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چکیده
چهار موج عمده ،مفهوم کارآفرینی را متحول ساخته است .موج چهارم نگرش جدید به مفهوم و کارکرد کاارآفرینی
با رویکرد ارزشآفرینی است که حتی تأکید بر آن است که واژه آن نیز باه ارزشآفرینای تیییار یاباد .باهعباارتدیگار باا
رویکرد جدید ،کارآفرینی اگر بر اساس ارزشهای یک جامعه شکل نگیرد پیامدهای آن نیاز ارزشآفارین نوواهاد باود،
چراکه از مسائل معرفتشناختی که زیربنای آن است تا مسائل اقتصادی تمام زمینههاای علمای را در برگرفتاه و در حاوزه
فرهنگ و سیاست تا اقتصاد ادامه یافته است .در این مقاله مدل مفهومی کارآفرینی ارزشآفرین شناساایی گردیاده اسات.
این مدل در چارچوب نظام ارزشی و بومی ایران بررسی گردیاده اسات .عوامال علای ،محی ای و زمیناهای تأثیرگااار بار
کارآفرینی ارزشآفرین استوراج گردیده است و همچنین فعالیتها و راهبردها و پیامدهای کارآفرینی ارزشآفرین تبیاین
گردیده است .روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش روش پژوهش «نظریه برخاساته از دادههاا» ) (GTاسات .بارای
انجام این کار از نرمافزار اطلستی استفادهشده است .جامعه آمااری پاژوهش حا ار خبرگاان حاوزه مادیریت ،مادیران
باتجربه کارآفرینی و نوبگان مدیریت اسالمی که در زمینه کارآفرینی اطالعات مناسبی دارند ،است.
واژههای کلیدی :کارآفرینی ،کارآفرینی ارزشآفرین ،ارزش جامعهشناختی ،ارزش اقتصادی.
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مقدمه

است تا آنجا که گرایشهای جدید کارآفرینی فرهنگی

یکی از مهمترین مباحثی کاه جواما اماروزی بارای

و دانشگاهی و اجتماعی ایجاد گردیده و بهصورت یک

پیشرفت و توساعه باه آن متوسال شادهاناد ،کاارآفرینی

اماار راهبااردی بااا رویکاارد فرهنگاای در جهاات اهااداف

است .بهگونهای که از نظر بسیاری از صاحبنظران ،عصار

جمعی برای توسعه مورد تاکیاد قرارگرفتاه اسات .بارای

حا ر عصر کارآفرینی نامیده شده است .کارآفرینی نیز

روشنترشدن این مبحث چهاار ماوج اصالی کاه مقولاه

ماننااد بقیااه پدیاادههااای اقتصااادی و اجتماااعی در هاار

کااارآفرینی را تحاات تااأثیر قاارار دادهانااد را بااه اختصااار

جامعهای بر اساس ارزشها و مکاتب فکاری محایب بار

بررسی مینماییم:

آن جامعه مدلسازی و اجرا میگردد.
در کشور ما نیز که ارزشها بر اساس مکتاب فکاری
اسالمی -ایرانی شکلگرفته است ،باید مقوله کارآفرینی

موج اول گسترش عمومی این مفهاوم در باین ماردم
که با انتشار کتب در این زمینه و افکار کارآفرینان موفق
در جهت رونق سری کسبوکار ایجاد گردید.

نیز زیرمجموعه این مکتب مدلسازی و اجارا گاردد .در

مااوج دوم بااا تأساایس و راهاناادازی ایاان رشااته در

پژوهش حا ر مادل کاارآفرینی ارزشآفارین براسااس

دانشکدههای مدیریت و مهندسای از اواخار ساال 6312

ارزشهای اسالمی -ایرانی با اساتفاده از روش پاژوهش

در چنااد دانشااکده آغاااز گردیااد و هااماکنااون یکاای از

نظریه برخاسته از داده طراحی شده است.

بهترین رشاتههاا در اکثریات دانشاگاههاای معتبار رو باه

در این فصل دغدغه اصلی پژوهشگر در بیاان مسااله

توسعه است.

است و چهار ماوجی کاه مفهاوم کاارآفرینی را متحاول

موج سوم با روشنشدن اهمیات ایان مو اوع بارای

نمااوده اساات بااه روشاانی بیااان گردیااده اساات .ساا س

دولتها و افزایش عالقهمنادی آنهاا جهات اساتفاده از

رورت کارآفرینی ارزش آفرین و طراحی مادل بارای

آن در رونق کسبوکاارهاای زود باازده و توساعه ملای

آن تبیااین گردیااده و اهااداف کااارآفرینی ارزش آفاارین

کشورها آغاز گردید ماحمدپور داریانی6933 ،ی.

بیان گردیاده اسات .همچناین ساوالهای اصالی و فرعای

موج چهارم نگارش جدیاد باه مفهاوم وکاارکرد باا

پژوهش و تعاریف نظری و عملیاتی م رحشاده اسات و

رویکرد ارزشی به کارآفرینی است که حتی واژه آن نیز

کلیات روش پاژوهش باه صاورت موتصار و بار مبناای

به جای کارآفرینی به ارزشآفرینی باید تیییر ناام دهاد؛

روش پژوهش برخاسته از داده بیانشده است.

زیرا در نگرشهای قبلی فقب ارزشهای اقتصادی ماورد

بیان مسأله

غربیها با نگاه هستیشناسی خاص خود کاارآفرینی
را تعریف نماودهاناد و در مکاتاب شارقی نیاز باه هماین
صورت مو وع بررسای مایگاردد؛ اماا حتای در خاود
غرب نیز موج جدیادی مماوج چهاارمی ایجااد گردیاده
است که نگاه صرف اقتصاادی و اهاداف خااص فاردی
همچون گاشاته از ایان مفهاوم را تاا حادودی برداشاته

توجااه کااارآفرینی قاارار ماایگرفاات درصااورتی کااه
ارزشهای اقتصادی و ارزشهای فرهنگی و ارزشهاای
اجتماعی درهمتنیده هستند و تفکیکپایر نیستند.
در پژوهش حا ر بار آن شادهایام کاه باا توجاه باه
ارزشهای اقتصادی و جامعهشناختی موجاود در کشاور
ایااران کااه خااود زیرمجموعااه مکتااب فکااری اسااالمی-
ایرانای موجااود اسات ماادل مفهاومی کااارآفرینی ارزش
آفرین را طراحی نماییم.
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ازاین رو از روش پاژوهش برخاساته از داده اساتفاده

نظریااهای باارای تبیااین یااک فراینااد عر ااه ماایکنااد

نمااوده و مصاااحبههااای عمیااق بااا خبرگااان ماادیریت و

مبازرگان39:6931 ،ی .اساس م العة حا ر نیز بر م العاه

کااارآفرینی و صاااحبنظران ماادیریت اسااالمی صااورت

فرایند کارآفرینی ارزش آفرین بناا شاده اسات .در ایان

گرفته است .در این مصاحبهها تاکید بار آن باوده اسات

مسیر ،رویدادها ،مقولاههاا و مضامونهاایی کاه بار ایان

که مدل بر اساس ارزشهای اقتصادی و جامعاهشاناختی

فرایند داللت مینماید مورد م العه و تحلیل قرار گرفتاه

اسالمی -ایرانی طراحی گردد.

است .بر اساس تعاریف و خصوصیات م روحه از روش
پااژوهش نظریااة برخاسااتهازدادههااا ،ایاان روش پااژوهش

سوالهای پژوهش

اتواذ گردیده است.

سؤال اصلی
طراحی و تبیین شاخصها و مولفاههاای کاارآفرینی
ارزشآفرین کدام است؟

الزم به ذکر است که بارای تقاویم فرایناد پاژوهش
منبعااث از روش پااژوهش نظریااة برخاسااته از دادههااا،
بررساای مبااانی نظااری کااارآفرینی ،کااارآفرینی ارزش

سوالهای فرعی
شاااخصهااا و مولفااههااای شاارایب علاای در فراینااد
کارآفرینی ارزشآفرین کدامند؟
شاخصها و مولفاههاای شارایب زمیناهای در فرایناد
کارآفرینی ارزشآفرین کدامند؟
شاخصها و مولفاههاای شارایب محی ای در فرایناد
کارآفرینی ارزش آفرین کدامند؟
شااااخصهاااا و مولفاااههاااای راهبردهاااا در فرایناااد
کارآفرینی ارزشآفرین کدامند؟
شاخصها و مولفههای پیامدها در فرایند کاارآفرینی
ارزشآفرین کدامند؟

آفرین و ارزش به صورت ویژه مدنظر بودهاست.
در پاااژوهش حا ااار از ابااازار مصااااحبه عمیاااق و
نیمهساختاریافته باا م لعاان کلیادی خبرگاان و نوبگاان
حوزه مادیریت ا مادیران باتجرباه کاارآفرینی و اسااتید
مدیریت که در زمینه کارآفرینی اطالعات مناسبی دارند
است .خصوصاً از اساتید دانشاکده کاارآفرینی دانشاگاه
تهااران کااه بااهصااورت توصصاای بااه مقولااه کااارآفرینی
وآمااوزش آن ماایپردازنااد ،اسااتفاده گردیااده اساات.
نمونهگیری در این روش بهصورت هدفمند بوده است و
مصاحبهشاوندگان بار اسااس اهاداف پاژوهش انتوااب
شدهاند .نمونهگیری و مصاحبه تا زمانی ادامه پیدا کارده
اسات کااه فرآیناد تجزیااهوتحلیال و اکتشاااف باه اشااباع

روش پژوهش

راهبرد این پژوهش کیفای باوده و از روش پاژوهش
نظریة برخاستهازدادهها 6استفاده مایکناد .ایان روش در
س ح وسی یک فرآیناد ،یاک عمال یاا یاک تعامال را
تبیااین ماایکنااد .پژوهشااگر در ایاان روش بااا اسااتفاده از
شیوههای منظم گردآوری دادهها ،به تشویص مقولههاا،
مضمونها و برقراری راب ه میان این مقولههاا پرداختاه و

1 Grounded Theory

نظری برسد .دراینراساتا باا  22نفار از م لعاان کلیادی،
مصاحبة عمیق صورت گرفته است.
تعریف مفاهیم و اصطالحات پژوهش

کارآفرینی :کرزنر 2کارآفرینی را بهارهبارداری از
فرصتهای کشفنشده میداند مپاولین 9و پروکُ نکاو،6
1 :6336ی.
2 Kirzner
3 Pavlin
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پیتر دراکر 2کارآفرینی را بهرهبارداری از فرصاتهاا
برای ایجاد تیییر میداند وکارآفرین را همواره باه دنباال
تیییر ،پاسخدادن به آن وبهرهبرداری ازآن به عنوان یک
فرصت محسوب مینماید ممقیمی21 :6931 ،ی.
ارزش اقتصادی :میزان م لوبیت و رغبتای کاه یاک
کاال یا خدمت برای انسان ایجاد میکند.

انجام کار پرمشقت و پرزحمت ناه تنهاا مااموم نیسات،
بلکه پیشوایان بزرگ ما خود به آن اقدام میکردهاند.
در روایات زیادی از کار خالق و دساتاورد اساتفاده
از درآمد ناشی از دسترنج ،ستایش به عمل آمده تا آنجا
که از پیامبر اکرم مصی نقل شده است که :هار کاس از
دسااترنج خااود بوااورد ،باار صااراق ماننااد باارق جهنااده

ارزش جامعهشناختی :ارزش ،باور پایداری است کاه

مایگااارد ،خاادا بااه او نظار رحماات کنااد و پااس از آن

فرد با تکیه بر آن ،یک شیوه خاص رفتار یا حالت غاایی

هرگز او را عااب نوواهد کرد؛ در قیامت در شمار انبیاا

را که شوصی و اجتماعی است ،به یک شیوه رفتاری یاا

خواهد بود و پاداش انبیا را میگیرد و درهای بهشات باه

یک حالت غایی که در نق ه مقابل حالت برگزیده قارار

روی او باز میشود تا از هر کدام که بوواهاد وارد شاد

دارد ،ترجیح میدهد.

مکه این هماه صافات و ویژگایهاا از آن کارآفریناان و
اندیشهورزان استی منوری 6932 ،ق ،ج 161 :2ی.

تعریف عملیاتی
کاااارآفرینی ارزشآفااارین :شاااناخت هوشااامندانه
فرصتها ،ارزیابی مدبّرانه و بهرهبرداری کارآمد ازآنهاا
مبتنیبر ارزشهای اقتصادی و جامعهشناختی.

اسالم و فرایند کارآفرینی
گس رساااکی 9و همکااااران م2266ی در بواااش دوم
کتاب کارآفرینی :ارزشها و مسئولیت باه بررسای تاأثیر
اسااالم باار ابعاااد فرهنگاای ،جیرافیااایی و اقتصااادی کااه

نوع کار و کارآفرینی در نظام ارزشی اسالم

موجب شکلدهی و تأثیر بر کارآفرینی و توسعه اقتصااد

یکی از مسائلی که درانتواب شیل م رح است ،نوع

آزاد در آساایای شاارقی ماایشااود مشااکل 6ی .ارکااان

کار از نظر سبک یا سنگین و پرزحمت یاا کام زحمات

باورهااای اسااالمی باارای درگ چگااونگی شااکلدهاای

بودن آن است .انسان بهطور طبیعی مایل است که بادون

ماهب به فرهنگ عربی در آسیای شارقی ماورد تحلیال

زحمت درآماد داشاته باشاد و از انجاام کاار پرزحمات

قرار گرفته است.

خودداری میکند .البتاه اگار انساان باا اساتفاده از ابازار
درصدد آسان کردن کار برآید ،دلیلی ندارد که کاار را
بدون ابزار و با زحمت و مشقت طاقت فرسا انجام دهاد؛
اما به هر حال کارها از حیث سبک و سنگینی متفاوتند.
نکته مهمی را که باید بدان توجاه داشات ایان اسات
کااه قبااول کااار ساانگین و پرزحماات هاای گاااه نشااانه
فرومااایگی و رهاااکردن آن نشااانه فرومااایگی نیساات و

1 Prokopenko
2 Peter Dracker

3 Gasparski
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شکل  -1تأثیر اسالم بر جامعه در آسیای شرقی

ارکان باورهای اسالمی حول پانج رکان از الزاماات

میکند؛ اما تفسیرهای نادرست موجاب شاده اسات کاه

هسته ای و باورهای روحانی تعریف شده است .اکثریات

سدهای زیادی در مقابل کارآفرینی به وجود آید .نقاش

باورهای اسالمی به اعماال انساانی در ساه دساته تقسایم

آموزههای اسالم در رشد کارآفرینی و در نتیجاه ایجااد

میشوند :فرمان دادهشده ،مجاز و حرام.

توسعه در الگوی زیر نشان داده شده است مگس رساکی

موازین و اصول اسالمی با کاارآفرینی ناه تنهاا های

و همکاران2266 ،ی.

گونااه تعار اای ناادارد ،بلکااه آن را تشااویق و ترغیااب

شکل  -2نقش ارزشها و فرهنگ اسالمی در توسعه
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چارچوب مفهومی پژوهش

کارآفرینی ارزش آفرین از دو مفهاوم کاارآفرینی و

چارچوب مفهومی ایان پاژوهش ،باه بررسای ابعااد،

ارزش تشکیل شده است که همان ور که پایشتار ذکار

مولفهها ،زیرمولفهها و راب ه بین آنهابا توجاه باه ادبیاات

شد ،مدلهای زیاادی بارای کاارآفرینی وجاود دارد .باا

پااژوهش وپااژوهشهااای پیشااین ماایپااردازد .درواقاا

توجه به اینکه در ماورد کاارآفرینی ارزشآفارین تاا باه

چااارچوب مفهااومی ،اساااس کااار پژوهشاای را تشااکیل

حال پژوهشی صورت نگرفته است و فاقاد مادلی بارای

میدهد .در ادامه اجزای چارچوب مفهومی این پژوهش

تببین این مو وع است بناابراین هادف از ایان پاژوهش

ارایه شده است.

طراحاای و تبیااین ماادل کااارآفرینی ارزش بااا اسااتفاده از

در پژوهش حا ر با توجه به ارزشهای اقتصاادی و

نظری اه برخاسااته از دادههاساات کااه بااه همااین دلیاال از

جامعااهشااناختی موجااود در کشااور ایااران کااه خااود

گزیدهای از مدلهاای کاارآفرینی مارتبب اساتفادهشاده

زیرمجموعه مکتب فکری اسالمی -ایرانای اسات ،مادل

است.

مفهااومی کااارآفرینی ارزشآفاارین را طراحاای نماااییم.

ارزش بااه نااوعی علاام اخااالق یااا دانشاای اساات کااه

راهباارد ایاان پااژوهش کیفاای بااوده و از روش پااژوهش

مو وع آن ،ارزیابی و قضاوت و در نتیجه تمیز خوب و

نظریة برخاسته از دادهها استفاده میکند .اسااس م العاة

بد از یکدیگر است مساروخانی111 :6912 ،ی.

حا ر نیز بر م العه فرایناد کاارآفرینی ارزشآفارین بناا

با توجه به م الب ذکر شده در باال ،برای چاارچوب

شااده اساات ،لاااا بررساای مبااانی نظااری کااارآفرینی،

نظااری اولیااه پااژوهش بااه صااورت ماادل سیسااتمی ذیاال

کااارآفرینی ارزشآفااارین و ارزش زیربناااای پاااژوهش

شکلگرفته است:

حا ر گشته است.

تصویر  -1مدل مفهومی اولیه پژوهش

طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین 21 /
بحث و جمعبندی

مرتبب به کارآفرینی با یکدیگری است که در بوشهاای

پااس از طاای مراحاال موتلااف و تجمیا مقولااههااا و
مولفااههااای موجااود در ادبیااات پااژوهش و یافتااههااای
پژوهش حا ر ،برای مو اوع ماورد پاژوهش  1بعاد و
مجموعاً  21مقوله و  696مؤلفاه باه دسات آماده اسات.
برای انجام این کار از نرمافزار اطلاستای 6اساتفادهشاده
است.
طبااق تعاااریف ارایااهشااده از سااوی خبرگااان طاای
مصاحبه های انجام شاده در پاژوهش ،تاأثیر کاارآفرینی
ارزش آفرین بر فعالیت ها و راهبردها شامل سه بعد تاأثیر
شرایب علی بار کاارآفرینی ارزشآفارین ،تاأثیر شارایب
زمینااهای باار کااارآفرینی ارزشآفاارین و تااأثیر شاارایب
محی ی بر کارآفرینی ارزش آفرین و همین اور  1مولفاه
مهااارتافزایاای ممشاااوره توصصاای و بااهروز ،آمااوزش
مهارتهای موردنیاز و تشاویق مناسابی ،طراحای نقشاه
استراتژی مبررسی نقاق قوت و اعف ،تعیاین اهاداف،
شناسایی تهدیدات و فرصتها ،چگونگی گاار به و
م لوب و تعیین چشماندازهای ،بازمهندسی مستمر فرایناد
کاااارآفرینی ارزشآفااارین ماصاااالح و باااهروزرساااانی
فرایناادها ،تعیااین ارکااان فرایناادها ،کنتاارل و نظااارت باار
فرایندها ،تعیین دقیق فرایناد کاارآفرینی ارزشآفارین و
تشویص نقااق قاوت و اعف فرایناد موجاودی ،ایجااد
فضاااای کسااابوکاااار حاااالل متساااهیل و تشاااویق
کسب وکارهای ارزش آفرین ،رعایت عدالت متوزیعی-
رویااهای-مااراودهایی ،حساااسکااردن جامعااه نساابت بااه
ارزشآفریناااای و جلااااوگیری از کساااابوکارهااااای
غیرارزشیی و تعامالت سازنده مارتباق بین ساازمانهاا و
بوااشهااای کااارآفرینی بااا کارآفرینااان ،تعااامالت بااین
کارآفریناااان و ذینفعاااان ،تعاااامالت باااین بواااشهاااای
سیاست گااری و هماهنگی بین سازمانها و بواشهاای
1 Atlas.ti

پیشین به این مولفهها پرداخته شد.
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مدل نهایی پژوهش
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پیشنهادها برای پژوهشهای آینده
با توجه به بینرشتهای بودن مو وع توصیه مایشاود
تیمی از نوبگاان رشاتههاای علاوم انساانی در آیناده باه
صورت جدی این مو وع را دنباال نماوده و جنباههاای
موتلف آن را تبیین نمایند.

 -1احمدپور داریانی ،محمود؛ ملکی ،علای .م6932ی .

کارآفرینی پیشرفته ،چاا

اول ،تهاران :انتشاارات

راه دان.

 -1احمدی ،سید علی اکبر؛ درویش ،حسان .م6931ی،
مبانی کارآفرینی ،تهران :انتشارات پیام نور

چاون ایاان مادل اولااین باار بااه صاورت کلاای مااورد

 -1ازوجی ،عالالادین .م6931ی .بررسای روناد توساعه

بررسی قرار گرفت جا دارد هر کدام از عوامل مادل باه

کااارآفرینی فرهنگاای در ایااران ،تهااران ،انتشااارات

صورت مجزا نیز مو وع رساله های آتی قارار گیارد تاا

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.

به صورت دقیق تر مدل تبیین گردد.

 -1اسدی ،مهری؛ ر وی ،سیدمص فی؛ فراساتوواه،

بایااد باارای ساااختارهای موتلااف درگیاار بااا بحااث

مقصود .م6932ی .الگوی کاارآفرینی اجتمااعی در

کارآفرینی ارزش آفارین ،چاارچوب متفااوت مادیریت

ساامان دهای کودکاان خیاباانی ،فصالنامه توساعه

اسااتراتژیک طراحاای نمااود کااه ماایتوانااد مو ااوع

کارآفرینی.62.،9 ،

پژوهشهای آتی در این زمینه باشد.
با توجه به اینکاه تماامی الگوهاا و مادلهاای حاوزه
علااوم انسااانی باار هسااتیشناساای و معرفاات شااناختی هاار
مکتب استوار است ،بسیار سنجیده است کاه ایان مقولاه
در پژوهشهای آتی بیشتر مورد م العه قرار گیرد.
با توجه به انواع کارآفرینی جا دارد در پژوهشهاای

 -3افجااه ،سااید علاای اکباار .م6912ی« .کتاااب شااوگ
آینااده :جابااه جااای در قاادرت» ،فصاالنامه دانااش
مدیریت.61 ،
 -3بابایی ،کهازاد .م6931ی .نگااهی باه جامعاهشناسای
ارزشهای اجتماعی ،رشد آموزش علوم اجتمااعی،
،92

آتی پژوهشاگران ارزشآفرینای را در هار کادام از ایان

 -62بازرگان ،عبااس .م6931ی .مقدماهای بار روشهاای

انااواع بااه صااورت مجاازا بررساای نماینااد تااا مفهااوم

پژوهش کیفی و آمیوتاه :رویکردهاای متاداول در

ارزشآفرینی بیشتر تبیین گردد.

علوم رفتاری .تهران :نشر دیدار.
 -66بدن ،لوئی .م6911ی .تاریخ عقاید اقتصادی ،ترجماه

منابع

هوشنگ سهاوندی ،چا

 -6قرآن کریم

مروارید.

پانجم ،تهاران ،انشاتارت

 -2آراستی ،زهرا؛ ملکی ،محماد مهادی و متوسالی،

 -62براتلااو ،فاطمااه .م6931ی .کااارآفرینی فرهنگاای:

محمااود .م6936ی .عواماال نهااادی تأثیرگاااار

پیاامهاایی باارای باومی ساازی ،نشاریه سیاسای

برپیادایش فعالیاتهاای کارآفریناناه اجتمااعی،

اقتصادی ،شماره .291-293

فصلنامه توسعه کارآفرینی.61 ،1 ،

 -69بهروزآذر ،زهارا .م6933ی .شناساایی ویژگایهاای

 -9احمااادپور داریاااانی ،محماااود م6933ی ،کتااااب

فاردی ماؤثر بار توساعه کاارآفرینی اجتمااعی در

کااارآفرینی :تعاااریف ،نظاارات والگوهااا ،تهااران،

ساازمانهاای خیریاه اساتان تهاران ،پایاان ناماه

انتشارات پردیس.
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