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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی و شناخت شرایط به وجود مدودب بوراس رسو دن فور بوه
کارمفرینی با تأک د بر دنش و د دان اجتماعی انجام شد .پژوهش حاضر ر صد بد توا بوا
استفا ب از راهبر نظریة زد نهاس ،ددل پارا ایمی کارمفرینی را ر جادعة هدف خد ترسو
نماید ،جادعة هدف کل ة کارمفرینانی بد ند که بهعندان شرکت انشبن ان به ثبت رس دباند.
تعدا شرکتهاس انشبن ان 35 ،ددر ر خراسان رضدس دیباشد ،ش دة نمدنهگ رس اشباع
نظرس و تعدا کارمفرینان نمدنة تحق ق 02 ،بد ند .ر جمعمورس ا بها از تکن ک دصاحبة
عم ق استفا ب شد؛ کارمفرین با ترب ت ر خاندا ة ددکرات ک و قرار گرفتن ر نظام اسوتا -
شاگر س و شکلگ رس دنش سازندب ،ظرف تهایی را به ست دیمور که بهعندان کارمفرین
بالقدب شناخته دیشد  ،او از استراتژسهاس دهارت یدن اثربخش ،دهارت شن دن اثوربخش،
دهارت حل دسئله و لبستگی خد انگ خته بهرب دیگ ر از این رو تصوم بوه بازاندی وی
هدیت شخصی خد دیگ ر  .بعد از کسب افتخارات و تدل د شغل ،احسوا

نارضوایتی از

شرایط رونی و ب رونی خد دیکند و پ دسته ر حال بازاندی ی هدیتی خد است.
کلیدواژهها:کارمفرین ،شرکت هاس انش بن ان ،نظوام اسوتا شواگر س ،دونش سوازندب،
خد مئ نهسان  ،بازاندی یهدیت،د دان مددزش.
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سال هفدهم

 .1مقدمه

ر عصر حاضر که من را جادعة فراصنعتی یا اطلاعاتی ناد دب اند ،سرعت تغ ر و تحدلوات
به گدنهاس است که از من بهعندان شگفتی هاس سرعت و تحدلات نام دی برند .ر این ورب از
اهم ت انسان کاربر س کاسته شدب و به جاس من ن روس انسوانی ک فوی کوه تودان خلاق وت و
ندمورس با بهکارگ رس فکر و اندی ه را ار  ،اهم ت پ دا کر ب است.
اگر یروز ثروتمندترین افرا ن ا من هایی بد ند که دنابع دالی ب ترس ر اخت ار اشوتند،
ادروزب ثروتمندترین در م ن ا ،افرا صواحب انوش وکوارمفرین هسوتند .از ایون رو تدسوعة
اقتصا س ر ن اس ادروز برپایة ندمورس ،خلاق ت ،استفا ب از انش و کارمفرینی استدار است.
اهم ت کارمفرینی و نقش کل دس من ر پ رفت جدادع ،ددجب شدب اسوت کوه بسو ارس از
ان گابهاس ک درهاس تدسعه یافته و رحال تدسعه ،بهرب گ رس از کارمفرینی را دودر تدجوه
قرار هند و ر این دس ر با تدوین استراتژسها ،س استها و برنادههاس علمی ر جهت بسط
و تقدیت روح ه و رفتار کوارمفرینی ر ان وجدیان بکدشوند .پورورش ویژگویهوایی نظ ور
خلاق ت ،خدش ب نی به میندب ،خطرپذیرس ،میندبنگرس ،دهارت هاس رهبورس ،اسوتقلالطلبوی و
کسب دهارتهاس دختلف ،دیتداند فرصت هاس کارمفرینی پ ش روس ان جدیان را افواایش
هد (ف ض ،صفائی ،کماسی ،6531 ،ص.)6 .
دجمع جهانی اقتصا دعتقد است ،جهان اراس دنابع عظ می از استعدا هاس انسانی اسوت
و این دجمدعه خلاق تهاس ق ابل تصرف است که اباارس فراه دیکند تا با من نه تنها بتودان
به دصاف چالشهاس بارگ رفت ،بلکه میندباس فراگ رتر و انسان دحدرتر سواخت .بنوابراین،
منچه این نها ب نالمللی دطرح دی کند ،دنطق سواخت اسوتعدا هاس فرف ،دتنودع و انعطواف
پذیر و اکدس ست دهارتها به گدنه اس است که د ارکت همه جانبه ،با ب ترین تعودا و بوا
بهترین ک ف ت ر کارها را ادکان پذیر دیساز .اهم ت کارمفرینی ،خلاق ت و نقش کل دس من
ر پ رفت جدادع ،ددجب شدب است بس ارس از ک درهاس تدسعهیافته و ر حوال تدسوعه،
بهرب گ رس از کارمفرینی را ددر تدجه قرار هنود و ر ایون دسو ر بوا تودوین اسوتراتژسهوا،
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س استها و برناده هواس علموی ،ر جهوت بسوط و تقدیوت روح وه و رفتوار کوارمفرینی ر
ان جدیان و انشمددزان بکدشند.
د اان و ندع فعال تهاس کارمفرینانه رجدادع و فرهنگهواس دختلوف یکسوان ن سوت و
نمیتدان این تندع را تنها به عدادل نها س و اقتصا س نسبت ا  .بخش عمدة این تفاوتها بوه
خصایص فرهنگی دربدط است که به گفتوة زالوی ( )6535از و دسو ر بور کوارمفرینی تواث ر
دیگذارند:
 -6وجد عناصر فرهنگی (هنجارها ،ارزش ها و باورها) حادی کارمفرینی که د دق کنش-
گران هستند و کارمفرینی را تأی د دیکنند.
 -0رونی ساختن ارزشها و الگدهاس فکرس کارمفرینانه کوه ( ر فرمینود جادعوهپوذیرس)
دنجر به بروز صفات و نگرشهاس سازگار با کارمفرینی دیشد .
ر این دقاله ،هدف اصلی شن اخت فرمیند عمل کارمفرینانوه بوا تأک ود بور دونش و د ودان
اجتماعی دی باشد که شادل اهداف فرعی شناخت شرایط (علی ،دداخله گر و زد نهاس) عمول
کارمفرینانه با تأ ک د بر دنش و د دان اجتماعی و شناخت پ اددهاس عمول کارمفرینانوه بوراس
کارمفرین دی باشد.
 -2مبانی نظری تحقیق

با بررسی پ

نههاس نظرس ،نظریه اس بوه طودر دسوتقل و دجواا بوه پدیودة کوارمفرینی از

یدگاب فرهنگی و اجتماعی نپر اخته است ،به جا چند دودر دحودو کوه ر زد نوة عناصور
پدیدة کارمفرینی به من اشارب کر باند.
گراندوتر )6395( 9واضع نظریة پ دندهاس ضع ف ،دعتقد است وجد پ دنودهاس ضوع ف
ب تر د ان افرا یک گروب دی تداند ریافتن اطلاعات و ندمورس ده باشند .از نظر گرانودوتر،
هر چه شدت و استحکام روابط ر اخل یک گروب ضع فتر باشد ،روابط من گروب با ب رون
1. Granovetter
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ب تر تقدیت دیشد  .افرا س که روابط ضع فت رس با ای ان اری ( وستان حاش هاس) ب تر
احتمال ار به اطلاعاتی دتفاوت از من ندع اطلاعاتی کوه خد دوان اریو  ،سترسوی اشوته
باشند .گراندوتر به این وستان حاش ه اس برچسب پ دندهاس ضع ف ر دقابل پ دندهاس قدس
که وستان نا یک هستند را دوی هود (تاسو ر ،0222 ،ص .)2 .پ دنودهاس ضوع ف د وان و
کنشگر ،دیتداند بهعندان پلی ب ن و گروب که پ دندهاس اخلی ن رودند ارنود بوه کوار میود.
هم ن ادر یک نظام اجتماعی انعطافپذیرتر را به بار دیمور  ،فر س کوه از پ دنودهاس ضوع ف
برخدر ار نباشد ،خد ش را ر یک گروب سخت ره بافته ،دناوس دییابد و ربارة منچه که
ر گروبهاس یگر و ن ا ر جادعة گستر بتر دیگوذر  ،بویاطلواع دویدانود .از همو ن روس،
پ دندهاس ضع ف از اناواس یک گروب جلدگ رس و به افرا گروب اجازب دی هند توا ر جادعوة
گستر بتر ،بهتر ا غام شدند .گراندوتر خواطر ن وان دیکنود اطلاعوات جدیود و اراس ارزش
بالقدب ،اغلب از خارج ازگروب وار دجمدعه دیشد  .کانالهاس ورو این اطلاعات دویتدانود
روابط ضع فی باشد که به صدرت یک پل ارتباطی ب ن شبکههاس دختلف عمل دیکنند.
دقالات و پژوهش هاس بس ارس به کارمفرینی و عدادل دؤثر بر من پر اختهاند که دویتودان
منها ر چهار گروب ،عدادل فر س دؤثر بر کوارمفرینی ،عدادول سوازدانی ،شوبکة اجتمواعی و
سردایة انسانی و اجتماعی ،ستهبندس کر .
ر برخی از پژوهشهاس انجام شدب ر خارج از ک در ن ا نگاه ان به پدیودة کوارمفرینی
اینگدنه است .چنانچه ملدریش و کل ف )0225( 6اثرات همهجانبة خاندا ب بر کار مفرینوی از
دنظر حک شدگی خاندا ب را ددر بررسی قرار ا ب ،دک ونالد ) 0265( 0با ددر دطالعه قرار
ا ن پژوهشهاس حدزب هاس کارمفرینی از دنظور روش تحق وق ،پوژوهش خود را بوه انجوام
رساندب ومنتدنس س )0225( 9و دن یدال )0263( 4ن ا هفتا دقاله ربوارة نقوش شوبکههوا ر
1. Aldrich and Cliff
2. McDonald
3. Antoncic
4. Manuel
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ک ارمفرینی را به صدرت انتقا س بررسی کر باند که یک ویژگی ده تحق قوات بررسوی شودب
فقدان یک نظریة دحدرس است و عمدتا تحت تأث ر انسانشناسوی ،جادعوهشناسوی ،نظریوات
خر

ر روانشناسی و حتی ریاض ات بد ب است که اکثر دحققان به جاس تدجه به زیربناهاس

نظرس به نحدة عمل اتیسازس دتغ رها تدجه اشتها ند .از این رو با وجد خلاء پوژوهشهواس
تجربی و نظرس انجام شدب ،بررسی شوکل گ ورس کوارمفرینی ر بسوتر فرهنگوی و اجتمواعی
همچنان دبه داندب که شاید به هم ن ل ل تاکندن برنادهریاس ر حودزة تدسوعة کوارمفرینی
صدرت نپذیرفته است .براس ست ابی به این ادر ،از نظریات بدر ید کمک گرفت

توا بتودان

پدیدة کارمفرینی را ر تمام ابعا من بهتر بررسی کن .
کاربر دفهدم د دان بدر ید ر پژوهش اجتماعی دتضمن سوه عمل وات جداگانوه اسوت.
نخست ،باید رابطة د دان ددر نظر با «د دان قدرت» را فهم د .روابط سلسلهدراتبوی قودرت
پایه و اسا

ساخت یافتن هموة د ودان هواس یگور اسوت .وم ،بایود ر د ودان دودر نظور

«تدپدلدفس اجتماعی» یا نق ة «ساختار ع نی» ددقع ت هوایی کوه ایون د ودان را دویسوازند و
روابط د ان من ها ر رقابتی که بر سر شکل سردایة دختص به این د دان ارند ،ترس

شود .

سدم ،ریختارهاس عادلان ا ین د ودان بایود تجایوه و تحل ول شود  ،همچنو ن ،خوط سو ر یوا
استراتژس هایی که تعادل د ان ریختار و ق دوبندها و فرصت ها و ادکانات ددجد که سواختار
این د دان را رق دی زند ،باید تجایه و تحل ل شد (جنک نا.)659-653 ،6533،
حال بررسی فرمیند شکل گ رس کارمفرینی ر چهارچدب دفه ددی بدر ید بودین دعناسوت
که ر ابتدا ریاب  :فضاس اجتماعی کارمفرینی به دثابة د دان اجتمواعی اراس چوه عناصورس
است و چه کالاهاس ارزشمندس ر من عرضه دیگر ؟ ریختارها شناسایی شدب و ن وان ا ب
شد که چه افرا س با چه ویژگی هواس شخصو تی و خواندا گی کوارمفرین شودبانود؟ و چوه
ارزشها و قداعد رفتاریی ر من فضاس اجتماعی وجد

ار ؟ و دهمترین استراتژسهایی کوه

بازیگران براس ست ابی به کالاهاس ارزشمند د ودان بوا تدجوه بوه دحودو یتهوا و ادکانوات
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ددجد  ،به کار دی گ رند چ ست؟ از این رو براس اینکه بتدان به این سوؤالات پاسو دناسوب
ا دناسب ترین روش ،روش ک فی و به تبع من تئدرس زد نهاس است.
 .1 .2روششناسی و استراتژی پژوهش

روش پژوهش ک فی ،روشی دناسوب بوراس رسو دن بوه اهوداف ایون پوژوهش دیباشود
استراو

و کدرب ن( )6532نظریة زد نهاس را براس فه الگدها و روابط د وان عناصرشوان ر

شش فرمیند اجتماعی (علتها ،زد نه ها ،احتمالات ،پ اددها ،ه تغ رسهوا و شورایط) دطورح
ساخته اند.
ل ل اسوتفا ب از روش ک فوی ر ایون پوژوهش ایون اسوت کوه ر چنو ن جادعوهاس بوه
خر بفرهنگ هاس گدناگدن تدجه و هر فرهنگی از یدگاب خد فهو شود و از تحم ول یوک
یدگاب فرهنگی به یگر فرهنگها پره ا شد ؛ چودن خر بفرهنگ هواس دختلوف ،نظامهواس
دعنووایی گدنوواگدنی را شووکل دی هنوود کووه هرکوودام دحصوودل کنش هوواس عادلووان اجتموواعی
است(.فص حی ،6532،ص .)21 .نظریة دبنایی ر ب ن سایر روش هاس تحق ق ک فوی پختوهتور
است؛ چرا که به بررسی و بازسازس دعنایی پدیدبها از ید د ارکتکنندگان و افورا رگ ور
پدیدب دی پر از و از سطح تدص ف صرف گذشته به تحل ل بر دبناس اصدل کدگذارس نظرس
دی پر از .
اباارگر مورس ا بها ،دصاحبة روایی دی باشد که از طریق خود کارمفرینوان 9سرگذشوت
زندگی شان به صدرت اسوتانوار گفتوه شودب و گور مورس ا ب صودرت گرفتوه اسوت .هور
دصاحبه به طدر د انگ ن حدو سه ساعت زدان دی بر که البته روایوت و گفوتن اسوتان بوه
زبان خد کارمفرین ها از طریق دحقق هدایت دیشد و من بخش از صوحبتهواس کوارمفرین
که به اهداف پژوهش دربدط نبد از فرایند دصاحبه حذف دیشد .ر صدرت لواوم و بوراس
غنا بخ دن و تکم ل دصاحبه ،دجد ا به کارمفرینها دراجعه دیشد.
 .6فر س است که تدل د شغل کر ب و شرکت او بهعندان شرکت انشبن ان به ثبت رس دب است.
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کل ة کارمفرینان خراسان رضدس که ل ست شرکت شان ر اسادی شرکتهاس انشبن وان
خراسان رضدس بد ب که بعضی از این شرکتها ثبت اختراع ه
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بد ب است .ل ست شرکتهاس انش بن ان زیر نظر بن ا علمی نخبگان ر اسوتاندارس و شوادل
 35شرکت است و انتخاب نمدنه از ب ن  35کارمفرینی بد ب که تدل د شغل کر باند.
ر این پژوهش ،با استفا ب از نمدنهگ رس نظرس با  02کارمفرین دصواحبه بوه عمول مدود،
ابتدا ددر به ددر را به ترت ب از د ان ل ست کارمفرینان انتخاب کر ب کوه تدسوط من بتودان
دقدلات نظرس را ک ف کر  ،بعد از من ددار بعدس را انتخاب کر ب به شرط مزدد ن دقدلات
نظرس ک ف شدب ،بعد از منکه به اطم نان رس دی که دقدلات تکرار شدباند ،چند ددر مخور
از کارمفرینان را انتخاب کر ی که دتفاوت تر از کارمفرینان قبلی بد باند .بوه عبوارتی ،فرمینود
شکلگ رس ک ارمفرینی دتفاوتی را نسبت به کارمفرینان قبلی طی کر باند .لذا ،دقدلوات نظورس
دتفاوتترس براس بسط ا ن به ست مور ی .
ر تجایه و تحل ل ا ب ها  ،فرمیند اصلی تحل ل ک فی ا ب هاس علدم اجتماعی  ،کدگذارس
است -طبقهبندس یا دقدلهبندس ا بهاس دع ن -همراب با نودعی نظوام بازیوابی (ببوی،6532 ،8
ص )33 .ا بها بوه شو دة کدگوذارس بواز ،دحودرس و گاین وی و بوا اسوتفا ب از نورمافواار
 MAXQDA 10ددر تجایه و تحل ل قرار گرفت.
قابل وت اعتبار(اعتبارپوذیرس)  :د ووابه اعتبوار رونوی ر پووژوهش کموی اسوت و قابل ووت
انتقال(انتقال پذیرس) :د ابه اعتبار ب رونی ر پژوهش کمی است (بورس دون ،0226،5ص)090
براس رس دن به این و هدف از طریق زیر عمل نمد بای :

 .6شرکتهاس انشبن ان پس از طی درحلة رشد ،درحلة دم اس اددر دؤسسوات و درحلوة سودم ،از سومت پوارع علو و
فناورس بهعندان فناور شناخته دیشدند ،ادا از سمت نها ریاست جمهدرس باید بهعندان شورکتهواس انوشبن وان شوناخته
شدند .خد شرکتهاس انشبن ان لاودا ثبت اختراع ندارند ،ثبت اختراع به عندان ادت ازس براس منها دحسدب دیشد .
2. Babbie,Earl R
3. Bryman
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 استفا ب و انتخاب پاس گدیانی که مزا انه حاضر به پاس گدیی و صا قانه جوداب ا نبه دحقق شدند.
 جمعمورس غنی ا ب ها و پر اختن به ابعا دختلف دصاحبه تدسط دحقق بازخدانی و کدگذارس وبارة ا ب ها و تطابق کدگذارس ر و درحله بررسی دراحل کدگذارس و استفا ب از نما هاس صح ح ،تدسط صواحبنظران دتخصوصر این زد نة و تأی دپذیرس (ع ن ت ر پژوهش) ر ا ب ها همانگدنه که حریرس ( )6533دوی
گدید :به دعناس کدشش ر جهت احراز شاخص ع ن و ت ر پوژوهش اسوت ،هور چنود ایون
دفهدم ر پژوهش هاس کمی به دعناس پره ا دحقق از تأث ر سدگ رسها و ارزش اورسهوا ر
تحق ق است ،ر پژوهش ک فی این ادر ب تر به دعناس قدرت تحل ل و قت ا بها و د واان
تأی د منهاست .از این رو ،ر پژوهش از قت نظر و حساس ت ر تحل ل ا بها بهرة کوافی
گرفته شدب است.
 .3یافتههای تحقیق
 .1 .3ویژگیهای نمونة مورد بررسی

دصاحبه با ب ست نفر کارمفرین شادل چهار زن و شانا ب در  ،انجام شدب اسوت .د وانگ ن
سنی کارمفرینان ر بازة سنی سی ویک تا شصت وپنج سال دیباشد .شغل دا ر پانا ب نفر از
دصاحبه شدندبها خانه ار و چهار نفر یگر دعل بد  .والدین منها ب ن و تا نه فرزند اشتند
و ددرع تحص لی کارمفرین ها ر سطح یپل و فدق یپل و ل سانس هر کدام یک نفر ،فدق
ل سانس نه نفر ،ان جدس فدق ل سانس پنج نفر و ر سطح کترس و یا ان جدس کترس سه
نفر بد  .چهار نفر از کارمفرینان ر رشتة ددیریت ،یک نفر ر رشتة حقودق و سو ا ب نفور از
کارمفرینان ر رشتههاس فنی -دهندسی تحص ل کر ب بد ند .شغل پدر سه نفر از کارمفرینوان
ک اورزس ،نه نفر مزا و هفت نفر کاردند بد  .تعدا پرسنلی که ر شرکتهاس انوشبن وان
د غدل به کار هستند ،هفت تا پانصد نفر بد .
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 .2مقولات محوری
 .1 .4شرایط علی

کارمفرین بالقدب به جایی دی رسد که ن از به ایجا تحدل ر زندگ ش اولدیت دویشود و
با تدجه به دقدلههاس "علاقه به ساخت"" ،گرایش به تدل د" " ،علاقه به مزدوایش" و "فورار
از روزدرگی و کاردندس" دیتدان چن ن بر اشت کر که کارمفرین تصم

ار که تغ رس ر

زندگی خد به وجد مور و به نبال علایق خد حرکت کند او ن از بوه تغ ور ار و قصود
ار هدیت شخصی خد را پ دا کند؛ چر که ر این ورب از زدوان ن وروس انسوانی کوه تودان
خلاق ت و ندمورس با بهکارگ رس فکر و اندی ه را ار اهم ت پ دا کر ب است .ر این جادعة
ددرن ،هدیت شخصی اهم ت ب ترس دییابد و کارمفرین باید خد نقشهوایش را بسواز و
ناگایر است که ر طدل زندگی به انتخابهاس دهمی ست باند .از این رو ،کارمفرین هدیت
شخصی خد را ددام بازاندی ی دی کند چ اس که گ دنا از من بوهعنودان بازاندی وی هدیوت
شخصی نام دی بر

ر اینصدرت است که کارمفرین بالقدب به کارمفرین بالفعل تبدیل دیشود

و ست به تدل د شغل دیزند .از درحلة نهایی شکل گ رس بازاندی ی هدیت شخصی با عندان
شرایط علی یا دیکن .
 .2 .4بازاندیشی هویت شخصی
 .1 .2 .4فرار از روزمرگی و منعکس شدن آن در اندیشه و کنش

مقاس س.ز از اذیت شدن زدان ثبات کار دیگدید:

«دن م دی بد م که از کار تکرارس بدم دیاودد ،الان ه هم نطدرس ام ،وقتی که دویب ون
ثباتی ارب د ه ،سریع ددضدع رو عدض دی کن یا کار رو تغ ر د دم».
 .2 .2 .4علاقه به ساخت و تولید و روی آوردن به شیوههای جدید تفکر و زندگی

مقاس

.و ساختن چ اس را به ق مت خراب کر ن زندگیاش بازگد دیکند:
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« سازدان عمران حقدقش اصلا خدب نبد  ،کارش اصلا خدب نبد  ،دن این هموه زنودگ
رو خراب کر ب بد م تا اینکه ب ام چ اس بسازم ،نه اینکه ب

کاردند و استعفا ا م».

 .3 .4شرایط زمینهای

با وجد خاندا ة ددکرات ک و وجد تعادل کنش و واکنش هواس عواطفی بو ن والودین و
فرزندان و شکل گ رس شخص ت کاریادات ک فرزندان ر اینگدنه خاندا بها تدانوایی نفودذ ر
منها تقدیت دیشد و از سدیی یگر ،کارمفرین ر طدل ورة زندگی خد وسوتان حاشو ه
اس زیا س ار که این وستان حاش ه اس همانگدنه که گراندوتر دوی گدیود دنجور بوه وجود
پ دندهاس ضع ف دیشدند .دقدلههاس "وجد پ دند ضع ف"" ،کنش عاطفی"" ،تجربة ددفق
رهبرس و زو دچ شدن" به عبارتی "تدانایی نفدذ " از دقدلههاس شرایط زد نوهاس اسوت کوه
جاء خصدص ات کارمفرینی دحسودب دویشود  ،بوه عبوارتی ویژگویهواس د وترع ر هور
کارمفرین با وجد این ارتباطات شکل دیگ ر .
 .1 .3 .4وجود پیوند ضعیف

مقاس ق .عادل وصل را پسر عمدس خد دعرفی کر ب است:

«تد شرکت برق دیرفت کار دی کر م ،اونجا تد شرکت برق پسرعمدم بد  ،پسورعمدم بوه
هر حال یه ارتباطی بد  ،پسرعمدم به هرحال عادل وصل شد از اونجوا بوه بعودش خد دودن
بد ی ».
.2 .3 .4کنش عاطفی

مقاس

.و از دا ر زحمتکش و پدر وست اشتنیاش دیگدید:

«دا رم ه م م زحمتک ی بد  ،خ لی بچههاش براش ده بد نود ،از چ واس ریون نموی
کر  .پدر دن که خ لی بهش اعتقا ارم و وستش ارم ،خ لی برام ده بد تدس زندگی».
 .3 .3 .4توانایی نفوذ و ایجاد ارتباط

خان ج.م از زو وست شدن با افرا این چن ن دیگدید:
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« خ ابان که اری دی ری  ،یک نفر رو دن دی شناس حداسش نباشه ،دون رو ندیودب ،دون
دی گ مقاس فلانی شما دن رو یا تدنه ،دن خد م رو دعرفی دیکن ».
 .4 .3 .4راهبرد /استراتژیها

کارمفرینی که ر خاندا ة ددکرات ک و نظام شاگر  -استا س جادعهپذیر شودب چنانچوه از
طریق یدن تلاشها و ددفق ت هاس یگران و یا با شن دن نص حتها به خد دیمیود از ایون
رو دیتدان گفت :انداع دهارت هاس ارتباطی دانند دهارت خودب یودن و خودب شون دن را
مددخته ،چ اس که پر اختچی و همکارش از من بهعندان دقدلههاس "دهارت یدن اثربخش"،
"دهارت شن دن اثربخش" ر کارمفرین نام بر ب است و از منجوایی کوه بوا د وکلات طودرس
دداجه دی شدند که از دسائل پ ش مددب ر دس ر خد به عندان راهی براس رس دن به ددفق وت
استفا ب کنند ،از "دهارت حل دسئله" ن ا دیتدان نام بر  ،کارمفرین از استراتژسهاس دختلفوی
براس رس دن به کارمفرینی استفا ب دیکند .یکوی یگور از ایون اسوتراتژسهوا ایون اسوت کوه
کارمفرین چنان رگ ر ر کارهاس ددر علاقة خد دی شد و به عبارتی ر نقش خود غورق
دیشد و تل اش فراوانی براس اجراس من نقش دیکند که گوافمن از من بوهعنودان " لبسوتگی
خد انگ خته" یا دیکند.
 .5 .3 .4پیامدها

کارمفرین زدانی که تدل د شغل دی کند و شرکت انشبن وان تأسو س دیکنود ،افتخواراتی
کسب دیکند؛ دانند گسترش شرکت انش بن ان خد به چند شورکت ،خد کفوایی ر بعضوی
قطعات ر ک در و یا ر خاورد انه ،گرفتن ن ان برترس و همچن ن چندین اختراع را به ثبت
دی رساند و از این افتخارات خد و اینکه تدانسته تدل د شغل نماید لوذت دیبور  .لوذا ،دوی
تدان از من بهعندان دقدلة "احسا

رضوایت خواطر" نوام بور از سودیی یگور از وضوع ت

ددجد  ،یعن ی شرایط پ ش مددب ر شرکت چندان برایش خدشوایند ن سوت از رمدود پوای ن
شرکت و ا ن حقدق ک به کارگران و  .....ناراضی اسوت و همچنو ن غدغوههوایی ن وا ر
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ب رون از شرکت برایش پ ش مددب؛ دانند شرایط نادناسب وام گورفتن و یوا نگرانوی از مینودة
خد به خاطر کث ف شدن کسب و کار که از ایون شورایط بوه دقدلوة "نارضوایتی از شورایط
رونی و ب رونی" دیتدان نام بر .
 .1 .5 .3 .4احساس رضایت خاطر

مقاس م.ع از حس خدب اختراعش اینگدنه دیگدید:

« دن تد بارگی که اختراع اشت یک حس خدبی اشت که به همه چی دیچربه دن بهش
دیگ حس ها! »
 .2 .5 .3 .4نارضایتی از شرایط درونی

مقاس م .از شرایط بد پ ش مددب ر شرکت خد چن ن دیگدید:

" دا الان راضی ن ست از وضع ت خد ددن ،خروجی دالی که دا تصدرددن بود ر طودل
کار بهش ست پ دا نکر ی ».
 .3 .5 .3 .4نارضایتی از شرایط بیرونی

خان ج.م ناراضی از شرایط ا ارس پ ش مددب است:

« کارهاس حمالی رو دن پایه ام ،کارهاس وندگی ،ک در دا تودس کاغوذبازس تودس دسوائل
ا ارس خ لی پ چ دب است ،یک کارس که بخداس بکنی انداع و اقسام وندگیهوا ،سورگر ونی
ها  ...خ لیها شاید حدصلهش رو نداشته باشند».
 .4 .5 .3 .4کسب افتخارات

مقاس ب.ا ر ددر ستگاب خد اینگدنه تدض ح دی هد:

« الان دا ستگاب تدل دددن چ اس حدو ب ست تن ر روز کاغذ خر دیکنه؛ یعنوی بسو ار
بالاست و اون ه خد شرکت ساخته و از صفر تا صدش سازندة خد شرکت هست».
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 .6 .3 .4شرایط مداخلهگر

چدن کارمفرین ر خاندا ة دقتدر ترب ت یافته ،حق انتخاب ار و از همه دهمتر خاندا ب
حادی بارگی ر رس دن به هدفهاس کارمفرین بد باند .لذا ،از من دیتدان به دقدلة "خاندا ة
ددکرات ک" نام بر  ،ترب ت کارمفرین ر خاندا ة ددکرات ک ،همچدن می نهاس عمل دویکنود
که او خد را براسا

من شکل دی هد و رشد دی کند چ اس که کدلی من را بوهعنودان خود

می نهسان یا کر ب؛ لذا به دقدلة "خد می نهسان دثبت" رس دی .
البته به جا خاندا ة ددکرات ک که از گروب هاس نخست ن بوه شومار دویرونود ،کوارمفرین
بالقدب جاء گروبهاس نخست ن یگرس دیباشد که وفوا ارس ،پ دسوتگی عواطفی ،همکوارس
نا یک و روابط وستانه را ر این گوروب دوی مدودز ؛ داننود قورار گورفتن ر نظوام اسوتا -
شاگر س از این رو فرایند جادعه پذیرس کارمفرین دتناسب بوا هنجارهوا و ارزشهواس جادعوه
صدرت دی گ ر  .کارمفرین تصدیر دثبتی از خد ر ذهنش شوکل دوی هود و بوا ترب وت ر
خاندا ة ددکرات ک و یا گ رس الگدهاس من با تدجه به دقدله هاس ذکر شدب به قدل پ ربدر ید،
دن ی ر وس ساخته دی شد که براسا

من دنش وار عمل دیشود ؛ از ایون رو بوه دقدلوة

"دنش سازندب" ست دییابد.
از سدیی یگر ،با تدجه به تجربة زیستة کارمفرین چدن ر طدل زندگی خد حوس نودع
وستی و کمک به همندعان خد را از والدین مد دخته از ایون رو پورورش ایون حوس ر او
پررنگتر دی شد و ست به اقداداتی دیزند؛ لوذا نوام ایون دقدلوه را دقدلوة " یگرخوداهی"
گذاشت .
همچن ن کارمفرین ر طدل زندگی خد دحرع ها و حاد انی ار که تدسط من رشد کنود
و از این رو با ن ان ا ن تدانمندس ها و تدانایی جلب اعتما

یگران خداهد تدانست سردایه

اس اجتماعی براس خد به سوت مور یوا هموان دقدلوة "سوردایة اجتمواعی رابطوهاس" کوه
پ ربدر ید به من اشارب کر ب است.
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دقدلات به ست مددب چدن ر بازة زدانی و ر طدل زندگی کارمفرین به سوت مدودب و
دنجر به سرعت بخ دن به پدیدة کارمفرینی دیشد  ،از من بهعندان شرایط دداخلهگر یا دی
کنند.
 .1 .6 . 3 . 4خانوادة دموکراتیک

خان ا.ط با وجد تحص لات پای ن دا ر از ویژگی دثبت او و وجود اقتودار ر خواندا ب
صحبت دیکند:

«دا رم خانه ار بد ند ،دا رم ه چدقوت بچوههاشود کدچوک نکور ب ،ای ودن بوا ایون کوه
تحص لات ابتدایی اشتند ،ولی خ لی روس کرادت بچههاش کار دیکر ».
 .2 .6. 3 .4خودآیینهسان مثبت

مقاس

.م به این خد باورس رس دب بد که پ نها بهترین ا بکاوس را دی هد:

«ای دن خدش دن اودد از پ گ رس دند گفت دثلا چن ن کوارس هسوتش دویتودنی بکنوی.
اونجا یدگاب این بد که مقا یه بانکی از ناند اری دقالات ناندس ک در و دودار یگوه ،میوا
د ه رو این کار کر  ،دثلا ا بکاوس کر  .دن گفت بله بهترین ا بکاوسها رو د ه کر ».
 .3 .6 .3 .4منش سازنده

مقاس م.ع خ لی تلاش کر که دتمایا از یگران باشد او چن ن دیگدید:

«دن وار انجمنهاس علمی شدم از همدن اوایل ورو بوه ان وگاب و خ لوی جودس ایون
قض ه رو پ گ رس کر م .چدن دیگفت دی خدام دتفاوت از بق ه باش  ،هم ه با خد م فکر دی
کر م دن باید یه اثرس از خد م به جا باارم که کسی تا حالا نذاشته»
 .4 .6 . 3 .4سرمایة اجتماعی رابطهای

مقاس ب.ا با ز ن نمای گاب ،تدانمندس خد را به نمایش دیگذار :

« دا نمای گاهی ر تهران گذاشت

ر نمای گاب تهران که دا شرکت کر ب بد ی  ،از ترک وه

و کدیت ه مددن ،تنها کدیت ن ست ،چند تا شرکت دهو

رخداسوت ا ب بود ن از ترک وه،
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روس ه ،انگل س .رخداست هاس دکتدب اری تد نمای گاب ناند ،دا هر سال چدن شرکت دی
کن تد نمای گاب».
 .5 .6 .3 .4دیگرخواهی

خان ا.ط ر فکر راب انداختن کار یگران دی باشد او اینگدنه تعریف دیکند:

«گفت  :شاخة دالک ت فکرس خ لی خدبه ،نبال این هستی که کوار دور م رو راب بنودازس،
واقعا کار راب دیندازس ،واقعا نبال حقدق در دی ،حقدق در م رو زندب دیکنی ،کارت بوراس
یگران دنفعت ایجا دیکنه ،اگه برس حقدق در م رو حفظ کنی ،خ لی از کارخانوههوا سورپا
دیددنند ،خ لی از د اغل سرجاش هست و خراب نمیشه چدن تد نبال کارشدن هستی».
 .6 .6 .3 .4نظام استاد -شاگردی  -انجام فعالیتهای فوق برنامه -تحصیل در هنرستان

کل ة افرا نمدنة ددر دطالعه ،ر نظام استا  -شاگر س ،نظام مددزشی هنرستان و یا انجام
فعال ت هاس فدق برناده ر طدل وران تحص ل شرکت اشتهاند .برخی کارمفرینوان هور سوه
ویژگی و یا حداقل یکی از این سه تجربه را اشتهاند و دیتدان یهعنودان یوک تجربوة ثابوت
براس کارمفرینان ر نظر گرفت.
مقاس م.ع از عضدیتش ر گروب دذهبی وقتی وران کد کی خد را دیگذرانود ،تعریوف
دی کند:

«ویژگی که اونجا اشت تدسط خد بچهها ا ارب دیشد به دا خ لوی دسوئدل ت دوی ا ن،
دثلا فرض کن دسئدل قند مور ن بد ی  .دسئدل برگواارس عواس کم ول بود ی .یوک فضواس
وستانة مددزشی قرمنی و دذهبی به اضافة اینکه به تد دسئدل ت دی ا ن».
 .7 .3 .4مقولة مرکزی :پدیدة کارآفرینی سیال

کارمفرین ،فر س است که براس منکه عام خد را عملی کند و رئو س و کارفردواس خود
باشد به بازاندی ی هدیت خد دیپر از ؛ از این رو وقتی ر جریان ددانع و پ چ وخو هواس
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زندگ ش قرار دیگ ر با ارا ة خد تغ رس ر زندگ ش رخ خداهد ا که این تغ ر دنجر به
بروز ایدب هاس ند ،خلاق ت یا ندمورس او خداهد شد.
 .4 .4تحلیل مدل پارادایمی کارآفرینی

ر ابتدا با خر کر ن و طبقهبندس دفاه

و ح ساس ت نسبت بوه دفواه

دفاه ) " البته با تدجه به هدف تحق ق" به طدرس که دفاه
دفاه

(دعنوا ا ن بوه

بوا یکودیگر دقایسوه شودند و

د ابه ر یک طبقه جاس بگ رند به این ترت ب دقدلات ک ف شدب و نادی انتااعی کوه

همه دفاه

را ر بربگ ر براس من گذاشته شدب است .ر این د ان ،ددام ا بها با دفواه

و

دقدلات دقایسه شدب و بعد از ارتباط د ان هر دقدلوه بوا زیور دقدلوههوایش کدگوذارس بواز و
دحدرس به پایان رس دب؛ دقدله هاس دحدرس به ست مددب با تدجه به ویژگی هایی کوه اشوته
اند به ابعا ددل پارا ایمی ستهبندس شدباند .ایون دقدلوات ک وفشودب بازاندی وی هدیوت
شخصی ،وجد روابط باز و گستر ب ،خاندا ة ددکرات وک و خد می نوهسوان ،دونش سوازندب،
یگرخداهی ،سردایة اجتماعی رابطهاس ،تدانایی نفدذ ب ان ،دهارت یدن و شن دن اثربخش و
دهارت حل دسئله ،لبستگی خد انگ ختوه ،احسوا

رضوایت خواطر ،نارضوایتی از شورایط

رونی و ب رونی و کسب افتخارات دی باشد .از منجایی کوه دقدلوات خواندا ة ددکرات وک و
خد می نهسان ،دنش سازندب ،یگرخداهی ،سردایة اجتماعی رابطهاس ،تدانایی نفودذ ب وان کوه
این دقدلات شادل فضا ،زدان ،فرهنگ ،وضع ت اقتصا س ،وضع ت فن شناختی ،حرفه ،تاری
و ب دگرافی فر س هستند و شرای طی را فراه مور ب که فر را به سومت کوارمفرینی حرکوت
دی هد؛ لذا از شرایط دداخلهگر دحسدب دی شدند .دقدلاتی که دربدط به روابوط گسوتر ب و
باز دیباشد ،دقدلاتی اسوت کوه از خصدصو ات و ویژگویهواس د وترع پدیودة کوارمفرینی
دحسدب دیشد  ،شرایط زد نهاس و شرایط دداخلهگر بسترهایی را فراه دیکنند کوه ر من
د ان راهبر ها شکل دیگ ر  ،این راهبر ها همان دقدلات دهارت یدن و شون دن اثوربخش و
دهارت حل دسئله ،لبستگی خد انگ خته است که کنش گر یا هموان کوارمفرین بوالقدب از من
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استفا ب دی کند و به کارمفرین بالفعل دنتهی دیشد  ،با به وجود مدودن چنو ن شورایطی ،ر
درحلة نهایی ،کارمفرین بالقدب ن از به بازاندی ی هدیت شخصی ار  .از این رو ،تصوم
تدل د شغل دیگ ر و شرایط علی شکل دیگ ر  ،دقدلات احسا

بوه

رضایت خاطر ،نارضوایتی

از شرایط رونی و ب رونی و کسب افتخارات دقدلاتی است که از نتایج کنش حاصل دیشد ،
بعد از طی شدن دراحل ذکر شدب و بعد از کدگذارس دحدرس سلسله روابطی د ان دقدلهها و
دقدلة اصلی برقرار شدب و به الگدیی د ان ارتباط ب ن دقدلة اصلی و دقدلوههوا و پ دنود د وان
دقدله ها که کدگذارس گاین ی است ،به انجام رس دب است .از این رو ،دیتدان گفوت :زدوانی
که کنشگر (کارمفرین) شرایطی برایش فراه دی شود کوه بوه صودرت فور س و خد جودش
تصم

به کارمفرینی بگ ر به پدیدة کارمفرینی سو ال سوت یافتوه اسوت .از ایون رو دونش

کارمفرین با قرارگرفتن ر یک ددقع ت د خص؛ دانند خاندا ة ددکرات ک و گوروب وسوتان
شکل دی گ ر و وار عمل دیشد و بعد از من ر عرصه اس اجتماعی که ر من کونشگوران
اجتماعی هستند حضدر دییابد و به رقابت دی پر از تا بتداند به حداکثر ادت ازات اجتمواعی
ست یابد و براسا
عمل دی نماید .ترس

تجربه هاس زیسته و رونی شدة خد دانند انداع دهارتها و لبسوتگی
ددل پارا ایمی کارمفرینی گدی اس دطالب ذکر شدب است.
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شکل  .1مدل پارادایمی کارآفرینی
 .5 .4پیدا کردن خط اصلی داستان

هر روایت ک فی از ن اس تحت دطالعه ،به یک استان شباهت ار که دیتودان بوراس من
یک خط اصلی پ دا کر  .به عبارتی ،برخی عناصر ر این استان ،ب تر از بق ه اهم ت ارند
و بق ة رخدا ها بر حدل منها هدیت دییابند یا به وجد دیمیند .دحقق نه تنها خط اصلی یا
دحدر استان را دییابد ،بلکه ق قا د ابه درحلة کدگذارس باز به این دقدلوة دحودرس ،نوادی
ه اختصاص دی هد( .استرا

وکدرب ن ،6533 ،ص)602 .

 .6 .4شرح محور اصلی داستان

کارمفرین ر خاندا باس به ن ا دی مید که از والدین دقتدر برخدر ار بد ب و اراس اعتقوا
و باورهاییاند ،ر کد کی خد دی یدند که پدر چگدنه به تهی ستان کموک دویکنود و بوه
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فرزندش دیگدید« :تد ه بب ن!» و یا دا رش با وجد تنگدستی بوا صوبحانه ا ن بچوههواس
همسایه منها را راهی ددرسه دیکند او بارگ دیشد و پا به ددرسه دی گذار  ،والودین وس
اگر ر تدان ان باشد از فرزندشوان ر تحصو ل ،حمایوت دوالی دویکننود و اگور هو نوه از
کدتاهترین چ اها دانند روح ه ا ن و ت دیق فرزند خد براس ا ادة تحص ل رین نمیکننود.
کد ع حق ار راب خد را مزا انه انتخاب کند ،این حقی است که خواندا ة منهوا بوه عهودب
شان گذاشته است .او اگر چه ر ددرسه بهعندان شاگر اول و ر خدان شناخته نمیشود ،
خداندن" نمیکند و توا جوایی ر

و لاودا خد ش را رگ ر "ددام ر

اصطلاح نمرب دی گ ر که قانع شد و اگر ه تصم

بگ ر تا خدب ر

دویخدانود و بوه
بخداند ،حتما ن تی

پ ت تصم مش نهفته است.
کارمفرین ر ساعت هایی که از ر

و تحص ل فارغ دی شد بوه فعال وت اقتصوا س دوی

پر از  ،اغلب من ها کارگران کدچکی بد ند که ر کنار کار ،مددزشهاس فنی هو دوی یدنود
چه به اخت ار خد و یا به اجبار و البته اوقات فراغت منها به دطالعة کتابهاس ددر علاقه و
ورزشهایی دثل تن س ،فدتبال و بازس با تدپ دیگذشت.
او از کد کی یا تجربة ساخت کار ستی هاس کد کی اشته و یا ر بارگسالی بوه سواختن
چ اس علاقمند دیشد  ،چ اس که ب د به قدل خد شوان حاصول سوترنج خود را بب ننود،
همچنانکه علاقة وس به ساخت را دیتدان ر تاریخچة زنودگی کود کی منهوا و ری وههواس
روانشناختی جستجد کر  ،دعمدلا چن ن افرا س شخص ت دتموایاس ارنود ،وسوت ارنود،
بهترین ها باشند و کار را به بهترین شکل دمکن انجام هند .این افرا از همان وران کد کی
خد کنش عاطفی با خاندا ب خد

اشتهاند و اینکه چنان خد باورس ر منها شکل گرفته که

گدیی ه چ کس یگرس جا خد شان نمیتداند کار منها را انجام هد و به گدنهاس خد می نه
سان دثبت ر منها شکل گرفته است ،اینگدنه افرا سریع با یگران وسوت و صوم می دوی
شدند و تدان ا ارب و هدایت گروب را ارند.
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وس هرگا به کارهاس روزدرب و عا س که خ لی از افرا ادروز رگ ر من شودبانود ،تون ر
نمی هد و راب فرارس براس خد دی گذار و چنان غرورس ار که هرگا حاضر نمیشد بوه
عندان زیر ست براس یگران کار کند .از این رو ،روح ة استقلالطلبیاش ددجب شدب که به
فکر کسب وکارس براس خد ب فتد.
کارمفرین ذهن خلاق و جستجدگر ار  ،من ها با اتموام تحصو ل ر ددرسوه نبوال رشوتة
ددر علاقة خد

ر ان گاب دی روند و یا به ندعی بعد از قبدلی ر ان گاب بوه رشوتة خود

علاقمند دیشدند و من را ا اده دی هند ،دنتهی با هدف و برنادهاس که براس میندة خد ارنود
که البته پ گ رس و پاف ارس براس رس دن به اهداف خد  ،ن ان از قاطع ت منها ار .
او وقتی پا به ان گاب دیگذار  ،راهی براس دتفاوت مددختن خد باز دیکند او دیمددز
تا بتداند ب ترین بهرب را از مددختههاس خد ببور  ،زو هماهنوگ شودن او وبوارب خود را
ن ان دی هد .با شرکت ر انجمن ،فعال ت هاس علمی یا اقتصا س ر ان گاب و با ادتحان کار
ر د اغل دختلف کسب تجربه و رمدد دیکند ،او خد را رگ ر هنجارهوا نمویکنود و ر
برابر منها دقاودت ن ان دی هد ،چن ن شخص تی است که ب اار از روزدرگی است و هم ه
ر تلاش است تا ادروزش با یروز فرق کند ،ب ترین نفرت خد را از شغل کاردنودس ار ،
گدیی به اصطلاح مقا بالا سرس را نمیپسند و دی خداهد خد کار فرداس خد شد .
از زدانی که به طدر جدس کار را شروع و پ گ رس دیکند ،از ترفنودهایی بوراس برپوا نگوه
اشتن شرکت و کارخانة خد استفا ب دیکند ،ترفندها ه به سمت کارفردوا و هو د وترس
ن انه دیرو  ،دانند انستن حق با د ترس ،گذاشتن خددات پس از فروش و  ....او همچنوان
سعی ار  ،اعتما کارفردا را جلب کند و تدانمندسهاس خد را بوه عرصوة نموایش بگوذار ،
نمای گاب دی گذار از همه عدت دیکند ،ب اینود و کارهواس او را بب ننود ،رایانوی دویکنود،
ارتباطاتش را تقدیت دی کند چه بسا این ارتباطات حلقة گم دة او بود ب اسوت ،اینجوا پودل
براس او ده ن ست ،ده من است که جلب اعتما کند ،این جلب اعتما را سوردایهاس بوراس
کارش قرار دی هد .پ گ رس و جلب اعتما او باعث دیشد  ،همچنان پ نها هاس کارس بوه
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ر این ک اکش پ نها ها و رفت و مددهاست که بازار و ندع صحبت کر ن بوا

بازار را دیمددز  ،گرچه شکست ه دی خدر به قدلی سرش کلاب دیرو  ،ادا بواز راب حلوی
براس رهایی از شکست براس خد پ دا دیکند .از سدیی یگر ،از شکستهایی که ر زندگی
خد ر ارتباط با یگران پ ش مددب رنج دوی بور  ،ادوا بواز هو من را تجربوهاس ر کارنادوة
زندگی خد قرار دی هد.
کارمفرینی که حاضر است ریسک را قبدل کند که به واسوطة من شوغل خود را از سوت
بدهد و زدان و وقت زیا س را براس رس دن به هدفش بگذار  ،چه من هاینوة فوروش خانوه،
داش ن و وسایل زندگیا ش باشد و یا براس کسب رمددس براس خرجوی زنودگیاش حاضور
است به د اغل پست روس مور  .این چن ن فر س است که انگ واة رونوی ار و دویتدانود
همة خطرات را به جان بخر  ،البته نقش همسرش را ن ا نمیتدان نا یودب گرفوت ،اگور چوه
همسر ر ددار س با او ه فکر و ه راب ن ست ،ادا سنگ بر راب او نمویانوداز  .وس از طریوق
راهبر هاس یدن و شن دن هدشمندانه فرصتها را ک ف دی کند و یوا چنوان ر رسو دن بوه
علایق خد رگ ر دی شد که گدیی تمام زندگیشان ر هم ن خلاصه شدب است.
او اکندن ددفق تهایی را کسب کر ب است ،چندین اختراع به ثبت رسواندب ،لودح تقودیر
ک درس ریافت دیکند ،سد مورس ار ر تدل د قطعات کارخانجات به خد کفایی دیرسود
و به جایی دی رسد که تدل دات خد را صا ر دیکند .او چه ر زدان رس دن به هدف و چوه
بعد از من خد را با عل روز ن ا انطباق دی هد و انش خد را افاایش دی هد و اگر زدان
به ا و اجازب ندهد تا ا ادة تحص ل هد ،پاس دتخصصان را به شرکت و کارخانة خد باز دی-
کن د و با مغدش باز پذیراس نظرات منها دی شد  .او ددیر دتخصصی است کوه بعود از کادول
شدن تخصص خد بق ة پرسنل را ددیریت دی کند.او با حقدق ا ن به ددقع بوه پرسونل ،وام
ا ن ،ده پنداشتن منها و قرار ا ن داایا ،انگ اة کارکنان را براس خدب کار کور ن افواایش
دی هد و به ندعی لذت دیبر از اینکه دی تداند چند خواندا ب را نوان هود ،ادوا چ واس کوه
دمکن است مزار هندب باشد این اسنت که دعمدلا بعضی از منها از شرایط پ شمددب ناراضی
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هستند و گاهی ه شردندب دیشدند؛ زیرا چنانکه باید و شاید و منگدنه که دیخداهند نموی-
تدانند حقدق کارگران خد را بدهند ،منها غدغة میندب ارند ،میندب چوه خداهود شود؟ میوا
فرزندان من ها خداهند تدانست راب من ها را ا اده هند یا نه؟
 .5نتیجهگیری

ابتدا با بررسی تاری و ب دگرافی فر س کارمفر ینان ر این پژوهش به ددار زیر رس دی .
اینکه کارمفرین ر و گروب نخست ن تأث رگذار خاندا ة ددکرات ک و نظوام اسوتا  -شواگر س
براس انجام فعال ت هاس فدق برناده ترب ت دیشد .
کارمفرین ر خاندا ب اس ترب ت یافته که والدین منها از اقتدار برخدر ارند ،تحوت کنتورل
والدی ن هستند و البته حق انتخاب ه

ارند ،همانگدنه که شادلد( )6530دیگدید« :من سوته

از اول ایی که با قدرت هستند و از کد کان خد تدقع ارند ،رع ن حال با گردی ،دهربانی و
به طدر دنطقی به خداسته هاس اطفال خد تدجه دیکنند ،کد کان من هوا از لحواا اعتموا بوه
نفس ،قدرت کنترل خداسته ها ،ن ان ا ن کنجکاوس و خلاق ت اشوتن ،رضوایت از خود و
یگران و ناسازگارس با افرا یگر به دراتب از یگران سال تر و بهتر هستند».
ترب ت کارمفرین ر خاندا ة ددکرات ک ،همچدن می نوهاس عمول دی کنود کوه او خود را
براسا

من شکل دی هد و رشد دیکند چ اس که کدلی( )6323از من بهعندان خد می نهسان

یا کر ب است .این خد می نهسان چدن ر خاندا ة دقتدر شکل دیگ ر  ،انعکاسی دثبت ار
از این رو با یا گ رس الگدهاس رفتارس ر چن ن خاندا ب اس و رونی کور ن الگدهوا و کسوب
تجربه پذیرس عاطفی فرایند جادعهپذیرس ر افرا کا رمفرین دتناسب با ارزشها و هنجارهواس
جادعه شکل گرفته؛ به عبارتی با کسب این ویژگیها و خلق و خودس دثبوت ،دونش سوازندب
صدرت دیپذیر .
من ها وران کد کی پرتلاطمی را گذراندباند ،بازس هواس فکورس و کار سوتی رسوت دوی
کر ند ،اهل ورزش بد ند و ده تر از همه ر یک نظام استا  -شواگر س مدودزشهواس فودق
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برناده دی یدند .تقی فام و نقدس( )6535ن ا ر کتاب خود اینگدنوه گفتوه اسوت « :دطالعوة
زندگی کارمفرینان ناددار ه ن ان هندة این دطلب است کوه منهوا مدودزش زو ر

بوراس

کسب و کار اشتند».
و ویژگی شخص تی که بس ار به کارمفرین شدن منها کمک دیک ند و نقش بساایی ار ،
حس برترس و استقلال طلبی است ،سع دس ک وا ( )6530ر زد نوة اسوتقلال و دتموایا بود ن
کارمفرینها چن ن دیگدید« :انگ اب هاس دتفاوتی ر افرا وجد ار که سبب دیشد به طدر
دستقل کار کنند .یکی از این انگ ابها ،استقلالطلبوی اسوت کوه از قودستورین ن ازهواس فور
کارمفرین ذکر شدب است ،او دیخداهد کارها را به ش دة خد انجام هد و کوار کور ن بوراس
یگران براس او سخت است؛ زیرا او اعتقا

ار که بهتر از هر کس یگرس دیتداند از عهدة

کار برمید و همچن ن ن از به پ رفت و احت اج به رضایتمندس شوغلی از جملوه انگ وابهوایی
است که شخص را به ایجا یک بنگاب اقتصا س دستقل و یا یک فعال وت دسوتقل تحریوک و
ترغ ب دینماید.
از منجایی که بنوا بوه گفتوة (هایوت و هسوترلی  ،0226شوان و کابول  )0220شوبکههواس
اجتماعی و سردایة اجتماعی اهم ت خاصی ر ک درهاس رحوال تدسوعه بوه خصودص ر
دناطق شهرس ار  ،دیت دان گفت زدانی که کارمفرین ر عرصههاس دختلف حضدر دییابد و
ر این د دان ها علاوب بر منکه هدف نهایی او رس دن به سردایة دالی اسوت ،بوا وجود رشود
فر گرایی ر جدادع رحال تدسوعه ،سترسوی بوه دنوابع اجتمواعی بوه کموک سوردایههواس
اجتماعی راحتتر صدرت دیپذیر  .کارمفرین ر طدل زندگی خود دحورعهوا و حاد وانی
ار که تدسط من رشد دی کند و از این رو با ن ان ا ن تدانمندس ها و تدانایی جلب اعتموا
یگران خداهد تدانست از طریق روابط اجتماعی فرصت هاس شغلی را ب اددز و دنابعی دثول
سوردایة شووروع کوار را کسووب کننوود .بوا وجوود ایون ،دقدلووة "سووردایة اجتمواعی" کووه پ وور
بدر ید( ) 6333از من نام بر ب است ،نقش خد را ر اینجا ایفا دیکند.
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کارمفرین ،از و عنصر سردایة اجتماعی و وجد پ دندهاس ضوع ف بهورب دویبور  .او از
دحرعهاس اباارس نه دحرع هاس دبتنی بر هنجارهاس رونوی برخودر ار اسوت کوه سوردایة
اجتماعی او را دیسازند؛ ی عنی کارمفرین وقتی دنابع خد یوا بوه عبوارتی تدانمنودس خود را
نمایش دی هد و یا جلب اعتما دی کند که تدقع و انتظار جبوران از ریافوتکننودة دنوابع را
اشته باشد .به گفته پدرتس( )6333که ب ن و ندع دحرع که سردایة اجتماعی را دویسواز
تمایا قائل دی شد ؛ ندع اول دحرع اباارس است ،اهدا کنندگان سترسی انحصارس به دنوابع
را با تدقع اینکه ریافت کنندگان کادلا جبوران خداهنود کور دنوابع را ارائوه دوی هنود .لوذا،
کارمفرین از طریق روابط ضع ف به اطلاعات و دنابع ب ترس سترسوی پ ودا خداهنود کور .
روابطی که خارج از روابط وستانه و خاندا گی اسوت و بوهعنودان جائوی از سترسوی بوه
اطلاعات دتفاوت و جدید و با ارزش است ،گراندوتر( ) 6395ن ا ر این ددر دعتقد است که
پ دندهاس ضع ف سترسی افرا به اطلاعات و دنابع را تسوه ل دوی بخ وند .روابوط ضوع ف
احتمالا ب ش از روابط قدس اعضاس گروب هاس کدچک دتفاوت را به ه پ دند دی هد.
علاوب بر وجد پ دند ضع ف که به من پر اخته شد ،وجد کنش هاس عاطفی ر خاندا ب و
به تبع من بالا رفتن تدانایی نفدذ ر کارمفرینان ،حاکی از خصدصو ات د وترع ر هموة من-
هاست ،رفتار ددکرات ک والدین ددجب افاایش عات نفس و سوازگارس عواطفی کوارمفرین
دی شد  .به عبارتی ،ر چن ن خاندا ب اس روابط عاطفی حاک بر من بور تدسوعة شخصو ت و
رشد عاطفی تأث رگذار است .از نظریة روانی و اجتماعی اریکسدن نمیتودان غافول بود کوه
رشد روانی -اجتماعی با افاایش صم مت صدرت دیگ ر  .ر این درحله ،فر تدانایی ایجا
روابط صم می و پایدار را که بر وابستگی مزا  ،تعهد عم ق ،اعتما  ،دحبت و حمایت استدار
است به ست دیمور .
همة ددار ذکر شدب ر بالا شرایطی را براس کوارمفرین فوراه دوی مور توا ر بسوترهاس
فرهنگی جادعة خد ارزش ها و هنجارهاس غالب ،بتداند از استراتژسهایی استفا ب کند؛ یعنوی
زدانی که با دسائلی ر زندگیا ش روبورو شود ،تدانوایی دداجوه و چوالش ددفق وتمد وا بوا
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د کلات را اشته باشد ،خدب بب ند و خدب ب ند  .ایون اسوتراتژسهوا سوبب دویشود کوه
کارمفرین با وجد همة ظرف تها و پتانس ل ها از یک سد ،یگر علاقهاس ندار که زندگیاش
تکرار اشته باشد و خد را اس ر هنجارها و ارزشهاس به جا داندب از جادعة سونتی کنود ،او
دی خداهد رکی از جایگاهش ر جهان هستی از چگدنه بد ن و چگدنوه یودب شودن پ ودا
کند؛ از این رو ،دی اندی د که چگدنه تغ ر ر زندگی خد صدرت هود و هدیوت خود را
بازاندی ی کند ،چنانچوه گ ودنا( )6333ر ایون بوارب دیگدیود « :ر ورة حاکم وت سونت،
هنجارها و ارزشها براس فر تصم

دیگ رند ،ادا ر عصر جدید فر قدرت بازاندی وی یوا

به عبارتی تصم گ رس براس خد ار » .اگر بخداه

به بررسی انداع کارمفرینی بپور ازی و

جایگاب کارمفرینی ر نمدنة ددر بررسی را پ دا کن

دی تدان گفت :رشد کارمفرین ر چنو ن

بسترس همانگدنه که سع دس ک ا ( ) 6530ب ان کر ب کارمفرینی از ندع فر س و دستقل است و
از سدیی یگر ،با استدلال از تئدرس سردایة کلمان ( )6333دنافع رقابتی یک شرکت یوا یوک
کارمفرین به وس لة دنابع ر ستر

من ایجا دی شد  ،به جاس اینکه ددقع ت تدل د ر بوازار

باعث من شد .
او ساختارشکن است و خد را رگ ر ساختارهاس غلط و یا ست و پواگ ر نمیکنود بوا
وجد اینکه بعد از کسب افتخارات و تدل د شوغل احسوا

نارضوایتی از شورایط رونوی و

ب رونی خد دانند نارضایتی از پر اخت حقدق ک کوارگران خود و یوا وام نگورفتن بخواطر
شرایط بد من دیکند؛ چراکه دی اند وار شدن به فضاس کارمفرینی خد یک ساختار است و
وبارب باید رگ ر ساختارها شد .
نقش کارمفرین ر چن ن جادعهاس با تدجه به نارضایتی هواس ،تدل ود شوغل و رسو دن بوه
حس لذتبخ ی به واسطة تدل د شوغل اسوت ،چنانچوه گودایر( ) 6312نقوش کوارمفرینی ر
جدادع دختلف را با تدجه به تندع فرهنگی دتفاوت دی انود و بوه نظور وس دنوابع طب عوی و
سردایة نقدس دمکن است یکسان باشد ،ادا منچه را باید ر رع تفاوت رفتوار دودر تدجوه
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قرار ا  ،عدادلی همچدن عقاید اجتماعی ،هنجارها ،پا اش رفتارها ،مردان هاس فر س و دلوی
و دکاتب ینی است.
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