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 چکیده

 تحقق   هدف بررسی شرایط علّی، راهبردهای کنش و کنش متقابل برای با پژوهش این

هقای  گقاارا  شقرک   گیری عمقل کارآفریناهقد در ترقارزی تی قتد بنیقا      کارآفرینی و شکل

اسق .   کقارآفرینی  جه  در کنشی کارآفریناهد، مقصود ات عمل بنیا  اهرام شده اس .داهش

 35  شقده جامعق  مااععقد   بقود.  کیفی هاداده تحلیل و و ترزید ایهظرید تمیند تحقی  روش

 هموهقد،  حرق   کنندهگرف . تعیین اهرام هفر 02 با عمی  مصاحبد کد بودهد کارآفرین مشهد

 مقوعقد . هقا بقوده اسق    کننقده بین مشارک یابی بیشترین تفاوت و روش هموهد هظری اشباع

علّی، باتاهدیشی هوی  شخصی با شش تیرمقوعقد   های بخش شرایطبراساس یافتد محوری

گیری معاوف های عمل کارآفرین، رسید  بد آگاهی،  باتپرسی ات خود، تصمی تنوع روش

ای جدیقد  هق بد آینده، تبادل اهدیشد و کنش )رف  و برگش  بین اهدیشد و عمقل  و شقیوه  

                                                      
تبیین عمل کارآفریناهد بقا رویکقرد مقنش شناسقاهد و میقدا ل مااععقد کیفقی        ". این مقاعد برگرفتد ات رساعد دکتری با عنوا  1

شقهد،  در گروه علوم اجتماعی داهشگاه فردوسقی م  89می باشد کد در شهریور  "موس ا  شرک  های داهش بنیا  در مشهد

 دفاع شد.
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هی  ل بلکد بد طور مرتق   « شدهداده»تفکر و تهدگی حاصل شد. هوی  کارآفرین یک امر 

  کننقد. باتسقنری مقی   هقای خقود را  فعاعیق   پیوسقتد  یعنی افقراد  باتاهدیشی شود.ساختد می

گوهقد  و بقد  شقود  مدام باتهگری میتاته،  ا و اطالعاتهداده ها و اقدامات فرد توسطویژگی

 کارآفرینقا ،  متقابلی کقنش  کقنش و  . در راهبردهقای شقود دگرگقو  مقی  ح و اصقال  اساسی 

 یطاشر ات خاصی مرموعد تح ها هپدید بد داد  پاسخ یا داد  لهتقاا د ،کر اداره ،مدیری 

هققای ایققن تحقیقق  کیفققی،  د و براسققاس یافتققدمیشو تدبیر ا کنشگر یسو ات هشدهمشاهد

م ئلد  حل اثربخش، شنید  اثربخش، مهارت دید  تکارآفرینا  با اشتیاق کارآفریناهد، مهار

 .کنندمی طی را وجودآمده موفقی بد شرایط بد واکنش در مدیری  شیوه در و با تغییر

/ کقنش بنیا ، شرایط علقی و راهبردهقای  داهشهای عمل کارآفریناهد، شرک : هاکلیدواژه

 کارآفرین، کارآفرینی سیال.متقابل  کنش

 . مقدمه1

 بقرای  فرایندی تالش هرگوهد کارآفرینی یعنی جه  در کنشی کارآفریناهد، ملمقصود اتع

 دهقی ساتما  ها،مخاطره قبول معنای بد و کنوهی وکارک   توسعد یا جدید وکارایراد ک  

 امکاهقات  ات فراتقر ، خقدم   یقا  محصول یک ارائد در هوآوری طری  ات اقتصادی هایفعاعی 

 اس .

 یقک  ات اطمینا  هبود با وجود قضاوتی تصمیمی بد پاسخ فرد در ررفتا بد کارآفریناهد عمل

 تصور تغییر عوامل عنوا بد کارآفرینا  دیدگاه، دارد. در این اشاره سود برای احتماعی فرص 

 یابقد مقی  پاداش تاحدی فقط اس ، شخصی منافع اهگیزه با شوهد. عمل کارآفریناهد اگرچدمی

 بقرای  .اهرام دهد فعلی مشکالت برای موجود هایحلراه بد ه ب  توجهی درخور کمک کد

 شقخ   اول فرصق   همایقاهگر  موقعی  یک کد باشد معتقد باید فرد کارآفریناهد، عمل وقوع

  .151، ص. 0213، 1موعناس  )مک

                                                      
1. McMullen 
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های بهینقد ماقرح اسق ل یعنقی ات میقا       گیریکارآفریناهد، تصمی  گیریدر هظرید تصمی 

کننقد. ایقن هقوع    تقرین گزینقد را اهتخقاز مقی    جقود، مناسق   هقای مو ها و چقارچوز حلراه

شود، امقا در اللق  مقوارد بقد دعیقل وجقود       ها ات طری  قواهین ریاضی اهرام میگیریتصمی 

 های موجود قادر بد حقل مشقکالت هی قتند. اصقو      فضای هبود اطمینا ، اعگوها و چارچوز

ر تخصقی  بهینقد منقابع شقکل     هقا د پدیده کشف کارآفریناهد بد دعیل ضعف سی قت  قیمق   

 اثرسقاتاهد  و تفکقر   1883، 1)کاسقا   گیقری قضقاوتی  سقبک تصقمی    . 0221گیرد )شین، می

 گوینقد. مقی  «گیقری کارآفریناهقد  تصقمی  »کقد  همین جملد ه قتند   ات  0229، 2)سارواسواتی

هقا  دهی چارچوزو ات طری  شکل ساتیهای کارآفریناهد تصمیماتی لیر ات بهیندگیریتصمی 

برای ایراد یک اعگو و چارچوز جدید یعنقی شقکل    . 0221، 3)شین و اعگوهای تاته ه تند

تواهقد  ها، باور یک فرد درمورد اینکد مقی هتایج آ  و هاجدیدی ات تفکر در روابط بین فعاعی 

 ایها، بد روش تاتههزیند یشتر اتات طری  ترکی  مردد منابع و فروش محصو ت بد قیمتی ب

تواهنقد ات طریق    اعگوهقایی مقی     سود برسد، ب یار مهق  و اساسقی اسق . چنقین    برای ک 

  .0221)شین، کنند، بد وجود آیند تغییراتی کد اطالعاتی درمورد فرص  ها ایراد می

تبیقین عمقل کارآفریناهقد بقا رویکقرد      »عنقوا   ای بقا  هامقد این مقاعد کقد برگرفتقد ات پایقا    

اسق ، قصقد   « های داهش بنیا  در مشقهد مؤس ا  شرک شناساهد و میدا  مااععد کیفی منش

ها و پیامقدها  کقارآفرین شقد  افقراد را مااععقد کنقد. ایقن        دارد فرایند )شامل شرایط، تعامل

شناسی پیقر بوردیقو  اهرقام    مااععد با تأکید بر منش و میدا  اجتماعی )مفاهی  کلیدی جامعد

کارآفرینی فارغ ات تمیند اجتماعی کقد در  اهد های پیشین هشا  دادهشده اس ل چراکد پژوهش

بنیقا   هقای داهقش  دهد، قابل شناخ  هی  . این پژوهش در میا  مؤس ا  شرک آ  رُخ می

های معاوه  علمی ریاس  جمهقوری  شهر مشهد اهرام شده اس  و این افراد بر مبنای مالک

                                                      
1. Casan 

2. Saraswati 

3. Shin 
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بنقدی تاعقی   س دسقتد شوهد. این کارآفرینا  براسقا ترین کارآفرینا  مح وز میاتجملد موف 

 ه تند.  1شده  ات هوع کارآفرینا  تثبی 1585)

ه قتند. ایقن    گقرا افقراد عمقل   بقیقد  ات بد خاطر ساح با ی کنرکاوی، بیشقتر  کارآفرینا 

و  2دهقد )بقاریراهی  هقا را افقزایش مقی   بقرداری ات فرصق   تیاد، شناسایی و بهقره  گراییعمل

  .0212همکارا ، 

هقای مختلقف ماهنقد    طول تهدگی خود و طقی تمقاس بقا میقدا     کارآفرین، رفتارهایی در 

هقا جهقا    و ات طریق  آ   کندگروه دوستا  و... ک   و دروهی می ،شرک  ،مدرسد ،خاهواده

هقا عملکردهقای خقود را توعیقد و باتتوعیقد      اجتماعی خود را ادراک، ارتیابی و براسقاس آ  

ها را هدای  و کنترل هاس  و آ ار آ کند. این ساختما  ذهنی یا مَنش، هیروی محرکد رفتمی

ها و برای شناخ  و درک ها باید منش آ رو برای درک رفتار و کردار کارآفرینکندل اتاینمی

فضای حاک  یا موجود باید فضایی را درک کقرد کقد کقارآفرین در آ  موقعیق  ققرار       ،منش

گیقری عمقل   راینقد شقکل  گرفتد اس  و رفتارهایی را ات خود بروت داده اس . حال بررسی ف

کارآفریناهد در چهارچوز مفهومی بوردیو بدین معناس  کد در ابتدا دریابی ، فضای اجتماعی 

مثابد میدا  اجتماعی دارای چد عناصری اس  و چد کا های ارتشقمندی در آ   کارآفرینی بد

فرادی با چد ریختارها شناسایی شوهد و هشا  داده شود کد چد او ها ؟ عادتوارهشودعرضد می

ها و قواعد رفتقاری در آ   اهد؟ و چد ارتشهای شخصیتی و خاهوادگی کارآفرین شدهویژگی

فضای اجتماعی وجود دارد؟ چد شرایط علّی بر پرورش عمقل کارآفریناهقد تقأثیر دارد؟ چقد     

مقؤثر   کارآفریناهقد  عمقل  گیریشکل و کارآفرینی تحق  برای متقابل کنش و کنش راهبردهای

 آفریناهد چی  ؟درههای ، پیامدهای شرایط علّی، راهبردها و عمل کاراس ؟ و 

 

                                                      
وکقار  کند. ماعک تمقام یقا بخشقی ات آ  ک ق     وکاری را مدیری  میاکنو  ک  شده فردی اس  کد ه . کارآفرین تثبی 1

  .1585ماه سابقد فعاعی  دارد )تاعی،  10اس  کد بیش ات 

2. Barirani  
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 . مبانی نظری تحقیق2

 دو شقود، مقی  پرداختقد  فرص  و کارآفرین بین ارتباط بد کد هیز شناسیمعرف  ساح در 

 فرصق   بود  عینی بد قائل شناسی،ه تی ساح در کد رویکردی دارد: وجود مارح رویکرد

 دیدگاه این. گیرهدمی شکل محیط در کد داهدمی هاییفرص  کشف ار کارآفرین هقش اس ،

 بیشقتری  کارآفریناهقد   هوشیاری کد افرادی و دارهد وجود محیط در هافرص  کد دارد اعتقاد

ل در  0222 ،2شین و وهکاتاراما  ل1882 ،1کرتهر) دارهد را هافرص  این کشف تواهایی دارهد،

 در هقا فرصق   کقد  اسق   معتقد داهد،می ذهنی را هافرص  ماهی  کد رویکردی مقابل، هقاد

 آعوارت) شوهدمی خل  تعاملی یادگیری فرایند یک طی و کارآفرین هایکنش و اقدامات هتیرد

 رویکقرد  و فرصق   کشقف  دیدگاه بد کارآفرینی در ادبیات هخ   رویکرد . 0222 بارهی، و

 توضقیح  ایقن  بقا .  1581بخش، یضاهد )رستمی و فیافتد شهرت فرص  خل  دیدگاه بد دوم

 هظقری  اتفقاق  کقارآفرینی،  ادبیات در فرص  مفهوم اهمی  وجود با کد گرف  هتیرد توا می

   .0211 همکارا ، و 3هاه ن) هدارد وجود آ  هظری هایپاید درباره

 فقرد  هققش  اثرگااری بد« عملی آگاهی» م ئلد بیا  و آگاهی و داهش هم وکرد  با گیدهز

 را آهچقد  درباره اهدیشید  عزوم باتخوداهدیش، پرداتهظرید یک قام  در و رسدیم جامعد در

 کد بود باور این بر هیز . بوردیو 1581 گیدهز،)کند می پیشنهاد، دهی می اهرام تغییر منظور بد

 تواهقایی  کنشگرا » و کنند ایراد تحول و تغییر خود تهدگی در تواهندمی داهش م یر ات افراد

 تغییقر  جقدی  شقکل  بد بیش و ک  طوربد را ساختار آ  ساختاری، شرایط ایپاره در کد دارهد

 فقردی  هویق   و خقورد می ه  بر یکپارچگی این پ اسنتی دهیای . در 1591 بوردیو،) «دهند

 پیقدا  ارتبقاط  خویشقتن  یافتنتحق  ایده بد بخورد، پیوهد تروسیع هوی  یک بد آهکد ات بیشتر

 . 1581 گیدهز،) کندمی

                                                      
1. Kreuzner 

2. Vankataraman 

3. Hansen  
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 سقوی  ات و شقود  روتمرگقی  دچقار  کقارآفرین  کد تماهی دهدمی گیدهز هشا  مااععد هتایج

 تصقمی   هدارد، را ساختارها فشار تحمل تاز دیگر کد آورد فشار او بر چنا  ساختارها دیگر،

 هقایی مهقارت  و داهش بد توجد با و  اجباری کارآفرینی)دهد  تغییر را خود وضعی  گیردمی

 رسقد مقی  باور این بد و دارد هاآ  کرد عملی بر اس ، سعی کرده ک   تهدگی طول در کد

 بقد  توجد با رواتاین اس ل مؤثر ب یار خود سرهوش  تعیین در چو  کندل اقدام خود باید کد

 بقد  دس  موجود امکاهات بد توجد با و دارد آتاداهد اهتخاز ح  گف  توا می گیدهز عاملی 

 کقد  هماهگوهقد  هیقز  سقیاعی   و تغییقر . شقود مقی  منرر تغییر بد اهتخاز این کد تهدمی اهتخاز

 .اس  مدر  جوامع در باتاهدیشی مفهوم ذاتِ کرده اس ، بیا   1592)ساروخاهی 

های متمرکز پژوهش -1بندی کرد: دستد گروه توا  بد چهاررا می شدهمااععد هایپژوهش

قاسقمی و همکقارا     هقای وهشتوا  ات پقژ کد اتجملد می های شخصیتی کارآفرینبر ویژگی

 ، 1582)  ، محمققدی و همکققارا 1582همکققارا  )  ، فاضققل و1582رفتققار ) ، هیققک1598)

 ، 1581 ، احمقدی و همکقارا  )  1581 ، رحیمیقا  و همکقارا  )  1582رستمی و همکارا  )

تاده و همکارا   ، حاجی1580 ، تاعی و همکارا  )1580 ، هعمتی )1580ور و همکارا  )پآذر

 ، 0212)  1شققارو  گراهقق و  کققی  کلیققور  ،1581 ، کققرد هققائیری و اسققفندیاری ) 8515)

 و گروهقی ، سقاتماهی  هقای ویژگقی  بقر  متمرکقز  هایپژوهش -0هام بردل   0215کامیتووکو )

 همکارا  ، پرداختچی و 1593)کردهائیچ و تاعی های توا  ات پژوهشکد میها فرهنگ مقای د

 ، 1582)   پارسقا و همکقارا   1582) پقور  ، مهقدی 1598)   ائیا  و همکقار  ، خواجد1592)

 ، کبیققری  1581هقققابی و همکقارا  )  ، 1581 ، هاهیققد و تاعقی ) 1582اعیاسقی و همکقارا  )  

  ، یعقوبی فراهی و همکارا 1580) آراستی و همکارا  ، 1581)  ، مبارکی و همکارا 1581)

ب قققترا   و  ، هاهوآهقققگ2250) 2 ، آعقققدریچ و کلیقققف1581 ، فنقققایی و تاعقققی، )1580)

                                                      
1. Kim Clever & Sharon Grant 

2. Aldrich & Cliff 
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رهقد و  وایقک و      و0229دهقی میقر )   -کوین و هینقدی  - ، کی  کلیور0225) 1آهتوهیوسیس

 آینقده  کارآفرینقا ،  گیقری بر تصقمی   متمرکز هایپژوهش -5یاد کردل   0211ماهد  آدهیس )

همکقارا   ربیعی و  ، 1582تاعی و همکارا  )های توا  بد پژوهشکد می پیامدها کارآفرینا  و

 ، 1582رفتقار )  ، هیقک 1582وهقد و همکقارا  )   ، مهقدی 1582)  ، اعیاسی و همکارا 1582)

 ، ربیعقی و  1581 ، هقابی و همکقارا  ) 1581 ، یداعهی فارسی و همکارا  )1581محمدیا  )

 ، کمپقرس،  1583پقور و همکقارا  )   ، ملکقی 1581)  ، تعفریا  و همکارا 1581همکارا  )

هقای در  پقژوهش  -1اشقاره کقردل     0215) 3و شقنکل   کلیور و  0221) 2تینکوهر، عرهر و اس

 ، 0225) 4 ، سقیک 1585 ، تاعی )1581) عیدی و همکارا  یهاشمثل پژوه فراتحلیل، قاع 

 ، عقور،  0211) 7 ، روکس، کلیور و سقرواهگا 0215) 6 ، مک دوهاعد 0221) 5پاتریشیا و ج پر

 شود. اختصار اشاره میبدها د برخی پژوهش. در ادامد ب  0211) 8عو، یو و چاهگ

های شخصقیتی کارآفریناهق    هدف بررسی ویژگی  پژوهشی با 1591رضوی و همکارا  )

هیقات بقد    هقا اهد. در پژوهش آ دادهمدیرا  آموتشی بر یادگیرهده بود  ساتما  مدارس اهرام 

هقای شخصقیتی   یژگقی عنقوا  و بد ،پایری و تحمل ابهامموفقی ، خالقی  و هوآوری، ری ک

هقای  های فردی، یادگیری تیمی، بصیرت مشقترک، مقدل  کارآفریناهد مدیرا  مدارس و مهارت

در . شقد  بررسقی های یادگیرهده بود  ساتما  مقدارس  عنوا  مؤعفدذهنی و تفکر سی تمی بد

مدیرا   آ  مشتمل بر شدهمااععدو جامع   استفاده شد علّی  -ایمقای د روشپژوهش ات این 

هموهق   بودهقد.  مشقهد   شقش مدرسق  ابتقدایی هاحیق      هشقتاد در  مشغول بد خدم و معلما  

                                                      
1. Mahwang & Bastjan Antonio Cis 

2. Compress, Connor, Lerner & Stein 

3. Cleaver & Shankel 

4. Sikh 

5. Patricia & Jasper 

6. McDonald 

7. Rox, Cleaver & Cervanga 

8. Lor, Lu, Yu & Chang 
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 عامقل دوعتقی و    در، هتقایج مقدیر بقود. براسقاس     52و معل   502در این تحقی ،  شدهمااععد

 شقده بود  مدارس، تفاوت معناداری میا  یادگیرهده بود  ساتما  مدارس مقای د لیراهتفاعی

 سی قت  تمرکزتدایقی در   ب قتر کقرد   فقراه   مثقل ساس پیشقنهادهایی  این ا بر لمشاهده هشد

هقای شخصقیتی   یات ویژگق  اسقتفاده بقرای   منعاقف هقای  برهامقد  ارائقد آموتش و پقرورش و  

 کارآفریناه  مدیرا  آموتشی ارائد شد.

علّقی   عوامقل  بررسقی » بقا عنقوا    کیفی رویکرد با   پژوهشی1581رحیمیا  و همکارا  )

، شقده مااععد جامعد اهرام دادهد.« ایرا  در اجتماعی رفتار کارآفرینا  یریگشکل بر تأثیرگاار

و  ها اجتمقاعی آ  مؤس د اهداف بودهد کد تهرا  خیرید هایاهرمن و مؤس ات گاارا  بنیا 

 روش بقد  کقد  اجتمقاعی  کارآفرینقا   بقا سقیزده هفقر ات    عمیق   مصاحبد ات هوآوراهد بود. پس

 پیشقیند  هقا حقاکی ات آ  بقود کقد    حاصقل، یافتقد   هظقری  اعاشقب  شدهد و اهتخاز برفیگلوعد

 رویقدادهای کلیقدی   ترربقد و  شخصقیتی،  ای، تحصقیالت، ابعقاد  شغلی و حرفد خاهوادگی،

 علّی متغیرهای ات هاو مهارت عمومی عالی  و هافعاعی  مداری، باوری و ارتشتهدگی، دین

 ه تند. اجتماعی کارآفرینا  رفتار گیری شکل بر اثرگاار

 ات کارآفرینا  ترربیات عمی  توصیف و کشف   پژوهشی با هدف1585ادی  و مردا  )

 پدیدارشناسی اهرقام شقد.   شیوة بد وبود  کیفی پژوهش، کارآفرینی اهرام دادهد. روش پدیدة

 شقهر  در لیقره  و ترقارت  خقدمات،  صقنع ،  گوهقاگو   هقای حقوته  در برتقر  کارآفرینقا  

 اهرام شد هدفمند صورت بد هاهموهد هتخاز شدهد. اهتخازا شدهمااععد جامع  عنوانتبریزبد

با  هاهظری با شاهزده هفر اهرام شد. داده تا اشباع کیفی پژوهش ماهی  بد توجد با آ  حر  و

و    ترزیقد 1883اسقمی  )  روش پیشنهادی ات استفاده با و شد گردآوری عمی  مصاحب  ابزار

تمینق  کقارآفرینی،    شامل وضعی  اقتصادی، د کلیمؤعف داد پنج هشا  اهرام شد. هتایج تحلیل

 هریقک  و شدهد پدیدار کارآفرینی ات تلقی و اجتماعی هایویژگی شناختی،روا  هایویژگی

  بودهد. فرعی مضمو  چندین دارای هااین مؤعفد ات
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جقوی پروفایقل کقارآفرینی بقرای     وج ق    پژوهشقی بقا هقدف     0212)  1فراهک برینقا 

اهرقام  شقده  ها و افراد دارای شغل آتاد  و مدیرا  استخداماحبا  شرک کارآفرینا  ماع  )ص

د نتواهها مییک ات این ویژگیکد کدام بد دهبال یافتن پاسخ بد این سؤال بودهمچنین داد. وی 

جمهقوری  جامعقد آمقاری،    ند.نشده تمایز ایراد کبد قدر کافی بین کارآفرین و مدیر استخدام

جمعیق  هموهقد در ایقن تحقیق       بود. حر  هموهد آماری ای مدیتراهدماع  واقع در مرکز دری

گیقری  دامکقا  اسقتفاده ات روش هموهق    بودهقد. شده ماعق   تمام کارآفرینا  و مدیرا  استخدام

گیری دردسترس و لیراحتماعی استفاده این اساس، ات روش هموهد بر لاحتماعی وجود هداش 

هقای  پرسشقنامد ویژگقی   »عنقوا  بقا  خودگزارشقی  پرسشقنامد  ها،  داده آوری. ابزار جمقع شد

شناختی دو متغیقر خودکفقا/   ویژگی شخصیتی/ روا  . هتایج هشا  داد ات هف بود «کارآفرینی

متغیر خودکفقا/  . بد قدر کافی میا  مدیرا  و کارآفرینا  تمایز ایراد کرد ،آتاد و موضع کنترل

 ی شغل افراد برای کارآفرینا  یا مدیرا  بود.بندکننده برای طبقدبینیترین و تنها پیشآتاد مه 

جاهبد خاهواده بر کارآفرینی ات منظقر حقک شقدگی      اثرات همد0225) 0آعدریش و کلیف

مثابق   های تراری لاعبا  بقد ها و بنگاهها، خاهوادهخاهواده را بررسی کردهد. براساس دیدگاه آ 

در هق    هاپقایری اجتنقاز  طقور دو بد شوهدل در صورتی کد اینههادهای مرزا ات ه  تلقی می

ها و روابقط اعضقای خقاهواده بقد پیقدایش      تنیده ه تند. تغییرات درات مدت در ترکی ، هقش

شقد  و ات  هایی در آمریکای شماعی منرر شده اس  کد روت بد روت در حال کوچقک خاهواده

یراتقی در ههقاد   شا  ه تند. چنقین تغی های قدیمیدس  داد  ب یاری ات روابط مبتنی بر هقش

هققا، تصققمیماتی بققرای هققای ترققاری جدیققد، شناسققایی فرصقق خققاهواده بققد  هققور فرصقق 

هقا ایقن بقود کقد     های تراری وفرایندهای ب یج منابع منرر شده اس . پیشقنهاد آ  استارتاپ

محققا  حوته کارآفرینی برای اینکد م یر جدیدی برای اقدامات بدیع و خالقاهد پیقدا کننقد،   

شقمول بهقره ببرهقد. براسقاس ایقن دیقدگاه، روابقط        شدگی خاهوادهرویکرد حکبهتراس  ات 

                                                      
1. Frank Brina 

2. Aldrich and  Cliff 
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هقا  های مه  پژوهش آ شود. یکی ات یافتدهای اجتماعی تثبی  میاقتصادی در بان موقعی 

این بود کد تغییر ترکی  خاهواده کد عمقدتا  هاشقی ات کوچقک شقد  بعقد خقاهواده، طقالق،        

های اعضای خاهواده را تغییر داده اسق  و بقر   بط و هقشومیر و توعد فرتهدا  اس ، روامرگ

ها، تصمی  برای اققدام و ب قیج   های  هور فرص ، شناسایی فرص پدیده کارآفرینی ات جنبد

 منابع مؤثر بوده اس . 

تنهقا اثقرات م قتقل، بلکقد اثقر مخقتلط       هقد پژوهش خود،  در( 0215) 1ارمارک تی. شنک

گیری برای ایراد یقک فعاعیق  اقتصقادی    و ماعی بر تصمی ثیرات سرماید اه اهی، اجتماعی أت

میقا  اهقواع سقرماید، در ایقن      توجد بد وجود باعقوه روابط متقابل در باکرد.  بررسیرا جدید 

پژوهش،  اهدافشد. بد کاربرد منابع پرداختد  ،پایری منابعجای تمرکز بر دسترسبد پژوهش

گیری برای ایرقاد یقک   اعی و اجتماعی بر تصمی ثیر م تقل سرماید اه اهی، مأبررسی میزا  ت

ثیر ترکی  سقرماید اه قاهی، مقاعی و اجتمقاعی بقر      أبررسی میزا  تو  فعاعی  اقتصادی جدید

 025321 شقده، بقود. جامعقد مااععقد    گیری برای ایراد یک فعاعیق  اقتصقادی جدیقد   تصمی 

سقد  کشقور در طقی    11 ات یافتقد یافتد و کمتر توسعدکشورهای توسعدات پاسخگوی بزرگ ال 

پایر بقود   جای دردسترستمرکز بر کاربرد منابع بدبود. براساس هتایج،   0221-0220سال )

های ماعی، اه قاهی  کند. سرمایدمعاهی ضمنی مهمی را بد عحاظ هظری و عملی ایراد می ،منابع

یند ایرقاد  افری مه  برای ورود بد هاگیریهای مفیدی برای تصمی کنندهبینیو اجتماعی پیش

 و اجتمقاعی  ثیر دو جنبقد سقرماید اه قاهی   أتق ه قتند. همچنقین   یک فعاعی  اقتصادی جدید 

گیری برای ورود بد یک فعاعی  خصوص برای تعدیل راباد بین سرماید اجتماعی و تصمی بد

 اقتصادی جدید ب یار مفید اس .

و اهقد  هرقام شقده  صقورت کمیقی و بقا اسقتفاده ات ابقزار پرسشقنامد ا      هقا بقد  الل  پژوهش

های کیفی هیز کمتقر، خقودروایتگری قصقد و سرگاشق  کقارآفرین را مقدهظر ققرار        پژوهش

هقای منقتج ات خقودرویتگری داسقتا  تهقدگی      اهد. در این پژوهش، تأکید اصلی بر یافتقد داده

                                                      
1. Mark T. Shankar 
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هقا بقا پرسقش ات    های تهدگی و بقر سقر دوراهقی   کارآفرینا  بوده اس  و اعبتد محق  در پیچ

هقای حیقاتی کقارآفرین در گ قتره     ندگا  بقد کنقدوکاو علق  اهتخقاز و تصقمی      کنمشارک 

 شا  پرداختد اس .تهدگی

 . روش تحقیق3

 بقات،  ای و کدگقااری با روش کیفی، تئوری تمینقد  هاداده تحلیل و در این پژوهش ترزید

 اهق داده ات پقرداتی مفهقوم  هقای شیوه شامل هاروش این .شده اس  اهرام گزینشی و محوری

 ترربد آموتش، هوع برح   آ  چگوهگی کد اس  موسوم «کدگااری» بد مرحلد این و اس 

 و تشقخی   ایتمینقد  تئقوری  . 1593 ،1اسقتراس و کقوربین  ) کنقد مقی  تغییر محق  هدف و

 ایقن  هبقود  یقا  وجود عحاظ ات متن کدگااری و متن در موجود هایت  یا موضوعات شناسایی

 در. کنقد مقی  تبدیل اسمی مفاهی  ات ایمرموعد بد را« متن دآتا جریا  کدگااری،» هاس .ت 

 مفاهی  گااریهام شامل و هاس داده تف یر و رمزگشایی معنای بد ای، کدگااریتمیند تئوری

 و یورآعجمق  کیق  . تکن1592 شقیری، ) اسق   بیشتر جزئیات با هاآ  دربارة بحث و تبیین و

، هخبقا   ادیق بن سیکقار بقا رئق    یهیو تقوج  یعرفق جل د م یبرگزاری با تیپروتکل مصاحبد روا

بقا   یزهق یرا، هخبگقا   ادیق بن شدهدأییت ا یبنداهش یهاشرک  هم مشخصات  فهرس  اف یدر

، دریافق  اجقاته ضقبط    ا یق بنداهش یهاس ا  شرک مؤمناس   یهمکار یهخبگا  برا ادیبن

بقد   مراجعقد ی، لفنق وق  مالقات ت نییتع، نیکارآفر نیها با مشهورترمصاحبد شروعمصاحبد، 

،  یق خقود و اهقداف تحق   یمصقاحبد، معرفق   یابتدا در، س ساع  مقررأر نیکارآفر دفتر کاری

بحث و تبادل هظر ،  یداستا  تهدگ ری)خط س کننده توسط خودشمشارک  نامدیتهدگروای  

بقا هقدف کشقف    هقا  بر سر دوراهقی  یدیمه  و کل یهایریگ یکننده درباره تصمبا مشارک 

، ضقبط  یبقردار ادداشق  ی، یتهقدگ  ریدر م ق  نیکقارآفر  هقای و اهتخقاز  یریگ یمتص لید 

 همق   یسقات ادهیق پ، بقد کقار   شقتر یب یاعتباربخشق  یها بقرا کنندهمشارک  یها با آگاهمصاحبد

                                                      
1. Strauss & Corbin 
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 ابق  نقا  یکارآفر یهقا صقحب   هقای هقامرتبط  بخش حاف، ها )حدود ششصد صفحد مصاحبد

 یهقا بد مصاحبد یبخش یفیک یمصاحبد برا نیوعا ا یات پا بعد ،کردنلیتحل، اهداف پژوهش

 ایق  نیها، باتگش  مردد بد کارآفرمصاحبد لیلنا و تکم یصورت عزوم برا درو  مراحل بعد

 شقدهد.  کدگقااری  MAXQDA افقزار هقرم  ات استفاده ها و درههای  هیز بابا آ  یتماس تلفن

مفقاهی    و مناققی  هظق   براسقاس  شقدهد،  گقااری هقام  بقات  کقدهای  صقورت بقد  کقد  جمالتی

 براسقاس  محقوری  هایمقوعد حاصل شد. محوری مقو ت و شدهد بندیدستد شناختیجامعد

یقک   .راهبردهای کارآفرینا  در پرورش عمل کارآفریناهد شناسایی شد علّی و شرایط تعاریف

 شود.ارائد می 1افزار در جدول هموهد اوعید خروجی هرم

 

 1کیودافزار مکسانمونۀ اولیۀ خروجی نرم -1جدول 
 متن کد مصاحبه

 11کد 

ارتقای \های فردی: منشویژگی

استقبال ات متخص  و پیشنهاد \داهش

 برای طرح هاهو

گفت :  و ما استقبال کردی  .این آقا وارد کارخوهد ما شد

رح هاهو رو   .بیا بد ما طرح بده. خ  فالهی تو فکرت باته

 .ایشو  بد ما داد

 11کد 

همایش \منش های فردی:ویژگی

برپایی همایشگاه در تهرا  و \تواهمندی

های مکتوز ات ترکید، درخواس 

 .روسید

در همایشگاه تهرا  کد  .ما همایشگاهی در تهرا  گااشتی 

تنها . ما شرک  کرده بودی ، ات ترکید و کوی  ه  آمد 

 لچند تا شرک  مه  درخواس  داده بود  .کوی  هی  

های مکتوز داری  رخواس ات ترکید، روسید، اهگلیس. د

کنی  تو چو  شرک  می لهر سالما  تو همایشگاه هاهو

 .همایشگاه

 11کد 

ثب  \های موفقی شاخ 

ساخ  دستگاه توعید و خرد \اختراع

 کرد  بی   تن کالا در روت

  ما دستگاه توعیدمو  چیزی حدود بی   تن در روت اآل

او  ه  یعنی ب یار ب یار با س  و  لکندکالا خرد می

خود شرک  ساختد و ات صفر تا صدش ساتهده خود 

 .شرک  ه  

 8کد 
پشیماهی در ثب  \ا هار پشیماهی\پیامد

خاطر پرداخ  دارایی، بیمد دشرک  ب

این کار رو  طورید، واقعا کردی  جامعد ایناگر ما فکر می

درصد  88 .  یک درصد باید کار کنیاآل .کردی همی

                                                      
1. MAXQDA 



 01                        ... شرایط علّي و راهبردهای شكل گيری عمل کارآفرینانه                   اولشمارة 

 

 متن کد مصاحبه

 با ...با بیمد  حواشی با دارایی، ... و

  8کد 
هاراضی بود  \اح اس هارضایتی\پیامد

 ات خروجی ماعی

خروجی ماعی .   راضی هی تی  ات وضعی  خودمو ما اآل

 .کد ما تصورمو  در طول کار بهش دس  پیدا هکردی 

 2کد 

فعاعی  \های فردی: منشویژگی

گلدوتی با پدر در \اقتصادی در بچگی

  بچگی در تاب تا 

من  خودم ات کالس دوم دبیرستا   .ت بودپدرم گلدو

 .کردمگلدوتی می

 2کد 

فرار ات \های فردی: منشویژگی

ایراد تغییر در \طلبیروتمرگی و تنوع

  کار تکراری و روتین

 .من یک اخالقی کد دارم، دوس  هدارم کارم تکراری بشد

کردم کار روتین شده، دوس  داشت  یک اگد اح اس می

 .تغییری ایراد کن 

  5و 0، 1کد 

 ذهن \های فردی: منشویژگی

فضوعی در آتمایشگاه \جوگروج  

داهشگاه و کار تحقی  اهرام داد  برای 

 یادگیری

   ه  کد درما با دوستا  اآل 12دوره عی اهس ات سال 

رفتی  توی کارشو  ه  ه  ، می داهشگاه ه تند و اواخر

گاهی رفتی  کار آتمایشمی .کردی آتمایشگاه فضوعی می

 .دادی اهرام می

  5و 0، 1کد 

ذهن \های فردی: منشویژگی

مراهی کار کرد  و \جوگروج  

ها بد اتای کار تحقی  ش تن  رف

 برای یادگیری

 ،کردی دادی ، مراهی برای اوها کار میپروژه اهرام می

ش تی ، محیط کش  درس  هاشو  رو می رف

 .کردی می

 

هقا در فهرسق    ینا  واقع در مشهد کد اسقامی شقرک  آ   برای این پژوهش، تمام کارآفر

خراسا  رضوی بود، ات بنیاد هخبگا  خراسا  رضقوی دریافق  شقدل     1بنیا های داهششرک 

بنیقا  خراسقا    هقای داهقش  ها ثب  اختراع هیز داشتند. تعداد شرک اعبتد بعضی ات این شرک 

 شرک  بوده اس . 35، 1581رضوی در سال 

 

                                                      
بنیا  پس ات طی مرحلد رشد، مرحلد ممیزی امقور مؤس قات و مرحلقد سقوم ات سقم  پقارک علق  و        های داهش. شرک 1

بنیقا  شقناختد   اهقش هقای د عنوا  شقرک  شوهد، اما ات سم  ههاد ریاس  جمهوری باید بدعنوا  فناور شناختد میفناوری بد

 .شودها مح وز میعنوا  امتیاتی برای آ بنیا  عزوما  ثب  اختراع هدارهد، اما ثب  اختراع بدهای داهششوهد. شرک 
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 بنیانهای دانشات شرکتمشخص -2جدول 

 نام شناسه ملی فعالیت -نوع

ف
ردی

 

 نام شناسه ملی فعالیت -نوع

ف
ردی

 

-توعیدی

خدماتی و 

 تحقی 

12592110128 

خدمات 

هیروگاهی آهار 

 شرق

51 

-توعیدی

 -خدماتی

 تحقی  و

12120155011 

مدیری  

تدارکات و 

 ساخ  توس

2 

تحقی  و 

توسعد و 

 طراحی

12592331221 

 شرک  مهندسی

ماشین های 

دوارخاور 

 طوس

 12592351152 توعیدی 53

شرک  

ارشیاهیرو 

 گ ترا  آژهد

9 

-توعیدی

 خدماتی
12592518235 

شرک  سور  

 تک توس
51 

تحقی  و 

توسعد و 

 طراحی

12592125812 
هوشمندساتا  

 شرق
8 

-توعیدی

خدماتی و 

 تحقی 

 12592108282 توعیدی 52 هیا  اعکتروهیک 12910258121
 پارس بهبود

 آسیا
12 

 12592509922 توعیدی
شرک  برقگیر 

 توس
 12592181139 توعیدی 59

ساما  داروی 

 هشت 
11 

-توعیدی

خدماتی و 

 تحقی 

12592339912 
کارا صنع  

 تدبیر پایا
58 

تحقی  و 

توسعد و 

 طراحی

12592198159 
پارس پویا 

 کنترل بیناعود
10 

 -توعیدی

 خدماتی
12592035802 

هیرو هماد 

 خراسا 
 12592032322 وعیدیت 12

صنایع 

ارتوپدی 

 پارس

15 

 12592531515 توعید و طراحی
کاوش صنع  

 توس
11 

-توعیدی

خدماتی و 

 تحقی 

 11 همگر توس 12592010103

 12592125812 تحقی  و توعید
هوشمند ساتا  

 شرق
10 

-توعیدی

تحقی  و 

 توسعد

12592519211 
ب پار ساته 

 توس
13 
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 نام شناسه ملی فعالیت -نوع

ف
ردی

 

 نام شناسه ملی فعالیت -نوع

ف
ردی

 

ارائد خدمات 

مهندسی، 

 طراحی و

ساخ  

ترهیزات 

 مکاهیکی

12592101352 
صنع  پروژه 

 توس
 12592091218 توعیدی 15

 ک طالیی 

 خراسا 
11 

فعاعی  در 

 دستد فناوری
12592358195 

اک یر رایاهد 

 صبا
11 

-توعیدی

خدماتی و 

 تحقی 

12592131112 
مشهد صدرا 

 شرق
12 

توعیدکننده 

 ترهیزات

 راهداری

12592015891 
ادوات راهداری 

 شهاز
13 

تحقی  و 

توسعد و 

 طراحی

12592121300 
شاخ  

 صنع  پارس
19 

توعیدکننده هاهو 

 چوز پالس 
12592321231 

تعاوهی مبل 

 افشا  توس
11 

-توعیدی

خدماتی و 

 تحقی 

12592592051 

شرک  

اتوماسیو  

 اداری ح ی 

18 

توعیدی و 

 تحقی 
 12 کیا  تراه فر 12592112115

-توعیدی

خدماتی و 

 تحقی 

12592351213 
هیرو هماد 

 رضوی
02 

توعید قاعات 

  ستیکی
 12592581811 توعیدی 19 سیار ساته توس 12592519211

اک یر گل 

 سرخ
01 

توعیدکننده 

های پمپ

اسالری، آز 

 صنعتی

1259209022 
رای صنع  

 توس
18 

-توعیدی

تحقی  و 

 توسعد

12592531515 
کاوش صنع  

 توس
00 

طراحی، توعید 

دستگاه 

ثابتکننده باف  

 قل 

12592191111 
اعکترومد پرشین 

 توس
32 

-توعیدی

تحقی  و 

 توسعد

12592181115 
شرق آتما 

 بارثاوا
05 

گروه صنعتی  12592185238 توعیدی -توعیدی 31 پیما  خاوط  12592103331 01 
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 نام شناسه ملی فعالیت -نوع

ف
ردی

 

 نام شناسه ملی فعالیت -نوع

ف
ردی

 

کندر صنع  

 پارهیا 

خدماتی و 

 تحقی 

 شرق

توعیدکننده 

های گی 

 ضدسرق 

 30 ایمن موج توس 12592329212

-توعیدی

تحقی  و 

 توسعد

12592592128 
برها صنع  

 توس
03 

ساخ  پمپهای 

اسکرو، 

سوخ  پاش 

 هاتوربین
1259235115 

ارشیاهبر و 

 گ ترا  آژهد
35 

طراح و 

 مرری

سی ت  

متری و تلد

اتوماسیو  

 صنعتی آز

12912015121 
ترین ساماهد 

 شرق
01 

 
رق توعیدی ب

 و اعکتروهیک
 02 توس فیرت 12892212821

 

 تقاته  مقو ت و مفاهی  کشف بیشتر هدف، اوعید، هایگام در و تحقی  داد اهرام ینح در

 اتمقام . گیقرد مقی  ققرار  مقدهظر  مقو ت این بد لنابخشید  و عم  بعدی، هایگام در و اس 

 هقای داده کد شودمی حاصل تماهی هظری اشباع و گیردمی صورت هظری اشباع با گیریهموهد

 پقس  آ  ات هقا هموهقد  و کننقد همی هظری مقوعد یک کرد مشخ  و تکمیل بد کمکی اضافی،

 اسق   ایقن  مقای د ات اس . منظور «مقای د»هظری،  گیریهموهد مبنای. رسندمی هظر بد مشابد

 حقداکثر  بقد  را هقا گوهقاگوهی  کشقف  امکا  کد بروی  رویدادهایی و هاآدم جاها، سراغ بد کد

 اهتخاز . 1582 استراس و کوربین،) کند لنی ابعاد و اهویژگی عحاظ ات را هامقوعد و برساهد

 شقرک   35 بقین  ات بنیقا   داهقش  شقرک   02 م ئول یا مدیر کارآفرین 02 ها،کنندهمشارک 

 بنیا  بود.داهش
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 های تحقیق. یافته4

در سقد بخقش مقوعقد مرکقزی،       MAXQDAافقزار بندی خروجی هرمر این مقاعد، جمعد

 شود.و کنش متقابل ارائد می شرایط علّی، راهبردهای کنش

 مقولۀ مرکزی: کارآفرینی سیال

هایی ماهنقد  های خاص خود برخوردار اس . در میدا کارآفرین فردی اس  کد ات مهارت

  اشهقای عقاطفی و مقنش سقاتهده    اسقتادی، ویژگقی  -خاهوادة دموکراتیک و در هظامی شاگرد

وابط اس . او در ب تری ات روابط کقد  . م ل  اس  کد بیشتر ات همد بد دهبال رگیردشکل می

بری ، قرار دارد و ات این ب ترها استفاده بهیند ات آ  با سرماید اجتماعی و پیوهد ضعیف هام می

تواهد بر دیگقرا  اثرگقاار باشقد. وقتقی در جریقا       کند و چنا  صراح  بیاهی دارد کد میمی

هقایی ماقاب  بقا    کار خقود فعاعیق    گیرد یا در محلش قرار میاهای تهدگیوخ مواهع و پیچ

گیرد، برای آهکد عزم خود را عملی کند و رئیس و های جامعد صورت همیهنرارها و ارتش

رو درصدد اس  با ارادة خود پرداتدل اتاینکارفرمای خود باشد، بد باتاهدیشیی هوی  خود می

هو، خالقیق  یقا هقوآوری     های ش رُخ دهد کد این تغییر منرر بد بروت ایدهاتغییری در تهدگی

بنیا  دارای اشتیاق کارآفریناهد ققوی ه قتند و   های داهشاو خواهد شد. این مؤس ا  شرک 

هقای مربقوط بقد    این اشتیاق بیش ات آهکد اشتیاق تأسی ی )اشتیاق کارآفریناهد بقرای فعاعیق   

 داد مهقا  یقا اشقتیاق ابقداعی )اشقتیاق بقرای اهرقا       بقرداری ات فرصق   ساتی و بهقره تراری

وکقار  باشقد، بیشقتر    های جدید ک  های مربوط بد شناسایی، خل  و کشف فرص فعاعی 

هقای مربقوط بقد رشقد     فعاعیق   داد ای ه تندل یعنی اشقتیاق بقد اهرقام   دارای اشتیاق توسعد

 وکاری کد پیش ات این ایراد شده اس .ک  

اسق  کقد بقرخالف    سیال یکی ات اصاالحات بقاومن بقرای شقرایط امقروتی دهی      مدرهیت

شود. طب  هظرید باومن، فاصقلد مدرهیتقد   تعریف می ،مدرهیتد جامد کد ساب  بر آ  بوده اس 

هقای مربقوط بقد اوققات فرالق       سابقد و جدیدی را برای فعاعی جامد و مایع، مرموعد بی
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ایقن مرموعقد باعقث شقده اسق  افقراد بقا         . 1580گقین،  ) خل  کرده اسق   تهدگی فردی

س قات  ؤاشکال اجتمقاعی و م  د.اهبا آ  مواجد هبوده رو شوهد کد هرگز قبال بدهایی روچاعش

های فعاعی  ها و چارچوزگوهاگو  تواهایی تیادی برای ثاب  هگد داشتن )بدو  تغییر  قاع 

تواهند در این تمینقد هق  موفق     های طو هی و بلندمدت تهدگی هدارهد و همیاه اهی و طرح

شقا   تهقدگی  بقد  داد مربور بد یافتن م یرهای دیگقری بقرای سقاتما     بنابراین افراد لباشند

شقده و جقدا ات هق  هیاتمنقد افقرادی اسق  کقد        های منفکها و فعاعی چنین تهدگی .ه تند

پایرهد و بتواهند خودشا  را تابی  دهند و بد صورت مداوم آماده و متمایل بد تغییقر  اهعااف

گوهقد ا هقار   هقا بقدو  هقیچ   و بد تعهدات و وفقاداری  تاکتیک با هما  اطالعات کوتاه باشند

هقا باشقند. در   های موجود بقد دهبقال فرصق    تفاوت باشند و همچنین طب  تواهاییسف بیتأ

های عملیاتی و محاسبات خود را طب  منافع و مضرات طرح مدرهیتد سیال، افراد باید فعاعی ،

د. جاعق  توجقد اسق  کقد بیشقتر      رناطمینا  خاص ب قن  هبودشرایط در فعاعی  خودشا  و 

حلقی بقرای رهقایی    ها راهب  کنندگا  این سیاعی  را دارا ه تند و بد هوعی در بنمشارک 

 گیقرد. کنند و این خصیصد در پرتو ویژگی باتاهدیشی هوی  )شرایط علّی  شکل مقی پیدا می

شقده،  ترویری و بهیندما  تغییرپایر و دارای چندین بنیا  ئدر مدرهیتد سییال، هوی  بد امری دا

شود. ایقن وضقعی  بقد    می کاردا  و ساتگار با وضعی  پایدار دوسوگرایی و آشفتگی تبدیل

 پقایر اهاباق ،پایرهایی اهعاافها اه ا ها هیز سرای  کرده و ات آ شناختی اه ا ساوح روا 

ننقد و ح قاز   اطمینقاهی رفتقار ک  هبود شرایط در افراد باید  ساختد اس . در مدرهیتد و خالق

بنیا  این های داهشد کد کارآفرینا  مؤسس شرک سود و تیا  کردارهای خود را داشتد باشن

 ها را دارهد. تغییر و سیاعی  ذات مفهوم باتاهدیشی در جوامع مدر  اس .ویژگی
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 شرایط علّی در پرورش عمل کارآفرینانه

 یک توسعد یا عقوو بد منرر کددارد  رهشاا تفاقاتیو ا هاادیدرو ادث،حو بدی علّقق طیراشقق

آ ،  ردمودر کد س ا صلیا قعدو وا ادیدرو ،ثددحا ه،یدا یمعنا بد «ه»پدید. دمیشو هپدید

ای ات مرموعد یا شوهدمی ی اهدآ   د کر اداره ایبر هاواکقققققنش یا هاکنشای ات مرموعد

 . 121 ، ص.1593 ن،یو کورب اوسستر)ا س ا طمربوآ   بد هاکنش

جو و ویک تئوری اساسی و ذاتی اس  و بد دهبال ج   ،ایات هظرید تمیندتئوری حاصل 

ای در کاربرد عمومی تئوری هی  ل اعبتد امکقا  اسقتفاده ات تئقوری حاصقل ات هظریقد تمینقد      

  .  1889 ،ساوح وسیع وجود دارد )استراوس وکوربین

ات طری  عناصر آ  بقد   هاها و کشف دادهشده با کارآفرینهای اهرامبا استفاده ات مصاحبد

ها، بد یک تئقوری  ها در هظرید مبنایی و تعریف هرکدام ات این مقوعدتعریف روابط بین مقوعد

های اجتماعی ها و پدیدهرسیدی  کد مبنا و پاید تحقی  ما شد. این هظرید کد ات درو  مصاحبد

ی بقد ویژگقی مفهقوم    عبقارت هام داردل بقد « تئوری ذاتی»)کارآفرینی  بیرو  کشیده شده اس ، 

عنوا  ویژگی تمدهی عصر حاضقر  باتاهدیشی هوی  رسیدی  کد این مفهوم در هظرید گیدهز بد

گیقری  مارح شده اس  کد محق  در این مااععد دریافتد اس  کقد مفهقوم کلیقدی در شقکل    

 .شخصی  کارآفرین اس 

 بازاندیشی هویت شخصی

افقراد پیوسقتد    هقای فعاعیق   داقعی  اس  کق این و شاملباتاهدیشی  ،در تهدگی اجتماعی

مقدام  تقاته،   ا و اطالعقات هق داده ها و اققدامات فقرد توسقط   ویژگییعنی  لشوهدباتسنری می

 . مقوعقد باتاهدیشقی   1581)گیقدهز،   شقود دگرگقو  مقی  اصالح و گوهد اساسی باتهگری و بد 

هقای عمقل،   وشتنقوع ر  اهد ات:بندی کردی  کد عبارتهوی  شخصی را در شش محور دستد

کقنش و  -شقد  اهدیشقد  رسید  بد آگاهی، باتپرسی ات خود،  معاوف بد آینده بود ، منعکس

آمده در این تحقی  کد جزئقی  دس های جدید تفکر و تهدگی. تمام مقو ت محوری بدشیوه



 همهجدسال         علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد              لّۀمج                          00

 

های هایی ات ویژگیشوهد. هموهدات شرایط علّی ه تند، با یکی ات این شش مورد مشخ  می

 کنی .یشی هوی  اشاره میباتاهد

 بازپرسی از خود

شناسی اجتماعی، دو هوع اِسناد وجود دارد: یکی اِسناد بیروهقی و دیگقری   ات دیدگاه روا 

 شقدهی گر فردی موفقی  خود را بد عوامل دروهقی و کنتقرل  اِسناد دروهی بد عل  رخدادها. ا

هقای  داهقد، بقرای موفقیق    هظیر تالش ه ب  دهد، ات آهرا کد خود را در موفقی  دخیل مقی 

اما اگر همین فرد موفقی  خود  ،کند تا بد شرایط مالوز دس  یابدریزی میبعدی هیز برهامد

های بعدی ه  بد امیقد   ب  دهد، برای موفقی شاهس هرا بد عوامل بیروهی و هاپایداری هظیر 

 . 0221کقارعیو ،  ) خود اطمینا  هدارد عملکرد آینده ه  بدو  اس کنترل  ات خارج کد عاملی

 فقرد در  آ ، طقی  داهد کدگ ترده می و مدام ایپروسد را« خود» درمورد هیز باتاهدیشی گیدهز

پقرداتد  می خود ات باتپرسی هوعی بدبد دهد،رخ می کد اتفاقاتی براساس فواصل تماهی کوتاه،

  .1581)گیدهز، 

 در و اهقد پرسقیده  را سقؤا ت  ایقن  خقود  ات کارآفرینقا   الل : »ها کننده مشارک  الل 

 بقد  شقد همی هداد؟ هتیرد کارم کد کردم چد کار من: کردهد می تکرار را جمالت این مصاحبد

 کقاری چقد  بقود  بهتقر  هکقردم؟  کقد  کقردم مقی  چد کار باید من کردم؟می عمل ایدیگد روش

 «کردم؟می

د  دعیقل  هایشا  و تالش برای پیدا کقر جای اسناد بیروهی در شک  الل  کارآفرینا  بد

در بیرو  ات خود و در فضای اجتماعی، بیشتر  اسناد دروهی داشتند و بقا باتپرسقی ات خقود،    

 کردهد.جو میوحل را در درو  خود ج  دعیل و راه
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 های عمل  تنوع روش

و  شقود سات دریاف  مفهوم سیاعی  مدرهیتقد مقی  در جامعد مدر ، باتاهدیشی هوی ، تمیند

هاسق  و ایقن مشخصقد    داشتن تنوع در عمل برای رهایی ات بن ب  های آ ، یکی ات مؤعفد

 . 1580گین، لاع  کارآفرینا  اس  )
 

 
 ابعاد بازاندیشی هویت -1شکل 

 

 چقو   شقدی ل  صقنع   وارد اومقدی   مرددا  خارجی، ات باترگاهی بعد» : 1کننده مشارک 

 و فقروش  و خریقد  یکا  هی  . بد توعید صرف باترگاهی داشت . توعید سم  بد ه  گرایش

 !«باترگاهی تا کردی  می هگاه د عی دید بد تما  او 
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یقک کقار را    داد های مختلف برای اهرقام ها، مشالل متعدد و روشکنندهالل  مشارک 

دهند و برخالف افراد متمایل بقد شقغل کارمنقدی، ات تغییقر شقرایط کقاری       مهابا اهرام میبی

 هراس هدارهد.

 والتمعطوف به آینده و تح

 هاآ  کد هی   تعر  جای بنابراین ه تندل بلندمدت متفکرا  بهترین کارآفرینا ، بهترین

 را هشقده بقرآورده  هیقات  یقک  کارآفرینقا   کقد  هنگقامی  .کننقد می کمک آینده هدای  در ما بد

 هقای پرتقی حقواس  دهنقد همقی  اجقاته  و دهنقد مقی  اهرام مدتطو هی تفکر کردهد، شناسایی

 گاهی یا هاچیز سود با هاسال گاراهد  شوهدل یعنی هاآ  مدتطو هی راهبرد ماهع مدتکوتاه

 در ترقارت  شقود مقی  باعقث  کقد  اس  گااریسرماید معنای بد این. اس  سود بدو  اوقات،

باشقد )وینبرگقر،    داشقتد  مقدت کوتقاه  هزینقد  اگقر  حتی باشدل ارتشمندتر ب یار مدتطو هی

 .شودکنندگا  ارائد میمالت مشارک  . برای اختصار یک هموهد ات ج0219

خقواهی ، شقاید بقاتار    ری  داهشگاه درس میبا حرمی کد داری  میاگر »: 8کننده مشارک 

  .«کار محدود بشد با اینکد خیلی خوز باش 

هقای  گیدهز، رویکرد معاوف بد آینقده و تحقو ت در جامعقد مقدر  را یکقی ات ویژگقی      

ها بد دورهما و اف  بلندتری کننده . الل  مشارک 1581 شمارد )گیدهز،باتاهدیشی هوی  می

 اهد. هگری خاصی در تهدگی خود داشتدو آینده کننددر مقای د با سایر افراد جامعد توجد می

 آگاهی از موقعیت

 وضقعی   در تغییرات سودآور، هایهبود تااب  و هاشکاف ها،مغایرت کشف کارآفرین با

 بقد وجقود   را بنیا  جدیدداهش هایفرص  شناختی، فرایندهای باو کند می را تقوی  موجود

کنقد. براسقاس یقک    مقی  ایرقاد   موجقود  هد و) جدید هایموقعی  هاآ  طری  ات و آوردمی

رویکرد مناقی، کارآفرین باید ات موقعیتی کد در آ  قرار دارد آگاه باشد تا موجق  اح قاس   

  .0212)اشمی  و هاسو ،  های جدید شودهیات کارآفرین بد کشف موقعی 
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 شقرک   یقک  تأسقیس  ایقده  دیقدم  کقرد .  پیقدا  کقار  بقد  کقردم  شروع» :3 کنندهمشارک 

 اهرام کار رو این: گفت . کرد خاور ذهن  بد داشت  خودم کد تخصصی براساس رو افزاریهرم

 .«دیگد همیند کارمندی کارمندی. شدهمی دم. دیگدمی

شقمارد  های مدرهیتد و باتاهدیشقی هویق  مقی   ویژگیگیدهز آگاهی ات موقعی  را یکی ات 

 . هماهگوهد کد برگر و دیگرا  هظرشا  درمورد آگاهی در جوامع مدر  اینگوهد 1581)گیدهز، 

 شقود می هیز فرد وارد ذهنی  بلکد اس ، بیروهی جها  بد معاوف هد تنها اس  کد باتاهدیشی

شقوهد )برگقر،   مقی  تبقدیل  «آگقاهی  عموضقو  بقد  فرد خودِ و جها » باتاهدیشی، یندافرطی  و

ها گقویی آگقاهی بیشقتری ات موقعیق  و فضقای اجتمقاعی در       کننده . الل  مشارک 1591

 مقای د با دیگرا  دارهد. 

 های جدید زندگی و تفکراستقبال از شیوه

 چقاعش  بقد  را هقا آ  تفکر هحوه کد تراربی داهندلمی فرص  را هاچاعش موف  کارآفرینا 

 حقل  بقرای  هاآ  رویکرد .ببینند را م ائل جدیدی منظر ات تا کندمی وادار را هاآ  و کشدمی

 یابنقد، درمی را خود تعصبات آموخ ، خواهند جدیدی هایمهارت کرد، خواهد تغییر م ئلد

 موضوعات درمورد جایگزین هایدیدگاه کنند،می تحلیل و ترزید را مختلف مشکالت ریشد

را  تریهوشمنداهد هایبرهامد و پرداتهدمی م ائل بد بیشتری دق  با ،کنندمی کشف را خاص

 هتایج دید  و بیشتر کارایی معنای بد این ای،حرفد دهیای در .کنندمی تنظی  آینده توسعد برای

 هقای تمیند شناسایی و روابط بهتر درک معنای بد اس  شخصی ممکن تهدگی در. اس  بهتر

  .0213جاه و ، باشد ) شخصی پیشرف  برای اصلی

 قبول رو اینرا مدیری  کد کنیدمی قبول شما آقا کد گااش  ایجل د» :11 کنندهمشارک 

 ما قراره اگد ه  . یادم تدی ، آقا او  بد کد حرفی ذارم. مامی را شما کن ،می عزعشو  کنید،

 ما قراره اگد کنار! بر  اوها کد کارید چد بد ، اهرام توهندمی بهتر ما ات اوها کد بری  رو اینا راه

 .«داری  طرحی چنین ما بیای 
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های جدید تهدگی و تفکر را یکی ات ویژگیهای باتاهدیشقی هویق    گیدهز استقبال ات شیوه

های ها با هم  خارات احتماعی، ات شیوه و سبککننده . الل  مشارک 1581داهد )گیدهز، می

 کردهد.جدید کاری استقبال می

 نشپیوند اندیشه و ک

شقوهد  مقی  «مقنعکس  یکقدیگر  در کنش و اهدیشد»گیدهز معتقد اس  کد در جوامع مدر  

یکی ات تیرمقو ت باتاهدیشی هوی ، پیوهد بقین اهدیشقد و کقنش یقا عمقل       . 1581)گیدهز، 

هگرهد و آ  را عنوا  ابُژه بد آ  میدهند و بعد بداجتماعی اس ل یعنی یک اقدامی را اهرام می

کنند. در این رفق  و  و ات ابعاد مختلف آ  کنش را هقد و بررسی می کنندمیترزید و تحلیل 

برگش  بین عمل اجتماعی و اهدیشید ، بارها ممکن اس  تغییر کنش یا اصالح آ  صقورت  

 گیرد.

 داش ؟ اشکال کارمو  کرای گفتی  خودمو  با هداد هتیرد رفتی » ها:کنندهمشارک  الل 

 شقد   بهتقر  بقرای  دوبقاره  و دادی  اهرام آ  را رسید. مردد نمو ذه بد جدید ایده یک با بات

 .«کردی  فکر شدهاهرام کار روی کار،

گوی با خود درباره اقدامات خود اس  وها، گف کنندههای بارت مشارک یکی ات مشخصد

هایشا  بد این رف  و برگشق  بقین اهدیشقد و کنش)عمقل      کد الل  کارآفرینا  در مصاحبد

 قی  یا لیرم تقی  داشتند.اشارة م ت

 متقابلکنش  و کنش یراهبردها

 یطاشرات  خاصی مرموعد در هپدید بدداد   پاسخ یاداد   لهتقاا د ،کراداره  ،مدیری  

: دارد معینی هققایگققییژو متقابل کنشو . کنش دتدبیر میشو ا کنشگر یسوات  هشدهمشاهد

 لطودر  تغییر یا جنبش برح   هداتومیرو یناتا لس ا ییندافرطقور ذاتقی   اینکد بدهخ   

 مدیری  بد پاسخدر  یعنی لس ا رمحوفهد متقابل کنشکنش/  اینکد دوم لدشو مااععد  مات

اینکققققد   مسول هددمیروی  هاکیققققو تاکت هادهبررا طری رو ات یناتا لدمیشو مهراا هپدید

 . 123ص. ، 1593، نیس و کقورب و)اسقترا  دارد همی ا ه  ردهخوشک   متقابل کنشکنش/
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 9مهارت دید  اثقربخش )  اند از:مقوعد ه تند کد عبارت 09ها مقو ت راهبردها و استراتژی

مقوعقد  و   1مقوعد محوری ، مهارت حل م قئلد )  9مقوعد محوری ، مهارت شنید  اثربخش )

اختصقار ات هقر مقوعقد چنقد مقورد بیقا        مقوعد . در ساور پایین بد 1دعب تگی خوداهگیختد )

 شود.می

 اشتیاق کارآفرینانه -1

شقدهد کقد بقرای رسقید  بقد آ  بقد       ها چنا  لرق در عالی  خود مقی کنندهاین مشارک 

کردهد و چنقا  بقد   کردهد، تاریخچد ساخ  وسایل را مااععد میهای مختلف عمل میصورت

هقای  کردهقد و حقرف  ها آگقاهی پیقدا مقی   دهبال رشتد خود بودهد کد بقید هیز ات این رفتار آ 

گرفتند و تمام توا  خود را برای رسید  بد هدف مورد عالققد خقود بقد    یگرا  را هادیده مید

و دعب تگی بد کارشا  داشتندل حتی در تما  اوقات فرال  هیز بد کارشا  فکقر   بردنادکار می

کارآفریناهقد را  کردهد. هکتد حائز اهمی  این اس  کد اساتید حوته کارآفرینی مفهوم اشتیاقمی

تبع گافمن، با مفهوم دعب قتگی خوداهگیختقد ات آ  یقاد    اهد کد در این تحقی  و بدکردهمارح 

هقا شقاهد ایقن    شده اس  و بد معنای درگیرشد  کامل در یک هقش اس  کقد در کقارآفرین  

 ویژگی ه تی . 

من ات اول دیدم این بود کد یک وسیلد ب اتم و بیماری رو درما  کن . : »5کننده مشارک 

رفت  سرگاش  وسایلی رو کد برای بهبود درما  سقاختد  شقده بقد    م جاع  بود. میخیلی برا

 «.فکر کی رسید کد اینا رو درس  کند، می خوهدم

شد. او  تمقا   هاش اهرام میدرسی داشتی  کد باید با کامپیوتر تمرین: »10کننده مشارک 

مقن همیشقد اوهرقا بقودم.      خیلی کامپیوتر هبود. آتمایشگاه کامپیوتر داهشگاه داشق .  18سال 

 «.اومدهرکس منو گ  می کرد، اوهرا می
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 مهارت دیدن اثربخش -2

ها چد ات رفتارهقای مثبق  و چقد ات    ها چش  و گوششا  بات بوده اس . آ کنندهشارک م

گرفتندل بقد طقوری کقد بقا دیقد  عمکقرد ضقعیف        ای مثب  اعهام میرفتارهای منفی بد شیوه

دادهقد و بقد   اگرد ممتات مدرسد و شرک  موف  رفتارشا  را تغییر میداهشگاه، مدیر ها ی ، ش

 تا بد هدفی کد در ذهن دارهد، برسند. کردهدای دیگر عمل میگوهد

این پ ره رو دیدم اصال  قیافش بچد ساعد. گفقت : خق  مقن شخصقیت      » :1کننده مشارک 
جقوری  یقد او  بیقاد بخوهقد، ایقن    تر بود. گفت : چرا مثال  باوق  مثال  چهرم ات او  مرداهدهیچ

جوری بخوام باش ؟! شروع کردم ات تبقا   های کشور بشد و من اصال  اینشاگرد اول هنرستا 
اهگلی ی. حروف اهگلی ی رو ات همو  سال دوم هنرستا  بودم، تاته یاد گرفت . بعد ریاضقی  

 «.رو شروع کردم
دم، آقای فتحی ه  بود. اوهرقا  کرمن توی شرک  هورساتا  کد کار می» :2کننده مشارک 

 « گفت : اینا چاوری بد اینرا رسید ؟! تو چرا هرسی؟!بد خودم می

 مهارت شنیدن اثربخش -3

هقایی ات  و با شنید  حقرف اند های بزرگی برای شنید  بودهها دارای گوشکنندهمشارک 

همقا  بقاور یقا     ای کد داشتند، باآمدهد و براساس پیشیندجنس تأسف یا هصیح  بد خود می

ها ات جنس طعند و سرتهش بقود، ات  هایی کد برای آ کردهد و هیز حرفتخصصشا  رفتار می

عبارتی ات ساح آستاهد تحمل با  برخوردار بودهد و شدهدل بدخاطر همیاین حرفها  هیز آترده

 کردهد.معای  خود را برطرف می

ود ما رو کشید کنقار و گفق : عقداعتی    ات اقوام همین بنده خدا سیفی ب» :1کننده مشارک 

دوهقد و فقال  و... . تقو    هکن این کارا رو دیگد. اینرا جو   هکن. اینرقا ک قی ققدرتو همقی    
 «.ارته. بیا بیرو  برا خودت کار کن. ما رو آهتریک کرددوه  کد سرت بد تن  میمی

کن ، یک دوست  یک مقدار معلوعی  ج می داش . من رفت  کمکش » :15کننده مشارک 

توهی درس  کنی! بقد  چیز ساده رو یک مقاوم  هااشت  و سوخ . گف : تو این رو ه  همی
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خوهد  توهد کار بد این سادگی رو اهرام بده، این درسفکر فرو رفت  داهشروی برقی کد همی
 «ای داره؟!چد فایده

ی چقی  گیری؟ براهم اید تاجرمو  گف : شما ماهی چند حقوق می» :11کننده مشارک 
میلیو  تقومن؟! همیشقد بقراش سقؤال بقود.       0کنی )تو کارخوهد تمرد ؟ برای قدر کار میاین
توهی یک شرک  باترگاهی برای خودت بزهی بقا  گف : میقدر روی مخ من کار کرد و میاین

 «.هایی کد داریتوجد بد ترربد

 مهارت حل مسئله -4

اهقد و بقد هقدف خقود      ق  کقرده  ها براساس ترربیات تلخی کقد ک کنندهالل  مشارک 

آینقد کقد بایقد    اهدل بنابراین بد خقود مقی  اهد، ترربد تواهایی حل مشکل  را ک   کردههرسیده

کاری کرد. باید این اتفاق را جبرا  کنند و بد دیگرا  ثاب  کنند کقد درمقورد او اشقتباه فکقر     

 کنند.خود را حل میرسند و ات طریقی دیگر م ئلد کنند. سراهرام هیز بد هدف خود میمی

های تهدگی رو تأمین کن ، رفقت  تقوی کقار    من برای اینکد بتوه  هزیند» :3کننده مشارک 
خرید و فروش ماشین. برای من خیلی سخ  بود این کار. مدیر عامل ید شقرکتی بقودم کقد    

او  شرک  شناختد شده بود. اوهرا برای من خوز بودل بد خاطر اینکد دوبقاره فهمیقدم کقد    
 «.شد ات پش  میز دیگد پیدا کرد. پول رو باید دوباره ات تو باتار جمع کردل رو همیپو

 امتحقا   سقر  ات اشقتباه  بد منو ریاضی تو داهشگاه، ترم پایا  سر امتحا » :9کننده مشارک 
 بقود  کالسقورت   ی جزوه کد بود این ه  قصد اصال  کد کردی تقل  شما کرد . گفتن بلندم

 جقایی  بقد  خودمو خوامهمی کد علمی در فضای دیدم خ  بودم. هکرده ش هگاه اصال  من کد
 این تو افتادم بعد برم کد ر همی بقید کد ایدیگد متفاوت فضای یک باار پس گفت : برسوه .

 «.فضا
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 مقو  پقنج  کارخاهقد  خقاه  : کارخاهقد. گفق    مقدیر  بقا  کقردم  صحب » :11کننده مشارک 
 اهرقام  تقوهی می خاهمی یک تو بشد. تده تو دس  بد باید کارخاهد استارت چناراهد. کیلومتری

کقرد  خقود بقد دعیقل اخقراج ات      بودید! )بقرای ثابق    هام جویای شما: گفتند کد ایشو  بدی.
 «.معلمی 

 وجودآمدهتغییر در شیوه مدیریت در واکنش به شرایط به

تهند و تغییر می دهند و دس  بدوجودآمده واکنش هشا  میها در برابر شرایط بدکارآفرین

کننقد کقد در ذیقل چنقد هموهقد      کرد  م یر بد سقم  موفقیق  را مقدیری  مقی    بد هوعی طی

 شود.ذکرمی

برای بهبود شرایط خود دس  بد همایش تواهمندی ات طری  شرک  در  12کننده مشارک 

 تهد:همایشگاه می

ده بودی ، ات ترکید در همایشگاه تهرا  کد ما شرک  کر .ما همایشگاهی در تهرا  گااشتی »

چند تا شرک  مهق  درخواسق  داده بقود  ات ترکیقد،      لتنها کوی  هی   .و کوی  ه  آمد 
چقو  شقرک     لهای مکتوز داری  تو همایشگاه هاهو ما هقر سقال  روسید، اهگلیس. درخواس 

 «.کنی  تو همایشگاهمی
ای اس  و کار سادهبیند در باتار تابلوساتی رقاب  تیاد اس  وقتی می 11کننده مشارک 

هوعی این محدوی  را فرصتی دهد و بدتواهد در این فضا رشد کند، شرایط را تغییر میو همی

 داهد:برای رشد می

بعقد دیقدی  هقد بقاتار تابلوسقاتی مقا رو راه        .شرک  گ تر خاورا  رو رشقدش دادیق   »
ب قتر و فضقا راه    ای ه  ، همد بلدهقد و مقا رو تقوی ایقن    کارساده ه،رقاب  تیاد .ندهدهمی

ما وارد فضای جدید  .این بود کد من دهبال کار جدیدی بودم، حرف جدیدی بودم د.دادههمی
 «.ک ی هبود و تنها بودی  .تراه فورساتی شدی 

گااری در برق خراسا  بقرایش سقودی   بیند، سرمایدبد محض آهکد می 11کننده مشارک 

 دهد: یر خود را تغییر میگیرد و مهدارد، ات استراتژی ترفند بهره می
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بات سقریع   .مو  ه  ب یار بد بودوضع ماعی .کیلو وع  داش  150منتهی خراسا  ردیف »
کقار رو   گفت : خ  حقا  داهقش ایقن   . گااری کن هرفت  روی او  کار سرماید و عوض کردم

 بقد شرایا  خیلی  .دیگد من هدارم ه؟ک ی هخر و من کار کن  ؟ک ی اومد ات من خرید. دارم
 «.بود

دهد و کارخاهد را با علق  روت  آمده در کارخاهد را تغییر میشرایط پیش 11کننده مشارک 

 برد:پیش می

 هم قرم  بقود.  مقا  مال اشفَنی داهش اهگار چین. کارخاهرات ات آوردی  دستگاه یک ری» 

 «.آوردی  ور دستگاه رفتی  کد داش  رو فنی داهش این و تمیند این در بود کرده مااععد بیشتر
بیند شرایط آهقدر مهیا هشده اس  تقا  برای رسید  بد موفقی  وقتی می 12کننده مشارک 

کند. او ات ری قک خقود   دهد و ری ک میبتواهد قاع  خود را امتحا  کند، واکنش هشا   می

 گوید:گوهد برای ما میاین

 شروع هیشابور اههیروگ ات شدی . من جمع ه  دور هفر و چند تدی  شرک  یک 99 سال» 
 ایراهی قاع  گااشتندهمی و بود ایب تد فضای اوهرا و گرفت می رو قاعات ات یک ری کردم.

 شقروع  هقا بچقد  بقا  میقاوردی   و گقرفتی  مقی  رو قاعد ما داره. ح اسی  توربین کنندل وصل
 «!کردممی هصبش دتدکی رفت  می بودی . آشنا اوهرا پرسنل با بعد و ساختن بد کردی می

 
 عمل کارآفرینانه یخط اگرامید -2شکل 
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 گیری و پیشنهادها. نتیجه5

عنوا  باتتابی ات تغییقر در  گیری در سد بخش شرایط علّی یعنی باتاهدیشی هوی  بدهتیرد

جوامع امروتین )ماهی  سیاس  تهدگی کارآفرین ، بررسی هظقری شقرایط علّقی و بررسقی     

 شود.عمل کارآفریناهد ارائد میبرای متقابل کنش/ کنش  یراهبردهاهظری 

   کارآفرین زندگی سیاست ماهیت عنوانبه هویت الف: بازاندیشی

 دلدلقد  مراتبقی، سل قلد  سلاد شرایط ات رهایی و سن  جمود ات رهایی تهدگی، سیاس 

 فقراخ  تغییقرات  ات خبر این اس . اهتخاز سیاس  هوعی خود کد اس  تهدگی سیاس  اصلی

 دهقد مقی  خبقر  مدرهیتقد  خقود  «دیگقر  روی»اجتماعی  هظ  ات هاییصورت پیدایش آتی دامند

 . 1595ک ل، )

 و هاب قاما   شقرایط  بعضقی  دیقد   بقا  خقود،  جامعد در وجودآمدهبد تغییرات با کارآفرین

 تصقمی   و تهقد مقی  اهتخقاز  بد دس  خود کار محل در خصوصبد امور بعضی ات هارضایتی

 خل  را چیزی رواتاین دهدل تغییر اس ، دیگرا  اب هم و کد را خود تهدگی روهد تا گیردمی

 سیاسق   ایقن  کنقد.  برطقرف  را جامعقد  خقود هیقات   مهارت و تخص  بد توجد با کد کندمی

 . گااردمی کارآفرین روی پیش را جدیدی تهدگی سبک تهدگی،

 شقرط  بقد  مدیری  پایرش، ساخ  بد عالقد اتجملد هاییمؤعفد شناسایی مااععد، این در

، آتمایش بد عالقد، روتمرگی ات فرار، هو ایده اجرای بد عالقد، خود هوی هایایده رد ک پیاده

 کقار  توعیقد،  بقد  گرایش، کارمندی تهدگی محرومی  ات فرار، کارمندی ات فرار و شد  م تقل

، تغییقر بقود    حقال  در دائمقا  ، هترسقید   و پقایری ری قک ، آینقده  و یقادگیری  بقرای  سخ 

 ، فکرخوش هایآدم) دیگرا  کمک ات استفاده، شک   ات هترسید ، زیریبرهامد، پرداتیایده

 کقد  موفقیق   بقرای  ایترربقد  محرومی  و شک  ، آینده دید ، آینده در تغییرات بینیپیش

 برخقی  اسق ، صقورت گرفق .    مشارک  کننقدگا   در هوی  باتاهدیشی مفهوم ات هشاهگاهی

 منابع ات کارآفرین گرفتن مثل فاصلد شودلیم حاصل هویی  باتاهدیشی ات پیامدها و هاویژگی

 ایقن  اللق   تهدگی در کد تفکر و تهدگی جدید هایشیوه بد آورد  روی و سنتی ساتهوی 
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 و آینقده  بقد  معاوف بلکد گاشتد، و سن  بد معاوف هد، باتاهدیشی .اس  مشهود کارآفرینا 

 و هگقری آینقده  ات حقاکی  کارآفرینا  این با الل  . مصاحبد 1529 گیدهز،)اس   آ  تحو ت

 و شقود مقی  فرد ذهنی  وارد بیروهی، جها  بد توجد برعالوه باتاهدیشی .اس  آینده بد توجد

 همکقارا ،  و برگر) شودمی تبدیل موضوع آگاهی بد فرد خودِ و جها  باتاهدیشی، فرایند طی

 و دارهقد  کنش و اهدیشد بین برگشتی و کارآفرینا  رف  کد شاهدی  هایافتد . براساس 1591

 یک عنوا بد را خود مدام و شودمی تبدیل آگاهی موضوع بد خودش برای خود فرد هوعی بد

 درمعقرض  دائ  را خود اجتماعی عملکردهای و کندمی واکاوی و ارتیابی، شدهبررسی سوژه

 مثل باتاهدیشی .شودمی وی منرر شرایط اصالح بد جدید اطالعات و دهدمی قرار باتسنری

 در شرایط این. شودمی منتهی محیط با سی ت  ساتگاری ت هیل بد کد کندمی عمل ی میمکاه

 را تواهقایی  این عامال  بد باتاهدیشی. شودمی اهرام هاپیچیدگی کاهش و هاپاسخ تنظی  هتیر 

 بقاور  ایقن  هاآ  باتاهدیشاهد هوی  و کنند تأمل کنش جدید هایجایگزین درمورد کد دهدمی

 بقد  ملقزم  را فقرد  و اسق   تحقول  و دگرگقوهی  حقال  در جامعقد  کد دهدمی شکل اهآ  در را

 متعقدد  هقای هویق   ات برساختد خود، بنابراین کندلمی جدید هایتصمی  اتخاذ و باتاهدیشی

 فریندی خصیصد چهار هوی ، باتاهدیشی ات متأثر خودِ اس  معتقد مید تمیند همین در. اس 

 برگر هیز پیتر داراس . را بود  باتتابی یا باتاهدیشی و بود  دیاعکتیکی، بود  اجتماعی، بود 

 و بققود  اهدیشققنده شققدگی، تفکیققک بققاتبود ، خصققل  چهققار دارای را هویقق  باتاهدیشققی

 منبقع  را تهقدگی  برهامق   و  91-91 ، صق . 1591، همکقارا   و برگر) داهدمی یافتگیفردی 

 هقامعین  شقیوهای  بقد  و دارد بقات  خصقلتی  معمو   برهامد این. داهدمی فردی یابیهوی  اوعی 

 درمورد باتاهدیشی گیدهز همچنین . 91-92 ، ص 1591، همکارا  برگر و) شودمی تعریف

 و مقنظ   تماهی فواصل فرد با، فرایند این طی کد داهدمی گ ترده و پیوستد فرایندی را «خود»

 بقد  فقرد  و  1529 ،گیدهز)پرداتد می خود ات باتپرسی بد داده اس ، رخ کد اتفاقاتی برح  

 ترربیقات . کنقد مقی  مهیا خود شخصی  توسع  برای متنوعی هایفرص  گوهاگو ، هایشیوه

 بقرای  را تمینقد  شرایط این .کندمی آماده عمل هایروش تنوع برای را ب تر گوهاگو ، و تاته
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 وع ممکقن موضق  ایقن  اعبتقد  کقد  کندمی مهیا شدهتثبی  و جاافتاده رفتاری اعگوهای ات جدایی

 باتاهدیشقی  ات گیقدهز  سقاتی  مفهقوم  . 1529 ،گیقدهز )باشد  داشتد بد دهبال ه  خاراتی اس 

 گیقدهز . اسق   هیقز  تقر کامقل  هقا آ  ات اسق ،  قبلی تعاریف عناصر دربردارهدة اینکد بر عالوه

 کقنش خقود   تمین  با کارآفرینا  و داهدمی اه اهی عمل هرگوهد معرف و ویژگی را باتاهدیشی

 بیشقتر  و اس  مداومی جریا  بلکد ها،تعامل ات ایمرموعد هد اه اهی کنش. ه تند ستما در

 .اهدداشتد شرایط تغییر بد واکنش در مدیری  شیوه در کارآفرینا  این

 علّی   یطاشرب: بررسی نظری 

رسقد کقد بقد ایرقاد     گوهد بیا  کرد کد کارآفرین باعقوه بد جایی میتوا  ایندرمرموع می

گقرایش بقد   » ،«عالققد بقد سقاخ    »هقای  شود. با توجد بد مقوعدش هیات میاهدگیتحول در ت

می توا  چنین برداش  کرد کقد  « فرار ات روتمرگی و کارمندی»و « عالقد بد آتمایش» ،«توعید

کارآفرین تصمی  دارد تغییری در تهدگی خود بد وجود آورد و بد دهبال عالی  خود حرکق   

د و قصد دارد هوی  شخصی خود را پیدا کندل چراکقد در ایقن بقاته    کند. او هیات بد تغییر دار

فکقر و   منقدی ات تیقاد و قدرتمنقد در بهقره   خالقی  و هوآوری  با توا هیروی اه اهی تماهی، 

یابد و . در این جامعد مدر  هوی  شخصی اهمی  بیشتری میاهمی  پیدا کرده اس  اهدیشد

هقای  هاگزیر اس  کد در طول تهدگی بقد اهتخقاز  و  هایش را ب اتدباید خود هقشکارآفرین 

کندل در ایقن  رو کارآفرین هوی  شخصی خود را مدام باتاهدیشی میمهمی دس  بزهدل اتاین

شقود و دسق  بقد توعیقد     صورت اس  کد کارآفرین باعقوه بد کقارآفرین باعفعقل تبقدیل مقی    

معقد مقدر ، افقراد بقا       معتقد اس  کقد در جا 1592تهدل هماهگوهد کد گیدهز )وکار میک  

 کننداصالح و باتاهدیشی هوی  خود، چد بود  و چگوهد این شد  خود را مدام باتهگری می

هقا دارهقد، سقاختد    و همد اَشکال تهدگی، ک  و بیش با داهشی کد کنشقگرا  ات ایقن صقورت   

 تهند.شود و ات این طری  افراد دس  بد باتاهدیشی هوی  میمی
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 متقابل  کنش/ کنش  یراهبردهاج: بررسی نظری 

تقوا  گفق  کقد    ها مقی ها، در حوته راهبردها و استراتژیای ات مصاحبدبا بررسی خالصد

آیقدل  های دیگرا  یا با شنید  مؤثر بقد خقود مقی   ها و موفقی کارآفرین ات طری  دید  تالش

هقای  توا  گف ، اهقواع مهقارت  کند کد میهای مخت  بد خود استفاده میرو ات تاکتیکاتاین

ارتباطی ماهند مهارت خوز دید  و خوز شنید  را آموختد  اسق ل چیقزی کقد پرداختچقی     

در « مهقارتِ شقنید  اثقربخش   »و « مهارتِ دید  اثقربخش »های عنوا  مقوعد  ات آ  بد1593)

شقود کقد ات م قائل    کارآفرین هام برده اس . ات آهرا کقد بقا مشقکالت طقوری مواجهقد مقی      

کنقد، ات مقوعقد   عنوا  راهی برای رسید  بد موفقیق  اسقتفاده مقی   دآمده در م یر خود بپیش

هقای مختلفقی بقرای رسقید  بقد      بقرد. کقارآفرین ات اسقتراتژی   بهره مقی « مهارت حل م ئلد»

کند. یکی دیگر ات این استراتژیها این اس  کد کقارآفرین چنقا  درگیقر    کارآفرینی استفاده می

شقود و تقالش فراواهقی    تی در هقش خود لقرق مقی  عبارشود، بدکارهای مورد عالقد خود می

کنقدل  یقاد مقی  « دعب تگی خوداهگیختد»عنوا  کند کد گافمن ات آ  بدبرای اجرای آ  هقش می

هقای متنقوعی را   هقای اجتمقاعی هققش   هماهگوهد کد گافمن اعتققاد دارد کقد افقراد در گقروه    

د هقش و صقرف توجقد و   ب« دعب تگی خوداهگیختد»پایرهد کد درگیرشد  در یک هقش را می

  .0229کند )میلو، تالش فراوا  برای اجرای آ  تعریف می

 اهد ات:ی عبارتکاربرد و یراهبرد یهاشنهادیپ

 بقرای   نیعمل کقودک بقد همقراه اقتقدار واعقد      یکودکا : آتاد کیدمکرات  یترب جیروت

ای های مشاهده اثربخش، شنید  اثربخش و مهارت حل م قئلد و ارتقق  یادگیری مهارت

 قدرت باتاهدیشی هوی  وابعاد آ ل

 داوطلباهقد و    یهقا دوستاهد، کمقک هوع یها یدر فعاع نیکودکا  با واعد یهمراه جیترو

 لوکارک  

 و  دیام جیترو یبرا یو کت  آموتش یرساهد اجتماع یها یو  رف ییگوات قصد استفاده

 ی لاستقالل شخص
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 هادارس و داهشگاهها، مداوطلباهد درخاهواده یها یفعاع جیترو.  

 عزوم  ،یشاگرد-فراه  آورد  هظام استاد ،یات کودک  یو فرص  کار و فعاع ندیتم رادیا

 یلدست یهنرها جیمثل هنرستا  و ترو یمهارت یهاآموتش

 یچگقوهگ  ،یو اجتمقاع  یارتباط یهامهارت  یتقوبد مند کرد  و آموتش فرتهد عالقد 

 لبا آموتش در مدارس یاجتماع یهادیها و استفاده ات سرماشناخ  فرص 

 هاهها در مدارس و داهشگاشبکد نیا یراباد اعضا  یو تقو یمیت ،یگروه کار جیترو. 

 عبارت بودهد ات:  پژوهشاین  یها یمحدود

 یتهقدگ   یق دق ریات سق  یتقر  یق دق ریتواه ق  تصقو  یمق  ا یمکمل با اطراف یهامصاحبد 

 لارائد کند نیکارآفر

 عمل  دا یات منش و م یتر یدق ریتواه   تصویها مساتما  یوهدر یهایژگیو یبررس

 لارائد کند ناهدیکارآفر

 یکقار   کنندگا  با توجقد بقد مشقغل   با مشارک  یمکرر و طو ه یهامصاحبد داد اهرام 

 د .یهرامایتا هف  ساع  بد طول م یها گاهها دشوار بود )مصاحبدآ 

 اهد ات:ی عبارتپژوهش یهاشنهادیپ

 ینیلکارآفر یبرامدرهیتد   یاعیس یها یآس یسبرر  

 لنا یکارآفر ا یدر م یماهیو پش یتیگ تره مقوعد اح اس هارضا یبررس   

 لنایفرتهدا  کارآفر ا یم در یدرخل  و هوآور زهیاهگ یبررس  

 با ساختار قدرت نا یکارآفر یرسمریروابط ل مااععد.     
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