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مقدمه
یکی از مهمترین گزینههای موردنظر افراد در تمام سازمانها ،تصمیم به ایجاد ی ک
کسبوکار جدید اس
برآورد شده اس

)(Davidsson, 2015; 2016; Forbes, 1999؛ ب هگون های ک ه

که در هر روز حدود نیممیلیارد نفر در سطح جه ان ،فعاالن ه در

تالش برای ایجاد یک کسبوکار جدید نقش دارند یا مالک کسبوکارهای جدی د
خویش هستند ) .(Bygrave & Zacharakis, 2009ایجاد کس بوک ار جدی د ،س ب
نوآوری میشود و بهرهوری را افزایش م یده د ) ،(Van Praag & Versloot, 200و
همچنین ،اثر مث تی بر تولی د ش ل و پیش رف
)2018

فن اوری دارد

& (Villani, Linder,

 ،Grimaldi,اما آمارها نشان میدهد ،تنها  20درصد از کسبوکارهای نوپ ای

ایجادش ده ،ب یش از س ه س ا دوام آوردهان د

)2003

 .(Ginsberg,یافت هه ای

پژوهشهای انجام شده در مدرسۀ کسبوکار هاروارد نش ان م یده د 75 ،درص د
کس بوکاره ای نوپ ا شکس

م یخورن د

کسبوکارهای نوپای جدید بسیار اهمی
شده اس

)2012

(Gage,؛ بن ابراین ،موفقی

دارد ،اما آمار باالی شکس

آنها باع

که دانشمندان کارآفرینی به فکر چارهاندیشی برای افزایش احتما رش د

و بقای اینگونه کسبوکارها باشند ).(Davidsson, 2004; Gartner, 1985
کارآفرینی بهعنوان یک حوزۀ پژوهشی مس تق و جدی د ،فراین د ایج اد ی ک
کسبوکار جدید را بررسی می کند که در قالب پیون د ف رد و فرص
اس

ارائ ه ش ده

) .(Shane & Venkataraman, 2000دیویدسن ،مؤلفههای عام  ،ایده ،محیط ،و

فرایند را مؤلفههای اصلی کارآفرینی معرفی میکند و بر این نظر اس
یک کسبوکار نوپا را تناسب میان این مؤلفهها تعیین م یکن د

که عملک رد

;(Davidsson, 2004
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بس زایی

) .2015از میان این عوام  ،ویژگیهای عام راهاندازی کسبوکار ،اهمی

دارند ) .(Hmieleski et al., 2015در مورد ویژگیهای مربوط به عام ی ا ک ارآفرین،
نظریههای زیادی مطرح شده اس

 .ابت دا نظری ه ت وازن نووکالس یکه ا ب ود ک ه

کارآفرینان را اشخاصی معرفی میکرد که خودش ان م یخواهن د ک ارآفرین ش وند
) .(Shane, 2000پس از آن ،روانشناسان

(eg. Begley & Boyd, 1987; McClelland,

) 1961نظریههایی را ارائه دادند که براساس آنها ،کارآفرینی یک ی از ویژگ یه ای
ثاب

شخصیتی اس

ک ه در بع

ی اف راد وج ود دارد و در برخ ی دیگ ر خی ر.

براساس این دیدگاه ،ویژگیهای انسانی ث ابتی مانن د تمای

ب ه داش تن دس تاورد

) ،(McClelland, 1961تمای به پ ییرفتن ریس ک )،(Brockhaus & Horowitz, 1986
خودکارآمدی ) ،(Chen et al., 1998کنتر درونی ،و تحم ناشناختهه ا
) Boyd, 1987بع ی افراد (و نه همه آنها) را بهسوی انتخ ا

& (Begley

ک ارآفرینی ه دای

میکند .سپس ،اقتصاددانان اتریشی اذعان داشتند که کارآفرینی ،افزونب ر توان ایی و
تمای فرد کارآفرین ،به میزان شناخ

او از محیط و فرص

ه ا نی ز بس تگی دارد

) .(Shane, 2000درنهای  ،دانشمندان به این باور رس یدند ک ه ب هج ای تمرک ز ب ر
ویژگیهای ذاتی کارآفرینان باید بر ویژگیهای اکتسابی و قاب رش د آنه ا تمرک ز
کرد .درای نراس تا ،س رمایه ه ای عام  ،ازجمل ه س رمایۀ روانش ناختی ،س رمایه
اجتماعی ،و سرمایۀ انسانی بهعنوان ویژگیهای عام معرفی ش دند
)2015

(Hmieleski et

al.,؛ هرچند ادبیات بهخوبی به کموکیف این موارد پرداخته اس  ،ام ا ت أثیر

آن بر عملکرد کارآفرینی کسبوکارهای نوپا ،کماکان ملفو مانده اس .
پژوهش های فراوانی در ایران و خارج از ایران دربارۀ عوام مؤثر بر موفقی
کسبوکارهای نوپا انجام شده اس  ،اما بسیاری از آنها ناموفق بودهاند و س نجش
ویژگیهای کارآفرینان موفق و ناموفق با خألهایی روبهرو اس  ،زیرا پژوهشه ای
اندکی به مقایسۀ ت أثیر ویژگ یه ای مختل ف کارآفرین ان ،و بررس ی نق ش آن در
سرنوش

یک کسبوکار ،به ویژه در الیههای پایینتر ه رم اقتص ادی و اجتم اعی

کارآفرینان ،پرداختهاند؛ بنابراین ،پژوهش حاض ر درنظ ر دارد ،ت أثیر ویژگ یه ای
کارآفرینان ،ازجمله سرمایههای اجتماعی ،انسانی ،و روانشناختی آنان را بر رشد و
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پیشرف

کسبوکارهای نوپای آنها در ایران بررسی کند.

پرسش اصلی پژوهش این اس

ک ه «تف اوته ای س رمایهه ای اجتم اعی،

انسانی ،و روانشناختی کارآفرینان چه تأثیری بر موفقی

کس بوکاره ای نوپ ای

آنان دارد؟»
 .1مرور بر مب نی نظر و پیشینه پژوهش
براساس ادبیات موجود و در طو زمان ،ویژگیهای بسیاری ،ازق ی نیاز به داش تن
دستاورد ،مرکز کنتر درون ی ،ریس کپ ییری ،رض ای
پیشینی برای کارآفرین درنظر گرفته شد

)1985

ش للی ،و تجرب ۀ ش للی

 ،(Gartner,ام ا درنهای

مش خ

شد که کارآفرینان ،بهلحاظ ویژگیها ،ناهمگن هستند و بین یک کارآفرین ب ا ی ک
مدیر یا صاحب یک شل کوچک ،بهلحاظ ویژگیهای شخصیتی و روانش ناختی،
تفاوت معناداری وجود ندارد )(Gartner, 1988؛ ازاینرو ،دو رویکرد ب رای بررس ی
کارآفرینان معرفی شد )1 :رویکرد مشخصات؛ و  )2رویکرد رفت اری .در رویک رد
مشخصات ،کارآفرین واحد اصلی تحلی اس
کارآفرینی هستند ،زیرا کارآفرین باع
بر این اس

و مشخصات او کلید توضیح پدیده

کارآفرینی میشود .در این رویک رد ،ف ر

که کارآفرین دارای تیپ شخصیتی خ ا ،،حال

ویژگیهای توضیح پییر مهمی اس

وج ودی ثاب

که بازتا دهندۀ تعریف یک کارآفرین اس

،و
.

در رویکرد رفتاری ،پیدایش یک سازمان بهصورت یک رویداد محیطی و م وقعیتی
تعریف میشود که نتیجۀ فعالی

ه ا و ت أثیرات زی ادی اس

 .در ای ن رویک رد،

کارآفرین خود ،قسمتی از فرایند پیچیدۀ راهاندازی کسبوکار اس  .ای ن رویک رد،
سازمان را بهعنوان واحد تحلی اصلی درنظ ر م یگی رد و ب ه ش خ

ک ارآفرین

براساس فعالی های او در راهاندازی و بهوجود آوردن سازمان نگریس ته م یش ود
)1985

 (Gartner,و ویژگیهای شخصیتی او نس

به رفت ارش ،متلی ری فرع ی و

کمکی بهشمار میآیند .این رویکرد ادعا میکن د ک ه پ ژوهشه ایی ک ه در م ورد
شخ

کارآفرین انجام میشود ،باید بر رفتار او تمرکز داش ته باش ند ،ن هتنه ا ب ر

ویژگیهای شخصیتی او

)1988

(Gartner,؛ بنابراین ،تحقیقات ک ارآفرینی ب هس وی

بررسی ویژگیهای اکتسابی عام رفتند .بهط ورکلی ،س ه دس ته ویژگ ی اکتس ابی

بررسی تأثیر ویژگیهای کارآفرینان بر پیشرفت کسبوکارهای نوپا در ایران 9

که در ادام ه آنه ا را توض یح

(سرمایه) برای عامالن کسبوکار تعریف شده اس
دادهایم.
 .2سرم یه انس نی

ویژگیهای سرمایه انسانی ،مهارتها و تجربههایی را دربر م یگی رد ک ه ش خ
کارآفرین با خود به فرایند تصمیمگیری میآورد .این ویژگیها میتوان د دان ش در
مورد یک صنع  ،تجرب ه در قال ب م دیرعام  ،تجرب ه در م ورد مس ائ م الی و
س رمایهای ،آش نایی ب ا روی دادهای خ ا ،ازق ی

اخ راج ی ک م دیرعام  ،و

رویهمرفته ،آشنایی با شرک ها را دربر گیرد ) .(Hmieleski et al., 2015در ادام ه،
مهمترین این موارد را شرح میدهیم.
تجربه صنع  :آشنایی با ص نع

موردمطالع ه م یتوان د ب ر ش یوه پ ردازش

اطالعات توسط عامالن و حتی بر میزان تأثیرگیاری هریک از اع ای هیو
تأثیرگیار باشد .اگرچه در بس یاری از کش ورها م دیران ع
شرک

نمیتوانند در شرک

و هیو

مدیره

م دیره ی ک

دیگری ع و باشند ،ام ا ش رک ه ا س عی م یکنن د

مدیری را استخدام کنند که تجربه پیشینی در ای ن ص نع

داش ته باش د .براس اس

پژوهشهای انجامشده این تجربه با میزان رش د ف روش

(Kor & Sundaramurthy,

) ،2009واکنش بازار سهام ) (Walters, Kroll & Wright, 2008و جانشینی مدیرعام
) (Tian, Haleblian & Rajagopalan, 2011رابطه مث

دارد؛ هرچن د نق اط ت اریکی

نیز در مورد این تجربه وجود دارد .نتایج بع ی از مطالعات انجامش ده نش ان داده
اس

که احتما طرح دعوی در دادگاه در شرک ه ایی ک ه تص میمگیرن دۀ آنه ا

افراد حاضر در صنع

هستند ،بیشتر اس

) (Kassinis & Vafeas, 2002و این افراد

تمای دارند که مدیرعامالن جدید را از شرک هایی با راه رد مشابه استخدام کنن د
).(Westphal & Fredrickson, 2001
میزان تحصیالت :میزان تحصیالت تکمی ش دۀ رس می (در قال ب ب االترین
های سرمایۀ انسانی بهشمار م یآی د.

درجه دریاف شده) یکی از مهمترین شاخ
تحصیالت رسمی مستق از رشته تحصیلی
مربوط ب ه فراین دهای اس تاندارد رقاب

م یتوان د تقوی

ب ا همتای ان باش د .ق

کنن دۀ آگ اهی
اوت تحلیل ی و
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توانمندی در تصمیمگیری به قسم
میشود

)2007

چ پ مل ز و توس عه دان ش ض منی مرب وط

 .(Schilhab,همچنین ،افرادی با سطوح باالتر تحصیالت ،ب رای ک ار

در ف اهای منطقی و پیشبینانه (مانن د مح یط اکتش افی) مناس ب هس تند .س طح
تحصیالت با توانایی کارآفرینان برای کسب منابع رسمی سرمایه در راس تای رش د
و ارتق ای کس بوکارش ان رابط ۀ مس تقیم دارد

)& Prodan, 2012

(Slavec؛

بهاینترتیب ،انتظار میرود که کارآفرینان با س طوح ب االتر تحص یالت در ه دای
شرکتشان در ف ای اکتشافی ،موقعی

بهتری داشته باش ند .در مقاب  ،بای د توج ه

شود که در ف ای خلق ،استدال منطقی و منطق پیشبینانه که در فراین د تحص ی
رسمی رشد میکنند ،اهمی

کمتری دارند .همانگونه که آل وارز و ب ارنی ()2007

ادعا میکنند ،در ف ای عدم قطعی

حتی کارآفرینانی که زمان زیاد و تواناییه ای

تحلیلی فراوانی نیز دارند ،نمیتوانند برآورد درستی از پراکندگی احتم االت داش ته
باشند.
تجربۀ کارآفرینی :بین داشتن تجرب ه اولی ه و توس عۀ عملک رد ش رک ه ا در
تالشهای بعدی برای توسعه و رشد تجارتهای جدی د ،ن وعی ارت اط ش هودی
وجود دارد

)2010

 .(Dimov,این فر

تا حد زیادی م تنیبر این واقعی

اس

که

کارآفرینان باید از تجربۀ گیشته خ ود ی اد بگیرن د و آم ادهت ر باش ند ت ا وظ ایف
 .(Corbett,اف زونب راین،

کارآفرینی فعلی را به بهت رین ش ک انج ام دهن د

)2005

براساس نظر باوم 1و همکارانش ( ،)2004وضعی

معاملۀ پرخطر جدید زیر س لطه

تازگی خود قرار میگیرد ،هرچند تمام معاملهها جدید نیستند .بع ی از فرایندهای
تصمیمگیری ،فعالی

ه ای گ ردآوری من ابع ،ش رایط ج ی

مش تری ،ارزش یابی

شرک  ،و ویژگیهای بازار همواره مطرح هستند .با وجود حمای

بهظاهر منطق ی

از ارزش تجربه کارآفرینی ،شواهدی که از رابطه این متلیر با ارزیابیهای عملک رد
حمای

میکنند ،محدود هستند ).(Unger et al., 2011

 .3سرم یه روانشن ختی
سرمایۀ روانشناختی ،مانند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ،یکی از سرمایهه ای
1. Baum
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ناملموس سازمانی اس
قاب مدیری

که برخالف سرمایههای ملم وس ب ا هزین هه ای کمت ری

و ره ری اس

پ ی داش ته باش د

و میتواند نتایج و دستاوردهای درخور ت وجهی را در

)et al., 2007

 .(Luthansهمچن ین ،از نگ اه لوت انز و همک اران

( ،)2008سرمایه روانشناختی میتوان د ب هعن وان ن وعی مزی

رق ابتی از طری ق

سرمایهگیاری بر افراد مطرح شود .سرمایه روانش ناختی ب ا تکی ه ب ر مؤلف هه ای
روانشناختی مث

گرا ،س ب ارتقای ارزش سرمایه انسانی و اجتم اعی در س ازمان

میشود ) .(Luthans et al., 2007این مؤلفهها در یک فراین د تع املی و ب ا رویک رد
ارزشیابی به زندگی فرد معنا میبخشند ،تالش فرد برای تلییر موقعی های فش ارزا
و

را ت داوم م یدهن د ،و او را ب رای ورود ب ه ص حنۀ عم  ،آم اده و مقاوم

سرسختیاش را برای تحقق اهداف ت مین میکنند (ح وری و همکاران.)1392 ،
با توجه به آم وزشپ ییر ب ودن س رمایۀ روانش ناختی ،م یت وان آن را در قال ب
دورههای مختلف آموزشی در بین کارکنان سازمانهای مختلف درنظر گرف
منافع مادی و غیرمادی آن بهرهمن د ش د

)2012

و از

 .(Jafri,ب ا م رور ادبی ات موض و

سرمایۀ روانشناختی درمییابیم که در بیشتر مطالعات انج امش ده ،چه ار ش اخ
خودکارآمدی ،امیدواری ،مث
گرفته ش ده اس

اندیشی ،و تا آوری برای این نو س رمایه درنظ ر

) (Luthans et al., 2007; Jafri, 2012; Sweetman et al., 2011ک ه

گاهی بهصورت یک سازه مستق درنظر گرفته میشود ).(Hmieleski et al., 2015
 .4سرم یه اجتم عی
سرمایه اجتماعی به مزایایی که اشخا ،میتوانند از ساختار اجتماعی ،ش کهه ا ،و
ع وی هایشان بهدس

آورند ،مربوط میشود

)2001

 .(Lin,در اینجا به پی روی از

گرنوتر )1973( 1بین سرمایه اجتماعی که از ارت اطات ض عیف ی ا ارت اط ات ق وی
میآید ،تفاوت قائ میشویم و مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی را بررس ی

بهدس
میکنیم.

ارت اطات دور (پیوند ضعیف) :نظریههای مربوط به محیط اکتشافی بر اهمی
ارت اط ات ض عیف تأکی د فراوان ی دارن د

)and Huslsink, 2003

 .(Elfringداش تن
1. Granovetter
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ارت اطات اجتماعی گسترده ،س ب ف راهم ش دن من ابع اطالع اتیای م یش ود ک ه
شخ

را قادر به شناس ایی و به رهب رداری از فرص

ه ای کارآفرینان ه م یکن د

) .(Kirzner, 1997ارت اطات ضعیف (از طریق کسانیکه کارآفرین قادر ب ه برق راری
ارت اط با آنها و اتصا نقاط از طریق پ زدن بین من ابع غیرم رت ط توس ط آنه ا
اس ) منابع اطالعاتی ناهمگنی را فراهم میکند ).(Baron, 2006; Dodgson, 2011
ارت اطات نزدیک (پیوند نزدیک) :سرمایه اجتماعی ناش ی از ارت اط ات ق وی،
بهطور سنتی ،در میان ادبیات کارآفرینی ،کماهمی تر از سرمایه اجتم اعی ناش ی از
ارت اطات ضعیف اس  ،زیرا ارت اط ات ق وی ،من ابع اطالع اتی هج و بیش تری را
بههمراه دارد که برای شناسایی فرص های کارآفرینانه ،بهاندازۀ اطالعات ناش ی از
ارت اطات ضعیف ،مفید نیس

)1973

 .(Granovetter,ب ههرح ا  ،ارت اط ات ق وی،

مزایای زیادی (بهویژه در راستای به رهب رداری از فرص
بهعنوان مثا  ،میتواند منابع نیروی ک ار

)2003

ه ا) دارد

)2005

(Jack,؛

 ،(Leung,دسترس ی غیررس می ب ه

سرمایه از طریق دوستان و اع ای خ انواده ) ،(Slavec and Prodan, 2012حمای
اجتماعی ) ،(Evald, Klyver, and Svendsen, 2006و اطالعات حساسی ک ه معم والا
از طریق روابط مورداعتماد فراهم میش وند ) (Krackhardt, 1992را دراختی ار ق رار
دهد .سرانجام لوویک 1و همکاران ( )2012ادعا می کنند ،روابط قوی ب رای م ادل ۀ
دانش پیچیده و ضمنی حیاتی اس  ،زیرا س ب کاهش هزینه های م ادالتی از طریق
اعتماد و روا های همکارانه و دوستانه میشود.
ارت اطات نهادی :براساس نظریه سرمایه اجتماعی ،ارت اطات شرک ه ا نق ش
مهمی در عملکرد آنها دارند ) .(Leenders & Gabbay, 1999شرک ها میتوانند ب ا
ایجاد روابط نهادی گسترده و مناسب ،از منابع و مزی های مکم  ،فناوری ،و مواد
اولیه به رهب رداری کنن د ) (Li et al., 2009و همچن ین ،ب ا مح یطه ای ن امطمون،
س ازگاری بیش تری داش ته باش ند ) .(Canina & Enz & Harrison, 2005ارت اط ات
نهادی ،به گسترهای از ارت اطات با شرک های مرت ط دیگر و نهادهای مافوق اشاره
دارد که میتوانند من ابع و مش روعی

را ب رای ش رک

ب هارمل ان آورن د و من ع
1. Lowik
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سرمایههای شهرت و حمای

هستند .سرمایۀ اجتماعی ناش ی از ش که ارت اط ات،

س ب کاهش هزینههای م ادله شرک  ،بهوی ژه در اقتص ادهای نوظه ور ،م یش ود؛
جاییکه محیط نامطمون ،س ب عدم تقارن اطالع اتی م یش ود و درنتیج ه ،س طح
باالیی از ارت اطات فرص طل انه با افراد بانفوذ و ناشناس بهوجود میآید

& (Silva

).Majluf, 2008
 .5پیشینه پژوهش
موفقی

کسب وکارها و بررسی عوام مؤثر بر آن ،ازجمله موضوعاتی ب وده اس

که توجه زیادی را به خود جلب کرده و پژوهشهای داخلی و خارجی فراوانی در
مورد آن انجام شده اس ؛ برای نمونه در حوزه پ ژوهشه ای داخل ی ،ش کرابی و
همکاران در پژوهشی با عنوان «بررسی و تحلی عوام
کسبوکار »...عوام کلی دی موفقی

کلی دی موفقی

کس بوک ار ،عوام

راه رد

محیط ی ،و همچن ین

فرایندهای اجرایی یک کسبوکار را برش مردهان د (ش کرابی و همک اران.)1395 ،
مالشاهی و همکاران نیز عوام بیرونی و داخلی را بر موفقی

ی ک کس بوک ار

مؤثر دانسته و ویژگیهای شخصی مدیران ازجمله سن ،مهارتها ،و تحص یالت را
بررسی کرده اند (مالشاهی و همک اران .)1394 ،روح انی و همک اران ( )1394ب ا
استفاده از روش تحلی عاملی اکتشافی 27 ،عام کلی دی موفقی

کس بوک ار را

استخراج و در پنج گروه «ویژگیهای مدیریتی»« ،سازمانی»« ،فرایندی»« ،انسانی» و
«فنی» قرار دادهاند .امیری و همکاران در بررسی عوام مؤثر بر پی ادهس ازی موف ق
کسبوکارها ،این عوام را از دیدگاه نخ گان بررسی کردهان د .دادهه ای پ ژوهش
آنها ،نتایج پژوهشهای دیگر را تأیید میکند (امیری و همکاران.)1390 ،
در ادامه به برخی از پژوهشهای خارجی انجامشده در م ورد موض و مقال ه
حاضر نیز اشاره کردهایم .ماریس 1و همکاران در پژوهشی ،عوام کلیدی موفقی
در کسبوکارهای مرت ط با صنع

گردشگری را بررسی ک ردهان د

) .2017کمای  2نیز بیان کرده اس

که عوام محیطی و ایدهپردازی ،بیشترین ت أثیر

(Marais et al,

1. Marais
2. Kemayel
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را بر موفقی

کسبوکارهای کوچک و متوس ط دارن د

الینم ،1عوام کلیدی موفقی
اطالعات ،مدیری

)2015

 .(Kamayel,ات نن و

کس بوک ار را ب ه چه ار دس تۀ ره ری ،فن اوری

تلیی رات محیط ی ،و همک اری و ارت اط ات تقس یم ک ردهان د

) .(Ohtonen & Lainema, 2011همچنین ،چیتتیتاورن 2و همکاران ،در این زمین ه ب ر
شاخ

هایی مانند عوام محیط ی و ای ده اش اره ک ردهان د

(Chittithaworn et al,

) .2011اسچواس ،3عواملی مانند س اختارهای اداره ،ارزشه ا و تعه د ،اساس نامۀ
جه دهی اع ای خانواده ،مشخ
خانوادگی را بر موفقی

بودن نقشهای اع ای خ انواده ،و ره ری

کسبوکارهای خانوادگی مؤثر میدان د

)2005

.(Schwass,

براون 4و همکاران ،عواملی نظیر تأمین مالی ،ویژگیهای سرمایه انسانی ،کمکهای
فنی ،و محیط کسبوکار را عوام اصلی رشد بنگاههای کوچک معرف ی ک ردهان د
)et al, 2005

 .(Brownرُگ ف 5و همک اران نی ز در هم ین زمین ه ،م واردی مانن د

ویژگیهای فردی ،مسائ مدیریتی ،مس ائ م الی ،فراین ده ای بازاری ابی ،مس ائ
مربوط به منابع انسانی ،شرایط اقتص ادی ،ویژگ یه ای تولی د ،رقاب

 ،ق وانین و

آییننامهها ،فناوری ،و عوام محیطی را برشمردهان د ) .(Rogoff et al, 2004م ن 6و
همکاران ،سه جن ۀ کلیدی مؤثر بر موفقی

بنگاههای کوچ ک و متوس ط را ش ام

عوام داخلی ،عوام محیطی خارجی ،و نف وذ ک ارآفرین دانس تهان د
) .2002دیویدسن نیز بر این نظر اس

(Man et al,

که یک کسبوکار موفق باید بهلح اظ ای ده،

فرایند های اجرایی ،عملکرد ،محیط مؤثر ،و ویژگیهای فردی ،عملک رد خ وبی را
ارائه دهد ) .(Davidsson, 1995در جدو  1خالصهای از یافت هه ای پ ژوهشه ای
پیشین ارائه شده اس .

1. Ohtonen and Lainema
2. Chittithaworn
3. Schwass
4. Brown
5. Rogoff
6. Man
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جدول  .1خالصه یافتههای پژوهشهای پیشین

پژوهشگران
امیری و همکاران

سال
1390

روحانی و همکاران

1394

یافتهها
دستهبندی عوامل مؤثر بر عملکرد کسبوکارها از دید نخبگان
عوامل کلیدی موفقیت کسبوکار عبارتند از :ویژگیهای .1 :مدیریتی .2 ،سازمانی.3 ،
فرایندی .4 ،انسانی .5 ،فنی
عوامل موفقیت کسبوکار عبارتند از :عوامل بیرونی و داخلی و ویژگیهای شخصی
مدیران ازجمله سن ،مهارتها ،و تحصیالت
عوامل موفقیت کسبوکار :عوامل محیطی و همچنین فرایندهای اجرایی
مؤلفههای کلیدی موفقیت کارآفرینی :جنبههای ایده ،فرایندهای اجرایی ،عملکرد،
محیط و ویژگیهای فردی
سه عنصر کلیدی مؤثر بر موفقیت بنگاههای کوچک و متوسط عبارتند از :عوامل
داخلی ،عوامل محیطی خارجی ،و نفوذ کارآفرین (ویژگیهای فردی)
ویژگیهای فردی ،مسائل مدیریتی ،مسائل مالی ،فرایندهای بازاریابی ،مسائل مربوط
به منابع انسانی ،شرایط اقتصادی ،ویژگیهای تولید ،رقابت ،قوانین و آیین نامهها،
فناوری ،و عوامل محیطی بر موفقیت کسبوکار تأثرگذار هستند.
عوامل اصلی رشد بنگاههای کوچک عبارتند از :تأمین مالی ،ویژگیهای سرمایه
انسانی ،کمکهای فنی ،و محیط کسبوکار
عوامل موفقیت کسبو کارهای خانوادگی عبارتند از :ساختارهای اداره ،ارزشها و تعهد،
اساسنامۀ جهت دهی اعضای خانواده ،روشن بودن نقشهای اعضای خانواده ،و رهبری
خانوادگی
عوامل کلیدی موفقیت کسبوکار :رهبری ،فناوری اطالعات ،مدیریت تغییرات
محیطی ،و همکاری و ارتباطات
تأثیر شاخصهایی مانند عوامل محیطی و ایده بر موفقیت کسبوکار نوپا

مالشاهی و
همکاران
شکرابی و همکاران

1395

دیویدسن

1999

من و همکاران

2002

رُگُف و همکاران

2004

براون و همکاران

2005

اسچواس

2005

اتنن و الینم

2011

چتتیتاورن و
همکاران

2011

کمایل و همکاران

2015

ماریس و همکاران

2017

1394

عوامل محیطی و ایدهپردازی ،بیشترین تأثیر را بر موفقیت کسبوکارهای کوچک و
متوسط دارند.
عوامل مؤثر بر موفقیت کسبوکار در صنعت گردشگری را دستهبندی کردهاند.

بررسی ادبیات پژوهش نشان میدهد ،بهرغ م درک اهمی

ویژگ یه ای ع امالن

کسبوکارهای نوپا ،تالش چشمگیری در راستای مفهومسازی ت أثیر س رمایهه ای
اجتم اعی ،انس انی ،و روانش ناختی کارآفرین ان ب ر رش د و پیش رف
کسبوکارها صورت نگرفته اس

ای نگون ه

 .ب ه وی ژه اینک ه در م ورد کارآفرین انی ک ه در

الیههای پایینتر س طوح اجتم اعی و اقتص ادی فعالی

م یکنن د ،کمت ر ب ه ای ن

ویژگیها توجه شده اس ؛ هدف اصلی و نوآوری ای ن پ ژوهش ،بررس ی هم ین
عرصههای ملفو مانده اس .

16

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال هشتم ♦ شماره سیودوم ♦ پاییز 1398

 .6روش پژوهش
این پژوهش که با رویکرد کیفی انجام ش ده اس

 ،ب هلح اظ ه دف ،ک اربردی ،و

بهلحاظ روش گردآوری دادهها ،مطالعه موردی از نو قال ی ی ا م تن یب ر تمپلی

1

اس  .در این نو مطالعۀ موردی که توسط النگلی )1999( 2معرفی ش ده و اخی راا
فیشر ( )2012آن را در حیطه کارآفرینی بهکار بسته اس  ،یک الگو بهعن وان قال ب
یا تمپلی

درنظر گرفته میشود و رفتارها و ویژگیه ای نمون ه ب ا آن تط ابق داده

میشود .در این روش ،ابتدا با مرور ادبی ات ،رفتاره ای م د  ،بررس ی و پیش نهاد
میشود و سپس ،میزان تناسب رفتار نمونهها ب ا رفتاره ای پیشنهادش ده ،براس اس
دادههای گردآوریشده (بیشتر از طریق مصاح ه) ،کدبندی و تحلی محتوا میش ود
) .(Fisher, 2012جامعۀ آماری این پ ژوهش ،کس بوکاره ای موردحمای

کمیت ۀ

امداد امام خمینی در استانهای تهران و ال رز بودهاند .از می ان آنه ا  14نمون ه ب ه
روش نمونهگیری ق اوتی هدفمند انتخا

شدهاند که از این  14م ورد ،تع داد 10

مورد ،کس بوکاره ای موف ق و پررش د و تع داد چه ار نمون ه ،کس بوکاره ای
شکس خ ورده و تعطی ش ده ب ودهان د .س پس ،ب ا م دیران ای ن کس بوکاره ا
مصاح ه های عمیق نیمهساختاریافته انجام شد .معی ار انتخ ا
کسبوکارهای نوپایی بوده اس

که براس اس ش اخ

نمون ه ه ای موف ق،

ج م ،3کمت ر از  8س ا از

فعالیتشان میگیرد و در طو دس کم یکی از سه سا اخیر ،جزء کسبوکاره ای
نمونه و موفق کمیته امداد امام خمینی بهشمار آمدهاند .معی ار انتخ ا
شکس خورده ،کسبوکارهای نوپایی بوده اس

که ب ه دلی

نمون هه ای

ن اتوانی در پوش ش

هزینهها و حفظ بقای خود ،جمعآوری شدهاند.
اطالعات مربوط به  14نمونۀ انتخ ا ش ده از کس بوکاره ای موردحمای
کمیته امداد در جدو  2ارائه شده اس

 .از می ان آنه ا ده نمون ه (از ال ف ت ا د)

بهعنوان نمونههای موفق و چهار نمونه (از ذ ت ا )) ب هعن وان نمون هه ای منف ی و
ناموفق انتخا

شدهاند .م نای انتخا

این تعداد از نمونهها ،رسیدن به نقطۀ اش ا
1. Template Research Design
2. Langley
3. GEM
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نظری پس از بررسی موارد موردنظر بوده و بهمنظور تحلی دادهها نیز از کدگیاری
باز و محوری استفاده شده اس .
جدول  .2معرفی نمونههای بررسیشده

کد شرکت

زمینه فعالیت

الف
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ

تولید کاالی خواب
تهیه و فراوری سبزیجات
تولید تزئینات چوبی
تولید گلهای آپارتمانی
خدمات نگهداری از کودکان اوتیسم
تولید صندلی آمفیتئاتر
تولید جعبه کادویی
تولید کیف چرم
تولید کاالی حجاب
تولید رادیاتورهای قرنیزی
تولید جلبک خوراکی
مزون لباس
خواروبارفروشی
فروشگاه لباس و لوازم آرایشی

تعداد کارکنان
(فعال ،خانگی)
2/16
8 /8
7
2
10
10
15 /12
1
10
40
3
1
1
2

وضعیت

سالهای فعالیت

موفق
موفق
موفق
موفق
موفق
موفق
موفق
موفق
موفق
موفق
شکستخورده
شکستخورده
شکستخورده
شکستخورده

7
2.5
5
6
5
7
4
3
6
5
1
1
1
1

 .7پ ی یی و روایی
پایایی در پژوهش کیفی به امکان انجام پژوهش توسط پژوهشگران مستق دیگر و
رسیدن به نتایج مشابه از همان داده اشاره دارد؛ دراینراستا ،براس اس توص یهه ای
پژوهشگران کیفی ،تمام فرایندهای این پژوهش ،ازجمله تهیۀ پروتک
کدگیاری باز ،بهتفصی مستندسازی شده اس

مص اح ه و

تا پژوهش گران دیگ ر نی ز بتوانن د

مانند یک حس ابرس ،فراین د رس یدن ب ه نتیج ه از طری ق دادهه ا را دن ا کنن د.
همچنین ،بهکمک چند نفر از خ رگان در حوزۀ کدگیاری و مطابق

دادن دادهها با

مشارک کنندگان ،پایایی پژوهش را افزایش دادهایم.
روایی درونی پژوهش نیز ب ه ای ن نکت ه اش اره دارد ک ه نت ایج و تفس یرهای
پژوهش ،م تنیبر حقایق هستند ،یا برپایۀ حدسیات ذهنی پژوهشگر .برای اف زایش
اعت ار درون ی پ ژوهش ،کم ک گ رفتن از چن دین پژوهش گر ،هم اهنگی و
درمیان گیاشتن یافتهها با همکاران ،برگش

ب ه مش ارک کنن دگان ،و اس تفاده از

18
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چندین مورد مطالعه بهجای یک مورد (که هریک بهعنوان ی ک آزم ایش ب هش مار
ک ه م ا نی ز در ای ن پ ژوهش از آن اس تفاده ک ردهای م.

میآید) ،توصیه شده اس

مهمترین راه رد برای افزایش اعت ار بیرونی ،اس تفاده از چن دین م ورد مطالع ه در
راستای رسیدن به اش ا نظری اس
شده و اش ا نظری بهدس
 .8ی فتهه

که در این پ ژوهش نی ز از  14م ورد اس تفاده

آمده اس .

پژوهش

پس از بررس ی ادبی ات ،اص و اساس ی هری ک از ویژگ یه ای کلی دی ع امالن
کسبوکارها ازجمله سرمایۀ اجتماعی ،انس انی ،و روانش ناختی مش خ

ش دند.

عوام اساسی سرمایۀ انسانی ع ارتند از )1 :تجربۀ پیشین در راهاندازی کسبوکار؛
 )2تجربۀ پیشین در همان ص نع ؛  )3می زان تحص یالت رس می .عوام
سرمایه روانشناختی ع ارتن د از )1 :مث

اص لی

نگ ری؛  )2احس اس خودکارآم دی؛ )3

انگیزه و امید؛  )4سرسختی .درنهای  ،عوام اساسی سرمایه اجتم اعی ع ارتن د از:
 )1ارت اطات دور؛  )2ارت اطات نزدیک؛  )3ارت اطات کاری؛  )4ارت اط ات سیاس ی؛
 )5حمای ؛  )6شهرت.
دادههای به دس آمده از مص اح هه ا

ک ه ب هص ورت گ زاره ه ای کالم ی

کدگیاری شدهاند پس از سنجش میزان تطابقش ان ب ا هری ک از اص و اساس ی
پیشگفته (ک دهای ب از) در قال ب آنه ا ق رار گرفتن د .در ادام ه ،نمون هه ایی از
گزارههای کالمی مث

و منفی برای تأیید یا رد هریک از شاخ

انسانی ،روانشناختی ،و اجتماعی که از مصاح هها بهدس
و  4ارائه شدهاند.

های سرمایههای

آمدند در ج دو 3
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جدول  .3کد محوری ،کد باز ،و نمونه گزارههای کالمی مثبت

محور

کد باز
مثبتنگری

سرمایه
روانشناختی

سرمایه
انسانی

احساس خودکارآمدی
انگیزه و امید
سرسختی
تجربه پیشین در راهاندازی
کسبوکار
تجربۀ پیشین در همان صنعت
میزان تحصیالت دانشگاهی
ارتباطات دور
ارتباطات نزدیک

سرمایه
اجتماعی

ارتباطات کاری
ارتباطات سیاسی
حمایت
شهرت

نمونه گزاره کالمی مثبت (تأیید شاخص)
اهل ری سک هستم ،و چون با فکر همراه است ،میدانم که نتیجۀ
مثبت میدهد.
بیتردید ،بقیه نمیتوانند کارهایی را که من میکنم ،انجام دهند.
هرکجا رفتم آنجا را آباد کردهام.
پس از هر اتفاق بدی ،امیدم بیشتر نیز میشود.
سال  95شکست سختی خوردم ،اما کار را جمع نکردم.
در سن  30سالگی برای نخستینبار برای خودم مزون راهاندازی کردم.
نخست ،در همین زمینه کارگری کردم تا کار را یاد بگیرم.
لیسانس روانشناسی دارم.
دوستان و همکاران قدیمی پدرم ما را به این کار هدایت کردند و
بسیار کمک کردند.
مادرم خیلی کمک کرد .تمام خانهاش را دراختیار من گذاشت برای
کارگاه ،و خودش در یک اتاق ساکن شد.
مشتریهای پدرم که همگی دوستان ما بودند ،مشتریهای ما هم
شدند .با تأمینکنندگان ،کمی هم رفاقت داریم.
بسیاری از کارهای غیرممکن ما با یک تلفن یکی از مقامات انجام شد.
کمیته واقعاً کمککننده بود .پول خرید یک دستگاه کلیدی از وام
کمیته تأمین شد.
مشتریان ما  99درصد بخش دولتی است .بیش از  100تقدیرنامه
داریم .با دانشگاهها هم در ارتباطیم و از ظرفیتشان استفاده میکنیم.

جدول  .4کد محوری ،کد باز ،و نمونه گزارههای کالمی منفی

محور
سرمایه
روانشناختی

سرمایه
انسانی

سرمایه
اجتماعی

کد باز
مثبتنگری
احساس خودکارآمدی
انگیزه و امید
سرسختی
تجربۀ پیشین در راهاندازی
کسبوکار
تجربۀ پیشین در همان صنعت
میزان تحصیالت دانشگاهی
ارتباطات دور
ارتباطات نزدیک
ارتباطات کاری
ارتباطات سیاسی
حمایت
شهرت

نمونه گزاره کالمی منفی (رد شاخص)
بسیار ریسکگریزم و میترسم اتفاق ناخوشایندی گریبانگیرم شود.
نمیدانستم از عهده این کار برمیآیم یا نه.
خیلی منتظر اتفاق ویژهای نیستم .فقط می خواستم مستقل باشم.
برنامۀ جایگزینی نداشتم و اگر کارم نمیگرفت ،جمع میکردم.
تجربهای در زمینۀ راهاندازی کسبوکار نداشتم.
نخستی ن کارم بود .رفتم کالس کانون و آموزش دیدم.
دیپلم دارم.
آشنایان دور ،چندان کمککننده نبودند ،درحقیقت ،دسترسی خاصی به افراد نداشتیم.
خیلی در این شهر دوستان و آشنایان صمیمی ندارم و کسی کمکم نکرد.
نه کسی را در این کار میشناختم و نه کسی کمک خاصی کرد.
هیچ ارتباطی با مقامات سیاسی نداشتیم.
همۀ نهادها تنها برای ما دردسر درست کردند و هیچ نهادی کمک ویژهای نکرد.
هنوز با ارگانها کار نکردهایم.
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سپس ط ق اصو روش م تنیبر تمپلی

)(Fisher, 2012

نمونهها براساس ابع اد

یادشده مقایسه شدند و سازگاری یا ناسازگاری آنها با هریک از ابعاد سرمایهه ای
اجتماعی ،انسانی ،و روانشناختی پ یشگفت ه ،نش ان داده ش د .ج دو  5مقایس ه
بیننمونهای نمونههای پژوهش را در مورد اصو هریک از مؤلفههای مط رحش ده
نشان میدهد.
جدول  .5مقایسه بیننمونهای نمونههای پژوهش

محور
سرمایه
روانشناختی
سرمایه
انسانی

سرمایه
اجتماعی

کد باز
مثبتنگری
احساس خودکارآمدی
انگیزه و امید
سرسختی
تجربۀ پیشین در راهاندازی کسبوکار
تجربۀ پیشین در همان صنعت
میزان تحصیالت دانشگاهی
ارتباطات دور
ارتباطات نزدیک
ارتباطات کاری
ارتباطات سیاسی
حمایت
شهرت

شرکتهای موفق
الف ،ب ،پ ،ت ،ج ،چ ،خ ،د
الف ،ب ،پ ،ت ،ث ،ج ،چ ،خ ،د
الف ،ب ،پ ،ت ،ث ،ج ،چ ،خ ،د
الف ،ب ،پ ،ت ،چ ،خ ،د
الف ،خ
الف ،ب ،ج ،چ ،خ ،د
ث ،چ ،د
پ ،ج ،خ
الف ،ب ،ت ،ث ،چ ،ح ،خ
پ ،ت ،ث ،ج ،چ ،خ ،د
ج
پ ،ث ،ح
ج ،خ

شرکتهای شکستخورده
ذ ،ر
ز ،ژ
ر ،ژ
ر ،ژ
ر ،ز
ذ
ذ ،ز ،ژ
ز ،ژ
-

در ادامه ،ویژگیهای نمونهها براساس ابعاد بهدس آمده از هری ک از س رمایهه ای
عام توصیف میشود.
 .1-8سرم یه روانشن ختی

همانگونه که پیشتر گفته شد ،سرمایۀ روانشناختی ،بهعنوان یک ی از ویژگ یه ای
مهم کارآفرینان که با هزینۀ اندکی قاب ایجاد ،رش د ،و م دیری

اس

 ،م یتوان د

نتایج درخورتوجهی داشته باشد ) .(Luthans et al., 2007ابعاد سرمایه روانش ناختی
قاب سنجش ،توسعه ،و پرورش بوده ) (Waite & Richardson, 2012و دارای چه ار
شاخ

خودکارآمدی ،امیدواری ،مث

اندیشی ،و سرسختی (ت ا آوری) هس تند.

در ای ن پ ژوهش ،ای ن ابع اد س رمایه روانش ناختی در  14نف ر از ع امالن
کسبوکارهای موفق و ناموفق را شناسایی و بررسی کرده ایم .نکته جالبتوجه این
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بود که از میان عامالن  10کسبوکار موفق 9 ،عام  ،دارای س رمایه روانش ناختی
بسیار باالیی بودند؛ به گونه ای که ذاتی بودن ویژگیهای یک کارآفرین را ب ه ذه ن
مت ادر میکنند ،اما همان گونه که گفتیم ،ابعاد س رمایه روانش ناختی ،قاب پ رورش
هستند و باال بودن سرمایۀ روان شناختی عامالن کس بوکاره ای موف ق ،ب ا نت ایج
پژوهشهای پیشین که تأثیر ویژگیهای شخصیتی عام بر موفقی
پیشبینی میکردند هماهنگ اس

کسبوک ار را

 .دو بع د احس اس خودکارآم دی ،و انگی زه و

امید ،در تمام عوام نهگانۀ کسبوکارهای موفق بهوضوح دی ده ش د .ای ن مس وله
به طور کام با نتایج پژوهش های پیشین هماهنگ اس ؛ چنانکه بندورا یکی از دو
بعد موفقی

و بازدهی را احساس خودکارآمدی معرفی ک رده اس

موارد ،مث

نگری در  8نمونه از  10مورد کسبوکارهای موفق ،قاب مشاهده ب ود،

که براساس مطالب پیشگفته ،یکی از ابعاد روان شناسی مث

 .پ س از ای ن
 .س رانجام،

گرا اس

سرس ختی ،بع د دیگ ری از س رمایه روانش ناختی ب ود ک ه در هف

عام

کسبوکارهای موفق در سطوح باالیی مشاهده شد .سرسختی می تواند بس یاری از
عوام منفی ،ازجمله خأل نهادی ،ناسازگاری ای ده ب ا جامع ه ،و ...را ب ا ب اال نگ ه
داشتن انگیزه و تسلیم نشدن زودهنگام پوشش دهد.
تکرار مشاهدهها و گزارشها در مورد هر چه ار بع د س رمایۀ روانش ناختی،
نشان دهن دۀ اهمی

تم ام ای ن ابع اد اس

 .اف زون ب راین ،عوام

ش رک ه ای

شکس خورده و جمع آوری شده در بعد سرمایه روان شناختی بسیار ضعیف بودند؛
چنانکه هیچیک از آنها از بعد مث

نگری بهرهمند ن ودند .نمونه «ز» نیز ،بهغی ر از

انگیزه ،از سایر ابعاد سرمایۀ روان شناختی بی بهره بود .به طورکلی ،با مقایسه سرمایۀ
روانشناختی عامالن کسبوکارهای موفق و عامالن کسبوکارهای شکس خورده
میتوان اذعان داش
تأثیرگیار بر سرنوش

که سرمایۀ روان شناختی عام  ،یکی از مهمت رین مؤلف هه ای
کسبوکارهای نوپا اس

و هر کسبوکاری ب رای موفقی

خود نیاز دارد که یا عام آن دارای سطح باالیی از سرمایه روان شناختی باش د ،ی ا
آن را با استفاده از فنون آموزشی ،بهگونهای عمیق در وجود خود پرورش دهد.
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 .2-8سرم یه انس نی

ویژگی های سرمایۀ انسانی ،مهارت ها و تجربه هایی را دربر م ی گی رد ک ه ش خ
کارآفرین با خود به فرایند تصمیم گیری می آورد و میتواند تجربۀ پیشین راهاندازی
کسبوکار (ازجمله تجربۀ سرمایهگیاری ،تجربه مالی ،تجربه در قال ب م دیرعام ،
موردنظر ،و می زان تحص یالت را درب ر گی رد .ای ن

و ،)...تجربه پیشین در صنع

تجربه ها بر نحوه نگرش عام این کسبوکار به تصمیمگیری ه ا و فراین دها ت أثیر
میگیارد و شاید بتواند بر شکس

یک کسبوکار نوپ ا نی ز تأثیرگ یار

یا موفقی

باشد .در این پژوهش ،از عامالن کسبوکارهای موف ق و ن اموفق در م ورد می زان
هریک از ابعاد سرمایۀ انسانی آنها سؤا شد .نتایج بهدس آمده نشاندهن دۀ ت أثیر
نس ی سرمایۀ انسانی بر موفقی

کسبوکار اس

؛ چن انک ه  4م ورد از  10م ورد

عامالن این کسبوکارهای موفق ،سرمایه انس انی را در س طوح بس یار ب االیی دارا
بودند ،اما  6مورد موفق دیگر ،سرمایۀ انسانی باالیی نداش تند .ب ه هرح ا  ،مقایس ۀ
میزان سرمایه انسانی در عامالن کسبوکارهای موفق و ع امالن کس بوک ار ه ای
ناموفق ،گویای اهمی

این ویژگی عام اس  ،زیرا از میان عامالن  4کس بوک ار

شکس خورده 3 ،مورد از پایین بودن سطح سرمایه انسانی و تجرب ه و تحص یالت
رنج میبردند و از میان آنان ،تنها مورد «ر» بود که بهطور نس ی از س رمایه انس انی
مناس ی بهرهمند بود .از میان ابعاد سرمایۀ انسانی ،تجربه ص نع  ،مه م ت رین آنه ا
بهنظر میرسد ،زیرا  6مورد از ب ین  10م ورد کس بوک ار موف ق ،ای ن بع د را در
سطوح مناس ی دارا بودند .دور از ذهن نیس
تأثیرات شگرفی بر موفقی

که تجربۀ پیش ین در ص نع

کسبوکار داشته باشد ،زیرا در افراد باتجربه ،بس یاری

از تصمیم ها در گیشته شک دهی شده اند و هر موقعی
یک موقعی

بتوان د

تصمیم گیری ای برای آنان،

چالشبرانگیز به شمار نمی آید؛ درحالیکه افرادی که در یک ص نع ،

کامالا تازهکار هستند و از روندها و استانداردهای آن صنع

ناآگاه هستند ،زم ان و

هزینه زیادی باید صرف کنند تا بتوانند تص میم ه ای باکیفی

و درس تی بگیرن د؛

درغیرای نص ورت ،ب ا ه ر اش ت اه ،احتم ا زی انده ی و شکس
درهمینراستا ،تنها دو مورد «ز» و «ر» از کسبوکاره ای شکس

ب اال م یرود.
خ ورده ،تجرب ۀ
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پیشین در زمینه کسبوکارشان داشتهاند .افزون ب ر تجرب ۀ ص نع  ،تجرب ه پیش ین
راهاندازی کسبوکار نیز بهعنوان مؤلفه دیگ ری از س رمایه انس انی ،بررس ی ش ده
اس

که تنها  2مورد موفق در این زمینه تجربه هایی داشته اند .درح الیک ه از می ان

ع امالن  4کس بوک ار شکس

خ ورده نی ز  2م ورد ،تجرب ۀ پیش ین راهان دازی

کسبوکار داشته اند؛ بنابراین ،در این زمینه تفاوتی می ان کس بوکاره ای موف ق و
ناموفق دیده نمیشود ،و میتوان نتیجه گرف  ،تجربۀ راهان دازی کس بوک ار ،اث ر
مستقلی بر موفقی

کسبوکارهای نوپا ندارد .در مورد میزان تحصیالت رسمی ی ا

دانشگاهی ،تنها  3م ورد موف ق ،از آن به رهمن د بودن د ،و از می ان  4کس بوک ار
شکس

خ ورده ،تنه ا م ورد «ذ» از تحص یالت دانش گاهی در س طح کارشناس ی

برخوردار بود .پایین بودن میزان تحصیالت در میان نمونه ها قاب پیش بینی بود ،زیرا
در سطوح کسبوکارهای موردحمای

کمیته امداد ،میزان تحصیالت رسمی کمت ر

می شود و شاید الزم باشد که ادبی ات ک ارآفرینی روزم ره ب ه پ ایین ب ودن می زان
تحصیالت رسمی دانشگاهی عادت کند .بهطورکلی ،تفاوت چش مگیری در می زان
موفقی

کسبوکارهای دارای عامالن با تحصیالت باال و آنه ایی ک ه تحص یالت

پایینی دارند ،مشاهده نشد .تنها مورد «د» که یک شرک

بس یار موف ق تولی دی در

زمینه تأسیسات س اختمانی ب ود را م یت وان مث ا زد ک ه موفقی

ب اال و س طح

تحصیالت باال در آن مشاهده شد .ال ته در ای ن م ورد ،س رمایه روان ش ناختی نی ز
بسیار باال بود.
 .3-8سرم یه اجتم عی

براساس نتایج پژوهش های پیش ین ،س رمایۀ اجتم اعی ب ه مزای ایی ک ه اش خا،
میتوانند از ساختار اجتماعی ،ش که ها ،و ع وی هایشان به دس
میشود

)2001

آورن د ،مرب وط

 .(Lin,در این پژوهش براس اس نظ ر گرن ووتر ()1973

ابع اد

سرمایه اجتماعی به دو بعد اصلی ارت اطات ضعیف و ارت اطات قوی تقس یمبن دی
شده اس  .برای تکمی مفاهیم سرمایه اجتماعی ،ابع اد ارت اط ات نه ادی ازجمل ه
ارت اطات کاری ،ارت اطات سیاس ی ،ش هرت ،و درنهای
مختلف را ب ه آن اف زودهای م

)2003; 2006

 ،حمای

ه ای نهاده ای

 .(Peng,در بررس ی س رمایه اجتم اعی
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عامالن کسبوکارهای موفق ،مشاهده کردیم که از می ان  10م ورد ،تنه ا  3م ورد،
سطح باالیی از سرمایه اجتماعی را دارا بودند .مهم ترین عاملی که توس ط  7نف ر از
عامالن کسبوکارهای موفق گزارش شد ،ش که آش نایان نزدی ک و ت أثیر آن ب ر
راهاندازی کسبوکار بود؛ به ویژه در کارآفرینی موردحمای

موفقی

که بسیاری از کسبوکارها براساس نیاز راهاندازی شدهان د

کمیت ه ام داد

کم ک دوس تان و

آشنایان نزدیک و اع ای خانوادۀ عامالن بسیار چشمگیر اس  .پ س از آن 7 ،نف ر
از عوام کسبوکارهای موفق بر اهمی

ارت اطات کاری ق وی تأکی د ک ردهان د و

تمام آنها اذعان داشته ان د ک ه س عی در ایج اد رواب ط ک اری ق وی ب ا ذینفع ان
کسبوکارشان داشتهاند و این روابط در مدتزمان شرو راهاندازی کس بوک ار و
پ س از آن ،ب رای آنه ا بس یار تس هی گ ر ب وده و س هم عم دهای در موفقی
کسبوکارشان داشته اس  ،که این نتیجه با یافتههای نظریهه ای نه ادی هماهن گ
اس

 .براس اس تأکی دی ک ه ادبی ات س رمایه اجتم اعی ب ر ش که آش نایان دور

(پیوندهای ضعیف) داشته اس  ،تنها  3مورد از این سرمایه برخ وردار ب وده ان د و
سایر شرک ها چنین سرمایه ای نداشته اند .شاید بتوان گف  ،در سطوح ک ارآفرینی
موردحمای
و تقوی

کمیته امداد ،ارت اطات محدودتر میشود و زمینه و شرایط برای ایج اد
ارت اطات فراهم نیس  ،و حتی ارزش بهحسا

این سطح از افراد جامعه ضعیف تر اس

آم دن ارت اط ات دور در

و شاید بتوان نتیجه گرف

که عدم تمای

به ایجاد و حفظ ش که آشنایان دور یکی از تفاوتهای کارآفرینی سیلیکونول ی ب ا
کارآفرینی روزمره اس .
اگرچه کمیته ام داد ی ک نه اد حم ایتی اس
موردحمای

و تم ام م وارد مطالع ه ،اف راد

این نهاد بودهاند ،تنها  3مورد موفق ،به نق ش حمای

مختلف در راهاندازی و موفقی

س ازمان ه ای

کسبوکارشان اشاره کرده اند ،و  7ش رک

موف ق

دیگر ،منکر اینگونه تأثیرات بودند .قاب مشاهده بود که بس یاری از م وارد موف ق،
بدون حمای

سازمانهای دیگر ،حتی قادر به راهاندازی کسبوکارشان ن ودند ،ام ا

مسائ مؤثر بر کسبوکارشان را به حدی زیاد و پیچی ده م یدانس تند ک ه ت أثیرات
اینگونه حمای ها را ناچیز میپنداشتند.
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در مورد شهرت ،دو نمونۀ موفق شناس ایی ش دند .نمون ه «ج» ی ک ش رک
تولیدی در زمینه تولید صندلی های آمفیتواتر بود که بخش بس یار بزرگ ی از ب ازار
صنع

خود را بخش دولتی میدانس  .به همینس ب ،به س رع

توانس ته ب ود ب ه

شهرت برسد و همین شهرت در ادامۀ فعالیتشان تس هی گ ر بس یار مناس ی ب وده
اس  .سایر موارد از این موه

بیبهره بودند .ارت اطات سیاسی تنها در نمونه «ج»

گزارش شد و سایر نمونه ها نهتنها چن ین روابط ی نداش تند و قاب

ایج اد ک ردن

نمیدانستند ،تمایلی نیز به داشتن اینگونه ارت اطات و استفاده از آن نداش تند .ای ن
مسوله ممکن اس

به س ب سوگیری پاسخگویان برای برجسته تر نش ان دادن ت أثیر

ویژگی های درونی خودشان بر عملکرد و موفقی

کسبوکارش ان باش د؛ هرچن د

مشاهده شد که مورد «ج» با بهرهگیری از ارت اطات سیاسی گستردۀ خ ود توانس ته
بود سوددهی بسیار باالیی برای خود ایجاد کند .این درحالی اس

که ه یچ ی ک از
،

موارد شکس خورده ،سرمایه اجتماعی مناس ی نداش

 .م یت وان نتیج ه گرف

اگرچه تأثیر مستق و قوی سرمایه اجتماعی بر موفقی

کسبوکارها مشاهده نشد،

ن ود سرمایه اجتماعی مناس ب م یتوان د س ب شکس

کس بوک ار در مراح

مختلف راهاندازی شود .همانگونه که گفته شد ،هیچ ی ک از  4م ورد کس بوک ار
شکس خ ورده ،ارت اط ات سیاس ی ،ش هرت ،حمای

 ،و ش که آش نایان دور را

نداشتند و تنها بع ی از آنها با ارت اطات کاری متوسط و استفاده از ش که آشنایان
نزدیک ،کار خود را راهاندازی کرده و بهپیش برده بودند.
بحث و نتیجهگیر
هدف از انج ام پ ژوهش حاض ر ،بررس ی ویژگ یه ای ع امالن کس بوکاره ای
موردحمای

کمیته امداد در استان تهران و ال رز بود .در طو مراح این پ ژوهش،

 14کسبوکار موردحمای

کمیته امداد در دو گروه موف ق و ن اموفق موردمطالع ۀ

عمیق کیفی (با استفاده از رویکرد م تنیبر تمپلی

یا قالب) ق رار گرفتن د .از می ان

ای ن نمون هه ا 10 ،م ورد ،کس بوکاره ای موف ق و  4م ورد ،کس بوک اره ای
شکس خورده و جمعآوریشده بودند .در این پژوهش ،تفاوتهای این دو گ روه
را از منظر ویژگیهای عامالن بررسی کردیم.

26
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براساس ادبیات مطالعهشده و همچنین ،تحلی دادههای بهدس آمده در فرایند
مصاح ههای عمیق نیمهساختاریافته ،الگوی پیشنهادی پژوهش بهدس

آم د ک ه در

شک  1نمایش داده شده اس .
شکل  .1الگوی پیشنهادی پژوهش

براساس نتایج این پژوهش ،بهط ورکلی ،ش رک ه ای شکس

خ ورده ،ب هلح اظ

سرمایههای مربوط به عام  ،به شدت ضعیف بودند ،درحالیکه بیشتر ش رک ه ای
موفق ،از سرمایه روان شناختی بسیار قوی و ترکی ی از سرمایه انس انی و اجتم اعی
برخوردار بودند .این یافته ،نشاندهندۀ تأثیر ویژگیهای عام ب ر موفقی

پیش رد

کسبوکار ،و در هماهنگی کام با پژوهشهای پیشین اس  .نکتۀ قاب تأم
اس

ای ن

که  5مورد از  6مورد موفقی که سرمایه اجتماعی نس تاا ضعیفی داش ته ان د ،از

سرمایه روان ش ناختی ق وی ای برخ وردار بودن د ک ه احتم االا ابع اد ای ن س رمایۀ
روان شناختی ،ازجمله سرسختی و امی د ب اال ،ض عف ناش ی از س رمایه اجتم اعی
ضعیف را برطرف کرده اس .
پیشنه ده یی برا مدیران
در ادامه ،پیشنهادهایی برای مدیران و عامالن کسبوکارها (در راس تای موفقی

و

بقای کسبوکارشان) ارائه شده اس :
● بهطورکلی ،موفقی

یک کسبوکار در گرو داش تن س رمایه روان ش ناختی
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باال اس

؛ بن ابراین ،پیش نهاد م یش ود ،کارآفرین انی ک ه در پ ی راهان دازی ی ک

کسبوکار هستند ،برای تقوی

جن هه ای س رمایه روان ش ناختی خ ود ،ازجمل ه

سرسختی ،انگی زه و امی د ،مث

نگ ری ،و احس اس خودکارآم دی ت الش کنن د.

همچنین ،هنگام انتخا

شریک یا اع ای هیو مدیره ،به میزان س رمایه اجتم اعی

آنها توجه ویژهای داشته باشند؛
● اگرچه سرمایۀ انس انی و اجتم اعی ،ه ردو ،م یتوانن د ب ر موفقی
کسبوکار نوپا تأثیرگیار باشند ،داشتن دس

یک

ک م یک ی از آنه ا در س طوح ب اال،

الزامی بهنظر میرسد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود که عامالن کسبوک ار ب ر تقوی
هریک از این ویژگی ها که با هزینه و زحم

کمتری برای آنها قاب ایج اد اس

،

بکوشند.
پیشنه ده یی برا پژوهشه

آتی

در این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها براساس محدودی ه ایی ک ه ب ا آنه ا
روبهرو بودیم پیشنهادهایی را برای پژوهشهای آتی ارائه میکنیم:
● یکی از مهمترین محدودی های این پژوهش ،کیفی بودن آن اس  .اگرچه
پژوهش کیفی برای کشف متلیرها و روابط بین آنها بسیار مناسب اس  ،بس یاری
از داده هایی که میتوان در پژوهش کمی ب ه آن دس

یاف

 ،در پ ژوهش کیف ی

قاب دسترسی نیستند؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود پژوهشه ای آت ی ب ه کم ی ک ردن
متلیرهای این پژوهش و بررسی روابط بین آنها بهلحاظ آماری بپردازند؛
● تأثیر مستقیم ویژگی های کارآفرینان بر موفقی

کسبوکارهای نوپا در ای ن

پژوهش بررسی شد ،اما سازوکارهای اینگون ه ت أثیرات کماک ان ج ای بررس ی و
سوا دارد؛ بنابراین ،پژوهشهای آتی میتوانن د ب ه تعری ف متلیره ای می انجی و
تعدی گر و سنجش این اث ر ب ر رابط ۀ ب ین ویژگ ی ه ای کارآفرین ان و موفقی
کارآفرینی بپردازند؛
● بررسی بهتر تأثیر ویژگیهای عامالن کسبوکارهای نوپا ،نیازمند مطالع ات
چندمقطعی و طولی اس

ک ه ب هدلی

کم ود زم ان در ای ن پ ژوهش ،انج ام آن

امکانپییر ن ود؛ بنابراین ،پژوهشهای آتی میتوانند آن را مطالعه و بررسی کنند.
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