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 دهیچک
 هاا  روش -منااب  را از منظر  یريادگيكه  يجامع یالگو ،ينيكارآفر نديفرادر  یريادگي ريانكارناپذ نقشوجود  با

 نيا رو ا نيا از ا .نادارد  قرارو پژوهشگران  نانيارآفركدسترس  در دهد حيتوض نانيكارآفربا عملكرد  ونديو در پ

حاضار باا روش    پاژوهش  كشور است. ینوپا نانيكارآفر یريادگي یها روش -مناب  یالگو ارائة يدر پ پژوهش

و  نوپاا  اننا يكارآفر ازنفار   21منظور باا   نيا هب انجام شده است. ساختارمندنيمهو  عميق مصاحبة طريقو از  كيفي

و  انجام شده اسات  مصاحبه اند،شدههدفمند انتخاب  یريگ نمونهبه روش  كه ،يدانشگاه التيتحص برخوردار از

 باا منااب    هاا  روش كردنمرتبطو  یريادگي یها روش ييشناسا ،یگفتار شواهد نييتع :در سه مرحله شامل هاداده

مراحال   کيا باه تفك  نوپا نانيكارآفر یريادگي یها روشمناب   قيتحق نيا جةينت در ؛اند شده یكدگذار یريادگي

 یريادگيا در استفاده از منااب    نانيكارآفردهد ينشان م قيتحق جيانت .اند هشد يو معرف ييشناسا ينيكارآفر نديفرا

و همگاان از منااب     دارناد  شامو  جهاان  دگاهيد انتشارات -و آموزش یكار یهاتيفعال ،يانسان تعامالت: شامل

رفتاار   يياقتضاا به صاورت   یريادگي یها روش یريگركا هبدر  ،گريد یسو از .كننديماستفاده  یريادگي گانة سه

متفااوت   یهاا  روش زا یكاار  یهاا تيا موقعو  يتيشخصا  یهاا تفاوت اقتضایافراد به  ،گريبه عبارت د ؛كننديم

 .اند كردهاستفاده  وكار كسب ادارةو  جاديا برای یريادگي
 

 .نانهيكارآفر یريادگي ،یريادگيمناب   ،یريادگيعملكرد  ،یريادگي یها روش :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
رفتاار   رييا تغ باعا   و شوديم آن مهارت، دانش و نگرش كسب دراست كه  ینديفرا یريادگي
  .(Beach, 1980) شوديم
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 صيتشخ يچگونگ ادگرفتنيرا  نانهيكارآفر یريادگي نان،يكارآفر یريادگي عرصة پژوهشگر ،ری
 یريادگياا ناناه يكارآفر نااديفرامحاور   یكاارده اسات. باه اعتقاااد و   فيا از فرصاات تعر یباردار بهاره و 

 .(Rae, 2000) است ينيكارآفرانجام عمل  يچگونگ یريدگاي يكه به معن است نانهيكارآفر
 ;Mumford, 1988) نانااهيكارآفر یريادگياا یهاااپااژوهش درتعمااق  بااا همااراه یبااازنگر

Minniti, Bygrave, 2001 محور  سه نانهيكارآفر یريادگي دربارة هاپژوهشكه  دهديم( نشان
 یريادگيا  یهاا  روش ،(Duffy, 2007; Ravasi et al., 2004) یريادگيا  منااب  : دارندكانون  اي
(Mumford, 1988; Sullivan, 2000; Rae, 2005 )یريادگيعملكرد  و (Rae, 2000; Rauf 

et al., 2009; Duffy, 2006).  
از  ناان يكارآفر دهاد يما نشاان   نانهيكارآفر یريادگي دربارةمختلف  شمندانياند  نظر يبررس

   :شامل یاشهيرو  يسه منب  اساس
 تعاامالت از  یريادگيا  (،Mumford, 1998; Duffy, 2007 ) 2یكاار  فيوظاا  از یريادگي
 9يانتشااارات -يآموزشاا مناااب  از یريادگياا و(  ;Ravasi et al., 2004.HO, 2003) 1يانسااان

(Mumford, 1988; Kuratko, 2005) كنناد يما  اساتفاده  هاا وكار كساب  ادارةو  جااد يا یبرا. 
 ؛دارند نانيكارآفر یها یريادگي یريگ شكلدر  يو سهم متفاوت نقش رسد يمنظر  بهكه  يمنابع
و  راهكارهاا  ،هاا  کيا تكن از یامجموعاه  گاناه  سه مناب  نيااستفاده از  یبرا نانيكارآفر نيهمچن
 هاا  آنكاه باه    رناد يگ يما  كاار  هبا  را هاوكار كسب ادارةو  جاديا انيجر در گوناگون یها نهيگز

(، Sullivant, 2000; Warren, 2004) یمرشد :ليقب از یموارد .نديگو يم یريادگي یها روش
 مدتكوتاه یمورد یهاآموزش(، Edwards, et al., 2005; Rae, 2005) يدانشگاه یها دوره

(Rae, 2005 ،) مشااور  از تفادهاسا (Rae, 2005; Mumford, 1988 ،)وكاار  كساب  یاناداز  راه 
(Rae, 2005 ،) يساخنران (Mumford, 1988; Wood, 2004) ، انجاام انجاام كاار و    شينماا 

 ,Lohman) انجام كارها انيدر جر خطا و يسع (،Mumford, 1988; Wood, 2004) ها پروژه

 یريادگيا  یهاا  روشاز  یتعاداد  (Mumford, 1988; Wood, 2004كتااب )  مطالعة( و 2009
 یهاتالشكه  دهديمنشان  نانهيكارآفر یريادگي یهاپژوهشباب  در تعمق هستند. نانيكارآفر
(  Minniti and Bygrive, 2001; Rae, 2000; Deakins, Freel 1998) یمحادود  يپژوهشا 

و عملكاارد  هااا روش مناااب ، نيباا و مقبااو  بخااش جامانساا ،نيآفاار وحاادت یالگااو ارائااة یباارا

                                                            
1. Learning from working 

2. Learning from Humans/Other 

3. Learning from training-publications 
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 موضاو   نةيشيپمطالعات گسترده در  وجود با ،گريعبارت د به ؛صورت گرفته است نانهيكارآفر
 یهاا  روشاز  یو كااربرد  جاذاب  يشناسا سانخ  كاه شفاف و جاام    يپژوهش تاكنون يادگيری

كه تاكنون  ييهاالگوو در  است انجام نشده  ،دهد قرار ما ارياخت در را نانيكارآفر یها یريادگي
 كاه  يدر حال ؛وجود دارد نانهيكارآفر یريادگيابعاد  دربارة جزءنگر اهنگ متأسفانه اند شدهارائه 

 همزمان ةاستفادبلكه حاصل  ستين روش دو اي کي یريادگيحاصل  صرفاً ينيكارآفرعملكرد 
 مسائلة  نيا ا رو نيا ا از. اسات  چندگاناه از منااب    متناساب  و افازا هام  یاگوناه روش و به  چند از

 ادارةو  جاااديا یباارا یريادگياا یهااا روشاز چااه مناااب  و  نااانيكارآفر :اساات مطاار  يپژوهشاا
 ياادگيری  یهاا  روشمنااب  و   الگاوی  ،گار يد بيااني باه   اناد   كردهخود استفاده  یهاوكار كسب

  .(2983 ،ی)مثنو  دارد ابعادی چه كارآفرينان
 ارچوبها چ و يبررسا باا موضاو     تبطمار  یهاا پژوهش ابتدا همسئل نيابه  ييپاسخگو یبرا
 شاود يما  تالش يتيروا يشناسوشراستفاده از  با ،در ادامه .شوديم ميترس قيتحق هياول يمفهوم
 .شودو ارائه  ييشناسا نانيكارآفر یريادگي یها روشمناب  و  یالگو

 :است مطر  ريز يپژوهش ةمسئلتوجه به موضو  فوق  با

 یهاا  يساتگ يشا پارورش  یبارا  یريادگيا  یهاا  روشموفق و برتر از چه مناب  و  نانيكارآفر
 يااادگيری یهااا روشمناااب  و  الگااوی ،گااريد بيااانيبااه  انااد  كااردهخااود اسااتفاده  نانااةيكارآفر

  دارد ابعادی چه كارآفرينانه
 قیتحق نةیشیپ بر یمرور
 یريادگيا  یهاا  روش ناان، يكارآفر یريادگيا بر ساه محاور منااب      نيشيپ یهاپژوهش ه،ادام در

 .شونديم يبررس نانيكارآفر یريادگيو عملكرد  نانيكارآفر
 نانیکارآفر یریادگی منابع

 يباه صاورت عماوم    هاا  ساازمان افاراد و   یريادگيا  یها روش -مناب  ،ياساس شواهد پژوهش بر
(Mumford, 1998 و )باه صاورت خااص )    نانيكارآفرShane, 2003; Rae and Carswell, 

 دارد. ياساس ريتأث ها آن تي( بر موفق2000
اسات   یريادگي نديفرااصل همان  درو  تاًيماه ينيكارآفرمعتقدند كه  (1002) ويگريبا و يتينيم

باشاد و  داشته ایويژهتوجه  يادگيریو مفهوم  يشهاند به ديبا الزاماً كارآفريني دربارة یا  هيو هر نظر
 نشيا بو  داناش  دهناد  يما انجاام   ناان يكارآفركه  ياقدامات رايز ؛خود را با آن روشن سازد تكليف

 انيا م تعاامالت  بار  او .اسات  كارده  تيماح را دگاهيد نيا( 2335) بيگ. دهد يم شيرا افزا ها آن
 .است كرده ديتأك نانهيكارآفر یريادگيو  نانهيكارآفر یهاتيفعال
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 از يكا ي ناناه يكارآفر یريادگيا از  ايا پو يمادل  ارائاة  یبارا ( 1002)مينيتي و باايگريو   شتال
 ناد يفرا چاارچوب  ارائاة  هاا  آن ي. هدف اصلاست نانهيفركارآ یريادگي در رگذاريتأث قاتيتحق
 .استدر طو  زمان  یريادگي ريتأث ريز نانيكارآفر یريگميتصم
اما در  ؛اند دهكر مطر  یريادگي مناب از تجربه، اطالعات و خطاها را  یريادگيمنظور  نيبد 
 . است نشدهپژوهش ارائه  نيدر ا یريادگي ابعاد همةاز  يمنسجم یالگو تينها

 یهاا  شاركت  دررشاد   ناد يفراو  ناناه يكارآفر یريادگيا پژوهش  در (2338ديكينز و فريل )
 منااب  را  ياجتمااع  یهاا  شابكه و  اتيا خطاهاا، تجرب  مات،يتصم از یريادگيكوچک و متوسط 

 كارده  توجاه  هاا شاركت بر رشاد   یريادگي ريتأث به ها آناما پژوهش  ؛اند كرده يمعرف یريادگي
 .است كردهارائه ن یريادگياز ابعاد  يمنسجم یالگو چيه زين اثر نيا واست 
باه   ماديران  حركات  یآماوزش و تجرباه بارا    مناساب  تركياب  ،(2338مامفورد ) تحقيق در

 يدرک چگاونگ  یبارا  ريماد  244باا   ،تحقياق  ايان . در شده است تشريحسازمان  یسطو  باال
 شاده  بررسي يو چگونگ يستيدو منظر چ از آنان یريادگيمصاحبه و  یكار یها مهارتكسب 
 حيتشار  یبارا  رانيماد  مرجا   نيتار متداو را  2از تجربه یريادگي تحقيق اين نتيجةدر  او. است

باوده   رانيماد  شاغل  ايا  كاار از تجرباه،   یريادگيابزار  نيتر مهم انيم نيو در ا داند مي یريادگي
 از یريادگي. است ساختار و یزير برنامه بدونموارد  شتريدر ب يشغل اتياز تجرب یريادگياست. 
 از انساان  ياادگيری . اسات  یريادگيا از منااب    ديگر يكي زين یكار فيانجام وظا هنگام 1انسان

 هماان در  .اسات  هدفمنادتر  و تار شاده تيهادا  تر،ساختارمند از شغل یريادگينسبت به  احتماالً
نقاش و   یفاا ياستفاده از مشاور، ا ،ياستفاده از مرب ،يسخنران كتاب، مطالعة یها روش ،پژوهش

 .اند شده يمعرف یريادگي یها روش از يبرخ يدانيم یدهايانجام بازد
 اوارائه كرده است.  ينيكارآفر فهم و درک مناب  دربارة يشناسسنخ ينوع (1007:9) كوراتكو

 یهاا تيا فعال ميمساتق  مشااهدة شاامل انتشاارات،    ينيكاارآفر  نديفرافهم  ودرک  یسه منب  مهم برا
اساتفاده از   یهاا  روش او .اسات  كارده  يمعرفرا  4مطلب ارائةو   گووگفت تيو در نها 9نانيكارآفر

 يوگرافيا ب ،ينيكاارآفر مارتبط باا    یهاباكت ،يدانشگاه يمجالت تخصص :شامل منب  انتشارات را
 یهاا وكار كساب مارتبط باا    اتينشار  ،یا دورهاخباار   ناان، يكارآفردر مورد  یادهيگز نان،يكارآفر

                                                            
1. Learning from experience 

2. Learning from others 

3. Direct observation of practicing entrepreneurs 

4. Speeches and presentations 
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او  دگاهيا اسااس د  بر .است كرده مطر  يو انتشارات دولت ها كنفرانسشر   ،ها روزنامه ،یامخاطره
  ،شيماا يپ ،هاا  مصااحبه استفاده از  موارد نانيكارآفر عملكرد مشاهدة يعني ياطالعات منب  نيدوم در

 نيا ا ليا تحل. شاوند يما  اساتفاده و  ييشناساا  یريادگيا  یبارا  اننيكارآفر اتيتجربو  یمورد مطالعة
باه   د ونا ماا قارار ده   اريا در اخت اننا يارآفرك تيشخصا  و ها يژگيو دربارة ينشيب تواننديم اتيتجرب

  .دنشومنجر  ينيكارآفر یفكر ابعاد حيتشر یو سودمند برا مؤثر ياشتراكاتكشف 
 .شوديممحسوب  یريادگيمنب   نيآخر( ناري)شامل سم مطلب ارائة و نانيكارآفر يسخنران

 از یريادگيا و  ييشناساا اماا فرصات    سات ين قيا عم چنادان  نيشا يپمنب  نسابت باه دو منبا      نيا
 . سازديمرا فراهم  نانيكارآفر یها دگاهيد

و  پانو نانيكارآفر از یريادگي یبرا يشناسسنخ کي ارائة جنبةاز ( 1007كوراتكو ) دگاهيد
 .دارد تياهم كاركشته

 يزنادگ  يواقعا  یهاا  تيا روا دركااوش   قيا طر از اسات  كارده  تاالش  (1004)ديويد ری  
 يک ،قيتحق جةينت در. كند ييرا شناسا كارآفرينانه يادگيری نديفرا یارسانه صناي  اننيكارآفر
 ،یكااار-يصاانعت نااةيزم از یريادگياا :شااامل ياصاال بعااد سااه در نانااهيكارآفر یريادگياا یالگااو

در  هاا  یريادگيا  تيا نها درو  ياجتمااع  تعاامالت  از گرفتاه رب سازمان جاديا يچگونگ یريادگي
 .است شده شنهاديپ اننيكارآفر ياجتماع -يشخص تيهو یريگ شكل انيجر
 ناان يكارآفر یريادگيمناب   است كردهاست كه تالش  يپژوهشگران گريد از (1005دافي ) 
 كليادی حاواد    ريتاأث  ناان يكارآفرانجاام مصااحبه باا     قيا طر از. او كناد  يو معرفا  ييشناسارا 
 یوردهاتادسا  ايا  جينتا بر ،وكار كسباز شرو   قبل ،نانيكارآفر يمتداو  در زندگ 2منتظرةغير
 كارآفرينان كه دهديم نشان او قيتحق یها افتهي .است كردهتوجه  ها آن ينيكارآفر یها تيفعال

 حاواد   باا ه ها مواج در الزم یهاا  ياادگيری  كساب  برای 1ای حرفهو  شخصي عمومي،از مناب  
و  اجتمااعي  ،رسامي  -رسامي  غيار  ارتباطاات  ازمنااب    نياكنند. مياستفاده  منتظره ريغ یديكل

 شخصاي  ارتباطاات  پاژوهش  نيا ا یهاا  افتاه ياسااس   بار  .آيناد يمبه دست  وكار كسببا  مرتبط
   .است كارآفرينان يادگيریمنب   ترينمتداو 
 و يدارشناسا يپد روشاسااس   بار  ناان يكارآفر یريادگيا  ناب م ةدربار يدر پژوهش(  1006هو )
 ناد يفراو محور  نانيكارآفر یهاتيفعال اثربخشيرا منب   گيریادي دهيبرگز كارآفرين ده بامصاحبه 

                                                            
1. Unexpected Key Event 

2. Public, personal and professional 
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 : دهديم نشان را ريز موارد پژوهش نياحاصل از  های تحليل نتيجةاست.  كرده يمعرف كارآفريني
  ؛كارآفرينان یها شايستگيو  يادگيری ميان ارتباط وجود. 2
 ؛مستمر ینديفرا صورتبه  يادگيری. 1
 ؛انجام كار طريقاز  يادگيری. 9
  ؛از تجربه يادگيری. 4
 .ديگراناز  يادگيری. 7
 ,Duffy) يانساان  تعاامالت از  يادگيری موارد نگارندگان فوق، یها پژوهشمرور  نتيجة در

2007; HO, 2006; Rae, 2004; Mumford, 1988 ) یكاار  فيوظاا از  یريادگيا (Rae, 

2004; Mumford, 1988; Duffy, 2007; HO, 2006 يآموزشا  یهاا  تيفعال از یريادگي( و-
 معرفاي  كارآفريناان  یريادگيا  يمناب  اصل را( Mumford, 1988; Kuratko, 2005) يانتشارات

 (.1 شكلكنند )يم

 نانیکارآفر یریادگی یها روش
 (1000) ساوليوان ، كوچک و متوساط  یهاشركت یدر رشد و بقا یريادگي تيتوجه به اهم با

. اسات  داده انجاام نوپا  نانيكارآفر ييراهنما یبرا يميقد نانيكارآفراز  استفاده ةدربار يقيتحق
برخاوردار از داناش، مهاارت و     یراهنماا  کيا  تيا كاه حما  است شده ديتأك ،پژوهش نيدر ا
از  تيا حما یبارا  ينظاام  گار يمتخصصان د بهمناسب  يبا دسترس همراه مرتبط با موضو  ةتجرب

 یهاا  آموزشو  يدانشگاه التيتحصاز  یريادگي یها روشكه از  آورد يمبه وجود  نيكارآفر
 .است مؤثرتر يرسم
 يكاه چگاونگ   ييراهنماا  جهيدر نت ؛رنديبگ اديرا  ها فرصتاز  یبردار بهره ديبا نانيكارآفر 
 یبارا  را مرباوط   يجاذب داناش از وقاا    يچگاونگ  زيا بار عملكارد شاركت و ن    اتيا تجرب ريتأث

 .كند يم فايا نانيكارآفر نياز ا تيدر حما يكند نقش مهم حينوپا تشر نانيكارآفر
 Deakins) "كوچک و متوسط هایشركترشد در  نديفراو  كارآفرينانه يادگيری" قيتحق در

et al., 1998)  باه مصااحبه باا     ،ناناه يكارآفر یريادگيا بار   ماؤثر  امال عو پژوهشگران برای شناساايي
 ايا  نيكاارآفر  ييكه تواناا  ندافتيدر محققان. اند پرداختهكوچک و متوسط  هایشركت نانيكارآفر

هاا  شركت نيكننده است. رشد انييكوچک و متوسط تع یهارشد شركت نديفرادر  گذارانيبن ميت
  .است ياجتماع یها شبكهو  اتيخطاها، تجرب مات،ياز تصم یريادگيدر  نانيكارآفر ييتوانا ازمندين

 یهاا تيا از فعال یبخاش كشااورز   ناان يكارآفر يشگيهم یريادگي" نام با گريد يقيتحق در
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 در. است شدهمطالعه  یبخش كشاورز نانيكارآفر یريادگي یها روش (Lans, 2004) "یكار
 ناان يكارآفراز  يانتخااب  یريگ نمونه و افتهيساختار مهين یها مصاحبه قيطر از ها داده ،قيتحق نيا
 یهاا  روش درباارة  ناان يكارآفر حاات يترجشادند.   یآور جما   یبخش كشاورز یها شركتو 
 یريادگيا  یهاا  روش بااب  درنشاان داده شاده اسات.     2شاكل   درو  ييشناساا  ماؤثر  یريادگيا 

از اشاتباهات و   یريادگيا دهد كاه  ي( نشان م2930) نوتاشو  ياسيالپژوهش  يرانيا نانيكارآفر
 .اسات  رانيا وكار كسب طيدر مح نانيكارآفر یريادگي مهم یها روشاز  يكي یكار یخطاها
تااكنون   دهاد گرچاه  يما  نشاان  ناان يكارآفر ياادگيری  یهاا  روشمارتبط باا    یها ژوهش پ مرور
 يشناسا سانخ  کيا  تااكنون شده است اماا   يمعرف نانيكارآفر یبرا يمتنوع یريادگي یها روش
ارائاه   ينيكاارآفر  ناد يفرا اسااس  بار  نانيكارآفر یريادگي یها روش از مندو نظام شفاف  ،جام 

 یريادگياا یهااا روش نداشااتنونااديپ يمطالعااات قبلاا یهااا يكاسااتاز  گااريد يكااي نشااده اساات.
 هرياک  نيسات مشخص  كه طوری به. است نانيكارآفر یريادگي و عملكرد با مناب  نانيكارآفر

 و عملكارد  یريادگيا  ةگانا  ساه از منااب    ياک كادام از  یباردار  بهره یبرا يادگيری یها روشاز 
 .(1)شكل  شونديماستفاده  نانيكارآفر
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Lans, 2004) یریادگی یها دربارة روش نانیکارآفر حاتی. ترج1شکل 
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 نانیکارآفر یریادگی عملکرد
 يفهاام چگااونگ یباارا یكااار-يشااغل یهااا تياارواروش مصاااحبه و اسااتخرا   از (1000ری )

پاژوهش   یهاا  افتهياست.  كردهاستفاده  نانيكارآفردر  نانهيكارآفر یرفتارها ةتوسعو  یريادگي

 و دهناد يما خاود را توساعه    یها یتوانمندكسب تجربه  قيدهد كه افراد ابتدا از طريم نشان او

 یهااا یتوانمنااد عةتوساا ،گااريد يانياابااه ب ؛ابناادييخااود دساات ماا ةطلبانااساا س بااه اهااداف جاااه

 .ودريم شمار به جسورانه اهداف به دنيرس یبرا یابزار نانه،يكارآفر

 پاس  اواست.  كرده يرا بررس اننيكارآفربر عملكرد  یريادگي ريتأث يقيدر تحق (1005دافي ) 

 عملكارد  ايا  هاا  يخروجا است كاه   دهيرس جهينت نيابه  ها مصاحبه ليو تحل نانيكارآفراز مصاحبه با 

 مديرنقش »، «و بازار مشتریفروش، ارتباط با » ،«انسانيمناب   مديريت» حوزه شامل پنج در یريادگي

 .شوديم انگرينما «تكنيكيو مسائل  وكار كسب ارزيابي» و «مالي مديريت»، «ارشد

 یهاا تيا فعال یريا گيپ درو اكتشاف  نانهيكارآفر یريادگينقش  (1005)و همكارانش  راف

هاا،  مهاارت  ناان يكارآفر كاه  دهاد يما  نشاان  هاا  آن یهاا  افتاه ي. اناد  كرده كنكاش را یامخاطره

 یريادگياا اياا 2يتجرباا یريادگياا روشرا از  ينيكااارآفر یباارا ازيااو دانااش مااورد ن هااا ييتوانااا

( كساب  گاران يد اقادامات  یالگوسااز  ايا مشااهده   قيا از طر یريادگيا مثاا    ی)برا 1یا مشاهده

و  هاا یدشاوار  غلباه بار   شادن سااده عامال در   نيتار  مهام انجام كار  قياز طر یريادگي. اند كرده

 .است یازاند راه ةمرحلدر  وكار كسب یها چالش

 عملكارد بار   یريادگيا  ريتاأث باه   مرباوط  آثاار  درتاوان گفات   يم باال یها پژوهشاساس  بر

، (1005) دافااي كاارديروهمااان  اياااو   دگاهيااد در .وجااود دارد ريااز دگاهيااسااه د ينيكااارآفر

راف  شده است. یريگازهاند و فيتعر یعملكرد ةحوزپنج  در یريادگيعملكرد  اي ها يخروج

 ريا نظ ينيكاارآفر چند شااخص عملكارد    اي کيانتخاب  به دوم دگاهيددر  (1003و همكاران )

 دگاهيا د. كنناد يما توجه  ها شاخص گونهنيبر ا یريادگي ريتأثو سنجش  وكار كسب یازاند راه

 بار  نيو همچنا  ناان يكارآفر یها یتوانمند یريگ شكل در یريادگي ريتأثسوم مربوط به سنجش 

 .(Rauf et al., 2009) ستها آنتحقق اهداف 

دوم انتخااب   دگاهيا د ناان يكارآفربار عملكارد    یريادگيا  یوندهايپ ييشناسا یبرا ،قيتحق نيا در

                                                            
1. Experiential Learning 

2. Observantly Learning 
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از  ناان يكارآفر ةاساتفاد  زانيا مو سا س   فيا تعر ينيكاارآفر  نديفراكه ابتدا مراحل  امعن نيبد ؛دشو يم

 ينيكارآفر نديفرااز مراحل  ،قيتحق ني. در اشود يم يابيارز وكار كسب نديفرادر  یريادگي یها روش

 نيا اخواهد شاد.   استفاده يلياعما  اصالحات تكم با كردند شنهاديپ (1004) رينولد و همكاران  كه

 ايا  ديتول» مراحل نگارندگان و شركت سيتأسمناب  و  نيتأم ده،يا يابيارز ،يابيدهيا :از عبارتند مراحل

 .(1 )شكل اند افزودهآن  به زين  را «فروش - يابيبازار»و « خدمات ةارائ

 .است شده شنهاديو پ استخرا  1شكل به شر   قيتحق يمفهوم ارچوبهچ ،تينها در

 

 

 

 

 

 

 

 قیتحق شناسیروش
ابتدا  منظور نيبد. است نانيكارآفر یريادگي یها روش -جام  مناب   یالگو ةارائ قيتحق هدف

از  یريادگيا  :شاامل  ناان يكارآفر یريادگيا  ةگانا  ساه  منااب   و اسات  شاده  يبررسا  قيتحق نةيشيپ

 -آماوزش  یهاا  تيفعال از یريادگيو  یكار یها تيفعال و فيوظا از یريادگي ،يانسان تعامالت

 نااب  از م کيا مرتبط باا هر  یريادگي یها روش نييتع یبرا س س ؛است شده ييشناسا انتشارات

 ناان يكارآفر بااساس  نيا رب است. شدهاستفاده  يتيروابه روش  كيفي قياز روش تحق یريادگي

 التينوپاا باا تحصا    ناان يكارآفر .باز صورت گرفته استمهين یها مصاحبه مختلف  ينوپا از صنا

هدفمند و بار   یبرداربه روش نمونه ها آننفر از  21پژوهش هستند كه  یآمار ةجامع يدانشگاه

 : اند شدهمتعاقب انتخاب  یها يژگيواساس 

 ايا  یازاند راهرا  یوكار كسب ،يتيريمد ميت کيبه همراه  ايبه صورت مستقل  نيكارآفر .2

  .است كرده یداريخر

  .است وكار كسب رعامليمد اي ريمد نيكارآفر .1

 سه ماه تا سه سا  است.  نيكار بوعمر كسب .9

 نگارندگان   یشنهادیپ ی. مدل مفهوم2 شکل

 کارآفرینان منابع یادگیری

 انتشارات -یادگیری از آموزش 

 از تعامالت انسانی یادگیری 

 های کاری فعالیتیادگیری از 

 کارآفرینان های یادگیریروش

...................................................

......... 

...................................................

...... 

...................................................

یند افر ابعاد .........

ایجاد 

 وکارکسب

 عملکرد یادگیری

 کارآفرینان:
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 يابيا ارز ،يابيا  دهيا اشامل  ينيكارآفر نديفرا یهاتيفعال مصاحبه یها پرسشاستخرا   یبرا

 ,.Reynold et al)فروش  -يابيبازار و خدمات ةارائ اي ديتول ،شركت سيتأس ،مناب  نيتأم ده،يا

مصااحبه   یهاا پرساش محاور  واقعاه  ةمصااحب روش  از استفاده با س س و گرفته قرار مبنا( 2004

 كليادی و اتفاقاات    يوقاا  اسات  شده خواسته اننيكارآفر ازنو  نگاه  نيبا ا شده است. يطراح

 موقعيات، ) واقعاه  کيا  بعاد  چهاار  بار اسااس   و کيا باه تفك  خود را كارآفريني نديفرابا  مرتبط

 .دنكن حيتشر 2(جينتا و تيفعال فه،يوظ

 شاده  ادهيا مصاحبه پ متن ،دهيبرگز نانيكارآفربا  هافتيساختار مهين یها مصاحبه نجاما از پس

 روشباه   هاا  داده ليتحل نانيكارآفر یريادگي یها روشمناب  و  یالگوبه  يابيدست یبرا و است

 :است گرفته انجام ريز شر و به  یكدگذار

 یهاا تيا فعالاز  کيا باا هر  مارتبط  ةياول یكدها همان اي یشواهد گفتار استخرا  :او  گام

 .ها مصاحبهمتن  از ينيكارآفر نديفرا

 يابيدست یبرا مرتبط ريغ ميحذف مفاه ومرتبط  ميمفاه ادغام}هيثانو یكدها ييشناسا  دوم: گام

 .{(هيثانو یكدها) ينيكارآفر نديفرااز مراحل  کيدر هر نانيكارآفر یريادگي یها روشبه 

از منااب    يكا يباا   یريادگيا  یهاا  روشاز  کيا هر كردنمرتبط ؛ها مقوله ييشناسا  سوم: گام

از  یريادگيا و  یكار فيوظااز  یريادگي ،يانسان تعامالت از یريادگي :شامل یريادگي ةگان سه

 .انتشارات -آموزش

 .شاد  ديا تأكو انتخاب درسات نموناه    مصاحبهابزار  معياردو  بر پژوهش روايي تقويت یبرا

 درو  شاد  هيا ته (STARواقعاه )  کيا باا ابعااد    ينيكاارآفر  ناد يفرا ادغام قيمصاحبه از طر ابزار

باا   شاد تاالش   ،گار يد یاز ساو  .شاد  بارده  بهره يدانشگاه خبرگاناز نظر آن  لياصال  و تكم

 احصاا مارتبط باا موضاو      یهاا  داده موصوف، یارهايفعا  برخوردار از مع نانيكارآفرانتخاب 

 نياز  قيا تحق ييايا پااز  ناان ياطم یبارا تار باشاد.   مقبو  يفيپژوهش ك ييروا قيطر نيتا از اد شو

 بيشاتری  دادة بيشترتا در صورت مراجعه به افراد  افتيادامه  یبه اشبا  نظر دنيتا رس ها مصاحبه

 وارد پاژوهش  باه  شاود  موجاود  تئاوری  به شدناضافه يا ترشدنبزرگ تعديل، توسعه، سبب كه

 .(2932 ديگران،)رنجبر و  نشود

 

                                                            
1. Situation , Task , Act and Result 



    های يادگيری كارآفرينان نوپا روش –شناسايي الگوی مناب  

 

87  

 ها افتهی
 20 ةمصااحب كاه از   شدانجام  افتهيساختار مهين ةمصاحب اننيكارآفر ازنفر  21با  ،پژوهش نيا در

. گرفتانجام  ها داده تياز كفا نانياطم یبرا یبعد ةمصاحبحاصل شد و دو  یبه بعد اشبا  نظر

شاونده در  محقاق و مصااحبه   ةدوطرفا بر تعامالت  ديتأكمصاحبه و  نديفرا حيهر مصاحبه با تشر

و  يدانشاگاه  التيتحصا  قيدر تحق كنندگان مشاركت يانجام شده است. تمام ياتقيتحق نيچن

 كنندهشركتنفر  21از  كمتر از سه سا  بوده است. ها آن وكار كسبو عمر  داشتند وكار كسب

 يساا  باود. تماام    79تاا   17 نيبا  هاا  آنو سان   ناد بودنفار زن   1نفار مارد و    20 تحقياق  ايندر 

نفار   7 ،ينفار كارشناسا   1 ،ينفر كاردان 2 ميان ايناز  كه ندداشت يمدرک دانشگاه نانيكارآفر

 .ندبود ارشد يكارشناس مدرک داراینفر  9ارشد و  يكارشناس یدانشجو

از  یريادگيا سنجش عملكرد  زياز مناب  و ن کيمرتبط با هر یريادگي یها روش نييتع یبرا

شاده در  ثبات  يصاوت  یهاا ليا بر اساس فا ها مصاحبهمتن كامل  ،ابتدا ابزار مصاحبه استفاده شد.

 .دشوفراهم  یكدگذار یالزم برا یها داده تا شد وشتهن 1قالب جدو  

 1شماره  ةنموناز مصاحبه با  یبخش. 1 جدول

 زن :تیجنس 10: شونده مصاحبه کد
 52: سن پلمیفوق د :التیتحص

 یعکاس ةیآتل: وکار کسب موضوع

 8: کارکنان تعداد 98 رماهیت: سیتأس زمان
 مؤسس  مؤسس ئتیه عضو :تیمالک تیوضع

 د؟یرس ذهنتانبه  دهیا نیشد که ا چطور
 دمیکه د میرفته بود یحیمحل تفر کیام به . من همراه خانوادهدیبه ذهنم رس ادهیپل عابر پ یرو یاصل دةیا ،واقع در
امسا بسه خسا ر     ؛میریس عکسس ب   میشد مندههم عالق ما و دکننیم یعکاس یمحل یهابا لباس نایو آقا ها خانمجا از آن

بسا   ،میگشست  یمس بسر   یوقتس . میریس و عکس ب  میکن ضعو ار نالباسمباز  یسخت بود که در فضا یلیخ یمذهب دیعقا
 دمشسابه مسا دارنس    یمسذهب  دیکه عقا ییها خانواده یبرا اکار ر نیا میناتویبه من گفت ما م او .کردمخواهرم صحبت 

 ار ناکارمس  میکسه داشست   ینیشد که ما با دورب نی. امیوسراغ مدارس دخترانه بر میناتویشروع هم م یبرا. میهانجام بد
 .میو موفق شد میشروع کرد

 .شوديم ارائه بيترت بهكه گزارش آن  است همرحله صورت گرفت سه در ها داده یكدگذار
 هیاول یکدگذار: اول گام

 ناد يفرااز مراحال   کيا ( مارتبط باا هر  هيا اول یكدها) یشواهد گفتار ها داده ليگام او  تحل در

خدمات و  ةارائ اي ديتول شركت، سيتأس مناب ، نيتأم ده،يا يابيارز ،يابي دهيا)شامل  ينيكارآفر
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از  ينموناه بخشا   یرابا . شاد اساتخرا    ها مصاحبهاز متن  مورد 100به تعداد  (فروش -يابيبازار

 :شود يمارائه  1به شر  جدو   يبايدهيا ةمرحل یشواهد گفتار

 یابیدهیا مرحلة در هیاول یکدها ة. نمون2جدول

 یگفتار شواهد یکالم گزارة کد

11 
 ه م  یب ود و مد دار   نام  یدرس   نةیزمن ااز هم شتریهم ب نام هیاول یها دهیا

 انجام داده بودند ها بچهکه  یکارآموز ای یکار یها تجربه

 یرسم یکارآموز

 یدرس آموزش

1 
 مینات و یبه من گفت ما م وا. کردمیبا خواهرم صحبت م ،میگشتیبر م یوقت

 میهانجام بد دمشابه ما دارن یمذهب دیکه عدا ییها خانواده یبرا اکار ر نیا

 خواهر با گووگفت

4 

 چ ه ب ه   ار باگ ا   که مورد نیا در و کردم شروع نیپیلیف داتیمرکز تحد با

، چ ه  ستیچ طیهست، مح ییدماموارد در چه  نیا ،داشت میصورت خواه

 ه ا آن ازمکاتب ه ک ردم و    ه ا آن ب ا ... وداش ت   میم واد خ واه   نیا زمددار ا

 یچه اطالعات و مش ورت . دارند یشنهادیپچه  نهیزم نیا در ندیوخواستم بگ

 میکار کن همواد چ نیبا ا ناشو به نظر دنهبدبه ما  دنناتویم

تعامل با  ای مکاتبه

 تحدیداتی مراکز

 المللیبین

 هیثانو یکدگذار: دوم گام

 شاد كاه تاالش    امعن نيبه ا ؛گرفت انجام ثانويه دگذاریك مورد 12 ،ها داده ليگام دوم تحل در

شفاف و روشن سامان داده  یها مؤلفهشان در قالب يزندگ  ياز وقا نانيكارآفر یشواهد گفتار

 یهاا  روش و مارتبط باا   یتكارار  یحاذف و ادغاام شاواهد گفتاار     قيكار ابتدا از طر نيشود. ا

دوم  ةمرحلگرفته در از اقدامات انجام یا. نمونهشد انجام( هيثانو یكدها) نانيكارآفر یريادگي

 نشان داده شده است: 9 در جدو  ها تحليل

 یابیدهیا مرحلة در هیثانو یکدگذار ة. نمون3جدول

 ها روش گفتاری شواهد مرتبط موارد کد

22-33-13-11-

22-42 

 -رسمی کارآموزی -دانشگاهی تحصیالت -درسی پروژة

 قبل از دانشگاه تحصیلدوران 
 رسمی تحصیالت

 همسر ،خواهر ،برادربا  گووگفت 42-2-1
 اعضای با گووگفت

 دهاخانو

 آموزشی یها دوره آموزشی مراکز -مدتکوتاه آموزشی یها دوره 22-31-34

 المللیبین تجاری مراکزبا  ارتباط 12-4
 مراکزبا  مکاتبات

 تحدیداتی-تجاری
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 گانه سه منابع با یریادگی یها روش کردنمرتبط: سوم گام

 وناد يپ یريادگيا منااب    به نانيكارآفر یريادگي یها روشهمان  اي مؤلفه 12 شدتالش  ،گام سوم در

شااخص شاامل    ايا  اريا ابتادا مع  دارد ارتبااط  يمنبعا  چه با روش هر نكهيا صيتشخ یبرا. شوند داده

در  .شد فيمكتوب تعر يمناب  انتشارات اي يآموزش یها دوره از استفاده فه،يانجام وظ ،يانسان ارتباط

 مشخص شد. ها آنو ارتباط  سهيمقا موصوفبا سه شاخص  ها مؤلفه همة ،یگام بعد

 گانه سه منابع با یریادگی یها روشن کردمرتبط  ةنمون. 4جدول

 ها روش
 يادگيری منابع

 انتشاراتی-آموزشی یکار وظايف انسانی تعامالت

    و مجالت هاباکت  اسناد، مطالعة

    رسمی تحصیالت دنگذران

    یمورد آموزشی یها دوره

    خانوده اعضای با بحث و گووگفت

    یکار فیوظا انجام

-تجاری مراکزبا  تعامل ای مکاتبه

 تحدیداتی

   

    یکار یها پروژه انجام

    اینترنتو کنکاش در  جوو جست

 -جاام  منااب    یالگو ،وكار كسبمراحل  يتمام یبرا ليتحل ةمرحلاز انجام سه  پس ،تينها در

 زانيا م ،الگاو  ماورد  قضااوت در  بارای . شد ميترس 9به شر  شكل  نانيكارآفر یريادگي یها روش

قارار گرفتاه    ماالک  هاا  مصااحبه در  نانيكارآفر یريادگي یها روش -در استفاده از مناب  يكنواختي

 ،گريد يانيبه ب ؛اند كردهشمو  رفتار به صورت جهان یريادگي ب ادر استفاده از من نانيكارآفراست. 

 كاه  اماا از آنجاا   ؛اناد  كردهاستفاده  یريادگي یبرا يكننده از مناب  مشتركشركت نانيكارآفر يتمام

وحادت روش   ،اناد  كارده استفاده  يگوناگون یها روشاز  ينيكارآفر نديفرادر مراحل  نانيكارآفر

حااكم   يياقتضاا  كرديرو ها روشرو در استفاده از  نيشود، از اينممشاهده  ها مصاحبهدر  یريادگي

 ،يخاانوادگ  تيوضاع   ،يتيشخصا  یها يژگيو :لياز قب يياقتضاعوامل  ،گريبه عبارت د ؛بوده است

 اسااس  نيهما  بار  ودهناد  يم شكل را نانيكارآفر یريادگي یها روش محيطيو عوامل  كاروكسب

بار   یشانهاد يپ ی. پس الگواند كرده استفاده هاوكار كسبدر  یريادگي گوناگون یها روش از افراد

 .دشويم شنهاديپ ها روشدر  يياقتضا واركان  در يشمولجهان دگاهياساس دو د
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تعاامالت   منبا   از ناان يكارآفر یريادگيا برتار   یهاا  روش یشانهاد يپ يشناسا اساس سانخ  بر

 و گاو وگفات  همقطااران، گاو و صاحبت باا همنوعاان و     وگفات  :عبارتناد از  ياجتماع –يانسان

  ،دوساتان  باا  صاحبت  و گاو وگفت  ،خانواده یاعضا با صحبت و گووگفت  ،انيمشتر با صحبت

 و صحبت با رقبا. گووگفت  ،يدانشگاه استادان اي مشاوران با صحبت و گووگفت

 یكاار  فيوظاا  -هاا  تيا فعالمنبا    از ناان يكارآفر یريادگيا برتر  یها روش ،گريد یاز سو 

مشااركت در   ،یمشااركت در جلساات كاار    ،یتجاار  يقاات يارتبااط باا مراكاز تحق    از: بارتندع

از  یمشاااهده و الگااوبردار ،یكااار یهااا تياافعالآزمااون و خطااا در  انجااام  ،یكااار یهااا پااروژه

  .رقبا یها تيفعال

: از عبارتنااد يآموزشاا -يانتشااارت یهااا تياافعال منباا  رد نااانيكارآفر یريادگياا یهااا روش

 نترنات، يو كنكااش در ا  جاو وجسات   ،موضاو   باا  مارتبط  مادارک  و اساناد  مطالعة و يدسترس

  ،يرسم التيحاصل از تحص یها اميپو  ها درس مرتبط با موضو ، يآموزش یها دورهگذراندن 

 .موضو  با مرتبط مجالت و هاباكت مطالعة

 گیرینتیجه و بحث
 نانيكارآفر یريادگيو عملكرد   ها روش  ،از مناب  ديجد يشناسسنخ کي ةارائ ،پژوهش نيا در

 یگاو : الةپاژوهش بار اسااس ساه مقولا      نيا یها بح . شوديم محسوب ياصل ینظر مشاركت

باه صاورت    ناان يكارآفر یريادگيا و عملكارد   یريادگي یها روش ،یريادگي یها روش -مناب 

 شود.يجداگانه مطر  م

كوچاک و   یها شركتدر  نانيكارآفر یريادگي اتيتجرب"با نام  يپژوهش در (1007ری ) 

 اما است؛ كرده توجه نانهيكارآفر یها تيفعالو  یريادگي انيم ةرابط به "كنگمتوسط در هنگ

 يدر حال است، نكردهرا مشخص  ينيكارآفردر مراحل مختلف  یريادگي مناب  از کيهر نقش

 ييشناساا  وكار كسب نديفرا در نانيكارآفر یريادگي یها روش و مناب  یشنهاديپ یدر الگو كه

از  یريادگيانجام كار،  قياز طر یريادگيخود  یالگو ةدر ارائ هو عالوه به. است شدهو مطر  

 یا اشااره  چياما ه ؛است كرده يمعرف نانيكارآفر یريادگيرا مناب   گرانياز د یريادگيتجربه و 

نكارده اسات. باه     نانيكارآفر یريادگي یها تيفعالدر  يانتشارات -ياز مناب  آموزش یريادگيبه 

آن باا   يپوشاان  جداگانه مطر  شده و به هام  يبه صورت منبع نجاياز تجربه در ا یريادگيعالوه 

  تجربه مقولة كه ينشده است. در صورت یا( اشارهگراني)انجام كار و د یريادگي گريدو منب  د
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 نوپا  نانیکارآفر یریادگی یهاروش و منابع جامع یالگو. 3 شکل

 یابیایده

روش و منابع کارآفرینان یادگیری های یادگیری عملکرد   

 یانسان نعامالت

 و همنوع  ان ب  ا بح  ث و وگ  وگف  ت-
 (4)همدطاران

 (5)مشاور از استفاده -
 (4) دوستان با بحث و وگوگفت-
 (1) رقبا با بحث و وگوگفت-
 (1)یمشتر با بحث  و وگوگفت-

 کار فيوظا

 (1)عیوقا مشاهده و یالگوبردار -
 (2)یکار جلسات در مشارکت-
 (2)یکار یها پروژه -
 (3)یکار فیوظا انجام -
 (3)یکار ارتباطات یبرقرار -

 یانتشارات-یآموزش
 

 ( 5)مجالت و کتباسناد، مطالعة-
 ایده رزیابیا (2)یرسم التیتحص -

 یانسان نعامالت
 
 یاعض  ا ب  ا بح  ث  و وگ  وگف  ت-

 (4)خانواده
 (1)دوستان با بحث  و وگوگفت-
 و همنوع ان  ب ا  بح ث   و وگ و گفت-

 (2)همدطاران

 کار فيوظا
 

 (1)عیوقا مشاهده و یالگوبردار-
 (4)یکار ارتباطات یبرقرار-

 

 یانتشارات-یآموزش
 
 (3)یرسم التیتحص-

 (3)نترنتیا در کنکاش و وجوجست-
 (2)ها جشنواره و هانمایشگاه در شرکت -
 (2)مجالت و کتباسناد، مطالعة-
 (1)یمورد یآموزش یهادوره-

 منابع نیتأم

 شرکت سیتأس

 یانسان نعامالت

 و همنوعان با  بحث و وگوگفت-
 (1)همدطاران

 (4)دوستان با بحث  و وگوگفت-
 یاعضا با بحث  و وگوگفت-

 (2)خانواده
 (3)مشاور از استفاده -
 (1)دانشگاه استادان با تعامل-

 کار فيوظا

 (3)یکار/ یافهیوظ یخطا و یسع-

 (3)یکار فیوظا انجام-

 (1)یکار جلسات در مشارکت-

 

 یانتشارات-یآموزش

 (3)نترنتیا در کنکاش و وجوجست-

 (1)مجالت و کتب اسناد، مطالعة-

 

 یانسان نعامالت

 (4)دوستان با بحث و وگوگفت-
 همدط اران  و همنوع ان  با بحث و وگوگفت-
(5) 
 یاعض  ا ب  ا بح  ث و وگ  وگف  ت-

 (2)خانواده
 (1)دانشگاه استادان با تعامل-
 (1)رقبا با بحث و وگوگفت-
 (1)مشاور از استفاده-

 کار فيوظا
 

 (4)عیوقا مشاهده و یالگوبردار-
 (1)یکار فیوظا انجام -
 (1)یکار پروژة انجام-
 (1)یافهیوظ/یکار یخطا و یسع -

 یانتشارات-یآموزش
 

 (2)یرسم التیتحص-
 (3)یمورد یآموزش یهادوره-
 (4)نترنتیا در کنکاش و  وجوجست-

 (3)مجالت و کتب اسناد، مطالعة -

 ارائة/تولید

 خدمات

 یانسان نعامالت
 

 و همنوع  ان ب  ا بح  ث و وگ  وگف  ت-
 (1)همدطاران

 (1)دانشگاه استادان با تعامل-
 (2)یمشتر با بحث و وگوگفت-
 (2)دوستان با بحث و وگوگفت-
 (3)رقبا با بحث و وگوگفت-

 (4)مشاور از استفاده-

 کار فيوظا
 

 (2)یکار فیوظا انجام-
 (5)عیوقا مشاهدة و یالگوبردار-
 (4)یافهیوظ/یکار یخطا و یسع -

 یانتشارات-یآموزش
 

 (2)یرسم التیتحص -
 (3)یمورد یآموزش یهادوره-
 (1)نترنتیا در کنکاش و وجوجست-
 (5)مجالت  و کتب اسناد، مطالعة-

 و بازاریابی

 فروش

 یانسان نعامالت

 و همنوع  ان ب  ا بح  ث  و وگ  وگف  ت-
 (5)همدطاران

 (5)یمشتر با بحث  و وگوگفت-
 (4)دوستان با بحث  و وگوگفت-

 یاعض  ا ب  ا بح  ث  و وگ  وگف  ت-
 (3)خانواده

 کار فيوظا

 (  4)عیوقا مشاهدة و یالگوبردار-
 (4)یکار فیوظا انجام-
 (2)تحدیداتی تجاری مراکز با تعامل-
 (1)یکار جلسات در مشارکت-
 (2)یکار یهاپروژه انجام -

 یانتشارات-یآموزش
 
 ( 3)مجالت و کتباسناد، مطالعة-
 (2)رسمی تحصیالت-
 (3)یمورد آموزشی های دوره -
 (1)اینترنت در کنکاش و وجوجست-
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 یشانهاد يپ یالگو در ت،ينها در. رديگيشكل م یريادگي تلفمناب  مخ انيم ييافزاهم قيطر از

 نانيكارآفر ژةيو يشناسسنخ کيدر قالب  یريادگي یها روشمناب  و  انيپژوهش ارتباط م نيا

 است. شدهارائه 

نقاش حاواد     اسات  كارده  يساع  "كارآفريناناه  يادگيری" نامبا  يدر پژوهش (1005)دافي

. كندمشخص  اننيكارآفردر عملكرد  نانهيكارآفر تيقبل از شرو  به فعال را منتظره ريغ یديكل

كنناد  يما استفاده  یريادگي یبرا ای حرفهو  شخصي عمومي،از مناب   كارآفرينانمعتقد است  او

. آيناد يما به دست  وكار كسبو مرتبط با  اجتماعي ،رسمي -غيررسميمناب  از ارتباطات  اينو 

 قيا تحق نيا در ا كاه  يدر حال ،دانديمافراد  يشخصارتباطات  حاصل را صرفاً یريادگيمناب   او

 یكارآماد  ييتنهاا بهو  است یشنهاديپ یريادگياز مناب   يكي صرفاً ياجتماع -يانسانارتباطات 

 .ندارد را ينيكارآفر نديفرابه  يدهشكل یالزم برا

نقاش   باه  "خالق  ياز صنا يعمل يمدل ةنانيكارآفر یريادگي" نام با، (1007ری ) قيتحق در

نقش خاانواده و   یها مؤلفه كه یبه طور ؛اشاره شده است نانيكارآفر یريادگيانسان و كار در 

حاصال از   یريادگيا  یهاا  مؤلفاه و  يمرتبط با تعامالت انساان  یها مؤلفه ،فرهنگي هایمشاركت

از كاار را   یريادگيا  ناناه يكارآفراز اقادامات   یكااربرد  یهاا  یتئاور شادن در صانعت و   جذب

باه   .وجود ندارد یامؤلفه چيآموزش ه -انتشارات  منب از  یريادگي دربارةاما  ؛دهنديپوشش م

 در یريادگيا  ناد يفرا باه  شاتر يب ناان يكارآفر یريادگيا  یسااز مد رسد در يبه نظر م ،يطور كل

 در یريادگيا  یهاا  روش -مناب  ياست و از سازمانده شدهتوجه  ،"اننيكارآفر يدوران زندگ"

 .است شده غفلت "وكار كسب اتيح مراحل"

 قاات يكاه باه تحق   ینقاد  نيتار  مهمرسد يبه نظر م نان،يكارآفر یريادگي یها روشدر باب 

 مناد و نظام یقو يشناسسنخ کي نبودوارد است  نانيكارآفر یريادگي یها روش دربارة متداو 

 یريادگيا  یهاا  روش -منااب   یالگاو  ةارائا در  پاس  اسات؛  ناان يكارآفر یريادگيا  یها روشاز 

از مراحال   کيا در هر ناان يكارآفر یريادگي یها روش ييشناسا باتالش شده است  نانيكارآفر

  .شودارائه  نانيكارآفر یريادگي یها روشاز  ديجد يشناسسنخ کي ينيكارآفر

باا منااب     ناان يكارآفر یريادگي یها روش نداشتنونديپ يمطالعات قبل یها يكاستاز  گريد يكي

 یريادگيا  یها روشاست  كردهتالش  (2338) مامفورد فقطرسد كه ينظر م به. است یريادگي

 یدر الگاو  كاه  يكناد، در صاورت   فيا و تعر يساامانده  یريادگيا از كار را در ارتباط با منااب   
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 تعاامالت  :شاامل  یريادگيا در هار مرحلاه باا منااب       ناان يكارآفر یريادگي یها روش یشنهاديپ

 است. شدهو آموزش مرتبط  یكار  فيوظا  ،يانسان

صورت گرفته  یمحدود یهاپژوهش نانيكارآفر یريادگي ملكردع باب در ،گريد یسو از

بااه مجموعااه  یريادگياا عملكاارد(. Raw, 2000; Duffy, 2007; Reynold, 2004اساات )

فرصات و   صيتشاخ  ،یپرداز دهيا :شامل وكار كسب نديفرادر  یريادگيحاصل از  یوردهاادست

 .(HO, 2003) شود يماز فرصت گفته  یبرداربهره

 ناان يكارآفر یريادگيا  یهاا  روش ةدربار جام  و شفاف يقيتحق افتني به موفق گاننگارند 

 .شدندن وكار كسب نديفرا در

 دهاشنهایپ
و امتاداد   قيا تحق یهاا  تيمحادود  ق،يا روش تحق ،یآمار ةجامعاساس  بر يپژوهش یشنهادهايپ

مختلاف باه     يدر صانا  ناان يكارآفر یبرا يمشابه قيانجام تحق عبارتند از: پژوهش نيا یها افتهي

  ،ينيكاارآفر  متفااوت  اتيا ح یهاا  دوره در یريادگي یها روش -مناب  يبررس ،صورت همگن

 -توجاه باه منااب     ،شاده طار   الگاو  يسانجش كما   یبارا  ياتيعمل یهااسيابزارها و مق يطراح

 شرو  ،يو به صورت تخصص کيبه تفك ينيكارآفر نديفرادر  نانيكارآفر یريادگي یها روش

 وةيشاانقااش و  یالگوساااز  ،يكماا روش بااا آن ليااتكم ساا س و قيااعم مصاااحبة روش بااا كااار

 -باه منااب    توجاه   ،ينيكاارآفر  ناد يفرادر  ناان يكارآفر یريادگيا  یها روشدر مناب  و  ييافزا هم

 .يقيتطب صورت به مختلف یها حرفه در یريادگي یها روش

 :است ريز به شر  قيتحق نيا یكاربرد ياصل شنهاديپ

 ةادارو  جاااديا نااديفرا انيااگوناااگون در جر یهااا روشكننااد از يتااالش ماا  نااانيكارآفر

در  ديا با موصوف یها روش نگارندگان دةيعقاستفاده كنند. به  يياقتضابه صورت  وكار كسب

مشااوران   گار يد یانتقا  داده شوند و از ساو  مندو به نسل عالقه یسازهيشب يآموزش یها طيمح

شدن ريكوچک را به درگ یهاوكار كسبو رهبران  رانيمد كنندتالش  زينوپا ن یهاوكار كسب

  كنند. بيترغ یريگادي یبرا موصوف یها روشدر 
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