرصت: کنهاش تشخیص

 نونوری موانع شهودی ما اد  بررسی منابع به نیا  نمیز  بررسی موفقیت اجرای ريسک  توانايی کاهش برای م اکره فرصت: توانايی ار يابی

 نشده بینی پیش رويدادهای با مواجه کارنفرينانه  نمادگی تصمیم فرصت  انتخاب منابع  منطق کار  محدوديت و کسب به ايده تبديل توانايی

 ار يابی جامع ناس  برنامه به سا ی شانس  اعتماد شبهه

 پیشین تجارب و دانش سا ی نمیز  اهرم موفقیت اجرای سا ی  توانايی تیم ريسک  مهارت کاهش برای فرصت : م اکره ا  برداری بهره

 است مهمتر  سود ا  اولیه کارنفرينانه  رشد رهبری کارنفرينانه  توانايی تصمیم  مان  مهارت ناس  مديريت به با ار  اعتماد تحلیل

نيندگان   منابع در مخاطره ايجاد بدون امرو  نسل نیا های  ايی  تامین اجتماعی  اشتاال سرمايه تجاری  توسعه ا دامات توسعه در پیامدها : اعتباراجتماعی  مشارکت و نثار

 با ار  پاسخرويی شهاف کردن خصوصی  پر و عمومی نهادهای با همهاری توسعه

با ساختاردهي به افهق  گام ششم، برای تعمیق تحلیل های مرتبط در 

هاي حاصل از تجارب مشاركت كنندگان، با توجه به طيف هاي چهارچوب  

نظري نمونه گيري مي توان تم هاي كارآفریني را دو به دو در طيف هایي 

كه مشترک هستند مورد بررسي قرار داد. بنابراین نتيجه این تحليل را مي 

لکيت فردي، عضهویت  توان در چهار قالب به دست آمده براي بر حسب ما

كارآفرین در سازمان، كهارآفریني بهراي اههداف اقتصهادي وكهارآفریني در      

تعقيب اهداف اجتماعي مورد تحليل قهرار داد. بهر ایهن اسهاس مهي تهوان       

مشاهده نمود كه كارآفریناني كه بصورت مستقل و فردي در تعقيب اهداف 

آفریني داراي چه اقتصادي و یا اجتماعي هستند از نظر توانمندسازهاي كار

شایستگي ها، روح كارآفرینانهه، عوامهل سهازماني و محيطهي مهي باشهند.       

مهمترین اقدامات آنان در خصوص تشهخيص، ارزیهابي و بههره بهرداري از     

 فرصت چيست و در نهایت آثار فعاليت آنان چه مي باشد. 

ي عملههي در فرآینههد پدیدارشناسههي متعههالي، مربههوط بههه  آخههرین مرحلههه

ي توصيفات متني با توصيفات ساختاري پدیده است تا  کپارچهپيوستگي ی

ماهيتي تجمعي از تجربه شکل گيردو بر این اسهاس ذات و جهوهر پدیهده    

ذات یا جوهر مفهومي است كه فيلسوفان از آن براي مشخص آشکار شود. 

هوسهرل  ساختن منشا اصلي توان علّي یهک هسهتار اسهتفاده مهي كننهد.      

ناپذیري این تركيبات اذعان داشت، زیرا هر كدام پایان(، به 1913-1967)

-اي خاص از تجربه، زمان و مکان مهي  ي رابطه دهندهاز این تركيبات نشان

شناسي، اپوخه، پيش از این مرحلهه  باشند مانند مراحل قبل فرآیند پدیدار

دسهتيابي بهه جهوهره پدیهده     در این قسمت بهراي  نيز انجام شد. بنابراین 

نهایي گام چههارم)یعني توصهيفات منسهجم متنهي( بها       جهكارآفریني، نتي

به این صورت كهه بهراي   نتيجه سازه هاي عام)گام ششم( تلفيق مي شود. 

 12 تركيبهي از توصهيفات متنهي تجربيهات     دستيابي به جوهره كارآفریني

 كننده، مورد استفاده قرار گرفته است.شركت
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زیسته كارآفرینان  در این پژوهش افق هاي مربوط به تجارب متن. -الف

مشاركت كننده در پژوهش در هيات هشت طبقه و بصورت منسجم 

توصيف شدند. عناوین طبقات عبارت است از: شایستگي هاي كارآفرینانه، 

روح كارآفرینانه، عوامل سازماني و محيطي، اقدامات مربوط به تشخيص، 

تماعي و ارزیابي و بهره برداري از فرصت ها و پاسخگویي به تغييرات اج

كه جهت اجتناب از طوالني شدن گزارش پژوهش صرفا توصيف اقتصادي. 

 منسجم متني شایستگي هاي كارآفرینانه درج شده است.

مجموع هشت طبقه از افق هاي مربوط به متن در درون ساختار.  -ب

ساختار سه مفهومي سازماندهي شده اند. به عبارت دیگر سه مفهوم 

، اقدامات كارآفریني و آثار و پيامدها به مثابه توانمندسازهاي كارآفریني

 ساختاري براي تحليل متن مورد استفاده قرار گرفته اند.

ساختارهاي عام دیگري نيز براي تحليل بيشتر مورد استفاده قرار گرفتند 

كه همان چهار گونه اصلي موجود در نمونه گيري نظري پژوهش استفاده 

  .مي باشند

 سازه کارآفرینان مردمیترکیب متن و -4-1

كارآفریني مردمي به معناي خلق ارزش اجتماعي توسط افراد یا گروههایي 

از افراد است كه در عدم وجود یک ساختار سازماني از قبل موجود رخ مي 

دهد. به عنوان مثال براساس یافته هاي این پژوهش یکي از جوهره هاي 

سازه كارآفریني مردمي( كارآفریني مردمي)توصيف روایات هشت گانه در 

 عبارت است از:

 توصیف متن روح کارآفرینانه در سازه کارآفرینی مردمی-4-2

براي كارآفرینان مردمي انگيزه خدمت عمومي نظير بهبود انسجام 

اجتماعي، مبارزه با فقر، و ارتقاي خدمات بهداشتي و آموزشي به مثابه یک 

ردمي شود. كارآفرینان م محرک براي فعاليتهاي كارآفرینانه محسوب مي

براي جامعه معتقدند. آنها مشابه سایر  به مفيد واقع شدن كارآفریني

همتایان خود، عالقه دارند تا در محيط هاي پایدار فعاليت كنند. با توجه 

به این موضوع، دلسرد نشدن از دشواري ها و رغبت به مواجهه و چالش با 

براي یافتن راه حلهاي نوآورانه مسائل در موفقيت آنان امري كليدي است. 

در مواجهه با معضالت اجتماعي آنها از قدرت شهود خود بهره مي گيرند 

 كه باعث افزایش احتمال بهره برداري از فرصت مي شود.

امور اخالقي در سر لوحه كار به عنوان ویژگي كارآفرینان  قرار دادن

لي همچون اصول مردمي، داراي اهميت است. كارآفرینان التزام به عوام

اجتماعي دارند.  -اخالقي، ضوابط و ارزش ها، مذهب و شرایط سياسي

كارآفرینان فرهنگ التزام به فضيلتهاي عمومي را به اجرا مي گذارند. این 

فرهنگ هویت و احترام اخالقي را جایگزین بهره برداري از شهروندان و 

 مشتریان نماید:

عدالت، صداقت و خدمت به ارباب رجوع ... ما هميشه انجام امور را بر پایه 
ن نصب العين قرار ت و شفافيت را در گفتار و كردارماو صداق قرار دادیم

 (...13/7/91منبع: 3-1-2كدمشاركت كننده:)دادیم
و فقر در جامعه محروميت و وضعيت  نامطلوب دانستنبه همين دليل 

از باورها و روحيات این  قصد و تالش براي مبارزه با محروميتهاي اجتماعي

پس سعي مي نمایند تاحامل پيام دوستي، اعتماد و كارآفرینان است. 

 . صداقت بوده و موجب تداوم روابط و همچنين موفقيت شوند

و نمي خوریم و به جامعه ضرر نمي زنيم شما اگه كار  ... ما رانت نخوردیم
وقت فداي سود  ما رو اینجا دقت كنيد مي بينيد كه مصالح جامعه رو هيچ

-2خودمون نکردیم. اصال این اصل اساسي كار ما است)كدمشاركت كننده:
 (...22/5/91منبع: 1-1

در همين زمينه باید اشاره نمود كه عشق ورزیدن به تمامي انسان ها و  

انسان دوستي باعث به وجود آمدن اشتياق و حمایت دیگران از كارآفرینان 

 مي شود:

تمامي همکاران، سعي در درک كردن دشواري ها و ...عشق ورزیدن به 
مسائل مردم و مراعات حال ارباب رجوعي كه عموما وقتي كارش به اینجا 

كدمشاركت ميفته حتما خسته و نفس بریده است براي ما خيلي مهمه)
 (...17/6/91منبع: 2-1-2كننده:

صرف تمام توان بر روي موضوع و داشتن اعتماد بنفس و همچنين 

ب از شاخه به شاخه پریدن از چمله عوامل كليدي موفقيت اجتنا

كارآفرینان مردمي است. در هرصورت آنها در سراسر  انجام تالشهاي 

 فکري و جسمي و دستيابي به نتيجه همواره بر خدا توكل مي نمایند:

...صادقانه بگم در اوایل، كار ما خيلي به این كه بتونيم واقعا به این جا 
اشتيم.. اما االن كه تونستيم رو پاي خودمون بایستيم، فکر برسيم اميد ند

كنم توكل به لطف و عنایت خدا و نيت خيرمان، هميشه باعث موفقيت  مي
 (...22/5/91منبع: 1-1-2ما شده است.)كدمشاركت كننده:

در ميان كارآفرینان مردمي هم انگيزش براي ارضاء احساس عميق 

وضع موجود،  قانع نشدن به شرایط  ناراحتي از وضع موجود، انتقاد از

كنوني و تالش براي بهبود اوضاع پر رنگ است. درهمين راستا آنها به 

شناخت عادات غلط فردي و تالش براي غلبه بر آنها مي پردازند و 

همچنين آنها معتقدند اتفاقاتي كه در زندگي مي افتد كه بدون حکمت 

 نيست. 

 نتیجه گیری-5

بهر  بدنبال كشف و توصيف یهک تئهوري عمهومي كهارآفریني      این پژوهش

دو ركن اصلي این چارچوب نخست  ..ندبوداساس تجربه زیسته كارآفرینان 

فریني و سپس موضوع پژوهشي آن اسهت كهه در ذیهل بهه آن     تعریف كارآ

 پرداخته خواهد شد.
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 تعریف کارآفرینی-5-1

مناسب آغاز علوم و رشته هاي خوب مي بایست با تعاریف خوب و 

 ابعاد، مي توان از كارآفریني تعریف در .(1991شوند)بایگریو و هوفر،

 واسطه، با یا عوارض غير ذاتي ابعاد، در مقابل واسطه بدون یا ذاتي عوارض

 عارض واسطه بي كه هایي ویژگي ذاتي یعني عوارض و ابعاد نمود. بحث

 مي پدیدهذات  از یعني ذاتي عوارض شوند. در اینجا مي موضوع یک

اساس  بر ي علمي شاخه یک تعریف منظر این از .آید مي بيرون و جوشد

براي تعریف  .شود مي انجام علم، آن توجه مورد موضوع ذاتي عوارض

 كارآفریني مي توان اشاره نمود كه: 

كارآفرین و سازمان مي باشند. كارآفرین ، فربنيآدو مفهوم اصلي پدیده كار

به عنوان یک انسان رفتارش از قواعد خاصي پيروي مي كند. رفتار هاي 

ویژه كارآفرین به سوي نتيجه اي مشخص انجام مي پذیرد و به عبارت 

دیگر نتيجه مدار است. همچنين رفتارهاي كارآفرین داراي محركهایي 

كارآفرینان قلمداد شود. اینکه  زهايتوانمندسااست كه مي تواند به عنوان 

آیا كارآفرین در درون چارچوبي از قبل موجود)یک سازمان( فعاليت كند 

در مقابل این بحث یا راسا اقدام به تاسيس و راه اندازي یک سازمان نماید 

كه آیا كارآفرین در پي خلق ارزش اقتصادي است یا ارزش اجتماعي، 

كليه اقدامات و  به عبارت دیگر .ي باشدمبين حوزه فعاليت كارآفرینان م

فعاليتهاي كارآفرینان در درون یک بستر و حوزه فعاليت انجام مي شود 

با توجه به كه مي توان به آن بستر یا حوزه فعاليت كارآفرین اطالق نمود. 

نتایج بدست آمده در این پژوهش، خط اصلي تعریف كارآفریني بر اساس 

 به شرح زیر بيان كرد: توان عوارض ذاتي آن را مي

كارآفریني به عنوان پدیده اي پویا، پيچيده و مرتبط با تغيير و مبتني بر  
 تجربه انساني عبارت است از:

مسئول ایجاد ارزشهاي جدید اجتماعي و اقتصادي، كارآفرین به عنوان  
مجموعه اقدامات، فعاليتها و است كه عامل انساني پدیده كارآفریني 

و  )آثاررا در جهت هدف و نتيجه اي مشخص )اقدامات(رفتارهایي
عواملي نظير شایستگي هاي فردي و روح و بر اساس  فعاليت( پيامدهای

در  (توانمندسازهای کارآفرینیكارآفرینانه، عوامل سازماني و محيطي)
و در  درون یک چارچوب مشخص و یا براي شکل گيري چارچوب جدید

 انجام مي دهد. فعاليت( حوزه)ماعيتعقيب ارزشهاي اقتصادي یا اجت
 براي ارائه تعریف فوق الذكر تالش شده است تا آن: 

 بر پایه همه عناصر كليدي پدیده مورد مشاهده باشد.  .1

پارسيموني)دربرگيرنده تعداد كمي از مفاهيم غير ههم پوشهان    .2

 باشد(.

 توالي و سلسله مراتبي بودن تعریف رعایت شود. .3

مطالعاتي كارآفریني از سایر رشته ها خلهق  تمایزي براي حوزه  .4

 .شود

جامعيت داشته باشد)مفاهيم به كار گرفته شده شهامل تمهامي    .5

 .موارد محتمل باشد(

 .بر مبناي زبان یا اسامي رایج در كارآفریني باشد  .6

هاي كارآفرینانهه مجموعهه   توانمندسهاز . کاارآفرینی  توانمند ساازهای 

اسهت كهه    و محيطهي  سهازماني  عوامهل فهردي و  قابليت هایي مشتمل بر 

 . بنههابراینتوانمندسههاز كههارآفرین در تعقيههب پدیههده كههارآفریني اسههت   

 دسته كلي تقسيم نمود: سهمي توان به  توانمندسازهاي كارآفریني را

مجموعه اي از دانش، مهارت، توانایي هاي  .شایستگيهای کارآفرینانه

اتي و رفتارهاي مدیریتي و كارآفرینانه و عمومي و همچنين ویژگيهاي ذ

مشخصي است كه كارآفرینان را قادر مي سازد تا فعاليتهاي كارآفرینانه را 

هاي كارآفرینانه مجموعه اي از  به انجام برسانند. بنابر این شایستگي

دیدگاههاي روان شناسان، رفتارشناسان، دیدگاه مدیریتي و... را پوشش 

قدامات كارآفریني برخي از شایستگي هاي كارآفرینانه در ا مي دهد.

مذاكره براي كاهش ریسک در ارزیابي مشترک هستند. به عنوان مثال 

 موهبتي روح کارآفرینانهفرصت و بهره برداري از فرصت موجود است. 

هدایت  بهترین به شدن تبدیل كه كارآفرینان را براي بخش الهام است

درون عوامل  مجموعه بهعوامل سازمانی نموده، انگيزه و اميد مي بخشد. 

محيط دروني مي شود.  اقدامات كارآفرینانه گفته در درگير سازماني

سازمان، براي فعاليت هاي كارآفرینانه شامل افق هایي مي باشد كه 

تسهيل گر بروز و ظهور كارآفریني سازمان است. این متغيرها زمينه اي را 

وامل عشکل مي دهند كه اقدامات كارآفرینانه در آن انجام مي شود. 

 گفته كارآفرینانه هاي فعاليت تکامل و پيدایش بستر و زمينه به محيطی

 فعاليت هاي ميزان در اساسي نقشي محيطي منابع و عوامل .شود مي

طيف متنوعي از عوامل سياسي، اقتصادي و  .كنند مي ایفا كارآفرینانه

 كنند. اجتماعي و فرهنگي، اقدامات كارآفرینانه را تحریک مي

 اقدامات كارآفریني بر سه محور صورت مي پذیرد:. کارآفرینانهاقدامات 

فرصت كارآفرینانه شامل مجموعه اي از ایده ها، اعتقادات و اعمال است 

كه توانایي خلق كاالها و خدمات آینده را درغياب بازارهاي فعلي براي آنها 

فرایندي كه . است كارآفریني قلب ها فرصت تشخيص فراهم مي كند.

ق آن كارآفرینان ایده هاي جدیدي كه منجر به فرصتهاي كسب و از طری

كار مي شود را جستجو مي كنند، در دست مي گيرند و پاالیش مي كنند، 

اقدام یا  یک فرصت تشخيصتشخيص فرصت ناميده مي شود بنابراین 

اقدام ارزیابي كليد تمایز ميان كارآفریني است.  فرایند در فعاليت اساسي

اشاره به درک شيوه اي است كه  ارزیابی فرصتایده و فرصت است. 
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بهره كارآفرینان بدیلهاي مختلف را مقایسه و بهترین را انتخاب مي كنند. 

 بهنيز از مفاهيم اساسي اقدامات كارآفریني است و  برداری از فرصتها

 استفاده و انتخاب ها فرصت از ريبردا بهره جهت كارآفرینان كه الگوهایي

 دارد. اشاره كنند مي

ارزش خلق مي شود  به واسطه انجام اقدامات كارآفرینانه. آثار و پيامدها

خلق  شود. مي گفته کارآفرینانه نتایج و آمدها پی ي مجموعه به كه

 و مفيد جامعه براي اجتماعي اقتصادي، نيازهاي رفع ي جنبه ارزش از

 صورت به آفریني كارآثار و پيامدهاي  منظر بنابراین ازهستند.  سازنده

شامل اهداف اقتصادي و اجتماعي مي  اساسي دستاورد دسته دو كلي،

اقتصادي،  دستاوردهاي ي جنبه از توان براي كارآفریني متصور بود.

ارزش  چون: خلق هم كاربردي و دستاوردهاي نتایج اساس بر را كارآفریني

اشتغال آفریني و ... تعریف مي كنند. از لحاظ آثار و مالي، توليد ثروت و 

كاهش نابرابري و  پيامدهاي اجتماعي نيز مواردي نظير توسعه فرهنگي،

 عنوان بي عدالتي و رشد كاركردهاي مطلوب براي جامعه را مي توان به

 نمود.  محسوب كارآفریني اساسي دستاوردهاي

كارآفریني را مي توان بر حوزه هاي مختلف . حوزه فعاليت کارآفرینی

مبناي هر دو  طيف اساسي)توجه به رفتار و توجه به نتيجه كارآفریني( به 

: 2: نوع ارزشي كه حاصل مي شود؛ و 1صورت زیر دسته بندي كرد: 

ماهيت ساختار سازماني. نتيجه یک گونه شناسي با چهار خانه كارآفریني 

اي فعاليتهاي كارآفرینانه است كه این فرصت را فراهم مي آورد تا حوزه ه

 دسته بندي شوند.

 

 موضوع پژوهشی پیشنهادی برای کارآفرینی-5-2

با مفهوم سازي كارآفریني از طریق تجارب زیسته كارآفرینان و بر اساس 

تعریف بدست آمده در این پژوهش، موضوع پژوهشهاي آینده كارآفریني، 

 تركيبي نامتجانس از موارد زیر خواهد بود: 

: اقدامات كارآفریني)خلق، ارزیابي و بهره چيزیچه  -1

 برداري از فرصت ها(

 : )توانمندسازهاي كارآفریني( با تكيه بر چه چيزی -2

 : )حوزه فعاليت(تحت چه شرایطی -3

)ارزش هاي اجتماعي و اقتصادي( مورد با چه هدفی -4

 استفاده قرار مي گيرند. 

 بنابراین پژوهش كارآفریني باید: 

عه توانمندسازهاي فردي، سازماني و محيطي در بر گيرنده مطال -1

 در فرایند اقدامات كارآفرینانه باشند.

معناي سيال اقدامات كارآفرینانه در زمينه هاي مختلف مورد  -2

  بررسي قرار بگيرد.

مطالعه مفهوم كارآفریني، به معني فعاليتهایي كه شامل مراحل  -3

ارزیابي و متعددي از اقدام است)اقداماتي در خصوص تشخيص، 

 بهره برداري از فرصتها(.

پژوهش كارآفریني نباید صرفاً به مطالعه ظهور سازمانهاي  -4

جدید)مستقل( بپردازد؛ بلکه باید حوزه هاي فعاليت درون 

 سازمان هاي موجود را نيز در بر بگيرد و:

به مطالعه انواع نتایج)پيامدهاي اقتصادي در برابر اجتماعي( در  -5

 سطوح مختلف بپردازد

 

 : موضوع پیشنهادی برای حوزه مطالعاتي كارآفریني(5)جدول

گونه شناسی توانمندسا  های 

فعالیددت کارنفرينی شايسددتری 

 های فردی( 

گونددددده شناسدددددی  

توانمندسددددا  هددددای 

فعالیدددددددددددددددت 

روح کدددددددارنفرينی 

 ( کارنفرينانه

گونه شناسی توانمندسدا   

 هدددددای فعالیدددددت 

عوامدددددددددل کارنفرينی 

 ساختاری( 

گوندده شناسددی پددیش 

نیددا  هددای فعالیددت   

 عوامدددددل کارنفرينی

 ( محیطی

گونه شناسی 

تشددددخیص 

 فرصت 

 

 

گونه شناسی 

ار يددددددابی 

 فرصت 

گونه شناسی بهره 

 برداری ا  فرصت 

گوندده شناسددی نثددار و   

 پیامدهای کارنفرينی 

 

توانمندسدددا  هدددای فعالیدددت 

کارنفرينی شايسدددتری هدددای 

 فردی( کارنفرينی مستقل

 

توانمندسددددا  هددددای 

فعالیدددددددددددددددت 

روح کدددددددارنفرينی 

( کارنفرينی کارنفرينانه

 مستقل

توانمندسا  هدای فعالیدت   

کارنفرينی سددددداختاری( 

 کارنفرينی مستقل

توانمندسدددا  هدددای  

فعالیددددددددددددددت 

عوامدددددل کارنفرينی 

( کددارنفرينی محیطددی

 مستقل

تشددددخیص 

فرصدددت در 

کدددارنفرينی 

 مستقل

ار يددددددابی 

فرصدددت در 

کدددارنفرينی 

 مستقل

ا   بهددره بددرداری 

فرصدددددددددددت 

درکددددددارنفرينی 

 مستقل

نثددددار و پیامدددددها در  

 کارنفرينی مستقل

توانمندسدددا  هدددای فعالیدددت 

کارنفرينی شايسدددتری هدددای 

توانمندسددددا  هددددای 

فعالیدددددددددددددددت 

 توانمندسا  های فعالیدت 

کارنفرينی سددددداختاری( 

دسدددا  هدددای  توانمن

فعالیددددددددددددددت 

تشددددخیص 

فرصدددت در 

ار يددددددابی 

فرصدددت در 

بهددره بددرداری ا   

فرصددددددددت در 

نثددددار و پیامدددددها در  

 کارنفرينی شرکتی
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روح کدددددددارنفرينی  فردی( کارنفرينی شرکتی

( کارنفرينی کارنفرينانه

 شرکتی

عوامدددددل کارنفرينی  کارنفرينی شرکتی

( کددارنفرينی محیطددی

 شرکتی

کدددارنفرينی 

 شرکتی

کدددارنفرينی 

 شرکتی

 کارنفرينی شرکتی

توانمندسدددا  هدددای فعالیدددت 

کارنفرينی شايسدددتری هدددای 

 فردی( کارنفرينی مردمی

توانمندسددددا  هددددای 

فعالیدددددددددددددددت 

روح کدددددددارنفرينی 

( کارنفرينی کارنفرينانه

 مردمی

توانمندسا  هدای فعالیدت   

کارنفرينی سددددداختاری( 

 کارنفرينی مردمی

توانمندسدددا  هدددای  

فعالیددددددددددددددت 

عوامدددددل کارنفرينی 

( کددارنفرينی محیطددی

 مردمی

تشددددخیص 

فرصدددت در 

کدددارنفرينی 

 مردمی

ار يددددددابی 

فرصدددت در 

کدددارنفرينی 

 مردمی

بددرداری ا  بهددره 

فرصددددددددت در 

 کارنفرينی مردمی

نثددددار و پیامدددددها در  

 کارنفرينی مردمی

توانمندسدددا  هدددای فعالیدددت 

کارنفرينی شايسدددتری هدددای 

 فردی( کارنفرينی اجتماعی

توانمندسددددا  هددددای 

فعالیدددددددددددددددت 

روح کدددددددارنفرينی 

( کارنفرينی کارنفرينانه

 اجتماعی

توانمندسا  هدای فعالیدت   

کارنفرينی سددددداختاری( 

 اجتماعیکارنفرينی 

توانمندسدددا  هدددای  

فعالیددددددددددددددت 

عوامدددددل کارنفرينی 

( کددارنفرينی محیطددی

 اجتماعی

تشددددخیص 

فرصدددت در 

کدددارنفرينی 

 اجتماعی

ار يددددددابی 

فرصدددت در 

کدددارنفرينی 

 اجتماعی

بهددره بددرداری ا   

فرصددددددددت در 

کدددددددددارنفرينی 

 اجتماعی

نثددددار و پیامدددددها در  

 کارنفرينی اجتماعی

 

چنانچهههههه كهههههارآفریني بخواههههههد بهههههه    در نهایهههههت اینکهههههه  

شکل استواري به یک رشته علمي مشروع تبدیل شود، نياز به یهک تغييهر   

اساسي در كانون توجه، محتوا و روشهاي تحقيق آن احساس مي شود.. در 

این پژوهش، چندین تغيير بنيادي در تعریف، موضهوع و روش كهارآفریني   

در ایران پایه گذاري شد كه اميد آن مي رود تا بتوانند در سهاخت معنهاي   

 آفریني موثر باشند. تغييرات پيشنهادي حول این محورها هستند: كار

گسترش و استفاده غني تر از روش شناسي ههاي كيفهي نظيهر     -

 پدیدارشناسي در كارآفریني، 

خروج از حالت انجماد و پذیرش و استفاده از ظرفيت تنهوع در   -

 تعاریف كارآفریني

شناسهي  تالش هاي جدید براي توسعه طبقه بندي ها و گونهه   -

 هاي جدید براي تعيين موضوع پژوهشي كارآفریني
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