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Abstract
Purpose: Entrepreneurship is one of the key factors in economic development
and a key indicator in the development of growing societies. What motivates
the entrepreneur to start an entrepreneurial activity is entrepreneurial
motivation. Entrepreneurial motivation is the process of transforming an
ordinary person into an entrepreneur who can create opportunities and help
maximize wealth and economic development. The purpose of this study is to
identify and classify the motivations of entrepreneurs.
Design/Methodology/Approach: This research has been done with a
systematic review approach and using a six-cell matrix in two components for
motivation (traction or pressure) and sources of motivating (economic,
psychological or social).
Research Findings: According to the six-cell matrix, the highest frequency of
motivations identified are: psychological traction motives with 61%, economic
traction motives with 21.1%, social traction motives with 6.2%, psychological
compulsive motives with 9.2%, Social pressure motives 2% and economic
pressure motives 5%. Shows the percentage distribution of motivations.
Limitations & Consequences: The cultural context and demographic
characteristics of entrepreneurs are not separated in this study
Practical Consequences: Identifying and classifying their motivations and
focusing and strengthening these motivations in the programs of policy
makers and planners will lead to economic and social development.
Innovation or value of the Article: According to the new model,
entrepreneurs' motivations are classified into two components: motivation and
motivation source.
Paper Type: Systematic review
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مقدمه
انگیزههای 1افراد برای کارآفرین شدن متفاوت است و همواره طبقهبندیهای مختلفی از انگیزههای کارآفرینان
صورتگرفته است .انگیزههای کارآفرینی در پژوهشهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است .با توجه به این
که فعالیتهای کارآفرینانه به وجود آمده تحت تأثیر عوامل کششی از موفقیت مالی بیشتری نسبت به فعالیتهای
کارآفرینانه در اثر عوامل رانشی برخوردار هستند (آمیت و مولر )1995،2طبقهبندی انگیزههای کارآفرینان بر
اساس دو نیروی رانش 3یا کشش( 4مک کلالند و همکاران 2005 ،5؛ شوجو و شیور2007 ،6؛ سگال و همکاران،7
2005؛کرک وود )2009،8اهمیت مییابد.
از آنجا که کارآفرینان نیروی محرکه توسعه اقتصادی در جوامع هستند شناسایی و بررسی رویکردهای رفتاری
و انگیزههای کارآفرینان از منظر اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی و یافتن وجه تمایز آنان با غیر کارآفرینان
همواره مورد توجه صاحب نظران است (سروستان ،عزیزی نژاد .)2015،9علیرغم اهمیت مطالعات مربوط به
شناسایی انگیزههای کارآفرینان تا کنون پژوهشی به صورت نظاممند و در چارچوب دو عامل جهت انگیزه
(رانشی یا کششی) و ج نس انگیزه (اجتماعی ،روان شناختی و اقتصادی) انجام نشده است .مرور نظاممند
انگیزههای کارآفرینان این امکان را فراهم میآورد که پژوهشگران و مدیران با خالصهای از مطالعات انجام
شده ،چالشها ،کاستیها و زمینه های بهبود در این حوزه آشنا شوند .بنابراین پژوهش حاضر درصدد است تا بر
مبنای چارچوبی جدید و از ترکیب دو عامل جهت انگیزه (رانشی یا کششی) و جنس انگیزه (اجتماعی ،روان
شناختی و اقتصادی) در قالب ماتریسی شش سلولی ،انگیزههای فعالیتهای کارآفرینی را شناسایی و طبقهبندی
کند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
رابینز )1943( 10انگیزش را تمایل به انجام کار که در گرو توانایی فرد است میداند ،تا بدان وسیله نوعی نیاز
تأمین گردد .نیاز نوعی کسر و کمبود روانی و فیزیولوژیک است که میتواند دستاورد خاصی را جذاب نماید .دهه
 1950یکی از دهههای پربار از نظر ارائه مفاهیم انگیزش بود .سپهوند و همکاران )2013( 11به نقل از رابینز و
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جاج ) 2010(1انگیزه را تعامل بین فرد و موقعیت وی تعریف میکند که شدت ،جهت و میزان تالش به منظور
رسیدن به هدفی مشخص را تعیین میکند.
ارائه چارچوبی جهت
طبقهبندی ...
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مازلو )1981( 2ایده سلسله مراتب نیازها را در کتاب خود به نام «انگیزه و شخصیت» در سال  1981مطرح نمود.
او هدف و آرمان اصلی انسان را و تربیت و تقالی او را دستیافتن به مرتبه واالی انسانی و همانا تحقیق
خویشتن یا خودشکوفایی میداند .وی مراتبی را برای دسترسی به این آرمان بهصورت سلسلهمراتب نیازها تدوین
نموده است.
طبق هرم نیازهای مازلو ،پنج سطح مختلف در سلسلهمراتب نیازهای انسان وجود دارد که شامل نیازهای زیستی،
امنیت ،اجتماعی ،احترام و در نهایت نیاز به خودشکوفایی است .ارهان و اسکات 3انگیزهها را به دو دسته رانشی
و کششی تقسیمبندی کرده و بیان میکنند که عوامل رانشی پیوندهای منفی با شرایط کارآفرین دارند مانند
کافی نبودن درآمد خانواده ،بیکاری ،فقدان رضایت شغلی و انتخاب مشاغل قابل انعطاف به علت تعهدات
خانوادگی (ارهان و اسکات .)2001،عوامل کشش آنهایی هستند که با انگیزههای مثبت فرد در ارتباط بوده
مانند دو عامل که بیشتر از سایر انگیزهها موردبحث قرار گرفته یعنی استقالل و پول .بین مؤلفههای کشش و
انگیزههای کارآفرینی ارتباط مؤثرتری برقرار میباشد طوری که بیشتر انگیزههای کارآفرینان به مؤلفه کشش
مربوط میباشد (کرک وود .)2009 ،در این میان انگیزههای روانشناسی ،اقتصادی و اجتماعی فرد به عنوان
یکی از عوامل مهم مورد توجه قرار میگیرد .نیازهایی مانند رئیس خود بودن ،درآمد ،رضایت شغلی ،توفیق،
فرصت پیشرفت قدرت تحت عنوان عوامل انگیزشی فرد برای کارآفرین شدن بیان شدهاند (هیسریچ ،پیترز و
میشل .)2002،4محمدی و همکاران )2015( 5در پژوهشی به نقل شین )2003( 6یکی از مهمترین انگیزههایی
که سبب میشود افراد وظایف و فعالیتهایی را شروع کنند نیاز به موفقیت است که به مؤلفه کشش ارتباط دارد.
الکساندرچرنو )2013( 7نیازهای اقتصادی و روانشناختی را جزء نیازهای اساسی بهحساب میآورد .پژوهشگران
و دانشمندان همواره در پی فراهمآوردن شرایط مناسبی جهت بروز خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی میباشند.
بر اساس یافتههای پژوهش های شناسایی شده بین دو بُعد جهت انگیزه (کشش یا رانش) و جنس انگیزه
(اقتصادی ،روانشناختی یا اجتماعی) ارتباط تنگاتنگی مشاهده میشود که بر همین اساس این پژوهش جهت
ارائه یک چارچوب مناسب برای بیان یافتههای خود از ماتریس شش سلولی که سطرهای آن جهت انگیزه
(کشش یا رانش) و ستونهای آن جنس انگیزه (اقتصادی ،روانشناختی یا اجتماعی) میباشد استفاده میکند
که کلیه انگیزههای استخراج شده از این پژوهش در یکی از شش سلول این ماتریس قرار میگیرد.
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پیشینه پژوهش

نتایج مطالعات قبلی ( 37پژوهش شناسایی شده) در زمینه انگیزههای کارآفرینی بهصورت طبقهبندی شده در
جداول زیر که دربرگیرنده عنوان انگیزه ،نویسندگان و سال چاپ مقاله است ،گردآوری شده است .جدول شماره
 1انگیزههای روانشناختی کششی را بیان میکند.
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آتیانزا3
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لشگرآرا ( ،)1392خنیفر و همکاران ( ،)2010شیری و علی بیگی (،)2015
آراستی و همکاران (،)2013
آلدز و همکاران ( ،)2017آراستی و والینژاد ( ،)2011جهانی و همکاران
( ،)1393مرادی و همکاران ( ،)1389خنیفر و همکاران ( ،)2010آراستی و
همکاران ( ،)2013سرمدی و همکاران ()1388
استفانوویچ و همکاران ( ،)2010بنزینگ و همکاران ( ،)2009دی مارتینو و
بارباتو ( ،)2002پاروانا و ساهاد ( ،)2018کرک وود ( ،)2009رابی چاد و
همکاران ( ،)2010آراستی و همکاران ()2013
سانچز و آتیانزا ( ،)2012استفانوویچ و همکاران ( ،)2010آراستی و همکاران
( ،)2013آراستی و والینژاد ( ،)2011شیری و علی بیگی ()2015
سانچز و آتیانزا ( ،)2012رامان و همکاران ( ،)2008دی مارتینو و بارباتو
( ،)2002رابی چاد و همکاران ( ،)2010شیری و علی بیگی ()2015
بنزینگ و همکاران ( ،)2009دی مارتینو و بارباتو ( ،)2002کالیانی و کومار
( ،)2011فریدونی و همکاران ()2010
شیری و علی بیگی ( ،)2015رامان و همکاران ()2008

1

Upadhaya & Chadha
Raman et al
3 Fereidouni et al
4 Abecassis et al
5 Ismail et al
6 Humbert & Drew
2

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

13
14
15
16
17
18
19
20

برای تأمین نیازهای
شخصی خود
رضایت درونی
تمایل به انجامدادن
کارهای عملی و پرتحرک
رضایت شغلی
انعطافپذیری کار در خانه
مشاغل مشترک با همسر
برای تفریح
برای دنبالکردن نمونه
کسی که تحسین شده
است

امیل و همکاران ،)2019( 1وارد و همکاران،)2019( 2سانچز و آتیانزا (،)2012
افتن و هنپی ()2018
خسروی پور و همکاران ،)2021( 3آراستی ،کنعانی و سید قاسمی ()2013
شیری و علیبیگی ()2015

PAP

رامان و همکاران ()2008
خنیفر و همکاران ()2010
دیمارتینو و بارباتو ()2002
استفانوویچ و همکاران ( ،)2010بنزینگ و همکاران ()2009

)13 (1
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سانچز و آتیانزا ( ،)2012پاروانا و ساهاد ()2018

جدول شماره  2انگیزههای اقتصادی کششی را نشان داده است .بر اساس پژوهشهای پیشین افزایش درآمد و
دستیابی به استقالل مالی از مهمترین عوامل اقتصادی برانگیزاننده برای کارآفرین شدن میباشد و مواردی
مانند امنیت اقتصادی و سرمایهگذاریهای کوچک جزء عوامل کماهمیتتر در این طبقه میباشند.
جدول شماره  .2انگیزههای اقتصادی کششی
ردیف
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

انگیزه

پژوهش ذیربط

شی و وانگ ،)2021( 4خسروی پور و همکاران ( ،)2021کالیانی و کومار ( ،)2011سانچز و
آتیانزا ( ،)2012استفانوویچ و همکاران ( ،)2010بنزینگ و همکاران ( ،)2009پاروانا و ساهاد
برای افزایش درآمد
( ،)2018آرامند ( ،)2011کرک وود ( ،)2009آلدز و همکاران ( ،)2017فریدونی و همکاران
( ،)2010رابی چاد و همکاران ( ،)2010هامرت و درو ()2010
خسروی پور و همکاران ( ،)2021دالنو و لینان ( ،)2019ابسیس و همکاران ( ،)2019سانچز
و آتیانزا ( ،)2012آلدز و همکاران ( ،)2017وارسته و وکیلی فرد ( ،)1395آراستی ،کنعانی و
دستیابی به استقالل مالی
سید قاسمی ( ،)2013آراستی و همکاران ( ،)2013شیری و علی بیگی ()2015
امیل و همکاران ( ،)2019شی و وانگ ( ،)2021اپادایا و چادا ( ،)2019کالیانی و کومار
برای بهرهبرداری از فرصت شغلی ( ،)2011سانچز و آتیانزا ( ،)2012اسماعیل و همکاران ( ،)2006فریدونی و همکاران (،)2010
افتن و هنپی ()2018
آراستی و همکاران ( ،)2013آراستی و والینژاد ( ،)2011شیری و علی بیگی ( ،)2015دموری
مهیا ساختن شرایط بهتر زندگی
و همکاران ( ،)2009رابی چاد و همکاران ()2010
خسروی پور و همکاران ( ،)2021خنیفر و همکاران ( ،)2010شیری و علی بیگی ()2015
کمک به درآمد خانواده
دموری و همکاران ( ،)2009شیری و علیبیگی ()2015
دوری از فقر
کالیانی و کومار ( ،)2011کرک وود ()2009
استفاده از امتیازات دولت
ریسک پایین و نیاز به درآمد کمتر
خنیفر و همکاران ()2010
کسبوکار خانگی
سانچز و آتیانزا ()2012
سرمایهگذاری کوچک
سانچز و آتیانزا ()2012
امنیت اقتصادی

1

Emielet al
ward et al
3 Khosravipour et al
4 Shi& Wang
2

دوره سیزدهم ،شماره 1

جدول شماره  3انگیزههای اجتماعی کششی را نشان داده است .از نظر پژوهشگران خدمت به جامعه با بیشترین
فراوانی بااهمیتترین انگیزه در طبقه انگیزههای اجتماعی کششی میباشد.
جدول شماره  .3انگیزههای اجتماعی کششی
ارائه چارچوبی جهت
طبقهبندی ...

ردیف

انگیزه

1

خدمت به جامعه

2

ایجاد اشتغال

3

روابط کاری گرم

4

برای پذیرش اجتماعی
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پژوهش ذیربط
سانچز و آتیانزا ( ،)2012آرامند ( ،)2011آراستی و والینژاد ( ،)2011وارسته و وکیلی
فرد ( ،)1395آراستی ،کنعانی و سید قاسمی ( ،)2013آراستی و همکاران (،)2013
دموری و همکاران ( ،)2009شیری و علیبیگی ()2015
فریدونی و همکاران ( ،)2010آراستی ،کنعانی و سید قاسمی ( ،)2013رابی چاد و
همکاران ()2010
سانچز و آتیانزا ()2012
سانچز و آتیانزا ()2012

جدول شماره  4انگیزههای روانشناختی رانشی را نشان داده است .این انگیزهها در اثر عوامل بیرونی و در
شرایط محیطی خاص فرد را به سمت کارآفرین شدن هدایت میکند .ایجاد امنیت شغلی و ناخشنودی از شغل
قبلی از مهمترین انگیزههای این طبقه میباشند.
جدول شماره  .4انگیزههای روانشناختی رانشی
ردیف

انگیزه

1

برای ایجاد امنیت شغلی

2

ناخشنودی از شغل قبلی

3

برای غلبه بر چالش

4

تنفر از بیکاری
عدم تطابق باورها و ارزشهای فرد با
جو محیطهای کاری
احساس نیاز به ایجاد تغییر در زندگی
نیاز به کار انعطافپذیر بهخاطر
مسئولیتهای زندگی
آخرین راهحل

5
6
7
8

پژوهش ذیربط
استفانوویچ و همکاران ( ،)2010بنزینگ و همکاران (،)2009
اسماعیل و همکاران ( ،)2006رابی چاد و همکاران ()2010
سانچز و آتیانزا ( ،)2012هامرت و درو ( ،)2010کرک وود
( ،)2009دموری و همکاران ()2009
سانچز و آتیانزا ( ،)2012اسماعیل و همکاران ( ،)2006کرک وود
(،)2009
خنیفر و همکاران ( ،)2010شیری و علیبیگی ()2015
خنیفر و همکاران ( ،)2010شیری و علیبیگی ()2015
یعقوبی فرانی و سلیمانی ()2015
آراستی و همکاران ()2013
شی و وانگ (،)2021هامرت و درو ()2010

جدول شماره  5انگیزههای اقتصادی رانشی را نشان داده است .محل اقامت بر اساس پژوهش اسماعیل و
همکاران ( )2006تنها انگیزه این طبقه میباشد .قرارگیری تنها یک مورد در این جدول نشان از کماهمیت بودن
این طبقه بهعنوان عاملی جهت کارآفرین شدن دارد.
جدول شماره  .5انگیزههای اقتصادی رانشی
ردیف
1

انگیزه
محل اقامت

پژوهش ذیربط
اسماعیل و همکاران ()2006

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

جدول شماره  6انگیزههای اجتماعی رانشی را نشان داده است .در پژوهشهای پیشین به سنت خانوادگی و
بیماری همسر یا عضوی از خانواده بهعنوان انگیزههایی جهت کارآفرین شدن اشاره شده است.
جدول شماره  .6انگیزههای اجتماعی رانشی

PAP

ردیف
1

انگیزه
سنت خانوادگی

پژوهش ذیربط
کالیانی و کومار ( ،)2011سانچز و آتیانزا ()2012

)13 (1

2

بیماری همسر یا عضوی از خانواده

آراستی و والینژاد ( ،)2011آراستی و همکاران ()2011
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روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر بر اساس مرور نظاممند (SLR)1انجام شده است .در ابتدا پژوهشهای موجود مرتبط با شناسایی
الگوها ،مضامین و موضوعات خالصهسازی و سپس محتوای مفهومی حوزه مورد پژوهش شناسایی میشود .در
این پژوهش از دو الگوی اکالی و شابرام )2010( 2و آیدن و همکاران )2016( 3که شامل مراحل برنامهریزی،
انتخاب ،استخراج و اجرا میباشد اس تفاده شده است و در مرحله انتخاب مقاالت نیز روش سیلوا  )2015(4استفاده
مورد استفاده قرار گرفت (عزیزی و همکاران .)2018 5در مرحله اول بر اساس واژههای کلیدی فارسی
«انگیزههای کارآفرینی»« ،مولفههای کشش و رانش» «،انگیزههای اقتصادی»« ،انگیزههای اجتماعی»،
«انگیزههای روانشناختی» ،در عنوان ،متن ،چکیده و واژهای کلیدی انگلیسی" Entrepreneurial

 "Tensile and Pressure Factor" ،"motivationsدر عنوان مد نظر قرار گرفتند .به منظور تعیین حد و
مرز جست وجو به نکات زیـر توجـه شده است:
 -1از بین اسناد علمی فقط مقالههای علمی چاپ شـده در مجلـه یـا کنفرانسهای بینالمللی معتبر که
داوریهای مشخص علمی و تخصصی دارد مد نظر قرار گرفت.
 -2جستجوی مقاالت از سایتها و موتورهای جستوجوگر :پایگاه مجالت تخصصی نور ،پایگاه مرکز اطالعات
علمی جهاد دانشگاهی ،گوگل و اسکوالر گوگل استفاده و واژههای کلیدی در قسمت چکیده ،عنوان ،متن و
کلیدواژهها جستجو و  770مقاله یافت شد .مقالههایی که صرفاً کلید واژهها در عنوان آنها بدون هیچگونه
ارتباطی با موضوع پژوهش بود در مرحله اول پس از مشاهده حذف شدند.
 -3چکیده مقاالت فارسی و ترجمه چکیده مقاالت انگلیسی مطالعه و مقاالتی که با عنوان پژوهش ارتباط
داشتند دانلود شد ( 313مقاله).
 -4مطالعه مقدمه و نتیجهگیری مقاالت مرتبط با هدف پژوهش ( 83مقاله).

1

Systematic Literature Review
Okoli & Schabram
3 Iden et al
4 Silva
5 Azizi et al
2

دوره سیزدهم ،شماره 1

 -5یافتههای مقاالت منتخب مورد بررسی سریع قرار گرفت و  37عنوان مقاله جهت بررسی نهایی شدند .سپس
به تحلیل توصیفی یا همان تحلیل کتابشناسانه ایگراشی و دبوئر )2013( 1پرداخته شد .در این پژوهش سال
انتشار مقالـه ،نـام و اعتبـار مجلـه و نـوع روش پژوهش مورد نظر قرار گرفت .در مرحله بعد یافتههای مقالهها
ارائه چارچوبی جهت
طبقهبندی ...
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برای پاسخگویی به پرسشهای این پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .این مرحله تحت عنوان تحلیل
محتوا 2یا تحلیل مضمون (سورینگ و مولر )2008، 3شناخته میشود .شکل شماره  1فرایند انجام پژوهش را
نشان میدهد .برای سنجش پایایی ابزار گردآوری اطالعات فهرست انگیزههای گردآوری شده در اختیار یکی
از خبرگان حوزه کارآفرینی قرار گرفت و پس از دستهبندی انگیزهها در ماتریس شش سلولی توسط ایشان
سلول های ماتریس پژوهشگر با ماتریس خبره مقایسه و نتایج توسط شاخص کاپا از نرمافزار  SPSSارزیابی
شد که در این پژوهش شاخص کاپا برابر با  93درصد بود و  k>0/6در آن نشاندهنده پایایی پژوهش است.
برنامه ریزی
•اهداف پژوهش :مفهوم انگیزههای کارآفرینی ،شناسایی این انگیزهها،طبقهبندی انگیزههای کارآفرینی در دو
مولفه جهت و منبع

انتخاب
• -1جستجو بر اساس واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی (شناسایی  770عنوان مقاله)
•-2مطالعه چکیده مقاالت فارسی و ترجمه چکیده مقاالت انگلیسی مطالعه و مقاالتی که با عنوان پژوهش ارتباط
داشتند (دانلود  313مقاله)
•-3مطالعه مقدمه و نتیجه گیری مقاالت (شناسایی  83مقاله )
•-4بررسی یافته های مقاالت شناسایی شده و انتخاب مقاالت نهایی مرتبط با هدف پژوهش (انتخاب  37مقاله)

استخراج
•استخراج اطالعات مورد نیاز بر اساس اهداف پژوهش

اجرا
•تحلیل یافتهها و تشکیل ماتریس شش سلولی

شکل  .1فرایند انجام پژوهش

1

Igarashi & de Boer
content analysis
3 Seuring,Muller
2

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

تحلیل دادهها
شکل شماره  2توصیف مقالهها را بر اساس سال انتشار نشان میدهد .بر اساس یافتههای این پژوهش اولین
مقاله مورد بررسی مربوط به سال  2002و آخرین مقاله که انگیزههای کارآفرینی را مورد بررسی قرار داده است
مربوط به سال  2021میباشد .توزیع مقالهها در مجالت مختلف نیز در جدول شماره  7مشاهده طبقهبندی شد.

)13 (1
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۴
۲
۲۰۲۵

۲۰۲۰

۲۰۱۵

۲۰۱۰

۲۰۰۵

۰
۲۰۰۰

شکل  .2توصیف مقالهها بر اساس سال انتشار
جدول شماره  .7توصیف مقالهها بر اساس مجلهها
مجله
توسعه کارآفرینی
نشریه زن در توسعه و سیاست
مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان
مجله پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی
حقوق و توسعه (تحقیقات زنان)
فصلنامه آیندهپژوهی مدیریت
فصلنامه مدیریت پرستاری
فصلنامه پژوهشی زن و جامعه
فصلنامه توسعه اجتماعی
ماهنامه اجتماعی اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه
تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران
فصلنامه علمی  -پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز
Journal of Administrative Sciences
Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa
Asian Academy of Management Journal
Zb. rad. Ekon. fak. Rij. Serbia
IBIMA malaysia conference
Journal of Small Business Management
Journal of Small Business strategy
International Business & Economics Research Journal
Problems and Perspectives in Management
International Journal of Gender and Entrepreneurship
Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal
Gender in Management: An International Journal
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
Entrepreneurial practice review
Far East Journal of Psychology and Business
Revista Espacios
Creativity and Innovation Management jornal

فراوانی درصد
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PAP

5/56
5/56
5/56
5/56
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
5/56
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78
2/78

1  شماره،دوره سیزدهم
2/78
2/78
2/78

1
1
1

Journal of Commerce & Accounting Research
Frontiers in Psychology
Journal of african business

 و8  نتایج در جدول شماره.در نهایت توصیف مقالهها بر اساس نوع روششناسی مورد دستهبندی قرار گرفت
 همانگونه که مشاهده میشود بیشترین پژوهشهای صورت گرفته در. نشان داده شده است3 نمودار شماره

ارائه چارچوبی جهت
... طبقهبندی

.دسته پژوهشهای کمی و پس از آن بهصورت آمیخته و تنها سه مورد بهصورت منحصراً کیفی انجام شده است
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 روششناسی مقاالت.8 جدول شماره
روش

عنوان مقاله

ردیف

کمی
کمی
کمی

Motivational factors, entrepreneurship and education: Study with reference to women in SMEs
Entrepreneurial behavior: Impact of motivation factors on decision to create a new venture
Motivational and success factors of entrepreneurs: the evidence from a developing country
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Investigating the effect of motivation on entrepreneurial intention: three different approaches
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Factors affecting entrepreneurial intention of Senior University Students
Consequences of external environment on entrepreneurial motivation in Iran
Motivational factors in a push-pull theory of entrepreneurship
The Impact of Entrepreneurial Motivation on Small Business Performance in Iraq
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Fluid Entrepreneurial Motivations in Tanzania
Entrepreneurial Intentions in Students from a Trans-National Perspective
A longitudinal analysis of the influence of career motivations on entrepreneurial intention and action
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Analysis of Entrepreneurial Motivation on Entrepreneurial Psychology in the Context of Transition
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Imprinting of founders' entrepreneurial motivations on enterprises' practices and processes:
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ارزیابی قابیلت کارآفرینی دختران دانشجو
انگیزههای زنان کارآفرین در راهاندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسبوکار
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهران
 دانشجویان دختر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز: مطالعه موردی- شناسایی قابلیتهای کارآفرینی
شناسایی نوع انگیزه شغلی مؤثر بر تصمیمگیری کارآفرینان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی
33
34
35

36
37

شناسایی و رتبهبندی انگیزههای کارآفرینی دختران دانشجو با رویکرد  Topsisفازی :دانشجویان دختر گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد
نقش انگیزهها و عوامل جمعیتشناختی در کارآفرینی خانگی
شناسایی انگیزههای کارآفرینانة دانشجویان کشاورزی :کاربرد مقیاسبندی چندبعدی
بررسی رابطة متغیرهای باورهای هوشی ،عزتنفس و انگیزه پیشرفت با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیامنور استانهای آذربایجان
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۲۸

۶

۳

روش آمیخته

روش کیفی

روش کمی

شکل  .3توصیف مقالهها بر اساس نوع روششناسی

نتایج تحلیل محتوا

در این بخش ابتدا انگیزههای کارآفرینی عنوان شده در کلیه پژوهشها همراه با فراوانی آنها در جدول شماره
 9گردآوری شده است .بر اساس پژوهشهای انجام شده فوق بیشترین فراوانی در انگیزه «تمایل به رئیس خود
بودن» و «فرصتی برای آزمون ایدهها» میباشد .بهطور کلی یافتهها در  45انگیزه طبقهبندی شده و فراوانی
کلی آن  208مورد میباشد.
جدول شماره  .9انگیزههای کارآفرینان (منبع :یافتههای پژوهشگران)
انگیزه
تمایل به رئیس و کارفرمای خود بودن

ف
23

%
11/1

فرصتی برای آزمون ایدهها

15

7/2

برای افزایش درآمد
شناخت و اثبات استعداد و تواناییهای
شخصی
رسیدن به رشد و بالندگی در اجتماع
نیاز به کار انعطافپذیر برای آزادی
شخصی

13

6/3

انگیزه
سنت خانوادگی
عدم تطابق باورها و ارزشهای فرد با جو
محیطهای کاری
تنفر از بیکاری

2

12

5/8

برتری یافتن نسبت به دوستان

2

1

11

5/3

استفاده از امتیازات دولتی

2

1

11

5/3

دوری از فقر

2

1

نیاز به تحقق آرمانها

10

4/8

2

1

دستیابی به استقالل مالی
خدمت به جامعه
نیاز به پیشرفت
برای بهرهبرداری از فرصت شغلی
مهیا ساختن شرایط بهتر کاری برای
فرزندان و دیگر اعضای خانواده

9
8
8
8

4/3
3/8
3/8
3/8

2
2
2
1

1
1
1
0/5

7

3/4

1

0/5

برای دنبالکردن نمونه کسی که تحسین
شده
برای تفریح
رضایت درونی
آخرین راهحل
احساس نیاز به ایجاد تغییر در زندگی
نیاز به کار انعطافپذیر بهخاطر مسئولیت-
های زندگی

ف
2

%
1

2

1
1

دوره سیزدهم ،شماره 1

ارائه چارچوبی جهت

نیاز به شغل مناسب

5

2/4

جذابیت ایجاد یک کسبوکار

5

2/4

تمایل به خوداشتغالی

4

1/9

برای ایجاد امنیت شغلی
ناخشنودی از شغل قبلی
مهیا ساختن شرایط بهتر زندگی
برای تأمین نیازهای شخصی خود
ایجاد اشتغال
برای غلبه بر چالش
کمک به درآمد خانواده
بیماری همسر یا عضوی از خانواده

طبقهبندی ...
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1/9 4
1/9 4
1/9 4
1/9 4
1/4 3
1/4 3
1/4 3
1
2
ف=فراوانی

انعطافپذیری کار در خانه
ریسک پایین و نیاز به درآمد کمتر
کسبوکار خانگی
تمایل به انجامدادن کارهای عملی و
پرتحرک
سرمایهگذاری کوچک
روابط کاری گرم
محل اقامت
برای پذیرش اجتماعی
رضایت شغلی
مشاغل مشترک با همسر
امنیت اقتصادی
مجموع
=%درصد

1

0/5

1

0/5

1

0/5

1
1
1
1
1
1
1
208

0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
100

در جدول شماره  10انگیزههای اجتماعی  -رانشی ،اقتصادی  -رانشی و روانشناختی  -رانشی گردآوری شده
است .در مجموع با  24فراوانی  %11/5کل انگیزهها را دربرمیگیرد .در این جدول انگیزههای رانشی روانشناختی
با  %9/2و پس از آن انگیزههای رانشی اجتماعی با  %2و انگیزههای رانشی اقتصادی با  %0/5به ترتیب بیشترین
فراوانیها را به خود اختصاص دادهاند.
جدول شماره  .10انگیزههای رانشی (منبع :یافتههای پژوهشگران)
نوع

ف
2

%
1

انگیزه

2

1

4
1

2
0/50

جمع

1

0/50

برای ایجاد امنیت شغلی

4

1/9

ناخشنودی از شغل قبلی
برای غلبه بر چالش
تنفر از بیکاری

4
3

1/9
1/4

2
2
2
1
1
19

1
1
1
0/5
0/5
9/2

سنت خانوادگی
اجتماعی

اقتصادی

روانشناختی

بیماری همسر یا عضوی از خانواده
جمع
محل اقامت

عدم تطابق باورها و ارزشهای فرد با جو محیطهای کاری
آخرین راهحل
احساس نیاز به ایجاد تغییر در زندگی
نیاز به کار انعطافپذیر بهخاطر مسئولیتهای زندگی
جمع

انگیزههای کششی بر اساس انواع روانشناختی ،اجتماعی و اقتصادی در جدول شماره  11گردآوری شده است
که از مجموع کل  184انگیزه عنوان شده کششی ،به ترتیب انگیزههای کششی روانشناختی با  ،%61انگیزههای
کششی اقتصادی  % 21/1و انگیزههای کششی اجتماعی  % 6/2از سهم کل انگیزهها را به خود اختصاص
دادهاند.

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی
جدول شماره  .11انگیزههای کششی (منبع :یافتههای پژوهشگران)
نوع

انگیزه
خدمت به جامعه
ایجاد اشتغال

اجتماعی
اقتصادی

1

0/5

1

0/5

جمع
افزایش درآمد

13

% 6/2

13

6/3

دستیابی به استقالل مالی

9

4/3

بهرهبرداری از فرصت شغلی
مهیاسازی شرایط بهتر زندگی
کمک به درآمد خانواده
استفاده از امتیازات دولت
دوری از فقر
سرمایهگذاری کوچک
امنیت اقتصادی
ریسک پایین و نیاز به درآمد
کمتر کسبوکار خانگی

8
4
3
2
2
1
1

3/8
1/9
1/4
1
1
0/5
0/5

1

0/5

رضایت درونی

44

% 21/1

انجام کارهای عملی و پرتحرک
رضایت شغلی
انعطافپذیری کار در خانه
شغل مشترک با همسر
جمع

جمع

انگیزه
نوع
رئیس و کارفرمای خود بودن
فرصتی برای آزمون ایدهها
شناخت و اثبات استعداد و تواناییهای
شخصی
رسیدن به رشد و بالندگی در اجتماع

روانشناختی

ف
8
3

%
3/8
1/4

پذیرش اجتماعی
روابط کاری گرم

ف
23
15

%
11/1
7/2

12

5/8

11

5/3

کار انعطافپذیر برای آزادی شخصی
تحقق آرمانها
پیشرفت
مهیاسازی شرایط بهتر کاری برای
فرزندان و دیگر اعضای خانواده
نیاز به شغل مناسب
جذابیت ایجاد یک کسبوکار
تمایل به خوداشتغالی
برای تأمین نیازهای شخصی خود
برتری یافتن نسبت به دوستان
تفریح
دنبالهروی از افراد مورد تحسین

11
10
8

5/3
4/8
8/8

7

4/3

5
5
4
4
2
2
2

2/4
2/4
1/9
1/9
1
1
1

2

1

1
1
1
1
127

0/5
0/5
0/5
0/5
%61

ماتریس شش سلولی زیر بر اساس عوامل کشش و رانش و انگیزههای اقتصادی ،روانشناختی و اجتماعی توزیع
انگیزهها را نشان میدهد .همانگونه که کرک وود ( )2009بیان میکند بیشترین توزیع انگیزه در این پژوهش
هم بر اساس عامل کشش و در دسته انگیزههای روانشناختی قرار میگیرد .انگیزههای روانشناختی بر اساس
مؤلفه کشش  %61کل انگیزههای عنوان شده در پژوهشهای انجام شده میباشد.
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دوره سیزدهم ،شماره 1
ماتریس شش سلولی انگیزههای کارآفرینی (همراه با فراوانی)

طبقهبندی ...

ایجاد امنیت شغلی ( -)4ناخشنودی از شغل قبلی ( -)3غلبه بر چالش
سنت خانوادگی (-)2
( -)3تنفر از بیکاری ( -)2عدم تطابق باورها و ارزشهای فرد با جو
بیماری همسر یا
محیطهای کاری ( - )2آخرین راهحل ( - )2ایجاد تغییر در زندگی (-)1
عضوی از خانواده ()2
کار انعطافپذیر بهخاطر مسئولیتهای زندگی ()1

محل اقامت ()1

جهت انگیزه

اجتماعی

روانشناختی

رانش
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کشش

ارائه چارچوبی جهت

رئیس و کارفرمای خود بودن ( -)23فرصتی برای آزمون ایدهها (-)15
شناخت و اثبات استعداد و تواناییهای شخصی ( -)12رسیدن به رشد و
بالندگی در اجتماع ( -)11کار انعطافپذیر برای آزادی شخصی (-)11
خدمت به جامعه ( -)8تحقق آرمانها ( -)10پیشرفت ( -)8مهیاسازی شرایط بهتر کاری برای
ایجاد اشتغال ( -)3فرزندان و دیگر اعضای خانواده ( -)7شغل مناسب ( -)5جذابیت ایجاد
پذیرش اجتماعی ( -)1یک کسبوکار ( -)5خوداشتغالی ( -)4برتری یافتن نسبت به دوستان
روابط کاری گرم ( -)2( )1تأمین نیازهای شخصی خود ( -)4تفریح ( -)2دنبالهروی از افراد
مورد تحسین ( -)2رضایت درونی ( -)2به انجام کارهای عملی و
پرتحرک ( -)1رضایت شغلی ( -)1انعطافپذیری کار در خانه ( -)1شغل
مشترک با همسر ()1

افزایش درآمد ( -)13دستیابی به
استقالل مالی ( -)9بهرهبرداری از
فرصت شغلی ( -)8مهیاسازی
شرایط بهتر زندگی ( -)4کمک به
درآمد خانواده ( - )3استفاده از
امتیازات دولت ( -)2دوری از فقر
( -)2سرمایهگذاری کوچک (-)1
ریسک پایین و نیاز به درآمد کمتر
کسبوکار خانگی ( - )1امنیت
اقتصادی (-)1

اقتصادی

جنس انگیزه

نتیجهگیری
بهطورکلی ،در این پژوهش ابتدا انگیزههای کارآفرینی توصیف شده توسط پژوهشگران در مقالههای مطالعه
شده ،گردآوری شد .درحالیکه انگیزهها ی عنوان شده در بین مقاالت مختلف تا حدود زیادی مشابه بود اما
طبقهبندی جامع و کاملی از نقطه نظر عوامل رانش و کشش انجام نشده بود؛ بنابراین ،هرچند این مقاله مروری
نظاممند بر انگیزه های کارآفرینی بود اما در پایان با ارائه یک ماتریس شش سلولی در دو بُعد جهت انگیزه
(کشش یا رانش) و جنس انگیزه (اقتصادی ،روانشناختی یا اجتماعی) به شناسایی و طبقهبندی انگیزههای
کارآفرینی ذکر شده در پژوهشهای قبلی پرداخت .این مقاله فراتر از اینکه فقط به بیان انگیزههای کارآفرینان
اشاره کند وجود رابطه بین مؤلفه کشش یا رانش و جنس انگیزه ،به افراد کمک میکند تا ماهیت تفاوتهای
انگیزه های کارآفرینی را مورد بررسی قرار دهند .چرا که بدون شناخت انگیزههای کارآفرینان نمیتوان مسیر
مشخص و یکسانی برای افراد بهمنظور کارآفرین شدن تجویز کرد .با توجه به پژوهشی که کرک وود ()2009
انجام داد و در آن به ارتباط مؤثر و مستقیم بین بُعد جهت انگیزه کشش و انگیزههای کارآفرینی اشاره کرده
است ،یافتههای این پژوهش هم اذعان میدارد که  88/5درصد از انگیزههای بیان شده در ماتریس شش سلولی
این مقاله در طبقه انگیزههای کششی قرار گرفته است .همچنین با توجه به نتایج پژوهش آمیت و مولر)1995( 1
که بیان میکنند مشاغل ایجاد شده توسط کارآفرینانی که تحت فشار به کارآفرینی اقدام نمودهاند نسبت به
کارآفرینانی که با انگیزههای کششی فعالیتهای کارآفرینانه خود را پایهگذاری کردهاند از موفقیتهای مالی
کمتری برخوردار شدهاند .با توجه به این که انگیزههای کششی مانند ]تمایل به رئیس و کارفرمای خود بودن
(استقالل) ،فرصتی برای آزمون ایدهها ،رسیدن به رشد و بالندگی در اجتماع[ از مهمترین عوامل جهت کارآفرین
Muller & Amit

1

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

 درصد کل انگیزهها در جایگاه11 شدن افراد میباشد در بین این انگیزهها رئیس و کارفرمای خود بودن با
نخست از نظر وزنی قرار دارد درحالیکه برخی از انگیزهها که از نظر ماهیت دارای اهمیت هستند مانند نیاز به
تغییر در زندگی ضریب وزنی کمتری به خود اختصاص دادهاند که یکی از دالیل آن میتواند این باشد که «تغییر
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در زندگی» نسبت به «رئیس خود بودن» انگیزه کلی و عمومیتر و ضمنیتری است و وضوح کمتری دارد و
 ولی «رئیس خود بودن» کامالً انگیزه مشخص و دقیقی است و.میتواند مصداقهای بسیار زیادی داشته باشد
 بهعبارت دیگر از نگاه نظریه.از این نظر نیرو و انرژی و جذابیت بسیار بیشتری بهعنوان نیروی محرکه دارد
ی شفافیت هدف میتواند انگیزه را باال ببرد و با اشراف به این که کارآفرینی یکی از مؤلفههای مهم،هدفگذار
 بسترسازی مناسب جهت توسعه آن بهمنظور پیشرفت اقتصادی کشورها بهخصوص،برای توسعه کشورهاست
،کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار میباشد؛ بنابراین جهت تشویق افراد به کارآفرین شدن
 هدفگذاری دقیق و مناسب و تقویت آن همراه با آموزشهای الزم کارآفرینی و تاکید،شناخت انگیزههای افراد
بر عوامل کششی میتوان در کشور به موفقیتهای روزافزونی در جهت توسعه اقتصاد و پیشرفت همهجانبه
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