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   چکیده
 نانیتالش کنند تا کارآفر دیها باملل، دولت یبوم یهاآداب، سنن و دانش ،یفرهنگ راثیم ایحفظ و اح یبرا

و  یتیشخص یهایژگیاست تا و ازیمهم ن نیبه ا یابیدست یکنند. برا دایپ یفیو ک یدر جامعه رشد کم ورشهیپ
به  یابیلذا پژوهش حاضر باهدف دست. ردیقرار گ یموردبررس ینینوع از کارآفر نیمرتبط با ا یطیمح طیشرا
شده انجام یدانیم روش با استفاده از یورشهیپ ینیدر کارآفر نانهیرفتار کارآفر یاساس یهابهتر از مقوله یدرک

ساختارمند بکار  مهیو ابزار مصاحبه ن یفیتوص یدارشناسیپژوهش روش پد یهاداده یگردآور یاست. برا
مطالعه شده است. جامعه مورداستفاده یفیک یمحتوا لیتحل کیها از تکنداده لیوتحلهیزتج یشده و براگرفته

مصاحبه فردی  01گیری هدفمند، دستی شهر تهران است که با استفاده از روش نمونههنرمندان صنایع ،پژوهش
دسته از  0 ،وتحلیلموردبررسی قرار گرفت. پس از تجزیه نفر 00تجربیات زیسته  مصاحبه گروهی انجام و 0و 

، ماعی: سرمایه اجتاند ازکه عبارت شناسایی شدند ورییشهرفتار کارآفرینانه در کارآفرینی پ های مهممقوله
و نتیجه  پیامد ،انگیزش ،آموزش ،محیط نهادی ،اشتیاق ابداعی ،وش فرهنگیو رفتاری، ه های شخصیتیویژگی

اق اند از: عالقه و اشتیوری عبارتترین عناصر رفتار کارآفرینانه پیشهی از آن است که بااهمیتپژوهش حاک
بع های بومی و مناکوشی و ثبات قدم داشتن در حصول اهداف، حفظ و ترویج سنتداشتن به کار هنری، سخت

  فرهنگی، یادگیری تجربی و مداوم، حمایت مسئولین از هنرمند.
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 و بیان مسئله مقدمه
ه وکار هر جامعباشد، چراکه کسبوکارها میکسب تیفعال یمناسب برا طیمح جادیها اامروزه دغدغه تمام دولت

 جادیو درنهایت قدرت هر کشور محسوب گردد. دولت توان ا یآن جامعه، رشد اقتصاد یبقا نیتواند تضممی
با  ریمغا زیمسئله ن نیندارد و ا ،باشندمی زیکرده نرا که قشر جوان و تحصیل کارانیب میعظ لیخ یاشتغال برا

 ینیرآفرکا یالزم برا طیکردن شرا ایمح ،کشور یحاضر برا طیحل در شراباشد. تنها راهسازی میاصل خصوصی
 جادیا و یو نوآور تیساز خالقتواند زمینههر جامعه می یو فرهنگ یاجتماع یباشد. ساختارهازایی میغالو اشت

 یفرهنگ و هنر هر ملت که رو به فراموش ،دستیصنایع ،یهای بومورسوم، دانشبا آداب ییتفکرات نو باشد. آشنا
نام  0ورییشهپ ینیآن را کارآفرباشد و  ینیکارآفرتواند سرمنشأ شده است می سپرده یفراموشبه  ایباشد و می

ذشتگان گ یزندگ دادن وندیپو  که به گذشته هر ملت توجه دارد و هدفش زنده کردن ینیاز کارآفر یانهاد. شاخه
در زمان قاجار با ظهور  .ندیآن را تجربه نما ندگانیآ تااست  یو نوآور تیخالق یبر مبنا یامروز یبه زندگ

های گاهعمالً کار ران،یها به بازار اشدن آن ریو سراز یمتقانبوه محصوالت ارزان دیدر اروپا و تول یانقالب صنعت
های دولت و اتخاذ نکردن سیاست یتحماعدم لیداده و به دلتوان رقابت را ازدست ی،رانیبزرگ و کوچک ا

رو  یرانیا هایپیشهاز  یاریشدند و بس لیها تعطاز آن یادیز اریتعداد بس ع،یصنا نیروزآمد کردن ا یمناسب برا
 ،یتحوالت در اوضاع اقتصاد نیشد. ا یهای بومفرهنگ یبقا یبرا یجد یدیگذاشت و تهد یبه فراموش

 ایند و ای داشته باشها نقش حاشیهپیشه نیاز ا یاریشد تا بس سبب ،جامعه ما در آن دوران یو اجتماع یصنعت
امعه ج کی یهنر تیاز هو یها و نمودباورها، ارزش یعرصه و بستر تجل وری،پیشهطورکلی منسوخ شدند. به

قدند نظران معتاست. محققان و صاحب یو پنهان در رشد و توسعه اقتصاد دایپ یهاتیاست که برخوردار از ظرف
ستند. برخوردار ه یو اقتصاد ییدرآمدزا یباال تیو ظرف قابلیتوابسته به آن، از  یهاو حرفه هاشیکه هنر و گرا

 ینیآفرو کار ییزانمود تا منجر به اشتغال یگذارهیباال دارند، سرما یهاتیکه ظرف هاشهیپاین توان در یلذا م
 یتوان برامی و باشدمی یها معموالً محلآن هیمواد اول کهاند یتاهمجهت حائز ینازاوری مشاغل پیشهگردد. 

 ،کار یرویاز ن یبخش بزرگ یها استفاده نمود تا برامناطق مختلف از آن یو اجتماع ی، فرهنگیتوسعه اقتصاد
 شند.باهای مختلف هنرهای صناعی میوری در کشور، شاخهترین مشاغل پیشهمهم نمود. داریاشتغال پا جادیا

 هاییتفعال ،هاپیشه یو زنده کردن آن در برخ یرانیامروزه با توجه به عالقه رو به رشد مردم به فرهنگ ا
ه باعث شد شدنیجهانمقوله  نیاست. همچن دهیها گردآن یایصورت گرفته است و موجب اح ایینانهکارآفر

تر آسان ییحوزه امکان آشنا نینقاط داشته باشند، فعاالن ا ریعرضه خود به سا یبرا یها فرصتتا فرهنگ ستا
ار باز نیمناسب با ا ی، محصوالت و خدماتهاملل را داشته و دست به خلق طرح ریسا قیها و سالبا فرهنگ

های قدیمی با توجه به اینکه استقبال مردم برای آشنایی با پیشه باشد.می ینیزنند که خود مصداق بارز کارآفرمی
راث می نیمهم مسئول اهدافاز  یکی ها رو به افزایش است،شده توسط آنو استفاده از محصوالت و خدمات ارائه

به همین خاطر، باشد. میها یشهپها و عوامل مهم در تشویق افراد برای ورود به این ینهزمشناخت  ،فرهنگی
 یوربخش ضر نیدر ا ینیهای کارآفرو فعالیت نانیحضور کارآفر صناعات، نیاز اضمحالل ا یریجلوگ یبرا
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   131ـــــــــــ  ... هنرمندانجامعه مطالعه:  )موردوری یشهرفتار کارآفرینانه در کارآفرینی پ بررسی

توانند عامل تولید سرمایه محسوب شوند و باعث تحول و تجدید حیات ملی و کارآفرینان می چراکه باشد.می
(. لذا 11؛ 0311محلی در جامعه شوند؛ زیرا کارآفرینی فراتر از شغل و حرفه است )هزارجریبی و قاسمی زارع، 

 فیو توص یبررسهمچنین  ،ورهای شخصیتی کارآفرینان پیشهی ویژگیواکاو ،دارشناسانهیمطالعه پد نیهدف از ا
. در انداستفاده کرده شان،وکاررشد و حفظ کسب ،شروع ور، درپیشه نانیاست که کارآفر ییو راهبردها کردهایرو

ی شود تا فرد به رفتار کارآفرینانه در کارآفرینموجب می عناصریمسئله اصلی پژوهش این است که چه  حقیقت
ردند؟ و وکار خود را حفظ کوری شروع به این کار نمودند و کسبچگونه کارآفرینان پیشه دست بزند؟وری پیشه

ر مورد د کارآفرینی، به دانش پژوهش نیا جیاست که نتا دیاموکار چه بوده است؟ هدفشان از ایجاد این کسب
سوق  انوکارشسبک ینهدرزمآنان را به فعالیت که  یدیعوامل کل ییو شناسا وراناز پیشه تیحما یچگونگ

عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شدند که نمونه دستی نیز به این دلیل بههنرمندان صنایع ، کمک کند.دهدیم
  شوند.وران محسوب میبارز، زنده و پویای پیشه

  روش تحقیق
وری رفتار کارآفرینانه در کارآفرینی پیشههای اساسی دستیابی به درکی بهتر از مقولههدف  با پژوهش حاضر

صورت گرفته است. برای گردآوری  میدانیکاربردی است و با روش  -ایشده است و به لحاظ هدف توسعهانجام
ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و از تحلیل محتوای کیفی برای  از روش پدیدارشناسی توصیفی و ،هاداده

سؤاالت مصاحبه، پس از مرور مبانی استفاده شد.  2100نسخه  MAX QDAر افزامها با نروتحلیل دادهتجزیه
جامعه موردمطالعه پژوهش، نظری و همفکری با اساتید راهنما، مشاور و خبرگان کارآفرینی طراحی گردید. 

مصاحبه صورت گرفت که  01صورت هدفمند انتخاب شدند و دستی شهر تهران بودند که بهصنایع هنرمندان
نفر موردبررسی قرار  00نفره بود و درمجموع تجربه زیستی مصاحبه گروهی سه 0مصاحبه فردی و  01شامل 

ه ها تا نمونتحلیل مصاحبه ،اما برای حصول اطمینان ،ها محقق شدگرفت. در نمونه دوازدهم، اشباع نظری داده
آمده دستریافتند که شناخت موردنظر بهدان پژوهشگر ،هاادامه پیدا کرد. بدین معنی که با بررسی مصاحبه 01

از  ،های این پژوهشوتحلیل دادهبرای تجزیه آید.که اطالعات بیشتری از این روش به دست نمیدرحالی ،است
 ،گام دوم .سؤاالت پژوهش طراحی شد ،باشد، استفاده شد. در گام اولگام می 1که شامل  0روش ون منن

معانی اساسی تجربیات از  ،ها صورت گرفت. در گام سومآوری دادهشده و جمعکنندگان انتخابشرکت
ضامین با استفاده از م انسازی شده بود، بیرون کشیده شد. گام چهارم، پژوهشگرهایی که ضبط و پیادهمصاحبه

کنندگان های شرکتی که درباره گفتههایها، توصیفشده در حین تحلیل متن دادههای ثبتظهور یافته، یادداشت
پژوهش  هایکنندگان، متن پدیده شناختی را که معرف یافتههای شرکتقولهایی از نقلنوشته و آوردن نمونه

د تا ندتالش نمو اندار با پدیده است، پژوهشگر. در گام پنجم که حفظ ارتباط قوی و جهتکردندتنظیم  ،است
 به پدیده موردبررسی و دوری از ،طرفی و اشتغال ذهنیند بوده و با حفظ بیپایب ،به سؤاالت اساسی پژوهش

که  با در نظر گرفتن اجزا و کل است ،د. گام آخر مطابقت بافت پژوهشنها بپردازتفاسیر سطحی، به تحلیل داده
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تحقیق  سؤالطور مناسبی بر جهت اطمینان از اینکه متن نهایی به ،هاکل یافتههای مکرر بهوبرگشتبا رفت
 ی و همکاران،حاج باقر یبها و پدیده موردمطالعه است، انجام شد )ادگذاری شده و نمایان گر واقعی دادهپایه

ها و برخی دیگر طور مستقیم از متن مصاحبهها، برخی از کدها بهدر فرآیند کدگذاری داده(. 51-51؛ 0311
 13آمده از مرور مبانی نظری استخراج شدند. درنهایت ستدصورت محقق ساخته و با استفاده از مفاهیمی بهبه

وری به دست آمد. پژوهشگران با حذف موارد کد اولیه از مصاحبه در مورد رفتار کارآفرینانه در کارآفرینی پیشه
، هبندی نمودند. در این مرحلشده را در قالب عبارات معنادار دستهتکراری و ادغام موارد مشابه، مضامین استخراج

، اریو رفت های شخصیتیاند از: سرمایه اجتماعی، ویژگیمقوله اصلی به دست آمد؛ که عبارت 0زیر مقوله و  0
اند ارتها عبباشد. همچنین زیر مقولهمی امدیپ و زشیانگ ،هوش فرهنگی، اشتیاق ابداعی، محیط نهادی، آموزش

فرهنگی که زیر مقوله محیط نهادی قرار گرفتند.  از: عوامل قانونی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل
ری ها برای تائید نتایج( و ارزیابی بیرونی )کدگذابرای افزایش روایی پژوهش، از ارزیابی درونی )مراجعه به آزمودنی

توسط سه نفر از استادان کارآفرینی( استفاده شد. برای پایایی پژوهش در تمام فرآیند پژوهش، پژوهشگران 
 کارگیرند و ضمن مستندسازی جزئیات پژوهش، از هرگونه سوگیری اجتناب نمایند.دند دقت الزم را بهتالش کر

  پیشینه پژوهش
ینه رفتار کارآفرینانه وجود دارد، اما در تعداد بسیار محدودی از این زم درادبیات نظری و پژوهشی بسیاری 

ان های پژوهش طغرائی و همکاربرای مثال یافته وری موردمطالعه قرارگرفته است.تحقیقات، کارآفرینی پیشه
دهد که تشویق و حمایت اطرافیان، روش تولید جدید، ایجاد کاربرد مناسب برای تولیدات، ( نشان می0311)

سازی محصوالتشان و فراهم کردن تسهیالت زیرساختی و ارتباطی جهت حمایت از کارآفرینان برای تجاری
عشایری  دستیش تولیدات ازجمله عوامل مؤثر بر کارآفرینی فرهنگی در صنایعتسهیل در تأمین منابع و فرو

دستی در مناطق روستایی ( در پژوهش خود دریافتند که استقرار صنایع0311باشند. قنبری و همکاران )می
چنین مشهرستان انار توانسته زمینه متنوع سازی و ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای روستائیان داشته باشد، ه

و  0همکاری و مشارکت را بین آنان افزایش داده و سبب کاهش مهاجرت از روستا به شهر شده است. پِرِت
دهد، وری، دریافتند که مطالعات نشان می( در یک مرور سیستماتیک ادبیات کارآفرینی پیشه2101) ،2کوگان

یج ی سرمایه اقتصادی، برای بسجابهور عمدتاً از سرمایه انسانی، اجتماعی و نمادین، چگونه کارآفرینان پیشه
 نهای خیرخواهانه کارآفریناو ارزش و سبک زندگی کنندها استفاده میبرداری از فرصتمنابع و ایجاد و بهره

 ( در مطالعه خود نشان2100کاران )و هم 3ایگوه .زیستی داشته باشندتوانند با اهداف اقتصادی هممی ورپیشه

، گیردیدر برموری کارآفرینانه اغلب شکل غیررسمی، بامهارت کم و خانواده محور را های پیشهدادند که فعالیت
به  باشند و همچنین دسترسیمشاغل انفرادی می %01وکارها زنان هستند. کسب بیشتر کارفرمایان این

ش وری را افزایهای پیشهای و اعتبار، احتمال شرکت در فعالیتها و برق(، آموزش فنی و حرفهها )جادهزیرساخت
ینی در کارآفر ( دریافتند که تجربه، دانش و مرتب در حال یادگیری بودن2101و همکاران ) 0دهد. فرییرامی

                                                                                                                                   
1. Pret  
2. Cogan  

3. Igwe  
4. Ferreira  
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تجربیات  شود تا مسافرانوری، فرهنگی و گردشگری، موجب میینه پیشهزم دروری تأثیر دارد و کارآفرینی پیشه
 2و سِکارِلی 0شود. گوئرسینیکه باعث رشد گردشگری و تقویت منطقه می ی داشته باشنداخالقانهخوشایند 

های منجر به بروز فعالیت شانیمحلقید افراد به میراث تای و ( نشان دادند که اشتیاق هنری و حرفه2121)
   دهد.شود که سبک زندگی مردم آن منطقه را نشان میای میکارآفرینانه

 مرور ادبیات

  رفتار و کارآفرینی
 کنند که افراد در سطوح مختلفیمهایی تعریف یتفعال( رفتار کارآفرینانه را مجموعه 0311طاهری و همکاران )

ی و استفاده نمایند )رحمان هافرصتگیرند تا منابع را شناسایی و از یمبهره  هاآنخالقانه از  طوربهمسئولیت 
، سبب ها )اعتقادات( و نیازهاای خاص از ارزشمجموعه معتقد است( 2101) 3کیرکلی(. 000؛ 0310همکاران، 

ها رزش. این اشودبرای شرکت در رفتار کارآفرینانه فراهم  ،درونی فرد کز کنترلمرانگیزه ذاتی و شود تا می
دهد تا نفس( سوق میها و تجربه الزم )خودکارآمدی و اعتمادبههمچنین فرد را به سمت کسب دانش، مهارت

( معتقد است که 0111آلیسون ) .(2؛ 2121و همکاران،  مرامخوش) طور مؤثر در فرآیند کارآفرینی شرکت کندبه
های فردی، دانش فنی و فرهنگ و یزهانگها و یژگیوها، یاستسعوامل گوناگونی مانند آموزش، قوانین و 

ها، الگوهای رفتاری و میزان موفقیت افرادی که یزهانگگذارند. اهداف، یمیر تأثبر کارآفرینی  ورسومآداب
متنوع است  هاملت، در بین صنایع، افراد، نواحی جغرافیای و انددهدارفتارهای کارآفرینانه از خود نشان 

های تواند پشتیبانی مؤثر برای فعالیتوکار، می(. یک زیرساخت خوب کسب05؛ 0311ینی و موسوی، الدشمس)
کننده ترین عامل تولید، یعنی مردم و سرمایه معنوی آنان شود. همچنین تسهیلتجاری باشد و باعث رشد مهم

وسعه پذیری را توکار را ارتقا بخشد. همین امر رقابتتوزیع منابع و جریان اطالعات شود و محیط طبیعی کسب
عوامل مرتبطی  (.51؛ 0301هزارجریبی، کند )داده و نیروهای انسانی را تشویق به انجام کار و خلق کارآفرینی می

ای از متغیرهای ادراکی را در هنگام فراد مجموعهدر ارتباط با ادراک خود از کارآفرینی وجود دارند، زیرا ا
ها مهارت نفس در مورداند از: )الف( اعتمادبهاین متغیرها عبارتگیرند. گیری درباره کارآفرینی در نظر میتصمیم

های بکار گرفته نشده و )د( احتمال شکست. ها، )ب( آگاهی از کارآفرینان دیگر، )ج( آگاهی از فرصتو توانایی
وکار جدید مرتبط هستند. همچنین، مطالعات مربوط شدت با تصمیم برای شروع یک کسبام این متغیرها بهتم

های ا سازهی مرکز کنترل درونیمانند  ،زابه این گرایش دارند که یا بر نقش عوامل درون ،به انگیزه کارآفرینانه
د کنند های رفتار کارآفرینانه تأکیوان محرکعنعاطفی )مثل هماهنگی با شخصیت فرد، اشتیاق کارآفرینانه( به

و  1مورنیکس ;3؛ 2121و همکاران،  0الویادا-فرناندز) یهای مالمانند اهداف یا پاداش ،زاتأثیر عوامل برونبر یا 
پذیری کیسر. رفتار کارآفرینانه رفتاری است که به خلق ارزش منجر شود و با سه شاخص کلی (2121همکاران، 

                                                                                                                                   
1. Guercini  
2. Ceccarelli  
3. Kirkley  

4. Fernández-Laviada  
5. Murnieks  
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شوند )رجبی فرجاد و همکاران، یمی مادی و معنوی آن سنجیده هاارزشمعقول، فرصت گرایی و نوآوری، 
  (.000؛0315

 وریپیشه
فورد، شود. بر اساس فرهنگ لغت آکسوری یافت میوران و کارآفرینی پیشهدر ادبیات تعاریف مختلفی از پیشه

شده گرفته artitusیا کلمه التین  artigianoاز قرن شانزدهم از کلمه ایتالیایی  "artisan"در ابتدا، کلمه 
ور به پیشه جی. در لغتنامه کمبر(511؛ 2101و همکاران،  0)مارکوس است که در انگلیسی به معنی هنر است

 یکس شه،یپ یدارا"و در لغتنامه دهخدا  "دهدماهرانه انجام می یبا دست خود کارها"شود که گفته می یکس
در  یورشهیپ ینیها و محصوالت کارآفردر مورد روش قیشود. تحقمی دهینام "است. یکار و هنر یکه دارا

وکار کوچک عنوان کسبور را به( پیشه2101) 2(. کالینینا210؛ 2101، یقرار دارد )کرول یفرهنگ ینیحوزه کارآفر
تر از پنج کارمند کند و کمآالت استفاده نمیکند که در تولید، تبدیل یا ترمیم کاال از ماشینیا شخصی تعریف می

کنند که دارای مهارت خاصی عنوان افرادی تعریف میوران را بهپیشه"( 2101) 0و آدوسی 3کوداه–دارد. تئونبواه 
و  1)رَمَدانی"ولید دستی محصوالت هستند و معموالً در تولید محصوالت از مواد ساده استعداد دارند برای ت

ا شان پس از سکونت در شهرهیزندگدر ایران استقالل ایالت و قبائل در تأمین مایحتاج  (.521؛ 2101همکاران، 
 یگر با توسعه شهرنشینی و دسترسیاز بین رفت و هر خانواده خود مسئول تأمین نیازهایش گردید. از طرف د
فراد با ای که اگونهوکارها ایجاد شد بهنداشتن افراد به همه امور و لوازم زندگی، تخصصی شدن مشاغل و کسب

د. این کردنای کسب مییشهپگرفتند و برای خود یمتمرین یا آموختن کاری نزد فردی دیگر، مهارتی را یاد 
دیگر  یاوعده، یک عده که به کار دادوستد مشغول بودند و تاجر نامیده شدند افراد به دو گروه تقسیم شدند

شدند و می ور نامیدهپرداختند و پیشههنرمندانی بودند که به مشاغلی مانند خیاطی، کفاشی، آهنگری و غیره می
درواقع  وریپیشه ای بود که آموخته بودند.ها همان مهارت و حرفهمختصر کاالیی داشتند ولی سرمایه اصلی آن

نوعی خدمتکاری است که در آن فرد با استفاده از سرمایه خود و با ابتکار و اختیار خود در خانه یا دکان خودش 
کارآفرینی "( 2101و همکاران ) 1راتن(. 02؛ 0331 ،بازرگان)دهد. خدمت یا محصولی را به مشتری ارائه می

های مبتنی برداری از فرصتکه شامل کشف یا ایجاد، ارزیابی و بهره کردندعنوان فعالیتی تعریف وری را بهپیشه
برای معرفی محصوالت جدید )کاالها و خدمات(، مواد اولیه و فرآیندها  ،بر فرآیندهای سنتی یا غیرمکانیزه

ده شوری منجر به ایجاد خالقیت مبتنی بر استعدادها پیشه ینیکارآفر (.100؛ 2101)راتن و همکاران، "شود می
ی که کند و پیشرفت مشاغل سنتدستی تقویت شود و شهرها را زنده میشود تا اقتصاد صنایعاست و موجب می

ا نگاهی وکار دارد تشود. این کارآفرینی بیشتر نگاهی اجتماعی به کسبدر یک جامعه ارزش هستند را سبب می
دارند و به منابع محدود محلی وابسته وری به یک مکان جغرافیایی خاص تعلق اقتصادی. کارآفرینان پیشه

وکار، از های تجاری کسبور در اولویت اول است و بعد جنبههستند. اینکه سبک زندگی برای کارآفرینان پیشه
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و  وریپیشه (.100؛ 2101و راتن و همکاران،  212؛ 2101کرولی، ور است )های کارآفرینان پیشهویژگی
ی نیکارآفر از یاند، درک رو به رشدفراوان فیکه تعاراند. درحالیتنیده شدهدرهم ناپذیریطور جداییبه ینیکارآفر

رفتن ها، بدون در نظر گفرصت یریگیپ ای جادیگذار را با اکه افراد سرمایه یندآیعنوان فربه به وجود آمده است،
همراه  مهارتو تسلط  ،دستی، سنت، فرهنگراحتی با صنایعبه ورپیشه. اصطالح دهدپیوند می، محدودمنابع 

 شودیاطالق م ی کاریسبک زندگ کیدر جوامع و  یاجتماع تی، موقعیفرد یک شغلبه  ورپیشهاست. مفهوم 
و مستقل  داریکار پا کی جادیو ا پیشه کیتسلط بر  یبرا تجربهسال سفر و  نی، چندیکه شامل دوره کارآموز

ها، رزشا ایحفظ و اح ،ینیکارآفر نیوری فصل مشترک بپیشه ینیکارآفر (.131؛ 2101، 2و کروز 0آریاساست )
های ورسوم و دانشها، آدابسنت ایبا اح یعنیوری پیشه ینیو اقتصاد است. کارآفر یهای بومورسوم، دانشآداب

 که در یهای بومورسوم و دانشها، آدابدر سنت ایو  میکن جادیارزش ا یرو به فراموش ایشده فراموش یبوم
 کی ییتواند با شناساخلق ارزش می نی. اییمخلق نما یدیکرده و ارزش جد جادیا یجامعه هنوز رواج دارد نوآور

اده تواند استفمی نی. همچندینما یکرده و فرصت ساز جادیمحصول ا یابر یدیبازار جد ایفرصت همراه باشد 
  باشد. دیجد دیروش تول ای دیدج هیاز مواد اول

  پژوهش هاییافته
ه است که دستی مصاحبه شدنفر از هنرمندان صنایع 00با است،  شدهدادهنشان  0که در جدول شماره  طورهمان

سال،  11تا  00نفر بین  1سال،  01تا  31نفر بین  1 از این تعداد اند؛ ونفر مرد بوده 0نفر زن و  01 از این میان
 0نفر کاردانی،  0نفر دیپلم،  0اند. ازنظر تحصیلی، سال سن داشته 11نفر باالی  2سال و  11تا  10نفر بین  0

  .اندبودهکارشناسی ارشد دارای مدرک نفر  1نفر کارشناسی و 

 کنندگانمشخصات مشارکت - 1جدول 

 تأهل تحصیالت جنسیت سن کاریرشته  هنرمند ردیف

0 M1 مجرد کارشناسی زن 32 ساخت مصنوعات چرمی و جاجیم 

2 M2 متأهل کارشناسی زن 30 خراطی 

3 M3 متأهل کارشناسی مرد 03 تراش شیشه و کریستال 

0 M4 مجرد کارشناسی ارشد زن 33 سازییکسرامکاری و یکاش 

1 M5 متأهل کارشناسی زن 31 تراش سنگ 

1 M6 مجرد دیپلم مرد 00 یکارمعرق 

5 M7  متأهل کارشناسی ارشد مرد 01 یجواهرسازتراش سنگ و 

0 M8 متأهل کارشناسی زن 01 تذهیب 

1 M9-1 متأهل دیپلم مرد 00 یساز ساز 

01 M9-2 متأهل دیپلم مرد 03 ساز سازی 

00 M9-3 متأهل کارشناسی مرد 30 نوازندگی و ساز سازی 

02 M10 متأهل کارشناسی زن 02 یسازشمع 

03 M11 متأهل کارشناسی زن 02 بافییقال 

                                                                                                                                   
1 .Arias 2 .Cruz  



    1411، پاییز 3المللی، سال چهارم، شماره وکارهای بینـــــــ مدیریت کسبــــــ 131

 تأهل تحصیالت جنسیت سن کاریرشته  هنرمند ردیف

00 M12 )متأهل دیپلم مرد 13 قطاعی )برش کاغذ 

01 M13 متأهل کارشناسی ارشد زن 33 سازییکسرام 

01 M14  متأهل کاردانی زن 11 بافییمگلجاجیم و 

05 M15 مجرد کارشناسی ارشد زن 35  ی مسزنقلم 

00 M16 متأهل کارشناسی ارشد مرد 33 گرییشهش 

 

 شده است.مربوط به آن ارائه هیمعنا و کد اول یاز واحدها یانمونه 2در جدول شماره  

 واحد معنا و کد اولیه - 2جدول 

 سند کد اولیه واحد معنا

من  یحام یلیپدر مادرم بوده. مخصوصاً پدر خ تیکارم داشتم فقط با حما در یتیموفقاگر تا اآلن 
 کار نیا ند دربود

تشویق و حمایت خانواده 
 و اطرافیان

M2 

 من بود درترس همچنان  یدارم ولا ر یس کنمخودم تأس یبرا یکار کهنیا ییکه من توانا دمید
کردن  سکیبه ر شیگرا

 داشتن
M13 

ه دوست دارم کشدن و از بین رفتن است.  نابوددر حال و  میداشت موارد نیاز ا بسیارما  ،میهنر قد در
 نمانم زنده کنم اگر بتوادوباره بتو هنر را

 یهاسنت جیحفظ و ترو
 یو منابع فرهنگ یبوم

M5 

 M3 دیدج دیروش تول ای ندیفرآ کردم یاندازراه رانیمن در ا ار دواشیاس نیاول

 داشت داشت به هنرستان یبد یلیخ دیم دوهنرستان نربه دوست داشت که من  یلیخ پدرم
مثبت جامعه به نگرش 

 هنر
M13 

 ،ادامه دادمکار را  هیآتلدر ن استادم اهم شیپرفتم. یم هیآتل و خواندمیدانشگاه درس مدر زمان هم
 شتریب ید وریگینم ادی کاریمتأسفانه  یدانشگاه ازلحاظ عمل در نکهیدو برابر شد به خاطر ا شرفتمیپ

 گرفتم ادی هیآتل در شتریمن ب ،یمازلحاظ عل شود.یمآموزش داده  میمفاه یسر یک
 M8 و مداوم یتجرب یریادگی

ادر زنگ طرح ک در رفتم.یم رستانیدببه  کهیوقت بخصوصدوست داشتم  ار یهنر یاهکار شهیهم
 عالقه داشتم شهیهمو  میدادیم یو بافتن یدوزسرمه

به کار  اقیعالقه و اشت
 داشتن یهنر

M10 

مشغول به رشته  نیا درکردم که اآلن  یمن طورو با من داشت  یبود که دو واحد درس ییدانشجو
 باشدیمفعالیت 

 یرویپرورش دادن ن
 کارآمد یانسان

M3 

 

ود وج یورشهیپ نانهیکه در رفتار کارآفر یمهم یو اصل یمقوالت فرع ه،یاول یکدها 3در جدول شماره  
  شده است.داده شیدارند، نما

 فرعی و اصلی کدهای اولیه و مقوالت - 3جدول 

 مقوالت اصلی مقوالت فرعی کد اولیه

 پرورش دادن نیروی انسانی کارآمد
 تالش برای گسترش کار و صادرات

 پیامد 

 یسازشبکه رفتار
 مشورت کردن

 به خواسته و رضایت مشتری اهمیت دادن
 مهارت انجام کار گروهی داشتن

 سرمایه اجتماعی 
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 مقوالت اصلی مقوالت فرعی کد اولیه

 تشویق و حمایت خانواده و اطرافیان
 نظریات و تجربیات دیگراناستفاده کردن از 

 مهارت مدیریت کردن امور
 استعداد ذاتی داشتن در هنر

 متعهد بودن به اصول اخالقی و انسانی
 صبور بودن

 کارها را به بهترین نحو انجام دادن
 نیاز به موفقیت
 مثبت اندیشی

 گرایش به ریسک کردن داشتن
 بودن یرانتقادپذ

 مرکز کنترل درونی
 خودکارآمدی
 یطلبتمایل به استقالل

 و ثبات قدم داشتن در حصول اهداف یکوشسخت
 داشتن یریپذانعطاف

 
 هاییژگیو

 و رفتاری شخصیتی

 عالقه داشتن به طبیعت و سفر
 بومی و منابع فرهنگی یهاحفظ و ترویج سنت

 و هنجارهای فرهنگی و بومی هایژگیها، وشناخت ارزش
 متفاوت یهابا افراد دارای فرهنگارتباط برقرار کردن 

 دیگر یهانگرش مثبت به فرهنگ

 هوش فرهنگی 

 فرآیند یا روش تولید جدید
 مهارت فنی داشتن

 ایده پرداز بودن
 خالقانه کارها را انجام دادن

 استفاده از چند هنر در خلق محصول
 بازار یازتولید کردن محصول کاربردی و موردن

 اشتیاق ابداعی 

 آسان بودن قوانینمناسب و 
 ثبات سیاسی

 حمایت مسئولین از هنرمند
 بازار سازی و خریدهای مناسب توسط نهادهای دولتی و خصوصی
 ایجاد فضای رقابتی و نمایشگاهی توسط بخش خصوصی و دولتی

 عوامل قانونی

 محیط نهادی

متخصص بودن مدیران و کارمندان بخش خصوصی یا دولت در زمینه 
 کاری خود

 اجتماعیثبات 
 عوامل اجتماعی

 دسترسی داشتن به تسهیالت و منابع مالی
 درست اقتصادی هاییمشثبات و خط

 عوامل اقتصادی

 باال بودن فرهنگ کار گروهی در ایران
 نگرش مثبت جامعه به هنر

 فرهنگ مردساالرانه داشتن جامعه
 عوامل فرهنگی

 آموزش  مهارت بازاریابی و فروش داشتن
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 مقوالت اصلی مقوالت فرعی کد اولیه

 قوانین مالیاتیآشنایی داشتن با 
 یادگیری تجربی و مدوام

آموزشی کاربردی توسط بخش خصوصی یا  یهابرگزار کردن دوره
 دولتی

 شناسایی و پرورش استعدادها
 عالقه داشتن به آموزش دیگران

 پیشینه هنری داشتن خانواده
 ییزاحس خوب داشتن از اشتغال

 وکارکسبدسترسی آسان به مواد اولیه و تجهیزات و فضای 
 تصادفی آشنا شدن با رشته کاری

 تشخیص فرصت
 از بین رفتن شراکت

 مناسب بودن شرایط شغل قبلی
 عالقه داشتن به معاشرت با دیگران و حضور داشتن در اجتماع

 حس خوب و آرامش پیدا کردن با انجام کار هنری
 عالقه و اشتیاق به کار هنری داشتن

 دست یافتن به جایگاه اجتماعی
 درآمد کسب کردن

 فرد بودن هنرماندگار و منحصربه

 انگیزش 

 

مقوله سرمایه اجتماعی شامل کدهایی است در رابطه با توانایی  دهدیپژوهش حاضر نشان م یهاافتهی لیتحل
 هکنندگان در بروز رفتار کارآفرینانه تأثیر داشتترین مواردی که ازنظر مشارکتبرقراری ارتباط با دیگران و مهم

ها که فرد با استفاده از این سرمایه سازی بوده استاست، تشویق و حمایت خانواده و اطرافیان و رفتار شبکه
جمله هر فرد از تیشخصهای جدید دست پیدا کند. تواند موقعیت خود را بهبود بخشد و به منابع و فرصتمی

ه وجود را ب یهای فرداست که تفاوت یاملبینی کند و ازجمله عوتواند رفتار فرد را پیشاست که می یعوامل
ن مشکالت و موانع آ به مسائل، چگونهنسبت به شغل خود دارد و  یو نگرش زشیفرد چه انگ نکهیآورد. امی

هوش فرهنگی قابلیتی فردی است که به شناخت  باشد.می یو تیبرگرفته از شخص یهمگ، دهدپاسخ می
وری های متنوع اشاره دارد و در کارآفرینی پیشهبا افراد دارای فرهنگهای مختلف و ارتباط ورسوم فرهنگآداب
های وکارها از دل فرهنگ، سنت و دانشدستی نقش بسیار مهمی دارد، چراکه این کسبخصوص صنایعو به

 دهنده اشتیاق فرد برای جستجوی اطراف خود برای کشفاشتیاق ابداعی، نشان .بومی جوامع به وجود آمده است
ها، استانداردها و مقررات مشیخطمحیط نهادی به  .های جدید در بازار، محصول یا خدمت استیا خلق فرصتو 
 ینیارآفرک در یاز رفتارها و اقدامات فرد یعیکه دامنه وس ی و فرهنگی اشاره داردقانون ی،اسیس ،یاجتماع یادیبن

آموزش ازجمله مؤثرترین ابزار توانمندسازی افراد برای بهبود شرایط زندگی و ایجاد  کنند.محدود می ای لیرا تسه
های آموزشی کاربردی توسط بخش خصوصی یا اشتغال، است. یادگیری تجربی و مداوم، برگزار کردن دوره

اشته است. یی دکنندگان در انتخاب شغلشان تأثیر به سزاکه ازنظر مشارکت اندترین مواردی بودهدولتی، از مهم
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کنندگان بیان کردند که اولین دلیل انتخاب شغلشان، عالقه و اشتیاق به کار هنری داشتن بوده همه مشارکت
اند از: حس خوب و آرامش پیدا ها عبارتترین آنکه مهم است. همچنین دالیل دیگری نیز وجود داشته است

پیامد ار. وکان به مواد اولیه، تجهیزات و فضای کسبکردن با انجام کار هنری، درآمد کسب کردن و دسترسی آس
شده وری، پرورش دادن نیروی انسانی کارآمد و تالش برای گسترش کار و صادرات شناختهرفتار کارآفرینانه پیشه
ی دهند و به این طریق افراد بامهارتکنندگان، کار آموزش رشته هنری خود را نیز انجام میاست. بیشتر مشارکت

کنندگان وکار مستقلی را ایجاد نمایند. همچنین مشارکتتوانند برای خود کسبدهند که آنان نیز میورش میرا پر
والت خود المللی برای محصاستانی و بینبرون وکار خود و کشف بازارهایبیان کردند که به دنبال توسعه کسب

   باشند.نیز می

  گیریبحث و نتیجه
 کی جادیا یمشابه برا طیباشند که چرا افراد در شراپرسش می نیدنبال پاسخ اهاست که پژوهشگران به سال

که دست  یشد که افراد نیپرسش منجر به ا نیدهند؟ پاسخ به ااز خود نشان نمی کسانی یوکار، رفتارهاکسب
شدن آنان  نیکه بر کارآفر هستند یخاص یتیهای شخصویژگی یزنند، دارامی یاقتصاد تیفعال کیبه تأسیس 

ند که به پرداخت یافراد یتیهای شخصویژگی یاز پژوهشگران به بررس یکم اریگذارد؛ اما تعداد بستأثیر می
گ ، آداب، سنن و فرهنیفرهنگ راثینقش م ینینوع از کارآفر نیدر ا رایاند، زآورده یوری روپیشه ینیکارآفر
 ینیز کارآفرنوع ا نیافراد که به ا نیا یتیهای شخصوتحلیل ویژگیتجزیه ،درنتیجه .دارد یها تأثیر فراوانملت

لذا این تحقیق پدیدارشناسانه  (.2101، 0هویته) یدارائه نما ینیدر کارآفر یدیجد نشیتواند بمند هستند میعالقه
حیطی عوامل م ور و همچنین بررسی رویکردها، راهبردها وهای شخصیتی کارآفرینان پیشهبرای واکاوی ویژگی

ود شرایط کند تا با بهبتأثیرگذار بر رفتار کارآفرینانه این اشخاص صورت گرفته است. این شناخت کمک می
 هایمحیطی و رفع موانع، زمینه برای حضور افراد در این مشاغل هموارتر گردد. همچنین با بررسی ویژگی

های الزم، باشند شناسایی نمود و یا با آموزشمی وکارها مستعدتوان افرادی را که برای این کسبشخصیتی می
ژوهش، نتایج پ هایوتحلیل و تفسیر یافتههای آنان برای رفتار کارآفرینانه را افزایش داد. پس از تجزیهتوانایی

شوندگان بر این باور بودند که عالقه به هنر باعث شد تا دست به رفتار ذیل به دست آمد. تمامی مصاحبه
صورت استعداد ذاتی هنری در فرد وجود داشته و آموزش رشته هنری موجب کارآفرینانه بزنند. این عالقه یا به

خودکارآمدی و شکوفایی استعداد وی گردیده است و یا آموزش رشته هنری موجب ایجاد عالقه در وی گردیده 
ش خصوصی یا دولتی و شناسایی های آموزشی کاربردی توسط بخدهد برگزار کردن دورهمی که نشان است

تواند احتمال بروز رفتار کارآفرینانه را افزایش دهد. همچنین کلیه افراد اذعان استعدادهای افراد در این حوزه می
کنند و به دلیل این حس خوب، علیرغم تمام مشکالت، داشتند که از انجام کار هنری، حس خوبی پیدا می

ری برای وکار از اهمیت کمتکه بیانگر این نکته است که جنبه مالی کسب تمایلی به تغییر شغل خود ندارند
وران، ضعف در بازاریابی و فروش بود، زیرا تمرکز روی فروش وران برخوردار است. ازجمله مشکالت پیشهپیشه

                                                                                                                                   
1. Hoyte  



    1411، پاییز 3المللی، سال چهارم، شماره وکارهای بینـــــــ مدیریت کسبــــــ 141

شود فرد از تفکر خالق برای تولید محصوالت جدید غافل شود و این مسئله برای محصوالت موجب می
بر  "مهارت بازاریابی و فروش"و  "عالقه و اشتیاق داشتن به کار هنری"بنابراین  رینان خوشایند نبود؛کارآف

 ( مطابقت دارد. پرت و کوگن2101) 0که با نتایج حاصل از پژوهش پورنومو وری تأثیر داردرفتار کارآفرینانه پیشه
باال بودن "های هکه یافت وری تأثیر داردرینانه پیشه( نیز دریافتند کارگروهی، رقابت و تجربه در رفتار کارآف2101)

مهارت "، "مشورت کردن"، "استفاده کردن از نظریات و تجربیات دیگران"، "فرهنگ کار گروهی در ایران
کند. انجام گروهی کارها و در این پژوهش را تائید می "یادگیری تجربی و مدام" و "انجام کارگروهی داشتن

 شود تا افراد با همفکری محصوالت بهتری تولید کنند، زیرا با این تشریکران، موجب میایده گرفتن از دیگ
شود. صرف آموختن هر رشته برای موفقیت در آن کافی های جدیدی متولد یا پرورش داده میمساعی، ایده

ربه و مهارت در تجوری ترین عناصر پیشهباشد. یکی از مهمباشد، بلکه نیاز به کسب تجربه و کار عملی مینمی
باشد، هرچقدر فرد در کار خود مهارت بیشتری داشته باشد محصوالت و خدمات بهتری ارائه خواهد انجام کار می

رای کنندگان بکوشی و تمرین مداوم به دست نخواهد آمد. ازجمله دالیل مشارکتکرد و این تجربه جز با سخت
ید کنند تا با تولرهای ملی و بومی بود. این افراد تالش میورسوم، فرهنگ و هنوری، حفظ آدابانتخاب پیشه

ها ا، روشهها با استفاده از طرحدستی به حفظ میراث فرهنگی و بومی جامعه کمک نمایند. آنمحصوالت صنایع
و مواد اولیه بومی در پاسداری از فرهنگ و هنر کشور و معرفی آن به مردم نقش به سزایی دارند. دو مقوله 

 "های بومی و منابع فرهنگیحفظ و ترویج سنت"، "ها و هنجارهای فرهنگی و بومیها، ویژگیخت ارزششنا"
موفقیت باشد، آنان دریافتند که ( همسو می2101) های پژوهش پرت و کوگنآمده از این پژوهش با یافتهدستبه

 نوبهبهو  کنندکه در آن زندگی می استی های گردشگری مناطقوابسته به میراث و جاذبهور پیشهکارآفرینان 

گردد ترین عناصر کارآفرینی محسوب میخالقیت ازجمله مهم .دهدرا شکل می رفتار کارآفرینانه این افرادخود 
رزمینی های بومی هر سورسوم و دانشزیرا آداب وری بیشتر از همیشه نمود پیداکرده است؛اما در کارآفرینی پیشه
های شهوران با خالقیت پویا در طول تاریخ به حفظ و بقای پیباشد. پیشهان آن سرزمین مینتیجه خالقیت پیشینی

ور های بعد انتقال پیدا کند، نیاز است که کارآفرینان پیشهها به نسلاند و برای اینکه این پیشهخود کمک کرده
کهن پاسداری کنند. از دیگر عناصر های جدید، این راه را ادامه دهند و از این میراث با خلق محصوالت و روش

ای ههای اطرافیان، کمکتوان به سرمایه اجتماعی افراد اشاره نمود، زیرا حمایتمهم در رفتار کارآفرینانه می
از ستواند زمینهباشد. همچنین میوکار میها برای شروع کسبترین مشوقفکری و مادی آنان، ازجمله مهم

و استادشاگردی  سینهبهصورت سینهنظر فرد باشد. ازآنجاکه معموالً انتقال دانش بهآشنایی و یادگیری پیشه مورد
شود تا و استادکاران تمایلی به آموختن دانش خود به دیگران ندارند، این سرمایه اجتماعی موجب می باشدمی

تار نفی در بروز رفواسطه آشنایی با رغبت بیشتری به فرد آموزش دهد. ازجمله عواملی که تأثیر ماستاد به
شود، عوامل قانونی، اجتماعی، اقتصادی و دسته تقسیم می 0باشد که به کارآفرینانه دارند، محیط نهادی می

کارآفرینانه  هایفرهنگی. نتایج تحلیل مصاحبه نشان داد که قوانین و مقررات موجود در راستای حمایت از فعالیت
گیرانه و گذاری مناسب برای حمایت از هنرمندان، قوانین سختسیاست کنندگان بر نبودباشد، زیرا مشارکتنمی

                                                                                                                                   
1. Purnomo  
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حمایت از تولید داخل تأکید داشتند. رویه و عدمها، شهرداری و مالیات(، واردات بیبازدارنده )بیمه، گمرک، بانک
ت همچنین عامل مهم دیگر که ریشه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد، نگرش جامعه به هنر و محصوال

کنندگان معتقد بودند که جایگاه هنر و هنرمند در جامعه درک نشده و افراد جامعه و باشد. مشارکتهنری می
شان داد اند. درنهایت، تحلیل نتایج نوری را برای پویایی اقتصادی درک نکردهمسئوالن اهمیت کارآفرینی پیشه

ی باوجود تمام مشکالت اقتصادی، فرهنگی، ر هنرفراوان به کا اقیعالقه و اشت لیبه دل که افراد موردمطالعه
طلبی، پذیری، نیاز به موفقیت و استقاللکوشی، ریسکاجتماعی و قانونی با داشتن خصوصیاتی چون سخت

وکار های خود را عملی و کسبهای اجتماعی خود بر مشکالت غلبه نمودند و ایدهخالقیت و استفاده از سرمایه
   د.اندازی کردنخود را راه

  هاپیشنهاد
شود ازآنجاکه اکثریت مصاحب شوندگان بیان کردند که دیدگاه جامعه نسبت به هنر مناسب نیست و سبب می

فی رابطه بااینکه چرا جامعه نگرش من شود پژوهشی درهای هنری جذب شوند، پیشنهاد میتا افراد کمتر به رشته
مواجه هستند که  یمشابه یهابا چالش وریپیشه نانیکارآفرمحقق معتقد است که  به هنر دارد، انجام شود.

شوندگان در بازاریابی و فروش د. تقریباً همه مصاحبهکاهش دا این مشکالت راهای خاص توان با آموزشمی

توانند از مشکالت ، میفروش و بازاریابیدر  آموزش دیدندر صورت  ،شدندها متذکر میآن .مهارت اندکی داشتند
های رهدستی اقدام به برگزاری دوشود که متولیان حوزه صنایعبنابراین توصیه می ؛کنند یریجلوگ خودمالی 

ای دائم )هفتگی، ماهانه و...( با رویکرد های دورهآموزشی بازاریابی و مهارت فروش نمایند. همچنین نمایشگاه
ت و الت کارآفرینان ایجاد گردد. سایحمایتی در نقاط مختلف کشور برگزار کنند تا بستری برای عرضه محصو

دستی و معرفی هنرمندان، طراحی نمایند. این پژوهش محدود افزار تخصصی برای فروش محصوالت صنایعنرم
ها که این محدودیت جغرافیایی ممکن است روی یافته وری در شهر تهران بودبه گروهی از کارآفرینان پیشه

تواند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا مذهبی باشد. همچنین ممکن است تأثیر داشته باشد. این تأثیرات می
 تر نباشد.تعمیم به جامعه بزرگها در مورد این جامعه کوچک صدق کند و قابلیافته
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