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  دهیچک
این موضوع و داشـتن دوران   تعدیلبراي  جهانیان را به خود معطوف کرده است، توجههاي اخیر  مسئله سالمندي در سال

باشد.  هدف مقاله حاضر طراحی الگوي کارآفرینی سالمندي می شده است.سالمندي فعال و پویا کارآفرینی سالمندي پیشنهاد 
میدانی بود. ایـن پـژوهش از    - اي صورت کتابخانه ها به پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش گردآوري داده

نفر از کارآفرینـان سـالمند و    11ها از طریق مصاحبه عمیق با  بنیاد انجام گرفت. داده با رویکرد نظریه داده کیفی و نوع پژوهش
برفـی، گـردآوري شـد. پـس از انجـام سـه        گیري هدفمند از نوع گلوله خبرگان دانشگاهی در زمینه کارآفرینی به روش نمونه

این متغیرهـا   هاي الگوي پارادایمی دست آمد. یافتهه بعد ب 6مقوله و  33مفهوم،  175انتخابی،  مرحله کدگذاري باز، محوري و
 ؛عنـوان عوامـل علّـی    انگیزشـی بـه   ،  هـاي انسـانی، نگرشـی    ویژگی شخصیتی، مهارت، عوامل شـناختی، شـبکه   ؛را نشان داد

امکانـات و عوامـل محیطـی    سبک زندگی، پیشینه خـانوادگی،   ؛ها گر عنوان مداخله گذاري، قوانین و اسناد باالدستی به سیاست
عنـوان راهبردهـا و    مشـاوره بـه   ؛سـازي  عنوان اقدامات و فرهنـگ  آموزش و حمایت از سالمندان کارآفرین به ؛عنوان بسترها به

هاي دولت و افزایش امید به زنـدگی و پویـایی    کاهش هزینه و  زایی و ایجاد کسب و کار، توسعه اقتصادي و اجتماعی اشتغال
 شوند.   عنوان پیامدهاي کارآفرینی سالمندي محسوب می ي بهدر سنین سالمند

  

 دبنیا داده نظریه ،سالمنديکارآفرینی  ،کارآفرینی :هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
 فرایندي تـــوان یمــ  را انسانی حیات در سالمندي

 ايـــــارهــــــسازوک تدریجی فرسایش با که دانست
 هاي ارگان توانمندي احیاي در ناتوانی و یکیژفیزیولو
ــزندگ پایان با و آغاز حیاتی ـــخ یـ ــ اتمهـ ــد یم  یاب
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ــاي بررســی ).1386 ،سیدمیرزایی( ــی ه ــان جمعیت  نش
 و رود یـم ديــسالمن به رو جهان جمعیت که دهد می
 نسـبت  بود، خواهد قبل از تر سریع یندهآ در روند این

 درصـد  7 ،2006 سـال  در جهـان  سالخورده جمعیت
 به یعنی برابر دو از بیش مقدار این 2050 سال در .بود

در ایـران  . )1388 فتحـی، ( رسید خواهد درصد 6/15
درصد  3/9حدود  ،1395اساس سرشماري سال نیز بر
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دهنـد   سال تشکیل می 60 اليجمعیت ایران را افراد با
افزایش آهنگ  و که حکایت از رشد پرشتاب جمعیت 

 (محمـدي و همکـاران،   سـالمندان دارد  رشد جمعیت
 در ایران سالمندان جمعیت شود می بینی و پیش )1396

 22 به 2050 الـــس در و درصد 3/11 به 2025 سال
 (شـجاع و همکـاران،   برسد کشور جمعیت کل درصد
 لیـ جهـان بـه دال   تیـ جمع يسـالمند  مسئله .)1392

ـ مو  از جمله کاهش مـرگ  یمهم  شـرفت یاز پ یناشـ  ری
 جهیو پرورش و در نت بهداشت، آموزش ، یعلوم پزشک

ول عمـر در سـطح   و طـ  یبه زنـدگ  دینرخ ام شیافزا
 يهـا  مقابله با چالش نیبنابرا .جهان مطرح شده است

مناسـب بـه    ریو استفاده از تـداب  دهیپد نیا پیش روي
ـ  ،یجسـم  تیوضـع  يمنظور ارتقا  یو اجتمـاع  یروان

دارد و در دستور کـار جامعـه    يادیز تیسالمندان اهم
 .)1393 (نبوي و همکاران، قرار گرفته است یالملل نیب

سالمندي فعال و پویـایی   ،جهت رسیدن به این هدف
ــن دوران مــی   .توانــد گزینــه مناســبی باشــد    در ای

سازي و پویایی بازنشستگان با داشتن سـرمایه    توانمند
کـار و کـارآفرینی   و فضاي کسب اجتماعی باعث بهبود

 و همکــاران، فــائزي رازي( گــردد در ایــن دوران مــی
1399.(  

اسـاس  جدیـد داوطلبانـه بر   يا حرفـه پذیري  نقش
تجربه سالمندان نوعی از تالش سالمند، بـراي یـافتن   

و  هـا  ییتوانـا امکان مشارکت در جامعه بـا تکیـه بـر    
و شـغلی   يا حرفـه که با نقش  ،خود است يها مهارت

جدیـد متفـاوت    يا حرفـه قبلی او و نوعی از هویـت  
ــار اســـت (الـــه ــارکت  ).1395، و همکـــاران یـ مشـ

بـا   نانهیکارآفر ايه یتفعالبازنشستگان و سالمندان در 
 ن،یشـدن بـه افـراد کـارآفر     لیتبـد  يآنان بـرا  زهیانگ

 هــاي یــتفعالانجــام  يآنــان بــرا ییامکانــات و توانــا
در  يهـا  فرصـت و برداشت آنان نسبت به  نانهیکارآفر

 يهـا  برنامـه و  هـا  یاسـت سکـه   ،دسترس مرتبط است
ـ ا تواند یم يصادو اقت یاجتماع و  میرا تنظـ  طیمحـ  نی

ردن بازنشسـتگان و  آو يرو يالزم را بـرا  يها فرصت
 .)Maâlaoui, 2019( فراهم کند ینیآفر رسالمندان به کا

شان از  هاي عملیاتی کارهاي نوپا ایدهو بسیاري از کسب
هاي  یا همکاري مختلف سنی از جمله سالمنديدوران 

ــه  ــین مجموع ــی ب ــایالت   گروه ــه تم ــراد ک اي از اف
 کارآفرینانه و نوآورانه دارند شروع شده است (اوحدي

 پس کار ادامه دنبال به بازنشستگان ).1397ناصري،  و
 بـه  را کارآفرینی است ممکن زودهنگام بازنشستگی از

 دهنـد  انجـام  کاري فعالیت ادامه جهت پل یک عنوان
)Singh and DeNoble, 2003(.  کارآفرینان سالمند در

کننـد، داراي تجربـه    صنعتی که کار خود را آغـاز مـی  
آنهـا در  و مهـارت  قبلی هستند و تجربه کـاري قبلـی   

مســیر خاصــی از فعالیــت اقتصــادي، رابطــه مثبــت و 
کارآفرینی سالمندي  و باعث مستقیمی با موفقیت دارد

هـا   فرصـت  ، توانایی شناسـایی . در واقعگردد مؤثر می
براي افرادي که تجربه کارآفرینی قبلی را دارند نسبت 

 ).Tervo, 2014(تـر اسـت    کار آسان به کارآفرینان تازه
هـا و   روابط و اعتماد به توانمنـدي  سالمندان با داشتن

هـا را   یکدیگر، زمینۀ تبـادل دانـش و تجربـه    هاي نیت
افـراد   توسـط  ق دانش جدیدخل عثکند و با فراهم می

کلیــد اصــلی  دانــش جدیــدو  ،شــدد نــخواهفکر هــم
ب محسـو  بخصوص کـارآفرینی سـالمندي   کارآفرینی

عوامل اقتصادي بیشترین تأثیر را بـر  از طرفی  .شود می
و انتظـار   دارند سالمند کارآفرینی افراد و قصد روحیه

ماننـد   ،بـا بهبـود مسـائل اقتصـادي    بر این اسـت کـه   
ایجـاد کسـب و کـار،    افی بـراي  منابع کـ  دسترسی به

، بودن سرمایه لی و همچنین در دسترساهاي م حمایت
. افراد سالمند بـا  ی باشیمنشاهد تمایل افراد به کارآفری

آوري ثروتــی کــه در طــول ســالیان کــار خــود جمــع
یـا پـولی کـه از بازنشسـتگی خـود دریافـت        کنند، می

 کنـده خـوبی بـراي فعالیـت    توانند شـروع  اند می کرده
 ).Ahmad et al., 2014( باشندآفرینی  کار



و همکاران گرجی محمدباقر   

51 

در مقولــه  تحقیــق جــامعی ه اینــک بــا توجــه بــه
ـ در ا يسـالمند  ینیکـارآفر  و بیشــتر  یافـت نشـد   رانی

جامعـه   ناسـی و ي سالمت و روانش مطالعات در حوزه
 نـد یآفر دارد یسـع  قیتحق نی، اشناسی سالمندان بوده

و بــا هــدف  دیــنما يرا واکــاو يســالمند ینیکــارآفر
ي  گـر و راهبردهـا   مداخله زمینه، شناخت عوامل علی،

. شده الگوي کارآفرینی سالمندي را ترسیم نماید  اتخاذ
 ییتوانا ریزي بهبود،تواند براي برنامهچنین الگویی می

ـ اقشار در مقابله با دوران پ نیا گـذار شـده و   تأثیر يری
 يآنان و توسـعه اقتصـاد   یبه زندگ دیام شیباعث افزا
 هـا و  هـاي خـانواده   اعث کـاهش هزینـه  بو در جامعه 

هاي سالمت بـراي وزارت بهداشـت و درمـان،     هزینه
اجتماعی و  کار، سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اداره

 پـردازي  نظریه و مقاله این هاي یافتهباشد. کمیته امداد 
  :زیر است هاي پرسش بهدر پی پاسخ  زمینه این در

  ؟چگونه است سالمندي کارآفرینی الگوي .الف
 ی،علـ  عوامـل  اصلی، همقول( دهنده تشکیل عناصر. ب

 الگو این) پیامدها راهبردها و گر، مداخله عوامل زمینه،
  اند؟ کدام

 
  تحقیق پیشینه و نظري مبانی
گـذاري   ها و ارزش برداري از فرصت کشف و بهره

گذاري بـراي تولیـد کاالهـا و خـدمات      منابع و ارزش
توسط سالمندان را کارآفرینی سالمندي گوینـد   جدید

 )Backman and Karlsson, 2013  کارآفرین سـالمند (
وکار و یا شغل جدیدي  به افرادي که قصد ایجاد کسب

ــتغالی و     50را در ــد. خوداش ــاالتر دارن ــا ب ــالگی ی س
عنـوان راهبردهـاي عملـی     کارآفرینی در افراد مسن به

ده اسـت  شغلی توجـه بیشـتري بـه خـود جلـب کـر      
)Kautonen et al., 2014.(  نو هاي کارآفرینیاز طرفی 
 هـاي  ایده حول معموالً سالمندان، کارآفرینی ویژه به و

 افرادي یا فرد واقع در. شوند می بنا خالقانه و نوآورانه
 هـایی  روش جسـتجوي  در نو، هاي ایده با فکر، خوش

ــراي ــب ب ــد کس ــده آن از درآم ــد و ای ـــانب تولی  وهـ
 (حبیبی هستند ایده آن بر مبتنی خدمات یا محصوالت

بـه  بیشـترین توجـه   گذشـته   در ).1397 کار، حرفت و
ــت ــات فراغــت  فعالی ــالمندان و ســالمت هــاي اوق س

اي بـه اشـتغال    است، اخیراً توجـه ویـژه  معطوف بوده 
ینی و خـود  سال به باال شـده اسـت. کـارآفر    55افراد 

بـراي   کههاي مساعدي هستند  اشتغالی از جمله گزینه
 Rogoff and(شــود  ایــن گــروه ســنی پیشــنهاد مــی

Carroll, 2009 (کمـک  سـالمندان  بـه  کـار  بـه  شروع 
 بهبـود  را خـود  هـاي  توانـایی  و هـا  مهـارت  تا کند می

 دهـد  مـی  را فعال زندگی ادامه امکان آنها به و بخشند
)Kautonen et al., 2011.( کارآفرینـان  قبلی تجربیات 

 هـــ سرمای و انسـانی  سرمایه تجمع با همراه تر، قدیمی
 رینیـــارآفــک موفقیت در مثبتی تأثیر خود، اجتماعی

قشـري هسـتند    سالمندان .دارند گذاري سرمایه بقاي و
ــاف  ــت ک ــرمایه الزم و فرص ــه و س ــه تجرب ــراي  یک ب

، الزم است کـه  باشند میاندازي کسب و کار را دارا  راه
 .شـود بستر الزم براي کـارآفرینی بـراي آنـان فـراهم     

چنـدین   سرمایه اجتماعی در بین سالمندان که حاصل
ــه  ســال ارتباطــات مردمــی اســت در جهــت اقــدام ب
 Weber and( باشـد  کارآفرینی در این سنین مهم مـی 

Schaper, 2004( . 

روحیه و انگیزه کارآفرینی، تنها نتیجه عمل انسانی 
صاد، در دسترس بودن نیست، عوامل خارجی مانند اقت

کار، رقبا و مقررات دولتی نیز عوامـل  وسرمایه کسب 
محـیط کـاري نامناسـب،     .مهمی در کارآفرینی هستند

تمایل به  تأثیرات کششی مثبت، تغییر ناخواسته شغلی،
عملکرد مستقل تمایـل بـه اسـتقالل مـالی تمایـل بـه       

فرینی هـاي کـارآ   اف شخصی از انگیـزه دستیابی به اهد
عامل مهم . )Ahmad et al., 2014( باشد سالمندي می

ي  ر روحیهکه ب تساعی اي اجتم هدیگر شرایط و زمین
داشته است به این معنی کـه هـر چـه     کارآفرینی تأثیر

ـ    تان، حمایـت خـانواده، دوســ  د مسـائل اجتمـاعی مانن
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ینـان  ر کارآفررینی و ارتباط با دیگـ گذاري کارآف ارزش
روحیه بیشتري جهـت انجام سالمند تر باشد؛ افراد بیش

 .)Kautonen et al., 2011( د داشـت خواهنکارآفرینی 
ایی و عنوان عواملی زیربن اي کارآفرینی به عوامل زمینه

در دوران  ارآفرینیي ک هي روحی ضروري جهت توسعه
هـایی   شـاخص  ،اي شـرایط زمینـه   .ندباشمی سالمندي
حمایتی دولت، عوامل قـانونی و   هاي سیاستهمچون 

هـاي   سیاستحقوقی، نظام آموزشی، عوامل فرهنگی، 
  .گیردرا در می تجاري و عوامل حاکمیتی

Yang )2020 (عملکـرد سـالمندان و   بیان داشت ،
میل به خود اشـتغالی در کـارآفرینی سـالمندي بسـیار     

و میزان وابستگی بر کارآفرینی در سالمندان  موثر است
تاثیرات مثبتی بر نوآوري و خود اشتغالی دارد. معالیی 

کارآفرینی سالمندي را راهی براي  )2019و همکاران (
تحقق شخصی افراد سالمند حتی پس از بازنشسـتگی  
و همچنین راهی براي حفظ آنهـا در محـیط کـاري و    

ها و انتقال دانش خـود   ها و توسعه مهارت حفظ شبکه
توانـد   عالوه بر این، جامعه می .دندان به نسل بعدي می

ــانی و اجتمــاعی      ــرمایه انس ــه و س ــش، تجرب از دان
 .کنـد  کارآفرینان سالمند براي تقویـت خـود اسـتفاده    

Nikolova )2019 ( تواند بـه   یمبیان داشتند کارآفرینی
ممکن است بـه   و موفق در محل کار کمک کنند يریپ

خود را به دست آورند و  یافراد اجازه دهد منابع شغل
 Blid et al. (2018) .و رفاه را بهبـود بخشـند   یسالمت

آفرینی از نبود الگوي معتبر براي کارهاي خود  در یافته
هاي انگیزشی و عوامل تشویق  تاثیر محركسالمندي و 

کـار تاکیـد   و انـدازي یـک کسـب    ه خارجی بر راهکنند
 در سـن  بیان داشتندKautonen et al. (2014)  .کردند
 تـرجیح  را اشـتغالی  خـود  کـه  کسانی کارآفرینی رفتار

 دلیـل  بـه  سـالمند و افـراد   کمتـري دارد  تأثیر دهند می
 )رانشـی انگیـزه  ( جایگزین شغلی هاي فرصت نداشتن

ــارآفرینی روي مــی ــه ک ــد ب  در تحقیقــی دیگــر، .آورن
Kautonen et al. (2011)    موضـوعات بیـان داشـتند 

 سالخوردگی از فرهنگی و اجتماعی ادراکات به مربوط
 بـه  منجر که مختلفی هاي انگیزه همچنین و جنسیت و

 داشــته وجـود  شـود،  مـی  بـاالتر  سـنین  در کـارآفرینی 
 ،بیان داشتند  Backman and Karlsson (2013).است

 مـورد  در سـال  50 باالي افراد برتمرکز دانش افزایش
 یـبازنشستگ دوران به نزدیک افراد عملکرد چگونگی

 Ahmad.افزاید می جامعه در آنها به کمک چگونگی و

et al. (2014)    در مـورد در مطالعات خـود در مـالزي 
هاي  عوامل داخلی و خارجی براي شروع فعالیت درك

: این موارد را بیان کردندکارآفرینی در دوران سالمندي 
عوامل داخلی شـامل: سـرمایه کـارآفرینی (انگیـزش،     

نگـرش   )،سالمتی، ثروت، دانـش، عوامـل خـانوادگی   
پذیري، تحمـل ابهـام)،    کارآفرینی (فعال بودن، ریسک

هـاي   العـاتی، شـبکه  اط هـاي  هاي انسانی (شبکه شبکه
کـارآفرینی (فرصـت، اسـتراتژي،    رسمی)، شایسـتگی  

عوامـل خـارجی شـامل:     اسـت و  یـادگیري) ها،  زمینه
هـاي مـالی)،    کارهاي حمـایتی (آمـوزش، کمـک   سازو

 .است )رمترقبه محیطی (هنجارهاي اجتماعیشرایط غی
هاي خود به شـبکه   ) در یافته1399( طالبی و همکاران
یند خروج کارآفرینانـه از کسـب و   آاجتماعی که به فر

. نـد شرکت نقـش داشـتند اشـاره کرد    کارهاي قبلی یا
 ،شـبکه دوسـتان در زمـان خـروج     و شبکه خانوادگی

کند و در انتخاب کسب  تحمل این مسئله را تسهیل می
گـري دارد.   و کار آینـده و کـارآفرینی نقـش حمایـت    

ــزي ــراري ( و عزی ــنجی  )1394ک ــی نیازس  در بررس
 داشـتن  ،بیان داشـتند بازنشستگان،  آفرینیکار آموزش

 تعریـف  و شناسایی توانایی فروش، و بازاریابی دانش
 منــابع سـازماندهی  توانـایی  بـازار،  در آینـده  نیازهـاي 

 حسـابداري، داشـتن   و مالی دانش داشتن تکنولوژیکی
 کــارگیريه بــ توانــایی وکــار کســب قــوانین شــناخت

 هـاي  فرصـت  از بـرداري  بهره براي مختلف هاي روش
را دارا  اولویـت  بیشـترین ، ابهـام  تحمـل  بازار، داشـتن 

  .هستند
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رود پـژوهش   انتظـار مـی  با توجه بـه مـوارد بـاال    
موضوع سالمندي را از ابعاد دیگـري تشـریح    ،حاضر

گذاران و تصـمیم گیرنـدگان جامعـه،     سیاستنماید تا 
ــد  ــوق دربتوانن ــال    س ــالمندان فع ــد دادن س در فرآین

 در بررسی پیشـینه  همچنین عمل کنند. بهترکارآفرینی 
که مدل خاصی جهـت کـارآفرینی   تحقیق این شکاف 

هـاي ایـن    یافتـه  و ،مشهود اسـت  سالمندي ارائه نشده
در پـی پـر کـردن     بنیاد نظریه دادهاز  گیري مقاله با بهره

اسـتخراج   متغیرهـاي در جدول زیر این شکاف است. 
شده از مبانی نظـري در مقولـه کـارآفرینی سـالمندي     

  است.  آورده شده

  
  استخراج شده از مبانی نظري متغیرهاي -1 جدول

  سال -محقق  شاخص  مقوله

  سرمایه انسانی
  Singh and DeNoble, 2003; Weber and  سرمایه اجتماعی

Schaper, 2004; 
 Tervo, 2014; Kautonen et al., 2011  شایستگی اجتماعی

  )1399طالبی و همکاران (  هاي اجتماعیشبکه

  عوامل انگیزشی
  (مالی و غیر مالی)

  تمایل به خود اشتغالی
  (استقالل شغلی)

Singh and DeNoble, 2003; Yang, 2020; 
Weber Schaper, 2004 

 ,.Weber Schaper, 2004; Kautonen et al  جاي اشتغال مجدده کارآفرینی بجذابیت 
2014 

 Kautonen et al., 2011  تمایل به ادامه کار و رضایت از شغل
  )1395یار و همکاران ( اله  تمایل به مشارکت اجتماعی

Kautonen et al., 2014; Blid, 2018 
 Kautonen et al., 2011; Nikolova, 2019  دنبال رفاه بیشتره بـ  دنبال زندگی بهتر

 Maâlaoui, 2019  خودکارآمدي - عزت – تحقق خود

 ;Singh and DeNoble, 2003; Tervo, 2014  داشتن ثروت و ارث
Kautonen et al., 2011 

  اي عوامل زمینه
 و دوستانـ موقعیت محل زندگی ـ  پیشینه خانوادگی

ساز و ـ هنجارهاي اجتماعی ـ  زندگی سبکها ـ  شبکه
  حمایتیکارهاي 

Tervo, 2014; Ahmad et al., 2014 

  هاي شخصیتی ویژ گی
ـ  وان رنجورير ـشناسی  ظیفهسازگاري و ـ گرایی برون

  گشودگی و استقبال از تجربه
محمدي و همکاران )، 1396تاجیک اسمعیلی و همکاران (

)1390(  
 Backman and Karlsson, 2013  دانشـ  نگرش  عوامل شناختی

رفتاري هاي  ویژگی
  شخص کارآفرین

یاز ن - ملگراییع ـ يرأستقالل ا ـ تحمل ابهام ـ فعال بودن
 - انون کنترل درونیک - طلبی الشچ –ت به موفقی

 سن انطباقح -م بات قدث -پذیري  ریسک

  )، 1396تاجیک اسمعیلی و همکاران (
  )1390محمدي و همکاران (

Ahmad et al., 2014 

  

  
  فرایند اجراي روش داده بنیادمدل توسعه یافته  -1شکل 



 1400) تابستان  2)، شماره (8کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه

54 

  تحقیق شناسی روش
از نـوع   کیفـی  هـاي  پـژوهش  نـوع  از پژوهش این

 نیمـه  مصاحبه بر تمرکز با که باشد می بنیاد داده نظریه
 ديـسالمن رینیـــکارآف الگوي طراحی به ساختاریافته

تحقیق کارآفرینان مشارکت کنندگان در این  .پردازد می
اســاتید دانشــگاه کــه در زمینــه کــارآفرینی  ســالمند و

 باشـد. مـی  انـد،  سالمندي مطالعات و تحقیقات داشـته 
گیري از نوع هدفمنـد و بـه روش گلولـه برفـی      نمونه

هـاي سـاختاریافته بـا     متن مصـاحبه  .شده استانجام 
سـازي بـه روش    کنندگان مذکور پس از پیادهمشارکت

بـا   )گذاري باز، محوري و انتخابی(کد تحلیل مضمون
و سـپس  افزار اطلـس تـی کدگـذاري شـده      کمک نرم

 در این شیوه پس از یافتن مقوله اصلی، تحلیل گردید.
 عوامــل علــی، گـر،  عوامـل مداخلــه  ،اي عوامـل زمینــه 

در هر  .شودمیاقدامات و راهبردها و پیامدها مشخص 
محقـق بـه    ،محوري و انتخـابی  سه نوع کدگذاري باز،

هـا مراجعـه کـرده و بـا روش رفـت و       متون مصاحبه
تـا  ر نهایـت  انجـام شـده و د  هـا   اصالح دادهبرگشتی 

 هـا  مصـاحبه  .یافته اسـت رسیدن به اشباع نظري ادامه 
 و تحلیل وها،ـــگفتگ چندباره مرور با تا گردید ضبط

 شـده  طـرح  هـاي  دیـدگاه  بـه  نسبت تري دقیق بررسی
 تـا  نظـري  گیـري  نمونـه  .شود انجام کنندگان مشارکت

 شـواهد  .یافـت  ادامـه  نظـري  اشباع به ها مقوله رسیدن
نهم براي پژوهشـگر  مصاحبه  در ها مقوله نظري اشباع
اما براي اطمینان تـا مصـاحبه یـازدهم ادامـه      شد  دیده
 آن در که اي مرحله یعنی نظري اشباع از مقصود .یافت
 د،نیاین پدید مقوله با ارتباط در جدیدي هاي داده دیگر
 برقرار ها مقوله بین روابط و یافته مناسبی گستره مقوله

  .)Glaser and Strauss, 1967( باشند شده تایید و
براي تامین روایی و پایایی در روش تحقیق کیفی 

استفاده  Guba and Lincoln (1994)از روش ارزیابی 
 شد که معادل روایی و پایایی در تحقیقات کمی است.

معیـار قابلیـت    رمنظور و بر پایه این روش چهـا بدین 

 4و تاییدپـذیري  3قابلیت ثبـات   ،2پذیري انتقال ،1اعتبار
(مقیمــی و  شــود جهــت ارزیــابی در نظــر گرفتــه مــی

  .)1399 همکاران،
منظور افزایش قابلیت اعتبار اقدامات ذیل توسط  به

  :پژوهشگر صورت گرفت
ا و هـ   نی توسط اعضاي تیم پژوهشـی: مولفـه  بازبی .1

آمـده توســط اعضـاي تـیم مــورد     مفـاهیم بدسـت  
گرفت و نظرات نهـایی   مالحظه و بازبینی قرار می

 شدند. استخراج می

نظــرات  در ایــن مرحلــه، بررســی توســط خبرگــان: .2
خبرگان حوزه کارآفرینی دانشگاه در مورد مفـاهیم و  

 شد. ها دریافت می مولفه

خبره دانشـگاهی کـه در پـژوهش     سههمچنین از 
پذیري  مشارکت نداشتند براي حصول اطمینان از انتقال

 گرفتند. ها و مفاهیم مستخرج مورد مشورت قرار مقوله
جزئیات  کار و به منظور ایجاد اطمینان،در همه مراحل 

بـا   ها ثبـت و ضـبط شـد.    برداري پژوهش و یادداشت
هــر هــاي ضــبط شــده پــس از  اســتفاده از ایــن فایــل

هایی  سواالت مصاحبه بررسی شدند و خالء ، مصاحبه
شـوند بـر    هـاي ریزتـر پـر    که ممکن است با پرسـش 

کار  نتایج به ،پژوهشگر آشکار شد و در مصاحبه بعدي
همین امر به تقویت پایـایی ابـزار    و ،است  گرفته شده

   نمود.  سنجش کمک
  

  ها یافته
 مرد کنندگان مشارکت از نفر 9 پژوهش حاضر در

ــد 88( ــر 2 و) درص ــد 18( زن نف ــد )درص  در .بودن
ــوم، 175  تعــداد مجمــوع ــهم 33 مفه ــد 6 ،قول  در بع

در مرحلـه   .شـد  اسـتخراج  بنیاد داده نظریه چارچوب

                                                             
1. Credibility 
2. Transferability  
3. Consistency 
4. Confirmability  
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موارد زیـر  ،  شود می شروعکه با کدگذاري باز  آغازین
  یافت شد.

بر پدیده هاي مربوط به شرایطی که  مقوله :علّی عوامل

به  1386 (دانایی فرد و امامی، گذارند میمحوري تاثیر 
ها و  جدول زیر مجموعه مقوله ).1399 نقل از مقیمی،

  دهد. مفاهیم عوامل علی را نشان می
   

  علّی عواملنتایج کدگذاري باز  -2جدول 
  مفاهیم  مقوله

  گرایی برون
ـ  زیاد انرژي و رویی خوشـ  دیگر افراد ارتباط باـ  اجتماعی ارتباطات کسب به تمایلـ  جدید تجربیات کسب به تمایل

  گروهی زندگی تمایل بهـ  پرحرف بودن
  شدن خاطر آزرده سختی بهـ  شادي احساسـ  خلقی کمتر اختالالتـ  م بودناآر  پایین رنجوري روان

کنترل ـ  ناگهانی کنترل هیجاناتـ  تالش براي غلبه بر سختیـ  چالش با شدن روبروـ  ریز برنامهـ  پذیر مسئولیت و منظم  شناسی وظیفه
  هنجارها و قوانین پیروي ازـ  یهویی هاي تصمیم

  تجربه از استقبال
 کردن امتحانـ  انتزاعی مفاهیم ي درباره اندیشیدنـ  جدید هاي تجربه چالشـ  باال داراي خالقیتـ  تغییرات ي تجربه

  جدید چیزهاي
  لذت بردن از خوشحال کردن دیگران - دیگران همدلی باـ  دیگران اهمیت بهـ  دیگران با معاشرت به زیاد ي عالقه  سازگاري

  بینانه واقع اعتمادـ  صمیمی و گرم رابطه تقویتـ  توانایی برقراري ارتباط و احساسات  ارتباطیمهارت 
  دیگران بر نفوذ قابلیتـ  مفهومی کنجکاوي-احساسات و هیجانات کنترلـ  دیگران نظرات نقطه و ها دیدگاه دریافت  رهبريمهارت 

  فرد اندیشه و تفکرـ  شناسایی و فهمـ  بینش و دانایی اهمیت  بینش

  سرمایه انسانی
تجربه  - آموزش و تحصیالت -یدیریتم تخصصی و دانشـ  تحلیلى تفکرـ  علمی ارتباطاتـ   استفاده از دانش به روز

  ها و مدیریتتمرین مهارت - قبلی اندازي کسب و کارراه
  کار تفویض مهارتـ  اطمینان قابلیتـ  گویىپاسخ و پذیرىمسئولیتـ  تیمى کارـ  مذاکره و چانه زنى قدرت  اجتماعی شایستگی
   متقابل عمل حسـ  حمایتی روابط گسترشـ  همکاري تقویتـ  مدنی مشارکتـ  دوستی و همدردي  اجتماعی سرمایه

  کششیانگیزه 
عالقه به تحقق ـ  تمایل به تجربه جدید - تعهد به منافع عمومیـ  در جامعه پویا مشارکتـ  جذابیت خدمات عمومی

تمایل به کسب  - کار ادامه به تمایل - خوداشتغالی به تمایلـ  مجدد اشتغال بجاي کارآفرینی به ترجیحـ  رویاهاي قدیمی
  درامد بیشتر و منافع مالی

  خانواده و آشنایان ایجاد شغل برايلزوم  ـ از دست دادن شغلـ  شغلی اقتصادي،نیازهاي   رانشیانگیزه 
  خود رویاي و دستیابی به اهداف- بودن خود آقايـ  داشتن عمل آزاديـ  دادن انجام خود براي را کاري  طلبی استقالل

  عمومی و مجاز هاي ي شاد میزانـ  ورزش میزانـ  غذایی عاداتـ  فردي بهداشت رعایتـ  رضایت و رفاه  زندگی به امید

 یک به آن تبدیل و خالق ایده یک گرفتن کاره ب-مختلف هاي ایده بین غیرمعمول ارتباط برقراريـ  ها ایده تلفیق توانایی  نوآوري و خالقیت
  محصول

 عین در ماندگاري به میل
 پایان به شدن نزدیک

  زندگی

 در معنا داشتنـ  انسانی کرامت به احترام -جامعه اجتماعی طبقات در اجتماعی منزلتـ  اجتماعی منزلت از برخورداري
  زندگی

 نفس اعتمادبهـ  خود از رضایت احساس -نفس عزتـ  خودو توانایی  ارزش به نسبت احساسـ  کردن ارزشمندي احساس  نفس کفایت
  خودکارآمديـ 

  

کــارآفرینی «مقولــه اصــلی : مقولــه (پدیــده) اصــلی
 ایـن  مـورد  در مختلفـی  هـاي  دیدگاهاست. » سالمندي
 بـا  بعضـاً  که شد دریافت کنندگان مشارکت از موضوع

ابعـادي  داشـتند.   همخوانی موضوع نیز ادبیات مطالب
 ارآفرینانــههمچـون شایسـتگی سـالمندان، انگیـزش ک    

   شناسایی گردید.
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  پدیده اصلینتایج کدگذاري باز  -3جدول 
  مفاهیم  مقوله

  کارآفرینانه سالمندان شایستگی
ـ  ـ ایفاي نقش کارآفرینی تفکر و حافظه قدرت - تعیین راهبرد هاي الزم براي تحقق اهداف ـ ریزيبرنامه توانایی
  داشتن تعهد و مسئولیت -خودآگاهی - اعتماد به نفسـ  تالش و قابلیت و پشتکارـ  هاي کارآفرینی مهارت

ـ  ارادهـ  هدف به رسیدن براي استفاده تجربهـ  خودمدیریتیـ  قائل شدن براي کار ارزش- گیريثبات قدم در تصمیم  انگیزش کارآفرینانه سالمندان
  پذیري مخاطرهـ  ها فرصت از استفاده-درآمد کسب هاي انگیزهـ  احساس مسئولیت در برابر مسئولیت

  
 براساس: کارآفرینی سالمندي يراهبردهااقدامات و 

آموزش و حمایـت  پژوهش،  کنندگان مشارکت دیدگاه
ــه از کــارآفرین (مــادي و معنــوي) از ســالمندان  جمل

 سازي و مشاوره از جمله راهبردهـاي  فرهنگ ،اقدامات
   سالمندي شناسایی گردید. کارآفرینی

  
  راهبردها و نتایج کدگذاري باز اقدامات -4جدول 

  مفاهیم  مقوله فرعی
کارآفرینانه  آموزش

  سالمندان
  ارآفرینیک آمـوزش ايه کارگاه زاريـ برگ ارآفرینیک عهتوس و تحقیـق زمراک گسترشـ  ها مهارت آموزش
  آموزشی هاي ریزي برنامه و ها گذاري سیاست

 سالمندان از حمایت
  کارآفرین

کار  و کسب و تولید موانع رفعـ  تولید سالمندان و کارآفرینی از حمایتـ  سالمندان کار و کسب بهبود و ترغیب
 تنظیم-کار سالمندان و کسب اندازي راه به کمک- وکار سالمندان کسب اندازي راه براي شده شناخته موانع حذف-سالمندان

  وکار سالمندان از کسب حمایت هدف با مقررات و قوانین

  سازي فرهنگ
 تغییر و درك فرهنگـ  هاانگیزه پرورش و تحریک-ان سالمندالگوسازي از کارآفرینـ  طرح ایده و نظر در حوزه کارآفرینی

  مسئولیت قبول و طلبی استقالل فرهنگـ  خالقیت فرهنگ-فرصت کشف و
  هاي تخصصی کارآفرینیکارگروه-کشور سالمندي سالمت پایش و ارزیابی مرکزـ  مشاوره مراکز اندازي راه  مشاوره

 
پـژوهش،   کننـدگان  مشـارکت  دیـدگاه  براساس: زمینه
و  امکانـات  و سرمایه، خانوادگی پیشینه، زندگی سبک

سـاز کـارآفرینی    عنوان عوامل زمینـه   به محیطی عوامل
  سالمندي شناسایی گردید. 

  

  نتایج کدگذاري باز زمینه و بستر -5جدول 
  مفاهیم  مقوله فرعی

کارآفرینی و داشتن فرهنگ  -زندگی شیوه بر بیشتر تمرکزـ  راضی و خالق روحیهـ  پذیر انعطاف کار هاي ساعت  زندگی سبک
  ارتباط با دیگر کارآفرینان -کارگروهی

  خانوادگی پیشینه
 -خانواده درآمد -  خانوادهکارآفرینی درشخصیت  تکوینـ  والدین و فرزندان روابط مطلوبـ  آفرینکار خانوادهداشتن 

  حمایت خانواده و دوستان

دردسترس بودن اطالعات کافی در زمینه  – مناسب و امکانات سرمایهداشتن ـ  مناسب انسانی نیرويـ  کار محل انتخاب  امکانات وسرمایه 
  کارآفرینی

 فناوريـ  محور دانش اقتصادي هاي بنگاه ـ بانکی نظام در تسهیلـ  مولد اشتغال هاي زیرساختـ  کاري فضاي تامین  هازیرساخت
  ارتباطات و اطالعات

 
پـژوهش،   کننـدگان  مشارکت دیدگاه براساس: مداخله
عنـوان   بـه  باالدسـتی  اسـناد  و گذاري، قـوانین  سیاست

  گر کارآفرینی سالمندي شناسایی گردید.  عوامل مداخله
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  گر مداخلهنتایج کدگذاري باز  -6جدول 
  مفاهیم  مقوله فرعی

  گذاري سیاست

 براي بیشتر افراد تشویق ـ فرهنگ مطلوب کارآفرینانه و فضا ایجادـ  کارآفرینانه هاي فعالیت رشدریزي در راستاي  برنامه
 تقویت و ترویج ـ کوچک هاي وام به دسترسی تسهیلـ  مالیاتی و قانونی ـ اي رویه موانع کاهشـ  وکار کسب شروع

کسب و کارهاي توسعه  و تأسیس از آن ـ حمایت هاي شاخص ارتقاء و کار و کسب کار و تولید ـ  بهبود محیط فرهنگ
ساله  5ضوع کارآفرینی سالمندي در برنامه مو - ي کارآفرینی سالمنديها سیاست پایداري و سازي ـ هماهنگکوچک 

  توسعه گنجانده شود.

  باالدستی اسناد و قوانین
تصویب قوانین حمایت از  –اصالح و بازنگري در قانون کار و تجارت با رویکرد حمایت از کارآفرینی سالمندي 

تنظیم  -کاهش بوروکراسی اداري در سیستم هاي اداري در راستاي حمایت از کارآفرینی سالمندي - کارآفرینی سالمندي
  قوانین جهت کاهش ریسک سرمایه گذاري جهت کارآفرینی سالمندي

  
پـژوهش،   کننـدگان  مشـارکت  دیـدگاه  براساس: پیامد

 و اقتصـادي  وکار، توسـعه  کسب ایجاد و زایی اشتغال
 بـه  امید دولت و افزایش هاي هزینه وکاهش اجتماعی

ــایی و زنــدگی پیامــدهاي  از ســالمندي ســنین در پوی
  کارآفرینی سالمندي شناسایی شد. 

  

  پیامدهانتایج کدگذاري باز  -7جدول 
  مفاهیم  مقوله فرعی

 و کسب و ایجاد زایی اشتغال
  کار

ـ  ها ظرفیت و حصول امکاناتـ  هاي تخصصی کسب مهارتـ  کار و برنامه ریزي کسبـ  اندازهاي کارآفرینی چشم
  جدید خدمات گیري شکل

 اجتماعی و اقتصادي توسعه
  دولت هاي هزینه و کاهش

   زندگی استانداردهاي بهبودـ  افزایش درآمدهاي کسب و کار
توسعه ـ  ها پذیري طرح هزینه انعطافـ  دولت پذیري و شفافیت هزینه مسئولیتـ  سالمندان پایداراجتماعی مشارکت 

  اجتماعی تامینهاي  کاهش هزینه-رفاه اجتماعیاعی به عنوان نتایج مطلوب اجتم

و  زندگی به امید افزایش
  سالمندي سنین در پویایی

  امید به زندگی بیشترـ  گیري از تجارب بهرهـ  خودکارآمدي در سن باال
  خشنودي اجتماعیـ  طول و کیفیت عمرـ  شادي و رفاه بیشتر

  سالمندي فعال-هاي اجتماعی  آزادي
  

 
  بنیاد داده نظریه بر مبتنی پارادایمی الگوي -2 شکل
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 بـه  کیفـی  تحلیـل  مرحله کدگـذاري محـوري   در
ــردازي نظریــه روش ــاد داده پ ــاهیم و مقــوالت بنی  مف
. شـود  مـی  ترسیم ها آن میان روابط و شده بندي فرمول
 طـی  در شـود،  مـی  آغاز ها داده از که کدگذاري فرایند
 ایـن  در. شـود  می منتهی نظریه تدوین به انتزاع فرایند
 شبکه یک قالب در متمرکز کدهاي میان ارتباط مرحله

 میـان  روابـط  دهنـده  نشـان ) 2( شـکل  .شـود  می بیان
 بـه پـارادایم   موسـوم  مـدل،  قالب در مزبور هاي مقوله

 .است محوري کدگذاري

  انتخابی: روایت پژوهش کدگذاري مرحله
 جـدول  در که است نظریه اصلی مقوالت ارائه مرحله

  .است شده ارائه 8
  

  نتایج کدگذاري انتخابی -8جدول 
  مفهوم  مقوله

  انسانی هاي شبکه ـ شناختی عوامل شخصیتی ـ ویژگی  سالمندان کارآفرینانه رفتاري عوامل
  انگیزش ـ نگرشـ  مهارت

  سالمندان کارآفرینانه شایستگی  سالمندي کارآفرینی
  سالمندان کارآفرینانه انگیزش

  باالدستی اسناد و قوانین -گذاري سیاست  قانونی عوامل
  پیشینه خانوادگیـ  زندگی سبک  سالمندان زندگی سبک تحول

  (بستر ها) محیطی عوامل ـ امکانات و سرمایه
  کارآفرین سالمندان از حمایت ـ آموزش  سالمندي فرهنگ حمایتی کارآفرینی

  مشاوره ـ سازي فرهنگ
  کار و کسب ایجاد و زایی اشتغال  اجتماعی و اقتصادي رشد

  دولت هاي هزینه وکاهش اجتماعی اقتصادي، توسعه
  سالمندي سنین در پویایی و زندگی به امید افزایش

  
کدگذاري انتخابی (براساس نتایج دومرحله قبلـی  

ایـن    پردازي اسـت. بـه   اصلی نظریهکدگذاري) مرحله 
مند بـه دیگـر    ترتیب که طبقه محوري را به شکل نظام

ها ربـط داده و آن روابـط را در چـارچوب یـک      طبقه
وسعه تهایی را که به بهبود و  روایت ارائه کرده و طبقه

  کند. بیشتري نیاز دارند اصالح می
  

  
  سالمندي کارآفرینی الگوي -3 شکل  
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  گیرينتیجهبحث و 
ــارآفرینی ــديفرآ ک ــا محــیط در کــه اســت ین  و ه

 تغییرات آن طی و افتد می اتفاق مختلفی هاي مجموعه
 کـه  افـرادي  هاي نوآوري طریق از اقتصادي سیستم در
 رخ دهنـد  مـی  نشـان  واکـنش  اقتصادي هاي فرصت به

 اجتمـاعی  و فـردي  ارزش ایجاد باعث این که دهد می
در این پژوهش در بخـش  مدل تهیه شده  شد. خواهد
 هاي رفتار کـارآفرینی پرداخـت.   علّی به ویژگی عوامل

میل به استقالل کاري و خود اشتغالی از مواردي بـوده  
 هـاي  کنند و یافته که سالمندان شروع به کارآفرینی می

 ;Yang, 2020; Rogoff, Carroll, 2009پیشــین (

Maâlaoui, 2019(  این موضوع که سابقه خوداشتغالی
شـود را تأییـد    در گذشته باعث خوداشتغالی مجدد می

سـالمندان بـه علـت داشـتن نقـش در دوران       کنند. می
جوانی و میانسالی و کاهش موارد بـاال در سـنین بـاال    

هاي اجتمـاعی و   جهت اثبات خودکارآمدي در فعالیت
کنند. حفظ موقعیـت   ي شروع به کارآفرینی میاقتصاد

هـاي ایـن افـراد     در جامعه و خانواده یکـی از انگیـزه  
؛ 1395یـار،  الـه پیشـین ( هاي  باشد. موارد باال یافته می

Blid, 2018 (   که سالمندان دنبال عـزت و رضـایت از
زندگی و رفاه بیشتر و مشـارکت اجتمـاعی هسـتند و    

در تأکید بـر   Maâlaoui (2019) نتایج تحقیق همچنین
بـا داشـتن    دهـد.  خودکارآمدي را مورد تأیید قرار مـی 

شـبکه هـاي    اجتمـاعی،  شایستگی(انسانی  هاي شبکه
ــه  مــی )اجتمــاعی اجتمــاعی و ســرمایه تــوان اقــدام ب

 بـه  اجتماعی سرمایهکارآفرینی در بین سالمندان کرد. 
 اجتمــاعی، ســاختارهاي از اســتفاده در افــراد توانــایی

شایستگی  دارد. اشاره خود اجتماعی روابط و ها شبکه
هاي شـناختی،   اجتماعی متشکل از چهار گروه مهارت

شایستگی اشاره به  رفتاري، هیجانی و انگیزشی است.
رفتارهاي قابل بروزي دارد که یک فـرد بـراي انجـام    

آمیز نقش خود باید دارا بوده و بر پایه دانـش،   موفقیت
هاي فـردي وي شـکل    مهارت، توانایی و سایر ویژگی

هـاي کـارآفرینی    سالمندان با داشـتن زمینـه   گیرند. می
همچـون شایسـتگی اجتمـاعی و میـل بـه شایســتگی      

هاي طول دوران زنـدگی   کارآفرینی که همانا یادگیري
است با استراتژي مناسب دنبال کشف فرصت بـوده و  

 کنـد.  در زمان و مکان مناسب اقدام به کـارآفرینی مـی  
هاي اجتماعی  عی زیربناي ایجاد شبکهشایستگی اجتما

 بیانگر) Tervo, 2014تحقیقات قبلی ( هاي است. یافته
، روابــط اجتمــاعی ايهــ شــبکه .اســت موضــوع ایــن

ها، اعتماد، تعهـدات و   اي و ارتقاي همگنی گروه شبکه
ویت مشترك جسارت بیشتري را انتظارات متقابل و ه

در طـول سـالیان    سـالمندان  .بخشد تیم میاعضاي به 
اي بـراي انسـجام اجتمـاعی بـه وجـود       پایهعمر خود 

. کننـد  آورند و تبادل منابع و اطالعات را آسان مـی  می
ــه ــوارد یافت طــالبی و مطالعــات پیشــین (هــاي  ایــن م

کـه  ) Singh and DeNoble, 2003؛ 1399همکـاران،  
مثـل شـبکه خـانوادگی و    هاي اجتمـاعی   داشتن شبکه

دان را در جهت کارآفرینی مهـم  در بین سالمندوستان 
 و مهـارت  ،دانـش  دهـد.  دانند، مورد تأیید قرار مـی  می

ن سالمندان و افـراد نزدیـک بـه دورا    تجربه کارآفرینی
و میـل بـه کـارآفرینی آنهـا     بـر عملکـرد   بازنشستگی 

ــد، مــی ــه افزای ــن یافت ــایج  ای تحقیقــات پیشــین هــا نت
)Backman and Karlsson, 2013( کننـد.  را تایید می 

، تی، ثروت، دانـش، عوامـل خـانوادگی   انگیزش، سالم
، شایسـتگی  هاي انسانی فعال بودن، تحمل ابهام، شبکه

هاي  وزش، کمکسازوکارهاي حمایتی (آم کارآفرینی،
 مــالی) از عوامــل تاثیرگــذار در کــارافرینی ســالمندي

هـاي برخـی تحقیقـات پیشـین     هستند که مشابه یافتـه 
  .)Ahmad et al., 2014است (

پیشـینه  اي بـه تحـول سـبک زنـدگی       عوامل زمینه
کارآفرینی  و محیط کارآفرینی بستگی دارد.خانوادگی 

سالمندي در کشورهاي مختلف با توجه به محیط ملی 
و بافت منطقه متفاوت است و به اکوسیستم کارآفرینی 

 م جهت شروع کارآفرینی اشـاره شـده  و بسترهاي الز
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ــت.   ــارآفرینی اس ــگ ک ــ فرهن ــی  المنديس در محیط
پذیر است که هنجارهاي غالـب بـر آن محـیط،     امکان
، تولیـد  و کـارآفرینی  ها و باورهاي فرهنگ کـار  ارزش

را تقویت نمایند و ایـن   خالقمداوم و فکر و اندیشه 
هـاي   که جامعه از فعالیت مگر آن ،گردد امر میسر نمی

، هاي خالقانه تالشکارآفرینانه حمایت کند و پذیراي 
 هـاي  محـیط  ایجـاد  ابتکار و نوآوري کارآفرینان باشد.

 و مداخلـه  بـه  نیـاز  سـالمند،  ازقـانونی   کننده حمایت
 بخـش  بـر  عـالوه  متعـددي  بخشی بین هاي هماهنگی

 اشـتغال،  مسـکن،  آموزش، قبیل به عواملی از سالمت
نتـایج  بـا  هـا   ایـن یافتـه  نیاز دارد.  نقل و حمل امنیت،

؛ 1396و همکاران،  اسمعیلی تاجیکمطالعات پیشین (
  همراستا است.) 1394کراري؛  و عزیزي

، رشـد اقتصـادي و   پیامدهاي کارآفرینی سالمندي
اجتماعی و ایجاد اشـتغال و سـالمندي موفـق و پویـا      

ــی ــد. م ــژوهش  باش ــن پ ــارآفرینی آورده ای ــوي ک الگ
 پـژوهش هـاي   یافتـه از موارد جدیـد   سالمندي بوده و

به مقوله میل بـه مانـدگاري در عـین نزدیـک      توانمی
دوسـتی و   ، باور به حس همنـوع شدن به پایان زندگی

اشاره  گرایی و تفکر ایجاد اشتغال براي دیگران اخالق
  .کرد

بـا تعریـف    شـود پیشـنهاد مـی   ،هابا توجه به یافته
گـذاري   گـذاري و قـانون   هاي حمایتی و سیاسـت  بسته

 سالمندان جهت کارآفرینیدرست این فرصت را براي 
 توسعه براي توانند،می ها دولت که مواردي ایجاد کرد.
: از عبارتند کنند، می دخالت آن سالمندي در کارآفرینی

 ســاختارهاي ایجـاد  کـارآفرینی،  هـاي  قابلیـت  توسـعه 
دولـت  هـاي کـارآفرینی اسـت.     زمینه ایجاد و حمایتی

لزوماً باید ساختار کاري، راهبردي و فرهنگی را ایجاد 
 اسـتفاده از تجربیـات سـالمندان    و کند که بر نوآوري

مشاوره بـه سـالمندان و آمـوزش     همچنین .تأکید کند
 مـؤثر فرینی سالمندي بسیار در راستاي تحقق کارآآنها 

 آینـده تحقیقات شود، میهمچنین پیشنهاد  بود.  خواهد
هـاي مـدل کـارآفرینی     در راستاي کمی کردن شاخص

ارائه شده در این تحقیق کار کنند. همچنـین   سالمندي
در راستاي شناخت موانع حقوقی و قـانونی   تحقیقاتی

  .گردد در مسیر کارآفرینان سالمند پیشنهاد می
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Abstract 

The issue of aging has attracted the attention of the world in recent years. To mitigate this 
issue and have an active and dynamic aging period, aging entrepreneurship was proposed. The 
purpose of this article is to design an aging entrepreneurship model. The present study was 
applied in terms of purpose and library-field in terms of data collection method. This research 
was a qualitative research with a grounded theory approach. Data were collected through in-
depth interviews with 11 senior entrepreneurs and academic experts in the field of 
entrepreneurship using targeted snowball sampling. After performing three steps of open, axial 
and selective coding, 175 concepts, 33 categories and 6 dimensions were obtained. Findings of 
the paradigm model showed these variables; personality traits, skills, cognitive factors, human 
networks, attitudes-motivational as causal factors; policy making, upstream laws and documents 
as interfering factors; lifestyle, family background, facilities and environmental factors as bed 
conditions; education and support elderly entrepreneurs as measures and culture making; 
counseling as strategies and job creation and business creation, economic and social 
development and reducing government spending and increasing life expectancy and dynamism 
in old age as the consequences of aging entrepreneurship.  
 
Keywords: Entrepreneurship, Aging entrepreneurship, Grounded theory1 
 

                                                             
*Corresponding author; gorgi@aliabadiau.ac.com 

 


