
    كارآفرينان در چه جو خانوادگي اي رشد مي كنند؟

   اشخاص چگونه كارآفرين مي شوند؟ آيا افراد كارآفرين زاده مي شوند يا ساخته مي شوند كه كارآفرين باشند؟ 

زماني تصور . سرچشمه كارآفريني را بايد براساس تجربيات دوران زندگي در محدوده خانواده و فرهنگ خانواده پيدا كنيم

صفات آنها به قدري نادر و به خصوص بودند كه در هر . شد كه كارآفرينان به جاي ساخته شدن متولد مي شوندمي 

امروزه شواهد كافي وجود دارد كه نشان مي دهد صفات كارآفريني مي تواند درنتيجه آموزش . جايي يافت نمي شدند

فرهنگي به خصوص مرتبط با كار و صنعت قرار به خود متكي بودن و در معرض ارزش هاي , استقالل, دوران كودكي

اين دوران . بيشترين تأثير را در زندگي شخص دارد, روانشناسان معتقدند كه پنج سال اول زندگي.پرورانده شود, گرفتن

دراين . فيزيكي و رواني اطراف كودك اثر دايمي برشخصيت او به جا مي گذارد, اقتصادي, زماني است كه جو اجتماعي

نوع رفتارها در خانه و خانواده بيشترين تأثير را در شكل گيري رفتار آينده كودك به عنوان يك فرد بالغ به جا مي دوران 

براي مثال كودكاني كه مادران آنها پيوسته و همراه با محبت برايشان ازطريق داستان و كتاب و اسباب بازي و . گذارد

در دوران مدرسه و دبيرستان هميشه نمره هاي خوبي مي آورند و , كنندبازي و گفت و گو ايجاد تحركات ذهني اوليه مي 

, فعال, شاد, با محبت, وقتي ديگر اعضاي خانواده آنها را مورد توجه و محبت قرار مي دهند در آينده به افرادي مطمئن

   . ازنظر احساسي مستحكم و از نظر ذهني كنجكاو تبديل مي شوند, اجتماعي

   . نيم كارآفرينان در چه جو خانوادگي اي رشد مي كننداكنون مي خواهيم بدا

   تصميم گيري و سخت كوشي , اتكا به خود, آموزش هاي اوليه براي استقالل -1

مطالعات مربوط به گذشته كارآفرينان نشان مي دهد كه آنها از خانواده هايي كه به ارزش هاي خاصي براي استقالل و 

ازخيابان , اكثر كارآفرينان در كودكي ياد گرفته اند كه خودشان لباس بپوشند. آيند اتكا به خود قايل هستند بيرون مي

ابتكار و , درصورت تنبلي و تقاضاهاي بيجا به آنها پاداشي داده نشده ولي در مواردي كه از خود استقالل... . بگذرند و

در . بناميد "آزاديخواه"ست اولياي آنها را ممكن ا. تشويق شده و به خاطر آن جايزه گرفته اند, پشتكار نشان داده اند

محيط خانه قوانين معقول القا كرده و در عين حال به فرزندان اين آزادي را مي دهند كه قوانين و دستورالعمل هاي 

تصميم گيري و سخت كوشي در , استقالل, ظاهراً آموزش كودكان براي اتكا به خود.خانواده را مورد سؤال قرار دهند

بخشي از كارآفرينان ازخانواده هايي مي آيند كه ناپايدار و غير . يين رابطه مستقيمي با پرورش كارآفريني داردسنين پا

, طغيان فرزند عليه والدين و اخراج فرزند از خانه, جدايي والدين, متحد بوده و با بحران هايي نظير مرگ يكي از والدين

بقا و تصميم گيري را زودتر ياد , وده و درنتيجه چگونگي سير كردن شكماين گونه كودكان تحت فشار ب. مواجه بوده اند



   . گرفته اند

معموالً فرزند ارشد بوده و يا يكي از , كارآفرينان به طور كلي از خانواده هاي كوچك مي آيند واگر از خانواده بزرگي باشند

   . بسته مي باشندآنها به ندرت جزو آخرين فرزندان يا لوس و وا. فرزندان وسط مي باشند
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كمك بزرگي به پرورش كودكان جهت كارآفريني مي , به نظر مي رسد داشتن والدين فعال درتجارت يا مشاغل مشابه آن

كارآفرينان زيادي نيز ازخانواده هاي . چيني ها از اين نوع تجربيات براي پرورش كودكانشان استفاده مي كنند. كند

يهوديان در اروپا و ايتاليايي ها در استراليا از اين دسته , كارآفرينان چيني در مالزي و اكثر مناطق آسيا. هستند مهاجران

نبود محيط مناسب براي كارآفريني در سرزمين هاي , يكي از اين داليل. داليل زيادي در اين باره ارائه شده است. هستند

دليل ديگر اين است . ت آنها با سنت هاي دست و پاگير احاطه شده باشندجايي كه ممكن اس. اصلي اين افراد مي باشد

بنابراين با ديد وسيع تر موقعيت هايي را . كه خانواده هايي كه مهاجرت مي كنند براي يافتن شغل دچار مشكل هستند

   . مي بينند كه از ديد افراد محلي پنهان است
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اين گونه آموزش . نقش مهمي نيز در آموزش صنعت به آنان دارند, به جز آموزش كودكان براي اتكا به خودخانواده ها 

داستان برخي كارآفرينان موفق بيانگر اين . كمك مؤثري براي توفيق كارآفرينان در كارهايشان است, هاي زود هنگام

مدرك دانشگاهي براي رسيدن به هدف  مطلب است كه آموزش زودهنگام در مهارت هاي فني و صنعتي بيش از

درمورد مرگ يكي از والدين مطالعه اي درباره كارآفرينان مرد در اسرائيل نشان داده كه نسبت . كارآفريني مؤثر است

. ناكارا و يا حتي غايب باشد, زيادي ازكارآفرينان تمايل به تجربه كردن كار پدرانشان دارند علي رغم اينكه وي ضعيف

ازطريق مطالعات . ر خود يك الزمه يا شرط براي كارآفريني و حتي براي عدم موفقيت كارآفريني نمي باشدنداشتن پد

درحالي كه , موردي مشخص شد كه كساني كه با شرايط بي پدري كنار مي آيند مي توانند كارآفرينان موفقي باشند

  . الي خود بيرون مي آيندتخريب شده و از خيال پردازي هاي ع - خود, كساني كه نااميد مي شوند

 


