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چکیده
اتخاذ رویکرد غایت گرا، امکان تبیین مناسب فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان را فراهم نمی کند. این پژوهش در تالش است، 

ضمن اتخاذ رویکرد غیرغایت گرا و در چارچوب طرح پژوهش کیفی نظریه پردازی داده بنیاد، به واکاوی فرآیند تصمیم گیری 

زیست فناوری(  و  )نانو  پیشرفته  فناور  کسب وکارهای  حوزه  نوپای  کارآفرینان  از  نمونه ای  در  جدید،  کسب وکار  ایجاد 

انجام شد. تحلیل  با 20 کارآفرین نمونه نظری پژوهش  با استفاده از مصاحبه های کیفی  بپردازد. گردآوری داده ها  ایران 

داده های گردآوری شده، توسط سه رویه یکپارچه کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. نتایج تحلیل ها، 6 

مقوله را به عنوان عناصر تشکیل دهنده فرآیند مورد مطالعه، تعیین کرد. این مقوله ها شامل »ویژگی ها و پیشینه کارآفرین«، 

»شرایط خاص زمینه ای«، »شرایط عمومی زمینه ای«، »گرایش و شایستگی کارآفرینانه«، »شناسایی، ارزیابی و توانمندسازی«، 

و »تصمیم ایجاد کسب وکار« می باشند. گزاره های ناظر بر روابط میان مقوله ها، امکان توسعه الگوی تصمیم گیری ایجاد 

کسب وکار جدید در نمونه کارآفرینان حوزه کسب وکارهای فناور پیشرفته ایران را فراهم می کند. همچنین، فرآیند مورد 

مطالعه، در قالب خط داستان نظریه داده بنیاد، تبیین می گردد.

واژگان کلیدی: کارآفرینی، ایجاد کسب وکار جدید، فرآیند تصمیم گیری، رویکرد غیرغایت گرا
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1- مقدمه
از جمله اهداف و دغدغه هاي اساسی کارآفریني به عنوان یک حوزه پژوهشي، آن است که در مورد چگونگی 

شکل گیری کنش کارآفرینان جهت ایجاد کسب وکارهای جدید، روشنگری هایی صورت دهد. از این رو، 

دو مورد از پرسش های اصلی در پژوهش های کارآفرینی این است که چه کساني فرصت های کارآفرینی 

را شناسایي مي کنند؛ و چگونه آن فرصت ها را جهت ایجاد کسب وکارهای جدید، مورد بهره برداري قرار 

مي دهند )Shane & Venkataraman, 2000(. در عین حال، سهم عمده ای از پژوهش هایی که تاکنون در 

حوزه کارآفرینی انجام شده، درصدد پاسخگویی به پرسش نخست برآمده اند و بیشتر بر تمایز کارآفرینان از 

.)De Carolis & Saparito, 2006( غیرکارآفرینان تمرکز داشته اند

اتخاذ  ضمن  مي کنند،  دنبال  را  دوم  پرسش  به  پاسخ گویی  مسیر  که  مطالعات  از  دسته  آن  سویي،  از 

باشند                        داشته  کارآفرینان  کنش  شکل گیری  چگونگی  از  مناسبی  تبیین  نتوانسته اند  غایت گرا1،  رویکرد 

)Sarasvathy & Dew, 2013()McMullen, 2015(. یکی از مهم ترین علل این امر را می توان نادیده گرفتن 

«فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان» و عدم کارآیی رویکرد غایت گرا در تبیین فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان 

این  پیش فرض های  که  چرا  )Sarasvathy, 2001()McMullen, 2015(؛  دانست  کسب وکار،  ایجاد  جهت 

رویکرد، امکان واکاوی مواردی مانند فرآیند شکل گیری تصمیم )McMullen, 2015(، چگونگی ظهور اهداف 

و مسیرهای جدید طی این فرآیند )Sarasvathy, et al., 2003(، محیط مسأله تصمیم )محیط عدم اطمینان 

 ،)North, 1990( نهادی، اجتماعی و فرهنگی ابهام()Knight, 1921()Shepherd, et al., 2007(، محیط  یا 

 ،)Chandler, et al., 2011( ارتباط میان شاخص های ابهام، الگوهای تصمیم گیری و شاخص های موفقیت

 )Busenitz & Lau, 1996()Hayek, 2012( پیشینه ،)Haynie, et al., 2010()Kahneman, 2003( فراشناخت ها

و پیش اقدامات کارآفرین )Sarasvathy, 2001( طی فرآیند تصمیم گیری را فراهم نمی کند.

بنابراین، در مطالعات کارآفرینی، به جاي تمرکز صرف بر موضوعاتي مانند این که کارآفرینان چه کسانی 

هستند و چه تفاوتي با دیگر افراد از  نظر توانایی در شناسایی فرصت ها یا ویژگی های جمعیت شناختی 

دارند، باید به این نکته توجه شود که فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان چیست و کارآفرینان - به عنوان گونه 

)Sarasvathy, 2001( ویژه ای از تصمیم گیرندگان یا متخصصان تصمیم گیری - چگونه تصمیم گیری می کنند

)Casson, 2005()Vermeulen & Curseu, 2008(. یکی از موضوعات محوری در پژوهش های کارآفرینی، 

فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان جهت ایجاد کسب وکارهای جدید است )Gustafsson, 2006( که تبیین آن 

 )Vanberg, 1991( بر مبنای پیش فرض های بخش عمده ای از الگوهای موجود تصمیم گیری، ممکن نیست
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.)Buchanan & Sarasvathy, 2001()Schade, 2010(

از سویی، فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان در هر جامعه ای، متأثر از زمینه و محیط کسب وکار آن جامعه 

است )North, 1990(. مطابق با گزارش دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی ایران )GEM_Iran, 2014(، محیط 

کسب وکار کشور، با شرایط ویژه ای مواجه است و با مشکالت مختلفی دست و پنجه نرم می کند؛ به طوری 

که شاخص های نهادی، دارای رتبه ای بین 72 و 73 در میان 73 کشور هستند و شاخص های هنجارهای 

فرهنگی و اجتماعی و قوانین دولت در رتبه های پایین 66 و 69 قرار دارند. در وضعیتی متقابل، رتبه نسبتًا 

باالی ایران )رتبه 21(، در هر دو شاخص قصد کارآفرینانه و کارآفرینی نوپا نشان می دهد، درصد افرادی که 

درصدد ایجاد کسب وکار در چنین محیطی هستند )25 درصد( یا به تازگی کسب وکار خویش را راه اندازی 

کرده اند، )16 درصد( قابل توجه است. این امر، می تواند چالشی جدی در طول فرآیند ایجاد کسب وکارهای 

جدید برای فعالیت این گروه از افراد، در شرایط زمینه ای و محیط کسب وکار کشور به وجود آورد. با توجه 

آتی کارآفرینی )Zahra, et al., 2014(، شرایط  نظریه پردازی های  لزوم زمینه محوری2 در  نکته و  این  به 

زمینه ای ویژه کشور ایران، عاملی است که باید اثرات آن بر فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان ایرانی مورد 

مطالعه قرار گیرد3. عدم وجود الگوهای بومی در زمینه فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان ایرانی برای ایجاد 

کسب وکارهای فناور پیشرفته در زمینه و محیط کسب وکار ایران و عدم اطمینان های برخاسته از این محیط، 

نمایان گر یک نیاز پژوهشی چشمگیر در سطح کشور است.

با توجه به موارد مطرح شده، پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگویی برای تصمیم گیری ایجاد کسب وکار جدید 

در کارآفرینان نوپای حوزه کسب وکارهای فناور پیشرفته ایران است. به این  منظور، تالش شده است تا با 

رویکرد غیرغایت گرا  و در قالب روش کیفی نظریه داده بنیاد، با توجه به شرایط زمینه ای ویژه ایران، فرآیند 

تصمیم گیری ایجاد کسب وکار جدید، در نمونه ای منتخب از کارآفرینان حوزه کسب وکارهای فناور پیشرفته 

)نانو و زیست فناوری( مورد واکاوی قرار گیرد.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
و  تغییر  و  دارد  اثرگذار  و  ماهیتی خالق  جدید،  کسب وکارهای  ایجاد  کارآفرینان جهت  تصمیم گیری 

تحوالتی که به دنبال آن صورت می پذیرد، منجر به ظهور اهداف، مسیرها و ابزارهای جدید می شود. به 

همین دلیل، الگوهای حاصل از پیش فرض های مکاتب کالسیک و نئوکالسیک اقتصادی و همین طور، 

نظریه عقالنیت محدود سایمون )March & Simon, 1958()Simon, 1979( که متأثر از اهداف موجود 
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یا از پیش تعیین شده هستند، نمی توانند تبیین درستی از فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان به عنوان فرآیند 

خالق اهداف جدید داشته باشند.
به طور کلی، فرآیند تصمیم گیری، فرآیندی است شامل شناسایی و تعریف مسأله، گردآوری و تحلیل اطالعات، 
ساختن یا یافتن راه حل های نو و سرانجام، ارزیابی و انتخاب یکی از آن ها )Abelson & Levi, 1985(. این 
فرآیند در قلمرو کارآفرینی، در محیط ابهام یا در صورت عدم اطمینان واقعی )Knight, 1921( انجام 
می شود؛ بنابراین با تکیه بر قواعد جبری4 رویکرد غایت گرا، نمی توان به تبیین جامع و کاملی از فرآیند 
تصمیم گیری کارآفرینان دست یافت )Buchanan & Vanberg, 1991(، زیرا نقش چندانی برای خالقیت، 
نیت/ها و آزادی در انتخاب های انسانی در نظر گرفته نمی شود و عموما تصمیم گیری و کنشگری در بازار، 
مبتنی بر الگوهای تصمیم گیری عقالئی و منطقی5 اتفاق می افتد. در این رویکرد که مبتنی بر پیش فرض های 
پارادایم اثبات گرا6 است، اهداف، از پیش تعیین شده و موجود می باشند و کنش کارآفرین، تالشی است جهت 

دستیابی به اهداف مشخص، از طریق مسیرهای مشخص و با ابزار مشخص.
رویکرد غایت گرا، به دو رویکرد بازار به عنوان فرآیند تخصیص7 و بازار به عنوان فرآیند کشف8 تقسیم 
بازار به عنوان فرآیند تخصیص، در  می شود )Buchanan & Vanberg, 1991(. سرچشمه های رویکرد 
قواعد اثبات گرای مکاتب کالسیک و نئوکالسیک اقتصادی نهفته است و زیربنای شکل گیری رویکرد بازار 
به عنوان فرآیند کشف، اصول نظریه پردازان اتریشی جدید و به طور مشخص، کرزنر )1997( می باشد. در 
مقطع زمانی تصمیم، مفهوم آینده در رویکرد غایت گرا، نوعی هدف عینی قابل پیش بینی، شناخت پذیر9 
و مسلم10 است. شناخت آینده در فرآیند تخصیص، به صورت کامل و با پیش فرض بهره برداری از دانش 
کامل مرتبط با آینده صورت می پذیرد. این انگاشت، فرآیند تصمیم گیری را تا حد کاربرد قوانین منطقی 
ریاضی برای بهینه سازی تنزل می دهد و با بی اهمیت جلوه دادن عامل پراکندگی دانش و عدم اطمینان، 
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری ها و کنش های خاص کارآفرین را ناممکن می سازند. در فرآیند کشف نیز 
شناخت آینده، با بهره برداری از عدم تقارن اطالعات11، حدس12، انتظارات13 و دانش ضمنی مرتبط با 

.)Kirzner, 1997( تخمین ها و خطاهای دیگر عوامل بازار، انجام می شود
در سوی مقابل، رویکرد غیرغایت گرا از ظرفیت مناسبی به منظور تبیین فرآیند تصمیم گیری بالقوه خالق 
 .)Buchanan & Vanberg, 1991( برخوردار است  بازارهای جدید  ایجاد کسب وکارها و  کارآفرینان در 
اصول بنیادین این رویکرد که برگرفته از پیش فرض های فلسفی ذهنیت گرایی بنیادی14 می باشد، در مقایسه با 
قواعد ذهنیت گرایی مورد نظر کرزنر )1997(، مغایرت های چشمگیری را نشان می دهد)Kirzner, 1997(. در 
رویکرد غیرغایت گرا که متناظر با مورد خاص بازار به عنوان فرآیند خالق15 بوکانان و ونبرگ )1991( است، 



یاد
دهبن

هدا
ظری

ردن
ویک

ار
دب
جدی

ار
وک
ب
کس
اد
یج
ردا

مو
در
ری

مگی
صمی

یت
برا
یی
گو

ال

113

آینده به صورت تکاملی16 دیده می شود )Buchanan & Vanberg, 1991(. با چنین نگرشی، فرآیند تصمیم گیری 
کارآفرینان، در مسیری باز- انتها17 صورت می گیرد )McMullen & Dimov, 2013(، به این معنی که آینده در 
نقطه آغاز فرآیند تصمیم گیری، ناموجود18 است و مسلما که آینده ناموجود را نمی توان به طور عقالئی و منطقی 
پیش بینی نمود )McMullen, 2015(. به عبارت دیگر، در فرآیند تصمیم گیری کارآفرین، اهداف به طور کامل و 
دقیق، از پیش مشخص نیستند، بلکه در طی فرآیند، پدیدار19 می شوند )Sarasvathy, et al., 2003(. بنابراین، 
فرض دانش چه به صورت کامل و مطلق و چه به صورت ضمنی، پیرامون واقعیت های عینی در مسیرهای از 
پیش تعیین شده جهت دستیابی به اهداف معین وجود ندارد و این کارآفرین است که به عنوان عنصر طراح 
.)McMullen, 2015( آینده، با تصمیم ها و کنش های اثرگذار خویش، اهداف و مسیرهای جدید ایجاد می کند

در حوزه پژوهش نیز در مورد این که چگونه و تحت چه شرایطي و به چه علت هایي، تنها افراد ویژه اي 
توانایي شناسایي فرصت هاي سودآور کارآفریني را دارند، تاکنون مطالعات زیادی انجام شده است 
به عنوان برجسته ترین  )De Carolis & Saparito, 2006(. رویکرد ویژگی ها و پژوهش های شناختی، 
مطالعاتی که واحد تجزیه وتحلیل آن ها شخص کارآفرین است، غالباً به همین موضوع می پردازد. در سوي 
دیگر، این که در بازه پس از شناسایي فرصت ها تا زمان تحقق تصمیم ایجاد کسب وکار، در ذهن کارآفرینان 
 ،)De Carolis & Saparito, 2006()Valliere, 2013( موفق چه فرآیندهایی طی می شود، نیازمند مطالعه است
چرا که آن دسته از پژوهش ها که فاز ارزیابي فرصت ها یا تصمیم گیری ایجاد کسب وکار جدید را به عنوان 
کانون تحلیل، مد نظر قرار داده اند، عمدتاً متمرکز بر سوگیري هاي شناختي و سرمایه هاي روان شناسي مثبت 
به عنوان متغیرهاي محرك، ضمن  بوده اند. سوگیری های شناختی و سرمایه های روان شناسی مثبت، غالباً 
اثرگذاری بر ادراك مخاطره، کارآفرینان نوپا را به سوي تصمیم گیری، جهت ایجاد کسب وکار و بهره برداري 
از فرصت هاي کارآفریني سوق مي دهند )De Carolis & Saparito, 2006()Hayek, 2012(. بنابراین، کانون 
تحلیل این دسته از پژوهش ها، سبک های تصمیم گیری، عوامل محرك و راهکارهای ابتکاری کارآفرینان 
می باشد. به عنوان مثال ناتانیوس20 )2009(، راه های ابتکاری تصمیم گیری مدیران و کارآفرینان را مقایسه 
می کند و تأثیرات دو سوگیری اطمینان بیش از حد و توهم کنترل را بر ایجاد کسب وکار بررسی می کند 
)Natanios, 2009(؛ به طور کلی، در پژوهش های مشابه پژوهش حاضر می توان سه مشخصه را  مشاهده نمود:
فرآیندی  ایجاد کسب وکار، رویکرد  1- بخش عمده آن ها، در تحلیل چگونگی شکل گیری تصمیم 
ندارند. به عنوان مثال، در پژوهش وود و ویلیامز )2014(، متغیرهایی از ادبیات علم شناختی استخراج 
شده اند و چارچوب نظری توسعه  یافته در مورد چگونگی ارزیابی فرصت های کارآفرینانه مورد آزمون 
قرار گرفته است. کانون تحلیل پژوهش آنها، بیشتر مربوط به فاز ارزشیابی فرصت های کارآفرینی 
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است و بر خالف اشاره  هایی که به مفهوم تصمیم گیری دارد، داده های گرآوری و تحلیل شده، تنها 
.)Wood & Williams, 2014( مخصوص فاز ارزشیابی فرصت هستند

اکتشاف.   نه  و   - هستند(  )کمی  شده اند  انجام  «آزمون»  هدف  با  تنها  پژوهش ها،  این  از  برخی   -2
پژوهش های زیادی در این دسته قرار می گیرند. از آن جمله می توان به پژوهش میائو و لیو )2010( 
اشاره کرد که ضمن آزمون چند فرضیه توسط معادالت ساختاری خطی، به ارائه الگوی روان شناختی 

.)Miao & Liu, 2010( تصمیم گیری کارآفرینانه، می پردازد
3- در برخی دیگر، پیشینه، سوابق و اقداماِت کارآفرین پیش از تصمیم گیری برای ایجاد کسب وکار را 
واکاوی نکرده اند. بنابراین نقش آفرینی این عوامل در فرآیند تصمیم گیری ایجاد کسب وکار جدید، 
تحلیل نشده است. به عنوان نمونه، پژوهش کیفی مین و همکاران )2015( با روش مطالعه موردی 
)چندگانه(، به بررسی نقش تصمیم گیری کارآفرینانه در خلق فرصت و تشخیص فرصت پرداخته 
است. جامعه آماری پژوهش، کسب وکارهای فعال در حوزه زیست فناوری و نمونه مورد مطالعه، 
شرکت هایی بوده اند که نانوفناوری را نیز در فناوری های زیرساختی خود گنجانده بودند. آنها در 
پایان، الگویی از تصمیم گیری کارآفرینانه ارائه کردند که هر دو حالت خلق و تشخیص فرصت در 
آن وجود داشت. بر اساس نتایج آنها، کارآفرینان می توانند در فرآیند تصمیم گیری، ترکیبی از هر دو 
منطق عّلی و اثرساز را به شکل یکپارچه بکار گیرند ولی تفکر اثرساز، همواره به خلق فرصت منتهی 

.)Maine, et al., 2015( نمی شود

3- روش پژوهش
این پژوهش از نظر جهت گیری، بنیادی و از نظر هدف، اکتشافی است. نوع پژوهش کیفی و راهبرد مورد 

استفاده نیز نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. 
اصول رهیافت غیرغایت گرا به فرآیند تصمیم گیری، از پیش فرض های فلسفی حاکم بر پارادایم ذهنیت گرایی 
بنیادی نشأت می گیرد )Buchanan & Vanberg, 1991(. از طرفی، به لحاظ معرفت شناسی، جنس و ماهیت 
دانش در این پارادایم، ذهنی است، بنابراین در پژوهش حاضر، دانش پیرامون فرآیند تصمیم گیری کارآفرین، 
ذهنی می باشد و برای دستیابی به آن، از ابزار اندازه گیری کمی استفاده نشده است. از جنبه روش شناسی، 
برای دستیابی به دانش ذهنی باید از روش های اکتساب دانش از تصویر واقعیت ها در ذهن استفاده کرد؛ به 
گونه ای که معانی به صورت ذهنی و از تجارب افراد، اکتساب و تفسیر شود و بر زمینه یا بسترهای خاصی 
که افراد در آن ها کار و زندگی می کنند، تمرکز گردد )Creswell, 2013(. از آن جا که هدف این پژوهش 
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اکتشاف است و برای تبیین فرآیند تصمیم گیری ایجاد کسب وکار از رویکرد غیرغایت گرا استفاده کرده، 
اهداف آن عمدتاً از طریق مطالعات اکتشافی و کیفی بدست می آید. از این رو، کوشش شده است تا در 
چارچوب طرح پژوهشی کیفی نظریه داده بنیاد و با توجه به شرایط زمینه ای ایران، فرآیند تصمیم گیری ایجاد 

کسب وکار جدید واکاوی شود.
مطابق گفته کرسول )2013(، کاربرد روش نظریه پردازی داده بنیاد، در شرایطی مناسب است که یا نظریه ای 
برای تبیین یک فرآیند وجود نداشته باشد، یا الگو های موجود بر مبنای فرآیند نباشند، یا الگوهای موجود 
بر مبنای نمونه ها و جمعیت هایی غیر از جمعیت و نمونه مدنظر پژوهش گر، ایجاد و آزمون شده باشند 
و یا نظریه های موجود ناقص باشند و به متغیرهای بالقوه ارزشمند از نظر پژوهش گر نپرداخته باشند. بر 
این اساس، مجموعه ای از شرایط، پژوهش حاضر را به سوی استفاده از روش نظریه داده بنیاد سوق داده 
است. از جمله این شرایط می توان به )1( هدف پژوهش )توسعه نظریه ای ماهوی21 جهت تبیین فرآیند 
تصمیم گیری ایجاد کسب وکار جدید در حوزه کسب وکارهای فناور پیشرفته ایران(؛ )2( شناخت اندك از 
)Sarasvathy, 2008( چرایی و چگونگی رهیافت غیرغایت گرا برای تبیین فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان
)Venkataraman, et al., 2012()McMullen, 2015(؛ و )3( تالش برای تبیین فرآیند یادشده در بافت و 

قلمرو خاص و جدید )حوزه فعالیت های کارآفرینی نوپای ایران(؛ اشاره نمود.
جامعه آماري پژوهش، کارآفرینان نوپا )مالکان و مدیران مؤسس( کسب وکارهای کوچک و متوسط فعال در 
حوزه کسب وکارهای فناور پیشرفته نانو و زیست فناوری شهر تهران بودند. همچنین مطابق با تعریف دیده بان 
جهانِی کارآفرینی از کسب وکارهای جدید و نوظهور )GEM_Iran, 2014(، تا زمان انجام مطالعه میدانی، 
کمتر از 42 ماه از تاریخ ایجاد کسب وکار آنان سپری شده بود. مالك تعیین حجم نمونه در طرح تحقیق 
نظریه داده بنیاد، کفایت نظری یا رسیدن به اشباع در پژوهش است )Strauss & Corbin, 1990(. به عنوان یک 
محدوده عمومی برای تعیین تعداد نمونه جهت مصاحبه در پژوهش های کیفی اکتشافی نیز تعداد )15+10( 
نمونه براي انجام مصاحبه کافي خواهد بود )Kvale, 1996(. روش نمونه گیری پژوهش، نمونه گیری نظری 
بود و در خالل پژوهش، به صورت رفت و برگشتی22 انجام شد. با توجه به این که نیاز بود تا گردآوری و 
تحلیل داده ها هم زمان و زنجیروار داده ها انجام شود، نمونه گیری، غیرتصادفی بود و تا دستیابی به اشباع نظری 

ادامه یافت. این امر طی مصاحبه با نمونه های هجدهم تا بیستم حاصل شد.
طی  این که  شد. ضمن  تدوین  داده ها  گردآوری  پروتکل  ابتدا  پژوهش،  این  در  داده ها  گردآوری  جهت 
بازنگری ها و اصالحات پس از مصاحبه های اولیه، پروتکل مقدماتی مصاحبه نیز تدوین گردید. گردآوری 
داده ها با استفاده از مصاحبه های کیفی واقعه محور23 با 20 نفر از کارآفرینان نمونه نظری پژوهش انجام شد. 
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منطق حاکم بر مصاحبه ها، حقیقت جویی بر مبنای صفرDale, 1991( 24( بود. جهت ارتقاء پایایی نیز از 

راهکارهایی مانند استفاده از نرم افزار و سازمان دهی فرآیندهای ساخت یافته برای گردآوری، ثبت و تفسیر 

داده ها؛ و تحلیل موازی داده های حاصل از مصاحبه ها و توافق میان تحلیل گران25 استفاده شد.

تحلیل داده های گردآوری شده، در خالل مطالعه میدانی و با استفاده از سه رویه کدگذاری باز، محوری 

و انتخابی انجام شد. این سه رویه کدگذاری، با یکدیگر همبستگی داشتند و توسعه مفهومی سطح پایین، 

بلکه  نیستند،  داده بنیاد، خطی  نظریه  پژوهش  فرآیندهای  آن که،  نمودند. ضمن  تقویت  را  باال  و  متوسط 

.)Birks & Mills, 2015( پیشرفت مطالعه، بازگشتی26 است و مراحل تحلیلی، هم پوشانی دارند

کدگذاری باز، به وسیله تحلیل خط به خط آوانوشت ها یا یادداشت های میدانی و یا با استفاده از قطعه های 

کوتاه داده ها صورت پذیرفت. در کدگذاری باز، با بخش بندی داده ها، مقوله های اطالعاتی خاصی به وجود 

آمد. درون هر مقوله، ویژگی ها27 یا زیرمقوله ها28 مشخص گردید و برای نشان دادن ابعاد29 آن ویژگی، 

طبقه بندی  و  اولیه  کدهای  ایجاد  باز، جهت  کدگذاری  آغاز  با  هم زمان  شد.  پیگیری  داده ها  گردآوری 

داده ها، با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای ثابت30، رویدادها با هم، رویداد با مقوله، مقوله با مقوله و 

مقوله با مفهوم مقایسه شدند. تحلیل مقایسه ای ثابت، بر ترکیبی از تفکر استقرایی و قیاسی مبتنی است 

)Birks & Mills, 2015(. این تحلیل های مقایسه ای، تمایزهای تحلیلی را مشخص کرد و تا زمانی ادامه 

یافت که اشباع نظری حاصل شد. مطابق با پیشنهاد بیرکس و میلز )2015(، فن ترسیم نمودار و همچنین، 

.)Birks & Mills, 2015( ترکیبی از کدگذاری دستی و رایانه ای طی کدگذاری باز، مورد استفاده قرار گرفت

پاالیش و اصالح شد. یکی  پیوسته،  به طور  فرآیند، مشخص و  به  طی کدگذاری محوری، نگرش کلی 

از پیامدهای حاصل از این رویه کدگذاری، عبارات رابطه ای برای برقراری ارتباط میان مقوله ها بود. این 

ارتباط دهی با بهره گیری از یک الگو انجام شد. این الگو که ساختار کلی آن 6 مقوله شرایط علی، شرایط 

زمینه ای، شرایط مداخله گر، مقوله مرکزی، راهبردهای کنش/ واکنش و پیامدها را در بر می گیرد، توسط 

.)Strauss & Corbin, 1990(الگوی پارادایمی نامیده شده است ،)استراس و کوربین )1990

روند شناسایی و تعیین مقوله مرکزی، از مراحل ابتدایی کدگذاری باز، شروع و در مرحله کدگذاری محوری، 

نهایی گردید. زمانی که مقوله مرکزی انتخاب شد، نمونه گیری نظری )گزینشی(31، به جمع آوری داده هایی 

محدود شد که به طور نظری، مقوله مرکزی و مقوله ها و زیرمقوله های وابسته را اشباع کند.

تفسیر نتایج تحلیل ها، با کدگذاری انتخابی و تکوین نظریه به صورت مجموعه ای از گزاره ها32 که مقوله های 

اصلی را مرتبط می سازند، انجام شد. در واقع، کدگذاری انتخابی، مقوله های اصلی را با نوعی تبیین روایتی، 
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پیوند داد. طی این رویه کدگذاری، انسجام الزم برای توسعه نظریه داده بنیاد، به منظور تبیین فرآیند تصمیم گیری 

ایجاد کسب وکار جدید، فراهم شد. در این مرحله، ماتریس شرطی پیشنهاد شده توسط استراس و کوربین 

)1990( نیز به عنوان یک ابزار کمکی- تحلیلی برای تسهیل بررسی و تجمیع سلسله شرایط مرتبط با فرآیند 

تصمیم گیری کارآفرینان مورد مطالعه و مرتبط ساختن آن ها با راهبردهای کنش/ واکنش مورد استفاده قرار 

به رویه کدگذاری  برای کمک  به عنوان سازوکاری  داستان(33،  داستان پردازی )خط  فن  گرفت. همچنین 

انتخابی، برای تدوین و یکپارچه سازی گزاره های ناظر بر روابط میان مقوله ها به کار گرفته شد.

روش ها یا راهبردهای چندگانه ای به منظور ارزیابی اعتبار یا کیفیت34 پژوهش، طی فرآیندی فعال و در جریان 

پژوهش، مورد استفاده قرار گرفتند. کرسول )2013( با استناد به استراس و کوربین )1990(، روش های 

مزبور را حول دو محور )1( رضایت بخش بودن روند پژوهش و )2( مبنایی بودن تجربی پژوهش، مورد 

تأکید قرار می دهد )Creswell, 2013(. در پژوهش حاضر نیز این روش ها با هدف ارزیابی و ارتقاء زنجیروار 

دقت علمی35 استفاده شدند و تا حصول استاندارهای ارزیابی پس از انجام پژوهش، ادامه یافتند. تطابق 

همگونی )مقایسه نظریه با ادبیات معتبر، کنترل توسط مشارکت کنندگان36، کنترل توسط نمونه های مشابه37، 

و مقایسه ناظران برونی با معیارهای موجود در آثار معتبر(38، انسجام روش شناسی، تناسب و ارتباط نظری 

نمونه ها و همین طور، گردآوری و تحلیل همزمان داده ها، از جمله این روش ها بودند. به عالوه، قابلیت 

اعتماد39 پژوهش که توسط گوبا و لینکلن )Guba & Lincoln, 1989( به عنوان معیاری جهت ارزیابی دقت 

علمی در پژوهش های کیفی مطرح شده است، با استفاده از عناصر قابلیت اعتبار40، قابلیت انتقال41، قابلیت 

اتکا42 و قابلیت تأیید43 ارزیابی گردید؛ به نحوی که بر مبنای دو عنصر اعتبار و انتقال، جهت دستیابی به 

تناسب44 با زمینه و ارتباط نظری45، روش نمونه گیری پژوهش، نمونه گیری هدفمند نظری )باز، ارتباطی46 

و گزینشی( بود و به گونه ای انجام شد که مستلزم خاص نگری47 در انتخاب نمونه ها، و پاالیش مستمر 

یافته ها بود تا تبیین درستی از فرآیند مورد مطالعه حاصل شود. همچنین، قابلیت اعتبار و انتقال، توسط سه 

گروه )1( مطلعان کلیدی، )2( مشارکت کنندگان در پژوهش و نمونه های مشابه، و )3( خبرگان، در طول 

پژوهش به شکل مدام و ضمن اعمال تعدیل های مقتضی، ارزیابی و تأیید شد. قابلیت اتکا به داده ها، توسط 

قرار  تفسیرداده ها مورد مالحظه  ثبت، تحلیل و  داده بنیاد در گردآوری،  نظریه پردازی  نظام مند  روش های 

گرفت. قابلیت تأیید نیز با بهره گیری از نظرات و ارائه شواهد48 و یافته ها به خبرگان و مطلعان و همین طور، 

مشارکت کنندگان و نمونه های مشابه، استفاده از یادداشت های فنی و میدانی و راهبردهای ارتقاء حساسیت 

نظری و اجتناب از سوگیری طی پژوهش، تأمین گردید.
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4- یافته های پژوهش
مهم ترین ویژگی جمعیت شناختی نمونه پژوهش را می توان سطح باالی تحصیالت آنان برشمرد؛ به گونه ای 
که از 20 کارآفرین تشکیل دهنده نمونه نظری پژوهش، 2 نفر دارای مدرك تحصیلی کارشناسی، 7 نفر مدرك 
تحصیلی کارشناسی ارشد و 11 نفر درای مدرك تحصیلی دکتری تخصصی بودند. ویژگی دیگر، وجود 
ارتباط مستقیم میان رشته تحصیلی و زمینه فعالیت کسب وکار این کارآفرینان بود. این امر، جایگاه عامل 
تحصیالت عالی دانشگاهی و نقش مؤثر آن در ورود این کارآفرینان به حوزه کسب وکارهای فناور پیشرفته 
ایران، به ویژه حوزه نانو و زیست فناوری را برجسته و آشکار می سازد. همچنین،  کارآفرینان مورد مطالعه، 

در محدوده سنی 32 تا 73 سال قرار داشتند و از میان آنان، 5 نفر زن بودند.
از طرفی، تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده و اعتباربخشی به یافته های پژوهش، 6 مقوله اصلی را 
به عنوان عناصر تشکیل دهنده فرآیند مورد مطالعه، تعیین نموده است. جدول شماره )1(، شامل خالصه ای از 

مراحل کدگذاری، تجرید مقوله ها و سازمان دهی داده های گردآوری شده است.
بر این اساس، مفاهیم ذیل، مجموعه عناصر تشکیل دهنده فرآیند تصمیم گیری ایجاد کسب وکار جدید در 

نمونه کارآفرینان حوزه کسب وکارهای فناور پیشرفته )نانو و زیست فناوری( ایران را تشکیل می دهند: 
1- ویژگی ها و پیشینه کارآفرین )شرایط علی(

2- شرایط خاص زمینه ای )شرایط زمینه ای(
3- شرایط عمومی زمینه ای )شرایط مداخله گر(

4- گرایش و شایستگی کارآفرینانه )مقوله مرکزی(
5- شناسایی، ارزیابی و توانمندسازی )راهبردهای کنش/ واکنش(

6- تصمیم ایجاد کسب وکار )پیامد(

جدول )1(: خالصه مراحل کدگذاری و انتقال از داده به نظریه

خروجیفعالیت انجام شدهنوع کدگذاریمرحله

کدگذاری اولیه نشانه های کالمیکدگذاری باز1
تحلیل های مقایسه ای ثابت

احصاء 925 کد باز
توسعه ویژگی ها و ابعاد زیرمقوله های فرعی

توسعه 47 زیرمقوله فرعی

کدگذاری محوری2
شناسایی و تعیین مقوله ی مرکزی

تجرید مقوله های اصلی
ارتباط دهی مقوله ها توسط الگوی پارادایمی

توسعه 17 زیرمقوله
توسعه 6 مقوله اصلی
ساختار مقدماتی الگو

داستان پردازیکدگذاری انتخابی3
تفسیر و تکوین نظریه

توسعه 5 گزاره
خط داستان نظریه ماهوی
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در جدول شماره )2(، فهرستی از مقوله های اصلی به همراه زیرمقوله ها و زیرمقوله های فرعی متناظر درج 
شده است. گزاره های توسعه  یافته طی رویه های کدگذاری محوری و انتخابی، اثرات و روابط میان مقوله های 

اصلی را به این شرح معین می کند:
گزاره الف- ویژگی ها و پیشینه کارآفرین، موجب توسعه گرایش و شایستگی کارآفرینانه در فرد 

کارآفرین می شوند.
گزاره ب- شرایط خاص زمینه ای، نقش محوری در شکل دهی به فرآیند تصمیم گیری ایفا می کند و 

مسأله تصمیم را پیش روی فرد کارآفرین قرار می دهد.
گزاره ج- شرایط عمومی زمینه ای، به عنوان مجموعه ای از شرایط ساختاری، فرآیند تصمیم گیری را 

تسهیل یا محدود می نماید.
گزاره د- گرایش و شایستگی کارآفرینانه، امکان شناسایی مسأله، ارزیابی راه حل ها و توانمندسازی 

جهت حل مسأله را برای فرد کارآفرین فراهم می کند.

جدول )2(: مقوله های حاصل از کدگذاری و اعتباربخشی به یافته های پژوهش

کد مصاحبه شونده زیرمقوله فرعی زیرمقوله مقوله اصلی

1-2-3-... - 20  دانش مرتبط در حوزه فناوری های
پیشرفته

دانش و تجارب مرتبط

 ویژگی ها و پیشینه
کارآفرین

1-2-3-... - 20 تجربه های پیشین در صنعت مربوطه
1-2-3-... - 20 تجربه های پیشین کسب وکار
1-2-3-... - 20 سرمایه اجتماعی کسب وکار  سرمایه اجتماعی و مزیت

20 - ...-3-2-1برتر شبکه ای سرمایه اجتماعی علمی
1-2-3-... - 20 ویژگی های روان شناختی

-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1ویژگی های فردی
15-16-17-19-20

 شرایط و ترییت دوران کودکی و
نوجوانی

1-2-3-... - 20 تحصیالت عالی و مرتبط
1-2-3-... - 20 نارضایتی در حوزه شخصی

 نارضایتی از وضعیت
موجود

شرایط خاص زمینه ای

1-2-3-4-5-6-7-9-10-12-13-14-
15-16-17

 نارضایتی در حوزه اجتماعی و
کسب وکار

1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-
14-15-18-19-20 خدمات

محیط دانشگاهی و پژوهشی
1-2-3-... - 20 انگیزاننده ها
1-2-3-... - 20 خدمات

خدمات و مشوق های دولتی
1-2-3-... - 20 انگیزاننده ها
1-2-3-... - 20 اجزاء  محیط خرد کسب وکارهای

20 - ...-3-2-1فناوری های پیشرفته عدم اطمینان
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کد مصاحبه شونده زیرمقوله فرعی زیرمقوله مقوله اصلی
1-3-4-5-6-8-8-9-10-11-12-14-

16-17-18-19-20
 راهبردهای جایگزینی واردات و

توسعه صادرات شرایط عمومی تسهیل گر

شرایط عمومی زمینه ای

1-2-3-... - 20 فناوری
1-2-3-... - 20 محیط نهادی

شرایط عمومی محدودکننده

2-3-4-5-6-8-8-9-10-11-12-14-
16-17-18-19-20 تحریم

2-3-4-5-6-8-8-9-10-11-12-14-
16-17-18-19-20 رکود تورمی

3-4-5-6-8-8-9-10-11-12-14-
16-17-18-19-20 نرخ ارز

1-2-3-... - 20 گرایش به خوداشتغالی
گرایش کارآفرینانه

 گرایش و شایستگی
کارآفرینانه

1-2-3-... - 20 گرایش به فعالیت های کارآفرینانه
1-2-3-... - 20 غنای طرح وارگی

16-12-10-9-8-7-3هوشیاری کارآفرینانه هم خوانی و طرح وارگی
3-7-8-9-10-12-16-17 آستانه فعال سازی طرح وارگی

1-2-3-... - 20 خود کارآمدی کارآفرینانه
خود تنظیمی کارآفرینانه

1-2-3-... - 20 کانون انضباط
1-2-3-... - 20 قصد کارآفرینی

فراشناخت کارآفرینانه

 شناسایی، ارزیابی و
توانمندسازی

1-2-3-... - 20 قصد فرصت
1-2-3-... - 20 سوگیری های شناختی
1-2-3-... - 20 باور کنترل واقع گرا
1-2-3-... - 20 توکل به خداوند

1-2-3-... - 20  برقراری ارتباط با سازمان های
حمایت کننده دولتی

 پیش اقدامات و دریافت
بازخورد

2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-
14-15-17-18-19-20 مطالعات امکان سنجی

1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20 اقدامات درآمدزا جهت تأمین سرمایه

1-2-3-... - 20 تشکیل تیم کاری
1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-14-15-

16-17-18-19-20
 آغاز پروژه آزمایشگاهی و

نیمه صنعتی، نمونه سازی و تست اولیه

1-2-3-... - 20  اقدام جهت دریافت گواهینامه ها،
مجوزها و استاندارها

1-2-3-... - 20 اقدام جهت گردآوری و بسیج منابع
1-2-3-... - 20 تعامل با مشتریان بالقوه کسب وکار

1-2-3-4-8-9-10-12-17-19-20 نیاز به تغییر
20 - ...-3-2-1نگرش مثبت به تغییر تعهد به تغییر

1-2-3-... - 20 انگیزش برای تغییر
1-2-3-... - 20 انتخاب  تصمیم ایجاد

20 - ...-3-2-1کسب وکار معیارها

ادامه جدول )2(
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نانهکارآفریگرایش و شایستگی 

کارآفرینانهگرایش 
هوشیاری کارآفرینانه

تنظیمی کارآفرینانه-خود

ویژگی ها و پیشینه کارآفرین

دانش و تجارب مرتبط
ه ایسرمایه اجتماعی و مزیت برتر شبک

ویژگی های فردی

شناسائی، ارزیابی و توانمندسازی

فراشناخت کارآفرینانه
یپیش اقدامات، دریافت بازخورد و توانمندساز

انگیزش و التزام به تغییر

تصمیم ایجاد کسب و کار

انتخاب معیارها

زمینه ایشرایط عمومی 

عمومی تسهیل گرشرایط 
شرایط عمومی محدودکننده

زمینه ایشرایط خاص 

از وضعیت موجودنارضایتی 
محیط دانشگاهی و پژوهشی
خدمات و مشوق های دولتی

تهمحیط خرد کسب و کار فناوری های پیشرف

گزاره ه- کارآفرین پس از شناسایی و تعریف مسأله، ساختن یا یافتن راه حل ها، ارزیابی راه حل ها و 
توانمندسازی خویش جهت حل مسأله، ایجاد کسب وکار را به عنوان یک راه حل در پاسخ به مسأله 

پیش روی خود، انتخاب می کند.
انسجام و یکپارچه سازی گزاره های یادشده در الگوی پژوهش )شکل )1((، روابط میان مقوله های اصلی 
را مشخص و امکان تبیین فرآیند تصمیم گیری ایجاد کسب وکار جدید در کارآفرینان مورد مطالعه را فراهم 
می کند. به منظور اشاره به میزان ریشه داری مفاهیم و گزاره های توسعه یافته در داده ها و داده بنیاد بودن49 آن ها، 
نمونه هایی از داده های واقعی، در قالب کوته نگاشت ها50 یا نشانه های کالمی، در جدول )3( ارائه شده است51.

5- بحث و نتیجه گیری
در این بخش، الگوی تصمیم گیری ایجاد کسب وکار جدید، در قالب خط داستان نظریه ماهوی داده بنیاد 
روایت می گردد. در ادامه، ضمن واکاوی هر یک از مقوله های اصلی، رابطه میان نظریه توسعه یافته و دانش 
موجود بررسی می شود. در موارد الزم، ضمن ارائه ارجاع و استناد به ادبیات معتبر مرتبط، حمایت بیرونی 

برای نظریه نیز فراهم می گردد52.
تبیین نظری فرآیند تصمیم گیری ایجاد کسب وکار جدید در حوزه کسب وکارهای فناور پیشرفته ایران: 

پیامد یا برون داد  ایران، به عنوان  تصمیم ایجاد کسب وکار جدید در حوزه کسب وکارهای فناور پیشرفته 

شکل )1(: الگوی تصمیم گیری ایجاد کسب وکار جدید در حوزه کسب وکارهای فناور پیشرفته ایران
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فرآیند، متأثر از شرایط خاص و عمومی زمینه ای و ویژگی ها و پیشینه کارآفرین است. شرایط خاص و 

عمومی زمینه ای، محیط تصمیم را شکل می دهند. به عبارتی، شرایط خاص و شرایط عمومی زمینه ای، 

محیطی را تشکیل می دهند که فرآیند تصمیم گیری، در آن محیط انجام می شود. شرایط خاص زمینه ای، نقش 

محوری و ویژه ای در شکل دهی به فرآیند تصمیم گیری ایفا می کند و شرایط عمومی زمینه ای، مجموعه ای 

از شرایط ساختاری است که این فرآیند را تسهیل یا محدود می نماید. ویژگی ها و پیشینه کارآفرین، موجب 

جدول )3(: نمونه هایی از نشانه های کالمی

 کد
مصاحبه شونده نمونه نشانه کالمی نمونه زیرمقوله مقوله اصلی ردیف

12
در  و  بودم  کرده  راه اندازی  را  این   ... در  این که  دلیل  به 
زمینه های مرتبط، درگیری های مختلفی داشتم، ... و به دلیل 

تجربه های بی شماری که در انجمن های مختلف داشتم.

دانش و تجارب 
مرتبط

ویژگی ها و 
پیشینه کارآفرین 1

5 چند عامل ما را به سمت تأسیس کسب وکار هدایت کرد. 
... دوم، برخورداری از حمایت های ستاد فناوری نانو و ...

خدمات و 
مشوق های دولتی

شرایط خاص 
زمینه ای 2

17

... یکی دیگر از مواردی که خیلی مهم بود و ذهن ما را 
مشغول کرده بود، این بود که تولیدکنندگان و صنعت گران، 
نیاز به واردات مواد  با مشکل تغییر زیاد قوانین در زمان 

اولیه مواجه بودند.

محیط نهادی شرایط عمومی 
زمینه ای 3

17

با مسائل صنعت  ... عامل دیگر، سابقه فعالیت و آشنایی 
بود که در ارزیابی و انتخاب مسیر درست و ورود به حیطه 
تولیدات جدید مؤثر است. بنابراین، فعالیت هایی هم قباًل 
در همین صنعت داشتم و تجاربی که از همین راه به دست 
آورده بودم، آمادگی الزم برای ورود به این کار را در من 
به وجود آورده بود. این ها باعث شده بود که موقعیت های 

کاری مناسب و بالقوه این صنعت را بشناسم و ...

هوشیاری 
کارآفرینانه

گرایش و 
شایستگی 
کارآفرینانه

4

12

مقررات صورت گرفت  قوانین و  در  تغییری  .. ولی یک 
... و حقوق من نصف شد. از آن طرف هم پس از مدتی، 
یک  با  دفعه  یک  و  شد  تمام  قانونی  پزشکی  با  قراردادم 
کاهش درآمد خیلی خاصی روبرو شدم. همین زمان، یک 
چون   ... کرد  کار  به  دعوت  من  از  ایتالیا  در  بیمارستانی 
حقوقم هم نزدیک به یک سوم شده بود، با آن حقوق، دیگر 
نمی توانستم در ایران کار کنم. لذا قبول کردم و رفتم ایتالیا. 
ولی آن جا هم به خانواده ام خیلی سخت گذشت ... تصمیم 
گرفتم که وقتی به ایران برگشتم، به هیچ وجه، دیگر وابسته 

به حقوق دولتی نباشم ...

انگیزش و التزام 
به تغییر

شناسایی، 
ارزیابی و 

توانمندسازی
5

12

... بنابر این، این طور نبود که یک دفعه یا ناگهانی این تصمیم 
نهایی را بگیرم که کارآفرین بشوم و این شرکت را تأسیس 
کنم. تمام آن مراحلی که تعریف کردم، تأثیر داشت و نهایتًا 

من را به این سمت سوق داد که این تصمیم را بگیرم.

معیارها تصمیم ایجاد 
کسب وکار 6
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توسعه گرایش و شایستگی کارآفرینانه در فرد کارآفرین می شوند. از طرفی، شرایط خاص زمینه ای، مسأله ای 

را پیش روی کارآفرین قرار می دهد و شرایطی را فراهم می کند که امکان شناسایی و ارزیابی راه حل های 

مسأله )به دلیل گرایش و شایستگی کارآفرین( برای او میسر می شود. بنابراین کارآفرین پس از شناسایی و 

تعریف مسأله، ساختن یا یافتن راه حل ها، ارزیابی راه حل ها و توانمندسازی، ایجاد کسب وکار را به عنوان 

یک راه حل، در پاسخ به مسأله پیش رو، انتخاب می کند. به بیان دیگر، تصمیم به ایجاد کسب وکار در حوزه 

فناوری های پیشرفته می گیرد.

نظریه یادشده، به عنوان مهم ترین نوآوری علمِی پژوهش حاضر، چرایی و چگونگی شکل گیری فرآیند 

تصمیم گیری ایجاد کسب وکار جدید در نمونه نظری کارآفرینان نوپای حوزه کسب وکارهای فناور پیشرفته 

ایران را تبیین می نماید. این نظریه، ویژه زمینه ای53 است که شرایط و بستر شکل گیری فرآیند تصمیم گیری 

یادشده را ایجاد کرده است. مقوله های شرایط خاص و عمومی زمینه ای و گزاره های مرتبط به آن ها، جایگاه 

و چگونگی نقش آفرینی شرایط زمینه ای در این فرآیند را تبیین می کند. بخشی از این شرایط، نشأت گرفته 

از شرایط خاص زمینه ای محیط کالن ملی کسب وکار ایران و محیط خرد کسب وکار فناوری های پیشرفته 

در ایران است. این تبیین، به واسطه انتخاب پیش فرض های فلسفی )معرفت شناسی و روش شناسی( رهیافت 

غیرغایت گرا به فرآیند مورد مطالعه، میسر گردید.

ویژگی ها و پیشینه کارآفرین: دانش و تجارب مرتبط کارآفرینان مصاحبه شده، در سه بخش )1( دانش مرتبط 

با حوزه فناوری های پیشرفته، )2( تجارب پیشین در صنعت مربوط و )3( تجارب پیشین کسب وکار، احصاء 

گردید. دیموف )2010( این گروه از تجارب و دانش مرتبط کارآفرینان نوپا را نوعی سرمایه انسانی خاص54 

می داند که نقش کلیدی در شکل دهی به تصمیم کارآفرینان نوپا جهت ایجاد کسب وکارهای جدید دارد 

)Dimov, 2010(. مطابق با یافته های پژوهش، دانش و تجارب مرتبط کارآفرینان در سه بخش یاد شده، 

در توسعه گرایش و شایستگی کارآفرینانه مصاحبه شوندگان )مقوله مرکزی الگو( تأثیر فراوانی داشته است.

زیرمقوله های مرتبط با مقوله اصلی ویژگی ها و پیشینه کارآفرین، منطبق با ابزار مفروض55 در نظریه اثرسازی، 

مجموعه ای از منابع اثرساز برای نمونه کارآفرینان فراهم نموده است. این منابع، شامل ویژگی های شخصی 

کارآفرین )در زمینه هایی مانند کارآفرین کیست، چه می داند و چه کسانی را می شناسد( هستند و ابزارهای 

مفروض و اولیه56 کارآفرین در فرآیند حل مسأله پیش رو را تشکیل می دهند. منابع یادشده، نقش محوری 

کارآفرین به عنوان یک تصمیم گیرنده منحصر به فرد در فرآیند خلق چارچوب های ابزار- هدف جدید را 

برجسته می نمایند )Sarasvathy, 2001()Sarasvathy, et al., 2003(. همچنین نتایج تحلیل ها نشان می دهد که 
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تمامی این زیرمقوله ها، نقش بسزایی نیز در شکل دهی به گرایش و شایستگی کارآفرینانه در نمونه کارآفرینان 

داشته اند. این امر را می توان با استناد به گزاره های موجود در بسیاری از مطالعات معتبر حوزه کارآفرینی 

تبیین نمود. به عنوان مثال، ویژگی های شخصیتی و شرایط و تربیت دوره کودکی و نوجوانی، تأثیر زیادی 

در ایجاد گرایش به کارآفرینی در بسیاری از کارآفرینان دارد )Dyer, 1994(. همین طور، دانش پیشین و 

تجارب مرتبط کارآفرین، نقش تعیین کننده ای در تشکیل طرح واره های ذهنی و هوشیاری کارآفرینانه دارند 

.)Kirzner, 1997()Valliere, 2013()Morris, et al., 2012(

با  مطابق  که  است  دیگری  تعیین کننده  و  اصلی  مقوله  زمینه ای،  شرایط خاص  زمینه ای:  شرایط خاص 

یافته های پژوهش، نقش محوری و ویژه ای در شکل گیری فرآیند تصمیم گیری ایجاد کسب وکار جدید، 

ایفا نموده است. در ارتباط با این مقوله، نتایج تحلیل ها، وجود نوعی نارضایتی از وضعیت موجود، طی 

فرآیند تصمیم گیری نمونه کارآفرینان را معین ساخت. این نارضایتی، حاصل از شرایطی مانند عدم امکان 

دستیابی به موقعیت شغلی مورد نظر، کاهش چشمگیر درآمد و یا رویدادهای محوری مشابه آن ها بوده 

است که واکنش های احساسی و هیجانی سرنوشت ساز را در پی داشته اند. عالوه بر این، پویایی محیط 

علمی و پژوهشی حوزه فناوری های پیشرفته و رشد فزاینده دانش مرتبط با این فناوری ها طی سال های 

گذشته در کشور، از جمله شرایط زمینه ای مؤثر بر شکل گیری فرآیند تصمیم گیری نمونه کارآفرینان برای 

ایجاد کسب وکار در حوزه فناوری های پیشرفته نانو و زیست فناوری بوده است. بیشتر کارآفرینان مورد 

مطالعه در این پژوهش، از اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته های مرتبط با نانو و زیست فناوری بودند. 

اظهارات این افراد نشان داد که اجرای طرح های تحقیقاتی کاربردی مبتنی بر توسعه این فناوری ها منطبق 

با رفع نیازهای مؤسسه های دولتی و غیردولتی کشور، محیط دانشگاهی و پژوهشگاهی را به یک محیط 

مساعد و محرك برای سوق دادن آنان به سوی تصمیم گیری برای ایجاد کسب وکار تبدیل کرده است. 

خدمات و مشوق های دولتی، زیرمقوله دیگری در ارتباط با شرایط خاص زمینه ای است. تشکل های دولتی 

ویژه خدمت رسانی به کارآفرینان نوپای حوزه فناوری های پیشرفته و همین طور، مشوق های دولتی )قوانین 

نوآوری ها  دانش،  تجاری سازی  دانش بنیان،  و شرکت های  مؤسسه ها  از  حمایت  اجرایی  آیین نامه های  و 

و اختراعات، معافیت های مالیاتی و نظایر آن ها( به عنوان بخشی دیگر از شرایط زمینه ای مؤثر بر فرآیند 

تصمیم گیری، محرك مهمی برای اخذ تصمیم به ایجاد کسب وکار در حوزه نانو و زیست فناوری بوده است.

محیط خرد کسب وکار فناوری های پیشرفته، محدوده گسترده ای از اجزاء نظیر مشتریان، تأمین کنندگان، رقبا، 

نظام و ساختار بازار کاالها و خدمات، بازار نیروی کار و نهادهای مالی مرتبط با کسب وکار فناوری های 



یاد
دهبن

هدا
ظری

ردن
ویک

ار
دب
جدی

ار
وک
ب
کس
اد
یج
ردا

مو
در
ری

مگی
صمی

یت
برا
یی
گو

ال

125

پیشرفته را شامل می شود. توسعه و اشباع تعدادی از زیرمقوله های فرعی متناظر با برخی از این اجزاء، اشاره 

به تأثیر این عامل خاص زمینه ای بر فرآیند تصمیم گیری مصاحبه شوندگان دارد. شایان توجه است که تعداد، 

تنوع و میزان تعامالت میان اجزای یادشده و مؤلفه های مرتبط با آن ها، محیط پیچیده ای را برای کسب وکار 

 .)Ratner & Ratner, 2003()Shulte, 2005()Maine, et al., 2015( فناوری های پیشرفته فراهم کرده است

در واقع ماهیت این محیط، نوعی ابهام یا عدم اطمینان واقعی را برای فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان جهت 
ایجاد کسب وکار در زمینه فناوری های پیشرفته نانو و زیست فناوری به وجود می آورد. این امر، دانش مرتبط57 

پیرامون ماهیت محیط، چگونگی تأثیر عوامل محیطی بر ابعاد کسب وکار و نتایج گزینه ها و راهکارها در پاسخ 

به محیط را به یک مزیت تبدیل می کند )Shepherd, et al., 2007(؛ به گونه ای که میزان دسترسی به دانش 

مربوط، هوشیاری کارآفرینانه و فرآیندهای شناختی کارآفرینان برای تفسیر دانش مرتبط با این محیط پیچیده، 

 .)Renko, et al., 2012( نقش اساسی در فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان دارد

ملی  کالن  محیط  از  برخاسته  ساختاری  شرایط  از  مجموعه ای  به  مقوله،  این  زمینه ای:  عمومی  شرایط 

کسب وکار تعلق دارد که فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان مصاحبه شده را تسهیل یا محدود نموده است. 

به طور کلی، محیط کالن ملی کسب وکار نیز، گستره وسیعی از مفاهیم شامل نظام اقتصادی، بازیگران اصلی 

محیط اقتصادی، محیط نهادی و مجموعه ای از راهبردهای توسعه و سیاست های اقتصادی را در بر می گیرد 

)Worthington & Britton, 2009( که ارتباط برخی از آن ها با فرآیند تصمیم گیری نمونه کارآفرینان پژوهش 

حاضر، ضمن توسعه تعداد معینی از زیرمقوله ها، مشخص گردید. گیبکوس و همکاران )2008( نیز تأثیر 

 .)Gibcus, et al., 2008( این دسته از عوامل، بر فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان را مورد تأکید قرار داده اند

اظهارات کارآفرینان مورد مصاحبه نشان داد که شناخت و تصاویر ذهنی آنان از نحوه اثرگذاری این عوامل 

بر فرآیند تصمیم گیری، از هر دو بعد انگیزشی و بازدارندگی برخوردار بوده است. به طور مثال، این افراد، 

محیط نهادی )محیط فرهنگی، ساختار اداری و قوانین مرتبط با سهولت انجام کسب وکار( و بی ثباتی نرخ ارز 

)و بی ثباتی های اقتصادی ناشی از آن ها( را بازدارنده خواندند. از سوی دیگر، کارآفرینان مشارکت کننده در 

پژوهش، عواملی نظیر پیشرفت فناوری و سیاست های جایگرینی واردات و توسعه صادرات را  محرك های 

مؤثری برای اخذ تصمیم ایجاد کسب وکار برشمردند. 

گرایش و شایستگی کارآفرینانه: اصوالً یک مقوله مرکزی در نظریه داده بنیاد، یک پدیده کثیرالوقوع با درجه 

باالی اثرگذاری یا اثرپذیری است )Birks & Mills, 2015(. یافته های حاصل از پژوهش حاضر در زمینه 

فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان مورد مطالعه نیز نشان می دهد که شکل گیری گرایش و شایستگی کارآفرینانه، 
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از یک سو وابسته به ویژگی ها و پیشینه کارآفرین است و از سوی دیگر، گرایش و شایستگی کارآفرینانه، 
پایه گذار پیش اقدامات، فراشناخت ها و باورهای موجود در مقوله شناسایی، ارزیابی و توانمندسازی است. 
به عنوان مثال، خودتنظیمی58 کارآفرینانه که ترکیبی از خودکارآمدی59 و کانون انضباط60 کارآفرینان است 
)Tumasjan & Braun, 2012(، تا حد زیادی تحت تأثیر عواملی مانند سرمایه اجتماعی و تربیت دوران کودکی 
و نوجوانی نمونه کارآفرینان، ایجاد شده است. از طرفی، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که خودتنظیمی 
کارآفرینان مورد مصاحبه، نقش مؤثری در به کارگیری سوگیری های شناختی و شکل گیری باورهای کنترل 
واقع گرا، به عنوان دو زیرمقوله )فرعی( مرتبط با مقوله اصلی شناسایی، ارزیابی و توانمندسازی داشته است. 
همان گونه که دی کارولیس و ساپاریتو )2010( تصریح کرده اند، معموالً کارآفرینان به دفعات از سوگیری های 
شناختی و راه های ابتکاری در فرآیند تصمیم گیری خویش برای بهره برداری از فرصت های کارآفرینی و 
یادشده  )De Carolis & Saparito, 2006(. سوگیری های  می کنند  استفاده  ایجاد کسب وکارهای جدید 
موجب می شوند که کارآفرینان از مخاطرات واقعی آمیخته با وظیفه کارآفرینانه، تخمین سطح پایین تری داشته 
باشند. ویژگی خودکارآمدی کارآفرینان که در بکارگیری سوگیری های شناختی نمونه کارآفرینان مورد مطالعه 
نیز نقش تعیین کننده ای داشته است، مطابق با چارچوب نظری دی کارولیس و ساپاریتو به  میزان زیادی متأثر 
از سرمایه اجتماعی کارآفرینان است. به عالوه، در کنار سوگیری های شناختی، تحلیل نشانه های کالمی حاصل 
از مصاحبه ها، باور کنترل واقع گرای مصاحبه شوندگان را آشکار می سازد. این باور که متأثر از کانون انضباط 
این افراد است، موجب می شود که آنها، درك واقع بینانه تری از مخاطرات آمیخته با فرآیند ایجاد کسب وکار 
داشته باشند. این امر، توسط هایک )2012( پیرامون رابطه میان باورهای کنترل واقع گرا و ادراك مخاطره نیز 
اذعان شده است. وی همچنین تصریح می کند که باورهای کنترل واقع گرا به میزان قابل توجهی، نشأت گرفته 

.)Hayek, 2012( از شرایط تربیتی دوره کودکی و نوجوانی کارآفرین است
شناسایی، ارزیابی و توانمندسازی: این مقوله، اختصاص به مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های رفتاری و 

ذهنی فرد کارآفرین دارد که پیشایندهای تصمیم ایجاد کسب وکار را تشکیل می دهند. این پیشایندها، مهم ترین 
عوامل مؤثر بر شناسایی مسأله و ارزیابی راه حل ها در فرآیند تصمیم گیری هستند و منشأ شکل گیری تصمیم 
ایجاد کسب وکار جدید در فرد کارآفرین بوده اند. اظهارات کارآفرینان مورد مصاحبه، نشان داد که این افراد، از 
فراشناخت کارآفرینانه به عنوان یک فعالیت ذهنی بسیار تأثیرگذار در اتخاذ تصمیم بهره گرفته اند. این فراشناخت، 
فرآیند پویای ارزیابی و انتخاب از میان سازوکارهای شناختی موجود، با توجه به انگیزه ها، مفروضات و نقاط 
قوت و ضعف فرد کارآفرین است. در این فرآیند، فرد از نوعی آگاهی61 و نظارت62 کلی بر ادراك خویش 
از وظیفه کارآفرینانه )شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی( برخوردار است. فراشناخت 
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کارآفرینانه، امکان ارزیابی راه حل های چندگانه )مانند انتخاب میان منطق علی و اثرساز( در پاسخ به یک وظیفه 
کارآفرینانه را تسهیل می کند. در همین زمینه، هاینی و همکاران )2010( بیان می کنند که فرآیندهای فراشناختی، 

 .)Haynie, et al., 2010( ارتباط مستقیمی با خروجی مطلوب وظایف کارآفرینانه دارند
توکل به خداوند نیز مفهومی است که بنا به اظهارات قریب به اتفاق کارآفرینان مورد مصاحبه و پس از 
تحلیل های انجام شده، توانست جایگاه یک زیرمقوله )فرعی( مرتبط با فراشناخت کارآفرینانه را به خود 
اختصاص دهد. نتایج پژوهش، حاکی است که توکل به خداوند، نوعی باور کنترل معنوی را برای کارآفرینان، 
جهت رویارویی با موانع و عدم اطمینان های پیش رو در ایجاد کسب وکار فراهم نموده است. به بیان دیگر، 
توکل به عنوان یک باور معنوی، در کنار عواملی همچون سوگیری های شناختی، نقش انکارناپذیری در 
شکل دهی به مقاصد کارآفرینی و فرصت، و سوق دادن کارآفرینان به سوی اخذ تصمیم ایجاد کسب وکار، 
ایفا کرده است. به باور کارآفرینان مشارکت کننده در پژوهش، مشیت الهی، نیرویی ماوراء کلیه نیروهای 
حاصل از کنش های انسانی است. بنابراین چنان چه کنش آن ها در بازار، مصالح و دستاوردهای حقیقی 
مثبتی برای خود آن ها و جامعه به همراه داشته باشد، در سایه حمایت الهی به نتیجه خواهد رسید. توسعه 
این زیرمقوله را می توان ناشی از فرهنگ و ارزش های دینی و ملی نمونه کارآفرینان مشارکت کننده در این 
پژوهش، به عنوان نمونه ای از کارآفرینان مسلمانان ایرانی برشمرد. همچنین، مفهوم یادشده می تواند ارتباطی 
معنادار با زمینه و قلمرو خاص کشور ایران داشته باشد. از این رو، به دلیل انجام پژوهش در قلمروهای 
متفاوت، کمتر مطالعه ای را در گستره پژوهش های معتبر خارجی می توان یافت که یافته های آن، در ارتباط 

با واکاوی اثرات این عامل در فرآیند تصمیم گیری کارآفرینان باشد.
در جریان مصاحبه ها، مشخص شد که مجموعه ای از پیش اقدامات کارآفرینان و بازخوردهایی که طی این 
اقدامات دریافت نموده  بودند، در فرآیند تصمیم گیری آنان، نقش کلیدی ایفا کرده است. نکته مهمی که در 
این بخش می توان به آن اشاره نمود، زمینه محور بودن برخی از پیش اقدامات، با توجه به شرایط زمینه ای 
اقدامات درآمدزای  با سازمان های حمایت کننده دولتی و  ارتباط  برقراری  ایران است.  محیط کسب وکار 
اولیه )مانند فعالیت به عنوان نمایندگی فروش محصوالت، یا فعالیت در کسب وکارهایی با دوره بازگشت 
سرمایه کوتاه مدت( نمونه هایی از این اقدامات هستند. همچنین طی این دسته از اقدامات اولیه، کارآفرینان، 
تعامالتی نیز با مشتریان و ذی نفعان کسب وکار، پیش از اخذ تصمیم ایجاد کسب وکار داشته اند. اطالعات و 
بازخوردهایی که کارآفرینان از این طریق، نسبت به ماهیت تقاضا و نیازهای مشتریان در بازار به دست آورده 
بودند، نقش مؤثری در تصمیم آنها برای ایجاد کسب وکار داشته است. این مورد از اقدامات کارآفرینان را 
می توان سازگار با ماهیت غیرغایت گرای فرآیند تصمیم گیری کارآفرینانه و چرخه توانمندسازی کارآفرینان 
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در منطق اثرسازی63 محسوب نمود )Sarasvathy, 2001, 2008(. در این چرخه، بازخوردهای حاصل از 
کنش های اولیه کارآفرینان، نوعی ورودی برای شکل دهی به تصمیم های بعدی آنان است.

انگیزش و التزام به تغییر، مفهوم دیگری است که ضمن تحلیل ها، در جایگاه یک زیرمقوله، توسعه یافت. نیاز 
به تغییر به عنوان یک مسأله اصلی، در کنار تعهد به ایجاد تغییر در هر دو جنبه زندگی شخصی و بازار، دو 
عاملی هستند که نقش مهمی در شکل گیری تصمیم ایجاد کسب وکار جدید در نمونه کارآفرینان این پژوهش 
داشته اند. بر این اساس، نیاز به تغییر به عنوان یک مسأله اصلی پیش روی کارآفرینان، و ایجاد کسب وکار، 
به عنوان راه حلی برای آن مسأله تلقی می شود. انگیرش نیز زیرمقوله )فرعی( تعیین کننده دیگری است که 
مطابق با یافته های پژوهش، نقش الزام آوری در اخذ تصمیم ایجاد کسب وکار در نمونه کارآفرینان داشته است. 
شفرد و همکاران )2007( انگیزش را عاملی می دانند که از یک سو در شکل دهی به قصد کارآفرینی و از سوی 
دیگر، در ایجاد قصد فرصت مؤثر است و فرد کارآفرین را به سوی اخذ تصمیم ایجاد کسب وکار و در پی آن، 
کنش کارآفرینانه سوق می دهد )Shepherd, et al., 2007(. به بیان دیگر، انگیزش، اراده و خواست64 الزم را 

.)Shane, et al., 2003( در فرد برای تصمیم گیری و پیشبرد فرآیند کارآفرینی فراهم می کند
تصمیم ایجاد کسب وکار: اظهارات کارآفرینان مشارکت کننده در پژوهش و نتایج تحلیل های انجام شده بر 

آن ها، نشان می دهد تصمیم نهایی ایجاد کسب وکار، متأثر از شرایط زمینه ای است و به عنوان برون داد یا پیامد 
فرآیند مورد مطالعه، به یک باره گرفته نشده است، بلکه پیامد سلسله ای از چرخه های توانمندسازی است. 
تصاویر ذهنی کارآفرینان از هدف نیز در طول زمان و در جریان فرآیند، بارها دستخوش تغییر و تحول گشته 
است. این امر، متناظر با مورد خاص بازار به عنوان فرآیند خالق بوکانان و ونبرگ )1991(، تکاملی و غیر 

خطی بودن مفهوم آینده و پدیدار شدن هدف نهایی، طی فرآیند تصمیم گیری را مشخص می کند
)Buchanan & Vanberg, 1991(. در چنین فرآیندی، گذشت زمان، با خلق دانش جدید و بنیادین همراه است 
)Lachmann, 1976(. بنابراین آینده در نقطه آغاز فرآیند تصمیم گیری، نامعین و غیر قابل پیش بینی )با 
بهره گیری از قواعد تعین گرا( است. همین طور، اهداف نیز به طور کامل، از پیش معین نمی باشند. ساراسواتی 
و همکاران )2003( و مک مولن )2015( نیز در همین مورد، نقش محوری کارآفرین )به عنوان عامل خالق 
و طراح چارچوب های ابزار- هدف جدید( در ظهور اهداف جدید، طی یک فرآیند باز- انتها را برجسته 

.)Sarasvathy, et al., 2003()McMullen, 2003( می سازند
با توجه به یافته ها و نتایج حاصل از انجام پژوهش، پیشنهاد می شود:

• بر مبنای تعریف جامعه آماری پژوهش، مبادله با بازار به عنوان یک معیار ارزیابی موفقیت در ایجاد 

نتایج  به  توجه  با  بنابراین  قرار گرفت.  نظر  مد  مطالعه،  مورد  نمونه های  انتخاب  در  کسب وکار65، 
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پژوهش، بکارگیری ترکیبی از منطق های علی و اثرساز در فرآیند تصمیم گیری، می تواند در موفقیت 
کارآفرینان نوپا جهت ایجاد کسب وکارهای جدید در شرایط زمینه ای کسب وکارهای فناور پیشرفته 

ایران مؤثر باشد.
• به مربیان و دست اندرکاران آموزش کارآفرینی در کشور، پیشنهاد می شود در تدوین محتوای دوره های 

آموزشی، از یافته ها و نتایج این پژوهش، به عنوان نمونه ای از فرآیندهای تصمیم گیری کارآفرینان 
در زمینه و محیط کسب وکار ایران استفاده کنند. محتوای دروس مرتبط با قلمرو این پژوهش در 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی ایران نیز فاقد الگوهای بومی تصمیم گیری کارآفرینان است و عمدتاً بر 
اساس یافته های پژوهش های خارجی تدوین می شود. از دستاوردهای پژوهش حاضر، می توان در 

دروسی مانند الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان و ایجاد و استقرار کسب وکار جدید استفاده کرد.
• با توجه به طرح کیفی این پژوهش، یافته ها و نتایج آن، قابل تعمیم به دیگر نمونه ها یا جوامع آماری 

نمی باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که نتایج این پژوهش، در نمونه های مجزا یا بزرگ تر مورد آزمون 
قرار گیرد. همچنین می توان به بررسی امکان تعمیم این نتایج در دیگر جوامع آماری، به ویژه دیگر 

حوزه های کسب وکارهای فناور پیشرفته پرداخت. 
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1. Teleological
2. Contextualization

زهرا و همکاران )2014( اشاره می کنند که الزم است جهت گیری های آینده و نظریه پردازی های آتی رشته کارآفرینی، مبنایی زمینه محور . 3
داشته باشد. بر این اساس، تبیین چرایی کاربردپذیری یا کاربردناپذیری گزاره ها، و فرضیه سازی در بافت های با پویایی ها، ویژگی های 
منحصر به فرد و محدودیت های خاص، می تواند به غنای پژوهش های آتی این رشته بی افزاید و راهبردی برای نظریه پردازی سازنده و 

خالقانه در حوزه کارآفرینی باشد.
4. Determinism
5. Rational
6. Positivist
7. Market as an allocative process
8. Market as a discovery process
9. Knowable
10. Given
11. Information assymetry
12. Conjecture
13. Expectations
14. Radical Subjectivism
15. Market as a creative process
16. Evolutionary
17. Open - ended
18. Non - existent
19. Emerge
20. Natanios
21. Substantive
22. Zigzag
23. Qualitative event-based interview
24. Zero-based information
25. Interceder agreement
26. Recursive
27. Properties
28. Sub-categories
29. Dimensions
30. Constant Comparative method
31. Discriminant
32. Propositions
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33. Story line
34 ..)Birks & Mills, 2015( منظور از واژه کیفیت در طرح تحقیق نظریه داده بنیاد، دقت علمی یا دقت مندی است

35. Rigour
36. Member checking
37. Cross checking
38. Triangulation
39. Trustworthiness
40. Credibility
41. Transferability
42. Dependability
43. Conformablity
44. Fit
45. Theoretical relevancy
46. Relational
47. Specifity
48. Evidences
49. Grounded
50. Vignettes

محدودیت حجم اختصاص یافته جهت تدوین مقاالت، پوشش تمامی نشانه های کالمی و کدهای باز متناظر با آن ها را در مقاله حاضر، . 51
ناممکن می نماید. این داده ها در صورت لزوم، قابل ارائه می باشند.

با توجه به فضای محدود در اختیار، ورود به جزئیات مقوله های اصلی و بررسی کلیه زیرمقوله های مرتبط با آن ها، میسر نمی باشد. این . 52
موارد، بنا به درخواست، قابل ارائه است.

53. Context specific
54. Specific Human Capital
55. Given means
56. Primary given Means
57. Relevant knowledge
58. Self-regulation
59. Self-efficacy
60. Regulatory focus
61. Awareness
62. Monitoring
63. Effectuation
64. Willingness

65 .)e.g., Van Gelderen, Thurik & Bosma, 2005( با استناد به ادبیات معتبر کارآفرینی
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