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Abstract 

Based on different characteristics and 
abilities, entrepreneurs have different 
motivations in the process of new venture 
creation. This study aimed to recognize the 
motivational factors that science-based 
entrepreneurs agree on their importance and 
follow in new venture creation. Also, 
different motivational patterns of these 
entrepreneurs were identified. In this way, 
this paper applied Q-method and the results 
of analyzing the Q-sorts of 30 participants, 
lead to 5 different motivational patterns, 
including Altruisms, controllers, ambitious, 
profiteers, and followers. Despite the 
identified motivational patterns, entrepreneurs 
were unanimous in the importance of some of 
the motivational factors. The important 
factors that participants agreed on them 
include having an effective communication 
network with other entrepreneurs, inventors, 
academician, producers and investors, as well 
as applying scientific research and 
commercializing ideas and inventions. On the 
other hand, insignificant incentives for all 
participants include having friendly 
relationships and being disappointed in 
previous job. By focusing on common 
motivational factors and tailored for different 
mental patterns of individuals, science and 
technology policymakers can make 
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appropriate policies for achieving science-
based economy and consider measures to 
increase the rate of establishment of such 
firms and their chances of success. 
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  بنیان کارهاي دانش و اندازي کسب شناسایی الگوهاي انگیزشی کارآفرینان در راه

  *1شکیب معصومه دانش، 1دار سهیال خویشتن

  استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداري واحد قزوین دانشگاه آزاد اسالمی -1
  

  دهیچک
تصمیم به تأسیس یک شرکت . وکار داشته باشند اندازي کسب هاي متفاوتی از راه توانند انگیزه شان، می هاي فردي کارآفرینان بر اساس خصوصیات و توانایی

تر باشند تعهد بیشتري به  تر و با انگیزه وکار مصمم اندازي کسب هر چه افراد براي راه. گیرد هاي فردي و ذهنی و شرایط محیطی صورت می انگیزهجدید بر مبناي 
بنیان به عنوان  شهاي دان با توجه به ضرورت توسعه شرکت. آمیزتري خواهد داشت وکار داشته و در نتیجه بنگاه در آینده عملکرد موفقیت پروژه یا ایده کسب

بنیان که کارآفرینان در مورد میزان اهمیت آنها  هاي دانش اندازي شرکت عوامل انگیزشی راه ،موتور رشد اقتصادي کشور، در این مقاله با استفاده از روش کیو
مقاالت متعدد در پیشینه موضوع و مصاحبه با پنج  ابتدا با مطالعه. نظر دارند و همچنین الگوهاي متفاوت انگیزشی این کارآفرینان شناسایی شده است اتفاق

عبارت تهیه و براي کارآفرینان انواع مختلف  38بنیان مشتمل بر  هاي دانش پژوهشگر حوزه شناخت رفتار و انگیزش لیستی از عوامل انگیزشی کارآفرینان شرکت
بنیان، منجر به شناسایی پنج الگوي متفاوت  اندازي شرکت دانش نده از راهکن مشارکت 30هاي  سازي انگیزه تحلیل مرتب. بنیان ارسال شد هاي دانش شرکت

شده، کارآفرینان  رغم الگوهاي انگیزشی شناسایی علی. کنندگان طلبان، جستجوگران فرصت و پیروي گرایان، توفیق دوستان، کنترل انگیزشی شد که عبارتند از نوع
کنندگان و  داشتن شبکه ارتباطی مؤثر با سایر کارآفرینان، مخترعان، دانشگاهیان، تولید. نظر داشتند ی اتفاقدر مورد مهم یا غیرمهم بودن برخی عوامل انگیزش

کنندگان بوده و از طرف دیگر  هاي مهم مشترك بین مشارکت سازي ایده و اختراع از انگیزه گذاران و استفاده از تحصیالت و تحقیقات علمی و تجاري سرمایه
گذاران  نتایج این پژوهش به سیاست. رفتند کنندگان به شمار می اهمیتی براي همه مشارکت هاي کم انه و سرخورده بودن از کار قبلی انگیزهداشتن روابط دوست
ان تدوین بنی هاي مناسبی جهت نیل به اقتصاد دانش کند با تمرکز بر عوامل انگیزشی مشترك و متناسب با الگوهاي متفاوت ذهنی افراد، سیاست کشور کمک می

  .ها و شانس موفقیت آنها افزایش یابد نموده و تمهیداتی بیاندیشند که نرخ ایجاد این گونه بنگاه

  بنیان، روش کیو هاي تأسیس شرکت دانش بنیان، انگیزه هاي دانش شرکت: ها کلیدواژه
 :دشو براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Khishtandar, S., & Danesh Shakib, M. (2020). Motivational Patterns of Entrepreneurs in Science-Based New 
Venture Creation. Journal of Science & Technology Policy, 11(4), 47-62. {In Persian}. 
DOI: 10.22034/jstp.2020.11.4.1101 

  
  1مقدمه -1

در عصر فراصنعتی یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در 
از ]. 1[است  بنیان دانش هاي هر کشوري، شکوفایی شرکت

فراگیر و رقابت در عرصه  رشد و توسعه پایدار وآنجا که 
محور به سمت  از سطح اقتصاد منبع حرکتجهانی نیازمند 

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2020.11.4.1101 

  ms_danesh.shakib@yahoo.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

به توانند  میبنیان  هاي دانش است شرکت محور اقتصاد دانش
اي کلیدي براي تولید ثروت در کشورهاي در  عنوان گزینه

سازي فرآیندهاي  حال توسعه، وظیفه تبیین و مدل
در اسناد  در کشور ما نیز]. 2[ دار شوند وتوسعه را عهده تحقیق

انداز بیست ساله کشور جایگاه  ه سند چشمباالدستی و از جمل
]. 3[در نظر گرفته شده است ها  براي این شرکتاي  ویژه
هاي  معافیت تسهیالت مالی، هاي مختلف حمایتی، بسته
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هاي  نامه آئین ها و تصویب قوانین و مختلف، ابالغ سیاست
گذاران و  سیاست د مثبتکننده همگی نتایج رویکر تسهیل

براي گسترش  هر چند .]1[است ها  به این شرکت دولتمردان
ها و  قانون حمایت از شرکتها،  و تسهیل تأسیس این شرکت

به تصویب مجلس  1389بنیان در سال  مؤسسات دانش
  کسب ایجاد و توسعه اینهنوز اما ، هشوراي اسالمی رسید

نیافتگی نهادهاي  توسعه ،وکارها با موانعی نظیر کمبود سرمایه
و اعتبار،  سترسی محدود و نابرابر به بازارهاي سرمایهمالی، د

دانش و  بهدر دسترسی  هاي جاري باال، نابرابري تورم و هزینه
 ضعف هاي عمومی، نیافتگی زیرساخت توسعه فناوري،
، کمبود نیروي متخصص، موانع قانونی و حقوقی و یمدیریت
  .]4[دولتی ناکارآمد و ضدکارآفرین روبروست  ساختار
هاي  م به تأسیس یک شرکت جدید بر مبناي انگیزهتصمی

هر . گیرد صورت میهمچنین شرایط محیطی  و فردي و ذهنی
تر  انگیزهتر و با  وکار مصمم اندازي کسب چه افراد براي راه

 خواهند داشتوکار  به پروژه یا ایده کسب بیشتريتعهد  باشند
خواهد آمیزتري  موفقیتدر آینده عملکرد بنگاه  در نتیجهو 

 بنیان هاي دانش شرکت با توجه به ضرورت توسعه .]5[ داشت
هدف پژوهش حاضر  موتور رشد اقتصادي کشور،به عنوان 
 ستها تأسیس این شرکتي کارآفرینان از ها انگیزه شناخت

 ها و سیاستهاي مختلف،  ن متناسب با انگیزهبتوا تا
سیس از کارآفرینانی که انگیزه تأ ی براي حمایتهای راهبرد
از هدررفت منابع  تدوین وبنیان را دارند  هاي دانش شرکت

ها  بنیان با سایر شرکت هاي دانش شرکت. جلوگیري کرد
هاي بیرونی و درونی  هاي اساسی داشته و با چالش تفاوت

همچنین کارآفرینان این . منحصر به فردي مواجه هستند
ت هاي روانی و عناصر شناختی متفاوتی نسب ها ویژگی شرکت

به سایر کارآفرینان دارند و در فرآیند تأسیس شرکت جدید 
ها،  لذا این تفاوت. ]6[گیرند  رویکردهاي متفاوتی در پیش می

بنیان به طور خاص  هاي دانش اندازي شرکت مطالعه انگیزه راه
پژوهش در روش تحقیق مورد استفاده . نماید را ضروري می

صد دارد این روش زمانی که محقق ق. است 1روش کیو
ذهنیت، عقیده و دیدگاه افراد در مورد موضوع خاصی را 

 ،نماید شناساییها را  کنکاش نموده و اشتراك و افتراق دیدگاه
  :سؤاالت مدنظر این پژوهش عبارتند از. مؤثر و سودمند است

                                                 
1- Q method 

 بنیان هاي دانش شرکتاندازي  در راهکارآفرینان  یعوامل انگیزش -
  کدامند؟

در مورد بنیان  هاي دانش عوامل انگیزشی که کارآفرینان شرکت -
  کدامند؟نظر دارند  آنها اتفاق اهمیتمیزان 

هاي  اندازي شرکت در راه الگوهاي متفاوت انگیزشی کارآفرینان -
  بنیان چیست؟ دانش

گذاران علم و فناوري در کشور  به سیاست مقالهنتایج این 
کند با تمرکز بر عوامل انگیزشی مشترك و متناسب  کمک می

هاي مناسبی جهت نیل  با الگوهاي متفاوت ذهنی افراد، برنامه
تمهیداتی بیاندیشند که نرخ  بنیان تدوین و به اقتصاد دانش

  .ها و شانس موفقیت آنها افزایش یابد ایجاد این گونه بنگاه
  
 پیشینه پژوهش -2

 در دنیاي پرتحول امروز، زیربناي اقتصادهاي صنعتی از
 منتقلهاي فکري  محوریت منابع به سمت محوریت سرمایه

ترین عامل تولید  به طوري که در این اقتصاد، دانش مهمشده 
]. 7[ شود ها محسوب می ترین مزیت رقابتی سازمان و مهم

طبق تعریف سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، اقتصاد 
بنیان اقتصادي است که بر اساس تولید و توزیع و کاربرد  دانش

گذاري در دانش و  دانش و اطالعات شکل گرفته و سرمایه
]. 8[گیرد  مورد توجه خاص قرار میدر آن صنایع پایه 

ها یا  سازمان«عباراتی نظیر  که با بنیان هاي دانش شرکت
هاي کوچک  شرکت«، 2»محور وکارهاي دانش کسب
هاي کوچک  شرکت«و  4»هاي فناور شرکت«، 3»مبنا دانش
ها و مؤسساتی  شرکت ]1[ شوند نیز نام برده می 5»نوآور
متکی بر بنیان فعالیت نموده و  در یک صنعت دانشکه  هستند

سطح باالي . هستندنوآوري و اختراعات علمی 
ق دانش جدید و استخدام تعداد زیادي وتوسعه، خل تحقیق

هاي متمایزکننده آنها از سایر  کارکنان علمی و فنی از ویژگی
مؤسسات  ها و شرکت قانون حمایت از. ]9[هاست  شرکت
 اي خصوصی یا تعاونی اتمؤسس ها را این شرکت ،بنیان دانش

افزایی علم و ثروت، توسعه  که به منظور هم کند معرفی می
شامل (محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادي  اقتصاد دانش

سازي نتایج  و تجاري) گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري

                                                 
2- Knowledge-Intensive Organizations or Business 
3- Knowledge-Intensive SMEs 
4- Technology-based Firms 
5- Innovative Small Firms 
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در ) شامل طراحی و تولید کاال و خدمات(وتوسعه  تحقیق
هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان تأسیس  حوزه فناوري

به عنوان تاروپود اقتصاد  بنیان هاي دانش شرکت]. 10[ اند شده
اي کشور قرار گرفته و  هاي توسعه ان در اولویت برنامهبنی دانش

ها سعی در تسهیل  ها و مشوق دولت با فراهم کردن زیرساخت
این  .]11[ها دارد  تأسیس و بسترسازي براي رشد این شرکت

زایی، پایبندي نیروي  اشتغال هاي در زمینه توانند میها  شرکت
زدایی و افزایش رفاه اجتماعی، افزایش  انسانی، محرومیت

 پیشرفته هاي رفع وابستگی کشور به فناوري و وري صنایع بهره
  ]2[ .نقش مهمی ایفاء کنند

شوند افراد  اي از نیروها هستند که موجب می انگیزه مجموعه
جیح دهند یک رفتار به خصوص را به هر رفتار دیگري تر

همچنین انگیزه حالتی درونی است که انسان را به ]. 12[
حرکت و فعالیت وا داشته و به رفتارهاي انسان در راستاي 

تحقیقات متعددي ]. 13[دهد  رسیدن به اهدافش جهت می
اندازي  هاي کارآفرینان در فرآیند راه براي شناسایی انگیزه

، کارآفرینان در برخی تحقیقات. وکار انجام شده است کسب
هاي روانشناختی متمایزي نسبت به سایرین  افرادي با ویژگی

 ،]14[ارآمدبینی خودکهایی همچون  معرفی و ویژگی
تغییرپذیري، دوستی،  بشردوستی و نوع ،خودارتقائی

پذیري،  ریسک ،]15[پذیري با هنجارهاي جامعه  انطباق
هاي کارآفرینان  را از مشخصه ]16[طلبی  چالشو طلبی  توفیق

هاي  ها نیز به بررسی انگیزه برخی پژوهش. اند برشمرده
وکار پرداخته و دالیلی همچون  اندازي کسب کارآفرینان از راه

ایجاد تعادل  کسب استقالل،، و سود بیشتر درآمدکسب 
، استفاده از ]16[زندگی و کار، کسب موقعیت اجتماعی 

، رضایت و ها ، اثبات توانایییمهارت فن و ربه و دانشتج
، حفظ محیط زیست و نیز کمک به پیشرفت و رشد شخصی

را انگیزه  ]15[بهبود وضعیت سالمت و بهداشت جامعه 
ها  البته همیشه فرصت. اند وکار عنوان نموده اندازي کسب راه

وکار نیستند و برخی مواقع  اندازي کسب دلیل راه
ي نسبت به استخدام هایی همچون بیکاري، ناامید ضرورت

وکار به نسل جدید و  شدن، فشار خانواده، انتقال کسب
  .]17[کند  نارضایتی از شغل، افراد را مجبور به کارآفرینی می

مطالعات زیادي براي بررسی تأثیر عوامل مختلف مانند سن، 
اندازي  وکار بر انگیزه کارآفرینان از راه جنسیت یا نوع کسب

و همکاران به  1سولسویک. توکار انجام شده اس کسب
در کشورهاي وکار  کسب از دایر کردنانگیزه زنان  مقایسه
و  2شستري. ]18[ اند یافته و در حال توسعه پرداخته توسعه

هایی که زنان کارآفرین در هنگام  ها و چالش همکاران انگیزه
وکارهاي کوچک با آن مواجهند را مورد  اندازي کسب راه

هاي  آراستی و همکاران انگیزه. ]19[ند ا مطالعه قرار داده
ها و  کارآفرینان در بخش صنعت را شناسایی و شباهت

هاي زنان و مردان را در انگیزه کارآفرینی بررسی  تفاوت
هاي کارآفرینی  دموري و همکاران انگیزه. ]13[اند  کرده

دانشجویان دختر گروه اقتصاد و حسابداري دانشگاه یزد را 
اند  بندي کرده فاده از روش تاپسیس فازي رتبهمطالعه و با است

و همکاران انگیزه کارآفرینان را در  3وانگ. ]20[
پذیري مورد  وکارهاي کوچک بخش گردشگري و مهمان کسب

به بررسی تأثیر عوامل  4رها و واویو. ]21[اند  مطالعه قرار داده
شده بر قصد کارآفرینی  نگرش، هنجار ذهنی و کنترل ادراك

. ]22[اند  ان اندونزي در بخش کشاورزي پرداختهنسل جو
هاي کارآفرینان ارشد یا سالخورده را  و همکاران انگیزه 5پرنیی

 .]23[اند  وکار مورد پژوهش قرار داده را از آغاز یک کسب
هاي نوین بر قصد  مرادي و نادري تأثیر مصرف رسانه

. ]24[اند  کارآفرینانه دانشجویان را مورد بررسی قرار داده
هاي اجتماعی،  لقب به بررسی تأثیر شبکه حسینی و خسروي

هاي مالی، انگیزه کارآفرینی و کارآمدي کارآفرینی بر  حمایت
 .]25[اند  قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان دختر پرداخته

اي شامل عوامل  کردنائیج و همکاران هم تأثیر عوامل زمینه
ینی دانشجویان فردي، تحصیلی و خانوادگی را بر قصد کارآفر

  .]26[اند  بررسی کرده
هاي کارآفرینان از  برخی مطالعات ضمن شناسایی انگیزه

ها را نیز ارائه  شناسی از انگیزه وکار، نوع اندازي کسب راه
هاي کارآفرینی به  گیالد و لوین دو تفسیر از انگیزه. اند نموده
ظریه در ن. اند هاي نظریه فشاري و نظریه کششی ارائه نموده نام

شود که افراد به علت عوامل  فشاري چنین استدالل می
خارجی منفی مانند نارضایتی شغلی، مشکل در پیدا کردن 

ناپذیر اجباراً به  شغل، حقوق ناکافی یا برنامه کاري انعطاف

                                                 
1- Solesvik 
2- Shastri 
3- Wang 
4- Ridha & Wahyu 
5- Perenyi 
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شود که  اما در نظریه کششی ادعا می. آورند کارآفرینی رو می
قالل، افراد براي کسب پیامدهاي مطلوبی مانند است

هاي کارآفرینانه  خودشکوفایی یا ثروت، مجذوب فعالیت
  .]27[شوند  می

اندازي  و همکاران شش دسته دالیلی که افراد براي راه 1کارتر 
دسته اول، نوآوري و  :اند وکار دارند را شناسایی کرده کسب

شامل دالیلی است که قصد افراد براي انجام کاري جدید را 
م، استقالل و شامل دالیلی است که دسته دو. کنند بیان می

پذیري در  تمایل افراد به داشتن آزادي، کنترل و انعطاف
دسته سوم، به . کنند استفاده از زمان خودشان را بیان می

کننده قصد افراد به داشتن جایگاه،  رسمیت شناختن که بیان
تأیید و به رسمیت شناخته شدن از جانب خانواده، دوستان و 

کننده تمایل فرد  ها و بیان دسته چهارم، نقش. است افراد جامعه
به ادامه دادن سنت خانوادگی یا سرمشق قرار دادن 

دسته پنجم، موفقیت مالی و دربردارنده دالیلی . الگوهاست
کننده قصد افراد به کسب پول بیشتر و امنیت  است که بیان
دسته آخر یا خودشناسی هم شامل دالیلی است . مالی است

  .]28[کنند  اد اهداف راهبري خود را تعقیب میکه افر
هاي زنان کارآفرین ایرانی را  نژاد، انگیزه آراستی و والی 

مطابق نتایج این پژوهش زنان . اند بندي نموده شناسایی و دسته
کارآفرین ایرانی بر اساس ماهیت انگیزه در پنج دسته 

 طلب، اجباري، اجتماعی و طلب، توفیق کارآفرینان آرمان
فرد و حجازي  هندیجانی. ]12[گیرند  طلب قرار می انعطاف

عوامل تأثیر گذار در قصد کارآفرینانه اجتماعی را در بستر 
اند که در این پژوهش دو دسته عوامل  اسالمی شناسایی نموده

فردي و محیطی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه 
مل باورها و عوامل فردي شا. اند اجتماعی معرفی شده

مفروضات اسالمی، عوامل روانشناختی، سرمایه انسانی، 
شده، سرمایه مالی و اتفاقات  هاي شخصیتی درك ویژگی

خاص دوران کودکی است و عوامل محیطی شامل الگوهاي 
هاي اجتماعی، وجود  نقش، عوامل قانونی، اقدامات تشکل

ها و رفتارهاي خانواده و نگرش  معضالت اجتماعی، ارزش
گیري  مرادي و همکاران ابعاد شکل. ]29[مثبت جامعه است 

اند که این  قصد کارآفرینانه در افراد فقیر را شناسایی نموده
ابعاد شامل سه دسته عوامل شامل عوامل درونی و باورها، 

                                                 
1- Carter 

. ]30[ها و همچنین منابع بوده است  عوامل بیرونی و محرك
اندازي  در راهگی هاي کارآفرینان خان خنیفر و همکاران انگیزه

دهند که به ترتیب  وکار را در پنج دسته قرار می یک کسب
هاي کارآفرینانه، خانوادگی،  اهمیت عبارتند از انگیزه

جهانی و همکاران . ]31[کارجویانه، مالی و اعتقادي 
هاي کارآفرینانه پرستاران را مطالعه و آنها را در پنج  انگیزه

رسانی به جامعه،  ي، خدمتا هاي ارتقاء حرفه دسته انگیزه
زایی قرار  دستاوردهاي معنوي، کسب درآمد بیشتر و اشتغال

هاي کارآفرینانه  بیگی انگیزه شیري و علی. ]32[اند  داده
عدي نموده  دانشجویان کشاورزي را تحلیل مقیاس بندي چندب

عد انگیزه هاي اقتصادي و روانشناختی کارآفرینانه را  و دو ب
  .]33[د ان شناسایی کرده

دهد این پژوهش از سه جنبه  بررسی پیشینه موضوع نشان می
اول اینکه در هیچ تحقیقی انگیزه : داراي نوآوري است

بنیان مورد بررسی  هاي دانش اندازي شرکت کارآفرینان از راه
هایی که به مطالعه  قرار نگرفته است؛ دوم اینکه اغلب پژوهش

هاي تحقیق  اند از روش وکار پرداخته اندازي کسب انگیزه راه
اند و تاکنون از روش کیو براي شناسایی و  کمی استفاده کرده

هاي کارآفرینان استفاده نشده است و سوم  بندي انگیزه دسته
اینکه کمتر در مطالعات مختلف تفاوت کارآفرینان با یکدیگر 
مورد بررسی قرار گرفته و اغلب تفاوت کارآفرینان با 

شده است در حالی که در این تحقیق با  غیرکارآفرینان بررسی
اندازي  در نظر گرفتن تفاوت کارآفرینان در انگیزه راه

  .شود بندي از آنها ارائه می وکار یک دسته کسب
  
 روش تحقیق -3

و از لحاظ ) کیفی- کمی(این پژوهش از نظر پارادایم، تلفیقی 
هدف، کاربردي است و در قالب یک پژوهش میدانی انجام 

موضوع تحقیق ماهیتی ذهنی دارد زیرا در آن . استشده 
گیرد  وکار مورد بررسی قرار می اندازي کسب انگیزه افراد از راه

آوري و تحلیل  و بنابراین ضروري است از روشی براي جمع
اطالعات استفاده شود که ضمن معتبر بودن یعنی انعکاس 

ر کنندگان، امکان سوگیري محقق د صادقانه دیدگاه مشارکت
ی  روشی شبه ،روش کیو. ها را به حداقل برساند تحلیل داده کم

است که هدف آن یافتن و تشریح الگوهاي ذهنی و شناسایی 
ها، عقاید و ترجیحات افراد  توافق و تناقض موجود در دیدگاه
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فرآیند انجام پژوهش ]. 34[درباره یک موضوع خاص است 
  .ده شده استنمایش دا 1 شکلشامل چهار مرحله بوده که در 

تحقیقات مبتنی بر روش کیو تحقیقاتی اکتشافی هستند که به 
در ]. 35[دهند  جاي متغیرها افراد را مورد تحلیل قرار می

مرحله اول، با مطالعه مقاالت متعدد در پیشینه موضوع، لیستی 
. عبارت تهیه شد 60شامل از عوامل انگیزشی کارآفرینان 

 ،رفتار و انگیزشپژوهشگر حوزه شناخت  5سپس با 
هایی ترتیب داده شد تا نظرشان را در مورد لیست  مصاحبه

شده و میزان اهمیت هر یک از عبارات در انگیزش  تهیه
توصیه شده بین . بنیان بیان نمایند هاي دانش کارآفرینان شرکت

عبارت براي مطالعات کیو انتخاب شود تا ضمن  60تا  20
کنندگان  ه، مشارکتدهی مناسب موضوع مورد مطالع پوشش

بنابراین  ].36[سازي دچار سردرگمی نشوند  در فرآیند مرتب
اهمیت،  پس از حذف عبارات تکراري و کمطبق نظر خبرگان، 

در لیست نهایی عبارات کیو قرار داده عبارت  38در نهایت 
  .شدند

  

  
  مراحل روش کیو) 1شکل 

  

شناسایی و با ارسال کنندگان تحقیق  مشارکتدر مرحله دوم، 
کنندگان  مشارکت. ایمیلی دعوت به مشارکت در مطالعه شدند
شوند که یا ارتباط  تحقیقات کیو از میان کسانی انتخاب می

. اي هستند با موضوع تحقیق دارند یا داراي عقاید ویژه خاصی
شده در پژوهش از همه انواع  کارآفرینان انتخابرو،  از این
بنیان ایرانی شامل فناوري زیستی،  هاي دانش شرکت
افزارهاي برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک، ملزومات  سخت

و تجهیزات پزشکی، مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر 
هاي شیمیایی، فناوري اطالعات و ارتباطات و  فناوري
آالت و تجهیزات پیشرفته و  اي، ماشین افزارهاي رایانه نرم
هاي تخصصی مربوطه، دارو و  افزارها و سامانه نرم

هاي پیشرفته حوزه تشخیص و درمان و نیز خدمات  فرآورده
الزم به ذکر است تحقیقات مبتنی . سازي انتخاب شدند تجاري

، فاقد جامعه و نمونه متداول در تحقیقات کمی روش کیو بر
هاي آماري  یعنی در عین حال که مبتنی بر تحلیلهستند 

گیري احتمالی و  هاي نمونه هستند نیازي به استفاده از روش
در  ].37[گیري ندارند  نمونه بزرگ براي کنترل خطاي اندازه

و د ندارد پذیري در نتایج وجو این تحقیقات، قابلیت تعمیم
هاي مختلف پیرامون یک  هدف صرفاً شناسایی ذهنیت

موضوع خاص است و نه تخمین تعداد افراد داراي عقیده 
جامع و کامل بودن عبارات کیو بیش از زیاد ]. 38[خاص 

کنندگان اهمیت دارد و از این منظر  بودن تعداد مشارکت
 متفاوت از تحقیقات کیفی معمول هستند که در آنها تعداد

در ]. 39[شوند  کمی سؤال از تعداد زیادي پاسخگو پرسیده می
نفر حاضر به مشارکت  30شدگان  از میان دعوتاین مرحله، 

شده و پرسشنامه را تکمیل نمودند و بنابراین در اینجا از 

  گروه اول
 نفر 5

  گروه دوم
 نفر 30

  :مرحله اول
 مطالعه پیشینه و مصاحبه

  :مرحله دوم
 تدوین و توزیع پرسشنامه کیو

  :مرحله سوم
 ها تحلیل آماري داده

  :مرحله چهارم
 شده تفسیر عوامل شناسایی

 عبارات کیو

 هاي کیو سازي مرتب

 عوامل انگیزشی

  خروجی     فرآیندمراحل        کنندگان مشارکت 



  بنیان کارهاي دانش و اندازي کسب کارآفرینان در راهشناسایی الگوهاي انگیزشی 

52  

گیري در دسترس استفاده شده که با توجه به عدم  روش نمونه
و حائز اهمیت اهمیت چندان اندازه نمونه در مطالعات کیو 

این تعداد ] 35[کنندگان  بودن تنوع دیدگاه مشارکت
اغلب . ها کافی بوده است کننده براي شناسایی ذهنیت مشارکت
کنندگان پژوهش مرد بوده و تنها یک زن در آن  مشارکت

البته با توجه به تعداد اندك کارآفرینان زن . شرکت داشته است
داد دور از انتظار هم بنیان این تع هاي دانش در حوزه شرکت

کنندگان داراي مدرك تحصیلی  اکثر مشارکت. نبوده است
دکتري و باالتر بوده و بیش از نیمی در علوم فنی و مهندسی 

علمی بودن حداقل  از آنجا که عضو هیأت. اند تحصیل کرده
بنیان از الزامات  هاي دانش دوسوم اعضاء هیأت مدیره شرکت

وقت  در نمونه اغلب عضو تمام کنندگان قانونی است مشارکت
  .اند علمی دانشگاه بوده وقت هیأت یا پاره

کنندگان خواسته شد که بر  براي تکمیل پرسشنامه از مشارکت
هر یک از عبارات تا چه اندازه «به این سؤال که اساس پاسخ 

بنیان بوده  اندازي شرکت دانش کننده انگیزه شما براي راه بیان
. سه دسته زیاد، متوسط و کم قرار دهندعبارات را در » است؟

سازي عبارات را در مرحله بعدي  بندي، مرتب این دسته
سپس از آنها خواسته شد عبارات را در طیف . نمود تر می آسان

مرتب  2 شکلمطابق ) خیلی کم( -4تا ) خیلی زیاد+ (4
ها به صورت اینترنتی و توسط  سازي کلیه مرتب. نمایند
در آخر هم از آنها . انجام شده است Q-softwareافزار  نرم

اهمیت بودن  در مورد دلیل زیاد یا کمخواسته شد توضیحاتی 
پرسشنامه . ارائه دهند -4تا  4هاي انگیزشی با امتیازهاي  عامل

حاوي سؤاالتی در مورد جنسیت، سابقه سازي  بعالوه بر مرت
اي، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، زمینه  فعالیت حرفه

علمی دانشگاه و نیز تجربه  ت شرکت، عضویت در هیأتفعالی
در انتهاي سؤاالت همچنین . مشارکت در تحقیق کیو بود

دهندگان خواسته شد که نظرات مثبت یا  پرسشنامه از پاسخ
. منفی خود از تجربه مشارکت در تحقیق کیو را بیان نمایند

برخی نظرات منفی مربوط به ناآشنا بودن با روش کیو و نیز 
سازي  احساس ناخوشایند از نداشتن آزادي عمل در مرتب

سازي عبارات بر روي یک طیف  عبارات کیو و الزام به مرتب
البته برخی . شده بود منحنی شکل از قبل طراحی

سازي اجباري موجب  دهندگان معتقد بودند طیف مرتب پاسخ
تر بر روي موضوع تمرکز و  تر و عمیق شده که دقیق

کنندگان در  اما نظر مشارکت. هتر بیان کنندشان را ب ذهنیت
مورد الکترونیکی بودن پرسشنامه مثبت و معتقد بودند 

هاي پاسخگویی به سؤاالت، واضح بوده و  دستورالعمل
اند پرسشنامه را در  رغم آشنا نبودن با این روش توانسته علی

  .مدت زمانی مناسب تکمیل نمایند
هاي حاصل از  هاي آماري بر روي داده در مرحله سوم تحلیل

 35/2نسخه  PQMethodافزار  سازي کیو توسط نرم مرتب
ابتدا ماتریس همبستگی که ماتریسی مربع است و . انجام شد

این . کنندگان است محاسبه شد مرتبه آن برابر تعداد مشارکت
کنندگان  یا عدم توافق دو به دو مشارکت ماتریس میزان توافق

ضریب همبستگی با . دهد سازي عبارات را نشان می در مرتب
rاستفاده از فرمول  = 1 − (∑ d k⁄ شود که  محاسبه می (

شده به دو عبارت توسط دو   اختالف رتبه داده dدر آن 
که در مخرج کسر قرار دارد از  kکننده بوده و ثابت  مشارکت

kرابطه  = 2Ns  آید و در آن  می به دستN  تعداد کل
سپس بر روي ماتریس . واریانس توزیع است  sعبارات و 

هاي اصلی و دوران  همبستگی، تحلیل عاملی به روش مؤلفه
هدف از تحلیل عاملی این است که . واریماکس انجام شد

هاي مشابهی را به عبارات مختلف  هایی که رتبه سازي مرتب
هاي مختلف  فته و دیدگاهاند در یک گروه قرار گر داده

 سازي عبارات کیو طیف مرتب) 2 شکل
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شناسایی شوند و هدف از دوران واریماکس هم این است که 
ها که بیشترین مقدار  ترین ساختار موجود در داده ساده

  ].36[کند شناسایی شود  تغییرپذیري را تشریح می
. ها تفسیر شدند در مرحله چهارم نتایج حاصل از تحلیل داده

ي عاملی عبارات استفاده ها از امتیازها براي تفسیر ذهنیت
امتیاز عاملی هر عبارت میانگین وزنی نمراتی است . شود می

کنندگان قرارگرفته در یک عامل به هر عبارت  که مشارکت
بایست یک  براي محاسبه امتیاز عاملی می. دهند می

سازي  مرتب. سازي معرف براي هر عامل شناسایی شود مرتب
بیشترین بار عاملی را  معرف هر عامل بر روي عامل مربوطه

سازي کیو که به طور معناداري با یک عامل  هر مرتب. دارد
هاي  سازي شود تا تفاوت بین مرتب دهی می مرتبط است وزن

وزن هر . مختلف در ارتباط با هر عامل در نظر گرفته شود
شده  نرمال Zسازي کیو در هر عامل براي محاسبه امتیاز  مرتب

. گیرد م عبارات مورد استفاده قرار مییا امتیازهاي عاملی خا
سازي که در  امتیازهاي عاملی خام با توجه به طیف مرتب

کنندگان قرار داده شده به امتیازهاي عاملی  اختیار مشارکت
مثالً دو عبارتی که بیشترین امتیاز . شوند اصلی تبدیل می

+ 3و سه عبارت بعدي امتیاز + 4عاملی خام را دارند امتیاز 
با مقایسه امتیازهاي عاملی . و همین طور الی آخر گرفته

کننده ذهنیت خاصی هستند یا عباراتی که  عباراتی که توصیف
هاي مختلف در مورد آنها توافق وجود دارد  بین ذهنیت
  .شوند شناسایی می

در بررسی روایی تحقیقات کیو، محقق باید مطمئن شود که 
کامل هستند که  اي جامع و شده به اندازه عبارات گردآوري

هاي موجود درباره موضوع مورد مطالعه  توانند همه ذهنیت می
در این پژوهش به منظور اطمینان از ]. 39[را آشکار سازند 

مطالعه مقاالت متعدد در پیشینه جامعیت عبارات کیو، ابتدا با 
موضوع، لیستی از عوامل انگیزشی کارآفرینان تهیه و سپس 

وهشگر حوزه شناخت رفتار و این لیست با نظر پنج پژ
همچنین به . مورد بازبینی و اصالح قرار گرفته استانگیزش، 

منظور بررسی روایی محتواي پژوهش، تناسب بین محتواي 
عباراتی که بر روي درجه یکسانی از طیف یا بر روي درجات 

کنندگان قرار داده شده  مجاور آن توسط هر یک از مشارکت
روایی صوري نیز با بررسی . مورد بررسی قرار گرفته است

کنندگان از ظرفیت و قابلیت عبارات  ن رضایت مشارکتمیزا

. کیو براي نشان دادن ذهنیت آنها مورد تأیید قرار گرفته است
اند از طریق  کنندگان معتقد بودند که توانسته همه مشارکت

  .سازي عبارات کیو ذهنیت خود را بیان نمایند مرتب
 شود که هر یک از پایایی در تحقیقات کیو وقتی محقق می

کنندگان در تکرارهاي مختلف با دستورالعمل  مشارکت
براي . یکسان، عبارات کیو را تقریباً یکسان مرتب نمایند

بازآزمون استفاده شده - بررسی پایایی در اینجا از روش آزمون
کننده در فاصله سه  به این صورت که از شش مشارکت. است

که هفته پس از تکمیل پرسشنامه کیو، مجدداً خواسته شد 
هاي اولیه  ها بین آزمون پرسشنامه را تکمیل و همبستگی پاسخ

با توجه به نتایج به دست آمده پایایی . و مجدد محاسبه شد
هاي  توان گفت که یافته باشد و با این حساب می می 847/0

  .پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار است
  
  ها یافته -4

ي کیو منجر به ساز مرتب 30هاي حاصل از  تحلیل عاملی داده
براي . شناسایی پنج عامل یا الگوي متفاوت انگیزشی شد

تعیین تعداد عوامل یا الگوهاي انگیزشی، عواملی که درصد 
تبیین واریانس کل یا نسبت واریانس عامل به واریانس کل در 

عواملی که (سازي کیو به تنهایی است  آنها بیش از یک مرتب
به عنوان عوامل مهم یا ) ستمقدار ویژه آنها بزرگتر از یک ا

% 76این پنج عامل . اند الگوهاي انگیزشی متفاوت قلمداد شده
عوامل چهارم و پنجم با . کنند از کل واریانس را تبیین می

و عوامل دوم و سوم با ضریب  18/0ضریب همبستگی 
ترین عوامل  ترین و مشابه به ترتیب متفاوت 4/0همبستگی 

طلق بار عاملی هر یک از در صورتی که قدر م. هستند
نتیجه تقسیم ( 31/0کنندگان در هر یک از عوامل از  مشارکت

بزرگتر باشد بار عاملی ) بر مجذور تعداد عبارات کیو 96/1
کننده  دار بوده و مشارکت معنی% 95مربوطه در سطح اطمینان 

بررسی . شود متعلق به آن الگوي ذهنی در نظر گرفته می
کنندگان داراي بار  د که همه مشارکتبارهاي عاملی نشان دا

براي کمک به  .عاملی معنادار در حداقل یک عامل هستند
تفسیر بهتر پنج الگوي انگیزشی، عوامل به روش واریماکس 

یافته در  دوران داده شدند که مشخصات کلی عوامل دوران
براي تفسیر هر یک از عوامل  .نشان داده شده است 1 جدول

یا الگوهاي انگیزشی از مقادیر امتیازهاي عاملی عبارات 
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  .دهد در هر یک از عوامل یا الگوهاي انگیزشی نشان میعاملی عبارات را مقادیر امتیازهاي  2 جدول. شود میاستفاده 
  

  یافته هاي عوامل دوران مشخصه) 1 جدول

  شاخص
  عوامل

1  2  3  4  5  
  2  3  12  6  7  کنندگان معرف عامل تعداد مشارکت

 8/0 8/0 8/0 8/0  8/0  میانگین ضریب نسبی

  889/0  923/0  980/0  960/0  966/0 پایایی ترکیبی
  333/0  277/0  143/0  200/0  186/0  انحراف معیار امتیازهاي عوامل

  
  مقادیر امتیازهاي عاملی) 2جدول 

  عبارت  کد
  امتیازهاي عاملی

عامل 
  اول

عامل 
  دوم

عامل 
  سوم

عامل 
  چهارم

عامل 
  پنجم

  2  -2  0  0  2  به رشد علم و فناوري کمک کنم  1
  4  -1  -1  -1  0  ام را تکرار کنم وکار موفق قبلی اندازي کسب تجربه راه  2
  -2  1  -1  -2  3  به رونق تولید در کشور کمک کنم  3
  0  0  0  0  4  هاي شغلی ایجاد کنم فرصت  4
  -2  -1  0  0  3  به خودکفایی ملی و ممانعت از خروج ارز از کشور کمک کنم  5
  1  0  0  0  2  هاي پیشرفته را در کشور فراهم کنم امکان استفاده از فناوري  6
  1  -3  1  -1  1  محور کمک کنم به توسعه اقتصاد دانش  7
  -3  1  3  1  1  وکار شناخته و به دیگران اثبات کنم ام را در مدیریت کسب توانایی  8
  0  -4  2  2  0  ام را شناخته و به دیگران اثبات کنم هاي علمی و فنی استعدادها و توانایی  9
  -2  4  -2  0  0  سازي دولت استفاده کنم هاي تجاري از حمایت  10
  0  -2  -3  3  -2  انعطاف بیشتري در زندگی شخصی و خانوادگی داشته باشم  11
  3  0  -1  -3  0  کنمام فعالیت  در زمینه شغل خانوادگی  12
  0  2  -2  2  -3  برتر از دیگران باشم و ریاست کنم  13
  -3  1  -3  -3  -3  بنیان به دست آورم علمی را از تأسیس شرکت دانش امتیاز براي ارتقاء به عنوان عضو هیأت  14
  -1  4  -2  1  -1  از تسهیالت دولت براي تأمین منابع مالی یا ضمانتی استفاده کنم  15
  3  3  1  2  3  گذاران استفاده کنم با شبکه کارآفرینان، مخترعان، دانشگاهیان، تولیدکنندگان و سرمایهاز ارتباطم   16
  2  3  2  3  2  ام در کارم استفاده کنم از تحصیالت دانشگاهی و تحقیقات علمی  17
  2  2  1  2  1  سازي کنم ایده یا اختراعی را تجاري  18
  -1  1  1  3  -2  رئیس خودم باشم  19
  -2  -2  -1  0  -1  بنیان مانند خدمت سربازي، حق گمرك و مالیات استفاده کنم هاي دانش هاي شرکت معافیتاز   20
  1  1  0  -1  4  به توسعه مناطق محروم کشور کمک کنم  21
  -2  2  1  -1  1  به حفظ محیط زیست کمک کنم  22
  3  -1  0  0  -1  رؤیایم را براي شبیه شدن به کسی محقق کنم  23
  1  0  -1  4  0  آزادانه در کارم اعمال نمایمنظراتم را   24
  -2  0  -1  -1  -1  وکار بهره ببرم از یک فرصت پیداشده در کسب  25
  -1  -2  1  4  -2  مدیریت و کنترل زمانم را خودم داشته باشم  26
  -1  2  -4  -2  -4  براي خودم، همسرم و فرزندانم امنیت اقتصادي ایجاد کنم  27
  2  3  3  0  0  درآمد بیشتري کسب کنم  28
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  مقادیر امتیازهاي عاملی) 2جدول 

  عبارت  کد
  امتیازهاي عاملی

عامل 
  اول

عامل 
  دوم

عامل 
  سوم

عامل 
  چهارم

عامل 
  پنجم

  1  -3  2  -2  1  وکار جدید به چالش کشیده شوم اندازي و رشد یک کسب هاي پیش روي راه با مشکالت و فرصت  29
  -2  -1  2  -1  -1  به یادگیري ادامه دهم  30
  1  0  4  1  -2  به موقعیت و منزلت اجتماعی باالتري دست پیدا کنم  31
  0  1  3  1  0  نوآور و از پیشگامان توسعه فناوري باشم  32
  0  0  0  -2  2  کنم کمک کنم اي که در آن زندگی می به رفاه جامعه  33
  -3  -1  0  1  1  براي کشورم فرد مفید و تأثیرگذاري باشم  34
  4  -1  -2  -3  -1  ام پیروي کنم شده زندگی از الگوي تحسین  35
  0  0  4  1  0  موفقیت کسب کنم خودم را بشناسم و رشد کنم  36
  -4  -4  -4  -4  -4  داشته باشمروابط کاري گرم و دوستانه   37
  -4  -3  -3  -4  -3  ام سرخورده و ناراضی بودم از کار قبلی  38

  

  

کننده الزم بوده  براي شناخت بهتر کارآفرینان مشارکت
هاي آنها در هر یک از الگوهاي انگیزشی مورد بررسی  ویژگی

رخ کارآفرینان در هر یک از  نیم 3 جدولاطالعات . قرار گیرد
دهد چرا که با  الگوهاي انگیزشی در پژوهش را نشان می

توجه به غیرتصادفی بودن روش انتخاب نمونه و همچنین 
کنندگان در پژوهش به هیچ عنوان  تعداد اندك مشارکت

ها را به تمام جامعه کارآفرینان حوزه  توان این ویژگی نمی

کنندگان در  تعداد مشارکت. م دادبنیان تعمی هاي دانش شرکت
دهد که الگوي انگیزشی غالب،  الگوهاي مختلف نشان می

دستیابی به موفقیت و کسب موقعیت بهتر بوده و تعداد 
. هاست اي بیش از سایر دسته طلبان به طور قابل مالحظه توفیق

دوستان قرار دارند به طوري که در  پس از این دسته، نوع
طلب یا  کنندگان، توفیق وم مشارکتمجموع نزدیک به دوس

  .دوست هستند نوع
  

  رخ کارآفرینان در الگوهاي انگیزشی نیم) 3جدول 

  کنندگان هاي مشارکت ویژگی
  الگوهاي انگیزشی

  طلبان توفیق  گرایان کنترل  دوستان نوع
جستجوگران 
  فرصت

  کنندگان پیروي

  2  3  12  6  7  کل کارآفرینان
  1  3  12  6  7  مرد  جنسیت

هاي  ویژگی
  خانوادگی

  1  3  11  6  6  متأهل
  1  2  11  4  6  داراي فرزند

  1  3  11  5  4  خانواده با دو منبع درآمد

سابقه فعالیت 
  اي حرفه

  1  -  4  3  1  سال 5کمتر از 
  -  2  5  3  2  سال 10تا  5بین 

  1  1  3  -  4  سال 10بیشتر از 

  سطح تحصیالت
  -  -  1  -  -  کارشناسی

  -  -  2  2  1  کارشناسی ارشد
  2  3  9  4  5  دکتري و باالتر

  رشته تحصیلی
  1  2  6  4  3  علوم فنی و مهندسی
  1  1  4  2  3  پزشکی و پیراپزشکی

  -  -  2  -  1  علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد
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  رخ کارآفرینان در الگوهاي انگیزشی نیم) 3جدول 

  کنندگان هاي مشارکت ویژگی
  الگوهاي انگیزشی

  طلبان توفیق  گرایان کنترل  دوستان نوع
جستجوگران 
  فرصت

  کنندگان پیروي

زمینه فعالیت 
  شرکت

  -  -  1  1  - فناوري زیستی
 ک،یبرق و الکترون يافزارها سخت

 کیو فوتون زریل
1  -  1  -  1  

  -  -  1  2  1 یپزشک زاتیملزومات و تجه
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر 

 هاي شیمیایی فناوري
-  -  3  1  -  

اطالعات و ارتباطات و  يفناور
 يا انهیرا يافزارها نرم

-  1  2  -  -  

و  شرفتهیپ زاتیو تجه آالت نیماش
 یتخصص يها افزارها و سامانه نرم

 مربوطه

2  1  2  1  -  

هاي پیشرفته حوزه  دارو و فرآورده
 تشخیص و درمان

2  1  1  1  1  

  -  -  1  -  1 يساز يخدمات تجار
عضویت در 

  علمی هیأت
  1  2  5  3  4  وقت تمام
  1  -  4  1  2  وقت پاره

  
  بحث -5
  الگوهاي انگیزشی 1- 5
دوستان با  نوع): دوستان نوع(الگوي انگیزشی اول  ?

رویکردي کالن با قصد کمک به هموطنان خود اقدام به 
هاي شغلی  ایجاد فرصت. اند بنیان نموده تأسیس شرکت دانش

نیافته، رونق تولید، خودکفایی ملی،  بیشتر، توسعه مناطق توسعه
 هاي نوین، حفظ محیط زیست، توسعه فراهم آوردن فناوري

محور، رشد علم و فناوري و افزایش رفاه جامعه  اقتصاد دانش

دوستان  براي نوع. هاي این افراد بوده است ترین انگیزه مهم
منافع شخصی مانند دستیابی به موقعیت باالتر و ریاست بر 

عبارات متمایزکننده . دیگران اهمیت کمی داشته است
این عبارات  عامل اول و مقایسه امتیازهاي عاملی) دار معنی(

  .آورده شده است 4 جدولدر عامل اول با سایر عوامل در 
گرایان با قصد  کنترل): گرایان کنترل(الگوي انگیزشی دوم  ?

در اختیار داشتن و کنترل امور زندگی اقدام به تأسیس شرکت 
آزادي براي اعمال نظرات در کار، کنترل . اند بنیان نموده دانش

  دوستان عبارات متمایزکننده الگوي انگیزشی نوع) 4جدول 

  عبارت  کد
 شده امتیاز عبارت در عوامل شناسایی

 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم  عامل اول

 0 0 0 0 4  هاي شغلی ایجاد کنم فرصت 4

 1 1 0 -1 4  توسعه مناطق محروم کشور کمک کنمبه  21

 -2 1 -1 -2 3  به رونق تولید در کشور کمک کنم  3

 -2 -1 0 0 3  به خودکفایی ملی و ممانعت از خروج ارز از کشور کمک کنم  5

 1 0 0 0 2  هاي پیشرفته در کشور را فراهم کنم امکان استفاده از فناوري  6

 0 0 0 -2 2  کنم کمک کنم زندگی میاي که در آن  به رفاه جامعه 33

 1 0 4 1 -2  به موقعیت و منزلت اجتماعی باالتري دست پیدا کنم 31

 0 2 -2 2 -3  برتر از دیگران باشم و ریاست کنم 13
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و مدیریت زمان، رئیس خود بودن و رسیدگی به امور 
از طرف . وده استهاي این افراد ب ترین انگیزه خانوادگی، مهم
گرایان منافع عامه مانند بهبود رفاه اجتماعی  دیگر براي کنترل

روي از سایرین در زمینه شغلی اهمیت کمی داشته  و دنباله
عبارات متمایزکننده عامل دوم و مقایسه امتیازهاي . است

عاملی این عبارات در عامل مذکور با سایر عوامل را در 
  .توان دید می 5 جدول
طلبان با قصد  توفیق): طلبان توفیق(وي انگیزشی سوم الگ ?

کسب موفقیت و رشد و ترقی اقدام به تأسیس شرکت 
بر اساس نظریه انگیزشی مک کللند، نیاز . اند بنیان نموده دانش

به موفقیت، تمایل افراد به آزمودن خودشان در توانایی مقابله 
. رین استها و انجام دادن بهتر کارها نسبت به سای با چالش

افرادي که نیاز به موفقیت بیشتري دارند اغلب براي 

کنند از پذیرفتن مسئولیت  ریزي می کارهایشان از قبل برنامه
برند و دوست دارند سریع و به طور  شخصی لذت می

. اند بازخورد بگیرند مشخص از کارهایی که انجام داده
قدند همچنین این افراد کانون کنترل داخلی دارند یعنی معت

اند و نه شانس  هایشان موجب حاصل شدن نتایج شده فعالیت
آزمودن توانایی علمی و مدیریتی و ]. 40[و تصادف و اقبال 

اثبات آن به دیگران، کسب درآمد بیشتر و موقعیت اجتماعی 
بهتر، کسب موفقیت، به چالش کشیده شدن و یادگیري، از 

طرف دیگر براي  از. هاي این افراد بوده است ترین انگیزه مهم
طلبان حفظ تعادل در زندگی شخصی و خانوادگی  توفیق

عبارات متمایزکننده عامل سوم و . اهمیت کمی داشته است
مقایسه امتیازهاي عاملی این عبارات در عامل سوم با دیگر 

  .توان دریافت می 6 جدولعوامل را از 
  

  گرایان متمایزکننده الگوي انگیزشی کنترلعبارات ) 5جدول 

  عبارت  کد
 شده امتیاز عبارت در عوامل شناسایی

 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم  عامل اول

 -1 -2 1 4 -2  مدیریت و کنترل زمانم را خودم داشته باشم 26

 1 0 -1 4 0  نظراتم را آزادانه در کارم اعمال نمایم 24

 -1 1 1 3 -2  خودم باشمرئیس  19

11 
انعطاف بیشتري در زندگی شخصی و خانوادگی 

  داشته باشم
2- 3 3- 2- 0 

 0 0 0 -2 2  کنم کمک کنم اي که در آن زندگی می به رفاه جامعه 33

 3 0 -1 -3 0  ام فعالیت کنم در زمینه شغل خانوادگی 12

 4 -1 -2 -3 -1  ام پیروي کنم شده زندگی از الگوي تحسین 35

  
  طلبان عبارات متمایزکننده الگوي انگیزشی توفیق) 6جدول 

  عبارت  کد
 شده امتیاز عبارت در عوامل شناسایی

 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم  عامل اول

 0 0 4 1 0  موفقیت کسب کنم خودم را بشناسم و رشد کنم 36

 1 0 4 1 -2  کنمبه موقعیت و منزلت اجتماعی باالتري دست پیدا  31

 0 1 3 1 0  نوآور و از پیشگامان توسعه فناوري باشم 32

8 
وکار شناخته و به دیگران  ام را در مدیریت کسب توانایی

  اثبات کنم
1 1 3 1 3- 

29 
اندازي و رشد یک  روي راه هاي پیش با مشکالت و فرصت

  وکار جدید به چالش کشیده شوم کسب
1 2- 2 3- 1 

9 
ام را شناخته و به  هاي علمی و فنی تواناییاستعدادها و 

  دیگران اثبات کنم
0 2 2 4- 0 

 -2 -1 2 -1 -1  به یادگیري ادامه دهم 30

 0 -2 -3 3 -2  انعطاف بیشتري در زندگی شخصی و خانوادگی داشته باشم 11
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): جستجوگران فرصت(الگوي انگیزشی چهارم  ?
جستجوگران فرصت با قصد کسب منافع اقتصادي اقدام به 

ها و  استفاده از حمایت. اند بنیان نموده تأسیس شرکت دانش
هاي این افراد  ترین انگیزه تسهیالت دولتی و کسب درآمد مهم

براي جستجوگران فرصت منافع عامه مانند کمک . بوده است
علم و فناوري و رونق تولید در کشور اهمیت کمی  به رشد

عبارات متمایزکننده عامل چهارم و مقایسه . داشته است
امتیازهاي عاملی آنها در عامل چهارم با عوامل دیگر را از 

  .توان مشاهده نمود می 7 جدول
کنندگان با  پیروي): کنندگان پیروي(الگوي انگیزشی پنجم  ?

الً خودشان یا خویشاوندانشان قصد تکرار موفقیتی که قب
. اند بنیان نموده اند اقدام به تأسیس شرکت دانش تجربه کرده

تکرار تجربه موفق قبلی، توسعه شغل خانوادگی، تحقق رؤیاي 
ترین  کودکی یا جوانی و پیروي از الگوي زندگی، مهم

کنندگان  براي پیروي. هاي این افراد بوده است انگیزه
جاد امنیت اقتصادي براي خود و هایی همچون ای دغدغه

هاي فردي به دیگران اهمیت کمی  خانواده و نیز اثبات توانایی
عبارات متمایزکننده عامل پنجم و مقایسه . داشته است

امتیازهاي عاملی این عبارات در عامل اخیر با سایر عوامل را 
  .پیدا کرد 8 جدولتوان در  می

  
  عبارات متمایزکننده الگوي انگیزشی جستجوگران فرصت) 7جدول 

  عبارت  کد
 شده امتیاز عبارت در عوامل شناسایی

 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم  عامل اول

 -2 4 -2 0 0  سازي دولت استفاده کنم هاي تجاري از حمایت 10

 -1 4 -2 1 -1  ضمانتی استفاده کنماز تسهیالت دولت براي تأمین منابع مالی یا  15

 -1 2 -4 -2 -4  براي خودم، همسرم و فرزندانم امنیت اقتصادي ایجاد کنم 27

14 
علمی را از تأسیس شرکت  امتیاز براي ارتقاء به عنوان عضو هیأت

  بنیان به دست آورم دانش
3- 3- 3- 1 3- 

 -2 1 -1 -2 3  به رونق تولید در کشور کمک کنم  3

 2 -2 0 0 2 رشد علم و فناوري کمک کنمبه  1

 1 -3 1 -1 1  محور کمک کنم به توسعه اقتصاد دانش 7

9  
ام را شناخته و به دیگران  هاي علمی و فنی استعدادها و توانایی

  اثبات کنم
0 2 2 4- 0 

  
  کنندگان عبارات متمایزکننده الگوي انگیزشی پیروي) 8جدول 

  عبارت  کد
 شده عوامل شناساییامتیاز عبارت در 

 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم  عامل اول

 4 -1 -1 -1 0  ام را تکرار کنم وکار موفق قبلی اندازي کسب تجربه راه  2

 4 -1 -2 -3 -1  ام پیروي کنم شده زندگی از الگوي تحسین 35

 3 -1 0 0 -1  رؤیایم را براي شبیه شدن به کسی محقق کنم  23

 3 0 -1 -3 0  ام فعالیت کنم زمینه شغل خانوادگیدر  12

 -1 2 -4 -2 -4  براي خودم، همسرم و فرزندانم امنیت اقتصادي ایجاد کنم 27

 -3 1 3 1 1  وکار شناخته و به دیگران اثبات کنم ام را در مدیریت کسب توانایی 8

  

  هاي مشترك انگیزه 2- 5
بنیان و موفقیت آن، داشتن  از الزامات تأسیس شرکت دانش

شبکه ارتباطی مؤثر با سایر کارآفرینان، مخترعان، دانشگاهیان، 
کنندگان در  مشارکت. گذاران است کنندگان و سرمایه تولید

اي را انگیزه مهم  القول داشتن چنین شبکه پژوهش متفق

آنجا که همچنین از . دانند بنیان می تأسیس شرکت دانش
ها را با هدف  محققان و دانشگاهیان عموماً این شرکت

کنند استفاده از  شان تأسیس می سازي ایده یا اختراع تجاري
سازي ایده و اختراع،  تحصیالت و تحقیقات علمی و تجاري

کنندگان  هاي مهم مشترك بین مشارکت از دیگر انگیزه
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ابط از طرف دیگر مشخص شد که داشتن رو. شناسایی شدند
اهمیتی  هاي کم دوستانه و سرخورده بودن از کار قبلی انگیزه

در راستاي  .روند کنندگان به شمار می براي همه مشارکت
دار مشترك بین  پاسخ به سؤال دوم تحقیق، عبارات معنی

  .اند مقایسه شدهمشخص و بین آنها  9 جدولعوامل در 
  
  بحث -6

کارآفرینان با عامه در مقاالت قبلی اغلب به بررسی تفاوت 
افراد پرداخته شده و کمتر تفاوت خود کارآفرینان با یکدیگر 

کارآفرینان بر اساس . مورد مطالعه قرار گرفته است
هاي  توانند انگیزه هاي فردیشان می خصوصیات و توانایی

در این مقاله ]. 5[وکار داشته باشند  اندازي کسب متفاوتی از راه
بنیان با استفاده  هاي دانش ینان شرکتالگوهاي انگیزشی کارآفر
کارآفرینانی که در هر یک از این . از روش کیو شناسایی شد

الگوها بر اساس نوع عوامل انگیزشی قرار داشتند با عناوین 
طلبان، جستجوگران فرصت و  گرایان، توفیق دوستان، کنترل نوع

  .کنندگان نامگذاري شدند پیروي
شده در این پژوهش بجز عامل  همه عوامل انگیزشی شناسایی

با نظریه کششی » ام سرخورده و ناراضی بودم از کار قبلی«
ها  مطابقت دارند لیکن بر اساس یافته ]27[گیالد و لوین 

هاي  نظریه فشاري براي تشریح انگیزه کارآفرینان شرکت
بنیان  هاي دانش کارآفرینان شرکت. بنیان مناسب نیست دانش

هاي  اغلب براي کسب پیامدهاي مطلوب جذب فعالیت
شوند و اجتناب از عوامل خارجی منفی در  کارآفرینانه می

. اهمیت است ها بسیار کم ن شرکتانگیزش کارآفرینان ای

، عدم کفایت ]12[هایی مانند درآمد ناکافی خانواده  انگیزه
هاي شغلی متناسب  ، کمبود فرصت]30و12[درآمد شغل قبلی 

، از دست دادن کار و تنفر از بیکاري ]31و30و12[با تخصص 
ها و باورهاي فرد با جو و محیط  ، ناسازگاري ارزش]31[

ترس از آینده که در مطالعات قبلی به عنوان و  ]31و30[کاري 
عوامل انگیزشی کارآفرینان شناسایی شده بودند براي 

بنیان، عوامل انگیزشی به شمار  هاي دانش کارآفرینان شرکت
شده   هاي عوامل شناسایی همچنین از دیگر تفاوت. روند نمی

بنیان در اینجا با سایر  هاي دانش انگیزش کارآفرینان شرکت
ها، عوامل انگیزشی مربوط به اعتقادات و باورهاي  شپژوه

هایی  هاي قبلی انگیزه کارآفرینان است و بر خالف پژوهش
، اعتقاد به ]32[مانند اعتقاد به کسب دستاوردهاي معنوي 

، اعتقاد به ]30[، اعتقاد به حمایت ماورائی ]30[سرنوشت 
و باورها و مفروضات  ]30[، تقدس ثروت ]30[شانس 
هاي  به عنوان عوامل انگیزشی کارآفرینان شرکت ]29[ی اسالم
  .بنیان شناسایی نشدند دانش

بنیان با  هاي دانش مقایسه الگوهاي انگیزشی کارآفرینان شرکت
هایی که از عوامل انگیزشی کارآفرینان در  بندي سایر دسته
هایی را نشان  ها و تفاوت هاي دیگر شده شباهت پژوهش

هاي مهم آنها ایجاد فرصت  ه انگیزهدوستان ک نوع. دهد می
شغلی، کمک به توسعه مناطق محروم، کمک به رونق تولید، 

هاي  کمک به خودکفایی ملی، امکان استفاده از فناوري
پیشرفته و کمک به رفاه جامعه است با کارآفرینان اجتماعی 

در  ]32[زایی  رسانی به جامعه و اشتغال هاي خدمت و تم ]12[
دوستان گستره  البته نوع. ی شباهت داردهاي قبل پژوهش

  مه عواملعبارات مشترك بین ه) 9جدول 

  عبارت  کد
 شده امتیاز عبارت در عوامل شناسایی

 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم  عامل اول

16 
از ارتباطم با شبکه کارآفرینان، مخترعان، دانشگاهیان، تولیدکنندگان 

  گذاران استفاده کنم و سرمایه
3 2 1 3 3 

 2 3 2 3 2  کارم استفاده کنمام در  از تحصیالت دانشگاهی و تحقیقات علمی 17

 2 2 1 2 1  سازي کنم ایده یا اختراعی را تجاري 18

20 
بنیان مانند خدمت سربازي، حق  هاي دانش هاي شرکت از معافیت

  گمرك و مالیات استفاده کنم
1- 0 1- 2- 2- 

 -2 0 --1 -1 -1  وکار بهره ببرم از یک فرصت پیداشده در کسب 25

 -4 -4 -4 -4 -4  دوستانه داشته باشمروابط کاري گرم و  37

 -4 -3 -3 -4 -3  ام سرخورده و ناراضی بودم از کار قبلی 38



  بنیان کارهاي دانش و اندازي کسب کارآفرینان در راهشناسایی الگوهاي انگیزشی 

60  

شوند در حالی که  ها را شامل می تري از انگیزه وسیع
هاي قبلی صرفاً در یک قالب  هاي مشابه در پژوهش بندي دسته

  .اند زایی اشاره کرده رسانی به جامعه یا اشتغال کلی به خدمت
هاي مهم آنها مدیریت و کنترل زمان،  گرایان که انگیزه کنترل

اعمال نظرات در کار، رئیس خود بودن و داشتن انعطاف در 
، ]12[طلب  زندگی شخصی است با کارآفرینان انعطاف

در  ]31[هاي خانوادگی  و انگیزه ]28[هاي استقالل  انگیزه
هاي قبلی  البته در پژوهش. هاي قبلی مشابهت دارند پژوهش

ستند به ها را دارا ه اغلب کارآفرینانی که این دسته از انگیزه
هاي زندگی، بودن در کنار خانواده و تعادل  علت مسئولیت

پذیري کار هستند در  میان کار و زندگی خواستار انعطاف
تر  اهمیت ها کم گرایان این گونه انگیزه حالی که براي کنترل

  .است
هاي مهم آنها کسب موفقیت و شناخت  طلبان که انگیزه توفیق

زلت اجتماعی باالتر، خود و رشد کردن، دستیابی به من
وکار به دیگران، به  نوآوري، شناساندن توانایی مدیریت کسب

هاي علمی و فنی و نیز  چالش کشیده شدن، اثبات توانایی
طلب  طلب و توفیق تداوم یادگیري است با کارآفرینان آرمان

، ]28[هاي نوآوري، شناخت و خودشناسی  ، انگیزه]12[
و  ]31[هاي کارآفرینانه  ، انگیزه]32[اي  هاي ارتقاء حرفه انگیزه
هاي قبلی داراي  در پژوهش ]33[هاي روانشناختی  انگیزه

  .مشابهت هستند
هاي مهم آنها استفاده از  جستجوگران فرصت که انگیزه

سازي دولت، استفاده از تسهیالت دولت  هاي تجاري حمایت
براي تأمین مالی یا ضمانتی، به دست آوردن امنیت اقتصادي و 

هاي موفقیت  علمی است با انگیزه سب امتیاز ارتقاء هیأتک
، ]32[هاي کسب درآمد بیشتر  ، انگیزه]31و28[مالی 
در  ]29[و منافع مالیاتی  ]33[هاي اقتصادي  انگیزه
تفاوتی که جستجوگران . هاي قبلی شباهت دارند پژوهش

شده در مطالعات قبلی دارند  هاي انجام بندي فرصت با دسته
که آنها عالوه بر اینکه خواهان کسب درآمد بیشتر  این است

هاي مالیاتی و تسهیالت دولتی  هستند سایر منافع مثل معافیت
  .دارندبنیان را نیز مدنظر  و امتیازات ویژه تأسیس شرکت دانش

هاي مهم آنها تکرار موفقیت قبلی،  کنندگان که انگیزه پیروي
پیروي از الگوي زندگی، تحقق رؤیا و فعالیت در زمینه شغل 

و الگوهاي نقش  ]28[ها  هاي نقش خانوادگی است با انگیزه

این دسته از . هاي قبلی همخوانی دارند در پژوهش ]29[
هاي مختلف  هاي آنها کمتر در پژوهش کارآفرینان و انگیزه

  .اند مورد شناسایی قرار گرفته
  
  گیري نتیجه -7

بندي  در این مقاله بر خالف مطالعات قبلی که تنها به دسته
ها با یکدیگر  هاي کارآفرینان و بیان تفاوت دسته انگیزه
. هاي مشترك کارآفرینان نیز شناسایی شد اند انگیزه پرداخته

ینان، مخترعان، داشتن شبکه ارتباطی مؤثر با سایر کارآفر
سازي ایده  گذاران، تجاري کنندگان و سرمایه دانشگاهیان، تولید

هاي مهم  یا اختراع، استفاده از تحصیالت و تحقیقات از انگیزه
بر این . کنندگان شناسایی شده است مشترك بین مشارکت

شود که  گذاران حوزه فناوري پیشنهاد می اساس به سیاست
و ایجاد شبکه ارتباطی بین آنها و تسهیل ارتباط بین نخبگان 

. هاي خود بگنجانند گذاران را در برنامه تولیدکنندگان و سرمایه
مخترعان، محققان و دانشگاهیان مایلند نتایج مطالعات علمی 
خود را در عمل مشاهده نمایند و در صورتی که امکان 

وکار برایشان فراهم باشد انگیزه کافی براي  اندازي کسب راه
شده در این پژوهش از  بندي ارائه دسته. ار را دارنداین ک
گذاران حوزه فناوري نشان  هاي کارآفرینان، به سیاست انگیزه
دهد که نباید انگیزه همه کارآفرینان را کسب منافع مالی  می

هاي  اي از کارآفرینان با انگیزه قلمداد کنند بلکه طیف گسترده
هاي هر یک  ا انگیزهکامالً متفاوت وجود دارند که متناسب ب

ریزي  بنیان برنامه وکارهاي دانش بایست براي رشد کسب می
کنندگان  شده پیروي هاي شناسایی مثالً یکی از دسته. نمود

اند  هستند کارآفرینانی که به دنبال الگویی که در زندگی داشته
اند مشتاق  یا به پیروي از رؤیایی که در گذشته در سر پرورانده

الگوسازي و معرفی کارآفرینان . وکار هستند سباندازي ک راه
تواند یکی از راهکارهاي گسترش چنین  برتر می

  .وکارهایی در ایران باشد کسب
هایی براي این پژوهش وجود داشته که باید در  محدودیت

هاي  اول اینکه انگیزه. استفاده از نتایج در نظر گرفته شود
وکار مورد تحلیل  باندازي کس شده کارآفرینان از راه ادراك

قرار گرفته نه دالیل واقعی آنها که ممکن است این دو با هم 
البته با توجه به اینکه کارآفرینان به طور . متفاوت باشند

مند به انعکاس  اند عالقه داوطلبانه در تحقیق مشارکت کرده
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رغم این محدودیت داراي  واقعیت بوده و نتایج تحقیق علی
کنندگان، مؤسسین  دوم اینکه مشارکتمحدودیت . اعتبار است

اند و ممکن است افرادي که قصد  بنیان بوده هاي دانش شرکت
شان عملی نشده،  تأسیس شرکت دارند ولی هنوز تصمیم

کنندگان در این  ها و مقاصد متفاوتی نسبت به مشارکت انگیزه
سوم هم اینکه روش آماري مورد استفاده . تحقیق داشته باشند
ي توصیفی بوده و از آمار استنباطی براي این یک روش آمار

ها را تعمیم داد اما  توان یافته کار استفاده نشده و بنابراین نمی
ها  ها به عنوان مبنایی براي سایر پژوهش توان از یافته می

  .استفاده نمود
شود در یک تحقیق طولی  هاي آتی پیشنهاد می براي پژوهش

هاي کارآفرینان  قاله، انگیزهمبتنی بر روش مورد استفاده این م
بنیان با کارآفرینان ناموفق مورد  وکارهاي دانش موفق کسب

هاي  بندي مقایسه قرار گیرد تا بررسی شود که آیا دسته
وکار در این مقاله  اندازي کسب شده از انگیزه راه متفاوت ارائه

. وکارها مؤثر باشد تواند بر موفقیت یا عدم موفقیت کسب می
شود با انجام تحقیقات پیمایشی تأثیر  یشنهاد میهمچنین پ

هاي خانوادگی، سابقه فعالیت  عواملی مانند جنسیت، ویژگی
هاي  اي، سطح تحصیالت و رشته تحصیلی بر انگیزه حرفه

بنیان مورد بررسی  وکارهاي دانش اندازي کسب متفاوت راه
  .قرار گیرد
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