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  چکیده
هاي اندکی به بررسی وجود  وکارها و رفتار کارآفرینانۀ افراد، پژوهش رغم اهمیت اشتیاق در شروع و رشد کسببه

درصدد شناسایی اند. بنابراین این پژوهش  هاي درونی کارآفرینان پرداخته کار و اشتیاق کارآفرینانه در ویژگیبه  اشتیاق

بدیلی را  کار و اشتیاق کارآفرینانۀ رهبران کارآفرین است چرا که رهبران کارآفرین، نقش بیهاي اشتیاق به مفاهیم و مقوله

کنند. این پژوهش برمبناي هدف از نوع تحقیقات  در توسعه و پیشرفت اقتصادي و اجتماعی در تمام جوامع ایفا می

ها از نوع کیفی روایتی است. جامعۀ آماري پژوهش شامل رهبران کارآفرین برگزیدة  هکاربردي و برحسب گردآوري داد

به اشباع  یدناز رس گیري هدفمند انتخاب شدند که پس ها با روش نمونه جشنوارة رهبران کارآفرین مسلمان هستند. نمونه

 یت افزار اطلس کمک نرم اب یتنها در .یافت  امهاد 30 ۀتا نمون یجنتا یبررس، ها اعتماد مصاحبه یتقابل یشمنظور افزا به ينظر

 در موردمفهوم  98و  شاخص 9 مقوله، 2مجموع در شده، يبند دسته هایتشده از روا استخراج یممضمون مفاه یلبا تحل

مداري،  هاي اشتیاق به کیفیت، قانونشاخص .یی شدشناسا کار و اشتیاق کارآفرینانۀ رهبران کارآفریناشتیاق به

هاي اشتیاق تأسیسی، اشتیاق ایجادي، اشتیاق  کار و شاخصکار در مقولۀ اشتیاق بهپذیري و عشقِ به مداري، رقابت انسان

  هاي کارآفرینانه در مقولۀ اشتیاق کارآفرینانه شناسایی شدند. اي و برخورداري از شایستگی توسعه

 
  رهبران کارآفرین مسلمانان کارآفرین، رهبراشتیاق به کار، اشتیاق کارآفرینانه،  هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه

عنوان یکی از اجـزاي مهـم و اساسـی انگیـزش و موفقیـت کارآفرینانـه        که اشتیاق به هاست سال

رغـم اهمیـت اشـتیاق در خلـق و رشـد      بـه  )؛ امـا Bird, 1988; Smilor, 1997اسـت (  شناخته شده

مفهوم اشـتیاق و تـأثیر آن    دربارةمند بسیار اندکی  امظتجربی و نظري ن هايکارها، اقدام و کسب

  ). Shane et al., 2003; Baum et al., 2001دارد (  هاي کارآفرینی وجود فعالیتبر 

داند کـه مـورد عالقـۀ فـرد و      ه فعالیتی مهم میبگذشته، اشتیاق را تمایل شدید  هايپژوهش

 گـذاري  خـود بـراي آن سـرمایه    ،و زمـان کنندة هویت اوست و فرد با استفاده از انـرژي   تعریف

دانـد   هاي احساسی شدید فرد می پاسخبه غیر از یا اشتیاق را  و )Vallerand, 2008, p. 2کند ( می

آیـد و در   مـی  دسـت  ) امـا آگاهانـه بـه   Cardon, 2008داشـتن دارد (  که ریشه در عشق و دوسـت 

 Cardon etشود ( برانگیخته می هاي مهم براي هویت فردي کارآفرین هاي مرتبط با نقش فعالیت

al., 2009a, p. 515.(  کرده، خالقیت ذهنی را ارتقـاء  تواند انگیزه را تحریک اشتیاق میاز طرفی 

اشـتیاق   ).Brannback et al., 2006, p. 6(کنـد   روزه فـراهم  داده و معنـایی بـراي کارهـاي هـر    

بـرداري از   بـراي کشـف و بهـره   داده و الگوهـاي اطالعـاتی الزم    تواند خالقیـت را پـرورش   می

همچنین اشتیاق با توانـایی کارآفرینـان در   ). Baron, 2008(دهد  هاي محتمل را تشخیص فرصت

و اسـتخدام و انگیـزش    )Cardon et al., 2009a(گـذاران   آمده از سـرمایه  دست افزایش سرمایۀ به

تـر   درك عمیـق  جستجويدر رو محققان  این ارتباط دارد. از )Cardon, 2008( کارمندان کلیدي

 ,.Cardon et al( هـاي کارآفرینانـه هسـتند    اساسـی از تـالش  عنوان یک عنصـر مهـم و    اشتیاق به

2009b.(  

را نشـان  هـاي کـارآفرینی    هاي پیشین دو مفهوم کلی از اشتیاق در رابطـه بـا فعالیـت    پژوهش

کـار اسـت کـه    بـه دهنـدة اشـتیاق کلـی فـرد نسـبت       کار که نشـان دهد، اولی مفهوم اشتیاق بهمی

 ,Baum & Lockeکنـد (  صورت احساسات خوشایند و مطلـوب در هنگـام فعالیـت بـروز مـی      به

) و بــا افــزایش ایــن اشــتیاق، توانــایی افــراد بــراي کــاهش عــدم اطمینــان محیطــی و حــل  2004

هـاي موردنیـاز   گـی ) کـه از ویـژه  Ho et al., 2011شـود (  انگیـز بیشـتر مـی    هـاي چـالش   موقعیـت 

  است.   کارآفرینان
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جز اشتیاق به کار اشتیاق دیگري موسـوم بـه اشـتیاق کارآفرینانـه نیـز      از طرفی کارآفرینان به

طریـق    ازآیـد و    دست می دارند. اشتیاق کارآفرینانه، احساسات شدید مثبتی است که آگاهانه به

دار و مهم هاي معنا شوند که در ارتباط با نقش می اي تجربه هاي کارآفرینانه مشارکت در فعالیت

) که بـه سـه نـوع اشـتیاق     Cardon et al., 2009a, p. 515( ندهستبراي هویت شخصی کارآفرین 

زعـم پژوهشـگران    شده و بـه بیان  شوند. باتوجه به مطالب اي تقسیم می تأسیسی، ایجادي و توسعه

 هاي مرتبط بـا اشـتیاق بـه کـار و     این پژوهش، تاکنون پژوهش شاخصی دربارة شناسایی ویژگی

  نشده است. ویژه رهبران کارآفرین انجام  اشتیاق کارآفرینانۀ افراد کارآفرین به

دلیل اهمیت مقولۀ رهبري در قلمروي دانش مدیریت، مطالعـات زیـادي پیرامـون     ازطرفی به

کـه در   رهبرانـی مـورد رفتارهـاي کارآفرینانـۀ     هـاي انـدکی در   پژوهشآن انجام شده است اما 

 .)1390(زالـی،   است شده هایشان هستند، انجام ها و شرکت سازمان کردن تالش براي کارآفرین

ترین ویژگـی کارآفرینـان اسـت (مبینـی      آمیز از مهم همچنین اشتیاق بسیار به انجام امور موفقیت

خواهد به این پرسـش  رو پژوهش حاضر می )؛ ازاین454، ص 1394دهکردي، مبارکی، خالقی، 

ط با اشـتیاق بـه کـار و اشـتیاق کارآفرینانـۀ رهبـران کـارآفرین        هاي مرتب پاسخ دهد که: ویژگی

 پـژوهش  اولیـۀ  چـارچوب  پـژوهش،  ۀپیشـین  مطالعـۀ  بـا  ابتداکدامند؟ براي پاسخ به این پرسش، 

کـرده   رهبران کارآفرین از با مصاحبه یازمورد ن هاي داده گردآوري به سپس اقدام شد، پیشنهاد

هاي مرتبط با پرسش پژوهش گذاري، مفاهیم و شاخصو از طریق روش تحقیق روایتی و با کد

شناسایی شد و در جلسۀ گروه کـانونی بـا حضـور جمعـی از خبرگـان حـوزة کـارآفرینی، ایـن         

ــه   ــت یافت ــدند. درنهای ــایی ش ــاهیم نه ــمون،     مف ــل مض ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــژوهش ب ــاي پ ه

  شدند.  تحلیل

  مروري بر مبانی نظري و پیشینۀ تحقیق

  مفهوم اشتیاق

 آن بـه  حتی که( دانسته فرد عالقۀ مورد فعالیت سمت به شدید تمایلی را اشتیاق )2008( 1ولراند

                                                           
1. Vallerand 
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 و بـوده  مهـم  وي بـراي  است، فرد هویت کنندة تعریف فعالیت این که اي  گونه به) ورزد می عشق

، اشـتیاق  )2008( در مـدل دوگانـۀ ولرانـد    .کنـد  می گذاري سرمایه آن در را خود زمان و انرژي

   براي یک فعالیت شامل یکی از دو نوع متفاوت اشتیاق است:

 کنتـرل بـراي مشـارکت در      قابـل  حـد، ضـرورتی غیـر    افـراد بـا اشـتیاق بـی    : 1حـد  اشتیاق بی

عالقـه،   کننـد و غیـر از مشـارکت در فعالیـت مـورد      مـی  بخش تجربه هاي مهم و لذت فعالیت

 ایـن اسـت کـه ایـن نـوع اشـتیاق، فـرد را کنتـرل         مهمآید. نکتۀ  نمی ها برکاري از دست آن

و دیگر نتایج احساسی، شناختی و رفتـاري منفـی را    هاکند و فرد، ریسک تجربۀ تعارض می

  پذیرد.  در حین فعالیت و پس از آن را می

 ارادي فعالیـت در هویـت فـرد ناشـی     سـازي غیـر   اشـتیاق متـوازن از درونـی   : 2اشتیاق متوازن 

دهـد کـه افـراد اهمیـت یـک       مـی  زمـانی رخ  ،ارادي و ناخودآگاه غیرسازي  شود. درونی می

طـور آزادانـه    گونه شرط و احتمـال وابسـته بـه آن فعالیـت، بـه      فعالیت را براي خود بدون هر

کنتـرل بـراي    قابـل  باشند. زمانی که اشتیاق متوازن فعال اسـت، افـراد ضـرورتی غیـر     پذیرفته

کنند که آیا آن فعالیت  می بلکه آزادانه انتخاب نکرده عالقه حس  مشارکت در فعالیت مورد

دهند یا خیر. در این نوع اشتیاق، فعالیت جایگاهی با اهمیت و نه غالـب در هویـت   ب را انجام

 هاي زندگی فرد در هماهنگی و توازن است.  و با دیگر جنبه ردفرد دا

بـا ایـن حـال     اسـت، نشـده  تا امروز مـدل دوگانـۀ اشـتیاق در مطالعـات کـارآفرینی بررسـی       

 ,.Brannback et al(انـد   کـرده  حـد توجـه   دانشمندانی که به کارهاي ولراند پیرامون اشـتیاق بـی  

2006; Cardon, 2008(    معتقدند که بررسی این مدل با تمرکز بر موضوع اشـتیاق در کـارآفرینی

نـه  هـاي کارآفرینا  بـرداري از فرصـت   به درك چرایی، چگونگی و زمان کشف و بهـره تواند  می

  کنند.   توسط برخی از افراد خاص و نه سایرین، کمک

                                                           
1. Obsessive Passion 
2. Harmonious Passion 
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  کار اشتیاق به

را یکی از ابعاد بهزیسـتی روانشـناختی و بیـانگر احساسـی      1اشتیاق به کار کارکنان پژوهشگران،

 کننـد  مـی  شود، تعریف  می همراه با عالقه و افتخار شناختهو مثبت و فعال که با سطح باالي کار 

)Rego, Souto & Cunha, 2009( معمول اشتیاق به کار مترادف بـا رضـایت   طور به. باوجودآنکه

کنند که اشتیاق بـه کـار بـرخالف     می ) بیان2005و همکارانش ( 2د اما سیروتاشو می شغلی تلقی

اشـت (سـیدنقوي و   د رضایت شغلی نقش بسزایی در بهزیستی و خودکارآمدي سازمان خواهـد 

ار بـا تعهـد کـاري نیـز تفـاوت دارد چـرا کـه اشـتیاق بـه کـار           اشتیاق به ک). 7، ص 1393کاهه، 

طور عاطفی بـه   درگیرشدن در کار و توسعۀ آنچه کارکنان را نسبت به کار پرحرارت کرده و به

حـد و اشـتیاق متـوازن     تحقیقات پیشین میان اشتیاق بیشوند.  سازمان و دیگر همکاران متعهد می

که اشتیاق متـوازن   باشد درحالی صۀ افراد معتاد به کار میحد، مشخ شود، اشتیاق بی می تمایز قائل

مورد کارشان مشتاق و پرشور هستند (هـو و همکـاران،    کند که داوطلبانه در می به افرادي اشاره

اشتیاقی کـه افـراد بـراي     زیراکند  می ). اشتیاق متوازن به مفهوم عاطفی این موضوع اذعان2011

 هـا از خودشـان باشـد   دهندة تعریـف آن  تواند نشان دهند، می می هاي کاري از خود نشان فعالیت

)Ho et al., 2011(آ. ب) صورت احساسات خوشـایند   ) مفهوم اشتیاق به کار را به2004وم و لوك

توجـه اسـت کـه هـر چقـدر       کنند. جالب سازي می هاي کاري مفهوم و مطلوب در هنگام فعالیت

اطمینـان در تحقـق اهـداف کـاري نیـز       براي کاهش عدماشتیاق به کار بیشتر باشد، توانایی افراد 

هـاي   هـاي بیشـتري بـراي حـل موقعیـت      شود چراکه چنین اشتیاقی موجب ارائـۀ گزینـه   بیشتر می

طرفی ادبیـات موجـود در    . از)Ho et al., 2011; Vallerand et al., 2003( شود برانگیز می چالش

 Cardon etباشـد ( مـی اق در میان کارآفرینان دهندة سطوح باالیی از اشتی حوزة کارآفرینی نشان

al., 2009a( ترین پدیدة فرایند کار و ملموس  ) آفرینانه نیز همین اشـتیاق اسـتBaum & Locke, 

، این است که رهبران کارآفرین به این دلیل باید گفتپژوهش این مورد  اي که در . نکته)2004

هـا از جـنس دیگـري بـوده و شـور و      بـه کـار آن  اند، اشـتیاق   کارمند کسی نبودهبعضاً ها که آن

  دهد.نشان مینسبت به کارشان را ها اشتیاق آن

                                                           
1. Employees Enthusiasm 
2. Sirota 
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  اشتیاق کارآفرینانه

ــد  کارآفرینــان کســانی هســتند کــه محصــوالت جدیــد، فراینــدهاي جدیــد و روش   هــاي جدی

. ),p. 588 Baum & Locke ,2004رسـانند (  بـرداري مـی   ه و بـه بهـره  کـرد  سـازماندهی را کشـف  

هاي تجاري، بـاالخص   برداري از فرصت کارآفرینانه عموماً برحسب تشخیص و بهره  هاي تالش

. کـاردن و  )Venkataraman, 1997( شـوند  مـی  کارهاي جدید، تعریـف  و طریق تأسیس کسب  از

طـور   دانند که به عنوان احساسات مثبت شدیدي می را به 1)، اشتیاق کارآفرینانهa2009همکاران (

شـوند    مـی  اي تجربه هاي کارآفرینانه طریق مشارکت در فعالیت فتنی هستند و ازیا آگاهانه دست

 Cardon et( باشـند  هاي معنادار و مهم براي هویت شخصی کارآفرین مـی  که در ارتباط با نقش

al., 2009a, p. 517(هاي گوناگون کارآفرینان در فراینـد کـارآفرینی، سـه     ها براساس نقش. آن

  اند: کرده کارآفرینانه را شناسایینوع اشتیاق 

 هاي مرتبط با بررسی محـیط   مورد فعالیت این نوع از اشتیاق کارآفرینانه در :2اشتیاق ابداعی

هـاي جدیـد بـازار و توسـعۀ محصـوالت و       هاي بازار جدید، شناسـایی فرصـت  براي فرصت

تـر و   عمیـق  برخـی کارآفرینـان بـه شـکلی    ). Cardon et al., 2009a( باشد خدمات جدید می

و  )Katila & Ahuja, 2002( پردازنـد  هـاي نوآورانـه مـی    بیشتر از دیگران به جسـتجوي ایـده  

  انگیزة قوي و مهم دارند.اغلب هاي جدید به بازار  حل براي ایراد راه

 دادن   این نوع از اشتیاق کارآفرینانه در ارتباط با کنـار هـم قـرار    یا ایجادي: 3اشتیاق تأسیسی

 اسـت کـار جدیـد    و نیاز براي ایجاد یک کسب مالی، انسانی و اجتماعی موردمنابع ضروري 

)Cardon et al., 2009a          میـل بـه تأسـیس یـک سـازمان، انگیـزة مهمـی بـراي بسـیاري از .(

گـذار   و هویت نقـش مؤسـس و نهـاد    )Aldrich, Zimmer & Jones, 1986بوده (کارآفرینان 

 ,Hoang & Gimeno(یده و هم مرکـزي باشـد   تواند براي مفهوم نقش کارآفرین هم پیچ می

2010.(  

                                                           
1. Entrepreneurial Passion 
2. Passion for Inventing 
3. Passion for Founding 
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 مربـوط  وکـار پـس از تأسـیس    این نوع اشتیاق بـه رشـد و توسـعۀ کسـب     :1اي اشتیاق توسعه 

). بسیاري از کارآفرینان نه فقط بـا میـل بـراي تأسـیس یـک      Cardon et al., 2009aشود ( می

 ,Cliff(شـوند   مـی  کـار ترغیـب   و کسـب اي آگاهانه براي رشد و بسط  سازمان بلکه با انگیزه

بـا همتایـان     مقایسه  هاي متفاوتی را براي مدیریت سازمانی دراغلب راهبرد. این افراد )1998

هـاي   ها همچنین تمایل به اتخـاذ سـبک  . آن)Gundry & Welsch, 2001دهند ( خود نشان می

کنند که  می ارتباط برقرار داران اصلی به روشی نفعان و سهام مدیریتی متفاوت دارند و با ذي

 . )Baum & Locke, 2004( باعث گسترش و ارتقاء سازمان شود

  شناسی   روش

بـود و   روایتـی  -از نوع کیفـی  ها از نظر هدف کاربردي و برحسب گردآوري دادهپژوهش این 

و  پـژوهش  ۀپیشـین  ۀبـا مطالعـ   ابتـدا  شده است.ها  داده لیو تحل يآور جمعمرحله اقدام به  دودر 

و  2اطالعات اولیۀ رهبـران کـارآفرین منتخـب در جشـنوارة رهبـران کـارآفرین مسـلمان        یبررس

 نیـ ا لیـ و تحل رهبـران کـارآفرین   بـا یافتـه   سـاختار  عمیـق نیمـه   هاي مصاحبهانجام  بامتعاقب آن 

-شـاخص  و هـا  مقولـه  ،4و با استفاده از روش تحقیق روایتـی  3مضمون لیها به روش تحل مصاحبه

پـس از   و شـد  اسـتخراج  5یتـ  اطلـس  یفـ یک لیـ افـزار تحل  با کمک نـرم  مفهومی بچارچو هاي

باید یادآور شد که دلیل اصـلی انتخـاب روش    .شد یپژوهش طراح یۀاول چارچوب ،يبند دسته

بـه اشـتیاق رهبـران کـارآفرین از      هاي مربـوط  تحقیق روایتی، نیاز به شناسایی و استخراج ویژگی

بـا   بـوده و بـر رهبـران کـارآفرینی     مشـتمل  آمـاري  جامعۀ هاست.آنهاي ها و تجربهمیان روایت

شده، اصـول  بیانشوند، معیارهاي  می معیارهاي عمومی و اصلی از میان سایر کارآفرینان انتخاب

و قواعد جشنوارة رهبران کارآفرین مسلمان دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهـران بـراي انتخـاب    

                                                           
1. Passion for Developing 

منظور معرفـی و تقـدیر    دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران هرساله بهدر  1392از سال مسلمان جشنوارة رهبران کارآفرین  .2

  شود. می از رهبران کارآفرین انجام

3. Theme Analysis 
4. Narrative Research Method 
5. Atlas.ti 
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اقل شـرایط الزم بـراي انتخـاب کـارآفرین در ایـن سـطح       ساالنۀ رهبران کـارآفرین اسـت. حـد   

  از: است عبارت

رو در بخـش  کـار پیشـ   و داشتن کسـب ؛ حداقل تحصیالت: کارشناسی ؛سال 40حداقل سن: 

کـار یـا    و زایی مستقیم و غیرمستقیم ازطریق کسـب  حداقل اشتغال صنعت، کشاورزي و خدمات؛

ــب ــابی:   کس ــان ارزی ــاي وي در زم ــر 1000وکاره ــ ؛نف ــادرات: ح ــل   25داقل ص ــد از ک درص

و  ؛فعالیـت مربوطــه  ةحـوز  دسترسـی بــه آخـرین فنـاوري در    ؛محصـوالت یـا خـدمات شـرکت    

 پیشگامی در ایران و منطقه و جهان.  

 شـامل صـاحبان   یادشـده که تعریـف رهبـران کـارآفرین منتخـب جشـنوارة       شودیادآور می

 اقتصـادي  هـاي  ایـده  اجـراي  بـا  کـه  حقوقی و حقیقی افراد و نامخترع کارآفرینان، کار، و کسب

  .باشد دند، میکر ایجاد المللی بین عرصۀ در یا و کشور در هاي اقتصادي ارزش خود،

. شـد  استفادهمطالعه  هاي مورد گیري هدفمند براي یافتن نمونه نمونهژوهش از روش پاین در 

یافـت.   ادامـه  30اما براي اطمینان، تا مصاحبۀ  داشت 23اشباع نظري در مصاحبۀ نشان از شواهد 

) 1994( لینکـولن  و گوبـا  ارزیـابی  روش از پایایی در روش تحقیـق کیفـی،   و روایی تأمین براي

 روش ایـن  پایـۀ  بر و منظور بدین .است کمی تحقیقات در پایایی و روایی معادل که شد  استفاده

 ظـر ن در ارزیـابی  بـراي  4و تأییدپـذیري  3بلیـت ثبـات  ، قا2پذیري ، انتقال1قابلیت اعتبار معیار چهار

 : انجام شدپژوهشی  گروهذیل توسط هاي منظور افزایش قابلیت اعتبار، اقدام به .شود می  گرفته

آمـده توسـط اعضـاي     دسـت  هـا و مفـاهیم بـه   شاخصپژوهشی:  گروهبازبینی توسط اعضاي  .1

 شدند. و نظرات نهایی استخراج شدهمالحظه و بازبینی  گروه

بررسی توسـط خبرگـان: در ایـن مرحلـه، نظـرات خبرگـان حـوزة کـارآفرینی از دانشـکدة           .2

  شد.   ها دریافتشاخصمورد مفاهیم و  کارآفرینی دانشگاه تهران در

هـاي  در مـورد یافتـه   خبـره  پـنج از  ،پـژوهش  هـاي  یافته پذیري انتقال از اطمینان حصول براي

                                                           
1. Credibility 
2. Transferability 
3. Consistency  
4. Confirmability 
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 منظـور  بـه  و کـار  مراحل همۀ در. گرفته شد مشورت ،نداشتند مشارکت پژوهش در کهپژوهش 

از ایـن   اسـتفاده  بـا  .شـد  ضـبط  و ثبـت  هـا  بـرداري  یادداشـت  و پـژوهش  جزئیات اطمینان، ایجاد

امکـان  شدند و خالءهایی کـه   شده پس از هر مصاحبه، سؤاالت مصاحبه بررسی هاي ضبط فایل

-نتایج بـه این و در مصاحبۀ بعدي  هشوند بر پژوهشگر آشکار شد  رهاي ریزتر پ با پرسش داشت

  کرد.  که همین امر به تقویت پایایی ابزار سنجش کمک شدکار گرفته 

منظـور   ها به شده از مصاحبه هاي استخراجاجراي پژوهش، مقوالت و شاخصدوم  ۀمرحل در

در معـرض قضـاوت    یروش گـروه کـانون    بـا آمـده،   دسـت   اطمینان از اعتبار و تناسب مفاهیم بـه 

 نظـر  تواند یم پژوهشگر آن کمکبه که است يابزار ،یکانون گروه. روش گرفت قراران خبرگ

 روش انجـام  يبـرا . )1385(هـومن،   کنـد  یبررسـ  مطالعه مورد ةدیپد به نسبت را افراد مشترك

مفـاهیم  شـد و   لیپـژوهش تشـک   ةمـرتبط بـا حـوز    خبرگـان  حضـور  بـا  يا جلسـه  ،یکانون گروه

نفـر از اعضـاي    5نظـر متشـکل از    خبرگـان مـورد   شـد.  گروه ارائه نیا يبه اعضا شده استخراج

ــدة   3هیئــت علمــی دانشــکدة کــارآفرینی دانشــگاه تهــران و   ــران کــارآفرین برگزی نفــر از رهب

هـا  شـاخص مضامین،  یدر ادامه تمام اند. هاي قبل جشنوارة رهبران کارآفرین مسلمان بوده دوره

 ظـرات در جلسه مطـرح و ن  پژوهشگران يعدد از سواالت متؤدر قالب س شده استخراج میو مفاه

 گـروه  مـدنظر شدند. اصالحات  لیزمان تحل دقت ثبت و هم ها به . پاسخشد  يآور جمع ناحاضر

  .دیرس یادشدهگروه  دیبه تائ زین یینها ۀو نسخ درنظر گرفته شده مدل در یکانون

  ها یافته

  شناختی توصیف جمعیت

نفــر  8 انــد کــه از ایــن تعــداد داشــته نفــر از رهبــران کــارآفرین مشــارکت 30پــژوهش، ایــن در 

  درصد) بودند. 73نفر آقا ( 22درصد) خانم و 27(

  ها تجزیه و تحلیل داده

هـا از فایـل    دست آمده است که ابتدا متن کامل مصـاحبه مصاحبه به 30هاي این پژوهش از  یافته

هـا در سـه    ا سـؤال پـژوهش بـر روي داده   سازي شده و سپس کدگذاري متناسـب بـ   صوتی پیاده

  مرحله انجام شد. 
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هـاي   هـا اسـت. داده   ایـن مرحلـه شـامل ایجـاد کـدهاي اولیـه از داده       ایجاد کدهاي اولیـه:  .1

 ,Braun & Clarke, 2006( ها) متفاوت هسـتند  مضمونکدگذاري شده از واحدهاي تحلیل (

p. 88( متناسب بـا  ، شونده هاي مصاحبه شناسایی و کدگذاري نکاتی از صحبت ،گام. در این

 پاسخگویی به سؤال تحقیق کمـک  در که شد انجام سؤال تحقیق و چارچوب مفهومی اولیه

در ایـن مرحلـه    شـد.  افـزار اطلس.تـی انجـام    کدگذاري در این مرحله با کمک نرم کند. می

کـارآفرین  بـه اشـتیاق رهبـران     هـاي مربـوط   مورد ویژگی ها در مفهوم اولیه از مصاحبه 260

  ).1 آمد (جدول دست به

  یهاول يکدگذار .1 جدول
 کد (مفهوم اولیه) روایت  ردیف

1  
. پابرجاسـت  انضـباط  هـا،  شـوخی  این کنار در اما کنم شوخی می همه با هم کار محیط در

 .باشد واحد در حتماً باید انضباط

 اهمیت به نظم و انضباط در کار

2  

 رقابت ایران در متأسفانه که ندارم دوست رو ناسالم رقابت اما دوست دارم رو سالم رقابت

 اگـه  مـن  نـه  دهـم  مـی  دسـت  از رو اي پـروژه  اینکـه  نـه  شوم می  دلخور اونجا. بسیاره ناسالم

 فــوري بعـداً  و شـوم  ناراحـت مـی   اول سـاعت  یـک  همـون  دهـم  مـی  دسـت  از را اي پـروژه 

 بـه  اعتقـادي . داشـته باشـیم   را کار شایستگی که است این به اعتقادم همۀ. کنم می فراموش

 .استفاده نکردم ارتباطم از شرایطی درهیچ و وجه هیچ به و ندارم ارتباط

 جلوگیري از باندبازي 

3  

. بشینید بیاید خورید نمی هم اگر بیاورد بیرون از ناهار ندارد حق کس هیچ ها دوشنبه گفتم

  وارد نـان  بـا  بعد به 8 ندارد حق کسی گفتم آوردند می صبحانه کارمندان 9 ساعت تا قبالً

 .شود

 رعایت قوانین و مقررات 

4  
 یـک  زمینـه  ایـن  در و بـود  بـانکی  نظـام  در سـابقه  بی تجربۀ یک کوثر در ما حرکتی مدل

 .بنویسم توانم می کتاب

 براي نوآورانه هاي روش از گیري بهره

 کار  انجام

5  

ویژه به اروپایی در کشورهاي ما کار براي اصلی نیازهاي ببینیم تا کردیم تحقیق آن از بعد

 مشـابه  کارخانجـات  سـراغ  برقـرار کـردیم   کـه  ارتباطـاتی  بـا . اسـت  چیـزي  چه در فرانسه

 اطالعـات  از آنهـا  و بردم مهندس و کارشناس باخودم. از کشور رفتیم در خارج خودمان

  .حرکت کند بقیه از متمایز آذین خودرو که بکنیم باید چه گفتم. گرفتم

  تحقیقات بازارشناخت و 

6  

 ریسـا  .سـت  هـا  پـروژه  تیریمـد ي برا که میدار برعهده را  K.D.Dمدیریت شوهرم و خودم

 کهي زیچ آن. میکن یچک م سال طول در را هاآن و دارند رعاملیمد هر کدام ها شرکت

  . هستند ها پروژه میبود فعال آن در شتریب ما

  وکار مدیریت هوشمندانۀ کسب

بندي کـدهاي مختلـف    این مرحله شامل دسته :هاي اولیه مضمونبندي کدها در قالب  دسته .2

 مضـامین شده در قالـب   هاي کدگذاري داده تمامکردن  هاي بالقوه و مرتب مضموندر قالب 

گیـرد   مـی  نظـر  کرده و در ، تحلیل کدهاي خود را شروعپژوهشگرواقع  است. در شده مشخص

 & Braun( شوند کلی ترکیب مضمونتوانند براي ایجاد یک  که چگونه کدهاي مختلف می

Clarke, 2006, p. 89(.  شوند. یم ها از کنارهم قرار گرفتن مفاهیم ایجاد مؤلفهدر این مرحله 
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اول شـامل بـازبینی در سـطح     گـام  :هـا  بـه کـدها و کـل داده    توجـه   بـا  ها بازبینی مضمون .3

تـا   هبررسـی شـد   بتدا تا انتهاي کار مجدداز ا گامدر این  ،هاي کدگذاري شده است خالصه

شــدن  گرفتــه مشــابه بــا عنــاوین مختلــف و نادیــده  مضــامیناگــر نقایصــی همچــون وجــود 

 ۀها در رابطه با مجموعـ  مضموندوم اعتبار  گام. در شود رفع داشته،  مهم وجود يها مضمون

 بـا  مدو مرحلـۀ شـده در   شده با کدهاي اسـتخراج  هاي یافته مضمون .شد ها در نظر گرفته داده

  .شد ها ارائه مضمونجامعی از  ۀنقشو  شده مقایسه مطرح ۀهاي اولی ایده

  ها شده از مصاحبه و مفاهیم استخراج هاشاخصنتایج  .2جدول 
  مفاهیم  هاشاخص  ها مقوله   مفاهیم هاشاخص ها مقوله
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  خلق فرصت    جلوگیري از سوءاستفادة مالی
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    مداري مشتري
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 ایجادي

 ها برداري از فرصت بهره

 مداري انسان

  شناسایی فرصت    دهی و تنبیه منصفانۀ کارکنان پاداش
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  خودانگیختگی طلبی استقالل

  خودباوري نگري آینده    توجه ویژه به منابع انسانی

  هاي انسانی جذب سرمایه
  

 توانایی مدیریت مالی
داشتن ایدة 

  کارآفرینانه

  روحیۀ پرسشگري روحیۀ طغیانگري    کارِ گروهی

 پذیري رقابت

  روحیۀ تالشگري امیدواري    تعامل با رقبا

  روحیۀ حسابگري انتقادپذیري    برتري نسبت به رقبا

  روحیۀ شجاعت دهی به دیگران انگیزه    رقابت با استانداردهاي عالی

 عشق به کار
  احساس غرور کاري

  
 دادن به سالمتی اهمیت

رویاگرایی و 

  پردازي  خیال

  پذیري   ریسک ایمان به هدف    زمان انجام چند کار هم
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  مفاهیم  هاشاخص  ها مقوله   مفاهیم هاشاخص ها مقوله

  تالش مشتاقانه
برخورداري از بینش   

 کارآفرینانه
  ساختارشکنی

  گرایی عمل برخورداري از توان خواستن    ناپذیري کاري خستگی

  گرایی فرصت  بلندپروازي    شروع به کار از کودکی

  اندیشی مثبت  پیشگامی    شروع به کار پس از شکست

  مدیریت زمان  آوري تاب    صرف زمان و انرژي

  بودن مصمم  تفکر انتقادي    عشق درآمدزایی

  گرایی موفقیت  توانایی سازماندهی    فعالیت در شرایط سخت کاري

  رهبريمهارت  سازي توانایی شبکه    روانی-کار در شرایط سخت روحی

  مهارت نوآوري  جسارت    کار در شرایط سخت مالی

  کار، اولویت اول زندگی
  

  جلب اعتماد اجتماعی
نارضایتی از وضع 

  موجود

      پذیري مسئولیت
  

مقولـه در مـورد اشـتیاق بـه      2شاخص و  9مفهوم،  98شده، س از طی مراحل بیانپدرنهایت 

کننـدگان، دو مقولـۀ اشـتیاق بـه کـار و       طبق نظر مشـارکت کار رهبران کارآفرین شناسایی شد. 

بـر فراوانـی   هاي این دو مقوله افزوناشتیاق کارآفرینانه استخراج شد که شرح مفاهیم و شاخص

  ارائه شده است.  2کنندگان به مفهوم موردنظر در جدول شمارة  و درصد اشارة مشارکت

) و روش قیاسـی   بـر داده  تـوان بـه روش اسـتقرایی (مبتنـی     که مضامین را مـی  شودیادآور می

هـا   شـدت بـا خـود داده    بـه شـده  بر نظریه) شناخت. در روش استقرایی، مضـامین شـناخته    (مبتنی

بنیـاد   این روش تحلیل مضمون تا حدودي شبیه نظریۀ داده ).Patton, 1990, p. 85( مرتبط هستند

شـود (عابـدي جعفـري و     مـی  هـا انجـام   تحلیل مضمون براسـاس داده است. در روش استقرایی، 

که در روش قیاسی، تحلیل مضمون براساس عالقـۀ نظـري    ). درحالی174، ص 1390همکاران، 

گـر اسـت.    بر فرد تحلیل لذا این روش بیشتر مبتنی شود،انجام مییا تحلیلی پژوهشگر به موضوع 

 کـه در  انجـام شـده  هـاي مختلفـی    مورد مقولۀ اشتیاق کارآفرینانه، پـژوهش  پژوهش، دراین در 

پژوهشـی از روش   گـروه بود و بنـابراین   مورد این مقوله تا حدودي چارچوب پژوهش مشخص

شدة دیگر با روش استقرایی، به  هاي استخراج کرد. اما مقوله قیاسی براي تحلیل مضامین استفاده

  .اندتحلیل مضامین پرداخته

  چارچوب مفهومی منتج از نتایج این پژوهش ارائه شده است. 1شکل  در
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  چارچوب مفهومی پژوهش  .1 شکل

 مقولۀ اول: اشتیاق به کار. 1

شـاخص در مقولـۀ اشـتیاق بـه کـار رهبـران        5نتایج کدگذاري و تحلیل مضمون نشـان داد کـه   

مـداري،   قانونشاخص ه پنج این مقوله ب هاي این پژوهش، یافتهبراساس کارآفرین اهمیت دارند. 

  است. بندي شده مداري دسته پذیري و انسان اشتیاق کیفیت، عشق به کار، رقابت

 مداري قانون  

دهندة حساسیت رهبر کارآفرین براي برقراري نظم و انضباط و جلوگیري  نشان شاخصاین 

مثـال  بـراي  باشد.  وکارشان یا حتی زندگی شخصی می از سوءاستفادة مالی و باندبازي در کسب

  کند: می شوندگان چنین عنوان مورد اهمیت نظم و انضباط در کار، یکی از مصاحبه در

. پابرجاسـت  انضـباط  هـا،  شـوخی  این کنار در ولی کنم می شوخی همه با هم کار محیط در«

جلـوگیري از بانـدبازي، جلـوگیري از سوءاسـتفادة مـالی و      » .باشـد  واحـد  در حتماً باید انضباط

دهنـدة پایبنـدي رهبـر کـارآفرین بـه       قوانین و مقررات از جمله مفاهیمی هستند که نشانرعایت 

شوندة دیگري در این  باشد. مصاحبه وکار و تعهدات کاري می به کسب قوانین و مقررات مربوط

 در متأسـفانه  کـه  ندارم دوست رو ناسالم رقابت ولی دارم دوست را سالم رقابت«گوید:  زمینه می

 اعتقـادي . باشـیم  داشته را کار شایستگی که است این به اعتقادم همۀ. بسیاره ناسالم ترقاب ایران

  ».نکردم استفاده ارتباطم از شرایطی هیچ در و وجه هیچ به و ندارم ارتباط به

 اشتیاق کیفیت  

 کردنـد، بـراي مثـال    توجه کیفیت در کـار اشـاره   شوندگان به اهمیت قابل چند تن از مصاحبه

 اتوبـان  مثالً« کند: می عنوان فروش محصول با کیفیتدر مورد مفهوم  شوندگان مصاحبهیکی از 
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 مقایسه شده ساخته هاي اتوبان سایر با را پروژه این کیفیت توانید می شما. ساختیم ما را کاشان قم

» .بود کیفیت ازطریق ارتقاء ما مشخصۀ مهمترین. دشـ  خواهید متوجه را ما موفقیت دلیل و کنید

هاي  رو از روش هستند ازاین قائل  هاي انجام کار نیز اهمیت رهبران کارآفرین براي کیفیت روش

 در سـابقه  بـی  تجربـۀ  یـک  کـوثر  در مـا  حرکتی مدل« کنند: می نوآورانه براي انجام کار استفاده

  ».بنویسم توانم می کتاب یک زمینه این در و بود بانکی نظام

 مداري انسان  

شـوندگان   کیفیت، یکی از مفاهیمی است کـه توسـط اکثـر مصـاحبه     و باتربیت نیروي ماهر 

ــرح ــد مط ــه: «ش ــوره هم ــتیم ج ــا. داش ــد ب ــر چن ــاتید از نف ــگاه اس ــگ دانش ــردیم هماهن ــه ک  ک

 هـا  تابستان کارآموزي، براي را دانشجویانشان که خواستم هاآن از بودند، آلمان التحصیالن فارغ

 هـا این مؤسسه در من آمدند می کارآموزان .دیدند می کارآموزي هفته شش اینها ایران، بفرستند

 کنیـد.   کـار  شـب  7 تا صبح 6 از آلمان کشور مثل باید که بود این ما سیستم .گرفتم می کار به را

مفهوم کارِ گروهی نیز از جمله مفـاهیم  » .کردیم می پیاده اینجا در را آلمانی شیوة کارآموزي ما

بـه ضـرورت کـار گروهـی      باشد و اکثر رهبران کـارآفرین  مداري می انسان شاخصپرتکرار در 

 هاي جوان من نظر به. است مؤثر وکار کسب موفقیت در هم گروهی کار مهارت« :کردند  اشاره

 نیـت  براسـاس  و بیندازنـد  راه آموزشـی  یـا  تولیدي کار و بدهند انجام گروهی کار با هم اگر ما

مفهـوم  » .شـد   خواهنـد  موفـق  حتماً کنند، حرکت باشد جامعه داقتصا نفع به که صحیح و درست

پـردازد،   مـی  شناسایی و تربیـت مـدیران آینـده   پروري، مفهوم نسبتاً جدیدي است که به  جانشین

. هاسـت  ازشـرکت  یکـی  مـدیرعامل  پسـرم «گویـد:   شوندگان در این مـورد مـی   یکی از مصاحبه

 از یکـی  سـن  سـال  29 بـا  دختـرانم  از یکـی . دارنـد  همکـاري  مـن  با درکار نوعی به هم دخترانم

 توسـط  جوان مدیر نمونۀ عنوان به قبل سال. هست خودرو آذین دار آتیه و قدرتمند بسیار مدیران

 انجـام  پـروري  جانشـین  و اسـت  بیشتر من از دخترم اثربخشی. شد انتخاب جمهوري ریاست نهاد

  ».ام داده 

 پذیري رقابت  

به توانایی و عملکرد یک شرکت براي فروش کـاال و خـدمات خـود در بـازار      شاخصاین 

. یکــی از ســنجد معنــی کــه وضــعیت یــک شــرکت را در برابــر رقبــایش مــی دارد، بــدین اشــاره
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 در روایت ذیل به مفاهیم رقابت با استانداردهاي عالی و برتري نسبت بـه رقبـا  شوندگان  مصاحبه

 بـا  دیگـر  سـازان  پروفیـل  یعنی. هستیم مرجع آزمایشگاه لیدتو بخش در ما خوب« د:کن اشاره می

 کیفیت در ما اصلی تمایز. بدهند ما به تست براي را خود هاي پروفیل استاندارد باید سازمان نظر

  »  .هست کار

 عشق به کار  

و صرف زمان و انرژي ایـن کارآفرینـان بـه واسـطۀ       دهندة تالش عشق به کار، نشان شاخص

    عشقشان به کار است.

هاي اکثر کارآفرینـان   شروع به کار پس از شکست و شروع به کار از کودکی، جزء ویژگی

در شـرایط سـخت از    تواننـد مـی دهد کـه رهبـران کـارآفرین     می ها نشان نتایج مصاحبه. باشد می

فرسـا بـه    هـاي سـخت و طاقـت    طـور فعالیـت   روانـی و همـین   -شرایط سخت مالی، روحی جمله

با بیان یـک روایـت    شوندگان یکی از مصاحبهدهند. براي نمونه  و ادامه بودهبین  کارشان خوش

 بنـا  1360 سال در من« اند: داده در شرایط بسیار سخت مالی، کار خود را ادامهکند که عنوان می

 6 از بـیش  مـن  شـرکت  کـردم  تـرك  را ایـران  که زمان آن در و نبودم ایران در مدتی دالیلی به

 نبـود  خبري ثروت آن از تنها نه برگشتم ایران به که سالی 3 - 2 از بعد. داشت ارزش دالر میلیون

 بـراي  جـایی  هـیچ . بـودم  رسیده منفی به و بود مانده جابه هم تومانی میلیون 28 بدهی یک بلکه

 کنی کار شرکتی هر در و بروي تخصص این با اگر گفت من به دوستانم از یکی. نداشتم دفترم

 آن کـه  بشـوم  وارد دري از توانمنمی من! نه گفتم من اما دهند می تو به تومان هزار پانصد ماهی

 دوبـاره  64 سـال  در و کـنم  کارمنـدي  دیگـر  کسـی  بـراي  تـوانم  نمی و نباشد خودم براي مکان

  ».شد سرپا من شرکت

 مقولۀ دوم: اشتیاق کارآفرینانه. 2

 برآینـد  همچنـین  و شـده در حـوزة اشـتیاق کارآفرینانـه     هـاي انجـام   بررسی پیشینۀ پژوهش با

اشـتیاق ابـداعی، اشـتیاق    شاخص  چهار به مقوله این ،انجام شده هاي مصاحبه در دهشبیان مطالب

  اند. شده بندي دسته هاي کارآفرینانه برخورداري از شایستگی و اي ایجادي، اشتیاق توسعه

 اشتیاق ابداعی  

ــه آن اشــاره   همــان شــاخصایــن  ــه اشــتیاق   طورکــه در قســمت تعریــف موضــوع ب شــد، ب
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دنبـال خلـق و توسـعۀ محصـوالت جدیـد و شناسـایی        گردد کـه مشـتاقانه بـه    می کارآفرینانی باز

ي هاي جدید در بازار هستند. الزمۀ خلق محصـوالت جدیـد و نوآورانـه، داشـتن نـوآور      فرصت

هایشـان بـراي    کننـد کـه منبـع ایـده     مـی  عنـوان   طی روایت ذیل شوندگان یکی از مصاحبهاست. 

 االن امـا  نداشت بیشتر آجیل قلم 40 ابتدا در ما مغازة« اند: توسعۀ محصوالت، خود مشتریان بوده

 نظـرات  از استفاده آن، کنار در و وقفه بی کار پیشرفت، این علت. است یافته افزایش قلم 800 به

اشتیاق رهبران کارآفرین براي خلق محصوالت نوآورانـه، از  » .است مشتریان و افراد هاي ایده و

دهنـدة هوشـیاري    اشتیاق ابـداعی اسـت کـه نشـان    شاخص به  شده مربوط دیگر مفاهیم استخراج

دهندة اشتیاق و   مفهوم دیگري که نشان. باشد هاي بازار نیز می آنان در کشف و شناسایی فرصت

شــد، مفهــوم  هــا اســتخراج انگیــزة رهبــران کــارآفرین در راســتاي اشــتیاق ابــداعی در مصــاحبه 

معنـی   شـود. بـدین   هاي مختلف است که منجر به شناسایی یا خلق فرصت می نیازسنجی موقعیت

 است.   که فرد با تشخیص نیاز مشتریان، موفق به خلق فرصت شده

 اي اشتیاق توسعه 

کنـد کـه بـا رشـد و گسـترش       مـی  از اشـتیاق کارآفرینانـه اشـاره    اي گونهاي به اشتیاق توسعه

کـه بســیاري از   دهـد نشـان مـی  اسـت. تحقیقـات پیشـین     سـازمان پـس از تأسـیس گـره خـورده     

عنـوان مشـاور    انـد و بعضـاً بـه    نشـده  وکارهاي بزرگ دنیا توسط مؤسسانشـان توسـعه داده   کسب

انـد. مفـاهیم احیـاي     دهکـر توسـعۀ آن   وکار موردنظر یا خریدار مجموعه، اقدام به رشـد و  کسب

دهـد   مـی  یافته نیز نشـان  وکارهاي انحالل هاي جاافتاده و خرید کسب وکار، خرید شرکت کسب

جملـه   داشـتند. از  اي اذعـان  که برخـی از رهبـران کـارآفرین بـه برخـورداري از اشـتیاق توسـعه       

هـاي   رکت بـا شـرکت  شـود، مشـا   مـی  وکارها استفاده هایی که براي رشد و توسعۀ کسبراهبرد

 افـزایش  طریـق  از را سـهام  از% 30«گویـد:   شوندگان می یکی از مصاحبهدیگر است. براي مثال 

 نکـرد  ما کمکـی  خودرو به ایران. واگذارکردیم خودرو ایران به تومان میلیون 40 در قبال هسرمای

 6.5 قیمـت  بـه  را خـودرو  ایـران  سـهم  دوبـاره  سـال  12 از بعـد . کرد کمک ما به خیلی نامش اما

  »  .بودیم خودرو ایران براي سودآور هاي شرکت معدود از. خریدیم تومان میلیارد

 اشتیاق تأسیسی یا ایجادي 

ــد   ــد دارن ــه خلــق ســازمانی جدی ــل ب ــان تمای ــوع از اشــتیاق، کارآفرین ــدازي  راه. در ایــن ن ان
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بـران  باشـد. ره  تـرین شاخصـۀ کارآفرینـان بـا اشـتیاق تأسیسـی مـی        وکارهاي جدید، مهـم  کسب

نـد ماننـد   اهکـرد  وکارهاي جدید بـازگو  اندازي کسب براي راهرا هاي بسیاري  کارآفرین، انگیزه

زایی و کمـک بـه توسـعۀ کـارآفرینی در کشـور و... امـا        سودآوري، شناسایی بازار بکر، اشتغال

وکـاري جدیـد بـا وجـود تمـام       اندازي کسـب  ها از راهآنچه که مشخص است، این است که آن

  .برند می وکار لذت هاي موجود در محیط کسب سختی

 هاي کارآفرینانه برخورداري از شایستگی 

ها و رفتـار   شامل ویژگی شاخصشوندگان، این  شده توسط مصاحبه با توجه به مطالب مطرح

 مالی، روحیـۀ  مدیریت نگري، توانایی طلبی، آینده جمله استقالل باشد از مشخصۀ کارآفرینان می

 و... گريطغیان

  گیري بحث و نتیجه

انجام شـد.  کار رهبران کارآفرین هاي مربوط به اشتیاق به منظور شناسایی ویژگی پژوهش بهاین 

هاي انجام شـده، دو   دست آمده از مصاحبهطور نتایج به و همین پژوهشیشینۀ پبه بررسی  باتوجه 

شناسایی شد چـرا کـه رهبـران     مقولۀ اشتیاق به کار و اشتیاق کارآفرینانه براي رهبران کارآفرین

منـد باشـند، اشـتیاق     رغم اشتیاق به کار که ممکن است افراد دیگـر هـم از آن بهـره   کارآفرین به

  ها براي انجام کار است.کارآفرینانه نیز دارند که موجب عالقۀ مضاعف آن

 Rego et al., 2009; Sirotaکار انجام شده اسـت ( مطالعات بسیاري بر روي مفهوم اشتیاق به

et al., 2005; Baum & Locke, 2004کار کارکنـان  ها در مورد اشتیاق به ) که اغلب این پژوهش

) 2003دنبال ارزیابی و ارتقاء این نوع اشتیاق در کارکنان بوده است. اما ولراند و همکاران ( و به

دو نـوع اشـتیاق    دهند را با معرفـی  هاي کاري از خود نشان می نوع اشتیاقی که افراد براي فعالیت

دهنـدة سـطوح    طرفی ادبیات موجود در حـوزة کـارآفرینی نشـان    ازحد و متوازن ارائه دادند.  بی

مـورد   دربایـد  اي کـه   نکتـه  .)Cardon et al., 2009aباالیی از اشتیاق در میان کارآفرینان است (

هـا بعضـاً   آن کار رهبران کارآفرین بـه ایـن دلیـل کـه    ، این است که اشتیاق بهگفتپژوهش این 

ها نسبت به کارشان شور و اشتیاق آن دهندةنشاناند از جنس دیگري بوده و  کارمند کسی نبوده

کار رهبران کارآفرین شناسایی شد که شـامل  شاخص در مورد اشتیاق به 5در این تحقیق . است

  باشد. کار میذیري و عشق بهپ مداري، رقابت مداري، اشتیاق کیفیت، انسان قانون
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، سه نوع اشتیاق کارآفرینانه شامل اشتیاق ابـداعی، تأسیسـی و   پژوهشهاي این  راساس یافتهب

) در مفهوم اشتیاق کارآفرینانه اسـتخراج  2009بندي کاردن و همکاران ( اي مطابق با دسته توسعه

هاي کارآفرینانـه ازطـرف     نوع اشتیاق، برخورداري و بروز برخی شایستگی بر این سه  شد. عالوه

امـا در   باشـد.  هـاي کارآفرینانـه مـی    ها براي فعالیـت دهندة اشتیاق آن نشان نیز هبران کارآفرینر

  اشتیاق پژوهشی انجام نشده است. هاي کارآفرینانه بر مورد اثرگذاري شایستگی

  پیشنهادها

کـه بـه شناسـایی انـواع اشـتیاق       باشـد مـی  هاي اکتشـافی پژوهش تقریباً جزء معدود پژوهشاین 

ازآنجاکـه برخـی از    اسـت.  ها شده، پرداختهکارآفرین که منجر به کنش کارآفرینانۀ آنرهبران 

شـود کـه بـا تکـرار ایـن پـژوهش در        آمده کامالً اکتشافی هستند، پیشنهاد مـی  دست متغیرهاي به

  باره انجام شود.  هاي بیشتري در این جوامع دیگر بررسی
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