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  چکیده

گرایی توسط سارازواتی آغاز تحوالتی بنیادین در  گرایی در برابر هدف امکان نظریهارائه 
بـا ارائـه پـنج اصـل نشـان       نظریـه کارآفرینان است. ایـن   گیري تصمیمزمینه درك منطق 

 هـاي  شـرکت مـدیران   خصـوص  بـه یک و دهد که کارآفرینان متفاوت از مدیران کالسـ  می
ها از طریق مصاحبه با  کنند. این مقاله رویکردي کیفی دارد و داده می گیري تصمیمبزرگ 

 تأسـیس مـوفقی را در صـنایع مختلـف       کارآفرینانـه  هـاي  شـرکت کارآفرینان ایرانی کـه  
ها با استفاده از روش نگاشت علّی انجام شده و  اند. تحلیل داده آوري شده جمع ،اند کرده

کننـد.   تبعیـت مـی   گیـري  تصـمیم دهد که کارآفرینان ایرانی از این منطق و تفکر  نشان می
دهـد کـه کارآفرینـان ایرانـی      مفاهیم مرکزي نشان میاستخراج علّی و  هاي نگاشتتحلیل 

کنترل و نیـز اسـتفاده از پیشـامدهاي     جاي بهبینی  پیش، شراکت، تحمل قابلاصول ضرر 
گیرند. نتایج این تحقیق نشـان   کار می هب خوبی بهخود  هاي گیري تصمیمخوب و بد را در 

کارآفرینانه را بنا  هاي شرکتامکانات موجود،  بر  یهتکداد که عموم کارآفرینان ایرانی با 
 درنهایـت  ،روند. ایـن منطـق   پیش می ،تگرایی در تصمیما به سمت هدف مرور بهنهاده و 

کارآفرینانه با توجـه بـه    هاي شرکت باره یکخلق تدریجی یا  یمپاراداگیري  منجر به شکل
  منابع در دسترس خواهد شد.
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  مقدمه -1
گیـري   نظریـه نسـبتًا جدیـدي اسـت کـه طـرز تفکـر و منطـق تصـمیم          1گـرا  امکانتفکر 

دهـد کـه کارآفرینـان     گرایی نشان مـی  امکان .]2؛ 1[کارآفرینان را توصیف کرده است 
طـورکلی،   کننـد. بـه   ها استفاده می ها را شناسایی کرده و از آن چطور و چگونه فرصت

دارد که کارآفرینان نسـبت بـه مـدیران کالسـیک یـا همـان        گرایی بیان می نظریه امکان
این تفاوت در منطـق  گیرند.  اندیشند و تصمیم می هاي بزرگ متفاوت می مدیران شرکت
گیري، عمدتًا به دلیل تفاوت فاحش در منابع در اختیار و محیط پرتالطم  تفکر و تصمیم

  .]2[کارآفرینی است 
. ]3[شــوند  عمــوم تصــمیمات دنیــاي واقعــی در شــرایط عــدم اطمینــان گرفتــه مــی 

هاي جدي روبـرو هسـتند و ناچارنـد     ها با چالش معتقد است که کارآفرین 2واتیساراز
کند که کارآفرینـان قـادر نیسـتند     ؛ مثالً او بیان می]2[تصمیماتی متفاوت را اتخاذ کنند 

هـا   نسبت به میزان تقاضا، اندازه بازار، سهم بازار مورد انتظار و سـؤاالتی نظیـر ایـن   
. ]1[هایی داشته باشند  براي یک محصول کامًال جدیدي که در بازار وجود ندارد، پاسخ

ها نیز در شرایطی است کـه کارآفرینـان عمومـاً منـابع مـالی و غیرمـالی الزم        همه این
 براي یافتن پاسخ سؤاالت فوق را در اختیار ندارند.  

کننـد، تحقیقـات    گیـري مـی   این سؤال که کارآفرینـان چطـور تصـمیم    براي پاسخ به
دهد کارآفرینان از الگـویی بـه    هاي اخیر انجام شده است که نشان می مختلفی در سال

. تحقیق حاضر نیز درصدد است با بررسی نحوه ]5؛ 4[کنند  گرایی تبعیت می نام امکان
گیـري   گیري کارآفرینان ایرانی به این سؤال پاسخ دهد کـه آیـا الگـوي تصـمیم     تصمیم

  گراست یا خیر. کارآفرینان ایرانی منطبق بر نظریه امکان
 

  مروري بر ادبیات موضوعی -2
  3گرا گرا در مقابل تفکر هدف تفکر امکان -2-1

گرا بر امکان خلق اهداف ممکن بـا اسـتفاده از امکانـات موجـود کـارآفرین       ر امکانتفک
گرا گرایش کـارآفرین بـه اسـتفاده از امکانـات      دیگر، منطق امکان بیان . به]1[تأکید دارد 

. در ایـن منطـق   ]4[دسـتیابی اسـت    موجود، براي رسیدن بـه هـر هـدف مطلـوب قابـل     
                                                                                                                        
1. Effectuation logic 
2. Sarasvathy 
3. Causation logic 
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هـاي بـزرگ    رکتگذاري، به معناي آنچـه در شـ   گیري، کارآفرین به دنبال هدف تصمیم
گذاري، در تالش است تا با هر آنچـه   رود بلکه برخالف مسیر هدف مرسوم است، نمی

. ایـن  ]4[دستیابی) را خلـق کنـد    در دسترس دارد (امکانات موجود)، اهداف ممکن (قابل
شـده موردتوجـه    یـین تعگرا، رسیدن به اهداف از پـیش   که در تفکر هدف درحالی است 

گرایـی، کـارآفرین گـرایش بـه در خـدمت گـرفتن هـر نـوع          دیگر در هدف بیان است؛ به
  ).1شده برسد (شکل  یینتعشد، دارد تا به اهداف از پیش امکاناتی که موردنیاز با

  

 
  

 گرا گرا و هدف تفاوت منطق امکان 1 شکل
  

عنوان یک مثال ساده، سرآشپز یک رستوران را در نظـر بگیریـد. سرآشـپز یـک      به
صورت غذا در اختیار دارد (هدف گرایانـه) کـه بایـد بـه آن پایبنـد باشـد. بـراي اینکـه         

صـورت   اي را بـه  بتواند موارد موجود در صورت را تهیه کنـد الزم اسـت مـواد اولیـه    
بینـی   ادي که احتماًال بر اساس تجربه یا پیشروزانه خریداري نموده و غذاها را به تعد

است، تهیه کند. در آخر نیز ممکن است قادر بـه فـروش برخـی غـذاها       مشخص نموده
گرایانه)، او صورت غذاي مشخصـی   نباشد و منابع از بین بروند. در حالت دوم (امکان

توانـد   مـی  براي رستوران ندارد و با استفاده از هر آنچه در آشپزخانه موجود است یا
گونـه تفسـیر کـرد     توان این کند. درواقع، می در هر روز تهیه کند، اقدام به پخت غذا می

  ریزي است.  گرا برعکس عمل شده و حرکت از امکانات به برنامه که در منطق امکان

 منابع

 منابع

 منابع

 منابع

هدف یا اهداف از 

 پیش تعیین شده

همه منابع در 
دسترس 

 کارآفرین

 هدف ممکن

 هدف ممکن

 هدف ممکن

 هدف ممکن

 گراییهدف گراییامکان
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 اند از: گرایی بر پنج اصل کلی مبتنی است که عبارت امکان
  

 1منابع موجود -2-2
معتقـد اسـت کـه منـابع      ]2؛ 1[موجود مشخصی دارد. سارازواتی هر کارآفرینی منابع 

بـرداري از یـک فرصـت سـه      وکار و بهره موجود یک کارآفرین براي شروع یک کسب
هــاي فــرد  هــا، خصوصــیات و توانمنــدي ویژگــی -1انــد از:  عامــل هســتند کــه عبــارت

ارتباطـات شخصـی و    -3دانـم؟)؛   دانش و تجربـه (چـه مـی    -2کارآفرین (که هستم؟)؛ 
 شناسم؟). (چه کسی را می کاري فعلی و پیشین

تحقیقات بسـیاري در   »:که هستم؟«ها و خصوصیات فردي یک کارآفرین/ ویژگی
ها و  این مورد انجام شده و ثابت شده است که خصوصیات کارآفرینان بر موفقیت آن

مثـال، بـراي اولـین بـار      عنـوان  کننـد، تأثیرگـذار اسـت؛ بـه     هایی که تأسیس مـی  شرکت
اي خاصی دارند که افراد عـادي فاقـد آن   ه دریافت که کارآفرینان ویژگی ]6[شومپیتر 

وکارهـایی   سازد که کسب ها را قادر می ویژگی هستند و همین خصوصیات خاص، آن
  هاي مخصوص خودشان ایجاد کنند.   با استراتژي

دانش و تجربه در کارآفرینی نقش مـؤثري دارد و  »: دانم؟ چه می«دانش و تجربه/
و تجربه گذشـته خـویش بـراي مسـیر آینـده       اند از دانش کارآفرینان بسیاري توانسته

یکی از اولین تحقیقاتی که در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت، تحقیقـات        .استفاده نمایند
اســت. اســمیث پــس از بررســی کارآفرینــان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه    ]7[ 2اســمیث

اي کـه داراي مهـارت    ) دسـته 1بنـدي کـرد: (   ر دو دسته تقسیمتوان د کارآفرینان را می
هاي مدیریتی و  اي که داراي مهارت ) دسته2اي خاص هستند و ( فنی و هنري در زمینه

سرپرستی هستند. دسته اول با اتکا به مهارت فنی و یا هنـر خـود شـرکتی را تشـکیل     
آوري کـرده و   ابع را جمـع هاي مدیریتی خود من دهند و دسته دوم با اتکا به مهارت می

  نمایند.   اندازي می وکار را راه کسب
تحقیقات وسـیعی در زمینـه    »: شناسم؟ چه کسی را می«ارتباطات فردي و کاري/

هـاي ارتبـاطی کارآفرینـان انجـام شـده اسـت و نتـایج         ارتباط موفقیت شرکت با شبکه
. عمـده کارآفرینـان   ]8[حاکی از آن است که ارتبـاطی مثبـت بـین ایـن دو وجـود دارد      

                                                                                                                        
1. The Bird-in-Hand Principle (Entrepreneurs’ Set of Means) 
2. Smith 
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هاي ارتباطی خود تکیه بسیار زیـادي دارنـد و    خصوص در شروع فعالیت، بر شبکه به
هـا قادرنـد بـا اسـتقراض از      کننـد؛ مـثًال آن   میها استفاده  براي تهیه منابع از این شبکه

  .]9[تر تهیه کنند  تر و ارزان دوستان، آشنایان و خانواده منابع مالی اولیه را ساده
  

 1تحمل ضرر قابل -2-3
تحمل است. نقطه مقابل این اصل، سود مورد انتظـار   گرایی، ضرر قابل اصل دوم امکان

جـاي   معتقدند کـه تمرکـز کارآفرینـان بـه     ]1[و سارازواتی  ]10[ 2است. جو و همکاران
تواننـد تحمـل کننـد باشـد؛ زیـرا       رسیدن به سود مورد انتظار باید بر ضـرري کـه مـی   

است و ممکن است به سـودهاي   وکاري جدید همواره با ریسک همراه فعالیت در کسب
تر براي رسیدن به سود مورد انتظار نیـاز   مورد انتظار منجر نشود و یا زمانی طوالنی

  باشد. 
 

 3شراکت راهبردي -2-4
کند که به دنبال یـافتن شـرکایی همسـو باشـند کـه       این اصل کارآفرینان را تشویق می

معتقـد   ]11[ 4اسـتا مـوریش  وکار جدید را کمتر نماینـد. در همـین ر   ریسک ایجاد کسب
هـا بسـیار قـوي     ل بـه شـراکت در آن  است که کارآفرینان موفق کسانی هستند که تمای

این اصل را به معناي شرکایی که بتوانند نقاط ضعف یکـدیگر را   ]2[است. سارازواتی 
ل عالوه بر کند. این اص بپوشانند و به معنی تعهد و عشق به رشد و پیشرفت تعبیر می

ــا مشــتریان، عرضــه   شــریک در کســب ــه ایجــاد اتحــاد بلندمــدت ب ــدگان،  وکــار، ب کنن
  نفعان نیز تأکید دارد. کنندگان و سایر ذي تأمین

 
 5یشامدهاي خوب و بدپ -2-5

و فرصـتی جدیـد     کنـد تـا ایـده    کارآفرین از هر فرصتی چه خوب و چه بد استفاده می
ر این نکته، استفاده از هر پیشـامد خـوب یـا بـد کـه      خلق نماید. این اصل نیز با تأکید ب

دهـد. ایـن اصـل بـه      گونه باشد را موردتوجه قـرار مـی   تواند کامالً تصادفی و اقبال می
                                                                                                                        
1. The Affordable Loss Principle 
2. Dew et al. 
3. The Crazy Quilt Principle (Strategic Partnerships) 
4. Morrish 
5. The Lemonade Principle (Leveraging Contingencies) 
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دنبال تشویق کارآفرینان به استفاده از پیشامدهاست و بر این نکته تأکیـد دارد کـه در   
ها به نحـو   یل و از فرصتتوان تهدیدات را به فرصت تبد ها می بدترین لحظات و بحران

  .]12[احسن استفاده نمود 
 
 1بینی آن جاي پیش کنترل آینده به -2-6

بینـی نیسـت و هـر     معتقد است که آینده قابل پیش ]13[همسو با کرزنر  ]1[سارازواتی 
شود، حدس و گمانی بـیش نیسـت؛ بنـابراین، تمرکـز      بینی مطرح می عنوان پیش آنچه به

رو، کارآفرینـان   بینـی آینـده بـر کنتـرل آن باشـد. ازایـن       جـاي پـیش   کارآفرینان باید به
اد چندانی به تحقیقات کالسیک بازاریابی ندارند و اغلـب،  برخالف مدیران، معموالً اعتم

بر ارتباطات شخصی و کـاري سـعی در بـه دسـت آوردن اطالعـات       یهتکها با  خود آن
 3گیـري در جـدول شـماره     . تفاوت این دو منطق تصـمیم ]14[موردنیاز از بازار دارند 

  تفصیل آمده است. به
صورت ناخودآگـاه و   دهد که کارآفرینان به نشان می ]15[ 2تحقیقات رید و همکاران

کنند. آنان در تحقیقی به مقایسه کارآفرینان خبـره   گرا تبعیت می غریزي از منطق امکان
هاي بزرگ پرداختند و به این نتیجه رسیدند کـه   و مدیرانی باسابقه مدیریت در شرکت

یـري کارآفرینـان خبـره    گ گرایی، طرز تفکر و شـیوه تصـمیم   در اصول پنچ گانه امکان
گیري کارآفرینـان   صورت معناداري با مدیران متفاوت است و شیوه تفکر و تصمیم به

  گرا سازگار است.  با منطق امکان
  

  سؤال پژوهش -3
اند تـا   است و بسیاري از محققان تالش کرده توسعه درحالگرایی همچنان  نظریه امکان

نانـه را بـر اسـاس ایـن نظریـه تبیـین و       هـاي کارآفرینـان و رفتارهـاي کارآفری    ویژگی
هـاي دردسـترس محقـق و بـا توجـه بـه اینکـه         توجه بـه پـژوهش   . با]16[تشریح کنند 

گیـري کارآفرینـان ایرانـی و انطبـاق آن بـا نظریـه        پژوهشی در مـورد منطـق تصـمیم   
گرا صورت نگرفته است، لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا منطـق   امکان

                                                                                                                        
1. The Pilot-in-the-Plane Principle (Control of the Future) 
2. Read et al. 
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و اینکـه آیـا    کنـد؟  گیري کارآفرینان ایرانی از نظریـه امکـان گرایـی تبعیـت مـی      تصمیم
  شود؟ عناصر این نظریه بین کارآفرینان ایرانی نیز مشاهده می

  

  روش تحقیق -4
صورت کیفی انجام شده اسـت. رویکـرد    این تحقیق با توجه به ماهیت مسئله تحقیق به

هـاي یـازده کـارآفرین     گیـري  کـه در آن تصـمیم   ]17[تحقیق مطالعه چندموردي اسـت  
رار دارنـد،  هـاي کارآفرینانـه داشـته و در مرحلـه رشـد و توسـعه قـ        ایرانی که شرکت

، اطالعـات ده شـرکت و   موردمطالعـه که از میان این یازده  اند موردبررسی قرار گرفته
 ). 1کارآفرین مناسب تحلیل بوده است (جدول 

  
  هاي موردمطالعه مشخصات کارآفرینان و شرکت 1جدول 

نوع 
 بازار

 کارکنانتعداد 
  وقت تمام

سال تأسیس 
  شرکت

سن و 
جنسیت 
  کارآفرین

 کد شرکت  صنعت

B2C 72  1380  37- مرد  
تولید ابزارآالت 

  صنعتی
 1شرکت 

B2B 28  1387  38- 2شرکت   صنایع غذایی  مرد 

B2C 70  1385  32- 3شرکت   فروش آنالین خرده  مرد 

B2B 10  1389  30- 4شرکت   پخش مواد غذایی  مرد 

B2B 32  1381  38- 5شرکت   تحقیقات صنعتی  مرد 

B2B 25  1384  46- مرد  
خدمات مشاوره 

  مدیریت
 6شرکت 

B2B 25  1388  32- 7شرکت   پخش مواد غذایی  مرد 

B2B 30  1385  37- 8شرکت   صنعت تبلیغات  مرد 

B2B 5  1385  40- 9شرکت   راه و ساختمان  مرد 

B2B 40  1379  51- 10شرکت   راه و ساختمان  مرد 
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هـا گـردآوري    ساختاریافته بـا کـارآفرین شـرکت    ها از طریق مصاحبه نیمه داده

هـا، اسـناد و مـدارك     سایت شرکت است. عالوه بر مصاحبه با کارآفرین، وبشده 

انـد. پـس از هفـت مصـاحبه،      ها نیز موردبررسی قرار گرفته دسترسی شرکت قابل

محقق بـه اشـباع نظـري رسـیده اسـت ولـی جهـت اطمینـان تـا مصـاحبه یـازدهم            

فرینـان  هـاي انجـام شـده بـا کارآ     گردآوري اطالعات ادامه داشته اسـت. مصـاحبه  

دقیقـه بـه طـول انجامیـده اسـت. تحلیـل        120تـا   60هاي موردمطالعه بـین   شرکت

انجـام شـده اسـت. فرآینـد      ]18[ 1اطالعات با استفاده از کدگذاري و نگاشـت علّـی  

و بالفاصله پس از اتمام هر مصاحبه  ATLAS.tiÒافزار  از نرم استفادهکدگذاري با 

 6مفهـوم در قالـب    99ها انجام شده است.  براي رسیدن به مفاهیم کلیدي و مقوله

هـا   ) اسـتخراج شـده اسـت و بـر مبنـاي آن     3مقوله کلیدي (مقوالت اصـلی جـدول   

  هاي علّی ترسیم شده است. نگاشت

محقـق امکـان    هاي تحلیل نگاشت ادراکی است کـه بـه   نگاشت علّی یکی از روش

ســازي تعــامالت فــردي، ســازمانی، نقشــه حرکتــی، مبــانی    ســازي و مــدل پیــاده

. نگاشـت  ]19[دهـد   گیـري و ارتباطـات علّـی و معلـولی در سـازمان را مـی       تصمیم

در حـوزه روانشناسـی    2توسـط ادوارد تـولمن   1948ادراکی اولـین بـار در سـال    

نگاشـت ادراکـی را مـدل ریاضـی سیسـتم       ]18[ 3اکزلـرود  .گذاري شده اسـت  پایه

داند. او معتقد است که نگاشت ادراکی ابزاري اسـت   ها می ارزشی افراد و سازمان

رساند تا سیستم پیچیده تفکر افراد را کدگـذاري نمـوده و    که به محققان یاري می

  کند.  بینی می گیرد و یا امور را پیش می  درك کنند که فرد چگونه تصمیم

و دومـین عنصـر مهـم،     4ی دو عنصر مهم دارد. اولین عنصر، مفاهیمنگاشت علّ

دار روي  هـاي جهـت   ها و پیکـان  روابط علّی میان این مفاهیم است که در قالب گره

اي  . براي ترسیم روابط علّی، یک روش چهار مرحله]18[شود  ها ترسیم می نگاشت

شوندگان  که توسط مصاحبه5ت علّی. در مرحله اول، عبارا]19[پیشنهاد شده است 

 يبـرا زیرا/«، »پـس - اگـر «شود؛ مثالً اظهاراتی نظیر  مطرح شده است، شناسایی می

                                                                                                                        
1. Causal map 
2. Edward Tolman 
3. Axelrod 
4. Concepts 
5. Causal statements 
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که حاوي یک رابطـه   یناو عباراتی نظیر » باور دارم«، »معتقدم«، »بنابراین«، »ینکها

علّی و معلولی باشند، باید شناسایی شوند. مرحله دوم ترسـیم نـوع رابطـه دو یـا     

آمده اسـت. در مرحلـه سـوم،     2بارت و مفهوم با یکدیگر است که در جدول چند ع

نگاشت علّی ساخته شده و روابط کلیه مفاهیم داخل نگاشت ترسیم شـده اسـت و   

و اضافه کردن مفاهیم جدید  زائدمرحله چهارم، مرتب کردن نگاشت (حذف موارد 

 .]20[در صورت وجود) و نهایی کردن است 
  

 روابط بین مفاهیم نگاشت علّی 2جدول 

 رابطه نماد رابطه نماد

E اثر مثبت + مثالی است از 

C اثر منفی - انتخاب تصمیم 

 یین نیستتع قابلاثر  A زننده نیست یبسآ 

 بسیار اندك تأثیر M کننده نیست کمک 

L شود به منجر می O بدون تأثیر 

 برابر است با =  

 ]18[منبع: 

  
 Decision ExplorerÒافـزار   هاي علّی در این تحقیق با استفاده از نـرم  ترسیم نگاشت

انجام شده است. براي ترسیم نقشه علّـی، در مصـاحبه بـا کارآفرینـان بـا اسـتفاده از       

هـا   گذاري شرکت، روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، در خصوص داستان پایهپروتکل 

هـاي مختلفـی نظیـر مـالی، بازاریـابی، نـوآوري،        گیري در حـوزه  و فرآیندهاي تصمیم

هـاي هـر شـرکت سـؤال شـده اسـت. پاسـخ         هـا و اسـتراتژي   ها، برنامه کشف فرصت

ایـن تحقیـق، جهـت    کارآفرینان در وهله اول کدگذاري و سپس ترسیم شـده اسـت. در   

هاي ادراکی، هر گره با یـک رنـگ نشـان داده     شده در نگاشت یمترستمایز بهتر مفاهیم 

تصـمیمات   دهنـده  نشـان هـاي آبـی، نـارنجی، قرمـز و سـبز و بـنفش        شده است. رنگ
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گـر تصـمیمات    گرایانه (به ترتیب در پنج وجه اصلی) و رنگ آبـی روشـن نشـان    امکان

  هاي خنثی هستند.  هاي خاکستري گره گرایانه هستند. گره هدف

هاي علّی، در این تحقیق از دو روش آنـالیز مهـم اسـتفاده شـده      جهت تحلیل نگاشت

تن مفـاهیم مرکـزي در   هاي ادراکی، یـاف  ترین آنالیز انجام شده روي نگاشت است. مهم

مطالعات موردبررسی تحقیق است. مفاهیم مرکزي مفاهیمی هستند که بیشترین تـأثیر  

را در یـک نگاشــت بـر روي ســایر مفـاهیم دارنــد؛ یعنـی یــک مفهـوم/گره بــر چنــدین      

اي و  مفهوم/گره دیگر اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد. تحلیل مهـم دوم، آنـالیز خوشـه   

هـا و دیـدن    گیري است که به محقق در درك بهتر نگاشت یممراتب تصم ساخت سلسله

  رساند. سطوح تصمیم یاري می

  

  متغیرهاي تحقیق -5
گـرا بـودن تصـمیمات کارآفرینـان از ترکیبـی از       گرا یا هدف جهت تشخیص امکان

و نیـز   ]21[ 1، چنـدلر و همکـاران  ]2؛ 1[در تحقیق سارازواتی  شده ارائهمتغیرهاي 

چنــدلر و ). 3اســتفاده شــده اســت (جــدول  ]22[ 2آلســوس، کالوســن و ســولوول

گیـري   در دو تحقیق مشابه به بررسی متغیرهایی که قادر به انـدازه  ]21[همکاران 

اند. از منظر  ها را گسترش داده گرایی باشند پرداخته و آن گرایی و هدف بهتر امکان

در نظریه سارازواتی  شده ارائهگرایی در قالب مفاهیم  این دو تحقیق، شناخت هدف

هـا شـامل همـان     در تحقیـق آن  شـده  استخراجپذیر بوده است، لذا متغیرهاي  امکان

آیـد،   ] است کـه شـامل بررسـی مـواردي کـه در پـی مـی       2 ,1مفاهیم سارازواتی [

انتخاب بهتـرین   - 2بازگشت سرمایه و رسیدن به سود مورد انتظار؛  - 1شود:  می

ریـزي مـدون    طراحـی و برنامـه   - 3ت در بـازار؛  بازار هدف بر اساس آنالیز رقابـ 

هاي کنترلی براي اطمینان از رسیدن  استقرار سیستم - 4وکار؛  هاي کسب استراتژي

ــدازه بــه اهــداف. امــا در خصــوص شــاخص  گرایــی برخــی  گیــري امکــان هــاي ان

 ] ارائه داده، اضافه شده است. 2 ,1زیرشاخصها به آنچه سارازواتی [
 

                                                                                                                        
1. Chandler, DeTienne, McKelvie, & Mumford 
2. Alsos, Clausen, and Solvoll. 
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  در تحقیق داستفادهمورمتغیرهاي  3جدول 

متغیرهاي 
  گرایی هدف

 سود مورد انتظار؛ .1
 تحلیل رقابت (براي انتخاب بازار هدف و رقابت در بازار)؛ .2
 وکار؛ هاي کسب ریزي مدون استراتژي برنامه .3
  استقرار فرآیند کنترل رسیدن به اهداف. .4

متغیرهاي 
  گرایی امکان

 تمرکز بر منابع و امکانات موجود: .1
 ایم؛ هاي منابع موجودمان تمرکز کرده ها و قابلیت مزیتبر استفاده از  -
 ایم؛ وکار از آن استفاده کرده دانش و منابع ما اولین قابلیتی است که در کسب -
 گیري ما بر اساس دانش و منابعی است که در کنترل ماست؛ تصمیم -
ارائه تمرکز  جاي محصوالت و خدمات قابل وکار به دانش و منابع در دسترس به پیش از شروع کسب -

 ایم؛ کرده
 هاي ما بر اساس دانش و کاربرد دانشی است که در اختیار داریم. انتخاب فرصت -
 تحمل: ضرر قابل .2
 توانستیم از دست ندهیم؛ مراقب بودیم که منابع را بیش از آنچه می -
 مراقب بودیم که از ریسک غیر ضروري اجتناب کنیم؛ -
 نرفت شرکت ازنظر مالی با مشکل جدي مواجه نشود.خوبی پیش  مراقب بودیم که اگر ریسکی به -
 تعهدات، شراکت و شبکه روابط فردي و سازمانی: پیش .3
 ایم؛ یمت استفاده کردهق ارزاناز دوستان، آشنایان و سایر روابط فردي و کاري براي دستیابی به منابع  -
که در قبال آن پرداختی کنند  می  دوستان، آشنایان و سایر روابط فردي و کاري، خدماتی به ما عرضه -

 ایم؛ انجام نداده
 ها امضا کردیم؛ کنندگان و سایر سازمان هایی با مشتریان، عرضه نامه اطمینان، موافقت جهت کاهش عدم -
 کنندگان استفاده کردیم؛ تعهداتی با مشتریان و عرضه هاي مختلف از پیش تا حد امکان و در زمان -
 وکار استفاده کردیم. ن براي مقابله با تغییرات محیطی در کسبها با مشتریان و سازما نامه از موافقت -
 آمدهاي خوب و بد: پذیري/استفاده از پیش انعطاف .4
 ها تکامل یابد؛ وکار همگام با بروز فرصت اجازه دادیم که کسب -
 وکارمان را با منابع در دسترس تطبیق دادیم؛ کسب -
 مد، استفاده کردیم؛ آ مییی که پیش ها فرصتپذیر بودیم و از  ما انعطاف -
 ما تالش کردیم از تهدیدها فرصت بسازیم؛ -
 دهد، اجتناب کردیم؛ وکار را کاهش می پذیري کسب پذیري و تطبیق ما از انجام کارهایی که انعطاف -
 موقعیت خوب یا بدي بروز کرد تالش کردیم از آن در جهت منافع شرکت استفاده کنیم. هرگاه -
 کردن راهکارهاي مختلف: بینی آن و تجربه جاي پیش کنترل آینده به .5
 ایم؛ بوده است، گذاشته کنترل قابلبینی اعداد و ارقام بر کنترل آنچه  جاي پیش ما تمرکز خودمان را به -
 بینی نیست؛ یم که رفتار بازار با تحقیقات بازار قابل پیشاعتقاددار -
  راجع به آن فکر کرده بودیم؛ قبًالچیزي نیست که  لزوماًدهیم  اکنون ارائه می محصولی که هم -

 ایم؛ وکار را آزموده هاي مختلف محصول/کسب مدل -
 دهیم، اساسًا با چیزي که در ابتدا تصور کرده بودیم، متفاوت است؛ محصولی که امروز ارائه می -
  ایم. هاي مختلفی را آزموده وکار فعلی مدل براي رسیدن به مدل کسب -
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  نتایج تحقیق -6
  گیري کارآفرینان منطق غالب تصمیمگرایی  امکان -6-1

هـاي ادراکـی    اي نگاشـت  هاي مفاهیم مرکزي و نیز تحلیل خوشه یلتحلنتایج حاصل از 
هـاي   گیـري در شـرکت   دهـد کـه تصـمیم    ) نشان مـی 3و  2مثال، شکل شماره  عنوان (به

شـرکت   9). 4گرایـی بـوده اسـت (جـدول      کارآفرینانه موردبررسی، بـر مبنـاي امکـان   
نـه و بـا منـابع    گرایا شرکت موردبررسی منطبـق بـر اصـول امکـان     10کارآفرینانه از 

گرا و بـا منـابع    اند. یک شرکت نیز با منطق هدف بسیار اندك فعالیت خود را آغاز کرده
گـرا، عمومـاً بـا     هـاي امکـان   مالی و غیرمالی کافی کار خود را آغاز کرده است. شرکت

بر منابع موجود و در دسترس مانند اسـتفاده از دفتـر کـار مشـترك، انجـام کـار        یهتک
فرین، انجام چند کار توسط کـارآفرین، اسـتقراض منـابع از دیگـران،     توسط خود کارآ

استفاده از شبکه ارتباطات بـراي فـروش و دریافـت منـابع و... فعالیـت خـود را آغـاز        
ریـزي   کـار مناسـب، برنامـه    رسد تقسـیم  اند. به نظر می تدریج گسترش داده نموده و به

ها نیز عمالً وجود نـدارد و   تژيوکار مشخص، تعیین اهداف و استرا هدفمند، مدل کسب
وکار مشهود است. پس  تا حدودي جستجو و سردرگمی براي یافتن بهترین مدل کسب

از مدتی با رشد شرکت (افـزایش منـابع و کارکنـان) تفـاوت مشـهودي در اسـتفاده از       
ریـزي   بینـی بـازار، برنامـه    ریزي هدفمند، تحقیقـات بـازار، پـیش    عناصري نظیر برنامه

  آید.  هاي کارآفرینانه به وجود می گذاري و... در شرکت و هدف استراتژیک
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 اي نگاشت ادراکی یکی از شرکتهاي مورد مطالعه مثالی از تحلیل خوشه 3شکل 

  
  گرایی هدفگرایی به  تغییر پارادایم از امکان

گرایانـه بـه منطـق     زمـان از منطـق امکـان    درگذرهاي کارآفرینانه  عموم شرکت
خوبی در زمینـه اسـتقرار    اند. این تغییر پارادایم به گرایانه تغییر پارادایم داده هدف

وکــار، ایجــاد واحــدهایی بــراي  ریــزي مــدون کســب هــاي کنتــرل، برنامــه سیســتم
شـود. یـک شـرکت در     د انتظار مشاهده میهاي رقابتی و توجه به سود مور تحلیل

بین مطالعات موردي صـورت گرفتـه، تغییـر پـارادایم نداشـته اسـت. در بررسـی        
بـر روابـط فـردي و     شـدت  بـه بیشتر در مورد این شرکت مشخص شد که شرکت 

ریـزي   عنـوان برنامـه   یچهـ  بـه سازمانی جهت یافتن منابع و بازارها استوار است و 
شدت بـر   شود. شرکت به سطحی اندك در آن مشاهده نمیهدفمند و مدون ولو در 

شراکت استراتژیک استوار است و سود مورد انتظار نیز چندان موردتوجـه قـرار   
گرایانه و کامالً منطبق بر  گیرد؛ لذا شرکت همچنان بدون استقرار عناصر هدف نمی

  یت است.فعالگرایی در حال  رویکرد امکان
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 زمان درگذرهاي کارآفرینانه  ي در شرکتگیر پارادایم تصمیم 4 جدول

 کد سال تأسیس یم دوره شروعپارادا پارادایم حال حاضر
 1شرکت   1380 گرایانه امکان گرایی تغییر به هدف
 2شرکت   1387 گرایانه امکان گرایی تغییر به هدف
 3شرکت   1385 گرایانه امکان گرایی تغییر به هدف
 4شرکت   1389 گرایانه امکان گرایی تغییر به هدف
 5شرکت   1381 گرایانه امکان گرایی تغییر به هدف
 6شرکت   1384 گرایانه امکان گرایی تغییر به هدف

 7شرکت   1388 گرایانه هدف گرایانه هدف
 8شرکت   1385 گرایانه امکان گرایی تغییر به هدف

 9شرکت   1385 گرایانه امکان گرایانه امکان
 10شرکت   1379 گرایانه امکان گرایی هدفتغییر به 

 
هـاي علّـی و تجمیـع ایـن مفـاهیم نشـان        با تحلیل مفاهیم مرکـزي نگاشـت   1نمودار 

هـاي   گرایـی در شـرکت   گرایـی و امکـان   دهد کـه نسـبت مفـاهیم مربـوط بـه هـدف       می
ریـزي شـده    گرا پایه موردبررسی به چه میزان است. در تنها شرکتی که با منطق هدف

گرایـی بـه    رود، نسـبت مفـاهیم امکـان    گیري پیش مـی  ان با همین منطق تصمیمو همچن
گـرا   یم امکـان پـارادا در شـرکتی کـه همچنـان بـا      آنکـه  حـال است؛  1گرایی برابر  هدف

هـا کـه تغییـر بـه سـمت       مشغول فعالیت است، ایـن نسـبت صـفر و در سـایر شـرکت     
نشـان از افـزایش مفـاهیم    اسـت کـه    38/0انـد، ایـن نسـبت     گرایی را آغـاز کـرده   هدف
 گرایی دارد. هدف
  

 
  گرایی گرایی به امکان نسبت تعداد مفاهیم هدف 1نمودار 

1

0%

0.38

هدف گرا امکان گرا تغییر به هدف گرایی
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  بر امکانات موجود یهتک
  که هستم؟

بـر امکانـات    یـه تکدهد کـه کارآفرینـان عمومـاً بـا      نتایج حاصل از پژوهش نشان می
هـاي   نقـش ویژگـی   .انـد  بنانهـاده هاي کارآفرینانه را  موجود و در دسترس خود فعالیت

ــت و روش      ــر موفقی ــادي ب ــیار زی ــأثیر بس ــورد، ت ــن م ــان در ای شخصــیتی کارآفرین
هـاي   دهد کـه ویژگـی   هاي عّلی نشان می ها داشته است. تحلیل نگاشت گیري آن تصمیم

گیـري و کشـف    توانـد در تصـمیم   صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم مـی      شخصیتی بـه 
هـا را کـه از    برخی از ایـن ویژگـی   5دول هاي کارآفرینانه نقش داشته باشد. ج فرصت

هایی نظیـر پشـتکار،    دهد. ویژگی هاي علّی به دست آمده است، نشان می تحلیل نگاشت
گیري) عـواملی هسـتند    یابی و داشتن ارتباطات مؤثر (ارتباط انداز، فرصت داشتن چشم

 کنند. هاي کارآفرینان را هدایت و راهبري می گیري که تصمیم
  

 هاي شخصیتی کارآفرینان ویژگی 5جدول 

 کد هاي شخصیتی ویژگی

 1کارآفرین شرکت  هاي رهبري پذیري، ویژگی انداز، صبر و شکیبایی، مسئولیت پشتکار، داشتن چشم

 2کارآفرین شرکت  انداز، پشتکار داشتن چشم

 3کارآفرین شرکت  یابی انداز، فرصت نوآوري، صبر و شکیبایی، داشتن چشم

 4کارآفرین شرکت  یابی انداز، فرصت گیري، داشتن چشم ارتباطتوانایی 

 5کارآفرین شرکت  پشتکار، نوآوري

 6کارآفرین شرکت  طلبی گیري، یادگیري، فرصت پشتکار، توانایی ارتباط

 7کارآفرین شرکت  انداز، پشتکار داشتن چشم

 8شرکت  کارآفرین ينوآورانداز،  گیري، پشتکار، داشتن چشم توانایی ارتباط

 9کارآفرین شرکت  گیري، پشتکار توانایی ارتباط

 10کارآفرین شرکت  یابی پذیري، فرصت نوآوري، مسئولیت

  
  دانم؟ چه می

) و نیـز تحلیـل مفـاهیم    6کنندکان در تحقیق (جـدول   شرکت شناختی بررسی جمعیت
یـک مـورد، سـایر کارآفرینـان در      جـز  بهدهد که  ی نشان میادراکهاي  مرکزي نگاشت
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اکنون مشغول به کار هستند یا تحصیالت مرتبط یـا تجربـه مـرتبط بـه      اي که هم زمینه
تنها کارآفرینی است کـه بـدون تجربـه قبلـی و بـدون       8آن را دارند. کارآفرین شرکت 

تحصیالت مرتبط در صنعتی که فعالیت دارد، وارد شده و شرکتی را بنا نهـاده اسـت.   
دهــد کــه شــریک  هــاي بیشــتر در خصــوص ایــن کــارآفرین نشــان مــی ه بررســیالبتـ 

تجربـه پیشـین داشـته اسـت. بـا       واردشـده وکار این کارآفرین در زمینه فعالیت  کسب
گرایی در خصوص تجربه  توان نتیجه گرفت که نظریه امکان ها می توجه به این بررسی

  شود. دانم؟) تأیید می و تحصیالت پیشین (چه می
 

 وکار تحصیالت و تجربه مرتبط با کسب 6جدول 

 کد تحصیالت مرتبط تجربه مرتبط

 1کارآفرین شرکت  × √

 2کارآفرین شرکت  × √

 3کارآفرین شرکت  √ ×

 4کارآفرین شرکت  √ √

 5کارآفرین شرکت  √ ×

 6کارآفرین شرکت  √ √

 7کارآفرین شرکت  √ √
 8شرکت کارآفرین  × (شریک تجربه پیشین داشته است) ×

 9کارآفرین شرکت  √ √

 10کارآفرین شرکت  × √

  
  شناسم؟ چه کسی را می

هـاي کارآفرینانـه    گیـري کارآفرینـان در شـرکت    هاي تصمیم ترین شیوه یکی از مهم
استفاده از شبکه روابط فردي و سازمانی است. نتایج حاصل از تحلیل مفاهیم مرکزي 

هـاي   گیـري  هاي علّی، ضریب تأثیر شبکه روابط فردي و کاري را در تصـمیم  در نقشه
دهد کـه کارآفرینـان از شـبکه     ها نشان می لدهد. تحلی % نشان می60کارآفرینان حدود 

ها در تحصیل  ترین استفاده از شبکه ) مهم1کنند:  روابط خود به چهار دلیل استفاده می
تـر و   تـر، آسـان   کنـد منـابع را سـریع    منابع موردنیاز است که به کارآفرینان کمک مـی 

و نیـز بـه دسـت     هـاي کارآفرینـان   شدت در کاهش هزینـه  تر بیابند. این مسئله به ارزان
هـا، رسـیدن بـه     ) استفاده مهم دیگر شبکه2کند؛  ها کمک می آوردن مزیت رقابتی به آن
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هـاي کالسـیک    خصـوص در مقابـل روش   مشتریان و بازار هدف است. این روش، بـه 
خصـوص در   تر اسـت. بـه   تر و براي کارآفرینان دست یافتنی شدت ارزان بازاریابی، به

فتن اولین مشتري/پروژه اهمیت فراوانـی دارد، ایـن روش   وکارها که یا برخی از کسب
هـاي   هـا و فرصـت   ) کاربرد بعدي شبکه روابـط در یـافتن ایـده   3شدت حیاتی است؛  به

هاي جدیـد   جدید است. کارآفرینان از این طریق اطالعات مشتریان، بازار و نیز فرصت
وکـار   نفعـان کسـب   ي) شبکه روابط به کارآفرینـان در یـافتن ذ  4آورند؛  را به دست می

توانـد   کننـده مناسـب از طریـق شـبکه روابـط، مـی       کند؛ مثالً یافتن یک عرضـه  کمک می
تواند به یـافتن یـک شـریک مسـتقیم در      پایداري این ارتباط را بیشتر نماید یا شبکه می

 کند.  کمکوکار که ممکن است از خویشاوندان یا سایر افراد باشد،  کسب
  

  تحمل ضرر قابل
، نتـایج پـژوهش حاضـر نیـز نشـان      ]23[هاي برخـی تحقیقـات پیشـین     فتهمطابق یا

تحمـل بـوده    دهد که تعهد و ریسک کارآفرینان همواره با رعایت اصل ضـرر قابـل   می
انـد کـه اگـر در هـر فعـالیتی شکسـت        است. کارآفرینان همواره مراقب این مسئله بوده

ضرر کننـد. کارآفرینـان حاضـر     اصطالحاًو  بخورند، چه میزان قادرند از دست بدهند
انـد و همـواره راهکارهـایی     در این تحقیق، عمدتًا نگران میزان ریالی تعهـد مـالی بـوده   

پـذیري همـواره یکـی از     کـه ریسـک   ییازآنجـا انـد.   براي مـدیریت ایـن تعهـدات داشـته    
سـک را  ایـن ری  انـد  تـالش هاي کارآفرینان شناخته شده است اما کارآفرینان در  ویژگی

  تحمل کنند. تبدیل به ضرر قابل
  

  شراکت
وکـار، سـایر کارآفرینـان از     جـز یـک کسـب    دهـد کـه بـه    ها نشان مـی  نتایج بررسی
کنند. این شریک یـا در قالـب اعضـاي خـانواده      وکار خود استفاده می شریک در کسب

 توجـه ایـن اسـت کـه کارآفرینـان      یا در قالب دوستان و آشنایان بوده است. نکته قابـل 
هـا بـه ایجـاد     ایرانی اغلب تمایل به شـراکت بـا اعضـاي خـانواده دارنـد؛ لـذا تمایـل آن       

وکارهاي خانوادگی بیشتر اسـت. عامـل اعتمـاد بیشـتر بـه اعضـاي خـانواده را         کسب
وکارهــاي  تــوان دلیــل اصــلی تمایــل بیشــتر کارآفرینــان ایرانــی بــه ایجــاد کســب  مــی

ه استنباط نمود کـه کارآفرینـان از شـراکت    گون توان این خانوادگی دانست. بنابراین می
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وضـعیت شـراکت    7کنند. جـدول   وکار خود استفاده می براي کمتر کردن ریسک کسب
نفعـان،   دهـد. در خصـوص شـراکت بـا ذي     وکارهاي موردبررسی را نشـان مـی   کسب

تـوان   از تحقیـق ناکـافی بـوده اسـت و لـذا در ایـن مـورد نمـی         آمـده  دسـت  بهاطالعات 
  گیري خاصی داشت.   نتیجه
  

  وکار استفاده از شراکت در کسب 7جدول 

 کد وکار خانوادگی کسب شریک
 1شرکت  بله خیر
 2شرکت  بله بله
 3شرکت  بله خیر
 4شرکت  خیر بله
 5شرکت  خیر خیر
 6شرکت  خیر خیر
 7شرکت  بله خیر
 8شرکت  بله خیر
 9شرکت  بله خیر
 10شرکت  بله خیر

  
دهـد کـه بـه دالیلـی      که نتایج پژوهش دیگري در ایران نشان مـی  است یحالاین در 

وکار، ساختارهاي غیررسمی و نیز مشکالتی که در  انداز روشن کسب نظیر نبود چشم
وکارهـاي   روابط متقابل اعضاي خانواده وجـود دارد، افـراد بـراي حضـور در کسـب     

  .]24[عالقه هستند  خانوادگی بی
  

  استفاده از پیشامدهاي خوب و بد
هاي موردبررسـی از   شرکت از شرکت 9دهد که  هاي علّی نشان می بررسی نگاشت

هـاي خـود    گیـري  گونـه) همـواره در تصـمیم    پیشامدهاي خوب و بد (پیشامدهاي اقبال
اقبـال بـوده اسـت. نکتـه     رو حاصـل همـین    هـاي پـیش   استفاده کرده و برخی فرصـت 

شـود،   گرایانـه مـدیریت مـی    که بـا پـارادایم هـدف    7توجه اینکه در نگاشت شرکت  قابل
گونـه   ). شدت و ضعف پیشامدهاي اقبـال 8گونه اقبالی مشاهده نشده است (جدول  هیچ

هـاي علّـی و نیـز اسـتنباط محقـق از       ها در نگاشت هاي آن بر اساس میزان تأثیرگذاري
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دهـی شـده اسـت. در ایـن      نمـره  5تـا   1اسـبه شـده و در قالـب اعـداد     نوع پیشامد مح
به معناي شدت باالي تـأثیر پیشـامدها در تصـمیمات شـرکت اسـت.       5عدد  محاسبات

گونـه نقـش مهمـی در     هـا پیشـامدهاي اقبـال    دهد کـه در اغلـب شـرکت    نتایج نشان می
  ها دارد. ها و روند حرکتی آن گیري تصمیم

  
 گیري و بد در تصمیم پیشامدهاي خوب 8جدول 

شدت و ضعف 
 پیشامدها

استفاده از پیشامدهاي خوب و بد در 
 ها گیري تصمیم

یم دوره پارادا
 شروع

 کد

 1شرکت  گرایانه امکان √ 3
 2شرکت  گرایانه امکان √ 4
 3شرکت  گرایانه امکان √ 5
 4شرکت  گرایانه امکان √ 5
 5شرکت  گرایانه امکان √ 5/4
 6شرکت  گرایانه امکان √ 5/4

 7شرکت  گرایانه هدف × -
 8شرکت  گرایانه امکان √ 5
 9شرکت  گرایانه امکان √ 5
 10شرکت  گرایانه امکان √ 4

  
  کنترل آینده
بینی آینده بر کنترل آینـده   جاي پیش گرایی معتقد است که کارآفرینان به منطق امکان

دهد که  استفاده از آنالیز مفاهیم مرکزي نشان میهاي این تحقیق با  تمرکز دارند. یافته
کـارگیري   بینی آینده اعتقاد دارند و عمـدتاً از طریـق بـه    کارآفرینان کمتر به نتایج پیش

بینی آن دارنـد. جـدول    پیش ها سعی در کنترل آینده و اتفاقات غیرقابل برخی استراتژي
دهد که  دهد. نتایج نشان می یهاي علّی را نشان م نتایج تحلیل مفاهیم مرکزي نگاشت 9

ترین استراتژي کنترل آینده براي کارآفرینان موردبررسی، تنوع در محصوالت و  مهم
تقویت اعتبار در بـازار   ،1خدمات است. مباحثی نظیر توسعه جغرافیایی، تنوع ناهمگون

ســایر  ،شــرایطبــه و نیــز پاســخ بــه شــرایط محیطــی در زمــان مقتضــی و بــا توجــه 
مهم کنترل آینده هستند که بـا اخـتالف فاحشـی در مرتبـه دوم تحلیـل       هاي استراتژي

                                                                                                                        
 ورود به کسب و کارهایی که با کسب و کار فعلی ارتباط ندارد. .1
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بـراي آینـده، تحلیـل     سناریونویسـی مباحثی نظیـر انجـام تحقیقـات بـازار،      قرار دارند.
در ایـن  کنترل آینده کارآفرینان  هاي استراتژي ورقابتی و نیز هوشمندي بازاریابی جز

 تأییـد ات پیشـین را  نتـایج تحقیقـ   ،ر ایـن مـورد  نیست. نتایج پـژوهش حاضـر د  تحقیق 
  .]15[کند  می

  
  کنترل آینده هاي استراتژي 9جدول 

 کنترل آینده هاي استراتژي و تکرار در مفاهیم مرکزي تأثیرگذاري

 )تمحصوال سبدتنوع در محصوالت و خدمات ( 80%

 توسعه جغرافیایی بازار 10%
 تنوع ناهمگون 10%
 پاسخ به محیط با توجه شرایط 10%
 در بازار/افزایش اعتبارزنی  تقویت قدرت چانه 10%

 
  گیري بحث و نتیجه -7

 نظریـه گیـري کـرد کـه     نتیجـه  توان میبا بررسی نتایج حاصل از پژوهش حاضر، 
 خـورد.  گیري کارآفرینان ایرانی نیز به چشم می گرایی در فرآیندهاي تصمیم امکان

پیشین است کـه در برخـی کشـورهاي دنیـا      هاي پژوهشاین نتایج همسو با نتایج 
اصــل  پــنجاز هـر   عمومــاًکارآفرینـان ایرانــی   .]26؛ 25؛ 15؛ 1[انجـام شــده اســت  

کنند.  کارآفرینانه استفاده می هاي شرکتخود در  هاي گیري تصمیمگرایی در  امکان
، توجــه بــه اصــل ضــرر وکــار کســباســتفاده از امکانــات موجــود در ایجــاد یــک 

مالی و غیرمالی، استفاده از شراکت جهـت توزیـع    هاي ریسکدر زمینه  تحمل قابل
و  هـا  گیـري  تصـمیم گونه در  ریسک و توسعه شرکت، استفاده از پیشامدهاي اقبال

جـز در انـدك مـواردي در    اصـولی هسـتند کـه     ،بینی آینده پیش جاي بهنیز کنترل 
 هـاي  پـژوهش نتایج این تحقیق نتایج  مشاهده شده است. موردبررسی هاي شرکت
بر اساس میزان منـابع  گرایی  دهد که تفکر امکان کند و نشان می می تأییدرا پیشین 

 هـاي  تشـرک دهـی   توانـد یـک تفکـر مناسـب بـراي شـکل       در اختیار کارآفرینان می
  .]27[کارآفرینانه باشد 

تالش  ،اندازي نماید ي را راهوکار کسبکارآفرین قصد دارد  که یهنگام ،در عمل
 تـأمین  ازنظـر  ،مثال عنوان بهاستفاده نماید.  ،تواند فراهم آورد دارد از هر آنچه می
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توانــد خــانواده، دوســتان و آشــنایان باشــد. بــا توجــه بــه  مــالی اولــین منبــع مــی
هاي منـابع در دسـترس و عـدم توانـایی در اسـتخدام افـراد در ابتـداي         محدودیت

انجـام   توأمانوظایف را است و اغلب  هکار همهکارآفرین خود  ،گیري شرکت شکل
گرایی  به سمت هدفپس از مدتی روند تغییر پارادایم از امکان گرایی . ]26[ دهد می
گرایـی در شـرکت    که عناصر امکان یعنی همچنان ؛]12[ گیرد شکل می ها شرکتدر 

. ایـن تغییـر   ]28[ خـورد  گرایی نیز بـه چشـم مـی    عناصر هدف زمانهموجود دارد 
کنـد.   گرایی را در دو سر یـک طیـف نمایـان مـی     گرایی و هدف امکان عمالًپارادایم 

گیـري بـر    شـکل  هـاي  پـارادایم هاي تحقیقات مشابه نیز نشان از تغییر جهـت   یافته
 هاي ویژگیدهد که  تحقیقات نشان می . البتهمحیط و بازار دارد هاي ویژگیاساس 

در عدم اطمینان  که وينح به ؛محیط و عدم اطمینان محیطی در این تغییر نقش دارد
تـوان   لـذا مـی  . ]29[گیـري غالـب اسـت     گرایی منطق تصـمیم  محیطی همچنان امکان

پارادایم توسعه شرکت نیـز   نوعی بهگرایی  گرایی و هدف گیري کرد که امکان نتیجه
 بر تکیهتدریجی و با  صورت بهگرایی شرکت  امکان پارادایمد. در نشو محسوب می

با توجه به رشد و توسعه بازار و شرکت به  ،مرور بهامکانات موجود خلق شده و 
 هـاي  شـرکت ایجـاد   پـارادایم تـوان   مـی  ،بنـابراین  ؛]30[ رود گرایی مـی  سمت هدف

  بندي کرد.  تقسیم باره یککارآفرینانه را بر دو نوع خلق تدریجی و 
حرکـت تـدریجی بـه    گرایانـه و   گیـري امکـان   خلق تدریجی همان استفاده از تصـمیم 

در  موردبررسـی  7 شـماره  شـرکت  مانند به باره یکخلق سمت رشد و توسعه است و 
شرکت و اسـتفاده از   باره یکبه معناي استفاده از امکانات کافی و استقرار  ،این تحقیق

) به این معنی اسـت  باره یکگرایانه (خلق  پارادایم هدف  گرایی در تصمیمات است. هدف
تواند از ابتدا شرکتی ایجـاد نمایـد کـه     که کارآفرین منابع وسیعی در اختیار دارد و می

  را داشته باشد.   ظرموردن غیرماديامکانات مادي و 
یـک طیـف در    صورت بهنیز را  وکار کسبو خلق تدریجی یک  باره یکخلق  توان می

تواننـد تصـمیم بـه     نظر گرفت که کارآفرینان با توجه به منابعی که در دست دارند مـی 
گیري  دهنده این دو فلسفه فکري در شکل نشان 1تصویر ها کنند. وکار کسباندازي  راه

گیري روش فکـري و تفکـر    جاي ،نکته اصلی در این طیف چک است.هاي کووکار کسب
گـرا،   امکان کامًالتوانند  این طیف است. برخی می هرکجايگیري کارآفرینان در  تصمیم
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گرا و برخی دیگر با توجه به منابع در دسترسشـان ترکیبـی از ایـن     هدف کامًالبرخی 
  دو خواهند بود.

  

  گرا گرا در برابر تفکر هدف تفکر امکان 1 یرتصو

 
 نظریـه و دامنه این  ]16[ است توسعه درحالگرا همچنان  با توجه به اینکه تفکر امکان

ریـزي   برنامـه  ،]31[گرایانـه   نظیـر بازاریـابی امکـان   کـارآفرینی   هـاي  حـوزه به سـایر  

 لـذا  ،اسـت  یدهکشـ نیـز  هـا   سایر حـوزه  و ]33[الملل  کارآفرینی بین، ]32[گرایانه  امکان

در  نظریـه آتـی و توسـعه ایـن     هـاي  پژوهشتحقیقات زیر جهت استفاده محققان براي 

  شود: میایران پیشنهاد 

گرایانه بین کارآفرینان خبـره و   گیري امکان بررسی تفاوت/شباهت منطق تصمیم ·

 ؛کارآفرینان و مدیران کالسیک و همچنین بین کار کارآفرینان تازه
هـاي   مربـوط بـه حـوزه    یماتتصـم گرایانـه در   گیري امکان بررسی منطق تصمیم ·

 ؛یجزئ صورت به ها شرکتهاي عملیاتی  مالی، بازاریابی، تولید و سایر حوزه
و توسـعه   شـدن  جهـانی گیـري امکـان گرایانـه در فرآینـد      بررسی منطق تصـمیم  ·

 ؛در ایران کارآفرینانه هاي شرکت
 ان کارآفرینـان موفـق و کارآفرینـان   گرایانه می گیري امکان بررسی منطق تصمیم ·

 .در ایران خورده شکست
گیـري   تواند به درك صحیح و تبیین این منطـق تصـمیم   می ها بررسیهر یک از این 

توانـد بـراي    کارآفرینانه کمک شایانی کند و نیز نتایج این تحقیقـات مـی   هاي شرکتدر 

 گرایانهتفکر امکان
 تدریجیخلق 

 استفاده از امکانات موجود و در دسترس
 ریزي کمتربرنامه

 مندنظامتفکر کمتر 
 عدم اطمینان بیشتر

 گرایانهتفکر هدف
 بارهخلق یک

 استفاده از منابع از پیش تجهیز شده
 ریزي بیشتربرنامه
 مندترنظامتفکر 

 عدم اطمینان کمتر
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گیري بهتـر و   هاي مختلف صنعتی چراغ راهی جهت تصمیم کارآفرینان فعال در حوزه

  باشد. کوچک و کارآفرین هاي شرکت مؤثرترمدیریت 
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