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چکیده:

در استان سیستان و بلوچستان ،به رغم داشتن جمعيتي هوشمند و مستعد و برخورداري از منابع طبيعي
فراوان؛ تولید ،درآمد و رفاه در سطح بسیار پائينی می باشند و شمار قابل توجهي از نيروهاي جوان و
حتي تحصيلكرده از امكان اشتغال بيبهرهاند.از اين رو« ،توسعه كارآفريني» رويكردي بسيار ضروري براي
استان می باشد.بر این اساس هدف اصلی از اجرای پروژه حاضرشناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی
در استان سیستان و بلوچستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت عملیاتی شدن آنها در راستای توسعه
همه جانبه استان می باشد.
روش انجام پژوهش ،تحلیل محتوای مصاحبه می باشدکه جزء روشهای پژوهش کیفی به شمار می آید،
و از بین روشهای تحلیل محتوا ،براي تجزيه و تحليل دادههاي بدست آمده از مصاحبهها ،از تکنیک
تحلیل عنوان استفاده شده است .جامعة آماري پژوهش شامل اساتید دانشکده های مدیریت ،حسابداری
و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان ،مدیران سازمانهای مرتبط با فعالیت های کارآفرینی در استان و
کارآفرینان استان سیستان و بلوچستان می باشد.
در نهایت ،راهکارهای کلی توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان از دیدگاه مشارکت کنندگان
شامل؛ تعیین اهداف،برنامه های آموزشی،شیوه های ترویج فرهنگ کارآفرینی ،مکانیزمهای ساختاری
ونقش دولت در توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان ،مورد تحلیل قرار گرفته اند.
واژگان کلیدی :اهداف توسعه کارآفرینی،برنامه های آموزشی ،ترویج فرهنگ کارآفرینی ،زیرساختهای
کارآفرینی ،نقش دولت در کارآفرینی ،استان سیستان و بلوچستان
مقدمه

رابطه بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی از زمانهای پیش مورد بحث بوده است .حتی در گذشته اقتصاددان
بزرگ جوزف شومپیتر ( )1934پدیده کارآفرینی را بعنوان " انجام ترکیبات جدید " توصیف نموده است
( .)Sibylle Heilbrunn,2005,422بررسی تحوالت چشمگیر جهانی در زمینه های اقتصادی و تکنولوژیک
در قرن بیستم و ابتدای قرن  21به خوبی نشان میدهد که رویکرد اکثر کشورهای جهان در چند دهه
اخیر به موضوع کارآفرینی موجب گردیده تا موجی از سیاستهای توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد
 - 1عضوهیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
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شود و پدیده کارآفرینی راه حلی برای فائق آمدن بر مشکالت اقتصادی اجتماعی و به عنوان نیروی
پر قدرت پیش برنده بیشتر اقتصادها شناخته شود .کارآفرینی نقشی اساسی در توسعه فناوری و ایجاد
توانمندیهای تکنولوژیک کشورها داشته و یکی از بهترین پیامدهای اقتصادی آن اشتغال زایی در جوامع
است که قادر است رشد اقتصادی کشورها را تسریع و آثار اجتماعی مناسبی را برای جوامع به ارمغان
آورد .تأمل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل پیشرفت و توسعه در کشورهای توسعه یافته و «کشورهای
تازه صنعتی شده» که به موضوع کارآفرینی توجه ویژه مبذول نمودهاند ،بیانگر آن است که این کشورها
توانستهاند به پیشرفتهای چشمگیری در زمینههای مختلف اقتصادی و اجتماعی دست یابند و یا حداقل
بحران های پیش آمده را به سالمت پشت سر بگذارند .تاریخچه ی توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه
یافته ،مستنداتی برای حمایت از این واقعیت که اقتصاد تحت تاثیر کارآفرینی است فراهم می آورد
(احمدپور و مقیمی،1385،ص.)49:
در دنياي درحال تحول امروز ،كاميابي از آن جوامع و سازمانهايي است كه بين منابع كمياب و قابليتهاي
مديريتي و كارآفريني منابع انساني خود رابطه معني داري برقرار سازد .به عبارتي ديگر جامعه و سازماني
مي تواند در مسير توسعه ،حركت رو به جلو و با شتابي داشته باشد كه با ايجاد بسترهاي الزم  ،منابع
انساني خود را به دانش و مهارت كارآفريني مولد تجهيز كند تا آنها با استفاده از اين توانمندي ارزشمند،
ساير منابع جامعه و سازمان را به سوي ايجاد ارزش و حصول رشد و توسعه ،مديريت و هدايت كنند .از
طرفی باتوجه به مشكالت اقتصادي زيادي كه كشور ما و به ویژه استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه
بوده و دست ياري از هر سويي مي طلبد ،ترويج و اشاعه مفهوم كارآفريني ،بسترسازي براي فرهنگ حامي
كارآفريني و مهمتر از همه تربيت افراد كارآفرين برای جامعه درحال توسعه استان از اهميت و ضرورت
حياتي برخوردار است.
تعاریف کارآفرینی و کارآفرین

کار آفرینی مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است بررسی ادبیات کارآفرینی نشان میدهد
اقتصاددانان نخستین کسانی بودند که در نظریه های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی
پرداختند .سپس با توجه به اهمیت و نقش کارآفرینی در شکلگیری تحوالت جوامع ،صاحبنظران
روانشناسی ،مدیریت ،جامعه شناسی و مردم شناسی نیز به بررسی جنبه های مختلف کارآفرینی
پرداخته اند .اقتصاددانان کارآفرینی را موتور محرکه توسعه اقتصادی می دانند ،مطالعه کارآفرینی در
روانشناسی بر درک این نکته که چطور صفات افراد مختلف با انگیزش و عملکرد کارآفرینانه آنها ارتباط
دارد ،متمرکز بوده است .جامعه شناسان در شناسایی گروه بندی های اجتماعی بر اساس مذهب و نژاد و
تاثیر آنها در فعالیت های کارآفرینانه تالشهایی کرده اند و مردم شناسان نیز بر نقشهای فرهنگ و روابط
اجتماعی در کارآفرینی تاکید داشته اند .و دانشمندان مديريت هم به تشريح مديريت كارآفريني و ايجاد
جو و محيط كارآفرينانه در سازمانها پرداختهاند (مقیمی ، 1383،صص.)79-74:
جانسون و همكارانش )2006( 1معتقدند كارآفريني يك مفهوم چند وجهي پيچيدهاي است كه امروزه
توجه زيادي را به خود جلب كرده است و بيشتر صاحب نظران توافق دارند كه كارآفريني و كارآفرينان
سهم به سزايي در توسعه اقتصادي دارند ( .)Johnson et al ,2006,p:41بنابراین کارآفرینی موضوعی
میان رشته ای است که رشته های مختلفی همچون اقتصاد ،روانشناسی ،مردم شناسی ،جامعه شناسی و
مدیریت در تکامل آن نقش اساسی داشته اند(مقیمی ، 1381،ص .)2پس برای درک کامل واژه کارآفرینی
نیازمند داشتن دیدگاهی بین رشته ای خواهیم بود.
واژه کارآفرینی ابتداء در زبان فرانسوی ابداع شد و از اصطالح و کلمه فرانسوی  Entreprendreبه
معنای “واسطه و دالل “و یا از اصطالح انگلیسی  To Undertakeبه معنای “متعهد شدن” اقتباس
شده اسـت (احمد پورداریانی،1382،ص.)4:در فارسی هم این اصطالح ابتدا کارفرمایی و سپس کارآفرینی
ترجمه شده که هر دو ترجمه خوبی از این واژه نیستند .به نظر می رسید بهتر بود که این واژه به
ارزشآفرین ترجمه می شد(احمد پورداریانی.)1380،
1- Johnson & et.al

پیتردراکر معتقد است که کارآفرینی بهره برداری از فرصتها برای ایجاد تغییر است و کارآفرین کسی است
که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می نماید ،ارزشها را تغییر می دهد و
ماهیت آنها را دچار تحول می نماید (شاه حسینی،1383،ص.)2
دکتر رضائیان کارآفرینی را فرایند شکار فرصتها به وسیله افراد،به طور فردی (کارآفرینی مستقل) یا در
سازمانها (کارآفرینی سازمانی ) ،بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار آنها می دانند(رضائیان.)1380،
اهمیت و ضرورت توسعه کارآفرینی

بسترهای توسعه کارآفرینی

ظهور و توسعة کارآفرینی یک پدیده تصادفی نبوده بلکه این پدیده وابسته به فاکتورهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است که غالباً به عنوان شرایط توسعة کارآفرینی فهرست می گردند .این
گونه شرایط ممکن است ،دارای تأثیرات مثبت و یا منفی بر توسعة کارآفرینی باشند .تأثیرات مثبت موجب
آسان سازی فعالیتهای کارآفرینانه شده در حالی که آثار منفی موجب عدم ظهور فعالیتهای کارآفرینانه
میگردند .فاکتورهایی نظیر منابع مالی ،روشهای مدیریت کسب و کار و شناخت فرصتها و تهدیدات
بازار از مهمترین پیش نیازهای تأسیس کسب و کار هستند .از فاکتورهای دیگر ،تسهیل دسترسی عموم
افراد جامعه به آموزشهای تولید کننده افکار کارآفرینانه و بویژه کارکنان است .در ارتباط با فاکتورهای
غیر اقتصادی ،جامعه شناسان و روانشناسان معتقدند ،گرچه فاکتورهای اقتصادی ،عوامل الزمی هستند
ولی کافی برای ظهور فعالیتهای کارآفرینی نمیباشند و به طور گستردهای وابسته به وجود فاکتورهای
غیراقتصادی هستند؛ مثل فاکتورهای اجتماعی و مسائل فرهنگی و روانشناسی .از طرفی نقش دولت ها
به ویژه در کشورهای در حال توسعه در حمایت از کارآفرینان در ایجاد تسهیالت و خدمات اولیه و فراهم
آوردن انگیزهها و اعطای امتیازات الزم است که میتواند فعالیتهای کارآفرینی را تسهیل نماید .از این رو
حمایتهای دولتی به عنوان مؤثرترین عامل رشد کارآفرینی به حساب میآیند.
بنابراین این داروی شفابخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ،زمانی معجزه می کند که ،بسترهای
مناسب ایجاد ،بکارگیری وگسترش آن برای افراد جامعه مهیا و فراهم باشند.
الف:نقش دولت در توسعه کارآفرینی
بهترین بستر برای این که هرکارآفرین بتواند ایده خود را به مرحله اجرا برساند راهاندازی یک کسب و
کار کوچک است .شرط راهاندازی یک بنگاه کوچک و ادامه فعالیت برای اجرای ایدههای کارآفرینانه،
فراهمبودن بسترهای الزم میباشد این بسترسازی وظیفه اصلی دولت از طریق قانونگذاری ،رفع موانع
قانونی و اجرای سیاستهای حمایتی صحیح و  ...می باشد.
امروزه كشورهاي صنعتي و درحال توسعه ،كارآفرينان را به عنوان نيروي محركه در اقتصاد ملي و جهاني
و عامل توليد ثروت ،توسعه فناوري و ايجاد اشتغال پذيرفته و هر كشور متناسب با اهداف و استراتژي
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رابطه بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی از زمانهای پیش در ادبیات مورد بحث بوده است .حتی در
گذشته اقتصاد دان بزرگ جوزف شومپیتر( )1934پدیده کارآفرینی را بعنوان « انجام ترکیبات جدید»
توصیف نموده است ( .)Sibylle Heilbrunn,2005,p:422اهمیت موضوع کارآفرینی از جنبه های مختلفی
قابل بررسی می باشد مثال کشور های توسعه یافته با استفاده از فعالیتهای خالقانه حیاتی دوباره به
اقتصاد خود می بخشند و مشکالت ناشی از بیکاری را با ایجاد فرصتهای شغلی جدید ناشی از فعالیتهای
کارآفرینانه حل می نمایند ،همچنین آن بصورت یک كاتاليزور بالقوه جهت پیشرفت تکنولوژیکی ونوآوری
در محصول و بازار پذیرفته می شود ( .)Yonca&Akdeniz,2006,p:26پژوهشگران وانديشمندان رشتههاي
مختلف علوم انساني دريك اجماع نظرفكري به اين نتيجه رسيده اندكه كارآفرينان درتمام زمينه ها و ابعاد
اجتماعي ،سياسي و اقتصادي مهمترين نقش را در رشد وتوسعه همه جانبه جوامع به عهده داشته اند.
شومپيتر ،عقيده داردكه درهرجامعه اي فعاليتهای كارآفرينانه دچار ركود شوند ،رشد اقتصادي نيز دچار
ركود خواهدشد .پيتردراكر معتقد است تنها راه حل بقاءدراين دنياي پر از تغيير ،نوآوري وكارآفريني است
كه نتيجةآن درقالب افزايش عملكرد اقتصادي يا رونق تجلي مي يابد(المعی.)1379 ،
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توسعهاي خود ،سازمانها و تشكيالتي را جهت حمايت از كارآفرينان بوجود آوردهاند .بهنظر ميرسد
دولت با آگاهي از نيازهاي کارآفرينان و مشاغلي که نياز به حمايت دارند در بهترين موقعيت ،براي
تعيين سياست و طراحي برنامهها با هدف تشويق کارآفريني باشد .دولت از طريق اعمال خط مشي در
وزارتخانهها و موسسات ميتواند موجب شکوفايي کارآفريني شود .امروزه تجربيات فراواني در سراسر دنيا
راجع به طراحي برنامهها ،ارتقا و ايجاد انگيزه و کمک به کارآفريني وجود دارد .تجربه موفق بسياري از
کشورها نظير مالزي و کره جنوبي ،نشان مي دهد زيرساخت هاي الزم براي توسعه کارآفريني در آن
کشورها توسط دولت ايجاد شده است ،بطوري که فعاليت هاي کارآفرينانه همواره مورد حمايت جدي از
سوي دولت هاي آن کشورها ،مي باشد.1
ب :ترویج فرهنگ کارآفرینی
فرهنگ را ميتوان مجموعهاي از باورها ،آيينها ،انديشهها ،آداب و رسوم ،و ارزشهاي حاكم بر يك جامعه
دانست .به ديگر سخن ،فرهنگ مقولهاي است كه در سطح جامعه و گروه ،و در تعامل ميان آنها معنا
مييابد و شيوه برقراري ارتباط و تعامل را ميان افراد آن جامعه بيان ميكند .برمبناي فرهنگ است كه
افراد تجارب ،تصورات و عقايد خود را با يكديگر مبادله ميكنند ( .)Kojo,2003,p:58كاركردهاي مهم
نظام فرهنگي ايجاد هماهنگي و انسجام و همبستگي بين نهادها و اجزاي مختلف نظام اجتماعي است،
به گونه اي كه يكپارچگي آن نظام حفظ شود ،براي نظام فرهنگي هر جامعه مي توان كاركردهای؛تامين
نيازهاي فيزيولوژي ،ايجاد ارتباط جمعي،دادن هويت فرهنگي خاص بر اعضا ،حفظ و تداوم و بقاي جامعه
ايجاد و حفظ همبستگي و انسجام اجتماعي ذكر كرد (پناهي،1385 ،ص.)101:
كارآفريني نيازمند وجود فرهنگ خاصي است .به همين علت و باتوجه به اهميت كليدي كارآفريني در
اقتصادهاي نوين،كشورهاي مختلف مصرانه برنامههاي مفصلي را براي بسط چنين فرهنگي در جامعه
خود تدارك ديدهاند تا بتوانند همچنان مسير رشد و پوياييشان را ادامه دهند .موفقترين كشور در اين
زمينه ،آمريكا است .فرهنگ كارآفريني ،خالقيت و نوآوري مجموعه ارزشها ،نگرشها ،هنجارها و رفتارهايي
است كه هويت افراد كارآفرين را تشكيل مي دهد .افراد كارآفرين و خالق سعي مي كنند با نوع متمايز
نگاهشان به پديده هاي اطراف و شيوه ی متفاوت رفتارشان در مواجه با پديده هاي پيرامون خود،
دست به فعاليتهاي كارآفرينانه بزنند و محصول و خدمت جديدي به جامعه ارايه نمايند.از ويژگيهاي
بارز افراد كارآفرين ميتوان به خالقيت ،نوآوري ،ريسك پذيري ،تحمل شرايط ابهام ،تحمل شكست،
پشتكار ،كنترل دروني ،اعتماد به نفس ،انعطاف پذيري ،دورانديشي و استقالل طلبي و ...اشاره نمود
(.)Poul dreisler et al,2008,p:385

ج :توسعه زیرساختها
یكی از دالیل اصلی اینکه علیرغم سرمایه گذاریها و تبلیغات انجام شده در زمینه توسعه کارآفرینی
بازهم از اهداف پیش بینی محقق نمی شوند ،عدم وجود زنجیره ارتباطی و حمایتی مناسب بین تبدیل
ایدههای علمی -تحقیقاتی به واقعیتهای اقتصادی قابل عرضه در بازار می باشد (Muhamad Abduh
 .) et al,2007,p:74کشورهای دنیا برای حل این چالش سعی دارند كل نظام علمی و فناوری ،و صنعتی
جامعه از ایجاد ایده تا تجاری سازی محصول نهایی را در یك نظام كلی تحت عنوان نظام ملی نوآوری در
كنار هم و در تعامل باهم در نظر بگیرند.
برای این که یک ایده شکل بگیرد تا تبدیل به محصول نهایی قابل مصرف باشد وجود یک سلسله از
فعالیتها که تقویت کننده همدیگر می باشند ضروری می باشد ،همانند زنجیری که اگر یکی از بندهای آن
نباشد و یا درست کار نکند کل آن زنجیر به هدف نخواهد رسید؛ فرایند کارآفرینی هم ،چنین ویژگی دارد.
مث ً
ال در طول دهه گذشته انکوباتورهای کسب و کار یا برنامه های انکوباتورکسب و کار بعنوان استراتژی
مهمی برای توسعه شرکتها در سطح بین المللی ظاهر شده اند .برنامه های انکوباتور برای این ظاهر شدند
که نقش مهم کسب و کارهای کوچک را در توسعه اقتصادی و کاهش نرخ مرگ و میر و نرخ شکست
شرکتها در ابتدای کار را مهم جلوه دهند(.) Muhamad Abduh et al,2007,p:74
د :آموزش کارآفرینی
اساس و پایه هر توسعه ای آموزش و پرورش نیروی انسانی آن جامعه می باشد ،تعلیم و تربیت سبب
 - 1برگرفته از سایت خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران /http://www.irna.ir
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افزایش دانش ،مهارت ،درک و توانایی انسانها می شود و از انسانها افرادی در خور شهروند خوب،
تولیدکننده ،نوآور و خالق بوجود می آورد (میرکمالی،1383،صص .)107-105در گذشته افسانه ای
شایع بودكه كارآفرینان دارای ویژگیهای ذاتی ویژه ای نظیر ابتكار ،روحیه تهاجمی ،تحرك ،تمایل در
به كارگیری ریسك ،توان تحلیلی و مهارت در روابط انسانی هستند و این ویژگیها همراه با آنان متولد
می شود .بنابراین مفروضه اساسی افسانه این بود كه كارآفرینان از طریق آموزش ،پرورش نمی یابند و
کارآفرینی نیاز به آموزش ندارد(فیضی و همکاران،1382،ص .)129 :در حالی که بررسی تجربیات بسیاری
از کارآفرینان نشان می دهد که ،بسیاری از افراد کارآفرینی که پیشینه آموزش خاصی نداشته لزوماً بعد
از چندین بار سعی و خطا و شکست ،آنرا رها کرده و تنها تعدادی از آنها قادر به ادامه فعالیت بوده اند .در
صورتی که با آموزش صحیح مهارت های الزم به این افراد ،می توان ریسک و خطر موجود در این زمینه
را کاهش داد ،به گونه ای که موفقیت آنها به میزان زیادی افزایش یابد و از این طریق امکان دستیابی به
اهداف و فواید مورد نظر فراهم گردد .بنابراین ويژگيهاي كارآفرينان اغلب اكتسابي است و نه توارثي ،و
امروزه كارآفرینی به عنوان یك رشته ای علمی مورد شناسایی قرار گرفته و فروپاشی این افسانه قدیمی
را به دنبال داشته است .رشته علمی كارآفرینی همانند تمامی رشته های دیگر ،دارای مدلها ،فرآیندها و
قضایایی است كه باید دانش مربوط به آنها كسب شود ( .)Kuratko,2005,p:30بنابراین آموزش ،يكي از
جنبه هاي مهم در گسترش كارآفريني است كه مورد توجه ويژه اي واقع شده و حدود بیش از سه دهه
است که در کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه ،آموزشهای کارآفرینی به طور جدی مورد توجه
دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی می باشد.
مدلهاي موجود جهت آموزش دانش يا مهارت كارآفريني به طور عمده با رويكرد عمومي (آموزش سطح
بندي شده ،ارايه مفاهيم و اصول كارآفريني و خالقيت و مهارت اوليه در آنها) ،رويكرد توسعه دانش،
مهارت و استراتژيهاي كسب و كار و رويكرد توسعه دانش ،مهارت و استراتژيهاي فعاليتي سازمان يا
موسسه ،ارايه ميگردند (حسینی نیا و همکاران.)1378،
استان سيستان و بلوچستان

استان سيستان و بلوچستان با وسعتي حدود 187كيلومتر مربع 11/4 ،درصد از مساحت كل كشور را
تشكيل داده و از پهناورترين استان هاي كشور مي باشد .در سال  85جمعيت آن  2/4ميليون نفر برآورد
شده است كه  3/4درصد از جمعيت كل كشور را به خود اختصاص مي دهد و49درصد جمعيت استان
کمتراز  15سال سن دارد.
متاسفانه زمانی که اسمی از سیستان و بلوچستان به میان می آید به طور ناخودآگاه منطقه ای محروم و
بدون کوچکترین امکانات رفاهی و علمی و خدادادی در ذهن فرد تداعی می شود این در حالی است که
به علت دوری از مرکز و عدم اطالع رسانی کافی و به موقع ،از ظرفیت های این استان ،ذهنیت ها را با
ویژگی های مذکور باقی گذاشته است .در صورتی که استان سیستان وبلوچستان در جنوب شرق ایران و
در مجاورت کشورهای افغانستان و پاکستان و آب های گرم دریای عمان به واسطه منابع غنی و شرایط
ژئوپلوتیکی و ژئو اکونومیکی یکی از استان های غنی به شمار می رود .با برنامه ریزی صحیح می توان
تمام ظرفیت های استان را به عالقمندان معرفی نمود .تا تابلویی که در ذهن افراد در مورد استان ایجاد
شده ،شکسته شود و مسیر توسعه و پیشرفت استان و به تبع آن کشور هموارتر گردد.1
سوال اصلی تحقیق

هدف اصلی از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی در استان سیستان و
بلوچستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت عملیاتی شدن آنها درجهت رشد و توسعه همه جانبه استان
می باشد .بنابراین تحقیق می خواهد به این سوال پاسخ دهد که :عوامل موثر در توسعه کارآفرینی در
استان سیستان و بلوچستان کدامند؟
 -1برای آشنایی با برخی از توانمندی های استان می توانید به سایت استانداری سیستان و بلوچستان مراجعه نمائید.
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روش انجام این تحقیق تحلیل محتوای مصاحبه است که جزو روشهای پژوهش کیفی به شمار
می آید .شیوه های پژوهش کیفی برای کمک به پژوهشگر برای درک افراد انسانی و بسترهای اجتماعی
و فرهنگیای که انسانها در آن زندگی می کنند شکل گرفته اند .در پژوهش کیفی هدف ،درک پدیدهها
از نقطه نظر مشارکت کنندگان و در بستر نهادی و اجتماعی خاص آنهاست که این هدف هنگام
کمی سازی یافته ها نادیده گرفته می شود (دانایی فرد و دیگران ،1283،ص .)14 :در پژوهش کیفی
شکل گیری مفهوم ،یک بخش اصلی از تحلیل داده ها است و در طی جمع آوری داده ها شروع
می شود ،بنابراین مفهوم سازی روشی است که محقق کیفی ،داده ها را سازماندهی و درک می کند.
محققان کیفی به دنبال یافتن الگوها و روابط می باشند ،اما آنها تحلیل را در حالی که هنوز در حال
جمع آوری داده ها هستند شروع می کنند ،به گونه ای که نتایج تحلیل های اولیه مراحل بعدی
جمع آوری داده ها را هدایت می کند .به عبارتی دیگر نظریه و اطالعات به موازات هم حرکت
می کنند و مکمل یکدیگرند (فقیهی و علیزاده ،1384،صص .)14-13تحقیق کیفی به جای اندازه گیری
و ارزیابی پدیده سازمان ،با معنای آن سروکار دارد .فرایندهای تحقیق کیفی فرض میگیرند که واقعیتهای
سازمانی مشخص و مسلم نیستند ،بلکه حاصل فرافکنی تصور انسانی هستند .کسانی که تحقیقات کیفی
را ترجیح می دهند ،اظهار می کنند که برای کشف دانش جدید ،مداخله مستقیم در سازمانها و استفاده
از احساسات انسانی برای تفسیر پدیده سازمان امری الزم است.
تحلیل محتوا عبارت از هرگونه فن سیستماتیک و عینی برای استخراج ویژگی های پیام می باشد .تحلیل
محتوا هنگامی بکار می رود که شما می خواهید یک سند نوشته شده برای شمارش تعداد وقوع مقوالت
یا رخدادهای ویژه (مانند عبارات در یک نطق) ،آیتم ها (مانند نظرات منفی) یا رفتارها (مانند اصطالحات
واقعی به هنگام بحث گروهی) را تحلیل کنید ( .)Bordens & Abbott,2002,206در تحقیق حاضر از
بین روشهای تحلیل محتوا ،از روش تحلیل تم استفاده شده است.تحلیل ت ِم به طور تقریبی رایج ترین
رویکرد برای تحلیل داده ها در علوم اجتماعی به شمار می رود در اینجا،مصاحبه گر داده های تجربی
را در مورد جهان اجتماعی به وسیله درخواست از افراد برای بحث در مورد زندگی شان ایجاد می کند،
تحلیل تم روشی برای تعیین ،تحلیل و بیان الگوهای (ت ِم ها) موجود در درون داده ها می باشد .این روش
در حداقل خود داده ها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف می کند .اما می تواند از این فراتر رفته
و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کند (خواستار،1387،ص .)7 :رویکردهای کیفی بسیار
متنوع ،پیچیده ،و ظریف هستند و تحلیل ت ِم بایستی به عنوان یک روش اساسی برای تحلیل کیفی
در نظر گرفته شود .تحلیل ت ِم نخستین روش تحلیل کیفی است که محققان باید فرا بگیرند ،زیرا این
روش ،مهارتهای اصلی که برای اجرای بسیاری از روشهای دیگر تحلیل کیفی الزم است را فراهم میآورد
(.)braun & Clarke,2006,p:78
جهت گردآوري اطالعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع ،از منابع کتابخانهاي ،مقاالت،
کتابهاي مورد نياز و نيز از شبکه جهاني اطالعات استفاده شده است .وبه منظور جمعآوري دادهها و
اطالعات براي تجزيه و تحليل از روش مصاحبه استفاده گرديده است.
مصاحبه پژوهشی کیفی

دیدن ،شنیدن و لمس کردن منابع اولیه کسب اطالعات درباره جهان هستند .مصاحبه یک رویکرد
جمعآوری اطالعات است که به دنبال خلق یک فضای شنیداری است که در آن معانی از طریق یک
تعامل متقابل و خلق همزمان از دیدگاههای کالمی در جهت عالیق دانش علمی ساخته می شوند .امروزه
مصاحبه به عنوان یک ابزار تولید اطالعات بسیار بیشتر از همیشه مورد استفاده قرار می گیرد .در میان
شکل های روشمند جمعآوری اطالعاتی ،تخمین زده میشود که  90درصد همه پژوهشهای علوم اجتماعی
از مصاحبه در یک یا چندین مورد استفاده کردهاند .مصاحبه بدون شک یکی از پرکاربردترین تکنیکها
برای هدایت پژوهش اجتماعی نظاممند است .جامعهشناسان ،روانشناسان ،مردمشناسان ،روانپزشکان،
مدیران اداری ،سیاست مداران ،و ناظران انتخاباتی مصاحبهها را به عنوان "پنجرههایی رو به جهان" در

ی گیرند (خواستار،1387،ص.)66 :
نظر م 
معموالً مصاحبه به مکالمه هایی هدفمند با هدف جمع آوری اطالعات گفته می شود (سفیری،1387،ص:
 .)94به طور ساده ،مصاحبهها یک شیوه ایجاد دادههای تجربی درباره جهان اجتماعی به وسیله درخواست
از افراد برای صحبت در مورد زندگیشان است .در این معنی ،مصاحبهها شکلهای خاصی از مکالمه
هستند.
1
مصاحبه از نظر لغوي ،به نوعي درون نگري و مبادله نقطه نظراتی اطالق ميگردد که مابين دو فرد و
در رابطه با يک موضوع مشترک صورت ميپذيرد .بعالوه مصاحبه شکل خاصي از گفتگو 2است که در آن
تبادل شفاهي احساسات ،مشاهدات ،ايدهها و عقايد صورت ميپذيرد .مذاکره حقوقي ،مصاحبه شغلي،
مصاحبه درماني و مصاحبه تحقيقاتي ،چهار شکل شايع مصاحبه تخصصي محسوب ميگردند .مصاحبه
تحقيقاتي ،فرايند آگاهي روششناختي از اشکال سواالت است که بر پویایی تعامل ميان مصاحبهگر و
مصاحبهشونده و تعمق انتقادي نسبت به آنچه در جريان گفتگو صورت ميپذيرد ،متمرکز است .حاصل
اين نوع مصاحبه تکامل دانش ،در جريان يک مباحثه است (خواستار،1387،ص.)66 :
پايايي (قابليت اعتماد) مصاحبه

× ٪100

 × 2ﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﻓﻘﺎت
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﺪﻫﺎ

= درﺻﺪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎرآزﻣﻮن

در تحقیق کنونی برای محاسبه پایایی بازآزمون ،از بین مصاحبههای انجام گرفته ،تعداد  3مصاحبه
انتخاب شده و هر کدام از آنها دو بار در یک فاصله زمانی  20روزه توسط پژوهشگر کُدگذاری شدهاند.
نتایج حاصل از این کُدگذاریها در جدول شماره  1آمده است :

1- inter view
2- conversation
3- reliability
4- consistency
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پايايي 3به سازگاري 4يافتههاي تحقيق اطالق ميگردد .پايايي در مصاحبه ،در مراحلي چون موقعيت
مصاحبه ،نسخ ه برداري ،و تحليل مطرح مي گردد .در رابطه با پايايي مصاحب ه شونده به چگونگي هدايت
سواالت اشاره مي شود .در پايايي نسخ ه برداري نيز بايد به پايايي درون موضوعي نسخه برداريهاي انجام
شده حين تايپ متون توسط دو فرد توجه نمود .در طول طبقهبندي مصاحبهها نيز توجه به درصدهاي
گزارش داده شده توسط دو نفر کدگذار ،روشي براي تعيين پايايي تحليل است .ميزان( درصد) توافق
درونموضوعي دو کدگذار ( 60درصد يا بيشتر) در مورد يک مصاحبه (کنترل تحليل) نيز روشي براي
پايايي تحليل است (خواستار.)73 ، 1387،
در تحقیق کنونی از پایایی بازآزمون برای محاسبه پایایی مصاحبههای انجام گرفته ،استفاده شده است.
برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبههای انجام گرفته چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شده
و هر کدام از آنها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار کُدگذاری می شوند .سپس ُکدهای مشخص
شده در دو فاصله زمانی برای هر کدام از مصاحبهها با هم مقایسه میشوند .روش بازآزمایی برای ارزیابی
ثبات کدگذاری پژوهشگر به کار میرود ولی با این اشکال روبرو است که نتایج حاصله از آزمون مجدد
می تواند تحت تاثیر تمرین (تجربه) و حافظه کدگذار قرار گرفته و بنابراین منجر به تغییر در قابلیت
اعتماد کدگذاری شود .در هر کدام از مصاحبهها ،کدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابه هستند با
عنوان "توافق" و کدهای غیرمشابه با عنوان "عدم توافق" مشخص می شوند .روش محاسبه پایایی بین
کدگذاریهای انجام گرفته توسط محقق در دو فاصله زمانی بدین ترتیب است (خواستار،1387،ص.)73 :
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ردیف

عنوان
مصاحبه

تعداد کل ُکدها

تعداد
توافقات

تعداد عدم
توافقات

پایایی بازآزمون
(درصد)

1

M7

44

15

14

 68درصد

2

E5

40

15

10

 75درصد

3

P1

50

20

10

 80درصد

134

50

34

 75درصد

کل
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همان طور که در جدول شماره 1مشاهده می شود تعداد کل ُکدها در دو فاصله زمانی  20روزه برابر ،134
تعداد کل توافقات بین ُکدها در این دو زمان برابر  ،50و تعداد کل عدم توافقات در این دو زمان برابر 34
است .پایایی بازآزمون مصاحبههای انجام گرفته در این تحقیق با استفاده از فرمول ذکر شده ،برابر 75
درصد است .با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  60درصد است ( ،)Kvale, 1996: 237قابلیت
اعتماد کدگذاریها مورد تائید است.
اعتبار (روايي) مصاحبه

اعتبار 1در مصاحبه ناظر بر دو موضوع واقعيت و دانش است .اعتبار به صحت يک بيانيه و در بيان ديگر
به ميزاني که يک روش قادر است هدف مطالعه را بسنجد اطالق ميگردد .در يک مطالعه کيفي ،اعتبار
اشاره بر ميزاني دارد که مشاهده محقق توانسته است پديده مورد مطالعه يا متغيرهاي مربوط به آن را
انعکاس دهد.
پژوهشگر تحقیق کنونی ،جهت اطمینان از روایی مصاحبه در مرحله انتخاب موضوع ،مبانی نظری و
پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه روشهای توسعه کارآفرینی را در کتب و مقاالت مرتبط وکشورهایی
که به لحاظ شرایط و ویژگی ها با ایران شباهتهای بیشتری دارند بررسی کرده و سوال اصلی تحقیق را بر
مبنای مطالعات نظری قبلی ارائه داده است.همچنین کتابها و مقاالت متنوع در زمینه روشهای طراحی و
انجام مصاحبه (اُل آر هولستی1373،؛ دانایی فرد و همکاران11386،؛ کاترین مارشال و همکاران1388،؛
خواستار1388 ،و  1387؛ سفیری1387،؛  )kvale,1996مطالعه شده و برنامهریزی تحقیق کنونی براساس
رهنمودهای عملی این نوشتارها و راهنمایی و مشاوره افراد خبره در این زمینه ،طراحی شده است.
جامعه و نمونه آماري

جامعة آماري در اين پژوهش شامل اساتید دانشکده های مدیریت ،حسابداری و اقتصاد دانشگاه سیستان
و بلوچستان ،مدیران سازمانهای مرتبط با فعالیت های کارآفرینی در استان و کارآفرینان استان سیستان
و بلوچستان می باشد.در واقع افرادی که هم با وضعیت و شرایط حاضر استان سیستان و بلوچستان
آشنایی دارند و هم اطالعات کافی در زمینه کارآفرینی بلحاظ نظری یا عملی.
در روش مصاحبه نمیتوان از قبل مشخص کرد که چه تعداد افراد بایستی در مطالعه ما انتخاب شوند تا
پدیده مورد عالقه در مطالعه کیفی به طور کامل شناسایی شود .به طور ایدهآل ما به جمعآوری اطالعات
تا زمانی ادامه میدهیم که به نقطه اشباع 2برسیم؛ جایی که دادههای جدیداً جمعآوری شده با دادههایی
که قبالً جمعآوری کردهایم تفاوتی ندارد و مثل هم شدهاند .به عبارت دیگر وقتی که ما به یک نقطه
1- validity
2- saturation

شماره  ،135شهریور ماه 1390

بازده نزولی 1از تالشهایمان برای جمعآوری دادهها رسیدیم میتوانیم به صورت تقریبی مطمئن شویم
که یک مطالعه کامل را انجام دادهایم .برای انتخاب نمونه های تحقیق از روش نمونهگیری گلوله برفی
استفاده شده است .در فرایند انتخاب یک نمونه ،محققان کیفی می توانند از روشی نمونه گیری گلوله
برفی استفاده کنند که در آن یک شرکت کننده در پژوهش ما را به شرکت کنندگان دیگر یا گلوله برفی
هدایت می کند (.)Maykut & morehouse,1994,57
لینکلن و گوبا 2اظهار میکنند که در یک مطالعه که با دقت هدایت شده است و در آن انتخاب نمونه به
صورت تکاملی و تعاقبی بوده است ،می توان با حدود  12شرکت کننده به نقطه اشباع رسید و احتماالً
این تعداد بیشتر از  20نخواهد شد .داگالس 3در مطالعه خود تخمین زد که در مصاحبههای عمیق قبل
از رسیدن به نقطه اشباع به  25نفر شرکت کننده نیاز داریم .در عمل ،مفاهیم اشباع اطالعاتی و بازده
نزولی که در نمونهگیری مطرح میشوند بایستی با محدودیتهای زمان ،پول و سایر عوامل در نقطه تعادل
قرار گیرند ( .)maykut & morehouse,1994,63تعداد نمونههاي مورد نياز براي انجام مصاحبه بستگي
به هدف مطالعه دارد .در صورتي که هدف از مطالعه ،آزمون فرضيات باشد ،حداقل شش نمونه (سه نمونه
از هر کدام از گروههاي مورد مقايسه) مورد نياز است .در صورتيکه هدف از مصاحبه ،اکتشاف و توصيف
عقايد و نگرشهاي مصاحبهشوندگان باشد ،با توجه به زمان و منابع قابل دسترس ،تعداد ()15 ± 10
نمونه براي انجام مصاحبه کافي خواهد بود (.)kvale,1996,101
در تحقیق کنونی تعداد نمونههای انتخاب شده برابر  21نفر است .از این تعداد  5نفر عضو هیات علمی
دانشگاه و  7نفر مدیران و کارشناسان سازمانهای اجرایی و  9نفر از کارآفرینان استان هستند .با انجام
این تعداد مصاحبه ،تشخیص محقق این بوده است که اطالعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده
و نیازی به انجام مصاحبههای بیشتر نیست .در انتخاب این تعداد نمونه ،مسائلی چون میزان اشراف
پاسخ دهنده به موضوع ،زمان ،در دسترس بودن مصاحبه شوندگان و میزان همکاری آنها مورد توجه
بوده است.
مراحل تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل تِم

فراگرد تحلیل تِم زمانی شروع میشود که تحلیلگر الگوهای معنی و موضوعاتی که جذابیت بالقوه
دارند را مورد نظر قرار میدهد .این تحلیل شامل یک رفت و برگشت مستمر بین مجموعه دادهها و
خالصههای کدگذاری شده ،و تحلیل دادههایی است که به وجود میآیند .نگارش تحلیل از همان مرحله
ی شود .به طور کلی هیچ راه منحصر به فردی برای شروع مطالعه در مورد تحلیل ت ِم وجود ندارد
اول شروع م 
(.) braun & Clarke,2006,86
4
مراحل ششگانه تحلیل تِم در ادامه توضیح داده شدهاند .تحلیل ت ِم فراگردی بازگشتی است که در آن
حرکت به عقب و جلو در بین مراحل ذکر شده وجود دارد .به عالوه تحلیل ت ِم فراگردی است که در طول
زمان انجام میپذیرد.
 )1آشنایی با دادهها :برای اینکه محقق با عمق و گستره محتوایی دادهها آشنا شود الزم است که خود
را در آنها تا اندازهای غوطهور سازد .غوطهور شدن در دادهها معموالً شامل "بازخوانی مکرر داده ها" و
خواندن دادهها به صورت فعال (یعنی جستجوی معانی و الگوها) است .در واقع از آغاز همین مرحله،
یادداشت برداری و عالمتگذاری معانی که در مراحل بعدی به آنها نیاز پیدا خواهد شد شروع می شود.
 )2ایجاد کدهای اولیه :مرحله دوم زمانی شروع میشود که محقق دادهها را خوانده و با آنها آشنایی
پیدا کرده است .این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از دادهها است .کدها یک ویژگی دادهها را معرفی
مینمایند که به نظر تحلیلگر جالب میرسد .دادههای کدگذاری شده از واحدهای تحلیل (تِمها) متفاوت
هستند (خواستار،1387،ص.)82:
کدگذاری تا حدودی به این بستگی خواهد داشت که تِمها بیشتر داده محور هستند یا نظریه محور؛
1- diminishing returns
2- Lincoln & Guba
3- Douglas
4- recursive
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در تحقیق کنونی تمرکز بر روی نظریه بوده است تا دادهها .بنابراین در مرحله دوم دادههایی کدگذاری
شدهاند که از دیدگاه نظری با نقاط مورد توجه تحقیق یعنی شیوه های نوین توسعه کارآفرینی در استان
سیستان و بلوچستان همخوانی دارند.
در تحقیق کنونی کدگذاری به روش دستی انجام گرفته است .پژوهشگر از سه آیتم برای کدگذاری دادهها
استفاده کرده است .پس از تایپ مصاحبهها با نرمافزار  ،Wordابتدا ُکدهای هر مصاحبه مشخص و به آنها
یک عدد اختصاص داده شده است .سپس یک کُد شامل سه آیتم به هر کدام از این عبارتهای مشخص
شده اختصاص یافته است .به مثال زیر توجه کنید:
با توجه به شرایط بیکاری در استان،توسعه صنایع کوچک می تواند یکی اهداف توسعه کارآفرینی باشد
زیرا تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان داده است که كسب و كارهاي كوچك نقش مهمی در توسعه
اشتغال این کشورها داشته اند .بيشتر مشاغل جديد ر ا كسب و كارهاي كوچك ايجاد مي كنند.همچنین
اشتغال زایی برای کارجویان بویژه جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی استان ،افزایش تولید در استان
وافزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد امنیت پایدار وگسترش فرهنگ کسب و کار و افزایش صادرات کاال و
افزایش رفاه اقتصادی فرهنگی اجتماعی وافزایش مصرف و تولید بیشتر.
این قسمت از مصاحبه را به صورت زیر کدبندی نموده ایم:
 )1توسعه صنایع کوچک  ،زیرا تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان داده است که كسب و كارهاي كوچك
نقش مهمی در توسعه اشتغال این کشورها داشته اند.و بيشتر مشاغل جديد را كسب و كارهاي كوچك
ايجاد مي كنند {}1P1
 )2اشتغال زایی برای کارجویان بویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی استان{}2P1
 )3افزایش تولید در استان و افزایش تولید ناخالص ملی {}3P1
 )4ایجاد امنیت پایدار{}4P1
 )5گسترش فرهنگ کسب و کار{}5P1
 )6افزایش صادرات کاال {}6P1
 )7افزایش رفاه اقتصادی فرهنگی اجتماعی{}7P1
 )8افزایش مصرف و تولید بیشتر{}8P1
این کُدها به سه آیتم دستهبندی میشوند .عدد اول از سمت چپ نشان دهنده شماره ُکد در این مصاحبه
است؛ مثال{ }5P1این کُد  5اُمین کُد در مصاحبه است .حروف انگلیسی که بین دو عدد قرار می گیرند
شامل ( )Pبرای عضو هیات علمی 1و ( )Mبرای مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی درگیر با فرایند
کارآفرینی در استان 2و (  ) Eبرای کارآفرینان 3هستند .در مثال باال ،کُد Pنشان میدهد که مصاحبه با
اساتید انجام گرفته است .عدد آخر سمت راست نیز نشان دهنده شماره مصاحبه است؛ عدد ( )1در مثال
باال نشان میدهد که این کُد مربوط به اولین مصاحبهای است که با اساتید انجام گرفته است.
)3جستجوی تِمها :این مرحله شامل دستهبندی کدهای مختلف در قالب تِمهای بالقوه ،و مرتب کردن
همه خالصه دادههای کدگذاری شده در قالب تِمهای مشخص شده است .در واقع محقق ،تحلیل کدهای
خود را شروع کرده و در نظر میگیرد که چگونه کدهای مختلف می توانند برای ایجاد یک ت ِم کلی ترکیب
شوند.
در این مرحله برخی از کدهای اولیه تِمهای اصلی را شکل میدهند ،در حالی که برخی دیگر تِمهای
فرعی 4را شکل داده ،و مابقی نیز حذف میشوند.
)4بازبینی تِمها :مرحله چهارم زمانی شروع میشود که محقق مجموعهای از تِمها را ایجاد کرده و آنها
را مورد بازبینی قرار میدهد .این مرحله شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه تِمها است .مرحله اول شامل
بازبینی در سطح خالصههای کدگذاری شده است .در مرحله دوم اعتبار تِمها در رابطه با مجموعه دادهها
در نظر گرفته میشود.
1- Professor
2- Manager
3- Entrepreneurs
4- Sub-Themes

اگر نقشه تِم به خوبی کار کند ،آن گاه میتوان به مرحله بعدی رفت .اما ،چنانچه نقشه به خوبی با
مجموعه دادهها همخوانی نداشته باشد ،محقق باید برگردد و کدگذاری خود را تا زمانی که یک نقشه ت ِم
ت بخش ایجاد شود ادامه دهد .محقق در انتهای این مرحله بایستی آگاهی کافی از این که تِمهای
رضای 
مختلف کدامها هستند ،چگونگی تناسب آنها با یکدیگر ،و کل داستانی که آنها درباره دادهها میگویند در
اختیار داشته باشد (خواستار ،1387،ص.)84:
)5تعریف و نامگذاری تِمها :مرحله پنجم زمانی شروع میشود که یک نقشه رضایتبخش از تِمها وجود
داشته باشد .محقق در این مرحله ،تِمهایی را که برای تحلیل ارائه کرده ،تعریف کرده و مورد بازبینی
مجدد قرار میدهد ،سپس دادهها داخل آنها را تحلیل میکند .به وسیله تعریف و بازبینی کردن ،ماهیت
آن چیزی که یک تِم در مورد آن بحث میکند مشخص شده و تعیین می گردد که هر ت ِم کدام جنبه از
دادهها را در خود دارد (خواستار،1387،ص.)84:
1
 )6تهیه گزارش :مرحله ششم زمانی شروع میشود که محقق مجموعهای از تِمهای کام ً
ال آبدیده در
اختیار داشته باشد .این مرحله شامل تحلیل پایانی و نگارش گزارش است (خواستار.)1388،
تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از مصاحبه ها

اهداف

اساتید

مدیران

کارآفرینان

کل

اشتغال زایی

100درصد

100درصد

77درصد

90درصد

توسعه تکنولوژی

60درصد

57درصد

22درصد

42درصد

افزایش خالقیت و نوآوری

60درصد

42درصد

56درصد

52درصد

توسعه همه جانبه استان

100درصد

71درصد

89درصد

86درصد

جدول شماره  : 2دسته های مفهومی و درصد فراوانی نظرات مشارکت کنندگان در پروژه
حاضر ،مربوط به تم اهداف توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان
الف :نخستین دسته مفهومی که در جدول شماره  2به آن اشاره شده است نقش توسعه کارآفرینی
1- worked-out
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برای تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از مصاحبه های تحقیق کنونی از روش تحلیل ت ِم استفاده شده
است؛ ابتدا متون مصاحبه ها بررسی و کدگذاری گردید و از این طریق مفاهیم متنوع مورد استفاده در
این تحقیق استخراج شده اند .اصلی ترین ت ِم های استخراج شده به شرح زیر می باشند:
)1تِم اهداف توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان
همه فعالیتها و رفتارهای انسان و گروه های انسانی هدف دارند (رضائیان ،1380،ص.)205:تم اهداف
توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان از آن نظر برای توسعه کارآفرینی استان مهم است
که تعیین کننده مسیر حرکت کلی استان در این زمینه می باشد .اهداف به سازمان کمک می کنند
ارزیابی ها را انجام دهد ،هم افزایی کند ،اولویت ها را تعیین کند ،امور را هماهنگ نماید و برای
برنامه ریزی ،سازماندهی ایجاد انگیزه و کنترل فعالیت های سازمان به شیوه اثربخش عمل نماید .هدف ها
می توانند چالشگر ،قابل سنجش ،باثبات ،معقول و روشن باشند (فرد آر.دیوید،1381،ص .)37 :دسته های
مفهومی و درصد فراوانی نظرات مشارکت کنندگان در پروژه حاضر ،مربوط به تم اهداف توسعه کارآفرینی
در استان سیستان و بلوچستان را در جدول شماره  2مشاهده می کنید.
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دراشتغال زايي استان می باشد .كار آفرينان در ايجاد اشتغال نقش مهمي ايفا مي نمايند .تقریبا تمامی
مصاحبه شوندگان یکی از مهمترین اهداف توسعه کارآفرینی را نقش آن در ایجاد شغل عنوان نموده اند.
آنها اعتقاد دارند که با توسعه برنامه های کارآفرینی در استان البته اگر با برنامه ریزی همراه باشد ،نرخ
بیکاری به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت همان گونه که در جدول شماره  2نشان داده شده است،
 90درصد مصاحبه کنندگان این تحقیق ،اشتغال زایی را بعنوان یکی از اهداف توسعه کارآفرینی در استان
سیستان و بلوچستان معرفی نموده اند و انتظار دارند که با توسعه کسب و کارهای کوچک کارآفرین در
استان نرخ بیکاری(نرخ رسمی بیکاری در استان در سال  1387بر اساس گزارش مرکز آمار کشور8/13
می باشد) به نحو چشمگیری کاهش یابد.
ب :دومین دسته مفهومی که در قالب تم اهداف توسعه کارآفرینی در استان طبقه بندی شده
است ،توسعه تكنولوژي می باشد .بيش از 67درصد از نوآوري هاي تكنولوژيك و حدود  95درصد از
نوآوري هاي منجر به تحوالت بنيادي را كسب و كارهاي كارآفرينانه پديد آورده اند .در واقع بخش اعظم
صنايع جديدي كه يك نسل پيشتر موجود نبود را كارآفرينان ايجاد كرده اند كه مي توان از كامپيوترهاي
شخصي ،تلفنهاي همراه ،خريد از طريق اينترنت و سرگرمي هاي ديجيتال به عنوان نمونه هايي از آن ذكر
نمود .1مصاحبه شوندگان در تحقیق کنونی دید مثبتی نسبت به توسعه فناوری های جدید توسط فعالیت
های کارآفرینانه در استان داشته اند.
ج :سومین دسته مفهومی که تم اهداف توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان را شکل
می دهد شکوفایی خالقیت و نوآوری می باشد .با تأمل در مجموعه دستاوردهای فرهنگی بشر در قالبهای
هنر ،ادبیات ،فلسفه ،تجهیزات و وسایلی که زندگی بشر قرن بیستم را تشکیل می دهند ،مالحظه می شود
که حتی ساده ترین لوازم موجود در این مجموعه (مثل میز و صندلی )نیز محصول خالقیت و نوآوری
افراد اندیشمند و مبتکری هستند که در طول سالها با پردازش اندیشه ها و نظریه ها،و بروز ابتکارات ،به
شکل فعلی خود درآمده اند(رضائیان،1380،ص.)101 :
د :آخرین دسته مفهومی که در قالب اهداف توسعه کارآفرینی در استان طبقه بندی شده است ،توسعه
همه جانبه استان می باشد .از پيامدهاي كارآفريني مي توان به بهبود وضعيت اقتصادي فقرا ،افزایش
امید به زندگی،توسعه اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی ،وارد شدن زنان به عرصه هاي كسب و
كار و افزايش مالكيت آنها در كسب كارها ،اشاره كرد .اکثریت مشارکت کنندگان تحقیق حاضر بر این
عقیده اند که مهمترین هدفی که می توان برای توسعه کارآفرینی در استان لحاظ نمود ،توسعه همه جانبه
استان می باشد .و با تحقق این هدف سایر اهداف خود به خود محقق خواهند شد.
)2تِم برنامه های آموزش کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان
اساس و پایه هر توسعه ای آموزش و پرورش نیروی انسانی آن جامعه است(میرکمالی ، 1383،ص.)106:
كمبود سرمايه گذاري در سرمايه هاي انساني ،عامل اصلي نازل بودن سطح رشد وتوسعه كشورهاي
در حال توسعه است و تا زماني كه اين كشورها آموزش و پرورش ،استفاده از علوم و دانش و افزايش
سطح مهارت هاي حرفه اي را ارتقا نداده اند ،بازدهي و كارآيي نيروي كار و سرمايه در سطح نازلي باقي
مي ماند و توسعه با كندي و هزينه هاي سنگين تر صورت مي گيرد .چرا که جامعه توسعه یافته
جامعه ای است که انسانهای با سواد و تحصیالت باالیی دارد .بنابراین تا زمانی که سطح سواد را نتوانیم
در جامعه افزایش دهیم هیچ گونه رشد و توسعه ای هم صورت نخواهد گرفت.
تم گسترش برنامه های آموزش کارآفرینی برای توسعه استان سیستان و بلوچستان ،به نقش اساسی و
حیاتی آموزش برای موفقیت این فرایند اشاره دارد.دسته های مفهومی و درصد فراوانی نظرات مشارکت
کنندگان در پروژه حاضر ،مربوط به تم گسترش برنامه های آموزشی توسعه کارآفرینی در استان سیستان
و بلوچستان را در جدول شماره  3مشاهده می کنید.

 -1به نقل از سایت مرکز کارافرینی دانشگاه کاشان http://karafarin.kashanu.ac.ir ،

برنامه های آموزشی

اساتید

مدیران

کارآفرینان

کل

تربیت مربی کارآفرینی

60درصد

57درصد

45درصد

52درصد

آگاهي ها و جهت گيري های کلی به
سوي كارآفريني

100درصد

71درصد

89درصد

86درصد

توسعه دانش ،مهارت و استراتژی های
شروع کسب و کار

80درصد

43درصد

78درصد

67درصد

مهارت های رشد و بقاي كارآفرينان و
فعالیتهای آنان

100درصد

86درصد

67درصد

81درصد

آموزش کارآفرینی ویژه روستائیان

60درصد

57درصد

33درصد

48درصد

الف :نخستین دسته مفهومی که تم گسترش برنامه های آموزش کارآفرینی را شکل می دهد تربیت
مربی در این زمینه می باشد .یکی از اساسی ترین مؤلفههای تعلیم و تربیت ،معلم است .زیرا اهداف تعلیم
و تربیت با وجود معلم تحقق مییابد .اگر فرایند آموزش و پرورش را به کاروانی تشبیه کنیم ،بدون شک
معلم قافلهساالر این کاروان است .اگر این قافلهساالر تمام خم و پیچها و نشیب و فرازهای مسیر را نداند،
کاروان را به بیراهه خواهد برد .لذا اگر معلم در وظیفهاش اغفال کند ،نه تنها اهداف تعلیم و تربیت محقق
نمیشود که آموزش و پرورش ماهیت خود را از دست میدهد(یادگاری.)13 ،1386،
با توجه به این که اکثریت دانش آموزان استان دو زبانه می باشند الزم است در زمینه پرورش معلمین
بومی برنامه ریزی شود و در دانشگاه های کشور سهمیه خاصی عالوه بر سهمیه های موجود به افراد بومی
استان اختصاص یابد.همچنین دانش معلمین موجود همراه با رشد علم و دانش با برگزاری کالسهای ویژه
معلمین بخصوص در زمینه ایجاد حس خالقیت و کارآفرینی در دانش آموزان ،به روز شود.
ب :دومین دسته مفهومی که در قالب تم گسترش برنامه های آموزش کارآفرینی دسته بندی شده است،
آگاهي ها و جهت گيريهای کلی به سوي كارآفريني ،می باشند .هدف از اين دوره ها ،افزايش آگاهي،
درك و بينش نسبت به كارآفريني به عنوان يك انتخاب شغلي براي افراد از تمامي اقشار اجتماعي است.
اين گونه برنامه ها در مقاطع تحصيلي ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه تدريس مي شود تا انگيزه و تمايل
دانش آموزان و دانشجويان براي كارآفرين شدن افزايش يابد .گروههاي نژادي ،غير شاغالن ،مخترعان،
دانشمندان ،كاركنان دولت و بازنشستگان ارتشي و گروه هاي مختلف ،مي توانند تحت پوشش اين دوره
قرارگيرند (احمدپوردارياني و مقيمي.)1380 ،
با توجه به اطالعات جدول شماره  3که از مصاحبه های افراد مشارکت کننده در تحقیق حاضر استخراج
شده اند ،می توان اینگونه برداشت نمود که آموزشهایی عمومی و کلی نقش بسیار مهمی برای تربیت افراد
کارآفرین و خالق در استان ایفا می کنند .زیرا این آموزشها زمینه ساز تمام آموزشهای دیگر می باشند
و اگر این آموزشها به درستی صورت گیرند بقیه آموزشها به شکل موثرتری صورت خواهند گرفت.و اینها
شامل آموزشهایی است که معموال در دبستانها و دبیرستانها آموزش داده می شوند .و این خود الزمه اش
این است که از یک طرف باید امکانات آموزشی مناسبی در سرتاسر استان و بویژه روستاها فراهم شود و
ثانیا هم تعداد و هم توانایی معلمین موجود در استان بیشتر شود( .متاسفانه این مشکل در سطح ملی نیز
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جدول شماره  : 3دسته های مفهومی و درصد فراوانی نظرات مشارکت کنندگان در پروژه حاضر،
مربوط به تم گسترش برنامه های آموزشی توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان
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مطرح می باشد ولی در استان سیستان و بلوچستان بسیار حادتر می باشد).
از طرفی تجربه موفق ساير کشورها نشان می دهد که برای پرورش انسانهای کارآفرين بايد مفاهيم مربوط
به کارآفرينی به شکل پر رنگی در کتابهای درسی گنجانده شود .مطالعات مربوط به گذشته کارآفرينان
نشان می دهد که آنها از خانواده هايی که ارزش خاصی برای استقالل و اتکای به خود قائل هستند ،بيرون
می آيند .مدتهاست کشورهای پيشرفته به اين نتيجه رسيده اند که برای اين که نسل بزرگسال کارآفرينی
پرورش دهند ،بايد آموزش کارآفرينی را از دوران کودکی و نوجوانی آغاز کنند .به اين ترتيب کودکی که
با پول و کسب و کار درست و شرافتمندانه آشنا می شود .در آينده نيز انسانی خالق و پولساز خواهد بود.1
جامعه سیستان و بلوچستان به وجود چنين انسان هايی نياز مبرمی دارد.
ج :سومین دسته مفهومی تم گسترش برنامه های آموزش کارآفرینی که نقش مهمی در عملی نمودن
ایده های کارآفرینانه در عمل دارد ،توسعه دانش ،مهارت و استراتژی های کسب و کار ،می باشد .این
برنامه ها برای این که یک فکر جدید به مرحله عمل برسد بسیار حائز اهمیت هستند چه بسا کارآفرینان
بسیاری وجود دارند که ایده های بسیار مهمی را خلق نموده اند ولی برای کاربردی نمودن آنها اطالعات
چندانی در دست ندارند ،طرح کسب و کار فاکتور اصلي در موفقيت شروع يک فعاليت اقتصادي جديد
پنداشته میشود.بنابراین یکی از مهمترین آموزشهایی که در این زمینه باید ارائه شود نحوه تهیه طرح
کسب و کار می باشد که در صورت موفقیت این مرحله یک کارآفرین می توان تا حدود زیادی به موفقیت
پروژه خود امید وار باشد.
جدول شماره  3نشان می دهد درصد باالی کارآفرینان فعال در استان ،در مورد آموزشهای الزم برای
ایجاد کسب و کارهای جدید اظهار نظر نموده اند این موضوع را اینگونه می توان تفسیر نمودکه فراگیری
این دانشها می تواند نقش مهمی در حفظ و توسعه کارآفرینی از طریق ایجاد کسب و کارهای کوچک
داشته باشد.
د :چهارمین دسته مفهومی تم گسترش برنامه های آموزش کارآفرینی که برای ادامه حیات فعالیت های
کارآفرینانه در دنیای واقعی الزمند  ،مهارتهای رشد و بقاي كارآفرينان و فعالیتهای آنان ،می باشد.هرچند
تمام کسانی که تولید کننده یک فکر یا ایده جدید می باشند ،بنابه هر دلیلی ممکن است خودشان
تبدیل کننده آن ایده به عمل باشند.ولی اکثریت افرادی که ایده جدیدی خلق نموده اند می خواهند
خودشان آن را به بهره برداری برسانند،در صورتی که چنین حالتی را فرض نمائیم الزم است کلیه
تدابیر مورد نیاز برای حفظ و توسعه کسب و کار را یاد داشته باشیم و بکار بندیم.مهارتهایی نظیر:
برنامه ریزی مسائل مالي ،شناخت بازار ،اصول مديريت(برنامه ریزی،سازماندهی،تصمیم گیری،کنترل و،)...
بيمه ،اقتصاد ،قانون كار وامور حقوقي ،مديريت توسعه و رشد شركت ،توانايي يافتن شيوه هاي جديد،
رقابت و حفظ موقعيت در بازار ،يافتن بازارهاي جديد و. ...
درصد باالی آموزشهای مورد نیاز برای توسعه مهارتهای رشد و بقاي كارآفرينان و فعالیتهای آنان که
مدیران شرکت کننده در مصاحبه به آن اشاره نموده اند را می توان این گونه بحث نمود که چون خیلی
از کارآفرینان و مدیران شرکتها بعد از مدت نسبتا کوتاهی اعالم ورشکستی می کنند علت اصلی این
ورشکستگی نداشتن اطالعات و دانش حفظ و اداره بنگاهی می باشد که تاسیس نموده اند بنابراین وجود
قانونی که ایجاد کنندگان اینگونه بنگاه ها را ملزم به شرکت در این گونه دوره ها نماید ضروری به نظر
می رسد و یا این که ایجاد انکوباتورهایی که آنان را تا رسیدن به بلوغ مورد حمایت قرار دهد.
ه :آخرین دسته مفهومی که در قالب تم گسترش برنامه های آموزش کارآفرینی در استان سیستان
و بلوچستان طبقه بندی شده است ،آموزش کارآفرینی ویژه روستائیان استان می باشد.با توجه به
این که سطح تحصیالت و سواد روستائیان به طور متوسط پایین تر و دسترسی آنها به تسهیالت و امکانات
محدود تر می باشد ،به همان اندازه راهاندازی و اداره یک واحد اقتصادی فعال در روستاها دشوارتر و
نیازمند آشنایی با طیف وسیعی از دانشها و مهارتهاست و جوانان روستایی اغلب از سطح مهارت
کمتری در این زمینه برخوردارند .برگزاری دورههای آموزش کارآفرینی و ارائه مشاوره در این زمینه ،باید
از سیاستهای عمده توسعه کارآفرینی در روستاها باشد.
 -1شيوه های کهنه آموزش دشمن خالقيت و کارآفرينی  -روزنامه ايران  -سال سيزدهم  -شماره  - 3688بخش گزارش
 -دوشنبه  25تير ماه 1386

در زمینه آموزشهای خاص برای روستائیان ،مثال برنامه ریزی توسعه کارآفريني در بخش صنايع دستي
در روستاهای استان،با توجه به اینکه صنايع دستي اولین صنعت زنان اين استان ميباشد(و در بعضی
رشته ها مثل سوزن دوزی بلوچی منحصر به فرد می باشد) ،اهمیت ویژه ای دارد .اين بخش نياز به
سرمايهگذاري اندکي دارد و در مقابل قادر است با توانمندسازي ،نقش بسیار مهمی در تولید ثروت و رفاه
خانواده ها ایفا نماید .توليد کنندگان صنايع دستي که عمدتاً در روستاها ساکن هستند باید توسط دولت
حمايت مالي شوند .اين حمايتها در زمينههايي همچون آموزش طراحي ،بروز رساني تکنولوژي توليد،
آموزش بازاريابي و عرضه محصوالت ،فراهم نمودن مواد اوليه و اجاره مکان فعاليتباشد.
)3تِم ترویج فرهنگ کارآفرینی
ايجاد و تقويت ارزشها ،نگرشها و رفتارهاي كارآفرينانه  ،به طور كلي تحت عنوان فرهنگ سازي كسب
و كار ،از مولفه هاي اصلي استراتژي دولتها در توسعه كارآفريني است .اين هدف به طور عمده در قالب
سياستها و برنامه هاي تشويقي  -ترويجي  -آموزشي و در كليه سطوح و اليه هاي اجتماعي پيگيري
مي شود(احمدپور و مقیمی،1380،ص.)21 :فرهنگ سازي موردنظر در بستري از همكاري دولت ،بخش
خصوصي و اجتماع صورت مي گيرد .برنامه هاي متعددي در كشورهاي مختلف و در زمينه فرهنگ سازي
در جريان است .بخش اصلي بار فرهنگ سازي بر دوش نظام آموزشي و بخش ديگري از آن بردوش
رسانه هاي جمعي و سایر ابزارهای تبلیغی دیگر می باشد .دسته های مفهومی و درصد فراوانی نظرات
مشارکت کنندگان در پروژه حاضر ،مربوط به تم ترویج فرهنگ کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان را
می توانید در جدول شماره  4مشاهده کنید:

علمای دینی

80درصد

57درصد

22درصد

48درصد

برگزاری جشنواره ها و بازارچه های
کارآفرینی در استان

60درصد

88درصد

89درصد

86درصد

برنامه های صدا و سیمای و سایر
رسانه های استان

60درصد

71درصد

89درصد

67درصد

جدول شماره  : 4دسته های مفهومی و درصد فراوانی نظرات مشارکت کنندگان در پروژه حاضر ،مربوط به تم ترویج
فرهنگ کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان

الف :اولین تم مربوط به ترویج فرهنگ کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان به بررسی نقش علمای
دینی در توسعه کارآفرینی در استان اشاره دارد.
تاکید مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر بر ضرورت استفاده از نفوذ علما و ریش سفیدان هر منطقه
برای ترویج فرهنگ کسب و کار داللت بر این دارد که روابط سنتی حاکم بر قشر بسیار زیادی از افراد
جامعه در استان سیستان و بلوچستان ،همچنان که در خیلی از جریانهای حاکم در جامعه اثر گذار
می باشد می تواند تسهیل کننده ترویج فرهنگ کارآفرینی باشد.پس الزم می باشد دولتمردان مسئول
نسبت به توجیه و آگاه سازی روحانیون و افراد ذی نفوذ در منطقه نسبت به این مسئله برنامه استراتژیک
و عملیاتی ،طرح ریزی نمایند.
ب :دسته مفهومی دیگری که در قالب تم ترویج فرهنگ کارآفرینی در استان طبقه بندی شده
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شیوه های ترویج فرهنگ کارآفرینی

اساتید

مدیران

کارآفرینان

کل
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است برگزاری همایشها و جشنواره های کارآفرینی در استان می باشد .برگزاری اینگونه همایش ها و
جشنواره ها حداقل می تواند دو اثر مثبت داشته باشد از یک طرف باعث خواهد شد که مردم با تجربه
کارآفرینان قبلی و شیوه های موفقیت آنان آشنا شده و به آنها انگیزه می دهد و از طرف دیگر باعث خواهد
شد که در کارآفرینان انگیزه کافی برای معرفی محصوالت و ترویج کسب و کارشان ایجاد شود.در واقع
همایشها می توانند به محلی برای تبادل تجارب و اندیشه های کارآفرینانه تبدیل شوند .بنابراین پیشنهاد
می شود دولت با همکاری بخش خصوصی و کارافرینان در زمینه ایجاد محلهایی برای ایجاد بازارچه های
کارآفرینی در شهرهای مختلف استان برنامه های الزم را اتخاذ نماید .و همراه با نظارت اداره آنها را به
خود کارآفرینان واگذار نماید.
ج :آخرین دسته مفهومی که در قالب تم ترویج فرهنگ کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان
طبقه بندی شده است برنامه های صدا و سیمای استان می باشد.در عصر حاضر که به عصر فناوری
اطالعات و ارتباطات مشهور است رسانه های جمعی نقش بسیار مهمی در انتشار اطالعات ایفا می کنند
آنها هستند که رویای دهکده جهانی را به واقعیت تبدیل نموده اند و کوچکترین تغییری که در هر نقطه
این دنیای پهناور صورت بگیرد در کمترین زمان ممکن به سرتاسر دنیا ارسال می کنند.
از آنجا که رادیو و تلویزیون در کشور ما تنها وسیله ارتباطی اکثریت افراد جامعه می باشند .بنابراین نقش
بسیار مهمی در ترویج فرهنگ کارآفرینی ایفا می کنند.اطالع رسانی مناسب ،آموزش از راه دور،برگزاری
مسابقات با جهت دهی خاص پرورش کارآفرین،پوشش خبری جشنواره ها،تبلیغ محصوالت کارآفرینان با
تخفیفات ویژه ،مستند سازی و پخش برنامه های مستند در زمینه تجربیات کارآفرینی در استان ،کشور
و حتی جهان ،معرفی ویژگی های استان و فرصتهای سرمایه گذاری و کسب و کار ،تهیه فیلم هایی
به منظور پاک کردن چهره بد استان و ارائه چهره واقعی استان و مزیتهای آن ،تولید وپخش کارتون ها و
انیمیشن هایی با هدف پرورش حس خالقیت و نوآوری در کودکان و ...زمینه هایی هستند که می شود
در رسانه های استان بر روی آنها جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی برنامه ریزی نمود.
)4تِم مکانیزم های ساختاری توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان
مکانیزم های ساختاری اشاره به آن دسته از عوامل اجرائی دارند که باعث سهولت تبدیل ایده ها به عمل
خواهند شد و نقش موثری در موفقیت یک کسب و کار دارند .یكی از دالیل این که علی رغم سرمایه
گذاریها و تبلیغات انجام شده در زمینه توسعه کارآفرینی بازهم از اهداف پیش بینی محقق نمی شوند،
عدم وجود زنجیره ارتباطی و حمایتی مناسب بین تبدیل ایده های علمی -تحقیقاتی به واقعیتهای
اقتصادی قابل عرضه در بازار می باشد ( .) Muhamad Abduh et al,2007,74کشورهای دنیا برای حل
این چالش سعی دارند كل نظام علمی و فناوری ،و صنعتی جامعه از ایجاد ایده تا تجاری سازی محصول
نهایی را در یك نظام كلی تحت عنوان نظام ملی نوآوری در كنار هم و در تعامل باهم در نظر بگیرند.
دسته های مفهومی و درصد فراوانی نظرات مشارکت کنندگان در پروژه حاضر ،مربوط به تم مکانیزم های
ساختاری توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان را می توانید در جدول شماره  5مشاهده
کنید:
مکانیزمهای ساختاری توسعه
کارآفرینی

اساتید

مدیران

کارآفرینان

کل

ایجاد و توسعه مرکز کارآفرینی استان

60درصد

86درصد

67درصد

71درصد

توسعه انکوباتورها

100درصد

71درصد

89درصد

86درصد

توسعه کسب و کارهای کوچک و
خوشه های صنعتی

60درصد

71درصد

33درصد

52درصد

جدول شماره  : 5دسته های مفهومی و درصد فراوانی نظرات مشارکت کنندگان در پروژه حاضر،
مربوط به تم مکانیزمهای ساختاری توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان
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الف :اولین دسته مفهومی مربوط به مکانیزم های ساختاری توسعه کارآفرینی در استان سیستان و
بلوچستان ضرورت ایجاد و توسعه مرکز کارآفرینی استان می باشد .اکثر کشورهایی که در زمینه توسعه
کارآفرینی موفق بوده اند از چنین مکانیزمی جهت گسترش کارآفرینی استفاده نموده اند ،مث ً
ال در کشور
هند موسسه توسعه كارآفريني هند به عنوان يك موسسه معتبر ملي شناخته مي شود كه به آموزش
كارآفرينان مي پردازد .اين موسسه كه بانظارت دولت فعاليت مي كند ،از سوي موسسات مالي هند ،بانك
توسعه صنعتي هند ،شركت تامين مالي صنعتي هند ،شركت سرمايه گذاري و اعتباري هند و بانك ايالتي
هند حمايت و پشتيباني مي شود(احمدپور و همکاران ،1378 ،صص .)92-85
در استان سیستان و بلوچستان این مرکز باید کلیه اهداف،سیاستها و استراتژی های عملیاتی مربوط به
گسترش و توسعه کارآفرینی در استان را هدایت و رهبری کند .چرا که پراکندگی اهداف و برنامه ها در
این زمینه علت اصلی عدم توسعه استان می باشد و هر سازمان یا تشکیالتی به اصطالح می خواهد از دید
خود بدون توجه به سایر سازمانها و ارگانها اقدامات الزم را انجام دهد و این دیدی جزیره ای به مفهوم
توسعه کارآفرین می باشد ،ولی ازآنجایی که توسعه امری همه جانبه می باشد ضرورت وجود سازمانی
که هماهنگ کننده سایر سازمانها در این زمینه می باشد احساس می شود.البته سازمانی متشکل از
نمایندگان کلیه سازمانهای درگیر ،تا همه جوانب مورد توجه قرار گیرند نه این که سازمانی بوجود آید که
فقط تشدید کننده بروکراسی شود و خود مانعی در جهت تحقق ایم مهم.
همان گونه که در جدول شماره  5نشان داده شده است مصاحبه شوندگان وجود چنین نهاد هماهنگ
کننده ای را برای توسعه کارآفرینی ضروری می دانند البته باید یادآور شد که چنین سازمانی باید
نماینده کلیه سازمانها و افراد دخیل در این فرایند باشد نه اینکه خودش ترمزی برای توسعه کارآفرینی
در استان .مث ً
ال این مرکز می تواند توانمنديهاي استان در قالب كتاب راهنماي سرمايهگذاري تدوين و
ميزان تسهيالت و معافيتهاي مالياتي براي سرمايهگذاران در آن ذكر تا كارآفرينان و سرمايهگذاران با
مراجعه به اين مركز ،تمام اطالعات مربوطه را كسب كنند.
ب :دسته مفهومی بعدی که مربوط به مکانیزم های ساختاری توسعه کارآفرینی در استان سیستان و
بلوچستان می باشد ،توسعه انکوباتورهاست .هدف اصلي همه انواع انكوباتورها فراهم نمودن بسترمناسب
توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط که از طريق كارآفرينان نوپا ایجاد می شوند و افزايش شانس موفقيت
آنان است ،آنها به طور گسترده به عنوان ابزار ایجاد شرایط كنترل شده برای توسعه شركتهای جدید
تعریف می شوند ،حداقل شرایط كنترل شده شامل  :تسهیالت پشتیبانی ،مشاوره اداری و تخصصهای
حرف های از قبیل مدیریت ،بازاریابی ،حسابداری خدمات قانونی و مالی می باشد .و كارهاست .ايجاد
پرورشگاه يا بايستي توسط دولت صورت گيرد و يا با حمايت مالي و غيرمالي دولت و توسط بخش
خصوصي با مشاركت دولت ايجاد گردد.
همانگونه که در جدول شماره  5مشاهده می شود درصد بسیار باالیی از مشارکت کنندگان در این تحقیق
اظهار نموده اند که برای توسعه کارآفرینی در استان وجود انکوباتورها مهم می باشد .می توان این گونه
نتیجه گرفت که با توجه به اینکه در استان سیستان و بلوچستان امکانات و تسهیالت اولیه ایجاد و راه
اندازی شرکتهای کارآفرینانه در حداقل می باشد و سازمانهای مشاوره دهند و حمایت کننده بسیار
محدودی از فعالیت های کارآفرینانه وجود دارند ،الزم است برای اینکه درصد موفقیت و بقای اینگونه
شرکتها افزایش یابد ،تا رسیدن به سن رشد و بلوغ در یک فرجه زمانی معین از آنها حمایت های همه
جانبه ای بعمل آورد.
ج :آخرین دسته مفهومی که مربوط به مکانیزم های ساختاری توسعه کارآفرینی در استان سیستان و
بلوچستان می باشد ،توسعه کسب و کارهای کوچک و خوشه های صنعتی در استان است.
کسب و کارهای کوچک به دليل ويژگيهاي خاصي كه دارند ،از كاركردهاي بي بديلي برخوردارند،
آنها از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار بوده و كارآفريني ،خالقيت و نوآوري بيشتري در آنها صورت
مي پذيرد .همچنین راحت تر مي توانند خود را با تغييرات پرشتاب محيطـــي تطابق داده و نسبت به
مولفه هاي محيطي همچون عوامل اقتصادي ،اجتماعي ،تكنولوژيكي سياسي ،و قانوني سريعتر واكنش نشان
دهند .جالب است بدانيم كه بيش از  55درصد از نوآوريها و اختراعاتي كه در اياالت متحد آمريكا به ثبت
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مي رسد ،در شركتهاي كوچك و متوسط رخ مي دهد.
خوشه صنعتی به مجموعهای از واحدهای کسب و کار اطالق میشود که در یک منطقه جغرافیایی و یک
گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیتهای یکدیگر،به تولید و عرضه تعدادی کاال و
خدمات میپردازند و از چالشها و فرصتهای مشترک برخوردارند .عموماً خوشهها تعداد زیادی واحدهای
اقتصادی خرد ،کوچک و متوسط را دربر میگیرند که از نظر جغرافیایی ،این واحدها میتوانند در سطح
روستا ،شهر و یا شهرستان پراکنده باشند .بدین ترتیب ،مشخصه خوشههای صنعتی؛ تمرکز جغرافیایی،
همکاری در تکمیل فعالیتهای یکدیگر،تولیدات و خدمات مشترک و همینطور چالشها و فرصتهای
مشترک است.بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی 1مبتنی بر خوشهها ،به عنوان یک استراتژی نوین
مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران کشورهای صنعتی و در حال توسعه قرار گرفته است .صنایع
کوچک با الحاق به یکدیگر می توانند غولهای بزرگ صنعتی تشکیل داده و سهم بیشتری از بازار را نصیب
خود کنند و در چنین شرایطی است که آسیب پذیری آنها در مقابل نوسانات اقتصادی نیز کاهش می یابد.
)5تِم نقش دولت در توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان
با توجه به این که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و متمرکز می باشد بنابراین دولت در کلیه برنامه ریزی های
مربوط به توسعه کارآفرینی نقش اصلی و حیاتی ایفا می کند در تمام عوامل فوق که مشارکت کنندگان
در این تحقیق بعنوان عوامل موثر در توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان مطرح نموده اند
بدون حمایت و دخالت دولت محقق نخواهند شد .بنابراین دولت نقش بسیار مهمی درتوسعه کارآفرینی
در استان سیستان و بلوچستان برعهده خواهد داشت .دسته های مفهومی و درصد فراوانی نظرات
مشارکت کنندگان در پروژه حاضر ،مربوط به تم نقشهای دولت در توسعه کارآفرینی در استان
سیستان و بلوچستان در جدول شماره  6نشان داده شده اند:
نقش دولت در توسعه کارآفرینی در
استان سیستان و بلوچستان

اساتید

مدیران

کارآفرینان

کل

اصالحات ساختاری و نهادسازی

100درصد

71درصد

89درصد

86درصد

حمایتهای مالی ،فنی و مدیریتی

100درصد

100درصد

100درصد

100درصد

اطالع رسانی

60درصد

43درصد

78درصد

62درصد

جدول شماره  : 6دسته های مفهومی و درصد فراوانی نظرات مشارکت کنندگان در پروژه حاضر،
مربوط به تم نقشهای دولت در توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان
الف :اولین دسته مفهومی مربوط به تم نقش دولت در توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان
تحت عنوان اصالحات ساختاری و نهادسازی بررسی شده است .منظور از اصالحات ساختاری عمدتاً
ناظر براصالح در قوانین ،مقررات وچارچوبهای حقوقی حاکم بر ابعاد مختلف ،تاسیس و راهبری کسب و
کارهاست .مهمترین این قوانین عبارتند از :مقررات ثبت و تاسیس شرکتها و تعیین ماهیت حقوقی آنها و
روابط موسسان ،قانون مالیاتها ،قوانین کار و سایر قوانین مرتبط با تجارت می باشد (شاه حسینی ،1383،
ص .)137:فرایندطوالنی اخذ مجوز و بروکراسی شدید اداری ،تغییر دائمی ضوابط و قوانین ،عدم سازگاری
قوانین با عوامل محیطی و منطقه ای موجب شده است تا بسیاری از کارآفرینان در ابتدای راه با مشکالت
زیادی مواجه شوند .امروزه در کشورهای توسعه یافته این فرایند قانونی به شدت تسهیل شده است .به
 -1منظور از «صنعت»  ،کسب و کار به معنای فراگیر آن است و نه تولید کارخانهای بنابراین خدمات ،کشاورزی و  . . .را نیز
دربر میگیرد.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

فرایند توسعه کارآفرینی ،فرایندی همه جانبه می باشد و دخالت تمامی نهاد ها و سازمانهای فعال در
استان و حتی کشور در این موضوع ضروری و الزم می باشند و کلیه عواملی که در این پروژه مورد بررسی
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عنوان نمونه در کشور کره جنوبی دولت ترتیبی اتخاذ نموده است که تمامی مراحل راه اندازی یک کسب
و کار جدید از طریق مقامات محلی و با یک بار مراجعه قابل حل باشد.
در استان سیستان و بلوچستان با توجه به اینکه اکثریت افراد جامعه از نظر اعتقادات مذهبی دریافت
وام با بهره را مغایر با اصول اسالمی می دانند بنابراین باید شیوه های جدیدی برای حمایت های مالی
کارآفرینان چاره اندیشی شود .مثال ایجاد موسسات مالی با همکاری ثروتمندان منطقه بصورت مشارکتی.
ب :دسته مفهومی بعدی مربوط به تم نقش دولت در توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان
حمایت های مالی ،فنی و مدیریتی می باشد .دولتها روز به روز عالقه مندتر می شوند تا از راه حلهای
مختلف به بخش کسب وکارهای کوچک کمک کنند و از آنجا که کسب وکارهای جدید نیازمند
مشاوره های مالی  -فنی و مدیریتی هستند ،دولتها می توانند با ایجاد مراکز مشاوره ای ،خدمات
مشاوره ای الزم را ارائه کنند .به عنوان نمونه در کشور کانادا ،باتوجه به ماهیت متنوع خدمات در زمینه
کارآفرینی،اکثر سازمانها و نهادهای حاضر در مجمع صنعت ،در امرمشاوره فنی  -مدیریتی فعالند (مجمع
صنعت کانادا متشکل از سازمانهای مختلف دولتی و تحقیقاتی است ) .عالوه بر آن شبکه موسوم به شبکه
مشاوران فناوری صنعتی که به طور مشترک توسط مجمع صنعت و بخش خصوصی راهبری می شود ،با
بیش از 150شعبه در سراسر کانادا در امر مشاوره فنی مستقیم فعال است .همچنین می توان به برنامه
موسوم به طرح کمکهای تحقیقات صنعتی که توسط شورای ملی تحقیقات کانادا اجرا می گردد اشاره
کرد که طی آن  250مشاور فنی برجسته در  140موسسه و سازمان دولتی و خصوصی کمک و مشاوره
دراختیار کسب وکارها قرار می دهد .همچنین بانک توسعه کسب وکارهای کانادا وظیفه حمایت مالی از
کارآفرینان بالفعل و بالقوه را برعهده دارد .و عالوه بر آن در مشاوره با کارآفرینان درخصوص مدیریت مالی
نیز مشارکت دارد (احمدپور و همکاران  ،1378ص .) 37
اطالعات جدول شماره  6نشان می دهند که ،حمایتهای مالی ،فنی و مدیریتی ،تنها ت ِمی می باشد که
کلیه مصاحبه شوندگان این پروژه در آن اتفاق نظر داشته اند و مطالعه تجربه کشورهای موفق نیز این را
تایید می کند .البته با بررسی عمیق تر این ت ِم متوجه خواهیم شد که این حمایت ها در برگیرنده کلیه
تم های قبلی به صورت کلی می باشد .این بیان کننده اهمیت حمایتهای مالی،فنی و مدیریتی در توسعه
فرآیند کارآفرینی می باشد و این مهم در استان سیستان و بلوچستان با توجه به محرومیت آن و مناسب
نبودن بسیاری از زیرساختهای توسعه از اهمیت باالتری برخوردار می باشد .برنامه ریزی و شفاف سازی
نحوه استفاده و توزیع اینگونه حمایتها ،مدت زمان استفاده از آنها برای هر نوع کسب و کاری و شرایط
واگذاری آنها نقش مهمی در بر انگیختن کارآفرینان می تواند داشته باشد.
ج :آخرین دسته مفهومی مربوط به ت ِم نقش دولت در توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان
وظیفه اطالع رسانی دولت می باشد .اطالعات برای بقای کسب وکار ،درعین حال برای رشد وتوسعه آن
اهمیت حیاتی دارد .تسهیل گردش اطالعات از طریق اینترنت به کارآفرین کمک های فراوانی می کند به
این صورت که می تواند اطالعات خویش را در اختیار عموم قرار دهد یا با جستجو در بانک های اطالعاتی،
حوزه ای که مایل به فعالیت در آن است را بیشتر و بهتر بشناسد و سپس فعالیت خویش را آگاهانه
آغاز کند .درحوزه اطالعاتی دولت می تواند اطالعاتی در زمینه تاسیس سازمانها از طریق اتاق بازرگانی،
کتابخانه ها و اینترنت در اختیار کارآفرینان قرار دهد .در حوزه قانون گذاری نیزدولت می تواند به دفاع از
کارآفرین در مقابل ایده هایش بپردازد و از وی حمایت کند.
همان گونه که در جدول شماره  6مشاهده می شود کارافرینان نقش اطالع رسانی دولت در فرایند
کارآفرینی را بسیار پررنگ عنوان نموده اند و این نشان دهنده آن است که آنها در کلیه زمینه های
درگیر برای موفقیت در کسب و کار نیازمند اطالعات هستند و اطالعات شرط اساسی موفقیت در کسب
و کارهایشان می باشد.
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قرار گرفته اند با همدیگر در ارتباط می باشند و همانند زنجیره ای به هم پیوسته و سیستمی یکپارچه در
این فرایند ایفای نقش می کنند و جدا نمودن آنها فقط برای سهولت کار می باشد .بنابراین بدون داشتن
دید سیستمی به فرایند توسعه کارآفرینی کاری عبث و به مثابه آب در هاون کوبیدن است.
همچنین یادآور می شود که بررسی کلیه عوامل موثر در توسعه کارآفرینی در استان سیستان و
بلوچستان در یک پروژه نمی گنجد بلکه نیازمند به تیم های تحقیقاتی بسیار بزرگ و کام ً
ال تخصصی در
رشته های مختلف ،همراه با زمان و هزینه کافی می باشد .در این پروژه راهکارهای کلی توسعه کارآفرینی
در استان سیستان و بلوچستان از دیدگاه مشارکت کنندگان در تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد .و بررسی
شیوه های اجرایی نمودن هر کدام از این راه حل ها نیازمند تحقیقات کاربردی دیگر می باشد.
با توجه به تم های استخراج شده از داده های پژوهش حاضر ،در مورد هر یک از ابعاد و عوامل موثر بر
توسعه کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان پیشنهادات اجرایی زیر را می توان ارائه داد.
1 .1تعیین تیمی متشکل از خبرگان که هم به دانش کارآفرینی تسلط داشته باشند و هم این که به
صورت کامل با شرایط استان آشنا باشند بویژه شرایط فرهنگی جامعه بومی استان جهت سیاست
گذاری توسعه کارآفرینی در استان.
2 .2تعیین اهداف توسعه کارآفرینی و اولویت بندی آنها بر اساس شرایط و مزیتهای حال و آینده استان
به تفکیک شهرهای مختلف آن.
3 .3بررسی مدلهای کوتاه مدت و بلند مدت آموزشهای موثر که با شرایط خاص فرهنگی جامعه هماهنگی
داشته باشند  ،به ویژه شیوه هایی که خانم ها برای یادگیری آنها برانگیخته شوند باتوجه به اینکه
مادران اولین معلمان فرزندانشان می باشند.
4 .4طراحی دوره های آموزش کارآفرینی ویژه معلمان کلیه دوره های تحصیلی.
5 .5آگهی دادن ،حمایت و تشویق روحانیون و سران قبایل به ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه با توجه
به نفوذی که آنها در بین مردم منطقه دارند.
6 .6برنامه ریزی برای ایجاد شهرک های صنعتی در جوار دانشگاه های استان و تشکیل تیم های
تحقیقاتی در دانشگاه ها با مشارکت کارآفرینان برای تعیین مزیتهای نسبی کسب و کار های برتر در
استان و تعیین خوشه های صنعتی استان.
7 .7ایجاد و توسعه نهادی منعطف جهت سیاستگزاری و اطالع رسانی در زمینه فعالیت های مربوط به
گسترش کارآفرین با همکاری سازمانهای مسئول و مرتبط.
8 .8برنامه ریزی جهت گسترش زیر ساخت های الزم و یا بهبود آنها در مناطق مختلف استان.
9 .9حمایت همه جانبه وگسترده دولت مرکزی از سیاستهای و فعالیت های کارآفرینانه در استان.
1010حضور فعال و گسترده صدا و سیما استان در برنامه های گسترش کارآفرینی استان.
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1818خواستار ،حمزه .)1387( .بررسی عوامل موثر بر خودکارآمدی ملی در زمینه علم و فناوری برای تحقق اهداف چشم انداز.
پایان نامه کارشناسی ارشد :دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
1919خواستار ،حمزه .)1388( .ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه های پژوهشی .فصلنامه
روش شناسی علوم انسانی .شماره .58
2020دانایی فرد حسن ،الوانی سید مهدی  ،آذر عادل،)1386(،روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت :رویکردی جامع
،انتشارات صفار ،چاپ دوم ،تهران.
2121رضائیان ،علی،)1380(،مبانی سازمان و مدیریت ،انتشارات سمت،چاپ دوم ،تهران .
2222سفیری خدیجه، 1387 ،روش تحقیق کیفی ،پیام پویا ،چاپ اول ،تهران
2323شاه حسینی ،علی  ،)1383(،کارآفرینی ،چاپ اول ،انتشارات آییز ،تهران.
2424فرد آر .دیوید ،)1381(،مدیریت استراتژیک ،ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی،دفتر پژوهش های فرهنگی،چاپ
سوم ،تهران.
2525فيضي كامران  ،مقدسي عليرضا ،پژوهشی در مفاهیم کارکردها و دوره های آموزش کارآفرینی  ،فصلنامه مديريت صنعتي
دانشگاه عالمه طباطبايي  ،شماره  ،3زمستان 1382
2626المعي بهزاد ،)1379(،آموزش كارآفريني درايران وبررسي موانع قانوني رشدكارآفريني درصنايع كوچك ايران ،پروژه
تحقیقاتی  ،مؤسسه كاروتأمين اجتماعي ،تهران.
2727مقيمي ،سيد محمد ( ،.)1381كارآفريني موضوعي ميان رشته اي و فراگير ،ماهنامه تخصصي بازاريابي ،شماره .22
2828مقيمي ،سيد محمد ( ، )1383كارآفريني در نهادهای جامعه مدنی  :پژوهشی در سازمانهای غیر دولتی ایران ،انتشارات
دانشگاه تهران و مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
2929میرکمالی ،سید محمد ،)1383(،مبانی مدیریت منابع انسانی ،انتشارات یسطرون ،تهران.
3030يادگاري زهرا  ،)1386 (،نقش معلم در فرایند آموزش و پرورش،روزنامه سرمايه شماره . 548
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